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 چکیده 
 

ز دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و زیباترین صحنه          1جـنگ نامتقارن    های تاریخ   
جنگ میان جبهۀ حق با جبهۀ باطل نیز همواره به شکل نامتقارن            ا پدیـد آورده است    

حلقه این نبرد، عصر ظهور خواهد بود که به پیروزی در جـریان بـوده است و آخرین     
ر این باوریم .نهایی و جهانی جبهۀ حق و نابودی کلی جبهۀ باطل منتهی خواهد شد  ما 

، بدون نیاز به اخذ  ایم  برای اتّخاذ خطوط کلی این نبرد که در آستانۀ آن قرار گرفته            کـه 
ه جست و در این میدان از       تـوان بـه خوبـی از مفاهـیم قرآنی بهر           مـی آن از دیگـران،     

 جدید بشری   های آوری گیری از دستĤوردها و فن     البته بهره همگان گوی سبقت را ربود    
در شرایط  های دینی است که      بـدون هـرگونه قـید زمانـی و مکانـی مورد تأکید آموزه             

 در سپاه   کنونـی پرداختـن به آن امری ضروری و بدیهی است و فرزندان انقالب به ویژه               
 . به طور جدی به آن توجه نماینددبای ن پاسدارا

ا
. ر

ب

 .

ا
 

ک

ای  این نوشتار به کشف مبانی و اصول نبرد نامتقارن در قرآن کریم پرداخته و قطره              
 .ز این دریای بیکران را به تشنگان و مجاهدان طریق حقیقت نمایانده است

 .قرآن، جنگ نامتقارن، راهبرد، تاکتیک، اصول عملیاتی :ها هواژ لید
                                                 

1. Asymmetric warfare 
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 مقدمه 
 دفاعی چهارساله وزارت دفاع     گـرچه نخسـتین بـار مفهوم جنگ درگزارش بررسی         

 مورد استفاده قرار گرفت و دانشگاه پدافند ملی آمریکا          1977آمریکا به کنگره در سال      
  یک فصل کامل را به تهدیدات نامتقارن       1988در برآورد استراتژیک سالیانه خود در سال        

 ، این مطلب از دیر زمان در      )18 ص   1382کـنزی   مجـنگ نامـتقارن،     ( اختصـاص داد  
  دشمن نبرد و ستیز با     بشر در  یاغلب ابنا . تاریخ بشر به اشکال مختلف مطرح بوده است       

 نامتقارن  از تمامی توان خود از جمله فکر و اندیشه، فریب و حیله، بهره جسته و به طور                
 .اند با دشمن خود جنگیده و یا دفاع کرده

نظیر و   الهی و پیروانشان در مقابله با دشمنان خدا بی      یارن انبیا در ایـن میان نبرد نامتق     
ترین متن در بردارنده تاریخ نبرد       قرآن کریم به عنوان برترین و جامع      . آمـوز است   عـبرت 

جنگ و تواند ما را در این عصر  های برتری است که می نامـتقارن،  دارای اصول و تاکتیک    
اینکه در طول    ت یاری رساند، کما    برابر دشمنان انسانیّ   فریب،  در راه ایستادگی و مقاومت در       

 با اعتقاد به اصل     بایست اینک این امت انقالبی می    . هشت سال دفاع مقدس این مهم نتیجه داد       
آور  رعب« و یا    1»ترهیب«و اصل عملیات روانی و دفاعی       ) ونعلَم االَ نتُ اَ وَ(برتری مؤمنان   

کال به  تّصال و اِ  تّچون صبر، توکل، ایمان، اِ    ، بـا کمـک گرفتـن از عناصری هم         2»گسـترده 
و گسترده درمقابل سیل برای دفاعی نامتقارن ... قـدرت الیـزال الهـی، امدادهـای غیبـی و        

 .آمادگی خود بیفزایدهرچه بیشتر بر  ت، صهیونیسم و استکبار جهانیدشمنان انسانیّ

با بعضی از مصادیق    ای از نبرد نامتقارن انبیا همراه        در ایـن مقالـه مختصر تاریخچه      
تـوان از آن اسـتفاده کرد درپرتو آیات قرآن کریم بیان             کـه مـی    آن و همچنیـن اصـولی     

 .گردیده است

                                                 
 ) 60/انفال (»هللادو عَهِون بِرهبُتُ«. 1

 )151/ل عمرانآ(» اکوشرَما اَعب بِفرو الرُّذین کَ الَّلوبِی فی قُلقُنُسَ«. 2
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 های تاریخ بشر نبردهای نامتقارن، زیباترین صحنه
 که یک   استهایی   اب و زیبای تاریخ بشر بیشتر مربوط به صحنه        های جذّ  خواندنی

