تاريخ اجتماعی تمدن ها و سرمايه داری
من درپی جوئی اين سئوال هستم :آيا اقتصاد سرمايه داری وشکل بندی اجتماعی آن يک ضرورت اجتماعی
وتاريخی است؟اين بخش ازدفاع من( دردادگاه حقوق بشراروپا،ازمراد)جواب به اين سئوال خواهد بود ،کوتاه
بگويم:نه ،سرمايه داری يک ضرورت تاريخی نيست.
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اشتباه بسيارجدی روايت مارکسی(ماترياليسم مبتذل)ماترياليسم تاريخی اين ادعاست که اقتصادسرمايه داری حقيقتا
ضرورت تاريخی است.حتی،بدترازاين ،اين حقيقت که مارکس روايت خطی تحول جامعه راپذيراشد.درواقع،مارکس
ايدآليسم هگل را درقالب ماترياليسم مطرح کرد.اين روايت معنائی غيراز برگرفته دست دوم ازايدآليسم هگل
نيست.برخالف مارکس،امانوئل کانت(،)4291-4081گرچه تاحدی با ترديد،تالش کرد ادعای قدرت ذهن
بامحوريت عين راچالش کرده وبر نقش اخالقيات به عنوان گزينه آزادی تاکيد کند.دررابطه بااخالقيات آزادی،حتی،
مارکس پشت سرامانوئل کانت قرارمی گيرد.گفتگو از مکاتب فکری جناح راست ليبرال چندان
مفيدنيست،چونکه،اينان سرمايه داری را نه تنها ضروری،بلکه،سخن پايان تاريخ می دانند.
اجازه بدهيد بيان کنم ايدئولوژی مثبت گرائی،Positivism،پيشرفت،خطرناکتراز تاريک انديشی مذهبی است.اگر
واقعيت سرمايه داری که برروايت مثبت گرائی استوارگرديده افشا وخنثی نگردد ،شانسی برای انتخاب چاره آزادی
وجودندارد .درحقيقت،تاريخ دوقرن سوسياليسم وسوسياليسم حقيقی نشان می دهد که تالش های جناح چپ فراتراز
بقای سرمايه داری گام به پيش برنداشت..سئوال اين نيست که تنها بدانيم کجا اشتباه کرديم.بلکه ،خود طرح سئوال
صحيح نبود.ازاين رو،به عناصردرست يا نادرست درون پارادايم توجه کردن نتيجه ای ندارد.نمی توان با روايت
خطی به جامعه نگريست ،وتمام شکل بندی های تاريخی را يکی بعدازديگری،همچون تحقق فرمان الهی مشاهده
کرد.حتی،بحث درباره نسبت دادن اراده نسبی به انسان ويا درکل به خدا دردوران قرون وسطی برنگرش مثبت گرا
،positivist،وماترياليستی برتری داشت.عاملی که موجب شکست مبارزاتی گرديد،تحت عنوان سوسياليسم پراتيک
شدند-اين طرح درنگرش به جامعه بود.
بروشنی،تعاريف من دربخش های پيشين اين نگرش را دنبال نکردند.مشاهده سرمايه داری به عنوان يک
فازضروری زيرنفوذ اين سيستم ،خواه به عمد و يا غيرعمد ابزاراين سيستم گرديد.اجازه بدهيد همينجا اظهارکنم
آنچه راکه درپايان اين تحليل خواهم گفت:سرمايه داری نمی تواند يک شکل بندی اجتماعی باشد.شايد،بعضی ها جدل
کنند که سرمايه داری تنها شکلبندی درچهارقرن گذشته برجهان فرمان رانده است.ولی،من به اين استدالل جواب می
دهم:حکومت کردن يک چيزاست وشکلبندی اجتماعی چيز ديگر.تاريخ شاهد سه شکلبندی و يا سه شيوه
اجتماعی:جامعه عشيرتی اوليه،دولت طبقاتی يا جامعه متمدن وجامعه دموکراتيک-کثرتگرا(حروف درشت
ازمراد) .نگرش خطی توسعه که شکلبندی های اجتماعی را برجامعه کمونی اوليه،برده داری،فئودالی،سرمايه داری
وسوسياليستی می نهد،بسياردگماتيک ،يا درحقيقت ايدآليستی وجبری است .مهمتراينکه،فرضيه شکلبندی اجتماعی
سه گانه من با شيوه خطی جايگزين يکی بعداز ديگری نمی شود.فرضيه من نزديک تربه سيستم چرخه ای که

عميقتر وگسترده ترمی يابد.من ايده نقش ديالکتيکی رامی پذيرم ،ولی،بايد به وضوح بيان کنم اين روايت که ازطريق
پيشرفت نهائی شکلبندی هاهمديگررا ازبين می برند،موافق نيستم.به باورمن،مدل تز،آنتی تزو سنتزابزارمنطقی است
برای توضيح اصول عملياتی کيهان.ازاينرو،مدلی ازديالکتيکی غنی است که هستی تنوع را قادرساخته ونياز به
روابط همزيستی ،Symbiotic،رابه رسميت به شناسد،بسيارنزديکتربه عمليات ديالکتيک طبيعت است و قدرت
توضيحی بيشتری دارد.
نبايدفراموش کردو پيوسته هوشياربود که،ازکوچک ترين ذره تا کليت کيهان،تمام هستی ها ازتناقضات تشکيل
گرديده،هم به خلقت و هم به روابط متقابل و تاثير دوجانبه آنها منجرمی شوند.خلقتی که اين چنين شکل می گيرد هم
محصول جمع عناصر جدا و هم کليتی متفاوت ازو بيشترازاجزای مشکله است.اين چنان خلقتی است که می توان
درتمام تغييرات وتوسعه مشاهده کرد.
جامعه يک هستی خارج ازاين شکل ازخلقت نيست.بلکه،خصوصيات مشابه دارد.سخن کوتاه،جامعه نيز پيوسته
مشکالت متضاد می آفريند.ازاين رو،درب شکلبندی های متفاوت را می گشايد که هم عناصرمشکله را دربرگرفته
وهم ازمجموع آنها فراترمی رود.اين مفهوم از تغييرديالکتيکی درپديداری جوامع ،آگاهی بيشتری درخصوص هستی
های کنکرت عرضه می کند.اتخاذ اين نگرش ديالکتيکی ممکن است به چنان بصيرتی دست يابد که بتوان
اندرتوان،پتانسيل ،انسان آزاد را فعال کرد.چنين نگرشی بسط آزادی انسان های مسئول را با تجسم جامعه درذهنيت
انسانها،مآال،تاثيرانسان های آزاد درجامعه،آزادی را به جامعه ارمغان خواهدداد.فراهم شدن فرصت برای آزادی،
بهترين اندرتوان و شانس برای برابری ودموکراتيزه کردن جامعه را ممکن می سازد.
من بايد تکرارکنم که وقتی درباره واقعيت ديناميسم سه گانه(دوران های سه گانه مشروح درباال،مراد) جامعه
صحبت می کنم،من کشف تازه ای را اعالم نمی کنم .تمام تالش من اين است که ديناميسم پيدايش کيهان رابرای
جامعه طراحی کنم.اگرازمن دليل ديناميسم سه گانه راسئوال کنيد،خواهم گفت دليل اش هستی يا بودن است.اگرهستی
نيز نيازبه پاسخ چرائی باشد ،در آنصورت سئوال درباره چرائی هستی ما به ميان می آيد.بهررو،حقيقت وجودداشتن
غيرقابل انکاراست.درنبود هستی،نيازی به چنين معضالت وسئواالت نخواهد بود.
اگرما هستی وبودن را به پذيريم،درآن صورت صحبت از سفرپيدايش معنامی دهد.تمام کسانی که در معنای زندگی
و بسط فکری غورمی کنند متوجه خواهند شد که شکلبندی ها سرچشمه تغييروتوسعه اند.بنابراين،مجموعه انبوهی
ازنوشته ها درخصوص مقوالت اسطوره شناسی،مذهب،فلسفه وعلم تحريرشده اند.روشن است که ما اين انباره
نوشته ها رانمی توانيم حاشاکنيم.همه اينهاتالش کردند به سئوال سفرپيدايش جواب دهند.درنهايت،بعضی
ازا سطوره،ديگران شيوه مذهبی راگزيدند،وقتی مشاهده شد اين ها کفايت نمی کنند،فلسفه وعلم به نجاتشان
آمدند.قصدهمه اين ها مشابه بود،ولی جوابشان نه.چرائی،شيوه وهدف سفرپيدايش پيوسته سئوال شدوهريک
ازمقوالت باالتالش کردند برابربا نظام خودشان جواب ارائه دهند.علم -جاه طلب ترازهمه نظام ها-بطورقابل
مالحظه ای ديناميسم سفرپيدايش سه گانه را توضيح داد.وقتی مکانيک های ماده-انرژی وذره-موج درسطح کوانتوم
بلحاظ نظری و آزمايشی ارزيابی شدند ،می توان ثابت کرد که شکل بندی جديدی که نتيجه اين شکلبندی هاست رگه

