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Abstract 

The sociology of war scrutinizes the war and the factors influencing it. The study reveals the 

causes and factors affecting the outbreak of war, the phenomenon of war and its consequences. 

The fall of the Sassanids in the Battle of Zouqar plays an important role in their subsequent 

defeats. Therefore, the sociological study of this failure and the subsequent failures of Iran from 

the Arabs, which led to the fall of the Sassanids, is significant. The strategy that the Arabs used 

in this war and in the shortest time to defeat the mighty Iranian army was in line with the 

sensitive situation of the weak armies in the asymmetrical wars against powerful armies. 

Techniques used by the Arabs were in line with the strategy of psychological ware, and inflicted 

a terrible blow on the Iranian Army and forced the Iranians to retreat. The study shows how 

Iranians, despite having a vast empire and resources and professional army, failed in an unequal 

war against an army that lacked equipment. This research, with a sociological approach, aimed 

at investigating the wars of Iran and Arabs, and in terms of its purpose, it is a scientific research 

and, in terms of the nature and method of work, is historical written in a descriptive-analytic 

way. 
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 جنگ شناسیجامعه های در جنگ ذوقار با تکیه بر نظریه بررسی شکست ساسانیان

 

* هفشجانی پور حسن مریم
  سهیال ترابی فارسانی -فر احمد کامرانی - 

 

 چکیده  

  ر را خیو   بررسیی  ایی  . کنی  میی  بررسی را آن بر ثیرگذارتأ عوامل و جنگ موشکافانه، نگاهی با جنگ شناسیجامعه

 جنیگ   ر ساسیانیان  سیوو  . کنی   می نمایان آن پیام های و جنگ ۀپ ی  جنگ، آغاز بر ثیرگذارتأ عوامل و ها علت سطح

 بعی ی  های شکست و شکست ای  شناختی جامعه بررسی بنابرای ،  اشت؛ مهمی نوش آنها بع ی هایشکست  ر ذوقار،

  ر و جنیگ  ایی    ر اعیراب  کیه  استراتژیی. یاب می چشمگیری اهمیت ش ، منجر ساسانیان سوو  به که اعراب از ایران

جنگ  ر که بو  ضعیفی هایارتش حساس وضع بر منطبق بر ن ، کار به ایران ق رتمن  سپاه شکست برای ان ک فرصت

 اسیتراتژی  راسیتای   ر بر نی ،  کیار  بیه  اعراب که هاییتاکتیک. گیرن می قرار ق رتمن  هایارتش موابل  ر نامتوارن های

 پیژوهش،  ایی    ر. کیر   مجبیور  نشیینی عوب به را ایرانیان و کر  وار  ایران سپاه بر هولناکی بۀضر و بو  روانی عملیات

  ر نیابرابر  جنگیی   ر ای،حرفیه  ارتیش  و منیابع  و وسییع  امپراتوری  اشت  باوجو  ایرانیان چگونه که شو می  ا ه نشان

 و اییران  هیای جنیگ  بررسی  نبالبه شناسی،جامعه رویکر ی با پژوهش ای . خور  شکست تجهیزات فاق  نیرویی برابر

 تیارییی  های پژوهش ر یف  ر کار، روش و ماهیت لحاظبه و ستنظری های پژوهش جز ه ف، نظر از و است اعراب

   .است  ر آم ه نگارش به تحلیلیتوصیفی روش به و گیر می قرار
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   مقدمه

