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پیشگفتار
نوشتار هنر جنگ سونتزو یکی از مفیدترین کتب استراتژیک و نظامی در سطح دنیا
بوده و نوشتهاي کالسیک است که در دنیاي امروز نیز از ارزشمندترین کتابها در زمینهي
جنگ و آیین نظامیگري محسوب میشود .هنر جنگ در حدود  2211سال پیش توسط
نویسنده و فرمانده چینی به نام سونتزو 1به قلم تحریر درآمده است؛ این کتاب به مدت
طوالنی راهنماي مناسب جهت ارائهي توصیههاي باارزش در پیروزيهاي نظامی ،امور
کاري و نظامی سربازان و فرماندهان بوده است .این اثر نـظامی اولین رسالهي شناخته شده
در دنیاي جنگ است؛ اما آموزههاي آن تقریباً براي هر نوع درگیري و مشکالت در زندگی
کاربرد دارند.
هنر جنگ در رأس هفت کتاب برتر نظامی چین بوده و یکی از تأثیرگذارترین متون
استراتژیک در آسیاي شرقی است که تأثیر شگرفی بر تفکرات نظامی ارتشهاي شرق و
غرب داشته است .نوشتار هنر جنگ هنوز هم یکی از تأثیرگذارترین کتابهاي استراتژیک
در جهان است ،بهطوريکه در دنیا توسط سیاستمداران و رهبران نظامی مورد مطالعه قرار
میگیرد و اغلب با نظر سونتزو مبنی بر نابودي دشمن قبل از جنگ (استراتژي
غیرمستقیم) موافق هستند .این اثر ارزشمند ارائه دهنده اصول اساسی جنگ است و به
رهبران نظامی مشاوره میدهد که در چه زمانی و چگونه مبارزه نمایند و پیروز شوند.
رساله هنر جنگ عمدتاً توسط مفسران و شارحان باتجربه و باتدبیر درک میشود؛
بهطوريکه درک بسیاري از مطالب کتاب این فرمانده چینی ملزم به داشتن دانش نظامی
خاصی است .بااینحال خواننده بیتجربه نظامی در این مورد نیز به اهمیت درک فرهنگ و
دیدگاههاي متفاوت متن نوشته شده واقف بوده است ،لیکن ممکن است فاقد دانش
تخصصی براي فهمیدن مطالبی باشد که مورد هدف کتاب قرار دارند.
 0این فرمانده معروف به سونتزو ،سونتزي ،سانتزو و سانوو به معناي استاد و ماهر است.
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شالودهي اصلی هنر جنگ سونتزو این است که تنها از طریق استراتژي میتوان
بر جنگها غالب شد و پیروزي واقعی به دست آورد .هنر جنگ ترکیبی از فلسفه عمیق و
ارائهي جزئیات دقیق براي پیروزي با استفاده از تاکتیکهاي درست است .سونتزو
علیرغم داشتن سابقهاي طوالنی در تئوري پردازي نظامی مخالف جنگ بوده و جنگ را
آخرین ابزار در دست فرمانروایان میداند .این فرمانده مشهور به صلحطلبی است که
تصمیمات سیاسی (استراتژي غیرمستقیم) را به تصمیمات نظامی (استراتژي مستقیم)
ترجیح میدهد .سونتزو پیشگام در رویکرد غیرمستقیم براي پیروزي در جنگ است و هر
کسی که مسلط بر دو رویکرد مستقیم و غیرمستقیم باشد خواهد توانست بر تمام مشکالت
ناشی از جنگ غلبه کند.
امروزه از کتاب هنر جنگ سونتزو در داخل کشور ترجمههاي زیادي در دست
خوانندگان وجود دارد که هرکدام از مترجمان با بیانی خاص به ترجمه این اثر پرداختهاند؛
عدم آگاهی کافی از مسائل نظامی و مفاهیم استراتژیک در برخی از ترجمههاي این
مترجمان مشهود است البته نوشتار حاضر نیز بدون از اشکال نخواهد بود .ازجمله ترجمه-
هاي دقیق و خوب هنر جنگ میتوان به ترجمه دکتر محمدهادي مؤذنجامی اشاره کرد.
بنابر باور خود سونتزو همه دشمنان و دوستان از تاکتیکها ،اصول ،عناصر و
راهبردهاي او آگاهی دارند ،اما وي عامل پیروزي خود بر دشمن را در درک درست از این
مفاهیم و استفاده بهموقع و در زمان خاص از موارد یاد شده میداند .کتاب هنر جنگ
کتابی هوشمند ،شاعرانه و محرمانه است که داراي سیزده فصل بوده و هر فصل بر جنبهاي
از جنگ تمرکز دارد .تأکید کتاب بر اصول غیرمنتظره بودن وقوع جنگ ،اهمیت فریب و
ارتباط تنگاتنگ بین سیاستهاي نظامی و سیاسی است و هزینههاي باالي جنگ به نقش
مهم آگاهی داشتن از وضعیت موجود کشور و سازمان رزم آن تأکید دارد .موضوعات
اصلی کتاب شامل اعتماد به فرماندهی و هماهنگی بین نیروها ،عدالت در توزیع امکانات،
نفوذ ناپذیري و مخفی بودن ،فریب و انهدام ،سرعت عمل داشتن ،تمرکز داشتن و اقدامات
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غیرمنتظرانه(جنگ نامتقارن) است و هدف نهایی نبرد نیز مطیع کردن دشمن بدون جنگیدن
و خودداري از جنگ طوالنیمدت و فرسایشی است.
بیشتر راهبردهاي سونتزو پایه و اساس جنگهاي آینده را تشکیل میدهد .1براي
ملتی که خواهان پیشرفت در زمینههاي مختلف نظامی است مطالعه هنر جنگ سونتزو
توصیه میشود .نوشتار حاضر از کتاب هنر جنگ در یک مقدمه کلی و سیزده فصلبندي
جداگانه بهقرار ذیل به رشته تحریر درآمده است:
مقدمه؛ این مقدمه به اندیشههاي سونتزو و تاریخچهاي از کتاب هنر جنگ پرداخته و
سپس نظریات ،فرضیات ،اصول و دو استراتژي مستقیم و غیرمستقیم سونتزو مورد
بررسی واقع شده است .مقدمه کتاب بیشتر به اهمیت جنگ براي هر کشوري اشاره دارد،
سونتزو در واقع جنگ را بهعنوان آخرین ابزار پس از استفاده از ابزارهاي سیاسی،
اقتصادي و اجتماعی در دست سیاستمداران قرار میدهد.
فصل اول؛ به اقدامات ،محاسبات و برنامهریزي جنگی اشاره دارد و به توصیف معانی
و ویژگیهاي جنگ ازجمله پنج عامل مهم و اصلی تعیین کننده نتایج جنگ و اهمیت
محاسبه هزینههاي جنگ میپردازد که براي پیروزي در نبرد بسیار مهم هستند .پیام اصلی
فصل اول این است که محاسبات بسیار منجر به پیروزي و محاسبات اندک شکست را به
همراه دارند .اگر بیشتر جنگ خواهان دنیا به این کتاب مراجعه میکردند هیچگاه تاریخ
شاهد جنگهاي خونین نبوده است.
فصل دوم؛ محاسبه هزینههاي جنگافروزي است که به تحرکات و رابطه بین اقدامات
جنگی و آمادگی اقتصادي پس از محاسبه پنج عامل مهم اشاره دارد .این فصل به رهبران
نظامی روشهاي قدرتمند کردن ارتش را حتی پس از جنگ معرفی مینماید .مفهوم مهم
 0ر.ک :کتاب جغرافیا و مدیریت عملیات نظامی ،تألیف دکتر حجتاهلل پاشاپور و همکاران ،دانشگاه فرماندهی و ستاد
آجا ،انتشارات دافوس.1392 ،
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فصل دوم این است تنها کسی که بهطور کامل با ضرر و زیانهاي جنگ آشنایی دارد که
راههاي سودمند رسیدن به آنها را بداند .این فصل از کتاب نشاندهنده نظریات سونتزو
به نقش جنگ بر هزینههاي اقتصادي و هزینههاي نظامی کشورهاي درگیر در نبرد اشاره
داد.
فصل سوم؛ حمله مدبرانه یا فریبکارانه نامیده شده که پیـروزي از طریق
استراتژيهاي غیرمخرب را با حمله مخرب مقایسه میکند و نتیجه این است که استفاده از
حیله اغلب سودمندتر از جنگ خشونتبار محض است .بهطور خالصه سه فصل اول به
توصیف آمادهسازي فیزیکی ،اقتصادي و روانی براي جنگ میپردازند.
فصل چهارم؛ آرایش و اقدامات تاکتیکی است که شرایط واقعی اتفاق افـتاده در
جـنگ و روشهاي مقابله با آنها را مورد بحث قرار میدهد .در این فصل رابطه بین
هجوم و دفاع و ارتباط بین تمایل براي برنده شدن در جنگ و تأثیرات واقعی پیروز شدن
در جنگ توصیف میشوند؛ سونتزو استدالل میکند که دفاع بر حمله مقدم است به همین
دلیل براي سونتزو کامالً بدیهی است که فرماندهي توانا باید برنامههاي دفاعی را قبل از
تهاجم قرار دهد .در واقع مفهوم نهایی این فصل به اهمیت اصول پدافندي ازجمله پدافند
عامل و غیرعامل اشاره دارد.
فصل پنجم؛ بکارگیري نیرو و انرژي نامیده شده که به بحث در مورد راههاي حفظ
انرژي سربازان میپردازد .فصل چهار و پنج اشاره به سیستم ساختاري دارد که شامل تمام
عوامل زیستمحیطی و روانی مؤثر بر میدان جنگ است.
فصل ششم؛ بررسی نقاط ضعف و قوت نامیده میشود که دربارهي تاکتیک نظامی
همچون زمان پیشروي و عقبنشینی ،تاکتیک غافلگیري و از جناح خارجی به دشمن
حمله کردن ،پراکندگی در میدان جنگ و درنتیجه ایجاد ظاهري نامنظم براي گیج کردن
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دشمن بحث میکند .چگونه شکست دادن دشمن با نیروهاي اندک موضوع اصلی این
فصل تشکیل میدهد ،در واقع فصل چهار ،پنج ،شش در مورد هنر فرماندهی جنگ است.
فصل هفتم ،هشتم و نهم؛ در مورد مانور نظامی ،تنوع در تاکتیک و به حرکت
درآوردن ارتش است که یک دسته از اصول و روشهاي سامانمند تبدیل معایب به مزایا را
معرفی کرده و نشان میدهد که چگونه میتوان استراتژيها را با دشمنان متفاوت سازگار
کرد.
فصل دهم و یازدهم؛ در زمینهي عوارض زمین و انواع نهگانهي زمین نبرد که عمدتاً
به بحث در مورد استفاده سودمند از جغرافیاي نظامی است میپردازد .امروزه شناسایی
زمین و انواع آن با ابزارها و فناوريهاي جغرافیایی نظیر سامانههاي اطالعات جغرافیایی و
سامانههاي سنجش از دور امکانپذیر شده است.
فصل دوازدهم؛ حمله با آتش ،این فصل به بررسی شرایط دقیق زمانی و مکانی در
بکارگیري عامل آتش براي از بین بردن دشمن اشاره مینماید .امروزه عوامل شیمیایی
داراي دستهبنديهاي خاصی میباشند که عوامل دودزا و آتشزا نمونهاي پرکاربرد می-
باشند.
فصل سیزدهم؛ استفاده از جاسوسان است که سونتزو پنج نوع از جاسوسان را
معرفی مینماید که هرکدام از این افراد بهعنوان چشم و گوش ارتش خدمت میکنند.
مهمترین مشکل کشورهاي درگیر در نبرد همواره بحث اطالعات و کمبود اطالعات در
سطوح مختلف نبرد بوده است ،در واقع سونتزو به عوامل انسانی بهعنوان مهمترین ابزار
جمعآوري اطالعات اشاره مینماید.
در کشور ما خوشبختانه کتابهاي زیادي از هنر جنگ سونتزو به قلم تحریر درآمده
است ولی این ترجمه از دو جنبه متفاوت است ،نخست؛ اینکه براي اولین مرتبه در کشور
این نوشتار به تحـلیل و جمعبندي فصـلهاي سیزدهگانه کتاب هنر جنگ سونتزو پرداخته
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است ،از سوي دیگر افزودن یک مقدمه کلی از برخی اصول؛ نظریات و فرضیات در قالب
اندیشههاي ژنرال سونتزو بر ارزشهاي نوشتار حاضر میافزاید .دوم؛ مطالعه کتب و
مقالت التین و کتب ترجمه شده داخلی هنر جنگ سونتزو از خطاهاي ترجمه این نوشتار
میکاهد .با مطالعه و تحقیق در مورد کتاب هنر جنگ میتوان به خیلی از سؤاالت و
مجهوالت در مورد مباحث و اتفاقات نظامی در زمان گذشته ازجمله هشت سال جنگ
تحمیلی ،حال و مباحث دفاعی و پدافندي و آینده پیشرو در عرصهي نظامی پاسخ داد.
بهراستیکه مقدمه جمیز کالول بر کتاب هنر جنگ هنوز هم خواندنی است:1
«امیدوارم صادقانه از خواندن این کتاب لذت ببرید ،زیرا سونتزو شایسته مطالعه و تحقیق
است .مایلم مطالعه هنر جنگ را براي تمامی افسران خادم و همچنین دانشآموزان
دبیرستانها و دانشگاههاي سراسر جهان آزاد الزامی اعالم کنم و دلم میخواهد قانونی
نوشته شود که تمامی افسران بهخصوص ژنرالها همهساله بهطور شفاهی یا کتبی در این
 13باب امتحان شوند و نمره قبولی از  92الی  111باشد .پس خواهید دید که هیچیک از
افسران ما در این امتحان قبول نخواهند شد و هرکدام بهگونهاي تنزل رتبه خواهند داشت.
من بسیار معتقدم که دانش سونتزو براي بقاي ما مورد نیاز است .این امر میتواند ما را
ایمن سازد تا کودکانمان در صلح زندگی کنند و کامیاب شوند».
تأمل در سراسر کتاب هنر جنگ ،نشان میدهد که سونتزو حداقل سه هدف نهایی از
نوشتن این کتاب را به شرح ذیل دنبال کرده است:
 -1تبیین جایگاه واقعی جنگ در کشور داري و روابط بین کشورها؛
 -2کاستن از شدت خشونت و هزینههاي سنگین جنگ؛

 1سونتزو()1339؛ هنر جنگ ،ترجمه محمدهادي مؤذنجامی ،ص .36
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 -3ارائه قواعد و دستور العملهاي منطقی و حسابگرانه براي رهنمون شدن
فرماندهان براي پیروزي در جنگ؛
سونتزو با ارائه دیگاه نظري نسبت به جنگ به توصیه روشهاي عقالنی براي استفاده
از قوه قهر در دو سطح تصمیمگیري میپردازد؛ سطح اول همان سطح ملی یا استراتژي
بزرگ و سطح دوم به سطح نظامی اختصاص دارد .دیدگاه مسلط در همه این توصیهها و
قواعد پیشنهادي ،دیدگاه هزینه ـ فایدهاي و استفاده بهینه است .همه هدف سونتزو در
کتاب هنر جنگ این است که تا حد ممکن از ابزار نظامی استفاده نشود و در صورت
استفاده از ابزار نظامی این اقدام کم هزینه و زود بازده است.
در تاریخ سرشار از افتخار کشورمان که همیشه مورد تهدید ،غارت ،چپاول ،استعمار
و جنگ با اقوام زیادي بوده براي حفظ هر وجب از خاک ایران چه سربازان و افسران و
مردمی که خاک شدند و به خودشان هیچ کاستی و کاهلی راه نداد تا نام کشورمان هزاران
سال پایدار بماند .هیچکس رشادتهاي مردان و زنان شجاع ایران را در برابر تورانیان،
تاتارها ،رومیها ،مغوالن ،عثمانی ،اعراب ،روس ،پرتقال و انگلیس ،دولت بعث عراق و
گروههاي تروریستی و دیگر کشورهاي که دندان طمع براي سرزمینمان تیز کرده بودند
فراموش نخواهد کرد .یقیناً شادي امروز زنان و مردان؛ کودکان و پیران ایرانزمین نتیجه
تالش خستگیناپذیر این مردمانی است که براي صلح؛ امنیت و آرامش ما در منطقه و
جهانی سرشار از جنگ و خشونت علیه کشورمان کوشیدند و در تالشاند و با تمام وجود
آماده دفاع از مرزهاي ایرانمان هستند .نوشتار این کتاب تقدیم به تمامی مردمان فداکاري
میشود که در گسترهي تاریخ ایران براي امنیت ،آرامش و آسایش ،رفاه و سربلندي و
حفظ سرزمینمان در برابر دشمنان از جان و تن خود گذشتهاند تا نام ایران در جغرافیاي
دنیا همچنان پایدار بماند.
تابستان6931 :
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تاریخچه هنر جنگ
همانطور که در بحثهاي مرسوم مدنیت و فلسفه سیاسی از ارسطو و کتاب سیاست
او آغاز میکنند .بیشتر نظامیان و متفکران نظامی دنیا براي اثبات دیرینگی علم نظامی و
ارائه شجرهنامهاي مفصل براي آن سرآغاز این علم را به سونتزو و کتاب هنر جنگ او
نسبت میدهند .کتاب هنر جنگ بزرگترین اثر نظامی چین باستان محسوب میشود که در
جهان تأثیرات گستردهاي داشته است .سونتزو در (سده شش پیش از میالد) در ایالت وو
در کشور چین زندگی میکرد .کتاب هنر جنگ او که در زبان چینی ()Sunzi bingfa
خوانده میشود و معناي شیوههاي جنگی یا روشهاي استفاده از نیروها را میدهد .بیش
از هزاران سال است که حاکمان و محققان سراسر آسیا از کتاب هنر جنگ براي سلطهي
پادشاهی و طرحریزي تمرینات نظامی ارتش استفاده میکنند .براي مثال ،جنگجویان ژاپنی
ملزم به مطالعه آن بودند و نخستین مرتبهاي که این کتاب در سال  1722میالدي توسط
کشیشی فرانسوي ترجمه شد .و فرمانرواي فرانسوي ناپلئون بناپارت اولین فرمانرواي
غربی بوده است که آموزههاي کتاب هنر جنگ را در جنگهایش استفاده نمود .سرانجام
این کتاب در سال  1912به انگلیسی ترجمه گردید .در نزد چینیان باستان این کتاب شیفته
کننده و یکی از مهمترینهاي کتابها در ادبیات چینی است .گفته میشود که مائو
تسهدونگ ،ژوزف استالین ،ناپلئون و حتی فرماندهان جنگ دوم خلیجفارس در هنگام
جنگ این کتاب را میخواندهاند .کتاب هنر جنگ ،اصول اولیه جنگ را ارائه داده و به
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فرماندهان توصیه میکند که چه موقع و چگونه به جنگ بپردازند .فصلهاي کتاب شامل
توصیههایی است درباره چگونگی پیشروي ارتش در زمینهاي سخت و مشکلساز،
چگونگی استفاده از تسلیحات مختلف ،توصیههایی عمومی در مورد جنگ و تصمیمات
جنگی میدهد .سونتزو وو از بومیان ایالت کاي میباشد که توسط فردي به نام وو تزو
شو به پادشاه سلطنت وو به نام «هولو» معرفی گردید که پادشاه بسیار تحت تأثیر
فرضیههاي مهارت جنگاوري او قرار گرفت و هنگامیکه به محضر پادشاه رسید
بازنشستهي ارتش بوده و همدورهايهایش بیخبر از تواناییهاي فوقالعادهي جنگاوري او
بودند .اصول کتاب هنر جنگ سونتزو ابتدا روي تعدادي از زنان مورد آزمایش قرار
گرفت که در پایان فرماندهی لشکر را براي سونتزو به ارمغان آورد و موفقیتهاي
بیشماري را در لشکرکشیهایش داشته بهطوريکه «چو» را شکست داده و توانست وارد
خاک «یین» شود .از افتخارات سونتزو در مقام فرماندهی ارتش «وو» آن است که توانست
با یک ارتش سیهزارنفري بر ارتش کشور «چو» با دویست هزار سرباز غلبه کند .سونتزو
تجربیات جنگهاي سلسلههاي بهار و پاییز و قبل از آن را جمعبندي کرد و «هنر جنگ»
را نوشت (سونتزو.)1339 ،
اهمیت جنگ
از دیدگاه سونتزو جنگ موضوعی عقالنی ،منطقی و یک واقعیت یا پدیده اجتماعی
قانونمند است؛ جنگ امري ضروري ،اجتنابناپذیر و واقعیتی غیرقابلانکار ،امري منظم و
زاییده نظم است؛ زیرا از فکر و اندیشه نشأتگرفته است و به همین دلیل داراي اهمیت
اساسی است ،نظامیگري و آیین رزم اهمیتی حیاتی براي کشور دارد .این امر میدان اساس
مرگ و زندگی و راهی میان بقاء یا نابودي است و باید (دقیقاً) مورد بررسی قرار گیرد تا
هیچ امري مورد کوتاهی واقع نشود (پاشاپور و همکاران.)23:1392 ،
از این دیدگاه نظامیگري و جنگ نه یک امر عادي بلکه عملی آگاهانه و عقالنی است
که باید از چنین بُعدي مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ زیرا پدیدهاي عارضی نیست
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( ،)Suntzu, 1910بلکه عملی اجتماعی ،آگاهانه و واقعی است که نتیجه شعور ،درک و
اندیشه انسان صاحب عقل است و نیاز به طراحی ،برنامه و تجزیه و تحلیل منطقی دارد.
سونتزو جنگ را یک امر عقالنی میداند و جایگاه آن را درون «سیاست» قرار
میدهد« .کالوزویتس» نیز همین امر را میپذیرد .از دید او جنگ یک ابزار عقالنی سیاسی
است که در پایان سیاست قرار میگیرد .بنابراین جنگ ادامه سیاست و ابزار دولت است؛
هرچند در این نگاه بقاي دولت نیز بدان وابسته است .جایگاه نظامیان نیز بهعنوان مجریان
فرمانها سیاستمداران مشخص میگردد .از این بُعد سونتزو دو نوع استـراتژي را از هـم
جدا میکند (سونتزو.)1339 ،
استراتژي در سطح کالن که به سیاسیون تعلق میگیرد و همان استراتژي ملی است و
استراتژي در سطح خُرد (سطح نظامی) که به فرماندهان نظامی تعلق میگیرد ،سونتزو
استراتژي نظامی را تابع استراتژي سیاسی و ملی قرار میدهد و وظیفه هر یک از آن دو را
در جنگ مشخص میسازد (پاشاپور و همکاران .)24:1392 ،براي نمونه فصل اول کتاب
خود را با این جمله شروع میکند« :نظامیگري اهمیتی حیاتی و فراوان براي کشور دارد؛
یعنی جنگ موضوع حیاتی کشور و دولت است ».از سوي دیگر چنانکه گذشت جنگ یک
ابزار است؛ ابزاري سیاسی براي حکومت؛ هدف این ابزار رسیدن به پیروزي یا موفقیت
است ولی اگر پیروزي بدنبال نیاید فاجعه صورت گرفته؛ زیرا هدف جنگ تحقق نیافته
است (سونتزو 1329 ،و سونتزو.)1323 ،
سونتزو سعی دارد جایگاه واقعی قدرت نظامی را در سیاست مشخص کند و ارتباط
این بخش را با سایر بخشهاي قدرت سیاسی مورد بررسی قرار دهد .از دید او وظایف
سیاسیون و نظامیها در جنگ مشخص است .سیاسیون ،فرماندهی عالی جنگ و اداره کلی
و بهکارگیري ارتش را در جهت تأمین اهداف ملی بر عهده دارند ولی اداره داخلی جنگ،
عمل در جنگ و نحوه برخورد با دشمن بر عهده ژنرالها و نظامیان است (سونتزو،
 .)62 - 72 :1339جنگ تنها یکی از راههایی است که از طریق آن میتوان از قدرت
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نظامی براي بدست آوردن اهداف سیاسی استفاده کرد؛ بنابرین هدف نظامی باید تحت
حاکمیت هدف سیاسی باشد ولی سیاست نباید چیزي را طلب کند که نیل به آن از نظر
نظامی ممکن نیست.1
نظریه پیروزی بدون جنگ (اجتناب از جنگ)
نظریات سونتزو در طول زمان و در جنگهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته و
قابل اجرا در موقعیتهاي جنگی کنونی هستند و استراتژیستهاي قرن بیست و یکم باید
از اصول سونتزو بهعنوان اصول بنیادین جنگی تبعیت کنند .نظریات سونتزو بیش از
نظریات نظریهپردازان متعدد دیگر تأثیر فوقالعادهاي بر نتایج جنگ داشتهاند .آموزههاي او
شامل روشهاي متعدد تفکر در مورد مسائل ساده و پیچـیده بوده و توصیههایی را جهت
حل مسائل مربوط به جنگ و کاربرد قدرت نظامی ارائه میدهد.
بعد از جنگ جهانی دوم دنیا تغییرات بسیاري را خصوصاً در عرصهي فناوري و
اطالعات مشاهده کرده است .جنگهاي کنونی از شبکههاي وسیع نظامی ،سیاسی،
اجتماعی و اقتصادي براي رسیدن به مقاصد و متقاعد نمودن تصمیمگیرندگان سیاسی براي
اهداف استراتژیک استفاده میکنند که بسیار پرهزینه و بااینحال تا حدودي غیرکاربردي
هستند .این موضوع همسوء با نظریه جنگی اجتناب از جنگ است .ارزشهاي جنگ
معاصر از زمان چین باستان همچنان بدون تغییر ماندهاند ،بنابراین فرضیههاي ارزشمند و
تأثیرگذار سونتزو در جنگهاي مدرن کاربرد دارند.
کتاب سونتزو دربردارنده تمام سطوح جنگ است که راهنماییهاي آسان و کاربردي
را از جنبهي تاکتیکی براي برآورد کردن هزینههاي جنگ توسط فرماندهان در میدان جنگ
تا تدابیر استراتژیک در اتاقهاي مشاوره جنگ ارائه میدهد ( .)Cook, 1999مهمترین
نظریه سونتزو برد بدون مبارزه اسـت که امروزه فرضیه مورد قبول ارتش نظامی آمریکا
 0بنابر باور نیچه :جنگ قانون ابدي زندگی است و صلح ،آسایش میان دو جنگ است.
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براي عملیات نتیجهبخش میباشد .1سونتزو معتقد است هنگامیکه جنگ اجتنابناپذیر
است بهترین راه براي پیروزي بر دشمنان حمله به استراتژي آنان است .این گفته نشان
میدهد که حتی با غیر کارآمد بودن یک استراتژي میتوان برنده مبارزه بود و جزء این
باید به شکست تن داد ).(Dale, 2012: 7
جنگ موضوع بسیار با اهمیتی از نظر سونتزو است ،بنابراین اظهار میدارد که انجام
محاسبات قبل از هزینه کردن براي جنگ بسیار ضروري و مهم است .تهاجم آلمان به
اتحاد شوروي در سال  1941حاکی از این است که انجام محاسبات غلط (عدم شناسایی
دو اصل زمین و آسمان شوروي) ،بهطور قابل توجهی میتواند بر نتایج جنگ یا عملیات
تأثیر گذارد ).(Dale, 2012: 9
دیدگاه «چی» (نیروي فوقالعاده) و «چنگ» (نیروي معمولی) سونتزو مشابه روش
مستقیم و غیرمستقیم لیدل هارت هستند و در ارتش نظامی امروز بسیار پرکاربرد هستند،
خصوصاً هنگامیکه ارتشی ضعیف قصد مبارزه با ارتش و کشوري قدرتمندتر را دارد
(جنگ ناهمگون) .مبحث بکارگیري نیرو و انرژي در فصل پنجم کتاب سونتزو به رابطهي
بین این دو روش مختلف اشاره دارد مبنی بر اینکه مطمئناً ارتشی که از این دو روش
(نیروي معمول و نیروي فوقالعاده) استفاده میکند در صورت حمله دشمن شکست
نخواهد خورد ،بنابراین براي شرکت در جنگ باید از نیروي معمولی و براي پیروزي در
نبرد از نیروي فوقالعاده سود برد .همچنین روش نیروي فوقالعاده و نیروي معمولی
سونتزو به تفکر غیرمرسوم و اقدامات غیرمعقوالنه بههنگام رویارویی با تهدیداتی همچون
تروریستها و شورشیانی اشاره دارد که از قدرت بیشتر خود علیه ضعیفان استفاده
 0پیروزي بدون جنگ عنوان کتابی است که در سال  1937ریچارد نیکسون ،رئیس جمهوري اسبق امریکا منتشر کرد.
این کتاب بدون مبالغه یکی از مهمترین کتابهاي سیاسی چاپ شده در قرن بیستم است .هر کس کتاب را می خواند
میفهمد که امریکا بسیاري از چیزهایی که نیکسون گفته بود را اجرا کرده است.

