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چكیده
متون و آثار آموزشی نظامی (آدابالحربها) ،بهمثابه مهمترین متون تخصصی نبرد تاکنون ،در بررسیهای
تاریخ جنگ و خشونت جمعی در قرون ميانی تاریخ اسالم چندان موردتوجه قرار نگرفتهاند .این متون
افزون بر دادههای تخصصی مرتبط با جنگ ،دربردارنده اطالعات ارزشمندی درباره موضوعات و مسائل
پيرامونی جنگ است .این منابع برای بررسیهای تاریخی در حوزه اخالق جنگ بسيار کارآمد و
راهگشاست؛ آنچنانکه میتوان با غور در این دسته از ميراث مکتوب اسالمی ،تصویری از اخالق جنگ و
جنگاوری در تمدن اسالمی نيز بهدست داد .در جهان امروز ،دستکم از نيم قرن پيش به این سو پارهای
تالشهای نظری برای توجيه و توضيح چگونگی و چرایی جنگها بهعمل آمده است .تولد نظریههایی
همچون جنگ عادالنه از نتایج این تالشهاست .در این مقاله ،با تمرکز بر آدابالحربهای شناختهشده
اسالمی ضمن معرفی نظریه جنگ عادالنه ،انطباق آن با بایدها و نبایدهای اخالقی جنگ از منظر مؤلفان
این متون آموزشی نشان داده شده است .بر اساس این بررسی تاریخی بهنظر میرسد جنگ عادالنه
 .1تاریخ دریافت1931/2/22:؛ تاریخ پذیرش1931/4/22 :
 .2رایانامه ،مسؤول مکاتباتmnoormohammadi@gmail.com :
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پيشينهای اسالمی نيز داشته است؛ افزون بر این ،در این پژوهش به جنبهها و وجوه دیگری از اخالق جنگ
در این آثار مکتوب قرون ميانی تاریخ اسالم (قرن دوم تا قرن نهم هجریقمری) پرداخته شده که در قالب
توصيههای اخالقی به فرماندهان و جنگجویان آمده است.
كلیدواژهها :جنگ ،متون آموزشی نظامی ،اخالق جنگ ،جنگ عادالنه ،آدابالحرب.

مقدمه
در قرون ميانه اسالمی ،همانند درازنای تاریخ بشر ،جنگ عاملی تعيينکننده در تحدید و
توسعه مرزها و انتقال قدرت و حکومت از سلسلهای به سلسله دیگر محسوب میشده
است .در واقع هر کجا ،حل و فصل منازعات سياسی به شيوه مسالمتآميز و در قالب
نامهنگاریها و تبادل سفيران کارساز نمیشد ،جنگ آخرین راهحل برای رفع تنش بود .منابع
تاریخ دوره ميانه اسالمی آ کنده از اخبار نبردهایی است که ميان حکومتهای مختلف
شکل گرفته است .این نبردها سبب شد آثار گوناگونی درباره پدیده فراگير و شایع جنگ در
ميان مسلمانان پدید آید .تحول در شيوههای نبرد و تکامل سالحهای جنگی و نيز مواجهه با
نيروهای مهاجم ،مانند مسيحيان و مغوالن ،موجب انباشت تجربه نبرد و فربهترشدن دانش
جنگ و موضوعات و مسائل مرتبط با آن در دوره ميانه اسالمی شد .در کنار منابع تاریخی
متنوعی که بخشهای معتنابهی از آنها به گزارشهای مختلف جنگها اختصاص یافته،
ادبيات محدودتر و تخصصیتری نيز در ميراث مکتوب تمدن اسالمی شکل گرفته است که

میتوان عنوان متون تعليمی نظامی بدانها داد .این ادبيات ابتدا ،9بهصورت غيرمستقل در دل

 .9پيش از نگارش نخستين آدابالحرب شناختهشده (مختصر سیاسة الحروب اثر هرثمی شعرانی متعلق به دوره
بيشتر مباحث مرتبط با جنگ و مسائل و موضوعات مربوط به نبرد در دل متون فقهی و از آن
مأمون ،خليفه عباسی)
ِ

مهمتر در آثاری که میتوان آنها را نوعی سياستنامه با رویکرد فقهی دانست ،منعکس شده است .جریان توليد این
متون همزمان با رویکارآمدن هارون ،خليفه عباسی ،آغاز شده و در دورههای بعدی ادامه یافته است.
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سياستنامهها رخ نمود که در آنها راهبردهای کالن 4نبرد ،برای حاکمان ترسيم میشد؛ 2اما
از اوایل دوره عباسی (دوره مأمون) ،آثار آموزشی نظامی (آدابالحربها) بهمثابه متون
تخصصی نبرد پدید آمد .در تعریفی جامع و کلنگر ،آدابالحربها آثاری مستقل درباره

جنگ و مسائل آناند که موضوعات مختلفی مانند اخالق جنگ ،سالحها ،راهبردها 6و راه-
کنشهای 1جنگی (آمادهسازی ،عمليات ،آماد 8و پشتيبانی ،امداد و نجات) را دربر میگيرند.

عموم مؤلفان این آثار خود متخصص جنگ بودهاند .تأليف چنين متونی در سدههای دوم تا

اواخر نهم هجری ،ادامه داشت و با تغيير الگووارۀ 3جنگی و بهکارگيری سالح گرم در ميدان

جنگ دستخوش تغييرات بنيادین شد.
باید به این نکته توجه داشت که در آثار آموزشی نظامی قرون ميانه تاریخ اسالم،
تمایزی ميان جنگيدن با مسلمان یا غيرمسلمان دیده نمیشود .این مباحث را میباید اغلب
در متون فقه سياسی که در آنها احکام جنگيدن با مسلمان یا غيرمسلمان آمده است،
جستوجو کرد؛ برای نمونه ،ماوردی در ابتدای بحث درباره جهاد و تعریف و توضيح آن،
نبرد مشروع را منحصر به نبرد با کفار عنوان کرده است 10.به دیگر سخن ،متون تعليمی
نظامی را باید متونی بسيار خنثی و عمدتا کاربردی دانست که از سویههای دینی ،مذهبی و
کالمی خالی است؛ چنانکه استفاده نویسندگان این متون از آیات و احادیث صرفا جنبه
تز یينی و گاه توجيهی دارد .این ویژگی سبب شده تا این متون عمدتا ،در پاسخ به پرسش
چگونه جنگيدن توليد شده و در مقابل پرسشهای چرا جنگيدن و با چه کسیجنگيدن،
4. Grand Strategy
 .2برای نمونههایی از محتوای مرتبط با جنگ و مسائل آن در سياستنامهها نک .ماوردی23 ،؛ جاحظ111 ،بهبعد؛
خواجه نظامالملک24 ،؛ برای مواردی دیگر نک .ثعالبی181 ،؛ شيزری.212 ،
6. Strategy
7. Tactic
8. Logistics
9. Paradigm
 .10نک .ماوردی73-41 ،؛ همچنين برای بحث مشابه در این باره نک .ابییعلی الفراء.۴9-۴1،
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ساکت باشند .مؤلفان آدابالحربها آموزش رزم با دشمن را توضيح دادهاند و مقصود آنان
از دشمن در بستر معنایی ملموس ،عينی و کاربردی نيرویی است که در مقابل سپاه خودی
صفآرایی کرده است (معنای فنی دشمن) .بنابراین ،در این متون مطلبی در باب مسائل
پيشينی رویداد جنگ دیده نمیشود.
پرشماری نسبی آدابالحربها ،عدم نقد و انتشار نسخ خطی این گونه از نوشتهها و
پراکندگيشان در جایجای سرزمينهای اسالمی بررسی و تحليل آنها را با دشواری مواجه

کرده است 11.افزون بر اینها ،حفظ و بازتوليد محتوای آموزشی متعلق به الگوواره پيشين

جنگ ،با ورود سالح گرم به ميدان نبرد و تغيير الگوواره 12جنگی عمال موضوعيت خود را از
دست داده است؛ از این رو ،فرایند توليد محتوای این آثار ،دستکم از اواخر قرن نهم
هجری به این سو ،با انقطاع روبهروست؛ با وجود چنين انقطاعی ،چيزی از اهميت و اعتبار
این آثار بهویژه در تدوین تاریخ جنگ در تمدن اسالمی و ترسيم چهره واقعی رویداد جنگ
در قرون ميانی اسالم کاسته نمیشود .این منابع افزون بر فایده اصلی در مطالعه تاریخ
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و تشکيالتی اسالم نيز کارآمدند .از این رو ،در نوشتار حاضر
شماری از مهمترین متون آموزشی نظامی انتشار یافته انتخاب شده تا ازطریق بررسی
محتوای آنها ،اخالق جنگ در این منابع بررسی شود.
ضرورت مطالعه اخالق جنگ از خالل آدابالحروب اسالمی از آن روست که این
متون بهعنوان دستورالعملهای جنگی مسلمانان به واقعيت رقمخوردۀ جنگ ،در قياس با

