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مهيا را تکامل جامعه بشری ورابطه اش با جغرافيا ازروی آن تامل کرد،چونکه درک  مهمی است وارزش داردموضوع جامعه ی اجغرافي

از تشکيل  ،اين يک موضوع بسيارگسترده ايست،ومی توان فهرست درازی ازسئوال ها وجواب ها را به موضوع جغرافيا.می سازد

 گيری اولين  تاثيرشرائط جغرافيائی در شکل.، شرح دادراتا تکامل وظهورنوع بشرمسی تا تکامل گياهان،جهان حيوانات سيستم منظومه ش

شايد صحيح باشدکه عدم توانائی پيشرفت جامعه عشيره ای به .حائز اهميت استفازطوالنی با -،,Clansعشاير-اجتماع جامعه بشری

چندميليون عشيره اگرچنين نبود،.درون عشيرهساختار ئی نسبت دادونه بخاطرتکامل نامکفی مرحله ديگررا به شرائط نامناسب جغرافيا

اکنون جغرافی دانان موافقند که درکل محيط جغرافيائی درپايان آخرين دوره يخبندان شبيه .نياز داشتاش سال برای تکامل درونی 

گونه انسان دوران جديدی با ، نوع قافريآ اروپاو آسيا،چندين مراحل گوناگون درانسان هابعدازدرپايان دوره يخبندان،.بود

 .دندآغازکر را، هاHomo Sapiensهموسپين،

 ،گياهانهوا برای مثال،اگر.بين انسان و جغرافيا وجودداردبدين ترتيب،روشن است که يک رابطه مشترک نزديک وديالکتيکی 

 ،؛حتیرددانبستگی هوش عظيم يک وجود به گويا،همه اين ها .خواهندرفتهاازبين  ،انسانيابندی تحليل ،حيوانات،خاک ومنابع آب آشاميدن

تااين .نظرداشت را مد رابطه انسان وجغرافيا يدبنابراين،هميشه با.گرددنابود بشربه وخامت گرائيدن موقت اين منابع 

رابعيد می آنها واقعيت -هاکه اسطوره شگفت انگيزاين.اواخر،بيشترفالسفه،دانشمندان وفعاليت های مذهبی اين رابطه را ناديده گرفتند

عدم تمايل دانش دراين مبحث بايستی نتيجه جدائی هوش .جغرافيا باانسان عالقمند بودندبين رابطه موضوعات ه بيشترب-دانستند

 .، باشدEmotional Intelligence، از هوش احساسی،Analytical Intelligenceتحليلی،

برجسته ازانسان هاسال پيش ازميالدسه گروه فرهنگی  02،222که  می کنندتصريح نشناسی مطالعات متنوع انسان شناسی وباستا

شمال آفريقا وشبه جزيره عربستان پخش شدند و  دراينان،عموما .گروه اول،مردمان سامی،درآخرين موج مهاجرت ازآفريقا آمدند.ترشدند

يک شاخه ازگروه دوم از کوهپايه های سيبری .هاجرت کردند، مTaurus Zagrosپاره ای به دامنه سلسله کوههای تاروس زاگروس،

ويا سرزمين اقيانوس کبير ،درحاليکه شاخه اصلی به سواحل غرب وجزايراندندبه قاره آمريکا رسخودرا جداشده و ازطريق تنگه برينگ 

 درفنالندی،ترک (،Finno-Ugricاوگريک،-شاخه فينو)يک شاخه فرعی ازاين گروه دوم .خشکی آسيای مرکزی عزيمت کردندهای 

بين دوگروه  گستردهناحيه پربارترو.چين،ژاپون راتشکيل می دهند ،آمريکا ،امروز،اينها مردمان بومی آسيا.پراکنده شدندشرق وشمال اروپا

کشاورزی نوسنگی وسپس تمدن را شروع  هاين گروه اصلی است که دور.ساکن شدندها ،Indo-Europeanاروپائی،-جائی بود که هند

اورپائی -انباشت ازگروه هندتصورچنين گذاری بدون انتقال .کردندآغاز به دوران نوسنگی وتمدن راديرترتحول دوگروه ديگر.ندردک

 .مشکل بود

زاگروس مناسب ترين -که دامنه های تاروس ،را می پذيرند واقعيت باستان شناسان وزيست شناسان برجسته اين،بيشترانسان شناسان

باران  دربين فاکتورهای تعيين کننده وجود حيوانات وگياهان گوناگون ،.ندفراهم کرد را به دوران های نوسنگی وتمدنشرائط برای انتقال 

منطقه اصلی  ايدآل،موقعيت ارضی باهمچنين،اين ناحيه .حاصلخيزبودندهای وزمين آب وهوای مناسب ،ی پرآبرودخانه هاوجودفراوان،

تمدن موجد مرحله  ،ئی هابنام آريا ها اروپائی-هسته پيشروهند.ايدآل برای توقف کوتاه بودمکان و،بين آفريقا،آسياواروپاآمدوشد 

  .ندايفاکردرااينها درسراسر جهان گسترش وکشور-نوسنگی و تمدن شهر-درتاسيس دوران های کشاورزیپيشتازاينان نقش .گرديد

