سیستم های منطقه ای پیشین
دنیای مدرن تصویری از تاریخ عمومی به دست می دهد که طبق آن سرمایه داری (اروپا) نخستین سیستم جهانی است کهه
جهان را متحد کرده است .کم ترین چیزی که در این باره می تهوان فتهتا ایهن اسهت کهه ایهن ع یهده مبتهل واعییهت را بهه تایهت
ساده می کند .به فمان من چنین ع یده ای محصو نمونه وار اروپا مرکز انگاری مسلط است .در واعه جامیهه ههای پییهین در
عرن یانزده بهه ههیو وجهه از یگهدیگر جهدا نبودنهدا بلگهه درون سیسهتم ههای منط هه ای (و یهاید حتهی سیسهتم جههانی) در رعابهت
بودند .کم بها دادن به این واعییت محگوم کردن خود به در نیافتن پویهایی دفرفهونی درون ایهن جامیهه هها اسهت .در عهین حها ا
میت دم که سرمایه داری نماییگر فسستی کیتی در تاریخ عمومی م هارن سها  1500مهیددی اسهت .از ایهن روا مهن نسهبت بهه
لزوم متمایز کردن ساختار یگپارچه یده سیستم جهانی سرمایه داری از عنصهرهای پهیا از سهرمایه داری کهه در جامیهه ههای
پییین و فاه در زمان های بسیار عدیم دیده می یودا اصرار می ورزم و به همین دلی روی ویژفی اختدف مرکزها -پیرامون
های خاص سرمایه داری جهانی که به طور کیتی با یگ های پییین عطب بندی تتاوت دارندا درنگ می کنیم.
 -1ویژگی متفاوت سرمایه داری و شکل های پیشین اجتماعی
به ع یده منا این جا سهم مسلم متهوم تئوریک ییوه تولید سرمایه داری (مارکس) باید در نظر فرفته یود .رعیق کردن آن
(به سبک امروز) بهه رویهن کهردن مسهای کمهک نمهی کنهد .یهیوه تولیهد سهرمایه داری بهر مالگیهت خصوصهی وسهای تولیهد کهه
محصو کار (مایین ها) هستند و به نوبه خود بر سطح رید باالترین نیروههای مولهد (نسهبت بهه پییهه وری و ابهزار آن) و بهر
این اساس بر ت سیم جامیه به دو طب ه اساسی و نیز بر تحو کار اجتماعی به کار آزاد مزدبهری داللهت دارد .پهس بهازار تیمهیم
یافته سرمایه داری چارچوبی را تیگی می دهد که در آن عوانین اعتصاد (« رعابت») عم می کنند و بهه نیروههایی تبهدی مهی
یوند که کارکرد آنها مست از اراده و خواست افراد است :بی خوییتنی اعتصادفرایانه و سلطه اعتصاد جلوه بارز آن هستند.
هیو یک از جامیه های پییین تا دوران مدرن بر این اصو متگی نبودند .برعگس همهه جامیهه ههای تحهو یافتهه پهیا از
عرن  16سریهتی هماننهد دایهتند .مهن تهمن توصهیف آنهها بهه جامیهه ههای خراجهی  Tributaireایهن واعییهت اساسهی کیتهی را
تصریح می کنم که مازاد (فرآورده ها) با وسای میلومی که به سازمان سلسهله مراتهب عهدرت مربهوط بهودا مسهت یما ه از ده انهان
بردایت مهی یهد (عهدرت منبه هرو ت بهودا حها آنگهه در سهرمایه داری عهدرت عگهس آن عمه مهی کنهد) .از ایهن روا بازتولیهد
سیستم نیازمند سلطه ایدئولوژیک -سیاسی دولت بود تا سازمان عدرت را پوییده نگاهدارد و آن را توجیه کند (و این بهر خهدف
ایدئولوژی اعتصادفرایانه سهرمایه داری اسهت کهه اسهت مار را پویهیده نگاهمیهدارد و بهدین وسهیله آن را در برابهر وتهوب نسهبی
روابط سیاسی که یرط پیدایا دمگراسی مدرن استا توجیه می کند).
پس از موت فیری در برابر برخی بحث های ماتریالیسم تاریخی فگر می کنم که این جها لکهر نتیجهه فیهری ههای اساسهی
من در این باره متید است :تنها به این خاطر که این نتیجه فیری ها بر ع اید و نظرهایم درباره مسئله سریت سیسهتم یها سیسهتم
های پیا از مدرن فرمانرواست.
مهن روایهت موسهوم بهه مارکسیسههتی « پهن مرحلهه» یینهی بههه طهور میهخص :الهف -تل ههی بهرده داری بهه عنهوان مرحلههه ای
نافزیر که همه جامیه ها برای فلار به مرحله باالتر از آن عبور کرده اندا ب -تل ی فئودالیسم به عنهوان مرحلهه ای نهافزیر کهه
جانیین بردفی یده است را رد کرده ا م .من همچنهین روایهت موسهوم بهه مارکسیسهتی « دوراه» را مهردود مهی دانهم .دعیهق تهر
بگویما من این تل ی را که ف ط راه « اروپایی» (برده داری -فئودالیسم) دورنمای ایجاد سهرمایه داری را ترسهیم مهی کنهد و راه
« آسیایی» (فرض ییوه تولید آسیایی) محگوم به بن بست است و خود توانایی تحو را نداردا بی اعتبار می دانهم .مهن ایهن دو
تتسیر ماتریالیسم تاریخی را محصو اروپا مرکز انگاری توصیف کرده ام و از این روا به پیینهادهای جایگزینم طب ه و ملت
باز می فردم.
روی این اص ا من توالی نافزیر « دو نوع ییوه تولید» نوع همبودی و نوع خراجی را پییهنهاد کهرده ام .ایهن پییهنهاد بهه
برجسههته کههردن دو فسسههت کیتههی در تحههو عمههومی مبههادرت مههی کنههد .الههف -آخههرین آن در تههاریخا فسسههت کیتههی تسههلط ارفههان
سیاسی -ایدئولوژیک (دولت به عدوه ایدئولوژیا متافیزیک) در مرحله خراجهیا تسهلط ارفهان اعتصهادی (بهازار تیمهیم یافتهه و
ایههدئولوژی اعتصههادفرایانه) در مرحلهه سههرمایه داری .ب -پههیا از فسسههت کیتههیا ف ههدان دولههت و ایههدئولوژی هماننههد در مرحلههه
همبودیا تبلور عدرت اجتماعی در یگ دولتی -ایدئولوژیک -متافیزیک در مرحله خراجی .عدوه بر اینا این پیینهاد مستلزم
یناخت یگ های مختلف هر دو مرحله و مخصوصا ه نیازمند تیریف یگ های « مرکهزی -پیرامهونی» مرحلهه خراجهی اسهت
که دعی ا ه فئودالیسم را در یگ خراجی پیرامونی توصیف می کند.
به ع یده برخی هاا یگ هایی که مهن آنهها را خراجهی نامیهده ام « یهک» یهیوه تولیهد در مینهایی کهه متههوم یهیوه تولیهد در
مارکسیسهم ایجهاب مهی کنههدا نیسهت .مهن دربهاره ایههن بحهث بهه مهارکس یناسههی رجهوع نمهی کهنم .افههر ایهن موتهوع « دردسههر»
می آفریندا آماده ام اصطدب « ییوه تولید خراجی» را با اصطدب وسی تر « جامیه خراجی» تیویض کنم.
البتها پیینهادهای من در چارچوبی عرار دارد که پژوها « عوانین عام» ارجح است .به عدوها بر اسهاس متههوم آفرینهی
پیینهادی منا متگی بهر همهان دالیه ا « فهلار» آنهها بهه سهرمایه داری داللهت بهر ریهد عناصهر « اولیهه سهرمایه داری» داردا
وانگهی در عصر ما جریانی که بییتر مورد توجه استا میت د به نتی هر نوع پژوها عوانین عام است و برعگس به برجسته
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کردن ویژفی « نافزیر» راههای فونافون تحو عدعه دارد .من این سمتگیری میرفت یناسانه را محصو اروپاانگاری مهی
دانم که عب از هر چیز به توجیه « برتری» ترب می پردازد.
 -2ویژگی جهانی شدن سرمایه داری
د رک من از جهانی یدن سرمایه داری اینست کهه تحهوالتی کهه بهر سیسهتم در کلیهت آن فرمانرواسهتا چهارچوبی را ترسهیم
می کند که « انطباق» های محلی در آن انجام مهی فیرنهد .بهه عبهارت دیگهرا ایهن دیهدفاه سیسهتمی بهه تمهایز «عوامه خهارجی-
عوام داخلی» جنبه نسبی می دهد؛ زیرا همه نوع عوامه در م یهاس سیسهتم جههانی داخلهی محسهوب مهی یهوند .آیها بهه رویهن
کردن این مطلب نیاز است که این دیدفاه متدولوژیک ما را از جریان های فرمانروا (بورژوایی و حتهی مارکسیسهتی) جهدا مهی
کند که در نظر آنها عوام درونی در متهومی جنبه عطیی دارند که ویژفی های هر یگ بندی ملی (« توسیه یافته» یها « کهم
توسیه») به طور اساسی این عوام « درونی» « مساعد» یا « نامساعد» را م ده در توسیه سرمایه داری حتظ کنند؟
وانگهیا تحلی منا که آن را مسلم می انگارما بر تمایز کیتی میان جامیهه ههای سهرمایه داری زیهر سهلطه اعتصهاد (عهانون
ارزا) و جامیه های پییین زیر سلطه سیاسی -ایدئولوژیک استوار است.
میان سیستم جهانی (سرمایه داری) میاصرا که ما را بهه تتسهیر دربهاره « عهانون ارزا» فرمهانروا بهر سهرمایه داری فهرا
می خواند و همه سیستم های پییین (منط ه ای و خراجی) تتاوت اساسی وجود دارد .من نظرم را عبده درباره آنچه که آن را «
عانون ارزا جهانی یده» نامیده اما بیان کرده ام .به طور کلیا عهانون ارزا بهه بهازار یگپارچهه فهرآورده ههای کهار اجتمهاعی
سرمایه و کار (که در این صورت به کاالها تبدی می یوند) نیاز دارد .پس عانون ارزا در فتایی که عم مهی کنهدا موجهب
فرایا به یگانه یدن عیمت های کاالهای همانند و اجرت کار و سرمایه ( به یگ مزد یا به یگ اجرت تولید کننده خرده پهای
کاالیی) می فردد .این ارزا با واعییت تجربهی در یهگ بنهدی ههای سهرمایه داری مرکهزی کهامده مطاب هت دارد .البتهها عهانون
ت فهرآورده هها و فهردا
ارزا جهانی یده در م یاس جهانی سرمایه داری بر مبنای بازار دم بریده عمه مهی کنهد .یینهی تجهار و
های سرمایه را یگپارچه می کندا آما نیروی کار را از آن حلف می کند .پس عانونن ارزا جهانی یده بهه یگانهه کهردن عیمهت
های کاالها و نه به یگانگی مزدهای کارا که حجم جههانی آن بهه تایهت فسهترده تهر از حجهم توزیه بههره وری هاسهتا فهرایا
دارد.
عدرت عطب بندی که به وسیله عانون ارزا جهانی یده نمهودار مهی فهرددا از حیهث کمهی و کیتهی و بنها بهر فتهایی کهه بهر
اساس آن عم می کند (سراسر سیاره) بها فهرایا ههایی کهه محهدود بهه عطهب بنهدی در درون سیسهتم ههای خراجهی (منط هه ای)
استا وجه میترک ندارد.
در این چارچوب فسست کیتی کهه سهرمایه داری نماییهگر آن اسهتا اعتبهار کامه خهود را حتهظ مهی کنهد .ایهن فسسهت بهر
اساس یک زیرورویی بنیادی نمودار می فردد و بر ا ر آن سلطه اعتصادی جانیین سلطه سیاسی -ایدئولویک می یهود .از ایهن
روا سیستم جهانی سرمایه داری به طهور کیتهی بها همهه سیسهتم ههای پییهین کهه نهافزیر منط هه ای بودنهدا تتهاوت دارد؛ افهر چهه
سیستم های پییین توانسته بودند روابط میین تنگاتنگی با یگدیگر برعرار کنند.
تا زمانی که این زیرورویی انجام نیافته بودا تنها مهی تهوان از عناصهر اولیهه سهرمایه داری سهخن فتهت کهه در آن وعهت از
منطق مسلط خراجی پیهروی مهی کردنهد .از ایهن روا مهن بهه فایهده بیهنا تئهوریگی کهه فسسهت کیتهی را حهلف کهرده و آن را بها
مجموع عناصر همگونی در می آمیزد که منیاء آن در فلیته بسیار دور تاریخ یک « سیسهتم جههانی» فرتها ه ابهدی ناپدیهد مهی
فرددا اعت اد ندارم.
پس نمی توان به اهمیت فسست کیتی سهرمایه داری کهم بهها داد .امها تهمن یهناخت ایهن واعییهت و نمایانهدن اهمیهت محهدود
تاریخی آن باید به دریدن پویا م دسی همت فمایت که ایدئولوژی بورژوایی بهر تهن آن کهرده اسهت .دیگهر نمهی تهوان بهه ایهن
میادله های ساده و نویهد دهنهده د خهوا دایهت کهه سهرمایه داری (امهروز « بهازار») مسهاوی بها آزادی و دمگراسهی و تیهره
اسهت .مهن بههه سههم خهود ماننههد کهار پهوالنی  Karl Polanyiبههرای تئهوری مارکسیسهتی از خودبیگههانگی اعتصهادفرایانه جههای
مرکزی عایلما از این روا هم آوا با او از آن نتیجه می فیرم که سرمایه داری بنا بر این واعییت هها و سریهت خهود متهرادف بها
آزادی نیستا بلگه م ترادف با ستم است .رهایی از عید از خودبیگانگی به ایده آ سوسیالیسهم بهاز مهی فهردد؛ ایهده آ بها اهمیتهی
که می کویند آن را از درون تهی سازند.
انت اد از اروپا مرکز انگاری به هیو وجه به مینی نتی یناخت فسست کیتی که سرمایه داری نماییگر آن است و پییرفتی
که این سیستم (ولو نسبی و از لحاظ تاریخی محهدود) آتهاز نههادا نیسهت .ایهن امهر « ابهراز نهدامتی» را بهر نمهی انگیهزد کهه بهر
حسب آن تربیها از توصیف این ابداع اروپایی رو برتابند .با اینهمهها ایهن انت هاد بهر تتهادهایی درنهگ دارد کهه عصهر سهرمایه
داری ایجاد کرده است .این سیستم جهان را فهتح کهردا امها آن را همگهون نسهاختا بلگهه تها آنجها کهه ممگهن بهود آن را بهه یهگ
عجیبی عطب بندی کرده است .بر پایه این واعییتا این سیستم در صورتی مهی توانهد فراتهر بهرود کهه بهه نیهاز جههان فرایهی کهه
آتاز نهاده بودا پاسخ فوید :کوتاه سخنا در انت ادی که من در اروپا مرکز انگاری مطرب کرده اما فتته ام :بجای جهان فرایی
دم بریده اعتصاد سرمایه داریا نافزیر اروپا مرکزیا باید چیم انداز جهان فرایی واعیی سوسیالیسهم تهرور و ممگهن جانیهین
فردد .به عبارت دیگرا انت اد از اروپا مرکزانگاری نمی تواند فلیته فرا و آنطور که می فویند « ستاییگر اختدف» باید.
 -3گذار مرکانتیلیستی در اروپا ()1500 - 1800
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سیستم جهانی یگ نسبتا ه تازه سرمایه داری نیست که تنها به لث سوم عرن نوزده بازفردد .یینی زمانی کهه « امپریالسهم»
(بنا به متهومی که لنین به این اصطدب داد) یگ فرفت و ت سیم استیماری جهان انجام یافت .بهرعگس مهی فهوییم کهه ایهن بیهد
جهانی بیان خود را از منیاء می یابد و در خد مرحله های متوالی رید خود همچون ویژفی پایدار سیسهتم بهاعی مهی مانهد .بها
عبههو ایههن مطلههب کههه عناصههر اساسههی سههرمایه داری از آتههاز نههوزایی (رنسههانس) در اروپهها یههگ فرفههتا تههاریخ  -1492آتههاز
فیایا آمریگا -تاریخ زایا همزمان سرمایه داری و سیستم جهانی سرمایه داریا به م ابه دو پدیده جدایی ناپلیرا خواهد بود.
