
  

  

  

  

  

  بخش یکصدو پانزده

  ومسبحث 

  نوزایش یا اندیشی روشندانشمندان از قرون وسطی تاعصر 

  

 

  (پیوست به حبث قبلی) عصر روشن اندیشی یا نوزایش.115-3

 یا (عصرنوزایش) دانشمندان عصر روشن اندیشی. 115-3-1

ۀ دورو یا روشن اندیشی  را در Renaissanceکه با ایجاد دیدگاه  های علمی شان  عصر رنسانس دانشمندان  وروش شناسانی
 وپیشرفت مذهبی واصالحات علمی ازانقالب آغازگردورانی بودکه مهمی فرهنگِی که عبارت ازجنبش نوزایشیاعصر زاییرنو

 رنسانسۀ بار،واژ جدیداست. خنستین ودورانوسطی)  میانه (قرون هایسده گذاربین دراروپاشد. عصرنوزایش،دوران هنری
 دانند. اینایتالیامی درمشال میالدی۱۴ ۀرادرسد نوزایشۀ کاربردند. آغازدوربهدر مورد  این عصر  میالدی۱۶هادرقرنرافرانسوی

  اروپارانیزفراگرفت.  میالدی،مشال۱۵ۀ درسد جنبش



علمای تاریخ شناسی این   اجنامید. دراروپا عصرروشنگری آغازشدوبه درایتالیا ازفلورانس که است ساله۳۰۰حتول رنسانس،یک
 های پایه گردید که امروزی میدانند که در این دوره باعث پیشرفت جهانبی مانندی الیتهای فعاز تاریخ اروپا را ماحصل سده ها 

 رپورگشتال، نویسنده کتاب پر حجمهام()6(کتاب رنسانس ، ص رابناهناد. غرب کنونِی هایمتدن وعلمی اقتصادی،سیاسی،هنری
از ا در اروپ سایجاد  عصر رنسان و بانی تاریخ عثمانی سقوط بیزانتین (قسطنطنیه یا اسالمبول) را بدست سلطان غالم حممد فاتح مؤید

زیرا مبجرد سقوط  میرد ، بلکه  کوچ  میکند . زیرا مقوله ایست که  میگویند :دانش و متدن منیمیداند ،رت صاحبان علوم هاجقبیل م
ده  علمی ل در آن شهر مصروف پژوهشهای گسرتکه از صد  ها سا یمتام علما و دانشمندانعثمانی بیزانس یا قسطنطنیه بدست ترکان 

  .(مولف)) قر شدندمسترساندند و در آجنا ن را به ایتالیا ه خود شارا  ترک  کرده و از طریق دریای آژبودند  آن شهر 

  دانشمندان و صاحبان علم  را  که در سرنوشت اروپا  وجهان تأثیر گذار بوده اند شناسائی میگردند:در زیر مشاری از 

 21تولد( (Karl Emil Maximilian "Max" Weber :)کارل ماکسیمیلیان امیل وبر.115-3-2

  :)1950جون 14در گذشت -1864اپریل

  



 ژرف گونه ای به بودکه واستاداقتصادسیاسی شناسحقوقدان،سیاستمدار،تاریخدان،جامعه  وبریک امیل کارل ماکس
  نفوذوتأثیرخودقرارداد. راحتت  وجامعه شناسی اجتماعیۀنظری

  

 اوآنرابه که است علمی های واندیشه اجتماعی ازعلوم افسونزدایی اصطالح وبه سازی وعقالنی خردگرایی درباره وبر  کارعمده
ضد اثبات  شناسی روش دربنیادهنادن برجسته سیمل،چهره وبرمعاصرجرجساخت.  مربوط ومدرنیته ظهورسرمایه داری

 اجتماعی بایدکنش میکردکه معرفی دانشی بلکه غیرجتربی رشته ای عنوان به رانه شناسی جامعه که گرایی،معاصربود.کسی
  کند. مطالعه ثبات آراید ذهنی معانی  راازطریق

