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 یاسیس سمیمارکسموسوم به  یفکر ینحله یپردازان اصلهینظر یراآ و نقد یدر معرف

پل  ،یاسیس سمیمارکسمنتشر شده است:  یاسینقد اقتصاد سستار در تاکنون چند جُ

 یاسیس سمیدر مارکس ایآ دمن؛یبرچ، پل ها هجون ،یاسیس سمیدر دفاع از مارکسج؛ لِکبل

: خیو تار سمیمارکس یبحث درباره دسون؛یداو لیان ،؟وجود دارد دفاع یبرا یزیچ

 میکِر س،وایالکساندر آن ،یاسیس سمیفقرِ مارکسپُست؛  یچارل ،ست؟یاختالف بر سر چ

  .وودسینزمیکلن ، اِاروپامدار یِضداروپامدار اوغلو؛یج سانین

باب خاستگاه  برنر در هارمن و رابرت سیکر یبخش نخست از مناظره ،حاضر نوشتار

ی که از سوی دو نشریه است یدارهیبه سرما یسمگذار از فئودال یمسألهو  ،یدارهیرماس

در لندن  ایدر دانشکده ۴۰۰۲اینترنشنال سوشیالیزم و ماتریالیسم تاریخی در نوامبر 

شویم. های رابرت برنر آشنا میها و پاسخبخش بعدی این نوشته با دیدگاهدر  برگزار شد.

 (۱)های داخل کروشه از مترجم است.ی عبارتههمگفتنی است که 

 

 

 

 کریس هارمن

ها در تاریخ انسان است. هزار و صد سال پیش از این، در غرب ترین دگرگونیبر سر یکی از بزرگبحث ما 

کردند و خودْ غذای مورد نیازشان را درصد از مردم در روستاها زندگی می ۸۸یا  ۸۹اروپا و در سراسر جهان، 

؛ سطح سواد پایین بود؛ استفاده از پول ناچیز ندها اندک و ارتباطات ضعیف بودکردند؛ شهرها و جادهیتولید م

 ونهگچه. پرسش این جاست که نددر قالب دادوستد پایاپای بود ندگرفتاندکی که صورت می هایلهبود و مباد

ای روایم؛ جامعهر اروپا با آن روبهای سر برکشید که در بیش از صد سال گذشته داز دل چنان وضعیتی، جامعه

که  ـغذای مورد نیازشان را  کنند؛ عموماًهای شهری بزرگ زندگی میکه ]اکثریت[ مردمان آن در منظومه

شود. این خرند؛ و با رشد عظیم صنعت و ارتباطات مشخص میاز طریق نظام پولی می ـاند دیگران تولید کرده

https://pecritique.com/2016/06/22/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%84-%D8%A8%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%D9%84%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87/
https://pecritique.com/2016/08/26/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%86-%D9%88-%D9%BE%D9%84/
https://pecritique.com/2017/02/17/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C/
https://pecritique.com/2017/02/17/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C/
https://pecritique.com/2017/05/13/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/
https://pecritique.com/2017/05/13/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/
https://pecritique.com/2017/06/24/%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%90-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3/
https://pecritique.com/2017/05/21/%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%90-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86-%D9%85%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86/
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رخ داد؟ چرا  گونهچهداری خوانیم، به سرمایهفئودالیسم می چه ما معموالًآنترگ، این تغییر شکل، از تحول س

 های دیگر جهان گسترش یافت؟این دگرگونی نخست در اروپا اتفاق افتاد و سپس به بخش

گیرد. اغلبِ آثار های بسیار متفاوتی اعم از مارکسیستی و غیرمارکسیستی را در برمیاین بحث، دیدگاه

نگار اقتصادی بازار آزاد، ، تاریخدیوید لندزتازگی به پرسش یادشده گره خورده است. به وبرماکس روح بی

 وگوی امروز ما بحثی است در درون سنت مارکسیستی.نیز تالش کرده تا راهی به این پرسش بیابد. گفت

، در میان ۱۸۵۱و  ۱۸۹۱های ی نخست آن، در دههشود. مرحلهی متفاوت را شامل میاین بحث، سه مرحله

