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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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بررسی شکست ساسانیان در جنگ ذوقار با تکیه بر نظریههای جامعهشناسی جنگ


مریم حسنپور هفشجانی *  -احمد کامرانیفر -سهیال ترابی فارسانی
چکیده

جامعهشناسی جنگ با نگاهی موشکافانه ،جنگ و عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن را بررسی مییکنی  .ایی بررسیی خیو را ر
سطح علت ها و عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آغاز جنگ ،پ ی ﮤ جنگ و پیام های آن نمایان می کنی  .سیوو ساسیانیان ر جنیگ
ذوقار ،ر شکستهای بع ی آنها نوش مهمی اشت؛ بنابرای  ،بررسی جامعهشناختی ای شکست و شکستهای بعی ی
ایران از اعراب که به سوو ساسانیان منجر ش  ،اهمیت چشمگیری مییاب  .استراﺗژیی کیه اعیراب ر ایی جنیگ و ر
فرصت ان ک برای شکست سپاه ق رﺗمن ایران به کار بر ن  ،منطبق بر وضع حساس ارﺗشهای ضعیفی بو که ر جنگ
های نامتوارن ر موابل ارﺗشهای ق رﺗمن قرار میگیرن  .ﺗاکتیکهایی که اعراب بیه کیار بر نی  ،ر راسیتای اسیتراﺗژی
عملیات روانی بو و ضربﮥ هولناکی بر سپاه ایران وار کر و ایرانیان را به عوبنشیینی مجبیور کیر  .ر ایی پیژوهش،
نشان ا ه میشو که چگونه ایرانیان باوجو اشت امپراﺗوری وسییع و منیابع و ارﺗیش حرفیهای ،ر جنگیی نیابرابر ر
برابر نیرویی فاق ﺗجهیزات شکست خور  .ای پژوهش با رویکر ی جامعهشناسی ،به نبال بررسی جنیگهیای اییران و
اعراب است و از نظر ه ف ،جز پژوهش های نظریست و بهلحاظ ماهیت و روش کار ،ر ر یف پژوهش های ﺗیارییی

قرار میگیر و به روش ﺗوصیفیﺗحلیلی به نگارش ر آم ه است.
واژههای کلیدی :اعراب ،ساسانیان ،جنگ ذوقار ،خسروپرویز ،ایاسب قبیصه.
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ﺗا ر باب ای نبر و علیتهیای شکسیت اییران کنکیاش

مقدمه
نظریهپر ازان بسیاری ربارﮤ جنگ بحث کر هانی  .سی

کنن که ازآن جمله بای به کتاب ﺗاریخ اجتماعی اییران اثیر

( ،)clausewitzژومینییی

مرﺗضی راون ی اشاره کر ؛ همچنی کولسینکف ر کتیاب

( )Jominiو یگران استراﺗژیستهایی بو ن که جنگها و

اییران ر آسییتانﮥ سیوو ساسییانیان ،وقیایع ایی جنییگ و

علتها و عوامل مؤثر ر پیروزی و شکستهیا را بررسیی

علت های ضعف ولت ساسیانیان را مطیر کیر ه اسیت؛

کر ن  .بحث و نظریه های ای استراﺗژیستها بیا ﺗحیوتت

ولی ر پیژوهش پییش رو ،علیت هیای شکسیت نظیامی

علم جامعهشناسی همیراه شی ه اسیت و شیاخهای ج یی

ساسانیان از منظر نظریههای جامعهشناسیی جنیگ بررسیی

باعنوان جامعهشناسی جنگ ر ای علم بنیان نهیا ه اسیت.

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

ر جامعهشناسی جنگ ،جنگها از نظر علت هیای آغیاز و

( )Richardsonر کتاب روحیه جنگی (عوامل روانیی ر

پ ی ه و پیام های جنگ ﺗجزیهوﺗحلیل می شون  .ر مویالﮥ

جنگ) ،مسیائل روانیی حیاکم بیر سیربازان را ر هنگیامﮥ

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

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

ذوقار برای ولت ایران و اعراب با یهنشیی  ،خیو پ یی ﮤ

بییا مسییائل روحییی و روانییی سییربازان ،ای ی کتییاب اثییر

جنگ از وجوه میتلف ﺗجزیهوﺗحلیل ش ه اسیت .ر ایی

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

پژوهش کوشش ش ه است نظریه هیای استراﺗژیسیتهیای

اروپای وران معاصیر ،عوامیل ﺗﺄثیرگیذار ر روحیﮥ افیرا

ﺗییزو ( ،)Sun Tzuکلییوزویت

معتبری همچیون سی ﺗیزو و کالزوییت

ربیارﮤ عوامیل

ارﺗش را شر

ا ه است .ر پژوهش حاضیر ،از ا ههیای

ﺗﺄثیرگذار ر جنگها با آنچه ر نبر ذوقیار بیر ایرانییان و

پژوهش ریچار سون برای ورﮤ ﺗارییی ساسانیان و جنگ

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

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

ر ای جنگ بررسی شو .
استراﺗژیستهیای جنیگ ر هنگیام بررسیی جنیگهیا

مربو به جنگ ،ازجمله کتاب علی باقری کبیور بیه نیام
کلیییات و مبییانی اسییتراﺗژی جنییگ و نیییز اثییر سی حسییی

عوامل میتلفی را ر پیروزی و شکستها خیل می اننی

سلیمی باعنوان روانشناسی نظامی ،ر ای پژوهش اسیتفا ه

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

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

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

ورﮤ باستان و بهویژه ورﮤ ساسانیان ،ر اثر خیو بیاعنوان

اشاره کر (س ﺗزو31 :1364 ،؛ بیوفر .)33 :1366 ،ر ایی

سایههای صحرا ،به نبر ذوقار اشاره کوﺗاهی کیر ه اسیت؛

پژوهش با ﺗمرکز بر سیه عامیل فرمانی هی و اسیتراﺗژی و

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

ﺗاکتیک ،میکوشیم نتیجﮥ جنیگ ذوقیار را ﺗجزییه وﺗحلییل

مطر نکر ه است .پژوهشگر میذکور بیه علیت سترسیی

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

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

بنگریم .نبر ذوقار از جنگهای ﺗﺄثیرگذار ایران و اعیراب

به جنگ های ساسانیان و ولت روم شرقی گذاشیته اسیت

بو که به باور برخی مورخان ،سرآغاز سوو ساسانیان ر

و از بیان جزئیات مربو به جنگ های ساسانیان و اعیراب

برابر اعراب بو  .مورخان ورﮤ اسیالمی ر آثیار خیو بیه

چشم پوشی ه است.

