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پذیرش مقاله96/50/05:

چكيده
«اصول جنگ» چکیده رمزآمیزی از اندیشه های دفاع نظامی است .این اصول دستاورد تجاار

جناگ هاای

بی شمار گذشته است که برای شناخت آن جان انسان های فراوانی فادا شاده و تااکنون بشار بارای دانساتن
هیچ دانشی متحمل این همه خسارت و تلفات نشده است .ازاین رو ،یکی از گران بهاترین میراث هاای تجربای
انسان می باشد .دگرگونی و دگرش (تغییر و تحول) محیطی جهان ،موجب نوعی «ناهمگونی»(عدم تقارن) در
ابعاد گوناگون بین طرفین درگیر شده که در اکثر چالش و جنگ ها شاهد این ناهمگونی ها هستیم .جنگ ،تابع
اصول و قواعد دقیق و معینی است .در این راستا «جنگ های ناهمگون» از اصول و قواعاد جدیاد ،متناوع و
ویژه ای پیروی می کنند .هدف این پژوهش شناسایی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم «جنگ ناهمگون» بر اصول
شناخته شده جنگ با روش توصیفی ،تحلیلی است .همچنین پرسش اصلی این است که ویژگی هاای «جناگ
ناهمگون» بر اصول شناخته شده جنگ ها چه تأثیراتی داشته است؟ پیامد بررسی و پردازش داده هاا نشاان داد
که ویژگی جنگ های ناهمگون بر برخی اصول جنگ اثرات فزاینده (مثبت) و بر برخی دیگر اثارات کاهناده
(منفی) داشته است .بنا بر نتایج پژوهش ،همواره دو دیدگاه و نگرش به اصول و قواعد جنگ نزد متخصصان
دفاعی و نظامی وجود داشته است .دیدگاه نخست ،اصول جنگ را در هر شرایطی ثابت و بدون تغییر میداند
و دیدگاه دوم ،دگرگونی در اصول جنگ را طبیعی دانسته و آن را مفهومی بسیار پویا می داند .ازآنجاکه منشاأ
اصول جنگ در اندیشه ی نظامی است و اندیشه ی نظامی همواره پویا است؛ بنابراین ،اصول جنگ نیاز دارای
پویایی ویژه ای است .ازاین رو ،شاید الزم باشد این اصول بازسازی و یا «اصولی متمم» به اصول پیشین جنگ
و نبرد افزوده شود.
واژگان کليدی :اصول جنگ ،جنگ ناهمگون ،دکترین ناهمگونی ،راهبرد ناهمگونی ،جنگ آینده

 1استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه جامع امام
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مقدمه
از مهمترین فعالیتهای انسان که نشانههای آن را در همهی آثاار باساتانی مایتاوان یافات ،آثاار
فعالیتهای نظامی برای «جنگ» 6و ستیز است .ازاینرو ،مهمترین و پیچیادهتارین فعالیات فکاری
انسان ،تفکر بر روی چگونگی جنگ و تدوین «قوانین جنگ» 2و «اصول جنگ» 9بوده است .انساان
در طول زیست خود بیش از آنکه شاهد صلح و آرامش باشد ناظر و یا درگیر جناگ باوده اسات.
«ویل دورانت» از مورخان غربی در کتا

«درسهای تاریخ» در بخش تاریخ و جنگ مینویسد:

”جنگ یکی از عناصر پایدار تاریخ است و تمدن و دموکراسی چیزی از آن نکاسته است از 9211
سال اخیر [تا زمان نگارش کتا ] که بشر تاریخ مدون دارد فقط  112سال آن بدون جنگ گذشاته
است .باید اقرار کرد .که جنگ در طول این مادت ،هماواره مانناد اماروز شاکل نهاایی رقابات و
انتخا

طبیعی نوع انسان بوده است .هراکلیوس میگفت :جنگ یا رقابت ،پدر همهچیز است .منبع

الیزال اندیشهها ،اختراعات ،نهادها و دولتهاست .صلح ،آرامشی است ناپایدار کاه تنهاا باا قباول
تفوق یا در صورت تساوی قدرتها قابلدوام است( “ .دورانت)113 :1955،
شناخت ویژگی جنگهای آینده برای هماهی کشاورها دارای اهمیات فاراوان اسات .پایشبینای
میشود ناهمگونی (عدم تقارن) یکی از بارزترین ویژگی جنگهای آینده نیاز باشاد .از ایان منظار
ضرورت دارد تا تأثیر ویژگیهای این نوع فراگیار از جناگ بار اصاول و قواعاد جناگ مطالعاه و
بررسی شود .این پژوهش فرصت دوبارهای میدهد تا ویژگی جنگهای ناهمگون و اصاول جناگ
را در شرایط جدید و آمادگی برای جنگهای آینده بازخوانی نماییم .همین امر اهمیت و ضارورت
مطالعه و انتخا

پژوهش تحت عنوان «بررسی تأثیر ویژگیهای جنگ ناهمگون بر اصاول جناگ»

را بیشازپیش آشکار میسازد.
در پاسخ به این پرسش بنیادین که؛ آیا ویژگیهای «جنگ ناهمگون» بر مفاهیم اساسی چون اصاول
شناختهشده جنگها تأثیرگذار بوده است؟ مسئلهی تحقیق چنین بیان شد که؛ «تأثیرات ویژگیهاای
«جنگ ناهمگون» بر باالترین مفاهیم نظامی نظیر اصول جنگها بهخاوبی شناساایی نشاده اسات».
ازاینرو ضرورت دارد تا در این خصوص پژوهش صورت پذیرد .هدف ایان پاژوهش ،شناساایی
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تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ویژگیهای «جنگ ناهمگون» بر اصاول شاناختهشاده جناگ باوده و
پرسش اصلی این است که؛ تأثیرات ویژگیهای «جنگ ناهمگون» بر اصول شناختهشاده جناگهاا
چیست؟ متغیرهای پژوهش ،به ترتیب متغیر مستقل «ویژگیهای جنگ ناهمگون» و متغیار وابساته
«اصول جنگ» میباشند.
مبانی نظری
پيشينه شناسی:

مطالعات تحلیلی دربارهی شناخت جنگ و اصول آن سابقه طوالنی در ایران و چین باساتان دارد.
در یونان باستان حداقل تا زمان مورخ بزرگ «توسیدید» 6مفاهیم اصول جنگ مشاهده نشده اسات.
این اصول ،بهتدریج در طول تاریخ و در مطالعات جنگ و ستیز که به علم جنگ یا (ستیز شناسای)
«پالمولوژی» 2شناختهشده است (یك شاخه علمی بینرشتهای 9است ).شکلگرفته و متبلور شدهاند.
لیکن در قرن بیستم میالدی بهصورت امروزی به جهان عرضه شد.
تا زمان تهیه این نوشتار ،کتا  ،مقاله و یا پایاانناماهای کاه باه مقایساه اصاول جناگ و اصاول
جنگ های ناهمگون بپردازد مشاهده نشد .به همین منظور ،به پیشینه پژوهشهای مرتبط به اجازا و
بخشهای اصلی پژوهش اشاره میشود.
از پژوهش های معتبر داخلی در زمینه اصول جنگ میتوان به پژوهش مرکز تحقیقات اساالمی و
دافوس سپاه اشاره نمود .لیکن اغلب پژوهش های صورت گرفته بار روی موضاوع اصاول جناگ،
غیرمستقیم و ذیل عناوین دیگر بوده است .در این رابطه و در خارج کشور یکای از پاژوهشهاایی
که اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحوالت نظامی و غیرنظامی را بر اصاول جناگ موردبررسای قارار
دادهاند .کتا

«جنگهای آینده» نوشته «باری اشنایدر» 4است .هرچند او به بررسی ماهیات اصاول

جنگ در میدانهای نبرد آینده میپردازد و به موضوع «عدم تقارن» اشارهای ندارد .لیکن نوشتههای
او کمك شایانی به این پژوهش نموده است.
در داخل کشورمان نیز مقاالت و پایاننامههای فراوانی در این زمیناه موجاود اسات .بایشتارین
نوشتههای خارجی در زمینه ماهیت جنگ ناهمگون متعلق به افرادی چون؛ «کنت مکنزی« »5استیون
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متز»« 6جاناتان بی تاکر»« 2آنتونی .اچ .کاردزمن»« 9جاان آنادریاس اولسان« »4دیویاد ال گاراناگ»
«کلینتون جی انکر» و ...میباشند.
برای شناخت مفاهیم مربوط به اصول جنگ و جنگ ناهمگون ،مفاهیم ذیل در شکلدهای مباانی
نظری پژوهش نقش ارزندهای داشتهاند
مفهوم شناسی:

رابطهی «دگرگونی» با «ناهمگونی»« :دگرگونی»( 5تغییر) و «دگرش»( 1تحول) بنیادیتارین اصاول ایان
جهان است .تکامل بدون گذار و دگرگونی (حرکت و تغییر) امکان ندارد .تغییر و تحول گاامهاای
رشد و کمال محسو

میشوند .در برداشتی سااده و روان« ،دگرگاونی (تغییار) :جاایگزین شادن

گونه ،چهره و رخسار بیرونی یك پدیده با گونه ،چهره و رخساری بیرونی نوین و یا جابجاایی در
موقعیت است ».همچنین «دگرش( تحول) ،جایگزین شدن حالت درونای یاك پدیاده باا حالات
درونی نوین و یا جابجایی در وضعیت است ».اغلب واژگان «تغییر» با «تحاول» یکساان پنداشاته
میشود .لیکن این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت دارند .سنجه شناخت دو مفهوم دگرگونی (تغییار) و
دگرش (تحول) در میزان «ژرفای دگرگونی» یا (عمق تغییر) پدیده است .در برداشتی ساده و روان،
هرگاه دگرگونی بیرون (ظاهر) به عمق پدیده نفوذ کند .حالت آن پدیاده را جابجاا خواهاد نماود.
ازاینرو ،دگرش (تحول) :تعویض حالت و وضعیت یك پدیده است .بهعبارتیدیگر گردیدن ،دگار
شدن و یا دگرش (تحول) همان دگرگونی (تغییر) در درون است.
” تغییر ،یعنی وضعیت جدید امور با وضعیت سابق آنها فرق کند .تغییر در همهجا متداول اسات
تغییر یکی از موضوعات ثابت اواخر دهه  1337و سده آتی است( “.فرنچ)12 :1931 ،
روزگار پیش رو ،به جهت دگرگونیهای فراوان «عصر تغییرات» نامیاده مایشاود .دگرگاونی و
دگرش (تغییر و تحول) جهان ،موجب نوعی «ناهمگونی»( 0عدم تقاارن) ناوین در ابعااد گونااگون
پدیدهها شده است .پدیدهی جناگ در طاول زماان باهویاژه در عصار جدیاد دچاار دگرگاونی و
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نگرشهای فراوان شده است .ریشهی «ناهمگونی» بین طرفین درگیر در چالشهاا و جناگهاا نیاز
همین «دگرگونی» است .این ناهمگونی در گونههای نیرو و توان (قوه و قدرت) ،گونههای تهدیاد،
گونههای ضعف و آسیبپذیری و حتی در گونههای فرصت وجود دارد .ازاینرو ،عصار و محایط
دنیای امروزی را «روزگار ناهمگونیها» نیز میتوان نامید.
دگرگونی و دگرش محیط بر اندیشهورزی دفاعی نیز تأثیر گاذارده اسات .دگرگاونی در اندیشاه
دفاعی بر روی رهیافتها (آیینها ،سیاستها ،راهبردها ،راهکارها )...و همچنین سازمانهای دفااع
نظامی اثرات ژرفی گذارده است.
”در راهبرد نظامی و راهبردهای کالن و عالی ،بیشتر با تاأثیرات قادرت و ناه باا فیزیاك قادرت
مواجه هستیم و این موضوع مربوط به تغییرات محیط جدید جهانی نسابت باه گذشاته ،تحاوالت
ایجادشااده در مفهااوم و معااادالت قاادرت[ ،تعااادل قاادرت ]6تالق ای راهبردهااا ،عاادم تقااارن در
آسیب پذیریها ،2عدم تقارن در آستانههای تحمل و عدم تقارن در شرایط میباشد؛ بنابراین محایط
امروز به محیطی نامتقارن تبدیل شده و در محیطهای نامتقارن ،تأثیر قوای فیزیکی با یکدیگر برابار
نیست[ .ناباالنسی( “]9سالمی)21 :1937،
در این روزگار شاهد دگرگونی و رشد فزاینده فناوریهای نظامی هستیم .این موضوع باهشادت
موجب ناهمتراز شدن و الجرم ناهمگون شدن طرفین درگیر شده است .جناگ نااهمگون ،ساطو
متفاوتی از پیچیدگی و شدت را به کار گرفته و از روشهای بسیار متنوع تهاجم و گونهای متفاوت
از فناوریها استفاده میکنند.
جنگ ناهمگون و مفاهيم آن :ویژگی ناهمگونی طرفین درگیری در همهی جنگهاا مشااهده مایشاود.
بهگونهای که میتوان آن را بخش جدانشدنی جنگها به شامار آورد .هماین مفهاوم در ساالهاای
اخیر ،تأثیر فراوانی بر ویژگیهای جنگ و دفااع گاذارده و مفااهیم «جناگ نااهمگون» یاا «جناگ
نامتقارن» را به وجود آورد .این شیوه از جنگ بر مبنای «آیین نااهمگونی» (دکتارین نااهمگونی) و
«راهبردهای ناهمگون» طراحی و اجرا میشود.
نگره یا نظریهی جنگ به شیوه ناهمگون اصطال جدیدی نیست .این مفهوم و نظریاه ناهچنادان
نوظهور که در مجامع علمی نظامی جهان بحثهای عدیدهای را برپا نموده تا حد زیادی مرهاون و
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متأثر از شیوه عمل رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدس بهویژه بهکارگیری تاکتیك عملیاات
شبانه و بهکارگیری قایقهای تندرو در برابر تهاجم همهجانبهی ابرقدرتها اسات .آیاین و راهبارد
ناهمگونی ،مشابه همهی نظریههایی که ریشه در فرهنگ و تجار
دارد .متأسفانه توسط غر

باومی ماا و کشاورهای مشاابه

در بستهبندی جدید و با روکش غربی باه جهاان عرضاه شاد .شایوهی

دفاعی رزمندگان اسالم که نوعی «دفااع نااهمگون»(دفااع نامتقاارن) باه شامار مایرود ترکیبای از
ایستادگی (مقاومت) یا دفاع ایستا ،دفاع پویا و همچنین پاسداری و دفاع پیشرو است.
نظریهی «جنگ ناهمگون» نخستین بار در سال  1330میالدی و در زمان «ویلیام کوهن »6وزیر دفاع
وقت آمریکا در گزارش موسوم به «گزارش فصلی» 2ارائه شد.
جنگ ناهمگون :متفکران داخلی و خارجی در تعریف (واگویه) این مفهوم دارای اتفاقنظار نباوده
و تعابیر (برداشت) گوناگونی را به کار گرفتهاند .در میان صاحب نظران نظامی غربی پایش از هماه
«لیدل هارت» 9چنین رویکردهایی را حدس زده و در یادداشتهایش آورده بود.
”عملیات نظامی از این نوع ،ادامه خواهند یافت؛ زیرا این تنها شیوهی جنگی است که متناسب باا
شرایط عصر امروز است .همچنین این شیوه یك نقطاه قاوت و امتیااز بارای ناراضایان اجتمااعی،
شورشهای نژادی و ناسیونالیستهای افراطی ،محسو

میشود“ .

«استيون متز» در این رابطه میگوید:

” عدم تقارن راهبردی ،یعنی بهره جستن از نوعی تفاوت که به غلبه بر دشمن منجر میشود .ایان
ایده سابقهای به قدمت جنگ دارد ،هرچند در گذر زمان شکل ظاهری آن دچار تغییر و تبدیل شده
است(“.دانیالی)2 :1929،
”به نقل از نشریهی «جوینت استراتژیك سااروی» 2روشهاای نااهمگون اغلاب ،از فنااوریهاا،
تاکتیكها و سال های ابتکاری و غیررسمی بهره میبرند و میتوانند در تماامی ساطو راهباردی،
عملیاتی و تاکتیکی جنگ ،در سراسر طیف عملیات نظامی کاربرد داشته باشند“ .
جنگ و تهدیدات ناهمگون باهم ارتباطی تنگاتنگ دارند .ازجملاه ایانکاه تهدیادات نااهمگون،
شیوهی غیرمستقیم جهت تأثیر گذاردن بر توان دشمن اسات؛ در برداشاتی از تهدیادات نااهمگون
منتشرشده توسط مرکز مطالعات علوم دفاعی مخابرات و الکترونیك« ،ستاد مشترك ارتش آمریکاا»
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جنگ ناهمگون اینچنين تعریف شده است ”:بهکارگیری رویکردهای غیرمنتظره برای از سر راه برداشتن و
تضعیف قوای دشمن و درعینحال بهرهبرداری کاردن از نقااط ضاعف آن از طریاق فنااوریهاای
غیرمنتظره و نوین یا روشهای مبتکرانه( “ .آفاق)19 :1903 ،
جنگ ناهمگون توسط «کنت مکنزی» چنین تشریح شده است.
” بازیگران ناهمگون باهدف تضعیف عزم و ارادهی امریکا و بهمنظور دستیابی به اهداف راهبردی
موردنظر ،نیروی تاکتیکی یا عملیاتی ضعیفتر خود را بر ضد نقاط آسیبپذیر امریکا به کار گرفتاه
و تأثیر نامتناسب را بر جای میگذارد( “ .مکنزی)5 :1921 ،
ناهمگونی به معنی عملیات ،سازماندهی و اندیشهورزی متفاوت از دشمن است که بهمنظور باه
حداکثر رسانیدن برتریهای خودی و بهرهبرداری از نقاط ضعف دشمن ،باه دسات گارفتن ابتکاار
عمل ،یا به دست آوردن آزادی عمل بیشتر باشد .ناهمگونی مایتواناد سیاسای ،راهباردی ،نظاامی
راهبردی ،نظامی عملیاتی و ترکیبی از آنها باشد .همچنین میتواند شیوهها ،فنااوریهاا ،ارزشهاا،
نسبتهای زمانی و یا ترکیبهایی از اینها را شامل شود .از این مطالب میتوان استنباط کارد کاه؛
جنگ و نبرد ناهمگون ،روش و شیوه کاربست اصول جنگ بهگونهای دیگر همراه باا خلاق اصاول
نوین جنگ و نبرد میباشد .این شیوههای جدید و متفاوت جنگ بر پیچیدگی جنگ و نبرد افازوده
و ویژگیهای جدیدی از جنگ را نمایش میدهند؛ بنابراین ،مفهوم جنگ ناهمگون از نگاه نگارنده:

«اندیشهورزی و کاربست متفاوت نیرو و توان ،راهبردهاا ،ساازمان رزم و ادوات در برابار طارف
مقابل همراه با اصولی نوین است که بهمنظور برابری و افزایش نیرو و توان انجام میشود».
ويژگیهای جنگ ناهمگون :در نگاه نخست ،به نظر میرسد که «جنگ ناهمگون» یك درگیاری
خارج از اصل و قاعده باشد ،لیکن اینگونه نیست .بلکه این نوع جنگ ،قواعد و اصول مرباوط باه
خود را دارد این مفهوم عالوه بر ایجاد دگرگونی بنیادی در سطو پایین ،تأثیرات مهم و عمیقی در
همهی سطو دفاع نظامی شامل؛ «نگرش و اندیشهی نظاامی» ،آیاین و رهناماه (دکتارین) راهبارد
(استراتژی) و تكروش یا تكشیوه (تاکتیك) بر جای گذاشته است.
نگره یا نظریهی (تئوری) جنگ و نبرد ناهمگون؛ چگونگی جنگ در شرایط نااهمترازی در نیارو
(قوه) و توان(قدرت) و ناهمگونی در روش و شیوههای دو طرف درگیر را تشریح میکند.
جنگ ناهمگون ،جنگی است که نسبتهای (تساوی و توازن) و نسبتهای (تشابه و تجانس) در
بین کنشگران آن برقرار نباشد .این موضوع هم در ابعاد سخت و هم در ابعاد نرم میتواناد صاادق
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باشد .بهعبارتیدیگر ،جنگ ناهمگون ،جنگی است که نسبت همترازی نیارو و تاوان (تعاداد نیارو،
ادوات جنگی و فناوری) طرفین جنگ برقارار نیسات( .نااهمترازی طارفین) از ایان منظار ،جناگ
ناهمگون ،نقض آشکار دیالکتیك (برهمکنش) نیرویی درصحنهی جنگ است.
هرچند ناهمترازی در توان طرفین درگیر موجاب نااهمگونی در جناگ و نبارد مایشاود و ایان
موضوع شرط الزم ناهمگون شدن جنگ است .لیکن ناهمترازی قوا شرط کافی جنگ ناهمگون باه
شمار نمی رود .شرط کافی ناهمگون شدن جنگ ،بیتناسبی (عدم تشاابه و عادم تجاانس) طارفین
درگیر است .این بیتناسبی را در ابعاد نرم (اندیشهورزی ،روحیه ،انگیزه ،رهیافتها ،ساازماندهای
و )...میتوان مشاهده نمود .علت این موضوع آن است که هرچند جنگ و نبرد ناهمگون در بیشاتر
موارد بین کنشگرانی به وقوع میپیوندد که ازنظر توان و نیرو ناهمتراز هساتند .لایکن ،الزاماام هماه
جنگ ها بین نیروهای ناهمتراز نیز ناهمگون نیست .مواردی وجود دارد که باوجود همتارازی تاوان
طرفین درگیر ،شیوه نبرد و جنگ «ناهمگون» بوده و همچنین باوجود ناهمترازی بین توان طارفین،
جنگی به شکل «همگون» رخ داده است.
اصول جنگ شناختهشده هستند لیکن اصول و ویژگایهاای (خصوصایات) جناگ نااهمگون در
ابهام میباشند .در بررسی جنگهای ناهمگون ویژگیهای مهمی به دست آمد که تعادادی از آنهاا
میتوانند بهعنوان «اصول جنگ ناهمگون» مطر شوند .این ویژگیها به شر ذیل است.
ويژگی «عدم قطعیت» 6به مفهوم قطعی نبودن هیچچیز حتی اصول جنگ در جناگ اسات .ایان
ویژگی در جنگهای ناهمگون بیشتر نمود داشته تا حدی که بهصورت یك اصل جلوهگر میشاود.
در این رابطه «کالوزویتس» میگوید« :عدم قطعیت ،رکن اساسی جنگ است».
” جنگ بالذاته پیچیده ،پویا و سیال میباشد .عدم قطعیت ،ابهام و اصطکاك مشخصههاای جناگ
است .عدم قطعیت از فقدان اطالعات یا اطالعات مبهم حاصل میشود .ابهام عدم وضاوحی اسات
که تشخیص حقیقت را از احساس درباره وضعیت و دشمن مشکل میساازد .اصاطکاك از تغییار،
خطرات عملیاتی ،خستگی و ترس ناشی از خطر حاصل میشود .مشخصات مزبور ،محیط عملیاتی
را کدر و تیره میسازد .آنها ریسكهایی را ایجاد میکنند که بر توانایی و قابلیت نیروی نظاامی در
جنگیدن و پیروز شدن اثر میگذارد .در عدم قطعیت ،ابهاام و اصاطکاك ،خطار و فرصات هار دو
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وجود دارند؛ بنابراین قابلیتهای رهبری برای سازگار نمودن و پذیرش ریسك ،ویژگیهای اصالی
یا کلیدی میباشند( “ .افتاده)1 :1921 ،
ويژگی «عدم انتظار» 6یکی از ارکان اساسی جنگ« ،عدم انتظار» است .به این معنا کاه در جناگ
نباید انتظار وقوع اتفاقاتی معین را داشت؛ زیرا ممکن است حادثهای رخ دهد که مطابق با پیشبینی
و انتظار ما نباشد و خود را برای آن آماده نکردهایم.
ويژگی «ايجاد ابهام و پیچیدگی» 2جنگ ،پدیدهای پیچیده و ابهامبرانگیز و آشوبناك اسات .ایان
پیچیدگی و ابهام در جنگهای ناهمگون چندین برابر باوده و از ویژگایهاای اساسای جناگهاای
ناهمگون به شمار میرود .امروزه تصمیمگیری در شرایط مبهم و پیچیده یکی از دغدغههای اصالی
فرماندهان صحنه نبرد است.
”در سالهای اخیر ،محققان موسسه «سانتافه» 9اندیشگاه «رند» 2و جاهای دیگر مفااهیم مهمای را
فرمولبندی کرده و از روشهای برنامهریزی مفیدی پشتیبانی کردهاناد کاه مبتنای بار ایان دیادگاه
هستند که بهترین شیوه جهت پرداختن به پیچیدگی و عدم قطعیت ،اتخاذ راهبردهای انطبااق پاذیر
برای آینده بلندمدت است .ایده اصولی و اساسی آن است که فرد «باید و مایتواناد» باا توجاه باه
شرایط اضطراری و اطالعات موجود تصمیم بگیرد .درحالیکه برای زمان باازی کارده و در طلاب
اطالعات بیشتر جهت بهبود کیفیت تصمیمات خود است .همان رویکرد که ازنظر زمانی باهشادت
فشردهشده ،باید تصمیمگیری جنگ هوشمند را پیریزی کند(“ .گومپرت ،پرکینز)31 :1922،
ويژگ ی «ح دار ر قابلی ت انعط ا » 5توانااایی رودررو شاادن بااا وضااعیتهااای گوناااگون و
پیشبینینشده ،بهمنظور واکنش بهموقع ،کافی و الزم است .بهگونهای که بتاوان تاأثیر هار پیشاامد،
حادثه و اقدام خصمانه را خنثی نمود.
ویژگی «رمهزينه بودن اقدامات» 1یکی از مؤلفههای جنگ در آیناده مؤلفاه اقتصاادی باودن آن
است .هرگونه اقدامی که موجب کاهش هزینههای عملیات خودی و افزایش هزیناههاای اقادامات
دشمن شود .بر عدم تقارن اقتصادی افزوده و موجب تجدیدنظر کنشگران جنگ خواهد شد.
1
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ويژگی حدار ر پرارندگی 6و «عدم انباشت نیرو» مهمترین ویژگی «نسل چهارم جنگها» 2عدم
تقارن است .در این رابطه «ویلیام .اس .لیند» 9معتقد است ،همانند نسل سوم جنگ «تمرکز زدایای»
و «ابتکار عمل» از ویژگیهای تاکتیکی جنگهای نسل چهارم نیز محسو

میشود.

