رابطه سرمايه داری با قدرت سياسی و قانون
نطفه سرمايه داری دربذربسترقدرت سياسی وقانون شکل گرفت.زمانی که سيستم های قدرت وقوانين جاری بااميال سرمايه داری سازگارند ازآنها
استفاده کرده ودربرهه هائی با طراحی توطئه های گوناگون مخالفان را ازسرراهش جارومی کند.31حتی،سرمايه داری درانقالبات خشونت بارشر
کت کرد.سرمايه داری جنگ های قدرت،بويژه درمواقع بحرانی و ناآرامی ،با استفاده از کودتاهای فاشيستی وکمونيستی قالبی راه می
اندازد.31سرمايه داری به هولناکترين جنگ های استعماری و امپرياليستی دست زده است.
بايدتاکيد کنم که هيچ سيستم اقتصای به اندازه سرمايه داری به بازوی قدرت نيازنداشته است.سرمايه داری بدون ابزارقدرت سرنمی کشيد.فرض
اصلی ˮدانشمندان“ اقتصاد-سياسی اين است که برای اولين بارسود،توليد اضافی وارزش درخارج از روابط قدرت شکل گرفتند.اينان ادعاکردندکه
اين فرايند ازطريق شيوه های اقتصادی مانند اتحاد داوطلبانه سرمايه وکارپديدارگرديد.مطابق گفته اينها،اين سجيه کليدی سرمايه داری است.ولی
آنچه مامشاهده می کنيم ،تحريف واقعيت کاراست.
بگذاريدنگاهی به تابوی اينها به اندازيم:گوياسرمايه صلحجويانه اينجا وآنجا شکل گرفت.بنابه طرق صلحجويانه دهقانان،سرف هاوصنعتگران
وسائل توليدشانش را پشت سرگذاشته دورهم جمع شدند،وسپس باهمکاری همديگر شکل جديداقتصادی را تقريبا همانند ازدواج خوشبخت انقالبی
باهم شروع کردند.داستان کم وبيش اينگونه گفته می شود،که آنها ازبهم آوردن اجزائی به شيئی جديدی دست يافتند که آنراشکل بندی جديد
اقتصادی ناميدند.آنها،درتمام کتاب های اقتصادی،غول های اقتصاد سياسی-راست يا چپ-ازاين ايده يک مذهب ساختند.بدون اين ترفندها ،اقتصاد
سياسی تئوريزه نمی شد.حاال،رقابت دربازاررا به اين کيش اضافه کنيد،شمااصول پايه ای اقتصاد سياسی را خواهيد داشت-يک کتاب کامل.
من ادعا نمی کنم اين را من يافتم.تحقيقات فرناند برودل،Fernand Braudel،جامعه شناس وتاريخدان درکتاب« تمدن وسرمايه داری» (نتيجه
 13سال تحقيق اش را در اثرسه جلدی بس ارزشمند تاليف کرد)،وآشکارا برپايه مشاهدات فراوان وبااستفاده ازنگرش تطبيقی ادعای اقتصاد
سياسی رد کرد.فرناندبرودل به اين نتيجه رسيد که نخست،سرمايه داری اساسا ضد بازاراست.دوم،سرمايه داری باقدرت حاکميت معاونت می
کند.سوم،سرمايه داری ازبدوپيدائی اش ،وپيش ازتاسيس صنعت انحصارطلب بوده وهنوز انحصارطلب است.چهارم،سرمايه داری نه بواسطه
رقابت ازپائين وازدرون،بلکه ازخارج واز باال وازطريق غارت ،چپاول وانحصاربوجود آمد.اينها،عناصراصلی کتاب را تشکيل می دهند.درکتاب
نکاتی نيزوجود دارند که من با آنها يا موافق نيستم ويامکفی نمی بينم.ولی،درکل ،ومحتوا،کتاب وی باارزش ترين کتاب تاريخی وتفسيرجامعه
شناسانه ای است که من ديده ام.اين شروع بسيارخوبی است برای تصحيح صدمه و تحريف(وارد شده برعلوم اجتماعی)اقتصاددانان سياسی
انگليسی ،سوسياليست های فرانسوی وتاريخدانان وفيلسوفان آلمانی.
بدين ترتيب،هيچ نظم اقتصادی بين کارگر وسرمايه داراز طريق توان اتحاد و انباشت کاردريک محيط داوطلبانه و رقابت آزاد شکل گرفته
باشد.هيچ داستان ديگری اين چنين بی ربط نبوده است.نمی توان هيچ يک ازعناصرو قدرت اقتصادی رابه طبقه سرمايه دارنسبت داد،سرمايه
داری بدون دفاع قدرت سياسی نمی تواند به حياتش ادمه دهد.ازاين گذشته،بدون اعمال فشار زياد به قدرت های سياسی،بازاری برای مبادله کاال
وکار ازطريق رقابت آزاد درهيچ يک ازبازارهای شهری بوجود نمی آمد .ازهمه مهمتراينکه،بدون دست يازيدن به خشونت وحشيانه سرمايه
داری قادرنبود سرف،دهقان وصنعتگرشهری را اززمين وکارگاه جداکند.دراروپا،کارگران کشاورزی وباغات عليه يک چنين زورگوئی ازقرن
 31تا قرن  31شورش کردند.31هزاران کارگرکشاورزی اعدام شدندوصدها هزارنفر درجنگ های داخلی کشته شدندوبسياری درزندان ها
پوسيدند.
ولی،اين همه کافی نبود:جنگ های مذهبی و ملی همراه با جنگ های استعماری وامپرياليستی جهان را دردريای خون غرق کرد.رابطه بين يک
چنين ستمگری وانحصارطلبی و کردارغارتگری سرمايه داری را می توان به روشنی درزمان پديداری اش ديد.هيچ گونه لفاظی اقتصاد سياسی
نمی تواند اين حقيقت را باژگونه کند.
برای کنگرت ترنشان دادن ماهيت سرمايه داری،مابايد دقيقتربه جنگ های قرن شانزدهم نگاه کنيم که سرمايه داری را به پيروزی
رساند.امپراطورهای سلسله هابسبرگ ،Habsburg،شاخه اسپانيا،پادشادهان سلسله والوا،Valois،درفرانسه،سلسه استيواردهای انگلو-ساکسن ،که
پادشاهی نرمن های انگلستان راغصب کردند،و ازهمه جالبترسلسله اورنج -نسو،Orange-Nassau،جانشينان پادشاهی هلند( تاکنون،هرگزنامش
دراين خصوص ذکرنشده است)،درقرن شانزدهم سهم عمده ای دربرآمد های قدرت وجنگ داشتند.