وقایع مربو به ای جنگ اشاره کر هان ؛ ولی کامیلﺗیری

ه ف از انجام پژوهش حاضر بررسیی جامعیه شیناختی

گزارشها ر کتاب ﺗاریخ طبری آم ه اسیت .اهمییت ایی

علتهای شکست ایران ر جنگ ذوقیار اسیت؛ همچنیی

نبر ر ﺗاریخ ایران پژوهشگران بسیاری را وا اشیته اسیت

به نبال یافت علت های علمیی و موجیه ر زمینﮥ سیاختار

بررسی شکست ساسانیان ر جنگ ذوقار با ﺗکیه بر نظریههای جامعهشناسی جنگ 101

نظامی و جنگی ایرانیان ر موابله با نییروی نوپیای اعیراب

ﺗاکتیکهایی بو که اعراب ر ای جنگ به کار گرفتن .

است که قیا ر اسیت از عوامیل اصیلی ر ضیعف قیوای

ای پژوهش ر حوزﮤ جامعهشناسی جنگ ،پ ی ﮤ جنگ

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

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

ابزار ج ی ی باعنوان جامعه شناسیی جنیگ اسیت کیه بیا

بکر است که ر مطالعﮥ ﺗاریخ ساسیانیان ریچیهای ج یی

ﺗمرکز بر ﺗاکتیکها و اسیتراﺗژیهیای جنگیی ،علیتهیای

می گشای  .روش گر آوری مطالب ای پژوهش بهصیورت

شکست و پیروزی را ر صحنﮥ نبر به ﺗحلیل میکشان .

کتابیانهای بو ه است و بهلحیاظ شییوﮤ کیار ،بیهصیورت

ای پژوهش بر ییک سیوال اصیلی و و سیوال فرعیی
استوار است:

ﺗحلیلیﺗوصیفی به نگارش رآم ه است .ر ای پیژوهش،
ﺗالش ش ه است بیا بررسیی عوامیل میؤثر ر پییروزی و

سؤال اصلی اینکه براسیاس نظرییههیای جامعیهشناسیی

شکست ر جنگها ﺗنها با بررسی و شاخص فرمانی هی

جنییگ ،ر جنییگ ذوقییار چییه عییواملی باعییث شکسییت

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

ساسانیان از اعراب ش ؟

علت هیای شکسیت ایرانییان ﺗحلییل شیو  .شکسیتی کیه

اما سؤالهای فرعی عبارتان از:
 .1ر جنییگ ذوقییار ،عامییل فرمان ی هی چییه نوشییی ر

رواقع اولی شکست از اعراب بیو و ر ورﮤ حکومیت
خسروپرویز رخ ا .

شکست ایرانییان اشیت؟  .2ر ایی جنیگ اعیراب چیه
اسییتراﺗژی را بییه کییار گرفتنیی ؟  .3براسییاس اسییتراﺗژی
اﺗیاذش ه ،چه ﺗاکتیکهایی برای شکست ایرانییان بیه کیار
گرفته ش ؟
ر پاسخ به سؤال اصلی پژوهش ،فرضیه زیر ارائه شی ه
است:
براسییاس نظریییههییای جامعییهشناسییی جنییگ ،عییواملی

فرماندهی فرمان هی
از عوامل مؤثر ر جنیگ اسیت کیه استراﺗژیسیتهیای
جنگ بر نوش ﺗعیی کنن ﮤ آن ﺗﺄکی فراوانیی مییکننی  .بیه
اعتوا س ﺗزو ،فرمان ه یکی از پنج اصل مهم ر هر جنیگ
است (س ﺗزو .)31 :1364 ،ر هر جنگ ،عملکر و رفتیار
فرمانیی ه چییه ر زمینﮥ اسییتراﺗژی نبییر و چییه ر موابییل

همچون ضعف فرمان هان ساسانی ،استراﺗژی جنگ روانی

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

اعراب علیه ساسیانیان و ﺗاکتییکهیای متناسیب بیا آن بیه

اطییال از وضییعیت نیروهییای خییو ی و شییم از یگییر

شکست ساسانیان از اعراب منجر ش .

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

و ر پاسخ به سؤال های فرعی ،فرضیههای زییر مطیر
ش ه است:
 .1ر جنگ ذوقیار ،ضیعف فرمانی هی باعیث انتییاب

ر صورت وجو اطالعات کافی ر ای زمینه ،قا ر اسیت
به جنگ مبا رت ورز (باقری کبور .)234 :1369 ،
برای مشیصکر ن نوش فرمان هی ر سپاه اییران ،میی

ﺗرکیب نامناسب سپاهیان ،انتییاب نابجیای مکیان و نبیو

بایست به ای نکته ﺗوجه کر که خسیروپرویز ر جایگیاه

وفا اری ر سپاه ایران ش .

پا شاه ایران ،اولی فرمان هی بو که به جنگ مبا رت کر

 .2استراﺗژی عملیات روانی اعیراب ،مواومیت ساسیانیان
را شکست و آنها را به فرار وا ار کر .

