
 

 

  جدیدداری سرمایهسومبارت، وبر و 

 عبداهللا شهبازی
 

شناس برجسته آلمـان      ، اقتصاددان و جامعه   )1941-1863 (ورنر سومبارت 
 طـور   بـه ه  ک است   ییشمندان اروپا ین اند یتر  ن، از مهم  یو استاد دانشگاه برل   

 .اند  پرداختهیهودی یده زرساالری به پدیتخصص
 بـه   یدر جوان او  . تعلق داشت ر  دا  زمین خانواده مرفه    یکسومبارت به   

ن بار  ی نخست یس برا ک مار تالیاپکسوم  ه جلد   ک ید و زمان  یسم گرو یسکمار
ش انگلـس قـرار     یه مـورد سـتا    کآن نوشت     بر یشرح) 1894(منتشر شد   

 را  یسم و جنـبش اجتمـاع     یالیسوستاب  کدو سال بعد، سومبارت     . گرفت
 زبـان  24 و بـه  دیبه چاپ دهم رس   در فاصله قریب به سه دهه       ه  کنوشت  

ـ چاپ دهـم ا   . ترجمه شد   هـزار یکدر دو جلـد و حـدود      ) 1924(ن اثـر    ی
 داشـت   یستیسکر مار ی غ یها شین زمان سومبارت گرا   یدر ا . صفحه است 

ـ گر از د  یدنظر شده فوق د   یو در اثر تجد     ی نشـان  یسـت یسک مار یهـا  دگاهی
 1.ستین
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2 داری جدید  سومبارت، وبر و سرمایه
 یگـر  لیـ او تحل. دانند ی نمی خاصیرکتب فکسومبارت را متعلق به م    

.  قـرار داد   یسـ یدنظر و بازنو  یه بارها نظراتش را مورد تجد     کمستقل است   
 گوناگون  یها ش و ترجمه آن به زبان     یها تابکشمارگان  سومبارت از نظر    

عـالوه بـر    . اسـت  آلمان مقام نخست را دار     یشمندان اقتصاد یان اند یدر م 
ـ  به شـرح ز    ین آثار و  یتر  تاب فوق، مهم  ک ـ  جد یدار  هیسـرما : ر اسـت  ی  دی
ــهودی، )1903( ــان و حی  یدار هیتجمــل و ســرما، )1911 (یات اقتصــادی
 بازرگانـان   یخ و روانشناس  ی در تار  ی؛ پژوهش یدار  هیجوهر سرما ،  )1913(

 ). 1915 (دیجد
 2وی آرشـ  هی بودند و با هم نشر     ی دوست شخص  س وبر کماسومبارت و   

ن زمان  یدر ا .  آلمان آن روز بود    یرک ف یها  ه از قطب  کردند  ک یرا منتشر م  
ـ هودی بر سر نقـش      ی مفصل ین دو جدال قلم   یان ا یم هـا در    تـان یان و پور  ی
ـ هودیسومبارت نقش   . د غرب آغاز شد   یش تمدن جد  یدایپ ـ ان را در ا   ی ن ی

ن یحاصل ا . ها بود  تانیگاه پور ید وبر بر جا   کیافت و تأ  ی یند برجسته م  یفرا
س ک مـا  یدار  هی و روح سـرما    یاخالق پروتستان : جدال دو اثر نامدار است    

ـ هودی و   ،ن شـد  ی تـدو  1905-1904 یهـا  ه در سـال   کـ  ،وبر ات یـ ان و ح  ی
.  اسـت بـر آراء وبـر       یا  هیتاب سومبارت درواقع رد   ک.  سومبارت یاقتصاد

تاب خود به انتقادات سـومبارت پاسـخ        ک 1920س وبر در چاپ سال      کما
ـ  د یشناسـ   جامعـه ز،  یـ ش ن ی خو یداد و در آثار بعد      یخ عمـوم  یتـار  و   نی

 اسـت   یتـاب سـومبارت اثـر     ک. مبارت پرداخت سویه  ، به نقد نظر   اقتصاد
ده ی متعدد رسـ یها  مختلف ترجمه شده، به چاپ    یها ه به زبان  ک یکالسک

 با عنـوان    1913تاب در سال    کن  یا. خته است ی فراوان را برانگ   یها  و بحث 
ـ  ترجمه شد و به ا     یسی به زبان انگل   دی جد یدار  هیان و سرما  یهودی ن نـام   ی

من در این بررسی، چاپ جدید انگلیسی        متن مورد استفاده     .افتیشهرت  
 3.کتاب فوق با مقدمه ساموئل کالوزنر است
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 یدار  هیه سـرما  کداند    ی م ی از عوامل متعدد   یکیت را   یهودیسومبارت  

یـن عوامـل     از ا  یزعـم او برخـ     بـه . د ساخت نه تنهـا عامـل      ید را پد  یجد
 یژاد و ن  ی قوم یها یژگیا و معادن نقره آن، و     یکشف قاره آمر  ک د از عبارتن
از یــد . ی و تطــور آن، و ابــداعات و اختراعــات فنــیی اروپــایهــا ملــت

ـ هودیز بـدون    ین عوامل، و ن   ی از ا  یکسم بدون هر    یتالیاپکسومبارت،   ان، ی
ـ ب ا کیـ ش خـود بـه تر     ی زا ی برا یدار  هیافت؛ سرما ی یتحقق نم  ن عوامـل   ی

  :سدینو یتابش مکاو در مقدمه . ازمند بودی نی و معنویماد
ن کـ ان ممیـ هودیر یتاب، تـأث کن یر ای نظی تخصص مطالعهیکدر  
ن ین در ذاِت چنـ    یـ ا. دیـ آنظـر     بـه ش از آنچه درواقـع بـوده        یاست ب 
. شـود  یسـته مـ  یه نگریـ  زاویـک ده تنها از یه به پد ک است   یمطالعات

ز یـ د نیـ  جدیات اقتصـاد  یـ  در ح  یر ابـداعات فنـ    یاگر ما درباره تـأث    
 یــک در .ردکــ یجلــوه مــگونــه  همــینم مســئله یردکــ یق مــیــتحق
ــ ــه آن یگــاه واقعــیش از جای، نقــش موضــوع بــینگــار کت نظــر  ب
 یش نظام اقتصادیدای عامل به پیکد، هزار و    یبدون ترد ... رسد  یم

ر نقـره   یا و ذخـا   یکـ شف آمر کبدون  . ده است ی رسان یاریدوران ما   
 ی، بـدون مختصـات قـوم      ی دانـش فنـ    یکیانکآن، بدون ابداعات م   

د یـ سـم جد  یتالیاپکش  یدایـ پد اروپـا و تحـوالت آن        ی جد یها  ملت
 یخ طــوالنیدر تــار. انیــهودیه بــدون کــن بــود کرممیــغ همانقــدر

  4. فصل استیک] تنها[ان یهودیر ی تأثیدار هیسرما] ظهور[
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ان و یـ ان و بابلیه چون مصرکداند  یهن مک یان را قومیهودیسومبارت  

ان یدهویه  کن تفاوت   یشه دارند با ا   یر یکنزد  ها در خاور    یقیان و فن  یآشور
ن ی نخسـت  یهـا  یژگـ ی و یق ازدواج درون  ی و از طر   یل انسجام گروه  یبه دل 
 یختگـ یگانه را در آم   یر اقوام ب  یسومبارت تأث . اند  ردهک خود را حفظ     ینژاد
. شـمرد   یت مـ  یـ اهم  مکـ ده خـزران را     یداند و پد    یز م یان ناچ یهودی ینژاد
ـ   یان، اعـم از جسـمان     یهودی یشناخت  ص انسان یزعم او، خصا   به  -ی و روان

