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Abstract
Sociology and psychology of war are new research areas, expressing the detrimental
effects of war on communities in these two aspects. Few researchers dug into these
fields. In this paper, this subject has been studied by using translation of Yamini
History book, written in the year of 603 AH by Abushraf Nasehiben Zafar Jarfadeghani
which is a translation of Atabi History book, written in 427 AH; the fifth century, by
Abu Nasr Mohammdiben Abdoljabar Atabi. Observation of suffering of many people,
destruction and devastation of human, spiritual and unspiritual resources and difficulties
and suffering caused by the war have stimulated the scholars to engage in researching
this field. The results of this study indicated that, from the sociology of war view angle
in era of Ghaznavian earning power, enthusiasm and zeal, greed, revenge, anger, looting
and religious issues were causes of war which had social impacts such as change in the
population, economy and values. From the perspective of the psychology of war mental
disorders, stress, anxiety, fear, hatred, suspicion and jealousy, deception and bondage
which resulted sometimes in death were results of war. The world has always been and
will be a battlefield; we can get to know with the great works of our own scientific and
cultural icons in order to learn how to behave encountering unexpectedness and become
an obstacle to looters.
For the purpose of this study, literature, historical, literary and narrative resources were
used and fisheye technique and expression were utilized directly and then the analysis
was performed.
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جامعهشناسی و روانشناسی جنگ در ترجمة تاریخ یمینی


احمد امیری خراسانی -زهرا میرشکار
چکیده

روانشناسیجنگ،ازعرصههایجدیدپژوهشیاستکهاثرهایناپسنندجننگرابنرجوامن بررسنی
جامعهشناسیو 

میکند.محقّقانوپژوهشگران،کمتردراینبارهسخنگفتهاند.اینموضوعدراینجستاربااسنتفادهازکتنا ترجمن 
خیمینی،نوشت ابوالشرفناصحبنظفرجرفادقانیدرسال306هجری،توصنی وتحیینششندهاسنت.اینناثنر
تاری 
ترجم تاریخعتبیازابونصرمحمّدبنعبدالجبّارعتبیدرسال 724هجری اسنت.مشناهدۀ دردورنن بسنیارمنرد،،
نابودیمناب انسانی،مادیومعنویجوام ،ایجادمشکالتوسختیهنایبرخاسنتهازجننگواجبنارننانابنرمنرد،،
پژوهشگرانرابرننداشتتادراینبارهبررسیوتحقیقکنند.عیتهای شروعجنگدرعصرغزنوینانبرپاین نتنای 
جامعهشناسیعبارتاستاز:کسبقدرت،غیرت،طم ،تالفیکردن،خشن ونفنرت،غنارت،

اینتحقیقوازدیدگاه
مسائشدینیومذهبی.ه چنینازاثراتاجتماعیجنگهابهتغییروتحوّلدرجمعیتواقتصادونشکارشدنارزشها
روانشناسیبهاختاللروانی،استرس،اضطرا وترس،نفرت،سوءظنوحسادت،
میتواناشارهکرد.جنگازدیدگاه 
مکر،اسارتوگاهیحتیمرگنیزمیانجامید.دنیاهمیشهمیدانجنگبودهاستوخواهدبود؛البتهبهوسنیی مطالعنه
وانسبانثاربزرگانعیمیوفرهنگی،چگونگیرفتاردررویاروییباحوادثزمانرامیتوان فراگرفتومنوانعیبنر
سرراهغارتگرانوچپاولگرانقرارداد.برایاینپژوهشازمناب عیمیتاریخیوادبیورواییبارهگرفتنهشند.اینن
بهصورتمستقی وسپستحییشننبهانجا،رسید .
شبرداریوبیانمطیب 
جستارباروشفی 
واژههای کلیدی 
روانشناسیجنگ 
جامعهشناسیجنگ؛ 

نثرفنّی؛تاریخیمینی؛



 استاددانشگاهشایدباهنرکرمان،کرمان،ایرانamiri@mail.uk.ac.ir
 دانشجویدکترایزبانوادبیاتفارسیدانشگاهشایدباهنرکرمان،کرمان،ایران(نویسندهمسوول)baranmirshekar@yahoo.com
5631/3/24

،دورۀجدید،سالنا ،شمارۀ(،6پیاپی)61پاییز5633

متنشناسیاد فارسی،سالپنجاهوسو،

/ 51

1ـ مقدمه
دههایاجتماعیاستکهاززمنانهنایبسنیاردوردربنینجوامن بشنری
رازناکترینپدی 

جنگیکیازپیچیدهترینو
مشاهدهمیشودو برمرد،بسیارتأثیرگذاشته است«.جنگبهفتحاولوسکونثانیوگافمعروفاستکه جندالو
یاالسنال:5632،،ذینش
قتالباشد»(برهان:5632،ذیشجنگ)یا«پیکار ودرنویختنانسانییاحیوانیبادیگنری»(داعن 
جنگ)راجنگگویند .
انسانهاست«.ندمیازسه
یترین وقدرتمندترینوما تریننوعبرخوردوارتباطبینکشورهاو 
جنگیکیازاساس 
شناختهشده،تنااحدوددویستوپنجاهسالدرصیحعمومیبهسربردهاسنت»(بیگندلی،

هزاروچاارصدسالتاریخ
سالهارادرجنگبایکدیگرگذراندندوتعدادبسیاریازهمنوعانخنودراننابودکردنند.
:5646نُه).انسانهابقی این 
نحنال،
حالمشخصترینمبادیتناریخودرعنی 

هابه 
هر
است.جنگ 

یگوید«:جنگنفرینندۀتاریخ
دورکی دراینبارهم 
یکنند»(بوتول«.)5:5631،جننگبسنتهتنرینجوامن را
مرزهاییهستندکهمراحشما حوادثراازیکدیگرمتمایزم 
یداردتادیریازوددروازههایخودرابگشایند»(همان)2:؛بههمینسببازاهمیتجنگومینزانتاثیرگنذارینن
وام 
یتوانغفیتورزید.جنگراازنگرشهایمختی فردی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی،اخالقنی،
تمدنهایبشرینم 
بر 
روانشناسیو...میتوانبررسیکرد؛اماتاکنونمطالعاتکافی،درستومفیدیدراینزمینهانجا،نشده
جامعهشناسی ،

روانشناسیدرترجم تاریخیمینی ،یکنیازنثنار
جامعهشناسیو 

است.ازهمینرویجنگدراینپژوهشازدیدگاه
یهایادبنیوتناریخیونقنشتناریخبسنیار
یشود.ایناثرازنظرویژگ 
باارزشونفیسفرهنگواد ایرانی،بررسیم 
اهمیتدارد .
نلسامانبنودو
شاخههایدولت 
ابنخیدون«ایندولتاز 
ترجم تاریخیمینیدربارۀتاریخغزنویاناستوبهگفت  
نلساماندردوسنویجیحنونومناوراءالنارو
ازننپدیدنمدودربسطتوعزّتبهمرتبتیعظی رسیدوبردولت 
خراسانوعراقعج وترکونیزبرهنداستیالیافت»(ابنخیدون.)131:5616،درایناثر،وقنای ورویندادهاینن
ازجمی اینرویدادهاجنگهاییاستکهبهفرمانسنالطینوامنرانغنازمنیشنودوبنا
دورانبیانوشرحشدهاست؛ 
میرسد .
پیروزییاشکستبهپایان 
هرجنگیمسائشفرعیوپیامدهایبسیاریداشتهاستکهنویسندگانتاریخیبنهسنببعنوامیی،نشنکارابنهننانا
نگونهنمدهاست«:امینرناصنرالدینازقینبلشنکرخنویش
نپرداختهاند؛برایمثالدرصفح بیستوسهاینکتا ای 

حمیهکردولشکرخص رادرمضایقمحیّههایشارریختوخیق نیبسنیارازایشنانبنهزخن تینغنوردودیگنران
دربارۀکشتگانجنگوشکستخوردگانسخنینمیگویند.امنروزهنینز

بهطورروشن
هزیمتشدند».نویسندۀایناثر 
میپردازند .
یهاوجنبههایمختی جنگ 
تعداداندکیازمحققانبهبررسیومطالع عینیویژگ 
1ـ 1بیان مسئله
یانجامند
یگناهم 
انسانهایب 
جنگهایدلخراشداخییوخارجیدربیشترکشورهابهکشتاربسیارکودکانوزنانو 
وافزونبرویرانیخانهوکاشانههایبسیار،ننانرانوارهمیکند.اسنتفادهازابنزارنالتجنگنیمختین باعن ننابودی
یشنود؛توجنهبنهایننموضنوعو
نرفتنمناب طبیعنیمن 
محیطزیست،حیوانات،محصوالتکشاورزیودرنتیجهازبی 
ه چنینمشاهدۀمجروحانجسمیوروحیجنگباع شدهاستتامحققانیدراینبارهجسنتجووتحقینقکننندو
انسانوانسانیّتجامعهومحیطزیسترامسئی اصییخودقراردهند.تحقیقوبررسیدربارۀجنگومسائشپیرامنون

