
فصل یازدهم: تاریخ و جنگ
یــخ اســت و تمــدن یــا دموکراســی  جنــگ یکــی از عوامــل ثابــت و همیشــگِی تار
ثبت شــده  یــخ  تار کــه  گذشــته  بکاهــد. در ۳۴2۱ ســاِل  آن  از  نتوانســته چیــزی 
اســت، تنهــا در 26۸ ســاِل آن، جنگــی اتفــاق نیفتــاده اســت و باقــی ســال ها 
کنــون، بــه عنــوان شــکِل نهایــی رقابــت  شــاهد جنــگ بوده ایــم. مــا جنــگ را هــم ا
کلیتــوس؛  گفتــه هرا گونه هــای انســان پذیرفته ایــم. بــه  و انتخــاب طبیعــی میــان 
جنــگ یــا رقابــت، پــدر همــه چیــز اســت، یعنــی سرچشــمۀ نیرومنــدی از ایده هــا، 
ــه  ک ــت  ــدار اس ی ناپای ــه رو ــک میان ــح ی ــت. صل ــا و دولت هاس ــات، نهاده اختراع

ــرِی قــدرت حفــظ شــود. ــا در حالــت براب ــری ی ــا پذیــرش برت ممکــن اســت تنهــا ب
علــل جنــگ بــا علــل رقابــت در میــان افــراد یکســان اســت: حــِس مال انــدوزی، 
ی اربابــی و  ســتیزه جویی و غــرور؛ جســتجوی غــذا، زمیــن، مــواد، ســوخت و آرزو
ســلطه. دولــت همــان غریزه هــا و شــعور مــا را دارد؛ امــا بــدون محدودیت هایمــان. 
کــه اخالقیــات و قوانیــن بــر او تحمیــل  فــرد، دربرابــر تنگناهایــی ســر فــرود مــی آورد 
کــره جایگزیــن جنــگ و درگیــری شــود،  گفتگــو و مذا کــه  کرده انــد و می پذیــرد 
فــرد  قانونــی  حقــوق  و  دارایــی  زندگــی،  از  می دهــد  ضمانــت  دولــت  کــه  چرا
ــرا  ــد؛ زی ــا نمی کن ــی اعتن ــع قابل توجه ــچ مان ــه هی ــود ب ــت، خ ــد. دول ــت  کن محافظ
کنــد  کــه بتوانــد بــا هرگونــه مخالفتــی دربرابــر اراده اش مبــارزه  آن قــدر نیرومنــد اســت 
کــه حمایت هــای اساســی بــه آن  کــه هیــچ ابــر دولتــی وجــود نــدارد  یــا بــه ایــن دلیــل 
کــه از قدرتــی  ارائــه دهــد و هیــچ قانــون و نظــام اخالقــی بین المللــی نیــز وجــود نــدارد 

کاری و قابل اجــرا بهره منــد باشــد. 
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بــرای  بســیار  نیرویــی  می شــود  باعــث  کــه  اســت  غــرور  ایــن  فــرد،  هــر  در 
نیــز،  دولت هــا  در  دســت  آورد؛  بــه  زندگــی  ســبقت جویی های  و  رقابت هــا 
ی فراوانــی بــه آنهــا در سیاســت و جنــگ می دهــد.  ملی گرایی)ناسیونالیســم( نیــرو
کــرد، هــر کشــور،  پــا خــود را از ســلطه و حمایــت پاپ هــا رهــا  کــه ایــاالت ارو هنگامــی 
کــرد.  یایــی خــود تقویــت  ی در ملی گرایــی را بــه عنــوان مکملــی بــرای ارتــش و نیــرو
کشــور  کشــوری خــاص را پیش بینــی می کــرد، بیــزاری از آن  گــر هــر دولــت مبــارزه بــا  ا
را در میــان مردمــش برمی انگیخــت و در حالی کــه خــودش بــه صلــح و دوســتی 