، پل سوئیزیهمچون  ـهای کمابیش مرتبط با حزب کمونیست، و نه لزوما عضو آن گروهی از مارکسیست

با کسانی  رابرت برنر، با بحث ۱۸۹۱ی دوم، در دهه یجریان داشت. مرحله ـ اریک هابسبامو موریس داب 

اینک جریان دارد، شماری از سوم، که همی همراه بود. و در مرحله گوندر فرانکو  امانوئل والرشتایننظیر 

ی ، به بحث در باب توسعهرابرت برنر( و همچنان Kenneth Pomerantz)رنتز کنت پومنویسندگان مانند 

 پردازند.داری در مقیاس جهانی میسرمایه

تانیا، و داری در بریباره که چرا سرمایهاند از: یکی بحث محدودتری در اینی بحث جاری عبارتهمؤلفدو 

داری تری در این زمینه که آیا سرمایههای اروپا، گسترش یافت؛ و دیگری، بحث گستردهنه در دیگر بخش

 توانست در بیرون از اروپا توسعه یابد.می

تا به امروز دست نخورده  ، گِرد دو دیدگاه قطبی شده بود که اساسا۱۸۵۱ًی ی نخست بحث در دههمرحله

آمد رشد بازارها و تجارت در داری همچون پیناظر بر انکشاف سرمایهپل سوئیزی الل باقی مانده است. استد

ی رهیافت یک تاریخ نگار ، بر پایهسوئیزیهای چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم بود. اروپای سده

انان، راه ی مدیترانه از سوی مسلم(، مدعی بود که با فتح حوزهHenri Pirenne) هنری پیرنغیرمارکسیست، 
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با باقی جهان قطع شده بود. سپس، هنگامی که مسیرهای تجارت گشوده شد،  تاریکیارتباط اروپا در عصر 

 داری را هموار ساخت.روی به سوی سرمایهگسترش تجارتْ به رشد شهرها و بازارها انجامید و راه پیش

داری نه به سبب استای سرمایهبراین باور بود که دگرگونی در ر سوئیزی، موریس داببرخالف رویکرد 

فشار بیرونی، بلکه برخاسته از فشارهای داخلی در درون فئودالیسم بود. گسترش تولید خُرد در چارچوب 

 ردند.آومیداری فشار سوی سرمایهنحوی نیروهایی را پدید آورده بود که در جهت حرکت بهفئودالیسمْ به

بر  دتأکیبرآمد و آن را با  سوئیزیبه دفاع از دیدگاه  شتاینامانوئل والردر دومین مرحله از این بحث، 

به بعد، بسط داد. او  ۱۹۸۱ی ها از دههجریان سرازیرشدن طال به اروپا، پس از تسخیر آمریکا توسط اسپانیایی

ساخت و گسترش پذیر میکرد که همین جریان، خرید ارزان کاالها از سوی اروپای غربی را امکاناستدالل می

 بخشید.داری را شتاب میرمایهس

چه در باید در آنداری میشدت علیه این استدالل برخاست: برای فهم گذار از فئودالیسم به سرمایهبه برنر

 .نگاه کردبرخی عوامل بیرونی،  تأثیردرون خودِ فئودالیسم اتفاق افتاد، و نه 

و  شتاینوالررهیافت انتقادی او نسبت به  را مطالعه کردم، خود را با برنرهنگامی که نخستین بار بحث 

ها مند نبودند. آنهمدل یافتم. هیچ شاهدی وجود ندارد که نشان دهد سپاهیان مسلمان به تجارت عالقه سوئیزی

اروپا کشیده شده بود؛ اما  سرزمین هایی ازبخش درونای را بنا نهادند که به های تجاری گستردهدر واقع راه

چندان عمیق نبود، هم از آن رو که اروپا چندان آباد و شکوفا نبود تا ]تجارت با آن[ برایی آنان این رخنه

 شان جذاب باشد.