ل سـومبارت   یـ دل. ر مانده است  ییتغ  ی، از گذشته دور تا به امروز ب       یفرهنگ
 بـا   > معاصـر  یهـود ی یها  خصلت<سه  یهود، مقا یبر تسلسل و تداوم نژاد      

انگر حفـظ   یها ب   ن خصلت یر ا ییاسالف او در اعصار گذشته است؛ عدم تغ       
لجاجت، قدرت  نظر سومبارت،    به. ان است یهودی >یخلوص نژاد <و تداوم   

ل بـه   یـ تما. انـد   صین خصـا  یـ  از جمله ا   یریپذ  اده و توان شگرف در انعطاف     ار
ن یـ ق ا یـ  از طر  ی تجـار  یالمللـ   نیز ب کجاد مرا ی و ا  یتیجمع ییمهاجرت و جابجا  

نوشــته   بــه.ن قـوم اسـت  یــ ای روانـ ی اصــلیهـا  صـه یز از خصیــهـا ن  مهـاجرت 
 سـومبارت   >.هـود اسـت   ی یدئولوژیـ  ا ید محور اصل  یشه تبع یاند<سومبارت،  

ه از  یـ سد مهـاجرت اول   ینو  یرد و م  یپذ  ی را نم  “دهایتبع”ن  ی بودن ا  یاراجب
و  روی  کـوچ زعـم سـومبارت،      به. عمده داوطلبانه بود  طور    بهز  ین ن یفلسط
ـ ا. هـود نهفتـه اسـت   ی قـوم    یل به مهاجرت در ذات روان فرهنگـ       یتما ن ی

 را  یقـوم فرد    منحصربهمال و   ک تمام و    ی روانشناس یکان  یهودیص  یخصا
ن یدهـد و چنـ      ینـه ارائـه مـ     ین زم ی در ا  یسومبارت بحث مفصل  . سازد  یم
آنگـاه  <د  یـ نک توجه   یان در نقوش باستان   یهودیر  یبه تصاو : ردیگ  یجه م ینت

 یهـود یب به سه هزار سال نـوع چهـره          یه در طول قر   کد شد   یقانع خواه 
 5>.رده استک کیر اندییتغ

ص را سرشـت    ین خصا ین عامل در حفظ و تداوم ا      یتر  سومبارت مهم 
 >نیتـر   ینـ ید<ان  یهودیزعم سومبارت،    به. داند  یان م یهودی ینی د -یا  فرقه

فـرد    منحصـربه  یا   انسـجام فرقـه    شـان ی به ا  ینید د ین تق یا. اند  یجامعه بشر 
 

5.  ibid, pp. 284-322. 
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آنـان را اسـتوار و   ) یرارشـ یه( و سلسله مراتب  یده و ساختار درون   یبخش

خلـوص  < حفـظ    ی عامل اساسـ   >یا  سرشت فرقه <. تزلزل ساخته است    یب
 .  بوده استین دوران طوالنیان در ایهودی >ینژاد
طبق .  دارند تلمود و قرائت    ینی د ک وافر به انجام مناس    یان عشق یهودی

ه ک آن است    ی به معنا  یویسب ثروت دن  کت در   ی آنان، موفق  ینیآموزش د 
 و ی مـاد یهـا  ه ثـروت کـ  است  یهودیفه  یفرد مقبول خداوند است و وظ     

ـ  خواسـت د  بـه دسـت آورد و آن را در راه         یویدن . نـد کن خـود خـرج   ی
  : سدینو یسومبارت م

ن آنـان در    یتـر   ن آنـان غالبـاً عـالِم      یان ثروتمنـدتر  یـ هودیان  یدر م 
 ی بـه سـو    ی شاهراه تلمودان آنان علم    یا در م  یآ. اند  یل تلمود یمسا

ــروت و موفق  ــار، ث ــافتخ ــالِم یت نی ــر ســت؟ ع ــایت ــودی ین فقه  یه
  .ان و تجارندان، جواهرفروشکگذاران، پزش هین سرمایتر کریز
نـد و  ک ی اشـاره مـ  یحی مسیای اسپانیان درباریهودی نمونه، به  یاو برا 

لـد  یر آمشـل روچ یپسر بـزرگ مـا  (لد یدر دوران معاصرش به آمشل روچ  
دًا کیـ فـورت ا  کلـد فران  یر روچ یبارون آمشل ما  ). لدیخاندان روچ  انگذاریبن

 “گانگـان یب”ز  یـ بر سـر م    چگاهیرد و ه  ک ی م یهود زندگ ی ینین د یطبق قوان 
ـ  اگـر ا یخـورد حتـ   یز غذا نمی نیا  لقمهیحت) انیهودیر  یغ(  “گانـه یب”ن ی

ن یاتش زاهـدتر  یـ  را در زمـان ح     یهـود ین بـارون    یا. امپراتور پروس بود  
ه به شـدت    کرد  ک یشناختند و چنان عبادت م      یفورت م ک شهر فران  یهودی

ز یـ  ن ارلکـ لهلـم   یو. لدها استثنا نبـود   یان روچ یاو در م  . مار شد یف و ب  ینح
فورت است؛ در سال    کلد شاخه فران  ین روچ یاو آخر .  داشت ین زندگ یچن

بـه   چگـاه ی زاهـد ه یهـود ین یا.  درگذشت و معاصر سومبارت بود 1901
زد و  ی لمس شـده بـود دسـت نمـ         “گانگانیب”له  یوس بهتر    پیشه  ک یاغذک

 6.ردک یامال نو را لمس مک یها ناسکتنها اس

 
6.  ibid, pp. 195-196. 
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 یان آنـان زنـدگ    یـ ه در م  کـ  ییهـا   ان از ملـت   یهودی ییسومبارت جدا 

آنان : سدینو  یداند و م    یشان م ی ا “یدگیاحساس برگز ” از   ینند را ناش  ک یم
ه نسبت بـه    ک یل احساس برتر  یند به دل  یز  یزبان خود مجزا م   یاز جوامع م  

گران، از  ینفرت آنان از د   . دانند  ی م “دهیقوم برگز ”گران دارند و خود را      ید
 یبخشـ :  بر دو گونه اسـت     یهودین  یوانق. ان است یدوران روم باستان نما   

 ینـد و بخشـ    ک یم مـ  ی تنظـ  “بـرادرانش ” را بـا     یهودین رابطه   ین قوان یاز ا 
 تنهـا بـر     “گانهیب”ن رابطه با    ین اصول و قوان   یدر ا .  را “گانگانیب”روابط با   

ن ی تـأم  ی بـرا  یهـود یشـود و      یم م ی تنظ یهودی ی مالحظات شخص  یمبنا
ـ یب” مجاز است    ً  شرعامنافع خود    ـ  را فر  “هگان ب دهـد و بـا ترفنـد بـر او           ی

ـ هودینوشته سومبارت،    به. ابدی یرگیچ  یـی ان پرچمـدار دفـاع از فردگرا      ی
؛ و  انـد   مخـالف ، جز نظم خـود،      یرا با هر نظم   یهستند ز ) سمیدوالیویاند(
ـ قًا به ا  یدق  “مصـرف آزاد  ” و   “تجـارت آزاد  ”ه آنـان از     کـ ل اسـت    یـ ن دل ی

 . نندک یت میحما
 یتـوان ؛  استیبعد  یکامال کان یهودی روان هکسومبارت معتقد است   

نش ی خود عاجز از آفر    یگران دارد ول  یشه د یب اند کیشگرف در اخذ و تر    
زمانی که  : سدینو  یم. ندک یاد م ی یهودی جوان   یک نمونه از    یاو برا . است

 یه شـرق  یـ ال  ی از منته  یهودی جوان   یکردم،  ک یس م یدر شهر برسالو تدر   
س ک از آثار مـار یکین روز ورودش یدر نخست او  . ن شهر آمد  ی به ا  یبریس