دیگر متون ،نزدیکتر است .در نتيجه مطالعه حاضر ،سنت اخالق جنگ در تمدن اسالمی
را میتوان بهعنوان بخشی از پيشينه نظریه جنگ عادالنه که عمدتا غربی است ،قلمداد کرد.
بيشتر تحقيقات موجود به زبان فارسی در این باب اغلب مبتنی بر قرآن ،حدیث و متون ادبی
 .11برای نمونه نک .فهرست الفياض و عبدالغنی24-3 ،؛ که تنها درباره متون تعليمی نظامی مربوط به کمان و
فروسيه( ،اعم از چاپشده و نسخه خطی) است.
12. Paradigm Shift
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است؛ برای مثال میتوان بدینها اشاره کرد :مقاله حاج اسماعيلی و حبيباللهی با عنوان
«بررسی و تحليل نظری اخالق جنگ در قرآن و حدیث»؛ پژوهش محالتی با نام «اخالق
جنگ در متون ادبی و حماسی فارسی» و مقاله «اخالق نظامی پيامبر(ص) در جنگ» از
سميه باقری و ليال محمدیبخش .از این رو ،در این پژوهش ،با رویکردی تاریخی ،انطباق
نظریه جنگ عادالنه ،با نگرش حاکم بر اخالق جنگ در متون آموزشی نظامی در دوره
اسالمی ،جستوجو و پيشينه این سنت در جهان اسالمی بررسی شده است .این مطالعه را
در دو بخش سامان یافته :بخش نخست حاوی موضوعاتی است که ظاهرا با بخشهایی از
نظریه جنگ عادالنه سازگاری دارد و در آن نشان داده خواهد شد که اخالق جنگ منعکس
در متون آموزشی نظامی دوره اسالمی با دیدگاه جنگ عادالنه نزدیکی چشمگيری دارد؛
بخش دوم حاوی برخی از مهمترین بایدها و نبایدهای اخالقی است که نویسندگان
آدابالحربها بر توجه بدانها در رویداد جنگ تأکيد ورزیدهاند .این بخش ،اگرچه بيرون از
نظریه جنگ عادالنه قرار میگيرد ،در شمار اخالق جنگ بوده و عبارت است از توصيههای
اخالقی به فرماندهان جنگ ،توصيههای اخالقی به رزمندگان و تأکيد بر اصل مشورت.
اخالق جنگ و ساحتهای آن
عبارت «اخالق جنگ» عنوانی متناقض است .این اصطالح که بيش از نيم قرن از طرح و
وضع آن نمیگذرد ،متضمن مسائل و موضوعاتی است که به رعایت موازین اخالقی در
ميدان نبرد و جنبههای مختلف آن بازمیگردد 19.در این زمينه از دو بعد میتوان سخن
گفت :نخست ،کيفيت و چگونگی آغاز نبرد و دوم ،چگونگی اداره و ادامه آن 14.بخش

 .19بهگفته یکی از محققان« :ددمنشی همچنان ادامهدار در جنگ ،برخالف کنوانسيونها و دادگاههای بينالمللی،
عدهای را به این باور میرساند که بهکارگيری اخالق در مورد جنگ کاری نشدنی است» (برای اطالع از نظرات موافق
و مخالف در این باب نک .موزلی.)26-22 ،
 .14محالتی.32-34 ،
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نخست موضوعات و مسائلی مانند توجيه شروع جنگ ،مسأله فرماندهی مشروع ،جنگ و
صلح و ...را در بر میگيرد و بخش دوم درباره موضوعاتی همچون چگونگی نبرد ،جنگ و
غيرنظاميان ،استفاده از سالحها در نبرد از حيث ميزان کشتار و تلفات ،اسرای جنگی و...

است 12.امروزه ،بخش چشمگيری از این بایدها و نبایدهای اخالقی در جنگ ،با تصویب
مراجع و مجامع جهانی در زمره حقوق و قواعد بينالمللی درآمده که از آن با عنوان حقوق
بشردوستانه یا حقوق جنگ تعبير میشود.
تالشهای نظری متفکران حوزههای مختلف علوم انسانی برای تبيين نسبت اخالق با

جنگ ،آوردگاه نظریات مختلفی است که همگی در ذیل عنوان اخالق جنگ جای میگيرد.
در این بين ،نظریه جنگ عادالنه را میتوان مهمترین و تأثيرگذارترین این نظریهها دانست.

16

ادعای اصلی این نظریه آن است که جنگ فینفسه و بالکل بد و غيراخالقی نيست؛ بلکه
جنگ در مواردی خاص و تحتشرایطی شایسته ،نيکو و کامال عادالنه و از لحاظ اخالقی

کامال توجيهپذیر است 11.این نظریه با تکيه بر عدالت ،بهعنوان غایتی اخالقی ،میکوشد تا
اخالقیبودن جنگ را در صورت تحقق عدالت در آن توجيه کند .در این نظریه عادالنهبودن
نبرد در سه سطح عدالت هنگام شروع نبرد ،عدالت در حين نبرد و عدالت در پایان جنگ و

انعقاد صلح طرح میشود 18.سطح نخست دربردارنده مواردی همچون هدف عادالنهداشتن
در جنگ ،قصد و نيت صحيح از نبرد ،حاکميت قانونی دولت و اعالن عمومی وضعيت
جنگی ،توسل به جنگ بهعنوان آخرین راهحل و وجود احتمال موفقيت در جنگ است .در
سطح دوم مواردی مانند پيروی از قوانين بينالمللی ،عدمتعرض به غيرنظاميان ،عدماستفاده
از سالحهای غيرمتعارف و کشتار جمعی و روشهای افراطی ،خوشرفتاری با اسيران
 .12همانجا.
 .16بسياری بنيان این نظریه را که بهعنوان یکی از تأثيرگذارترین نظریهها در حوزه اخالق جنگ طرح شده است ،به
سنت آگوستين نسبت دادهاند (نک.)Walzer, p.125 .
 .11حاج اسماعيلی و حبيباللهی.99 ،
18. Orend, 5.
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جنگی و پرهيز از انتقامجویی و کشتن اسرا بررسی میشود و در سطح سوم با مباحثی مانند
نحوه اعالم صلح ،دفاع از حقوق کسانی که در جنگ صدمه دیدهاند ،تبعيض در مجازات،
مجازات متجاوز ،جبران خسارت و اصالحات و تجهيز دوباره مواجهيم.

13

بهگفته موزلی« :نظریه جنگ عادالنه سروکارش با توجيه چگونگی و چرایی
جنگهاست .این توجيه میتواند نظری یا تاریخی باشد .وجه نظری موضوع مربوط میشود
به توجيه اخالقی جنگ و اشکالی که جنگها باید به خود بگيرند یا نگيرند .وجه تاریخی
موضوع یا سنت جنگ عادالنه به مجموعه قواعد یا توافقاتی میپردازد که در مورد جنگهای
گوناگون در طول قرون و اعصار بهکار گرفته شده است».
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برخی از موضوعات و مسائل فوق به مقتضيات دنيای امروز تعلق دارد و طرح آنها بر

مفاهيم جدید استوار است 21.بنابراین ،نمیتوان انتظار داشت که این نظریه با دیدگاه
آدابالحروب اسالمی در باب اخالق جنگ دقيقا ،اینهمانی داشته باشد .با این حال،
میتوان دیدگاه این متون در توضيح نسبت اخالق و جنگ را با نظریه جنگ عادالنه،
دستکم در کليت و بخشهای اصلی ،یکی انگاشت.
بخش نخست :بازشناسی سنت جنگ عادالنه در متون تعلیمی نظامی
الف .اصالت صلح و عدالت هنگام شروع نبرد .بر اساس رویکرد کلی آدابالحربها،
نبرد امری مذموم انگاشته شده و صلح بهطور جدی ،بر آن رجحان یافته است .این رجحان
برآمده از خاستگاه دینی و منطبق بر آموزههای اسالمی است؛ در این متون نبرد در مواقعی
 .13برای اطالع بيشتر نک .حاج اسماعيلی و حبيباللهی.92-99 ،
 .20موزلی.۱9 ،
 .21این نظریه در قرن بيستم بهطور جدی مورد توجه قرار گرفت؛ این توجه نتيجه واکنش به اختراع سالحهای اتمی و
درگيرشدن آمریکا در جنگ ویتنام بود .مهمترین متون در این باب ،مانند جنگهای عادالنه و ناعادالنه مایکل والزر،
اخالق جنگ برایه پاسکينر و مایکل داکریل ،اخالق ،کشتار و جنگ ریچارد نورمن ،جنگ و عدالت بینالمللى برایان
اورند و در باب جنگ و عدالت مایکل والزر ،عمدتا در جهان غرب پدید آمدهاند (نک .همان.)۱۴ ،
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که شکل تدافعی به خود میگيرد توجيهپذیر و قابل قبول است .اگر چه در واقع نبردهای
مختلف در طول دوره اسالمی وفاداری به این اصل را به چالش میکشد ،از منظر قرآنی و
روایی بهنظر میرسد که صلح ،دستکم در مقام نظر ،در اندیشه دینی و ایدئولوژی اسالمی

