
 

 

 

 

 های اصول جنگ و رهنامهتشابهات و تفاوت

 3داوود گلکاریان، 2توحید قاضي پور، 1محمدحسین افشردی

 21/22/06:مقاله پذیرش                                                                                                            90/21/06: مقاله دریافت

 چكيده 

  ه       ها بود                                        رود و همواره جزئي از زندگي اجتماعي انسان       شمار مي                          ای طبیعي در زندگي بشر به         جنگ پدیده

                               باشد. اصول جنگ عبار  است از یک                             کند که حاصو  ترربیا  گششوته مي                        چنین از اصوویي پیروی مي     و هم

   ي     چگونگ      رزم،   ی   برا     دهي      سووازمان   ی    نحوه        رهنامه     چنین                                                  تعداد قواعد کلي که هدایت نبرد را به عهده دارد. هم

    بر      غلبه   و   ی   روز ی پ     کسب   ی   برا   را    ي   بان ی   پشت   ی    نحوه       نبرد،     های      درصحنه    ها   گان ی       مانور       روها، ی ن         اسوتررار    و      حرکت

                                        ها و تشابها  اصول جنگ و رهنامه است. روش                                 . هدف اصلي این تحریق شناخت تفاو    کند ي م    ان ی ب      دشمن

   که                منابع گوناگون                                                                         شده در این مرایه، روش کیفي بوده و نوع آن کاربردی است. محرق چندین مرایه و        استفاده

                                                           دادند بررسوي کرده و از تکنیک دیفي اسووتفاده نموده است. در این                                 وجوه مختلفي از موضووع را پوشوم مي  

  ه             های این مرای                                                                     نفر از خبرگان گردآوری و مورد ترزیه تحلی  قرار گرفته اسوووت. ازجمله یافته   22          تحریق نظر 

          تر بوده و                    شوند، اما اصول ثابت             ارچوب تلري مي                       ها هر دو نوعي قاعده و چ                           آن است که اصول جنگ و رهنامه

      نرام ا   ي     چگونگ   و    رد ی گ      قرار   ي ن ی    بازب      مورد     باید        مسوووتمر     طور  به   و      بوده   ا ی  پو        رهنامه        تر اسوووت.          بسووویار کلي

  ه           ای در آن ب     اشاره    ها ت ی    فعای   ن ی ا    یي   چرا   ی      درباره     اما   ؛   کند       بازگو    را      مسول         روهای ی ن      توسو     ي    نظام     های ت ی    فعای

      مشي و           باشد که خ                         شوده برای نیروهای مسل  مي                                 رهنامه برگرفته از اصوول جنگ تعری        خورد.        چشوم نمي 

      سازد.                               چگونگي عملکرد نیروها را مشخص مي

 

 ها و تشابها ، رهنامه/ دکترین.تفاو  اصول جنگ، واژگان کليدی:
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 مقدمه
بشر،  حیا  طول در و داشته وجود همواره انساني جوامع در که است هایيپدیده از یکي جنگ

 ختاری سال چهارصد و هزار سه از که ایگونهبه ؛است داده تشکی  را وی اجتماعي از زندگي جزئي

 دهش سپری ریزیخون و جنگ بدون آن سال )صل  بزرگ( سیصد انساني، فر  جوامع شدهثبت

 گوناگوني اظهارنظرهای جنگ پدیده درباره اجتماعي اندیشمندان. (21: 1358است )دورانت، 

 توصی  انسان عم  شیوه ترینخشن را آن دیگر برخي و ضروری و مفید را آن برخي. اندکرده

 "طبیعي پدیده" یک را جنگ کهاین آن و دارند مشترك اص  یک نظریا  این همه ییکن اند،کرده

 . گیرندمي نظر در هاانسان زندگي در

هر  اساساً باشد.ها ميموفریت و یا شکسترود متکي به بررسي عل  اصویي که در جنگ به کار مي

عملي در زندگي، متکي به اصویي است که برای رسیدن به نتیره آن عم  ناگزیر باید از آن اصول 

 رجاپابخود اصول همیشه  درهرحالهای وصول به هدف متغیر باشد ویي پیروی کرد. ممکن است راه

وسیله ها بهت نموده که این اصول همیشه در جنگثاب تاکنونقب   ها از دورانباشد. بررسي جنگمي

رسد که در آینده نیز مي نظر بهگردد و و هنوز هم عملي مي شدهاعمال باییاقتفرماندهان و مدیران 

رقي و ت هرگونه، زمان ثابت نموده که اصول جنگ با حالتابهگیرد. از گششته ميقرار  مورداستفاده

، تغییری ننموده و همیشه پابرجا بوده؛ فرماندهاني که فر  افزارگجناختراعا  در تکنیک و تاکتیک 

اختراعا  جدید را در نظر گرفته و به اصول جنگ توجهي ننمایند معموالً در زمره فرماندهان ناموفق 

سازی شود که از صور  مسائ  گیرند. اصول جنگ بایستي طوری در ذهن فرماندهان نهادینهقرار مي

ه در ک ایگونهبهمغز جایگزین شود،  دهندهتشکی عنوان یک عنصر رج شده و بهعادی و زودگشر خا

ها با توأم نمودن چند اص  و یا شود. بعضي از ارتم کاربردهبه خودخودبههر نوع عملیا  بتواند 

 (. 2: 1381، نابينمایند )نمودن یک اص ، تعداد اصول جنگ را کم یا زیاد مي وتحلی ترزیه

 در عم  يچگونگ و مشيخ خود  يفرهنگ و ينظام ،یاقتصاد ،ياسیس انواع در رهنامه چنینهم

 یامرموعه رهنامه .(25: 1313 ی،افشرد) کنديم انیب يرسم يدگاهید صور هب را ياقدام هر حوزه

 يمل  یمح که است يتررب و يعلم یهااستدالل بر يمبتن نیادیبن و ياصوی یهاشهیاند و ا ینظر از

 ،ينظام ا دیتهد کشور، ياسیس یایجغراف استیس  یشرا و يمل منافع به توجه با را ایملليبین و

 و يمل یهاتیقابل ،ينظام ينسب قدر  ،يجهان و یامنطره تحوال  روند ،ياسیس یهاتیمحدود

  یوصت و  یتشر ،وتحلی ترزیه مورد ينظام یروهاین کاربرد یبرا کشور يتیامن مالحظا  ریسا
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 ریتداب اتخاذ یبرا يطیمح  یشرا عیجم به توجه با را مناسب و يمرتض یهاروش و دهديم قرار

 و هیتوص جنگ ای صل  زمان در ،يمل اهداف به يابیدست یبرا يداخل ابعاد در يدفاع يکل

 .(27: 1381 ي،تهام) کنديم تیهدا را گشارانسیاست

 ، ابعاد، متغیرها، ترربیا ، نراط ضع  وهامؤیفهها، کشورها باید ی تاریخي جنگبا توجه به سابره

ا  توانند ترربیچنین ميکنند و همها را شناسایي کرده و نسبت به تدوین رهنامه اقدام قو  جنگ

 مورداستفادههای آینده و بررسي قرار دهند تا برای جنگ موردمطایعههای کشورهای دیگر را جنگ

ها یگان دهيسازمانا برای فرماندهان به وجود آورده و نحوه ها قایبي ذهني رقرار گیرد. رهنامه

نماید. آنچه در اصول جنگ آمده باید در رهنامه نمود نبرد و طرق پشتیباني را مشخص مي درصحنه

 عدم بازخورد، موجب تغییرا  در شرای  صحنه نبرد خواهد شد.  هرگونهپیدا کند که در صور  

رسد های اصول جنگ و رهنامه، به نظر ميتوجه به تعاری  مرویهمسئله اصلي محرق آن است که با 

دیدار پ مسئلهباشند. بر همین اساس، این ها در تعری  ميها و تفاو که این دو دارای برخي شباهت

ها و تشابها  احتمایي میان اصول و رهنامه چیست و چه تفاو  هایویژگي راستيبهشود که مي

آن است تا دریابد مرزهای اشتراك و افتراق این دو  دنبال به. پس محرق این دو مرویه وجود دارد

 های احتمایي این دو را بازشناسي کند. پوشانيچیست و هم

های جدید که سبب در فضای جنگ ایرادشدهاز سوی دیگر اهمیت تحریق آن است که تغییرا  

ول ( علیه کشورها شد، اصطرازهم نا طراز به تهدیدا تغییر در طی  تهدیدا  )تغییر از تهدیدا  هم

های گششته که نیاز شدیدی به تسلیحا  برای ، اصول جنگکهطوریبهجنگ را نیز دچار تغییر نمود. 

