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  م ــ صنعت و تجارت پس از قرن يازدھ١۵

از  وجود آمد و هھا ب که کم کم وضع ثابتی برای سينيور ھا و دھقان ترقی زراعت شروع شد، چون يازده  ًتقريبا از قرن

  .طرف ديگر، آزاد کردن سرف ھا آغاز گرديد

  ؟چرا سرف ھا را آزاد می کردند

گذاشتند و فرار می کردند  جان آمده بودند و زمين ھای خود شان را می هتدريج از اين زندگی ب هکه سرف ھا ب برای اين

حال آن که در مقابل آزاد شدن خود شان حاضر بودند مبلغ عمده  .ندکه ياغی می شدند و دست به شورش ميزد يا اين و

 از گريختن آنھا جلوگيری کنند و کاری ارباب ھا برای اين که از شورش سرف ھا و ھمچنين. ای به ارباب بپردازند

به اين طريق . بکنند که آنھا زمين ھا را بدون زارع نگذارند، آنھا را آزاد می ساختند و زمين را به آنھا اجاره می دادند

وضع دشوار سرف ھا تخفيف پيدا می کرد، چون که ديگر ارباب ھا به اجاره دار آزاد نمی توانستند ماليات و بيگاری 

  .نھايت تحميل بکنندبی 

 به ١٠٩٠در اثر ھمين موضوعات بود که رونقی در زراعت پيدا شد و جمعيت رو به افزايش رفت، به طوری که از 

ًتجارت ھم در اثر پيش آمد ھائی که ذيال شرح می دھيم، نسبتا رواج پيدا کرد. بعد، شمارۀ قحطی ھا کم تر گرديد ً:  

 که به دزدی دريائی مشغول بودند، به کناره ھای انگلستان از اياالت شمال يک عده از مردمان جزيرۀ اسکانديناوی

غربی فرانسه به اسم نرماندی ھجوم آورده در آنجا ھا ساکن شده بودند، اينھا بعداز اينکه در انگلستان و فرانسه جای 

اين ھا از راه . ی مشغول شدندگرفتند، کم کم از آن شيوۀ سابق دست برداشتند و به جای دزدی دريائی، به تجارت دريائ

خشکی با روسيه رفت و آمد کردند و خود شان را به قسطنطنيه و بغداد رساندند و کاال ھای اين قسمت ھای مختلف دنيا 

قبل از اين که اين ھا به دزدی دريائی . را خريد و فروش می کردند، ولی تجارت دريائی آنھا رونق بيشتری داشت

 به واسطۀ دزدی ھای خود شان ٩آنھا اين راه را در قرن . جارتی در دريای بالتيک موجود بودمشغول بشوند، يک راه ت

  . که خود شان به تجارت مشغول شدند، اين راه را دو باره دائر کردند١١قطع کردند، ولی در قرن 

کنار دريا واقع شده اند و ًدر ھمين موقع در ھالند و بلژيک ھم تجارت نسبتا رواج پيدا کرد، چون که اين دو مملکت در 

چندين رودخانه از آنھا می گذرد و به دريا می ريزد و در اين دو مملکت به واسطۀ اين رودخانه ھا با اروپای مرکزی 
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دريا به انگلستان و  مملکت ھالند و بلژيک کاال ھای خود شان و کاال ھای اروپای مرکزی را راه از . مربوط می شوند

  .دنمارک می بردند

 مرکز ديگر ھم در ھمين قرن در اروپا به وجود آمد و آن ونيز بود که در مشرق ايتاليا واقع شده، موقعيت تجارتی يک

  .دارد

زيارت مزار مسيح ھم خودش يک راه تجارتی ايجاد کرد و بعد از اين که جنگ ھای صليبی اتفاق افتاد و مردم اروپا با 

  .چنان که خواھيم ديد، تجارت با مشرق را رونق دادتمدن شرق و با کاال ھای آن جا آشنا شدند، 

