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 سجاد جلیلیان2
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  چكیده

. او شناسندیبشر م خیتار یبزرگ و نابغه نظام ستیاستراتژ کی عنوانبه را ناپلئون نظراناز صاحب یاریبس

. مبارزات او اساس دیخود جلب نما یرا به مبارزات جنگ انیتوانست تمام اروپا را تصاحب و توجه جهان

هام ال یو هاییهنوز از استراتژ یاز تفکرات نظام یاریقرار داده و بس ریرا در جهان تحت تأث یآموزش نظام

مختلف  هایاز جنبه یاریمتأسفانه بس یول ردپذییصورت م یاریبس هایاساس ساالنه پژوهش نی. بر ارندگییم

 یضرور یآن را امر لیو تحل یجهت معرف یشده که ضرورت پژوهشمغفول واقع یدر روش مبارزه و

توپخانه  نظام وسواره نظام،ادهیناپلئون در سه بعد پ ینظام یژاسترات لی. هدف از پژوهش حاضر، تحلاندنماییم

اساس  نیبزرگ است. بر ا یدر نبردها ینظام ییدر دوران شکوفا یعنی یالدیم 1815تا  1800 هایسال نیب

منبع  عنوانبه ینترنتیا یهاتیکه از منابع کتابخانه و سا باشدیم یلیو تحل یفیروش نگاشته حاضر از نوع توص

 بندیدر سه دسته توانیناپلئون را م ی. استراتژ1آن است که  انگریپژوهش ب یهاافتهیشده است. استفاده یصلا

. ناپلئون از 2بوده و  یمتعدد یهارشاخهیز یداد که هرکدام دارا یو تدارکات جا یروان-یروح ،یدانیم یکل

 یدارا یکل یدر نگاه ینموده است ول یرگیهدر جنگ به تناظر بهر یروزیپ یخود برا هاییهرکدام از استراتژ

او  یستراتژا ترقیدق نییتب یاز اشتباهات او برا یتعداد حالنیبوده است که باا ریپذانعطاف یروش جنگ کی

 قرار گرفت. ییمورد شناسا
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 مقدمه
 نامهیصورت مختصر به زندگ تا به میناچار اش،ینظام یهایشناخت بهتر ناپلئون و استراتژ یبرا

در کرس  متولد شد، او م. 1769اوت  15( در .م1821تا  1769. ناپلئون بناپارت  )میاو اشاره کن

  نیبر یبه مدرسه نظام م.1784در سال  سیدر پار یقبل از رفتن به مدرسه نظام یسالگ 9از سن 

 ایدوران حرفه یبا درجه ستوان فرع یسالگ 16فرانسه( رفت و در سن  یدر شمال مرکز یر)شه

 یبه درجه ستوانم. 1789خود را در ارتش آغاز نمود و قبل از شروع انقالب فرانسه  در سال 

واسطه استعفا و مهاجرت  اول انقالب به یها(. در سال103-100: 1397)هابسبام،  افتیارتقا 

 یو عیسر شرفتیپ یبرا طیشرا اش،یهوش و ذکاوت ذات نیارشد و همچن سراناز اف یاریبس

را به  یبا فتح تولون  توجه مل م.1793و در سال  افتی شیمرور افزا. نقش او بهدیگرد لیتسه

نقش  کیاو در قامت  گریبار د م.1795و در اکتبر  دیرس یتانیخود جلب کرد و به درجه کاپ

تا  کندیم یخود رهبر انیرنظامیغ هیرا عل یدولت یروهایکه ن شودیمشاهده م یاسیبرجسته س

 نی(. بناپارت با ا139: 1397 ن،یرا سرکوب کنند )کورز سیدر پار  ریطلبان وندمشورش سلطنت

نقش  کیکه اساساً  یخود در نقش یوطنان فرانسوهم هیاقدام نشان داد که در استفاده از ارتش عل

انقالب  میخود را به رژ یوفادار نی. او همچندهدیراه نم دبه خو یدیضد شورش بود، ترد

 یه فرماندهرتبه ابتدا ب عیسرعت با ترفو پل باراس  به  رهیمدئتیفرانسه ثابت کرده و در دوران ه

 یتیمنصوب شد؛ موقع ا،یتالیارتش خارج از ا یبه فرماندهم. 1796 هیو سپس در فور یارتش داخل

 رایبانتصاب جسورانه  نینمود. ا جادیا شیجنگ با اتر لیبه دل را یاریبس یهانهیزم شیکه برا

 دیگرد دنیبه شهرت رس یبرا یلیسال سن داشت، دل 26همچون ناپلئون که تنها  یافسر جوان

(Dwyer, 2014, 48-53) 

اذهان ملت  انیگذاشته بود، در م شیکه از خود به نما هاییرشادت لیبه دلم. 1797در سال  او

 نیز با یبه مصر را برا یشده بود و در همان سال لشکرکش یقهرمان مل کیبه  لیفرانسه تبد

به  ایتانیبر ییایدر یروهایتوسط نم. 1798نمود، امّا در اوت  یرهبر ایتانیبر یبردن امپراتور

سال بعد، ناپلئون ارتش خود را  جهینت مغلوب شد و در  لیدر نبرد موسوم به ن  نلسون یرهبر

 شود؛یدوران مربوط م نیاو به هم یاسیس هایتیرها کرد و به فرانسه بازگشت. شروع فعال

مشارکت نمود، م. 1799برومر  در سال  یدر کودتا گرانیو د  سیکه او به همراه آبه س یزمان

از  یمیکودتا نبود و سهم عظ یعامل اصل نیدوم ای نیاول یرخداد که او حتّ یاگونهاتفاق به نیا
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 & Simpson) نفره بودپنج یشورا سی، رئنیبرادرش، لوس ونیخود را مد یینها تیموفق

Jones, 2015) عنوان کنسول اول به« فرانسه یصلح عموم تهیکم» یتوسط اعضا تیو درنها

تسلط ناپلئون بر عناصر  لیدوران به دل نیا (Chandler, 2009: 261). دیمنصوب گرد

که همه  یاست. درواقع زمان یبخصوص تیاهم یهمچون: اقتصاد و اجتماع دارا یرنظامیغ

 قدرت  یهامؤلفه

 امالًکندارد یکه همان فرمانده بر عوامل مذکور کنترل یباشد بازمان یفرمانده نظام کیدر دست 

 .متفاوت است

را  یاصل ماتیعنوان کنسول اول منصوب شد و اساسًا تمام تصماواخر انقالب فرانسه، او به در

 ماتیو آن تصم نمودیمربوط به دولت، ازجمله آموزش، حقوق و اقتصاد اتخاذ م نهیدر هر زم

 یاو زمان یاسیس شرفتیمرحله دوم پ (. 298: 1393کوبان الف، ) شدندیم یروشنگرانه تلق اریبس

 نیرد که بهترک شنهادیبناپارت پ س،یتوسط انگل یفاش شدن نقشه ترور و لیکه به دل دیفرارس

 نیت که ااس یموروث یامپراتور کیبه  یکنسولگر لیمشابه، تبد هایممانعت از توطئه یراه برا

. داعالم ش یامپراتورم. 1804مه  18قرار گرفت و در  رشیناپلئون توسط سنا موردپذ شنهادیپ

 کی داشت و آرزو داشت ایانهیوحش طلبیجاه ،یفرمانده زبده نظام کیعنوان ناپلئون بناپارت به

ه ک پروراندیدر سر م ییایبلکه رؤ شدیاو تنها محدود به اروپا نم طلبیهبزرگ شود، جا تانیکاپ

 .فتح کند زیو خاور دور را ن انهیدورتر تا خاورم یمناطق هایبا اتحاد فرانسو

و شامل  افتیگسترش   بریتا ت  کیکه فرانسه از بالت دیفرارس یبزرگ، زمان ینظام هاییروزیپ