کرده ودرسرزمين های مهاجرت هنگی متنوع مبسوط بحث کردم که چگونه گروه های فربطور تمدن دربارهدرجلداول من 

،چونکه عطف توجه من دراينجا نشان دادن نقش جنبه ای از من اينجا اين موضوع را دوباره تکرارنمی کنم.ديگرتاثيرگذارشدند

بودند، کسب که تاحدی  ناشناخته  ،پيروزی اش را درانگلستان وهلندسرانجام جغرافيادرتوسعه اجتماعی است، وچرااقتصادسرمايه داری 

 .کرد

جامعه  شناسان معاصرنقش جغرافيا را عمدتا برحسب جئوپوليتيک وجئواستراتژيک مشاهده می کنند،ازاينرو،جنبه اساسی  جغرافيارا 

از نقش مهم ترو بايستی اولويتی امری پايه ای است (درمعنای نامحدوداش)پيوند رابطه بين جامعه تاريخی وجغرافيا.منظورنمی کنند

عمومی ترصحبت کنيم،برای رسيدن !به ريشه پرداخت ونه شاخه هابايد اين حائزاهميت است که .تک يا جئواستراتژيک داشته باشدجئوپولي

دررابطه با موقعيت جغرافيائی شان  ضروری است که ما نواحی وتمدن های گوناگون رابه يک دانش انسان شناسی وآگاهی ازتاريخ،



را تشکيل مکان ابعاد اصلی کيهان -درحقيقت،تناقض دوگانه زمان.ابدون موقعيت محل بنيادکنيممانمی توانيم تاريخ ر.بررسی کنيم

 .علوم را تشکيل می دهندحياتی تاثيرمتقابل اين دودرهمديگر،حتی توانائی تحول ووحدت آنها بخش .مدنظرما باشندآنهاهميشه بايدو،ميدهند

ن دانش بامعنا،مانياز داريم رابطه بيپراتيک اما،اجازه بدهيد بگويم که برای  02.ردماکنون می خواهم به داستان مرد قدرتمند و نيرنگ برگ

ومن باوردارم که داستان تاريخی مردقدرتمند و .ديدن بامعنا نمی توارا به نظرمن دانشی بدون يک داستان .،آگاهی وعلم برقرارکنيمروايت

دقيق ترروابط اجتماعی متنوع به اين مفهوم روايت مابرای .حيله گرمفهومی است که بايد سنگ بنای علوم اجتماعی گردد

سهم ارزشمندی دراختيارعلم قرار می روايت ها ازاستفاده ،فراوان روی دادنددرحقيقت درآن نواحی که رويدادها وروابط .نيازداريم

،ممکن Positivism،(ترجمحروف درشت ازم) مذهبی بنام مثبت گرائیچنين انبوهی ازرويدادها وروابط تحت سيستم  بررسی.دهد

 .هستندروايت همه اين ها به نوعی .دنممکن است بهتر به توسعه علم کمک کنبلکه،استفاده ازمذهب،اخالقيات وانواع هنرهای ديگر .نيست

ای جوخودش را درکانون قدرت برترارتقا داد مردمسلط خودش را به موقعيت ، که چگونه مردقدرتمند و توطئه گرداستان برگرديم به 

درآن بدين ترتيب،مهم است که به محل هائی نگاه کنيم که اين مردان .او راه درازپرپيچ وخم وتوطئه های بسياری را دنبال کرد.داد

به عنوان نيروی آنها را اگر، ما اين مردها را بهترمی فهميم.نددقع ضروری پنهان شده ويا پناه برامودر،ومکان هائی که دنيافتقدرت مراکز

          .کردنداقتصادی،سياسی و نظامی طرح  ،تصورکنيم که پيوسته تاکتيک های اجتماعی استراتژيک

کرد،بلکه، به دفعات به زن نقناعت اقتصاد منزل اوتنها به غارت .دزد وارد اقتصاد منزل زن گرديديک مردقدرتمند ومکارنظير

دست اش اوهرگز ازذهنيت خائن .کندگرسانی بغداد دچهل دزد غارمثل  ،يادزدالنه تجاوزکردتا منزل مقدس خانواده را به 

 ،یدولتانحصاردرواکنش به اشغال کرد؛دوم،ا رااول،اقتصادمنزل :انباشت اوليه سرمايه دردو محل اتفاق افتادند.برنداشت

بين مبدل ره ازابتدا باچهمردقدرتمند  ،بخاطر ترس از جامعه ونظارت دولت.خلق کردرا بغدادچهل دزد انحصارشبيه   نحصارخصوصیا

وقتی که زمان مناسب .نشست خودش را پنهان کرد ودرکمين اوبامهارت درشياروشکاف بافت جامعه .جامعه ودولت رفت وآمد می کرد

می آميخت ودرزمان درون مردم در ،Chameleon، درمواقع ديگر،مانند آفتاب پرست.اش حمله کردعمه به طهمچون گرگی ،گرديد

خارج ازدسترسی های روستا شهرو وگرديدای حاشيه نکات اومتخصص تجارت در.يد اش را شکارمی کردباحيله گری روباه صساعد،م

