
  

 1جنگ در دوره خلفا
  كلود كائن

 2ابراھیم موسى پور : ترجمه
ـرب  خش از مــدخل مفصّـل حَ در دائرةالمعـارف ) جنـگ(كلود كـائن، نويســنده ايــن ب

یك  اسالم، كه بخشھاى ديگر آن به جنگ در ايران، عثمانى، ھند، و مصـر دوره ممال
اختصــاص يافتــه و بــا شــمار زيــادى ازمقــاالت مــرتبط نظــیر جھــاد، جیــش، حصــار، 

شـود، بـه فـن و ھـنر جنــگ در عھــد خالفــت  دارالحرب، باروت و جز آنھا تكمیـل مـى
جرى(اسالمى  او ضـمن بررسـى . پرداختــه اســت) از آغـاز تـا پايـان قـرن ھفتـم ھ

ظیر ايــران،  اجمالى تأثیرات ادبیات مربوط به ھنر جنگ در تمدنھاى پیش از اسالم ن
ِ  يونان و ھند و انتقال تجربیات اين تمدن ّم قـو ُ ھا به جھان اسالم، از عناصر مختلـف م

، )آمــاد(ســاختار يــك جنــگ كالســیك، نظــیر اعــالن جنــگ، بســیج و تجھــیز نیروھــا 
ِ روحیـه جنگــى، ســازمان  فرماندھى، جاسوسى و ضد جاسوسـى، مسـأله تــأمین
رزم، تسلیحات، تـداركات، پشـتیبانى و لُجِســتیك، مسـائل سـوق الجیشـى، نحــوه 

آفنــد و (اســتقرار نیروھــا در اردوگــاه و تــأمین و مراقبــت، نظامھــاى تھــاجم و دفــاع 
نايم و نحـوه )پاتك(، ضد حمله )پدافند ، كمین، محاصره، عقب نشــینى تـاكتیكى، غ

ھـا و جشـنھاى پـیروزى، نحــوه برخــورد بـا اسـیران، ھمچنیــن  تقسیم آن، فتحنامـه
ھاى نامنظم سخن  متاركه جنگ و انعقاد قرارداد آتش بس، و سرانجام شیوه جنگ

 .گفته است

جنگ، خالفت، سپاه، اردوگاه، سوار نظام، پیـاده نظـام، جاسوسـى، امـیر، اسـیر، : ھاى كلیدى واژه
 .اسلحه

ى تاريخ جنگھاى دوره اسـالمى نیسـت و حـتى بـه بررسـى  نگارنده در اين مقاله در پى ارائه
باره نفـس  ً نكـاتى را در جايگاه جنگ در حیات جوامع اسالمى نیز نخواھد پرداخت، بلكه صـرفا

 .ھنر جنگ بیان خواھد كرد
ھاى عملى، دنبالـه روى  على رغم برخى پیشرفت]  در جھان اسالم[ادبیات نظرى ھنر جنگ 

ّتھاى اعراب باستان، يونانیان و باالتر از ھمه ساسانیان بوده است  .سن
ثار يونـانى، فارسـى و حـتى  ترجمه طور غـیر مسـتقیم(ھاى آ یش از تألیـف )  بـه  تا پ ھنـدى 

یانوس ) Tactica(الفھرست صورت گرفته بـود و در ايـن میـان بخشـى از ترجمــه تاكتیكـاى (آل
Aelianus ( بیزانس نـیز بسـیار از مؤلفان عصر باستانى كالسیك كه در اين قبیل موضوعات در 

ّت. به جا مانده است -مورد مراجعه بوده است  تـر؛  ھاى عمومـى اما به طور كلّى ما بايد سـن
ـه اسـكندر و حكّـام  ّ شرح اعمال پھلوانان قديم عرب، سرداران فاتح، خلفاى نخسـتین، و خاص

َبى از قبیـل عیـون االخبــار ابـن . بزرگ تاريخ ايران را مورد بحث قرار دھیم اين مضامین در آثار اَد
ّر مضبوط است ّه و آثار دائرةالمعارفى متأخ ب َ یبه يا العِقد الفريد ابن عبدر َ اين مطالب باالخص . قُت

مرا  بى مـرآة اال راج الملــوك الطُرطوشـى يافـت ) آيینـه پادشـاھان(در آثارى از نوع اد ِ نظـیر س
ھى  مى مرتبط بـا فرماند كاتِ  مرا، برخـى ن یتى بـراى اُ یان سـاير حكايـاتِ ترب كه در م شوند 

 .سپاھیان و عملیات جنگى را نیز در بردارند
با اين حال تجربه نسلھاى بعدى بیشتر ھم شده و اين چیزى است كه بدون ھیچ گونه قطـع 

ِ الھامِ مستقیم تأثیر اشـرافیتھاى  رابطه با سنت، منبع ست كـه تحـت  ترى براى آثـارى بـوده ا
یك  حت تـأثیر ممال ّ دوران جنگھـاى صـلیبى يـا بعـدھا ت نظامى حاكم، در آسیاى مركـزى طـى

