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از یکیمسئلۀ جنگ و صلح در  یبررس

يهند یکهن اخالق يها سرچشمه

اغفّاراو رهیضم

و  مانیو حک لسوفانیمسئلۀ جنگ و صلح توجه متفکّران و ف یخیاز دوران دور تار

که کتاب و  یاز زمان یحتّ.خود جلب نموده بودبه را شهیاند دانشورزان صاحب

از برخوردها، صلح و وحدت و  يریشگیپبه راجع تینوشتار هم وجود نداشت، انسان

 بهرِ وستهیاهل علم و فضل پ انشقدمیپ.نمودیم شهیاند یو دوست یهمدل

 دنیو با آفر بردندیدر جهان مبارزه م یو اجتماع یاسیس یبرداشتن پراکندگانیماز

ي و برادر یو دوست يو نکوکار یکین اندیشۀغیکه جوهرش تبل ،يا هیآثار گرانما

استقرار صلح و  يبرا تیانسان يهامحصول تالش.دادندیخرج مبه ششکو ست،ا

اقوام و ملل گوناگون  نیب یگرفهمو همد یهمدل يداریدر سراسر جهان و پا یامان

و  ینیو بدب يکردن ظلم و تعدکن شهیر يها لهینقش مؤثر گذاشته، راه و وس

.نموده است شنهادیرا پ یعدالتیب

 يشاهکارها یتمدن جهان نۀیگنجبه که کند،یآن مبه رهند برحق افتخا نیسرزم

را در نهاد  تینموده است، که سرشار پند و اندرز بوده، آدمءرا اهدا یبرجستۀ ادب

غیگوناگون را تبل يهاخلق و ملّت يو برابر يو برادر کنندیمیتانسان تربهر

.ندینمایم

غفوراف، .دانشگاه دولتی ب، شناسیه علوم جامعهپژوهشگائیس رشناسی، استاد و  متخصص زبان

.خجند، تاجیکستان
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)یاله سرودایينغمۀ خداوند(»اتیبهگود گ«جهان  یفلسف ياثرهاترین  از مهم یکی