 اوبه اندازه کافی زرنگ بود که.بين شهروروستا ازآنها بدزددسازش اومی دانست چگونه با .گرفتمی  را به دقت زيرنظرآسان تمدن 

ولی،اين . برود که سود داشتمکان هائی به حرفه اساسی اش اين بود .ازمسافرت دراز یکالن برده وسودفائده ای ازسفرکوتاهی اندک 

 .  “نداردميهن سرمايه ˮشايد اين به آن معناست که بگوئيم !را دزدی استراتژيک مشاهده کردن،آموزنده استحرکت اش 

ی اش را دراين مکان ها خيلی پيروز،سرمايه داری چراپس،،بودندسرمايه داری پديداری اگر،شهر،بازاروتجارت پيش شرط  هائی برای 

دراين . پديد ارشودنيز بجای عروجش در لندن وآمستردام،سرمايه داری می توانست دراوروک گفتنی است که،؟کردکسب پيشتر

به باورمن،دليل .رابطه مستقيمی با علم وفناوری پيشرفته ندارداقتصادی لحظه،بايداشاره کنم که سرمايه داری به عنوان يک شکل بندی 

نمی قدرت نظامی به سرمايه فرجه ،سياسی ویمذهببه خاطر انحصارات شايد ،موفق گردددرآن گذشته دورنتوانست سرمايه داری ينکه ا

را  یرکن چهارمقدرت يک  حتمال،م اين مراکزقدرت،پيشترآزمايش شده ومشروعيت کسب کرده بودند،.رپاکندتا اتوريته خود را ب  ندداد

تحکيم خودش را گهگاهی،سرمايه تالش کرد به عنوان رکن چهارم .تشخيص دادندخودشان تارش تهديدی به ديده وبه واسطه ساخ مازاد

که ويرانه هايشان درمکان های غيرمنتظره  گرديدشايد اين يکی ازدالئلی برای نابودی شهرهای بسياری .شکست خوردپيوسته ،ولی،کند

به شايد (دوره قرون وسطیدرهم هم دردوره عهد عتيق و)از صفحه تاريخ ناپديدشدنددليل اينکه،شهرهائی تجاری ثروتمند ناگهان .پيداشدند

درتائيد اين گفته می توان به شهر .سرمايه داری اوليه ارتباط داشته باشدبا مقاوت سياسی ونظامی انحصار چهارم،يا 

با  ،Indus، تمدن پيشرفته ايندوس اين شهربخشی از.اشاره کرد(سال پيش ازميالد 0022دراوج قدرت اش در)،Harappaهاراپا،

ازصفحه نقشه پاک  پيش ازميالد قرن91 حدود اين شهربزرگ وثروتمند .حيات داشتتجاری وسيستم نوشتن معماری پيچيده،شبکه 

-گفت به خاطر رقابت وشورش اش عليه انحصارسه گانه کاهنبا گمانه زنی روشن نيست،می توان  درحاليکه دليل اضمحالل هاراپا.شد

ممکن است تالش کرد سيستمی مشابه  ،پا مستعمره تجاری تمدن سومری بوداهارزمانی که شايد،. نابود شدفرمانده -ياسيونس

 .پا را باعث شدا،واين رويکرد تالشی هارتاسيس کند(اولين تجربه سرمايه داری)آمستردام

قرن هشتم پيش حدودعمدتا برپايه تجارت ،Phoeniciansاين شهررا فنيقی ها،.است«کارتاژ»حتی نمونه بس شگفت انگيزترداستان 

 ،قابخاطرموقعيت جغرافيائی غرب مديترانه و شمال آفريو ،بنياد کردند (تونس معاصر،مراد)مديترانهدريای ازميالد تقريبا درانتهای 



وبروشنی جامعه ای پيشرفته مديترانه ترقی کردکشور-کارتاژ به ثروتمندترين شهر. را تشکيل می دادندکارتاژهای دور ونزديک سرزمين 

وتالش کرد ديگران را ،گرديد کارتاژاين رويکرد نقطه ضعف .به تاسيس امپراطوری روی نياوردبنابه شرائط آن زمان ولی ،سامان داد

ای جغرافيفراتراز آسانتربودبرای رم به خاطر مکان جغرافيائی اش .جلوگيری کند(رم جنگ های کارتاژ با محتمال دليل )ازاين هدف 

امپراطوری را بنا و سپس جمهوری درشکل سياسی کشورحرکت کرده وبا تصرف سرزمين های ديگرشبه جزيره ايتاليا قدرت -شهر

   02.کند

تهديد می واطريش ازسوی امپراطوری های اسپانيا وفرانسه ،يعنی زمانی که آمستردام اقدام کردبعدها آنچه  ،کارتاژبقای تنها راه برای 

همانطوری که  ،،يا دراسپانياقادرشمال آفري)می بايستی با تاسيس دستگاه دولت سرمايه داری درپيوند با گسترش جغرافيائینيز کارتاژ شد،

کارتاژ چاره ديگری نداشت،اگر می .بسط می دادرا انحصاری  تتجاربربنياد کشور-، قدرت شهر(انجام داداميه بنی سلسه خالفت 

