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  ھمايون اوريا : ياد احمد قاسمی ــ بازتايپ و ارسالرامیگ: نويسنده

  ٢٠٢٢ ر اکتوب٠۵

  یشناس جامعه 
)١٢(  

  :تأثير تجارت در سازمان فئوداليته

سينيور ھا و اطرافيان آنھا خواستند زندگانی خود شان را به وسيلۀ اشيائی که به  ،وقتی که تجارت رونق گرفت ـ ١

اگر زندگانی يک نفر از طبقات باالی اجتماع . واسطۀ تجارت به دست آنھا می رسيد، مجلل و يا الاقل آسوده تر گردانند

زل و غيره خيلی مخارج او باال رفته  با ھم بسنجيم، می بينيم که از جھت غذا و لباس و اثاثيه من١٢ و ١١را در قرن 

  .است

ن مذکور آن ان بزرگ زمين زياد می شد و قيمت اجناس ھم باال می رفت ؛ ولی درآمد مالکابه اين طريق احتياجات مالک

که مقدس شمرده می شد و  ،چون که آنھا عوايد شان را طبق آداب و رسومی به دست می آوردند. قدر ھا زياد نمی شد

( از اين جھت خيلی از نجباء . لی مشکل بود که از اين آداب و رسوم تجاوز کرده، عايدی جديدی تحصيل کنندبر آنھا خي

 در يکی از نواحی، ١٣ًمقروض و يا ورشکسته شدند، مثال حکايت می کنند که در نيمۀ قرن ) يعنی مالکان بزرگ زمين 

  . نفر تقليل پيدا کرد٢ يا ١ نفر به ۶٠عدۀ شواليه ھا از 

از مالکان بزرگ در مقابل اين بحران مقاومت کردند، به اين معنی که آداب و رسوم قديمه را نشکستند،  البته بعضی ــ٢

ًمثال سابقا در ھر .اما توانستند تا حدی از گران شدن اجناس کم کنند ارگاه ھائی موجود بود و چندين مھمی ک"  أخان در"ً

افزار کار بسازند و حال آن که ھمين لوازم به توسط پيشه ور ھای شھر می کرد که پارچه يا  معطل ده نفر سرف را

ً تقريبا در ١٢مجاور ساخته می شد، بعضی از مالکان در صدد برآمدند که اين نوع کارگاه ھا را موقوف کنند و در قرن 

  .ھمه جا اين کارگاه ھا رو به زوال رفت

 مثل نمک و شراب و غيره را در امالک شان پيدا نمی شد، که بعضی از اجناس کمياب بسياری از مالکان بزرگ ‐ ٣

اما وقتی که تجارت باب شد و . زمين ھای دور دستی را تصاحب کرده بودند و آين اجناس را از آنجا ھا تھيه می کردند

ی دور تجار اين اجناس را از جائی به جای ديگر می بردند، ديگر مالکان بزرگ احتياجی نداشتند به اين که زمين ھا

  .دست را نگاه دارند، و شروع کردند به فروختن آنھا

از تأثيرات ديگر تجارت اين بود که چون کم کم اجناس از خارج خريداری می شد، خانه دار ھا در صدد برآمدند  ‐ ۴

دت آن کم که عايدی پولی خود شان را زياد کنند، اين امر آنھا را وادار می کرد که سرواژ را از ميان ببرند، يا از ش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

يکی اين که سرف برای آزاد شدنش پول می پرداخت، : چون وقتی که سرفی را آزاد می کردند، دو فايده داشت. کنند

در ھمين موقع بود که سرف . ديگر اين که پس از آزاد شدن ھم از زمينش صرف نظر نمی کرد و اجاره دار آن می شد

 کم کم پول می  .يگاری را به وسيلۀ پول از سر خود شان وا کنندًھا می توانستند تعھدات خود شان و مثال وظيفۀ ب

  .توانست ھمه چيز بشود

تا وقتی که حمل . که نوع زراعت با زمين و آب و ھوای آن مطابقت داده می شد نفوذ تجارت باز اين اثر را داشت ‐ ۵

ر به ھر وسيله ئی که است انواع و و نقل اشياء خيلی کم صورت می گرفت و در حکم ھيچ بود، الزم می آمد که سينيو

اما بعد از قرن . ، چون که نمی توانست آنھا را از جای ديگر تھيه کندوردياب اقسام حبوبات را در زمين خودش به عمل

 ديگری حمل و نقل می کردند، سينيور ھا در صدد برآمدند که فقط   که تجارت باب شد و اجناس را از جائی به جای١٢

ر زمين ھای خود شان به عمل بياورند که با زمين، آب و ھوا مناسبت داشته باشد و کم خرج تر به عمل چيز ھائی را د

  .بيايد

به اين طريق که دھقان  ــ متحرک شد، يعنی شروع کرد به دست به دست گشتن در اثر تجارت بود که زمين ھا ‐ ۶

در ھمين . اين موقع در شھر مجاورش يک بازار داشت و از اين جھت ذوق پول داشتن و ذخيره کردن در او پيدا شد در

موقع ھم بورژوا ھای پولدار شھر ھا در صدد برآمدند که زمين خريداری کنند، چون که می خواستند منافعی را که از 