شناسیوروانشناسیجنگدرترجم


جامعه

تاریخیمینی 53 /

یگنذرد.جننگاززمنانهبنوطانسنانبنا
ازشاخههایجدیدپژوهشیاستکهچندسالیبیشازنغازنننم 

ننیکی
یهایجداناپنذیرازانسناناسنت.
کشتهشدنیکیازفرزندانحضرتند(،ع)باانسانهمراهبودهاسنتوهمچننانمسنئ 

پژوهشها،ازجمیهاینجستار،میکوشدتاعیشوعوامشایجادجننگواثنراتاجتمناعی،روحنیو

محققدرایننوع
روشنتروگسنتردهتنریازایننپدیندۀ

روانیننرابرافرادحاضردرجنگبررسیکند.اوبابیاناثراتجنگدیدگاه
میدهد.ازهمینروی،اینموضوعدرترجم تاریخیمیننیازدیندگاهجامعنهشناسنیو
نامبارکبهجامعهانسانیارائه 
روانشناسی،بررسیمیشودتاحقایقجنگواثراتاجتماعیوروحیوروانیننبرجامع بشرینیزنشکارگردد .
1ـ 2ضرورت و اهمیت تحقیق
واژههاینشنابرایانسانامروزیاستکهباپوست وگوشنتوروحوروانهنرفنردنمیختنهشنده
جنگیکیاز 
تمدنهایبنزرگوکاننراننابودمنیکنند؛حتنی
ینفریندو 
است.متأسفانهجنگبیشازهربالییمصیبتوفاجعهم 
یکند.فقط«درسدۀ بیست،بیشازصدمیییوننفردرجرینانجننگهنا
زندگیافرادومحیط زیستننانرادگرگونم 
کشتهشدند»(کاپیو وونسن.)3:5613،اینموضوعیادنورنیاتمقدسقرنناستکه«بِاَیِّذَنْبٍقُتِیَتْ؛بهکدامینگناه
کشتهشدند»(تکویر .)3:
ترجم تاریخیمینیوقای تاریخیازاواخرسامانیانتازمانسیطانمحمودوجنگهایاودرهندرادربرمنیگینرد.
رادنبالمیکند(جرفادقنانی)55:5612،؛

بهقد،سیطان
قد ،
اداکردهاست؛چنانکهگویی 

ایناثردراینبارهدادسخنرا
دراینجستارمیکوشنندفضنایجامعن نن

نرواینکتا یکیازمآخذبسیارما دراینزمنیهاست.پژوهشگران
ازای 

روزگاررانشکارترکنندوباکنارزدنحجا ها،اهدافنغازگرانجنگوایجادمشنکالتبرخاسنتهازننرابنرمنرد،
تهاومسائشننعصنروزدودنپنردههنایابانا،،ایانا،واغنراقو
تبیینکنند.خوانندگانبابیانتحییشوتوصی عی 
تها،قدرتشناختبیشتروباتریمییابندواینگونهازنابودیمنادیوانسنانیجوامن جینوگیری
انشدنواقعی 
نمای 
یهانسبتبهمسائش،بهویژهجنگ،توجهبیشتریخواهدشد.جنگهمیشنهبنابشنر
خواهدشد؛ه چنیندرتصمی گیر 
بهصورتیکهمزادبشردرنمدهاست؛حتیدرعصرحاضرنیزماننددورانگذشته«جننگدر
بودهاست؛بهگونهایکه 
میتهامستتراست»(بوتول.)524:5631،ازسویدیگرانجا،چنینپژوهشهاییبرایتحقّقصیح وامنیّت
روابطبین 
دولتهاستوشناختودرکدرستجننگاز
وایجادشرایطپایدارالز،وضروریاست.امروزهجنگمشغی اصیی 
یشود؛ه چنیناینپژوهشهاهشداریبنرایننناناسنتکنههنرروزطبنشجننگ
پژوهشهاحاصشم 

نتای ایننوع
یبنودنجننگ،عمنشخنودرا
عوا،فریبانهینابینانغینراراد 
بهباانههایپوچ ،

ینورند؛زیرادیگر
جدیدیرابهصدادرم 
یتوانندتوجیهکنندومرد،رابفریبند؛شایداینخودحرکتنیبنرایدنینایبندونرنن ودردبرخاسنتهازجننگو
نم 
خونریزیاست .
1ـ 3پیشینة تحقیق
یگذرد؛بههمنینسنببتحقیقناتو
شیوهوسبکپژوهشجدیداستومدتزمانطوالنیازاین نوعپژوهشنم 
بهصورتبسیارجزئیبهتعری اصطالحات
یشودکهننه یاکییاستویا 
پژوهشهایاندکیدراینزمینهیافتم 

انجا،شدهدراینزمینه،هیچمطیبمسنتقیمیدرایننبنارهمشناهدهنشند.
یهاوتحقیقات 
و...پرداختهاست.دربررس 
جنگها،مشکالتوسختیهایبرخاسته
ازجمیهبیان 
ترجم تاریخیمینیبهسبببیانحوادثورخدادهایتاریخیو 
جنگهامنب بسیارخوبیبرایتحقیقوبررسیدراینزمینهاستکهالبتهکمتربهننتوجهشدهاست.ازمتونی
ازاین 
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کهدراینزمینهنوشتهشدهاستبهایننثارمیتواناشارهکرد:زمینهجامعنهشناسنیازنگبنرنوننی کن (،)5616
جامعهشناسیجنگازگاسنتونبوتنول( ،)5631جامعنهشناسنیجننگازتئنودورکناپیووپاسنکالونسنن()5613و
جامعهشناسیجنگنیروهاینظامیازمادیادیبیسده(.)5643البتهمسئی جنگوعیشواثراتاجتماعینناادراینن

بهطورکییبررسیشدهاست .
کتا ها 
1ـ 4روش پژوهش
متنپژوهیاست؛بههمینسبببیشترمناب ازکتا هایعیمی،اجتماعی،تناریخی،ادبنیاسنت.
شیوۀاینپژوهش ،

بهصورتمستقی ازمنتنترجمن تناریخ
شبرداری 
روشکارکتابخانهایواسنادیوازنوعتوصیفی نتحییییاست.فی 

یمینیانجا،شدوسپستحییشگردید .

2ـ بحث
وروانشناسیبیان

ازجامعهشناسی

روانشناسیجنگدرترجم تاریخیمینی،ابتداتعریفی
جامعهشناسیو 

برایبررسی
یشود .
م
جامعهشناسیمانندسایرعینو،تکامنشتندریجیداشنتهاسنت.افنرادیماننندسنقراط،ارسنطو،

2ـ 1جامعهشناسی:
ابنخیدون،سنتاگوستین،روسو،مونتسکیو،نگبرنو...درتوسعه،تروی وشنکشگینریایننعین 
افالطون،فارابی ،
شناختهمیشود .

داشتهاند.فییسوففرانسویبهنا،اگوستکنت،پدرجامعهشناسی
ژهای 
بهصورتامروزینقشوی 

جامعهشناسی،عی زندگیاجتمناعیاسنت؛هن چننینبنهسنببنظن و

یگوید:
جامعهشناسیم 

نگبرندرتعری 
جامعهشناسینیزعی سازمانهایاجتمناعیاسنت(نگبنرنوننی کن :5616،

سامانداشتنعناصرزندگیاجتماعی،
یباشدکنهخنودحاصنشعمنش
دههایاجتماعیم 
جامعهشناسیعی قوانینکیّیپدی 

.)13اگوست کنتنیزمعتقداست«
بهصورتیکسیست کیّیازقوانیندرنمنده
بهصورتکیّیاخذشدهو 
دهایاستکه 
تاریخیوواقعیاتاجتماعیپیچی 
یتوانگفنت«:جامعنهشناسنیبایندتغیینراتاجتمناعی،کارکردهنای
سادهترم 
است»(قرائی مقد.)56:5613،،بهبیانی 
اجتماعیوجایمناسبفرددرجامعهراتوضیحدهد»(نزبورنوبورین .)50:5641،
میشود :
جامعهشناسیازنظرهدف،موضوعوروشبهدوقسمتتقسی  

سازمانهایاجتماعیاست؛

جامعهشناسینظریکهمعموالًجویایکش قوانین

.5
جامعهشناسینظریاست.

بارهبرداریازاکتشافات
جامعهشناسیعیمیکهخواستار 

.2
جامعهشناسیازنظرموضوعتحقیقبهشاخههایبسیارمتنوعیتقسی شدهاست؛جامعنهشناسنیاقتصنادی،سیاسنی،

حقوقی،ادبیّات،جنگ(سیی )52:5637،ازاینجمیهاست .
بودوبعدهابهصورتشناخهایمسنتقشاز

2ـ 2روانشناسی:یاعی النفس،درحدوددوهزارسالبافیسفهنمیخته
ننجننداشنند.ردلن گروکیینننوس()Rudoph Grvklynvsدرقننرنشننانزده م نیالدی،اصننطالحپس نیکولوژییننا
روانشناسیرامطرحکرد.اوازاهالیماربورکنلمانومعی ومنطقدانبود .