سی  . انی  کر ه بحث جنگ ۀ ربار بسیاری پر ازاننظریه

 ژومینییی ،(clausewitz) کلییوزویت  ،(Sun Tzu) تییزو

(Jomini )و هاجنگ که بو ن  هاییاستراتژیست  یگران و 

 بررسیی  را هیا شکست و پیروزی  ر مؤثر عوامل و ها علت

 تحیوتت  بیا  هااستراتژیست ای  های نظریه و بحث. کر ن 

 ج یی   ایشیاخه  و اسیت  شی ه  همیراه  شناسیجامعه علم

. اسیت  نهیا ه  بنیان علم ای   ر جنگ شناسیجامعه باعنوان

 و آغیاز  هیای  علت نظر از هاجنگ جنگ، شناسیجامعه  ر

 لۀمویا   ر. شون  می وتحلیلتجزیه جنگ پیام های و پ ی ه

 جنیگ  پیامی های  و شیرو   هیای  علت به علم با رو، پیش

 ۀپ یی   خیو    نشیی ، با یه اعراب و ایران  ولت برای ذوقار

 ایی    ر. اسیت  ش ه وتحلیلتجزیه میتلف وجوه از جنگ

 هیای استراتژیسیت  هیای  نظریه است ش ه کوشش پژوهش

 عوامیل  ۀ ربیار  کالزوییت   و تیزو سی   همچیون  معتبری

 و ایرانییان  بیر  ذوقیار  نبر   ر آنچه با هاجنگ  ر ثیرگذارتأ

 اییران  سپاه ثول نوطۀ و شو   ا ه مطابوت گذشت، اعراب

 .شو  بررسی جنگ ای   ر

 هیا جنیگ  بررسیی  هنگیام   ر جنیگ  هیای استراتژیست

  اننی  می  خیل هاشکست و پیروزی  ر را میتلفی عوامل

 و اسیتراتژی  روحیه، فرمان هی، نوش به بای  جمله ازآن که

... و تکنولیوژی  تجهییزات،  افیرا ،  و تعی ا   زمی ، تاکتیک،

 ایی    ر(. 33: 1366 بیوفر،  ؛31: 1364 تزو،س ) کر  اشاره

 و اسیتراتژی  و فرمانی هی  عامیل  سیه  بر تمرکز با پژوهش

 وتحلییل  تجزییه  را ذوقیار  جنیگ  نتیجۀ کوشیممی تاکتیک،

 جنیگ  ایی   بیه  مربیو   مسائل به  یگری، یۀزاو از و کنیم

 اعیراب  و ایران ثیرگذارتأ هایجنگ از ذوقار نبر   .بنگریم

  ر ساسانیان سوو  سرآغاز مورخان، برخی باور به که بو 

 بیه  خیو   آثیار   ر اسیالمی  ۀ ور مورخان. بو  اعراب برابر

 تیری  کامیل  ولی ان ؛کر ه اشاره جنگ ای  به مربو  وقایع

 ایی   اهمییت . اسیت  آم ه طبری تاریخ کتاب  ر هاگزارش

 اسیت  وا اشیته  را بسیاری پژوهشگران ایران تاریخ  ر نبر 

 کنکیاش  اییران  شکسیت  هیای  علیت  و نبر  ای  باب  ر تا

 اثیر  اییران  اجتماعی تاریخ کتاب به بای  جمله ازآن که کنن 

 کتیاب   ر کولسینکف همچنی  کر ؛ اشاره راون ی مرتضی

 و جنییگ اییی  وقیایع  ساسییانیان، سیوو   نۀآسییتا  ر اییران 

 اسیت؛  کیر ه  مطیر   را ساسیانیان   ولت ضعف های علت

 نظیامی  شکسیت  هیای  علیت  رو، پییش  پیژوهش   ر ولی

 بررسیی  جنیگ  شناسیی جامعه های نظریه منظر از ساسانیان

ریچار سیون  . ام. اف همچیون  پژوهشیگرانی . اسیت  ش ه

(Richardson )ر روانیی  عوامل) جنگی روحیه کتاب  ر  

 مۀهنگیا   ر سیربازان را  بیر  حیاکم  روانیی  مسیائل  ،(جنگ

 آشینایی  نظر از. است کر ه بررسی معاصر  وران  ر کارزار

 اثییر کتییاب اییی  سییربازان، روانییی و روحییی مسییائل بییا

 هیای  جنیگ  از هایی مثال با پژوهشگر آن  ر که ست خوبی

 افیرا   حیۀرو  ر ثیرگیذار تأ عوامیل  معاصیر،   وران اروپای

 هیای  ا ه از حاضیر،  پژوهش  ر. است  ا ه شر  را ارتش

 جنگ و ساسانیان تارییی ۀ ور برای ریچار سون پژوهش

 ثیار  آ سیایر  اطالعات از همچنی . است ش ه استفا ه ذوقار

 نیام  بیه  کبیور   باقری علی کتاب ازجمله جنگ، به مربو 

 سی حسییی  اثییر نیییز و جنییگ اسییتراتژی مبییانی و کلیییات

 اسیتفا ه  پژوهش ای   ر نظامی، روانشناسی باعنوان سلیمی

 نظیامی  مسیائل   ر معاصر پژوهشگر فرخ، کاوه است. ش ه

 بیاعنوان  خیو   اثر  ر ساسانیان، ۀ ور ویژه به باستان و ۀ ور

 کیر ه اسیت؛   کوتاهیذوقار اشاره  نبر  به صحرا، های سایه

 جنگ را ای   ر ش ه کارگرفته به استراتژی و ها تاکتیک ولی

  سترسیی  علیت  بیه  میذکور  پژوهشگر. نکر ه است مطر 

 مربو  وقایع بر را خو  تمرکز بیشترِ رومی، منابع به وسیع

 گذاشیته اسیت   شرقی روم  ولت و ساسانیان های جنگ به

 اعیراب  و ساسانیان های جنگ به مربو  جزئیات بیان از و

 .  پوشی ه است چشم

 شیناختی  جامعیه  بررسیی  پژوهش حاضر انجام از ه ف

 همچنیی   ذوقیار اسیت؛   جنگ  ر ایران شکست های علت

 سیاختار  مینۀز  ر موجیه  و علمیی  های یافت  علت  نبال به
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اعیراب   نوپیای  نییروی  با موابله  ر ایرانیان جنگی و نظامی

 قیوای  ضیعف   ر اصیلی  عوامیل  از که قیا ر اسیت   است

 از استفا ه  ر پژوهش ای  اهمیت. بر ار  ایران پر ه نظامی

 بیا  کیه  اسیت  جنیگ  شناسیی  جامعه باعنوان ج ی ی ابزار

 هیای  علیت  جنگیی،  هیای  اسیتراتژی  و ها تاکتیک بر تمرکز

 .کشان  می تحلیل به نبر  صحنۀ  ر را پیروزی و شکست

 ای  پژوهش بر ییک سیوال اصیلی و  و سیوال فرعیی     

 :است استوار

 شناسیی جامعیه  هیای  نظرییه  براسیاس  اینکه اصلی سؤال

 شکسییت باعییث عییواملی چییه ذوقییار جنییگ  ر جنییگ،

 ش ؟ اعراب از ساسانیان

 :از ان عبارت فرعی های سؤال اما

  ر نوشییی چییه فرمانیی هی عامییل ذوقییار، جنییگ  ر. 1

  چیه  اعیراب  جنیگ  ایی    ر. 2  اشیت؟  ایرانییان  شکست

 اسییتراتژی براسییاس. 3 گرفتنیی ؟ کییار بییه را اسییتراتژی

 کیار  بیه  ایرانییان  شکست برای هاییتاکتیک چه اتیاذش ه،

 ش ؟ گرفته

 شی ه  ارائه زیر فرضیه پژوهش، اصلی  ر پاسخ به سؤال

 :  است

 عییواملی جنییگ، شناسیییجامعییه هییای نظریییه براسییاس

 روانی جنگ استراتژی ساسانی، فرمان هان ضعف همچون

 بیه  آن بیا  متناسیب  هیای تاکتییک  و ساسیانیان  علیه اعراب

 .ش  منجر اعراب از ساسانیان شکست

 مطیر   زییر  هایفرضیه فرعی، های سؤال به پاسخ  ر و

 :است ش ه

 انتییاب  باعیث  فرمانی هی  ضیعف  ذوقیار،  جنگ  ر. 1

 نبیو   و مکیان  نابجیای  انتییاب  سپاهیان، نامناسب ترکیب

 .  ش  ایران سپاه  ر وفا اری

 ساسیانیان  مواومیت  اعیراب،  روانی عملیات استراتژی. 2

 .کر  وا ار فرار به را آنها و شکست را

 ج اشی ن  ساسیانی،  سپاه  ر لجستیک عوامل ضعف. 3

 از اعییراب حیۀرو بییو ن قییوی و ساسییانی عییرب متحیی ان

 .گرفتن  کار به جنگ ای   ر اعراب که بو  هاییتاکتیک

 جنگ ۀپ ی  جنگ، شناسیجامعه ۀحوز  ر پژوهش ای 

 پژوهشیی  نظر، ای  از و است کر ه وتحلیلتجزیه را ذوقار

 ج یی   ای  ریچیه  ساسیانیان  تاریخ لعۀمطا  ر که است بکر

 صیورت به پژوهش ای  مطالب گر آوری روش. گشای  می

 صیورت بیه  کیار،  ۀشییو  لحیاظ به و است بو ه ایکتابیانه

 پیژوهش،  ای   ر. است  رآم ه نگارش به توصیفیتحلیلی

 و پییروزی   ر میؤثر  عوامیل  بررسیی  بیا  است ش ه تالش

 فرمانی هی  شاخص  و بررسی با تنها هاجنگ  ر شکست

 اعیراب،  و اییران  سیپاه   و هیر   ر تاکتییک،  و استراتژی و

 کیه  شکسیتی . شیو   تحلییل  ایرانییان  شکسیت  هیای  علت

 حکومیت  ۀ ور  ر و بیو   اعراب از شکست اولی   رواقع

 .   ا  رخ خسروپرویز

 

 فرمان هی فرماندهی

 هیای استراتژیسیت  کیه  اسیت  جنیگ   ر مؤثر عوامل از 

 بیه . کننی  میی  فراوانیی  کی تأ آن ۀکنن تعیی  نوش بر جنگ

 جنیگ  هر  ر مهم اصل پنج از یکی فرمان ه تزو،س  اعتوا 

 رفتیار  و عملکر  جنگ، هر  ر(. 31: 1364 تزو،س ) است

 موابییل  ر چییه و نبییر  اسییتراتژی مینۀز  ر چییه فرمانیی ه

 همچنیی   کنی ؛  می کمک ارتش اه اف پیشبر  به سربازان،

  یگییر از  شییم  و خییو ی نیروهییای وضییعیت از اطییال 

 و  هی   قرار م نظر بایستمی فرمان ه هر که است مسائلی

 اسیت  قا ر زمینه، ای   ر کافی اطالعات وجو  صورت  ر

 (.234: 1369 کبور ، باقری) ورز  مبا رت جنگ به

یمی  ران،یی ا سپاه  ر یفرمان ه نوش کر نمشیص یبرا

 گیاه یجا  ر زیخسیروپرو که  کر نکته توجه   یبه ا ستیبا

 کر به جنگ مبا رت  که بو  یفرمان ه  یاول ران،یپا شاه ا

و زمیان   رانیی سپاه ا بیترک ه ف،  یا به لین یراستا  رو 

را  یعرب سیپاه ساسیان  و  یرانیوقو  جنگ و فرمان هان ا

 یروهیا ین تینبیر ، مسیلول    ی ر ح تی رنهاانتیاب کر . 

