
 

 

 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع(، پژوهش های علوم نظامیدوفصلنامه 

 181-211ص : 1399 پاییز و زمستان، 2، شماره اولسال  

 ی پیامبر اکرم )ص( ها جنگبررسی اهمیت اصل غافلگیری در 

 ر عصر حاضرو کاربرد آن د

 2اله حسینی تیهدا دیس، 1سعید فیروزی
 02/06/1399دریافت: 

 02/12/1399پذیرش: 

 چکیده:

بدین صورت بوده است که برای گسترش اسالم  ها جنگص( در ) اکرمسیره نظامی پیامبر  

 .فرمودند یمو دعوت به دین، ایشان ابتدا تبلیغ، ارشاد و به دنبال آن سفیر به اقصی نقاط ارسال 

دادن اهمیت اصل غافلگیری با الهام از تدابیر پیاامبر اکارم )ص( در    هدف از این پژوهش، نشان

توان با اساتفاده از ایان    رسد که آیا می ی صدر اسالم است و در نهایت به این نتیجه میها جنگ

ایان  ایستاد و به اهداف مورد نظار واود رساید      تر یقواصل در حال حاضر در مقابل دشمنی 

و  ی و مقاالت معتبر تهیه شاده  ا کتابخانهبا روشی توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع  پژوهش

های پیاامبر )ص( ماورد بررسای قارار      به دنبال آن است که اهمیت اصل غافلگیری را در جنگ

 داده است.

کاه یان نبارد     اماروزی  نبارد نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اگر بتوانیم در شرایط 

تاوانیم   کامل احاطه داشته باشیم  به راحتی مای  طور به، به دکترین نظامی دشمن استاز ناهمطر

های نبرد ناهمطراز و حمله به استراتژی کلی  و با روش زده حدسحرکات او را در صحنه نبرد 

 کامل غافلگیر کرد. طور بهدشمن، وی را 

 

 فرماندهیغافلگیری، غزوه،  سیره نظامی،جنگ،  واژگان کلیدی:

                                                                        
1
 ع() نیحسمدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام   

2
 مدیریت دفاعی آموخته دانش  
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 :مقدمه

مشکالت در جهات   نیتر یجدبا  ص(، ایشان) محمدحضرت  شدن بعثت از زمان آشکار

و یاا   ص() محماد  حضرت در آن زمان طرفداران دین .ترویج و تبلیغ دین اسالم مواجه شد

موقعیت اجتمااعی   ،با آمدن اسالم همان سپاه اسالم نسبت به سپاه دشمنان بسیار اندک بودند.

 درصدد ها آنمشرکین و همچنین حاکمان وقت با مشکل مواجه شد و  و حکومتی بسیاری از

حضارت  چگوناه   .وارد جناگ شاوند   )ص( محماد حضرت برآمدند تا با عناوین مختلف با 

توانست در برابر سپاه دشمنان که از هار نظار بار ساپاه اساالم       با سپاه اندک می ص() محمد

 (.95: 1397)بالذری،  برتری داشت غلبه کند 

 عناوان  بهکه انسان  کنند یم ینیآفر نقشدو عامل مهم انسان و ابزار،  امروزی های جنگ در

ممکان اسات    یطینباوده و در هار شارا    ینا یب شیپا مشابه ابزار قابل شناوت و  ،یعامل اصل

. بکاار بساتن   دیمتفاوت عمل کند و از اصول جنگ مشخص، به صورت متفاوت استفاده نما

نبرد، ممکن است کامالً  نادیم طیبه تجربه و شرا اان بناز اصول جنگ توسط فرمانده نیهر 

را  گریاصل د نیچند ،یریفرمانده به منظور کسب غافلگ نیمثالً ممکن است   متفاوت باشد

موجاب   د،یا جد یهاا  نیا تاکتو باروز   ی. توساعه روزافازون تکنولاو    ردیبگ دهیبه عمد ناد

هم ممکن اسات در   یاندهرده فرم یدر نحوه بکار بستن اصول جنگ شده و از طرف یراتییتغ

و  یاتیا عمل ،یکیتااکت  ،یکا یهر اصال در ساطوم مختلاف تکن    تیروش و نحوه اجرا و رعا

 (.138: 1399بیات، ) دیتفاوت نما جادیا ،یکیاستراتژ

و دشامن،   یو تلفات باه واود   نهیهز نیکه بتوان با کمتر ردیگ یمشکل  یجنگ زمان هنر

سال دفاع مقدس، مخصوصااً   8مختلف  یها اتیعملدر  .ددا رییجنگ را به نفع وود تغ جهینت

و  عی، رزمنادگان اساالم باا ماانور سار     8 والفجار و  المقدس تیب ن،یفتح المب یها اتیعمل در

بیاات،  ) آمدناد  نائال  ها یروزیپ نیتر بزرگو تلفات به  نهیهز نیکردن دشمن، با کمتر ریغافلگ

1399 :138.) 

و جابجایی ساریع و باه موقاع نیروهاا، اشارافیت       این اصل در سطح استراتژین با بسیج
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مختلاف   یهاا  وهیشا غیرمنتظاره و فریاب باا     یها سالم یریکارگ بهاطالعاتی، رعایت تأمین، 

، سارعت در  هاا  یآماادگ و دساتورات،   هاا  طرم داشتن نگهحاصل و در سطح تاکتین با پنهان 

: 1399بیاات،  ) گاردد  یما و اقادامات فریبناده فاراهم     ها روشو  ها نیتاکتحرکات، تنوع در 

138.) 

 :بیان مسأله

حمله باه نقااط ضاعف دشامن باا ابازار جدیاد و ناشاناوته و در عاین حاال پرهیاز از            

 پاردازان  هیا نظرهاارت از   دلیا ل ی واود جناگ دارد.  نگیریدی دشمن، قدمتی به ها یتوانمند

نقااط ضاعف   ضعف دشمن را شناسایی کنید و با کلیه نیروها به  نقطهبریتانیایی معتقد است: 

دشمن حمله کنید و در عاین حاال در برابار وطار حملاه دشامن از نقااط ضاعف واودی          

 (.53: 1393زاده،   مهدی) محافظت و دفاع کنید

دیگری معتقد است عملیات ناهمطراز ناه تنهاا هادف کلای عملیاات نظاامی        نظر صاحب

ران نقااط  تعادیل و جبا   هاا  آنکه هادف   شود یماست، بلکه هدف هر اقدام رقابتی محسوب 

مرکز و قلب نیروهایی اسات کاه دشامن را متعجاب و      بهکردن  ضعف طرف مهاجم با حمله

 (.53: 1393زاده،  )مهدی کنند یمو نامتوازن  سرگردان

ی نیروهاای انگلایو و آمریکاا از    هاا  یکشتدر فاصله بین  ها یآلماندر جنگ جهانی دوم، 

ی بناد  زمانطوری  ها بمب  این کردند یم شده یبند بستهی ها بمبطریق پست، اقدام به ارسال 

یی را کاه نیاروی لجساتین    هاا  یکشات و  شاد  یما شده بود که در وسط اقیانوس آرام منفجار  

یی ایا ردریز، غرق کرده و در نتیجه جلوی باه وطار افتاادن یان     کرد یممتحدین را پشتیبانی 

در نظار گارفتن    . حتی سابقه انجام عملیات انتحاری بدونشد یمی گرفته تیمأموربرای چنین 

بروی از کشورهای بزرگ در عملیاات کامیکاازا  اپان در جناگ      نامتعارفجنگ متعارف و 

 برالیلی ها حکومتنویسان  جهانی دوم مشهود است. این تاکتین، نه تنها مورد پذیرش تاریخ

دموکرات مدرن بود  بلکه به عنوان اقدام جنگی بیشتر جاانبی، نااهمطراز و جساورانه ماورد     

ین وجه افتراقی را هم ایجااد کارد، حاداقل باه      ها نیتاکتو ستایش قرار گرفت. این تجلیل 
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متوازن در اوتیاار حریاف    نسبتاًاهرم فشار یا مزیتی را در مقابله با نیروهای  زودگذرصورت 

شایوه   ریناپذ نیتفکی ذاتی و ها جنبهی از جنگ ناهمطراز از ا نمونه. چنین دهد یماصلی قرار 

ایان ماوارد جازن اناواع و اقساام       رود یما . انتظاار  شود یمماهرانه محسوب  مانور یا حرکت

در مقابله باا دشامن برتار     احتماالًی باشند که هر جنگاوری ا العاده وارقو اقدامات  ها تیفعال

 (.53: 1393)مهدی زاده،  کنند یمبه آن دست پیدا 

فلگیری باه عناوان   به هر صورت، این دیدگاه بر این باور اسات کاه اگار از فریاب و غاا     

و  بوده ها جنگ، بایستی بدانیم که این بخش جداناپذیر کلیه میبر یمویژگی نبرد ناهمطراز نام 

ی دشمن است، تاریخ جناگ مشاحون   آور فناگر یافتن ابزار یا راهی برای مقابله با قدرت و 

ه نقااط  و حمله با  دشمناز این موارد است و اگر معنای جنگ ناهمطراز پرهیز از نقاط قوت 

و فرماندهان نظامی تا باه   توان گفت که شیوه عقالیی تمامی طراحان ضعف دشمن است، می

گفتن باا حارارت و    حال چنین بوده و از این پو نیز چنین وواهد بود. والصه اینکه، سخن

از  هاا  آن ی به نام جنگ نااهمطراز نشاان از آن دارد کاه   ا دهیپدشور تعدادی از کارشناسان از 

ولاق ماوارد عادم تقاارن بارای شکسات        ها جنگکه هدف کلیۀ  اند ماندهنکته باز درک این 

 دشمن است.

