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   بررسي و نقد كتاب
  دوران ناپلئوناروپا از  

  *پندار حسين

  چكيده
 ،)اروپـا  ليبـرال  تـاريخ  نـه ( ليبرال اروپاي تاريخ در جامع كتابي اروپا از دوران ناپلئون

 رغـم  بـه  كـه  اسـت  انگليسـي  مشـربِ  ليبـرال  سياسـيِ  فيلسـوف  تامسـن،  ديويد قلم به
 اروپا از اي پارچه يك كليت بررسي و ،نقد ،تبيين در ليبراليستي موضع در اش پافشاري

غفلـت از  امـا   .گيـرد  مـي  زا وحـدت  و آفـرين  يگانه عوامل از را اش تاريخي ميراث كه
كند و آن  مواجه مي چالشاعتنا نگرش تاريخي تامسن در تاريخ اروپا را با  قابلاي  نكته

 يگـرا  پارچه يكدسته از عوامل تاريخي در قرون جديد است كه تفكر  عدم تدقيق بر آن
» مـدرن اروپـا  «درك تـاريخ   ،تامسن نظر بهكند.  تامسن از اروپاي معاصر را مخدوش مي

آن از  گيـري  شـكل زمان بـر   طيپذير است كه  با پژوهش در نيروهاي فراگير امكان فقط
مجمـوع عـواملي كلـي نظيـر رشـد       وي بر ،اند. بدين سبب بوده اثرگذاربريتانيا تا بالكان 

و  ،ناسيوناليسـم  ،سوسياليسـم  بحار، دموكراسـي،  يماورا ةتوسعشدن،  صنعتيجمعيت، 
 ،كشـور  بـه  كشـور گذارد. تامسن اين عوامل را نه  مي تأكيدروابط ميان جنگ و انقالب 

دو  طـي گيـري تمـدن و فرهنـگ آن     مرحله در روح كليت اروپا تا شكل به مرحلهبلكه 
خص اسـت كـه   كه با تـدقيق در عبـارت فـوق مشـ     حالي در. كند بررسي ميقرن اخير 

 ،شدن بـه اروپـاي مـدرن فـراهم كـرده      واردكه زمينه را براي  تامسن مجموعة عواملي
  ناديده گرفته است.

  .ليبراليسم ،نگر پارچه يك كليت، تامسن ديويد ،اروپا از دوران ناپلئون :ها كليدواژه
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  مقدمه .1
 تحـوالت  و شـرايط  بـه  گويي پاسخ منظور  به اليؤس طرح كتاب اين در كه اين رغم به تامسن
 كـه  اسـت  آن متوجـه  وي ذهنـي  دغدغـة  كـه  است مشخص ،نداشته 1789 از پس اروپاي

 و هـا  دولت ازاي  مجموعه تصوير. است مواجه اروپايي نوع چه با نگار تاريخ يك درجايگاه
 از جـدا  و متفـاوت  چندانهاي  سازمان و ها ويژگي با ديگر يك با متخاصم و جداهاي  ملت
 تصـوير  ايـن  كـه  ايـن  يـا  ،گذاشـت  نمـي  بـاقي  ييجغرافيا مفهومي جز اروپا ةقار از كه هم
 مشترك، وجوه دارندگي بنابه كه باشد ها ملت از اجتماعي و تمدن يك از يينما ستتوان مي

 و ،اقتصـاد  فرهنگ، اش دهنده تشكيل ياجزا كه شد قائل پيوسته موجوديتي اروپا براي بتوان
. بدهد واقعي وحدتي و واحد موجوديتي اروپا به كه باشد مشترك يها سنت ازاي  مجموعه

 روش اصوالً كه نيندازد نظري چنين دامان در مطلقاً را خود كه بود باهوش قدر آن وي ،البته
 دوي هـر « كـه  كنـد  مـي  اشاره خود و بوداي  رويه چنين مخالف وي نگري تاريخ ليبراليستي

 بتوانـد  كـه  ايـن  بـراي  وي و »اسـت  دوبعـدي  حـداكثر  و واقعيت از دور هب بعدي،  تكها  آن
 وي. كند منطبق ديگر يك با را تصوير دو اين كوشد مي ،باشد داشته زنده و واقعي تصويري

 تعـادل  حفـظ  دنبـال  به كه ،نوزدهم قرن اروپاييهاي  ديپلمات »قدرت موازنة« ايدة از بهره با
 كشـورها  ةهمـ  زيستي هم امكان كردن فراهم منظور هب اروپايي بزرگ كشورهاي ميان قدرت
ـ  نـوعي  آن در كـه  دهـد  دست به اروپا پيوستگي از تصويري كه شد آن پي در ،بودند  ةموازن
خود  اگرچه. دشو واحد پيكرة اين با آن متنوع بسيار ياجزا سازگاري موجب نيروها دروني
برخـي  واجـد وحـدت و پيوسـتگي و از    مهـم،   يها جنبه يداند كه اروپا از برخ يم تامسن
ميـان ايـن دو ويژگـي    هـاي   از موجوديت نامتجانس برخوردار بوده است و از تنش ها جنبه

سوي توسعه و تحول و عظمت برخاسته كه اروپا را  همتضاد بود كه آن انگيزة ذاتي حركت ب
  نشانده است. 19دنيا در قرن  ةقارو پوياترين  ترين مهم درجايگاه

 ندارد، زيرا موثقي و الزم اعتبار چندان اروپا تاريخ زمانيهاي  بندي تقسيم ،تامسن نظر از
 آغـاز  از. دارنـد  يتـر  بـيش  تأكيـد  قابليت متقابل ارتباط و پوشاني هم و پيوستگي روندهاي
 بـه  آميختـه  متنـوعِ  تصـويرِ  اروپـا  است، داده قرار فرانسه كبير انقالب را آن وي كه دوراني
 و مختلف مناطق درون در واگرا رخدادهاي و گذشته مشترك ميراث ميان موازنة و وحدت

 ،تاريخي دورة اين اواخر درمورد اما ،گذارد مي نمايش به را گوناگون ملي جوامع درميان البته
هـاي   عرصـه  در نامتعـارف  شـتابي  در گسـترده  تغييـرات  همـة  بـا  سال 170 درحدود يعني

 اروپـا  كـه  سـت ا آن ،آيـد  مـي بر تامسـن  ديدگاه از چيز هر از بيشچه  آن ،زندگي گوناگون
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 خطـوط  ،اسـت  پـارچگي  يـك  و تنـوع  همـان  كننـدة  عرضه و دارنده چنان هم كه اين عين در
 در كه نحوي هب. است برخوردار يتر بيش دقت از توأمان صورت به آن گسستگي و گوني هم

 آشكار يتر بيش وضوح با را گسست زندگي، متفاوت شرايط در و گوني هم مشابه، شرايط
موجوديـت   تـر  بيش ،كند مي اين موجوديتي كه تامسن از تاريخ اروپا بدان اشاره ،اما .كند مي

هر كشور تاريخ خود  زيرا ،آورد مي دست بهبلكه از گسستي تاريخي  ،خود را نه از پيوستگي
 .گاه بسيار متفاوت اسـت  اروپاييي هر كشوري بر ديگر كشورهاي اثرگذارو ميزان  داردرا 

ر فرانسـه و بسـياري ديگـر از كشـورهاي     دگذاري انقـالب كبيـر فرانسـه    اثرميزان  كه چنان
اروپـاي شـرقي كـه از     ويـژه  به ؛سان نيست يك ،شان با بسياري از تحوالت داخلي ،اروپايي

  .است برخورداراروپاي غربي  در مقايسه باتحوالت ساختاري عميقي 
  
  كتاب و لفؤم معرفي 1.1

 شد سبب تاريخ به شديدش يمند عالقه. آمد دنيا هب انگلستان در 1912 به سال تامسن ديويد
 با دكتري مدرك اخذ تا كمبريج دانشگاه در تاريخ ةرشت در را خود دانشگاهي تحصيالت تا

 1945 تا 1937 سال از توانست ،نداشت سال 25 از بيش كه درحالي. دهد ادامه ممتاز درجة
ـ  1957 تـا  سال 1945 از و پژوهشي عضو ساسكس سيدني كالج در  سـال  دوازده مـدت  هب

 ايـن  طي براين، عالوه. شود تمام استاد سال همين در درنهايت و دانشگاه علمي هيئت عضو
. شـد  نيويورك كلمبياي دانشگاه مهمان استاد 1953 در بار ديگر و 1950 در بار  يك ها سال

 ديگر از روست، پيشِ مقالة بررسي و نقد موضوع كه ،اروپا از دوران ناپلئون كتاب از گذشته
 در دموكراسـي  ،)1963( 1960 تـا  1914 از جهـان  تاريخ به توان مي وي تاريخيهاي  كتاب
 تـاريخ ( بيسـتم  قـرن  در انگلسـتان  و ،نـوزدهم  قـرن  در انگلستان ،)1964( 1870 از فرانسه

اروپا از  كتاب از غير هب تاكنون كه كرد اشاره )نهم و هشتم جلد ،پليكان مجموعة از انگلستان
ـ  و اسـت  نشـده  ترجمـه  فارسي به تامسن از ديگري كتاب دوران ناپلئون  از پـيش  ،واقـع  هب

 ايـران  در يشهـا  نوشته و آثار و نويسنده اين از نشاني و نام هيچ كتاب اين انتشار و ترجمه
 و آثار يا وي از كافي اطالعات چندان تاكنون باز نيز مزبور كتاب ةترجم رغم به حتي و نبود

  ).http://www.Worldlibrary.com( نيست دست در يشها نوشته
 چـاپ  انگلستان در 1957 سال در بار يناول) Langmans( النگمنز انتشارات را كتاب اين

 كتـاب  كه طوري هب ،شد چاپ تجديد آمريكا و انگلستان در تواتر به پس زان و دكر منتشر و
 نهم و بيست چاپ به م 1990 سال تا م، 1966 به سال پنگوئن انتشارات در اول چاپ از پس



  1397سال هجدهم، شمارة اول، فروردين  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   48

 در كتـاب  تـاريخي  مسـائل  و حـوادث  گيـري  پي و 1957 در آن اول چاپ به باتوجه. ديرس 
 و تغييـر  دچار بعديهاي  چاپ در كتاب كه زد حدس توان مي 1970 سال تا آتيهاي  چاپ