 راسیتا،   یی .  ر اشی   سیپر ه  یطیائ  صهیقبب اسیا به رانیا
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و انتییاب مکیان    رانیی سیپاه ا  بیی مربو  به ترک تیمسلول

 یعنییی ،فرمانیی ه کییل فیوظییا حیطۀ ر  را جنییگ هیییاول

مربو  به انتیاب محیل   تیو مسلول می ان یم ز،یخسروپرو

و اضیطراب حیاکم بیر سیپاه      یکیوقو  نبر ، مسائل لجست

  وم، فرمانی ه  متوجیه سیربازان را   انیت یو فیرار و خ  رانیا

 .می انیم ،یطائ صهیقب ب  اسیا یعنی

 

 ذوقار جنگ وقوع زمان

 مسللۀ ذوقیار،  جنگ بررسی و شناخت  ر مهم مسائل از

 جنیگ،  ایی   وقیو   زمیان   انسیت  . اسیت  آن وقیو   زمان

 منطویه  ایی   بیه  خسیروپرویز  که را سپاهی تع ا  و ترکیب

 پژوهشیگران  و مورخیان . کن  می توجیه تاح و ی فرستا ،

 مسیعو ی . نیستن  عوی ه هم ذوقار جنگ آغاز تاریخ ۀ ربار

  ر و( ص)پیییامبر هجییرت از پیییش را جنییگ اییی  تییاریخ

(. 220: 1365 مسیعو ی، ) است کر ه مشیص حج موسم

 تیازه ( ص)پیامبر که است  انسته زمانی را آن تاریخ اثیراب 

(. 5/201: 1311 اثییر، ابی  ) بو نی   شی ه  مبعوث پیامبری به

 سیال   ر و پیامبر)ص( تول  از پ  سال چهل را آن برخی

 ؛1/441 :1911 قلوشیین ی،)انیی   کییر ه ذکییر بیی ر غییزوه

کولسییییینکف  .(1/262 :1910 الحمیییییری، عبیییی المنعم

(Kolesinkov) بیی   مستویمی ارتبا  چون که معتو  است 

 انی کی  نبر  ای  است،  اشته وجو  نعمان قتل و جنگ ای 

 امیا  اسیت؛  افتیا ه  اتفیا   لیمی پا شاه آخری  قتل از پ 

: 1319 کولسیینکف، ) است نبو ه م605و604 سال از  یرتر

  ولیت  سیوو   تیاریخ  نیز خرمتأ پژوهشگران برخی(. 145

حیره  شاه آخری  سوم، منذر ب  نعمان قتل از پ  لیم را آل

 وینتیر،  ؛50 :1313  رییایی، )انی    کیر ه  ذکیر  م602 سال و

 تییاریخ آن، پیییروی بییه و( 463 :1390 فییرخ، ؛151 :1316

  ولیت  و اعیراب  یۀاتحا  رویارویی زمان را م610 و م604

؛ (463 :1390 فیرخ،  ؛151 :1316 وینتر،) ان   انسته ساسانی

 کیه  اسیت  زمیانی  بیازه  م611تیا 604 هایسال کلی، طوربه

 اسیت  افتیا ه  اتفیا   آن  ر جنگ ای  معتو ن  پژوهشگران

 (.1/665: 1310 سایک ،)

 قتیل  از پی   حیوا ث  و غیرب  بیه  خسیروپرویز  توجه

.  اشیت بازمی جنگ ای  به کامل اعتنای از را وی موری ،

 را روم بیه  خسیرو  حملۀ تیاریخ  ج ی ، پژوهشگران اغلبِ

 عنیوان  فرزنی انش  و میوری   قتیل  از او ش نآگاه از پ 

 ,Jalalipour)  ا  رخ م602 سیال   ر کیه  قتلیی . انی  کیر ه 

 طبیییق آنچییه تلوفیییان   .(34 :1316 وینتییر،  ؛.3 :2014

(Theophanes)،  خییو  کتییاب  ر بیزانسییی، روییی ا نوی 

 و غیرب   ر یا شی ه،  زمیانی  بیازه   ر ایرانییان  است آور ه

 روم بیا  عییاری  تمیام  جنیگ   ر خو ، مرزهای غربشمال

  رخییورنکتۀ  .(theophanes, 1982: 2-9) بو نیی   رگیییر

 و اییران  اصیلی  ارتیش  زمیانی،  ۀ ور ایی    ر اینکیه  توجه

 مرزهیای   ر جنیگ،  فرمان ه  ر موام خسروپرویز، شیص

 ایی   احتمیال  به و بو  بیزان   ولت با جنگ سرگرم غربی

 اعیراب  عی ه  ایی   حویر انسیت   و کوچک بر عالوه عامل،

 اعیراب  بیه  کیه  ، باعث شی  (463 :1390 فرخ،) نشی  با یه

 جنیگ  ایی    ر خسروپرویز شیص و نکنن  چن انی توجه

 .نیاب  حضور

 

 رانیا سپاهتعداد  و بیترک انتخاب

  ر حاضیر  افرا   رست انتیاب فرمان ه، مهم فیاز وظا

 نشیان  ذوقیار  نبر   ر رانیا سپاه بیترک یبررس. است سپاه

جنیگ    یی ا یبیرا  یمناسب بیترک یساسان سپاه که  ه یم

 یفرمانی ه کیل، سیپاه    مویام   ر زیخسروپرو .است ن اشته

و نگهبان مور  یساسان یکه پاس ار مرزها یمیتلط از اعراب

کوچ هیعل ران،یا نظاماز سواره ییواح ها زیبو ن  و ن رهیح

 رانیی ا سیپاه  عیرب  یهیا گروه سأر  ر. کر  لیگس نانینش

 ،از  قبیلۀاز  یهمچیون بیارق   عیرب  یهیا پا گیان  یؤسار

بی  نعمیان  و مسیعو  ب   یق  ،یاز خان ان ذوالج  یبانیش

( و 1/263: 1315 خلی ون، اب قرار  اشتن  ) یتغلب زرعه
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بو نی    کیر ه محیول   صهیقبب اسیکل را به ا یفرمان ه

 ؛(139: 1319 نکف،یکولس ؛1/213: 1316 ه،یمسکواب )