 ه با ابتکار، خالقیت و نوآوری     دّه وعُ دّعِبرابری  یا یک ملت توانسته است در اوج نا        فـرد 
مقابل  درآیند که    فرد یا ملتی مقدس و قهرمان به شمار می        . حریف خود چیره گردد    بر

 بالقوه  خم نکرده وبا فعالیت و نشاط، تمامی استعدادهای        هـا و موانع قد     امـواج دشـمنی   
 ها هایی از این صحنه    نمونه. دت درآورده و ابتکار را از دشمن گرفته باشن        خـود رابه فعلیّ   

 :توان چنین بیان نمود  را می

که جایگاه قهرمانانی است که     ) Walhalla( قداسـت معبد خدایان ژرمن، وال هاال        
). 13ص،1375،مجموعه مقاالت برگزیده کنگره سرداران    (اند   هـا، کشـته شده     درجـنگ 

و خدایان ) Titans(ها  تیتان) Zeus(خدایـان جنگجو در اساطیر یونانی همچون زئوس   
پوش و مسلح به     کـه همواره زره   ) Mars(» مـارس «و) Pallas(» پـاالس «دیگـر مانـند     

 ).14همان منبع ص (زوبین و سپراند 

) Kamikaze(های ژاپنی  های انتحاری کامیکازه   قداست جنگجویان ژاپنی و مأموریت    
وارد های جنگی دشمن     خـود بـا هواپیما در دودکش کشتی        پـیروزی ملـت    بـرای  کـه 
شدند و بدین وسیله با مرگ خود، موجب انفجار و نابودی کشتی جنگی و خدمه                مـی 

 .  همگی بیانگر این واقعیت است،گردیدند آن می

هی لبنانی که همراه با استماع صدای دلنشین و صوت          اللّ عملـیات استشهادی حزب   
 ها ها و فرانسوی  آمریکایی مقر1362ّآسـمانی قرآن با اتومبیل حاوی مواد منفجره در سال    

هم کوبید و با شهادت خود توانست صدها نفر از نیروهای دشمن را             دررا در بـیروت     
 درپی در جنوب لبنان و امروزه در فلسطین اشغالی         های استشهادی پی   عملیات. نـابود سـازد   

 آوری است که همگی از نوع دفاع نامتقارن به         های زیبا، تحسین برانگیز و اعجاب      صـحنه 
های  ای است از حماسه    برانگیز، قطره  های اعجاب  در نهایت همه صحنه   . آیند شـمار می  
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المقدس و دهها عملیات بزرگ      هشت سال دفاع مقدس همچون نبرد العمیه، فاو، بیت        
 ).ع( است از یم عاشورای حسینی های دفاع مقدس نمی سالهای  عملیاتدیگر و 

 نبرد نامتقارن حق و باطل در طول تاریخ
باطل که همزاد و همراه بشر در طول تاریخ جریان داشته است، کمتر      نـبرد حـق و      

ه دّآنچه مشهود و مشهور است کمی عِ      . به شکل کالسیک و متداول انجام گرفته است       
ـ    ه جبهه حق در مقابل جبهۀ باطل در ظاهر و پیروزی نهایی و حقیقی حق در تمامی          دّو عُ

 .نبردها بوده است

اند در مقابل حاکمان      قرار دارند که همواره توانسته      الهی یدر رأس جبهه حق، انبیا    
هـای گوناگون استقامت کرده و مسیر تاریخ را به نفع حق به              و سـتمگران بـا تاکتـیک      

های زیر که در قرآن کریم هم به     توان به نمونه   در ایـن نـبرد نامتقارن می      . پـیش بـبرند   
 :نوعی از آن سخن به میان آمده است اشاره کرد

  سال مقاومت کند و با ساختن کشتی    950 ،که توانست با عده کم    ) ع(ح  ـ حضـرت نو   1
 ه و مستحکمی که یک جفت از انواع حیوانات و موجودات را در خود جای              الجثّ عظـیم 

 الهی که در اثر معصیت قوم آن حضرت نازل گردید،       داد و در آن طوفـان شدید و عذاب        
 )12-14/قمر. (را به ساحل نجات رساندپذیری از یاران خود دفاع نموده وآنها  بدون آسیب

 شکن تاریخ، شیخ   نبرد بت  ـ نمونـه دیگـر ازجـنگ نامتقارن حق وباطل درتاریخ،          2
توانست از فرصت   » اصل غافلگیری «که با استفاده از      بود) ع(، حضرت ابراهیم   االنبـیا  

سپس با پرستان در شهر استفاده کرده و همه بتها را درهم بشکند و  عـدم حضـور بـت     
 توحید را به اثبات برساند      خود همه مشرکان را محکوم کرده و مکتب        عملـیات روانـی   

