
 سرمايه داری و تمدن هااجتماعی ريخ تا
 

آيا اقتصاد سرمايه داری وشکل بندی اجتماعی آن يک ضرورت اجتماعی  :من درپی جوئی اين سئوال هستم

، کوتاه جواب به اين سئوال خواهد بود(دردادگاه حقوق بشراروپا،ازمراد) وتاريخی است؟اين بخش ازدفاع من

  92.خی نيستنه، سرمايه داری يک ضرورت تاري:بگويم

ماترياليسم تاريخی اين ادعاست که اقتصادسرمايه داری حقيقتا (ماترياليسم مبتذل)روايت مارکسیجدی بسياراشتباه 

مارکس درواقع،.جامعه راپذيراشدتحول خطی روايت  اين حقيقت که مارکس ،حتی،بدترازاين.ت تاريخی استضرور

ازايدآليسم هگل دست دوم برگرفته غيراز معنائی ن روايت اي.ماترياليسم مطرح کرد درقالب ايدآليسم هگل را 

ذهن ادعای قدرت گرچه تاحدی با ترديد،تالش کرد ،(4291-4081)،امانوئل کانتبرخالف مارکس.نيست

حتی، دررابطه بااخالقيات آزادی،.ندنقش اخالقيات به عنوان گزينه آزادی تاکيد ک وبر کرده  راچالش عينمحوريت با

از مکاتب فکری جناح راست ليبرال چندان  گوگفت.می گيردکانت قرارانوئل مارکس پشت سرام

 .دانندتاريخ می  مفيدنيست،چونکه،اينان سرمايه داری را نه تنها ضروری،بلکه،سخن پايان

گر ا.است خطرناکتراز تاريک انديشی مذهبی،،پيشرفتPositivismمثبت گرائی،يان کنم ايدئولوژی اجازه بدهيد ب

آزادی چاره انتخاب شانسی برای ، گرددوخنثی ن افشااستوارگرديده برروايت مثبت گرائی که يه داری سرماواقعيت 

فراتراز چپ درحقيقت،تاريخ دوقرن سوسياليسم وسوسياليسم حقيقی نشان می دهد که تالش های جناح .نداردوجود

سئوال طرح خود  بلکه،.کرديما اشتباه کجبدانيم سئوال اين نيست که تنها ..نداشتبه پيش برگام بقای سرمايه داری 

نمی توان با روايت .دارديجه ای نتوجه کردن نتدرون پارادايم درست يا نادرست عناصرازاين رو،به .صحيح نبود

همچون تحقق فرمان الهی مشاهده يکی بعدازديگری، راشکل بندی های تاريخی وتمام  نگريست، خطی به جامعه

 مثبت گرابرنگرش  اراده نسبی به انسان ويا درکل به خدا دردوران قرون وسطی حتی،بحث درباره نسبت دادن.کرد

،positivist،سوسياليسم پراتيک  ،تحت عنوانگرديدعاملی که موجب شکست مبارزاتی .وماترياليستی برتری داشت

 .اين طرح درنگرش به جامعه بود-شدند

مشاهده سرمايه داری  به عنوان يک .دندبروشنی،تعاريف من دربخش های پيشين اين نگرش را دنبال نکر

 اظهارکنم دهيد همينجاباجازه .گرديدعمد و يا غيرعمد ابزاراين سيستم به اين سيستم، خواه فازضروری زيرنفوذ 

ها جدل بعضی ،شايد.سرمايه داری نمی تواند يک شکل بندی اجتماعی باشد:هم گفتاآنچه راکه درپايان اين تحليل خو

ولی،من به اين استدالل جواب می .گذشته برجهان فرمان رانده استرقرن هاچتنها شکلبندی درری داسرمايه کنند که 

شيوه سه تاريخ شاهد سه شکلبندی و يا .حکومت کردن يک چيزاست وشکلبندی اجتماعی چيز ديگر:دهم

رشت دحروف )کثرتگرا-يا جامعه متمدن وجامعه دموکراتيکجامعه عشيرتی اوليه،دولت طبقاتی :اجتماعی

نگرش خطی توسعه که شکلبندی های اجتماعی را برجامعه کمونی اوليه،برده داری،فئودالی،سرمايه داری .(ازمراد

شکلبندی اجتماعی  فرضيه مهمتراينکه،. استدگماتيک ،يا درحقيقت ايدآليستی وجبری ،بسيارمی نهد وسوسياليستی

نزديک تربه سيستم چرخه ای که  فرضيه من.شيوه خطی جايگزين يکی بعداز ديگری نمی شود امن بسه گانه 



ولی،بايد به وضوح بيان کنم اين روايت که ازطريق  ديالکتيکی رامی پذيرم،نقش ايده من .عميقتر وگسترده ترمی يابد

به باورمن،مدل تز،آنتی تزو سنتزابزارمنطقی است .پيشرفت نهائی شکلبندی هاهمديگررا ازبين می برند،موافق نيستم

هستی تنوع را قادرساخته ونياز به که  غنی است یمدلی ازديالکتيکازاينرو،.اصول عملياتی کيهان برای توضيح

،بسيارنزديکتربه عمليات ديالکتيک طبيعت است و قدرت شناسدبه ، رابه رسميت Symbioticروابط همزيستی،

 .توضيحی بيشتری دارد

تشکيل ضات قتنااز کليت کيهان،تمام هستی ها يدفراموش کردو پيوسته هوشياربود که،ازکوچک ترين ذره تانبا

خلقتی که اين چنين شکل می گيرد هم .منجرمی شوندآنها به روابط متقابل و تاثير دوجانبه  هم و خلقت گرديده،هم به 

چنان خلقتی است که می توان اين .متفاوت ازو بيشترازاجزای مشکله است یجمع عناصر جدا و هم کليتمحصول 

 .وتوسعه مشاهده کرد درتمام تغييرات

سخن کوتاه،جامعه نيز پيوسته .بلکه،خصوصيات مشابه دارد.جامعه يک هستی خارج ازاين شکل ازخلقت نيست

می گشايد که هم عناصرمشکله را دربرگرفته را شکلبندی های متفاوت ب درازاين رو،.می آفريندمتضاد ت مشکال

هستی خصوص در یبيشترآگاهی  ،جوامعپديداری درديالکتيکی اين مفهوم از تغيير.رودمی ازمجموع آنها فراتر وهم

بتوان که  دست يابدبصيرتی به چنان اتخاذ اين نگرش ديالکتيکی ممکن است .عرضه می کندهای کنکرت 

ذهنيت بسط آزادی انسان های مسئول را با تجسم جامعه در چنين نگرشی.ردرا فعال ک آزادانسان  ،پتانسيل،اندرتوان

 ،فرصت برای آزادیفراهم شدن .،آزادی را به جامعه ارمغان خواهددادجامعهتاثيرانسان های  آزاد در،ها،مآالانسان

 .ممکن می سازدبهترين اندرتوان و شانس برای برابری ودموکراتيزه کردن جامعه را 

جامعه  (ددوران های سه گانه مشروح درباال،مرا)يد تکرارکنم که وقتی درباره واقعيت ديناميسم سه گانهمن با

برای تمام تالش من اين است که ديناميسم پيدايش کيهان را.صحبت می کنم،من کشف تازه ای را اعالم نمی کنم

اگرهستی .است بودنسئوال کنيد،خواهم گفت دليل اش هستی يا رااگرازمن دليل ديناميسم سه گانه .جامعه طراحی کنم

وجودداشتن  حقيقتبهررو،.هستی ما به ميان می آيد ئیره چراآنصورت سئوال دربا در ،ئی باشدنيازبه پاسخ چرا نيز

  .درنبود هستی،نيازی به چنين معضالت وسئواالت نخواهد بود.انکاراستغيرقابل 

معنای زندگی  تمام کسانی که در.اگرما هستی وبودن را به پذيريم،درآن صورت صحبت از سفرپيدايش معنامی دهد

