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 پیشگفتار

ی در سطح دنیا نظام یک واستراتژی از مفیدترین کتب کتزو ی سون جنگ هنر نوشتار

 يزمینه در ها کتاب ارزشمندترین از نیزکه در دنیاي امروز  است کیکالساي  بوده و نوشته

سال پیش توسط  2211هنر جنگ در حدود . شود گري محسوب می جنگ و آیین نظامی

 مدت به کتاب نیابه قلم تحریر درآمده است؛  1تزو به نام سون ینیچ و فرمانده سندهینو

ی، امور نظام هايپیروزي درهاي باارزش  توصیه يارائه جهت مناسب راهنماي یطوالن

 شده  ي شناختهاثر نـظامی اولین رساله نیااست.  بودهفرماندهان  و سربازانکاري و نظامی 

ي و مشکالت در زندگی ریدرگراي هر نوع باً بیتقر هاي آن آموزه اما ؛است جنگ دنیاي در

 کاربرد دارند.

هنر جنگ در رأس هفت کتاب برتر نظامی چین بوده و یکی از تأثیرگذارترین متون 

هاي شرق و  استراتژیک در آسیاي شرقی است که تأثیر شگرفی بر تفکرات نظامی ارتش

هاي استراتژیک  غرب داشته است. نوشتار هنر جنگ هنوز هم یکی از تأثیرگذارترین کتاب

توسط سیاستمداران و رهبران نظامی مورد مطالعه قرار که در دنیا  طوري در جهان است، به

تزو مبنی بر نابودي دشمن قبل از جنگ )استراتژي  گیرد و اغلب با نظر سون می

است و به  جنگ یاساس اصول دهنده ارائه مستقیم( موافق هستند. این اثر ارزشمندغیر

یند و پیروز شوند. نما مبارزه چگونه و یزمان چه در دهد که ی مشاوره مینظام رهبران

شود؛  رساله هنر جنگ عمدتاً توسط مفسران و شارحان باتجربه و باتدبیر درک می

طالب کتاب این فرمانده چینی ملزم به داشتن دانش نظامی که درک بسیاري از م طوري به

 و فرهنگ درک تیاهمه ب نیز مورداین  در تجربه نظامی خواننده بی حال بااینخاصی است. 

 دانش فاقد است ممکن لیکن است،واقف بوده  شده نوشتههاي متفاوت متن  دیدگاه

 .ندردا قرار کتاب تخصصی براي فهمیدن مطالبی باشد که مورد هدف

                                                 
 است.وو به معناي استاد و ماهر  تزو و سان تزي، سانتزو، سون این فرمانده معروف به سون  0

www.irebooks.com www.omideiran.irwww.irtanin.com www.irebooks.com



توان  می ياستراتژ قیطر از تنها که تزو این است سون جنگ هنر اصلی يشالوده    

 و قیعم فلسفه از یبیترک جنگ هنر. آورد دست به یواقع يروزیپ و غالب شد ها بر جنگ

تزو  سون. است درستهاي  تاکتیک از استفاده با پیروزي يبرا قیدق جزئیات يارائه

 را جنگ مخالف جنگ بوده و ینظام پردازي يتئور در یطوالن اي رغم داشتن سابقه علی

 کهاست  طلبی صلح داند. این فرمانده مشهور به می ابزار در دست فرمانروایان نیآخر

تصمیمات سیاسی )استراتژي غیرمستقیم( را به تصمیمات نظامی )استراتژي مستقیم( 

 هراست و  جنگ در يروزیپ رايب میرمستقیغ کردیرو در شگامیپ تزو دهد. سون ترجیح می

 مشکالت تمام برباشد خواهد توانست  میرمستقیغ و میمستق کردیرو دوه مسلط بر ک کسی

  .جنگ غلبه کند ناشی از

هاي زیادي در دست  تزو در داخل کشور ترجمه از کتاب هنر جنگ سون امروزه

اند؛  خوانندگان وجود دارد که هرکدام از مترجمان با بیانی خاص به ترجمه این اثر پرداخته

هاي این  عدم آگاهی کافی از مسائل نظامی و مفاهیم استراتژیک در برخی از ترجمه

-ازجمله ترجمه از اشکال نخواهد بود. بدونیز البته نوشتار حاضر ن مترجمان مشهود است

  .جامی اشاره کردتوان به ترجمه دکتر محمدهادي مؤذنهاي دقیق و خوب هنر جنگ می

عناصر و  ،اصول ،ها تزو همه دشمنان و دوستان از تاکتیک بنابر باور خود سون

درست از این اما وي عامل پیروزي خود بر دشمن را در درک ، راهبردهاي او آگاهی دارند

داند. کتاب هنر جنگ  موقع و در زمان خاص از موارد یاد شده می مفاهیم و استفاده به

 اي جنبه بر است که داراي سیزده فصل بوده و هر فصل محرمانه و شاعرانه د،هوشمن کتابی

غیرمنتظره بودن وقوع جنگ، اهمیت فریب و  اصولبر  تمرکز دارد. تأکید کتاب جنگ از

هاي باالي جنگ به نقش  هاي نظامی و سیاسی است و هزینه اتنگ بین سیاستارتباط تنگ

تأکید دارد. موضوعات  کشور و سازمان رزم آن مهم آگاهی داشتن از وضعیت موجود

، در توزیع امکانات ، عدالتبین نیروها و هماهنگی به فرماندهی اصلی کتاب شامل اعتماد

بودن، فریب و انهدام، سرعت عمل داشتن، تمرکز داشتن و اقدامات مخفی ناپذیري و  نفوذ
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است و هدف نهایی نبرد نیز مطیع کردن دشمن بدون جنگیدن  )جنگ نامتقارن(غیرمنتظرانه

 مدت و فرسایشی است. و خودداري از جنگ طوالنی

براي  .1دهدهاي آینده را تشکیل میتزو پایه و اساس جنگبیشتر راهبردهاي سون 

تزو هاي مختلف نظامی است مطالعه هنر جنگ سونتی که خواهان پیشرفت در زمینهمل

بندي  شود. نوشتار حاضر از کتاب هنر جنگ در یک مقدمه کلی و سیزده فصلتوصیه می

 قرار ذیل به رشته تحریر درآمده است: جداگانه به

اي از کتاب هنر جنگ پرداخته و  تاریخچه وتزو هاي سوناین مقدمه به اندیشه مقدمه؛

تزو مورد استراتژي مستقیم و غیرمستقیم سوناصول و دو  ،فرضیات ،نظریاتسپس 

بررسی واقع شده است. مقدمه کتاب بیشتر به اهمیت جنگ براي هر کشوري اشاره دارد، 

سیاسی، عنوان آخرین ابزار پس از استفاده از ابزارهاي  تزو در واقع جنگ را بهسون

 دهد. اقتصادي و اجتماعی در دست سیاستمداران قرار می

جنگی اشاره دارد و به توصیف معانی  ریزي، محاسبات و برنامهبه اقدامات ؛اول فصل

 تیاهم و جنگ ایجنتپنج عامل مهم و اصلی تعیین کننده  ازجمله جنگ هاي ویژگی و

پیام اصلی . بسیار مهم هستند نبرد در يروزیپ يبرا کهپردازد  می هاي جنگهزینه محاسبه

را به  شکست اندک محاسبات و يروزیپ به منجربسیار  محاسبات فصل اول این است که

 تاریخگاه  کردند هیچدنیا به این کتاب مراجعه می خواهان  اگر بیشتر جنگ .همراه دارند

 هاي خونین نبوده است.شاهد جنگ

اقدامات  نیبرابطه  و به تحرکات است که افروزيهاي جنگمحاسبه هزینه ؛دوم فصل

 رهبران به این فصل. پنج عامل مهم اشاره دارد محاسبه از پس ياقتصاد آمادگی و یجنگ

 مهم مفهوم .نماید معرفی می جنگ زا پس یحت هاي قدرتمند کردن ارتش را روش ینظام

                                                 
اهلل پاشاپور و همکاران، دانشگاه فرماندهی و ستاد ر.ک: کتاب جغرافیا و مدیریت عملیات نظامی، تألیف دکتر حجت 0

 .1392آجا، انتشارات دافوس، 
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آشنایی دارد که  جنگ هاي ضرر و زیان با کامل طور بهکه  یکس تنها است این دوم فصل

تزو دهنده نظریات سون ها را بداند. این فصل از کتاب نشان هاي سودمند رسیدن به آن راه

نظامی کشورهاي درگیر در نبرد  اشاره هاي هزینه ي واقتصادهاي نقش جنگ بر هزینه به

  داد. 

 قیطر از يروزیـپ فریبکارانه نامیده شده کهیا حمله مدبرانه  ؛سوم فصل

 از استفادهکه  این است جهینت کند و مقایسه می مخربحمله  با را غیرمخرب هاي استراتژي

 سه فصل اول به خالصه طور به. بار محض استخشونت جنگ مندتر ازسود اغلب لهیح

 پردازند. جنگ می يبرا یروان و ياقتصاد ،یکیزیف سازي آماده فیتوص

 دراتفاق افـتاده  یواقع طیشرا ی است کهکیتاکت آرایش و اقدامات فصل چهارم؛

در این فصل رابطه بین  .دهد ها را مورد بحث قرار می آن با مقابله هاي روش و نگـج

شدن  پیروزهجوم و دفاع و ارتباط بین تمایل براي برنده شدن در جنگ و تأثیرات واقعی 

به همین کند که دفاع بر حمله مقدم است  تزو استدالل می شوند؛ سون در جنگ توصیف می

هاي دفاعی را قبل از  توانا باید برنامه يتزو کامالً بدیهی است که فرمانده دلیل براي سون

صل به اهمیت اصول پدافندي ازجمله پدافند فاین نهایی مفهوم  تهاجم قرار دهد. در واقع

 عامل و غیرعامل اشاره دارد.

 حفظ هاي مورد راه به بحث در ي نامیده شده کهانرژنیرو و بکارگیري  ؛پنجم فصل

 تمام شاملدارد که  يساختار ستمیس اشاره به و پنج چهار فصل. پردازد می سربازان يانرژ

 بر میدان جنگ است. مؤثر و روانی محیطی زیست عوامل

ی نظام  تاکتیک يبارهدر که شود نامیده می تقو و ضعف نقاطبررسی  م؛ششفصل 

ي و از جناح خارجی به دشمن ریغافلگ کیتاکت نشینی، عقبروي و شیپ زمان همچون

 کردن جیگ يبرا ي نامنظمظاهرایجاد  درنتیجه و جنگ دانیمی در پراکندگ حمله کردن،
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 نیا یاصل وضوعاندک م يروهاین با دشمن نه شکست دادنچگو .کندبحث می دشمن

 است. جنگ در مورد هنر فرماندهی شش پنج، چهار، فصل در واقع  ،دهدتشکیل می فصل

به حرکت  و  تاکتیک در تنوع ،نظامی مانوردر مورد  هم؛ن و مهشت ،مهفت فصل 

را  ایمزا به بیمعا لیتبد هاي سامانمند و روش اصولدسته از  کاست که ی ارتشدرآوردن 

سازگار  متفاوت دشمنان ها را با توان استراتژي می چگونه که دهد می نشان ومعرفی کرده 

 .کرد

 عمدتاًي زمین نبرد که  گانه نهانواع و  نیزمعوارض  يزمینه؛ در مازدهی و مده فصل

امروزه شناسایی  .پردازدمی ي نظامی استایجغراف ده سودمند ازاستفا دمور در بحث به

هاي اطالعات جغرافیایی و  هاي جغرافیایی نظیر سامانهزمین و انواع آن با ابزارها و فناوري

 شده است.پذیر هاي سنجش از دور امکانسامانه

 حمله با آتش، این فصل به بررسی شرایط دقیق زمانی و مکانی در فصل دوازدهم؛

نماید. امروزه عوامل شیمیایی  ارگیري عامل آتش براي از بین بردن دشمن اشاره میبک

-اي پرکاربرد میزا نمونهباشند که عوامل دودزا و آتشهاي خاصی میبنديداراي دسته

 .باشند

را  جاسوسان از نوع پنج تزو است که سون انجاسوس از استفاده ؛سیزدهم فصل 

 .کنند می خدمت ارتش گوشچشم و  عنوان بهاز این افراد  نماید که هرکدام معرفی می

ترین مشکل کشورهاي درگیر در نبرد همواره بحث اطالعات و کمبود اطالعات در  مهم

ترین ابزار  عنوان مهم انسانی به تزو به عواملدر واقع سون ،سطوح مختلف نبرد بوده است

 نماید.آوري اطالعات اشاره میجمع

تزو به قلم تحریر درآمده  هاي زیادي از هنر جنگ سون در کشور ما خوشبختانه کتاب

اینکه براي اولین مرتبه در کشور  ؛نخست ،متفاوت است دو جنبهاز  ترجمهاست ولی این 

تزو پرداخته گانه کتاب هنر جنگ سون اي سیزدهه بندي فصـل این نوشتار به تحـلیل و جمع
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 در قالبمقدمه کلی از برخی اصول؛ نظریات و فرضیات یک  افزودن است، از سوي دیگر

مطالعه کتب و  ؛دوم .افزاید هاي نوشتار حاضر می تزو بر ارزش ژنرال سونهاي اندیشه

ترجمه این نوشتار تزو از خطاهاي مقالت التین و کتب ترجمه شده داخلی هنر جنگ سون

توان به خیلی از سؤاالت و کاهد. با مطالعه و تحقیق در مورد کتاب هنر جنگ میمی

مجهوالت در مورد مباحث و اتفاقات نظامی در زمان گذشته ازجمله هشت سال جنگ 

 ي نظامی پاسخ داد. تحمیلی، حال و مباحث دفاعی و پدافندي و آینده پیشرو در عرصه

 :1هنوز هم خواندنی استدمه جمیز کالول بر کتاب هنر جنگ مقکه  راستی به 

تزو شایسته مطالعه و تحقیق  امیدوارم صادقانه از خواندن این کتاب لذت ببرید، زیرا سون»

آموزان  است. مایلم مطالعه هنر جنگ را براي تمامی افسران خادم و همچنین دانش

خواهد قانونی  الزامی اعالم کنم و دلم میهاي سراسر جهان آزاد  ها و دانشگاه دبیرستان

طور شفاهی یا کتبی در این  ساله به ها همه خصوص ژنرال نوشته شود که تمامی افسران به

یک از  باشد. پس خواهید دید که هیچ 111الی  92باب امتحان شوند و نمره قبولی از  13

ي تنزل رتبه خواهند داشت. ا گونه افسران ما در این امتحان قبول نخواهند شد و هرکدام به

تواند ما را  نیاز است. این امر می تزو براي بقاي ما مورد من بسیار معتقدم که دانش سون

   «.ایمن سازد تا کودکانمان در صلح زندگی کنند و کامیاب شوند

تزو حداقل سه هدف نهایی از دهد که سونتأمل در سراسر کتاب هنر جنگ، نشان می

 ا به شرح ذیل دنبال کرده است:نوشتن این کتاب ر

 تبیین جایگاه واقعی جنگ در کشور داري و روابط بین کشورها؛ -1 

 هاي سنگین جنگ؛کاستن از شدت خشونت و هزینه -2 

                                                 

 .36جامی، ص (؛ هنر جنگ، ترجمه محمدهادي مؤذن1339تزو)سون 1
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هاي منطقی و حسابگرانه براي رهنمون شدن ارائه قواعد و دستور العمل -3 

 پیروزي در جنگ؛  رايفرماندهان ب

استفاده هاي عقالنی براي نظري نسبت به جنگ به توصیه روش تزو با ارائه دیگاهسون

یا استراتژي سطح اول همان سطح ملی  ؛پردازدگیري میقوه قهر در دو سطح تصمیم از

ها و بزرگ و سطح دوم به سطح نظامی اختصاص دارد. دیدگاه مسلط در همه این توصیه

تزو در بهینه است. همه هدف سوناي و استفاده گاه هزینه ـ فایدهدقواعد پیشنهادي، دی

کتاب هنر جنگ این است که تا حد ممکن از ابزار نظامی استفاده نشود و در صورت 

 این اقدام کم هزینه و زود بازده است.  ابزار نظامیاستفاده از 

در تاریخ سرشار از افتخار کشورمان که همیشه مورد تهدید، غارت، چپاول، استعمار 

هر وجب از خاک ایران چه سربازان و افسران و  براي حفظ دي بودهو جنگ با اقوام زیا

کشورمان هزاران  نام مردمی که خاک شدند و به خودشان هیچ کاستی و کاهلی راه نداد تا

در برابر تورانیان،  ایران را و زنان شجاع هاي مردانکس رشادتسال پایدار بماند. هیچ

اب، روس، پرتقال و انگلیس، دولت بعث عراق و ها، مغوالن، عثمانی، اعرتاتارها، رومی

و دیگر کشورهاي که دندان طمع براي سرزمینمان تیز کرده بودند  هاي تروریستیگروه

زمین نتیجه  ادي امروز زنان و مردان؛ کودکان و پیران ایرانیقیناً ش فراموش نخواهد کرد.

آرامش ما در منطقه و است که براي صلح؛ امنیت و  مردمانیاین ناپذیر  تالش خستگی

 و با تمام وجوداند  تالش کوشیدند و در کشورمانجهانی سرشار از جنگ و خشونت علیه 

کتاب تقدیم به تمامی مردمان فداکاري نوشتار این  آماده دفاع از مرزهاي ایرانمان هستند.

و  ي تاریخ ایران براي امنیت، آرامش و آسایش، رفاه و سربلنديسترهگشود که در می

در جغرافیاي ایران نام اند تا خود گذشته جان و تناز در برابر دشمنان سرزمینمان  حفظ

  همچنان پایدار بماند.دنیا 

 6931تابستان: 
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 تزوهای سون: اندیشهمقدمه

 

 

 جنگ هنر تاریخچه

و فلسفه سیاسی از ارسطو و کتاب سیاست هاي مرسوم مدنیت طور که در بحث همان

نظامی دنیا براي اثبات دیرینگی علم نظامی و  متفکرانبیشتر نظامیان و  .کننداو آغاز می

تزو و کتاب هنر جنگ او اي مفصل براي آن سرآغاز این علم را به سون نامه ارائه شجره

ه در کشود  یمحسوب من باستان یچ ین اثر نظامیتر بزرگ هنر جنگتاب کدهند. نسبت می

 وو ایالت در( میالد از پیش شش سده) در تزو سونداشته است.  يا گسترده تأثیراتجهان 

 (Sunzi bingfa) چینی در زبان که او جنگ کتاب هنر. کرد میزندگی  چین کشور در

بیش  .دهد می را نیروها استفاده از هاي روش یا جنگی هاي شیوه معناي و شود می خوانده

 يسلطهاز هزاران سال است که حاکمان و محققان سراسر آسیا از کتاب هنر جنگ براي 

. براي مثال، جنگجویان ژاپنی کنند میتمرینات نظامی ارتش استفاده  ریزي طرحپادشاهی و 

توسط  میالدي 1722 در سال کتاب این که ايمرتبه نخستین و آن بودند مطالعهملزم به 

فرمانرواي فرانسوي ناپلئون بناپارت اولین فرمانرواي  و شد. ترجمه فرانسوي  کشیشی

. سرانجام استفاده نمود هایش جنگکتاب هنر جنگ را در  هاي آموزهغربی بوده است که 

 شیفته کتاب این باستان چینیان نزد در .به انگلیسی ترجمه گردید 1912این کتاب در سال 

 مائو که شود می گفته. است چینی ادبیات در ها کتاب هاي ترین مهم از یکی و کننده

 هنگام در فارس خلیجناپلئون و حتی فرماندهان جنگ دوم  ،استالین ژوزف ،دونگ تسه

جنگ را ارائه داده و به  اولیهکتاب هنر جنگ، اصول  .اند خوانده می را کتاب این جنگ
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کتاب شامل  هاي فصلکه چه موقع و چگونه به جنگ بپردازند.  کند میفرماندهان توصیه 

 ،ساز مشکلسخت و  ايهدر زمینچگونگی پیشروي ارتش  درباره است هایی توصیه

عمومی در مورد جنگ و تصمیمات  هایی توصیه، چگونگی استفاده از تسلیحات مختلف

که توسط فردي به نام وو تزو  باشد میوو از بومیان ایالت کاي  تزو سون .دهد میجنگی 

 تأثیربسیار تحت پادشاه معرفی گردید که  «هولو»وو به نام  شو به پادشاه سلطنت

به محضر پادشاه رسید  که هنگامی و مهارت جنگاوري او قرار گرفت هاي فرضیه

جنگاوري او  ي العاده فوق هاي تواناییاز  خبر بی هایش اي دوره همارتش بوده و  يبازنشسته

ابتدا روي تعدادي از زنان مورد آزمایش قرار  تزو سونبودند. اصول کتاب هنر جنگ 

 هاي موفقیتبه ارمغان آورد و  تزو سونگرفت که در پایان فرماندهی لشکر را براي 

وارد را شکست داده و توانست  «چو» که طوري بهداشته  هایش لشکرکشیرا در  شماري بی

 توانست که است آن «وو» ارتش یفرمانده مقام در تزو سون افتخارات از .شود «یین»خاک 

 تزو سون .کند غلبه سرباز هزار دویست با «چو» کشور ارتش بر هزارنفري سی ارتش کی با

 «هنر جنگ» و کرد بندي جمع را آن از قبل و زییپا و بهار هاي سلسله هاي جنگ اتیتجرب

 .(1339تزو، )سون شتون را

  اهمیت جنگ

 یاجتماع پدیده ای تیواقع کی و یمنطق ،یعقالن یموضوع جنگ تزو سون دگاهید از

 و منظم يامر ،انکار غیرقابل یتیواقع و ناپذیر اجتناب ،يضرور يامر جنگ است؛ قانونمند

 تیاهم يدارا لیدل نیهم به و است گرفته نشأت شهیاند و فکر از رایز است؛ نظم زاییده

 اساس دانیم امر نیا. دارد شورک يبرا یاتیح یتیاهم رزم نییآو  گري نظامی ،است یاساس

 تا ردیگ قرار یبررس مورد( قاًیدق) دیبا و است ينابود ای ءبقا انیم یراه و یزندگ و مرگ

 . (23:1392پاشاپور و همکاران، ) نشود واقع کوتاهی مورد يامر چیه

 است یعقالن و آگاهانه یعمل کهبل يعاد امر کی نه جنگ و گري نظامی دگاهید نیا از

 ستین یعارض اي پدیده رایز رد؛یگ قرار لیتحل و هیتجز مورد يبُعد نیچن از دیبا که
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(Suntzu, 1910)، و درک شعور، نتیجه که است یواقع و آگاهانه ،یاجتماع یعمل بلکه 

  .دارد یمنطق لیتحل و هیتجز و برنامه ،یطراح به ازین و است عقل صاحب انسان اندیشه

 قرار «استیس» درون را آن گاهیجا و داند می یعقالن امر کی را جنگ تزو سون

 یاسیس یعقالن ابزار کی جنگ او دید از. پذیردامر را می نیهم زین «تسیکالوزو. »دهد می

 است؛ دولت ابزار و استیس ادامه جنگ نیبنابرا. گیرد می قرار استیس انیپا در که است

 انیمجر عنوان به زین انینظام گاهیجا .است وابسته بدان زین دولت يبقا نگاه نیا در هرچند

 مـه از را يراتژـاست نوع دو تزو سون بُعد نیا از. گردد می مشخص استمدارانیس ها فرمان

 .(1339 تزو، )سون کند می جدا

 و است یمل ياستراتژ همان و گیرد می تعلق ونیاسیس به که کالن سطح در ياستراتژ

 تزو سون ،گیرد می تعلق ینظام فرماندهان به که( ینظام سطح) خُرد سطح در ياستراتژ

 را دو آن از کی هر وظیفه و دهد می قرار یمل و یاسیس ياستراتژ تابع را ینظام ياستراتژ

 کتاب اول فصل نمونه يبرا (.24:1392، )پاشاپور و همکاران سازد می مشخص جنگ در

 دارد؛ شورک يبرا فراوان و یاتیح یتیاهم گري نظامی: »کند می شروع جمله نیا با را خود

 کی جنگ گذشت چنانکه گرید يسو از .«است دولت و شورک یاتیح موضوع جنگ یعنی

 تیموفق ای يروزیپ به دنیرس ابزار نیا هدف ؛حکومت يبرا یاسیس يابزار است؛ ابزار

 نیافته  تحقق جنگ هدف رایز گرفته؛ صورت فاجعه دیاین بدنبال يروزیپ اگر یول است

 .(1323 تزو، سون و 1329تزو،  )سون است

 ارتباط و ندک مشخص استیس در را ینظام قدرت یواقع گاهیجا دارد یسع تزو سون

 فیوظا او دید از. دهد قرار یبررس مورد یاسیس قدرت هاي بخش ریسا با را بخش نیا

 یکل اداره و جنگ یعال یفرمانده ون،یاسیس. است مشخص جنگ در ها نظامی و ونیاسیس

 جنگ، یداخل اداره یول دارند عهده بر یمل اهداف نیتأم جهت در را ارتش کارگیري به و

 ،تزو سون) است نیانظام و هاژنرال عهده بر دشمن با برخورد نحوه و جنگ در عمل

توان از قدرت هایی است که از طریق آن میجنگ تنها یکی از راه (.62 - 72 :1339
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بنابرین هدف نظامی باید تحت  نظامی براي بدست آوردن اهداف سیاسی استفاده کرد؛

است نباید چیزي را طلب کند که نیل به آن از نظر یحاکمیت هدف سیاسی باشد ولی س

 .1نظامی ممکن نیست

  (جنگ از )اجتناب جنگ پیروزی بدون نظریه

مختلف مورد استفاده قرار گرفته و  هاي جنگدر و در طول زمان  تزو سون نظریات

قرن بیست و یکم باید  هاي استراتژیست و جنگی کنونی هستند هاي موقعیتقابل اجرا در 

 بیش از تزو سوناصول بنیادین جنگی تبعیت کنند. نظریات  عنوان به تزو سوناز اصول 

او  هاي آموزه. اند داشتهبر نتایج جنگ  اي العاده فوق تأثیرمتعدد دیگر  پردازان نظریهنظریات 

را جهت  هایی توصیهیده بوده و ـمتعدد تفکر در مورد مسائل ساده و پیچ هاي روششامل 

 .دهد می ئهل مربوط به جنگ و کاربرد قدرت نظامی ارائحل مسا

فناوري و  يعرصهدر  بعد از جنگ جهانی دوم دنیا تغییرات بسیاري را خصوصاً

یاسی، وسیع نظامی، س هاي شبکهکنونی از  هاي جنگاطالعات مشاهده کرده است. 

