
  سرمايه داری و اقتصاد سياسیارزش کارعبداله اوجان برتئوری  نقد 

 پيشگفتار مترجم   
معنی لغوی اخذشده،  مديريت منزلمعنی به ،“Oikos and nomosˮ،واژه اقتصاد ازريشه يونانی

کاربرد ،ولی .است قريبا به همان معنای ريشه يونانیتميانه روی وصرفه جوئی نيزاقتصاد درفارسی 
يکی از اقتصاد سياسی علم نام باز معنای واقعی دور ياانتزاع شده واقتصاد درفارسی وانگليسی واژه 

سرمايه داری نه علم است ونه هيچ قرابتی با سياسی  ،اقتصاداما.گرديد رشته های علوم اجتماعی
درقرن  عروج سرمايه داری بارامارکس تحليل سرمايه .داردعتدال،صرفه جوئی يامديريت توليد ا

اقتصاد سياسی سرمايه داری ومحوری -اوجاالن ازاروپاعبداله .آغازمی کنددربطن اروپا شانزدهم و 
چونان انباشت، کاال،مبادله،ارزش آن  ومقوالتفراتررفته وريشه های سرمايه داری سرمايه داری 

  روشن.را درخاورميانه رديابی می کند ،دولت،قدرت وانحصارمبادله،ارزش مصرف، سرمايه تجاری
سال  051کرده وکمبودهاوشکست پراتيک است که اوجاالن تعبير سنتی وکالسيک سرمايه را چالش 

بيانيه ای »ازجلد دوم  62-67 متن ترجمه صص .می کندرانقدمارکسيستی وآنارشيسی  چپگذشته 

 .برهنه،سرمايه داری،عصرخدايان بدون ماسک وپادشاهان «برای تمدن دموکراتيک

 مرادعظيمی
 

درحقيقت،تجارت راه را .نيموی است که بررسی تئوری ارزش کارمارکس را بازبينی کضر اکنون
چراکه شيئی های ( شده به کاال تبديل شدتوليدشيئی به اين معنی که )روی کاالئی شدن توليد بازکردب

 برای جامعه،اهميت شيئی توليدشده ارزش استفاده اش بود،واينکه ارزش استفاده.توليد شده مبادله شدند
    ازسوی.اين خصلت شيئی توليدشده برای انسان مهم بود.توليدی تا چه حد نيازی راتامين می کرد

که ارزش مبادله مهم است ازاينرو،.مسئله ساز استشيئی يک مفهوم بسيار دله ابديگر،ارزش م
 ا قابل بحث است،اينقوي ،اساس ارزش مبادله استمعينی اين نظرکه کارانسان .کردتعريف راصحيح 

تعريف  0خواه اينکه کاربرحسب کارکنکرت يا انتزاعی.همچنين شامل تحليل مارکس می شود

دهيد برای توضيح اش،اجازه .دارد ،speculative،یه زنگمانشود،هميشه ارزش مبادله يک جنبه 

   کندمی سعی ،دريکی از مستعمراتش دربين النهرين 2اروککشور-شهرتاجرازاولين که کنيم فرض 
دراينجا، چه چيزی ارزش مبادله را تعيين خواهد .مبادله کند یسفالتوليد بالزی وسنگی را ف  ترکيبات
متوجه شود که نيازطرف مقابل  ،اواگر.جرا،دوم،ابتکارتدرجه اول،نيازدوطرف کرد؟در

دراينجا هيچ چيزی  نمی ؛ بگذاردی خود کاالروی جرمی تواند هرقيمتی ا،درآن صورت، تاستبيشتر
 ؟چيستبنابراين نقش کار .مگروجدانش،ويا قدرت ضروری دراين مبادله،گرددجرما تاتواند مانع  
ارزش مبادله تعيين کننده عمده کار را ناديده نمی گيرم،ولی اصراردارم که عامل کامال  ممن دربحث