پس ماهیت « فلار»  1500 - 1800چیسهت؟ توصهیف ههای متتهاوتی مطهرب یهده اسهت کهه مبتنهی بهر عاعهده ههای سیاسهی
مسلط اروپا (« نظام عدیم »1یا « عصر سلطنت های مستبد») یا مبتنی بر ماهیت اعتصاد خود (مرکانتیلیسم ) 2هسهتند .البتهه در
م ایسه با مدک هایی که ییوه تولید سرمایه داری را تیریف می کنندا جامیه های مرکانتیلیستی اروپای آتدنتیهک و امتهداد آن
به طرف مرکز و یرق عاره ف هط مسهئله را مطهرب مهی کننهد .آنچهه ایهن جها آن را ردیهابی مهی کنهیم ف هط تجمه یهمار میینهی از
عناصر م دم بر تبلور ییوه تولید سرمایه داری است که عمدتا ه عبارتند از :الف -توسیه نمایهان عرصهه مبهادالت کهاالیی کهه بهر
بخا ممتازی از تولید کیاورزی مسلط می فردد .ب -ت بیت یگ ههای مهدرن مالگیهت خصوصهی و رعایهت ایهن یهگ هها بهر
اساس عانون :پ -توسیه نمایان کار آزاد مزدبری (در کیاورزی و پییه وری) .با اینهمها واعییت این است کهه ریهد نیروههای
مولههد هنههوز « کارخانههه» را بههه عنههوان یههگ اصههلی تولیههد تحمیه نگههرده بههود و اعتصههاد بییههتر سههودافری (یینههی زیههر سههلطه «
تجارت»ا « مبادله» بود) تا سرمایه داری.
پس ت ریبا ه به وتوبا مسئله عبهارت از یهگ ههای « فهلار» اسهت .مهن دربهاره ایهن « نتیجهه فیهری» دو بررسهی تگمیلهی
انجام می دهم:
بررسی نخست :یگ های مورد بحهث کهه برخهی هها آن را « سهرمایه داری آتهازین» ( )Protocapitalismeتوصهیف
کرده اند (البتها چرا نه؟) بطور میجزآسها و یهتابان از  1492بوجهود نیامهده انهد .مها ایهن عناصهر را در عهرن ههای فلیهته نیهز
میاهده می کنیم .آنها در « منط ه»ا مخصوصا ه در فردافرد مدیترانه از زمان های بسیار دورا بویژه در یههرهای ایتالیهایی و
آنسوی دریا در منط ه عربی -اسدمی دیده می یهوند .پهس چهرا بایهد آتهاز « فهلار بهه سهرمایه داری» را  1492عهرار دادا نهه
 1350یا  900و ع ب تر از آن؟ و چرا ف ط باید از آتاز « فلار به سهرمایه داری» در اروپها سهخن فتهت و سهایر جامیهه هها
(عربی -اسدمیا چینی و تیره) راکه این عناصر « سرمایه داری آتازین» در آنها وجود دایتا جامیه های در حا فلار به
سرمایه داری توصیف نگرد؟ چرا در چنین وتییتی اندییه « فلار» را ترک نگنیم و اندییه « تحو مداوم سیستم موجهود از
زمان های دور را جانیین نسازیم که عناصر سرمایه داری آتازین» از دوران بسیار عدیم در آن وجود دایته است؟
بررسی دوم :مستیمره کردن آمریگا به طور است ناء توسیه عناصر مهم سرمایه داری آتازین را یتاب مهی دههدا تها حهدی
که سیستم اجتماعی سه عرن مورد بحث ( 1500 - 1800م) زیهر سهلطه ایهن عناصهر بهوده اسهت .امها تها آن زمهان چنهین نبهود.
برعگسا اجزاء سرمایه داری آتازین جامیه در محیطی کهه زیهر سهلطه روابهط اجتمهاعی خراجهی (فئهودالی در اروپهای عهرون
وسطی) استا متراکم باعی می ماند.
آیا در منط ه (مدیترانه -اروپا) یبگه متراکم یهرهای ایتالیایی « سیستم سهرمایه داری آتهازین» را تیهگی نمهی داد؟ بهدون
یک این جا یگ های سرمایه داری آتازین در سطح سهازماندهی اجتمهاعی و سیاسهی یههرها تسهلط دایهتند .امها آیها مهی تهوان
یهرهای ایتالیایی (و جاهای دیگر م ده در جنوب آلمان یهرهای هانس  Hansو تیره) را از عالم مسیحی عهرون وسهطی جهدا
کرد؟ با اینهمه این مجموعه با دنباله ههای آن در زمینهه سیاسهی و ایهدئولوژیک :ح هوق مرسهوما پراکنهدفی عهدرت ههاا انحصهار
فرهنگیا کلیسا و تیره زیر سلطه زندفی روستایی فئودالی باعی می ماند.
در این متهوم :به نظر من مسئله اساسی این است که تمامی موعییت را برای تحو سیسهتم سیاسهی اروپهای « سهرمایه داری
آتازین» از عرن  16تا  18عای یویم .تحولی که پراکندفی فئودالی عدرت عهرون وسهطایی را بهه تمرکهز سهلطنت مطل هه سهوق
می دهد و دعی ا ه در این جا موجب تسری ریهد سهرمایه داری آتهازین مهی فهردد .ایهن ویژفهی اروپهایی برجسهته و نمایهان اسهت.
چونگه م ده ما در چین یا در منط ه عربی -اسدمی میاد چنین « پراکندفی فئودالی» را مدحظه نمی کنهیم .دولهت (متمرکهز)
م دم بر « سرمایه داری آتازین» است .من این ویژفی اروپایی را به خصلت « پیرامونی» جامیه فئودالی نسبت می دههم کهه
محصو پیوند یگ بندی خراجی مدیترانه ای با فروه هنوز وسییا ه ع ب مانده مرحله همبودی ( Communautaireاروپای
بربرها) است.
بنابراینا ظهور -دیررس -دولت بهه یهگ سهلطنت مطل هه از آتهاز نیازمنهد روابهط دولهت بها عناصهر مختلهف تیهگی دهنهده
جامی ه بود و این متتاوت با روابطی بود که مناسبات دولت خراجی مرکزی را بها ایهن عناصهر تنظهیم مهی نمهود .دولهت خراجهی
مرکزی با طب ه خراجی که خارج از آن موجودیهت ندایهتا در مهی آمیهزد .بهرعگسا دولهت سهلطنت مطل هه روی ویرانهه ههای
عههدرت طب ههه خراجههی بهها کیتیههت پیرامههونی تیههگی مههی یههود و بههرای ایههن کههار یههدیدا ه بههه عناصههر سههرمایه داری آتههازین یهههر
(بههورژوازی در حهها زایهها) و روسههتا (ده انههان فههام نهههاده در تحههو کههاالیی) تگیههه مههی کنههد .حگومههت مطل ههه از تیههاد میههان
نیروهای سرمایه داری آتازین جدید رو به ترعی و ب ایای بهره برداری فئودالی نایی می یود.
انیگههاس ایههن « ویژفههی» در سههطح متههمون ایههدئولوژیک کههه یههگ بنههدی دولههت « نظههام عههدیم» از رنسههانس تهها عصههر
روینگری عرن هیجدهم را همراهی می کندا دیده می یود .من روی «ویژفی» و به ع یده مهن پییهرفته ایهن ایهدئولوژی کهه بها
 -1نظام قدیم ،به نظام پیش از انقالب  1879گفته می شود .مترجم.
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ایدئولوژی خراجی عط رابطه می کندا اصرار می ورزم .ایهدئولوژی مهورد بحهث در برابهر برتهری دادن بهه بیهنا متهافیزیگی
جهان سلطه ارفان سیاسی را بر یهالوده اعتصهادی برعهرار مهی کنهد .بهرای پرهیهز از ههر نهوع سهوء تتهاهم تصهریح مهی کهنم کهه
متافیزیک (آنطور که جریان های رادیگا عصر روینگری آن را توصیف کرده اند) مترادف با « تیرع دنیت» نیستا بلگه
تدا برای آیهتی دادن ع ه و ایمهان اسهت (بنگریهد بهه توتهیح ههای مهن دربهاره ایهن موتهوع در « اروپها مرکهز انگهاری»).
ان دب ایدئولوژیک از رنسانس تا عصر روینگریا متافیزیک (یا نیاز به متافیزیک) را حهلف نگهردا بلگهه علهوم را از دنبالهه
روی آن آزاد مههی کنههد .بههدین ترتیههب راه را بههه روی ایجههاد عرصهه جدیههد علمههی و علههوم اجتمههاعی بههاز مههی کنههد .در عههین حهها ا
همزمانی (که نباید آن را اتتاعی دانست) میان پراتیهک ههای دولهت جدیهد (نظهام عهدیم) و ایهن دسهتاوردها در عرصهه ایهدئولوژیا
توسیه سرمایه داری آتازین را بر می انگیزد .از این روا مهی بینهیم کهه جامیهه ههای اروپهایی بهه سهرعت بهه طهرف « ان هدب
بورژوایی» ( 1688در انگلستانا  1766در انگلستان جدیدا  1789در فرانسهه) پهیا مهی رونهد و حگومهت مطلهق فهرای را
که همچون پایه به پییرفت های سرمایه داری آتازین خدمت کرده بودا با ابداع متهوم های جدید برای می و کهردن عهدرت از
راه دمگراسی (مانند حق رأی با پرداخت مالیات) زیر سئوا می برند .من همچنین روی بید « آفاهی» بهه ایهن ویژفهی توسهط
اروپههایی ههها اصههرار مههی ورزم .پههیا از رنسههانس اروپههایی ههها « کیههورهای مسههیحی عههرون وسههطی» افههر چههه بههه « برتههری»
ملهب یان باور دایتند (آنچه که دیگران به آنها نسبت می دهند!)ا اما به « برتهر نبهودن» (در عهدرت بهال وه) نسهبت بهه جامیهه
های پییرفته یرق آفاه بودند .از رنسانس آنها می دانستند که (دست کم بال وه) نسبت به دیگر کیهورها برتهری کسهب کهرده انهد
و بنابراینا از این پس سراسر سیاره را به نت خود فتح خواهند کرد (آنچه که بید آن را به انجام رساندند).
 -4سیستم های عربی -اسالمی و مدیترانه ای پیشین
هر کس می داند که منط ه عربی -اسدمی محیط مدیترانه و خاورمیانه یاهد عرن ها تمدن درخیهانا حتهی پهیا از فهوران
یهرهای ایتالیایی بوده است.
آیا این محیط عربی -اسهدمی سیسهتم سهرمایه داری آتهازین را تیهگی مهی داد؟ یهگ ههای سهرمایه داری آتهازین در آنجها
وجود دایت و در دوره ها و برخی منط ه ها مایه و محرک تمدن درخیان بود .اندییه هایی که من در این زمینه مطرب کرده
ام (بنگرید به ملت عربا اروپا مرکزانگاری) به اندییه هایی می پیوندد که فهوزی منصهور (در بهن بسهت جههان عهرب) و نیهز
در جنبه های میینی آ ار احمد صادق سید مطرب کرده است .صرفنظر از اخهتدف ههای ممگهن -یها تتهاوت ههای جزیهی -ع یهده
میترک مان اینست کهه سیسهتم سیاسهی عربهی -اسهدمی زیهر سهلطه نیروههای سهرمایه داری آتهازین (مرکانتیلیسهتی) نبهود بلگهه
برعگسا عناصر سرمایه داری آتازین زیر فرمان منطق عدرت مسلط خراجی باعی می مانند.
در واع ا منط ه عربی -اسدمیا بنا بر تز منا به صورت یک زیر مجموعه بر پایه آنچه که من آن را « سیسهتم مدیترانهه
ای» می نامما یگ فرفته است.
من تاریخ پیدایا « سیستم مدیترانه ای» را از زمان فتوحات اسگندر (سه عرن پیا از میدد) می دانم که یک دوره تهاریخ
طوالنی از تاریخ یاد یده تا رنسانسا نخست « یرق عدیم» (پیرامون حوزه یرعی مدیترانه) و سپس سراسر مدیترانه و امتهداد
عربی -اسدمی و اروپایی آن را در بر می فیرد .در این باره تهزی را مطهرب کهرده ام کهه طبهق آن مها در ایهن جها تنهها بها یهک
سیستم خراجی  Systéme Tributaireسروکار داریهم کهه از  300سها پهیا از مهیدد (تهاریخ یگانهه یهدن یهرق بهه وسهیله
اسگندر) تا  1492فسترا می یابد .از این وتییت اینطور می فهمم کهه مسهئله عبهارت از یهک « حهوزه فرهنگهی» اسهت کهه
وحدت آن در بیان متافیزیک عمی ا ه میترک (ایدئولوژی خراجی منط ه) و بنابراین در تیبیرهای متوالی این متافیزیک (یونانیا
مسیحی یرقا اسدمی و مسیحی ترب) بهه نمهایا در مهی آیهد .درون ایهن مجموعهها مبهادالت از ههر نهوع (ت ریبها ه همهواره) بهه
صورت متراکم جریان دایت و یگ های سرمایه داری آتازین آنها که به طور نمایان پییرفته بودا مخصوصا ه به وتهوب در
منط ه های مرکزی آن (به ویژه در دوران های عظمت نخستین اسهدم از عهرن  8تها  12و در ایتالیها بهرای عهرن ههای متهوالی)
فرد آمده بود .این مبادالت تگیه فاه باز توزی اساسی مازاد (فرآورده ها) بوده اند .با اینهمها « تمرکز» احتمالی مازاد که آنجا
وجود دایتا ترورتا ه با تمرکز عدرت سیاسی پیوند یافته بود .از این دیدفاها مجموع حوزه فرهنگی هرفز یک « دولهت متحهد
امپراتوری» را (جز در دو دوره کوتاه امپراتوری اسگندر و سپس امپراتوری روم که آن هنگهام مجمهوع منط هه ههای مرکهزی
سیستم را در بر می فرفت) تیگی نمی داد .به طور کلیا منط هه پیرامهونی تهرب اروپها بهه یهگ فئهودالی فهوق الیهاده پراکنهده
بههاعی مانههده بههود (کههه ایههن خههود جلههوه ای از خصههلت پیرامههونی آن اسههت) .منط ههه مرکههزی کههه میههان یههرق بیههزانس مسههیحی و
امپراتوری های عربی -اسدمی (بنی امیه و سپس عباسی دوره نخست) ت سیم یده بود و تاب نیروهای فریهز از مرکهز داخلهی
بودا تنه ا در زمان دولت دیررس ع مانی دوباره متحد فردید .تیگی ایهن دولهت مصهادف بها پایهان دوره و پیرامهونی یهدن کلهی
منط ه به سود جابجایی مرکز به سوی منط ه پییین پیرامونی دوره آتدنتیک بود.
آیا این سیستم « مدیترانه ای» می تواند سرمایه داری آتازین توصیف یهود؟ بهه نته ایهن تهزا مهی تهوان بهه وجهود عناصهر
مسلم سرمایه داری آتازین (مالگیت خصوصیا مؤسسه کاالیی و کارمزدبری) ایاره کرد که سراسر دوره را در می نوردد و
در برخی زمان ها و مگان ها (مخصوصا ه در منط ه اسدمی و در ایتالیا) یهگوفا مهی یهود و در جاههای دیگهر (مخصوصها ه در
اروپای بربر نخستین هزاره) به تحلی می رود .اما به ع یده منا وجود ایهن عناصهر بهرای توصهیف سیسهتم کهافی نیسهت؛ زیهرا
در زمینه مسلم ایدئولوژیا برعگس می بینیم که آنچه از مرحله یونانی این دوره (از سده  300پیا از میدد و تا نخستین عرن
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عصر ما) فراهم می آید و سپس در یگ های مسیحی (یرعی سپس تربی) و اسدمی یگوفا می یودا چیهزی جهز ایهدئولوژی
خراجی با ویژفی مهم اساسی آن :برتری دادن به تتگر متافیزیک نیست.
بااینهمها به ع یده من سیستم وجود داردا اما ایهن « سیسهتم سهرمایه داری آتهازین» (یهگ فهلار سهری جامیهه خراجهی بهه
جامیه سرمایه داری) نیست .در واع « سیستم خراجی» وجود دارد .من کامده به سیستم تا هم کنهار بهودن ()juxtaposition
ساده جامیه های خراجی (در نهایت) مست ایهاره دارم .بها اینهمهها آنهها برخهی عناصهر میهترک ههم دایهته انهد (ماننهد مهلهبا
