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تاریخ سرمایه داری و اقتصاد غربی

لزوم غرب شناسی از منظرهای گوناگون
مطالعات غرب شناسی با نگاه های مختلفی انجام می گیرد. در بیشتر طرح های غرب شناسی 
که برگزار می شود، خواه در طرح والیت یا طرح هایی مانند مؤسسه ی امام خمینیرحمه اهلل 
در قم، زاویه ی دیدی که نسبت به شناخت غرب دارند، بیشتر از دریچه ی تاریخ، فلسفه 
برگزار  السالم  علیه  امام صادق  دانشگاه  بسیج  والعصر که  است. حتی طرح  و فرهنگ 
می کند، در سطح یک به مطالعه ی تاریخ تمدن غرب می پردازد، سپس فلسفه ی غرب 
با یکدیگر بحث  تاریخ تمدن  را مطالعه می کند و در همین حوزه ی فلسفه، فرهنگ و 
می کنند. این یک زاویه ی دید نسبت به مسئله ی غرب شناسی است. اما برخی از زوایای 
دیگری به غرب نگاه می کنند. اگر غرب را یک سیستم در نظر بگیریم، همان اندازه که 
دانستن تاریخ و مطالعه ی فرهنگ آن بسیار مهم است، به همان اندازه الزم است که 
سایر حوزه های موجود در غرب را هم مطالعه کنیم زیرا اینها بر یکدیگر کنش و با هم 
جمله ی  از  می کند.  ناقص  را  غرب شناسی  دیگری،  بدون  یکی  شناخت  و  دارند  تعامل 
معنا که غرب شناسی یک جنبش  این  به  است؛  امنیتی  و  نظامی  دید  دید،  زوایای  این 
نظامی- امنیتی است. برای مثال می گوئیم که در تاریخ قرون وسطی و پس از حوادثی 
که در دوره ی رنسانس روی داد، انسان اروپایی و مؤلفه های فکری و فلسفی غرب دچار 
تغییراتی شد. در نهایت نتیجه می گیریم که دورانی از تهاجم فرهنگی آغاز می-شود و 
تهاجم  نوع  یک  منظور  که می گوئیم غرب زده می شویم،  زمانی  ما غرب زده می شویم. 
فرهنگی غرب است. زمانی که می گوئیم دانشگاه یا جامعه غرب زده است و یا هر جای 
دیگری که این کلمه را استفاده می کنیم، سخن ما معمواًل جنس فلسفی و فرهنگی دارد 
حتی اگر خودمان خبر نداشته باشیم. در واقع همواره می گوییم ما دچار تهاجم فرهنگی 
غرب شده ایم. جالل آل احمد کتابی نوشته است که در آن غرب زدگی را از دیدگاه تهاجم 

فرهنگی نگاه می کند.
آیا موضوع غرب و تحوالتی که در آن ایجاد شده است، صرفًا از جنس فرهنگی است یا 
اینکه نگاه ما باید به مطالعه ی فلسفه و تاریخ تمدن غرب نیز باشد؟ این نگاه حتمًا باید 
باشد اما ناقص است؛ به این معنا که اگر ما بخواهیم غرب را به این شکل مورد بررسی 

دکتر هادی آجیلی فارغ التحصیل رشته ی روابط بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت 
سیاسی،  اندیشه ی  آمریکاشناسی،  موضوع های  در  وی  می باشد.  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی 
پژوهش  و  تحقیق  صهیونیسم شناسی  و  غرب شناسی  ایران  خارجی  سیاست  خاورمیانه،  تحوالت 
نموده اند و آثاری چون »صورت بندي گفتمان اسالمي در روابط بین الملل« و »یهود و صهیونیسم از 

منظر قرآن کریم« از تألیف های ایشان می باشد.
متن پیش رو درس گفتاری در باب مؤلفه های اقتصاد غربی و تأثیر آن در ایجاد تمدن غربی   
از سلسله جلسات سطح یک یازدهمین دوره ی آموزشی تربیتی »والعصر« می باشد که در تابستان 

1389 برگزار شده است و پس از پیاده سازی و ویرایش در اختیار عالقه-مندان قرار می گیرد.
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قرار دهیم، باید نتیجه  بگیریم که بیشتر مردم اروپا بسیار متمدن، باسواد، اهل فلسفه، 
متأثر از فلسفه و فیلسوف نشان بودند و این حوادث و تحوالت فلسفی که در غرب روی 
داد، در درون انسان های اروپایی تحوالتی را ایجاد کرد و در نهایت یک فرهنگ غربی را 
به وجود آورد و اکنون آن فرهنگ به ما حمله کرده است. به این ترتیب خود ما ناآگاهانه 
غربی ها را بسیار باال می بریم. شخصی می گفت که آیا شما واقعًا گمان می-کنید یکی از 
دالیل نهضت رنسانس این بود که کلیسا با یافته های علمی مخالفت می کرد؟ برای مثال 
آیا زمانی که کوپرنیک یک سخنی می گفت یا گالیله می گفت که زمین ثابت نیست و به 
دور خورشید می چرخد، کلیسا مخالفت کرد؟ این مخالفت کلیسا به این معناست که دین 
با یافته های علمی جدید مطابقت ندارد و این تناقض منجر به این شد که اروپایی ها دین 
را کنار بگذارند. سؤالی که اینجا مطرح است این است که اساسًا چند درصد اروپایی ها 
در آن زمان سواد داشتند؟ چند درصد از این افراد باسواد، مسائل نجوم، فلسفه و دین را 
با کلیسا دچار  افراد به خاطر تناقض میان سخن گالیله  از این  می دانستند؟ چند درصد 

تحوالت جدی شدند؟
در قرون وسطی تعداد افراد با سواد بسیار کم بوده است. در این دوران مردم نیازی نداشتند 
که به دنبال سواد بروند و از نظر تمدن بسیار عقب مانده بودند. بنابراین درصد افراد باسواد 
و خواهان علم، فلسفه و فرهنگ بسیار پایین است و اینها نمی توانند چندان مؤثر باشند. 
در نتیجه ما همان طور که تاریخ تمدن غرب و تغییرات فلسفی غرب را مورد مطالعه 
قرار می دهیم، باید بدانیم که این تغییرات فلسفی با چه ساز و کاری به مردم عادی در 
اروپا می رسد زیرا مردم عادی اروپا اهل مطالعه نبودند تا این تحوالت بخواهد در آنها 
ایجاد بشود. بنابراین برخی از زاویه ی دید دیگری غیر از فلسفه و فرهنگ، به غرب نگاه 

می کنند.
اینکه گفته می شود جنس تهاجم غرب، فرهنگی است، بی اساس است. فرهنگ غرب، 
سایر  به  که  زمانی  استعماری  کشورهای  کشتی های  است.  سلطه طلبی  و  استیال  اهل 
مناطق آمدند تا این مناطق را تحت سلطه و مستعمره ی خود قرار بدهند، توپ داشتند و 
مسلح بودند. در واقع آن زمان از نظر تجهیزات نظامی پیشرفته تر بودند. هیچ سرزمین 
دیگری در مقابل کشتی های مجهز به توپ و سالح های آنها یارای مقابله نداشت و به 

همین دلیل مجبور به تسلیم بود. زمانی که این مناطق در مقابل این کشتی های تجاری 
و نظامی که از کشورهای اروپایی وارد شده بودند، تسلیم می شدند، باعث می شد تا در 