پافشــاری می کــرد، بــا دادن شــعارهایی، آن بیــزاری را بــه اوج می رســاند.
میــان  در  بیــزاری  و  تــرس  ایجــاد  بــا  اجبــاری  جنــِگ  خدمــت  این گونــه 
ملت هــا، تنهــا در ســخت ترین و مهم تریــن جنگ هــا اتفــاق می افتــاد و در میــان 
فرانســه  انقــالب  جنگ هــای  و  پــا  ارو در  شــانزدهم  ســده  مذهبــی۱  جنگ هــای 
اجــازه  کشــورهای درحــال جنــگ  مــردم  ایــن میــان،  نــدرت دیــده شــد. در  بــه 
ــه  ــد؛ در حالی ک ــرام بگذارن ــر احت ــدن یکدیگ ــتاوردها و تم ــه دس ــه ب ک ــد  کردن ــدا  پی
فرانســه در جنــگ بــا انگلســتان بــود، مــردم انگلیــس بــدون خطــر و در ســالمت بــه 
کبیــر، در جنــگ  یــک  فرانســه ســفر می کردنــد و در حالی کــه فرانســوی ها بــا فردر
هفت ســاله2 بودنــد، همــواره بــه ســتایش یکدیگــر می پرداختنــد. در ســده هفدهــم 
ــتم،  ــده بیس ــردم. در س ــا م ــود ت ــراف ب ــۀ اش ــان طبق ــتر می ــگ، بیش ــم، جن و هجده
پیشــرفت ارتباطــات، حمــل و نقــل، ســالح های جنگــی و ابــزار تلقیــن فکــری، 
کشــید، یعنــی افــزون بــر مبــارزان، غیرنظامیــان هــم  جنــگ را بــه مبــارزۀ میــان مــردم 
کامــِل امــوال و زندگــی  قربانــی جنــگ شــدند و پیــروزی بــه وســیله از بیــن بــردن 
ــد  صدهــا ســال تــالش انســان  ــه دســت می آمــد. همچنیــن جنــگ می توان مــردم ب
کنــد و نیــز،  بــرای ســاختن شــهرها، خلــق هنــر و توســعۀ عــادات تمــدن را نابــود 
Religious wars .۱، جنگ هایی که در فرانسه از سال ۱۵62 تا سال ۱۵۹۸ میان کاتولیک ها و پروتستان ها اتفاق افتاد. 
کشــورهای فرانســه، اتریــش، روســیه، ســوئد  کــه در آن پــروس و انگلســتان  Seven Years’ War .2، جنگ هایــی 

کســونی را شکســت دادنــد.  و سا
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ــر  گ ــه ا ک ــود  ــاوری می ش ــم و فن ــترش عل گس ــبب  ــش، س ــی نجات بخ ــگ دفاع جن
اختراعــات مرگ آفریــن در فقــر و بی تمدنــِی عالم گیــر فرامــوش نشــوند، در آینــده 

گردنــد. ممکــن اســت باعــث توســعۀ دســتاوردهای مــادی در دوران صلــح 
در هــر ســده، ژنرال هــا و فرمانروایــان )بــه اســتثنای مــوارد نــادر ماننــد آشــوکا۱ 
گوســتوس( بی میلــی و بیــزارِی همــراه بــا تــرِس فالســفه از جنــگ را مســخره  و آ
یــخ، جنــگ، داور نهایــی اســت و به جــز افــراد  می کردنــد. در پــردازش نظامــی تار
نــادان و ســاده لوح، همــه، آن را بــه عنــوان امــری طبیعــی و ضــروری پذیرفته انــد. جز 
پیــروزی شــارل مارتــل2 در تــور۳ چــه چیــز )در ســال 7۳2( از مســلمان شــدن مــردم 
کــرد؟ چــه اتفاقــی بــر ســر میــراث باســتانی مــا می افتــاد  فرانســه و اســپانیا جلوگیــری 
گــر در برابــر حملــۀ مغول هــا و تاتارهــا حمایــت نشــده بودیــم؟ مــا می خندیــم بــه  ا
کــه زنده شــان  کــه در رختخوابشــان می میرنــد )و فرامــوش می کنیــم  ژنرال هایــی 
ــا چنگیزخــان تبدیــل شــوند،  کــه بــه هیتلــر ی بهتــر از مرده شــان اســت(؛ امــا وقتــی 
کــه بســیاری  یم. )بــه گفتــۀ ژنــرال( تأســف برانگیز اســت  مجسمه هایشــان را می ســاز
از مــردان جــوان مــا در نبردهــا کشــته می شــوند؛ امــا از آن تأســف برانگیزتر این اســت 
کــه  جوانــان را بیشــتر در تصادفــات ازدســت می دهیــم، نــه در جنــگ و بســیاری از 
آنهــا بــه دلیــل نداشــتن تربیــِت درســت، آشــوب و فســاد بــه راه می اندازنــد، چــون 
ــان،  کسل کننده ش ــای  ــورده و روزمرگی ه ــو و فروخ ــو، ماجراج ــوی  جنگ ج ــرای خ ب
گــر قــرار اســت ایــن جوان هــا دیــر یــا زود بمیرنــد، چــرا ایــن  گریــزی نیــاز دارنــد؛ ا بــه راه 
کشورشــان در نبــرد و بــا تجلــی افتخــار بمیرنــد؟  کــه بــرای  امــکان را بــه آنهــا ندهیــم 
ــح  ــه صل ک ــرد  ک ــد  ــراف خواه ــد، اعت ــخ را بدان ی ــر تار گ ــم، ا ــوف ه ــک فیلس ــی ی حت
طوالنــی ممکــن اســت موجــب تضعیــف روحیــۀ نظامــی یــک ملــت شــود، ُچنــان 
کارآمــدی  کــه تــا ســر حــد مــرگ آنهــا را ناتــوان می کنــد. در حــال حاضــر، بــه دلیــل نا