آمریکا استیال  یآورد. چرا اروپاییان توانستند بر قارههای دیگری را به میان میپرسش والرشتاینموضع 

ای اروپایی هتر از قدرتهر حیث بسیار پیشرفته ها، ازها که، یک قرن پیش از پیروزی اسپانیایییابند و نه چینی
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که این دو کشور به منابع بزرگی از بودند؟ چرا بریتانیا و هلند بیش از اسپانیا و پرتغال توسعه یافتند، در حالی

باید توضیح دهیم که در واقع سُرنا را از سرگشادش زدند! ما می والرشتاینو سوئیزی طال دست یافته بودند؟ 

 اروپا قادر شد تا بر دیگر نقاط جهان چیره شود. هگونچه

داری را تنها در کشورهای آمدهای سیاسی است. بنابر منطق او، سرمایهچنین دارای پیهم والرشتاینموضع 

نسبت از موقعیت ممتازی برخوردارند. توان برانداخت، و نه با کارگران کشورهای غربی که بههان سوم میج

تپد؛ و از این رو، گسترش انقالب به داری در کشورهای پیشرفته صنعتی میلب سرمایهداند که قمی برنر

 شرط آزادی جهان است.کشورهای صنعتیْ پیش

ها در واقع وجود دارد. آن رابرت برنرو  موریس دابهای با این همه، یک مشکل بزرگ در باب دیدگاه

بر  برنراصلی  تأکیدکنند. راند، مشخص نمیسوی گذار میجایگاه عامل داخلی را، که فئودالیسم را از درون به 

، کاهش چشمگیر جمعیت کشاورزی به تغییر توازن چهاردهمپس از طاعون سیاه در قرن  گونهچهاین است که 

ای را در سراسر اروپا دامن زد. او ی طبقاتی گستردهقدرت میان دهقانان و اربابان فئودال انجامید و مبارزه

کند که گرچه در بریتانیا دهقانان کنترل خود را بر زمین از دست داده بودند، اما چندان از پای در استدالل می

آمد این وضعیتْ سربرآوردن ساختِ کالسیک الیسم فرصت احیای دوباره دهند. پینیامده بودند که به فئود

دادند و اینان شاورزان اجاره میداران بزرگ بود، که زمین خود را به که با زمیناداری کشاورزی همرسرمایه

و با داری در نواحی روستایی کردند. مناسبات سرمایهنیز از کارگران مزدی برای کار بر روی زمین استفاده می

 در کشاورزی پدیدار شد. دْیافته برای سوتولید نظام

که از حیث آنبخش نیست: نخست عناصری از حقیقت در این تحلیل وجود دارد، اما از سه نظر رضایت

، و نه پس از فروپاشی امپراتوری روم در پانزدهمو  چهاردهمهای دهد که چرا گذار در سدهزمانی توضیح نمی

آمدهای نظر از پیشقرن پنجم یا پس از فروپاشی امپراتوری شارلمانی در قرن نهم، اتفاق افتاد. دوم، صرف
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اگر بحث بعدی را  ـنه در فرانسه یا شمال ایتالیا و یا  اهدهد که چرا این تغییری طبقاتی، توضیح نمیمبارزه

، بلکه در بریتانیا رخ داد. سوم، دهقانان یازدهمیا  دهمهای ی سونگ در چین در سدهدر سلسله ـدنبال کنید 

ها که آن»رسد جان کالم این است: خوردند، حاصل یکی بود. به نظر میشدند خواه شکست میخواه پیروز می

اگر دهقانان کنترل کامل خود را بر زمین  *«.نهندداری را بنیاد میدهند، سرمایهتمام انجام میرا نیمه انقالب

ها دار آن را تصاحب کنند. و اگر آنداشت تا کشاورزان سرمایهحفظ کرده بودند، هیچ مازادی وجود نمی

معنای تداوم حیات فئودالیسم بود. این گاه این بهدادند، آنطور کامل از دست میکنترل خود را بر زمین به

 .روایتی است غیرقابل قبول

کند بر آن چه تمرکز می [ وجود دارد. او منحصراًرابرت برنر] بابهای دیگری در پیوند با روایت مشکل

