
 قانون سرمايه داری با قدرت سياسی ورابطه 

 

زمانی که سيستم های قدرت وقوانين جاری بااميال سرمايه داری سازگارند ازآنها .بسترقدرت سياسی وقانون شکل گرفتبذرنطفه سرمايه داری در

شر انقالبات خشونت باردرسرمايه داری حتی،.31کندجارومی مخالفان را ازسرراهش گوناگون با طراحی توطئه های ودربرهه هائی  هاستفاده کرد

راه می با استفاده از کودتاهای فاشيستی وکمونيستی قالبی و ناآرامی،  یسرمايه داری جنگ های قدرت،بويژه درمواقع بحران.کردکت 

 .جنگ های استعماری و امپرياليستی دست زده استهولناکترين سرمايه داری به .31اندازد

فرض .سرنمی کشيدقدرت ابزارسرمايه داری بدون .ه استداشتننيازت تم اقتصای به اندازه سرمايه داری به بازوی قدرهيچ سيس بايدتاکيد کنم که

که کردنداينان ادعا.شکل گرفتند روابط قدرت سود،توليد اضافی وارزش درخارج ازرسياسی اين است که برای اولين با-اقتصاد “دانشمندانˮاصلی 

ولی .کليدی سرمايه داری است سجيهمطابق گفته اينها،اين .پديدارگرديداقتصادی مانند اتحاد داوطلبانه سرمايه وکار ازطريق شيوه هایفرايند اين 

 .کاراستواقعيت تحريف  ،مامشاهده می کنيمآنچه 

ان،سرف هاوصنعتگران دهقانه صلحجويان طرقبه بنا.اينجا وآنجا شکل گرفتسرمايه صلحجويانه گويا:بگذاريدنگاهی به تابوی اينها به اندازيم

انقالبی خوشبخت ازدواج  را تقريبا همانند ی اقتصادجديدشکل باهمکاری همديگر وسپس ه دورهم جمع شدند،را پشت سرگذاشتوسائل توليدشانش 

ل بندی جديد دست يافتند که آنراشکجديدی  ئی به شيئی اينگونه گفته می شود،که آنها ازبهم آوردن اجزاکم وبيش داستان .باهم شروع کردند

،اقتصاد ترفندها  بدون اين.يک مذهب ساختند ايدهازاين -راست يا چپ-آنها،درتمام کتاب های اقتصادی،غول های اقتصاد سياسی.اقتصادی ناميدند

 .کامليک کتاب -شمااصول پايه ای اقتصاد سياسی را خواهيد داشت،حاال،رقابت دربازاررا به اين کيش اضافه کنيد.تئوريزه نمی شدسياسی 

نتيجه ) «تمدن وسرمايه داری »کتابدر،جامعه شناس وتاريخدان Fernand Braudelتحقيقات فرناند برودل،.يافتممن را اين کنم نمی من ادعا 

اقتصاد  یبااستفاده ازنگرش تطبيقی ادعاوآشکارا برپايه مشاهدات فراوان و(کرد،تاليف بس ارزشمند جلدی سه اثررا در اش تحقيق سال  13

باقدرت حاکميت معاونت می دوم،سرمايه داری .ضد بازاراست داری اساساسرمايه ،نخستکه رسيد نتيجه برودل به اين فرناند.رد کرد سیسيا

چهارم،سرمايه داری نه بواسطه .وهنوز انحصارطلب است انحصارطلب بوده ، وپيش ازتاسيس صنعتازبدوپيدائی اش سرمايه داریسوم،.کند

درکتاب .اينها،عناصراصلی کتاب را تشکيل می دهند.انحصاربوجود آمدچپاول و ،،بلکه ازخارج واز باال وازطريق غارترقابت ازپائين وازدرون

ومحتوا،کتاب وی باارزش ترين کتاب تاريخی وتفسيرجامعه  ولی،درکل،.نمی بينمد که من با آنها يا موافق نيستم ويامکفی نوجود دارنيز ینکات

اقتصاددانان سياسی (برعلوم اجتماعیوارد شده )اين شروع بسيارخوبی است برای تصحيح صدمه و تحريف.ام شناسانه ای است که من ديده

 .نیانگليسی،  سوسياليست های فرانسوی وتاريخدانان وفيلسوفان آلما

شکل گرفته  رقابت آزاداتحاد و انباشت کاردريک محيط داوطلبانه و  توانمايه داراز طريق کارگر وسربدين ترتيب،هيچ نظم اقتصادی بين 

سرمايه به طبقه سرمايه دارنسبت داد،تصادی راهيچ يک ازعناصرو قدرت اقنمی توان .هيچ داستان ديگری اين چنين بی ربط نبوده است.باشد

رای مبادله کاال سياسی،بازاری بهای قدرت اعمال فشار زياد به ازاين گذشته،بدون .به حياتش ادمه دهدنمی تواند قدرت سياسی دفاع بدون داری 

وحشيانه سرمايه خشونت  دست يازيدن به ازهمه مهمتراينکه،بدون. نمی آمدوجود بيک ازبازارهای شهری هيچ در وکار ازطريق رقابت آزاد

دراروپا،کارگران کشاورزی وباغات عليه يک چنين زورگوئی ازقرن .داری قادرنبود  سرف،دهقان وصنعتگرشهری را اززمين وکارگاه جداکند

هزاران کارگرکشاورزی اعدام شدندوصدها هزارنفر درجنگ های داخلی کشته شدندوبسياری درزندان ها .31شورش کردند 31تا قرن  31

 .پوسيدند

رابطه بين يک .غرق کردجنگ های مذهبی و ملی همراه با جنگ های استعماری وامپرياليستی جهان را دردريای خون :ولی،اين همه کافی نبود

