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Abstract 

Addressing the issue of the philosophy of war difficult. In other words, the relationship 

between Philosophy and war seems to be a difficult one. Alexander Moseley is a Political 

Philosophy Editor for the IEP (Internet Encyclopedia of Philosophy and he has lectured on 

the Philosophy and morality of war at several British universities. In his book called The 

Philosophy of War, he explained why humans fight against each other? He said, what I 

hope to establish in this work is that the Principles of war’s origins involve all aspects of 

our nature, culture, and thinking. We fight because we believe in fighting, and our beliefs 

have to change if we wish to abandon war. The research method in this book and this 

article is analytical and philosophical. The main question in “The Philosophy of War” is 

why humans fight and how through changing their beliefs and attitudes toward this 

devastating and ominous event, they can stand against humans and governments. 
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 یدگاه موزلیاز د «جنگ ۀفلسف» یانتقاد یبازشناس

 A Philosophy of War در کتاب

*یطباطبائیمحمدرضااحمد

 دهکیچ

در  وسییی   جنی  ش یدایی پ یهیا  شی  یر یبازشناسی  فلسفۀ سیاسیی دار در یاز مباحث پا یکی
 ۀان فلسیف  و جنی  در وهلی   یی نسبت م یو برقرار فلسفۀ جن ل یاست. تحل جامعۀ بشری
ر یمعاصیر و سیردب   یاسیلسوف سیف (،1943) یساندر موزلکاست. الدشوار  ینخست تالش

س دروس فلسف  و اخیال  جنی  در   یدار تدر عهده ها سال  ک فلسف  اینیرنیی المعارفدائرة
ییا   کمؤلی    اسیت،  لندن بیوده  یمطالعات اقیصاد ۀانگلسیان از جمل  مدرس های هدانشگا
ن اثیر  یی در ا ی. میوزل اسیت  (2002 سیال  ب  منیشرشده ،A Philosophy of War) جن  فلسفۀ

ن ییی تب شیوند  یجدا تصور م ۀمقول  درابیدا دو کان جن  و فلسف  را یند نسبت مک یتالش م
افییاده و  اتفیا    کیرات  بی   گیر  وییران مخیر  و   ای هدیپد عنوان ب جن   یموزلزعم  ب . کند
و  ،عیت، فرهنی   یابعیاد بب  ۀهمی شیود. جنی  در    یمربوط می  ها انسانباور  ب چون  ،افید یم

م یی م چون ب  جن  بیاور دار یجنگ یما م ی،ر موزلیتعب ب و است؛ ش  دوانده یان ریشۀ آدمیاند
ن یی ا ۀم. روش نگارندیر دهییمان را تغید باورهایبا ،میریم از جن  فاصل  بگیخواه یو اگر م

 فلسیفۀ ییا   ک ۀسیند ینو یاست. پرسش اصل یو فلسف یعلّ یردیکبا رو یلیتحل یروش اثر
جنگنید و چگونی     یمی  دیگیر  یکبا  ها انسان  چرا کاست افی  ی  کن موضوع تمریبر ا جن 

و  هیا  انسیان ان یی درم گر ویراندۀ شوم و ین پدیها با ا ر باورها و نگرشییق تغیتوان از بر یم
 .ردکمقابل   ها دولت

 .یت، موزلیجن ، فرهن ، عقالنۀ ، فلسفیبازشناس ها: واژهدیلک
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 . مقدمه1

و  یجنی  و نیاامن   ۀمقولی خ یبشیر در بیول تیار    بی ر   یهیا  یها و گرفییار  از دغدغ  یکی
 هیا  جن بشر در غر  و شر  با  یناگوار آن در جوامع مخیل  بوده است. زندگ یهاآمد پی
سییم دو  ین بوده است. در قیرن ب یعج یالملل نیو ب ،یا ، منطق یداخل ناک دهشت یشیارهاکو 

و  یو معنیو  یشاند و خسیارت میاد  کام مر  ک ب ها نفوس را  ونیلیم گر ویران یجن  جهان
رد. کی ل یی تحم ،رمیخاصیم یبیرف و غ  یبی  یشیورها ک یحیی  ،یب  جوامع بشر یاریبس یروان

از  ،ب  آن پاسیخ دهید   است ردهکتالش  موزلی الکساندر ی  آقاک ،ن پژوهشیا ۀپرسش عمد
جنگنید   یم دیگر یکبا  ها انسانچرا  ،تر قیدق بیان ب است.  یدر جامعۀ بشر وسیی  جن فلسفۀ 

ان در چی  عامیل   یان آدمیدرم وسیی  جن  ۀشیر ؟شوند یم یشک شکی حاضر ب  هم یراحی ب و 
ل کن مشی یی ارفت از  ل رنج بشر و برونیتقل برایتوان  ینهفی  است و چگون  م یا چ  عواملی

دار در یی پا یهیا  جنی  از پرسیش  ۀ فلسیف  پرسیش از مؤثر برداشیت؟   یها م من گام یخیتار
محسیو    یخیدر ادوار مخیلی  تیار   یاسی یس ۀران برجسیکمیف یها ش یو اند فلسفۀ سیاسی

زشیت و  ۀ ن مقولی یی ا ،ل خیا  خیود  یی رد و تحلیکبا رو ،یاسیسۀ از فالسف یکشود. هر یم
رفیت از آن   بیرون  بیرای  هیایی  هل قیرار داده و را یرا موردمداق  و تحل جامعۀ بشری گر ویران
ان یییپلوپییون  م گییر ویییران یهییا جنیی   خییود شییاهد کیی. افالبییون اسییت  ردهکیی نهییاد پیییش
بیود   بر آنمواج  شد  ،سقراط ،خود ۀبا اعدام اسیاد فرزان ان ونان بود و ناباوری یشهرها دولت

بیا   یت فلسیف یی دار نشوند و عقالن را عهده یاسیمور سخردورزان و فالسف  زمام ا  وقیی   تاک
اسیت،    بی  آن دچیار شیده    ک یا الت عمدهکت از مشیبشر ،وند نخوردیپ یاسیس یران مکح

 (.44: 1364 تیرها نخواهد شد )عنا ،یجن  و ناامن ازجمل 
 یهیا  نظیام در  یاجیماع یها شورشعوامل  سیاستیا  ک  در یارسطو شاگرد افالبون ن

 یاجیمیاع  یها انیو بغ ها شورشعوامل  یشناس و در گون  کند می یرا بررس یاسیمخیل  س
 یاول عوامیل عمیوم   ۀدسیی  :نید ک یو جنی  اشیاره می    یب  دو دسیی  از عوامیل بیروز نیاامن    

تواند بی    یم یاسیمخیل  س یها نظام  در ک ستها جن و  یشکو سر یاجیماع یها شورش
خیا    یهیا  نظیام   در کاست  یدوم عوامل خاص ۀو دسی ؛  منجر شودیبروز خشونت و سی

توانید بی  شیورش و انقیال  و      یمی  یو تیوران  ،یراسی ک، دمویگارشی ی، الیراسکسیویرآمانند 
 (.Aristotle 1998: 134-149منجر شود ) وسیی  جن 

  بیا  کی اسیت   یا ر برجسیی  کی میف خلیدون  ابن ،ان یم یها در سده یران اسالمکان میفیدرم
 عنیوان  بی   وسییی   جنی   ۀمسیلل شناسان  ب   جامع  یخ و نگاهیمیناسب با فلسفۀ تار یردیکرو
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 ینفسیان  یهیا  شیگیرا  خلیدون  ابناست.  نگریسی  یر در جوامع اسالمیناپذ اجینا  ای مسلل 
 بیر آن اسیت  ند و ک یار برجسی  میبس ها انسانو خشونت  ری ی خونرا در  یبشر ۀنشد نیرلک
زعیم   بی  دارنید.   یا انسیان نقیش برجسیی     یو برونی  یان درونی ین و دولت در مهار بغی  دک

تیر   ییک از همۀ خصال ب  او ن د یش  دارد و بدیر یدر نفس آدم یش ب  بدیگرا خلدون، ابن
 (.24: 1366خلدون  ابن) نشودب ین تهذیژه اگر از راه دیو ب  ،است

و اربابیان قیدرت و    هیا  دولیت ن یبی  وسییی   جن ت، یعصبیۀ نظر ۀبا ارائ خلدون، ابنالبی  
و  یاسی یشدن قیدرت س  دست ب  دستو  یآن توال ۀجی  نیکداند  یر میناپذ   اجینا ییب را نکم

و ملیل   ،لیی اقوام، قبا ییایجعراف یخوردن قلمرو و مرزها مخیل  و برهم یها میرژ یفروپاش
 خ بشر بوده است.یمخیل  در بول تار
 یاسی یو روسیو از فالسیفۀ س   ،کمانند هاب ، ال یاصحا  قرارداد اجیماع ،در دورۀ میأخر

انید. هیاب  در    ردهکی بشیر توجی     ییجیو   هیا فلسفۀ سییها  ش یر ۀمقول  ب  کند ا یا شده شناخی 
ش اجیمیاع و دولیت در   یدایی پ یها ش یح ریدر تشر ،(Leviathan) لویاتان یا  مشهور خودک

 بیر آن دانید. هیاب     یمی  وسیی  جن خشونت و  یذات شرور بشر را عامل اصل ،یجامعۀ بشر
ل کی)قبیل از تشی   یعیت ببی، در دوران وضعیبلب آدم ذات نامهربان و جن   دلیل ب   کبود 

جنی   او،  تعبییر  ب و  است؛ داده یعمل انجام م یآزاد دلیل ب ها را  دولت( انسان انواع شرارت
 (.Hobbes 2005: 91ان بوده است )یهم  در جر  یعل هم 

