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چکیده
گزارش نبردهای اعراب از نگارشهای مورد توجه در تاریخنگاری اسالمی بوود در ماواب
اسالمی حدود  1400درگیری بین قبایل عرب جاهلی ثبت شده است در دوره اسوالمی
نیز گزارش دقیق جاگهای پیامبر و فتوحات دوره خلفا از مهمتورین مباحوم موورد
توجه مورخان اسالمی بودهاست؛ تا جاییکه به تدریج دستهای از مورخان نظامی ظهوور
یافتاد که بطور تخصصی به مباحم نظامی از جمله سازمان و سوازماندهی ،تلولیتات و
فنآوری نظامی ،شیوههای جاگی ،طرحریزی نظامی و انواع جاگها پرداختاد و به ایون
ترتیب شکل جدیدی از تاریخنگاری یعای «تاریخنگاری نظوامی» بوه وجوود آمود ایون
تتقیق بر آن است تا با معرفی آثوار مطورح در حووزه تواریخنگواری نظوامی و اشوکا
گوناگون آن در دوره اسالمی تا پایان عصور ممالیو  ،عوامول ترثیرگوبار بور ایون نووع
تاریخنگاری را مطرح سازد دادههای تاریخی نشان میدهد به سوبب اهمیوت جهواد در
اسالم ،پیچیدگی جاگها و انتقا میدانهای جاگ از صوترا بوه شوهرها و سوه بوه
دریاها ،تتو در فن آوری تللیتات ،سازماندهی و روشهای جاگی ،تخصصوی شودن
حوزه جاگ و شکلگیری رستههای نظامی باعم توجه ویژه به تواریخنگواری نظوامی و
نهایتاً ظهور مورخان جاگ و تدوین آثار تخصصی در این حوزه شدهاست
کلیدواژهها :تاریخنگواری نظوامی ،جاوگ در اسوالم ،جهادیوهنگواری ،فتووحنگواری،
مغازینگاری

درآمد

ثبت تاریخ جنگ ها از عصر جاهلییت تیا دوره اسیالمی یکیی از دغدغیههیای مهیم
مورخان بوده تا با ویف دقییق آنهیا ،افتخیارات زمیان خیود را جاودانیه سیازند .ثبیت
شجاعتها وحماسههای دالوران میتوانسته پرونده تفاخرات قبیلهای و حتی دینی را در
برابر دشمنان ،با شکوه نماید .چه بسا در این امر تالش میشد تا به خواسیت حاکمیان،
نقاط ضعف و شکستها اندک جلوه داده شود و بالعکس بر پییروزیهیا بیشیتر تیکیید
گردد .از اینرو دستهای از مورخان ا ز جمله واقدی ،بالذری ،ابن اعثم کیوفی و موسیی
بن عقبه در کنار نگارشهای تاریخی ،به ثبت جنگهیا در قالیب مزیازی و فتیوح نییز
پرداختند .اما در این میان برخی از فرمانیدهان و ییا اندیشیمندان نظیامی نظییر هرثمیی
شعرانی ،طرسوسی و ابن ارنبزا ،بهلیورت تخصصیی بیه انعکیاس زواییای جنیگهیا
چون سازماندهی ،بسیج نیروهیا ،مسییرهای لشکرکشیی ،موقعییت جزرافییایی منطقیه،
موقعیت استقرار نیروها ،تسلیحات و تاکتیکهای جنگی است .بر این اساس بیه آثیاری
که به بیان سیر تحوالت نظامی ،سازماندهی ،تاکتیک ،ایدههای راهبردی ،رهبری نظیامی
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

و سیر اندیشههای نظامی و شرح وقایع جنگها میپردازند «تاریخنگاری نظامی» 1اطالق
میشود )( Dupuy,.p1465

با بعثت رسول خدا

ایام العرب عصر جاهلی پایان یافت اما جهاد برای حفظ کیان

دین از وظایف شرعی قلمداد شد .بدیهی است ثبت این وقیایع نییز انگییزههیای دینیی
جدی را می طلبید .با گسترش فتوح در عصر خلفیا ،جنیگ بیا سیاسیت گیره خیورد و
انگیزههای سیاسی در کنار انگیزههای جهادی ،گشای

سرزمینها را رقم زد و مورخان

را به سمت تدوین آثار متعددی چون فتوح سوق داد .اندک اندک دسیتهای از مورخیان
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پرداختهاند .هد

از این نوع تاریخنگاری ،گزارش ،ثبت و ولف جنگها و نیز اموری

نظامی نیز ظهور یافتند که در عرلههای تخصصی به نگارش آثار پرداختند.
این نوشتار برآن است تا نشان دهد که مسیلمانان بیه چیه علیت و انگییزههیایی بیه
۶
1- Military Histrography

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.33.1.5

تاریخنگاری نظامی توجه کرده اند ،ابعاد و اشکال آن چگونه بود؟ و آثار تدوین شده در

این حوزه چه محورهای تخصصی را در بر میگرفت؟
پیشینه تحقیق

بیشتر پژوه

های این حوزه یا پیرامون تیاریخ نظیامی اسیت کیه اغلیب بیه شیرح

جنگها پرداخته و یا لرفاً در زمینه یکی از محورهای تاریخنگاری نظامی است .با این
حال در بعضی از آنها ،آثار برخی از مزازینگاران مثل واقدی و موسی بن عقبیه میورد
نقد و بررسی قرار گرفتهاست .مقاله «بررسی دان

مزازینگاری بیا تیکیید بیر مزیازی

واقییدی» ،مهییدی یعقییوبی و حامیید منتظییری مقییدم (1393ش) ،لییرفاً بییه شییرحی از
مزازی نگاران نخستین پرداخته و تیکید آنان لرفا بر واقدی است .حسین مرادی نسیب
(1388ش) نیز در مقاله «موسی بن عقبه ،پیشگام در سیرهنگاری و کتاب مزازی او» ،اگر
چه کار جامعی در مورد شیوه نگارش موسی بن عقبه ارائه کرده ولی بر یک شخصییت

تولیفی فتوحنگاری اسالمی» ،به معرفی کتابهای فتیوح پرداختیهانید .الیزر قائیدان
(1390ش) در مقاله «تیثیر روایت ایامالعرب بر مزازی و فتوحنگیاری» و مقالیه «قواعید
حقوق جنگ در اندیشه فقهای شیعه» به زمینههای تاریخنگاری نظامی و اندیشه سیاسی
توجه کیرده اسیت .محمید نورمحمیدی و حسیین بییاتلو (1393ش) در مقالیه «انیواع
منجنیقهای دوره اسالمی» اطالعات دقیقی از این سالح ارائه کردهاند .با ایین همیه اثیر
جامع و مستقلی پیرامون تاریخنگاری نظامی در عرلهها و اشکال مختلف آن به رشیته
تیلیف در نیامدهاست.
الف -اشکال تاریخنگاری نظامی
 .1جهادیه نگاری

تاریخنگاری نظامی عصر اسالمی از آغاز تا پایان عصر ممالیک

بررسی کتاب فتوحالبلدان» ،و حسیین عزییزی (1390ش) در«درآمیدی بیر کتابشناسیی
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و یک اثر متمرکز گردیدهاست .همچنین راضیه مازندرانی (1381ش) در مقاله «معرفی و

قرآن کریم مسلمانان را به جنگ مشروع ،یعنی جهاد فی سبیل اهلل ترغیب میکرد 1،از

 - 1انفال۶5/؛ توبه41 ،20 ،19/؛ بقره.145/
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این رو مورخان مسلمان با توجه به رهنمودهای قرآنیی و نییز حضیور شیخو رسیول

خدا

در آن جنگ ها ،به مثابه یک وظیفه دینی و به امید برخورداری از ثواب اخروی

به ثبت و گزارش آیات ،روایات ،فضایل جهاد و مجاهیدت در راه خیدا مییپرداختنید.
اگرچه نوشتن چنین آثاری تحت عنوان «جهادیه« در دوران معالر باب شد ،اما جهادیه
نگاری سابقه ای طوالنی در اسالم دارد .نخستین کسی که در این بیاب تییلیفی نگاشیت
عبداهلل بن مبارک (متوفای )181بود ،که روایات او از طریق اوزاعی ،سفیان ثیوری نقیل
شده و البته اثر او با عنوان الجهاد امروزه بازسازی و موجود است 1.پس از او ابین ابیی
عالیم (متوفییای 2،)287مقدسییی حنبلییی (متوفیای 3،)۶23مقییری (متوفییای 4،)۶18ابیین
عساکر(متوفای 5،)571ابن بطه العکبری (متوفای 6)387و ابن البغ ازدی (متوفای)۶20

7

هر یک اثری مستقل در این خصوص تدوین کردهاند.
 .2مغازینگاری

گزارش کنند ،همان انگیزههایی که در جهادیهنگاری دییده مییشیود بیه شیکلی دیگیر
در مزازینگاری هیم وجیود دارد یعنیی برجسیته سیاختن مجاهیدتهیای غازییان در
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