هائی از دوگانگی (جريان های ماده-انرژی و ذره-موج جهان شمولند).تزوآنتی تزدردرون سنتزبه بقايشان ادامه می
دهند،درحالی که،همزمان باهم تفاوت دارند.ممکن است تغييربه شکل پيشرفت ويا پسرفت بروزکند .بدين
ترتيب،روشن می گردد که اين خصلت ويژه ديناميسم های بنيادی هستی است.نيازی به اثبات مجددآن نيست.
اجازه بدهيد به خودمان بنگريم.بچه يک پدرومادرشباهت زيادی به والدين دارد،درحالی که فرزند جين ها ،Genes،
را حمل می کند،ولی همچنين متفاوت می گردد(يک فرايند بسياربطئی)،ويک هستی متفاوتی که معرف والدين می
شود.شايدما به اين به عنوان گوهر خلقت ابدی بنگريم.خلقت قادراست بدين طريق درجنگ بقا پيروز شود.اما جنگ
برای بقاچيست؟ .چگونه فرد زنده می ماند .برای زنده ماندن فردبايدبقايش را از طريق تغييرحفظ
کند.چرا؟شايددرصدداثبات وجود خوداست،تا بتواند ازطريق تغييردرالوهيت جالل وشکوه هستی بنگرد!
معضل درهمين جاست:درحاليکه،مامی توانستيم به يک منطق منسجم ،ازطريق مشاهده هستی هائی که دردسترس
ماهستند،نائل شويم ،چراماازاين حقيقت اساسی دورشديم؟اگرقرار است ما گره اين معضل رابازکنيم،درآنصورت
بايد به موضوع اساسی عطف توجه کنيم.
من دارم از چنبره روايت ها،استتارها و نقاب ها سخن می گويم که خودشان راازبدو تولد دور خصلت ويژه کنش
های پديده اجتماعی پيچيده اند.چرا،زندگی مشارکتی،Communality،نيازبه چنين نقاب ها وتغييرقيافه
هاداشت؟چرا،هوش بواسطه اين توسعه به جنبه های عاطفی ،Emotional،و تحليلی  ،Analytical،تقسيم
شدند؟کارآمدی اين ها چيست؟اگرما به جواب صحيح نائل شويم،شايدما بتوانيم تعبير مشارکتی مان راآنچنان که هست
وياآن راچنان که دوست داريم تغييردهيم.خصلت بشراين است که هرچيزی را تعبير کرده وآنرا به طريقی
تغييردهد.هرچه آرزو و تعبير(ياتفکر،درک و تقاضا) بيشترمطابق با ديناميک های خلقت باشد،شکل جديد بهتر
شانس رشد خواهد داشت.ولی،هرچه بيشتر به بيراهه روند،خطر دگماتيزم يا وخامت زندگی مشارکتی کالن
ترخواهد شد.گسترش هوش عاطفی و تحليلی بواسطه چنين معضالتی است.من بايد اين بخش را که بيشترتعبيرفلسفی
دارد،پايان دهم.من درجلدسوم جامعه شناسی رهائی برروی آن تمرکزخواهم کرد.زندگی مشارکتی
بنامˮعشيره“،Clan،يک هستی ايستا نبود.باآغاز تحول شامپانزه ها،primates،به نوع انسان هسته جامعه عشيرتی
پديدار شد.معضل پايه ای عشيره حفظ بقايش بود.عموما،نخستين مشکل هرجامعه ای حفظ بقای زندگی ودفاع عليه
تهديد دشمنان است.يک چنين تهديدی برجوامع بشری درزمان ها ومکان های متفاوت رخ داده است.زمانی ممکن
است پدافند درشکل دفاع ازخود درمقابل خطرات گوناگون باشد وازاينرو،اززندگی خود دفاع کند.درمواقع
ديگراگربوم زيست مثبت باشد وهستی هائی باشند که اجازه زندگی مسالمت آميزتامين کند،توسعه به پيش شتاب می
يابد.درچنين شرائطی،نوع انسان،عشيره يا جامعه با فرهنگ مادی وغير مادی غنامی يابد.اگربخواهيم به شيوه های
مفاهيم جامعه شناسی معاصردر تضادˮما وآنها“را توضيح دهيم،درآن صورت عليه تهديد خطرآنها از خود دفاع می
کنيم.درمورديکه آنها راشکست بدهيم رشد خواهيم کرد،يا اگرما وآنها به تعادل رسيديم،بقايمان را حفظ کرده
،ولی،ممکن است رشدما کندگردد .اگر،آنها شکست خوردند،بسته به حد شکست شان،بخشی يا کال ازبين خواهند
رفت.در حالت دوم،آنها ديگر نه يک هستی زنده ،بلکه به شيئی هستی ما تبديل خواهند شد.درآن صورت،دسته بندی