تجار اروپايی برای خريدن ابريشم شام و چين، قالين ايران، .  به بعد دريای مديترانه مرکز روابط تجارتی شد١١از قرن 

ھت عاج افريقا، ادويۀ ھندوستان و عطريات عربستان، به بندر ھای کشور شام و بندر اسکندريه می آمدند، از اين ج

  .قسطنطنيه اھميت پيدا کرد و تجار اروپای غربی در آن جا با ھم شروع کردند به رقابت

 عبارت از ھمان اشخاص خانه به ١٢-١٠به طوری که يکی از پروفيسر ھای فرانسه می نويسد، اولين تجار قرون 

دند که اگر با ھم جمع اين اشخاص کم کم حس کر. دوشی بودند که در طلب روزی به اين طرف و آن طرف می رفتند

به اين طريق اولين . بشوند، خطرات کم تری متوجه آن ھا خواھد بود و بھتر می توانند اجناس را حمل و نقل بکنند

به وجود آمد و آن ھا موفق شدند که  ، که به قول پروفيسر مذکور مرکب از اشخاص ماجراجو بود-شرکت ھای تجارتی

 شرکت ھا توسعه پيدا کرد و اين جھانگردان توانستند کاروان ھای بزرگی راه کم کم اين. ثروتی به دست بياورند

بيندازند، در اول مردم از اين ھا وحشت داشتند، ولی به تدريج چون اجناس ممالک دور را از دست آنھا دريافت می 

  .کردند، با آنھا انس گرفتند

طريق رونق زندگانی شھری آغاز گرديد، ھر قدر تجارت کم کم در کنار جاده ھای تجارتی شھر ھائی پيدا شد و به اين 

چون تجار الينقطع در مسافرت بودند، . رونق بيشتری پيدا کرد، عدۀ اشخاصی که وابسته به اين کار بودند، زياد شد

ًالزم بود که در سر راه آن ھا، مخصوصا در جا ھائی که چند جاده به ھم برمی خورد، ھميشه اشخاصی باشند که کاال 

از اين جھت، در سر . ھا را بار کنند و پياده کنند، کشتی بسازند، گاری درست کنند و سائر حوايج تجار را رفع نمايند

  .راه تجار در محل مناسب، يک عده نانوا، قصاب و پارچه باف و غيره جمع شدند

از اين جھت، . ده می گشتبه تدريج که ثروت زياد می شد، احتياجات مردم ھم زياد می شد و بر ميزان مصرف افزو

در نتيجه، صنعت رو به توسعه رفت و اول صنعتی که رونق پيدا کرد، . الزم بود که بر ميزان توليد ھم افزوده بشود

  . کارگر پارچه بافی وجود داشتند۶٠٠٠٠ در شھر ميالن ١٢صنعت پارچه بافی بود؛ به طوری که در قرن 

عه پيدا کرد، به طوری که آن ھا در ھمين قرن، ماھوت به انگلستان حمل اين صنعت در مملکت ھالند و بلژيک ھم توس

  .می کردند

صنايع آھن ھنوز در اين دوره دارای رونقی نبود، به طوری که خواھيم ديد، رونق آنھا در دورۀ شھر ھای آزاد، مقارن 

  .اختراعات جديد آغاز شد

   

  دپيدايش بورژوازی و شھر ھای آزا. ١۶

نعت و تجارت تا حدی رونق پيدا کرد و تجار پيدا شدند، در وضع اجتماع تغييراتی حاصل شد، توضيح در اثر اين که ص

اين که تا آن زمان اجتماع عالوه بر طبقۀ سوم، فقط دارای طبقۀ نجبا و روحانيون بود، اما وقتی که تجارت رونق پيدا 

 آنھا جمع شد و کم کم قدرتی پيدا کردند و يک طبقۀ کرد، عدۀ بازرگانان و عامل ھای آنھا زياد شد و ثروت ھم در دست
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اين طبقۀ بورژوازی به تدريج ثروت زياد به ھم زد؛ و ھمان . می نامند" بورژوازی"خاص به وجود آوردند که آن را 