لفاظی اقتصاد سياسی گونه هيچ .ديدپديداری اش زمان به روشنی دررا می توان غارتگری سرمايه داری کرداروانحصارطلبی و  چنين ستمگری

 .اژگونه کندب را نمی تواند اين حقيقت

روزی  سرمايه داری،مابايد دقيقتربه جنگ های قرن شانزدهم نگاه کنيم که سرمايه داری را به پيماهيت ترنشان دادن ت برای کنگر

که  ،ساکسن-نگلوادرفرانسه،سلسه استيواردهای ،Valois،اهان سلسله والودشاخه اسپانيا،پادشا ،Habsburg،امپراطورهای سلسله هابسبرگ.رساند

تاکنون،هرگزنامش ) جانشينان پادشاهی هلند،Orange-Nassau،نسو -اورنجسلسله و ازهمه جالبتر،پادشاهی نرمن های انگلستان راغصب کردند

 .ند،درقرن شانزدهم  سهم عمده ای دربرآمد های قدرت وجنگ داشت(اين خصوص ذکرنشده استدر



آنها .آهنگ تاسيس امپراطوری شدندمسلمانان اندلس رادراواخرقرن پانزدهم ازاسپانيا اخراج کردند،بالدرنگ اسپانيا وقتی که پادشاهان هابسبورگ 

توسط امپراطوری ( امپراطوری رم شرقی،مترجم)بويژه بواسطه سقوط قسطنطنيه،سه اين وسو.می ديدندخودشان را وارثين امپراطوری رم 

نيز  فرانسهی اسلسه والو.گرفتعهده رهبری جنگ عليه عثمانی هارا ب اين حقيقت که سلسله هابسبرگ اطريش.اتفاق افتاد،3111عثمانی درسال 

هر دوپادشاهی های انگلستان وهلند دردفاع .دانستندمی راطوری رم باستان وارثين حقيقی امپ اينان نيز خودرا.ندتشکيل امپراطوری بوددرهوای 

نيز دررويای سامان پادشاهی  سوئد،شاهزاده نشين پروس وحتی تزاريسم مسکو.کردندنخستين جنگ های آزاديبخش ملی اقدام به عليه دوقدرت باال 

می  توانستند پادشاهی های انگلستان وهلند را درآغاز قرن شانزدهم  فرانسه  یوالواسلسله واسپانيا بسبرگ ااگر پادشاهان ه.شدنددادن امپراطوری 

نضج می گرفت،به سرنوشت (انگلستان وهلند)وآمستردام  ن،درآنصورت به احتمال زياد رشد روابط سرمايه داری که درشهرهای لنددهندشکست 

 .دچارمی شدندايتاليا ورانس لونيز،جنوا و فتوانمند شهرهای 

بلحاظ سياسی ضعيف  آنهاگسترش دهند،سراسر ايتاليابه ه ای که چرا قدرت های قوی شهرهای ايتاليا نتوانستند پيروزی سرمايه داری را دليل پاي

 يااينکه اين گونه بگوئيم جنگهای سلطه گری وفتوحاتی پادشاهان اسپانيا،فرانسه واطريش به شهرهای سرمايه داری ونيز،جنوا وفلورانس.بودند

،نه تنها هدف وحدت ه اين دليلب.داری بسازند سرمايهقدرت محدودشده مجبور شدند با اين سرمايه داری ها ازاين رو،.تابع خود کردنده وحمله کرد

قش گرچه،موقتا زورن.يابد بسطتا قرن نوزدهم به تعويق افتاد،بلکه،تجربه سرمايه داری ايتاليا نيم پخته باقی ماندونتوانست درسراسرايتاليا  ايتاليا

ازاهرم مالی عليه ايتاليا  ونيز،جنواوفلورانس سرمايه داران شهرهای(می دهدهمچنانکه هرعامل سرمايه داری انجام )ولی.تعيين کننده را بازی کرد

سود ستان ب سياست بدهاز عين حال در.استقالل طلبی را کنارگذاشتنداميال هرگونه ازدرمقابل کردند ودولت های اسپانيا،فرانسه واطريش استفاده 

 .سرمايه داری به عنوان مذهب جديدحول پول ساخته شدکه دليل اش اين بود .بردند

اين حقيقت که سرمايه داران به هردودولت نخست،.بروندقسردرشاهزاده نشين اورنج هلند توانستند دودليل وجود دارد که چراپادشاهی انگلستان و

هردوکشورانگلستان .)ناوگان حمل ونقل صنعتی درهمکاری با دولت ساختندداران هردوکشورسرمايه انگلستان وهلند اعتبارات مالی دادند،دوم،

 (.ونه نيروی نظامی زمينی دوهلندبرگسترش قدرت ناوگان دريائی تمرکزکردن

 ندبازسازی کرد اخودره و روی آوردتمرکزمپادشاهی انگلستان وشاهزاده نشين هلند به نوعی ازدولت :اول.درگذشته دورويداد استراتژيک رخ داد

سامان  ،بوروکراسیترازمندکردندرا بودجه ها رابرقراروسيستم ماليات منظم اينها،اولين کشورهائی بودندکه .تا به شيوه سرمايه داری اداره شود

 اندريائی پادشاه ازاين گذشته،هردوکشور با ناوگان های دريائی برترناوگان های.سازمان دادند نيروی نظامی حرفه ایبرای دفاع خودی وه داد

اين .رقم زدجنگ های استعماری را  عاقبتهژمونی بعدی دردريای مديترانه دراقيانوس اطلس وپيروزی آنها .وفرانسه را شکست دادند اسپانيا

شباهت اشت که اسپانيا وفرانسه درجنگ های خشکی آنچنان هزينه د یپيروزی ها.)شروع پايان يافتن پادشاهی های اسپانيا وفرانسه گرديد رويداد