هیاب  را  ۀ ر مطالعی یسی  حکومیت  دربیارۀ  رسال  دونام    در اثر پرآوازۀ خود ب ین کجان ال
انسیان، قبیل از    یعی یت ببیوضیع ۀ   خشیونت دور کی رسید   یج  مین نییند و ب  اک یدنبال م

دوست و مهربان اسیت   نوع ی  انسان ذاتاً موجودکبل ،گردد یب  ذات بشر برنم ،ل دولتکیتش
 یاحقیا  و اجیرا   یالزم بیرا  یر اجیمیاع یفقیدان تیداب  موصوف ۀ در دور وسیی  جن دلیل و 

دولیت و   یفروپاشی  درصیورت و  ؛(Locke 2005: 269-282بیوده اسیت )   هیا  انسیان حقیو   
ان یی آدم یبر زنیدگ  یط جن  و ناامنیدوباره شرا ،یاز قرارداد اجیماع یخوردن نظم ناش برهم
( general will) یعمیوم  ۀاز اراد ی  ناشی کی ند. روسو قدرت مطلق دولیت را  ک  خواهد افیسا

را همیواره   یعمومۀ دانست. روسو اراد یم یو ناامن وسیی  جن در تقابل با  یباشد عامل اصل
  کی  ی(. در دورانی Rousseau 1968: 72رد )کی  یقلمیداد می   یبرحق و درجهت مصلحت عموم

 یهیا  جنی  سیا و  یلکو نفیوذ   یاسی یقیدرت س  نبیودن  کیمرمت و یمکحا یاروپا با چندپارگ
رومنید بیا حیق    ین ی  و نظام سلطنیکوجود قدرت میمر یژان بدن فرانسو ،مواج  بود یمذهب
ل کدر حیل مشی   یاز خشیونت و جنی  و عامیل اصیل     یریت مطلق را ضمان جلوگیمکحا
 (.299: 1380 دانست )لوفان بومر یم یاسیو فقدان ثبات س یاجیماع ینظم یب
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 ۀمقولی  ، کی و میمر یملی  یهیا  میت وکح یریگ لکش دنبال ب البی  از قرن هجدهم ب  بعد و 
بی    یداخلی  ۀافیت و گفیمیان جنی  از حیوز    ی یتر بیش یها یدگیچیپ فلسفۀ جن جن  و 
صیلح  »در مقالیۀ معیروف    فلسفۀ جنی  ل یانت در تحلک چ  ، آنده شدیشک یالملل نیحوزۀ ب

 هشدار داده بود. شیهاآمد پی دربارۀ« داریپا
 

 جنگفلسفۀ دربارة  یبر گفتمان موزل ی. درآمد2

 ۀمقولی ک  درابیدا دو  کند می نییتبرا ان جن  و فلسف  یم ۀیا  رابطکدر فصل نخست  موزلی
فقیط   ن داند ک  الزم است فالسف   یم یفلسف ای ل لسجن  را اساساً ماو شوند.  یجدا تصور م
 یهیا  نظیام ابعاد آن را مطالعی  و ارتبیاط جنی  را بیا      ۀمربوط ب  آن، بلک  هم یمسائل اخالق

ۀ شی یر اندیتیأث  تحتان مدار سیاست زیراکنند.  یشود، بررس یک  توسط فالسف  ارائ  م ،ش یاند
 ن نداشی  باشند.ممکن است خود بدان تفطّهرچند ، اند  یفلسف
ییاً میا   یش  دارد، امیا نها یما ر ۀشیو اند ،عت، فرهن یابعاد بب ۀهمجن  در  ،موزلینظر  ب 

میان  ید باورهایم، بایم جن  را ترک کنیخواه یگر مو ا ؛میدار« باور»م چون ب  جن  یجنگ یم
 ییتنهیا  د، عقل ب کن یان میب موزلیک   چنان آنست. ین ین سادگیل  ب  المس یم. ولیر دهییرا تغ
ن بیاور کی    یدادن ب  ا تن ،اینست. باوجودین یل و شهوت ب  جن  کافیکردن م خاموش یبرا

جنی    ل بی  یی اسیت. تما  ییی بی  جبرگرا دادن  تنانسان است ۀ دیج  ا عاملیجن  محصول 
ماسیت. و البیی     یمحصول انیخیا  و باورهیا   تر بیش، اما  ک در ما وجود داردیولوژیب بور ب 
 یست ک  در زبان و ذهن وجیود دارد، بلکی  در اعمیال   ین ی ید دانست ک  باور فقط آن چیبا

و  یحضیور آن ضیمن   هرچنید     حضیور دارد، یی َشیود ن  ید انجام می یا تقلیعادت  یک  از رو
 .(Moseley 2002: 7-8) است یحیتلو

، یشناسی  جامعی    اقیصیاد،  ازآمیده   دسیت  بی  د بیر معرفیت   یجن  باۀ فلسف، موزلیگفیۀ  ب 
ت و یی ماه دربیارۀ ثر و کیارا  ؤتا نگرش می  مبینی شودو امثال آن  ،یشناس ، مردمیشناس ستیز

 .دیآ دست ب جن   یهاآمد پی
 

 . انواع جنگ3

 ۀد همی یی   جنی  با یی تعراو  زعیم  بی  . کنید  می  یتعررا در فصل دوم مفهوم جن   موزلی
ر ییی تغ درصیورت داشیی  باشید و    خ را در بریشده در تار واقع یها جن ممکن و  یها جن 

ن یجن  را چنی او . آوردجن  را فراهم  دربارۀمعرفت خا  ما  یر براییمجالِ تغ  معارف ما،
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اسیت.  ( open ended)بیاز   یانیی   بیا پا یافی سازمان یجمعت ن اع یکند: جن  وضع ی  میتعر
سیت. نی اع   ین یذهنی تعریفیی  ارجاع و اشاره دارد و  ینیو ع یرونیب ییی  جن  ب  واقعیتعر
دهنید از   یک  افراد انجام مرا  ییها بودن قیل یجمعد یباشد و ق یکی یرفیا غی یکی یتواند ف یم

شیدن   گذاشیی  رون یی بیودن موجیب ب    یافیی  انسازمد ین قینچ هم د.کن ی  جن  خارج میتعر
 (.ibid.: 14) شود یم  جن  یاز تعر یابانیا ن اع خیشورش 
 تمیی   دیگیر  ییک از  شش نوع جن  را موزلیاست. بیان شده فصل سوم انواع جن  در 

جنی    ؛جن  مدرن؛ یاسیا سیجن  میمدن  ؛یجن  بدو ؛ی یا غری یوانیدهد: جن  ح یم
 .مدرن پستجن   ؛ای هسی 

آن  دربیارۀ تیوان   ینمی رو  ازایین  .گیرد درمی ،ن  انیخا  ، و هیغر براساسوانات یجن  ح
 جنگنید.  یو قلمیرو می   ،دمثلیی کیان، تول یحفی  خیود، ن د   یوانات برای. حکرد یبحث اخالق

انسیان و   در جن  های در انگی ه ییها توان شباهت یوان است، میح ی  نوعیانسان ن ازآنجاک 
ت یوضیع از  ید مقیدمات یب، اسییار، و بازدیب، فریمثل تعق ،افتیوان یح در جن  های انگی ه
 (.ibid.: 25) دشمن

 شییده فراگرفییی  یو رفییار  یسییازمان یبییا وهییور فرهنی  و الگوهییا  یبیدو  یهییا جنی  
(learned)1 اهیداف   ۀ نید یب  نقیش ف ا  یوانیجن  ح از یبدو یها جن  یبرتر شود. یآغاز م

مثیل   یتیر  دهیی چیپ یهیا  ارزش ی ه برایوجود انگ شده مربوط است ک  مشخصۀ آن مشخص
 یهیا  جنی  معیروف اسیت.    ینظیام  یهیا  است ک  ب  ارزش یبلب و جاه ،افیخار، شأن، انیقام

قیرار دارد.  هیا   نئیی آاز مناسیک و تابوهیا و    یا مجموعی  ۀ در احاب ،ژه آغاز آنیو  و ب ،یبدو
گیاه عقیل    چیانسیان هی   زییرا ن مناسک نشده اسیت،  ی  موجب حذف این ها جن شدن  مدرن

م کیرد. جنی    یبرتیر و فروتیر تقسی    ۀتوان ب  دو گونی  یرا م یمحض نبوده است. جن  بدو
ت یی ( اسیت کی  ورف  proto human)  یاول های انسان یا مناقشات جمعی ها جن فروتر  یبدو

شکار و غارت اقدام هماهنی  داشیی     یها یاسیراتژ یتواند برا یکم است، اما م آن یاسیدالل
مسییدل   ۀو برنامی  یلیان تفصی( تکامل بhomo spiensبرتر با انسان دانا ) یجن  بدودر  باشد.