و  رهیی نعمیان، عامیل خسیرو  ر ح    یجا به اسیا کهچرا

  یهمچنیی ؛(2/151: 1315 ،یبییو  )طبییر  آن فاطییرا

 انیی رانیا ا ،یا و بهرا فیطوا سأ ر ر یبهران  یزب خال 

تیا:  یبی  بک،یحبارالمول) کر یم ینبر  همراه  یرا  ر ا

نیژا    ایرانیی  سپاهیان فرمان هی (.213: 1313 سالم، ؛21

  ر  ژی کیه  شوشیتر  از هامرز بو : یکی نفر  و ۀعه  به

 او  ژ که( جالب ی )  یگری خرابزی  و  اشت قطوطانه

 مسییکویه، ابیی  ؛2/159 :1315 طبییری،)بییو   باریییک  ر

 گفتۀ بییو  کییه بییه   یقطوطانییه پا گییان  .(1/213 :1369

 راه سیر  بیر  و ییره غیرب ح  یمنزلی  یک ر  خر ا به، اب 

 .(14 :1119 خر ا به، اب به شام واقع بو  ) حیره

  و  ر کننی ه  اطال  از ترکییب قباییل عیرب شیرکت    

 کمیک  اعیراب،  هم و ایران سپاه هم یعنی جنگ، طرف

. کیر   خواهی   ذوقیار  جنیگ  وقایع بهتر  رک به شایانی

 همییه کییه عجییل و شیییبانبنییی وائییل،بکییرب  قبایییل

  ر ،(142: 1311  ینوری،) بو ن  بکر قبیلۀ عۀزیرمجمو

 آن رئیی   که عجل قبیلۀ.  اشتن  قرار ایران موابل صف

 مواومت حیۀرو بکر قبیلۀ رئی  از بیش مراتببه حنظله

 شییبان  بنیی  از ش تبه  ا ،می نشان خو  از شجاعت و

 یؤسار خل وناب (. 11: 1312 جعیط،) کر  می حمایت

 ؤسیا از ر یکی ی: کنی   یم یمعرف  یرا چن بانیشیبن قبیلۀ

 المیز  و عمیر  بی   الیطیب ب  عامر ب  مسعو  ب  هانی

ب قی   یگری و شیبان ب  ذهل ب  ربیعۀ ابی ب   لف

وی اضیافه   .بیو   ذیالجی ی   خالی  بی   قی  ب  مسعو 

  سیت  ازفیرار    یح  رسوم  منذر ب  نعمان که کن  می

 خواهی   یاریی  را او یهیان  کیه   انستیم ز،یخسروپرو

 به زیخسروپرو چراکه کر ؛ نیواه   یچن  یق اما کر ؛

(. ابی  1/314: 1363 خلی ون، )اب  بو   ا ه اقطا   یق

 قبیلۀاز  مسعو ب  یکه ق ان   هیعو هم بیحباب  و سع 

اشیاره   یی ر جیا  بیی حباب  عالوه،به است؛ بو ه بانیش

( ابلیه و هشیت   زیخسیروپرو ) یکیه کسیر   اسیت  کر ه

)اب  بو   ا ه مسعو ب  یبه ق ول،یت حکم  رروستا را 

(.  ر جنیگ  253تیا:  یب ب،یحباب  ؛6/241: 1314 سع ،

 و اعیراب  سیپاه   ر یکی بانیش قبیلۀ  ی و رئ ازذوقار، 

عیالوه  اشیت.   یسمت فرمانی ه  رانی ر سپاه ا یگری 

یمی  رانیمز ور  ر سپاه ا گاهیجا  رکه  ا یا قبیلۀ  ،یبرا

.  اشیت  شیگیرا  وائلبکرب  اعراب به عمل  ر  ،یجنگ

  ر ،(Josef Wiesehöfer) ویسییهوفر اعتوییا  ژوزف بییه

 سیرزمی    ر گیاه  هیی   انیران های سرزمی  ،یرانیا سنت

 همیواره  ایی ئولوژیکی نییز،   نظر از و نش ن  ا غام ایران

ش ن   می شناخته  وم  رجه ساکنان امپراتوری  اخل  ر

 .(109 :1319 ویسهوفر،)

که شیمار سیپاه    رو ینم گمانگفته ش ،  طورکه همان

زمیان جنیگ     ی ر همی  رایز باش ؛بو ه  ریچشمگ رانیا

 یرویی ن و بیو   شی ه  آغیاز  زان یب و رانیا  یب ی یج 

 ,theophanesبه غرب رفته بیو  )  یارتش ساسان ۀعم 

العیرب  اییام کتیاب    ر رانیی سیپاه ا  شیمار  .(2-9 :1982

 اسییت شیی ه گییزارش یرانیییا  وهییزار و عییرب هییزار سییه

 یسیپاه  هزارپنج  یا(.  ر موابل 21تا: یب بک،یالمول)حبار

 ن قرار  اشیت  یلیقبا یۀاتحا  بزرگ افواج نژا ،یرانیا و عرب

: 1319 نکف،ی(  اشیتن  )کولسی  بکیر ) عیه یرب یکه نام عموم

 ر سیپاه   النیاز ف یا مورخان از حضور  سته ی(. برخ139

 ه،یمسیکو اب  ؛2/159: 1315 ،یطبران  )کر هصحبت  رانیا

 یگزارشی  یییتیار  یهیا  اباما چون  ر کت ؛(1/213: 1316

 شیو ،  ینمی  افیت ی جنیگ   یی ا  ر النیحضیور فی   ریثتأاز 

 . ینمای شوار م یکم آن رفت یپذ

 و ایرانی نژا   و از ناهمگون سپاهی از ش ، ذکر آنچه

 سمت  ر آن کفۀ بیشترِ احتمال،به که  ه می خبر عرب

ییک  سیپاهی   یگیر،  سیوی   ر و کر می سنگینی عرب

 آنهیا،  اقربیای  از برخیی  که  اشت قرار اعراب از  ست

. ز نی  می شمشیر موابل سپاه  ر ایرانی، های سکه زورِ به

 نژا هیا، ایرانیی  با موایسه  ر ایران سپاه اعراب تع ا  فزونی
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 خسیروپرویز . بو  خسروپرویز، یعنی جنگ، فرمان ه اشتباه

 علیت  بیه  کیه  گرفیت میی  نظر  ر را احتمال ای  بایستمی

 موابیل،  سپاه با سپاهش اعراب نژا بو نهم و خویشاون ی

 . ار  وجو  حریف به گرایش امکان

 ی ر روزهیا  که  ا  رخ ییها اتفا از شرو  جنگ،  شیپ

 زیخسیروپرو . کیر  اعیراب مسیجل    یبیرا را  یروزیبع ، پ

 شینها  یپ سه آنها به تا فرستا  اعراب یسو را زرعهب نعمان

  یی ا از ایی  کنی   خواه  هرچه که شون  شاه میتسل ای:  ه 

 از بعی   اعیراب . باشین   آمیا ه  جنیگ  یبیرا  ایی  برون  اری 

 س یمت  بیه  را یعجلی  اریسی بی  ثعلبیه بی  حنظلیه  مشورت،

(. 2/159: 1315 ،یطبیر ) کر ن  انتیاب شیخو یفرمان ه

 اگیر  کیه   انسیت یمی  یو. بیو   اریهوشی  یفرمان ه حنظله

زنیان   فرجیام سرنوشت مر ان مرگ اسیت و   شون ، میتسل

 شیخیو  یضرور آب قوم که  انستیم  یاسارت. همچن

بیه رفیت  از    کیه ی رصورت و کن یم  یمتأمنطوه   یرا از ا

آب یبیرا ن ارن  که  اجازه گری  رن ،یبگ میمنطوه تصم  یا

پ  افیرا  را بیه جنیگ     ؛بازگر ن  خو  انیچهارپا به ی ه

 (.2/159: 1315 ،ی)طبر کر  بیترغ

 جنیگ  شیرو   از پیش را خیانت اولی  نژا ی ناهمگونی

شییبانی،   مسیعو    ب   قی  ش  مسجل جنگ وقتی. ز  رقم

 نییز  بییه میفیانییه ایییران، سییپاه عییرب فرمانیی هان از

 هیای  سیال   تیا  کر  پیشنها  وی به و رفت مسعو  ب  هانی

 بیییو  جنیییگ آغیییاز نۀبهیییا خیییو  کیییه نعمیییان را

 الحمییری،  عبی المنعم  ؛2/120تیا:   بیی  اتصفهانی، الفرج ابی)

