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 2سالمت مهرداد بخشنده

 چکیده

گردد مورد استفاده قرار دکترین( یکی از اصطالحاتی است که بیشتر از آنچه درک نامه ) ره

های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی  این واژه به دفعات در حوزهگیرد.  می

هایی که  شده است لیکن هنوز در مورد مفهوم دقیق و جامع و همچنین ویژگی  کار گرفته و ... به

بنابراین با هدف ایجاد فرهنگ و ذهنیت  ؛از آنها برخوردار است ابهاماتی وجود دارد نامه رهیک 

در این مقاله  ،سازان حوزه نظامی با این مفهوم و آشنایی فرماندهان، مدیران و تصمیممشترک 

ای  ها با روش کتابخانه آوری داده کیفی و جمع -سعی شده تا با استفاده از روش تحلیل توصیفی

ها از دیدگاه  نامه رههای مطرح، خصوصیات این   نامه رهو اینترنتی، ضمن تشریح چند نمونه از 

گیری،  مورد بررسی و تلخیص قرار گرفته و در نهایت به عنوان نتیجه ع داخلی و خارجیمناب

نظامی  نامه رهنتیجه پژوهش، نظامی تبیین و خصوصیات آن برشماری گردد.  نامه رهماهیت یک 

از طریق  ،در سطوح راهبردی، عملیاتی و راهکنشیکه  کند ی بیان میاصولی بنیادینرا 

گیران مشخص و معین  سازان و تصمیم اهکار، چگونگی عمل را برای تصمیمراهنمایی و ارائه ر

 دهد. ام وظایف و عملیات نظامی، جهت مینیروهای مسلح را به هنگام انجهای  فعالیتنموده و 
 

 های کلیدی:واژه
 نظامی نامه ره، نامه رهدکترین، 
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 مقدمه

شود،  تسلط بر علوم و فناوری که به عنوان معیاری برای سنجش قدرت کشورها قلمداد می

ساز مرزشکنی  آفرین که منشا و زمینه بدون شناخت مفاهیم و مبانی بنیادین، اثرگذار و نقش

یا دکترین، یکی از واژگان پرکاربرد و  نامه رهعلمی هستند، میسر نخواهد بود. در این رابطه، 

ها، کارکردها، سطوح، طبقات و اقسام  ها، نقش ت که ضمن برخورداری از ویژگیکلیدی اس

های اعتقادی  مشی و افکار و متاثر از اندیشه ها، خط مختلف، بیانگر اصول، عقاید، باورها، دیدگاه

که  جمعی است و درصورتییا یک سازمان و غالبا محصول خرد های حاکم بر یک نظام و ارزش

تواند با ایجاد درک مشابه در ذهن هر فرد، موجب ایجاد  و تبیین شود، میبه درستی شناخته 

یکپارچگی و وحدت جمعی شده و چارچوبی را برای ابتکار و آزادی عمل تعیین و با ارائه 

ها و  ها، راهکنش رهنمودهای الزم، توصیف روشنی از آینده را به منظور مشخص نمودن روش

 ماید.فنون مقابله با تهدیدات ارائه ن

( در منابع گوناگون به معانی 2936گزینی،  رین )گروه واژه، معادل مصوب واژه التین دکتنامه ره 

ها اشاره خواهد شد هدف از گردآوری مجموعه حاضر، تبیین مفهومی  مختلفی آمده که به آن

ک منظور آشنایی همه افراد ی های مختلف به و برشماری انواع و سطوح آن از دیدگاه نامه ره

سازی و  سازمان نظامی در راستای پاسخگویی به نیازهای سازمان و همچنین تصمیم

گیری صحیح و منطقی است. تفاوت این مقاله با سایر نوشتارهای مشابه، احصاء مفاهیم  تصمیم

و برشماری  نامه رهبندی و ارائه تعریف جامع از  های معروف و جمع نامه رهاصلی و کلیدی از 

 مشخصات آن است.
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

به معانی مکتب، آیین، اصول، عقیده، سیاست، آموزه و   Doctrina التینواژه دکترین از واژه 

و تعلیم دادن است نظریه آمده است. واژه دکترین در زبان یونانی به معنای درس گفتن 

دینی یا علمی یا فقهی دکترین یا آئین در اصطالح به مجموعه اصول و عقاید  .(2901)طلوعی، 

شود. از خصوصیات  که منسوب به یکی از دانشمندان و یا مکتب خاصی است، اطالق می

دکترین این است که اصول و عقاید آن با عمل توأم است و حقایق نظری محض نیست. 