بهصورتیکعی تجربیبرایمطالع عیمیرفتاردرنمد.مسنائشروانشناسنیدر
روانشناسیازاواخرقرننوزده  

متونونثارباقیماندهازدانشمندانوفییسوفانقبشازمیالدمانندبقراط،پدرعی پزشکی،افالطونوارسطونیزمشاهده
یزاده53:5645،ن .)20
میشود(قی 


شناسیوروانشناسیجنگدرترجم


جامعه

تاریخیمینی 25 /

ابنسیناو...دربنارۀمسنائشروانشناسنیمطنالبیدینده
درمیاننثاردانشمندانمسیمانمانندمالصدرا،محمّدغزالی ،
یشود.دردورانبعدنیزافرادیمثش دکارت،جانالک،ژانژاکروسو،فرانتسننتونو...درمبح روانشناسیوارد
م
روانشناسنانذهننرا
روانشناسی،تعری هایمختیفیبیانشندهاسنت«.بعضنی 
شدند ونظریههاییبیانکردند.برای 
ازقبیشاحساسوادراکراوهمچنینبعضنیرفتنارراموضنوعروانشناسنیقنراردادنند.
برخی،مطالع حاالتروانی 
روانشناسیما تنرینتعرین راتغیینررفتنار
درروانشناسیهمینرفتاراستوباتراستدرتعری  

ما ترینمسئیه
جنبههایمختی رفتارموجودزندهوارتباطنناابنایکندیگر
روانشناسیعبارتاستازمطالع  
بدانی ؛بدینمعنیکه 
درتأثیرمتقابشبامحیط»(همان)61:یااینکهگفتهشودروانشناسیعبارتاستاز«مطالع عیمنیرفتناروفرنینندهای
ذهنی»(اتکینسونوهییگارد .)53:5611،
2ـ 3تاریخ یمینی :ابوالشرّفناصحبنظفرجرفادقانیدرقرنشش ترجم تاریخیمینیرابهرشنت تحرینردرنورد.
اینکتا ترجم تاریخعتبیازابونصرمحمّدبنعبدالجبّارعتبی(متوفی724ق)استکهبهتاریخیمینیمعروفشده
نالدوّلهاسنتوبنههمنینسنبببنهتناریخ
است.ایناثرتاریخاواخرعادسامانیانتازمانسیطانمحمودغزنوییمی 
جنبههایادبیاینناثنر
یمینیشارتیافت(شمیسا.)31:5644،اینکتا راازجنب هایمختیفیمیتوانبررسیکرد .
داستانهایدلکشونغزپندهایمؤثّروعباراتبدی وابیاتشیواودلپذیرسراسرکتنا را

بسیارما وارزندهاست؛«
).میکالشعرای بااردراهمیت این اثر میگویند«:مننبعندازنثنرابوالمعنالیو

فراگرفتهاست» (جرفادقانی52:5612،
ا،،نهازوطواطوبااءالدینچنینسنخنشننیدهوننهازقاضنی

کیییه،نثریازنثرجرفادقانیاستوارترودلپذیرترنی 
افته
دها،وننجاکهدستقی رانزادساختهوقصدشپنرداختنمعننی
حمیدونورالدّینمنشیچنینعباراتبدی وبینددی 
بهخنوبی
صرفاستدرکمالفصاحتوسالمتازعادۀ ادای مقصودبرنمدهودرننجاکهقی رانگاهداشتهاستنیز 
حقصنعترااداکردهاست»(بانار.)611:5615،دراینناثنرسنخنانارزشنمندیدربنارۀمسنائشفرهنگنی،منذهبی،
گونهایکهبراینویسندگانپس
به 
اجتماعی،ندا ورسو،ننزمان،مطالبرواییواحادی وتاریخیبیانشدهاست؛ 
درنوشتههنایخنودازاینن

ازخودیکمنب ما ومعتبربهشمارمینیدوبسیاریازنویسندگانمستقی وغیرمستقی 
بارهمیبرند .

کتا 
مصنّ دراینکتا وقای تاریخیاواخرسیسی سامانیان،پیروزیترکانغزننویوانقنرا

حکومنتسنامانیاندر

سال630هجریرابیانمیکند.سیسی غزنویان«ازسال765تا116یعنیبهمدت510سالادامهداشت.مؤسّساینن
شاهللمقند،،
نرویبهسیسنی غزنوینانمشناورشند»(خیین 
ازای 
سیسیه،سبکتکین،حکومتیدرشارغزنهتأسیسکردو 
نگوننهنمندهاسنت«:غزنوینانتوسنطنلبتکنین
)721:5610؛ البتهدرکتا فرهنگدانستنیهایتاریخوتمدناسال،ای 
تأسیسشدودرافغانستانوهندوستاناز615تا112هجنری(265سنال)حکومنتکنرد»(حیندری.)34:5644،در
سیطانمحمودبهصورتکامششنرحشندهاسنت؛افنزونبنرایننازسنایر

وحمیههای

جنگهایسالطین
تاریخیمینی 
سیسیههامانندخوارزمشاهیان،سیمجوریان،نلزیار،غوریان،افغانیان،هنندویانو...مطالنبوتوضنیحاتینوردهشنده

تبینانکنند.درمینانمطالنب،اغنراقومندحنینز
بهصورتروشنودرسن 
است.نویسندهسعیکردهاستمطالبرا 
نگونهنثنارومتنون
یشود؛اماراهشناختدرستوصحیحازفراسویمطالبنشکاراست.انسانبامطالع ای 
مشاهدهم 
رامیتوانندتجزینهوتحیینش
ازاتفاقهایگذشته،مسائشورخدادهایزمانحالیانینده 

تاریخیافزونبرکسبنگاهی
کندوباتشخیصدرستازنادرستی،نیندۀباتریبرایخودوجامعهمینفریند.حضرتعیی(ع)درنا البالغهدراینن
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بارهفرمودهاند«:اِستَدِلَّعَیَی مالَ یَکُنبِماقَدکانَ،فَإنَّاألُمورَأشباهٌ،وَالتَکُونَنَّمِمَّنالتَنفَعُهُالعِظَنهُاِلّناإذابالَغنتَفِنی

نسبتبهننچهاطالعنداریازننچنهگذشنتهاسنتنتیجنهبگینر؛زینراحنوادثشنبیه

إیالمِهِ،فَإنَّالعاقِشَیَتَّعِظُبِاالدا ِ؛
یگذاردکهاوراشکنجهدهی؛زیراعاقشبارفتارمناسبپنند
یکدیگرند.ازننکسانینباشکهپندوقتیدرمغزشاثرم 
یگیرد»(نا البالغه )510:5610،
م
جامعهشناسی،یکپدیدۀ اجتماعی است.ننرایکابداع

2ـ 4جامعهشناسی جنگ در تاریخ یمینی:جنگازدیدگاه
کردهاند؛ازجمی نن،تعری پارهتو()vilfre de paretoاسنت«:جننگ
دانستهاندودراینبارهتعاریفیبیان 

بشرینیز
یگوید«:جنگ،نشان یکبیمناریو
ابزاریالز،برایگردشنخبگاناست»(ادیبیسده.)11:5643،امیشدورکی نیزم 
ینظمیاجتماعیاست»(همان.)13:گاستونبوتولمعتقداست«جننگ،مبنارزۀمسنیّحانهوخنونینبنینگنروههنای
ب
سازمانیافتهاست»(بوتول .)66:5631،

جامعهشناساندرتعری جنگدرجایگاهیکپدیدۀاجتماعیباه متناسنباسنتوفقنطازنظنرنحنوۀ

نظربیشتر
یشنوند .خوشنبینان
ندهنگریننبایکدیگراختالفدارند.نناابهدوگروهخوشبینانوبندبینانتقسنی من 
شبینیونی 
پی 
شبینیکردکهروزیاینساختاردگرگون
جنگهازادۀساختاراجتماعیهستندوبایدامیدواربودوپی 
«عقیدهدارندکه 
دهایاستابدیوغالباًمفید»(بوتول .)22:5631 ،متأسفانهمطالعهوتحقینقانندکی
شود.بدبینانمعتقدندکهجنگپدی 
دربارۀجنگومسائشمربوطبهننارائهشدهاست؛اماامروزههرفنردیبناانندکمطالعنهونگناهیگنذرا،نادرسنتی
میشودبابررسیدرستجامعنهشناسنی
یتوانددریابد.ازهمینرویدراینمبح سعی 
گروههارام 
یهایاین 
ش بین 
پی 
تهاونتای ونثارجنگدرجامع ننروزبیانشود .
گوشهایازعی 
جنگدرترجم تاریخیمینی 
2ـ4ـ 1علل شروع جنگ
عیشنغازجنگمتفاوتبودهاست؛امابیشترینوبارزترینعیتهناینغناز جننگدرتناریخیمیننیدرادامنهبینان
میشود .