غلبه بر دشمن نیاز بود، جای خود را به ابتکار و نوآوری داده است. آنچه به اهمیت موضوع خواهد 

صول باشد( و ا)که برگرفته از رهنامه مي خاذشدهاتهای افزود برقراری ارتباط مناسب میان سیاست

 باشد. جنگ مي

 های جدید و تغییرهای جنگچنین از منظر ضرور  این تحریق الزم به یادآوری است که ویژگيهم

این  -طور که در باال اشاره شدهمان –و تغییر طی  تهدیدا   طرازهم ناطراز به از هم هاآنماهیت 

ها و تشابها  میان اصول جنگ و رهنامه، بتوان هر چه ده تا با شناخت تفاو ضرور  را ایراد نمو

ین ، عدم شناخت ادیگربیانبهتر و کارآمدتر در مراب  این تهدیدا  به حفظ آمادگي پرداخت. آماده

خود ممکن است به عدم آگاهي و عدم آمادگي بیانرامد که خود  جهتازآنها و تشابها  تفاو 

 آید. مي شمار هبنوعي تهدید 
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 :کندميبر این اساس مرایه حاضر اهداف زیر را دنبال 

 «های اصول جنگ و رهنامهشناخت ویژگي» 

 « های اصول جنگ و رهنامهها و شباهتشناخت تفاو» 

  د:زیر را بیای سؤاال منطبق بر اهدافي که در باال اشاره شد، محرق بر آن شد تا پاسخ 

 کدام است؟ های اصول جنگ و رهنامهویژگي 

  ها و تشابهاتي دارند؟اصول جنگ و رهنامه چه تفاو 

 مبانی نظری 

 : شناسی پيشينه -

( به بررسي مفاهیم، مباني، اصول و عوام  1386غالمرضا معمارزاده و عبدایعلي پورشاسب )

بر انتخاب نوع رهنامه در شرای  مرابله با تهدیدا   هاآنی نظامي و تأثیر رهنامه دهندهتشکی و  مؤثر

ادی های نظامي، رویکرد و قوانین کلي و بنیرهنامه در موفریت اثربخشيپرداختند و با توجه به میزان 

. در های ملي ارائه دادندکارگیری و کاربرد قدر  نظامي در پشتیباني از سیاستمناسب را برای به

( به تبیین ماهیت و تعری  رهنامه پرداخت و یک 1383نم آشتیاني )دا محمدباقرتحریري دیگر، 

ای برای تدوین رهنامه نظامي معرفي و توضی  داده است و محرق عنوان کرده است روش پنج مرحله

ي افراد های ذهنبیني و قایبکه رهنامه ماهیتاً از جنس اندیشه و تفکر است که اصایتاً در تفکر، جهان

چنین توضی  داده شده است شود. در این مرایه همصور  نظریه اعالن ميوالً بهریشه دارد و معم

که رهنامه نظامي یا رهنامه سازماني و رسمي نیروهای مسل  به سه نوع رهنامه نیرویي، رهنامه 

 شود و دارای سه سط  راهبردی، عملیاتي و تاکتیکي است.مشترك و رهنامه مرکب ترسیم مي

گیری آن را (  در پژوهشي دکترین نظامي و فرآیند شک 1385رمي )قنبری جه محمدحسین

ین منظور برقراری تناسب بقرار دادند. در این تحریق بیان شده است که رهنامه نظامي به موردبررسي

 گردد و باید چنانو اهداف سیاسي از سوی دیگر، تبیین مي طرفازیککارکردهای نیروهای نظامي 

بوده و ضمن استحکام، در مرابله با تغییرا   مؤثریگوی ب  تهدیدا  پاسخمنطري باشد که در مرا

 ایبالغهنهج( اصول جنگ در 1381رسویي ) اهللحبیبهم باشد. همچنین  انعطافقاب ناپشیر، اجتناب

در رابطه با امور نظامي مرایسه نموده و ()اصول جنگ را با دیدگاه امام علي  را بررسي نموده و 

های خود به کار برده است ، در جنگگانهنهاضافه بر اصول  چهاراص عنوان کرده است که حضر ، 

 از: ایمان، اخالص، دعا و اخالق. اندعبار که از آن اصول 
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نس مه ماهیتاً از جبیان نمود که: رهنا گونهاینتوان هایي که در باال ذکر شد ميبندی پیشوینه در جمع

های ذهني افراد ریشووه دارد و معموالً بیني و غایباندیشووه و تفکر اسووت که اصووایتاً در تفکر، جهان

توان به دو نوع فردی و سازماني ترسیم کرد. رهنامه شوود. رهنامه را مي نظریه اعالن مي صوور  به

امور شووخصووي از آن اسووتفاده  فردی همان اسووت که یک رهبر، مدیر یا فرمانده نظامي برای انرام 

کند از طرفي اگر همین رهنامه را افراد در سوط  ملي پشیرا باشوند به رهنامه ملي، سازماني و یا   مي

تدوین شووود تا تناسووب بین کارکرد  ایگونهبهشووود. رهنامه باید رسوومي نیروهای مسوول  تبدی  مي

تفاو  عمده از  1نیز  ایبالغهجنهو اهوداف از سووومت دیگر را برقرار کند. در   طرفازیوک نیروهوا  

های امروزی شام  ایمان، اخالص، دعا با جنگ()های امام عليدر جنگ شدهگرفتهاصول به کار 

ه ک باشدميسپاهیانم را به آن سفارش نموده است. الزم به ذکر ()امام عليباشد که و اخالق مي

 اصووول جنگ و رهنامه را بررسوويتشووابه و تفاو   روشوونيبهتحریق، محررین  پیشووینهدر بررسووي 

 از پژوهشگران بر مبنای هرکدامو مطایعه قرار گرفت  موردبررسي. در مراال  و منابعي که اندنکرده

ا مفاهیم ر جانبههمه صووور بهکه  اندکرده ارائهنیاز تحریرشووان تعریفي از اصووول جنگ و رهنامه  

 ایگویي جهت ارائهبین این مفاهیم و . محرق برای اویین بار سوعي در کش  رابطه  دهدميپوشوم  

مفاهیم  جانبههمهکرده اسووت. بر همین اسوواس با بررسووي    هاآننشووان دادن تفاو  و تشووابها   

 .سازدمياز هر مفهوم را با قرار دادن تعاری  متعدد  چندوجهي، تصویری موردنیاز

 ب ـ مفهوم شناسی : 

 تارکش و زدوخوردنبرد، پیکار، رزم، کارزار، آورد،  معنای به یغت در جنگجنگ و سير تاريخی آن: 

 رزمي یا نبرد به نظامي ازنظر و (516: 1367 عمید،) باشدمي کشور دو سپاهیان میان یا تن چند میان

 باشدمي رواني و مسلحانه عملیا  همراه به و ملت دو بین یا ایملليبین سط  در درگیری مستلزم که

 حتي و وسای  مهما ، سایر و نظامي، سالح هایقدر  تمام از هاجنگ گونهایندر . شودمي گفته

 سیاست جنگ، ادامه 1کالوزویتس ازنظر. (286: 1387 نوروزی،) شودمي استفاده انتظامي نیروی

 تنهانه است، جنگ سیاست ادامه جنگ".(21: 1351 روشندل، و ازغندی) است متفاو  ابزار با دویت

 متعلق ماعياجت صحنه به جنگ، دارد نیز را اقتصادی و شناسيرواندیپلماتیک،  بلکه نظامي خصیصه

 و 2 :1358 ،نابي) "یابدمي پایان خونریزی با که منافع کسب برای است بزرگ نزاعي است، جنگ

 (. 381: 1381 طلوعي،) "گویند جنگ را کشور چند یا دو بین مسلحانه برخورد"(. 67

                                                           
1- Closovits 



 

 

  8131 بهار، 57، شماره دهمهفسال  -فصلنامه مطایعا  دفاعي استراتژیک   11

 و مودن تفکیک و بندیدسته مختل  رویکردهای و نگرش نوع به بسته توانمي را نبردها و هاجنگ

 دادن قرار مدنظر با مسلحانه هایدرگیری شناسيها، گونهشاخص این از یکي. داد قرار موردمطایعه

 نوع سه يتدریر انساني، تحول جامعه. است نبرد کیفیت بر مؤثر ابزارهای در تحول تاریخي پویم

 برخي که مدرنپست و مدرن، مدرن پیشا هایجنگ: است بوده شاهد را مسلحانه درگیری یا جنگ

 . اندنامیده جنگ سوم و اول، دوم هایموج را آن

 متحول و راهبردها، متفاو  و هاکنمراه ویژهبهجنگ،  هایمؤیفه و اوصاف هادوره این از یک هر در

 تهقرارگرف عم  مورد و تبیین هاآن از خاص ایمکاني، نسخه و زماني واحوالاوضاع تناسببه و شده

 ارهاپدید خلق و گششته میراث از کردن نظرصرف معنای به ایزاماً دوره هر از گشار کهاین ضمن. است

 هاشرو ابداع و جدید هایدوره در اعمال قاب  هایمیراث از ترکیبي بلکه نبوده نوین کامالً ایزاما  و

 (. 161: 1311 ،نابي)است  گرفته قرار کار دستور در نوین شرای  مناسب ابزارهای و

، آوریفن و علوم توسعه یدرنتیره جنگ شدن نوین از قب  دوره به مربوط پیشا مدرن هایجنگ

 بشری  حیا تاریخ ابتدای از یعني بشر تاریخ از طوالني دوره که است رنسانس نهضت ظهور یعني

 هایجنگ و آییني هایدوره، جنگ این. دهدمي اختصاص خود به را میالدی 1811 هایسال حدود تا

  . شودمي شام  را سنتي

 جنگ صحنه تنهانه که است بشری تاریخ ظهور حال در مراح  در عطفي نرطه مدرنپست جنگ

آوری نف نظیر محورهایي حول را دگرگوني این و نمایدمي متحول شد به را رزم و نبرد منطره بلکه

 افزارهایجنگ، اطالعا ، ونر حم  وسای  در گسترده و ایریشه توسعه. سازدمي متمرکز نوین

 شک  با انسان مردد مواجهه گیری، نشانگرتصمیم در هارایانه مؤثر و پرقدر  هوشمند، حضور

 -155 :1311 ،نابي) دارد اساسي هایتفاو  آن مدرن و سنتي اشکال با که است جنگ از جدیدی

152 .) 