 :اهداف

دادن  نشاان و  ص() اکارم بررسی اصل غاافلگیری در زماان پیاامبر    هدف از این پژوهش، 

های  اهمیت اصل غافلگیری در زمان آن حضرت، با الهام از تدابیر پیامبر اکرم )ص( در جنگ

باا توجاه   ) حاضرکه آیا این اصل در حال  رسد یمنهایت به این نتیجه  رد صدر اسالم است.

 یا ویار   استبه پیشرفت در صنعت و تکنولو ی( کاربرد واص وود را در صحنه نبرد دارا 

ایستاد و باه اهاداف ماورد     تر یقوتوان در مقابل دشمنی  و با استفاده از این اصل مهم آیا می

 نظر وود رسید 

 :تحقیق سؤال

و  کردناد  یما هاای واود اساتفاده     ص( چگونه از اصل غافلگیری در جناگ ) اکرمامبر پی 
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 کاربرد این اصل در عصر حاضر چگونه است 
 :اهمیت تحقیق

ص( باا نیارو و تجهیازات کام     ) اکارم کاه پیاامبر    شود یماهمیت پژوهش از اینجا معلوم 

باا   ص() اکارم یاامبر  پاز وود نبرد کرده و پیاروز گاردد     تر یقوتوانست بر دشمنی  چگونه

ایان برتاری عاددی و     ،جدیاد نظاامی و باا فرمانادهی بسایار دقیاق       یها نیتاکتاستفاده از 

 .کردند تجهیزاتی دشمن را ونثی می

ی جنگای  هاا  نیتاکتقبل از هر چیز الزم است این مطلب بیان شود که پیامبر )ص( بیشتر 

ی در جایی یاد نگرفته بودند. ا تجربه، از نبوغ وود ایشان بوده و از کسی یا کردند یمکه اجرا 

یی و تجهیاز  لشکرآراایشان در مورد  ماتیتصم وتوان با دقت بیشتری به تدابیر  پو حاال می

 سازمان و نیروها توجه کرد.

 :ضرورت تحقیق

تاوان نقااط قاوت و ضاعف نیروهاای دشامن را        در صورت پرداوتن به این تحقیق مای 

ان تدابیری اندیشید تا در لحظه عمل غافلگیر نشاد. اماا در   تو شناسایی کرده و در برابر آن می

صورت نپرداوتن به این تحقیق، ممکن اسات باه احتماال زیااد در برابار نیروهاای دشامن        

 زیاد وواهد بود. اریبسو تلفات ما در حوزه انسانی به مراتب  شدهغافلگیر 

 :پیشینه تحقیق

ی ا کتابخاناه حقیقی از ناوع توصایفی و   ص(، ت) امبریپی ها نیتاکتدر این تحقیق پیرامون 

های  یی در مورد جنگها پژوهشکه تحقیقات و  شود یم واطرنشانصورت گرفته است. البته 

پیامبر )ص( صورت گرفته  از جملاه آن، شایوه فرمانادهی پیاامبر )ص( احار محماود شایت        

اصار  هاای پیاامبر اکارم )ص( احار ن     وطاب و غزوات الرسول احر وارث الکندی و یاا جناگ  

اماا در عصار حاضار باه      از جنبه تاریخی قابال مالحظاه اسات.    ها آنطاهرنیا که البته بیشتر 

 میواور  یما بر  ها جنگتحقیقات متعددی در مورد رعایت یا عدم رعایت اصل غافلگیری در 

 :شود یماشاره  ها آنکه به تعدادی از 
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یرد
 ف

نام و نام 

 خانوادگی

سال  عنوان تحقیق

 انجام

 نتایج

1 
یحیی سید 

 صفوی

الزامات راهبردی 

در جنگ 

 ناهمطراز

1378 

ی از شمار یبموارد  ها جنگتاریخ 

ی غافلگیری و فریب را به ما ها طرم

. اما با توجه به اینکه در کند یممعرفی 

های ناهمطراز امروزه، با دشمنانی  جنگ

ی تجهیزاتی ها حوزهبرتر ازوودمان در 

هستیم، لذا اهمیت این اصول چند برابر 

 وواهد بود.

2 
اله  قدرت

 پیرزاد فرد

اصول جنگ و 

ارتباط آن با در 

عملیات ویژه و 

 مشترک

1384 

اصول جنگ حقایق مسلمی است که 

حاکم بر میدان نبرد است و استفاده به 

موقع و به جا از این اصول، موفقیت و 

پیروزی در میدان نبرد را به دنبال دارد که 

ده از این اصول استفا نیتر مهمیکی از 

 .استاصل غافلگیری و فریب دشمن 

3 

سید مجید 

جدی و 

حسن 

 فرقانی

بررسی علل عدم 

موفقیت عملیات 

 4کربالی 

1383 

یکی از علل و عواملی که به شکست ما 

در این عملیات منجر شد، عدم دستیابی 

به اصل غافلگیری و در واقع 

نشدن دشمن از عملیات ما بنا به  غافلگیر

مله لو رفتن عملیات دالیل مختلف از ج

 و ... بود.

 

 :ادبیات تحقیق

 .کند یم دیتول یریاز نظر دشمن، غافلگ یرعقالنیغ قیدر زمان، مکان و طر اتیعمل
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 و نیا تناوع در تکن  ب،یا فر ن،یمهم اساتوار اسات: سارعت، تاأم     هیبر چهار پا یریغافلگ

 .نیتاکت

، حرکات و  یزیا ر طارم ، یدها  ساازمان سرعت در بسیج نیرو و تجهیازات،   سرعت: (1)

 .شود یمدشمن  کردن غافلگیر سبب که است سرعت مشتقات از ... و یریگ میتصم جابجایی،

کردن پنهانی نیرو و تجهیزات، دنیا را غافلگیر کارد   قبل از جنگ جهانی دوم با آماده آلمان

و وقتی فرانسه و دیگر همسایگان متوجه شدند، دیگر کاری از دستشان ساوته نبود و آلماان  

همسایگان وود را مورد هجمه قرار داد و بروی کشورها را در کمتار   ارتش ،با چندین گروه

 ساعت اشغال کرد. 24از 

 یریا گ میتصم و زودتر تر عیسرارزشمند هستند و هر فرماندهی که  ها هیحانصحنه نبرد،  در

پیاروز   ،وسایله اقادام نمایاد    نیتر عیسرکرده و مثالً برای دسترسی به ین عارضه حساس، با 

 مدنظر است. ها نهیزمسرعت در تمام  ،پو برای کسب غافلگیری  میدان وواهد بود

اصل هفتم اصول جناگ، قابالً توضایح داده شاده و در اینجاا       عنوان بهتأمین  تأمین: (2)

در وواص اصاول جناگ    که همچنانمهم غافلگیری مدنظر است و  یها هیپایکی از  عنوان به

به شادت باه اصال     یریضاً به همدیگر بستگی دارند، اصل غافلگبیان شد که اصول جنگ بع

 وابسته است. نیتأم

غیار از منطقاه عملیاات برگاردانیم،      یا منطقهاگر ما بتوانیم ذهن دشمن را به  فریب: (3)

ماثالً در عملیاات     در مقابل آفند ما را نخاواهد داشت العمل عکودشمن آمادگی الزم برای 

تیم توجه دشمن را به سمت هورالعظیم برگرداناده و او را از منطقاه   به ووبی توانس 8 والفجر

که منطقه فاو باه عناوان    کرد یمکنیم و دشمن تا دو روز بعد از عملیات، هنوز فکر  فلفاو غا

 ین تن فریینده است.

 ،یکا یالکترون بیا فر رو،یا ن شیتظااهر باه تان، نماا     بناده، یفر یهاا  تنمعموالً با  بیفر

 ییتوپخاناه، شناساا   نیسانگ  تیا آشاکار، فعال  یاطالعات تیفعال ،یهندسم نیسنگ یها تیفعال

 .گردد یمحاصل  رهیو غ ییهوا
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و اغفال دشامن   بیفر هیهنر جنگ بر پا یکار زهیرتمام فوت و فن و  :دیگو یمتزو  سون

تظااهر   یبه ضاعف و نااتوان   د،یکه شما قادر و توانا هست یهنگام لیدل نیبه هم  استوار است

 نیا کاه نزد  یوقت  دیو فاقد تحرک وانمود کن حال یبوودتان را  د،یکه فعال هست یوقت  دیکن

او شاما را   د،یکه دور هسات  یکه او شما را دور تصور کند و هنگام دیکن یکار د،یدشمن هست

و  دیا کن یو نابساامان  ینظم یتظاهر به ب د،یدشمن را به تله بکش ،دانه ختنیبا ر  بداند نینزد

 .دیمحکم بکوب یا ربهضدفعتاً او را با 

بدیع در جناگ، یکای   یها نیتاکتو  ها روشاستفاده از  تنوع در تکنیك و تاکتیك:( 4)

اگر ما بتوانیم در هر عملیات با تکنین و تاکتین جدیدی بر  .مهم غافلگیری است یها هیپااز 

 یکای از عوامال مهام عادم     .شاود  یمعلیه دشمن وارد شویم، درصد موفقیت عملیات بیشتر 

 اتیعمل تیکربالی چهار، استفاده از تاکتین تکراری بود و موفق وبدر  یها اتیعملموفقیت 

 باود  عیو والقاناه اساتفاده از غاواص در ساطح وسا      عیباد  د،یجد نیمرهون تاکت 8 والفجر

 (.140: 1399بیات، )