رد، خواند، نزدم آمد، درباره مطالـب آن بحـث نمـود و             کرا از من قرض     
افـت و سـپس بـه       ین روش چند ماه ادامه      یا. گر به امانت گرفت   ی د یتابک

 یریچ تـأث  ین مدت هـ   ین جوان در ا   یا. اش بازگشت   ی محل زندگ  یروستا
چگاه بـه گـردش     یشنا نشد و ه   س آ کچ  یرامونش نگرفت، با ه   یط پ یاز مح 
ان داشـت و او  یگر، جری دییاینار او، در دنک در برسالو در     یزندگ. نرفت

. س را فراگرفـت   ک مـار  یهـا   شهیاندکامًال   او   یول. اعتنا بود   یمطلقًا به آن ب   
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ـ هودی از   ی نمونـه نـوع    یکن  یا ا یآ<: دیافزا  یسومبارت م  ان اسـت؟ مـن     ی

 7>.دینید آن را ببیتوان ی من است و شما هر روزهینم چنک یتصور م
 >یواقعـ < یا جاد رابطـه یهود مستلزم ا  ی ینیزعم سومبارت، اخالق د    به

نسـان  یرامـون اسـت و بد     ی پ یایبا دن  >معقول<الم  ک یک و در    >معتدل<و  
دهـد و    ی قرار م  یهودی ی و اجتماع  یردار اقتصاد کاد  ی را در بن   8ییگرا  خرد

ان یـ  را در بن   ی خـانوادگ   و ی فـرد  ی در زنـدگ   >اعتـدال <و   >ییجو  صرفه<
. انـد   ی جامعه بشـر   >نیتر  خرج  مک<ان  یهودیه  کلذاست  . اش  یرفتار شخص 

ـ سومبارت در پژوهش خـود ا      اد رفتـار   یـ  را در بن   >ینـ ی د یـی خردگرا<ن  ی
ـ     بـه . داند  یز م یان ن یهودی یجنس  را یزش جنسـ یـ آم<هـود   ین  یزعـم او، آئ

رت بـه نقـش     نسـان، سـومبا   ی بد >.رده است ک ییرده، آن را عقال   کممنوع ن 
ـ هودی در تداوم و تسلسل      عامل جنسی   و یت اقتصـاد یـ ز در موفق  یـ ان و ن  ی

ان، یهودی ید جنس ید شد ی او، تق  نظر  به. دهد  ی فراوان م  ی آنان بها  یاجتماع
 را  یانون خـانوادگ  کـ شـه دارد، ثبـات      یشـان ر  ی ا ینی د یها ه در آموزش  ک

ـ هودیان یـ ه طالق در مکدهد  یاو بر اساس آمار نشان م   . شود  یسبب م  ان ی
ه کـ  فـراوان    ی جنس یاند با انرژ    یان قوم یهودیلذا، معتقد است    . نادر است 

ـ ردن ا کـ ن خود مجبور به حـبس       یبه دستور د   جـه  یانـد و در نت   ین انـرژ  ی
 9.مک متراین انرژیردن اک رها ی است برای راهی اقتصادیاپوکت

ـ ا) 1922 (نی دیشناس جامعهتاب کوبر در    ه کـ ن نظـر سـومبارت را،   ی
ند، رد  یب  یان م یهودی یدار  هی را در منشاء اخالق سرما     ی جنس یارشتندیخو
ز یـ گـر ن  یان د ی از اد  ی در برخ  ین مقررات اخالق  یسد چن ینو  یاو م . ندک یم

ن اصـل  یمعهذا، وبر در ا.  استیز مجریان مسلمانان نیوجود دارد و در م 
ـ هودی یردار اقتصـاد  کـ ه  کبا سومبارت موافق است       یسـتارها یان تـابع ا   ی

 
7.  ibid, p. 262. 
8.  Rationalism 
9.  ibid, pp. 230-238. 
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 رفتـار بـا     یستارهای و ا  “برادران” رفتار با    یستارهایا: دوگانه است  یارزش

 10.“گانگانیب”
 

 یدار هید سـرما یش تمدن جدیدایان را در پ یهودیمؤثر  سومبارت نقش   
 :داند یر میغرب مولود عوامل ز

ونـد و   ین حفـظ پ   ی از جهان در ع    یعی آنان در مناطق وس    یندگک پرا -1
 شان؛  یا انسجام فرقه

ــ موقع-2 ــان در ت آی ــورهاکن ــایش ــوان یی اروپ ــه عن ــهیب” ب  و “گان
 ؛“شهروند مهین”

 .  انباشت شده در دست آنانینگی نقد-3
ـ ابنـد و ا ی بیالملل نی ب ی سبب شد تا آنان خصلت     انیـ هودی یندگکپرا ن ی
 نمونـه بـه   یاو بـرا . شـان فـراهم آورد   ی برا یجهـان مـالی    اعتبار   یامر نوع 

 یهـا  بوردو استقرار داشت و شـاخه ه در بندر کند ک یخاندان لوپز اشاره م  
 . نده بودکا، انگلستان، آنتورپ و تولوس پرایآن در اسپان
 جـدا از  ییهـا  استک سبب شد تا آنان به صورت    یمه شـهروند  یوضع ن 
 ی و جمعـ   ین امر به آنان انسـجام سـازمان       یند و ا  یزبان خود درآ  یجوامع م 

 . دیبخش
ـ هودی هنگفـت در دسـت       ینگی انباشـت نقـد    سومبارت  در سـرآغاز    انی
اال کـ شان بـر دو نـوع   ی ایانداز ل چنگید را به دلی جد یدار  هیدوران سرما 

 و  یزکـ  مر یایکـ شف شده طال و نقـره در آمر       ک، معادن تازه    اول: داند  یم
 .  بودیع نساجی صنایه مواد اصلکل ی، پنبه و ندوم؛ یجنوب
ـ ات جد یـ ن عوامـل در رشـد ح      یتر   از مهم  یکینوشته سومبارت،    به د ی

 هــای اروپــای جنــوبی ملــت از ی اقتصــادیاپوکــز تکــ، انتقــال مریصــاداقت
بـه  ) ی جنـوب  یهـا  ی از آلمـان   یها و برخ   یها، پرتغال  ییایها، اسپان  ییایتالیا(

 
10.  Max Weber, The Sociology of Religion, Boston: Beacon Press, 1964, pp. 

247-248. 
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هـا و    یسـ یهـا، انگل   یهـا، فرانسـو    یهلنـد ( اروپـا     غربـی  -های شمالی   ملت
  . بود) ی شمالیها یآلمان

گهانی اقتصـاد هلنـد     ساز در این فرایند، شکوفایی نا       حادثه دوران 
بود و این انگیزشی شد برای توسعه امکانات اقتصادی در فرانسـه و         

  11.انگلیس
  : سدینو یسومبارت مو در جای دیگر 

اسـت  ی و س  ی فلسف یها  یپرداز  هی سده هفدهم، همه نظر    یدر تمام 
 هـدف  یـک  تنهـا  ی غربـ -ی شـمال ی اروپـا یها ان ملت ی در م  یعمل

ت، در صـــنعت و در تصـــرف د از هلنـــد در تجـــاریـــتقل: داشـــت
  12.مستعمرات

 انتقـال  یا و پرتغال را علت اصـل  یان از اسپان  یهودیسومبارت مهاجرت   
ـ  -ی شـمال  یها   به ملت  ی جنوب یها   از ملت  ی اقتصاد یاپوکانون ت ک  ی غرب

ر ی جزا “شفک”ا و   یکلمب به قاره آمر   که با سفر    ک یداند؛ مهاجرت   یاروپا م 
 13ین گـروه مارانوهـا    ینخسـت . أم بود تو و داگاما کله واس یوس  به یهند شرق 