وقتی که پادشاهان هابسبورگ اسپانيا مسلمانان اندلس رادراواخرقرن پانزدهم ازاسپانيا اخراج کردند،بالدرنگ آهنگ تاسيس امپراطوری شدند.آنها
خودشان را وارثين امپراطوری رم می ديدند.اين وسوسه ،بويژه بواسطه سقوط قسطنطنيه(امپراطوری رم شرقی،مترجم) توسط امپراطوری
عثمانی درسال ،3111اتفاق افتاد.اين حقيقت که سلسله هابسبرگ اطريش رهبری جنگ عليه عثمانی هارا بعهده گرفت.سلسه والوای فرانسه نيز
درهوای تشکيل امپراطوری بودند.اينان نيز خودرا وارثين حقيقی امپراطوری رم باستان می دانستند.هر دوپادشاهی های انگلستان وهلند دردفاع
عليه دوقدرت باال اقدام به نخستين جنگ های آزاديبخش ملی کردند.پادشاهی سوئد،شاهزاده نشين پروس وحتی تزاريسم مسکونيز دررويای سامان
دادن امپراطوری شدند.اگر پادشاهان هابسبرگ اسپانيا وسلسله والوای فرانسه می توانستند پادشاهی های انگلستان وهلند را درآغاز قرن شانزدهم
شکست دهند،درآنصورت به احتمال زياد رشد روابط سرمايه داری که درشهرهای لندن وآمستردام (انگلستان وهلند)نضج می گرفت،به سرنوشت
شهرهای توانمند ونيز،جنوا و فلورانس ايتاليا دچارمی شدند.
دليل پاي ه ای که چرا قدرت های قوی شهرهای ايتاليا نتوانستند پيروزی سرمايه داری را به سراسر ايتالياگسترش دهند،آنها بلحاظ سياسی ضعيف
بودند .يااينکه اين گونه بگوئيم جنگهای سلطه گری وفتوحاتی پادشاهان اسپانيا،فرانسه واطريش به شهرهای سرمايه داری ونيز،جنوا وفلورانس
حمله کرده وتابع خود کردند.ازاين رو،اين سرمايه داری ها مجبور شدند با قدرت محدودشده سرمايه داری بسازند.به اين دليل،نه تنها هدف وحدت
ايتاليا تا قرن نوزدهم به تعويق افتاد،بلکه،تجربه سرمايه داری ايتاليا نيم پخته باقی ماندونتوانست درسراسرايتاليا بسط يابد.گرچه،موقتا زورنقش
تعيين کننده را بازی کرد.ولی(همچنانکه هرعامل سرمايه داری انجام می دهد)سرمايه داران شهرهای ونيز،جنواوفلورانس ايتاليا ازاهرم مالی عليه
دولت های اسپانيا،فرانسه واطريش استفاده کردند ودرمقابل هرگونه ازاميال استقالل طلبی را کنارگذاشتند.درعين حال ازسياست بده بستان سود
بردند.دليل اش اين بود که سرمايه داری به عنوان مذهب جديدحول پول ساخته شد.
دودليل وجود دارد که چراپادشاهی انگلستان وشاهزاده نشين اورنج هلند توانستند قسردربروند.نخست،اين حقيقت که سرمايه داران به هردودولت
انگلستان وهلند اعتبارات مالی دادند،دوم،سرمايه داران هردوکشورناوگان حمل ونقل صنعتی درهمکاری با دولت ساختند(.هردوکشورانگلستان
وهلندبرگسترش قدرت ناوگان دريائی تمرکزکردند ونه نيروی نظامی زمينی).
درگذشته دورويداد استراتژيک رخ داد.اول:پادشاهی انگلستان وشاهزاده نشين هلند به نوعی ازدولت متمرکزروی آورده و خودرا بازسازی کردند
تا به شيوه سرمايه داری اداره شود.اينها،اولين کشورهائی بودندکه سيستم ماليات منظم رابرقراروبودجه ها را ترازمندکردند،بوروکراسی سامان
داده وبرای دفاع خودی نيروی نظامی حرفه ای سازمان دادند.ازاين گذشته،هردوکشور با ناوگان های دريائی برترناوگان های دريائی پادشاهان
اسپانيا وفرانسه را شکست دادند.پيروزی آنها دراقيانوس اطلس وهژمونی بعدی دردريای مديترانه عاقبت جنگ های استعماری را رقم زد.اين
رويداد شروع پايان يافتن پادشاهی های اسپانيا وفرانسه گرديد(.پيروزی های اسپانيا وفرانسه درجنگ های خشکی آنچنان هزينه داشت که شباهت
به پيروزی پيريک،Pyrrhic،داشت).بدين ترتيب ،بهبود درساختارهای قدرت انگلستان وهلند درسرنوشت عروج اقتصاد سرمايه داری تعيين کننده
بود.يک بارديگر مالحظه می کنيم که درلحظات بسيارمهم نيروی سياسی می تواند نقش محوری درشکل دادن به نوعی ازاقتصاد بازی
کند.لذا،جائيکه شهرهای ايتالياشکست خوردند،لندن وآمستردام پيروزشدند.
دوم:درپادشاهی های اسپانياو فرانسه واطريش رويدادهای متفاوتی به نسبت انگلستان وهلند درقرن شانزدهم رخ داد.اين سه کشور عليرغم رابطه
فاميلی سببی،باهمديگراختالفات جدی داشتند.آنها درصدد تاسيس امپراطوری