سایر حوزه ها نیز تسلیم شوند.
در واقع هیئت حاکمه ی کشورهای مستعمره تسلیم می شدند و دلیل آن نیز تسلیم نظامی 
آنها بود که سبب می شد در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تسلیم شوند. این 
کشورهای اروپایی از نظر تمدن یا از نظر فکری و فلسفی، پیشرفته تر نبودند. در اصل 
اینها با فلسفه وارد هند نمی شدند بلکه دید نظامی - امنیتی داشتند و با کشتی مسلح 
می آمدند. رنسانس در قرن پانزدهم تا هجدهم است. چینی ها تا قرن هجدهم میالدی 
حتی با اروپا رابطه ی تجاری نیز برقرار نمی کردند و می گفتند که اینها اقوام نیمه وحشی 
هستند. این مسئله به این معناست که تمدن کشورهایی مانند چین، ایران و مصر باالتر 
ایران رسمًا  مانند  آنها تسلیم نشدند. چین  اما  بوده است  اروپا در همان زمان  از تمدن 

مستعمره نبود اما عماًل این طور بوده است.
حال چگونه چین به صورت غیررسمی تحت استعمار انگلستان قرار گرفت؟ انگلیسی ها 
از هر راهی که خواستند وارد چین بشوند چینی ها به آنها اجازه ی ورود ندادند و گفتند: 
»ما با شما ارتباط تجاری برقرار نمی کنیم.« در نهایت انگلیسی ها با زور کشتی مسلح، 
بندر شانگهای را باز کردند، وارد چین شدند، چین را تحت استعمار خویش درآوردند و 
منابعش را بردند. در ایران نیز همین وضعیت وجود داشت. هر جا که ایران می خواست با 
انگلیسی ها مقابله بکند، آنها بالفاصله نیروی دریایی خود را در بوشهر پیاده می کردند و 
تهدید نظامی می کردند. ایران به این دلیل که نمی-توانست کاری بکند، تسلیم می شد. 
بنابراین سلطه ای که امروز غرب پیدا کرده است، لزومًا به دلیل تهاجم در زمینه ی فرهنگ 
یا فلسفه نیست بلکه گاهی نیز نگاه نظامی و امنیتی داشته است. باید دید در این سلطه 

و تهاجم غرب، تجهیزات نظامی آنها چه بوده است.

بررسی ابعاد و ویژگی های اقتصاد غربی
از نگاهی دیگر، موضوع اقتصاد اهمیت پیدا می کند؛ به این معنا که زاویه ی دید دیگری 
وجود دارد که بیان می کند اگر می خواهیم تهاجم غرب و خود غرب را بشناسیم، تا زمانی 

در نتیجه ما 
همان طور که 
تاریخ تمدن 
غرب و تغییرات 
فلسفی غرب 
را مورد مطالعه 
قرار می دهیم، 
باید بدانیم که 
این تغییرات 
فلسفی با چه 
ساز و کاری به 
مردم عادی در 
اروپا می رسد 
زیرا مردم 
عادی اروپا اهل 
مطالعه نبودند 
تا این تحوالت 
بخواهد در آنها 
ایجاد بشود. 
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که سیستم و نظام اقتصادی غرب را نشناخته ایم، شناخت ما از غرب ناقص است. غرب 
اساسًا با نظام اقتصادی خود حرکت می کند و چیزی که ما آن را تهاجم فرهنگی غرب 
اقتصادی  فرهنگ  نوع  واقع یک  در  است.  اقتصادی  جنبش  نوعی  به  قلمداد می کنیم، 
است که حمله ور می شود، خود را در سایر مناطق توسعه می دهد و آن منطقه غرب زده 
است.  غرب  اقتصادی  نظام  شناخت  معنای  به  غرب شناسی  دیگر،  عبارت  به  می شود. 
اقتصاد  فهم  بدون  غرب شناسی  پیدا می کند.  بسیاری  اهمیت  حوزه  این  درک  بنابراین 
بحث  که  نیست  این  مجال  این  در  ما  مقصود  است.  ناقص  غرب شناسی  یک  غرب، 
تخصصی اقتصادی به راه بیندازیم بلکه می خواهیم ببینیم سیستم اقتصاد غرب چیست 
که اساس غرب شناسی نیز بر همین پایه استوار است. بسیار خوب است که انسان تاریخ 
تمدن غرب را بخواند البته الزم است که فلسفه ی غرب و اینکه چه تحوالتی ایجاد شده 
است را بدانیم اما نباید در فلسفه به دنبال غرب شناسی گشت بلکه بیشتر باید در تحوالت 
انسان اروپایی در حوزه ی اقتصاد، به دنبال غرب شناسی گشت. باید دید چه حوادثی روی 
داده است که سیستمی به نام غرب را به وجود آورده است. توضیح این مطلب نیز به 

دوران قرون وسطی بازمی گردد.

گذار از فئودالیسم
معنای  به  فئودالیسم  بود.  حاکم  غرب  اقتصادی  نظام  در  فئودالیسم  وسطی،  قرون  در 
نظام ارباب و رعیت یا نظام زمین داری است. صاحبان ملک، ارباب هستند و کسانی که 
روی زمین کار می کنند رعیت می باشند. در واقع سیستم تولید بر اساس زمین است و 
کسی که زمین دارد آقا و کسی که زمین ندارد رعیت است. یک زمان با برده کار می 
کردند و صاحب برده، صاحب ابزار تولید بود. در این زمان نیز ابزار تولید، زمین است و 
کسی که صاحب زمین است، در اصل صاحب ابزار تولید است و ارباب می شود. زمانی 
اقالم  بر  مبتنی  اقتصادی  سیستم  یک  معمواًل  باشد،  برقرار  اقتصادی  نظام  چنین  که 
یا صنایع دستی  پارچه می بافیم  برای مثال  داریم.  کشاورزی، دامداری و صنایع دستی 
درست می کنیم. در واقع سیستم اقتصاد، معامالت و خرید و فروش ها، یک خرید و فروش 
اقتصاد روستایی است اگرچه شهرها وجود دارند اما هنوز اقتصاد شهری وجود ندارد؛ به 

به  یا  این معنا که سیستم زمین ها و روستاها اصل هستند و شهرها در حاشیه هستند 
وجود نیامده اند. به تدریج و با به وجود آمدن شهرها، این سیستم دچار تغییراتی می شود. 
شهرها در اروپا چگونه به وجود می آیند؟ در گذشته برخی مشاغل مانند نعل اسب زدن، 
نجاری، آهنگری، ساختن کمربند و کفش نعلین نیاز به زمین نداشتند؛ به این معنا که 
شخص، صاحب زمین نبود تا کسی روی آن کار کند در نتیجه نه ارباب بود و نه رعیت. 
سیستم اقتصادی در غرب بر اساس رابطه ی ارباب و رعیت بود اما به تدریج افرادی که 
نیاز به زمین نداشتند و نه ارباب بودند و نه رعیت، کنار یکدیگر جمع شدند مانند زمان 
کنونی که در بازار راسته ی آهنگران، فرش فروشان و مانند اینها وجود دارد. از کنار هم 
جمع شدن چنین مشاغلی که نیاز به زمین ندارد، به تدریج شهرها و اقتصاد شهری به 
وجود آمد. در واقع شهر جایی است که نیاز به زمین کشاورزی ندارد اما هنوز مرکزیت 

آن با تولید کشاورزی است.
باید بر این نکته تأکید نمود که گذار از قرون وسطی به رنسانس یک مسئله ی چند بعدی 
است و این ابعاد در مسائل مختلفی از جمله برخورد افراد کلیسا و کشیش ها با مخالفان، 
تقابل به وجود آمده میان علم و دین و مانند اینها است. ما این بحث را در حوزه ای که 
ویژگی های  به  اقتصاد می توان  بحث  از  غیر  به  بیان می کنیم.  است  اقتصاد  به  مربوط 
دیگری در قرون وسطی نیز اشاره کرد که دو مورد از اینها را نیز مورد بحث قرار می دهیم. 
خواهیم دید که بسیاری از حوادثی که در زمان رنسانس و پس از آن روی داده است، 

نتیجه ی افراط هایی است که در جامعه، به خصوص از جانب کلیسا، اتفاق افتاده است.