 در اواخر سده شانزدهم در آمستردام مستقر شدند و بـه سـرعت               یپرتغال
جدهم آمستردام بـه    ینسان، در آغاز سده ه    یبد. ت آنان افزوده شد   یبر جمع 

ـ هودیه  کـ ان اروپا بدل شد تا بـدانجا        یهودی یانون اصل ک ـ ان ا ی ن شـهر را    ی
 .دندینام ی مدیم جدیاورشل

ـ هودی شـانزدهم و هفـدهم       یها  ن مهاجرت، در سده   یل ا یبه دل  ان بـه   ی
 ی سـنا  1550در سال   .  اروپا بدل شدند   یه اقتصاد بنادر جنوب   ک محر یروین

 
11.  Sombart, ibid, p. 11. 
12.  ibid, p. 11. 
13.  Marranos 

های شانزدهم وهفـدهم    طور عمده در سده     یهودیان مخفی شبیه جزیره ایبری که به      
 . در سراسر اروپا و عثمانی و شمال آفریقا پراکنده شدند
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ز بـه  یـ  ونیحیتجار مس. ن بندر گرفت  یم به اخراج مارانوها از ا     یز تصم یون

 مارانوها شـهر    به همراه ز  یه آنان ن  کردند و اعالم نمودند     کشدت اعتراض   
ن یدر ا . ستها  آن یستگک ورش ین امر به معنا   یرا ا یرد ز کند   خواه کرا تر 

ر، کا و تجارت شـ    یشم و پارچه با اسپان    یزمان، مارانوها تجارت پشم و ابر     
. د با هنـد را در انحصـار خـود داشـتند        ی و مروار  یمتی ق یها فلفل و سنگ  

گرفت و صرافان     یان انجام م  یهودیله  یوس ز به ی از صادرات ون   یبخش مهم 
 یاالهـا ک تجـارت  یالدیاز سـده شـانزدهم مـ   .  بودنـد  یهودی شهر   یاصل
، یمتی ق یها جواهرات و سنگ  : ان بود یهودیس اروپا تمامًا در انحصار      کلو

. شـد   ین م یان تأم یهودیله  یوس شم، طال و نقره اروپا تمامًا به      ید و ابر  یمروار
در سـده   . آمـد   یشم از شرق م   یل و ابر  ی از برز  یمتی ق یها د و سنگ  یمروار

 ین وضـع ی مهم هلند، فرانسه و انگلسـتان چنـ       ی شهرها ی در تمام  هفدهم
در .  را بـه دسـت گرفتنـد   یان تجارت و امور مالیان شریهودید شد و   یپد
ا و پرتغـال و هلنـد      ی تجارت بندر هامبورگ با اسپان     یبًا تمام ین زمان تقر  یا

 که بنـدر هـامبورگ را تـر       ک ییها یشتک از   یمیان بود و ن   یهودیبه دست   
 14لوانتجدهم تجارت با    یدر سده ه  . رفتند  یشور م کن سه   یبه ا د  کردن یم
ن شاخه تجـارت فرانسـه   یتر  مهم )ترانهی در شرق مد   ی عثمان یها نیسرزم(

ـ هودیامـل در دسـت      ک طـور   بهبًا  یبود و تقر   داران، یـ خر. ان قـرار داشـت    ی
 یهـود ی همـه  یارگزاران تجارت بـا عثمـان    کها، صرافان و      فروشندگان، واسطه 

 15.ان بودیهودی با اروپا در انحصار یخش عمده تجارت عثمان ب.بودند
 

گفتـه  <. ب مواجه شـد   ی عج ی با معضل  “یهودی”ف  یسومبارت در تعر  
 او  >.مان دارند یهود ا ین  یه به د  ک هستند   ی جوامع یان اعضا یهودیشود    یم
 خـود   ینـ یه از جوامـع د    کـ  را   یسـان کرا آن   یافت ز یف را نارسا    ین تعر یا
ـ    ناره گرفته ک  “یهـود ی”شـان،      هنـوز، خـود و فرزنـدان و اعقـاب          یاند ول

 
14.  Levant 
15.  ibid, pp. 13-24. 
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ه کـ م یشـو  ی مواجه میما بارها و بارها با افراد<. گرفت  یاند در برنم    مانده
 16>.اند یهودی درواقع یشوند ول ی خوانده میحیمس

 ییاقتصـاددان اروپـا   اندیشمند سرشناس سیاسی و     ن  یسومبارت نخست 
رد، آنـان را بـه      کـ  توجـه    17ن مخفی ایهودیده  یبه پد طور جدی     بهه  کاست  

شـان را در      ار گرفـت و نقـش     کـ  به   یل اقتصاد ی مهم در تحل   یعنوان عامل 
ـ اوک یدار هید سرماین تمدن جد  یوکند ت یفرا ـ زعـم سـومبارت، ا   بـه . دی ن ی
 اعتقـادات و خصـال      یه تمام ک هستند   یا  ژهیده و ی پد 18“دیان جد یحیمس”
 عمـل   سـته فرقـه ب   یـک انـد و بـه سـان           را در خود محفوظ داشته     یهودی
نـد  ک یشان جنوب فرانسه اشـاره مـ      کی نمونه به نو   یسومبارت برا . نندک یم
آنـان در  . ا و پرتغـال آمدنـد  ی پانزدهم و شانزدهم از اسـپان      یها  ه در سده  ک

شـان در     تولـد، ازدواج و مـرگ     . ردنـد ک یت مـ  ک شر یکیاتولکهمه مراسم   
آنـان در   . شـدند   یش مـ  یشـ ک ی حتـ  یشـد و برخـ      یساها ثبت م  یلکدفاتر  

 یان مخفـ  یهودین  یا. ردندکفا  ی ا ی جامعه فرانسه نقش مهم    یتحوالت بعد 
خ ی متخصصـان تـار  یه حتـ کـ در استتار منشاء خود چنان مهارت داشـتند   

ـ تبـار اسـت       یهودیا فالن خانواده    یه آ کد دارند   یهود هنوز ترد  ی در . ا نـه  ی
. شـود  یمـ تـر   فـزون  یاند دشوار   دهی برگز یحی مس یها  ه آنان نام  ک یموارد

ـ ان مهاجران پروتستان سده هفدهم تعداد ز      ینوشته سومبارت، در م    به  یادی
 .افتیتوان  ی را میان مخفیهودین یاز ا

. ده بودند یت گرو یحین به مس  یان برل یهودی از   یمی ن 1820ان دهه   یتا پا 
 120تـاب سـومبارت     کن تا زمان نگارش     ی شده برل  یحیان مس یهودیتعداد  

 یهـود ی 600 تا   500ن  یانه ب یز سال ین ن یدر و . هزار نفر گزارش شده است    
 در یان مخفــیــهودی تعــداد 1840در دهــه . دنــدیگرو یت مــیحیبــه مســ
ـ ن برآوردهـا، در و یتر طبق معتدل. اد بود ی اروپا ز  یشهرها  12ن حـداقل  ی

 
16.  ibid, p. 7. 
17.  Anusim, Crypto Jews 

18.  New Christians 
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 تجـارت منسـوجات در دسـت    ی وجود داشت؛ تمـام    ی مخف یهودیهزار  

 تجار  یهرست رسم  در ف  یول.  بود یهودی یها  آنها بود و شهر پر از مغازه      
 .شد یده می دیهودی 63ن زمان تنها نام ین در ایو

، بـر اسـاس     ی مفصـل  یار پژوهشـ  کـ  نگارش اثر خود     یسومبارت برا 
ـ هودیم  ی، انجام داد و از نقش عظ      یهودیمنابع   ـ ان جد یحیان و مسـ   ی د در  ی