درسرنوشت عروج اقتصاد سرمايه داری تعيين کننده  بدين ترتيب، بهبود درساختارهای قدرت انگلستان وهلند(.داشت،Pyrrhicبه پيروزی پيريک،

درشکل دادن به نوعی ازاقتصاد بازی محوری درلحظات بسيارمهم نيروی سياسی می تواند نقش که مالحظه می کنيم يک بارديگر .بود

 .جائيکه شهرهای ايتالياشکست خوردند،لندن وآمستردام پيروزشدندلذا،.کند

 رابطهعليرغم اين سه کشور .متفاوتی به نسبت انگلستان وهلند درقرن شانزدهم رخ دادهای درپادشاهی های اسپانياو فرانسه واطريش رويداد:دوم

پادشاهی انگلستان چنين آرمانی را .بودنددراروپای  مشابه رم امپراطورتاسيس درصدد آنها .اختالفات جدی داشتندسببی،باهمديگرفاميلی 

اجتماعی سياسی وسيستم های ی بنابه الگو.تاسيس امپراطوری جهانی شدخواستار درعوض،بجای ساختن امپراطوری اروپائی .پيشترترترک کرد

ولی موفق بمورد اجراگذاشتند، يم های پادشاهیباهدف تحول به رژچندی اصالحات عليرغم اينکه هرسه کشوراسپانيا،فرانسه واطريش قديمی،

، شدندبودجه مواجه کسری بااين کشورها .بودند خيلی دور،بوروکراسی وارتش حرفه ای  اين سه کشوراز ايجاد يک سيستم مالياتی.نشدند

باتحميل و،رانداشتندبومی ان مايه دارپشتيبانی سر،اين کشورها گلستان وهلندنا ،برعکس.سرمايه داری را حل کنندپديداری  یتوانستند دردسرهاون

برای بيشتراز انگلستان با اشرافيت فئودالی  یدولت های پادشاهی سه گانه مشکالت.تهديد شدند داخلیجدی با کشمکش های ،ماليات برکشاورزان

اين شورش ها .رامی به سرمی برددرکل جامعه درحالت ناآ ،بواسطه منازعات شهری وروستائی.به پادشاهی مشروطه داشتندانتقال تمرکزگرائی و

کمک های زيرزمينی انگلستان وهلند به مخالفان دولت های پادشاهی .نندتهديدکبه راستی رابه تنهائی کافی بودندکه حکومت های سه گانه پادشاهی 

 .گرديدباعت انقالبات چندی دراين کشورها

های مدل ازدولت  سياسی و اجتماعی اقتصاد سرمايه داری در ايتاليا، قدرت هائی که مانع پيروزی ،پادشاهی های فرانسه،اسپانياو اطريش

يک .خوردند شکست ،می شد، که هزينه های جنگی آنها را سرمايه داران شهرهای لندن وآمستردام درانگلستان وهلند تامين جديدانگلستان وهلند



برآيند را دردولت وسرمايه داران بين ماهم چنين رابطه .ی کنيمبارديگر،ما رابطه بين شکل اقتصادی وشيوه های قهری را به روشنی مشاهد م

به .برای مشاهده رابطه بين زور،قدرت واقتصاد بودقرن شانزدهم ميالدی اروپا آزمايشگاه کاملی  .می بينيماساسی سرمايه داری زايش راهکار

 “!هترقرن شانزدهم اروپا را درک کنيد،مرابهترخواهيد شناختشماهرچه بˮ:کل تاريخ تمدن بيدارشد تا داستان خودش را بازگوکند نظرمی رسد که

 .روشن کندجاری موضوع با را رابطه بين زورواقتصاد  از توسعه تاريخی اجتماعای  خالصهشايد گفتار بسيار

جنينی  جامعه راکنترل استفاده کردتا اقتصادشکل گرفته بود،ازنيروهای سازمان يافته برای شکارClanتيره،“مردقدرتمندˮتمدن،-پيشا دردوران

 . کند

زن تيره فاميلی به طمع چشم اين نيروی سازمانيافته .تنها حيوانات را به تله نيانداخت“مردقویˮتمدن،قدرت سازمانيافته اوليه -های پيشا  دردوران

يافته جدی  را تشکيل سازمان نيروی تسخيرتيره فاميلی زن اولين .دتوليد کرده بو،Emotional،احساسیهوش کار مبتنی برکه زن با دوخت، 

اين اولين غارت .راشامل گرديدخود زن،فرزندان اش، تيره وتمام انباشت فرهنگ مادی وغيرمادی تصاحب وغصب شد دراين فرايند آنچه .داد

بانيروی )تمندقدرومرد ( عاقل وباتجربهفرد)شيخ ياحکيم، (Shaman)  ،شيمنProto-priestنيروی سازمانيافته اولين کاهن،.اقتصاد خانه بود

اين فرايند را می توان درتمام جوامع درمرحله .را تشکيل دادنداستمرادی سلسله مراتبی وباهم متحدشده واولين قدرت پدرساالری (سازمانيافته اش

 .رويت کرد، تااينکه ظهورطبقه،شهر ودولت درحيات اقتصادی جامعه غالب شدرا  مشابه

 

ووجود دولت  تدولت،تمرکز قدرت در کاهن،فرمانده و پادشاه شخصيت انسانی ياف-شهر-ن با تشکيل طبقهتمددوران مرحله شکل بندی اقتصادی 

 . کرد را تعريف

که خودش را دراقتصاد  بودخصلت عمده اين سيستم قدرت دراين .دهندقدرت را تشکيل بهم آمدند تا ،سياست ونيروی نظامی موسسات مذهبی

 Maxماکس وبر،اشراف نداشتم که درآن زمان من هنوز)چيزی است که من آنراسوسياليسم فرعونی ناميدم اين اقتصادآن.کمونيستی سازمان دهد