 یعقالنی  بیور  بی  کی   را  ییهیا  جن توان وهور  یم جا این کند. در می دایو هماهن  توسع  پ
کی    آن از   شیمند است و بی  امنظ یبرتر فاقد اسیراتژ یبدو  جن ند مشاهده کرد. ا  یافی سازمان

تیر و شیامل    دهیی چیپ آنامیا اهیداف    ؛اسیت  یو خصوصی  یباشد، شخص یمنافع عموم یبرا
 مسیلط ۀ  یانگ ک  این درعین شود، می  ین یو اجیماع یا دهیا یها نظامل یتحم یبرا یهای تالش

 است. یگرین و منابع دینان تصرف سرزمچ هم
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ابید.  ی یبسیط می   یاسی یسیازمان س  یدگیی چیسازمان جن  با پ یاسیا سیدر جن  میمدن 
شیود   یان میو سپس مکیو  ب یشفاه صورت ب ش نظم است ک  ابیدا یدایآن پ ۀژیوۀ مشخص
 یدار اسیت کی  قیدرت   یپا های جاد دولت و وهور حکومتی)و ن  ضرورتاً( میضمن ا یو گاه

ش بیاروت و  یدایی جن  میمدن بیا پ  دارند. یتر بیشاسیثمار  ییتوانارو  ازاین میمرک  دارند و
 ،کیی ، مدت، خشیونت، تاکی یدگیچین دو اخیراع بر پیا شده است. یچاپ دچار تحول مهم

 یمعمیول  شخصیی کی    یبور ب  کرده است،  هیو هنر جن  را دموکرات اف وده و اخال  جن 
 کند. نابودرا  ای  یتواند شوال یم

منیابع حاصیل از   کیردن    هیۀ کانیال واسیط  بی   تیر  بییش  یدگیی چیجنی  میدرن پ  ۀ مشخص
آن شیدن    یم کیار و تخصصی  یتقسی  توسیعۀ و  ،د انبوه سیال  یجن ، تول سوی شدن ب  ینیماش

اهیداف   یرا بیرا  یتر بیشهمواره آن است ک  منابع  یرهبران نظام یبرا یدیکل ۀللاست. مس
جن  میدرن   ،بدین ترتیب   و ناتوان شود.یاقیصاد تضعک   نجن  اخیصا  دهند، بدون آ

و  نید ا افیی  یآن وهیور   دربرابیر  یو اقیصیاد  یاسی یس یهیا  را قیدرت یی ارتر شده است، زدشو
جنی    یموجیب ارتقیا  چ   ند شود ک  آید تأکینظر دارند. با تحترهبران را دائماً  یبلب جن 

  اسیت  مسیلل ن یی د انبوه، بلک  ایتول یها ا روشی یاقیصاد ین  ارزش اضاف  مدرن شده است
 جامع  اجیازۀ  هرچ  ،یکل بور ب ص داده شود. یو چگون  تخص یچ  کس ب  تصمیمک  منابع 
 کیار  بی  جنی    یمنیابع بیرا  ک   نی، امکان ابدهدص منابع ب  دولت یدر تخص یتر بیشکنیرل 

 است. تر بیشگرفی  شود 
 یهیا  در جن  است. اخیراع سیال   ید اسیفاده از تکنولوژیتشد گر نمایان یا جن  هسی 

ر نیداده اسیت. جنی  سیرد     ییی   آن را تغیی داده است، اما تعرر ییشکل جن  را تغ یا هسی 
  یسیا  یالمللی  بیین بر حیواد    عیارش تمام یرانید ویاست ک  تهد یا از جن  هسی  یا نمون 

 کوبا. یبحران موشک ،مثال یبرا ،افکنده بود
 یسوکولوفسیک  یکند. مارشال روسی  یرا مطر  م یحادتر یمسائل اخالق یا جن  هسی 

تصیورات سیابق    یعیار تمام شکل ب  یا کالهک هسی  یدارا یها ش موشکیداید ک  پیگو یم
ابعیاد   یا هسیی   یها ک  قطعاً سال  بر آن است موزلیر داده است. اما ییت جن  را تغیاز ماه

ت جنی   ی  کاهش داده باشد، اما ماهیرا ن یرید زمان درگیجن  را گسیرش داده است و شا
 ر نداده است.  ییرا تغ

اسیت.   یا مجیاز یی  ،ی، ابالعیات یبریهمان جن  سیا  مدرن پستاز جن   موزلیمقصود 
 یهیا  روسیی دشمن با اسییفاده از و  یکیالکیرون یمیضمن حمل  ب  نظام ارتباب یبریجن  سا

 یوتریکیامپ  یهیا  سیمیازکارانداخین س یدر فضا برا یسیالکیرومغناب یا انفجارهای یوتریکامپ
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نفیع   بی  رودررو  ۀ( مبیارز عییار  تمیام د یمیضیمن کنارگذاشیینِ )شیا    یمجاز یها جن  است.
لیومیر دورتیر از   ید هی اران ک یشود ک  صدها و شا یانجام م ییها است ک  از پناهگاه یینبردها

، امیا  نید دیجد یبریسا یها جن در  رفی کار ب  یتکنولوژ موزلی،نظر  ب دان نبرد قرار دارد. یم
 شود. ی  جن  نمیر در تعرییموجب تغو  ستین یدیدج موضوع یسیم ارتبابیحمل  ب  س

 رییی ت خشیونت تغ یی ا ماهیی انواع جن  ک  مطر  شد، سیازمان   ۀدر هم ،خالص  بور ب 
نیان  چ هیم  بیاز،  یانیی   بیا پا یافی سازمان یت ن اع جمعیوضع مثابۀ ب  ،اما جوهر جن  ؛کند می

و  دارنید  ییهیا  یانپوشی  هیم  شود ک  انواع جنی   ی  میذکر مین نکی  را نیا موزلیثابت است. 
 (.ibid.: 23-35) باشندنداشی   یچ وجوه مشیرکیست ک  هیگون  ن نیا

 

 یدر جامعۀ انسان وستیز جنگ. عوامل بروز 4

شیده   یعلیل جنی  بررسی   « جنی   یری ناپذیک و عدم گری یمیاف»در فصل چهارم با عنوان 
 میوزلی کی    ناچنی  ناما آ ؛آن را دانست «علل»د یمقابل  با جن  با ی. روشن است ک  برااست

ن علیت  ییی تب یمقدم بر جنی ، بیرا   یطیو مح یط مادیشرا یامعن ب  ،کند، علل جن  یان میب
د یی ن جنی  با ییی تب یبیرا رو  ازایین  کنید،  نمی نییط رفیار انسان را تعیست. محین یجن  کاف

ن یی کنید و ا  ی. انسیان جنی  را انیخیا  می    کنییم ذهن انسان را مشخص  یا محیوای «دالیل»
  کی و در تمراثقل گفیمان ۀ نقط یرد موزلیکن روی  دارد. ایتک ییها و باورها  یانیخا  بر نظر

 آن است.ۀ بر مقولۀ جن  و فلسف
فراتیر از کنییرل    ییروهیا ید کی  انسیان را تیابع ن   یی آ ید می یپد یان کسانیم یفلسف ییجدا

امیور   در ریتیأث  یآزاد بیرا  ۀاراد یدارارا کی  انسیان    یو کسیان  ان(ی)جبرگرا دانند یخودش م
کنند کی  انسیان مطلقیاً     یارباوران ادعا میارباوران(. اخییا اخییان یرجبرگرای)غدانند  میخودش 

 ۀرا مجبیور بی  انیخیا  مجموعی    او  ینیشی یپ ۀا واقعی یچ عامل یآزاد است تا انیخا  کند و ه
از عناصیر   یکیانیخا   رازی ،نادرست است ییجبرگرا ان،آن زعم ب کند.  یاز اعمال نم یخاص
 ینیشی یپ یامیر  ۀواسیط  بی  ، اگر انیخا  کند می انیب موزلیک   ناچن ناما آ است. یانسان یزندگ

 ،قییاً انیخیا  دانسیت   یتوان آن را حق ی، نمباشدن نشده ییتع ل، خود(یم، می)مثالً ارزش، تصم
کی    یزمیان ژه یو  است، ب ییمیوج  جبرگرا موزلی یاما نقد اصل ضابط  است. بی ای  بلک  واقع

اگیر جنی  را   او  نظر . ب نگاردیبده یها را ناد ها و ارزش دهیخی  شود و نقش ایسم آمیالیبا ماتر
رۀ یی ر زنجیم، بیدان معناسیت کی  انسیان اسی     یفراتیر از انسیان بیدان    یمیاد  یروهایمحصول ن

ن یی و بی  ا  ؛اقداماتش مسیلول دانسیت   دربرابررا  اوتوان  ینم ،رو ازاین است و یمعلول و علت
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 ییۀ نظرجن  انجام داد. امیا اگیر    دربرابرتوان  ینم یچ کاریشود ک  ه یممنجر  گر ۀ ویرانجینی
مقابلی  بیا    یصیورت امکیان نظیر    نیرد، درایرا بپذ، نظام باورها ،ها دهیا ینقش علّ ییجبرگرا

انسیان   یهیا  شی  یها و اند دهیک  ااند  بر آنان یاغلب جبرگرا ،باوجوداینجن  وجود دارد. اما 
 است. یرونیب یروهایمحصول ن

 یامیر  یکی یلحیا  مییاف   بی  ک  جن   داند مینادرست را ن باور یا موزلی ،خالص  بور ب 
توان جنی    یست ک  میم بدان معنا نیما جن  را محصول انیخا  بدانک   نیاما ا ؛است یقطع

، یکی ی یسیت کی  از جهیان ف   یآزاد ن قدر ناما آ ،را محو کرد. انسان آزاد است ک  انیخا  کند
شی  را آزاد  یتواند اند یها م دهیدارد رها شود. ا یک  در آن جا ای یو فرهنگ ،یسیی، زیاجیماع

نیان  چ هیم  یو فرهنگ یشناخی ستیز لحا  ب کند و قلمرو انیخا  را گسیرش دهد، اما انسان 
 نبیوده اسیت  او انیخیا    ش  ب یدارد ک  هم قرار ییها دهیو ا ،گرانین، اعمال دیر قوانیتأث تحت

(ibid.: 41-46.) 
 