و کماان، تفناگ،    ریا )ورود ت رمنتظاره یغو  دیا جد زاتیو تجه ها سالم روها،یاز ن استفاده

 وجاود  باه در دشامن   یدیشاد  یریبار در جناگ( غاافلگ   نیاول یبرا مایوپ، تانن و هواپت

 .آورد یم

و باا   زناد  یمبر هم  رکنندهیغافلگیکی از عواملی است که توان رزمی را به نفع  غافلگیری

غاافلگیری باا    .کمبود نیروی انسانی و تجهیزات را جبران نماود  توان یمکردن دشمن  غافلگیر

باا شاجاعت، کااری را     تاوان  یمو  دیآ یم دست بهو اجرا  یزیر طرمرت در شهامت و جسا

 ین امر محال باشد. دشمنانجام داد که از دید 

وواهاد   هاا  اتیا عملکردن دشمن یکی از عوامل مهم موفقیت در  غافلگیر ،جنگ آینده در

تغییار   رکنناده یغافلگچرا که رعایت اصل غافلگیری، کفه ترازوی تاوان رزم را باه نفاع      بود

باا   تواناد  یما و به لحاظ برتری دشمن در عوامل فیزیکی، جمهاوری اساالمی ایاران     دهد یم

بر توان رزم و مخصوصاً رعایت اصل  مؤحرو عوامل  یکیزیف ریغرعایت اصول جنگ، عوامل 
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 بر پیکر دشمن وارد نماید. یریناپذ جبرانغافلگیری، ضربات 

دوبااره   گری، در نبرد دآورم یم دست بهرا  یروزیپ یدر نبرد یمن وقت :دیگو یمتزو  سون

روش و طارز   د،یا جد تیباه وضاع   ییپاسخگو یبلکه برا  را بکار نخواهم بست نیآن تاکت

 نیا تاکت یدادن دائما  رییا که بتواناد از راه تغ  یوواهم داد. کس رییتغ تینها یبعمل وود را تا 

است کاه عناوان سالطان     ستهیشا  آورد دست بهرا  یروزیپ دشمن، تیوضع یوود به اقتضا

 (.140: 1399بیات، جنگ به او داده شود )

 .از مسیرهای انحرافی پیشروی نمایید و دشمن را به طمع مزیت و منفعات گرفتاار کنیاد   

و  کناد  یما شده اسات. بارای مزیات حرکات      یزیر یپ ،اصل فریب یریکارگ بهبر پایه  ارتش

اساس، چون باد تناد و ساریع،    نیا بر .دهد یمانجام  تمرکز ایمتناسب با سود متصور، تقسیم 

، اساتوار  و حرکات  یبا چون جنگل باقی و پرشکوه، چون آتش مهاجم و تاراجگر، چون کوه 

، )ساون تازو   و غرناده چاون تنادر اسات     اهویپرهدستیابی به او دشوار چون ابر، حرکت او 

1399: 53). 

 جهیازات کام چگوناه   که پیامبر )ص( با نیارو و ت  شود یماهمیت پژوهش از اینجا معلوم 

 باه ساالم ایماان و انگیازه شاهادت      اتکاا  ریتأح البتهپیروز گردد   تر یقوتوانست بر دشمنی 

و نیاز باه اتخااذ   کافی نبود  ها نیاولی  را نباید فراموش کرد، ها جنگسپاه اسالم در نیروهای 

اسب، نسبت باه  تدابیر تاکتیکی و تکنیکی مناسب داشت تا بتواند با این کمبودها، به برتری من

بارای رسایدن باه ایان مهام، از اصال        )ص( اکارم  نیروهای دشمن، دست پیدا کند که پیامبر

 غافلگیری استفاده کردند.
 :)ص(اکرم  پیامبر

اَبُوالْقاسِم محمّدُ بنِ عَبداللّهِ بنِ عَبدالْمُطَّلِب بنِ هاشِام    :عربیام کامل به نمحمّد بن عبداللّه 

مایالدی   632هجری قمری/ 11درگذشته  ،مکّهمیالدی در  570قبل از هجرت/ 53 حدود زاده

 پیامبران الهی در سلسله آورین پیامبر، مسلمانانو به اعتقاد  اسالم پیامبرگذار و  بنیان مدینهدر 

دیان  ) یکتاپرساتی نشاده   و تجدیدکنناده آیاین اصالی و تحریاف     قرآن کتابدهنده  و تحویل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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، پرداز دینی نظریه، بازرگان، رئیو دولت، مدار سیاستچنین به عنوان ین  . او هم( استحنیف

گر، فرمانده جنگای و بارای مسالمانان و پیاروان بروای ماذاهب،        ، اصالمگذار قانون، وطیب

 (.ایپد یکیو)سایت  رود می شمار به وداهای  مأمور تعلیم فرمان

 :نظامیسیره 

ناه تهااجم و    ،جنگ بارای دفااع باود    ،سلّم( و  آله  و  علیه  اهلل  پیامبر )صلیدر سیره نظامی 

حقانیات   دادن نشاان بارای   و  های ین فرمانده کامل باود  کشورگشایی و ایشان دارای ویژگی

عادالت  ای، برقاراری   کردند. غلبه بار نظاام قبیلاه    اسالم نسبت به دشمنان با مدارا بروورد می

)ساایت   از اهاداف ایشاان در جناگ باود     مسالمانان و حفا  موجودیات جامعاه     اجتمااعی 

 (.ایپد یکیو

 :غزوه

در آن شرکت داشته است، وواه پیکار  پیامبر)ص(شود که شخص  غَزوَه به جنگی گفته می

هاای پیاامبر)ص( اسات. دربااره شامار       ترین غزوه از مهم وندقو  احد، بدر .د یا نهکرده باش

 اناد  غازوه ذکار کارده    27و بروای دیگار    26نگاران اوتالف است  بروی  غزوات میان تاریخ

 (.ایپد یکیو)سایت 

 :فرماندهی

ی باالتر تفویض شده اسات،  ها ردهتوجه به اوتیاراتی که به او از فردی است نظامی که با 

 (.19: 1398)قریشی،  کند یمبه نیروهای تحت امر وود اعمال فرماندهی 

 :تعریف اصل غافلگیرى

غافلگیرى در لغت حالتى است که در احر حمله باى وبار شخصاى باه شاخص دیگار یاا        

و در اصاطالم نظاامى    دیا آ یما ه وجاود  ب رمنتظرهیغشدن شاخصى در حال انجام عملى  دیده

 عبارت است از:

غافلگیری یعنی اجرای عملیات در زمان و مکان و طریقای کاه بارای دشامن غیرمنتظاره      

را  العمل عکوالزم را به عمل نیاورده و فرصت  یها ینیب شیپ ،که برای مقابله یطور بهبوده، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/پیامبر_(صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)
http://wikifeqh.ir/عدالت_اجتماعی
http://wikifeqh.ir/عدالت_اجتماعی
http://wikifeqh.ir/عدالت_اجتماعی
http://wikifeqh.ir/مسلمانان
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82


 د آن در عصر حاضری پیامبر اکرم )ص(  و کاربرها جنگبررسی اهمیت اصل غافلگیری در    

191 

ساوتن دشمن از قصد و  گمراه نظورم بهکه  ییها تیفعالاز  است عبارتنداشته باشد و فریب 

 (.138: 1399بیات، ) رود یمنیات وودی بکار 

 :یا  به  تعبیر  دیگر

ی پاذیرش و  آماادگ  وضربت به دشمن در زمان، مکاان و حاالتى کاه انتظاار      ساوتن وارد

ی( در الدیما  1920 -تئوریساین آمریکاایی   ) نزیکالواکنش الزم علیه آن را نداشته باشد. جان 

: لزومااى نادارد کاه دشامن     دیا گو یمصل غافلگیرى به ین نکته مهم اشاره کرده و توضیح ا

باشد، تنهاا ضارورى اسات کاه او دیارتاار از آناکااه        وبر یب الوقوع محتملاز عملیات  کامالً

  قاضایااه پاى بارد و آگااه شاود.      تیا اهمی ناشااان دهااد، بااه    ماؤحر باتاواناد واکانااش  

ا و زمان را از دشمن سلب کرد، یعنى نه فضا براى گسترش در اجاراى ایان اصال باایاد فض

یی و تاغایایار حاالت در اواتایاار داشاتاه بااشااد و نااه زمااان بااراى اجااراى      جا جابهو 

 (.282: 1377اعمال مذکور ... )کالینز، 

ی ماانادناى نابارد در چایان بااساتاان، ا ساتافاااده از اصال   ها وهیشساون تازو طارّام 

: دیگو یمتوصیه کرده و  نیآفر یروزیپی ین حمله ها وهیش نیتر یاساسفلگیرى را به عنوان غا

ی ضاربت  هاا  گاروه ی ناگهانى، دشمن را در جاهایى که آماده نیست، غافلگیر و با ها حملهباا 

باه وى هاجاوم برید ... سرعت و چاالکى، جوهره جناگ اسات. از فقادان آماادگى دشامن      

 تیمصاون را برگزینید و در جاایى کاه باراى واود      نشده ینیب شیپایرهاى استفاده کنید و ماس

 (.142: 1399)بیات،  ایجاد نکرده است او را بکوبید

شاده   یی از کتااب مفقاود  هاا  بخاش در  توان یماعتقاد ایرانیان باستان به اصل غافلگیرى را 

 که در عیون االوبار دینورى آمده مشاهده کرد: «نامه نییآ»

و وقتاى   فرستد ینماگااماى کاه دشمن در فکر دفاع از وود نیست و جاسوسانى ... و هان

و دشمنان، چارپایان وود  شود یمی و غفلت مشاهده مباالت یبی ماقادّم دشامن، ها قسمتدر 

گاه بیرون آمده و باه چناد دساته تقسایم شاد و در         باید از کمیناند کردهرها  ها چراگاهرا به 

باراى حملاه باه دشامن      و  موقع بیرون آماد  نیتر گرمدر تابستان در  زمستان در سردترین و
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 شتافت.