،يک ميکرد کوتاهی اگرندشت،ی تدبير ديگرولی،رم نيزغيرازشکست کارتاژ.يابد نجاتکشوررم -شهرخواست ازدست جمهوری 

  02.درست يادآوررابطه بين کوبا وآمريکا.رم خاتمه می دادی امپراطوری رقيب همسايه به برتر

ی رم درقرن امپراطواضمحالل بحران دوره درخالل اولين که ، سوريه بودشرق ،درPalmiraشهرمشهورپالميرا،ديگر،يک مورد مشابه 

شدم اين شهرمن هنگاميکه درسوريه اقامت داشتم اغلب ازويرانه های پالميرا ديدن کردم،وواقعا محصور.سوم بعدازميالد قربانی رم گرديد

،ديوارهای  اشاين شهربا قلعه .اطرافش را درختان نخل فراگرفته بودندچشمه ای،درقلب صحرای سوريه با تنها که 

سنگرتراشی .شگفت انگيزبودهای  ،بازارهای درازو قصرگورستان ،ساختمان سنا،دره Temple of Belبل، ،ومعبدAgoraبلند،اگورا،

را ازبين  ی سنگیدرپی تسخير شرق سوريه،داعش بسياری ازمجسمه ها)فرومی بردآدم را دربهت وحيرت که  شهری.هافوق العاده اند

 .(مراد.برد

همچنين اين شهربه عنوان .تجاری شرق به غرب وشمال به جنوب اهميت کسب کرد های راهپالميرا به خاطرموقعيت مرکزی درشبکه 

ثروت عظيمی که بهم  .پالميرا برای قرن ها ازطريق انحصارتجاری رشد کرد.نقش داشتمنطقه حائل بين امپراطوری های رم وساسانی 

کشورناراحت بود -تاژ،امپراطوری رم از اين شهرهمانند سرنوشت کار.زد شايد بيشترازدوره طالئی آمستردام و نيويورک امروز بود

اشکال متفاوت قدرت اتحت پس ازميالدپالمير 070بعدازآن زمان تاسال .ردرم پالميرا را اشغال کبرای اولين بارپيش ازميالد، 22ودرسال 

خواست به وناخشنود گرديد،رم به گی ابستوازپالميرا درخالل اخيرين دوره اش،.ومهمترين شهرکاروانی امپراطوری رم گرديدبسربردرم 

 آيا،پالميرا می توانست آن چيزی را کسب کند که کارتاژ نتوانست؟.يک امپراطوری نظيررم متحول شود

ملکه آنرا به کرد و اشغال رارا پالمي،شهرAureliusامپراطور رم اورليوس،.بودبرای رم چنين احتمالی تهديد خطرناکی 

با خواست دربرگشت به رم،به امپراطورخبردادندکه پالميرايک بارديگر.ستان های رم واگذارکرداز ا يکیوقعيت م،با Zenobiaزنوبيا،

دوباره به پالميرا برگشت،اين بارپالميرای ويران شده را پشت سرگذاشت وملکه زينوبيارا که خشمگين امپراطور.شورش کرداستقالل 

  00.م آوردبه ر زنجيرغل ودرودرصدد فرار به امپراطوری ساسانی بود اسير

پالميرا مقاومت .کنش کردندکه شهرهای لندن وآمستردام  ميدادرا انجام  یخواستين بودکه همان  تنها راه باقی مانده به پالميرا ،بنابراين

 .ولی،موفق نشد.کرد

 202تا 022دن بين تجارت ،ستاره تممحصول ،کشور-اين شهر.نيمآموزنده باشد آتن دوره کالسيک را به ليست قربانی ها اضافه ک شايد

نه )انحصارتجارکالن خصوصی.را بهم آوردکه آتن پيشرفته ترين انباشت اوليه سرمايه داری گفت شايد .سال پيش ازميالد بود

شبکه های تجارت از شرق مديترانه تامارسه .تمام ثروت به آتن سرازير می شد.تاهزاران کيلومتردورترتجارت می کردند(دولت

تادريای سياه توليد اضافی وپول به  (ترکيه معاصر،مراد)ناتولیآ، وازتمام Macedonia، (مقدونيه،مراد)مسودونيا شمالی تا قایوازآفري

هنروفناوری ساخت کشتی به اوج .داد رفت پيشلسفه را خلق کرده بود وصنعتگری را تا لبه تاسيس کارخانه آتن فقبال،.آتن سرازير می شد

آتن کشور-شهرمی توان .ثروتمندان ازهمه جا به آتن می آمدند.،داشتColonyجا،آتن مستعمره، همه.درچرخش بودپول رسيد وبه خوبی 

به نظرمن تنها کمبود آتن اين بودکه .،ناميدCosmopolitan، (فرهنگ متنوع،مرادو نژادساکنان شهر با )شهر کاسموپوليتنرا اولين 

آتن هيچ .کردجلوگيری  درآتنکه از پيروزی سرمايه داری بودرنده ای بازدانتوانست وحدت شبه جزيره يونان را بدست آورد،اين تنها 