 مختلف دربارة جنگ یها هی. نقد نظر5

 ،میوزلی نظیر   بی  . شده استبررسی  میان ببیعت انسان و جن  ۀفصل چهارم کیا  رابطدر 
بلبیی در ببیعیت انسیان اسیت، نخیواهیم توانسیت آن را از مییان         اگر قائل باشیم ک  جن 

اگر جنی  را محصیول    ،موزلی ۀگفی ب  کند. میبررسی را  ابیدا این دیدگاهاو رو  ازاین ،برداریم
 ییعنیی عنصیر   ؛ذاتیی رفییار اوسیت    ۀلفی ؤمببیعت انسان بدانیم، بدین معناست ک  جنی   

 دربرابیر  د.کنی  می در او وجود دارد ک  جن  را ضروری یشناخیی ثابی ژنییکی و ساخیار روان
کننید و بیر    انواع جبرگرایی را نفی می ۀهمسارتر  ازجمل  اندیشمندان چنین دیدگاهی، برخی

آزادی مطلق انسان در انیخا  اعمالش تأکید دارند. وجودگرایی سارتر منکر هرگون  ماهییت  
دانید.   یوجود انسان را بر جوهر او مقیدم می  رو  ازاین برای انسان است و ای شده تعیین  پیشاز

نی د سیارتر    ،رو این آزادیم ک  تعیین کنیم ک  چ  کسی باشیم. ازاین بدان معناست ک  ما کامالً
 ؛توانید جنی  را انیخیا  کنید ییا نکنید       جن  منحصراً محصول انیخا  انسان است. او می

 ،میوزلی  ۀگفیی  است. ب  ،اش با آگاهی کامل از آزادی انیخابی یعنی ،اصلی انیخا  اصیل ۀمسلل
وجودگرایی ممکین اسیت انسیانی را     .جن  را تبیین کند افیک بور ب تواند  وجودگرایی نمی

دانیم ایین جنی  اسیت و مین جنی  را        من میی »ک  چنین دعوی اصیلی دارد سیایش کند: 
 عنیوان  بی  کند ک  چرا انسان جن  را  فراهم نمی موضوعاما تبیینی برای این  ؛«کنم انیخا  می
 .خیودش را خیودش بسیازد    مهم در وجودگرایی آن است ک  انسیان  ۀمسللجوید.  ارزش می

 سارتر پاسخی درخور ندارد. ۀدر فلسف خودش را بسازد «باید»چگون  ک   نای



 11   (محمدرضا احمدی طباطبائی) ... از ديدگاه موزلی «جنگ ۀفلسف»بازشناسی انتقادی 

. انید  قائیل انسیان   یعیت بیرا  یک  ب  وجیود بب  کند را نقد می سپس نگرش کسانی موزلی
ببیعت انسان ارائ  کیرده اسیت. او    دربارۀفلسفی کامل را  ۀافالبون نخسیین نظری ،او گفیۀ ب 

ان را ب  دو قسمت کلی رو  یا ذهین غیرمیادی و بیدن جسیمانی تقسییم کیرده       ببیعت انس
و شیهوت تقسییم    ،است. رو  منبع معرفت است و ب  س  قسمت عقل )حکمت(، شجاعت

هایی پیونید   ک  این نظری  با آموزه کند بیان میافالبون،  ۀپس از توضیح نظری ،موزلیشود.  می
تیرین م ییت    مهم او، گفیۀ ب دانند.  علت جن  می اج ای پست انسان بر عقل را ۀدارد ک  غلب

آن این مفیرو  اسیت    ب ر افالبون تأکیدی است ک  بر جایگاه ذهن دارد و نقص  ۀنظری
تیوان اسییدالل آشیکارا عقلیی را از سیایر معیارف        می توان ذهن را از بدن جدا کرد وک  می

کی  در آن بیا حاکمییت عقیل      ،شهر افالبون را آرمان موزلی ،رو داد. ازاین تمی ضمنی انسان 
را بررسیی   سیپس نگیرش مسییحیت بی  انسیان      او دانید.  حاصل می بی دهد، میجنگی رخ ن

 ،رو  و جسیم  دربیارۀ مسیحیت بخش زیادی از الگیوی افالبیون را    ،موزلی گفیۀ ب . کند می
واجید تلقیی خیا  خیودش از     اش کرد، امیا   وارد الهیات سیاسی ،ویژه از بریق آگوسیین  ب

مسیحیت انسان بر تمثال خداوند ساخی  شده است و باالترین مرتبی    درببیعت انسان است. 
اخییارمیولید شیده اسیت. امیا      وانسان با گنیاه اولیی     ،باوجوداینرا در میان موجودات دارد. 

داننید، زییرا    تأثیر اگوسیین، اغلب مسیحیان ببیعت انسیان را عامیل جنی  و رنیج میی      تحت
مسییحیت دارای   ،میوزلی نظیر   بی   نید. یب  این علت ک  کامل نیسیند درمعیر  خطا  ها انسان
 مهیم او چی    نک  هرکدام درخور بررسی است، اما آ ها و تقریرهای بسیار میعددی است نحل 
هیای   نید و نوشیی   کن میی    برخی مسیحیان با سوسیالیسم برقرارداند پیوند ن دیکی است ک می

بیا   موزلی تأثیر قرار داده است. تحتکارل مارکس ک  تبیین برخی مسیحیان را از فقر و جن  
انگیار افالبیون و    دوگانی   ۀنظریی  دربرابیر د. رو می بررسی دیدگاه مارکس سراغ این مقدم  ب 
میارکس تیابع جهیان بسییۀ میادی اسیت. انسیان نی           گرایان  از مسیحیت، انسانِ تقریر انسان
شده دارد و ن  موجودی روحانی است. او آن چی ی است ک  جامعی  سیاخی     میتقسوجودی 

 مشیخص  ین د مارکس ببیعت انسان بازتا  شرایط مادی و اقیصادی دورانی  ،است. درواقع
نظیام اسیت    اش است و ببق  محصول نظام اقیصادی است و این انسان محصول ببق  است.

برای فهم جن  از دیدگاه میارکس بایید    ،رو ازاین حاکم است.او اندیش   ۀک  بر محیوا و شیو
حاکم را بررسی کرد. جن  از ایین دییدگاه محصیول تضیاد      ۀمناسبات اقیصادی و نقش ببق
انقیال  کمونیسییی از    ۀواسیط  بی  رسد ک  نظام ببقیاتی   پایان می ببقاتی است و تنها زمانی ب 

گییرد، تبیینیی    میی  تیاریخ میارکس قیرار    ۀفلسیف  چهارچو برود. این نگرش وقیی در میان 
وصی ،   بیااین  .)یعنی سیر تاریخ چنین است( دهد ارائ  میجبرگرایان  از جن  ی  ماتریالیسیی
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ن شرایط برای انقیال   کرد می ان آزادی افراد در فراهماو روی مارکس و هواداران  پیشِۀ مسلل
ابهام دارد، اما درمجموع میارکس فیرد را تیابع تحیوالتی      زمین در این است. دیدگاه مارکس 

ضیع  اصیلی نگیرش     ،میوزلی نظیر   ب  دهد. اب ار تولید در تاریخ رخ می ۀواسط ب داند ک   می
داند. اگر چنین است، پیس   مارکس آن است ک  باورهای انسان را محصول نظام اجیماعی می

تیر وجیود    ها و باورهایی پییش  این است ک  ایدهنظام اجیماعی محصول چیست؟ تنها پاسخ 
 اند. داشیند ک  نظام اجیماعی را ایجاد کرده

ون مارکسیسیم  چی  هیم  ک  ک  بدون آن کند را مطر  می رفیارگرایی رویکرددرادام   موزلی
کنید   ای را ترسیم میی  عامی برای تاریخ داشی  باشد، همانند آن، جهانِ بسیۀ جبرگرایان  ۀفلسف

ها و حواد  شربی شیده اسیت. رفیارگراییان جنی  را      موقعیت ۀواسط ب ک  ببیعت انسانی 
نیی    جیا  ایین دانند ک  محییط برانگیخیی  اسیت. در     می های خاصی در انسان محصول ویژگی

 و ببیق نظیر   ؛دارد ک  انسان تا چ  می ان تیابع محییط اسیت    همان مشکل مارکسیسم وجود
م یتیوان  می ،است، اگر محیط را تغییر دهیم یچون رفیار انسان تابع شرایط محیط ،رفیارگرایان

ای فراتر از محیط قرار داشیی  باشیند    ست ک  باید عدهجا این  مسلل اما رفیار او را تغییر دهیم.
شرایط بهیر یا محیط بهییر   گفین رفیارگرایان از سخنک   نای منض ،ک  بیوانند آن را تغییر دهند
از آمیال،   ای جهیان درونیی و ذهنیی    و ،هیا  ها، باورهیا، ارزش  ایدهدارای این داللت است ک  

رفییار  ر دکی    گونی   همیان  ،بگذارد اثرر رفیار ما دتواند  می و تصورات وجود دارد ک  ،آرزوها
 اند.   رفیارگرایی را تولید کرده ۀنظریگذاشی  است ک   اثر ییپردازان رفیارگرا  ینظر

دارای  ،جبرگرایانی   هیای  بیرخالف نظریی    ،ک  انسیان  بر آن است موزلی ،خالص  بور ب 
کنید،   پیو  میی   ضیابط  و  یو برخالف نگرش سارتری ک  انیخا  را بی  ؛آزادی انیخا  است

هیا و باورهیا در    ت، چ  این ارزشها و باورهاس بر ارزش مبینیپیچیده و بسیار فرایند انیخا  
 باشیند ( subliminalآگیاهی )  ۀ( قرار داشی  باشند و چ  خارج از آسییان liminalآگاهی ) ۀآسیان

(ibid.: 52-65.) 
. شیده اسیت  شناسی انسان بررسیی   زیستمیان جن  و بیولوژی یا  ۀدر فصل ششم رابط

شناخیی انسان اسیت،   زیستهای  ناپذیر ویژگی اجینا   این است ک  آیا جن  محصول مسلل
 .اوست ۀرسید ار  ب غرای  یا تمایالت ببیعی یا ژنییکی  مثالً آیا جن  ناشی از

آن الگیوی رفییاری    ۀغری ه پاسخ غیرارادی حیوان بی  محیرک بیرونیی اسیت کی  نییجی      
بی  سی     تیوان  میی غرای  علت جن  است  را ک   گ اره بینی و تقریباً ثابت است. این پیش قابل

