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اﺻﻮل ﺟﻨﮓ ﻣﺪرن و ﺳﻴﺎﺳﺖ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ آراء ﺳﻌﺪي
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ﻋﻠﻲزﻣﺎن ﻣﻮﻻﺋﻲ

1

ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1393/08/14 :
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ1394/09/04:

ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ "اﺻﻮل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ در ﺟﻨﮓ و ﺳﻴﺎﺳﺖ" ،در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻌﺪي ﺑﺎ اﺻﻮل ﺟﻨﮕﻲ
اﻣﺮوزي اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا در ﺑﺨﺶ اﻟﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺮوزي ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آن را ﺑﺎ
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻌﺪي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدهاﻳﻢ .ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ب ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﺻﻮل ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮزي
آورده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺳﻌﺪي در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻧﺴﺒﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ.

ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :ﺟﻨﮓ ،اﺻﻮل ﺟﻨﮓ  ،ﺳﻌﺪي ،دﺷﻤﻦ

١

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ هﻤﺪان
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جنگ امروزین دارای مولفههای نهگانه زیر بوده که عبارتند از -1:اصل هدف (عبارت از مقصود
نهایی است که کلیۀ تالش نیروهای نظامی به طرف آن متمرکز و هدایت میگردد)  -2اصل
تامین(به کلیه اقداماتی اطالق می گردد که از غافلگیری شدن نیروهای خودی جلوگیری نموده و
آزادی عمل را برای آنان فراهم و حفظ مینماید )-3اصل سادگی(عبارت از روشنی و سادگی طرحها
و نبودن پیچیدگی و ابهام در آنها است) -4اصل وحدت فرماندهی (منظور از وحدت فرماندهی آن
است که کلیه نیروهای رزمی ،تالشهای خود را هماهنگ نموده و تحت یک فرماندهی و مسئولیت
واحد در آیند تا بهترین نتیجه بدست آید)  -5اصل تمرکز قوا (تمرکز قوا ،ایجاد نیروی رزمی در
مکان و زمان مناسب) -6اصل صرفه جویی در قوا (صرفهجویی در قوا عبارت است از کاربرد حد اقل
نیرو در یک منطقه)  -7اصل مانور (مانور عبارت از حرکت و جابجایی حساب شدۀ عدهها و آتشها
در منطقۀ نبرد و استقرار آنها در وضعیتی برتر نسبت به دشمن است)  -8اصل غافلگیری (یعنی
وارد آوردن ضربه الزم به دشمن در محل و زمان الزم ) -9اصل هدف (عبارت از مقصود نهایی است
که کلیه تالش نیروهای نظامی به طرف آن متمرکز و هدایت میگردد ) -11اصل آفند (عبارت است
از بدست آوردن و حفظ ابتکار و آزادی عمل و تحمیل اراده به دشمن) ( دانش نظامی عمومی-24 :
 )28اصول و مولفههای جنگ از نظر سعدی بطور خالصه شامل موارد زیر هستند -1اصل وحدت
فرماندهی و تمرکز قوا -2اصل آفندی-3اصل هدف-4اصل تامین -5اصل غافلگیری] و نیز اصولی
چون :سادگی _صرفه جویی در قوا – مانور که از مولفهای اصلی جنگ امروزین است که در اندیشه
سعدی به عیان دیده نمیشود .به هر صورت اینک به شرح تفصیلی مطالب گفته شده میپردازیم.
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بخش الف:
فرماندهی
فالسفه و نویسندگان بزرگی چون توماس کارالیل و فردریش نیچه روح نظامی و زندگی سربازی را