افسر  کیسال ناپلئون از  10شد. در  یهلند، آلمان، دانمارک و لهستان کنون ک،یبلژ ا،یتالیا ا،یاسپان

تعداد  انیم نی(. در ا1073: 1393شد )لوکاس،  لیجهان تبد یفرمانروا نیتوپخانه به قدرتمندتر

است که به  ادیز اریدستور آن را صادر کرده باشد بس ایکه ناپلئون در آن شرکت داشته  یینبردها

 ( اشاره خواهد شد.1ها در جدول شماره )از آن یتعداد محدود

 (Gunther, 1980) های ناپلئونی(: تعدادی از جنگ1جدول شماره )

فرمانده/  نام نبرد )میالدی( سال   طرف محل درگیری 

 مقابل

 فرمانده نتیجه

 ناپلئون  هفرانس پیروزی اتریش ایتالیا 1796 1لودی

                                                           
1  Lodi 
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فرمانده/  نام نبرد )میالدی( سال   طرف محل درگیری 

 مقابل

 فرمانده نتیجه

 ناپلئون پیروزی فرانسه اتریش اتریش 1796 1آرکول

، آندره ناپلئون پیروزی فرانسه اتریش اتریش 1797 2ریوولی

، بارتلمی و 3ماسنا

 4ژوبرت

 ناپلئون و دیگران پیروزی فرانسه عثمانی مصر 1798 5اهرام

 ناپلئون و دیگران فرانسه یروزیپ آلمان اتریش 1800 6مارنگو

 8ژان مورو فرانسه یروزیپ اتریش پروس 1800 7دننهوهنلی

های ائتالف جنگ

 9دوم

ائتالف  اروپا 1802-1789

 دوم

پل باراس، ناپلئون  پیروزی فرانسه

 10و چارلز چهارم

 12ژان الن پیروزی فرانسه اتریش ایتالیا 1800 11مونتبلو

و  14پیر ویلنو شکست فرانسه بریتانیا اسپانیا 1805 13ترافالگار

 15فدریکو گراوینا

روسیه و  اتریش 1805 16استرلیتز

 اتریش

 گرانیناپلئون و د فرانسه یروزیپ

 شلیناپلئون و م فرانسه یروزیپ اتریش آلمان 1805 17اولم

 ین

                                                           
1 Arcol 
2 Rivoli 
3 Andre Massena 
4 Joubert 
5  Pyramids 
6  Marengo 
7  Hohenlinden 
8  Jean Moreau 
9  Second Coalition Wars 
10  Charles VI 
11  Montbello 
12 Jean Lannes 
13 Trafalgar 
14 Pierre Villeneuve 
15 Federico Gravina 
16 Sterlitz 
17  Ulm 
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فرمانده/  نام نبرد )میالدی( سال   طرف محل درگیری 

 مقابل

 فرمانده نتیجه

 2ینا و اورستد 1806 1ینا

 آلمان

 گرانید ناپلئون و پیروزی فرانسه پروس

 گرانیناپلئون و د فرانسه یروزیپ روسیه پروس 1807 3فریدلند

 گرانیناپلئون و د فرانسه یروزیپ اتریش اتریش 1809 4واگرام

 گرانیناپلئون و د فرانسه یروزیپ روسیه روسیه 1812 5بورودینو

اتریش و  الیپزیگ 1813 6الیپزیگ

 متحدان

 گرانیناپلئون و د شکست فرانسه

ناپلئون و میشل  شکست فرانسه بریتانیا بلژیک 1815 7واترلو

 8نی

های ارتش در اشسبک رهبری به شباهتبی که است کاری ناپلئون، زیرکی و هوشمندی توصیف

؛ شود یبررس و های مختلف تقسیمبخش به باید ای است کهنیست و این مسئله خود تحت امر

 را هگذشت هایژنرال هایاستراتژی او. بود روشمند و دقیق جزئیات، با مردی خود ناپلئون زیرا

 ،9اسکندر هایلشکرکشی بارها نمود.می استفادهها آن هایایده از و داده قرارموردمطالعه 

 تنها این موضوع را مرور کرده و را 14کبیر فردریک و 13تورن ،12گوستاووس ،11سزار ،10هانیبال

 Napoleon’s Strategy)دانست می وسعت تاریخبزرگ به  ژنرال یک به شدنلیتبد برای راه

                                                           
1  Jena 
2  Auerstedt 
3 Friedland 
4 Wagram 
5  Borodino 
6  Leipzig 
7 Waterloo 
8  Micheal Ney 
9 Alexander 

10 Hannibal 

11 Ceasar 

12 Gustavus 
13 Tur  enne 

14 Frederick the Great 
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and Tactics, 2022) .متنوع و متعدد هایجنگ در اواندازه به فرماندهان از کمی تعداد 

لی باشد و یکی از عل متفاوت دشمنان و اندازچشم ،وهواازنظر آب توانستمی که داشتند شرکت

 در اندبالاستفاده نشدهقدیمی و  وی یهایاستراتژ هنوزجدید  هایفناوری ظهور رغمعلی که

 عنوانبههای او ها و جنگنظامی مختلف دنیا، استراتژیهای است. در دانشگاه نهفتههمین نکته 

های بسیاری در این راستا است و همچنین ساالنه پژوهش قرارگرفته موردتوجهواحد درسی 

 شدهاقعوهای مختلف مغفول های ناپلئون در جنبهبسیاری از این توانایی متأسفانه. شودیمانجام 

 رسد.ی و تحلیل آن ضروری به نظر میو بر این اساس ضرورت پژوهشی جهت معرف

 ینظر نیمبا

 قیتحق هاینهیشیپ 

وسط شده ت فیتأل هایمربوط به کتاب یعلم هایاز پژوهش شتریخصوص ب نیعمده در ا منابع

دوران؛ روک در  نیا یجنگ راتی. در عرصه تأثباشدیم زبانیسیو انگل یمورخان فرانسو

 یانقالب هایگجن یاقتصاد ریاز تأث ایسهیمقا خچهیتار ،ینسب متیبا تمرکز بر شواهد ق یپژوهش

در سراسر جهان داشته  ایعمده یاثرات اقتصاد هایریدرگ نیکه ادهد یارائه م را یو ناپلئون

 در سرتاسر جهان داشته است یبزرگ یمتیق راتیتأث نیتضاد چن نیکه ا تیواقع نیاست. ا

 یهایریکه درگ هیفرض نیاست و با ا وستهیپهمبه اریبس یالمللنیاقتصاد ب کیدهنده نشان

بارزتر در طول قرن هجدهم شد، سازگار  یبازار کاالها یکپارچگیمانع از ظهور  یستیلیمرکانت

کاال در قرن  یالمللنیب یداشت که هم به ادغام بازارها مدتیاثر طوالن نیاست. جنگ چند

 تیخالق ینظر مقاله او دارا نی. از ا(O’Rourke, 2006)نوزدهم کمک کرد و هم مانع آن شد 

 .باشدیدوران م نیا هنسبت ب دیجد یدیو د

 یها( در کتاب مبارزات ناپلئون در فصول مختلف کتاب خود و با استفاده از نقشهم.1996)  چندلر

. دیمان حیمخاطبان تشر یرا برا یدوره نظام نیاز تحوالت ا یادیمتعدد توانسته است بخش ز

که خود او آن را در  دهدیناپلئون ارائه م یجامع از هنر جنگ یو نقد لیناپلئون، تحل مبارزات

روشن  یاش توسعه داده و به کمال رسانده است. او برابزرگ دوران حرفه ینظام یهایشکرکشل

اً انجام و شخص رفتهیرا که توسط ناپلئون صورت پذ ینظرش هر لشکرکش نمودن سبک مورد
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و هر  کندیم لیوتحلهیشده را تجزبه کار گرفته یهایو استراتژ کندیم یبررس لیتفصبه شودیم