مشابه رم دراروپابودند.پادشاهی انگلستان چنين آرمانی را

پيشترترترک کرد.درعوض،بجای ساختن امپراطوری اروپائی خواستار تاسيس امپراطوری جهانی شد.بنابه الگوی سيستم های سياسی واجتماعی
قديمی،عليرغم اينکه هرسه کشوراسپانيا،فرانسه واطريش اصالحات چندی باهدف تحول به رژيم های پادشاهی بمورد اجراگذاشتند،ولی موفق
نشدند.اين سه کشوراز ايجاد يک سيستم مالياتی ،بوروکراسی وارتش حرفه ای خيلی دور بودند.اين کشورها باکسری بودجه مواجه شدند،
ونتوانستند دردسرهای پديداری سرمايه داری را حل کنند.برعکس ،انگلستان وهلند،اين کشورها پشتيبانی سرمايه داران بومی رانداشتند،وباتحميل
ماليات برکشاورزان،با کشمکش های جدی داخلی تهديد شدند.دولت های پادشاهی سه گانه مشکالتی بيشتراز انگلستان با اشرافيت فئودالی برای
تمرکزگرائی وانتقال به پادشاهی مشروطه داشتند.بواسطه منازعات شهری وروستائی ،درکل جامعه درحالت ناآرامی به سرمی برد.اين شورش ها
به تنهائی کافی بودندکه حکومت های سه گانه پادشاهی رابه راستی تهديدکنند.کمک های زيرزمينی انگلستان وهلند به مخالفان دولت های پادشاهی
باعت انقالبات چندی دراين کشورهاگرديد.
پادشاهی های فرانسه،اسپانياو اطريش ،قدرت هائی که مانع پيروزی سياسی و اجتماعی اقتصاد سرمايه داری در ايتاليا ،ازدولت های مدل
جديدانگلستان وهلند ،که هزينه های جنگی آنها را سرمايه داران شهرهای لندن وآمستردام درانگلستان وهلند تامين می شد ،شکست خوردند.يک

بارديگر،ما رابطه بين شکل اقتصادی وشيوه های قهری را به روشنی مشاهد می کنيم.ماهم چنين رابطه بين دولت وسرمايه داران را دربرآيند
راهکارزايش سرمايه داری اساسی می بينيم .قرن شانزدهم ميالدی اروپا آزمايشگاه کاملی بود برای مشاهده رابطه بين زور،قدرت واقتصاد.به
نظرمی رسد که کل تاريخ تمدن بيدارشد تا داستان خودش را بازگوکندˮ:شماهرچه بهترقرن شانزدهم اروپا را درک کنيد،مرابهترخواهيد شناخت!“
شايد گفتار بسيارخالصه ای از توسعه تاريخی اجتماع رابطه بين زورواقتصاد را با موضوع جاری روشن کند.