با ویژگی بی روح و زن صفتانه تمدن بورژوازی مقایسه و از فضایل زندگی نظامی سخن گفته-
اند(جامعه شناسی سیاسی )268 :فرماندهی نظامی هنری است که میتوان آن را از طریق مطالعه،
مشاهده ،بکارگیری و تجربه آموخت ،و توسعه داد  .هنر فرماندهی نظامی مستلزم رشد خصایل
نیکوی شخصیتی ،شناخت و بکارگیری اصول شناخته شده فرماندهی میباشد که فرمانده را در
انجام ماموریت محوله موفق میسازد ،فرمانده باید با بکارگیری اصول و فنون فرماندهی به شکل
مناسب و از طریق اقدامات ،دستورات ،فرامین ،آیین نامهها و دستورالعملها افراد زیر دست خود را
رهبری و هدایت نماید .فرمانده باید بطور مستمر وضعیت فرماندهی خود را مورد ارزیابی قرار دهد،
قدرت و توان خود را محاسبه کند و نقایص را برطرف سازد .هدف غایی فرمانده نظامی ایجاد و
حفظ سازمان و تشکیالتی است که در آن انجام صادقانه و از روی اراده هر ماموریت معقول محوله
یا امر شده را در صورت وجود برعهده دارد و در صورت فقدان فرامین اقدام ابتکاری مناسب را انجام
میدهد(جزوه درسی دانشکده فرماندهی و ستاد پاکستان)- :
جنگ
جنگ کشاکش و برخورد مسلحانه میان دو یا چند سو (دانش نامه سیاسی)115 :جنگ که هم
اکنون دقیقا مبارزه نظامی بین اجتماعات سیاسی تعریف میشود (جرم وفرهنگ)216 :یکی از
قدیمیترین و ابتداییترین وسیله حل اختالفات بشری است (فرهنگ جامع علوم سیاسی )381:هیچ
دوره ای از تاریخ را نمیتوان یافت که در آن اثری از خشونت و جنگ نباشد (مسائل نظامی و
استراتژیک معاصر )36:جنگ از واژه " "Warاز ریشه آلمانی " "Werraبه معنی آزمون نیرو با
استفاده از اسلحه بین ملتها یا گروههای رقیب داخل یک کشور است .هدف از جنگ پیروزی بر
رقیب برای مستلزم ساختن او به انقیاد تام است .یک کشور یا به منظور بدست آوردن زمین و
مایملک دشمن به جنگ دست می یازد یا برای به کرسی نشاندن ادعاهایش یا برای دفاع از خود در
برابر ادعاهای دیگران (فرهنگ علوم اجتماعی )451 :جنگ را ستیزه گروهی ""Group Conflict
خواندهاند (:زمینه جامعه شناسی  )311:جنگ مبارزه مسلحانه و خونین بین گروههای سازمان-
یافته است که خصلت اساسی گروههای درگیر روشهای بکار رفته در آن و نظم و سازمانیافتگی
است .بعالوه جنگ از نظر مکانی و زمانی محدود است و مقید به قواعد حقوقیای است که بر حسب
زمان و مکان به شدت متغیرند .آخرین ویژگی جنگ خونین بودن آن است؛ زیرا اگر جنگ به
نابودی انسانها نیانجامد تنها برخورد یا تهدیدی متقابل خواهد بود ) تجزیه و تحلیل تصمیمگیری
در سیاست خارجی )74:لذا هرگونه ستیزه گروهی جنگ محسوب نمیشود ،بلکه جنگ فقط به
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ستیزه های گروهی معینی تعلق میگیرد .جنگ ستیزه خشن و منظمی است که بین دو یا چند
اجتماع مستقل درمیگیرد .بنابراین برای تحقق جنگ چند عامل الزم است .1 :دو یا چند گروه
مستقل که هر یک در خط معینی سکونت دارند .ستیزه در گروههای نامستقل و بهم آمیخته جنگ
محسوب نمیشود .2.ارتباط بین گروهها با یکدیگر وجود داشته باشد .میان گروههای بیارتباط نه
جنگ و نه صلح معنا ندارد .3.ارتباطات ستیزهآمیزی بین آنها برقرار باشد.4.ارتباطات ستیزهآمیز
گروهها انتظام کافی داشته باشد .زد خورد نامنظم جنگ به حساب نمیآید (:زمینه جامعه شناسی :
 )314کارل فن کالزویتس در اثر خود بنام "در باره جنگ"جنگ را تداوم سیاست از طریق قوه
قهریه دانست .لنین دیدگاههای وی را تحلیل کرد و برخورد ذهنی بورژوازی او را نسبت به سیاست