هندوستان مجسم  میاز همه روح تصوف و فلسفۀ قد شیکه در آن پ شود،یمحسوب م

شمار به هندوان يدستور اخالق و حکمت براترین  مقدس شکیاثر ب نیا.است

 از نسل شیخو یمضمون و مندرجۀ غن يریفراگبه کتاب مذکور با توجه.دیآیم

دارد و از جملۀ  یهند مقام عال کیکتب کالس انیگذشته، در م راثیمبه نسلبه

که با تجسم روشن و برجستۀ  باشد،یمردم هند م یمذهب يهاکتابترین  مقبول

.کرده است دایپ یو جاودان یجنبۀ جهان یاخالق يها مسئله

حسنۀ  لیو در آن فضا افتهیبازتاب يحدبه »اتیبهگود گ«اخالق و حکمت در

خرد در تشکّل انسان و رشد  نۀیشده، که ارزش کتاب را همچون گنج صفویانسان

 یکهن علم اخالق جهان يها از سرچشمه یکیعنوان به و دهیگردان همتایآن ب يمعنو

و محقّقان فلسفه و  اناثر را اکثر دانشمنديمعنو نزلتمقام و م نیا.نموده است یمعرف

ترین  محبوب يمحمد نقویلعدیمله، ساز ج.اند اعتراف نموده يهند یمیاخالق قد

:نموده است دیتأک لیطور ذبه را-»گیتابهگوت«هند بودن یکتاب مذهب

»گیتا«:گفت دیهندوها کدام است، با »لیانج«پرسد، که یاگر کس«

نزد برهمنان  ینیمتن دترین  مقدس»ادیسامو«و»یداگویر«.).غ.ض-گیتابهگود(

است، اما  لسوفانیو ف مانیمتن نزد حکترین  مهم»دشیاپن«.است انیو روحان

 ها دهیهرچند و.است»اتیگ«کتاب مقدسترین  مردم هند مهم تیاکثر يبرا

باشد،  یر همگانیاما اگر مالك نفوذ و تأث شوند،یمحسوب م یکتاب آسمان

.1»هندوان است یمقدس اصل کتاب»اتیگ«دیبدون ترد

که آن همچون کتاب  د،ینمایم معلوم»گیتا بهگود«ي مندرجه و محتوابه مرور

مردم  یترین حماسۀ ملّ از بزرگ یکتاب مذکور بخش رایز شود،یدانسته نم يا حدهیعل

 لیدفتر ششم آن را تشک 42-35يهاو فصل رودیشمار مبه »ارتابهامه«رزمنامۀ -هند 

از.ردیگیرا فرام تیب650»گیتا بهگود«موعدر مج.گفتار عبارت است18ازوداده،

بنابر  شود،یدانسته م»مهابهارتا «از حماسۀ یقسمت»گیتا بهگود«ي رو، اگرچندنیا

.434، صهند ینید شۀیاند خیدر تار يریس ،یلعدیس ،يمحمد نقو.1
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اهمدست آورده به داشتنش همچون کتاب مستقل شهرت يو معنو یبرجستۀ اخالق تی

موردها چون کتاب  اریاثر در بس نیا شیمنزلت بزرگ خو نیهمبه وابسته.است

 يهم استقالل معنو»مهابهارتا«از محتوا و مندرجۀ کتاب رونیشده، ب يرادآویحدهیعل

.کرده استکسب يو ساختار

 یفلسف ينوشته شده، مندرجۀ آن اساساً گفتگو تیزبان سنسکربه »بهگود گیتا«

 ریتعببه .ردیگیمفرا اتریجنگ کوروکش دانیآرجون را در م -کریشنا و دوستش  نیب

شده است، که در محتوا و مندرجۀ  جادیا يا ت مکالمهصوربه کتاب نیا گر،ید

.اند شده یدر آن بررس یو فلسف یترین مسائل اخالق مهم يقهرمان مرکزصحبت دو

معرکۀ جنگ دو سلسلۀ  ریاثر تصو نینمودن بمورد است، که اگرچند اذکرهمزمان، 

 يها  شهاما در جوهر آن اندی رد،یگیپندوها و کروها را دربر م ـخاندان  کی

کتاب مذکور واقعاً معرف .اند دهیرس یقلّۀ عالبه حکمت ۀیو روح یدوستانسان

و  یو زشت کندیدعوت م ییکویو ن ریخبه هند، که مردم را فلسفۀاز  است یبزرگ

.دینمایرا مذمت م یلیرذ

 يمنظومه مسئلۀ جنگ و صلح نقش محور نیسراسر ادر ذکر است، که به الزم

که  یدارد، وقت عنوان»يدیترس و ناام:اگیشدیو«که ،»بهگود گیتا«ار اولدر گفت.دارد

دو لشکر نظر هر جانببه رو شده،بهآرجون با لشکر کروان رو -سرور خاندان پندوها 

شهسواران و  ان،یسپاه.ندیبیم وندانیو پ شاوندانیدو طرف را پر از خوهر افکند،یم

و دوستان  شانیآورده بود، همه از جملۀ خود خود فراهمگر ادهنهیکه دور ،یپهلوانان

جنگ در  دانیو دوستان در دو جانب م ارانیو تبار و  شیخو دنیاز د.آرجونه بودند

را حس  جودشو و شودیم زیدلش از اندوه لبر گریبا همد يزیو خونر کاریپ

.ردیگیمفرا يشرمسار

 حالت نیچنبه دنیرا از رسشیکریشنا مراجعت نموده، احساسات خوبه آرجون

:کندیاظهار م لیطور ذبه

من سست شده  يو دوستان در مقام جنگ اعضا شانیخو دنیاز د ،کریشنا يا«
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.1»مزدیخیو مو بر تن م گرددیو دهن خشک م لرزدیو تن من م دیآیم

