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  سيستم های منطقه ای پيشين
  و 

 

  سيستم سرمایه داری
  

  کيوان. ب: برگردان. سميرامين: از
  
  

نخستين سيستم جهانی است که ) اروپا(     دنيای مدرن تصويری از تاريخ عمومی بدست می دهد که طبق آن سرمايه داری 
 است که اين عقيدة مبتذل واقعيت را به غايت اين. کم ترين چيزی که در اين باره می توان گفت. جهان را متحد کرده است

در واقع جامعه های پيشين در . به گمان من چنين عقيده ای محصول نمونه وار اروپا مرکز انگاری مسلط است. ساده می کند
ت در رقاب) و شايد حتی سيستم جهانی(قرن شانزده به هيچ وجه از يکديگر جدا نبودند، بلکه درون سيستم های منطقه ای 

در عين حال، . کم بهادادن به اين واقعيت محکوم کردن خود به در نيافتن پويايی دگرگونی درون اين جامعه ها است. بودند
از اين رو، من نسبت به .  ميالدی است۱۵۰۰معتقدم که سرمايه داری نمايشگر گسستی کيفی در تاريخ عمومی مقارن سال

م جهانی سرمايه داری از عنصرهای پيش از سرمايه داری که در جامعه های لزوم متمايز کردن ساختار يکپارچه شده سيست
- پيشين و گاه در زمان های بسيار قديم ديده می شود، اصرار می ورزم و به همين دليل روی ويژگی اختالف مرکزها 

  .درنگ می کنمهای خاص سرمايه داری جهانی که به طور کيفی با شکل های پيشين قطب بندی تفاوت دارند،  پيرامون
  
  ويژگی متفاوت سرمايه داری و شکل های پيشين اجتماعی  - ۱  

  
رقيق کردن . بايد در نظر گرفته شود) مارکس(     به عقيده من، اين جا سهم مسلم مفهوم تئوريک شيوة توليد سرمايه داری 

 مالکيت خصوصی  وسايل توليد که شيوة توليد سرمايه داری بر. به روشن کردن مسايل کمک نمی کند) به سبک امروز(آن 
و بر اين ) نسبت به پيشه وری و ابزار آن(هستند و به نوبة خود بر سطح رشد باالترين نيروهای مولد ) ماشين ها(محصول کار 

پس بازار تعميم . اساس بر تقسيم جامعه به دو طبقه اساسی و نيز بر تحول کار اجتماعی به کار آزاد مزدبگيری داللت دارد
عمل می کنند و به نيروهايی تبديل ) »رقابت«(فته سرمايه داری چارچوبی را تشکيل می دهد که در آن قوانين اقتصاد يا

بی خويشتنی اقتصادگرايانه و سلطه اقتصاد جلوة بارز آن : شوند که کارکرد آنها مستقل از اراده و خواست افراد است می
  .هستند

برعکس همه جامعه های تحول يافته پيش از . وران مدرن بر اين اصول متکی نبودند     هيچ يک از جامعه های پيشين تا د
 اين واقعيت اساسی کيفی را Tributaireمن ضمن توصيف آنها به جامعه های خراجی .  سرشتی همانند داشتند۱۶قرن 

ربوط بود، مستقيماً از دهقانان با وسايل معلومی که به سازمان سلسله مراتب قدرت م) فرآورده ها(تصريح می کنم که مازاد 
از اين رو، باز توليد ). قدرت منبع ثروت بود، حال آنکه در سرمايه داری قدرت عکس آن عمل می کند(برداشت می شد 

و اين بر (  سياسی دولت بود تا سازمان قدرت را پوشيده نگاهدارد و آن را توجيه کند -سيستم نيازمند سلطه ايدئولوژيک 
ژی اقتصادگرايانه سرمايه داری است که استثمار را پوشيده نگاهميدارد و بدين وسيله آن را در برابر وضوح خالف ايدئولو

  ).نسبی روابط سياسی که شرط پيدايش دمکراسی مدرن است، توجيه می کند
ری های اساسی      پس از موضع گيری در برابر برخی بحث های ماترياليسم تاريخی فکر می کنم که اين جا ذکر نتيجه گي

تنها به اين خاطر که اين نتيجه گيری ها بر عقايد و نظرهايم درباره مسئله سرشت سيستم يا : من در اين باره مفيد است
  .سيستم های پيش از مدرن فرمانرواست
ی ناگزير  تلقی برده برداری به عنوان مرحله ا- الف: يعنی بطور مشخص» پنج مرحله«     من روايت موسوم به مارکسيستی 

 تلقی فئوداليسم به عنوان مرحله ای ناگزير که - بکه همه جامعه ها برای گذار به مرحله باالتر از آن عبور کرده اند، 
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دقيق تر . را مردود می دانم» دوراه«من همچنين روايت موسوم به مارکسيستی . جانشين بردگی شده است را رد کرده ام
دورنمای ايجاد سرمايه داری را  ترسيم می کند و راه )  فئوداليسم-برده داری (» اروپايی «بگويم، من اين تلقی را که فقط راه

من اين دو . محکوم به بن بست است و خود توانايی تحول را ندارد، بی اعتبار می دانم) فرض شيوة توليد آسيايی(» آسيايی« 
ه ام و از اين رو، به پيشنهادهای جايگزينم طبقه و ملت تفسير ماترياليسم تاريخی را محصول اروپا مرکز انگاری توصيف کرد

  .گردم  باز می
اين پيشنهاد به . نوع همبودی و نوع خراجی را پيشنهاد کرده ام» دو نوع شيوة توليد«     روی اين اصل، من توالی ناگزير 

گسست کيفی تسلط ارگان  آخرين آن در تاريخ، -الف . برجسته کردن دو گسست کيفی در تحول عمومی مبادرت می کند
بازار تعميم يافته و (در مرحلة خراجی، تسلط ارگان اقتصادی ) دولت به عالوه ايدئولوژي، متافيزيک( ايدئولوژيک - سياسی 

 پيش از گسست کيفی، فقدان دولت و ايدئولوژی همانند در مرحله -ب . در مرحلة سرمايه داری) ايدئولوژي اقتصادگرايانه
عالوه بر اين، اين پيشنهاد .  متافيزيک در مرحلة خراجی- ايدئولوژيک -رت اجتماعی در شکل دولتی همبودی، تبلور قد

مرحلة خراجی »  پيرامونی- مرکزی «مستلزم شناخت شکل های مختلف هر دو مرحله و مخصوصاً نيازمند تعريف شکل های 
  .است که دقيقاً فئوداليسم را در شکل خراجی پيرامونی توصيف می کند

شيوة توليد در معنايی که مفهوم شيوة توليد در » يک«    به عقيدة برخی ها، شکل هايی که من آنها را خراجی ناميده ام  
» دردسر«اگر اين موضوع . من دربارة اين بحث به مارکس شناسی رجوع نمی کنم. مارکسيسم ايجاب می کند، نيست

  .تعويض کنم» جامعه خراجی« با اصطالح وسيع تر را» شيوة توليد خراجی«آفريند، آماده ام اصطالح  می
به عالوه، بر اساس مفهوم آفرينی . ارحج است» قوانين عام«     البته، پيشنهادهای من در چارچوبی قرار دارد که پژوهش 

د، وانگهی دار» اوليه سرمايه داری«آنها به سرمايه داری داللت بر رشد عناصر » گذار«پيشنهادی من، متکی بر همان داليل، 
در عصر ما جريانی که بيشتر مورد توجه است، معتقد به نفی هر نوع پژوهش قوانين عام است و بر عکس به برجسته کردن 

من اين سمتگيری معرفت شناسانه را محصول اروپا انگاری می دانم که . راههای گوناگون تحول عالقه دارد» ناگزير«ويژگی 
  .غرب می پردازد» برتری«قبل از هر چيز به توجيه 

  
  
  ويژگی جهانی شدن سرمايه داری   -۲ 

  
     درک من از جهانی شدن سرمايه داری اينست که تحوالتی که بر سيستم در کليت آن فرمانرواست، چارچوبی را ترسيم 

-خارجی عوامل «به عبارت ديگر، اين ديدگاه سيستمی به تمايز . های محلی در آن انجام می گيرند»انطباق«می کند که 
آيا به روشن .  در مقياس سيستم جهانی داخلی محسوب می شوند عواملجنبة نسبی می دهد؛ زيرا همه نوع» عوامل داخلی

جدا ) بورژوايی و حتی مارکسيستی(کردن اين مطلب نياز است که اين ديدگاه متدولوژيک ما را از جريان های فرمانروا 
يا » توسعه يافته«(هومی جنبة قطعی دارند که ويژگی های هر شکل بندی ملی کند که در نظر آنها عوامل درونی در مف می

  را مثالً در توسعة سرمايه داری حفظ کنند؟» نامساعد«يا » مساعد» «درونی«بطور اساسی اين عوامل ) »کم توسعه«
قانون (ری زير سلطه اقتصاد      وانگهی، تحليل من، که آن را مسلم می انگارم، بر تمايز کيفی ميان جامعه های سرمايه دا

  . ايدئولوژيک استوار است- و جامعه های پيشين زير سلطه سياسی ) ارزش
فرمانروا بر سرمايه داری فرا » قانون ارزش«معاصر، که ما را به تفسير دربارة ) سرمايه داری(      ميان سيستم جهانی 

من نظرم را قبالً دربارة آنچه که آن را . اساسی وجود داردتفاوت ) منطقه ای و خراجی(خواند و همة سيستم های پيشين  می
بطور کلی، قانون ارزش به بازار يکپارچه فرآورده های کار اجتماعی . ناميده ام، بيان کرده ام» قانون ارزش جهانی شده«

موجب . عمل می کندپس قانون ارزش در فضايی که . نياز دارد) که در اين صورت به کاالها تبديل می شوند(سرمايه و کار 
به شکل مزد يا به شکل اجرت توليد کننده خرده ( گرايش به يگانه شدن قيمت های کاالهای همانند و اجرت کار و سرمايه 

البته، قانون . اين ارزش با واقعيت تجربی در شکل بندی های سرمايه داری مرکزی کامالً مطابقت دارد. می گردد) پای کااليی
يعنی تجارِت فرآورده ها و گردش . مقياس جهانی سرمايه داری بر مبنای بازار دم بريده عمل می کندارزش جهانی شده در 

پس قانون ارزش جهانی شده به يگانه کردن قيمت . های سرمايه را يکپارچه می کند، آما نيروی کار را از آن حذف می کند
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ن به غايت گسترده تر از حجم توزيع بهره وری هاست، های کاالها و نه به يگانگی مزدهای کار، که حجم توزيع جهانی آ
  .گرايش دارد

     قدرت قطب بندی که به وسيلة قانون ارزش جهانی شده نمودار می گردد، از حيث کمی و کيفی و بنا بر فضايی که بر 
) منطقه ای(ی باگرايش هايی که محدود به قطب بندی در درون سيستم های خراج) سراسر سياره(اساس آن عمل می کند 
  .است، وجه مشترک ندارد

اين گسست بر .      در اين چارچوب گسست کيفی که سرمايه داری نمايشگر آن است، اعتبار کامل خود را حفظ می کند
از .  ايدئولوژيک می شود- اساس يک زيرورويی بنيادی نمودار می گردد و بر اثر آن سلطه اقتصادی جانشين سلطه سياسی 

م جهانی سرمايه داری بطور کيفی با همة سيستم های پيشين که ناگزير منطقه ای بودند، تفاوت دارد؛ اگر چه اين رو، سيست
  .سيستم های پيشين توانسته بودند روابط معين تنگاتنگی با يکديگر برقرار کنند

ری سخن گفت که در آن  وقت از تنها می توان از عناصر اوليه سرمايه دا.      تا زمانی که اين زيرورويی انجام نيافته بود
از اين رو، من به فايدة بينش تئوريکی که گسست کيفی را حذف کرده و آن را با . منطق مسلط خراجی پيروی می کردند

فرضاً ابدی ناپديد می » سيستم جهانی«مجموع عناصر همگونی در می آميزد که منشاء آن درگذشتة بسيار دور تاريخ يک 
  .گردد، اعتقاد ندارم

اما ضمن شناخت اين واقعيت و نماياندن اهميت .      پس نمی توان به اهميت گسست کيفی سرمايه داری کم بها داد
ديگر نمی توان . محدود تاريخی آن بايد به دريدن پوشش مقدسی همت گماشت که ايدئولوژی بورژوايی بر تن آن کرده است

مساوی با آزادی و دمکراسی و غيره ) »بازار«امروز ( که سرمايه داری به اين معادله های ساده و نويد دهنده دل خوش داشت
 برای تئوری مارکسيستی از خود بيگانگی اقتصادگرايانه جای Karl Polanyi  کارل پوالنیمن بسهم خود مانند . است

 ها و سرشت خود مترادف با مرکزی قايلم، از اين رو، هم آوا با او از آن نتيجه می گيرم که سرمايه داری بنا بر اين واقعيت
رهايی از قيد از خود بيگانگی به ايده آل سوسياليسم باز می گردد؛ ايده آل با . آزادی نيست، بلکه مترادف با ستم است

  .اهميتی که می کوشند آن را از درون تهی سازند
ايه داری نمايشگر آن است و      انتقاد از اروپا مرکز انگاری به هيچ وجه به معنی نفی شناخت گسست کيفی که سرم

را بر نمی انگيزد که » ابراز ندامتی«اين امر . آغاز نهاد، نيست) ولو نسبی و از لحاظ تاريخی محدود(پيشرفتی که اين سيستم 
با اينهمه، اين انتقاد بر تضادهايی درنگ دراد که عصر سرمايه . بر حسب آن غربيها از توصيف اين  ابداع اروپايی روبرتابند