انبوهی  هبنابراين،مجموع.که شکلبندی ها سرچشمه تغييروتوسعه اندهند شد متوجه خوا  و بسط فکری غورمی کنند

روشن است که ما اين انباره .شده اندمقوالت اسطوره شناسی،مذهب،فلسفه وعلم تحريردرخصوص نوشته ها از

درنهايت،بعضی .همه اينهاتالش کردند به سئوال سفرپيدايش جواب دهند.رانمی توانيم حاشاکنيم نوشته ها

سطوره،ديگران شيوه مذهبی راگزيدند،وقتی مشاهده شد اين ها کفايت نمی کنند،فلسفه وعلم به نجاتشان ازا

،شيوه وهدف سفرپيدايش پيوسته سئوال شدوهريک چرائی.قصدهمه اين ها مشابه بود،ولی جوابشان نه.آمدند

بطورقابل -ترازهمه نظام ها جاه طلب -علم.مقوالت باالتالش کردند برابربا نظام خودشان جواب ارائه دهنداز

درسطح کوانتوم  موج-ذرهانرژی و-مادهمکانيک های وقتی .را توضيح دادسه گانه سفرپيدايش ديناميسم  ایمالحظه 

،می توان ثابت کرد که شکل بندی جديدی که نتيجه اين شکلبندی هاست رگه ارزيابی شدندبلحاظ نظری و آزمايشی 



دردرون سنتزبه بقايشان ادامه می تزوآنتی تز(.موج جهان شمولند-و ذره انرژی-جريان های ماده) از دوگانگیهائی 

بدين  .ممکن است تغييربه شکل پيشرفت ويا پسرفت بروزکند.حالی که،همزمان باهم تفاوت دارنددهند،در

 .نيازی به اثبات مجددآن نيست.ترتيب،روشن می گردد که اين خصلت ويژه ديناميسم های بنيادی هستی است

 ،Genesها ، بچه يک پدرومادرشباهت زيادی به والدين دارد،درحالی که فرزند جين.جازه بدهيد به خودمان بنگريما

،ويک هستی متفاوتی که معرف والدين می (يک فرايند بسياربطئی)را حمل می کند،ولی همچنين متفاوت می گردد

اما جنگ .ست بدين طريق درجنگ بقا پيروز شودخلقت قادرا.بنگريمخلقت ابدی  به اين به عنوان گوهرشايدما .شود

برای زنده ماندن فردبايدبقايش را از طريق تغييرحفظ  .چگونه فرد زنده می ماند. برای بقاچيست؟

   !بتواند ازطريق تغييردرالوهيت جالل وشکوه هستی بنگردتا چرا؟شايددرصدداثبات وجود خوداست،.کند

ازطريق مشاهده هستی هائی که دردسترس به يک منطق منسجم، تيم درحاليکه،مامی توانس:معضل درهمين جاست

 درآنصورترابازکنيم،معضل چراماازاين حقيقت اساسی دورشديم؟اگرقرار است ما گره اين نائل شويم، ماهستند،

 .عطف توجه کنيمبه موضوع اساسی بايد 

کنش دور خصلت ويژه ازبدو تولد راکه خودشان  سخن می گويم و نقاب هاها استتارمن دارم از چنبره روايت ها،

،نيازبه چنين نقاب ها وتغييرقيافه Communalityچرا،زندگی مشارکتی،.ندپديده اجتماعی پيچيده اهای 

تقسيم  ،Analytical، و تحليلی ،Emotional،هاداشت؟چرا،هوش بواسطه  اين توسعه به جنبه های عاطفی

مشارکتی مان راآنچنان که هست تعبير نائل شويم،شايدما بتوانيم اين ها چيست؟اگرما به جواب صحيح کارآمدی شدند؟

خصلت بشراين است که هرچيزی را تعبير کرده وآنرا به طريقی .آن راچنان که دوست داريم تغييردهيمويا

 بهتر بيشترمطابق با ديناميک های خلقت باشد،شکل جديد (و تقاضا ياتفکر،درک)تعبيرهرچه آرزو و .تغييردهد

ولی،هرچه بيشتر به بيراهه روند،خطر دگماتيزم يا وخامت زندگی مشارکتی کالن .خواهد داشت شانس رشد

من بايد اين بخش را که بيشترتعبيرفلسفی .بواسطه چنين معضالتی است گسترش هوش عاطفی و تحليلی.ترخواهد شد

مشارکتی زندگی .رهائی برروی آن تمرکزخواهم کردجلدسوم جامعه شناسی من در.دارد،پايان دهم

جامعه عشيرتی هسته به نوع انسان ،primatesشامپانزه ها،تحول باآغاز .بوديک هستی ايستا ن،Clan،“عشيرهˮبنام

ودفاع عليه زندگی حفظ بقای رجامعه ای همشکل نخستين عموما،.معضل پايه ای عشيره حفظ بقايش بود.پديدار شد

زمانی ممکن .ستان ها ومکان های متفاوت رخ داده ادرزم ع بشری يک چنين تهديدی برجوام.است تهديد دشمنان

درمواقع .است پدافند درشکل دفاع ازخود درمقابل خطرات گوناگون باشد وازاينرو،اززندگی خود دفاع کند

شتاب می  به پيش،توسعه تامين کندديگراگربوم زيست مثبت باشد وهستی هائی باشند که اجازه زندگی مسالمت آميز

به شيوه های بخواهيم اگر.ی،نوع انسان،عشيره يا جامعه با فرهنگ مادی وغير مادی غنامی يابددرچنين شرائط.يابد

دفاع می از خود آنها تهديد خطرعليه را توضيح دهيم،درآن صورت “آنهاو امˮتضاد درمفاهيم جامعه شناسی معاصر

بقايمان را حفظ کرده ،رسيديمتعادل به آنها و ا،يا اگرمرشد خواهيم کردبدهيم راشکست آنها  درمورديکه.کنيم

ازبين خواهند شکست شان،بخشی يا کال حد ،آنها شکست خوردند،بسته به اگر. کندگرددما رشد،ممکن است ،ولی

،دسته بندی صورتآن در.ما تبديل خواهند شدشيئی هستی به هستی زنده ،بلکه ،آنها ديگر نه يک دومدر حالت .رفت



بسيار ساده پيوسته عليه شرائط شکل گيری کرت تربگوئيم جامعه،درسطح کن .شکل می گيرندپست های بدشکل و يا

، مبارزه کرده و خودش را عليه بيماری ها و سوء تغذيه حفظ گرددبوم زيست،برای اينکه طعمه حيوانات ن

اين ماجرا که عمدتا .،برعکس،شرائط مطلوب منجربه پيشرفت می شوددرحاليکه، خطرات اوراتهديد می کنند.کند

چنين جوامع .ريقا و يک ميليون سال آخردرآسيا واروپاروی دادند،تاحدی درنکات بنيادی توضيح داده شده استدرآف

و درحد کمتری به نفوذ نقش خصائل بيولوژيک، ک جامعه اشتراکی بواسطه پراتي ،زن-مشارکتی اوليه حول مادر

مادر محوری نبايد خصوصات .تائيد می کنندپسوندزنانگی ساختارزبان های اوليه اين را.يافتع يويا تجم شکل گرفت

تجارب اش و پرورش بواسطه “ مديريتˮزن را به عنوان -اين واجداهميت است که مادر.جامعه را ناديده گرفت

و موقعيت محوری زن پيوسته فزون می جاذبه های اوليه اسکان در.مشاهده کردقدرت طبيعی کانون کودکان 

ست که بسياربعد پديدارشد،جامعه برای زمان درازی چنين مفهومی را نمی نسبت پدری يک رابطه اجتماعی ا.شد