گویند فرق بین دانش و دکترین این است که دانش مشاهده و تبیین و  همین جهت می به

 .(2937صلیبا،  ) بندد کار می دهد و به تور میکند و دس ید و دکترین حکم مینما تفسیر می

مرد است که دارای  مشی سیاسی یک دولت دکترین در سیاست معموالّ مجموعه اقدامات و خط

مردان دیگر  های دولت گذارد و مشابه اقدامات و سیاست جنبه ابتکاری بوده و آثاری برجای می
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مونروئه پنجمین جمهوری جیمز  بار در زمان ریاست خستیننیست. اصطالح دکترین ن

کار گرفته شد. در  بر آن کشور حکومت کرد به 2120-2115که از سال  آمریکاجمهور  رئیس

معادل  ( و در فرهنگ عمید2939معین، فکر )دکترین به معنی نظریه، اندیشه،  فرهنگ معین

چه دارد که دکترین یعنی اینکه  باری آر. پوزن، بیان می .(2937عمید، ) نظریه آمده است

 .(2310بزار می بایست به کار گرفته شوند )پوزن، این ا چگونه باید به کار گرفته شود و ابزاری

درحالیکه  ای مشتمل بر چرایی، چیستی و چگونگی است. شود که دکترین مجموعه گفته می 

پردازد و  برخی بر این باورند که دکترین فقط مبتنی بر چرایی و اصول است که به چیستی می

چگونگی، مرتبط با کاربرد ما از دکترین و اصول است. در چیستی و چرایی، فلسفه مد نظر است 

 کیتکنراهکنش( و ) کیتاکتو چگونگی و چرایی با مدیریت ارتباط دارد. در چگونگی، راهبرد، 

 گیرند. فن( مورد بررسی قرار می)

 
 نامه ره( مفاهیم مطرح در 1شکل )

که یک روحانی مسیحی در کلیسای سنت لتردی است، دکترین را عقاید بنیادین  2دیوید بندار

ه اصول، به ما راهنمایی و جهت دهد در حالیک تمام افکار و اعمال ما را شکل میداند که  می

 دهد. می

                                                           
1. Bendar, David 
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دکترین »کند:  ، دکترین را اینگونه تعریف می«2درباب جنگ»خود کالزویتس در کتاب مشهور  

خواهند از راه )خواندن( کتاب، درباره جنگ بدانند. دکترین  یک راهنما برای کسانی است که می

کند بیش از آنچه کمک به قضاوت و راه  مسیر آنان را روشن و پیشرفتشان را تسهیل می

ر تله افتادن را بیاموزد. دکترین، ابزاری است برای آموزش ذهن فرماندهان آینده جلوگیری از د

دکترین، یک چارچوب مرجع عمومی برای  «ولی نه برای همراهی کردن آنها در میدان نبرد.

. کند میکل نیروهای نظامی استکه به استاندارد شدن عملیات و تسهیل آمادگی نیروها کمک 

نیروهای نظامی را چارچوبی مقتدر شامل عبارتی است که روش هدایت نظامی در خکم  نامه ره

دهد )دانش  ست مید سازد و ادبیات خاصی برای طراحان و رهبران نظامی به مشخص می

 .(2913آشتیانی 
 

 نامه رهسطوح 

 ، عملیاتی و راهکنشی کاربرد دارد:در سه سطح راهبردی نامه ره

های نظری و خطوط کلی است و  بیانگر اصول بنیادین، باورها، چارچوب :راهبردی نامه ره -2

 باشد. راهنمای اقدامات اساسی و کلیدی سازمان می

ها و مبنای رفتاری عملیاتی  چگونگی انجام اقدامات در سطوح میانی سازمان :عملیاتی نامه ره -1

 .ها است آن

های اجرایی در پشتیبانی از تدابیر سطوح  راهکنشی راهنمایی برای برای فعالیت نامه ره -9