www.omideiran.ir

www.irebooks.com

6

www.irtanin.com
هنر جنگ سونتزو

میکنند .چنین تهدیداتی موجب ایجاد شک و ابهام با بهرهبرداري از فناوري و منافع
کاربردي میشوند (.)Dale, 2010: 10
سونتزو معتقد است جنگ بر پایه فریب است ،بنابراین براي اجراي اقدامات
فریبکارانه فرماندهان باید با مهارت خاصی از این دو روش استفاده کنند .رهبران
استراتژیک نهتنها باید در مورد خود و سازماندهی خودآگاهی داشته باشند بلکه باید در
مورد افراد ،قوانین و شرایط مختلف نیز آگاه باشند؛ ازآنجاییکه جنگ بیشتر متکی بر
وجود انسان است تا فناوري بنابراین در دنیاي مدرن امروز نیاز به رهبرانی شایسته همواره
ضروري است (برتري انسان بر سالح یکی از مهمترین اصول مائو در جنگ بوده که آن را
از سونتزو کسب کرده است) .انسجام دستورات حاکی از این است که فرماندهي مستقل
موجب هدایت تمام نیروها به سمت هدفی واحد میشود .در سطح استراتژیک فرمانده
کلقوا بهطورمعمول رهبر کشور است .در موقعیت غیرنظامی فرماندهان نظامی مقید به
پیروي قانونی از فرمانده کل قوا هستند .حاکم شهر باید از اقتدار کافی براي دستور دادن
برخوردار باشد تا فرماندهان نظامی مأموریتهاي برعهدهگرفته شده را به بهترین شیوه
انجام دهند (.)https://atiam.train.army, 2007
سونتزو با افرادش همچون پسران عزیزش رفتار کرده و آنها نیز جانشان را براي او
میدهند .نهتنها استراتژیستهاي نظامی بلکه رهبران دولت باید مفاهیم استراتژیک مهم
سونتزو را در برنامههاي جنگی فعلی براي پیروزي در جنگ در برابر تهدیدهاي نابرابر
استفاده نمایند؛ بنابراین سیاستگذاران و طراحان نظامی باید بهطور هوشمندانهاي نیروهاي
معمول و غیرمعمول و قدرتهاي سخت و نرم دولت را بهکارگیرند ،از قدرتمند شدن
دشمن جلوگیري کرده و نقاط ضـعف او را بیـابند ،به استراتژيهاي دشمن حمله کرده و
سپس او را منزوي و از طرفداران و متحدان خود کنند ،از فریب و اقدامات غیرمنتظرهي
استراتژیکی سود ببرند ،همیشه روشهاي مستقیم و غیرمستقیم را استفاده کرد و به دنبال
پیروزي بدون مبارزه براي کاهش خطرات و هزینههاي غیرضروري باشند .هنر جنگ
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سونتزو تمام سطوح جنگ را بهخوبی پوشش میدهند ،اصول سونتزو راهنماي بسیار
مناسبی براي پیروزي در هر نوع جنگی بوده و همچنین رویکرد غیرمستقیم جاي خالی
موجود دیگر نظریهپردازان را کامل میکند ،نظریه اجتناب از جنگ او نیز اثبات نموده که
او متفکرترین استراتژیست جهان است.
نظریه پیروزی کامل و همهجانبه
سونتزو همواره معتقد به پیروزي بدون جنگ است .در دنیایی با کشورهاي متخاصم
کشوري که منابع خود را براي نابودي دشمن از بین میبرد باید انتظار داشته باشد که
کشور دیگري از ضعف او سوءاستفاده کند .برد همهجانبه به معناي دستیابی به پیروزي با
منابع سالم و اهداف مصوب اولیه است و همچنین داللت بر شکست نسبی در مبارزه
دارد ،به هنگام مبارزه براي دست یافتن به هدفی باارزش باید ابتدا آن را از دست داد و
حتی از جان گذشت تا در خالل مبارزه آن را به دست آورد ،براي پیروزي همهجانبه امید
دشمن براي پیروزي را از بین ببرید ،از هر آنچه به نفعتان است سود ببرید ،نقاط ضعف
دشمن را آماج هدفتان قرار داده و از مسیرهاي غیرمنتظرانه حمله کنید ،با از بین بردن امید
پیروزي ارادهي دشمن براي پیروزي تضعیف شده و درنتیجه شکست دادن او راحتتر
خواهد بود .با سود بردن از منافع موجود احتمال متضرر شدن خیلی پایین میآید ،با حمله
به نقاط ضعف دشمن انرژي کمتري براي پیروزي نیاز است ،با حمله از مسیرهاي
غیرمنتظره میتوان با تمام قوا از طرفی که دشمن انتظار حمله و آمادگی براي دفاع ندارد
بر او حملهور شد ،با انجام اقدامات فوق احتمال پیروزي با منابع سالم و اهداف مصوب
افزایش مییابد ).(Cantrell, 2003:11
ارزیابی مناسب وضعیت بخش مهمی از فلسفه سونتزو است که تضمینکنندهي
پیروزي ارتش درگیر در جنگ است .درگیر شدن در جنگی بدون احتمال پیروزي نابودي
وقت و منابع بوده و مغایر با قوانین اخالقی است .قانون اخالقی تعیین میکند که آیا
ارتشی توانایی شکست ارتش دیگري را بدون شکست کامل آن دارد ( Cantrel,
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 .)2003:13مردم کشورمان در جنگ تحمیلی از قوانین اخالقی سود جستند ،تعهد
سربازان در ارتش ،سپاه و بسیج آمادهي دفاع و پس گرفتن مناطق اشغال شده میهن عزیز
خود و مبارزه براي بقاء در مقایسه با ارتشی بدون هدفی خاص بیشتر تابع قوانین اخالقی
است و احتمال شکست کامل چنین ارتشی غیرممکن است (ارتش مقید به قوانین اخالقی
تا پاي جان مبارزه خواهد کرد).
براي شکست دشمنی باروحیهي باالي مقاومتی قبل از درگیري در میدان جنگ آنها
را کشته یا اسیر کرده و روحیهي مقاومت را در آنها تضعیف کنید ،امیدشان را از بین برده
و همچون فاجعهبر آنها آوار شوید .چرچیل براي به چالش کشاندن دشمنان چنین گفته
است :از سواحل ،خیابانها ،مزارع و تپهها حمله خواهیم کرد و هرگز تسلیم نخواهیم شد.
روحیه داراي چهار شرط است که تعیین کنندهي ادامه مبارزه طرفین یا تسلیم شدن است.
هدف اصلی مبارزه باال بردن روحیه خود و تضعیف روحیه دشمن است ،البته دشمن نیز
این هدف را دنبال میکند .این چهار شرط عبارتاند از:

 )1مبارزه کردن سربازان به دلیل امید داشتن؛
 )2تسلیم شدن سربازان به دلیل تمایل به تسلیم بهجاي جنگیدن و زنده ماندن؛
 )3مبارزه کردن سربازان به دلیل نداشتن چاره دیگري جز جنگیدن یا مرگ؛
 )4تسلیم شدن سربازان به دلیل انگیزه نداشتن براي جنگیدن؛
براي باال بردن روحیه همواره به خاطر داشته باشید که دلیل مبارزه سربازان این است
که امیدوار بوده و چارهاي جز مبارزه یا مردن ندارند ،همچنین توجه داشته باشید که این
دالیل منجر به افزایش امید یا ناامـید کردن دیـگر افراد ارتـش نیـز میشود .همچنین گاهی
سربازان تسلیم شدن را ترجیح میدهند حتی اگر تسلیم شدن بهمثابهي مرگ براي آنها
باشد ،تضعیف روحیه دشمن موجب تسلیم شدن دشمن شده پس فرار کردن غیرممکن
میشود .از سوي دیگر تاریخ ارائهدهندهي مواردي است که مخالفت فرماندهان تسلیم
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شدن را دشوار ساخته و سربازان با تمام قوا جنگیدهاند .عالوه بر باال بردن روحیه فرمانده
باید همواره به مسائل دیگر نیز توجه داشته باشد که شامل موارد ذیل میباشد:
 )1امید به پیروزي داشتن درصورتیکه امیدي نیست.
 )2باور به مبارزه تا آخرین نفس درصورتیکه گزینههاي دیگري وجود دارد.
 )3سایه افکندن غرور بر قضاوت سنجیده؛
باور به امید داشتن زمانی که ناامیدید منجر به ماجراجوییهایی میشود که نباید اقدام
میکردید ،باور به مبارزه و جاننثار کردن زمانی که توان رویارویی با شرایط وخیم را
ندارید باعث میشود که بیهوده بجنگید ،سایه افکندن غرور بر قضاوت سنجیده موجب
میشود بدون توجه به نتایج بیهوده بجنگید ،بنابراین فرمانده همواره باید مراقب باشد که
درگیر موارد فوق نشود ).(Cantrell, 2003:18
سونتزو معتقد به برآورد کردن هزینههاي باالي جنگ خصوصاً از دست دادن افراد و
از بین رفتن غنائم است .توانایی کشور براي تأمین هزینههاي جنگ حاکی از توانایی آن
کشور براي زنده ماندن و دستیابی به پیروزي است ،بنابراین پدیده جنگ مقدم بر بقاي
کشور است .سونتزو طرفدار ایدهآل گرایی در نبرد مبنیبر سالم بودن افراد و تجهیزات با
برقراري صلح است ( .)wee, 2003:4سونتزو معتقد است که جنگ امري پیچیده شامل
ناشناختههاي نامتناهی است .به عقـیده او نتیـجه جنگ را میتوان پیشبینی کرد و سه
اصل را ارائه میدهد که عبارتاند از:
 )1ارزیابی و برنامهریزي جز بهجز؛
 )2برخورداري از هوش و قدرت اطمینان؛
 )3کاربرد فراوان فریب براي موفقیت در میدان نبرد؛
سونتزو جنگ را از دیدگاهی وسیعتر و در سطحی استراتژیک تحلیل میکند .در
سطح استراتژیک ،هوش و فریب از ارزش باالتري نسبت به سطح کاربردي یا عملیاتی
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برخوردارند و موجب اعتماد بهنفس بیشتر فرمانده و اتکا به تجهیزاتش میشود .سونتزو
چنین نتیجه میگیرد که دفاع ذاتاً قويتر از جنگ است ( .)Cher, 2015: 69در عصر
فناوري کنونی با توجه به کارآمدي حلقه حسگر تیرانداز میتوان با مشاهدهي فرد او را
مورد هدف قرار داد .چنین فناوريهایی موجب کارآمدي بیشتر هوش و فریب میشوند؛
بنابراین کارایی حسگر تیرانداز و همچنین حسگرهاي پایا و فراگیر موجب شده که فریب
همواره نقشی حیاتی را در حفظ قدرت داشته باشد .همچنین حسگرها موجب میشوند که
بتوان اقدامات میدان نبرد را مشاهده کرد این امور موجب افزایش سرمایهگذاري در اهداف
فریبکارانه میشوند ) .(Cher, 2015:72لیدل هارت متفکر و استراتژیست بزرگ انگلیسی
از عقل هوشمند سونتزو در اجراي جنگ یاد کرده است .او نکات فراوانی را از سونتزو
آموخته که طبق نظرات شخصی اوست ،خصوصاً اظهار مشهوري در این زمینه دارد مبنی
بر اینکه :سونتزو توجه همیشگی بر انجام امور غیرمنتظره داشته و موافق با دیدگاه و
استراتژيهاي غیرمستقیم در جنگ همچون جلوگیري از قدرت یافتن دشمن و یافتن نقاط
ضعف اوست .همچنین آموزههاي سونتزو امروزه کاربرد فراوانی در سیاست و اقتصاد
دارند ).(Arthur, 2007:52
اصول بنیادی سونتزو
استراتژی؛ سونتزو اهمیت ویژهاي به استراتژي میدهد؛ زیرا بهوسیلهي آن میتوان
دشمن را بدون جنگ کردن بهزانو درآورد .سونتزو معتقد است که جنگ آخرین راهحل و
روشهاي اجتناب از جنگ ازجمله ناامید کردن دشمن ،استفاده از جاسوسان براي به
دست آوردن اطالعات ،نفاقافکنی و توطئهگري و خرابکاري ازجمله بخشهاي کلیدي
استراتژي براي پیروزي بهحساب میآیند .به عقیدهي سونتزو داشتن سیاست و آگاه بودن
از عواقب وخیم جنگ جهت تصمیمگیري براي شرکت در جنگ ازجمله بهترین روشها
براي به موفقیت رسیدن بدون از دست دادن افراد است؛ دو راه براي بهزانو درآوردن
دشمن بدون جنگ کردن وجود دارد:
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 یکی از طریق استفاده از ابزارهاي سیاسی ،اقتصادي ،روانی و اخالقی قبل از
درگیر شدن در عملیات نظامی (استراتژي غیرمستقیم و بهعبارتیدیگر استفاده
از هژمونیهاي چهارگانه :سیاسی ،اقتصادي ،فرهنگی یا جنگ نرم و حمله
نظامی ،البته این استراتژيها اصوالً از طریق تحریم ،فشار ،اقناع ،نفوذ و ظهور
اجرایی میشوند) ،است .دشمنان ما از این استراتژي بهدفعات زیاد علیه ایران
عزیزمان استفاده کردند و میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 هژمونی سیاسی :شامل فشارهاي زیاد در عرصه بینالمللی به بهانههاي
دروغین نظیر؛ حمایت از تروریسم ،حقوق بشر؛ حقوق زنان و رژیم حقوقی
خلیجفارس و دریاي خزر ...؛
 هژمونی اقتصادی :این هژمونی از گذشتههاي دور تا روزهاي اول انقالب
اسالمی ایران شروع و تاکنون که برجام نهایی شده در قالبهاي مختلف
ازجمله تحریمهاي گوناگون اقتصادي ،بلوکه کردن داراییهاي ملی و
تحریمهاي نفتی و  ...ادامه دارد.
 هژمونی نظامی :جنگهاي نظیر هشت سال جنگ نابرابر ،1حمایت از
ترورهاي مختلف ازجمله کمک به شورشهاي قومیتی و تحریم نظامی و
...؛
 هژمونی فرهنگی و جنگ نرم :این هژمونی در اشکال گوناگون با عناوینی
چون ناتوي فرهنگی؛ شبیخون فرهنگی ،تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و
مواردي از قبیل فتنه و جنبشهاي گوناگون و  ...بیان شده است.
 دومی از طریق استفاده از استراتژي جنگ عاقالنه است؛ زمانی که از ابزار
نظامی در جنگ استفاده میشود .استراتژي جنگ عاقالنه به مـعنی مـبارزه
صرف نمیباشد؛ بلکه استفاده از هوش ،فریب ،عملیات غیرمنتظره و نامتقارن،
 0بهراستیکه در جنگ هشت ساله علیه کشورمان از لحاظ تعداد کشورهاي درگیر جنگ ما با دنیا جنگیدیم؛ جنگ
تحمیلی علیه کشور ما سومین جنگ جهانی بود که در آن جنگ شرق و غرب علیه ایران متحد شدند.
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سرعت و نیز استفاده از روشهاي دیگر براي مانوردهی به دشمن و اطمینان
یافتن براي پیروزي در هر نوع جنگ است؛ بنابراین هدف از استراتژي نهتنها
دستیابی به اهداف کشوري از طریق کنترل و تأثیرگذاري بر حوزهي نفوذ است
بلکه انجام کاري بدون توسل به جنگ است (.)Mark, 2003: 4-5
سونتزو در هنر جنگ از اقدامات عملیاتی بسیاري بهعنوان اصول یاد کرده که قابل اجرا
براي همه نوع درگیريهاي امروزي هستند .او آموزههایی در مورد فریب ،زمان پیشروي
و عقبنشینی ،زمان حمله و دفاع ،وضعیت نیروها ،نظم و انضباط و هوش ارائه داده
است ) .(Wilcoxon, 2010:10موارد بیشماري گواه این مطلب است که اتخاذ
رویکرد مستقیمی که مورد انتظار دشمن باشد همواره نتایج منفی را به همراه خواهد
داشت ،مضرات دیدگاه مستقیم یا حمله رودررو بر همگان آشکار است .چنانچه دشمن
از نیت حریف آگاه باشد نهتنها زمین نبرد را انتخاب خواهد کرد بلکه آمادهي دفاع شده
و قـواي خود را تقویت مینماید؛ بنابراین فرمانده کاردان دشمن را به میدان نبرد
میکشاند نه اینکه طعمهي دشمن میگردد.
جنگ جهانی اول نمونهاي از دیدگاه و حملهي مستقیم است که خسارات جانی
بسیاري را به همراه داشت و همگان را متوجه این نکته نمود که شاید بتوان بدون تلفات
نیز به پیروزي دست یافت .دیدگاه حملهي مستقیم اولین بار توسط کارل فون
کالوزویتس در کتابش به نام تئوري(دربارهي) جنگ ارائه داده شده است و خسارات
سنگین جنگ جهانی اول نیز ناشی از بکارگیري اصول جنگی کالوزویتس بوده است که
توصیه به لشکرکشی کل قوا در میدان جنگ براي کسب پیروزي داده است و توجهی به
دفاع و سنگر گرفتن از کشور خود نکرده است؛ بنابراین لشکرکشی عظیم و تهاجم به
خاک دشمن منجر به تلفات بسیار و شکست ارتش گردید .دیدگاه غیرمستقیم توسط
سونتزو ارائه شده است که تأکید عمده بر وظایف و نه استفاده از افراد است ،سونتزو
معتقد است که اعمال نیروي عادي و فوقالعاده موجب عدم شکست در برابر حمالت
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دشمن میگردد ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نیروي جنگی دو وظیفهي اساسی دارد؛
بهگونهاي که نیروي عادي به جنگ رودررو با دشمن رفته و نیروي فوقالعاده به جناحین
حمله میکند.
لیدل هارت معروفترین استراتژیست مدرن است که دانشآموختهي سونتزو است و
بسط دهندهي دیدگاه سونتزو مبنی بر این است که موفقیت در جنگ مرهون مبارزهي
نیروها در دو نقش عادي و فوقالعاده است که دو نقش شامل مختل کردن حواس و
متمرکزسازي است .مختل کردن حواس ،غیر متعادل کردن روح و جسم دشمن با انجام
حرکتی براي گمراه گشتن از اهدافمان است بهگونهاي که آمادهي دفاع در برابر حملهي
معمول افراد ارتش نباشد ،براي مثال با تغییر در خط جبهه یا حمله به خط تدارکات
دشمن مثالً منابع آبرسانی ،دشمن براي رفتن به زمینهاي پست اقدامات عجوالنهاي
خواهد داشت .متمرکزسازي ،جايگیري بهموقع نیروهاست تا دشمن فرصت مقاومت
نداشته باشد ،درصورتیکه دشمن بهخوبی گمراه گردد پرت شدن حواس دشمن مانع از
متمرکز شدن توجه دشمن براي عکسالعمل موفقیتآمیز به حمالت میگردد ،بنابراین
نیروي خود را از دست میدهد و حمالت ضعیفی خواهد داشت که از آن بهعنوان نیروي
فوقالعاده یاد میشود .ازاینرو ،متمرکز شدن بدون پرت کردن حواس دشمن امکانپذیر
نمیباشد .در جنگ همچون ورزش کشتی تالش براي زمین زدن حریف بدون زیرپایی
گرفتن براي از دست رفتن تعادل حریف فقط موجب از بین رفتن قواي خود فرد و باخت
میشود .درک ارتباط بین متمرکز سازي و درنتیجه پرت کردن حواس دشمن اولین گام
براي درک دیدگاه غیرمستقیم است ).(Parrino, 2004

دیدگاه غیرمستقیم ازجمله اصول کلیدي سونتزو است ،بر این مبنا که دشمن همواره
انتظار حملهي مستقیم را دارد پس خود را آماده کرده و مقاومت سرسختانهاي را خواهد
داشت .بنابراین هدف نهایی عمدتاً باید شامل برآورد کردن منابع عظیم مورد نیاز براي
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
حمله غیرمستقیم مقاومت چندانی نمیکند ).(Rousseau, 2010:81

دیدگاه نظامی و قدیمی اصول تدریجی و حملهي غیرمستقیم سونتزو مغایر با
بسیاري از استراتژيهاي نظامی غرب است .غرب متکی بر فناوري پیشرفته و تسلیحات
بوده و آموزههاي عملیات نظامی سرکوب صدمات مهلکی را به طبیعت وارد کرده و
همگی دشمن محورند .سونتزو معتقد است که عنصر اصلی جنگ حمله به ذهن دشمن و
درنتیجه استراتژيهاي استفاده شده توسط دشمن است .سیاست حمله به ارتش دشمن و
مراکز جمعیتی در پایینترین قسمت از فهرست استراتژيهاي تهاجمی سونتزو قرار
میگیرند .در واقع سونتزو موافق با حمله به استراتژيهاي دشمن و از بین بردن اتحاد بین
کشورهاي همسایه است .بر هم خوردن اتحاد طالبان و القاعده نمونهاي موفق از حمله به
استراتژي دشمن است ).(Zweibelson, 2010:4
از نیروهاي فوقالعاده براي غافلگـیري دشمن استفاده میشود ،در واقع آنچه صحیح
و غیرصحیح ،مورد انتظار و عجیب ،مستقیم و غیرمستقیم ،منظم و نامنظم بوده نیروي
طبیعی و فوقالعاده است که بستگی به دشمن داشته بنابراین اقدامات دو ارتش بر یکدیگر
تأثیرگذارند.
سونتزو معتقد است که بکارگیري دو رویکرد مستقیم و غیرمستقیم براي پیروزي در
جنگ ضروري است .با ترکیب این روشها دشمن گیج شده و روحیه ،حواس و تمرکزش
را از دست داده ،بدون سازماندهی گشته و درنتیجه دست به اقدامات نادرستی میزند
( .)Osinga, 2005:22در استفاده از جاسوسان سونتزو معتقد است که :پیشبینی از
طریق جسارت ،الطاف الهی ،تجارب گذشته و محاسبات حاصل نگشته و تنها با آگاهی از
وضعیت دشمن به دست میآید ).(Horowitz, 2000:390
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هوش؛ سونتزو بارها و بارها بر اهمیت و مزایاي استفاده از هوش و تمام ابزارهاي در
دسترس ازجمله تخیل و نوآوري براي پیروزي تأکید داشته است .رهبران توانا با نقاط
ضعف و قوت ،رفتارهاي مورد عالقه و روشهاي چگونه فریب دادن دشمن آشنایی دارند
و بیشتر این اطالعات تنها از طریق عوامل انسانی که شخصاً با رهبران دشمن ارتباط دارند
به دست میآیند .با استفاده از فناوري امروزه میتوان به نظامی شبکه محور تبدیل شد که
در سه حوزهي فیزیکی ،اطالعاتی و در قلمرو دانش عمل میکند که بدون شک حوزهي
اطالعات مهمترین حوزه براي رهبران در تمام سطوح است ).(Wilcoxon, 2010: 13
امروزه یکی از مهمترین مشکالت کشورهاي درگیر در نبرد کمبود اطالعات و نبود
سامانهها و روشهاي جامعی در تحلیل و ارزیابی اطالعات میباشد.
فریب؛ استراتژي فریب سونتزو بهشدت وابسته به هوش قوي است و اعمال فریب
را با استفاده از حیله و مانور عملی میداند .او معتقد است که داشتن پنج ویژگی و ضعف
براي رهبران و فرماندهان بسیار خطرناک است و منجر به شکست آنها در جنگ میشود،
بنابراین براي دستیابی به پیروزي باید این خصوصیات را در خود از بین برده ولی براي
فریب دادن دشمن وانمود به داشتن چنین خصوصیاتی کنند؛ که این پنج ویژگی عبارتاند
از:
 نترس بودن که منجر به نابودي میشود.
 بزدلی که منجر به اسارت میشود.
 زودجوش و عصبانی بودن که توهین دشمن و برانگیختگی فرمانده را در پی
دارد.
 به دنبال کسب افتخار بودن که موجب شرمندگی میشود.
 بیشازحد نگران افراد بودن که موجب نگرانی فرمانده شده و مشکل آفرین
است (.)Sun Tzu, 1963:106
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رهبران و فرماندهان با اتخاذ یکی از این ویژگیهاي خطرناک میتوانند استراتژي
فریب را بر دشمن اعمال نمایند .سونتزو معتقد است که اعمال فریب مطابق با نیازها و
خواستهي دشمن و نیز مطابق با ترس دشمن بهطور مستقیم موجب تمایل به دریافت
حقیقت میشود .نیازها و خواستهها موجب اقدام کردن و ترس نیز باعث عملکرد یا منفعل
شدن میشود که در ارتباط با نیازها هستند .با آگاهی داشتن از نیازها و خواستههاي دشمن
و آنچه از او ترس دارد و بنابراین با شناسایی نقاط ضعف دشمن میتوان موفق به فریب
دادن او شد ).(Wilcoxon, 2010,16

رهبری؛ در جهان امروز که مملو از نوسانات ،عدم اطمینان ،پیچیدگی و ابهام است
نیاز به رهبران ارشدي که آگاهی همهجانبه داشته و برخوردار از شایستگیهاي مفهومی،
فنی و فردي باشد بسیار ضروري است .سونتزو معتقد است که رهبر باید بر اساس تجربه
و شهود همواره قضاوتهاي خالقانهاي را اتخاذ کند .رمز پیروزي رهبر در جنگ
برخورداري از خصوصیاتی چون ثبات و یکنواختی ،قدرت تصمیمگیري و حل مسئله،
صبوري و خونسردي میباشد (.)Handel, 1991:63
به عقیدهي سونتزو :رهبر باید قوي ،بانفوذ و تأثیرگذار باشد و مراقب سربازانش باشد
تا به پیروزي دست یابد .اعتماد بین رهبران و فرماندهان ،صبر و انرژي آنها را فـزونی
میدهد .تصمیمگیري براي انتخاب فرمانده کار بسیار دشواري است و همواره باید اطمینان
حاصل شود که سربازان و افراد غیرنظامی توسط افراد صالح ،صادق ،باروحیه و بااخالقی
اداره میشوند ).(Wilcoxon, 2010:19