 ,Chandler) کندیاش را آشکار مسوژه ینظام یهادهیا یاست منابع احتمال کنجا که مم

ناپلئون با دشمنانش  هاییریمختلف درگ اتییجز انیکتاب او ب یاصل هاییژگی(. از و1966

 .باشدیم

 ؛یوفرانسه و گسترش افکار فرانس ریتسخ ریهمچون تأث یبه مسائل« ناپلئون هایجنگ» کتاب

از جهان مانند هند  یدر مناطق م.1815-1799 هاییریتجربه درگ ؛ییاروپا یهاواکنش قدرت

دوره  مدتیطوالن ریناپلئون؛ تأث یروزیزودگذر بودن پ لیدال ؛یجنوب یکایهند و آمر ،یغرب

 ترردهدر جهان گست یناپلئون هایجنگ ریدر مورد تأث دیجد یاست و فصل گرفتهموردتوجه قرار

گرفتند  قرار ریتحت تأث ایشدند  ریباشد که زنان در آن درگ یمختلف هایدر مورد روش مطالبی و

(Esdaile, 2014.) 
در نظر  را یناپلئون یهاجنگ خیتار یو گستره جهان راتیاز تأث یوجوه دزه،یکابریم الکساندر

 نی(. بااMikaberidze, 2020)آن قرار دهد  یانداز جهاندر چشم یدرستگرفته و آن را به

 است. یزانگاریو ناچ رتحقیبه نسبت دارانهجانب یکردیرو یکتاب او دارا حال

باتجربه و متخصص  یاسندهیکه توسط نو م.1792-1815انقالب فرانسه و ناپلئون،  یهاجنگ"

سه را فران خیساز در تارمجدد کامل از دوره سرنوشت یبررس کیشده است، نوشته نهیزم نیدر ا

 ستیگسترده و شامل ب قاتی. بر اساس تحقکندیارائه م یو مطالعات نظام خیتار انیدانشجو یبرا

فرد هانقالب فرانسه و ناپلئون منحصرب یهانظر تمرکز بر جنگ مطالعه از نیو ا باشدیم قیدقنقشه 

جنگ  یبرا تریعیوس نهیتا زم کندیم لیوتحل هیتجز یاطور ماهرانههر دو را به یاست. کنل

وهیدوره بر ش نیدر ا یجنگ یهاوهیچگونه ش که نیها و اعلل جنگ یبا بررس یفراهم کند. کانل

اول و  یجهان یهارا که در جنگ ییهاشیگرا گذاشت،یم ریتأث ستمیدر قرن نوزدهم و ب نبرد ی

 ،یانقالب بر رهبر ریهمچون: تأث یدیو موضوعات کل کندیم نییبود، تع صیتشخدوم قابل

 میو رژ یرکتوریانقالب، ترور، دا لیاوا یهادولت یهاکمک حاتیسازمان و تسل ،یاستراتژ

 (.Connelly, 2006) کندیم یررسرا ب یناپلئون
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 لیمتک یبرا ای¬اراده ایاست که ناپلئون هرگز وقت  یدر مورد جنگ« ناپلئون در جنگ» کتاب

ر رساله بزرگ د کیسنت هلنا، امپراتور مخلوع فرانسه درباره  رهیدر جز دیآن نداشت. در تبع

جلد  یرا که برا یکرد و دستور داد مواد ریینظرش تغ انیمورد هنر جنگ فکر کرد، اّما در پا

 ییهاکتاب نیترو مهم نیتراز جالب یکیکه  یکتاب بیترتنیاکرده بود نابود کنند. به یرآوجمع

 ین نظامرهبرا نیترو موفق نیاز مشهورتر یکیشده بود، توسط بود که در مورد هنر جنگ نوشته

ها الس ،یکتاب، برونو کولسون، مورخ نظام نیمطالب ا یگردآور یتمام دوران از دست رفت. برا

 پرداخته است.  گرید یهادرباره مکاتبات ناپلئون و نوشته قیحقبه ت

ناپلئون با درجات  «یاصول نظام»از  یبرخ یگردآور یتالش برا نیازآن، چنددو قرن پس در

اپلئون گنجاندن تفکر ن یمند براسامان یصورت گرفته است؛ اّما تاکنون تالش تیمختلف موفق

کامل  فیط جلد معتبر واحد صورت نگرفته است که هم کیدر  یدر مورد جنگ و استراتژ

 نینظام سنگاو از سواره یتجربه نظام رینظیب باً یتقر فیطن موضوعات و همیتفکر او در مورد ا

 .دیرا منعکس نما

 یاز چه استراتژم. 1815تا  1800است که ناپلئون در دوران اوج خود از  نیا یسؤال اصل واقع در

 نیا او به هاییو چرا استراتژ بردینظام و توپخانه بهره مسواره نظام،ادهیدر سه سطح پ ینظام

 یتژترااست که در ابتدا اس یامر مبتن نیپژوهشگران بر ا یموردتوجه قرارگرفته است؟ سع زانیم

راستا هدف از  نی. در اندینما لتحلی را هاکرده و در وهله دوم آن یو معرف ییناپلئون را شناسا

وجه به . با تباشدیناپلئون بناپارت م یسه منبع قدرت نظام ییر کشف و شناساپژوهش حاض

و با  یخیتار نییو تب یفیپژوهش با استفاده از روش توص نیا شرو،یدر پژوهش پ ینظر کردیرو

 .است شدهانجام ها،داده آوریجمع یبرا یبردارشیاستفاده از ابزار ف

 یمباحث نظر

 یهانظر از ابزارها و روشکه صرف یمیقد یادیبن میبر مفاه یاست مبتن یجنگ هنر تیهدا

 شرفتیهمگام با پ هاکیها و تاکتاگرچه سالح ن،ایاست. عالوه بر  ماندهیجنگ، معتبر باق جیرا

یت باقانسان نسبتاً ثاب یعنیکنترل در جنگ  یاند، عنصر اصلکرده رییطور مداوم تغبه یفنّاور

در  ریعوامل متغ راتیاز تأث یاریخود، بس هایدر نبرد یروزیپ یبرا است. سرداران بزرگ مانده
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ونقل، سالح، امکانات حمل ن،یو زم ییآب و هوا طیشرا هایکیجنگ خود همچون: تاکت

 ادهیخو را پ یهاکیها تاکتو بر اساس آن دادندیرا موردتوجه قرار م یو رهبر هیآموزش، روح

او  یهاکیکتاز تا ینگرش کل کی نییتب ازمندیناپلئون ن یاستراتژ نییتب ی. حال براکردندیم

 .میهست

 کلیات استراتژی نظامی ناپلئون

 پردازیبداهه با سلطنتی )بعد نظامی( ارتش ایساچمه تفنگ همراهی از ناپلئون ارتش هایتاکتیک

 تهاجمی مانور و نفوذ ،سرعتبه خود نبردهای در ناپلئون به وجود آمد. انقالبی )بعد روحی(

 باطاتارت به ترنزدیک هایبال ترجیحاً متخاصم، ارتش هایبال از یکی به معموالً: بود وابسته

 به را ودخ دشمنان و ایستاد دفاعی حالت در استرلیتز در فقط حالنیدرعزد، امّا می ضربه ارتش،

ان سرباز شدید تحرکات با ناپلئونی هایتاکتیک .(Colson, 2015: 121-124)انداخت  دام

 رکیبیت تسلیحاتی حمالت جنگ که شامل؛ میدان سریع حرکت و تمایز است: صیتشخقابل نیز

 مورخان. دشسرنیزه می هایگلوله و برد کوتاه تفنگ شلیک توپخانه؛ ونظام سواره ،نظامادهیپ بین

 غیرعملی زا پس ناپلئونی هایتاکتیک. دانندمی جنگ از خاص نوع این استاد را اول ناپلئون نظامی