2ـ4ـ1ـ 1کسب قدرت و یا تحکیم و گسترش آن از شیوههای مختلف
یکننند.
انسانهاستکهبنرایکسنبننبسنیارتنالشمن 
ویژگیهایبیشتر 

دوستداشتنجاه،مقا،وقدرتیکیاز
یتواندبرایابزارسیطهاستفادهشود(هینندس.)2:5610،بسنیاریازجننگهنابنرای
قدرتدرجایگاهتواناییصرفم 
خواستهایدرستونادرستخودمیتواننددستیابنند.یکنیازابزارهنای

نگونهبه
کسبقدرتاست؛زیراافرادای 
ما قدرت،نیرویانسانیونظامیبسیاراست.فرمانروایانهمیشنهدرپنیافنزایشنینرویانسنانیونظنامیخنویش
یفرماید«:اِنَّاالِنسنانَلَیَطغنی
یکردند.خداونددرقرننمجیدم 
یشدندوطغیانم 
بودهاندوباافزونیایننیروهامغرورم 

ینیازببیند(عیق1:و.)3برایاینموضوعدراینکتنا 
یکندازاینکهخودراب 
اَنرَءنهُاسْتَغنی»بهیقینانسانطغیانم 
شاهدهایفراوانیوجوددارد .

«از امیر ابوالفوارسبنعضدالدولهلشکرخواستواودوهزارسوارگزیدهازانجادعنر منددفرسنتادوفنایقبنا
جمعیانبوهبدوپیوستوچندانلشکرجم شدکهکوهوهامونبرنتافت»(جرفادقانی.)47:5647،
«درینحالطاهربنالفضشناحیتصغانیانراازابوالمظفرمحمدبناحمدمحتاجشدهبودوبهتغیّبدروالینتاو
نشسته»(همان.)37:
«اییکخانمستعدّکارشد...لشکریفراه نوردکهکوهوهنامونازننبنهجنوشنمندوفضنایجانانازکثنرت
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جمعیّتایشانتنگشد»(همان.)561:
«ابوالقاس بدینسخنالتفاتننمودوبهغیب رعاعوکثرتاتباعمغرورگشتوبرحولوقوّتخویشاعتمادکرد
وازعواقبخطروتاوّروخوات بغیوتنمّرغافشماندومصافبیاراستوجنگرابسی کرد»(همان.)533:
«چونعبدالمیکبننوحوفایقازننهزیمتبهبخارارسیدندوبکتوزوننیزبدیشانپیوسنتولشنکرهایمتفنرق
جم شد،دیگربارخیالاستقاللوامیدانتعاشوطم ارتیاشپیشگرفتندواندیش استینافمنناجزتومبنارزتبنر
مزاجایشانمستولیشد»(همان.)516:
«اصفابدشاریار...بهکثرتلشکرووفورمالمغرورشدوسپاهفراه نورد»(همان.)272:
«اوازسرنخوتوسکرتغروربهکثرتاتباعواشیاعخویشازشاربیروننمدوبهاعتمادقوتابطالوشنوکت
افیالبهمقابیتایستاد»(همان.)243:
بهجمیگیجم کردوباپنجاههزارعنانازجیحونگذرکرد،مغروربهحولوقدرتقندرخان
«ولشکرماوراءالنار 
وکثرتعدیدوبأسشدیدوحبشمتینوبسطتوتمکیناو»(همان .)211:
2ـ4ـ1ـ 2غیرت و حمیّت
غیرتازکماالتومیکاتانسانیواخالقیاستوبهمعنیحفظونگاداریناموسونبرویفنرداسنت.کناربرد
جنگهایتاریخبهسبباستفادۀنادرستحمیّتوغیرتبین
یشود.بسیاریاز 
نادرستغیرتموجبفسادوتباهیم 
میتهابسیارگرانتما،شدهاست .
گروههارویدادهاستواینغیرتبرای 
افرادو 
«ازسرحمیّتبرنشستند...چونپروانهخودرادرنتشدمارانداختندوننلشکرهاازممکنبیرونتاختند»(همان .)12:
«چونمأمونبنمحمدوالیجرجانیهازینحالنگهشدنتشغیرتدرنااداوزبانهزدوقینقواضنطرا حمیّنت
برومستولیگشت،جَمَراتلشکروأنجادِحش خویشراجم کردوایشانراباحشمیبسیاروطایفنهای...بنرسنر
خوارزمشاهفرستاد»(همان .)560:
2ـ4ـ1ـ 3طمع
یشود.پیامبراکر(،ص)دراینبناره
چگاهسیرنم 
صبودنبهاموالودارایی دیگران است.انسانطم کارهی 
طم ،حری 
یفرماید:إیّاکُ وَالطَّمَ َفَإنَّهُهُوَالفَقرُالحاضر؛ازطم بپرهیزیدکهفقرنمادهاسنت(شنیروانی.)571:5630،حنرصو
م
بهسویگناهانمختیفیمانندظین ،غصنبوخیاننت
طم ،انسانرابهورط نابودیوهالکتمیکشاند؛زیراانسانرا 
یدهد .
سوقم 
«طم خاندرمیکخراسانوسریرنلسامانبهاستحکا،پیوستوحرصاوبرتنجّنزنناطمناعوتنورّدننبقناع
زیادتشد»(جرفادقانی .)36:5647،
«فترترأیوطم خا،وفرطوقاحت،اورابرننداشتکهپیشانیبهکاربازناادورویبهبخارانوردتابرسبیش
تحکّ وتغیّبمیکنوحرابادستگیردوسدّیازتاوّردرپیشحمی کراهیّتاوکشد»(همان .)500:
«نصربنالحسینبنفیروزان،بهسببقحطیکهدروالیتدیی حادثشدهبودبهوالیتایشانافتنادودروالینت
طام شدولشکریبرسرایشانفرستاد»(همان .)221:
2ـ4ـ1ـ 4انتقام و جبران حقارت
نقصهاودیدنبرتریاشخاصدیگر،دربعضیمنشأاحسناسحقنارتمنیشنود.
شکست،تحقیر،ناتوانیجسمی ،
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یطیبیامریکنامالًغرینزیاسنت»(اسنپربر:5643،
کمالطیبیومقابیهباحقارتازطریقبرتر 
«تالشبرایرسیدنبه 
یشودتبدیشایناحساسبنهعقندۀحقنارتاسنت...در
)50؛ اما«ننچهدراینفرنیند،غیرطبیعیونابانجارمحسو م 
یشود»(همان)52:واگرازقدرتوموقعیّتیبرخوردار گردد
یهایمتوسشم 
اینجاستکهفردبرایجبرانننبههروسی 
یمیزند.

یکندوخساراتبسیاریبهاجتماعبشر
ازننااسوءاستفادهم 
«چوناستادابوعییعار

بهجرجانرسیدواستیالءاوباشواستعالءاراذلدید،ازبقایایقومیکهبنهخراسنانیان

دستدرازیکردهبودندومستغرورگشتهوسربهبطالتوبسالتبرنورده،بهتالفیننمشغولشد...بعضنیرابنر

درختکشیدوبعضیرانشان تیرکردوقومیرابرتیغبگذرانید»(جرفادقانی .)16:5647،
«ازهرجانبیفوجیکمینبگشودندواذنا ورجّال خوارزمشاهرابهتیغانتقا،گرفتند،بعضیرابکشتندودیگنران
رانوارهکردند»(همان .)560:
2ـ4ـ1ـ 5خشم ،نفرت و دشمنی
جنگهادارد«.نخستینحمنالتخشن سنختوشندیداسنت»(تناوریس،
خش ونفرت ،تأثیربسزاییدرپیدایش 
قدرتطیبدرفرنینندکسنبقندرت،احسناس

یهامیانجامد.فرد
یکهبهنابودیپیوندهاودوست 
گونها 
به 
)60:5611؛ 
نگوننهباعن ننابودی
یبخشند(اسنپربر)42:5643،واین 
کینهودشمنیمرد،راتحریکمیکندوبهننمشروعیّتمن 
یشود .
انسانیّتم 
«ازسرغیظشارراغارتکرد»(جرفادقانی .)543:5647،
«طاهربنزینبودیگرقوّادوامراءخی ...سرایرایشانبهمباغضتاوونفرتازومایشگشت،عصاب عصنیانبنه
پیشانیبازبستندوشاریکهداراالمارهبودبهدستفروگرفتند»(همان .)255:
یپذرفت»(همان .)673:
«ونفرتهمهازعوادیمضرّتوغوایشمعزّتقابوسنقصاننم 
«ابوالفوارسبرادراوبهکرمانمقی بود،میانهردوبرادرمشاحنتیظاهرشدوبدانرسیدکهسیطانالدّولهلشنکری
بهکرمانفرستاد»(همان .)632:
2ـ4ـ1ـ 6غارت و کسب غنیمت
هنگامیکهگروهمااج درزمانجنگبهبرداشتن،سرقتوچپاولاموالوداراییافرادبپردازد،درحقیقنتنننانرا
غارتکردهاست .
«ابوعیینسفیرابهاستخراجوجوهواستحثاثاموالفراداشتتادستظی ومصادرهدرازکنردوخطّن خراسنانبنه
اسرهابغارتیدورعیّترابهممکنوناممکنمطابقتکردتاخوندررگوضی وشری بنگذاشت»(همان35:و .)32
«اوباشواراذلننقو،دستتعدّیوتطناولبنهأذننا حشن اودرازکردنندوبعضنیبننهرابغارتیدنند...چنون
سی الدوله...حرصغالبوطم کاذ ایشاندرنابوسیباتباعخویشبدید...دانستکنهاغضناءایشنانازسنر
فهایازلشکرپیرامننناوباشدرنمدندوهمهرابنهقتنشنوردنند»
رضایتوسکونایشانموجباغرا...بفرمودتاطای 
(همان541:و .)543
مالهایموفورورغایبنامحصوربهدستنمندو...سنیطانراازدینارهنند
«لشکراسال،راازانفالوغنای ایشان 
ممیکتیمسیّ شدکهعرص خراساندرمعر