گهگاهی ممکن است مبادله .اين واقعيت رامی توان درسراسرتاريخ مبادالت کاالها مشاهده کرد.نيست
درعمل،فاکتورتعيين .تئوريک خواهد بود مبادله ارزش برابرداشته باشند،ولی،اين بيشتر ارزشکاالها 
 باشدن است کاالئی بيش ازحدانباشت شده بعضی مواقع،ممک.است،speculation،ه زنیگمانکننده 

درچنين  .دازبين برآنراوبايستی  رديا خريدارندانيازاين کاال حقيقتا ومنجر به وضعيتی گردد که 
اين تاجراست که کمبود .اما،دراينجا نيز،کارعامل تعيين کننده نيست.واقعی ارزش کارازبين نمی رودم

درسراسر تاريخ،هميشه کاالی نهائی توسط تعداد  .ارزش کاال را تعيين می کند ايجاد کرده ووفور يا 
است؟اگرما  پرداخت کارمردهمعيارازاينرو،چه مکانيسمی .کارگران گمنام توليد می شدنداززيادی 

کارزنده صنعتگرخالق و حتی  فعاليت اجتماعی بسيارضروری را هم اضافه کنيم،درآن صورت 
 .کردتعيين  نمی توانکارانجام شده راواقعی به هيچ طريقی  ارزش  پرواضح است که
سرمايه داری نخستين پيروزی اش را به .می شود برمالسياسی اقتصاد چهره تقلبی دراينجاست که 

ه قانونی پيداکند توجيه هبرای اينکه،سرمايه داری وج.ک سيستم درانگلستان وهلند کسب کردعنوان ي
تصاحب برپايه گمانه تا گوهرداشت پذيرفتنی نيازمقبول ويک تئوری به تئوريک بسيارمهم بود،بويژه، 

ره ،ساختن نوع جديدی از روايت اسطوUruk،2شبيه مذاهب تجاراوروک ، دقيقا.زنی را الپوشانی کند



براستی ،که برآن نهادند «سياسی اقتصاد»دانان سرمايه داری نام به آنچيزی دادند، که اقتصادرا ای 

آنچه که ساخته شدچيزی غيراز مذهب جديد با کتابهای مقدس .مخترعين مذهب سرمايه داری هستند
تا آمد تخيلی بوجود غارتگرترين يادگارهوش وشيادترين اقتصاد سياسی .پيچيده نبودوفرقه های 

: دام خوبی تعبيه کردمکتب کالسيک اقتصاد سياسی .خصلت گمانه  زنی سرمايه داری را به پوشاند
دليل اينست که  تصورم.ساختندمن حقيقتا درشگفتم که چرااينها اين مفهوم را .«تئوری ارزش کار»

ه نجات ازاين تلرا حتی کارل مارکس نتوانست خودش .اشدکارگران بردن ک گمراهبرای اش اصلی 
بايد شک وگمانم احترامی به علم داشته باشم  ،اگرمن ازاينکه اين انتقاد رامی کنم خيلی متاسفم،اما.دهد

سال پيش ازميالد به بعدرا  2111تجارت رامی توان از گهجوم بزر دومين.رابرطرف کنم
 3تمدنی ندتوانستن هيچ قدرت استبدادی پيشين.،امپراطوری آشورمشاهده کردColonies، درمستعمرات

مستعمرات  وتجارش باجارت بنياد تبر آشور امپراطوریاستبداد تمدنقابل مقايسه با بسازندکه 
تجارت سال پيش ازميالدامپراطوری آشورپيشرفته ترين  711 پيش ازميالد تا2111بين .دبوجودآور

بين کشورخود ومستعمراتش تاسيس کرد، که جهان آنروزشاهدش Global،بنوعی جهانی،

سياست  تجارت وين متخصص ، رتقريبا درهمان دوره وباحمايت تمدن مص یفنيقيتجار.گرديد
ستم ،تجارتثروت با بررسی کيفيت درهم طنيده .،ولی نه درمقياس آشوری هاشدندمستعمراتی 
استعمارگران اروپائی را سياست های ها ماراقادرمی سازد که  ردپای آشوری ها وفنيقی وخودکامگی 