 (2932ی آموزشی تدوین دکترین، )راهنما باشد. پایین می
 

 نامه آیین

هایی که چگونگی  ها و راهنمایی ها، مقررات، روش نامه، عبارت است از اطالعات، دانستنی آیین

ها و وظایف واحدهای رزمی،  در عملیات و اجرای ماموریت ها کنش کارگیری علوم و فنون و راه به

پشتیبانی رزمی، پشتیبانی خدمات رزمی، آموزشی و ستادی و حل مسائل و موضوعات نظامی 

 (219همان، .)کند را بیان می
 

 نامه و آیین نامه رهتفاوت 

، اصول بنیادین، باورها، خطوط راهنما و نامه رهتوان گفت که  نامه می و آیین نامه رهدر قیاس 

چاچوب نظری مطرح است که مجموعه ای منسجم از مفاهیم و اصول را برای سازمان ارائه 

های سازمانی  نامه یعنی اندیشه و علم چگونگی انجام فعالیت میکند. در مقابل، مفهوم ذاتی آیین

                                                           
1. On war 
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به عبارت دیگر،  ؛گردد می ای یا دکترینی سازمانی اطالق که اصل آن به ماهیت اندیشه

ها در عملیات و اجرای  ها و تاکتیک کارگیری علوم و فنون، تکنیک به چگونگیها  نامه آیین

ها و وظایف واحدهای رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی،  اجرای ماموریت

 کنند. آموزشی و ستادی و حل مسائل و موضوعات ستادی را بیان می
 

 های مطرح نامه رههایی از  نمونه
 برژنف نامه ره

تواند مغایر با منافع و امنیت  حاکمیت هر کشور سوسیالیستی نمی»کرد که  بیان می نامه رهاین 

 (2931کرامر، )«کشورهای دیگر سوسیالیستی یا نهضت انقالب جهانی باشد.

، نظریه و دیدگاهی را در حوزه سیاسی مطرح نموده است که مشتمل بر نامه رهبرژنف در این 

اصول بنیادین و خطوط کلی بوده و از طرفی، مبین ایدئولوژی سوسیالیستی است. او همچنین، 

خط مشی و چگونگی عمل کشورهای سوسیالیست را هم تعیین نموده و به نوعی کشورهای یاد 

برژنف مربوط به حاکمیت کشورهای سوسیالیستی و منافع  نامه رهشده را راهنمایی نموده است. 

 راهبردی آنهاست.
 ترومن نامه ره

و بر این پایهه   هری اس ترومن مطرح شد آمریکاتوسط رئیس جمهور  2300در سال  نامه رهاین 

ی آزاد و دمکراتیهک و کشهورهای   دنیا اکنون به دو بخش تقسیم شده اسهت، کشهورها  » بود که

باید به همه مخهالفین کمونیسهم بهرای آزادی     آمریکاغیرآزاد و غیردمکراتیک کمونیست. اکنون 

براساس این دکترین، جهان به دو قطب کشورهای آزاد و کمونیسهت تقسهیم شهد.    « کمک کند.

 غیرکمونیسهم و  ترومن، جهان بهه دو قطهب کمونیسهم    نامه رهدر . این آغاز اعالم جنگ سرد بود

و کشهورهای غیرکمونیسهم را آزاد و    غیردمکراتیهک او کمونیسهم را معهادل    تقسیم شده اسهت. 

برژنف، ایدئولوژی غیرکمونیسهم در مقابهل    نامه رهنیز همچون  نامه رهدمکراتیک می داند. در این 

توری دیهدگاه خهود را در قالهب دسه     آمریکاایدئولوژی کمونیسم قرار گرفته است. رئیس جمهور 

باید به همه مخهالفین کمونیسهم بهرای آزادی کمهک کنهد( و بهه        آمریکا)اکنون  کند میمطرح 

های حکومتی را مشخص و راهکاری را بهرای مقابلهه    عبارتی، خط مشی و چگونگی عمل دستگاه

شکل گرفت و در زمان رئیس  2300ترومن در سال  نامه رهبا تهدید کمونیسم ارائه نموده است. 