نویسان در آن نبردها حضور داشته و مشاهدات خوی

را سینهبیهسیینه بیه نسیلهیای

بعدی منتقل ساختهاند .این سبک امروزه «تاریخنگاری شفاهی جنگ» نامییده مییشیود.
به ویژه که ثبت این حضور میتوانس ت برای بازماندگانشان افتخارآمیز باشید .بیه سیبب
اهمیت این امر ،تعدادی از لحابه خود را وقف خدمت بیه ثبیت مزیازی آن حضیرت
کردند .برای نمونه عبداهلل بن عباس روزی را در هفته به برپیایی جلسیهای بیرای بییان
مزازی رسول خدا

اختصاص میداد و نیز ابن شهاب زهری (متوفیای )124کیه در

 - 1تحقیق ،نزیه حماد ،الدار التونسیۀ ،تونس1972 ،م.
 - 2الجهاد ،تحقیق ،مساعد بن سلیمان الراشد ،مکتبۀ العلوم والحکم ،مدینۀ منور 1409 ،ق.
 - 3فضل الجهاد والمجاهدین ،تحقیق ،مبارک بن سیف الهاجری ،الدار السلفیۀ 1408 ،ق.
 - 4کتاب األربعین فی الجهاد و المجاهدین ،حققها ،بدر بن عبد اهلل ،دار ابن حزم ،بیروت1415 ،ق.
 - 5األربعون فی الحث على الجهاد ،دار الخلفاء ،کویت ،بیتا.
 - 6سبعون حدیثاً فی الجهاد ،تحقیق ،یسری عبد الزنی ،مکتبۀ القرآن ،قاهر  ،بیتا.
 - 7اإلنجاد فی أبواب الجهاد ،تحقیق ،آل سلمان ،دار اإلمام مالک ،مؤسسۀ الریان ،بیتا.
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پوش

ایمان و انگیزه جهادی (ابن هشیام .)۶85، ۶25،۶30،۶80/1،بسییاری از مزیازی
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برخی مؤلفان کوشیدهاند تا بهدقت جنگهای عصیر پییامبر

را در قالیب مزیازی

علم سیره و مزازی گوی سبقت را از هم عصران خود ربوده بود .از بیرادرزاده وی نقیل
شده که عمویم میگفت « :در علم مزازی علم دنیا و آخرت قرار دارد» .همچنیین نیواده
سعد بن ابی وقاص گوید :پدرم به ما مزازی و سرایای رسول خدا

را میآموخت و

میگفت« :ای فرزندم این آثار و سوابق پدرانتان است ،ذکیر آن را رهیا نکنیید و ضیایع
نگردانید» (عواجی.)9/1،
همچنین از امام سجاد

نقل شدهاست« :میا مزیازی رسیول خیدا

را آمیوزش

میدادیم چنانچه سورههای قرآن را» (ابن کثیر .)355/3 ،موسی بن عقبه (متوفیای،)141
مزازینویس مشهور مدینه ،علت اللی دست زدن به نگارش مزازی را اتهیام وارده بیه
یکی از مزازینویسان 1می داند که این امر او را واداشته تا به ثبت دقیق مزازی رو آورد
(ذهبی ،سیر اعالم النبالء ،)11۶ /۶ ،لذا مالک بن انس درباره اهمیت کار او گفته« :کسی
کتاب وی نیست ،در بدر حضور نداشته است» (نک .مرادی نسیب ،میروری بیر کتیاب
می توان به تابعانی چون عروه بن زبیر (متوفای  ،)92کریب بن أبی مسلم (متوفای ،)98
ابان بن عثمان بن عفان (متوفای  ،)105ابوعبداهلل عکرمۀ (متوفای  ،)105وهب بن منبیه
(متوفای  ،)110عالم بن عمر بن قتاده (متوفیای  ،)120ابین شیهاب زهیری (متوفیای
 ،)124موسی بن عقبه (متوفیای  ،)141ابین اسیحاق (متوفیای  ،)150ابیان بین عثمیان
االحمر(متوفای  )170اشاره داشت که برخی از آنیان کتیابی نییز در شیرح جنیگهیای
پیامبر

نگاشتند اما متیسفانه عمدتاً از بین رفتهاست.

نسل دوم مزازینویسان ،نیز با همین انگیزه ها بیه کیار ثبیت غیزوات و سیرایا روی
 - 1منظورش ابوسعد ،شُرَحبِیل بن سعد (متوفای ) 123از تابعین است که فهرستی از نیام مهیاجران بیه حبشیه و
مدینه ،رزمندگان بدر و اُحد را فراهم آورد .سفیان بن عُیَینۀ درباره او میگوید :لاحب فتوا و آگاهترین افراد به
و شرکت کنندگان در بدر بود که مورد اتهام قرار گرفت و مزازیاش از چشیم میردم افتیاد..
مزازی پیامبر
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بیشتر محدثان ،وی را تضعیف کرده اند که شاید به این علت باشد که در اواخر عمرش به سبب کهولت سین
دچار تناقض گویی میشد .با این حال گفته شده است وی به جهت نیاز مالی ،حضور پدر کسی را که نیزدش
میآمد و چیزی به او نمیداد در بدر منکر میشد یا برای کسانی که سابقهای در بدر نداشتند ،سیابقه درسیت
میکرد (مرادی نسب« ،مروری بر کتاب مزازیِ موسی بن عُقْبَه».)11۶ ،

تاریخنگاری نظامی عصر اسالمی از آغاز تا پایان عصر ممالیک

مزازیِ موسی بن عُقْبَه .)11۶ ،از نخستین کسانی که به گزارش این جنگهیا پرداختنید،
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که نام

در کتاب موسی بن عقبه آمده ،در بدر حضور داشیته و کسیی کیه نیام

در

آوردند .آثار کسانی چون ابن شیهاب زهیری 1،ابیان بین عثمیان االحمیر 2،موسیی بین
عقبه 3،ابن اسحاق 4،واقدی 5،کالعی البلنسی 6،ابیی زیید قیروانیی 7،ابین حبیی  8،ابین
عبدالبر نمری 9که امروزه موجودند و نیز آثار فراوانی که از میان رفتهاند نشیان از اقبیال
گسترده به تاریخ نگاری جنگ در میان مسلمانان دارد .در این میان واقدی (متوفای)230
ازمشهورترین مزازینویسان این نسل اولین کسی است که در تاریخنگاری عصیر خیود
تحول ایجاد کرد و مکتبی مستقل با عنوان مزازینویسی را پایهگذاری و بیه مثابیه ییک
علم مستقل مورد توجه قرارداد و حتی فتوح ،مزازی و ردّه را مستقل از یکدیگر بررسی
و در کدام آثاری تدوین کرد.
-1-2شیوههای تدوین مغازی
-1-1 -2مشاهده مستقیم

اخبار حضور رسول خدا

در جنگها ،شیوه های مدیریتی ایشان داشیتند ،کوشییدند

تا عالوه بر سماع اخبار از شاهدان عینی ،خود نیز به مناطق جنگی رفتیه و بیا مشیاهده
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

آن حضرت را تشریح کنند .واقدی از جمله این افراد است که یک دهیه از عمیر خیود
را برای گزارش وضعیت این مناطق لر

کرد؛ کاری که در عصر حاضر تاریخنگیاران

جنگ به آن اهمیت ویژه می دهنید .بیه عبیارتی هییر میوری تیاریخ جنیگ نمییتوانید
 - 1المزازی ،تحقیق سهیل زکار ،بیروت ،دارالمعالر 1414ق .و نیز :العواجی ،محمد بن محمد ،مروییات اإلمیام
الزهری فی المزازی1425 ،ق.
 - 2المبعث و المزازی و الوفاه و السقیفه و الرده ،گیردآوری رسیول جعفرییان ،قیم ،مکتیب االعیالم االسیالمی،
1375ق.
 - 3المزازی النبویه  ،تحقیق و ترجمه حسین مرادی نسب ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1385 ،ش.
 - 4ابن اسحاق  ،المبعث و المزازی و السیر ،تحقیق سهیل زکار ،بیروت ،دارالفکر1978 ،م.
 - 5المزازی ،تحقیق مارسدن جونس ،بیروت1413 ،ق.
 - 6االکتفاء بما تضمنه من مزازی رسول اهلل والثالثۀ الخلفاء ،دار الکتب العلمیۀ ،بیروت1420 ،ق.
 - 7الجامع فی السنن و اآلداب و المزازی و التاریخ ،حققه ،محمد أبو األجفان ،المکتبۀ العتیقۀ ،تونس1403 ،ق.
 - 8غزوات ابن حبی  ،تحقیق سهیل زکار ،بیروت ،دارالفکر1423 ،ق.
 - 9الدرر فی اختصار المزازی و السیر و اشمائل ،تحقیق ،شوقی ضیف ،دار المعار  ،قاهر 1400 ،ق.