نویسد، یی انقالب انگلیس مدرباره، را بازرگانان و انقالبافتاد. با این حال او بعدتر کتاب، در روستاها اتفاق می

پیوندی میان این دو،  گونهچهرسد هینظر نمیشود. بهکه در آن بر نقش تاجرانِ مستقر در شهرها متمرکز می

 داری در روستاها و انقالب انگلیس، وجود داشته باشد.یعنی برآمدن سرمایه

گسلد: اند را میدهزمان اتفاق افتاکه، این روایتْ ارتباط میان سه رشته از رخدادهایی که همتر آنمهم

چون های بزرگ ایدئولوژیک همسال؛ دگرگونی ۹۱۱یا  ۰۱۱داری طی بیش از نخست، گسترش تدریجی سرمایه

های های انقالبی بزرگ، جنگپیرایی، روشنگری، و برآمدن علوم جدید؛ و سوم، خیزشرنسانس، جنبش دین

لند برای آزادی، انقالب انگلیس، انقالب فرانسه، های مردمان هو فرانسه، جنگ سی ساله، جنگ مذهبی در آلمان

گمانم حکایت آن سخن قدیمی است که مدعی بود که افزایش ابتال به سرطان ریه در . به۱۹۹۹های و انقالب

 یک تصادف است! کشند، صرفاًمیان کسانی که سیگار می

اِلن میکسینز وود، کسانی نظیر  یطریق اولی دربارهدرست باشد، به باباگر این برداشت از رهیافت اصلی 

اند، صادق پرورانده بابهای خود را بر بنیادِ دیدگاه (، که ایدهBenno Teschke) شکهبنو تو  جرج کامنِینل
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داری تنها در بریتانیا گسترش اند سرمایهنحوی که مدعیاند، بهها استدالل برنر را به نهایت خود رساندهاست. آن

داری رشد نکرده بود، و گرچه ممکن است انقالب فرانسه از سوی ا قرن نوزدهم سرمایهیافت، و در فرانسه ت

ها بخشی از نظام مطلقه بودند و خواندند، اما در حقیقت آنمردمی به انجام رسیده باشد که خود را بورژوا می

رخالف تصور مارکسیستکنند که بچنین استدالل میها همداری نداشتند. آنربطی به پیدایی سرمایه گونهچهی

 رآمیخته با مناسبات بازار نگریستبندی اجتماعیِ دچون نوعی صورتتوان به نظام مطلقه همهای کالسیکْ نمی

 خوانند،خودْ را مارکسیست مییابد. این نویسندگان داری، در درون نظام فئوداالی گسترش میکه، با ظهور سرمایه

خود بدان معنا نیست که آنخودیگیرند. این بهمارکسیستی فاصله میطرز چشمگیری از سنت کالسیک اما به

 گفته صحیح است. مارکسچه کنند، یا که هر آنها اشتباه می

، در کتابی که هنری هِلرگیرند. یک مارکسیست کانادایی، ها فاصله میها از واقعیتکه، آنتر آنو مهم

ی ی صنعت و کشاورزی در فرانسه در دورهدربارهبه نگارش درآورده است، اطالعات موجود در متون تاریخی 

ی صنعت و کشاورزی در دوران دربارهای از او نوشتهنیز دست دولت مطلقه را گردآوری کرده است و اخیراً

د. نقرار دار و غیره تشکه، کامنینل، وودمقابل ادعاهای  در های او کامالًانقالب فرانسه منتشر شده است. یافته

 بسیاری دیگر از آثار اخیر نیز گواه این موضوع است.