ويژگی «تحرک ،سرعت ،شتاب ،جابجايی(»4سیالیت) از موارد دیگری کاه «لیناد» در نگاره یاا
نظریه (تئوری) نسل چهارم جنگها به آن اشااره مایکناد سایال باودن نیروهاای پیااده اسات کاه
بیدرنگ پس از ضربه بهسرعت فرار میکنند.
ويژگی حدار ر «استتار ،اختفاء و فريب»( 5پوشش ،پنهانسازی و نیرنگ) فریاب ،اصالی اسات
هم در شرایط آفندی و هم شرایط پدافندی کاربرد فراوان دارد .رعایت فریب موجاب غافالگیاری
دشمن خواهد شد .در مفهوم غافلگیری چنین بیان میشود که وارد ساختن ضاربه باه دشامن در
زمان ،مکان و حالتی که آمادگی پذیرش و واکنش الزم علیه آن را نداشته باشد.
جنگ ناهمگون نیز بدون فریب معنا ندارد« .سونتزو» 1اندیشامند چینای در ماورد عادم تقاارن
اطالعاتی و روانشناختی ،مینویسد ” :جنگ اساسام بر فریب استوار است .هرکس هنگام رویاارویی
با دشمن باید طعمهای را برای اغوای او پیشنهاد کند .خود را به تمارض بزناد ،ولای باه او حملاه
کند ،هنگامیکه بر موضوعی متمرکز میشود ،علیه او تدارك ببیند ،اما هنگاامیکاه دشامن توانمناد
است از او دوری کند( “ .متز ،جانسون)21: 1921،
ويژگی ابتکار عم

و اس تفاده از روشه ای ب دي و رارآم د؛ هرچناد اساتفاده از روش و

تاکتیكهای بدیع و کارآمد نیازمند برخورداری از اندیشهی نظامی پویاست و مستلزم داشتن ناوعی
رهنامه نظامی کارآمد است که هرزمان به فراخور شرایط ،راههای برونرفت از معضاالت جناگ را
ارائه دهد؛ اما تنها راه رسیدن به آن پیشبینی صحنههای محتمال قبال از وقاوع اسات .اساتفاده از
روشهای بدیع و کارآمد آیندهاندیشی موجب کسب ابتکار عمل مناساب و درنتیجاه غافالگیاری
دشمن خواهد شد .این ابتکارات که در زبان آلمانی به آن «آفترگز تاکتیك»( 0تاکتیكهاای اباداعی)
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گفته میشد .نقش به سزایی در نگرش نسل سوم جنگ داشت و اشتباهات نااچیز ناشای از ابتکاار
عمل ،پسازاین قابلتحمل بودند .در همین رابطه «سالمی» میگوید:
”...این یك بعد قدرت دفاعی و جنبه انسانی رزم ما است که خیلی روی آن متکای هساتیم و در
کنار آن با تغییر متدها ،روشها ،تکنیكها و تاکتیكهاا و تلفیاق آنهاا باهصاورت ناو و بادیع باا
مقتضیات متناسب با صحنه جدید قادر خواهیم بود تا درصحنه نبرد با دشمن یك درگیاری هامارز
و متوالی را توسعه بدهیم؛ و او را در همین زمین بهگونهای زمینگیر کنیم تا از سیاستهای جدیاد
خود منصرف شود( “ .سالمی)0 :1921،
ویژگی اثربخشی راهبردی ،1ضربه به نقاط ثقل و اراده دشمن؛
کانون توجه طر ریزان عملیاتی در رویکرد ناهمگون ،تالش برای نابودی نقاط قوت دشامن از
طریق ضربه به نقاط ضعف است.
برخی اصول متصور برای جنگهای ناهمگون در حاوزه ادوات نظاامی و یاا شایوه کااربردی آن
است؛ و برخی دیگر در حوزه رهیافتهای دفاعی کالن هستند.
” اتفاق دیگری که در دنیای امروز روی داده این است که به دالیل متعددی ماهیت بازدارنادگی،
از «بازدارندگی متقارن» 2بر مبنای توازن قدرت به «بازدارندگی نامتقارن» 9بر مبنای «تولید و تاوازن
خطر»[ 4توازن تهدید] تبدیل شده است .در گذشته مفهوم بازدارنادگی باه شاکل متقاارن تعریاف
میشد و در آن موضوع «توازن یا باالنس قدرت» 5از اهمیت زیادی برخوردار بود ...البته این بادان
معنا نیست که مطلقام بازدارندگی متقارن وجود ندارد ،بلکه منظور آن اسات کاه در تغییار فضاا ،باا
حوزهی جدیدی از بازدارندگی مواجه شدهایم( “.سالمی)137 :1937،
اصول جنگ و مفاهیم آن :جنگ ،مجموعهی از اقادامات و فعالیاتهاای گونااگون پار شادت،
پرسرعت ،بسیار گسترده و ...است که توسط طرفین درگیر انجام میشود.
”جنگ ،در زبان فارسی با واژه های ستیز ،رزم ،کارزار ،نبرد ،درگیری و ...در زبان عربی باا کلماات
حر  ،نزاع ،منازعه ،قتال ،جهاد و...همچنین در زبان انگلیسای باا عناوانهاای گونااگون (کامبات،
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فایت ،بتل ،وار ،وارفر 6 )...از آن یاد میشود و دارای تعابیر بسیار متناوعی در فرهناگ ملال جهاان
است( “.دانشگاه امام حسین ()1: 1905 ،)
جنگ تابع اصول و قواعد دقیق و معینی است .ایان اصاول باهنوباه خاود قاوانین ناوینی را ایجااد
خواهند نمود؛ بنابراین ،هرچه اصول موضوعی محکمتر باشد قوانین آن نیز مستحکمتر خواهد بود.
هوشمندی در بهکارگیری اصول جنگ از مشخصههای فرماندهان پیروز صحنه جنگ است .مطالعاه
جنگ و بررسی اصول آن اهمیت ویژهای در زنادگی انساان داشاته و دارد .هماهی اقاوام و ملال،
اهمیت اصول و قواعد جنگ را بهخوبی درك کرده و سعی در حفاظات و حتای انحصااری کاردن
آنها داشتهاند .فارغ از اینکه چه تعداد از این اصول توسط کدام ملت ابداع و بهکاررفته است .ایان
اصول به نحو چشمگیری مشاترك باوده و در قالاب جماالت و گازارههاای دقیاق و هوشامندانه
تبلوریافتهاند .از هنگام شکلگیری اصول جنگ ،این اصول بارها موردبازنگری قارار گرفتاه اسات.
لیکن تمایل برای بازنگری در اصول جنگ همواره وجود دارد .همچنین برداشتهای گونااگونی از
اصول جنگ در میان نظامیان همهی کشورها از جنبه کمی و کیفی وجود دارد .در فرهناگ واژگاان
«نفیسی» واژهی اصول به معنای ریشه ،بیخ و بن هر چیزی است؛ بهعبارتدیگار ،اصال باه چیازی
گویند که سایر اشیاء دیگر بر آن بنا و بنیاد شود.
اصطال علمی «اصول جنگ» به معنای بنیاد قوانین و مقررات اولیه ،بدیهی و مهم جنگ است.
” «سونتزو» در حدود  577سال قبل از میالد مسیح اصول جنگ را برشمرد و نویسندگان بسایاری
در قرن هجدهم و بهویژه نوزدهم ،دربارهی این اصول مطالبی را به رشته تحریر درآوردناد ،ژنارال
انگلیسی «جی اف سی فولر» 2در سال  1311مجموعه جدیدی را ارائه داد .امریکا عالوه بر هشات
اصل راهبردی ،اصل سادگی را که مورد قبول ارتش فیلیپاین باود باه آن اضاافه نماود .کشاورهای
گوناگون اصالحات و کاربردهای خاصی از این اصول داشتهاند( “ .پاتاجو)3 :1922 ،
ارتباط تنگاتنگی بین مفاهیم اصول جنگ ،اندیشهی نظامی و رهنامههای نظامی وجود دارد .اصاول
جنگ باعث اتفاقنظر میان نظامیان با دیدگاههای مختلف و درك بهتری از ماهیت جنگ مایشاود.
این مطلب در کتا

«راهنمای تدوین دکترین» اثر «نوئل پاتاجو» 9آورده شده است.