ر یـ بـه تعب  . رت افتـاد  یبه ح ) ایکاالت متحده آمر  یا (“دی جد یایدن”ش  یدایپ
 در جامعـه    >یهـود یروح  <ش بـه حـامالن      کیان نو یحیمسن  یسومبارت، ا 

 19. بدل شدندیحیمس
ـ هودیله  یوسـ   به >یدار  هیروح سرما <ه  کسومبارت معتقد است     ان بـه   ی

ـ  خـود از ا    اروپائیـان افت و سرانجام    یانتقال  اروپائیان   ن روح سرشـار و     ی
“فـار ک”. عامل تحقق آن شـدند    

 را ناخواسـته از     یی بـورژوا  یهـا   ارزش 20
ان به جوامع   یهودیله  یوس  به یدار  هین سرما ی نو یها فتند؛ ارزش ان گر یهودی

ن کـ  شـه ی را ر  یحی مسـ  یهـا   ارزش یافت و سـرانجام تمـام     ی راه   یحیمس
هـا   تـان یر نقش پور  کس وبر، من  که ما ی و نقد نظر   یسومبارت در بررس  . ساخت

ت یـ هودیزائیـده    آن را    یسـت ولـ   ید ن یـ  جد یدار  هین سرما یوکش و ت  یدایدر پ 
سـم  یتانی اسـت و پور    یدار  هیت مادر سـرما   یهودی<ر سومبارت،   یتعب به. داند  یم

سـم همـان    یتانیپور<: سـد ینو  یجد مـ   گر به ی د ی و در جا   >.افته آن یمال  کروح  
 >.ت استیهودی

گـاه برجسـته   یها بـه جا   تانیان و پور  یهودیوند  ی پ یسومبارت در بررس  
رهبـران  ند و تعلـق  ک ی در انگلستان سده هفدهم اشاره م   یهودی یگارشیال

ور یـ  اول ینـ ی د یهـا   شـه یسـد اند  ینو  یاو مـ  . عهد عتیق  به   یتانیانقالب پور 
ان یـ  میجاد سازشی ای بود؛ او سخت در آرزو ی مبتن عهد عتیق رومول بر   ک

و ) انیهودی (>ده خداوند یمردم برگز < از   یا  هیل اتحاد کی بود و تش   عهدین

 
19.  ibid, pp. 7-9. 
20.  gentiles 
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 را یارکــچ یتــان، هــی واعــظ پور21ل هــولمز،یــناتان. >تــانیس پوریانگلــ<
) انیهودی (>ده خداوند یمردم برگز <خاضعانه به    یتر از خدمتگزار    ستهیشا
ز در یـ  همـه چ یتـان یدر زمـان انقـالب پور  سـد  ینو  یسومبارت م . دانست  ینم

گـر  یگفتند د   ی سخن م  یز به زبان عبر   ی شد و اگر در پارلمان ن      یهودیانگلستان  
  !ن استینجا همان فلسطیه اکماند  ی نمیدیترد

خواندنـد و خواسـتار آن    ی مـ “یهـود ی” خود را 22 لولرها  فرقه یاعضا
رومـول  کارگزاران کـ . س بدل شـود ی به قانون جامعه انگل    توراته  کبودند  
اش هفتـاد عضـو    ین خصوصـ ا مشـاور یه در شوراکردند  کشنهاد  یبه او پ  

 ژنـرال تومـاس     1653در سال   . نی سنهدر ی شورا یبگمارد به تعداد اعضا   
س خواسـتار   یست، و حزبش از پارلمـان انگلـ       ی از فرقه آناباپت   23سون،یهار
 یه بـه جـا    کـ رد  کـ او از پارلمان درخواست     .  شدند توراتن  ی قوان یاجرا
ـ هودید  یـ شـنبه ع  .  بدل شـود   یل عموم یشنبه روز شنبه به تعط    یکروز   ان ی
 Lion of: ن عبارت مندرج بـود یها ا تانی پرچم پوریبر روو سرانجام، . است

Judah) 24.)هودایر یش 
 

 کاکــرقابــل انفی غییدولــت اروپــا را از یهــودی یزرســاالر ســومبارت
ـ هودی وجود داشت    یه دولت ک اروپا   یداند؛ در هرجا    یم  منبـع   یان دربـار  ی

ت را  یهودیه او رابطه دولت مدرن و       کنجاست  یدر ا .  آن بودند  یه مال یتغذ
  : نویسد  او می.خواند یستوفلس میرابطه فائوست و مفمشابه 

رانـیم بـه       و حکمرانان جدیـد سـخن مـی        زمانی که از دولتمردان   
توانیم آنان را بدون یهودیان بـه تصـور آوریـم؛ درسـت               سختی می 

 
21.  Nathaniel Holmes 
22.  Levelers 
23.  Thomas Harrison 
24.  ibid, pp. 248-251. 
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 حکمرانان و یهودیان دسـت بـه      25.مانند فائوست بدون مفیستوفلس   

 “دوران نـوین  ”دست هم در عصری گام زدند که مـورخین آن را            
  26.خوانند می

 بودنـد و  کـی تش مت  بر ار  یین اروپا ی نو یها نوشته سومبارت، دولت   به
ـ ورسـات ا  یان در دوران جنگ اسلحه، مهمات و س       یهودی هـا را    ن ارتـش  ی

هـا را فـراهم      از دولـت  یـ گـر پـول مـورد ن      ی د یردند و از سـو    ک ین م یتأم
ان بـه   یهودیجدهم  ی شانزدهم، هفدهم و ه    یها  در سراسر سده  . آوردند  یم

ـ مرانان اروپا بـر حما    که ح ک ی و پولداران  یار نظام کمانیعنوان پ   یت مـال  ی
هـا فـراوان    نمونه. ن افراد اروپا بودندیا داشتند در زمره قدرتمندتر   کآنان ات 
 شـد،  یسونک سا ک دو 1694در سال   زمانی که    اگوستوس،   یکفردر: است

. رامـون دربـار خـود گـرد آورد    ی را در پیهودی از زرساالران    یریثکگروه  
ــدان ــوری ــودی 27،ل آبنس ــالیه ــ ی پرتغ ــال ک ــامبورگ 1717ه در س  در ه

 اگوسـتوس،   یـک ر مختار لهستان در هامبورگ بود و فردر       یدرگذشت، وز 
ل کار  کمانیپ.  هنگفت به او داشت    یها ی پادشاه لهستان بود، بده    کنیه ا ک

نـام    بـه  یهودی یک،  )1715-1643( چهاردهم، پادشاه فرانسه     ییارتش لو 
ــ ــزکای ــود 28وب ورم ــهودی 1716در ســال . ب ــای ف یان استراســبورگ وظ

در اواخـر سـلطنت     . دار بودند    ارتش فرانسه را عهده    یاتک و تدار  یاطالعات
سـاموئل  ،  )1774-1715( پـانزدهم    یی دوران لـو   ی چهاردهم و تمـام    ییلو

 
ـ  ،   (Faust)تـر فائوسـت     کنـام د    بـه  ی سده شانزدهم آلمان فـرد     یها   در افسانه  .  25 ا ی

ـ ی ثروت و قدرت و عمر طوالن یفائوستوس، در ازا   نـام    بـه یطانی، روح خود را به ش
ـ  افسانه فائوست روا   از. فروشد  ی م (Mephistophilis)ستوفلس  یمف ـ  یهـا   تی  ی مختلف

، فائوست )1590(ستوفر مارلو یرکتر فائوستوس   کن آن د  یتر  ه معروف کن شده   یتدو
 .است) 1947(تر فائوستوس توماس مان کو د) 19ل سده یاوا(گوته 

26.  ibid, p. 49. 
27.  Daniel Abensur 
28.  Jacob Worms 
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 یهودین  ی چهاردهم با ا   ییلو.  پادشاه فرانسه بود   یدار شخص کبان 29برنارد