سیاسی براي  گیرندگان تصمیماجتماعی و اقتصادي براي رسیدن به مقاصد و متقاعد نمودن 

 غیرکاربرديتا حدودي  حال بااینو  پرهزینهکه بسیار  کنند میاهداف استراتژیک استفاده 

جنگ  هاي ارزشجنگی اجتناب از جنگ است.  نظریهبا  ءسو هماین موضوع  .هستند

ارزشمند و  هاي فرضیهبنابراین ، اند ماندهمعاصر از زمان چین باستان همچنان بدون تغییر 

 مدرن کاربرد دارند. هاي جنگدر  تزو سون تأثیرگذار

آسان و کاربردي  هاي راهنماییتمام سطوح جنگ است که  دربردارنده تزو سونکتاب 

جنگ توسط فرماندهان در میدان جنگ  هاي هزینهتاکتیکی براي برآورد کردن  يجنبهرا از 

 ترین مهم(. Cook, 1999) دهد می ارائه جنگ مشاوره هاي اتاقتا تدابیر استراتژیک در 

نظامی آمریکا  مورد قبول ارتش فرضیهت که امروزه ـبرد بدون مبارزه اس تزو سون نظریه

                                                 
 .میان دو جنگ استبنابر باور نیچه: جنگ قانون ابدي زندگی است و صلح، آسایش  0
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 ناپذیر اجتنابجنگ  که هنگامیمعتقد است  تزو سون. 1باشد می بخش نتیجهبراي عملیات 

نشان  بهترین راه براي پیروزي بر دشمنان حمله به استراتژي آنان است. این گفته است

 جزء این مبارزه بود و برنده توان میبودن یک استراتژي  دغیر کارآمکه حتی با  دهد می

 .(Dale, 2012: 7) باید به شکست تن داد

که انجام  دارد میبنابراین اظهار  ،است تزو سون نظر از اهمیتی باجنگ موضوع بسیار 

محاسبات قبل از هزینه کردن براي جنگ بسیار ضروري و مهم است. تهاجم آلمان به 

شناسایی  عدم) حاکی از این است که انجام محاسبات غلط 1941اتحاد شوروي در سال 

ت بر نتایج جنگ یا عملیا تواند میقابل توجهی  طور به ،دو اصل زمین و آسمان شوروي(

 .(Dale, 2012: 9) گذارد تأثیر

مشابه روش  تزو سون)نیروي معمولی(  «چنگ»( و العاده فوق)نیروي  «چی»دیدگاه 

 ،کاربرد هستندو در ارتش نظامی امروز بسیار پر مستقیم و غیرمستقیم لیدل هارت هستند

 قدرتمندتر را دارد ارتشی ضعیف قصد مبارزه با ارتش و کشوري که هنگامی خصوصاً

 يرابطهبه  تزو سونانرژي در فصل پنجم کتاب نیرو و  بکارگیري. مبحث )جنگ ناهمگون(

ارتشی که از این دو روش  ناًئبین این دو روش مختلف اشاره دارد مبنی بر اینکه مطم

دشمن شکست  حملهدر صورت  کند می( استفاده العاده فوق)نیروي معمول و نیروي 

ر و براي پیروزي د یاز نیروي معمول باید بنابراین براي شرکت در جنگ ،نخواهد خورد

و نیروي معمولی  العاده فوقسود برد. همچنین روش نیروي  العاده فوقنبرد از نیروي 

هنگام رویارویی با تهدیداتی همچون به غیرمعقوالنهو اقدامات  غیرمرسومبه تفکر  تزو سون

استفاده  نفاید که از قدرت بیشتر خود علیه ضعو شورشیانی اشاره دار ها تروریست

                                                 
. کرد منتشر امریکا اسبق جمهوري رئیس نیکسون، ریچارد 1937 سال در که است کتابی عنوان جنگ بدون پیروزي 0

 خواند می را کتاب کس هر است. بیستم قرن در شده چاپ سیاسی هايکتاب مهمترین از یکی مبالغه بدون کتاب این

 .است کرده اجرا را بود گفته نیکسون که چیزهایی از بسیاري امریکا که فهمدمی
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از فناوري و منافع  برداري بهره. چنین تهدیداتی موجب ایجاد شک و ابهام با کنند می

  (.Dale, 2010: 10) شوند میکاربردي 

بنابراین براي اجراي اقدامات  ،فریب است پایهمعتقد است جنگ بر  تزو سون

خاصی از این دو روش استفاده کنند. رهبران  مهارت بافرماندهان باید  ارانهکفریب

داشته باشند بلکه باید در  خودآگاهی سازماندهیباید در مورد خود و  تنها نهاستراتژیک 

جنگ بیشتر متکی بر  که ازآنجایی ؛باشند ، قوانین و شرایط مختلف نیز آگاهمورد افراد

همواره   شایستهبنابراین در دنیاي مدرن امروز نیاز به رهبرانی  يتا فناور است وجود انسان

اصول مائو در جنگ بوده که آن را  ترین مهمانسان بر سالح یکی از  برتري) ضروري است

مستقل  يفرمانده. انسجام دستورات حاکی از این است که تزو کسب کرده است(از سون

در سطح استراتژیک فرمانده . شود یمموجب هدایت تمام نیروها به سمت هدفی واحد 

نظامی فرماندهان نظامی مقید به در موقعیت غیر .رهبر کشور است طورمعمول بهقوا کل

 دادن دستورحاکم شهر باید از اقتدار کافی براي  .پیروي قانونی از فرمانده کل قوا هستند

 بهترین شیوهشده را به  گرفته برعهده هاي مأموریتبرخوردار باشد تا فرماندهان نظامی 

 . (https://atiam.train.army, 2007) انجام دهند

نیز جانشان را براي او  ها آنبا افرادش همچون پسران عزیزش رفتار کرده و  تزو سون

نظامی بلکه رهبران دولت باید مفاهیم استراتژیک مهم  هاي استراتژیست تنها نه. دهند می

 فعلی براي پیروزي در جنگ در برابر تهدیدهاي نابرابر جنگی هاي برنامهرا در  تزو سون

نیروهاي  اي هوشمندانه طور بهو طراحان نظامی باید  گذاران سیاستبنابراین  ؛استفاده نمایند

از قدرتمند شدن  ،کارگیرند بهسخت و نرم دولت را  هاي قدرتو  غیرمعمولمعمول و 

دشمن حمله کرده و  هاي استراتژيبه  ،ابندـعف او را بیـدشمن جلوگیري کرده و نقاط ض

 ي غیرمنتظرهاقدامات از فریب و  ،کنند خود متحداناز طرفداران و  و سپس او را منزوي

و به دنبال  استفاده کردمستقیم و غیرمستقیم را  هاي روشهمیشه  ،برندبسود  یاستراتژیک

هنر جنگ  غیرضروري باشند. هاي هزینهپیروزي بدون مبارزه براي کاهش خطرات و 
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راهنماي بسیار  تزو سوناصول  ،دهند میپوشش  خوبی بهتمام سطوح جنگ را  تزو سون

 اي خالیجبوده و همچنین رویکرد غیرمستقیم  مناسبی براي پیروزي در هر نوع جنگی

اجتناب از جنگ او نیز اثبات نموده که  نظریه ،کند می کاملرا  پردازان نظریهموجود دیگر 

 او متفکرترین استراتژیست جهان است.

 جانبه همهنظریه پیروزی کامل و 

همواره معتقد به پیروزي بدون جنگ است. در دنیایی با کشورهاي متخاصم  تزو سون

باید انتظار داشته باشد که  برد میکشوري که منابع خود را براي نابودي دشمن از بین 

به معناي دستیابی به پیروزي با  جانبه همهکند. برد  سوءاستفادهف او ضعر دیگري از کشو

منابع سالم و اهداف مصوب اولیه است و همچنین داللت بر شکست نسبی در مبارزه 

باید ابتدا آن را از دست داد و  باارزش هدفیبه هنگام مبارزه براي دست یافتن به  ،دارد

امید  جانبه همهبراي پیروزي  ،ل مبارزه آن را به دست آوردحتی از جان گذشت تا در خال

نقاط ضعف  ،به نفعتان است سود ببرید آنچهاز هر  ،دشمن براي پیروزي را از بین ببرید

با از بین بردن امید  ،ه و از مسیرهاي غیرمنتظرانه حمله کنیدداد قراردشمن را آماج هدفتان 

 تر راحتشکست دادن او  درنتیجهدشمن براي پیروزي تضعیف شده و  يارادهپیروزي 

با حمله  ،آید میاحتمال متضرر شدن خیلی پایین  با سود بردن از منافع موجود .خواهد بود

ي با حمله از مسیرها ،انرژي کمتري براي پیروزي نیاز است به نقاط ضعف دشمن

انتظار حمله و آمادگی براي دفاع ندارد  با تمام قوا از طرفی که دشمن توان می غیرمنتظره

احتمال پیروزي با منابع سالم و اهداف مصوب  با انجام اقدامات فوق ،شد ور حملهبر او 

 .(Cantrell, 2003:11) یابد میافزایش 

 ي کننده تضمیناست که  تزو سون فلسفهبخش مهمی از  ارزیابی مناسب وضعیت 

 نابوديدرگیر شدن در جنگی بدون احتمال پیروزي . پیروزي ارتش درگیر در جنگ است

که آیا  کند میقانون اخالقی تعیین  وقت و منابع بوده و مغایر با قوانین اخالقی است.

 ,Cantrel) ارتشی توانایی شکست ارتش دیگري را بدون شکست کامل آن دارد
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تعهد ، از قوانین اخالقی سود جستند تحمیلی در جنگ کشورمانمردم  (.2003:13

میهن عزیز مناطق اشغال شده دفاع و پس گرفتن  ي آماده ، سپاه و بسیجسربازان در ارتش

در مقایسه با ارتشی بدون هدفی خاص بیشتر تابع قوانین اخالقی  ءخود و مبارزه براي بقا

 ارتش مقید به قوانین اخالقی) است غیرممکناحتمال شکست کامل چنین ارتشی  و است

 (.خواهد کرد تا پاي جان مبارزه

 ها آن قبل از درگیري در میدان جنگ باالي مقاومتی ي باروحیهبراي شکست دشمنی 

 را از بین بردهتضعیف کنید، امیدشان  ها آنمقاومت را در  يروحیهرا کشته یا اسیر کرده و 

آوار شوید. چرچیل براي به چالش کشاندن دشمنان چنین گفته  ها آن برو همچون فاجعه

 .حمله خواهیم کرد و هرگز تسلیم نخواهیم شد ها تپه، مزارع و ها خیاباناست: از سواحل، 

تسلیم شدن است.  طرفین یا مبارزهادامه  ي کننده  تعیینروحیه داراي چهار شرط است که 

البته دشمن نیز  ،دشمن است روحیهضعیف خود و ت روحیه باال بردن هدف اصلی مبارزه

 :از اند عبارتچهار شرط این  .کند میاین هدف را دنبال 

 ؛مبارزه کردن سربازان به دلیل امید داشتن (1

 ؛جنگیدن و زنده ماندن جاي بهتسلیم شدن سربازان به دلیل تمایل به تسلیم  (2

 ؛دیگري جز جنگیدن یا مرگ چارهمبارزه کردن سربازان به دلیل نداشتن  (3

 ؛تسلیم شدن سربازان به دلیل انگیزه نداشتن براي جنگیدن (4

سربازان این است  مبارزهبراي باال بردن روحیه همواره به خاطر داشته باشید که دلیل 

این  همچنین توجه داشته باشید که ،جز مبارزه یا مردن ندارند اي چارهکه امیدوار بوده و 

. همچنین گاهی شود میز ـش نیـگر افراد ارتـید کردن دیـزایش امید یا ناامبه اف دالیل منجر

 ها آنمرگ براي  ي مثابه بهحتی اگر تسلیم شدن  دهند میسربازان تسلیم شدن را ترجیح 

 غیرممکندشمن موجب تسلیم شدن دشمن شده پس فرار کردن  روحیهتضعیف  ،باشد

فرماندهان تسلیم  مواردي است که مخالفت ي دهنده ارائهتاریخ  دیگر سوياز  .شود می

www.irebooks.com www.omideiran.irwww.irtanin.com www.irebooks.com



 9تزو                                                                                                                    های سونمقدمه: اندیشه

 

. عالوه بر باال بردن روحیه فرمانده اند جنگیدهسربازان با تمام قوا  و شدن را دشوار ساخته

 :باشدمی ذیلباید همواره به مسائل دیگر نیز توجه داشته باشد که شامل موارد 

 امیدي نیست. که درصورتیامید به پیروزي داشتن  (1

 دیگري وجود دارد. يها نهیگز که درصورتیتا آخرین نفس  باور به مبارزه (2

 ؛سایه افکندن غرور بر قضاوت سنجیده (3

که نباید اقدام  شود می هایی ماجراجوییبه  باور به امید داشتن زمانی که ناامیدید منجر

کردن زمانی که توان رویارویی با شرایط وخیم را  نثار جانباور به مبارزه و ، کردید می

سایه افکندن غرور بر قضاوت سنجیده موجب  ،که بیهوده بجنگید شود میندارید باعث 

مراقب باشد که فرمانده همواره باید  بنابراین ،بدون توجه به نتایج بیهوده بجنگید شود می

 .(Cantrell, 2003:18) ودشدرگیر موارد فوق ن

از دست دادن افراد و  باالي جنگ خصوصاً هاي هزینهعتقد به برآورد کردن م تزو سون

 آن جنگ حاکی از توانایی هاي هزینه تأمینتوانایی کشور براي  .است غنائم رفتناز بین 

جنگ مقدم بر بقاي  پدیدهبنابراین  ،کشور براي زنده ماندن و دستیابی به پیروزي است

بر سالم بودن افراد و تجهیزات با در نبرد مبنی آل گراییایدهطرفدار  تزو سونکشور است. 

معتقد است که جنگ امري پیچیده شامل  تزو سون .(wee, 2003:4) برقراري صلح است

سه  و کرد بینی پیش توان میجنگ را  نتیـجهاو  عقـیدهنامتناهی است. به  هاي ناشناخته

 از: اند عبارتکه  دهد می ارائهاصل را 

 ؛جز بهجز  يزیر برنامهارزیابی و  (1

 ؛برخورداري از هوش و قدرت اطمینان (2

 ؛کاربرد فراوان فریب براي موفقیت در میدان نبرد (3

 در. کند می لیتحل استراتژیک یسطح در و تر وسیع یدگاهید از را جنگ تزو سون

 یا عملیاتی يکاربرد سطح به نسبت يباالتر ارزش از بیفر و هوش ک،یاستراتژ سطح
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 تزو سون. شود می زاتشیتجه به اتکا و فرمانده شتریب نفس به اعتماد موجب و برخوردارند

در عصر . (Cher, 2015: 69) است جنگ از تر قوي ذاتاً دفاع که گیرد می جهینت نیچن

فرد او را  يمشاهدهبا  توان میتیرانداز  حسگرحلقه  کارآمديفناوري کنونی با توجه به 

 ؛شوند میموجب کارآمدي بیشتر هوش و فریب  هایی فناوري. چنین داد قرارمورد هدف 

پایا و فراگیر موجب شده که فریب  حسگرهايتیرانداز و همچنین  حسگر کاراییبنابراین 

که  شوند میموجب  حسگرها در حفظ قدرت داشته باشد. همچنین همواره نقشی حیاتی را

اهداف  در گذاري سرمایهاین امور موجب افزایش  بتوان اقدامات میدان نبرد را مشاهده کرد

ی لیدل هارت متفکر و استراتژیست بزرگ انگلیس (Cher, 2015:72). شوند می فریبکارانه

 تزو سوناست. او نکات فراوانی را از  کرده یاددر اجراي جنگ  تزو سوناز عقل هوشمند 

ن زمینه دارد مبنی اظهار مشهوري در ای خصوصاً ،آموخته که طبق نظرات شخصی اوست

توجه همیشگی بر انجام امور غیرمنتظره داشته و موافق با دیدگاه و  تزو سون :بر اینکه

غیرمستقیم در جنگ همچون جلوگیري از قدرت یافتن دشمن و یافتن نقاط  هاي استراتژي

 و اقتصاد کاربرد فراوانی در سیاست امروزه تزو سون هاي آموزهضعف اوست. همچنین 

 .(Arthur, 2007:52) دارند

 تزو سون بنیادیاصول 

 توان میآن  ي وسیله به؛ زیرا دهد میبه استراتژي  اي ویژهاهمیت  تزو سون؛ استراتژی

و  حل راهمعتقد است که جنگ آخرین  تزو سوندرآورد.  زانو بهدشمن را بدون جنگ کردن 

سوسان براي به ناامید کردن دشمن، استفاده از جا ازجملهاجتناب از جنگ  هاي روش

کلیدي  هاي بخش ازجملهو خرابکاري  گري توطئهو  افکنی نفاقدست آوردن اطالعات، 

آگاه بودن  داشتن سیاست و تزو سون ي عقیده. به آیند می حساب بهاستراتژي براي پیروزي 

 ها روشبهترین  ازجمله براي شرکت در جنگ گیري تصمیماز عواقب وخیم جنگ جهت 

 درآوردن زانو بهدو راه براي  ؛سیدن بدون از دست دادن افراد استبراي به موفقیت ر

 دشمن بدون جنگ کردن وجود دارد:
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  یکی از طریق استفاده از ابزارهاي سیاسی، اقتصادي، روانی و اخالقی قبل از

استفاده  دیگر عبارتی بهدرگیر شدن در عملیات نظامی )استراتژي غیرمستقیم و 

حمله سیاسی، اقتصادي، فرهنگی یا جنگ نرم و  :چهارگانه يها یهژموناز 

ناع، نفوذ و ظهور اصوالً از طریق تحریم، فشار، اق ها ياستراتژاین  ، البتهنظامی

زیاد علیه ایران  دفعات بهدشمنان ما از این استراتژي . است ،(شوند یماجرایی 

 :اشاره نمودموارد  ذیل توان به و می عزیزمان استفاده کردند

  يها بهانهبه  یالملل نیبشامل فشارهاي زیاد در عرصه  سیاسی:هژمونی 

رژیم حقوقی  دروغین نظیر؛ حمایت از تروریسم، حقوق بشر؛ حقوق زنان و

 ...؛ و دریاي خزر فارس خلیج

 :روزهاي اول انقالب هاي دور تا گذشتهاین هژمونی از  هژمونی اقتصادی

مختلف  يها قالبو تاکنون که برجام نهایی شده در  شروعاسالمی ایران 

ملی و  يها ییداراگوناگون اقتصادي، بلوکه کردن  يها میتحر ازجمله

 . ادامه دارد..و . نفتی يها میتحر

 :حمایت از 1هشت سال جنگ نابرابرهاي نظیر جنگ هژمونی نظامی ،

تحریم نظامی و  و یقومیت يها شورش کمک بهازجمله   ترورهاي مختلف

 ...؛

 :یبا عناوین در اشکال گوناگونهژمونی این  هژمونی فرهنگی و جنگ نرم 

 ناتوي فرهنگی؛ شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم وچون 

 است. شده  بیان...  گوناگون و يها جنبشو  فتنهمواردي از قبیل 

 زمانی که از ابزار  ؛از طریق استفاده از استراتژي جنگ عاقالنه است دومی

بارزه ـعنی مـ. استراتژي جنگ عاقالنه به مشود یمنظامی در جنگ استفاده 

، غیرمنتظره و نامتقارنعملیات هوش، فریب،  بلکه استفاده از ؛باشد ینمصرف 

                                                 
تعداد کشورهاي درگیر جنگ ما با دنیا جنگیدیم؛ جنگ  لحاظ ازدر جنگ هشت ساله علیه کشورمان  که یراست به 0

 تحمیلی علیه کشور ما سومین جنگ جهانی بود که  در آن جنگ شرق و غرب علیه ایران متحد شدند.
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دیگر براي مانوردهی به دشمن و اطمینان  هاي روشسرعت و نیز استفاده از 

 تنها نهبنابراین هدف از استراتژي ؛ ستیافتن براي پیروزي در هر نوع جنگ ا

نفوذ است  يحوزهبر  تأثیرگذاريکشوري از طریق کنترل و  دستیابی به اهداف

 .(Mark, 2003: 4-5) استبلکه انجام کاري بدون توسل به جنگ 

که قابل اجرا  کرده یاداصول  عنوان بهاز اقدامات عملیاتی بسیاري  در هنر جنگ تزو سون 

در مورد فریب، زمان پیشروي  ییها آموزهامروزي هستند. او  يها يریدرگبراي همه نوع 

، زمان حمله و دفاع، وضعیت نیروها، نظم و انضباط و هوش ارائه داده نشینی عقبو 

گواه این مطلب است که اتخاذ  شماري بیموارد  .(Wilcoxon, 2010:10) تاس

رویکرد مستقیمی که مورد انتظار دشمن باشد همواره نتایج منفی را به همراه خواهد 

دشمن  چنانچهبر همگان آشکار است.  رودررو حملهمضرات دیدگاه مستقیم یا  ،داشت

ده دفاع ش ي آمادهزمین نبرد را انتخاب خواهد کرد بلکه  تنها نهاز نیت حریف آگاه باشد 

دشمن را به میدان نبرد  کاردان فرماندهبنابراین  ؛نماید میواي خود را تقویت ـو ق

 گردد.میدشمن ي طعمهنه اینکه  کشاند می

مستقیم است که خسارات جانی  يحملهاز دیدگاه و  اي نمونهجنگ جهانی اول     

بسیاري را به همراه داشت و همگان را متوجه این نکته نمود که شاید بتوان بدون تلفات 

مستقیم اولین بار توسط کارل فون  يحملهنیز به پیروزي دست یافت. دیدگاه 

جنگ ارائه داده شده است و خسارات  ي()دربارهزویتس در کتابش به نام تئوريوکال

زویتس بوده است که واصول جنگی کال ارگیريکبجنگ جهانی اول نیز ناشی از سنگین 

توصیه به لشکرکشی کل قوا در میدان جنگ براي کسب پیروزي داده است و توجهی به 

بنابراین لشکرکشی عظیم و تهاجم به  ؛دفاع و سنگر گرفتن از کشور خود نکرده است

به تلفات بسیار و شکست ارتش گردید. دیدگاه غیرمستقیم توسط  خاک دشمن منجر

 تزو سون، افراد است استفاده ازعمده بر وظایف و نه  تأکیداست که  شده  ارائه تزو سون

در برابر حمالت  عدم شکستموجب  العاده فوقو  عاديمعتقد است که اعمال نیروي 
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 ؛اساسی دارد يوظیفهروي جنگی دو نتیجه گرفت که نی توان می، بنابراین گردد میدشمن 

به جناحین  العاده فوقبا دشمن رفته و نیروي  رودرروبه جنگ  عاديکه نیروي  اي گونه به

 . کند میحمله 

است و  تزو سون ي آموخته دانشاستراتژیست مدرن است که  ترین معروفلیدل هارت 

 يمبارزهاست که موفقیت در جنگ مرهون  اینمبنی بر  تزو سوندیدگاه  يدهندهبسط 

قش شامل مختل کردن حواس و است که دو ن العاده فوقو  عادينیروها در دو نقش 

غیر متعادل کردن روح و جسم دشمن با انجام  ،سازي است. مختل کردن حواسمتمرکز

 يحملهدفاع در برابر  ي آمادهکه  اي گونه بهاست  اهدافمانحرکتی براي گمراه گشتن از 

براي مثال با تغییر در خط جبهه یا حمله به خط تدارکات  ،معمول افراد ارتش نباشد

 اي عجوالنهپست اقدامات  هاي زمیندشمن براي رفتن به  ،رسانی آبمنابع  دشمن مثالً

نیروهاست تا دشمن فرصت مقاومت  موقع به گیري جاي ،سازيخواهد داشت. متمرکز

گمراه گردد پرت شدن حواس دشمن مانع از  خوبی بهمن دش که درصورتینداشته باشد، 

بنابراین  ،گردد میبه حمالت  آمیز موفقیت العمل عکسمتمرکز شدن توجه دشمن براي 

نیروي  عنوان بهو حمالت ضعیفی خواهد داشت که از آن دهد می  دست ازرا  خود نیروي

 پذیر امکان، متمرکز شدن بدون پرت کردن حواس دشمن رو ازاین. شود مییاد  العاده فوق

کشتی تالش براي زمین زدن حریف بدون زیرپایی ورزش . در جنگ همچون باشد نمی

 از بین رفتن قواي خود فرد و باختگرفتن براي از دست رفتن تعادل حریف فقط موجب 

اولین گام  پرت کردن حواس دشمن درنتیجه. درک ارتباط بین متمرکز سازي و شود می

  (Parrino, 2004). براي درک دیدگاه غیرمستقیم است

دشمن همواره  بر این مبنا که ،است تزو سوناصول کلیدي  ازجملهدیدگاه غیرمستقیم 

خواهد  را اي سرسختانهمستقیم را دارد پس خود را آماده کرده و مقاومت  يحملهانتظار 

براي  نیاز موردبنابراین هدف نهایی عمدتاً باید شامل برآورد کردن منابع عظیم  .داشت

جنگ بوده و حتی عملی نشدن اهداف را نیز باید در نظر گرفت. دیدگاه غیرمستقیم مورد 
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انتظار دشمن نبوده و دشمن آن را درک نکرده و توجهی به آن نداشته بنابراین در برابر 

 . (Rousseau, 2010:81) کند نمیغیرمستقیم مقاومت چندانی  حمله

مغایر با  تزو سونغیرمستقیم  يحملهدیدگاه نظامی و قدیمی اصول تدریجی و 

نظامی غرب است. غرب متکی بر فناوري پیشرفته و تسلیحات  هاي استراتژيبسیاري از 

عت وارد کرده و ت نظامی سرکوب صدمات مهلکی را به طبیعملیا هاي آموزهبوده و 

معتقد است که عنصر اصلی جنگ حمله به ذهن دشمن و  تزو سونهمگی دشمن محورند. 

توسط دشمن است. سیاست حمله به ارتش دشمن و شده  استفاده هاي استراتژي درنتیجه

قرار  تزو سونتهاجمی  هاي استراتژيقسمت از فهرست  ترین پایینمراکز جمعیتی در 

دشمن و از بین بردن اتحاد بین  هاي استراتژيموافق با حمله به  تزو سون. در واقع گیرند می

از حمله به  موفق اي نمونهکشورهاي همسایه است. بر هم خوردن اتحاد طالبان و القاعده 

 .(Zweibelson, 2010:4) استراتژي دشمن است

صحیح  چهآندر واقع  ،شود مییري دشمن استفاده ـبراي غافلگ العاده فوقاز نیروهاي  

نیروي بوده  ، مورد انتظار و عجیب، مستقیم و غیرمستقیم، منظم و نامنظمصحیحغیرو 

بستگی به دشمن داشته بنابراین اقدامات دو ارتش بر یکدیگر که است  العاده فوقطبیعی و 

 . تأثیرگذارند

دو رویکرد مستقیم و غیرمستقیم براي پیروزي در  بکارگیريمعتقد است که  تزو سون

، حواس و تمرکزش روحیهو  دشمن گیج شده ها روشاین جنگ ضروري است. با ترکیب 

 زند میدست به اقدامات نادرستی  درنتیجه و گشته سازماندهیبدون  ،داده  دست ازرا 

(Osinga, 2005:22 .) از  بینی پیش :معتقد است که تزو سونجاسوسان  استفاده ازدر

طریق جسارت، الطاف الهی، تجارب گذشته و محاسبات حاصل نگشته و تنها با آگاهی از 

 .(Horowitz, 2000:390) آید میوضعیت دشمن به دست 
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بارها و بارها بر اهمیت و مزایاي استفاده از هوش و تمام ابزارهاي در  تزو سون؛ هوش

داشته است. رهبران توانا با نقاط  کیدتأتخیل و نوآوري براي پیروزي  ازجملهدسترس 

 چگونه فریب دادن دشمن آشنایی دارند هاي روشضعف و قوت، رفتارهاي مورد عالقه و 

دارند  ارتباطبیشتر این اطالعات تنها از طریق عوامل انسانی که شخصاً با رهبران دشمن  و

به نظامی شبکه محور تبدیل شد که  توان می. با استفاده از فناوري امروزه آیند میبه دست 

 يحوزهکه بدون شک  کند میفیزیکی، اطالعاتی و در قلمرو دانش عمل  يحوزهدر سه 

 .(Wilcoxon, 2010: 13) حوزه براي رهبران در تمام سطوح است ترین مهماطالعات 

مشکالت کشورهاي درگیر در نبرد کمبود اطالعات و نبود  ترین مهمامروزه یکی از 

 باشد.جامعی در تحلیل و ارزیابی اطالعات می هاي روشو  ها انهسام

وابسته به هوش قوي است و اعمال فریب  شدت به تزو سون؛ استراتژي فریب فریب

 ضعف معتقد است که داشتن پنج ویژگی و . اوداند میرا با استفاده از حیله و مانور عملی 

، شود میدر جنگ  ها آنبراي رهبران و فرماندهان بسیار خطرناک است و منجر به شکست 

بنابراین براي دستیابی به پیروزي باید این خصوصیات را در خود از بین برده ولی براي 

 اند عبارتاین پنج ویژگی  ؛ کهفریب دادن دشمن وانمود به داشتن چنین خصوصیاتی کنند

 از:

  شود یمبه نابودي  ربودن که منجنترس. 

  شود یمبزدلی که منجر به اسارت. 

  زودجوش و عصبانی بودن که توهین دشمن و برانگیختگی فرمانده را در پی

 .دارد

  شود یمبه دنبال کسب افتخار بودن که موجب شرمندگی. 

 آفرین  مشکلنگران افراد بودن که موجب نگرانی فرمانده شده و  ازحد بیش 

 .(Sun Tzu, 1963:106) است
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استراتژي  توانند میخطرناک  هاي ویژگیرهبران و فرماندهان با اتخاذ یکی از این 

معتقد است که اعمال فریب مطابق با نیازها و  تزو سون .فریب را بر دشمن اعمال نمایند

مستقیم موجب تمایل به دریافت  طور بهدشمن و نیز مطابق با ترس دشمن  يخواسته

موجب اقدام کردن و ترس نیز باعث عملکرد یا منفعل  ها خواسته. نیازها و شود میحقیقت 

دشمن  هاي خواستهکه در ارتباط با نیازها هستند. با آگاهی داشتن از نیازها و  شود میشدن 

موفق به فریب  توان میو بنابراین با شناسایی نقاط ضعف دشمن  از او ترس دارد آنچهو 

 .(Wilcoxon, 2010,16) دادن او شد

 جهان امروز که مملو از نوسانات، عدم اطمینان، پیچیدگی و ابهام است ؛ دررهبری

مفهومی،  هاي شایستگیجانبه داشته و برخوردار از نیاز به رهبران ارشدي که آگاهی همه

تجربه  بر اساسمعتقد است که رهبر باید  تزو سون .و فردي باشد بسیار ضروري است فنی

در جنگ رهبر را اتخاذ کند. رمز پیروزي  اي خالقانه هاي قضاوتو شهود همواره 

، مسئلهو حل  گیري تصمیمبرخورداري از خصوصیاتی چون ثبات و یکنواختی، قدرت 

 .(Handel, 1991:63) باشد میصبوري و خونسردي 

باشد و مراقب سربازانش باشد  تأثیرگذارو  بانفوذرهبر باید قوي،  :تزو سون ي عقیدهبه 

زونی ـرا ف ها آنتا به پیروزي دست یابد. اعتماد بین رهبران و فرماندهان، صبر و انرژي 

براي انتخاب فرمانده کار بسیار دشواري است و همواره باید اطمینان  گیري تصمیم. دهد می

 بااخالقیو  حیهباروتوسط افراد صالح، صادق،  غیرنظامیحاصل شود که سربازان و افراد 

 .(Wilcoxon, 2010:19) شوند میاداره 

پیروزي لزوماً به معناي درگیر شدن در میدان نبرد نیست.  تزو سون نظربه؛ پیروزی

و رهبران دستیابی به  ها استراتژیستاجتناب از جنگ را ارائه داده و به  نظریه تزو سون

شرکت نکردن در  تر مهمپیروزي با استفاده از هوش، فریب، شناخت دشمن و از همه 

. هدف اصلی او شکست دادن دشمن بدون شرکت در جنگ است. کند میجنگ را توصیه 

به  تواند میاز دشمن قبل از نبرد  موقع بهکه داشتن اطالعاتی دقیق و  کند می تأکید تزو سون
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با آن مواجه  ها استراتژیست، هر موقعیتی که فرماندهان، رهبران و منجر شود پیروزي

پیروزي براي  که درصورتی تزو سون يگفتهنیازمند تجزیه و تحلیل دقیق است. به  شوند می

 :Wilcoxon, 2010) نیازمند شرکت در جنگ باشد باید از ابزارهاي متعددي بهره برد

20.) 