غرای  شرط ضروری جنی  اسیت؛ دوم، غرایی  شیرط الزم جنی        نخست،: برگرداندگ اره 
: شیود  میی و سوم، غرای  شرط الزم و کافی جن  است. غری ه خود ب  دو نوع تقسییم   ؛است
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از رفیارهیا را   یا و غرایی ی کی  بیی  کلیی     ؛شوند می ک  رفیار مشخصی را موجب یغرای 
نوع دوم اسیت و غرایی  انسیان     ازغرای   تر بیششوند، مثل توانایی زبان. در انسان  می موجب

نقیش محییط    ،دلیل  همین  ب در بدو تولد برخالف سایر حیوانات محیوای مشخصی ندارند. 
 شود. می تنهایی تضعی  ب شود و نقش غری ه  می و تربیت برجسی 

علیل جنی  بررسیی     عنیوان  ب را  و ترس ،سپس چند غری ه مثل ایثار، حف  خود موزلی
ی هیا  جنی  تواند موجیب   می ک  قطعاً برخی اسیعدادهای غری ی انسان بر آن استو  کند می

کی    ییهیا  انسیان در  را تنهایی منشأ جن  تواند ب  کدام از این غرای  نمی اما هیچ ،حیوانی شود
 ۀتبیین کند. وقییی انسیان سیاخیارهای فرهنگیی گسییرد      اند عقلی و فرهنگی پیچیده لحا  ب 

شیود کی     می و قوانین را توسع  داد، جن  ب  نهادی مصنوعی و انیخابی تبدیل ،اخال ، زبان
 (.ibid.: 70-77) استمحصول فعالیت انسان درمیان موجودات عاقل و فرهنگی 
میا  کی    نایی  ،وزلیم نظر ب دهند.  می برخی هم جن  را ب  خوی تجاوزگری انسان نسبت

این تجاوزگری علی  چ  کسیی ییا چی     ک   ناما ای ،است ناپذیرانکارداریم توانایی تجاوزگری 
ی هیا  جنی  کی    زمیانی وییژه    ی مربوط ب  انیخیا  اسیت، بی   ا ل لسگرفی  شود م کار ب چی ی 
 فراوان است. های    ری ی مطر  است ک  نیازمند برنام  ای گسیرده

بسیگی و یگانگی گروهی را علیت جنی  بیدانیم،     هم نظران صاحب اگر هم مانند برخی
باشد فرهنگی است. ادعیایی هیم وجیود دارد     یغری ک   نباید دانست ک  این علت بیش از آ

موجیوداتی کی  خیوی تجیاوزگری      ک  تجاوزگری بیرای انیخیا  ببیعیی ضیروری اسیت.     
تیر دارنید. مشیکل     نفعیل موجودات م از یتر بیش شانس ی دارند برای تداوم ژن خودتر بیش

جنسیی جیذا     لحا  ب صورت باید خوی تجاوزگری  نخست این نظری  آن است ک  دراین
ای معنی  بی  های حیوانی صاد  است، اما ایین   گون  یدر برخ موضوعاین  ،موزلینظر  ب باشد. 

تیر از آن اسیت کی  بی       صد  آن درمورد انسان نیست. ارزش تجاوزگری ن د انسان پیچییده 
های دیگری نی  وجود دارد کی  بیرای بازتولیید     آوردن جفت تقلیل پیدا کند و ارزش دست ب 

 آوردن منابع. دست ب و ها  بچ کردن  است، مثل همکاری برای ب ر  تر از تجاوزگری حیاتی
 زییرا  ،تواند جن  را تبییین کنید   این دیدگاه ک  تجاوزگری ناشی از ناکامی است نی  نمی

ات و اهدافی است ک  امکان وصیول بی  آن فیراهم نشیده اسیت و      ناکامی ناور بر وجود غای
رشید اقیصیادی. درمقابیل، همکیاری      ماننید تواند وصول ب  اهداف را ممکن کند،  نمی جن 

 .کندرا میسر  ها انسانتواند اهداف و غایات  می بهیر از جن 

، را مطیر  کنید  نقش فرهنی   ک   نشناسی و قبل از آ زیستپس از بررسی نقش  موزلی،
شناسی و فرهن  قیرار   دهد ک  در میانۀ زیست می فصل هفیم را ب  بررسی عواملی اخیصا 
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گرایییی  در تعرییی  سییرزمین اوتییوان بیی  سییرزمین اشییاره کییرد.  جملیی  مییی آناز کیی دارنیید 
(territoralismمی )  شیناخیی بی  تملیک و دفیاع از      تمایل ذاتی زیست گرایی سرزمین گوید ک

( بدین معناست کی  تمامیاً غریی ی    predisposiitionشود تمایل ) می. وقیی گفی  است سرزمین
انسیان  گراییی آن اسیت کی      سیرزمین نیست، بلک  یادگیری نی  در آن نقش دارد. داللت مهم 

توانست تطیور   فعلی نمی شکل ب یا  ،تطوری داشی  باشد توانست اساساً نمی بدون سرزمین یا
برای سیرزمین و   ها جن رایی است و بسیاری از دا ۀ. درست است ک  سرزمین الزمکندپیدا 

بیرای سیرزمین و داراییی نبیوده اسیت. برخیی        هیا  جنی   ۀمنابع آن پدید آمده است، اما هم
 یا دین بوده است. ،برای افیخار، عقیده، قدرت، نژاد ها جن 

شیود کی     میی  غالباً چنین فر  سان علت جن  دانسی  شده است.  همین  ب نی  « رقابت»
ی درصیورت رقابت برای منیابع تنهیا    موزلینظر  ب اما ، شود می برای منابع ب  ن اع منیهیرقابت 

ممکن است رقابت برای منیابع بی    ک   نای ضمن ؛یا  باشند شود ک  منابع کم می ب  ن اع منیهی
شود. برخیی میفکیران    نمی ، اما رقابت برای افیخار و عظمت ل وماً ب  ن اع منیهینجامدیبن اع 
داروین و هگل بر اهمیت ن اع ناشی از رقابت در رشد و تطیور انسیان و جوامیع تأکیید     مثل 
 ،او گفییۀ  بی  رقابت دارای اهمیت و منافع است.  ۀانداز همکاری نی  ب  ،موزلینظر  ب اما  ؛دارند

 ،رو ازایین  ی در بیر دارد و تیر  بییش شید کی  نی اع منیافع      میی  تا قرن هجدهم چنیین تصیور  
 هیای  ی اسیعماری جریان داشت. تنها از قرن نوزدهم بود کی  توصیی   ها جن کشورگشایی و 

 هیای  مشیی  ر خطد ،بر اهمیت همکاری مبنی ،و دیوید ریکاردو تاسمیاقیصاددانانی مثل آدام 
 گذاشت. اثرسیاسی 
 ادعیا  اسیت  ممکین  ،او ۀگفی ب . کند یم مطر  را اه ه یانگ و التیتما بحث ادام در یموزل

 ایی  ،شیرافت  افیخیار،  ؟معناسیت  چی   ب  ادعا نیا اما ،دارد جن  ۀ یانگ عیاًیبب انسان ک  شود
 شیرم،  حسید،  ،یخیواه  تعیدال  یبرا موضوع نیا اما باشد، جن  بخش  هیانگ تواند یم انیقام
 غییر از  یا جی  یب  نی تواند یم ها نیا ۀهم و ؛باشد صاد تواند  می  ین گروه یبسیگ مه ای ،ترس

 را انیخیا   هیا   هیی انگتکثیر   ،میوزلی  نظیر  ب تجارت.  ای ،مثل ورزش، هنر ،شود یجن  منیه
 یدهی  تیی اولو ۀواسیط  ب  رد،یگ یم صورت یآن عمل براساسک   ییها  هی. انگدکن یم یضرور
   .است شده انیخا  اریاخی یرو از ،یارزش

ایین   میوزلی اما  ،های غیرعقالنی سبب جن  شده است ممکن است گفی  شود ک  انگی ه
اول باید روشن شود غیرعقالنی ب  چی  معناسیت؛ غیرعقالنیی     زیرا ،داند مینادرست را ادعا 

کی    نآ ضیمن  ،شود می یک گروه تمام نفع ب برای خود یا دیگری یا برای هردو؟ جن  گاهی 
شیود   صرفاً ب  جن  منیهی میاین ببیعی عمل غیرعقالنی است، چرا  ۀاگر انسان دارای انگی 
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 ،هیا  ینبیرا  عیالوه گیر مثل جنی ( نیدارد؟    هم  صورت ب دیگری مثل خودکشی )و وهورات 
 بیور  بی  گرایان  ناقض وجود گرایش ببیعی ب  عمیل غیرعقالنیی اسیت.     تکاملهای  اسیدالل
 ک  جنی  یکیی از   نجامدیبتواند ب  رفیارهای میکثری  ببیعی می های غرای  و انگی ه ،خالص 

شود ک  موضوع فصل بعیدی   می خا  و یادگیری مطر ست ک  نقش انیجا اینست. در ها آن
 است.   کیا 
 

 ی. رابطۀ جنگ و فرهنگ اجتماع6

در جریان تبدیل  ،موزلینظر  ب . شده استمیان جن  و فرهن  بررسی  ۀدر فصل هشیم رابط
فرهنگیی   یها و تمایالت اکیسابی درجهت رفیارهای خاصی، انسان ب  موجود و بسط انگی ه

شود. جنی  قطعیاً در فرهنی  ریشی  دارد، امیا فرهنی  خیود         می پیچیده تبدیلنهایت  بی و
ن بیا تفطّی   ،موزلیشود.  می همان ن اع قدیمی فرد و جامع  مطر  جا اینمحصول افراد است. 

