
 

 

 

 

 هاناهمگونی عصر در جنگ اصول

   1حسنلو خسرو

 05/50/96:مقاله پذیرش                                                                       51/51/96: مقاله دریافت

 چكيده 

 هاای جناگ  تجاار   دستاورد اصول این. است نظامی دفاع هایاندیشه از رمزآمیزی چکیده «جنگ اصول»  

 دانساتن  بارای  بشار  تااکنون  و شاده  فادا  فراوانی هایانسان جان آن شناخت برای که است گذشته شماربی

 تجربای  هاای میراث بهاترینگران از یکی ،روازاین. است نشده تلفات و خسارت همهاین متحمل دانشیهیچ

 در( تقارن عدم)«ناهمگونی» نوعی موجب جهان، محیطی( تحول و تغییر) دگرش و دگرگونی. باشدمی انسان

 تابع جنگ،. هستیم هاناهمگونی این شاهد هاجنگ و چالش اکثر در که شده درگیر طرفین بین گوناگون ابعاد

 و متناوع  جدیاد،  قواعاد  و اصول از «ناهمگون هایجنگ» راستا این در. است معینی و دقیق قواعد و اصول

 اصول بر «ناهمگون جنگ» غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات شناسایی پژوهش این هدف. کنندمی پیروی ایویژه

 جناگ » هاای ویژگی که است این اصلی پرسش همچنین. است تحلیلی توصیفی، روش با جنگ شدهشناخته

 داد نشاان  هاا داده پردازش و بررسی پیامد است؟ داشته تأثیراتی چه هاجنگ شدهشناخته اصول بر «ناهمگون

 کاهناده  اثارات  دیگر برخی بر و( مثبت) فزاینده اثرات جنگ اصول برخی بر ناهمگون هایجنگ ویژگی که

 متخصصان نزد جنگ قواعد و اصول به نگرش و دیدگاه دو همواره پژوهش، نتایج بر بنا. است داشته( منفی)

 داندمی تغییر بدون و ثابت شرایطی هر در را جنگ اصول نخست، دیدگاه. است داشته وجود نظامی و دفاعی

 منشاأ  ازآنجاکه. داندمی پویا بسیار مفهومی را آن و دانسته طبیعی را جنگ اصول در دگرگونی دوم، دیدگاه و

 دارای نیاز  جنگ اصول بنابراین، است؛ پویا همواره نظامی یاندیشه و است نظامی یاندیشه در جنگ اصول

 جنگ پیشین اصول به «متمم اصولی» یا و بازسازی اصول این باشد الزم شاید ،روازاین. است ایویژه پویایی

 .شود افزوده نبرد و
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 مقدمه
یافات، آثاار    تاوان یما ی آثاار باساتانی   های آن را در همههای انسان که نشانهترین فعالیتاز مهم

فعالیات فکاری    نیتار دهیا چیو پترین ، مهمروازاین و ستیز است. 6«جنگ»های نظامی برای فعالیت

 است. انساان  بوده 9«اصول جنگ»و  2«وانین جنگق»انسان، تفکر بر روی چگونگی جنگ و تدوین 

 ت.باوده اسا   جناگ درگیر  ایو در طول زیست خود بیش از آنکه شاهد صلح و آرامش باشد ناظر 

 نویسد:می و جنگدر بخش تاریخ « های تاریخدرس» در کتا  از مورخان غربی« ویل دورانت»

 9211از پایدار تاریخ است و تمدن و دموکراسی چیزی از آن نکاسته است  از عناصرجنگ یکی ” 

آن بدون جنگ گذشاته   سال 112سال اخیر ]تا زمان نگارش کتا [ که بشر تاریخ مدون دارد فقط 

است. باید اقرار کرد. که جنگ در طول این مادت، هماواره مانناد اماروز شاکل نهاایی رقابات و        

است. منبع  چیزهمهپدر  ،: جنگ یا رقابتگفتیمنوع انسان بوده است. هراکلیوس  انتخا  طبیعی

ار کاه تنهاا باا قباول     . صلح، آرامشی است ناپایدهاستدولتهادها و ، ن، اختراعاتهاشهیاندالیزال 

 (113: 1955،)دورانت “ است. دوامقابل هاقدرتتساوی  در صورتتفوق یا 

بینای  اسات. پایش   اهمیات فاراوان   دارایا ی کشاوره ی آینده برای هماه هاجنگشناخت ویژگی 

ی آینده نیاز باشاد. از ایان منظار     هاجنگعدم تقارن( یکی از بارزترین ویژگی ) ناهمگونی شودیم

اصاول و قواعاد جناگ مطالعاه و      بار  ز جناگ ی این نوع فراگیار ا هایژگیو تأثیرارد تا ضرورت د

های ناهمگون و اصاول جناگ   دهد تا ویژگی جنگای میپژوهش فرصت دوباره نی. ابررسی شود

ی آینده بازخوانی نماییم. همین امر اهمیت و ضارورت  هاجنگرا در شرایط جدید و آمادگی برای 

 «گجنا  بر اصاول های جنگ ناهمگون ویژگی تأثیربررسی »مطالعه و انتخا  پژوهش تحت عنوان 

 سازد.آشکار می ازپیشبیشرا 

اصاول   بر مفاهیم اساسی چون« نجنگ ناهمگو»های در پاسخ به این پرسش بنیادین که؛ آیا ویژگی

هاای  تأثیرات ویژگی»ی تحقیق چنین بیان شد که؛ گذار بوده است؟ مسئلهتأثیرها جنگ شدهشناخته

« شناساایی نشاده اسات.    خاوبی بهها  نظامی نظیر اصول جنگ میمفاهبر باالترین « نجنگ ناهمگو»

دارد تا در این خصوص پژوهش صورت پذیرد. هدف ایان پاژوهش، شناساایی     ضرورت روازاین

                                                           
1 . War  

1 . Lows of War   

9 . THE   PRINCIPLES   OF  WAR   
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باوده و   گجنا  شاده شاناخته بر اصاول  « جنگ ناهمگون»های یژگیو میرمستقیغمستقیم و  تأثیرات

هاا  جناگ  شاده شناختهبر اصول « نجنگ ناهمگو»های ؛ تأثیرات ویژگیکهپرسش اصلی این است 

 و متغیار وابساته   «های جنگ ناهمگونویژگی»مستقل  ریمتغمتغیرهای پژوهش، به ترتیب  چیست؟

 باشند.  یم« اصول جنگ»

  مبانی نظری

   :شناسیپيشينه 
سابقه طوالنی در ایران و چین باساتان دارد.  ن ی شناخت جنگ و اصول آدربارهمطالعات تحلیلی 

مفاهیم اصول جنگ مشاهده نشده اسات.   6«توسیدید»زمان مورخ بزرگ ا تل حداقن در یونان باستا

یا )ستیز شناسای(  که به علم جنگ ز جنگ و ستی مطالعات تاریخ و در در طول تدریجبه ،این اصول

اند. شدهگرفته و متبلور است.( شکل 9ایرشتهشده است )یك شاخه علمی بینشناخته 2«پالمولوژی»

 امروزی به جهان عرضه شد.     صورتبه بیستم میالدی قرنلیکن در 

ای کاه باه مقایساه اصاول جناگ و اصاول       ناماه تا زمان تهیه این نوشتار، کتا ، مقاله و یا پایاان 

های مرتبط به اجازا و  های ناهمگون بپردازد مشاهده نشد. به همین منظور، به پیشینه پژوهشجنگ

 شود.  های اصلی پژوهش اشاره میبخش

مرکز تحقیقات اساالمی و   پژوهش به توانهای معتبر داخلی در زمینه اصول جنگ میپژوهش از

های صورت گرفته بار روی موضاوع اصاول جناگ،     دافوس سپاه اشاره نمود. لیکن اغلب پژوهش

یی هاا پاژوهش و ذیل عناوین دیگر بوده است. در این رابطه و در خارج کشور یکای از   میرمستقیغ

قارار   موردبررسای جناگ  را بر اصاول   و غیرنظامیتحوالت نظامی  میرمستقیو غکه اثرات مستقیم 

است. هرچند او به بررسی ماهیات اصاول    4«باری اشنایدر»نوشته  «ی آیندههاجنگ»کتا   اند.داده

های ای ندارد. لیکن نوشتهاشاره« عدم تقارن»و به موضوع د پردازیمی نبرد آینده هادانیمجنگ در 

 او کمك شایانی به این پژوهش نموده است.  

 تارین شیبا  ی فراوانی در این زمیناه موجاود اسات.   هانامهانیپاداخل کشورمان نیز مقاالت و  در

استیون « »5کنت مکنزی»های خارجی در زمینه ماهیت جنگ ناهمگون متعلق به افرادی چون؛ نوشته

                                                           
1 .Thucydides    
2 .Polemology   
3 .Enter disciplinary     
4 .Barry R Schneider   
5 . Mchenzie Kenneth F  
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« دیویاد ال گاراناگ  » «4نجاان آنادریاس اولسا   » 9«ردزمن. اچ. کا آنتونی» 2«جاناتان بی تاکر» 6«متز

 د.  نباشیم و... «رلینتون جی انکک»

ی مباانی  دها شکلمفاهیم ذیل در برای شناخت مفاهیم مربوط به اصول جنگ و جنگ ناهمگون، 

 اندداشتهی اارزندهنظری پژوهش نقش 

 مفهوم شناسی:

تارین اصاول ایان    بنیادی)تحول(  1«دگرش»)تغییر( و  5«دگرگونی»: «ناهمگونی»با « دگرگونی»ی رابطه

ی هاا گاام )حرکت و تغییر( امکان ندارد. تغییر و تحول  یدگرگونو گذار جهان است. تکامل بدون 

دگرگاونی )تغییار(: جاایگزین شادن     ». در برداشتی سااده و روان،  شوندمیرشد و کمال محسو  

و یا جابجاایی در   گونه، چهره و رخسار بیرونی یك پدیده  با گونه، چهره و رخساری بیرونی نوین

دگرش) تحول(، جایگزین شدن حالت درونای یاك پدیاده  باا حالات      »همچنین « موقعیت  است.

