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  دکتریندرآمدي بر 
  و مفهوم چیستی
 و آمـوزه  سیاست، عقیده، اصول ،3آیین ،2مکتب معانی به Doctrina التینی واژه از 1دکترین
ها در جهت تأمین  ها و برنامه کننده اقدام در پشتیبانی از سیاست که هدایت است آمده نظریه

گیـري صـحیح و منطقـی     دن آنها مستلزم درك مقتضیات و تصـمیم اهداف بوده و به کار بر
در  5.اسـت  آمـده  دادن تعلـیم  و گفتن درس معناي در  یونانی زبان در دکترین واژه 4.باشد می

هاي علوم و یا  اصول و قواعدي که در هر یک از شاخه«: تعریفی دیگر از دکترین آمده است
به عبارت دیگر اصول یـک فلسـفه،   . »قاد باشددر میان پیروان یک آیین مورد تصدیق و اعت

 که است این دکترین خصوصیات از.گویند نظام فکري یا سیاست و خط مشی را دکترین می
 گویند می جهت همین به. نیست محض نظري حقایق و است توأم عمل با آن عقاید و اصول
 دکتـرین  و نماید می تفسیر و تبیین و مشاهده دانش؛ که است این دکترین و دانش بین فرق
   6.بندد می کار به و دهد می دستور و کند می حکم

شود که سـطح نظـامی بـه سـطوح      دکترین به دو سطح عمده ملی و نظامی تفکیک می
گردد و کاربرد آن در سطح ملـی، هـدایت قـدرت     استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی تقسیم می

بـه عنـوان مثـال بـه     . صـادي اسـت  ملی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظـامی و اقت 
گیـرد، دکتـرین در سـطح     دکترینی که هدایت سپاه و ارتش در صحنه جنگ را به عهده می

استراتژي و آنکه هدایت نیروهاي زمینی، هوایی و دریایی در صحنه عملیات را برعهده دارد، 
ـ   هـا در میـدان رزم مـی    دکترین عملیاتی و آن را که مسئول هدایت یگان رین در باشـد، دکت

 سیاسـی  مشـی  خط و اقدامات مجموعه معموالّ سیاست در دکترین. گویند سطح تاکتیکی می
 اقـدامات  مشابه و گذارد می برجاي آثاري و بوده ابتکاري جنبه داراي که است مرد دولت یک

                                                
1. Doctrine 

  .552ص ،1370 گستره، تهران، اجتماعى،-علمی اصطالحات فرهنگ بر نگرش و نقد محمد؛  خو، آراسته. 2
  .47ص ،1352 امیرکبیر، تهران، دهقان، کاوه چیست؟، هنر لئون؛ تولستوي،. 3
  .458ص ،1372 سخن، و علم تهران، سیاسی، جامع فرهنگ محمود؛ طلوعی،. 4
  .301ص ،1377 ایران، فردوسی تهران، وثیق، رضا علی فلسفه، انتقادي و علمی فرهنگ آندره؛ الالند،. 5
 انتشـار،  سـهامی  شـرکت  تهران، سجادي، دقصا و نیسی برگ کاظم اجتماعی، علوم و فلسفه نامه واژه جمیل؛ صلیبا،. 6

  .10ص ،1370
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  مؤسسه فرهنگی مطالعات 
 المللی ابرار معاصر تهران و تحقیقات بین

 براي یکی است؛ آمده نوع دو بر دکترین منطق، در 1.نیست دیگر مردان دولت هاي سیاست و
 انتقـال  کار به دیگري و شود می نامیده اختراع یا تحلیل آیین که رود می کار هب حقیقت کشف
 2.است مرسوم تعلیم یا ترکیب آیین به که ـ آن کشف از پس ـ دیگران به حقیقت این

 پنجمـین  مونروئـه  جیمـز  جمهـوري  ریاسـت  زمـان  در بـار  نخسـتین  دکتـرین  اصـطالح 
 3.شد گرفته کار به کرد، حکومت کشور آن بر 1817-1825 سال از که آمریکا جمهور رئیس