مفاهيم مکان  08.ی با پدرساالری بعداز ظهورپديده های ميراث وسيستم مالکيت بروزکردپدرنسبت  مفهوم.شناخت

ه ب وجمع آوری گياهان مفيدنيازهای مادی ازطريق .خاطر ونسبت دائی خيلی پيشترهويداشدندبستگی يا تعلق وا

،اگرفردی ازعشيره بود،برای اينکه يتامنتامين عضو عشيره بودن مهمترين .می شدفراهم شکارازکمتری مقدار

،را به عنوان هسته اجتماعی Clanازاين رو،واقع بينی است که عشيره،.اخراج می شد،به احتمال زيادازبين ميرفت

 .بوداجتماعی اوليه اين شکل .معتبرمشاهده کرد

سيستم کوهستانی تراس )دمی کنم که بعدازمراحل دراز رشد،وبنابه شرائط مناسب جغرافيائی من پيوسته تاکي

اين مرحله را می توان اوج جامعه ای بربنياد مادری .،ميسرشدNeolithic،انتقال به دوره جامعه نوسنگی،(زاگروس

سنگی قديم يه،يا عصرعلوم اجتماعی اغلب اين نظم را سيستم کمونی اول.وظهوراندرتوان توليد مازاد ديد

اسم گذاشت، اين بربنياد مادری ای ولی،من براين باورم که بسياربامعنی خواهد بود اين دوران را جامعه .ونوناميدند

نبايد اين دوران را کم .اين دوران تقريبا نوونه درصد کل جامعه بشری را دربرمی گيرد.بود یشامل مراحل اندور

سبب  ی به کمين نشسته بودبهبيکاردر کنارکه اغلب که مرد قدرتمند ومکاررسيدمشکل نيست به اين استنتاج .گرفت

در راس شکار شروع به دست انداختن به انباشت توليد مازاد وديگرارزش های فرهنگی درقلب جامعه موفقيت 

 .گرديدمادری کمونی بربنياد 

فرد بزرگ سال باتجربه وفرمانده ،ازShaman،به دفعات تکرارکرده ام که جامعه پدرساالری اغلب ازشيمن من

شايد معقول باشد نمونه نخستين جامعه جديد دردرون جامعه کمونی بربنياد مادری .گرديدنظامی تشکيل 

سازه اوليه سلسه مراتبی دردرون عشيره پديدارمی که است وضعيتی به معنی منظوراز  جامعه جديد.جستجوکردرا

تقسيم دائمی ،تغييرکندسازمان دولت از نوعی  به های طبقاتی وشکلبندی موجب زمانی که سلسه مراتبی .شود

ديناميسم پايه ای .کرده استگرفت به روشنی کيفی تغيير وکه با طبقه و دولت خجامعه ای .به کمال می رسددرجامعه 

ومی  تحولبه کاال م و (،مرادپيشترچنين بود)مشاهده نکرداجتماعی را به عنوان هديه  مازاد توليدديگرچنين تغييری 

اجزای (حروف درشت ازمراد) بازار،شهروتجارتعوامل سه گانه  وقتيکه.گرددمبادله  ودربازارخريدوفروش شد 

چگونه چنين رويدادی درزمان ها .شتاب می يابدبه سوی دولت وشکلبندی طبقاتی  سير،گرديددائمی درون جامعه 



جامعه اين جامعه جديد به عنوان جامعه طبقاتی، .همشرح نمی د مفصالآنرادراينجا من ،ومکان های مختلف رخ دادند

فئودالی و سرمايه داری درجامعه شناسی های مختلف مطالعه شده  برده داری،جامعه دولتی، جامعه شهری،

لقبی به اين دوران ها داده  تمدنی خصوصيات روشن دائمی هستند و چون طبقه،شهريت سازی و دولت مدار.است

 .ناميد“ تمدنˮويا به اختصار “جامعه متمدنˮشد آنرا شده  است،شايد مناسب با

معنای تعالی يا پيشرفت،بلکه نزول وسرکوب اخالقيات جامعه تصورمی درنه را  تمدنما شايد متوجه شويد که 

کالن  انحطاطبه معنای  ،مادری کمونی کهن،يعنی ادراک اخالقی-بنياد یجامعه متمدن درمقايسه با ارزش ها.کنيم

کلمه .زبان سومر بيان شده است ، ما می  شناسيم ی که زبانبابرجستگی دريکی ازقديمی ترين طه اين راب.است

يک چنين هماهنگی بين .“رجعت دارد طبيعت ومادرˮهمچنين به  ست وا“ آزادیˮ،به معنی Amargi،امارقی

ه تازه با جامعه بااستفاده از کلمه آمارگی،جامعه سومری ک .قابل توجه ويک مفهوم صحيحی استمادروطبيعت 

بيان برای  جامعه پيشين کمونی مبتنی بر مادررا اش دلتنگی احساس می خواست ،آشنامی شد Civilizedشهرنشين،

اصلی  جامعهبدانيم چه  اتفاقی درتا آموزنده است آگاهی از اولين تجربه .کند،که هنوزازآن جامعه زياد دورنشده بود

 .سومررخ داد

اين تغييررامی توان بخوبی دراولين تالش برای .وخامت گرائيد روبهبه ضررزن رابطه بين زن ومرد تعادل 

اين حماسه .ديد(،Eriuخدای اريدو،)،Enkiوانکی،(اوروکحامی الهه )،Inannaگفتگوبين اينانا، ی نگارش حماسه 

وجامعه رمبارزه بين نظم يا جامعه مبتنی برمادنوشته شده است، ،Epic of Gilgameshپيش ازحماسه گيل گمش،

کامال روشن است که اين فرايند بی نهايت .تصويرمی کندرا( جامعه انتقالی به تمدن)پدرساالری سلسله مراتبی

بعضی بحث ها وداده های  تاريخی اشاره دارندکه شايد دموکراسی بدوی .غيرعادالنه وپرازمبارزه بوده است

بحث دراينجا ه نظم مردساالری تبديل نشده بود وهنوزب کهن ساالنمجلس .بودموجوددرمراحل اوليه جامعه سومری 

درحقيقت يک اصل يک جانبه نظم )فرمان الهیمفاهيمی چونان .های بسيارزنده به نوعی از دموکراسی اشاره دارد

درحقيقت،شيوه مکالمه . هنوزساخته نشده بود(ر،نظيرمردقدرتمندومکاربوده استمردنقابدامنشاءاش  نظامی-استبداد

برزنان،انباشت آنها و بچه زوروخشونت بی عدالتی ها و -ابسيارزنده وتمام آنچه درجامعه رخ داده بوددرحماسه اينان

همچنين يک متوجه می شديم  اگرداده های بيشتری دردسترس بودند،بسيارمحتمل است که ما.ها  را تصويرمی کند

برده داری و دموکراسی طبقاتی )چنان دموکراسی که ازدموکراسی-وجود داشته استدوره انتقالی دموکراسی نيز

              . بوده استبرترشهرکشورآتن (

به جامعه متمدن وجامعه از جامعه مادرساالری يا مبتنی برمادرمامی توانيم بلحاظ نظری تصورکنيم که انتقال 

دوران  بازتاب هاینخستين  بحث های تند درمجالس اوليه کهن ساالن.دموکراتيک دردرون يک ديگرتشکيل شدند

درخالل اين مرحله انتقال،ما درتمام جوامع شاهد تضادهای مشابه .ی جامعه دموکراتيک هستندهاانتقال صدای پا

است دولت هرجا .هستيمدموکراسی باتضاد دولت بگوئيم ساده ترکنگرت وو يا جامعه دموکراتيک باجامعه متمدن 

دولت انتقالش به خطراست جاری وبرعکس،هرجائيکه دموکراسی .وجودداردمعضل دموکراسی 



واقعا مهم .دموکراسی نه گونه ای ازدولت است ونه صحيح است بگوئيم دولت شقی از دموکراسی است.وجوددارد