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.33.1.5
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میدانی ،موقعیت جزرافیایی میدان جنگ ،مکیان شیهادت لیحابه و ییا مکیان حضیور
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برخیی از مزیازی نویسیان بییه سیبب انگییزه جیدی کییه بیرای درج لحظیهبیهلحظییه

خود را از حضور در منطقه جنگی و مشاهده عینی منطقه بی نیاز بدانید .واقیدی گویید
به فرزندان لحابه و شهدا و وابسیتگان آن هیا نرسییدم مگیر اینکیه از آنهیا پرسییدم،
آیا از خانوادهات شنیدهای که شهادتگاه و قتلگاه آن ها کجاست؟ چون آگیاهم مییکیرد
برای بررسی عینی به آن موضع میرفتم 1.از آنجا که وی به این امر اشیتهار یافتیه بیود،
هارون در موقع حج ،از او خواست که وی را به محل غیزوات آن حضیرت راهنمیایی
کند .احاطه او به این امر تعجیب هیارون را برانگیخیت و او را هیزار درهیم لیله داد
(واقدی ،مقدمه).
این مورخان با این سبک در تیاریخنگیاری روشیی نیو پاییهگیذاری و تیاریخ را بیا
جزرافیا و البته حدیث پیوند دادند کیه تحیولی قابیلتوجیه در تیاریخنگیاری مسیلمین
بهحساب میآید که تا قبل از آن سابقه نداشت (نیک .واقیدی ،المغاازی،133 ،122/ 1 ،
،)142-113-32-۶1/1
بسیاری ازشاعران ایامالعرب ،که زمیان پییامبر

را درک کیرده و مسیلمان شیدند

(مخضرمین) ،شعرشان را در قالبی دیگر با مضامینی حماسی درخدمت اسالم قرار دادند
(قائدان« ،تیثیر روایت ایامالعرب» .)1390 ،آنان در جهیاد علییه مشیرکان در غیزوات و
فتوح حضور جدی یافتند و با اشعاری شجاعت آن مجاهدان را مییسیتودند چندانکیه
متون مزازی ،مملو از همین شواهد شعری است (برای نمونه :ابنهشام-129، 43-8/2 ،
195 ،1۶8؛ واقدی ،المزازی .)۶72/3، 125/2 ،90-87/1، ،موسی بن عقبه کیه خیود در
فتوح حضور داشته و مستقیماً شاهد این جنیگهیا بیود نییز از شیعرا و راوییان عصیر
ایامالعرب بهره فراوان بردهاست (ذهبی ،سیر اعالم النبالء.)300 ،
واقدی کوشیده اسیت تیا رواییت هیای شیفاهی و مکتیوب لیحیح را در المزیازی
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 - 1البته شاید این ادعای نویسنده اندکی اغراقآمیز بهنظر برسد با این حال شاهدانی گفتهاند واقیدی را بیا کولیه
باری بر پشت در مدینه دیدهاند که برای مشاهده مکان غزوات حرکت میکردهاسیت (نیک .مقدمیه المزیازی
واقدی).
 - 2این اثر به واقدی منسوب شدهاست.

تاریخنگاری نظامی عصر اسالمی از آغاز تا پایان عصر ممالیک

 -2-1 -2بهرهگیری از شواهد شعری
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 138 ،145؛ 125 /2؛ همییو ،فتااو الشااام78،108،-15/2، ۶3،88،45/1،2؛ ابیین حبییی ،

جمع آوری کنید و اسیامی مجاهیدان ،شیهدا و کشیتههیای دشیمن (300، 45،152 /1؛
 ،)750،75۶/2مکان جنگ و مسائلی چون سازماندهیی سیهاه ( ،)۶70/2مسییر حرکیت
( ،)182 ،13 ،11/1طییرز تجهیییز سییهاه و تییدارکات آن (338 ،193 ،25،2۶ /1؛ ،444 /2
 ،)۶۶4 ،۶58کیفیت کسیب اطالعیات از دشیمن (218 ،197 ،11 ،9/1؛ ،)402 ،395 /2
تاکتیکهای جنگی (53 ،11 /1؛  )54۶ ،537 ،534 /2را به دقت ثبت کرده و عیالوه بیر
آن به مسائل معنوی از جمله روحیه شهامت و شهادتطلبی که از عوامل مهم در جنگ
بشمار میرود نیز توجه کند (119/1؛ 142،443 /2؛.)812/2
-3-1-2بهرهگیری از شواهد قرآنی

واقییدی و برخییی دیگییر از مزییازینویسییان پیییرو او از جملییه ابیین سییّد النییاس 1و
ابن عساکر 2با ذکر آیات نازل شده در غزوات و ذکر شین نزول آنها و حتی با پرداختن
مارسدن جونز).
 -4ردّه و فتننگاری
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

جنگهای داخلی که میتوان از آنها با عنوان «بحران» ییاد کیرد بیا رحلیت رسیول
خدا

دامن گیر جامعه ا سالمی شد .خلیفه تازه به مسند نشسته از پیی سیقیفه ،ییازده
)

لشکر تدارک دید (واقدی ،الردّه 92 ،81 ،72 ،70 ،و با قاطعیت تمام به بحرانی کیه در
تاریخ از آن با عنوان «الردّه» یاد شدهاست پایان داد.
لر نظر از اختال

برداشیتی کیه در میورد جنیگهیای ردّه وجیود دارد (قائیدان،

«نگرشی نوین به بحران رده ،)13-11 ،این بحران از دیدگاه دستگاه خالفت امری مهیم
تلقی شد که در لورت تداوم ،می توانست به مدینه نییز سیرایت کنید و کیار خالفیت
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به تفاسیر آن آیات اثر خود را نسبت به سایر آثیار ممتیاز سیاختهانید (واقیدی ،مقدمیه

اسالمی را که هنوز آغاز نشده بود ،به پایان رساند .به همیین سیبب ،مورخیان ،بیهطیور
مستقل به ردهنگاری پرداختند و از شجاعتهای مسلمانان و تیالشهیای خلیفیه بیرای
12

 - 1عیون االثر فی فنون المزازی و السیر ،بیروت ،دارالمعار 1409 ،ق.
 - 2الدّرر فی اختصار المزازی و السیر ،بیروت ،دارالمالئین1410 ،ق.
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سرکوبی آن سخنها گفتند (واقدی ،الارده .)1۶2 ،140 ،133 ،132 ،8۶ ،48،آثیار سییف

بن عمر تمیمی (متوفای  1،)192واقدی 2،طبری (310ق) 3،ابن یزید بزیدادی (311ق)،

4

کالعی البلنسی (متوفای  5)۶34امروزه از میان دهها آثار از میان رفته بازسازی شدهاند.
فتنه بُزات در عصر خالفت امام علیی

 ،نییز بیه بحرانیی فراگییر تبیدیل شید کیه

نخستین جرقه آن ،بهانه قتل عثمان بود .قتل عثمان نیز به نوبیه خیود نیوعی فتنیه بیود.
در عصر حاضر الطالحاً این گونیه رخیدادها را «بحیران پیس از بحیران» میینامنید.

۶

در مجموع ،رویکرد مورخیان بیه ثبیت ایین بحیرانهیا باعیث پدییدار شیدن شییوهای
دیگر از تاریخ نگاری نظامی شد که میتیوان آن را «فیتننگیاری» نامیید .دسیتاورد ایین
نوع تاریخ نگیاری ورود مورخیان ،بیه مباحیث فقهیی و کالمیی و نییز ورود فقهیا بیه
مباحث تاریخی یعنی تبیین احکام این گونه جنگهیا بیود کیه موجیب نزدیکیی آن دو
گییروه بییه یکییدیگر و ایجییاد تحییوالتی در مبییانی فقهییی شیید و بییه عبییارت امییروزین
بر حق بودند و احکام برخورد با اهل قبلیه از حییث کشیتن ،اسیارت میردان ییا زنیان
سیره امام علی

 ،در این خصوص بهره برد؟ 7عالمه حلی به طیور مفصیل بیه بحیث

پیرامون احکام فقهی مربوط به جنگ با اهل قبله پرداخته وآنان را به دو دسیته «باغییان
ذی فئه» و «باغیان غیر ذی فئه» تقسیم میکند (بنگرید :حلی ، 937/1 ،قائدان ،شریفی و
باقری.)288 ،
برای اشرا

فقها به احکام این جنگها مورخان اقدام به تیکنگیاریهیایی در ایین

مورد کردند قدیمی ترین آثار این حیوزه از جملیه آثیار عیروه بین زبییر (متوفیای ،)92
 - 1الرده ،الفتوح ،کتاب الجمل و مسیر عائشه و علی،تحقیق و تقدیم قاسم السامرائی ،ریاض ،دار االمیه1997،م.
 - 2الرد مع نبذ من فتوح العراق وذکر المثنى بن حارثۀ الشیبانی  ،تحقیق :یحیى الجبوری ،دار الزرب اإلسالمی،
بیروت 1410،ق.
 - 3آل یاسین ،محمدحسن ،نصوص الرده فی تاریخ الطبری،بیروت ،دارمکتبه الحیاه ،بیتا.
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 - 4اهل الملل و الرده و الزنادقه ،مکتبه المعار  141۶،ق.
 - 5االکتفاء ،دارالکتب العلمیۀ ،بیروت1420 ،ق.
 - 6نک .قائدان« :مدیرت بحرانهای عصر امام علی » ،فصلنامه مدیریت بحران،ش .1385 ،1
 - 7نک .قائدان «،پیشینه حقوق جنگ در سیره و گفتار امام علی » ،مطالعات راهبردی بسیج  ،بهار ،1392ش .58

