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  کبير توخی: فرستنده

 ٢٠١٢ اگست ٢٢

  

  )ن سان تزويقوان(ھنر جنگ 
  

تانی بر کتابھاکراني بینفوذ دن،ي مؤلف کتاب ھنر جنگ"سان تزو" امیتراتژ سۀني زمدر ن،ي چی باس او  . داردی نظ

زو،.  استی المللنيروابط بۀ ي در نظرئی واقع گراشگاماني از پیکي نيھمچن وان نام سان ت  است یزي افتخار آمیعن

ه استیقينام حق» سان وو«که  ر گرفت ه  . مؤلف را در ب اماي یرزم» وو«کلم د ی می معنی نظ ام ) سان وو. (دھ ن

دگتنھا .باشد یم) نگيچانگ ک (ۀمتواضعان هيزندگ  او،ی منبع زنده در مورد زن ل از ی انام رن دوم قب ه در ق  است ک

وان ژنراله  او را بانيماکيس .نگارش شده است ) انيماکيس(نام ه  بی نگارخي توسط تارالد،يم ) وو (االتي در ایعن

ل از مش کرده است که شیمعرف رن قب ابراستهي زی مالدي ق دورني است و بن وده ) وسيکنفوس (ۀ ھم ه ھر  .استب ب

اب بني کند که ای ماني بدنينوع نگارش کتاب ھنر جنگ حال، الھاني کت ا ۴٠٠ ی س ل از م٣٢٠ ت ته شدهالدي قب   نوش

 است فراھم کرده ی می که در آن زندگی دوره ھای را برائیدھايکل ،) دنيھنر جنگ(در تنھا کتابش ) سان تزو( .است

   .کرده است

اب توسط جمعني نبوده و ایخي تاری واقعتي شخصکي) سان تزو(اند که  کرده یري گجهي از محققان نتیبعض  ی کت

اب یعني است یخي تارري تصوکي که سان تزو تنھا هي نظرني ایباني پشتیبرا . شده استري تحرینياز متفکران چ  کت

ر جنگ" دگان نظلي توسط تحل"دنيھن ه تحریام کنن ده است و ب دري معاصرش توسعه داده ش ده است م ارک  در آم

 دست آورده است،ه  ب١٩١٠ کتاب در سال نيبر ترجمه اش از ا) لسي گونليل( که یدر مقدمه ا . وجود داردیشتريب

رده استچي که سان تزو را در بر گرفته است گیخي تارري را گسترش داده است و تصودي تردلسيگ ر ک ده ت در  . کنن

ه ی کردن قسمتدئيکشف شد که با تأ) شاندون(در ) ی ئنيل (کي نزدی منقش در مقبره ائی بامبو١٩٧٢ لسا تن ک  از م

 ١٣۴ ی سالھاني نسخه بنيقدمت ا . تازه را به متن سابق اضافه کردی قسمتني شناخته شده بود کمک کرد و ھمچنقبالً 

سمتیميقد ی ھاهي نظرني برآورد شده است و بنابراالدي قبل از م١١٨ – ه ق ر ک اب،ی ت تن کت ته شده   از م دھا نوش بع

ر جنگه  بیمعروف است متن) جيسان افل(که به ) نيسان ب (نيھمچن . کندیست را منسوخ ما ام ھن .  نوشته استدنين

شکر کشیمسائل علمۀ  دربارشتري آن کتاب بکه یدر حال ن ل وان دقکي ،ی جنگ افزارھا است تا ف ري عن راقت  آن ی ب

ر جنگنيآخر( مترجم عنوان کيدر انتھا  . ھنر جنگ افزار باشدتواند یم را) دني ھن ردیرا ب ه ھر  . آن انتخاب ک ب
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امل س"دنيھنر جنگ"کتاب  . دو کتاب وجود نداردني محتوا و سبک نگارش اني بیرابطه ا حال،  بخش است زدهي ش

وان ه  است و بی جنگاوری از نمودھایکيکه ھر کدام مختص  اطع در تاکتکيعن ار ق از   جنگ،یراتژ و ستکي ک