داری[ در روستاها یک پاسخی برای این پرسش ندارند که چرا گذار ]به سرمایهو دیگران، هیچ برنر، وود

 اتفاق افتاد. پانزدهمو  چهاردهمهای در سده

تر آثار اقتصادیِ پنجاه چه را که در بیشوی بحثِ گذارْ گرایشی به نادیده گرفتن آنبه نظرم در هر دو س

ی دوران فئودالیسم رکود سال گذشته بدان اشاره رفته است، وجود دارد. این امر مفروض گرفته شده که مشخصه

که اکنون میند. حال آناوری و رشد اقتصادی همراه نبودهداری با افزایش بهرههای پیشاسرمایهبوده و جامعه

ی اقتصادی هم در وقفهشاهد رشد بی ،تا قرن چهاردهم از قرن نهم یا دهم ،میانه های میانیِسدهی دانیم که دوره
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داری مدرن سنجش با ارقام رشد در سرمایهکشاورزی و هم صنعت بود. ناگفته پیداست که چنین رشدی قابل

 هایولاما اگر جد ـی نیم درصدی است، که بسیار پایین است النههای موجود حاکی از رشد سانیست. داده

یا  ۰۱۱گاه شاهد رشد عظیمی در طی بیش از ( را مبنا قرار دهیم، آنcompound interest)بهره مرکب 

معنای یک دگرگونی شگرف است. این درست همان گذاری است که در اروپا از سال خواهیم بود، که به ۹۱۱

نیز توجه  بابگونه که اردهم اتفاق افتاد. این دوره با افزایش مازاد دهقانان همراه است. همانقرن دهم تا چه

طرز بهنیز ها در این دوره نه فقط سطح زیر کشت گسترش یافت، بلکه میزان تولید برخی محصول دارد،

ی بذر دو هر دانه چشمگیری افزایش پیدا کرد. اگر در قرن دهم، برداشتِ محصول جو یا جو دوسر به ازای

وری در معنای رشد شدید بهرهاین به. برابر بود، در قرن چهاردهم این میزان به چهار یا پنج برابر افزایش یافت

های جدید کشت تناوبی، استفاده از کود حیوانی هر جِریب از زمین بود. عالوه بر این شاهد استفاده از روش

های ابصنعتی نظیر آسیکارگیری فنون نیمها با اسب، بهیجی وَرزگزینی تدرروری خاک، جایجهت افزایش با

در برخی از نقاط، و گسترش استفاده از  دستیِ چینی بافی، رواج چرخآبی برای آسیاب کردن غالت و پارچه

 نهاد. چهاردهمی اروپا در قرن ای بر دگرگونی چهرهفزاینده تأثیر، های تحولاوآهن هستیم. این زنجیرهگ

زیستند. قرن چهاردهم شاهد قصرهای های چوبین یا گِلین میهای نهم و دهم، اشراف در قلعهر سدهد

گزینی ی حاکم، و جایهای جدید مصرفی در میان طبقهبزرگ، کلیساهای عظیم، شهرهای بزرگ، الگوی

هقانان شروع به خریدن ی مالکانه نقدی بود. در همین دوره است که دی مالکانه جنسی با بهرهی بهرهفزاینده

کنند. این دگرگونی همراه کاالهای ساخته شده در شهرها نظیر آهن و سازوبرگ چهارپایان برای گاوآهن می

ی دهقانان. برخی از دهقانان به استفاده از کار ای از تجزیهغایب است: درجهبرنر با چیزی است که از تصویر 

های ی رایجی نبود، اما در سالآوردند. گرچه این هنوز پدیدهدستمزدی دیگران در مقیاسی بس چشمگیر روی 

هایی برای ]عرضه در[ هایی از دهقانان بر تولید فرآوردهوجود داشت. همراه با آن، بخش چهاردهمآغازین قرن 
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ها تازه روی زمین هایر شهرها پدیدار شدند که با تحولهای جدیدی دهنگام، گروهشهرها متمرکز شدند. هم

در آن هنگام شبکه گونهچهدهد که ، نشان میرودنی هیلتوننگار مارکسیست انگلیسی، تبط بودند. تاریخمر

 هایی از بازارهای محلی و شهرهای کوچک گسترش یافتند.