پیروزی؛ بهنظر سونتزو پیروزي لزوماً به معناي درگیر شدن در میدان نبرد نیست.
سونتزو نظریه اجتناب از جنگ را ارائه داده و به استراتژیستها و رهبران دستیابی به
پیروزي با استفاده از هوش ،فریب ،شناخت دشمن و از همه مهمتر شرکت نکردن در
جنگ را توصیه میکند .هدف اصلی او شکست دادن دشمن بدون شرکت در جنگ است.
سونتزو تأکید میکند که داشتن اطالعاتی دقیق و بهموقع از دشمن قبل از نبرد میتواند به
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پیروزي منجر شود ،هر موقعیتی که فرماندهان ،رهبران و استراتژیستها با آن مواجه
میشوند نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق است .به گفتهي سونتزو درصورتیکه براي پیروزي
نیازمند شرکت در جنگ باشد باید از ابزارهاي متعددي بهره برد ( Wilcoxon, 2010:

.)20
اصول سونتزو برگرفته از مشاهدات جنگیاش بوده و آنها را بهگونهاي ارائه داده که
قابل درک براي پیروانش ،رهبران و استراتژیستها باشد .فرضیاتش ایدههایی را به
برنامهریزان استراتژیک ،رهبران سیاسی و فرماندهان براي تصمیمگیري در موقعیتهاي
دشوار میدهد .برنامهریزان استراتژیک باید در محیط استراتژیک مدرن نهتنها به
برنامهریزي براي عملیات نظامی در مقیاسهاي بزرگ بلکه حتی جنگهاي کوچک دولتی
براي مقابله با تهدیدات غیرمتعارف دولتی و غیردولتی که قصد حمله دارند بپردازند .در
هر عصري از دوران گذشته تا به امروز نیروهاي ضعیفتر(پارتیزانها و چریک) ،از اعمال
غیرمنتظره ،فنّاوري ،تاکتیکهاي ابتکاري و نقض آشکار قوانین و مقررات نظامی براي
مقابله با نیروهاي قويتر استفاده میکردند.
فرضیههای جنگ سونتزو
کالین پاول رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا اظهار میدارد که «کتاب سونتزو
الهامبخش سربازان و سیاستمداران است ،بنابراین سربازان ملزم به خواندن آن هستند»
( .)Sun Tzu, 1963:106مخالفان همواره بهطور غیرمستقیم افراد را به چالـش
میکشانند ،بنابراین استفاده از رویکرد غیرمستقیم بسیار ضروري است .سونتزو صدها
سال پیش این نکته را درک کرده و بیان میکند که «پیروزي نصیب کسی خواهد شد که با
رویکردهاي مستقیم و غیرمستقیم بهخوبی آشنایی داشته باشد» (.)Cantrell, 2003:60
هنر جنگ نهتنها در میان رهبران نظامی بلکه در میان رهبران دولتی نیز محبوبیت دارد.
کنترل و روبرت اظهار میدارند که ایدههاي سونتزو نهتنها پوششدهندهي جنگ بلکه
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تدابیر دولتی را شامل میشوند و نهتنها استراتژيهاي نظامی بلکه استراتژيهاي جامع
دولتی و ملی را نیز شامل میشود (.)Robert & Cantrell, 2003:5
طبق گفتهي مکنیلی :آنچه با اطمینان میتوان در مورد کتاب هنر جنگ سونتزو
گفت این است که این کتاب قطعاً وجود دارد و آموزههاي استراتژیک همچون دو هزار
سال پیش هنوز هم در دنیاي جنگی مدرن معنادار بوده و بر نتیجهي جنگ تأثیرگذار
هستند .برنامهریزان جنگهاي امروزي نیز ملزم به مطالعهي فرضیههاي جنگی سونتزو
هستند ،به دلیل دیدگاه مهمی که به جنگ ،استراتژي ،عناصر قدرت ،رهبري و استفاده از
هوش دارد فرضیههاي جنگی سونتزو همچون دو هزار سال پیش بهخوبی در دنیاي
جنگی مدرن کاربرد دارند .فرضیهها در مورد اهمیت استراتژي ،هوش ،فریب ،رهبري
استراتژیک و پیروزي در جنگ میباشند.
بهعقیده کسینجر :کتاب آیین و قواعد رزم سونتزو سالهاي زیادي است که موضوع
اصلی بیشتر دروس نظامی دانشگاههاي ایاالتمتحده قرارگرفته است و به عقیده لیدل
هارت :این کتاب سونتزو آنچنان از راهبرد و استراتژي سرشار است که نمیتوان آن را
حتی در بیست جلد کتاب تشریح کرد.
استراتژی؛ سونتزو معتقد است که استراتژي نشاندهندهي محاسبات یا برآورد
اهداف ،برنامهها و منابع براي رسیدن به نتایج مطلوبتر نه با اقبال و توسط دیگران است.
چنانچه محاسبات و برآوردها نشانهاي از عملی نشدن یا بیشازحد خطرناک بودن باشند،
بنابراین تصمیمگیرنده نباید هیچ اقدامی را قبل از حل مسائل اتخاذ کند .تصمیم غلط
تصمیمگیرنده نیروها را در معرض خطر قرار داده و موجب ویرانی کشور خواهد شد.1
چنانچه هدف ملتی زنده ماندن و موفقیت باشد در این صورت سونتزو استراتژي
«محافظت از همهچیز» را ارائه میدهد ،بنابراین نیروها از بین نرفته و دستاوردها سالم باقی
0

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

نیروهاست و باید فرمانده مورد نظر به شدت تنبیه گردد.
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خواهند ماند ،این استراتژي هنر استراتژي تهاجمی است ( .)Mcneilly, 2003: 5به-
عقیدهي سونتزو براي دستیابی به اهداف تثبیت شده استراتژیست باید درک خوبی از
جنگ و سیاست داشته باشد .سونتزو فراتر از سیاستهاي داخلی ،نظامی و خارجی به
استراتژیستها فرضیهي «مهارت دولتی» را توصیه میکند که شامل دستیابی به اهداف در
جنگ و صلح از طریق ارتباط بین دولتها و استفاده عاقالنهي اتحاد است ( Mcnelly,

 .)2003:14همچنین به استفادهي مناسب و تخصیص منابع براي به انجام رساندن اهداف
تأکید دارد .مهارت دولتی شامل استفاده از ابزار سیاسی ،اقتصادي ،روانی ،اخالقی و نظامی
براي رسیدن به اهداف است و نیازمند حلوفصل مسائل بدون جنگ و اطمینان یافتن از
صلح و سیستم ارتباطی بین کشوري است که در مقایسه با جنگ منافع بیشتري را براي
کشور دارد .سونتزو اصول بسیاري را در مورد استراتژي تهاجمی ،مانور ،جنگ
کوتاهمدت ،حمله با آتش ،زمین و نیروهاي معمول و غیرمعمول ارائه میدهد .سونتزو به
رهبران توصیه میکند که تفکراتشان بر اساس گزینههاي موجود بوده و اقدامات غیرمنتظره
را در مواجهه با تهدیداتی همچون تروریستها و شورشیان اتخاذ کنند.
جنگ؛ در دنیاي امروز امنیت ملی وابسته به توانایی مقابله با تهدیدات مختلف است.
نظریات سونتزو براي همهي سطوح تاکتیکی ،عملیاتی و راهبردي جنگ قابل کاربرد
هستند .او اصول ساده اما عملی براي فرماندهان در میدان جنگ و همچنین براي رهبران
استراتژیک براي بحث در مورد اهداف استراتژیک ،استفاده از نیروهاي نظامی و اثرات
طوالنیمدت جنگ ارائه میدهد .رهبران باید بهدقت دالیل جنگ را بررسی کنند و آن را
بهعنوان آخرین چاره بدانند ،آنان باید از تمامی عناصر قدرت نرم قبل از تصمیم به جنگ
استفاده کنند .سونتزو مخالف جنگ طوالنیمدت به دلیل از بین رفتن منابع و کاهش
حمایت مردم و تضعیف شدن قدرت نظامی است که نابودي کشور را به دنبال دارد .طبق
گفتهي مکنلی فرضیه سونتزو «پیروزي بدون جنگ و جلوگیري از بین رفتن تجهیزات و
افراد ،استفادهي عاقالنه از منابع و دستیابی اقتصادي به اهداف» نهتنها حمایتکنندهي
نظریهي اجتناب از جنگ است بلکه هدف بقاء و رفاه ملت را پشتیبانی میکند
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( .)Mcnelly, 2003:21حمایت از نظریات سونتزو اعم از جنگ کوتاه مدت ،جنگ
نابود کننده افراد و تجهیزات ،فریب ،استفاده از جنگ مستقیم و غیرمستقیم ،حفاظت از
امنیت ملت و رسیدن به پیروزي ازجمله مفاهیم پیشدستی هستند .مفهوم پیشدستی
مفهوم جدیدي نیست و آمیخته با نظریات سونتزو است .سونتزو طرفدار این اصل است
که میتوان با ضعیف کردن دشمن به موفقیت رسید .این سیاست زمانی مؤثر است که
دشمن داراي منابع مادي فراوانی بوده و شکست او امکانپذیر نیست .مفهوم پیشدستی
حمایتکنندهي جنگ مستقیم و غیرمستقیم ،اجتناب از جنگ فرسایشی ،حفظ امنیت ملت،
خودداري از جنگ طوالنیمدت براي رسیدن به پیروزي است .سونتزو معتقد است که
پیشدستی گزینهي پایداري است و فقط باید زمانی مورد بررسی قرار گیرد که دیگر
عناصر قدرت نرم موفق به جلوگیري از جنگ نیستند.
سرعت؛ افزودن فرضیه اقدامات استراتژیک جنگی سونتزو استفاده از سرعت است.
عنصر سرعت براي دستیابی به پیروزي در جنگ بسیار حیاتی است .سرعت مربوط به
کاربرد قدرت سخت و نرم است ،استفاده از سرعت در جنگ چهار مزیت دارد:
 جایگزینی براي منابع است؛
 موجب غافلگیري دشمن میشود؛
 براي بهرهبرداري از نقاط ضعف و فرصت بسیار حیاتی است؛
 دشمن را به فعالیت وادار میکند (.)Mcneilly, 2003:96
رهبری استراتژیکی؛ سونتزو معتقد است که رهبران سیاسی نباید در موقع جنگ مانع
برنامههاي رهبران نظامی شوند .در عوض رهبران سیاسی باید قدرت اختیارات الزم را به
فرماندهان براي انجام مأموریت بدهند .سونتزو رابطه بین سیاست و امور نظامی را به
رسمیت میشناسد ،بنابراین با مصوب شدن اهداف سیاسی رهبر سیاسی باید ادارهي جنگ
را به رهبران نظامی واگذار کنند که انجام این کار تا حد زیادي به شخصیت تصمیمگیرنده
و ارتباطات نظامی و غیرنظامی در قانون اساسی بستگی دارد .سونتزو معتقد است که
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فرمانده باید در مورد خود و دشمن خودآگاهی داشته باشد که این خودشناسی در حیطهي
رهبري استراتژیک و عرصهي هوش و فریب قرار میگیرد .مدل رهبري استراتژیک
تدریس داده شده در دانشکدهي نظامی ارتش ایاالتمتحده برگرفته ازنظریات سونتزو
راجعبه رهبري استراتژیک است .طبق نظر سونتزو رهبر باید توانایی فکر کردن همهجانبه،
استفاده از تجربیات گذشته ،تفکر عمیق و استفاده از تمام ابزارهاي موجود براي شکست
دادن دشمن و درنتیجه دستیابی به اهداف استراتژیک کشور را دارا باشد.
هوش؛ سونتزو تأکید ویژهاي بر هوش و اطالعاتی که بهطور مستقیم از طریق مأمور
مخفی از دشمن به دست میآید دارد .سونتزو معتقد است که احتمال موفقیت رهبران
نظامی که از مأموران مخفی استفاده میکنند بیشتر است .سونتزو بهطور مداوم به کسب
اطالعات از دشمن و استفاده از عوامل خودي براي ایجاد سردرگمی و بیاعتمادي در
اردوگاه دشمن تأکید دارد ( .)Chester at all. 2003: 71سونتزو معتقد است که بدون
مجموعه اطالعات معتبر رهبران در میدان جنگ شکست خواهند خورد و به دلیل کاهش
بودجه ابتدا اطالعات انسانی در اردوگاه دشمنان فعلی و آینده از بین میروند .جامعه
اطالعاتی براي فراهم آوردن اطالعات هوش انسانی وابسته به فناوري است .بههرحال
کمبود اطالعات معتبر ،خیانت به ملت و نیـروهـاي مسـلح میباشد .فقدان اطالعات خطر
بزرگی براي نظام و افراد جامعه است .سونتزو مدعی است که آگاهی به توانایی ،پتانسیل
و درنهایت منظور دشمن بسیار ضروري است که این آگاهی و کسب اطالعات با پرس و
جوي با جزئیات توسط جاسوسان در میدان نبرد محقق میگردد .سونتزو قاطعانه هوش
را به آگاهی پیشین مربوط میداند .براي از پیشآگاهی داشتن استراتژیست باید درک
عمیقی از دشمن ،تواناییها و محیط جغرافیایی داشته باشد .امروزه میتوان این دانش
جامع را با آمادهسازي اطالعات میدان جنگ مورد مقایسه قرارداد که روش آزمایش
شدهاي براي پیشبینی وضعیت دشمن است .هوش انسان و عنصر فریب به یک اندازه
براي پیروزي در میدان نبرد ضروري هستند.
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کشور باید به جمعآوري اطالعات در مورد دشمن پرداخته و از انتشار اطالعات به
دست دشمن نیز جلوگیري کند .سونتزو استدالل میکند که کشورهاي حامی و رهبران
باید تا جاي ممکن از این اطالعات حیاتی محافظت و دفاع نمایند .دشمن نباید از نیت
واقعی ملت باخبر باشد ،بنابراین هنگامیکه دشمن به مقاصد حریف آگاهی نداشته باشد
شانس کشور براي پیروزي بیشتر میشود .فریب همچنین شامل فریب دادن دشمن با
حمله به ذهن اوست .سونتزو معتقد است که باهوش دقیق و سردرگم کردن دشمن و با
فریب او براي تفکر به چیزي که صحیح نیست میتوان شانس موفقیت ارتش را باال برد.
در زمان سونتزو روشهاي جمعآوري اطالعات عمدتاً از طریق مشاهدات انسانی از
عملکرد دشمن و کسب اطالعات مهم از طریق یکی از پنج نوع عامل به دست میآمد .این
روش بهطور مستقیم در کسب پیروزيهاي متعدد در میدان جنگ در طول تاریخ نقش
داشته است .بهکارگیري شهروند محلی براي جاسوسی یا جذب و آموزش افراد در هنر
جمعآوري اطالعات بسیار زمانبر است ،بااینحال بهمنظور اطمینان از موفقیت و بقاء در
قرن بیست و یکم هر کشور باید این کار را در اولویت قرار دهد.
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عوامل مؤثر در جنگ
سونتزو معتقد است که هنر جنگ و نظامیگري از اهمیت ویژهاي براي دولت و
کشور برخوردار است .مسئلهي مرگ و زندگی است ،همچون جادهاي دوراهه است که
یکراه به امنیت و دیگري به تباهی ختم میشود؛ مسئلهاي است که به مطالعهي وسیع
نیازمند بوده و هرگز نباید نادیده گرفته شود.
هنر جنگ همواره تحت تأثیر پنج عامل مهم است که باید در تصمیمگیريهاي مربوط
به تعیین شرایط میدان جنگ مورد توجه قرار گیرند .این پنج عامل عبارتاند از :قوانین
اخالقی ،1آسمان ،2زمین ،3فرمانده ،4اصول و روشها و نظم و انضباط2؛
قوانین اخالقی (تائو)
تائو :باعث میشوند که مردم با حاکم خود در توافق کامل باشند و بدون در نظر
گرفتن زندگی خود و ترس از خطرات جانی از او پیروي کنند.
آسمان
آسمان :داللت بر آفتاب و سایه؛ شب و روز؛ سرما و گرما؛ زمان و تغییر فصول دارد.
زمین
زمین :شامل فاصلههاي دور و نزدیک ،بزرگی و کوچکی ،خطرناک و ایمن بودن
مناطق عملیاتی ،زمین باز و راههاي باریک و میدان مرگ (خط مقدم جبهه) و زندگی
(پشت جبهه) است.
Moral Laws
Heaven
3
Earth
4
Commander
5
Method and discipline
1
2

www.omideiran.ir

www.irebooks.com

فصل اول :اقدامات ،محاسبات و برنامهریزی جنگی

www.irtanin.com
25

فرمانده
فرماند :باید برنامهریز ،عاقل ،صادق ،خیرخواه ،شجاع ،سرسخت و داراي جدیت
باشد.
اصول ،روش ،نظم و انضباط (دکترین)
دکترین :سازماندهی ارتش در تقسیمبنديهاي مناسب ،ترفیع درجه افسران ،1حفظ
جادهها براي رساندن تدارکات به ارتش و کنترل هزینههاي نظامی است.
هر فرماندهاي موظف به آشنایی کامل با موارد فوق است ،بهطوريکه اطالع از آنها
موجبات پیروزي فرمانده در جنگ و عدم اطالع منجر به شکست او در جنگ خواهد شد؛
بنابراین فرمانده براي تعیین شرایط نظامی ،اقدامات و محاسبات و برنامهریزي جنگی 2باید
عاقالنه هفت مورد ذیل را مورد مقایسه قرار دهد:
 )1کدامیک از دو فرمانده مقید به قوانین اخالقی است؟
 )2کدامیک از دو فرمانده از توانایی بیشتري برخوردار است؟
 )3کدام ارتش از عوامل آسمان و زمین بیشتر سود میبرد؟
 )4کدامیک از دو ارتش از نظم و انضباط بیشتري برخوردار است؟
 )2ارتش کدام فرمانده قويتر است؟
 )6کدام ارتش افسران و مردان آزموده دارد؟
0

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

دلیل دیگري بدون لیاقت و استحقاق کافی به آن درجات رسیدهاند شاید در زمان صلح مشکلی ایجاد نکنند ،اما همین
افراد از مهمترین دالیل شکست در جنگ آتی به شمار میروند.
Laying Plans

2
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 )7در کدام ارتش ثبات پاداش و مجازات بیشتر نمایان است؟
با مالحظه موارد فوق میتوان پیروزي یا شکست را پیشبینی نمود .فرماندهاي پیروز
میشود که به توصیهها و اقدامات فوق عمل نماید پس در جایگاه فرماندهی و دستوردهی
خواهد ماند و فرماندهاي که توصیهها و اقدامات فوق را نادیده بگیرد شکست خواهد
خورد و جایگاه فرماندهی را از دست خواهد داد .براي سود جستن از توصیههاي فوق از
اوضاع مساعد و کمک بخشی که فراتر از قوانین عادي هستند نیز سود ببرید؛ در صورت
مساعد بودن شرایط باید به اصالح برنامهها پرداخت.
جنگ بر پایهي فریب 1است؛ بنابراین هنگامیکه قدرت حمله کردن دارید باید خود را
ناتوان نشان دهید؛ هنگام استفاده از نیروها باید غیرفعال به نظر برسید ،هنگامیکه نزدیک
هستید طوري وانمود کنید که دشمن باور کند در فاصلهي خیلی دوري از او هستید و
وقتیکه از دورید تصور کند که به او نزدیک هستید .از عنصر فریب براي جلب نظر
دشمن استفاده کرده تظاهر به بینظمی کرده و او را سرکوب کنید.
اگر دشمن دنبال سود است او را اغفال نمایید ،اگر در تمام نقاط به حالت آمادهباش
است براي رویارویی با او آماده شده و چنانچه قدرت برتر است از او بگریزید .چنانچه
فرد بدخلق و عصبی است او را تحریک کرده و عصبانی کنید .تظاهر به ضعف کنید تا به
خود مغرور گردد ،چنانچه به دنبال راحتی است آرامش و استراحت را از او بگیرید و
چنانچه افراد دشمن باهم متحد هستند در بین آنها تفرقه بیندازید .هنگامیکه قواي دشمن
آماده نیستند به آنها حملهور شده و از مسیرهایی حمله کنید که انتظار حملهي شما را
ندارد ،چنین روشها و طرحهاي نظامی پیروزي را به دنبال داشته و نباید از قبل بر دشمن
آشکار گردند.
Deception

1
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پیروزي نصیب فرماندهاي میشود که محاسبات بسیار و جامع قبل از جنگ داشته
باشد و فرماندهاي که قبل از جنگ محاسبات خیلی کمی دارد محکومبه شکست در میدان
جنگ است ،بنابراین انجام محاسبات بسیار منجر به پیروزي و محاسبات کم شکست را به
دنبال خواهد داشت .همیشه با انجام محاسبات بسیار اقدام به جنگ کرده و بدون
محاسبات به جنگ نروید تا بتوان حتی احتمال شکست یا پیروزي را پیشبینی کرد.