ھا از منظـر   نوشته شده اند كه از اين دوره اخیر آثـار بسـیارى بـه جـا مانـده و بخـش اعظـم آن
 3.اند ھاى نظامى تصنیف گرديده تمرين

كتاب الحرب و : كنیم اند ذكر مى اينك چند نمونه از نخستین آثار از اين دست را كه باقى مانده
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سال ] 4 فرھنگ اسـالمى[شفیع در . الشجاعه از دوران غزنوى و غورى كه توسط من و م در 
میران بخش نظامى اين رساله از نوع مرآة االمراء آيینـه(منتشر گرديده است  1957 و ) ھـاى ا

قرن  ّر مباركشـاه در اوايـل  ب َ ـد ُ ست 13/ه 7تحت عنوان آداب الملوك تألیف فَخر م ، و )میـالدى ا
ـرادى  َ ربیــه اثـر علـى الھ َ َل الح ی سط ژ(تاريخ فى الحِ صحیح و ترجمــه بـه فرانسـه تو تومیـن . ت

 5).سوردل
كى  -درباره ايوبیان  -ى ديگر  ھمچنین دو اثر منتشر شده كه در دولت ممالیك نوشته شده، ي

ِ آقسرايى  تصحیح و ) (شود كه در آن قطعاتى از آلیانوس يافت مى(از آنِ عیسى بن اسماعیل
روب اثر عمـر بـن  6،)ترجمه به آلمانى توسط ووستنفلد ُ و نیز كتاب تفريج الكُروب فى تدبیر الح

اسـكنلن در مرجـع . تصحیح و ترجمه انگلیسى آن توسـط جـرج ت(ابراھیم االَوسى االنصارى 
اى اطالعات در مقدمه ابن خلدون و در آثار فقھايى چون  پاره). اخیر الذكر منتشر گرديده است

َردى يا الحسن بن عبدهللا العباسى  قرن (الماو َل در اوايل  و َل فى ترتیب الدُّ ) م 14/ق8آثار االْو
كه م. (و حتى در آثار فقھى معمولى نیز قابل حصول است ثالى  لبى. مقايسه شود بـا م َ  7 ت

ّـص در ). آورده است Chaiers de Tunisieدر جلد پنجم  ً بايد با تفح ً يك تاريخ جنگ مقدمتا طبعا
حوال قھرمانـان انـد و از  وقايع نامه ھا و حتى داستانھاى عامیانه حماسى كه مملو از شـرح ا

نون صـورت (لحاظ دقت و قابلیت اطمینان متفاوت اند آغاز شود  يه تـا ك كارى از ايـن زاو چنین 
ً بايد اطالعات سـودمندى را در نظـر داشـت كـه از برخـى عبـاراتِ دو اثـر ). نگرفته است نھايتا

ــد بیزانســى برگزيــده شــده و اســتراتژيكون ) Taktikon & Leovi(تــاكتیكون لئــوى ششــم: ان
ھم و اواسـط قـرن ) (Strategikon & Kekamenos(كِكامِنوس  به ترتیب متعلّق به آغـاز قــرن د

 ).يازدھم میالدى
ـه اسـت كـه بـه خـاطر ايمـان باشـد  َّ َج و ُ و جنـگ  -جھـاد  -به لحاظ نظرى جنـگ تنھـا زمـانى م

شده اسـت -حرب  -معمولى  از ھمیـن روسـت كـه حكّـام تـالش . میـان مسـلمانان محكـوم 
به كرده مى حداقل از برخـى جن ستورھاى  اند نشان دھند كه مخالفان و دشمنانشان  ھـا از د

َطّى كرده يا اصول راست دينى را زير پا گذاشته  .اند عقیدتى تَخ
ّم جامعه انسانى از دوران  و قَ ُ زءِ م ُ با اين حال ابن خلدون به عنوان يك جامعه شناس جنگ را ج

َلَقّى مى حكومت قبیله نگِ  ھر چند او مى  -كند  اى به اين سو ت يد كـه براسـاس شـرع، ج افزا
ّه جنگ است تِجاسران تنھا گونه موج ُ  .مقدس و سركوبِ م

متعـارف و » اعالنِ جنگِ«گیرد ھیچ  به جز در مواردى كه جھاد رسمى علیه كافران صورت مى
ّر داشته نشده است ً معتبرى مقر ً در اغلب موارد دو دشمن يكـديگر را بـه جنـگ . شرعا تقريبا

كردند كه تنھا راه حل ممكن میان آنھا شمشیر است كه قضاوت خداونـد را  دعوت و اعالم مى
ً تنھا در میان جنگجويان دو طرف حاكم بود . درباره شان نشان خواھد داد حالتِ مخاصمه قانونا

به اسـارت » شھروندان«لیكن با اين حال  قرار بگیرنـد،  پاول  نیز ممكن بود كه مورد غارت و چ
جود مالمـت شـديد مسـلمانان متعصـب، ... درآيند و ھاد نـیز بـا و ّا ممكن بود كه حتى در ج ام

لى رغم دعوا و منازعه ى حكّـام، آزادانـه از میـان سـپاھیان دو طــرف عبـور  كاروانھاى تجارى عَ
 8.كنند