  
  راهبرد و دکترین بین رابطه

 ایـن  بـه  رسـمی  طور به را راهبرد آمریکا متحده ایاالت دفاع وزارت. نیست راهبرد دکترین،
 کـاربرد  مـورد  در سـنجیده  نظریـات  از اي مجموعه یا نظریه راهبرد،«: کند می تعریف شکل

 و ملـی  اهـداف  تحقـق  بـراي  همگـرا  و هنـگ هما شـکلی  به که است ملی قدرت ابزارهاي
  4».گیرند قرار استفاده مورد چندملیتی
 ویسـکونت  سپهبد. دهد می ارائه نظامی هاي عملیات براي بنیادي منطقی نظامی، راهبرد
 ــ  انگلیسـی  ارتـش  ستاد مشترك کمیته رئیس و سلطنتی ارتش کل ستاد فرمانده آلنبروك
 توصـیف  شـکل  ایـن  بـه  را نظامی راهبرد هنر وم،د جهانی جنگ زمان ٔیشینهپ در آمریکایی

 بنابر مذکور اهداف ارزیابی سیاسی؛ اهداف از نظامی اهداف از اي رشته استنتاج«: است کرده
 هـر  بـه  دسـتیابی  که هایی شرط پیش ارزیابی همچنین و کنند می ایجاب که نظامی نیازهاي

 در و نیازهـا؛  مقابـل  در بالفعـل  و بـالقوه  منـابع  بـرآورد  است؛ آنها مسلتزم اهداف آن از کدام
 حـال  5».فرآیند این طبق منطقی راهکارهاي و ها اولویت از منسجمی الگوي طراحی نهایت،

 :دهد ارائه نظامی نیروي یک براي مفهومی چارچوبی تا کوشد می دکترین که آن
 )»هستیم؟ که ما«( کند می تعریف را خود چگونه نیرو

 )»کنیم؟ می رکا چه ما«. (چیست آن مأموریت
 )»دهیم؟ می انجام چگونه را کارمان«. (شود اجرا باید چگونه مأموریت

 )»دادیم؟ می انجام را آن چگونه قبالً«( است شده اجرا چگونه مأموریت تاریخ طول در
 بلکـه  است تاکتیک ءجز نه و رود می شمار به عملیات ءجز نه نحو همین به نیز دکترین

 را) تاکتیـک  عملیـات،  راهبـرد، ( جنـگ  سـطح  سه تمام که ستا مفهومی چارچوبی واقع در

                                                
  .458ص پیشین، محمود؛ طلوعی،. 1
  .10ص پیشین، جمیل؛ صلیبا،. 2
  .458ص پیشین، محمود؛ طلوعی،. 3

4. United States Southern Command Strategy 2016. 
www.southcom.mil/AppsSC/files/0UI0I1177092386.pdf, accessed 1-29-2008 
5 . British Defense Doctrine, Edition 3, 2008 



 

 

5 

مؤسسه فرهنگی مطالعات 
المللی ابرار معاصر تهران و تحقیقات بین

بان
آ

 91ه ما 
 

گ
جن

 با 
ران
ای

 در 
 حال

ضر
حا

 در 
ست
د

 
ست
ام ا
انج

 

 بـا  ولـی  کمتـر  حـدي  تـا  و اي حرفه نظامی افسران نظرات و آرا دکترین، .کند می هماهنگ
 نظـر  از کـه  سـازد  مـی  مشخص و کند می منعکس را غیرنظامی رهبران نظرات زیاد اهمیت
 از را یـک  کـدام  و آورد دسـت  بـه  نظـامی  طریـق  از باید یا و توان می را اهداف کدام ایشان
 .غیرنظامی هاي روش

 
 سیاست و بین دکترین رابطه

 را شناسـی  جامعـه  هـا،  دکتـرین  مجـراي  از دارند سعی سیاسی، مختلف تمایالت کلی طور به
 وجود به فوري عمل یک منظور به شناسی جامعه دکترین هر ترتیب بدین. بکشند خود سوي به