های بدشکل و ياپست شکل می گيرند .کنکرت تربگوئيم جامعه،درسطح شکل گيری بسيار ساده پيوسته عليه شرائط
بوم زيست،برای اينکه طعمه حيوانات نگردد ،مبارزه کرده و خودش را عليه بيماری ها و سوء تغذيه حفظ
کند.درحاليکه ،خطرات اوراتهديد می کنند،برعکس،شرائط مطلوب منجربه پيشرفت می شود.اين ماجرا که عمدتا
درآفريقا و يک ميليون سال آخردرآسيا واروپاروی دادند،تاحدی درنکات بنيادی توضيح داده شده است.چنين جوامع
مشارکتی اوليه حول مادر-زن ،بواسطه پراتيک جامعه اشتراکی و درحد کمتری به نفوذ نقش خصائل بيولوژيک،
شکل گرفت ويا تجميع يافت.پسوندزنانگی ساختارزبان های اوليه اين راتائيد می کنند.نبايد خصوصات مادر محوری
جامعه را ناديده گرفت.اين واجداهميت است که مادر-زن را به عنوان ˮمديريت“ بواسطه تجارب اش و پرورش
کودکان کانون قدرت طبيعی مشاهده کرد.دراسکان های اوليه جاذبه و موقعيت محوری زن پيوسته فزون می
شد.نسبت پدری يک رابطه اجتماعی است که بسياربعد پديدارشد،جامعه برای زمان درازی چنين مفهومی را نمی
شناخت.مفهوم نسبت پدر ی با پدرساالری بعداز ظهورپديده های ميراث وسيستم مالکيت بروزکرد 08.مفاهيم مکان
وابستگی يا تعلق خاطر ونسبت دائی خيلی پيشترهويداشدند.نيازهای مادی ازطريق جمع آوری گياهان مفيدو به
مقدارکمتری ازشکارفراهم می شد.عضو عشيره بودن مهمترين تامين امنيت بود،برای اينکه،اگرفردی ازعشيره
اخراج می شد،به احتمال زيادازبين ميرفت.ازاين رو،واقع بينی است که عشيره،Clan،را به عنوان هسته اجتماعی
معتبرمشاهده کرد.اين شکل اوليه اجتماعی بود.
من پيوسته تاکيدمی کنم که بعدازمراحل دراز رشد،وبنابه شرائط مناسب جغرافيائی (سيستم کوهستانی تراس
زاگروس)،انتقال به دوره جامعه نوسنگی،Neolithic،ميسرشد.اين مرحله را می توان اوج جامعه ای بربنياد مادری
وظهوراندرتوان توليد مازاد ديد.علوم اجتماعی اغلب اين نظم را سيستم کمونی اوليه،يا عصرسنگی قديم
ونوناميدند.ولی،من براين باورم که بسياربامعنی خواهد بود اين دوران را جامعه ای بربنياد مادری اسم گذاشت ،اين
دوران شامل مراحلی بود.اين دوران تقريبا نوونه درصد کل جامعه بشری را دربرمی گيرد.نبايد اين دوران را کم
گرفت.مشکل نيست به اين استنتاج رسيدکه مرد قدرتمند ومکارکه اغلب بيکاردر کناری به کمين نشسته بودبه سبب
موفقيت در راس شکار شروع به دست انداختن به انباشت توليد مازاد وديگرارزش های فرهنگی درقلب جامعه
کمونی بربنياد مادری گرديد.
من به دفعات تکرارکرده ام که جامعه پدرساالری اغلب ازشيمن،Shaman،ازفرد بزرگ سال باتجربه وفرمانده
نظامی تشکيل گرديد .شايد معقول باشد نمونه نخستين جامعه جديد دردرون جامعه کمونی بربنياد مادری
راجستجوکرد.منظوراز جامعه جديدبه معنی وضعيتی است که سازه اوليه سلسه مراتبی دردرون عشيره پديدارمی
شود.زمانی که سلسه مراتبی موجب شکلبندی های طبقاتی وبه نوعی از سازمان دولت تغييرکند،تقسيم دائمی
درجامعه به کمال می رسد.جامعه ای که با طبقه و دولت خو گرفت به روشنی کيفی تغييرکرده است.ديناميسم پايه ای
چنين تغييری ديگرمازاد توليد اجتماعی را به عنوان هديه مشاهده نکرد(پيشترچنين بود،مراد) و به کاال متحول ومی
شد مبادله ودربازارخريدوفروش گردد.وقتيکه عوامل سه گانه بازار،شهروتجارت (حروف درشت ازمراد)اجزای
دائمی درون جامعه گرديد،سير به سوی دولت وشکلبندی طبقاتی شتاب می يابد.چگونه چنين رويدادی درزمان ها