 وروح اخالقپروتستانی«در کتاب وتأثیرخود نفوذ راحتت شناسی وجامعه  اجتماعی نظریه ژرف ای گونه بهماکس کارل امیل وبر

برلین فارغ و در رشته  های اقتصاد،جامعه  کارلز هایدلربگ-قرارداد. او از دانشگاه روبرشت»اقتصاد و جامعھ«؛ »  داری سرمایھ
  .شناسی،تاریخ و سیاست  ختصص داشت 

  

  )1944ژوئن(۱۶)مرگ:مرگ: ۱۸۸۶(ۀ ژوئی۶تولد: :مارك بلوخ.115-3-3

 املانی  دوستانش در مورد جایگاهتوسط ارتشیان  را واو که یک دانشمند جامعه شناس بود در مورد او و شهادتشاهل لیون فرانسه 
 قابلبسیار برایطوطیاِن که انسانرامیمیراند،تاریخی که وجوددارد،تاریخی یامحقانه تاریخمطمئنًا:«او این اینطوراذعان میدارند  یتاریخ
خودرا  مهیشه یکه کند. تاریخ خودرانیزتعریف منیتواندحتی که ازانسانرادوامنیکند. تاریخی دردی که ،تاریخیاست

  یادنکنیم؟»آینده علم«عنوان  به ازتاریخ چرا ؟وفراترازآن»حال علم«میکند. چرانگوییم  معرفی»علمگذشتھ«



 جزکندوکاودرگذشته ای وظیفه که است وتاریک بسته درفضایی کوری،زندانی کارموش مشابهدقیقًا وجودداردکه بله،تاریخی
  نظرمیرسد،ندارد:  به جذاب آنچههر درگذرقرهناونگارش نگاری ووقایع

دیپلماتیک.  بزرگ های کنگره اوقات هاوبرخی ها،قتلها،شورشهاورسوایی شاهزادگان،دسیسه  منافیع پادشاه،اعمال یک ازدواج
  .ملکه وفالن فالنشاه ی ونتیجه نوه  ازسرگذشت گفنت یعنی تاریخ این

ندارد:  جزانسان موضوعی تاریخ خاست. این بلو مارک اعتقادوایمان ماست،این اعتقادوایمان است. این انسان ولی تاریخ تاریخ،علم
 اومرتع فکرمنیکرد. اماچرامرتع؟چراکه انسانی جزتاریخ چیزی رامینوشت،به کشاورزی های یافعالیت مراتع تاریخ بلوخ هنگامیکه

  مینگریست. باانسان درنسبتشرااساسًا

 خاص شدوفورانتایج مواجه شده خرمن های بامناظرگندم نقاشیفروشی ب کتابک اودری چرافعالیتهایکشاورزی؟روزی 
 ذهنیتدروشده:  ازته گندمهای«، »اشرتاکی ازباالدروشده: ذهنیت گندمهای«کرد:  ویادداشت خودراگرفت

  .یافت هارادرمی کبود؟نه. اوازآن،تضادذهنیت دوتکنی تضاد اوفقط برای آیااین». مدرن،عمیقافردگرا

تاریخ بلوخ و طرز تفکر او  آشیانه ای برای پرنده زنده است که می پرد و از ماحصل پروازش شبانگاه آرام در النه اش بر میگردد با 
وخودرادربند  است حتول وروبه تاریخ،انسانی یر پرنده  ها را با چنگالش پاره میکند.اینجاغور پر میخوابد ،نه  ان پرنده ای که سا

 ارنسرتنان،هیپولیتنت،فوستلدوکوالنژوبزرگان برای کلیدی واژهی موردنظر،از "اصلها" که "اصول" و "اصالتها" حمدودمنیکند. تاریِخ
 است: یکطرف،نیکان،خوب وبدبسیارعظیم نیکمیان "اصالتهای"  تفکیک میگزیند. هوِس دوری عصررمانتیسیسم