 کـه  ها تئوري باید ابتدا دکترین تدوین در 1.شود می وبمحس قانون وضع وسیله و است آمده
 هنوز ولی دارد باور را شان حقانیت و کرده قبول را ها آن ذهن که مجرد هاي اندیشه از اند عبارت

 تجربـی  دالیل با که هایی تئوري از سپس و شوند پذیرفته شود، نمی عمل ها آن به جامعه در
 که مقررات و اصول و مختلف تزهاي مجموعه از گاه آن و آیند وجود به تزها هستند دفاع قابل
 پس دیگر عبارت به. آید وجود به دکترین شود، می عمل بدان و اند گرفته قرار جامعه قبول مورد

 کـه  هـا  دکتـرین  بعضی گاه. آید می وجود به دکترین ها، تئوري کردن عملی و علمی اعتقاد از
 دکتـرین  ماننـد  شوند می پیاده جوامعی در نیز اند دهنش ثابت هنوز علمی لحاظ از شان حقانیت

 تـا  که داشت انتظار سیاست از توان نمی مسلم طور به«: 3بوتول گاستون قول به 2.سوسیالیسم
 چنـین  ایجاد امکان اگر البته( بماند بیکار عملی نتیجه داراي و کامل االجتماع علم یک ایجاد
 از است ناچار سیاست طبعا و است فوري الزامات يدارا عمل زیرا) بپذیریم را االجتماعی علم
 هـاي  اندیشـه  ایجـاد  و تحریک در سیاسی انقالبات اغلب که خصوص به بگیرد، سبقت علوم
 4».است داشته تأثیر تفکر اساسی هاي جنبش آمدن پدید و شناسانه جامعه
 
 ها دکترین مایه درون

 و خـود  درونـی  هـاي  تعـارض  و روانـی  هـاي  گـرایش  معینـی  میزان به ها دکترین سازندگان
 بازتـاب  خـویش  اثـر  در را کننـد  می احساس درون از که را خود جامعه نیازهاي و اشتغاالت

 کـه  اسـت  اي جامعـه  همـان  از کنند می تدوین که هایی دکترین عناصر عبارتی به و دهند می
 ایفـا  را یازهـا ن ایـن  کننـده  ثبـت  یـا  بلندگو نقش تنها اما دارند، می بیان را آن نیازهاي اینان

                                                
  .99-100ص ،1347 شاه، علی صفی تهران، وکیلی، علی شناسی، جامعه گاستون؛ بوتول،. 1
  .408ص ،1377 زرین، تهران، فرهیخته، فرهنگ الدین، شمس فرهیخته،. 2

3. Gaston Bouthoul: 1896-1980 
 

  100-99ص پیشین، گاستون؛ بوتول،. 4
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 مصـالح،  آن بـا  دکتـرین  سازندگان و کند می فراهم برایشان را مصالح جامعه بلکه کنند، نمی
 بـراي  آنـان  اسـتعداد  و شخصـی  نبـوغ . معمار مهندس یک کار مانند. سازند می را ها عمارت
 هـایی  ایـدئولوژي  که است سبب بدین. دارد بسیاري اهمیت موجود، عناصر و عوامل ترکیب

 نظامی و نیرومند ساختار آن از و کند تلفیق باهم را اجزا تا نداشتند باالیی درجه دیشمندان که
 داشت کم را 1مارکس کارل حد در کسی فاشیسم مثالً. اند دیده فراوان زیان بسازند، منسجم

 بـا  منطبـق  درسـتی  بـه  اگـر  هـا  دکتـرین  زیرا. زد فراوان لطمه ها آن توسعه به نقصان این و
 2.شوند می واقع جامعه توسط "دریافت" نوعی معرض در باشند، تماعیاج نیازهاي
 
 دکترین با مرتبط هاي واژه

 واقع در که برد نام باید را ایدئولوژي دکترین، به نزدیک و مرتبط هاي واژه از ایدئولوژي؛. 1
 و کامل تصور یک ایدئولوژي 3.دهند می توضیح را واقعیات که است ها دکترین از هایی مجموعه
 4.باشـد  مـی  آینـده  و حـال  و گذشـته  در باشـد،  بایـد  آنچه و هست آنچه از جهان، از جامعی