افشاء کرد .او محتوای طبقاتی سیاست را آشکار کرد و از این طریق ظاهرا کوشید ارتباط میان
جنگ و سیاست بر یک اساس علمی استوار سازد(مجموعه آثار و مقاالت )-:مائو نیز بر نظریه
کالزویتس که جنگ ادامه سیاست است صحه گذاشت .و از آن دفاع میکرده و معتقد است که وقتی
سیاست به مرحله معینی از رشد برسد که نتواند مانند گذشته به کار خود ادامه دهد  ،جنگ در
میگیرد تا موانع موجود را مرتفع سازد (مسائل نظامی و استراتژیک معاصر )63 :کنت والتس در اثر
خود به نام"انسان  ،دولت و جنگ"سه تصور متمایز از روابط بین لملل را مطرح میسازد که براساس
آنها ریشه های جنگ عبارتند از :طبق تصور اول ،ریشه جنگ را باید در طبیعت و رفتار انسان
جستجو کرد .طرفداران دومین تصور نیز با توجه به ساختار درونی دولتها به تبین جنگ میپردازند
و شامل دو دسته کلی هستند یکی لیبرالها (که معتقدند نظامهای دموکراتیک بیش از نظامهای
دیکتاتوری متضمن صلح هستند) و دیگری مارکسیست -لنینیستها (که معتقد هستند سرمایهداری
حاصل جن گ و سوسیالیسم حامل صلح ) بر اساس تصور سوم ریشه جنگ در شرایطی نهفته است
که نظریه پردازان سیاسی قدیم (از جمله کانت ،اسپینوزا ،روسو و در دوران جدید هم هدلی بول )
آن را فقدان مرجع بین المللی نامیدهاند (نظریههای متعارض در روابط بین الملل )419 :هدف
جنگ از بین بردن جمعیت و انهدام کامل دشمن نیست بلکه هدف از بین بردن قدرت دولت رقیب
است(جامه شناسی جنگ و نیروهای نظامی)-:
ویژگیهای فرماندهان امروزی
-1ایمان به هدف-2علم وقدرت-3امانت و درست کاری-4صداقت و راستی -5حسن سابقه-6سعه
صدر-7دلسوزی و عشق به کار-8تجربه و آزمودگی  -9شجاعت و قاطعیت-11عدالت ودادگری -11
عفو گذشت-12ابتکار-13راز داری-14تواضع و فروتنی-15همت وبلندی نظر  -16پشتکار-17
روح مشاورت و احترام به افکار دیگران-18نظم و انظباط -19توکل  -21صبر و استقامت(مدیریت و
فرماندهی در اسالم)1376
ویژگیهای فرمانده ازمنظر سعدی
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در واقع میتوان ادعا کرد که رکن رکین توصیهها و تاکیدات این شاعر بزرگ اصل فرماندهی است .
در این راستا وی فرماندهان و روسا را به رعایت موارد زیر تشویق و ترغیب مینمایید:
الف-رعایت عدالت و دادگری  :اساس عالم مطلوب سعدی ،عدالت است و دادگستری .یا به تعبیر
او «نگهبانی خلق و ترس خدای» .بهمین سبب نخستین و مهمترین باب خود را بدین موضوع
اختصاص داده است .وی فرمانروایی را میپسندد که روی اخالص بر درگاه خداوند نهد؛ روز ،مردمان
را حکم گذار باشد و شب ،خداوند را بندۀ حق گزار ،زیرا معتقد است کسی که از اطاعت خداوند سر
نپیچد هیچ کس از حکم او گردن نخواهد پیچید .پندهایی از زبان پدر به هرمز و نصیحت پدر به
شیرویه نیز به منزلۀ زمینه و طرحی است برای پدید آوردن چنین دادپیشگی و دنیا :
بننننه هرمننننز چنننننین گفننننت نوشننننیروان
شنننننیدم کننننه در وقننننت نننننزع روان
ننننه دربنننند آسنننایش خنننویش بننناش ...
کنننه خننناطر نگنننه دار دروینننش بننناش
رسنند پننیش بننین ایننن سننخن را بننه غننور
خرابنننننی وبننننندنامی آیننننند ز جنننننور
نظننننننر در صننننننالح رعیننننننت کنننننننی
بنننر آن بننناش تنننا هرچنننه نینننت کننننی
کننننه مننننردم ز دسننننتت نپیچننننند پننننای
اال تننننا نپیچننننی سننننر از عنننندل و رای
ننننننام زشنننننتش بنننننه گیتنننننی سنننننمر
گریننننزد رعیننننت ز بینننندادگر کننننند
کنننه در ملنننک راننننی بنننه انصننناف زیسنننت
از آن بهننننره ورتننننر در آفنننناق کیسننننت
(بوستان،باب212 :1نن)211