اين سيستم جهان را فتح کرد، اما آن را همگون نساخت، بلکه تا آنجا که ممکن بود آن را بشکل . اری ايجاد کرده استد
اين سيستم در صورتی می تواند فراتر برود که به نياز جهان گرايی که آغاز . برپايه اين واقعيت. عجيبی قطب بندی کرده است

بجای جهان گرايی دم :   مطرح کرده ام، گفته اماروپا مرکز انگارینتقادی که من در کوتاه سخن، در ا: نهاده بود، پاسخ گويد
بريدة اقتصاد سرمايه داری، ناگزير اروپا مرکزی، بايد چشم انداز جهان گرايی واقعی سوسياليسم ضرور و ممکن جانشين 

  .باشد» ستايشگر اختالف« نطور که می گويند به عبارت ديگر، انتقاد از اروپا مرکز انگاری نمی تواند گذشته گرا و آ. گردد
  
  )۱۵۰۰ - ۱۸۰۰(گذار مرکانتيليستی در اروپا    -۳         
  

يعنی زمانی که .      سيستم جهانی شکل نسبتاً تازة سرمايه داری نيست که تنها به ثلث سوم قرن نوزده بازگردد
برعکس . شکل گرفت و تقسيم استعماری جهان انجام يافت) بنا به مفهومی که لنين به اين اصطالح داد( » امپرياليسم«

گوييم که اين ُ بعد جهانی بيان خود را از منشاء می يابد و در خالل مرحله های متوالی رشد خود همچون ويژگی پايدار  می
 شکل گرفت، تاريخ در اروپا) رنسانس(با قبول اين مطلب که عناصر اساسی سرمايه داری از آغاز نوزايی . سيستم باقی می ماند

 تاريخ زايش همزمان سرمايه داری و سيستم جهانی سرمايه داری، به مثابه دو پديدة جدايی - آغاز گشايش آمريکا -  ۱۴۹۲
  . ناپذير، خواهد بود
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 چيست؟ توصيف های متفاوتی مطرح شده است که مبتنی بر قاعده های سياسی  ۱۵۰۰ - ۱۸۰۰» گذار«     پس ماهيت 
البته  .هستند)  ٢مرکانتيليسم( يا مبتنی بر ماهيت اقتصاد خود) »عصر سلطنت های مستبد«يا » ١نظام قديم «(ُمسلط اروپا 

در مقايسه با مالک هايی که شيوة توليد سرمايه داری را تعريف می کنند، جامعه های مرکانتيليستی اروپای آتالنتيک و 
آنچه اين جا آن را رديابی می کنيم فقط تجمع شمار . می کنندامتداد آن بطرف مرکز و شرق قاره فقط مسئله را مطرح 

 توسعة نمايان عرصة مبادالت -  الف: معينی از عناصر مقدم بر تبلور شيوة توليد سرمايه داری است که عمدتاً عبارتند از
صی و رعايت اين  تثبيت شکل های ُ مدرن مالکيت خصو- ب. کااليی که بر بخش ممتازی از توليد کشاورزی مسلط می گردد

با اينهمه، واقعيت اين است که ). در کشاورزی و پيشه وری( توسعة نمايان کار آزاد مزدبری -  پ. ها بر اساس قانون شکل
يعنی زير (را به عنوان شکل اصلی توليد تحميل نکرده بود و اقتصاد بيشتر سوداگری » کارخانه«رشد نيروهای مولد هنوز 

  .ود تا سرمايه داریب» مبادله«، »تجارت«سلطة 
 تکميلی انجام دوبررسی» نتيجه گيری«من دربارة اين . است» گذار«     پس تقريباً به وضوح، مسئله عبارت از شکل های 

  :دهم می
توصيف ) Protocapilatisme(» سرمايه داری آغازين«شکل های مورد بحث که برخی ها آن را :      بررسی نخست

ما اين عناصر را در قرن های گذشته نيز .  بوجود نيامده اند۱۴۹۲بطور معجزآسا و شتابان از ) البته، چرا نه؟(اند   کرده
، مخصوصاً در گرداگرد مديترانه از زمان های بسيار دور، بويژه در شهرهای ايتاليايی و »منطقه«آنها در . کنيم  مشاهده می

 ۱۳۵۰ قرارداد، نه ۱۴۹۲را » گذار به سرمايه داری«يد آغاز پس چرا با.  اسالمی ديده می شوند-آنسوی دريا در منطقه عربی 
 –عربی (در اروپا سخن گفت و ساير جامعه ها » گذار به سرمايه داری« و عقب تر از آن؟ و چرا فقط بايد از آغاز ۹۰۰يا 

ل گذار به سرمايه در آنها وجود داشت، جامعه های در حا» سرمايه داری آغازين«را که اين عناصر ) اسالمی، چينی و غيره
تحول مداوم سيستم موجود از زمان «را ترک نکنيم و انديشة » گذار«داری توصيف نکرد؟ چرا در چنين وضعيتی انديشة 

   از دوران بسيار قديم در آن وجود داشته است؟»های دور را جانشين آن نسازيم که عناصر سرمايه داری آغازين
بطور استثناء توسعة عناصر مهم سرمايه داری آغازين را شتاب می دهد، تا حدی که مستعمره کردن آمريکا :      بررسی دوم

بر . اما تا آن زمان چنين نبود. زير سلطه اين عناصر بوده است) م. ۱۵۰۰ -  ۱۸۰۰(سيستم اجتماعی سه قرن مورد بحث 
) فئودالی در اروپای قرون وسطی(عکس، اجزاء سرمايه داری آغازين جامعه در محيطی که زير سلطه روابط اجتماعی خراجی 

  .است، متراکم باقی می ماند
را تشکيل نمی داد؟ » سيستم سرمايه داری آغازين«شبکه متراکم شهرهای ايتاليايی )  اروپا- مديترانه (     آيا در منطقة 

اما آيا می . تندبدون شک  اين جا شکل های سرمايه داری آغازين درسطح سازماندهی اجتماعی و سياسی شهرها تسلط داش
را از عالم مسيحی قرون وسطی ) و غيره  Hans هانسو جاهای ديگر مثالً در جنوب آلمان شهرهای (توان شهرهای ايتاليايی 

حقوق مرسوم، پراکندگی قدرت ها، انحصار : جدا کرد؟ با اينهمه اين مجموعه با دنباله های آن در زمينه سياسی و ايدئولوژيک
  .ره زير سلطة زندگی روستايی فئودالی باقی می ماندفرهنگی، کليسا و غي

سرمايه داری «     در اين مفهوم، بنظر من مسئله اساسی اين است که تمامی موقعيت را برای تحول سيستم سياسی اروپای 
ه سوق تحولی که پراکندگی فئودالی قدرت قرون وسطايی را به تمرکز سلطنت مطلق.  قايل شويم۱۸ تا ۱۶از قرن » آغازين

. اين ويژگی اروپايی بر جسته و نمايان است. دهد و دقيقاً در اين جا موجب تسريع رشد سرمايه داری آغازين می گردد می
دولت . را مالحظه نمی کنيم» پراکندگی فئودالی« اسالمی معادل چنين - چونکه مثالً ما در چين يا در منطقة عربی 

جامعة فئودالی نسبت می » پيرامونی«من اين ويژگی اروپايی را به خصلت . است» سرمايه داری آغازين«مقدم بر ) متمرکز(
دهم که محصول پيوند شکل بندی خراجی مديترانه ای با گروه هنوز وسيعاً عقب مانده مرحلة همبودی 

Communautaire) است) اروپای بربرها.  
نيازمند روابط دولت با عناصر مختلف تشکيل دهندة  دولت به شکل سلطنت مطلقه از آغاز - ديررس -      بنابراين، ظهور 

دولت خراجی . جامعه بود و اين متفاوت با روابطی بود که مناسبات دولت خراجی مرکزی را با اين عناصر تنظيم می نمود
                                                 

مترجم .  گفته می شود۱۸۷۹ نظام قديم، به نظام پيش از انقالب -۱  

۲- Mercantilisme  
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برعکس، دولت سلطنت مطلقه روی ويرانه های . مرکزی با طبقه خراجی که خارج از آن موجوديت نداشت، در می آميزد
بورژوازی (رت طبقه خراجی با کيفيت پيرامونی تشکيل می شود و برای اين کار شديداً به عناصر سرمايه داری آغازين شهر قد

حکومت مطلقه از تعادل ميان نيروهای سرمايه . تکيه می کند) دهقانان گام نهاده در تحول کااليی(و روستا ) در حال زايش
  .ره برداری فئودالی ناشی می شودداری آغازين جديد رو بترقی و بقايای به

از رنسانس تا عصر روشنگری » نظام قديم«در سطح مضمون ايدئولوژيک که شکل بندی دولت » ويژگی«     انعکاس اين 
و به عقيده من پيشرفتة اين ايدئولوژی که با ايدئولوژی » ويژگی«من روی . د، ديده می شودقرن هيجدهم را همراهی می کن

ايدئولوژی مورد بحث در برابر برتری دادن به بينش متافيزيکی جهان سلطة . ه می کند، اصرار می ورزمخراجی قطع رابط
آنطور (برای پرهيز از هر نوع سوء تفاهم تصريح می کنم که متافيزيک . ارگان سياسی را بر شالوده  اقتصادی برقرار می کند

نيست، بلکه تالش برای آشتی » غير عقالنيت«مترادف با ) دکه جريان های راديکال عصر روشنگری آن را توصيف کرده ان
انقالب ايدئولوژيک از ). »اروپا مرکز انگاری«بنگريد به توضيح های من دربارة اين موضوع در (  است ايمان و عقلدادن 

بدين . آن آزاد می کندرا حذف نکرد، بلکه علوم را از دنباله روی ) يا نياز به متافيزيک(رنسانس تا عصر روشنگری، متافيزيک 
که نبايد آن را اتفاقی (در عين حال، همزمانی . ترتيب راه را به روی ايجاد عرصة جديد علمی و علوم اجتماعی باز می کند

و اين دستاوردها در عرصه ايدئولوژي، توسعة سرمايه داری آغازين را ) نظام قديم(ميان پراتيک های دولت جديد ) دانست
 در ۱۷۶۶ در انگلستان، ۱۶۸۸(» انقالب بورژوايی«اين رو، می بينيم که جامعه های اروپايی بسرعت بطرف از . برمی انگيزد

پيش می روند و حکومت مطلق گرای را که همچون پايه به پيشرفت های سرمايه داری )  در فرانسه۱۷۸۹انگلستان جديد، 
مانند حق رأی با پرداخت (ردن قدرت از راه دمکراسی آغازين خدمت کرده بود، با ابداع مفهوم های جديد برای معقول ک

پيش از رنسانس . به اين ويژگی توسط اروپاييها اصرار می ورزم» آگاهی«من همچنين روی بعد . زير سئوال می برند) ماليات
نسبت آنچه که ديگران به آنها (مذهب شان باور داشتند » برتری«اگرچه به ) کشورهای مسيحی قرون وسطی«اروپاييها 

از رنسانس آنها می . نسبت به جامعه های پيشرفته شرق آگاه بودند) در قدرت بالقوه(» برتر نبودن«، اما به !)دهند می
نسبت به ديگر کشورها برتری کسب کرده اند و بنابراين، از اين پس سراسر سياره را به نفع ) دست کم بالقوه(دانستند که 

  ).ن را بانجام رساندندآنچه که بعد آ(خود فتح خواهند کرد 
  

   اسالمی و مديترانه ای پيشين-سيستم های عربی    -۴   
  

 اسالمی محيط مديترانه و خاورميانه شاهد قرن ها تمدن درخشان، حتی پيش از -      هر کس می داند که منطقة عربی 
  .فوران شهرهای ايتاليايی بوده است

 داری آغازين را تشکيل می داد؟ شکل های سرمايه داری آغازين در آنجا  اسالمی سيستم سرمايه-     آيا اين محيط عربی 
انديشه هايی که من در اين زمينه مطرح . وجود داشت و در دوره ها و برخی منطقه ها مايه و محرک تمدن درخشان بود

و ) در بن بست جهان عرب(  فوزی منصوربه انديشه هايی می پيوندد که ) بنگريد به ملت عرب، اروپا مرکز انگاری(کرده ام 
 - يا تفاوت های جزيی - صرفنظر از اختالف های ممکن .  مطرح کرده استاحمدصادق سعدنيز در جنبه های معينی آثار 

نبود ) مرکانتيليستی( اسالمی زير سلطة نيروهای سرمايه داری آغازين -عقيدة مشترک مان اينست که سيستم سياسی عربی 
  .ه داری آغازين زير فرمان منطق قدرت مسلط خراجی باقی می مانندبلکه برعکس، عناصر سرماي
» سيستم مديترانه ای« اسالمی، بنا بر تز من، بصورت يک زير مجموعه برپاية آنچه که من آن را -      در واقع منطقة عربی 
  .می نامم، شکل گرفته است

می دانم که يک دورة ) سه قرن پيش از ميالد(سکندر را از زمان فتوحات ا» سيستم مديترانه ای«     من تاريخ پيدايش 
و سپس سراسر مديترانه و ) پيرامون حوزة شرقی مديترانه(» شرق قديم«تاريخی طوالنی از تاريخ ياد شده تا رنسانس، نخست 

 اين جا تنها با يک در اين باره تزی را مطرح کرده ام که طبق آن ما در.  اسالمی و اروپايی آن را در بر می گيرد- امتداد عربی 
تاريخ يگانه شدن شرق به وسيلة (  سال پيش از ميالد ۳۰۰ سروکار داريم که از Systéme Tribulaireسيستم خراجی 

است که » حوزه فرهنگی«از اين وضعيت اينطور می فهمم که مسئله عبارت از يک .  گسترش می يابد۱۴۹۲تا ) اسکندر
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و بنابراين در تعبيرهای متوالی اين متافيزيک ) ايدئولوژي خراجی منطقه(ترک وحدت آن در بيان متافيزيک عميقاً مش
) تقريباً همواره(درون اين مجموعه، مبادالت از هر نوع . بنمايش درمی آید) يونانی، مسيحی شرق، اسالمی و مسيحی غرب(