 جنگ طول در گسترده کشتارهای به منجر که گرفتند قرارمورداستفاده  همچنان آوری،فن بودن

 .(Luvaas, 2001: 80)شد  پروس-فرانسه جنگ و پروس-اتریش جنگ آمریکا، داخلی

 دفاع برای. کرد ویرانگرشدت به را او هایجنگ که نبود چیزی تنها ناپلئون استراتژیک اهداف

 به 18قرن  اواخرفرانسه  مثلجمهوری  هایدولت آن، رادیکال هایارزش صدور و کشور از

 اریاجب خدمت اروپا مدرن تاریخ در بار اولین برایها آن جهیدرنت .داشتند نیاز بزرگ هایارتش

 تا ربغ در پرتغال از داد که انجام سابقهبی مقیاسی در را هاییجنگها آن کردند و با تأسیس را

 .شنیدند را های اوتوپ غرش صدای اروپا همه شرق، در روسیه

عدادی ت ،هاآنجلوی  کردند و درمی حرکت متقابل حمایت فاصله در مختلف هایسپاه با او ارتش

 کهی. هنگامبودند دشمنان یافتن و ارتش مسئول پیشروی پوششی، مأموران بانظام سواره از

 و ردکمی تصرف را موجود موقعیت مساعدترین پیشرو گارد شد،می شناسایی دشمن موقعیت

مامی پیشرو، تپاسگان  کهدرحالی. کند ایجاد عقبی در ارتش برای مانور محور یک کردمی تالش
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در این میان . شدندمی عمل وارد آن جناحین در نفستازه واحدهای کرد،می خرج را خود تالش

 رد کند ومحدود می را دشمن کرده و ایجاد را ضعف نقاط و پردازدمی کاوش به سبک نظامادهیپ

شد یم آغاز واقعی جنگ و کرد حرکت جلو بهشدت به سبک توپخانه سبک، نظامادهیپ پشت

(Gunther, 1980: 24-26). با سخت و سریع حمالت بر پیروزی که بود باور وی بر این 

 دو ینا یریکارگبه است که با روحیه برتر، استوار داشتن و برتر مانور قدرت از یریگبهره

 کشاندب نبرد به را خود دشمن بتواند که بود راهی دنبال به همیشهفرد  به منحصر استراتژی

Black, 2022: 5-7) .)نانشدشم مقاومت ابزار بردن بین از برای ایوسیله را نبرد بنابراین او 

 دشمن ارتش هایش،لشکرکشی از یک هر آغاز در ناپلئون شدهفیتعر هدف اولین. دانستمی

 جان به را نبرد به رفتن خطر خواستندنمی دشمنانش اگر داشت و را آن نابودی قصد که بود

 هایلشکرکشی تمام در ناپلئون. کردمی جنگ به مجبور راها آن خود مانورهای با بخرد،

. ندک تحمیل دشمن بر را اشاراده تا بود عمل ابتکار حفظ و تصرف دنبال به همواره اش،نظامی

 دشمنان بر ورمان طریق از توانستمیبازهم  بود، بسیار کمتر ناپلئوننیروهای  تعداد که زمانی حتی

 یرد.گ کار به دشمن خط ضعیف نقطه در را خود نیروهای از ایعمده بخش تا بگیرد پیشی خود

 داشت دسترس رد که تجهیزاتی مناسبی و تسلیحات با اساساً  نباید نادیده گرفته شود که ناپلئون

. نمود ولمتح را استراتژی بندی ارتش،تقسیم هایچینش از گیریبهره با شد و مسلط اروپا بر

 شوند یردرگ دشمن با ییتنهابه توانندمی که اندشدهلیتشک جداشدنی قطعات از اکنون ها،ارتش

 ایمحاصره رکاتح در توانندمی لشکرها نیاتعدادی از  .برسند پشتیبانی به ارتش بقیه که زمانی تا

 از جلوگیری برای لشکر از توانمی دفاعی حالت در کهحالیدر شوند، استفاده جناحی یا

 مسئولیت ژنرالی بندی،تقسیم هایتشکل اجرای جهی. درنتکرد استفاده تهاجمی مانورهای

 به نیاز که دقیق بسیار هاینقشه به نیاز همچنین شد، ترمهم بسیار داراندرجه کار و شد ترپیچیده

 از. از ملزومات جنگ محسوب شد داشت، ایجاده هایشبکه و زمین هایویژگی دادن نشان

 ستاد تریاس اساساً او زیرا داد،می نشان را خود نبوغ ناپلئون که بود گرینظامی نوع از این طریق

بر  اتیعملقدرت ابتکار را در  ساخت تاگرفت و این امر وی را قادر میرا خود بر عهده می

 در او .(Colson, 2015: 165)کند  هدایت مؤثرطور به را خود هایارتش عهده بگیرد و
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 دوینت در که کرد استفاده دوران وریفنا و هاسالح از موفقیت با او زیرا بود، موفق نبرد میدان

شاهد  «1ناپلئون عصر» طول در وریفنا نمود، امّاکمک شایانی می او هایتاکتیک و استراتژی

 مانند ،هاآن کوچک یهاسالح ،نظامادهیپ برای نمونه عنوانبه .شدتغییرات گسترده و اساسی نمی

 درتق به طول در توپخانه هایسالح ،حال نیا با داشت، کمی بسیار تغییر سرنیزه، و تفنگ

 قابل تقطعا با توپخانه قطعات در این دوران. کردند تجربه را ایعمده تغییرات ناپلئون رسیدن

 از یکی خانهتوپ بیشتر تحرک همچنین .بود مناسب انبوه تولید برای که شدمی ساخته تعویض

کرها را در لش که کندمی فراهمها سالح برای را امکان این زیرا بود، هاپیشرفت ترینکنندهتعیین

 هاارتش نای اما کرد، استفاده لشکر تشکیالت از ناپلئون اگرچه .کنند همراهی ی مختلفهامسافت

ی که افهمؤلیافتند، همان  افزایششدت به« اجباری سربازی» دلیل به ناپلئونی هایجنگ طول در

 یدائم سپاه نیروها، از زیادی تعداد مؤثر فرماندهیمنظور به ناپلئون. خود او اجرا شد توسط

 ،نظامادهیپ از متشکل که ترکیبی تسلیحات سازمان یک کرد؛ پیاده فرانسه ارتش در را ارتش

 .بود نظامسواره و توپخانه

 بخشید؛ عهتوس را اصلی استراتژیک سیستم دو خود، ارتش تحرک از مؤثر استفاده برای اپلئون

 رکزیم موقعیت استراتژی از گشت،می روبرو عددی برتری داشت نظر ازدشمنی که  با که زمانی

 با وانتمی که بود جایی اینجا. کند تقسیم جداگانه هایقسمت به را دشمن نمود تامی استفاده

 مکان و زمان در ذخیره نیروهایواردکردن  با تا کرد حذف جزئیات با را یک هر کردن، مانور

ینگامه دیگر، سوی از. آورد دست به متوالی اقدامات در را فرانسوی قوای محلی برتری بحرانی،

 از استفاده اب برد تابهره می پوششی مانور از ناپلئون داشتند، برتری تعدادازنظر  هافرانسوی که

 ایعمده بخش کهیدرحال کند، جلب خود ارتش از گروهی به را خود دشمن توجه تاکتیک، این

 طعق هایشپایگاه با را دشمن پیوندهای تا کردندمی حمله دشمن ارتباطی خطوط به او ارتش از

 .کنند

                                                           
1 Napoleon era 
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 برابری یکتاکت و فناوری سالح، از استفاده در او توانایی با نتوانست کسچیه ناپلئون، دوران رد

 تجربه ردنب میدان در آنچه و معلمانش از بلکه نبود، نظامی هایبسیاری از تاکتیک مخترع او. کند

 برد کار هب را خود هایآموخته از بسیاری ناپلئون کرد.بود استفاده مناسب می گرفته وام کردمی

 در ار او هایموفقیت رشته اساس و پایه که کرد اضافه نظامی هایتاکتیک به را خود نظرات و

وده ب «اسلحه در ملت» ظهور طریق از اروپا قاره بر آن تأثیر ی،طورکل. بهکرد فراهم اروپا قاره

 که وریکش با تولید هایتالش چشمگیر افزایش و نیروها انبوه اعزام توانایی داد نشان که است

 و ناپلئون جنگی اصالحات از ترکیبی این .(Gunther, 1980: 97)بود جنگ تالش پشت در

 .داشت روپاا بر ارتش را تأثیر بیشترین که بود خواهد میدان در او نیروهای پشت در فرانسه ملت

ط های مختلف جنگی برای شرایاو در مناطق مختلفی درگیر نبرد بود و ملزم به استفاده از روش

 مختلف محیطی بود.