 تـوان  مـي ن دقيـق  ،اسـت  1970تامسـن  ديويـد  مرگ سال جاكه ازآن اما ،است شده اضافاتي
 كسـاني  كـه  اين يا داشته سهم تامسن خود قدر چه تحوالت و تغيير اين در كه كرد مشخص

ـ  پنجاه كتاب ةدهشده است كه مطالب  موجبكار  ينا .اند كرده اقدام بدان ديگر وضـوح   هب
  .دچار شودريختگي موضوعي و مفهومي  هم هب به و نداشته باشد انسجام كافي

  
  كتاب مترجمان و ترجمه 2.1
 1387 سـال  در عليقليان احد و ديهيمي خشايار بار اولينرا  اروپا از دوران ناپلئون كتاب
 هفتمـين  در سال همين در و كرد منتشر و چاپ آن را ني نشر و كردند ترجمه ايران در

 تقـدير  شايسـتة  ايـن ترجمـة كتـاب را    داوران هيئت) پاييز ويژة( فصل كتاب جشنوارة
ــتند ــاب دوم چــاپ 1.دانس ــال در كت ــت و 1390 س ــوم چــاپ درنهاي ــا آن س ــراژ ب  تي
 و آمريكا در كتاب اين كه درحالي .آمد بازار به 1393 به سال نسخه پانصد برانگيز تأسف
شد  تجديدچاپ نوبت چندين ها سال از برخي در حتي و گذشت پنجاهم چاپ از اروپا

)http://www.ibna.ir 20/12/1387.(  
 وافـي  بيـانِ  ييرسا و ،زبان گويايي كالم، دروني صالبت از ناپلئوناروپا از دوران  كتاب

 قـدرت  از منـدي  بهـره  و فارسـي  ادبيـات  و زبـان  بـه  تسلط بنابه نامترجم و است مند بهره
 كشـش  و كننـد  حفـظ  خوبي هب را كتاب رواني و سالست كه اند توانسته خويش نويسندگي

امـا ايـن    ،دهنـد  انتقـال  زبـان  فارسي خوانندگان به ترجمه در خوانش براي را كتاب دروني
كتب و آثـار تـاريخي نيسـت. كتـاب از روي مـتن       ةترجمن در اتبحر ويژة مترجم معناي به

برخـي از   ةترجمـ رسد كـه مترجمـان در    مي نظر بهانگليسي به فارسي ترجمه شده است و 
انـد و ايـن امـر     گرفتـه تخصصي فاصـله   ةترجماز  ،ويژه در بحث انقالب فرانسه هب ،مطالب

صـليب  «اشتباه  به» صليب آتش«اصطالح  براي مثال، ؛اشكاالتي در ترجمه ايجاد كرده است
اصطالح مربوط بـه راسـت افراطـي فرانسـه اسـت و       كه درحاليترجمه شده است. » آهنين

آن را  1913كه گيوم سوم در سال  ،از ارتش پروساي   عبارت دوم اختصاص دارد به شاخه
  .گذاشت بنيان

 نداشتن  شود مي مشكل به تبديل سرعت هب كتاب، خواندن هنگام  به كهاي  مسئله ترين مهم
 از بهينـه  بهـرة  كسـب  بـراي  آن وجود معموالً كه است توضيحات و ،ها يادداشت ،نوشتپا
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 انتظاري اندك، است مايهپر و تاريخي كتاب اين جاكه ازآن. است ضروري و سودمند كتاب
 و اصطالحات و عبارات و خارجي اماكن و افراد اسامي كه آن است رود مي مترجمان از كه

 برخي لزوم صورت در و كنند ذكر كتاب نوشتپا در انگليسي زبان به را المللي بين معاهدات
 را سياسـي  و ،تـاريخي  مفهـومي،  مسائل و مناسبات از بعضي نيز و هندد توضيح راها  آن از

 خواننـده،  ذهـن  و مـتن  بـين  بهينـه  و تـر  بيش ارتباط برقراري بر عالوه امر اين. دهند شرح
 ترجمـة  در امـا  ،اسـت  كتـاب  مفاهيم و موضوع بر مترجم اشراف و يمند توان دهندة نشان
 نشـده  گرفته نظر در تكميلي توضيحات يا ،يادداشت ،پانوشت اروپا از دوران ناپلئون كتاب
 كـه  گفت توان مي تئجر به. زاست مشكل تاريخاي  غيرحرفه خوانندگان براي امر اين. است

 و اســامي انگليسـي  معـادل  ضـروري چـون   توضــيحات هرگونـه  فاقـد  كتـاب  درصـد  99
 بـا  راهـا   آن درسـت  تلفـظ  و خواندن امر گاه اين و است نوشتپا در تاريخي اصطالحات

ـ  53 ةصـفح  در براي مثال،. كند مي مواجه مشكل  سيسـتم « كـه  نيسـت  مشـخص  خـوبي  هب
. اسـت  چگونـه  240 ةصـفح  در »تسـولفراين « عبـارت  مفهـوم  و تلفـظ  و چيست» متريك
 صـفحة  يـا در  30 ةصفح در كاناي و ،نوها ـ برا ،ها كولوت سان ،ها انراژه عبارات طور همين
 در رو ميانـه  طلبـان  مشـروطه  ييـ اجرا كميتـة  كرنسـكي،  چون اصطالحاتي و اسامي با 819

 ،هـا  بلشـويك  پرولتاريـايي،  سوسياليسـتي  عصـر  سـنتي،  ليبـرال  روسـيه، هاي  ليبرال روسيه،
 م 1939 - 1934 ةفرانسـ  بحـث  بـراي  مترجمـان  كه 922 صفحة در طور، همين .ها منشويك
 اكسـيون « ارتجـاعي  سـازمان  روك، دوال كلنـل  فرانسـه،  در »آهنـين  صليب« جنبش دربارة
 پرسـتان  ميهن« ،»پرستان ميهن اتحاد« ،»روآ دو كاملو« و »ملي داوطلبان« مورا، شارل ،»فرانسز
 مفهوم« كه يابد درنمي گاه هيچ خواننده و دهند نمي ارائه توضيحي هيچ تتينژه ير پيو  ،»جوان
  .چيست 967 صفحة در فرانسه كاران محافظه »آبي افق مجلس
  
  آن مباحث و كتاب دربارة 3.1

 از اروپـا  تحوالت و تغيير يِسطح بررسي در نظيري كم تاريخي كتاب اروپا از دوران ناپلئون
 بـا  زمـان  هـم  كتـاب  آغـازين  زمـان . اسـت  م 1970 سال تا 1789 ةفرانس كبير انقالب زمان
 را كتابي تر كم 2.است فرانسه كبير انقالب يعني دورانت ويل تمدن تاريخ مباحث يافتن پايان
هـاي   زمـان  تـرين  مهـم  از قرن دو قريب درازناي بهاي  گستره كه داريم سراغ اروپا تاريخ در

 تعداد در جهان تاريخ مسائل ترين مهم از شماري بي تعداد در اهميت همة با را جهاني تاريخ
 و نقد به كتاب اين چون هم غيره و ،اقتصادي اجتماعي، سياسي، واقعات در اندك صفحاتي
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 شـده  عمـق را از مباحـث مطـرح    از گستردگيمسئله  ينهم درعمل،باشد و  كشيده بررسي
 و اروپـا  تـاريخ  از تصـويري  در ارائة كتابهاي  ويژگي ترين مهم از يكي شايد .گرفته است

كه قوت  نآجاي  هب اخير قرن دو در اجتماعي حياتهاي  عرصه تمام در جهان تاريخ نوعي هب
كـه   كنـد  مـي  كتـاب وارد  پـارچگي  يـك ين ضربه را به انسجام و تر بيشآيد،  شمار بهكتاب 

 دولاي  قـاره  درون مناسـبات  تمـدني،  سسـات ؤم و فنون و علوم فرهنگ، به آن در نويسنده
هـاي   عرصـه  در ها انقالب استعمار، آن، مناسبات و مسائل گيري شكل و ديپلماسي ،اروپايي

 مسـلح،  صـلح  دوران فاشيسـم،  ماركسيسـم،  سوسياليسم، ناسيوناليسم، ليبراليسم، گوناگون،
هاي  عرصه در آن هايآمد پي و دوم جهاني جنگ تا آن از پسهاي  سال و اول جهاني جنگ

كند برداشتن  مي را كه به ذهن متبادراي  مسئله ينهمه گستردگي اول و اينپردازد  مي گوناگون
 ،ازقضا د.نداربحث و بررسي  ها قابليت سالها  آن از يكمشتي از كليت مباحثي است كه هر

كتاب  توان ميبا اين نظر  ،همه اين بامتعددي نيز در اين مباحث نوشته شده است. هاي  كتاب
 دركنـار  ديگـر  يـك  بـا هـا   آن پيوسـتگي  راه هم به مباحث، كه نويسنده با تنوعرا توجيه كرد 

 و خواننـدگان  براي تاحدي هم و طلب تنوع خوانندگان براي هم مناسب، كتاب را اطالعات
 تأكيـد هاي تـاريخي  فرايندتامسن بر تغيير دارد.  مي عرضه خوبي هب تاريخ تخصصي نامحقق
كيفيـت مباحـث    كـه  چنـان . نـدارد طرح مباحث كتاب انسجام مناسبي  كه درحالي ،ورزد مي

 بـه  عمـومي  تاريخ حد يك كتاب تاو كتاب را  نداردو علمي كتاب توازن  ،سياسي، فرهنگي
  .كشد مي ينيپا

 در تامسن ديويد. است شده تدوين بخش ده و جلد دو در اروپا از دوران ناپلئون كتاب
 جنـگ،  فرانسـه،  انقـالب  به 1814 - 1789 »مذاب ديگ در اروپا« عنوان با كتاب اول بخش

 و تفرقه و وحدت به» 1815 در اروپا« عنوان با دوم بخش و ناپلئون امپراتوري و ديكتاتوري
 هـا  انقـالب  عصـر « عنـوان  با سوم بخش تداوم، و ثبات نيروهاي و تحول و تغيير نيروهاي

 بخـش  ملـي،  و اقتصادي انقالب ليبرالي، هاي انقالب كاري، محافظه دورة به» 1850 - 1815
هاي  گيري جهت قدرت، موازنةبه  »1871 - 1851 جديدهاي  قدرت برآمدن« عنوان با چهارم