ومکان های مختلف رخ دادند،من دراينجا آنرامفصال شرح نمی دهم.اين جامعه جديد به عنوان جامعه طبقاتی ،جامعه
شهری،جامعه دولتی ،جامعه برده داری ،فئودالی و سرمايه داری درجامعه شناسی های مختلف مطالعه شده
است.طبقه،شهريت سازی و دولت مداری خصوصيات روشن دائمی هستند و چون تمدن لقبی به اين دوران ها داده
شده است،شايد مناسب باشد آنرا ˮجامعه متمدن“ويا به اختصار ˮتمدن“ ناميد.
شايد متوجه شويد که ما تمدن را نه درمعنای تعالی يا پيشرفت،بلکه نزول وسرکوب اخالقيات جامعه تصورمی
کنيم.جامعه متمدن درمقايسه با ارزش های بنياد-مادری کمونی کهن،يعنی ادراک اخالقی ،به معنای انحطاط کالن
است.اين رابطه بابرجستگی دريکی ازقديمی ترين زبانی که ما می شناسيم  ،زبان سومر بيان شده است.کلمه
امارقی،Amargi،به معنی ˮآزادی“ است و همچنين به ˮطبيعت ومادر رجعت دارد“.يک چنين هماهنگی بين
مادروطبيعت قابل توجه ويک مفهوم صحيحی است .بااستفاده از کلمه آمارگی،جامعه سومری که تازه با جامعه
شهرنشين،Civilized،آشنامی شد می خواست احساس دلتنگی اش برای جامعه پيشين کمونی مبتنی بر مادررا بيان
کند،که هنوزازآن جامعه زياد دورنشده بود.آگاهی از اولين تجربه آموزنده است تا بدانيم چه اتفاقی درجامعه اصلی
سومررخ داد.
تعادل رابطه بين زن ومرد به ضررزن روبه وخامت گرائيد.اين تغييررامی توان بخوبی دراولين تالش برای
نگارش حماسه ی گفتگوبين اينانا(،Inanna،الهه حامی اوروک)وانکی(،Enki،خدای اريدو)،Eriu،ديد.اين حماسه
پيش ازحماسه گيل گمش،Epic of Gilgamesh،نوشته شده است ،مبارزه بين نظم يا جامعه مبتنی برمادروجامعه
سلسله مراتبی پدرساالری(جامعه انتقالی به تمدن) راتصويرمی کند.کامال روشن است که اين فرايند بی نهايت
غيرعادالنه وپرازمبارزه بوده است .بعضی بحث ها وداده های تاريخی اشاره دارندکه شايد دموکراسی بدوی
درمراحل اوليه جامعه سومری موجودبود.مجلس کهن ساالن هنوزبه نظم مردساالری تبديل نشده بود ودراينجا بحث
های بسيارزنده به نوعی از دموکراسی اشاره دارد.مفاهيمی چونان فرمان الهی(درحقيقت يک اصل يک جانبه نظم
استبداد-نظامی منشاءاش مردنقابدار،نظيرمردقدرتمندومکاربوده است)هنوزساخته نشده بود .درحقيقت،شيوه مکالمه
درحماسه اينانابسيارزنده وتمام آنچه درجامعه رخ داده بود -بی عدالتی ها وزوروخشونت برزنان،انباشت آنها و بچه
ها را تصويرمی کند.اگرداده های بيشتری دردسترس بودند،بسيارمحتمل است که ما متوجه می شديم همچنين يک
دوره انتقالی دموکراسی نيزوجود داشته است-چنان دموکراسی که ازدموکراسی(برده داری و دموکراسی طبقاتی
)شهرکشورآتن برتربوده است.
مامی توانيم بلحاظ نظری تصورکنيم که انتقال از جامعه مادرساالری يا مبتنی برمادربه جامعه متمدن وجامعه
دموکراتيک دردرون يک ديگرتشکيل شدند.بحث های تند درمجالس اوليه کهن ساالن نخستين بازتاب های دوران
انتقال صدای پاهای جامعه دموکراتيک هستند.درخالل اين مرحله انتقال،ما درتمام جوامع شاهد تضادهای مشابه
جامعه دموکراتيک باجامعه متمدن و يا کنگرت وساده تربگوئيم تضاد دولت بادموکراسی هستيم.هرجا دولت است
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وجوددارد .دموکراسی نه گونه ای ازدولت است ونه صحيح است بگوئيم دولت شقی از دموکراسی است.واقعا مهم
است که درخصوص رابطه بين دولت ودموکراسی هوشياربود.
اين تضاد موضوع ديگری است که باگذشت زمان ها تحريف شد.آيا ،آنچه ازبطن جامعه کهن پديدارشد،دموکراسی
بود؟اين پرسش منجربه مباحث گسترده ومخدوشی گرديد.اين حقيقت که دموکراسی ودولت دردرون همديگررخ
دادند،داللت برمبارزه،کشمکش درخالل اين فرايندگرديد.بهترين نمونه ،بحث ومبارزه برای جمهوری دموکراتيک
درتقابل با سلطنت دردرون اسالم بود.منشورمدينه ،پيش نويس اش توسط دمحم پيغمبرتهيه شد بسيار به پيش نويس
قرارداد اجتماعی شباهت د اشت که ژان ژاک روسوتهيه کرد.اين را می توان بروشنی درقرآن واحاديث دنبال
کرد 04.بهررو،اشرافيت قبيله ای،بويژه ساختارسلسله مراتبی قبيله قريش،خواستند سامان سلطنتی همسان رم شرقی يا
ساسانی تاسيس کنند .پيشتراختالف نظردرزمان حيات دمحم بروزکرد.درحقيقت،می توان اختالف را به طريق ديگری
بين مکه ومدينه تعبيرکرد،اينکه نظم جديد جمهوری(به عربی جمهورييه به معنای ˮدموکراسی مردمی“
است)ياسلطنتی(نظام سلطنتی موروثی،انتقال قدرت ازپدربه پسر)را برگزيد.به محض اينکه دمحمدرسال 048ميالدی
ازمکه به مدينه فرارکرد،مناقشه شروع شد .وبعدها،اختالف منجربه کشته شدن علی در کوفه(اختالف نظرهمچنانی
وبا تشابه تندتردرکوفه در428کيلومتری بغداد شعله ورشد.منظورع ا،کشته شدن حسين ابن علی است،مراد)گرديد
ودرسال  004ميالدی باپيروزی جناح سلطنت طلب معاويه اختالف نظر پنجاه ساله به سرانجام رسيد.درآن
زمان،نظم سلسله مراتبی بسيارقوی اجازه فرصتی برای شکوفائی جمهوری يا حتی دموکراسی اوليه،Primitive،
نداد.من براين باورم که يک مطالعه جامعه شناسانه از اسالم بااين رويکردنتايج جالبی عرضه خواهد کرد.يک نمونه
برجسته تاريخی ديگرمورد امپراطوری هخامنشی است.بعدازگفتگوی درازواختالف نظرها،ميراث کنفدراليسم مادها
به امپراطوری چرخيد .نقش تعيين کننده دراين رويدادرا دودمان هخامنشی بازی کردند.نشانگرهای زيادی
وجوددارند که به دوره پرتنش ومقاومت کاهنان( 008-098پيش ازميالد ) ماد اشاره دارند.دراين خصوص،داستان
کمبوجيه يک مورد قابل توجه است 09.تاسيس کنفدراليسم مادمثالی از نمونه دموکراسی ابتدائی درآن زمان بود.تاريخ
هرودوت روايت های جالبی دراين رابطه ارائه می دهد.نمونه معروف ديگر دموکراسی شهر-کشورآتن بود.جنگ
هائی که اسپارت،پارس ومقدونيه،Macedonia،عليه شهر-کشورآتن راه انداختند بازتاب مبارزه ای بود برای
تاسيس دموکراسی ويا امپراطوری سلطنتی.گرچه دموکراسی آتن ابتدائی و طبقاتی بود ،هميشه اختالف ومبارزه
برای اين بوده است که جامعه بايد دموکراتيک گردد ويا جامعه ای متمدن .کشمکش دررم برسرجمهوری يا
امپراطوری نشان می دهد که شخصيت های مهمی مانند جوليوس سيزردراين منازعه سرشان را ازدست
دادند،تناقضات شديدی رانشان دهد .می توان مثال های زيادی را برشمرد،انقالب فرانسه وهم چنين انقالب روسيه
رامی توان توضيح داد تا درک وتوجه ما از موضوع فزون گردد.
انقالب فرانسه عليه سلطنت استبدائی درسال  4202رخ داد ومنجربه تاسيس جمهوری(يک جامعه دموکراتيک
راديکال) گرديد.انقالب فرانسه يک دوره پرتشنج و توام باخشونت معروف به تروررا طی کرد 00.سپس دور قدرت

سه گانه ،Triumvirate،با دوره امپراطوری ناپلئون دنبال شد 01.تابه امروز ،پنج جمهوری اعالم شده و هنوز
جمهوری ششم موردبحث است.
انقالب بزرگ روسيه بادموکراسی راديکال،دوره شوراها ،پديدارگرديد.
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ولی ،شوراها درديکتاتوری انقالبی

شرکت کردند،و طی دوره زمامداری استالين ديکتاتوری دائمی شد.درسال 988،4202مين سالگرد انقالب فرانسه
دوباره موضوع دموکراسی بيرون زد.هنوزفرانسه درآرزوی دموکراسی است.تاکنون صدها چنين نمونه هائی
دردوران سرمايه داری مدرن تجربه شده اند.
من اين نمونه های مختصررا برای روشن کردن شبکه روابط بين تمدن ودموکراسی وفضای متناقض طوفانی
منتج ازاين شبکه راارائه دادم.
نکته مهم ديگری که نيازبه تعمق دارد اين است که هم دو ازجوامع جديد می خواهند قدرت سياسی را برفراز جامعه
کمونی يا مشارکتی سامان دهند.هنوزجامعه کمونی،هرچند به عنوان بقايای گذشته ،دردرون بافت جوامع به هستی
اش ادامه می دهد .همچنانکه پيشتر شرح داده شد،جامعه کمونی يا مشارکتی يک ˮسلول مادری“ اجتناب
ناپذيرجامعه است ،نبايد دراستمراروجود آن شک کرد .تازمانی که نوع بشربه زندگی اش ادامه دهد ،نبايد
دراستمراربودش آن شک کرد.به عنوان سلول ،مادر نقش پرورش وترميم ساختار بدن را،زمانی که ضروری است
،بازسازی می کند،جامعه کمونی مبتنی برمادربه هستی اش درتمام جوامع با اين خصلت دوگانه ادامه می
دهد.درجوامع دموکراتيک ومتمدنی که ازساختارهای جامعه مشارکتی مبتنی برمادرمتولد شدند،عليرغم تناقض
وتنش وزمانی فضای آشتی ،جامعه مشارکتی نه ازبين رفته ونه ازبين خواهد رفت.من آگاهانه واغلب اين را تاکيدمی
کنم،ولی اين تاکيدرا به دالئل مهمی تکرارکرده وشرح نتايج پراهميت آنراادامه خواهم داد.
من پيوسته اختالف بين جامعه دموکراتيک با جامعه متمدن،Civilized،اشاره می کنم.بااين وصف ،امکان سازش
را نمی توان نايده گرفت.برعکس،سازش ضروری است يا اينکه بايستی ضروری باشد .دليل اصلی برای ادامه
هستی آنها برحسب درک ديالکتيک که متفاوت هاهمديگرراازبين نبرند،به اين معناست که يکی نمی تواند بدون
ديگری وجودداشته باشد.امکان هستی يکی تنها ازطريق وجود ديگری است.همچنانکه پيشتراشاره کردم،پديداری
هردو از جوامع دموکراتيک ومتمدن ازدرون جامعه مشارکتی مادرپديدارمی شوند.عموما دموکراسی برپايه اکثريت
اليه های پائين جامعه متکی است که عمدتا بخش سلسله مراتب باالی جامعه بر آنها اجحاف کرده،سرکوب و
استثمار می کنند،وحال آنکه تمدن عموما بربنياد بخشی ازاليه باالی جامعه قراردارد که درپی
سرکوب،استثماروهژمونی ايدئولوژيک است .ترديدی نيست که هيچ کدام کامال نه ازهمديگر ونه از جامعه کمونی
مادری منفک جدانيستند.گرچه آنها درهم تنيده شده اند،ولی تفاوت های مشخصی دارند.
دراين لحظه،نيازاست کالدرک خودمان ازمفهوم جامعه رابازبينی کرده وپيوسته آنرا مدنظرداشته باشيم.جوامع را
بايستی مجموع کل طبقات(شامل صدها گروه های فرعی وميليون ها خانواده درهر طبقه)؛تمام کاميونيتی هائی که
هنوز درخطر تقسيم طبقاتی نيستند وياعليه تقسيم طبقاتی درابعاد جهانی يا درواحدهای محلی
(مذهبی،اقتصادی،قومی،فراکشوری،آشوب وبی نظمی )با تنش ،آرامش ،مناقشه،همبستگی وشبکه روابط گوناگون و