  : بخش عبارتنداز ١٣ نيا.  شده استديآن تمج

  یزيبرنامه ر. ١

   جنگیسوه  بیرھسپار. ٢

   حملهی براريتدب. ٣

  یکيکت تیريموضع گ. ۴

  یانرژ. ۵

  نقاط قوت و ضعف. ۶

   ارتشھایريدرگ. ٧

  یريانطباق پذ. ٨

   سپاهیجائه جاب. ٩

  داني متيموقع. ١٠

  نيعوارض زم. ١١

  حمله با آتش. ١٢

  استفاده ازجاسوس. ١٣

ر طراحميعظ ري کتاب تأثنيا ر از آن داشته استی جنگی ب اۀ ترجمنياول . و فرات ه زبانھ ائی آن ب  در سال ی اروپ

تاد مشترک  به فرانسه انجام شد که بر ناپلئون،) وتي آمهيمار( توسط ١٧٨٢ ان و حتاس ان صحرا اتي عملیلم  طوف

دعاپي جرال چون مائو، ژنرال مک آرتور و ژنیکسان . گذاشته استیقي عمريتأث ه از ای م ستند ک ام ني ھ اب الھ  کت

ا حاشدني کتاب ھنر جنگی نسخه ھاشتري ب١٩٧٢ کردن بامبو در سال دايقبل از پ .گرفته اند ائو (ۀي ب  یمعرف) سائوس

اهي ذکر کرده است که حاشیو در مقدمه ، .است) یسائو و( انگذارسلسلهيسائوسائو بن . شدندیم ر نکات ی قبلی ھ  ب

وان ه  بگري کتاب د۶ سائوسائو به ھمراهۀي کتاب با حاشني از اختراع چاپ، اپس . تمرکز نکرده اندیاصل اب ٧عن  کت

دني گوناگون بر اۀي حاش٣٠ از شيب . شدندی شناخته می نظامکيکالس ده ان ته ش ون نوش ا کن س . کتابھا ت  از یاريدر ب

شورھا رق دور،یک ر جنگ  ش سمتدنيھن گاھھایاالت ورودؤ ازسی ق امی آموزش وده اسی نظ ا .ت ب ه ھ  یترجم

ان اعنوان مثال،ه ب . شدندیکار گرفته مه  بیسسات اروپائؤ میگوناگون توسط بعض ل از جنگ اول جھ ا قب  و یلمانھ

اندر) یالدي م١۵٧٣ -١۵٢١) (نگنيتاکدا ش(گفته شده  .کردند ی آن را سفارش مکايمرا ئیايتفنگداران در ه ب  ،جاپ

ديگو ی میبعض . تفنگ ، مصون بوده استر بهي ، اغلب در جنگھا بدون تکدني ھنر جنگۀخاطر مطالع ر او ن ه اگ  ک

  . شده استی نمرده بود حتما شگون میماريدر اثر ب

  

  : جنگ سان تزونيقوان

  .  آسان تر از خلق صلح استاريافروختن جنگ، بس● 

  . مکر، اساس جنگاوری است● 

ه دي نشان دھد،ي دور ھستیوقت. دئي به نظر رسد در دوردست ھا کهدي طوری نشان دھد،ي ھستکيآنگاه که نزد●   که ب

  .دي ھستکينظر رسد نزد
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  .  شودتي تظاھر کن تا تکبر دشمن تقویبه ضعف و کوچک● 

  . دي و سردرگم سازجي را گشانيفرماندھان دشمن را به خشم آورده و ا● 

  . ديکن في تضعیاپي و او را با جمالت پديدشمن را تحت فشار قرار دھ● 

  . ديندازي افراد آنھا تفرقه بني که دشمن متحد است، بیھنگام● 

دارد و ھمدي به دشمن حمله کنیزمان.  دفاع نداردی که آمادگدي حمله کنیبه محل●  ر شهي که توقع شما را ن ا ب رق آس  ب

  .ديدشمن بتاز

  . محاسبات اندك استۀ جي محاسبات متعدد، و شکست نتی در پروزیيپ● 

  . نخواھد داشتی در پی ای جز سرافکندگجهي نت،ی طوالنجنگ ھای● 

  .  باشدی خارق العاده محال می بدون سرعتی است ولريابتکار امکان پذۀ  موفق، بدون قواتي عملکي● 

  .  شان را به سرعت کنار نگذارند، خود، شکار اسلحه ھا خواھند شدۀ که اسلحیکسان● 

  . است ني خواھد، فقط زمی حکومت مکيآنچه که ● 

 کردن عي فرمانده، مطکيمنتھای ھنرمندی . ستي فرمانده نکي ی صد جنگ، اوج کاردانکي در روزیي صد پکي● 