. گییر   نییرو  قوم تا کنن  توسیم اعراب بی  ،(1/201 ،1910

سیال   شی ن ،  کشته جنگ ای   ر اگر که بو  ای  او منطق

 پییروزی  بیه  اگیر  و رفیت  خواهی    سیت  از آنها با نیز ها

 بیه  هیانی . گشت خواه  باز وی به جنگی وسایل رسی ن ،

  لییر  میر ان  بیه  را سیال   و زره و کر  عمل قی  پیشنها 

: 1369 مسییکویه،ابیی  ؛2/159: 1315 طبییری،)  ا  قییوم

 را تجهییزات  ایی   رقم و ع  (. 114: 1313 سالم، ؛1/213

 زره چهیارهزار  یعویوبی . ان  کر ه گزارش متفاوت مورخان

  ر طبیری  و( 1/212: 1311 یعویوبی، ) است کر ه گزارش

  ر و زره چهارصی   را تجهییزات  ای  رقم حالت، تری کم

 :1315 طبیری، ) اسیت   انسته زره هشتص  حالت بیشتری 

بیه . نگرفتن  جنگ به تصمیم  رنگبی نشینانبا یه .(2/151

 مسعو ب هانی بر اضطراب ایران، سپاه ش ننز یک محض

بکیرب   و شییبان بنیی  از خیو ،  قوم افرا  به او و ش  چیره

 ایرانییان  پی   از تجهییزات  ایی   بیا  کیه   ا  هشی ار  وائل،

 از برخیی . کننی   نشینیعوب که کر  ترغیبشان و آین  برنمی

 ثعلیب بی  حنظلیه  امیا  کر نی ؛  ترک را ار وگاه نشینانبا یه

: 1311 اثییر، ابی  )  ار  نگیه  را آنهیا  بیشیتر  کیه  شی   موفق

 (.139: 1319 کولسینکف، ؛5/201

 را خیو   لشیکر  افرا  بای  ای فرمان ه هر تزو،س  اعتوا به

 نییز  میرگ  برابر از کهطوریبه بیفکن ، بستب  وضعیتی  ر

 کیاری  هیر  به باشن ، مر ن آما ه افرا  اگر چون نکنن ؛ فرار

 توانیایی  اعیالی  حی   افرا  و افسران حالت، ای   ر. قا رن 

 میانعی  هیی   از افیرا   ناامی ی،  ر. گیرن می کار به را خو 

 افیرا   نباشی ،  نشیینی عویب  بیرای  راهیی  وقتی. ترسن نمی

 سیرزمی   بیه  عمییق  طور به افرا  کههنگامی. ناپذیرن تزلزل

. شیو  میی  وابسیته   یگری به یک هر کنن ،می نفوذ  شم 

 بیه   شم  با باش ، ن اشته وجو   یگری حلراه که رجایی

 (.  142: 1364 تزو،س ) پر ازن می ت بهت  ۀمبارز

 ایی    ر گامی زنان، هو ج بن  کر نپاره  ر حنظله اق ام

 فیرار  قصی   کیه  افیرا ی  شی   موجب وی عمل. بو  راستا

 همیراه  بیه  را خیو   خانوا ه اعضای که نباشن  قا ر  اشتن ،

 حنظلیه  هوشیمن انه،  اقی ام  ایی   بیا  ترتییب، ایی   به و ببرن 

 تیزو، سی   ۀعوی به. ایستا  اعراب فرار موابل  ر سرسیتانه

 انجیام   ر را خو  سهم که باش  کسی نیستی  بای  فرمان ه

 کنی   ا ا لشیکر  بیار مشیوت  کارهیای  و پرزحمت وظایف

 اولیی   فرمانی ه،  موام  ر حنظله(. 132 ،1364 تزو،س )

 بریی   را خیو    ختیر  مارییه  هیو ج  بنی   کر  که کاری

 قص  که  ه  نشان اعراب به تا( 2/162: 1315 طبری،)

 را فکیر  ایی   نبای  نیز  یگران و کن  خالی را می ان ن ار 
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 است معتو  مونتگمری مارشال فیل .  هن  خطور ذه  به

 خواهنی   قیرار  خیو   حالت بهتری   ر زمانی سربازان که

 موابلیه   شیوار  وضیع  بیا  شیو   خواسته آنها از که گرفت

 شیان فرمانی ه  کیه  ب اننی   اگیر  افرا   ار  عوی ه وی. کنن 

میی  انجام آی ،برمی  ستش از کاری هر وضع بهبو  برای

 خواهنی   هیا محرومییت  و هیا نیاراحتی  بیشیتری   با  ه ،

 (.51: 1365 ریچار سون،) ساخت

 

 جنگ زمان و مکان انتخاب

 زمییان و مکییان انتیییاب فرمانیی ه، وظییایف  یگییر از 

 پیشینها   به خسروپرویز. است جنگ شرو  برای مناسب

 انتییاب  را جنیگ  مکیان  و زمیان  تغلبی، زرعه ب  نعمان

 رهبیری  به وائلبکرب  قبیلۀ بر خسروپرویز کهزمانی. کر 

 تصیمیم  آنهیا  سرکوبی به و ش  خشمگی  مسعو ب هانی

 بیا  طیوتنی  م ت که تغلب قبیلۀ از زرعهب نعمان گرفت،

 خسیرو  بیه  و بیو   حاضر آنجا  ر  اشت،  شمنی بکریان

 همۀ کیه  ذوقیار  مکیان   ر و تابسیتان   ر که کر  پیشنها 

 کیار  صحرانشینان ای  به حمله با ان ،جمع بکر قبیلۀ افرا 

 بیرای  ذوقیار  منطوۀ او، مشیورت  طبق. کن  یکسره را آنها

 ام هیا تابسیتان  اطراف قبایل چون ش ؛ معی  آین ه پیکار

 طبیری، ) بر نی   میی  آنجیا  بیه   هیآب برای را خو  های

 (.131: 1319 کولسینکف، ؛2/151: 1315

 نز یکیی   ر کیه  بیو   وائیل بکیرب   به متعلق آبی ذوقار

 عبی الحق اب )  اشت قرار واسط شهر و کوفه بی  و کوفه

 ذوقیار   ر بهاری، باران از پ (. 3/1055: 1412 بغ ا ی،

 نییز،  گیرم  ماههیای   ر حتی و ش  می بلن  بزرگ امواجی

 پی  (. 131: 1319 کولسینکف،) بو  فراوان آب آنجا  ر

 فصییل  ر زمسییتان،  ر وائییلبکییرب  قبایییل پراکنیی گی از

 ایی    ر خیو   چهارپاییان  بیه   هیآب برای همه تابستان

 از(. 5/200: 1311 اثیییر،ابیی ) شیی ن مییی جمییع مکییان

 انی ،  ا ه منطویه  ایی   از مورخیان  کیه  جغرافیایی اطالعات

  ر مشیصیی  فصیلی  هیای  ریاچه که شو  می گرفته نتیجه

 تمیام  آن گسیتر گی  امیا  است؛ ش همی ایجا  مح و ه ای 

 .است ش هنمی شامل را ذوقار منطوۀ

 وار  منطویه  ایی   بیه  قبلیی  ریزیبرنامه ب ون ایران سپاه

 پییش،  سیال  از جنیگ  موضیع  انتیاب باوجو  چراکه. ش 

 رییزی برنامیه  بیا  که  اشت را امکان ای  ایران سپاه فرمان ه

 لشیکر  کیه  کن  انتیاب جایی را جنگ  قیق محل صحیح،

 را اسیتفا ه  بیشیتری   آب، بیه  تیر آسان  سترسی با ساسانی

 همیان   ر اگیر  شای  که چنان. نش  چنی  عمل  ر اما ببرن ؛

 افیرا   پراکنی گی  گرفیت، میی  صورت حمله زمستان فصل

 .آم  می شمار به خوبی امتیاز بکر قبیلۀ

 بیه  باتوجیه . بیو   جنگ موضع انتیاب  یگر، مهم مسللۀ

 سراسیر   ر آب بیه  ن اشت   سترسی و تابستان هوای گرمی

 جایگیاه  سیرعت بیه  بایسیت میی  فرمانی هان  ذوقار، منطوۀ

  یگییر از. گرفتنیی مییی نظییر  ر خییو  سییپاه بییرای مناسییبی

  ر عمیل  سیرعت  ن اشیت   اییران،  سپاه فرمان ه های اشتباه

 منطوۀ  ر جنیگ . بیو    شیت  ای   ر مناسب مکان انتیاب

  اشیت  فاصیله  ذوقیار  تا شب یک که افتا  اتفا  ذوقارچم

 آب از منطویه  ایی    ر گوییا (. 1/212: 1369 مسکویه،اب )