 عنوان با پنجم بخش شرقي، اروپاي در آزادي و مركزي اروپاي بازسازي غربي، اروپاي ةتاز
 سوسياليسـم  پارلمـاني،  دموكراسـي  الگوهـاي بـه   »1914 - 1871 سوسياليسم و دموكراسي«

 به »امپرياليستيهاي  رقابت« عنوان با ششم بخش اروپا، فرهنگي بافت و ناسيوناليسم دربرابر
 ائـتالف،  نظام و استعماري رقابت و ،توسعه شرق، ةلئمس و 1914 - 1871 المللي بين روابط
 هايآمد پي خطرها و و مسائل تشريح هب »1923 –1914 صلح و جنگ« عنوان با هفتم بخش
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 لوكارنو، عسل ماه »ويراني عصر« عنوان با هشتم بخش م، 1923 - 1918 المللي بين و داخلي
 عنـوان  بـا  نهـم  بخـش  م، 1929 - 1924 صـلح  نابودي و ،دموكراسي زوال اقتصادي، زوال

 سـاختار  و مسـتعمرات  انقـالب  نقاهـت،  در اروپـا  دوم، جهـاني  جنـگ به  »صلح و جنگ«
 و فرهنـگ  بـه  »معاصـر  اروپـاي : آخر سخن« عنوان با دهم بخش در درنهايت و المللي بين

 و آمريكـا  در كتـاب  اين. پردازد مي مدرن اروپاي توسعة الگوي و 1914 از پس اروپا تمدن
 دانشـجويان  و داناتاسـ  اسـتقبال  شـناخته شـده و از   دانشـگاهي  مرجـع  كتـاب  به انگلستان

 در جـايي  بتوانـد  كتاب اين كه كند مي آرزو كتاب اهميت بنابه اكونوميست و برخوردار شد
  .كند پيدا تاريخ انمند عالقه خانة كتاب
  

  اروپا از دوران ناپلئون بيانِ در .2
 اسـت  قائل ارگانيك وارة اندام ماهيت يك اروپا براي اروپا از دوران ناپلئون كتاب در تامسن

 ديگـر  يـك  بـا  اروپـايي  كشورهاي روابط بر خاصي تأكيد نگر، پارچه يك نگرشِ آن تبعِ به و
روي ديگر اين قضـيه حـاكي از آن اسـت كـه      كه درحالي .دارد آفرين بسته هم عنصر منزلة هب

بر شرايط تاريخي  كم دست توان مي و تاريخي شديدي را ،عناصر جداكنندة فرهنگي، فلسفي
اروپاي شرقي و غربي لحاظ كرد و ايـن امـر سـاية سـنگين ترديـد را در صـحت نگـرش        

سرنوشـت تـاريخي تعـداد     تـوان  مـي راستي چگونـه   هنگر تامسن انداخته است. ب چهرپا يك
بسيار مهم از تغييـر   قرننام اروپا در دو  هي بزرگي بيشماري از كشورها در واحد جغرافيا بي

نگرانـه   پارچه يكهم با يك نظر  و تاريخي را در يك كتاب و آن ،فكري، فلسفيو تحوالت 
بزرگ و مهم  كم دست براي نقد و بررسي تاريخي بسياري از كشورهايِ كه درحاليگنجاند. 
همـين سـبب اسـت كـه تامسـن      ه هاي متمادي وقت نياز است. شايد هم ب به سال اروپايي
 ازديگرسو، جانگر قرار دهد. يك ينگرش خود را بر كليتنگري،  جزئيآن  جاي به تا، كوشيد

 و چه در ديگر يكبا  قارة اروپاچه در داخل  اروپايياخير، مناسبات كشورهاي  قرن چند در
جويي  ستيزه تاحد رقابت به دهنده، پيوند ارتباطات حالت از مستعمره نيمه نواحي و مستعمرات

  .است شده تبديل تر بيش مستعمراتمنافع و  كسب براي ديگر يك با جنگ حتي و
 و ديگر يك با تقابل در اروپايي كشورهاي يمند توان مستعمرات در كه اهميتي به باتوجه

 انتظـار  تامسـن  از اسـت،  داشـته  جديـد  قرون در المللي بين مناسبات در جايگاهشان تعيين
 شـان  اسـتراتژي  و اقتصاد راه هم به را اروپايي كشورهاي مناسبات از بخش اين كه رفت نمي

 بحـث  بـا  را اروپـا  تاريخ از ابتر سخني مزبور، مباحث حذف با وسيله و بدين گذارد ناگفته
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 در ،)بعـد  بـه  1870( امپرياليسـم  و اي قـاره  درون ارتبـاط  در ،فرانسه كبير انقالب هايآمد پي
  جديد عصر تاريخ كه حالي در. كند مي آغاز ديگر يك با اروپايي كشورهاياي  قاره برون ارتباط
 اقتصــاد اســتعمارگري، و اســتعمار داري، بــردهو  بــرده اكتشــافات، عصــر بحــث بــا اروپــا
 جايگـاه  راه هم به مكاتب سياسي و اقتصادي متعدد ،انگلستان صنعتي انقالب و داري سرمايه
 توجـه  بـي هـا   آن درقبال تامسن كه شود مي شناخته اروپا معاصر تاريخ ساختن در شانخاص
بحـث در موجوديـت   است و بدون توجه به اين موارد [كه خود همة مـوارد نيسـت]    بوده

ست. خود انقالب كبير فرانسـه زاييـدة تحـوالت عديـدة     امعن بي پارچه يكتاريخي اروپاي 
متعدد و البته مختلفي بر ديگر كشورهاي دنيا داشته است و ثيرات أتفكري و فلسفي است و 

  .نشده استها  آن به اي ههيچ اشار
 ضـعف  نقطـه  ترين مهم استعمار و ليبراليسم مباحث حذف با درعمل تامسن ازديگرسو،

 عــين در آزادي، بــه احتــرام مفهــومه بــ ،ليبراليســت يــك درجايگــاه ،اش تــاريخي نگــرش
 با و گذارد مي ناخوانده كتاب در مباحث نآ نبودن بهانة به را داري برده به بخشيدن مشروعيت

 راه هـم  به را شان آزادي نفي ،مستعمره نيمه و مستعمره ملل انساني حقوق و حق گرفتن ناديده
 ،ادامـه  در. شـمارد  مـي  مشـروع  اروپايي ليبراليسم در تخفيف و تحقير هگون همه شدن متحمل
  به اين مباحث خواهيم پرداخت. تر بيش

  
  استعمار و امپرياليسم 1.2

از پيشـينة   وجه هيچ بهاما  راند، ميسخن امپرياليسم  ةدربارتامسن در جلد دوم در دو قسمت 
از  طـور  همـين ي منتج به امپرياليسم شـد،  فرايندچه  كه اينتاريخي استعمار و امپرياليسم و 

 راليسـتي غـرب سـخن   يبو نظـام ل  داري سـرمايه مفهوم فلسفة امپرياليسـم و جايگـاه آن در   
و ديگر لنين در نقد  ،يييابريتاناقتصاددان  ،بسنها  قول از جي اي نقلگويد و تنها به دو  نمي

دهد كه البته ربطي به موضـع خـود تامسـن نـدارد.      مي ليبراليسم تعاريفي از امپرياليسم ارائه
قلمـداد كـرده و بـرخالف نظـر      داري سـرمايه  ةمرحلـ كه امپرياليسم را آخرين  3لنين ويژه به

  .)85: 1385دهد (هابسبام  مي شدت آن را مورد نقد و نفي قرار هتامسن، ب
 ،يك اصل متمدنانـه  منزلة هبدادن آن  نشانتامسن در اين قسمت با بيان اصل قيموميت و 

قيموميتشان داشته است و   تحتهاي  براي سرزمين اروپاييهاي  قدرت» دستاورد عمدة«كه 
رفـاه و  «اصـل كـه    يـن احتـرام بـه ا   هاي اسـتعماري در  بر وظيفة قدرت تأكيدبا  طور همين

رود؛  مـي  »شـمار  بـه ] اروپاييمقدس تمدن [هاي  يكي از مسئوليتي يها پيشرفت چنين ملت
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حصرشان در بردگي  و حد بيهاي  پيشينة تاريخي استعمار اروپا و ظلم نكردن نشان داد كه ذكر
) و حتـي  1238 ،2: ج 1393 پردازانه بوده است (تامسن عامدانه و دروغ مردمان مستعمرات

در  بـراين،  عـالوه گويـد.   نمـي  نيز سـخني  بيستمو  نوزدهمآنان در قرن هاي  وقيحانه از ستم
عثماني كـه   ةسلطنظر  تحتهاي  توجه است كه براي سرزمين جالباجراي قاعدة قيموميت 

بعد از جنگ جهاني اول به انگلستان (عراق و فلسطين) و فرانسه (سوريه و ها  آن قيموميت
 را توصـيه » آرزوهاي اين جوامـع گرفتن  نظر در«و » ييهدف استقاللِ نها«لبنان) سپرده شد؛ 

هدف استقالل و خودمختاري،  درقبالبراي قيموميت مستعمرات آلمان،  كه درحالي ،كرد مي
، دوسـتانه  انسـان ظـاهر   بهپشت اين آمال  پسمشخص بود كه  خوبي بهسكوت اختيار شد و 

كـه   مـؤثري نقـش   رغـم  بـه  .)1238 - 1237: همـان ( اهداف استعماري چندي قرار داشـت 
  گذرد. مي كشور اسرائيل داشت، تامسن با حداقل گفتار از كنار آن تشكيل درقبالانگلستان 

 هجدهمشرايط انگلستانِ قرن  كه براي بيان بهتر تغيير روية مزبور بد نيست ،در اين بين
. انگلستان بنابه انقالب صنعتي و تجهيز جهازات جنگي توانست بر ملل ديگـر  بررسي شود

 ةهمكه نوزدهم، و پس از گذشت قرن د كنبسياري از كشورهاي دنيا را چپاول و  يابدتفوق 
در  المللي بيناينك در قرن بيستم در شرايطي از مناسبات  ،ها در كتاب ناگفته مانده است اين

ناچار از درِ  هقرار گرفته بود كه ب آمريكاو سپس  اروپايي مند قدرتتقابل با ديگر كشورهاي 
كه تامسـن رندانـه درصـدد توجيـه      مستعمرات برآمد. درحالي ي درقبالجوي اندكي مسالمت