یکساان پنداشاته   « تحاول »با « تغییر»اغلب واژگان « درونی  نوین و یا جابجایی در وضعیت  است.

تغییار( و  ) یدگرگونسنجه شناخت دو مفهوم  شود. لیکن این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت دارند.می

. در برداشتی ساده و روان، است یا )عمق تغییر( پدیده« ژرفای دگرگونی»میزان  در تحول(دگرش )

ظاهر( به عمق پدیده نفوذ کند. حالت آن پدیاده را جابجاا خواهاد نماود.     ) رونیبهرگاه دگرگونی 

دگار  گردیدن،  دیگرعبارتیبه پدیده است. كی حالت و وضعیت ضیتعو تحول(:دگرش )، روازاین

  دگرش )تحول( همان دگرگونی )تغییر( در درون است.  و یا  شدن

متداول اسات   جاهمهها فرق کند. تغییر در تغییر، یعنی وضعیت جدید امور با وضعیت سابق آن ”

 (12 :1931)فرنچ،  “و سده آتی است. 1337 دهه تغییر یکی از موضوعات ثابت اواخر

شاود. دگرگاونی و   نامیاده مای  « عصر تغییرات»های فراوان روزگار پیش رو، به جهت دگرگونی 

دم تقاارن( ناوین در ابعااد گونااگون     )ع 0«ناهمگونی»ی نوع دگرش )تغییر و تحول( جهان، موجب

و  در عصار جدیاد دچاار دگرگاونی     ویاژه باه ی جناگ در طاول زماان    ها شده است. پدیدهپدیده

                                                           
1 .Steven  Metz   
2 .Jonatan B  Tucker  
9 .Antony  H Cordsman   

2 .John Andreas Olsen 

5 . Change  

1 . Transform-Transformation 

0 . Asymmetrical    
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هاا نیاز   هاا و جناگ  بین طرفین درگیر در چالش« ناهمگونی»ی شده است. ریشه فراوان هاینگرش

های تهدیاد،  قوه و قدرت(، گونهتوان )های نیرو و است. این ناهمگونی در گونه« دگرگونی»همین 

و محایط   عصار  ،روازاینی فرصت وجود دارد. هادر گونه حتیو  یریپذبیآسهای ضعف و گونه

 .دینام تواننیز می «هاروزگار ناهمگونی»دنیای امروزی را 

ورزی دفاعی نیز تأثیر گاذارده اسات. دگرگاونی در اندیشاه     اندیشه دگرش محیط برو  دگرگونی

های دفااع  راهکارها...( و همچنین سازمان، ها، راهبردهاها، سیاستها )آییندفاعی بر روی رهیافت

 رده است.نظامی اثرات ژرفی گذا

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     

ی راهبردهااا، عاادم تقااارن در تالقاا [6تعااادل قاادرت، ]در مفهااوم و معااادالت قاادرت جادشاادهیا

محایط   ؛ بنابراینباشدیمو عدم تقارن در شرایط  ی تحملهاآستانه، عدم تقارن در 2هایریپذبیآس

های نامتقارن، تأثیر قوای فیزیکی با یکدیگر برابار  امروز به محیطی نامتقارن تبدیل شده و در محیط

 (21: 1937،سالمی) “[9ناباالنسی. ]نیست

 شادت باه این موضوع . های نظامی هستیمفناوری ندهیفزادر این روزگار شاهد دگرگونی و رشد  

 ساطو   موجب ناهمتراز شدن و الجرم ناهمگون شدن طرفین درگیر شده است. جناگ نااهمگون،  

ای متفاوت تهاجم و گونهع بسیار متنو یهاروشمتفاوتی از پیچیدگی و شدت را به کار گرفته و از 

 .کنندیمها استفاده از فناوری

. شاود یما مشااهده   هاا جنگی ویژگی ناهمگونی طرفین درگیری در همهجنگ ناهمگون و مفاهيم آن: 

ی هاا ساال ماین مفهاوم در   ه .به شامار آورد  هاجنگی جدانشدنتوان آن را بخش که می ایگونهبه

جناگ  »یاا   «جناگ نااهمگون  »مفااهیم   ی جنگ و دفااع گاذارده و  هایژگیوفراوانی بر  تأثیراخیر، 

 و )دکتارین نااهمگونی(  « آیین نااهمگونی »بر مبنای گ را به وجود آورد. این شیوه از جن« نامتقارن

 د.  شویم اجراطراحی و « راهبردهای ناهمگون»

 چنادان ناه ین مفهوم و نظریاه  اناهمگون اصطال  جدیدی نیست.  ی جنگ به شیوهنگره یا نظریه

و  مرهاون ای را برپا نموده تا حد زیادی ی عدیدههابحث علمی نظامی جهان ه در مجامعنوظهور ک

                                                           
1 . Equilibrium of  Pawer 
2 . Vulnerabilities     
3 . Imbalance     
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کارگیری تاکتیك عملیاات  به ویژهبهدر هشت سال دفاع مقدس عمل رزمندگان اسالم  شیوهز ا متأثر

آیاین و راهبارد    اسات. ها ی ابرقدرتجانبههمهبرابر تهاجم  در های تندروکارگیری قایقشبانه و به

و کشاورهای مشاابه   ا هایی که ریشه در فرهنگ و تجار  باومی ما  نظریهی مشابه همه ،ناهمگونی

 یشایوه  شاد. ه باه جهاان عرضا    بندی جدید و با روکش غربیتوسط غر  در بسته متأسفانهدارد. 

رود ترکیبای از  دفااع نامتقاارن( باه شامار مای     «)دفااع نااهمگون  »دفاعی رزمندگان اسالم که نوعی 

 ا، دفاع پویا و همچنین پاسداری و دفاع پیشرو است.   مقاومت( یا دفاع ایست) یستادگیا

وزیر دفاع  «6کوهنویلیام »زمان  میالدی و در 1330در سال ر بان نخستی« نگ ناهمگونج»ی نظریه

 .دش ارائه 2«گزارش فصلی»موسوم به ش وقت آمریکا در گزار

 نباوده  نظار اتفاقواگویه( این مفهوم دارای ) فیتعردر  متفکران داخلی و خارجی :جنگ ناهمگون

نظران نظامی غربی پایش از هماه   صاحبن ر میااند. دگرفتهبرداشت( گوناگونی را به کار ) ریتعابو 

 آورده بود. شیهاادداشتچنین رویکردهایی را حدس زده و در ی 9«لیدل هارت»

که متناسب باا  ت ی جنگی اسشیوها زیرا این تنه؛ نظامی از این نوع، ادامه خواهند یافت عملیات”

. همچنین این شیوه یك نقطاه قاوت و امتیااز بارای ناراضایان اجتمااعی،       امروز استشرایط عصر 

 . “شودیمی افراطی، محسو  هاستیونالیناسی نژادی و هاشورش

 :دیگویمدر این رابطه « استيون متز»

. ایان  شودیمبر دشمن منجر ه به غلب تفاوت که از نوعین عدم تقارن راهبردی، یعنی بهره جست ”

دچار تغییر و تبدیل شده ن شکل ظاهری آن ی به قدمت جنگ دارد، هرچند در گذر زمااسابقهایده 

 (2: 1929انیالی،)د“است.

هاا،  یهاای نااهمگون اغلاب، از فنااور    روش 2«جوینت استراتژیك سااروی »ی نقل از نشریه به”

، توانند در تماامی ساطو  راهباردی   برند و میی بهره میررسمیغهای ابتکاری و و سال  هاكیتاکت

 “د. سراسر طیف عملیات نظامی کاربرد داشته باشن ، درملیاتی و تاکتیکی جنگع

تهدیادات نااهمگون،    کاه ایان  ازجملاه ارتباطی تنگاتنگ دارند.  باهمجنگ و تهدیدات ناهمگون 

 در برداشاتی از تهدیادات نااهمگون   ؛ تبر توان دشمن اسا ن گذارد ت تأثیرجه ی غیرمستقیمشیوه

« ستاد مشترك ارتش آمریکاا »منتشرشده توسط مرکز مطالعات علوم دفاعی مخابرات و الکترونیك، 

                                                           
1 . William Cohen 
2 .QDR=Quadrennial Defense  Review      
3 . Liddel  Hart   
4 . joint   strategic   survey   
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برای از سر راه برداشتن و  رمنتظرهیغی رویکردهای ریکارگبه ”تعریف شده است: نيچننیاجنگ ناهمگون 

هاای  برداری کاردن از نقااط ضاعف آن از طریاق فنااوری     بهره حالنیدرعتضعیف قوای دشمن و 

 (19 :1903، )آفاق “ های مبتکرانه.یا روشن غیرمنتظره و نوی

 چنین تشریح شده است.   « نت مکنزیک»ناهمگون توسط  جنگ 

 راهبردیدستیابی به اهداف  منظوربهمریکا و ا یتضعیف عزم و اراده باهدفبازیگران ناهمگون  ”

مریکا به کار گرفتاه  اپذیر بر ضد نقاط آسیب خود را ترفیضع ی، نیروی تاکتیکی یا عملیاتموردنظر

 (5 :1921، مکنزی) “د. گذارینامتناسب را بر جای م و تأثیر

باه   منظوربهاست که  از دشمنی متفاوت ورزشهیاندو  دهیسازمانناهمگونی به معنی عملیات،  

ی از نقاط ضعف دشمن، باه دسات گارفتن ابتکاار     برداربهرهو های خودی حداکثر رسانیدن برتری

 سیاسای، راهباردی، نظاامی    تواناد یما بیشتر باشد. ناهمگونی ل عمل، یا به دست آوردن آزادی عم