و ر راستای نیل به ای ه ف ،ﺗرکیب سپاه اییران و زمیان
وقو جنگ و فرمان هان ایرانی و عرب سیپاه ساسیانی را

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

انتیاب کر  .رنهایت ر حی نبیر  ،مسیلولیت نیروهیای

متح ی ان عییرب ساسییانی و قییویبییو ن روحیﮥ اعییراب از

ایران به ایاسب قبیصه طیائی سیپر ه شی  .ر ایی راسیتا،

 /101پژوهشهای ﺗارییی ،سال پنجاه و سوم ،وره ج ی  ،سال نهم ،شماره وم (پیاپی ،)34ﺗابستان1396

مسلولیت مربو به ﺗرکییب سیپاه اییران و انتییاب مکیان

پژوهشگران معتو ن ای جنگ ر آن اﺗفیا افتیا ه اسیت

اولیییه جنییگ را ر حیﻂﮥ وظییایف فرمانیی ه کییل ،یعنییی

(سایک .)665/1 :1310 ،

خسروپرویز ،می انیم و مسلولیت مربو به انتیاب محیل

ﺗوجه خسیروپرویز بیه غیرب و حیوا ث پی

از قتیل

وقو نبر  ،مسائل لجستیکی و اضیطراب حیاکم بیر سیپاه

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

ایران و فیرار و خیانیت سیربازان را متوجیه فرمانی ه وم،

اغلبِ پژوهشگران ج ی  ،ﺗیاریخ حملﮥ خسیرو بیه روم را

یعنی ایاسب قبیصه طائی ،می انیم.

پ

از آگاهش ن او از قتیل میوری

و فرزنی انش عنیوان

کیر هانی  .قتلیی کیه ر سیال 602م رخ ا ( Jalalipour,

زمان وقوع جنگ ذوقار

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

از مسائل مهم ر شناخت و بررسی جنگ ذوقیار ،مسللﮥ

( ،)Theophanesرویی ا نوی

بیزانسییی ،ر کتییاب خییو

زمان وقیو آن اسیت .انسیت زمیان وقیو ایی جنیگ،

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

ﺗرکیب و ﺗع ا سپاهی را که خسیروپرویز بیه ایی منطویه

شمالغرب مرزهای خو  ،ر جنیگ ﺗمیام عییاری بیا روم

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

رگیییر بو نی ( .)theophanes, 1982: 2-9نکتﮥ رخییور

ربارﮤ ﺗاریخ آغاز جنگ ذوقار هم عوی ه نیستن  .مسیعو ی

ورﮤ زمیانی ،ارﺗیش اصیلی اییران و

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

ﺗوجه اینکیه ر ایی

شیص خسروپرویز ،ر موام فرمان ه جنیگ ،ر مرزهیای

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

غربی سرگرم جنگ با ولت بیزان

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

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

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

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

از ﺗول پیامبر(ص) و ر سیال

ﺗوجه چن انی نکنن و شیص خسروپرویز ر ایی جنیگ

برخی آن را چهل سال پ

غییزوه بیی ر ذکییر کییر هانیی (قلوشیین ی441/1 :1911 ،؛

بو و به احتمیال ایی

حضور نیاب .

عبیی ی المنعم الحمیییییری .)262/1 :1910 ،کولسییییینکف
( )Kolesinkovمعتو است که چون ارﺗبا مستویمی بیی

انتخاب ترکیب و تعداد سپاه ایران

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

از وظایف مهم فرمان ه ،انتیاب رست افرا حاضیر ر

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

سپاه است .بررسی ﺗرکیب سپاه ایران ر نبر ذوقیار نشیان

یرﺗر از سال 604و605م نبو ه است (کولسیینکف:1319 ،

می ه که سپاه ساسانی ﺗرکیب مناسبی بیرای ایی جنیگ

ولیت

ن اشته است .خسروپرویز ر مویام فرمانی ه کیل ،سیپاهی

از قتل نعمان ب منذر سوم ،آخری شاه حیره

میتلﻂ از اعرابی که پاس ار مرزهای ساسانی و نگهبان مور

و سال 602م ذکیر کیر ه انی ( رییایی50 :1313 ،؛ وینتیر،

حیره بو ن و نیز واح هایی از سوارهنظام ایران ،علیه کوچ

151 :1316؛ فییرخ )463 :1390 ،و بییهپیییروی آن ،ﺗییاریخ

نشینان گسیل کر  .ر رﺃس گروههیای عیرب سیپاه اییران

604م و 610م را زمان رویارویی اﺗحا یﮥ اعیراب و ولیت

رؤسای پا گیانهیای عیرب همچیون بیارقی از قبیلﮥ از ،

ساسانی انسته ان (وینتر151 :1316 ،؛ فیرخ)463 :1390 ،؛

شیبانی از خان ان ذوالج ی  ،قی ب مسیعو و نعمیانبی

بهطور کلی ،سالهای 604ﺗیا611م بیازه زمیانی اسیت کیه

زرعه ﺗغلبی قرار اشتن (اب خلی ون )263/1 :1315 ،و

پ

 .)145برخی پژوهشگران متﺄخر نیز ﺗیاریخ سیوو
آل لیم را پ
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فرمان هی کل را به ایاسب قبیصه محیول کیر ه بو نی

کر ه اسیت کیه کسیری (خسیروپرویز) ابلیه و هشیت

(اب مسکویه213/1 :1316 ،؛ کولسینکف)139 :1319 ،؛

روستا را ر حکم ﺗیول ،به قی ب مسعو ا ه بو (اب

چراکه ایاس بهجای نعمیان ،عامیل خسیرو ر حییره و

سع 241/6 :1314 ،؛ اب حبیب ،بیﺗیا .)253 :ر جنیگ

اطییراف آن بییو (طبییری)151/2 :1315 ،؛ همچنییی

ذوقار ،از و رئی

قبیلﮥ شیبان یکی ر سیپاه اعیراب و

خال ب زی بهرانی ر رﺃس طوایف بهرا و ایا  ،ایرانییان

یگری ر سپاه ایران سمت فرمانی هی اشیت .عیالوه

را ر ای نبر همراهی میکر (حبارالمولیبک ،بییﺗیا:

برای  ،قبیلﮥ ایا که ر جایگاه مز ور ر سپاه ایران میی

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

جنگی  ،ر عمل به اعراب بکرب وائل گیرایش اشیت.

