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  گفتار شيپ
 ين ديالکتيکييرکسي تحليل تاريخي، تبآورد بنيادين روش ما از دست يکي      
 يح و تفهيم علل به وجود آمدن و نابوديتوض يعني. است يخيسم تارياليماتر

از منظر . بشر بوده است يگ خ زندهياجتماعي در طول تار_هاي اقتصادي فورماسيون
هستند، که تمام اجتماعات   اجتماعي شکلي از جوامع_هاي اقتصادي مارکس، نظام
هاي  ن نظاميهريک از ا. گذرند و يا خواهند گذشت اند، مي ن گذشتهبشري از آ

توان گفت که  طور کلي مي به. اجتماعي، حرکت ديالکتيکي خاص خود را دارند
توليد برتر مخصوص به خود، شامل  ي ها، عالوه بر داشتن شيوه هريک از اين نظام
  .ي آينده را در خود دارندها هاي نارسي از نظام هاي پيشين و جوانه بقايايي از نظام

توليد  ي شيوه يها يگ ژهيل ويبه دل  يدار سرمايه يطبقات  ي اما فقط در جامعه      
مانند ] سوسياليسم[نده يآ  ي هاي جامعه نطفه، دهد اجازه نمي است که دارانه، سرمايه
روي همين دليل هم هست که . هاي پيشين از درون نظام ماقبل خود سر برآورد نظام

ي انقالبي که مجهز به آگاهي طبقاتي است، بر  ي تنها طبقه سوسياليسم بايد به وسيله
مبناي شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي روز آن سرزمين ساخته و پرداخته 

يي نيست که آن را گرفت  سوسياليسم ديگر نظام از پيش تعيين شده  بنابراين. گردد
ي کمون  سوسياليستي با توجه به تجربه  ي قوانين کلي جامعه. و به اجرا در آورد

اما براي اجراي آن نياز به شرايط . پاريس و انقالب اکتبر روسيه، موجود هستند
گان  تا هنگامي که استثمارشده. يي است گان هر جامعه عيني و ذهني استثمارشده

ها  دارها است که از آن قبول کردند که بايد استثمار شوند، چه کسي بهتر از سرمايه
  .بدون مزد، بيرون کشد  نيروي کار

 و» زيربنا«هاي اجتماعي، زيرساخت اقتصادي يا همان  هر يک از نظامدر       
جامعه را  يجهت حرکت ديالکتيک" ، مجموعا»روبنا«روساخت اقتصادي يا همان 

ها و  محصوالت و يا فرآورده  مناسبات ميان مردم که در جريان توليد. زنند يرقم م



آيد و در مقاطع  الها، به منظور تامين خوراک، پوشاک، و مسکن، پديد مييا کا
ناميده » ي توليد شيوه«د را روي هم رفته نشو ي توليد غالب مي زماني معيني شيوه

  .شود مي
ي آن به  دهنده هاي اقتصادي اجتماعي که طبقات تشکيل آن دسته از فورماسيون      

گيرند و مناسبات متقابل  ديگر قرار مي اروي يکروي" لحاظ منافع اقتصادي مستقيما
هاي اجتماعي موجود در ميان  کشي است، يعني نظام ها مبتني بر استثمار و بهره آن
ي نامعلوم از سوي  کمونيستي آينده  ي ي اشتراکي اوليه از يک سو و جامعه جامعه

پذير ناميده نا طبقاتي آشتي  هاي طبقاتي يا جوامع گيرند را نظام ديگر، قرار مي
  ي توليد شامل مالکيت بر ابزار و وسايل توليد ها، شيوه در اين قبيل نظام. شوند مي

گذر آن ماحصل  که از ره  توسط يک طبقه] موضوع کار مانند زمين+وسايل کار[
ي  شود و به طبقه خارج مي  گان اصلي و بالفصل جامعه کننده از دست توليد  توليد

  .گيرد حاکم تعلق مي
هاي  هاي اجتماعي و شيوه ي نظام مارکس و انگلس در آثار خويش درباره      

ها  که به آن جا، ضمن آن ما در اين .اند نگاشته يفراوان ، مطالبها ونيفورماس توليد
دهند و به عنوان تنها منبع  خواهيم پرداخت، محور اصلي بحث ما را نيز تشکيل مي

  .بردم يها بهره خواه از آن راستي آزمايي،
  

  ۱۳۹۸ آبان -  ن.سهراب
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   حرکت جامعه محرکه ينيرو
  