رفته بود، مخصوصاً به وضوح در بصورت متراکم جريان داشت و شکل های سرمايه داری آغازين آنها که بطور نمايان پيش
) در ايتاليا برای قرن های متوالی  و۱۲ تا ۸بويژه در دوران های عظمت نخستين اسالم از قرن (منطقه های مرکزی آن 

احتمالی مازاد که آنجا » تمرکز«با اينهمه، . بوده اند) فرآورده ها(اين مبادالت تکيه گاه باز توزيع اساسی مازاد . گردآمده بود
دولت متحد «هرگز يک  از اين ديدگاه، مجموع حوزة فرهنگی. جود داشت، ضرورتاً با تمرکز قدرت سياسی پيوند يافته بودو

دو دورة کوتاه امپراتوری اسکندر و سپس امپراتوری روم که آن هنگام مجموع منطقه های مرکزی  جز در(را » امپراتوری
 کلی، منطقه پيرامونی غرب اروپا به شکل فئودالی فوق العاده پراکنده باقی بطور. تشکيل نمی داد) گرفت در بر می سيستم را
منطقه مرکزی که ميان شرق بيزانس مسيحی و امپراتوری های ). ای ازخصلت پيرامونی آن است  که اين خود جلوه(مانده بود 

گريز از مرکز داخلی بود، تنها در تقسيم شده بود و تابع نيروهای ). اميه و سپس عباسی دورة نخست  بنی(  اسالمی - عربی 
تشکيل اين دولت مصادف با پايان دوره و پيرامونی شدن کلی منطقه بسود . زمان دولت ديررس عثمانی دوباره متحد گرديد

  .جابجايی مرکز بسوی منطقة پيشين پيرامونی دورة آتالنتيک بود
ن توصيف شود؟ به نفع اين تز، می توان به وجود عناصر مسلم می تواند سرمايه داری آغازي» مديترانه ای«     آيا اين سيستم 

اشاره کرد که سراسر دوره را در می نوردد و در برخی ) مالکيت خصوصی، مؤسسه کااليی و کارمزدوری(سرمايه داری آغازين 
اً در اروپای بربر مخصوص(شکوفا می شود و در جاهای ديگر ) مخصوصاً در منطقه اسالمی و در ايتاليا(زمان ها و مکان ها 

اما به عقيدة من، وجود اين عناصر برای توصيف سيستم کافی نيست؛ زيرا در زمينه مسلم . به تحليل می رود) نخستين هزاره
)  پيش از ميالد و تا نخستين قرن عصر ما۳۰۰از سدة (بر عکس می بينيم که آنچه از مرحلة يونانی اين دوره . ايدئولوژی

و اسالمی شکوفا می شود، چيزی جز ايدئولوژی خراجی با ) شرقی سپس غربی(در شکل های مسيحی فراهم می آيد و سپس 
  .برتری دادن به تفکر متافيزيک نيست: ويژگی مهم اساسی آن

شکل گذار سريع جامعة خراجی       (» سيستم سرمايه داری آغازين«     با اينهمه، به عقيدة من سيستم وجود دارد، اما اين 
من کامالً به سيستم تا هم  کنار بودن                     . وجود دارد» سيستم خراجی«در واقع . نيست) عة سرمايه داریبه جام

)juxtaposition ( سادة جامعه های خراجی)با اينهمه، آنها برخی عناصر مشترک هم داشته . مستقل اشاره دارم) در نهايت
 در يک دولت امپراتوری مانند امپراتوری های روم، بيزانس، بنی اميه و -   در مدت محدود- مانند مذهب، ادغام (اند 
  ).عباسی  بنی

با اينهمه، آنچه من اين جا آن را .      به عقيدة من متمايز شدن و برتری يافتن مستلزم درجة معينی از تمرکز مازاد است
پس وسيلة . ر سرمايه داری از نوع سود سرمايه استتصريح می کنم اينست که اين مازاد از نوع خراجی است، نه آنگونه که د

البته اين . عمل می کرد) روم، بيزانس، دمشق و بغداد(عادی تمرکز مازاد خراجی تمرکز سياسی بود که به سود پايتخت های 
، کروان، ژنس، اسکندريه، قاهره،ِ فس(بيزانس، دمشق و بغداد فقط توانستند از زنجيرة . تمرکز مانند تمرکز قدرت شکننده بود

از اين ) نخستين هزاره در غرب(تمامی قسمت مسيحيت بربر . کنار بمانند و اغلب به استقالل نايل آيند) ونيز، پيز و غيره
به موازات آن، منطق تمرکز بنا بر قدرت، رابطه های سرمايه داری آغازين را تا آن حد بر می انگيزد که  . تمرکز کنار ماندند

من حتی برای آن در برخی منطقه ها و دوره ها مثالً در قرن های . اد در منطقه از ميان نمی رودسوداگری جزيی ماز
بر اين اساس، من شکل بندی های . درخشان اسالم، در شهرهای ايتاليايی در آغاز جنگ های صليبی اهميت زيادی قايلم

  . سوداگری نام داده ام-دنيای عرب را شکل بندی های خراجی 
اين جا نيز » می توانست«اوية بينشی که بشرح مطلب پرداختم قطعاً مرا به اين نتيجه می رساند که سرمايه داری      از ز

اگر سرمايه داری اين جا بوجود نيامد، . در اين باب به بحث های پرشوری رجوع می کنم که در آن شرکت داشتم. بوجود آيد
رشد و ) در اروپا(بنابراين واقعيت، روندهای تحول سرمايه داری . مداز آن روست که نخست در اروپای آتالنتيک بوجود آ
که (دربارة دليل شتاب گيری تحول سرمايه داری در غرب آتالنتيک . گسترش آن را با خشونت در جاهای ديگر متوقف نمود

مسئله بطور اساسی به ، به عقيدة من اين )مرکز ثقل سيستم از کرانه های مديترانه به کرانه های غرب انتقال می يابد
  .و ضمناً به خصلت پيرامونی فئوداليسم غرب مربوط می گردد) آمريکا سپس تمامی سياره(مستعمره کردن 

  



 7 

  آيا می توان از يک سيستم جهانی خراجی سخن گفت؟   -۵   
  

خراجی سوق به عنوان ديگر سيستم های مستقل » حوزه های فرهنگی«     فرض متدولوژيک من مرا به مالحظة ساير 
جهانی را ) چين( کنفوسيوسی در نفس خود و با مرکز خاص خود - مخصوصاً بنظر من سيستم خراجی چينی . دهد می

هر چند اين تمرکز تابع نيروهای گريز از مرکز درونی است و (اين سيستم بنا بر تمرکز سياسی نيرومند . تشکيل می دهد
توصيف می شود که در رابطه ) مخصوصاً ژاپن(و پيرامونی هايش ) سازی می شوددوره به دوره از هم می گسلد، اما دوباره باز

برای اين که بدانيم آيا حوزة فرهنگی هندويی . با چين وضعی بسيار مشابه با رابطة اروپای قرون وسطی با شرق متمدن دارد
  .ساخته شده، مسئله را به پی کاوری می گذارم» واحد«از سيستم خراجی 

يا در ارتباط تنگاتنگ با ديگر » جدا«مه، سئوالی که مطرح می گردد اينست که آيا سيستم مديترانه ای      با اينه
  های آسيايی و آفريقايی بوده است؟  سيستم

را در يک تحول دايمی » پايدار«     آيا فراسوی منطقة مديترانه و پيش از شکل گيری آن می توان وجود يک سيستم جهانی 
 روابط مبادله ميان مديترانة سرمايه داری آغازين، شرق چين، و هند و جنوب صحرای آفريقا و شايد حتی تشديد. تأييد کرد

را به دادن ) فرانک. ژ. آمخصوصاً (وسعت مبادالت ميان اين منطقه های مختلف دنيای قديم در دهه های پيشين، برخی ها 
اما طرح آن .  با معلومات کنونی بتوان به اين سئوال پاسخ گفتاما من گمان ندارم که. پاسخ در اين راستا هدايت کرده است

بمنظور تبادل نظر منظم دربارة آنچه که می توان از معلومات مان نتيجه گيری کرد، فرضيه هايی که برمی انگيزند و راه هاي 
  .پژوهشی که اثبات اين فرضيه ها می طلبد، خالی از فايده نيست

اما برای برانگيختن بحث، اين جا فقط آنها را زير . صم را جانشين نتايج احتمالی اين بحث کنمخا» شّم«     من مايل نيستم 
  :های موقت زير را مطرح می کنم»تز«از اين رو، . عنوان موقت قرار می دهم

 ما برای شناخت خط سير مسکون شدن سيارة زمين از کانون.  اين که بشريت بنا بر منشاء خود يگانه استنخست     
اين انسان نماها در آفريقای شرقی پديدار شدند، از دره نيل پايين آمدند، در آفريقا مسکن . نماها شروع می کنيم انسان

 را پشت سرنهادند و شايد در عصر باب برينگ.  عبور کردندسوئزگزيدند، برای گشودن اروپا و آسيا از مديترانه و دماغة 
از اين رو، ما به پی بردن تاريخ گشايش زمين های حاصلخيز سياره . انوس آرام گذشتندجديدتر برای استقرار در آمريکا از اقي

خطوط تحول » تنوع«آيا : سئوال درخوری که بدين مناسبت مطرح می گردد، شايد از اين قرار باشد. مبادرت می کنيم
 بنابراين واقعيت با مبارزه جوييهای گروههای مختلف انسانی که در محيط های فوق العاده گوناگون جغرافيايی می زيستند و

طبيعت متفاوت دست بگريبان بودند، ناشی از پراکندگی است؟ يا ورای اين تنوع، خطوط تحول موازی اين نتيجه را بدست 
تحولی با اهميت جهانی قرار دارد؟ و در تکميل اين سئوال می توان » قوانين«داده است که بشريت در مجموع زير فرمانروايی 

خود پرسيد اهميت روابط ميان نقاط مسکونی پراکنده انسان و بنابراين، شدت و شتاب انتقال معلومات، تجربه ها و از 
  ها چه بوده است؟ انديشه

     بطور شهودی می توان پنداشت که برخی گروه های انسانی بالنسبه جدا و منفرد در شرايط مخصوصاً دشواری قرار 
از اين رو، اين گروه .  خود با محيط که برای تحول شان چندان مساعد نبود به مبارزه برخاستندداشتند و برای سازگاری ويژه

هايی محبوس ماندند و ناگزير به باز ساماندهی خاص خود مبادرت کردند، بی آنکه اين سازماندهی نشانه »بن بست«ها در 
همواره (نها به عنوان مثال شايد بعنوان جامعه های در ميان آ. هايی از فرارفت خاص شان از وضع موجود ارائه کرده باشد

شکارچيان، ماهيگيران، ميوه چينان شمال و جنگل استوايی، جزيره های کوچک و برخی کرانه های درياها را ذکر ) پراکنده
  .کرد

گذار به (يعت      اما ديگر گروهها که در شرايط کمتر دشواری قرار داشتند، امکان يافتند همزمان در جهت سلطه بر طب
در ارتباط با اين گروههاست . و سازماندهی جامعه های بسيار متراکم پيش بروند) کشاورزی ثابت، اختراع افزارهای بسيار مؤثر

  .در اين تحول مطرح می گردد» روابط خارجی«و حامی » قوانين احتمالی تحول اجتماعی دارای اهميت عام«که مسئله 
های مشابهی يافت که همه   مرحله- پله ها » پيشرفته  اند«ن در رابطه با جامعه هايی که آشکارا  اين که  آيا می توادوم     

 مرحله ها با آهنگ های کم و بيش سريع بوده است؟ آيا تمام دانش اجتماعی ما -آيا عبور از اين پله ها . عبور کرده باشند
ا گرديده؟ و اين که تا چه اندازه وسيله برای توجيه  برای اقناع ذهن بن- که امری ضرور درک شده -» فرض«روی اين 
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 جايگزين گرديد، هم بر توالی شيوه ۱۹که در قرن » تحول ضرور«سيستم ارزش های عمومی است؟ فرمول بندی های اين 
ر توالی و هم ب) نمونه عصر کهن سنگی، عصر نوسنگی، عصر فلزات و غيره(های بهره برداری از زمين و افزارهای مورد استفاده 

تحول های مختلف در . مبتنی است...) نمونة عصر توحش، عصر بربريت، عصر تمدن (شکل های اجتماعی سازماندهی 
 -عصر مادرساالری «مانند توالی . با اين گرايش های عام که امری اساسی تلقی شده اند، گره خورده اند» ويژه«قلمروهای 
 ، عصر متافيزيک، عصر پوزيتيويستی Animismeبتدايی جان گرايی عصر ا(توالی عصرهای فکر فلسفی » پدرساالری

، از سوی ديگر وجود »تعميم دادن«ها که تقريباً همواره بنا بر نياز به »تئوری«من اين جا دربارة اين . و غيره ) آگوست کنت
  .تنوع آشکار که ويژة روش علمی است، اشاره می کنم

 از ميان تئوری های مربوط به تحول عام، تئوری پيشنهادی مارکسيسم است که بر      بنظر من، پيچيده ترين فرمول بندی
اين شيوه های توليد نيز به نوبة خود بر مفهوم سازی . استوار است» شيوه های توليد«محور مفهوم های ترکيبی موسوم به 

است، که در پيوند تئوری های بهم پيوستة ويژه نيروهای مولّد، روابط توليد، زيربنا و روبنا و غيره مبتنی : عناصر پاية ترکيِب
اين جا نيز من درباره اين . »غنی شده اند» «شيوه های توليد«با تئوری های ) چون تئوری خانواده، تئوری دولت و غيره(