دردوران پيشا-تمدنˮ،مردقدرتمند“تيره،Clan،ازنيروهای سازمان يافته برای شکارشکل گرفته بوداستفاده کردتا اقتصادجنينی جامعه راکنترل
کند.
دردوران های پيشا-تمدن،قدرت سازمانيافته اوليه ˮمردقوی“تنها حيوانات را به تله نيانداخت.اين نيروی سازمانيافته چشم طمع به تيره فاميلی زن
دوخت ،که زن با کار مبتنی برهوش احساسی،Emotional،توليد کرده بود.تسخيرتيره فاميلی زن اولين نيروی سازمان يافته جدی را تشکيل
داد.آنچه دراين فرايند تصاحب وغصب شد خود زن،فرزندان اش ،تيره وتمام انباشت فرهنگ مادی وغيرمادی راشامل گرديد.اين اولين غارت
اقتصاد خانه بود.نيروی سازمانيافته اولين کاهن،Proto-priest،شيمن ( ،)Shamanشيخ ياحکيم(فردعاقل وباتجربه) ومرد قدرتمند(بانيروی
سازمانيافته اش)باهم متحدشده واولين قدرت پدرساالری وسلسله مراتبی استمرادی را تشکيل دادند.اين فرايند را می توان درتمام جوامع درمرحله
مشابه را رويت کرد ،تااينکه ظهورطبقه،شهر ودولت درحيات اقتصادی جامعه غالب شد.

مرحله شکل بندی اقتصادی دوران تمدن با تشکيل طبقه-شهر-دولت،تمرکز قدرت در کاهن،فرمانده و پادشاه شخصيت انسانی يافت ووجود دولت
را تعريف کرد.
موسسات مذهبی،سياست ونيروی نظامی بهم آمدند تا قدرت را تشکيل دهند.خصلت عمده اين سيستم قدرت دراين بود که خودش را دراقتصاد
کمونيستی سازمان دهد.اين اقتصادآن چيزی است که من آنراسوسياليسم فرعونی ناميدم(درآن زمان من هنوزاشراف نداشتم که ماکس وبرMax ،
،Weberاين واژه را بکاربرده بود.سوسياليسم فرعونی مردم را همچون برده انگاشت،سهم يا پاداش بردگی آنها يک کاسه غذا برای سدجوعاشان
گرديد(همچنانکه،می توان پيکره های سنگی برده ها را کاسه بردست دربقايای معابد و قصرهای قديمی ديد).ولی،هنوز بقايای اقتصاد
مادرساالری،Matriarchal،دراقتصاد قبيله ای وفئودالی به حياتش ادامه داد.

احتراز ازميراث فرهنگ خشونت امپراطوری های آشوروبابل باعث شد که بازاروتجارت درشهرهای خودمختارتمدن يونان-رم وسيعا گسترش
يابند.
حکومت های خودکامه آشور وبابل(خوداينها وارثين اوروک واور) سهم نوينی به تمدن واقتصاد با واردکردن کارگزاران تجاری،تجلی مفاهيم
بازار،مستعمرات تجاری وسود گرديدند.قبال مستعمرات تجاری درعصراوروک وحتی پيشتر ايجاد شده بودند،مبادله دراواخراين دوره افزايش يافت
وتشکيل بازار زمينه را برای عروج دولت آشور به عنوان اولين امپراطوری مقتدرتاريخ را مهيا کرد.ظهورامپراطوری ها جوابی به نيازامنيت
اقتصادی بود.درامپراطوری آشوراستخوان بندی اقتصاد تجارت بود.تجارت و مستعمرات تجاری مستلزم يک سازمان سياسی درشکل امپراطوری
بود.تاريخ امپراطوری آشوررا به عنوان سفاکترين ومستبدترين نمونه امپراطوری بياد می آورد.بازدراينجا نيزاساس وپايه انحصارتجارت پيش
نويسی برای سرمايه داری بود.تجارت وسرمايه داری انحصاری باخود سنگدل ترين رژيم را ساختند.
باافزودن مستعمرات-تجاری-شهری فنيقی ها برميراث آشوری،قدرت سياسی يونان-رم يک زيربنای اقتصادی با روبنای پيشرفته ترخلق
کردند.تااين زمان مبادله گسترش يافته بودو شهرهای خودمختار،بازارها،تجارت ورقابت(گرچه محدود)فعال شدند.شهرسازی شروع به توازن با
نواحی روستائی کرد.اکنون ،مناطق روستائی محصول مازاد بيشتری برای مبادله با شهرها توليدکردند.صنعت نساجی،موادغذائی وتجارت فلزات
گسترش يافتند.شبکه های جاده ازچين تا اقيانوس اطلس ساخته شدند.بواسطه تجارت بين شرق وغرب،قدرت سياسی هخامنشی به يک امپراطوری
تجاری متحول گرديد.بااين فرايند،امپراطوری هخامنشی به عنوان يک قدرت هژمونيک يونان را تهديدکرد،وسدی شد عليه مقاصد چين،هندوستان
وآسيای مرکزی برای اشغال غرب .همچنين ،درهمان زمان،امپراطوری هخامنشی ديواری مانعی شد

عليه هجوم غرب به

شرق.ولی،اسکندرمقدونی ونبردهای ديادوچی31،Diadochi،اولين حرکت برای رفع اين مانع و اشغال بخش های وسيعی ازشرق برای زمان
کوتاهی ( 013تا  113تاپيش ازميالد)آغازکردند.
نمونه های پيشين اقتصاد سرمايه داری را می توان به روشنی درتمدن يونانی-رمی رويت کرد.اينکه،اين دوقدرت درلبه سرمايه داری بودند،می
توان