فرانسه،اسپانيا،بلژيک )وهلند وپرتقال کشورهائی مانند انگلستان کرده ودرکمان از خيلی بهتردنبال 
  .اين همه ثروت عظيم را بدست آوردندچگونه که  دژرفترگرد(غيرهآمريکا وو

باطالق جنگ را در ق وعراسوريه هنوز،ه شدساختاخالق وفرهنگی که براساس تصاحب ثروت 
يا )هميشه  انوتجارت مستعمراتشبرای تامين امنيت ری کشورهای استعما.استمصيبت بارفروکرده 
آنها جنگ افروزی و ساختن دولت های دست نشانده بوده يکی ازدالئل اصلی (بخاطرمنافع تجارشان

خواهد  مفيد وآموزنده برای ما .قرارداردتجارت ونفت درقلب جنگ های امروز خاورميه .است
  .يمرا تحليل کن ی،اگر دقيقتر تمدن های تجاربود

باآمدن .ت پيش قدم شداروپا،يک بارديگرتجارکانون تمدن به تغييربه سوی سرمايه داری و  باحرکت
گامی ديگر به پيش ،دردوران قرون وسطی ندده شده بودادرخاورميانه زاجرتوتمدن ،اسالم،تجارت

ل با تجار ونزورقابت درخديجه ومباشرش دمحم،بعد همسرش شد،پايه های تمدن تجارتی .برداشت
 ،گسترش تجارتو زيرپوشش مذهب اسالم .ساختندراآشوری ازاعقاب و سيرياکی خواران يهودی 

 ،Byzantine رم شرقی،با شکست امپراطوری های . يافتندرونق شهرهای قديمی خاورميانه دوباره 

 پديداروساسانيان شهرهای بزرگ با شبکه های تجاری مخصوصا در حلب، بغداد،قاهره ودمشق 
ازچين تا اقيانوس اطلس وازاندونزی تا ی وبازرگانان ازطريق شبکه های تجار 4ی شدنجهان.شدند

بوجود عظيم يک بازار غالب توليد کاالئی و پولی .آفريقا تحقق يافت ،Sub-Sahara، ایصحر-فرا

 .کردندانباشت سرمايه هنکفتی  ها يهودی ها،ارمنی ها و سيرياک.آمد
فرهنگ تجاری پيشرفت .پا گرفتسرمايه داری خاورميانه اث تمدن اروپا کامال برميردراين دوره،

کشورهای  -باشهربازرگانان مسلمان خاورميانه دراوائل قرن سيزدهم تجارت ازطريق اروپا 
پول و تجارت دليل اصلی ثروت اين شهرهابود،که پيشتاز .اروپا منتقل شدونيز،جنوا وفلوارنس به 

  در  محدودی کشورها پيروزی های -اين شهر.دهم بودندتجارت بين اروپاو خاورميانه تاقرن شانز
کسب اروپابرای سرمايه داری برحسب مفهوم و کاربرد سرمايه داری تجاری و کشور-سطح شهر

اعمال عالوه بر.داشتندعمده ای دراين زمينه سهم پديده دزدان دريائی مديترانه همچنين،.کردند
گسترش يافت،سرمايه به با تجارت مچنانکه سرمايه ه.زور،شيوه گمانه زنی درمعامله بسيارموثربود

دربخش .)عروج کردتمدن سرمايه داری روی آورد وگمانه زنی شهرو شهربه بازار وبازاربه بسط 
دوران کالسيک آتن تجاری تمدن برپايه سرمايه داری -بعدی بحث خواهم کرد،شق اوليه اروپائی شهر

 همچنين توليدکشاورزی وغالب بواسطه شيوه تجاری  ولی، درآن زمان سرمايه داری.سامان يافتورم 
تاقرن بعداز ميالد  0311ازقرن .(ندشکست درجنگ  های مذهبی نتوانست پيروزی اش  را حفظ ک