 .)58/انبیاء(

 »ونحواریّ«که توانست با استفاده از فدائیان برجسته جبهۀ حق           )ع(ـ حضرت عیسی  3
 ).14/صف(ار پیروز گردد بر کفّ
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مت ـ پـیروزی گـروه طـالوت کـه با عده اندک در مقابل جبهه انبوه جالوت مقاو             4
 ).252-246/بقره(کرده و به پیروزی رسید 

 نبرد نامتقارن حق و باطل در صدر اسالم
  سال کادرسازی و دوران سازماندهی     13پس از   ) ص(بـا ظهور اسالم،  پیامبر گرامی        

و نـبرد فرهنگـی و سیاسـی در مکـه توانسـت، درطی ده سال حضور در مدینه، دهها                    
برخی . نظیر است  د که هر کدام در نوع خود بی       غزوه و سریه نامتقارن را به ثبت برسان       

 :از آنها عبارت است از 

 در سال دوم هجرت برای حفظ اسالم و دفاع از حقوق حیاتی مسلمانان           : ـ جـنگ بدر   1
های قریش صورت گرفت و مسلمانان با آن که نیرویی به استعداد             و خنثی کردن نقشه   

 این نبرد   در). 104، ص 1378،رینصی(یـک سـوم کفـار داشتند به پیروزی دست یافتند            
نفر اسیر   چهـار نفـر از مسـلمانان به شهادت رسیدند و هفتاد نفر از قریش کشته و هفتاد                 

 پیروزی  مسمانان در این جنگ با نفرات کم و امکانات اندک توانستند نخستین           . گشـتند 
 .نظامی را نصیب خود سازند

 االسد  پس ازجنگ احد در حمراء     ـ استفاده از اصل هوشیاری و دقت در دفاع نامتقارن         2
 متوجه شد دشمن مغرور، قصد حمله به مدینه و یکسره ساختن کار اسالم   ) ص(که پیامبر 

) 172/آل عمران (را دارد کـه تـنها با نیروهای شرکت کننده در احد و مجروحان جنگی                
در شب   آنها را تعقیب کرد و با روشن کردن آتش        ) هشت مایلی مدینه  (تـا حمراء االسد     

 .به شکل گسترده و پراکنده، دشمن را به وحشت انداخته و مجبور به فرار ساخت

از روش  ) ص(پیامبر: درجـنگ احزاب  ) جدیـد (ـ اسـتفاده از تاکتـیک نامـتقارن         3
سابقه بود یعنی حفر  ها بی عملـیات مهندسـی رزمـی سلمان فارسی که در تاریخ عرب       

طباطبایی، (  دشمن از آن بهره جستخندق در اطراف مدینه استفاده نمود و درپیروزی بر 
 ).292ص،16تا، ج  بی
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ـ ابـتکار عمـل درصـلح حدیبـیه کـه در حقیقت یک تاکتیک نامتقارن سیاسی به                  4
 همچنین  ).414ص،1، ج 1366یعقوبی،  و 264ص،18ج   تا، طباطبایی، بی (آمد   شـمار می  

فتح ) 301، ص16همان منبع،  ج( اخراج یهودیان همدست دشمن از مدینه      فـتح مکـه،   
 .آید خیبر و دهها مورد دیگر از مصادیق بارز دفاع نامتقارن در صدر اسالم به شمار می

 جهان  بانوی زیباترین نبرد نامتقارن از سوی بزرگ     ) ص(پـس از پیامبرگرامی اسالم      
دریغ و همه    اسالم علیه جبهه نفاق صورت گرفت، آگاه سازی فرد به فرد، حمایت بی            

مظلومانـه و در نهایت مخفی نگاه داشتن محل دفن، نبرد           جانـبه از والیـت، شـهادت        
 .سنگین و نامقارنی بود که تا قیامت علیه جبهه جمود و تحجر به راه انداخت

ـ پـی کـردن شـتر در جَ        ین، قلع و قمع    ل، نـبردهای پی درپی و همه جانبه درصفّ        مَ
السالم،  هالسـالم، نـرمش قهرمانانه امام حسن علی        نهروانـیان در زمـان امـام علـی علـیه          

عاشـورای حسـینی، تداوم این نهضت با نبرد نامتقارن بسیار عمیق و گسترده و پنهان                
السالم، نبرد   در سـبک دعا وتکرار صلوات بر محمد وآل محمد توسط امام سجاد علیه             

 استفاده از    نامـتقارن و نهضـت علمـی فرهنگـی امام باقر و امام صادق علیهما السالم،               
نبرد سیاسی و   ) ع( و حفظ قوا و ادامه نهضت توسط امام کاظم         »هتقیّ«شـیوه کاربـردی     