 بیرای  اعیراب  اما کنن ؛ استفا ه آن از ایرانیان که نبو  خبری

 مسییکویه،ابیی  ؛2/160: 1315 طبییری،) روز پییانز ه میی ت

: 1422 علیییی، ؛5/201: 1311 اثییییر،ابییی  ؛1/214: 1316

  ر کیه  ش  باعث امر ای  و بو ن  کر ه آب ذخیره (5/295

  اشیته  بهتیری  بسییار  موقعییت  آنهیا  ایران، سپاه با موایسه

 سالم،) ذوقار  شت  ر نبر   وم روز  ر کهطوریبه باشن ؛

 بیه  شی ن   مجبیور  تشینگی  فیر   از ایرانیان ،(114: 1313

 سَیمت  بیه   رنهاییت،  و کننی   فیرار  جبابیات  نام به مکانی

: 1315 طبری،) بو  جمع آن  ر مسیل آب که رفتن  مکانی

 کارکشیتگی  بیاوجو   (.1/214: 1369 مسکویه،اب  ؛2/160

 ان اختیه  اعیراب   ل بیه  را ترس اول نگاه  ر که ایران سپاه

 تمرکیز  ایرانییان  ازسیوی  مناسیب  مکان نکر ن انتیاب بو ،

 آنهیا  رزمیی  قیوای  تحلییل  باعث و ز  برهم را آنها فکری

 فرمانی هان  یا فرمان ه ۀبرعه  جنگ موقعیت شناسایی. ش 
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 فرمانی ه  کیه  اسیت  بیزرگ  های اشتباه از ای  و است جنگ

 نکر ن اطمینان به منجر آین ه  ر که کن  انتیاب را موقعیتی

 ماننیی  فیزیولییوژیکی عوامییل. شییو  گییروه وحشییت و

 باعیث  خسیتگی  و جیوی  وضع ش ی ، تشنگی گرسنگی،

 سیلیمی، ) شیو   حکمفرمیا  سپاه  ر وحشت که که شو  می

 ذوقیار  منطوۀ  ر مناسیب  مکان نکر ن انتیاب(. 13: 1361

 و خسیییروپرویز مییی یریت ضیییعف از امیییر ابتییی ای  ر

  ر و شی   میی  ناشیی  تغلببنی قبیلۀ از وی گرفت  مشورت

 بیاوجو   چراکیه  بیو ؛  قبیصیه بی  ایاس متوجه بع ، حلۀمر

 اجمیالی  آشینایی  و ازآنپیش ماهها  ر جنگ محل انتیاب

 اثییر، ابی  ) بیو   پراکنی ه  هیای آب تجمع محل که منطوه با

 گییری بهیره  بیرای  مناسیبی  روش هیم  باز ،(5/200: 1311

 امتیییاز اییی  و نشیی  ان یشییی ه محییل جغرافیییای از بیشییتر

 .ش  واگذار  شم  به راحتی به

 

 تاکتیک و استراتژی

 بییا سییایر مجییرب  ر موایسییه فرمانیی ه تمییایز وجییه 

 بیا  مناسیب  های تاکتیک و استراتژی انتیاب فرمان هان،  ر

 و معنیا  از بهتیری   رک  اشیت   برای. جنگ است موقعیت

 از میتصیری  تعرییف  ابتی ا   ر تاکتیک، و استراتژی مفهوم

 و زور کیاربر ن  به هنر معنای به استراتژی. کنیم می ارائه آنها

 جنگ هنر کلی تعریف به معنا، ای   ر البته که است جنگ

  ر هیا  سال  کاربر  هنر تاکتیک موابل،  ر شو . می نز یک

 به را وری بهره ح اکثر آنها کاربر  که طوری به است؛ جنگ

 و اهی اف  استراتژی  رواقع، .(9 :1314 ازغن ی،)آور   بار

 چیارچوب   ر کیه   هی   میی  شیکل  را نبر ی اصلی اصول

 ش . نائل آن به ممک  است آن، با هماهنگ های تاکتیک

 هیا قیرن   ر شی ه نوشیته  عربی منابع برمتکی ما اطالعات

 اطالعیات  یۀبرپیا  ولیی  اسیت؛  ساسیانیان  شکسیت  از پ 

  ر اعیراب،  اقی امات  از منیابع  ایی   کیه  بیشتری تاح و ی

 انی ، گذاشیته  اختییار   ر هیا جنگ ای   ر ایرانیان، با موایسه

 بیه  باتوجیه . رسیی   تیری مشییص  نتیایج  بیه  است ممک 

  ر کیه  شیو   میی  بر اشت چنی  نگاران،تاریخ هایگزارش

 روانیی  عملییات  بر اعراب استراتژی بحث، موضو  جنگ

 ایی   راسیتای   ر شی ه کارگرفتیه به هایتاکتیک. بو  استوار

  ر. کر نی   میی  انتییاب  فرمانی هان  یا فرمان ه را استراتژی

 بیر تکییه  بیا  تنهیا  مشییص،  استراتژی ب ون ایرانیان موابل،

 کیه  میز وری  نیروهای. ش ن  کارزار وار  مز ور نیروهای

 . اشتن  فرمان ه به را وفا اری سطح تری ضعیف

 امکانیات  و منابع لحاظبه که هاییجنگ  ر معمول، طور به

 هیای روش از اسیتفا ه  اسیت،  مضیوه  ر جنگ طرف یک

  ر رقییب،  بیا  غیرمسیتویم  جۀمیوا  بیرای  تیزو س  نۀزیرکا

.  ار  پیی   ر بهتیری  نتیایج  مسیتویم،  روییارویی  با موایسه

: 1395  هویانی، ) گوینی  می روانی جنگ را ایشیوه چنی 

  و از یکیی  که نابرابر هایجنگ  ر ش ، گفته که چنان (.12

 از اسیتفا ه   ار ، کمتیری  تجهییزات  و افیرا   جنیگ  طرف

 بیا  روانیی  جنیگ . اسیت  اسیتراتژی  بهتری  روانی عملیات

 را هی ف  سیه  فیزیکی و اخالقی ابزارهای تمام کارگیری به

 بیرای   شیم   توانیایی  و ارا ه تیرییب . 1: کنی   میی   نبال

. 3 متحیی انش؛ پشییتیبانی از او کییر ن محییروم. 2 مبییارزه؛

 پییروزی  بیرای  متحی ان  و خیو ی  نیروهیای  ۀارا  توویت

 (.12: 1395  هوانی،)

 

 مبارزه برای ایرانیان توانایی و اراده تخریب.1

 نیروهیای  و هیا   سیته  جنگ،  ر(: آب) لجستیکی مسللۀ

 از تیرس  هیای موقعییت  بیا  مواجه  ر مستمر طوربه نظامی

 و ضیروری  فرمانی ه  بیرای . هسیتن   ب نی ص مات یا مرگ

 فیزیولیوژیکی  و روانی وضع م اوم طور به که است واجب

 فیزیکیی  موقعییت  و جنگیی  هیای موفویت جۀ ر ها،  سته

 اطمینان ق رت اساس،برای  و کن  ارزیابی را جنگی منطوۀ

همیان (. 12: 1361 سیلیمی، ) بزنی   تیمیی   را خیو   افرا 

 بیو   فیزیولیوژیکی  عوامل از یکی تشنگی ش ، بیان طورکه

  ا  قیرار  خیو   ثیرتأتحت را ایران سپاهیان روان و رو  که

 .کر  پذیرضربه را آنها و



113جنگ شناسیجامعه های  ر جنگ ذوقار با تکیه بر نظریه بررسی شکست ساسانیان

 