ست و  يابیم نمى در ھیچ كجا بیش آن چه در اين آثار در مى توان به رابطـه میـان جنـگ و سیا
ين دومـى اسـت آگاھــى  گى ا اين حقیقت كه موفقیت در اولى به طور عمده منوط بـه چگون

شد تا از طريق رفتارش با اَتباع و زيردسـتان و باالخـص  بنابراين به امیر توصیه مى. حاصل كرد
ِ نیتِ آنان باشد و بويژه اين امر را از راه پرداخـت مناسـب و  سن ُ لشكريانِ خود در پى حصولِ ح
منظم بدانان حاصل آورد كه اين مسأله خود موقوف به داشتن وضعیت مالى مطمئن و باثبات 

لع . بوده است نان مط ھمچنین البته او بايد به ھنگام بازرسى از سپاھیان از اوضاع و احوال آ
باره تحقیـق كنـد ً در اين  ِ حكومـتِ . گردد يا شخصا مواره از وضـعیت كلّـى بـه عـالوه او بايـد ھ

ھا مطّلــع باشـد  ّى آنان و وضعیت روحیـه آن ً چنین است، منافع ماد متخاصم يا دولتى كه تقريبا
قرار  شمن ارتبـاط بر سپاه د چرا كه ممكن است بتواند با عناصر ناراضـى بويـژه در درون خـود 

را  -ضرورت دارا بودن يك دستگاه جاسوسى . سازد َ ف ُ كـه (كه در آن ممكن بـود از مالزمـانِ س
ً تعويض مى شدند تا از خطر برقرارى روابط دوستانه بـا عوامـل بیگانـه در كشـور خارجـى  مرتبا

ین اسـتفاده شـود )اجتناب شود يا دروغ ین  -، ھمچنین از بازرگانان و زائرانِ حقیقـى  بـه ھم
شمن نیـز ). على الھراوى خود يكى از آنان بود(دلیل بوده است  نان كـه پیداسـت د ً چ طبیعتا
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ند بنــابراين ضـرورى بـود كـه دسـتگاه ضدجاسوسـى  مى توانست به اقدامى مشابه دست ز
شمن  سوى د سانى كـه از  قدام علیـه ك بويژه در ارتش وجود داشته باشد در حالى كـه از ا

مى -كردنـد  نامه ھايى دريافت مى بر خواسـته دشـمن تسـلیم ن  -شـدند  مـادامى كـه در برا
فراد را بـه . كردند اجتناب مى ين قبیـل ا با اين حال اقدام عاقالنه در چنین مواردى آن بود كـه ا

ندھاى ]  آكنـده[ايـن ھمـه موجـب پديـد آمـدن فضـايى . تجديد سـوگند وفـادارى وادارنـد از ترف
ّى از بدگمانى عمومى مى ّ حیـات  كودكانه و تنگ نظرانه و جو شد كه مختص جنگ و حتى كل

 .آن دوران بود» سیاسى«
ّكـاتِ دشـمن را  به تحر در زمان جنگ يا تھديد به جنگ به اين اطالعات، بايـد اطالعـات مربـوط 

يكى از روشھاى كسب اين قبیل اطالعات، بريد بود گاھى اوقات خدمات منظّمى براى . افزود
ـرى، (برقرارى ارتباطات سريع وجود داشت  َ َص خابرات ب ُرجھاى ديده بانى بويژه در سـواحل، م ب

 9.و جز آنھا) كبوتران نامه رسان
ّى است ھم ُ ھدايا و دادن . در عملیات نظامى واقعى روحیه عنصر م با تقـديم  یه نخسـت  روح

گى ] ىِ مختلف[ھا وعده نائم جن به كسـب غ شكريان بـا امیـد  ، و در ھنگام رھسـپار شـدن ل
َم مى گرديد و تجديد آن پیش از شروع نبرد با شرح دالورى تقويت مى شد و  ھاى پیشینیان توأ

سیحى  -ھاى مذھبى و ايمانى  در مورد جھاد توصیه كه بـراى مثـال دشـمنان م معادل آنچه 
 .رفت جھت تقويت روحیه به كار مى -شنیدند  صلیبى مى

ھاى كالسیكِ مسلمانان وجه اشتراك اندكى   واضح است كه تعالیم و تمرينھاى نظامى ارتش
ــن جنگھــاى دوره صــدر اســالم دارد ــش از اســالم و ھمچنی ــا و جنگھــاى ســاده پی ــا غارتھ . ب

ّصان مانند علم فقه، اصول و فروع را از ھم تفكیك كرده بارت بـود از . اند متخص ً ع ّمتا اصول مقـد
نـه(، جناح راسـت )قلب(مركز ): خَمیس(تقسیم صورى سپاه به پنج عنصر  َ یم َ ناح چـپ )م ، ج

ره( َ َیس ّمه(، جلوداران )م كت ) ساقَه(و عقـب داران ) مقد مه بـه ھنگــام حر ییرات الز كـه بــا تغ
ُروع عبـارت از . گرفـت سپاه يا در اردو و نیز در ھنگام نبرد اين ساختار مورد استفاده قرار مى ف