یج دهندۀ آن.  Ashoka .۱، از شاهان هندوستان و معتقد به آیین بودایی و ترو
کاخ ساالر و دوک فرانک ها.   ،Charles Martel .2

Tours .۳، شهری در مرکز فرانسه.
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گرایش هــای بیــن  ملت هــا، هــر ملتــی بایــد در هــر لحظــه آمــاده دفــاع از  قانــون و 
ــر  ــد از ه ــد بتوان ــت، بای ــر اس ــی اش در خط ــع اصل ــه مناف ک ــی  ــد و هنگام ــود باش خ
کــه  کنــد. هنگامــی  ــد، اســتفاده  ــرای بقــای خــود ضــروری می دان ــه ب ک وســیله ای 
کــه دســتورات یهــوه بــه  ســخن از حفــظ جــان در میــان باشــد، آن ده فرمــان مذهبــی 

گفتــه باقــی بمانــد. موســی اســت، بایــد نا
کــه آمریــکا بایــد  )ژنــرال ســخنانش را ادامــه می دهــد و می گویــد( روشــن اســت 
کبیــر در ســده نوزدهــم بــه بهتریــن  کــه انگلیــس  امــروز وظیفــه ای را بــه عهــده بگیــرد 
شــکل انجــام داد و آن، چیــزی نیســت جــز، حفاظــت از تمــدن غربــی در مواجهــه 
بــه ســالح های جدیــد و میــزان  کــه  کمونیســت  بــا خطــر خارجــی. دولت هــای 
کــه بــرای از بیــن بــردن  کــرده  کشــور مجهــز اســت، بارهــا اعــالم  بــاالی تولــد در پیــران 
کشــورهای غیرکمونیســت مصّمــم اســت. ملت هــای جــوان،  اقتصــاد و اســتقالل 
کــه بــه آنهــا ثــروت اقتصــادی  بــا وجــود شــور و اشــتیاق نســبت بــه انقــالب صنعتــی 
ــا مدیریــت  و قــدرت نظامــی می دهــد، زیــِر فشــاِر ســرعت صنعتی شــدن روســیه ب
کار، ســودمندتر  دولتــی قــرار دارنــد؛ ســرمایه داری غــرب ممکــن اســت در پایــان 
کمــان جدیــد  کندتــر اســت؛ حا کــه در رشــد و توســعه  باشــد؛ امــا بــه نظــر می رســد 
کشورشــان مشــتاق هســتند، بــه احتمــال  ی انســانی  کنتــرل منابــع و نیــرو کــه بــرای 
می شــوند.  کمونیســت  طرفــداران  خرابــکاری  و  نفــوذ  تبلیغــات،  طعمــۀ  یــاد،  ز
پیــش از آنکــه به طورتقریبــی همــۀ آســیا، آفریقــا و آمریــکای جنوبــی زیرنظــر رهبــری 
گرفتــه  گســترش  ی و  کمونیســت قــرار بگیــرد و تــا زمانی کــه جلــوی ایــن رونــِد پیشــرو
ی خواهــد بــود و اســترالیا،  نشــود، تنهــا، بحــث بــر ســر زمــاِن الزم بــرای ایــن پیشــرو
در محاصــره دشــمنان  هــر ســو  از  غربــی  پــای  ارو و  آمریــکای شــمالی  نیوزلنــد، 
ــر  ی ژاپــن، فیلیپیــن و هنــد و ب ــر رو گرفــت. تأثیــر چنیــن شــرایطی را ب ــرار خواهــد  ق
کنیــد؛ تأثیــر پیــروزی حــزب  کمونیســت ایتالیــا در ذهنتــان مجســم  حــزب مقتــدر 
کنیــد.  فرانســه تصــور  در  کمونیســتی  ی جنبــش  بــر رو را  ایتالیــا  در  کمونیســت 