  . هوشياربوداست که درخصوص رابطه بين دولت ودموکراسی 

،دموکراسی جامعه کهن پديدارشدبطن آنچه ازآيا، .تحريف شد هازمان باگذشت ديگری است که موضوع تضاد  اين

اين حقيقت که دموکراسی ودولت دردرون  همديگررخ .گرديدمخدوشی ؟اين پرسش منجربه مباحث گسترده وبود

بحث ومبارزه برای جمهوری دموکراتيک  ،بهترين نمونه.درخالل اين فرايندگرديد دادند،داللت برمبارزه،کشمکش

تهيه شد بسيار به پيش نويس پيغمبرش توسط دمحم ،پيش نويس امنشورمدينه .درتقابل با سلطنت دردرون اسالم بود

نبال بروشنی درقرآن واحاديث د اين را می توان.روسوتهيه کردکه ژان ژاک شباهت د اشت قرارداد اجتماعی 

يا  رم شرقیهمسان  یسلطنتسامان خواستند ،سلسله مراتبی قبيله قريشختارسابويژه ،بهررو،اشرافيت قبيله ای 04.کرد

يق ديگری اختالف را به طرمی توان درحقيقت،.بروزکردپيشتراختالف نظردرزمان حيات دمحم  .کنندساسانی تاسيس 

 “دموکراسی مردمیˮبه عربی جمهورييه به معنای )نظم جديد جمهوریاينکه ،دبين مکه ومدينه تعبيرکر

ميالدی 048درسال به محض اينکه دمحم.را برگزيد(قدرت ازپدربه پسرانتقال موروثی،نظام سلطنتی )ياسلطنتی(است

همچنانی اختالف نظر)کوفه اختالف منجربه کشته شدن علی دربعدها،و .،مناقشه شروع شدازمکه به مدينه فرارکرد

گرديد (است،مراد منظورع ا،کشته شدن حسين ابن علی.کيلومتری بغداد شعله ورشد428وبا تشابه تندتردرکوفه در

درآن .به سرانجام رسيدپنجاه ساله  معاويه اختالف نظر باپيروزی جناح سلطنت طلبميالدی  004ودرسال 

، Primitiveزمان،نظم سلسله مراتبی بسيارقوی اجازه فرصتی برای شکوفائی جمهوری يا حتی دموکراسی اوليه،

يک نمونه .کردخواهد عرضه ين رويکردنتايج جالبی باااسالم  از من براين باورم که يک مطالعه جامعه شناسانه.نداد

بعدازگفتگوی درازواختالف نظرها،ميراث کنفدراليسم مادها .تاريخی ديگرمورد امپراطوری هخامنشی استه برجست

نشانگرهای زيادی .ندنقش تعيين کننده دراين رويدادرا دودمان هخامنشی بازی کرد .به امپراطوری چرخيد

دراين  خصوص،داستان .شاره دارندا ماد (پيش  ازميالد  008-098)تنش ومقاومت کاهنانپرد که به دوره نوجوددار

تاريخ .کنفدراليسم مادمثالی از نمونه دموکراسی ابتدائی درآن زمان بود تاسيس 09.استقابل توجه کمبوجيه يک مورد 

جنگ .کشورآتن بود-دموکراسی شهرنمونه معروف ديگر .ارائه می دهددراين رابطه  یهرودوت روايت های جالب

راه انداختند بازتاب مبارزه ای بود برای  کشورآتن -عليه شهر،Macedonia،هپارس ومقدوني،هائی که اسپارت

هميشه اختالف ومبارزه  گرچه دموکراسی آتن ابتدائی و طبقاتی بود،.تاسيس دموکراسی ويا امپراطوری سلطنتی

ا کشمکش دررم برسرجمهوری ي .جامعه ای متمدن ويا گرددجامعه بايد دموکراتيک  برای اين بوده است که

ازدست را سرشان دراين منازعه يزرسجوليوس ری نشان می دهد که شخصيت های مهمی مانند امپراطو

می توان مثال های زيادی را برشمرد،انقالب فرانسه وهم چنين انقالب روسيه .،تناقضات شديدی رانشان دهددادند

   .گردد فزونموضوع  ازوتوجه ما  درک تا رامی توان توضيح داد

يک جامعه دموکراتيک )ومنجربه تاسيس جمهوریرخ داد  4202درسال  ائیستبداسه عليه سلطنت انقالب فران

قدرت  دور سپس 00.را طی کردخشونت معروف به ترورتوام با شنج وپرتانقالب فرانسه يک دوره .گرديد( راديکال



هوری اعالم شده و هنوز ،پنج جم تابه امروز 01.دنبال شدامپراطوری ناپلئون دوره  اب ،Triumvirate،سه گانه

 .جمهوری ششم موردبحث است

 یديکتاتوری انقالبدرشوراها ولی،  00.پديدارگرديد ،انقالب بزرگ روسيه بادموکراسی راديکال،دوره شوراها

سالگرد انقالب فرانسه مين 4202،988سال در.،و طی دوره زمامداری استالين ديکتاتوری دائمی شدشرکت کردند

صدها چنين نمونه هائی تاکنون  .هنوزفرانسه درآرزوی دموکراسی است.بيرون زدراسی دوباره موضوع دموک

 .سرمايه داری مدرن تجربه شده انددردوران 

طوفانی  ناقض من اين نمونه های مختصررا برای روشن کردن شبکه روابط بين تمدن ودموکراسی  وفضای مت

 .راارائه دادم ازاين شبکهمنتج 

جامعه فراز را برقدرت سياسی جوامع جديد می خواهند ازاين است که هم دو  يازبه تعمق داردنی که نکته مهم ديگر

هستی به  ن بقايای گذشته، دردرون بافت جوامعابه عنوهرچند ،جامعه کمونیهنوز.کمونی يا مشارکتی سامان دهند

اجتناب  “ل مادریسلوˮمشارکتی يک  همچنانکه پيشتر شرح داده شد،جامعه کمونی يا .ادامه می دهداش 

نبايد  دهد،تازمانی که نوع بشربه زندگی اش ادامه  .ناپذيرجامعه است، نبايد دراستمراروجود آن شک کرد

،زمانی که ضروری است را بدن ارساخترميم نقش پرورش وت مادر ،به عنوان سلول.دراستمراربودش آن شک کرد

می  ادامهه دوگاناين خصلت ش درتمام جوامع با بازسازی می کند،جامعه کمونی مبتنی برمادربه  هستی  ا،

درجوامع دموکراتيک ومتمدنی که ازساختارهای جامعه مشارکتی مبتنی برمادرمتولد شدند،عليرغم تناقض .دهد

اغلب اين را تاکيدمی هانه ومن آگا.،جامعه مشارکتی نه ازبين رفته ونه ازبين خواهد رفت وزمانی فضای آشتیوتنش 

 . ادامه خواهم دادآنرااهميت پرنتايج شرح وکرده يدرا به دالئل مهمی تکرارکنم،ولی اين تاک

امکان سازش ، وصفبااين .اشاره می کنم،Civilizedمن پيوسته اختالف بين جامعه دموکراتيک با جامعه متمدن،

امه دليل اصلی برای اد .برعکس،سازش ضروری است يا اينکه بايستی ضروری باشد.را نمی توان نايده گرفت

ازبين نبرند،به اين معناست که يکی نمی تواند بدون همديگررامتفاوت هاهستی آنها برحسب درک ديالکتيک که 

پديداری همچنانکه پيشتراشاره کردم،.امکان هستی يکی تنها ازطريق وجود ديگری است.ديگری وجودداشته باشد

عموما دموکراسی برپايه اکثريت .دارمی شوندازدرون جامعه مشارکتی مادرپديهردو از جوامع دموکراتيک ومتمدن 

و سرکوب کرده، آنها اجحاف ربخش سلسله مراتب باالی جامعه بعمدتا که متکی است اليه های پائين جامعه 