ادتام -در مدت محدود -در یک دولت امپراتوری مانند امپراتوری های روما بیزانسا بنی امیه و بنی عباس).
به ع یده من متمایز یهدن و برتهری یهافتن مسهتلزم درجهه میینهی از تمرکهز مهازاد اسهت .بها اینهمهها آنچهه مهن ایهن جها آن را
تصریح می کنم اینست که این مازاد نوع خراجی استا نه آنگونه که در سرمایه داری از نهوع سهود سهرمایه اسهت .پهس وسهیله
عادی تم رکز مازاد خراجی تمرکز سیاسی بود که به سود پایتخت های (روما بیزانسا دمیق و بغداد) عم می کهرد .البتهه ایهن
تمرکز مانند تمرکز عدرت یگننده بود .بیزانسا دمیق و بغداد ف ط توانستند از زنجیره (اسگندریها عاهرها فوسا کروانا ژنهسا
ونیزا پیز و تیره) کنار بمانند و اتلهب بهه اسهت د نایه آینهد .تمهامی عسهمت مسهیحیت بربهر (نخسهتین ههزاره در تهرب) از ایهن
تمرکز کنار ماندند .به موازات آنا منطق تمرکز بنا بر عدرتا رابطه های سرمایه داری آتازین را تا آن حد بر می انگیزد کهه
سههودافری جزیههی مههازاد در منط ههه از میههان نمههی رود .مههن حتههی بههرای آن در برخههی منط ههه ههها و دوره ههها م ه ده در عههرن هههای
درخیان اسدما در یهرهای ایتالیایی در آتاز جنگ های صلیبی اهمیت زیادی عایلم .بر این اساسا من یگ بندی های دنیهای
عرب را یگ بندی های خراجی -سودافری نام داده ام.
از زاویه بینیی که به یرب مطلب پرداختم عطیا ه مرا به این نتیجه می رساند که سهرمایه داری « مهی توانسهت» ایهن جها نیهز
بوجود آید .در این باب به بحث های پریوری رجوع می کنم که در آن یرکت دایتم .افر سرمایه داری ایهن جها بوجهود نیامهدا
از آن روست که نخست در اروپای آتدنتیک بوجود آمهد .بنهابراین واعییهتا رونهدهای تحهو سهرمایه داری (در اروپها) ریهد و
فسترا آن را با خیونت در جاهای دیگر متوعف نمود .درباره دلی یتاب فیری تحو سهرمایه داری در تهرب آتدنتیهک (کهه
سیستم از کرانهه ههای مدیترانهه بهه کرانهه ههای تهرب انت ها مهی یابهد)ا بهه ع یهده مهن ایهن مسهئله بهه طهور اساسهی بهه
مرکز
مستیمره کردن (آمریگا سپس تمامی سیاره) و تمنا ه به خصلت پیرامونی فئودالیسم ترب مربوط می فردد.
 -5آیا می توان از یک سیستم جهانی خراجی سخن گفت؟
فرض متدولوژیک من مهرا بهه مدحظهه سهایر «حهوزه ههای فرهنگهی» بهه عنهوان دیگهر سیسهتم ههای مسهت خراجهی سهوق
می دهد .مخصوصا ه به نظر من سیستم خراجی چینی -کنتوسیوسی در نتس خود و با مرکز خاص خود (چین) جهانی را تیگی
می دهد .این سیستم بنا بر تمرکز سیاسی نیرومند (هر چنهد ایهن تمرکهز تهاب نیروههای فریهز از مرکهز درونهی اسهت و دوره بهه
دوره از هم می فسلدا اما دوباره بازسازی می یود) و پیرامونی هایا (مخصوصا ه ژاپهن) توصهیف مهی یهود کهه در رابطهه بها
چین وتیی بسیار میابه با رابطه اروپای عرون وسطی با یرق متمدن دارد .برای این که بدانیم آیا حوزه فرهنگی هنهدویی از
سیستم خراجی « واحد» ساخته یدها مسئله را به پی کاوی می فلارم.
با اینهمها سئوالی که مطرب می فردد اینست که آیا سیستم مدیترانه ای « جدا» یا در ارتباط با تنگاتنگ با دیگر سیستم ههای
آسیایی و آفری ایی بوده است؟
آیا فراسوی منط ه مدیترانه و پیا از یگ فیری آن می توان وجود یک سیستم جهانی « پایهدار» را در یهک تحهو دایمهی
تأیید کرد .تیدید روابط مبادله میان مدیترانه سهرمایه داری آتهازینا یهرق چهینا و هنهد و جنهوب صهحرای آفری ها و یهاید حتهی
وسیت مبادالت میان این منط ه های مختلف دنیای عدیم در دههه ههای پییهینا برخهی هها (مخصوصها ه آ .ژ .فرانهک) را بهه دادن
پاسخ در این راستا هدایت کرده است .اما من فمان ندارم که با میلومات کنونی بتوان به این سئوا پاسخ فتت .اما طهرب آن بهه
منظور تباد نظر منظم درباره آنچه که می توان از میلومات مهان نتیجهه فیهری کهردا فرتهیه ههایی کهه بهر مهی انگیزنهد و راه
های پژوهیی که ا بات این فرتیه ها می طلبدا خالی از فایده نیست.
من مای نیستم « یم» خاصم را جانیین نتای احتمالی این بحث کنم .امها بهرای بهرانگیختن بحهثا ایهن جها ف هط آنهها را زیهر
عنوان موعت عرار می دهم .از این روا «تز» های موعت زیر را مطرب می کنم:
نخست این که بیریت بنا بر منیاء خود یگانه است .ما برای یناخت خط سیر مسگون یهدن سهیاره زمهین از کهانون انسهان
نماها یروع می کنیم .این انسان نماها در آفری ای یرعی پدیدار یدندا از دره نی پهایین آمدنهدا در آفری ها مسهگن فزیدنهدا بهرای
فیودن اروپا و آسیا از مدیترانه و دماته سوئز عبور کردند .باب برینگ را پیهت سهر نهادنهد و یهاید در عصهر جدیهدتر بهرای
است رار در آمریگا از اعیانوس آرام فلیتند .از این روا ما به پی بردن تاریخ فیایا زمین های حاصلخیز سهیاره مبهادرت مهی
کنیم .سئوا درخوری که بدین مناسبت مطرب می فرددا یاید از این عرار باید :آیا « تنوع» خطهوط تحهو فروهههای مختلهف
انسانی که در محیط های فوق الیاده فونافون جغرافیایی می زیستند و بنهابراین واعییهت بها مبهارزه جهویی ههای طبییهت متتهاوت
دست به فریبان بودندا نایی از پراکندفی است؟ یا ورای این تنوعا خطوط تحو موازی ایهن نتیجهه را بهه دسهت داده اسهت کهه
بیریت در مجموع زیر فرمانروایی « عوانین» تحولی با اهمیت جهانی عهرار دارد؟ و در تگمیه ایهن سهئوا مهی تهوان از خهود
پرسید اهمیت روابط میان ن اط مسگونی پراکنده انسان و بنابراینا یهدت و یهتاب انت ها میلومهاتا تجربهه هها و اندییهه هها چهه
بوده است؟
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به طور یهودی می توان پندایت که برخی فروه ههای انسهانی بالنسهبه جهدا و منتهرد در یهرایط مخصوصها ه دیهواری عهرار
دایتند و برای سازفاری ویژه خود با محیط که برای تحو یان چندان مساعد نبود به مبارزه برخاستند .از این روا ایهن فهروه
ها در « بن بست» هایی محبوس ماندند و نافزیر به باز سازماندهی خاص خود مبادرت کردندا بی آنگه این سازماندهی نیهانه
هایی از فرارفت خاص یان از وت موجود ارائه کرده باید .در میان آنها به عنوان م ا یاید به عنوان جامیه های (همواره
پراکنده) یگارچیانا ماهیگیرانا میوه چینان یما و جنگ استواییا جزیره های کوچک و برخهی کرانهه ههای دریاهها را لکهر
کرد.
اما دیگر فروهها که در یهرایط کمتهر دیهواری عهرار دایهتندا امگهان یافتنهد همزمهان در جههت سهلطه بهر طبییهت (فهلار بهه
کیههاورزی ابههتا اختههراع ا فزارهههای بسههیار مههؤ ر) و سههازماندهی جامیههه هههای بسههیار متههراکم پههیا برونههد .در ارتبههاط بهها ایههن
فروه هاست که مسئله « عوانین احتمالی تحو اجتماعی دارای اهمیت عام» و حهامی «روابهط خهارجی» در ایهن تحهو مطهرب
می فردد.
دوم این که آیا می توان در رابطه با جامیه ههایی کهه آیهگارا « پییهرفته انهد» پلهه هها -مرحلهه ههای میهابهی یافهت کهه همهه
عبور کرده بایند .آیا عبور از این پله ها -مرحله ها با آهنگ های کم و بیا سری بوده است؟ آیا تمام دانا اجتماعی مها روی
این « فرض» -که امری ترور درک یده -برای اعناع لههن بنها فردیهده؟ و ایهن کهه تها چهه انهدازه وسهیله بهرای توجیهه سیسهتم
ارزا های عمومی است؟ فرمو بندی های این « تحو ترور» که در عرن  19جهایگزین فردیهدا ههم بهر تهوالی یهیوه ههای
بهره برداری از زمین و افزارهای مورد استتاده (نمونه عصر کهن سنگیا عصر نو سهنگیا عصهر فلهزات و تیهره) و ههم بهر
توالی یگ های اجتماعی سازماندهی (نمونه عصر توحاا عصر بربریتا عصر تمدن  )...مبتنهی اسهت .تحهو ههای مختلهف
در علمروهههای « ویههژه» بهها ایههن فههرایا هههای عههام کههه امههری اساسههی تل ههی یههده انههدا فههره خههورده انههد .ماننههد تههوالی « عصههر
مادرساالری -پدرساالری» توالی عصرهای فگر فلستی (عصهر ابتهدایی جهان فرایهی Animismeا عصهر متافیزیهکا عصهر
پوزیتیویستی آفوست کنت) و تیره .من این جا به این « تئهوری» هها کهه ت ریبها ه همهواره مبتنهی بهر نیهاز بهه « تیمهیم دادن»ا از
سوی دیگر درک وجود تنوع آیگار که ویژه روا علمی استا ایاره می کنم.
به نظر منا پیچیده ترین فرمو بندی از میان تئوری های مربهوط بهه تحهو عهاما تئهوری پییهنهادی مارکسیسهم اسهت کهه بهر
محور متهوم های ترکیبی موسوم به « ییوه های تولید» استوار است .این ییوه های تولید نیهز بهه نوبهه خهود بهر متههوم سهازی
عناصر پایه ترکیب :نیروهای مولدا روابهط تولیهدا زیربنها و روبنها و تیهره مبتنهی اسهتا کهه در پیونهد تئهوری ههای بههم پیوسهته
ویژه (چون تئوری خانوادها تئوری دولت و تیره) با تئوری های « ییوه های تولید» «تنی یده اند» .این جا نیهز مهن دربهاره
این مسئله که آیا این ترکیب های مارکسیستیا ترکیب های خود مارکس اند یا محصو تتسیرهای بیدی و یا این که آنها منطبق
با روب مارکسیسم اند یا نه وارد بحث نمی یوم و نیز درباره صحت این تئوری ها در عیاس با تگمیه میلومهات مهان نسهبت بهه
واعییت جامیه های فلیته فتتگو نمی کنم و یک بار دیگر این فرمو بندی ها را به عنوان مظهر نیاز به « فرافیر بودن» کهه
بر امگان « تیمیم دادن» داللت داردا تل ی می کنم.
سوم این که بر اساس متهوم سازی ههای پییهنهادیا بهدون دیهواری مهی تهوان یهمار میینهی از جامیهه ههای خراجهی را در
عصر مورد بحث نیان داد که کم و بیا به رید عمومی در زمینه تگنیک های تولیدا ابزار کارا تولید کاالهای مختلفا یهگ
های سازماندهی عدرتا سیستم های اطدعاتا اندییه ها و تیره دست یافته بودند .عهدوه بهر ایهنا یهک ریهته مبهادالت بالنسهبه
متراکم از هر نوع مانند مبادالت محصوالتا اطدعاتا تگنیک ها و اندییه ها میان جامیه های مورد بحث دیده مهی یهود .آیها
بر اسهاس ایهن تهراکم مبهادالت مجهازیم بهه طهور خهاص از سیسهتم یگانهه جههانی (کهه خراجهی توصهیف یهده) سهخن فهوییم .آ .ژ.
فرانک در این زمینه مدک دعی ی پیینهاد کرده است؛ به ع یده او سیسهتم یگپارچهه هنگهامی وجهود دارد کهه تأ یرههای مت ابه «
عطیی» بایند؛ یینی  Aبدون روابطی که با  Bداردا آنچه هست نخواهد بود .به عبارت دیگهرا تمهامی سهئوا ایهن اسهت کهه آیها
این روابط «عطیی» اند یا نه؟
با اینهمها عمومیت (  ) Universalitéعوانین تحو اجتماعی به هیو وجهه بهه جههانی یهدن ( )Mondialisationداللهت
ندارد .این جا مسئله عبارت از دو متهوم متمایز است .متهوم نخست به این واعییت توجه دارد که جامیه های مجزا -که بر ا ر
فاصله های جغرافیایی یا زمانی جدا بوده اند -توانسته اند بنا بر همان دالی منط ی به طور موازی تحهو یابنهد .متههوم دوم بهر
این داللت دارد که این جامیه ها از یگدیگر مجزا نبوده اندا بلگه عناصر یک جامیه جههانی را تیهگی مهی داده انهد .در تحهو
جامیه جهانی -جهانی بنا بر ترورت اوتاع -عوانین مورد بحث از نتای کنا مت اب عناصهر فونهافون تیهگی دهنهده جامیهه
جهانی جدایی ناپلیرند.
در این زمینه من دو بررسی م هدماتی انجهام مهی دههم .الهف -مبادلهه ههای اعتصهادی جبهرا ه عنصهر « تزئینهی» نبهوده انهد کهه
وجودیان هیو تأ یر نمایانی بر «ییوه تولید» و از دیگهر سهو بهر سهطح ریهد ندایهته بایهد .مبادلهه توانسهته بهود وسهیله مههم بهاز
توزی مازاد و برای بخا میینی از جامیه ها که با هم رابطه دایتندا جنبهه عطیهی دایهته بایهد .ایهن جها مسهئله عبهارت از یهک
اص نیستا بلگه واعیه است .آیا براستی آنها واعیه بوده اند؟ افر واعیه بوده اندا کهی و کجها؟ مهن ایهن جها نسهبت بهه ههر تیمهیم
یتابزده که نتیجه بگیرد آنها هموراه (یا عموماه) واعیه بوده اند و یا بگوید ( جز در موارد نادر) هرفز واعیه نبوده اندا بدفمانم.
م ده در مورد منط ه عربهی -اسهدمی فتتهه ام کهه مبهادالت ایهن جها از حیهث نیهان دادن یهگ فیهری اساسهی خصهلت (خراجهی-
سودافری) برای درک تاریخ آنا مخصوصا ه درک توالی (سیر عه رایی) یک مرحله «درخیهان» کهه در پهی یهک « انحطهاط»
روت و عهدرت در ایهن منط هها بها اهمیهت اسهت .همچنهین فتتهه ام کهه یهگ بنهدی «
حادث می فرددا مانند جابجایی مراکز
سههرمایه داری آتههازین» اروپههای مرکانتیلیسههت (در عههرن هههای  ) 17 -18ایههن مرحلههه را بههه موهبههت ایههن مبادلههه ههها کههه بههر آن
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فرمانروا بودا به سرعت به سوی سرمایه داری طی کرده است .اما آیها مبادلهه هها جهای میهابهی را در چهینا هنهدا امپراتهوری
روم و تیره ایغا کرده بودند .من یخصا ه در این باره چیزی نمی دانم .ب -مبادلهه ههای مهورد بحهث نبایهد ف هط بهه مبادلهه ههای
اعتصادی ت لی داده یوند .چنین کاری بیید است .از سوی دیگرا تاریخ نگاری در برخورد با دوره های پیا از سهرمایه داری
بییتر روی مبادالت فرهنگی (و بخصوص توسیه ملاهب) و مبادالت نظامی -سیاسی (ایجاد و فروپایی امپراتوری ههاا تههاجم