ه داده که ئارا اي گونه بهرا  ها آنبوده و  اش جنگیمشاهدات برگرفته از  تزو سوناصول 

را به  هایی ایدهد. فرضیاتش باش ها استراتژیستبراي پیروانش، رهبران و  درک  قابل

 هاي موقعیتدر  گیري تصمیماستراتژیک، رهبران سیاسی و فرماندهان براي  ریزان برنامه

به  تنها نهاستراتژیک باید در محیط استراتژیک مدرن  ریزان برنامه. دهد میدشوار 

کوچک دولتی  هاي جنگبزرگ بلکه حتی  هاي مقیاسبراي عملیات نظامی در  ریزي برنامه

که قصد حمله دارند بپردازند. در  غیردولتیبراي مقابله با تهدیدات غیرمتعارف دولتی و 

از اعمال  ها و  چریک(،)پارتیزانرت ضعیفتا به امروز نیروهاي  دوران گذشتههر عصري از 

ابتکاري و نقض آشکار قوانین و مقررات نظامی براي  هاي تاکتیک، فنّاوريه، غیرمنتظر

 .کردند می استفاده تر قويمقابله با نیروهاي 

 تزو سونجنگ  یها هیفرض

 تزو سونکتاب »که  دارد میکالین پاول رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا اظهار 

 «بنابراین سربازان ملزم به خواندن آن هستند ،سربازان و سیاستمداران است بخش الهام

(Sun Tzu, 1963:106)ش ـافراد را به چال غیرمستقیمطور . مخالفان همواره به

صدها  تزو سونبسیار ضروري است.  غیرمستقیمرویکرد  استفاده ازبنابراین  ،کشانند می

پیروزي نصیب کسی خواهد شد که با »که  کند میسال پیش این نکته را درک کرده و بیان 

  .(Cantrell, 2003:60) «آشنایی داشته باشد خوبی بهرویکردهاي مستقیم و غیرمستقیم 

در میان رهبران نظامی بلکه در میان رهبران دولتی نیز محبوبیت دارد.  تنها نههنر جنگ 

جنگ بلکه  ي دهنده پوشش تنها نه تزو سون هاي ایده که دندار میاظهار  و روبرت ترلنک
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جامع  هاي استراتژينظامی بلکه  هاي استراتژي تنها نهو  شوند میتدابیر دولتی را شامل 

 .(Robert & Cantrell, 2003:5) شود میرا نیز شامل  و ملی دولتی

 تزو سوندر مورد کتاب هنر جنگ  توان میبا اطمینان  آنچه :نیلی مک يگفتهطبق  

همچون دو هزار  استراتژیک هاي آموزهوجود دارد و  گفت این است که این کتاب قطعاً

 تأثیرگذارجنگ  ينتیجهسال پیش هنوز هم در دنیاي جنگی مدرن معنادار بوده و بر 

 تزو سونجنگی  هاي فرضیه يمطالعهامروزي نیز ملزم به  هاي جنگ ریزان برنامه .هستند

که به جنگ، استراتژي، عناصر قدرت، رهبري و استفاده از  مهمیبه دلیل دیدگاه ، هستند

در دنیاي  خوبی بههمچون دو هزار سال پیش  تزو سونجنگی  هاي فرضیه هوش دارد

ري در مورد اهمیت استراتژي، هوش، فریب، رهب ها فرضیه. جنگی مدرن کاربرد دارند

 .باشند میاستراتژیک و پیروزي در جنگ 

هاي زیادي است که موضوع تزو سالعقیده کسینجر: کتاب آیین و قواعد رزم سونبه

متحده قرارگرفته است و به عقیده لیدل  هاي ایاالتنظامی دانشگاه اصلی بیشتر دروس

توان آن را نمیچنان از راهبرد و استراتژي سرشار است که تزو آن هارت: این کتاب سون

 .حتی در بیست جلد کتاب تشریح کرد

محاسبات یا برآورد  يدهنده نشانمعتقد است که استراتژي  تزو سون ؛استراتژی

توسط دیگران است.  و اقبالنه با  تر مطلوبو منابع براي رسیدن به نتایج  ها برنامهاهداف، 

 ،خطرناک بودن باشند ازحد بیشاز عملی نشدن یا  اينشانهمحاسبات و برآوردها  چنانچه

تصمیم غلط  .می را قبل از حل مسائل اتخاذ کندنباید هیچ اقدا گیرنده تصمیمبنابراین 

. 1و موجب ویرانی کشور خواهد شد قرار دادهنیروها را در معرض خطر  گیرنده تصمیم

استراتژي  تزو سونزنده ماندن و موفقیت باشد در این صورت  هدف ملتی چنانچه

نیروها از بین نرفته و دستاوردها سالم باقی  بنابراین، دهد می ارائهرا « چیز همهمحافظت از »

                                                 
به ادامه انجام عملیاتی که دشمن از آن آگاهی داشته باشد فقط کشتار  اقدامات اشتباه برخی فرماندهان نظامی 0

 نیروهاست و  باید فرمانده مورد نظر به شدت تنبیه گردد.
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-به .(Mcneilly, 2003: 5)است هنر استراتژي تهاجمی  این استراتژي ،خواهند ماند

استراتژیست باید درک خوبی از  براي دستیابی به اهداف تثبیت شده تزو سون ي عقیده

داخلی، نظامی و خارجی به  هاي سیاستفراتر از  تزو سوناشد. جنگ و سیاست داشته ب

در که شامل دستیابی به اهداف  کند میرا توصیه « دولتی مهارت» يفرضیه ها استراتژیست

 ,Mcnelly) اتحاد است يعاقالنهو استفاده  ها دولتاز طریق ارتباط بین  جنگ و صلح

مناسب و تخصیص منابع براي به انجام رساندن اهداف  ياستفاده. همچنین به (2003:14

دارد. مهارت دولتی شامل استفاده از ابزار سیاسی، اقتصادي، روانی، اخالقی و نظامی  تأکید

ل بدون جنگ و اطمینان یافتن از ائمس وفصل حلبراي رسیدن به اهداف است و نیازمند 

گ منافع بیشتري را براي با جنصلح و سیستم ارتباطی بین کشوري است که در مقایسه 

اصول بسیاري را در مورد استراتژي تهاجمی، مانور، جنگ  تزو سون. دکشور دار

به  تزو سون. دهد میه ئ، حمله با آتش، زمین و نیروهاي معمول و غیرمعمول ارامدت کوتاه

ه تظرموجود بوده و اقدامات غیرمن هاي گزینه بر اساسکه تفکراتشان  کند میرهبران توصیه 

 و شورشیان اتخاذ کنند. ها تروریسته با تهدیداتی همچون هرا در مواج

در دنیاي امروز امنیت ملی وابسته به توانایی مقابله با تهدیدات مختلف است.  ؛جنگ

جنگ قابل کاربرد راهبردي سطوح تاکتیکی، عملیاتی و  يهمهبراي  تزو سوننظریات 

فرماندهان در میدان جنگ و همچنین براي رهبران هستند. او اصول ساده اما عملی براي 

اي نظامی و اثرات استراتژیک براي بحث در مورد اهداف استراتژیک، استفاده از نیروه

دالیل جنگ را بررسی کنند و آن را  دقت به. رهبران باید دهد میه ئارا جنگ مدت طوالنی

رت نرم قبل از تصمیم به جنگ باید از تمامی عناصر قد آنان ،آخرین چاره بدانند عنوان به

به دلیل از بین رفتن منابع و کاهش  مدت طوالنیمخالف جنگ  تزو سوناستفاده کنند. 

طبق  دارد. به دنبالحمایت مردم و تضعیف شدن قدرت نظامی است که نابودي کشور را 

ن رفتن تجهیزات و بیاز پیروزي بدون جنگ و جلوگیري » تزو سون فرضیه نلی مک يگفته

 ي کننده حمایت تنها نه «عاقالنه از منابع و دستیابی اقتصادي به اهداف ياستفادهافراد، 

 کند میو رفاه ملت را پشتیبانی  ءبلکه هدف بقا است اجتناب از جنگ ينظریه
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(Mcnelly, 2003:21) جنگ مدت کوتاه اعم از جنگ  تزو سونیات نظر از. حمایت ،

افراد و تجهیزات، فریب، استفاده از جنگ مستقیم و غیرمستقیم، حفاظت از  کننده نابود

 دستی پیشهستند. مفهوم  دستی پیشمفاهیم  ازجملهامنیت ملت و رسیدن به پیروزي 

طرفدار این اصل است  تزو سوناست.  تزو سونمفهوم جدیدي نیست و آمیخته با نظریات 

است که  مؤثررسید. این سیاست زمانی با ضعیف کردن دشمن به موفقیت  توان میکه 

 دستی پیشنیست. مفهوم  پذیر امکاندشمن داراي منابع مادي فراوانی بوده و شکست او 

جنگ مستقیم و غیرمستقیم، اجتناب از جنگ فرسایشی، حفظ امنیت ملت،  ي کننده حمایت

که  معتقد است تزو سونبراي رسیدن به پیروزي است.  مدت طوالنیخودداري از جنگ 

پایداري است و فقط باید زمانی مورد بررسی قرار گیرد که دیگر  يگزینه دستی پیش

 عناصر قدرت نرم موفق به جلوگیري از جنگ نیستند.

استفاده از سرعت است.  تزو سوناقدامات استراتژیک جنگی  فرضیهافزودن  ؛سرعت

عنصر سرعت براي دستیابی به پیروزي در جنگ بسیار حیاتی است. سرعت مربوط به 

 دارد:  استفاده از سرعت در جنگ چهار مزیت ،کاربرد قدرت سخت و نرم است

 ؛جایگزینی براي منابع است 

  ؛شود میموجب غافلگیري دشمن 

  ؛اتی استاز نقاط ضعف و فرصت بسیار حی برداري بهرهبراي  

 دکن می داردشمن را به فعالیت وا (Mcneilly, 2003:96). 

معتقد است که رهبران سیاسی نباید در موقع جنگ مانع  تزو سون ؛رهبری استراتژیکی

رهبران سیاسی باید قدرت اختیارات الزم را به  ران نظامی شوند. در عوضرهب هاي برنامه

بین سیاست و امور نظامی را به  رابطه تزو سونوریت بدهند. أمفرماندهان براي انجام م

جنگ  يادارهاف سیاسی رهبر سیاسی باید بنابراین با مصوب شدن اهد ،شناسد میرسمیت 

 گیرنده تصمیمکه انجام این کار تا حد زیادي به شخصیت  دواگذار کننرا به رهبران نظامی 

معتقد است که  تزو سونغیرنظامی در قانون اساسی بستگی دارد. و  و ارتباطات نظامی
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 يحیطهداشته باشد که این خودشناسی در  خودآگاهیفرمانده باید در مورد خود و دشمن 

. مدل رهبري استراتژیک گیرد میهوش و فریب قرار  يعرصهرهبري استراتژیک و 

 تزو سونیات ازنظربرگرفته  متحده ایاالتنظامی ارتش  يدانشکدهتدریس داده شده در 

، جانبه همهرهبر باید توانایی فکر کردن  تزو سونبه رهبري استراتژیک است. طبق نظر راجع

از تمام ابزارهاي موجود براي شکست  استفاده از تجربیات گذشته، تفکر عمیق و استفاده

 دستیابی به اهداف استراتژیک کشور را دارا باشد. درنتیجهدادن دشمن و 

 مأمورمستقیم از طریق  طور بهبر هوش و اطالعاتی که  اي ویژه تأکید تزو سون ؛هوش

معتقد است که احتمال موفقیت رهبران  تزو سون .دارد آید میمخفی از دشمن به دست 

مداوم به کسب  طور به تزو سونبیشتر است.  کننداستفاده میمخفی  مأموراناز نظامی که 

در  اعتمادي بیاز عوامل خودي براي ایجاد سردرگمی و  اطالعات از دشمن و استفاده

بدون  معتقد است که تزو سون. (Chester at all. 2003: 71) دارد تأکیداردوگاه دشمن 

به دلیل کاهش و  رهبران در میدان جنگ شکست خواهند خورد مجموعه اطالعات معتبر

. جامعه روند میه دشمنان فعلی و آینده از بین بودجه ابتدا اطالعات انسانی در اردوگا

 هرحال بهاطالعاتی براي فراهم آوردن اطالعات هوش انسانی وابسته به فناوري است. 

. فقدان اطالعات خطر باشد میلح ـاي مسـروهـخیانت به ملت و نی ،کمبود اطالعات معتبر

اهی به توانایی، پتانسیل مدعی است که آگ تزو سونبزرگی براي نظام و افراد جامعه است. 

منظور دشمن بسیار ضروري است که این آگاهی و کسب اطالعات با پرس و  درنهایتو 

قاطعانه هوش  تزو سون. گردد میجوي با جزئیات توسط جاسوسان در میدان نبرد محقق 

رک داشتن استراتژیست باید د آگاهی پیش. براي از داند میمربوط پیشین را به آگاهی 

این دانش  توان میداشته باشد. امروزه  جغرافیایی  محیطو  ها تواناییز دشمن، عمیقی ا

  آزمایشکه روش  قراردادایسه اطالعات میدان جنگ مورد مق سازي آمادهجامع را با 

وضعیت دشمن است. هوش انسان و عنصر فریب به یک اندازه  بینی پیشبراي  اي شده

 براي پیروزي در میدان نبرد ضروري هستند.
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اطالعات در مورد دشمن پرداخته و از انتشار اطالعات به  آوري جمعکشور باید به  

که کشورهاي حامی و رهبران  کند میاستدالل  تزو سوندست دشمن نیز جلوگیري کند. 

باید از نیت نباید تا جاي ممکن از این اطالعات حیاتی محافظت و دفاع نمایند. دشمن 

 دشمن به مقاصد حریف آگاهی نداشته باشد که هنگامیبنابراین ، باشد باخبرواقعی ملت 

. فریب همچنین شامل فریب دادن دشمن با شود میشانس کشور براي پیروزي بیشتر 

دقیق و سردرگم کردن دشمن و با  باهوشمعتقد است که  تزو سونه به ذهن اوست. حمل

شانس موفقیت ارتش را باال برد.  توان میاي تفکر به چیزي که صحیح نیست فریب او بر

از طریق مشاهدات انسانی از  عمدتاًاطالعات  آوري جمع هاي روش تزو سوندر زمان 

 این. آمد میعملکرد دشمن و کسب اطالعات مهم از طریق یکی از پنج نوع عامل به دست 

 نقش تاریخ طول در جنگ میدان در متعدد هاي پیروزي کسب در مستقیم طور به روش

 هنر در افراد آموزش و جذب یا جاسوسی براي محلی شهروند کارگیري به. است داشته

 در بقاء و موفقیت از اطمینان منظور به حال بااین است، بر زمان بسیار اطالعات آوري جمع

 .دهد قرار اولویت در را کار این باید کشور هر یکم و بیست قرن
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 جنگیریزی برنامه و  محاسبات ،فصل اول: اقدامات

(Laying Plans) 
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 عوامل مؤثر در جنگ 

براي دولت و  اي ویژهاز اهمیت  گري نظامیجنگ و  هنر کهمعتقد است  تزو سون

است که  هدوراه اي جادهمرگ و زندگی است، همچون  يمسئلهکشور برخوردار است. 

وسیع  يمطالعهاست که به  اي مسئله ؛شود میبه تباهی ختم  و دیگري منیتبه ا راه یک

 نباید نادیده گرفته شود. هرگز و بوده نیازمند

مربوط  هاي گیري تصمیمپنج عامل مهم است که باید در  تأثیرهنر جنگ همواره تحت 

از: قوانین  اند عبارتپنج عامل این قرار گیرند.  توجه موردبه تعیین شرایط میدان جنگ 

 ؛2و نظم و انضباط ها روش، اصول و 4، فرمانده3، زمین2، آسمان1اخالقی

 )تائو( قوانین اخالقی

و بدون در نظر  که مردم با حاکم خود در توافق کامل باشند شوند میباعث تائو: 

 از او پیروي کنند. ندگی خود و ترس از خطرات جانیگرفتن ز

  آسمان

 داللت بر آفتاب و سایه؛ شب و روز؛ سرما و گرما؛ زمان و تغییر فصول دارد.آسمان: 

 زمین

و ایمن بودن  ناکخطردور و نزدیک، بزرگی و کوچکی،  هاي فاصلهشامل زمین: 

 )خط مقدم جبهه( و زندگی باریک و میدان مرگ هاي راهمناطق عملیاتی، زمین باز و 

 )پشت جبهه( است.

                                                 
1Moral Laws 
2Heaven 
3Earth 
4Commander 
5Method and discipline 
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 فرمانده 

و داراي جدیت  سختسر شجاع، رخواه،یخ ،ادقص قل،عا ،ریز برنامهباید  فرماند:

 باشد.

 )دکترین( نظم و انضباط، روش ،اصول

 ظ، حف1افسران درجهمناسب، ترفیع  هاي بندي تقسیمارتش در  دهی سازماندکترین: 

 نظامی است. هاي هزینهبراي رساندن تدارکات به ارتش و کنترل  ها جاده

 ها آناطالع از  که طوري بهموظف به آشنایی کامل با موارد فوق است،  اي فرماندههر 

 ؛به شکست او در جنگ خواهد شد موجبات پیروزي فرمانده در جنگ و عدم اطالع منجر

 باید 2جنگیریزي و برنامهات و محاسبات بنابراین فرمانده براي تعیین شرایط نظامی، اقدام

 عاقالنه هفت مورد ذیل را مورد مقایسه قرار دهد:

 مقید به قوانین اخالقی است؟ فرماندهاز دو  یک کدام( 1

 از دو فرمانده از توانایی بیشتري برخوردار است؟ یک کدام( 2

 ؟برد میعوامل آسمان و زمین بیشتر سود ( کدام ارتش از 3

 از نظم و انضباط بیشتري برخوردار است؟ارتش  دواز  یک کدام( 4

 است؟ تر قوي( ارتش کدام فرمانده 2

 دارد؟ آزمودهافسران و مردان  ( کدام ارتش6

                                                 
نظامی منصوب شده یا به هر هاي مورثی در درجات باالي وجود تشکیالت و نهادهاي نظامی که بر اساس سنت 0

اند شاید در زمان صلح مشکلی ایجاد نکنند، اما همین دلیل دیگري بدون لیاقت و استحقاق کافی به آن درجات رسیده

 روند.افراد از  مهمترین دالیل شکست در جنگ آتی به شمار می
2 Laying Plans 
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 ( در کدام ارتش ثبات پاداش و مجازات بیشتر نمایان است؟7

 پیروز اي فرماندهنمود.  بینی پیشپیروزي یا شکست را  توان می موارد فوق مالحظه با

 دستوردهیو اقدامات فوق عمل نماید پس در جایگاه فرماندهی و  ها توصیهکه به  شود می

شکست خواهد  و اقدامات فوق را نادیده بگیرد ها توصیهکه  اي فرماندهخواهد ماند و 

از  فوق هاي توصیهخورد و جایگاه فرماندهی را از دست خواهد داد. براي سود جستن از 

در صورت ؛ که فراتر از قوانین عادي هستند نیز سود ببرید اوضاع مساعد و کمک بخشی

 پرداخت. ها برنامهباید به اصالح  مساعد بودن شرایط

قدرت حمله کردن دارید باید خود را  که هنگامیبنابراین  است؛ 1فریب يپایهجنگ بر 

نزدیک  که هنگامی ،باید غیرفعال به نظر برسید ن دهید؛ هنگام استفاده از نیروهاناتوان نشا

خیلی دوري از او هستید و  يفاصلههستید طوري وانمود کنید که دشمن باور کند در 

ید. از عنصر فریب براي جلب نظر هست تصور کند که به او نزدیک یداز دور که وقتی

 کرده و او را سرکوب کنید. نظمی بیدشمن استفاده کرده تظاهر به 

 باش آمادهدر تمام نقاط به حالت  اگر ،اغفال نماییداگر دشمن دنبال سود است او را 

 چنانچهقدرت برتر است از او بگریزید.  چنانچهو  شده  آمادهاست براي رویارویی با او 

و عصبی است او را تحریک کرده و عصبانی کنید. تظاهر به ضعف کنید تا به  بدخلقفرد 

و استراحت را از او بگیرید و  به دنبال راحتی است آرامش چنانچه ،خود مغرور گردد

قواي دشمن  که هنگامیتفرقه بیندازید.  ها آنبین  متحد هستند در باهمافراد دشمن  چنانچه

 را شما يحملهشده و از مسیرهایی حمله کنید که انتظار  ور حمله ها آنآماده نیستند به 

باید از قبل بر دشمن نظامی پیروزي را به دنبال داشته و ن هاي طرحو  ها روشچنین  ،ندارد

 آشکار گردند.

                                                 
1Deception 
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که محاسبات بسیار و جامع قبل از جنگ داشته  شود می اي فرماندهپیروزي نصیب 

شکست در میدان  به محکوممحاسبات خیلی کمی دارد قبل از جنگ که  اي فرماندهباشد و 

شکست را به  به پیروزي و محاسبات کم بنابراین انجام محاسبات بسیار منجر ،جنگ است

دنبال خواهد داشت. همیشه با انجام محاسبات بسیار اقدام به جنگ کرده و بدون 

 کرد. بینی پیشمحاسبات به جنگ نروید تا بتوان حتی احتمال شکست یا پیروزي را 

 

 یبند جمع

پیشگام در  تزو سونکه  کند میر هنر جنگ را درک و بیان د آمیز مسالمتلودان روح  

 تزو سونمحاسبات  . 1با جنگ به صلح هم رسید توان میرواج دادن این ایده است که 

کشور است بلکه  هاي هزینهحداقل تلفات راهی براي کاهش  تنها نهحاکی از این است که 

 آور رزم يچارهاعمال خشونت آخرین  رفته هم روياوست.  دوستی بشرانعکاسی از روحیه 

: کنـد میدر هنر جنگ را از سه جنبه بیان  طلبی  صلح يروحیه لودانخیرخواه است. 

 نرم هاي تاکتیکمنطقی با توجه به خشونت و استفاده از  استفادهاهمیت اخالق در جنگ، 

 :(Ludong,2010:1) ندهست  ذیل قرار به شده  ارائهدر فصل اول که سه مفهوم و 

 ؛نگرش نسبت به جنگ 

  ؛اقدامات جنگیمدل پنج عامل اجراي 

 ؛یاصول کلی اجراي چنین اقدامات 

به  که فصل اول تا حدودي خاص است .آید میهر مفهوم به همراه روشی مرتبط     

بعد  هاي فصلمعرفی اصول کلی مورد استفاده در سراسر کتاب پرداخته و در مقایسه با 

 يهمهکه دولت باید امنیت ملی را در رأس  کند میاستدالل  تزو سوننسبتاً انتزاعی است. 

                                                 
 آماده نبرد باشید. به عقیده لنین: اگر خواهان صلح هستید همیشه 0
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به  تزو معتقد است، سونردبر نگرشی درست نسبت به جنگ دا تأکیدمسائل قرار دهد و 

جنگ و زیرا  ؛دقیق باشد خیلی تواند نمیفرماندهی  هنگام اجراي اقدامات جنگی

 شود می است که به امنیت یا تباهی ختم اي جادهموضوع مرگ و زندگی است و  نظامیگري

مستقل و تحت اصول بسیار  طور بهدولت باید به مسائل امنیتی ه ک دهد میاین نشان 

در  حال بااین دانند میمحققان این نگرش را بدیهی  که درحالیتوجه نماید.  بینانه واقع

 بر اساسباید  ها وتحلیل تجزیهراین بناب ،اند دادهواقعیت بسیاري از کشورها به آن اهمیت 

نتایج  و تحلیل بینی پیشبراي  تنها نهل باشد. مدل پنج عام تزو سون ي گرایانه واقعاصول 

را تخمین زد، پنج  نیاز موردنظامی  کارکنان توان میآن  ي وسیله بهجنگ کاربرد دارد بلکه 

 از: قانون اخالقی )عدالت و اخالق(، آسمان )زمان و اند عبارتعامل اصلی در یک جنگ 

و  ، صادق، خیرخواه، شجاععاقل ،ریز برنامهط جغرافیایی(، فرمانده )فصول(، زمین )محی

)راهبردها، تاکتیک و مدیریت یا دکترین(. این عوامل به منابع  ها روش، اصول و سرسخت(

این عوامل باید  ؛طبیعی و انسانی و مفاهیم هر دو متغیر واقعی و انتزاعی توجه دارند

فین به هنگام اجراي اقدامات جنگی باشند تا توسط طر استفاده قابلو  شده  شناخته

 ه دهند.ئساختاري عملی را براي جنگ ارا

 وانا، عاقل، صادق، خیرخواه، شجاعت اي فرماندهکه ارتشی با  دهد مینشان  تزو سون   

باشد همراه با سربازان بیشتر و  بااخالقدر آموزش، پاداش و تنبیه که عادل و  دقیقو 

عالوه بر این  ؛یابد میزیاد به پیروزي دست  احتمال بهانتخاب بهترین زمان و مکان جنگ 

. به نظر باشند میاز معیارهاي مهم براي قضاوت و انتصاب فرمانده  مذکور پنج عامل

 يرماندهفمفاهیم اساسی هستند که  ازجمله، مدل پنج عامل و هفت عامل بعدي تزو سون

اندهی نیست. الیق جایگاه فرم با این اصول ناآشنا فرمانده؛ دنمایتوجه  ها آنشایسته باید به 

نظامی و براي  کارکنانمعیار ارزیابی  عنوان به توان می فوق پنج عامل این از بر عالوه

اصل حیله و فریب در جنگ است  گذار پایه تزو سون .انتصاب فرمانده عمومی استفاده کرد

 هایتان برنامهاز: تظاهر به انجام کاري خالف  اند عبارتکه  آموزد میو سه اصل را به ما 

جزئیاتی  ،سود ببرید ه استکردتا از احساس دشمنتان زمانی که احساسات بر او غلبه  کنید
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رمانده تنها براي صداقت ف ،بگذارد را محاسبه نمایید تأثیرکه ممکن است بر رفتار دشمن 

وفاداري به کشورش است و اعمال حیله و فریب براي کشورش خارج از قوانین است. 

که  کند می بیانو  دهد میقرار یک فرمانده را مورد بررسی  آلایدهشخصیت  تزو سون

 القیت و قضاوت منصفانه سود ببرد.شهود و تجربیاتش در راستاي خ فرمانده باید از

ابزار حیله شامل هوش، داشتن اطالعات در مورد دشمن،  ؛پیروزي تنها هدف جنگ است

 (.Dale, 2012:24-27) منجر به پیروزي شوند توانند میو داشتن سیاست  سرعت
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 افروزی جنگ های هزینه محاسبهفصل دوم: 

(Waging War) 
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 نظامی یها نهیهز

سنگین، صدها  هاي ارابهتندرو،  يارابهدر عملیات نظامی هزاران  :تزو سونبه عقیده 

 43) و پوشیده در لباس جنگی، توشه و تدارکات کافی براي هزاران لی یهزار سرباز زره

سرگرمی و پذیرایی از  ازجملهپشت جبهه و خط مقدم جنگ  هاي هزینهکیلومتر( مسافت، 

 مهمانان، سفراي دشمن و مستشاران نظامی دوست، اقالم کوچک همچون چسب و رنگ

 روزعادل هزار سکه نقره در م مجموع در، ها زره)الکل(، مبالغ صرف شده براي ارابه و 

 «.الزم استنیرو  هزار صدبا براي ارتش  هایی هزینهچنین » شوند می

کم شده و شور  ها سالح کاراییبه دست آید از  تري طوالنیپیروزي در مدت  چنانچه

شهر، خستگی قوا را در پی خواهد  يمحاصرههنگام و شوق افراد از بین خواهد رفت و 

سایشی فر هاي جنگو  مدت طوالنیداشت و همچنین منابع کشور نیز پاسخگوي مبارزات 

 . با طوالنی شدن نبردباشد()جنگ کوتاه مدت از اصول پایه نبردهاي آینده می نخواهد بود

ر و سالح، از بین رفتن شوق افراد، خستگی قوا و خرج کردن ذخای کاراییکم شدن  و

 ، دیگر رهبرانرود میو بودجه نظامی کشور از بین  شود میمنابع قدرت نظامی شما کم 

خواهند کرد.  استفاده سوءداخلی( از شرایط موجود  طلبان قدرتهمسایه و  زادگان اشراف)

جنگ را  پیشامدهايدر چنین موقعیتی حتی هیچ مرد عاقلی قادر نخواهد بود که جلوي 

قطعاً  حال بااین شود میبنابراین هرچند از شتاب احمقانه در جنگ خودداري  ،بگیرد

 ؛در جنگ ندارد مدت طوالنی تأخیر اطی بااظهار داشت که هوش و ذکاوت ارتب توان می

. هیچ کشوري نیست که از کشد نمیعملیات نظامی ماهرانه و هوشمندانه زیاد طول  زیرا

تنها کسی که کامالً با مضرات جنگ و خطرات آن  و سود برده باشد مدت طوالنیجنگ 

 از منافع جنگ کامالً سود ببرد. تواند مید ـه باشـایی داشتـآشن

توشه و تدارکات جنگ بیش از  که مادامی افزاید نمینظامی ماهر بر مالیات کشور 

جنگ را از  يتغذیهذخایر و منابع کشور باشد. تجهیزات جنگی را از منابع کشور خود و 

کافی غذا  اندازه بهدشمن تهیه کنید. در این صورت افراد ارتش  شده  غارتمواد غذایی و 
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ي هرهاکه ارتش از ش شود میدولتی باعث  يخزانهداشت. فقر  براي نیازهاي خود خواهند

. از سوي دیگر نزدیکی 1شود میفقیر شدن مردم کشور  به منجردورتر کمک بگیرد که 

شده که در این صورت نیز ثروت مردم به یغما  ها قیمتارتش به هر منطقه باعث باال رفتن 

ز بین با ا ،بر دهقانان تحمیل خواهد کردسنگینی را  از بین رفتن ثروت ملی بار که رود می

و معیشت مردم وارد خواهد آمد و  ها خانهبه  یصدمات رفتن ثروت ملی و تحلیل قوا

متحمل  هاي هزینه که است  درحالی درآمدشان را از دست خواهند داد و این دهم هفت

تیر و  جنگی، خود کاله، جوشن و ناتوان هاي اسبشکسته،  يارابهدولت و مردم براي 

درآمد  دهم ششسنگین برابر با  هاي گاريبارکش و  هاي اسبکمان، نیزه و سپر محافظتی، 

 کل کشور است.