جمعبندی
لودان روح مسالمتآمیز در هنر جنگ را درک و بیان میکند که سونتزو پیشگام در
رواج دادن این ایده است که میتوان با جنگ به صلح هم رسید .1محاسبات سونتزو
حاکی از این است که نهتنها حداقل تلفات راهی براي کاهش هزینههاي کشور است بلکه
انعکاسی از روحیه بشر دوستی اوست .رويهمرفته اعمال خشونت آخرین چارهي رزمآور
خیرخواه است .لودان روحیهي صلح طلبی در هنر جنگ را از سه جنبه بیان میکنـد:
اهمیت اخالق در جنگ ،استفاده منطقی با توجه به خشونت و استفاده از تاکتیکهاي نرم
و سه مفهوم که در فصل اول ارائه شده بهقرار ذیل هستند ):(Ludong,2010:1
 نگرش نسبت به جنگ؛
 مدل پنج عامل اجراي اقدامات جنگی؛
 اصول کلی اجراي چنین اقداماتی؛
هر مفهوم به همراه روشی مرتبط میآید .فصل اول تا حدودي خاص است که به
معرفی اصول کلی مورد استفاده در سراسر کتاب پرداخته و در مقایسه با فصلهاي بعد
نسبتاً انتزاعی است .سونتزو استدالل میکند که دولت باید امنیت ملی را در رأس همهي
 0به عقیده لنین :اگر خواهان صلح هستید همیشه آماده نبرد باشید.
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مسائل قرار دهد و تأکید بر نگرشی درست نسبت به جنگ دارد ،سونتزو معتقد است به
هنگام اجراي اقدامات جنگی فرماندهی نمیتواند خیلی دقیق باشد؛ زیرا جنگ و
نظامیگري موضوع مرگ و زندگی است و جادهاي است که به امنیت یا تباهی ختم میشود
این نشان میدهد که دولت باید به مسائل امنیتی بهطور مستقل و تحت اصول بسیار
واقعبینانه توجه نماید .درحالیکه محققان این نگرش را بدیهی میدانند بااینحال در
واقعیت بسیاري از کشورها به آن اهمیت دادهاند ،بنابراین تجزیهوتحلیلها باید بر اساس
اصول واقعگرایانهي سونتزو باشد .مدل پنج عامل نهتنها براي پیشبینی و تحلیل نتایج
جنگ کاربرد دارد بلکه بهوسیلهي آن میتوان کارکنان نظامی مورد نیاز را تخمین زد ،پنج
عامل اصلی در یک جنگ عبارتاند از :قانون اخالقی (عدالت و اخالق) ،آسمان (زمان و
فصول) ،زمین (محیط جغرافیایی) ،فرمانده (برنامهریز ،عاقل ،صادق ،خیرخواه ،شجاع و
سرسخت) ،اصول و روشها (راهبردها ،تاکتیک و مدیریت یا دکترین) .این عوامل به منابع
طبیعی و انسانی و مفاهیم هر دو متغیر واقعی و انتزاعی توجه دارند؛ این عوامل باید
شناخته شده و قابلاستفاده توسط طرفین به هنگام اجراي اقدامات جنگی باشند تا
ساختاري عملی را براي جنگ ارائه دهند.
سونتزو نشان میدهد که ارتشی با فرماندهاي توانا ،عاقل ،صادق ،خیرخواه ،شجاع
و دقیق در آموزش ،پاداش و تنبیه که عادل و بااخالق باشد همراه با سربازان بیشتر و
انتخاب بهترین زمان و مکان جنگ بهاحتمال زیاد به پیروزي دست مییابد؛ عالوه بر این
پنج عامل مذکور از معیارهاي مهم براي قضاوت و انتصاب فرمانده میباشند .به نظر
سونتزو ،مدل پنج عامل و هفت عامل بعدي ازجمله مفاهیم اساسی هستند که فرماندهي
شایسته باید به آنها توجه نماید؛ فرمانده ناآشنا با این اصول الیق جایگاه فرماندهی نیست.
عالوه بر این از پنج عامل فوق میتوان بهعنوان معیار ارزیابی کارکنان نظامی و براي
انتصاب فرمانده عمومی استفاده کرد .سونتزو پایهگذار اصل حیله و فریب در جنگ است
و سه اصل را به ما میآموزد که عبارتاند از :تظاهر به انجام کاري خالف برنامههایتان
کنید تا از احساس دشمنتان زمانی که احساسات بر او غلبه کرده است سود ببرید ،جزئیاتی
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که ممکن است بر رفتار دشمن تأثیر بگذارد را محاسبه نمایید ،صداقت فرمانده تنها براي
وفاداري به کشورش است و اعمال حیله و فریب براي کشورش خارج از قوانین است.
سونتزو شخصیت ایدهآل یک فرمانده را مورد بررسی قرار میدهد و بیان میکند که
فرمانده باید از شهود و تجربیاتش در راستاي خالقیت و قضاوت منصفانه سود ببرد.
پیروزي تنها هدف جنگ است؛ ابزار حیله شامل هوش ،داشتن اطالعات در مورد دشمن،
سرعت و داشتن سیاست میتوانند منجر به پیروزي شوند (.)Dale, 2012:24-27
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هزینههای نظامی
به عقیده سونتزو :در عملیات نظامی هزاران ارابهي تندرو ،ارابههاي سنگین ،صدها
هزار سرباز زرهی و پوشیده در لباس جنگی ،توشه و تدارکات کافی براي هزاران لی (43
کیلومتر) مسافت ،هزینههاي پشت جبهه و خط مقدم جنگ ازجمله سرگرمی و پذیرایی از
مهمانان ،سفراي دشمن و مستشاران نظامی دوست ،اقالم کوچک همچون چسب و رنگ
(الکل) ،مبالغ صرف شده براي ارابه و زرهها ،در مجموع معادل هزار سکه نقره در روز
میشوند «چنین هزینههایی براي ارتش با صد هزار نیرو الزم است».
چنانچه پیروزي در مدت طوالنیتري به دست آید از کارایی سالحها کم شده و شور
و شوق افراد از بین خواهد رفت و هنگام محاصرهي شهر ،خستگی قوا را در پی خواهد
داشت و همچنین منابع کشور نیز پاسخگوي مبارزات طوالنیمدت و جنگهاي فرسایشی
نخواهد بود (جنگ کوتاه مدت از اصول پایه نبردهاي آینده میباشد) .با طوالنی شدن نبرد
و کم شدن کارایی سالح ،از بین رفتن شوق افراد ،خستگی قوا و خرج کردن ذخایر و
منابع قدرت نظامی شما کم میشود و بودجه نظامی کشور از بین میرود ،دیگر رهبران
(اشرافزادگان همسایه و قدرتطلبان داخلی) از شرایط موجود سوء استفاده خواهند کرد.
در چنین موقعیتی حتی هیچ مرد عاقلی قادر نخواهد بود که جلوي پیشامدهاي جنگ را
بگیرد ،بنابراین هرچند از شتاب احمقانه در جنگ خودداري میشود بااینحال قطعاً
میتوان اظهار داشت که هوش و ذکاوت ارتباطی با تأخیر طوالنیمدت در جنگ ندارد؛
زیرا عملیات نظامی ماهرانه و هوشمندانه زیاد طول نمیکشد .هیچ کشوري نیست که از
جنگ طوالنیمدت سود برده باشد و تنها کسی که کامالً با مضرات جنگ و خطرات آن
آشنـایی داشتـه باشـد میتواند از منافع جنگ کامالً سود ببرد.
نظامی ماهر بر مالیات کشور نمیافزاید مادامیکه توشه و تدارکات جنگ بیش از
ذخایر و منابع کشور باشد .تجهیزات جنگی را از منابع کشور خود و تغذیهي جنگ را از
مواد غذایی و غارت شده دشمن تهیه کنید .در این صورت افراد ارتش بهاندازه کافی غذا
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براي نیازهاي خود خواهند داشت .فقر خزانهي دولتی باعث میشود که ارتش از شهرهاي
دورتر کمک بگیرد که منجر به فقیر شدن مردم کشور میشود .1از سوي دیگر نزدیکی
ارتش به هر منطقه باعث باال رفتن قیمتها شده که در این صورت نیز ثروت مردم به یغما
میرود که از بین رفتن ثروت ملی بار سنگینی را بر دهقانان تحمیل خواهد کرد ،با از بین
رفتن ثروت ملی و تحلیل قوا صدماتی به خانهها و معیشت مردم وارد خواهد آمد و
هفتدهم درآمدشان را از دست خواهند داد و این درحالی است که هزینههاي متحمل
دولت و مردم براي ارابهي شکسته ،اسبهاي ناتوان ،جوشن و کالهخود جنگی ،تیر و
کمان ،نیزه و سپر محافظتی ،اسبهاي بارکش و گاريهاي سنگین برابر با ششدهم درآمد
کل کشور است.
بنابراین فرماندهي عاقل سربازانش را از توشهي بدست آمده از دشمن تغذیه کرده و
حتی از کمترین مقدار چشمپوشی نمیکند .یک گاري از توشهي دشمن معادل بیست
گاري از توشهي ارتش خودي در جنگ ارزش دارد و به همین ترتیب یک بسته علوفهي
دام دشمن معادل بیست برابر علوفهي ذخیره شده در انبار ارتش خودي ارزش دارد .پس
براي نابودي دشمن افراد ارتش باید جسارت داشته و پر از خشم باشند و براي شکست
دشمن مستحق گرفتن پاداش باشند؛ بنابراین در جنگ ارابهها هنگامیکه افراد ارتش ده
ارابه یا بیشتر را به تسخیر خود درمیآورند باید به اولین نفرات تسخیرکننده پاداش داده
شود و بهجاي پرچم دشمن باید پرچم خودي را بر فراز اموال بهدستآمده از دشمن
قرارداد ،با سربازان اسیر شده نیز باید با مهربانی رفتار نمود چون اینها غنائم جنگی نامیده
شده و موجب پیروزي و افزایش قوا میشوند؛ بنابراین هدف اصلی جنگ باید پیروزي و
نه مبارزات طوالنیمدت باشد پس سرنوشت مردم در دستان فرماندهي آگاه به امور نظامی
ارتش است پس در صلح و در خطر بودن ملت به تصمیمات او بستگی دارد.
 0به باور لئو نیکوالیویچ تولستوي :جنگ چنان بیعدالتی است که همهي آنهایی که آن را به راه میاندازند ،میبایست
صداي وجدان را در درون خود خفه کرده باشند.
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جمعبندی
فصل دوم به معرفی رابطه بین اقتصاد و عملیات نظامی نظیر :تقویت اقتصادي،
ضمانت و هدف جنگ میپردازد .قبل از شروع جنگ تصمیمگیرنده باید هزینهها و
پیامدهاي منفی احتمالی را در نظر بگیرد .از قبل آگاه نبودن در مورد پیامدهاي منفی جنگ
حاکی از عدم آگاهی در مورد غنائم جنگی است .وقتی جنگ هزینهبر است پس پیروز نبرد
باید غنائم و غرامتها را دنبال نماید .استراتژي «تغذیه بهوسیله دشمن» توسط سونتزو
براي تقویت اقتصاد ملی مطرح شد ،به تاراج بردن تدارکات دشمن و تأمین تدارکات
ارتش از تدارکات دشمن صدماتی دوچندان را به دشمن وارد میکند .دشمن براي تأمین
دوبارهي تدارکات باید از ذخایر ملی استفاده کند ،بنابراین خطر تهاجم داخلی به وجود
آمده و مشکالت اجتماعی تشدید میشوند ،پس قدرت اقتصادي دولت ذخیره شده و این
میتواند به دفاع در برابر حمالت داخلی منتهی شده و درنهایت نارضایتی اجتماعی به
وجود نمیآید.
استاد وو جیوالن اشاره میکند که «تجارت بین قدرت اقتصادي و نظامی غیر
آشکارترین (اینکه مستقیماً در میدانهاي جنگ نشان داده نمیشود) و آشکارترین
(هیچکس آن را فراموش نمیکند) تغییر در جنگ است» .سونتزو ایدهي «پیروزي سریع و
کوتاه مدت» را در امور نظامی بنا نهاده است .به دلیل هزینه و خطر جنگ فرماندهي عاقل
هر کاري بتواند انجام میدهد ،اگر جنگ براي حل اختالفات الزم است باید هرچه
سریعتر انجام گیرد؛ زیرا جنگ طوالنی مدت به شکسـت هـر دو طـرف میانجامد.
بهعبارتدیگر فرماندهي عاقل باید از روشهاي سریع براي پایان دادن به جنگ در اسرع
وقت استفاده کند نه از استراتژيهاي پیچیدهاي که موجب طوالنی شدن جنگ میشوند.
عالوه بر این چنانچه هزینهي جنگ دشمن را از پاي درآورده باشد پیروز جنگ ضایعات
جنگی کمتري را خواهد داشت که غنائم جنگی بهدستآمده جبران کنندهي هزینهها
خواهند بود .براي حفظ قدرت اقتصادي و اطمینان از جبران خسارت دشمن پیروزي
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سریع باید بیشترین دستاورد فرماندهاي عاقل باشد .این سیاست در سه اصل ذیل توسط
سرهنگ ارالندو دالی کریتزر بیانشده است:
 در کوتاهترین زمان ممکن؛
 با کمترین هزینه ممکن زندگی و تالش؛
 با هجوم بر دشمن با حداقل تلفات ممکن اطمینان یافتن از کشور متخاصم
براي مطمئن شدن از پرداخت غرامت پس از جنگ (.)Dale, 2012:24-27
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 حملهی فریبکارانه:فصل سوم
)Attack by Stratagem(
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تسخیر بدون تخریب
بر اساس گفتهي سونتزو :باالترین هنر جنگ تسخیر سالم کل کشور دشمن بدون
تخریب و ویرانی آن است ،بنابراین اسیر گرفتن و نکشتن افراد ارتش دشمن بهتر از
نابودي آنهاست پس اوج برتري مبارزه و پیروزي در تمام جنگها نیست بلکه هدف
نهایی از بین بردن مقاومت دشمن بدون جنگیدن است .ازاینرو باالترین و مهمترین اقدام؛
نظامی جلوگیري از عملی شدن برنامههاي استراتژیک دشمن است ،سپس بهترین سیاست؛
جلوگیري نمودن از ارتباطات نیروهاي دشمن و درنهایت بهترین روش؛ حمله به ارتش
دشمن در میدان جنگ است و بدترین سیاست نیز محاصرهي شهر با دیوار دفاعی است.1
بر اساس قوانین باید از محاصرهي شهر محصور شده خودداري شود جز اینکه
چارهاي جز محاصره شهر نباشد .آمادهسازي جانپناه ،پناهگاههاي متحرک و ادوات جنگی
مختلف سه ماه طول خواهد کشید و همچنین تدارک سنگرها نیز سه ماه بیشتر طول
خواهد کشید .فرماندهاي که قادر به کنترل خشم نیست افراد خود را همچون گروه
مورچهها به سمت مرگ روانه میکند و درنتیجه یک سوم افرادش را از دست میدهد
درحالیکه شهر هنوز به تسخیر درنیامده است ،اینها ازجمله تأثیرات فاجعهبار محاصره
شهرها هستند.
بنابراین فرماندهي ماهر لشکر دشمن را بدون جنگ تسلیم میکند ،شهرهایشان را
بدون محاصره تسخیر کرده ،حکومتشان را بدون عملیات طوالنیمدت در میدان جنگ
سرنگون ساخته ،توسط نیروهاي تلف نشده و آماده به مخالفت با سلطهي امپراتوري
دشمن پرداخته و درنتیجه بدون از دست دادن افراد به پیروزي کامل دست مییابد (این
روش نوعی حمله فریبکارانه است).
 0به عقیده پابلو پیکاسو :هر رقابتی اسلحهي ویژهي خود را دارد؛ گاهی زور ،گاهی زر ،گاهی هوش و گاهی مهربانی
الزم است.
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طبق قواعد جنگ و آیین نظامیگري چنانچه افراد ارتش ده به یک از افراد دشمن
باشند باید آنها را محاصره کرد ،هنگامیکه این نسبت پنج به یک باشند به آنها حمله
کرده و اگر افراد دشمن دو برابر افراد خودي باشند «نسبت دوبهیک» باید ارتش را تقسیم
نمود .چنانچه تعداد افراد دو ارتش باهم مساوي باشند مبادرت به جنگ کرده و اگر
تعدادشان کمی بیشتر است باید مانع آنها شده و چنانچه از همهي جهات باهم نابرابر
باشند باید از دشمن گریخت؛ بنابراین هرچند که نیرویی با افراد کمتر ممکن است جنگ
سرسختانهاي را به راه اندازند بااینحال باید در پایان جنگ نیرویی با افراد بیشتر نیروهاي
کمتر را مغلوب نمایند .1فرمانده همچون دژ و دیوار دفاعی کشور است پس چنانچه
فرمانده از همهي جهات قوي و محکم باشد کشور نیز پرقدرت پابرجا میماند و چنانچه
فرد ضعیفی باشد کشور نیز ضعیف میگردد .فرمانروا به سه روش ارتش را به نابودي و
گرفتاري میکشاند:
 با صدور دستور پیشروي یا عقبنشینی غافل از اینکه ارتش توانایی اطاعت از
دستوراتش را ندارد که منجر به ایجاد بیطمینانی و ممانعت ارتش نسبت به
قابلیتهاي جنگی خود میشود.
 غافل از شرایط ارتش براي ادارهي ارتش به روش مشابهی چون ادارهي کشور
مبادرت کند که این امر موجب بیقراري و سردرگمی نظامیان میگردد.
 بهکارگیري بیمالحظهي افسران ارتش غافل از اصول نظامی سازگاري با امور
نظامی که این امر نیز بر اعتمادبهنفس سربازان و افسران ارتش تأثیر میگذارد.
بیقراري و بیاعتمادي ارتش باعث ایجاد مشکالتی از سوي فرمانروایان همسایه
و فرصتطلبان داخلی میشود؛ بر این اساس ارتش درگیر هرجومرج شده و
پیروزي ارتش منتفی میگردد و این پیروزي به دشمن هدیه داده میشود.
0

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

قدرت ملی کشورها به حساب میآید؛ جمعیت میتواند به عنوان نیروي دفاعی ،نیروي پشتیبانی ،نیروي اقتصادي و
روحیه ملی ایفاي نقش نماید.
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بنابر عقیده سونتزو پنج اصل اساسی براي پیروزي در جنگ وجود دارد که میتوان
اظهار داشت که اگر آگاه به ویژگیهاي دشمن و خودتان باشید نباید ترسی از نتایج صدها
جنگ داشته باشید و درصورتیکه آگاه به ویژگیهاي خود بوده ولی اطالعاتی در مورد
دشمن نداشته باشید به دنبال هر پیروزي بهدستآمده شکست را نیز تجربه خواهید کرد و
چنانچه آگاه به ویژگیهاي دشمن و خودتان نباشید قطعاً محکومبه تسلیم و شکست در
هر نبردي خواهید بود و این پنج اصل به شرح ذیل میباشد:
 )1پیروزي نصیب کسی خواهد شد که بداند چه زمانی به مبارزه و جنگ اقدام
کرده و چه زمانی از مبارزه و جنگ خودداري نماید.
 )2پیروزي نصیب کسی خواهد شد که بداند چگونه نیروهاي کم و زیاد را اداره
کند.
 )3پیروزي نصیب ارتشی خواهد شد که همواره از روحیه سرزنده جنگاوري و
هدفی واحد در هر شرایطی برخوردار باشد.
 )4پیروزي نصیب کسی خواهد شد که در حالت آمادهباش بوده و حتی در
حملهي غیرمنتظره نیز قادر به شکست دشمن باشد.
 )2پیروزي نصیب کسی خواهد شد که قدرت نظامی داشته و تحت سلطهي
فرمانروا نباشد.

جمعبندی
این فصل بر اصل دنبالهروي مالحظات تاکتیکی و یاد آورندهي استراتژیک تأکید دارد.
سونتزو خواهان پیروزي است و مناطق اشغال شده را با استراتژيهاي غیر مخرب و نه با
تخریب یا کشتار به کنترل میکند ،فرمانده موظف است که به غرامتهاي پس از جنگ،
افزایش فشار داخلی و همچنین به افکار عمومی در مناطق اشغال شده توجه داشته باشد.
شکستهاي سنگین احساسات ملیتهاي مختلف مردم در کشور دشمن را جریحهدار
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کرده و والدین و دوستان کشتهها و مجروحان را تا پایان جنگ به مبارزه وامیدارد،
مشکالت سنگین حکومت و سازماندهی کشور اشغال شده قابل پیشبینی بوده و قطعاً
موجب افزایش فشار و تلفات بر ارتش میشود ،دشمن سرسخت مقاومت کرده و
بودجهاي را بر ارتش تحمیل میکند که مغایر با اهداف جنگ است .1سونتزو
استراتژيهاي مختلفی را براي مقابله با سطوح مختلف نیروهاي جنگی دو طرف ارائه
میدهد:
بر اساس اصل «تلفات کمتر ،بهتر» ،سونتـزو اشاره میکـند که میتوان دشمن را با
یکدهم نیرو احاطه کرد ،با یکپنجم نیرو به آن حمله کرد ،با نیمی از نیرو میتوان آنها را
تقسیم و از دشمنی با نیروي بیشتر میتوان گریخت یا از جنگ با آن خودداري کرد.
چنانچه چارهاي جز جنگ نباشد باید هنرمندانه وارد جنگ شد ،در زمان محاصره دشمن
بهاحتمال زیاد با یکدهم نیرو بـدون تـلفـات تسـلیم میشود .در موقع حمله دشمن
بهاحتمال زیاد با یکپنجم نیـرو مـقاومـت نمیکند چنانچه با ادامه دادن جنگ صدمات
بیشتري را متحمل شود .این موارد منجر به کمترین میزان تلفات میشوند (سپاه
وحشتزده نمیشود زمانی که تعداد افراد دشمن تنها یکدهم آنها باشد) ،احتمال میرود
که همین تعداد نصف افراد دشمن نیز به گروههاي کوچکتر تقسیم شده و معادل یکدهم
یا حتی یکپنجم سپاهی شود که با آن در جنگ است .در صورت تأکید به جنگ با نیرویی
معادل یا کمتر از نیروي دشمن احتمال تلفات خیلی زیاد است .اتخاذ استراتژيهاي
مناسب براي سطوح مختلف نیروهاي نظامی دو ارتش به فرماندهان در استفاده عاقالنه از
سربازانشان و تلفات کمتر کمک مینماید .سونتزو سه نوع غفلت منجر به شکست و پنج
عامل منجر به پیروزي را توصیف نموده است؛ ژنرال سونتزو بر دو تضمین جهت
پیروزي تأکید کرده است تا بتوان بهطور سالم کل کشور دشمن را تحت سلطهي خود
درآورد.
 0اقدامات کمبوجیه پسر کورش کبیر پس از حمله به مصر در احترام به خدایان مصري و دادن غالت به مردم قحطی
زده باعث پذیریش ایرانیان در مصر گردید.

www.omideiran.ir

www.irebooks.com

41

www.irtanin.com
هنر جنگ سونتزو

 تضمین اول :اطمینان از اعتماد کامل سربازان به فرمانده است تا دستورات را
بدون قید و شرط اطاعت نمایند ،بنابراین فرمانده باید از سه نوع غفلت که
منـجر به شکـست او در جنگ میشوند جلوگیري کرده و همچون خورشید یا
پدر براي کل ارتش باشد .هنگامیکه فرمانده دستور پیشروي یا عقبنشینی
میدهد باید بداند که دستوراتش سازگار بااخالق ،قوانین ،زمین و آبوهوا باشد.
هنگام ادارهي ارتش باید از وضعیت موجود ارتش آگاه باشد ،هنگام بهکارگیري
افسران آنها باید آشنا با اصول و قواعدي باشند که بعدها مستلزم سازگاري با
آنها هستند ،عدم آگاهی فرمانده با این آمـوزههـا مـوجـب بیاعتمادي سربازان
به فرمانده و تخریب یا کشتن مردمی معصوم در طول جنگ و پسازآن شود.
 تضمین دوم :اطمینان یافتن از ارزیابی فرمانده از موفقیتهاي احتمالی برنامههاي
جنگیاش است .سونتزو به فرماندهان خطاب میکند که بهترین پیروزي (بدون
جنگیدن یا کمترین احتمال تخریب و کشتار) با بهکارگیري استراتژي بر اساس
پنج عامل زیر به دست میآید:
 )1بدانید چه موقع بجنگید یا نجنگید؛
 )2بدانید چگونه افراد مختلف ارتش را اداره کنید؛
 )3القاي روحیهاي مشابه بهکل ارتش؛
 )4آمادهسازي براي حمله به دشمن آماده نشده؛
 )2دوري از دخالتهاي مرکزي دولت؛
بر اساس پنج قانون مذکور و اعمال استراتژي فرمانده میتواند نسبت به ارزیابی و
پیادهسازي جنگی غیرمخرب اطمینان یابد.
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اقدامات تاکتیکی
سونتزو بر این باور است که :جنگجویان کاردان و باتجربه ابتدا موقعیت شکست
دشمن را فراهم آورده و سپس منتظر فرصتی براي شکست دشمن هستند .انجام اقدامات
الزم براي شکست نخوردن بستگی به خود دارد ولی غنیمت شمردن فرصت براي شکست
دشمن توسط خود دشمن مهیا میگردد .بنابراین جنگاور باتجربه قادر به ایمن نمودن خود
براي شکست نخوردن از دشمن است هرچند مطمئن به شکست دشمن نیست .ازاینرو
میتوان گفت امکان دارد کسی چگونه پیروز شدن را بداند علیرغم اینکه جسارت و
امکان پیروزي در میدان جنگ را نداشته باشد.
بهکارگیري تاکتیکهاي دفاعی الزمه شکست دشمنی است که حملهي تهاجمی داشته
است .در موضع دفاع بودن حاکی از قواي ناکافی ارتش است و توانایی در حمله داللت بر
قواي ورزیدهي ارتش دارد ،فرماندهي ماهر در دفاع همواره در پنهانیترین قسمت زمین
براي نبرد مخفیشده سپس منتظر ارتش دشمن میماند و فرماندهی که در حمله کاردان
است از آسمان همچون آذرخش بر دشمن حملهور میشود ،بنابراین از یک طرف از خود
دفاع کرده و از سوي دیگر پیروزي کامل را نیز به دست میآورد.1
درک پیروزي توسط مردم عامه مزیت باالیی نیست .همچنین جنگیدن و پیروز شدن و
شنیدن احسنتها از سوي فرمانروا نیز حاکی از اوج برتري فرمانده نیست ،به حرکت
درآوردن کرکهاي خرگوش در پاییز نیازي به نیروي زیاد ندارد ،دیدن ماه و خورشید
نیازي به چشمان تیزبین و شنیدن صداي رعدوبرق نیازي به گوشهاي بسیار شنوا ندارد.
طبق اعتقاد گذشتگان :جنگاور کاردان کسی است که نهتنها پیروز میدان است بلکه بهآسانی
به پیروزي نیز دست مییابد ،ازاینرو کسب پیروزي در نبرد مشکل به علت کاردانی و
1

براي آفند اتکا به آسمان و براي پدافند اتکا به زمین الزم است .پدافندیان نیروي موانع زمینی ،کوهها ،درهها و

آفندیان فصول و وضع مناسب جوي ،آب و آتش را مورد بررسی قرار میدهند (سونتزو .)1339 ،شاید از این سخن
سونتزو بتوان اهمیت نیروي هوایی را در جنگ استنباط نمود.
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شجاعت در میدان نبرد نبوده و براي او اعتبار نمیآورد ،کسب پیروزي منوط بهاشتباه
نکردن است .مرتکب هیچ اشتباهی نشدن تضمینکنندهي پیروزي است ،زیرا حاکی از
تسلط بر دشمن شکست خورده است .ازاینرو است که جنگاور ماهر موقعیت خود را
بهگونهاي وضع کرده که شکست دشمن حتمی گردد و فرصت شکست دشمن را از دست
نمیدهد .بدین ترتیب در جنگ یک استراتژیست پیروز تنها به دنبال پیروزي پیش از نبرد
است ،درحالیکه کسی که به شکست فکر میکند به دنبال پیروزي پس از جنگ است.
نظامیان کاردان ترویج دهندهي قوانین اخالقی یا همان تائو هستند و سرسختانه پایبند به
اصول و روش و نظم و انضباط یا همان دکترین میباشند ،بنابراین کسب موفقیت درنتیجه
قدرت داشتن آنان است .با توجه به اصول و قواعد نظامیگري به ترتیب با اندازهگیري و
سنجش ،برآورد مقادیر و کمیتها ،محاسبه ،مقایسه و پیروزي سروکار داریم .اندازهگیري
وابسته به زمین ،برآورد مقادیر وابسته به اندازهگیري و سنجش ،محاسبه وابسته به برآورد
مقادیر و کمیتها ،مقایسه وابسته به محاسبه و پیروزي وابسته به مقایسه است.
ارتش پیروز در مقایسه با ارتش شکست خورده همچون خرمن به دانه و فیل به
فنجان است .یورش نیروي فاتح همچون حرکت سریع و ناگهانی آب پشت سد است که
ناگهان رها میشود و دشمنان را از بین میبرد.

جمعبندی
در این فصل رابطه بین هجوم و دفاع و ارتباط بین تمایل براي برنده شدن در جنگ و
تأثیرات واقعی برنده شدن در جنگ توصیف میشوند .همچنین پنج روش ایجاد
تاکتیکهاي نظامی ارائه داده شده است .سونتزو استدالل میکند که دفاع بر حمله مقدم
است ،به همین دلیل براي سونتزو کامالً بدیهی است که فرماندهي توانا باید برنامههاي
دفاعی را قبل از تهاجم قرار دهد .از دیدگاه سونتزو هدف اول جنگ «امنیت خود در برابر
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شکست است نه شکست دشمن» ،زیرا شکست دشـمن میتواند خارج از کنترل شود و ما
تنها قادر به برنامهریزي روي کارهایی هستیم که در انجام آنها تواناییم .سونتزو سه اصل
تاکتیک جنگی را ارائه میدهد:
 .1دفاع محتاطانه از خود قبل از فرصت دادن به دشمن براي شکست دادنمان؛
 .2منتظر ماندن براي اشتباه تاکتیکی توسط دشمن؛
 .3غنیمت شمردن فرصت براي شکست دشمن هنگام اشتباهات تاکتیکی؛
براي شکست دشمن باید اطمینان داشته باشیم که دشمن قبل از هرگونه تاکتیک
نمیتواند ما را شکست دهد .عالوه بر این برنامههاي دفاعی در دسترستر و راحتتر از
برنامههاي تهاجمی هستند .توجه به چگونگی حفظ امنیت خود نیز حیاتی است و حتی
احمقترینهاي مردم نیز تواناییهایی دارند ،زیرا حیوانات بهطور غریزي قادرند از خود
محافظت کنند .پروفسور وو جیوالن اذعان میدارد که :سونتزو معتقد است که برنامه
تهاجمی بهآسانی منجر به پیروزي نمیشود جزء اینکه دشمن مرتکب اشتباهی شود تا
ضعفهایش آشکار گردند ).(Jiulong, 1996:54
سونتزو فرماندههایی که هدفشان پیروزي در جنگی آسان است را میستاید و نه
فرماندههایی که به دنبال پیروزي در جنگی سخت هستند و اینان را مورد بازخواست قرار
میدهد ،از دیدگاه سونتزو فرماندهاي که دانشآموخته هنر جنگ است نباید در طول
جنگ و پسازآن به دنبال مشهور شدن باشد .فرماندهي توانا نباید معروف باشد زیرا
فرماندهي بسیار مشهور مورد توجه دشمن زیرک قرار گرفته و تالشهاي دفاعی و
تهاجمی او ممکن است راحتتر تشخیص داده شوند .همچنین تکبر ناشی از شهرت
فرمانده میتواند بهآسانی او را بهاشتباه اندازد .این امر در تضاد با رویکرد فن جنگی
سونتزو است .با استفاده از سه مرحله (دفاع -صبر -حمله) در تاکتیک جنگی پیروزي
براي فرمانده آسان میشود :زیرا تنها زمانی که دشمن به او فرصت میدهد اقدام به حمله
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میکند .در زمانهاي دیگر فرمانده بدون نشان دادن اشتباهاتش به دشمن تنها به دفاع
مشغول است .سـونتـزو روشهاي مختـلف نظـامی را در تاکتیکهایش استفاده میکند.
سؤال منطقی و مهمی که پیش میآید این است که با توجه به اینکه جنگ بر پایهي
فریب است چگونه میتوان بین اشتـباهاتی که دشـمن مرتـکب میشـود و حیلههایی که
براي گمراه کردن بکار میگیرد تمایز قائل شویم؟ سونتزو در پاسخ به این سؤال سیستمی
پنج مرحلهاي را پیشنهاد میدهد که ارتباط تنگاتنگی در بین آنها وجود دارد .سیستم
شامل اندازهگیري ،تخمین و برآورد مقدار ،محاسبه ،مقایسه و پیروزي است .فرمانده باید
خود را در جایگاه دشمن قرار داده و اشتباهات تاکتیکی دشمن را از هر لحاظ مورد
قضاوت قرار دهد که شامل پنج مورد ذیل میشود:
 .1سنجش منطقی بودن اشتباهات دشمن (اینکه انگیزههاي دشمن سازگار با
اهدافش باشند)؛
 .2برآورد کردن تعداد افراد ارتش دشمن (منطقی بودن چیدمان ارتش به روشی
خاص در میدان جنگ)؛
 .3محاسبهي پنج اصل (از نقطهنظر دشمن که آیا عملکردهاي دشمن سازگار با
اصول اخالقی ،زمان ،زمین ،شخصیت فرمانده و روشهایی که قبالً بهکاربرده
میباشد؟)؛
 .4حفظ تعادل خطرات (آیا دشمن آماده خطر کردن براي پیروزي است)؛
 .2توجه به معناي پیروزي (حتی اگر رفتار دشمن براي چنین جنگی سودمند نیست
آیا شایستهي اهداف استراتژیک اوست؟)؛
چنانچه اشتباهات دشمن منطقی باشند میتوان از این اشتباهات یا فرصت سود جست
در غیر این صورت ممکن است تله باشند .براي مثال چنانچه پایتخت کشور مورد حمله
قرار گیرد ممکن است دشمن در میدان جنگ براي حفظ کشورش بهسرعت عقبنشینی
کرده ،سنگر و گودالهایی براي دفاع تدارک ببیند و درنتیجه روحیهي دشمن را تضعیف
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نماید .این اشتباه (در سطح تاکتیکی و نه در سطح استراتژیک) قابلقبول است؛ زیرا رفتار
دشمن و واکنش عاطـفی او طبـیعی بوده و چارهاي نیست اما فرصتی به ارتش براي دفاع
میدهد (استراتژي زمین سوخته).
چنانچه رفتارهاي دشمن مفید و الزم نباشند باید محتاطتر بوده و اقدامات مبتنی بر
این فرض باشند که دشمن وانمود به ضعف ،خشم یا سردرگمی میکند تا موجب گمراهی
گردد .براي مثال اگر ارتش دشمن بدون هیچ بالي طبیعی عقبنشینی یا از اطراف حمله
کند بهجاي بیتاب شدن و هیجانزده دنبال کردن دشمن میتوان از استراتژي کمین سود
جست ،پروفسور لیو لینگ اشاره میکند که :از این سیستم براي دستیابی به تالش واقعی
دشمن استفاده میشود بهویژه هنگامیکه فرمانده دشمن آشنا با هنر جنگ است ( Liu