 که رسيد یآتن به سطحی ازاجتماع.درحقيقت،برده ها به قيمت بسيارارزان دربازارخريد وفروش می شدند.کمبود نيروی کارنداشت

به ملت -دولتی ساختار اساختارقديمی برداره داری فراتررفته ودرچهارچوب مرزهای شبه جزيره يونان  بازيا  می کرداش وادار



نيروهای .شد می کشور بی اهميت به حال خود رها -ويا توسط رقبايش شکست خورده وبه عنون يک شهرگرددنائل آينده موقعيت هلند 

عليرغم موج حمالت دشمنان دوگانه،آتن نستوه .يک قرن به آتن حمله کردند زمينی پادشاهی اسپارت وامپراطوری پارس به مدت بيش از

منجر به شکست استراتژيک ،Alexanderپادشاهان مقدونيه،فليپ دوم وپسرش اسکندر،زی چنگ انداسپس،.ازدموکراسی اش دفاع کرد

را بيشتری،آتن شانس ضروری برای پيشروی آناتول ،Hellenistic،،درمقابله با رم و پادشاهی های هلنیسرانجام.کشورآتن گرديد-شهر

 .ازدست داد

ولی،شگفت آورترين .،من می توانم نمونه هائی ازتمدن اسالمی و شبه جزيره هندوستان در دوران قرون وسطی رايادآورشومهمچنين

آمستردام يا لندن موقعيت  کسبونيز،جنوا وفلورانس شانس .بودندمعروف شبه جزيره ايتالياسرمايه داری اين دوران شهرهای های نمونه 

سلطه اروپا درآرزوی بناکردن امپراطوری ها قديم  اسپانيا،فرانسه واطريشاروپا سه قدرت مسلط  به اين دليل که،ا ازدست دادند،بعدی ر

فراهم را  شهرهای سه گانه ايتاليا تمام ملزومات ضروری برای سرمايه داری.وشهرهای ديگر ايتاليا تحميل کردندسه شهرشان رابراين 

 .کردند

وبرگه های پس انداز،به عنوان ابزارمالی تعبيه کردند؛آنها شبکه تجاری سيستم  اعتبارشرکت ها،سرمايه،بانک ها، اين شهرها انباشت

اين .دقالم صنعتی آنزمان را توليد کننتوانستند تمام ابدين ترتيب،.راايجادکردندصنعتگران وهنرمندان ،ورده های برای فواصل کوتاه وبلند

 9222-9022شبه جزيره ايتاليا دردوره درحقيقت،.رادراختيارداشتندگوناگون امپراطوری ها،مذهب و فرق ،تجارب جمهوری ها شهرها

بدون شک، ميراث .بود همچنين،ايتاليا مسکن رنسانس.برای آنچه بزودی ميرفت دراروپا پديدارشود،شدآزمايشگاه اوليه  ،بعدازميالد

ی عموما شهر یانباشت شرق از راه انحصارات تجار.بخشا تاثيرداشتدستاوردها ا شبه جزيره ايتاليادرظهوراين تاريخی وروابط شرق ب

سرزمين وسيعی  ،ردرتاريخبرای اوليه با ازهمه مهمتر،.يزه شدلبه شبه جزيره ايتاليا کانااروپا باونيز،جنوا و فلورانس و چندشهرديگر 

رايتاليائی رامی شد درهمه شهرهای اجهرهای ايتاليا توسعه يافتند،وتشا پيشتازی هرهای اروپا بدر شتحرک برای انباشت سرمايه بواسطه 

 . کردو بدون ابهام راآماده قطعی ،رنسانس پيشگام ريخته بوددرحاليکه کليسای کاتوليک تاآن زمان پايه تمدن را .رويت کرداروپا 

ناسازوارانه،همان جغرافيائی .موقعيت جغرافيائی اش بوددارد،تان يا هلند ديگری برگام به سوی انگلسنتوانست تنهادليل اينکه،چرا ايتاليا 

درمرزهای جغرافيائی شبه جزيره سوق که رهبريت سرمايه داری شهری را بوجود آورد،همچنين سرمايه داری شهری رابه لبه پيروزی 

برای اينکه ايتاليا موقعيت انگلستان بعدی را :اش پرواضح ا ستدليل .الزم برای پيروزی نهائی را مهيا کند  ديناميسم تداد،ولی نتوانس

ر بنياد رم به سوی امپراطوری را تکرار کند،تا ايتاليا را بسيرو شکست داده نياز به اين داشت که اسپانيا،اطريش وفرانسه را کسب کند،

شن است که، چرااسپانيا،فرانسه واطريش شهرهای رو.دومين امپراطوری جهان بعداز رم ارتقا دهداقتصادی سرمايه داری به -اجتماعی 

د به جهان گسترش يابدرادمه اش اول به اروپا وقوی ترممکن بود  اقتصادی  -اين شهرها مآال با وحدت اجتماعی،ايتاليا را محاصره کردند

تمام ملزومات ضروی،مهمترازهمه شهرهای ايتاليا .سه قدرت اروپا بودجانب از ها اين به معنای پايان آروزی دستيابی به امپراطوی .