از دشمن تغذیه کرده و  آمده  بدست يتوشهعاقل سربازانش را از  يفرماندهبنابراین 

دشمن معادل بیست ي توشه. یک گاري از کند نمی پوشی چشمحتی از کمترین مقدار 

 يعلوفهبسته یک دارد و به همین ترتیب ارتش خودي در جنگ ارزش  يتوشهگاري از 

ارزش دارد. پس  در انبار ارتش خودي شده  ذخیره يعلوفهدام دشمن معادل بیست برابر 

افراد ارتش باید جسارت داشته و پر از خشم باشند و براي شکست  براي نابودي دشمن

افراد ارتش ده  که هنگامی ها ارابهبنابراین در جنگ  ؛باشندفتن پاداش دشمن مستحق گر

پاداش داده  تسخیرکنندهباید به اولین نفرات  آورند درمیارابه یا بیشتر را به تسخیر خود 

از دشمن  آمده دست بهپرچم دشمن باید پرچم خودي را بر فراز اموال  جاي بهشود و 

جنگی نامیده  غنائم ها این چون با سربازان اسیر شده نیز باید با مهربانی رفتار نمود ،قرارداد

بنابراین هدف اصلی جنگ باید پیروزي و  ؛شوند میشده و موجب پیروزي و افزایش قوا 

امور نظامی  آگاه به يفرماندهباشد پس سرنوشت مردم در دستان  مدت طوالنینه مبارزات 

 بودن ملت به تصمیمات او بستگی دارد. خطر در ودر صلح  پسارتش است 

                                                 
 بایستمی اندازند،می راه به را آن که آنهایی يهمه که است عدالتیبی چنان تولستوي: جنگ نیکوالیویچ به باور لئو 0

 باشند. کرده خفه خود درون در را وجدان صداي
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 بندی جمع

: تقویت اقتصادي، نظیر فصل دوم به معرفی رابطه بین اقتصاد و عملیات نظامی

و  ها هزینهباید  گیرنده تصمیم . قبل از شروع جنگپردازد می ضمانت و هدف جنگ

از قبل آگاه نبودن در مورد پیامدهاي منفی جنگ  .پیامدهاي منفی احتمالی را در نظر بگیرد

پیروز نبرد  پس است بر هزینهجنگ  وقتیجنگی است.  غنائمحاکی از عدم آگاهی در مورد 

 تزو سونتوسط  «دشمن وسیله بهتغذیه »را دنبال نماید. استراتژي  ها غرامتو  غنائمباید 

تدارکات  تأمیندشمن و  به تاراج بردن تدارکات ،براي تقویت اقتصاد ملی مطرح شد

 تأمین. دشمن براي کند میرا به دشمن وارد  دوچندانصدماتی  ارتش از تدارکات دشمن

بنابراین خطر تهاجم داخلی به وجود  ،ملی استفاده کند ذخایرتدارکات باید از  يدوباره

و این  شده  ذخیرهپس قدرت اقتصادي دولت  ،شوند میمشکالت اجتماعی تشدید  آمده و

نارضایتی اجتماعی به  درنهایتو به دفاع در برابر حمالت داخلی منتهی شده  تواند می

 . آید نمیوجود 

تجارت بین قدرت اقتصادي و نظامی غیر »که  کند میاستاد وو جیوالن اشاره 

ارترین ( و آشکشود نمیجنگ نشان داده  هاي میدانآشکارترین )اینکه مستقیماً در 

و  پیروزي سریع» يایده تزو سون. «( تغییر در جنگ استکند نمیآن را فراموش  کس هیچ)

عاقل  يفرمانده جنگبه دلیل هزینه و خطر  .است نهاده بنارا در امور نظامی  «کوتاه مدت

باید هرچه  ر جنگ براي حل اختالفات الزم استاگ ،دهد میهر کاري بتواند انجام 

 .انجامد میرف ـر دو طـت هـبه شکس مدت  طوالنیجنگ ؛ زیرا انجام گیرد تر سریع

سریع براي پایان دادن به جنگ در اسرع  هاي روشعاقل باید از  يفرمانده دیگر عبارت به

. شوند میکه موجب طوالنی شدن جنگ  اي پیچیده هاي استراتژي نه ازوقت استفاده کند 

جنگ ضایعات  پیروز باشد درآوردهجنگ دشمن را از پاي  يهزینه چنانچهاین  عالوه بر

 ها هزینه ي کننده  جبران آمده دست بهجنگی  غنائمجنگی کمتري را خواهد داشت که 

پیروزي  و اطمینان از جبران خسارت دشمن خواهند بود. براي حفظ قدرت اقتصادي
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توسط  اصل ذیلعاقل باشد. این سیاست در سه  اي فرمانده دستاوردسریع باید بیشترین 

 است: شده بیان کریتزرارالندو دالی سرهنگ 

  ؛زمان ممکن ترین کوتاهدر 

 ؛با کمترین هزینه ممکن زندگی و تالش 

  با هجوم بر دشمن با حداقل تلفات ممکن اطمینان یافتن از کشور متخاصم

 .(Dale, 2012:24-27) جنگن شدن از پرداخت غرامت پس از ئبراي مطم
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 فریبکارانهی حملهفصل سوم: 

    (Attack by Stratagem) 

 

 

 

www.irebooks.com www.omideiran.irwww.irtanin.com www.irebooks.com



 

 

 تسخیر بدون تخریب

باالترین هنر جنگ تسخیر سالم کل کشور دشمن بدون  :تزو سون يگفته بر اساس

و نکشتن افراد ارتش دشمن بهتر از  بنابراین اسیر گرفتن ،نی آن استتخریب و ویرا

 بلکه هدف نیست ها جنگاوج برتري مبارزه و پیروزي در تمام  پس هاست آننابودي 

 ؛اقدام ترین مهمباالترین و  رو ازایننهایی از بین بردن مقاومت دشمن بدون جنگیدن است. 

 ؛بهترین سیاست سپس ،دشمن است استراتژیک هاي برنامهاز عملی شدن  نظامی جلوگیري

حمله به ارتش  ؛بهترین روش درنهایتو  باطات نیروهاي دشمناز ارت جلوگیري نمودن

 .1با دیوار دفاعی است شهر يمحاصرهدشمن در میدان جنگ است و بدترین سیاست نیز 

 جز اینکه خودداري شود شده محصورشهر  يمحاصرهقوانین باید از  بر اساس

متحرک و ادوات جنگی  هاي پناهگاه، پناه جان سازي آمادهشهر نباشد.  همحاصر جز اي چاره

مختلف سه ماه طول خواهد کشید و همچنین تدارک سنگرها نیز سه ماه بیشتر طول 

که قادر به کنترل خشم نیست افراد خود را همچون گروه  اي فرمانده .خواهد کشید

 دهد میافرادش را از دست  سوم  یک درنتیجه و کند میبه سمت مرگ روانه  ها مورچه

محاصره  بار فاجعه تأثیرات ازجمله ها این ،است درنیامدهشهر هنوز به تسخیر  که درحالی

 شهرها هستند.

شهرهایشان را  ،کند میدشمن را بدون جنگ تسلیم  لشکر ماهر يفرماندهبنابراین 

در میدان جنگ  مدت طوالنیرا بدون عملیات  حکومتشان ،بدون محاصره تسخیر کرده

امپراتوري ي سلطهنشده و آماده به مخالفت با  توسط نیروهاي تلف ،ساختهسرنگون 

)این  یابد میبدون از دست دادن افراد به پیروزي کامل دست  درنتیجهدشمن پرداخته و 

  (.ارانه استکفریب حملهروش نوعی 

                                                 
 ی هوش و گاهی مهربانیي خود را دارد؛ گاهی زور، گاهی زر، گاهي ویژه هر رقابتی اسلحهپیکاسو:  به عقیده پابلو 0

 الزم است.
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افراد ارتش ده به یک از افراد دشمن  چنانچه گري نظامیطبق قواعد جنگ و آیین 

حمله  ها آناین نسبت پنج به یک باشند به  که هنگامی ،را محاصره کرد ها آنباشند باید 

باید ارتش را تقسیم « یک دوبهنسبت » کرده و اگر افراد دشمن دو برابر افراد خودي باشند

ادرت به جنگ کرده و اگر مساوي باشند مب باهمتعداد افراد دو ارتش  چنانچهنمود. 

نابرابر  باهمجهات  يهمهاز  چنانچهشده و  ها آنتعدادشان کمی بیشتر است باید مانع 

بنابراین هرچند که نیرویی با افراد کمتر ممکن است جنگ  ؛باشند باید از دشمن گریخت

باید در پایان جنگ نیرویی با افراد بیشتر نیروهاي  حال بااین اندازند  راهرا به  اي سرسختانه

 چنانچه پس فرمانده همچون دژ و دیوار دفاعی کشور است .1نمایندکمتر را مغلوب 

 چنانچهو  ماند میپابرجا  پرقدرتهات قوي و محکم باشد کشور نیز ج يهمهفرمانده از 

ارتش را به نابودي و  . فرمانروا به سه روشگردد میفرد ضعیفی باشد کشور نیز ضعیف 

 :کشاند میگرفتاري 

  غافل از اینکه ارتش توانایی اطاعت از  نشینی عقبدستور پیشروي یا با صدور

و ممانعت ارتش نسبت به  طمینانیبیایجاد  به منجردستوراتش را ندارد که 

 .شود میجنگی خود  هاي قابلیت

 کشور  يادارهارتش به روش مشابهی چون  يادارهبراي  غافل از شرایط ارتش

 .گردد میو سردرگمی نظامیان  قراري بیمبادرت کند که این امر موجب 

 افسران ارتش غافل از اصول نظامی سازگاري با امور  يمالحظه بی کارگیري به

. گذارد می تأثیرسربازان و افسران ارتش  نفس اعتمادبهنظامی که این امر نیز بر 

ارتش باعث ایجاد مشکالتی از سوي فرمانروایان همسایه  اعتمادي بیو  قراري بی

شده و  ومرج هرجارتش درگیر  اساس این ؛ برشود میداخلی  طلبان فرصتو 

 .شود میو این پیروزي به دشمن هدیه داده  گردد میپیروزي ارتش منتفی 

                                                 
. مؤلفه جمعیت به عنوان یک  عامل مهم در سنجش کمیت نیروي انسانی خود یک کیفیت استبه عقیده لنین:  0

تواند به عنوان نیروي دفاعی، نیروي پشتیبانی، نیروي اقتصادي و آید؛ جمعیت میقدرت ملی کشورها به حساب می

 روحیه ملی ایفاي نقش نماید.
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توان  که می تزو پنج اصل اساسی براي پیروزي در جنگ وجود دارد بنابر عقیده سون

هاي دشمن و خودتان باشید نباید ترسی از نتایج صدها  اظهار داشت که اگر آگاه به ویژگی

هاي خود بوده ولی اطالعاتی در مورد  که آگاه به ویژگی جنگ داشته باشید و درصورتی

آمده شکست را نیز تجربه خواهید کرد و  دست دشمن نداشته باشید به دنبال هر پیروزي به

به تسلیم و شکست در  هاي دشمن و خودتان نباشید قطعاً محکوم آگاه به ویژگی چنانچه

 :باشدهر نبردي خواهید بود و این پنج اصل به شرح ذیل می

 پیروزي نصیب کسی خواهد شد که بداند چه زمانی به مبارزه و جنگ اقدام (1

 د.جنگ خودداري نمای و چه زمانی از مبارزه و کرده

هد شد که بداند چگونه نیروهاي کم و زیاد را اداره پیروزي نصیب کسی خوا (2

 کند.

و جنگاوري  سرزنده روحیهخواهد شد که همواره از  ارتشیپیروزي نصیب  (3

 د.واحد در هر شرایطی برخوردار باش هدفی

بوده و حتی در  باش آمادهپیروزي نصیب کسی خواهد شد که در حالت  (4

 نیز قادر به شکست دشمن باشد. غیرمنتظره يحمله

 يسلطهپیروزي نصیب کسی خواهد شد که قدرت نظامی داشته و تحت  (2

 نباشد. فرمانروا

 

 بندی جمع

. دارد تأکیداستراتژیک  يآورنده تاکتیکی و یاد مالحظات روي دنبالهفصل بر اصل  این

و نه با  غیر مخرب هاي استراتژيخواهان پیروزي است و مناطق اشغال شده را با  تزو سون

پس از جنگ،  هاي غرامتفرمانده موظف است که به  ،کندمی کنترلتخریب یا کشتار به 

افزایش فشار داخلی و همچنین به افکار عمومی در مناطق اشغال شده توجه داشته باشد. 

 دار جریحهمختلف مردم در کشور دشمن را  هاي ملیتاحساسات سنگین  هاي شکست
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 ،دارد می واان را تا پایان جنگ به مبارزه و مجروح هاهکشتدوستان کرده و والدین و 

 بوده و قطعاً بینی پیشکشور اشغال شده قابل  دهی سازمانمشکالت سنگین حکومت و 

دشمن سرسخت مقاومت کرده و  ،شود میموجب افزایش فشار و تلفات بر ارتش 

 تزو سون. 1که مغایر با اهداف جنگ است کند میرا بر ارتش تحمیل  اي بودجه

ه ح مختلف نیروهاي جنگی دو طرف ارائمختلفی را براي مقابله با سطو هاي استراتژي

 :دهد می

دشمن را با  توان میکه  کـند میاشاره  تـزو سون، «بهتر تلفات کمتر،»اصل  بر اساس 

 را ها آن توان مینیمی از نیرو نیرو به آن حمله کرد، با  پنجم یکنیرو احاطه کرد، با  دهم یک

گریخت یا از جنگ با آن خودداري کرد.  توان میتقسیم و از دشمنی با نیروي بیشتر 

زمان محاصره دشمن در  ،جز جنگ نباشد باید هنرمندانه وارد جنگ شد اي چاره چنانچه

موقع حمله دشمن در . شود میلیم ـات تسـلفـدون تـنیرو ب دهم یکزیاد با  احتمال به

با ادامه دادن جنگ صدمات  چنانچه کندنمی تـقاومـرو مـنی پنجم یکزیاد با  احتمال به

)سپاه  شوند میکمترین میزان تلفات  به منجربیشتري را متحمل شود. این موارد 

 رود میاحتمال  ،باشد( ها آن دهم یکزمانی که تعداد افراد دشمن تنها  شود نمی زده وحشت

 دهم یکتقسیم شده و معادل  تر کوچک هاي گروهتعداد نصف افراد دشمن نیز به  که همین

به جنگ با نیرویی  تأکیدسپاهی شود که با آن در جنگ است. در صورت  پنجم یکیا حتی 

 هاي استراتژيمعادل یا کمتر از نیروي دشمن احتمال تلفات خیلی زیاد است. اتخاذ 

عاقالنه از  استفادهمناسب براي سطوح مختلف نیروهاي نظامی دو ارتش به فرماندهان در 

به شکست و پنج  سه نوع غفلت منجر تزو سون .نماید میسربازانشان و تلفات کمتر کمک 

بر دو تضمین جهت  تزو سونژنرال  ؛به پیروزي را توصیف نموده است منجر عامل

خود  يسلطهسالم کل کشور دشمن را تحت  طور بهن کرده است تا بتوا تأکیدپیروزي 

  .درآورد

                                                 
قحطی  مردم به غالت دادن و مصري خدایان به احترام در مصر به حمله از پس کبیر کورش پسر کمبوجیه اقدامات 0

 .گردید مصر در ایرانیان پذیریش باعث زده
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 اطمینان از اعتماد کامل سربازان به فرمانده است تا دستورات را  :تضمین اول

بنابراین فرمانده باید از سه نوع غفلت که ، بدون قید و شرط اطاعت نمایند

یا جلوگیري کرده و همچون خورشید  شوند می ست او در جنگـبه شک جرـمن

 نشینی عقبفرمانده دستور پیشروي یا  که هنگامیبراي کل ارتش باشد.  پدر

باشد.  وهوا آب، قوانین، زمین و بااخالقباید بداند که دستوراتش سازگار  دهد می

 کارگیري بههنگام ، ارتش باید از وضعیت موجود ارتش آگاه باشد ياداره هنگام

سازگاري با قواعدي باشند که بعدها مستلزم باید آشنا با اصول و  ها آنافسران 

سربازان  اعتمادي بیب ـوجـم هـا آمـوزهعدم آگاهی فرمانده با این  ،هستند ها آن

 شود. ازآن پسو  جنگ به فرمانده و تخریب یا کشتن مردمی معصوم در طول

  هاي برنامهاحتمالی  هاي موفقیتاطمینان یافتن از ارزیابی فرمانده از  دوم:تضمین 

پیروزي )بدون  بهترین که کند میبه فرماندهان خطاب  تزو سوناست.  اش جنگی

 بر اساساستراتژي  کارگیري بهمترین احتمال تخریب و کشتار( با جنگیدن یا ک

 :آید میزیر به دست  عاملپنج 

 ؛بدانید چه موقع بجنگید یا نجنگید (1

 ؛بدانید چگونه افراد مختلف ارتش را اداره کنید (2

  ارتش؛ کل بهمشابه  اي روحیهالقاي  (3

 ؛براي حمله به دشمن آماده نشده سازي آماده (4

 ؛مرکزي دولت هاي دخالتدوري از  (2

 نسبت به ارزیابی و تواند میفرمانده  مذکور و اعمال استراتژي پنج قانون بر اساس 

 اطمینان یابد. غیرمخربجنگی  سازي پیاده
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 فصل چهارم: آرایش و اقدامات تاکتیکی

     (Tactical Disposition) 
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 اقدامات تاکتیکی

ابتدا موقعیت شکست  باتجربهبر این باور است که: جنگجویان کاردان و  تزو سون

دشمن را فراهم آورده و سپس منتظر فرصتی براي شکست دشمن هستند. انجام اقدامات 

غنیمت شمردن فرصت براي شکست الزم براي شکست نخوردن بستگی به خود دارد ولی 

قادر به ایمن نمودن خود  باتجربهبنابراین جنگاور  .گردد میتوسط خود دشمن مهیا  دشمن

 رو ازاینچند مطمئن به شکست دشمن نیست. هر براي شکست نخوردن از دشمن است

اینکه جسارت و  رغم علیگفت امکان دارد کسی چگونه پیروز شدن را بداند  توان می

 امکان پیروزي در میدان جنگ را نداشته باشد.

داشته  تهاجمی يحملهت که شکست دشمنی اس دفاعی الزمه هاي تاکتیک کارگیري به

داللت بر  توانایی در حملهو  است در موضع دفاع بودن حاکی از قواي ناکافی ارتش .است

قسمت زمین  ترین پنهانیهمواره در  در دفاعماهر  يفرمانده ،داردارتش  يورزیدهقواي 

مله کاردان و فرماندهی که در ح ماند میسپس منتظر ارتش دشمن  شده مخفیبراي نبرد 

از خود  طرف  یک ازبنابراین  ،شود می ور حمله بر دشمن همچون آذرخشاست از آسمان 

 .1آورد میپیروزي کامل را نیز به دست  دفاع کرده و از سوي دیگر

درک پیروزي توسط مردم عامه مزیت باالیی نیست. همچنین جنگیدن و پیروز شدن و 

به حرکت  ،از سوي فرمانروا نیز حاکی از اوج برتري فرمانده نیست ها احسنتشنیدن 

خرگوش در پاییز نیازي به نیروي زیاد ندارد، دیدن ماه و خورشید  هاي کرک درآوردن

ندارد.  بسیار شنوا هاي گوشنیازي به  رعدوبرقنیازي به چشمان تیزبین و شنیدن صداي 

 آسانی بهپیروز میدان است بلکه  تنها نهکه  جنگاور کاردان کسی است :گذشتگانطبق اعتقاد 

کسب پیروزي در نبرد مشکل به علت کاردانی و  رو ازاین ،یابد میبه پیروزي نیز دست 

                                                 
 وها  دره ،ها نیروي موانع زمینی، کوهبراي آفند اتکا به آسمان و براي پدافند اتکا به زمین الزم است. پدافندیان  1

شاید از این سخن  (.1339 تزو، )سوندهند  یبررسی قرار م مورد را آتش و آب جوي، مناسب وضع و فصول آفندیان

 تزو بتوان  اهمیت نیروي هوایی را در جنگ استنباط نمود.سون
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 اشتباه بهکسب پیروزي منوط ، آورد نمیشجاعت در میدان نبرد نبوده و براي او اعتبار 

زیرا حاکی از ، پیروزي است ي کننده تضمینمرتکب هیچ اشتباهی نشدن  .نکردن است

موقعیت خود را  ه جنگاور ماهراست ک رو ازاینتسلط بر دشمن شکست خورده است. 

وضع کرده که شکست دشمن حتمی گردد و فرصت شکست دشمن را از دست  اي گونه به

به دنبال پیروزي پیش از نبرد یک استراتژیست پیروز تنها  . بدین ترتیب در جنگدهد نمی

 به دنبال پیروزي پس از جنگ است. کند میکسی که به شکست فکر  که درحالی ،است

و سرسختانه پایبند به  هستندقوانین اخالقی یا همان تائو  يدهندهنظامیان کاردان ترویج 

 درنتیجه، بنابراین کسب موفقیت باشند می یا همان دکترین اصول و روش و نظم و انضباط

و  گیري اندازهبه ترتیب با  گري نظامیو قواعد  با توجه به اصول .آنان است داشتن قدرت

 گیري اندازهداریم.  سروکارو پیروزي  مقایسه، محاسبه، ها کمیتسنجش، برآورد مقادیر و 

، محاسبه وابسته به برآورد و سنجش گیري اندازهوابسته به زمین، برآورد مقادیر وابسته به 

 است. مقایسهاسبه و پیروزي وابسته به حوابسته به م مقایسه، ها کمیتو  مقادیر

من به دانه و فیل به رمقایسه با ارتش شکست خورده همچون خ درارتش پیروز 

پشت سد است که  آب فنجان است. یورش نیروي فاتح همچون حرکت سریع و ناگهانی

 .برد میو دشمنان را از بین  شود میناگهان رها 

 

 بندی جمع

در این فصل رابطه بین هجوم و دفاع و ارتباط بین تمایل براي برنده شدن در جنگ و 

ایجاد  همچنین پنج روش .شوند میواقعی برنده شدن در جنگ توصیف  تأثیرات

که دفاع بر حمله مقدم  کند میاستدالل  تزو سونه داده شده است. ئنظامی ارا هاي تاکتیک

 هاي برنامهتوانا باید  يفرماندهبدیهی است که  امالًک تزو سونبه همین دلیل براي  ،است

امنیت خود در برابر »هدف اول جنگ  تزو سوناز دیدگاه  .دفاعی را قبل از تهاجم قرار دهد
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شود و ما  خارج از کنترل تواند میمن ـ، زیرا شکست دش«شکست است نه شکست دشمن

سه اصل  تزو سونتواناییم.  ها آنروي کارهایی هستیم که در انجام  ریزي برنامهتنها قادر به 

 :دهد میه ائار را تاکتیک جنگی

 ؛دفاع محتاطانه از خود قبل از فرصت دادن به دشمن براي شکست دادنمان .1

 ؛منتظر ماندن براي اشتباه تاکتیکی توسط دشمن .2

 ؛غنیمت شمردن فرصت براي شکست دشمن هنگام اشتباهات تاکتیکی .3

باید اطمینان داشته باشیم که دشمن قبل از هرگونه تاکتیک  راي شکست دشمنب

از  تر راحتو  تر دسترسدفاعی در  هاي برنامه این عالوه برما را شکست دهد.  تواند نمی

حتی و  ت خود نیز حیاتی استتهاجمی هستند. توجه به چگونگی حفظ امنی هاي برنامه

غریزي قادرند از خود  طور بهزیرا حیوانات  ،دارند هایی تواناییمردم نیز  هاي ترین احمق

معتقد است که برنامه  تزو سون :که دارد میمحافظت کنند. پروفسور وو جیوالن اذعان 

اینکه دشمن مرتکب اشتباهی شود تا  جزء شود نمیبه پیروزي  منجر آسانی بهتهاجمی 

  .(Jiulong, 1996:54)آشکار گردند  هایش ضعف

نه و  ستاید میکه هدفشان پیروزي در جنگی آسان است را ی یاهفرمانده تزو سون

و اینان را مورد بازخواست قرار  ی که به دنبال پیروزي در جنگی سخت هستندیاهفرمانده

هنر جنگ است نباید در طول  آموخته دانشکه  اي فرمانده تزو سوناز دیدگاه  ،دهدمی

 زیرا توانا نباید معروف باشد يفرماندهبه دنبال مشهور شدن باشد.  ازآن پس جنگ و

دفاعی و  هاي تالشدشمن زیرک قرار گرفته و  توجه مورد بسیار مشهور يفرمانده

ناشی از شهرت  تشخیص داده شوند. همچنین تکبر تر راحتتهاجمی او ممکن است 

در تضاد با رویکرد فن جنگی  ین امراندازد. ا اشتباه بهاو را  آسانی به تواند می فرمانده

پیروزي  ( در تاکتیک جنگیحمله -صبر -با استفاده از سه مرحله )دفاع .است تزو سون

اقدام به حمله  دهد میزیرا تنها زمانی که دشمن به او فرصت  :شود میبراي فرمانده آسان 
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تنها به دفاع  دون نشان دادن اشتباهاتش به دشمنفرمانده ب دیگر هاي زمان. در کند می

  کند.استفاده می هایش تاکتیکامی را در ـلف نظـمخت هاي روش تـزو سـون .مشغول است

 يپایهاین است که با توجه به اینکه جنگ بر  آید میمنطقی و مهمی که پیش  سؤال

که  هایی حیلهو  شـود میکب ـمن مرتـباهاتی که دشـبین اشت توان میفریب است چگونه 

سیستمی  سؤالتزو در پاسخ به این سون شویم؟ قائلتمایز  گیرد میکار براي گمراه کردن ب

وجود دارد. سیستم  ها آنکه ارتباط تنگاتنگی در بین  دهد میرا پیشنهاد  اي مرحلهپنج 

و پیروزي است. فرمانده باید  مقایسهمقدار، محاسبه،  و برآورد ، تخمینگیري اندازهشامل 

و اشتباهات تاکتیکی دشمن را از هر لحاظ مورد  قرار دادهخود را در جایگاه دشمن 

 :شود میذیل مورد پنج  قضاوت قرار دهد که شامل

دشمن سازگار با  هاي انگیزهمنطقی بودن اشتباهات دشمن )اینکه  سنجش .1

 ؛اهدافش باشند(

دشمن )منطقی بودن چیدمان ارتش به روشی برآورد کردن تعداد افراد ارتش  .2

 ؛خاص در میدان جنگ(

عملکردهاي دشمن سازگار با که آیا  دشمن نظر نقطه ازپنج اصل ) يمحاسبه .3

 کاربرده به قبالً که هایی روشزمان، زمین، شخصیت فرمانده و  ،یاخالقاصول 

 ؛(؟باشد می

 ؛است( حفظ تعادل خطرات )آیا دشمن آماده خطر کردن براي پیروزي .4

توجه به معناي پیروزي )حتی اگر رفتار دشمن براي چنین جنگی سودمند نیست  .2

 ؛(؟اهداف استراتژیک اوستي شایستهآیا 

 صت سود جستاز این اشتباهات یا فر توان می اشتباهات دشمن منطقی باشند چنانچه

 حمله موردپایتخت کشور  چنانچهبراي مثال  .ممکن است تله باشند در غیر این صورت

 نشینی عقب سرعت بهممکن است دشمن در میدان جنگ براي حفظ کشورش  قرار گیرد

دشمن را تضعیف  يروحیه درنتیجهبراي دفاع تدارک ببیند و  هایی گودال، سنگر و کرده
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زیرا رفتار  ؛است قبول قابل)در سطح تاکتیکی و نه در سطح استراتژیک( این اشتباه نماید. 