.)Ling, 1995
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روشهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ
بر اساس گفتهي سونتزو :ادارهي ارتش بزرگ همچون ادارهي ارتش کوچک بوده و
از اصول مشابهی پیروي میکند و تفاوت فقط پیرامون تقسیمبندي افراد است .جنگیدن با
ارتش بزرگ تحت فرمان تفاوتی به مبارزه با ارتش کوچک ندارد (تفاوت صرفاً پیرامون
سازماندهی پیغام و رهنمودهاست).
از طریق مانور مستقیم و غیرمستقیم میتوان از متزلزل نشدن و مقاومت دشمن در
برابر حمالت کوبنده و آتشین اطمینان یافت .ارتش با علم به نقاط ضعف و قوت میتواند
همچون حرکت و فرود سریع سنگ بر تخممرغ موجب درهم شکستن ارتش دشمن گردد.
در تمام جنگها میتوان از روش مستقیم براي ملحق شـدن به جـنگ و از روشهاي
غیرمستقیم براي تضمین پیروزي استفاده کرد ،روشهاي غیرمستقیم درصورتیکه بهخوبی
استفاده شوند همچون زمین و آسمان پایدار ،همچون جریان رودخانه و نهرها بیپایان،
همانند ماه و خورشید زوال یافته و دوباره طلوع کرده و همچون چهار فصل تمام شده
ولی از نو دوباره شروع میشوند.
تنها پنج نت موسیقی وجود دارد بااینحال با ترکیب آنها میتوان بیشمار آهنگ
تاکنون شنیده نشده را به وجود آورد (همگان قادر به شنیدن چنین آواهایی نیستند) ،تنها
پنج رنگ اصلی (آبی ،زرد ،قرمز ،سـفید و سیاه) ،وجود دارد لیـکن ترکیـب آنها به وجود
آورندهي بینهایت رنگ است که تاکنون کسی ندیده است (همگان قادر به دیدن چنین
رنگهایی نیستند) ،همچنین تنها پنج مزهي اصلی (ترش ،تند ،شور ،شیرین و تلخ) ،وجود
دارد که با ترکیب نمودن آنها میتوان طعمهایی را ایجاد نمود که تاکنون کسی قبالً
نچشیده باشد (همگان قادر به چشیدن چنین طعمهایی نیستند).
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در جنگ نیز تنها دو روش حملهي مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد بااینوجود
ترکیب آنها منجر به یک سري مانور بیپایان میگردد .روش مستقیم و غیرمستقیم
درنهایت به همدیگر ختم میشوند و همچون حرکت روي دایره هستند 1که هرگز پایانی
ندارد بنابراین امکان استفاده از تمامی روشها توسط یک فرد امکانپذیر نیست.
حملهي لشکریان همچون هجوم سیالبی است که توانا در به حرکت درآوردن
سنگهاي مسیر است .کیفیت تصمیمگیري بهمثابهي حرکت سریع و بهموقع شاهین به
سمت پایین براي شکار طعمه است .بنابراین جنگاور توانا در حمله کردن بیباک بوده و
بیدرنگ تصمیم میگیرد .انرژي به کشیدن کمان و تصمیمگیري به رها کردن زه کمان
شباهت دارد ،در خالل آشوب و هیاهوي جنگ ممکن است بینظمی دیده شود درحالیکه
بینظمی واقعی نیست ،همچنین در میان اغتشاش و هرجومرج ممکن است صفوف ارتشی
شکستناپذیر بینظم جلوه کنند ،بینظمی پیشنیاز نظم و انضباط ،ترس به وجود آورنده-
ي شجاعت و ضعف نیز مقدمه و پیشنیاز قدرت است.
نظم در لفافهي بینظمی ازجمله مسائل مهم تقسیمبنديهاي کوچکتر است .شجاعت
در سایهي بزدلی مجموعهاي از انرژيهاي نهفته را در خود دارد ،با بهکارگیري اقدامات
تاکتیکی در عین ضعیف بودن میتوان قوي ظاهر شد ،بنابراین فرماندهي توانا با حفظ
ظاهر فریبکارانه دشمن را به فعالیت وادار میکند تا با توجه به اقدامات دشمن به آنچه
قصد دارد دستیافته و زیرکانه منتظر اقدامات بعدي او میماند .مبارز هوشمند به دنبال
تأثیرات نیروي مجموع افراد و نه بهصورت تک نفره است ،بنابراین در انتخاب مردان
ورزیده و بکارگیري نیروهاي ترکیبی تواناست؛ با بکارگیري نیروهاي ترکیبی جنگاوران
همچون سنگ و الوار غلتانی هستند که بدون تحرک در زمین صاف ،متحرک در
سراشیبیها ،ایستا در کنج و غلتان در سراشیبی هستند .ازاینرو افزایش انرژي جنگاوران
 0منظور از دایرهاي همان نماد مشهور مکتب تائو میباشد.
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ورزیده همچون حرکت سنگ غلتان در سراشیبی کوهی با یک هزار متر ارتفاع است که
مملو از انرژي است.

1

جمعبندی
این فصل یکی از پنج ملزومات فصل اول که روشهاي جنـگی میباشـد را توضـیح
میدهد .سونتزو معتقد به استفاده از روشهاي مستقیم و غیرمستقیم در تاکتیکها و
استراتژيهاي جنگی است .او همچنین دو روش بنیادي براي کسب انرژي مورد نیاز ارتش
را جهت اجراي قوانین بیان میکند .روش مستقیم به استراتژي و تاکتیکهاي آسان و قابل
پیشبینی میدان جنگ اشاره داشته و رایجترین روش یادگیري است که از طریق تجربه و
شهود به مردم یاد داده میشود .در اکثر موارد روش مستقیم صرفاً شامل عقبنشینی و
حمله از جناح راست است .روشهاي غیرمستقیم رویکردهاي غیرمنتظره براي دستیابی به
اهداف تاکتیکی یا استراتژیک هستند .روشهاي غیرمستقیم بیشتر گیجکننده و فریبنده بوده
و موفقترین استراتژي و تاکتیکها در تاریخ ارتش هستند .سونتزو معتقد است که «در
تمام جنگها ممکن است از روش مستقیم براي ملحق شدن به جنگ استفاده شود اما
روشهاي غیرمستقیم براي تضمین پیروزي مورد نیاز هستند» ( .)SunTzu, 2009:18هنر
جنگ ترکیبی از این دو روش است و استفاده از هر دو روش ضروري است ،بدون روش
مستقیم بسیاري از تاکتیکها اجرا نمیشود؛ زیرا برخورد معمول بین سالح و سربازان
براي رسیدن به هدف اجتنابناپذیر است و درگیري خستهکننده قسمت اصلی جنگ
است .بااینحال استفاده از روش غیرمستقیم هنر فرماندهي جنگ است ،بدون تاکتیک یا
استراتژي نتایج جنگ عمدتاً براي دو طرف به شکست میانجامد ،زیرا بار سنگینی بر
اقتصاد ملت داشته و افزایش نارضایتی عمومی را به دنبال دارد؛ جزء اینکه اختالف نیروي
 0دستیابی به نتایج بزرگ از طریق نفرات کم بهشرط تجمیع امکانپذیر است (سونتزو.)1332 ،
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ملی دو طرف بهقدري زیاد باشد که ارتش قويتر بدون کمترین استراتژي به پیشروي
براي نابودي دشمن اقدام نماید .طبق گفتهي استاد چنلین :روش مستقیم بهترین استراتژي
و تاکتیک استفاده شده در موقعیتهاي مختلف است ،درحالیکه روش غیرمستقیم نوعی
خالقیت است که فراتر از محدودیت مالحظات معمول درک پایهاي طبیعت انسان و
نظریههاي نظامی است .هزاران آثار جنگی را میتوان بر اساس روشهاي مستقیم و
غیرمسـتقیم ایجاد نموده و از آنها استفاده نمود ( .)Lin, 1996:243ترکیبی از روشهاي
مستقیم و غیرمستقیم پایه و اساس انرژي ارتش است .سونتزو اشاره میکند که انرژي
کافی ارتش از تصمیمات سازنده و فریبهاي موفقیتآمیز ناشی میشود .سونتزو بر
طبیعت روانی سرباز در میدان جنگ تأکید دارد که با تمرکز بر دو مسئله به حفظ انرژي
کافی سرباز کمک میکند ،براي حفظ انرژي و توان سربازان تصمیمات اتخاذ شده توسط
فرمانده با تغییر شرایط نبرد هم باید ترغیب کننده باشند و چنانچه دستورات فرمانده با
توجه به تغییرات میدان نبرد کارایی خود را از دست بدهند در این صورت فرصتها نیز از
دست میروند ،اگر فرمانده در تصمیمگیريها شتابزده عمل کند روحیهي سربازان
ناشکیبا به خاطر نگرانی و عدم آگاهی تضعیف میشود .همچنین چنانچه فرمانده براي
اقدامی مناسب در زمانی کوتاه توانا نباشد در موقعیتهاي مختلف شرایط جدیدي به
جهت وفاداري ،زمان و تعداد سربازان ممکن است بهوجود بیاید که حجم سنگینی از
محاسبات و توافقات را با توجه به شرایط میدان نبرد به دنبال خواهد داشت .در چنین
شرایطی سربازان تحت تأثیر احساسات منفی همچون ترحم ،وحشت ،دستپاچگی و
خستگی به دلیل کمبود انرژي و نبود خطمشی براي ادامه مبارزه قرار میگیرند .عالوه بر
این سربازان زمانی پرانرژي میشوند که دشمن گول حرکات فریبکارانهي آنها را بخورد.
براي فریب فرمانده سربازان بایستی ضعیف ،نامنظم و ترسو ظاهر شوند هرچند چنین
نباشند ،چنین جنبشهاي فریبنده حس موفقیت را به سربازان القاء میکند بهویژه
هنگامیکه فریب مؤثر واقع شود و دشمن در آخرین لحظه سردرگم شود .بنابراین احساس
موفقیت میتواند منبع دیگري از انرژي را براي ارتش به ارمغان آورد .پروفسور وو جیوالن
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نیز معتقد است که :باالترین سطح انرژي و توان کل ارتش از قدرت فرمانده در
تصمیمگیري ،تجزیه و تحلیل مسائل و کاربرد مناسب مهارتهاي فریبکارانه تأمین
میگردد). (Jiulong, 1996:80
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نقاط ضعف و قوت دشمن
طبق گفتهي ژنرال سونتزو :افراد ارتشی که زودتر در میدان جنگ حضور یافته و
منتظر دشمن میمانند براي نبرد داراي انرژي بوده و ارتشی که دیرتر به میدان نبرد برسد
باعجله و خسته وارد میدان مبارزه میشود؛ بنابراین مبارز و جنگاور هوشمند خواستهاش
را به دشمن تحمیل کرده (دشمن را به مـیدان مطلوب خود و کمینگاه منـاسـب وارد
مینماید) و درعینحال مطیع خواستههاي او نمیگردد ،دشمن را با تحریم و فشار مجبور
به توافق کرده و با وارد آوردن خسارت از پیشروي او جلوگیري میکند.
چنانچه دشمن در آسایش باشد اسباب آزار و اذیت او را فراهم آورده ،اگر توشه
غذایی خوبی داشته باشد او را به گرسنگی سوق داده و چنانچه بیسروصدا اردو زده باشد
او را مجبور به حرکت نمایید .به مناطقی که دشمن با شتاب قصد دفاع دارد حضور یافته و
بهسرعت به سمت مکانهایی حرکت کنید که انتظار حضورتان را ندارد ،در مکانهاي
خالی از دشمن بدون نگرانی پیشروي کرده و به مکانهاي بیدفاع حمله کرده و به
پیروزي دست بیابید .براي باال بردن امنیت دفاع نیز مکانهایی را انتخاب کنید که حمله به
آنها امکانپذیر نباشد .ازاینرو میتوان اظهار داشت که فرماندهی در حمله با مهارت
است که دشمن او به دفاع آگاهی نداشته و همچنین فرماندهی در دفاع ماهر است که
دشمن او در حمله بیاستعداد باشد.
بهواسطهي هنر خدایی و رموز و تیزبینی ،نامرئی و ناشنوا بودن را آموخته؛ بنابراین
سرنوشت دشمن در دستان ماست .بااطالع از نقاط ضعف دشمن میتوان پرقدرت ظاهر
شده و پیشروي کرده و داشتن سرعت عمل بیشتر نسبت به دشمن آسودگی و دنبال نشدن
توسط دشمن را به همراه دارد .براي به مبارزه طلبیدن دشمن باید او را درگیر جنگ کرده،
راحتی را از او گرفته و با حمله او را مجبور به ترک پناهگاه اعم از استحکامات مرتفع یا
سنگر کنیم .براي مبارزه نکردن و منصرف کردن دشمن از جنگ حتی اگر مسیر قرارگاه
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براي دشمن بسیار با اهمیت باشد باید موانع متفاوتی را بر سر راه دشمن براي جلوگیري
از جنگ قرار دهیم.
بااطالع از تاکتیکهاي دشمن و در دسترس نبودن میتوان نیروها را متمرکز نماییم
درحالیکه دشمن در حال تقسیم نیرو است .ازاینرو ارتش منسجمی را سازماندهی
میکنیم درحالیکه دشمن در حال تقسیمبنديهاي کوچکتر ارتش است ،بنابراین با قواي
متحد در برابر قواي غیرمنسجم و چندبخشی روبهرو هستیم و ارتش بزرگی را در برابر
تعداد افراد اندک دشمن داریم ،بااینوجود با نیروي برتر به دشمن با نیروي کمتر حملهور
شده و او را در شرایط سختی قرار میدهیم.
منطقهي جنگ نباید براي دشمن مشخص باشد تا براي آمادهسازي در مقابل حملهي
احتمالی مجبور به تقسیمبندي ارتش در نقاط مختلف شود که در این صورت در هر منطقه
با افراد اندکی مواجه بوده و پیروزي آسانتر به دست میآید .با تقویت نیروهاي جلویی،
نیروهاي عقب تضعیف میشوند و با تقویت نیروهاي عقبی ،نیروي جلویی تضعیف شده
و با تقویت جناح چپ ،جناح راست تضعیف شده و با تقویت جناح راست؛ جناح چپ
تضعیف میگردد و چنانچه سعی بر تقویت چهار طرف باشد تضعیف بر همه طرف
حکمفرما خواهد شد.
نقاط ضعف حکایت از آمادهسازي براي حملهي احتمالی داشته و نقاط قدرت از
مجبور کردن دشمن براي آمادهسازي در برابر حمالت احتمالی نشأت میگیرد؛ بنابراین
مشخص بودن زمان و مکان مبارزهي احتمالی موجب تمرکز قوا براي دفاع در آن نواحی
میشود ،درحالیکه مشخص نبودن زمان و مکان موجب ناتوانی جناح چپ براي کمک به
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
نیروي جلویی نخواهد بود .هر اندازه بخشهاي دورتر ارتش بیشتر باشند نیروهاي موجود
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در مسافتهاي کمتر از یک کیلومتر از هم جدا شده و حتی بخشهاي نزدیکتر نیز تا
چندین کیلومتر از هم مجزا میگردند.
بر اساس سنجش سونتزو تعداد بیشتر سربازان یوته بوده که با سنجش همهجانبه
پیروزي را به ارمغان آورد .درصورتیکه تعداد افراد دشمن بیشتر باشند از جنگ خودداري
کرده و از برنامهها و احتمال پیروزي او نیز مطلع گردید .او را تحریک کرده و اصول
فعالیت یا منفعل بودنش را آموخته و براي یافتن نقاط ضعف و آسیبپذیري او را مجبور
به فعالیت نمایید .ارتش حریف را بهدقت با خود مقایسه کرده تا نقاط ضعف و قوتش بر
شما هویدا گردد.
بهترین و عالیترین اقدام تاکتیکی ،مخفی نمودن اقدامات تاکتیکی بر دشمن است تا
از اقدامات جاسوسی ،دسیسه و طرحهاي زیرکانه آنان در امان بمانید (درک پیروزي از این
روش بر همگان آشکار نیست) .سونتزو معتقد است که همگان قادر به درک تاکتیکها
هستند ولی کسی قادر به درک پیروزي حاصل از بهکارگیري استراتژي نیست .بهکارگیري
دوبارهي تاکتیکهاي پیروزي در چند نبرد جایز نیست ،امـا میتوان روشها را با توجه به
موقعیتهاي بینهایت مختلف موجود بهصورت قانونمند دوباره استفاده کرد.
اقدامات و آرایشهاي نظامی همچون جریان آبی هستند که بهسرعت از سراشیبیها به
سمت پایین در جریان است .بنابراین در جنگ از قوتها گریزان و بر ضعف و کاستیها
حملهور شوید .آب بر اساس مسیري که از آن جریان مییابد شکل میگیرد و همچنین
اقدامات سربازان براي پیروزي نیز مبتنی بر تاکتیکهاي دشمن است؛ بنابراین ازآنجاییکه
آب شکل پایداري را در مسیرهاي مختلف ندارد شرایط جنگ نیز همواره ثابت و پایدار
نیست .فرماندهاي که با توجه به حریف به اصالح تاکتیکها پرداخته و در جنگ پیروز
میشود و آدمی آسمانی و بهشتی است .پنج عنصر (آب ،آتش ،چوب ،فلز و زمین) همیشه
به یک اندازه بر دیگري برتري نداشته و چهار فصل تأثیراتی را بر آنها میگذارد ،چنانچه
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روزهاي کوتاه و بلند وجود داشته و ماه دورهي زوال و طلوع دارد (جنگ نیز چنین است
شرایط و احوال ثابتی ندارد پس میبایست عوامل و متغیرات فراوانی را در آن لحاظ کرد).

جمعبندی
در این فصل سونتزو بر روشهاي دفاع و حملهي مؤثر به دشمن با بهرهگیري از
نقاط ضعف و قوت دشمن تأکید دارد .سونتزو استدالل میکند که استراتژيهاي کلی
دولت باید بهصورت فعاالنه و تاکتیکهاي خاص باید بهصورت واکنشی باشند .از آنجایی
جنگ نوعی بازي فریبکارانه است ،بنابراین سونتزو به تفکیک استراتژي و تاکتیکهاي
کلی جنگ معتقد است .دولت باید اهداف ملی روشنی را وضع کرده و برنامههایی امکان-
پذیر براي رسیدن به آنها را تدارک ببیند ،استراتژيهاي کلی هرگز نباید از بین بروند و
تحت تأثیر خواستههاي کشورهاي دیگر قرار بگیرند .تاکتیکهاي سونتزو رفتار و شرایط
دشمن را مورد هدف قرار میدهند .برنامههاي تاکتیکی سونتزو براي تبدیل نقاط ضعف
دشمن به نقاط قوت و بینظم کردن فعالیت دشمن تا مجبور به تغییر برنامههایش شود.
پروفسور وو جیوالن نتیجه میگیرد که :براي آزردن دشمن برنامههایش را آشفته سازید و
اقداماتش را هدایت کرده تاکتیکها را بر اساس شرایط دشمن و نه طبق برنامههاي
مطلوب خود عملی سازید و بااینحال این به معناي دنبال کردن دشمن نیست .همهي
تاکتیکهاي واکنشی باید در جهت کمک به اهداف واضح و بزرگ ما باشند (Jiulong,

) .1996:80استاد چنلین همچنین اشاره میکند که :استراتژيهاي بزرگ باید در توان و
تاکتیکهاي کوچکتر در میدان جنگ استفاده میشوند (.)Lin, 1996:243
سونتزو روشهاي مؤثر واقع شدن دفاع و تهاجم را شناسایی میکند .در اینجا این
سؤال مطرح میشود که آیا مکانهاي بیدفاع یا غیرقابل تسخیر لزوماً پراهمیت نیز هستند؟
دشمن ممکن است بعضی از نقاط بدون اهمیت را بدون دفاع بگذارد .مناطق غیرقابل
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تسخیر با زمین مناسب براي دفاع ممکن است ازلحاظ استراتژیک براي دفاع مهم نباشند،
بهعبارتدیگر زمانی که مکانهاي بیدفاع و غیرقابل تسخیر نیز بهعنوان مکانهاي نبرد
براي حمله و دفاع مهم و قابل توجه باشند ،دفاع و تهاجم بر اساس آموزههاي سونتزو
مؤثر و معنادار میشود .ممکن است که دشمن از مکانهاي مهمتر دفاع کند و مکانهاي
غیرقابل تسخیر براي ما مهم نباشند .بااینحال روشهایی براي به حرکت درآوردن و
فریب دشمن وجود دارد ،همواره به فریب دادن دشمن مشغول باشید ،تظاهر به بینظمی
کرده و او را سرکوب کنید ،اگر دشمن از هر لحاظ ایمن است ،آمادهي رویارویی با او
باشید ،اگر او قدرت برتر است ،از او دوري کنید .اگر عصبانی است ،او را تحریک کنید.
تظاهر به ضعف کنید تا به قدرتش مغرور گردد ،اگر به دنبال استراحت است ،آرامش را از
او بگیرید ،اگر نیروهایش متحد هستند ،بین آنها تفرقه بیندازید (.)Sun Tzu, 2009:21
در شرایطی که دشمن فاقد مواد غذایی است ،میتوان تدارکاتی را در جاهاي دیگر
براي فریب دشمن قرارداد تا مناطق مهماش بدون دفاع باقی بمانند .همچنین میتوان
اطالعات نادرست پخش کرد مبنی بر اینکه بعضی از نقاط که بهراحتی قابل دفاع هستند
را با اهمیت جلوه داد چون مواد غذایی در آنجا ذخیره شدهاند .دشمن با حمله بهموقعیت
جغرافیایی غیرقابل تسخیر مذکور خسته شده و درنتیجه مناطق مهم ایمن خواهند ماند،
براي اطمینان از ممکن بودن تاکتیکها سونتزو به محرمانه نگه داشتن طرحهاي نظامی
قبل از اجراي موفقیتآمیز آنها تأکید دارد .در سطح تاکتیکی روند مؤثر ساختن دفاع و
تهاجم متشکل از سه مرحله است:
 تثبیت اهداف تاکتیکی؛
 اجراي اقدامات فریبنده براي تحریک دشمن؛
 حمله به مکانهاي بیدفاع و دفاع از مناطق غیرقابل تسخیر؛
تمام عملیات با انتشار کمترین جزئیات در مورد مسائلی همچون تعداد و نوع
سالحهاي آماده ،مسیرها ،برنامهي زمانی ،فاصله ،اطالعات شخصی در مورد فرمانده و
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طراحی تاکتیکهاي جنگی ممکن است از بین بروند .درعینحال معیار محرمانه بودن
ازنظر سونتزو هیچ نگفتن نیست بلکه منظورش دادن اطالعات نادرست است .بهترین راه
براي مخفی نگه داشتن تفکرات معطوف کردن دشمن به مسیري اشتباه و گیج نمودن او با
فریبکاريهاي متناقض ،تقلبی و خودسرانه است .ضعف؛ ناشی از آمادگی در برابر حمالت
احتمالی و قدرت؛ ناشی از مجبور کردن دشمن براي آماده شدن در برابر ماست ( Sun

 .)Tzu, 2009:22نتیجهگیري پروفسور وو جیوالن این است که :سونتزو معتقد بود که
میتوان نقاط ضعف دشمن و نقاط قوت خودمان را ایجاد نمود ).(Jiulong, 1996:102
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 تمرین (مانور) نظامی:فصل هفتم
)Maneuvering on Army(
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اهمیت تمرین نظامی
طبق باور سونتزو :در جنگ فرمانده از فرمانروا دستور میگیرد و با جمعآوري ارتش
و متمرکز کردن قوا باید بخشهاي مختلف ارتش را قبل از اردو زدن ترکیب کرده و
هماهنگ نمود .با استفاده از تمرینات نظامی تاکتیـکی که کار بسـیار سخـتی اسـت
میتوان ارتش را در مسیر مستقیم هدایت نموده و به دستاوردهاي مهمی دست یافت.
فرمانده براي فریب دادن و راحت شدن از خطر دشمن هرچند دیرتر از او دستبهکار شده
باشد بااینحال براي زودتر به هدف رسیدن باید تدبیري اندیشیده و از دانش و مهارت
جنگاوري براي منحرف ساختن دشمن نهایت استفاده را ببرد.
انجام مانور و تمرینات نظامی براي ارتش بسیار سودمند است ،1هرچند براي ارتش
نامنظم و نامجهز بسیار خطرناک میباشند .به حرکت درآوردن ارتش مجهز (ارتشهاي
زرهی و سنگین) براي کسب موفقیت شانس زود رسیدن را از ارتش میگیرد .از طرف
دیگر اعزام غیرهدفمندانهي ارتش چابک (نیروهاي چابک و سبک) نیز منجر به از دست
دادن آذوقه و مهمات میشود.
چنانچه فرماندهاي سربازان را به مرتب کردن وسایل و نیروها به حرکت بدون وقفه و
شبانهروزي و پیمودن کیلومترها مسافت تکراري براي دستیابی به منافع مجبور نماید در
هر صورت سپاه را به نابودي خواهند کشاند ،بنابراین افراد قدرتمند در جلوي ارتش و
افراد ضعیفتر در عقب ارتش قرار گرفته و تنها یکدهم ارتش به مقصد خواهند رسید.
چنانچه براي سبقت گرفتن از دشمن حرکت پنجاه کیلومتري داشته باشید ،نیروهاي
جلویی ارتش را از دستداده و تنها نیمی از ارتش به هدف دست مییابند .اگر سی
 0جنگ مانوري یا به تعبیر لوتواک :استراتژي عملیاتی مانور نسبی نبردي است که در آن عنصر مانور بر عنصر رزم
برتري دارد و در آن بهجاي قرارگیري حداکثر توان در برابر حداکثر توان دشمن و انهدام حداکثر توان دشمن و انهدام
حداکثر نیروهاي او ،بر انعطاف و انهدام سیستماتیک تأکید میشود.
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کیلومتر را با هدف مشابه طی کنید ،دوسوم ارتش به هدف دست خواهند یافت .از دست
دادن مهمات ،تدارکات و تجهیزات منجر به نابودي سپاه میگردد.
اتحاد با کشورهاي مجاور بدون آشنایی با اهداف ،اقدامات ،راهبردها ،تدابیر و
طرحهاي آنان امکانپذیر نیست .به حرکت درآوردن ارتش جزء با آشنایی با موقعیتهاي
کشور همسایه (کوهها و جنگلها ،مشکالت و سرعت عمل ،باتالق و مردابها)
امکانپذیر نیست ،محاسبهي منافع طبیعی تنها با راهنماي محلی ممکن میگردد (اعمال
فریب به پیروزي در جنگ میانجامد).
با توجه به شرایط کسب مزیت و سود لشکر را متمرکز یا تقسیم نمایید .همچون باد
سریع ،همچون جنگل متراکم و پایدار ،همچون آتش حملهور و غارتگر و همچون کوه
پایدار باشید .برنامهها و طرحهاي عملیاتی را همچون شب مخفی و غیرقابل نفوذ نگه
داشته و در حمله همچون صاعقه سرعت عمل داشته باشید .موقع غارت کشور غنائم را
بین افراد تقسیم کرده و موقع تسخیر کشور آن را به چند بخش تقسیم کنید تا نیروي
نظامی از آن بهرهمند گردند .قبل از حرکت و لشکرکشی تفکر و تعمق کنید.1
در کتاب مدیریت ارتش آمده است که در میدان جنگ طبل و نقارهها بیشتر از سخنان
به گوش رسیده و همچنین اشیاء به خاطر وجود پرچمهاي کوچک و بزرگ نیز دیـده
نمیشوند .طبل و نقارهها و پرچمهاي کوچک و بزرگ توجه ارتش حریف را به یک نقطه
معطوف میکنند .سپاه متشکل از ارتش متحد یکپارچهاي است ،بنابراین پیشروي افراد
شجاع و عقبنشینی افراد ترسو بهتنهایی امکانپذیر نیست و تنها با داشتن مهارت در
ادارهي کل افراد ارتش میسر میگردد.
1