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

بییهاعتوییا ژوزف ویسییهوفر ( ،)Josef Wiesehöferر

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

سنت ایرانی ،سرزمی های انیران هیی گیاه ر سیرزمی

ر باریییک بییو (طبییری159/2 :1315 ،؛ اب ی مسییکویه،

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

 .)213/1 :1369قطوطانییه پا گییانی بییو کییه بییهگفتﮥ

ر اخل امپراﺗوری ساکنان رجه وم شناخته می ش ن

اب خر ا به ،ر یک منزلیی غیرب حییره و بیر سیر راه
حیره به شام واقع بو (اب خر ا به.)14 :1119 ،

(ویسهوفر.)109 :1319 ،
همانطورکه گفته ش  ،گمان نمیرو که شیمار سیپاه

اطال از ﺗرکییب قباییل عیرب شیرکت کننی ه ر و

ایران چشمگیر بو ه باش ؛ زیرا ر همیی زمیان جنیگ

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

ج ی ی بی ایران و بیزان

آغیاز شی ه بیو و نییروی

شایانی به رک بهتر وقایع جنیگ ذوقیار خواهی کیر .

عم ﮤ ارﺗش ساسانی به غرب رفته بیو ( theophanes,

قبایییل بکییرب وائییل ،بنیییشیییبان و عجییل کییه همییه

 .)1982: 2-9شیمار سیپاه اییران ر کتیاب اییامالعیرب

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

سییههییزار عییرب و وهییزار ایرانیی گییزارش شی ه اسییت

آن

(حبارالمولیبک ،بیﺗا .)21 :ر موابل ای پنجهزار سیپاهی

صف موابل ایران قرار اشتن  .قبیلﮥ عجل که رئیی
حنظله بهمراﺗب بیش از رئی

قبیلﮥ بکر روحیﮥ مواومت

عرب و ایرانینژا  ،افواج بزرگ اﺗحا یﮥ قبایلی قرار اشیتن

و شجاعت از خو نشان می ا  ،بهش ت از بنیی شییبان

که نام عمومی ربیعیه (بکیر) اشیتن (کولسیینکف:1319 ،

حمایت می کر (جعیﻂ .)11 :1312 ،اب خل ون رؤسای

 .)139برخی مورخان از حضور ستهای از فیالن ر سیپاه

قبیلﮥ بنیشیبان را چنی معرفی میکنی  :یکیی از رؤسیا

ایران صحبت کر هان (طبری159/2 :1315 ،؛ اب مسیکویه،

هانی ب مسعو ب عامر ب الیطیب بی عمیر و المیز

)213/1 :1316؛ اما چون ر کتابهیای ﺗیارییی گزارشیی

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

از ﺗﺄثیر حضیور فییالن ر ایی جنیگ یافیت نمییشیو ،

مسعو ب قی

بی خالی ذیالجی ی بیو  .وی اضیافه

میکن که نعمان ب منذر سوم ر حی فیرار از سیت
خسروپرویز ،می انست کیه هیانی او را ییاری خواهی
کر ؛ اما قی
قی

اقطا

چنی نیواه کر ؛ چراکه خسروپرویز به
ا ه بو (اب خلی ون .)314/1 :1363 ،ابی

پذیرفت آن کمی شوار مینمای .
آنچه ذکر ش  ،از سپاهی ناهمگون از و نژا ایرانی و
عرب خبر می ه که بهاحتمال ،بیشترِ کفﮥ آن ر سمت
عرب سنگینی میکر و ر سیوی یگیر ،سیپاهی ییک
ست از اعراب قرار اشت که برخیی از اقربیای آنهیا،

سع و اب حبیب هم عوی ه ان که قی ب مسعو از قبیلﮥ

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

شیبان بو ه است؛ بهعالوه ،اب حبییب ر جیایی اشیاره

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

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

میبایست ای احتمال را ر نظر مییگرفیت کیه بیه علیت

کمﺗری حالت ،رقم ای ﺗجهییزات را چهارصی زره و ر

خویشاون ی و همنژا بو ن اعراب سپاهش با سپاه موابیل،

بیشتری حالت هشتص زره انسته اسیت (طبیری:1315 ،

امکان گرایش به حریف وجو ار .

 .)151/2با یهنشینان بی رنگ ﺗصمیم به جنگ نگرفتن  .بیه

پیش از شرو جنگ ،اﺗفا هایی رخ ا که ر روزهیای

محض نز یکش ن سپاه ایران ،اضطراب بر هانیب مسعو

بع  ،پیروزی را بیرای اعیراب مسیجل کیر  .خسیروپرویز

چیره ش و او به افرا قوم خیو  ،از بنییشییبان و بکیرب

نعمانب زرعه را سوی اعراب فرستا ﺗا به آنها سه پیشینها

وائل ،هشی ار ا کیه بیا ایی ﺗجهییزات از پی

ایرانییان

ه  :یا ﺗسلیم شاه شون که هرچه خواه کنی ییا از ایی

برنمیآین و ﺗرغیبشان کر که عوبنشینی کننی  .برخیی از

یار برون ییا بیرای جنیگ آمیا ه باشین  .اعیراب بعی از

با یهنشینان ار وگاه را ﺗرک کر نی ؛ امیا حنظلیهبی ثعلیب

مشورت ،حنظلیهبی ثعلبیهبی سییار عجلیی را بیه سیمت

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

فرمان هی خویش انتیاب کر ن (طبیری.)159/2 :1315 ،

201/5؛ کولسینکف.)139 :1319 ،

حنظله فرمان هی هوشییار بیو  .وی میی انسیت کیه اگیر

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

ﺗسلیم شون  ،سرنوشت مر ان مرگ اسیت و فرجیام زنیان

ر وضعیتی ب بست بیفکن  ،بهطوریکه از برابر میرگ نییز

اسارت .همچنی می انست که قوم آب ضروری خیویش

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

را از ای منطوه ﺗﺄمی میکن و رصورﺗیکیه بیه رفیت از

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

ای منطوه ﺗصمیم بگیرن  ،یگر اجازه ن ارن که بیرای آب

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

افیرا را بیه جنیگ

نمیﺗرسن  .وقتی راهیی بیرای عویبنشیینی نباشی  ،افیرا

هی به چهارپایان خو بازگر ن ؛ پ

ﺗزلزلناپذیرن  .هنگامیکه افرا به طور عمییق بیه سیرزمی

ﺗرغیب کر (طبری.)159/2 :1315 ،
ناهمگونی نژا ی اولی خیانت را پیش از شیرو جنیگ

شم نفوذ میکنن  ،هر یک به یگری وابسیته مییشیو .