ننناچیزبود»(همان .)203:

«اوباننلشکربهدرریرفتودستبهنابوغارتدرازکردولشکردیی ازننسببدربالیعظنی وغنالی
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شنی افتادند»(همان .)613:
قیعهایکهدیدبستدوخرا کردوسبایاوغنای ننبرداشت»(همان .)612:
قیعهایکهرسید،هر 
«دراینمسافتبههر 
2ـ4ـ1ـ 7علتهای مذهبی و عقیدتی
یداند.همینمسئیهباعن شندهاسنت
دیناسال،،داعی جاانیداردوخودرامتعیقبهمیّتوقو،یانژادخاصینم 
پناانکردنعیت
جنگهاهمانندسرپوشیبرای 
عدهایازاینموضوعسوءاستفادهکنند.نناناینموضوعرادربیشتر 
که 
یدادنند.فنردخودکامنهبنااعتقنادی
یگناه،قنرارمن 
چپاولثروتمیتهاوکسبقدرتوقتشعا،مرد،ب 

اصییجنگ،
یدهد(اسپربر)42:5643،وبهسنبب«وجنودنداشنتن
دهایشری واصیشنشانم 
جیوهدادنایناحساسات،ننراپدی 
بینشوجسارتوشاامتدرمرد،،زمینهوبسترما پیدایشواسنتقرارنظنا،اسنتبدادوخودکنامگی»درجامعنهبنه
نمونههایزیرمثالهاییدراینبارهاست :
ینید(همان .)41:
وجودم 
«تانننواحیراازخب اهششرکپاکگردانیدوبساطدینوشریعتمحمّدیبگستردواهشننبقعنه رادربقع ن 
اسال،کشید»(جرفادقانی .)244:5647،
«نیتغزویدیگرمحقّقکردکهاعال،اسال،بدانمرتف گرددورایاتشرکوکفربدانمننتکسونگونسنارشنود»
(همان .)232:
«ازجانبچینلشکریباصدهزارخرگاهبهمخاصمتاووقصدبالداسنال،بینروننمند...طغنانخنانازاطنراف
ممالکاسال،ازبارمدافعتایشانخواندوازانصاردینومطوّع اسال،صدهزارمردجم کرد»(همان .)632:
انداختند،سرهاوداعتنکردهوجانهابهعتا قالنب

«قر صدهزارمردازمَرَدۀکفّاربرفضایننمصافبرزمین
یکردنند...بنهدسنت
طالبمفارقتشده...وقر صدهزاربردهازذراریوجواریایشانکهدرحسنباماهبرابریم 
اهشاسال،افتاد»(همان .)633:
«وهرسال،نیّتغزویدردیارهندازبراینصرتاولیاءدینوقم اعداءاسال،نذرکردوننراوسییتنظا،مینک
وقوا،دولتوسالمتحالوثباتکارخویشساخت»(همان .)512:
فهایازجنودهننودکنهبنرنکنا،ونجنا،اینن
«سیطانرادیگربارهزّتغزوونشاطمجاهدتمتجدّدگشت...طای 
حدودبعی وفسادوفسقوعنادبرخاستهبودند،همهراطعم سیوفوعرض حتوفکردوبهتطاینرننمواضن از
خب ونکدایشاناحتسا جست»(همان .)250:
بهمثش،منناف منادیو...بنهوجنودنمدنند.پنساز
مقابیه 
گانهترسی ،
جنگهانیزبهعیتهایدیگریمثشبی 
بعضیاز 
بررسیمیشود .

بررسیعیشجنگ،اثراتاجتماعیجنگدرجامعه
2ـ4ـ 2اثرهای اجتماعی جنگ
2ـ4ـ2ـ 1جنگ و جمعیت
جنبههایما جنگاست.درهرجنگ ،تعدادزیادیازافرادمااج یاهجو،واق شدهکشتهوزخمی
کشتار،یکیاز 
گاهشانیعنیپیروزیامغیو بودنمتغیراسنت«.نتیجن اصنییجننگ،ایجنادزمین ن 
شوندکهتعدادنناانسبتبهجای 

م
ی
یشود.بنابراینپنسازجننگخنودرا
مناسببرایافزایشمرگومیراستوبیشترموجبکاهشموقتیزادوولدم 
افزونبراین«ترکیبجمعیتنیزتحنتتنأثیرجننگقنرار
یبینی (».بوتول .)10:5631،
بایکنقصانجمعیّتیمواجهم 
یشوندوزناننناابهاجبارهمچونهمد...،در
چونازلحاظتاریخیمردانسربازکشتهویابهبردگیگرفتهم 

یگیرد؛
م
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مطیبنمونههایفراوانیاستکنهدرقسنمتهنایمختین 

یگیرند»(کاپیو.)35:5613،گواهاین
اختیارفاتحانقرارم 
ترجم تاریخیمینینمدهاست .
یرفتندونفاضاتلشنکر
«خیقیبسیاربکشتندوراهاجتیازاوبرمنازلحش غزبود.غزیانچندمرحیهبرعقباوم 
یبردند»(جرفادقانی .)306:5647،
یکشتندورحشوثقشبهتاراجم 
رام 
یربودندودرزیرپایپست
«وجویهایخوندرصحرایننمیحمهبراندند.فیالنجنگیبهخرطو،سوارانرادرم 
یکردندتاخیقینامحدودوجمعینامعدوددرننمعرکهفناشد»(همان .)525:
م
«امیرسی الدولهحمیهکردوازمیغتیغسیال خوندرکوهوهامونبراندوچارۀ سبزارنگبناتهنندازگیگونن 
خونابناءحر ارغوانیکرد»(همان .)537:
«جمعیازمعارفاواسیرکردندوخیقیرابهشمشیردرنوردندوسازوبنگاهایشانبهتاراجدادند»(همان .)536:
«دروقتانتصافروزبهتیغانتصافقر پن هزارجیف کفّاربرصحرایننمصافطعمن کنال ونجعن ذئنا 
کردند...وچیپالرابااحفادواوالدواقار وجمعیکهازبِطان اواعتباریداشتندبگرفتندودرکمندقارواسرپیش
سیطانکشیدند»(همان .)203:
«ازخونقرط سرخدرسرعذراءقیعهکشیدند»(همان .)623:
«چندانخونبریختندکهنننارزخّاروجویخونخوارازحک طاارتبیرونشدومشنار ننبنرهنرشنار 
حرا،گشت»(همان .)663:
«نصربهتأدیبوتعریکهمهقیا،نمودوجمعیرابهقتشنوردوخیقیرانوارهکرد»(همان .)630:
یچکید»(همان .)631:
«همّتهابرگماشتند...چندروزدر...ضر مَناحرحیوق،خونچونصَو أنواءوذو أنداءم 
یشمارازلشکرخنوارز،بنرصنحرایننرز،
«چونروزبهوقتزوالرسیدازصدم خیولوزحمتفیولخیقیب 
یجانگشتهبودندوباقیرویبههزیمتنورده»(همان .)641:
ب
«ازغزنهبیروننمدونوازۀقصدجانبیدیگربرنوردوناگاهدرسرایشانافتادوشمشیردرایشانبسنتوخیقنیرا
بهفنانورد»(همان .)613:
2ـ4ـ2ـ 2جنگ و اقتصاد
یکه«طبنقبعضنیازنظرینههنای
گونها 
به 
اقتصاد،یکیازما ترینواثرگذارترینواثرپذیرترینمباح جنگاست؛ 
هرجامعهایکهبخواهدجننگ

تما،جنگهاهستند»(بوتول)63:5631،؛زیرا

بسیارما ،عوامشاقتصادی،عیتاساسی
رانغازکند،چهجوام بدویوچهمدرن،همهبایددرشروعجنگ،سرمایهایبنرایادارۀسنپاهیانوتنأمیننذوقنهو
هابرابربانغازجنگوشروعحمیهایدیگربودهاسنت.