واره در جهت تامين  ها از زمان پيدايش تاکنون، هم انسانن حرکت ينخست      
. نمايند  توليداند که  نيازهايي مانند؛ خوراک، پوشاک و مسکن، مجبور بوده

عت دست و پنجه ها را مجبور کرده است که با طبي احتياج به بقا و ادامه حيات آن
يعني اولويت اصلي و طبيعي . نرم کنند و به منظور ادامه بقاي خود، مبارزه نمايند

خوراک، [ها از ابتداي پيدايش، تاکنون برآورده شدن نيازهاي مادي  انسان
اگر   بنابراين. کوبي بوده و خواهد بود و رواني مانند؛ رقص و پاي] پوشاک، مسکن

توانند آزادانه  هها ب يي حاصل گردد که در آن، انسان در آينده شرايطي اجتماعي
گي  آساني و ساده نيازهاي مادي و رواني خود را بدون سرکوبي و مقاومت و به

نان، مسکن، «يي بر سر  ي زمين مبارزه دست آورند، در آن صورت بر روي کره به
مسکن نان و «شوند که  ي قليلي پيدا مي وقتي عده. صورت نخواهد گرفت» آزادي
کنند، طبيعي  را در يد قدرت و ثروت خود محبوس   افراد جامعهاکثريت » و آزادي

گي بدون مبارزه شبانه روزي، وجود  گي، زنده ي زنده است که در اين شيوه
  . نخواهد داشت

واره از ابتداي تشکيل خود تاکنون و در آينده نيز، در مسير  هم  جامعه  بنابراين      
در نتيجه . بوده و خواهد بود خود، اجتماعي، اقتصادي، و سياسي تکامل ديالکتيکي

نيازهاي   ها به منظور توليد انسان ،ي زمين ، در سرتاسر کرهخ بشريتار يدر ابتدا
اما در هر . اند کرده مي  هاي گوناگون توليد ها و شيوه مادي و رواني خود به شکل

سي و جغرافياي طبيعي و انساني منطقه با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و سيا
اند،  ه کرد مي  به روشي که خاص آن منطقه بوده است، نيازهاي مادي خود را توليد

مشترک و جمعي، در جوامع اوليه بوده است   ي توليد، توليد و نخستين طريق شيوه
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تر نيازهاي غذايي خود را بدون تغيير زيادي در طبيعت، به صورت شکار و  که بيش
آوردند؛ مانند؛ ريشه،  هاي خوراکي، از طبيعت به دست مي ي گياهان و دانهگردآور

اما سير . هاي درختان جنگلي، و شکار ماهي و جانوران وحشي ساقه، برگ، و ميوه
گي ساده  شرايط عيني براي عبور از اين زنده ،و حرکت تکاملي ديالکتيکي جامعه

ها از طريق ديگري،  ا انساننواخت، و در عين حال برابر، آماده ساخت ت و يک
  .نيازهاي غذايي خود نمايند  شروع به توليد

سنگي را ] چاقوي سنگي[براي ساختن نخستين ابزار سنگي  ن،ينخست ي ها انسان      
قدر  در يک دست گرفتند و با سنگ ديگر بر روي آن کوبيدند و اين کار را آن

عنوان يک نقطه  ين عمل اکنون بها. ادامه دادند تا تبديل به يک چاقو سنگي گرديد
نقطه عطفي . شود ها به رسميت شناخته مي گي اجتماعي انسان عطف در تاريخ زنده
زيرا . گاه پيدا کردند هاي اوليه ارتقاء جاي نما به انسان هاي انسان که در آن ميمون

او که  انسان با اين کار وارد يک مرحله از تکامل اجتماعي گرديد، که عالوه بر اين
داد، خودش را  ي ساخت ابزار خود را روز به روز تکامل مي ساخت و شيوه ابزار مي

طوري که به  به. نيز تغيير داد و در مسيري قرار گرفت که تاکنون ادامه داشته و دارد
موزه تفليس گرجستان [شناسان بين ساخت چاقوي سنگي اوليه  ي باستان عقيده

مندي  افزارهاي قدرت و نرم.] يش گذاشته استتعداد زيادي از اين چاقوها به نما
ي  نتيجه. ي ديالکتيکي برقرار است مانند تلگرام، آندرويد و ويندوز، يک رابطه

  ها ناگزير به توليد يي که در آن انسان رابطه. ي اقتصادي است يي تولد رابطه چنين رابطه
ها  اقتصاديي که انساني  رابطه. گردند به منظور تامين نيازهاي مادي و رواني خود مي