Weberبرای سدجوعاشان  غذا،سهم يا پاداش بردگی آنها يک کاسه مردم را همچون برده انگاشتسوسياليسم فرعونی .،اين واژه را بکاربرده بود

بقايای اقتصاد ولی،هنوز (.دربقايای معابد و قصرهای قديمی ديدبردست ه ها را کاسه بردهای سنگی ه پيکر ،می توانهمچنانکه)گرديد

  .حياتش ادامه داد بهوفئودالی ،دراقتصاد قبيله ای Matriarchalمادرساالری،

عا گسترش رم وسي-يونان شهرهای خودمختارتمدنبازاروتجارت در ازميراث فرهنگ خشونت امپراطوری های آشوروبابل باعث شد کهاحتراز 

 .يابند

،تجلی مفاهيم یراتجکارگزاران سهم نوينی به تمدن واقتصاد با واردکردن ( خوداينها وارثين اوروک واور)حکومت های خودکامه آشور وبابل

زايش يافت ،مبادله دراواخراين دوره افشده بودندايجاد قبال مستعمرات تجاری درعصراوروک وحتی پيشتر .گرديدندبازار،مستعمرات تجاری وسود 

ظهورامپراطوری ها جوابی به نيازامنيت .مهيا کردا رتاريخ مقتدروتشکيل بازار زمينه را برای عروج دولت آشور به عنوان اولين امپراطوری 

تجارت و مستعمرات تجاری مستلزم يک سازمان سياسی درشکل امپراطوری .درامپراطوری آشوراستخوان بندی اقتصاد تجارت بود.اقتصادی بود

پيش  بازدراينجا نيزاساس وپايه انحصارتجارت.بياد می آوردامپراطوری نمونه سفاکترين ومستبدترين تاريخ امپراطوری آشوررا به عنوان .بود

  .ساختندتجارت وسرمايه داری انحصاری باخود سنگدل ترين رژيم را .ی برای سرمايه داری بوديسنو

رم يک زيربنای اقتصادی با روبنای پيشرفته ترخلق -راث آشوری،قدرت سياسی يونانميرشهری فنيقی ها ب-تجاری-اتباافزودن مستعمر

شهرسازی شروع به توازن با .فعال شدند(گرچه محدود)تااين زمان مبادله گسترش يافته بودو شهرهای خودمختار،بازارها،تجارت ورقابت.کردند

فلزات تجارت صنعت نساجی،موادغذائی و.توليدکردند شهرهامبادله با رای حصول مازاد بيشتری بروستائی ماکنون، مناطق .کردروستائی نواحی 

به يک امپراطوری هخامنشی بواسطه تجارت بين شرق وغرب،قدرت سياسی .شبکه های جاده ازچين تا اقيانوس اطلس ساخته شدند.گسترش يافتند

عليه مقاصد چين،هندوستان  شدسدی و،را تهديدکردونيک يونان ،امپراطوری هخامنشی  به عنوان يک قدرت هژماين فرايندبا.گرديدتحول متجاری 

به غرب هجوم عليه  مانعی شد  ديواریدرهمان زمان،امپراطوری هخامنشی همچنين،  .اشغال غرببرای وآسيای مرکزی 



برای زمان  ازشرقاين مانع و اشغال بخش های وسيعی رفع ولين حرکت برای اDiadochi،31اسکندرمقدونی ونبردهای ديادوچی،ولی،.شرق

 .آغازکردند(تاپيش ازميالد 113تا  013)کوتاهی 

می اينکه،اين دوقدرت درلبه سرمايه داری بودند،.کردرويت رمی -نمونه های پيشين اقتصاد سرمايه داری را می  توان به روشنی درتمدن يونانی

،وتجارکالن شد ظاهريين قيمت دربازاردراينجا مبادله وتع.کشورآتن ورم ديد-دوشهردرواضح  ازدرجه خودمختاریتوان 

وجود امپراطوری ،وهنوز قوی ترازشهربودندروستائی نواحی وزنه هنوزسرمايه داری سيستم مسلط اجتماعی نبود،به اين علت که ولی،.پديدارشدند

درتوليد مداخله برای  سرمايه داران توان. متحول شوديک سيستم مسلط به سرمايه داری ادنداجازه نمی دئی که (اقتصاد دهقانی بودندمتکی به )ها

سطح تجار بزرگ باقی درعموما سرمايه داران .بودند  قدرت های سياسیشديد ازسوی تهديد آنها درمعرض وصنعت بسيارمحدود بود و

کنيز خريدوفروش به عنوان زنان .نيروی کاروجودداشتفروش بودندو شانس کمی برای وابسته  برده دارهادرآن موقع،هنوز برده ها به .ماندند

نشان به وضوح  ارزش اقتصادی به عنوانتنها وجود برده ها .بود خشونتعامل فاکتورتعيين کننده دراقتصاد برده داری .می شدند ومردها نيزبرده

ين چسيستم های عهد عتيق سياسی ونظامی در،Castes،طبقات.قرارداشتمی دهد که رابطه خشونت و اقتصاد برپايه تصاحب توليد اضافی 

حاکمان اين دوکشورهمه جامعه .کنندحکومت جامعه بر شتندداوظيفه آنها براين باوربودند که  ،اززمان تشکيل وشروع استثمار اقتصادی وهندوستان

 .وحق الهی داشتند آنها راوادار به کار کنندکرده حسوب مخدمتکاربخش اقتصادی  شانخود غيرازرا

به رابطه بين اقتصاد وزنان داللت “مديريت منزلˮمعنی اصلی آن .يونانی استاژه ای و اقتصادهمانطوری که پيشترشرح داده شد،