 بنگریم دوست نوع شیمیدانی سان به مورخان فعالیت به که است ومضرها. ریسک دیگربدان،بدکاران هاوسودمندهاوطرف
 آنال میکند.  درتاریِخ کلرراردیف مثال برای»گازهایبد«دیگر  ودرسوی اکسیژن وباالترازمهه»گازهایخوب«دریکسو  که

  نیست. چنین



 منیکند. اینجا،حترکات تفکیک جداگانه های فعالیت رابه تاریخ،انسان این وجامع. چراکه استوترکیبی دراینجاتاریخ،انسانی
 . انسانتهوسهایاقتصادیا سان به درست است نیزموردتوجه مذهبی انسان نیایشهای که میشود. مهانگونه دیده  انسانسی

  اش. ابعادوجودی درمتامیت

 ی جمله درنظرداشت. تاریخ بلوخ مارک که نیزمتصوراست. تاریخی دیگرازتاریخ معنایی است. امابیشک حاکم اکنون تاریخ نوع این
 یآرایوحدت،یکپارچگی،کانسانی. است: تاریخ آن،این حقیقی نام است. چراکه انسانیت ازابتدامتوجه که آنال. تاریخی

دیگراز اصالت  های تفکر بلوخ در مورد  شک،وچندویژگی اینها؟بدون ی هومشندی،مهه انسانی،نیازبه تاریخ این وتاثیرگذاری
  تاریخ است .

  بلوخ اصل پروپاگندا را در زمینه  های تاریخ رد  میکند:

 ازطریق متقلبان که است... تنفرازپیشداوریهایی روایات بیدلیل مورخ،تنفرازتأییدوقبول برای اساسی ویژگی یک
 نیزبه من«نوشت:  چنینیکی از دوستانش  درپاسخ -1939سپتامرب17-یکروز  بلوخمافرومیکنند.  پروپاگاندادرذهن

  »مربانگاهدارند. تبلیغات میبایدخودراازاین مانندمشاازپروپاگانداترسدارم. مورخان

  »تاریخ روستایی فرانسھ«؛ » جامعھ فیودالی«بود مکتبِ  آنال وازمؤسسین فرانسوی دانتاریخخ بلو مارک م.،لیون،فرانسه

 بختیپوستها،خوش رنگ تضادهایشان،ازمتام ادوار،بامتام ازمتام هایی ناپذیرباانسان ایانهتای پاست. مالقا انسانی تنوعات وسیع ی جتربه
  ]1[اند.ی مهبا برادران مالقات این بدانیم که ستل اآنا

                                                             
 :اینمقا لھترجمھ ایاست از1
 
Febvre Lucien. De l'histoire au martyre. Marc Bloch 1886-1944. In: Annales d'histoire sociale. 8e année, N. 1, 1945. 
pp. 1-10. 
 
 :قابلدسترسدر
 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_1243-258X_1945_num_8_1_3143  



  

   

  :والنیکارل پ.115-3-4

گیری  اقتصاد جهانی سرمایه داری را صراحتًا تشریح  روند شکل که موضوع»  دگر گونی بزرک«کارل پوالنی نویسنده  کتاب 

 هایک،فردریش نوشته»رقیت راه«کتاب  و مهزمان با 1946منوده و انقالبی در جهان  اقتصاد و سرمایه ایجاد کرد.این کتاب در سال 
 برای هم»بزرگ دگرگونی«رود، مشارمی به مهمی اقتصادآزادکتاب مکتب طرفداران برای»راهرقیت«انتشاریافت. مهانقدرکه 

  است. مهمی بازارآزادکتاب خمالفان

 راشکل کشد. اوبازارآزادتصویرمی به انسانیت دمشن چون ،بازارآزادراهم»بزرگ دگرگونی«پوالنی،اودرکتاب  درنظرهواداران
 هاآنرابهایدئولوگ که دولتی کنش وازطریق۱۸قرن درانگلستان کندکهمی معرفی اجتماعی ازسازماندهی غریبی