با دستگاه مأمون،  تداوم مبارزات توسط پیشوای خردسال   ) ع(بسـیار پیچیده امام هشتم    
سازی جبهه حق برای دوران غیبت توسط امام هادی و           امـام جواد علیه السالم و آماده      

یده و گسترده نبرد نامتقارن در صدر       های بسیار پیچ   عسـگری علیهما السالم،  همگی از جلوه       
 ).1381،جعفریان(اسالم است 
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 آخرین حلقه نبرد نامتقارن در جهان 
له مهدویّت، یک عملیات روانی     أتأکـید بر مکتب انتظار، انتظار قدرت اسالم و مس         

 و فرهنگـی برتـر در عصر فرامدرنیته و جاهلیّت اُخری و بربریّت فرهنگ و تمدن غربی    
توانـد اراده و استراتژی آنها را درهم شکسته و آنها را در مقابل مکتب                 مـی  اسـت کـه   

). که براساس شواهد تاحدودی اتفاق افتاده است      (تشیّع و پیروانش به چالش بکشاند،       
تواند ما را در مردمی کردن نبرد نامقارن در          ترسیم چهره واقعی جهان پس از ظهور می       

 .سطح جهانی یاری بخشد
آخریـن نـبرد نامـتقارن مستضعفان در مقابل طاغوتیان که به پیروزی             تقدیم  عـ مـا م  

نهایـی جـبهه حق و نابودی کامل جبهه باطل خواهد انجامید، انقالب بزرگ حضرت                
السـالم خواهـد بـود کـه آن را نـزدیک دانسته،گرچه دشمنان آن را دور                  مهـدی علـیه   

 ).ریباًریه قَعیداً و نَه بَرونَهم یَنّاِ( پندارند می

 گیری از آیات ول دهگانه نبرد نامتقارن با بهرهاص
 ـ نبرد عاشورایی1
ـ « ـ ظُعِمـا اَ  نَّل اِ قُ ـ م بِ کُ ـ قوُن تَ  اَ ٍةدَواحِ شاید بتوان نبرد   ) 46/سبا(»رادی فُ ی وَ وا هللا مثنً  مُ

خدای «: فرماید می) ره(عاشورایی را از این آیه شریفه استنتاج نمود، همانگونه که امام            
که یک موعظه،  فقط من یک موعظه به شما          : فرماید ن آیـه مـی    تـبارک و تعالـی در ایـ       

قیام ... ای که واعظش خداست و آورنده موعظه پیغمبر اکرم است        کنم، یک موعظه   مـی 
 چند نفر از    سیدالشـهداء سـالم اهللا علیه ـ با چند نفر از اصحاب ،            ... کنـید بـرای خـدا     

 بود، اساس سلطنت آن خبیث را       هللا راتشـان قیام کردند، چون قیام      از مخدّ   ارحامشـان، 
 امام خمینی، (» لکن اساس سلطنت را شکستند    . درصورت،  ایشان کشته شدند    . به هم زد  

 :به دشمنان بگو: فرماید می )ص(در آیـه دیگـر خطاب به پیامبر  ). 36ص، 7، ج1372

ـ « ـ  قُ ز دو   ـ بگو درباره ما جز یکی ا       )52/توبه(» نییَسنَا االحدی الحُ  نَصـون بِ  ربتَل یَ ل هَ
 )یا پیروزی یا شهادت(نیکی را انتظار دارید؟ 
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شـهادت را پیروزی شمردن و عاشورایی نبرد کردن، اولین و مهمترین اصل جنگ              
کارکرد عملیات استشهادی که با اعتقاد به شهادت در راه    . آید نامـتقارن بـه شـمار مـی       

شد ه آغاز    در تاریخ معاصر ازجنگ تحمیلی همچون شهید فهمید        .گیرد خـدا انجام می   
 ها را از بیروت    ها و فرانسوی   اهللا لبنان با الهام از آن توانست آمریکایی        وپـس از آن حزب    

 به دنبال . ها را از جنوب آن کشور اخراج نماید         و برای اولین بار صهیونیست     براندبـیرون   
رگی  بز های پیروزی، ها را با الهام ازحزب اهللا گسترش داده        ها این نوع عملیات    آن فلسطینی 

 .را به دست آوردند

 ـ سبک بودن سازمان2

چه بسیار  ) 249/بقره(» رینالصّابِ عَ اهللا مَ   اهللا وَ  اذنِه بِ ثیرَه کَ ئَبت فِ لَه غَ لیلَه قَ ئَن فِ م مِ کَ«
های عظیمی پیروز شدند و خداوند با        هـای کوچکـی که به فرمان خدا بر گروه          گـروه 