ها با طبيعت که  ي انسان گي است؛ يکي رابطه گيرند، داراي دو ويژه در آن قرار مي
يي که هر انساني با انسان ديگر در  تمام نيازهاي اوست و ديگري رابطه  منشاء توليد
" که انسان ذاتا دانيم مي. کنند، است مواد غذايي از طبيعت، برقرار مي  جريان توليد

احتياج به غذا به منظور . ي حيات نيست تماعي است او به تنهايي قادر به ادامهاج
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ل و ها را ناگزير ساخت که به ساختن وساي ي حيات، انسان زنده ماندن و ادامه
پردازد و روز به روز وسايل کار خود را تغيير و تکامل دهد تا  ابزارآالت الزم به
و به کار بردن   ساختن وسايل توليد  ينبنابرا. نمايد  تري توليد محصوالت بيش

فعال   راه با نيروي کار هاي استفاده از اين وسايل، هم و مهارت  هاي فني توليد روش
در جريان . نامند مي نيروهاي مولدهي يا  هاي توليد نيرو" ، مجموعا در توليد

شود که  رار ميها روابطي برق ، بين انسان استفاده از اين نيروهاي مولده فعال در توليد
ي دخيل هستند که بدون کمک  اين محصوالت توليد مصرفو  توزيعو   توليددر 
از روابط   ها در توليد روابط انسان  بنابراين. شود غيرممکن مي  امر توليد ،ديگر از هم

و رکن . آيند به وجود مي  ي توليد شود که در پروسه مختلف و متفاوتي تشکيل مي
  .کار است ابزارو  مانند زمين، آب،  وسايل توليدبر  مالکيتاساسي آن را 

هزار سال پيش،  ۱۰حدود در ادامه پيدا کرد، تا   جامعه اين روند تکامل ديالکتيکي
در اين زمان در . ها برخي جانوران را اهلي و کشاورزي را آغاز کردند زماني که انسان

ي توليد  يکاي التين؛ شيوهنقاط مختلف کره زمين مانند؛ آسيا، اروپا، آفريقا، آمر
ي توليد مستقل، اما نه مختص به  ها عنوان شيوه آسيايي، رومي، آلماني و اسالو که به

اوليه و   ي ي توليد جامعه هاي انتقالي بين شيوه  عنوان مرحله يک منطقه خاص، به
  .کردند ظهور ] داري، فئودالي يا رعيتي برده[طبقاتي   ي جامعه

راه با تلقي درست از اوضاع حاضر،  ها هم بازنگري گذشته«انيم که اما بايد بد      
اما اين مستلزم کار پر مشقتي است : گذارد کليد درک گذشته را در اختيار ما مي

تلقي درست در واقع به ما . که اميدواريم روزي توفيق انجام آن نصيب ما شود
يابيم که شکل حرکت تاريخي را کشف کنيم و در] قانون[دهد که  امکان مي
گونه جاي خالي خود را به  لنگد و چه در کجاها کميتش مي  ي کنوني جامعه توليد

اين  تاريخي بودنهاي تاريخي اقتصاد بورژوايي و  ريشه. شکل بعدي خواهد داد
اند،  مرحله از توليد اجتماعي که بناي آن بر مقدماتي قرار دارد که اکنون از بين رفته
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الغاي ط کنوني توليد اجتماعي نيز حامل بذر نابودي و دهد که شراي نشان مي
ي نويني  الزم به جامعه شرايط تاريخيو جاي خود را در  اند تاريخي خويش

  )۴۵۶-۴۵۵ص:گروندريسه جلد يکم: کارل مارکس (».خواهند داد
رويم؛  مي  داري طبقاتي سرمايه  ي براي شناخت حال، به سراغ جامعه  بنابراين      
. است  ترين سازمان تاريخي توليد ترين و پيچيده يافته بورژوايي توسعه  ي جامعه«

اند، امکان درک  گر نوع مناسبات و جامعيت ساخت اين جامعه هايي که بيان مقوله
  ي هاي اجتماعي گذشته را که جامعه بندي ي صورت ي همه ساخت و مناسبات توليد

دهند و  ها بنا شده است نيز به ما مي نبورژوايي براساس مواد و مصالح بازمانده از آ
هاي اجتماعي که دوران  بندي کنند که برخي از بقاياي آن صورت ثابت مي
بورژوايي به حيات خود ادامه   ي شان هنوز سپري نشده است، در درون جامعه تاريخي
را در  اند معناي روشن خود هاي بالقوه توانسته دهند در حالي که برخي از توانايي مي