مندی ها که با بهرهکنند؛ آنمی تأکیدبر ]نقش[ بازرگانان  اِلن وودو  رابرت برنرچنان که اشاره رفت، 

کردند، از ظواهر و راه بازگشت خود به درون مناسبات فئودالی را هموار می د در شهرها غالباًهای جدیاز شیوه

زمانْ شدند. اما گفتنی است که همکردند و حتا به اربابان فئودال تبدیل میهای فئودالیسم تقلید مینشان

ای به درگیرشدن در تجارت، و طور فزایندهفرآیندهای دیگری نیز در جریان بود. برخی از اشراف فئودال به

ها تمایل یافتند. و چون رواج استفاده از آسیابهایی در مقیاس کوچک جهت افزایش مازاد خودْ همانجام اقدام

در شهرها نیز شاهد تجزیه بازرگانان بودیم: در یک سو، بازرگانان بزرگ که به مناسبات فئودالی تمکین می

هایی ی خود را بر شبکهخاستند و پایهتری که به مقاومت علیه آن برمیچککردند؛ و سوی دیگر، بازرگانان کو

 داد.داری در روستاها بودند، پیوند میها را با کسانی که درگیر تولید سرمایهدادند که آنقرار می

غایب است.  وود و برنری[ گذار است که در روایت مسألهاز ] مارکسای از تصویر این درست پاره

اسباب معاش خود را  هاداد: انسانبعدی از چگونگی رخدادِ تحول اجتماعی به دست مییک تصویر سه مارکس

شود؛ مناسباتی ی این همکاریْ در مناسبات تولیدی معینی متبلور میکنند. نحوهدیگر تولید میبا همکاری یک

ی فرودست میی تودهر از گردهی حاکم، که باشود. و طبقهی حاکم کنترل میکه پابرجا شده و توسط طبقه

 هاییرسد راه تغییـ دولت و نشر و تبلیغ باورهای معین ـ های سیاسی و ایدئولوژیک کشد، با برپاداشتن روساخت

گرایشی  کند که در تاریخ انسانچنین اشاره میهم مارکستواند موقعیت آن را به خطر اندازد. اما شود که میمی

کنند که در تقابل با شیوههای نوینی از تولید را کشف میها در سطح خُردْ شیوهسانوجود دارد که مطابق آن ان

ها های جدیدی از مناسبات میان انسانهای سیاسی و ایدئولوژیک کهنه، رشتهکشی و روساختهای کهن بهره
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 .سیاسینقد اقتصاد خود بر  ۱۹۵۹گفتار است در پیش مارکستَند. این همانا تصویر بنیادین را می

اند، اشتباه ممکن است در بیان این نظر که نیروهای مولد در سراسر تاریخ گرایش به رشد داشته مارکس

نین چ ی فئودالیسم در بریتانیا بنگرید، قطعاًکرده باشد. این یک پرسش تجربی است. اما اگر شما به دوران اولیه

ی اروپا، آسیا و پیوستههمهای بهر شما به قارهگرایشی وجود دارد. از این بیش، مدعای من این است که اگ

ای نامنظم، با سرعتی ی طبقاتی به این سو به گونهدم جامعهیابید که این روند از سپیدهکنید، درمی نظرآفریقا 

کم، اتفاق افتاده است؛ چنان که فنون پدیدآمده در بخشی از یک قاره، به جاهای دیگر گسترش یافته یابیش

پنج سده بعدتر راه خود را  ـ های نهم و دهم در چین گسترش یافت، چهاراین رو، فنونی که طی سده است. از

سنت شد.رو میای دیگر روبهای از مردم، و مقاومت پارهبه سوی اروپا گشود. کاربرد این فنون با استقبال پاره

ید ندارند. اما سرانجام شما مشاهده میهای تولاند: مردم همواره تمایل به تغییر روشسختهای فرهنگی جان

دهد که اروپا پیش از برآمدن د. این امر دگرگونی عظیمی را توضیح مینشوکنید که فنون تازه برگزیده می

ان و نه بیرون از آن، بد ـداری شاهد بوده است. و در چنین شرایطی است که عناصری از بطن فئودالیسم سرمایه

های هایی از افراد، گروهرویند که به پیدایش شبکهمی ـکند بیان می والرشتاینو  سوئیزیسان که رویکرد 