به ارتش براي دفاع اما فرصتی  نیست اي چارهاکنش عاطـفی او طبـیعی بوده و دشمن و و

  .)استراتژي زمین سوخته( دهد می

بوده و اقدامات مبتنی بر  تر محتاطباید  باشندنالزم رفتارهاي دشمن مفید و  چنانچه

تا موجب گمراهی  کند مییا سردرگمی  د که دشمن وانمود به ضعف، خشمناین فرض باش

یا از اطراف حمله  نشینی عقبتش دشمن بدون هیچ بالي طبیعی د. براي مثال اگر ارگرد

از استراتژي کمین سود  توان میدنبال کردن دشمن  زده هیجانشدن و  تاب بی جاي به کند

ی به تالش واقعی از این سیستم براي دستیاب :که کند میلینگ اشاره  ویلپروفسور  ،جست

 Liu) هنر جنگ است دشمن آشنا با  هفرماند که هنگامی ویژه به شود میدشمن استفاده 

Ling, 1995.) 
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 نیرو و انرژی بکارگیریفصل پنجم: 

(Use of Energy)  
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 مستقیم و غیرمستقیم جنگ های روش

ارتش کوچک بوده و  يادارهارتش بزرگ همچون  ياداره: تزو سون يگفته بر اساس

با  یدنجنگ افراد است. بندي تقسیمپیرامون و تفاوت فقط  کند میپیروي  یاز اصول مشابه

تفاوت صرفاً پیرامون ) ارتش بزرگ تحت فرمان تفاوتی به مبارزه با ارتش کوچک ندارد

 .(پیغام و رهنمودهاست دهی سازمان

از متزلزل نشدن و مقاومت دشمن در  توان میاز طریق مانور مستقیم و غیرمستقیم 

 تواند میبرابر حمالت کوبنده و آتشین اطمینان یافت. ارتش با علم به نقاط ضعف و قوت 

د. موجب درهم شکستن ارتش دشمن گرد مرغ تخمحرکت و فرود سریع سنگ بر همچون 

 هاي روشاز و نگ ـدن به جـم براي ملحق شیاز روش مستق توان می ها جنگر تمام د

 خوبی به که درصورتی غیرمستقیم هاي روش ،غیرمستقیم براي تضمین پیروزي استفاده کرد

، پایان بیاستفاده شوند همچون زمین و آسمان پایدار، همچون جریان رودخانه و نهرها 

تمام شده  فصل چهارو همچون  کرده یافته و دوباره طلوعهمانند ماه و خورشید زوال 

 .شوند میولی از نو دوباره شروع 

آهنگ  شمار بی توان می ها آنبا ترکیب  حال بااینتنها پنج نت موسیقی وجود دارد 

تنها  ،(ندنیست چنین آواهایی به شنیدنهمگان قادر ) آورد به وجودشنیده نشده را تاکنون 

 به وجود ها آنب ـکن ترکیـلی ردوجود دا ،فید و سیاه(ـپنج رنگ اصلی )آبی، زرد، قرمز، س

چنین  دیدن  بههمگان قادر ) رنگ است که تاکنون کسی ندیده است نهایت بی يآورنده

وجود  ،، شیرین و تلخ(اصلی )ترش، تند، شور يمزههمچنین تنها پنج  (،نیستند هایی رنگ

را ایجاد نمود که تاکنون کسی قبالً  هایی طعم توان می ها آن نمودن با ترکیب کهدارد 

 (.نیستند هایی طعمچنین  به چشیدنهمگان قادر ) نچشیده باشد
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 وجود بااینوجود دارد  غیرمستقیممستقیم و  يحملهدر جنگ نیز تنها دو روش 

. روش مستقیم و غیرمستقیم گردد می پایان بیبه یک سري مانور  منجر ها آنترکیب 

که هرگز پایانی  1و همچون حرکت روي دایره هستند شوند میختم  همدیگربه  درنهایت

 .نیست پذیر امکانتوسط یک فرد  ها روشتمامی  استفاده ازندارد بنابراین امکان 

 درآوردنحرکت  هب همچون هجوم سیالبی است که توانا درلشکریان  يحمله

شاهین به  موقع بهحرکت سریع و  يمثابه به گیري تصمیمکیفیت  .مسیر است هاي سنگ

بوده و  باک بی کردن بنابراین جنگاور توانا در حمله .طعمه است پایین براي شکار سمت

به رها کردن زه کمان  گیري تصمیمانرژي به کشیدن کمان و  .گیرد میتصمیم  درنگ بی

 که درحالیدیده شود  نظمی بیآشوب و هیاهوي جنگ ممکن است  خالل در ،شباهت دارد

ی ممکن است صفوف ارتش ومرج هرجهمچنین در میان اغتشاش و  ،واقعی نیست نظمی بی

-آورندهترس به وجود  ،نظم و انضباط نیاز پیش نظمی بی ،کنندجلوه  نظم بی ناپذیر شکست

 قدرت است. نیاز پیششجاعت و ضعف نیز مقدمه و  ي

شجاعت  .است تر کوچک هاي بندي تقسیممسائل مهم  ازجمله نظمی بی يلفافهنظم در 

اقدامات  کارگیري بهبا  ،نهفته را در خود دارد هاي انرژياز  اي مجموعه بزدلی يسایهدر 

توانا با حفظ  يفرماندهبنابراین  ،قوي ظاهر شد توان میتاکتیکی در عین ضعیف بودن 

 آنچهبا توجه به اقدامات دشمن به تا  کند میدشمن را به فعالیت وادار  ظاهر فریبکارانه

. مبارز هوشمند به دنبال ماند میو زیرکانه منتظر اقدامات بعدي او  یافته دستقصد دارد 

تک نفره است، بنابراین در انتخاب مردان  صورت بهنیروي مجموع افراد و نه  تأثیرات

جنگاوران  نیروهاي ترکیبی بکارگیريبا  ؛نیروهاي ترکیبی تواناست کارگیريبرزیده و و

همچون سنگ و الوار غلتانی هستند که بدون تحرک در زمین صاف، متحرک در 

افزایش انرژي جنگاوران  رو ازاین، ایستا در کنج و غلتان در سراشیبی هستند. ها سراشیبی

                                                 
 .باشد یائو ممشهور مکتب تهمان نماد  اي یرهمنظور از دا 0
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سراشیبی کوهی با یک هزار متر ارتفاع است که ورزیده همچون حرکت سنگ غلتان در 

 1.مملو از انرژي است

 

 بندی جمع

یح ـرا توض باشـد میگی ـجن هاي روش که اول فصل ملزومات پنج از یکی فصل نیا

 و ها تاکتیکدر  میرمستقیغ و میمستق هاي روش از استفادهمعتقد به  تزو سون. دهد می

 ارتش نیاز موردي انرژي براي کسب ادیبن روش دو نیهمچن او. جنگی است هاي استراتژي

آسان و قابل  هاي تاکتیکه استراتژي و ب میمستق روش .کند میي قوانین بیان اجرا را جهت

 و تجربهاست که از طریق  یادگیري روش ترین رایج واشاره داشته  جنگ دانیم بینی پیش

و  نشینی عقبشامل  صرفاً میمستق روش موارد اکثر در .شود میود به مردم یاد داده شه

 به یابیدست يبرارویکردهاي غیرمنتظره  میرمستقیغ هاي روش .است راست حمله از جناح

ه بوده بندیفر و کننده گیج شتریب میرمستقیغ هاي روش .هستند کیاستراتژ ای یکیتاکت اهداف

 در» که است معتقد تزو سوندر تاریخ ارتش هستند.  ها تاکتیکو  استراتژي ترین موفقو 

 اما شود استفادهملحق شدن به جنگ  يبرا میمستق روشممکن است از  ها جنگ تمام

 (. هنرSunTzu, 2009:18) «هستند نیاز مورد يروزیپ نیتضم براي غیرمستقیم هاي روش

 روشبدون  ،است يضرور روش دو هراستفاده از  جنگ ترکیبی از این دو روش است و

و سربازان  سالح نیب معمول برخورد زیرا ؛شود نمی اجرا ها تاکتیکبسیاري از  میمستق

 جنگی اصل قسمت کننده خسته يریدرگو  است ناپذیر اجتناببراي رسیدن به هدف 

 ای کیتاکتبدون  ،است جنگ يفرمانده هنر میرمستقیغ روش از استفاده حال بااین. است

 بر ینیسنگ زیرا بار ،انجامد می شکست براي دو طرف به عمدتاً جنگ ایجنت ياستراتژ

 يروین اختالف نکهیجزء ا ؛دارد  به دنبالرا  یعموم یتینارضا شیافزا وداشته  تمل اقتصاد

                                                 
 (.1332 تزو، است )سون یرپذ امکان شرط تجمیع ی به نتایج بزرگ از طریق نفرات کم بهبدستیا 0
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به پیشروي  ياستراتژبدون کمترین  تر قويارتش  کهزیاد باشد  قدري به طرف دو یمل

بهترین استراتژي  روش مستقیم: لین چن استاد يگفتهطبق  .اقدام نماید دشمن ينابود يبرا

 ینوعمستقیم غیر روش که درحالی است، مختلف هاي موقعیت در استفاده شده کیتاکتو 

 و انسان عتیطب اي پایه درک محدودیت مالحظات معمول از فراتر که است تیخالق

 و میمستق هاي روش بر اساس توان میرا  یجنگ آثار هزاران .است ینظام هاي نظریه

 هاي روش از یبیترک .(Lin, 1996:243) دونم استفاده ها آناز  و نموده ایجاد میتقـرمسیغ

 يانرژ که کند می اشاره تزو سون است. ارتش يانرژ اساس و هیپا میرمستقیغ و میمستق

بر  تزو سون. شود میناشی  آمیز موفقیت هاي فریب وسازنده  ماتیتصماز  ارتش یکاف

 يانرژ حفظ به مسئله دو بر تمرکز با دارد که تأکیدطبیعت روانی سرباز در میدان جنگ 

 توسط اتخاذ شده ماتیتصم سربازانو توان  يانرژ حفظبراي  ،کند میسرباز کمک  یکاف

 با فرمانده اتدستور چنانچه و هم باید ترغیب کننده باشند نبرد طیشرا رییتغبا  فرمانده

نیز از  ها فرصترا از دست بدهند در این صورت  خود  کارایی نبرد دانیم راتییتغ به توجه

 سربازان يروحیهعمل کند  زده شتاب ها گیري تصمیمفرمانده در  اگر ،روند میدست 

 براي فرمانده چنانچه نیهمچن. شود میبه خاطر نگرانی و عدم آگاهی تضعیف  ناشکیبا

شرایط جدیدي به  مختلف هاي موقعیتدر  توانا نباشد کوتاه زمانی در مناسبی اقدام

 ی ازنیسنگ حجم که دبیای وجودبه است ممکن سربازان تعداد و زمان ،يوفادار جهت

 نیچن در. خواهد داشتبه دنبال  نبرد دانیم طیشرا وافقات را با توجه بهت و محاسبات

 و پاچگی دست وحشت، ،همچون ترحم یمنف احساسات تأثیر تحت سربازان یطیشرا

 بر عالوه. گیرند میه قرار مبارز ادامه يبرا مشی خطنبود  و يانرژ کمبود لیدل به گیخست

 را بخورد. ها آن يفریبکارانه حرکاتگول  دشمن که شوند می پرانرژي یزمان سربازان نیا

چنین  ر شوند هرچندو ظاهترسو  نامنظم ف،یضعبایستی  سربازان فرمانده بیفر يبرا

 ویژه به کند می ءرا به سربازان القا تیموفق حس بندهیفر هاي جنبش نیچن، نباشند

 احساسبنابراین  .دوش سردرگم لحظه نیآخر در دشمن وواقع شود  مؤثر بیفر که هنگامی

 جیوالن وو پروفسور. به ارمغان آورد ارتشانرژي را براي  از يگرید منبع تواند می تیموفق
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در  فرماندهقدرت  از ارتش کل و توان يانرژ سطح باالترین :که است معتقد زین

مین أت فریبکارانه هاي مهارت کاربرد مناسب و لئ، تجزیه و تحلیل مساگیري تصمیم

 (Jiulong, 1996:80) .گردد می
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 نقاط ضعف و قوتبررسی فصل ششم: 

     (Weak Points and Strong) 
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 نقاط ضعف و قوت دشمن

: افراد ارتشی که زودتر در میدان جنگ حضور یافته و تزو سونژنرال  يگفتهطبق 

بوده و ارتشی که دیرتر به میدان نبرد برسد  انرژيداراي براي نبرد  مانند میمنتظر دشمن 

 اش خواسته بنابراین مبارز و جنگاور هوشمند ؛شود میوارد میدان مبارزه  هو خست باعجله

ب وارد ـاسـمن کمینگاهیدان مطلوب خود و ـ)دشمن را به م را به دشمن تحمیل کرده

جبور دشمن را با تحریم و فشار م ،گردد نمیاو  هاي خواستهمطیع  حال درعین( و نماید می

 .کند میاز پیشروي او جلوگیري  ن خسارتبه توافق کرده و با وارد آورد

دشمن در آسایش باشد اسباب آزار و اذیت او را فراهم آورده، اگر توشه  چنانچه

اردو زده باشد  سروصدا بی چنانچهغذایی خوبی داشته باشد او را به گرسنگی سوق داده و 

ب قصد دفاع دارد حضور یافته و به مناطقی که دشمن با شتا .بور به حرکت نماییداو را مج

 هاي مکاندر  ،حرکت کنید که انتظار حضورتان را ندارد هایی مکانبه سمت  سرعت به

حمله کرده و به  دفاع بی هاي مکانخالی از دشمن بدون نگرانی پیشروي کرده و به 

را انتخاب کنید که حمله به  هایی مکانامنیت دفاع نیز . براي باال بردن یابیدب دستپیروزي 

 مهارت بااظهار داشت که فرماندهی در حمله  توان می رو ازاین .نباشد پذیر امکان ها آن

به دفاع آگاهی نداشته و همچنین فرماندهی در دفاع ماهر است که  او است که دشمن

 باشد. استعداد بیدر حمله  او دشمن

بنابراین  ؛هنر خدایی و رموز و تیزبینی، نامرئی و ناشنوا بودن را آموخته ي واسطه به

ظاهر  پرقدرت توان می از نقاط ضعف دشمن بااطالعسرنوشت دشمن در دستان ماست. 

شده و پیشروي کرده و داشتن سرعت عمل بیشتر نسبت به دشمن آسودگی و دنبال نشدن 

باید او را درگیر جنگ کرده،  زه طلبیدن دشمنارد. براي به مبارتوسط دشمن را به همراه د

راحتی را از او گرفته و با حمله او را مجبور به ترک پناهگاه اعم از استحکامات مرتفع یا 

جنگ حتی اگر مسیر قرارگاه کنیم. براي مبارزه نکردن و منصرف کردن دشمن از  سنگر

www.irebooks.com www.omideiran.irwww.irtanin.com www.irebooks.com



 55                                                                           صل ششم : بررسی نقاط ضعف و قدرت                 ف

 

سر راه دشمن براي جلوگیري باشد باید موانع متفاوتی را بر  اهمیت بابسیار براي دشمن 

 از جنگ قرار دهیم.

نماییم  نیروها را متمرکز توان میدشمن و در دسترس نبودن  هاي تاکتیکاز  بااطالع

 سازماندهیارتش منسجمی را  رو ازاینست. ا دشمن در حال تقسیم نیرو که درحالی

ارتش است، بنابراین با قواي  تر کوچک هاي بندي تقسیم در حالدشمن  که درحالی کنیم می

هستیم و ارتش بزرگی را در برابر  رو روبهمتحد در برابر قواي غیرمنسجم و چندبخشی 

 ور حملهبا نیروي برتر به دشمن با نیروي کمتر  وجود بااین ،تعداد افراد اندک دشمن داریم

 .دهیم میشده و او را در شرایط سختی قرار 

 يحملهدر مقابل  سازيآمادهمشخص باشد تا براي  جنگ نباید براي دشمن يمنطقه

ارتش در نقاط مختلف شود که در این صورت در هر منطقه  بندي تقسیمبه  احتمالی مجبور

. با تقویت نیروهاي جلویی، آید میبه دست  تر آسانبا افراد اندکی مواجه بوده و پیروزي 

 با تقویت نیروهاي عقبی، نیروي جلویی تضعیف شده و شوند مینیروهاي عقب تضعیف 

با تقویت جناح چپ، جناح راست تضعیف شده و با تقویت جناح راست؛ جناح چپ  و

تضعیف بر همه طرف  سعی بر تقویت چهار طرف باشد چنانچهو  گردد میتضعیف 

 خواهد شد. فرما حکم

و نقاط قدرت از  داشتهاحتمالی  يحملهبراي  سازي آمادهنقاط ضعف حکایت از 

بنابراین  ؛گیرد میدر برابر حمالت احتمالی نشأت  سازي آمادهمجبور کردن دشمن براي 

احتمالی موجب تمرکز قوا براي دفاع در آن نواحی  يمبارزهمشخص بودن زمان و مکان 

مشخص نبودن زمان و مکان موجب ناتوانی جناح چپ براي کمک به  که درحالی ،شود می

 ،جناح راست شده و همچنین جناح راست نیز قادر به کمک به جناح چپ نخواهد بود

نیروي جلویی ارتش قادر به حمایت از نیروي عقبه و نیروي عقبه نیز قادر به حمایت از 

ارتش بیشتر باشند نیروهاي موجود دورتر  هاي بخش اندازه هرنیروي جلویی نخواهد بود. 
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نیز تا  تر نزدیک هاي بخشکمتر از یک کیلومتر از هم جدا شده و حتی  هاي مسافتدر 

 .گردند میچندین کیلومتر از هم مجزا 

 جانبه همهتعداد بیشتر سربازان یوته بوده که با سنجش  تزو سونسنجش  بر اساس

افراد دشمن بیشتر باشند از جنگ خودداري  تعداد که درصورتیپیروزي را به ارمغان آورد. 

و احتمال پیروزي او نیز مطلع گردید. او را تحریک کرده و اصول  ها برنامهکرده و از 

او را مجبور  پذیري آسیبفعالیت یا منفعل بودنش را آموخته و براي یافتن نقاط ضعف و 

با خود مقایسه کرده تا نقاط ضعف و قوتش بر  دقت بهبه فعالیت نمایید. ارتش حریف را 

 شما هویدا گردد.

دشمن است تا  اقدام تاکتیکی، مخفی نمودن اقدامات تاکتیکی بر ترین عالیبهترین و 

)درک پیروزي از این  زیرکانه آنان در امان بمانید هاي طرحو  دسیسه، از اقدامات جاسوسی

 ها تاکتیکاست که همگان قادر به درک معتقد  تزو سون. روش بر همگان آشکار نیست(

 کارگیري به .استراتژي نیست کارگیري بههستند ولی کسی قادر به درک پیروزي حاصل از 

به را با توجه  ها روش توان میا ـام ،جایز نیستپیروزي در چند نبرد  هاي تاکتیک يدوباره

 استفاده کرد.دوباره  مند قانون صورت بهمختلف موجود  نهایت بی هاي موقعیت

به  ها سراشیبیاز  سرعت بهنظامی همچون جریان آبی هستند که  هاي آرایشاقدامات و 

 ها کاستیگریزان و بر ضعف و  ها قوتبنابراین در جنگ از  .سمت پایین در جریان است

همچنین و  گیرد میشکل  یابد میمسیري که از آن جریان  بر اساسشوید. آب  ور حمله

 که ازآنجاییبنابراین  ؛دشمن است هاي تاکتیکبراي پیروزي نیز مبتنی بر  اقدامات سربازان

گ نیز همواره ثابت و پایدار شرایط جن یداري را در مسیرهاي مختلف نداردآب شکل پا

پرداخته و در جنگ پیروز  ها تاکتیککه با توجه به حریف به اصالح  اي فرمانده. نیست

آدمی آسمانی و بهشتی است. پنج عنصر )آب، آتش، چوب، فلز و زمین( همیشه  و شود می

 چنانچه ،گذارد می ها آنرا بر  تأثیراتی فصل چهاربه یک اندازه بر دیگري برتري نداشته و 
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)جنگ نیز چنین است  زوال و طلوع دارد يدورهروزهاي کوتاه و بلند وجود داشته و ماه 

 .فراوانی را در آن لحاظ کرد( اترعوامل و متغی بایست میپس  ندارد شرایط و احوال ثابتی

 

 بندی جمع

 از گیري بهره با به دشمن مؤثر يحملهو  دفاع هاي روش بر تزو سون فصل نیا در

 یکل هاي استراتژي که کند می استدالل تزو سون. دارد تأکیددشمن  قوت و ضعف نقاط

 آنجاییاز . دنباش واکنشی صورت به دیبا خاص هاي تاکتیکعاالنه و ف صورت به دیبا دولت

 هاي تاکتیک وي استراتژ به تفکیک تزو سونبنابراین  ،کارانه استبیفر يبازنوعی  جنگ

-امکان هایی برنامه و ی را وضع کردهروشن یمل اهداف دیبا دولت. معتقد است جنگ کلی

از بین بروند و  دینبا هرگز یکل هاي استراتژي ،تدارک ببیندرا  ها آن به دنیرس يبرا پذیر

 طیشرا و رفتار تزو سون هاي تاکتیک. قرار بگیرند گرید يکشورها هاي خواسته تأثیرتحت 

ضعف  نقاط لیتبد يبرا تزو سون یکیتاکت هاي برنامه. دهند می قرار هدفمورد  را دشمن

 شود. هایش برنامهبه تغییر  دشمن تا مجبور تیفعالکردن  نظم بی و قوتدشمن به نقاط 

را آشفته سازید و  هایش برنامه دشمن براي آزردن :که گیرد می جهینت جیوالن وو پروفسور

 هاي برنامهطبق  نهو  دشمن طیشرا اساس بر را ها تاکتیک ش را هدایت کردهاقدامات

 يهمهي دنبال کردن دشمن نیست. معنا به نیا حال بااین و مطلوب خود عملی سازید

 ,Jiulong) واضح و بزرگ ما باشند اهدافدر جهت کمک به  دیبا یواکنش هاي تاکتیک

 وتوان  در دیبا بزرگ هاي استراتژي: که کند می اشاره نیهمچن لین چن استاد .(1996:80

  .(Lin, 1996:243) شونداستفاده میمیدان جنگ  در تر کوچک هاي تاکتیک

در اینجا این . کند میواقع شدن دفاع و تهاجم را شناسایی  مؤثر هاي روش تزو سون

 ؟نیز هستند اهمیتپر لزوماً ریتسخ غیرقابل ای دفاع بی هاي مکان آیا که شود می مطرح سؤال

 ق غیرقابلطانم. بگذارد دفاعبدون اهمیت را بدون  نقاط از یبعض است ممکن دشمن
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 ،استراتژیک براي دفاع مهم نباشند ازلحاظاست  ممکن دفاع يبرا مناسب زمین با ریتسخ

 نبرد هاي مکان عنوان به زین غیرقابل تسخیر و دفاع بی هاي مکان که یزمان دیگر عبارت به

 تزو سون هاي آموزه دفاع و تهاجم بر اساس باشند، توجه قابلمهم و  دفاع و حمله يبرا

 هاي مکاندفاع کند و  تر مهم هاي مکانممکن است که دشمن از  .شود میو معنادار  مؤثر

 و درآوردنه حرکت ب يبرا هایی روش حال بااین. باشندن مهم ماغیرقابل تسخیر براي 

 نظمی بی به تظاهر ،همواره به فریب دادن دشمن مشغول باشید ،دوجود دار دشمن بیفر

رویارویی با او  ي آمادهاز هر لحاظ ایمن است،  دشمن اگر ،کنید سرکوب را او وکرده 

. دیکن کیتحر را او عصبانی است، اگر. از او دوري کنید است، برتر قدرت او اگر ،باشید

به دنبال استراحت است، آرامش را از  اگر ،کنید تا به قدرتش مغرور گردد ضعف به تظاهر

 . (Sun Tzu, 2009:21) تفرقه بیندازید ها آنبین  هستند، متحدیش روهاین اگر ،او بگیرید

 گرید يجاها در را تدارکاتی توان می ،یی استغذا مواد در شرایطی که دشمن فاقد

 توان میهمچنین  بدون دفاع باقی بمانند. اشمهمتا مناطق  قرارداد دشمن براي فریب

هستند  دفاعقابل  راحتی بهکه  نقاط از یبعض که اینمبنی بر  پخش کرد نادرست اطالعات

 تیموقع به حمله بامن دش. اند شده  ذخیره آنجاجلوه داد چون مواد غذایی در  اهمیت بارا 

 ،ایمن خواهند ماند مناطق مهم درنتیجهمذکور خسته شده و  ریتسخ غیرقابلیی ایجغراف

 ینظام هاي طرح به محرمانه نگه داشتن تزو سون ها تاکتیک ممکن بودن از نانیاطم يبرا

و  دفاع ساختن مؤثر روند یکیتاکت سطح در. دارد تأکید ها آن آمیز موفقیت از اجراي قبل

 : سه مرحله است از متشکلتهاجم 

 ؛تثبیت اهداف تاکتیکی 

  ؛دشمن براي تحریک بندهیفراجراي اقدامات 

 ؛دفاع از مناطق غیرقابل تسخیر و دفاع بی هاي مکان به حمله  

نوع  و تعداد ی همچونمسائل مورد در اتیجزئ کمترین انتشاربا  اتیعمل تمام

و  فرمانده مورد در یشخص اطالعات فاصله، ،یزمان يبرنامه ،مسیرها آماده، هاي سالح
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معیار محرمانه بودن  حال درعین. جنگی ممکن است از بین بروند هاي تاکتیکطراحی 

 راه نیبهترمنظورش دادن اطالعات نادرست است.  هیچ نگفتن نیست بلکه تزو سون ازنظر

و گیج نمودن او با  معطوف کردن دشمن به مسیري اشتباه راتتفکبراي مخفی نگه داشتن 

 حمالت برابر در یآمادگ ناشی از ؛ضعف. است خودسرانه و یتقلب متناقض، هاي فریبکاري

 Sun) ستما آماده شدن در برابر براي دشمن مجبور کردن ازناشی  ؛قدرت ی واحتمال

Tzu, 2009:22) .معتقد بود که تزو سون :این است که جیوالن وو پروفسور گیري نتیجه 

 .(Jiulong, 1996:102) ودنم جادیا خودمان را قوت نقاط و دشمن ضعف نقاط توان می
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 نظامی تمریناهمیت 

ارتش  آوري جمعبا  و گیرد می: در جنگ فرمانده از فرمانروا دستور تزو سون باور طبق 

مختلف ارتش را قبل از اردو زدن ترکیب کرده و  هاي بخشباید  و متمرکز کردن قوا

ت ـتی اسـیار سخـکی که کار بسـهماهنگ نمود. با استفاده از تمرینات نظامی تاکتی

ارتش را در مسیر مستقیم هدایت نموده و به دستاوردهاي مهمی دست یافت.  توان می

شده  کار به دستدشمن هرچند دیرتر از او  خطرفرمانده براي فریب دادن و راحت شدن از 

براي زودتر به هدف رسیدن باید تدبیري اندیشیده و از دانش و مهارت  حال بااینباشد 

 ایت استفاده را ببرد.جنگاوري براي منحرف ساختن دشمن نه

هرچند براي ارتش  ،1امی براي ارتش بسیار سودمند استانجام مانور و تمرینات نظ

 هاي ارتش) ارتش مجهز درآوردن. به حرکت باشند مینامنظم و نامجهز بسیار خطرناک 

. از طرف گیرد میشانس زود رسیدن را از ارتش  زرهی و سنگین( براي کسب موفقیت

به از دست  )نیروهاي چابک و سبک( نیز منجر ارتش چابک يدفمندانههغیردیگر اعزام 

 .شود میدادن آذوقه و مهمات 

حرکت بدون وقفه و  ب کردن وسایل و نیروها بهبه مرت سربازان را اي فرمانده چنانچه

 در مجبور نمایدو پیمودن کیلومترها مسافت تکراري براي دستیابی به منافع  روزي شبانه

بنابراین افراد قدرتمند در جلوي ارتش و  ،سپاه را به نابودي خواهند کشاند صورت هر

ارتش به مقصد خواهند رسید.  دهم یکدر عقب ارتش قرار گرفته و تنها  تر ضعیفافراد 

براي سبقت گرفتن از دشمن حرکت پنجاه کیلومتري داشته باشید، نیروهاي  چنانچه

. اگر سی یابند میی از ارتش به هدف دست و تنها نیم داده دست ازجلویی ارتش را 

                                                 
نگ مانوري یا به تعبیر لوتواک: استراتژي عملیاتی مانور نسبی نبردي است که در آن عنصر مانور بر عنصر رزم ج 0

جاي قرارگیري حداکثر توان در برابر حداکثر توان دشمن و انهدام حداکثر توان دشمن و انهدام برتري دارد و در آن به

 شود.اي او، بر انعطاف و  انهدام سیستماتیک تأکید میحداکثر نیروه
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از دست  .ارتش به هدف دست خواهند یافت دوسوممشابه طی کنید،  هدف باکیلومتر را 

 .گردد میدادن مهمات، تدارکات و تجهیزات منجر به نابودي سپاه 

 وراهبردها، تدابیر  اتحاد با کشورهاي مجاور بدون آشنایی با اهداف، اقدامات،

 هاي موقعیتبا آشنایی با  جزءارتش  درآوردن. به حرکت نیست پذیر امکانآنان  هاي طرح

( ها مردابسرعت عمل، باتالق و  ، مشکالت وها جنگلو  ها کوهکشور همسایه )

)اعمال  گردد میمنافع طبیعی تنها با راهنماي محلی ممکن  يمحاسبه ،نیست پذیر امکان

 (.انجامد میبه پیروزي در جنگ  فریب

لشکر را متمرکز یا تقسیم نمایید. همچون باد  توجه به شرایط کسب مزیت و سود با

غارتگر و همچون کوه و  ور حمله، همچون آتش پایدارسریع، همچون جنگل متراکم و 

عملیاتی را همچون شب مخفی و غیرقابل نفوذ نگه  هاي طرحو  ها برنامهپایدار باشید. 