پیروزي نصیب ارتشی میشود که از هنر فریب و حیله جنگی بهره ببرد که اینیک مهارت مانور و تمرین نظامی
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براي هدایت ارتش در جنگ شبانه از طبل و عالمت آتش و در روز از پرچم و عالئم
استفاده کنید .امکان دارد روحیهي کل ارتش تضعیف شده و فرمانده کل نیز حضور ذهن
نداشته باشد .روحیهي سربازان در صبح بسیار عالی است ،در ظهر احساس خستگی و
ضعف بر آنها غالب میگردد و شامگاهان فقط به فکر برگشتن به اردوگاه و خانه هستند،
بنابراین فرماندهي باهوش در صبحگاهان که روحیهي سربازان خوب است از حمله
خودداري کرده و موقع عصر حمله میکند که همگان خسته بوده و به فکر برگشت به
اردوگاه هستند.
این نکته ازجمله مهارتهاي شناخت خلقوخوي افراد است ،مهارت خودداري نفس
و خون سردي ایجاب میکند که آرام و منظم بوده و منتظر بینظمی و اغتشاش در سپاه
دشمن بمانید .مهارت حفظ قوا نیز ایجاب میکند که به هدف دستیابید درحالیکه دشمن
هنوز در کشاکش رسیدن به هدف است ،در کمال آرامش منتظر بمانید درحالیکه دشمن
در حال دستوپنجه نرم کردن با مشکالت است ،بهخوبی تغذیه کنید درحالیکه دشمن
گرسنه باشد .مهارت شناخت شرایط نیز ایجاب میکند که از جنگ با ارتشی که پرچمهاي
برافراشته داشته خودداري کرده و از حمله به ارتشی که در کمال آرامش و اعتمادبهنفس
است نیز خودداري گردد .طبق اصول نظامی از پیشروي بهسوي ارتشی که در سراشیبی و
موقعیت استراتژیک است و از جنگ با ارتشی که پشت به کوه و در سرازیري است نیز
خودداري نمایید.
دشمنی که گریخته را تعقیب نکرده و از حمله به ارتشی که سربازان از روحیهي
خوبی برخوردارند نیز خودداري کنید .فریب حیلههاي دشمن را نخورده و مانع ارتشی که
قصد برگشت به کشورش دارد نشوید ،هنر جنگ در این است که همیشه براي دشمن
محاصره شده یک راه فرار باقی گذاشته و بر دشمن شکست خورده نیز چندان سخت
نگیرید ،زیرا چنین دشمنی تا آخرین نفس خواهد جنگید.
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جمعبندی
در این فصل اصول سونتزو با توجه به تغییر جایگاه بین حمله و دفاع معرفی
میگردند .فاصله بهعنوان معیاري براي انتخاب هدف در نظر گرفته شده است .سپس
«هفت باید» و «ده نباید» در ادامه آمده است .سونتزو نادیده گرفتن فاصله در انتخاب
مکان هدف براي حمله را مورد انتقاد قرار میدهد ،خطر از دست دادن توشه و تدارکات
ناشی از حمله از راه دور سونتزو را بسیار نگران میکند .عالوه بر این بر اساس دالیلی
همیشه حمله به هدفی دور خطراتی احتمالی را به دنبال دارد؛ زیرا نمیتوان به اتحاد گروه
اعتماد کرد زمانی که ارتش ناتوان است و احتمال گرفتار شدن در محیطی ناآشنا وجود
دارد که یافتن مسیر در قلمرو دشمن را نیز مشکل خواهد کرد .استراتژي بهتر این است که
بهجاي حملهي سنگین بهآرامی به خاک دشمن حمله کند ،زیرا تضمینکنندهي شعاع
کوتاهتر حمله براي حفظ انباشتهي غذایی ارتش و قدرت حمله است .همچنین حمله به
هدفی نزدیک باید همراه با کشتار و تخریب باشد .بهطور خالصه سونتزو موافق هدف
نزدیک و حمالت سریع و قاطع است .سونتزو ارائه دهندهي هفده اصل شامل «هفت
باید» و «ده نباید» براي تغییر جایگاه بین حمله و دفاع است .هفت کاري که عمدي و با
تفکر میتوان انجام داد شامل موارد زیر است که بهعنوان «هفت باید» برشمرده شدهاند:
 .1حمله نکردن هنگامیکه دشمن مشتاق به جنگ است؛
 .2حمله به دشمن زمانی که تنبل بوده و تمایل به عقبنشینی دارد؛
 .3منتظر ماندن براي ایجاد بینظمی در میان دشمنی با نیروهایی منظم؛
 .4انتظار درگیري در میان سربازان آرام دشمن؛
 .2نزدیک شدن به هدف درحالیکه دشمن هنوز از آن دور است؛
 .6با صبوري منتظر حملهي دشمنی ستیزهجو بودن؛
 .7انتظار براي گرسنه شدن سربازان دشمن درحالیکه بهخوبـی تغـذیه شدهاند؛
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ده کاري که نباید انجام داد بهشرح ذیل میباشند:
 .1متوقف نساختن دشمنی که تشکیالت منظم و متحدي دارد؛
 .2حمله نکردن به دشمنی که در آرامش و اعتمادبهنفس آرایش جنگی دارند؛
 .3با مشکل پیشروي نکردن در برابر دشمن؛
 .4جنگ نکردن با دشمنی که رو به انحطاط است؛
 .2دنبال نکردن دشمنی که تظاهر به شکست میکند؛
 .6حمله نکردن به سربازانی با سالحهاي برنده؛
 .7فریب توطئههاي دشمن را نخوردن؛
 .3تعقیب نکردن دشمنی که مشتاق عقبنشینی است؛
 .9موقع احاطه شدن دشمن با دیوار دفاعی شهر ،یک طرف را باز بگذارید؛
 .11دشمن از جان گذشته را بیشازحد تحتفشار نگذارید؛
این هفده اصل منطبق با اصول ذکر شده در فصلهاي قبلی میباشند .براي مثال در
صورت بستن تمام راههاي اطرف دشمن ،دشمن به مقاومت تا پایان جنگ تحریک شده
درنتیجه افزایش تلفات را در هر دو طرف خواهیم داشت که مغایر با اصل «حداقل
تخریب و کشتار» است .درحالیکه با باز گذاشتن یکراه تمام تمرکز دشمن براي فرار به
آن سمت معطوف شده و آسانتر میتوان پی برد که دشمن از کدام مسیر قصد فرار دارد تا
سربازان خسته و ترسان را به دام انداخت .هنگامیکه دشمن از دیوار دفاعی شهر میگریزد
پناهگاهی نداشته و قادر به دفاع نیست پس بهاحتمال زیاد تسلیم میشود .حتی اگر دشمن
به مقاومت ادامه دهد آسانتر میتوان آنها را از بین برد ،زیرا احساس امنیت خود را به
خاطر وجود دیوار دفاعی از دست میدهند.
پروفسور لیو لینگ و وو زوبین معتقدند که :فرضیههاي امروزي ارتش تـفکرات
عـاقالنهي سونتزو را دست کم میگیرند مبنی بر اینکه با از دست رفتن روحیهي ارتش
فرماندهي کل ارتش نیز حضور ذهن خود را از دست میدهد و تمام توجه معطوف به
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سالح و فناوري شده است ( .)Ling & Xubin, 1995:420این دو معتقدند که :فرمانده-
ي خوب نهتنها باید قادر به مقابله با دشمن قوي و حمله به نقاط ضعفش باشد بلکه قادر
به پیروي از قوانین انتخاب هدف ،انتخاب زمان و مقایسهي هر دو طرف باشد .اصولی
چون نظم و آرامش ،منتظر ماندن براي اختالل و آشوب در میان دشمن ،با صبوري منتظر
ماندن درحالیکه دشمن در کشمکش و ستیزه است ،بهخوبی تغذیه کردن درحالیکه
دشمن گرسنه است دربردارندهي مالحظات سونتزو در مورد تأثیر حالت روانی دشمن
درنتیجهي جنگ است (.)Ling & Xubin, 1995:420
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انواع تاکتیک
در جنگ فرمانده دستورات را از رهبر گرفته ،سپاه را جمعآوري کرده و قوا را متمرکز
مینماید .در زمین دشوار اردو نزنید و پیمانیها را در مناطقی با جادههاي متقاطع انجام
دهید ،در مناطق بسیار جدا افتاده درنگ نکنید ،در موقعیت محاصره به حیله پناه برده و در
زمین مرگبار نیز با تمام قوا حمله کنید ،جادههایی هست که نباید پیموده شوند ،به
ارتشهایی نباید حمله شود ،شهرهایی است که نباید به محاصره درآورد ،در موقعیتهایی
نباید ستیزه کرد و از دستورات حاکمانی نباید اطاعت نمود.
فرماندهانی در ادارهي ارتش توانا هستند که به منافع تاکتیکهاي متنوع آشنایی داشته
باشند .آنانی که قادر به درک این موضوع نیستند هرچند که آشنا با قواعد سازماندهی
کشور باشند در عملی کردن این قواعد ناتوان خواهند بود .دانشآموختهي هنر جنگ که
مهارت و هنر جنگی براي برنامههاي متنوع نداشته باشد چنانچه آشنا با پنج اصل مزیت
باشد در استفاده از افراد ارتش توانا نخواهد بود .بنابراین فرماندهي عاقل بایستی توجه به
منافع و ضرر جنگ را در راستاي برنامههاي خود قرار دهد .اگر براي عملی شدن
برنامههاي مورد انتظار تالش صورت گیرد موفقیت برنامهها حتمی خواهد شد .از طرف
دیگر چنانچه در خالل مشکالت آماده به غنیمت شمردن فرصت براي دستیابی به منافع
باشیم در این صورت از گرفتاري نجات خواهیم یافت .بر فرماندهان دشمن خسارت وارد
کرده ،براي آنان دردسر ایجاد کرده ،دائماً آنها را درگیر مشکالت ساخته ،حیله و فریب
اعمال کرده و آنها را مجبور به حملهي شتابزده به هر نقطهاي کنید.
هنر جنگ درصدد آموزش این مطلب است که امیدوار نباشید دشمن حمله نکند بلکه
آمادهي رویارویی با او بوده ،احتمال حمله نکردن دشمن را کنار گذاشته و این حقیقت را
بپذیریم که موقعیت خود را در برابر حمله ایمن سازیم(رعایت همهجانبه اصول پدافندي و
امر دفاع مقدم بر حمله میباشد).
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پنج ویژگی شخصیتی خطرناک فرمانده عبارتاند از:
 .1نترس بودن که منجر به نابودي میشود؛
 .2بزدلی که منجر به اسارت میشود؛
 .3زودجوش و عصبانی بودن که توهین دشمن و برانگیختگی فرمانده را در پی
دارد؛
 .4به دنبال کسب افتخار بودن که موجب شرمندگی میشود؛
 .2بیشازحد نگران افراد بودن که موجب نگرانی فرمانده شده و مشکلآفرین
است.
این پنج ویژگی فرمانده سلوک و رفتار اخالقی جنگ را زیر سؤال میبرد ،دلیل
سرنگون شدن ارتش و کشته شدن فرمانده را میتوان در این پنج مورد یافت که جاي بسی
تعمق و تغییر رفتار از جانب برخی فرماندهان بیتجربه را دارد.

جمعبندی
در این فصل سونتزو روشهایی را براي ارزیابی وضعیـت دشمـن در پاسـخ به
تاکتیکهاي مختلف توسعهیافته معرفی میکند .او همچنین درک خردمندانهاش را در رابطه
با احتمال جنگ ارائه مینماید .در نهایت پنج اشتباه خطرناک احتمالی برشمرده شدهاند.
سونتزو براي آماده کردن طرحی جامع از وضعیت دشمن قبل از جنگ ارزش ویژهاي
قائل شده است ،تحت این فرض که فرمانده میتواند دستورات را از پادشاه دریافت کرده،
سپاهش را جمعآوري کرده و قوایش را متمرکز نماید .سونتزو پنج وضعیت معمول را
مطرح میکند که عبارتاند از:
 .1منطقه دشوار ،اشاره به مکانهاي ناهموار و جنگلی؛
 .2منطقه متقاطع ،اشاره به مکان مناسب حملونقل؛
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 .3منطقه دور افتاده ،اشاره به مکانهاي باریک و پر پیچ و خم که دشمن با تعداد
کمی نیرو میتواند بهراحتی از آن دفاع کند؛
 .4منطقه محاصره از فریب استفاده کرده؛
 .2منطقه از جان گذشته ،اشاره به مکانهایی که فرار در آن غیرممکن است؛
بنابراین سونتزو تأکید ویژهاي به در نظر گرفتن مزایا و معایب جنگ قبل از جنگ
دارد .در مقایسه با فرض بسیاري از لیبرالها که مردم معموالً در تصمیمگیريها منطقی
هستند سونتزو بر این باور است که مردم بهخصوص در تصمیمگیريهاي مهم برخورد
منطقی ندارند ،این باور سونتزو نظریهي جنگی اوست که به فرماندهان توصیهي
آمادهباش براي بدترین موقعیتها صرفنظر از انتخابهاي واقعی دشمن میدهد .او در
مورد منطقیترین انتخاب (بر اساس تحلیل هزینه ـ فایده) توسط دشمن ،معاهدات صلح
با کشورهاي متخاصم یا استفاده از واسطههاي بینالمللی در کشمکشها نظري نمیدهد از
دیدگاه او اتحاد واقعی کشور تنها در ارتـش خالصـه میشود .اصل «کمک به خود» متکی
بر ایدهي توازن قدرت و افکار عمومی به اصل «بدترین وضعیت» توسعهیافته است.
آموزههاي سونتزو براي هر دو سپاه در جنگ کاربرد دارند؛ بنابراین قبل از اجراي اصول
و روشها در مورد دشمن باید از سودمند بودنمان براي دشمن جلوگیري کنیم.
فرمانده باید ضعف ذاتی شخصیت و خلقوخوي خود را قبل از طرحریزي براي سوء
استفاده از نقاط ضعف فرماندهي دشمن از بین ببرد .بهعبارتدیگر فرمانده واجد شرایط (با
استانداردهاي سونتزو) باید محتاط ،شجاع ،خونسرد ،سرسخت بوده و مغرور نگردد.
احتیاط کردن موجب اجتناب از برخی اقدامات مخرب ارتش میشود و شجاعت ،سربازان
را تحت تأثیر قرار میدهد که تا پایان جنگ مبارزه کرده و اسیر نشوند .خونسردي ،موجب
قابلیت فرمان دادن حتی تحتفشار یا توهین میشود ،سرسختی موجب حفظ انسجام
سربازان حتی تحت سختترین شرایط میشود ،مغرور نبودن نیز باعث میشود که فرمانده
از دستیابی به افتخارات شخصی موقع قربانی شدن در جهت منافع ملی دست بکشد .به

www.omideiran.ir

www.irebooks.com

فصل هشتم  :تنوع در تاکتیک

www.irtanin.com
70

اعتقاد پروفسور وو جیوالن :فرماندهاي بدون این پنج ویژگی در جنگ محکومبه شکست
است (.)Jiulong, 1996:120
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جنگ در محیطهای مختلف
بر اساس گفتهي سونتزو :براي اردو زدن ارتش و مشاهدهي عالئم دشمن بیدرنگ
کوهستانها را رها و در مجاورت درهها مستقر شوید ،در ارتفاعات به سمت آفتاب اردو
زده و در کوهها از جنگ در سراشیبیها خودداري کرده و با عبور از رودخانه از آن فاصله
بگیرید .هنگامیکه نیروي مهاجم قصد عبور از رودخانه دارد در میانهي رود به مقابله با آن
نروید و اجازه دهید نیمی از ارتش از آب بگذرد سپس به آنها حمله کنید؛ چنانچه قصد
جنگ دارید با دشمن در نزدیکی رودخانه مقابله نکنید.
در جنگ رودخانهاي قایقها را باالتر از دشمن و به سمت آفتاب لنگر انداخته و براي
رویارویی با دشمن به سمت باالي جریان آب حرکت نکنید .بدون معطلی از مرداب و
تاالب عبور کرده و چنانچه مجبور به جنگ باشید بایستی آب و علفزار در اطراف و انبوه
درختان پشت سرتان باشد .در مناطق خشک و مسطح موقعیت قابل دسترسی را انتخاب
نمایید که زمین مرتفع در سمت راست و در عقب ارتش قرار گیرد بهطوريکه جلو (خط
مقدم) در خطر و پشت سر (عقبه جبهه) ایمن باشد .چهار آموزهي سودمند دانش نظامی
فوق موجب پیروزي امپراتور زرد سلسلهي چینی بر چهار فرمانرواي حاکم گردید.
تمامی ارتشها زمین مرتفع را به زمین پست و مناطق آفتابی را به تاریکی و سایه
ترجیح میدهند .محافظت از افراد و اردو زدن در زمینهاي سخت سربازان را از هر نوع
بیماري در امان نگه داشته و پیروزي را نصیب آنان میکند .در تپه و سواحل رود به سمت
آفتاب و در سراشیبی مستقر شده تا سریعاً به نفع افراد عمل کرده و از منافع و مزایاي
محیط طبیعی بهرهمند گردید .اگر در نتیجهي بارانهاي سنگین ییالقی قسمت کمعمق
رودخانه خروشان گردد تا فروکش و برگشتن رودخانه به حالت عادي صبر نمایید .از
نزدیکی به صخرههاي مرتفع و شیبدار ،چالههاي عمیق ،مکانهاي سربسته ،بیشهزارهاي
انبوه ،باتالقها و مکانهایی با شکافهاي عمیق خودداري نمایید .با دور شدن از این
مکانها دشمن را نزدیک چنین مکانهایی آورده بهگونهاي که عقب ارتش به سمت آنها
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باشد (در جبهه عقبه از موانعی همچون کوهها استفاده گردد) .چنانچه در نزدیکی اردوگاه،
تپه ،تاالب ،نیزار و علفزار یا جنگلهایی با انبوه بوتهها وجود داشته باشند آنها را بهدقت
مورد بررسی قرار دهید؛ زیرا در چنین مکانهایی جاسوسان و دشمن کمین کرده و به فکر
توطئهچینی میباشند.
موقعی که دشمن در دسترس و آرام است متکی بر مزایاي طبیعی و موقعیت خوب
جغرافیایی است و موقعی که منزوي بوده و در تالش براي به راه انداختن جنگ است
مشتاق پیشروي و موضع مناسب است .چنانچه مکان اردوگاه در دسترس باشد حاکی از
وسوسه نمودن حریف است ،حرکت درختان جنگل نشانهاي از پیشروي دشمن بوده و
وجود موانع در میان انبوه علفزارها حاکی از توطئهچینی دشمن است ،پرواز بیشمار
پرندگان نشانهاي از کمین کردن دشمن و متوحش شدن حیوانات نیز وقوع حملهاي
ناگهانی را خبر میدهند ،بلند شدن گرد و خاک در ارتفاعات حاکی از پیشروي ارابهها و
در مجاورت زمین و در سطح وسیع حاکی از نزدیک شدن پیادهنظام است ،بلند شدن
نامتعارف گرد و خاک حاکی از جمعآوري هیزم توسط افراد و حرکت پسوپیش تـودهي
خاک نشان اردو زدن دشمن است.
ابراز کلمات فروتنانه و افزایش آمادهسازي حاکی از پیشروي ارتش و گستاخانه سخن
گفتن و وانمود به حمله کردن نیز از عقبنشینی حریف خبر میدهند ،حرکت سریع
ارابههاي سبک در جلوي ارتش حاکی از قصد دشمن براي حمله کردن است ،پیشنهاد
صلح دادن بدون سوگندنامه نشانهاي از توطئهچینی است .سازماندهی و بهصف درآوردن
ارتش حاکی از این است که زمان حیاتی جنگ فرا رسیده است و پیشروي و عقبنشینی
تنی چند از نیروهاي دشمن حاکی از اعمال فریب است ،تکیه دادن سربازان بر نیزهها
نشانی از گرسنگی است و چنانچه ساقیان خود اول آب بنوشند خبري از تشنگی سپاه
است و کسب منافع و عدم تالش براي حفظ آن نیز حاکی از خستگی افراد است.
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جمع شدن پرندگان در هر نقطهاي حاکی از خالی بودن اردوگاه و سر و صدا در شب
دلیلی بر ترس افراد است .وجود اختالل در اردوگاه از عدم اقتدار فرمانده حکایت دارد و
جابجایی پرچم و عالئم نشانهاي از آشفتگی و عصبانی بودن افراد دلیلی بر خستگی آنان
است .زمانی که ارتش اسبها را با غالت تغذیه کرده ،گاوها را براي تغذیه کشته و ظرف
غذا توسط افراد بر آتش گذارده شود همگی دلیلی محکم از عدم برگشت افراد به
چادرهایشان در اردوگاه است ،بنابراین چنین ارتشی مصمم تا پاي جان خواهند جنگید.
زمزمهي افراد در گروههاي کوچک و بیهیجان صحبت کردن خبري از نارضایتی
سربازان و مقامات ارتش بوده و زمینه فرار دست جمعی افراد است ،دادن پاداش
بیشازحد خبري از تمام شدن منابع و تنبیه و مجازات فراوان نیز حاکی از وخامت اوضاع
است ،هیاهوي بسیار و پس از آن ترس میان افراد حاکی از هوش خیلی پایین است و
تعریف و تمجید از سوي فرستادگان حاکی از این است که دشمن خواستار صلح و
آتشبس است .با عصبانیت قدم زدن لشکر خودي درحالیکه براي مدتی طوالنی روبروي
حریف ایستاده ،وارد جنگ نشده و سخنی نمیگوید ازجمله وضعیتهایی است که
هوشیاري و احتیاط کردن در آن شرط عقل است .چنانچه تعداد افراد خودي از افراد
دشمن چندان بیشتر نباشد باز هم کافی است و نباید حملهي مستقیم صورت گیرد،
بنابراین بایستی قواي موجود را متمرکز کرده ،بهدقت دشمن را نظارهگر بوده و تجدید قوا
نمود.
ارتشی که دوراندیش نبوده و دشمن را ضعیف قلمداد کند و از او ارزیابی درستی
ننماید یقیناً اسیر دشمن میشود ،تنبیه نمودن سربازان پیش از اینکه مهر و محبت فرمانده
در دلشان نشسته باشد آنها را نسبت به اطاعت از اوامر دلسرد کرده و فعالیت آنان را
تحت تأثیر قرار میدهد ،همچنین زمانی که وابسته شوند نیز تنبیه کارساز نبوده و مطیع
اوامر نمیگردند ،بنابراین در وهلهي اول باید با احترام و مالطفت با سربازان رفتار شود و
تحت نظم و انضباط مقتدرانهاي اداره گردند .در این صورت پیروزي حتمی نصیب ارتش
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میگردد ،اقتدار همیشگی فرماندهان آموزش دهندهي سربازان نظم و انضباط را بهخوبی
در ارتش جاري میسازد با اعتماد فرمانده به افراد و پافشاري بر اطاعت اوامر دستاوردهاي
دوجانبهاي حاصل میگردد
.
جمعبندی
سونتزو اردوگاه ارتش را با سیستم چهار کاربري هماهنگ کرده است ،در این سیستم
محیط اردوگاه به چهار دسته تقسیم شده که باید روشهاي متفاوتی براي آنها استفاده
نمود:
 در جنگ کوهستانی اردوگاه ارتش باید در باالترین مکانها بهسوي آفتاب باشد.

 در جنگ رودخانه باید تا جاي ممکن از آب دور شد و پس از عبور از رودخانه
با رد شدن نیمی از ارتش حمله کرده و قایقها را بهسوي آفتاب باالتر از دشمن
لنگر میاندازیم.
 در عملیات مرداب ـ نمک زار باید در نزدیکی آب و علفزار اردو زد.