جنگ با  شۀیمردم آرجون بر سر ترحم آمده، از اندبه برخورد نیچن نۀیدر زم

منوال  نیناك شدنش را بد دودمان خود اندوه يزیو خونر دانشاونیخو

 ترین سرانجام بد«:دینمایم دیجنگ را تأک يآوریخراب یکرده، خصلت اصلانیب

 یباق یرود و کس یم انیاز م یجنگ و جدال آن است، که مراسم مذهب نینچنیا

خود  اکانینبزرگان را برپا دارد و من از  ازیکه راه و رسم نذر و ن ماند،ینم

.2»دوزخ خواهند رفتبه کارها نینچنیا يسزابه گروه نیکه ا ام، دهیشن

که او جنگ را قاطعانه محکوم  د،یآیبرم نیسخنان آرجونه چن نیا ياز محتوا

 د،ینما يریشگیراه و واسطه پهر که سرزدن آن را با دهد،یخرج مبه نموده، کوشش

 يو يبرا.را استفاده کند رکنندهیگشیپ يها لهیو وستمام راه  يزیخونربه ندادنراه يبرا

از.و مهمتر است تریدست آوردن اولبه را یشاه تاز تاج و تخ یصلح و آشت

:داردیم دیتأک یمعن نیابه جاست، که با اشارتنیا

 شانیکه از ممرّ ا ،یچه جماعت د،یبایظفر و ملک و راحت مرا نم ،کریشنا يا«

آن جماعت قطع نظر از ملک و جان کرده، از .خواهمیم یفراغت و زندگان

استادان و پدران و پسران و  شانیو ا ضرندمعرکه حا نیجنگ در ا يبرا

.هستند شانیو خو انیداییو برادران و  رگانیپدرکالن و خسران و نب

بر  کنم،ینم شانیمردم قصد کُشتن من کنند، من قصد ا نیهرچند ا!کریشنا يا

 یشود، پادشاه سریمن مبه هرسه ملک يخسرو شانیکُشتن ا که از ،يریتقد

.3»!است زیچه چ نیزم يرو

ست، اپرور آماده خواه و صلح برجستۀ صلح يهاتیاز شخص یکیعنوان به آرجون

او.دست بکشد يزیاز خونر یشتگیطنطنۀ آسا روان،یو صحت پ یسالمت نیتأم يکه برا

مضرّت  ریبا شرح و تفس زیدانسته، مخالفانش را نآور انیو ز سودیجنگ برادرکُش را ب

.5، صخانمحمد اجمل فیتأل ،یترجمۀ فارسبهگود گیتا.1

.1، صهمان.2

.5همان، ص.3
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:دینمایدعوت م یصلح و آشتبه شود،یدانسته م میآن، که گناه عظ

پس .دانمیم د،ینمایم يکه از کُشتن فرزندان رو ،یخود گناه ،کریشنا يا«

.1»چرا ترك آن ندهم؟

شأن و  قیال و برادران شاوندانیخوبه کردنباالنظر است، که دست نیآرجون بر ا

 نیاز ا.دیرسخواهد داغنامش به عملکرد نیاساس ابر يروز رایز ست،یشرف او ن

و اظهار  شماردیم میرا گناه عظ شاوندانیکه کُشتن خو دارد،یبر آن م دیرو، تأک

 يهاعملکرد تمام تالش نیاز ا يریگشیجهت پ سطهراه و واهر با دیکه با دارد،یم

:دثمر برسانبه را شیخو

!نمودخواهد يما روبه کدام راحت اترشتریاز کُشتن پسران دهر!کریشنا يا«

اند، با وجود  ما شده يروبه هرچند بدکردارانند و سالح برداشته، رو شانیو ا

مع  ارتراشتریپسران ده نکُشت نیابربنا شوم،یگنهکار م شانیآن از کُشتن ا

.2»ستیشأن من ن قیال شانیبرادران و خو

 یخانوادگ يهاجنگ يهایو مضرّت و خراب یبدفرجامبه کریشنا راجعبه ونآرج

:دینمایمدیتأک نیمکافات عمل را چن ينظر نموده، سزااظهار

آمده،  میکه از عهد قد شان،یا ينکوکار شود،یفنا منتقل م يوادبه یهرگاه قوم«

.3»گرددیتشر ممن لهیدر قب ينماند، بدکار يکوکاریو چون ن.گرددیمعدم م زین

 دیرا تأک يمردم جنگجو دنادوزخ افتبه خداوند يهمچون جزا زین گرید يجا

 شانیفرزندان ا دنیگردجامعه باعث حرامزاده یکه بدفعل کند،یمذکرنموده، همزمان 

:گناهان استترین  میاز عظ یکیکه برحق  شود،یم

 ،ز بدفعل شدنو ا ،زنان بدفعل خواهند شد ،قوم ياز بدکار ،کریشنا يا«

 يها شدن حرامزادهدایو از پ.وجود خواهند آمدبه شانیحرامزاده از ا انفرزند

آن مردم به دوزخ خواهند رفت و آب و طعامبه حرامزادها نیکُشندگان قوم ا

.6ص ،خانمحمد اجمل فیتأل ،یترجمۀ فارسبهگود گیتا.1

.5صهمان، .2

.6ص ،همان.3
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و آنان، که .دوزخ خواهد افتادبه ممر نیمردم از ا نیداد و اکس نخواهدچیه