، هاا هاا، ارزش ها، فنااوری تواند شیوهها باشد. همچنین میعملیاتی و ترکیبی از آن راهبردی، نظامی

 توان استنباط کارد کاه؛  از این مطالب می ها را شامل شود.از اینیی هابیترکزمانی و یا  هاینسبت

دیگر همراه باا خلاق اصاول     ایگونهبهو نبرد ناهمگون، روش و شیوه کاربست اصول جنگ  جنگ

های جدید و متفاوت جنگ بر پیچیدگی جنگ و نبرد افازوده  باشد. این شیوهنوین جنگ و نبرد می

 بنابراین، مفهوم جنگ ناهمگون از نگاه نگارنده:؛ دهندهای جدیدی از جنگ را نمایش میو ویژگی

رزم و ادوات در برابار طارف   ورزی و کاربست متفاوت نیرو و توان، راهبردهاا، ساازمان   اندیشه»

 « شود.نیرو و توان انجام میبرابری و افزایش  منظوربهمقابل همراه با اصولی نوین است که 

یك درگیاری   «نجنگ ناهمگو»که  رسدیمدر نگاه نخست، به نظر  ناهمگون: جنگ هایويژگی

قواعد و اصول مرباوط باه   جنگ، ع بلکه این نو .تنیس گونهنیالیکن ، خارج از اصل و قاعده باشد

در و عمیقی  مهم ، تأثیراتاین مفهوم عالوه بر ایجاد دگرگونی بنیادی در سطو  پایین خود را دارد

راهبارد  دکتارین(  رهناماه ) ، آیاین و  «نظاامی  یو اندیشهنگرش »ی سطو  دفاع نظامی شامل؛ همه

 تاکتیك( بر جای گذاشته است.  ) شیوهیا تك روشتكاستراتژی( و )

 ی( جنگ و نبرد ناهمگون؛ چگونگی جنگ در شرایط نااهمترازی در نیارو  )تئور یگره یا نظریهن

 .  کندیمهای دو طرف درگیر را تشریح )قدرت( و ناهمگونی در روش و شیوهقوه( و توان)

های )تشابه و تجانس( در های )تساوی و توازن( و نسبتجنگ ناهمگون، جنگی است که نسبت

تواناد صاادق   برقرار نباشد. این موضوع هم در ابعاد سخت و هم در ابعاد نرم میبین کنشگران آن 
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همترازی نیارو و تاوان )تعاداد نیارو،      نسبته ی است کجنگ ، جنگ ناهمگون،دیگرعبارتیبهباشد. 

برقارار نیسات. )نااهمترازی طارفین( از ایان منظار، جناگ         جنگفناوری( طرفین و ادوات جنگی 

   .جنگ است یدرصحنهبرهمکنش( نیرویی ) ناهمگون، نقض آشکار دیالکتیك

شاود و ایان    نبارد مای   و موجاب نااهمگونی در جناگ    ریدرگهرچند ناهمترازی در توان طرفین 

نگ ناهمگون باه  موضوع شرط الزم ناهمگون شدن جنگ است. لیکن ناهمترازی قوا شرط کافی ج

تناسبی )عدم تشاابه و عادم تجاانس( طارفین     رود. شرط کافی ناهمگون شدن جنگ، بیشمار نمی

دهای  ا، ساازمان هورزی، روحیه، انگیزه، رهیافتاندیشه) تناسبی را در ابعاد نرمدرگیر است. این بی

همگون در بیشاتر  جنگ و نبرد نا هرچندعلت این موضوع آن است که  توان مشاهده نمود.و...( می

توان و نیرو ناهمتراز هساتند. لایکن، الزاماام هماه      ازنظرکه  ونددیپیمموارد بین کنشگرانی به وقوع 

همتارازی تاوان    باوجودها بین نیروهای ناهمتراز نیز ناهمگون نیست. مواردی وجود دارد که جنگ

همترازی بین توان طارفین،  نا باوجودبوده  و همچنین « ناهمگون»طرفین درگیر، شیوه نبرد و جنگ 

 رخ داده است.  « همگون»جنگی به شکل 

ی )خصوصایات( جناگ نااهمگون در    هاا یژگا یوهستند لیکن اصول و  شدهشناختهاصول جنگ 

هاا  های مهمی به دست آمد که تعادادی از آن ویژگین ی ناهمگوهاجنگ. در بررسی باشندیمابهام 

 ها به شر  ذیل است.مطر  شوند. این ویژگی« اصول جنگ ناهمگون» عنوانبهتوانند می

جناگ اسات. ایان     دراصول جنگ  حتی چیزبه مفهوم قطعی نبودن هیچ 6«عدم قطعیت»ويژگی 

 .شاود یمگر یك اصل جلوه صورتبهبیشتر نمود داشته تا حدی که ن ی ناهمگوهاجنگویژگی در 

 «دم قطعیت، رکن اساسی جنگ است.ع» :دیگویم «سکالوزویت»رابطه  نیدر ا

ی جناگ  هاا مشخصهباشد. عدم قطعیت، ابهام و اصطکاك یمجنگ بالذاته پیچیده، پویا و سیال ” 

شود. ابهام عدم وضاوحی اسات   یماست. عدم قطعیت از فقدان اطالعات یا اطالعات مبهم حاصل 

صاطکاك از تغییار،   ساازد. ا یموضعیت و دشمن مشکل  دربارهاز احساس ا که تشخیص حقیقت ر

 شود. مشخصات مزبور، محیط عملیاتییمخطرات عملیاتی، خستگی و ترس ناشی از خطر حاصل 

کنند که بر توانایی و قابلیت نیروی نظاامی در  یمهایی را ایجاد یسكر هاآنسازد. یمرا کدر و تیره 

و فرصات هار دو   گذارد. در عدم قطعیت، ابهاام و اصاطکاك، خطار    یمجنگیدن و پیروز شدن اثر 

                                                           
1 . Uncertainty 
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های اصالی  یژگیوو پذیرش ریسك، ن برای سازگار نمود های رهبرییتقابلبنابراین ؛ وجود دارند

 (1 :1921 ،)افتاده“ د. باشنیمیا کلیدی 

است. به این معنا کاه در جناگ    «ردم انتظاع»، ی از ارکان اساسی جنگکی 6«انتظارم عد» ويژگی

بینی ای رخ دهد که مطابق با پیشاست حادثه ممکن رای؛ زنباید انتظار وقوع اتفاقاتی معین را داشت

 .ایمو خود را برای آن آماده نکردهد و انتظار ما نباش

یان  اسات. ا  و آشوبناك زیبرانگابهامای پیچیده و جنگ، پدیده 2«ايجاد ابهام و پیچیدگی»ويژگی 

هاای  ی اساسای جناگ  هاا ویژگای چندین برابر باوده و از   های ناهمگونپیچیدگی و ابهام در جنگ

های اصالی  گیری در شرایط مبهم و پیچیده یکی از دغدغهتصمیم . امروزهرودبه شمار مین ناهمگو

 فرماندهان صحنه نبرد است.  

 او جاهای دیگر مفااهیم مهمای ر   2«رند»اندیشگاه  9«سانتافه»های اخیر، محققان موسسه در سال”

ی بار ایان دیادگاه    مبتنا کاه   اناد کردهمفیدی پشتیبانی  ریزیهای برنامهبندی کرده و از روشفرمول

جهت پرداختن به پیچیدگی و عدم قطعیت، اتخاذ راهبردهای انطبااق پاذیر    هستند که بهترین شیوه

باا توجاه باه    « تواناد اید و مای ب»فرد برای آینده بلندمدت است. ایده اصولی و اساسی آن است که 

برای زمان باازی کارده و در طلاب     کهیدرحالشرایط اضطراری و اطالعات موجود تصمیم بگیرد. 

 شادت باه زمانی  ازنظراطالعات بیشتر جهت بهبود کیفیت تصمیمات خود است. همان رویکرد که 

 (31 :1922،)گومپرت، پرکینز. “دریزی کنگیری جنگ هوشمند را پی، باید تصمیمشدهفشرده

هااای گوناااگون و شاادن بااا وضااعیت رودرروتوانااایی  5«ح  دار ر قابلی  ت انعط  ا »ی ژگ  يو

هار پیشاامد،   تاأثیر  که بتاوان   ایگونهبه است.، کافی و الزم موقعبهواکنش  منظوربهنشده، بینیپیش

 د.موحادثه و اقدام خصمانه را خنثی ن

های جنگ در آیناده مؤلفاه اقتصاادی باودن آن     ی از مؤلفهکی 1«اقداماتن بود هزينهرم» یژگیو

هاای اقادامات   های عملیات خودی و افزایش هزیناه است. هرگونه اقدامی که موجب کاهش هزینه

 کنشگران جنگ خواهد شد. افزوده و موجب تجدیدنظر دشمن شود. بر عدم تقارن اقتصادی

                                                           
1 . Unexpected 
2 . Complexity 
3 .Santa Fe Innstitute   
4 .RAND Corpormtion  
5 . Flexibility 
6 . Inexpensiveness 
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عدم  2«هانسل چهارم جنگ»ترین ویژگی مهم« عدم انباشت نیرو»و  6ويژگی حدار ر پرارندگی

« تمرکز زدایای »معتقد است، همانند نسل سوم جنگ  9«یندم. اس. لویلیا»ه رابط نیدر اتقارن است. 