مسئله که آيا اين ترکيب های مارکسيستی، ترکيب های خود مارکس اند يا محصول تفسيرهای بعدی و يا اين که آنها 
طبق با روح مارکسيسم اند يا نه وارد بحث نمی شوم و نيز درباره صحت اين تئوری ها در قياس با تکميل معلومات مان من

فراگير «نسبت به واقعيت جامعه های گذشته گفتگو نمی کنم و يکبار ديگر اين فرمول بندی ها را به عنوان مظهر نياز به 
  .، تلقی می کنمداللت دارد» تعميم دادن«که بر امکان » بودن
 اين که بر اساس مفهوم سازی های پيشنهادی، بدون دشواری می توان شمار معينی از جامعه های خراجی را در سوم     

عصر مورد بحث نشان داد که کم و بيش به رشد عمومی در زمينة تکنيک های توليد، ابزار کار، توليد کاالهای مختلف، 
عالوه بر اين، يکرشته مبادالت . ای اطالعات، انديشه ها و غيره دست يافته بودندهای سازماندهی قدرت، سيستم ه شکل

بالنسبه متراکم از هر نوع مانند مبادالت محصوالت، اطالعات، تکنيک ها و انديشه ها ميان جامعه های مورد بحث ديده 
. سخن گوييم) که خراجي توصيف شده (آيا بر اساس اين تراکم مبادالت مجازيم بطور خاص از سيستم يگانة جهانی. شود می
 در اين زمينه مالک دقيقی پيشنهاد کرده است؛ به عقيدة او سيستم يکپارچه هنگامی وجود دارد که تأثيرهای فرانک. ژ. آ

به عبارت ديگر، تمامی سئوال اين است .  دارد، آنچه هست نخواهد بودB بدون روابطی که با Aباشند؛ يعنی » قطعی«متقابل 
  اند يا نه؟» قطعی«يا اين روابط که آ

داللت ) Mondialisation(قوانين تحول ا جتماعی به هيچ وجه به جهانی شدن ) Universalité(      با اينهمه عموميت 
 که بر - مفهوم نخست به اين واقعيت توجه دارد که جامعه های مجزا . اين جا مسئله عبارت از دو مفهوم متمايز است. ندارد

مفهوم دوم .  توانسته اند بنا بر همان داليل منطقی بطور موازی تحول يابند-ه های جغرافيايی يا زمانی جدا بوده اند اثر فاصل
در تحول . بر اين داللت دارد که اين جامعه ها از يکديگر مجزا نبوده اند، بلکه عناصر يک جامعة جهانی را تشکيل می داده اند

 قوانين مرود بحث از نتايج کنش متقابل عناصر گوناگون تشکيل دهندة جامعة -ت اوضاع  جهانی بنا بر ضرور- جامعة جهانی 
  .جهانی جدايی ناپذيرند

نبوده اند که » تزئينی« مبادله های اقتصادی جبراً عنصر -الف .      در اين زمينه من دو بررسی مقدماتی انجام می دهم
مبادله توانسته بود وسيلة مهم باز .  ديگر سو بر سطح رشد نداشته باشدو از» شيوة توليد«وجودشان هيچ تأثير نمايانی بر 

اين جا مسئله عبارت از يک . توزيع مازاد و برای بخش معينی از جامعه ها که با هم رابطه داشتند، جنبة قطعی داشته باشد
ی و کجا؟ من اين جا نسبت به هر تعميم آيا براستی آنها واقعه بوده اند؟ اگر واقعه بوده اند، ک. اصل نيست، بلکه واقعه است

. هرگز واقعه نبوده اند، بدگمانم) جز در موارد نادر(واقعه بوده اند و يا بگويد ) يا عموماً(شتابزده که نتيجه بگيرد آنها همواره 
-خراجی ( اسالمی گفته ام که مبادالت اين جا از حيث نشاندادن شکل گيری اساسی خصلت -مثالً در مورد منطقة عربی 

» انحطاط«که در پی يک » درخشان«يک مرحلة ) سير قهقرايی( برای درک تاريخ آن، مخصوصاً درک توالی )سوداگری
همچنين گفته ام که شکل بندی . حادث می گردد، مانند جابحايی مراکز ثقل ثروت و قدرت در اين منطقه، با اهميت است

اين مرحله را به موهبت اين مبادله ها که بر آن فرمانروا ) ۱۷- ۱۸رن های در ق( اروپای مرکانتليست » سرمايه داری آغازين«
اما آيا مبادله ها جای مشابهی را در چين، هند، امپراتوری روم و غيره . بود، بسرعت بسوی سرمايه داری طی کرده است

يد فقط به مبادله های اقتصادی  مبادله های مورد بحث نبا- ب. من شخصاً در اين باره چيزی نمی دانم. اشغال کرده بودند
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از سوی ديگر، تاريخ نگاری در برخورد با دوره های پيش از سرمايه داری بيشتر . چنين کاری بعيد است. تقليل داده شوند
ايجاد و فروپاشی امپراتوری ها، تهاجم ( سياسی - و مبادالت نظامی ) و بخصوص توسعة مذاهب(روی مبادالت فرهنگی 

آيا اين . حال آنکه، در روابط درون سيستم جديد جهانی روی بعد اقتصادی تکيه شده است. تکيه می کند) و  غيره» بربرها«
برعکس، گمان من اينست که در اين وضعيت، اين موضوع بطور شهودی وارونه شدن سلطه . نارواست؟ من چنين گمانی ندارم

پس از اين قرار آيا می توان از يک . ت، درک شده است ايدئولوژيک به اقتصادی که محور اصلی تز من اس-ها از سياسی 
حوزه « ايدئولوژيک سخن گفت؟ من چنين عقيده ای ندارم و به اين دليل ترجيح داده ام از -سيستم جهانی خراجی سياسی 

ند متفاوت خراجی سخن گويم که مشخصاً مبتنی بر سيستم های بزرگ با مرجع های غالباً ويژه مذهبی مان »های فرهنگی
. البته، ميان متافيزيک های متفاوت موصوف خويشاوندی عينی وجود دارد. کنفوسيوسی، هندويی، اسالمی و مسيحی است

اين خويشاوندی به نوبة خود اقتباس های متقابل . زيرا آنها نياز اساسی يک نوع جامعه را که خراجی بود، منعکس می کردند
  .نمود  را آسان می

 تراکم مبادالت -۱: بايد سه عنصر را ترکيب کرد) وجود يک سيستم يا سيستم ها( پاسخ به سئوال      پس برای پيشرفت در
 ويژگی نسبی     -  درجة تمرکز قدرت سياسی و تنوع - ۲. اقتصادی و انتقال های مازاد که در مجرای خود باز توزيع می گردد

  . استقالل سيستم های ايدئولوژيک-۳
اجی مختلف موجود روابط مبادالت اقتصادی و غيره ميان آنها و حتی وجود مبادالت مهم را رد      استقالل سيستم های خر

قطب نما، باروت، کاغذ و ابريشم که نامش را به (بدون مراجعه به اين مبادالت، يعنی انتقال تکنولوژيها از هر نوع . نمی کند
و نيز بدون مراجعه به انتقال ) و غيره! اليايي شدهجادة مخصوص بخود داد، دستگاه چاپ، ادويه های غذايی چينی ايت

بوداگرايی که از هند به چين و ژاپن منتقل می گردد، اسالم که تا اندونزی و چين رسوخ می کند، (های مذهبی  انديشه
 نا و غيره، درک وقايع و  تحول های تاريخی بسيار) مسيحيت که تا اتيوپی، جنوب هند و آسيايی مرکزی گسترش می يابد

  .استوار خواهد بود
از (     البته، فراسوی اين مبادالت که توانست اين جا و آنجا مشکل های پايدار سرمايه داری آغازين را ايجاد کند، ميان آنها 

 که شايد برای - و به وسيلة آنها ميان انتقال های مازاد ) چين و هند تا جهان اسالم، ساحل آفريقا و اروپاي قرون وسطی
يقيناً تمرکز مازاد در سطح سيستم جهانی که با تمرکز .  پيوند بوده است-ای مهم شبکة مبادالت جنبة قطعی داشت ه  نقطه

دليل آن اينست که تمرکز مازاد در اين دوره اصوالً در پيوند با تمرکز قدرت . دنيای معاصر قابل مقايسه باشد، وجود نداشت
در مقايسه با آنچه که هژمونی بريتانيا در » قدرت جهانی«يا حتی يک » هانیامپراتوری ج«کند و هيچ شکلی از يک  عمل می

  . يا هژمونی اياالت متحد در عصر ما را تشکيل می دهد، وجود ندارد۱۹قرن 
و دنيای جديد سرمايه داری وجه ) خراجی(در مقياس جهانی ميان دوره های پيشين » قطب بندی«     از اين رو، در زمينة 

قطب بندی کننده . سيستم های پيشين با وجود نتايج مهمی که در معامالت بين خود کسب کرده بودند.  نداردتشابهی وجود
رم، قسطنطنيه، بغداد، شهرهای (در مقياس جهانی نبودند؛ هر چند در مقياس منطقه ای بسود مراکز سيستم های منطقه ای 

 عکس، سيستم سرمايه داری در مقياس جهانی کامالً قطب بندی بر. قطب بندی کننده بودند) ايتاليايی، چين و هند و غيره
  .کننده است و بنابراين واقعيت شايسته است که به معنای خاص کلمه سيستم جهانی توصيف گردد

     به اين دليل متدولوژی پيشنهادی در زمينة تحليل تأثير متقابل ميان سيستم های خراجی شايد به تجديد نظم دربارة 
بربرها در آن وقت فضاهای کوچکی . ی مشهور که تاريخ نگاری القاء می کند، نياز دارد»بربرها«در مورد » سنتی«ی داوری ها

کامالً همان بوده » بربرها«آيا وظيفة اين . را در تصرف داشتند که حوزه های خراجی بزرگ فرهنگی را از هم جدا می کرد
؟ به عبارت ديگر، وظيفه فعال آنها در مبادالت »ويرانگر«فة صرفاً منفی است که خواسته  اند به آنها بسپارند؟ يعنی وظي

فيمابين سيستم های خراجی، استعداد معينی در دست زدن به برخی ابتکارهای مؤثر به آنها بخشيد که مخصوصاً هم 
می دهد و هم نمايشگر نشان ) امپراتوری چنگيزخان(کردن سرزمين های وسيع » متحد«آنها را در ) نه فقط نظامی(کاميابی 

مانند وظيفه درخشان خوارزم در قرن های نخستين (استعداد آنها در اعتالی شان به جايگاه های مرکزی در سيستم خراجی 
  .و غيره است) اسالم

آيا می توان پيش از قرن های .      آخرين مسئله به تنظيم فرضية وجود يک سيستم جهانی در خالل تاريخ مربوط می گردد
ارم و سوم پيش از ميالد از سيستم های خراجی و شبکه های قابل ذکر مبادالت سخن گفت؟ دست کم به سه دليل زير چه
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 چونکه سيستم های اجتماعی بخش مهمی از بشريت هنوز از مرحله ای که من آن را همبودی     - الف. من چنين گمانی ندارم
Communautaireچونکه جزيره های کوچک تمدن با رسيدن به مرحله ای که -  ب.  توصيف کرده ام، عقب بوده اند 

رجوع کنيد به توضيح (دولت در آن شکل قابل تشخيص تبلور قدرت است، هنوز بيان ايدئولوژيک کامل خراجی را نيافته بود 
اکم روابط  چونکه تر- پ). »اروپا مرکزی انگاری«های من پيرامون اين موضوع در ارتباط با ايدئولوژی دنيای قديم در 

اين امر برخی اقتباس ها مثل اقتباس تکنولوژيک را که توانسته بود، (مبادالت ميان اين جزيره های کوچک هنوز ناچيز بود 
  ).مسافت های ناشناخته را در نوردد، نفی نمی کند

  
  

  )Evalutionnisme(انتقاد از تحول گرايی     -۶    
  

در  تمام زمان ها سيستم جهانی يکپارچه ای را در تحول دايمی تشکيل      تزی که طبق آن همة جامعه های بشری 
دهند، بی آنکه سرمايه داری در اين تحول گسست کيفی ايجاد کرده باشد، نهايتاً فلسفة تاريخی ای را پيش می کشد که  می

د که همة جامعه های سياره در البته، اين تز با بررسی واقع گرايانه رويدادها نتيجه می گير.  مبتنی بر مفهوم رقابت است
و اين اهميت نداشته است که آنها به دليل وجود روابط و يا . بوده اند» رقابت«تمام دوران ها به شيوة معينی با يکديگر در 

وانگهی می دانيم که قويتر جبراً پيروز می شود و خود را بر ديگران تحميل . عدم وجود روابط ميان خود آگاهی داشته باشند
شايد حتی بتوان افزود که جامعه های . در اين سطح انتزاع تنها يک جهان وجود دارد چونکه يک بشريت وجود دارد. کند می

که روابط گسترده ای با ديگران دارند، از شانس بيشتری در رقابت و قدرت مقابلة مؤثر در اين عرصه برخوردارند، بر » بازتر«
نند و با در خود تنيدن می کوشند شيوة زيستن خود را دايمی سازند، با اين خطر عکس، آنهايی که اين رقابت را رد می ک

  .روبرويند که پيشرفت های ديگران آنها را واپس زند و بنابراين واقعيت سرانجام در حاشيه قرار گيرند
و بالمآل اين سئوال . ارد     اين بحث نادرست نيست، اما بسادگی می توان تميز داد که درسطح انتزاع بسيار بااليی قرار د

بطور ) برای نفی مارکس(دو تاريخ دان بورژوا و فيلسوف تاريخ . واقعی را پيش می کشد که  اين رقابت چگونه بروز می کند
 در اين زمينه يک مدل عملی ارائه کرده است، که در دو آرنولد توين بی. مصمم در اين سطح انتزاع بسيار کلی قرار گرفته اند