  در ارتش راهپیمایی شامل این ی بود کهنینشعقب در حرکتی مانور از راهکارهای او یکی دیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در سه بعد مختلف در سه بعد مختلف (: استراتژی ناپلئون بناپارت1شکل شماره )

استرانژی ناپلئون

روانی-روحی

مدال

طمع

ملی گرایی

سخنرانی

شخصیت سازی

جایزه پیروزی

پشتیبانی

حفظ خطوط ارتباطی

حمله به جناحین

نیروی ذخیره

یونیفرم های نظامی

ارتش دائمی

روش تامین آذوقه

میدانی

دور زدن دشمن

تکنیک متمرکز

مانور عقب نشینی

آرایش سه گانه پیاده نظام

حمله به جناین

تکنیک مربع

شناسایی نقاط ضعف

نظم جنگی

توپخانه میدانی

سرعت حمالت



 امیر کریمی، سجاد جلیلیان /...بناپارت ناپلئون ینظام یهایاستراتژ لیتحل 135 

 ترکم زمین، از خارج در زندگی لطف به ناپلئون. بودها آن ارتباطی خطوط روی و دشمن اطراف

 ارتش شد،می منابع قطع بیترتنیابه کهیهنگامبود.  پذیرآسیب مانور این منفی تأثیر برابر در

 توانست انتخابمی او. شود روبرو ناپلئون با و بچرخد اطراف به گردید کهمجبور می دشمن

 کی از بیش با که زمانی همچنین ناپلئون .زمین جنگ توسط مانورهای نظامی هوشمندانه بود

 مرکزی موقعیت یک داشتن نمود باسعی می شدمی روبرو شدهمیتقس دشمنان ارتشی از یا دشمن

 ،داشتمی نگه خود ارتش از کوچکی نسبتاً  بخش با را یکی او. کند جدا هم از را خود دشمنان

 عثبا که داد انجام متفاوتی تفکر با را کار این او .دادمی شکست را دیگر نیروی کهیدرحال

 ناپلئون هایاستراتژی ساده، زبان به. (Ellis, 2014: 3-7)شد  مخالفانش تحقیر و شکست

 به شد،می روبرو ضعف تعدادی با کهیهنگامبود.  دشمن انزوای و زدن کنار عالی، مانور شامل

یدرحال رساند،می آسیبها آن روحیه به و کردمی پرت راها آن حواس کوبید،می حریف جناح

 .گرفتیفرام راها آن ارتباطی خطوط اصلی گروه که

 و گرفتمی دست به را عمل پیشرفته، ابتکار مانورهای طریق از اساس، اواین  رر این اساسب

 یک در را نیروهایش تمام شد،می بیشتر هاآن تعداد از کرد و وقتی نفراتشمی تعیین را نبرد محل

 تا ردکمی تالش مکرراً همچنین او. بشکند را دشمن خطوط تا کردمی ارسال کنندهتعیین نقطه

 و وحشت باعث و کند حملهها آن رهبری و تدارکات ارتباطی، خطوط به و بزند دور رادشمن 

 امکانات دشمن، از اطالع از بود و پس متکی توده و گریپرخاش ،سرعت به او. شودومرج هرج

 درگیر تا دادمی دستور خود اصلی نیروی به و کردیم تعیین زدن ضربه برای را مکان بهترین

 اهیشاهنشپاسگان  و سنگیننظام سواره ذخیره یک هاآن سر پشت و آن پشت در بال دو شوند،

 بخش رب سپس و کردمی استفاده دشمن حواس کردن پرت برای نیرو یک از پس. گرفتندیم قرار

 لعم توانایی نیز گردان و لشکر شکست، هرمی هم در را آن و دیبخشیم برتری ارتش از دیگری

 .داشت را مختلف کارکنان و توپخانه ،نظامادهیپ ،نظامسواره با ییتنهابه

وجه ویژه با ت او. ی در انجام آن تبحر داشتخوببه او که بود کاری نیروهایش بر ناپلئون مدیریت

اخت پرد بر عالوه او. به باال بودن روحیه سربازانش اقداماتی را در این راستا صورت بخشید
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گرفت. در نظر می هایی را نیز برای ایشانپاداش کلیدی نبردهای برای ،هاآن معمولی حقوق

 از دیگر نمود.اهدا می هاآنهای افراد و نه پیشینه ترفیع را بر اساس توانایی درجات همچنین

وحیه ر عالی هایکه این توانایی را داشت تا از طریق سخنرانی نکات مهم وجه کاریزماتیک او بود

 .(Schneid, 2017: 170)برانگیزد  هاآن در را گراییملی حس افراد را باال برده و

 های میدانیهای بخشاستراتژی

 نظامتاکتیک پیاده

 تا دو نتظارا توانستندمی جداگانهطور به که بودند او نظامادهیپ افراد ناپلئون ارتش اصلی هسته

 ناپلئونی پیاده سربازان. کردمی دیتأک سرنیزه از استفاده بر که باشند داشته را اولیه آموزش هفته سه

 و سرعت این. بودند مشهور خود راهپیمایی سرعت همچنین و سرسختانه حمالت ی،چابکبه

 که باری دکمبو دلیل به و داد تشکیل را ناپلئون آمیزموفقیت مبارزات اساس و پایه مانور قدرت

 بزرگ 1یبرکال هایتفنگ گشت. ناپلئونمی پذیرامکان شد،می حمل فرانسوی پیاده سرباز توسط

 نآ در توانستمی نظامادهیپ که کردمی استفاده دشمن خط در سوراخی کردن ایجاد برای خود

 توپخانه بتنس ناپلئون شد،می کمتر فرانسوی سربازان کیفیت و گذشتمی زمان چه هر. کند نفوذ

 ,Crowdy)کرد می تکیه جنگ در بمباران بر بیشتر و بیشتر و دادمی افزایش را خود ارتش

2015). 