سپاه را . شد عملیاتى بود كه به وسیله قواى نامنظم انجام مى صل  اين نیروھـا بخشـى از ا
ّماتى و عمـل در حاشـیه نــبرد را بـه عھـده  تشـكیل نمــى دادنــد بلكـه جزئــى از اقـدامات مقــد

 .داشتند
نده مـى ھنگامى كه تصمیم بر نبرد گرفته مى ھـا را  شـدند، سـالح شد نیروھاى الزم فـرا خوا

و ) عالوه بر سالحھاى شخصى كه ھمیشه ھمراه سربازان بود(كردند  میان افراد تقسیم مى
ّـن و  سپاھیان معی اگر شخص امیر خود فرماندھى سپاه را بر عھده نداشت دستور كار بـراى 

ّر مى رفتنـد و  كه در میان قبايل صحرانشین به ھمراه جنگجويـان مـى(زنان و كودكان . شد مقر
مى یب  ست در خطـر اسـارت بودنـد آنان را تشـويق و ترغ صورت شك ، از شـمار )كردنـد و در 

كّل مستثنى بودند َ تش ُ جاى اسـباب و اثـاث ممكـن بـود ھـم در . سپاھیان منظم حكومتھاى م
مسیر حركت بايستى بـا توجـه بـه وضـعیت . پیشاپیش و ھم در عقب ستون سپاھیان باشد

ّكات دشمن مورد بررسى قرار مى جـز در . گرفـت طبیعى زمین، تأمین و تدارك ملزومات، و تحر
صــورتى كــه امنیــت اوضــاع، قطعــى و مســلّم بــود اطــراف و اكنــاف مملكــت بايــد بــه وســیله 

ُست و بررسى قرار مى دسته فت و  ھاى گشتى و گروھھاى كوچك شناسايى، مورد باز ج گر
مى ھر نشانه شمن بايسـتى اطّـالع داده  كن بـود اتفـاق . شـد اى از نزديك شدن قواى د مم

گر اقـدامات احتیاطــى  بیفتد كه نیروھاى جلودار چند ساعت جلوتر از قلب به حركت درآيند و ا
شده و مـورد ھجـوم تعـداد  ناكافى مى ھا غـافلگیر  كه ايـن نیرو بود اين احتمال وجود داشت 

سپاه در اردوگـاه. پرشمارترى از قواى دشمن قرار بگیرند ھـا  در ھنگام لشكركشى وقتى كه 
ّ اين اردوگاه توقف مى ند و  ھا بايستى به نحوى انتخاب مى كرد محل شد تا امنیــت را تـأمین ك

ً . بويژه ذخائر آب و جز آن در دسترس باشد بود آن را تقريبـا اگر توقف سپاه در اردوگاه طوالنى 
ّعى بنا كرده به دور آن خندقى مى رب ُ شیدند در م ستقرار . ك سـپاھیان در درون آن بـه نحـوى ا

ھـاى متقاطــع  يافتند كه تمايز پنج قسمت آن و ستاد فرماندھى محفوط مانده و كوچه راه مى
ً به شكل اردوگاه  .رومى ايجاد شود -ھاى يونانى  میان بخشھاى سپاه تقريبا

نگ بـه گونـه ھنگامى كه نبرد نزديك مى ّ ج ین محـل اى  شد اين نكته حائز اھمیت بـود كــه زم
شمن  انتخاب شود كه حتى االمكان از گزند آفتاب و باد و از خطر سیل در امان باشد، و اگـر د

ھـا تسـلّط داشــت بايســتى موقعیتھــاى بــاالترى توســط نیروھــاى خــودى اشـغال  بــر گريزگــاه
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به عمـل مـى. شد مى آمـد بايـد تـدبیرى  اگر از سوى دشمن نیز اقدامات احتیاطى مشابھى 
كه بـا گسـترش جنـگ نظـم و ترتیـب دلخـواه حاصـل آيـد اتّخاذ مى به طــورى  سـتاره . گرديـد 

ً جھت تعیین سعدترين ساعت براى شروع نبرد مورد مشورت قرار مى گرفتند و  شناسان غالبا
 .گرديد تشكیل مى» شوراى جنگ«گاھى اوقات نیز 

ھره) خَمیـس(در طول نبرد، ھر يك از پنج گروه  منـد  از مقـدارى خـود مختـارى در فرمانـدھى ب
ً فرمانده كل مى سود قسـمتھاى ديگـر  بودند لیكن طبیعتا توانسـت بـه حركـتِ يـك بخـش بـه 

ـف . فرمان دھد يا گروھى را وادارد كه به تقويت نیروھاى ديگر بپردازد یس صَ ھر خَم در اصـل 
گرديد  ترى تقسیم مى داد ھر چند گاھى اوقات خود به بخشھاى كوچك واحدى را تشكیل مى

كه (شدند  جمع آن كَراديس، نامیده مى): گُردان(كه كَردوس  اين تقسیم بنـدى ابتكــارى بـود 
بدان دسـت زد گفته مى سه ). شود مروان دوم به تقلید از عمل بیزانسیان  بـه طـور معمـول 