1

… . COMBAT, FIGHT , BATTLE, WAR , WARFARE,
. Fuller J. F.C.
3
. Patago Noel L.
2
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” اصول جنگ بنیادیترین شکل دکترین نظامی بوده و مبین عناصر اصلی هدایت جناگ هساتند.
هرچند این اصول درك بهتری از جنگ را فراهم میکنند اما نمیتوان آنها را موضاوعاتی دانسات
که لزومام به پیروزی منتهی میشوند( “ .همان)2 :
”ژناارال و مااورخ بریتانیااایی «فااولر» در سااال  1311هفاات اصاال از اصااول جنااگ را بااهعنااوان
دستورالعمل ارتش انگلیس در جنگ جهانی اول ارائه کرد .این اصول در ساال  1311در مجموعاه
مقررات آموزشی ارتش امریکا مجددام به چاپ رسید و از آن به بعد باه دکتارین نیروهاای هاوایی،
زمینی و مشترك همچنین به نشریات تخصصی آموزش راه یافت( “ .اشنایدر)1 :1921،
در راستای طر استعماری مصادره و غربی کردن همهی دانشهای بشری با نادیده گرفتن ساایر
تمدنها «جان ام کالینز» تدوین اصول جنگ را به «کالوزویتس» 6نسبت میدهد و نوشته است.
” به نظر میرسد که تدوین اصاول جناگ از دوره «کالوزویاتس» باا پانج توصایهی او در یاك
یادداشت برای ولیعهد پروس در سال  1211میالدی نوشت آغاز گردید .این توصیهها اولین باار در
کارهای جمعآوریشده او بنام «درباره جنگ» به چاپ رسید حاداقل ساه توصایه دیگار باهعناوان
«عناصر» در بخش سوم کتا

مزبور پدیدار شد .از اشخاص دیگری که متعاقبام بر این مهم افزودناد

میتوان از «مکیندر»« ،ماهان»« ،فوش»« ،دوهه» و «لنین» نام برد .ظاهرام «فولر» اولین تهیهکنندهی متن
پذیرفتهشدهای از اصول جنگ بود که ارتش امریکا آن را تأیید کرد و متن آن ابتادا در ساال 1311
در آییننامه آموزش وزارت جنگ این کشور به شماره  5-17به چاپ رسید( “.کالینز)17 :1909،
اصول جنگ به تعداد و شکلهای متفاوت بین کشورها رایج است .بهطور مثاال؛ در انگلساتان ده
اصل رایج است .این اصول شالوده دائمی و پایدار رهیافاتهاای نظاامی یاك کشاور هساتند؛ کاه
درواقع کارکرد آنها هدایت صحیح جریان جنگ ،جهت رسایدن باه منظورهاای آن اسات .نتیجاه
اینکه قوانین نظامی ،دستورالعملها و رهنمونهای نظامی دستوراتی هستند که اجزای آن از اصاولی
محکم گرفته شده است .در رابطه با میزان اهمیت درك مفهوم اصول جنگ «ژومینی »2گفته است.
”فرمانده بدبخت کسی است که [در جنگ] تنها اختراعات [فناوری] جدید را در نظر گرفته و باه
اصول جنگ توجه نمیکند( “ .دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه)19 :1901 ،

). Carl Von Clausewitz (1780-1831
). Jomini Henri (1779-1869

1
2
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تعریف اصول جنگ :اصول جنگ بهصورت سااده« :اصاول الازامآوری اسات کاه نااظر بار شایوهی
جنگیدن یك نیروی نظامی در همهی سطو (تاکتیکی ،عملیاتی و راهبردی) میباشد».
” قواعد مسلم و مبانی اساسی است که در طر ریزی ،هدایت و اجرای عملیات نظامی بر جریان
جنگ حاکم بوده و بهکارگیری صحیح و بهجای آنها امکان موفقیات نبارد را افازایش مایدهاد“ .
(دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه)11 :1901،
«جان .ام .کالینز» اصول جنگ را چنین تشریح نموده است.
” اصول جنگ ،مجموعهای از مالحظات اساسی جنگ اسات کاه طای قارنهاا جماعآوریشاده
است ...اصول جنگ ،مجموعهای از مالحظات مجرد است که از عصاره تجربیات باهدساتآماده و
چنانچه در شرایط خاصی بافراست به کار رود در انتخا

راهکارهای مناسب ،راهبردشاناسهاا را

یاری خواهند کرد( “ .کالینز 53 :1909 ،و )209
واگویه کاربردی (تعریف عملیاتی) نگارنده از «اصول جنگ» در این نوشتار عبارت از:

«مجموعهای از بايستهها(الزامات) دانشی است ر ه بنی ان و بنی اد رهیاف ته ا ،راهبرده ا و
راهکارهای جنگ و نبرد را تشکی میدهد».
اصول جنگ و جهاد از منظر آیات قرآن و روایات ائمه معصومين

(عليهالسالم)

مفاهیم جنگ و جهاد با یکدیگر برابر نیست .جهاد هرگونه تالش در راه خدا است .در این میاان
نوع متعالی جنگ در راه خدا نیز جهاد نامیده میشود .جهاد از موضوعات مهمی است که در قارآن
به آن اشاره شده است .با این فرض که نباید مفهوم مقدس جهااد را باا جناگ منطباق دانسات .در
فرهنگ اسالم بهویژه تشیع این مفهوم دارای الزامات اساسی است .در فرازی از آیات قرآن کریم به
اصل صبر و پایداری اشاره میشود و به نقل از سپاهیان اندك طاالوت کاه باه جناگ ساپاه عظایم
جالوت میرفتند چنین میفرماید.
” ...قَالَ اَلذّین یَظُنُّون اَنّهُم مُألَقوا اهلل کَم مِّن فئَهٍ قَلیلَهٍ غَلَبَت فئَهٍ کَثِیرَهَ بِاِذنِ اهلل واهللُ مَعَ الصّابِرِین“
”  ...آنان که به لقاء خداوند معتقد بودند گفتند چه بسیار شده که گروهی اندك به یاری خادا بار
سپاهی بسیار غالب آمده و خدا یاور صابرین است(“ .سوره البقره ،آیه )123
لشکریان طالوت پسازاینکه از خداوند یااری خواساتند طای نباردی ناابرابر کاه در آن حضارت
داوود( )با پرتا

تنها یك سنگ از فالخن خاود جاالوت را کشات ،پیاروزی را نصایب جناود

رحمان ساختند .همچنین قرآن کریم در آیات  15و  11سوره انفال میفرماید:
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” یا اَیُها النَبی حَرِضِ المُومِنینَ عَلی القِتال ،اِن یَکَُن مِنکُم عِشارُونَ صاابِروُن یَغِلباوا مَاائتَینِ ،وَ اِن
یَکُن مِنکُم مِائهٌ یَغلِبوا اَلفام مِّن الذَین کَفرو بِاَنّهم قَومٌ ال یَفقَهاوُن

االنَ خَففافَ اهلل عَانکم و عَلِامَ اَنّ

فیکُم ضَعفام ،فَاِن یَکُن مِّنکم مِّائهٌ صابرهٌ یَغلِبوا مِائتَینِ ،واِن یَکُن مّنکم اَلفٌ یَغلِبوا اَلفینِ بِاذنِ اهلل وَ اهللُ
مَعَ الصّابِرین“ (سوره انفال ،آیات  15و )11
” ای رسول ،مؤمنان را برای جنگ ترغیب کن که اگر بیست نفر از شما صبور و پایدار باشاید بار
دویست نفر از دشمنان غالب خواهند شد و اگر صد نفر باشاند بار دو هازار نفار از کاافران غلباه
خواهند کرد زیرا آنها قومی بیاندیشهاند .اکنون خدا بر شما تخفیف داد و ضعف شما را میداناد،
پس اگر صد نفر صبور باشید بر دویست نفر و اگر هزار نفر باشاید بار دو هازار نفار باه اذن خادا
غالب خواهید شد و خدا با صابران است( “ .ترجمه الهی قمشهای)
رعایت اصول مرسوم جنگ همواره مورد تأکید ائمه معصومین بوده است .بهعنوان نمونه حضرت
امیر مؤمنان علی ( )در مورد اصل ابتکار عمل میفرمایند:
« ...به تأکید گفتم که در پیکار با آنان ابتکار عمل را در دست خود بگیرید و پیش از آنکه آنها باه
شما یورش آورند شما بر آنها یورش برید(».نهجالبالغه :خطبه )29 :10
اصول جنگ و جهاد از نگاه حضرت امام (

نگاه بنیانگذار انقال

)و مقام معظم رهبری (

)