اصلی پذیرفته بوده است؛ 22حتی در دوره فتوحات ،بهویژه در ایران ،بيش از آنکه با نبردهای
پیدرپی روبهرو باشيم ،با عهدنامههایی مواجهيم که در آنها سعی میشد با توسل به

روشهای مسالمتآميز منافع اقتصادی و اجتماعی دو طرف ،یعنی اعراب و ایرانيان ،تأمين
شود 29.بهنظر میرسد همين رویکرد عملی در اردوکشیهای نظامی ،به متون آموزشی

جنگ راه یافته و صلح بر درگيریهای خونين و کشتار مقدم انگاشته شده است .اساسا
ماهيت آدابالحربها ایجاب میکرد که محتوای این آثار درباره نبرد و مسائل مرتبط با آن
باشد؛ بر این اساس بيشتر محتوای این متون درباره جنگ ،نه صلح ،بهمثابه اساس و شالوده
اصلی آنهاست؛ اما با وجود چنين توجهی ،جنگ بهشکل بیمحابا و خشونتآميز ،ترویج
نشده ،و صلح تا آنجا که ممکن بود ،بر نبرد مقدم فرض میشد .توصيههای موجود در باب
اخالق و آداب جنگ در آدابالحربها از نگاهی برمیخيزد که با آموزههای اسالمی مندرج
در منابع فقهی ،حدیثی و تفسيری انطباق دارد .این نگاه ضمن پروراندن روحيه شجاعت و
جنگاوری در ميان رزمندگان ورود به جنگ را مشروط و مقيد میداند .از ابتدای شکلگيری
گونه آدابالحربنویسی در تمدن اسالمی و در نخستين نمونههای آن ،میتوان محتواهای
مؤید این رویکرد را بازشناخت؛ 24با این توضيح که این محتوا در قياس با بخشهای دیگر

چندان فربه و عميق نيست.

 .22برای بحثی تفصيلی درباره نظرات مختلف در باب اصالت جنگ یا صلح در اسالم (نک .برزنونی.)121-11 ،
 .29برای آشنایی با صلحگرایی مسلمانان از خالل عهدنامههای اعراب و ایرانيان در دوره فتوحات (نک .فروشانی،
.)113-20
 .24در این باره نک .ادامه مقاله.
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فخر مدبر ملقب به مبارکشاه (اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری) در آداب
الحرب و الشجاعه عالوه بر توصيههایی اخالقی صلح را بر جنگ مقدم دانسته و پيش از
پرداختن به جزئيات و مسائل متعلق به نبرد ،در فصلی با عنوان «اندر مشورتکردن در
حرب تا ممکن گردد حرب ناکردن» 22مباحثی را مطرح کرده که طی آن سلطان و حاکم را

موظف میکند تا حد ممکن تدابيری اتخاذ کند که از بروز جنگ جلوگيری بهعمل آید .از
نظر او «حربکردن خود شيئی تلخ است» و هرکه برای آغاز نبرد اصرار داشته باشد در
نهایت خوار خواهد شد .فخر مدبر معنای جنگ را «رفتن جان و مال» شمرده و خشنودی
خداوند از پادشاه را در این دانسته است که «حرب تا بتواند و ممکن گردد نباید جست ،که
نتوان دانست که ظفر که را باشد» .دیدگاه فخر مدبر در حوزه اخالق جنگ قابلتوجه

است 26.در ميان آثار بررسیشده در پژوهش حاضر ،شاید بتوان او را نخستين مؤلفی
دانست که برای اولين بار چنين رویکردی را مطرح ساخته است 21.از دیدگاه او صلح بنابر

چندین دليل بر نبرد برتری دارد :نخست آنکه جان و مال پادشاه و مردم در امان خواهد
ماند؛ دوم آن که خشنودی خداوند در آن است که تا حد امکان از جنگ پرهيز شود و سوم
آنکه مشخص نيست در نبرد چه کسی پيروز ميدان خواهد بود 28.این رویکرد در حوزه

اخالق جنگ با نوعی هوشمندی معطوف به نتيجه (پيامدگرایانه) در جنگ گره خورده است.
این سخن بدین معناست که پيروزی آغازگر جنگ ،هر آنقدر که قدرتمند باشد ،متأثر از
عواملی متنوع و متعدد و وضع و حالی نامعلوم است؛ از این رو ،نمیتوان پيروزی را قطعی
قلمداد کرد .پس بهتر آن است که از جنگ اجتناب و درگيری و چالش با صلح ،یا روشهای
مسالمتآميز ،مرتفع شود.
 .22نک .فخر مدبر164 ،بهبعد.
 .26همانجا.
 .21نک .نوین71-7۴ ،؛ مدیری.21-41 ،
 .28نک .همان.164 ،
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فخر مدبر ،برای تشویق حاکم به صلح ،او را به مشورتگرفتن از افراد خبره و کاردان

توصيه کرده و در این باره به داستانی از انوشيروان استناد کرده است 23.نکتهای که در آداب

الحرب و الشجاعه 90بسيار بر آن تأکيد شده ،اصرار مؤلف به استفاده از آوردن شواهد و
نمونههایی از فرهنگ ایرانی و داستانهای انوشيروان و بوذرجمهر در تبيين اخالق جنگ
است .او از عبارت «روزگار پيشين» 91استفاده و سپس داستانهایی از همان روزگار ،یعنی
انوشيروان ،بيان کرده است .در همين بخش ،فخر مدبر به یکی از راهکارهای مؤثر برای
اجتناب از جنگ ،یعنی تبادل سفرا ،اشاره دارد و در این باره به تبادل سفرا ميان دربار «هند و

ایران» و «روم و ایران» پرداخته که در هر دو پيروزی مذاکرات از آن ایران بوده است 92.شرح

مذاکرات سفيران هر دو طرف قابلتوجه است؛ چنانکه درونمایه مذاکرات ميان دربار هند و
ایران و روم و ایران مباحث علمی را در بردارد ،نه موضوعات سياسی .بهنظر میرسد تفوق
علمی سفيران در مذاکرات تفوق سياسی را رقم میزده است .به دیگر سخن ،الگوی
پيشنهادی فخر مدبر در حل و فصل منازعات ،بهرهگيری از راهکارهای مسالمتجویانه با
تأکيد بر ميراث ایرانی است .در پایان این مبحث فخر مدبر به شيوهای عقالنی به نتيجهگيری
پرداخته و اینگونه آورده است...« :خون ریختن بدترین کارهاست و هيچ خردمندی نجوید
و بدین رضا ندهد  ...و (ایزد) مردم را که بيافرید او را دو گونه آلت داد تا شر و بال از
خویشتن دفع کند :یکی پنهان و دیگر آشکارا .آنچه آشکار است سالح است از آهن و
چوب و سنگ و جز آن و آنچه پنهان است دانش و عقل و رأی و تدبير است و بهترین
سالحها آن است که غرض به وفا رسد و همه مراد حاصل گردد از آنکه خون باید ریخت و
 .23همانجا.
 .90مشخصات کتابشناسی این اثر :فخر مدبر ،محمدبنمنصوربنسعيد ،آداب الحرب و الشجاعه ،به سعی و
اهتمام احمد سهيلی خوانساری ،تهران ،اقبال1946 ،ش.
 .91نک .همان.163 ،
 .92نک .همان.111-163 ،
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وزر و وبال در گردن گرفت که پس از کفر هيچ وزر و وبالی و بزهی بدتر از خون ریختن
نيست».
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عباسی (اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری) در آثار االول 94نيز ،ارجحيت

صلح بر نبرد را توضيح داده است .او در بخشی از اثر خود جنگ را به بيماری تشبيه کرده و
آن را نمونهای از کاستیها و معضالت موجود در جامعه دانسته و با تشبيه امنيت و صلح به
سالمت آن را برای مردم ،جامعه و دولت مانند لزوم تندرستی برای بدن ضروری قلمداد

کرده است 92.عباسی در ادامه آورده است که باحزمترین حکمرانان برای حل مناقشات با
دشمنان خود تا زمانی که راهی جز جنگ وجود داشته باشد ،به نبرد بهمثابه یک راهکار

نمینگرند 96.سپس به کالمی از معاویه استناد کرده که براساس آن جنگ بهعنوان آخرین
راهحل معرفی شده است« :شمشيرم را در جایی که میتوان شالق را جایگزین آن کنم،
استفاده نمیکنم و نيز شالقم را در جایی که میتوان کالم و گفتوگو را جایگزین آن کرد ،به
کار نمیبندم» 91.صراحت عباسی در مذمت نبرد در ابتدای ورود به بخش اصلی اثرش

قابلتوجه مینماید .تشبيه جنگ به بيماری و نيز تشبيه صلح و امنيت به سالمتی کامال تلقی
او از جنگ و صلح را نشان میدهد .صاحب آثار االول هزینه نبرد را از دستدادن
انسانهایی دانسته که جایگزینکردن آنها کاری دشوار است .در این کالم احترام به انسانيت
و طرح معنایی مترقی از خسارت اصلی در جنگها در قالب نابودی سرمایه انسانی مشهود
است.