ازدرجه

خودمختاری

واضح

دردوشهر-کشورآتن

ورم

ديد.دراينجا

مبادله

وتعيين

قيمت

دربازارظاهر

شد،وتجارکالن

پديدارشدند.ولی،هنوزسرمايه داری سيستم مسلط اجتماعی نبود،به اين علت که وزنه نواحی روستائی هنوز قوی ترازشهربودند،ووجود امپراطوری
ها(متکی به اقتصاد دهقانی بودند)ئی که اجازه نمی دادندسرمايه داری به يک سيستم مسلط متحول شود .توان سرمايه داران برای مداخله درتوليد
وصنعت بسيارمحدود بود وآنها درمعرض تهديد شديد ازسوی قدرت های سياسی بودند.عموما سرمايه داران درسطح تجار بزرگ باقی
ماندند.درآن موقع،هنوز برده ها به برده دارها وابسته بودندو شانس کمی برای فروش نيروی کاروجودداشت.زنان به عنوان کنيز خريدوفروش
ومردها نيزبرده می شدند.فاکتورتعيين کننده دراقتصاد برده داری عامل خشونت بود.وجود برده ها تنها به عنوان ارزش اقتصادی به وضوح نشان
می دهد که رابطه خشونت و اقتصاد برپايه تصاحب توليد اضافی قرارداشت.طبقات،Castes،سياسی ونظامی درسيستم های عهد عتيق چين
وهندوستان،اززمان تشکيل وشروع استثمار اقتصادی براين باوربودند که آنها وظيفه داشتند برجامعه حکومت کنند.حاکمان اين دوکشورهمه جامعه
راغيراز خودشان خدمتکاربخش اقتصادی محسوب کرده وحق الهی داشتند آنها راوادار به کار کنند.
همانطوری که پيشترشرح داده شد،اقتصاد واژه ای يونانی است.معنی اصلی آن ˮمديريت منزل“به رابطه بين اقتصاد وزنان داللت
دارد .ولی،همچنين اين واژه به نقش قدرت سياسی سنتی اشاره دارد که به عنوان انحصارسياسی ،همان نقشی را دراقتصاد ايفامی کرد که
انحصارات درعصرسرمايه داری.من بايدتاکيد کنم که عموما يک رابطه مشترک جدی بين انحصارسياسی وانحصاراقتصاديماوجوددارد که هستی
يکی نيازمند وجود ديگری است.ناسازوارانه ،قدرت های سياسی درآتن ورم آن چنان کالن بودند که دررابه روی سرمايه داری بستند.همچنين
،قدرت اقصادی شهربه نسبت روستا بسيار ضعيف بود ،نه آتن ونه رم توانستند اقتصاد شهری برپاکنند.معهذا،دراين دوره ازتمدن بود که سرمايه
داری وارد سيستم شد،گرچه،هنوزآماده برای توسعه کامل سيستم سرمايه داری نبود.

تجارت وشمشيرنقش پايه ای درعروج اسالم بازی کرد،بدين ترتيب ارزشی را تعيين کردند که راهش را به اروپابازکرد.
درتمدن اسالمی قرون وسطی،تجارت به مرحله ای رسيد که نقش مهمی ايفا کرد.ازنظر اقتصادی دمحم،اسالم وتجارت تنگاتنگ بهمديگر پيوند
شدند31.شبه جزيره عربستان بين امپراطوری های بيزانتين وساسانی نفس می کشيد،درآن يک اشرافيت عرب بربنياد تجارت

بوجودآمد31.