ب مسیعو شییبانی،

رجاییکه راهحل یگری وجو ن اشته باش  ،با شم بیه

رقم ز  .وقتی جنگ مسجل ش قی

از فرمانیی هان عییرب سییپاه ایییران ،میفیانییه بییه نییز

مبارزﮤ ﺗ بهﺗ میپر ازن (س ﺗزو.)142 :1364 ،

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

اق ام حنظله ر پارهکر ن بن هو ج زنان ،گامی ر ایی

نعمیییان را کیییه خیییو بهیییانﮥ آغیییاز جنیییگ بیییو

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

(ابیالفرجاتصفهانی ،بییﺗیا120/2 :؛ عبی المنعمالحمییری،

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

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

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

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

سرسیتانه ر موابل فرار اعراب ایستا  .بهعوی ﮤ سی ﺗیزو،

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

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

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

وظایف پرزحمت و کارهیای مشیوتبیار لشیکر ا ا کنی

عمل کر و زره و سیال را بیه میر ان لییر

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

قییوم ا (طبییری159/2 :1315 ،؛ ابیی مسییکویه:1369 ،

کاری که کر بنی هیو ج مارییه ختیر خیو را بریی

و رقم ایی ﺗجهییزات را

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

پیشنها قی

213/1؛ سالم .)114 :1313 ،ع

مورخان متفاوت گزارش کر ه ان  .یعویوبی چهیارهزار زره

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

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

که سربازان زمانی ر بهتری حالت خیو قیرار خواهنی

منطوﮥ ذوقار را شامل نمیش ه است.

گرفت که از آنها خواسته شیو بیا وضیع شیوار موابلیه

سپاه ایران ب ون برنامهریزی قبلیی بیه ایی منطویه وار

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

ش  .چراکه باوجو انتیاب موضیع جنیگ از سیال پییش،

برای بهبو وضع هر کاری از ستش برمیآی  ،انجام میی

فرمان ه سپاه ایران ای امکان را اشت که بیا برنامیهرییزی

ه  ،با بیشیتری نیاراحتیهیا و محرومییتهیا خواهنی

صحیح ،محل قیق جنگ را جایی انتیاب کن کیه لشیکر

ساخت (ریچار سون.)51 :1365 ،

ساسانی با سترسی آسانﺗیر بیه آب ،بیشیتری اسیتفا ه را
ببرن ؛ اما ر عمل چنی نش  .چنان که شای اگیر ر همیان
فصل زمستان حمله صورت مییگرفیت ،پراکنی گی افیرا

انتخاب مکان و زمان جنگ
از یگییر وظییایف فرمان ی ه ،انتیییاب مکییان و زمییان
مناسب برای شرو جنگ است .خسروپرویز به پیشینها
نعمان ب زرعه ﺗغلبی ،زمیان و مکیان جنیگ را انتییاب
کر  .زمانیکه خسروپرویز بر قبیلﮥ بکرب وائل به رهبیری
هانیب مسعو خشمگی ش و به سرکوبی آنهیا ﺗصیمیم
گرفت ،نعمانب زرعه از قبیلﮥ ﺗغلب که م ت طیوتنی بیا
بکریان شمنی اشت ،ر آنجا حاضر بیو و بیه خسیرو
پیشنها کر که ر ﺗابسیتان و ر مکیان ذوقیار کیه همﮥ
افرا قبیلﮥ بکر جمعان  ،با حمله به ای صحرانشینان کیار
آنها را یکسره کن  .طبق مشیورت او ،منطوﮥ ذوقیار بیرای
پیکار آین ه معی ش ؛ چون قبایل اطراف ﺗابسیتانهیا ام
های خو را برای آب هی بیه آنجیا میی بر نی (طبیری،
151/2 :1315؛ کولسینکف.)131 :1319 ،
ذوقار آبی متعلق به بکیرب وائیل بیو کیه ر نز یکیی
کوفه و بی کوفه و شهر واسﻂ قرار اشت (اب عبی الحق
بغ ا ی .)1055/3 :1412 ،پ

از باران بهاری ،ر ذوقیار

امواجی بزرگ بلن می ش و حتی ر ماههیای گیرم نییز،
ر آنجا آب فراوان بو (کولسینکف .)131 :1319 ،پی
از پراکنی گی قبایییل بکییرب وائییل ر زمسییتان ،ر فصییل
ﺗابستان همه برای آب هی بیه چهارپاییان خیو ر ایی
مکییان جمییع میییشیی ن (ابیی اثیییر .)200/5 :1311 ،از
اطالعات جغرافیایی کیه مورخیان از ایی منطویه ا هانی ،
نتیجه گرفته میشو که ریاچههیای فصیلی مشیصیی ر

قبیلﮥ بکر امتیاز خوبی به شمار میآم .
مسللﮥ مهم یگر ،انتیاب موضع جنگ بیو  .باﺗوجیه بیه
گرمی هوای ﺗابستان و سترسین اشت بیه آب ر سراسیر
منطوﮥ ذوقار ،فرمانی هان مییبایسیت بیهسیرعت جایگیاه
مناسییبی بییرای سییپاه خییو ر نظییر میییگرفتنی  .از یگییر
اشتباه های فرمان ه سپاه اییران ،ن اشیت سیرعت عمیل ر
انتیاب مکان مناسب ر ای