سـنده  ی نو یـک .  داشت یکزد و با او رابطه نزد       یثروتمند در باغش قدم م    
ـ حما] برنارد[تنها لطف او    <: سدینو  ی آن عصر م    در ین فرانسو یبدب ت از ی

 >. را بـر سـر دار نگـاه داشـته اسـت     یه معـدوم ک یدولت بود؛ چون طناب  
ن یا تـأم ی جنگ با اسپان یاز دولت فرانسه را برا    یساموئل برنارد پول مورد ن    

. نه استقرار نامزد دربار فرانسه در سلطنت لهستان را متقبل شـد          یرد و هز  ک
ه کـ سـت   یش اغـراق ن   یها   از نامه  یکی در   30 دانژو کین گفته مار  یاحتماال ا 

.  خوانـده اسـت    >دار اروپا در عصر حاضر    کن بان یبزرگتر<ساموئل برنارد را    
 در  یهـود ی، زرسـاالران    کز، چون هلند و انگلستان و دانمار      یدر فرانسه ن  

ـ . ردندکت  ک فرانسه مشار  ی هند شرق  یمپانکع در توسعه    ی وس یاسیمق  یول
 شئون اقتصاد فرانسه چنـگ  یه آنان بر تمامک سده نوزدهم بود    درواقع در 

 32،هـا   هلفـن  31،هـا   دوپـون ،  لـدها یروچ چـون    ی مهم یها انداختند و خاندان  
ــایرفبک ــوها 33،ره ــا 34،گادش ــو غ 35دالمبره ــره پدی ــدندی ــومبارت . د ش س
ان یهودیجدهم  ی هفدهم و ه   یها  ه در سده  کامًال محتمل است    ک: دیافزا  یم
ـ     فعال بوده  ینه امور مال  یدر زم  در فرانسه    یادیز  بـه علـت پنهـان       یاند ول

 . اند  ما ناشناخته ماندهیشان برا تیهودیبودن 
ا یکـ االت متحده آمر  ی را در ا   دولت و   یهودی یزرساالروند  یسومبارت پ 

م یا حــایکــ آمری داخلــیهــا در دوران جنــگ. ابــدی یســخت اســتوار مــ
ات ارتـش را  کا تداری در جئورج 38ها  وهنک و   37سینینار م ک در   36سالومون

 
29.  Samuel Bernard 
30.  Marquis de Dangeau 
31.  Dupont 
32.  Helphen 
33.  Cerfbeer 
34.  Godchaux 
35.  Dalembert 
36.  Haym Salomon 
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ه کـ بـود    39سیرابرت مـور  ن دوران   ی ا یهودین  یتر   مهم یول. ردک ین م یتأم

ـ افزا  یسومبارت م . ار انداخت کا به   یک را در انقالب آمر    یه مفصل یسرما  :دی
ـ هودیله  یوسـ   ارتش آن به   یازهاین ن یچگاه بدون تأم  یاالت متحده ه  یا< ان ی
 40>.ابدیامل دست کتوانست به استقالل  ینم

  
ـ ز د ین نقطـه تمـا    یتـر    نظر ما، مهم   از س وبـر و ورنـر      ک مـا  یهـا   دگاهی

ش تمـدن   یدایـ ن دو بـه نقـش مسـتعمرات در پ         یسومبارت، تفاوت نگاه ا   
 یرویـ  از ن  >یمنبعـ < را   یارکـ  سومبارت اقتصاد پالنـت   .د غرب است  یجد
ـ هودی و چـون  >.ردک را روشن یدار هیموتور سرما<ه کداند    یه م کمحر ان ی

ب داشـتند،   یارائکر  ی و هم در جزا    یشرق ر هند یزا را هم در ج    ینقش اصل 
او بـه   . شـمرد   ی مـ  ید اساس ی جد یدار  هیش سرما یدایلذا سهم آنان را در پ     

ـ  جد یدار  هیش سرما یدای ماوراء بحار را در منشاء پ      یطلب   توسعه یدرست د ی
 موارد با نام از یند، در برخ ینش  یان در آن م   یهودی نقش   یند؛ به بررس  یب  یم
ـ ن جد یه عنوان مهاجر  ه ب ک یانیهودی ا مسـتقر  یکـ  در قـاره آمر  یحید مسـ  ی

ـ شدند   ن یسـومبارت مسـتعمرات را منشـاء انباشـت نخسـت          . نـد ک یاد مـ  ی
 . دی جدیدار هی توسعه سرمای برایگاهیداند و پا ی اروپا میدار هیسرما

، کـه یکـی از محصـوالت اصـلی     ر را ک شـ  یسومبارت نقش تجـارت جهـان     
 او  .نـد یب  یار مهـم مـ    ید بس ی و صنعت جد   یدار  هیش سرما یدایدر پ ها بود،     پالنت

س اشـاره  ی پـار ی بازرگـان ی شـورا 1701به عنوان نمونه به گزارش سـال        
ا در رشـد صـنعت      یکـ  قـاره آمر   یهـا   ه در آن بـه نقـش پالنـت        کند  ک یم
ـ در ا . شـور اشـاره شـده اسـت       کن  ی ا یرانیشتک : ن گـزارش آمـده اسـت      ی
ر اسـت و    کننـده شـ   کدیر تول یون جزا ی فرانسه رشد خود را مد     یرانیشتک<

 
← 

37.  Minis 
38.  Cohen 
39.  Robert Morris 
40.  ibid, pp. 49-59. 
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ـ تواند حفظ شود و تقو      ی ما م  ییای در یرویه ن ک آن است    کمکتنها به    ت ی
ر فرانسـه   که تجارت شـ   کم  ینکد توجه   یو با <: دیافزا  ی سومبارت م  >.گردد
س یژه در انحصار خاندان ثروتمنـد گـراد       یو ان، به یهودیبا در انحصار    یتقر

ـ  برزیهـا   پالنت لهیسو ر به کاز فراوان اروپا به ش    ی ن 41>.، بود ییبوردو ل و ی
ه در کان چنان بود  ین م یان در ا  یهودیسهم  . شد  ین م ی تأم یر هند غرب  یجزا

 از اتباع پادشاه    یکچ  یهرد  کس اعالم   ی انگل یاییک فرماندار جاما  1671سال  
 سـودمندتر از  >شـان  عی بـزرگ و ارتباطـات وسـ    یر پـول  یل ذخا یبه دل <س  یانگل
 42.ستندین) مارانوها(ها  یان و هلندیهودی

ـ  جد یدار  هیش سرما یدای را در پ   یس، نقش اقتصاد پالنت   کوبر، به ع   د ی
 یـک ه تنهـا    کـ سـت بل  یهـا ن    تیـ  بر واقع  یاستدالل وبر مبتن  . داند  ی م کاند
اد اقتصـاد  ی تنها بر بن یدار  هیمناسبات سرما از نظر وبر،    .  است یل نظر یتحل

بردگان بود،   بر استثمار    یه مبتن ک،  یارک ل گرفت و اقتصاد پالنت    کبازار ش 
ش اقتصـاد  یدای در پیتوانست نقش ی به اقتصاد بازار نداشت نمیچون ربط 

د یـ ثـروت تول <ه کسد ینو یسومبارت در پاسخ م.  داشته باشد یدار  هیسرما
ار کـ  به    هیگر به عنوان سرما   یتوانست در موضع د     یله بردگان م  یوس شده به 

ـ  تغذیدار هیمارسـر ی غ یهـا   توانـد از منشـاء      ی مـ  یدار  هیرود و لذا سرما    ه ی
  43>.ندک

 در راه ی به سـد یل تئوریه تبدک است یا ن نظر وبر نمونه برجسته    ی ا
ه انباشـت ثـروت از      کـ روشن است   کامًال  . دهد  ی را نشان م   ینیشناخت ع 