کشورهای ايتالياسرمايه داری را قادرکرد به -تجربه موفق سرمايه داری درشهربعداز ميالد 0711
برای اولين باردرتاريخ . 5خورد شکستاسپانيا  تااين زمان .ذ کندنفو غربی وشمال اروپاشمال 

درسطح کشوری اکنون  ،کشورها-شهرفراترازپيروزی شان در دراز،بازرگانان ازقرن شانزدهم 
  .شدندفايق درانگلستان وهلند 

ازراه اقيانوس بازرگانان انگليسی،هلندی وپرتقالی  .يک بازارجهانی گشوده شدميانه قرن هفدهم تا
کامال اکنون اروپا .امپراطوری عثمانی بی نيازشدندخشکی ازمسير ن وچين رسيدندواطلس به هندوستا

برترپيشين موقعيت بدين ترتيب،شهرها مکان سرمايه داری بر.گام برداشترشهرنشينی سيمدر
عثمانی دولت .به دولت های پادشاهی مدرن متحول شدند فئودالیقدرت های .کشاورزی غلبه کردند

وتجليل  رنساس،تجديد حيات علم وفرهنگ.شدشکست متحمل  سلسلممی امپراطوری اسالآخرين 
 ،ه بودجوانه زدکه درقرن چهاردهم درايتاليا کشورآتن -م و شهروکشورر-ه کردن تمدن های شهروزند

،وپديداری مذهب   reformation، به اصالح مذهب مسيحیسراسراروپارافراگرفت ومنجر

برای اولين بار جنگ های مذهبی دراروپا ه نظررسيد ب.درکشورهای شمال اروپاگرديد پروتستان
چين وهندوستان،جهان اسالم وحتی فرهنگ تمام ذکراين نکته بسياراهميت دارد که .شدندفروکش 

 باسو،يک ازبدين ترتيب، ما.جذب کرداروپا را وارزش های تمدن آنها  آمريکامردم بومی وآفريقا 
   .روبرومی شويمها  7ملت پديداریدولت  های مدرن وازطرف ديگر  زايش

پيروز می شد،خود دراروپا انباشت تجارت و فرهنگ،همچنانکه سرمايه داری بر پايه اين تاريخ 
  اروپا چگونه می  توانست اقتصاد سرمايه داری  .متاع بازارشدجهان کليت ،قدرت سياسی وتمدن

اولين دولت و  رقی کند؟،جهش وتشکل بندی های گذشته ينپيشهای شانه روی بر قرار گرفتنبدون 
گام .درخداددربين النهرين پائين سال پيش  Uruk،5111،اروککشور-درشهرتقسيم جامعه به طبقات 

اقع درناحيه ميانی ساحل آناتولی و، Ionia ه وآيونيا،بزرگ بعدی تاسيس تجارت وشهرنشينی درفنيقي
وانگلستان روی داد،زمانی که گام عظيم سوم درايتاليا،هلند .درآسيای صغيروترکيه کنونی رخ داد

 قطعی درسطح جهان به  پيروزی بسط اش اقتصادسرمايه داری ازطريق تجارت کالن،شهرنشينی و 
 (حروف درشت ازمترجم)بازار-فوق وضدخودرا سرمايه داری  فتحبااين درحقيقت،.نائل شد

به ،Fernand Braudel6دراينجا نيز فرناند برودل،.بنيادکرد،وهنوز تحت سلطه آمريکا ادامه دارد

برای اينکه . بازار است-کرد که اقتصاد سرمايه داری ضد برودل تاکيد.حقيقت نزديکتراست تامارکس
 .پايه ريزی شده  است انحصارقيمت درعرصه معامالت کالنو ،سرمايه داری برپايه گمانی زنی

بندی بسته درظرافت باکاال ها انباشت تصاحب .هستيمماشاهد نوعی از اقتصادبربنياد غارت 
تعلق خاطربه ممکن می شد که  شرائط اجتماعیآن چنان تنها درشگرد،اين .پيچيد ه شد ايدئولوژيک