 درقبـال بحث را با تغيير روية بريتانيـا  درعمل  آيد و برميپيشينة سياه استعمار بريتانياي كبير 
لند و اتحاد يكشورهاي كانادا و استراليا و نيوز كه اينكند و  مي المنافع آغاز مشترككشورهاي 

 نظـر  بهاند و مفهوم مشاركت برابر  يافتهدست اي  هندوستان به منافع عمدهآفريقاي جنوبي و 
اوج  ةنقطـ بلكـه   ،1931پرستي بر روابط ايشان در قانون وست منيسـتر سـال    سرتامسن نه 

المنـافع بـود كـه تامسـن بـاز بـدون        مشتركخودمختاري و استقالل قلمروهاي كشورهاي 
  نماياند. مي دوستانه انسانكت نوعي حر هشرايط مقتضي آن را ب ييِبازگو

نيز همين رويـه را در   آفريقاييكشورهاي  درقبالتامسن براي بيان روية استعمار فرانسه 
 منظور بهفرانسه،  1914» نظرية جذب«گيرد و بدون ذكر پيشينة تاريخي آن، با ارائة  مي پيش

نه به آفريقـايي   آنان،ان و تبديل آفريقاييهاي  گسترش فرهنگ و تمدن فرانسوي در سرزمين
 رغم به ،مزبور ةنظري .)1242 همان:گيرد ( مي پي ها آفريقاييبهتر، بلكه به فرانسوياني بهتر از 

تحفـة  « منزلة  هببسياري از انديشمندان و منتقدان، نه  ةدوستان انسانحركت از استقبال تامسن 
انتقاد قـرار گرفـت. در ايـن     موردعنوان اليناسيون و خودباختگي فرهنگي  بهبلكه  ،»فرانسوي
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در  آمريكـا كـه   ياهميتـ  رغم بهي دارد. تامسن تر بيشجاي تعمق  آمريكارابطة اروپا و  ،بين
 كه درحالي .پرهيزد مي حيات عمر استعماري اروپا و تاريخ معاصر جهان دارد، از ورود بدان

سازي  مستعمرهرا با همة اهميتش تاريخ  آمريكا) تاريخ 1932 - 1861فردريك جكسن ترنر (
  ).٣١ :١٩٣٢ Jackson( كند مي غرب قلمداد
دگرگوني در شيوة برخـورد  «در بيستم گران و مستعمرات را در قرن راستعما ةرابطتامسن 

از سركوب و بردگي مردمان مستعمره به كشف روابط تازه در نقش معلم، معتمد، شريك، يـا  
 .)1236 ،2 : ج1393(تامسـن  » دانـد  مـي  فـاتح، حـاكم، مـدير يـا اسـتعمارگر      جـاي  بهمتحد 

ان نداشـته  اروپاييـ منشـانة   انسـان اين دگرگوني رفتاري ربطي به انسانيت و رفتار  كه درحالي
 آمريكا ويژه به ،المللي بينو جوامع  بود تغييرات بسياري كرده المللي بينمناسبات  زيرا ،است

  تابيد. نمي نفع استعمار نو بر هب را اين مناسبات استعماري كهن
كـه در   ،پرداختن به مناسبات تـاريخي اروپـا در قـرون جديـد    ندر اين بين، مشكل تنها 

پاياني يا  ةنقطرفتن تامسن از بيان  طفرهبلكه  ،، نيستدارد اروپا اهميت صيروريت اروپاشدنِ
سـال بعـد نهايـت ايـن اسـتيال را       21نهايت استيالي اروپامدارانه است كه اريك هابسـبام  

محـض   به اروپاييكه قدرت كشورهاي   نحوخواند. بدين  مي جهان به اروپامداري دادن پايان
شـدت   هي زمين خارج شد، بها كلي از ساير قاره هاستعماري و صنايعشان بهاي  طرح كه اين

 تامسن بدين امـر  كه اين .)١٥ ,١٣ :١٩٩٤ Hobsbawmنابود خواهد شد ( درنهايتتضعيف و 
اش در بيـان اهميـت پايـان اسـتيالي      اروپاييالبته نشان از غفلت وي يا حميت  ،پردازد نمي

گري  با تاريخي آن مستقيمِبلكه اين امر را بايد در رابطة  ،پايان تاريخ ندارد درنهايتاروپا و 
در ي يگو غيببا چاپ اول كتاب تامسن، كارل پوپر آن را  زمان همو جبر تاريخي جست كه 

اما تامسـن ضـمن رد    ،)1060: 1393(پوپر  دكن مي ي كرده و آن را ردشورش عليه عقل تلق
رود  مـي  به آينده از بيـان آن طفـره  » بينانه و تالشي راسخ واقعاميد «نگري، با عبارت  تاريخي
  .)1368 ،2: ج 1393 (تامسن

  
  كس ليبراليسموخواهي؛ پاراد داري و آزادي برده 2.2
از جنبش ليبراليستي اروپا و در بستر تـاريخي تحـوالت    ترديد بينوين  يي اروپانگار تاريخ
 يپارادوكسـ  آمريكـا گـذار اروپـا و   اثراما از آغازين انقالبات  ،سالة اروپا شكل گرفتپانصد

 سـخره  بـه چالش كشيده و آن را تاحد طنز تلخ سياسي  بهدروني ليبراليسم تاريخي غرب را 
بودن  ليبرالسو  است. ازيك داري بردهمان أتوي به آزادي و توجيه مند عالقهگيرد. اين امر  مي
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و آدام اسـميت   ،ي از نويسـندگاني چـون جـان الك، ژان بـدن، توكويـل     دار طرف اصلْ در
 نكـردن  اقتصـادي و تحمـل   ةمداخلي سياسي، يگرا مطلق دربرابردفاع از آزادي فرد  منظور به

ديگر ارتباط و جداناپذيري ليبراليسم با عصـر اكتشـافات و    ازسويشد و  مي فلسفي شناخته
بـزرگ اروپـا خـود حـامي     هـاي   و استعمار است و ازقضا بسياري از ليبراليسـت  داري برده
، مسئله گفتماني است محدود بر فضاي مقـدس  درواقعاند.  بودهي يو حتي نژادگرا داري برده

اتفاق  چه آن گيرد. مي مذهبي آنان ـ يديني پروتستان كه مشروعيت خود را از فرهنگ اخالق
و تنهـا   هنبـود  هـا  انسـان  ةهمـ افتاد نشان از آن داشت كه آزادي مدنظر ليبراليسـم مخـتص   

شد و اختصاص آن به  مي را شامل اروپايي مند قدرتن برخي كشورهاي امعدودي از منتخب
جهـاني  اي  مفهـوم پديـده   همذهبي جايگاه ليبراليسم را ب ـ لحاظ مدني به ها انسان معدودي از

  كند. مي تضعيف
يك ايده و حضـور آن   منزلة هببودن نقش يك تفكر سياسي  دوگانهمسئله در  ازديگرسو،

تبـع آن كـل دنيـا     بـه عرصة سياسي از اهميت در اروپـا و   عرصة عمل است كه اتفاقاً در در
اشـكال مختلـف   روايتي حتي تاكنون به  بهو  هجدهمتا  شانزدهمبرخوردار است كه از قرن 

جريان مـداومي را   سنتي تا مدرن آن داري بردهپرستي آن از شكل  نفعو  است حضور داشته
ي ليبراليستي حمايت نگار تاريخمشكالت اصلي  ترين مهميكي از  ،كند. درنتيجه مي ييجو پي

 ياست و تامسن نيز چون بسيار داري بردهليبراليسم و حمايت از » ييطال ةافسان«ناشيانه از 
  رود. مي بدان انتقادات طفره گويي پاسخها از  از ليبراليست

بـه ظهـور اشـكال     كـرد اشـاره   تـوان  مـي  ،پا گرفتكه در خود اروپا  ،در نقد ليبراليسم
و  نـوزدهم طلـب قـرن    سلطنتكاتوليك  ،شمول افرادي چون ژان بدنِ گوناگون افكار جهان

تـا انتقـادات    نوزدهمي قرن يگرا افراطو  داري بردهان دار طرفن استعمار و امخالف طور همين
كارانـة انقـالب انگلسـتان بسـيار      محافظهساختنِ ماهيت  آشكاركه در  ،بنيادين كارل ماركس

تنها در  نهواقع سركوب اجتماعي مدوني است كه  هدقيق كار كرد. آزادي سياسي بورژوايي، ب
در  ناپذيريطرز تصور هكه ب ،لستانمقابل دهقانان خود انگ دربلكه  ،مقابله با مردم مستعمرات

  رخ داد. ،شد مي بدرفتاريها  آن ها با كارگاه
را در اوج جنـگ   اروپا از دوران نـاپلئون مورخ انگليسي ليبرال، كتاب  درجايگاهتامسن 

ست بدون توان مين و متحدانش با شوروي و اقمار آن نوشت و اين امر آمريكاسرد و تقابل 
لحـاظ   بـه بـورژوازي و دموكراسـي    و منتقدان ليبراليسـم باشـد. انتقـاد از ليبراليسـم     واكنش

همـين   ،ايدئولوژيكي و اخالقي نيز در اروپا تبعـات خـود را داشـت كـه در برخـي مواقـع      
را پديـد  اي  سياسي و اقتصادي و اجتماعي آن مصـائب عديـده  هاي  برداري بهرهانتقادات و 
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كـه بسـياري از دسـتاوردهاي انسـاني      ،ركسيستي شـوروي ويژه حكومت ما هب ؛آورده است
هجمـه قـرار داد و    مـورد مبارزه با امپرياليسـم   ةبهان بهخواهي را  آزاديآزادي و  و ييگرا فرد
جهان را به بردگي مـدرن   يمردم روسيه، مردمان بسياري از كشورها بر عالوه ،نوعي ديگر به

و » عيني صورت به«اش را  سياسياخالقي و هاي  ارزش جاكه ازآنديگري كشيد. ماركسيسم 
شـمرد و همـين اصـول را     برمـي آن را از اصول مطلق  ،نماياند مي »رفتار عيني اشيا« بر مبتني

امري كه آيزايا برلين،  ؛)238: 1392كند (برلين  مي قلمداد ها انسان ةهمي و آزادي يعامل رها
بـيش از همـه   چـه   آن ،كنند. در اين بـين  مي نگري رد تاريخيعلت  بهديويد تامسن و  ،پوپر