تاریخنگاری نظامی عصر اسالمی از آغاز تا پایان عصر ممالیک

و کودکان ،اخذ امو ال جنگی و غیرجنگی و نظایر اینها چیسیت و چگونیه مییتیوان از
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«فقه سیاسی» یا «حقوق جنگ» پدید آمد .مباحثی از قبیل ایینکیه کیدامییک از طیرفین

ابومخنف (متوفای 1،)175سیف بن عمر (متوفای 2،)192ثقفیی کیوفی (متوفیای 3)200و
ابوعبیده معمربن مثنیی (متوفیای 4)210از بیین رفتیهانید .بیا ایین همیه برخیی از آثیار
نویسندگانی چون نصر بن مزاحم منقری (متوفای 5،)212نعیم بن حماد (متوفیای)228

6

و أبوبکر بزدادی الحنبلی (متوفای  7)311در دسترسند.
در فتن نگاری از شواهد شعری ،بیان رجزهای حماسی به خوبی بهره برده شدهاست.
برای نمونه نصربن مزاحم منقری که بخ های اعظم وقعه الصفین او را همیین شیواهد
شعری تشکیل میدهند (منقری )519-512-235،248-233 ،و یا ابومخنف ،که روایات
او اغلب قبیله ای ومنقول از راویان ازدی ،همدانی ،طی ،کنده و تمییم ،بیا نگیرشهیای
قبیلهای یا ایام العرب همراه با شواهد شعری است (سجادی و عالم زاده.)۶1-59 ،
البته عالوه بر آن ،فتنه خوارج که پس از جنگ نهیروان تیا چنیدین سیده جامعیه را
و عباسی مورد توجه مورخان قرار گرفته که بخ هایی از تواریخ عمومی به گزارش آن
درگیریها اختصاص یافتهاست.
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

استراتژی سیاسی خلفا ،گسترش اسالم از طریق تهاجمات نظیامی بیود کیه از آن بیا
عنوان «فتوح» یاد می شود .خلیفه اول در حین سرکوبی بحران ردّه ،جبهه دیگری گشود
که کاری عاقالنه به نظر نمیرسید؛ امیا ظیاهراً او مییخواسیت بیا گشیودن آن ،توجیه
مسلمانان را به نقطه دیگری جلب و جنگهای ردّه را بی اهمیت جلوه دهد؛ زیرا بخ
 - 1او کتاب هایی در این موضوع داشته که همگی از بین رفتهاند از جمله :مقتل امیرالمؤمنین  ،مقتل حجر بین
عدی ،متقل حسن بن علی  ،کتاب الجمل ،مقتل عثمان
 - 2الفتنۀ و وقعۀ الجمل ،تحقیق :أحمد راتب عرموش ،دار النفائس1413 ،ق.
 - 3الزارات ،داراالضواء ،بیروت1424 ،ق.
 - 4او کتابهایی با عنوان الجمل ،الصفین ،داشته که از میان رفتهاست.
 - 5پیکار لفین ،ترجمۀ پرویز اتابکی ،تهران ،علمی و فرهنگی1375 ،ش.
 - 6کتاب الفتن ،تحقیق :سمیر أمین الزهیری ،مکتبۀ التوحید ،القاهر 1412،ق.
 - 7احکام أهل الملل والرد من الجامع لمسائل اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقیق :سید کسروی ،دار الکتب العلمییۀ،
بیروت  1414ق.
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درگیر خود ساخته بود و نیز شورشها و قیامهای متعدد دینی و سیاسی در عصر اموی

قابل توجهی از ماجرای ردّه ،به مانعان زکاتی ارتباط داشت که مشروعیتی برای خلیفیه
قائل نبودند .سیاست توسعه سرزمینی در دو جبهه اییران و روم آغیاز شید و تحیوالتی
چشمگیر در نوع و شیوه جنگ ،تاکتیک و طرحریزی عملیاتی ،تسلیحات و سازمان رزم
ری داد .مورخان جنگ ،توجه ویژه ای به ثبیت ایین فتوحیات مبیذول داشیتند و شییوه
جدیدی در تاریخ نگاری نظامی با عنوان «فتوحنگاری» پدید آوردند .از آنجا که مزیازی
الطالحی برای جنگهای عصر رسول خدا

بود مورخان فتوح ،تمایلی به انتخیاب

آن عنوان برای این جنگ ها نداشته و نام فتوح بر آثارشان گذاشتند .دیگر این که هید
اساسی فتوح ،گشودن سرزمینها بود .فتوحنویسان شیوه کار خیود را غالبیاً بیر اسیاس
حولیات (سالنگاری) متمرکز میکردند .اگرچه متیسفانه آثار نخستین فتوحنگارانی چون
سیف بن عمر ،ابو مخنف ،موسی بن عقبه ،ابن شهاب زهری ،ابان بن عثمان ،عروه بین
این امر دارد .دسته ای به طور اختصالی کل فتوحیات را در همیه منیاطق دنبیال و بیه
(متوفای  2،)314دسته ای دیگر نیز بر سرزمینی خاص مانند مصر ،شیام ،عیراق و سیایر
نقاط متمرکز و به لورت تخصصی تکنگاری کردهاند ،مثل آثار بازسازی شده واقیدی

با عنوان :فتو الجزیره و الخابور و دیار بکر و العراق 3،فتو افریقیة 4،فتو االسالم للبالد
العجم و خراسان 5 ،فتوح سواد العراق 6،و دو تیلیفی که به او منسوب شدهاسیت ،فتاو
9

الشااام 7و فتااو المصاار و االسااکندریه 8،محمیید بیین عبییداهلل ازدی (متوفییای قییرن ،)2
 - 1فتوح البلدان ،بیروت ،دار ومکتبۀ الهالل  1988م.
 - 2الفتوح ،بیروت ،دارالکتب العلمیه140۶ ،ق.
 - 3تحقیق عبدالعزیز فیاض حرفوش ،دمشق ،دارالبشائر199۶ ،م.
 - 4تونس ،مکتبۀ المنارالتونس19۶۶ ،م.
 - 5قاهره ،مطبعه المحروسه1309 ،ق.
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 - 6تصحیح نادر کریمیان ،تهران ،واعظی1374 ،ش.
 - 7تحقیق ،لالح موسی درادکه ،عمان موسسه حماده2011 ،م.
 - 8تصحیح و شرحه ریک آرند همقر ،لیدن ،بریل1825 ،م.
 - 9فتوح الشام ،موسسۀ سجل العرب ،قاهره1970 ،م.

تاریخنگاری نظامی عصر اسالمی از آغاز تا پایان عصر ممالیک

عبارتی فتوحنگاری عمومی کردهاند؛ مثل بیالذری (متوفیای  1)279و ابین اعیثم کیوفی
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زبیر ازمیان رفتهاست؛ اما اندک آثار باقیمانده از آن روزگار نیز نشان از اهتمام جدی بیه

ابن عبدالحکم (متوفای  1،)257ابنحزم االندلسی (متوفای.2)45۶
-1-5ویژگیهای فتوحنگاری
-1-1-5مشاهده میدانی

از ویژگیهای فتوح نگاران ،حضور مستقیم برخی از آنان در مناطق جنگی و مشاهده
عینی موقعیت جزرافیایی میدان جنگ بود .ثبیت دقییق امکانیات نظیامی طیرفین ،بییان
چگونگی سازمان دهی ،سازمان رزم ،ویژگی فرمانیدهان ،فنیون جنگیی و نهایتیاً نتیجیه
جنگ از مهمترین ویژگیهای این فتوحنویسان است.
 -2-1-5تأثیرپذیری از ایامالعرب

مطالعه اجمالی گزارش فتوحنگاریها نشان میدهید کیه همیان روشهیای گیزارش
ایام العرب عصر جاهلی در آن تداوم یافته است .راویان روایت فتوح ،بعضاً در پی طرح
کردن پیروزی ها و نظایر اینها بودند .برخی نیز به سبب اینکه پیشتر روای ایامالعرب در
عصر جاهلی بوده و مهارتی نیز در شعر داشتند به همان شیوه به گزارش روایات فتیوح
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

پرداختهاند.