شیت بیو  .جنیگ ر منطوﮥ

چمذوقار اﺗفا افتا که یک شب ﺗا ذوقیار فاصیله اشیت
(اب مسکویه .)212/1 :1369 ،گوییا ر ایی منطویه از آب
خبری نبو که ایرانیان از آن استفا ه کنن ؛ اما اعیراب بیرای
م ی ت پییانز ه روز (طبییری160/2 :1315 ،؛ اب ی مسییکویه،
214/1 :1316؛ ابییی اثییییر201/5 :1311 ،؛ علیییی:1422 ،
 )295/5آب ذخیره کر ه بو ن و ای امر باعث ش کیه ر
موایسه با سپاه ایران ،آنهیا موقعییت بسییار بهتیری اشیته
باشن ؛ بهطوریکه ر روز وم نبر ر شت ذوقار (سالم،
 ،)114 :1313ایرانیان از فیر ﺗشینگی مجبیور شی ن بیه
مکانی به نام جبابیات فیرار کننی و رنهاییت ،بیه سَیمت
مکانی رفتن که آب مسیل ر آن جمع بو (طبری:1315 ،
160/2؛ اب مسکویه .)214/1 :1369 ،بیاوجو کارکشیتگی
سپاه ایران که ر نگاه اول ﺗرس را بیه ل اعیراب ان اختیه
بو  ،انتیابنکر ن مکان مناسیب ازسیوی ایرانییان ﺗمرکیز
فکری آنها را برهم ز و باعث ﺗحلییل قیوای رزمیی آنهیا
ش  .شناسایی موقعیت جنگ برعه ﮤ فرمان ه یا فرمانی هان
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جنگ است و ای از اشتباههای بیزرگ اسیت کیه فرمانی ه

گزارشهای ﺗاریخنگاران ،چنی بر اشت میی شیو کیه ر

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

جنگ موضو بحث ،استراﺗژی اعراب بر عملییات روانیی

و وحشییت گییروه شییو  .عوامییل فیزیولییوژیکی ماننیی

استوار بو  .ﺗاکتیکهای بهکارگرفتیهشی ه ر راسیتای ایی

گرسنگی ،ﺗشنگی ش ی  ،وضع جیوی و خسیتگی باعیث

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

میشو که که وحشت ر سپاه حکمفرمیا شیو (سیلیمی،

موابل ،ایرانیان ب ون استراﺗژی مشییص ،ﺗنهیا بیا ﺗکییهبیر

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

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

ر ابتی ی ای امیییر از ضیییعف می ی یریت خسیییروپرویز و

ضعیفﺗری سطح وفا اری را به فرمان ه اشتن .

مشورت گرفت وی از قبیلﮥ بنیﺗغلب ناشیی میی شی و ر

به طور معمول ،ر جنگهایی که بهلحاظ منابع و امکانیات

مرحلﮥ بع  ،متوجه ایاسبی قبیصیه بیو ؛ چراکیه بیاوجو

یک طرف جنگ ر مضیوه اسیت ،اسیتفا ه از روشهیای

انتیاب محل جنگ ر ماهها پیشازآن و آشینایی اجمیالی

زیرکانﮥ س ﺗیزو بیرای میواجﮥ غیرمسیتویم بیا رقییب ،ر

با منطوه که محل ﺗجمع آبهیای پراکنی ه بیو (ابی اثییر،

موایسه با روییارویی مسیتویم ،نتیایج بهتیری ر پیی ار .

 ،)200/5 :1311باز هیم روش مناسیبی بیرای بهیرهگییری

چنی شیوهای را جنگ روانی میگوینی ( هویانی:1395 ،

بیشییتر از جغرافیییای محییل ان یشییی ه نش ی و ای ی امتیییاز

 .)12چنانکه گفته ش  ،ر جنگهای نابرابر که یکیی از و

بهراحتی به شم واگذار ش .

طرف جنیگ افیرا و ﺗجهییزات کمتیری ار  ،اسیتفا ه از
عملیات روانی بهتری اسیتراﺗژی اسیت .جنیگ روانیی بیا
به کارگیری ﺗمام ابزارهای اخالقی و فیزیکی سیه هی ف را

استراتژی و تاکتیک
وجییه ﺗمییایز فرمانیی ه مجییرب ر موایسییه بییا سییایر

نبال مییکنی  .1 :ﺗیرییب ارا ه و ﺗوانیایی شیم بیرای

فرمان هان ،ر انتیاب استراﺗژی و ﺗاکتیک های مناسیب بیا

مبییارزه؛  .2محییرومکییر ن او از پشییتیبانی متحیی انش؛ .3

رک بهتیری از معنیا و

ﺗوویت ارا ﮤ نیروهیای خیو ی و متحی ان بیرای پییروزی

موقعیت جنگ است .برای اشیت

مفهوم استراﺗژی و ﺗاکتیک ،ر ابتی ا ﺗعرییف میتصیری از

( هوانی.)12 :1395 ،

آنها ارائه می کنیم .استراﺗژی به معنای هنر به کیاربر ن زور و
جنگ است که البته ر ای معنا ،به ﺗعریف کلی هنر جنگ

.1تخریب اراده و توانایی ایرانیان برای مبارزه

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

مسللﮥ لجستیکی (آب) :ر جنگ ،سیتههیا و نیروهیای

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

نظامی بهطور مستمر ر مواجه بیا موقعییتهیای ﺗیرس از

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

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

اصول اصلی نبر ی را شیکل میی هی کیه ر چیارچوب

واجب است که به طور م اوم وضع روانی و فیزیولیوژیکی

ﺗاکتیکهای هماهنگ با آن ،ممک است به آن نائل ش .

سته ها ،رجﮥ موفویتهیای جنگیی و موقعییت فیزیکیی

اطالعات ما متکیبر منابع عربی نوشیتهشی ه ر قیرنهیا

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

از شکسیت ساسیانیان اسیت؛ ولیی برپیایﮥ اطالعیات

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

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

طورکه بیان ش  ،ﺗشنگی یکی از عوامل فیزیولیوژیکی بیو

موایسه با ایرانیان ،ر ای جنگهیا ر اختییار گذاشیتهانی ،

که رو و روان سپاهیان ایران را ﺗحتﺗﺄثیر خیو قیرار ا

ممک است بیه نتیایج مشییصﺗیری رسیی  .باﺗوجیه بیه

و آنها را ضربهپذیر کر .