بـه  «فراهم كـرد   داري سرمايه دربرابراندام جهاني سوسياليسم و ماركسيسم را   عرضقدرت 
 قـرن  داري سـرمايه  ةجامعـ ريختگـي   درهمضعف مقابلش مربوط بود [كه] بدون استفاده از 

اهير شـوروي  افتـاد و نـه اتحـاد جمـ     مـي  در عصر فاجعه، نه انقالب اكتبـر اتفـاق   نوزدهم
  ).٨ :١٩٩٤ Hobsbawm( »گرفت مي  پاسوسياليستي 

هاي ليبراليسم، بايد متذكر شد كه آمد پييكي از  منزلة هب ،در بيان پيشينة تاريخي استعمار
تجـاوزات و   ةصـحن خـود گرفـت و مسـتعمرات     هباري ب خشونتآن در خارج اروپا جلوة 

هاي آمـد  پـي يكـي از   آمريكابه  آفريقاييشدند و اعزام بردگان  اروپاييهاي  تعديات قدرت
بـه   آمريكـا هـزار بـرده در    330 درحـدود  ،هجدهم ميالديبار آن بود. در ابتداي قرن  اندوه

 نـوزدهم قـرن   در د ويرسـ   ميليـون  3به  بعدو اين رقم تا يك قرن  كردند زندگي ميبردگي 
 درحـدود  مـيالدي،  هجـدهم در اواسـط قـرن    ،. انگلسـتان شد برابر دو آمريكاتعداد بردگان 

 ،نـژادي  داري بـرده يعني  ،داري بردههزار برده داشت با اين توضيح كه در بدترين نوع   900
نژاد و رنگ پوست و در هلند  ةبهان بهيعني عدم آزادي  ؛گوي سبقت را از ديگران ربوده بود

ــه ــا  دهـ ــال   هـ ــا در سـ ــت تـ ــع   1863گذشـ ــانون منـ ــردهقـ ــود  داري بـ ــال شـ  اعمـ
)http://www.ir.mondediplo.com.(  

  
  هاي تامسن از استعمار اي از ناگفته ايران و استعمار انگلستان؛ نمونه 3.2

هـاي   از ناگفتـه اي  نوشتار اين قسمت در بيان ارتباط استعماري انگلستان و ايران تنها نمونـه 
ــداوم ســت. مناســبات خــارجي اروپا گيــري شــكلتامســن در  اســتعمار و نقــش آن در ت

بـراي   بيسـتم،  و نـوزدهم دول استعماري جهان در قـرن   ترين مهممداري بريتانيا از  قدرت
درمقام مـورخ، ضـمن اطـالع از     ،كه تامسن حالي در در بر داشت.ايرانيان نيز هزينة زيادي 

مناسبات ايران و انگلستان و هزينة گزافي كـه ايـران بـراي آن مناسـبات پرداخـت، رويـة       
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 ةواردگيرد و گاه نيز كه اندك فرصتي براي پـرداختن بـه تضـيقات     مي را در پيش سكوت
جمله وي دخالت انگلستان  ازرود.  مي آيد تا قلب واقعيات پيش مي انگلستان بر ايران پيش

نفوذ روسيه در تركستان و شـرق   دربرابردر ايران در ابتداي قرن بيستم را حمايت از ايران 
ـ خواند و نفوذ انگلستا مي درياي خزر  نمايانـد  مـي  دوسـتي انگلسـتان   نـوعي انسـان   هن را ب

اصـلي انگلسـتان بـود، نـه      دغدغةكه حفظ هندوستان  درحالي .)744 ،2: ج 1393  (تامسن
استقالل و تماميت ارضي خود را فداي منافع اسـتعماري انگلسـتان    ايران، در اين بين .ايران

  .)60 :1370ديد (شميم  مي در منطقه و هند
از  كـه  ايـن بـدون   ،كنـد  مي نفع ايران معرفي هنوعي ب هرا ب 1907قرارداد  طور همينتامسن 

خواهان ايران دست كشيده و  چرا و چگونه از حمايت آزادي كه اينداليل واقعي آن بگويد و 
بسـتن   تـوپ  بـه و  1908 يشاه را در اجراي كودتـا  علي محمدتزاري و  ةروسيدست  درعمل

تزاري بيان  ةروسيمنافع استعماري  تأميناخلي قاجار و مجلس شوراي ملي و اعادة استبداد د
يعني  ،ترس از ظهور قدرت جديد اروپا براثراما واقعيات حاكي از آن است كه انگلستان  ،دكن

 1907تقابل با آلمان كـرد و بـا قـرارداد     منظور هبآلمان، ايران را فداي اتحاد خويش با روسيه 
  .)29 :1380 پور و تقي (بنكداريان كرداستقالل و تماميت ارضي ايران را تهديد 

مناسبات ايـران   ترين مهمگيرد، برخي از  مي ي كه تامسن در پيشيها گذشته از چنين رويه
جملـه   از ؛مانـد  مـي  بـاقي ناگفته  كل به ،براي ايران و انگلستان شاهميت رغم به ،و انگلستان نيز

ي جهان نقش مسـتقيمي  يترين ناوگان دريا و قوي ترين بزرگ تأسيسغارت نفت ايران كه در 
 بـدون «آمـد:   دسـت  بـه  چنينقول چرچيل اين فرصت  ههم در شرايطي كه ب آن ،كرد مي را ايفا

  .)45: 1354(مقداشي » انگليسي از اين بابت تحميل كرده باشيم ةدهند مالياتكه يك پني به  آن
آن  بـر  عـالوه  كه درحالي .ليون لير بوديم ششم  1919و  1918درآمد نقدي انگلستان در 
ميليون لير از شركت نفت انگليس و ايـران   نيم و ششحدود دردولت انگلستان در اين سال 

گويـد:   مـي  جنگ جهاني دوم طي ،راي بريتانيابنابه اهميت نفت ايران ب ،جيب زد. چرچيل به
 ةپيوسـت خـاطر جريـان    هب ،اگر متفقين توانستند كشتي جنگي را به سواحل پيروزي برسانند«

) و ضمن اذعان به وابستگي حيات اقتصادي انگلستان به نفت 29: 1363(رئيسي » نفت بود
تـرين   درخشان يآورد كه ماورا برايماناي  هديه ها بخت از سرزمين افسانه«افزايد:  مي ايران،

  .)48: 1354 (مقداشي» آرزوهاي ما بود
كنترل بر جريـان مـداوم نفـت    « :كند مي م تصريح 1919عقد قرارداد  هنگام بهلرد كرزن 
پيمانان آن در جنگ جهاني اول بـوده   ترين عوامل پيروزي بريتانيا و هم اساسيايران يكي از 

  .)89: 1380(وزيري» است
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بحراني و حساس بين دو جنگ  ةدورويژه در  هب، بعدهاي  در سال چنان هماهميت نفت 
 يتـر رو ةروزنامـ  ،جنـگ جهـاني دوم   طيادامه داشت.  ،جهاني و البته در جنگ جهاني دوم

گردش  بهانگلستان را  امپراتوري ةنقليدستگاه صنعتي و وسايل  75نفت ايران صدي «نوشت: 
درصد صنايع و كشاورزي از بين رفته و به  75آورد. روزي كه اين معادله تعطيل شود،  درمي

 ةنكتـ  .)36 :1381 (جـامي » پيماهاي ما تعطيل خواهد شـد  آسمانهمين نسبت دريانوردي و 
يعني اوج جنگ جهاني دوم، ميزان ماليات پرداختي شركت نفـت   ،1942اين بود كه از  مهم

اين  ،1950انگلستان بيش از پرداختي به دولت ايران بود. در سال  انگلستان و ايران به دولت
برابر رسيد و اگر منافع خالص شركت را با ماليات پرداختي به انگلستان حسـاب   سهرقم به 
البتـه ايـن رقـم     .رسد مي از پرداختي به دولت ايران تر بيشبرابر  پنجاين رقم به ميزان  ،كنيم

شد و اگر آن رقـم را   مي جدا از سود خود انگلستان است كه خود شريك شركت محسوب
سـاية چنـين     در. يميافـزا  مـي  بر تحقير استعمار انگلسـتان بـر خـويش    ،حساب آوريم هنيز ب

 تـرين  بـزرگ چند سال بعد، شركت كوچـك نفـت انگلـيس و ايـران بـه يكـي از        ،چپاولي
  هفـت  نفتي موسوم بـه هاي  يكي از غول ،B. Pبا نام بريتيش پتروليوم  ،نفتي دنياهاي   شركت

بلكـه   ،رفـت  مي تاراج بهخواهران نفتي دنيا شد. البته اين فقط نفت ايران نبود كه بدين گونه 
اسـتعمار برخـي كشـورهاي     مـورد مختلـف   يانحـا خيز منطقه نيز به  نفتديگر كشورهاي 

 بديل دنيا بيهاي  قرار گرفتند و بدين شيوه بود كه آنان به قدرت آمريكا و اروپايي مند قدرت
 يارتقـا آگاهي از اهميـت نقـش اسـتعمار و امپرياليسـم در      رغم بهاما تامسن  ،شدند تبديل

اي  قـاره  برونگذرد و بحث روابط  مي سادگي از آن به اروپايي مند قدرتموقعيت كشورهاي 
قـول   هيا ب اجبار به المللي بين ةآمد پيشكه آنان بنابه شرايط كند  مي اروپا را تنها از زماني آغاز

ي و يدرصدد تغيير رويه و رفتار خود با كشورهاي ضـعيف آسـيا   ،دوستي تامسن بنابر انسان
  برآمدند. آفريقايي

  
  اقتصاد و استراتژي 4.2

و سـپس نـزول    ،يـابي  قـدرت اساسي قرون جديد اروپـا سـربرآوردن،   هاي  ويژگييكي از 
ظهـور و سـقوط   «پـل كنـدي    قول به درنهايتبزرگ در هر دورة تاريخ اروپا و هاي  قدرت
 سال اخير بررسـي  دويسترا در ها  آن بطئي طور بهاست كه تامسون نيز » بزرگهاي  قدرت

چنـدان در   ،دارد اروپـايي گرا از فرهنگ و تمـدن   پارچه يكتامسن نظري  جاكه ازآن .كند مي
 راه هـم  بـه اقتصادي و نظامي  ةموازنسال اخير در  500از  درعملرديابي بنيادين تغييراتي كه 
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هـاي   وي ايـن پيشـينه   زيـرا  ؛يابـد  نمي توفيق ،در امور سياسي جهان روي داده است چه آن
كنـد،   مـي  و مباحث كتاب خود را از انقالب كبيـر فرانسـه آغـاز    گيرد ميبسته را ناديده  هم