زندگی کنترل شهر بر،ساختاراجتماعدرون وسيع دربازار توسعه با  .شودمذهب واخالق مسئله ثانوی 
عرضه وتقاضا ازطريق ،مکانيسم قيمت بازار  دراين شکل جديد تصاحب.گرديديسرم ئیروستا

 ،یبانکگذشته ودالالن رباخواران بجای .بودبه نسبت گذشته پيشرفته تراين شيوه  .تحقق يافتپول ودر
،اعتبار،حسابداری رسيدهای سپرده بانکی،پول کاغذیچونان  ،اکنون مکانيسم های بسيارپيچيده

صرمدرن اين مجموعه موضوعات اصلی محتواهای اقتصادی درع.ی مالی بوجودآمدندوشرکت ها
ازسوی اقتصاددانان انگليسی، وبعد علم ارائه اين .،توضيح علمیبودکم هنوزولی،حقيقتا آنچه .شدند

برای را بطورمتناقض ازسوی مخالفين سرمايه داری بويژه کارل مارکس وسوسياليست هااين وظيفه 
 . سرمايه داری ادامه دادند

مستعمره ،سرزمين های جديد وپيشين را تمام جوامع اقتصاد سياسیدزدی وغارت بنام سيستم  اين
راازطريق بدهی يارانت مستقل دولت های همچنين  و ،اقتصاد سياسی تمام مراکز قدرت.برده کردو

راه انداخت وبرای رای تاريخ خونبارترين جنگ ها اين سيستم.اسيرکرد(نوعی ازتصاحب)خواری
کارل  رخ می دادند اته،همه اين اتفاقدرحاليک.بافت اجتماعی جامعه  دستکاری کرددرتائيد سلطه اش 

سرمايه بجای ساختن دانش اجتماعی جديدی، آنها ومکتب های فکری مشابه  رهروانش و مارکس
من فکرمی کنم کتاب .اعالم کردند پيشينبه نسبت جامعه  انقالبیشکل بندی داری را به عنوان يک 

زمينه گسترده داری،عليه سرمايه  سرمايه،داس کاپيتال،کارل مارکس يکی از ناقص ترين کتاب ها



می بلکه سرزنش نمی کنم، من کارل مارکس را يک بارديگر،.برای تعبيرهای نادرست را فراهم کرد
بااين وروشنفکران اروپا .گويم جنبه هائی از تاريخ،دولت،انقالب ودموکراسی خوب بسط داده نشدند

نه - داس کاپيتال قرار داده اند و درحقيقت علمی فکر می کنند،تحليل و تحقيق شان را براساسه ادعا ک
 .ساختند “جانب کارگرانˮسرمايه داری را از-علم وايدئولوژی ضد -عامدا

استفاده کرد روايت ،ليبراليسم ازاين دانستندروشنفکران زايش سرمايه داری راانقالبی  ،وقتيکه
عليرغم مبارزات عظيم ،تیطبقامبارزه درليبراليسم هم چنين .پيروزگرديدمبارزه ايدئولوژيک درو

 سيستم سوسياليسم واقعیشکست ،سپس درخود سوسيال دموکراسی آلمانادغام ول با ا ،مخالفانش
 ،ملت وصنعتی کردن-ايدئولوژی مدرنيسم،دولت، بااستفاده از حربه های ،و باالخره(شوروی وچين)

واقعی وجنبش اليسم سوسيال دموکراسی،سوسي)هرسه اين جريانات.فاتح شدجنبش های آزاديبخش بر
انتقاد روشنی هنوزولی،بدبختانه اين ها .شکست خوردندکامالتوسط ليبراليسم (های آزاديبخش ملی

جنگ عليه طبقه که چيزی نيست مگر)اگرتحليل اين ها ازسرمايه داری.بروز نداده اندازخود 
 .شکست نمی خورد واقعا علمی بود مبارزه شان عليه سرمايه تااين درجه(کارگر،جامعه وکل تاريخ 