 خود متحدان پشتیبانی از ساسانیان کردنمحروم. 2

 اسیت،  همیراه  شیان   با بسیاری تاح  که بع ی تاکتیک

  ر کیه  اسیت ( clausewitz) کلیوزویت   ۀعویی   ای  مؤی 

 خیال   رو  نۀآزا ا تکیاپوی  به احتماتت و شان  جنگ،

 ارتیش  به تزوس  نگاه(. 25: 1395  هوانی،) کن می کمک

. زنی  میی  را خیالص  تییر   رنهایت که است ابزاری بۀمثابه

. باشی   شی ه  پذیرآسیب ش تبه ازآنپیش بای   شم  پ 

 متحی ان  تیا  کوشیی   بایی   نظامی، عملیات به اق ام از پیش

 بیه  وفیا ار  نیروهای صفوف  ر و شون  ج ا وی از  شم 

فعالییت  انجیام  به بایستمی سپ  شو ؛ ایجا  شکاف وی

 (.12: 1364 تزو،س ) کر  اق ام خرابکارانه و میفی های

( 2/122: 1313 بلعمیی، ) مسعو ب قی  بلعمی، از نولبه

: 1315 طبیری، ) اییا   قبیلۀ نگیاران، تیاریخ  سایر از نولبه و

 و فرسیتا ن   وائیل بکرب  قبیلۀ نز  را افرا ی یا فر ( 2/160

 و ساسیانی  قیوای  بیه  کیر ن پشیت  برمبنی را خو  تصمیم

 ثعلبیه بی  حنظلیه . رسان ن  آنها اطال  به اعراب، با همراهی

 امیا  برن اشیت؛  ق می ایران متح ان ج اکر ن برای آگاهانه

ابی  ) اییران  سپاه از ایا  فوج ج ایی لحظۀ نۀآگاها انتیاب

بییه اثییر احتمییال بییه وی، توسییط( 1/214: 1369 مسییکویه،

 سیرباز  حیۀرو. گذاشیت  اییران  سیپاهیان  حیۀرو  ر سزایی

 ناپللون معروف جملۀ. است جنگ  ر عامل تری پراهمیت

 بیر  سیه  جسمانی قوای به روحی قوای نسبت براینکهمبنی

 بیو ه  سربازان زبان ور  جا همه  ر هاسال برای است، یک

 روحیی  قیوای  ۀواژ از بهتیری  تفسییر  بییواهیم  اگر. است

 و گیذاریم  نام احساسی قوای را آن بای  کنیم، ارائه ناپللون

 بییابیم  جملیه  ای   ر بهتری نحوبه را ناپللون حویوی منظور

 پییروز  شمشییر  بیر  همواره روحیه پایان،  ر: است گفته که

 (.1: 1365 ریچار سون،) ش  خواه 

 بیا  اییران  سپاه اعراب میان قرابت را کار ای  علت بلعمی

: 1313 بلعمییی،) اسییت  انسییته موابییل صییف  ر اعییراب

 کننی ه تعیی  بسیار اعراب برای نبر  ای  سرنوشت(. 2/122

 نبو نی   قیا ر  خور نی ، میی  شکسیت  اعراب اگر زیرا بو ؛

 خبیر  ذکیر (. 215: 1313 سیالم، ) بایسیتن   خیو   پای روی

 و تشینگی  خبیر  از پی   ساسیانی،  سیپاه  از ایا یان ج ایی

 مسیکویه، اب  ؛2/160: 1315 طبری،) ایران سپاه سر رگمی

 و آب نبیو   احتمال، به. است توجه  رخور ،(1/214: 1369

 بیر عیالوه  ق رتمنی ،  فرمانی هی  ن اشیت   و تابستان گرمای

 را سیپاه  افیرا   حیۀرو قبیلگیی،  و نیژا ی  قرابت و نز یکی

 نویش   ر اییران  سیپاه   ر کیه  را اعرابی و کر  تزلزل  چار

 .انی اخت  جنیگ  صحنۀ تیرک  فکیر به جنگی ن ،می مز ور

 فرمانی ه  اختییار   ر را مناسیبی  فرصیت  ایا یان ستۀ  اق ام

 از آنها ج ایی مناسبِ زمان انتیاب با وی. گذاشت اعراب

 ایرانییان  روان و رو  به را اساسی بۀضر  ومی  ایران، سپاه

 خیانییت روز، اییی   ر اعییراب اسییرای از یکییی. کییر  وار 

 گییروه  و وقتییی: اسییت کیر ه  توصیییف چنییی  را ایا ییان 

 و  ارن  آب قص  گفتیم. گرفت فرار راه بکر و ش  رو روبه

 از و رسیی ن    یگر سویبه و کر ن  طی را سیالبگاه چون

 گرمیای   ر ایی   و اسیت  فیرار  ایی   گفتییم  گذشتن ، آبگاه

: 1315 طبییری،) بییو  گییرم بسیییار روزی و بییو  نیمییروز

 کمبیو  : شیو   میی  استنبا  مطلب چن  خبر ای  از(. 2/162

 مسیلم،  طیور  بیه . نیمروز  ر فرار و گرم بسیار تابستان آب،

 و مییز وران سییایر فکییری بنیییان وضییعی چنییی   ر فییرار

 فرمانی ه  نوش تزوس  .کر  می سست را ایران سپاه سربازان

 و اسیت   انسیته  کلیی ی  سیپاه  افیرا   نافرمانی و فرار  ر را

 لشیکریان  که است فرمان ه توصیر ای  که است گفته

  ر ییا  کننی  میی  نافرمیانی  ییا  زننی  می فرار به  ست

می خاطرآشفته و برن می سر به نافرمانی و بیچارگی

 ییک هی . کنن می نشینی عوب نظمبی طوربه یا شون 

 نسیبت  طبیعیی  هیای  علت به نبای  را هافاجعه ای  از

 شیو   می استنبا  گونهای (. 121: 1364 تزو،س )  ا 

 سیپاه  بیه  کیه  سییتی  فیزیکیی  موقعیت و تشنگی که

 و فرمانیی هی ضییعف نتیجۀ ر شیی ، تحمیییل ایییران

 فرمانی هان  توسیط  جنگیی   قیق ریزیبرنامه ن اشت 

 .بو  جنگ
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 پیروزی برای متحدان و عرب نیروهای تقویت .3

 یینهیا  اقی ام  یروانی  اتیعمل  رش ،  ذکر که طور همان

 پییروزی  بیرای  متحی ان  و خیو ی  نیروهیای  ۀارا  توویت

 هی ف  ای  به نیل برای اعراب .(12 :1395  هوانی،)است 

  ر موییام حنظلییه اعمییال.  ا نیی  انجییام متفییاوتی اقیی امات

 ذوقییار و  شییت  ر چییا رز ن ازجملییه جنییگ، فرمانیی ه

 نییز  وی نگرییز   خیمیه  کیه  زمیانی  تا اینکه به خور ن قسم

نیوعی باعیث    بیه  ،(2/160: 1315 طبری،) گرییت نیواه 

. شیی  کییر ن مواومییت و مانیی ن بییرای اعییراب تشییویق

 بییو  بییرای  یگییری گییام عییرب زنییان هییای رجزخییوانی

 موابیل   ر کر ن مواومت با ه ف قبیله، مر ان  ا ن به انگیزه

 :1369 مسیکویه،  اب  ؛31 تا: بی بک، حبارالمولی) ایران سپاه

 سیپاه  اعیراب  نۀمیفییا  با اق امات که است مسلم .(1/216

 هیای  گیام  اییا ،  قبیلیه  و مسیعو   بی   قیی   همچیون ایران، 

 بیرای  روانیی  و روحیی  انسجام به رسی ن برای تری بزرگ

 منجیر  اعیراب  پیروزی به  رنهایت، که بر اشته ش  ارعاب

 مۀهنگیا   ر عیرب  زنان اشعار ش ، اشاره طورکه همان. ش 

 تحرییک  پایی اری  و مواومیت  بیه  را قبیلیه  میر ان  کارزار،

  ر چه و زن چه و مر  چه اعراب ذوقار،  ر گویی.کر  می

 بیا  تیا  شی ن   متحی   موابیل  سیپاه   ر چیه  و ساسانیان سپاه

 بیه  قبیلیه  میر ان  تشیجیع  برای عرب زنان. بجنگن  ایرانیان

 بیا  و سیرو ن   میتلفیی  اشعار جنگ حۀبحبو  ر مواومت،

 شعر ازجمله افروختن ؛ جنگ آتش بر اشعار ای  خوان ن

 . :زیر

 غییر  نفیارقفرا   تهزموا النمارقأو نفرش نعانوو تهزموا إن 

 .  (1/23 :1916 المرزبانی، ؛2/160 :1315 طبری،) وامق
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میی  جنگیی  هیر   ر جنیگ،  پر ازاننظریه ۀعوی  بنابه