 .99همان.114-119 ،
 .94مشخصات کتابشناسی این اثر :عباسی ،حسنبنعبدالله ،آثار االول فى ترتیب الدول ،تحقيق عبدالرحمن
عميرة ،بيروت ،دارالجيل1403 ،ه1383/م.
 .92عباسی.928 ،
 .96همانجا.
 .91همانجا.
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در آثار ابنمنکلی (قرن هشتم) نيز توجه به صلح و تأکيد بر آن بهخوبی دیده میشود.

او در التدبیرات السلطانیه 98بر اهميت صلح تأکيد کرده و آن را ضامن بقای امنيت مردم
دانسته است .ابنمنکلی در بخش  3۱التدبیرات که «خودداری از جنگ و طلب صلح برای
پشتيبانی از امنيت مردم» نام دارد رویکرد خود را در تبيين نسبت جنگ و صلح و اهميت آن
آورده است .در دیدگاه او سلطان پيش از آنکه خود را درگير جنگ تمامعيار با دشمن کند،
میباید از طریق مذاکرات درصدد برقراری صلح برآید و اگر این راهحل کارساز نشد ،با تمام
93
اولویت ابنمنکلی همچون بيشتر مؤلفان متون
قوا با نيروهای دشمن به کارزار بپردازد.
ِ

آموزشی نظامی برقراری صلح و تأمين امنيت است .او برای صلح دو مزیت و برتری
برشمرده که عبارت است از :پيروی از سنت ،ترک ستم و جلوگيری از جنگ 40.مورد

نخست تأثير آموزههای اخالقی اسالم و پيامبر(ص) را در نگاه مؤلف آشکار میسازد؛ از
این رو ،او بهعنوان نخستين مزیت صلح همخوانی و هماهنگی آن با سنت را مورد تأکيد
قرار داده است .مورد دوم ناظر به هزینههای سنگين و تأمين مخارج بسيار جنگ است که
معموال بر مردمان فرودست تحميل و درواقع ستمی آشکار را سبب میشد.
آنچه کالم ابنمنکلی را در این باب نسبت به مؤلفان پيش از او متفاوت میکند تبيين
چگونگی صلح و توجه سلطان به انعقاد صحيح آن است .او پس از برشمردن مزیتهای
صلح گفته که سلطان باید درستی ادعای طرف مقابل را درباره درخواست صلح بررسی کند

و در صورت وجود نيرنگ و حيله جنگ اجتنابناپذیر خواهد بود 41.ابنمنکلی در بخشی

دیگر از التدبیرات گفته که جایز نيست مسلمانان آغازگر جنگ باشند 42.او در این باب به
 .98مشخصات کتابشناسی این اثر :ابنمنکلی« ،التدبيرات السلطانية فی سياسة الصناعة الحربية» ،تحقيق صادق
محمود الجميلی ،المورد ،شماره  ،48زمستان 1962ش.
 .93ابنمنکلی ،التدبیرات.942 ،
 .40همانجا.
 .41همانجا.
 .42همان.944 ،
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رفتار حضرت موسی(ع) در هنگام مواجهه با ساحران اشاره کرده و در پایان نتيجه گرفته که
آن که سرکش و طغيانگر است ،جنگ را شروع میکند.
جنگ و صلح در طول قرون ميانه اسالمی دو روی یک سکه بودهاند .در مقام عمل و
در گاه منازعهها شاید صلح کمتر از جنگ موردتوجه بوده است؛ اما در مقام نظر،
آدابالحربها بهعنوان متون تخصصی حوزه جنگ ،برای صلح ارجحيت قائل بودهاند.
صلح و تأکيد بر جنگ عادالنه را بهتصریح نمیتوان در محتوای تمامی متون تعليمی نظامی
مشاهده کرد؛ اما روح حاکم بر محتوای این آثار تلویحا ،به سمت جنگ خشونتآميز و
بیرحمانه متمایل نيست و این خود میتواند نشاندهنده رویکرد صلحگرا و اخالقمدار
مؤلفان به گاه سخن درباره نبرد باشد .سطوح مختلف آدابالحربها از لحاظ کيفيت اثر در
نبود محتوای مرتبط با اخالق جنگ نيز حائز اهميت است .سبب اینکه مؤلفی چون
بود و ِ

محمد الرشيدی در تفريج الکروب ،49بهعنوان یکی از آخرین نویسندگان متعلق به الگوواره
سنتی جنگ ،به بحث نظری درباره برتری صلح بر جنگ نپرداخته شاید آن باشد که او اساسا

رویکردی نظری به جنگ و صلح ندارد و تأليف او یک جمعآوری صرف در قالب
دستورالعملی جنگی است؛ اما در آثاری مانند آدابالحرب ،آثاراالول ،التدبیرات رگههایی
از نظریهپردازی در باب جنگ و صلح مشاهده میشود .به دیگر سخن آنچه در این بخش
به آن پرداخته شده از جمله مباحثی است که باید در آثار مؤلفانی دنبال شود که آثار آنان
نقاط عطف سير آدابالحربنویسی در قرون ميانه اسالمی است.
ب .عدالت در هنگام جنگ .این بخش مربوط است به خوشرفتاری با غيرنظاميان و اسرای

 .49مشخصات کتابشناسی این اثر :محمد الرشيدی ،محمد ،تفريج الکروب فى تدبیر الحروب ،تحقيق عارف
احمد عبدالغنی ،دمشق ،دارکنان للطباعه و النشر و التوزیع1412 ،ه1332/م.
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جنگی 44و پرهيز از رفتارهای افراطی و ممنوعه .در آدابالحربها بهسبب موضوع و ماهيت
اینگونه آثار ،بهطور مفصل به این مباحث پرداخته نشده و اساسا اینگونه دادهها را میباید

در متون فقهی و حدیثی جستوجو کرد 42.با این حال ،در آدابالحربها اشاراتی هر چند
مختصر ،به این موضوعات موجود است؛ برای نمونه هرثمی شعرانی در مقدمه مختصر

سیاسة الحروب 46به برخی از این مسائل اشاره کرده است؛ از جمله آنکه بعد از پيروزی
میباید ب ه دشمن و اسيران آن رحم و از قتل و کشتار جلوگيری کرد ،آب را نباید به روی
دشمن بست و. ...

41

مؤلفان این آثار تأکيد دارند که در عين حال که سلطان ،فرماندهان و رزمندگان باید در
نبرد شدتعمل به خرج دهند و شجاعانه بجنگند پس از غلبه ،نباید دشمن را تارومار و قلع
و قمع کنند .در مختصر سیاسة الحروب هرثمی شعرانی ،در بخشی که به وظایف فرمانده و
رزمندگان در هنگام عقبنشينی و فرار دشمن اختصاص دارد ،تأکيد شده که نباید نيروهای
 .44اگرچه خوشرفتاری با اسرا و پرهيز از انتقامجویی و کشتن آنان مقوالتی است که در پایان عمليات نظامی در
جنگها موضوعيت مییابد و ظاهرا از موارد مربوط به پس از نبرد است ،بهسبب آنکه در صورتبندی نظریه جنگ
عادالنه در بخش دوم (عدالت در هنگام جنگ) جایگرفته است ،نمونههای مرتبط منعکسشده در آدابالحربها
نيز در این بخش بررسی میشود .در نظریه جنگ عادالنه چنانکه پيش از این نيز توضيح داده شد ،بخش عدالت
هنگام نبرد به مواردی مانند پيروی از قوانين بينالمللی ،عدمتعرض به غيرنظاميان ،عدماستفاده از سالحهای
غيرمتعارف و کشتار جمعی و روشهای افراطی ،خوشرفتاری با اسيران جنگی و پرهيز از انتقامجویی و کشتن اسرا
اختصاص دارد (در این باره نک .پژوهش حاضر.)۱ ،
 .42برای اشاراتی درباره خوشرفتاری با غيرنظاميان و اسرا در متون فقهی ،حدیثی و تاریخی نک .طوسی ،النهاية فى
مجرد الفقه و الفتاوی239 ،؛ همان ،المبسوط فى فقه االمامیة13 ،19/2 ،؛ حلی ،السرائر الحاوی1/2 ،؛ همان،
شرائعاالسالم289 ،213/1 ،؛ کلينی28/2 ،؛ ابنهشام643/1 ،؛ واقدی101/1 ،؛ ابنکثير910/9 ،؛ همچنين ،برای
اطالع تفصيلی درباره اسير و احکام آن در اسالم نک .ميرشریفی121 ،بهبعد.
 .46مشخصات کتابشناسی این اثر :هرثمی الشعرانی ،مختصر سیاسة الحروب ،تحقيق عبدالرؤوف عون ،بیجا،
الموسسه المصریه العامه للتاليف و الترجمه و الطباعه و النشر ،بیتا.
 .41نک .هرثمی شعرانی.12 ،
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دشمن را از آب و استفادۀ از آن منع کرد 48.صاحب التذکرة الهروية در بخشی باعنوان