انباشتثروتدرخزانه
اسحیهو...داشتهباشند.ازهمینروی،
ننمدنسطحتولیداتکشناورزیو
جنگزدگی،بیکاری،پایی 
جنگبرایبعضیازافرادچیزیجزضرروزیاننوارگی ،
شدنراههایارتباطیوتجارتیونداشتنتجارتدوطرفهنیست.البتهبرایگروهیدیگنر،گنروهپینروز،


مسدود
دامی،
راههنای
دستنوردناسیرانوبنندگان،گشنودن 
درظاهرمناف وسودهایبسیاریداردکهجم نوریغنای وثروت،به 
نمونههااشارهشدهاست :
تجاریو...راازننجمیهمیتوانبهشمارنورد.درترجم تاریخیمینینیزبهاین 
«درفُرض جرجانقحطبرخاستوطعا،نایافتشد»(جرفادقانی)261:5647،
راههابستهشدومادۀغالّتواقواتمنقط گشت»(همان)213:
« 
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«راهقوافشوتجّارمیاندیارخراسانوهندوستانگشادهشد»(همان)652:
2ـ4ـ2ـ 3آشکارشدن ارزشها
یشنود«.شنرایطجنگنیو
ارزشهاوصفاتپسندیدهدرجوام من 

جنگ گاهی باع تجیّیونشکارشدنبعضیاز
یشودکهمرد،جامعه ،هویّتوحیثیّتمیّیومذهبیوهستیخودرادرمخناطرهببیننند وبننابر
تجاوزدشمنباع م 
معیاردینییاسیاسییافرهنگییااقتصادیبرایمقابیهباننرفتارخاصیرانشناندهنند»(ادیبنیسنده.)567:5643،
یرسانند .
افراددرجنگ،شجاعت،پایداری،فداکاری،صداقتوایثارگریوازخودگذشتگیرابهاوجم 
یشندسندّمجاعنت
«اصحا قابوسدرننبؤسنفوسشری خودرابهاندکبُیغهایقان کردندوبدانچهمیسّرم 
یکردند»(جرفادقانی .)261:5647،
م
«قر دوماهدرننمحاصرت،مصابرتنمودولشنکردیین درننحادثنهپنایبیفشنردندوسنربازیهناکردنندو
یدویدندوبهننوکتینرسننان
دستبردهانمودندودرننمصادماتازصدم شمشیرنتافتندوچوننفسپیشاجشبازم 
یشکافتند...چونمدتمُقا،لشکردرگرگانامتدادیافتقحطبرخاستومادّۀقوّتکهمددحیناتبنودبرینده
مویم 
یرفت»(همان .)15:
شدوکاربهجاییرسیدکهنخال جوباگشخمیرکردندوبدانسدّرمقیم 
«قر بیستهزارمردازمطوّع اسال،ازاقصایمناوراءالنّارنمندهبودنندومنتظنرایّنا،حرکنتسنیطاننشسنتهو
شمشیرهاکشیدوتکبیرمجاهدتزدهو...باننجبّغفیروجم کثیرازسرشوقسعادتوحرصشاادتبهاشداق
ننمخاوفوافواهننتنای فرورفت»(همان .)641:

2ـ 5روانشناسی جنگ در ترجمة تاریخ یمینی
روانشناسنینینز
جنگازنظرروحیوروانیبرافرادجامعهبسیارتأثیرگنذاراسنت؛بننابراینالز،اسنتازدیندگاه 
روانشناسانمعتقدندکهجنگازخصوصیاتطب بشریاست.مطنابقاینننظرینهبشنرفطرتناً
بررسیومطالعهشود «.
یبنودنجننگو
درندهخوومتجاوزاستبنابراینجنگاجتنا ناپذیراست»(ادیبیسنده .)57:5643،پنذیرش غرینز 

یشود؛البتهگفتنی است
یبودنپرخاشگریباع تبیینوتوجیهعیشجنگوبسیاریازرفتارهاینادرستانسانم 
فطر 
روانشناساناهمیّتوتأثیرتعیی وتربیتوانتخا شایست افنرادبنرایرهبنریجوامن راپذیرفتنهانند.
کهبسیاریاز 
زهجوییمسیّ استولی غالباًنتشی زینر خاکسنتر
افرادیمانندپیروانفروید«یقینکامشدارندکهدرهم ماوجودستی 
صورتخصومتنسبتبهپدردرنیدوسپسمتوجهتما،گروهگردد.اینغریزه

استوممکناستدردورۀکودکی 
به
یکند» (کالین برگ)526:5633،؛هرچنندممکنناسنت«برخنیازافنراددیگنر
انتقا،جوییرادرفردتقویتم 
میشبه 
حالتهایمنفعالنهبهخودگرفته،دچارحالتیأسوسرخوردگیوافسردگیگردند»(ادیبیسنده.)551:5643،اگنر

زمانهاودربعضیمنناطق
یرسدکهچراتعار هادربرخی 
ایندیدگاهونظریههادرستباشد،اینسؤاالتبهذهنم 
مشارکتکنندگان،مورّخانو متخصّصانعینو،اجتمناعیدر شنروع بسنیاری ازتعنار هنا،بارهنا

جاانبیشتراست؟
یرسند
محاسبهشدهصورتگرفتهاست.بهنظرم 

یکنندکهجنگبراثربرخیتصمیماتنگاهانه،خردمندانهو
مشاهدهم 
کهتعار

مسیّحانهبیشترمانندابزاریاستکهبهطورعمدیوازرویقصدوهدفبهکارگرفتهشدهاست.ازخن ود

یاندازدوچنرا
میتوانپرسیدچرانقط نغازیندیدگاههنجاری،برخیازمتخصّصانرفتارشناسیحیوانیرابهاشتباهنم 
تحییشننااتحتتأثیرمشاهدۀنادرستپیشیننناا ناینکهتمایشداردهمهچینزدرجننگراغیرعقالینیبدانند نقنرار
یدهندکهمسئی اساسیدرمیداننبرد...تحتتنأثیر
یگیرد؟تجربههایجنگجویانومطالع رفتارهادرجنگنشانم 
نم 
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یشنود؛بیکنهبنرعکس،منان پینرویسنربازانازغراینز
غریزۀطبیعیانسانبرایپرخاشگریونفرت،قاعندهمنندنمن 
یگردد(کاپیووونسن 41:5613،ن.)43نیافراردربنینحیوانناتمتنداولتنروراین تنرازپرخاشنگری
یشانم 
طبیع 
نیست؟ بهطورکیی،جنگچهامریفطریباشدوچهابداعبشری،متأسفانهاثنراتبسنیاربندیبنرسنالمتونرامنش
روانیجامع بشریخواهدداشت .
بیماریهاونابانجاریهایروانیعوامشمختیفیدارد؛ازجمیهعوامشاجتماعی،فرهنگی،ارثی،عاطفیو«...کنهاینن
دورهایاززنندگی
یتوانندسببایجادبیماریرواننیگردنند.درهنیچ 
بهتناایییادرارتباطبایکدیگرم 
عوامشهریک 
یهاواختالالتروانیبهوسعتوگستردگیدورانجنگنیست.دلیشاینفزونی
اجتماعیمرد،یکجامعه،نماربیمار 
یهایروانیدرحینجنگعوار
نابانجار 

روانشناسی...جنگننوعیضنربه
وفشارهایناشیازنناست.ازدیدگاه 

یتواندتأثیراتنسبتاًعمیقیبرافرادبگذارد»(ادیبیسده .)563:5643،
()Traumaبهحسا نوردهشدهاستکهم 
2ـ5ـ 1اختالالت روانی (نورزوسایکوز)
بهه خوردگیاعصا واختاللروانیاست».یکنوعبیماریاستکه«بنهعاطفنه،احسناس،اخنالقو
« .5نورز ،
ینورد»(حکمنت،
یموازننهونامتعنادلبنارم 
یرساندوشخصراعجینب،غیرعنا دی،بن 
عاداتاجتماعیانساننسیبم 
.)41:5640سایکوز،ازدوکیم یونانی«»Psycheبهمعنایروانو«»osisبهمعنایوضعیتغیرطبیعنیتشنکیششنده
است( .)https://fa.wikipedia.org/wiki
نمونههاییازایناختاللدرترجم تاریخیمینینمدهاست :

«احوالهمهازتحسّروندامتمتبدّلگشت»(جرفادقانی.)544:5647،
نامهایبهپسرنمدکهپدربهمر
« 

حَرَ

مبتالگشتولباسیأسپوشید...دامندرکشیدوسربتراشیدوخنودرا

درنتشانداخت»(همان203:ن.)250
«اوازهول...خنجریکهداشتبرکشیدوسین خویشفرودرید»(همان.)244:
«خودرادرمیانن افگندندتامگرکثرتن وغزاراتموجواقیوحامیایشانشود»(همان.)610:
«کیچندخنجربیرونکشیدوزنخویشتنرابهقتشنورد،پسشک خویشرادرید»(همان).
2ـ5ـ 2اضطراب و ترس
ترسواضطرا ،یکیازعوار