جبرگرایی کلیسا در قرون وسطی
انسان اروپایی در قرون وسطی چند مؤلفه دارد که یکی از آنها جبرگرایی و سرنوشت 
اراده  آنچه خدا  ندارد و  اراده ای  انسان، بی جهت است و در اصل  اراده ی  محتوم است. 
می کند به طور مستقیم به وقایعی که اتفاق می افتد تعلق می گیرد. ما نیز معتقد هستیم 
که هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر اینکه خدا اراده کرده باشد و این مسئله در قرآن 
نیز بیان شده است اما به معنای تعلق مستقیم خداوند به اشیاء و اتفاقات نیست بلکه با 

واسطه ی قوانین و عوامل دیگری است که در یک سیر طولی اتفاق می افتد.

 غرب اساساً
 با نظام
 اقتصادی خود
 حرکت می کند
 و چیزی که ما
 آن را تهاجم
 فرهنگی
 غرب قلمداد
 می کنیم، به
 نوعی جنبش
 اقتصادی
 است. در
 واقع یک
 نوع فرهنگ
 اقتصادی
 است که
حمله ور می-
 شود، خود
 را در سایر
 مناطق توسعه
 می دهد و
 آن منطقه
 غرب زده
.می شود



89
9 8

تاریخ سرمایه داری و اقتصاد غربیامرو نهی سیاسی تاریخ سرمایه داری و اقتصاد غربی

اتفاقی  هر  که  بود  این  بودند  کرده  تبلیغ  کلیسا  اصحاب  آنچه  اروپایی  انسان  تفکر  در 
که روی می دهد، به طور مستقیم اراده ی پروردگار به آن تعلق گرفته است و مقابله با 
اتفاقاتی که برای انسان روی می دهد به معنای مقابله با اراده ی خداوند است. بر اساس 
این دیدگاه سرنوشت هر انسانی محتوم است. برای مثال اگر فردی رعیت به دنیا آمده 
است، اراده ی خدا تعلق گرفته است تا او رعیت به دنیا بیاید و اگر تالش بکند تا ثروتمند 
شود، به معنای ایستادگی در مقابل اراده ی پروردگار است. اگر شخصی فقیر به دنیا بیاید، 
تالش برای فقرزدایی از خانواده و رفتن به دنبال کسب ثروت، ناهنجاری و ضد ارزش 
است و مقابله با سرنوشتی است که خداوند اراده کرده و این از طرف اصحاب کلیسا منع 
می شد. شخصی که اشراف و صاحب زمین به دنیا آمده نیز معتقد است که خدا اراده کرده 
که او اشراف باشد. این طرز تفکر که فردی که رعیت به دنیا آمده است باید تا آخر رعیت 
باقی بماند، نوعی جبرگرایی است که تا قرون وسطی حاکم بوده است و به همان نسبت 
که سایر مؤلفه های فرهنگی و رفتاری اروپایی ها پس از قرون وسطی از یک افراط تبدیل 
به تفریط می شود، در این مورد نیز همین اتفاق می افتد؛ به این معنا که همان طور که 
در رنسانس، سرنوشت محتوم و جبرگرایی وجود دارد و نباید به سمت تغییر وضع موجود 
حرکت کرد، این بار از آن طرف بام می-افتند و اراده ی مطلق را مطرح می کنند. اینها 
مؤلفه های اومانیستی غرب است که در آن اراده ی انسان عنان ندارد و هر آنچه انسان 
اراده کند و تالش کند، به آن می رسد و مانعی پیش روی آن نیست. در واقع مانع ماوراء 
انسان  اراده ی  اصالت  معنای  به  اومانیسم،  ندارد.  انسان وجود  اراده ی  مقابل  الطبیعه ای 

است. در مورد سایر مؤلفه های تمدنی و فکری غرب نیز همین اتفاق روی داده است.
شرایط  به  نسبت  این سخنان  که  بسیاری می گفتند  قرون وسطی سخنان  در  غربی ها 
تاریخی که اصحاب کلیسا و دیگران برایشان ایجاد کرده بودند، سخنان درستی بود اما 
افراط می کردند. برای مثال ما نیز در دین خود معتق هستیم که انسان به هر چه تالش 
کند، می رسد با این تفاوت که ما در انسان شناسی یک قید نیز قرار می دهیم و می گوئیم 
اراده ی پروردگار نیز مؤثر است. »اَل َجبَر َو اَل تَفویَض بَل اَمٌر بَیَن األمَرین.« ما این سخن 
را قبول داریم اما معتقدیم نباید افراط کرد. باألخره اگر انسان تالش بکند، به هر چه 
بخواهد، می رسد. آنها نیز همین را می گفتند با این تفاوت که هر چه در قرون وسطی 

اتفاق افتاده بود، تفریط آن را انجام می دادند. آنها می گفتند منظورمان از لیبرالیسم، آزادی 
است. در اصل در قرون وسطی، انسان اروپایی آزاد نبود و چون آزاد نبود، اکنون می گفت 
»آزادی مطلق« و به اصطالح از آن طرف بام می افتاد. اگر چند نفر انسان عاقل در این 
میان پیدا می-شد، باعث می شد تا افراط قرون وسطی این قدر به تفریط تبدیل نشود. 
بود که  افراطی  نتیجه ی  آمد،  به وجود  از رنسانس در غرب  تمام ویژگی هایی که پس 
پیش از آن وجود داشت. برای مثال سکوالریسمی که غربی ها مطرح می کردند نسبت 
به شرایطی که اصحاب کلیسا در قرون وسطی ایجاد کرده بودند سخن درستی بود. البته 
نسبت به رفتاری که اصحاب کلیسا انجام داده بودند، نه دین مسیحیت. دین مسیحیت در 
آن زمان اساسًا توصیه ی سیاسی نداشت. اصحاب کلیسا زمانی که در امور سیاسی دخالت 
می کردند، چنان اوضاع را خراب می کردند که باعث شد یک عده سکوالریسم یا جدایی 
دین از سیاست را مطرح کنند. منظور از این جدایی دین از سیاست، جدایی این اصحاب 
کلیسایی از سیاست بود. در واقع این سخن را صرفًا برای مقابله با اصحاب کلیسا مطرح 
کردند اما چون درک نمی کردند، می گفتند دین باید مطلقًا از سیاست جدا باشد. این کار 
افراط است و در اصل در مقابل یک افراط، یک تفریط به وجود آمده است. بنابراین در 
این حوزه، اراده ای که به صورت افراطی گفته می شد سرنوشتش محتوم است و فقیر تا 

ابد فقیر است و ارباب تا ابد ارباب است، برعکس می شود.