«خویشتنداری و بردباری پس از رسيدن به قدرت و توانایی و 43»...به لزوم حلم و بردباری
و گذشت سلطان (در هنگام غلبه و پيروزی بر دشمن) اشاره کرده است .این توصيه داللتی
عام دارد و ناظر به تمامی موقعيتهاست؛ با این حال ،ذکر آن در خالل مباحث مربوط به
جنگ نشاندهنده آن است که مؤلف عملیکردن آن را در موقعيتهای جنگی نيز مؤثر
میدانسته است « :بر پادشاه الزم است زمانی که سعادت و توفيق به او روی کرد ،بردباری و

قدرت را توأمان بهکار بندد و 20.»...مؤلف این اثر همچون سنت سياستنامهنویسان پيامد
حلم و بردباری سلطان را بقای حکومت و جذب بيشتر افراد و در نتيجه استمرار و تداوم

حکومت سلطان دانسته است .همچنين مؤلف التذکرة الهروية در همين بخش چشمپوشی
سلطان را نشانه قدرت ،و عدم بهکار بستن این فضيلت اخالقی را نشان ضعف و سستی او
قلمداد کرده است.

21

مؤلفان متون آموزشی نظامی رعایت اصول انسانی هنگام تعقيب دشمن را نيز یادآور
بيان محمد
شدهاند .بر این اساس نباید در هنگام تعقيب ،دشمن را از آب منع کرد؛ البته در ِ

الرشيدی این رفتار تنها ناظر به جنبههای اخالقی و انسانی نيست؛ بلکه نکته نظامی ظریفی

نيز در آن نهفته است...« :باید دانست که هيچیک از لشگریان نباید با بزرگان سپاهيان
گریزان دشمن رویارو شوند یا راهشان را ببندند یا از دسترسی به آب مانعشان شوند؛ چرا که
شکستخورده چون خود را در آستانه هالکت بيند ،با تمام توانش حمله خواهد کرد و از بيم

 .48نک .هرثمی شعرانی.48 ،
 .43نک .هروی22 ،؛ همچنين ترجمه قائدان.202 ،
 .20همانجاها.
 .21همانجاها.
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هالک سخت خواهد جنگيد .در این حال ،باید که آزادشان گذارند و سپس از کنارهها
احاطهشان کنند و در مجموع ایستادن در راه گریزندگان به صالح نيست».

22

در برخی از آدابالحربها اشارات مختصری به نحوه رفتار با اسيران جنگی موجود
است؛ برای نمونه فخر مدبر درباره رفتار با اسرا گفته است که اگر فردی از دشمن امان
خواست و اسير شد ،باید با او با مهربانی و عطوفت رفتار کرد «و در کشتن ایشان درنگ باید
کرد و تعجيل ننمود» 29.با این حال ،او در جایی دیگر حکمران را مجاز دانسته هر آنگونه

میخواهد با اسرا رفتار کند...« :و اگر اسيران در دست افتاده باشند خواهد بکشد ،خواهد
بنده کند و خواهد آزاد کند ،بگذارد تا خدمت مسلمانان کنند و روا نباشد که بهدار حربشان
باز فرستد.»...

24

ج .عدالت پس از جنگ .در آدابالحربها مطلب گستردهای مرتبط یا این محور مهم
نظریه جنگ عادالنه دیده نمیشود .این امر از آن روست که موضوعات و مصادیق محور
سوم نظریه جنگ عادالنه ،بيشتر ناظر به اقدامات پس از جنگ با مقتضيات دنيای جدید
بوده و طبيعی است که متون متعلق به دوره ميانی تاریخ اسالم که به جنگ و موضوعات آن
اختصاص دارد ،تقریبا به توضيح رفتار پس از جنگ از جنبه اخالقی نپرداختهاند و
توصيههای آنان معطوف به بایدها و نبایدهای پس از نبرد شامل نکات نظامی است.

22

 .22محمد الرشيدی101 ،؛ نيز نک .هرثمی شعرانی48 ،؛ عباسی926 ،؛ قابوس بن وشمگير.222 ،
 .29فخر مدبر.3۴۱ ،
 .24همان.۴12-۴11 ،
 .22برای اطالع از این نکات نظامی در باب تجهيز دوباره سپاه نک .هرثمی شعرانی26-22 ،؛ فخرمدبر-460 ،
464؛ ابنمنکلی ،التدبیرات السلطانیه994 ،؛ همچنين ،نک .مقریزی.99/2 ،
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بخش دوم ،توصیههای اخالقی و اصل مشورت
الف .توصیههای اخالقی به سلطان و فرمانده .این توصيهها با ارائه راهبردها یا راهکنشهای
مختلف جنگی و توضيح کاربرد آنها در ميدان نبرد متفاوت است .باید این توصيهها را که
درونمایهای اخالقی دارد در زمينهای از آموزههای اسالمی بازجست .بر طبق این توصيهها
فرمانده نباید کسب پيروزی از طریق توسل به هر راه و ابزار و وسيلهای را هدف خود قرار
دهد و باید توجه ویژهای به حفظ آرامش و تأمين احتياجات نيروهای خود داشته باشد.
تأکيد مکرر آدابالحربها بر این قبيل توصيهها اهميت فراوان این بخش را در نگاه مؤلفان
این آثار باز مینماید.
شاید مهمترین دليل وجود چنين گزارههایی در این قبيل آثار که بر بایدها و نبایدهای
اخالقی در جنگ انگشت میگذارد توجه مؤلفان آنها به رفتار پيامبر اسالم(ص) بهعنوان
فرمانده جنگی است .این توجه در اتخاذ رویکرد اخالقمدارانه در جنگ بیتأثير نبود.
ماهيت و اساس دعوت نبوی شرایط و ضوابط ویژهای را برای فرمانده و فرماندهی وضع

میکرد که بيشتر بر رعایت اخالق ،مساوات و برابری استوار بوده است 26.نگاه دینمحور به
امر فرماندهی و اینکه فرمانده در مقام رهبری سپاه میباید همواره به خداوند توجه داشته
باشد ،از مهمترین مبانی فرماندهی نزد رسول خدا(ص) بود 21.رعایت حقوق انسانی از

جمله ویژگیهای فرمانده بود که رسول خدا(ص) بسيار بر آن تأکيد داشت .این سخن
پيامبر(ص) خطاب به مجاهدان اسالم پيش از سریهها ،که «خيانت نورزید ،مثله نکنيد،
پيمانی را نشکنيد ،کهنساالن ،کودکان و زنان را نکشيد» 28،در تاریخچه تحوالت فرماندهی

جنگ و اخالق جنگ بسيار گرانبهاست.

 .26نک .عمرو.223 ،
 .21نک .حر عاملی49/11 ،؛ واقدی.23-28/1 ،
 .28نک .حر عاملی.49/11 ،
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بخش دیگری از آموزههای مربوط به اخالق جنگ ،در قالب توصيههایی با الگو قرار
دادن رفتار نظامی پيامبر(ص) در آدابالحربها بازتاب یافته است؛ در این متون فرمانده دو
وظيفه عمده و مهم برعهده دارد :نخست باید با تمامی رزمندگان با مساوات و برابری رفتار
کند و به آنان دلگرمی دهد؛ دوم باید با راهبردها و راهکنشهای مهم نبرد آشنا باشد.
تمامی آدابالحربها معموال ،با توصيههای اخالقی به فرمانده و سلطان آغاز شدهاند
که ناشی از نگاه دینی نویسندگان این آثار است .از دیگر سو بهنظر میرسد که این مؤلفان
واقعا به تأثير این توصيهها در پيشبرد اهداف جنگی و آمادهسازی هر چه بيشتر رزمندگان
اعتقاد داشتهاند .هرثمی شعرانی اولين باب مختصر سیاسة الحروب را با توصيههایی درباره

تقواپيشگی فرمانده و عمل به فرامين خداوند آغاز کرده است 23.او دراین بخش اولين و
مؤثرترین سالح فرمانده را تقوای الهی دانسته است .تأکيد هرثمی بر تأثير مشيت خداوند
در پيروزی یا شکست در جنگ ،سيطره دیدگاه و رویکردی است که تا دیرزمانی ،حتی تا
قرن نهم هجری ،بر اینگونه نگاشتهها حاکم بوده است .او فرمانده را ملزم دانسته در هر
اقدامی که انجام میدهد از خداوند استخاره کند و از نافرمانی و طغيان در برابر او بپرهيزد.
این نگاه دینباورانه گذشته از آنکه از امور اینجهانی و آنچه از آن بهعنوان تدابير جنگی
تعبير میکنيم دور میشود ،پيامدهای مثبتی در پی دارد .در دیدگاه هرثمی تقوای الهی

میبایست فرمانده را به سمت بخشایش و ترک انتقام در هنگام پيروزی سوق دهد 60.این
رویکرد سرانجام به آنجا میانجامد که در هر پيروزی و شکستی خداوند فعال مایشاء است
و حتی زمانی که کفار و طغيانگران بر مسلمانان پيروز شوند ،این نيز حکمت الهی است و
خداوند چنين مقدر کرده است.