 .است) و استقامت کنندگان(صابران 

مطرح » اصل تحرک «ازمان به همراه کیفیت باال و اعتقاد راسخ که در           سبک بودن س  
 توان این نکته و دهها نکته دیگر را می       . شود و در دفاع نامتقارن نقش به سزایی دارد         مـی 

ون رُن صابِ شروُم عِ نکُ مِ نَّاِ«: فرماید می  و در آیـه دیگر     1.از آیـه شـریفه اسـتنتاج نمـود        
 )65/انفال(» ...ینأتَوا مِبُغلِیَ

اگر صد . کنند هـرگاه بیسـت نفر با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر غلبه می      
گردند، چرا که آنها گروهی      نفـر باشـند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند پیروز می             

 .فهمند هستند که نمی
 
 
 

                                                 
های کوچک به صورت نیمه      موسوم به اژدر یعنی استفاده از گروه      ) ljn(تاکتیک نیروی دریایی ژاپن     . 1

 ).2، ص1382جنگ نامتقارن، مکنزی(هاست مستقل و حمله به قلب نیروهای دشمن از همین نوع تاکتیک
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 گرایی و توکل  ـ اصل تکلیف3

ـ  « ل هرکس بر خدا توکّ   ) 2/طالق(» همرُ اَ غُ بالِ اهللاَ نَّه اِ سبُ حَ وَهُ فَ ی اهللاِ لَل عَ وکَّتَن یَ و مَ
 اهللا  قِن یتِّ  مَ وَ«....رساند کند، خداوند فرمان خود را به انجام می        کـند او را کفایـت مـی       

ـ   راه نجاتی برای    هرکس تقوای الهی پیشه کند، خداوند      و) 2/طالق(» ...جاخرَه مَ لَ لیجعَ
و هرکس تقوای الهی ) 4/طالق(سرا  یُهِمرِن اَه مِلَ لاهللا یجعَ قن یتِّ مَ کند وَ  او فـراهم مـی    

 .کند پیشه کند خداوند کار را بر او آسان می

 دهد توصیه  تّصال به قدرت الیزال الهی می     تّکال و اِ  ایـن دسته از آیات که دستور به اِ        
دانسته  ها و آسان شدن کارها را تقوا       بست بـه تقـوا و پرهیزکاری کرده و راه خروج از بن           

 و مأمور »تکلیف گرایی«کلیه آیاتی که در این زمینه وجود دارد، الهام بخش اصل است و 
 .به وظیفه بودن است نه نتیجه

بست، شکست و ناکامی در دفاع نامتقارن در اسالم به  بن: توان گفت  بـه عبارتی می   
هـیچ وجـه وجـود ندارد و در صورت انجام تکلیف، همواره پیروزی و سربلندی در                 

 .هدان راه خداستانتظار مجا

و راه برون رفت از     است  بست گونه را ترسیم نموده       ای کامالً بن   قرآن کریم صحنه  
دهد، آنگاه که لشگریان فرعون با سازوبرگ و نفرات بسیار           آن را بسـیار زیبا نشان می      

که  هنگام طلوع آفتاب به آنها رسیدند، هنگامی       وبه«زیاد لشگریان موسی را تعقیب کردند       
موسی . ما درچنگال فرعونیان گرفتار شدیم: یاران موسی گفتند یکدیگر را دیدند،دوگروه 

» .چنیـن نیست، یقیناً پروردگارم با من است، به زودی مرا هدایت خواهد کرد             : گفـت 
پـس از این بود که فرعونیان در نیل غرق شده و موسی و لشکریانش         ) 60ـ62/شـعرا (

 :فرماید گرایی می در مورد تکلیف) ره(امام . نجات یافتند

خـدا بـه مـا تکلـیف کـرده است که با این مخالفین اسالم و مخالفین ملت اسالم          «
بریم، اگرپیش بردیم که الحمداهللا همه به تکلیفمان         بریم، یا نمی   مبارزه کنیم یا پیش می    

 81       83ن  ـ زمستا25تم ـ شماره فهال س                                



 
 
 
 

 نبرد نامتقارن در پرتو آیات قرآن کریم

 ایم و هم پیش بردیم و اگر هم کشته شدیم به تکلیفمان عمل کردیم، ما چرا                عمـل کرده  
 .)422، ص1373 امام خمینی،( »ا شکست نداریمبترسیم، م

شود هرکس وظیفه خود را بدون       گرایی در نبرد نامتقارن موجب می      اصـل تکلـیف   
ای مادی و   ه ها و اشتباهات و خطاهای دیگران و بدون انگیزه         در نظـر گرفتـن کاسـتی      