« بربرها» و تیره) تگیه می کند .حا آنگها در روابط درون سیستم جدید جهانی روی بید اعتصهادی تگیهه یهده اسهت .آیها ایهن
نارواست؟ من چنین فمانی ندارم .برعگسا فمان من اینست که در این وتییتا ایهن موتهوع بهه طهور یههودی وارونهه یهدن
سلطه ها از سیاسی -ایدئولوژیک به اعتصادی که محور اصلی تز من استا درک یده است .پس از این عهرار آیها مهی تهوان از
یک سیستم جهانی خراجی سیاسی -ایدئولوژیک سخن فتت؟ من چنین ع یده ای ندارم و به این دلیه تهرجیح داده ام از « حهوزه
های فرهنگی» متتاوت خراجی سخن فویم کهه میخصها ه مبتنهی بهر سیسهتم ههای بهزرج بها مرجه ههای تالبها ه ویهژه مهلهبی ماننهد
کنتوسیوسیا هندوییا اسدمی و مسهیحی اسهت .البتهها میهان متافیزیهک ههای متتهاوت موصهوف خوییهاوندی عینهی وجهود دارد.
زیرا آنها نیاز اساسی یک نوع جامیه را که خراجی بودا منیگس می کردند .این خوییاوندی به نوبه خهود اعتبهاس ههای مت ابه
را آسان می نمود.
پس برای پییرفت در پاسخ به سئوا (وجود یک سیستم یا سیستم ها) بایهد سهه عنصهر را ترکیهب کهرد -1 :تهراکم مبهادالت
اعتصادی و انت ا های مازاد که در مجرای خود باز توزی می فهردد -2 .درجهه تمرکهز عهدرت سیاسهی و تنهوع -ویژفهی نسهبی
 -3است د سیستم های ایدئولوژیک
است د سیستم های خراجی مختلف موجود روابط مبادالت اعتصادی و تیهره میهان آنهها و حتهی وجهود مبهادالت مههم را رد
نمی کند .بدون مراجیه به این مبادالتا یینی انت ا تگنولوژیها از هر نوع (عطب نماا باروتا کاتل و ابرییهم کهه نهاما را بهه
جاده مخصوص بخود دادا دستگاه چاپا ادویه های تلایی چینی ایتالیایی یده! و تیهره) و نیهز بهدون مراجیهه بهه انت ها اندییهه
های ملهبی (بودافرایی که از هند به چین و ژاپن منت می فرددا اسدم که تا اندونزی و چین رسوخ می کندا مسهیحیت کهه تها
اتیوپیا جنوب هند و آسیای مرکزی فسترا می یابد) و تیرها درک وعای و تحو های تاریخی بسیار نااستوار خواهد بود.
البتها فراسوی این مبادالت که توانست این جا و آنجا میگ های پایدار سهرمایه داری آتهازین را ایجهاد کنهدا میهان آنهها (از
چین و هند تا جهان اسدما ساح آفری ا و اروپای عرون وسطی) و به وسیله آنها میان انت ها ههای مهازاد -کهه یهاید بهرای ن طهه
های مهم یبگه مبادالت جنبه عطیهی دایهت -پیونهد بهوده اسهت .ی ینها ه تمرکهز مهازاد در سهطح سیسهتم جههانی کهه بها تمرکهز دنیهای
میاصر عاب م ایسه بایدا وجود ندایت .دلی آن اینست که تمرکز مهازاد در ایهن دوره اصهواله در پیونهد بها تمرکهز عهدرت عمه
می کند و هیو یگلی از یک « امپراتوری جهانی» یا حتی یک « عدرت جههانی» در م ایسهه بها آنچهه کهه هژمهونی بریتانیها در
عرن  19یا هژمونی ایاالت متحد در عصر ما را تیگی می دهدا وجود ندارد.
از این روا در زمینه « عطب بندی» در م یاس جهانی میان دوره های پییهین (خراجهی) و دنیهای جدیهد سهرمایه داری وجهه
تیابهی وجود ندارد .سیستم های پییین با وجود نتای مهمی که در میامدت بین خهود کسهب کهرده بودنهدا عطهب بنهدی کننهده در
م یاس جههانی نبودنهد؛ ههر چنهد در م یهاس منط هه ای بهه سهود مراکهز سیسهتم ههای منط هه ای (رما عسهطنطنیها بغهدادا یههرهای
ایتالیاییا چین و هند و تیره) عطب بندی کننده بودند .برعگسا سیستم سرمایه داری در م یاس جههانی کهامده عطهب بنهدی کننهده
است و بنابراین واعییت یایسته است که به مینای خاص کلمه سیستم جهانی توصیف فردد.
به این دلی متدولوژی پیینهادی در زمینه تحلی تأ یر مت اب میان سیسهتم ههای خراجهی یهاید بهه تجدیهد نظهر دربهاره داوری
های «سنتی» در مورد « بربرها» ی میهور که تاریخ نگاری ال اء می کندا نیاز دارد .بربرها در آن وعت فتهاهای کهوچگی
را در تصرف دایتند که حوزه های خراجی بزرج فرهنگی را از هم جدا می کرد .آیا وظیته این « بربرها» کامده همان بوده
است که خواسته اند به آنها بسهپارند؟ یینهی وظیتهه صهرفا ه منتهی « ویرانگهر»؟ بهه عبهارت دیگهرا وظیتهه فیها آنهها در مبهادالت
فیمابین سیستم های خراجیا استیداد میینی در دست زدن به برخی ابتگارهای مؤ ر بهه آنهها بخیهید کهه مخصوصها ه ههم کامیهابی
(نه ف ط نظامی) آنها را در « متحد» کردن سرزمین های وسی (امپراتوری چنگیزخان) نیان می دهد و ههم نماییهگر اسهتیداد
آنها در اعتدی یان به جایگاه های مرکزی در سیستم خراجی (مانند وظیته درخیان خهوارزم در عهرن ههای نخسهتین اسهدم) و
تیره است.
آخرین مسئله به تنظیم فرتیه وجود یک سیستم جهانی در خد تاریخ مربوط مهی فهردد .آیها مهی تهوان پهیا از عهرن ههای
چهارم و سوم پیا از میدد از سیستم های خراجی و یبگه های عاب لکر مبادالت سخن فتت؟ دسهت کهم بهه سهه دلیه زیهر مهن
چنههین فمههانی نههدارم .الههف -چونگههه سیسههتم هههای اجتمههاعی بخهها مهمههی از بیههریت هنههوز از مرحلههه ای کههه مههن آن را همبههودی
 Communautaireتوصیف کرده اما ع ب بوده انهد .ب -چونگهه جزیهره ههای کوچهک تمهدن بها رسهیدن بهه مرحلهه ای کهه
دولت در آن یگ عاب تیخیص تبلور عدرت استا هنوز بیان ایدئولوژیک کام خراجی را نیافته بود (رجوع کنیهد بهه توتهیح
های مهن پیرامهون ایهن موتهوع در ارتبهاط بها ایهدئولوژی دنیهای عهدیم در « اروپها مرکهز انگهاری») .پ -چونگهه تهراکم روابهط
مبادالت میان این جزیره های کوچک هنوز ناچیز بود (این امر برخهی اعتبهاس هها م ه اعتبهاس تگنولوژیهک را کهه توانسهته بهود
مسافت های نایناخته را در نورددا نتی نمی کند).
 -6انتقاد از تحول گرایی ()Evolutionnisme
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تزی که طبق آن همه جامیه های بیری در تمام زمان ها سیستم جهانی یگپارچه ای را در تحو دایمهی تیهگی مهی دهنهدا
بی آنگه سرمایه داری در این تحو فسست کیتی ایجاد کرده بایدا نهایتا ه فلسته تاریخی ای را پیا می کید که مبتنی بر متهوم
رعابت است .البتها این تز با بررسی واع فرایانه رویدادها نتیجهه مهی فیهرد کهه همهه جامیهه ههای سهیاره در تمهام دوران هها بهه
ییوه میینی با یگدیگر در « رعابت» بوده اند .و این اهمیت ندایته است که آنها به دلیه وجهود روابهط و یها عهدم وجهود روابهط
میان خود آفاهی دایته بایند .وانگهی می دانیم که عوی تر جبرا ه پیروز می یود و خود را بر دیگهران تحمیه مهی کنهد .در ایهن
سطح انتزاع تنها یک جهان وجود دارد چونگه یک بیریت وجود دارد .یاید حتهی بتهوان افهزود کهه جامیهه ههای « بهازتر» کهه
روابط فسترده ای با دیگران دارندا از یانس بییتری در رعابت و عدرت م ابله مؤ ر در این عرصه برخوردارنهدا بهر عگهسا
آنهایی که این رعابت را رد می کنند و با در خود تنیدن می کویند ییوه زیستن خود را دایمی سازندا با این خطر روبرویند کهه
پییرفت های دیگران آنها را واپس زند و بنابراین واعییت سرانجام در حاییه عرار فیرند.
این بحث نادرست نیستا اما بسادفی می توان تمیهز داد کهه در سهطح انتهزاع بسهیار بهاالیی عهرار دارد .و بالمهل ایهن سهئوا
واعیی ر ا پیا می کید که این رعابت چگونه بهروز مهی کنهد .دو تهاریخ دان بهورژوا و فیلسهوف تهاریخ (بهرای نتهی مهارکس) بهه
طور مصمم در این سطح انتزاع بسیار کلی عرار فرفته اند .آرنولد توین بی در این زمینه یک مد عملی ارائه کرده استا کهه
در دو اصطدب « مبارزه جویی» و «پاسخ به مبارزه جویی» خدصه می یود .به ع یده من این مد که برای همهه زمهان هها
و مگان ها میتبر دانسته یدها چیزی به ما نمی آموزد که از پیا واتح نباید .زیهرا تهوین بهی عهانونی را پییهنهاد نمهی کنهد کهه
چرایی برپا یدن و یا برپا نیدن مبارزه جویی را توتیح دهد؛ بلگه به فزارا مورد به مورد واعیه اکتتا می کند .یک م ایسهه
ت ریب ها ه متتههاد طبییههی ایههن جهها مطههرب مههی فههردد کههه اصههو بههدیهی اعتصههاد بههورژوایی موسههوم بههه نئوکدسههیک («کمبههود»ا
«سودمندی» و تیره) را که در اصطدحات خاص خود تیریف یده و در طلب میتبر بودن برای تمام زمان هاسهتا در برابهر
بینا تاریخی ییوه های تولید متوالی کیتیتا ه متتاوت عرار می دهد؛ بینیی کهه چهارچوب ههای نههادی ویهژه ای را تییهین مهی کنهد
که « ع دنیت دایمی موجودات بیری» در آن به نمایا در می آید .به ع یده من ژاک پیرن با نگته سنجی به مراتب عهالی تهر
از توین بی تباین دایمی میان جامیه های «باز» («دریهایی») و جامیهه ههای « بسهته» («عهاره ای») را مطهرب مهی کنهد و در
توصیف فروه نخست به « سرمایه داری» (سومرا فنی یا یونانا اسدم عرن های نخستا یهرهای ایتالیهایی و تهرب جدیهد) و
توصیف جامیه های فروه دوم به « فئودالی» (از پارس باستان تا اروپای عرون وسطی) تردید روا نمهی دارد .او هرفهز یهک
نگرده است که برای آنچه که من آنها را « عناصهر آتهازین سهرمایه داری» مهی نهامما جهای تییهین کننهده ای در پییهرفت ههای
تز او بهی
جامیه های « باز» عای فردد و آنها را محرک رید نیروهای مولد اعدم دارد .او هرفز پنهان نگرده است که هدف و
اعتبار کردن تجربه های « بسته» اتحاد یوروی و ارزا نهادن به دینامیسم دنیهای آتدنتیهک اسهت .از ایهن روا پیهرنا ی ینها ه بها
عابلیههتا موفههق فردیههد مبههارزه دایمههی میههان فههرایا سههرمایه داری و فههرایا فئههودالی در جامیههه هههای بیههری را جانیههین مبههارزه
طب اتی سازد.
من همواره بر این اعت ادم که اسلوب مارکس دعی ا ه بخاطر این کهه انتهزاع را در سهطح مناسهب عهرار مهی دههدا برتهر اسهت.
اندییه ییوه های تولید بید میخص واعیی اا را در تاریخ بازسازی می کنهد .اهمیهت و طبییهت فسسهت سهرمایه داری در ایهن
سطح نمودار می فردد .این فسست چنان است که به نظر من همانند دانستن رعابت میان جامیه های پییین و رعهابتی کهه درون
سیستم جدید جهانی فرمانروا است .سخت نارواست .بدوا ه بخاطر این که رعابت پییین بندرت از طیف آفهاهی مهی فلیهت .روی
این اص هر جامیه به ییوه خود خوییتن را « برتر» می دید و می پندایت « به وسیله خدایان خود حتاظت می یود»؛ حتی
هنگامی که در مجاورت تهدید کننده دایمی یان بهترین آفاهی مطهرب بهود (وته مسهلمانان و صهلیبی هها در جهوار یگهدیگر از
این عرار بود) .از سوی دیگر فاصله میان جامیه های بهزرج خراجهی پهیا از سهرمایه داری چنهدان نبهود کهه برتهری یگهی بهر
دیگری واتح باید .این برتری همواره اتتاعی و نسبی بود .پس از آنا هیو چیز عاب م ایسه ای برای نیان دادن برتری مسهلم
جامیه های سرمایه داری بر دیگر جامیه ها وجود ندارد .از این روا من برای وعوف به این برتریا اهمیت عطیی عهایلم و بهر
پایه این واعییت آتاز سرمایه داری را از سا  1943می دانم .از این زمان است که اروپایی هها در مهی یابنهد کهه از ایهن پهس
خواهند توانست جهان را فتح کنند و با اتگاء به آن خود را برای این کار آماده می کنند (بنگرید به توتیح های من درباره ایهن
موتوع در اروپا مرکز انگاری) .بنا بر تجربه-که البته بازیگران عصر از آن بهی خبهر بودنهد -مهی دانهیم کهه « عهویتر» کسهی
است که به مرحله ییوه تولید کیتیتا ه عالی یینی سرمایه داری فهام نههاده بایهد .اتهافه مهی کهنم کهه در رعابهت پییهین مسهافت در
کاستن آن عم می کرد .یدت مبادالت میان روم و چین هر چه بوده بایدا من به این اعت اد ایگا دارم که این عام خهارجی
توانسته باید اهمیت میابه با اهمیت فاصله های بهره وری عصر ما دایته باید .من فمان دارم که این دوری نسبی بهه عوامه
دعی ا ه درونی وزن نسبی عاب مدحظه عطیی تری می داد .وانگهیا این علت خود وسهییا ه موجهب دیهواری ههایی یهد کهه ههر دو
آنها (روم و چین) آفهاهی بهه روابهط نیروههای واعیهی را احسهاس کردنهد .موتهوع دیگهرا مسهئله رعابهت در درون سیسهتم جدیهد
جهانی است که آفاهی به آن به عدری حاد است که همچون ترجی بند کس کننده در بحث روزمره عدرت ها خودنمایی می کند.
 -7دوره تکوین سیستم خراجی جهانی
یگلواره یماره یک متهومی را توتیح می دهد که من دربهاره « سیسهتم پییهین جههانی» (محهدود بهه جامیهه ههای نیمگهره
موسوم به یرق :اروپاییا آسیایی و آفری ایی) به دست داده ام .سیستمی که در برفیرنده دوره هایی به درازای  18عهرن اسهت.
این دوره ها یگ بندی سیستم یونانی در خاورمیانه ( 300پیا از میدد)ا تیگی دولهت ههان در چهین ( 200پهیا از مهیدد)ا
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تأسیس دولت های کویان و موریا در آسیای مرکزی و هند ( 200پیا از میدد) را از رنساس اروپا (از  300پهیا از مهیدد
تا  1500م) جدا می سازد .من ویژفی های آنها را در ارتباط به آنچه که در پی می آیدا خدصه می کنم:
یگلواره یماره  :1دوره یگ فیری از آتاز تا  200پیا از میدد
MOYEN