 ضروری ارتشی چنین زمان، آن در. بود جهان ارتش نیتربزرگ که ناپلئونی ارتش اساس نظامادهیپ

 اراید همگی اتریش و پروس روسیه، داشت؛ زمین در قدرتمند دشمن چندین فرانسه زیرا بود،

 نیترزرگها بآن زیرا داد تشکیل را ناپلئونی هایتاکتیک پایه نظامادهیپبودند.  بزرگ هایارتش

 شمشیرهاداران درجه و افسران. بودند نوزدهم و هجدهم قرن اروپای اصلی نبردهای تمام در نیرو

 ود و برایش استفاده تیراندازی خط در نظامادهیداشتن پنگه برای توانستمی که کردندمی حمل را

 از که دپوشیمی رنگارنگ نظامی یونیفرم یک سرباز هر ،نظامادهیپ کنترل و فرماندهی به کمک

بودند  قمعل ناپلئون نبرد هایمیدان فراز بر که سیاهی ابرهای میان از حتی است،مشاهده قابل دور

                                                           
1 Caliber 
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 سازمان) نظامادهیپ میدان و خط تشکیل ستون، تشکیل اولیه آرایش سه از نظامادهیپ هایهنگ و

 .(Crowdy, 2015)کردند می استفاده در نبرد (مربع

 بمناس شود،می شناخته سازیستون نام به درازش و باریک شکل دلیل به که آرایش اولین

 رکتح باز میدان یک در دشمن سمت بهسرعت به یا رفتندمی رژه جاده یک در که بود سربازانی

 اب معموالً هاهنگ بود،ها توپ و هاتفنگ برای بزرگی هدف ستون شکل کهیی. ازآنجاکردندمی

 .دادندمی تغییر را خود شکل دشمن، شدن ترنزدیک

 امنظادهیپ یکپارچه خط سه یا دو از شود،می شناخته خط تشکیالتعنوان به که دوم آرایش

 دهدمی اجازه واحد به و کندمی کمک ممکن هایتفنگ بیشتر هرچه ارائه به است، شدهلیتشک

 به را حدوا آتش قدرت و کند کنترل ستون یک به نسبت را جنگ میدان از تریوسیع بخش تا

 از و نیطوال فواصل در ماندن به نیاز دلیل به طوالنی هایصف که شد ثابت برساند اّما حداکثر

 نهمچنی خط تشکیل است و دشوار جنگ، میدان در درختان و حصارها ها،خندق مانند اختالالتی

 شد.مینظام سواره حمالت طعمه

نظام وارهس ضربات برابر در نظامادهیپ از محافظت برای مستطیل یا مربع شکل با سوم، آرایش

 عمرب این. بودنظام سواره به سربازان هایکناره یا عقب نمایش عدم آن هدف و کردمی استفاده

 ردیف 2 تا 1 معموالً و بودند شکل مربعی شکل به که بود شدهلیتشک کوتاهی نسبتاً هایستون از

 عرضم در گرفتن قرار. بودند بیرون سمت به ثابت هایتفنگ و هاسرنیزه با طرف هر در مرد

 یگان. دبو مؤثر کامالً بنابراین و شدمی هامیدان بهنظام سواره حمله از جلوگیری باعث هاسرنیزه

 در رترپذیآسیب و ستون یک از کندتر مربعی مدل اما کند، حرکت مربعصورت به توانستمی

 بود،نظام وارهس از ترنزدیک تهدیدی دشمن نظامپیاده اگر بنابراین بود، توپ و تفنگ آتش برابر

 .کردمی تغییرخط خط به مربع شکل از واحد

 و خط زا ترکیبی شود،می گرفته نظر در فرانسه ارتش تخصص یکعنوان به که چهارم آرایش

ندرت به این ،حالنی. بااشدمی استفاده دشمن نظامادهیپ علیه حمله به دادن فشار برای که ستون

 خط یلتشک شد ومی تصور یرضروریغ مصالحه یکعنوان  به زیرا گرفت،می قرارمورداستفاده 
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 در فرانسه ارتش سازمان .(Griffith et al., 2007)داشت  بهتری نتایج اغلب مربع تشکیل یا

 ملیاتع به قادر که کرد تقسیم هاییگروه به را ودخ نیروهای او کرد؛ زیرا تغییر ناپلئون زمان

 یماییراهپ جداگانهطور به توانستمی سپاه هر بودند و نبرد برای آمدن هم گرد سپس و مستقل

 کپارچهیصورت به ارتش کل که کنند حرکت زمانی از ترعیسر توانستندمی هاآن. بجنگد و کند

 نهمچنی و جنگ میدان در سپاهاستعداد  با فرماندهان رهبری تحت لشکرها کنند و این حرکت

 . بودند مفید راهپیمایی در

 نظامتاکتیک سواره

 از من،دش واحد به شدن نزدیک با شد،می تشکیلقدکوتاه  مردانی از معموالً که سبک نظامادهیپ

 تالش و پراکنده تفنگ آتش با دشمن آسیب رساندن به هاآن وظیفه. رفتندمی جلوتر خود هنگ

 یادهپ گروهان سپس. داشتند کار همین انجام در سعی که بود دشمن جنگجویان راندن عقب برای

 تیراندازی خط در را خود جای و گرفتند سبقت سبک نظامادهیپ از هنگانداز نارنجک و خط

 شانس هترینب و دید بیشترین زیرا بود مهم بسیار اولیه در این میان رگبار. گرفتندمی سر از هنگ

 .(Nosworthy, 2008: 460-480)داشت  دشمن به زدن ضربه برای را

 .داشتند عهده بر جنگ میدان در زیادی هایمسئولیتنظام سواره هاییگان جنگ، دوران این در

 دادند ورا تشکیل می نیروهای انقالب ترینسریع شدند،میسوار اسب بر هاآن که طورهمان

 ودب دشمن نیروهای مکان و قدرت اندازه، شناسایی شامل که دادندمی انجام مختلفی را وظایف

 Napoleon’s)کنند  جلوگیری دشمن توسط کار همان انجام از کردندمی سعی حالنیدرع و

Infantry, n.d). تمرکز دشمن هایارتش کامل نابودی بر خود، اسالف از بسیاری برخالف او 

 کی در قاطعانه راها آن که بود این. نبودها آن کردن بیرون یا دادن شکست فقط داشت و هدفش

 اساس رب مذاکره به مجبور راها نآ و ببرد بین از جنگیدن برای را آنها توانایی بکوبد، هم در نبرد

 اول جهانی جنگ در 1هیگ ژنرال تالش در بعد قرن یک که بود رویکردی این. کند او شرایط

 .شد تکرار جنگیدن توانایی از بیش دشمن منابع بردن بین از برای

                                                           
1 Haig 
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 یک هب شبیه بسیار کرد، فراهم ناپلئون دوران نبرد میدان در را شوک عنصر همچنیننظام سواره

 سریع رسوب و طوالنی مجدد بارگذاری هایزمان کوتاه، مؤثر برد. بود 21 و 20 قرن در تانک

 هبسرعت به توانستندمینظام سواره واحدهای که بود معنی این به صاف سوراخ با تفنگ

 دهایواح. شوند غرق تفنگ آتش با سوارکاران که این از قبل شوند، نزدیک نظامادهیپ واحدهای

 به ملهح با معموالً داشتند، عهده بر را محل در دشمن نیروهای تثبیت وظیفه همچنیننظام سواره

 توانستمین نظامادهیپ یگان اگر. دادندمی پاسخ ساکن نیمه مربع تشکیل با که نظامادهیپ واحدهای

 از یجمعدسته فرار به مجبور و آورده هجومنظام سواره توسط غالباً بگیرد، شکل به حالت مربع

 تا جنگیدندمینظام سواره واحدهای سایر با اغلبنظام سواره واحدهای. شدندمی نبرد میدان

 نیروهای تا ساختمی قادر راها نظام آنسواره واحدهای سرعت. کنند خنثی را یکدیگر اساساً

-فنگت توسط که غلیظی دود در اغلب نبرد هایمیدان این کهخصوص به کنند، غافلگیر را دشمن

 & Haythornthwaite)بود  شده پوشیده شد،می ایجاد 1هویتزر و توپ سیاه، پودر های

Hook, 2013). این زیرا کردند،می محافظت نیز هامارشال و هاژنرال ازنظام سواره هاییگان 

 حرکت جنگ میدان در سریع خیلی احتماالً و شدندیم خود یهااسب سوار معموالً افسران

 .شوند محافظت نظامپیاده توسط تا کردندمی

 زرگیب به نسبت اهداف هااسب زیرا بودند پذیرآسیب توپخانه آتش برابر درنظام سواره واحدهای

 لمتحم زیادی تلفات کردند،می شلیک را توپخانهنظام سواره واحدهای کهیهنگام معموالً . بودند