 التزام شاعرانه (سیستم –طبیعی اجتماعی وضعیت جای بازارآزادبه شدن بود. اودستاوردجانشین راندند،ایجادشدهجلومی
 هایوآشفتگی جزنابرابری،جنگ،ظلم راچیزی–کرد) می ازافرادمحایت سیستم مقیدبودندوهم افراددربرابرآن هم که دوجانبه

 وانسان سیاسی شناسی،علوم جامعه خمتلف هایدرشاخه»دگرگونیبزرگ«داند.کتاب وبرابرمنی آرام جوامع برای اجتماعی
 دوره دانشجویان به فروش رای کتابب ازاین زیادی جملدات هرساله که ای است. هبگونه شده تبدیل کالسیک کتاب یک به شناسی

  ورد.برخ کتاب ازاین هاییقول نقل به توانمی حتقیقاتی ازمقاالت یابند. هنوزدربسیاریمی هاراهکتابفروشی هایقفسه به کارشناسی

 دنیاآمدودربوداپست به دروین۱۸۸۶درسال منجرخواهدشد. اوکه وسیاسی اجتماعی فروپاشی بازارآزادبه بودکه عقیده براین پوالنی
 روسیه،انقالب اول،انقالب جهانی جنگ چون موردحبث. م] شاهدحوادثی کتاب نگارش زمان[ ۱۹۴۴شدتاسال بزرگ

طال،رکودبزرگ  پایه پولی املللیبین نظام واتریش،فروپاشی درآملان۱۹۲۰دههسرمایه شدید جمارستان،تورم خودیعنی وتروردرموطن



 دولت ازطرف آن اعمال روزولت ازدوران جدیدیکه سیاسی روش روزولت اقتصادی توسعه م]،رشدنازیسم،برنامه. ۱۹۳۰[دهه
 درجهان بیسابقه هایناآرامی دوران عنوان به ازآن توانمی که هاییبود. سال دوم جهانی شد. م] وجنگ آمریکاشروع متحده ایاالت

  جدیدیادکرد.

بود:  اساسی چهاررکن آراید مرگ درحال متدن شود. درنظرپوالنی،اینآغازمی است، رفته ازبین نوزدهم قرن متدن ادعاکه بااین کتاب
 به۱۹۴۴بازار. امادرسال خودجوش برتنظیممبتنی اقتصادی ومکانیزم لیربال طال،دولت پایه پولی ها،نظام قدرت املللیبین تعادل

 مشتق چهارم خنستین،ازرکن رکن سه درحقیقت باشند. اومعتقدبودکه بسته رخت جهان ازصحنه ارکان این رسیدمتامنظرمی
کتاب  ازعنوان که دانست. مهانگونهمی متدن این حقیقی گررابنیان دیگراوبازارخودتنظیم عبارت شوند. بهمی

 بازارآزادنبوده جزعارضه منجرشد،چیزی۱۹قرن متدن فروپاشی به آنچه بودکه رای براین آید،پوالنیبرمی»دگرگونیبزرگ«
 چیزی واستالین اوهیتلر،موسولینی زعمشد. به۱۹قرن متدن فروپاشی کردوباعث هنادهارانیزمضمحل بقیه ایکه عارضه است؛مهان

  بازارآزادنبودند. هیوالهای جزبچه

را که کارل چوالنی در کتاب دگر گونی بزرگ  اذعان داشته و باعث فروپاشی پایه  های مدنیت در قرن  نزدهم دانسته یک  آنچه(
ادامه سده  های ان بزرگ سرمایه  میباشد در جلام  گسیختگی بازار آزاد و مالکشایعه  نبوده و ما دوام  این فروپاشی را که ناشی از 

 وه این راه وقوع  دو جنگ  جهانی اول بیست و بیست ویک  نیز ناظر فروپاسی و فرو افتادن پایه  های متدنی انسانی بوده ایم و هستیم. مثر
دوم در میانه  های سده بیستم ،سقوط سیستم های کمونستی در شوروی و جهان ،یک قطبی شدن جهان سرمایه داری و دیکتاتوری 