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باورنکردنــی  آلمــان غربــی به گونــه ای  و  ی، هلنــد  کبیــر، اســکاندیناو بریتانیــای 
گرفــت. آیــا آمریــکای شــمالی  کمونیســتی قــرار خواهــد  در چنــگ یــک قــارۀ بــزرگ 
گزیــر چنیــن آینــده ای را می پذیــرد، آن را بــه  کنــون در اوج قــدرت اســت، نا کــه ا
کشــورهای  کشــورش در محاصــره  کشــورش  می کشــد و اجــازه می دهــد  مرزهــای 
کنتــرل می کنــد و  ــه مــواد و بازارهــا  کــه دسترســی آنهــا را ب گیــرد  ــرار  ســتیزه جویی ق
کنــد و حکومــت  ی  کــه ماننــد محاصره شــدگان، از دشــمنان خــود پیــرو آن را وادارد 
کــه در هــر مرحلــه ای از زندگــی، آزاد و محــرک دولتــش  دیکتاتــوری ایجــاد می کنــد 
باشــد؟ آیــا رهبــران آمریــکا تنهــا بایــد، ناخشــنودی ایــن نســل خوش گــذران را بــرای 
ــل های  ــه نس ک ــد  ــد بدانن ــا بای ــد ی ــر بگیرن ــی در نظ ــألۀ بزرگ ــن مس ــا چنی ــی ب یاروی رو
کــه ای کاش آنهــا ایــن کار را انجــام داده بودنــد؟ آیــا  کــرد  آینــده آمریــکا آرزو خواهنــد 
کشــور  ک  کنیــم، جنــگ را بــه خــا کــه خیلــی زود بــا دشــمن نبــرد  عاقالنه تــر نیســت 
گــر الزم باشــد، جــاِن صدهــا هــزار آمریکایــی و شــاید میلیون هــا  بیگانــه بکشــیم و ا
یــم تــا  یــم؛ امــا دولــت آمریــکا را آزاد بگذار نفــر از مــردم غیرنظامــی را بــه خطــر بینداز
زندگــی خــود را در امنیــت و آزادی ادامــه دهــد؟ آیــا ایــن یک سیاســت دوراندیشــانه 

یــخ مطابقــت نــدارد؟ کــه بــه هیــچ عنــوان بــا درس هــای تار نیســت 
یــخ  فیلســوف پاســخ می دهــد: بلــه این چنیــن اســت و نتایــج مخــرب آن بــا تار
کــه ایــن نتایــج متناســب بــا افزایــش تعــداد  هماهنــگ خواهــد بــود؛ بــا ایــن تفــاوت 
و تحــرک نیروهــای درگیــر و قــدرت ویرانگــر بی نظیــر ســالح های مورداســتفاده، 
یــخ وجــود دارد.  چندیــن برابــر خواهــد شــد. امــا در ایــن میــان، چیــزی بزرگ تــر از تار
در جایــی و در زمانــی، بــه نــام انســانیت، بایــد هــزاران رســم بــد را بــه چالش بکشــیم 
کــه ماننــد پادشــاه بودایــی )آشــوکا(، قانــون طالیــی را بــرای  و آن قــدر بی پــروا باشــیم 
کاری را انجــام دهیــم  کنیــم )262 ق. م.(،60 یــا دســت کم همــان  ملت هــا پیــاده 
ــه آلمــان  ــا از حملــۀ بعــدی ب گوســتوس انجــام داد و از تیبریــوس۱ خواســت ت کــه آ

Tiberius .۱، فرمانروای روم بین سال های ۱۴ تا ۳7 میالدی بود. 
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