 زمانی تا معموالً  توپخانه خدمه. کردندمی وارد توپخانه به را کمی تعداد عوض در و شدندمی

 تانهدوس نظامادهیپ واحد یک امن محل به سپس و کردندمی شلیک بودند نزدیکی در سواران که

 ار سر بدون هایمیخ که دهیدنظام آموزشسواره مرحله، این در. کردندمی ینینشعقب میدان در

 خراب ار هااسلحه توپ، دریچه نزدیک لمسی سوراخ به هامیخ این کوبیدن با تا بیاورند خود با

 .(McConachy, 2001)کنند  فایدهبی جنگ میدان در را آن نتیجه در و کنند

 با ذوقهآ از زیادی حجم انتقال یجابه ی،وسطقرون در رایج هایتاکتیک به بازگشت در ناپلئون

. یروها بودو دیگر ن نظامسوارهکرد که ابتکاری برای پشتیبانی می تغذیه خشکی از هایش،ارتش

                                                           
1 howitzer 
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 نیسنگی از او ارتش که بود معنا بدان این اوالً، داشت؛ مزیت دو او جنگی از تدارکات حمایت در

 به تیتدارکا خطوط به را او وابستگی ثانیاً،. بودندرهاشده سنگین  یهاواگن کندی و تدارکات

-Luvaas, 2001: 11)کرد  پذیرترآسیب دشمن مانورهای برابر در را او و داد کاهش فرانسه

12). 

 

 تاکتیک توپخانه

بود و در دوران ناپلئون گسترش یافت  جامانده بهدوران حمالت عثمانی  ی که ازامسئلهدرواقع 

برای تغییر روند جنگ بود که ناپلئون متخصص  هاآنی از ریگبهرهاستفاده از توپ و چگونگی 

 تواندیارتش است، نم کی یاصل یبازو نظامادهیپ کهیاگرچه ناپلئون معتقد بود درحالآن بود. 

تولون  یخود را در استفاده از توپخانه فرمانده یهادهیکند. او ا یستادگیدر برابر توپخانه برتر ا

کرده بود که توپخانه در نقطه حمله متمرکزشده و در تمام خط  دیکه او تأک ییقرض گرفت؛ جا

 شود. پراکنده

. کرد تبدیل ماهری توپچی به را او فرماندهی و هاتاکتیک همچنین و ریاضیات از ناپلئون درک

 ورشش سرکوب برای توپخانه از استفاده با رسید و قدرت به او که بود ارتش از شاخه این در

. بود هزمین این در مبتکر یک او که نیست تعجب جای .گرفت قرار دولت لطف مورد پاریس، در

 از ترسبک سومکی متوسططور به که داد سوق صحرایی هایتفنگ سمت به را فرانسه ارتش او

 شوند جاجاب نبرد میدان درسرعت ها بهسالح شد باعث این بودند؛ بریتانیایی مخالفان هایسالح

  انیمید توپخانه در زیادی تحوالت شاهد ناپلئون دوران .کنند استفاده خود اثر بهترین از و
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 متحرک خانهتوپ از کالسی( شودمی شناخته سبک توپخانهعنوان به همچنین) میدانی توپخانه. بود

 در دقت ک،تحر ی،ریمانور پذ بر تأکید با کند ومی پشتیبانی نبرد میدان در هاارتش از که است

 .(Kiley, 2004: 19-25)یافتند  توسعه سرعت و طوالنی مسافت

 

 

 

 

 

 

 

 ها در ارتش ناپلئونگروه(: نوع حمایت و نسبت هر یک از 2شکل شماره )                   

 ناپلئون 1استراتژیک خطای

 قرار قدرت دو بین که بود مانش کانال آبی کوچک نوار همان بریتانیا با او لمشک نیترزرگب

 به او هایارتش. بود توقف غیرقابل تقریباً خشکی در اولیه، هایسال در ژهیو به ناپلئون. داشت

 رد را میدانی هایژنرال نیتربزرگ از برخی او و بودند دهیدآموزش یخوببه باورنکردنی طرز

ارتش  (.Fisher, 2013)بود  فاجعه یک او دریایی هایلشکرکشی ،حالنی. بااداشت اختیار

طور هب را ینیزم ارتش مسئله نیا و شدیم مغلوب ییایدردریایی ناپلئون اصوالً در نبردهای 

 منجر 2یاارهق ستمیس شکست به منجر که ییجا تا دادیم قرار دیتهد مورد میمستقریغ و میمستق

 (. 51-50: 1393)کوبان ب،  شد

 ،مثالعنوان. بهدش سیاسی متعددی و تاکتیکی استراتژیک، اشتباهات مرتکب ناپلئون عالوه بر این

 هااییاسپانی با غرب در هافرانسوی. بود زمانکی در جبهه چندین در جنگیدن اشتباه، ترینجدی

 .جنگیدندمی هااتریشی و هاپروسی ها،روس با شرق در و هاانگلیسی و

                                                           
 .است راهبرد واژه معادل یاستراتژ واژه 1

2 Continental System 

امپیاده نظ

سواره 
نظام

توپخانه



 1401تابستان، سال چهارم، شماره سیزدهم –جنگ فصلنامه مطالعات  142 

 قبال رد او کرد. سیاست تضعیف هاآندر میان  را صلح امنیت پروس، قبال در ناپلئون شرایط

توانست ای نگرفت، وی با تمرکز بر اروپای قارهنمی نظر را در او کامل نابودی جز چیزی انگلیس

کند می دییأتآمیز بریتانیا این مسئله را آید و تحرکات موفقیت فائقترین دشمن خود بر اصلی

 ناپلئون و بود ماندهیباق ییتنهابه کبیر ی پایانی، بریتانیایهاسال(. در 701-698: 1396)پالمر، 

 ینا مدتی برای اما کند، وارد ایضربه او به دریا در مستقیم اقدام طریق از که بود ناامید هنوز

 مانجا غیرمستقیمطور به است ممکن دهد، انجام مستقیم تواندینم که را آنچه که داشت را امید

 هر هک بودآشکارشده  کامالً آمریکا مستعمرات با جنگ طول در و بودشده شناخته یخوب. بهدهد

 زمان رد اینکه بر مبنی کبیر بریتانیای ادعای از بود، دریایی قدرتهرگونه  دارای که کشوری

 به که هاییآن حتی. بودند ناراضی کند، جستجو نوع هر از را هاکشتی همه دارد اجازه جنگ

 حمل ار انگلیس دشمنان به متعلق کاالهایها آن آیا که ببینند تا دارند تعلق طرفبی هایقدرت

 اتحادی ا،آمریک جنگ پایان در. ببرند بین از را کاالهایی چنین یافتن صورت در و خیر یا کنندمی

 ,.Stoker et al)داشت  ادامه همچنان تمرین این اما داشت، وجود عمل این علیه هاطرفبی از

عنوان هب را هااسپانیا، آن و پرتغال درهای اشتباه مذهبی و سیاسی او سیاست. (100-108 :2008

رون اسپانیا شکافی برای نفوذ بریتانیا به د در اشتباه زمینی کرد و محاصره مطرح ایتازه دشمنان

 ی بود.امپراتور

 فرانسوی مرهمستع یک ناپلئون دیگر اشتباهات ناپلئون، حمله به روسیه تزاری بود. ارتش جمله از

 این زا برخی. بود کرده پیدا مسکو درضدانقالب شکوفایی برای فراریان و گناهکاران و  حال در

 رمندانهن دیگر بسیاری اما بودند، گریخته فرانسه انقالب سیاسی هایشکنجه و آزار از مهاجران

 هنر و دم روسی، اشراف میان در. بودند مسکو بازار به دستیابی دنبال به که بودند تاجرانی و