نگري  پارچه يككند كه در  مي و فراموش ه انگاشتهي تبار تاريخي اروپا را ناديديگو كه چنان
انـد   كـم  ،آفرين است. در اين بـين  نقشپاية امور سياسي  اش، اقتصاد و استراتژي هم اروپايي

 راه هم بهآفرين در موازنة اقتصادي اروپاي چند قرن اخير  تغييرمورخاني كه در رديابي عوامل 
بزرگ درگيرشان بودند هاي  كه ائتالفات قدرتعمده و دور و درازي هاي  تدقيق در معارضه

اند، توفيق جهاني يابند. شايد ايـن بـدان دليـل بـوده      بوده اثرگذار، بسيار المللي بينو بر نظم 
 [بدين نه مورخان امور اقتصادي وارد اين قلمرو شدند و نه مورخان امور نظامي و«است كه 

  .)17 ،1 : ج1369 (كندي» وسيله] مسئله ناگفته باقي مانده
مسـتمر در بسـتر    يها بين اقتصاد و استراتژي روند بايد توجه داشت كه كنش و واكنش

گرفتن اين  نظر درافكني يك بينش تاريخي بدون  پيشاهد  توان مين مناسبات تاريخي است و
. كاري كـه پـل كنـدي    دشسال پيش آغاز  پانصدمباني نظري آن بود كه از  بر مبتنياستمرار 

سال  دويستكاري به  اهمالكرد و هابسبام با اغماض به انقالب صنعتي تقليل داد؛ تامسن با 
  اخير بسنده كرد.

طوالني نيروهاي مسلح اسـت  هاي  يند جنگابزرگ ظاهراً برهاي  ظهور و سقوط قدرت
 طـور  همـين نـگ و  منابع اقتصادي مولد كشور در زمان ج مؤثرگرفتن  كار هبو اين امر نتيجة 

ملل سرآمد ديگر در  در مقايسه بانحوة ترقي يا سقوط اقتصادي آن كشور  ةنتيجبيش از آن 
ي منـد  تـوان قسمت اعظم  .)2همان: نظامي است (هاي  پيش از آغاز عملي معارضههاي   دهه

 ،كه تامسن بدان پرداختـه  ،دويست سال اخير اروپا كم دست و سرآمد مند قدرتكشورهاي 
و مستعمرات و منـاطق   اروپاييمنابعشان از انقالبات صنعتي كشورهاي  تأميندر چگونگي 

برانگيـز در كتـاب تامسـن غايـب      اعجابمشهود و البته  طور بهنهفته است كه  مستعمره نيمه
كه آن بر شرايط و مناسبات اروپا اي  عمدهثيرات أتاست. تدقيق در انقالب صنعتي بريتانيا و 

 ةدورتاريخ بريتانيا تـاريخ نخسـتين   «هابسبام:  قول بهچنان شگرف بود كه  و جهان گذاشت
اقتصاد ليبرال در جهان و  ةيگانريزي نخستين و  پي شدن جهان است. انقالب صنعتي صنعتي

» و فـتح دنيـا   داري سـرمايه نيافتـه يـا غير   توسـعه به دنيـاي   داري سرمايهكردن  رخنهسرانجام 
در بحث  كم دستكشاند كه شايسته بود تا تامسن  مي جا  كار را بدان .)360: 1387 (هابسبام

هابسبام در  كرد. اهميت كارِ مي مسائل اقتصادي اروپا كار را از انقالب صنعتي انگلستان آغاز
صـنعتي، از رقابـت    داري سـرمايه مراحل مختلف تحول و تكامل  كه اينآن است كه ضمن 

چه  آن درنهايتدولت و صدور سرمايه و  ةمداخلصاري و انح ةسرمايكامل و اقتصاد آزاد تا 
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بـا   .)8كنـد (همـان:    مي ياديك روند مستمر تاريخي  مثابة هشود ب مي امپرياليسم ناميده ةمرحل
 ويـژه  بـه  تكيه بر نظرية اقتصاد ادواري اوج و نقصانِ كندارتيف و سپس روابط خارجي اروپا،

بيش از پيش زواياي پيدا و  اثرگذار بوده،بر اروپا و البته جهان قرن بيستم  كه آمريكاارتباط با 
كه  اروپايي كه درحاليگشايد.  مي اروپا را المللي بيناقتصاد و مناسبات  و پنهانِ ارتباط استعمار
برخـوردار اسـت كـه بـا      بسـتگي  هـم از  ،تري خودبسندهنحو بسيار  هكند، ب تامسن عرضه مي

گذارد. تامسـن مسـئلة مهـم     مي جهان بر اروپا را ناديدهثير أتگرفتن روابط خارجي آن،  ناديده
در جلد دوم  فقطرا  اروپاييشدن كشورهاي  مند قدرتامپرياليسم و جايگاه آن در صيرورت 

 ،1945تـا   1914هاي  بين سال درو ديگري  1914تا  1871بين هاي   كتاب، در دو بخشِ سال
 ،ترديد يبانگارد و  مي و بدين ترتيب روي ديگر اروپا را ناديده گذارد مي گوو به بحث و گفت

تاريخ چند قـرن اروپـا، آن را    پارچگيِ يكانگاري  ناديدهنقصاني است كه با  ترين مهماين امر 
  دهد. مي كتاب جامعيت خود را از دست ،دهد و بدين سبب مي سال اخير كاهش دويستبه 

صنعتي  داري سرمايهچگونگي پيدايش و رشد  بر مبتنياري جهان مدرن ساخت ،رحاله به
آن در انگلستان نهاده شد و بدان سبب نيز انگلستان مبدل هاي  كه پايه دارد ي اروپايو بورژوا

سـوداگر و   تـرين  بـزرگ قدرت اسـتعماري و   ترين بزرگديگر  عبارت بهبه قدرتي جهاني يا 
آينده را پي گرفـت.   اين حادثة عظيم اساس بردار جهاني شد و تحوالت آتي اروپا نيز  بانك

بـر مسـائل    تأكيـد آثـار خـود ضـمن     همـة در  ،مقابل تامسـن  ةنقطدر  ،هابسبام .)7 (همان:
تحوالت اقتصـادي اروپـا تـا قـرن بيسـتم را از راهـي برگزيـد كـه          ةهمهاي  اقتصادي، پايه

در كتـاب صـنعت و   گذار بوده است. هابسـبام  اثرانگلستان بيش از هر كشور ديگري در آن 
 داري سـرمايه قـدرت   تـرين  بـزرگ مقام نخستين و  در ،به چگونگي ظهور بريتانيا امپراتوري

اقتصـادي بريتانيـا را از    ةتوسـع پردازد. وي در اين كتاب مراحل تحول و  مي ،صنعتي جهان
پس  ةجامعتر از آن روابط ميان طبقات  برد و مهم مي گام پيش به گام 1960انقالب صنعتي تا 

بـردن بـه چگـونگي     پـي كـه ايـن امـر بـراي      كنـد  ميدقت تجزيه و تحليل  بهاز انقالب را 
بـوده   ضـروري و صنعت در انگلستان و البته اروپـا بسـيار    داري سرمايهو رشد  گيري شكل

  همتاست. بيدر ايران  كم دستاست. چنين كتابي 
كند و بناي  نمي ورودها  به آن ،تامسن با همة اهميتي كه مباحث باال در تاريخ اروپا دارد

هـاي   تحليـل  راه هـم  بـه آراستگي و تبحري كه در پردازش مباني سياسي اروپـا   رغم به ،وي
لحاظ عدم اهتمام به مباحث اقتصادي  به ،اروپا دارداي  قاره دروننظير از مناسبات  كمسياسي 

پرداختن تامسن به تحول عظيم انقالب صـنعتي در تمـدن   نبرج كج پيزاست. بنابه  چون هم
زندگي اقشار و  درآن ثيرات أتهاي انساني و آمد پيبشري، وي حتي امكان ورود به بررسي 
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اروپا عمدة كتاب هاي  يابد. اين امر نيز از ديگر كاستي نمي را اروپايي ةطبقات مختلف جامع
  كند. مي حكايت از دوران ناپلئون
شـدن   عـوض تاريخي بايد توجه داشـت كـه بررسـي رونـد چگـونگي      هاي  در بررسي

كه بررسي چگـونگي   داردموقعيت يك قدرت بزرگ در زمان صلح به همان اندازه اهميت 
اين مسئله نيز در سراسر كتاب تامسـن   . از)2 ،1: ج 1369 وضعيتش در زمان جنگ (كندي

كـه   ،هاي زنجيـروار آن آمـد  پي به تغيير و تحوالت اقتصادي و يتوجه بياست.  شدهغفلت 
اصوالً جايگاهي در كتـاب تامسـن نـدارد. ايـن      ،داشت دنبال بهاتي چون كندراتيف را ينظر

از امواج بلند رونق و كوتاه بحران اقتصـادي  اي  زنجيره صورت به تحوالت اقتصادي معموالً
رات يثتـأ  هدور بـه  دورهظهـور كـرده و    1780سـال پـس از    25 تـا  20هـر   است كه معموالً

عمدي يا سهوي  انگاري ناديدهگونه  جا گذاشته است. بدينر ر اروپا و جهان بدرا اي  عديده
در انتخاب نقطـة آغـازين كتـاب مواجـه      دقتي بيتامسن، كتاب وي را با نقصان شگرفي از 

فرانسـه   هاي انقـالب آمـد  پـي آغازين مباحث كتاب خـود را از  تامسن درعمل، كرده است. 
 لحـاظ  بـه امـا   ،رود مـي  شمار بهاي  هوشمندانه سياسي انتخاب كامالً لحاظ بهين گيرد. ا مي پي

كردن انقالب صـنعتي انگلسـتان و   ن و لحاظ گذاشتهاروپا  ةآيندر دكه آن  يثيرأتاقتصادي و 
هاي آن ساية عميق اين نقصان را بر تمامي كتـاب انداختـه اسـت. انقـالب صـنعتي      آمد پي

) كـه  8: 1387اروپـا دانسـت (هابسـبام     داري سـرمايه ترين اتفـاق در  مؤثرانگلستان را بايد 
و  هجـدهم گذاري مناسب توانست انگلستان را در قرن  استراتژي محكم و سياست راه هم به