ب -نرمخویی و شکیبایی :نرمش و بردباری از دیگر صفات رهبر مملکت بر شمرده شده است :
خداوننننننند فرمننننننان و ر ی و شننننننکوه
سنننننر پرغنننننرور از تحمنننننل تهنننننی
نگننننویم چننننو جنننننگ آوری پننننای دار

زیرا :
چننو لشنننکر برونتاخنننت خشنننم از کمنننین
ت-رعایت شایسته ساالری

ز غوغنننننای منننننردم نگنننننردد سنننننتوه
حنننننرامش بنننننود تنننننا شاهنشنننننهی
چنننو خشنننم آوری عقنننل بنننر پنننای دار

ننننه انصننناف مانننند ننننه تقنننوی ننننه دینننن
(بوستان ،باب)221 :
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شایسته ساالری در امور جنگی و نظامی بایستی مدنظرفرماندهان و روسا بوده و افرادی که
شایستگی دارند  ،جهت ایجاد انگیزه و ترغیب دیگران ،تشویق گردند.
بباینننند بننننه مقنننندارش اننننندر فننننزود
دالور کنننننه بننننناری تهنننننور نمنننننود
نننننندارد زپیکنننننار یننننن جو  ،بنننننا
کنننه بنننار دگنننر دل نهننند بنننر هنننال
(بوستان،باب)249 :1
وی ،عجله در استخدام کارمندان را مذموم میشمارد و به سیستم لیاقت از طریق انتخاب ،معتقد
است:
کننننننه ننننننناآزموده دهنننننند کارهننننننا
بننننرد بننننر دل از جننننور غننننم بارهننننا
بننننه ناکننننار دیننننده مفرمننننای کننننار
نخنننواهی کنننه ضنننایع شنننود روزگنننار
(بوستان،باب)251 :1

در باب ارتقاء نیز:
بنننه عقلنننش ببایننند نخسنننت آزمنننود
چننو یوسننف کسننی در صننالح و تمیننز
بننننه ایننننام تننننا بننننر نیاینننند بسننننی

سنننپس بنننه قننندر هننننر پایگننناهش فنننزود
بنننه ینننک سنننال بایننند کنننه گنننردد عزینننز
نشنننناید رسننننیدن بننننه غننننور کسننننی
(بوستان،باب(216 :1

پ-رسیدگی به امورات سپاهیان :سعدی در مورد سپاهیان نیز نکاتی را یادآوری نموده که در
واقع توصیه هایی دربارۀ
سازمان لشگری است از جمله این که :
سننننپاهی در آسننننودگی خننننوش بنننندار