.»گرددیش آن قوم برطرف مهمه راه و رو کُشند،یقوم را م

 یخود عاقبت ناخوش امدیدر پ ریها ناگزمکشآرجون معتقد است، که جنگ و کش

 يخاطررسان نمودن عذاب و مشقّت دوزخ همچون جزابا.بار خواهدآوردبه

را از جنگ بازدارد و مردم را هشدار دهد، که  شیمخالفان خو خواهدیاو م ،پروردگار

 منیخود را از آن ا دیکه با است،آدمان جنگجو حتماً دوزخ  يسزاکه  د،یدانبدیشما با

:دینگاه دار

در  شهیم شد، همومعد شانیا يکوکاریکه ن ،یجماعت م،یا دهیما شن ،کریشنا يا«

.1»دوزخ باشد

که  ماند،یم رتیخود در ح کند،یم شهیرا اند شیخو يهاعمل یآرجون وقت

افتادنش را  شاوندانیدر فکر کُشتن خو یو حتّاست؟ ا دهیحالت آمده رس نیابه چگونه

:است دهیگرد يو یو سرافکندگ دانسته است، که باعث تعجب»گناه بزرگ«خود يبرا

و  میا کرده شانیکُشتن خو صدعجب است، که ما از ممرّ طمع ملک و راحت ق«

.2»قدم بر گناه بزرگ نهاده

با  یو حتّ شماردیهکار مو مردم گن شیخود را در نزد وجدان خو شهیآرجون هم

جاست، نیاز ا.انسان راحت باشد تواندیطور از کُشتار مردم مخود مکالمه دارد، که چه

 اریآن بس يکه سزا رود،یمشمارگناهان بهترین  میاز عظ یکیعملکرد  نیکه باز هم ا

:کندیم ذکرمطلب  نیهمبه با اشارت.گرددیم يها سپرانسان يبرا يدشواربه

و  د؟یراحت خواهم رسبه طورمن از کُشتن مردم خود چه ،کریشنا يا«

 ارفته، آن مردم را مع درجودهن ياز ممرّ طمع فتور شانیکه در عقل ا ،یکسان

.3»دیآینظر درنمبه شود،یو دوستان حاصل م شانیکه از کُشتن خو ،یگناه

از  ده،یشمار تریمطلب آرجون مرگ را از جنگ اول نیا قتیبا شناخت و درك حق

.6، صخانمحمد اجمل فیتأل ،یترجمۀ فارسبهگود گیتا.1

.همان.2

.همان.3
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:کندیمراجعت م نیکریشنا چنبه و کشدیدست م شیخو وندانیپ يزیخونر