 .   شودیمی نسل چهارم نیز محسو  هاجنگ های تاکتیکیاز ویژگی« ابتکار عمل»و 

نگاره یاا   در « یناد ل»موارد دیگری کاه   از)سیالیت( «4جابجايی ،شتاب ،تحرک، سرعت»ويژگی 

ه سایال باودن نیروهاای پیااده اسات کا       کناد یما به آن اشااره   هاجنگی( نسل چهارم تئورنظریه )

 د.کننیمفرار  سرعتبهدرنگ پس از ضربه بی

و نیرنگ( فریاب، اصالی اسات     سازیپنهان)پوشش،  5«استتار، اختفاء و فريب»ويژگی حدار ر 

گیاری  و هم شرایط پدافندی کاربرد فراوان دارد. رعایت فریب موجاب غافال   هم در شرایط آفندی

دشامن در  ه وارد ساختن ضاربه با  که  شودیمگیری چنین بیان مفهوم  غافل . دردشمن خواهد شد

 باشد.ه واکنش الزم علیه آن را نداشتو ی که آمادگی پذیرش و حالتزمان، مکان 

اندیشامند چینای در ماورد عادم تقاارن       1«تزوسون»ندارد. نیز بدون فریب معنا ن جنگ ناهمگو 

جنگ اساسام بر فریب استوار است. هرکس هنگام رویاارویی   ”: سدینویمی، شناخترواناطالعاتی و 

ولای باه او حملاه     ،ی را برای اغوای او پیشنهاد کند. خود را به تمارض بزناد اطعمهبا دشمن باید 

دشامن توانمناد    کاه هنگاامی ، علیه او تدارك ببیند، اما شودیم بر موضوعی متمرکز کههنگامیکند، 

 (  21: 1921تز، جانسون،)م “ از او دوری کند.ت اس

و  از روشاساتفاده   هرچناد ؛ رارآم د ی ب دي  و  ه ا روشويژگی ابتکار عم   و اس تفاده از   

ناوعی  ن داشت و مستلزمی نظامی پویاست ی بدیع و کارآمد نیازمند برخورداری از اندیشههاكیتاکت

جناگ را   معضاالت رفت از های برونراه، رهنامه نظامی کارآمد است که هرزمان به فراخور شرایط

از ه های محتمال قبال از وقاوع اسات. اساتفاد     بینی صحنهتنها راه رسیدن به آن پیشا امد؛ ارائه ده

گیاری  غافال  درنتیجاه ابتکار عمل مناساب و  ب موجب کس اندیشیآیندهی بدیع و کارآمد  هاروش

ی اباداعی(  هاا كیتاکت) 0«فترگز تاکتیكآ»دشمن خواهد شد. این ابتکارات که در زبان آلمانی به آن 

                                                           
1 . Scattering 
2 . Fourth Generation Warfare 
3 . Lind William.S 
4 . Mobility / Shifting 
5 . CCD.Deceptiveness 
6 . Suntzu     
7 . Auftragstaaktik 
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. نقش به سزایی در نگرش نسل سوم جنگ داشت و اشتباهات نااچیز ناشای از ابتکاار    شدیمگفته 

 :دیگویم« سالمی»همین رابطه  دربودند. تحمل قابل ازاینپسعمل، 

هساتیم و در   که خیلی روی آن متکای ت جنبه انسانی رزم ما اسو قدرت دفاعی د بع...این یك ” 

ناو و بادیع باا     صاورت باه  هاا آنو تلفیاق   هاا كیتاکتو  هاكیتکن ،هاروش ،کنار آن با تغییر متدها

ارز نبرد با دشمن یك درگیاری هام   درصحنهمقتضیات متناسب با صحنه جدید قادر خواهیم بود تا 

ی جدیاد  هااستیسکنیم تا از  ریگنیزم ایگونهبهن او را در همین زمیم؛ و و متوالی را توسعه بدهی

 (     0: 1921المی،)س “ خود منصرف شود.

 دشمن؛   و ارادهضربه به نقاط ثقل  ،1ی راهبردیاثربخشویژگی 

عملیاتی در رویکرد ناهمگون، تالش برای نابودی نقاط قوت دشامن از   ریزان طر کانون توجه 

 است.  طریق ضربه به نقاط ضعف 

در حاوزه ادوات نظاامی و یاا شایوه کااربردی آن      ن ی ناهمگوهاجنگبرخی اصول متصور برای 

 های دفاعی کالن هستند. رهیافتبرخی دیگر در حوزه  ؛ واست

وی داده این است که به دالیل متعددی ماهیت بازدارنادگی،  اتفاق دیگری که در دنیای امروز ر ”

تولید و تاوازن  »بر مبنای  9«بازدارندگی نامتقارن»قدرت به  توازن یمبنا بر 2«بازدارندگی متقارن»از 

]توازن تهدید[ تبدیل شده است. در گذشته مفهوم بازدارنادگی باه شاکل متقاارن تعریاف       4«خطر

از اهمیت زیادی برخوردار بود... البته این بادان   5«ا باالنس قدرتتوازن ی»شد و در آن موضوع می

بازدارندگی متقارن وجود ندارد، بلکه منظور آن اسات کاه در تغییار فضاا، باا       مطلقاممعنا نیست که 

 (137: 1937،سالمی) “ایم.ی جدیدی از بازدارندگی مواجه شدهحوزه

، پار شادت  ی گونااگون  هاا تیا فعالی از اقادامات و  : جنگ، مجموعهاصول جنگ و مفاهیم آن

   شود.و... است که توسط طرفین درگیر انجام می پرسرعت، بسیار گسترده

های ستیز، رزم، کارزار، نبرد، درگیری و... در زبان عربی باا کلماات   جنگ، در زبان فارسی با واژه”

هاای گونااگون )کامبات،    انگلیسای باا عناوان    در زبان...همچنین جهاد وحر ، نزاع، منازعه، قتال، 

                                                           
1 . Effectiveness 
2 . Symmetric Deterrence     
3 . Asymmetric Deterrence        
4 . Balance of  Danger   
5 . Balance of  Pawer 
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ی تعابیر بسیار متناوعی در فرهناگ ملال جهاان     و دارا شودیم اداز آن ی 6 (...فایت، بتل، وار، وارفر

  (1905 :1، () نیحسامام  )دانشگاه “ت.اس

خاود قاوانین ناوینی را ایجااد      نوباه باه اصاول   نیا ادقیق و معینی است.  قواعدتابع اصول و  جنگ

   د.خواهد بو ترمستحکمباشد قوانین آن نیز  ترمحکمبنابراین، هرچه اصول موضوعی ؛ خواهند نمود

ی فرماندهان پیروز صحنه جنگ است. مطالعاه  هااز مشخصهکارگیری اصول جنگ هوشمندی در به

، ی اقاوام و ملال  رد. هماه ای در زنادگی انساان داشاته و دا   جنگ و بررسی اصول آن اهمیت ویژه

ی انحصااری کاردن   و حتا و سعی در حفاظات  ه درك کرد خوبیبهرا گ اهمیت اصول و قواعد جن

 نیا . ااست کاررفتهبهتعداد از این اصول توسط کدام ملت ابداع و ه چ کهاین. فارغ از اندداشته هاآن

یاق و هوشامندانه   هاای دق اصول به نحو چشمگیری مشاترك باوده و در قالاب جماالت و گازاره     

. قارار گرفتاه اسات    موردبازنگریی اصول جنگ، این اصول بارها ریگم شکل. از هنگااندافتهیتبلور

های گونااگونی از  بازنگری در اصول جنگ همواره وجود دارد. همچنین برداشت لیکن تمایل برای

فرهناگ واژگاان    . دروجود دارد یفیو ک کمی از جنبها ی کشورهاصول جنگ در میان نظامیان همه

، اصال باه چیازی    دیگار عبارتبه؛ و بن هر چیزی استخ ی اصول به معنای ریشه، بیواژه« فیسین»

 .گویند که سایر اشیاء دیگر بر آن بنا و بنیاد شود

 .  استبه معنای  بنیاد قوانین و مقررات اولیه، بدیهی و مهم جنگ « اصول جنگ»اصطال  علمی 

 بسایاری ن مسیح اصول جنگ را برشمرد و نویسندگاد ل قبل از میالسا 577در حدود « تزوسون» ”

، ژنارال  درآوردناد ر این اصول مطالبی را به رشته تحری یدرباره ،نوزدهم ویژهبهدر قرن هجدهم و 

عالوه بر هشات   کایمراد. جدیدی را ارائه دا مجموعه 1311در سال  2«جی اف سی فولر» انگلیسی

که مورد قبول ارتش فیلیپاین باود باه آن اضاافه نماود. کشاورهای        ااصل راهبردی، اصل سادگی ر

 (3 :1922)پاتاجو،  “اند. داشتهاصول  نیاز اگوناگون اصالحات و کاربردهای خاصی 

های نظامی وجود دارد. اصاول  ی نظامی و رهنامهارتباط تنگاتنگی بین مفاهیم اصول جنگ، اندیشه

شاود.  و درك بهتری از ماهیت جنگ مای ف های مختلدیدگاهبا ن میان نظامیا نظراتفاق گ باعثجن

 آورده شده است. 9«نوئل پاتاجو»اثر « راهنمای تدوین دکترین»این مطلب در کتا  

                                                           
1 . COMBAT, FIGHT , BATTLE, WAR , WARFARE, … 
2 . Fuller J. F.C. 
3 . Patago  Noel L. 
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شکل دکترین نظامی بوده و مبین عناصر اصلی هدایت جناگ هساتند.    نیتریادیبناصول جنگ ” 

ت را موضاوعاتی دانسا   هاآن توانینماما  کنندیمهرچند این اصول درك بهتری از جنگ را فراهم 

  (     2همان: ) “د. شونیمکه لزومام به پیروزی منتهی 

 عنااوانبااهجنااگ را  از اصااولهفاات اصاال  1311در سااال  «فااولر»بریتانیااایی  و مااورخژناارال ”

 در مجموعاه  1311ین اصول در ساال  د. اجهانی اول ارائه کر س در جنگدستورالعمل ارتش انگلی

مقررات آموزشی ارتش امریکا مجددام به چاپ رسید و از آن به بعد باه دکتارین نیروهاای هاوایی،     