اين

عامل اصلی اجتماعی و اقتصادی درعروج اسالم بود.اسالم ازبدوظهورش برقدرت شمشيرتکيه کرد.سلطه يهودی ها وآشوری ها(پس مانده
ازامپراطوری آشور)برتجارت وپول به روشنی دليلی براختالف بين آنها و طرفدران دمحم گرديد.درحقيقت،هردوبه عنوان دوقدرت سياسی
انحصاری به امپراطوری های رم شرقی و ساسانی فرجه زيادی برای دخالت نمی دادند.درآن زمان،اين يک نقطه عطف تاريخی دراين مکان
قديمی ،به روشنی حاکی از رابطه بين اقتصادو اعمال زوربود.
قرون وسطی به نوعی عصر تمدن اسالمی بود.برای اينکه،تجارت گسترش يابد نيازبه امنيت داشت،وازاينرو به امپراطوری.ولی،دقيقا به خاطر
نبود امنيت تجارت پيوسته مختل می شدو ازانتقال سرمايه تجاری به شيوه توليد سرمايه داری بازمی داشت.بافت اجتماعی روستائی تحت نفوذ
مذهب واخالق بود وآزادی محدودی که سرمايه درشهرکسب کرده بود برای دگرديسی به قدرت سياسی سرمايه داری کافی نبود.گرچه،شبکه های
گسترده شهرها وبازارايجاد شدند وشهرها بسياربزرگ،ولی،آنچنان قوی نبودند که فراترازموقعيت شهرهای ايتاليا پيش بروند.قطعا ،مشکل نه فقدان
فناوری،بلکه،معضل مذهب وانحصارات سياسی بودند.ازاينرو،برابربا سيستم مذهبی-سياسی اسالم،اغلب کاالهای تجاردرخطر مصادره بودند.
اين حقيقت که اسالم تسليم سرمايه داری نشد،جنبه مثبت آن به شمارمی رود.هنوز،اسالم بواسطه مفهوم امت و انترناسيوناليسم مردمی ومخالفت
اش با بهره يانزول ودستگيری ازمستمندان وغيره می توانست مانع جدی سرراه سرمايه داری باشد.اگراين مفاهيم به نحومثبت تعبيرشوند ،ممکن
است به پروژه آزادی اجتماعی سهم مهمی اداکنند.بااين وجودبايد گفت که راديکاليسم امروزاسالم با خود يک جناح راست وناسيوناليست سرمايه
داری مملوازنو-سرمايه داری اسالمی را حمل می کند.
عرب ها ومردم مغرب تحت رهبری سلسه خالفت بنی اميه در اندلس اسپانيا تمدن اسالمی را برسياق فرهنگی به اروپا بردند.واين تجار شهرهای
ايتاليابودند که تمدن اسالمی رابلحاظ اقتصادی ازطريق تجارت به اروپا منتقل کردند.امپراطوری عثمانی تمدن اسالمی را ازراه انحصار سياسی به
اروپابرد.ولی نفوذعثمانی انگيزه رشد سرمايه داری دراروپاگرديد تا قدرت های سياسی ومذهبی ازاين سيستم برای مقاومت عليه تهاجمات عثمانی

بهره گيرند .اگرامپراطوری عثمانی وجود نداشت،شايد انحصارات مذهبی و سياسی اروپامجبورنمی شدند خودرا بلحاط اقتصادی،سياسی ونظامی به
شيوه سرمايه داری سامان دهند.يک بارديگر می توان مشاهده کرد که قدرت قدرت می آفريند و به پژوهش شيوه های اقتصادی جديد شتاب
ميدهد.
همچنانکه ماکس وبردر اتيک،اخالق ،وروح پروتستان سرمايه داری نشان داد،سهم تعيين کننده خاورميانه درپيدايش سرمايه داری دراروپا رابه
تاثيرش درمسيحيت نسبت داد.اميدوارم اين موضوع رادرکتاب بعدی به تفصيل شرح دهم.تاقرن دهم نقش تعيين کننده خاورميانه دراتيک اروپا
تکميل گرديد؛بنابراين،خاورميانه نقش پايه ای درپيدائی فئوداليسم اروپا(هم بلحاظ سياسی وهم مذهبی) بازی کرد.سپس،خاورميانه يک
بارديگرازطريق جنگ های صليبی به اروپا کاناليزه شد.
وقتی که اين تاريخ بسيارخالصه ازرويدادهای تاريخی واجتماعی راهمراه باارزيابی من ازقرن شانزدهم نظاره کنيم ،قرنی که تولد سرمايه داری
رخ داد،درک ما از نفوذ خاورميانه درزايش قدرت سياسی و سرمايه داری غنی ترخواهدشد.بعضی مواقع مانع اين نفوذشده وجلوگيری می کردند
و زمانی ديگر اين نفوذ شتاب يافته وحتی بارورمی گرديد.اين گفته که انحصاردولتی معادل انحصارسرمايه داری است بروشنی درسيستم سرمايه
داری مشاهده می شود.اکنون،من بطورخالصه به چندجنبه ازرابطه بين قانون وسيستم جديد می پردازم.