روحنیورواننیجننگاسنتکنهاثنراتمنفنیبسنیاریبنرنرامنشواعمنال

مطمئنبودنازاوضاعواحنواالتپیرامنونخنوددچنار

فیزیولوژیکیافراددارد.فرددرهنگا،نشفتگیشدیدبهسببنا
یتواننددر
یکنندونمن 
یشود؛اینترسسیست دفاعیشخصوقندرتتعقّنش وتفکّنراوراضنعی من 
ترسشدیدم 
شنمدهدرستعمشکند .
رویاروییبامسائشپی 
«نوحازحدوثاینمشکشمبا ووقوعاینحادث معضشهراسانومضطر گشتوشاربازگذاشتوبهجنانبی
متواریبنشست»(همان.)31:
یخایید»(همان.)534:
«غمناکشدوازننغصّهانگشتحزازتوغیظم 
«متحیّرشدندوانواعرعبوخوفبرمزاجایشاناستیالیافت»(همان.)547:
«حیرتمستولیشدوترسوهراسغالبگشتوجاانبرهمهتنگنمد»(همان.)541:
«هولوفزعمُسک تماسکایشانبستدوخوفورعبعرص سین ایشانفراگرفت»(همان.)236:
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«متردّدمیانخوفورجاومترقّبطوارقبالوصواعقعَنا»(همان.)616:
«سرگشتهومتحیّرگشتوخورشیدرأیاودرعقدۀ ننوساوسبهدرج کسوفرسیدوخفیرتدبیراودرتیهتفکر
شاهراهصوا گ کرد»(همان .)506:
2ـ5ـ 3فشار روانی (استرس)
فشارروانییااسترسیکیدیگرازمشکالتفراگیریاستکهپسازوقوعحوادثدربنینافنرادبسنیارمشناهده
میشود«.هرنوعفشارروانییاجسمیراکهدرج ننازنظرقدرتیاتداو،ازحدظرفینتسازشنیارگانیسن فراتنر
رودوبهناسازگارییااختاللمنجرشوداسترسگویند»(باترا.)1:5641،استرستادیدیجدّیبرایسالمتیاستو
یشنودوهمچنونسندّیدربرابنرپیشنرفت،ایفناینقنش
کاهشلذتوبارهوریفردازیکزندگیپربارمن 

«موجب
یکند»(همان) .
م
«روزروشنبرچش منتاریشدوخوا وقرارازمننبرفنتوامیندحیناتمنقطن گشنت...وهمنهشنبدر
هواجسننمحنتووساوسننوحشتمُسامِرنجو،ومُساوِروجو،بود،دلیغمناکوچشنمینمنناکوجنانیبنر
شُرُفهالکمترصّدننکهبهوقتصبحمحذورواق شودوحادثهنازلگردد»(جرفادقانی .)44:5647،
ندبهایوقربتیاسنتینافاتحنهایکربتنی؟و ...بنا
أدبهایاستیاموجب 
«منمتردّدکهضیافتیاستیانفتیومخافتیو 
ینرا،برنشست .نهبنانراتمالکعنانممکنونهدستراقوّتتماسکتازیانهباقی»(همان44:و .)41
قیقیتما،ورمقیب 
«وبیمیکهدرصمی دلاومتمکّنگشتهوخیالیکهبهحواشیخاطراومتطرّقشدهونوازعظنونعنانطمأنیتو
سکونازدستاوبستده»(همان .)530:
«الیکخانبعدازهزیمتبیخباوالیتخویشرفتبرغصّ ننوهنمتیاّ ودراضطرا ننعجنزمتأسن ...تنا
ازینغصّهبرفراشِمرگافتاد»(همان .)637:
2ـ5ـ 4نفرت و تنفّر
نفرتوتنفّرازدیگرعوار

یتوانندباشند.تنفّنر،احسناس
جنگهایجدیدیمن 
جنگاستکهمنشأوسرچشم  

دوستنداشتنشدیدیاستکهفردممکناستنسبتبهاشخاصمتجاوزدرخودبیابد.درترجم تاریخیمینینیز بنه

نناشارهشدهاست .
«نفرتلشکرزیادتشدوهمهدلبرخی ربق طاعتاوناادند»(همان.)671:
نههابهحقداونغشتهشد»(همان.)674:
دلهاازوبرمیدندوسی 
«خیقیبردستاوبهفنارسیدندو 
2ـ5ـ 5بدگمانی و حسادت
کندوبهراستیسنمّیماینک

یاندازدونابودم 
ی
بدگمانیوحسادتازنثاردیگرجنگاستکه«روابطرابهخطرم 
بزرگترینموان همکاری،تعاونواتحاددریکاجتماعاسنتو
است»(مرکش.)1:5614،بدگمانییاسوءظنیکیاز 
جنگهایویرانگربزرگیراروشنکردهاست .
یشود.گاهییکگماننادرستنتش 
مان اعتمادبهدیگرانم 
سوءالظنّومخافتنفتعاقبتوهراسوخامتخاتمتوقر عادبهحادث برادرعذریناادوبنهعیتّنی
«ازسر 
تمسکجستوازاجابتنندعوتتخیّ نمود»(جرفادقانی.)575:5647،
«نوحراازاینجرأتگمانبدافتاد»(همان.)36:
«ازرویمناقشتوحسدتااوننمودندورگبازگرفتند»(همان.)15:
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2ـ5ـ 6حیله و نیرنگ
مکرونیرنگنیزازاثراتجنگدرجامعهاست.در دیدگاهحضرتعیی(ع)انسانمکرکنندههمچونشنیطان اسنت؛
یکنننددرواقن مغینو هنواینفنس
زیرابارزترینصفتشیطانولشکریانشمکروفریباست.کسانیکهنیرنگمن 
نگونهنمدهاست :
خویشهستندونفسامّارۀنناابرایشانمسیّطشدهاست.درترجم تاریخیمینیای 
«بهتجسساحوالوتعرّفازمسالکوبح ازمقادیرلشکرمشغولاست»(همان.)572:
شمسالمعالیقابوسمشحونبود»(همان.)221:

ینمودودلوضمیراوبههوای
«باایشانبهظاهرتودّدیم 
«اورابهانواعحییتوخدیعتبفریفتندوبهکمندمکربهخودکشیدند»(همان.)277:
«بهوجوهحیشوانواععیشسیکجمعیّتایشانبگسستوهمهرابهقتشنورد»(همان.)616:
2ـ5ـ 7اسارت
تأثیرمیگذاردوحتّنیگناهیباعن منرگ

انسانها
اسارتیکیدیگرازاثراتجنگاستکهبسیاربرروحوروان 
تهنای
یتوانموقعیّ 
یکند؛بهدشواریم 
تهایی استکهدرافراد ،ناکامی ایجادم 
یشود«.اسارتیکیازموقعیّ 
شخصم 
دیگریراتصّورکردکهبتوانندبیشازاینسببایجاداحساسناکامیودرماندگیدرفردشوند»(نورباال .)55:5647،
روانشناسینیست؛ امانگاهییافتنفنردازاسنارتشبنه واکننشهنایعناطفیمتفناوتیمثنش
اسارتخودازمسائش 
روانتنیمیانجامد.اسیرشدندردسنتدشنمن،ضنربهای
واکنشهای 

روانشناختیو
واکنشهایبرخاستهازمشکالت 

میکندکهموجنبکناهشنینرویرواننیوجسنمانیاوخواهندشند (همنان 52 :و)56؛ بننابراین
روانیبرفردوارد 
بهمطالعاتانجا،شده،هم اسیراناختالالتیماننداضطرا ،افسردگی،ضع جسمانی،اسنترس،حنواسپرتنی،


باتوجه
جداییازواقعیتوحتیترسازبازگشتبهوطندارند وتنااگروهاندکیازنناابرایناختالالتمیتواننندمسنیّط
نمونههاییدرایننبناره
ستهایپشتسرگذارند .
دورههایعمربهشیوۀدرستوبای 
شوندوایندورهرانیزمانندسایر 
عبارتاستاز :
«لشکرخص ازپیاودرنمدندوحمیهکردند...خیقیبسیاربهقتشنوردندودیگرانرادرسیسنی اسنارکشنیدندو
بهبخارافرستادندوچونبهحضرترسیدندایشانرابهرسواییتما،ومذلّتیعظی بهمیانبخارابرنوردندومخانین شنار
بازنمدندودوکهایزناندردستایشانناادنندوبنهاسنتازاءوسنخریّتاغنانیواهناجی

بامعازفومالهیپیشایشان
یگفتندپسهمگنانرادرقیع قاندزمحبوسکردندتابرخیبهاسوَءحالبهفنارسیدند»(جرفادقانی .)41:5647،
م
ابنغریررابهدستنورد...ایشانرابهقیع جردینبردندودرمجیسیانداختندکهاگردرخوا خیالننوحشت
« 
بدیدیزندگانیبرومنغّصگشتیوروزبرچش اوتاریکشدیوجاانبروتنگنمدی»(همان .)563:
«اصفابدابوالفضشرابگرفتومحبوسکردودرحبساوبودتاوفاتیافت»(همان .)221:
«وبهحبشاسارمحک ببستند»(همان.)277:
تهایانطباقیفیزیکی،روانیواجتماعیفشارهایروانیزیادیاحساسمیکنند.افرادبهعیش
اسرابهعیتمحدودیّ 
مختی ازجمیهساختارهایشخصیّتیگوناگون،واکنشهایمتفاوتیدربرابرننازخودنشانمیدهند(نوربناال:5647،
)55؛اماافرادینیزهستندکهاسارترافرصتیبرایخودسازیوتاذیببهشنمارمنینورنندودراینندورانمراحنش
کامییازرشدومسیرتعالیعرفانیوکمالشخصیّتیراطیمیکنند؛مراحییکهدرشرایطعادیشایدهیچگناهبندین
؛البتهبهطورکیی،بازنیزچارۀجنگ،زشت،کریهوزجرنوراست .