 :وجود داشت]در ھنگام نبرد [رديف 
رديف اول شامل تیراندازان و ھمچنین سربازانِ مسلّح به كمانِ زنبورى، رديف دوم پیاده نظـام 
كه تحت حفاظت سپرھايشان قرار داشتند و به نیزه يا شمشیر مسلّح بودند، و رديف سـوم، 

ّم . (سوار نظام سنگین اسلحه سوار نظام سبك اسلحه معموالً تنھا در میـان نیروھـاى نامنظ
شد؛  در مركز سپاه، بیرق فرماندھى بايستى به صورت برافراشته ديده مى). شدند  يافت مى

كردند و بدين جھت نبرد به ھزيمت كشـیده  فرو افتادن اين بیرق را نشانه شكست تلقى مى
ِ . شد مى ً عبارت از يورش سوار نظام بود كـه در صـورت عـدم توفیـق در شكسـتن نبرد اساسا

ِ دشمن در برابر حمله آنھا ممكن بود اين يورش تا سه مرتبه نـیز تكـرار شـود نقـش پیـاده .خطّ
با سـوار  -نظام و كمانداران آن بود كه حمله دشمن را  اگر توانسته باشد كه با وجود درگیرى 

. ابتدا از دور و سپس از فاصله نزديك درھـم بشـكنند -نظام در محل، از میان صفوف آن بگذرد 
ين نیروھـا در  به ھنگام حمله سوار نظام میان سربازان پیاده فضاھايى باز مى شد يا آن كـه ا

ّ حملـه . ايستادند تا راه براى يورش سوارنظام باز شود كنار مى ضد اگر حمله نیروى خودى بـا 
ً به عقب نشینى سـوارنظام دشـمن منجـر  دشمن دفع نمى شد اين امر ممكن بود كه سريعا

در صورت كمبـود شـديد . شده در نتیجه در صفوف قواى آنان بى نظمى و اغتشاش ايجاد كند
شمار نیروھا يا ھــر گونـه نارسـايى ديگــر، بـه جـاى بـه صـف كـردن نیروھـا آنھـا را بـه صـورت 

ّع ند ھاى يكپارچه آرايش مى مرب ّ حملــه دشـمن مقاومـت كن حملـه . دادند تا در برابر ضربه ضـد
اى  گرديد ھر چند ممكن بود كه حملـه معموالً به صورت ھمزمان در مركز و جناحین انجام نمى

گر بـه  از سوى يكى از بخشھاى سپاه دشمن به يك نقطه سپاه خودى و باز از يـك بخـش دي
جاھاى ديگرى صورت بگیرد؛ در نتیجه ممكن بود كه يك بخش از سپاه دچار شكست شود در 
حالى كه بخش ديگرى به پیروزى نايل آمده است و مواردى ھم بود كـه در آن ھـر جنــاحى از 

مى يا مغلـوب  طور كلّـى ھـر يـك از دو بخـش . انگاشـت سپاه، خود را پیروز  بـا ايـن حـال بـه 
رفـت تـا بـر  رسـید بـه كمـك بخـش ديگـر مـى سـوارنظام كـه در منطقـه خـود بـه پـیروزى مـى

كه . ھاى ديگر سپاه دشمن ھجوم آورد قسمت در حقیقت خطر بزرگ آن بود كـه بـه محـض آن
نائم را بـه  پیروزى قطعى به نظر رسید سربازان به سوى اسباب و اثاث دشمن بشتابند تـا غ

غیر منتظـره براى  چنگ آورند و از آن لحظه به بعد ديگر قادر نباشند كه اگر دشمن به طور  اى 
ّد بازگردد در برابر آن به مقاومت بپردازند  .حمله مجد

ً تالش مى) كمین گذارى(ھايى براى حمله غافلگیرانه به دشمن  مكررا فت صـورت  ھـم از : گر
ورى از كوھھايى كه در مسیر سپاه دشمن واقع بودنـد و ھـم بـه وسـیله تـدابیر و  طريق بھره

سوى موقعیتھــاى  شگردھايى كه در طول خودِ نبرد به كار زده مى شد تا سپاه دشمن را بـه 
ظام . از پیش تعیین شده كشیده، به دام اندازند قدام سـوار ن ً با ا اين نحوه كمین گذارى غالبا

گران  كان گـوى سـبقت را از دي ين زمینــه تر به انجام نقشه فرار ساختگى ھمراه بود كـه در ا
به اسـتناد (تر از صلیبیون بودند  تر و چابك در حالى كه اعراب ھر چند بسیار سبك. ربوده بودند

به )دادند اى كه انجام مى ھاى حمله گسترده تاكتیك يك صـف دسـت  لى تنھــا در  ، به طـور ك
كردند به صورتى كـه رگبـارى از تیرھـا  زدند ولى تركان در حال حركت تیراندازى مى تھاجم مى

باره  تركان اصـرارى بـه خـرج نمـى. باريدند را از ھر سو بر سر دشمن فرو مى دادنـد كـه بـه يك
به تعقیـب خـود  صفوف دشمن را بشكنند بلكه تالش مى با دشـمن آنـان را  كردند با درگیرى 