  باشد:مي زیر شرح به است شده ارائه هاجنگ بندینس  مورد در که دیگر بندیترسیم یک

 هایسالح اختراع تا بشر پیدایم از تاریخي دوره هایجنگ شام (: سرد سالح) اول نس  هایجنگ 

 . نامندمي نیز "سرد سالح" دوره را دوره این. باشدمي سرد هایسالح بر متکي که است گرم

 گرم هایسالح کارگیریبه و تاریخي، اختراع دوره هایجنگ شام (: بارو ) دوم نس  هایجنگ 

 . نامندمي "گرم سالح" دوره را دوره این گردد، کهمي نبرد عرصه به ماشین ورود زمان تا
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 صهعر توسعه و جنگي هایماشین کارگیریبه و اختراع با دوره این(: مکانیزه) سوم نس  هایجنگ 

 . است داشته ادامه معاصر دوره تا و شده شروع سطحي زیر و هوا بهزمین  نبرد

 ( را مي1131-1117جنگ جهاني دوم ،) توان نمونه بارز این جنگ دانست. جنگ جهاني دوم، همراه

ل بارترین جنگ در طوترین و خشونتبا چندین سال مردما  و نیز با پیامدهای بعدی آن، پرهزینه

   (.273: 1،1381 دوپویيریخ بشری بود )تا

 اطالعا ،  هایآوریفن ها، خصوصاًآوریفن و علوم انرالب دوره شروع با: چهارم های نس جنگ

 جنگ چند در و طراحي چهارمي نس  های، جنگ21آغاز قرن  در... و ارتباطا ، ایکترونیک، رایانه

 (. 221: 1381 جالیي،) نمایدمي طي را خود تکاملي سیر و شده ترربه

اصول جنگ عبار  است از یک تعداد  ()از منظر اساتید دانشگاه افسری امام علي: اصول جنگ

قواعد کلي که هدایت نبرد را به عهده دارد و یا اصول جنگ حرایق مسلمي هستند که حاکم بر میدان 

پیروزی اثر قاطع دارد. این دست آوردن موفریت و در به هاآن مؤثرو  موقعبهنبرد بوده و کاربرد 

فرماندهان نظامي بوده و صحت و تطبیق این اصول با اشکال مختل  نبرد مورد  موردقبولاصول 

چنین در تعری  دیگری از اصول جنگ (. هم2: 1381، نابيقرار گرفته است ) هاآن تائیدتصدیق و 

اده گیری و استفجنگ که بهرهیک سری اصول و قواعد مسلم و اساسي حاکم بر صحنه "آمده است: 

ریزی، هدایت و اجرای عملیا  نظامي، امکان موفریت نبرد در طرح هاآنموقع و صحی  از جا، بهبه

های جهان، حاص  ترربیا  (. اصول جنگ متداول در ارتم8: 1358، نابي) "دهدرا افزایم مي

های در فضایي که در آن، طرف و ازآنپسنیروهای نظامي در جنگ جهاني دوم و اقداما  نظامي 

رغم اشتراکا  فراوان، هر باشد و عليطرازی نسبي برخوردار بودند، ميدرگیر جنگ از یک هم

 هبکشوری متناسب با شرای  اختصاصي خود تغییراتي را در تعداد این اصول یحاظ نموده است و 

 علت، تعداد اصول جنگ در کشورهای مختل ، متفاو  است.  همین

 کارگیری اینشوند. بهبرای عملیا  رزمي نیروهای مسل  محسوب مي مؤثریجنگ راهنمای  اصول

اصول ممکن است متناسب با موقعیت و برداشت فرماندهان، متفاو  باشد. فرمانده باید ماهرانه این 

 ظا ای از مالحاصول را برای حفظ ابتکار عم  و کنترل منطره رزم به کار گیرد. اصول جنگ مرموعه

ریزی، هدایت و اجرای عملیا  نظامي است که از عصاره مررد، قواعد مسلم و مباني اساسي در طرح

. اصول جنگ بر جریان جنگ حاکم اندآمده دستبهترارب جنگي مل  مختل  در طول تاریخ 

                                                           
1- Dupuy 
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دهد )دانم امکان موفریت در نبرد را افزایم مي هاآنجای کارگیری صحی  و بهباشند و بهمي

 (.15: 1383یاني، آشت

سال قب  از میالد مسی  اصول جنگ را برشمرد، وی در کتاب هنر جنگ  711سون تزو در حدود 

که بر پنج اص  سازمان، قدر  و صالبت نظامي، ترفیع افسران تا حد  هایيآنعنوان کرده که 

تسل   وری ارتماحتیاجا  ضر تأمینآذوقه و مراقبت در  تأمینهای تدارکاتي و استحراق، امنیت راه

چنین (. هم36: 1383خورند )دانم آشتیاني، که ندارند شکست مي هایيآنشوند و دارند، پیروز مي

طاهایي اصول غافلگیری، سرعت عم ، امنیت، تهاجم و به حداق  رساندن تلفا  جاني را اصویي 

(. رسویي در 11: 1352گرفته است )طاهایي، را به کار مي هاآن ()برشمرده که حضر  محمد 

 هاآنفوق اشاره شده و عالوه بر  گانهنهبه اصول  ایبالغهنهجتحریق خود عنوان کرده است که در 

 (.137: 1381مطرح شده است )رسویي،  ایبالغهنهجاصول ایمان، اخالص، دعا و اخالق نیز در 

تعداد نفرا  و امکانا ،  همچوندهد عواملي های گششته نشان مياز جنگ شدهارائههای تحلی 

، فرماندهي و کنترل، اهداف سنریده، تحرك، تمرکز، تأمینکسب ابتکار عملیاتي، غافلگیری، 

عنوان عناصر اصلي توان رزمي و اصول جنگ در بسیاری از جویي در قوا و مانور اغلب بهصرفه

جهاني که  شدهپشیرفته هگاننهاصول (. 61: 1383)دانم آشتیاني، اند کشورهای جهان پشیرفته شده

اشد بشود، به شرح زیر ميدر مراکز آموزش نظامي نیروهای مسل  جمهوری اسالمي ایران تدریس مي

 (18: 1381؛ معین وزیری، 115: 1381)رسویي، 

شود یک هدف معین و قاب  حصول، انرام مي سمت بهاص  هدف: هدایت عملیا  نظامي همواره  -

 کند.دی، عملیاتي و تاکتیکي را تسهی  ميکه دستیابي به مراصد راهبر

جای واکنم و در اختیار گرفتن زمان، مکان، منظور، دامنه، شد ، سرعت و ابتکار اص  آفند: کنم به -

طور کام  آید که باید حفظ شود و بهدست ميعملیا . با انرام عملیا  آفندی معموالً ابتکار عم  به

و  مؤثرترینعنوان ند بر اقدام آفندی و حفظ ابتکار عم  بهقرار گیرد. اص  آف برداریبهرهمورد 

 ورزند.مي تأکیدترین راه برای تعریب و رسیدن به یک هدف مشخص قاطع

 .را تمرکز قوا گویند سازسرنوشتاص  تمرکز قوا: تمرکز توان رزم در زمان و مکان  -

  توان رزم برای اهداف ثانوی و کارگیری حداقتمرکز قوا با به مؤثرجویي در قوا: انرام اص  صرفه -

 استفاده کام  از حداکثر نیروهای در دسترس برای هدف اصلي میسر است.
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کارگیری توان رزم نیروهای خودی اص  مانور: قرار دادن دشمن در وضعیت نامطلوب از طریق به -

 باشد.ممکن و میسر مي انعطافقاب صور  به

 مسئولاص  وحد  فرماندهي: تضمین وحد  تالش برای یکایک اهداف تحت نظر یک فرمانده  -

 نامند. گو را وحد  فرماندهي ميو پاسخ

در برابر اقداماتي از سوی  هاآنعبار  از مراقبت نیروهای خودی و عملیا   تأمیناص  تأمین:  -

 یروهای خودی کسب کنند.را از ن بینيپیمغیرقاب دشمن تا نتوانند برتری و امتیاز 

ه برای ای کاو، یا به شیوه انتظارغیرقاب اص  غافلگیری: وارد آوردن ضربه بر دشمن در زمان و مکان  -

 دانست. أمینتتوان نرطه مراب  باشد. اص  غافلگیری را تا حد بسیار زیادی مي بینيپیمغیرقاب او 