می کنند،وحال آنکه تمدن عموما بربنياد بخشی ازاليه باالی جامعه قراردارد که درپی استثمار

جامعه کمونی کامال نه ازهمديگر ونه از ترديدی نيست که هيچ کدام  .است سرکوب،استثماروهژمونی ايدئولوژيک

 .،ولی تفاوت های مشخصی دارندگرچه آنها درهم تنيده شده اند.نيستندجدامادری منفک 

را جوامع .داشته باشيممدنظربازبينی کرده وپيوسته آنرا رادرک خودمان ازمفهوم جامعه است کاللحظه،نياز دراين

م کاميونيتی هائی که تما؛(ی وميليون ها خانواده درهر طبقهشامل صدها گروه های فرع)بقاتبايستی مجموع کل ط

 درواحدهای محلینيستند وياعليه تقسيم طبقاتی درابعاد جهانی يا تقسيم طبقاتی خطر هنوز در

و  گون،مناقشه،همبستگی وشبکه روابط گونا آرامش با تنش،(مذهبی،اقتصادی،قومی،فراکشوری،آشوب وبی نظمی )



ازهزاران مجموع کاملی ،بلکه بی همتاهستی يک نبايد به عنوان راجوامع .،درک کردمقاومت می کنند هاضادت

اگردموکراسی و دولت به تعادلی  ،دربين اين پيچيدگی عظيم.يک کليت مشاهده کرد بی نظيروهزار نمونه های 

دولت  هصلح نهائی مشروط به اين است ک.ردخلق کرا می توان صلح وآرامش نزديک به يک نظم اجتماعی ، رسيدند

 . درحاليکه بلحاظ نظری اينرا می توان تصورکرد در عمل ماازآن بسياردوريم.دولت نباشد

زندگی دموکراتيک که کل جامعه،حتی دولت، رافراگيرد می تواند به صلح مطلق نائل  تنها يک دوره طوالنی

لح برحسب دوران بدون زدوخورد برپايه توازی بين نيروهای دراين لحظه ازتاريخ ما تنها می توانيم ازص.شود

های  جنبهدرآنصورت ،گرددجذب دولت درکامال اگردموکراسی .درگير،يعنی بين دولت ودموکراسی صحبت کنيم

خودرا پيوسته به دولت اگر.نده اها نشان داد  کشور همچنانکه تجارب بسياری از،دکردنغلبه خواهوناآرامی آشوب 

،درآنصورت سيستم های استبدادی به قدرت رسيده و درشرائط تاريخی کنونی بازمنجر به آشوب ل کندجامعه تحمي

استمرار برای پنج قرن گذشته  ،همچنين فرايند تاريخی ناميدن شدن،متمدن .وبی نظمی خواهد شد

بوده  دموکراسیهميشه درانتظارجامعه اما،اکثريت غالب  .داشته استی درمقابل،دموکراسی فرصت  محدودتر،کرده

به عنوان يک مقوله درهم درشکل ديگری دولت ودموکراسی های سال سال  ، بعدازشايد.مبارزه کرده اند وبرای آن

 .دهندطنيده به حياتشان ادامه 

مقرراتی است که مطابق آن بدون و تدوين ن ،تعييکرد اچالش امروز به همان اندازه ايکه دموکراسی را ازدولت جد

کنونی  یادعا.شايد تدوين قانون اساسی جديدی ضروری باشد.درهمزيستی زندگی کنندرا نفی کند،ی ديگر یآنکه يک

راحتی دولت ودموکراسی نواقص شان را پنهان می ه ب.که دولت و دموکراسی درهم طنيده شده اندفريبکارانه است

مدرنترين دودر.رددرغياب حل اين موضوع نمی توان بحث منسجم درباره دولت و دموکراسی پيش ب.کنند

 تر آنرا پيچيده کرده و بهبود بخشند روشندموکراسی ودولت رانقالبات،انقالبات فرانسه وروسيه بجای اينکه بحث ا

دولت ب شود که درحداقل تعيين و تعريف  ،تئوری سياسی وجود داردمقوله برای ضروری نياز به نظر من .کردند

دموکراسی  نمونه،يا خودرابه عنوان ممنوع نمی کندقعی را دموکراسی باز است،دولت دموکراسی وابه روی 

چنان تعريف کرد که دولت رانفی نکند،يعنی دموکراسی سريع خودش بايد دموکراسی را آنبهمان سياق، .ندنکمشاهده 

يک نياز حقيقی برای بی شک .کندنديده وآنرا نابود نه را به دولت متحول نکند،وپيوسته دولت را به عنوان مانع 

 نيازاين  به باورمن.جواب دهدتاکنونی عملی تجربه شده کارتئوريک وجود داردکه به جنبه های پيچيده تجارب 

باهم داشته تعارض کمتری که پديدارگردند  مکان داردشيوه  هائی از دولت ودموکراسیحقيقتا او وجود دارد

ت ورزی ياسين شيوه سنيکوترکان ازاين طريق است که ما می توانيم ام.گرددباروری هريک ازآنها بهين و

 ندگبزر دولت ها بی اندازه.دولت های کنونی اساسا دموکراسی را به رسميت نمی شناسند.ايجاد کنيمضروری را 

شکی نيست،که اين معضل اساسی فلسفه سياسی .ناکارآمد و ناهنجار ،بی نهايت ی از دولتودموکراسی  کاريکاتور

 .بطورمبسوط دراين موضوعات غورخواهم کرد ه شناسی آزادی،،جامعمن درجلد بعد.و پراکسيس است

سنت های پارادايم های از ترارائه می دهم که بسيار متفاوت  ،چهارچوب نظریيک پارادايمی،طرحی يا من آگاهم 

جوابی به اين تا باال را عميقا توضيح دهم، مختصرمن تالش خواهم کرد چهارچوب .استليبرالی وسوسياليستی 



سرمايه داری را من به روشنی .  قرارداد کجا “به عنوان يک شکل  بندی اجتماعیˮکه سرمايه داری را  همبد سئوال

 .نه به عنوان شکلی از اقتصادی ونه اجتماعی مشاهده می کنم

ازاينرو،سرمايه داری نه يک شکلبندی اقتصادی است ونه اجتماعی،پس سرمايه داری کجالحاظ می شود؟برای 

ازهرچيزی تالش کنيم شبکه روابطی را که اقتصاد سرمايه داری نام مهم تراز روشن،مابايستی  ساختن يک تصوير

اين اهميت وافی دارد که فهميد سرمايه داری چيزی نيست .،بنگريمCivilizedدرکليت جامعه متمدن، دارد

اوج با استفاده از  ازطريق تصاحب انحصاری .بتنی استمرروابط رقابت بازابرکه (ياکاالئی)مگراقتصاد مبادله 

که سرمايه  دريافتبايستی  ،ازاين تعريف.خودش را تثبيت می کندقيمت و تفاوت قيمت درنواحی مختلف وحضيض 

نيست که ارزش مبادله توليد می  (مراد-اوجاالن واژه بخش را بجای شکل بندی اجتماعی می گذارد)داری بخشی

ولی،بواسطه .رامی سازدسرمايه داری ت اقتصاد عمومی ناچيزی ازحياچرا که توليد ارزش مبادله جزء .کند

مقاديرکالنی از .تعريف می کندراهستی اقتصاد سرمايه داری موقعيت استراتژيک اش،اين جزء ناچيزتعيين کننده 

می اين اقليت ناچيزقرارداده ورا درموقعيت قدرت برترهاارزش مبادله انباشت شده دراختيار عده بسيارقليلی،آن

       . نددارای چنين قدرت واتوريته ای نبودها درگذشته،حتی دولت .کندراماهرانه کنترل قاضا تو تواندعرضه