را  غنائم عمل داشته باشید. موقع غارت کشورداشته و در حمله همچون صاعقه سرعت 

بین افراد تقسیم کرده و موقع تسخیر کشور آن را به چند بخش تقسیم کنید تا نیروي 

 .1تفکر و تعمق کنید قبل از حرکت و لشکرکشی .گردند مند بهرهنظامی از آن 

خنان بیشتر از س ها نقارهطبل و  ت ارتش آمده است که در میدان جنگدر کتاب مدیری

ده ـکوچک و بزرگ نیز دی هاي پرچموجود  خاطر به ءبه گوش رسیده و همچنین اشیا

توجه ارتش حریف را به یک نقطه  کوچک و بزرگ هاي پرچمو  ها نقاره. طبل و شوند نمی

بنابراین پیشروي افراد  ،است اي یکپارچه. سپاه متشکل از ارتش متحد کنند میمعطوف 

نیست و تنها با داشتن مهارت در  پذیر امکان تنهایی بهافراد ترسو  نشینی عقبشجاع و 

 .گردد میکل افراد ارتش میسر  ياداره

                                                 
مهارت مانور و تمرین نظامی  یک ینکه از هنر فریب و حیله جنگی بهره ببرد که ا شود یپیروزي نصیب ارتشی م 1

 .(1394تزو، )سان است
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براي هدایت ارتش در جنگ شبانه از طبل و عالمت آتش و در روز از پرچم و عالئم 

کل ارتش تضعیف شده و فرمانده کل نیز حضور ذهن  يروحیهاستفاده کنید. امکان دارد 

در ظهر احساس خستگی و  ،سربازان در صبح بسیار عالی است يروحیهباشد. نداشته 

 ،فقط به فکر برگشتن به اردوگاه و خانه هستند شامگاهانو  گردد میغالب  ها آنضعف بر 

سربازان خوب است از حمله  يروحیهکه  صبحگاهانباهوش در  يفرماندهبنابراین 

که همگان خسته بوده و به فکر برگشت به  کند میخودداري کرده و موقع عصر حمله 

 اردوگاه هستند. 

نفس  خودداريمهارت ، افراد است وخوي خلقشناخت  هاي مهارت ازجملهاین نکته 

و اغتشاش در سپاه  نظمی بیکه آرام و منظم بوده و منتظر  کند میسردي ایجاب  و خون

دشمن  که درحالی یابید ستدکه به هدف  کند میدشمن بمانید. مهارت حفظ قوا نیز ایجاب 

دشمن  که درحالیکمال آرامش منتظر بمانید  در ،هنوز در کشاکش رسیدن به هدف است

دشمن  که درحالیتغذیه کنید  خوبی به ،نرم کردن با مشکالت است وپنجه دستدر حال 

 هاي پرچمکه از جنگ با ارتشی که  کند میگرسنه باشد. مهارت شناخت شرایط نیز ایجاب 

 نفس اعتمادبهداشته خودداري کرده و از حمله به ارتشی که در کمال آرامش و  برافراشته

ه در سراشیبی و ارتشی ک سوي بهاز پیشروي  . طبق اصول نظامیدداري گردداست نیز خو

و در سرازیري است نیز  پشت به کوهبا ارتشی که  جنگاست و از  موقعیت استراتژیک

 . نماییدخودداري 

 يروحیهگریخته را تعقیب نکرده و از حمله به ارتشی که سربازان از دشمنی که 

ارتشی که  دشمن را نخورده و مانع هاي حیلهخوبی برخوردارند نیز خودداري کنید. فریب 

هنر جنگ در این است که همیشه براي دشمن  ،دارد نشویدقصد برگشت به کشورش 

ه نیز چندان سخت فرار باقی گذاشته و بر دشمن شکست خورد راه  یکمحاصره شده 

 تا آخرین نفس خواهد جنگید. یدشمن زیرا چنین ،نگیرید
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 بندی جمع

 یمعرف دفاعحمله و  نیب تغییر جایگاه با توجه به تزو سون اصول فصل نیادر 

 سپس. ه استشد گرفته نظر در فهد انتخاب يبرا عیاريم عنوان به فاصله. گردند می

 انتخاب درفاصله  نادیده گرفتن تزو سون. در ادامه آمده است «نباید ده» و «باید هفت»

 از دست دادن توشه و تدارکات خطر، دهد میبراي حمله را مورد انتقاد قرار  فمکان هد

 یلیدال بر اساس نیا بر عالوه. کند مینگران  اریبسرا  تزو سون دور راه از حمله از یناش

 به اتحاد گروه توان نمی؛ زیرا دارد به دنبالهدفی دور خطراتی احتمالی را  به حمله شهیهم

جود و ناآشنا یطیمحدر  گرفتار شدناست و احتمال  ناتوان ارتش کرد زمانی که اعتماد

 بهتر این است که ياستراتژمشکل خواهد کرد. را نیز در قلمرو دشمن  دارد که یافتن مسیر

 شعاع ي کننده تضمین زیرا حمله کند،دشمن  به خاک آرامی به سنگین يحمله جاي به

 به حملههمچنین . است حمله قدرت و غذایی ارتش يانباشته حفظ يبرا حمله تر کوتاه

 هدفموافق  تزو سون خالصه طور به. دهمراه با کشتار و تخریب باش دیبا کینزد یهدف

 هفت» شامل اصل هفده ي دهنده  ارائه تزو سون .است سریع و قاطع حمالت و کینزد

هفت کاري که عمدي و با . است دفاع و حمله نیب جایگاه رییتغ يبرا «ده نباید» و «باید

 :اند شده برشمرده «باید هفت» عنوان بهانجام داد شامل موارد زیر است که  توان میتفکر 

 مشتاق به جنگ است؛ دشمن که هنگامیحمله نکردن  .1

 ی دارد؛نینشعقب به لیتما و بوده تنبل که یزمان دشمن به حمله .2

 ؛منظم ییروهاینبا  یدشمن انیم در نظمی بی ایجاد منتظر ماندن براي .3

 ؛دشمن آرام سربازان انیم در درگیري انتظار .4

 ست؛ا دور آناز  هنوز دشمن که درحالی فشدن به هد کینزد .2

 ؛بودن جو ستیزهی دشمن يحملهبا صبوري منتظر  .6

 ؛اند شده هیذـتغ یـخوببه که درحالی دشمنسربازان  شدنگرسنه انتظار براي  .7
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 :باشند میذیل  حرشبهکاري که نباید انجام داد  هد

 منظم و متحدي دارد؛ یالتتشک که یدشمنمتوقف نساختن  .1

 آرایش جنگی دارند؛ نفس اعتمادبه و شآرام ی که دردشمن حمله نکردن به .2

 ؛دشمن برابر در با مشکل پیشروي نکردن .3

 به انحطاط است؛ نکردن با دشمنی که رو جنگ .4

 ؛کند میدنبال نکردن دشمنی که تظاهر به شکست  .2

 برنده؛ هاي سالححمله نکردن به سربازانی با  .6

 دشمن را نخوردن؛ هاي توطئهفریب  .7

 است؛ نشینی عقبق ی که مشتادشمننکردن  تعقیب .3

 بگذارید؛را باز  طرف یک  شدن دشمن با دیوار دفاعی شهر، احاطه موقع .9

 نگذارید؛ فشار تحت ازحد بیش را گذشته جان از دشمن .11

در  براي مثال. باشند می قبلی هاي فصل در شده ذکر اصول با منطبق اصلاین هفده  

 تحریک شدهجنگ  انیپا تا مقاومت به دشمن دشمن، طرفا هاي راه صورت بستن تمام

 حداقل» خواهیم داشت که مغایر با اصل طرف دو هر دررا  تلفات شیافزا درنتیجه

تمام تمرکز دشمن براي فرار به  راه یکبا باز گذاشتن  که درحالی. است «کشتار و بیتخر

پی برد که دشمن از کدام مسیر قصد فرار دارد تا  توان می تر آسان آن سمت معطوف شده و

 گریزد میاز دیوار دفاعی شهر  دشمن کهیهنگام. سربازان خسته و ترسان را به دام انداخت

 دشمن اگر یحت .شود میزیاد تسلیم  احتمال بهاهی نداشته و قادر به دفاع نیست پس گپناه

را به  خود زیرا احساس امنیت ،را از بین برد ها آن توان می تر آسان دهد ادامه مقاومت به

 .دهند میخاطر وجود دیوار دفاعی از دست 

فکرات ـت امروزي ارتش هاي فرضیه :کهمعتقدند  زوبین وو و نگیل ویل پروفسور 

ارتش  يروحیهمبنی بر اینکه با از دست رفتن  گیرند می کم دست را تزو سون يعـاقالنه

و تمام توجه معطوف به  دهد میکل ارتش نیز حضور ذهن خود را از دست  يفرمانده
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-فرمانده :معتقدند که. این دو (Ling & Xubin, 1995:420) است شدهسالح و فناوري 

 قادر بلکه به نقاط ضعفش باشد حمله و يقو دشمن مقابله با به قادر دیبا تنها نه خوبي 

ی اصول .باشد طرف دو هر يمقایسه و زمان هدف، انتخاب انتخاب نیقوان از يرویپ به

با صبوري منتظر  دشمن، انیمر د آشوب و اختاللمنتظر ماندن براي  آرامش، و نظم چون

 که درحالیکردن  هیتغذ خوبی بهدشمن در کشمکش و ستیزه است،  که درحالیماندن 

 حالت روانی دشمن تأثیردر مورد  تزو سون مالحظات يدربردارنده است گرسنه دشمن

 (.Ling & Xubin, 1995:420) است جنگ يدرنتیجه
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  تاکتیکفصل هشتم: تنوع در 

      (Variation of Tactics) 
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  کیتاکتانواع 

کرده و قوا را متمرکز  آوري جمعدر جنگ فرمانده دستورات را از رهبر گرفته، سپاه را 

متقاطع انجام  هاي جادهرا در مناطقی با  ها پیمانی  و . در زمین دشوار اردو نزنیدنماید می

در موقعیت محاصره به حیله پناه برده و در  ،در مناطق بسیار جدا افتاده درنگ نکنید ،دهید

به  ،هست که نباید پیموده شوند هایی جاده، گبار نیز با تمام قوا حمله کنیدزمین مر

 هایی موقعیتدر  ،درآوردشهرهایی است که نباید به محاصره  ،نباید حمله شود هایی ارتش

 نباید ستیزه کرد و از دستورات حاکمانی نباید اطاعت نمود.

متنوع آشنایی داشته  هاي تاکتیکارتش توانا هستند که به منافع  يادارهفرماندهانی در  

 سازماندهیا با قواعد باشند. آنانی که قادر به درک این موضوع نیستند هرچند که آشن

هنر جنگ که  ي آموخته دانشدر عملی کردن این قواعد ناتوان خواهند بود.  کشور باشند

آشنا با پنج اصل مزیت  چنانچهداشته باشد ن متنوع هاي برنامه مهارت و هنر جنگی براي

عاقل بایستی توجه به ي فرماندهبنابراین  .افراد ارتش توانا نخواهد بود استفاده ازباشد در 

خود قرار دهد. اگر براي عملی شدن  هاي برنامهمنافع و ضرر جنگ را در راستاي 

حتمی خواهد شد. از طرف  ها برنامهمورد انتظار تالش صورت گیرد موفقیت  هاي برنامه

در خالل مشکالت آماده به غنیمت شمردن فرصت براي دستیابی به منافع  چنانچهدیگر 

باشیم در این صورت از گرفتاري نجات خواهیم یافت. بر فرماندهان دشمن خسارت وارد 

حیله و فریب  ،را درگیر مشکالت ساخته ها آندائماً  ،براي آنان دردسر ایجاد کرده ،کرده

 کنید.  اي نقطهبه هر  زده شتاب يحملهرا مجبور به  ها آناعمال کرده و 

بلکه  طلب است که امیدوار نباشید دشمن حمله نکندآموزش این م درصددهنر جنگ 

احتمال حمله نکردن دشمن را کنار گذاشته و این حقیقت را  ،رویارویی با او بوده ي آماده

جانبه اصول پدافندي و  )رعایت همهمله ایمن سازیمبپذیریم که موقعیت خود را در برابر ح

 .باشد( امر دفاع مقدم بر حمله می
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 از:اند  عبارتنج ویژگی شخصیتی خطرناک فرمانده پ 

 ؛شود میبه نابودي  بودن که منجر نترس .1

 ؛شود میبزدلی که منجر به اسارت  .2

 زودجوش و عصبانی بودن که توهین دشمن و برانگیختگی فرمانده را در پی .3

 ؛دارد

 ؛شود میبه دنبال کسب افتخار بودن که موجب شرمندگی  .4

 آفرین مشکلنگران افراد بودن که موجب نگرانی فرمانده شده و  ازحد بیش .2

 است.

دلیل  ،برد می سؤالاین پنج ویژگی فرمانده سلوک و رفتار اخالقی جنگ را زیر 

در این پنج مورد یافت که جاي بسی  توان میسرنگون شدن ارتش و کشته شدن فرمانده را 

 را دارد. تجربه بیبرخی فرماندهان  از جانب و تغییر رفتار تعمق

 

 بندی جمع

 به خـپاسن در ـت دشمـی وضعیابیارزرا براي  هایی روش تزو سون فصل نیا در

را در رابطه  اش خردمندانهک در نیهمچن او. کند می یمعرف یافته توسعه مختلف هاي تاکتیک

. اند شده برشمردهپنج اشتباه خطرناک احتمالی  نهایت در. نماید میه ئارا جنگ احتمال با

 اي ویژهارزش  جنگ قبل از دشمنوضعیت  از جامع یطرحبراي آماده کردن  تزو سون

را از پادشاه دریافت کرده،  دستورات تواند میفرمانده  که فرض نیا تحت ،ل شده استئقا

پنج وضعیت معمول را  تزو سون .کرده و قوایش را متمرکز نماید آوري جمعسپاهش را 

 از: اند عبارتکه  کند میمطرح 

 ؛ناهموار و جنگلی هاي مکانمنطقه دشوار، اشاره به  .1

 ؛ونقل حملمنطقه متقاطع، اشاره به مکان مناسب  .2
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با تعداد  دشمن که باریک و پر پیچ و خم هاي مکانمنطقه دور افتاده، اشاره به  .3

 ؛کنداز آن دفاع  راحتی به تواند مینیرو کمی 

 ؛منطقه محاصره از فریب استفاده کرده .4

 ؛است غیرممکنکه فرار در آن  هایی مکانمنطقه از جان گذشته، اشاره به  .2

و معایب جنگ قبل از جنگ مزایا  گرفتن نظر دربه  اي ویژه تأکید تزو سون نیبنابرا 

ی منطق ها گیري تصمیم در معموالًمردم  که ها لیبرال از ياریبس فرض با مقایسه دردارد. 

مهم برخورد  هاي گیري تصمیم در خصوص به است که مردم باور نیابر  تزو سون هستند

 يتوصیهبه فرماندهان  کهجنگی اوست  ينظریه تزو سون ین باورا ،منطقی ندارند

 در او .دهد می دشمن یواقع هاي انتخاباز  نظر صرف ها موقعیت نیبدتري برا باش آماده

 صلح معاهدات دشمن، توسط( دهیفاـ  نهیهز لیتحل اساس بر) انتخاب ترین منطقی مورد

از  دهد نمینظري  ها کشمکشی در المللنیب هاي واسطه از استفاده ای متخاصم يکشورها با

متکی  «کمک به خود» اصل .شود میه ـش خالصـتنها در ارت کشور یواقع داتحا او دیدگاه

 .است یافته توسعه «تیوضع نیبدتر»اصل  به یعموم افکار و قدرت توازن يایدهبر 

 اصولاجراي  از قبل نیبنابرا ؛کاربرد دارند جنگسپاه در  دو براي هر تزو سون هاي آموزه

 .سودمند بودنمان براي دشمن جلوگیري کنیم از دیبا دشمن در مورد ها روش و

 ءبراي سو ریزي طرحقبل از  را خود وخوي خلق و تیشخص یذات ضعف باید فرمانده

 با) طیشرا واجد فرمانده دیگر عبارت به .از بین ببرد دشمن يفرمانده ضعف نقاط از استفاده

 .دنگرد غرورم بوده و سرسخت ،خونسرد شجاع، محتاط، دیبا( تزو سون ياستانداردها

 سربازان ،شجاعت و شود می ارتش مخرب اقداماتی برخکردن موجب اجتناب از  اطیاحت

 موجب ،يخونسرد .که تا پایان جنگ مبارزه کرده و اسیر نشوند دهد می قرار تأثیر تحترا 

 موجب حفظ انسجام یسختسر ،شود میین توه ای فشار تحتی حت دادن فرمان تیقابل

که فرمانده  شود میباعث نیز نبودن  غرورم ،شود می طیشرا ترین سخت تحت یحت سربازان

به . دست بکشد یمل منافع ی موقع قربانی شدن در جهتشخص اتافتخار به یابیدست از
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 شکست به محکوم جنگ در پنج ویژگی این دونب اي فرمانده: جیوالن وو پروفسوراعتقاد 

 .(Jiulong, 1996:120) است
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 ارتش درآوردنفصل نهم: به حرکت 

   (The Army on the March) 

 

 

www.irebooks.com www.omideiran.irwww.irtanin.com www.irebooks.com



 

 

 مختلف یها طیمحجنگ در 

 درنگ بیعالئم دشمن  يمشاهده: براي اردو زدن ارتش و تزو سون يگفته بر اساس

آفتاب اردو  به سمتدر ارتفاعات  ،مستقر شوید ها درهو در مجاورت  را رها ها کوهستان

فاصله از آن  عبور از رودخانه خودداري کرده و با ها سراشیبیاز جنگ در  ها کوهدر  و زده

رود به مقابله با آن  يمیانهدارد در وي مهاجم قصد عبور از رودخانه نیر که هنگامی. بگیرید

قصد  چنانچه ؛حمله کنید ها آناجازه دهید نیمی از ارتش از آب بگذرد سپس به  و نروید

  جنگ دارید با دشمن در نزدیکی رودخانه مقابله نکنید.

باالتر از دشمن و به سمت آفتاب لنگر انداخته و براي  را ها قایق اي رودخانهدر جنگ 

رویارویی با دشمن به سمت باالي جریان آب حرکت نکنید. بدون معطلی از مرداب و 

زار در اطراف و انبوه علف و  آبتی مجبور به جنگ باشید بایس چنانچهتاالب عبور کرده و 

قابل دسترسی را انتخاب  شد. در مناطق خشک و مسطح موقعیتدرختان پشت سرتان با

و )خط جل که طوري بهکه زمین مرتفع در سمت راست و در عقب ارتش قرار گیرد  دنمایی

سودمند دانش نظامی  يآموزهباشد. چهار و پشت سر )عقبه جبهه( ایمن  خطر درمقدم( 

 چینی بر چهار فرمانرواي حاکم گردید. يسلسلهفوق موجب پیروزي امپراتور زرد 

زمین مرتفع را به زمین پست و مناطق آفتابی را به تاریکی و سایه  ها ارتشتمامی 

سخت سربازان را از هر نوع  ايهزمین درحافظت از افراد و اردو زدن م. دهند میترجیح 

. در تپه و سواحل رود به سمت کند میبیماري در امان نگه داشته و پیروزي را نصیب آنان 

ي راد عمل کرده و از منافع و مزایاآفتاب و در سراشیبی مستقر شده تا سریعاً به نفع اف

 عمق کمقسمت  سنگین ییالقی هاي باران ينتیجه در اگرگردید.  مند بهرهمحیط طبیعی 

به حالت عادي صبر نمایید. از  رودخانه و برگشتن رودخانه خروشان گردد تا فروکش

 زارهاي بیشهسربسته،  هاي مکانعمیق،  هاي چالهدار، مرتفع و شیب هاي صخرهنزدیکی به 

. با دور شدن از این نماییدعمیق خودداري  هاي شکافبا  هایی مکانو  ها باتالقانبوه، 

 ها آنکه عقب ارتش به سمت  اي گونه بهآورده  هایی مکانشمن را نزدیک چنین د ها مکان
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در نزدیکی اردوگاه،  چنانچه استفاده گردد(. ها کوه)در جبهه عقبه از موانعی همچون  باشد

 دقت بهرا  ها آن وجود داشته باشند ها بوتهبا انبوه  هایی جنگلتپه، تاالب، نیزار و علفزار یا 

جاسوسان و دشمن کمین کرده و به فکر  هایی مکانمورد بررسی قرار دهید؛ زیرا در چنین 

 . باشند می چینی توطئه

موقعیت خوب  و ي طبیعیمزایاموقعی که دشمن در دسترس و آرام است متکی بر 

است  جغرافیایی است و موقعی که منزوي بوده و در تالش براي به راه انداختن جنگ

مکان اردوگاه در دسترس باشد حاکی از  چنانچهموضع مناسب است. و  مشتاق پیشروي

از پیشروي دشمن بوده و  اينشانهحرکت درختان جنگل  ،وسوسه نمودن حریف است

 شمار بیپرواز  ،دشمن است چینی توطئهوجود موانع در میان انبوه علفزارها حاکی از 

 اي حملهو متوحش شدن حیوانات نیز وقوع  کردن دشمن از کمین اي نشانهپرندگان 

و  ها ارابهاز پیشروي  ات حاکیدر ارتفاع خاک و گردبلند شدن  ،دهند میناگهانی را خبر 

بلند شدن  ،است نظام پیادهی از نزدیک شدن در مجاورت زمین و در سطح وسیع حاک

 يتـوده شوپی پسهیزم توسط افراد و حرکت  آوري جمعحاکی از  خاک و گردنامتعارف 

  اردو زدن دشمن است. نشانخاک 

از پیشروي ارتش و گستاخانه سخن  حاکی سازي آمادهابراز کلمات فروتنانه و افزایش 

 حرکت سریع ،دهند میحریف خبر  نشینی عقبتن و وانمود به حمله کردن نیز از گف

پیشنهاد  ،از قصد دشمن براي حمله کردن است سبک در جلوي ارتش حاکی هاي ارابه

 درآوردن صف بهو  سازماندهیاست.  چینی توطئهاز  اي نشانه سوگندنامهصلح دادن بدون 

نی نشیاز این است که زمان حیاتی جنگ فرا رسیده است و پیشروي و عقب ارتش حاکی

 ها نیزهتکیه دادن سربازان بر  ،از اعمال فریب است تنی چند از نیروهاي دشمن حاکی

ساقیان خود اول آب بنوشند خبري از تشنگی سپاه  چنانچهت و نشانی از گرسنگی اس

 از خستگی افراد است. و عدم تالش براي حفظ آن نیز حاکیاست و کسب منافع 
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در شب  صدا و سرن اردوگاه و دحاکی از خالی بو اي نقطهمع شدن پرندگان در هر ج

ت دارد و فرمانده حکای دوگاه از عدم اقتداربر ترس افراد است. وجود اختالل در ار لیلید

از آشفتگی و عصبانی بودن افراد دلیلی بر خستگی آنان  اي نشانهجابجایی پرچم و عالئم 

را با غالت تغذیه کرده، گاوها را براي تغذیه کشته و ظرف  ها اسباست. زمانی که ارتش 

غذا توسط افراد بر آتش گذارده شود همگی دلیلی محکم از عدم برگشت افراد به 

 د جنگید.نرهایشان در اردوگاه است، بنابراین چنین ارتشی مصمم تا پاي جان خواهچاد

صحبت کردن خبري از نارضایتی  هیجانبیکوچک و  هاي گروهافراد در  يزمزمه

دادن پاداش  ،سربازان و مقامات ارتش بوده و زمینه فرار دست جمعی افراد است

ی از وخامت اوضاع مجازات فراوان نیز حاکتنبیه و  خبري از تمام شدن منابع و ازحد بیش

از هوش خیلی پایین است و  ترس میان افراد حاکی آن از  پسو  هیاهوي بسیار ،است

تعریف و تمجید از سوي فرستادگان حاکی از این است که دشمن خواستار صلح و 

براي مدتی طوالنی روبروي  که درحالیاست. با عصبانیت قدم زدن لشکر خودي  بس آتش

است که  هایی وضعیت ازجمله گوید نمیحریف ایستاده، وارد جنگ نشده و سخنی 

تعداد افراد خودي از افراد  چنانچههوشیاري و احتیاط کردن در آن شرط عقل است. 

 ،مستقیم صورت گیرد يحملهکافی است و نباید  هم بازدشمن چندان بیشتر نباشد 

 قوا تجدیدبوده و  گر نظارهدشمن را  دقت بهقواي موجود را متمرکز کرده، بنابراین بایستی 

 نمود.

نبوده و دشمن را ضعیف قلمداد کند و از او ارزیابی درستی  دوراندیشارتشی که 

تنبیه نمودن سربازان پیش از اینکه مهر و محبت فرمانده  ،شودمیدشمن  اسیرننماید یقیناً 

را  فعالیت آنانرا نسبت به اطاعت از اوامر دلسرد کرده و  ها آندر دلشان نشسته باشد 

، همچنین زمانی که وابسته شوند نیز تنبیه کارساز نبوده و مطیع دهد میقرار  تأثیرتحت 

اول باید با احترام و مالطفت با سربازان رفتار شود و  يوهلهبنابراین در  ،گردند نمیاوامر 

ه گردند. در این صورت پیروزي حتمی نصیب ارتش ادار اي مقتدرانهتحت نظم و انضباط 

www.irebooks.com www.omideiran.irwww.irtanin.com www.irebooks.com



 تزوهنر جنگ سون                                                                                                                           76

 

خوبی سربازان نظم و انضباط را بهي دهنده، اقتدار همیشگی فرماندهان آموزش گردد می

با اعتماد فرمانده به افراد و پافشاري بر اطاعت اوامر دستاوردهاي  سازد میدر ارتش جاري 

 گردد میحاصل  اي دوجانبه

. 

 بندی جمع

 این سیستم در ،است هکرد هماهنگ کاربري چهار ستمیس بارا  ارتشاردوگاه  تزو سون

استفاده  ها آنمتفاوتی براي  هاي روشتقسیم شده که باید  دسته چهار به اردوگاه طیمح

 :نمود

 باشد آفتاب سوي به ها مکانباید در باالترین  ارتشاردوگاه  ستانیکوه جنگ در. 

 رودخانه از عبور از پستا جاي ممکن از آب دور شد و  دیبا رودخانه جنگ در 

 دشمن از باالترآفتاب  سوي بهرا  ها قایق وبا رد شدن نیمی از ارتش حمله کرده 

 .اندازیم میلنگر 

 زد اردو زارعلف و  آب یکینزد در دیبا زار نمکـ  مرداب عملیات در. 

 راحتی را اتخاذ کرده که زمین  دسترس قابل تیموقع باید صحرا اتیعمل در

جلو در جبهه زیرا خطر فقط از سمت  ،در سمت راست و عقب باشد مرتفع

 .امنیت برقرار است هکمین است و در قسمت عقب

 :درک دنبال را اصل سه دیبا استفاده مورد هاي روش نیا بر عالوه

 کیتاررا به مکان  یآفتاب هاي مکانمرتفع را به زمین پست و  نیزم ها ارتش تمام 

 تزو سونتوجه  يدهنده  نشان اصل نیا .(Sun Tzu, 2009:33) دهند میترجیح 

سربازان در  تیامن احساس :تزو سون ي عقیدهبه  .ان استسرباز یروان صفات به

زیرا ممکن است احساس کنند دشمن از باال به  ؛رود میپست از بین  هاي مکان
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براي وطن را  تنگی دلی و نیبدب احساس کیتار طیمحکمین نشسته و همچنین 

 .آورد میدر سربازان به وجود 

 ز سربا ان انتخاب کند. براي مثالسرباز ظررا طبق ن اردوگاه محل دیبا فرمانده

 .ي در امان باشدماریب از باشد تا سخت نیزممایل به زندگی بر  است ممکن

در  تواندباشد تا ب و مرتفع دار شیب اي منطقه در ممکن است مایل به زندگی

باشد  رودخانه از دور  بهمایل به زندگی  و اقدام نماید سرعت بهمواقع ضروري 

 .ب در امان باشدالیس تا از خطر

 مرتفع و  هاي صخره مانند خطرناک هاي موقعیت دوراز به دیبا اردوگاه مکان

 ،انبوه زارهاي بیشه ،سربسته هاي مکان ک،یبار و قیعم هاي چاله ،دار شیب

 دیبا هایی مکان نیچن حال بااینعمیق باشد.  هاي شکافبا  هایی مکانو  ها باتالق

دشمن کمین  هایی مکانزیرا در چنین  ؛کاوش قرار بگیرند و یبررس مورد دقت به

 .اند نشستهبه کمین  )ستون پنجم(نان خائجاسوسکرده و 

: موقع اردو زدن در نظر بگیرد را زیچ دو دیبا فرمانده: زوبین وو پروفسور ي عقیدهبه 

احساس ارتش و  تیامن) در حرکت است گریداز مکانی به مکان  زمانی که؛ نخست

قابل  راحتی به ها دسترسیمرتفع جایی که  و یآفتاب مکان در دیبا ارتش ؛دوم. (سربازان

پر ثمر و مملو از آرامش باشند تا  است بهتر اردو زدن هاي مکان .زندبکنترل باشند اردو 

 عالئم یبرخ تزو سون ،استراحت کرده و توشه غذایی دوباره جایگزین گردد خوبی بهافراد 

 بهتوجه فرمانده  بردن باالهستند را جهت  دشمن مختلف حرکات از یحاک که متداول

به دست  جنگ در مشاهده قیطر از توان میرا  اطالعات نوع سه. کند میبیان  جزئیات

 :آورد

 و قراردادورد بررسی و قضاوت می و جسمانی را با مشاهده روان وضعیت توان می 

 طول در دشمن اگر :تزو سون يگفتهطبق  .را اتخاذ کرد مؤثر هاي تاکتیک درنتیجه

 است ممکنکند اقدام  متناقض هاي سیاستو  ها سفارش بیتصوبه  کوتاه اي دوره
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 هوش پایین او باشد یا شاید در تالش براي گیج و گمراه کردن يدهنده نشان

 .است حریف

 طبق . دکر نییتع محلیو  یطیمح راتییتغ يمشاهده با را دشمن حرکات توان می

از کمین  اينشانهپرندگان در قسمت باالي زمین جنگ  پرواز تزو سون يگفته

 .ستاکردن دشمن 

 مشخص  رونیب به بندهیفر هاي پیام ریتفس قیطر از را دشمن هاي تاکتیک توان می

 رويشیپاز  اينشانه مضاعف سازي آماده ومتواضعانه  کلمات مثال رايب. کرد

از  اينشانهبراي جنگ  جلو سمت به حرکت و خشن زبان ،دشمن است

 .(Sun Tzu, 2009:33) است نشینی عقب
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 زمینعوارض  انواع 

 از: اند عبارتدر هنر جنگ شش نوع زمین وجود دارد که  تزو سون يگفتهطبق 

در چنین زمینی  که هر دو سپاه آزادانه در آن حرکت دارند 1زمین قابل دسترسی (6

آفتاب مستقر شده و  به سمتمرتفع و  يمنطقهبراي سود بردن از جنگ قبل از دشمن در 

 غذایی و تجهیزات محافظت کنید. يتوشه ،مناسب تدارکاتی هاي راهمحتاطانه از 

آن را ترک کرده ولی دوباره پس گرفتن و  توان میزمینی است که  2زمین تله و دام (2

 توان می نبرد نیست ي آمادهدشمن  چنانچهاز آن مشکل است. در چنین زمینی  نشینیعقب

رویارویی بوده و نتوان او  ي آمادهدشمن  چنانچهحمله کرده و دشمن را شکست داد، اما 

 .شدفاجعه خواهد منجر به نشینی ممکن نبوده و را شکست داد در این صورت عقب

از دو طرف با پیشروي در این زمین  کدام هیچ 3بست بنزمین وقت گذراندنی و  (9

هرچند دشمن قصد فریب ما را داشته باشد  قعیتیدستاوردي نخواهند داشت. در چنین مو

نشینی تاکتیکی کرده تا بخشی از سپاه دشمن ظاهر عقبپس  ،نباید پیشروي کرد حال بااین

 شده سپس پیروزمندانه حمله نمود.