ن یات نـو  یـ ه عمل یتواند در پا    ی، م یدار  ، چون  غارت و برده     ی سنت یمجار
  .ز بودین نیرد و در عمل چنی قرار گیدار هیسرما
 

 
41.  ibid, p. 37. 
42.  H. H. Ben-Sasson [ed.], A History of the Jewish People, USA: Harvard 

University Press, 1976, pp. 735-736. 
43.  Sombart, ibid, p. lxxxii. 
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ن یان بودنـد و اولـ     یـ هودیا  یکن تجار آمر  یاول<: سدینو  یورنر سومبارت م  

از  .ن است ی چن 44>.ان برپاشد یهودیله  یوس ا به یک در قاره آمر   یسات صنعت یتأس
، مهـاجرت مارانوهـا،      ثروتمند  پسر مانوئل  سوم،، در زمان ژان     1542سال  

ن ی سـرزم  نیر در ا  کشی ن یها  س پالنت یل و تأس  ی پهناور برز  یاشغال اراض 
ـ ر خـود را از جز     کشـ یع ن یان صـنا  یهودینوشته سومبارت،    به. آغاز شد  ره ی

هـا و     ن مجتمع بـزرگ پالنـت     یردند و نخست  کل منتقل   یتوماس به برز    سن
ن یـ اسـد  ینو یسـومبارت مـ  . ا را بر پـا نمودنـد  یکر در قاره آمر  کع ش یصنا

انه دو  یسـال . ن انباشـته شـد    یان و مجـرم   یـ هودیله  یوس بهکامالً  مستعمره در آغاز    
ه کـ ن بـود    یچنـ . رفـت   یل مـ  یـ ن دو گـروه از پرتغـال بـه برز         یـ  حامـل ا   یشتک
 از یان بــه ســرعت بــه طبقــه مســلط بــدل شــدند و تعــداد قابــل تــوجهیــهودی<

نوشـته سـومبارت،     به   45>.ش بودند کیان نو یحیل مس ین تجار برز  یثروتمندتر
ژنـرال   منظـور سـومبارت،      46.االصل بـود    یهودیل  یل برز کن فرماندار   یاول

 . است47اکمانوئل فونس

 
44.  ibid, pp. 32-33. 
45.  ibid. 
46.  ibid. 
47.  Manuel Deodoro da Fonseca  (1827-1892) 

را در آکادمی نظامی به پایان برد و مدتی بعد در رأس            ش  تحصیالتمانوئل فونسکا   
 پـدرو دوم، امپراتـور      1889ژنرال فونسکا در سال     . محافل نظامی برزیل قرار گرفت    

ششم پادشاه پرتغال، را برکنار کـرد و بـه عنـوان            ژان  و نوه   ) 1889-1840(برزیل  
از نخستین اقدامات فونسکا پایان دادن بـه  . ران موقت قدرت را به دست گرفت   حکم

ژنـرال مانوئـل فونسـکا نخسـتین قـانون اساسـی            . نفوذ رسمی کلیسا در دولت بود     
جمهـور در رأس      را تهیه کرد و خود به عنوان اولین رئیس        ) 1891(جمهوری برزیل   

 .مردم مجبور به استعفا شد    دولت قرار گرفت ولی در اواخر این سال به علت شورش            
 هرمس رودریگز فونسـکا   ) 1906(بعدها  . نفوذ خاندان فونسکا در برزیل تداوم یافت      

او در سال . ، برادرزاده مانوئل، مارشال ارتش برزیل و وزیر جنگ شد       )1855-1923(
ولـی  . جمهور قدرت را به دست گرفـت        در انتخاباتی مخدوش به عنوان رئیس      1910

← 
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ـ  موجود ی شـمال  یایکـ سد آمر ی نو یسومبارت م  ون یت خـود را مـد     ی

 یر هند غرب  یه از اواخر سده هفدهم با جزا      ک است   ی بازرگان یکرابطه نزد 
  : دیافزا یاو م. ردکبرقرار 

اب یـ امکان یـ هودی] کمـ ک[ه بـدون  کـ بالنـد     یها به خود مـ      کیانی
 ین، زمانی تواکنم مارکاشتباه ن، اگر ییایکسنده آمری نویک. شدند

االت یـ ا] یرشـد اقتصـاد   [ در   یان سـهم مهمـ    یهودیا  یه گو کنیعلت ا 
زنـد  یان تیهودیها به سان     ییایکه آمر کن دانست   یمتحده نداشتند را ا   

 ین تصـور  یز دربـاره خـود چنـ      یـ هـا ن   یاتلندکاس. (زتر نباشند یاگر ت 
  .)دارند
ا تـا  یکاالت متحده آمریا<: سدینو  یند و م  ک ین ادعا را رد م    یسومبارت ا 

 ابعـادش   یا در تمـام   یکـ آمر<و   >. انباشـته اسـت    یهـود یمغز استخوان از روح     
 منابع الجرم مـا را بـه آن    یه بررس ک است   یا  جهین نت یان است؛ ا  یهودین  یسرزم
 48>.ندک یت میهدا

 
 مسـتعمرات   یهـا  نایـ بن”تـاب خـود را بـه        کسومبارت فصل چهـارم     

  . اختصاص داده است“نیامروز
ـ  در جزا  1498 در سال    اروپائیانزمانی که   از   ) جـاوه  (یر هنـد شـرق    ی

ـ هودیردنـد،   کهنسـال تجـاوز     ک یاده شـدند و بـه قلمـرو تمـدن         یپ ان بـه   ی
ـ هودی. دنـد ی بدل گرد  یشاهنگ تجارت اروپا با هند شرق     یپ  یان در تمـام   ی

  . ع داشتندیت وسکات هلند، در غرب و شرق، مشارکمستمل
 ی هنـد شـرق  یمپانکسهامداران بزرگ ان یهودیه  کشود    یگفته م 

 را در یه نقـش اصـل  کـ ، یمپانکس یه رئکم یدان یهلند بودند و ما م    
 

← 
های شدید ناشی از بحـران اقتصـادی    ، به دلیل آشوب1914 در سال وی نیز سرانجام، 

 .گیری شد کشور مجبور به کناره
48.  ibid, pp. 30, 37- 38. 
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بـه  .  نـام دارد   49)وهنکـ (وئن  کاستقرار سلطه هلند بر جاوه داشت،       

ــه تصــاویعــالوه، نگــاه ــان مســتعمرات هلنــد روشــن  کر حی ب مران
 یمپـان کان گرداننـدگان  یـ  در میهـود یوهن تنهـا  کن یه اکند  ک یم
ز حضـور   یـ  ن یمپانکره  یئت مد یان در ه  یهودی.  هلند نبود  یند شرق ه

  .شد یامل نمک بدون وجود آنان یا چ مستعمرهیداشتند و خالصه ه
  :دیافزا یسومبارت م

هنوز میزان سهم یهودیان در حیات اقتصادی هنـد پـس از سـلطه             
س یان در تأســیــهودی از نقـش  ی ولــ.بریتانیـا ناشــناخته مانـده اســت  

. میـ  داریافکا اطالع یقا و استرالیس در جنوب آفر   یانگلمستعمرات  
 ی، تمـام یلنـ کپ کیـ ژه در یـ و ن مناطق، بـه یه در اکست  ی ن یدیترد
  .ان وابسته استیهودی به یات اقتصادیح

 و  50ن نـوردون  ی بنجام 1830 و   1820 یها نوشته سومبارت، در سال    به
 یهـا  تیـ عال فیبـًا تمـام  ی رفتند و تقری جنوبیقای به آفر51سکمون مار یس

 انحصـار   52ل دوپـاس  یـ آرون و دان  . ار آنهـا بـود    کـ  یلنک پکی در   یصنعت
ـ  جوئـل مـه   . د نهنگ را به دست داشتند     یصنعت ص  ار ک صـنعت شـ    53رزی