  .دشمن بدون ھرگونه جنگ است

  . دشمن است" ستراتژی" جنگ، حمله به کي بخش ني ترتيپر اھم● 

  . برنامه ھای دشمن را در نطفه خفه کن● 

  . ستي نیقي کند، فرمانده الی مهي تکريش فقط به زور شمروزیي که برای پیکس● 

  .  استیجنگ، بازی خطرناک● 

  .  شودی نمسري بدون صبر مروزی،يپ● 

  .  کندی و سردرگم، به نفع دشمن عمل مجي سپاه گکي● 

وب:  کنمی نکته اشاره مني به اانيدر پا●  ه خ ر خود را و دشمن را ب شناسیاگ ه مخاطره ی حت،ی ب  در صد جنگ ب

  .د افتاینخواھ

  .  آنچه در گرو عملکرد دشمن باشد، نامعلوم استی توانم انجام دھم، ولیآنچه در دست من است م● 

  . ستي ھا نداني مروزي داند، لزوماً پی را مروزیيآنکس که فنون پ● 

  .  داردی حمله بستگیژگي به وروزی،ي دفاع و شانس پی به چگونگری،يشکست ناپذ● 

اط ضعزيانتظارش را ندارد؛ از نقاط قوت وی پرھبه او حمله کن، آن زمان که ●  زن و في کن و به نق  وی ضربه ب

  .ستي مقابله با تو نارایي را ی کند، کسی دارد و به مناطق پست شتاب مزيھمچون آب که از بلندی پرھ

  . و شتاب باالستی داشتن حرکت آنلي ھمچون سنگ وارد آورد، تنھا به دلی ضرباتیاگر آب قادر است گاھ● 

ان عملمي تنظلي سازد، تنھا به دلی حمله شکار خود را از ھم متالشکي قادر است با نياگر شاھ●   و اتي مناسب زم

  .رعدآسا بودن آن است

ا و فرصت تي را در دل موقعروزیي را از افراد تحت فرمان بخواھد، پروزیيفرمانده مجرب به جای آن که پ●   ھ

  .دي جویھا م

د، ا که قادر است دشمن یکس●  وردنظرش کن افعنيرا وادار به انجام کارھای م ذاری من ا واگ م را ب ه دشمن ی مھ  ب

  . دھدیانجام م

  .  آمدن نخواھند داشتروني گربه ای جلوی سوراخ موش باشد، ده ھزار موش جرأت بیوقت● 
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  .  خواھد بودفي دشمن، خود را در ھمه جا قوی سازد، در ھمه جا ضعیوقت● 

  . س حرکت را آغاز کن را بسنج، سپتيموقع● 

وا گریي حس کند راه دی وقتراي زد؛يدشمن را در کنج، محاصره نکن●  ام ق  جز مردن ندارد، تا سر حد مرگ و با تم

  .ديخواھد جنگ

  !  عمل کن و منتظر دستورات نباش،یني بی می و کامال منطقحي صحی راھیوقت● 

ه دارای دوراند●  من را دقستي الزم نیشيآنکس ک اي و دش ورد ارز ق رار نمیابيم د ی ق اً شکست خواھ د، قطع  دھ

  .خورد

  .  گرددی باشند، سپاه نافرمان مفي جنگاوران قوی و افسران ضعیوقت● 

 جوی را طي را بشناس، شرادانيم.  تو ھرگز در مخاطره نخواھد بودروزیيدشمن را بشناس، خودت را بشناس، پ● 

  .وست و کامل از آن تئی نھاروزیي پجه،يبشناس، در نت

  ! جنگ استۀ سرعت، جوھر● 

  .  دھندی از خود بروز می جاودانی آنھا شھامتمي دھی قرار مزي بدون راه گریتي جنگاوران را در موقعیوقت● 

  .  ھای فرمانده آن است که صبور، مرموز، منصف و خوددار باشدتيولؤاز مس● 

  . دي خالص شودياز شر شک و ترد● 

  . فکني مزيد را به ست خوست،ي در خطر نتياگر زندگ● 

  .ستي ندني باشد، قادر به جنگی که ناراضی و فرماندھستي سپاه نلي باشد، قادر به تشکني که خشمگاریيشھر● 

ده ناراضني خشمگاريبعد از چندی، شھر●  اد شود و فرمان رددی راض،ی ممکن است ش ه از یني سرزمیول.  گ  ک

  . باز نخواھد گشتی و مرده به زندگدي آی به دست نمگريدست رفت، د

 . باشدی مانند فردی بدون گوش و چشم مقاً ي دق،یموران مخفأسپاه بدون م● 