تضادها مقاومت می کنند،درک کرد.جوامع رانبايد به عنوان يک هستی بی همتا،بلکه مجموع کاملی ازهزاران
وهزار نمونه های بی نظير يک کليت مشاهده کرد.دربين اين پيچيدگی عظيم ،اگردموکراسی و دولت به تعادلی
رسيدند ،يک نظم اجتماعی نزديک به صلح وآرامش را می توان خلق کرد.صلح نهائی مشروط به اين است که دولت
دولت نباشد.درحاليکه بلحاظ نظری اينرا می توان تصورکرد در عمل ماازآن بسياردوريم.
تنها يک دوره طوالنی زندگی دموکراتيک که کل جامعه،حتی دولت ،رافراگيرد می تواند به صلح مطلق نائل
شود.دراين لحظه ازتاريخ ما تنها می توانيم ازصلح برحسب دوران بدون زدوخورد برپايه توازی بين نيروهای
درگير،يعنی بين دولت ودموکراسی صحبت کنيم.اگردموکراسی کامال دردولت جذب گردد،درآنصورت جنبه های
آشوب وناآرامی غلبه خواهندکرد،همچنانکه تجارب بسياری از کشور ها نشان داده اند.اگردولت خودرا پيوسته به
جامعه تحميل کند ،درآنصورت سيستم های استبدادی به قدرت رسيده و درشرائط تاريخی کنونی بازمنجر به آشوب
وبی نظمی خواهد شد.متمدن شدن ،همچنين فرايند تاريخی ناميدن ،برای پنج قرن گذشته استمرار
کرده،درمقابل،دموکراسی فرصت محدودتری داشته است .اما،اکثريت غالب جامعه هميشه درانتظاردموکراسی بوده
وبرای آن مبارزه کرده اند.شايد ،بعداز سال های سال دولت ودموکراسی درشکل ديگری به عنوان يک مقوله درهم
طنيده به حياتشان ادامه دهند.
چالش امروز به همان اندازه ايکه دموکراسی را ازدولت جدا کرد،تعيين و تدوين مقرراتی است که مطابق آن بدون
آنکه يکی ديگری را نفی کند،درهمزيستی زندگی کنند.شايد تدوين قانون اساسی جديدی ضروری باشد.ادعای کنونی
که دولت و دموکراسی درهم طنيده شده اندفريبکارانه است.به راحتی دولت ودموکراسی نواقص شان را پنهان می
کنند .درغياب حل اين موضوع نمی توان بحث منسجم درباره دولت و دموکراسی پيش برد.دردومدرنترين
انقالبات،انقالبات فرانسه وروسيه بجای اينکه بحث دموکراسی ودولت راروشن کرده و بهبود بخشند آنرا پيچيده تر
کردند.به نظر من نياز ضروری برای مقوله تئوری سياسی وجود دارد ،حداقل تعيين و تعريف شود که درب دولت
به روی دموکراسی باز است،دولت دموکراسی واقعی را ممنوع نمی کند،يا خودرابه عنوان نمونه دموکراسی
مشاهده نکند .بهمان سياق،بايد دموکراسی را آنچنان تعريف کرد که دولت رانفی نکند،يعنی دموکراسی سريع خودش
را به دولت متحول نکند،وپيوسته دولت را به عنوان مانع نه ديده وآنرا نابود نکند.بی شک يک نياز حقيقی برای
کارتئوريک وجود داردکه به جنبه های پيچيده تجارب عملی تجربه شده تاکنونی جواب دهد.به باورمن اين نياز
وجود دارد وحقيقتا امکان داردشيوه هائی از دولت ودموکراسی پديدارگردند که تعارض کمتری باهم داشته
وباروری هريک ازآنها بهين گردد.ازاين طريق است که ما می توانيم امکان نيکوترين شيوه سياست ورزی
ضروری را ايجاد کنيم.دولت های کنونی اساسا دموکراسی را به رسميت نمی شناسند.دولت ها بی اندازه بزرگند
ودموکراسی کاريکاتوری از دولت،بی نهايت ناهنجار و ناکارآمد.شکی نيست،که اين معضل اساسی فلسفه سياسی
و پراکسيس است.من درجلد بعد،جامعه شناسی آزادی ،بطورمبسوط دراين موضوعات غورخواهم کرد.
من آگاهم طرحی يا پارادايمی،يک چهارچوب نظری ،ارائه می دهم که بسيار متفاوت تراز پارادايم های سنت های
ليبرالی وسوسياليستی است.من تالش خواهم کرد چهارچوب مختصرباال را عميقا توضيح دهم ،تا جوابی به اين