 بـود   ییها ن الماس یدار نخست ی خر 54نفلدیلیشترمرغ را به دست داشت و ل      
ـ هودین نقـش را  یهم. آمد ی به دست می جنوبیقایه از معادن آفر ک ان در ی
ه کـ ژه در ترانسـوال     یو قا داشتند؛ به  ی جنوب آفر  یسیمستعمرات انگل ر  یسا

) 1911 سـال    یعنـ یتاب سومبارت   کدر زمان انتشار    (شود امروزه     یگفته م 
 ی در آنجـا زنـدگ     ی جنـوب  یقاین آفر ک سا یهودی هزار   50 هزار نفر از     25

 
49.  Coen, Cohn 
50.  Benjamin Norden 
51.  Simon Marx 
52.  Aaron, Daniel de Pass 
53.  Joel Myers 
54.  Lilienfeld 
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ـ ن تـاجر عمـده ا     ین بود و نخست   یز چن یا ن یدر استرال . نندک یم ن ین سـرزم  ی

 از حمل و یست اگر گفته شود بخش بزرگ یلذا، اغراق ن  . ها بودند   ورهیف  مونت
ان یـ هودی بـه دسـت      ی دوره طـوالن   یـک  یس بـرا  ی انگل ی مستعمرات ییاینقل در 

 55.بود
 

ـ هودیم  یاو نقش مسـتق   . س وبر ادامه دارد   ک ما ی انتزاع یپرداز  هینظر ان ی
ـ نـد ز یب ی محـدود مـ    یدار  هیرا در توسعه سـرما     ـ هودیزعـم او،   را، بـه ی ان ی

ـ           یگرا بودند و نم     سنت وبـر بـا    . ش رونـد  یتوانستند با تحـول زمانـه بـه پ
:  داشـتند  یر نقش مهم  ی ز یها  ان در شاخه  یهودیه  کسومبارت موافق است    

جـاد  ی مسـتعمرات، ا   ی در تصرف نظام   یگذار  هیها، سرما   دولت ین مال یتأم
ـ هودیه  کـ  اسـت    ی مـدع  یول. ی بزرگ، تجارت و صراف    یها  پالنت ان در  ی

او .  نداشـتند ی اسـت، نقـش مهمـ   یدار هیاد سـرما یه در بن  ک،  ینعتد ص یتول
 56>.اند یوار تجار بدو  نمونهیایبقا<ان یهودیسد ینو یم

ـ یها سومبارت، در پاسخ به وبر، نمونه   ـ هودیت ک از مشـار ی فراوان ان ی
 شـناخت نقـش   یاو ابتـدا بـه دشـوار   . دهد ید به دست م  یدر صنعت جد  

  :سدینو یند و مک یه م اشاری سهامیها تکان در شریهودی
داننـد کـه آقـای هـاگن      می] آلمان[برای نمونه، چند نفر از مردم       

هـا   که بیش از هـر کـس دیگـر در هیئـت مـدیره کمپـانی                57کلنی،
  اش لوی است؟ عضویت دارد، نام اصلی

ـ هودی و نـام     یابیسومبارت بر اساس اطالعات قابل دسـت       ان شـناخته   ی
 درصـد  3/13ره و یئـت مـد  ی هیا درصد اعض4/24ه کدهد    یشده نشان م  

 یهـا    مختلـف آلمـان در زمـان او، در عرصـه           یهـا  یمپـان کران عامل   یمد

 
55.  ibid, pp. 28-29. 
56.  ibid, p. lxxxiii. 
57.  Hagen of Cologne 
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، ییایمی تـا ذوب فلـز و بـرق و شـ           یع نسـاج  ی از صـنا   یگوناگون صـنعت  

 58.اند یهودی
ـ هودی یسومبارت به سـهم جـد      ـ  ا یدار  هیان در سـرما   ی االت متحـده   ی

ـ  ایهـا  ه در رسانه  کنیرغم ا  ند به ک یا اشاره م  یکآمر شـور در فهرسـت   کن ی
 :ان مندرج استیهودی از یمتر نامکونرها یلی میمولت

ون یـ لی م 201 یه اسـم  ی با سـرما   1904ه در سال    ک 59تراست ذوب فلز  
 60و،کدر تراسـت تنبـا    .  است یهودی یها  میجاد شد مخلوق گوگنها   یدالر ا 

ـ هودیره، همه یره و غی و غ62 تراست تلگراف  61تراست آسفالت،  ان نقـش  ی
  : دیافزا یسومبارت م. را دارنداول 

 عمـده بـر     طور  بهن مجتمع   یا. میمن بنگر یآهن هر   م راه یبه مجتمع عظ  
ـ وین] یهـودی [ کینامـدار بـان  مؤسسه وهن لوئب،  ک یمپانکه  یسرما ، کوری

  . استکیمت
ه از  کداند    یان م یهودی ی اصل یها انونکا را از    یفرنیالکالت  یسومبارت ا 

 آن، از قضــاوت تــا ی دولتــ مهــمیهــا  از ســمتیاریش بســیدایــآغــاز پ
تشاف طـال،   کدر دوران ا  . ان بوده است  یهودیره، در دست    ی و غ  یفرماندار

ا و قـاره اروپـا      یکـ  آمر ی شـرق  یهـا   التیا و ا  یفرنیالکان  یان واسطه م  یهودی
ن ی چـون بنجـام    یله افـراد  یوسـ   آن زمـان بـه     یات مهـم مـال    یـ عمل. بودند
لند، آلبـرت   یر رودآ  د 64ستی، آلبرت پر  )لدهایارگزار روچ ک (63دسونیداو

 
58.  ibid, pp. 112-114. 
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ـ کیه مجتمع بانکمور، سه برادر الزارد     ی در بالت  65ریدا  خـود را  یالمللـ  نی ب

 و  66رهـا یهـا، گالز    گمانیو داشـتند، سـل    کسـ یس، لندن و سانفرانس   یدر پار 
 . شد ی انجام م67ورمسرها

ا بـه دسـت     یکـ  آمر کیسـتم بـان   ینوشته سومبارت، بخـش اعظـم س       به
گمونـد  یمتعلـق بـه ز   (68ریس و آمریکـا بانک لندن، پا  او به   . ان است یهودی

متعلـق بـه    (71 کالیفرنیـا -بانـک انگلـیس  ، )70چارد اتشـول ی و ر  69نبائومیگر
 75،یونیون تراست  یمپانک 74،بانک نوادا ،  )73نهارتیگناس اشت ی و ا  72نتالیلیل

جـان  . نـد ک یره اشـاره مـ    یـ  و غ  76بانک کشاورزان و بازرگانان لوس آنجلس     
ـ نترل معادن زغـال سـنگ ا      ک 77روزنفلد . االت متحـده را بـه دسـت دارد        ی

کمپـانی  ل شـد،    ی تبد 79کمپانی خلیج هودسن  ه به   ک 78،کمپانی تجاری آالسکا  
ـ هودیره همـه بـه   یـ  و غ80تجـاری شـمال آمریکـا    ان یــهودی. ان تعلـق دارد ی

و، پنبه و   ک تجارت گندم، تنبا   -ایکاالت متحده آمر  ی مهم اقتصاد ا   یها  شاخه
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ه هـم   کـ م  ینـ کتوجـه   : دیافزا  ی م سومبارت.  را در انحصار خود دارند     -رهیغ
 ی زنـدگ  یهـود یون نفـر    یـ لی م یـک ش از   ی بـ  کوریویتنها در ن  ) 1911(نون  کا
 81.اند  نشدهیدار هی از آنان هنوز وارد چرخه سرمایاریه بسکنند ک یم

 

 
81.  ibid, pp. 39-41. 