3

 -3-1-5توجه به قصص

اگرچه قصو در دوران خلفای راشدین مهجور بود ،اما در عصر بنیی امییه حییاتی
دوباره یافت .قصّاص و داستانسرایان بخ

عمده ای از زمان و ذهن مخاطبان را بیرای

شنیدن داستانهای متعدد بهویژه در عرله فتیوح اشیزال مییکردنید و حاکمیان امیوی
بهویژه معاویه با حمایت از قصه پردازانی چون سیف بن عمر ،لحار عبدی ،عبییده بین
شریه و وهب بن منبه (ابن قتیبه ،عیون االخبار )191 ،میکوشیدند تا توجیه میردم را از
مبانی اعتقادی و سیره نبوی به سوئی دیگر منحر
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تفاخرات قبیله ای و نژادی ،اشعار و رجزهای مبتنی بر احساب ،بزرگنماییها و برجسته

سازند .در حیالی کیه کتیب فتیوح،

 - 1فتوح مصر والمزرب ،مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ 1415 ،هی و نیز فتوح افریقیا و االندلس ،بییروت ،مکتبیه المدرسیه،
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.33.1.5

1۶

1343ق.
 - 2جمل فتوح اسالم بعد وفا رسول  ،بیروت ،داراالیمان ،بیتا.
 - 3برای مطالعه بیشتر نک .قائدان ،تیثیر ایام العرب بر فتوح و مزازینگاری در عصر اسیالمی ،مطالعیات تیاریخ
اسالم ،س  ،3ش  ،9تابستان .1390

مملو از این داستان پردازیهاست ،سیایر تیلیفیات تیاریخی کیه فتیوح را نییز گیزارش
کردهاند از جمله ،تاریخ یعقوبی ،تاریخ خلیفه ،مروجالذهب و تجارباالمم ،فاقد این گونه
داستان پردازیهاست.
 .6حماسهنگاری

ولف شجاعتهای جنگاوران یکی از انگیزه های مهم شعرا برای سرودن شیعرهای
حماسی یود که در عصر حاضر به آن «ادبیات مقاومت» ییا «پاییداری» گفتیه مییشیود.
برخی از شعرا در آن جنگها حضور مییافتند مسلمانان را به جنگ تهیییح مییکردنید.
بعدها برخی با گردآوری آن اشعار در قالب «حماسه نگاری» یا «ملحمه» گوشههیایی از
زوایا و تاریخ جنگ را ،البته بگونهای اغراقآمیز به تصویر کشیدند .عیدهای از شیاعران
ایام العرب مثل جندب بنت عجالن (ابن هشام )2،132 ،و زبرقان بن بیدر (متوفیای،)45

مورد عمروبن االهتم المنقری از بزرگان تمیم در عصر جاهلیت و اسالم (ابن عبد ربیه،
 )202/1که در یوم بسوس شعر میسرود ،چنین فرمود« :در شعر حکیم و در سیخنوری
ساحر و جادوگر است» [او] (ابن اثیر .)87 /4 ،اشیعار خنسیاء تماضیر ،بنیت عمیروبن
شرید (متوفای  ،)43نیز مورد پسند پیامبر

قرار گرفتیه اسیت .او در جنیگ قادسییه

همراه چهار فرزندش حضور یافت و آنان را به شیهادت در راه خیدا فرامییخوانید تیا
اینکه همه آنان شهید شدند (ابیوالفرج الیفهانی .)13،19 ،اشیعار فراوانیی از ابوذوییب
خویلد بن خالد هذلی (ابن هشام ،)530-484-1،2۶3 ،که در فتح شام حضیور داشیت
و عباس بن میرداس السیلمی (ابین قتیبیه ،المعیار  ،)189 ،کیه در  20غیزو و نبیرد
از جمله حنین حضور یافت مورد استفاده واقدی قرار گرفتیه اسیت (ابین اعیثم1،91 ،؛

تاریخنگاری نظامی عصر اسالمی از آغاز تا پایان عصر ممالیک

قرار گرفته است (واقیدی ،الیرده220-۶8 ،؛ ابین هشیام .)5۶2-5۶5 /1 ،پییامبر

در
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که عصر فتوح را درک کردهاند ،اشعارشان مورد استفاده مزازینگیاران و فتیوحنگیاران

واقدی .) ۶2۶-۶21-538-3،535 ،شاعران فراوان دیگری که اشعارحماسی آنان در کتبی
قتیبه و المنهج فی تفسیر اسماء الشعراء الحماسه اثر ابن جنی از آنان یاد شدهاست .بعدها
کسانی اشعار آنان را بطور مستقل فراهم ساخته و بیه تیدوین کتیب حماسیه و دییوان
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چون فحول طبقات الشعرا ،اثر ابن سالم ،المفضلیات ،اثر ضبی ،طبقاتالشاعرا ،اثیر ابین

پرداختند 1از جمله اینها میتوان به آثار ابوتمام طایی 2،بختری 3،ابن جنی 4،شجری 5،ابن
فارس ۶بصری 7اشاره کرد.
 .7سیر نگاری (حقوق جنگ)

به سبب گسترش فتوح ،طرز برخورد با دارالحرب ،یکی از مهمترین مسیائل جامعیه
اسالمی بود .مسائلی از قبیل طرز رفتار با ملل مزلیوب ،مبیانی حقیوق انسیانی سیاکنان
دارالحرب ،طرز رفتار با اسیران ،ز نان ،کودکان و غیر نظامییان و بیه عبیارت امیروزین،
الول حقوق بشر دوستانه در جنگ ،گرفتن غنیمت ،فیی ،خیراج و جزییه در مجمیوع
باعث توجه به مبانی فقهی جنگ گردیید .از آنجیا کیه تیاریخ نگیاری نظیامی ارتبیاطی
طوالنی ،تعیین کننده و اساسی با روابط بین الملل دارد ،بیا مبیانی فقهیی نییز رابطیهای
تنگاتنگ یافت .در این میان آنچه مهمتر می نمود ،ماهیت نیوع توسیعه سیرزمینی بیود،
میزان خراج ،جزیه و عشر آنها را مشخو کنند (سرخسی2/10 ،؛ کاشیانی .)7/97 ،بیر
این اساس فقها با تبیین مبانی فقهی آن به مدد مورخیان جنیگ و نییز خلفیا ،امییران و
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

فاتحان آمدند که در این خصوص گرفتار مشکالت متعددی شدهبودند .از این رو برخی
از فقها با بنیان گذاشتن علم «سیر نویسی» به عنوان یکی از اشکال تاریخنگاری جنگ به
ارائه راهکارهای عملی برای طرز تعامل در دارالحرب پرداختند .نخسیتین کسیی کیه در
این حوزه به کار تدوین «سیر» پرداخت ابوحنیفه بود .اما لحیح آن است که مبانی این
علم را شاگردش محمد بن حسن شیبانی (متوفای  )189پایهگیذاری کیرد و از نظیرات
استادش ابوحنیفه و مصاحب

قاضی ابویوسف سود جسته و نظیرات خیود را هیم در
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این که آیا به للح گشوده شده یا به عَنوه (جنگ) ،تا فقها بتوانند احکام آن را تیدوین و

 - 1نک .گئورک ویلهلم فریتگ ،اشعار الحماسۀ و اربعۀ فهارس1828 ،م.
 - 2ابوتمام حبیب بن اوس ،اشعار الحماسه1851 ،م.
 - 3بحتری ،ابو عباده الولید بن عبید ،الحماسه ،بیروت ،دار لادر1423 ،ق.
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.33.1.5
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 - 4ابن جنی ،عثمان ،البهیج فی تفسیر اسماء الشعراء دیوان الحماسه ،دمشق ،مکتبه القدسی1348 ،ق.
 - 5ابن الشجری ،هبه اهلل بن علی ،الحماسه ،دائره المعار العثمانیه دکن1345 ،ق .
 - 6ابن فارس ،احمد ،الحماسه ،بیروت ،عالم الکتب1415،ق.
 - 7بصری ،علی بن ابی الفرج ،الحماسه البصریه ،قاهره ،مجلس االعلی1408 ،ق.