 :دیگو یمجان کالینز در اهمیت این اصل 

ی، ساارعت، فریااب، کااار پنهااانی مختلفااى از هااا بیااترکغاافالگایااارى چانااناااچه بااا 

و جا کند  تعادل قدرت را قاطعانه جابه تواند یمباودن و جاسارت تقویت گردد،  فرد منحصربه

راه دستیابى به پیروزى را با تالشى بسیار کمتر از حدّ تصور هموار نماید. البته بایاد تادابیری   

و زیاان نشاوند )کاالینز،     وساارت  دچاار اندیشید که نیروهای وودی قبل از انجاام عملیاات   

1377 :282.) 

کاه جهات اجارای صاحیح اصال غاافلگیری، بایاد         شاود  یماز سخنان جان کالینز معلوم 

گویناد. حااال    نیتاأم که اول وود نیروها غافلگیر نشوند که آن را اصل  تی صورت گیرداقداما

های پیامبر اسالم با  در بررسی جنگ. اند داشتهپیامبر )ص( در این وصوص چه تدبیری  ببینیم

« عیاون »به نام  یا دهیورزکه آن حضرت در سپاه وود، افراد  دیآ یمبه دست  یروشن بهدشمن، 

های گوناگون، اطالعاات   و به روش رفتند یمن دشمن روواصی به د یها نیتاکتداشتند که با 

هماهناگ   براسااس آن اطالعاات، لشاکر واود را    )ص( پیاامبر   و نددآور یمالزم را به دست 

ایان   و داد  یما شدن انجاام   ی از غافلگیرریجلوگ و یدست شیپی برا راو اقدامات الزم  کرد یم

 .داشتی مسلمانان نظاموان تاطالعات، نقش موحّری در حف  

عنایات   هاا  آنباه  ، پااداش ارزشامندی   دادناد  یما هرگاه این وظیفه را به واوبی انجاام   و 

، کارده   اشااره این موضاوع   تیاهمنظامی، به  دستورالعملعلی )ع( ضمن ین امام . کردند یم

مراقباان،  « نهم... و اعلموا ان مقدمه القوم عیاو  اجعلوا لکم رقبا فی صیاصی الجبال» :دینفرما یم

کاه در پیشااپیش ساپاه     هاا  آنو بدانیاد  ...  قارار دهیاد   ها کوه ی قلهنگهبانان و وبرگیرانی در 

 (.11: نامه شماره 1379)دشتی،  اند اطالعات، چشمان لشکرند مأمور کنند یمحرکت 

 :اهداف غافلگیرى

ریع و فاتح  ی آن را پیاروزى سا  کلا هدف  توان یمبودن اصل غافلگیرى،  با توجّه به آفندى

آن هادف   سااز  نهیزمبه عنوان  تر کوچنماواضع مورد نظر دانست. البته تحقق اهداف  تر آسان
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حرکت و جابجاایی در   هرگونهتعریف مختصری از آفند عبارت است از ) ی ضرورى استکل

بردن میل  بردن عِده و عُده دشمن و نیز از بین نیب ازمیدان نبرد که به سمت دشمن باشد، برای 

 (.او درگجویی جن

 :الف( برهم زدن تعادل روحى دشمنان 
، کام  دسات ی ساخت به قواى روحى ا روانى وارد کرده یاا   ا ضربهحاالت غاافالگایارى، 

. ماا ایاان ماطاالب را در مساائل    سازد یمماوقات فاراهام  طور بهزمینه اواتاالل روحاى را 

 .میا کردهی تجربه عاد

 :سازمانىب( ایجاد ناهماهنگى و آشفتگى  

عادم تاعاادل روحاى، واود نااباساامااناى و نااهامااهاناگااى تاشاکایاالتااى را بااه    

ی برآنناد  ا مجموعهشده چنین  دناباال واواهاد داشات، زیارا افاراد یاا واحادهااى غاافلگیر

انافارادى و بادون هماهنگى با سایر واحادها و افاراد، تصامیمى اتخااذ      صورت بهتا وود را 

 ی در پیش گیرند تا وود را از این وضعیت نجات دهند.ا وهیشده، کر

 :ج( بازداشتن دشمن از انجام واکنش مناسب 

گارفتن در وضاعیت بحاران ناگهاانى،      شده درصحنه نبرد، به دلیل قارار  یاگاان غاافالگایر

و  ناد ک ینمفرصت ابراز واکنش جهت مقابله با این وضعیت را پیدا  اصالًمانافاعال شاده یاا 

و دادن پاساخى   العمال  عکویا اگر فارصات ایان کاار را باه دسات آورد، قاادر باه اناجاام 

 به موقع و مناسب و دروور عملیات غافلگیرانه نیست.

 :د( جبران کمبود نیرو و امکانات 

زمانى که از لحاظ نیرو و امکانات دچاار ضاعف یاا     ژهیو بهاساتافااده از اصل غافلگیرى، 

باا ایان کااار، تعاادل    توان یمهاساتایام، عاامال ماثابات و راهاگاشاا اسات و محدودیت 

 قدرت را به نفع وود بر هم زد.

 :ه( به دست گرفتن ابتکار عمل 

و آن در  ساازند  یما اهاداف چاهاارگااناه فاوق، زمایانه تحقق هدف دیگارى را فاراهم   
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باا تاحاقاق ایان هاادف، قااادریم    گرفتن اباتاکاار عامال در صاحاناه نابارد اسات. دست

کاارى   دهیا فا یبا جاز حرکاات انفعاالى     دشامن  ازتا اراده وود را بر دشمن تحمیل نماییم و 

 (.143: 1391ساوته نیست )سلیمی، 

ی کاه دشامن،   ا گوناه  باه شکل غافلگیرى، ترکیب انواع آن اسات    نیتر موفقو  نیتر کامل

 از چند جهت غافلگیر گردد. زمان هم

 :ص( برای پیشبرد جنگ) امبریپو تدابیر شرایط 

 :الف( اهمیت تدبیر در زمان و مکان و استفاده بهینه از حداقل امکانات

کاه نیارو    کند یمحابت  ،انجام دادند ها جبههکه لشکر اسالم در همه  یبررسی تمام نبردهای

 در حقیقاات .علاات کااافی در تحقااق پیااروزی نبااوده اساات زیاااد یامدادرسااان و و امکانااات

ایان   کاه  هرچند ،ها در زمان و مکان مناسب ووب آن یریکارگ بهاین امکانات و  یده سازمان

از  .اسات  شاده  یما عوامل پیروزی محسوب  نیآشکارتراز  ،امکانات کم بوده و یا حتی نبوده

 طاور  نیهما امکانات را در اوتیار داشتند و  نیتر یقوسپاه اسالم توانست بر یهود که  ،این رو

کاه هازاران    ،ل عرب دشامن یبودند و نیز قبا بروورداراز انواع گوناگون امکانات بر روم که 

 (.117: 1382)اشتهاری،  ابدی رأس گوسفند، قاطر، شتر و اسب داشتند به پیروزی دست 

 :ب( اهمیت آموزش مناسب و نیروی کارآزموده

ایان  در  .هنگام وجاوب جهااد آغااز شاد    ، برای پرورش نیروی نظامی نقش پیامبر )ص(

کاه   1و سارایایی  هاا  غزوهلشکر و آموزش آنان به دنبال  ساوتن و فراهم یده سازمانهنگام به 

برای حبات حکومات   زیرا در این راه  همت گماشت ،اهداف سیاسی و نظامی را محقق نمود

جز آن نداشت و آمال و آرزوهای مجاهدان و تجهیاز آناان    یا چارهو گسترش دعوت اسالم 

و بر هیبت و ابهت مسالمانان   ساوت یمک در سایه فرماندهی یگانه برآورده برای اقدام مشتر

ساوتن لشکر و آموزش فناون جنگای باه     برای آماده فرماندهی کل .افزود یمدر میان دشمنان 

                                                                        
 .ایشان در آن حضور نداشتند ولی ،اتفاق افتاد )ص( که در زمان پیامبر ییها جنگج سریه،  سرایا:  1
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آنان همواره کوشید تا آنکه به آمادگی جنگی تسلط کامل برتری و توان بارای رویاارویی باا    

 (.118: 1382)اشتهاری،  دست یافت وود مانانیپ همدشمنان و یاری 

 :ج( اهمیت مشورت و استفاده از تجربیات

به نیروهاا شخصایت داده    کرد یمپیامبر )ص( وود ین نابغه جنگی بود، اما همیشه سعی 

 یهاا  روشها و  انواع شیوهبهره گیرد و در کارها مشارکت نمایند.  ها آنو در امور از نظریات 

بوده  مشورت همراه با ،داد زوات وود مورد استفاده قرار میغ درجنگی که رسول ودا )ص( 

  شایوه   حفار ونادق در جناگ احازاب      به کارگیری صف در جنگ بدر و احاد  مانند است 

ج اطالعاات و  یبسو  ها قلعهو جنگ روانی در غزوه فتح مکه و محاصره در جنگ  یریگ غافل

کامل امور جنگی که اصول آن در  نیتأم، سرعت مانور، عیسر وتعیین هدف، یورش ناگهانی 

احر زیادی در پیروزی بر دشمن داشته و در بیشاتر   ،شود یمجدید نیز به کار گرفته  یها جنگ

)هیکال،   دیآفر یمپیروزی  ،لشکر اسالم، شنیدن آوازه قدرت و صالبت برای لشکر یها جنگ

1376 :155.) 