به عقيدة من اين مدل که برای همه زمان ها و مکان ها . خالصه می شود» پاسخ به مبارزه جويی«و » مبارزه جويی«اصطالح 
 قانونی را پيشنهاد نمی کند گه چرايی برپا توين بیزيرا . معتبر دانسته شده، چيزی به ما نمی آموزد که از پيش واضح نباشد

يک مقايسة تقريباً . هد؛ بلکه به گزارش مورد به مورد واقعه اکتفا می کندشدن و يا برپا نشدن مبارزه جويي را توضيح د
و » سودمندی«، »کمبود«(متضاد طبيعی اين جا مطرح می گردد که اصول بديهی اقتصاد بورژوايی موسوم به نئوکالسيک 

در برابر بينش تاريخی را که در اصطالحات خاص خود تعريف شده و در طلب معتبر بودن برای تمام زمان هاست، ) غيره 
شيوه های توليد متوالی کيفيتاً متفاوت قرار می دهد؛ بينشی که چارچوب های نهادی ويژه ای را تعيين می کند که 

  با نکته سنجی به مراتب عالی تر از ژاک پيرنبه عقيدة من . در آن بنمايش درمی آيد» عقالنيت دايمی موجودات بشری«
را مطرح می کند و در توصيف ) »قاره ای« (» بسته«و جامعه های ) »دريايی«(» باز«جامعه های  تباين دايمی ميان توين بی

و توصيف ) سومر، فنيقی، يونان، اسالم قرن های نخست، شهرهای ايتاليايی و غرب جديد(» سرمايه داری«گروه نخست به 
او هرگز شک نکرده است . ترديد روا نمی دارد) یاز پارس باستان تا اروپای قرون وسط(» فئودالی«جامعه های گروه دوم به 

می نامم، جای تعيين کننده ای در پيشرفت های جامعه های » عناصر آغازين سرمايه داری«که برای آنچه که من آنها را 
ار کردن او هرگز پنهان نکرده است که هدف تِز او بی اعتب. قايل گردد و آنها را محرک رشد نيروهای مولّد اعالم دارد» باز«

، يقيناً با قابليت، موفق پيرناز اين رو، . اتحاد شوروی و ارزش نهادن به ديناميسم دنيای آتالنتيک است» بسته«تجربه های 
  .گرديد مبارزة دايمی ميان گرايش سرمايه داری و گرايش فئودالی در جامعه های بشری را جانشين مبارزة طبقاتی سازد

. زاع را در سطح مناسب قرار می دهد، برتر استم که اسلوب مارکس دقيقاً بخاطر اين که انت     من همواره بر اين اعتقاد
ُ بعد مشخص واقعی اش را در تاريخ بازسازی می کند اهميت و طبيعت گسست سرمايه داری در . انديشة شيوه های توليد 

اين گسست چنان است که بنظر من همانند دانستن رقابت ميان جامعه های پيشين و رقابتی که . اين سطح نمودار می گردد
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بدواً بخاطر اين که رقابت پيشين بندرت از طيف آگاهی . ن سيستم جديد جهانی فرمانروا است، سخت نارواستدرو
به وسيلة خدايان خود «می ديد و می پنداشت » برتر«روی اين اصل هر جامعه به شيوة خود خويشتن را . گذشت می

وضع مسلمانان و (بهترين آگاهی مطرح بود ؛ حتی هنگامی که در مجاورت تهديد کننده دايمی شان »حفاظت می شود
از سوی ديگر فاصلة ميان جامعه های بزرگ خراجی پيش از سرمايه داری چندان ). ها در جوار يکديگر از اين قرار بود صليبی

برای پس از آن، هيچ چيز قابل مقايسه ای . اين برتری همواره اتفاقی و نسبی بود. نبود که برتری يکی بر ديگری واضح باشد
از اين رو، من برای وقوف به اين برتری، . نشان دادن برتری مسلم جامعه های سرمايه داری بر ديگر جامعه ها وجود ندارد

از اين زمان است که اروپاييها در  .  می دانم۱۹۴۳اهميت قطعی قايلم  و بر پايه اين واقعيت آغاز سرمايه داری را از سال 
بنگريد به ( توانست جهان را فتح کنند و با اتکاء به آن خود را برای اين کار آماده می کنند يابند که از اين پس خواهند می

 - که البته بازيگران عصر از آن بی خبر بودند - بنا بر تجربه ). توضيح های من دربارة اين موضوع در اروپا مرکز انگاری
اضافه می کنم که .  عالی يعنی سرمايه داری گام نهاده باشدکسی است که به مرحلة شيوة توليد کيفيتاً» قويتر«دانيم که  می

شدت مبادالت ميان روم و چين هر چه بوده باشد، من به اين اعتقاد . در رقابت پيشين مسافت در کاستن آن عمل می کرد
من گمان .  باشداشکال دارم که اين عامل خارجی توانسته باشد اهميتی مشابه با اهميت فاصله های بهره وری عصر ما داشته

وانگهی، اين علت خود وسيعاً . دارم که اين دوری نسبی به عوامل دقيقاً درونی وزن نسبی قابل مالحظة قطعی تری می داد
موضوع ديگر، مسئله . آگاهی به روابط نيروهای واقعی را احساس کردند) روم و چين(موجب دشواری هايی شد که هر دو آنها 

د جهانی است که آگاهی به آن بقدری حاد است که همچون ترجيع بند کسل کننده در بحث رقابت در درون سيستم جدي
  .کند  روزمرة قدرت ها خودنمايی می

  
  دورة تکوين سيستم خراجی جهانی   -۷    
  

محدود به جامعه های نيمکرة (» سيستم پيشين جهانی«     شکلوارة شماره يک مفهومی را توضيح می دهد که من دربارة 
.  قرن است۱۸سيستمی که در برگيرنده دوره هايی به درازای . بدست داده ام) اروپايی، آسيايی و آفريقايی: سوم به شرقمو

، ) پيش از ميالد۲۰۰( در چين هان، تشکيل دولت ) پيش از ميالد۳۰۰(اين دوره ها شکل بندی سيستم يونانی در خاورميانه 
 پيش از ميالد ۳۰۰از (را از رنسانس اروپا )  پيش از ميالد۲۰۰(رکزی و هند  در آسيای مموريا و کوشانتأسيس دولت های 

  :کنم من ويژگی های آنها را در ارتباط با آنچه که در پی می آيد، خالصه می. جدا می سازد)  م۱۵۰۰تا 
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  پيش از ميالد۲۰۰دورة شکل گيری از آغاز تا : ۱شکلوارة شماره 

  
   MOYEN   INDE   CINE 
 
300 av. J. C.                  Egypte          Summer 
                                                                   
 
                                                                   
2500                                             Assyrie – Babylone                Harrappa 
                                                                                                      Mohendjo Daro 
1500 Shang-Zhou 

 
   700 
                                                                                                                                                          Hegemons 
                                                              Gréce  
                                                        Achéménides 
 
  
 500                                                    Zoroastre                                  Buddha                                 Confucius 
 

400                                                                                                                                                  Royaumes  
                                                                                                                                                          Combattants 

 
300 ALEXANRE LE GRANDE  
                                        Hellénisme 
 
200 av. J.C                                                                             DYNASTIE MAURYA                  QIN-HAN                    

  
  

معه ها آنهايی که با اينهمه، ميان اين جا. همانطور که قبالً گفته ام، همة جامعه های اين دوره از نوع خراجی هستند:      اول
ويژگی گروه های نخست همانا . هستند، متمايزند» خراجی پيرامونی«ناميده ام، از آنهايی که » خراجی مرکزی«من آنها را 

تمرکز مازاد در مقياس دولت بالنسبه قوی و باز توزيع آن زير نظارت اين دولت است؛ حال آنکه در شکل بندی های 
فئودال (موجب پراکندگی بسيار زياد توزيع مازادی که توسط ) تقريباً حتی عدم وجود آن(پيرامونی، ويژگی جنينی دولت 

در جهان .  پيرامون ها اين جا مشابه تقابل دنيای سرمايه داری نيست-تقابل مراکز . احتکار شده بود می گردد) های محلی
). که زير سلطه اقتصادی گردآمده اند(مون است سرمايه داری رابطة مورد بحث رابطه سلطه اقتصادی مراکز بر پيرا) معاصر(

شکل بندی های خراجی که زير سلطه ارگان ايدئولوژيک قرار داشته اند، بنا بر . چنين رابطه ای در قديم وجود نداشته است
 در شکل بندی های مرکزی مذهب دولت. درجة تکميل تمرکز قدرت و تبلور آن در مذهب دولت، مرکزی يا پيرامونی هستند

با کيفيت مذهبی و هدف عمومی شکل مذهب يا فلسفة دولت را پيدا مي کند و پيوندش با مذهب های منطقه ای ويژه 
همزمانی ). بنگريد به طبقه و ملت(توصيف کرده ام، قطع می گردد » همبودی«روستايی دوره های پيشين  که من آنها را 

دايش جريان های بزرگ مذهبی و فلسفی که طی دو هزار سال شکل گيری جامعه های بزرگ خراجی در وجه کامل آن و پي
.  ق۳۰۰(يونان گرايی : اين جريان های مذهبی و فلسفی عبارتند از. بر تمدن ها فرمانروايی داشته اند، برجسته و نمايان است

 اين همزمانی که به به عقيدي من،). م.  ق۵۰۰هر سه (، زرتشت، بودا و کنفوسيوس )م. ۶۰۰(گرايی شرقی، اسالم  ، مسيح)م
هيچ وجه نافی اقتباس های متقابل نبود و همواره به وسيلة روابطی که همة تمدن های خراجی بين خود حفظ کرده بودند، 

مسلط بشمار می » شيوة خراجی«يافت، جنبة اتفاقی ندارد، بلکه برعکس، يکی از پايه های رابطة منطقی با تز من   انتقال می
  .رود

جنبش های بزرگ فلسفی و مذهبی که با شکل بندی سيستم های خراجی در می آمزد، نخستين موج      شکل گيری 
منطقه های «عظيم انقالب های تاريخ عمومی را بنمايش می گذارد و در بينشی با هدف عمومی که از افق های فکری 

اجی را به عنوان سيستم  عمومی در اين انقالب سيستم خر. دوره های پيشين فراتر می رود، جلوه گر می شود» روستايی
و انقالب در مسيحيت که (رونسانس .  سال بنيان می نهد۲۵۰۰ تا ۲۰۰۰ بشريت برای - يا تقريباً تمامی -مقياس تمامی 
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دومين موج انقالب های با اهميت . انقالب فرانسه، روسيه و چين: و بعد سه انقالب بزرگ جديد) خود در آن سهيم بود
  .اهگشای مدرنيتة سرمايه داری و فرارفت احتمالی سوسياليستی از آن است، نشان می دهندعمومی را که ر

شيوة خراجی را چين ارائه می کند که بنظر می رسد بدون از سر گذراندن يک دورة تکوين » مدل«     از ديد من حد اعالی 
در شکلی بروز می کند که طی )  جدا می کندهان ها را از شکل بندی سلسلة تسو ها  و شانگچون فقط هزار سال (طوالنی 

 جدا می کند، نه در زمينة سازماندهی نيروهای مولّد و روابط توليد، نه در ۱۹۱۱ را از انقالب هاندو هزار سالی که سلسله 
های و نه در زمينة مفهوم )  می شود Taoismکه تنها بوداگرايی جانشين کنفوسيوس گرايی و تائوتيزم (زمينة ايدئولوژی 

اين تمرکز نه . تمرکز مازاد اين جا در مقياس يک جامعة وسيع به منتهی درجه بوده است. قدرت، بطور بنيادی تحول نيافت
، هان(فقط در دوره های درخشانی که طی آن يگانگی سياسی در مقياس کشور قاره ای چين با سلسله های بزرگ متوالی 

 بود و يا تقريباً تحقق يافته بود، بلکه حتی در دوران آشوب های درون سلسله تحقق يافته) کينگ و مينگ، يان، سونگ، تانگ
 که با اينهمه وسعت آن برای دورة مورد بحث قابل مالحظه است، ديده می –ها در شرايط تقسيم اين کشور ميان چند قلمرو 

 خراجی مشابه شکل گرفتند و علی همچنين در نخستين هزارة عصر ما، کره و ويتنام در پيرامون چين در يک سيستم. شود
  .رغم استقالل سياسی شان در برابر چين مدل سازماندهی و ايدئولوژی کنفوسيوسی خود را از آن تقليد کردند

در اين ارتباط من آگاهی به مفهوم .      در خاورميانه، سيستم خراجی از زمان فتوحات اسکندر به شکل کامل در می آيد
بنگريد به اروپا مرکز (مذهبی متوالی يونان گرايی، مسيح گرايی و اسالم را پيشنهاد کرده ام شکل گيری های فلسفی و 

 قرن، ۳۰با اينهمه، در اين منطقه دورة تکوينی ريشه های ديرينه سال دارد که برای مصر و بين النهرين به پيش از ). انگاری
از سوی ديگر، يونان گرايی، مسيح گرايی و .  قرن باز می گردد۵ قرن و يونان به پيش از ۱۰ايران و فنيقی و غيره به قبل از 

اسالم ترکيبی بوجود آوردند که عناصر مسلم هر يک از تشکيل دهندگان قبلی و حتی از طريق ايران عناصر هندی را اقتباس 
وجود ندارد که منطقه در اين ترديد .  سالی که در پی می آيد، چشمگير است۲۰۰۰در اين جا نيز تمرکز مازاد طی . می کند

اما قلمروهايی که پس از تقسيم بوجود آمد، برای آن دوره از . پس از يکپارچگی ناپايدار سياسی زمان اسکندر تقسيم گرديد
 تا ۳۰۰ (بيزانس امپراتوری - بعد اين قلمروها ميان امپراتوری های باز هم وسيع تر . وسعتی قابل مالحظه برخوردار بود