سئوال بدهم که سرمايه داری را ˮبه عنوان يک شکل بندی اجتماعی“ کجا قرارداد .من به روشنی سرمايه داری را
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
ساختن يک تصوير روشن،مابايستی مهم تراز ازهرچيزی تالش کنيم شبکه روابطی را که اقتصاد سرمايه داری نام
دارد درکليت جامعه متمدن،Civilized،بنگريم.اين اهميت وافی دارد که فهميد سرمايه داری چيزی نيست
مگراقتصاد مبادله (ياکاالئی)که برروابط رقابت بازارمبتنی است .ازطريق تصاحب انحصاری با استفاده از اوج
وحضيض قيمت و تفاوت قيمت درنواحی مختلف خودش را تثبيت می کند.ازاين تعريف ،بايستی دريافت که سرمايه
داری بخشی(اوجاالن واژه بخش را بجای شکل بندی اجتماعی می گذارد-مراد) نيست که ارزش مبادله توليد می
کند.چرا که توليد ارزش مبادله جزء ناچيزی ازحيات اقتصاد عمومی سرمايه داری رامی سازد.ولی،بواسطه
موقعيت استراتژيک اش،اين جزء ناچيزتعيين کننده هستی اقتصاد سرمايه داری راتعريف می کند.مقاديرکالنی از
ارزش مبادله انباشت شده دراختيار عده بسيارقليلی،آنهارا درموقعيت قدرت برترقرارداده واين اقليت ناچيزمی
تواندعرضه وتقاضا راماهرانه کنترل کند.درگذشته،حتی دولت ها دارای چنين قدرت واتوريته ای نبودند.
ما درک کمی درباره پديداری اين گونه ازسلطه داريم،ولی شيوه کارائی آن بستگی به رشد پيوسته داشته واثر گذاری
اين رشد درجامعه عظيم ترو ويرانگرترازتولد خود سرمايه داری است.سرمايه داری را انقالبی ناميدن خيانت به
جامعه(خطاب عبداله اوجاالن هم ايدئولوگ های سرمايه داری وهم مارکس،مراد) ،بويژه جامعه تاريخی و
دموکراتيک ،است!
چه زمانی علم اقتصاد سياسی خواهد پذيرفت که رشد سرمايه (قانون بدنام سود که سياستمداران آنرا بااستناد به
تقدس واژه قانون بزک وبرجسته می کنند)چيزی نيست مگردزدی وغارت را الپوشانی کردن؟تنها سبب تصاحب
برقدرت و جنگ اساس شده است .چرا من مرد قوی وحيله گررا سرمايه دارنمی نامم؟تنها به اين علت که تصاحب
اش عموما برقدرت وجنگ بناشده است.جنگ يعنی کمين کردن:نياز نيست لباس قانون،مذهب يا چيزديگری به
پوشی.ولی،نيازاست به اقتصاد سرما يه داری پاداش بدهيد.رابطه پيشين دولت-اقتصاد برتصرف قهری بستگی
داشت؛قانون تلميحی،ضمنی ،وسنت سلسله مراتبی غارت کردن را به عنوان حق ذاتی اجازه می داد-مرد قوی
ومحيل می رفت که به شکل دولت عروج کند.اين جاست که اقتصادسرمايه داری با دولت کالسيک تفاوت دارد.اين
چنين نيست که دولت و اقتصاد سرمايه داری باهم مناقشه دارند،بلکه به اين سبب که سطح توسعه جامعه متمدن
غارت آشکاررااجازه نميدهد،برای اينکه چنين غارتی ديگرمولد نيست.درحقيقت،ازلحظه ای که دولت های برده
داری وفئودالی سيرنزول بارآوری توليد راطی کردند،سرمايه داری قدم به پيش گذاشت وازاين فرصت استفاده کرد
وبرچسب ˮنظام اقتصاد جديد روی خود گذاشت“.
دولت برده داری انحصاری دوران عهد عتيق بسياربارآوربود،همچنان که امروز می توان ازگورهای فراعنه
مصروبقايای شهرهای رم-يونان مشاهده کرد.درآن زمان بخش سرمايه داری وجودداشت،ولی محدودبود.بارآوری
انحصاردولتی به بخش سرمايه داری چندان ميدان نمی داد .وقتی که نظم کار برده داری بارآوری راازدست

داد،سامان کارفئودالی فراگيرگرديد.چرا،جامعه برده داری بارآوری اش را ازدست داد؟دراينجا موضوع بحث
نيست.ولی،اجازه دهيد تنها بگويم که بواسطه نگاه برده داری به زندگی و برده ،مشکل تسخيرپيوسته سرزمين های
جديدبرای دستيابی قهری به برده ،ساختار بسيارپرهزينه امپراطوری ومبارزات زياد برای آزادی ودموکراسی و
شورش ها درداخل وبيرون ازدولت برده داری.
سيستم قانونمداری استثمارگری که برپايه آن جامعه متمدن (عمدتا خاورميانه اسالمی واروپای مسيحی) بوجود
آمد،ازجوامع به ارث رسيده ازسومرتا تمدن های رم-يونان ومصر تفاوت داشت.دوتمدن مبتنی برمذهب پوشش
بسيارقوی قانونمداری عرضه کردند،چون سرف ها و دهقانان بيش ازبرده ها زبان گفتن داشتند،جامعه متمدن
توانست واقعا خودش رابازسازی کند.اولين سه قرن مسيحيت(وقتی که خودرا به عنوان وجدان جامعه معرفی
کردند)،و مبارزه اسالم برای برابری وآزادی (درپوشش مبارزه بين اديان)،بدين ترتيب تالش های عمومی و
پژوهش برای جامعه دموکراتيک ،نقش غالب درتجديد تمدن و مداراگری بيشترگرديد.ولی،تا آنجائيکه به اين مرحله
نائل شد ،به يمن تاثيربقايای جوامع کهن مشار کتی وازسوی ديگر ،تحليل قبايل و برده ها ومقاومت وشورش فقرا
بودند ونه آنچنانکه نظريه پردازان تمدن ادعاکردند بواسطه لياقت تمدن ويا توسعه شرافتمندانه.
ابزارهای جديد قانونمداری اعمال فشارواستثماررااحيا کردند،ومتقابال به تجديد ابزارهای پايه ای طبقاتی
وشهرودولت گرديدند.درفضای جديد سرف -لرد،شهر-بازارودولت-رعيت ،عناصرسرمايه داری به سهولت توسعه
کردند.ازچين تا اقيانوس اطلس،شهرهاحول بازارشکوفاشدند وبه توليد کاالئی وهمچنين بسط وتعميق مبادله کمک
کردند.به علت تفاوت قيمت بين بازارهاسود انحصارات تجاری سرسام آورزياد گرديد.برای اولين بار،توازنی بين
نفوذشهر وروستا ايجادشد(پيش ازعروج سرمايه داری ،موازنه به نفع توليد روستائی بود،مراد).به نوعی،تمدن
اسالمی تمدن تجاری بودوبه عنوان کارگزارتجارت بين آسيای دورو اروپا عمل می کرد.تمدن اسالمی تمام آنچيزی
که برحسب مادی ،وفرهنگ غيرمادی برای تجارت ضروری بود،فراهم کرد.ابزارهای اساسی ديگرتمدن اززمان
عهدعتيق تامين شده بودند.اعراب ويهودی هانقش برجسته ای دراين انتقال ايفا کردند-تغييربا رمی ها ويونانی ها
شروع شد وتوسط محققين عرب،يهودی،پيشه وران و تجارتکميل شدند.
مهمترين کاستی تمدن خاورميانه ناتوانی بخش سرمايه داری درفراتررفتن ازمحدوده شهروايفای نقش
درسراسرقلمروقدرت بود:به اين دليل بودکه چرا تمدن خاورميانه نتوانست به آن هدفی دست يابد که شهرهای لندن
وآمرستردام رسيدند.اين عدم توفيق عمدتان بخاطر قدرت مرکزی خودکامه تر ازرژيم های مستبد اروپا بود.چين
وهندوستان حتی قدرت هائی متمرکزتر،ناموزون ترومستبدترازقدرت های خاورميانه داشتند.اين کاستی های
حاکميت بامهاجرت قبايل ترک و فتوحات چنگيزخان واميرتيمورلنگ تقويت واستمراريافت.ولی،ژاپن(يک استثنا
درآسيا ،مراد)مشابه اروپا با يک ساختارنيمه فئودالی باقی ماند.بدين ترتيب،بافرارسيدن قرن شانزدهم ،تمدن های
قديمی آسيائی بضاعتی برای اتخاذ جهت گيری نوين نداشتند.ازاين رو،اگرقرار بوداتفاق جديدی رخ دهد،اروپا چنين
شانسی راداشت.ازاين رو،اروپای تقريبا شبه جزيره درگوشه غربی آسيا آزمايشگاه جديد تمدن گرديد.

