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 قدردانی

، فارست دانشگاه ویککوک مایلم از دکتر باب شیولی از دانشکده مدیریت ارشد باب

کتاب  ینو بویژه به جهت پشتیبانی از ا متمادیهای بابت مساعدت ایشان در سال

اد یست سال بعنوان یک استتشکر نمایم. وی بیش از ب آن در مراحل اولیه بحرانی

از  ایبا دانشکده بابکوک همراه بوده است. بخش عمده، رفتار سازمانی و رییس

 اعتبار او بخاطر برنامه خوب دانشکده و شهرت ملی درخشان اوست. 

همچنین مایلم مراتب تشکر خود را از دکتر چانگ میائو مدیر آموزشگاه زبان 

متن اصلی چینی را ترجمه  مایم. دکتر میائوچینی حومه غربی ویال پارک ابراز ن

داد. او همچنین به من نوعی بینش می کرد که پایه و اساس تفسیر را تشکیل

تواند از شخصی که در چین متولد می فقط ازفرهنگ و شخصیت چینی را داد که

 حاصل شود.، شده و تحصیل کرده باشد

 



 بنام آنکه ما را فکرت آموخت

 مترجم پیشگفتار

کتابهایی است که ممکن است خوانده باشید. این ترین قدیمییکی از جنگ  هنر

بین  توجه کتاب که در اصل روی نوارهای باریکی از گیاه بامبو نوشته شده است

المللی را به عنوان جوهر راهبرد برنده شدن به خود جلب نموده است. قرن هاست 

ایان چینی و ژاپنی بدست را در میان راهبردگرای که هنر جنگ موقعیت برجسته

چیز جدیدی نیست.  سون تزو در کسب و کارهای راهبردآورده است. استفاده از 

 دهد که این کتابمی ژاپنی هنر جنگ نشانوجود بیش از یکصد نسخه از ترجمه 

منبع بزرگی از تفکر راهبردی برای مدیران ژاپنی بوده است. برعکس تنها چند 

 دارد که در سراسر دنیای کسب و کار دست به دستنسخه انگلیسی از آن وجود 

 چرخد.می

ظر سون ورد نمهای توانسته راهبردکه کتاب حاضر یکی از بهترین کتابهایی است 

و کاربردی به حوزه کسب و کار تسری دهد. نویسنده کتاب  تزو را با بیانی شیوا

در حوزه خردمندانه سون تزو های با مهارتی مثال زدنی موفق شده است روش

علمی و تجربی در حوزه کسب و کار منطبق نموده و پلی های نظامی را با روش

سال پیش  1500خردمندانه های هبین عالقمندان حوزه تجارت امروزی با اندیش

آن بر منطقی محکم و های نظامی برقرار نماید. پلی که پایهعجوبه و نابغه این ا

 واقعی متعدد نبرد بنا نهاده شده است. استوار و تجربیاتی گران بها در میادین

باید اعتراف کنم که ترجمه این کتاب به فارسی مشکالتی هم داشته و از جمله 

 برگردان آن به زبان امروزی چین باستان است واینکه متن اصلی مربوط به زبان 



مچنین هو در نهایت از انگلیسی به فارسی و  یچینی و سپس ترجمه آن به انگلیس

ند، امختلفی که هریک از مترجمین از عبارت یا کلمه مورد نظر داشته تفاسیر

بوده است و لذا ممکن است تاثیر گذار  ،ت متن نهایی ارائه شدههمگی در کیفی

لیل البته دی موضوع را احساس نکنند که خوانندگان محترم در مواردی پیوستگ

 ست. به رعایت چارچوب متن اصلی بوده ا التزام مترجم، اصلی آن

 گذرا به فرازهایی از متن کتاب خالی از لطف نیست:ای در اینجا اشاره

 تجزیه زا برجسته خدمت و خالقیت با بازار یک یا سازمان یک بر تسلط کلی بطور 

 یابی دست از ممانعت، رقیب کردن خراب راه. است بهتر تخریبی روشهای با آن

  .استاش نخورده دست منابع به او

 ارکنانک استخدام. اوست اعتبار تخریب از بهتر مراتب به، رقیب مشتریان تسخیر 

 زا بهتر، او توزیعهای کانال تسخیر. آنهاست شغل کردن نابود از بهتر، او مولد

 .است شرکت آن تصویر کردن دار خدشه

 یدنمای حمله رقیب محصول یا اعتبار به مستقیما که است این راهبردترین بد .

 تمام کردن خراب موجب اغلب و است کننده ناامید امر کی راهبرد از نوع این

 .شودمی درگیرهای طرف

 داری خود او تعقیب از شماست بازار از نشینی عقب حال درتان رقیب چنانچه 

 .است خورده شکست قبال او. نمایید

 رخیب به ؛شوند بکارگرفته نبایدها روش بعضی، راهبردیهای گیری تصمیم در 

ها بازار بعضی و شود بحث نباید مسائل برخی مورد در ؛شود لهحم نباید افراد

 .گیرند قرار تعرض مورد نباید

 نآ تواندنمی دیگری هیچکس که بدهید راهایی پاداش، کنیدمی رهبری وقتی 

از  فرادا ترتیب بدین نباشد، قبل رو دنباله که کنید تهیه راهایی برنامه. بدهد را

 را کامل سازمان یک قادر خواهید بود آنگاه .دیدگاه شما پیروی می کنند

 .هستید شخص یک فرماندهی حال در انگار کهای بگونه کنید فرماندهی



 اطالعات آوردن بدست، اول هدف. دارد وجود اطالعاتی اقدامات برای هدف دو 

 هدف. است مشتریان و رقبا اقدامات و منابع، اهداف مورد در موقع به و دقیق

 خود اقدامات و، منابع، اهداف خصوص در انداز غلط و مقتضی عاتاطال ارائه، دوم

 فتهگر بکار اطالعات دریافت و ارسال برای تواندمی که منبع چهار. است رقیب به

 نفوذی و جانبه دو یجاسوس، داخلی یجاسوس، عمومی منابع، از عبارتند شوند

 .ها

 تواندنمی انعیم هیچ هستند یکپارچه و متحد شان هدف در مردم که هنگامی 

 انتخاب و خود که کندمی توصیه موفق رهبر به تزو سون. نماید سد را آنها راه

 که هنگامی. باشند خطر معرض در که دهد قرارهایی موقعیت در را کنندگانش

 متحد دفه در بخورند شکست توانندمی نکنند کار یکدیگر با چنانچه بدانند افراد

 موفق رهبر یک. کنندمی حفظ اهداف ازای مجموعه به را خود تعهد و شده

 ار آنها سر پشتهای پل سپس و داده سوق جلو سمت به را کنندگانش انتخاب

 .سوزاندمی

برگزیدن این کتاب جهت  ضمن تشکر از خوانندگان محترم بخاطر در پایان

مطالعه و با آرزوی اینکه مطالب کتاب بتواند چراغ راه توسعه و پیشرفت در کسب 

خواهشمند است نقطه نظرات ارزشمند خود را از طریق ، کار شما عزیزان باشدو 

  ایمیل زیر با اینجانب در میان گذارید.

managingesa@gmail.com 

 علیمراد اتحاد

 8931بهمن 
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