 :اختهی ناشنها كیتاکتد( اهمیت خالقیت و نوآوری و استفاده از 

 گاه چیه)ص(  امبریپ .بودانه و نوآور انهها بیشتر والق )ص( در جنگ امبریپ  مدیریتی  شیوه

کارد از   ساعی مای   .کرد فکر نمی ،بود 1کر و فر  قدیمی و سنتی اعراب که همان شیوه  به شیوه

در  ،را که ایشان در غزوات به کار بارده اسات   یهای ای جدید استفاده کند و اساساً شیوه شیوه

هاای بادیع و جدیاد آن     لذا وقتی دشمنان باا شایوه   .سابقه چندانی نداشته است العرب هریجز

تان باه    محاباا  یبا بردند و  در بهت و حیرت و سرگردانی به سر می ،شدند حضرت مواجه می

 (.288: 1380)آنه ماری،  دادند شکست می

 :س( اهمیت نیروی اعتقادی و باال بردن سطح معنوی نیروها

 .شاد  ها، یکی از عوامل پیروزی بر دشمن محسوب می معنوی سپاه اسالم در جنگنیروی 

                                                                        
 حمله و فرار – زیوگر جنگروش  کر و فر:  1
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ساپاه کفار از    .ها معموالً نابرابر باوده اسات   بیشتر جنگ، های مختلف در جبهه  در طول جنگ

اناد و از نظار ابازار و     ویلی بیشتر از تعداد نفرات نیروهای اساالم باوده   ،نفراتشان نظر تعداد

ولی نیروهای اسالم ین چیاز را در اوتیاار     اند ها مجهزتر بوده نیز آنو ادوات جنگی  لیوسا

نموناه   کاه اند و آن ایمان به ودا و نیروی معنوی بوده اسات   فاقد آن بوده دشمنانداشتند که 

بناابراین ایماان و اعتقااد راساخ و معنویات در       سال دفاع مقدس مشاهده کردیم. 8آن را در 

 ،زناد و غفلات از ایان عامال مهام      انی حارف اول را مای  های جنگ در هر عصر و زما  جبهه

 (.108: 1368)الکندی،  شکست قطعی را به دنبال وواهد داشت

اماا از    تاوان در سایره نظاامی ایشاان یافات      شده فراوان می یی از قبیل موارد ذکرها نمونه

بهاره  از آن  هاا  جناگ ی داشاتند و در  ا ژهیا واصل غافلگیری توجه  به( آنجایی که پیامبر )ص

 شده که بیشتر موضوع به این اصل اوتصاص یابد. آن بربردند، لذا سعی 

 از: عبارتندانواع غافلگیرى 

، اماروزه جازن اصاول و    شاود  یما ی است انواع غاافلگیری کاه ناام بارده     ادآورالزم به ی

  نمودناد  یما اجارا   را آنآن زمان با دقت کامال   در( ص) امبریپمالحظات غافلگیری است و 

، اناواع  ریا نظ یبا ی هاا  حرباه ی از ایان  ریکارگ بهشناوت شخصیت عظیم ایشان در پو برای 

 .شود یمغافلگیری به همراه مثال ودمتتان ارائه 

 :غافلگیرى در زمان 

غاافالگایارى در زمااان بااه ایاان ماعانااساات کااه دشاماان را در زماانااى مااورد         

کم چنین تهاجمى را در این زمان  ستیا د دهد ینمتاهااجام قارار دهیم که احاتاماال آن را 

. در حاقایاقااات در ایااان ناااوع از دانااد یماا رممکنیااغ اساساااًو یااا  پناادارد یمااضااعیف 

قریظاه   جاانگ بناى   عامل اساسى غافلگیرى اسات.  «زماان شاروع تاهااجام»غاافالگایارى، 

کاه   دادناد  ینمقریظه هرگز احتمال  ی از غافلگیرى در زمان است  چرا که یهودیان بنىا نمونه

نیروهاى اسالم، به دلیل وستگى زیاد و شرایط جوّى نامناساب و ساردى هاوا باالفااصااله     

را مورد تهاجم قرار دهند و از لحاظ زماان غاافلگیر کنناد.     ها آنپاو از پایان جنگ احزاب، 
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کاه نسابت باه     المقادس  تیا بالمبین تا  روزه بین عملیات فتح 40در جاناگ تحمیلى، فاصله 

بااه حاالک کاااهش یافتاه باود، از       بااً یتقر (تاا فاتاح المابایان القدس قیطرات قابال )عملی

 (.88: 1390ی غافلگیرى در زمان است )فرهادیان، ها نمونه

 :غافلگیرى در مکان

ی از ماواضااع دشاماان کااه    ا نقطاه غاافالگایارى در ماکاان، در احاار تاهااجاام بااه    

این نقاط براى دشمن جنبه  معموالً. دیآ یم، به وجود دهد یمناحاتاماال یا امکان وقوع آن را 

تدبیر وود دشمن یاا فریاب و تظااهر باه عملیاات در       حیاتى دارد، امّا به دلیل غفلت یا سون

یاا   تیا اهم کام مکانى دیگر، توسط نیروهاى وودى و یا دالیل دیگر، براى او ایان مکاان را   

 .میینما یمجلوه  تیاهم یب

براى آنکه احتمال حمله به منطقاه ویبار را از    (ابار، پایاامابر اکرم )صدر پایاکاار وای

ذهن یهودیان بیرون سازد، ابتدا به سوى منطقه رجیاع حرکات نماود و در فرصاتى مناساب،      

را  هاا  آنی هاا  قلعاه عمده قواى وویش را باه سارعات باه سوى ویبر حرکت داد و شابانه  

هودیانى که از قلعه وارج شدند با دیدن مسالمانان  محاصره کرد تا جایى که صبح روز بعد، ی

 بسیار تعجب کردند.

ی ویبر و بدر در منطقاه  ها اتیعملدر جاریاان دفااع ماقادس ایاران نایاز، پو از انجام 

بودن آن، به این منطقه جلاب شاد    هور و شرق بصره، توجّه دشمن به دلیل حساس و حیاتى

یی که بخشى از توپخانه واود  جا تا منطقه وواهد بود، که نبرد بعدى رزمندگان اسالم در این

در منطقاه فااو، دشامن را از     8والفجر  اتیعملرا از منطقه فاو باه هور منتقل کرد. امّا انجام 

 (.212: 1385نوروزی، )غافلگیر نمود  کامالًلحاظ منطقه نبرد 

 :ی و تاکتیكزیر طرحغافلگیرى در  

ن عملیات براى دشمن غیرمنتظره باشد، به این معناا  ی اجراى یها وهیشی و زیر طرماگر 

و مقدورات و امکانات و سطح دانش نظاامى   اش ینظامی ها اندووتهکه با وجود اطالعات و 

نیروهاى وودى احتمال آن را نداده یا غیرعملى بپنادارد، باه ایان ناوع از غاافلگیرى دسات       
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 .میا افتهی

باه پایاشاناهااد جانااب سالماان و اجراى اباتاکاار حافار وانادق در نابارد احازاب 

ی هاا  نموناه ، از العارب  رةیا جزباودن اتاّخااذ ایان روش در  سابقه یبآن به دلیال  زیآم تیموفق

 بارز این نوع غافلگیرى است.

، عبور از رودوانه کارون در القدس قیطرعاباور از منطقه رملى در محور شمالى عملیات 

اجم از شرق به غرب در جنام دشمن بروالف تصاوّر طراحاان   و تاها المقدس تیبعملیات 

یی از هاا  نموناه رودوانه وروشان اروناد در فاتح فااو،     از عبورجنگى عراق، طرم و اجراى 

 (.44: 1390ی،الله تیآ) ی معاصر استها جنگی و تاکتین زیر طرمغافلگیرى در 

 :غافلگیرى در تکنیك 
ی ابتکاارى کاه دشامن    هاا  ساالم ی ابزار و ریکارگ بهگاهى پیشرفت تکنیکى و ساوت و 

اسااتفاده پیاامبر اکارم     .ساازد  یما ، او را غاافلگیر  داند ینمچگونگى استفاده و مقابله با آن را 

در جناگ طاائف را کاه در     شادگان  محاصرهاز منجنیق جهت در هم شکستن مقاومت  ()ص

ی آن هاا  جناگ  درکاى  ی غاافلگیرى تکنی هاا  نموناه از  توان یمباود،  سابقه یبمایاان اعاراب 

ی در جناگ جهاانى   ا هساته ی ساالم ضاد باشاارى  ریکارگ بهاواتاراع و  حضرت برشمرد.

دوّم، شدیدترین حالت غاافالگایارى را ایاجااد کارد. چارا کاه این سالم از لحااظ قادرت   

ناشاناوته باود و راهاى جهات      کاامالً ی درگیر ها طرفتخریبى و کشتار جمعى براى تمامى 

 (.98: 1389وند،  نهیآ) آن وجود نداشت مقابله با

 ص() اکرمیی از اجرای اصل غافلگیری توسط پیامبر ها نمونه

 :اصول حفاظتی( تیرعا وتقسیم توان دشمن ) مکهفتح 

ترین جاهایی که در سیره نظامی رسول ودا )ص(، تاریخ شاهد رعایت اصال   یکی از مهم

ی سارزمین وحای از   سااز  پاکفتح مکه و  غافلگیری توسط پیامبر بوده است، فتح مکه است.