 ً ھان بازگردنـد و متعاقبـا صفوف آنـان را بـه ھــم بزننـد و سـپس ناگ ظمِ  وادارند و بدين ترتیب ن
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نان  یه دشـمن بـه كمـك اي ته بودنـد نـیز عل جاى گرف نیروھاى تازه نفسى كـه در كمیـن گـاه 
یت خـود را . آمدند مى جاى تعجب است كه مردمان نیمه صحراگرد بعدى كه تـا حـدودى موفق

گِرد بودند ھنگامى كه بیشتر به يكجانشینى روى نھـاده امــپراتورى حت  مرھون اين شِ اى را ت
قدم  تر و سـنگین اختیار خود در آوردند كه سپاھیانش از نوع سنتى قدم بـه  تـر بودنـد چگونـه 

تازه رسـیدگانى كـه ھنــوز بـه تاكتیـك ھـاى  روش جنگى اولیه خود را فراموش كردند و خود از 
 .كردند ضربه خوردند صحرانشینى عمل مى

َركَب ركَـب در طول نبرد، فرمانده تا جايى كه ممكن بود م َ ھـاى  ھاى ھالك شده سربازان را با م
ّز انتفاع ساقط شــده بودنـد بـا  سالم تعويض مى كرد و سالحھايى را كه از دست رفته يا از حی

 .ساخت سالحھاى تازه جايگزين مى
با وجود بحثھاى فراوان به طور كلّى فقه با كشتار غیر نظامیان، زنان، كودكـان سـالخوردگان و 

ّ نـبرد در . كند روحانیان مخالفت مى ً در طول دوره محاصـره و گـاھى اوقـات ھــم در طــى عمدتا
ھاى مفتوحه، افراد و گروھھا ممكن بود بتوانند حتى از يك فرد معمولى اَمان دريافت  سرزمین

بداقبالى بزرگ آن گاه بود كه شكست چنان بود كه دشـمن مـانع دفـن اجسـاد كشـته . كنند
لیكـن در كـل ھـدف . كـرد شد و پس از غارت اجساد آنھا را به حال خود رھــا مـى شدگان مى

گرفــت و بــه پــیروزى  بیشــتر گــرفتن اســیر بــود تــا كشــتار افــراد و ھنگــامى كــه جنــگ در مــى
براى خـود كنـار . گرديد انجامید اردوگاه دشمن غارت مى مى ِ شـرعى را  مس ُ در اصل امیر، خ
نه  مى ته نبـود و در خـاللِ آن سـربازان  قات، غـارت كـامالً سـازمان ياف گذاشت لیكن غالب او

یچ قاعـده  قواعد اساسى را در ارتباط با تقسیم غنائم رعايت مى كردند و نـه در واقـع اصـالً ھ
توانست اسیر كند  بويژه ھر يك از سربازان ھر اندازه از افراد مؤنث و مذكر را كه مى. ديگرى را

ً آنان را به عنوان برده مى فراچنگ مى صورتى (فروخت  آورد و بعدا برده در  علت سقوط قیمتِ 
رعايا ھر وقت كه ممكن بود .  داشت يا اين كه آنھا را براى خود نگه مى) كه اسیران زياد بودند

 .چاپیدند فراريان جبھه خودى را نیز مى
شت  ھايى ارسال مى نامه آمد فاتح يا وزيرش فتح ھنگامى كه پیروزى حاصل مى كرد كه با گذ

ِ  ھا به طور فزاينده قرون و اعصار اين نوشته اى به صورت عاملى براى مطالعاتِ سبك شناختى
لدين و فتحنامـه(سران ديوان الرسائل درآمدند  ھـاى  نك مثالً مكاتبات قاضى الفاضل با صالح ا

تح بـه  اين اطالعیه). اورشلیم ً به گزافه گويى و مبالغه در قدرت دشمن و اھمیـت ف ھا طبیعتا
مى دست آمده مى لوه  . دادنـد پرداختند و خسارات و صدمات وارده به سپاه خودى را اندك ج

مى در مورد جنگ با كفار و مرتدان گزارش ويژه عوض   اى به خلیفـه تقـديم  شـد كـه او نـیز در 
اش  امیر نیز ممكن بود كه به سردار فـاتح. كرد تبريكاتِ خود را اعالم داشته و خلعتى عطا مى

مى كـرد و  خلعت ببخشد، و اگر خود امیر فرماندھى جنگ را به عھده داشت جشنھايى برپـا 
ين  كرد و ھدايايى تقديم مـى ضیافت برگزار مى. داد بازيھايى ترتیب مى حال ا شت بـا ايـن  دا

 .اعمال، ھمیشگى يا برگزارى آنھا واجب نبود
امیر، اسیرانِ خود را در كارھاى سنگینى كه يافتن كارگران بومى براى انجام آنھا مشكل بـود 

ربھا  به خدمت مى) ھا و نظاير آن ھمچون بنا كردن قلعه( َ گرفت البته براى اسیران ثروتمند، س
شــد و اغلــب ھــم از خــانواده اســیر و ھــم از ســوى امـیر دشــمن دريافـت  تعییــن مــى) فـداء(