اگر پسران  م،یو سالح در دست ندار میستیاکنون، که در مقام جنگ ن«

.1»شودیحال من خوب مبه مرا بکُشند، اترشتریدهر

که  ست،ایجنگ دانیداده شده است، م بیکریشنا ترت سیتدر يکه برا ،يا صحنه

رمز مهم  کیدر اصل جا  این .اند گرفتهجنگ قراربه در آن دو ارتش در برابر هم آماده

که در  ست،يجنگ همان وجدان بشر دانیم نیا رایرد، زقراردا زین یو برجستۀ اخالق

که  دهد،یم میآرجون تعلبه کریشنا.مشغولند ارزهمببه شهیهم يو بد یکین يروهایآن ن

دارد، چه يجا يدوگانۀ بشر يآن در خو شۀیر رایزکند،مبارزه را درك نیا قیدق یمعن

 وابسته.جداگانه يموجود یاز جهان خلقت است و از جهت یقسمت یانسان از لحاظ

که  شود،یم ادههشدار د تیتمام انسانبه گرید یکارزار وجدان نوع نیدر ا ،نیابه

رو،  نیخواهد ماند، از ا بوده است و یو بدنام یجنگ باعث سرافکندگ شهیهم

 یو بشردوست یدوست قینمودن صلح و تشو بیها از جنگ و ترغانسان دنیکشدست

.هاستراه نجات آنترین به

قسمت اثر نفوذ و  نیکه در ا د،یآیبرم»بهگود گیتا«طور، از گفتار اولنیهم

دنیو رس یصلح و آشت.افتهیتجسم يزیجنگ و خونربه صلح نسبت تیبرتر

و  یو ناترس يخود او رمز شجاعت و دالور ياگرچند.آرجون بود يرهنما یگانگیبه

 ییو اتّحاد و همرأ شیو آسا یاما همچون شخص خردمند و جانبدار امان ست،يریدل

در.داردیمانیکریشنا توسط سخنان مؤثر ببه را شیخواهانۀ خو صلح يها شهیاند

 تیانسان يهرگز برا هايزید، که جنگ و خونررقراردا حکمت نیاو ا يها شهیمحور اند

 را در راه یخانوادگ يهاکه اختالف دهد،یخرج مبه او کوشش.ندارند یمنفعت

حل  هودبلکه با راه آس ،يزیو خونر يزورآوریب یدست آوردن تخت و تاج شاهبه

 شیپ تا که راه صلح را برد،یموجودبوده استفاده م يها لهیآرجون از تمام وس.دینما

.ابدیدر يزیو راه نجات را از خونر ردیگ

.6، صخانمحمد اجمل فیتأل ،یترجمۀ فارسبهگود گیتا.1
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بر آن است، که از دوران کهن  لیموضوع مذکور خود دل حیشرح و توض

از خاصه برخوردار بوده،  گاهیمسئلۀ جنگ و صلح در آثار هند باستان از جا یخیتار

 ،نیدر کنار ا.گرفته استصورت»بهگود گیتا«آن در آغاز یبحث و بررسجمله 

 يبرا امیاال میقدبر آن است، که از  لیدل یگرفتن صلح و امانقرار شیستامورد

.داشت یثبات و آرامش ارزش بلند اجتماع میصلح و تحک ۀمردم هند اندیش

جهان  اتیترین آثار ادب اثر آن را در شمار بزرگ هبشردوستان يها شهیاند

از پند و  شارسر»بهگود گیتا«.و آن تا امروز ارزش مهم دارد ،کنندیموارد

درك  ،ینمودن راه درست در زندگ دایکه در کشف و پ باشد،یم ریدلپذ ياندرزها

چنداراقول تبه .رساندیفرد جامعه مدد مهربه جنگ يضرورت صلح و نابود

که با خود همراه دارد،  ،یامیپ یسال است، ولکهن )گیتا تیبهگو(نغمه  نیگرچه ا«

 که افکار بشر از مسائل درست و نادرست مربوطیتا وقت رایز.تازه است شهیهم

در زحمت است، از یزندگ یعال يهاحصول هدف لیسرنوشت خود و وسابه

.1»خواهدیم ییراهنما»گیتابهگوت«

 يها شهیامر است، که اند نیا يبازگو کیفارس و تاج اتیادب یخیتار ریسبه توجه

سخنوران فارس  يها در سروده افتهیتجسم يهند میقد شرزا اثر گران نیدر ا متیپرق

از  یکییفردوس»شاهنامه«جادیخاصه، ا.اند روشن کسب کرده يها جلوه زین کیو تاج

صلح و نکوهش جنگ  بیکه در ترغ رود،یم ارشمبه یادب يها سرچشمهترین  نادر

هم  یو رزم یآن را اثر بزم رایداده است، ز شیرا در خود گنجا یفراوان يها  اندیشه

و همگان را  کندیو صلح بر جنگ م یآشت تیافضل نیتلق شهیهم یفردوس.خوانندیم

:بهتر باشداز جنگ یآشت گمانیکه ب دهد،یهشدار م

ـ ،یز جنگ آشت چرم اندر اسـت نگه کن، که گاوت بهبهتـر اسـت  گمـان، یب
2

 بیصلح را ترغ ۀاندیش یفردوس میحک يها شهیاند نیا ۀدر ادام زین يرازیحافظ ش

:ردقراردا باالتر ياز جنگ و داور شهیکه صلح هم کند،یو اشارت بر آن م کندیم

.واو-ها، صخانمحمد اجمل فیتأل ،یترجمۀ فارسبهگود گیتا باچهید ،اراچند، ت.1

.202، ص4ج  ،اختران ادب ،شاهنامه ،ابوالقاسم ،یفردوس.2
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ياز جنگ و داورصلح بهده،ینور ديااجازت اسـت؟ م،یبگوانهیحرف صوفکی
1
!