 .ی یعنی آیزنهاور نیز در خاورمیانه به صورت ویژه شکل عملی به خود گرفتجمهور بعد
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 مونرو نامه ره

اعالم شد که بر اساس  2119در دسامبر  آمریکاتوسط جیمز مونرو رئیس جمهور  نامه رهاین 

های اروپایی و مستعمرات آنها خودداری و وقوع  های بین قدرت از دخالت در جنگ آمریکاآن، 

کرد  عنوان حرکتی خصمانه تلقی می را به آمریکاهای استعماری در قاره  فعالیتجنگ یا 

، مونرو چارچوبی را مشخص نموده که بر اساس آن عالوه بر نامه رهدر این  .(2937حمیدی نیا، )

ارائه خط مشی کلی حکومت، زمینه ابتکار عمل و تصمیم مستقل برای مقابله و برخورد با 

و نه  آمریکاهای استعماری در قاره  وده است. او وقوع هر جنگ یا فعالیتتهدیدها را فراهم نم

را، به عنوان حرکت خصمانه قلمداد کرده است و به نوعی، قلمرو و حوزه واکنشی  آمریکاکشور 

مونرو، مبنای  نامه رهمشخص نموده است. در  دفاعی کشورش را )فراتر از مرزهای سرزمینی(

 رفتاری در سطوح میانی نیز مستتر است و به حیطه عملیاتی ورود پیدا کرده است.

 یوشیدا نامه ره

شمرد و عقیده داشت  یوشیدای ژاپنی، جنگ جهانی دوم را یک شکست و انحراف تاریخی می

و  آمریکاعامل، عامل اقتصادی است و ژاپن باید بخاطر موقعیت جغرافیایی به  ترین مهمکه 

بریتانیا که دارای فناوری پیشرفته و اقتصاد غنی و روابط تاریخی هستند تاکید نماید. ژاپن باید 

الزم است.  آمریکاباشد و برای مقابله با کمونیسم، حمایت امنیتی  غیرکمونیستمتعلق به حوزه 

 و بریتانیا مریکاآاستعماری های  ژاپن یک کشور نسبتا غربی است تا آسیایی و رویارویی با قدرت

یوشیدا، توجه به عامل منافع اقتصاد بدون  نامه رهنکته بارز در  .(2932صدریا، )عاقالنه نیست 

در نظر گرفتن سایر مالحظات ارزشی و ایدئولوژیکی، سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی و ... در یک 

طلبی است که در حوزه  یوشیدا مبتنی بر فلسفه منفعت نامه رهمحیط رقابتی است. در واقع 

، سمت و سوی توسعه مشخص شده و کلید موفقیت و نامه رهشود. در این  اقتصاد متبلور می

با رویکرد دوری از کمونیسم و روی آوردن بدون قید و شرط  پیشرفت در چارچوب یک نظریه

خرد و  تواند حاصل تجربه یا مطالعه یا و بریتانیا مطرح شده است. این رویکرد می آمریکابه 

یوشیدا، تهدیدهای آینده و چگونگی مقابله با رقیب پیش بینی  نامه رهاندیشه جمعی باشد. در 

 شده است.
 ضاحیه نامه ره

ضاحیه معروف  نامه رهای را مطرح نمود که بعدها به نام  نامه رهگادی آیزنکوت، ژنرال اسرائیلی 

های غیر نظامی را  شد. او معتقد بود که در یک جنگ نامتقارن شهری، ارتش باید زیرساخت
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از ضاحیه، محلی در جنوب بیروت  نامه رههدف قرار دهد تا بازدارندگی افزایش یابد! نام این 

توسط ارتش رژیم صهیونیستی با خاک  1776گرفته شده است که طی جنگ لبنان در سال 

 شود کار گرفته می رژیم منحوس به ن شد. چنین رویکردی در جنگ غزه نیز توسط اینیکسا

نظر از اینکه نشان دهنده افکار،  صرف نامه رهاین  .(1727 )مجمع عمومی سازمان ملل متحد،

دوستانه سران رژیم صهیونیستی است، به عرصه عملیات و تاکتیک  نگرش و دیدگاه ضد انسان

چارچوبی را برای چگونگی عمل نیروهای نظامی این رژیم هنگام  واقع ورود پیدا کرده و در

به عبارت دیگر، آیزنکوت به نوعی زمینه  ؛مواجه شدن با جنگ شهری را ترسیم نموده است

ابتکار و آزادی عمل را برای سربازان صهیونیست فراهم آورده تا در صورت نیاز، به طور مستقل 