 .گرديدوحتی بدتر،ميراث  آنها به اين سهولت تلف نمي
مطابق با آنرا و،اجازه بدهيد ادامه داده و اين واقعيت راتعريف کنم که اقتصادسرمايه داری نام دارد

من نيازی به بازتعريف اصطالحات پايه ای اقتصادی مانند توليد .عملکردش بررسی کنيم
کافی اندازه ه کار،مزد،سود،قيمت وپول نمی يبينم،چونکه  اين مفاهيم ب اضافی،ارزش اضافی،ارزش

ويا درمحتوايشان ازقلم افتاده که می پردازم موضوعاتی به اکنون .شده اندبررسی موشکافانه وبحث 
 .کنمنظراظهار 

با کاربرد شيوه های   اين سيستمی است که.کردنابودسرمايه داری تمام انباشت تاريخی بشريت را 
مفهوم سرمايه داری با . تصاحب کردرا انباشت هولناک  تسليحات هسته ایبا ساختن زيبا،نسل کشی و

برای علمی  راسازی های اقتصادی و اجتماعی مانند سود وقيمت ،بورژوا و پرولتاريااولين گام ها
ت که اقتصادگری اين اساستدالل پايه .انجام داد(،Positivist ،8به  طريق مثبت گرا)جلوه دادن

بنوعی صاحبان )پرولتاريا به تنهائی ازطريق نيروی کارش ارزش توليدکرده و درمقابل سرمايه دارها
. زنندبا سرمايه گذاری پول وديگروسائل توليد، ارزش توليدشده را به نام سود به چنگ می (پرولتاريا

به آن بايدجبرگرائی   اين چيزی است که)می شودتوضيح داده علمی يا يقين قطعيت اين تعبيربه عنوان 
شکل مبسياردورازتاريخ،اجتماع وقدرت سياسی بکامال   ولی،توضيح ارزش.!(اقتصادی گفت

ارزش های .نمی تواند چنين ارزشی را بسازدانند سرمايه دار يا کارگرمقديسی حتی . استانگيزبر
 شرم آور درابتدا،مبادله شيئی ها عملی.اقتصادی خصلت های روشن تاريخی و اجتماعی دارند

تقديم به عنوان هديه بهمديگر راتمام توليد اضافی تاريخ -انسان های پيشاوبه اين دليل  می شد محسوب
حتی،امروزهيچ کشاورزی ادعانمی کند که .مقدس دانستبه معنی ارزش  می تواناين را ،می کردند

ازتجربه بگويند يا اينکه آنها ،“خداشکربرمرحمت ˮبلکه خواهد گفت اوست،همه محصول نتيجه کار
بااين نگرش،اينها خيلی بهترمنشاء ارزش را می فهمند تابه .می کننداستفاده گذشته  انکشاورز

ماه نه رولتاريا برای پجنين ماچگونه می توانيم ارزش کارمادر را درحمل  .اصطالح دانشمندان
به ،گرددبتواند وارد اشتغال زمانی پرورش کند که  تا وسپس نوزاد پسريا دختررادرشکم 

که طی انسان هائی تمام  برای وچگونه نيم کن صاحبان توليد را تعييپردازيم؟وچطورمی توانيم 
،ارزش قائل هزاران سال برای ساختن وسائل توليد،که اکنون سرمايه داری دزديده است

ت با آنچه برابرنيس رزش وسائل توليدبگذارفراموش نکنيم که حتی دريک مورد ا.شويم
درکارخانه های مدرن استفاده می شود،محصول که حتی،اختراعات فنی .ه می شوددربازارفروخت

ماچگونه  می توانيم ارزش آنها راتعيين  کرده و به چه کسی .انسان هاستهزاران خالقيت جمعی 
گذشتگان را عظيم ،وگرنه چطورممکن است سهم لگدمال کنيمرامگراينکه اصل اخالق .پاداش بدهيم