ها، با کمترین تلفات نظامی صورت پاذیرفت. رماز اینکاه پیاامبر      مشرکین و وانه ودا از بت

گیری داشته باشد، رعایات   بدون اینکه تلفات چشم شود، )ص( موفق به چنین فتح بزرگی می
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سات، اجاازه ناداد    اصل غافلگیری است. پیامبر )ص( در دو حیطه قریش را غافلگیر کرد: نخ

هاای   قریش از مقصد نهایی او با وبر شود و در مرحله دوم با تقسیم سپاه و ورود آنان از راه

را  توانشاان ی قرار داد و این اجازه را به آنان نداد کاه  ا شده انجامگوناگون، قریش را در عمل 

ی هاا  راهاه از در ین مکان متمرکز بکنند تا با ین سپاه بجنگناد. آناان باا مشااهده ورود ساپ     

 (.315: 1371گوناگون، در موضع انفعالی قرار گرفتند و تسلیم پیامبر شدند )ضاهر، 

  :السَّالسلاصل غافلگیری در جنگ ذات 

 ع(( )استفاده از تاریکی شب() یعلتفسیر سوره عادیات پیرامون پیروزی )

یاورش   هاا  کااروان باه  و  را ناامن کرده بودند ها راهرا گرفته و  ها قلّه (سالسل)شورشیان 

 نفر اعزام کرد، امّا موفّاق نباود   700ولیفه اوّل را با  ابتداعلیه و آله،  اهلل یصل. پیامبر آوردند یم

  بار دیگر ولیفه دوّم با تعدادی از سربازان رفتناد و شکسات   کرد فرارو تعدادی کشته داد و 

تاا   است، مرا بفرسات  توأمووردند، عمرو عاص گفت: یا رسول اللّه، جنگ با حیله و نیرنگ 

علیه و آله به او فرماندهی داد، امّا او نیاز شکسات واورد     اهلل یصلپیروز برگردم. رسول ودا 

علیه و آلاه فرماود:    اهلل یصل(. سرانجام پیامبر کند ینم)تنها علی است که در برابر دشمن فرار 

 ان )سالسال( رفات.  ی به جناگ شورشای  ا شده حسابی نظامی ها نیتاکتبا  السالم هیعلعلی 

که ولیفه دوم و والد بن ولید بارها اعتراض کردند  شد یمو روزها پنهان  رفت یمراه  ها شب

در طاول راه،   و دهاد   یما این جوان ما را در میان مار و عقرب بیابان باه کشاتن    و گفتند: که

ی تاوجه  مالساال  هیا علعمرو عاص و ولیفه اوّل نیز اعتراض کردند، امّا حضرت امیرالمومنین 

تا آنکه شب هنگام نزدین منطقه شورشیان رسید، دستور داد با استفاده از تاریکی شب،  نکرد

را در محاصره بگیرند، صبح که هاوا روشان شاد، صادای      ها آناطراف قلّه را تصرّف کنند و 

بیدار کرد و شورشیان فهمیدند کاه محاصاره    زده وحشتتکبیر دالوران و شیهه اسبان همه را 

پیشنهاد صلح داد، نپذیرفتناد و گفتناد: تاو هام      ها آنبه  السالم هیعلدر آغاز، امام علی  شدند.

ی. جنگ آغاز شد، امّا شورشایان دیگار راه گیریاز نداشاتند،     وور یممانند آن سه نفر شکست 

مان   منازل  در: رساول وادا   دیا گو یما در دست سپاهیان اسالم بود، امّ سالمه   ها قلّهو  ها تپّه
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  فرماود: جبرئیال   شاود  یما که ناگهان بیدار شد. گفتم: یا رسول اللّه شما را چه ووابیده بود 

ناازل شاد.    (ساوره )عادیاات   آنگااه  و  را آورد الساالم  هیا علنازل شد و وبر پیاروزی علای   

: 1368به شمار افتااد.( )ابان هشاام،     شانیها نفوسوگند به اسب هایی که )وَالعادِیاتِ ضَبحا 

57.) 

 :رانگرفتن مشورت از یا

و  کارد  یما پیامبر )ص( گرچه وود ین نابغه نظامی بود، ولی در کارها با نیروها مشورت 

 دقت کنید: آن ازیی ها نمونهبه  .وواست یمنظر  ها آناز 

در جاناگ احاد نیز در این باره کاه در داوال مدیناه باا دشامن       )ص( پایاامابار -الف

اا آناکاه واود و بازرگااان ماهااجاار و   بجنگد یا بیرون، نظر اصاحااب را جاویاا شاد و ب

، اصرار جوانان کاه در جناگ   دادند یماناصاار جاناگایادن در داوال مادیاناه را تارجایاح 

نظر آنان مبنی بر جنگیدن در بیرون مدیناه    حاضارت را به پذیرش   بدر شرکت نکرده بودند

 .مجاب کرد

رفتن از مدینه یا مانادن   ره بایارون)ص( در غازوه احازاب نایاز درباا وادارساول  -ب

در آن با اصاحااب ماشاورت کارد کاه پایاشاناهااد سالمان فارسی برای ماندن در مدینه و 

حفر وندق پیرامون آن را پذیرفت. در همین جنگ، آن حضرت با سعد بن مُعاذ و ساعد بان   

عُیَیْنَاۀ باان حِصْان     مدیناه باه   یها وهیمعُباده، سروران اوس و وزرج، درباره دادن ین سوم 

فزاری و حارحۀ بن عوف مُرّی، سروران غَطَفان، برای دست برداشاتن از جناگ باا مسالمانان     

 .ی آنان را که مخالف این پیشنهاد بودند، پذیرفتأمشورت کرد و ر

)ص( افزون بر مشورت با اصحاب، از پیشنهادهای مفید بروی کاه دارای   ودارسول  -ج

 دربااره . در جاناگ بادر، حایباااب باان ماینااذِر    کرد یماساتاقاباال شم ناظاامای باودناد، 

ماحال اساتاقارار ساپااه اساالم پارسایاد: ای رساول وادا، آیااا واادا فارمااوده کااه در     

یا از نظر تادبیر و جناگ هار جاا کاه شایساته اسات،         ،منزل کنیم و پیش و پو نرویم نجایا

نه، امری در کار نیست، باید طبق تدبیر و سیاست »ود: توان فارود آماد  رساول وادا فرم می
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جای مناسابی نیسات، بفرماا تاا      نجایا. حایبااب گافت: اگر چنین است، «جنگ رفاتاار کارد

دیگر  یها چاهچاه به دشمن فرود آییم و آنگاه  نیتر نینزدسپاه اساالم پیش روند و در کنار 

، حوضای بساازیم و پار از آب کنایم و     میا آمدهد را از بایان باباریام و بر سر چاهی که فرو

ساپاو باا دشامان باجاناگایام و دساتاشاان را از آب کاوتاااه کانایاام. رسااول واادا     

 (.34: 1373)سبحانی،  پایاشاناهااد وی را پذیرفت و دستور داد تا سپاه اسالم چنین کنند

 ص() امبریپه توسط ر رفتکا بهاصول و مالحظات اساسی جهت اجرای اصل غافلگیری 

از روش غاافلگیری   هاا  جناگ در اکثار   باًیتقرهیچ جنگی غافلگیر نشد و  در )ص( امبریپ

 هاا  طارم نهایت بهره را برد و برای اینکه طرم غافلگیری را که مفیادترین و کام ضاررترین    

، اقدامات زیار را باه   به نحو احسن به مرحله اجرا درآورد و با کمترین کشته و مخارج ،ستا

 .داد یمانجام یباترین شکل ز

 :اسراخودداری از افشای ( الف

دازه دستگاه والفت رساول  نشاید جاسوسان دشمن و ستون پنجم در هیچ دستگاهی به ا

الرحمه هستند، در ماورد   ملقب به امام که( پیامبر )ص. اند نبودهو محروم  بهره یب )ص(،  اکرم

کفاار( بودناد و حتای بعضای از مواقاع      جاسوسان دشمن مصداق آیه مبارکاه )اشادا علای ال   

حتای  . کردناد  یما و حکم اعادام صاادر    گرفتند یمتصمیمات سختی برای جاسوسان در نظر 

 ،مطلع نبود که چاه وقات و باه کجاا    )ص( یاران پیامبر  نیتر محبوبراز و  و هم نیتر نینزد

 .حمله وواهد نمود )ص( پیامبر

 :نمونه

تاا قاریش و بنای لحیاان از      کناد  یمشام حرکت بطرف  )ص( پیامبر ،در غزوه بنی لحیان

حملاه   .کناد  یما و حمله  دهد یمقصد او آگاه نشوند و بعد در بین راه به سرعت تغییر مسیر 

کاه الزماه    یدقیق یها حساببود با مقدمات و  )ص( پیامبر یها نیتاکتغافلگیرانه که از اهم 

نیروی وود را در قباال کثارت   کمبود )ص( لذا پیامبر   ردیگ یمصورت ، این نوع حمله است

 (.128: 1369ود )تیموری، نم این نحو جبران میه نیروی دشمن ب
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 :سرعت در حمله( ب

، اوااذ هااا فرصاات، اغتنااام از یریااگ میتصاامسارعت در کااار، در حرکاات، در بساایج، در  

 د.بو )ص( کردن سپاه از صفات بارز پیامبر تصمیمات قاطع بدون منتظر گذاشتن و سرگردان

 :نمونه

شدن محاصره مدینه بوسایله کفاار قاریش و     هنوز یهودیان از شکسته ،قریظه در واقعه بنی