رهبانیت در قرون وسطی
به شکل  باز هم  اروپایی  انسان  است.  رهبانیت  قرون وسطی،  در  زندگی  دیگر  ویژگی 
افراط-آمیزی از حرکت به سمت کسب ثروت، رفاه و دنیا منع می شد؛ به این معنا که 
دنیاطلبی افراطی، مذموم بود. ممکن است کسی بگوید که در دین ما نیز دنیاطلبی مذموم 
است. درست است اما دنیاطلبی به معنای هدف قرار دادن دنیا، مذموم است اما اینکه 
انسان برای معاش و رفاه خانواده اش ثروت کسب کند مذموم نیست. انسان کار می کند 
تا درآمد بیشتری داشته باشد و خانواده اش در آسایش باشند که اتفاقًا خوب است؛ »الکاد 

لعیاله کالمجاهد فی سبیل اهلل.«
در قرون وسطی اگر فردی برای کسب ثروت تالش می کرد، دنیاگرایی بود و در غرب، 

 در تفکر
 انسان
 اروپایی آنچه
 اصحاب
 کلیسا تبلیغ
 کرده بودند
 این بود که
 هر اتفاقی
 که روی
 می دهد، به
 طور مستقیم
 اراده ی
 پروردگار
 به آن تعلق
 گرفته است
 و مقابله با
 اتفاقاتی
 که برای
 انسان روی
 می دهد به
 معنای مقابله
 با اراده ی
.خداوند است
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رهبانیت تبلیغ می شد. شهید مطهری نیز در کتاب هایش بیان می دارد که رهبانیت از نظر 
اسالم غلط است؛ به این معنا که دوری گزیدن از دنیا اشتباه است. شخصی نزد ابوسعید 
ابوالخیر رفت و گفت: »فالنی روی هوا راه می رود.« وی گفت: »خب مگس نیز روی 
هوا راه می رود.« گفت: »خب فالنی روی آب راه می رود.« وی گفت: »وزغ و قورباغه 
نیز روی آب راه می روند.« آن شخص مدام یک حیوانی را نام می برد و ابوسعید نیز پاسخ 
می داد که اینکه کاری ندارد. مهم این است که شما میان خلق باشید، با خلق داد و ستد 
کنید، با آنها بنشینید، بگوئید، بخندید و از یاد خدا غافل نشوید و تقوا نیز پیشه کنید. این 
ویژگی در قرون وسطی وجود نداشت. آنچه در قرون وسطی تبلیغ می شد، رهبانیت و 
دوری از دنیا بود تا جایی که ازدواج نیز نباشد. آنها به مردم عادی می گفتند که ازدواج 
اساسًا امر نکوهیده ای است اما به این دلیل که شما نمی توانید از آن پرهیز کنید، باید 
را  اراده  این  زیرا کشیش ها می توانند  نیستند  مانند کشیش ها  عادی  افراد  کنید.  ازدواج 
داشته باشند که تا آخر عمر پاک بمانند اما مردم عادی باید ازدواج کنند. در واقع ازدواج 
که یک امر فطری است، به عنوان یک امر نکوهیده مطرح می شد. بنابراین در اندیشه ی 
قرون وسطی دوری از دنیا یکی از مؤلفه ها است و رفاه طلبی و حرکت به سمت زندگی 
راحت تر و ثروت بیشتر، به هر شکل که باشد مذموم است. همان طور که در سایر مؤلفه ها 
انسان اروپایی تغییر می کند، در این مؤلفه ها نیز تغییر می کند. در واقع انسان اروپایی با 
فشار ها عکس العملی  این همه  به  پروتستانیسم، می خواهد  مانند  اعتراضی  نهضت های 

نشان بدهد.

ثروت اندوزی و رفاه طلبی قرون جدید
و روح  نام »پروتستانیسم  به  بود که »وبر« در کتاب خود  تا جایی  این عکس العمل ها 
اعتراضی  نهضت  میان  ارتباطی  چه  که  می کند  اشاره  مطلب  این  به  سرمایه-داری« 
پروتستانیسم لوتر با یک روح، اساس و تفکر سرمایه داری در اروپا وجود دارد. در واقع 
وبر می خواهد منشأ نظام سرمایه داری غرب را ترسیم کند. زمانی که ما از اقتصاد غرب 
صحبت می کنیم، واضح است که می خواهیم نظام سرمایه داری را تشریح بکنیم. شناخت 
از اقتصاد غرب به معنای شناخت از نظام لیبرال سرمایه داری است. حال وبر در اینجا 

مطرح می کند که چه ارتباطی میان نهضت پروتستانیسم به عنوان یک نهضت اصالحی، 
در  او  دارد.  وجود  غرب  در  جدید  اقتصادی  نظام  یک  و شکل گیری  دینی  و  اعتراضی 
را  خود  بحث  می شود،  ایجاد  که  اومانیسمی  و  اروپایی  انسان  تحوالت  و  تغییر  همین 
است  این چه وضعیتی  است که  این  کاتولیک  مقابل  در  وبر  آخر  مطرح می کند. کالم 
که ما یکشنبه ها باید به کلیسا بیاییم و سپس در مراسم عشاء ربانی یک تکه از جسم 
حضرت عیسی را به ما بدهند؟ آن نان است و آن شراب است و سپس غفران گناهان 
اتفاق می افتد. در این سیستم کشیشان واسطه ی میان بنده و خدا هستند. این چه قانونی 
است که بنده باید نزد کشیش اعتراف بکند و گفته شود که اگر کشیش بخشید، خدا نیز 
می بخشد؟ ما مخالف این سیستم هستیم. ما سنگ و چوب و مانند اینها را نمی-پرستیم 

و واسطه ای میان خود و خدا نمی خواهیم.
نهضت پروتستانیسم به تدریج اومانیسم را شکل می دهد. از دیدگاه وبر، تغییری که در 
انسان اروپایی به وجود می آید همین جا است. او بیان می دارد که این انسان به جایی 
رسید که در تفکرش می گفت: »انسان هر چه ثروتمندتر باشد، نزد خدا عزیزتر است.« این 
تفکر که هر کس ثروتمندتر باشد، نشان دهنده ی این است که تالش بیشتری کرده است، 
خوب است. هر کس که ثروتمندتر باشد به این معناست که خدا نعمت های بیشتری را 
به او داده است. در واقع خدا او را بیشتر دوست داشته است که نعمت بیشتری به او داده 
است. او نیز کار و تالش بیشتری کرده است. بنابراین هر کس ثروتمندتر باشد، نزد خدا 
عزیزتر است و خدا او را بیشتر دوست دارد. این انسان دیگر آن انسان قرون وسطی نیست 
که زمانی که به سمت انباشت ثروت یا ثروت اندوزی حرکت می کند و وضع مالی او روز 
به روز بهتر می شود، امر نکوهیده ای محسوب شود بلکه اکنون ارزش محسوب می شود. 

ثروت اندوزی تا دیروز ضد ارزش بود اما از امروز ارزش و هنجار است.
در دوره ی جدید دو مؤلفه ی اصلی در حوزه ی تفکر اقتصادی برای انسان جدید ایجاد 
می-شود که یکی کسب ثروت است که اکنون فوق العاده برای او مهم می باشد و دیگری 
رفاه طلبی است. این رفاه طلبی نیز همان تفریط است که بیان شد؛ به این معنا که انسان 
اروپایی را از اینکه به دنبال رفاه حال خود باشد و رفاه بیشتری برای خود ایجاد بکند منع 
می کردند. این امر موجب دنیاگرایی غربیان شد و کسب رفاه بیشتر، ارزش محسوب شد.

نهضت 
پروتستانیسم 

به تدریج 
اومانیسم را 

شکل می دهد. 
از دیدگاه 

وبر، تغییری 
که در انسان 

اروپایی به 
وجود می آید 

همین جا 
است. او بیان 

می دارد که 
این انسان 

به جایی 
رسید که 

در تفکرش 
می گفت: 

»انسان هر 
چه ثروتمندتر 

باشد، نزد 
خدا عزیزتر 

است.«



1213
13 12

تاریخ سرمایه داری و اقتصاد غربیامرو نهی سیاسی تاریخ سرمایه داری و اقتصاد غربی

ثروت اندوزی و رفاه طلبی انسان است. ما نیز از این اتومبیل استفاده می کنیم و در واقع 
اینها اما به آن  نمی خواهیم بگوئیم که این تکنولوژی غلط است، خوب نیست و مانند 

تفکری کار داریم که شروع به ساخت تکنولوژی می کند.