ولی،همچنين اين واژه به نقش قدرت سياسی سنتی اشاره دارد که به عنوان انحصارسياسی ،همان نقشی را دراقتصاد  ايفامی کرد که .دارد

يک رابطه مشترک جدی بين انحصارسياسی وانحصاراقتصاديماوجوددارد که هستی عموما من بايدتاکيد کنم که .انحصارات درعصرسرمايه داری

همچنين .ندروی سرمايه داری بسته بدررا که قدرت های سياسی درآتن ورم آن چنان کالن بودند ناسازوارانه، .ديگری استوجود يکی نيازمند 

معهذا،دراين دوره ازتمدن بود که سرمايه .اقتصاد شهری برپاکنند ند ستنه آتن ونه رم توان ،ضعيف بود بسيارروستا شهربه نسبت اقصادی ،قدرت 

 .داری وارد سيستم شد،گرچه،هنوزآماده برای توسعه کامل سيستم سرمايه داری نبود

 

 .بازکردبدين ترتيب ارزشی را تعيين کردند که راهش را به اروپاتجارت وشمشيرنقش پايه ای درعروج اسالم بازی کرد،

تنگاتنگ بهمديگر پيوند تجارت واسالم ،ازنظر اقتصادی دمحم.کرد ايفاقرون وسطی،تجارت به مرحله ای رسيد که نقش مهمی می اسالدرتمدن 

اين  31.،درآن يک اشرافيت عرب بربنياد تجارت بوجودآمدنفس می کشيدبيزانتين وساسانی های عربستان بين امپراطوری شبه جزيره 31.شدند

پس مانده )سلطه يهودی ها وآشوری ها.اسالم ازبدوظهورش برقدرت شمشيرتکيه کرد.صادی درعروج اسالم بوداجتماعی و اقتاصلی عامل 

رحقيقت،هردوبه عنوان دوقدرت سياسی د.گرديدبرتجارت وپول به روشنی دليلی براختالف بين آنها و طرفدران دمحم (ازامپراطوری آشور

دراين مکان  ینقطه عطف تاريخيک اين درآن زمان،.برای دخالت نمی دادنده زيادی فرجانحصاری به امپراطوری های رم شرقی و ساسانی 

 .بودبه  روشنی حاکی از رابطه بين اقتصادو اعمال زور ،قديمی

ولی،دقيقا به خاطر .داشت،وازاينرو به امپراطوری امنيتنيازبه برای اينکه،تجارت گسترش يابد .بود یاسالمتمدن قرون وسطی به نوعی عصر 

تحت نفوذ روستائی بافت اجتماعی .داشتبازمی توليد سرمايه داری شيوه انتقال سرمايه تجاری به ازمی شدو مختل تجارت پيوسته امنيت ود نب

شبکه های گرچه،.نبود کافی داریسرمايه قدرت سياسی به دگرديسی برای   مذهب واخالق بود وآزادی محدودی که سرمايه درشهرکسب کرده بود

فقدان نه قطعا، مشکل .قوی نبودند که فراترازموقعيت شهرهای ايتاليا پيش بروندآنچنان بسياربزرگ،ولی،ها وشهر ايجاد شدندا وبازارگسترده شهره

 .ندصادره بوددرخطر مجارکاالهای تاغلب ،سياسی اسالم-برابربا سيستم مذهبیازاينرو،.ندبلکه،معضل مذهب وانحصارات سياسی بود،فناوری

مخالفت و میهنوز،اسالم بواسطه مفهوم امت و انترناسيوناليسم مرد.به شمارمی رود آنالم تسليم سرمايه داری نشد،جنبه مثبت اين حقيقت که اس

، ممکن تعبيرشونداگراين مفاهيم به نحومثبت .باشدمانع جدی سرراه سرمايه داری می توانست دستگيری ازمستمندان وغيره و اش با بهره يانزول

سرمايه  تبااين وجودبايد گفت که راديکاليسم امروزاسالم با خود يک جناح راست وناسيوناليس.دی اجتماعی سهم مهمی اداکننداست به پروژه آزا

 .ی اسالمی را حمل می کندرسرمايه دا-داری مملوازنو

واين تجار شهرهای .اروپا بردند بهفرهنگی برسياق  تمدن اسالمی را اسپانيااندلس در بنی اميه سلسه خالفت رهبری عرب ها ومردم مغرب تحت 

را ازراه انحصار سياسی به  امپراطوری عثمانی تمدن اسالمی.منتقل کردندبه اروپا ايتاليابودند که تمدن اسالمی رابلحاظ اقتصادی ازطريق تجارت 

ستم برای مقاومت عليه تهاجمات عثمانی سياسی ومذهبی ازاين سيگرديد تا قدرت های دراروپاشد سرمايه  داری انگيزه رنفوذعثمانی  لیو.برداروپا



به اگرامپراطوری عثمانی وجود نداشت،شايد انحصارات مذهبی و سياسی اروپامجبورنمی شدند خودرا بلحاط اقتصادی،سياسی ونظامی .بهره گيرند

شتاب  جديد ه های اقتصادی شيوپژوهش به و  ندآفريمی قدرت که قدرت مشاهده کرد  يک بارديگر می توان.شيوه سرمايه داری سامان دهند

 .ميدهد

به راسرمايه داری دراروپا پيدايش درتعيين کننده خاورميانه نشان داد،سهم  وروح پروتستان سرمايه داری ،اخالق،اتيکهمچنانکه ماکس وبردر 

راتيک اروپا خاورميانه دننده تاقرن دهم  نقش تعيين ک.شرح دهمبه تفصيل اميدوارم اين موضوع رادرکتاب بعدی .نسبت دادمسيحيت تاثيرش در

سپس،خاورميانه يک .بازی کرد( هم بلحاظ سياسی وهم مذهبی)فئوداليسم اروپاپيدائی ،خاورميانه نقش پايه ای درنابراين؛بگرديدتکميل 