کتاب

با عنوان االصل یا المبسوط ،که جز ییک قسیمت آن بیاقی نمانیدهاسیت 1،ارائیه

کرده است .این اثر از نخستین آثار مهم در این زمینه است و در اهمیت آن همین بس که
یک کرسی در دانشگاه جورج واشینگتن و هاپکینز و برخی از دانشگاههای انگلستان به
شیبانی و کتاب او و در حقیقت حقوق بشر اسالمی اختصاص یافته است.
فقهای متقدم ،موضوع «سیر» را یا در بخ

2

جهاد و یا در ابواب جنگ با اهیل ردّه و

اماننامهها بررسی کردهاند (مالک بن انس471-443 /2 ،؛ شافعی .)147/4 ،در هر حیال
عدهای چون ابو حنیفه (متوفای  ،)150سفیان ثوری (متوفای  ،)1۶1ابویوسف (متوفیای
 ،3)182ابواسییحاق فییزاری (متوفییای  ،4)188شیییبانی (متوفییای  ،)239اوزاعی(متوفییای
 ،5)157شافعی (متوفای  ،۶)204سرخسی (متوفای  7)483و ابن قییم الجوزییۀ (متوفیای
 8)751ابعاد حقوقی و فقهی جنگ و نیز عدهای چون ابویوسف (متوفای  ،9)150یحییی
(متوفای  12)224و ابن زنجویه (متوفای  13)251ابعاد اقتصادی و میالی جنیگ را میورد
مسائل پرداختهاند.
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 - 1کتاب السیر والخراج والعشر من کتاب االلل ،تصحیح مجید خدوری ،بیروت 1410ق.
 - 2نک.قائدان ،شریفی «، ،قواعد حقوق جنگ در اندیشۀ فقهای شیعه و مقایسۀ آن با قوانین حقوق بشردوستانه در
عصر حاضر» ،فقه و مبانی حقوق اسالمی ،س  ، 47ش ،2پاییز و زمستان .1393
 - 3الردعلی سیر األوزاعی ،تصحیح ابوالوفاء افزانی ،قاهره1939 ،م .و نیز کتاب اآلثار ،قاهره  1355-ق.
 - 4السیر ،تحقیق ،فاروق حماد  ،مؤسسۀ الرسالۀ ،بیروت1987 ،م.
 - 5شافعی ،االم ،کتاب سیراإلوزاعی ،قاهره 1325ق.
 - 6همان.
 - 7شرح السیرالکبیر محمد بن حسن شیبانی ،لالح الدین المنجد ،قاهره1957 ،م.
 - 8أحکام أهل الذمۀ  ،تحقیق ،یوسف بن أحمد البکری ،رمادى للنشر ،عربستان1418 ،ق.
 - 9الخراج ،تحقیق طه عبد الروو سعد ،المکتبۀ األزهریۀ ،قاهره 1354ق.
 - 10الخراج ،المطبعۀ السلفیۀ1384 ،ق.
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 - 11کتاب الخراج و لنعه الکتابه ،تحقیق ،محمد حسین الزبیدى ،بزداد1981 ،م.
 - 12االموال ،تصحیح محمد حامد الفقی ،قاهره1353 ،ق.
 - 13کتاب األموال  ،تحقیق ابو محمد السیوطی ،دارالکتب العلمیۀ ،بیروت1427 ،ق.
 - 14نک .قائدان ،شریفی همانجا.

تاریخنگاری نظامی عصر اسالمی از آغاز تا پایان عصر ممالیک

عنایت و توجه قرار دادند .برخی از فقهای شیعه نیز در ابوابی از کتب فقهی خود به این
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بن آدم (متوفای  ،10)203قدامه بن جعفیر (متوفیای  ،11)337ابوعبیید قاسیم بین سیالم

ب -عوامل مؤثر بر تاریخنگاری نظامی
-1تحول در فنآوری نظامی

با گسترده و پیچیده شیدن جنیگ هیا و انتقیال درگییریهیا از لیحرا بیه شیهرها و
جنگهای محالره ای و همچنین از جنگ های زمینی به دریایی ،مسلمانان توانسیتند در
زمینههای فنآوری نظامی و نیز رستههای تخصصی به موفقیتهای چشیمگیری دسیت
یابند .یگان ها و رستههایی چون منجنیقاندازان ،دبیابیون و نفیتانیدازان زمیانی شیکل
گرفت که مسلمانان موفق شدند به سالح های سنگین و تهاجمی دسیت یابنید .بیدیهی
است گسترش این نوع سالح ها تنها در سایه دستیابی به فنآوری آنها امکانپذیر بیود.
ازاین رو توانستند با ساخت انواع منجنیقها ،دبابهها ،کشتیهای جنگی و نظایر اینهیا بیه
پیشرفت های مهمی دست یابند 1،از این رو برخی از متخصصان نظامی نیز برای تسریع
به تیلیفات تخصصی زدند.
قدیمیترین اثری که به لورت تخصصی در این زمینه نگاشته شدهاست باید به اثیر
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

ابو سعید المعی (متوفای  2)21۶اشاره کرد .پیس از او کنیدی ،میوری شیهیر مصیری
(متوفای  3)254است که در کتاب خود به ارائه روایات در مورد شمشیر و مجاهدت بیا
آن در راه خدا و نیز انواع و طرز ساخت آنها پرداخته است.
نخستین کسی که در عصر اسالمی به تییلیف ییک دائیرهالمعیار

جیامع تخصصیی

پیرامون فن آوری سیالح دسیت زد طرسوسیی (متوفیای  4)589بیود .او کیه در دوران
لالح الدین ایوبی میزیست کتابی درایینخصیوص بیه خواسیت او نگاشیت و انیواع
تسلیحات ،اعم از تهاجمی و تدافعی ،جمعی و انفرادی را تشریح و کاربرد آنها را بیان
کرد .او عالوه بر آن ،از آداب و الول جنگ ،سازماندهی نظامی و یگانهای رزمی نییز
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در روند این تحول ،در عرله فناوری نظامی و نیز آموزش شیوههای کاربرد آنها دست

 - 1نک .قائدان ،سازمان رزم و سازماندهی نظامی د ر عصیر اسیالمی از آغیاز تیا عصیر عباسیی ،دانشیگاه امیام
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.33.1.5
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حسین .1385 ،
 - 2السالح ،حققه محمد جبار المعیبد ،بیروت ،بینا.
 - 3السیو التی کانت عند العرب و اجناسها ،تحقیق عبدالرحمن زکی ،بیروت ،مکتبه الثقافه2001،م.
 - 4تبصر ارباب الباب فی کیفیۀ النجا فی الحروب مع االعداء (الموسوعه االسلحه القدیمه).بیروت ،دارالجیل،

سخن گفت .اثر طرسوسی از آنجا اهمیت و ارزش ویژهای مییابد که با ارائه طرحها و
ترسیم اشکال بسیار دقیق این سالحها و قطعات آنها روشهای ساخت و بهکیارگیری
آنها را نیز بهخوبی تشریح کردهاست.
ابن ارنبزا الزردکاش (متوفای  )8۶7نیز اثر خود را به سلطان برقوق ،از ممالیک شیام
هدیه کرد و چون لرفاً اختصاص به منجنیق و کاربرد آن داشت کتیاب

را االنیا فای

المناجنی نام نهاد 1.او ضمن ولف ،طرز ساخت و تشریح انواع منجنیق و کارکرد آنهیا
اعم از منجنیقهای ایرانی ،عربی ،رومی ،ترکی و انواع گلولههای آنها به ترسییم دقییق
اشکال آنها ،ابزارهای قیاس مسافات ،انواع نردبان های حصار ،زحافه ،دبابه و نظایر اینها
پرداخته و از این رو جذابیت خالی به اثرش داده که حجم عمده تیلیف او بیه همیین
اشکال و تصاویر اختصاص یافته است .نجم الدین حسن الرماح احدب که خود یکی از
ولف سالح های سبک مخصوص سواره نظام از جمله نیزه ،شمشیر ،کمان ،سهر ،گیرز
افکنها در جنگ پرداخته است.
-2پیچیده و تخصصی شدن اشکال جنگ

پس از گسترش فتوحات و آشنایی مسلمانان با ممالک دیگر و نهایتاً بهرهبیرداری از
فنآوری آنان ،جنگ های مسلمانان نیز چندان پیچیدهتر شد که پیروزی در آنها در گیرو
برخورداری از راهبرد نظامی ،روشهای نیوین جنگیی ،تسیلیحات پیچییده و سینگین،
سازمان دهی متحول شده برحسب جنگ و در نهایت آداب و هنیر جنیگ بیود .ازآنرو
برخیی از متخصصیان و اندیشیمندان اسیالمی بیهجیای ولیف لیر

ذکیر وقیایع و

رویدادهای جنگی ،به ارائه آن چیزی پرداختند که امروزه «هنر جنگ» خوانده میشود و

تاریخنگاری نظامی عصر اسالمی از آغاز تا پایان عصر ممالیک

و سالحهای سنگین مثل منجنیق ،مواد اشتعالزا مثل نفط و نهایتاً طرز اسیتفاده ازآتی
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لاحبنظران و سازندگان سالح در عصر ممالییک بیود ،در کتیاب خیود 2بیه تشیریح و

در این زمینه میراث گرانبهایی از خود برجا گذاشتند.