موج اول استعمار
به  زمانی که  و حتی  تغییر می کند  نیز  اقتصاد غرب  ایجاد شود،  این شرایط  زمانی که 
سمت کسب ثروت نیز حرکت بکنند، ارزش محسوب می شود. چنین شخصی دیگر حاضر 
نیست به عنوان رعیت برای دیگران کار کند و به تدریج دچار تغییر می شود. به این ترتیب 
انسان اروپایی به دنبال کسب ثروت می رود. ثروت چیست؟ این است که در کشورها و 
سرزمین های دیگر به دنبال طال، جواهرات، ابریشم، مروارید و سنگ های قیمتی باشند. 
با این شیوه ی کسب ثروت، در واقع موج اول استعمار غرب آغاز می شود و انسان اروپایی 
تغییر می کند؛ به این معنا که استعمار غرب از قرون وسطی آغاز نمی شود بلکه از قرن 
پانزدهم به بعد آغاز می شود که عمدتًا نیز به وسیله ی هلند، اسپانیا و پرتغال است. این سه 
کشور نخستین استعمارگران هستند. این کشورها سوار بر کشتی می شدند و به دنبال طال 
و جواهرات سرزمین های دیگر می رفتند. برای مثال کمپانی هند شرقی را نخستین بار 
هلندی ها در اندوزی و سپس انگلیسی ها در هلند ایجاد کردند. هر کدام از این کشورهای 
استعماری یک کمپانی هند شرقی داشتند. دلیل ایجاد این کمپانی این بود که به دنبال 
استعمار،  اول  بنابراین جنس موج  بودند.  طال، جواهرات و سنگ-های قیمتی کشورها 
تجاری است. »کریستف کلمب« نیز برای به دست آوردن ثروت بیشتر می خواست به 
هند برود که به اشتباه سر از آمریکا در آورد. به این ترتیب موج مهاجرت اروپایی ها به 
آمریکا برای یافتن طال آغاز می شود. در اکثر فیلم های وسترن نیز بیشتر مهاجرانی که 
آنجا هستند برای طال، معادن طال و درگیری ها برای طال است. این موج اول استعمار 
است. اما به تدریج در فضای اقتصادی غرب، حوادث دیگری روی می دهد. با ایجاد یک 
طبقه ی اجتماعی جدید به نام طبقه ی بورژوازی، به تدریج اقتصاد شهری شکل می گیرد 
و پررنگ تر می شود. بورژوازی از کلمه ی برج گرفته می شود که یک کلمه ی فارسی است 
زیرا اینها در خانواده-هایی زندگی می کردند که شبیه برج بود و افرادی بودند که نه ارباب 

دکارت زمانی که می خواهد خدا را تعریف کند، ابتدا انسان ثابت می شود و سپس خدا به 
خاطر انسان، موجودیت پیدا می کند. بنابراین در اومانیسمی که طراحی می شود، انسان 
در اولویت نخست و سایر مسائل در اولویت های بعدی قرار دارند. زمانی که انسان اشرف 
مخلوقات و مطلق العنان شد، تبدیل به محور اصلی گشت و در واقع انسان همه چیز شد 
و رفاه انسان مهم شد. در این دوران به این دلیل که خود انسان موضوعیت دارد و هدف 

است، رفاه او نیز مهم است.
تفاوت  بیان شده است،  بلد  مبارکه ی  آنچه در سوره ی  با  رفاه طلبی  انسان گرایی و  این 
دارد. خداوند در این سوره می فرماید: »لقد خلقنا االنسان فی کبد؛ ما انسان را در سختی 
آفریدیم.« به این دلیل انسان در سختی آفریده شده است که هدف او داشتن رفاه نیست. 
رفاه، برای هدف مقدس دیگری خوب است اما اینکه انسان، هدف خود را راحت طلبی 
بگذارد، درست نیست. غرب در اینجا اشتباه می کند و هدف را رفاه انسان قرار می دهد و 
می گوید به این دلیل که انسان اولویت نخست است، رفاه او نیز اولویت نخست می شود. 
در نتیجه ی این مسیر، یک انسان اروپایی اقتصادی دیگری را ایجاد می کند؛ انسانی که 
اقتصاد و فکر دیگری دارد. بنابراین مؤلفه ی ثروت اندوزی در تفکر انسان غربی محوریت 

دارد و مؤلفه ی دوم نیز رفاه طلبی است.

مبنای فکری تکنولوژی
بدون شک تکنولوژی در غرب پیشرفت کرده است و دست ما به این پیشرفت ها نرسیده 
مورد  باید  تکنولوژی حرکت می کند  در  پیشرفت  به سمت  تفکری که  اساسًا  اما  است. 
بررسی قرار گیرد. برای مثال اگر تا کنون اتومبیل تولید می کردیم، اکنون اتومبیلی تولید 
می کنیم که دنده ی آن اتوماتیک باشد یا اتومبیلی که آدرس را به آن بدهیم و خودش 
به مقصد برود. اکنون هم چنین ماشین لباس شویی، ماشین ظرف شویی و جاروبرقی تولید 
تولید  به سمت  دنبال آن تفکری هستیم که  به  ما  اما  اینها همه خوب است  می کنیم. 
جاروبرقی می رود. این تفکر، رفاه طلب است و اولویت آن، رفاه انسان است. در این تفکر، 
رفاه هر چه بیشتر انسان، موضوعیت دارد. این اتومبیلی که ساخته می شود، برای خدمت 
به بشریت و اینکه بشر به اهداف مقدس و متعالی خویش برسد نیست بلکه اساس آن 

 در دوره ی
 جدید دو
 مؤلفه ی
 اصلی در
 حوزه ی تفکر
 اقتصادی
 برای انسان
 جدید ایجاد
 می-شود که
 یکی کسب
 ثروت است
 که اکنون
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است. در 
این تفکر، 
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بیشتر انسان، 
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دارد.
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بودند و نه رعیت بلکه طبقه ی متوسط بودند.

انقالب صنعتی و ایجاد نظام جدید سرمایه داری
در هر صورت طبقه ی متوسط در غرب در حال شکل گیری است و این طبقه ی بورژوازی 
طبقه ای است که نه ارباب است و نه رعیت. اینها اجناس و اقالم کشاورزی و دامداری را 
از روستا برمی دارند و در شهر می فروشند و در واقع مغازه دارند که مغازه به معنای سیستم 
توزیع و واسطه است. از زمانی که بشر خود را در بازار و تجارت دیده است، مغازه وجود 
داشته است اما نه مغازه ی توزیع بلکه مغازه هایی مانند نجاری و آهنگری وجود داشت که 
مغازه های تولیدی بود. مغازه به معنای توزیع، ایده ای جدید است. بنابراین یک طبقه ی 
متوسط و جدید در حال شکل گیری است. نقطه ی عطف آن، شروع انقالب صنعتی در 
قرن هجدهم است. معمواًل انقالب صنعتی را از سال 1750 آغاز می کنند، برخی تا سال 
1850 می آیند و برخی دیگر تا سال  1825. در هر حال انقالب صنعتی فرایندی نیست 
به دلیل تکرر  را  این دوره  باشد.  افتاده  اتفاق  یا ده سال  که طی یک شب، دو شب و 
با  آن  شروع  اما  نامیده اند  صنعتی  انقالب  دوره ی  اتفاق می افتد،  که  اختراعات صنعتی 
اختراع ماشین بخار است؛ به این معنا که اگر تا دیروز یک کاال با نیروی انسانی تولید 
می شد، اکنون ماشین جای نیروی انسانی را می گیرد. این یک نقطه ی عطف است زیرا 
بسیار تفاوت دارد که در تولید، به جای نیروی انسانی، ماشین کار را انجام بدهد. زمانی 
که ماشین به جای انسان کار کند، انسان می-تواند هم تولید بیشتر، هم کیفیت بیشتر و 
بهتر و هم سرعت بیشتری در تولید داشته باشد زیرا همان مقدار که طول می کشد تا یک 
متر پارچه تولید شود، زمانی که با ماشین تولید می شود کیفیت بهتر، سریع تر و با تولید 
بیشتر است. زمانی که این شرایط ایجاد می شود ارباب ها و مالکان زمین که در روستا 
بودند با شروع انقالب صنعتی به تدریج زمین را می فروشند، به شهر می آیند و کارخانه دار 
کارگر  و  شهر می آید  به  نیز  کار می کرد  زمین  روی  بر  روستا  در  که  رعیتی  می شوند. 
می شود؛ به این معنا که نظام ارباب و رعیتی تبدیل به نظام کارفرما و کارگر می شود و 
این همان اقتصاد شهری است. به تدریج اقتصاد روستایی به حاشیه می رود و کارخانه دار 
و کارگر زیاد می شود. در واقع همان سیستم ارباب و رعیتی است اما تغییر می کند و همان 