ریزی و اجرای عملیا  نظامي. ازی، طرحسدر آماده غیرضروریاص  سادگي: اجتناب از پیچیدگي  -

ها و دستورا  باید تا حد امکان، ساده، مستریم و بدون ابهام باشند )فرقاني و ها، طرحدستورایعم 

 (. 128: 1381؛ رسویي، 8: 1381امکاني، 
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 فليپين-آمریكا نيوزلند و  -استراليا  -اصول جنگ در کشورهای ایران، چين، فرانسه، شوروی سابق، انگلستان 

 (.09-90: 2131)دانش آشتيانی، 
چنین در سوپاه پاسوداران و بر اسواس ترربیا  هشوت سال دفاع مردس، دو اص  )اص  تداوم     هم

رزمي( به اصول فوق اضافه و اص  قابلیت انعطاف، جایگزین اص   کارایيپشوتیباني و اصو  حفظ   

جنگ مکم  یکدیگر بوده و مترابالً به یکدیگر بستگي  گانهنهسوادگي شده است. هر یک از اصول  

د ای از مواردارند. میزان اسوتفاده هر یک از این اصوول بسوتگي به وضعیت موجود داشته و در پاره   

،  نايبقرباني یکدیگر گردیده و در نظر گرفته نشوووند ) طورکليبهممکن اسووت یک یا چند اصوو   

اده از این اصوول بستگي به وضعیت موجود و هدف رهبر یا  ، میزان اسوتف دیگرعبار به(. 1: 1383

 فرمانده در نحوه اجرای عملیا  دارد.
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آورانه شد  ماهیت فنهای جدید که بهدر فضای جنگ ایرادشدهتغییرا   دنبال بهآنچه مسلم است، 

ز را ا خود کارایيشود، برخي از این اصول های نس  چهارمي یاد ميبه خود گرفته و از آن به جنگ

)بعد از فروپاشي شوروی سابق( ضرور   دادهرخهای دست داده و موضوعیت ندارند و مطایعه جنگ

 اند. تغییر در این اصول را اثبا  نموده

های شاریگهایي جهت سیاستروش دنبال بهکشورها باتوجه به امکاناتشان، :(رهنامه)نيدکتر مفهوم

های های مختل  با نامگشاری کالن، در فرهنگباشند. این سیاستهای نظامي ميکالن خود در بخم

 از فرانسوی ایواژه نیدکترشود.  دکترین، آیین، رهنامه، ایگو و ... خوانده مي همچونمختلفي 

هم ،(1131: 1367 ،عمید) باشدمي فکر و ریهنظ ،رأی عریده، مسلک، معني نا بهیداکتر نیالت یشهیر

 اهللعبد) گرددمياطالق  اصولو  ایگو دیدگاه، ازجمله گوناگوني اشکال به یغت در نیدکتر چنین

: 1351 ي،سالم) است شده برگرفته چارچوب، و دیعرا اصول ،يمعن به نایداکتر .(32: 1383، خاني

. (1711: 1358 ،نیمع) است شده گفته زین فکر و شهیاند ه،ینظر ،میتعل يمعن به ن،یدکتر واژه .(63

 ،یراهبرد علوم از یاشاخه هر در واسطه بدان که است مندنظام چارچوب و یادیبن قواعد رهنامه

 و کشور یندهیآ یهاتیفعای و شده یگردآور میآزما و  یتحل مطایعه، ترربه، دانم، انباشت

 .شوديم مشخص ياجرائ یها یمح در ياسیس اهداف به  ین منظوربه هایتوانمند یریکارگبه

ه منظور رسیدن برهنامه نظامي، راهنما و قواعد بنیادی برای کاربرد نیروی نظامي به نظامی:  رهنامه

هایي است که محیطي را که باید نیروهای مسل  باشد، مرموعه نظریا  و تئوریاهداف سیاسي مي

دانم کند )کارگیری آن نیروها را تعیین ميها و شرای  بهروش نماید ودر آن عم  کنند توصی  مي

ترین کاربرد رهنامه در انگلیسي بیشترین و اصلي -(. در فرهنگ آمریکایي37: 1383آشتیاني، 

شده و به معنای یغوی چگونگي عم ، چارچوب مسائ  نظامي است، بر پایه چگونه جنگیدن تعری 

ست. در این کشورها رهنامه در چارچوب استراتژی نظامي تعری  راهنما و روش نیز بسیار نزدیک ا

شود. رهنامه در فرهنگ شوروی سابق صرفاً مربوط به مسائ  نظامي نبوده و جایگاه آن باالتر از مي

های امنیت ملي و استراتژی نظامي، اجزای رهنامه استراتژی کالن قرار دارد. استراتژی کالن، سیاست

  (.23: 1383هلل خاني،شوند )عبدامحسوب مي

دهد، برداشت یکساني از این کلمه وجود ندارد و سه گرایم نظری در این دو رویکرد نشان مي

مورد رابطه استراتژی، سیاست و رهنامه وجود دارد. فرهنگ غربي در دوران جنگ سرد استراتژی را 

رش مدرن با پشتوانه نظری (. نگ131: 1386داند )خلیلي، بر سیاست و سیاست را بر رهنامه مردم مي
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)مشیر  دانندسیاست را بر استراتژی و رهنامه مردم مي 2و ییدل هار  1چون مورگنتا گرایانيواقع

های نگرش سوم که در فرهنگ شوروی سابق وجود داشته، رهنامه را بر (. ریشه51: 1351زاده، 

ه آخری از پشتوانه نظری داند. از میان سه دیدگاه مشکور دیدگاسیاست و استراتژی مردم مي

(. 137: 1386خلیلي، کند)تر میان مفاهیم ترسیم ميای واقعيتری برخوردار است و رابطهمحکم

 فرهنگ در مردداً و یافته پرورش سابق شوروی در مفهوم این ویي است فرانسه رهنامه واژه زادگاه

 11 قرن طي مسل  نیروهای برای رهنامه داشتن نگرش. است شدهبازپروری و بازآموزی اروپایي

 . یافت توسعه میالدی

 مي،رز توان تشکی  ارتم، دهيسازمان در هاآن رعایت که دانسته اصویي را نظامي رهنامه تزو سون

 ستا ایزامي کشور داخلي امنیت و عربه تأمین مدیران، ویژهبه کارکنان روحیه پشتیباني، و آماد

 رب مسل  روهایین که ادییبن اصول" از است عبار  رهنامه ناتو،  یتعر طبق. (6: 1313 ،یافشرد)

 اصول نیا. کننديم تیهدا اهداف از يبانیپشت جهت در را خود اقداما  و هاتیفعای هاآن اساس

ارتم کانادا رهنامه نظامي را اصطالحي رسمي برای . هستند قضاو  ازمندین عم  در اما بوده، آمرانه

رد پشیکند که ارتم در زمان مناسب آن را مينظرا  و دانم نظامي تعری  ميای از اشاره به مرموعه

 1118آمریکا در سال  متحدهایاال نیروی هوایي  دانشگاهدر  که(. در بررسي ستادی 1118، نابي)

ها و ها، تمرینها، تکنیکها، تاکتیکانرام شده، رهنامه نظامي را آن دسته از مفاهیم، اصول، سیاست

 هایکارگیری یگان، تمرین، مرهز سازی و بهدهيسازماندهایي را که الزمه پیشرفت امور فرآین

 (.1181، نابيتاکتیکي و خدماتي است تعری  کرده است )

کرد. های خدما  رزمي تعری  مينامهرهنامه نظامي را تحت عنوان آیین متحدهایاال وزار  جنگ 

نوشتند. در فرهنگ واژگان نظامي ارتم نظامي مي یاهنماهای رکتاب ،چنین بسیاری از افسرانهم

آمریکا رهنامه نظامي اصول بنیادیني است که بر مبنای آن نیروهای نظامي یا عناصر وابسته به آن 

ت ایزامي اس شدهتعیینکند. اعمال رهنامه اقداما  خود را در جهت پشتیباني از منافع ملي هدایت مي

به نظر و قضاو  مسئویین امر و شرای  محی  دارد. ناتو عیناً تعری  ویي نحوه اجرای آن بستگي 

 نمدا)های عناصر وابسته به آن و ملي را حشف نموده است برد، ویي واژهارتم آمریکا را به کار مي

 .(15-16: 1383 آشتیاني،

                                                           
1-  Morgenthau 

2 - Liddel Hart 
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ها ها، عملیا  عمده، نبرد و درگیریرهنامه نظامي چگونگي شرکت نیروهای نظامي در یشکرکشي

 ارشم بهکند. رهنامه به همین نحو، نه جزء عملیا  و نه جزء تاکتیک طور مختصر بیان ميرا به

 کند.چارچوبي مفهومي است که تمام سه سط  جنگ را هماهنگ مي درواقعرود. بلکه مي

 ینحوه چارچوب نیا. است عملیا  انرام برای هادی چارچوب کی رادیا رهنامه، ياصل هدف

 یربارهد نه رهنامه ،نیبنابرا. کنديم انیب را عملیا  يافتیباز و دارییپا انرام، ،يفرمانده ،يدهجهت

 امروز فردای و امروز یدرباره رهنامه. است بلندمد  و مد میان ندهیآ یدرباره نه و است گششته

 هایتیعایف انرام يچگونگ رهنامه. ردیگيم قرار ينیبازب مورد مستمر طوربه و است ایپو رهنامه. است

 یحوزه در که) هاتیفعای نیا یيچرا یدرباره اما کنديم بازگو را مسل  روهایین توس  ينظام

 نامهره. است گرفته هدف را مسل  روهایین اعضای ،اص  در رهنامه. دیگوينم زییچ (است استیس

 آموزش برای که. است خود ينظام یروهاین عملیا  به کشور آن کردیرو گرانینما کشور کی ينظام

 ،فوالدی) گرفت خواهد قرار مورداستفاده هاآن ایحرفه یتوسعه و آموزش یهیاوی مراح  در هاآن

1385 :17- 13 .) 