  شیم   ارتیش  هیای  توانایی و ها ضعف  نبالبه بایست

 تعیا ل  آن، به م اوم ز نضربه با یافت ، از پ  و گشت

  ییی  از.  رآور  پییای از را او و ز  بییرهم را  شییم 

 متحیی  اگییر و او پایتیییت  شییم  ارتییش کالزویییت ،

 اوسییت ثوییل مرکییز متحیی  آن ارتییش  ار ، ق رتمنیی ی

 کنترل و فریب تزو،س   ی  از اما ؛(15: 1311 هاوار ،)

 و باشی   بای  حمله ه ف و است ثول مرکز  شم  ذه 

 مضییوه   ر امکانیات  و منیابع  لحیاظ بیه  که ارتشی برای

 جهۀمیوا   ر تزوس  نۀزیرکا هایروش از استفا ه است،

 مسیتویم،  روییارویی  بیا  موایسه  ر رقیب، با غیرمستویم

 قی رت  لحیاظ بیه  که نیروهایی.  ار  پی  ر بهتری نتایج

 اهی اف  بیه   سیتیابی  بیرای  است بهتر هستن ، اقلیت  ر

 جنیگ  از رقییب،  به خو  هایخواسته تحمیل و سیاسی

 (.12: 1395  هوانی،) کنن  استفا ه تبلیغات و روانی

 جرییان   ر اعیراب  که بو   یگری تاکتیک کر ن کمی 

 کیه  اسیت  معتو  کلوزویت . گرفتن  کار به ذوقار جنگ

 آن کمییک بییا کییه اسییت راههییایی از یکییی غییافلگیری

 و کیاری پنهیان  راه از غافلگیری. شو  می ممک  پیروزی

 آیی  میی   سیت  به ممک  شکل بهتری  به عمل سرعت

 بیه  شییبان، بنیی  از ای سیته  اق ام(. 22: 1395  هوانی،)

 منظوربه و تاکتیک ای  راستای  ر حمار،یزی ب  رهبری

 از تنهیا  که بو  متهورانه عملی ایران، سپاه قلب به حمله

 امکانیات  و افیرا   لحیاظ  بیه  کیه  زنی   می سر هاییارتش

 جنیگ،  ای   ر.  ارن  عالی ای روحیه اما هستن ؛ ضعیف

 ثویل  نوطۀ  رواقیع  و فرمانی هی  مرکیز  ایران سپاه قلب

بنیی  از ای سیته  و حمیار یزیی ب  . رفیت می شمار به سپاه

 قلیب  پشیت  از غافلگیرانه ایحمله به کر ن،کمی  با شیبان

ابی   ؛33: تیا بیی  بیک، حبیارالمولی ) کر ن  اق ام ایران سپاه

 اییران  راسیت  جنیا   که رحالی(. 215/ 1: 1369 مسکویه،

  ر تی  بهت  نبر   ر را شوشتری هامرز یعنی خو ، فرمان ه

: 1316 مسیکویه، ابی  ) بو   ا ه  ست از حارثهبر ب  موابل

 ،(255: 1314 بلییی، ابی   ؛5/202: 1311 اثییر، اب  ؛2/216

 ورحملیه  آن بیه  حنظلیه  فرمان هی به بکر قبیلۀ چپ جنا 

 فرمانی هی  بیه  بکیر  قبیلۀ راسیت  جنیاج  نییز  زمانهم. ش 

 فرمانی هی  بیه  اییران  سیپاه  چیپ  جنیا   بیه  مسهریزی ب 
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 ایا ییان  فیرار (. 2/162: 1315 طبیری، ) کر  حمله گالبزی 

 :1422 علیی، )کیر    وار  اییران  ارتیش  بیه  را نهایی بۀضر

 پارسییان  آنهیا  فیرار  نگاران، با تاریخ گزارش طبق .(5/295

 بیه   اشیت  چشیم  بی ون  اعراب و گرفتن  پیش  ر فرار راه

 ییاقوت ) رسان ن  قتل به و کر ن   نبال ا م تا را آنها غنائم،

 .(1/156 :1310 حموی،

 

 نتیجه

 فرمانی هی   اشیت   ارتشی، هر پیروزی  ر مؤثر عوامل از

 بیه  اییران  پا شاه مشغولی  ل ذوقار جنگ  ر. است کارآم 

 نگیاهی   اشیت   و سیو  ازییک  غیرب   ر هایی جنگ سلسله

 نشییی  با یییه اعییراب از کوچییک ای  سییته بییه حویرانییه

 نۀبی   جیز  کیه  شی   سیپاهی منجیر   ارسال به  یگر، ازسوی

بییرآن،  عییالوه. شیی  نمییی محسییوب ایییران ارتییش اصییلی

نکیر ه   انتییاب  نبر  ای  برای مناسبی ترکیب خسروپرویز

 قرابیت  علیت  بیه  اییران  سپاه  ر حاضر عرب مز وران. بو 

  اشییتن ؛ کمرنگییی وفییا اری موابییل، سییپاه بییا نییژا ی

 آنهیا،  خیانیت  بیا  جنیگ،  میتلیف  مراحل  ر که ای گونه به

 فرمانی هی  موابلِ  ر. پاشی  فرومی هم از ایران سپاه انسجام

 اعیراب  برابیر   ر مناسیبی  اسیتراتژی  که ایران سپاه ضعیف

 سیپاه  بیر  حنظلیه  قیوی  فرمانی هی  از بای  نکر ه بو  اتیاذ

 هیای  تاکتیک اتیاذ با میتلف، مراحل  ر که کر  یا  عرب

. بیو   ایرانییان  روحیی  شکسیت   رص   موقع، به و مناسب

آب  منیابع  باعث ش  اعراب بیر  که موضعی  ر قرارگرفت 

 تابسیتان  گرمای  ر ساسانیان سپاه تشنگی پی ا کنن ، تسلط

 . اشت همراه به را

 فرمانی هی  مویر  که سپاه قلب به ق رتمن  های ارتش تنها

. کننی   سیپاه اسیت، حملیه میی     ثول مرکز طور معمول به و

 تنهییا ذوقییار،  ر حاضییر اعییراب مثییل ضییعیف، ارتشییی

 سیایر  کیه  کنی   اقی ام  عمیل  ایی   به قا ر است  رصورتی

 تشیویق .  اشیته باشی    قوی حیۀرو مثل را تزم فاکتورهای

 قرارگیرفت   بسیت  ب   ر بر عالوه عرب، زنان توسط مر ان

 و مانی ن  جیز  ای چاره که حنظله، یعنی  فرمان ه سپاه عرب،

 کمیک  اعیراب  روحیی  تیوان  افزایش به ن اشت، جنگی ن

کیه   بیو   اسیتراتژی  نتیجۀ ذوقیار   ر اییران  شکسیت  .کر 

 اییران  سیپاه  حیۀرو تیرییب  بیا  نیابرابر،  جنگی اعراب  ر

 .کر ن  پیا ه هماهنگ طور به
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