کنننه در حالنننت سنننختی آیننند بنننه کنننار

وگرنه :
سپاهی که کارش نباشد به برگ کنون دسنت
منننننننننردان جنگنننننننننی ببنننننننننوس
ننننننواحی ملنننننک از کنننننف بدسنننننگال
ملنننک را بنننود بنننر عننندو دسنننت چینننر
بهنننننای سنننننر خویشنننننتن میخنننننورد

چنننرا دل نهننند روز هیجنننا بنننه منننرگ
نننه آنگننه کننه دشننمن فروکوفننت کننوس
بنننه لشنننگر نگنننه دار و لشنننگر بمنننال
چننون لشننگر دل آسننوده باشننند و سننیر
ننننه انصننناف باشننند کنننه سنننختی بنننرد

/455سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی  -29پائیز94

چننننو دارننننند گنننننج از سننننپاهی درینن ن
چننننه مننننردی کننننند در صننننف کننننارزار

درین ن آیننندش دسنننت بنننردن بنننه تین ن
کنننه دسنننتش تهنننی باشننند و کنننار ،زار

پس لشگریان در حالت آسودگی و آرامش کشور باید مورد التفات قرار گیرند تا اگر زمانی سختی و
جنگ پیش آمد با جان و دل از مملکت دفاع نماید؛ زیرا پادشاه با وجود سپاهیان جان برکف است
که میتواند سروری و سلطنت کند :
کنننه سنننلطان بنننه لشنننکر کنننند سنننروری
همننان بننه کننه لشننکر بننه جننان پننروری
(گلستان،باب(44: 1
ح-پایداری در میدان جنگ و عدم فرار از میدان
ایشان راد مردی و مقاومت در مقابل دشمن را ستوده و ستایش میکند .و در مقابل متواری شدن از
میدان جنگ و فرار از تقابل با عدو را مذموم وناپسند میداند .و در این خصوص میگوید:
حکم سرباز فراری در میدان جنگ اعدام است .زیرا فرار وی باعث تضعیف روحیه جنگجویان دیگر و
شکست سپاه را به دنبال میداشت:
بکننش گننر عنندو در صننفا منننش نکشننت
یکننی را کننه دینندی تننو در جنننگ پشننت
نننه خننود را کننه کننه نننام آوران را بکشننت
سنننواری کنننه بنمنننود در جننننگ پشنننت
خ-پنهان کاری و استتار در جنگ و میادین جنگی
از دیگر توصیههای ایشان پنهان کاری و استتار در جنگ و میادین جنگی است .سعدی پنهان کاری
و استتار نیز از فنون جنگ میداند :
مصننننالح بیننننندیش و نیننننت بپننننوش
بنننه تننندبیر جننننگ بدانننندیش کنننوش
کننه جاسننوس هننم کاسننه دینندم بسننی
مننننننه در مینننننان راز بنننننا هرکسنننننی
در خیمننننه گویننننند در غننننرب داشننننت
سننکندر کننه بننا شننرقیان حننرب داشننت
چننننا آوازه افکننننند و از راسننننت شنننند
چننو بهمننن بننه زاولسننتان خواسننت شنند
بنننر آن ر ی و داننننش ببایننند گریسنننت
اگننر جننز تننو داننند کننه عننزم تننو چیسننت

دشمن سرسخت را در هر لحظۀ ممکن باید از بین برد و اجازۀ زه کرده کمان به او نداد چون این
آتش کینه ،جهان را خواهد سوزاند و زندگانی تو را نیز به باد خواهد داد :
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چننننو از کننننار مفسنننند خبننننر یننننافتی
کننه گننر زنننده اش مننانی ،آن بننی هنننر
وگنننر سنننر بنننه خننندمت نهننند بنننر درت
فریبننننننده را پنننننای در پنننننی مننننننه

ز دسنننننتش بنننننرآور چنننننو درینننننافتی
نخواهننننند تنننننو را زنننننندگانی دگنننننر
اگننننر دسننننت یابنننند ببننننرد سننننرت
چننننو رفتننننی و دینننندی امننننانش مننننده
(بوستان،باب)376:،8