. شودای برخوردار     کارها از دوام و استحکام ویژه      تاامـیال دانـی بـه خوبی انجام دهد          
ها و   ت درآمدن استعداد  گرایـی موجب خودجوش شدن افراد و به فعلیّ         اصـل تکلـیف   

 .گردد ایجاد آرامش و روحیه در تمامی نیروها می
ولینا و   مَ وَنا هُ  لَ  اهللاُ بَتَ ما کَ  الّنا اِ صیبُن یَ ل لَ قُ: فرماید قـرآن کـریم در ایـن زمیـنه می         

ـ عَ ـ  فَ ی اهللاِ لَ ـ  المُ لِوکَّتَلیَ دهد مگر   ای برای مارخ نمی    بگو هیچ حادثه  «) 51/توبه(» نونؤمِ
ماست و مؤمنان ) سرپرست(او موال . ر داشته استآنچـه خداوند برای ما نوشته و مقرّ  

ـ        توان نتیجه   ر به ویژه در دفاع نامتقارن که نمی       این تفکّ » .ل کنند بـاید تـنها بـرخدا توکّ
 باالیی  پذیری  قدرت ریسک  دبای بینی کرد و افراد      ها را به طور قطع و یقین پیش        عملیات

 .تواند کارساز باشد داشته باشند، بسیار می
 ـ اصل رعب، روحیه و انگیزه4
» گروه پیمان شکنان مشرک   «آیا از آنها    ) 13/توبه( »وهخشُن تَ  اَ قُّحَ اَ اهللاُم فَ وهُخشُاتَّ«
 .یا اینکه خداوند سزاوارتر است که از او بترسید! ترسید؟ می

ـ  کَ ذیـنَ لَّم ا قیـتُ ذا لَ اِ« ـ   وا زُ رُفَ با انبوه   که ، هنگامی )15/انفال( »دبار االَ مُوهُلَّوَال تَ حفـاً فَ
نهراسیدن از  ). فرار ننمایید ( کافـران در میدان نبرد رو به رو شوید، به آنها پشت نکنید            
 »کمدوّاهللا و عَدوّترهبون به عَ  «دشمن و داشتن روحیه آفندی و هجومی و ترساندن دشمن         

 .آید از اصول مهم جنگ روانی و همچنین نبرد نامتقارن به شمار می، )60/انفال(
 ـ شناخت جنگ روانی دشمن و خنثی سازی آن5

افشـاگری پـی درپـی علـیه دشمنان داخلی، همزمان با اجرای عملیات روانی علیه                
های توبه و    نزول سوره . آید دشـمن خارجـی یکـی از اصول نبرد نامتقارن به شمار می            
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های نفاق و    تـوان در همیـن راسـتا ارزیابـی نمود که در معرفی چهره              مـنافقون را مـی    
 .ر بودبسیار مؤثّ های تخریبی منافقین داخلی همچون عبداهللا ابن ابی حرکت

یکـی ازعوامل شکست عراق درجنگ نامتقارن خود با آمریکا این بود که نتوانست              
را شناسایی کند و    های نفوذی آمریکا      نموده و چهره   یعملـیات روانـی دشـمن را خنث       

 .این به دلیل عدم پایگاه مردمی رژیم عراق بود
 ـ دفاع و نبرد غیر تمرکزی 6

هجرت یکی از اصول مهم اسالمی است که به منظور دفاع از دین خود و خانواده                
توان در   از این اصل می   . و گروه مسلمان در آیات قرآن مورد سفارش قرارگرفته است         

ن در هجرت به حبشه یا      نا همچون اقدام مسلما   ؛تفاده کـرد  دفـاع و نـبرد نامـتقارن اسـ        
امروزه اصل پراکندگی که یکی از مصادیق پدافند غیر عامل به           . مدیـنه در صدر اسالم    

 .باشد آید در دفاع نامتقارن بسیار کارساز می شمار می
 جویی از امدادهای غیبی ـ بهره7

 عرفان، نماز شب و توسل      نقـش دعا، اتصال و اتکال به خداوند متعال، معنویت و          
در نبرد جبهه حق علیه باطل از بدیهیات اولیه است که به دنبال آن امدادهای غیبی فرا                 

اهللا ندِن عِ  مِ الّ اِ صرُا النَّ  مَ وَ« .نماید رسـد و پـیروزی حقیقی را نصیب جبهه حق می           مـی 
ت، خداوند  پیروزی جز از طرف خدا نیس     ) 10/ انفال  و 126/آل عمران (» کیم الحَ زیزُالعَ

 . توانا و حکیم است
) 9/انفال(»فینردِه مُ الئکَ المَ نَ مِ لفِأم بِ کُدمِی مُ نّم اِ کُ لَ جابَاستَکم فَ بون رَ غیثُستَا تَ ذَاِ«