دو طبقه ی فرادست و فرودست اکنون نیز وجود دارند اما با نام کارفرما و کارگر. اکنون 
سیستم اقتصادی تغییر کرده است و بر اساس تولید کارخانه است. تفکر انسان اروپایی 
نیز در اینجا مؤلفه ی دیگری پیدا می کند؛ به این معنا که در کارخانه، تا کنون این امکان 
و این تفکر نبود اما اکنون امکان امکان تولید بیشتر و امکان تولید با سرعت بیشتر وجود 
دارد و تفکر نیز جدید می شود. اینها ارکان بسیار خوبی هستند که یک مؤلفه ی جدید را 
در تفکر اقتصادی غرب ایجاد کنند. در واقع اساس نظام سرمایه داری که در اینجا امکان 

تولید بیشتر است، تغییری را در فکر انسان ایجاد می کند.

تولید انبوه
تا اینجا بیان شد که به سمت رفاه حرکت کردن خوب است و هر چه انسان می تواند 
ثروت بیشتر کسب کند باید این کار را انجام دهد. راه کسب ثروت و رفاه بیشتر، تولید 
بیشتر است به این معنا که هر چه می توانید بیشتر تولید کنید تا بیشتر درآمدزایی داشته 
باشید. این همان افزایش ثروت و افزایش رفاه است به عنوان کارخانه دار. در اینجا کارگر 
معنا ندارد و کارگر حقوق بخور و نمیر خود را دریافت می کند. زمانی که اساس بر این 
انبوه  تولید  به رو هستیم؛ می-توانیم در کارخانه  انبوه رو  تولید  نام  به  با پدیده ای  شد، 
داشته باشیم و به مقیاس زیاد تولید کنیم. سپس آن را بفروشیم تا درآمد بیشتری داشته 
باشیم. گاهی انسان برای مصرف و رفع نیاز تولید می کند مه این سیستم اقتصاد سنتی 
است و پیش از اینکه اقتصاد سرمایه داری وارد یک منطقه بشود سیستم اقتصادی این 
بوده است. سیستم تولید اقتصاد سنتی این گونه است که به عنوان مثال یک فرد می رود 
ماهی می گیرد تا ظهر ماهی بخورد یا اینکه ماهی می گیرد و آن را به همسایه ی خود 
که زمین گندم داشته است می دهد تا گندم بگیرد؛ یعنی به اندازه ای گندم می گیرد که 
بتواند نان درست کند و تولید برای رفع نیاز است. یا برای مثال شخصی زمین دارد و در 
یک گوشه از آن سیب زمینی، در یک گوشه پیاز و در یک گوشه کدو می کارد. اگر برای 
مثال در آن زمین گوجه فرنگی به عمل نمی آید و در زمین همسایه به عمل می آید، آن 
شخص به او کدو می دهد و در عوض آن گوجه می گیرد و اگر چیزی نداشت، به اندازه ی 
نیازش سکه می دهد. در اینجا تولید برای رفع نیاز و برای مصرف است و فرد بیش از 

راه کسب 
ثروت و رفاه 
بیشتر، تولید 
بیشتر است 
به این معنا 

که هر چه 
می توانید 

بیشتر تولید 
کنید تا بیشتر 

درآمدزایی 
داشته باشید. 

این همان 
افزایش 
ثروت و 
افزایش 

رفاه است 
به عنوان 

کارخانه دار. 
در اینجا 

کارگر معنا 
ندارد و کارگر 

حقوق بخور 
و نمیر خود 
را دریافت 

می کند.
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سفر می کنند. در واقع انسان در این نظام جدید طوری پیش می رود که همیشه تشنه ی 
مسائل مادی و رفاهی دنیا است، همواره چیزی وجود دارد که او نداشته باشد و این امر، 
حدی ندارد و مرزی در نظام سرمایه-داری وجود ندارد که در آنجا انسان قناعت کند و 

بیشتر از آن نیازی نداشته نباشد.

مشکالت رشد صنعت و تولید انبوه
وجود  به  نیز  دو ضرورت  آمد،  وجود  به  تفکر  این  که  زمانی  و  دارد  لوازمی  پدیده  این 
می آید. یکی اینکه کارخانه ای که برای ما تولید می کند مواد خام نیاز دارد که این مواد 
خام محدود است بر خالف نیازها و تمایالت انسان که محدودیت و مرز ندارد. برای مثال 
اینها نیاز دارد که باید از  الیاف، ابریشم، کتان، پشم و مانند  یک کارخانه ی نساجی به 
روستا گرفته شود و به کارخانه آورده شود تا پارچه تولید شود. اگر تنها همین کارخانه  کار 
می کرد، شاید مشکل کمتر بود اما کارخانه های نساجی دیگری نیز وجود دارند که آنها 
نیز از مواد خام آنجا استفاده می کنند. این باعث می شود که مواد به پایان برسد و برای 
تأمین مواد خام مورد نیاز باید به سایر کشورهای اروپایی برویم و از مواد خام آنها استفاده 
کنیم که آنها نیز طی فرایند چند ساله تمام می شوند. در نتیجه باید سرزمین دیگری را 
پیدا کنیم که سیستم اقتصادی سرمایه داری ندارد و مواد خام آن را بیاوریم، استفاده کنیم 

و کاال تولید کنیم. این مشکل را از یک طرف می توانیم حل کنیم.
دومین مشکلی که وجود دارد این است که فرض کنیم مواد خام را آوردیم و کالف را نیز 
درست کردیم. مشکل بعدی بازار فروش است. زمانی که مردم پارچه را خریدند، مدت ها 
از آن استفاده خواهند کرد و ممکن است پارچه را بخرند و تا چند سال لباس داشته باشند. 
این یک حدی دارد و باألخره بازار اشباع می شود. پس از آن در سایر بازارهای کشورهای 
اروپایی اجناس خود را می فروشیم. البته آن نیز طی فرایندی اشباع می شود. سپس باید 
به سرزمین های دیگری برویم و بازارشان را به دست بیاوریم و کاالهایمان را در آنجا 
بفروشیم. منطقی که پشت تمام این کارها وجود دارد این است که نباید روزی برسد که 
ما درب کارخانه را ببندیم. در غیر این صورت انسان می تواند قناعت کند و بگوید حال 
که فعاًل بازار کشور اشباع شده است، صبر می کنیم تا چند سال دیگر که مردم دوباره نیاز 