 روابط و عمل هاي شیوه که است اي یافته سازمان نسبتا پندارهاي و افکار مجموعه ها ایدلوژي
 و بیـنش  گونـه  هـر  معموال ها ایدئولوژي. کند می معین خود پیروان براي را اجتماعی زندگی
 ایدئولوژي با دکترین تفاوت 5.شمارند می باطل را خود چارچوب از خارج اجتماعی، عمل طریقه

 اصول دکترین در و گذارد می اثر عقاید و آرا در ولی ندارد اجرا ضمانت دکترین که است این در
 ایدئولوژي واژه از متعدد بسیار معانی به توجه با البته. آمیزد می در ذهنی تصورات با اعتقادي
 آمـوزه  یک مقام در ایدئولوژي و عام مفهوم یک معناي در ایدئولوژي بین که است ضروري
 در گاهی و هستند زیادي بسیار ارتباط داراي واژه دو این هرحال به 6.شویم قائل تمایز سیاسی

 .باشد می آن علل از ایدئولوژي از ها برداشت تنوع البته که روند می کار به نیز معنا یک
 بـا  را آن نبایـد  که است آمده هم مکتب معناي به دکترین ها ترجمه ضیبع در مکتب؛. 2
 کـار  بـه  اندیشـمندان  از گروهـی  بـراي  کلمه این. دانست یکی معنی همین به School واژه
 7.آینـد  مـی  هم گرد خود نظرات تایید براي و دارند هم مشابه نظریات و ها تئوري که رود می

                                                
1. Karl Marx: 1818-1883 

  .108-109ص تهران، دادگستر، پناهی، شریعت قاضی ابوالفضل سیاسی، شناسی جامعه موریس؛ دوورژه،. 2
  .475ص ،3ج ،1377 تهران، کیهان، اجتماعی، علوم تطبیقی دایرةالمعارف علیرضا؛ مهر، شایان. 3
  .477ص ،3ج ،1377 تهران، کیهان، اجتماعی، علوم تطبیقی دایرةالمعارف علیرضا؛ مهر، شایان. 4
  .475ص همان،. 5
  

  .171ص ،1385 نی، تهران، دیهیمی، خشایار سیاسی، هاي اندیشه فرهنگ فیلیپ؛ وینر،. 6
  .124ص ،1375 امیرکبیر، تهران، رفتاري، علوم فرهنگ اکبر، علی نژاد، شعاري. 7
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 اصـلی  اندیشه محور یک حول مکتبی هر معموال. رتفرانکفو مکتب یا شیکاگو مکتب مانند
 دنبـال  را آن تفکـر  نحـوه  و ضوابط و اصول پیروانش و شود می تشکیل بنیانگذار، همت به و

 چـه  و. دارد وجود نامرئی ارتباط یک دکترین و مکتب بین شناسی جامعه مکاتب در. کنند می
 خاص دکترین یا و ایدئولوژي با که است هایی نظریه حاصل که هایی دیدگاه و مکاتب بسیار

 تـأثیر  چگـونگی  و شناسـی  جامعـه  و سیاسـت  رابطه مساله طرح امر این و است شده ترکیب
  1.سازد می ضروري را اجتماعی نظریه بر ایدئولوژي

  
 نظامی دکترین
 عمـده،  هـاي  عملیـات  هـا،  لشکرکشـی  در نظامی نیروهاي شرکت چگونگی نظامی دکترین
 اعمـال  راهنمـاي  دکتـرین  ایـن  واقع در .کند می بیان مختصر طور به را اه درگیري و نبردها
 مرجـع  ارچوبهـ چ یـک  دکتـرین، . شـود  نمی تغییرناپذیر و سریع قواعد شامل و است نظامی
 آمـادگی  تسـهیل  و هـا  عملیـات  شدن استاندارد به که است نظامی نیروي کل براي عمومی
 هـدف . دهد می پیوند هم به را تمرین و جربهت تاریخ، تئوري، دکترین، .کند می کمک نیروها