 ( 1: 1921)اشنایدر، “ت. زمینی و مشترك همچنین به نشریات تخصصی آموزش راه یاف

ی بشری  با نادیده گرفتن ساایر  هادانشی در راستای طر  استعماری مصادره و غربی کردن همه

 و نوشته است. دهدیمنسبت  6«کالوزویتس»تدوین اصول جنگ را به « ام کالینز جان»ها تمدن

ك ی او در یا توصایه  باا پانج  « کالوزویاتس » از دورهکه تدوین اصاول جناگ    رسدینظر مبه  ”

اولین باار در   هاهیتوصی نوشت آغاز گردید. این الدیم 1211در سال یادداشت برای ولیعهد پروس 

 عناوان باه به چاپ رسید حاداقل ساه توصایه دیگار     « درباره جنگ» بناماو  شدهآوریجمعکارهای 

بر این مهم افزودناد   متعاقبامدیگری که ص در بخش سوم کتا  مزبور پدیدار شد. از اشخا« عناصر»

ی متن کنندهاولین تهیه« فولر»نام برد. ظاهرام « لنین»و « دوهه»، «فوش»، «ماهان»، «مکیندر»از  توانیم

 1311 در ساال  ابتادا آن  و متنی از اصول جنگ بود که ارتش امریکا آن را تأیید کرد اشدهرفتهیپذ

   (17: 1909الینز،)ک “د.به چاپ رسی 5-17نامه آموزش وزارت جنگ این کشور به شماره در آیین

مثاال؛ در انگلساتان ده    طوربههای متفاوت بین کشورها رایج است. اصول جنگ به تعداد و شکل

 ؛ کاه هاای نظاامی یاك کشاور هساتند     و پایدار رهیافات  دائمیصل رایج است. این اصول شالوده ا

تیجاه  ت. نها هدایت صحیح جریان جنگ، جهت رسایدن باه منظورهاای آن اسا    کارکرد آن درواقع

 های نظامی دستوراتی هستند که اجزای آن از اصاولی و رهنمونها دستورالعملاینکه قوانین نظامی، 

 گفته است.« 2ژومینی»شده است. در رابطه با میزان اهمیت درك مفهوم اصول جنگ  محکم گرفته

و باه  ه بدبخت کسی است که ]در جنگ[ تنها اختراعات ]فناوری[ جدید را در نظر گرفت فرمانده”

 ( 19 :1901)دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه،  “د. کنینماصول جنگ توجه 

                                                           
1 . Carl Von Clausewitz (1780-1831)  
2 . Jomini Henri (1779-1869) 
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ی اسات کاه نااظر بار شایوه      آوریالازام صاول  ا»سااده:   صورتبهاصول جنگ  تعریف اصول جنگ:

 « باشد.عملیاتی و راهبردی( می ،اکتیکی  )تی سطوجنگیدن یك نیروی نظامی در همه

ی عملیات نظامی بر جریان ت و اجراهدای ،ریزیقواعد مسلم و مبانی اساسی است که در طر  ”

“ د. دها موفقیات نبارد را افازایش مای    ن امکا هاآن جایبهی صحیح و ریکارگو بهجنگ حاکم بوده 

 (11 :1901،)دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه

 اصول جنگ را چنین تشریح نموده است.   «زکالین ن. ام.اج»

 شاده آوریجماع  هاا قارن اساسی جنگ اسات کاه طای     از مالحظاتای اصول جنگ، مجموعه ”

و  آماده دسات باه تجربیات  رهاز عصاکه  مجرد است از مالحظاتای اصول جنگ، مجموعه. است..

هاا را  به کار رود در انتخا  راهکارهای مناسب، راهبردشاناس  بافراستچنانچه در شرایط خاصی 

 ( 209و  53: 1909الینز، )ک “ یاری خواهند کرد.

 از: در این نوشتار عبارت« اصول جنگ»واگویه کاربردی )تعریف عملیاتی( نگارنده از 

ه ا، راهبرده ا و   ها)الزامات( دانشی است ر ه بنی ان و بنی اد رهیاف ت    بايستهای از مجموعه»

 «دهد.راهکارهای جنگ و نبرد را تشکی  می
  السالم()عليهاز منظر آیات قرآن و روایات ائمه معصومين  و جهاداصول جنگ  

ین میاان  مفاهیم جنگ و جهاد با یکدیگر برابر نیست. جهاد هرگونه تالش در راه خدا است. در ا

جهاد از موضوعات مهمی است که در قارآن  شود. نوع متعالی جنگ در راه خدا نیز جهاد نامیده می

نباید مفهوم مقدس جهااد را باا جناگ منطباق دانسات. در      ه با این فرض ک. به آن اشاره شده است

از آیات قرآن کریم به  اساسی است. در فرازیت تشیع این مفهوم دارای الزاما ویژهبهفرهنگ اسالم 

اندك طاالوت کاه باه جناگ ساپاه عظایم       ن و به نقل از سپاهیا شودیماصل صبر و پایداری اشاره 

 .دیفرمایمچنین  رفتندیمجالوت 

  “الصّابِرِین واهللُ مَعَ مُألَقوا اهلل کَم مِّن فئَهٍ قَلیلَهٍ غَلَبَت فئَهٍ کَثِیرَهَ بِاِذنِ اهللم اَنّهُن ... قَالَ اَلذّین یَظُنُّو”

... آنان که به لقاء خداوند معتقد بودند گفتند چه بسیار شده که گروهی اندك به یاری خادا بار    ”

 (123آیه  ،ه)سوره البقر“ت. بسیار غالب آمده و خدا یاور صابرین اس سپاهی

از خداوند یااری خواساتند طای نباردی ناابرابر کاه در آن حضارت         ازاینکهپسطالوت  انیلشکر 

جاالوت را کشات، پیاروزی را نصایب جناود      د با پرتا  تنها یك سنگ از فالخن خاو  ()ووددا

 :دیفرمایمسوره انفال  11و  15ت رحمان ساختند. همچنین قرآن کریم در آیا
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اِن مَاائتَینِ، وَ  ا یَغِلباو ن یا اَیُها النَبی حَرِضِ المُومِنینَ عَلی القِتال، اِن یَکَُن مِنکُم عِشارُونَ صاابِروُ   ” 

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

 (11و  15ت )سوره انفال، آیا “مَعَ الصّابِرین

را برای جنگ ترغیب کن که اگر بیست نفر از شما صبور و پایدار باشاید بار    مؤمنانای رسول، ” 

دویست نفر از دشمنان غالب خواهند شد و اگر صد نفر باشاند بار دو هازار نفار از کاافران غلباه       

، داناد یمخدا بر شما تخفیف داد و ضعف شما را  کنون. ااندشهیاندیبقومی  هاآنخواهند کرد زیرا 

پس اگر صد نفر صبور باشید بر دویست نفر و اگر هزار نفر باشاید بار دو هازار نفار باه اذن خادا       

 ای()ترجمه الهی قمشه “ت. غالب خواهید شد و خدا با صابران اس

نمونه حضرت  عنوانبهائمه معصومین بوده است.  تأکیدمورد ه رعایت اصول مرسوم جنگ هموار

 :ندیفرمایل مدر مورد اصل ابتکار عم ()علی مؤمنان  ریام

ه با  هاآن کهآنابتکار عمل را در دست خود بگیرید و پیش از ن گفتم که در پیکار با آنا تأکیدبه »... 

 (29: 10خطبه : البالغهنهج«)یورش برید. هاآنشما یورش آورند شما بر 
 () مقام معظم رهبری و()جهاد از نگاه حضرت امام  اصول جنگ و

از آیاات قارآن    برگرفتاه تر نگاهی اصاولی و  جنگ بیش مسائلگذار انقال  اسالمی به نگاه بنیان

است. مواردی چون جنگ تا رفع کل فتنه در عالم، جنگ همه اسالم در برابر همه کفر و نظاایر آن.  

دانناد و  ها است باور انساان مای  ها و شکستایشان یکی از عوامل جنگ را که اساس همه پیروزی

 هاا یروزیپاساس  شود، انسانها از خود آدم شروع میها و پیروزیاساس همه شکست” اند:فرموده

 (139: 12)صحیفه نور، ج  “ت. و اساس شکست است. باور انسان اساس تمام امور اس

در فرمایشات مقام معظم فرماندهی کل قوا به مناسابت روز ارتاش جمهاوری اساالمی ایاران در      

 که اشاره به رعایت اصول جنگی دارد چنین آمده است.   13/1/1925خ تاری

« های پرارن دگی طرح»گویم این است کاه  به نهاجا و نداجا می صوصخبه...موضوع مهمی که ”

لبته بایاد  ت. امهم اسا نداج را برای مواقع بحران در نظر بگیرید. این کار هم برای نهاجا و هم برای

بتوانیاد خودتاان را حفان کنیاد ایان       کاه ایان تمرین شود یعنی باید معلوم شود بارای   هاطر این 

 (1925 )فرمایشات رهبری، “ت. اس مؤثرچقدر برای شما میسر و چقدر  «پرارندگی»
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در نیاروی   ویاژه باه )اسات  « تح رک و جابج ايی  ت قدر»د مسئله دیگری که خیلی اهمیت دار”

یکی هم ك یکی قدرت تحرت دشمن ما دو نقطه قوت محسوس داشس زمینی( در دوره دفاع مقد

و ص هاای زماانی مشاخ   بایاد بتاوانیم در فاصاله   ، قدرت تحرك باید زیاد باشد ،استحکاماتد ایجا

ت کاه الزم اسا   هرجاایی باه  م که خواساتی  هرجاییی خودمان را از هاگاناز ی هرکدام ،شدهفیتعر

 (1925 )فرمایشات رهبری، “د. باید اهمیت بدهیک و تحر قدرت جابجايیبه م منتقل کنی

  شده(معرفی اصول جنگ عمومی )شناخته

 .  استکشورها  اتفاقبهقریب  موردتوافقای که شدهاصول جنگ عمومی و شناخته
 اصول جنگ عمومی :6جدول 