 دهاد  ینممجال  ها آنو به  کند یمرا محاصره  ها آنمطلع نشده که پیامبر سریع  ها آنبازگشت 

 محصاور هاشان  در قلعه کند یمتا از هم قسمان و متحدین وود کمن بطلبند و آنان را ناگزیر 

یاا باه مسالمانان     کفاار   شاد  یمایجاد و اندکی وقفه  کرد یماگر یهود زمان پیدا  اًمسلم .شوند

 رممکنیا غو مشاکل   هاا  آنامکاان شکسات    و کردناد  یما ی پیادا  ا چارهیا  و کردند یمحمله 

 (.55: 1377)طاهرنیا،  گشت یم
 :( شناسایی کامل دشمنپ

تمام  و از کرد یمن کسب قبل از هر حمله اطالعات دقیق و کامل را از دشم )ص(، پیامبر

لاذا بارای ایان کاار اوالً       شاد  یما آناان آگااه   ظاور  امکانات و قدرت دشمن و اهاداف و من 

. رسااندند  یما به پیاامبر   ها نهیزموبر دشمن را در همه  نیتر تازهجاسوسانی بودند که همواره 

تاه و  ها در جلوی سپاه باه صاورت دو یاا ساه نفاری پایش رف       وبریاب «،قبل از جنگ»حانیاً 

 .دادند یموضعیت دشمن را لحظه به لحظه به مرکز فرماندهی گزارش 

در فاتح ویبار    به عنوان نمونهشناوت سپاه اسالم از دشمن به قدری دقیق بود که  نمونه:

)الکنادی،   انبار آذوقه دشمن در کدام قلعه و در چه قسمتی از آن قلعاه قارار دارد   دانستند یم

1368 :228.) 

 :( فرماندهیت

عات  ابهتارین فرماناده هام باود و تبعیات و اط      ،از پیامبر باودنش نظر  صرف ص() امبریپ

 .بودن او بود بهترین فرمانده واسطه بهبودن و هم  پیامبر واسطه بهمسلمانان از او هم 

جنگ آن به فرماندهی واود   28که  کند یممدیریت جنگ را  72 ،سال 10در  )ص( پیامبر
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بادون اینکاه ساربازان وساته شاوند و اظهاار        ،هر ساال( جنگ در  9متوسط  طور بهاوست )

ایان از رماوز فرمانادهی     و  نمایند و یا اعتمادشان اندکی به فلسفه جهاد کاهش یابد یتنگ دل

 .بود )ص( عالی پیامبر

شناوت درست افراد وود بود و آگااهی و آشانایی   )ص(،  از رموز دیگر فرماندهی پیامبر

سربازان و نیز به کار گمااردن هارکو در جاای     یاه تیحساس وصحیح شخصیت و روحیه 

صالح حدیبیاه   در  مثالً  مشخص تیمأموروودش و استفاده از هر شخصیت برای منصب و 

پیاامبر در   یحسابگر. فرستد یمعثمان را به مکه  ،که برای مسلمانان منافع فراوان در برداشت

: 1368)الکنادی،   کنناد  یما د مکاه  بود که مکیان عثمان را با استقبال وار چنان آناین انتخاب 

228.) 

 :( ایمان و ایدئولوژیث

هار   ،بار شامردیم   هاا  جنگدر  )ص( در پیشبرد اهداف پیامبر اسالم تاکنونمعیارهایی که 

اما نقش ایمان شااید از هار     داشت ها جنگین پایگاه محکمی در موفقیت مسلمین در کلیه 

 ده است.بو رگذارتریتأح ،ین از معیارها در سرنوشت جنگ

 :( تسلیحاتج

 بدون اینکاه آن  ،گرفت یمنهایت بهره را عامل فیزیکی ین  عنوان بهاز سالم  )ص( پیامبر

بعد از سالم ایمان اهمیت ، افزار جنگو سالم برای او  .را عامل اساسی و کلید پیروزی بداند

 .جست یمفراوان قائل بود و بدان تشبک 

ساالحی   «جارش »کاه در شاهری بناام      شنود یم )ص( پیامبر ،قبل از جنگ حنین نمونه:

 دهاد  یم تیمأمورغیالن بن سلمه را  و که مسلمانان ندارند. پیامبر عروه بن مسعود اند ساوته

 «فان سااوتن  »به شهر جرش و  دیرو یم دیگو یمو به این دو نفر  فرستد یم شو به شهر جر

تاا   کناد  یما و چنین استدالل   راتا ما وود بسازیم مانندش  دییآ یمآموزید و  این سالم را می

 (.108: 1389وند،  نهیآبه لحاظ فقدان این سالم ضربه نخوریم ) ،اگر دشمن به ما حمله کرد
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 :چ(شناخت خصوصیات زمین نبرد

ی مارتبط باا آن، از اصاول اولیاه پیاروزی در      هاا  نیزمشناوت وصوصیات زمین نبرد و 

اسات.   ساز سرنوشتو  کننده نییتعملی ی جنگی، عاها اتیعملو در بسیاری از  ستا ها جنگ

 شاود  یما )ع( و سایر ائمه )ع( روشان   نیرالمؤمنیامی پیامبر اکرم )ص(، ها جنگبا نگاهی به 

که ایشان نیز به وصوصیات زمین نبرد توجه کامل داشته و از عوارض طبیعی و مصنوعی آن 

 :شود یماشاره  ها آنای از  که به نمونه اند کردهبرای پیروزی بر دشمن استفاده می 

 :ها نمونه

ص( ابتادا عاوارض طبیعای و مصانوعی شاهر مدیناه را       ) وادا در جنگ وندق، رساول  

، منازل و ... به بهترین وجه اساتفاده  ها کوه، ها باغستانشناسایی کرد و از عوارض زمین مانند 

میسار باود کاه حضارت دساتور داد       سو نکرد  به نحوی که نفوذ نیروهای دشمن فقط از ی

مسادود نماود. هنگاامی کاه      کامالًندق حفر شود و بدین طریق راه نفوذ و ورود دشمن را و

دشمن وود را با موانع طبیعی و مصنوعی بسیاری مواجه دید، ناگزیر پشت وندق اردو زد و 

 (.183: 1379پور،  مدتی معطل ماند تا سرانجام با شکستی غیر قابل تصور بازگشت )فیض

 :ح( دید و تیر

 بررسی دید و تیر و عوامل مؤحر در آن عبارت است از:هدف از 

 بردن کیفیت دید و تیر نیروهای وودی باال -1

 بردن کامل دید و تیر دشمن کردن و یا از بین کم -2

بردن کامال دیاد و    کردن و یا از بین بردن کیفیت دید و تیر نیروهای وودی و کم برای باال

کاه در اداماه    شاد  یما بارای اساتقرار نیروهاا اساتفاده     و مواضع بلند  ها نیزمتیر دشمن، نوع 

 :شود یمی آن ذکر ها نمونه

ص( در غزوه احد، نیروهای رزمی وویش را در دامنه کوه احاد آرایاش   ) ودارسول  -1

داد. زمین عملیات در جنگ احد دارای شیبی بود که نیروهاای واودی را بار دشامن تسالط      

 .برد یمای مسلمان را باال . همین مسأله، دید و تیر نیروهدیبخش یم
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کاه   کناد  یمی به فرماندهان وود سفارش ا نامهع( در جنگ صفین، در ) یعلحضرت  -2

قرار دهند  زیرا استقرار در ایان مواضاع    ها کوه( و یا دامنه ها قله) یباالمرکز تجمع نیروها را 

 (.120: 1379اللهی،  )آیت کند یمضمن تسلط بر دشمن، به دید و تیر وودی کمن شایانی 

 :ی و انجام حرکات نظامی دور از چشم دشمنکیتار ازخ( استفاده 

ی و انجام حرکات نظامی دور از چشم دشمن، نقش ماؤحری در پیاروزی   کیتار ازاستفاده 

بر دشمن دارد. تاریکی شب، زمان مناسبی برای این منظور است  اما چون در شب دید بسیار 

گارگ و   اصاطالم  بهالطلوعین که هوا  ، لذا بینردیگ یمی صورت کند بهو حرکت  شود یمکم 

میش است، بهترین زمان برای حرکت نیروها و حمله است )البته زمان غروب هم کاه چناین   

حالتی دارد، نیز مناسب است(. در این زمان، نیروهای وودی تا حدودی دید کافی برای نقال  

 هاا  آندشمن دید کاافی نسابت باه     و انتقاالت و دیدن اطراف وود را دارند و در عین حال،

به مکانی امن از تاریکی شب استفاده  ها آنجایی نیروها و بردن  ندارد. پیامبر )ص( برای جابه

 ها روش. این کرد یمشب استفاده  و همچنین برای در امان ماندن از گرما  از ونکی کردند یم

 .کردند یمرا امام علی )ع( از پیامبر تبعیت 

 :نمونه

ع( در نبرد ذات السالسل صبر کرد تا سپیده دمید. پو از باه جاای آوردن   ) ریامحضرت 

نماز صبح، وقتی که هوا به گرگ و میش درآمد، دستور حمله را صاادر فرماود. ساربازان بار     

اللهای،   ساوتن دشمن، پیروزی را باه دسات آوردناد )آیات     دشمن یورش بردند و با غافلگیر

1379 :125.) 