 تقسيم می شود و سپس بتدريج با توسعة خالفت اسالمی که از قرن -) م .۶۰۰ تا ۲۰۰(توری ساسانيان و امپرا) م. ۱۴۰۰
در اين جا .  به تسخير درآورد، دوباره متحد گرديد-  ۱۴۵۳ در - هفتم ميالدی شکل گرفت و قسطنطنيه را تا پايان دوران ما 

 پس از فروپاشی ۱۰۰۰ن اول خالفت بسيار زياد و از سال اين تمرکز در سه قر. فضاهای تمرکز مازاد همواره وجود داشت
  و قسمت غربی آسيای مرکزی بالنسبه مشرق ايرانی در -  آفريقا و ترکی شمال بربر در -خالفت بسود سلسله های عربی 

ترانه امپراتوری روم غربی در اين تفسير تاريخی مظهر توسعة مدل خراجی بسوی کرانه های مدي. قابل مالحظه بوده است
امپراتوری روم از آن رو دارای اهميت درجه دوم در مقياس تاريخ عمومی است که ايدئولوژی . غربی شناخته شده است

تفسير اروپا مرکز انگارانة تاريخ، دستاوردهای آن . منتقل کرده است» اروپا«خراجی را در شکل مسيح گرايی غربی به پيرامون 
مقاومت نکرد، دگرگون جلوه ) يعنی پراکندن سيستم خراجی(بر فئودالی کردن وحشيانه را که فراسوی جزيرة ايتاليا در برا

  .داده است
در پی روی کار آمدن ) Maurya( سال پيش از ميالد در قارة هند از دورة موريا ۲۰۰     سومين مرکز کامل خراجی، 

ة طوالنی تکوينی که با تمدن های منطقة سند  پس از يک دورگوپتاو ) فرمانروا بر آسيای مرکزی جنوبی (کوشانهای   دولت
فتوحات اسالم . شروع می گردد، تشکيل گرديد) م.  قMohendjo - Daro et Harrap ۲۵۰۰   هاراپ و دارو - موهنجو(

 ۱۵۰۰(گرديد، دوباره به وسيلة غزنويان و سالطين دهلی ) ۹ و ۷قرن های « که جانشين دورة تخريب و پراکندگی ۱۱از قرن 
يک تمرکز خراجی در مقياس وسيع برقرار کرد؛ در حالی که .)  م۱۵۰۰ -  ۱۸۰۰(و سپس امپراتوری مغول ) م .۱۲۰۰ -

  . که آنها نيز خراجی بودند، قلمروهای قابل مالحظه ای برای آن دوره بشمار می رفتندDekkan دکانهای هندويی   دولت
م تا . ق۳۰۰از (رامونی آن در تمام، ياتقريباً تمام دورة مورد نظر      در شکلوارة ما سه منطقه نشان داده شده که ويژگی پي

  .چشمگير و نمايان است) م. ۱۵۰۰
به ارث رسيده از ايده آل (محصول پيوندی خراجی » بربر«، يعنی نهايتاً اروپای )فراسوی منطقة بيزانس و ايتاليا(     اروپا 

من اين . ی وسيعاً سازمان يافته روی پايه های تجزيه شده همبود استبا بدنة ا جتماع) امپراتوری رم و جهان گرايی مسيحی
تحليلی که همزمان پراکندگی در کنترل مازادها، . ارائه داده ام) در طبقه و ملت(جا به تحليلی باز می گردم که در اين باره 
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م دولتی را، که جزئاً بوسيلة است، و فروپاشی سيست)  سيستم خراجی- پيرامونی -شکل ناکامل (که نمايشگر فئوداليسم 
اروپا بکندی به سمت شکل خراجی که گواه آن تشکيل پادشاهی های خودکامه . کليسا تعديل شده، مورد نظر قرار می دهد

تشکيل اين پادشاهی در اسپانيا و پرتغال پس از پايان دادن به اشغال عرب ها، در انگلستان و فرانسه از . است، تحول می يابد
اما اين تاخير بنا بر تز من يک امتياز مؤثر بود که جهش کيفی زودرس رنسانس و سرمايه .  صد ساله بوده استزمان جنگ

  ).بنگريد به طبقه و ملت(داری را آسان کرد 
  آسيا شيوة خراجی پيرامونی شبيه اروپا را داشته است، که حتی پيش از آنکه ميشيو-      ژاپن در منتهی اليه ديگر قارة اروپا 

شکل تنزل يافته کنفوسيوس گرايی ژاپن و . به تأييد تز من برسد، نظرم را جلب کرد) Mishio Morishima(موريشيا 
است، ) م. takugawa) ۱۶۰۰پراکندگی فئودالی که مقدم بر شکل گيری ديررس تمرکز سلطنتی از آغاز دولت توکوگاوا 

 به ۱۹فاه نمايانی را نشان می دهد که ژاپن به اعتبار آن در قرن اين خصلت اين جا نيز ر. گواه بر خصلت پيرامونی آن است
  ).بنگريد به اروپا مرکز انگاری(سرمايه داری گام نهاد 

اين پيرامون در مرحلة همبودی برای تحول بسوی شکل های .      آفريقای جنوب صحرا سومين پيرامون را تشکيل می دهد
 مرحله تمرکزهای مازاد خراجی تنها در جامعه هايی با وسعت محدود عمل در اين. خراجی هنوز بسيار عقب مانده بود

  .از اين رو پراکندگی همچون قاعده باقی ماند. نمود می
بنظر من اين جا می توان شکل بندی های خراجی نوع مرکزی و منطقه های .      وضعيت جنوب شرقی آسيا دو سويه است

تميز داد؛ هر چند آنها فضاهايی ناچيز تر از فضاهای شکل )  مشخص می شوندکه بنا بر پراکندگی مازاد(پيرامونی را 
 آن از کامبوچيايی ، بيرمانيايی ، thai  تايی و جانشينان Khemer  Empire امپراتوری خمر. های آسيا داشته اند  بندی
برعکس، به . ل محسوب می شوند جزء نوع او۸ در اندونزی از قرن Majapahit ماجاپاهيت  و محتمالً قلمرو حکومتی ۶قرن 

و سپس اسالم ) از قرن پنجم(عقيدة من، جامعه های سازمان يافتة مالزی و اندونزی که در دولت های زير نفوذ هندوگرايی 
آنها بنا بر پراکندگی مازاد جمع آوری شده در مقياس دولت هايی با وسعت . شکل گرفته به خانوادة پيرامونی تعلق دارند

  . و نسبتاً متعدد و شکننده پراکنده بودندبسيار ناچيز
در . خود منطقه در مرزهايش کمتر از ديگر منطقه ها مشخص مانده است.      منطقة آسيای مرکزی وضعيتی خاص داشت

 در آنجا بوجود آمد که خط ممتد خاورميانة يونانی و کوشاندوره ای زودرس دولت هايی با وسعت مهم چون امپراتوری 
به مرکز ثقل امپراتوری ) م. ۱۳۰۰(منطقه در دورة چنگيزخان .  متصل می نمودچين و هندعد اسالمی را به ساسانی و ب

شيوه های . اين منطقه چه پيش و چه پس از شکل گيری اين امپراتوری در مدار اسالمی قرار داشته است. وسيع تبديل شد
، )امی که ابراز قدرت متمرکز در مقياس بزرگ اجازه می دادهنگ(سازماندهی آنها از سرشت خراجی بود که اين جا و آن جا 

اما ويژگی مهم منطقه، بنا بر موقعيت جغرافيايی آن، تزانزيت . در حد نازل بود» فئودالی«پيشرفته و يا در نتيجة پراکندگی 
با راه دريايی دور، به در رقابت . بود) چين، هند، خاورميانه و فراسوی پيرامون های سيستم(ناگزير مبادالت شرق و غرب 

  . از دست می دهد۱۶اقتضای زمان، راه قاره ای اهميت خود را مسلماً خيلی ديرتر، يعنی از قرن 
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  : مرکزها با مستطيل ها و پيرامون ها با دايره ها نشان داده شده اند۲در شکلواره شمارة 

  
  

مامی دورة هيجده قرن مورد نظر، همة جامعه هايی که در شکلواره نشان داده شده اند، نه تنها از وجود متقابل در ت:  دوم   
بسی عميق تر از آنچه که معموالً می ) تجارت و جنگ، تقليد تکنولوژيک و فرهنگی(يکديگر، بلکه از هر نوع روابط مبادله 

سخن گفت؛ البته بی آنکه طبيعت آن را با » سيستم جهانی«ر کلی می توان از در اين مفهوم بسيا. پندارند، کامالً آگاه بودند
  . در آميزيم) سرمايه داری(طبيعت سيستم جهانی معاصر 

البته، شدت جريان امتعه که هر يک از اين پيکان ها نشان می .  پيکان نشان داده ام۱۱    من اين روابط را در شکلواره با 
اما مخصوصاً پيوستگی آنها با ديناميسم خاص درونی سيستم . ر قابل مالحظه تنوع يافته استدهند، در زمان و مکان بطو

های متفاوت خراجی که آنها را مرتبط می سازد و من روی اين موضوع تأکيد داردم، نه تنها بطور اساسی متفاوت با پيوندی 
ه از يک شکل بندی خراجی تا شکل بندی سيستم جديد جهانی را توصيف می کند، بلک» روابط بين المللی«است که 

  .خراجی ديگر بطور متفاوت عمل کرده است
  :     برای درک روشن آن، من چهار موضوع روابط را مطرح می کنم

ميان خود )  هند-  C چين، - B امپراتوری ساسانی، خالفت، - روم و بيزانس - A( روابطی که سه مرکز بزرگ -  الف     
 هند از راه جنوب - خاورميانه  (۲، پيکان ) چين از راه شمال آسيای مرکزی-خاورميانه  (١ا پيکان حفظ کردند، بترتيب ب

بدون شک، اين روابط تنها بنا بر ثروت و قدرت . نشان داده شده اند)  هند از راه دريا- خاورميانه  (۳و پيکان ) آسيای مرکزی
  .خ آنها از همه عميق تر بوده استنسبی مراکز مورد بحث، دست کم در دوره های درخشان تاري

حفظ کردند به ترتيب با ) اروپا، آفريقا، جنوب شرقی آسيا( ايرانی اسالمی با سه پيرامون -  روابطی که مرکز عربی -ب     
راه  (۶، پيکان ) ساحل آفريقا-راه فراز صحرای آفريقای شمالی  (۵، پيکان ) مالزی، اندونزی-راه دريايی خاورميانه  (۴پيکان 

مبادالت مورد . نشان داده شده اند)  اروپا-خالفت و بيزانس  (۷و پيکان )  آفريقاswahili ساحل شرقی -دريايی خاورميانه 
مفهومی که من آن را با (کمتر از مبادالت پيشين شدت داشته و بويژه نامتقارن بوده اند ) بدليل فقر نسبی پيرامونم ها(بحث 
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اين روابط تشکيل دولت ها در صحرای آفريقا و شرق ).  پيرامون های دنيای جديد در نمی آميزد-نابرابری خاص روابط مراکز 
و از اين طريق راه را بروی اسالمی ) بنگريد به طبقه و ملت(آفريقا و نيز  در مالزی و اندونزی را بطور چشمگير شتاب داده اند 

قدرت خاص جامعة خراجی جانشين مذاهب قلمروهای محدوده بدين ترتيب اسالم بنا بر (کردن اين منطقه ها گشوده اند 
اين روابط، همچنين به پيدايش شهرهای تجاری ايتاليا تحرک بخشيده و بدين ترتيب به توسعة نفوذ ). گذشته می گردد

  .تجاری در تمام اروپای فئودالی شتاب داه است
حفظ کرد، از همان ) ۹پيکان (پيرامون جنوب شرقی آسيا و ) ۸پيکان ( روابطی که مرکز چينی با پيرامونی ژاپنی -     ب 

 اشاره می کنم که ارتباط مستقيم مستقر ميان چين و اروپا را البته با استفاده ۱۱من اين جا به پيکان . نمونه روابط قبلی بود
 تنها در يک دورة اين ارتباط مستقيم. از راههای آسيای مرکزی بدون عبور از کانال مرکز خالفت اسالمی نشان می دهد

البته، اين ارتباط برای تاريخ بعدی . برقرار گرديد) امپراتوری چنگيزخان در قرن سيزده(نسبتاً کوتاه در چهارچوب صلح مغول 
را اقتباس ) باروت، چاپ، قطب نما، و غيره(نقش قطعی ايفا کرده است؛ زيرا به اروپا امکان داد که تکنولوژي هاهی مهم چين 

به سرمايه داری به بلوغ الزم ) فئودالی( زمان اروپا برای اين اقتباس و جهش کيفی سيستم خراجی پيرامونی در اين. کند
از سوی ديگر، پس از مدت کمی اروپا راه دريايی را جانشين همة شکل های پيشين حمل و نقل در مسافت . رسيده بود
آفريقا، هند، چين و جنوب ( از منطقه های ديگر جهان کند و بدين وسيله روابط مستقيم ميان خود و هر يک طوالنی می
  .و سپس فتح می کند» کشف«برقرار می کند و به اعتبار آن آمريکا را ) شرقی آسيا

حفظ کرده بود، مشابه ) ۱۰پيکان «با پيرامونی های جنوب شرقی آسيا ) بودايی و هندويی( روابطی که مرکز هندی -  ج     
  .بود ژاپن -با نوع روابط چين 

نسبت به جمعيت های مختلف گردآمده در شکل بندی های » امتعه خارجی«     بنظر واضح می آيد که شدت نسبی جريان 
 C، و A ،Bسه منطقه مرکزی کليدی . منطقه ای مورد نظر، بطور قاطع مالحظه از يک منطقه تا منطقه ديگر متفاوت بود