ف
ردی

 

   MOSSCOMESعنوان التین  عنوان مختصر   عنوان کامل 

 -M(Mass) تمررز قوا اص  تمررز قوا 6

 -O(Objective) هد  اص  هد  2

 -S(Surprise) گیریغاف  و فريب گیریاص  غاف  9

 -S( Simplicity) سادگی اص  سادگی 4

 -C( Unity Of Command) وحدت فرماندهی اص  وحدت فرماندهی 5

 -O(Offensive) آفند شدت عم و اص  آفند  1

 -M(Maneuver) مانور اص  مانور و سرعت عم  0

 -E( Economy of Force) در قوايی جوصرفه در قوايی جوصرفهاص   8

 -S(Security) نیتأم نیتأماص   3

اصال   3؛ شاامل  شاود یما نامیده  6«موسکامس»مخفف  صورتبهاین اصول که در زبان انگلیسی 

مطر  کرد عباارت  « فولر»اصل جنگی که  هفت :اند  شدهمطر به ترتیب در جدول پیشیناست که 

نیروهاای مسالح   بعادها  ه تمرکز، اقتصاد نیرو، غافلگیری، امنیت، همکااری کا  ، هدف، آفند :بود از

 را به آن اضافه نمودند.  و وحدت فرماندهی اصل همکاری را حذف و اصول سادگیا امریک

 توضیح داده شده است. اينجاگیری در و غاف  نمونه دو اص  مانور عنوانبه

، با توجه به پیشرفت وسایل حرکت به نسبت و مانورسرعت جابجایی  اکنونهم ( اص  مانور:6)

ماانوری کاه روناد     دیآیمسخن به میان  2«مانور برتر»ی افزایش یافته است. امروزه از امالحظهقابل

                                                           
1 . (MOSSCOMES)      
2 . Dominate  Maneuver   
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)م انور آزمايش ی در زب ان    . کناد یمگونه آن هرگونه اقدام متقابلی را از طرف مقابل سلب شتا 

 (شودمیفارسی رزمايش نامیده 

گاروه الهیاات مرکاز تحقیقاات اساالمی ساپاه،       به نقل از نشریه حصاون  گیری: اص  غاف ( 2)

گیاری در  در مکاان، غافال   گیاری ، غافلگیری در زمانگیری دارای انواع مختلف شامل؛ غافلغافل

 (19: 1929،)گروه الهیات، حصون . “در فناوری گیری، غافلریزی و تاکتیكطر 
 اند از:عبارت هباشند کمی موردپذیرشهمچنين در کنار موارد فوق سه اصل دیگر  

 و تداوم پشتیبانی 6بسیج مناب اص   (6)

 2یريپذانعطا ( اص  2)

 رزمی  9يیحفظ رارا( اص  9)

 گوید: های آینده چنين میجنگ در در رابطه با پشتيبانی 4«رابرت کاپالن»

هاا از اساتراتژی   ایکنند و نیمه حرفهها از تاکتیك صحبت میایی نظامی، غیر حرفهدر عرصه ” 

دهناد. در بالیاای طبیعای کاه     قارار مای   مادنظر آمااد[ را  ] كیلجستها، ایگویند و حرفهسخن می

 “ زناد و باس.  اصلی نیروهای نظامی آینده است! این لجستیك است که حرف اول را می تیمأمور

 (  12: 1921)کاپالن، 

باه اصاول    زینم( صول متم)ا عنوانبهالزم است اصول دیگری  ضرورتبهبنا ه برخی معتقدند ک 

 :  دیگویم« ی آیندههادانیمصول جنگ برای ا»در مقاله « اشنایدر. »فوق اضافه شود

قرار ناداده اسات، اماا     موردتوجهرا  هاآنکه فولر د نیز وجود دارن دیگریم برخی از اصول متم ”

قرار بگیرند.  مدنظراست،  کشتارجمعیی هاش سال که ویژگی آن، گستر شایسته است در عصری

، تحارك  ماؤثر ك ، مانناد لجساتی  شاوند یما حاصل ه حملق و عم زمانیهم درنتیجهیی که هایبرتر

اشانایدر،  ) “د. نا یآیما این اصول به شامار   ازجمله یریگهدفدر ت نیروها، برتری اطالعاتی و دق

1921: 11         ) 

اسات   کشاتارجمعی ی هاا ساال  دارای  با طرفی کاه گ را برای جنل همچنین اصول متمم ذی او 

برخی از اصول جنگی ماتمم باه    شد تای فنی موجب هاینوآورجربه نظامی و ت”: دینمایمپیشنهاد 

 کاه هنگامیدر جنگ جهانی اول افزوده شود. این اصول عملی جدید ر فولشده ارائهفهرست اصول 

                                                           
1 . Mobilization  
2 . Flexibility  
3 . Efficiency  
4 . Kaplan Robert.D  
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داشاته   کشاتارجمعی اثر قاطعی را در مقابل طرفی کاه ساال     تواندیم ،دبا اصول جنگی همراه شو

و  زماانی هام  :S) :( خالصه کارد کاه شاامل   6ی )اسلیپدر واژه توانیممخفف این اصول را  د.باش

 (12:همان) “ ی دقیق(.ریگهدف :Pبرتری اطالعاتی  :Iآماد و تدارکات  :Lعمق حمله 

 .  استکه مشتمل بر موارد ذیل  آمدهدستبهدر سایر منابع نیز اصول جنگ دیگری نیز 

باه وضاعیت   م عملیاات و رز  ،و یا تغییر حالتی از جنگد از ایجا عبارت است :( اصل ابتكار عمل5)

خالقیت و تاالش مساتمر    ،نیروها برای ایجاد ابتکارآن روحیه آفندی و تهاجمی  دیگر که با اجرای

 .  شودیمکه در عملیات نمایان 

و موجاب  ه کاه در افاراد تجلای نماود    ت روانی اسل از مجموعه عوام عبارت است :( اصل روحيه0)

عوامل گوناگون متغیار و   تأثیر. روحیه افراد تحت شودیممندی آنان به اجرای وظایف محوله عالقه

 دارد. بسزاییسهم  تیمأموردر اجرای ن و نوسانات آه ناپایدار بود

  شناسیروش 
شده جنگ باوده و  های جنگ ناهمگون بر اصول شناختهویژگی تأثیرتبیین  هدف اصلی پژوهش؛

شاده جناگ دارای   های جنگ ناهمگون بر اصول شناختهاصلی پژوهش این است که؛ ویژگی سؤال

آیین عدم تقارن( و یا راهبرد جنگ ) ، آیا اتخاذ دکترین ناهمگونیدیگرعبارتیبهی است؟ راتیتأثچه 

گ جنا  در اصولخواهد بود تا باعث دگرگونی  رگذاریتأث قدرآنناهمگون توسط یك نیروی مسلح 

یاا عامال   : مساتقل  متغیار : اناد از پاژوهش عباارت   متغیرهایو یا خلق اصول جنگ جدیدی شود. 

اصاول جناگ    تاك تاك ها بر آن تأثیراست و « ناهمگونی جنگ هایژگیو»تحقیق  نیدر ااثرگذار 

شاده جناگ اسات.    شناختهل تحقیق، اصو نیدر ا ریاثرپذیا عامل : وابسته متغیر بررسی خواهد شد.

 .ردیگیمقرار  موردمطالعه هابر آنمتغیر مستقل تأثیرات که میزان 

ی آن توساط شایوه آماار    هاا دادهپژوهش کیفی با روش توصیفی و تحلیلی بوده و پاردازش   نیا

مسالط باه مباحاث     و کارشناسانی آماری از خبرگان، اساتید استنباطی صورت گرفته است. جامعه

انتخاا    ی آمااری نمونه عنوانبهنفر  15س از محاسبات الزم، تعداد پ هدفمند انتخا  و صورتبه

از ای و پیمایشای باوده و بارای سانجش و نظرخاواهی      کتابخانه ،شدند. روش گردآوری اطالعات

 استفاده شده است. نامهپرسش

 

                                                           
1 . SLIP   
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   تحقيقی هاافتهها و یداده وتحليلتجزیه
حاال   ،در گذشاته گ ی نحوه رعایت اصول جنی شود. همواره در زمینهادآورالزم است ی ابتدار د

ه کا  آلمانی اسات « کالوزویتس»و آینده دو رویکرد وجود داشته است. رویکرد نخست، منتسب به 

قارار   تاأثیر را تحات   هاا آنی جدیاد  هاا روشاصول جنگ را ثابت و بدون تغییر دانسته و ابزار و 

ی ی نظاام شهیاز انداصول جنگ را ناشی  ؛ کهدوم، متعلق به نظامیان جدید است کردی. رودهندینم

و  رییا تغقابال نظامی هر کشاوری   راهبرد و رهنامه به مقتضایگ جنل داند. همچنین اصویمو پویا 

 .  استت ی متفاوفیو ک کمی ازلحاظا ی کشورهزیرا ماهیت اصول جنگ در همه؛ تفسیر است

جناگ   هاای از ویژگای  كیا هار  از رویکردهاای فاوق،    یاك هیچپژوهش بدون سوگیری به  نیا

ر را بار یکادیگ   هاآن تأثیرجداگانه تطبیق داده و نوع  طوربهشده جنگ را با اصول شناخته ناهمگون

های جنگ ناهمگون بار اصاول   پرسشنامه میزان اثرات ویژگی، بررسی نموده است. به همین منظور

هر  تأثیر زانیکه مپاسخ دهند  سؤالشده توزیع شد. از مخاطبان خواسته شد تا به این جنگ شناخته

باوده و   گانهپنجدر یك مقیاس  هاپاسخهای ناهمگون بر اصول جنگ چیست؟ طیف یك از ویژگی