 از مقتـدر  اي بدنـه  حکـم  در نظـام  بـراي  دکتـرین . است خالقانه تفکر و ابتکار گسترش آن
 بـراي  خاصـی  ادبیات و سازد می مشخص را نظامی نیروهاي هدایت روش که است عباراتی
 دهـد  می ارائه ریندکت اصطالح از ناتو که تعریفی .دهد می دست به نظامی رهبران و طراحان

 که اساسی اصول«: کند می بیان طور این است شده اقتباس نیز عضو کشور چندین توسط و
 را کننـد  مـی  هـدایت  خود اهداف جهت در را خود اعمال ها آن از استفاده با نظامی نیروهاي
 2».دارد تفسیر به نیاز عمل در اما است نافذ دکترین این. گویند نظامی دکترین

 اصـطالحی  نظامی دکترین« :کند می تعریف شکل این به را نظامی دکترین اداکان ارتش
 مناسـب  زمان در ارتش که است نظامی دانش و نظرات از اي مجموعه به اشاره براي رسمی

 ٔشـیوه  و نبـرد  بـراي  ارتـش  سـازي  آماده ٔشیوه نبرد، ماهیت دکترین این در. پذیرد می را آن
 که آن از بیش دکترین این. شود می مشخص پیروزي به یدستیاب منظور به نبرد در درگیري
 مـرام  نـه  نظـامی  دکتـرین . دارد تفسیر به نیاز اجرا زمان در و است توصیفی باشد، دستوري
 جـاي  بـه  بلکه دهد می ارائه نظامی هاي دستورالعمل براي فهرستی نه و نهد می بنا را خاصی

 مـورد  در نـه  و جنگ ٔدرباره ارتش تفکر ٔشیوه مورد در معتبري و نافذ راهنماي کوشد می آن
 منظـور  بـه  را نظـامی  دکتـرین  کـه  کوشـند  می نظران صاحب رو این از. باشد درگیري ٔشیوه

                                                
  .25ص ،1369 تهران، سمت، شناسی، جامعه هاي نظریه عباس؛ غالم توسلی،. 1

2. NATO Glossary of Terms and Definitions,AAP-6(V) 
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  مؤسسه فرهنگی مطالعات 
 المللی ابرار معاصر تهران و تحقیقات بین

 را آن حـال  عین در و کنند طراحی روشن و صریح ممکن جاي تا نظامی هاي فعالیت هدایت
 1».باشد پاسخگو گوناگون شرایط در تا سازند فراگیر
 شده، انجام 1948 سال در متحده ایاالت هوایی نیروي هوایی دانشگاه در که اي بررسی در
 هـا،  سیاست اصول، مفاهیم، از دسته آن«: است گردیده تعریف شکل این به نظامی دکترین
 تمـرین،  سـازماندهی،  امور پیشرفت ٔالزمه که فرآیندهایی و ها تمرین ها، تکنیک ها، تاکتیک

 2».گویند نظامی دکترین را است خدماتی و اکتیکیت هاي یگان کارگیري به و مجهزسازي
 ایـن  نظـامی  دکتـرین  مدخل برابر در شوروي، حکومت نظامی ٔساده اصطالحات نامه واژه در

 مـورد  در کشـور  یـک  رسـمی  قبـول  مورد علمی نظریات سیستم«: است شده آورده تعریف
: دارد جنبـه  دو ظـامی ن دکترین... ها آن در نظامی نیروهاي کاربرد و مدرن هاي جنگ ماهیت
 تمـام  شـامل  اجتمـاعی -سیاسـی  ٔجنبـه  3».نظـامی -فنـی  جنبـه  و اجتمـاعی -سیاسی جنبه

 جنـگ  سیاسـی  اهـداف  و اجتماعی هاي پایه اقتصاد، شناسی، روش مورد در که هایی پرسش
 شـامل  جنبـه  ایـن . باشـد  سـازگار  سیاسـی  اهداف با باید نظامی-فنی ٔجنبه و شود می مطرح

 و هـا  شیوه مشخصات و ها آن هاي تمرین مسلح، نیروهاي فنی تجهیز ی،نظام ساختار خلق«
  4.است »کلی طور به جنگ و ها عملیات هدایت ابزارهاي
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