ايشگر شماری از عناصری است که هر يک از منطقه های ديگر را تشکيل از حيث وزن اقتصادی نم) خاورميانه، چين و هند(
 سنجيده شود، شاخص ۱۰۰۰پس اگر حجم مازاد متمرکز در هر يک از اين منطقه های مرکزی کليدی با شاخص . می داد

به عالوه، تنها يک . ود فراتر ر۱۰۰نبايد از ) اروپا، آفريقا، ژاپن، آسيای مرکزی، جنوب شرقی آسيا(هر يک از ديگر منطقه ها 
  .اين مازاد می توانست موضوع مبادالت مسافت طوالنی باشد %) ۲۰ تا ۱۰شايد (بخش، محتمالً به نسبت کمتری 

شاخص درجة » ارزش«) ۱۱ و پيکان فرعی ۹ و ۸ و پيکان های کوچک ۱پيکان بزرگ (     مثالً چهار پيکان مربوط به چين 
 و پيکانم کوچک ۳ و ۲دو پيکان بزرگ (سه پيکان مربوط به هند . را نشان می دهند) ين درصد مازاد توليد شدة چ۱۰ (۱۰۰
اين دو » خارجی«همة تاريخ دانان اين واقعيت را خاطر نشان کرده اند که مبادالت .  فراتر نبودند۷۰ يا ۵۰از شاخص ) ۱۰

  .جمعيت قاره ای نسبت به حجم توليدشان فرعی بود
منطقه دارای رابطة مستقيم با همة منطقه های ديگر است،  که يگانه A خارجی برای منطقه       برعکس، وزن مبادالت
و جنوب شرقی آسيا ) ۶ و ۵پيکان های (، آفريقا )۶پيکان (مبادالت منطقه يا پيرامون های اروپا . بسيار نمايان بنظر می رسد

نشان می دهند، )  در فرض ما۱۱۵ا ارزش شاخص کل ب(را   C و B با A که مبادالت  ۳، ۲، ۱به پيکان های ) ۴پيکان (
  . باشد۲۵مجموع می تواند از درجة ارزش شاخص . شود افزوده می

  .را نشان می دهند) مازاد% ۲۰ (۱۴۰     پس در مجموع، مبادالت خارجی اين جا ارزش شاخص 
، آفريقا ۲۰ شاخص آن به ترتيب برای اروپا .     همچنين، سهم مبادالت خارجی برای هر يک از پيرامون ها نسبتاً زياده است

همچنين . مازاد توليد شده در اين منطقه ها را در بر می گيرد% ۳۰ تا ۲۰ است که ۲۰ و ژاپن ۲۰، جنوب شرقی آسيا ۱۰
، حجم باال و حتی حجم ۱۰۰از درجة شاخص ) ۱۱ و ۲، ۱پيکان ( جريان امتعه ای که از راه آسيای مرکزی ترانزيت می شد 

  .اد توليد شده در محل را نشان می دهدماز
     ارزش شاخص هايی که به حجم مازاد توليد شده در هر منطقه و به حجم مبادالت متبلور در هر يک از پيکان های 

بر عهدة تاريخ دانان است که آن را . نمادين نسبت داده می شود، برای فهم درجه های کميت نسبی از جانب ما ابداع شده اند
، رقم هايی که به من آن را ارائه )که چيزی در اين زمينه بدست نيامده(با توجه به اين نقص . جه مطلوب تر تدوين کنندبه و

 زير ۳می دهم، درجه های کميتی را تشکيل می دهند که از نظر من قابل قبول است و می توان آن را در شکلواره شماره 
  .مالحظه کرد
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 مازاد توليد شده محلی 

)۱(  

يان امتعه خارجیجر  
)۲(  

 
% 2/1 

 
Moyen – Orient 
Chine 
Indie 
Europe 
Afrique 
Japon 
Asie du Sud-Est 
Asie Centrale 
 

          800 
       1.000 
       1.000 
          100 
            50 
            60 
            60 
            60 

               140 
               100 
                 60 
                 20 
                 10 
                 20 
                 20 
               100 

    20 % 
    10 % 
      6 % 
    20 % 
    20 % 
    30 % 
    30 % 
  150 % 

  
ی بی رقيبي تا عصر جديد بخشيد؛ يعنی تا هنگامی که  وظيفة استثنانيA     موقعيت جغرافيايی به منطقه مرکزی کليدی 

در واقع اين منطقه مستقيماً با همة منطقه های . اروپا با تسلط بر درياها توانست اجبارهای جغرافيايی موصوف را برطرف کند
گاه اجباری اروپا به اين منطقه طی دو هزار سال گذر. تماس داشت و از اين حيث يگانه بود) چين، هند، اروپا و آفريقا(ديگر 

 ، پامير، آرالکه از کرانه های مراکشی آتالنتيک تا دريای (از سوی ديگر، منطقه در زمينة جغرافيايی . چين، هند و آفريقا بود
گسترش يافته بود و ثبات بلوک قاره ای چون چين و هند را نداشت و نيز در ارتباط با مردم تشکيل دهندة آن عمان دريای 

مصری، سومری، آشوری، بين النهرينی، ايرانی، هيتی، فنيقی و (کثير سريع زوددرس تمدن های بسيار قديمی که نتيجه ت
سخن می گفتند، از همگونی نسبی نظير چين ) سامی، حامی، هند و اروپايی(بود و به زبان های خانواده های مختلف ) يونانی

دن يونانی بيداری جمعی ای را برانگيخت که بعد با مسيح گرايی فتوحات اسکندر و پيروزی ترکيب تم. و هند برخوردا نبود
به عقيدة من يکی از رمزهای کاميابی اسالم . و سپس مخصوصاً به وسيلة اسالم تقويت شد) که در مرز ساسانی متوقف ماند(

جه آن سه الية در نتي. ناشی از آن است که منطقه در مدت کوتاه سه قرن اول هجری شکل قطعی اش را بوجود می آورد
عربها از آتالنتيک تا خيلج، ايرانی ها از زاگرس تا پاکستان، ترکها در آناتولی : متواتر از اقواِم به اسالم گرويده تشکيل می شود

موسوم به کالسيک را متحد کرد، بلکه » شرق«از اين رو، اسالم نه تنها اقوام . و در مجموع ترکستان از بحر خزز تا چين
بگمان من اين کاميابی علی رغم . ی مرکزی را که گذرگاه اجباری برای رفتن به چين و هند بود، بهم پيوند دادهمزمان آسيا

همة کشمکش های محلی بر سر منافع سياسی که تاريخ اين جا نيز مانند جاهای ديگر به آن گواهی می دهد، مديون اين 
يعنی دقيقاً در » ديگران«و احساس هويت ويژه ای را در برابر واقعيت است که اسالم توانست همبستگی معينی بوجود آورد 

در آسيای . برابر چينی ها، هندی ها، اروپاييها و آفريقائيها برانگيزد که اُمت مسلمان در هر يک از مرزهايش با آنها روبرو بود
مدن در اين منطقه، که از راه آن زيرا ت. مرکزی، کاميابی اسالم وحدتی منطقه ای بوجود آورد که تا آن زمان سابقه نداشت

ارزش های عالی محتمالً با ارزش های ايجاد شده به عنوان مازاد توليد محلی ترانزيت می شد، بستگی به ظرفيت جلب 
  .بخشی از جريان امتعه تزانزيتی در گذرگاه داشت

 مرکزی به سيستم اجتماعی آن خصلت ويژه ای  و پيوند آن با آسيایA     اهميت روابط با ديگران برای تمام منطقة مرکزی کليدی 
روابط کااليی، (ناميده ام و اين به نوبة خود اهميت شکل های سرمايده داری آغازين »  سوداگر-خراجی «بخشد که من آن را  می

در فراسوی اين از سوی ديگر، توسعة اسالم . در جامعه های خراجگير دنيای اسالمی عرب را نشان می دهد) کارمزدی، مالکيت خصوصی
منطقه يعنی فتح تدريجی پيرامون های آفريقايی و جنوب شرقی آسيايی آن خود منطقه را نيز در رابطة تنگاتنگ با ديناميسم سوداگرانه 

  )بنگريد به ملت عرب، طبقه و ملت(اش قرار داد 
 طی  همانند سيستم مدرنی که اده شد، قرن پيش از رنسانس توضيح د۱۸سيستم جهانی که در باال پيرامون :  سوم     
 اسالمی آن به - گفتگو از سيستم قديم در کليت زمانی و مکانی يا حتی در ترکيب عربی . جانشين آن می گردد، نيست) زمان

 است، يا - توالی در زمان - سيستم مدرن فريبنده است؛ زيرا يا مسئله فقط عبارت از يک چيز پيش پا افتاده » سلف«عنوان 
سيستم . مرکز ثقل» جابجايی«مطلب است که گسست کيفی وجود نداشته، بلکه مسئله تنها عبارت از رشد کمی و القاء اين 

آنچه به صيقل دادن . و سپس سواحل آتالنتيک بوده است) شهرهای ايتاليايی(از کرانة جنوب مديترانه به ساحل شمالی آن 
يعنی قانون ارزش جهانی شده تنها بر ديناميک : سيستم استموضوع اساسی باز می گردد، دقيقاً تغيير کيفی در طبيعت 
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اين جهانی شدن ارزش، يگانه ضامن شکل گيری تناقضاتی . سيستم مدرن فرمان می راند نه بر ديناميک سيستم خراجی
دين  که خود مرکب از مراکز ملّی است که از حيث تاريخی ب- يک مرکز (است که از اين پس در مقياس جهانی عمل می کند 

و در طی تمام پنج قرن تاريخ سرمايه )  و پيرامون ها که همه از حيث اقتصادی وابسته به اين مرکزند- سان شکل گرفته 
داری و بنا بر همة افق های مرئی يا قابل تصور در چارچوب قوانين پايدارش موجب تمايز فزايندة دوره به دوره ميان مرکز و 

های مرکزی   سال بطور پايدار ميان منطقه۲۰۰۰يز قابل مقايسه با موازنه ای که طی اين جا هيچ چ. پيرامون ها می گردد
  .کليدی عصر خراجی برقرار شده بود، وجود ندارد

 عناصر مختلف تشکيل دهندة سيستم پيشين در - نابرابر - » وابستگی متقابل«     اين تفاوت کيفی مانع از آن است که از 
و ( يقيناً با يکديگر C و  A ،Bمنطقه های کليدی . ر دنيای جديد فرمان می راند، سخن گوئيمروابطی مشابه با روابطی که ب

. اساسی بوده است» وابستگی متقابل«اين نکته باقی می ماند که نشان دهيم که اين . در ارتباط بوده اند) ديگر منطقه ها
 توازی فقط خصلت عمومی قوانينی را بازتاب می اين. شان نيست» روابط«وجود توازی در تحول آنها دليل ويژگی قطعی 

همزمانی احتمالی . فرمان می رانند) هايشان در جای خود باقی است» ويژگی«که (دهد که بر تحول اجتماعی همة بشريت 
. دولت های گذشته نمی تواند همچون امری بديهی خود را تحميل کند» زوال«و » ترقی«، »عقب مانده ها«و » ها پيشرفته«
 که تاريخ موازی سه مرکز کليدی و ديگر منطقه ها را رسم می کند، نشان می دهد که اين ۴ظر اجمالی به شکلواره شماره ن

 را هانقبالً همزمانی ميان زوال امپراتوری روم و امپراتوری سلسله ) Pirenne  (پيرن. همزمانی صرفاً يک تصادف محض است
ولی زوال روم مصادف با پيشرفت بيزانس، ساسانی و دولت کوشان . ، يادآور شده بود هم آن را تکرار کردفرانک. ژ. آکه بعد 

 و سه قرن زودتر زوال سلسلة تانگ هابا ترقی سلسلة ) در بحبوحة دورة بربر در غرب (۶۰۰ ها از سال هانبود و زوال سلسله 
پيشرفت و » عام«نمی دهد که سيکل های هيچ چيز امکان . با ترقی اسالم مطابقت دارد) آنهم بر حسب تصادف(ها گوپتا

مسئله عبارت از زوال يک شکل سازماندهی دولتی در نظام . وانگهی، اصطالح زوال اين جا فريبنده است. زوال را بيرون کشيم
من بيشتر زير تأثير عکس آن . مغروض است، حال آنکه در اکثر موارد در زمينة رشد نيروهای مولد چنين چيزی مطرح نيست

 تا موريا اسالم تا عثمانی ها و صفويه ها، از سلسله - ساسانی -  بيزانس - ه ام؛ يعنی تداوم تاريخ های طوالنی موازی از رم بود
 که در آنها تغييرات کيفی اندک بود، ولی پيشرفت کمی روی همان کينگ و مينگ تا هانسلسله دولت مغول، از سلسله 

اين مسئله به هيچوجه نافی آن نيست که در بررسی تحوالت محلی بتوان به . ديده می شود) خراجی(های سازمانی  پايه
بنا بر اوضاع و احوال ويژه توانسته » روابط خارجی« پرداخت که در آن -  همواره نسبی -)زوال(تفسير اين يا آن ترقی سياسی 

مايه داری در آن ها و جود ندارد که های اقتصاد سر» سيکل«مضافاً هيچ چيز مشابهی با . است بطور اتفاقی نقشی ايفاء کند
  .مانند جهانی شدن قانون ارزش که پاية اقتصاد سرمايه داری است، اهميتی واقعاً جهانی داشته باشد

،  نخست در پيرامون خراجی جهش کيفیارائه داده ام که طبق آن ) در طبقه و ملت(     من تفسيری دربارة اين مسئله 
تفسير من مبتنی بر متمايز .  صورت گرفت- ) ژاپن( و سپس در پيرامون ديگر - آن ) C يا A ،B(، نه يکی از مراکز )اروپا(

رشد «يا (يعنی در چارچوب منطق ويژة عام تحول جامعه ها . کردن انعطاف پذيری پيرامون ها و انعطاف ناپذيری مراکز است
می کنم که اين تفسير رضايت بخش تر از من فکر . شکل عام تحول همسان در راستای خود باقی می ماند) »نابرابر