اندازه ی نیازش تولید ندارد. در واقع دلیلی نمی بیند که بیش از مقدار نیاز تولید کند. به 
عنوان مثال شخصی که آهنگر است یا نعل اسب می سازد، ممکن است در روز برآورد 
کند و ببیند که ده مشتری دارد و سپس به اندازه ی همان ده مشتری، نعل اسب تولید 
کند نه اینکه انبار نعل اسب به راه بیندازد و تولید انبوه کند. اکنون نیز اقتصاد روستایی 
همین طور است و تولید افراد برای رفع نیاز است. اقتصاد روستایی به معنای جایی است 
که نظام سرمایه داری وارد آنجا نشده باشد، افراد به دنبال راه اندازی کارخانه و انبار کردن 
جنس نباشند و در واقع هدف از تولید، مصرف و رفع نیاز است. اقتصاد سرمایه داری این 
طور نیست بلکه مبنای آن تولید برای درآمدزایی و سود است. یک مثال واقعی کارخانه ی 
نساجی است که زمانی که در انگلستان انقالب صنعتی آغاز شد و پس از آن به تدریج 
به سایر مناطق اروپا نیز کشیده شد، مبنای اول صنعت، نساجی بود. حال شخصی که 
کارخانه ی نساجی دارد، تنها برای خود و خانواده اش پارچه تولید نمی کند بلکه تولید انبوه 
می کند تا به فروش برساند. کسی به او سفارش نداده است تا برای او پارچه تولید کند 
زیرا پیش از این، تولید برای رفع نیاز و بسته به سفارش بوده است. به عنوان مثال به 
شخصی که آهنگر است سفارش داده می شود تا یک نعل اسب بسازد و او آن را می سازد، 
تفکر  تولید،  این  است.  فروش  برای  تولید  اینجا  اما  می گیرد  را  سکه اش  و  می فروشد 
متفاوتی هم دارد. زمانی که تولید، تبدیل به تولید انبوه و تولید برای فروش و درآمد-زایی 
شد، دیگر زمانی نمی رسد که درب کارخانه را ببندیم به این دلیل که سفارشی نداریم. 
درب کارخانه نباید بسته شود زیرا فرهنگ اقتصادی جدید، قناعت بردار نیست. البته ما 
در فرهنگ خود به این مسئله طمع و حرص می گوئیم. در فرهنگ دینی غرب نیز طمع 
و حرص غلط است، ناهنجاری محسوب می شود و جزء گناهان هفت گانه است اما اینکه 
انسان به سمت کسب ثروت و رفاه بیشتر برود، به معنای طمع نیست. هر چه انسان به 
سمت کسب ثروت بیشتر برود، خوب است و به همین دلیل باید مسیر کارخانه و تولید 
آن ادامه پیدا کند و انسان هر آنچه می تواند بیشتر ثروت داشته باشد. نمی توان گفت که 
من یک منزل دارم، یک ماشین دارم و وسایل الزم زندگی را نیز دارم، پس دیگر کافی 
است. در نظام سرمایه داری، افراد عالوه بر نیازهایشان، یک ویال در شمال، یک ویال در 
کیش، یک منزل در اروپا یا یک هلی کوپتر خصوصی نیز دارند و یا حتی به کره ی ماه نیز 
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می کردند که اگر شما وام می خواهید، ما پول می دهیم و اگر حمایت می خواهید، ما از 
شما حمایت می کنیم تا در حکومت باقی بمانید و از سلطنت موروثی شما نیز حمایت 
می کنیم اما چند قرارداد و امتیاز هم داریم که شما از آن استفاده نمی کنید که ما آنها 
اروپایی های  انگلستان مانند  آنها استفاده کنیم. در واقع جنس استعمار  از  تا  را می بریم 
هلندی و پرتغالی خشن نبود زیرا آنها می گفتند ما آمده ایم تا چند قرن بمانیم. از اینجا 
موج دوم استعمار شروع می شود. زمانی که یک کشور مواد خام را از کشورهای مستعمره 
برمی داشت، به کشور خود می برد و تبدیل به کاال می کرد. سپس آن کاال را به کشور 
یا  این سیر، یک سال، دو سال و  بازارش می فروخت. طی  مستعمره برمی گرداند و در 
سه سال نیست. کشورهای استعمارگر مواد خام را ارزان و حتی رایگان برمی داشتند و به 
کشور خود می بردند و در آنجا به کاال تبدیل می کردند. برای مثال انگلیسی ها مواد خام 
را از هند برمی داشتند و در عوض آن به هند پارچه می دادند. جالب اینجاست که هند از 
زمان قدیم صادرکننده ی پارچه بوده است. یکی از اقالمی که به غیر از ادویه، فلفل و 
مانند آن از هند برمی داشتند و به مناطق دیگر می بردند، پارچه بود. هند خود پارچه صادر 
می کرد اما انگلیسی ها بالیی بر سر آن آوردند که مصرف کننده ی پارچه ی انگلیسی شد. 
در این روش استعمار، مواد خام را از کشور مستعمره با قیمت ارزان برمی داشتند، در کشور 
استعمارگر در کارخانه تبدیل به پارچه یا کاال می کردند، با قیمت گران برمی گرداندند و در 
بازار کشور مستعمره می فروختند. حال اگر این مسیر سه یا چهار قرن به طول بینجامد، 
است  ثروت کشورهای مستعمره  را که  مواد خام  اواًل  این است که  اتفاقی که می افتد 
برمی دارند و به کشور خود می برند و دیگر اینکه زمانی که کاالیی را تولید می کنند و به 
این کشورها می فرستند، باز از آنها پول می گیرند و این به معنای خسارت از دو سو است. 
بنابراین در یک جاده ی یک طرفه و طی چند قرن، ثروت از مناطق مستعمره یا جهان 
سوم و یا به تعبیری جنوب، برداشته می شود و به سمت شمال و کشورهای جهان اول 
می آید که همان کشورهای استعمارگر هستند. این مسیر چند ساله نیست بلکه طی یک 

مسیر چند قرن طول می کشد و مدام ثروت از این منطقه به آن منطقه می آید.

انباشت ثروت

پیدا کردند برمی گردیم و تولید می کنیم. اگر به کسی که در نظام سرمایه داری بزرگ شده 
است چنین حرفی زده شود می خندد زیرا او معتقد است باید تولید و درآمد زایی شود. در 
نظام سرمایه داری وقتی بازارها اشباع شده است، کارخانه داران تولیدات را برای فروش به 
همان سرزمین-هایی برمی گردانند که مواد اولیه را از آنها گرفته بودند و هر دو مشکل به 
این شکل حل می شود. موج دوم استعمار به این شکل آغاز می شود که عمدتًا انگلستان 

این کار را انجام می دهد و به دنبال آن آلمان و فرانسه نیز اضافه می شوند.