پ
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 .2محرومکردن ساسانیان از پشتیبانی متحدان خود
ﺗاکتیک بع ی که ﺗاح بسیاری با شیان
مؤی ای عویی ﮤ کلیوزویت
جنگ ،شان

همیراه اسیت،

( )clausewitzاسیت کیه ر

و احتماتت به ﺗکیاپوی آزا انﮥ رو خیال

روی پای خیو بایسیتن (سیالم .)215 :1313 ،ذکیر خبیر
ج ایی ایا یان از سیپاه ساسیانی ،پی

از خبیر ﺗشینگی و

سر رگمی سپاه ایران (طبری160/2 :1315 ،؛ اب مسیکویه،
 ،)214/1 :1369رخور ﺗوجه است .بهاحتمال ،نبیو آب و

کمک میکن ( هوانی .)25 :1395 ،نگاه س ﺗزو به ارﺗیش

گرمای ﺗابستان و ن اشیت فرمانی هی ق رﺗمنی  ،عیالوهبیر

بهمثابﮥ ابزاری است که رنهایت ﺗییر خیالص را مییزنی .

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

شم بای پیشازآن بهش ت آسیبپذیر شی ه باشی .

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

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

مز ور میجنگی ن  ،بهفکیر ﺗیرک صحنﮥ جنیگ انی اخت.

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

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

میبایست به انجیام فعالییت

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

پ

وی شکاف ایجا شو ؛ سپ

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

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

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

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

و بهنول از سایر ﺗیاریخنگیاران ،قبیلﮥ اییا (طبیری:1315 ،

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

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

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

ﺗصمیم خو را مبنیبر پشیتکیر ن بیه قیوای ساسیانی و

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

همراهی با اعراب ،به اطال آنها رسان ن  .حنظلیهبی ثعلبیه

آبگاه گذشتن  ،گفتییم ایی فیرار اسیت و ایی

ر گرمیای

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

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

انتیاب آگاهانﮥ لحﻆﮥ ج ایی فوج ایا از سپاه اییران (ابی

 .)162/2از ای خبر چن مطلب استنبا مییشیو  :کمبیو

مسییکویه )214/1 :1369 ،ﺗوسییﻂ وی ،بییهاحتمییال اثییر بییه

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

سزایی ر روحیﮥ سیپاهیان اییران گذاشیت .روحیﮥ سیرباز

فییرار ر چنییی وضییعی بنیییان فکییری سییایر مییز وران و

پراهمیتﺗری عامل ر جنگ است .جملﮥ معروف ناپللون

سربازان سپاه ایران را سست میکر  .س ﺗزو نوش فرمانی ه

مبنیبراینکه نسبت قوای روحی به قوای جسمانی سیه بیر

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

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

گفته است که ای ﺗوصیر فرمان ه است که لشیکریان

است .اگر بییواهیم ﺗفسییر بهتیری از واژﮤ قیوای روحیی

ست به فرار میزننی ییا نافرمیانی مییکننی ییا ر

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

بیچارگی و نافرمانی به سر میبرن و آشفتهخاطر می

منظور حویوی ناپللون را بهنحو بهتری ر ای جملیه بییابیم

شون یا بهطور بینظم عوب نشینی میکنن  .هی ییک

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

از ای فاجعهها را نبای به علت هیای طبیعیی نسیبت

خواه ش (ریچار سون.)1 :1365 ،

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

بلعمی علت ای کار را قرابت میان اعراب سپاه اییران بیا

که ﺗشنگی و موقعیت فیزیکیی سییتی کیه بیه سیپاه

اعییراب ر صییف موابییل انسییته اسییت (بلعمییی:1313 ،

ایییران ﺗحمیییل شیی  ،رنتیجﮥ ضییعف فرمانیی هی و

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

ن اشت برنامهریزی قیق جنگیی ﺗوسیﻂ فرمانی هان

بو ؛ زیرا اگر اعراب شکسیت مییخور نی  ،قیا ر نبو نی

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

کالزویییت  ،ارﺗییش شییم پایتیییت او و اگییر متح ی

همان طور که ذکر ش  ،ر عملیات روانیی اقی ام نهیایی

ق رﺗمنی ی ار  ،ارﺗییش آن متحی مرکییز ثوییل اوسییت

ﺗوویت ارا ﮤ نیروهیای خیو ی و متحی ان بیرای پییروزی

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

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

ذه

شم مرکز ثول است و ه ف حمله بای باشی و

اقی امات متفییاوﺗی انجییام ا ن ی  .اعمییال حنظلییه ر موییام

برای ارﺗشی که بیهلحیاظ منیابع و امکانیات ر مضییوه

فرمان ی ه جنییگ ،ازجملییه چییا رز ن ر شییت ذوقییار و

است ،استفا ه از روشهای زیرکانﮥ س ﺗزو ر میواجهﮥ

قسم خور ن به اینکه ﺗا زمیانیکیه خیمیه نگرییز وی نییز

غیرمستویم با رقیب ،ر موایسه بیا روییارویی مسیتویم،

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

نتایج بهتری ر پی ار  .نیروهایی که بیهلحیاظ قی رت

ﺗشییویق اعییراب بییرای مانیی ن و مواومییتکییر ن شیی .