ی اکتشافی جنگ نااهمگون  هایژگیو تأثیردو نمونه پرسشنامه طراحی و توزیع شد. نمونه نخست، 

ی ابالغای  هاا یژگا یو تأثیرو نمونه دوم،  سؤال 117بود. به تعداد  آمدهدستبهپژوهش  نیاز همکه 

 د. دایمقرار  موردبررسی سؤال 152با تعداد ا جنگ ناهمگون در اسناد باالدستی بر اصول جنگ ر

فشارده و خالصاه در دو جادول     صاورت بهاصل محاسبات هر یك از دو نمونه پرسشنامه نیز ح

بااالترین گزیناه )بسایار زیااد( در      بارای  2ماتریس( قرار داده شد. با توجاه باه امتیااز    ) ایمقایسه

هار یاك از    تاأثیر ترین امتیاز برای نفر( بیش 15و تعداد جامعه نمونه آماری ) شدهارائهی هااسیمق

ر ترین اثر هر یاك از متغیرهاا بار یکادیگ    بوده که نشانگر بیش 177د بر اصول جنگ عد هایژگیو

ی نااهمگون بار   هاا جناگ ی )اکتشاافی(  هاا یژگیو تأثیرگر میزان . مجموع امتیازهای که نشاناست

 آورده شده است.   1در جدول شماره  گ استشده جنصول شناختها
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 بر اصول جنگن ی ناهمگوها( جنگرتشافی)ا یهایژگيو تأثیرمجموع امتیاز :2جدول

 اصول جنگ
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 503 50 41 45 13 84 92 90 57 56 42 97 91 عدم قطعیت

 510 43 14 46 53 81 22 44 52 43 99 94 23 انتظارم عد

ایجاد ابهام و 

 پیچیدگی
20 49 50 42 55 28 16 86 52 47 97 01 582 

 129 43 98 16 05 03 56 23 17 19 43 90 92 انعطافقابلیت 

 589 03 42 09 50 50 43 92 97 18 46 92 29 بودن هزینهکم

پراکندگی و 

 ییتمرکززدا
59 45 97 18 16 91 02 52 43 42 13 52 123 

 178 44 23 10 08 40 51 45 15 99 92 11 41 سیالیت

و استتار ، اختفاء

 بیفر
15 40 52 59 94 90 10 08 41 93 97 90 585 

 113 12 40 43 03 37 54 22 90 40 53 18 55 ابتکار عمل

 126 40 45 52 59 45 55 16 46 46 11 14 16 یراهبرد یاثربخش

 جم 
42

0 

41

1 

41

6 

57

5 

48

5 

91

6 

56

3 

13

3 

16

0 

57

8 

49

7 

55

2 
 

هر ویژگی جنگ ناهمگون بر اصاول جناگ    تأثیرعددی ن ی هر سطر بیانگر میزاازهایامتمجموع 

ی هار یاك از اصاول    ریرپاذ یتأثمیازان  دهنده نشانامتیازهای هر ستون ع بوده و مجموشده شناخته

بر اصول جنگ  نی ناهمگوهاجنگویژگی ن . اثرگذارتریاستی جنگ ناهمگون هایژگیوجنگ از 

 جدول ذیل خواهد بود.   صورتبه
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 امتیاز مکتسبهس بر اسا اثرگذاری هایژگيت وفهرس :9جدول 

 امتیاز رتشافی()اويژگی جنگ ناهمگون  اولويت

 113 ابتکار عم  6

 123 يیتمررززداپرارندگی و  2

 129 قابلیت انعطا  9

 126 ی راهبردیاثربخش 4

 178 سیالیت 5

 585 بيو فراستتار ، اختفاء 1

 589 بودن هزينهرم 0

 582 ايجاد ابهام و پیچیدگی 8

 503 عدم قطعیت 3

 510 انتظارم عد 67

ی باالدسات ی موجاود در اساناد   هاا یژگا یو تأثیرگر مجموع امتیازها و میزان نشان 2جدول شماره 

شده جنگ است. )در این جدول تنها مواردی کاه  ی ناهمگون بر اصول شناختههاجنگ( شدهابالغ)

   نشان داده شده است(اند بوده 17دارای امتیاز بیش از 
 ناهمگون بر اصول جنگگ بالغی( جن)ا یهایژگيو تأثیرمجموع امتیاز  :4جدول 

 اصول جنگ     

 

 
 

 یژگیو

 جنگ ناهمگون   

ف
هد
ل 
اص

 

ند
 آف
صل
ا

 

قوا
ز 
رک
تم
ل 
اص

 

ل 
اص

رفه
ص

جو
ی 
ی

قوا
در 

 

ور
مان
ل 
اص

 

هی
ند
رما
ت ف

حد
 و
صل
ا

 

ل 
اص

  نیتأم

فل
غا
ل 
اص

ی
گیر

 

ل 
اص

ف
طا
انع

ریپذ
 ی  

ی  
بان
شتی
و پ
ع 
ناب
ج م
سی
ل ب
اص

 

اص
ل 

ی 
زم
ی ر

رای
 کا
ن
حف

 

گی
ساد
ل 
اص

 

ع 
مو
مج

یامت
ها
از

   

 سیالیت تحرك  
 و واکنش سریع 

  09  01    29    152 

 ی و استشهادیاحرفه
 سازی نیروها 

 01  19 12   03     171 

 یی وخوداتکا
 استقالل رزمی  

   15     21 00   110 
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 اصول جنگ     
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 ه ی بنیریناپذانیپا
 مستمر  و نبردرزمی 

   02      22 29  515 

ارزاناااای و    انبااااوهی و
 ی سازیبوم

   02        21 113 

 193 21   02 01      07  بودن  چندمنظوره
 حفن توان خودی و 

 مهار برتری آتش هوایی 
  17 13   13    02  501 

  اشراف اطالعاتی
 خارجی و داخلی 

12     19  01     531 

 121   15 13  01       جانبههمهدفاع 
 قابلیت حمله به

  دشمن راهبرد 
19 05   01   21     527 

 توازن وحشت
 عملیات روانی  

10 12           537 

 522       11      انقالبی  انضباطنظم و 

 ذیل است. صورتبه ی ابالغیهایژگیو نیاثرگذارتربر اساس باالترین امتیاز اکتسابی 
 امتیاز مکتسبهس بر اسا ابالغی اثرگذاری هایژگيوفهرست  :5جدول

 امتیاز  بالغی(  )اويژگی جنگ ناهمگون  اولويت

 152 سیالیت تحرك و واکنش سریع 1
 121 جانبههمهدفاع  1
 193 بودن چندمنظوره 9
 113 ی  سازیبومانبوهی و ارزانی و  2
 110 یی و استقالل رزمی خوداتکا 5
 171 نیروهای و استشهادی سازی احرفه 1
 531 خارجی و داخلی   اشراف اطالعاتی 0
 537 توازن وحشت و عملیات روانی 2
 527 راهبرد دشمن ه قابلیت حمله ب 3
 501 حفن توان خودی و مهار برتری آتش هوایی  17
 515 مستمر و نبردرزمی  هی بنیریناپذانیپا 11
 522 نظم و انضباط انقالبی 11

باه   هاا یژگا یو نیرگاذارتر یتأثفهرستی کامال از   5و شماره  2از ترکیب فهرست جداول شماره  

 نشان داده شده است.    1دست آمد که در جدول شماره 
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 امتیاز مکتسبهس بر اسا هایژگيو نيرگذارتری  تأثفهرست رام :1جدول 

 امتیاز  ناهمگون   جنگ رگذاریتأث یهایژگيو اولويت

 113 ابتکار عمل 1
 152 واکنش سریع 1
 121 جانبههمهدفاع  9
 193 بودن چندمنظوره 2
 113 ییتمرکززداپراکندگی و  5
 119 قابلیت انعطاف 1
 111 ی راهبردیاثربخش 0
 113 ی  سازیبوم 2
 110 یی و استقالل رزمی خوداتکا 3
 172 سیالیت 17
 171 ی و استشهادی سازی نیروهااحرفه 11
 531 خارجی و داخلی   اطالعاتیاشراف  11
 537 توازن وحشت و عملیات روانی 19
 525 بیو فراستتار ، اختفاء 12
 529 بودن هزینهکم 15
 521 ایجاد ابهام و پیچیدگی 11
 527 راهبرد دشمن ه قابلیت حمله ب 10
 503 عدم قطعیت 12
 501 حفن توان خودی و مهار برتری آتش هوایی  13
 510 انتظارم عد 17
 515 مستمر و نبردرزمی  هی بنیریناپذانیپا 11
 522 نظم و انضباط انقالبی 11

زایناده( و ماوارد   )ف رگذاریتأثبسیار  (%17)بیش از ز امتیا 177در این فهرست، موارد دارای بیش از 

جناگ   تاأثیر ی کم هایژگیوجزء د متوسط و بقیه موار رگذاریتأثی هایژگیوامتیاز  177تا  527بین 

 .اندشدهبر اصول جنگ محسو  ن ناهمگو

  



 

 

  1931، زمستان 07، شماره پانزدهمسال  - استراتژیكفصلنامه مطالعات دفاعی   102

 و پيشنهاد  یريگجهينت

 نتيجه گيری:-الف

. ی پاژوهش پاساخ داده شاد   هابه هر یك از پرسش هادادهاتمام بررسی و پردازش اطالعات و با 

شده جناگ چیسات؟   ی جنگ ناهمگون بر اصول شناختههایژگیور پاسخ به پرسش اصلی؛ تأثیر د

هاای جناگ   ها این بود که برخی ویژگیو مقایسه ماتریس هاپرسشنامهی حاصل با استناد به هاافتهی

، برخی دیگر دارای اثارات متوساط  و ی بر اصول جنگ اندهیفزادارای اثرات بسیار زیاد و ن ناهمگو