 از پروردگارتان کمک  ) که از شدت ناراحتی در میدان بدر      (زمانی را   ) بـه خاطربـیاورید   (
من شما را با یکهزار از فرشتگان       ): گفت و( خواستید و او خواسته شما را پذیرفت       می

 .کنم آیند یاری می که پشت سرهم فرود می

 ـ جنگ روانی کوبنده قبل از نبرد نامتقارن 8

  قبل از فتح مکه:الف
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  بزرگترین شخصیت  ،السالم اهللا سورۀ برائت و اعالم آن توسط علی علیه         نزول بدون بسم  
 با عبارات   ،)3/توبه(حج اکبر   نی  یعترین زمان     در مهم  ،)ص(جهان اسالم پس از پیامبر    

و افشای پیمان شکنی وعدم     ) 5/توبه(  اسارت، کمین    همـراه با تهدید به قتل،      1کوبـنده 
پلید و نجس معرفی    ) 12/توبه(تهدید به کشتن سران کفر    ) 10/توبه(بندی مشرکان    پای

ه ر مؤمنان به جنگ و جهاد و کمک ب         ترغیب و تشویق مکرّ     ،)28/توبه( کـردن مشرکان    
  2.رزمندگان و شاید اغلب آیات این سوره را بتوان در همین راستا ارزیابی نمود

  قبل از اخراج یهودیان:ب
 :فرماید برای تحقیر و سرکوب آنان می

 مگر به ریسمانی از جانب خدا        است هرجا یافته شوند مُهر خواری بر آنها خورده       «
 . تمسک جویند  )دگی به مسلمانان  پناهن(ویا به ریسمانی از جانب مردم       )  اسالم پذیرش(

 » . استآنها به خشم خدا دچار شدند و مهر بیچارگی بر آنها زده شده
 افشاگری: 9

  جنگ روانی و افشاگری    ،علیه ستمگران که  دهد   قرآن به مؤمنان و ستمدیدگان اجازه می      
 :فرماید کند و می  و محبوب خدا معرفی میداند میکنند و این عمل را صالح 

ـ ال یُ   کردن سخن   خداوند علنی  )148/نساء(» ملَن ظَ  مَ ول االّ  القَ نَوء مِ هربا لس  اهللا الجَ  بحِ
 .کسی که بر اوستم رفته باشددرمورد را دوست ندارد مگر ) دیگران(ی بدی  درباره
السالم را   قرآن کریم جریان غدیر و معرفی امام علی علیه        : ـ تحکـیم نظام امامت    10

 :  فرماید کند و می ان معرفی میعامل یأس و نومیدی دشمن

 امروزه کافران  )3/مائده(» ون اخشَ م وَ وهُشخَال تَ م فَ کُن دینِ روا مِ فَ کَ ذینَ الَّ سِأِوم یَ لـیَ اَ«
از این اصل نتیجه    .  بنابراین از آنها نترسید و از من بترسید        .از آییـن شـما نومید شدند      

                                                 
و احصروهم و اقعدوا لهم     فاقتلوا المشرکین حیث و جدتموهم و خذوهم        ) 1/توبه... ( اهللا و رسوله   نَیـراؤن مِ  .1

 )5/توبه... (کل مرصد
 . به بعد290، ص7 نمونه ج  تفسیر،1363برای تفسیر آیات فوق رک به جمعی از نویسندگان، .  2

 84    83 ـ  زمستان 25 هفتم ـ  شماره لاس           



 
 
 

 نبرد نامتقارن در پرتو آیات قرآن کریم

 امل موفقیت در نبرد نامتقارن است گیریم نظام پیشرفته والیی و تقویت آن بزرگترین ع         می
 .که باید از آن بهره جست

 گیری  نتیجه
 به منظور  درشرایط کنونی انقالب،  کاربست راهکارهای زیر      : راهـبردهای استراتژیک  

 :رسد چندان دور ضروری به نظر می ای نه  دفاع نامتقارن در آیندهبرایآمادگی 

  فرهنگی)الف

 فکری به زبان انگلیسی     عد اعتقادی و  ویژه در بُ  ـ گسـترش تبلیغات برون مرزی به        1
و هـدف قـراردادن اراده دشـمن و استراتژی لیبرال دموکراسی ادعایی آنها با ابزارهای     

 .مختلف

افزاری و تولید علم و      ـ اجـرای دسـتور مقام معظم رهبری در راستای جنبش نرم           2
 .شمنپر کردن مجامع علمی جهان به منظور ایجاد تردید در باورهای د

های فکری، فلسفی و اعتقادی و دعوت از اندیشمندان غربی           ـ تشـکیل همـایش    3
 .به منظور ایجاد ضربه و شک و تردید در اراده و باورهای دشمن