بخش ب:
اصول جنگ کالسیک
اصول جنگ عبارتند از قواعدی کلی که هدایت نبرد را به عهده دارند یا میتوان گفت که اصول
جنگ ،حقایق مسلمی هستند که حاکم بر میدان نبرد بوده و کاربرد به موقع آنها در بدست آوردن
پیروزی اثر قاطع دارد.این اصول عبارتند از:
اصل هدف :عبارت از مقصود نهایی است که کلیه تالش نیروهای نظامی به طرف آن متمرکز وهدایت میگردد .در جنگها ممکن است اهداف مختلفی مدنظر باشد .هدف ممکن است یک منطقه
خاص جغرافیایی و یا نیروهای دشمن باشد.
اصل آفند :عبارت است از بدست آوردن و حفظ ابتکار و آزادی عمل و تحمیل اراده به دشمن.بزرگترین بخش آفند بدست گرفتن ابتکار و آزادی عمل است که بدین وسیله انتخاب هدفها ،محل
و زمان و همچنین وسایل الزم برای اجرای م موریت آسان میگردد.
اصل سادگی :عبارت از روشنی و سادگی طرحها و نبودن پیچیدگی و ابهام در آنها است تاسربازان م موریتهای تاکتیکی را به خوبی در
پیچیده و غیرمعقول پرهیز نمایند.