 آمیوزۀ ب  این نکی  ک  فلسفۀ صحیح از جنی  بایید پلیی مییان ایین دو قطیب ایجیاد کنید،         
فرهنگیی اسیت.    ای هجنی  تمامیاً پدیید    کی   اسیت  بر آنک  کند  را مطر  می گرایی فرهن 
ویژه زبان، هنجارهای   ب) اعمال انسان محصول نیروهای فرهنگی ۀهم ،گرایی فرهن  براساس

 و است ک  درون گروه در مکان خا  آن شکل یافی  است (ورسوم آدا و  ،رفیاری، مناسک
گراسیت و   نسبیگرایی  فرهن . شود نفی میر رفیار انسان دشناخیی یا عقالنی  زیستتأثیرات 

تیرین   ایین یکیی از مهیم    ،میوزلی  گفییۀ  بی  منکر وجود معیارهایی فراتر از فرهن  است. امیا  
گرایی درست باشد، درمورد فرهنگی ک  جن   نسبیگرایی است. اگر  فرهن  دربارۀها  دغدغ 

گرا هیچ  ؟ نسبیگفتتوان  داند چ  می یا ضروری می ،، ببیعییرا قهرمانها  علی  دیگر فرهن 
الیی ام دارد   ،خیا   یها، مسیقل از فرهنگی  ارزشپاسخ محکمی ندارد. اما کسی ک  ب  عینیت 

 ند.ا شمول عام و جهان یها و همکاری ارزش صلح ک  بر آن است
جیو کنییم نادرسیت    و جن  را منحصراً در فرهنی  جسیت   ۀریشک   نای ،موزلی نظر ب 
 رنید یپذ یمی اثیر    تأثیر دارند و میقابالً از آن ر فرهندشناسی و هم عقل  هم زیست ؛است

(ibid.: 126.) 
وفصل آن ب  سیازوکارهای   حل ۀشود، نحو می وقیی ن اع در جامع  یا میان جوامع پدیدار

انید   شیده تیر واقیع    آن جوامع وابسی  است. در بروز مسیائلی کی  پییش    فرهنگی حل ن اع در
شود و در حل مسائل جدید جامعی  و فرهنی     می کار گرفی  ب گذشی   های و سنتها  حل راه

و موجب تغیییرات زییادی در   دارد  ر فرهن  تأثیردخود  سهم  د. جن  نی  ب نکن تطور پیدا می
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الجیرم بی  تحیوالت     دیگیر  ییک اساساً برخورد دو فرهن  با  ،موزلی نظر ب شود.  می فرهن 
 دیگیر  ییک ر دب  تیأثیر میقابیل جنی  و فرهنی       او ،خالص  بور ب شود.  می فرهنگی منیهی

 عنیوان  ب  سال  سی های  تداوم فرهنگی در بوهیمیا بی جن از  ،در پایان این فصل اعیقاد دارد.
 .یاد شده است تاریخی ۀنمون

 

 رعمدی. جنگ ناخواسته و غ7

 را مطیر  و ا ناخواسی  ی( unintentional war« )جن  غیرعمدی»در فصل نهم موضوع  موزلی
ی قصدنشیده  آمید  پیشناسی وجود دارد ک  جن   شواهدی از قوم ،او گفیۀ ب . کند بررسی می

یعنیی محصیول بیی  مینیوعی از عوامیل اقیصیادی و فرهنگیی اسیت.          ،و ناخواسی  است
هیای مخیلی  سیاخی      نسیل  زندگی جن  نهادی اجیماعی است ک  در بول ،عبارت دیگر ب 

جنی    ،و آگاهان  آن را انیخیا  کیرده باشیند. درواقیع     ان افراد عامدک   نبدون ای ،شده است
، یعنیی دارای کیارکرد   کنید را در مقطع خاصیی بیرآورده    ای تواند نیازهای گروه یا جامع  می

تکیاملی بی     یسازوکار عنوان ب آمی  بوده است  تکاملی است. وقیی جن  در گذشی  موفقیت
ثبیت جنی  اسیت کی  در بسییاری از      همین کارکرد م دلیل ب شود.  های بعدی منیقل می نسل

شده اسیت. افیخارآمی دانسیین جنی  هیم      افیخارآمی  قلمداد می یآوربودن صفی جوامع جن 
بیا   ،میوزلی  گفییۀ  بی  ضمنی و هم آشکار در فرهن  جامع  وجود داشی  اسیت. امیا    شکل ب 

، کارکرد انطبیاقی  ها جن ی گر ویرانتخریب و  ۀمالحظ درخورجوامع و اف ایش شدن  پیچیده
بیر شیده    ه ینی  بسییار  هیا   تضعی  شده است و در مقایس  با دیگر گ ینی   ها جن و تکاملی 

را  کلیی تمیدن نقیش کیارکردی جنی       بیور  ب و  ،کشاورزی، صنعت، قوانین توسعۀاست. 
 تیدریج صیورت   ب ، تغییر فرهنگی موزلینظر  ب اما  ؛رن  کرده است بقا کم ۀتنها گ ین عنوان ب 
وجیودی   ۀب  فلسیف ک   نبدون آ ،نانچ هم ی ک  دیگر کارکردی ندارندهای یرد و گاه پدیدهگ می

فرهنی  جنی     مانیدن پایدار امکیان  ایمعنی  ب مانند و این  می آن توج  شود، در اذهان پایدار
 (.ibid.: 146-153) است
 

 . تمدن و جنگ8

میفکیران ماننید روسیو    . برخیی  کند را بررسی می در فصل دهم ارتباط تمدن و جن  موزلی
و وهیور   کننید  را سییایش میی   برخالف کسانی نظیر هاب  دوران ماقبل تمدن یا وضع ببیعی

توان ادعیا کیرد کی  در وضیع      نمی موزلی، گفیۀ ب اما  ؛دانند تمدن را از علل پیدایش جن  می
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  چی  نانید. آ  کیرده  میی  در باغ عدن در صلح زندگی ها انسانببیعی هیچ جنگی نبوده است و 
جنی  کانیالی ه    سیوی  بی  توانید   می وجود آورده است تراکم انرژی و منابع است ک   تمدن ب

شود. حیی اگر بپذیریم ک  در دوران ماقبل تمدن هیچ جنگی وجود نداشی  است، ایین بیدان   
ک  جن  آغیاز   همینشود.  می رفین جن  میانک  بازگشت ب  آن دوران موجب ازنیست معنا 

گییرد و   میی  بعیدی را در بیر   هیای  فرهنگیی خیود را دارد کی  نسیل     شد، پویایی سیاسیی و 
 رفین علت فعلی نیست. ای ازبینمعن ب بردن علت اولی   ازبین

ی مثل حکومت قیانون، وجیود   های سیاسی دارای مشخص  بیان ب اما تمدن چیست؟ تمدن 
و تقلییل ییا نبیود خشیونت      ،تشکیل نهادهای داوری )دادگاه، حکومت( مالکیت خصوصی،

و  ،کیار  ۀگسییرد شیدن   تقسیم و تخصصی ،بر وجود سکونت ثابت ،اجیماعی بیان ب و  ؛است
حقیو  مالکییت    توسعۀخود علت جن  نیست. تمدن و  خودی ب امثال آن اشاره دارد. تمدن 

بی  خشیونت و    و نی   ،دارد ک  ب  همکیاری و آینیده   کند و او را وامی می بلب صلحانسان را 
تواند برای اهیداف نظیامی    آورد می وجود می  تمدن بچ   نآ ،باوجوداین. فکر کند ،زمان حال

 مردم برای جن  ارزش قائل باشد. ک  ایدئولوژی مسلط زمانیویژه   گرفی  شود، ب کار ب 
برخیی دیگیر از   کی    نآ حیال آمی  است،  صلحبر همکاری  مبینیتمدن  ،لیبرالیسماز دیدگاه 
در . انید  مخیال   ،سرکو  امیال و غرای  ببیعی انسان دلیل ب  ،مانییسم با تمدنومکاتب مثل ر

میییان جوامییع مییدرن لیبییرال )آزاد و جمهییوری( صییلح    ،هماننیید لیبرالیسییم ،کانییتآرای 
 .استبرقرار

بلیب.   کنید و نی  جنی     بلب میی  صلحنفس  ن  انسان را  ک  تمدن فی بر آن است موزلی
و قیرار دارد کی  حیاکم بیر اعمیالش اسیت. اگیر تمیدن         ا ۀجن  و صلح در قلمیرو اندیشی  

نیی   هیا   ای برای مبارزه با بیماری خالقان  های وجود آورده است، فناوری  مخر  ب های سال 
نی  محییط ییا وضیعیت      ،های مردم اسیت  ایده ۀابداع کرده است. جن  بیش از هرچی  نییج

 (.ibid.: 158-164) کنند میک  در آن زیست  ای تکنیکی
 

 و جنگ ییگرا ۀ عقلینقد نظر .9

را  هیایی  دییدگاه  از ون فصول قبلی یکی دیگرچ هم در فصل یازدهم و دوازدهم کیا  موزلی
بیار   ایین کنید و   میی  جیو و در یک عامل جسیت فقط جن  را  ۀک  ریش کند نقد و بررسی می

ی را در ای از نظرییات  گرایی بی  گسیرده رود. عقل گرایی و جن  می عقلمیان  ۀرابطسراغ  ب 
گیرا   عقیل  ۀنظریی  ،خالصی   بور ب و  ؛گیرد ک  بر اهمیت عقل در امور انسان تأکید دارد می بر
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غالبیاً بیا    ؛ وروشین اسیت   هیای  اسییدالل  ۀسیطر تحتتعامالت  ۀکند ک  هم چنین فر  می
 ه ین  و فایده برای آغاز جن  پیوند دارد. ۀمحاسب

داننید و   میی  راه با وهور دولت تاریخی هم لحا  ب گرایان وهور جن  سیاسی را  عقلاغلب 
 ،درمقابیل ایین دییدگاه    ند.کن میایجاد جن  سرزنش برای پردازان عقل و تمدن را  نظری برخی 