عد اجرا به وسیله    عد اندیشه و چه در بُ     ـ مردمـی کـردن دفـاع نامـتقارن چـه در بُ            4
 ... ها، مقاالت و همایش ها،  نظرسنجی

ـ  کـردن مسـأل    ـ مطـرح  5 پروژه گسترده عملیات روانی و      ت بـه عنوان یک    ه مهدویّ
 .استراتژیک در دفاع نامتقارن

های  ـ تأکـید و تبلـیغ غیرمستقیم بر آیات و مفاهیم جهادی و الگوپردازی از سال               6
 .دفاع مقدس

  .های مختلف جامعه ریزی برای جلوگیری و مهار ابتذال و فساد درصحنه ـ برنامه7
ها و در صورت امکان      هـای اینترنتی در سطح نواحی وحوزه       انـدازی سـایت    ـ راه 8
 .های استکباری های بسیج و جنگ اینترنتی با قدرت پایگاه
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  سیاسی)ب
 .ـ اطالع رسانی دقیق و به موقع در مورد اشغالگران1
 یعنی خدمت رسانی و     ؛ والیت های مانـ فعال کردن سه قوه در راستای اجرای فر        2

 .پاسخگویی مسئوالن
ع فهای بدبینی مردم به نظام و مسئوالن از طریق مبارزه با مفاسد و ر              ع زمینه ـ رفـ  3

 .ظلم و فساد و تبعیض
 ـ دیپلماسی فعال و قدرتمندانه با رعایت سه اصل عزت، حکمت و مصلحت4
 .وری از حج و عمره در راستای بیداری افکار عمومی مسلمانان ـ بهره5
گردی و جهانگردی به منظور تحقق اهداف       ـ اسـتفاده غیرمستقیم از سازمان ایران      6

  .نبرد نامتقارن
  نظامی)ج
اهللا در سطح جهان و سازماندهی و تقویت آنها با رعایت            های حزب  ـ ایجاد هسته  1

 .اصول عزت، حکمت و مصلحت
 .ـ بررسی راهکارهای ایجاد ناامنی و بحران برای نیروهای بیگانه در منطقه2
 با حمالت شیمیایی   های امداد رسانی، مقابله    زمینهضروری در    های نظامی  آموزشـ  3
 .های پارتیزانی در سطح ارتش بیست میلیونی جنگ
ق ارتش بیست میلیونی و تجهیز و تقویت همه         ـ توجه و اهمیت مضاعف به تحقّ      4

  .جانبه آن
 .ریزی در راستای کارآمدی بیشتر نیروی قدس در سطح جهان ـ برنامه5

 با دشمن به ویژه در مسأله        جای موضع انفعالی در مقابله     به خـاذ موضع آفندی   ـ اتّ 6
 .افغانستان و عراق
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 فهرست منابع
 .ـ قرآن مجید1

،چاپ حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیهم السالم       ،  )1381(ـ جعفـریان، رسـول    2
 .ششم، انتشارات انصاریان قم

 .ظیم و نشر آثار، تهران، مؤسسه تنصحیفۀ نور، )1372)(مرحوم امام(اهللا  ـ خمینی، روح3

ای از اندیشه و     ، گزیده آیین انقالب اسالمی  ،)1373(،)مـرحوم امام  (اهللا   ـ خمینـی، روح   4
 .، تهران)ره(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(آراء امام خمینی

 .، چاپ دوم دفتر تبلیغات اسالمی قمفروغ ابدیت، )تا بی(ـ سبحانی، جفعر5

، چاپ اول، جامعۀ    18و  16 عربی، ج  تفسیر المیزان ،  )تا بـی (حسـین ـ طباطبایـی، محمد   6
 .مدرسین حوزۀ علمیه قم

 .مجموعه مقاالت، )1375( هزار شهید استان اصفهان،23ـ کنگرۀ بزرگداشت سرداران و 7

، مبحـث اعجاز،چـاپ چهارم مؤسسه       علـوم قرآنـی   ،  )1381(ـ معرفـت، محمدهـادی    8
 .فرهنگی التمهید قم

،چاپ اول، ترجمه عبدالمجید حیدری و محمد جنگ نامتقارن، )1382(ـ مکنزی، کنت،9
 .تمنایی، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی، تهران

، 1،ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ج      تاریخ،)1366(یعقوب،   ـ یعقوبـی، احمـد ابـن ابـی        10
 .چاپ پنجم شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران

 علی   ، ترجمه حسین  تاریخ تحقیقی اسالم  ،)1382(وی، محمـد هادی،     ـ یوسـفی غـر    11
 .، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم3و2عربی، ج
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