61

 .23نک .هرثمی شعرانی.12 ،
 .60همانجا.
 .61همانجا؛ «و أن یستعمل الدعل و حسن السيرة و التفقد للصغير و الکبير مما فيه مصلحة رعيته ،و أن یعتمد فی
کل مایعمل به فی حربه طلب ما عند ربهّ ،
عز و جل ،ليجتمع له به خير الدنيا و االخرة ،فعسی قائل االن أن یقول :فقد
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هرثمی در بخش دوم ،توصيههای خود به فرمانده را با دیدگاهی اخالقی بسط داده
است .او در این بخش چنين صفاتی را برای فرمانده در نظر گرفته است :دلجویی از
رزمندگان ،برخورد تکریمآميز با آنها ،پذیرفتن عذرخواهی آنان ،برخورد مهربانانه با مقصر،

بهکاربردن گفتار نرم و آرام در برخورد با رزمندگان و 62. ...هرثمی به نکتهای قابلتأمل اشاره
کرده و فرمانده را ملزم دانسته که با مهربانی و حسنرفتار قلبهای رزمندگان و جنگجویان
را تسخير کند .اگرچه او در این بخشها به رفتار پيامبر(ص) اشاره نکرده ،اینگونه مینماید
که توصيههای او متأثر از شيوه فرماندهی آن حضرت بهعنوان نمونهای عملی و نظری است،
همان شيوهای که در متون مربوطبه جنگ و در مباحث مختلف آن اصل انگاشته شده
است.

69

در دیگر آدابالحربها نيز ،با چنين توصيههایی مواجهيم .در قرن ششم صاحب
التذکرة الهروية بهصورت مختصر در قياس با توصيههای مفصل اخالقی هرثمی شعرانی به
فرمانده جنگ ،اشاراتی به این موضوع کرده است .التذکرة الهروية از نمونه آثاری است که

افزون بر محتوای آموزشی نظامی ،مباحث سياستنامهای 64را نيز شامل میشود .از این رو
نگاه مؤلف دامنه وسيعتری را مدنظر قرار داده و روی سخنش با پادشاه بهعنوان فرد
مطلقالعنان حکومت است .پادشاه و سلطان در اینگونه آثار بهمثابه فرمانده قوای جنگی
نيز ،درنظر گرفته شده است .رویکرد کلی مؤلف با نگاه هرثمی شعرانی مطابقت دارد .در
نری البغاة الظلمة باهل العدل و االنصاف یظفرون ،و نری الکفرة بالله علی اولياء ینصرون ،فليعلم أن ذلک من تقدیر
العزیز الحکيم فی خلقه ،لما هو اعلم من مکنون غيبه».
 .62همان.16 ،
 .69برای دیگر صفات اخالقی فرمانده از نظر هرثمی شعرانی نک18-11 .؛ همچنين ،قس طرسوسی.226 ،
 .64این متون در اصل سياستنامههاییاند که در آنها و در قياس با دیگر سياستنامهها به جنگ و مسائل و
موضوعات مربوط به آن بهشکل مفصل و برجسته پرداخته شده است .از مهمترین نمونههای این آثار میتوان به
التذکرة الهروية اثر علیبنابوبکر هروی ،آداب الحرب و الشجاعه اثر فخر مدبر و آثار االول فى ترتیب الدول اثر
عباسی اشاره کرد.

ّ
 /991تاريخ و تمدن اسالمى ،سال چهاردهم ،شماره بيست و هفتم ،بهار و تابستان 9317

التذکرة الهروية ،مؤلف بر تسخير قلوب انگشت گذاشته و اینگونه آورده است« :سلطان
باید با احسان و بخشيدن نعمتها به مردم بر حسب مقام و منزلت و به اندازه اوضاع و
احوال آنها دلشان را بهدست آورد؛ چراکه دل مردم همچون پرندگان آسمان است که نمیتوان
آنها را شکار کرد مگر با نصب تله و دام و پاشيدن دانه که وقتی در دام افتادند دیگر اميدی به
رهایی ندارند .قلبهای مردم نيز ،همچون پرندگان در حال پرواز در آسمان است؛ این دلها

بهدست نمیآیند مگر با احسان و نيکی و شاد کردن آنها  62.»...توصيههایی از این دست را
در متون تعليمی نظامی با رویکرد مشابه التذکرة الهروية میتوان یافت؛ اما این مطلب
خارج از موضوع نوشتار حاضر است و بررسی مستقلی در این باب (شباهتهای محتوایی

آدابالحربها و سياستنامهها) ضرورت دارد 66.آنچه در حوزه اخالق جنگ درباره

فرمانده و توصيههای اخالقی به او در مدنظر است ،در آثار ابنمنکلی دیده میشود .بيشتر
مباحث او در این باب در کتاب االدلة الرسمیة 61آمده است .مؤلف در فصل ششم،

فرماندهان سپاه را به مدارا و رعایت حقوق رزمندگان ضعيف فراخوانده است 68.گفتههای

ابنمنکلی در این فصل از عمق بيشتری نسبت به محتوای مشابه دیگر آدابالحربها
برخوردار است .او برای ارجاع سخن خود درباب لزوم مدارای فرمانده با رزمندگان به
حدیثی از پيامبر(ص) استناد کرده که طبق آن حضرت بر لزوم مراعات و مدارا در دین اسالم

تأکيد دارد 63.ابنمنکلی در ادامه گفتار خود به نکتهای مهم اشاره دارد و برای تبيين آن از
 .62هروی16 ،؛ ترجمۀ قائدان131 ،؛ همچنين قس فخر مدبر 422،که در بخشی از فصل سیام اثرش بر اصل
تسخير قلبها توسط سلطان و فرمانده اشاره و به گفتهای از رسول خدا(ص) با این محتواُ « :جبلت القلوب علی حب
من احسن اليها و بغض علی من اساء اليها» استناد کرده است.
 .66برای نمونه نک .فخرمدبر28 ،بهبعد؛ عباسی33 ،بهبعد.
 .61مشخصات کتابشناسی این اثر :ابنمنکلی ،االدلة الرسمیة فى التعابى الحربیة ،تحقيق محمودشيت خطاب،
بغداد ،مطبعة المجمع العلمی العراقی1403 ،ه1388/م.
 .68نک.169 .
َّ
ّ
ّ
 .63همانجا« :إن هذا الدین متين ،فاوغلوا فيه برفق ،فان المنبت ال ارضا قطع و الظهرا ابقی».
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تجربيات شخصی خود سود برده است .به گفته او فرمانده باید با رفتار شایسته خود در قلب
رزمندگان نفوذ و آن را تسخير کند 10.این گزاره با بيانهای مختلفی در دیگر متون تعليمی

نظامی تکرار شده است .تفاوت ابنمنکلی در بيان این معنا تبيين کارکردها و پيامدهای
کاربست این توصيه است .او یکی از پيامدهای مهم و قابلتوجه ارتباط صميمانه و نزدیک
حاصل از مهربانی با سربازان را در شناسایی رزمندگان اختالفافکن و مشکلساز از طریق
دریافت گزارشها و اطالعاتی که سربازان در اختيار فرمانده قرار میدهند ،میداند و در
ادامه میافزاید« :چه بسا اجتماعی را یک شخص برهم زده و از بين برده است .این نکته را
من (ابنمنکلی) به چشم خویشتن دیدهام و در تواریخ نيز مثالهای فراوانی مانند این مورد
وجود دارد» 11.از دیگر توصيههای ابنمنکلی به فرمانده جنگ که با استناد به احادیثی از

پيامبر(ص) بيان شده ،میتوان به رعایت حقوق مساوی و برابر ميان رزمندگان ،نهی
سپاهيان از فساد ،نهی رزمندگان از زنا اشاره کرد.