، در نامه رهبه عبارت دیگر، این  ؛های طرف مقابل بگیرند ساختبه از بین بردن زیر تصمیم

پشتیبانی از تدابیر سطوح پایین و راهنمایی برای چگونگی عملکرد واحدهای اجرایی ارائه نموده 

 تاکتیکی یا اجرایی نام برد. نامه رهتوان از آن به عنوان یک  بنابراین می ؛است
 سیناترا نامه ره

نامی است که اولین بار توسط گنادی گرسیموف، سخنگوی وزارت خارجه شوروی به  نامه رهاین 

من کار را به شیوه »گوید  ای است که در آهنگش می مزاح بکار گرفته شد. سیناترا نام خواننده

 نامه رهما  نامه رهاکنون »گراسیموف نیز در توضیح سخنرانی شواردنادزه گفت: «. خودم کردم

هر  «گیرد که از چه راهی برود. ابراین هر کشوری به شیوه خودش تصمیم میبن ؛سیناترا است

یی مطرح کرد آمریکاسیناترا را به مزاح در گفتگو با یک شبکه خبری  نامه رهچند گراسیموف 

شود. در واقع، او دیدگاه و باور  معروف یاد میهای  نامه رهولی هنوز از آن به عنوان یکی از 

کشورش را که حاکی از مستقل بودن در اخذ تصمیمات حتی در زمینه ترین مقام  عالی

 چگونگی برخورد و مقابله با تهدیدها بود، بیان کرد.
 استرادا نامه ره

ها حق دارند مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت دولت ثاله    که دولت مبنی بر این ،نامه رهاین 

نونی پنداشهتند از شناسهایی آن خهودداری    را مورد قضاوت و بررسی قراردهند و اگر آن را غیرقا

ایهن نظریهه    .سهازد  کنند؛ زیهرا ایهن عمهل بهه حیویهت و حاکمیهت آن دولهت لطمهه وارد مهی         

ههایی در   ای، پس از وقوع انقالب طی اعالمیه مکزیک وزیر امور خارجه وقت جنارو استرادا توسط

 نامهه  ره. گردیهد اعالم  ،پاناما و بولیوی ،شیلی ،پرو ،برزیل ،آرژانتین در کشورهای 2392های  سال

محور، در حیطه حاکمیت و در واقهع یهک    استرادا نیز محصول ایدئولوژی و تفکر فردی و منفعت

 بیانیه سیاسی است.
  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7
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 پیرامون نامه ره

پیرامون براین پایه است که رژیم صهیونیستی باید با ممالک غیرعرب نزدیک به منطقه  نامه ره 

این  .شوداعراب، موازنه قدرت برقرار  رروابط محکم و دوستانه برقرار کند تا در مقابله با خط

گوریون و الیاهو ساهون مطرح شد، به یکی از راهبردهای رژیم مذکور در  که توسط بن نامه ره

ماهیت و شرایط مقابله با تهدیدهای  نامه رهپردازد. به عبارتی، در این  منطقه خاورمیانه می

 ه یا تئوری مطرح شده است.رو به همراه چگونگی عمل در محیط در قالب یک نظری پیش

 نظامی نامه ره

نها عناصر و نیروهای نظامی فعالیت آشود که بوسیله  نظامی به اصول اساسی گفته می نامه ره

ارائه  نامه ره، آمریکانامه عملیات ارتش  آیین در .دهند خود را در پشتیبانی از اهداف ملی سوق می

ی دیدگاه ارتش است پیرامون آنچه که مبتنی  ی اصول بنیادینی است که بازتاب دهنده دهنده

ها و نبردهایی که  بایست انجام دهد. این اصول منبع  از جنگ بر تجارب گذشته در جنگ می

همیشه یک چشم  نامه رهاند. نکته مهم این است که  تحت شرلیط مختلف به موفقیت انجامیده

تواند به عنوان نقطه آغازین در بیان یک مشکل یا مسئله مطرح باشد.  انداز نیست بلکه می

برای نظامیان زبان مشترکی را به  نامه رهها است.  و روش ها، فنون مشتمل بر راهکنش نامه ره

دهد که  . این موضوع زمانی اهمیت خود را نشان میکند میمنظور ارتباط با یکدیگر ارائه 

اطالعات باید به سرعت و با دقت زیر آتش انتقال پیدا کنند و در سطح جهانی درک شوند. 