  .طور که فئودال ھا ارباب دھات بودند، بورژوا ھا نيز اربابان شھر ھا شدند

 پيشه وران را که  به اين معنی که اقتصاد فئوداليته،. ليته دارای محلی نبودطبقۀ بورژوازی در تشکيالت سابق فئودا

 نسبت به قلمرو سينيور ھا بيگانه ١١تجار قرن . دارای ھمان وضع دھقان ھا بودند، يک طبقۀ جداگانه نمی دانست

  .محسوب می شدند و در حقيقت در کنار اجتماع زندگی می کردند

. داشتند و فقط ضرورت اجتماعی بود که آن ھا را به وجود آورده بود، نه قبول قانونآن ھا در حقيقت وضع قانونی ن

ھمين پيدايش بورژوازی که در قانون دارای محلی نبود، گفتار سابق مارا تأييد می کند که آن چه اوضاع اجتماعی را به 

ه اوضاع را به وجود می آورند وجود می آورد، قانون نيست، بلکه ضروريات اجتماعی است، اين ضروريات ھستند ک

  .و موجب وضع قانون می شوند

ًسينيور ھا ناچار بودند آزادی اين بورژوا ھا را محترم بدانند، اما به اين آزادی جنبۀ قانونی نمی دادند و دائما می 

اليات بگيرند و خواستند حمل و نقل کاال ھا را در امالک خود شان تحت کنترول و مقررات شديد قرار بدھند، از تجار م

اين موضوع که کار تجارت را فلج می کرد، ميان بورژوا ھا و فئودال ھا توليد دشمنی نمود، اما . جزيه اخذ بکنند

از اين جھت، در . ًبورژوا ھا کم کم ثروتمند می شدند و ضمنا کارگر ھا و پيشه وران را در پشت سر خود شان داشتند

البته آزادی شھر ھا با صلح و صفا و با رضايت .  شان، شھر ھا را آزاد بکنندصدد برآمدند که برای دفاع حقوق خود

ًفئودال ھا ممکن نمی شد و از اين جھت عموما در اثر شورش ھا و خونريزی ھا صورت می گرفت، مثال شھر ميالن  ً

  . آزاد شد١١٢٨ و شھر مارسی در ١٠۶٧در 

ر بزرگ با آزاد شدن شھر مخالفت کرد، مردم شورش کردند و حکايت می کنند که در يکی از شھر ھای فرانسه، سينيو

اما آن سينيور بزرگ از ترس به سر دابۀ قصر خودش فرار کرد، . بعد از زد و خورد ھا به قصر سينيور ھجوم آوردند

َو در يک جـلـبـک پنھان شده بود ُ.  

فروشند و الف و گزاف می زنند، اما ًعموما اين طور است که اشخاص به اتکاء مقامی که دارند، خيلی بزرگی می 

اين ھا مثل . ھمين که با يک کار بزرگ روبه رو می شوند، از جلوی آن می گريزند و عجز و کوچکی نشان می دھند

  .لولوی سرخرمن اند که در باالی اجتماع قرار گرفته اند و چون اجتماع حقيقت آنھا را فراموش کرده، از آنھا می ترسد

به ھر حال، از موضوع دور نشويم، شھر ھائی را که به اين طريق در اثر مقتضيات اقتصادی آزاد می شد، کمون می 

  .گفتند

چون شھر ھا آزاد می شدند، و حال آن که دھات باز ھم تحت تسلط فئودال ھا بودند، يک ضرب المثل آلمانی پيدا شد که 

  ."ھوای شھر انسان را آزاد می کند : " می گويد

   

  نشھر ھای فئوداليتۀ کمو. ١٧

  آن اختالفی که امروز در ميان شھر و ده ديده می شود، در دورۀ فئوداليته موجود نبود و بسياری از اھالی شھر دارای