ر اقلیت هستن  ،بهتر است بیرای سیتیابی بیه اهی اف

رجزخییوانیهییای زنییان عییرب گییام یگییری بییو بییرای

سیاسی و ﺗحمیل خواستههای خو به رقییب ،از جنیگ

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

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

سپاه ایران (حبارالمولی بک ،بی ﺗا31 :؛ اب مسیکویه:1369 ،

کمی کر ن ﺗاکتیک یگری بو که اعیراب ر جرییان

 .)216/1مسلم است که با اق امات میفییانﮥ اعیراب سیپاه

جنگ ذوقار به کار گرفتن  .کلوزویت

معتو اسیت کیه

ایران ،همچیون قیی بی مسیعو و قبیلیه اییا  ،گیامهیای

غییافلگیری یکییی از راههییایی اسییت کییه بییا کمییک آن

بزرگ ﺗری برای رسی ن به انسجام روحیی و روانیی بیرای

پیروزی ممک می شو  .غافلگیری از راه پنهیانکیاری و

ارعاب بر اشته ش که رنهایت ،به پیروزی اعیراب منجیر

سرعت عمل به بهتری شکل ممک به سیت مییآیی

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

( هوانی .)22 :1395 ،اق ام سیتهای از بنییشییبان ،بیه

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

رهبری یزی ب حمار ،ر راستای ای ﺗاکتیک و بهمنظور

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

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

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

ارﺗشهایی سر می زنی کیه بیه لحیاظ افیرا و امکانیات

ایرانیان بجنگن  .زنان عرب برای ﺗشیجیع میر ان قبیلیه بیه

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

مواومت ،ر بحبوحﮥ جنگ اشعار میتلفیی سیرو ن و بیا

قلب سپاه ایران مرکیز فرمانی هی و رواقیع نوطﮥ ثویل

خوان ن ای اشعار بر آﺗش جنگ افروختن ؛ ازجمله شعر

سپاه به شمار میرفیت .یزیی ب حمیار و سیتهای از بنیی

زیر. :

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

إن ﺗهزموا نعانوو نفرش النمارقﺄو ﺗهزموا نفیارقفرا غییر
وامق (طبری160/2 :1315 ،؛ المرزبانی.)23/1 :1916 ،

سپاه ایران اق ام کر ن (حبیارالمولیبیک ،بییﺗیا33 :؛ ابی
مسکویه .)215 /1 :1369 ،رحالیکه جنیا راسیت اییران
فرمان ه خو  ،یعنی هامرز شوشتری را ر نبر ﺗ بهﺗی

 .4حمله به قلب سپاه ایران
بنابه عوی ﮤ نظریهپر ازان جنیگ ،ر هیر جنگیی میی
بایست به نبال ضعف ها و ﺗوانایی هیای ارﺗیش شیم
گشت و پ

از یافت  ،با ضربهز ن م اوم به آن ،ﺗعیا ل

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

ر

موابل بر ب حارثه از ست ا ه بو (ابی مسیکویه:1316 ،
216/2؛ اب اثییر202/5 :1311 ،؛ ابی بلییی،)255 :1314 ،
جنا چپ قبیلﮥ بکر به فرمان هی حنظلیه بیه آن حملیهور
ش  .همزمان نییز جنیاج راسیت قبیلﮥ بکیر بیه فرمانی هی
یزی ب مسهر بیه جنیا چیپ سیپاه اییران بیه فرمانی هی
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گالبزی حمله کر (طبیری .)162/2 :1315 ،فیرار ایا ییان

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

ضربﮥ نهایی را بیه ارﺗیش اییران وار کیر (علیی:1422 ،

جنگی ن ن اشت ،به افزایش ﺗیوان روحیی اعیراب کمیک

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

کر  .شکسیت اییران ر ذوقیار نتیجﮥ اسیتراﺗژی بیو کیه

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

اعراب ر جنگی نیابرابر ،بیا ﺗیرییب روحیﮥ سیپاه اییران

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

بهطور هماهنگ پیا ه کر ن .

حموی.)156/1 :1310 ،
کتابنامه
نتیجه

الف .کتاب های فارسی

از عوامل مؤثر ر پیروزی هر ارﺗشی ،اشیت فرمانی هی
کارآم است .ر جنگ ذوقار ل مشغولی پا شاه اییران بیه
سلسله جنگهایی ر غیرب ازییکسیو و اشیت نگیاهی
حویرانییه بییه سییتهای کوچییک از اعییراب با یییهنشییی
ازسوی یگر ،به ارسال سیپاهی منجیر شی کیه جیز بی نﮥ
اصییلی ارﺗییش ایییران محسییوب نمیییش ی  .عییالوهبییرآن،
خسروپرویز ﺗرکیب مناسبی برای ای نبر انتییاب نکیر ه
بو  .مز وران عرب حاضر ر سپاه اییران بیهعلیت قرابیت
نییژا ی بییا سییپاه موابییل ،وفییا اری کمرنگییی اشییتن ؛
به گونه ای که ر مراحل میتلیف جنیگ ،بیا خیانیت آنهیا،
انسجام سپاه ایران از هم فرومی پاشی  .ر موابلِ فرمانی هی
ضعیف سپاه ایران که اسیتراﺗژی مناسیبی ر برابیر اعیراب
اﺗیاذ نکر ه بو بای از فرمانی هی قیوی حنظلیه بیر سیپاه
عرب یا کر که ر مراحل میتلف ،با اﺗیاذ ﺗاکتیک هیای
مناسب و بهموقع ،رص
قرارگرفت

شکسیت روحیی ایرانییان بیو .

ر موضعی که باعث ش اعراب بیر منیابع آب

ﺗسلﻂ پی ا کنن  ،ﺗشنگی سپاه ساسانیان ر گرمای ﺗابسیتان
را به همراه اشت.
ﺗنها ارﺗش های ق رﺗمن به قلب سپاه که مویر فرمانی هی
و بهطور معمول مرکز ثول سیپاه اسیت ،حملیه مییکننی .
ارﺗشییی ضییعیف ،مثییل اعییراب حاضییر ر ذوقییار ،ﺗنهییا
رصورﺗی قا ر است به ایی عمیل اقی ام کنی کیه سیایر
فاکتورهای تزم را مثل روحیﮥ قوی اشیته باشی  .ﺗشیویق
مر ان ﺗوسﻂ زنان عرب ،عالوه بر ر ب بسیت قرارگیرفت
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