ها و نبردهای سخت بدست  ها، درگیری و در طول جنگ ها از دروس برگرفته شده از نسل نامه ره

ی اصول اساسی که نیروهای نظام" نظامی را اینگونه تعریف نموده است: نامه رهناتو،  مده است.آ

 APP-6, Nato) "کنند با استفاده از آنها اعمال خود را در جهت اهداف خود هدایت می

Glossary of Terms and Definitions).  ،را  نامه رهدانشگاه هوایی نیروی هوایی ایاالت متحده

ها،  ها، تاکتیک آن دسته از مفاهیم، اصول، سیاست" تعریف نموده است: به این صورت

سازی و شرفت امور ساماندهی، تمرین، مجهزیندهایی است که الزمه پیو فرآ ها تمرینها،  تکنیک

 .(1772)فرانک،  "گویند نامه ره های تاکتیکی و پشتیبانی است را بکارگیری یگان
 

 شناسی پژوهش روش

پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی است و نتایج آن در پی ایجاد فرهنگ و ذهنیت 

سازان حوزه نظامی با این مفهوم بکار گرفته  مشترک و آشنایی فرماندهان، مدیران و تصمیم

کیفی و با  -های توصیفی شود. همچنین این پژوهش از نوع رویکرد اجرا در دسته پژوهش می

ای و   با مطالعات عمیق منابع کتابخانه شدگیرد. در این راستا تالش  قرار می ای روش کتابخانه
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باشد، درک عمیقی از خصوصیات و  های نظامی در دست می نامه رهاینترنتی که در رابطه با 

شناسی کیفی،  های نظامی در ذهن پژوهشگر شکل گرفته و مبتنی بر روش نامه رههای  ویژگی

ضمن بررسی همگرایی و واگرایی واحد تحلیل )کلمات، جمالت( و با تحلیل محتوای تفاهم یا 

نظامی پرداخته شود. روایی  نامه رههای مطلوب برای یک  همبستگی واحدها، به تبیین ویژگی

گان و پایایی آن با استفاده از معیار قابلیت اعتماد در پی تحلیل محتوا مبتنی بر تأئید خبر

 نامه رهاعمال رفت و برگشتی بین چند خبره نظامی ارزیابی و در ادامه به خصوصیات بارز یک 

 .تبیین شدنظامی 
 

 های پژوهش یافته

پس های مورد اشاره در قالب جدول زیر  نامه رهدر این بخش از مقاله، خصوصیات بارز هر یک از 

بندی شده و همگرایی و واگرایی احتمالی این خصوصیات در  سازی، دسته از تلخیص و فشرده

با رویکرد تحلیل محتوا  نامه رهبرشماری خصوصیات یک  بندی نهایی در قالب ماهیت و جمع

 تبیین گردیده است.

 
   نامه ره( تحلیل محتوا خصوصیات بارز چند نمونه 1جدول )

 نامه رهخصوصیات بارز  عنوان 

 برژنف

 نظریه و دیدگاه است.-2

 حوزه سیاسی -1

 مشتمل بر اصول بنیادین و خطوط کلی است. -9

 مبین ایدئولوژی است.-0

 خط مشی و چگونگی عمل را تعیین نموده است.-5

 راهنمایی ارائه نموده است.-6

 مربوط به حاکمیت کشورها و منافع راهبردی آنهاست.-0

 ترومن

 تقسیم شده است. غیرکمونیسمجهان به دو قطب کمونیسم و 

 در مقابل ایدئولوژی کمونیسم قرار گرفته است. غیرکمونیسمایدئولوژی -2

 .کند میدیدگاه خود را در قالب دستوری مطرح -1

 خط مشی و چگونگی عمل مشخص شده است.-9

 راهکاری را برای مقابله با تهدید ارائه نموده است. -0

 مونرو

 چارچوب کلی را مشخص نموده است.-2

 خط مشی کلی حکومت را ارائه نموده است. -1

 زمینه ابتکار عمل و تصمیم مستقل برای مقابله و برخورد با تهدیدها را فراهم نموده است.-9

 را مشخص نموده است. قلمرو و حوزه واکنشی دفاعی -0

 ورود پیدا کرده است.(به حیطه عملیاتی است )مبنای رفتاری در سطوح میانی  -5
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 یوشیدا

توجه به عامل منافع اقتصاد بدون در نظر گرفتن سایر مالحظات ارزشی و ایدئولوژیکی  -2

 سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی و ... در یک محیط رقابتی است.