اثر گذاری داشته ون بستگی به رشد پيوسته شيوه کارائی آداريم،ولی سلطه اين گونه ازما درک کمی درباره پديداری 

سرمايه داری را انقالبی ناميدن خيانت به .سرمايه داری استخود تولد ازترو ويرانگرعظيم تراين رشد درجامعه 

تاريخی و جامعه بويژه  ، (سرمايه داری وهم مارکس،مرادايدئولوگ های هم بداله اوجاالن خطاب ع)جامعه

 !دموکراتيک، است

استناد به با که سياستمداران آنراقانون بدنام سود )خواهد پذيرفت که رشد سرمايه  چه زمانی علم اقتصاد سياسی

تصاحب  سببتنها ؟دنرچيزی نيست مگردزدی وغارت را الپوشانی ک(می کنندبرجسته اژه قانون بزک وتقدس و

چرا من مرد قوی وحيله گررا سرمايه دارنمی نامم؟تنها به اين علت که تصاحب .اساس شده استبرقدرت و جنگ 

هب يا چيزديگری به نياز نيست لباس قانون،مذ:جنگ يعنی کمين کردن.اش عموما برقدرت وجنگ بناشده است

اقتصاد برتصرف قهری بستگی -پيشين دولتابطه ر.ددهيبپاداش اقتصاد سرما يه داری  ولی،نيازاست به.پوشی

مرد قوی -به عنوان حق ذاتی اجازه می دادرا وسنت سلسله مراتبی غارت کردن  ،ضمنی،تلميحیداشت؛قانون 

اين .قتصادسرمايه داری با دولت کالسيک تفاوت دارداين جاست که ا.می رفت که به شکل دولت  عروج کندومحيل 

 که سطح توسعه جامعه متمدنسبب ،بلکه به اين مناقشه دارندچنين نيست که دولت  و اقتصاد سرمايه داری باهم 

دولت  های برده ازلحظه ای که درحقيقت،.ديگرمولد نيست یچنين غارت،برای اينکه نميدهد اجازهغارت آشکاررا

ازاين فرصت استفاده کرد قدم به پيش گذاشت و،سرمايه داری راطی کردندبارآوری توليد  سيرنزول  داری وفئودالی

 .“نظام اقتصاد جديد روی خود گذاشتˮوبرچسب 

دولت برده داری انحصاری دوران عهد عتيق بسياربارآوربود،همچنان که امروز می توان ازگورهای فراعنه 

بارآوری .محدودبوددرآن زمان بخش سرمايه داری وجودداشت،ولی .کردشاهده م يونان-مصروبقايای شهرهای رم

برده داری بارآوری راازدست کار نظم  وقتی که .انحصاردولتی به بخش سرمايه داری چندان ميدان نمی داد



بحث راينجا موضوع ؟دچرا،جامعه برده داری بارآوری اش را ازدست داد.کارفئودالی فراگيرگرديد سامانداد،

سرزمين های پيوسته تسخيرمشکل ،برده زندگی و به  برده داری  نگاهی،اجازه دهيد تنها بگويم که بواسطه ول.نيست

و زياد برای آزادی ودموکراسی  ومبارزاتامپراطوری  ساختار بسيارپرهزينهجديدبرای دستيابی قهری به برده، 

  .شورش ها درداخل وبيرون ازدولت برده داری

 بوجود (عمدتا خاورميانه اسالمی واروپای مسيحی)برپايه آن جامعه متمدن که  یارگرسيستم قانونمداری استثم

ب پوشش دوتمدن مبتنی برمذه.تفاوت داشتيونان ومصر -تا تمدن های رمسومربه ارث رسيده ازوامع جاز،آمد

ه متمدن بيش ازبرده ها زبان گفتن داشتند،جامع ،چون سرف ها و دهقانانبسيارقوی قانونمداری عرضه کردند

وقتی که خودرا به عنوان وجدان جامعه معرفی )يتمسيحقرن اولين سه .توانست واقعا خودش رابازسازی کند

،بدين ترتيب تالش های عمومی و (ادياندرپوشش مبارزه بين )برای برابری وآزادی اسالم مبارزه و ،(ندکرد

اين مرحله به ولی،تا آنجائيکه .بيشترگرديد یو مداراگر تمدن،نقش غالب درتجديد  برای جامعه دموکراتيکپژوهش 

ومقاومت وشورش فقرا  قبايل و برده هاتحليل  ،وازسوی ديگر بقايای جوامع کهن مشار کتیتاثيربه يمن  ،نائل شد

  .شرافتمندانهيا توسعه لياقت تمدن وونه آنچنانکه نظريه پردازان تمدن ادعاکردند بواسطه بودند 

 اتیی طبقاومتقابال به تجديد ابزارهای پايه ،رااحيا کردندفشارواستثماراعمال  قانونمداریجديد ابزارهای 

به سهولت توسعه عناصرسرمايه داری  ،رعيت-بازارودولت-لرد،شهر -درفضای جديد سرف.ندشهرودولت گرديدو

ادله کمک ازچين تا اقيانوس اطلس،شهرهاحول بازارشکوفاشدند وبه توليد کاالئی وهمچنين بسط وتعميق مب.کردند

برای اولين بار،توازنی بين .سرسام آورزياد گرديد  تجاریتفاوت قيمت بين بازارهاسود انحصارات  به علت.کردند

به نوعی،تمدن (.پيش ازعروج سرمايه داری، موازنه به نفع توليد روستائی بود،مراد)نفوذشهر وروستا ايجادشد

تمدن اسالمی تمام آنچيزی .آسيای دورو اروپا عمل می کردتجارت بين کارگزاراسالمی تمدن تجاری بودوبه عنوان 

تمدن اززمان ديگرابزارهای اساسی .کرد ،فراهم برای تجارت ضروری بود وفرهنگ غيرمادی ،مادیبرحسب که 

يونانی ها و تغييربا رمی ها-دراين انتقال ايفا کردندای نقش برجسته اعراب ويهودی ها.تيق تامين شده بودندعهدع

  . وتوسط محققين عرب،يهودی،پيشه وران و تجارتکميل شدندشروع شد 

ش قفراتررفتن ازمحدوده شهروايفای ندرناتوانی بخش سرمايه داری مهمترين کاستی تمدن خاورميانه 

شهرهای لندن هدفی دست يابد که نتوانست به آن تمدن خاورميانه به اين دليل بودکه چرا :بود درسراسرقلمروقدرت

چين .رژيم های مستبد اروپا بوداز ترخودکامه اين عدم توفيق عمدتان بخاطر قدرت مرکزی .دندوآمرستردام رسي

کاستی های اين .خاورميانه داشتندقدرت های ازترمستبد،ناموزون ترومتمرکزترقدرت هائی هندوستان حتی و

 يک استثنا)ژاپنی،ول.يافتاستمرارتقويت و لنگو فتوحات چنگيزخان واميرتيمورقبايل ترک بامهاجرت حاکميت 

تمدن های  قرن شانزدهم،فرارسيدن بدين ترتيب،با.يک ساختارنيمه فئودالی باقی ماندبا مشابه اروپا (، مراددرآسيا

ازاين رو،اگرقرار بوداتفاق جديدی رخ دهد،اروپا چنين .رای اتخاذ جهت گيری نوين نداشتندضاعتی بب قديمی آسيائی

 .درگوشه غربی آسيا آزمايشگاه جديد تمدن گرديديبا شبه جزيره تقر یازاين رو،اروپا.شانسی راداشت



اين ناحيه شهرهای پيش ازاينکه تجارت وبخش سرمايه داری باتمدن پديدارشود، و ،رسيدبه اروپا  قتيکه تمدن کهنو

-ناميد می توان تمدن اروپای آنزمان را به سختی.داشت بی تحرکقوام نيافته و اليسم تجربه وفئودی وب تازه تاسيس