 - 1الفروسیه و المنالب الحربیه ،تحقیق احسان هندی ،دارالمعار  ،مصر 1989،م.
 - 2تحقیق عیدضیف العبادی ،بزداد ،وزاره الثقافه1980 ،م.
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نخستین کسی که در آداب و فنون جنگ دست به تیلیف زد هرثمیی شیعرانی (قیرن

سوم) مصاحب میمون ،خلیفه عباسی بود .او عالوه بر این که یک فرمانده نظامی اسیت،

نظریه پردازی عمیق در الول جنگ نیز بهحساب میآید .کتاب حجیم او با عنوان الحیل
فی الحروب ،که خود آن را با عنوان مختصر سیاسة الحروب تلخییو کیرد ،امیروزه در
دست است .وی عمدتاً بر هنر جنگ و مباحث مرتبط با آن از جمله ویژگیهیای ییک
فرمانده ،وجیوب احتییاط در برابیر دشیمن ،حفاظیت اطالعیات ،انتخیاب جاسوسیان،
ترفندهای جنگی ،بسیج نیرو ،سازمان رزم ،سازماندهی ،هشیاری به هنگیام اسیتقرار در
اردوگاه و نظایر اینها متمرکز شدهاست (هرثمی.)94 ،89 ،۶5 ،49 ،45 ،35 ،29 ،24 ،
ابن قتیبه دینوری (متوفای  )27۶اندکی پس از هرثمی تیلیفی بس گرانبها تدوین کرد
که در فصولی از آن درباره الول جنگ است و او آن را عیون االخبار نامید ،زییرا پاییه
اللی آن بر یک متن آموزشی آئین جنگ از عصر ساسانی استوار شدهبود .متن میذکور
عربی ترجمه کردهبود .ابن قتیبه در باب الحرب ،به آراء هندیهیا و ایرانییهیا پیرامیون
الول جنگ پرداخته و معتقد است مسلمانان از آنان بهره برده اند .او روشهای جنگی،
ویژگی های یک فرمانده ،آداب سوارکاری ،حرکت و میانور در رزم ،لیفات و ویژگیی
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

اسبها و نظایر اینها را بهخوبی تشریح کردهاست (نک .ابن قتیبه ،باب الحرب).
ابوبکر هروی (متوفای  )489نیز از کسانی است که بیه طیرح نظیرات خیود دربیاره
الول و مبانی جنیگ پرداختیه و ضیرورت جمیع آوری آالت و ادوات جنیگ توسیط
سلطان ،طرز برخورد با دشمن و حیله های جنگی ،کتمان اسرار ،ارسال سرایا ،تحیریض
به جنگ و نظایر اینها را شرح دادهاست (هروی.)182 ،180 ،177 ،175 ،

1

اما عالوه بر اعراب ،ایرانیان مسلمان نیز در این عرله ورود یافتند ،فخر مدبر ملقیب
به مبارکشاه در اثر خود آداب الحرب و الشجاعه 2که از متون ارزشمند فارسی قرن ششم
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با نام آئین نامک توسط بهرام چوبین نگاشته شده و ابن مقفع آن را از پهلوی ساسانی به

است به رسوم جنگاوران ،لفآرایی و انواع سالحها ،تربیت اسب و معالجیه بیمیاری
آنها ،فرماندهی لشکر و سهاه و نیز هن ر رزم آوری و پهلوانی از جمله گوی و چوگان و
22

 - 1ترجمه الزر قائدان ،تاریخ اسالم بهار ،1385 ،شماره .25
 - 2تصحیح سهیلی خوانساری ،تهران ،اقبال134۶ ،ش.
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زور آزمودن و کشتی گرفتن و جنگ مشت کردن و سنگ فالخن انداختن و نظایر اینها

پرداخته است.
در خصوص سازماندهی در جنگ ،ابن منکلی بزا نالری (متوفیای  )784تییلیفی بیا
عنوان االدلة الرسمیه فی التعابی الحربیه برای سلطان قایتبیای (متوفیای  )873از ممالییک
مصر فراهم ساخت که در آن به طور مفصل بیه سیازمانیدهی و انیواع آرایی

نظیامی،

وظایف یگانهای رزم ،جنگهای محالرهای و نهایتاً جنگهای دریایی پرداخیت (ابین
منکلی بزا .)22،25،34،3۶،41،47،تیلیف او را شاید بتوان در موضوع سازماندهی نظامی
تنها کتاب جامعی دانست که این موارد را به خوبی و با جزییات دقیق تشریح و تیلیف
را به آیات قرآنی و روایات ،مستند ساخته است.
المخزون الجامع الفنون تیلیف مقداد بن اسود مشهور به ابن حزام از قیرن نهیم ،کیه
نسخه خطی آن دارای تیاریخ  1،975نییز در میورد فنیون و آداب جنیگ ،سیازماندهی،
روشهای جنگ و محالره دشمن ،سوارکاری ،اشکال مختلیف آرایی

جنگیی سیواره

فاکهی از قرن هشتم ،که نسخه خطی آن در کتابخانیه دانشیگاه االزهیر موجیود اسیت،

تجنید االجناد و جهات الجیاد ،تیلیف بدرالدین بن محمید کتیانی الحمیوی و نییز تعبیاه
الجیوش 2،که به هنر جنگ و سازماندهی نظامی اختصاص دارند از دیگر مواریث تمدنی
در حوزه تاریخنگاری تخصصی نظامی است.
اما برخی از آثار نیز به لورت تکنگاریهایی تخصصیی در موضیوع الفروسییه ییا
سوارکاری به نگارش درآمده که نشان از اهمیت این رسته دارد .وهب بن منبه (متوفای
 )114از تابعین و از راویان مشهور قصو در عصر بنیامیه برای نخستین بار کتیابی بیا
عنوان فی علم سیاسه الخیل نوشت که در آن به ذکر روایات رسول خدا

در تشویق

به سوارکاری و یادگیری آن ،انواع اسبها به لحاظ نژاد ،لیفات ،امیراض ،شکسیتگی

تاریخنگاری نظامی عصر اسالمی از آغاز تا پایان عصر ممالیک

دوچندان یافتهاست .کتاب السعی المحمود فی ترتیب الجنود ،تیلیف زینالدین عبیدالقادر
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نظام ،تیراندازی با کمان و نیزه است که با تصاویر و اشکال بسیار زیبا و فراوان ،ارزش

دست و پاهای اسب و طرز معالجه آنها ،کالبدشکافی جوارح اسب و نیز انیواع آرایی

 - 1کتابخانه ملی فرانسه مجموعه نسخ خطی عربی ،شماره 2824
 - 2بیروت ،بیتا1880 ،م.
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سواران ،سالحها ،مسابقه سوارکاری و آموزش با آن پرداختهاست (وهب بن منبیه ،فای

علم سیاسه الخیل.)78 ،73 ،72 ،۶9 ،۶4 ،۶1 ،59 ،54 ،
ابوعبیده معمر بن مثنی 1نیز در اثر خود الخیل در این باره به شیرح اعضیا ،نیامهیا و
لفات اسبان از جمله نژاد ،رنیگ و چگیونگی حرکیت آنهیا پرداختیه اسیت .یکیی از
ویژگیهای این اثر ذکراشعار شاعران کهن عرب درباره اسب است .او کتاب دیگری نیز
در همین موضوع نگاشته است.

2

نجم الدین حسن الرماح معرو

به احدب ( ۶95ق) از دیگر متخصصان این حیوزه

است که خود و پدرش در ساختن نیزه و ادوات جنگی مهارت داشتهاند .او سه اثیر در
این موضوع دارد .در نخستین اثر که نسخه خطی بسییار زیبیایی از آن همیراه بیا دههیا

تصویر و نقاشی موجود است با عنوان علم الفروسیه و المنازله مع الفرسان و االجتماع مع
االقران 3نگاهی به فنون سوارکاری ،آموزش ،مسابقات مربوط به آن ،سازماندهی سیواره
با عنوان المخزون الرباب الفنون فی الفروسیه ولعاب الارمو وبنودهاا ،4مربیوط بیه فنیون
سوارکاری و هنرهای رزمی با اسب و شکار و اشکال مختلف آن است که همه مباحث
را با ترسیم شکلهای زیبایی در نسخه خطی آن به تاریخ  98۶همراه ساخته است.

5

سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

ابن قیم جوزی (متوفای 6)751نییز در اثیری اختصالیی بیه آمیوزش سیوارکاری و
مهارت در استفاده از اسب در جنگ ،مسابقه با اسب و شیتر ،انیواع اسیبهیا و حتیی
بیطاری آن ها پرداخته است .همچنین کتابی با عنوان الفروسیه از نویسیندهای متعلیق بیه
قرن هشتم ،که نام او در نسخه خطی آن قید نشده ،به سوارکاری در جنگ و استفاده از
نیزه پرداخته است .این نسخه نیز به سبب وجود تصاویر ،اشکال و نقاشیهای متعلق به
دوره تیموری ،نسخهای ارزشمند به حساب میآید.