 مبتنی بر فلسفه منفعت طلبی است. نامه ره-1

 است.کلید موفقیت و پیشرفت در چارچوب یک نظریه مطرح شده  -9

 ، حاصل تجربه یا مطالعه یا خرد و اندیشه جمعی است.نامه ره -0

 تهدیدهای آینده و چگونگی مقابله با رقیب پیش بینی شده است. -5

 ضاحیه

 دهنده افکار، نگرش و دیدگاه است. نشان -2

 است. عملیات و تاکتیک ورود پیدا کرده به عرصه -1

 نظامی ترسیم نموده است.چارچوبی را برای چگونگی عمل نیروهای  -9

 زمینه ابتکار و آزادی عمل را فراهم آورده است -0

، در پشتیبانی از تدابیر سطوح پایین و راهنمایی برای چگونگی عملکرد واحدهای اجرایی نامه ره-5

 ارائه نموده است.

 سیناترا

 دیدگاه و باور عالی ترین مقام کشور مطرح شده است. -2

 تصمیمات مستقل بودن در اخذ -1

 چگونگی برخورد و مقابله با تهدیدها -9

 استرادا

 محصول ایدئولوژی و تفکر فردی است. -2

 محور است. منفعت -1

 در حیطه حاکمیت است. -9

 سیاسی است. -0

 پیرامون

 ماهیت و شرایط مقابله با تهدیدهای پیش رو تشریح شده است.-2

 چگونگی عمل در محیط بیان شده است.-1

 قالب یک نظریه یا تئوری مطرح شده است.در -9

 نظامی

 اصول اساسی-2

 عناصر و نیروهای نظامی فعالیت خود را در پشتیبانی از اهداف ملی سوق می دهند. -1

 ی اصول بنیادین است. ارائه دهنده نامه ره-9

 ی دیدگاه است. بازتاب دهنده -0

 مبتنی بر تجارب گذشته در جنگ -5

 اند. نبردهایی که تحت شرلیط مختلف به موفقیت انجامیدهمنبع  از جنگها و -6

 همیشه یک چشم انداز نیست. نامه ره-0

 تواند به عنوان نقطه آغازین در بیان یک مشکل یا مسئله مطرح باشد. می -1

 و روش ها است. ها، فنون مشتمل بر راهکنش نامه ره-3

 .کند می، برای نظامیان زبان مشترکی را به منظور ارتباط با یکدیگر ارائه نامه ره-27

ها و نبردهای سخت  ها، درگیری و در طول جنگ ها از دروس برگرفته شده از نسل نامه ره-22

 بدست امده است.

 کنند. نیروهای نظامی با استفاده از آنها اعمال خود را در جهت اهداف خود هدایت می-21

یندهایی است آو فر ها ها، تمرین ها، تکنیک ها، تاکتیک سته از مفاهیم، اصول، سیاستآن د -29

های تاکتیکی و  که الزمه پیشرفت امور ساطماندهی، تمرین، مجهز سازی و بکارگیری یگان

 پشتیبانی است.
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 و پیشنهادات گیری نتیجه

های مورد اشاره، مشتمل بر اصول  نامه رهشود، اغلب  ( مالحظه می2همانگونه که در جدول )

های برژنف،  نامه رهاند. در  مطرح شده  بنیادین و اساسی هستند و به عنوان دیدگاه و بعضا نظریه

برژنف، ترومن، های  نامه رهها تعبیر شده است.  مشی  ای از خط به مجموعه نامه رهترومن و مونرو، 

رمحوری، همگرایی دارند. ارائه راهنمایی، راهکار، و استرادا در اشاره به ایدئولوژی و باو یوشیدا

های مشترک بیشتر  گیری و برخورد با تهدیدها از ویژگی سازی و تصمیم چگونگی تصمیم

های برژنف، ترومن و مونرو و یوشیدا سطح راهبردی آنها  نامه رهکه در  ها است. همچنان نامه ره