برای بيش را ايتاليا وحدت  و دربعد ملیبود برای آنها  یعظيماقبالی بد ،ناتوانی اينها دربه سرانجام رساندن اين پيروزی.اشتندرا دسرمايه 

  .انداختپس  از سه قرن

رم اول نيز به  سختی .موقعيت جغرافيائی بودت امپراطوری دوم رم را ازدست دادند بخاطر عي،اين حقيقت که آنها کسب موقبه نظرمن

ه وبه رم را طی کردآفريقا شمال  از که فنيقی هاراه طوالنی اين زمانی بودنجات يافت، (سردار کارتاژ،مراد)ازحمله هانيبال

تنها بخت  .شدندشکست منابع هانيبال راداشتندوسه شهرسرمايه داری ايتاليا محتوم به قدرت چهل برابرسه گانه مهاجمين ، اکنون.رسيدند

اگربجای .تمام خاورميانه استفاده کردندربی سلطه ،شيوه ای که اسالم عرب ها ازآن با موفقيت برا آنهاشايد ازطريق شمشيرمذهب

مسيحيت کاتوليک مذهب وسياست اش رااز طريق قدرت شمشيربسط می داد،مادنيای ديگری مسيحيت،اسالم دررم قدرت داشت،ويا 

گرسلطان دمحم دوم به ، اجالب تراينکه؟ سرنوشتی داشتچه رم اگرمسيحيت نبود،.کرد صوص،تنها می توان گمانه زنیدراين خ.داشتيم

نيست عجيب يک سلطان مسيحی دگرگون می شد؟من می دانم که تاريخ محل گمانه زنی نيست،ولی،اين به فراخوان پاپ توجه می کرد و

 .را حمل کنند که رويدادهای تاريخی با خود شق های گوناگونی

انجام شده  ای تحقيقات گسترده.پيروزشدنددست يافته و،آمستردام ولندن تاپايان قرن شانزدهم تحصيل نکردندآنچه راکه شهرهای ايتاليا

خالصه تنها ، و من دراين زمينه تامل نخواهم کرد.دوشهر لندن وآمستردام به ثمررسيدچرا پيروزی قطعی سرمايه داری در تاثابت کنند

 :برمی شمارمزير را فهرست دالئل روا



مرحله ضعيف دير ودراقيانوس اطلس به ،تمدن های قديمی غربی اروپا قرارداشتند،وبه اين سبب-جغرافيای شمال اين دوشهردر.9

 .فرارسيدند

 .وکشمش بودندجنگ دراهمديگر برای سلطه براروپا سه قدرت مهم اروپا،پادشاهی های فرانسه،اسپانياواطريش ب.0

وبا نيروی تحد درت های اروپا انگلستان وهلندرا تصورنمی کردند به اندازه شهرهای ايتاليا خطرناک باشند،ازاينرو،به اين کشورها مق.2

 .کافی حمله نکردند

 .انگلستان وهلند رهبری گسترش اصالح مذهب کاتوليک را درشمال اروپا پيش بردند.2

 .بلندکوتاه ودرمسافت های تجارت امتياری بود برای طلس موقعيت جغرافيائی هردوکشوردرساحل اقيانوس ا.0

 .جذب کردندهردوکشورتمام فرهنگ مادی وغيرمادی شهرهای اروپا را .0

 .فئوداليسم دراين نواحی هم بلحاظ مادی وهم غيرمادی ضعيف بود.7

شايد تمدن  ازطرف ديگر،.پديدارنشد حمل ونقل،کشاورزی وصنعت هرگز دراين مناطق ،يک فئوداليسم قوی مانع توسعه سرمايه داری.8

 .روی دادبرای اولين باردراينجا با خصلت های سرمايه داری 

شرائط  .مامی توانيم فهرست باال را بسط دهيم،ولی،تمام دالئل برشمرده باموقعيت جغرافيائی هردوشهر لندن وآمستردام ارتباط دارند

ت راارائه دادند؛اين موقعيت درترکيب با شرائط اجتماعی دراين مکان جئواستراتژيک وجئوسياسی اين دوشهرمناسب ترين موقعي

 .هاپيروزی را ممکن ساخت

ای در تحول انسان نقش برجسته قايخبندان آفري انپيش ازدورتا يکی ازمهم ترين اکتشافات دانش انسان شناسی اين است که،

جائی که  ،گرديدزيگروس منتقل -دامنه های زيبای ناحيه تاروساين نقش به سپس،بهرو،بخاطر تغييرات اقليمی وزمين شناسی،.ايفاکرد

لزومات زاگروس همه چيز الزم برحسب م-روسادامنه های کوهستان ت.عظيم ترين انقالب بحث انگيز نوسنگی درتاريخ اتفاق افتاد

بارورازدامنه خاک جله وفرات دهای آب ،بلکه، اين منطقه نه تنهاغنی بود.کرد دی وغيرمادی برای توسعه تمدن را توليدفرهنگ ما

مردم ازنواحی کوهستانی بااستفاده ازهنرقايق سازی وجهت يابی خود و .ندحمل می کرد تا دلتای خليج را زاگروس  -تاروس های کوه