و اجرا نمایند و اینکه از بکار بردن تاکتیکهای

اصل وحدت فرماندهی :منظور از وحدت فرماندهی آن است که کلیه نیروهای رزمی ،تالشهایخود را هماهنگ نموده و تحت یک فرماندهی و مسئولیت واحد در آیند تا بهترین نتیجه بدست
آید.
اصل تمرکزقوا :منظور از تمرکز قوا ،ایجاد نیروی رزمی در مکان و زمان مناسب به منظور اجرایم موریت است.
اصل صرفه جویی در قوا :صرفه جویی در قوا عبارت است از کاربرد حداقل نیرو در یک منطقه،به منظور کاربرد نیروی بیشتر در دیگر مناطق.
اصل مانور :مانور عبارت از حرکت و جابجایی حساب شده عدهها و آتشها در منطقه نبرد واستقرار آنها در وضعیتی برتر نسبت به دشمن است .منظور از اصل مانور این است که وسایل و
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نیروهای خود را با در نظر گرفتن محدودیتها و نقاط ضعف دشمن ،طوری مستقر کنیم که نتیجه-
اش انجام م موریت با حد اقل کارکنان و وسایل باشد.
اصل غافلگیری  :یعنی وارد آوردن ضربه الزم به دشمن در محل و زمان الزم به ترتیبی کهدشمن خود را برای مقابله آماده نکرده باشد .رازداری در طرحها ،مخفی کردن حرکات ،گسترش
عدهها ،تظاهر و نمایش و سرعت در حرکت مسائلی است که منجر به غافلگیری دشمن میشود.
اصل تامین :به کلیه اقداماتی اطالق میگردد که از غافلگیری شدن نیروهای خودی جلوگیرینموده و آزادی عمل را برای آنان فراهم و حفظ نماید .رعایت نکردن این اصل موجب شکست
نیروها خواهد شد (..دانش نظامی عمومی)28-24 :
اصول جنگ و سیاست از منظر سعدی
-4اصل وحدت فرماندهی و تمرکز قوا
امروزه برای نتیجهگیری بهتر در عملیاتهای نظامی اصل وحدت فرماندهی و تمرکز قوا  ،یکی از
اصول تخطی ناپذیر است ( دانش نظامی عمومی .)28-24 :این مهم همواره مطمح نظر شیخ اجل
بوده است .وی برای وصول اهداف جنگی ایجاد نفاق ،دوستگی و اختالف در بین نیروهای دشمن و
بوجود آوردن تعامل و تعاون ،اتحاد و همدلی و برادری بین نیرو های خودی راپیشنهاد مینماید و
در این خصوص میگوید؛
باید دانست که تفرقه در سپاه دشمن ،نوید پیروزی است .بنابراین در ایجاد و تشدید آن باید
کوشید :
تنننو بگنننذار شمشنننیر خنننود در غنننالف
چنننو در لشنننکر دشنننمن افتننند خنننالف
تنننو بنننا دوسنننت بنشنننین بنننه آرام دل
چننو دشنننمن بننه دشنننمن بننود مشنننتغل
و در مقابل تفرقۀ سپاه دشمن ،باید به اتحاد سپاه خود اندیشید ،زیرا :
بنننا همنننه تنننندی و صنننالبت کنننه اوسنننت
پشنننه چنننو پنننر شننند بزنننند پینننل را
شنننننیر ژینننننان را بدراننننننند پوسنننننت
مورچگنننننان را چنننننو بنننننود اتفننننناق
(بوستان،باب)117 :3
وگرنه :
هزیمننننت زمینننندان ،غنیمننننت شننننمار
چنننو بیننننی کنننه یننناران نباشنننند ینننار
چنننه داننننی کنننه زان کنننه باشننند ظفنننر
بیننننندیش در قلننننب هیجننننا ،مفننننر
بننه تنهننا مننده جننان شننیرین بننه بنناد
چننو بینننی کننه لشننگر زهننم دسننت داد
(بوستان ( 78
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 -2اصل آفند
از دیگر مواردی که جهت برتری بردشمن  ،حفظ ابتکار در میدان جنگ و و آزادی عمل نیروهای
خودی از اصول امروزین جنگ به حساب می آید اصل آفند است ( دانش نظامی عمومی.)28-24 :
این اصل نیز مورد نظر سعدی بوده و مسئوالن و فرماندهان را به رعایت هوشیاری و درایت ،حفظ
اسرار نظامی و میادین جنگی ،غافلگیر نشدن نیروهای خودی ،اتحاد و انسجام نیروهای خودی و در
مقابل تشت و تفرقه در نیروی دشمن و ......را گوشزد مینمایید .مثال در زمینه رعایت احتیاط در
برخورد با دشمن اذعان میدارد  «:هرمز را گفتند :از وزیران پدر چه دیدی که همه را در بند
فرمودی گفت :خطایی معلوم نکردم ولیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بیکران است و برعهد
من اعتماد کلی ندارند .ترسیدم از بیم گزند خویش ،آهنگ هال من کنند پس قول حکما را کار
بستم که گفته اند :
وگننر بننا چننند صنند ،برآیننی بننه جنننگ
از آن کننز تننو ترسنند بتننرس ای حکننیم
کننه ترسنند سننرش را بکوبنند بننه سنننگ
از آن منننننار برپنننننای راعنننننی زنننننند
بننننرآرد بننننه چنگننننال ،چشننننم پلنننننگ
نبیننننی کنننه چنننون گربنننه عننناجز شنننود
(گلستان،باب)45 :1
-9اصل غافلگیری
اصل غافلگیری از دیگر اصول امروزین جنگ است که برای از پای در آوردن دشمن و رسیدن به
اهداف جنگی همواره مطمح نظر فرماندهان و مسوالن بوده و هست( دانش نظامی عمومی)28-24 :
 .در این زمینه ،سعدی به منظور به حد اکثر رساندن خسارت به دشمن و از بین بردن استعداد و
امکانات وی  ،فرماندهان و نیروهای خودی را به حمله ناگهانی و تهاجمی و و آفندی و استفاده از
غفلت و بیخبری دشمن و داشتن ابتکار عمل ترغیب نموداست و میگوید:
کنننننه دشنننننمن ناهنننننان آورد تننننناختن
ببایننننند نهنننننان جننننننگ را سننننناختن
(بوستان ( 76-75
همچنین سعدی برای نا موفق ماندن جاسوسان  ،حاکم را به راز داری توصیه میکند و میگوید در
نهان باید به چاره کار پرداخت و تدار جنگی از همگان پوشیده داشت( .یونسکو جلد )78 :3
بنننه تننندبیر جننننگ بدانننندیش کنننوش
منننننه در میننننان راز بننننا هننننر کسننننی