وقتيکه تمدن کهن به اروپا رسيد ،وپيش ازاينکه تجارت وبخش سرمايه داری باتمدن پديدارشود ،اين ناحيه شهرهای

تازه تاسيس وبی تجربه وفئوداليسم قوام نيافته و بی تحرک داشت.اروپای آنزمان را به سختی می توان تمدن ناميد-
مسيحت واکسن اخالقی را تا پايان قرن دهم نمايندگی کرد.اگردراروپا تمدنی مشابه تمدن قديم خاورميانه وجود
داشت،توسعه تمدن سرمايه داری دراروپاقطعی نبود،به اين دليل که تمدن های جديد تنها می توانند درزمين
بکرپديدارشوند.مشکالت نگهداری سيستم قديم و تجربه نو(فئوداليسم) خالئی ايجاد کردکه اجازه داد نيروی سوم
بربقيه فائق آيد.اگر،برای مثال عرب های اسپانيا،عثمانی های بالکان ويا قبايل متعددی که ازجنوب سيبری(آخرين
اش قبايل مغول) می توانستند يک امپراطوری به سبک گذشته دراروپا تاسيس کننددرآنصورت فرايند تاريخ چه می
شد؟پس شانس فاکتورمهمی برای اروپا شد.
اگربخواهيم فاکتورهائی را که منجربه پيدائی بخش سرمايه داری وخصلت هژمونی اش دراروپا را توضيح
دهيم،گمانی زنی ها جايگاه مهمی دارند.اکنون بايد روشن شده باشدکه بخش سرمايه داری يک مرحله اجتناب
ناپذيرتوسعه تمدن نبوده است(حروف درشت ازمراد)،بلکه،پيدايش بخش سرمايه داری حاصل ترکيبی از تاثيرات
حوادث بوده است.با پناه بردن درشکاف ها وحواشی تمدن های قديم ،سرمايه داری خودش را فوق وعليه
بازارتاسيس کرد.ازطريق تعبيه کردن بازی های مالی،با استفاده از تجارت درمسافت های دورو غارت استعماری
توانست ثروت هنکفتی به چنگ آورد.وقتی که سرمايه داری عروج کرد،اين گروه از تجارکالن سوداگرازفرصت
استفاده کرده و سلطه شان را ابتدا از طريق دوشهرعادی دراروپا وسپس دنيا گسترش دادند.
اين گروه سوداگران محافظه کارفاقد خالقيت راستين و ايده های مبتکرانه ،تنها لياقت شان ساختن پول با پول
بود.تنها حوزه اجتماعی که مدبروکاردان بودند سودبردن از قحطی ،جنگ وبهره بردن ازتفاوت قيمت ها درنواحی
مختلف دنيا بود تا پول کالن به جيب زنند.اين اولين معرفی تمدن به پول،بازار،شهر،تجارت ويا حتی بانک واوراق
سپرده نبود،اين ابزارهزاران سال پيش اختراع شده بودند.احيای تمدن درآسمان آبی اتفاق نيافتاد،وزنه فاکتورپول
درتاريخ تمدن دنيا(نه درتاريخ مبارزات جامعه عليه تمدن!)زمينه را برای اين مهيا کرد.ولی،موجب تغييراساسی
درگوهرتمدن نگرديد.
خصلت جالب توجه اروپادرابتدای قرن شانزدهم اين بودکه پول اين قدرت را کسب کرد که برهمه چيز غلبه
کند.درحقيقت،پول آقای واقعی و فرمانروا شد،هرکسی پول داشت صاحب قدرت گرديد.دليل اصلی پشت اين رشد
وحشتناک کاالئی گری ،گسترش شهريت وبازار بود.هيچ امپراطوری يا فرمانروائی و حتی قدرتهای قديم
آسياياامپراطورهای رم قدرت حاکميت شان را کال برپايه پول نساختند.اگرآنها درهرجائی ازدنيا ثروتی
داشتند،فورااين ثروت را به کاخشان انتقال می دادند .ولی،دراروپای قرن شانزدهم،وقتيکه بخش سرمايه داری يکی
بعدازديگری موفقيت را کسب کرد ،پادشاهان به گدائی وام سراغشان رفتند.قدرت پول وارد فازجديدی شد.برای
اولين بار،قدرت سياسی جلوپول زانوزد.پول آنچنان قدرتی بهم زدکه توانست قدرت سياسی کسب کند.گفته ناپلئون
ازپول عمال اظهارنظرش به وضع موجود بود.

نخست،بخش سرمايه داری نه درتوليد ونه يا حتی درمقياس کوچک درتجارت نقشی نداشت.بخش سرمايه داری ايده
تازه ای به روابط اقتصادی ارائه نداد ونه چيز خالقی به کاالئی شدن ومبادله وارد کرد،اين ها برای هزاران سال
وجودداشتند.ازاينرو،تنها مهارتش دراين بود که کشف کرد چگونه ازقدرت پول استفاده کند.وفراموش نکنيم که اين
تجاراستادانه راه ها،شهرها،کشورها،بازارها و هرجائی که پول بيشتری می شد درآورد بومی کشيدند،اينها
متخصص شبکه هائی گرديندکه ازطريق آنها پول وکاالها توزيع می شدند.
اين اشتباه خواهد بود،اگرفکرکنيم اروپا بواسطه مهارت اين گروه ازتجار زيرسلطه پول درآمد .حقايقی را که ما
بررسی کرديم نشان می دهد که نقش اين تجار درتوسعه تمدن جزئی بوده است.برای اينکه وجود پول وبازارمنشاء
ظهور بخش اقتصاد سرمايه داری گردد ،اجتناب ناپذيرنبود .درحقيقت ،تمدن های آسياهم قدرت پول وهم بازاررا
خيلی زودترازاروپاداشتند؛اگرانگيزه رابطه مستقيم بين اين فاکتور ها و اقتصادسرمايه داری وجودداشت،می بايستی
سرمايه داری درآسيا بوجودمی آمد.پيروزی سرمايه داری را نمی توان به دانش،هنر،مذهب ويافلسفه نسبت
داد.؛برعکس،اين نظام ها  ،Disciplines،هميشه به سرمايه داری مظنون بودند و مخالف آن.
موردی راکه من هميشه سعی کردم يادآورشوم:اينکه چه قدرتی که دراختيارزنان بودبه دست مردها افتاد،که چندان
مولد ياخالق نبودند؟چرا زنان اينقدربيچاره شدند و اسيردست مردها؟البته،جوابش دراستفاده اززوربود.زمانی که
مردها هم موقعيت رهبری درفاميل-عشيره،وهم اقتصادرااززنان تصاحب کردند،اسارت وحشتناک زنان اجتناب
ناپذيرگرديد.به زن القا کردند ديگرخودش نباشد .درحقيقت ،زن خانه دار اسيرمرد قوی شد،رويدادی بس
هولناک.مقايسه تصاحب ظالمانه موقعيت زنان باقدرتی که پول به عنوان سرمايه برکل جامعه سلطه يافت
،بسيارآموزنده است.
پذيرش اقتدارفرمانروائی پول،همچنين تقبل اين است که پول ديگريک پديده اقتصادی نيست .فرناندل برودل
تاريخدان برجسته چقدربجا گفت:سرمايه داری ضد-بازارهست وازاينروضداقتصاد،حتی اقتصادنيست.عقيده ای که
من خودم را با اين نظرسهيم می بينم.سرمايه داری همه چيزرا دراقتصاد خفه می کند،دشمن سوگند خورده اقتصادی
است.اجازه بدهيد تکرارکنم سرمايه داری اقتصاد نيست،بلکه،دشمن قسم خورده اقتصادی است.من بعدا اين موضوع
را به تفصيل بحث خواهم کرد.آيا بخش مالی اقتصاد است؟بخش مالی جهانی چطور،Global Finance،؟فجايع
محيط زيست؟آيا بيکاری مشکل سرمايه داری است؟آيا بانک ها،سپرده های بانکی،مبادله و نرخ بهره
اقتصادهستند؟توليد برای محظ هدف سود ،همچون سرطان رشد می کند،اقتصادهست؟ما می توانيم فهرست سئواالت
را اضافه کنيم،ولی ،تنها يک جواب برای تمام اين سئواالت وجود دارد:نه .پول-سرمايه چيزی بيش ازمستمسک
برای کسب قدرت نيستند.نه شکل های جديد اقتصادی،نه شکل بندی های جامعه سرمايه داری،يا حتی يک تمدن
سرمايه داری ازطريق کالهبرداری های پول-سرمايه بوجود نيامدند.باژگونه،بخش سرمايه داری جامعه را
تسخيرکرد:يک کنش بی سابقه درتاريخ.اين تنها تصرف قدرت اقتصادی نبود،بلکه،تمام قدرت فرهنگی،ازجمله