 نیتلق شیو دستور بر حاکمان روزگار خو تیبا هدا زین دلیعبدالقادر ب رزایم

عناصر  گریکه در آن ظلم بر د ،یدولت رایزد، زظلم و ستم به دست دیکه نبا سازد،یم

:دیآفت خواهد رس يزودبر آن به کند،یچون عدل و داد نفوذ کسب م ،يکشوردار

مانــد از آفــت قضــا ســالم   کمتـر افتـد، کـه دولـت ظـالم     

 وةیرا با ش هاتیخلق یو صلح و دوست یآشت زین يعالّمه محمد اقبال الهور

 او شۀیاندبه .کندیم نیرا تلق تیانسان یگانگیۀشنموده، اندی ریتفس مانهیحک

قبل از آن که  رایرا ندارد، ز ياندازییجدا یمعن تینمودن بشر میتقس هاتیخلقبه

 دیو با میما نخست انسان هست م،یاشملّت ب گریو د یو توران وو افغان و هند یروم

:مکنیتیرعا گریهمدبه موقع را در مناسبت نیهم

ــد ــوز از بن ــتهن ــل نرس ـ :ییتو گـو یآب و گ مـن امیو افغـان یروم

مـن امیو تـوران ياز آن پس هندمدبـــورنـــگیمـــن اول آدم بـــ
2

را عالّمه اقبال مورد نکوهش  يظاهر يهاياندازییجدا نیهم زین گریدر مورد د

تمام  یعنیم،یشاخسار کیزادة که ما چمن دهد،یرا هشدار م تیو انسان دهدیمقرار

 ياندازییرو، جدانیاز ا.انسان زاده و پرورده شده است کیاز  ارهیس يدر رو تیانسان

 دیو با ستیهرگز قابل قبول ن ینام ملّبه و يرظاه يهاتتفاوو اختالف با سبب 

بهتر آن است، .مینوبهار کییافتۀ رشکه ما همگان پرو م،یامر را درك ساز نیا قتیحق

.مییرا ترك نما یاهوخییگونه جداو همه میبشناس را دوست و برادر گریکه همد

ما با  نیشیصلح است، که سخنوران پ ۀیهم در ضمن همان نظرجا  این شک،یب

:اند نموده نیتلق گرید يها وهیش

ازمیزادمنچمیو نه تـرك و تتـار  مینه افغان میشاخسارکیو

ـ که ما پـروردة  رنگ و بو بر ما حرام استزیتم ـ کی میارنوبه
3

.267، صاتیکل ،محمد نیالد شمس ،يرازیحافظ ش.1

.213، صیفارس اتیکل ،اقبال، محمد.2

.203همان، ص.3
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 شینظر خو ینعمانی شبلدانشمند نامور هند زیها نسرزدن جنگ يهاعاملبه راجع