 .بارديگرازطريق جنگ های صليبی به اروپا کاناليزه شد

ولد سرمايه داری ت،قرنی که نظاره کنيم  همراه باارزيابی من ازقرن شانزدهماررويدادهای تاريخی واجتماعی ازخالصه بسياروقتی که اين تاريخ 

 کردندوجلوگيری می  شدهنفوذاين مانع  بعضی مواقع .قدرت سياسی و سرمايه داری غنی ترخواهدشدزايش رخ داد،درک ما از نفوذ خاورميانه در

که انحصاردولتی معادل انحصارسرمايه داری است بروشنی درسيستم سرمايه  ين گفتها.می گرديدوربار و زمانی ديگر اين نفوذ شتاب يافته وحتی

 .می پردازماکنون،من بطورخالصه به چندجنبه ازرابطه بين قانون وسيستم جديد .داری مشاهده می شود

به مورد اجرا گذشته  قانون  جوامعی که درآن.کردتحميل  جامعهرقانون به عنوان نهادی خودش را بظهورکردند،يوقتيکه تجارت،بازاروروابط شهر

 ياتاخالقسقوط معضالت .هويداستنابرابری به وضوح ودرناامنی فرورفته  جامعهزوربا فرسايش اخالقيات واعمال جوامعی هستندکه  ،می شود

تناب ناپذيرمی قانون برای دولت هااج ايجادبنابراين،.ناشی می شودی بازارهای شهری روپديدا طبقاتازتقسيم جامعه به نابرابری بروزو

 . خواهد بوداداره کرد،ولی،قطعا بسيار دشوار گرچه،ممکن است دولت را بدون قانون.گردد

هيچ .کند برقراروثبات  آرامشدرجامعه طريقی وبه  امان دادهبامقررات وساختاری س دائمی دولت ،قدرت سياسیمجری قانون می تواند به عنوان 

 فيوظرپيچيده ازاول هرچه بيشتررابطه تجارت ودولت درمرحله سرمايه داری .ه تنگ با دولت نداردساختارديگری اين چنين نظير قانون رابط

افراد تعامل می ايمنی ملک وتامنيت  تامينرای قوانين بعموماکد .شدند تدوين31.مردر بسياری ازکشورها از اور تا بابل و( قوانين کد).گرديد

 .اين معضالت راوخيمترمی کند ،حتیرا برطرف کند،ولی،دربعضی مواقع تاز سياسمعموال،قانون تالش می کند مشکالت حادث .کند

 ،دهد قانونی درجامعه وجهه نابرابری موجود به ،برخورد کند،بلکهويکسان اين نيست که با همه مردم برابر  برخالف باورعمومی، نقش قانون

قدرت سياسی مقررات قانون به عنوان مشاهده  خالصه،.ه وارد نشودقدرت سياسی لطم تا بهی حفظ کند،نرفتيپذ یواين نابرابری را درسطح

  .انحصاری به حقيقت نزديکتراست

اولين اصول سامان يافته ات اخالقي.هيچ جامعه ای عاری ازاخالقيات نيست.جامعه هستندقوام اخالقيات .عظيمی داردرابطه قانون بااخالق اهميت 

به  (Emotional and Analytical Intelligence)و شکل هوش احساسی وتحليلیروال تنظيم حقيقی اخالقيات وظيفه ؛ندجامعه بشری بود

می  پاسدارینقش وحق تنوع از،درهمان لحظه ولی ،داشتبرابرنگاه کل جامعه به ،چنان کدی که بود يک کد اصول و رفتاربرای صالح جامعه

اوليه با ساختاری شدن قدرت سياسی وپديداری سلسله مراتب   براخالقتنی بم ولی،جامعه.بودندوجدان جمعی جامعه نماد درابتدا،اخالقيات .ردک

 .شد وارداخالق  راولين ضربه بو،گرديد  اخالقدرافتراق اختالف طبقاتی موجد وبروز درشکل دولت

شيوه های مذهبی با  اخالقی  کاهنان به مشکل.گرديدند برای مشکل اخالقی  راه حل های قانونیپی نخبگان سياسی در.بوداخالقی  اين آغازمعضل

نظم وساختاری قدرت م،دائمی بهمان طريق،مکانيسم های .ستبوده اومذهب ادعا کردند نقطه رجوع شان اخالق  هردوشق های قانون.جواب دادند

تفاوت بين .هب حل کنندمذهب سعی دارند بحران اخالقی را بامذبانيان .ند معضالت شان را ازطريق شيوه های قانونی حل کنندنسياسی تالش می ک

 .دراين است که قانون قدرت اجرائی دارد وحال آنکه مذهب به ترس ازخدا و وجدان متوسل می شودشق دواين 

سطح اخالق مستلزم آزادی است، جامعه .ی داردنزديکآزادی  ابسيار ب ، اخالق ،ازاينروسازگاراستانسان برای انتخاب  فترت ا بق اخال چون

راه برای آسانترين .شده استمحو آزادی باشد،اخالق درآن جامعه ای فاقد ازاينرو،اگرجامعه.الق نمايان می کندکاربرد اخ يقآزادی اش را ازطر

بدين ترتيب،خالئی که بوجود می آيد .تضعيف نفوذ مذهب منجربه چنين سقوطی نخواهدشد.ارتباط اش با اخالق را بريدکافی است جامعه  قوطس

ولی،خالئيکه با انحالل .خواهند کردخالء راپر(را بازی می کنندمذاهب جديد نقش که خود اين ها تقريبا )ه های زندگیفلسفه های سياسی و شيو

اين وظيفه .وظيفه واقعی اخالقيات را فرموله کرد بسيار مهم است کهازاينرو،.پرشودآزادی فنا شدن با  واندتمی  می شودتنهاپديداراخالق 