 در عملیات صحرا باید موقعیت قابلدسترس راحتی را اتخاذ کرده که زمین
مرتفع در سمت راست و عقب باشد ،زیرا خطر فقط از سمت جبهه جلو در
کمین است و در قسمت عقبه امنیت برقرار است.
عالوه بر این روشهاي مورد استفاده باید سه اصل را دنبال کرد:
 تمام ارتشها زمین مرتفع را به زمین پست و مکانهاي آفتابی را به مکان تاریک
ترجیح میدهند ( .)Sun Tzu, 2009:33این اصل نشان دهندهي توجه سونتزو
به صفات روانی سربازان است .به عقیدهي سونتزو :احساس امنیت سربازان در
مکانهاي پست از بین میرود؛ زیرا ممکن است احساس کنند دشمن از باال به
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کمین نشسته و همچنین محیط تاریک احساس بدبینی و دلتنگی براي وطن را
در سربازان به وجود میآورد.
 فرمانده باید محل اردوگاه را طبق نظر سربازان انتخاب کند .براي مثال سرباز
ممکن است مایل به زندگی بر زمین سخت باشد تا از بیماري در امان باشد.
ممکن است مایل به زندگی در منطقهاي شیبدار و مرتفع باشد تا بتواند در
مواقع ضروري بهسرعت اقدام نماید و مایل به زندگی به دور از رودخانه باشد
تا از خطر سیالب در امان باشد.
 مکان اردوگاه باید بهدوراز موقعیتهاي خطرناک مانند صخرههاي مرتفع و
شیبدار ،چالههاي عمیق و باریک ،مکانهاي سربسته ،بیشهزارهاي انبوه،
باتالقها و مکانهایی با شکافهاي عمیق باشد .بااینحال چنین مکانهایی باید
بهدقت مورد بررسی و کاوش قرار بگیرند؛ زیرا در چنین مکانهایی دشمن کمین
کرده و جاسوسان خائن(ستون پنجم) به کمین نشستهاند.
به عقیدهي پروفسور وو زوبین :فرمانده باید دو چیز را موقع اردو زدن در نظر بگیرد:
نخست؛ زمانی که از مکانی به مکان دیگر در حرکت است (امنیت ارتش و احساس
سربازان) .دوم؛ ارتش باید در مکان آفتابی و مرتفع جایی که دسترسیها بهراحتی قابل
کنترل باشند اردو بزند .مکانهاي اردو زدن بهتر است پر ثمر و مملو از آرامش باشند تا
افراد بهخوبی استراحت کرده و توشه غذایی دوباره جایگزین گردد ،سونتزو برخی عالئم
متداول که حاکی از حرکات مختلف دشمن هستند را جهت باال بردن توجه فرمانده به
جزئیات بیان میکند .سه نوع اطالعات را میتوان از طریق مشاهده در جنگ به دست
آورد:
 میتوان وضعیت روانی و جسمانی را با مشاهده مورد بررسی و قضاوت قرارداد و
درنتیجه تاکتیکهاي مؤثر را اتخاذ کرد .طبق گفتهي سونتزو :اگر دشمن در طول
دورهاي کوتاه به تصویب سفارشها و سیاستهاي متناقض اقدام کند ممکن است
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نشاندهندهي هوش پایین او باشد یا شاید در تالش براي گیج و گمراه کردن
حریف است.
 میتوان حرکات دشمن را با مشاهدهي تغییرات محیطی و محلی تعیین کرد .طبق
گفتهي سونتزو پرواز پرندگان در قسمت باالي زمین جنگ نشانهاي از کمین
کردن دشمن است.
 میتوان تاکتیکهاي دشمن را از طریق تفسیر پیامهاي فریبنده به بیرون مشخص
کرد .براي مثال کلمات متواضعانه و آمادهسازي مضاعف نشانهاي از پیشروي
دشمن است ،زبان خشن و حرکت به سمت جلو براي جنگ نشانهاي از
عقبنشینی است (.)Sun Tzu, 2009:33
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انواع عوارض زمین
طبق گفتهي سونتزو در هنر جنگ شش نوع زمین وجود دارد که عبارتاند از:
 )6زمین قابل دسترسی 1که هر دو سپاه آزادانه در آن حرکت دارند در چنین زمینی
براي سود بردن از جنگ قبل از دشمن در منطقهي مرتفع و به سمت آفتاب مستقر شده و
محتاطانه از راههاي مناسب تدارکاتی ،توشهي غذایی و تجهیزات محافظت کنید.
 )2زمین تله و دام 2زمینی است که میتوان آن را ترک کرده ولی دوباره پس گرفتن و
عقبنشینی از آن مشکل است .در چنین زمینی چنانچه دشمن آمادهي نبرد نیست میتوان
حمله کرده و دشمن را شکست داد ،اما چنانچه دشمن آمادهي رویارویی بوده و نتوان او
را شکست داد در این صورت عقبنشینی ممکن نبوده و منجر به فاجعه خواهد شد.
 )9زمین وقت گذراندنی و بنبست 3هیچکدام از دو طرف با پیشروي در این زمین
دستاوردي نخواهند داشت .در چنین موقعیتی هرچند دشمن قصد فریب ما را داشته باشد
بااینحال نباید پیشروي کرد ،پس عقبنشینی تاکتیکی کرده تا بخشی از سپاه دشمن ظاهر
شده سپس پیروزمندانه حمله نمود.
 )4در راههای باریک و تنگهها 4زودتر از دشمن مستقر شده و بگذارید دشمن کامالً
مستقر شده و منتظر ورود دشمن بمانید .زمانی که زودتر این زمین را اشغال کرده باشد و
Accessible Ground
Entangling Ground
3
Temporizing Ground
4
Narrow Passes
1
2
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چنانچه دشمن کامالً مستقر شده باشد او را دنبال نکرده و تنها موقعی او را دنبال نمایید که
چندان مستقر نشده و آماده نباشد.

1

 )5در ارتفاعات شیبدار و خطرناک 2چنانچه جلوتر از دشـمن باشـید در مکانهاي
مرتفع و به سمت آفتاب مستقر شده و منتظر ورود دشمن بمانید .اگر دشمن قبل از شما
مستقر شده باشد او را دنبال نکنید پس عقبنشینی کرده و با فریب سعی در برگرداندن
دشمن بنمایید.
 )1در زمینهای با فاصله 3که فاصله مکانی با دشمن زیاد است و تعداد افراد دو
ارتش باهم برابر است جنگیدن بیفایده است.
شش اصل فوق مرتبط با موقعیت زمین جنگ هستند و فرماندهی که مسئولیت بر
عهده دارد باید حتماً درباره موارد فوق مطالعه و آگاهی داشته باشد .به همین دلیل ارتش
در جنگ با شش فاجعه روبرو است که ناشی از مخاطرات طبیعی نبوده و ناشی از
اشتباهاتی است که فرمانده مسئول آن است .این موارد عبارتاند از :فرار ،4نافرمانی،2
فروپاشی و متالشی شدن ،6تباهی و اوضاع وخیم ،7بینظمی و آشفتگی 3و عقبنشینی9؛
در صورت مساوي بودن تمام شرایط چنانچه تعداد افراد ارتش ده برابر ارتش حریف باشد
نتیجهي جنگ فرار ارتش حریف است ،چنانچه سربازان بیشازحد قوي بوده و افسران
0

یکی از عوامل شکست ایران در گذرگاه ساالمیس عدم توجه به نیروهاي کمین کننده بود .نیروي دریایی ایران

برخالف کشتیهاي یونانی که آرایش صف را اختیار کرده بودند به دلیل تنگی جا بطور ستونی اقدام به حمله کرد و
ناگهان زیر آتش نیروهاي دشمن قرار گرفت
Precipitous Heights
Positions at a Great Distance from the Enemy
4
Flight
5
Insubordination
6
Collapse
7
Ruin
8
Disorganization
9
Rout
2
3
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بیشازحد ضعیف باشند نتیجه نافرمانی بوده؛ چنانچه افسران بیشازحد قوي بوده و
سربازان بیشازحد ضعیف باشند نتیجه وخامت اوضاع و تباهی است و چنانچه افسران
مافوق عصبانی و سرکش بوده و قبل از گرفتن دستور جنگ از فرماندهي کل با خشم و
عصبانیت مبادرت به جنگ کنند نتیجه متالشی شدن و فروپاشی است.

چنانچه فرمانده ضعیف و بیاقتدار بوده و فرمان روشن و ملموس نباشند و وظایف
معینی براي افراد در نظر گرفته نشده باشد و آرایش نظامی مقامات بهطور نامرتب و بدون
سازماندهی باشد نتیجه بینظمی و هرجومرج است .چنانچه فرمانده قادر به ارزیابی قدرت
دشمن نبوده و نیروي ضعیف را به جنگ با ارتشی قوي فرستاده ،حملهي ضعیفی را در
برابر ارتشی قوي داشته و سربازان ورزیده را در صف مقدم قرار نداده باشد نتیجه
عقبنشینی ارتش است .فرمانده بایستی شش اصل فوق را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا عدم
توجه به چنین مواردي شکست ارتش را به همراه خواهند داشت.
آرایش معمول کشور مرهون اتحاد سربازان است ،درحالیکه توانایی تخمین زدن
دشمن ،کنترل نیروي فاتح و محاسبهي هوشمند مشکالت ،خطرات و فواصل ازجمله
تواناییهاي فرماندهي ارشد میباشند .فرماندهی که به این موارد آگاهی داشته و اطالعات
جنگی خود را در جنگ پیاده مینماید پیروز شده و فرماندهی که آگاهی نداشته و
اطالعاتش را در میدان جنگ عملی نمینماید محکومبه شکست است .چنانچه جنگی
منتهی به پیروزي گردد با وجود مخالفت حاکم به جنگ ادامه داده و چنانچه علیرغم
فرمان حاکم مبنی بر جنگ پیروزي نصیب ارتش نگردد جایز نیست که به جنگ ادامه داده
شود.
فرماندهاي که به دنبال معروفیت در جنگ نبوده و بدون ترس از مجازات عقبنشینی
کرده و تنها اندیشهاش حفاظت از کشور ،مردم و خدمت بیشائبه به حاکم است همچون
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جواهري گرانبها و باارزش براي کشور است .1فرماندهی که با سربازان همچون فرزندان
خود رفتار میکند ،در عمیقترین درهها نیز از او پیروي کرده و مانند پسران عزیزش
دوستشان دارد ،پس تا پاي جان به او وفادار خواهند ماند .فرماندهی که بخشنده بوده اما
اقتدار نداشته ،فرماندهی که مهربان بوده ولی قادر به اجراي دستورات خود نبوده و ناتوان
در سرکوب کردن اغتشاشات و بینظمی است ،پس سربازان همچون بچهها لوس گشته و
فایدهاي براي اهداف و عملیات جنگی نخواهند داشت.
چنانچه مطلع باشیم افراد ارتش خودي آمادهي حمله بوده اما از آمادگی دشمن براي
حمله بیاطالع باشیم در این صورت تنها به نیمی از پیروزي دستیافتهایم .اگر از آمادگی
دشمن مطلع بوده و از آمادگی ارتش خود براي حمله بیاطالع باشیم به نیمی از پیروزي
دستیافتهایم و چنانچه از آمادگی ارتش خود و دشمن براي حمله آگاه باشیم ولی از
مناسب بودن زمین جنگ بیاطالع باشیم بازهم به نیمی از پیروزي دستیافتهایم .بنابراین
سرباز ورزیده موقع حرکت گیج نشده و در صورت نابودي اردوگاه نیز متحمل ضرر
نمیشود .ازاینرو در صورت شناخت خود و دشمن بدون شک پیروزي نصیب گشته و با
داشتن اطالعات در مورد زمین و آسمان نیز پیروزي کامل به دست میآید.
جمعبندی
در این فصل سونتزو عمدتاً روشهاي بهرهگیري از زمین براي جلوگیري از شکست
خوردن را معرفی کرده و نیز دو ویژگی فرماندهي خوب را برمیشمرد .سونتزو زمین نبرد
0

فرماندهی که نه پیشروي نیروهایش براي قدرتطلبی و نه در جستجوي نام ،آوازه و افتخار باشد و نه

عقبنشینیاش بدون ترس از مجازات صورت پذیرد ،کسی است که منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داده است.
واي به حال ملتی که فرماندهانش منافع خود را بر منافع ملی ترجیح دهند و درود بر رهبرانی که آبروي خویش را با
خدا معامله میکنند و مصلحت دین ،ملت و میهن را ترجیح میدهند و در فکر نان و نام نیستند (سونتزو،
.)117:1339
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را به شش نوع طبقهبندي کرده و روشهاي مرتبط براي بهرهگیري از آنها را ارائه میکند.
روشهاي متنوعی براي مقابله با این نوع زمینها وجود دارد:
 .1در زمین در دسترس باید در مناطق مرتفع و آفتابی براي مقابله با دشمن سکنی
گزید و محتاطانه از خط تدارکات حمایت کرد؛
 .2در زمینهای گیر افتادن و تلهای هرگز نباید عقبنشینی کرد چنانچه دشمن
بهخوبی آماده باشد و ما را شکست دهد؛
 .3در زمینهای وقتکشی کردن باید نسبت به حیلههاي دشمن براي فریب
دادنمان هوشیار باشیم و تعدادي حیله را براي فریب دشمن استفاده کنیم تا نیمی
از مسیر جنگ را طی کنیم؛
 .4در راههای باریک باید ارتش را در انتظار ورود دشمن مستقر کرد .در صورت
زودتر رسیدن و پیشی جستن دشمن در مسیرهاي اشغالی تنها زمانی به مسیر
ادامه دهید که دشمن ضعیف باشد؛
 .2در ارتفاعات شیبدار و خطرناک باید در نقاط مرتفع و آفتابی سکنی گزید ،در
غیر این صورت باید براي دشمنی که در ارتفاعات اردو زده باید قبل از حمله از
حیله سود جست؛
 .6در موقعیتهایی که فاصله مکانی با دشمن زیاد است نمیتوان دشمن را
بهراحتی تحریک کرد و مسیري طوالنی را براي حمله پیمود؛
سونتزو تأکید دارد که مهمترین تصمیمات جنگی باید به سه دلیل توسط فرمانده و نه
دولت مرکزي گرفته شوند:
 نخست؛ فرمانده در امور ارتش از مقامات سیاسی حرفهايتر است،
تصمیمگیري براي انجام جنگ با سیاستمداران است و تصمیمگیري براي
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چگونگی مبارزه بر عهدهي فرمانده است؛ سیاست نباید بر تصمیمگیري
نظامی تأثیر بگذارد.
 دوم؛ فرماندهان جنگ حتی با تغییر شرایط محیط در هر زمانی قادر به جنگ
هستند ،بنابراین فرماندهان به جزئیات نبرد آگاهتر بوده و در هرزمانی بیشتر
قادر به مقابله با شرایط اضطراري هستند ،زمین جنگ بهترین مثال از مزیت
فرمانده بر دولت مرکزي یا پادشاه با توجه به دانش نبرد است.
 سوم؛ تنها موضوع در ذهن فرمانده باید پیروزي باشد .فرد مسئول براي
زندگی افراد و کشورش همیشه تحت فشار زیادي است ،چنانچه تحت تأثیر
بیاعتمادي ،دخالت نادرست یا قوانین نهفته در نظام سیاسی دولت باشد
قطعاً شکست خواهد خورد (.)Sun Tzu, 2009:33
عالوه بر این سونتزو بین واژهي عشق ،لطف و مهربانی تمایز قائل شده است؛ طبق
دیدگاهی واقعگرایانه هدف از عشق کسب پیروزي است .بنابراین عشق بهخوديخود
بیمعنی است جزء اینکه با مبارزه آمیخته شود؛ با تبدیل عشق به مهربانی فرمانده قادر به
دستوردهی نخواهد بود .طبق گفتهي پروفسور وو جیوالن مهربانی فرمانده نمیتواند بر کل
ارتش متمرکز باشد (منجر به فساد سربازان خواهد شد) و تنبیه نیز مختـص یـک سـرباز
نمیشود (ممکن است فرمانده آنقدر سرش شلوغ باشد که نتواند افراد را تکبهتک
مجازات کند) .از طرف دیگر کم شدن حتی ذرهاي مهربانی منجر به عصبانی شدن سربازان
شده و وجودشان براي جنگ بیفایده خواهد شد (.)Jiulong, 1996:182
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انواع زمینهای نبرد
به باور سونتزو :انواع نهگانهي زمین جنگ عبارتاند از:
 )1زمین پراکنده 6به زمینی گفته میشود که فرمانده در سرزمین خـود به مبـارزه
میپردازد.2
 )2زمین مرزی 9به زمینی گفته میشود که ارتش به خاک دشمن راه پیدا کرده است و
البته امکان فرار سربازان در این زمین به دلیل نزدیکی به خاک دشمن وجود دارد.
 )3زمین درگیری 4به زمینی گفته میشود که تصرف آن براي هر دو طرف منفعت
زیادي به همراه دارد.2
 )4زمین باز 6به زمینی گفته میشود که هر دو ارتش آزادانه در آن حرکت دارند.
 )2زمین متقاطع 7به زمینی گفته میشود که رابط اصلی سه کشور همسایه است و
اولویت فرمانروایی و دستوردهی با کشوري است که اول از همه آن را به اشغال در آورد.
Dispersive Ground
در این زمین سربازان به دلیل نزدیکی به خانه و خانواده مایل هستند که هرچه سریعتر جنگ به پایان برسد

1

2

(سونتزو.)62:1331 ،
Facile Ground
Contentious Ground
 7این زمین مورد کشمکش و درگیري و به قول تومو :زمینی که اهمیت استراتژیکی دارد (سونتزو.)163:1329 ،

3
4

Open Ground
Ground of Intersecting Highways

6
7
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 )6زمین تهدیدکنندهی زندگی و خطرناک 1به زمینی گفته میشود که ارتش از
چندین شهر مهم گذشته و به قلب کشور دشمن نفوذ کرده است.
 )7زمین مشکلساز 2به زمینی گفته میشود که حرکت و عبور از آن به علت وجود
جنگلها و کوهستان ،شیبهاي ناهموار و گردنهها ،باتالق و مردابها دشوار است.
 )3زمین محاصره شده 3به زمینی گفته میشود که به درههاي باریک و تنگ منتهی
شده و عقبنشینی فقط از راههاي پر پیچ و خم ممکن است؛ بنابراین تعداد کم افراد
دشمن قادر به درهم کوبیدن ارتش بزرگ حریف خواهند بود.
 )9زمین از جان گذشتن 4به زمینی گفته میشود که براي زنده ماندن باید بیدرنگ
مبارزه نمود.
بنابراین در زمین پراکنده نجنگید ،در زمین مرزي توقف نکنید ،در زمین درگیري
حمله نکنید ،در زمین باز راه دشمن را نبندید ،در زمین متقاطع با کشورهاي همسایه متحد
شوید ،در زمین تهدید کنندهي زندگی غارت کنید ،در زمین مشکلساز به حرکت ادامه
دهید ،در زمین محاصره شده به حیله پناه برید و در زمین از جان گذشتن نیز مبارزه
نمایید.
فرماندهي ماهر میداند چگونه ارتباط بین ردیف جلو و عقب دشمن را بر هم زند ،از
همکاري تقسیمات کوچک و بزرگ سپاه جلوگیري کرده ،از حمایت لشکر قوي از لشکر
ضعیف ممانعت به عمل آورده ،از صفآرایی دوبارهي سربازان دشمن خودداري کرده،
هنگامیکه افراد دشمن متحد هستند آنها را بینظم کرده و در صورت وجود منفعت
پیشروي کرده در غیر این صورت حرکت را متوقف مینماید.
Serious Ground
Difficult Ground
3
Hemmed-in Ground
4
Desperate Ground
1
2
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براي مبارزه با سپاه عظیمی از دشمن با صفوف منظم و آماده با حمله مهمترین دارایی
دشمن را به تصرف درآورده تا مطیع خواستههاي شما گردد .سرعت عمل داشتن در جنگ
بسیار مهم است ،بنابراین از عدم آمادگی دشمن نهایت استفاده را برده ،از مسیرهاي
غیرمنتظرهاي عبور کرده و به مکانهاي حفاظت نشده حملهور شوید(اشاره به عملیات
کوتاه مدت و سریع که از ویژگیهاي جنگ آینده میباشد).
نیروي مهاجم باید اصولی را در نظر بگیرد که عبارتاند از :هرچه قدرت نفوذ به عمق
کشوري بیشتر باشد اتحاد نیروها قويتر شده و درنتیجه مدافعان مغلوب لشکر حریف
خواهند شد(استراتژي نبرد در عمق) .به کشورهاي حاصل خیز حمله کرده و از توشه و
تدارکاتشان براي تغذیهي لشکر خود سود برده ،رفاه کشور خویش را در نظر داشته و
مالیات سنگین بر مردم تحمیل نکنید ،نیروها را متمرکز کرده و قوا را پرقدرت نگه داشته،
همواره پیشروي داشته و تدابیر و برنامههاي جامع را در نظر داشته باشید ،سربازان را در
موقعیتی قرار دهید که راه فرار نداشته و مرگ را به فرار ترجیح دهند پس چیزي براي از
دست دادن نخواهند داشت و سربازان و مقامات با تمام قوا خواهند جنگید.
سربازان در موقعیت از جان گذشتن دیگر ترسی نداشته و در صورت نبود پناهگاه
همچنان مقاومت کرده و در کشور دشمن سرسختانه جبهه گرفته و چنانچه کمکی دریافت
نکنند سخت خواهند جنگید؛ بنابراین سربازان حتی بدون آموزشهاي نظامی آگاهاند،
بدون اینکه منتظر دستور بمانند همیشه گوش به زنگ بوده ،بدون اینکه منتظر فرمان بمانند
مطیع اوامر بوده ،بدون محدودیت وفادار بوده و بدون دستور دادن قابل اعتماد خواهند
بود.
از پیشگویی و شک و تردید خرافی و شایعه اجتناب کرده پس تا زمانی که مرگ فرا
نرسیده از هیچ فاجعهاي نباید ترسید .ثروتمند نبودن سربازان دلیلی بر بیمیلی آنان به
ثروت نبوده و همچنین عمر کوتاه آنان نیز دلیلی بر عدم تمایلشان به عمر طوالنی نیست.
در روز نبرد زمانی که سربازان دستور حمله میگیرند ممکن است گریه و زاري کرده و
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اشکشان سرازیر گردد اما به آنها فرصت داده تا خود را جمعوجور کنند و خواهید دید
که شجاعت و بیباکی افرادي همانند چو و کویی را در خود به نمایش خواهند گذارد.
متخصصین کاردان فنون جنگی به شوآي جان تشبیه شدهاند که ماري بزرگ (اژدها)
در کوههاي چانگ بوده و چنانچه به سرش ضربه بزنید با دم خود حمله کرده و چنانچه به
دم او ضربه بزنید با سرش حمله خواهد کرد و چنانچه به وسط بدنش ضربه بزنید با دم و
سر خود حمله خواهد کرد؛ بنابراین ارتش نیز میتواند از مار شوآي جان تبعیت کرده و
همچون او رفتار نماید؛ زیرا افراد «وو» و «یوته» دشمن یکدیگر هستند ،اما مادامیکه هر
دو در یک کشتی بوده و چنانچه کشتی در حال غرق شدن باشد ،همانطور که جناح چپ
و راست ارتش از هم محافظت میکنند آنها نیز به کمک یکدیگر خواهند آمد.
بااینحال هنوز هم نمیتوان کامالً آسوده خاطر بود حتی مادامیکه از افسار اسبها
مطمئن بوده و چرخ ارابهها را بهخوبی در زمین قرار داده باشید؛ اصل ادارهي ارتش بر این
است که معیاري را براي شجاعت وضع کرده که همگان بتوانند به آن نائل شوند .با
استفادهي مناسب از زمین میتوان بیشترین بهره را از نقاط ضعف و قدرت برد .فرماندهي
کاردان ارتش را بهگونهاي اداره خواهد کرد که گویا درهرحال تنها یک نفر را رهبري
میکند .ازجمله مهارتهاي فرماندهي کاردان میتوان به آرام و رازنگهدار بودن،
درستکار ،عادل و باانصاف بودن و اقتدار داشتن در فرمان اشاره نمود .فرمانده باید با
گزارشهایی مخفی و گیجکننده سربازان و مقامات را گیج کرده و آنها را کامالً بیاطالع
از برنامههایش قرار دهد .با ایجاد تغییراتی در سازماندهی و برنامهها دشمن را بیاطالع از
اقدامات گذاشته و با عوض کردن مکان اردوگاه و انتخاب مسیرهایی که دشمن انتظار
ورود آنها را ندارد از اهداف غیرمنتظرانهي دشمن جلوگیري بهعمل میآورد .در
موقعیتهاي بحرانی فرماندهي ارتش بهمثابه کسی است که به مکان مرتفعی صعود کرده و
سپس نردبان را انداخته تا راه برگشتی باقی نگذارد ،ارتش را بدون اینکه دشمن متوجه
شود وارد خاک دشمن کرده ،قایقها را سوزانده و ظروف غذا را از بین برده و همچون
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چوپانی که گلهاش را به اینسو و آنسو میبرد ارتش را بدون اینکه دشمن متوجه شود به
حرکت درمیآورد.

جمعبندی
در این فصل سونتزو نه موقعیت و روش مقابله با آنها را معرفی میکند .او همچنین
روش مفیدي براي پرانرژي و متحد نگهداشتن سربازان ارائه میدهد .در پایان سونتزو بر
اهمیت تضمین پنهانکاري براي حفظ دستورات فرمانده و اهمیت جداسازي دشمن از
طریق دیپلماسی تأکید دارد .سونتزو شرایط نبرد را به نه دسته تقسیمبندي و روشهایی
مرتبط براي مـقابله با آنها را ذکر کرده اسـت؛ سونتزو اســتدالل میکند که:
 .1در زمینی با پراکندگی بسیار براي کاهش خسارات نباید جنگید؛
 .2در زمین یکپارچه مرزي براي جلوگیري از احاطه شدن نباید جنگ را متوقف
ساخت؛
 .3در زمین درگیري نباید اول حمله کرد تا بتوان به استراتژي دشمن عکسالعمل
نشان داد؛
 .4در زمین باز نباید راه دشمن را بست چون ممکن است منجر به بستن راه خود
گردد؛
 .2در زمین متقاطع باید از درگیري بین دو کشور دیگر سود جست و از این موقعیت
براي تسهیل اتحاد خود با آنها استفاده نمود؛
 .6در زمین تهدید کنندهي زندگی استراتژي «تغذیه از تدارکات دشمن» پیشنهاد
میشود ،توشه و تدارکات باید از مواد غذایی دشمن تأمین گردد؛
 .7در زمین مشکلساز چنانچه حرکت در عرض سپاه دشمن ضروري باشد ،باید
پیشروي و بهآرامی عقبنشینی کرد؛
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 .3در زمین محاصره شده میتوان حمله نکرد و با استفاده از حیله تعداد مرگومیر را
کاهش داد؛
 .9در زمین از جان گذشتن از مردن بدون تالش اجتناب کرد و باید تا آخرین توان
مبارزه کرد ،زیرا ممکن است در خالل مخمصه پیروزي نصیب گردد؛
سونتزو معتقد است که از جان گذشتگی سربازان میتواند قوایـشان را افزایش دهد،
آنها تمام توان خود را صرف موقعیتی میکنند که در آن فرار غیرممکن است پس در
چنین تنگناي بحرانی ترسی از مرگ ندارند .وضعیت روانی ارتش زمانی پایدار میشود که
هیچ گزینهي دیگري جز مرگ باقی نمانده باشد .نهایت قدرت ناشی از شجاعت براي
مردن ممکن است به دستیابی به موفقیت در موقعیت بحرانی کمک کند .بهعبارتدیگر
ناامیدي روانی ممکن است به مؤثر شدن نبرد و حل مخمصه منجر گردد.
طبق نظریات پروفسور لیو لینگ و وو زوبین :سربازان زمانی که متوجه شوند دشمن
بههرحال آنها را نابود خواهد کرد تا پاي جان مبارزه میکنند ،بنابراین در چنین موقعیت
وحشتناکی از هر دستوري پیروي خواهند کرد ( .)Ling & Xubin, 1995:65به عقیدهي
سونتزو :فرماندهي خوب باید سربازان را از برنامهها بیاطالع بگذارد ،آنها باید بیاطالع
از مکان و اهداف باشند .پروفسور لیو لینگ معتقد است که :بیاطالع بودن سربازان باعث
میشود متحد و مطیع باشند .طبیعت انسانی به دنبال منافع و اجتناب از خطرات است،
بنابراین سربازان ممکن است تمایلی به اجراي دستورات خطرناک نداشته وقتی از
طرحهاي فرمانده بااطالع باشند ).(Ling, 2006:283
سونتزو به فرماندهان هشدار میدهد که با متحدان دشمن همکاري نداشته باشند.
سونتزو استدالل میکند که هنگامیکه نیروها را در یکجهت صرفنظر از طول میدان
جنگ متمرکز کنیم دستگیري فرماندهي دشـمن آسانتر میشود و زمانی که دشمن بیتاب
براي کمک گرفتن از متحدانش است ممکن است خط دفاعی بدون دفاع بشود
( .(Jiulong, 1996:120پروفسـور لیو لینگ اشاره میکند که با بستن راهها و نفرستادن
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مأموران سربازان ممکن است احساس امنیت کرده و تمرکزشان تنها به روي دشمن در
یکجهت معطوف گردد (.)Ling, 2006: 286
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روشهای حمله با آتش
ژنرال سونتزو بر این باور است که پنج روش حمله با آتش وجود دارد :سوزاندن
سربازان در اردوگاه خود ،1سوزاندن انبارها ،2سوزاندن توشه و تدارکات ،3سوزاندن
مهمات 4و پرتاب آتش به دشمن ،2انجام حمله با آتش بر اساس اصول ذیل استوار
میباشد:
 نخست :براي حمله نمودن بایستی ابزار الزم را در اختیار داشت و مواد
آتشافروزي نیز باید آماده و در دسترس باشند.
 دوم :فصول و زمان خاصی براي آتشافروزي نیاز است ،فصل مناسب فصلی
است که هوا خشک بوده و روز مناسب نیز روزي است که ماه در برج فلکی
خود باشد؛ زیرا در چنین مواقعی شدت باد بیشتر است.