 نگج شروع امکان دیبا زیچ هر از قب ؛ است معترد ،یورآجنگ هنر کتاب در چیني ژنرال ،تزو سون

ی، راهبرد ریتداب، حکومت به مردم باور و اعتراد ياصل عام  پنج محاسبه و گرفتن نظر در با را

و  پاهس فرمانده یرهبر یهااقتیی، ...(و يرسان آذوقه ،یترابر  یقب از)ي رزم تحرکا  یزیربرنامه

 انستهد مرموعه قواعدی را رهنامه تزو سون ترتیب بدینه است. نمود يابیارز رزم هنر ای يجنگ هیرو

 (. 21: 1385، تزو نوس) نمود ریتعب "نظامي رهنامه" به توانيم را یو مدنظر پنرم عام  و

خداوند متعال جهاد را جزئي از زندگي مسلمین قرار داده و در  نظامی اسالم : رهنامه در انديشه

های مختل  به نبي مکرم آن، قرآن، دستوراتي با مناسبتترین دین خود و کتاب آسماني کام 

ی ی مبارکه حج آیه، سوره36و  21های مبارکه توبه آیا  اند )نظیر سورهو مسلمانان داده ()اسالم

ی که در سورهباشد(، چنانآیه مي 31 درمرموعو آیاتي مشابه که  111ی ، سوره مبارکه برره آیه21

 کنم اطاعت کافران از )پس "کَبِیرًا جِهَادًا بِهِ وَجَاهِدْهُم ایْکَافِرِینَ تُطِعِ فَلَا"اید فرممي 72ی فرقان آیه

بپرداز(. عالمه شهید مرتضي مطهری، اسالم شناس  بزرگ جهادی به آنان با قرآن[ از گرفتن ایهام] با و

که دیني است که آمده  جهتازایناسالم "فرمایند، معاصر نیز به استناد قرآن و مکتب اسالم مي

جامعه، دویت و حکومت اسالمي تشکی  دهد و رسایتم اصالح جهان است و تمام شئون زندگي 

داند و بشر را تحت نظر دارد بایستي قانون جهاد داشته باشد، قرآن جهاد را منحصراً نوعي دفاع مي
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توان فرمایند نميیشان نیز ميدهد اتنها در مورد یک تراوز که وقوع پیدا کرده باشد، اجازه جهاد مي

 دارند تراوز مفهوماند محکوم کرد و بیان ميهای انساني که به خطر افتادهجهاد را برای بس  ارزش

عام است، یعني الزم نیست تراوز به جان، مال، ناموس، سرزمین، استرالل و یا به آزادی انسان باشد، 

رود، تراوز بکند باز مي شمار بهارزش انساني  ها،هایي که آن ارزشبلکه اگر یک قوم به ارزش

یشا جهاد در جامعه اسالمي ماهیت دفاع داشته و برای آن نیز "(. 75: 1312تراوز است )مطهری، 

های صدر اسالم دریافت و جنگ ایبالغهنهجتوان از قرآن، آئین و رسومي است که کلیا  آن را مي

با  توان متناسبني، مکاني و دستاوردهای بشر است را مياز شرای  زما متأثرو عوام  متغیر آن که 

قوانین اسالم از ترارب تاریخي بشر و بررسي وضعیت موجود و تحلی  روند استنباط نمود. امروزه 

عنوان رهنامه و در این آئین و رسوم در فرهنگ نظامي نیروهای مسل  جمهوری اسالمي ایران به

 شود.ین شناخته ميعموماً با نام دکتر هافرهنگسایر 

عدایتي و ستم ی میان حق با باط  یا عدایت با بيمبارزه و معارضه یمسئلهجنگ در اسالم همان 

بشری، تحرق توحید و  جوامع در صل  و عدایت برقراری و ایراد جنگي چنین است. هدف اساسي

ام و حیثیت حفظ مر خصوص( برایباشد. به تعبیری  مسلمان )بهنی  به سعاد  راستین و تعایي مي

کوشد تا مرام و موقعیتي را که خدا برایم آفریده و مررر داشته و کند و ميطبیعي خویم مبارزه مي

حفظ کرامت انسان و رسیدن او به  درواقعاش تنزّل ننماید. پسندیده است نگهداری کند و از مرتبه

اس صل  و عدایت، هدف ترین هدف جهاد مطرح شده است و بر همین اسعنوان مهمسعاد  به

یی  دهای دیگر و مواردی از این قبی . بيباشد نه جهان گشایي، استعمار، سلطه بر ملتجنگ مي

شود برای نفي فساد قلمداد مي دیگر برخي با برخي دفع جنگ، برره، یسوره 271 یهنیست که در آی

چه دفع و سلطه امری است انساني اما آنچه مهم است این است که دفع سلطه در جهت نفي فساد 

ها و ی با شركنویسد: جهاد اسالم مبارزهنیز مي()و تحرق عدایت و صل  باشد. امام خمیني

 (. 138: 1383هاست )جمشیدی، ها و ستمکاریها و بیدادگریها و چپاولعفتيبي

عنوان یک اندیشمند و هم به()امام خمیني: ()ی نظامی حضرت امام خمينی آراء و انديشه

عنوان فرمانده ک  نیروهای مسل  پس از پیروزی برجسته در اندیشه فرهي نظامي و هم به نظرصاحب

ویي چند را های جهان، اصترین جنگعنوان رهبری کننده یکي از بزرگانرالب اسالمي و هم به

 قرار داده است.   موردنظر
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عت ، اطا«جهاد في سبی  اهلل»هدف متعایي و مردس  -برخي از این اصول عبارتند از: ایمان به هدف 

از فرماندهي، تمرکز قوا، تکیه بر امدادهای ایهي، اتکا بر مردم )مردمي بودن جنگ(، خودباوری، 

 ربیهتک –خوداتکایي و فردان وابستگي در رزم و جهاد، اص  اخالق جنگي و اخالق در جنگ 

ها و معنویا  و حفظ سالمت فکری و روحي و جسمي نیروها، وحد  بین قوای نظامي و ارزش

آرمان و اعترادا  واال(، نفي هرگونه  درراه -نیز بین قوای نظامي و مردمي، جنگ اعترادی )جنگ

 تسالح و صالح )اسلحه باید در دس –ابزار  مثابهبهسلطه غیر خدایي، توجه به اسلحه و تکنویوژی 

 بریهکتجنگ متعارف، نگرش تکلیفي و مسئوییتي،  بریهتکای و انسان صای  باشد(، نفي جنگ هسته

نرم اساسي انسان، باور، اراده و عم ، نفي یأس و نومیدی، استفاده از ترارب دیگران، اطالعا  و 

 (.611 - 711: 1383ریزی )جمشیدی، آمادگي و برنامه

یازها و گویي به نها برای پاسخدویت یافزارنرمابزار  يطورکلبه: یجايگاه رهنامه در اسناد باالدست

ها تفکرا ، برآوردها و باشند. دویتها ميها، راهبردها و رهنامهح  مسائ  راهبردی، سیاست

کنند. های خود در امور دفاعي را در سه قایب راهبردی، عملیاتي و تاکتیکي تدوین و ابراز ميبرنامه

تعری  و ایگوی مفاهیم مشکور در دیدگاه راهبرد پردازها متفاو   چراکهمحتوی یکسان، ایبته نه با 

شود بیان مي "رهنامه"های دفاعي در قایب باشد. برای مثال در ایگوی شرقي )روسیه( عمده برنامهمي

ه س باشد عالوه بر اینهای دفاعي ميبیانگر برنامه "راهبرد"عکس در ایگوی غربي )آمریکا(، و به

مفهوم فوق با یکدیگر نیز اشتراك و همپوشاني بوده و مرزبندی و فص  مشترك روشني ندارند 

 (.3: 1386)زهدی، 

عنوان نظامي و برای تعیین سیاست دفاعي، به -های سیاسيگیریرهنامه نظامي کشور در تصمیم

ی دفاعي، هر کشوری در گشارگیرد. قب  از اقدام به سیاستفرماندهان قرار مي مورداستفادهراهنما 

، رهنامه نظامي خود را یگردعبار بهینه نظامي و یا را درزم موردنظرشقدم اول باید اصول اساسي 