اسالمی به مسائل جنگ بیشتر نگاهی اصاولی و برگرفتاه از آیاات قارآن

است .مواردی چون جنگ تا رفع کل فتنه در عالم ،جنگ همه اسالم در برابر همه کفر و نظاایر آن.
ایشان یکی از عوامل جنگ را که اساس همه پیروزیها و شکستها است باور انساان مایدانناد و
فرمودهاند” :اساس همه شکستها و پیروزیها از خود آدم شروع میشود ،انسان اساس پیروزیهاا
و اساس شکست است .باور انسان اساس تمام امور است( “ .صحیفه نور ،ج )139 :12
در فرمایشات مقام معظم فرماندهی کل قوا به مناسابت روز ارتاش جمهاوری اساالمی ایاران در
تاریخ  1925/1/13که اشاره به رعایت اصول جنگی دارد چنین آمده است.
”...موضوع مهمی که بهخصوص به نهاجا و نداجا میگویم این است کاه «طرحهای پرارن دگی»
را برای مواقع بحران در نظر بگیرید .این کار هم برای نهاجا و هم برای نداجا مهم است .البته بایاد
این طر ها تمرین شود یعنی باید معلوم شود بارای ایانکاه بتوانیاد خودتاان را حفان کنیاد ایان
«پرارندگی» چقدر برای شما میسر و چقدر مؤثر است( “ .فرمایشات رهبری)1925 ،
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”مسئله دیگری که خیلی اهمیت دارد «قدرت تح رک و جابج ايی» اسات (باهویاژه در نیاروی
زمینی) در دوره دفاع مقدس دشمن ما دو نقطه قوت محسوس داشت یکی قدرت تحرك یکی هم
ایجاد استحکامات ،قدرت تحرك باید زیاد باشد ،بایاد بتاوانیم در فاصالههاای زماانی مشاخص و
تعریفشده ،هرکدام از یگانهای خودمان را از هرجایی که خواساتیم باه هرجاایی کاه الزم اسات
منتقل کنیم به قدرت جابجايی و تحرک باید اهمیت بدهید( “ .فرمایشات رهبری)1925 ،
معرفی اصول جنگ عمومی (شناختهشده)

اصول جنگ عمومی و شناختهشدهای که موردتوافق قریب بهاتفاق کشورها است.
جدول  :6اصول جنگ عمومی

ردیف
6
2

عنوان مختصر

عنوان کامل
اص تمررز قوا
اص هد

تمررز قوا
هد

عنوان التین MOSSCOMES
(M-)Mass
(O-)Objective

9

اص غاف گیری و فريب

غاف گیری

(S-)Surprise

4

اص سادگی

سادگی

( S-)Simplicity

5

اص وحدت فرماندهی

وحدت فرماندهی

( C-)Unity Of Command

1

اص آفند و شدت عم

آفند

(O-)Offensive

0

اص مانور و سرعت عم

مانور

(M-)Maneuver

8

اص صرفهجويی در قوا

صرفهجويی در قوا

( E-)Economy of Force

3

اص تأمین

تأمین

(S-)Security

این اصول که در زبان انگلیسی بهصورت مخفف «موسکامس» 6نامیده مایشاود؛ شاامل  3اصال
است که به ترتیب در جدول پیشین مطر شدهاند :هفت اصل جنگی که «فولر» مطر کرد عباارت
بود از :هدف ،آفند ،تمرکز ،اقتصاد نیرو ،غافلگیری ،امنیت ،همکااری کاه بعادها نیروهاای مسالح
امریکا اصل همکاری را حذف و اصول سادگی و وحدت فرماندهی را به آن اضافه نمودند.
بهعنوان نمونه دو اص مانور و غاف گیری در اينجا توضیح داده شده است.
( )6اص مانور :هماکنون سرعت جابجایی و مانور ،با توجه به پیشرفت وسایل حرکت به نسبت
قابلمالحظهای افزایش یافته است .امروزه از «مانور برتر» 2سخن به میان میآید ماانوری کاه روناد
). (MOSSCOMES
. Dominate Maneuver

1
2
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شتا گونه آن هرگونه اقدام متقابلی را از طرف مقابل سلب میکناد( .م انور آزمايش ی در زب ان
فارسی رزمايش نامیده میشود)
( )2اص غاف گیری :به نقل از نشریه حصاون گاروه الهیاات مرکاز تحقیقاات اساالمی ساپاه،
غافلگیری دارای انواع مختلف شامل؛ غافلگیری در زمان ،غافلگیاری در مکاان ،غافالگیاری در
طر ریزی و تاکتیك ،غافلگیری در فناوری( “ .گروه الهیات ،حصون)19: 1929،
همچنين در کنار موارد فوق سه اصل دیگر موردپذیرش میباشند که عبارتاند از:

( )6اص بسیج مناب  6و تداوم پشتیبانی
( )2اص انعطا

پذيری2

( )9اص حفظ رارايی 9رزمی
«رابرت کاپالن» 4در رابطه با پشتيبانی در جنگهای آینده چنين میگوید:

” در عرصهی نظامی ،غیر حرفهایها از تاکتیك صحبت میکنند و نیمه حرفهایهاا از اساتراتژی
سخن میگویند و حرفهایها ،لجستیك [آمااد] را مادنظر قارار مایدهناد .در بالیاای طبیعای کاه
مأموریت اصلی نیروهای نظامی آینده است! این لجستیك است که حرف اول را میزناد و باس“ .
(کاپالن)12 :1921 ،
برخی معتقدند که بنا بهضرورت الزم است اصول دیگری بهعنوان (اصول متمم) نیز باه اصاول
فوق اضافه شود« .اشنایدر» در مقاله «اصول جنگ برای میدانهای آینده» میگوید:
” برخی از اصول متمم دیگری نیز وجود دارند که فولر آنها را موردتوجه قرار ناداده اسات ،اماا
شایسته است در عصری که ویژگی آن ،گسترش سال های کشتارجمعی است ،مدنظر قرار بگیرند.
برتریهایی که درنتیجه همزمانی و عمق حمله حاصل مایشاوند ،مانناد لجساتیك ماؤثر ،تحارك
نیروها ،برتری اطالعاتی و دقت در هدفگیری ازجمله این اصول به شامار مایآیناد( “ .اشانایدر،
)11 :1921
او همچنین اصول متمم ذیل را برای جنگ با طرفی کاه دارای ساال هاای کشاتارجمعی اسات
پیشنهاد مینماید” :تجربه نظامی و نوآوریهای فنی موجب شد تا برخی از اصول جنگی ماتمم باه
فهرست اصول ارائهشده فولر در جنگ جهانی اول افزوده شود .این اصول عملی جدید هنگامیکاه
1

. Mobilization
. Flexibility
3
. Efficiency
4
. Kaplan Robert.D
2
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با اصول جنگی همراه شود ،میتواند اثر قاطعی را در مقابل طرفی کاه ساال کشاتارجمعی داشاته
باشد .مخفف این اصول را میتوان در واژهی (اسلیپ )6خالصه کارد کاه شاامل :S( :هامزماانی و
عمق حمله  :Lآماد و تدارکات  :Iبرتری اطالعاتی  :Pهدفگیری دقیق)( “ .همان)12:
در سایر منابع نیز اصول جنگ دیگری نیز بهدستآمده که مشتمل بر موارد ذیل است.
( )5اصل ابتكار عمل :عبارت است از ایجاد و یا تغییر حالتی از جنگ ،عملیاات و رزم باه وضاعیت
دیگر که با اجرای آن روحیه آفندی و تهاجمی نیروها برای ایجاد ابتکار ،خالقیت و تاالش مساتمر
که در عملیات نمایان میشود.
( )0اصل روحيه :عبارت است از مجموعه عوامل روانی است کاه در افاراد تجلای نماوده و موجاب
عالقهمندی آنان به اجرای وظایف محوله میشود .روحیه افراد تحت تأثیر عوامل گوناگون متغیار و
ناپایدار بوده و نوسانات آن در اجرای مأموریت سهم بسزایی دارد.
روششناسی
هدف اصلی پژوهش؛ تبیین تأثیر ویژگیهای جنگ ناهمگون بر اصول شناختهشده جنگ باوده و
سؤال اصلی پژوهش این است که؛ ویژگیهای جنگ ناهمگون بر اصول شناختهشاده جناگ دارای
چه تأثیراتی است؟ بهعبارتیدیگر ،آیا اتخاذ دکترین ناهمگونی (آیین عدم تقارن) و یا راهبرد جنگ
ناهمگون توسط یك نیروی مسلح آنقدر تأثیرگذار خواهد بود تا باعث دگرگونی در اصول جناگ
و یا خلق اصول جنگ جدیدی شود .متغیرهای پاژوهش عباارتاناد از :متغیار مساتقل :یاا عامال
اثرگذار در این تحقیق «ویژگیهای جنگ ناهمگون» است و تأثیر آنها بر تاكتاك اصاول جناگ
بررسی خواهد شد .متغیر وابسته :یا عامل اثرپذیر در این تحقیق ،اصول شناختهشاده جناگ اسات.
که میزان تأثیرات متغیر مستقل بر آنها موردمطالعه قرار میگیرد.
این پژوهش کیفی با روش توصیفی و تحلیلی بوده و پاردازش دادههاای آن توساط شایوه آماار
استنباطی صورت گرفته است .جامعهی آماری از خبرگان ،اساتید و کارشناسان مسالط باه مباحاث
بهصورت هدفمند انتخا

و پس از محاسبات الزم ،تعداد  15نفر بهعنوان نمونهی آمااری انتخاا

شدند .روش گردآوری اطالعات ،کتابخانهای و پیمایشای باوده و بارای سانجش و نظرخاواهی از
پرسشنامه استفاده شده است.