يا آتـش بـس . گرديد مى قرارى معاھـده صـلح  اين امر ھم ممكن الوقوع بـود كـه در صـورت بر
طرف مبادلـه شـوند راى دو  َ ً . موقّت، اُس با كـافران   -نھايتـا نگ  سوى  -و بويـژه در مـورد ج از 

ّن مبلغى پرداخت گرديده يا به ارث نھاده مى شـد تـا جھـت اسـتخالص  اشخاص مؤمن و متدي
لى بـراى . (اسراى مسـلمان مــورد اسـتفاده قـرار گـیرد نیز پو سوى  ین ترتیـب از آن  بـه ھم

شھروندانى بـه ). شد سربھاى اسراى مسیحى پرداخت مى يك شـھر،  ھنگامى كه مثالً در 
ْ دينانشان سربھاى آنان را پرداخت مى اسارت در مى در . كردند آمدند كه مسلمان نبودند، ھَم

ھايى در ارتباط با اسـتخالص اسـراى  براى نمونه، نامه) Ganiza/Genizah.(اسناد كَنیزه جنیزه
ً برابر با قیمت يـك . يھودى از طريق پرداخت فديه مضبوط است سربھاى يك اسیر عادى تقريبا

 .برده بود
ً شريعت اسالمى خود را درگیر شرايط اسیران در زمانى كه در قلمرو اسالمى بـه سـر  ظاھرا

ھى . نكرده است) در آنجا به صورت برده بودند(برند  مى گر در جسـتجوى را لیكن از سوى دي
انـد بتواننـد  ھاى بیگانه در دست كفار افتاده است كه از طريق آن، مسلمانانى كه در سرزمین
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 10.اى رفتار كنند كه ايمانشان محفوظ بماند به گونه
ّت زمان درازى به طول مى يك جنگ بويژه زمانى كه محاصره انجام نمى ً مد انجامید و  شد ندرتا

مى چه كـل  به ندرت بیشتر از چند ھزار نیروى جنگاور واقعـى در آن درگـیر  شـدند حـتى اگـر 
مى یل . شد نیروھاى سپاه حكومت مورد بحث به بیش از چنین شمارى بالغ  ايـن امـر بــه دل

به عالوه اين امر به . دشوارى دستیابى به منابع و ذخائر غذايى به ھنگام عملیات جنگى بود
به طور كلّى طرحريزى عملیات جنگى در زمستان عملى نبـود و . شد آب و ھوا نیز مربوط مى

مى ول به كشاورز يا مامور جمع آورى مالیـات بـدل  ُ شـدند و  بعد اين كه افسران در بعضى فُص
طل  ر نبود كه آنان را در فصل درو و برداشت محصول در عملیات جنگـى درگـیر و مع ّ ديگر میس

به ھر صورت سربازان از اين كه بیشتر از چند ھفته به صورت آماده بـه رزم بـاقى بماننـد . كرد
ّتى بیشـتر . ناراضى بودند استطاعت مالى عادى حكومت جھت نگھــدارى سـربازان بـراى مـد
نگ . كرد و سربازان نیز از غیبت از خانواده خود ناخرسند بودند كفايت نمى بیشتر اوقات كار ج

بار محاصـره قلعـه ّ يك نبرد كه ممكن بود چند  شد  طى ھـاى نظـامى را نـیز در پـى داشـته با
 .كرد فیصله پیدا مى

ً به صورت قرار داد تسلیم يا معاھده شـد  اى كه پس از مبادله سفیران منعقـد مـى جنگ غالبا
در موقعیتھاى ديگر بويژه در جنگ با كافران، صلح به يك آتش بس موقـت . انجامید به صلح مى

كن بـود كـه جنـگ . شـد در يك دوره زمانى منحصر و به منطقه محدودى مربوط مـى ً مم غالبـا
 .بدون برقرارى يك صلح رسمى نیز متوقف گردد

طور يكسـان دربـاره ھمـه دوره آن چه در فوق گفته شد نمى مورد (ھـا، ھمـه اقـوام  تواند به 
صداق داشـته باشـد) استثناى تركان پیش از اين خاطر نشان گرديد . يا درباره ھمه نواحـى م

/ق8كرد از قـرن  سوارنظام نیمه سنگین اسلحه كه در ابتدا نقش چندان پراھمیتى ايفا نمى
ــزوده شــد14 ــش اف ــر اھمیت ــد ب ــه بع ــگ. م ب ــگ كالســیك در جن ــدابیر جن ھــاى  شــگردھا و ت

ھـايى نظـیر آن چـه در  كوھستانى كه در آنھا سوارنظام نقش كوچكى داشت و نیز در بـاتالق
از جمله به ھمین دلیل است كه در سالھاى . بطیحه عراق وجود داشت قابل استفاده نبودند

ِ تركـان  آخر خالفت مستقل، كوه نشینانى كه پیاده مى جنگیدند در كنار سـواره نظـام ديلمــى
قادر بـه جنگیــدن در . قرار گرفتند یب،  سپاه رق ھر يـك از دو  ممكن بود اتفاق بیفتد كه وقتى 