12

ب .توصیههای اخالقی به رزمندگان .رزمندگان و جنگجویان بهعنوان بدنه اصلی سپاه
بایست بهگونهای آموزش میدیدند که از لحاظ روحی و جسمی برای نبرد آماده شوند.

پيداست که آمادگی جسمی آنان از طریق تمرین و کسب مهارتهای نظامی حاصل 19و
 .10نک .همان.162 ،
 .11همانجا.

 .12همان .161-166 ،درباره موارد مشابه و البته با ارزش کمتر نسبت به گفتههای ابنمنکلی نک .محمد الرشيدی،
.21
 .19معموال آموزشهای منظمی برای مهارتآموزی سربازان و آمادگی آنان برای نبرد در نظر گرفته میشد .این
تمرینها شامل آمادهسازی بدنی ،کسب مهارت در کاربرد سالحهای مختلف و نظایر این بود؛ برای آشنایی با
آموزشهای نظامی دربرخی از نواحی جهان اسالم و در ميان برخی حکومتها نک .فخرمدبر466-461 ،؛ برنی،
913؛ حسنزاده کلشانی و جليلی69-32 ،؛
Athar, pp.32-37; Irvine, pp.185-189; Floor, 236-237.
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آمادگی روحی و معنوی آنان با توصيههای اخالقی و تهييج به نبرد فراهم میشد .نخستين
توصيهای که به رزمندگان میشد مقدمداشتن تقوای الهی و اطاعت از فرامين خداوند و
التجا به دعا برای کسب پيروزی بود 14.توصيه به تقوا درواقع بهگونهای رزمندگان را از هراس
از جنگ در امان میداشت و آنان میتوانستند با قوت قلب و اطمينانخاطر بيشتر در ميدان
نبرد حضور یابند .ابنمنکلی با تعابير «العمدة العظمی» و «الفوز االکبر االعلی» از تقوا یاد
کرده است.

12

تشویق به جهاد و ترویج این باور برای رزمندگان که جنگ امری مقدس است،
موضوع دیگری است که فرماندهان و متوليان جنگ در قرون ميانه اسالمی بر آن تأکيد ویژه
داشتند .این تأکيد سبب شد تا آثار مکتوبی در تمدن اسالمی به این موضوع اختصاص

یابد 16.تشجيع سربازان به نبرد و برشمردن فضائل متعدد برای شرکت در جنگها در آثاری
که با رویکردی دینی توليد شده است محقق را به سمت این تحليل سوق میدهد که
قدسیانگاری جنگ در ذهنيت جنگجویان مسلمان قرون ميانه اسالمی از آموزش
مهارتهای نظامی و آمادگی جسمی سربازان مهمتر بوده است .بنمایه و اساس ساخت
چنين انگارهای بر قرآن و احادیث نبوی استوار بوده است 11.از دیگر توصيههای اخالقی به
رزمندگان میتوان از صبر در ميدان نبرد ،شجاعت و نهراسيدن از جنگ ،فرمانبرداری کامل
از فرمانده یاد کرد.

18

 .14نک .هرثمی شعرانی12 ،؛ فخرمدبر490 ،؛ ابنمنکلی ،االدلة الرسمیة141 ،؛ همان ،التدبیرات السلطانیة،
.940
 .12نک .همان ،االدلة الرسمیة.148 ،
 .16برای نمونههایی از این دست تأليفات نک .ابنابیعاصم 128 ،بهبعد؛ ابنجماعه 98 ،بهبعد.
 .11نک .همانجاها.
 .18نک .ابنمنکلی ،االدلة الرسمیة168 ،؛ همان ،التدبیرات السلطانیة941-940 ،؛ محمد الرشيدی.23 ،
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ج .اصل مشورت .درباره مشورت در فرهنگ اسالمی میتوان دو رویکرد اصلی را
بازشناخت :نخست ،رویکردی که طی آن از دیدگاه قرآن و احادیث به موضوع مشورت
نگریسته می شود و در کنار ضرورت ،معنای عام آن ،توضيح داده میشود .این رویکرد صرفا
مفهوم مشورت را از نظرگاه دینی و با نگاهی فضيلتمحور ،بهلحاظ نظری ،تبيين میکند.
رویکرد دوم ،به جنبههای عملی مشورت میپردازد و چگونگی ،کيفيت ،راهکارها ،کارکردها
و پيامدهای آن را در حوزههای مختلف توضيح میدهد .متن آدابالحربها یکی از
عرصههای اصلی پرداختن به مشورت با رویکرد دوم در حوزه نظامی است .بر این اساس
بهنظر میرسد ،مؤلفان این آثار تلویحا برای کنترل خودکامگی سلطان و فرماندهان جنگی
در فرماندهی نبرد ،مشورتکردن را وظيفهای ضروری معرفی کردهاند .این سخن بدین
معناست که محتمال آنان از تأکيد بر اصل مشورت در قالب توصيهای اخالقی برای تاختن
به خودکامگی بهره بردهاند .باید به این نکته توجه داشت که بيشتر مؤلفان متون تعليمی
نظامی پيوند نزدیکی با کانون قدرت داشتهاند؛ از این رو نمیتوانستند آشکارا از خودکامگی
حکمرانان در جنگ انتقاد کنند ،ولی با استفاده از تأکيد فراوان قرآن و سنت برمشورت و
اهميت آن ،سعی کردهاند تا خودرأیی حکمرانان را هدف گرفته ،دستکم آن را محدود
سازند .توصيه به مشورت در آدابالحربها با توجه به موضوع این آثار تنها به جنگ و

مسائل و موضوعات آن محدود شده 13و دیگر حوزهها را شامل نمیشود .هرثمی شعرانی در
عنوانی که برای مبحث مشورت انتخاب کرده ،از تعبير «استبداد رأی» استفاده کرده است.
این انتخاب بر تأکيد او به استفاده از اصل مشورت برای جلوگيری از خودکامگی حکمران و
فرمانده صحه میگذارد.

80

 .13نک .محمد الرشيدی.20 ،
 .80نک .هرثمی شعرانی.21 ،
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در اکثر قریب به اتفاق آثاری که در پژوهش حاضر بررسی و مطالعه شده فصل یا

فصولی به اصل مشورت اختصاص یافته است 81که این خود دليل دیگری است بر اهميت و
ارزش بهکارگيری این توصيه اخالقی در جنگ.
در بيشتر این متون آموزشی حوزه جنگ توضيح و تبيين اصل مشورت با تأکيد بيشتر
بر رویکرد دوم دیده میشود .در رویکرد نخست ،مؤلفان کوشيدهاند تا با دالیل قرآنی و
حدیثی ،فضيلت مشورت را اثبات کرده ،بر لزوم استفاده از آن تأکيد ورزند« .و شا ُ
ورهم فی
ِ
االمر» 82و «و ُ
امرهم شوری بينهم» 89از آیات پربسامدی است که در این متون برای تبيين
اصل مشورت بهکار رفته است 84.همچنين تأکيد بر احادیثی از پيامبر(ص) در باب مشورت

و سيره آن حضرت در مواردی که از اصل مشورت سود جسته ،محتوای اصلی این بخش از
آثار تعليمی جنگ را تشکيل میدهد.

82

در رویکرد دوم ،مؤلفان آدابالحربها به شرایط مشورت و اینکه حکمران و فرمانده
هنگام نبرد باید با چه کسی و با چه ویژگیهایی مشورت کند ،پرداختهاند .محتوای هر کدام
از از این آثار در این باره متفاوت است .هرثمی بحث عميقی در این خصوص ندارد و فقط
تأکيد کرده که باید با کسی به شور نشست که حافظ اسرار باشد و باید از مشورت با کسانی

که ممکن است همگان را از موضوع مشورت باخبر سازند ،پرهيز کرد 86.بحث هروی کمی
فربهتر می نماید .او ضمن تأکيد بر اهميت مشورت برای حکمران او را ملزم دانسته جلسات
مشورتی را جدی بگيرد؛ چرا که در این جلسات میتواند به شناخت درستی از یاران خود
 .81عالوه بر هرثمی شعرانی نک .هروی19 ،؛ فخر مدبر164 ،؛ عباسی148 ،؛ ابنمنکلی ،االدلة الرسمیة122 ،
بهبعد؛ محمد الرشيدی20 ،بهبعد.
 .82سوره  ،9آیه .123
 .89سوره  ،42آیه .98
 .84نک .عباسی148 ،؛ ابنمنکلی ،همان.122 ،
 .82برای نمونه نک .محمد الرشيدی.20 ،
 .86هرثمی.22-21 ،
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دست یابد و بداند که به چه کسانی میتوان اعتماد کرد و مسائل و موضوعات مهم را با آنان