. SLIP

1

اصول جنگ در عصر ناهمگونیها
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تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
در ابتدا الزم است یادآوری شود .همواره در زمینهی نحوه رعایت اصول جنگ در گذشاته ،حاال
و آینده دو رویکرد وجود داشته است .رویکرد نخست ،منتسب به «کالوزویتس» آلمانی اسات کاه
اصول جنگ را ثابت و بدون تغییر دانسته و ابزار و روشهاای جدیاد آنهاا را تحات تاأثیر قارار
نمیدهند .رویکرد دوم ،متعلق به نظامیان جدید است؛ که اصول جنگ را ناشی از اندیشهی نظاامی
و پویا میداند .همچنین اصول جنگ به مقتضای راهبرد و رهنامه نظامی هر کشاوری قابالتغییار و
تفسیر است؛ زیرا ماهیت اصول جنگ در همهی کشورها ازلحاظ کمی و کیفی متفاوت است.
این پژوهش بدون سوگیری به هیچیاك از رویکردهاای فاوق ،هار یاك از ویژگایهاای جناگ
ناهمگون را با اصول شناختهشده جنگ بهطور جداگانه تطبیق داده و نوع تأثیر آنها را بار یکادیگر
بررسی نموده است .به همین منظور ،پرسشنامه میزان اثرات ویژگیهای جنگ ناهمگون بار اصاول
جنگ شناخته شده توزیع شد .از مخاطبان خواسته شد تا به این سؤال پاسخ دهند که میزان تأثیر هر
یك از ویژگیهای ناهمگون بر اصول جنگ چیست؟ طیف پاسخها در یك مقیاس پنجگانه باوده و
دو نمونه پرسشنامه طراحی و توزیع شد .نمونه نخست ،تأثیر ویژگیهای اکتشافی جنگ نااهمگون
که از همین پژوهش بهدستآمده بود .به تعداد  117سؤال و نمونه دوم ،تأثیر ویژگایهاای ابالغای
جنگ ناهمگون در اسناد باالدستی بر اصول جنگ را با تعداد  152سؤال موردبررسی قرار میداد.
حاصل محاسبات هر یك از دو نمونه پرسشنامه نیز بهصاورت فشارده و خالصاه در دو جادول
مقایسهای (ماتریس) قرار داده شد .با توجاه باه امتیااز  2بارای بااالترین گزیناه (بسایار زیااد) در
مقیاسهای ارائهشده و تعداد جامعه نمونه آماری ( 15نفر) بیشترین امتیاز برای تاأثیر هار یاك از
ویژگیها بر اصول جنگ عدد  177بوده که نشانگر بیش ترین اثر هر یاك از متغیرهاا بار یکادیگر
است .مجموع امتیازهای که نشانگر میزان تأثیر ویژگیهاای (اکتشاافی) جناگهاای نااهمگون بار
اصول شناختهشده جنگ است در جدول شماره  1آورده شده است.
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جدول:2مجموع امتیاز تأثیر ويژگیهای (ارتشافی) جنگهای ناهمگون بر اصول جنگ

اصل هدف

اصل آفند

اصل تمرکز قوا

صرفهجویی در قوا

فرماندهی
مانور
اصل

اصل وحدت

اصل تأمین

اصل غافلگیری

پشتیبانیپذیری
اصل انعطاف

بسیج منابع و

حفن کارایی رزمی

جنگ ناهمگون

مجموع

ويژگیهای

اصل سادگی

اصول جنگ

عدم قطعیت

91

97

42

56

57

90

92

84

13

45

41

50

503

عدم انتظار

23

94

99

43

52

44

22

81

53

46

14

43

510

20

49

50

42

55

28

16

86

52

47

97

01

582

قابلیت انعطاف

92

90

43

19

17

23

56

03

05

16

98

43

129

کمهزینه بودن

29

92

46

18

97

92

43

50

50

09

42

03

589

59

45

97

18

16

91

02

52

43

42

13

52

123

41

11

92

99

15

45

51

40

08

10

23

44

178

15

40

52

59

94

90

10

08

41

93

97

90

585

ابتکار عمل

55

18

53

40

90

22

54

37

03

43

40

12

113

اثربخشی راهبردی

16

14

11

46

46

16

55

45

59

52

45

40

126

42

41

41

57

48

91

56

13

16

57

49

55

0

1

6

5

5

6

3

3

0

8

7

2

ایجاد ابهام و
پیچیدگی

پراکندگی و
تمرکززدایی
سیالیت
اختفاء ،استتار و
فریب

جم

مجموع امتیازهای هر سطر بیانگر میزان عددی تأثیر هر ویژگی جنگ ناهمگون بر اصاول جناگ
شناختهشده بوده و مجموع امتیازهای هر ستون نشاندهنده میازان تأثیرپاذیری هار یاك از اصاول
جنگ از ویژگیهای جنگ ناهمگون است .اثرگذارترین ویژگی جنگهای ناهمگون بر اصول جنگ
بهصورت جدول ذیل خواهد بود.
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اصول جنگ در عصر ناهمگونیها
جدول  :9فهرست ويژگیهای اثرگذار بر اساس امتیاز مکتسبه
اولويت

امتیاز

ويژگی جنگ ناهمگون (ارتشافی)

6

ابتکار عم

113

2

پرارندگی و تمررززدايی

123

9

قابلیت انعطا

129

4

اثربخشی راهبردی

126

5

سیالیت

178

1

اختفاء ،استتار و فريب

585

0

رمهزينه بودن

589

8

ايجاد ابهام و پیچیدگی

582

3

عدم قطعیت

503

67

عدم انتظار

510

جدول شماره  2نشانگر مجموع امتیازها و میزان تأثیر ویژگایهاای موجاود در اساناد باالدساتی
(ابالغشده) جنگهای ناهمگون بر اصول شناخته شده جنگ است( .در این جدول تنها مواردی کاه
دارای امتیاز بیش از  17بودهاند نشان داده شده است)
جدول  :4مجموع امتیاز تأثیر ويژگیهای (ابالغی) جنگ ناهمگون بر اصول جنگ

اصل هدف

اصل آفند

اصل تمرکز قوا

اصل صرفهجویی در قوا

اصل مانور

اصل وحدت فرماندهی

اصل تأمین

اصل غافلگیری

اصل انعطافپذیری

01

01
19
15

12

اصل بسیج منابع و پشتیبانی

سیالیت تحرك
و واکنش سریع
حرفهای و استشهادی
سازی نیروها
خوداتکایی و
استقالل رزمی

09

29

اصل حفن کارایی رزمی

جنگ ناهمگون

اصل سادگی

ویژگی

مجموع امتیازها

اصول جنگ

152
171

03
21

00

110
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اص هد

اص آفند

اص تمررز قوا

اص صرفهجويی در قوا

اص مانور

اص وحدت فرماندهی

اص تأمین

اص غاف گیری

17

13

12

02
01

01

قابلیت حمله به
راهبرد دشمن
توازن وحشت
عملیات روانی

نظم و انضباط انقالبی

19
10

12

02

13
19

05

اص انعطا پذيری

07

حفن توان خودی و
مهار برتری آتش هوایی
اشراف اطالعاتی
خارجی و داخلی
دفاع همهجانبه

01

اص بسیج مناب و پشتیبانی

انبااااوهی و ارزاناااای و
بومیسازی
چندمنظوره بودن

02

اص حفظ رارايی رزمی

پایانناپذیری بنیه
رزمی و نبرد مستمر

02

22

29

01

اص سادگی

ويژگی
جنگ ناهمگون

مجموع امتیازها

اصول جنگ

515
21

113

21

193
501
531

13

121

15

527

21

537
522

11

بر اساس باالترین امتیاز اکتسابی اثرگذارترین ویژگیهای ابالغی بهصورت ذیل است.
جدول :5فهرست ويژگیهای اثرگذار ابالغی بر اساس امتیاز مکتسبه
اولويت

ويژگی جنگ ناهمگون (ابالغی)