موج دوم استعمار
کشورهایی مانند پرتغال، هلند و اسپانیا که ابتدا استعمار را آغاز کرده بودند کنار رفتند 
زیرا دیگر جنس استعمار تغییر کرده بود و برتری با این نبود که به کشورهای دیگر برویم 
و جنس بیاوریم بلکه برتری با این بود که کارخانه داشته باشیم، کاال تولید کنیم و در 
کشورهای دیگر بفروشیم. عالوه بر این در اثر انقالب صنعتی، کشتی های انگلیسی و 
استعمارگر  میان کشورهای  بود. جنگ  فوق  العاده قوی تر شده  انگلیس  دریایی  نیروی 
سالیان سال ادامه داشت و انگلستان همواره در این جنگ پیروز بود زیرا نیروی دریایی 
آن قوی تر بود. انگلستان به این دلیل که جزیره است، نه نیروی هوایی احتیاج دارد و نه 
نیروی زمینی. بنابراین روی نیروی دریایی سرمایه گذاری کرد و آن را تقویت نمود. به 
این دلیل که انقالب صنعتی در انگلستان آغاز شده بود، اینها از نظر تجهیزات و توان 
صنعتی نیز پیشرفته بودند. از نظر نظامی، کشورهایی که دارای توپ بودند مانند نیروی 
دریایی انگلستان بر سایر کشورهای استعمارگر پیروز می شدند، آنها را از مستعمره بیرون 
می کردند و خود در آن مستقر می-شدند. به عنوان مثال انگلستان به کمک شاه عباس، 
مباحث  نکات  این  شد.  ایران  در  مستقر  خودش  تدریج  به  و  کرد  بیرون  را  پرتغالی ها 
پیچیده تری دارد و آن این است که جنس استعمار انگلستان با پرتغال، هلند و مانند اینها 
تفاوت داشت. عالوه بر جنبه ی تجاری و صنعتی، پرتغالی ها یا هلندی ها متوجه نبودند 
زمانی که وارد جایی می شدند با مستعمرات خود با خشونت رفتار می کردند زیرا نیامده 
بودند تا بمانند اما انگلیسی ها می آمدند تا بمانند و بسیار زیرکانه تر و فریب کارانه تر رفتار 
می-کردند. برای مثال انگلیسی ها زمانی که وارد می شدند ابتدا با هیئت حاکمه صحبت 
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در مجموع، نظام سرمایه داری صرفًا اقتصاد نیست بلکه فرهنگ، اقتصاد و سیاست خاص 
خود را دارد. شخصی که فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد آمریکا در رشته ی بازاریابی بود 
روزی به روستایی در مکزیک می رود و در آنجا فردی را می بیند که در قایق کوچکی 
ماهی می گرفت. زمانی که ماهیگیری اش تمام می شود این شخص به سراغ او می رود و 
از او سؤال می کند: »شما در روز چند ساعت ماهیگیری می کنید؟« او پاسخ می دهد: »در 
روز دو ساعت ماهی می گیرم.« سپس او سؤال می-کند: »چند ماهی در روز می گیرید؟« 
فرد پاسخ می دهد: »همین چهار یا پنج عدد ماهی را می گیرم.« او می پرسد: »برنامه ی 
روزانه ی شما چگونه است؟« فرد پاسخ می دهد: »من صبح تا ساعت نه یا ده می خوابم، 
در  ساعت  دو  و  آن می روم  از  پس  خانواده صبحانه می خوریم،  با  و  برمی خیزم  سپس 
دریاچه چند ماهی برای ناهار می گیرم، سپس برمی گردم و دور هم می نشینیم و ماهی را 
کباب می-کنیم و می خوریم. پس از ظهر نیز کمی استراحت می کنیم و می نشینیم اطراف 
منزل با دوستان گیتار می زنیم. شب نیز می گوئیم، می خندیم و با بچه های خانواده بازی 
می کنیم تا دوباره شب بشود و بخوابیم.« این شخص به او گفت: »این چه طرز زندگی 
کردن است؟ شما از فردا کمی بیشتر کار کن و تعداد بیشتری ماهی بگیر.« او پرسید: 
»خب برای چه؟« این شخص پاسخ داد: »اگر مدتی این کار تکرار شود و ماهی ها را 
بفروشی، پولی به دست می آوری و می توانی یک قایق بزرگ تر بگیری.« او باز پرسید: 
این شخص پاسخ داد: »زمانی که قایق بزرگتری گرفتی، می توانی  »خب برای چه؟« 
بیشتر ماهی بگیری و بیشتر بفروشی. پس از آن می توانی یک کشتی ماهیگیری بگیری 
و تمام کسانی که با قایق ماهیگیری می کنند، ماهی های خود را به شما می دهند. سپس 
می کنید.  استفاده  دیگران  ماهی های  از  و  می کنید  درست  شرکت  یک  اینجا  در  شما 
یک  آنجا  در  و  بروید  نیویورک  به  بفروشید،  اینجا  در  را  اموالتان  می توانید  آن  از  پس 
شرکت راه اندازی کنید. سر ماه نیز آن را به بورس می فرستید. در آنجا یک سرمایه دار 
و کارخانه دار بزرگ می شوید که سهامتان در بورس وجود دارد.« او پرسید: »این فرایند 
چقدر به طول می انجامد؟« این شخص پاسخ داد: »حدود بیست سال طول می کشد.« 
او پرسید: »خب پس از آن چه کار کنم؟« این شخص پاسخ داد: »پس از آن شما یکی 
از سرمایه داران و سهام داران بزرگ هستید و دیگر زمان بازنشستگی شماست. سهام خود 

زمانی که چند قرن این اتفاق بیفتد شرایطی رخ می دهد که اصطالحًا انباشت ثروت یا 
انباشت سرمایه نامیده می شود. در این حالت، کشور استعمارگر مدام ثروتمندتر و کشور 
مستعمره فقیرتر می شود. بنابراین آغاز و شکل گیری نظام سرمایه داری غرب به نوعی با 
استعمار است؛ به این معنا که این نظام با یک فرایند استعماری شکل می گیرد اما اکنون 
دیگر استعمارگر و مستعمره و مانند اینها وجود ندارد و شکل آن تغییر کرده است. در واقع 
شکل استعمار تغییر می کند اما اصل استعمار تغییر نکرده است. دیگر کشوری به کشور 
دیگری نمی رود تا رسمًا آن را مستعمره ی خود بکند. امروزه نظام سرمایه داری صرفًا از 
جنس اقتصادی نیست. این نظام، همان طور که از نام آن پیداست یک سیستم است که 
در آن ممکن است غلبه با مسائل اقتصادی باشد که برخی این را نیز قبول ندارند. اما 
نظام سرمایه داری جدید یک نظام صرفًا اقتصادی نیست. بخشی از نظام سرمایه داری 
باید  امنیتی است؛ به این معنا که  نیز  از آن سیاسی و بخشی  غرب، اقتصادی، بخشی 
کشورها یا کشوری وجود داشته باشد که با ارتش خود این نظام سرمایه داری را حفظ 
کند. نظام سرمایه داری غرب مناسبات سیاسی خاص خود را می خواهد، ضروریات و لوازم 
اقتصادی خاص خود را می طلبد و در نهایت الزامات فرهنگی و اجتماعی خاص خود را 
نیاز دارد. از جمله ی این الزامات فرهنگی و اجتماعی همین مؤلفه های فکری و فرهنگی 
است که بیان شد؛ به این معنا که فردی که می خواهد در نظام سرمایه داری باشد باید 
رفاه بیشتر و کسب ثروت بیشتر همواره برای او موضوعیت داشته باشد. تا زمانی که این 
فرهنگ سرمایه داری در جایی ظهور و بروز و توسعه پیدا نکند، اقتصاد سرمایه داری نیز 
مسلط نمی شود. در واقع الزمه ی ادامه ی اقتصاد و سرمایه داری این است که فرهنگ 
سرمایه داری وجود داشته باشد. اگر این فرهنگ وجود داشته باشد، نظام سرمایه داری نیز 
از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیش می رود. اگر فرهنگ نظام سرمایه داری نباشد یا 
کسی با آن مقابله کند، سایر حوزه های آن نیز نمی تواند پیش برود. حال اینکه مؤلفه های 
فرهنگی این چه چیزهایی هستند، چگونه در اثر فرهنگ نظام سرمایه داری، اقتصاد آن 
مسلط می شود و اساسًا چه نظریاتی در این زمینه وجود دارند که نشان می دهند کاالیی 
که تولید می شود، چه آثار و پیامدهای فرهنگی دارد، بحثی تخصصی تر است و باید در 

جایگاه دیگری به آن بپردازیم.
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را می فروشید و به روستایی در مکزیک می آیید. در آنجا تا ساعت ده صبح می خوابید و 
سپس دو ساعت ماهیگیری می کنید. بعد از ظهر نیز با رفقا گیتار می زنید و با خانواده 
آسوده هستید.« به طور خالصه می توان گفت که کل نظام سرمایه-داری این طور است.



نظام فئودالیسم چیست؟ چه چیزی باعث شد تا تمدن غربی از این نوع نظام اقتصادی 
عبور کند؟ ویژگی های نظام اقتصادی جدید چیست؟ جایگاه اقتصاد و ثروت در رنسانس 
غربی کجاست؟ چه چیزی باعث شد تا کشورها به دو گروه استعمارگر و مستعمره تقسیم 
شوند؟ استعمار جدید یا موج دوم استعمار چیست؟ پاسخ این پرسش ها را می توانید در این 

اثر بیابید که به بررسی اقتصاد دیروز و امروز در غرب می پردازد.