سبب  یو خودپرست یاست، که خودخواه دهیرس جهینت نینموده، از جمله بر ا انیرا ب

:شودیمحسوب م هايها و خرابکارسرزدن جنگ یاساس

شود، علّت  یم دهیکه د یملل و اقوام جنگ و نزاع ایافراد انسان  انیدر م«

.1»ستیو خودپرست یآن در اکثر مردم خودخواه یاصل

 مؤثر يهاعامل نیاز چن یکیعنوان به زیاخالق را ن یفساد و خراب گرید يجا

 نیسرزدن کساد و فساد اخالق را چن یمنشأ اصلده،یجامعه شمار شرفتینظام پبه

:کندیم ریتفس

:است زیاخالق دو چ یخرابتمام مفاسد و  شۀیر یشخص يهادر سلطنت«

.2»دهیعق يو آزاد تیعدم حرّ ،يگریو د ییاستبداد و خودرا یکی

 جۀیکه تنها انسان در نت رسد،یم يا جهینتبه يدانشمند نامور هند نیرو، ا نیاز ا

 کیدوست و دشمن و ن انیم يهایینموده و جدا داینجات پ تواندیم ياز خود ییرها

:که کند،یم دیتأک نیمطلب را چن نیاو ا.بردارد انیو بد را از م

دوست و دشمن،  نیب رقۀتف د،یایبازب تیو شخص ياگر انسان از خود…«

.3»رودیم انیاز م یکلّهو بد ب کین ایگانهیو ب گانهی

جستن از کبر و غرور باشد، که انسان  يدر نظر اول همان دور ياز خود ییالبتّه، رها

.دشویم سبباو را  يو معنو یزوال اخالق ده،یگردان یاخالقگونه کساد را پابند همه

 يبرخوردها رةیجهان معاصر، خاصه روزگار امروز، که دا يروندهابه مرور

نموده، جامعۀ  دایها نفوذ پکشمکش و نزاع ،یو طبقات یجنس ،یزبان ،ينژاد ،یمذهب

و خشونت  ییگراکردن افراطبر اثر دامن پهن ارهیس یمنانا يرا خطرها یجهان

افکار بزرگ سخنوران ما در  انه،یجو صلح يها شهیاند بیو ترغ قیتحق کند،یمدیتهد

امروز مسئلۀ  گرید تعبیربه .کنندیممهم کسب گاهیو جنگ جا یدشمن يمورد خطرها

 جلد سوم، ،یالنیگ عیفخر دا یتق محمد دیاز زبان اردو ترجمۀ س/شعرالعجم ،یشبل ،ینعمان.1

.570ص

.385ص م،چهارجلد  ،شعرالعجم ،یشبل ،ینعمان.2

.570، صجلد پنجم ،همان.3
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 هاو مذهب ها نیهمۀ د روانیشمار رفته، پبه از مسائل مهم زمان معاصر یجهان یمنانا

 یها راهاز آن کیهر .نمودن صلح در جامعه توجه خاصه دارند داریاپ یمسئلۀ عمومبه

که اگرچه اصوالً با هم  کنند،یم شنهادیپ يزینمودن جنگ و خونر يریشگیپ يرا برا

نبوغ مخصوص و به اند، که اظهار شده یبا اصطالحات مختلف کنیمشابهت دارند، ل

.مردم مربوط است نیمع طیمح

گوناگون، از  يهاآموختن آثار بزرگ خلق طیگونه شرانیدر ا ن،یابه وابسته

پرورانه و  انسان يها شهیسرشار اند شانیههند، که درونما نیجمله سخنوران سرزم

 يداراپس کنند،یدعوت م يو برادر یرفاقت، دوستبه بوده، اهل بشر را انهیجو صلح

اهمارزشمرور صدها سالهامروز با  هیآثار گرانما نیا رایز ،استبشريیعموم تی

پرارزش  نۀیگنج»بهگود گیتا«از جمله، .اند م از دست ندادهه را هنوز شیخو یاخالق

بوده،  یاسیو س یبلند اجتماع يها شهیاند مانه،یحک يها و پند و موعظه یافکار فلسف

 تیاهمارزش و  زینسل جوان امروز ن يمعنو یتجامعه، خاصه ترب یاخالق بذیدر ته

 هیعل ها شهیاند بیپرورانه و ترغصلح يها  نفوذ اندیشه نیدر برابر ا.داردسودمند 

عالم در  يهاتیگذشتۀ ما و تمام خلق اتیآثار و در عموم ادب نیجنگ و کُشتار در چن

که امروز در  سازد،یما را وادار م ها مسئله در همه دور و زمان تیاهمبه دیکنار تأک

ها استفاده از آن یانسانیو عموم یح و وحدت ملّصل میتحکجامعه و  یتامر ترب

و  ایدن بانیترین اد پرورانۀ بزرگ انسان يها شهیاند شتریهرچه ب دیما با.میینما

جهان  نیطرفه قرارداده، در ا و همه قیرا مورد آموزش عم یجهان اتیادب ياثرها شاه

در نبرد قراردارد، یگونه زشت بر ضد همه يفساد معنو طیدر مح تیپرتضاد، که انسان

 يها از سرچشمه یکیگذشته، از جمله  مانیحک زیآم و حکمت یاخالق يها شهیاز اند

احساس  ها دهیعق نیچن گاهینفوذ جا زیکه در آن ن ،»مهابهارتا«ي هند میقد اتیکهن ادب

 نه تنها در منطقه، بلکه در سراسر عالم شیصلح و آسا يداریدر پا شود،یم

 ياز معماها یکیصلح و ثبات  نیامروز مسئلۀ تأم رایز.میریبگکار به یستگیشابه

خاصه پژوهشگران و  ،یتمام جامعۀ جهان نیابه وابسته.رودیشمار مبه ارهیس

 یو اخالق يمعنو بیهدف نج نیابه دنیو دانشوران در امر رس مانیسخنوران، حک

.نددار وشبر د ندهیآ يهاو نسل خیرا در نزد تار يبلند تیمسئول
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