وجود خاورميانه قديم ی مشابه تمدن تمدندراروپا اگر.نمايندگی کردتا پايان قرن دهم را واکسن اخالقی  مسيحت

تمدن های جديد تنها می توانند درزمين  به اين دليل که،توسعه تمدن سرمايه داری دراروپاقطعی نبود،داشت

خالئی ايجاد کردکه اجازه داد نيروی سوم  (وداليسمفئ)مشکالت نگهداری سيستم قديم و تجربه نو.بکرپديدارشوند

آخرين )های بالکان ويا قبايل متعددی که ازجنوب سيبری یاگر،برای مثال عرب های اسپانيا،عثمان.بربقيه فائق آيد

می توانستند يک امپراطوری به سبک گذشته دراروپا تاسيس کننددرآنصورت فرايند تاريخ چه می (اش قبايل مغول

 .فاکتورمهمی برای اروپا شدنس شد؟پس شا

را توضيح دراروپا وخصلت هژمونی اش ی بخش سرمايه دارپيدائی فاکتورهائی را که منجربه  بخواهيماگر

سرمايه داری يک مرحله اجتناب  بخشاکنون بايد روشن شده باشدکه .،گمانی زنی ها جايگاه مهمی دارنددهيم

تاثيرات ترکيبی از حاصل بخش سرمايه داری  يدايشپ،بلکه،(ادحروف درشت ازمر)نبوده استتمدن ناپذيرتوسعه 

سرمايه داری خودش را فوق وعليه  ،با پناه بردن درشکاف ها وحواشی  تمدن های قديم.حوادث بوده است

و غارت استعماری دورهای مسافت دراز تجارت با استفاده ،تعبيه کردن بازی های مالیازطريق .بازارتاسيس کرد

ازفرصت سوداگروقتی که سرمايه داری عروج کرد،اين گروه از تجارکالن .به چنگ آوردهنکفتی ثروت توانست 

 .ابتدا از طريق دوشهرعادی دراروپا وسپس دنيا گسترش دادنداستفاده کرده و سلطه شان را 

با پول  مبتکرانه ،تنها لياقت شان ساختن پولخالقيت راستين و ايده های فاقد محافظه کار سوداگرانگروه اين 

که مدبروکاردان بودند سودبردن از قحطی ،جنگ وبهره بردن ازتفاوت قيمت ها درنواحی اجتماعی تنها حوزه  .بود

تجارت ويا حتی بانک واوراق ،اين اولين معرفی تمدن به پول،بازار،شهر.به جيب زنندکالن مختلف دنيا بود تا پول 

آسمان آبی اتفاق نيافتاد،وزنه فاکتورپول دراحيای تمدن .بودند سپرده نبود،اين ابزارهزاران سال پيش اختراع شده

ولی،موجب تغييراساسی .زمينه را برای اين مهيا کرد(!تاريخ مبارزات جامعه عليه تمدننه در)درتاريخ تمدن دنيا

 .درگوهرتمدن  نگرديد

غلبه ه برهمه چيز درابتدای قرن شانزدهم اين بودکه پول اين قدرت را کسب کرد کخصلت جالب توجه اروپا

دليل اصلی پشت اين رشد .صاحب قدرت گرديدهرکسی پول داشت ی واقعی و فرمانروا شد،ادرحقيقت،پول آق.دکن

حتی قدرتهای قديم  وفرمانروائی  هيچ امپراطوری يا.وبازار بود تشهريگسترش ، گریوحشتناک کاالئی 

اگرآنها درهرجائی ازدنيا ثروتی .نساختندآسياياامپراطورهای رم قدرت حاکميت شان را کال برپايه پول 

ولی،دراروپای قرن شانزدهم،وقتيکه بخش سرمايه داری يکی  .داشتند،فورااين ثروت را به کاخشان انتقال می دادند

برای .شدی قدرت پول وارد فازجديد.سراغشان رفتندوام به گدائی پادشاهان  کسب کرد، موفقيت را بعدازديگری

گفته ناپلئون .کسب کندپول آنچنان قدرتی بهم زدکه توانست قدرت سياسی .ی جلوپول زانوزداولين بار،قدرت سياس

 .ظرش به وضع موجود بوداظهارنپول عمال از



 ی ايده بخش سرمايه دار.نقشی نداشتتجارت دريا حتی درمقياس کوچک ونه درتوليد نه ی نخست،بخش سرمايه دار

برای هزاران سال اين ها چيز خالقی به کاالئی شدن ومبادله وارد کرد، ابط اقتصادی ارائه نداد ونهوتازه ای به ر

وفراموش نکنيم که اين .مهارتش دراين بود که کشف کرد چگونه ازقدرت پول استفاده کندازاينرو،تنها .وجودداشتند

اينها ،کشيدندمی درآورد بومی شد هرجائی که پول بيشتری و بازارها ،کشورها،شهرها،تجاراستادانه راه ها

 .پول وکاالها توزيع می شدندازطريق آنها که گرديندشبکه هائی  صمتخص

حقايقی را که ما  .ازتجار زيرسلطه پول درآمدبواسطه مهارت اين گروه يم اروپا ناگرفکرکد بود،اشتباه خواه اين

منشاء ول وبازارپوجود برای اينکه .درتوسعه تمدن جزئی بوده استکه نقش اين تجار  بررسی کرديم نشان می دهد

را تمدن های آسياهم قدرت پول وهم بازار درحقيقت، .اجتناب ناپذيرنبود ،بخش اقتصاد سرمايه داری گرددظهور 

می بايستی ها و اقتصادسرمايه داری وجودداشت، بين اين فاکتورانگيزه رابطه مستقيم اگرازاروپاداشتند؛خيلی زودتر

سرمايه داری را نمی توان به دانش،هنر،مذهب ويافلسفه نسبت پيروزی .سرمايه داری درآسيا بوجودمی آمد

 .آن مخالفبه سرمايه داری مظنون بودند و هميشه   ،Disciplines، ؛برعکس،اين نظام ها.داد

افتاد،که چندان  قدرتی که دراختيارزنان بودبه دست مردهااينکه چه :موردی راکه من هميشه سعی کردم يادآورشوم

 زمانی که.؟چرا زنان اينقدربيچاره شدند و اسيردست مردها؟البته،جوابش دراستفاده اززوربوددنمولد ياخالق نبود

اجتناب زنان وحشتناک ،اسارت تصاحب کردند اناقتصادرااززنوهم عشيره،-موقعيت رهبری درفاميلمردها هم 

بس شد،رويدادی  قوی مرداسير دار هزن خاندرحقيقت،  .ديگرخودش نباشدکردند القا زن به .گرديدناپذير

ی که پول به عنوان سرمايه برکل جامعه سلطه يافت تصاحب ظالمانه موقعيت زنان باقدرتمقايسه .هولناک

  .،بسيارآموزنده است

فرناندل برودل  .پول ديگريک پديده اقتصادی نيستاين است که قبل تهمچنين ،فرمانروائی پولاقتدارپذيرش 

که عقيده ای .بازارهست وازاينروضداقتصاد،حتی اقتصادنيست-داری ضدسرمايه :چقدربجا گفت تاريخدان برجسته

سرمايه داری همه چيزرا دراقتصاد خفه می کند،دشمن سوگند خورده اقتصادی .می بينمنظرسهيم اين با خودم را من 

وضوع من بعدا اين م.،بلکه،دشمن قسم خورده اقتصادی استسرمايه داری اقتصاد نيستاجازه بدهيد تکرارکنم .است

فجايع ،؟Global Finance،طوراست؟بخش مالی جهانی چ بخش مالی اقتصادآيا .را به تفصيل بحث خواهم کرد

محيط زيست؟آيا بيکاری مشکل سرمايه داری است؟آيا بانک ها،سپرده های بانکی،مبادله و نرخ بهره 