فقیط بیرای    ن ب  عقل و منطق  ،اروپا مفکری قرن هجده جنبش روشن ویژه ب  برخی از نظریات،
 دانند.   ای غیرعقالنی می و جن  را پدیده اند بین خوشکنیرل جهان برای بلک   ،فهم

گیرا از جنی  پیونید     سیاسی واقع ۀگرا از جن  معموالً )و ن  ضرورتاً( با نظری عقل ۀنظری
کننید و هیدف جنی  را     می ن آن را تنها عامالن جن  معرفیکند ک  دولت و مسلوال پیدا می

قیدرت   ۀموازن های نظری  ساسبراجن  را  ۀگرایان ریش واقع ،رو ازاین دانند. می کسب قدرت
گراییی سیاسیی    واقیع نوعاً چهار مفرو  دارند ک  از  قدرت ۀهای موازن کنند. نظری  تبیین می

در تیرس افیراد از   هیا   ؛ دولیت ندهمان افرادها  ؛ دولتاند علت جن ها  اخذ شده است: دولت
 شود.   عقالنی یا سیاسی انجام می صورت ب د؛ اتخاذ تصمیم برای جن  نریش  دار دیگر یک

گراییی توصییفی    واقیع شیود.   میی  گرایی خود ب  دو نوع توصیفی و هنجاری تقسییم  واقع
مشیرک رفیاری بر آن حیاکم   ۀگون  قاعد داند ک  هیچ المللی را آنارشی می بین ۀجامعۀ مشخص
 ،میوزلی  نظیر  بی  هاب  است. اما  «وضع ببیعی»ی در این دیدگاه شبی  الملل بینوضعیت  .نیست

قواعید اخالقیی را بیر    « نبایید »کی    شود گرایی توصیفی درست باشد، نییج  نمی اگر هم واقع
 (.ibid.: 170-178) کرداسینیاج  «هست»توان از  را نمی «باید»ی حاکم کرد. الملل بینامور 

 باشید،  هرچی  المللیی   کند ک  وضعیت واقعی بیین  می گرایی تجوی ی چنین اسیدالل واقع
باشیند. ایین دییدگاه در سیطح اقیصیادی بی         ،یعنی قدرت ،منافع خود دنبال ب « باید»ها  ملت

انجامد ک  واحد تحلیل اقیصیادی ثیروت ملیی     می گرایی اقیصادی نگرش مرکانییلیسیی و ملی
ایین دییدگاه صیحیح     ،موزلینظر  ب فرد زیان دیگری است. اما هر سود  ،مونین  گفیۀ ب است. 

تیوان   می گرایی تجوی ی را واقع او، گفیۀ ب تواند دارای سود دوجانب  باشد.  می نیست. تجارت
هیا   دولیت  ،دوم ؛بیرای کسیب قیدرت نیسیت     ها جن  ۀهم ،در چهار سطح رد کرد: نخست

 ۀسیوم، سیاسیت موازنی    ؛شیوند  می ی در نظر گرفی الملل بین ۀصحننادرسیی همانند افراد در  ب 
 تنهیایی عمیل   ک  ترس ب  شود، درحالی می گرفی  کار ب قدرت از بریق ایجاد ترس در دیگران 

فیر   ک  قدرت سیاسیی شیرط الزم و کیافی روابیط انسیانی       است اشیباه ،چهارم ؛کند نمی
بیرای   ،درادامی   میوزلی . شیود  نادییده انگاشیی  میی   و اهمیت عنصر همکیاری   شود گرفی  می

را مفصیل آن   بیور  ب آورد و  می گرایی سیاسی، جن  ویینام را شاهد دادن نادرسیی واقع نشان
 .کند ن مییتبی
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اسیت   درصیدد  او. رود یو جن  می  ،یکی یمیاف یباورها سم،یدئالیا سراغ ب سپس  یموزل
 ،یبیصیل  یها جن و  شود یم یکند ک  بر اذهان مسیول یرا بررس یکالن یها یدئولوژیا نقش
 ۀقیو  نیبی  بیاالتر   یاسی یس سمیدئالیا در .آورد یم وجود  و امثال آن را ب ،یببقات جن  جهاد،
 و یزنیدگ  در گیاهش یجا دانسیین  بی   انسیان  لیی م و یکاو اسیدالل و کنج ۀقو یعنی ،یانسان
و  ،میر   ،یهسیی  عیالم  ،یزنیدگ  از یکالن یها نییتب ،رو نیازا ؛شود یم داده تیمحور ،جهان

 در البیی  ) اسیت  کیرده  رشید  ب ر  انیاد با ییها یدئولوژیا نیچن. شود یم آوردهالبی  جن  
 ،یو با وهیور تفکیر فلسیف    ؛داردریش  مناسک عهد باسیان  درک   (است نمانده منحصر انیاد
 .شود یم داریپد  ین آن سکوالر زاد هم

قدرت بر مفروضیات نادرسییی    ۀموازن های ، ایدئالیسم سیاسی همانند نظری موزلی گفیۀ ب 
چیی  را تبییین    همی   نید قادر ،یعنی رهبران ،د ک  عامالنشو می چنین فر  اسیوار است. مثالً

فرد بیا معصیوم    زیراترین خطر را برای زندگی فرد و برای اجیماع دارد،  کنند. این ایده ب ر 
یی ذهین  و خطاناپذیردانسین دیگری از زندگی خیود دسیت کشییده اسیت. اگیر فیرد کیارا       

 شود. می کالن تبدیل های سربازی برای دارندگان ایدئولوژی ۀمهرخودش را نفی کند، ب  
 ۀهمی  .انید  مبینیی ها سطحی نیسییند و بیر باورهیای مییافی یکی      ایدئولوژی موزلی،نظر  ب 
های سیاسی بر نگرشی ب  انسان )اخال  و نظریات ماهیت انسان(، نگرشیی بی  هسییی     آموزه

 .ندشناسیی( اسییوار   معرفیت ) انسیان بیا خیودش و هسییی     ۀرابطی  ب گرشی و ن ،)میافی یک(
 دربیارۀ های مییافی یکی بیا مفروضیاتی     دهد. نظری  میافی یک بنیاد نهایی اندیش  را تشکیل می

تیرین خطیای فیرد در اندیشی  آن      بی ر   ،موزلیزعم  ب و  ؛شوند می ماهیت عالم هسیی آغاز
 درواقعییت فیرد نیی      هاست ک  منکر واقعیت شود و آن را ساخیۀ ایده بداند. با نفی عالم ماد

سوسیالیسیی بر اولویت گروه بر فرد بیاور دارنید    های دیدگاه ،برای مثال ؛گیرد می تردید قرار
هیای الهییاتی نیی        باشید. آمیوزه  ک  فرد مسیقل از گروه بیواند وجیودی داشیی   اند آنو منکر 

 هیا  آن دانند ییا  می خدایان ۀرا بندها  آورند، اما ب  این شیوه ک  انسان می جایگاه انسان را پایین
مراتیب هسییی    سلسیل  کنند ک  باید جایگاهشیان را در   می حقیر و نادمی تصویر های را رو 

ی کی  فیرد   هیای  شوند. ایده می ترجم ها ب  عمل  ها اهمیت دارند و این ایده ایده بهبود بخشند.
مبنیا،    این  برکند ک   می تبدیلشدن  کند ب  سهولت فرد را ب  شیلی برای قربانی ارزش می بی را

 فدا شود. «دیگران» برتر های ارزش زندگی او ارزشی ندارد و باید برای

رشید معرفییی،   کنند،  می اسیداللی خود را ب  نظام ایدئولوژیکی واگذار ۀقوک  مردم  زمانی
. قربانگیاه اییدئولوژی   شود میترین عامل بلوغ انسان، و رشد اقیصادی کنار گذاشی  شده  مهم

ترین خیدایی باشید کی      بلب جن تواند  می فراوانی گرفی  است و های در بول تاریخ قربانی
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از حییث   ،ها ترین ایدئولوژیگر ویران ،موزلینظر  ب ند. ا افیخار و پیروزی دنبال ب با او ها  انسان
گرایانی  از تیاریخ،    غاییت  های ند، نظری ا فکری جن  ۀو ریشدارند  امور انسانیر دتأثیری ک  

 گرا، هسیند. تاریخیعنی نظریات 
 جن  هدف یا بر  میافی یکی خاصی برای حواد  انسیانی ارائی    ۀگرایان غایتنظریات 

نید و  ا گرایانی   تیاریخ این نظرییات   کند. می انسان است یا آن را نفی ۀکنند ک  حاکم بر اراد می
 داننید  میی ک  انسان را تابع قوانین تیاریخ  اند  بی  مینوعی از نظریات جبرگرایان  ۀکنند تکمیل

(ibid.: 214.) 
نیروهیای مییافی یکی و    ۀواسیط  بی  اند  هایی ک  افراد اتخاذ کرده ایده ،گرایی تاریخ براساس

آزادانی  انیخیا  ییا ایجیاد نشیده اسیت.        ،رو ازایین  ،رازآمی  در ذهنشان قرار داده شده است
قیوانین   براسیاس بدین معنا کی   )شده است  تعیین   پیش ازاعمال انسان  ۀهم ازآنجاک  ،درواقع

 نظیر  ب ک  انسان دارای آزادی انیخا  است توهم است.  این تصور ،(تاریخ تعییین شده است
 ما یا آزادی ما برای آزمیودن را نفیی    انیخارا بپذیریم ک  آزادی  ای عقیدتیام ظناگر  ،موزلی

اسیت کی     تبدیل شیده  موضوعیایم و زندگی ما ب   مان را واگذار کرده کند، درواقع آزادی می
 گیرند. آن تصمیم می دربارۀدیگران 
 
 شناسانه و جنگ معرفت یان باورهای. نسبت م10

. کنید  را بررسیی میی  شناسیان  و جنی     میان باورهای معرفت ۀرابط در فصل سی دهم موزلی
های شیناخت میا    محدودیتک   نمثالً ای ،شناخت ما از امور است ۀنحو ۀشناسی مطالع معرفت