وقتيکه تجارت،بازاروروابط شهريظهورکردند،قانون به عنوان نهادی خودش را برجامعه تحميل کرد.جوامعی که درآن قانون به مورد اجرا گذشته
می شود ،جوامعی هستندکه با فرسايش اخالقيات واعمال زورجامعه درناامنی فرورفته ونابرابری به وضوح هويداست.معضالت سقوط اخالقيات
وبروزنابرابری ازتقسيم جامعه به طبقات وپديداری بازارهای شهری ناشی می شود.بنابراين،ايجاد قانون برای دولت هااجتناب ناپذيرمی
گردد.گرچه،ممکن است دولت را بدون قانون اداره کرد،ولی،قطعا بسيار دشوارخواهد بود.
قانون می تواند به عنوان مجری قدرت سياسی ،دولت دائمی بامقررات وساختاری سامان داده وبه طريقی درجامعه آرامش وثبات برقرار کند.هيچ
ساختارديگری اين چنين نظير قانون رابطه تنگ با دولت ندارد.درمرحله سرمايه داری رابطه تجارت ودولت ازاول هرچه بيشترپيچيده وظريف
گرديد(.کد قوانين) در بسياری ازکشورها از اور تا بابل ورم31.تدوين شدند.عموماکد قوانين برای تامين امنيت تملک وايمنی افراد تعامل می
کند.معموال،قانون تالش می کند مشکالت حادث از سياست را برطرف کند،ولی،دربعضی مواقع،حتی اين معضالت راوخيمترمی کند.
برخالف باورعمومی ،نقش قانون اين نيست که با همه مردم برابرويکسان برخورد کند،بلکه،به نابرابری موجود درجامعه وجهه قانونی دهد،
واين نابرابری را درسطحی پذيرفتنی حفظ کند،تا به قدرت سياسی لطمه وارد نشود.خالصه ،مشاهده قانون به عنوان مقررات قدرت سياسی
انحصاری به حقيقت نزديکتراست.
رابطه قانون بااخالق اهميت عظيمی دارد.اخالقيات قوام جامعه هستند.هيچ جامعه ای عاری ازاخالقيات نيست.اخالقيات اولين اصول سامان يافته
جامعه بشری بودند؛وظيفه حقيقی اخالقيات تنظيم روال و شکل هوش احساسی وتحليلی( )Emotional and Analytical Intelligenceبه
يک کد اصول و رفتاربرای صالح جامعه بود،چنان کدی که به کل جامعه نگاه برابرداشت ،ولی،درهمان لحظه ازنقش وحق تنوع پاسداری می
کرد.درابتدا،اخالقيات نماد وجدان جمعی جامعه بودند.ولی،جامعه مبتنی براخالق اوليه با ساختاری شدن قدرت سياسی وپديداری سلسله مراتب
درشکل دولت وبروزاختالف طبقاتی موجد افتراق دراخالق گرديد،واولين ضربه بر اخالق وارد شد.
اين آغازمعضل اخالقی بود.نخبگان سياسی درپی راه حل های قانونی برای مشکل اخالقی گرديدند.کاهنان به مشکل اخالقی با شيوه های مذهبی
جواب دادند.هردوشق های قانون ومذهب ادعا کردند نقطه رجوع شان اخالق بوده است.بهمان طريق،مکانيسم های دائمی ،منظم وساختاری قدرت
سياسی تالش می کنند معضالت شان را ازطريق شيوه های قانونی حل کنند.بانيان مذهب سعی دارند بحران اخالقی را بامذهب حل کنند.تفاوت بين
اين دوشق دراين است که قانون قدرت اجرائی دارد وحال آنکه مذهب به ترس ازخدا و وجدان متوسل می شود.
چون اخالق با فترت انسان برای انتخاب سازگاراست،ازاينرو ،اخالق بسيار با آزادی نزديکی دارد.اخالق مستلزم آزادی است ،جامعه سطح
آزادی اش را ازطريق کاربرد اخالق نمايان می کند.ازاينرو،اگرجامعه ای فاقدآزادی باشد،اخالق درآن جامعه محو شده است.آسانترين راه برای
سقوط جامعه کافی است ارتباط اش با اخالق را بريد.تضعيف نفوذ مذهب منجربه چنين سقوطی نخواهدشد.بدين ترتيب،خالئی که بوجود می آيد
فلسفه های سياسی و شيوه های زندگی(که خود اين ها تقريبا نقش مذاهب جديد را بازی می کنند)خالء راپرخواهند کرد.ولی،خالئيکه با انحالل
اخالق پديدارمی شودتنها می تواند با فنا شدن آزادی پرشود.ازاينرو،بسيار مهم است که وظيفه واقعی اخالقيات را فرموله کرد.اين وظيفه
اتيک،Ethic،به مثابه تئوری اخالق خواهد بود،تا وجود اخالق به عنوان پايه واساس سئوال فلسفی را بررسی کرده ونقش محوری اخالق را اعاده