ا می توانيم فهرست سئواالت ،همچون سرطان رشد می کند،اقتصادهست؟م سودهدف   محظاقتصادهستند؟توليد برای 

مستمسک سرمايه چيزی بيش از-پول .نه:تنها يک جواب برای تمام اين سئواالت  وجود دارد را اضافه کنيم،ولی،

های جامعه سرمايه داری،يا حتی يک تمدن بندی شکل نه ،ینه شکل های جديد اقتصاد.ندبرای کسب قدرت نيست

باژگونه،بخش سرمايه داری جامعه را .سرمايه بوجود نيامدند-کالهبرداری های پولسرمايه داری ازطريق 

اين تنها تصرف قدرت اقتصادی نبود،بلکه،تمام قدرت فرهنگی،ازجمله .يک کنش بی سابقه درتاريخ:تسخيرکرد

سرمايه .سياسی،نظامی،مذهبی ،اخالقی،فلسفی،هنری،انباشت مادی تاريخی وقدرت غيرمادری رابه چنگ آورد

تحقيق کنيد،آيا را عصرسرمايه داری اگرشما چهارقرن گذشته .ن هژمونی وقدرت درتاريخ استداری پيشرفته تري



زيرهژمونی اش آنراازآن جامعه باشد وسرمايه داری را پيدا کنيد که يا بافتی يک سلول تنها می توانيد شما 

 ،يا قدرت اش را برروی  آن نساخته است؟،نگرفته

شيوه توليد سرمايه يعنی ازسه گسل مدرنيته،نگليسی  حيلمه شناس جامع،Anthony Giddensانتونی گيدنس،

برپايه اين سه گسل به نظر می رسد واقع بينانه تعريف وی ازمدرنيته 00.ملت وصنعت صحبت می کند-داری،دولت

نجات سرمايه داری را برای ولی،وی قطعا بايدمتوجه شودکه آنچه وی انجام می دهد مرحله جديدی .است

بدين ترتيب،جائيکه جناح راست .تالش ديگری برای ابدی ساختن سرمايه داری:وريزه می کنددرکشورش تئ

ازاينرو،يک .ابدی می کندتاريخ سرمايه داری را،ليبراليسم چپ رااعالم می کندتاريخ پايان ليبراليسم 

 .باقی خواهد ماندحقنه  کند که برای هميشه به جامعه سرمايه داری درصداست اش  بارديگر،درآخرين هجوم جهانی

ملت -،من تحليلم ازسرمايه داری را،بويژه برحسب دولتخواهم کردی مدرنيته راارزيابی من مقوله ،قسمت بعددر

من نشان خواهم .رهگيری کنممن سعی خواهم کرد پايه های قدرت  سرمايه داری را.ادامه خواهم داد وصنعت

ملت وصنعت گرائی -دولت از سرمايه داری،بودنی قدرت جهاکسب سرمايه داری ازهمان اول هدف دادچگونه 

اولين وظيفه اين .ديموفق گردهدف  اين ازترکيب شيوه های گوناگون تشر يحی دربهره گيری استفاده کرد وبا 

 ی استح پراکنده شرحتوضي-کند،شکستن شيوه های موجودتوضيحی بودندتا درک آنها را مشکل Leviathanلويتن،

دانش روابط به  وازاين رودرست ی تحليلولی،من براين باورم که اين متد  ادی بنمايد،غيرع شايد متد من.ناقص

ازشرح فرناند برودل به عنوان حوزه ضد الهام بخش ،“منزل واقعیˮ، ن فرعی آنعنوا .کردخواهد کمک اجتماعی 

را به های زيرزمينی  اين توصيف تصاويرکاخ 02.حکم می راندوقانون جنگل درآنجا بازار،جائيکه دزدان پرسه زده 

نامرعی پرده را دريونان بازی های قدرتشان خدای  ،Hades،هادس روخدای سوم ،Enki،انکیکه خاطرمی آورد 

شاه برهنه ، به پوشانندشان را بازی های قدرت  نمی بينندنياز شاهان وخدايان سرمايه داری ولی،.کنش می کردند

    .هستندن فرعی مناسبی عنواکل فرمانده  پولدرکاخ،خدای بدون نقاب و

    

  پانويس نويسنده

،من به سئوال شکل بندی  های اجتماعی کنکرت درشکل دادن به جامعه تحليل کنمپراتيک اش سرمايه داری رابرحسب بخش وقتی نقش متقابل  -92

 .ترنگاه خواهم کرد

وثروت لک منکه ثروت به نسل بعدی فرزندان انتقال يابد،بجای اي.عروج جوامع پدساالری گرديدموجب ثروت ومالکيت خصوصی اساسا بنياد -08

 .،رابطه جنسی زن می بايستی کنترل می شدتضمين شود مشروع ياحقيقی وارث برای اينکه .منتقل شدی پدرشاخه از

 .حديث گفته ای است که به دمحم و به بخشی ازسنت مسلمانان نسبت داده می شود -04

09-ˮبرادرش سمرديسبه اين معناکه خوابی با تعبيرنادرست ی کمبوجيه برابربا هردوت تاريخدان يونان ،Smerdis  عليه او توطئه کرده بودوی را،

به تا زود سواراسب اش شد،کمبوجيه آشفته .وشبيه برادرکمبوجيه،وانمود کرد سمرديس واقعی است، پادشاه شدسمرديس بانام کاهنی .پنهانی کشت

ن زنايکی ازدرضمن،.رانش رازخمی کرد ومردخنجرباولی،تصادفا .فاش کندرا  یتقلبسمرديس برادرش، بااقراربرکشتنبرگشته و کاخ عجله به

هفت نجيب زاده سمرديس .اورا لوداد(تنبيه بريده بودند باچندی پيش گوش های سمرديس قالبی را)کشف کردکه وی گوش نداردسمرديس قالبی 

 زمانی که آفتاب باالهريک ازتوطئه گران اسب شان را به مکانی آرودند،برنامه اين بود :قالبی راکشتندوبرای تخت پادشاهی باهم مسابقه دادند



که کمبوجيه بيشترتاريخدانان شک دارند .مسابقه را برد نيرنگبا داريوش . صاحب اش مسابقه را می برد،شيهه کشد ترودزاسب هرکسی رفت،

 .“سرنگون کرد اطراف اش را انکشت و کاهن راسمرديس واقعی 

کتاب های :لندن)درباره آينده آشکارمی کنندراموضوعاتی الگوهای تاريخ واينکه آنها چه :فرمانروائی می کند،چراغرب Ian Morris،ين موريسيا

  .912،(9848،پروفايل

 . فترافرا گير4221جوالی  90تا 4220سپتامبر0معروف شد،زمان بين  “دشمنان انقالبˮدوران ترورکه باکشتاروسيع -00

 رژيم ائتالفی)،triumvirate، يک ترايومويرت ،اين هاکردندادعا ،Couthon،ثنوجانزوک-دوره ترورماکسميلين روبسپير،لوئيز سنتالفان مخ-01

  .،استفاده شدThermidorغيررسمی تشکيل داده بودند،عليه هرسه نفردرکودتای ترميدور،(سه نفراز

ساويت مترادف شوراهای متمايل به سوسياليستی درسالهای اوليه قرن بيستم .ها نماينده ،يک گروه منتخب“شوراˮساويت تحت اللفظی به معنای -00

 .شدپديدار 4280نان وسربازان درانقالب قاکارگران،ده

   (. انتشارات دانشگاه استمفورد:،Alto، آلتو،Paloپالو،)انتونی گيدنز،عواقب مدرنيته-00

   ،Harper &Rowهارپرو رو،:نيويورک.)هيجدهم،جلداولتا قرن  قرن پانزدهم:فرناند برودل،تمدن وسرمايه داری-02

     

 480-499،دست نوشته های زندان،عبداله اوجاالن جلددوم  صص جلددوم کتاب بيانيه ای برای تمدن دموکراتيک
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