امتیاز

1
1
9
2
5
1
0
2
3
17
11
11

سیالیت تحرك و واکنش سریع
دفاع همهجانبه
چندمنظوره بودن
انبوهی و ارزانی و بومیسازی
خوداتکایی و استقالل رزمی
حرفهای و استشهادی سازی نیروها
اشراف اطالعاتی خارجی و داخلی
توازن وحشت و عملیات روانی
قابلیت حمله به راهبرد دشمن
حفن توان خودی و مهار برتری آتش هوایی
پایانناپذیری بنیه رزمی و نبرد مستمر
نظم و انضباط انقالبی

152
121
193
113
110
171
531
537
527
501
515
522

از ترکیب فهرست جداول شماره  2و شماره  5فهرستی کامال از تأثیرگاذارترین ویژگایهاا باه
دست آمد که در جدول شماره  1نشان داده شده است.
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اصول جنگ در عصر ناهمگونیها
جدول  :1فهرست رام تأثیرگذارترين ويژگیها بر اساس امتیاز مکتسبه
اولويت

ويژگیهای تأثیرگذار جنگ ناهمگون

امتیاز

1

ابتکار عمل

113

1

واکنش سریع

152

9

دفاع همهجانبه

121

2

چندمنظوره بودن

193

5

پراکندگی و تمرکززدایی

113

1

قابلیت انعطاف

119

0

اثربخشی راهبردی

111

2

بومیسازی

113

3

خوداتکایی و استقالل رزمی

110

17

سیالیت

172

11

حرفهای و استشهادی سازی نیروها

171

11

اشراف اطالعاتی خارجی و داخلی

531

19

توازن وحشت و عملیات روانی

537

12

اختفاء ،استتار و فریب

525

15

کمهزینه بودن

529

11

ایجاد ابهام و پیچیدگی

521

10

قابلیت حمله به راهبرد دشمن

527

12

عدم قطعیت

503

13

حفن توان خودی و مهار برتری آتش هوایی

501

17

عدم انتظار

510

11

پایانناپذیری بنیه رزمی و نبرد مستمر

515

11

نظم و انضباط انقالبی

522

در این فهرست ،موارد دارای بیش از  177امتیاز (بیش از  )%17بسیار تأثیرگذار (فزایناده) و ماوارد
بین  527تا  177امتیاز ویژگیهای تأثیرگذار متوسط و بقیه موارد جزء ویژگیهای کم تاأثیر جناگ
ناهمگون بر اصول جنگ محسو

شدهاند.
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نتيجهگيری و پيشنهاد
الف-نتيجه گيری:

با اتمام بررسی و پردازش اطالعات و دادهها به هر یك از پرسشهای پاژوهش پاساخ داده شاد.
در پاسخ به پرسش اصلی؛ تأثیر ویژگیهای جنگ ناهمگون بر اصول شناختهشده جناگ چیسات؟
یافتههای حاصل با استناد به پرسشنامهها و مقایسه ماتریسها این بود که برخی ویژگیهاای جناگ
ناهمگون دارای اثرات بسیار زیاد و فزایندهای بر اصول جنگ و برخی دیگر دارای اثارات متوساط،
همچنین برخی دیگر از اصول جنگ تأثیری کم از ناحیاه ویژگایهاای جناگ نااهمگون دریافات
نمودهاند؛ که به شر ذیل است.
 ويژگیهای تأثیرگذار (فزاينده) :ویژگیهای جنگ ناهمگون در ردیاف هاای  1تاا  0جادولشماره  1بیشترین تأثیر را بر اصول جنگ داشته و نقش آنها را در جنگ ناهمگون تأیید میکند.
 ويژگیهای تأثیرگذار (متوسط) :ویژگیهای جنگ ناهمگون در ردیفهاای  2تاا  10جادولشماره  1دارای تأثیری متوسط بر اصول جنگ میباشند.
 ويژگیهای تأثیرگذار (رم) :ویژگیهای جناگ نااهمگون در ردیافهاای  12تاا  11جادولشماره  1دارای تأثیری کم بر اصول جنگ میباشند.
با توجه به یافتهها ،نتایج ذیل دارای اهمیت خواهد بود.
( )1جنگ ناهمگون و انواع جدید جنگها میتواند موجاب تغییار در نگارش باه اصاول جناگ
شوند و اصول جنگهای ناهمگون با اصول جنگ منافاتی ندارند.
( )1جنگ ناهمگون بر برخی اصول جنگ ،نظیر اصل غافلگیری تأکید بیشتری دارد.
( )9جنگ ناهمگون بر برخی اصول جنگ نظیر اصل تمرکز در قوا تأکید کمتری دارد.
با مقایسه نتایج حاصله از دو ماتریس ارائهشده نتیجه میشود در جنگ ناهمگون به اصال تمرکاز
قوا کمتر پرداخته میشود؛ و جنگ ناهمگون جنگای غیار تمرکازی اسات .از ساوی دیگار جناگ
ناهمگون به دنبال کسب اثربخشی راهبردی در ضربه به نقاط ثقل و اراده دشامن اسات و اصاول،
غافلگیری ،انعطافپذیری و صرفهجویی در قوا پرارزشترین اصول آن به شامار مایروناد .شااید
الزم باشد برخی «اصول متمم» به اصول قبلی جنگ نظیر؛ (روحیه ،اثربخشی ،همافزایی ،هامزماانی
حمالت ،انعطافپذیری و انطباقپذیری و همچنین حمله به عمق و  )...افزوده شود.
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از نتایج پژوهش مشخص شد که «اصول جنگ» دارای سطحی باالتر از «اصول نبرد و رزم» باوده
و با «اصول دفاع» تفاوتهایی دارد .لیکن در میان کارشناسان اغلب این مقولاههاا یکساان پنداشاته
میشود« .اصول نبرد و رزم» با «ارکان دفاع» و «ارکان نیروهای نظامی» در ارتباط تنگاتنگی است؛ و
ضرورت دارد «ارکان نظامی» شناختهشده (کارکناان ،اطالعاات ،عملیاات ،آمااد) از «ارکاان دفااع»
تفکیك و مورد بازاندیشی قرار گیرد.
ب-پيشنهاد:

هرچند ارائه پیشنهاد ارکان نظامی و دفاعی در حیطه ایان پاژوهش نباوده لایکن ماواردی مانناد؛
«ارکان دفاع» شامل )1( :رکن ارزشها و مفاهیم ( )1رکن رهبری ،فرماندهی و مادیریت ( )9رکان
مردم و نیروی انسانی ( )2رکن ساختار و سازماندهی ( )5رکن دانش و آموزش ( )1رکن اطالعات
و ارتباطات (سامانهها و شبکههای دفااعی) ( )0رکان عملیاات ( )2رکان آمااد و پشاتیبانی دفااع؛
پیشنهاد میشود .در همین راستا «ارکان دفاع نظامی» شامل )1( :رکن رهیافاتهاای نظاامی (شاامل
سیاست و راهبردهاا) ( )1رکان سااختاری و ساازمان ( )9رکان فرمانادهی و مادیریت ( )2رکان
پشتیبانی ابزاری و ادوات؛ (تأسیسات ،تسلیحات ،تجهیزات و مهمات) ( )5رکن ارتباطی (سامانههاا
و شبکهها) پیشنهاد میشود .همچنین مواردی نظیر؛ (فرهنگ و ایدئولوژی ،رهبری ،ماردم ،ایماان و
انگیزه ،دانش و فناوری ،اطالعات ،سیاست و راهبردها ،سرزمین و جغرافیاا ،تااریخ ،تاوان دفااع و
بازدارندگی ،توان اقتصادی و پشتیبانی ،توان آموزش و تربیت ،ساامانه و شابکههاا و ارتباطاات)...
برای جنگ و نبرد معرفی میشوند.
ضروری است اصول و رهنامههای نظامی و دفاعی را باا توجاه باه تحاوالت چشامگیر معاصار
بازنگری و بازنویسی نمود .هرگونه اصرار و پافشاری بر تبعیت مطلاق از برخای اصاول ،رفتارهاا،
ابزار و شیوه های دفاعی بدون تحول در اندیشهی دفاعی موجب خسارات جبرانناپذیر خواهد بود؛
لیکن بهکارگیری تجار

گذشته به همراه تلفیق آن با آموزههای جدیاد در شامال غار  ،جناو

شرق و همچنین مقاومت اسالمی در منطقه موجب خلق راهکارهای نجاتبخاش و بادیع ،مشاابه
راهکارهای رهاییبخش در هشت سال دفاع مقدس و پیروزمند ملت سارافراز ایاران خواهاد شاد.
امید است به فضل و عنایت خداوند متعال این فریضه بهگونهای شایسته تحقق یابد... /أَال إِلَا اللفاهِ
تَصِیرُ األمُورُ

(شورا )59
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