کند.ولی،بايد نقش راستين اتيک را روشن کرد.تاآن زمان که اخالق اصول بنيادی زندگی انسان گردد،اهميت اين معضل برای جامعه باقی خواهد
ماند.
درک ازرابطه بين قدرت سياسی،قانون واخالق برای بحث ما درباره عروج اقتصاد سرمايه داری مهم هستند.درجامعه ای که مذهب و اخالق(حتی
قوانين فئودالی) بطورپراکنده مختل گرديده،ولی کامال زدوده نشده  ،مکان امنی برای سرمايه داری نخواهد گرديد.من طرفدارنگرش طبقات
اشرافيت سابق به مذهب واخالق نيستم،بلکه می گويم اتيک مذاهب بزرگ،سنت ها و تعاليم اخالقی با سيستمی نظير سرمايه داری
سازگارنيستند.ازاين گذشته،درحاليکه نفوذ قدرت سياسی برروی اخالق وموضوعات مذهبی محدود است،سقوط مذهب واخالق پايان قدرت سياسی
را نداخواهد داد.بحث ازاصالح مذهبی(،)Reformationقانون وفلسفه اخالقی درقرن شانزدهم وهفدهم به روشنی درارتباط با عروج سرمايه
داری اتفاق افتاد.
رفرميسم پروتستان،بحث ها وجنگ های متعاقب عوامل اصلی درجهت دهی به سرنوشت عصراروپای مدرن بودند.دراين خصوص،ماکس
وبر ،Max Weber،نکته بسيارمهمی راناديده گرفت؛پروتستانيسم زايش سرمايه داری را آسان کرد،فراترازاين ،درکل ضربه مهلکی به مذهب
واخالقيات ،بويژه مذهب کاتوليک،وارد کرد.من براين باورم که پروتستانيسم جامعه را بی دفاع گذاشت.من نه ازمذهب درکل ونه ازمذهب
کاتوليک دفاع می کنم.ولی،هرجاکه مذهب پروتستان ريشه کرد،سرمايه داری رونق يافت.بايد گفت،مذهب پروتستان بگونه ای همچون نقش اسب
تروجن ،Trojan Horse،برای سرمايه داری بازی کرد.
اما،فيلسوفان وانديشمندان اجتماعی بودند که هوشداراوليه عليه مشکالتی دادند که درنتيجه اصالح مذهب کاتوليک لويثن،Leviathan،جديد خلق
شد .اين به واقعيت نزديکتراست که فردريک نيچه،Fredric Nietzsche،آغازگرمقابله عليه مدرنيته سرمايه داری گرديد.حتی ،امروز اين نحله از
فيلسوفان بخاطر موضع ضد-سرمايه داری و تالش آنها برای آزادی جامعه وفرد مهم هستند.
جستار وتئوری قانون توسط فالسفه حقوقدان نظيرتامس هابس انگليسی(،Thomas Hobbes،)3111-3111و هوگو گروشسHugo ،
،Grotiusراه را برای لويثن جديددولت-سرمايه داری گشود 03.نتيجه غائی ظهوردولت-ملت بود که مآالبه فاشيسم منجرشد.اين شکلی ازدولت بود
که درآنچنان مقياسی متمرکزشد که تاريخ تاآن زمان شاهد نبوده است.تئوری قدرت يکپارچه دولت به اين معناست که تمام نيروهای اجتماعی به
جز دولت هيچ قدرتی نداشته و جامعه مستاصل وبدون ابزاردفاعی عليه ديو سرمايه داری رهاشد.خالصه،اين دوفيلسوف خبر خوش بيرحمی انسان
عليه انسان وقدرت انحصاری ومطلق دولت را به ارمغان آوردند.نگرش اين دوفيلسوف سياسی راه را بسوی سرمايه داری گشود.اگرتکرارکرده
باشم:انحصارقدرت معادل انحصاراقتصادی است.فيلسوف سياسی شهرفلورانس نيکوله ماکياولی)3111-3101(،Niccole Machiavelli،آشکارا
وپوست کنده وبدون اينکه خودراپشت الفاظی پنهان کرده باشد،گفت:اگرکسب پيروزی سياسی نيازداشت نبايد پابند به هيچ نرم اخالقی بود،بدين
ترتيب  ،ماکياولی قرنها پيش پرنسيپ الزم برای فاشيسم را نسخه پيچی کرد.
اميدوارم سوء تفاهم نشده باشد:من تالش برای اصالح مذهبی را نه رد ونه انتقاد می کنم.به باورمن،اصالح مذهبی نه يک باربلکه درصورت
امکان کرارا الزم است.من سال هاست می گويم که يک اصالح ژرفترو استمراری تراز مسيحيت دراسالم ضروری است.واضح است که چنين
کنشی نياز به ظرفيت وشخصيت دارد.ولی،اگرقراراست فراسوی استبداد خاورميانه برويم،چنين رفرمی اجتناب ناپذيرخواه بود.من برنامه ريزی
می کنم اين بحث وموضوعات مربوطه رادراثرجداگانه ای شروع کنم.
من دراينجا رنسانس و دوران روشنگری را تحليل نمی کنم.البته،مناسب نيست کلی گوئی کنم،بلکه ضروری است آن را واضح وگسترده بيان
کنم.دراينجا به اين مختصرکفايت می کنم که به همان اندازه کسانی بودند که عمدا راه را برروی سرمايه داری گشودند،افرادی هم بودند که تالش
کردند مانع تکوين سرمايه داری گردند.اين قابل فهم است که عناصرسرمايه داری اشتياق داشتند(باتکيه برقدرت مالی شان) مخالفان رادرخودادغام
کنند،بهمان اندازه قدرت سياسی عالقه داشت مخالفان را شکست دهد.ولی،البته،فيلسوفان بزرگ دوستار آزادی بودند که حتی عليرغم خطرسوزانده
شدن،و اصالح طلبانی نظيرگيوردانوبرونو، Giordano Bruno،وارازموس،Erasmus،هم چنين اتوپيست ها وطرفداران کمون گرائی شوق
خدمت به بشريت

داشتند00.

من تاکيد می کنم که دردوره های رنسانس،اصالح مذهب وروشنگری ،همچون پرده سينما تمام تمدن های گذشته بازگشته وزنده شدند.آنها خودرا
بيان کرده،تصويروملودی شدند.آنها مقدس وعامل شدند،جنگ وصلح کردند،پيروز وشکست خوردند .ولی،درپايان عناصرسرمايه داری که
درکنجی ازجامعه برای قرن هابه کمين نشسته بودند ازطريق استثمار،ادغام منش وروح آن دوره ازتاريخ با استفاده ازخشونت،پول وقدرت مادی
سيستم شان رابراريکه قدرت نشاندند،چرا که درآن زمان سازمانی خوب وقدرت مالی هنکفتی را آماده داشتند.
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