یه داری جهانی برهربی  ایاالت متحده و متحدانش ایجاد و  گسرتش شبکه  های   هراس افگن  از طریق متویل شان  از جانب سرما
که رشد  اقتصادی بطی داشته اند و اشتعال جنگ  از ترابلس و افریقه  تا برما ،  جامعه سرمایه داری و گسیل شان  به کشور  های 

گیهای  جهان سرمایه داری  است که  منشه آن را کارل چوالنی در متدن ه یش مهه امتداد جلام گسیختایجاد القاعده ، طالبان و داع
  تب دار قرن نزده دانسته است. که اگر این  وضع ادامه  پیدا کند بزودی  کسانی که  از این فاجعه  زنده می مانند شاید اداره دنیا بدست



بزرگ از قبیل راجرز و رامسفلد و نوادگان راکفلر خواهند بود  که در یک مدنیت کامال بی  خانداهنای  حمدود اردپایی و سرمایه داران
  بند و بار و کاباالیی یهودی جهان را قورت خواهند داد(مولف))  .

 اوراکه ادعای واین شوندموردتاییدقراردادهمی سازفسادجوامع بازارهاسبب راکه وی باورکلی این پوالنی افراطی هواداران
 بودکه این پوالنی . انتقادبزرگخواهد بردمتاخر، دهندهتکان وضعیت سوی بهت که مهه را ایس ازجامعه عزیمتی اقتصادبازارآزادنقطه

 ازاین پیش شوندکهمی هاییبروزنابرابری افرادمنزوی،سبب به جوامع وتقلیل اجتماعی روابط گسیختگی هم از با بازارها
  ]2[وجودنداشته است.

  

  هاي کارل پوالنی و آنتونیو گرامشآموزه 

 است. کارل پوالنی کارل تاریخی درمطالعات اقتصادی دهیسازمان هایروش به توجه جهانی سیستمی حتلیل فکری دیگرمنبع
 به معاوضه هایمبادله. شیوه یوشیوه بازتوزیع یمثل،شیوه به معاوضه یمشارد: شیوهرابرمی اقتصادی دهیسازمانۀ شیو سه پوالنی

 دمبتنیاقتصا نیزبه مبادله وشیوه بزرگ تاریخی هایامپراتوری به بازتوزیعۀ است. شیو سنتی هایاقتصادیبرسیستم حاکم یشیوه مثل
 به بازتوزیع دهیسازمان یسیستم،شیوه خرده به مثل به معاوضه یجهانی،شیوه سیستمی ]درحتلیل3دارد.[ بربازاراشاره

  اشارهدارد. جهانی سیستم به برمبادله مبتنی دهیسازمان یوشیوه جهانی هایامپراتوری

 قهراست. هژمونی،سلطه ازطریق ترازسلطه فراتروپیچیده چیزی کردکه اشاره نزدآنتونیوگرامشی هژمونی مفهوم مهچنین،بایدبه
 برای کلیدی رامفهومی هژمونی جهانی سیستمیـ گرانیابد. حتلیلمی مشروعیت اخالقی فکریـ بارهنمودهای که ایاست

 سیستم دانند. استقراروپویشهامیسیستم دراین انباشت سیستمی هایچرخه شناخت ونیزبرای جهانی سیستمی گیریشکل
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  .2015جوالی 
  )دانش نشرپردیس( محمدمالجو یروزگارما،ترجمھ واقتصادی سیاسی ھایخاستگاه: رگبز دگرگونی) 1391( پوالنی کارل3



 قدرت اعمال باتوان ملتو  دولته ک هژمونی است. قدرت یابیدستقابل هژمونی  ازطریق تنها نظم واین است نظم مستلزم جهانی
  است. آن به خبشیدنشروعیتمونیز

 