یتوانستندننرابپیمایند
صورتنم 
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3ـ نتیجهگیری
انجا،شدهدرترجم تاریخیمینیوباتمرکنزبنرمسنائش
یهای 
توجهبهبررس 
شروعجنگدرعصرغزنویان،با 

عیتهای 
روانشناسیجنگ،عبارتاستاز)5:کسبقدرتوتحکی ننازروشهنایمختین ماننندداشنتن
جامعهشناسیو 

یکنردن)1،خشن ونفنرت)3،غنارتوکسنب
نیرویانسانیونظامیبسیار)2،غیرتوحمیّت)6،طمن )7،تالفن 
غنیمت)4،مسائشمذهبیوعقیدتی.درحقیقتاینعوامشباانههاییبرایکسبقندرتوچپناولمینتهنادردسنت
یبردند .
یتاختندواموالوداراییمرد،رابهیغمام 
نهام 
سالطینوقتبود؛ننانبرکشورهاوسرزمی 
نگونهمنیتنوانبینانکنرد)5:تغیینراتوتحنوّالتدرجمعیّنت)2،
اثرهایاجتماعیجنگدرجامع ننروزراای 
ارزشهاوصفاتپسندیدهدرجامعه .

اقتصاد)6،تبیوروتجیّی
انسانهااثرگذاراست.نثار ننباتوجهبنهترجمن تناریخیمیننیعبنارت
روانشناسیبرروحوروان 
جنگ ازدیدگاه  
استاز)5:اختالالتروانیوایجادوضعیّتغیرطبیعیدراشخاص)6،ایجاداضطرا وترس)7،نفرت)1،بدگمانی
یشدوبنه
وحسادت)3،مکروحییهونیرنگ)4،اسارتکهگاهیباع ایجاداحساسناکامیودرماندگیدرافرادم 
یانجامید .
مرگشخصم 
یتوانداثنراتننابودگرجننگبنر
چکسنم 
نشکارشدننتای جنگ،نادرستیادعاهایحاکمانمعیو،شدهاست.هی 

با
باانههایمختی واهداف
جاهطیبوسودجوهستندکهبا 
دورهای،افرادی 
جامع بشری رامنکرشود.همیشهودرهر 
یخواهندبرطبشجنگبنوازندتابهمکایدشیطانیخوددسنتیابنند.امنروزنینزماننند
پستمانندکسبقدرتو...م 
یشنود.
یکند؛اهدافهماناهدافاست.حوادثشبیهیکدیگراستوتناریختکنرارمن 
گذشتهاستوتفاوتیفرقینم 
امروزنالتواسبا جنگتغییرکردهاستوباشعارهاییمثشحقوقبشر،نزادی،مبارزهباتروریستو...وازطرینق
شدهاند؛بنابراینالز،استباخوانندن،فامیندنو
شهسازیوتسیّطبرافکارعمومیباکمکرسانهو...واردمیدان 
اندی 
نوشتههایگرانقدربزرگان،چگونگیرفتاردررویاروییومقابیهباحوادثزماندانستهشود .
تحییشدرست 
منابع

-5قرننمجید .
-2نا البالغه.)5610(،جیددو،،ترجمهمصطفیزمانی(ره)،ق :انتشاراتفاطمهالزّهرا(س) .
-6نزبورن،ریچارد؛بورین،وانلون(.)5641جامعهشناسی(قد،اوّل)،ترجم رامینکریمینان،تانران:مؤسّسن جانان
کتا  .
-7نگبرن،ویییا،فییدینگ؛نی ک ،مایرفرانسیس(.)5616زمینهجامعهشناسی،ترجمهامیرحسیننرینانپنور،تانران:
شرکتساامیکتا هایجیبی،چاپهفت  .
-1ابنخیدون،ابوزیدعبدالرّحمان(.)5616العبرتناریخابننخیندونجیندسنو،،متنرج عبدالمحمّندنیتنی،تانران:
پژوهشگاهعیو،انسانیومطالعاتفرهنگی،چاپدو .،
روانشناسیجیداول،ترجم حسنرفیعنیومحسننارجمنند،
-3اتکینسون ،ریچارد؛هییگارد،ارنست(.)5611زمین  
تاران:ارجمند .
-4ادیبی سده ،مادی(.)5643جامعهشناسیجنگونیروهاینظامی،تاران:سازمانمطالعهوتدوینکتبعیو،انسانی
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دانشگاهها(سمت) .
روانشناختیاستبدادوخودکامگی،ترجمهعییصاحبی،تاران:اد ودانش .
-1اسپربر،مانس(.)5643تحییش 
-3باترا،پرومود(.)5641رهاییازاسترس،ترجمهمحمدرضاشیدفر،مشاد:سیاوش.
-50برهان،محمدحسینبنخی تبریزی(.)5632برهانقاط ،بهاهتما،محمدمعین،تاران:امیرکبیر .
-55بوتول،گاستون(.)5631جامعهشناسیجنگ،ترجمههوشننگفرخجسنته،تانران:سنازمانانتشناراتونمنوزش
انقال اسالمی .
-52باار،محمدتقی(.)5615سبکشناسیجیددو،،تاران:زوّار .
-56بیگدلی،محمّدرضا(.)5646حقوقجنگ،زیرنظرمعاونتپژوهشی،تاران:دانشگاهعالّم طباطبایی .
یپوروسعیددرودی،تاران:دایره .
روانشناسیخش ،ترجم احمدتق 
-57تاوریس،کارول( .)5611
-51جرفادقانی،ابوالشّرفناصحبنظفر(.)5647ترجم تاریخییمینی،تصحیحجعفرشعار،تاران:سنازمانچناپو
انتشاراتوزارتفرهنگوارشاد،چاپسو .،
.)5612(--------------------- -53ترجم تاریخییمینی،تصحیحجعفرشنعار،تانران:عیمنیوفرهنگنی،
چاپچاار .،
-54حیدری،سیّدجمال(.)5644فرهنگدانستنیهایتاریخوتمّدناسال،،تاران:پیا،محرا  .
روانپزشکیکیفری،تاران:گوتنبرگ .
-51حکمت،سعید( .)5640
یپورودژ .
-53خییشاهللمقدّ،،احمد(.)5610تاریخمستندایرانوجاان،ازعادسومرتاعصرپایوی،تاران:جمال 
یاالسال،،سیّدمحمّدعیی(.)5632فرهنگنظا،فارسیبهفارسی،تاران:شرکتدانش،چاپدو.،
-20داع 
-25سیی ،غالمرضا(.)5644جامعهشناسیادبیاتیااجتماعیاتدراد فارسی،تاران:توس .
-22شمیسا،سیروس(.)5644سبکشناسینثر،تاران:میترا .
-26شیروانی،عیی(.)5630نا الفصاحه،ق :اندیشهموالنا .
یزاده،فر
-27قی 

روانشناسیجیداول،تبریز:احرار(نزادگانتبریز) .
اله(.)5645کییات 

-21قرائیمقد،،اماناهلل(.)5613مبانیجامعه،تاران:ابجد،چاپشش  .
-23کاپیو،تئودور؛ونسن،پاسکال(.)5613جامعهشناسیجنگ،ترجم هوشنگفرخجسته،تاران:جامعهشناسان.
روانشناسیاجتماعی(جیداول)،ترجم عییمحمدکاردان،تاران:اندیشه.
-24کالینبرگ،اتو( .)5643
-21مرکش،رال (.)5614حسادت،ترجم رویاپورمناف،تاران:نسشنواندیش .

روانشناسیاسارتوعوار
-23نورباال،احمدعیی( .)5647

روانپزشنکیناشنیازنن،تانران:مرکنزچناپونشنر
 

دانشگاهشاهد .
-60هیندس،بای(.)5610گفتارهایقدرتازهابزتافوکو،ترجمهمصطفییونسی،تاران:چاپفاروس .
31- https://fa.wikipedia.org/wiki