INDE

CINE
Summer

Harrapa
Mohendjo

Egypte

Assyrie-Babylon

300 av. J. C.

2500

1500
Shang-Zhou
700
Gréce
Achéménides
Buddha

500
Confucius

Zorastre

400
Royaumes
Combattants
ALEXANRE LE GRANDE
Hellénisme
QIN-

DYNASTIE MAURYA

300

200 av. J. C.
HAN

او  :همانطور که عبده فتته اما همه جامیه های این دوره از نوع خراجی هستند .با اینهمها میهان ایهن جامیهه هها آنههایی کهه مهن
آنها را « خراجی مرکزی» نامیده اما از آنهایی کهه « خراجهی پیرامهونی» هسهتندا متمایزنهد .ویژفهی فهروه ههای نخسهت همانها
تمرکههز مههازاد در م یههاس دولههت بالنسههبه عههوی و بههاز توزی ه آن زیههر نظههارت ایههن دولههت اسههت؛ حهها آنگههه در یههگ بنههدی هههای
پیرامونیا ویژفی جنینی دولت (ت ریبا ه حتی عدم وجود آن) موجب پراکندفی بسیار زیاد توزی مازادی کهه توسهط (فئهودا ههای
محلی) احتگار یده بود می فردد .ت اب مراکز -پیرامون ها این جا میابه ت اب دنیای سرمایه داری نیست .در جهان (میاصهر)
سرمایه داری رابطه مورد ب حث رابطه سلطه اعتصادی مراکز بر پیرامون است (که زیر سلطه اعتصادی فهرد آمهده انهد) .چنهین
رابطه ای در عدیم وجود ندایته است .یگ بندی های خراجی که زیر سلطه ارفان ایدئولوژیک عرار دایهته انهدا بنها بهر درجهه
تگمی تمرکز عهدرت و تبلهور آن در مهلهب دولهتا مرکهزی یها پیرامهونی هسهتند .در یهگ بنهدی ههای مرکهزی مهلهب دولهت بها
کیتیت ملهبی و هدف عمومی یگ ملهب یا فلسهته دولهت را پیهدا مهی کنهد و پیونهدا بها مهلهب ههای منط هه ای ویهژه روسهتایی
دوره های پییین که من آنها را « همبودی» توصیف کرده اما عط می فردد (بنگرید به طب ه و ملهت) .همزمهانی یهگ فیهری
جامی ه های بزرج خراجی در وجه کام آن و پیدایا جریان های بزرج ملهبی و فلستی کهه طهی دو ههزار سها بهر تمهدن هها
فرامانروایی دایته اندا برجسته و نمایان است .این جریان های ملهبی و فلستی عبارتند از :یونهان فرایهی ( 300ق .م)ا مسهیح
فرایی یرعیا اسدم ( 600م).ا زرتیتا بودا و کنتوسیوس ( هر سه  500ق .م) .به ع یده منا این همزمانی که به هیو وجه
نافی اعتباس های مت اب نبود و همواره به وسهیله روابطهی کهه همهه تمهدن ههای خراجهی بهین خهود حتهظ کهرده بودنهدا انت ها مهی
یافتا جنبه اتتاعی نداردا بلگه برعگسا یگی از پایه های رابطه منط ی با تز من « ییوه خراجی» مسلط به یمار می رود.
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یگ فیری جنبا های بزرج فلستی و ملهبی که با یهگ بنهدی سیسهتم ههای خراجهی در مهی آمیهزدا نخسهتین مهوج عظهیم
ان دب های تاریخ عمومی را به نمایا می فلارد و در بینیی با هدف عمومی که از افق های فگری « منط ه های روستایی»
دوره های پییین فراتر می رودا جلوه فر می یود .این ان دب سیستم خراجی را به عنوان سیستم عمومی در م یاس تمامی -یا
ت ریبا ه تمامی -بیریت برای  2000تا  2500سا بنیان می نهد .رنسانس (و ان دب در مسهیحیت کهه خهود در آن سههیم بهود) و
بید سه ان دب بزرج جدید :ان دب فرانسها روسیه و چین .دومین موج ان دب های با اهمیت عمومی را که راهگیای مدرنیته
سرمایه داری و فرارفت احتمالی سوسیالیستی از آن استا نیان می دهند.
از دید من حد اعدی « مد » ییوه خراجی را چین ارائه می کند که به نظر می رسد بدون از سر فلراندن یک دوره تگوین
طوالنی (چون ف ط هزار سا یانگ ها و تسوها را از یگ بندی سلسله هان جدا می کنهد) در یهگلی بهروز مهی کنهد کهه طهی
دو هزار سالی که سلسله هان را از ان دب  1911جدا می کندا نه در زمینه سازماندهی نیروهای مولد و روابهط تولیهدا نهه در
زمینه ایدئولوژی (کهه تنهها بهودافرایی جانیهین کنتوسهیوس فرایهی و تهائوئیزم  Taoismمهی یهود) و نهه در زمینهه متههوم ههای
عدرتا به طور بنیادی تحو نیافت .تمرکز مازاد این جا در م یاس یک جامیه وسی به منتهی درجه بوده است .ایهن تمرکهز نهه
ف ط در دوره های درخیانی که طهی آن یگهانگی سیاسهی در م یهاس کیهور عهاره ای چهین بها سلسهله ههای بهزرج متهوالی (ههانا
تانگا سونگا یانا مینگ و کینگ) تح ق یافته بود و یا ت ریبا ه تح ق یافته بودا بلگه حتهی در دوران آیهوب ههای درون سلسهله
ها در یرایط ت سیم این کیور میان چند علمرو -کهه بها اینهمهه وسهیت آن بهرای دوره مهورد بحهث عابه مدحظهه اسهتا دیهده مهی
یود .همچنین در نخستین هزاره عصر ماا کره و ویتنام در پیرامهون چهین در یهک سیسهتم خراجهی میهابه یهگ فرفتنهد و علهی
رتم است د سیاسی یان در برابر چین مد سازماندهی و ایدئولوژی کنتوسیوسی خود را از آن ت لید کردند.
در خاورمیانها سیستم خراجی از زمان فتوحات اسگندر به یگ کام در می آید .در این ارتباط من آفاهی به متهوم یگ
فیری های فلستی و ملهبی متوالی یونان فراییا مسیح فرایی و اسدم را پیینهاد کرده ام (بنگریهد بهه اروپها مرکزانگهاری) .بها
اینهمها در این منط ه دوره تگوینی رییه های دیرینه سا دارد کهه بهرای مصهر و بهین النههرین بهه پهیا از  30عهرنا ایهران و
فنی ی و تیره به عب از  10عرن و یونان به پیا از  5عرن باز می فردد .از سوی دیگرا یونان فراییا مسیح فرایهی و اسهدم
ترکیبی بوجود آوردند که عناصر مسلم هر یک از تیگی دهندفان عبلهی و حتهی از طریهق ایهران عناصهر هنهدی را اعتبهاس مهی
کند .در این جا نیز تمرکز مازاد طی  2000سالی که در پی می آیدا چیمگیر است .در این تردید وجود نهدارد کهه منط هه پهس
از یگپارچگی ناپایدار سیاسی زمان اسگندر ت سیم فردید .اما علمروهایی که پس از ت سیم بوجود آمدا بهرای آن دوره از وسهیتی
عاب مدحظه برخوردار بود .بید این علمروها میان امپراتوری های باز هم وسی تر -امپراتهوری بیهزانس ( 300تها  1400م).
و امپراتوری ساسانیان ( 200تا  600م -).ت سیم می یود و سپس بتهدری بها توسهیه خدفهت اسهدمی کهه از عهرن هتهتم مهیددی
یگ فرفت و عسطنطنیه را تا پایان دوران ما -در  -1453به تسخیر در آوردا دوباره متحد فردید .در این جا فتاهای تمرکز
مازاد همواره وجود دایت .این تمرکز در سه عرن او خدفت بسهیار زیهاد واز سها  1000پهس از فروپایهی خدفهت بهه سهود
سلسله های عربی -بربر در یما آفری ا و ترکی -ایرانی در میرق و عسمت تربی آسیای مرکهزی بالنسهبه عابه مدحظهه بهوده
است .امپراتوری روم تربی در این تتسیر تاریخی مظهر توسیه مد خراجی به سوی کرانه های مدیترانه تربی یناخته یهده
است .امپراتوری روم از آن رو دارای اهمیهت درجهه دوم در م یهاس تهاریخ عمهومی اسهت کهه ایهدئولوژی خراجهی را در یهگ
مسیح فرایی تربی به پیرامون « اروپا» منت کرده است .تتسیر اروپا مرکز انگارانه تاریخا دستاوردهای آن را که فراسهوی
جزیره ایتالیا در برابر فئودالی کردن وحییانه (یینی پراکندن سیستم خراجی) م اومت نگردا دفرفون جلوه داده است.
سههومین مرکههز کامه خراجههیا  200سهها پههیا از مههیدد در عههاره هنههد از دوره موریهها ( )Mauryaدر پههی روی کههار آمههدن
دولت های کویان (فرمانروا بر آسیای مرکزی جنوبی) و فوپتا پس از یک دوره طوالنی تگوینی که بها تمهدن ههای منط هه سهند
(موهنجو -دارو و هاراپ  2500 Mohendjo - Daro et Harrapق .م) یروع می فرددا تیگی فردید .فتوحات اسدم
از عههرن  11کههه جانیههین دوره تخریههب و پراکنههدفی (عههرن هههای  7و  )9فردیههدا دوبههاره بههه وسههیله تزنویههان و سههدطین دهلههی
( 1200 - 1500م ).و سپس امپراتوری مغو ( 1500 - 1800م ).یک تمرکهز خراجهی در م یهاس وسهی برعهرار کهرد؛ در
حالی که دولت های هندویی دکان  Dekkanکه آنها نیز خراجی بودندا علمروهای عاب مدحظه ای برای آن دوره بیهمار مهی
رفتند.
ه
در یگلواره ما سه منط ه نیان داده یده که ویژفی پیرامونی آن در تماما یا ت ریبا تمام دوره مورد نظر (از  300ق .م .تها
 1500م ).چیمگیر و نمایان است.
ه
اروپا (فراسوی منط ه بیزانس و ایتالیا)ا یینی نهایتا اروپای « بربر» محصو پیونهدی خراجهی (بهه ارث رسهیده از ایهده آ
امپراتوری رم و جهان فرایی مسیحی) با بدنه اجتماعی وسییا ه سازمان یافته روی پایه های تجزیه یده همبود است .من این جها
به تحلیلی باز می فردم که در این باره (در طب ه و ملهت) ارائهه داده ام .تحلیلهی کهه همزمهان پراکنهدفی در کنتهر مازادههاا کهه
نماییگر فئودالیسم (یگ ناکام  -پیرامونی -سیستم خراجی) استا و فروپایی سیستم دولتی راا که جزئا ه به وسیله کلیسا تیدی
یدها مورد نظر عرار می دهد .اروپا به کندی به سمت یگ خراجی کهه فهواه آن تیهگی پادیهاهی ههای خودکامهه اسهتا تحهو
می یابد .تیگی این پادیاهی در اسپانیا و پرتغا پس از پایان دادن به ایغا عرب هاا در انگلستان و فرانسهه از زمهان جنهگ
صد ساله بوده است .اما این تأخیر بنا بر تز من یک امتیاز مؤ ر بود که جها کیتی زودرس رنسانس و سرمایه داری را آسان
کرد (بنگرید به طب ه و ملت)
ژاپن در منتهی الیه دیگر عاره اروپا -آسیا ییوه خراجی پیرامونی یبیه اروپا را دایته استا که حتهی پهیا از آنگهه مییهیو
موریییما ( ) Mishio Morishimaبه تأیید تهز مهن برسهدا نظهرم را جلهب کهرد .یهگ تنهز یافتهه کنتوسهیوس فرایهی ژاپهن و
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پراکندفی فئودالی که م دم بر یگ فیهری دیهررس تمرکهز سهلطنتی از آتهاز دولهت تاکوفهاوا  1600( takugawaم ).اسهتا
فواه بر خ صلت پیرامونی آن است .این خصلت این جا نیز رفاه نمایانی را نیان می دهد که ژاپن به اعتبار آن در عهرن  19بهه
سرمایه داری فام نهاد (بنگرید به اروپا مرکز انگاری).
آفری ای جنوب صحرا سومین پیرامون را تیگی می دهد .این پیرامون در مرحله همبودی برای تحو به سهوی یهگ ههای