راجوئی باآغازيدن اولين ماج .انتقال دادندازطريق رودخانه های دجله وفرات به پائين عراق امروزی شان را  ی فرهنگتمام ارزش های 

درسواحل رودخانه های مقدس تا کناره خليج،جائی که آب ها  .تمدن سازی،شهرهای اريدو واوروک ازترکيب ارزش های باال بنياد شدند

 .به دريا می ريختند،فرهنگ توسعه وشکوفاگرديد

اءعمده حماسه ها، اشعار وترانه منش،Inanaندای الهه اينانا،.ديگر،بلکه شروع يک معجزه جديد بود انسانی يک فرهنگنه صرفا اوروک 

غرق نشده مکار مرد وناهنجارصدای زشت درکه هنوزاست اين صدای  فرهنگ شکوهمنداست،صدای زيبا وظريف زنی .هاست

جوانه زدند،ويک منطقه مدنی يا پاشيد،شهرهايکی بعدازديگری ی جغرافيايحيطه فرهنگ شکوفای اوروک تخم هايش را درسراسر .بود

يک جريان فرهنگی  مخالف با .ستتجارت بين شهرهامحتمل مرد قوی و شياد متوجه شد منبع حقيقی انباشت دررشد .دشهری بوجود آم

غرق .محصورشددرشهريت سازی  نوسنگی طبيعتبدين ترتيب،دوره ای شروع شد که درآن چشم انداز.پديدارشدآنچه پيشترزاده شده بود،

   00.نفوذ اجتماعی اش را ازدست دادله گربازتاب اين حقيقت بود که زن شدن صدای اينانا با صدای هرچه بلندتر مرد حي

اجازه دهيد فقط اين را بگويم که تمدن هزاران کيلومتر ازسواحل .من درجغرافيای ماجراهای تمدن که برپايه قدرت بود،غورنخواهم کرد

 . پشت سرگذاشت دام ولندنفرهنگ جديدی را درسواحل آمستروپيمود ی ناهموارتااقيانوس اطلس را وزمين ها

اقتصاد سرمايه داری ، گوناگون خلق شدندئی و تمام مکان های جغرافياگذشته ،فرهنگ مادی وغيرمادی که درسراسر دوران بدين ترتيب

ن اي07.رسيدفرابه اين ناحيه بسيار دير که فرهنگ نوسنگی م ولی،بخاطرداشته باشي.ملت رازيررهبری دوشهر شکل دادند-دولتمدرن و 

شکل دادن فرهنگ جديدی در ناحيه ای با  فرهنگ ومشکل  مطابقت دارد با مشاهدات عمومی در خصوص رابطه بين جغرافيا و فرهنگ

اما،زمانی .،اين طبيعی است که فرهنگ باستانی ازخود دفاع خواهد کرددپذيرنمی ديرينه به آسانی فرهنگ جديدرا فرهنگ .کهن ريشه دار

با تخم فرهنگ نوسبز جغرافيائی ،آن منطقه نکرده است ای افشانده شودکه هنوز فرهنگ قديمی چندان ريشه  که تخم فرهنگ نودرناحيه

    08.توليد کندفرهنگ جديد ريشه های عميق خواهد شد؛بسيارمحتمل است که 

سبتا کمترريشه کرده بود،فرهنگ به اين دليل است که وقتی تخم اقتصاد سرمايه داری درشمال اروپا افشانده شد،ناحيه ای که تمدن کهن ن

اين آخرين ميراث فرهنگ اوروک .ندخوبی ريشه کرده بسرمايه داری تازه تاسيس انگلستان وهلند ملت -دولتدو کشوراولين جديد در



ی حامالن ميراث فرهنگ هميشه تجاربودند؛همچنان که اغلب گفته می شود تجارمکان ها.منتقل گرديدبودکه ازيک ساحل به ساحل ديگر

 .کشندپرسود را بومی 

،درحقيقت امتيازی بودکه فرصت نددبه آنها يورش نکرده بوهرگزمراکز قدرت که دور درمنطقه حاشيه ای جغرافيای وقعيت بنابراين، م

 ی،سرمايه دار خصوص در با کسب تمام دستاوردهای شهرهای ايتاليا ،موقعيت برترشان راآنها .قراردادکشوردواين دراختيار های خوبی 

 هاپيشرفتجذب کردن،واين بودبرای  ی يک فرايند اين.،تقويت کردندکشتی های اسپانيا وپرتقال کشف کرده بودندرا نوردیمسيرهای دريا

 اقتصاد جديد داخلی،بهره وری توليدبلحاظ  .را منتفی کرد خارجیمداخله های بزرگ اروپا خطرجنگ بين قدرت.ازآن خودشان کردند را

 .بودکافی قرن شانزدهم،دراين مکان جغرافيائی  اواخردرپايدارموفق وسرمايه داری  برای زايش (وادخامبواسطه کارارزان وم)

گسترش با اتحاد اقتصاد سرمايه داری جديدرا به جهان ازفرصت استفاده کرده و  ،ولی،نوعی اختالف داشتندباهم به  دوقدرتاين گرچه،