به اين ترتيب کم کم بعضی از زمين ھا از دست صاحب .دتجارت به دست می آورند، در اين زمين ھا به کار بيندازن

  .ھای اولی خارج می شد و به دست صاحبان جديدی می افتاد

  

رومی ھای قديم . در قرون وسطی اشکاالت زيادی در حمل و نقل انسان و اشياء موجود بود :اشکاالت حمل و نقل

  .دند و سعی داشتند که آنھا را خوب نگه بدارندًمخصوصا برای لشکرکشی ھای شان اھميت زيادی به جاده ھا می دا

کاسته شدن  اما اين جاده ھا در دورۀ فئوداليته در اثر ھرج و مر ج ھائی که پيش آمد، در اثر کم شدن قدرت مرکزی و

  .ًاحتياجات تجارتی، ويران شد و مثال در قرن نھم وضع اسف آوری داشت

ًاما حقوق راھداری که سابقا برای نگھداری و مرمت جاده ھا گرفته .  بوددر دورۀ فئوداليته جاده ھای خوب از بين رفته

حتی حقوق جديدی ھم پيدا شده بود و ھيچ کدام از اين ھا به منظور اصلی نمی رسيده، . می شد، ھمان طور باقی بود

را به وجه شديدی حقوق راھداری در حقيقت يک نوع مالياتی بود که به توسط سينيور ھا گرفته می شد و حمل و نقل 

يک شاھی از اين حقوق راھداری به خرج راه سازی نمی رسيد و حقوق مذکور يک باری بود که بر . فلج می کرد

  .تجارت تحميل می شد و تا آخر آن را يکی از مواد زورگوئی و سوء استفادۀ سينيور ھا می شمردند

 بود که حقوق راھداری به نفع بورژوا ھا نبود، لغو از اين جھت اولين حقی که شھر ھای آزاد شده می خواستند، اين

 به بعد تاجر ھای متمول شھر ھا، موفق شدند که از پرداخت راھداری در ممالک بيگانه ھم که از آنھا ١٢از قرن . بشود

معذالک در سر راه تجار محل ھای زيادی برای گرفتن حقوق راھداری . حدی معاف بشوند تا ‐ عبور می کردند

 محل ٧٧) فقط در اتريش سفلی (  و در روی رود دانوب ٣۵ آلپ  ھنوز در روی رود١۴ًبود، مثال در آخر قرن موجود 

  .برای اخذ حقوق راھداری وجود داشت

ًدر زمستان تقريبا غيرممکن بود از جاده ھائی که پر از آب و گل . وضع جاده ھا به معطل شدن اجناس کمک می کرد

 مرمت جاده ھا به عھده کسانی بود که نفعی در نگھداشتن آنھا داشتند و قوای عمومی  نگھداری و .می شد، بگذرند
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از اين جھت بھتر شدن وضع جاده ھا فقط در اثر ابتکارات مسافر ھا و کسانی بود که به . ًتقريبا ھيچ مداخله ای نمی کرد

  .زيارت جا ھای مقدس می رفتند

ً ھا جور بيايد، بالنتيجه عموما از گاری ھای سبک دوچرخه استفاده می بديھی است که وسائل حمل و نقل بايد با جاده

کردند، ولی قسمت خيلی بزرگ تجارت با اسب انجام می گرفت و به ندرت ھم گاری ھای سنگين و چھارچرخه را در 

  .جاده ھائی که سنگفرش بود مورد استفاده قرار می دادند

ً ھا افتادند و آنھا را اگر چه غالبا در زمستان يخ می بستند و در تابستان اين وضع جاده ھا باعث شد که به فکر رودخانه

  .ته می کشيدند، در بسياری از جا ھا مورد استفاده قرار دادند و از سد بندی و ابتکار ھای ديگر ھم استفاده کردند

اما در . وانع زيادی بودتجارت در اثر اين ھمه حقوق راھداری که در داخل کشور ھا بر آن تعلق می گرفت، دچار م

 بود که روش و حمايت تجارت ١۴عوض، ھيچ مانعی در سرحد ھای سياسی برای تجار وجود نداشت و فقط در قرن 

 برای تجارت داخلی قائل بشوند و آن را در مقابل  قبل از اين تاريخ ھيچ ديده نشده بود که ترجيحی. داخلی، بروز کرد

  .رقابت خارجی حمايت کنند

چون که به محض اين که دو سينيور با ھم می جنگيدند، ! سينيور ھا با ھم در وضع اقتصادی خيلی تأثير داشتروابط 

جلوگيری از تجارت دشمن، . تجار ھمديگر را توقيف و کاالی آنھا را ضبط می کردند و کشتی ھای آنھا را می گرفتند

  .ه کار می رفتيکی از وسائلی بود که برای مجبور ساختن او به ترک مخاصمه ب

باره صلح برقرار می شد، اثری از اين شيوه باقی نمی ماند و ديگر فکر استفاده از وسائلی که برای  اما ھمين که دو

ورشکست کردن طرف به کار می رفت، فکر اين که بازار ھای طرف را از او بگيرند و صنايع او را ضبط کنند، در 

  .ھيچ جائی مشاھده نمی شد

  دادامه دار

 