ی کسانی که به بهرهانجامد؛ یعنی همهکوچکی از کشاورزان، تولیدکنندگان در شهر، و برخی از تاجران می

اتب بارآورتر از مردیدند که نیروی کار آزاد بهها میآورند. آنای نوین روی میکشی از نیروی کار به شیوه

طور منظم به استخدام نیروی کار آزاد روی آوردند. نیروی کار ناآزاد و در بند است، و برای تصاحب مازادْ به

دهد که چرا بحران بزرگ این تحول در درون فئودالیسم، اما در تقابل با آن، اتفاق افتاد. و این توضیح می

 ی از جامعه شد.فئودالیسم سرآغاز پیشروی به سوی شکل متفاوت

در سطح نیروهای مولدْ به تغییر مناسبات تولیدی در مقیاس خُرد، و آنگاه به چالش مناسبات  هاتغییر

ساز طور بالقوه سببانجامد، که این بههای سیاسی و ایدئولوزیکِ نظم کهن میتر تولیدی، روساختگسترده
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 شود.های انقالبی میخیزش

هایی وجود دارند که با همؤلفبر این باوراند که  رنتزپومرخ داد؟ کسانی مانند  آیا این اتفاق تنها در اروپا

انگیزند. من با این نظر توافق دارم. اما آنداری را در همه جای جهان برمیفشار خودْ حرکت به سوی سرمایه

موضوع متمرکز گویند که هر کس بر روی این ها اغلب میریزند! آنوشو بیرون میها بچه را با آبِ شست

است. اما، به هر رو،  "اروپامحور"یا  "شناساورینتالیست/ شرق"داری از اروپا برخاست، شود که چرا سرمایه

 داری در اروپا ظاهر شد و نه در جای دیگر.سرمایه

ی سونگ و هاما در هر جای دیگری از جهان، نظیر هند در عصر امپراتوری گورکانیان یا چین در سلسله

داری تبدیل گردند، همچون پیدایی نیروی های سرمایهتوانستند به نطفهتوانیم عناصری را ببینیم که میمی مینگ،

شدند. اما شما پیشرفت مهمی کار آزاد و ظهور تاجرانی که گاه با نظم مادی و ایدئولوژیکی کهن رودررو می

ایدئولوژیکی و  هایبرای تحولی کافی را بینید و شاهد چنان دگرگونی در مقیاس خُرد نیستید که تکانهنمی

 ها ایجاد کند.های مادی و انقالبرویارویی

پیوند میان سطوح اقتصادی، ایدئولوژیکی و سیاسی نگر حائز اهمیت است، رویکرد کل آن چه در این

ی نیروهای خواند. اما چیرگآغاز عصر انقالب می مارکسچه د برای آننسازاقتصادی ظرفیتی میهای است. تغییر

و  کرامولیابی طبقاتی و در نهایت حضور رهبرانی مثل ی سازمانجدید امر ناگزیری نبود و تابعی از درجه

 بود. روبسپیر

 

 منبع:

Chris Harman & Robert Brenner, The origins of capitalism, International 

Socialism, Issue ۱۱۱. 

http://isj.org.uk/the-origins-of-capitalism/
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 هاادداشتی

از رهبران انقالب فرانسه گفته بود:  یکیکند که سن ژوست یادا م یاقین عبارت را به سیس هارمن ایکر *

 اند. م.دهند، گور خودشان را کندهتمام انجام مهیها که انقالب را نآن

کلمه برگرفته از نوار صحبتِ اوست. به، کلمهیرز دستویناچ یرهاییتغ ی، با برخس هارمنیکرنِ ی. بحثِ آغار۱

همانهای او ارائه شده است؛ بهبرخی از بازنگری یوگو، بر پایهدر بخش دوم این گفت رابرت برنرسخنان 

ن یگر حاضرانِ در ایسخنان د .است برنر یشدههای بازنگری، که حاوی نکتههارمنسخنان ای از پاره سان که

 .میخواهیه، پوزش متافیدر آن راه  یفیشکل فشرده ارائه شده است و اگر اندک تحر وگو تنها بهگفت
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