خراجی هنوز بسیار ع ب مانده بود .در این مرحله تمرکزهای مازاد خراجی تنهها در جامیهه ههایی بها وسهیت محهدود عمه مهی
نمود .از این رو پراکندفی همچون عاعده باعی ماند.
وتییت جنوب یرعی آسیا دو سویه است .به نظر من این جا می توان یگ بندی های خراجی نوع مرکزی و منط هه ههای
پیرامونی را (که بنا بر پراکندفی مازاد میخص می یوند) تمیز داد؛ ههر چنهد آنهها فتهاهایی نهاچیزتر از فتهاهای یهگ بنهدی
های آسیا دایهته انهد .امپراتهوری خمهر  Empire Khemerو جانیهینان تهایی thaiا بیرمانیهاییا کامبوچیهایی آن از عهرن  6و
محتمده علمرو حگومتی ماجاپاهیت  Majapahitدر اندونزی از عرن  8جزء نوع او محسوب می یهوند .بهرعگسا بهه ع یهده
منا جامیه های سازمان یافته مالزی و اندونزی که در دولهت ههای زیهر نتهول هنهدوفرایی (از عهرن پهنجم) و سهپس اسهدم یهگ
فرفته به خانواده پیرامونی تیلق دارند .آنها بنا بر پراکندفی مازاد جم آوری یده در م یاس دولت هایی با وسیت بسیار نهاچیز
و نسبتا ه متیدد و یگننده پراکنده بودند.
منط ه آسیای مرکزی وتییتی خاص دایت .خود منط هه در مرزههایا کمتهر از دیگهر منط هه هها میهخص مانهده اسهت .در
دوره ای زودرس دولت ههایی بها وسهیت مههم چهون امپراتهوری کویهان در آنجها بوجهود آمهد کهه خهط ممتهد خاورمیانهه یونهانی و
ساسانی و بید اسهدمی را بهه هنهد و چهین متصه مهی نمهود .منط هه در دوره چنگیزخهان ( 1300م ).بهه مرکهز ه امپراتهوری
وسی تبدی ید .این منط ه چه پیا و چه پهس از یهگ فیهری ایهن امپراتهوری در مهدار اسهدمی عهرار دایهته اسهت .یهیوه ههای
سازماندهی آنها از سریت خراجی بود که این جا و آن جا (هنگامی که ابراز عدرت متمرکز در م یاس بزرج اجهازه مهی داد)ا
پییرفته و یا در نتیجه پراکندفی « فئودالی» در حد ناز بود .اما ویژفهی مههم منط هه بنها بهر موعییهت جغرافیهایی آنا تزانزیهت
نافزیر مبادالت یرق و ترب (چینا هندا خاورمیانه و فراسوی پیرامون های سیسهتم) بهود .در رعابهت بها راه دریهایی دورا بهه
اعتتای زمانا راه عاره ای اهمیت خود را مسلما ه خیلی دیرترا یینی از عرن  16از دست می دهد.
در یگلواره یماره  2مرکزها با مستطی ها و پیرامون ها با دایره ها نیان داده یده اند:
Schéma: Le système de monde tributaire - 300 av. K. C. 1500 ap. J.C.
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دوم :در تمامی دوره هیجهده عهرن مهورد نظهرا همهه جامیهه ههایی کهه در یهگلواره نیهان داده یهده انهدا نهه تنهها از وجهود مت ابه
یگدیگرا بلگه از هر نهوع روابهط مبادلهه (تجهارت و جنهگا ت لیهد تگنولوژیهک و فرهنگهی) بسهی عمیهق تهر از آنچهه کهه میمهواله
می پندارندا کامده آفاه بودند .در این متهوم بسیار کلی می توان از « سیستم جهانی» سخن فتت؛ البته بی آنگه طبییت آن را با
طبییت سیستم جهانی میاصر (سرمایه داری) درآمیزیم.
من این روابط را در یگلواره با  11پیگان نیان داده ام .البتها یدت جریان داد و ستدها که هر یک از این پیگان هها نیهان
می دهندا در زمان و مگان بهه طهور عابه مدحظهه تنهوع یافتهه اسهت .امها مخصوصها ه پیوسهتگی آنهها بها دینامیسهم خهاص درونهی
سیستم های متتاوت خراجی که آنها را مرتبط می سازد و من روی این موتوع تأکید دارما نه تنها به طهور اساسهی متتهاوت بها
پیوندی است که « روابط بین المللی» سیستم جدید جهانی را توصیف می کندا بلگه از یک یهگ بنهدی خراجهی تها یهگ بنهدی
خراجی دیگر به طور متتاوت عم کرده است.
برای درک روین آنا من چهار مجموعه روابط را مطرب می کنم:
الف -روابطی که سه مرکز بزرج ( - Aروم و بیزانس -امپراتوری ساسانیا خدفتا  -Bچینا  -Cهند) میان خود حتهظ
کردندا به ترتیب با پیگان ( 1خاورمیانه -چین از راه یما آسیای مرکهزی)ا پیگهان ( 2خاورمیانهه -هنهد از راه جنهوب آسهیای
مرکزی) و پیگان ( 3خاورمیانه -هند از راه دریا) نیان داده یده اند .بدون یکا این روابط تنها بنها بهر هروت و عهدرت نسهبی
مراکز مورد بحثا دست کم در دوره های درخیان تاریخ آنها از همه عمیق تر بوده است.
ب -روابطی که مرکز عربی -ایرانی اسدمی با سه پیرامون (اروپاا آفری اا جنهوب یهرعی آسهیا) حتهظ کردنهد بهه ترتیهب بها
پیگان ( 4راه دریایی خاورمیانه -مالزیا اندونزی)ا پیگان ( 5راه فراز صحرای آفری ای یمالی -ساح آفری ا)ا پیگهان ( 6راه
دریایی خاورمیانه -سهاح یهرعی  swahiliآفری ها) و پیگهان ( 7خدفهت و بیهزانس -اروپها) نیهان داده یهده انهد .مبهادالت مهورد
بحث (به دلی ف ر نسبی پیرامون ها) کمتر از مبادالت پییین یدت دایته و به ویژه نامت ارن بوده اند (متهومی که مهن آن را بها
نابرابری خاص و روابط مراکز -پیرامون های دنیای جدید در نمهی آمیهزم .ایهن روابهط تیهگی دولهت هها در صهحرای آفری ها و
یرق آفری ا و نیز در مالزی و اندونزی را به طور چیمگیر یتاب داده اند (بنگرید به طب ه و ملت) و از این طریق راه را به
روی اسدمی کردن این منط ه ها فیوده اند (بدین ترتیب اسدم بنا بر عدرت خاص جامیهه خراجهی جانیهین مهلاهب علمروههای
محدوده فلیته می فردد) .این روابطا همچنین به پیدایا یهرهای تجاری ایتالیا تحرک بخیهیده و بهدین ترتیهب بهه توسهیه نتهول
تجاری در تمام اروپای فئودالی یتاب داده است.
پ -روابطی که مرکهز چینهی بها پیرامهون ژاپنهی (پیگهان  )8وپیرامهون جنهوب یهرعی آسهیا (پیگهان  )9حتهظ کهردا از همهان
نمونه روابط عبلی بود .من این جا به پیگان  11ایاره می کنم که ارتباط مست یم مست ر میان چین و اروپا را البتهه بها اسهتتاده از
راههای آسیای مرکزی بدون عبور از کانا مرکز خدفت اسدمی نیان می دهد .ایهن ارتبهاط مسهت یم تنهها در یهک دوره نسهبتا ه
کوتاه در چهارچوب صلح مغو (امپراتوری چنگیزخان در عهرن سهیزده) برعهرار فردیهد .البتهها ایهن ارتبهاط بهرای تهاریخ بیهدی
ن ا عطیی ایتا کرده است؛ زیرا به اروپا امگان داد که تگنولوژی های مهم چین (باروتا چاپا عطهب نمها و تیهره) را اعتبهاس
کند .در این زمهان اروپها بهرای ایهن اعتبهاس و جهها کیتهی سیسهتم خراجهی پیرامهونی (فئهودالی) بهه سهرمایه داری بهه بلهو الزم
رسههیده بههود .از سههوی دیگههرا پههس از مههدت کمههی اروپهها راه دریههایی را جانیههین هم هه یههگ هههای پییههین حمه و ن ه در مسههافت
طوالنی می کند و بدین وسیله روابط مست یم میان خود و هر یک از منط ه های دیگر جهان (آفری اا هندا چین و جنهوب یهرعی
آسیا) برعرار می کند و به اعتبار آن آمریگا را « کیف» و سپس فتح می کند.
ت -روابطی که مرکز هندی (بودایی و هندویی) با پیرامون های جنوب یرعی آسیا « پیگهان  »10حتهظ کهرده بهودا میهابه
با نوع روابط چین -ژاپن بود.
به نظر واتح می آید که یدت نسبی جریهان « دادو سهتدهای خهارجی» نسهبت بهه جمییهت ههای مختلهف فردآمهده در یهگ
بندی های منط ه ای مورد نظرا بطور عاب مدحظه از یک منط ه تا منط ه دیگر متتهاوت بهود .سهه منط هه مرکهزی کلیهدی Aا
Bا ( Cخاورمیانها چین و هند) از حیث وزن اعتصادی نماییگر یماری از عناصری است کهه ههر یهک از منط هه ههای دیگهر
را تیگی می داد .پس افر حجم مازاد متمرکز درهر یک از این منط ه های مرکهزی کلیهدی بها یهاخص  1000سهنجیده یهودا
یاخص هر یک از دیگر منط ه ها (اروپهاا آفری هاا ژاپهنا آسهیای مرکهزیا جنهوب یهرعی آسهیا) نبایهد از  100فراتهر رود .بهه
عدوها تنها یک بخاا محتمده به نسبت کمتری (یاید  10تا  )%20این مازاد می توانسهت موتهوع مبهادالت مسهافت طهوالنی
باید.
ه
م د چهار پیگان مربوط به چین (پیگان بزرج  1و پیگهان ههای کوچهک  8و  9و پیگهان فرعهی  « )11ارزا» یهاخص
درجه  10( 100درصد مازاد تولید یده چین) را نیان می دهند .سه پیگان مربوط بهه هنهد (دو پیگهان بهزرج  2و  3و پیگهان
کوچک  )10از یاخص  50تا  70فراتر نبودند .همه تاریخ دانان این واعییت را خاطرنیان کرده اند که مبادالت « خهارجی»
این دو جمییت عاره ای نسبت به حجم تولیدیان فرعی بود.
برعگسا وزن مبادالت خارجی برای منط ه  Aکه یگانه منط ه دارای رابطه مست یم با همه منط ه های دیگر استا بسهیار
نمایان بنظر می رسد .مبادالت منط ه با پیرامون های اروپا (پیگان 7ا آفری ا (پیگان های  5و  )6و جنوب یرعی آسهیا (پیگهان
 )4را به پیگان های 1ا 2ا  3می افزایند که مبهادالت  Aبها  Bو  Cبها ارزا یهاخص که  115 :در فهرض مها)را نیهان مهی
دهندا افزوده می یود .مجموع می تواند از درجه ارزا یاخص  25بایهد .پهس در مجمهوعا مبهادالت خهارجی ایهن جها ارزا
یاخص  %20( 140مازاد) را نیان می دهند .همچنینا سهم مبادالت خارجی برای هر یک از پیرامون ها نسهبتا ه زیهاد اسهت.
یاخص آن به ترتیب برای اروپا 20ا آفری ا 10ا جنوب یرعی آسیا  20و ژاپن  20است که  20تا  %30مازاد تولید یده در
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این منط ه ها را در بر می فیرد .همچنین جریان دادوستدهایی که از راه آسیای مرکزی تزانزیت می یهد (پیگهان 1ا  2و )11
از درجه یاخص 100ا حجم باال و حتی حجم مازاد تولید یده در مح را نیان می دهد.
ارزا یاخص هایی که به حجم مازاد تولید یده در هر منط ه و به حجم مبادالت متبلور در هر یک از پیگان ههای نمهادی
نسبت داده می یودا برای فهم درجه های کمیت نسبی از جانب ما ابداع یده اند .بر عهده تاریخ دانهان اسهت کهه آن را بهه وجهه
مطلوب تر تدوین کنند .با توجه به این ن ص (که چیزی در این زمینه به دست نیامده)ا رعم هایی کهه مهن آن را ارائهه مهی دههما
درجه های کمیتی را تیگی می دهن د کهه از نظهر مهن عابه عبهو اسهت و مهی تهوان آن را در یهگلواره یهماره  3زیهر مدحظهه
کرد.
% 2,1
20%
10%
6%
20%
20%
30%
30%
150%