یاده نظـام : زمین حريف نبودند نه شكست روى دھد و نه پیروزى حاصل آيد ثال پ نوان م به ع
ّدون نمى وح ُ رابطون حمله كنند، در حالى كه بـه  سلسله م ُ توانستند در دشت به سوارنظام م

قرار دھنـد ھمین ترتیب آنان نیز نمى در . توانستند در كوھستان اين قواى پیاده را مورد حمله 
ــدان ھــا مــأنوس نبودنــد وحشــت زده  شــرق جھــان اســالم، فیــالن، اســبان دشــمن را كــه ب

ايم لیكن بايـد بـر نقشـى كـه نـیروى  ما در اين مقاله از جنگ دريايى بحث نكرده. ساختند مى
به عنوان مثال در عبور : توانست در نقل و انتقال نیروى زمینى ايفا كند تأكید كنیم دريايى مى

شكى بـدان  سوريه كـه صـلیبیون از راه خ نادر  از تنگه جبل الطارق يا انتقال نیرو از مصر بـه ب
 .حمله ور شده بودند

رابطون ]  جنگجويان[غازيان  ُ با دشـمن نمـى]  مرزداران[و م ست بـه  در مرزھا  جنگیدنـد بلكــه د
شامل تعـداد (زدند  غارتھاى ناگھانى مى نائم كـه  و در بازگشت به دلیل به ھمراه داشـتن غ

. شـد ، اين اقدام با غارتھاى متقابل پاسخ داده مى)شدند زيادى از احشام بود دچار تأخیر مى
ّع روابط صلح شد كه میان مرزنشینان در فاصـله  آمیز نمى اين مسائل البته مانع از اَشكال متنو

ديگنیـس (ھاى حماسى  چنان كه اين قبیل روابط در قصه. گرديد فطرت میان حمالت ايجاد مى
َطّال و نظاير آنھا) Digenis Akritas(آكريتاس، ّد ب ه، سی َّ م ِ ھـاى  قصـه. وصـف شـده اسـت) ذوالھ

غیر قابـل ) Akritai(دنباله روان غازيان عرب و اكريتاھاى  -) Udj(تركانِ اوج  نه  بیزانسى به گو
 .ترى جنگ طلبانه است اغماض
فنى روشـنى  ھاى چشمگیر مغوالن اين پرسش را برمى پیروزى ّق  انگیزد كه آيا آنان حائز تفـو

كافى بررسـى نشـده لیكـن  ضوع تـا كنـون بـه انـدازه  ين مو نسبت به ھماوردانشان بودند؟ ا
ّقى در كار نبوده است ً چنین تفو موارد  به نظر مى. ظاھرا رسد كه موفقیت مغـوالن بـه سـبب 

یاز دسـتگاه جاسوسـى و : زير بوده باشـد سرعت حركـت، ھـنر اسـتتار، امت نظـم و انضـباط، 
صره،  نگ افزارھـاى سـنتى مخصـوص محا اطالعات، استفاده يكپارچه در مقیاس وسـیع از ج
ــه وســیله صحرانشــینان در  ــه ب ــدھايى ك ــیروى اســیران، ترفن ــا اســتفاده از ن ــل ب ــل و نق حم
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بر مـردم مسـتولى  كشورھاى مفتوحه اعمـال مـى ظاھر شـدن آنـان  با  شـد، وحشـتى كـه 
ھا براى قتل عام و كشتار  گرديد، منشاء ناشناخته و دوردست آنان، آمادگى استثنايى آن مى

اى كـه در برابـر  ھـاى داوطلبانـه و در نتیجه وحشتِ حاصل از اين امر، ھمكارى فـورى، تسـلیم
لیكـن نـبرد . آورد آمد و به طور خالصه ايـن حقیقـت كـه موفقیـت، موفقیــت مـى آنان پیش مى

ّ حريفـانى معمولـى  ً كوچك عین الجالوت كافى بود تا طلسم را بشكند و آنـان را تـا حـد نسبتا
ّل دھد  .تنز

ً  در نخستین نسل ِ ايالت كه ھنوز اساسا ھايى كه پس از فتوحات اعراب روى كار آمدند، حاكم
به  فرمانده يك سپاه اشغالگر بود، والى الحرب خوانده مى شد، ھر چند در حقیقـت اعتبـار او 

ھدايت نـبرد  طور قابـل مالحظـه ـرف  فت اگـر نـبردى در مـى(اى از صِ حتى از نگھـدارى ) گر و 
 .رفت سپاھیان فراتر مى

 :ھا پى نوشت

به جنگ دوره خلفـا » حرب«اين بخش از مدخل. است) EI2(در دائرةالمعارف اسالم » Harb«اين مقاله ترجمه بخش دوم مدخل . 1
 .در دانشنامه جھان اسالم ترجمه شده است» جنگ«مربوط است كه براى استفاده در مدخل 

 .عضو ھیأت علمى بنیاد دايرة المعارف اسالمى. 2
 :فھرست اين آثار در مآخذ زير آمده است. 3
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