 راهکنشینظامی، سطوح عملیاتی و  های ضاحیه، پیرامون و نامه رهمطرح شده است، در 

های  شامل حوزه نامه رههای بکارگیری  بنا به آنچه گفته شد، حوزهاند.  تاکتیکی( قید گردیده)

شود که قابلیت توسعه و بکارگیری در سایر  فرهنگی، نظامی می-سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

 ها را نیز دارد. حوزه

ها،  مشی ای از اصول بنیادین، خط را به مجموعه نامه رهتوان  بندی نتایج تحقیق می با جمع 

ایدئولوژی( اطالق نمود که از طریق راهنمایی و ارائه راهکار، ) عقایدها و  باورها، نظریات، دیدگاه

نماید. به عبارت  گیران مشخص و معین می سازان و تصمیم چگونگی عمل را برای تصمیم

از فلسفه، اصول و مالحظات معتبر، مشترک، پذیرفته شده  داری به ترکیب معنا نامه رهتر،  دقیق

شود که توسط مقامات رسمی یک کشور در راستای اهداف و منافع  و قابل اجرایی اطالق می

های نظامی، سیاسی، دفاعی، امنیتی،...( در  )سازمان ملی به منظور هدایت و راهنمایی نیروها

)صلح، جنگ یا  الحظات محیطی و نوع شرایطها با توجه به مقتضیات زمانی، م اتخاذ روش

نظامی مبتنی بر اصولی بنیادین  نامه رهتوان گفت که  بنابراین می بحران( بکار گرفته می شود.

 ؛دهد نیروهای مسلح را به هنگام انجام وظایف و عملیات نظامی، جهت میهای  است که فعالیت

هبردی و در سطوح را نامه رهدهد.  شکیل می، ایده کانونی نظامیان را تنامه رهبه عبارت دیگر، 

پردازد و در سطوح پائین عملیاتی و تاکتیکی به تجویز نوع عمل و  بعضا عملیاتی به اصول می

نما تشبیه کنیم؛ جهات  را به یک قصب نامه ره. اگر کند میچگونگی روش انجام آن را تجویز 

ها  جهت فرعی به موابه تاکتیکاصلی )شمال، جنوب، مشرق و مغرب( مانند راهبردها و 

 2هستند.

گیرد،  ( را برعهده میtheatre) نظامی که هدایت نیروهای نظامی در صحنه جنگ نامه رهبه  

هوایی و دریایی در صحنه عملیات را  در سطح راهبردی و آنکه هدایت نیروهای زمینی، نامه ره

                                                           
 محمدی در دانشگاه عالی دفاع ملی هبرگرفته از سخنرانی جناب آقای دکتر محمد شا. 2
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 نامه رهباشد،  ها در میدان رزم می انعملیاتی و آن را که مسئول هدایت یگ نامه رهبرعهده دارد، 

 شود. گفته می تاکتیکی در سطح

، اصول بنیادین، باورها، خطوط راهنما و نامه رهتوان گفت که  نامه می و آیین نامه رهدر قیاس  

ای منسجم از مفاهیم و اصول را برای سازمان ارائه  چاچوب نظری مطرح است که مجموعه

های سازمانی  نامه یعنی اندیشه و علم چگونگی انجام فعالیت ذاتی آییندر مقابل، مفهوم کند.  می

به عبارت دیگر،  ؛گردد ای یا دکترینی سازمانی اطالق می که اصل آن به ماهیت اندیشه

ها در عملیات و اجرای  ها و تاکتیک کارگیری علوم و فنون، تکنیک به چگونگیها  نامه آیین

ای رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی، ها و وظایف واحده اجرای ماموریت

 کنند. و موضوعات ستادی را بیان می آموزشی و ستادی و حل مسائل

 
 پیشنهادها

سنجی شده و در کمی اعتبار  و با استفاده از روشالف( نتایج تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه 

 متون آموزشی و پژوهشی در سطح نیروهای مسلح لحاظ گردد.

نامه وجود دارد، پیشنهاد  ، راهبرد، سیاست و آییننامه رهب( با توجه به تشابهاتی که در مفاهیم 

 شود که تحقیقی پیرامون مقایسه مفهومی واژگان مذکور توسط سایر پژوهشگران انجام شود. می
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