سياسی،نظامی،مذهبی ،اخالقی،فلسفی،هنری،انباشت مادی تاريخی وقدرت غيرمادری رابه چنگ آورد.سرمايه
داری پيشرفته ترين هژمونی وقدرت درتاريخ است.اگرشما چهارقرن گذشته عصرسرمايه داری را تحقيق کنيد،آيا

شما می توانيد يک سلول تنها يا بافتی را پيدا کنيد که ازآن جامعه باشد وسرمايه داری آنرازيرهژمونی اش
نگرفته،،يا قدرت اش را برروی آن نساخته است؟
انتونی گيدنس،Anthony Giddens،جامعه شناس محيل نگليسی ازسه گسل مدرنيته،يعنی شيوه توليد سرمايه
داری،دولت-ملت وصنعت صحبت می کند00.تعريف وی ازمدرنيته برپايه اين سه گسل به نظر می رسد واقع بينانه
است.ولی،وی قطعا بايدمتوجه شودکه آنچه وی انجام می دهد مرحله جديدی را برای نجات سرمايه داری
درکشورش تئوريزه می کند:تالش ديگری برای ابدی ساختن سرمايه داری.بدين ترتيب،جائيکه جناح راست
ليبراليسم پايان تاريخ رااعالم می کند،ليبراليسم چپ تاريخ سرمايه داری راابدی می کند.ازاينرو،يک
بارديگر،درآخرين هجوم جهانی اش سرمايه داری درصداست به جامعه حقنه کند که برای هميشه باقی خواهد ماند.
درقسمت بعد،من مقوله ی مدرنيته راارزيابی خواهم کرد،من تحليلم ازسرمايه داری را،بويژه برحسب دولت-ملت
وصنعت ادامه خواهم داد.من سعی خواهم کرد پايه های قدرت سرمايه داری رارهگيری کنم.من نشان خواهم
دادچگونه هدف سرمايه داری ازهمان اول کسب قدرت جهانی بود،سرمايه داری از دولت-ملت وصنعت گرائی
استفاده کرد وبا بهره گيری ازترکيب شيوه های گوناگون تشر يحی دراين هدف موفق گرديد.اولين وظيفه اين
لويتن،Leviathan،شکستن شيوه های موجودتوضيحی بودندتا درک آنها را مشکل کند-توضيح پراکنده شرحی است
ناقص.شايد متد من غيرعادی بنمايد ،ولی،من براين باورم که اين متد تحليلی درست وازاين رو به دانش روابط
اجتماعی کمک خواهد کرد .عنوان فرعی آن ˮ،منزل واقعی“،الهام بخش ازشرح فرناند برودل به عنوان حوزه ضد
بازار،جائيکه دزدان پرسه زده وقانون جنگل درآنجا حکم می راند 02.اين توصيف تصاويرکاخ های زيرزمينی را به
خاطرمی آورد که انکی ،Enki،خدای سومرو هادس ،Hades،خدای يونان بازی های قدرتشان را درپرده نامرعی
کنش می کردند.ولی ،شاهان وخدايان سرمايه داری نيازنمی بينند بازی های قدرت شان را به پوشانند ،شاه برهنه
درکاخ،خدای بدون نقاب وپول فرمانده کل عنوان فرعی مناسبی هستند.

پانويس نويسنده
 -92وقتی نقش متقابل بخش سرمايه داری رابرحسب پراتيک اش درشکل دادن به جامعه تحليل کنم،من به سئوال شکل بندی های اجتماعی کنکرت
ترنگاه خواهم کرد.
-08بنياد ثروت ومالکيت خصوصی اساسا موجب عروج جوامع پدساالری گرديد.بجای اينکه ثروت به نسل بعدی فرزندان انتقال يابد،ملک وثروت
ازشاخه پدری منتقل شد.برای اينکه وارث مشروع ياحقيقی تضمين شود،رابطه جنسی زن می بايستی کنترل می شد.
 -04حديث گفته ای است که به دمحم و به بخشی ازسنت مسلمانان نسبت داده می شود.
ˮ-09برابربا هردوت تاريخدان يونانی کمبوجيه با تعبيرنادرست خوابی به اين معناکه برادرش سمرديس ،Smerdis ،عليه او توطئه کرده بودوی را
پنهانی کشت.کاهنی بانام سمرديس وشبيه برادرکمبوجيه،وانمود کرد سمرديس واقعی است ،پادشاه شد،.کمبوجيه آشفته زود سواراسب اش شدتا به
عجله به کاخ برگشته وبااقراربرکشتن برادرش،سمرديس تقلبی را فاش کند.ولی،تصادفا باخنجررانش رازخمی کرد ومرد.درضمن،يکی اززنان
سمرديس قالبی کشف کردکه وی گوش ندارد(گوش های سمرديس قالبی راچندی پيش با تنبيه بريده بودند)اورا لوداد.هفت نجيب زاده سمرديس
قالبی راکشتندوبرای تخت پادشاهی باهم مسابقه دادند:هريک ازتوطئه گران اسب شان را به مکانی آرودند،برنامه اين بود زمانی که آفتاب باال

رفت،اسب هرکسی زودتر شيهه کشد،صاحب اش مسابقه را می برد .داريوش با نيرنگ مسابقه را برد.بيشترتاريخدانان شک دارند که کمبوجيه
سمرديس واقعی را کشت و کاهنان اطراف اش را سرنگون کرد“.
ايين موريس،Ian Morris،چراغرب فرمانروائی می کند:الگوهای تاريخ واينکه آنها چه موضوعاتی رادرباره آينده آشکارمی کنند(لندن:کتاب های
پروفايل.912،)9848،
-00دوران ترورکه باکشتاروسيع ˮدشمنان انقالب“ معروف شد،زمان بين 0سپتامبر4220تا  90جوالی 4221رافرا گيرفت.
-01مخالفان دوره ترورماکسميلين روبسپير،لوئيز سنت-جانزوکوثن ،Couthon،ادعاکردند،اين ها يک ترايومويرت (،triumvirate،رژيم ائتالفی
ازسه نفر)غيررسمی تشکيل داده بودند،عليه هرسه نفردرکودتای ترميدور،Thermidor،استفاده شد.
-00ساويت تحت اللفظی به معنای ˮشورا“،يک گروه منتخب نماينده ها.درسالهای اوليه قرن بيستم ساويت مترادف شوراهای متمايل به سوسياليستی
کارگران،دهقانان وسربازان درانقالب  4280پديدارشد.
-00انتونی گيدنز،عواقب مدرنيته(پالو ،Palo،آلتو:،Alto،انتشارات دانشگاه استمفورد).
-02فرناند برودل،تمدن وسرمايه داری:قرن پانزدهم تا قرن هيجدهم،جلداول(.نيويورک:هارپرو رو،Harper &Row،
کتاب بيانيه ای برای تمدن دموکراتيک جلددوم،دست نوشته های زندان،عبداله اوجاالن جلددوم صص 480-499
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