بگذارید دشمن کامالً و  زودتر از دشمن مستقر شده 4ها تنگهباریک و  های راهدر  (4

 و زودتر این زمین را اشغال کرده باشدزمانی که  .دبمانیود دشمن مستقر شده و منتظر ور

                                                 
1Accessible Ground 
2Entangling Ground 
3Temporizing Ground 
4Narrow Passes 
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دشمن کامالً مستقر شده باشد او را دنبال نکرده و تنها موقعی او را دنبال نمایید که  چنانچه

 1چندان مستقر نشده و آماده نباشد.

 هاي مکانید در ـمن باشـدش جلوتر از چنانچه 2خطرناک ودار ارتفاعات شیبدر  (5

مرتفع و به سمت آفتاب مستقر شده و منتظر ورود دشمن بمانید. اگر دشمن قبل از شما 

نشینی کرده و با فریب سعی در برگرداندن مستقر شده باشد او را دنبال نکنید پس عقب

 دشمن بنمایید.

مکانی با دشمن زیاد است و تعداد افراد دو  فاصله که 3فاصله با یهازمین در (1

 است. فایده بیبرابر است جنگیدن  باهمارتش 

 فرماندهی که مسئولیت بر و شش اصل فوق مرتبط با موقعیت زمین جنگ هستند

عهده دارد باید حتماً درباره موارد فوق مطالعه و آگاهی داشته باشد. به همین دلیل ارتش 

است که ناشی از مخاطرات طبیعی نبوده و ناشی از روبرو شش فاجعه  بادر جنگ 

، 2، نافرمانی4از: فرار اند عبارتاین موارد  .اشتباهاتی است که فرمانده مسئول آن است

؛ 9نشینی عقبو  3و آشفتگی نظمی بی، 7، تباهی و اوضاع وخیم6فروپاشی و متالشی شدن

تعداد افراد ارتش ده برابر ارتش حریف باشد  چنانچهدر صورت مساوي بودن تمام شرایط 

قوي بوده و افسران  ازحد بیشسربازان  چنانچه ،جنگ فرار ارتش حریف است ينتیجه

                                                 
 ایران دریایی از عوامل شکست ایران در گذرگاه ساالمیس عدم توجه به نیروهاي کمین کننده بود. نیرويیکی  0

 و کرد حمله به اقدام ستونی بطور جا تنگی دلیل به بودند کرده اختیار را صف آرایش که یونانی هاي کشتی برخالف

 گرفت قرار دشمن نیروهاي آتش زیر ناگهان
2Precipitous Heights 
3Positions at a Great Distance from the Enemy 
4Flight 
5Insubordination 
6Collapse 
7Ruin 
8Disorganization 
9Rout 
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قوي بوده و  ازحد بیشافسران  چنانچه ؛بوده ضعیف باشند نتیجه نافرمانی ازحد بیش

افسران  چنانچهضعیف باشند نتیجه وخامت اوضاع و تباهی است و  ازحد بیشسربازان 

خشم و  باکل  يفرماندهدستور جنگ از مافوق عصبانی و سرکش بوده و قبل از گرفتن 

 .عصبانیت مبادرت به جنگ کنند نتیجه متالشی شدن و فروپاشی است

وظایف  و روشن و ملموس نباشند فرمانبوده و  اقتداربیفرمانده ضعیف و  چنانچه

نامرتب و بدون  طور بهمعینی براي افراد در نظر گرفته نشده باشد و آرایش نظامی مقامات 

قدرت  فرمانده قادر به ارزیابی چنانچهاست.  ومرج هرجو  نظمی بیباشد نتیجه  سازماندهی

ضعیفی را در  يحمله ،را به جنگ با ارتشی قوي فرستاده ضعیفنیروي  و دشمن نبوده

برابر ارتشی قوي داشته و سربازان ورزیده را در صف مقدم قرار نداده باشد نتیجه 

قرار دهد؛ زیرا عدم  توجه موردده بایستی شش اصل فوق را ارتش است. فرمان نشینی عقب

 د داشت.نتوجه به چنین مواردي شکست ارتش را به همراه خواه

توانایی تخمین زدن  که درحالی ،آرایش معمول کشور مرهون اتحاد سربازان است

 ازجملههوشمند مشکالت، خطرات و فواصل  يمحاسبهدشمن، کنترل نیروي فاتح و 

. فرماندهی که به این موارد آگاهی داشته و اطالعات باشند میارشد  يفرمانده هاي توانایی

پیروز شده و فرماندهی که آگاهی نداشته و  نماید میجنگی خود را در جنگ پیاده 

جنگی  چنانچهشکست است.  به محکوم نماید نمیاطالعاتش را در میدان جنگ عملی 

 رغم علی چنانچهمخالفت حاکم به جنگ ادامه داده و  وجود بامنتهی به پیروزي گردد 

فرمان حاکم مبنی بر جنگ پیروزي نصیب ارتش نگردد جایز نیست که به جنگ ادامه داده 

 شود.

 نشینی عقبکه به دنبال معروفیت در جنگ نبوده و بدون ترس از مجازات  اي فرمانده

به حاکم است همچون  شائبه بیحفاظت از کشور، مردم و خدمت  اش اندیشهکرده و تنها 
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. فرماندهی که با سربازان همچون فرزندان 1براي کشور است باارزشو  بها گرانجواهري 

نیز از او پیروي کرده و مانند پسران عزیزش  ها دره ترین عمیقدر  ،کند میخود رفتار 

پس تا پاي جان به او وفادار خواهند ماند. فرماندهی که بخشنده بوده اما  ،دوستشان دارد

فرماندهی که مهربان بوده ولی قادر به اجراي دستورات خود نبوده و ناتوان  ،اقتدار نداشته

لوس گشته و  ها بچهپس سربازان همچون  ،است نظمی بیدر سرکوب کردن اغتشاشات و 

 .نگی نخواهند داشتج عملیاتبراي اهداف و  اي فایده

حمله بوده اما از آمادگی دشمن براي  يآماده يمطلع باشیم افراد ارتش خود چنانچه

اگر از آمادگی  .ایم یافته دستباشیم در این صورت تنها به نیمی از پیروزي  اطالع بیحمله 

 باشیم به نیمی از پیروزي اطالع بی ز آمادگی ارتش خود براي حملهدشمن مطلع بوده و ا

از آمادگی ارتش خود و دشمن براي حمله آگاه باشیم ولی از  چنانچه و ایم یافته دست

بنابراین  .ایم یافته دستبه نیمی از پیروزي  بازهمباشیم  اطالع بیمناسب بودن زمین جنگ 

سرباز ورزیده موقع حرکت گیج نشده و در صورت نابودي اردوگاه نیز متحمل ضرر 

در صورت شناخت خود و دشمن بدون شک پیروزي نصیب گشته و با  رو ازاین. شود نمی

 .آید میداشتن اطالعات در مورد زمین و آسمان نیز پیروزي کامل به دست 

 بندی جمع

 شکست از يریجلوگ يبرا از زمین گیري بهره هاي روش عمدتاً تزو سون فصل نیا در

 نبرد زمین تزو سون .شمرد برمیخوب را  يفرماندهیز دو ویژگی ن خوردن را معرفی کرده و

                                                 
طلبی و نه در جستجوي نام، آوازه و افتخار باشد و نه  رماندهی که نه پیشروي نیروهایش براي قدرتف 0

ی است که منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داده است. اش بدون ترس از مجازات صورت پذیرد، کس نشینی عقب

واي به حال ملتی که فرماندهانش منافع خود را بر منافع ملی ترجیح دهند و درود بر رهبرانی که آبروي خویش را با 

 تزو، دهند و در فکر نان و نام نیستند )سون کنند و مصلحت دین، ملت و میهن را ترجیح می خدا معامله می

117:1339.) 

www.irebooks.com www.omideiran.irwww.irtanin.com www.irebooks.com



 تزوهنر جنگ سون                                                                                                                           84

 

. کند میرا ارائه  ها آناز  گیري بهره تبط برايمر هاي روش و کرده بندي طبقه نوع شش بهرا 

 :ود داردوج ها زمین نوع نیا با مقابله متنوعی براي هاي روش

براي مقابله با دشمن سکنی  یآفتاب و باید در مناطق مرتفع دسترس در نیزم در .1

 محتاطانه از خط تدارکات حمایت کرد؛گزید و 

 دشمن چنانچهنشینی کرد عقب دینبا رگزه ای تلهو  گیر افتادن ایهزمین در .2

 هد؛د شکست را ما و دباش  آماده خوبی به

دشمن براي فریب هاي یلهح به نسبت دیبا کردن کشی وقت ایهزمین در .3

ی مینتا  استفاده کنیم دشمنفریب  يبرا حیله را تعدادي و باشیم هوشیار دادنمان

 ؛جنگ را طی کنیم ریمس از

در صورت  .دشمن مستقر کرد ورود انتظار را در ارتش دیبا کیارب های راه در .4

به مسیر  یزمان تنها مسیرهاي اشغالی در دشمنپیشی جستن  و زودتر رسیدن

 ؛باشد فیضع دشمن کهادامه دهید 

 در ،ی سکنی گزیدآفتاب و رتفعم نقاطدر  دیبا دار و خطرناکات شیبارتفاعدر  .2

از  حمله از قبلباید  اردو زده ارتفاعات دردشمنی که  براي دیبا صورت نیا ریغ

 سود جست؛حیله 

دشمن را  توان نمی مکانی با دشمن زیاد است فاصله که هایی موقعیت در .6

 پیمود؛ حمله را براي یطوالن مسیري و تحریک کرد راحتی به

توسط فرمانده و نه  به سه دلیلباید ی جنگ یماتتصم ترین مهم که دارد تأکید تزو سون

 گرفته شوند:  يمرکز دولت

 است تر اي حرفه مقامات سیاسی از امور ارتش در فرمانده نخست؛، 

 براي گیري تصمیمجنگ با سیاستمداران است و  براي انجام گیري تصمیم
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 گیري تصمیمبر  دیبان استیس؛ فرمانده است ي عهده بر مبارزهگی چگون

 . گذاردب تأثیر ینظام

 قادر به جنگ  زمانی هرحتی با تغییر شرایط محیط در  جنگ فرماندهان دوم؛

 شتریب هرزمانیدر  وبوده  تر آگاه نبرد به جزئیاتفرماندهان  نیبنابرا ،هستند

مزیت  از مثال زمین جنگ بهترین ،هستند ياضطرار طیشرا با مقابله به قادر

 .است نبرد دانش به توجه با پادشاه ای مرکزي دولت برفرمانده 

 يبرا مسئولفرد  .باشد يروزیپ دیبا فرمانده ذهن در موضوع تنها سوم؛ 

 تأثیر تحت چنانچه ،ي استادیز فشار  تحت شهیهم شکشور وافراد  یزندگ

نظام سیاسی دولت باشد  در نهفته نیقوان ای نادرست دخالت ،اعتمادي بی

 . (Sun Tzu, 2009:33) خورد خواهد شکست قطعاً

طبق ؛ ل شده استعشق، لطف و مهربانی تمایز قائ يواژهبین  تزو سون نیا عالوه بر

 خود خودي بهبنابراین عشق  .هدف از عشق کسب پیروزي است گرایانه واقعدیدگاهی 

بانی فرمانده قادر به با تبدیل عشق به مهر ؛اینکه با مبارزه آمیخته شود جزءاست  معنی بی

 کل بر تواند نمیفرمانده  مهربانی جیوالن وو پروفسور يگفتهطبق  نخواهد بود. دستوردهی

رباز ـک سـص یـتنبیه نیز مخت و( خواهد شد سربازانبه فساد  منجر)باشد  متمرکز ارتش

 تک به تکسرش شلوغ باشد که نتواند افراد را  رنقدآفرمانده  است ممکن) شود نمی

منجر به عصبانی شدن سربازان مهربانی  اي ذرهکم شدن حتی  از طرف دیگر(. کند مجازات

 .(Jiulong, 1996:182) دخواهد ش فایده بی جنگ وجودشان براي شده و
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 نبرد یها نیزمع اوان

 از: اند عبارتزمین جنگ  ي گانه نهانواع : تزو سونبه باور 

ارزه ـود به مبـکه فرمانده در سرزمین خ شود میبه زمینی گفته  6پراکنده زمین( 1

 .2پردازد می

 و که ارتش به خاک دشمن راه پیدا کرده است شود میبه زمینی گفته  9زمین مرزی( 2

 البته امکان فرار سربازان در این زمین به دلیل نزدیکی به خاک دشمن وجود دارد.

که تصرف آن براي هر دو طرف منفعت  شود میبه زمینی گفته  4درگیری زمین( 3

 .2زیادي به همراه دارد

 که هر دو ارتش آزادانه در آن حرکت دارند. شود میبه زمینی گفته  6باز زمین( 4

که رابط اصلی سه کشور همسایه است و  شود میبه زمینی گفته  7متقاطع زمین( 2

.وردآ دربا کشوري است که اول از همه آن را به اشغال  دستوردهیاولویت فرمانروایی و 

                                                 
1Dispersive Ground 

 تر جنگ به پایان برسد در این زمین سربازان به دلیل نزدیکی به خانه و خانواده مایل هستند که هرچه سریع 2

 (.62:1331تزو،  سون)

3Facile Ground 
4Contentious Ground 

 .(163:1329تزو،  سون) زمینی که اهمیت استراتژیکی دارد :این زمین مورد کشمکش و درگیري و به قول تومو 7

6Open Ground 
7Ground of Intersecting Highways 
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از  که ارتش شود میبه زمینی گفته  1زندگی و خطرناک ی تهدیدکننده زمین( 6

 و به قلب کشور دشمن نفوذ کرده است. گذشتهچندین شهر مهم 

وجود  علت که حرکت و عبور از آن به شود میبه زمینی گفته  2ساز مشکل زمین( 7

 دشوار است. ها مرداب، باتالق و ها گردنهناهموار و  هاي شیبو کوهستان،  ها جنگل

باریک و تنگ منتهی  هاي درهکه به  شود میبه زمینی گفته  3زمین محاصره شده( 3

پر پیچ و خم ممکن است؛ بنابراین تعداد کم افراد  هاي راهنشینی فقط از شده و عقب

 دشمن قادر به درهم کوبیدن ارتش بزرگ حریف خواهند بود.

 درنگ بیکه براي زنده ماندن باید  شود میبه زمینی گفته  4نگذشت جان از زمین( 9

 مبارزه نمود.

در زمین درگیري  ،در زمین مرزي توقف نکنید ،بنابراین در زمین پراکنده نجنگید

در زمین متقاطع با کشورهاي همسایه متحد  ،در زمین باز راه دشمن را نبندید ،حمله نکنید

به حرکت ادامه  ساز کلمشدر زمین  ،زندگی غارت کنید يکنندهدر زمین تهدید  ،شوید

به حیله پناه برید و در زمین از جان گذشتن نیز مبارزه  در زمین محاصره شده ،دهید

 نمایید.

از  ،جلو و عقب دشمن را بر هم زند ردیفچگونه ارتباط بین  داند میماهر  يفرمانده

از حمایت لشکر قوي از لشکر  ،همکاري تقسیمات کوچک و بزرگ سپاه جلوگیري کرده

 ،سربازان دشمن خودداري کرده يدوباره آرایی صفاز  ،ضعیف ممانعت به عمل آورده

کرده و در صورت وجود منفعت  نظم بیرا  ها آن هستند متحد دشمن افراد که هنگامی

 .نماید میپیشروي کرده در غیر این صورت حرکت را متوقف 

                                                 
1Serious Ground 
2Difficult Ground 
3Hemmed-in Ground 
4Desperate Ground 
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دارایی مهمترین حمله  ادشمن با صفوف منظم و آماده بمبارزه با سپاه عظیمی از  براي

گردد. سرعت عمل داشتن در جنگ  هاي شما خواستهتا مطیع  درآوردهدشمن را به تصرف 

از مسیرهاي  ،بنابراین از عدم آمادگی دشمن نهایت استفاده را برده ،بسیار مهم است

)اشاره به عملیات شوید ور حملهحفاظت نشده  هاي مکانعبور کرده و به  اي غیرمنتظره

 .باشد(هاي جنگ آینده میکوتاه مدت و سریع که از ویژگی

هرچه قدرت نفوذ به عمق : از اند عبارت مهاجم باید اصولی را در نظر بگیرد که نیروي

مدافعان مغلوب لشکر حریف  درنتیجه شده و تر قويباشد اتحاد نیروها  کشوري بیشتر

خیز حمله کرده و از توشه و  . به کشورهاي حاصلعمق()استراتژي نبرد در خواهند شد

 رفاه کشور خویش را در نظر داشته و ،لشکر خود سود برده يتغذیهبراي  تدارکاتشان

 ،نگه داشته پرقدرتنیروها را متمرکز کرده و قوا را  ،تحمیل نکنید مردمبر  سنگین مالیات

سربازان را در  ،جامع را در نظر داشته باشید هاي برنامههمواره پیشروي داشته و تدابیر و 

پس چیزي براي از  هندموقعیتی قرار دهید که راه فرار نداشته و مرگ را به فرار ترجیح د

 دست دادن نخواهند داشت و سربازان و مقامات با تمام قوا خواهند جنگید. 

ناهگاه سربازان در موقعیت از جان گذشتن دیگر ترسی نداشته و در صورت نبود پ

کمکی دریافت  چنانچههمچنان مقاومت کرده و در کشور دشمن سرسختانه جبهه گرفته و 

، اند آگاهنظامی  هاي آموزشحتی بدون خواهند جنگید؛ بنابراین سربازان  نکنند سخت

بدون اینکه منتظر فرمان بمانند  ،بدون اینکه منتظر دستور بمانند همیشه گوش به زنگ بوده

بدون محدودیت وفادار بوده و بدون دستور دادن قابل اعتماد خواهند  ،مطیع اوامر بوده

 بود.

اجتناب کرده پس تا زمانی که مرگ فرا  و شایعه یخراف تردید و شک از پیشگویی و

آنان به  میلی بینباید ترسید. ثروتمند نبودن سربازان دلیلی بر  اي فاجعهنرسیده از هیچ 

ثروت نبوده و همچنین عمر کوتاه آنان نیز دلیلی بر عدم تمایلشان به عمر طوالنی نیست. 

ممکن است گریه و زاري کرده و  گیرند میدر روز نبرد زمانی که سربازان دستور حمله 
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کنند و خواهید دید  وجور جمعفرصت داده تا خود را  ها آناشکشان سرازیر گردد اما به 

 را در خود به نمایش خواهند گذارد. یکویچو و افرادي همانند  باکی بی که شجاعت و

 )اژدها( بزرگ ماري که اند شده تشبیه متخصصین کاردان فنون جنگی به شوآي جان

به  چنانچهکرده و  حمله خود دم با به سرش ضربه بزنید چنانچهو  چانگ بوده هاي کوه در

به وسط بدنش ضربه بزنید با دم و  چنانچهدم او ضربه بزنید با سرش حمله خواهد کرد و 

از مار شوآي جان تبعیت کرده و  تواند میبنابراین ارتش نیز  ؛سر خود حمله خواهد کرد

هر  که مادامیاما  ،دشمن یکدیگر هستند «یوته»و  «وو»زیرا افراد  ؛همچون او رفتار نماید

که جناح چپ  طور همان ،در حال غرق شدن باشد کشتی چنانچهتی بوده و در یک کشدو 

 نیز به کمک یکدیگر خواهند آمد. ها آن کنند میو راست ارتش از هم محافظت 

 ها اسباز افسار  که مادامیآسوده خاطر بود حتی  کامالً توان نمیهنوز هم  حال بااین

ارتش بر این  يادارهاصل  ؛باشید قرار دادهدر زمین  خوبی بهرا  ها ارابهمطمئن بوده و چرخ 

است که معیاري را براي شجاعت وضع کرده که همگان بتوانند به آن نائل شوند. با 

 يفرمانده  .بیشترین بهره را از نقاط ضعف و قدرت برد توان میمناسب از زمین  ياستفاده

تنها یک نفر را رهبري  درهرحالاداره خواهد کرد که گویا  اي گونه بهارتش را  کاردان

 ،بودن رازنگهداربه آرام و  توان می کاردان يفرمانده هاي مهارت ازجمله. کند می

با فرمانده باید  .اشاره نمود فرمانر بودن و اقتدار داشتن د باانصاف، عادل و کار درست

 اطالع یبرا کامالً  ها آنسربازان و مقامات را گیج کرده و  کننده گیجو  مخفی هایی گزارش

از  اطالع بیدشمن را  ها برنامهو  سازماندهیبا ایجاد تغییراتی در  .قرار دهد هایش برنامهاز 

گذاشته و با عوض کردن مکان اردوگاه و انتخاب مسیرهایی که دشمن انتظار  اقدامات

. در آورد میعمل دشمن جلوگیري به يغیرمنتظرانهرا ندارد از اهداف  ها آنورود 

کسی است که به مکان مرتفعی صعود کرده و  مثابه به ارتش يفرمانده بحرانی هاي موقعیت

دشمن متوجه  سپس نردبان را انداخته تا راه برگشتی باقی نگذارد، ارتش را بدون اینکه

را سوزانده و ظروف غذا را از بین برده و همچون  هاقایق ،شود وارد خاک دشمن کرده
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ارتش را بدون اینکه دشمن متوجه شود به  برد می سو آنو  سو اینبه را  اش گلهچوپانی که 

 .آورد درمیحرکت 

 

 یبند معج

 نیهمچن او .کند می یمعرفرا  ها آنمقابله با  روش و تیموقع نه تزو سون فصل نیا در

 بر تزو سون پایان در. دهد میارائه  سربازان داشتن نگه متحد و پرانرژي يبرا يدیمف وشر

 از دشمن يجداساز تیاهم و دستورات فرمانده حفظ يبرا کاري پنهان نیتضم تیاهم

 هایی روشو  بندي تقسیمدسته  نه به را نبرد طیشرا تزو سون .دارد تأکید یپلماسید قیطر

 :که کند می تداللــاس تزو سون؛ تـرا ذکر کرده اس ها آن با قابلهـم مرتبط براي

 نباید جنگید؛ خسارات کاهش گی بسیار برايپراکند ی بانیزم در .1

ن نباید جنگ را متوقف شد احاطه از يریجلوگ يبرا پارچه مرزيیک نیزم در .2

 ساخت؛

 العمل عکسکرد تا بتوان به استراتژي دشمن  حمله اول دیبان درگیري نیزم در .3

 نشان داد؛

 خود راهبه بستن  است منجر ممکنچون  را بست دشمن راه دیبان باز نیزم در .4

 د؛گرد

سود جست و از این موقعیت  گرید کشور دو نیب يریدرگ از دیبا متقاطع نیزم در .2

 د؛تفاده نمواس ها آنخود با  اتحاد لیتسه براي

پیشنهاد  «دشمنتدارکات تغذیه از » ياستراتژ زندگی يکنندهتهدید  نیزم در .6

 تأمین گردد؛ دشمن توشه و تدارکات باید از مواد غذایی ،شود می

 دیبا ،حرکت در عرض سپاه دشمن ضروري باشد چنانچه سازمشکل نیزم در .7

 ؛کرد نشینی عقب آرامی به وپیشروي 
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را  ومیر مرگتعداد  لهیح از استفاده با و کردنحمله  توان میمحاصره شده  نیزم در .3

 ؛کاهش داد

تا آخرین توان  دیبااجتناب کرد و  تالش بدون دنمراز  نگذشت جان از نیزم در .9

 ؛پیروزي نصیب گردد مخمصهدر خالل  است ممکن زیرا ،کرد مبارزه

 ،شان را افزایش دهدـقوای تواند می سربازان از جان گذشتگی کهمعتقد است  تزو سون

 دراست پس  غیرممکن فرار آن در که کنند میتمام توان خود را صرف موقعیتی  ها آن

 که شود می داریپازمانی  ارتش یروان تیوضع. ترسی از مرگ ندارند یبحران يتنگنا نیچن

براي  شجاعت قدرت ناشی از تینها .دباش ماندهن یباق مرگ جز يگرید يگزینه چیه

 دیگر عبارت به .موقعیت بحرانی کمک کند در تیموفق به یابیدست به است ممکن دنمر

 .دمنجر گرد مخمصه حل شدن نبرد و مؤثربه  است ممکن یروان يدیناام

 دشمن متوجه شوند که یزمان سربازان: زوبین ووو  لیو لینگ پروفسور نظریاتطبق 

نابراین در چنین موقعیت ب ،کنند میاي جان مبارزه پتا  را نابود خواهد کرد ها آن هرحال به

 ي عقیده. به (Ling & Xubin, 1995:65) از هر دستوري پیروي خواهند کرد وحشتناکی

 اطالع بیباید  ها آن ،بگذارد اطالع بی ها برنامه از را سربازان دیبا خوب يفرمانده :تزو سون

باعث  سربازان اطالع بودن بی :که است معتقد نگیل ویل پروفسور از مکان و اهداف باشند.