چون صنعت به درجۀ ترقی نرسيده بود، از جھت طرز زندگانی و از جھت ساختمان فرق . عالقه ھای دھاتی ھم بودند

تاجر ھا و کليۀ کسانی که در اجتماع فئوداليته دارای محلی نبودند، برای اين که . ده ديده نمی شدزيادی ميان شھر و 

امنيت و آسايش و منافع خود شان را حفظ کنند، در شھر ھا جمع می شدند و ھر صنفی در يک محله زندگانی می کرد، 

  .ه داشتند ًمثال قصاب ھا، اسلحه ساز ھا، خياط ھا، ھر کدام يک محله يا يک کوچ
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مقصود . ھر صنفی يک اتحاديه داشت که کورپوراسيون ناميده می شد. مقررات خاصی ھم برای ھر صنف موجود بود

يکی اين که اعضای خودش را از رقابت پيشه وران خارجی نگاه بدارد، ديگر اين که : از کورپوراسيون دو چيز بود

  .ًھم ضمنا تا حدی حفظ بشود و خريدار داشته باشدمقرراتی برای پيشۀ خودش بگذارد تا مرغوبيت اجناس 

بديھی است که اين دو منظور، در دورۀ فئوداليته که صنايع بزرگ وجود نداشت و دھات احتياج زيادی به شھر نداشتند 

طبق . ًو دامنۀ نيازمندی ھا محدود بود، عملی ميشد و اصوال مقررات مذکور در اثر ھمين موجبات به وجود آمده بود

  .قررات فئوداليته، ھيچ شخص خارجی حق نداشت در شھری وارد بشود و دست به پيشه وری بزندم

عضويت در کورپوراسيون موروثی بود و شاگرد ھا فقط بعد از چندين سال شاگردی و انجام دادن تشريفات 

  .مخصوصی، می توانستند به درجۀ استادی برسند

می بينيم که صنعت و تجارت آزاد در دورۀ فئوداليته موجود نبود و نمی پس اگر فصل گذشته کتاب را در نظر بگيريم، 

  .توانست ھم موجود باشد

اما، ھمان طور که در فصل ھای پيشين گفتيم، کم کم شھر ھا رو به رونق رفت و بورژوا ھا پيدا شدند و به آزاد کردن 

  .نند تجارت خود شان را وسعت بدھندشھر ھا پرداختند تا از مقررات فئوداليته تا حدی آزاد باشند و بتوا

اين بورژوا ھا قسم می خوردند که امنيت . کمون در حقيقت عبارت بود از شرکت و ھمکاری بورژوا ھا با يکديگر

از شرايط شرکت در کمون اين بود که اگر يکی از ساکنان شھر يا حومۀ آن مورد حملۀ بيگانگان . ھمديگر را حفظ بکنند

قررات کمون سرپيچی می کرد، ازش جريمه می گرفتند و آن را واقع بشود، ھمه از او پشتيبانی بکنند، و اگر کسی از م

  .به مصرف استحکامات می رساندند تا شھر در موقع الزم از دفاع کردن عاجز نباشد

ھر صنفی : ًکارگران شھر ھای آزاد را خود پيشه وران انتخاب می کردند و انتخابات مثال به شرح ذيل به عمل می آمد

اب می کرد و اگر عدۀ اصناف دوازده بود، به اين طريق بيست و چھار نفر انتخاب می شدند، دو نفر از ميان خود انتخ

اين بيست و چھار نفر ده نفر ديگر و آن ده نفر ده نفر ديگر و اين بيست نفر روی ھم رفته ده نفر ديگر را انتخاب می 

 عمدۀ شھر در ھر سال عوض می شدند و می کارگزاران. کردند و اين سی نفر به انتخاب کارگزاران عمده می پرداختند

  .بايست در مقابل انتخاب شدگان جديد حساب پس بدھند

   دادامه دار

  