 :مردمس( بررسی و شناسایی 

به مسأله شناسایی مردم منطقه عملیات، توجه داشتند. ایشان  ها جنگص( در ) اکرمپیامبر 

  دادناد  یما ی گوناگون مورد شناساایی قارار   ها جنبهوضعیت مردم ساکن در منطقه نبرد را از 

ی کارد و باه   زیر طرمی ووب بهتوان  ، میها آنزیرا با داشتن اطالعات کامل از مردم و امکانات 

 ی نظامی دست یافت.ها تیفقمو
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 :نمونه

یی فارا  هاا  کاوه که اطاراف آن را   گذشت یمی ا هیقردر جنگ بدر، وقتی با یارانش از کنار 

و ساکنان آن قریه را از اصحاب پرسید. اصحاب پاساخ گفتناد: آن کاوه     ها کوهگرفته بود، نام 

از بنی غِفار در « بَنو حُراقی»و  «بَنو النّار»نام دارد و طایفه « مُجزی»است و آن دیگری « مُسلِح»

دریابد که ساکنان قریه از نظار سیاسای، اقتصاادی و     وواست یم. حضرت کنند یمآن زندگی 

هستند و در صاورت دوالات، آیاا     طرف یب  آیا در جنگ دوالت دارند یا اند چگونهفرهنگی 

 (.205: 1389وند،  با مسلمانان است )آینه ودلشان دستو یا  رندیگ یمجانب دشمن را 

 :ش( شناسایی توان رزم دشمن

اطالع از تعداد افراد و تجهیزات دشمن، فرماناده را در تعیاین تاوان رزمای او و آگااهی      

ی دشامن  افزارهاا  جناگ . اگر تعداد نفارات و  کند یمنسبت به راهکارهای مقابله با آن کمن 

و تاوان الزم را بارای   تواند به توان فیزیکی دشمن پی بَارد   برای فرمانده مشخص نباشد، نمی

ی و هدایت عملیاات از اهمیات واصای    زیر طرممقابله با آن در نظر بگیرد. این شناوت در 

برووردار است. در زمان صلح نیز تغییرات استعداد دشمن احتمالی، روشانگر قصاد دشامن    

 .استبرای جنگ آینده 

 :نمونه

ای شناساایی اساتعداد   ع( و زبیار را بار  ) ریا امص( حضارت  ) اسالمدر جنگ بدر، پیامبر 

ی قاریش  رساان  آبص( به گاروه  ) امبریپاعزام نمود. فرستادگان « بدر»نیروی مقابل به منطقه 

آوردن  ص( برای به دسات ) امبریپبروورد کردند، آنان را اسیر کرده، نزد پیامبر )ص( آوردند. 

 پاسخ گفتناد:    اسیران دراند کردهاستعداد دشمن، از آنان پرسید: چند نفر برای جنگ شرکت 

  جواب دادند: نیاه شاتر یاا ده شاتر.     کنند یم. حضرت پرسید: روزی چند شتر نحر میدان ینم

ص( با ین تحلیل به مسلمین فرمود: تعداد دشامن باین نهصاد تاا هازار نفار اسات        ) امبریپ

 (.185: 1391)اردکانی، 
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 :روش تحقیق

ی و باا اساتناد باه مناابع     این پژوهش که با روشی توصایفی تحلیلا  نوع تحقیق کاربردی و 

ی و مقاالت معتبر تهیه شده  به دنباال آن اسات کاه اهمیات اصال غاافلگیری را در       ا کتابخانه

 های پیامبر )ص( مورد بررسی قرار داده است. جنگ

 :یریگ جهینتو  لیوتحل هیتجز

حاکی از آن است که پیامبر )ص( باا اساتفاده از علام لادنی و قادرت       آمده دست بهنتایج 

رای انسانی  با مشارکت و برگزیدن پیشنهادات منطقی اصحاب وود و استفاده از تفکار و  ماو

ی الاف( شناساایی نقااط    هاا  هیا پارا کاه بار    اش یجنگی ها اتیعملتدبیر عمیق انسانی وود، 

اصاول   تیا رعا( ضعف دشمن  ب( رعایت نظم و انضباط و دادن شخصایت باه نیروهاا  ج   

 و هاا  طارم ( رعایت اصل فریب و غاافلگیری در اجارای   ی جاسوسان  دریکارگ بهحفاظتی و 

 .نمودند یم و ... بود، نیروهای وویش را هدایت ها اتیعمل

کاه  قرار گرفتاه  از آنجایی که جنگ آینده جنگی ناهمطراز است و ایران در مقابل دشمنی 

ز از لحاظ تجهیزات و فناوری در سطح بسایار بااالتری نسابت باه او قارار دارد  لاذا بایاد ا       

تاکتین و اصولی استفاده کند که بتواند بار ایان ناابرابری فاائق آیاد. اگار باه اصاول جناگ          

تواناد تارازو و تعاادل     که مای  میکن یمجمهوری اسالمی ایران رجوع کنیم، به اصلی بروورد 

آن هم اصل غافلگیری است. در این مقاله به کاربردهاا و   و  تغییر دهد جنگ را در این زمینه

رکان اصل غافلگیری اشاره شده و بیان شاده کاه چگوناه پیاامبر اکارم )ص( باا       منظورها و ا

اجرای این اصل با در نظر گرفتن زمان  مکان و شرایط مناسب، وساراتی از جمله )آشافتگی  

دشامن و ...( را بار    انضاباط ی نظام و  ختگا یر هام  بهروحی و روانی، وسارت مالی و جانی، 

گونه کمبود عِده و عُده را جبران نموده  ه را برده و بدیندشمن تحمیل کرده و بیشترین استفاد

تاوان باا یان طراحای و      و این جنگ نابرابر را به نفع اسالم به پیروزی رسانده است. لذا می

 ی و مدیریت مناسب از این نقص و کمبود تجهیزاتی و فناوری گذر کرد.زیر برنامه

را به کار ببریم تاا بتاوانیم در برابار    های امروزی بایستی ابتدا تمامی تالش وود  در جنگ
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نیروهای دشمن غافلگیر نشویم  تا اگر به حول و قوه الهی در برابر دشمن غاافلگیر نشادیم،   

نشادن در   . برای غاافلگیر میینمادر گام بعدی بتوانیم با توجه به توان وود، دشمن را غافلگیر 

ی باه  زیر طرم) میدهبتوانیم انجام ی عملیاتی بسیار عالی را زیر طرمصحنه نبرد، بایستی ین 

عملیاات دشامن را    هرگوناه زبان ساده یعنی آوردن زمان آینده به زماان حاال اسات، یعنای     

مناسب را داشته باشیم( تا در نهایت  العمل عکوهر عمل او بتوانیم  برابر درشناسایی کرده و 

های دشمن کمتر گردد. تعداد تلفات و وسارات مادی و معنوی و انسانی ما به مراتب از نیرو

 عناوان  باه   گرفات  یما در عرصه جنگ تحمیلی نیز چنین تاکتیکی به وفور مورد استفاده قرار 

مثال وقتی که ما در برابر دشمنی تا بن دندان مسلح قرار گرفتیم، نیروهاای مسالح کشاورمان    

در  برای بروورد با این دشمن، در ین جنگ ناهمطراز قرار گرفته و بعد از چندین شکسات 

روزهای ابتدایی جنگ تصمیم گرفتند در برابر این دشمن که هم از نظار عاده و هام از نظار     

تجهیزات و امکانات در برابر ما در وضعیت به مراتب بهتری قرار داشت  که کشور آمریکاا و  

، باه  کردناد  یمی زاتیتجه وکشورهای مرتجع منطقه در این بین، به او کمن مالی و اطالعاتی 

ی واصی صاورت گرفتاه و در   زیر طرمرسیدند که بایستی در برابر چنین دشمنی  این نتیجه

انجام گیرد. بدین ترتیب، عملیات شبانه بارای اولاین باار در     ها اتیعملزمان واصی نیز این 

سطح جهان، توسط نیروهای مسلح کشور ما مورد استفاده قرار گرفت تا با توجه باه تااریکی   

 .میینماو در نهایت دشمن را نیز غافلگیر  را جبران کرده شب، کمبود عِده و عُده وود

 :پیشنهادات

جنگ  -2جنگ در کمترین زمان   -1دکترین کشور تروریستی آمریکا مبتنی بر سه مفهوم 

. حاال اگار تماامی    اسات جنگ با کمترین هزینه اساتوار   - 3در کمترین تلفات و در نهایت 

ی دکترین ارتش متخاصام و تروریساتی   ها هیاپی ما طوری صورت گیرد که یکی از زیر طرم

، در واقع در صحنه عمال ایان دشامن را دچاار غاافلگیری      میینماآمریکا را با اوتالل مواجه 

زمان ماد نظار طارف مقابال، باه یان جناگ         نیکمتر ازیعنی اگر بتوانیم جنگ را  م یا کرده

ت انسانی را )با توجاه باه   فرسایشی تبدیل کنیم و یا اگر بتوانیم در ین عملیات بیشترین تلفا
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ی هاا  ناه یهزو نیز اگار بتاوانیم    میینماوارد  ها آنی وودی( به ها گانسطح توان و تجهیزات ی

جنگ را برای دشمن متخاصم از طریق حمله به منافع دشمن در نزدیکی منطقه واود، بیشاتر   

برابر ما به نبارد    زیرا دشمنی که در میا کردهو بیشتر کنیم، در واقع دشمن را دچار غافلگیری 

که اگر ما بتوانیم نبرد باا   جنگد یم، در واقع هزاران کیلومتر دورتر از مرز وود با ما پردازد یم

ی جناگ بارای او باه حالات     هاا  ناه یهز، میینماا چنین دشمنی را به نبردی فرسایشی تبادیل  

میال  تصاعدی باال رفته و ین نوع غافلگیری در سطح استراتژین را به نیروهاای دشامن تح  

 .میا کرده
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