در سط  ملي مشخص سازد. رهنامه نظامي در سط  ملي قدر  نظامي کشور را با سایر ابعاد قدر  

های گیریرای تصمیمسازد و مبنایي بملي در راستای دستیابي به اهداف ملي، هماهنگ مي

گشاری دفاعي از در امور نظامي است. بنابراین تمامي اقداما  بعدی در سیاست اندرکاراندست

شود. سط  اجرایي رهنامه نظامي، در رده ستاد مشترك نیروهای مسل  در هر رهنامه نظامي متأثر مي

ي متأثر است و برای کشور کاربرد دارد. رهنامه نظامي اجرایي از رهنامه نظامي در سط  مل
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در همه  وارسلسهصور  گیری در مورد رهنامه، تبیین، تعیین و شناخت اصطالحا  زیر بهتصمیم

 ید:نماای را بین سطوح مختل  رهنامه برقرار ميارتباط دوجانبه کهیطوربهسطوح ضرور  دارد 

موجود علیه امنیت ملي،  های ملي، عزم ملي، منافع امنیت ملي، اهداف امنیت ملي، تهدیدا آرمان

رهنامه امنیت ملي، سیاست امنیت ملي، راهبرد امنیت ملي، کیفیت و کمیت نسبي ابزارهای قدر  

ملي، تهدیدا  نظامي، اهداف کلي نظامي، قدر  نظامي نسبي خودی و دشمن، آرمان سیاسي کشور، 

 (. 21: 1381وضعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک کشور و... )تهامي، 

 
 (.30: 2131رابطه رهنامه نظامی و فلسفه ، نظریه و ایدئولوژی نظامی )قنبری جهرمی ،  :1شكل 

آن را  یوسوسمتدهد و مبنا و بنیاد هر شکلي از رهنامه نظامي را اندیشه نظامي شک  مي

شود، قرار گرفتن رهنامه نظامي طور که در شک  فوق مشاهده ميچنین هماننماید هممشخص مي

  مشترك فلسفه نظامي، ایدئویوژی نظامي و نظریه نظامي بدین معنا است که رهنامه نظامي در فص

و استنباط است)قنبری جهرمي ،  استخراجقاب فوق  گانهسههای ای از هر یک از مرویههر جامعه

1385 :87 .) 

 يچگونگ و يمشخ  ي،فرهنگ و ينظام ،یاقتصاد ،ياسیس انواع در رهنامه: رهنامه سطوح و انواع

 سط  سه به  یتعار در رهنامه. کنديم انیب يرسم يدگاهید صور هب را ياقدام هر حوزه در عم 
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 ی،ردافش) دارد  یذ شرح به يخاص مفهوم هرکدام که شدهیکتفک يکیتاکت و ياتیعمل ،یراهبرد

1313 :12.)  

 قدر  ،يمل قدر  مینما آن یشاکله و است ينظام یهارهنامه مأخش و مرجعی: راهبرد رهنامه 

 آماده ور،کش یيایجغراف گستره در نبرد تداوم يآمادگ و دا یتهد به يدهپاسخ توان رادیا ،ينظام

 و افاهد از يبانیپشت در ينظام و يمردم ،يدویت امکانا  يسامانده و دفاع یبرا نیسرزم نمودن

 .باشديم کشور يمل تیامن منافع نیتأم و يمل یهااستیس

 و ياتیعمل ترارب ،ينظام یهاشهیاند بر که است ياساس قواعد یکنندهیینتعي: اتیعمل رهنامه 

 یستادها در ينظام گیرندگانیمتصم و طراحان فرماندهان، يذهن یهاقایب و دیعرا ،يآموزش

 و اروهین ياتیعمل امور یاجرا و یزیرطرح یراهنما يعبارت هب و بوده استوار روهاین و مشترك

 . باشديم خوداتکا و مشترك اقداما  نیح در هاسازمان

 در رزم یااجر ینحوه متضمن که شوديم اطالق يکیتاکت نیقوان از دسته آن بهي: کیتاکت رهنامه 

 . باشديم نبرد نیادیم در يکیتاکت عوام  یکنندهیتهدا و ا یعمل یمنطره

 ط س سه به ينظام بخم در و گردديم یبندمیترس ينظام و يمل بخم دو به رهنامه يطورکلبه

 .گردديم میترس "يکیتاکت رهنامه و ياتیعمل رهنامه ،یراهبرد رهنامه"

اند برای امور مختل  کشورهای زیادی سعي کرده ینکهباوجودا :قواره و چارچوب تدوين رهنامه 

تدوین های متنوعي را تدوین و ارائه نمایند، ویي هنوز قواره و چارچوب مدوني برای خود، رهنامه

آمریکا که بخم اعظمي از اصول و قواعد  متحدهیاال ارهنامه از سوی آنان ارائه نشده است. حتي 

ر ی تحریراتي رند منتشرزمي از طریق پنتاگون یا موسسه هاینامهینآئو رهنامه خود را تحت عنوان 

هیچ قواره یا چارچوبي برای  تاکنوننموده و از طریق اینترنت در دسترس همگان قرار داده است، 

 (. 173: 1387 ،نابيتدوین رهنامه منتشر نکرده است )

 گونه آمده استدر جزوه تدوین رهنامه ارتم تایلند این نظامی: هایرهنامه تدوين از حاصل نتايج

 سازمان، ها،طرح قایب در واقعي نظامي توانمندی طریق از آن خروجي و رهنامه اجرای نتایجکه، 

 رهنامه خروجي ترینمهم ها،طرح درواقع. شودمي شناخته آموزش هایویژگي و نیرویي ساختار

 بایستيم نیز نظامي نیروی یک سازمان و ساختار. گشاردمي تأثیر رهنامه نتایج سایر بر که هستند

 عملیاتي هایریزیطرح یرپشیریتأث یرهدرنت نیز نیرویي ساختار. شود طراحي آن دکترین بر مبتني
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 یازدنمور نیرویي ساختار بر عملیاتي هایطرح یرگشاریتأث آن تبعبه و رهنامه از مختل  سطوح

 . شودمي مرتب  دکترین با ،هاآن اجرای منظوربه

 افزایيمه امکان و یرادشدها نیروها سط  در یکساني ادبیا  و مشترك فهم عملیاتي رهنامه تدوین با

 اهآموزش این، بر عالوه. شودمي فراهم مردمي و مسل  نیروهای هایظرفیت کلیه از برداریبهره و

 ینتعی و يدهجهت ،هانامهینآئ و شده مندنظام مختل  سطوح در عملیاتي، رهنامه اصول بر مبتني

 مندنظام رزم، آمادگي هایبرنامه و تعیین ترهیزا ، و سالح ایگوی چنینهم. گردندمي تکلی 

 مینيز نیروهای عملیاتي اقداما  ارزیابي برای مناسب شاخصي و معیار کهاین یتدرنها و شوندمي

 .گرددمي تعیین

 ی شناسروش
 فيکیچنین این پژوهم از نوع تحریرا  . همباشدميرو بر اساس هدف، کاربردی مرایه پیم

ای،  پیمایشي و های کتابخانهدر این مرایه شام  روش هاداده آوریجمعباشد. روش تحریق و مي

در این تحریق ابتدا به سابره تاریخي اصول جنگ و رهنامه و سپس به مفاهیم . باشدميمصاحبه 

است، تا ابعاد و محدوده تحت پوشم و  شدهپرداختهمختل   پردازانیهنظرامروزی آن از دیدگاه 

. سپس از روش دیفي برای کسب نظرا  جامعه خبرگان مشخص شود هرکدامها و تشابها  تفاو 

 و مصاحبه صور  گرفته است. شدهاستفاده

مختل  اصول جنگ و رهنامه بوده و با در نظر گرفتن  یهاجنبهمحرق به دنبال کش   کهآنبه دیی  

، یشا برای رسیدن گردیديمبه یک تعری  مشخص محدود  هاآنتعاری  عملي و نظری مربوط به 

سبت به ن طرفييبکرده و با در پیم گرفتن  نظرصرفهدف نهایي از مطرح نمودن یک تعری  به 

کلیه و   تعاری  مختل ، از هر تعری  برای روشن نمودن ابعاد مختل  مفاهیم استفاده شده است

ع و مناب وجویجستمحتواهای دیداری، شنیداری و مکتوب پیرامون موضوع تحریق  که از طریق 

ند و اگردآوری شده –تا جایي که محرق امکان دسترسي به منابع را داشت  –صور  تمام شمار به

ها و خبرگاني است که در حوزه اصول جنگ و تدوین رهنامه نظرانصاحبچنین شام  مصاحبه با هم

 حائز ترربیا  عملي و نظری کافي باشند. 