مصننننالح بیننننندیش و نیننننت بپننننوش
کننه جاسننوس هننم کاسننه دینندم بسننی
(بوستان،باب)253 :1
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وی نیز عنوان میدارد که سردار یا فرمانده نظامی بایستی در جنگ و سیاست همیشه هوشیار و
آگاه بوده و تصمیمات و تفکرات توائم با درایت و هوشمندی  ،حزم و دور اندیشی باشد .
سننننر خننننود را بننننه نننننادانی شکسننننتی
چنننو کنننردی بنننا کلنننور اننننداز پیکنننار
حنننذر کنننن کانننندر آمننناجش نشسنننتی
چنننو تینننر اننننداختی بنننر روی دشنننمن
)گلستان،باب)59 :1
-1اصل هدف
مقصود و مقصود نهایی که فعالیت و تالشهای نظامی و نیروی جنگی بر اساس آن طراحی و
بکارگیری میشود( دانش نظامی عمومی )28-24 :اصل هدف است که دراندیشه سعدی نیز برای
رسیدن به این مطلوب ،اجرای حمله ناگهانی و پرهیز از شبیه خون دشمن را توصیه مینماید.
کنننننه دشنننننمن نهنننننان آورد تننننناختن
ببایننننند نهنننننان جننننننگ را سننننناختن
(بوستان)76:
-5اصل تامین
از دیگر اصول امروزین جنگی که عدم رعایت آن موجب شکست نیروهای خودی و از دست دادن
قوا خویش خواهد شد ( دانش نظامی عمومی .)28-24 :اصل تامین میباشد ،که سعدی شیرازی نیز
آن توجه ویژهای داشته و همواره بر آگاهی داشتن بر تدابیر دشمن تاکید داشته است.
درخیمنننننه گوینننننند درغنننننرب داشنننننت
سنننکندر کنننه باشنننرقیان حنننرب داشنننت
(بوستان)78 :
درآوازه صننننننننلح ازاوبننننننننیش تننننننننرس
نگنننویم زجننننگ بننند انننندیش تنننرس
چوشنننب شننند سنننپه برسنننر خفتنننه رانننند
بسننا کننس کننه بننه روز آیننت صننلح خواننند
(بوستان)76 :

نتیجه گیری
با عنایت به آنچه گذشت ،دیدیم که در جنگ مدرن دارای مولفههای نهگانهای است ،که مفصال
راجع به آنها بحث شد .از این مولفهها تعداد شش مولفه (وی اصل وحدت فرماندهی و تمرکز قوا را
یکجا آورده در صورتیکه در اصول امروزین جنگ به سه مولفه اصل وحدت فرماندهی ،اصل تمرکز
قوا و اصل تامین تفکیک شده است) عینا در اندیشه سعدی مطرح شده که بیانگر تسلط شگفت آور
شیخ اجل بر موضوعات متعدد جامعه از جمله اصول جنگ و سیاست بوده است .افزون برآن مولفه-
های چون اصل سادگی ،اصل صرفهجویی در قوا و اصل تامین درآراء وی کم رنگ میباشد .از

اصول جنگ مدرن و سیاست و مقایسه آن با آراء سعدی 454/

اصولی که سعدی بر آن تاکید ویژه دارد بحث فرماندهی است که وی شاخصهایی چون :رعایت
عدالت و دادگری ،نرم خویی و شکیبایی ،رعایت شایسته ساالری ،رسیدگی به سپاهیان ،پایمردی
در جنگ و عدم فرار از میدان جنگ و ...برمیشمارد.
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