مازاد تولید یده محلی
()1
800
1.000
1.000
100
50
60
60
60

جریان داد و ستدهای خارجی
()2
140
100
60
20
10
20
20
100

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

موعییت جغرافیایی به منط ه مرکزی کلیدی  Aوظیته است نایی بی رعیبی تا عصر جدید بخیید؛ یینهی تها هنگهامی کهه اروپها
با تسلط بر دریاها توانست اجبارهای جغرافیایی موصوف را برطرف کند .در واع این منط ه مست یما ه با همه منط ه های دیگر
(چینا هندا اروپا و آفری ا) تماس دایت و از این حیث یگانه بود .این منط ه طی دو هزار سا فلرفاه اجباری اروپها بهه چهینا
هنهد و آفری ها بهود .از سهوی دیگهرا منط ههه در زمینهه جغرافیهایی (کهه از کرانهه هههای مراکیهی آتدنتیهک تها دریهای آرا ا پههامیرا
دریای عمان فسترا یافته بود و بات بلوک عاره ای چون چین و هند را ندایت) و نیز در ارتباط با مردم تیگی دهنهده آن کهه
نتیجه تگ یر سری زودرس تمدن های بسیار عدیمی (مصریا سومریا آیوریا بین النهرینیا ایرانهیا هیتهیا فنی هی و یونهانی)
بود و به زبان های خانواده های مختلف (سامیا حامیا هند و اروپایی) سهخن مهی فتتنهدا از همگهونی نسهبی نظیهر چهین و هنهد
برخوردار نبود .فتوحات اسگندر و پیروزی ترکیب تمدن یونانی بیداری جمیی ای را برانگیخت که بید با مسیح فرایی (که در
مرز ساسانی متوعف ماند) و سپس مخصوصا ه به وسیله اسدم ت ویت ید .به ع یده من یگی از رمزهای کامیابی اسهدم نایهی از
آن است که منط ه در مدت کوتاه سه عرن او هجری یگ عطیی اا را به وجهود مهی آورد .در نتیجهه آن سهه الیهه متهواتر از
اعوام به اسدم فرویده تیگی می یود :عربها از آتدنتیک تها خلهی ایرانهی هها از زافهرس تها پاکسهتانا ترکهها در آنهاتولی و در
و
مجمههوع ترکسههتان از بحههر خههزر تهها چههین .از ایههن روا اسههدم نههه تنههها اعههوام « یههرق» موسههوم بههه کدسههیک را متحههد کههردا بلگههه
همزمان آسیای مرکزی را که فلرفاه اجباری برای رفتن به چین و هنهد بهودا بهه ههم پیونهد داد .بهه فمهان مهن ایهن کامیهابی علهی
رتم همه کیمگا های محلی بر سر مناف سیاسی که تاریخ این جا نیز مانند جاهای دیگهر بهه آن فهواهی مهی دههدا مهدیون ایهن
واعییت است که اسدم توانست همبستگی میینی به وجود آورد و احساس هویهت ویهژه ای را در برابهر « دیگهران» یینهی دعی ها ه
در برابر چینی هاا هندی هاا اروپایی ها و آفری ایی ها برانگیزد که امت مسلمان در هر یک ازمرزههایا بها آنهها روبهرو بهود.
در آسیای مرکزیا کامیابی اسدم وحدتی منط ه ای بوجود آورد که تا آن زمان ساب ه ندایت .زیرا تمدن در این منط هها کهه از
راه آن ارزا های عالی محتمده با ارزا های ایجاد یده به عنوان مازاد تولید محلی تزانزیت می یدا بستگی به ظرفیت جلب
بخیی از جریان داد و ستدهای ترانزیتی در فلرفاه دایت.
اهمیت روابط با دیگران برای تمام منط ه مرکزی کلیهدی  Aو پیونهد آن بها آسهیای مرکهزی بهه سیسهتم اجتمهاعی آن خصهلت
ویژه ای می بخید که من آن را « خراجی -سهودافر» نامیهده ام و ایهن بهه نوبهه خهود اهمیهت یهگ ههای سهرمایه داری آتهازین
(روابط کاالییا کارمزدیا مالگیت خصوصی) درجامیه های خراجگیر دنیای اسدمی عرب را نیان می دهد .از سوی دیگرا
توسیه اسدم در فراسوی این منط ه یینی فتح تدریجی پیرامون های آفری ایی و جنوب یرعی آسیایی آن خهود منط هه را نیهز در
رابطه تنگاتنگ با دینامیسم سودافرانه اا عرار داد (بنگرید به ملت عربا طب ه و ملت)
سوم :سیستم جهانی که در باال پیرامون  18عرن پیا از رنسانس توتیح داده یدا هماننهد سیسهتم مهدرنی کهه (طهی زمهان)
جانیین آن می فرددا نیست .فتتگو از سیستم عدیم در کلیت زمانی و مگانی یا حتی در ترکیب عربی -اسهدمی آن بهه عنهوان «
سلف» سیستم مدرن فریبنده است؛ زیرا یا مسئله ف ط عبهارت از یهک چیهز پهیا پها افتهاده -تهوالی در زمهان -اسهتا یها ال هاء ایهن
مطلب است که فسست کیتی وجود ندایتها بلگه مسئله تنهها عبهارت از ریهد کمهی و « جابجهایی» مرکهز ه  .سیسهتم از کرانهه
جنوب مدیترانه بهه سهاح یهمالی آن (یههرهای ایتالیهایی) و سهپس سهواح آتدنتیهک بهوده اسهت .آنچهه بهه صهی دادن موتهوع
اساسی باز می فرددا دعی ا ه تغییر کیتی در طبییت سیستم است :یینهی عهانون ارزا جههانی یهده تنهها بهر دینامیهک سیسهتم مهدرن
فرمان می راند نه بر دینامیک سیستم خراجی .این جهانی یدن ارزاا یگانه تامن یگ فیری تناعتاتی است که از این پهس
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در م یاس جهانی عم می کند (یک مرکز -که خود مرکب از مراکز ملی است که از حیث تاریخی بهدین سهان یهگ فرفتهه -و
پیرامون ها که همه از حیث اعتصادی وابسته به این مرکزند) و در طی تمهام پهن عهرن تهاریخ سهرمایه داری و بنها بهر همهه افهق
های مرئی یا عاب تصور در چارچوب عوانین پایدارا موجب تمایز فزاینده دوره به دوره میان مرکز و پیرامون ها می فهردد.
این جا هیو چیز عاب م ایسه با موازنه ای که طی  2000سا به طور پایدار میان منط ه ههای مرکهزی کلیهدی عصهر خراجهی
برعرار یده بودا وجود ندارد.
ایهن تتهاوت کیتهی مهان از آن اسهت کهه از « وابسهتگی مت ابه »  -نهابرابر -عناصهر مختلهف تیهگی دهنهده سیسهتم پییهین در
روابطی میابه با روابطی که بر دنیای جدید فرمان می رانهدا سهخن فهوئیم .منط هه ههای کلیهدی Aا  Bو  Cی ینها ه بها یگهدیگر (و
دیگر منط ه ها) در ارتباط بوده اند .این نگته باعی می ماند که نیان دهیم که این « وابستگی مت اب » اساسی بوده است .وجهود
توازی در تحو آنها دلی ویژفی عطیی « روابط» یان نیست .این توازی ف ط خصلت عمومی عوانینی را بازتاب می دههد کهه
بههر تحههو اجتمههاعی همهه بیههریت (کههه « ویژفههی» هاییهها ن در جههای خههود بههاعی اسههت) فرمههان مههی راننههد .همزمههانی احتمههالی «
پییرفته ها» و « ع ب مانده ها»ا « ترعی» و «زوا » دولت های فلیته نمی تواند همچون امری بدیهی خود را تحمیه کنهد.
نظر اجمالی به یگلواره یماره  4که تاریخ موازی سه مرکز کلیدی و دیگر منط ه ها را رسم می کنهدا نیهان مهی دههد کهه ایهن
همزمانی صرفا ه یک تصادف محض اسهت .پیهرن ( )Pierrenعهبده همزمهانی میهان زوا امپراتهوری روم و امپراتهوری سلسهله
هان را که بید آ .ژ .فرانک هم آن را تگرار کردا یهادآور یهده بهود .ولهی زوا روم مصهادف بها پییهرفت بیهزانسا ساسهانی و
دولت کویان بود و زوا سلسله هان ها از سا ( 600در بحبوحه دوره بربر در ترب) با ترعی سلسله تانهگ هها و سهه عهرن
زودتر زوا سلسله فوپتاها (آنهم بر حسب تصادف) با ترعی اسدم مطاب ت دارد .هیو چیز امگهان نمهی دههد کهه سهیگ ههای «
عههام» پییههرفت و زوا را بیههرون کیههیم .وانگهههیا اصههطدب زوا ایههن جهها فریبنههده اسههت .مسههئله عبههارت از زوا یههک یههگ
سازماندهی دولتی در نظام متروض استا حا آنگه در اک ر موارد در زمینه رید نیروهای مولهد چنهین چیهزی مطهرب نیسهت.
من بییتر زیر تأ یر عگس آن بوده ام؛ یینی تداوم تاریخ های طوالنی موازی از رم -بیزانس -ساسهانی -اسهدم تها ع مهانی هها و
صتویه هاا از سلسله موریا تا سلسله دولت مغو ا از سلسله هان تا مینگ و کینهگ کهه در آنهها تغییهرات کیتهی انهدک بهودا ولهی
پییرفت کمی روی همان پایهه ههای سهازمانی (خراجهی) دیهده مهی یهود .ایهن مسهئله بهه هیچوجهه نهافی آن نیسهت کهه در بررسهی
تحوالت محلی بتوان به تتسیر ایهن یها آن ترعهی سیاسهی (زوا ) -همهواره نسهبی -پرداخهت کهه در آن « روابهط خهارجی» بنها بهر
اوتاع و احوا ویژه توانسته است به طور اتتاعی ن یی ایتاء کند .متافا ه هیو چیز میابهی با « سیگ » ههای اعتصهاد سهرمایه
داری در آن ها وجود ندارد که مانند جهانی یدن عانون ارزا که پایه اعتصاد سرمایه داری اسهتا اهمیتهی واعیها ه جههانی دایهته
باید.
من تتسیری درباره این مسئله (در طب ه و ملت) ارائه داده ام که طبق آن جها کیتیا نخست در پیرامون خراجهی (اروپها)ا
نه یگی از مراکهز (Aا  Bیها  )Cآن -و سهپس در پیرامهون دیگهر (ژاپهن) -صهورت فرفهت .تتسهیر مهن مبتنهی بهر متمهایز کهردن
انیطاف پلیری پیرامون ها و انیطاف ناپلیری مراکز است .یینهی در چهارچوب منطهق ویهژه عهام تحهو جامیهه هها (یها « ریهد
نههابرابر») یههگ عههام تحههو همسههان در راسههتای خههود بههاعی مههی مانههد .مههن فگههر مههی کههنم کههه ایههن تتسههیر رتههایت بخهها تههر از
تتسهیرهایی اسههت کههه بیههنا هههای مختلههف « اروپها مرکههز انگههاری» مسههلط مطههرب کههرده انهد (بنگریههد بههه اروپهها مرکههز انگههاری).
همچنههین مههن آن را رتههایت بخهها تههر از تههز پیههرن مههی پنههدارم کههه مبتنههی بههر تبههاین دایمههی « سههرمایه داری» (متههرادف بهها
« فیایا»ا مخصوصا ه در زمینه « دریایی») و « فئودالیسم» (مترادف با « بستگی» مخصوصها ه « عهاره ای» اسهت .ایهن تهز
که وجه دیگری از انحراف اروپا مرکز انگاری است (و « میجهزه اروپهایی» را بنها بهر فیهایا راه دریهایی منط هه « توتهیح
می دهد») و تز آ .ژ .فرانک (که در نهایت نزدیک به آن است) ویژفی مدرنیته سرمایه داری را نتی می کنند.
یگلواره یماره  - 4سیستم های خراجی ( 300ق.م  1500م).