اج نظرا  گروهي از خبرگان در مورد یک موضوع سیستماتیک برای استخر صور بهروش دیفي 

بر  گیرینمونه. برای ایراد گروه خبرگان، از روش (1163)دایکي و هملر، خاص است  سؤالیا 
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و علت آن اهمیت  باشدمياز نوع غیراحتمایي  گیرینمونه، این روش شودميمبنای هدف استفاده 

 (. 1385)احمدی و همکاران،  باشدميکیفیت افراد خبره 

 است و فرآیند آن در شک  ایمرحلهی روش دیفي یک رویه شده در پژوهش:فرآيند دلفی استفاده

راند "، "قب  از شروع هایفعاییت"قسمت اصلي  7نشان داده شده است. این روش به   3شماره 

 (.1385)احمدی و همکاران،  شودميترسیم  "تصمیم و تصویب"و  "راند سوم"، "راند دوم"، "اول

     

         
       

             

      
     

                    
               

    
                

    

                   
        

               
    

                   
        

               
    

                   
        

             
     

 (.2131ای روش دلفی )احمدی و همكاران، : فرایند رویه مرحله1شكل
معاونت اطالعا  و عملیا  ستاد  هایسمتدر  هایيشخصیتجامعه آماری تحریق حاضر شام  

اطالعا  و عملیا  ستاد ف ک  اجا، معاونت عملیا  ستاد ف ک   هایمعاونتک  نیروهای مسل ، 

اطالعا  و عملیا  ستاد نزسا،  هایمعاونتاطالعا  و عملیا  ستاد نزاجا،  هایمعاونتسپاه، 

آجا و سپاه ،گروه مشاورین مرام معظم رهبری در آجا و سپاه،  هایتیپ، یشکرها و هاسپاه، هاقرارگاه

. در این تحریق برای انتخاب گروه خبره از باشندميي و دافوس آجا و سپاه دانشگاه عایي دفاع مل

و گلویه برفي استفاده شده است. ابتدا افرادی که دارای یک یا چند  دارهدف گیرینمونهروش 

 :اندشدهباشند، انتخاب صالحیت زیر مي

 در مراکز متعلق به نیروهای نظامي تدریس وای : سابره فرماندهي 

 دفاعي و امنیتي هایپستبره مدیریتي در ب: سا

 دفاع مردس هایعملیا ج: سابره فرماندهي در 

حاضر به همکاری شدند.  هاآنتن از  11برای نامزدها ارسال شد که  نامهدعو  21بدین ترتیب ابتدا 

نفر  1ن نفر دیگر از خبرگان را معرفي نمودند که از ای 1نیز  هاآنپس از مالقا  اوییه این افراد، 

نفر دیگر را معرفي نمودند که از بین  7شم نفر جدید و سه نفر در گروه اول بودند. گروه دوم نیز 
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 گروه خبرگان از نهایتاًنفر یک نفر در گروه دوم، دو نفر در گروه اول و دو نفر جدید بودند.  7این 

 ان داده شده است.شماتیک نش صور به 1نفر از افراد واجد شرای  تشکی  شد که در شک   22

وه در اختیار گر تحریق و ارزیابي کلما  و جمال ، در راند اول پرسشنامه سؤاال پس از تکوین 

ری ها و طوفان فکاول از خبرگان قرار گرفت که دارای ساختاری باز بود تا با استراتژی زایم ایده

شده  ترساختاریافته. در راند دوم پرسشنامه شودمختل  موضوع تحریق را آشکار  هایجنبهشخصي 

 وردتوافقم هاجنبهقرار گیرد و معین شود که آیا این  موردبررسيآشکار شده در راند قبلي  هایجنبهتا 

کمي استفاده گردید و در  هایروشمیزان توافق افراد از  گیریاندازهبرای  معموالًیا خیر.  باشندمي

توافق افراد در مورد موضوع از اساس مریاس )طی ( ییکر  استفاده  این تحریق برای سنرم میزان

خود را در مورد موضوع بیان  هایاستداللشد. عالوه بر سنرم توافق از خبرگان خواسته شد تا 

 هاآننماید. سپس در راند سوم، خبرگان پاسخ خود را مرور نموده و در صور  نیاز در مورد 

اجماع شده است، مشخص گردید و در موارد عدم  هاآندر مورد  کردند. موضوعاتي که تردیدنظر

میانگین اهمیت  کارگیریبهاست. در این مرحله با  شدهکسباجماع دالی  از دیدگاه خبرگان 

از اجماع خبرگان  آمدهدستبهشد. در گام تصمیم و تصویب نتایج  بندیدرجهموضوعا  

 ند.آگاه گردید هاآنو خبرگان از  شدهاستحصال

نفر 2نفر 6نفر 14

گروه سومگروه دومگروه اول

نفر 3

نفر 6

ا  نفر

نفر 2

نفر 2

 
 ها.: مراحل هدفمند انتخاب نمونه9شكل 

 عبار  است از: هاصالحیتهمچنین ترکیب این گروه خبره با توجه به 

 16  در مراکز متعلق به نیروهای نظامي تدریس ونفر سابره فرماندهي 

 1  دفاعي و امنیتي هایپستنفر سابره مدیریتي در 

 11  دفاع مردس هایعملیا نفر سابره فرماندهي در 

 .باشندميایبته ذکر این نکته ضروری است که بعضي از خبرگان دارای چند صالحیت 
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 های تحقيق ها و یافتهداده ليوتحلهیتجز
های اصول جنگ و رهنامه از در این مرایه برای تبیین ابعاد مسئله در راند اول دیفي ویژگي

 های بر اساس این یافته تهیه شد. برای سهویت در قضاو مرتب  استخراج شد و پرسشنامهتحریرا  

 های اصول جنگ ج(مرایسههای رهنامه ب( ویژگيخبرگان این پرسشنامه به سه قسمت ای ( ویژگي

بندی شده است. از خبرگان خواسته شد تا میزان موافرت خود را در رهنامه و اصول جنگ ترسیم

ته های یافشده در پرسشنامه را بیان شد. این پرسشنامه عالوه بر گزارهها ارائهک از گزارهمورد هر ی

نظر های موردشده از تحریرا  پیشین دارای ساختاری باز بوده و از خبرگان خواسته شد تا گزاره

ی اهخود را در مورد هر یک از سه بخم پرسشنامه بیان نمایند. در این قسمت برای سنرم گزاره

جدول  ای مندرج درآمده از مطایعا  پیشین( از مریاس ییکر  هفت نرطهدستاوییه در پرسشنامه )به

 استفاده شد.  1

 ها.: امتيازدهی به گزاره2جدول

 کامالً مخای  مخای  نسبتاً مخای  ممتنع نسبتاً موافق موافق کامالً موافق

5 6 7 1 3 2 1 

گزاره  1گزاره،  16گزاره اوییه به خبرگان ارائه شد.  از میان این  16در پرسشنامه  راند اول دیفي، 

ها برای پرسشنامه راند دوم استفاده شد. )نسبتاً موافق( به باالبودند و از آن 7دارای میانگین نمره 

گزاره مرزا استخراج  1ها گزاره از گروه خبرگان به دست آمد که از میان آن 15عالوه بر آن حدود 

 ري به دیی  همساني با یکدیگر حشف شدند.شد و ماب

 : گزارش روند اجرای روش دلفی.1جدول

 
 

مرموعرابطه بین رهنامه و اصولویژگي های رهنامهویژگیهای اصول

57416ارائه شدهگزاره های اوییهراند اول

2529تایید شده )با میانگین نمره 5(

3227رد شده

67417 قب  از مطابرت با سایر گزاره هاگزاره های پیشنهاد شده توس  خبرگان

3429پس از مطابرت با سایر گزاره ها

59418ارائه شدهگزاره های ارسال شده از راند قبليراند دوم

57315تایید شده )با میانگین نمره 5(

0213حشف شده 

2002ترکیب شده

1001 قب  از مطابرت با سایر گزاره هاگزاره های پیشنهاد شده توس  خبرگان

1001پس از مطابرت با سایر گزاره ها

57315ارائه شده

36312تایید شده )با میانگین نمره 6( گزاره های ارسال شده از راند قبليراند سوم
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ای را تشکی  دادند. گزاره 18گزاره راند اول باهم یک پرسشنامه  1گزاره اوییه و  1در راند دوم 

هایتاً نها بیان نمایند. در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شد تا نظرا  خود را راجع به این گزاره

 2( و خبرگان نیز پیشنهاد ترکیب 7ای کمتر از گزاره حشف شد )به علت داشتن نمره 3در راند دوم 

های اصول جنگ دادند. عالوه بر آن، یک گزاره جدید نیز توس  شده در قسمت ویژگيگزاره ارائه

وم تفاده شد. در راند سها مطابرت نداشته و در راند بعدی از آن اسخبرگان ارائه شد که با دیگر گزاره

گزاره مردد موردسنرم قرار گرفتند. در این قسمت برای احصا اجماع بهتر، نمره پشیرش  17

گزاره  12ها آوری این پرسشنامه)موافق( در نظر گرفته شد. درنتیره، پس از جمع 6ها گزاره

  از آن در و نتایج حاص 2موردپشیرش قرار گرفت. گزارش روند اجرای روش دیفي در جدول 

 ارائه شد. 3جدول 

 : گزارش نتایج.1جدول 

 
  

انحراف معیار میانگین امتیاز

6/510/58اصول و قوانیني هستند که عملکرد را راهنمایي مي کنند1

6/621/28برای پیاده سازی یک استراتژی یا ماموریت خاص، رهنامه نشان دهنده مسیر و راه صحی  مي باشد2