ی تجاری و اجتماعی متناسبی هامهم فرصتشد و این می تقلید فرانسوی هایسبک از همچنان

 1بزرگ نابودی ارتش. (221: 1390دوالندلن، بود )فراهم نموده  طلبجاه هایفرانسوی برای را

 أسررسیدن در  قدرت به زمان از ناپلئون که بود سیاسی و نظامی فاجعه نیتربزرگ روسیه در

                                                           
1 Grande Armée 
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 راهی باید بودند، مبارزه ادامه به مصمم دشمنانش کهیحال در ناپلئون. امور آن را تجربه کرده بود

 عمناب بر هم و خود عزم بر گواهی هم کرد را کار این او کهنی. اکردمی پیداها آن با مقابله برای

 و بود جنگ مشغول هاجبهه از بسیاری در او درواقع  .(Fisher, 2013)است  اشامپراتوری

 استراتژی هلند و انگلیس پروس، ترکیبی نیروهای 1813 سال بود تا کرده نازک را نیروهایش

اهم ب هایشانارتش که شدند مطمئنها . آنکردند استفاده او علیه آن از و کرده تعیین را ناپلئون

 غلبه هایشنیرو بر و کردند حمله او جناحین به و شوند فتح و شوند تقسیم نتوانند تا جنگندمی

 بهترین از نفر میلیون نیم دادن دست از به منجر روسیه به او حمله .(Hall, 1992) کردند

. نیاورد دست به را خود عظمت هرگز ناپلئون فاجعه،ازآن . پسشد توپ هزار و نیروهایش

 به که ندک متقاعد را الکساندر اول تزار تواندمی سریع، نبرد چند از پس که بود معتقد ناپلئون

 استدرخوها روس کند، اشغال را مسکو اگر که گرفت تصمیم سپس. بازگردد ایقاره سیستم

کی بزرگی ونشد و ش تسلیم تزار گرفت، دست به را مسکو تینها در ناپلئون وقتی اما؛ کنند صلح

 .های پیاپی او وارد آوردیبر پیروز

ری دواج با ماازناسب در روسیه یا ی، استخدام فوشه و تالیران، عدم تبلیغات مامپراتوراعالم 

 دند.قرار دا ریتأثاشتباهات او بودند که فتوحات و استراتژی او را تحت  ازجملهلوییز نیز 

                                

حمله به روسیه

یغفلت از نیروی دریای

نبرد در چند جبهه
اه محاصره زمینی اشتب

در اسپانیا

بال سیاست اشتباه در ق
پروس
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 (: اشتباهات استراتژیک ناپلئون3کل شماره )ش   

 یریگجهینت
 شرایطی هر در که بود، ای العادهفوق شخصیت و مغز دارای که بود مردی شک بدون ناپلئون

 یدهسازمان و کار قدرت دارای او ی. وآورد دست به خود برای را باالیی موقعیت توانستمی

 ایبرنامه از پیروی در تصمیم مسئولیت، پذیرش به تمایل شجاعت، سریع، بینش دقت، عالی،

 از اینها همه با و: داشت  خود رشد باالترین در را سرباز هایویژگی آن، انجام از پس که بود

 یشترب بسیار او ظهور اما. کشد می چالش به را تحلیل و تجزیه که. بود برخوردار نبوغ موهبت

 لئونناپ. است آورده دست به جهان در باالیی جایگاه خود برای که است توانا مرد یک داستان از

 گاهن هاجنبه تک تک به جنگ میدان در او. بود ماهر استراتژیست یک هم و بزرگ جنگجوی هم

 یروهاین به تا گیرند قرار کجا در باید نظام پیاده و نظام سواره توپخانه، که این جمله از کرد،می

 رینظمک هایتاکتیک .غیره و چگونه و کند حرکت جلو به باید ارتش زمانی چه کنند، حمله دشمن

 در نظامادهیپ هایتشکل. بود او ییراهبردها موفقیت اصلی راز ،ناپلئون استفاده مورد جنگی

 زا هوشمندانه استفاده و غیره و نظامادهیپ میدان خط، تشکیل سازی،ستون مانند نبرد یهادانیم

 آموزش هایپایه او مبارزات.غیره و تفنگ توپ، مانند توپخانه و( اسب با مردانینظام )سواره

 ضعف و قوت نقاط به توجه با را هااستراتژی ذکر انی. شاداد تشکیل غرب جهان در را نظامی

 هم هنوز بودن، قدیمیباوجود  او، هایتاکتیک. دادمی تغییر نبرد به نبرد از خود دشمن نیروهای

 ردیف واحدهای قدرت و متحرک جنگ به معتقد او. شود داده تطبیق امروز دنیای برای تواندمی

 یچیز همان این. دهند نمایندانجاممحقق  را اهداف و کنند عمل ییتنهابه توانستند می که بود

 جامان بزرگ مقیاس در نبردهایی است،مثمر ثمر  امروزی مدرن جنگدر  شیپ ازشیب که است

 کوچک، هایدرگیری جنگ اکنون، .آنهاست پایان دهندهنشان دوم جهانی جنگ شود ومی

 یدنیای این. است حریف به کردن فکر از دور و حد از خارج مانورهای تسلیحاتی، هایمسابقه

 دیدته این که آنجایی از. دارد وجود آخرالزمان خطر و تاکتیکی ایهسته هایبمب آن در که است

 لشکرکشی مانند شود، ریزی برنامه آن اطراف در موشکافی و دقت با باید جنگ دارد، وجود
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 ذارد،گمی هایگان موفقیت بر زیادی بسیار وزن امروزی هایدرگیری که آنجایی از .ناپلئون های

 همم متحرک و تجربه متنوع، شجاعانه، یافته،سازمان مجهز، گردان یک در مورد ناپلئون هایایده

 لمهک واقعی معنای به ناپلئون توصیه که ندارد وجود اطمینانی هیچ زیرا است مهم این. است

 ایج به باید است، دسترس در صاعقه وقتی که است جنگ اصل این. نگیرد قرار توجه مورد

 .شود استفاده توپ

شتباهات متعدد تمامی هاروشاو  یی جدید و توانا برای ژنرال های آینده فراهم آورد امّا با انام ا

شد، با سران آینده درس داده با ال ح این فتوحات خود را از دست داد تا از راهی دیگر نیز به اف

ر ریخ دوباره رخ دهد. دی تکرارکرد تا تاشتتورور برابر ها، آدولف هیتلر دبعد اشتتتباه او را دقیقاً

 جملهر گرفت که از اقر لیوتحلهیتجزمورد  هایی از استتتتراتژی وستتتیع ناپلئوننهایت گوشتتته

آمد؛ نقش نیروی دریایی و لزوم داشتتتتن مرز  نائلترین نتایجی که پژوهش حاضتتتر به آن مهم

ست.  شورها با دریا ستاگونهبهدریایی ک ستان توان لکه در در جنگ با ناپلئون ب تنهانه ی که انگل

یانگر آن استتتت که  جهتازآنجنگ جهانی اول و دوم نیز پیروز نبرد باشتتتد. این مستتتئله  ب

شان ستراتژی بی دهندهن سعه نیروهای دریایی نمیبدیل زمینی وقتی وجود یک ا تواند با عدم تو

یار ناپلئون نیز بستت تدارکاتمین همچنین این مستتئله بر تأ .شتتدهنییتع به هدف خود نایل آید

طر را در خگذار بود چون برتانیا با مستتتتعمرات خود در تماس بود ولی فرانستتته این مهم تأثیر

  دید.می

 یقدردان

سخاوتمندانه در اخت شیکه در طول پژوهش، دانش خو یخبرگان توانمند از  نیمحققان ا اریرا 

بزرگواران قرارگرفته  نیپژوهش حاضتتر بر مشتتارکت و دانش ا یپژوهش قرار دادند و استتتوار

 .میسپاسگزار اریاست بس
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