برتری به  ايندوبرتری اقتصادی .ديت واستحاله اش به يک نوع دولت پويا وموفق  گرداقتصاد جديد منجر به بازسازی دولنوآوری .دادند

مشارکت با انحصاردولتی در( وغربی یکمپانی های هند شرق)ی اکنون برای اولين بارانحصارتجار.آنها منجرگرديدنظامی و سياسی 

ک جامعه پنهان کرده يشان را درگوشه وکناردور وتارکه خود  ،سوداگران منفورتمدن سرمايه داریو.کسب کردند یقدرت نيمه مستقل

اشراف کهن را به آنها ... پادشاهان وملکه ها القاب لرد،سر .مشروعيت آنها زيرسئوال نرفتو کارگزار شدند حاالبودند،

قدرتی نيز اينک ،ودش (حماسه انتقال دوران مادرساالری به پدرساالری،مراد)گيل گمشمانع چونکه،ديگر شيراوروک قادرنبود.اعطاکردند

 .رابگيرد ،وجود نداشت تا جلو آخرين وارثان گيل گمش،دزدان لندن و آمستردام

 خودکامه و موذیمرد خدای اولين )،Eridu،پاسدار اريدو،Enkiانکی،عليه ای بود که اولين وقدرتمندترين حماسه ، Innanaالهه اينانا،

وارثان  هردو ظاهراملکه های انگستان وهلند .بازپس گيرد کرده بود ازانکی  خلقرا که زن  هائی ،Maceس،يم11بارزه می کرد تا م(

تمام ماجراجوئی های ، خالصه درحقيقتاين .شدندرذالت مرد مکار خودکامه سلطه ، بازتاب مبوليکس،امروز شخصيت های هستند اينانا

  .پژواک می کندتمدن را 

 
 مراد عظيمی

 
   .عبداله اوجاالن( دستنوشته های زندان)يه ای برای تمدن دموکراتيک جلددومکتاب بيان 12-920ازصص  متن حاضرترجمه

 
 يادداشت نويسنده

 
انتشارات دانشگاه )ساموئل نوح،اسطوره های انکی،خدای مکار.مفهوم مردحيله گردراشاره به انکی خدای مکاردراسطوره سومری است -02

 (9191اکسفورد،:نيورک

 تاسيساز وشته افقاتی ازطريق نيروی دريائی اش،توانست رم جوان را از تجارت درغرب دريای مديترانه بازدال تويدرحقيقت،کارتاژبا تحم -24

جمهوری رم (264تا  249قبل ازميالد)، Punicپونيک،جنگ های ولی،درپايان دوراول .نيافتندخطرش به مستعمرات رم جلوگيری کند تا امپراطوری

 .ترانه گرديدسيسيلی قدرت دريائی مسلط مديباتصرف 

رم تنها يک شهرنبودکه همه راه ها به آن ختم می شد،تمام .اين سرراکشف کردم،زينوبيابا درک ،افسون کرد هميشه حضورزن دررم مرا-22

شايد اين .يافتمخودم رادررم کنونی  من نيزباشد که يا نيمی کمدی ونيمی فاجعه  جالب شايد،.استعدادها،تمام پادشاهان وملکه ها به رم رهنمون می شدند

می  خود مواظب،بيشترشناختمرابهترمی اگر،من اسپارتاکوس،سن پل،گيوردانو برونو.نتيجه درس های سلطه گری حاضرباشد که ازتاريخ گذشته يادگرفت

 [ا.ع]! ها سوسياليست آی،.بهتر خوانده بودمرااگر،فقط انتونيوگرامشی .شدم

تمام خدايان زن .ندبعد ظاهرشد انتنها دردور،الوهيت با پيشوند زن بيان می شد،وصفات مردی دردوره های نخستين سومر،مصر،وهندوستان کهن-26

همچنين، نگاه کنيد به دست نوشته های .[.ا.ع]نخست تعلق دارند ان، به دورeKybele،وکيبل،Demeter،،دمتر،  Ishtarنظيرايشتر، ياالهه های قدرتمند

 . ازفصل اول 2بويژه بخش  ريشه های تمدن،9زندان از عبداله اوجاالن،

 Pontus ،ات آل  گلونداسکپيش به اروپا رسيد،پونتوس  2111سال پيش  درخاورميانه پديدارشدوحدود  99111زندگی کشاورزی حدود  -22

Skoglund  et al،ˮ336: 6191(آوريل 2192)466-461دانش،  “نگياهاجمع کننده -چی حيواناتوشکار ان منابع وميراث پيدائی کشاورز    

تحول به فرهنگ راديکال جلوگيری کردنواحی درونی شبه جزيره ازاشغال نشد و تنها منطقه ای که بطور کافی توسط فرهنگ تمدن های کهن -29

 اگر،بخاطر اين موقعيت.اين خالء جغرافيائی جغرافيای اجتماعی اسالم را شکل داد.اين ناحيه با صحرايش ازديگرمناطق جداشده بود.عربستان بود

                                                                                                                                           [.ع ا]جغرافيائی نبود،اسالمی عروج نمی کرد