6/571/28رهنامه تمامي زوایا و جواني رسیدن به هدف را پوشم مي دهد.3

6/760/86رهنامه صراحت داشته و از هرگونه ابهام بری است4

6/021/5رهنامه از جنس اندیشه است5

6/031/08رهنامه باعث بوجود آمدن فلسفه مشترك سازماني است6

61/4اصول جنگ حرایق عمومي است که صحت و اعتبار آن برای فرماندهان نظامي اثبا  شده است1

6/090/92اصول جنگ باعث چارچوب ذهني برای ارزیابي اقداما  احتمایي ارائه مي دهد2

6/652/02اصول جنگ دارای ماهیتي ثابت است3

6/051/2رهنامه بر اصول مبتني است و اصول جنگ راهنمای بنیادی رهنامه است1

6/31/3اصول جنگ پایه ای تر از رهنامه است2

6/390/87    رهنامه ماهیت پویاتر نسبت به اصول داشته و با تغییر تکنویوژی و جنگ افزار ممکن است به روز شود3

ویژگي های رهنامه

اصول جنگ

رابطه رهنامه و اصول جنگ
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  ی و پيشنهادريگجهينت

 :گيریالف ـ نتيجه

به منابع و  مشک   یابيدست؛ فردان ازجملهپیم روی محرق که  هاییتمحدودبا توجه به 

وانست ، محرق تمحتواهادسترسي  به خبرگان جهت پر کردن پرسشنامه و عدم انتشار عمومي بعضي 

نابع های حاص  از مبیاورد. استفاده از یافته به دستنتایج زیر را  قبولقاب با روایي و پایایي 

حریق بیان ت سؤالآمد که به تفکیک هر  به دست، نتایج زیر شوندگانپرسمهای ای و پاسخکتابخانه

 گردد. مي

 های اصول جنگ و رهنامه کدام است؟ویژگي 

برای فرماندهان نظامي اثبا   هاآناصول جنگ بیانگر حرایق عمومي است که صحت و اعتبار 

شود قسمتي از اصول جنگ برای موفریت در اند. ویژگي هر جنگ باعث ميرا  پشیرفته هاآنشده و 

قرار گیرد. اصول جنگ چارچوبي ذهني برای ارزیابي اقداما   یبرداربهرهعملیا  نظامي مورد 

شود، بلکه فرماندهان با ای نميدهد ویي جایگزین نبوغ نظامي و تخصص حرفهمي ارائهایي احتم

را با دکترین خاص خود به کار  هاآناشراف به اصول و در نظر گرفتن شرای  در انواع عملیا ، 

اصول جنگ دارای ماهیت ثابتي هستند اما نسبت به نوع نگرش کشورها در رهنامه خود برند. مي

اصول جنگ راهنمای شود. ر است که باعث تفاو  در اصول جنگ در کشورهای مختل  ميمتغی

 باشد.بنیادین رهنامه مي

در برخي مواقع تغییر رهنامه ضروری است، اما هسته اصلي یا محورهای اساسي ثابت مانده و 

چار دا ( دو تهدی افزارجنگکنند که عوام  عمده )سیاست حکومت، سامانه فر  هنگامي تغییر مي

رهنامه ماهیت پویا داشته و همگام با تغییرا  محی ، سازمان، افراد و ترهیزا  تغییر و تحول شوند. 

شود. مدیران باید قادر به بازنگری، اصالح و تثبیت رهنامه بوده و در مشمول تغییرا  منطري مي

 صور  نیاز رهنامه جدید پیشنهاد کنند. 

  و تشابهاتي دارند؟ هااصول جنگ و رهنامه چه تفاو 

شود که اصول جنگ، رهنامه را تدوین کرده و تفاوتي ذاتي با آن ندارد، بلکه ، روشن ميترتیبینابه

تر و پایدارتر ها کليها را تعیین نموده و از رهنامهاصول جنگ مسیر و چارچوب رهنامه درواقع

نیروها و امکانا  مردمي در سط   های سرزمیني، توان نظاميگیری از ویژگياست. رهنامه با بهره
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طور مستریم تحت قواعد و شود و بهریزی ميکالن و گستره جهت مرابله و شکست دشمن طرح

 گردد.ساختارهای اصول جنگ تعری  مي

طرحي  درواقعها و ای از اهداف، ابزار و روشدکترین، راهبرد نیست. استراتژی یا راهبرد مرموعه

دکترین یا رهنامه تئوری یا نظریه و از جنس اندیشه و قواعد  کهيدرحایبرای اقدام و عم  است، 

دهد. اما اصول باشد. رهنامه چارچوبي مفهومي برای نیروها ارائه ميحاکم بر استراتژی و عم  مي

دهند مي ارائهکه رهنامه و اصول هر دو چارچوب را کند، با اینجنگ چارچوب نبرد را تعیین مي

گیرند. اصول، متفاو  بوده و در سطوح مختلفي قرار مي باهمها ت این چارچوبماهی ازنظرویي 

وب در چارچ ارائهپیم رویم با  سؤاال کند، ویي رهنامه با پاسخ به ای را ترسیم ميچارچوب پایه

افراد است  یرتأثکند. رهنامه تحت سطوح راهبردی، عملیاتي و تاکتیکي امور را هماهنگ مي

 اصول فراتر از افراد، کهيدرحایدانند تا سازمان یا کشور؛ آن را منتسب به اشخاص مي کهیطوربه

 نیست. ییرتغقاب سادگي و به شدهیزیرطرحها نهادها و سازمان

 
 هارابطه اصول جنگ و رهنامه به همراه اجزای آن :0شكل 
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عوام  متغیری چون فناوری و  یرتأثاصول جنگ نسبت به رهنامه پایدارتر است. رهنامه تحت 

ی این عوام  بر رو کهيدرحایکند، ها و ... تغییر ميترهیزا ، فرهنگ و سنن مل ، ترربیا  سازمان

مباني رهنامه نظامي محسوب  ازجملهچنین اصول جنگ باشد. هم یرگشارتأثتواند خیلي اصول نمي

مختل  و در شرای  متفاو  رهنامه  کارگیری و اجرای هر یک از اصول جنگ در ادوار. بهشوديم

خاص خود را داشته و این رهنامه از ملتي به ملت دیگر و از نیروی مسلحي به نیروی مسل  دیگر 

 باشد.متفاو  مي

نشان  هاآنرابطه میان اصول جنگ و رهنامه را به همراه اجزای  7در شک   شدهارائهکه مدل  گونههمان

اشد. بيمو حرکت کلي از اصول به سمت رهنامه  گرفته قراری باالتر از رهنامه امرتبهدهد، اصول در يم

پایداری است؛ به این معنا که اصول چون  دهندهنشانرهنامه، جهت پیکان  منشأجدا از حرکت عمومي و 

ای بسته یرهادکه اصول با شک  یناتری است. ضمن یمبدر سط  باالتری قرار گرفته است، دارای ثبا  

خلخ  ای متیرهدارسیم گشته که نشان از استرالل آن نسبت به شرای  بیروني دارد، ویي رهنامه با ت

یروها، نافراد، ویژگي سرزمیني، توان نظامي »شده تا نمایان گر این مطلب باشد که مواردی چون یمترس

د یر را از افراتأثترین یمب هارهنامه کهآن. به دیی  مؤثرنددر آن « امکانا  مردمي، فرهنگ و سنن مل 

ناپشیر ییرتغشده است. اما باید توجه داشت که هسته اصلي و یمترس تربزرگپشیرد، این قسمت يم

 باشد. يمو شایوده رهنامه  دهندهشک باشند که ثابت بوده و يم، اصول هارهنامه

نگ مختل  اصول جپژوهشگر با استفاده از فنون و ابزار مختل  سعي در بررسي ابعاد  ،درمرموع

ها و ای تفاو های حاص  از منابع کتابخانهو یافته شوندگانمصاحبههای و رهنامه کرده است. پاسخ

راال  های مچنین بررسي یافته. هماندبرشمردهیکساني را میان اصول و رهنامه  یموبکمتشابها  

های رامون تشابها  و تفاو های پیگوناگون نیز نکا  متناقضي را نشان نداد، مراال  و پژوهم

ها در بخم ترین تحریقاند. شایان توجه است که مهمهای نریض یکدیگر نداشتهاصول و رهنامه یافته

، اصول از جنس رهنامه بوده زیرا ماهیت دیگریان ببه. اندقرارگرفته موردتوجهپیشینه پژوهم 

چارچوب سازی ذهني دارد، اما از منظر پایداری و ثبا  تفاو  اساسي میان اصول و رهنامه وجود 

 .ییرناپشیرترندتغها اصول ثابت بوده و نسبت به رهنامه کهیطوربهدارد 

 :ـ پيشنهاد ب

م تواند به تدوین یک نظریه برتر ختها ميهای مختل  و بحث روی آنبا توجه به اینکه بیان دیدگاه

شود خبرگان و فرماندهان اقدام به تدوین رهنامه و انتشار محدود آن نموده تا شود، پیشنهاد مي

 پویایي تدوین رهنامه بیشتر شود.
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