ی جناگ نااهمگون دریافات    هاا یژگا یوی کم از ناحیاه  ریجنگ تأثبرخی دیگر از اصول ن مچنیه

 . استبه شر  ذیل  کهاند؛ نموده

جادول   0تاا   1 هاای فی جنگ ناهمگون در ردیا هایژگیو ه(:)فزايند رگذاریتأثی هایژگيو -

 .کندیمناهمگون تأیید  جنگها را در را بر اصول جنگ داشته و نقش آن تأثیرترین بیش 1شماره 

جادول   10تاا   2 هاای فی جنگ ناهمگون در ردیهایژگیو ط(:)متوس رگذاریتأثی هایژگيو -

 .باشندیگ می متوسط بر اصول جنریتأث یدارا 1شماره 

جادول   11تاا   12 هاای فی جناگ نااهمگون در ردیا   هایژگیو م(:)ر رگذاریتأثی هایژگيو -

 .باشندیگ می کم بر اصول جنریتأث یدارا 1شماره 

 ، نتایج ذیل دارای اهمیت خواهد بود.  هاافتهبا توجه به ی

گ باه اصاول جنا    در نگارش  رییا تغموجاب   تواندیها مجنگجدید  انواعو ( جنگ ناهمگون 1)

 ی ناهمگون با اصول جنگ منافاتی ندارند.هاجنگشوند و اصول 

 بیشتری دارد. تأکید گیرینظیر اصل غافل ،ناهمگون بر برخی اصول جنگگ جن( 1)

 کمتری دارد. تأکیدا ناهمگون بر برخی اصول جنگ نظیر اصل تمرکز در قوگ ( جن9)

اصال تمرکاز   ه بن ناهمگو در جنگ شودیمنتیجه  شدهارائهبا مقایسه نتایج حاصله از دو ماتریس 

از ساوی دیگار جناگ    . جنگای غیار تمرکازی اسات    ن و جنگ ناهمگو؛ شودیمکمتر پرداخته ا قو

 و اصاول،  اسات ی راهبردی در ضربه به نقاط ثقل و اراده دشامن  اثربخشبه دنبال کسب ن ناهمگو

شااید  د. رونا یما به شامار   اصول آن نیترپرارزش در قوا ییجوصرفهو  یریپذانعطافگیری، غافل

 زماانی هام ، افزاییهمی، اثربخش)روحیه، ؛ به اصول قبلی جنگ نظیر« اصول متمم» الزم باشد برخی

 حمله به عمق و ...( افزوده شود.  ن یو همچن یریپذانطباقی و ریپذانعطافحمالت، 
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باوده  « اصول نبرد و رزم»ی سطحی باالتر از دارا «اصول جنگ»که مشخص شد  پژوهش نتایجاز 

هاا یکساان پنداشاته    هایی دارد. لیکن در میان کارشناسان اغلب این مقولاه تفاوت« اصول دفاع»و با 

 و ؛در ارتباط تنگاتنگی است« ارکان نیروهای نظامی»و « ارکان دفاع»با « اصول نبرد و رزم»شود. می

« ارکاان دفااع  »، آمااد( از  اتیا ، اطالعاات، عمل کارکناان ) شدهشناخته« ارکان نظامی»ضرورت دارد 

 ی قرار گیرد.  شیبازاندتفکیك و مورد 

 پيشنهاد:-ب

پیشنهاد ارکان نظامی و دفاعی در حیطه ایان پاژوهش نباوده لایکن ماواردی مانناد؛        ارائه هرچند

 ( رکان 9رماندهی و مادیریت ) فرهبری،  ( رکن1و مفاهیم ) هاارزش ( رکن1: )شامل «ارکان دفاع»

رکن اطالعات  (1دانش و آموزش ) رکن( 5دهی )سازمانرکن ساختار و ( 2مردم و نیروی انسانی )

( رکان آمااد و پشاتیبانی دفااع؛     2عملیاات )  ( رکان 0های دفااعی( ) و شبکه هاسامانهو ارتباطات )

)شاامل   نظاامی هاای  ( رکن رهیافات 1: )شامل« ن دفاع نظامیارکا»شود. در همین راستا پیشنهاد می

( رکان  2( رکان فرمانادهی و مادیریت )   9( رکان سااختاری و ساازمان )   1سیاست و راهبردهاا( ) 

هاا  ( رکن ارتباطی )سامانه5ابزاری و ادوات؛ )تأسیسات، تسلیحات، تجهیزات و مهمات( )پشتیبانی 

فرهنگ و ایدئولوژی، رهبری، ماردم، ایماان و   ؛ )نظیر شود. همچنین مواردیپیشنهاد میها( و شبکه

و تااریخ، تاوان دفااع    ، و جغرافیاا  نیسرزمی، اطالعات، سیاست و راهبردها، فناور و انگیزه، دانش

( هاا و ارتباطاات...  ، ساامانه و شابکه  تیو تربی، توان آموزش بانیو پشتی، توان اقتصادی بازدارندگ

 .دشونبرای جنگ و نبرد معرفی می

باا توجاه باه تحاوالت چشامگیر معاصار        را های نظامی و دفاعیضروری است اصول و رهنامه

رگونه اصرار و پافشاری بر تبعیت مطلاق از برخای اصاول، رفتارهاا،     هی نمود. سیبازنوو  بازنگری

؛ خواهد بود ریناپذجبرانی دفاعی موجب خسارات های دفاعی بدون تحول در اندیشهابزار و شیوه

، جناو   شامال غار   ی جدیاد در  هاآموزهتلفیق آن با ه ی تجار  گذشته به همراریکارگبهلیکن 

و بادیع، مشاابه    بخاش نجاتشرق و همچنین مقاومت اسالمی در منطقه موجب خلق راهکارهای 

خواهاد شاد.   ن هشت سال دفاع مقدس و پیروزمند ملت سارافراز ایارا   در بخشییرهاراهکارهای 

إِلَا  اللفاهِ    الأَ... /دشایسته تحقق یاب ایگونهبهخداوند متعال این فریضه امید است به فضل و عنایت 

 (59  )شورا  تَصِیرُ األمُورُ
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 ع:فهرست مناب

 منابع فارسی -الف

 ،11و  15و  17آیات ل و سوره انفا 123البقره آیه  سوره قرآن کریم   

 10خطبه – البالغهنهج، (السالمهیعل)علی  نیرالمؤمنیام 

  نور  فهیصح یمجموعه-()امام خمینی 

 ایاران  ماندهان عالی ارتش جمهوری اساالمی  فر در شرفیابیت فرمایشا» ()ای امام خامنه

 1925 ماهنیفرورد 13خ مور در «به مناسبت روز ارتش

 ( 1921اشنایدر باری آر )« ترجمه صالح رضاایی، مجلاه    «هی آيندهادانیماصول جنگ برای

 رماهیت – 91شماره  –نگاه 

 122121شماره ك مرکز مطالعات علوم دفاعی مخابرات و الکترونیه ( نشری1903)ق آفا 

 ی ساازمان  رساناطالعمرکز  «677-64 ديريت ريسك، دستور رزمیم»( 1921حسن ) ،افتاده

 تحقیقات و خودکفایی نیروی زمینی سپاه  

 انشاکده فرمانادهی   ، دعلمایی داوودترجمه « راهنمای تدوين درترين»( 1922ل )نوئ ،پاتاجو

 ی جنگعالدوره ه و ستاد سپا

 معاونت تحقیق و پژوهش « تئوری عملیات و رزم»( 1901ه )دانشکده فرماندهی و ستاد سپا 

 دانشکده فرماندهی و ستاد  «و راربرد آن یبازشناسنبرد ناهمگون »( 1929ش )دانیالی، سیاو

 معاونت تحقیق و پژوهش ه سپا

 ناشر آزاد-ترجمه احمد بطحایی« ی تاريخهادرس»( 1955ل )دورانت، وی 

  ،چاپ فرماندهی کل سپاه    «ماهیت استراتژی نظامی»( 1937) نیحسسالمی 

 امااام  دانشااگاههمااایش دانشااکده علااوم پایااه « ن  گ نامتق  ارنج»( 1921ن )سااالمی، حساای

 مهرماه – 17شماره ف فصلنامه دفاع نامتعار ()حسین

 ( ،1931فرنچ، وندال و سسیل اچ بل )«برگردان دکتر سید مهدی  «مديريت تحول در سازمان

 انتشارات صفار -فردییداناالوانی و دکتر حسن 

  ،ی علاوم و  پژوها ناده یآ مرکاز  «آيا اصول حنگ تغییر يافته اس ت  »( 1921رابارت ) کاپالن

 فناوری دفاعی  

 فتر مطالعات وزارت امور خارجه، دترجمه بایندر «ستراتژی بزرگا» (1909م )کالینز، جان ا 
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     ( 1929گروه الهیات مرکاز تحقیقاات اساالمی ساپاه)«  ( 6اص ول جن گ)»    نشاریه حصاون

   1 شمارهشیپ

 ترجمه کریم  «نگ هوشمندج( »1922)، گومپرت، دیوید سی و آروینگ الکو، جاستین پرکینز

 دفاعیی علوم و فناوری پژوهندهیآمرکز مسعود منزوی  ،صارمی

 متح ده االتي  ااستراتژی نظ امی  عدم تقارن و »( 1921)و داگالس جانساون  استیون  ،متز» 

 - 91شاماره   نگااه ه مجل-عبدالحسین حجت زادهمترجم – راهبردی میو مفاهعریف زمینه )ت

      ماه(بهمن

 و محمد تمناایی، دوره   حیدری دیعبدالمجبرگردان « جنگ ناهمگون»( 1921کنت )، مکنزی

 .سپاه پاسداران انقال  اسالمیگ جنعالی 

 منابع انگليسی -ب

 Barry R Schnider principles of war for the battlefield of the future   

DOD  Air force university 1998   
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