در ميان گذارد 81.او همانند هرثمی شعرانی بر این اصل که نباید مشورت موجب افشای
اسرار نظامی شود ،تأکيد دارد.
فخر مدبر مهمترین پيامد مشورت را در این دانسته که ممکن است مانع از
بهوقوعپيوستن جنگ شود .پيشتر موضع فخر مدبر درباره اصالت صلح بيان شد .او یکی از
راهکارهای دستیابی به صلح را مشورت دانسته است .فخر مدبر قولی از انوشيروان آورده
که بر اساس آن «رأی صواب را بيرون نتوان آورد مگر به مشورت» 88.مواجهه فخر مدبر با
موضوع مشورت با تحليلی متفاوت از مواجهه دیگر آدابالحربنویسان همراه است؛ او
مؤلفی ا ست که به صلح توجهی ویژه دارد و در این بخش نيز ،بيشتر بهقصد تبيين صلح
مشورت را مقدمه انعقاد صلح میداند .در نظر او استبداد رأی و خودکامگی فرمانده
میتواند راههای کمخطرتر و کمهزینهتر را مسدود و بروز جنگ را اجتنابناپذیر کند .این
تحليل از کارکردهای مشورت در سایر آدابالحربها دیده نمیشود.
عباسی در قرن هشتم بهتفصيل به اصل مشورت پرداخته ،اما تحليل متفاوتی ارائه
نکرده است .او صرفا ،به بایستههای مشورت پرداخته و ویژگیهای شایسته برای طرف
موردمشورت حکمران را برشمرده است 83.نکته مشترک ميان محتوای اثر عباسی با آثار

آدابالحربنویسان پيش از او تأکيد بر مشورتنکردن با کسی است که منجر به افشای
اسرار جنگی شود.
نگاه ابنمنکلی به اصل مشورت که بيشتر در االدلة الرسمیة بازتاب یافته متأثر از
اوضاع و احوال زمانهای است که در آن میزیست .او ضمن اشاره به مشورت پيامبر(ص) با
صفوانبناميه که از مشرکان بوده چنين رفتاری را برای زمانه خود تجویز نکرده و اینگونه
 .81هروی.19 ،
 .88فخرمدبر.162 ،
 .83نک .عباسی.148 ،
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اظهارنظر کرده که امروزه (دوره ابنمنکلی) مشورت با مشرک ،گذشته از آنکه اسالم آورده یا

بر شرک خود باقی است ،شایسته نيست 30.سپس نمونهای از این مشورتها با فرد مسيحی

تازه مسلمانشدهای را بيان کرده است .به گفته او« :شخصی ملعون به نام الطن 31اموری را
در اختيار ی ُلبغا 32قرار داد و یلبغا بر صحت آنها اطمينان یافت و او را آزاد کرد ...و همين
الطن کسی بود که به مسيحيان حيلههایی را آموخت که با استفاده از آنها توانستند طرابلس را
تسخير کنند».
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بهنظر میرسد همين رویکرد ابنمنکلی و نگرانی او از مشاورانی که ممکن بود
جاسوس دشمن باشند سبب شده است تا ویژگیهای فراوانی برای کسی که مورد مشورت
قرار میگيرد ،بيان کند؛ چنانکه بيشترین صفات را او برای اهل مشورت ذکر کرده است:
"باتقوا باشد؛  .7طمعکار نباشد؛  .3دوستدار کسی باشد که با او مشورت میکند و با
صداقت رفتار کند؛  .۴خویشتندار و خوددار باشد؛  .۱افشاکننده راز کسی که با وی
مشورت کرده است نباشد؛  .1مغرور نباشد و. ...

34

محمد الرشيدی ،دیگر آدابالحربنگار مسلمان ،با جمعآوری مطالب آثار پيشينيان
در باب اصل مشورت در اثر خود بخشبندی تازهای در این باب ارائه کرده است .او سه
فصل نخست از باب پنجم اثر خود را به مشورت اختصاص داده است .رشيدی در فصل
نخست بر اهميت مشورت تأکيد کرده و با آوردن روایاتی به اهميت مشورت نزد
 .30ابنمنکلی ،االدلة الرسمیة.126 ،
 .31یکی از مسيحيانی که اسير شد و ظاهرا اسالم آورد و مورد اعتماد یلبغا قرار گرفت .او اطالعاتی از وضعيت
مسلمانان را در اختيار مسيحيان قرار میداد و در جریان حمله و استيالی مسيحيان بر طرابلس کمکهای سودمندی
به آنان رساند (در این باره نک .طرابلسی113-118/1 ،؛ سليمان محمود.)126 ،
 .32یلبغا العری الناصری الخاصکی؛ او اتابک سلطان ملک اشرف شعبانبنحسين بود که در سال 114ه به دست
مماليک به قتل رسيد (در این باره نک .ابنتغری بردی.)40-93/11 ،
 .39ابنمنکلی ،االدلة الرسمیة.121-126 ،
 .34همان.162-123 ،
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پيامبر(ص) اشاره نموده 32و در دو فصل بعدی به برشمردن ویژگیها و صفات اهل مشورت
و تأکيد بر رعایت اصل عدم افشای اسرار نظامی محرمانه پرداخته است.
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به هر روی ،محتوای مرتبط با مشورت در متون آموزشی نظامی عموما مشترک و با
رویکردی کارکردی سامان یافته است .با این حال بهنظر میرسد از نگاه نویسندگان این آثار
مشورت ،دستِکم از برخی جنبهها ،اصلی اخالقی تلقی میشد که میتوانسته حکمران و
فرمانده را از خودکامگی و اتخاذ تصميم اشتباه در نبرد بازدارد.
نتیجه
محتوای متون تعليمی نظامی در قرون ميانه تاریخ اسالم ،برخالف آنچه در بدو امر بهنظر
میرسد ،صرفا دادههای تخصصی در باب شيوهها ،مهارتها و آداب جنگيدن را شامل
نمیشود .در این آثار ،در کنار انبوه اطالعاتی که درباره مسائل و موضوعات پيرامونی جنگ
دیده میشود ،دادههای ارزشمندی در توجيه اخالقی چرایی جنگ و چگونگی آن وجود
دارد .این دادهها امروزه به سبب فربهی و انباشت نظری و عملی تالشهای متفکران و
جنگاوران بهصورت شاخهای مستقل از علم اخالق با نام اخالق جنگ درآمده است که
میتوان در این تالشها سهم قابل مالحظهای را برای آدابالحربنویسان مسلمان در نظر
گرفت.
اگرچه نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که اخالق جنگ تصویرشده در منابع
حدیثی با اخالق جنگ حاصل از آدابالحربها نسبت اینهمانی دارد ،توجيهات و دالیل
کاربست بایدها و نبایدهای اخالقی در متون آموزشی نظامی تا حدی متفاوت است و بر
جوانب عملی و پيامدهای ملموس اخالق جنگ تمرکز دارد.
 .32روایت او مربوط است به مشورت پيامبر(ص) در نبرد بدر و خيبر (در این باره نک .ابنهشام132 /2 ،؛ واقدی،
.)649/2
 .36نک .محمد الرشيدی.26-20 ،
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بررسی اخالق جنگ در جهان غرب و از قرن بيستم شکل گرفت .از این رو آن را
میتوان در شکل آ کادميک و نظری آن برخاسته از جهان غيراسالمی انگاشت .این پژوهش
پيشينه این نظریه را در جهان اسالم و در متون تخصصی حوزه جنگ جستوجو کرده است.
در بخشهایی از آدابالحربهای اسالمی به قواعد یا توافقاتی پرداخته شده که در
جنگهای گوناگون در قرون ميانه اسالمی معمول بوده است .این مجموعه را میتوان
بهعنوان وجه تاریخی نظریه جنگ عادالنه یا سنت جنگ عادالنه تلقی کرد و بهنوعی آن را
سابقه آشنایی مسلمانان با مفاهيمی نزدیک به جنگ عادالنه انگاشت.
چارچوب مفهومی آنچه امروزه نظریه جنگ عادالنه خوانده میشود و در قرون جدید
صورتبندی شده است ،با ساختار کلی عدالت در آغاز جنگ ،عدالت در حين جنگ و
عدالت در دوران پس از جنگ ،مواردی همچون ارجحيت صلح بر جنگ ،دليل درست برای
آغاز جنگ ،آخرین گزینهبودن جنگ ،وجود احتمال معقول پيروزی و تناسب ميان هدف و
ابزار جنگی ،رعایت اصول اخالقی در مواجهه با غيرنظاميان ،اسيران ،مغلوبان و ...در
آدابالحربها بهصورت پراکنده و نامنظم دیده میشود .روح حاکم بر اخالق جنگ
برخاسته از این متون با نظریه مدرن جنگ عادالنه تا حد قابلمالحظهای همخوانی دارد.
كتابشناسی
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