ي يكند. تامسن در كتاب خـود گـو   تبديل دنيا امپراتوري ترين بزرگترين و  به قوي نوزدهم
زمـان صـلح    كـه  درحـالي  .تفسير و تحليل آن باشدپي  دردود تا  مي حوادث و وقايع دنبال به

سال اخير در حكم تمديد قوا و افزودن به توان نظامي  دويستدر  اروپاييبراي كشورهاي 
ي بـراي  يهـا  گوناگون اقتصادي و يافتن متحداني يا ورود بـه اتحاديـه  هاي  با توسل به شيوه

كه تامسن به شرايط اقتصادي كشوري در زمان صـلح   شود ديده نميحفظ خويش است و 
جـدا   جـدا وي اصـوالً تمـايلي بـه     زيرا ،بپردازد ،يا زماني كه درگير جنگ و معارضه نيستند

جـوي شـرايط   و در امور داخلي ندارد و بـه جسـت   اروپاييكردن شرايط كشورهاي  بررسي
  ست.قارة اروپاتاريخي و سياسي 

  
  تامسن و جنگ سرد 5.2

همة شواهد و مصاديقي كـه   رغم به گرايانة تامسن به فرهنگ و تمدن اروپا، چهرپا كينظرية 
بــه وي در زمينــة اي  تشــخص ويــژه ،حكايــت دارد اروپــاييهــاي  از جداكننــدگي ملــت
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ي ييعنـي جـدا   ،هم در شرايطي كه اروپا در بـدترين زمـان ممكـن    آن ،دهد مي ينگار تاريخ
در قالب ايدئولوژيك سياسي ليبراليسم و كمونيسم، جنگ سرد و تبديل جهان به دو  ها ملت

كارنگـاري مناسـبات    محافظـه قطب شرق و غرب قرار داشته است. اين امر در اتخاذ نوعي 
پيدا و پنهان دو بلـوك  هاي  ترديد موضوع جنگ سرد و رقابت يبثير نبوده است. أت بيمزبور 

هـر   كه درحالي ،در كتاب تامسن داشته باشد يتحليل بسيارست جاي توان ميغرب و شرق 
شـويم كتـاب بـه طـرز فاحشـي بـه        مي كتاب نزديك 1950 ةدهپاياني هاي  به سال قدر چه

شـود و   مـي  انگاري حوادث و مناسبات تاريخي اروپا كشيده ناگفتهي و ناديده و يگو خالصه
بعنوان سـال   1970در توضيح كتاب، سال  كه درحالي .رسد نمي 1960 ةدهمباحث كتاب به 

  پاياني مباحث كتاب ذكر شده است.
سياسي و ايدئولوژيكي چپ در روسـيه   هاي جريانكه مطالب مسائل مربوط به  ،تامسن

كند، بالفاصله بـا   مي شناسد و تحليل مي خوبي به ها را در قالب تحركات سوسيال دموكرات
برانگيـزي   اعجابطرز  هآمدن لنين و سپس استالين، بكار رويو  1917انقالب اكتبر  گيري پي

كه تغييرات  ،براي لنين و استالين ويژه به ؛كشد مي گيري آن دست بحث را رها كرده و از پي
پـيش   ،يعني لنينيسم و استالينيسم ،يك مكتب سياسي تشكيلو تحوالت كمونيسم را درحد 

زدن بـه اختالفـات    دامـن اش از  تـاريخي نگـرش   جهـت تامسن در كه رسد مي نظر بهبردند. 
و متحدانش با شوروي ابا دارد و آينده را بيش از حـد   آمريكاليبراليسم و كمونيسم و جدال 

مثـل سـازمان    ؛رهـا كنـد   ندارند، ييقدرت اجرا درعمل كه ،المللي بينهاي  به دامان سازمان
همتايـان ليبـرال    ردربرابي كمونيسم نگار تاريخمكتب  واكنشبيني  پيشملل. در اين بين كه 

محققـان تحـت حمايـت     ازسـوي هم  نمود و اين مسئله الزاماً نمي خود كار چندان عجيبي
بودند مورخاني چون تامپسـون كـه در خـود انگلسـتان عليـه       ،گرفت نمي شوروي صورت

به نظام  ها آن سرسپردگي معناي بهاما اين  ،ي ليبراليستي تامسن دست به قلم شدندنگار تاريخ
اخالقي هوشيارانه از ماركسيسم كه انسان را  لحاظ بهسياسي شوروي نبود. تامپسون برداشت 

آزاد كنـد مـدنظر    اقتصـادي) هـاي   نياز درقبالاز قيد اسارات اشيا (اسارت از سود و بردگي 
خروشـچف عليـه اقـدامات ضدانسـاني     هاي  افشاگري .)٧ - ٣ :١٩٦٥ Theompsonداشت (

 و از ماركسيسـم استالينيسـم بريـد    ، راجمله تامپسـون  از ،ها ي از ماركسيستاستالين بسيار
رنـد  يگبدر پـيش   را »چپ نـو «راه خويش در ماركسيسم موسوم به  همين موجب شد كه

وابستگي استعدادهاي اخالقي و خالق به قدرت سياسي و  .)488: 1389وارينگتن  (هيوز و
حذف مـالك اخالقـي از ارزيـابي سياسـي اسـتاليني باعـث شـد كـه تامپسـون           طور همين

  ).Theompson 1957: 122( نكوهش بداند راستالينيسم را سزاوا
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و  آمريكااتفاقات مهمي كه در اولين روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم در روابط  درقبال
بلـوك   افتـادن  راه بهلين و ديوار بر آن اوجكند، چه در اروپا كه  مي متحدانش با شوروي بروز

و چه در خارج اروپا در مسائلي چون جنگ دو كره و نفوذ شـوروي در   بود شرق و غرب
آن  نكـردن  هايران و بحـران آذربايجـان و تخليـ    ويژه به و خاروميانه ،ويتنام ،شرق دور، چين

به شـوروي و خطـر جنـگ جهـاني سـوم و انقـالب        آمريكاشوروي و اولتيماتوم  ازسوي
حكومتي مستقل از شوروي در يوگسالوي و  گذاري بنيانمجارستان و جايگاه بروز تيتو در 

و يوگسالوي و قضية خلـيج   ،ي بين تفكرات چپي در چين، ويتنام، شورويياختالفات مبنا
 ، تامسن فقط سكوتپشت داردِ پسو بسيار مطالب ديگر كه كوهي از مطالب را در  ها خوك
اما  ،كند مي گرايانة وي را مخدوش پارچه يكگريزد كه نظرية  مي چه آن ةهمي از يكند. گو مي

شود كه تامسن از تمـايالت ليبرالـي خـويش در تحليـل و      نمي موجبهمة اين مسائل نيز 
اسـتعمار انگلسـتان از    درقبـال قضايا دست كشيده باشد كه پيش از اين سـكوتش را   تفسير

را برشمرد كه يكـي  اي   عديدههاي  مثال توان مي قلب حقايق نيز از طور همينران ديديم و اي
  طرح مارشال است.ها  آن ترين مشخصاز 

 دوسـتانه  انسـان را طرحي  ،آمريكا ةخارجوزير امور  ،جورج مارشال 1947تامسن طرح 
كند كـه بـدون آن    مي اروپا تلقي» بازگرداندن سالمت اقتصادي«توسعة اقتصادي و  منظور به
 بـود بـراي اروپـا و جهـان نخواهـد     اي  شـده  تضـمين و هـيچ صـلح   » هيچ ثبـات سياسـي  «

 كـم  دسـت سره مردود بدانيم،  اين سخن را اگر نه يك كه درحالي .)1197، 2 :1393  (تامسن
 ،دوران جنگ سـرد نيسـت   اروپاييموجود در مناسبات كشورهاي هاي  دارندة همة واقعيت

ماركسيستي و هاي  با توسعه و نفوذ شوروي و انديشهجويي  مقابله نكتة ناگفتة آن طرح زيرا
اقتصـادي در   لحـاظ  بـه  ويـژه  بهكه  بود به دامان اتحاد جماهير شوروي ييدرافتادن كشورها

مثـل   ؛ظهـور كـرد   سرعت به ازقضا چندين مورد از اين مصاديق و موضع ضعف قرار دارند
ي برآمـد و در  يجـو  مقابلـه شوروي نيز درصـدد   سويي،كوبا. ازو  ،يشمال ةكر ،چين، ويتنام

  بار باال رفت و نشاني براي گُرگرفتن آتش جنگ سرد شد. نخستين» آهنين ةپرد« 1947
بايد اذعان داشت كه آخرين جمالت تامسـن در   ،پايان رسد بهاين بحث  كه اينپيش از 

نگـاه   دربرابـر امـري كـه    شـائبه داشـت.   بيبيني و تالشي  كتاب خود نشان از اميد و خوش
قرار دارد كه تمـدن اروپـا را در سراشـيبي از     باختر يندةآني چون اشپينگلر در كتاب امحقق
اما اين  ،برخي ديگر از مورخان نيز بر اين عقيده بودند .)41: 1369 ديد (اشپنگلر مي سقوط
ن غـرب را ناديـده   انتحـاري تمـد   هـاي  شگرايشود كه وي برخي از  نمي بيني باعث خوش

اي، سـتيز و منازعـة    هسـته هـاي   گسترش سـالح  ساختن فناوري، بت«بگيرد. مسائلي چون 
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آميـز بـا    حقارتي افراطي، حرص و آز و طرز برخورد يگرا هميشگي، ناسيوناليسم، مصرف
همـة ايـن    .)488: 1389(هيـوز و وارينگـتن   » كشورهاي درحـال توسـعه و خودمحـوري   

ن آاتحاد جماهير شوروي نشـان از   امپراتوريگسيختن  هم ازاحواالت ويراني ديوار برلين و 
پاشـيدن   هـم  ازاگرچـه   ،تامسن چندان هم عقيم نماندهاي  بيني خوشداشت كه انتظارات و 
وجود داليـل تـاريخي در عـدم    يد ؤمسوز داخلي آن خود  خانمانهاي  يوگسالوي و جنگ

  داشت. اروپا بستگي هم
  

  گيري نتيجه .3
حاكم ديويد تامسـن بـر    ديدگاهبه نوع نگرش و  اروپا از دوران ناپلئوناهميت اصلي كتاب 