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)(Meji 1860
البتها یگ فیری سرمایه داری در اروپا که نتای ویژه ای برای تحو بیهدی سهایر منط هه هها دایهته اسهتا تهاریخی میهین
دارد ( این تحو با تربه های سحرآمیز در  1493بوجود نیامده است) .پییرفت یهرهای ایتالیایی که سرچیمه این تحو بهه
یمار می رود به نوبه خود محصو پییرفت خراجی -سودافری منط ه عربی -اسدمی بوده است .یینهی هنگهامی کهه پییهرفت
ایتالیایی در منط ه پیرامونی (اروپای فئودالی) عم می کندا موجب یتاب دادن آهنگهای یگ فیهری سیسهتمی کیتیتها ه عهالی تهر
از سیستم جامیه های خراجی بسیار پییرفته پییین در اروپا می یود .من نظرم را درباره دینامیک که با تیف دولهت ارتبهاط
دارد و فتای مست لی بهرای طب هه واعیهی جدیهد -بهورژوازی -و اتحهاد دولهت بها ایهن طب هه بهرای فرارفهت از پراکنهدفی فئهودالی
بوجود می آورد و دولت خودکامه سودافر جدیهد را بنیهان مهی نههد و تیهره بهه تتصهی بیهان کهرده ام (بنگریهد بهه طب هه و ملهت).
نتیجه عمومی یگ فیری جدید اروپا (سهرمایه داریا نهه خراجهی) آیهگار اسهت .ایهن یهگ فیهری تحهوالت جامیهه ههای دیگهر
جهان را که به تدری در سیستم جدید پیرامهونی مهی یهوندا مهان مهی فهردد .البتهها از سهوی دیگهرا یهگ فیهری سهرمایه داری
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اروپاا خصومت ویژه نسبت به منط ه عربی -اسدمی را در پی دایته است .این جا باز به بررسی ای باز می فهردم کهه پییهتر
درباره موعییت ویژه جهان اسدم در سیستم پییین انجام داده ام .اروپا برای برعراری روابط مست یم با ب یه جهان به سود خهودا
می بایست موعییت انحصاری و واسطگی اجباری که جهان اسدم از آن سود می جستا در هم یگند .از جنگههای صهلیبی کهه
بیدرنگ در پی فیوده یدن جاده اروپا -چین بنا بر صلح مغو در عصر چنگیز درفرفتا خصومت مهورد بحهث تها دوران مها
ادامه یافت و همواره با رفتار ویژه عصبی نسبت به مسلمانان خهود را نیهان داده و مت هابده عگهس الیمه میهابه آنهان را در پهی
دایته است .نهایتا ه برای در هم یگستن انحصار واسهطگی اجبهاری منط هه اسهت کهه اروپهایی هها بهه دریاهها رو مهی آورنهد .ایهن
انتخاب آنطور که پیرن فگر می کند در « جغرافیا بت نیده» است.
چهارم :بررسی های انجام فرفتهه دربهاره دو هزارسهالگی خراجهی در مهورد دوره ههای پییهین میتبهر نیسهت :از یهک سهوا
جامیه ههای متمهدن یهناخته یهده ایهن دوره هها -و بهه طریهق اولهی جامیهه ههای بربهر-فهاه متتهاوت بها جامیهه ههای دوره خراجهی
سازمان یافتهه انهد .از سهوی دیگهرا یهبگه روابطهی کهه آنهها میهان خهود حتهظ کهرده بودنهدا متتهاوت بها یهبگه ای اسهت کهه مها در
یگلواره و جدو  2نیان داده ایم.
بدون یک اطدعات علمی از فلیته که ما در اختیهار داریهم هرانهدازه از حیهث زمهان بهه ع هب بهرویم از اسهتحگام کمتهری
برخوردار است .با اینهمها به نظر می رسد که می توان دو خط فگری (فلسته های تاریخ) را در رابطهه بها دوره ههای « پهیا
از خراجی» از یگدیگر تمیز داد.
تز پیرن که در این ن طه اساسی با دیدفاه مورد عبو آ .ژ .فرانک یباهت داردا نه تنها برای حدود  300ق .م .و نیز برای
حدود و عصر مسیحی یا پایان امپراتوری روم (پایان دوره باستان بنا بر رسهاله ههای متهداو ) فسسهت کیتهی عایه نیسهتا بلگهه
فسست کیتی جداکننده « عصر مدرن» از دوره ههای پییهین را بهه رسهمیت نمهی یناسهد .بهه ع یهده پیهرن همهان تبهاین و تخهالف
(جامیه های بازا دریایی و « سرمایه داری» در برابر جامیه های بستها عاره ای و « فئودالی») دوره های تهاریخ بیهریت را
توصیف می کند .م دها سومرا فنی یا یونان باسهتان بهه فهروه او و مصهر و ایهران بهه فهروه دوم تیلهق دارنهد .از سهوی دیگهرا
پیرن  -مانند آ .ژ .فرانک -روی روابط مبادله کهه جامیهه ههای ههر چنهد دورافتهاده میهان خهود حتهظ کردنهد (مه ده روی مبهادالت
سومر -تمدن هندوا مصرا کرتا فنی ی -یونان) تأکید مهی ورزد .تهز پیهرن ماننهد تهز آ .ژ .فرانهک مبتنهی بهر یهک فلسهلته تهاریخ
خطی است که بر اساس آن پییرفت کمی و مداوما بدون دفرفونی های کیتهی اسهت .در زبهان فرانهک ایهن را « تهراکم تجمه »
می فویند :تز مارکسیسم « عراردادی» برعگسا سه مرحله تمدن متتاوت کیتی :بردفیا فئودالیته و سرمایه داری را تمیهز مهی
دهد .من این جا در زمینه مارکس یناسي و این که آیا ایهن تهز واعیها ه تهز مهارکس (و انگلهس) اسهت و تها چهه م یاسهی مربهوط بهه
آنهاست و یا مربوط به دخ و تصرف مارکسیسم بیدی استا بحث نمی کنم .طبق این تزا رویهم رفته همه جامیه هایی کهه در
جدو  4به بت رسیده اندا « فئودالی» هستند .اروپا از پایان امپراتهوری روما خاورمیانهه بیزانسهی و اسهدمی از زمهان یهگ
فیری یانا هند از سلسله موریا و چین از عصر هان .در م اب ا فتته می یود که همهه آنهها عهبده از مرحلهه بهرده داری فلیهته
اند .در این متهوم از راه عیاس تز مرحله برده داری در چین (از یانگ ها تا هان ها)ا در هند (تمهدن ههای هنهدو و تمهدن ههای
آریایی ها) و در خاورمیانه (بین النهرین) را مطرب می کنند .می فویند نیانه های وجود بهرده داری و دیرتهر کیهف همزمهانی
آن با تجربه یگ های اجتماعی همبود در برخی منط ه های آفری اییا دلیلی در زمینه فلار از مرحله برده داری فهراهم آورده
که می تواند جوابگوی انتظار عمومی باید.
من با این دیدفاه هم رأی نیستم (بنگرید به طب ه و ملت) و در برابر آن تز زیر را عرار داده ام:
الف -یگ عام جامیه طب اتی که جانیین یگ های همبودی پییین می یودا یگ جامیه خراجی است.
ب -یگ فئودالی عاعده عام نیستا بلگه تنها یگ پیرامونی ییوه خراجی است.
پ -موارد یگ عام خراجی متتاوت اند (کاست هاا دولت ها به متهوم اروپایی دوره های فئودالیا Standeا همبودههای
ده انی تاب بوروکراسی دولت و تیره)
ت -یگ برده داری به هیو ترورت عام پاسخ نمی دهد و در اتلب خط سیرهای تهاریخی (مصهرا هنهد و چهین) حتهور
ندارد .این یگ هیو رید مهمی را جز در پیوند با اعتصاد کاالیی نیان نمی دهد و بنابراین واعییت در عصرهای مختلف رید
نیروهای مولد وجود دارد (برده داری یونانیا رومی و بردفی در آمریگا تا عرن .)19
در این صورت آیا زمان های پییین با « فسست خراجی» که در یگلواره یماره  4نیان داده یده از ب یه تهاریخ پهیا از
سرمایه داری متمایز نمی یوند؟ مخصوصا ه مصر که نمونه یک جامیه خراجهی را ارائهه مهی دههد و تهاریخ آن از  3000سها
پیا از یگ فیری تمدن یونانی یروع می یودا فار از بردفی بوده است .آیهورا بابه ا ایهران هخامنیهیا محهتمده هنهد پهیا
از موریا و چین عب از هان فاه عمده بردفی را به اجرا در آورده بودندا اما بی آنگهه ایهن بردفهی یهگ اصهلی بههره فیهری از
کار مولد را تیگی داده باید .ماحص آن این که بنا بر تز من جامیه خراجی ح ی تا ه به صورت کام خهود تنهها هنگهامی یهگ
فرفت که یک ایدئولوژی ملهبی عمومی را بوجود آورد .این ایهدئولوژی مبتنهی بهر ارزا ههای اخدعهی بهود کهه از ایهدئولوژی
هههای خوییههاوندی و مههلاهب علمههرو محههدود خههاص مرحل هه همبههودی پییههین فراتههر مههی رود .در ایههن دورنمهها زرتیههتا بههودا و
کنتوسیوس بیانگر یگ فیری خراجی اند .حتی این جا من ترجیح می دهم از « دوره کمون» یها افهر مهایلیما از « فهلار یهگ
های همبودی به یگ خراجی» سخن فوییم .یاید این فلار ساده و سری در چهینا در هنهد بهه سهبب حملهه آریهایی هها کهه تمهدن
های هندویی را ویران کردندا پیچیده تر بود .در خاور میانه تنوع اعوام و خهط سهیرها و همچنهین تهأ یر مت ابه آنهها بهر یگهدیگر
اینطور ال اء می کنند که منط ه را به عنوان یک « سیستم» بنگریم .من بلو پیا رس خراجی مصهر و ویژفهی سهودافری در

16

یونان برده داری را که اهمیت ویژه ای به ترکیب تمدن یونانی بخیید و بهر ان هدب ههای مسهیحی و اسهدمی کهه ح ی تها ه یگهانگی
منط ه را تأمین کردندا م دم بود .در این چارچوب عرار می دهم.
آیا فیردفی روابط مبادله میان جامیه های دوره های دوردست مورد ایاره امگان می دهد که از « یهک سیسهتم» سهخن بهه
میان آوریم؟ من در آن تردید دارم .از آن رو که جامیه های متمدنا یینی پییرفته در فلار به یگ خراجی هنوز جزیره هایی
کوچک در اعیا نوس ییوه های همبودی هستند .خط سیرها حتی هنگامی کهه میهابه انهدا نیهان نمهی دهنهد کهه جامیهه ههای مهورد
بحث یک سیستم را تیگی می دهندا بلگه ف ط صحت عوانین عام تحو را به ا بات می رسانند.
پی نویت:
 -1بههه تیبیههر سههمیرامین یههیوه تولیههد « خراجههی» ( ) tributaireبههه یههیوه تولیههدی فتتههه مههی یههود کههه بههرای پایههداری همبههود یهها
جماعت  Communautéروستایی یک دستگاه اجتماعی و سیاسی بهره کیی را به منظهور اخهل خهراج ( )tributبهه خهدمت
می فیرد .ییوه تولید خراجی یک یگ بسیار بغرن است که یگ بندی های طب اتی پیا از سرمایه داری را نیهان مهی دههد.
ما آنها را به ترتیب متمایز می کنیم :الف) یگ های پیا رس  .ب) یگ های تحو یافته مانند ییوه تولیهد فئهودالی کهه در آن
همبود روستایی مالگیت ممتاز زمین را به سود اربابان فئودا از دست می دهد .همبود در وتییت همبود خانواده ها باعی مهی
ماند.

17