عادالنه خواهد بود که تمام ارز ش های تاريخی واجتماعی  رابين دونفرتوزيع  آيااين.گرفتناديده 
معضل کرد؟من می توانم اين سئواالت مهم را ادامه دهم،ولی،تاهمين جا اين ها به اندازه کافی ماهيت 

 . دستمزدها را روشن می کند Vسود



 ظات مالح
آزادبرای فروش نيروی ه کارگرمارکس سرمايه يا کاپيتال را با اين فرض شروع می کند ک-0

ولی، سئوال اين است کارگری که ازوی سلب .کارخوددر بازار آزاد با سرمايه دارواردمعامله می شود
مالکيت شده وچيزی غيرازنيروی کاربرای فروش ندارد،اين آدم مستاصل وبينواچگونه می تواند 

  باسرمايه دارچاق وشکم گنده آن زمان وارد معامله برابرشود؟
معبداش ويرانه وهنوزپديدارسال پيش  5111کشور -اوروک يااورواقع درجنوب عراق،اولين شهر-2

  .درعراق موجوداستزيگورات 
روشنفکران دوره روشنگری معتقد بودند .راافاده می کند پيشرفت فرهنگ ومعنای  نمعموال تمد-3

 بربريت که دربطن دنيای  سال پيش،اولين جوامعی بودند 2511کشور رم وآتن درعهد عتقيق،-دوشهر
                                                         کشور-شهر .وحشی شدندقاوبوميان آمريکا آسيا،آفريباعينک اروپامحوری مردم . وارد تمدن شدند

کشوراوروک همچون سکه -تمدن ياشهر.پديدارشد تنم وآوپيش ازشهرکشورهای ر 2511 اوروک
ب، با عروج شهرنشينی .، شهراوروک به نسبت ده فرهنگ پيشرفته به ارمغان آوردالف.داشتسيمادو

کشوراوروک -شهر.ندشدزاده  ...اختالف طبقاتی،دولت،جنگ،استعمار،غارت وتحقيروتجاوز به زنان 
روم وآتن های تمدن عجيب نمی نمايد که .تمدن رادريک بسته برای دوران های بعد بجای گذاشت

  .بناشدند ...تحقير زن ،برپايه برده داری
 درپهنه آسيانمونه جالبی ازگسترش بازرگانی ميالدی سيزده درقرن  داستان سعدی وبازرگان -4

سعدی می .اروپا درقرن شانزدهم در پيش ازپديداری سرمايه داری ،به يمن  امنيت گسترده وآفريقا
 کيشخدمتکار شبی در جزيره بازرگانی را شنيدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده  :گويد

همه شب نيارميد از سخنهای پريشان گفتن که فالن انبازم به ترکستان  .مرا به حجره خويش در آورد
گاه گفتی  و فالن بضاعت به هندوستان است و اين قباله فالن زمين است و فالن چيز را فالن ضمين،

  .ای مغرب مشوشستباز گفتی نه که دري ،دارم که هوايی خوشست يهخاطر اسکندر
گفتم آن کدام . بنشينمای اگر آن کرده شود بقيت عمر خويش به گوشه  ،سعديا سفری ديگرم در پيشست

ه گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چين که شنيدم قيمتی عظيم دارد و از آنجا کاسه چينی ب ؟سفرست
به يمن و برد يمانی به پارس و  م آرم و ديبای رومی به هند و فوالد هندی به حلب و آبگينه حلبیور

 .دکانی بنشينمه زان پس ترک تجارت کنم و ب
ازاين تاريخ انگلستان قدرت دريائی جهان .0585ن درسال ت حمله دريائی اسپانيا به انگلستاسشک-5

  .شد
پيش ازعروج سرمايه داری حکومت های دودمانی ياقبيله ای وجود .زاده سرمايه داری است ملت-7

را با بسته بندی  ملتمقوله  رمايه داری هرجا دست باالگرفت برای استمرارسلطه اش س .ندداشت
مقوله ملت همگن .ساختوحمايل ،سرود(قطعه پارچه ای سمبل استقالل ومقدس شد)مپرچزبان،مذهب،