همچنين ). بنگريد به اروپا مرکز انگاری(مسلط مطرح کرده اند » اروپا مرکز انگاری«تفسيرهايی است که بينش های مختلف 
، مخصوصاً »گشايش«مترادف با (» سرمايه داری« می پندارم که مبتنی بر تباين دايمی پيرنمن آن را رضايت بخش تر از تز 

اين تز که وجه ديگری از انحراف اروپا . است) »قاره ای«مخصوصاً » بستگی«مترادف با (» فئوداليسم«و ) »دريايی« زمينةدر
که در   (فرانک. ژ. آو تز ) »توضيح می دهد«را بنا بر گشايش راه دريايی منطقه » معجزة اروپايی«و (مرکز انگاری است 

  .رمايه داری را نفی می کنندويژگی مدرنيته س) نهايت نزديک به آن است
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  )م .۱۵۰۰م .  ق۳۰۰( سيستم های خراجی - ۴شکلواره شماره 
  

                                                                    ORIENT                                     INDE                               CHINE                 PERIPHERIES 
  
300 av. J.C.                                    ALEXANDRE 

 
200                                                                             DYNASTIE  MAURYA                HAN 

0             Rome/Byzance             Christianisme                    Etat Kouchan   
  
200 ap. J.C.                                                 Parthes-Sassanides                              Dynasties 
                                                                                                                                   nord et sud 
300 Etat Gupta 
600                                    Islam                                                                                  Sui - Tang            Etat Khmer 

  
                                                                                                                 Eparpil                                 -hindouisation 
700    Barbares                 Omayyades                                                             lement                             -Asie du Sud-Est 
         Occidentaux             Abbassides                                                                                           - Etat central Corée 
 
900                                                                                                        Ghasnévide         cinq dynasties 
 
1000 dynasties 

Nord Africaines                                                  Buyyides                                                   Song       Etat central Vietnam        
 Fatimides                                                   Khorassan 

 
1200          Mamluks                                                   Seldjoukides          Sultanat Delhi                         querre de Cent Ans 
                                                                                    Timur Lenk           Etats Dravidies 
 
1300                                                                                                                                  Yuan       villes italiennes 
                                                                                                                                                         Royaume Majapahit              
                                                                                        Gengis Khan                                      = reconquista 
 
1400                                                                                                                                   Ming 
                                                                               
1500                   Ottomans                                   Séfévides             Etat Moghol                       = Réforme/Renaissance                              

                                    
1600 Etats Dravidiens 
                                                                                                                                                             Qing        x Eta Tokugawa 
                                                                                                                          (conquête britanique)                                      
 
                                                                                                                                                                                  (Meji 1860) 
 

    البته، شکل گيری سرمايه داری در اروپا که نتايج ويژه ای برای تحول بعدی ساير منطقه ها داشته است، تاريخی معين 
ی که سرچشمة اين تحول پيشرفت شهرهای ايتالياي).  بوجود نيامده است۱۹۴۳اين تحول با ضربه های سحرآميز در (دارد 

يعنی هنگامی که پيشرفت .  اسالمی بوده است-  سوداگری منطقة عربی - بشمار می رود بنوبة خود محصول پيشرفت خراجی 
عمل می کند، موجب شتاب دادن آهنگهای شکل گيری سيستمی کيفيتاً عالی ) اروپای فئودالی(ايتاليايی در منطقة پيرامونی 

من نظرم را دربارة اين ديناميک که با ضعف دولت . خراجی بسيار پيشرفته پيشين در اروپا می شودتر از سيستم جامعه های 
پراکندگی   و اتحاد دولت با اين طبقه برای فرارفت از- بورژوازی -ارتباط دارد و فضای مستقلی برای طبقة واقعی جديد 

بنگريد به طبقه و (ی نهد و غيره به تفصيل بيان کرده ام فئودالی بوجود می آورد و دولت خودکامة سوداگر جديد را بنيان م
اين شکل گيری تحوالت جامعه های . آشکار است) سرمايهی داری، نه خراجی(نتيجة عمومی شکل گيری جديد اروپا ). ملت

رمايه داری البته، از سوی ديگر، شکل گيری س. ديگر جهان را که بتدريج در سيستم جديد پيرامونی می شوند، مانع می گردد
اين جا باز به بررسی ای باز می گردم که پيشتر .  اسالمی را در پی داشته است- اروپا، خصومت ويژه نسبت به منطقة عربی 

اروپا برای برقراری روابط مستقيم با بقية جهان بسود خود، . دربارة موقعيت ويژة جهان اسالم در سيستم پيشين انجام داده ام
از جنگهای صليبی که .اری و واسطگی اجباری که جهان اسالم از آن سود می جست، در هم شکندمی بايست موقعيت انحص

 چين بنا بر صلح مغول در عصر چنگيز در گرفت، خصومت مورد بحث تا دوران ما -بيدرنگ در پی گشوده شدن جاده اورپا 
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اده و متقابالً عکس العمل مشابه آنان را در پی ادامه يافت و همواره با رفتار ويژه عصبی نسبت به مسلمانان خود را نشان د
اين انتخاب . نهايتاً برای درهم شکستن انحصار واسطگی اجباری منطقه است که اروپاييها به درياها رو می آورند. داشته است

  .است» جغرافيا ثبت نشده«آنطور که پيرن فکر می کند در 
از يک سو، : ارسالگی خراجی در مورد دوره های پيشين معتبر نيستبررسی های انجام گرفته دربارة دو هز: چهارم     

 گاه متفاوت با جامعه های دورة خراجی - و بطريق اولی جامعه های بربر - های متمدن شناخته شدة اين دوره ها  جامعه
ای است که ما در از سوی ديگر، شبکة روابطی که آنها ميان خود حفظ کرده بودند، متفاوت با شبکه . سازمان يافته اند
  . نشان داده ايم۲شکلواره و جدول 

     بدون شک اطالعات علمی از گذشته که ما در اختيار داريم هراندازه از حيث زمان به عقب برويم از استحکام کمتری 
پيش از  «را در رابطه با دوره های) فلسفه های تاريخ(با اينهمه، بنظر می رسد که می توان دو خط فکری . برخوردار است

  .از يکديگر تميز داد» خراجی
م و نيز برای .  ق۳۰۰ شباهت دارد، نه تنها برای حدود فرانک. ژ. آ که در اين نقطة اساسی با ديدگاه مورد قبول پيرن     تز 

 بلکه گسست کيفی قايل نيست،) پايان دورة باستان بنا بر رساله های متداول(حدود و عصر مسيحی يا پايان امپراتوری روم 
به عقيدة پيرن همان تباين و تخالف . از دوره های پيشين را برسميت نمی شناسد» عصر مدرن«گسست کيفی جدا کنندة 

دوره های تاريخ بشريت را ) »فئودالی«در برابر جامعه های بسته، قاره ای و » سرمايه داری«جامعه های باز، دريايی و (
 پيرناز سوی ديگر، .   و ايران به گروه دوم تعلق دارندمصرن باستان به گروه اول و ، يونافنيقی، سومرمثالً، . توصيف می کند

 سومرمثالً روی مبادالت ( روی روابط مبادله که جامعه های هر چند دورافتاده ميان خود حفظ کردند -فرانک . ژ. آ مانند   -
 مبتنی بر يک فلسفة تاريخ خطی فرانک. ژ. آنند تز  ماپيرنتز . تأکيد می ورزد)  يونان- ، کرت، فنيقي مصر  هندو، تمدن -

می » تراکم تجّمع« اين را فرانکدر زبان . است که بر اساس آن پيشرفت کمی و مداوم، بدون دگرگونی های کيفی است
 بردگی، فئوداليته و سرمايه داری را تميز می: بر عکس، سه مرحله تمدن متفاوت کيفی» قراردادی«تز مارکسيسم . گويند
است و تا چه مقياسی مربوط به ) انگلس. و(من اين جا در زمينة مارکس شناسی و اين که آيا اين تز واقعاً تز مارکس . دهد

طبق اين تز، رويهم رفته همه جامعه هايی که . آنهاست و يا مربوط به دخل و تصرف مارکسيسم بعدی است، بحث نمی کنم
اروپا از پايان امپراتوری روم، خاورميانة بيزانسی و اسالمی از زمان شکل . ستنده» فئودالی« به ثبت رسيده اند، ۴در جدول 

در مقابل، گفته می شود که همة آنها قبالً از مرحلة برده داری گذشته .  هان و چين از عصر مورياگيری شان، هند از سلسلة 
تمدن های هندو و تمدن های (، در هند ) هاهانتا  ها شانگاز (در اين مفهوم از راه قياس تز مرحله برده داری در چين . اند

می گويند نشانه های وجود برده داری و ديرتر کشف همزمانی . را مطرح می کنند) بين النهرين( و در خاورميانه ) آريايی ها
ی فراهم های اجتماعی همبود در برخی منطقه های آفريقايی، دليلی در زمينة گذار از مرحلة برده دار  آن با تجربة شکل

  .تواند جوابگوی انتظار عمومی باشد  آورده که می
  :و در برابر آن تز زير را قرار داده ام) بنگريد به طبقه و ملت(     من با اين ديدگاه هم رأی نيستم 

  . شکل عام جامعة طبقاتی که جانشين شکل های جمهوری پيشين می شود، شکل جامعه خراجی است-     الف 
  .ودالی قاعدة عام نيست، بلکه تنها شکل پيرامونی شيوة خراجی است شکل فئ-      ب 
همبودهای ، Standeکاست ها، دولت ها به مفهوم اروپايی دوره های فئودالی، ( موارد شکل عام خراجی متفاوت اند -     پ 

  )دهقانی تابع بوروکراسی دولت و  غيره
حضور ) مصر، هند و چين(می دهد و در اغلب خط سيرهای تاريخی  شکل برده داری به هيچ انتظار عمومی پاسخ ن-     ت 
اين شکل هيچ رشد مهمی را جز در پيوند با اقتصاد کااليی نشان نمی دهد و بنابراين واقعيت در عصرهای مختلف رشد . ندارد

  ).۱۹ رومی و بردگی در آمريکا تا قرن ۰برده داری يونانی (نيروهای مولد وجود دارد 
 نشان داده شده از بقية تاريخ پيش از ۴که در شکلوارة شماره » گسست خراجی« صورت آيا زمان های پيشين با      در اين

 سال پيش ۳۰۰۰سرمايه داری متمايز نمی شوند؟ مخصوصاً مصر که نمونة يک جامعة خراجی را ارائه می دهد و تاريخ آن از 
 پيش از هند، محتمالً ايران هخامنشی، بابل، آشور.  بوده استاز شکل گيری تمدن يونانی شروع می شود، فارغ از بردگی

 گاه عمالً بردگی را به اجرا درآورده بودند، اما بی آنکه اين بردگی شکل اصلی بهره گيری از کار مولد هان و چين قبل از موريا
 خود تنها هنگامی شکل گرفت ماحصل آن اين که بنا بر تز من جامعة خراجی حقيقتاً به صورت کامل. را تشکيل داده باشد
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 ايدئولوژی های  بر ارزش های اخالقی بود که از اين ايدئولوژی مبتنی. که يک ايدئولوژی مذهبی عمومی را بوجود آورد
 ، بودا و کنفوسيوس زرتشتدر اين دورنما . خويشاوندی و مذاهب قلمرو محدود خاص مرحلة همبودی پيشين فراتر می رود

گذار شکل های همبودی «يا اگر مايليم، از » دورة کمون«حتی اين جا من ترجيح می دهم از . اجی اندبيانگر شکل گيری خر
ها که تمدن های هندويی  شايد اين گذار ساده و سريع در چين، در هند بسبب حمله آريايی. سخن گوييم» به شکل خراجی

سيرها و همچنين تأثير متقابل آنها بر يکديگر اينطور القاء در خاور ميانه تنوع اقوام و خط . را ويران کردند، پيچيده تر بود
من بلوغ پيش رس خراجی مصر و ويژگی سوداگری در يونان برده . بنگريم» سيستم«کنند که منطقه را به عنوان يک  می

نگی منطقه را داری را که اهميت ويژه ای به ترکيب تمدن يونانی بخشيد و بر انقالب های مسيحی و اسالمی که حقيقتاً يگا
  .در  اين چارچوب قرار می دهم. تأمين کردند، مقدم بود

سخن بميان » يک سيستم«     آيا فشردگی روابط مبادله ميان جامعه های دوره های دور دست مورد اشاره امکان می دهد که از 
 شکل خراجی هنوز جزيره هايي کوچک در از آن رو که جامعه های متمدن، يعنی پيشرفته در گذار به. آوريم؟ من در آن ترديد دارم

خط سيرها حتی هنگامی که مشابه اند، نشان نمی دهند که جامعه های مورد بحث يک سيستم را . اقيانوس شيوه های همبودی هستند
  .تشکيل می دهند، بلکه فقط صحت قوانين عام تحول را به اثبات می رسانند

  
  :پی نوشت

به شيوة توليدی گفته می شود که برای پايداری همبود يا  ) tributaire(» خراجی « به تعبير سميرامين شيوة توليد-۱
به خدمت ) tribut( روستايی يک دستگاه اجتماعی و سياسی بهره کشی را به منظور اخذ خراج Communautéجماعت 
يه داری را نشان شيوة توليد خراجی يک شکل بسيار بغرنج است که شکل بندی های طبقاتی پيش از سرما. می گيرد

شکل های تحول يافته مانند شيوة توليد ) ب. شکل های پيش رس) الف: ما آنها را به ترتيب متمايز می کنيم. دهد می
همبود در وضعيت همبود . فئودالی که در آن همبود روستايی مالکيت ممتاز زمين را به سود اربابان فئودال از دست می دهد

  .خانواده ها باقی می ماند