 ،است خطرات از اجتناب و منافع دنبال به یانسان عتیطب. باشند عیمط و شود متحد می

از وقتی نداشته  خطرناک دستورات ياجرا به یلیتما است ممکن سربازان نیبنابرا

 .(Ling, 2006:283) باشند بااطالعهاي فرمانده  طرح

 .همکاري نداشته باشند دشمن متحدان که با دهد می هشدار به فرماندهان تزو ونس

از طول میدان  نظر صرف جهت یک در را روهاین که هنگامی که کند می استدالل تزو سون

 تاب بی دشمن زمانی که و شود می تر آسان منـدش يفرماندهدستگیري  کنیم تمرکزم جنگ

 ی بدون دفاع بشوددفاع خطممکن است  ي کمک گرفتن از متحدانش استبرا

((Jiulong, 1996:120 .نفرستادن  و ها راهبستن  با که کند میلینگ اشاره  ویل ورـپروفس
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 در دشمن يرو هب شان تنهاتمرکز وکرده  تیامن احساسممکن است  سربازان مأموران

 (.Ling, 2006: 286) دمعطوف گرد جهت یک
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 حمله با آتش فصل دوازدهم:

(Attack by Fire) 
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 حمله با آتش های شرو

 دارد: سوزاندن وجود آتش با حمله روش پنج کهبر این باور است  تزو سونژنرال 

، سوزاندن 3، سوزاندن توشه و تدارکات2ها، سوزاندن انبار1اردوگاه خود در سربازان

استوار  ذیلاصول  اساس برانجام حمله با آتش  ،2دشمن آتش به پرتاب و 4مهمات

 :باشد می

 براي حمله نمودن بایستی ابزار الزم را در اختیار داشت و مواد  :نخست

 .نیز باید آماده و در دسترس باشند افروزي آتش

 فصل مناسب فصلی  ،نیاز است افروزي آتشفصول و زمان خاصی براي  :دوم

است که هوا خشک بوده و روز مناسب نیز روزي است که ماه در برج فلکی 

 قعی شدت باد بیشتر است.ازیرا در چنین مو باشد؛خود 

 

 6وضعیتاحتمالی بود که این پنج  وضعیترویارویی با پنج  ي آمادهباید  در حمله با آتش

 از: اند عبارت

 از بیرون حمله کنید. درنگ بیشدن آتش در داخل اردوگاه  ور شعلهبا  .1

 شده ولی سپاه دشمن همچنان در آرامش هستند ور شعلهآتش  که درصورتی .2

 حمله نکنید. کرده واندکی درنگ 

در صورت امکان حمله کرده  اند کشیدهزبانه  آتش شدیداً هاي شعله که هنگامی .3

 در جاي خود بمانید. این جزء

                                                 
1Burn Soldiers in their Camp 
2Burn Stores 
3Burn Baggage Trains 
4Burn Arsenals and Magazines 
5 Hurl Dropping Fire amongst the Enemy 
6Five Developments 
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نمانید تا آتش امکان حمله با آتش از بیرون وجود داشته باشد منتظر  چنانچه .4

 فرا بگیرد و در زمان مناسبی حمله کنید. داخل اردوگاه را

 تر طوالنیروزانه ت به باد قرار بگیرید. باد به باد و نه پش رو افروزي آتشبا  .2

 .1کند مینسیم شبانه زود فروکش و  وزد می

و روز مناسب حمله با آتش  تغییرات فصولباید به این پنج اصل،  افروزي آتشموقع 

توجه شود. استفاده از آتش در حمله نشانی از هوش و ذکاوت بوده و استفاده از آب نیز 

دشمن را از حرکت  توان میبا استفاده از آب  ؛شود میموجب افزایش قوا براي حمله 

اموالش را از او ستاند. کسی که قصد جنگ و پیروزي بدون  توان نمیمتوقف کرده ولی 

از جنگ تنها ناراحتی نصیب او شده،  را داشته باشد قطعاً نترس بودن روحیهاال بردن ب

بنابراین حاکم  ؛گردد میاقتصادي مواجه  و مشکالت و با رکود از دست دادهزمان را 

نیاز است را آماده  هر آنچهو  قرار داده توجه مورداتش را مامی جزئیات اقدامروشنفکر ت

با  اگر. دهد میس کارهاي خود قرار أتوسعه منابع را در ر توانا يفرماندهکرده ولی 

ارتش خودداري کرده  درآوردنجنگیدن منافعی به دست نیاید از لشکرکشی و به حرکت 

 زنید.ب و تنها در موقعیت بحرانی دست به حمله

 حاصلی پیشروي کنید که منافعی از روي عصبانیت اقدام به جنگ ننموده و تنها موقع

ولی هرگز  رود میبا گذر زمان خشم تبدیل به خوشحالی شده و رنجش از بین ، گردد

 و حیات بازگرداند یا افراد مرده را دوباره به زندگی توان نمیحکومت از بین رفته را 

                                                 
توجه نسیم دریا و خشکی در انجام عملیات حمله با آتش الزامی یا توجه به زمان وزش باد کوه دشت و دشت کوه  0

 است.
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و  کند میتوانا همواره احتیاط  يفرماندهبنابراین حاکم روشنفکر مواظب بوده و  ؛برگرداند

 .1کشور را در صلح و ارتش را سالم نگه داشت وانت میدر این صورت است که 

 

 یبند معج

عملیات بسیار  در جنگ کاربرد دارد؛ حمله با آتش افروزي آتشکه  هاست قرن

و مانع دید شده  زده آسیب ها ششگرما خطرناک است بلکه دود به  تنها نه .ترسناکی است

چادرها، مهمات و  توان می. براي آتش افکندن شود میروها نی گیج شدنو موجب هراس و 

اطراف را به آتش کشید. به آتش کشیدن انبار مهمات و مواد غذایی  هاي جنگلزمین و 

. همچنین به آتش گردد مینشینی دشمن به عقب بسیار دردسر بزرگی است و منجر

به دست دشمن نرسد نیز موجب  که طوري بهکشاندن مهمات و مواد غذایی در مسیر 

 .گردد میپریشانی دشمن 

بزرگی براي دشمن بوده و  مشغولی دل به آتش کشیدن مهمات در دنیاي مدرن

این فصل به توضیح کاربرد عمومی سالح و  .کند میخسارت عظیمی را بر دشمن وارد 

محیطی و  يحملهسالح پرداخته و پنج هدف حمله، پنج نوع  عنوان بهکاربرد خاص محیط 

با  . پنج نوع حملهدهد میرا مورد بررسی قرار  هایی حملهمناسب به چنین  العمل عکس

از: آتش زدن سربازان در اردوگاه، آتش زدن انبار، آتش زدن  اند عبارتآتش وجود دارد که 

 تدارکات، آتش زدن مهمات، پرتاب آتش میان دشمنان.

پان  را حین فرار از میان آتش بکشید. تومو: اردوگاه را آتش زده و سربازان ي عقیدهبه 

توصیه کرده که پیروزي بدون جسارت حاصل  به افسران اش چارهآخرین  عنوان بهو چا

                                                 
اند  که کشته شده ییها نه براي کشوري که نابود و منهدم شده بازگشت به حالت اولیه ممکن است و نه براي آن 1

 کنند اینمی پا به جنگ ثروتمندان وقتی :سارترپل ژانبه باور (؛ 1323تزو، سون) امکان بازگشت به زندگی وجود دارد

 .میرندمی که هستند فقرا
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شبانه با آتش است تا تعداد  يحمله اجنبیانه و پس تنها راه براي حمله به بیگان گردد نمی

 توان می هایشان دلافراد ارتش براي دشمن قابل تشخیص نباشد و با انداختن ترس در 

را  ها طبلبنابراین زمانی که به اردوگاه دشمن رسیدند ، یروز شدرا از بین برده و پ ها آن

که قصد شاندند و صدها سرباز هراسناکی را به آتش ک جا همهو  درآوردهناگهان به صدا 

فرار از ورودي اردوگاه داشتند را تار و مار کرده و پیروزي نصیب آنان گردید. همچنین 

کائو کنگ به امپراتور سوآي براي پیروزي توصیه کرده که براي کاهش تعداد افراد شورشی 

سیاست  درازمدتمتناوب حمله کرده و انبار غذایی آن را آتش زده که در  طور به

 پیروزي علیه شورشیان بود. براي يآمیز موفقیت

براي پیروزي در نبرد کافی نیستند بلکه نیاز  تنهایی بهجاسوسان  :چن هوآ يگفتهطبق 

همچنین شرایط مساعد جنگ نیز بسیار حیاتی  دارندمناسب یا فناوري مبرم به ابزارآالت 

زمانی است که هوا خشک و شرایط جغرافیایی  افروزي آتش. فصل مناسب براي است

اسب باشد و روز مناسب نیز روزي است که ماه در برج فلکی خود است که به ترتیب من

، 1قوس یا کماندر هفتم، چهاردهم، بیست و هفتم و بیست و هشتم ماه از صور فلکی 

ترین ـکه در چنین روزهایی باد در بیش شود می 3یا نهنگ و مجمع الکواکب 2بزرگاسب 

 .وزد میدت ـش

 وجود با چنانچهسردرگم کردن سپاه دشمن است پس  افروزي آتشهدف اصلی 

رویارویی با  ي آمادهدشمن همچنان آرام باشند به این معنی است که  نیروهاي افروزي آتش

موقع  :ومتو يگفتهبنابراین بسیار ضروري است که احتیاط شود. طبق ، حریف هستند

دشمن  افروزي آتشزیرا موقع  ؛حمله با آتش رو به باد و نه پشت به باد قرار بگیرید

کرده پس موقع رویارویی با حریف تا پاي جان خواهد جنگید که صرفاً  نشینی عقب

باد از سمت شرق بوزد پس  اگرپی خواهد داشت. همچنین  شکست را براي حریف در

                                                 
1 Sagittarius 
2Pegasus  
3 Cetus 
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دشمن  همچونآتش در امان بوده و  هاي شعلهنیز از سمت شرق باشد تا از  افروزي آتش

 د.نشوی ارگرفت آتشدر 

از قیر طبیعی و گوگرد براي آتش زدن سربازان، انبارهاي  هاي گذشتهدر جنگ

هاي شد ولی بعد از گذر زمان و تغییر تاکتیکهاي نظامی استفاده میتدارکات و قلعه

جنگی این مهمات به کمک کشورهاي درگیر در نبرد آمده و توانستند در پیروزي بر 

هاي نظیر ناپالم که بعد از جنگ نقش را ایفا نمایند؛ بمبهاي درگیر جنگ بیشترین طرف

داراي  اندجهانی دوم و در جنگ تحمیلی و بمب فسفر سفید که در دهه اخیر استفاده شده

 کامل طور به را قربانی جسم تا که چرا باشد؛می پیاده نیروهاي براي تاثیرات وحشتناک

 هاجنگل و مزارع کردن نابود براي هاجنگ ها دراز این بمب .شودنمی خاموش نکند نابود

  شود. می استفاده صنعتی و نظامی زنده، تاسیسات موجودات و

عوامل  ارگیريکبعوامل و عناصر جغرافیایی بر اجراي جنگ شیمیایی و  تأثیرامروزه 

نیست؛ عوامل  پوشیده کس هیچبر  پالم و فسفري(ا)بمب ن و دودزا زا آتششیمیایی 

نسبت به شرایط  هبا توجه به ترکیبات و عناصر تشکیل شوند هرکدامشیمیایی  زاي آتش

وع عامل شیمیایی ین در انتخاب نابنابر ؛دهند میگوناگونی نشان  هاي واکنشمحیطی 

هدف فرمانده از آفندي و پدافندي بودن عملیات، دسترسی و عدم دسترسی مناسب باید 

ی بررسی نوع محیط جغرافیایی منطقه عملیاتو  شیمیاییبه ابزارهاي مناسب پخش مواد 

 .بشود
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 فصل سیزدهم: استفاده از جاسوسان

(Use of Spies) 
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 لیات جاسوسیعم

 هاي مسافت ارتش صد هزار نفري در درآوردنبه حرکت شروع جنگ و  اًاساس

سنگینی را بر دولت وارد  يهزینهافراد شده و  تعداد زیادي ازن طوالنی موجب از بین رفت

موجب اغتشاشات  ،اونس نقره شده صدهاچنین ارتشی معادل  يروزانه هزینه. کند می

موجب بیکاري هفتصد هزار و  داشته به دنبال داخلی و خارجی شده، خستگی افراد را 

 .گردد میخانوار 

درگیر جنگی شوند که یک لحظه تصمیم به  ها سالمتخاصم ممکن است  هاي ارتش

موجب خسران صدها  )حاکمان و فرماندهان(ي نادانفرد يکینهبنابراین  .آن گرفته باشند

 ، چنین عملی از انسانیتندستتعلق به افتخارات و مواجب دولتی هشده که م اي نقرهاونس 

 ،و پیروز میدان باشد یاور حاکم ،شخصی لیاقت ندارد که فرماندهبه دور است. چنین 

 العاده فوقتوانا و حاکم عاقل را الیق پیروزي و کسب دستاوردهاي  فرمانده آنچهبنابراین 

، تجارب ادراکی و محاسبات قبل است که با روح و الهاماز  یاطالعاتآگاهی  کند می

به وضعیت آگاه و این اطالعات قبلی از طریق افراد  گردد نمیاستداللی و قیاسی حاصل 

 .گردند میدشمن حاصل 

: که شامل برند میهره ـوس بـب اطالعات از پنج نوع جاسـفرماندهان براي کس 

 يآورندهاطالعات جاسوس ، 3دوجانبه جاسوس ،2داخلیجاسوس ، 1جاسوس محلی

بردن این  استفاده ازبا  .باشند می 2جاسوس ثابت یا برگشتنیو  4یا مردنی مرگ به محکوم

 عنوان بهکه از آن  ماند می نتیجه بیدستیابی دشمن به اطالعات سري  پنج نوع جاسوس

                                                 
1Local Spies 
2Inward Spies 
3Converted Spies 
4Doomed Spies 
5Surviving Spies 
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 ویژگی ترین باارزشیاد شده که  )اشباح سیاه(مخفی هاي شخصیت چینش مهارت باالي

 حاکم است. مهارتی

 به خدمت  ي محلیراهنما عنوان بهکه بوده دشمن  يمنطقه ساکن ؛یمحل جاسوسان

 .شوند میارتش گمارده 

  کنند میه ما خدمت ب که دشمن بوده افسران ؛داخلی انجاسوس.  

 را به  ها آنبوده و با دادن وعده و وعید  دشمن جاسوس؛ دوجانبه انجاسوس

  .کنیم میجاسوس خودي تبدیل 

  دشمن بهرا  نادرست اطالعات ؛مرگ به  محکوم یآورنده اتاطالع انجاسوس 

این  ؛کنند میدر صورت شناسایی توسط دشمن، اقدام به کشتن خود  و منتقل کرده

از راه فریب دادن دشمن بدست آورده و به  آشکاراجاسوسان اطالعات را 

 .دهند جاسوسان ما داده و در عوض اطالعات غلط به دشمن می

 دارد و طبق دستورات ملزم  بانی دیده يوظیفهبوده و  شاهنگیپ ؛بازمانده جاسوس

 است. دشمن از طالعاتبه آوردن ا

بیشترین  ،بیشترین میزان صمیمیت را داشته بنابراین بایستی در کل ارتش با جاسوسان

 ،گردد دامات نیز حفظداده شده و نهایت محرمانه بودن اطالعات و اق ها آنپاداش به 

 و براي خدمت داشته، خیرخواه یخاص بصري جاسوسان گمارده شده بایستی هوشمندي

 يارائهبراي  کانهزیر هاي خالقیت و اداره شده و برخوردار از ابتکار خوبی بهصریح بوده تا 

ام هر همواره زیرک بوده و از جاسوسان براي انجفرمانده باید ، باشند ها گزارشدرست 

  د.کاري نهایت استفاده را ببر

خبري سري قبل از موعد مقرر فاش گردد جاسوس و شخصی که مطلع از  چنانچه

خبر مربوط به از بین بردن ارتش، حمله به شهر  چنانچه .مرگ هستند به محکومخبر است 

، دستیاران فرماندهانو کمک به شخص خاصی باشد باید به تحقیق در مورد نام 

باید از تمام موارد فوق  کل پرداخت. جاسوس يفرماندهنگهبانان و محافظین  مخصوص،
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نموده و در با دادن رشوه اغوا  و جاسوسان دشمن را باید شناسایی نموده ،مطمئن گردد

 جاسوس خودي به خدمت گمارده شوند. عنوان بهتا  قراردادرفاه کامل 

محلی و داخلی را به  هاي جاسوس توان میبا استفاده از اطالعات جاسوس دوجانبه 

مرگ را مجبور به دادن اطالعات  به محکوم يآورندهاطالعات  انجاسوس ،خدمت گمارد

هدف از  ،غلط به دشمن نمود و جاسوس بازمانده را در مواقع معینی به خدمت گمارد

 دوجانبهکسب اطالعاتی از دشمن است که از طریق جاسوس  گماشتن پنج نوع جاسوسان

براي  بنابراین بیشترین میزان رفاه را باید ،دست یافت نیاز موردبه تمام اطالعات  توان می

ین مرهون فردي به نام آي ینیز موفقیت سلطنت  گذشته درفراهم نمود.  دوجانبهجاسوس 

خدمت نموده و موفقیت سلطنت چو مرهون فردي به  2خاندان هسیا بوده است که به 1چیه

عاقل  يفرماندهبنابراین حاکم روشنفکر و  ،است نموده مین خدمت یینام لویا بوده که به 

بهره برده و بهترین نتیجه را به دست  افراد ارتش براي اهداف جاسوسی ترین باهوشاز 

ی کشزیرا قدرت لشکر ؛باشند میگ ـدر جن اتیـاطالع لـعام ترین مهمجاسوسان  .آورد می

 و پیشروي ارتش وابسته به آنان است.

 

 یبند جمع

 کلید مطلوب و مفید اطالعات ،باشد فنی اطالعات مکمل باید انسانی اطالعات

 و علوم بخش در عظیمی دگرگونی شاهد جدید عصر در جهان. است هاکشور پیشرفت

 انقالب این جریان در بتوانند که مردمی و کشورها. دارد قرار رسانیاطالع به مربوط فنون

 اختیار در را آینده باشند داشته کافی تحرک و عمل ابتکار و ببرند بهره هافرصت از بزرگ

 .کنندمی ایفا استراتژیک يکننده هدایت نقش آینده جهانی هايرقابت در و داشت خواهند

-اجتناب دولت هايگیري تصمیم براي اطالعاتی هايسازمان وجود هاکشور از بسیاري در

                                                 
1I chin 
2Xia Dynasty 
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 نهادهاي ها،وزارتخانه شامل مختلف هايراه از را خود اطالعات دولت البته. است ناپذیر

-به... و هاروزنامه و مطبوعات دنیا، مختلف نقاط در کشور هايسفارتخانه آنها، به وابسته

 و اطالعات توانندمی جاسوسی و اطالعاتی هايسازمان که تفاوت این با آوردمی دست

 پول و تکنولوژي دنیاي جاسوسی که گفت توانمی بنابراین ،آورند دستبه بیشتري اخبار

 .است

از سویی روابط و نیات نظامی و سیاسی  اند کردهجهان تالش  کشورهاي گذشتهاز 

امور در  گونه اینخود را مخفی نگاه دارند و از سوي دیگر با استفاده از جاسوسی به 

 جاسوسی اصوالً .(24:1337 ،یخانیسار)پی ببرند دشمنان  خصوص بهدیگر و  کشورهاي

جاسوسان  يوسیله بهکه  نـمـوط به دشـار مربـشود و اخب براي شناسایی دشمن انجام می

 يشیوهترین  جاسوسی قدیمی .سوم استوشود به اطالعات سري م آوري می عاي جم حرفه

 .(1331ریتر، ) آوري اطالعات سري است جمع

در فرهنگ علوم سیاسی آمده که: گردآوري اطالعات مخفیانه، اطالعات و اسرار 

یرواقعی و مخفیانه به سود یکی غنظامی، سیاسی، اقتصادي یا صنعتی و اشیاء، تحت عنوان 

-ترین شاخه یافته نظامترین و از متخاصمین را جاسوسی گویند. جاسوسی نظامی از عمده

باشد. از دیرباز هدف اصلی از تربیت و اعزام جاسوسان و خبرچینان سوسی میهاي جا

هاي آوري اطالعات و اخبار پیرامون برنامه ي سرزمین رقبا و دشمنان جمعسو به

عامل (. 13:1391لشکرکشی، کشورگشایی، امکانات و تجهیزات آن بوده است )مرادي،

یابی به دست. امنیت کشورها بوده استترین عوامل حفظ نظامی در طول تاریخ از کلیدي

-قدرت زیاد از طریق افزایش تعداد نفرات و قدرت آتش تسلیحات، برخورداري از بهره

جانبه براي هاي چندهاي نظامی و تالشتر، مشارکت در اتحادیهدهی نظامی سریع

ندي و )ازغ شوندجلوگیري از وقوع جنگ و پایان بخشیدن به آن در همین راستا دنبال می

ها، میان داشتن اطالعاتی در خصوص امکانات بالقوه، طرحاین  در .(93:1394روشندل، 
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اي  هاي منطقهها، تسلیحات، آموزش، آمادگی نظامی و رزمی، پیمانتقسیمات، استقرار نیرو

تواند براي یک کشور از اهمیت حیاتی هاي مختلف، میاسلحه به کشور یدوفروشو خر

. هر سازمان جاسوسی، حداکثر تالش خود را معطوف انتخاب برخوردار باشدفراوانی 

نماید و در انتخاب پوشش به معایب و ترین پوشش میحال امن یندرعمفیدترین و 

نماید تا ضریب اطمینان و امنیت باالیی ایجاد نماید. محاسن توجه و دقت کافی مبذول می

از محاسن و معایب خاص خود برخوردار  هر پوشش اطالعاتی اعم از رسمی و غیررسمی

هاي ذیل صورت پذیرد )پاشاپور و همکاران، تواند در قالب پوششباشد. جاسوسی میمی

39:1392:) 

 مذهبی و مراسمات دینی؛ 

 دیپلماتیک، رسمی و غیر رسمی؛ 

 تجاري و اقتصادي؛ 

 فنی و علمی؛ 

 اي نظیر: رادیو و تلویزیون؛رسانه 

 المللی؛هاي بینسازمان 

 هاي اطالعاتی؛سازمان 

 هاي اجتماعی و فضاي مجازي؛شبکه 

 و انجاسوس از استفاده اصول ان،جاسوس يبندطبقهبه توصیف  تزوسون فصل نیا در 

به  .پردازد میهستند  ها آناخبر شدن از ب ان ملزم بهجاسوس کهی اطالعات نواع مختلفا

موقع ضربه  که به سازد یمک سردار خوب را قادر یک پادشاه دانا و ی آنچه :تزو سونده یعق

 یقبل یانجام دهد آگاه را خارج است یکه از عهده اشخاص معمول يبزند، فتح کند و کار

ه ان بیاز احضار ارواح و الهام خدا تواند ینم یقبل ین آگاهیا .(91:1331، تزو سون) است
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 ياستنتاج کرد و از محاسبات سماوسه حوادث گذشته یآن را از مقا توان ینمد و یآ دست

ت دشمن یدست آورد که از وضعه ب يد آن را از افرادیبلکه بادست آورد ه ب یا نجومی

 هاي یتفعالبنابراین از پنج دسته جاسوس جهت انجام  ،(1339، تزو سون) آگاه هستند

 :(41:1392و همکاران،  )پاشاپور شود یماستفاده  یجاسوس

 ی ل گوناگونیکه به دال باشند یمن افراد از اتباع کشور دشمن یا :یجاسوسان محل

 .پردازند یم یاطالعات يها سازمان يبرا یا ناآگاهانه به جاسوسیصورت آگاهانه  به

اي از این نوع اعمال ناجوانمردانه گروهک منافقین در زمان جنگ تحمیلی نمونه

 باشد.جاسوسی می

  استفاده  دشمن هستند که مورد یو دولت یاز کارکنان حکومت :یداخلجاسوسان

ر ینظ يق مواردین افراد از طری. امروزه اگیرند یمقرار  یجاسوس يها سازمان

 يشورو یروش سازمان جاسوس ینا)از  ها جاسوسهبا  یفساد جنس هاي روش

، اقناع و اغفال توسط ی(، شنود تلفننمایند یماستفاده  9و انگلستان 2لی، اسرائ0سابق

از . پردازند یمود ـور خـه کشیانت علیـو خ یبه جاسوس یاطالعات يها سازمان

به انتقال اطالعات راز ساخت بمب  توان یم ین نوع جاسوسیا يها مثالن یبهتر

-گزارشسابق و  يشور یبه سازمان جاسوس ییکایآمر یاتم توسط کارکنان دولت

 ، ویلیام(2112) راولی ، کلین(1971) 4فلت مارک ،(1971) السبرگ دانیل هاي 

 7ادوارد اسنودنو  (2111) مننینگ ، بردلی(2113) گان ، کاترین(2112) ادواردبنی

 کا اشاره نمود.یآمر از ریاخ هاي یجاسوسدر خصوص 

                                                 
1 Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti 
2 Mossad 
3 Military Intelligence6 

او اولین رئیس  کند،گیري سمت خود کناره که نیکسون از گردیدو باعث  شد اطالعاتی که توسط مارک فلت پخش 0

 .جمهور ایاالت متحده بود که از سمت خود کناره گیري کرد
5 Edward Snowden 
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 ن افراد ی، اشود یمها استفاده  : جاسوسان دشمن هستند که از آنجاسوسان دوجانبه

. پردازند یمود ـور خـه کشیـعل یوسـبه امر جاس یو اجتماع یاسیل سیاغلب به دال

 یضد جاسوس اداره کارمند مزیا. داد تکان را کایآمر ،0مزیا چیآلدر مثال پرونده يبرا

 به دام یل مشکالت مالیدلبه  1994 سال که بود( CIA) کایآمر یاطالعات سازمان

KGB  ا منتقل شدیسازمان س ییپاها شد و بعدها به دفتر ارو افتاد و جاسوس روس 

و ارتش سرخ  KBG کا دریآمر يجاسوسان نفوذ یبه فهرست تمام که ییجا

 يریو دستگ ییها گذاشت به شناسا ار روسیکه او در اخت یاطالعات .داشت یدسترس

ها منجر  سابق و مرگ ده نفر از آن يکا در شورویحداقل صد نفر از جاسوسان آمر

 شد.

 استفاده  یانتقال اطالعات سوخته و جعل ين افراد برایاز ا :یجاسوسان مردن

  KGBدرکار  هاي روش ترین يکاربرداز  یکیاطالعات غلط  ياشاعه. شود یم

 اطالعات اشاعه علم یرومان اطالعات سیسابق سرو معاون پا پاسه انیبوده است. ا

 در علم نیا بزرگ دیاسات انحصار در فقط که داند یم دهیچیپ اریبس هنر کی را غلط

 يبرا تلریه سم،یکمون دوام يبرا فن نیا از نیلن .است جهان نقاط ریسا و مسکو

 انیحیمس و انیهودی نیب در شکاف جادیا يبرا پاپ هیعل خروشچف جنگ، هیتوج

 .کردند استفاده رقبا هیعل سمیترور بیترغ يبرا آندروپوف و

 شوند یمـمن فرستـاده ـکه به کشـور دش یجاسوسان :یو ماندن یجاسـوسان آمدن 

 سرباز آکاجیجاسوسی نوع بهترین نمونه از این  گردند. یبرمو با کسب اطالعات 

رسد، آکاجی بارتشبدي که با توانایی باالي خود توانست به درجه  است موتوجیرو

 به ژاپن نظامی يوابسته عنوان به و رسید سرگردي يدرجه به چین در جنگ با

 و روسیه بین اختالفات با باالگرفتن ؛فتفرانسه رسوئیس و  ،سوئد آلمان، ،فیلپیین

                                                 
1 Aldrich Ames 
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 شروعکار خود را  اطالعاتی ژاپن سرویس مقامات از یکی عنوان به یجآکا ژاپن

 کسانی که یا و ژاپن دوستداران کارگران، تجار، از جاسوسی يشبکه یک تا کرد

و  فنالندي طلبان تجزیه از بدهد. او تشکیل کنند کار پول خاطر به بودند حاضر

– تحریک ارهاتز برعلیه را ترکمنستان و کریمه مسلمانان و کردمی حمایت لهستانی

 که دارند باور بسیاري. بود رفته مھ لنین دیدن به سوئیس در او که گویندمی و کرد

و  یکشبنه خونین شورش روسیه، داخلی وزیر ترور چون هاي مشکوکیفعالیت

 .اوست يرهاکا از پوتمکین رزمناو شورش

تزو در زمینه جاسوسی کشورهاي بلوک شرق از جمله شوروي از نظریات ژنرال سون

استفاده کردند،  و اروپایی و آسیاي شرقی نظیر چین و ژاپن بیشتر از کشورهاي غربی

گاه کنند اما نقش عامل انسانی هیچهاي جاسوسی با گذر زمان تغییر میابزارها و شیوه

امواج و کبوتر به  صدااز دود،  و جاسوسی قال خبرکمرنگ نخواهد شد، ابزارهاي انت

هاي جاسوسی و فضاي مجازي تبدیل شده است و این تغییر الکترومغناطیس، ماهواره

هاي قدیم تاکنون در اقتدار کشورها مهم و نقش عامل انسانی از زمان اماهمیشه ادامه دارد 

توانند ایفاي گوش کشورها میهاي اطالعاتی به عنوان چشم و کاربردي بوده است؛ سازمان

توان از خسارات زیادي نقش نمایند و با صرف هزینه اندک در زمینه اطالعات می

ها ایفا توانند نقش مهمی در سقوط و اقتدار دولتهاي اطالعاتی میجلوگیري کرد، سازمان

یت بنابرین توجه زیاد حاکمان به این نیروهاي مخفی موجب دلگرمی آنان و امن ،نمایند

دهد بدون اینکه از او گاهی یک نیروي امنیتی براي منافع ملی کشورش جان می .شودمی

هاي معیشتی آنان بنابرین توجه به آموزش این نیروها و برآورده کردن هزینه ،تقدیر شود

 شود.موجب اقتدار کشور و حاکم می
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 منابع و مآخذ

 مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، انتشارات  (،1394، جلیل؛ )رضا و روشندلازغندي، علی

 سمت، قم

 (، جغرافیا و مدیریت 1392اله، مرادي، ابوذر و علی شجاعیان؛ )پاشاپور، حجت

 عملیات نظامی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، انتشارات دافوس 

 ي معاونت پژوهشی هاي اطالعاتی آلمان، ترجمهسازمان (،1331؛ )ریتر، فالکو

 (اقر)عي امام بي امام باقر)ع(، تهران، انتشارات دانشکدهدانشکده

 جاسوسی و خیانت به کشور، قم، انتشارات دفتر تبلیغات  (،1373) ؛ساریخانی، عادل

 اسالمی

 (، هنر جنگ، ترجمه محمود حمیدخانی، انتشارات سیته، ناشر 1394) ؛تزو سان

 هاي تخصصی بازاریابی و تبلیغات، چاپ سوم کتاب

 تشارات ارتش جمهوري اسالمی (، هنر جنگ، ترجمه محمود کی، ان1323) تزو؛ سون

 ایران، تهران

 تهران قلم، انتشارات جنگ، ترجمه حسن حبیبی، هنر (،1329) تزو؛ سون 

 انتشارات موسسه هنري بشیر علم  جنگ، ترجمه یلدا دریانیان، هنر (،1331) تزو؛ سون

 و ادب

 (، هنر جنگاوري، ترجمه علی کردستی، انتشارات فرارو1332) تزو؛ سون 

 تزو، ترجمه محمدهادي مؤذن جامی، نشر  (، آیین و قواعد رزم سون1339)تزو؛  سون

 شهر

 ،دانشکده ،(ع) حسین امام دانشگاه انتشارات جاسوسی؛ ،(1391) صفرعلی؛ مرادي 

 (ع) هادي امام
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