برتقسيم ناسيوناليسم سرمايه داری با استفاده از ،می کندسازی مردم کشوررا توجيه 
می اهداف برون مرزی بهره ازملی گرائی برای و هشتسرپوش گذا...کشی  جامعه،وجودطبقات وبهره

عموما حقوق دموکراتيک برابری باورها،اقليت های قومی وزبانی رابه رسميت نمی  ملت سازی.برد
. ايران وجود نداشتکشوردرتاريخ گذشته سرزمينی بنام .نيمکبسنده  نمونه ايرانبه کافی است .شناسد

،به هخامنشيانماد، اليسم قبايلرکنفدسپس .نام داشتايالمات نقشه امروزب غربی جنورقديمترين قوم د
 ساسانيانسلسله  ،ها يااشکانيان،موسس اش اشک ،پارت،بنام سرداراسکندسلوکيهحکومت ،اسم جدسلسله

بارضاشاه واژه ايران برای ساختن .بنام ايل قاجارسلسه قاجار تامی رسيم به... به نام دودمان اردشير
 ،ملترسمیمذهب بزرگ داشت هزاره فردوسی برگزارمی شود،شيعه .ايران مهندسی می شود ملت

پيش ازرضاشاه ما  .ی شوندساخته مسه رنگ باشيروخورشيد وپرچم  *فارس،زبان فارسی،سرودملی

درپيروزی انقالب مشروطه آذربايجان  نقش محوری .زبانی داشتيمنه معضل مسئله قومی ونه 
رضاشاه برای ساختن ايرانی همگن ازملت فارس .زبانقومی مطرح شد ونه نه مسئله داشت،ولی،

  .شدومذهبی موجد ستم قومی وزبانی 



سال  5111از،تمدن وسرمايه داریاز سه جلد ،جلددوم08تاقرن 05ازقرن  چرخ های تجارت-6
 University of چاپ، اثرتارخدان فرناند برودلبعداز ميالد سال  0511تابعدازميالد مسيح 

California Press Palo Alto:-توضيح از نويسنده. 
حرکت يک را بشری فرايند تحول جامعه روشنفکران عصرروشنگری ،Positivismمثبتگرائی،-8

تئوريزه  پيشرفتهجامعه سرمايه داری به ازجوامع بدوی وگذارازدوران هائی پيايی  خطی
ی درپی سير مراحل پيشرفت را طی وپدون آغازدرحقيقت،تحول جامعه نه خطی ونه ازمرحله .کردند
،اهلی کردن حيوانات،گياهان،بويژه گندم واختراع فنون تاريخ، باانقالب کشاورزی-جوامع پيشا.کندمی 
جوامعی  ،هنوزهزاره پيش02حدود ،واسکان يابی دردهات hunter/gathererدوران انتقال ازبا... 

اين جوامع بااصل اخالق .نده زنان بودواحترام واال باجتماعی  با برابری اتطبق دون دولت وب
ه نجوامع مادرساالری به نسبت جوامع بعدی پدرساالری . فرايندتوليد وتوزيع اجتماعی را سامان دادند

مارکس تحت نفوذ تئوری علم مثبت گرائی روشنفکران دوران .،بلکه انسانی وخودکفابودندبدوی
    .متحول کردعلم اقتصاد روشنگری با روی آوری به مطالعه اقتصادی،آنرا  به 

 تاالروی را به  ،اطريشمهمان امپراطورناصرالدين شاه دريکی ازمسافرت هايش  به انگلستان،*

اشتراوس موسيقی دان اطريش ازشاه خواهش کرد متن سرودملی .کردندموسيقی دعوت  اجرای 
،اشتراوس فهميد خبری تانداخبه سپهساالر نگاهی پرسشگر شاه.پرشيارا به وی تقديم کنند تا اجراکند

  .معروف پرشيارا نوشتمارچ رفت وشب .از سرودملی پرشيا نيست
 