را اعاده اخالق ونقش محوری کرده وجود اخالق به عنوان پايه واساس سئوال فلسفی را بررسی تا ،خواهد بوداخالق  ،به مثابه تئوریEthicاتيک،



خواهد باقی جامعه برای تاآن زمان که اخالق اصول بنيادی زندگی انسان گردد،اهميت اين معضل .ردروشن کولی،بايد نقش راستين اتيک را .کند

 .ماند

حتی )اخالق مذهب ودرجامعه ای که .عروج اقتصاد سرمايه داری مهم هستنددرباره سياسی،قانون واخالق برای بحث ما قدرت رابطه بين ازدرک 

من طرفدارنگرش طبقات .گرديدنخواهد سرمايه داری برای مکان امنی ، زدوده نشده کامال ولی گرديده، کنده مختلپراطورب (فئودالیقوانين 

 سيستمی نظير سرمايه داریبا سنت ها و تعاليم اخالقی ،ستم،بلکه می گويم اتيک مذاهب بزرگبه مذهب واخالق نيفيت سابق اشرا

،سقوط مذهب واخالق پايان قدرت سياسی است محدود ینفوذ قدرت سياسی برروی اخالق وموضوعات مذهبدرحاليکه گذشته،ازاين .نيستندسازگار

سرمايه  عروجوفلسفه اخالقی درقرن شانزدهم وهفدهم به روشنی درارتباط با  قانون،(Reformation)بحث ازاصالح مذهبی.را نداخواهد داد

 .اتفاق افتادداری 

ماکس دراين خصوص،.ندعصراروپای مدرن بودسرنوشت درجهت دهی به اصلی عوامل ی متعاقب وجنگ هابحث ها ،فرميسم پروتستانر

درکل ضربه مهلکی به مذهب ،فراترازاين سرمايه داری را آسان کرد،زايش  ؛پروتستانيسمنکته بسيارمهمی راناديده گرفت ،Max Weberوبر،

مذهب ونه ازکل درمن نه ازمذهب .که پروتستانيسم جامعه را بی دفاع گذاشت مباوربراين من .واخالقيات ،بويژه مذهب کاتوليک،وارد کرد

چون نقش اسب بگونه ای هممذهب پروتستان بايد گفت،.رونق يافتهرجاکه مذهب پروتستان ريشه کرد،سرمايه داری ولی،.کاتوليک دفاع می کنم

 .برای سرمايه داری بازی کرد ،Trojan Horse،تروجن

خلق  ،جديدLeviathanلويثن، مذهب کاتوليک  که هوشداراوليه عليه مشکالتی دادند که درنتيجه اصالح بودندی وانديشمندان اجتماع فيلسوفاناما،

حتی، امروز اين نحله از .گرديده عليه مدرنيته سرمايه داری لآغازگرمقاب،Fredric Nietzscheردريک نيچه،اين به واقعيت نزديکتراست که ف .شد

  .مهم هستند فردسرمايه داری و تالش آنها برای آزادی جامعه و-فيلسوفان بخاطر موضع ضد

 Hugo گروشس، هوگو و،Thomas Hobbes،(3111-3111)قانون توسط فالسفه حقوقدان نظيرتامس هابس انگليسیوتئوری جستار 

Grotius، بود شکلی ازدولت اين .ملت بود که مآالبه فاشيسم منجرشد-دولتظهورنتيجه غائی  03.گشود سرمايه داری-جديددولت لويثنراه را برای

تمام نيروهای اجتماعی به  دولت به اين معناست که هتئوری  قدرت يکپارچ.نبوده است که تاريخ تاآن زمان شاهد شدکه درآنچنان مقياسی متمرکز

بيرحمی انسان خبر خوش خالصه،اين دوفيلسوف .رهاشدوبدون ابزاردفاعی عليه ديو سرمايه داری مستاصل جز دولت هيچ قدرتی نداشته و جامعه 

اگرتکرارکرده .دگشوراه را بسوی سرمايه داری اين دوفيلسوف سياسی  نگرش.ه ارمغان آوردندومطلق دولت را ب قدرت انحصاریوانسان عليه 

آشکارا Niccole Machiavelli،(3101-3111)،ماکياولی هفلورانس نيکولشهرفيلسوف سياسی .انحصارقدرت معادل انحصاراقتصادی است:باشم

دين ،ببودهيچ نرم اخالقی به د ننبايد پاب داشتپيروزی سياسی نيازکسب اگر:،گفتپنهان کرده باشدالفاظی بدون اينکه خودراپشت وپوست کنده و

  .نسخه پيچی کردرا پرنسيپ الزم برای فاشيسم قرنها پيش ماکياولی  ، ترتيب

درصورت به باورمن،اصالح مذهبی نه يک باربلکه .می کنم اصالح مذهبی را نه رد ونه انتقادبرای من تالش :سوء تفاهم نشده باشداميدوارم 

واضح است که چنين .ضروری استدراسالم رو استمراری تراز مسيحيت سال هاست می گويم که يک اصالح  ژرفتمن .الزم استامکان کرارا 

من برنامه ريزی .ولی،اگرقراراست فراسوی استبداد خاورميانه برويم،چنين رفرمی اجتناب ناپذيرخواه بود.کنشی نياز به ظرفيت وشخصيت دارد

 .کنممی کنم اين بحث وموضوعات مربوطه رادراثرجداگانه ای شروع 

بيان گسترده و البته،مناسب نيست کلی گوئی کنم،بلکه ضروری است آن را واضح.را تحليل نمی کنمسانس و دوران روشنگری من دراينجا رن

،افرادی هم بودند که تالش سرمايه داری گشودندروی راه را بر کسانی بودند که عمداه همان اندازه کنم که  بمی کفايت مختصردراينجا به اين .کنم