در حمله با آتش باید آمادهي رویارویی با پنج وضعیت احتمالی بود که این پنج وضعیت

6

عبارتاند از:
 .1با شعلهور شدن آتش در داخل اردوگاه بیدرنگ از بیرون حمله کنید.
 .2درصورتیکه آتش شعلهور شده ولی سپاه دشمن همچنان در آرامش هستند
اندکی درنگ کرده و حمله نکنید.
 .3هنگامیکه شعلههاي آتش شدیداً زبانه کشیدهاند در صورت امکان حمله کرده
جزء این در جاي خود بمانید.
Burn Soldiers in their Camp
Burn Stores
3
Burn Baggage Trains
4
Burn Arsenals and Magazines
5
Hurl Dropping Fire amongst the Enemy
6
Five Developments
1
2
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 .4چنانچه امکان حمله با آتش از بیرون وجود داشته باشد منتظر نمانید تا آتش
داخل اردوگاه را فرا بگیرد و در زمان مناسبی حمله کنید.
 .2با آتشافروزي رو به باد و نه پشت به باد قرار بگیرید .باد روزانه طوالنیتر
میوزد و نسیم شبانه زود فروکش میکند.1
موقع آتشافروزي باید به این پنج اصل ،تغییرات فصول و روز مناسب حمله با آتش
توجه شود .استفاده از آتش در حمله نشانی از هوش و ذکاوت بوده و استفاده از آب نیز
موجب افزایش قوا براي حمله میشود؛ با استفاده از آب میتوان دشمن را از حرکت
متوقف کرده ولی نمیتوان اموالش را از او ستاند .کسی که قصد جنگ و پیروزي بدون
باال بردن روحیه نترس بودن را داشته باشد قطعاً از جنگ تنها ناراحتی نصیب او شده،
زمان را از دست داده و با رکود و مشکالت اقتصادي مواجه میگردد؛ بنابراین حاکم
روشنفکر تمامی جزئیات اقداماتش را مورد توجه قرار داده و هر آنچه نیاز است را آماده
کرده ولی فرماندهي توانا توسعه منابع را در رأس کارهاي خود قرار میدهد .اگر با
جنگیدن منافعی به دست نیاید از لشکرکشی و به حرکت درآوردن ارتش خودداري کرده
و تنها در موقعیت بحرانی دست به حمله بزنید.
از روي عصبانیت اقدام به جنگ ننموده و تنها موقعی پیشروي کنید که منافعی حاصل
گردد ،با گذر زمان خشم تبدیل به خوشحالی شده و رنجش از بین میرود ولی هرگز
حکومت از بین رفته را نمیتوان بازگرداند یا افراد مرده را دوباره به زندگی و حیات
 0توجه به زمان وزش باد کوه دشت و دشت کوه یا توجه نسیم دریا و خشکی در انجام عملیات حمله با آتش الزامی
است.
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برگرداند؛ بنابراین حاکم روشنفکر مواظب بوده و فرماندهي توانا همواره احتیاط میکند و
در این صورت است که میتوان کشور را در صلح و ارتش را سالم نگه داشت.1

جمعبندی
قرنهاست که آتشافروزي در جنگ کاربرد دارد؛ حمله با آتش عملیات بسیار
ترسناکی است .نهتنها گرما خطرناک است بلکه دود به ششها آسیبزده و مانع دید شده
و موجب هراس و گیج شدن نیروها میشود .براي آتش افکندن میتوان چادرها ،مهمات و
زمین و جنگلهاي اطراف را به آتش کشید .به آتش کشیدن انبار مهمات و مواد غذایی
بسیار دردسر بزرگی است و منجر به عقبنشینی دشمن میگردد .همچنین به آتش
کشاندن مهمات و مواد غذایی در مسیر بهطوريکه به دست دشمن نرسد نیز موجب
پریشانی دشمن میگردد.
به آتش کشیدن مهمات در دنیاي مدرن دلمشغولی بزرگی براي دشمن بوده و
خسارت عظیمی را بر دشمن وارد میکند .این فصل به توضیح کاربرد عمومی سالح و
کاربرد خاص محیط بهعنوان سالح پرداخته و پنج هدف حمله ،پنج نوع حملهي محیطی و
عکسالعمل مناسب به چنین حملههایی را مورد بررسی قرار میدهد .پنج نوع حمله با
آتش وجود دارد که عبارتاند از :آتش زدن سربازان در اردوگاه ،آتش زدن انبار ،آتش زدن
تدارکات ،آتش زدن مهمات ،پرتاب آتش میان دشمنان.
به عقیدهي تومو :اردوگاه را آتش زده و سربازان را حین فرار از میان آتش بکشید .پان
چاو بهعنوان آخرین چارهاش به افسران توصیه کرده که پیروزي بدون جسارت حاصل
1

نه براي کشوري که نابود و منهدم شده بازگشت به حالت اولیه ممکن است و نه براي آنهایی که کشته شدهاند

امکان بازگشت به زندگی وجود دارد (سونتزو)1323 ،؛ به باور ژان پلسارتر :وقتی ثروتمندان جنگ به پا میکنند این
فقرا هستند که میمیرند.
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نمیگردد پس تنها راه براي حمله به بیگانه و اجنبیان حملهي شبانه با آتش است تا تعداد
افراد ارتش براي دشمن قابل تشخیص نباشد و با انداختن ترس در دلهایشان میتوان
آنها را از بین برده و پیروز شد ،بنابراین زمانی که به اردوگاه دشمن رسیدند طبلها را
ناگهان به صدا درآورده و همهجا را به آتش کشاندند و صدها سرباز هراسناکی که قصد
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
بهطور متناوب حمله کرده و انبار غذایی آن را آتش زده که در درازمدت سیاست
موفقیتآمیزي براي پیروزي علیه شورشیان بود.
طبق گفتهي چن هوآ :جاسوسان بهتنهایی براي پیروزي در نبرد کافی نیستند بلکه نیاز
مبرم به ابزارآالت یا فناوري مناسب دارند همچنین شرایط مساعد جنگ نیز بسیار حیاتی
است .فصل مناسب براي آتشافروزي زمانی است که هوا خشک و شرایط جغرافیایی
مناسب باشد و روز مناسب نیز روزي است که ماه در برج فلکی خود است که به ترتیب
در هفتم ،چهاردهم ،بیست و هفتم و بیست و هشتم ماه از صور فلکی قوس یا کمان،1
اسب بزرگ 2و مجمع الکواکب یا نهنگ 3میشود که در چنین روزهایی باد در بیشـترین
شـدت میوزد.
هدف اصلی آتشافروزي سردرگم کردن سپاه دشمن است پس چنانچه با وجود
آتشافروزي نیروهاي دشمن همچنان آرام باشند به این معنی است که آمادهي رویارویی با
حریف هستند ،بنابراین بسیار ضروري است که احتیاط شود .طبق گفتهي تومو :موقع
حمله با آتش رو به باد و نه پشت به باد قرار بگیرید؛ زیرا موقع آتشافروزي دشمن
عقبنشینی کرده پس موقع رویارویی با حریف تا پاي جان خواهد جنگید که صرفاً
شکست را براي حریف در پی خواهد داشت .همچنین اگر باد از سمت شرق بوزد پس
1

Sagittarius
Pegasus
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2
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آتشافروزي نیز از سمت شرق باشد تا از شعلههاي آتش در امان بوده و همچون دشمن
در آتش گرفتار نشوید.
در جنگهاي گذشته از قیر طبیعی و گوگرد براي آتش زدن سربازان ،انبارهاي
تدارکات و قلعههاي نظامی استفاده میشد ولی بعد از گذر زمان و تغییر تاکتیکهاي
جنگی این مهمات به کمک کشورهاي درگیر در نبرد آمده و توانستند در پیروزي بر
طرفهاي درگیر جنگ بیشترین نقش را ایفا نمایند؛ بمبهاي نظیر ناپالم که بعد از جنگ
جهانی دوم و در جنگ تحمیلی و بمب فسفر سفید که در دهه اخیر استفاده شدهاند داراي
تاثیرات وحشتناک براي نیروهاي پیاده میباشد؛ چرا که تا جسم قربانی را به طور کامل
نابود نکند خاموش نمیشود .از این بمبها در جنگها براي نابود کردن مزارع و جنگلها
و موجودات زنده ،تاسیسات نظامی و صنعتی استفاده می شود.
امروزه تأثیر عوامل و عناصر جغرافیایی بر اجراي جنگ شیمیایی و بکارگیري عوامل
شیمیایی آتشزا و دودزا (بمب ناپالم و فسفري) بر هیچکس پوشیده نیست؛ عوامل
آتشزاي شیمیایی هرکدام با توجه به ترکیبات و عناصر تشکیل شونده نسبت به شرایط
محیطی واکنشهاي گوناگونی نشان میدهند؛ بنابراین در انتخاب نوع عامل شیمیایی
مناسب باید هدف فرمانده از آفندي و پدافندي بودن عملیات ،دسترسی و عدم دسترسی
به ابزارهاي مناسب پخش مواد شیمیایی و نوع محیط جغرافیایی منطقه عملیاتی بررسی
بشود.
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عملیات جاسوسی
اساساً شروع جنگ و به حرکت درآوردن ارتش صد هزار نفري در مسافتهاي
طوالنی موجب از بین رفتن تعداد زیادي از افراد شده و هزینهي سنگینی را بر دولت وارد
میکند .هزینه روزانهي چنین ارتشی معادل صدها اونس نقره شده ،موجب اغتشاشات
داخلی و خارجی شده ،خستگی افراد را به دنبال داشته و موجب بیکاري هفتصد هزار
خانوار میگردد.
ارتشهاي متخاصم ممکن است سالها درگیر جنگی شوند که یک لحظه تصمیم به
آن گرفته باشند .بنابراین کینهي فردي نادان(حاکمان و فرماندهان) موجب خسران صدها
اونس نقرهاي شده که متعلق به افتخارات و مواجب دولتی هستند ،چنین عملی از انسانیت
به دور است .چنین شخصی لیاقت ندارد که فرمانده ،یاور حاکم و پیروز میدان باشد،
بنابراین آنچه فرمانده توانا و حاکم عاقل را الیق پیروزي و کسب دستاوردهاي فوقالعاده
میکند آگاهی اطالعاتی از قبل است که با روح و الهام ،تجارب ادراکی و محاسبات
استداللی و قیاسی حاصل نمیگردد و این اطالعات قبلی از طریق افراد آگاه به وضعیت
دشمن حاصل میگردند.
فرماندهان براي کسـب اطالعات از پنج نوع جاسـوس بـهره میبرند که شامل:
جاسوس محلی ،1جاسوس داخلی ،2جاسوس دوجانبه ،3جاسوس اطالعات آورندهي
محکومبه مرگ یا مردنی 4و جاسوس ثابت یا برگشتنی 2میباشند .با استفاده از بردن این
پنج نوع جاسوس دستیابی دشمن به اطالعات سري بینتیجه میماند که از آن بهعنوان
Local Spies
Inward Spies
3
Converted Spies
4
Doomed Spies
5
Surviving Spies
1
2
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مهارت باالي چینش شخصیتهاي مخفی(اشباح سیاه) یاد شده که باارزشترین ویژگی
مهارتی حاکم است.
 جاسوسان محلی؛ ساکن منطقهي دشمن بوده که بهعنوان راهنماي محلی به خدمت
ارتش گمارده میشوند.


جاسوسان داخلی؛ افسران دشمن بوده که به ما خدمت میکنند.

 جاسوسان دوجانبه؛ جاسوس دشمن بوده و با دادن وعده و وعید آنها را به
جاسوس خودي تبدیل میکنیم.


جاسوسان اطالعات آورندهی محکوم به مرگ؛ اطالعات نادرست را به دشمن
منتقل کرده و در صورت شناسایی توسط دشمن ،اقدام به کشتن خود میکنند؛ این
جاسوسان اطالعات را آشکارا از راه فریب دادن دشمن بدست آورده و به
جاسوسان ما داده و در عوض اطالعات غلط به دشمن میدهند.

 جاسوس بازمانده؛ پیشاهنگ بوده و وظیفهي دیدهبانی دارد و طبق دستورات ملزم
به آوردن اطالعات از دشمن است.
بنابراین بایستی در کل ارتش با جاسوسان بیشترین میزان صمیمیت را داشته ،بیشترین
پاداش به آنها داده شده و نهایت محرمانه بودن اطالعات و اقدامات نیز حفظ گردد،
جاسوسان گمارده شده بایستی هوشمندي بصري خاصی براي خدمت داشته ،خیرخواه و
صریح بوده تا بهخوبی اداره شده و برخوردار از ابتکار و خالقیتهاي زیرکانه براي ارائهي
درست گزارشها باشند ،فرمانده باید همواره زیرک بوده و از جاسوسان براي انجام هر
کاري نهایت استفاده را ببرد.
چنانچه خبري سري قبل از موعد مقرر فاش گردد جاسوس و شخصی که مطلع از
خبر است محکومبه مرگ هستند .چنانچه خبر مربوط به از بین بردن ارتش ،حمله به شهر
و کمک به شخص خاصی باشد باید به تحقیق در مورد نام فرماندهان ،دستیاران
مخصوص ،نگهبانان و محافظین فرماندهي کل پرداخت .جاسوس باید از تمام موارد فوق
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مطمئن گردد ،جاسوسان دشمن را باید شناسایی نموده و با دادن رشوه اغوا نموده و در
رفاه کامل قرارداد تا بهعنوان جاسوس خودي به خدمت گمارده شوند.
با استفاده از اطالعات جاسوس دوجانبه میتوان جاسوسهاي محلی و داخلی را به
خدمت گمارد ،جاسوسان اطالعات آورندهي محکومبه مرگ را مجبور به دادن اطالعات
غلط به دشمن نمود و جاسوس بازمانده را در مواقع معینی به خدمت گمارد ،هدف از
گماشتن پنج نوع جاسوسان کسب اطالعاتی از دشمن است که از طریق جاسوس دوجانبه
میتوان به تمام اطالعات مورد نیاز دست یافت ،بنابراین بیشترین میزان رفاه را باید براي
جاسوس دوجانبه فراهم نمود .در گذشته نیز موفقیت سلطنت یین مرهون فردي به نام آي
چیه 1بوده است که به خاندان هسیا 2خدمت نموده و موفقیت سلطنت چو مرهون فردي به
نام لویا بوده که به یین خدمت مینموده است ،بنابراین حاکم روشنفکر و فرماندهي عاقل
از باهوشترین افراد ارتش براي اهداف جاسوسی بهره برده و بهترین نتیجه را به دست
میآورد .جاسوسان مهمترین عامـل اطالعـاتی در جنـگ میباشند؛ زیرا قدرت لشکرکشی
و پیشروي ارتش وابسته به آنان است.

جمعبندی
اطالعات انسانی باید مکمل اطالعات فنی باشد ،اطالعات مفید و مطلوب کلید
پیشرفت کشورها است .جهان در عصر جدید شاهد دگرگونی عظیمی در بخش علوم و
فنون مربوط به اطالعرسانی قرار دارد .کشورها و مردمی که بتوانند در جریان این انقالب
بزرگ از فرصتها بهره ببرند و ابتکار عمل و تحرک کافی داشته باشند آینده را در اختیار
خواهند داشت و در رقابتهاي جهانی آینده نقش هدایت کنندهي استراتژیک ایفا میکنند.
در بسیاري از کشورها وجود سازمانهاي اطالعاتی براي تصمیم گیريهاي دولت اجتناب-
I chin
Xia Dynasty
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ناپذیر است .البته دولت اطالعات خود را از راههاي مختلف شامل وزارتخانهها ،نهادهاي
وابسته به آنها ،سفارتخانههاي کشور در نقاط مختلف دنیا ،مطبوعات و روزنامهها و ...به-
دست میآورد با این تفاوت که سازمانهاي اطالعاتی و جاسوسی میتوانند اطالعات و
اخبار بیشتري بهدست آورند ،بنابراین میتوان گفت که جاسوسی دنیاي تکنولوژي و پول
است.
از گذشته کشورهاي جهان تالش کردهاند از سویی روابط و نیات نظامی و سیاسی
خود را مخفی نگاه دارند و از سوي دیگر با استفاده از جاسوسی به اینگونه امور در
کشورهاي دیگر و بهخصوص دشمنان پی ببرند (ساریخانی .)24:1337 ،جاسوسی اصوالً
براي شناسایی دشمن انجام میشود و اخبـار مربـوط به دشـمـن که بهوسیلهي جاسوسان
حرفهاي جمعآوري میشود به اطالعات سري موسوم است .جاسوسی قدیمیترین شیوهي
جمعآوري اطالعات سري است (ریتر.)1331 ،
در فرهنگ علوم سیاسی آمده که :گردآوري اطالعات مخفیانه ،اطالعات و اسرار
نظامی ،سیاسی ،اقتصادي یا صنعتی و اشیاء ،تحت عنوان غیرواقعی و مخفیانه به سود یکی
از متخاصمین را جاسوسی گویند .جاسوسی نظامی از عمدهترین و نظامیافتهترین شاخه-
هاي جاسوسی میباشد .از دیرباز هدف اصلی از تربیت و اعزام جاسوسان و خبرچینان
بهسوي سرزمین رقبا و دشمنان جمعآوري اطالعات و اخبار پیرامون برنامههاي
لشکرکشی ،کشورگشایی ،امکانات و تجهیزات آن بوده است (مرادي .)13:1391،عامل
نظامی در طول تاریخ از کلیديترین عوامل حفظ امنیت کشورها بوده است .دستیابی به
قدرت زیاد از طریق افزایش تعداد نفرات و قدرت آتش تسلیحات ،برخورداري از بهره-
دهی نظامی سریعتر ،مشارکت در اتحادیههاي نظامی و تالشهاي چندجانبه براي
جلوگیري از وقوع جنگ و پایان بخشیدن به آن در همین راستا دنبال میشوند (ازغندي و
روشندل .)93:1394 ،در این میان داشتن اطالعاتی در خصوص امکانات بالقوه ،طرحها،
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تقسیمات ،استقرار نیروها ،تسلیحات ،آموزش ،آمادگی نظامی و رزمی ،پیمانهاي منطقهاي
و خریدوفروش اسلحه به کشورهاي مختلف ،میتواند براي یک کشور از اهمیت حیاتی
فراوانی برخوردار باشد .هر سازمان جاسوسی ،حداکثر تالش خود را معطوف انتخاب
مفیدترین و درعینحال امنترین پوشش مینماید و در انتخاب پوشش به معایب و
محاسن توجه و دقت کافی مبذول مینماید تا ضریب اطمینان و امنیت باالیی ایجاد نماید.
هر پوشش اطالعاتی اعم از رسمی و غیررسمی از محاسن و معایب خاص خود برخوردار
میباشد .جاسوسی میتواند در قالب پوششهاي ذیل صورت پذیرد (پاشاپور و همکاران،
:)39:1392
 مذهبی و مراسمات دینی؛
 دیپلماتیک ،رسمی و غیر رسمی؛
 تجاري و اقتصادي؛
 فنی و علمی؛
 رسانهاي نظیر :رادیو و تلویزیون؛
 سازمانهاي بینالمللی؛
 سازمانهاي اطالعاتی؛
 شبکههاي اجتماعی و فضاي مجازي؛
در این فصل سونتزو به توصیف طبقهبندي جاسوسان ،اصول استفاده از جاسوسان و
انواع مختلف اطالعاتی که جاسوسان ملزم به باخبر شدن از آنها هستند میپردازد .به
عقیده سونتزو :آنچه یک پادشاه دانا و یک سردار خوب را قادر میسازد که بهموقع ضربه
بزند ،فتح کند و کاري که از عهده اشخاص معمولی خارج است را انجام دهد آگاهی قبلی
است (سونتزو .)91:1331 ،این آگاهی قبلی نمیتواند از احضار ارواح و الهام خدایان به
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دست آید و نمیتوان آن را از مقایسه حوادث گذشته استنتاج کرد و از محاسبات سماوي
یا نجومی به دست آورد بلکه باید آن را از افرادي به دست آورد که از وضعیت دشمن
آگاه هستند (سونتزو ،)1339 ،بنابراین از پنج دسته جاسوس جهت انجام فعالیتهاي
جاسوسی استفاده میشود (پاشاپور و همکاران:)41:1392 ،
 جاسوسان محلی :این افراد از اتباع کشور دشمن میباشند که به دالیل گوناگونی
بهصورت آگاهانه یا ناآگاهانه به جاسوسی براي سازمانهاي اطالعاتی میپردازند.
اعمال ناجوانمردانه گروهک منافقین در زمان جنگ تحمیلی نمونهاي از این نوع
جاسوسی میباشد.
 جاسوسان داخلی :از کارکنان حکومتی و دولتی دشمن هستند که مورد استفاده
سازمانهاي جاسوسی قرار میگیرند .امروزه این افراد از طریق مواردي نظیر
روشهاي فساد جنسی با جاسوسهها (از این روش سازمان جاسوسی شوروي
سابق ،0اسرائیل 2و انگلستان 9استفاده مینمایند) ،شنود تلفنی ،اقناع و اغفال توسط
سازمانهاي اطالعاتی به جاسوسی و خـیانت علیه کشـور خـود میپردازند .از
بهترین مثالهاي این نوع جاسوسی میتوان به انتقال اطالعات راز ساخت بمب
اتم توسط کارکنان دولتی آمریکایی به سازمان جاسوسی شوري سابق و گزارش-
هاي دانیل السبرگ ( ،)1971مارک فلت ،)1971( 4کلین راولی ( ،)2112ویلیام
ادواردبنی ( ،)2112کاترین گان ( ،)2113بردلی مننینگ ( )2111و ادوارد اسنودن

7

در خصوص جاسوسیهاي اخیر از آمریکا اشاره نمود.
1

Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti
Mossad
3
Military Intelligence6
 0اطالعاتی که توسط مارک فلت پخش شد و باعث گردید که نیکسون از سمت خود کنارهگیري کند ،او اولین رئیس
2

جمهور ایاالت متحده بود که از سمت خود کناره گیري کرد.
Edward Snowden
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 جاسوسان دوجانبه :جاسوسان دشمن هستند که از آنها استفاده میشود ،این افراد
اغلب به دالیل سیاسی و اجتماعی به امر جاسـوسی علـیه کشـور خـود میپردازند.
براي مثال پرونده آلدریچ ایمز ،0آمریکا را تکان داد .ایمز کارمند اداره ضد جاسوسی
سازمان اطالعاتی آمریکا ( )CIAبود که سال  1994به دلیل مشکالت مالی به دام
 KGBافتاد و جاسوس روسها شد و بعدها به دفتر اروپایی سازمان سیا منتقل شد
جایی که به فهرست تمامی جاسوسان نفوذي آمریکا در  KBGو ارتش سرخ
دسترسی داشت .اطالعاتی که او در اختیار روسها گذاشت به شناسایی و دستگیري
حداقل صد نفر از جاسوسان آمریکا در شوروي سابق و مرگ ده نفر از آنها منجر
شد.
 جاسوسان مردنی :از این افراد براي انتقال اطالعات سوخته و جعلی استفاده
میشود .اشاعهي اطالعات غلط یکی از کاربرديترین روشهاي کار در KGB
بوده است .ایان پاسهپا معاون سابق سرویس اطالعات رومانی علم اشاعه اطالعات
غلط را یک هنر بسیار پیچیده میداند که فقط در انحصار اساتید بزرگ این علم در
مسکو و سایر نقاط جهان است .لنین از این فن براي دوام کمونیسم ،هیتلر براي
توجیه جنگ ،خروشچف علیه پاپ براي ایجاد شکاف در بین یهودیان و مسیحیان
و آندروپوف براي ترغیب تروریسم علیه رقبا استفاده کردند.
 جاسـوسان آمدنی و ماندنی :جاسوسانی که به کشـور دشــمن فرستـاده میشوند
و با کسب اطالعات برمیگردند .بهترین نمونه از این نوع جاسوسی سرباز آکاجی
موتوجیرو است که با توانایی باالي خود توانست به درجه ارتشبدي برسد ،آکاجی
در جنگ با چین به درجهي سرگردي رسید و به عنوان وابستهي نظامی ژاپن به
فیلپیین ،آلمان ،سوئد ،سوئیس و فرانسه رفت؛ با باالگرفتن اختالفات بین روسیه و
Aldrich Ames
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ژاپن آکاجی به عنوان یکی از مقامات سرویس اطالعاتی ژاپن کار خود را شروع
کرد تا یک شبکهي جاسوسی از تجار ،کارگران ،دوستداران ژاپن و یا کسانی که
حاضر بودند به خاطر پول کار کنند تشکیل بدهد .او از تجزیه طلبان فنالندي و
لهستانی حمایت میکرد و مسلمانان کریمه و ترکمنستان را برعلیه تزارها تحریک –
کرد و میگویند که او در سوئیس به دیدن لنین ھم رفته بود .بسیاري باور دارند که
فعالیتهاي مشکوکی چون ترور وزیر داخلی روسیه ،شورش خونین یکشبنه و
شورش رزمناو پوتمکین از کارهاي اوست.
از نظریات ژنرال سونتزو در زمینه جاسوسی کشورهاي بلوک شرق از جمله شوروي
و آسیاي شرقی نظیر چین و ژاپن بیشتر از کشورهاي غربی و اروپایی استفاده کردند،
ابزارها و شیوههاي جاسوسی با گذر زمان تغییر میکنند اما نقش عامل انسانی هیچگاه
کمرنگ نخواهد شد ،ابزارهاي انتقال خبر و جاسوسی از دود ،صدا و کبوتر به امواج
الکترومغناطیس ،ماهوارههاي جاسوسی و فضاي مجازي تبدیل شده است و این تغییر
همیشه ادامه دارد اما نقش عامل انسانی از زمانهاي قدیم تاکنون در اقتدار کشورها مهم و
کاربردي بوده است؛ سازمانهاي اطالعاتی به عنوان چشم و گوش کشورها میتوانند ایفاي
نقش نمایند و با صرف هزینه اندک در زمینه اطالعات میتوان از خسارات زیادي
جلوگیري کرد ،سازمانهاي اطالعاتی میتوانند نقش مهمی در سقوط و اقتدار دولتها ایفا
نمایند ،بنابرین توجه زیاد حاکمان به این نیروهاي مخفی موجب دلگرمی آنان و امنیت
میشود .گاهی یک نیروي امنیتی براي منافع ملی کشورش جان میدهد بدون اینکه از او
تقدیر شود ،بنابرین توجه به آموزش این نیروها و برآورده کردن هزینههاي معیشتی آنان
موجب اقتدار کشور و حاکم میشود.
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