هایی ک  توانایی اسییدالل افیراد    آموزه ،موزلینظر  ب  .اتکاست چیست یا معرفت ما چقدر قابل
 ،. برای مثیال ندکن می ز صلح آسیب جدی وارداندا چشمکنند ب   برای خودشان را تضعی  می

معرفیت حقیقیی فقیط دراخیییار نخبگیان       از منظر آنانتوان جوامعی را در نظر گرفت ک   می
شییهروندان باییید بیی  نخبگییان واگییذار شییود کیی   هییای خواسییی رو  ازاییین و سیاسییی اسییت

ییا دولیت.    ،ند، چ  این حقیقت خدا باشد و چ  علم، ببیعیت ا تفسیرکنندگان مناسب حقیقت
 سرباز در جن  میان شاهان نیسیند. های شهروندان چی ی ج  مهره ای ن جامع یدر چن
مدی جن  را نفیی  آگیری عقل در امور انسانی اعیبار و کارکار ب ب  دو دلیل  ،موزلینظر  ب 
 ،و دوم ؛دهید  میی  آن نشیان  هیای  ب  ه ینی   توج  باثمربودن جن  را  بی عقل ،نخست :کند می

 نییجی   وحیدت  بخشید، کی  از آن   میی  ای است ک  ب  انسانیت وحیدت  توانایی عقل ویژگی
جیای درگییری بی  عقیل تماییل دارنید        بی  کسیانی کی     دسیت  بی  هیا   نی اع  ۀشود ک  هم می
 وفصل است. حل قابل
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 عقیل و اسییدالل انیقیادی    دربرابیر  کاری معرفیی یا ایمان محافظ گرایی مثل  عقالنیت غیر
تیوان ایمیان    نفس  با جن  نسبیی ندارد و ب  صلح نیی  میی   ایمان فی ،برای مثال ؛گیرد می قرار

سهولت از فرد بخواهد تفکر انیقیادی را در مسیائل    ب تواند  می ایمان موزلی گفیۀ ب داشت، اما 
راحییی   منیان مطییع بی    ؤق توانایی عقلی است. میمسیل م تعلاین کنار بگذارد ک    بسیار حیاتی
بیر   میوزلی  ،خالص  بور ب  گیرند. بلبان  قرار می جن اهداف منظور  ب  هیفاداس سوءدرمعر  
شناسی ضروری برای زنیدگی انسیان اسیت و ذهین      معرفتگرایی انیقادی  عقلک   آن است

یعنیی اعیمیاد و    ،آن راه هیم تیرین عامیل بقیای انسیان اسیت. عقالنییت و سیاخیارهای         مهم
 (.ibid.: 225-237) استبرای صلح کلیدی  ،همکاری

جنی  در   هیای  ک  بیان شد، ریشی   گون  همان. استبندی مطالب کیا   جمعفصل پایانی 
 ،اسیت یافیی   ر سیال تطیو   هیا   میلییون  بیدور بشر وجود داشی  است و غرای  ببیعی  ۀگذشی

گری یا ترس. با پیدایش زبان، قواعد و مناسک برای  پرخاش ۀمثل غری  ،ندا غرای ی ک  مینوع
کی  اگیر قیرار اسیت از تمیدن       بر آن است موزلیشود. اما  می منافع آن پدیدارحف  گروه و 

 نفیع  بی  اشیکال آن بایید    ۀدر همی  گرایی تر جمع عبارت دقیق ب و  گرایی محافظت شود، گروه
جنگند ن  افراد. گسییرش تجیارت اقیصیادی     می هسیند ک ها  گروه؛ فردگرایی کنار گذاشی  شود

یکیی  فقیط  کرد ک  نفع اقیصادی یادآوری اما باید  ،دهد اف ایش میتمایل ب  صلح و همکاری را 
 ب  نفع مادی دانست.منحصر دهد و نباید نفع را  می عملانگی ۀ است ک  ب  انسان عواملی از 

و ایمیان در   ،اییده  ،شناسی انسیان، فرهنی ، عقیل    زیستبیان شد، ببیعت و ک   نناچ هم
چنیده ار نسیل تغیییر بنییادی نخواهید       بیشناخیی  زیست لحا  ب جن  نقش دارند. انسان 

توانید بی  همکیاری     می ی تغییر کند. عقلتر بیشتواند با سرعت  فرهنگی می لحا  ب ، اما کرد
نمون شود، امیا سیازوکارهای فرهنگیی بایید آن را تکمییل کنید.       و تجارت ره تر بیشمیقابل 

هیا بی  سیاسیت نسیبت داد، بلکی       مدت پنجاه سال را نباید تن ب موفقیت اروپا در حف  صلح 
 .تجارت نی  نقش مهمی داشی  است ۀریاکارانگسیرش اخال  نرم و 

قانون ضروری اسیت.  شدن  گسیرش تجارت بیواند ب  صلح منیهی شود، حاکمک   نآ  برای
 گشاسیت  راهمندان ب  صیلح بسییار    شمول برای عالق  برف و جهان یقوانین ب مجموع آرمان 

(ibid.: 243-250.) 
 
 یریگ جهی. نت11

را نقید و بررسیی کیرده    جنی    دربیارۀ گیرا   های تقلیل دیدگاه موزلی ،جن  فلسفۀ در کیا 
ها ژنییک انسانی را عامل جن  معرفی کنند و چ  فرهنی  ییا عقیل را     چ  این دیدگاه ،است
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انسیان اعمیالش را انیخیا      بیر آن اسیت  کی   ای  نظریی   ،تنها عامل جن  بدانند. جبرگراییی 
کنید امیا    می انسان جن  را انیخا  گویند میک   ،اما نظریات مقابل آن ؛مردود است ،کند نمی

چیرا انسیان جنی  را انیخیا      کی   موضوع را   نای نی  مردودند. ،کنند تبیین جامعی ارائ  نمی
ورزیم و زبان را برای سیاخت   اندیش بسیط شر  داد. ما موجوداتی  یتوان با تبیین کند نمی می

زنیدگی   ای گیریم. ما موجوداتی اجیماعی هسییم و مییان نیروهیای فرهنگیی    می کار ب اندیش  
 هیر  درمیا  د. نی مینیوعی دار  هیای  ما نیست و موجوداتی هسییم ک  انگیی ه ۀ کنیم ک  ساخی می
 ،هیای ماسیت   اییده  ۀسیاخی چی   هرکنیم و انیخا  ما بیش از  می برای کاری انیخا  ماناقدام

از محیط فرهنگیی و   ها برآمده از آن برخی زیراخود ما نیست، ۀ ها تماماً ساخی آن ایده هرچند
 ۀخویانی  نیرم هیای   شیود. تحقیق صیلح در گیرایش     . صلح با دسیور ایجاد نمیی است  سیاسی

آزادی بییان   و ،جیایی  سیاسی آن یعنی آزادی تجارت، آزادی جابی  آمد پیو  ،فردگرایی، بازار
 اگر حکومت از قیدرت خیود و   ،ی خواهد داشتتر بیششانس ی دارد. صلح تر بیش شانس
ی خواهید  تیر  بییش  شیانس و قطعاً صلح  ؛اسیفاده از آن برای جن  و مداخل  بکاهد ۀوسوس
بی  تیورم و   کی    ندهندگان تحمیل شود تا ای رأیبرابر بر  شکل ب آن فوراً و  ۀه یناگر  ،داشت

هیای نظیامی    خطابی   دربرابیر صیورت نیی  نفیی جنی       ایین  در یی  الببدهی ملی تبدیل شود. 
خواهد ماند.پذیر باقی  آسیب

ق یی جیامع و دق  یردیکرو جن  فلسفۀیا  کدر  یرد موزلیک  روکد گفت یدرمجموع با
ات یی نظر ،ات مخیل  دربارۀ جن  از دوران باسیان تا مدرنیرظح نیضمن تشر ،موزلیاست. 

. کنید  میی شناس بیآسو بررسی  جن ۀ دربار را یاسیو س یاتب فلسفکران و مکمخیل  میف
ان قیدرت  یی ژه میولیو ب و  یت آدمیر ذهنییو مقابل  با جن  در تغ یریراه جلوگ ،موزلی نظر ب 

  کی اسیت   یسیان ک  عمدتاً میوج  ک ،جن  یهاآمد پیمدرن  ۀاست نهفی  است. در دوریو س
 اسیت،  افیی  یگسییرش   یرالعقیول یدر ابعاد مح ،اند نداشی  یجن  نقش دربارۀ یریگ میدر تصم

آور بی  تمیام    دهشیت  یمیاد  یهیا  نی  یل ه یی و تحمرا ایجیاد  ها  نسل ی  خطر نابودکجا آن تا
تیل   شدن بیا  مواج ند قبل از ک یجا  میاست. عقل و شرع ا کردهر یناپذ شهروندان را اجینا 

عوامیل   یابیی  شی  یبیا ر  شیور، ک یک یاتیح یها رساختیجن  و انهدام ز ۀگسیرد یها ران یو
بی    ،یالمللی  نیو بی  ،یا ، منطقی  یدر ابعاد داخل ها دولتو  ها ۀ انسانافروزان زا و جن  خشونت
 وسییی   جنی  عوامیل   دربیارۀ از آثیار مهیم    یکیی یا  کن یالبی  ا برخاست.با عامل آن مقابل  

 و شیود  ین دوران معاصیر محسیو  می   ینی چ هیم  و یخیان در ادوار مخیل  تیار یان آدمیدرم
پژوهیان ایین حییوزه    دانیش  یوییژه بیرا   لی  بی   ؤمحیال جیامع    عیین  در رویکیرد انیقیادی و  

 مداق  است. قابل برانگی  و اندیش 
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