7
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نظام و اشکال آن ،مبارزه تن به تن و نظایر اینها دارد .عمده مباحث کتاب دیگرش هیم

 - 1الخیل ،دکن ،حیدرآباد ،بینا1358 ،ق.
 - 2الدیباجه ،به کوش عبداهلل بن سلیمان جربوع ،قاهره ،بینا1411 ،ق .
 - 3کتابخانه ملی فرانسه ،مرکز نسخه های خطی عربی ،شماره.2825.
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.33.1.5
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 - 4تصحیح عمر عبدالسالم تدمری ،بیروت ،المکتبه العصریه  201۶،م.
 - 5کتابخانه ملی فرانسه ،مجموعه نسخ خطی عربی ،شماره .282۶
 - 6الفروسیه ،عراق ،دارالشئون الثقافیه العامه1987 ،م.
 - 7کتابخانه ملی فرانسه ،مجموعه نسخ خطی عربی ،شماره .2825

در همین موضوع کتاب دیگری از سوی محمدبن عیسی حنفی (قرن  1)8نوشته شده
که بیشتر به آموزش سوارکاری و سازماندهی و اشکال آن پرداخته است .همچنین بایید
به تیلیف عبدالمومن دمیاطی (متوفای  2)705هم اشاره داشت که به جمعآوری رواییات
در مورد اسب و سوارکاری و نیز ویژگیهای آن پرداخته است.
نتیجه

اهمیت جنگ و تقدس جهاد در کنار رسول خدا

و پس از ایشیان ،آغیاز عصیر

فتوح و توسعه سرزمینی ،گستردگی میادین جنگ ،پیچیدهتر شدن و تخصصی شدن آن،
فنآوری و توسعه تسلیحات ،تنوع شیوهها و هنر جنگ ،مباحث مربوط به حقوق جنگ
و نیز مسائل مالی و در حقیقت اقتصاد جنگ باعث شکلگیری گونهای از تاریخنگیاری
یعنی «تاریخنگاری نظامی» شد .این امر بسیاری از مورخان را بیر آن داشیت تیا بخی

ارزشمندی در این زمینه از خود برجا گذاردند .برخی از این افراد در مقام فرماندهی ییا
به عنوان نظامی به ثبت مشاهدات خود پرداختهاند و به گونیهای تخصصیی شییوههیا و
کیفیت جنگ ،آرای

و سازماندهی ،تسلیحات و نظایر اینها را بیان کردهاند .حضور آنان

در میادین جنگی از یک طر

و آگاهی از شییوههیای علمیی تیاریخنگیاری ،موقعییت

ویژه ای به آنان داده و متون آنان را متقن و ارزشمند ساخته است .انبوه آثار قابل توجیه
بر جای مانده و از میان رفته این میراث تمدنی در اسالم نشان از توسعه و دایره وسییع
این نوع تاریخنگاری و اهمیت آن در میان مسلمانان دارد و میتوان بیه جیرأت چنیین
مییدعی شیید کییه تییدوین اییین حجییم از آثییار و تنییوع در آن ،در تییاریخنگییاری جنییگ
امهراطوریهای نظامی از جمله ایران ،یونان و بیزانس بیسابقه بودهاست.

25
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 - 1نهایه السئول و االمنیه فی تعلم اعمال الفروسیه ،دمشق ،دار کنان1430،ق.
 - 2دمیاطیی المصیری ،شیر الیدین عبیدالمومن ،فضیل الخییل ،تصیحیح نظیام محمید لیالیح  ،کوییت ،دار

تاریخنگاری نظامی عصر اسالمی از آغاز تا پایان عصر ممالیک

عدهای نیز به طور تخصصی تاریخ نگاری نظامی را حرفه خیود قیرار داده و آثیار بسییار
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عمده ای از تالش های خود را به ثبت وقایع جنگ هیا اختصیاص دهنید .در ایین مییان

منابع

ی ابن اعثم کوفی ،ابی محمد ،الفتو  ،بیروت ،دارالکتب العلمیه140۶ ،ق.
ی ابن حبی  ،عبدالرحمن ،غزوات ابن حبیش ،تحقیق سیهیل زکیار ،بییروت ،دارالفکیر،
1419ق.
ی ابن عبدربه اندلسی ،العقد الفرید ،مقدمه عبدالسالم تدمری ،بیروت ،دارالکتاب العربی،
بیتا.
ی ابن قتیبه دینوری ،ابو محمد عبداهلل بن مسلم ،المعاار  ،بییروت ،دارالکتیب العلمییه،
1407ق.
ی همو ،عیون االخبار ،دارالکتب المصریه ،قاهره134۶ ،ق.
ی ابن کثیردمشقی ،أبو الفداء إسماعیل ،السیرة النبویة ،تحقیق مصطفى عبید الواحید ،دار
ی ابن منکلی بزا نالری ،محمد بن محمود ،االدلة الرسمیه فای التعاابی الحربیاه ،تحقییق
محمود شیت خطاب ،بزداد ،مجمع العلمی العراقی1409 ،ق.
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

ی ابن هشام ،ابومحمد عبدالملک ،السیرة النبویة ،تحقیق محی الیدین عبدالحمیید ،قیاهره
135۶ق.
ی ابوالفرج الفهانی ،علی ،االغانی ،بیروت ،داراحیاء التراث ،بیتا.
ی حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر ،تذکرة الفقهاء ،قم ،مؤسسه اهل البیت1413 ،ق.
ی ذهبی ،شیمس الیدین محمید ،تااریخ االساالم ،تحقییق عبدالسیالم تیدمری ،بییروت،
دارالکتب العربی1410 ،ق.
ی همو ،سیر اعالم النبال ،تصحیح شعیب ارنووط ،بیروت ،موسسه الرساله140۶ ،ق.
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المعرفۀ للطباعه ،بیروت 1395 ،ق.

ی سجادی ،سید لادق ،عالم زاده ،مهدی ،تاریخنگاری در اسالم ،تهران ،سمت1384ش.
ی سرخسی ،شر السیرالکبیر لمحمدبن حسن شییبانی ،قیاهره ،لیالح الیدین المنجید،

2۶

ی شافعی ،محمد بن ادریس ،االم ،بیروت ،دارالمعرفه ،بیتا.
ی عواجی ،محمد بن محمد ،مرویات اإلمام الزهری فی المغازی ،بینا1425 ،ق.
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1957م.

ی قائدان ،الزر« ،تیثیر روایت ایامالعرب بیر مزیازی نویسیی و فتیوحنگیاری در عصیر
اسالمی» ،مطالعات تاریخ اسالم  ،ش  ،9دوره نهم1395 ،ش.
ی همو« ،بحران ردّه» ،مجله مصبا  ،ش 1374 ،7ش.

ی همو« ،مدیرت بحیرانهیای عصیر امیام علیی(ع)» ،فصالنامه مادیریت بحاران ،ش ،1
1385ش.
ی همو « ،مقایسه و پیشینه قوانین موضوعه حقوق جنگ معالر در سیره وگفتار امام علی
(ع)» ،مطالعات راهبردی بسیج ،ش  58بهار .1392
ی قائدان؛ شریفی طرازکوهی ،باقری« ،قواعد حقوق جنیگ در اندیشیۀ فقهیای شییعه و
مقایسۀ آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر» ،فقه و مبانی حقوق اساالمی،
س  ، 47ش ،2پاییز و زمستان .1393
ی موسی بن عقبه ،المغازی النبویه  ،تحقیق و ترجمه حسین مرادی نسب ،قم ،پژوهشیگاه
ی مالک بن انس ،الموطّاء ،تصحیح محمد فواد عبدالباقی ،دارالدعوه ،استانبول1981 ،م.
ی وهب بن منبه ،فی علم سیاسه الخیل ،کتابخانه ملی فرانسه ،مجموعیه نسیخ خطیی،ش
.2845
ی مرادی نسب ،حسین« ،مروری بر کتاب مزازیِ موسی بن عُقْبَه» ،حوزه و دانشاگاه ،ش
24و.25
ی همو ،موسی بن عقبه پیشگام در سیرهنگاری ،تهران ،نشاط1382 ،ش.
ی واقدی ،محمد بن عمر ،المغازی ،تحقیق مارسدن جونس ،بیروت ،بینا1404 ،ق.
ی همو ،کتاب الردّه مع نبذه من فتو العرق و ذکر المثنی بن حارثه شیبانی ،تحقیق یحییی
الجبوری ،بیروت ،دارالزرب االسالمی1410،ق

تاریخنگاری نظامی عصر اسالمی از آغاز تا پایان عصر ممالیک

حوزه و دانشگاه1385 ،ش.
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ی کاشانی ،عالءالدین ابوبکر بن مسعود ،بدائع الصنائع ،قاهره ،بینا 1328 ،ق.

ی همو ،فتو الشام ،موسسۀ سجل العرب ،قاهره1970 ،م
العامه19۶4 ،م.
ی هروی ،علی بن ابوبکر« ،رسالۀ التذکر الهروییۀ فیی فنیون الحربییه» ،ترجمیه الیزر
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ی هرثمی ،مختصر سیاسه الحروب  ،تحقیق عبدالروو

عون ،مصیر ،موسسسیه المصیریه

.1385 س،25  ش، تاریخ اسالم،قائدان
مزیازی نگیاری بیا تیکیید بیر

 «بررسی دانی، حامد، مهدی و منتظری مقدم،ی یعقوبی
.)ش1393( ،19۶ ش،23  سال، معرفت،»مزازی واقدی
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1398  بهار، شماره سی و سوم،سال نهم
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