گـاه   تاريخ اروپاي پس از دوران ناپلئون تا اواسط قرن بيستم است وگرنه ديويد تامسن هيچ
ژوهش را كشف اسناد و روابط ناگشوده به ويژگيِ روزآمدي پ و ادعاي ارائة اطالعات نوين
كليت  تك كشورها تكجاي پرداختن به تاريخ و فرهنگ  هوي ب ،نداشته است. در اين كتاب

در ايـن دورة تـاريخي كشـورها و     ،ه است. ازنظـر تامسـن  كردتاريخ نوين اروپا را بررسي 
از روي  و انـد  بـوده مداوم و پيوسـته برخـوردار   هاي  و واكنش ها از كنش اروپاييهاي  ملت
هـاي   كه حتي سـبك  چنان، اند الگوبرداري كرده ديگر يكنهادها و زندگي اجتماعي  و عقايد
 اي تعبيـري از گذشـته   بـه بزرگ بوده اسـت و   يو تابع الگوي ديگر يكشان متمايل به  زندگي

آن را بررسـي رونـدهاي كلـي و     توان مي كه اند مشترك يا ميراث تاريخي مشترك بهره برده
تـاريخي   يميراث مثابة هبان كه اروپايياما اين روح حاكم بر  ،ستدان اروپاييهاي  عمومي ملت

گونه كه تامسن آغازين مباحـث كتـاب را انقـالب كبيـر      دهد، نه آن مي پارچگي يكبه آنان 
توجهي به دورة موسوم به قرون جديد  قابلبلكه به ميزان  ،هاي آن قرار دادهآمد پيفرانسه و 

  گردد. ميابعاد فرهنگ و تمدني اروپا برانقالبات اساسي در همة  ةهمبا 
پـذير   امكـان با پژوهش در نيروهاي فراگير  فقط» مدرن اروپا«درك تاريخ  ،تامسن نظر به

 وي بر ،اند. بدين سبب بودهگذار اثرآن از بريتانيا تا بالكان  گيري شكلزمان بر  طياست كه 
بحـار، دموكراسـي،    يرامـاو  ةتوسـع شدن،  صنعتيعواملي كلي نظير رشد جمعيت،  مجموعِ

. تامسن اين عوامـل را  كند مي تأكيدو روابط ميان جنگ و انقالب  ،ناسيوناليسم ،سوسياليسم
تمدن و فرهنگ آن  گيري شكلمرحله در روح كليت اروپا تا  به مرحلهبلكه  ،كشور به كشورنه 
با تدقيق در عبارت فـوق مشـخص اسـت كـه      كه درحالي. كند ميدو قرن اخير بررسي  طي

ناديـده   ،شدن به اروپاي مدرن فراهم كرده واردكه زمينه را براي  را تامسن مجموعة عواملي
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بـا   ،رشـد جمعيـت   ماننـد  ،عوامـل  ة ايـن مجموعـ روشن اسـت كـه    خوبي بهگرفته است. 
ـ       مدرن وده و ايـن  شدن اروپا بدون بررسي پيشينة آن در قـرون جديـد اروپـا فاقـد اعتبـار ب
دهد، تاحدي هويت تاريخي اروپا  مي تصويري كه تامسن از تاريخ اروپا ةارائبريدگي در  دم

ـ   كه درحالي .كند مي را مخدوش از مناسـبات و  اي  هـم پيوسـته   هكليت تاريخي اروپا رونـد ب
  دهد. مي هم پيوند هرا بها  آن ارتباطات است كه

ر داقتصـادي و تكنولـوژيكي   هـاي   دگرگونيكه ثيري أتتامسن به چند و چون درواقع، 
فعـل و   قبـال در طـور  همـين از كشـورهاي سـرآمد دو قـرن اخيـر و      يكموقعيت نسبي هر

 توجـه  بـي  ،چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ ،انفعاالت دائمي بين استراتژي و اقتصاد
 پانصدغرب در  داري سرمايهو امپرياليسم امواج خروشاني از  ،، استعمارداري بردهبوده است. 

مهمي و استراتژيكي اروپا نقش  ،شرايط سياسي، اقتصادي گيري شكلسال اخير است كه در 
ي بـه  تـوجه  بـي بـا   طور همينگذرد و  مي ي از كنار آنتوجه بياما تامسن با  ايفا كرده است،

يعنـي آن چيـزي كـه اروپـا را      ،داري سرمايهتاريخي اروپا و  ةپيشيندر ن آاقتصاد و جايگاه 
كنـد كـه فاقـد تـوازن در مباحـث       مـي  كتابي عرضه ،جهان كرد مند قدرتشامل كشورهاي 

  سياسي و اقتصادي و اجتماعي و علمي است.
كه تـاريخ نـوين اروپـا را از     ،مورخان بعضي در انگاريِ ناديدهبايد توجه داشت كه اين 

امـا بـراي تامسـن كـه      ،و ايرادي نيز بر آنان وارد نكرد رخ دادنيز  ،اند كردهآغاز  1789سال 
ان از بالكان تا بريتانيا را تابع يك الگوي واحد قلمداد كرده و بـر  اروپاييحتي سبك زندگي 

كـه از    وقتـي   وي زيـرا  ،از اهميـت برخـوردار بـود    ،كـرد  مـي  تأكيـد ان اروپايي پارچگي يك
نـدي كـه   بدان و رو اتفاقِ منجرِ» چگونگيِ«بايست از  مي گفت، مي اروپا سخن» گونگي اين«
امـا   .گفـت  مـي  كرده سخن برقراررا  ،فرهنگي پارچگي يك ويژه به ،پارچگي يكزعم وي  هب

ي كه نقـش محـوري   يي كشورهاامعن هگونه تعريفي از چگونگي وضعيت اروپا ب تامسن هيچ
ـ    نمـي  ،اند داشته المللي بيندر مناسبات و تغيير و تحوالت  ناگـاه وارد   هدهـد و خواننـده را ب

  اي وجود داشته است. عمدهمباحث ناگفتة  كند كه در چگونگي آنْ مي هايي جريان
سال مدنظر تامسن بـه   دويستكه مبناي زمان مورد تحقيق از  وقتيه بايد توجه داشت ب

ـ  پارچـه  يـك تصور روح  ،شود مي سال تاريخ قرون جديد تا قرن بيستم كشيده پانصد  ةنگران
 ،گونه كه تصور تامسـن اسـت   آن ،اروپا و ميراث مشترك تاريخي ،تاريخي، وحدت دروني

بـه روابطشـان بـا     اروپـايي آن قسمت از مناسـبات كشـورهاي    زيرا ،شونده است مخدوش
طلبي در كسب منافع و منابع جديد  منفعتو  ييدر خارج از اروپا برمبناي سودجو ديگر يك

 تامسن را هـدف  يگرا پارچه يك ةنظري و درعمل كند مي اقتصادي و استعماري خدشه وارد
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كـه   شـود  گرفتـه كند. فقط كافي است در نظر  مي جدا ديگر يكذات از  هگيرد و آنان را ب مي
بورژوازي انگلستان برعهدة مردم و بورژوازي فرانسه برمبناي حمايت دولت قرار داشـت و  

دو كشـور را ازلحـاظ مبـاني     ايـن  قـدر  چـه توان گفت كـه   مي ،بنابراين .دولتي بود درعمل
را از  اروپـايي ي دول يـ گرا ها مورد ديگر كـه بـيش از هـم    كند و ده مي دي از هم دوراقتصا
 توجـه  بينبايد  ،همه اين باد باشد. توان ميتامسن  ةنظرياز مصاديق نفي  كند  مي جدا ديگر يك

 المللـي  بـين مناسبات سياسي تاريخ اروپا و روابط مل أتنظير وي در درك و  بيبود كه بينش 
خـارج از اروپـا و    در ديگـر  يـك اين بينش در ارتباط كشورهاي اروپا با سفانه أمتدر اروپا (

بـا  نـان  آاشراف وي بـه مناسـبات قـدرت و ارتبـاط      راه هم به) نيستدر مستعمرات  ويژه به
كـرده اسـت و   تبـديل  بيسـتم  نظيرترين كتب تاريخي قـرن   بيكتاب را به يكي از  ديگر يك

  شود. مي و اروپا تدريس آمريكاهاي  درستي در بسياري از دانشگاه هب
  
  ها نوشت پي

كتاب و با حمايت معاونت امور فرهنگي وزارت ارشـاد   ةخان ةسسؤمهمت  بهكتاب فصل  ةجايز .1
 ةحـوز  ةانديشدر تاالر  1387اسفند  19در  اروپا از دوران ناپلئونگردد. كتاب  مي اسالمي برگزار

  .برگزيده شدهنري 
اروپـا از  كه ايـدة ترجمـه و انتشـار كتـاب      گفت ويكه با خشايار ديهيمي شد،  وگويي گفتدر  .2

ويـل دورانـت داده اسـت.     تمـدن  يختاراندركاران چاپ و انتشار  دسترا خود به  دوران ناپلئون
متوقـف شـده و    ،يعني انقالب كبير فرانسه نوزدهم،ويل دورانت در ابتداي قرن  يختار جاكه ازآن

ـ  ،نهاد خشايار ديهيمي گيرد، به پيش نمي اخير را در بر قرنتاريخ دو   منزلـة  هكتاب ديويد تامسن ب
نوعي تاريخ جهان تا ربع آخر قرن بيستم براي ترجمه و نشر معرفي  هكنندة تاريخ اروپا و ب تكميل
جلد اول كتاب در  ةترجم كه كند مي . وي تصريحمواجه شداقبال نيز  بانهاد شد و ازقضا  و پيش
بـا همكـاري احـد     درنهايتو  شد آن متوقف ةترجماما بنابه داليلي روند  ،آغاز شد 1365 سال

  .به زيور چاپ آراسته شد 1387در سال  ،ها پس از سال، عليقليان
محمد پورهرمزان به  آن را است كه يدار يهسرما ةمرحل ينباالتر ةمثاب به ياليسمامپرنام كتاب لنين  .3

  ايران در برلين آن را چاپ و منتشر كرد. ةتودو انتشارات حزب  كرده است فارسي ترجمه
  
  نامه كتاب

 و فرهنــگ وزارت :تهــران فروهــر، اهللا هــدايت ةترجمــ ،سياســت ةفلســف ،)1369( اســوالد اشــپنگلر،
  .اسالمي  ارشاد
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