ادغام مخالفان رادرخود( باتکيه برقدرت مالی شان)داشتنداشتياق اين قابل فهم است که عناصرسرمايه داری .سرمايه داری گردندکردند مانع تکوين 

سوزانده آزادی بودند که حتی  عليرغم خطردوستار ولی،البته،فيلسوفان بزرگ .دهدرا شکست مخالفان عالقه داشت قدرت سياسی بهمان اندازه ،کنند

شوق  ،هم چنين اتوپيست ها وطرفداران کمون گرائیErasmus،وارازموس، Giordano Brunoلبانی نظيرگيوردانوبرونو،اصالح طو ،شدن

  00.داشتند خدمت به بشريت

خودرا آنها .زنده شدندبازگشته وتمام تمدن های گذشته همچون پرده سينما  ،یوروشنگراصالح مذهب من تاکيد می کنم که دردوره های رنسانس،

درپايان عناصرسرمايه داری که ولی، .خوردند،پيروز وشکست وصلح کردندجنگ شدند،عامل آنها مقدس و.شدند ملودیکرده،تصويرو بيان

با استفاده ازخشونت،پول وقدرت مادی ه  ازتاريخ روح آن دورمنش وادغام  ،استثمارازطريق درکنجی ازجامعه برای قرن هابه کمين نشسته بودند 

 .آماده داشتند هنکفتی را قدرت مالی وخوب ،چرا که درآن زمان سازمانی درت نشاندنده قيکسيستم شان رابرار



 

 .درزندان عبداله اوجاالنز دست نوشته های ا11-11جلددوم صص  ،بيانه ای برای تمدن دموکراتيک»کتاب ترجمه از 

  

عواملی که منجربه عروج »درقسمت های پيشين بخش اول مالحظات نويسندگذاری ادامه شماره فهرست گذاری کنم که شماره  الزم است اشاره

  . ی کردمرواژه ها واسامی خودداچندی از من ازتوضيح  همچنين برای جلوگيری ازتداخل با فهرست مالحظات نويسنده،.«سرمايه داری گرديد

 

 مراد عظيمی

 

 نويسندهمالحظات 

 

 .انگلستان 1وسط سی آی اآمريکا وام آی ،ت3111،کودتا عليه دولت  دکترمصدق درسال ای ازاين نمونه  -31

تا که ،کودتای ژنرال سوهارتو عليه احمد سوکارنورئيس جمهوراندونزی بعدیکودتاهای ونمونه ای از 3111نمونه هائی ازپيشين،کودتای آرژانتين درسال   -31

،دولت های آمريکا وانگلستان نه تنها قتل عام را ته شده استولی،آنچه کمترشناخ.شدندعام قتل 3111يک ميليون نفرازبه اصطالح طرفداران کمونيست درسال 

تقريب به يقين با ،بازحتی،بسيارکمترشناخته شده است که ادعای کودتای کمونيست هاباعث بحران شد.داشتندکودتا نقش  درطراحی الپوشانی کردند،بلکه مستقيما 

 .کارسازمان جاسوسی سيا بوده است

،توسط کارگران نساجی فلورنتين،شورش دهقانان انگلستان Ciompiدرسيومپی، 3111وشورش سال ،Flanders،زندنرفل3101-3101شورش سال های   -31

 .کوب شدندرس هبودند که بيرحمان ئیاين ها تنها چندمورداز قيام ها3101درسال ،Sthlingenوشورش دهقانان استولينگن،3113درسال

 .تيگونس،ليسيماشوس،کاساندر،پلوتومی وسليکوس متصرفان اسکندررابه امپراطوری های هلنی تقسيم کردندسلسه های آن:اسکندرمستقيم ديادوچی،جانشينان   -31

 (. آوريل 3111)،00-11ن اجتماعیا،دانشمند“منشاءوگسترش اسالمˮ:عسگرعلی مهندس درظهوراسالم توسطتجارت  نقشتحليل روشنگرانه نگاه کنيد به   -31

توجه کنيم،دراينجا  مکهبه ثروت وقدرت :می گويدوات به آنچه مونتگمری رپيوندبه منشاءاسالم بنگريم،درآنصورت اگرما قراراست به تحول اقتصاد د  -31

لندن،چاپ دانشگاه )دمحم ومکه،مونتگمری وات .است .دگرگون گرديدبه اقتصاد سرمايه داری تجارتی يره ای دعشماجنبشی را می  بينيم که ازاقتصا

 (.3111اکسفورد

پيش  113ح دوازدهگانه موسی، الوا،وقانون Hammurabi,ca.1790BCقانون حمورابی،  ،  Ur Nammu ,ca.2050 BC  Codeنامو،-قانون اور  -31

 .ازميالد

برای تجارت دريائی حق دارند بين المللی است وملت ها يا يک هستی بحث کرد که در(دريای آزاد)،Mare Liberimگروشس دررساله اش مری ليبريم،  -03

 .را برپاکند فاده کنند،بدين ترتيب توجيه ايدئولوژيک فراهم کرد تا ناوگان قدرتمند هلند انحصارپرتقال برشرق را شکست داده وقدرت خودشازآن است

،فيلسوف سياسی انگلستان Thomas Hobbesتامس هابس،و(3113-3111)فيلسوف قضائی فرانسه،Jean Bodinبودين، ژان  -03

 .کليسا بايد دراختياردولت باشدرد که تمام قدرت های مدنی،نظامی،قضائی وبحث کLeviathan،(3113)درلويثن،

        .بيان کردندرا گاه مشابه تامس هابسد،ديHenri de Saint-Simonسيمن،-،وهنری دو سنتThomas Campanella،کامپال،Thomas Moreتامس مور،  -00

 

 

 

         