تشريح بدن انسان کليدي براي تشريح بدن . بورژوايي پيدا کنند  ي درون جامعه
تر را  تر در ميان انواع حيوانات پست ي تحول عالي خصوصيات بالقوه. ميمون است

اقتصاد بورژوايي هم با . توان فهميد تر مي تنها پس از شناخت تاريخي تحول عالي
اما نه به روش آن اقتصادداناني که . اين حساب کليد اقتصاد باستان و غيره است

به دنبال   هاي جامعه ي شکل گيرند و در همه هاي تاريخي را ناديده مي تفاوت
ي زمين آشنا باشد معناي خراج و  کسي که با اجاره. گردند مناسبات بورژوايي مي
  ي هجا که جامع وانگهي از آن. ها را يکي بداند اما نبايد آن. فهمد عشريه را البته مي

بورژوايي خود تنها يک شکل تضادآميز تکامل اجتماعي است، مناسبات ناشي از 
گيرم فقط به شکل پژمرده يا حتا . توان درون آن يافت مي" هاي پيشين را غالبا شکل

هاي اقتصاد بورژوايي  خالصه مقوله]. کمونته[در لباس مبدل، مانند مالکيت جماعتي
مقوالت . ي هم معتبر هستند اما به قيد احتياطهاي ديگر اجتماع شکل  ي براي همه

هاي پژمرده و مبدلي از مقوالت پيشين را  اقتصادي بورژوايي ممکن است شکل
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تکامل تاريخي به اين . ها تفاوت اساسي دارند هنوز در خود داشته باشند اما با آن
مراحل   صورت نهايي جوامع گذشته است که همه  معناست که آخرين شکل جامعه

  )۳۲:پيشين(» .اند قدماتي آن بودهم
ي توليد آسيايي چه  بينيم که شيوه هخواهيم ب نمود مارکس مي اکنون با ره      
راه . کنيم خواهيم از جوامع گذشته شناخت پيدا به هايي داشته است؟ مي گي ويژه

که   داري ي را از نظام سرمايهي که ابتدا شناخت درست و معقوالنهدرست آن است 
ترين آبادي که از بقاياي  ي زمين را درنورديده و در دور افتاده سراسر کره امروزه
امروزه هر چوپاني سوار بر . ، داشته باشيمهاي اوليه بوده است، نفوذ کرده است کمون

مند خود را  االغ و نصب يک سلول فتوالکتريک بر روي االغش، شارژ گوشي هوش
شناخت اين . فوري برقرار کندتواند ارتباط زنده و  کند و با سراسر جهان مي تامين مي
بتدا ا .دهد به قول مارکس کليد شناخت جوامع گذشته را در اختيار ما قرار مي  جامعه

  :را بشناسيم  داري سرمايه  ي به طور مختصر جامعه
کند و وي  ي آن تعلق پيدا مي به دارنده  نيروي کار«  داري سرمايه  ي در جامعه      

روست، و  جا آدم با آدم روبه اين. کند  ش مبادلهآماده است تا آن را در گرد
آزاد و برابر  از لحاظ صوريگري  ي هر مبادله ها با هم مثل رابطه ي آن رابطه
 فريبيو  نمايششود که اين آزادي و برابري قانوني  اما به زودي روشن مي. است

شود که از  و اين حقيقت هنگامي به صورت بارز خود نمايان مي. بيش نيست
کارگر آزاد فقط بخش معيني از نيروي . خارج شويمي محدود اقتصاد  دائره
تر از اين مقادير جزيي  اش در کل بيش فروشد و ظرفيت کاري اش را مي ي کار
فروشد و خود او هم در اين  دار معيني مي اش را به سرمايه ي کاري او مايه. است

ي حقيقي وي با  رابطهاما روشن است که . است فرد مستقليمعامله به ظاهر 
اي نيست که به صورت  دار، رابطه ي سرمايه يعني با طبقه  به عنوان سرمايه  سرمايه

با [شود،  جا که به شخص وي مربوط مي ، تا آن همهبا اين . خوريم ظاهر به آن بر مي
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ي  ي براي انتخاب و اعمال ارادهي ميدان گسترده] داري و رعيتي ردهالغاي نظام ب
در . شود خالصه براي نوعي آزادي ظاهري در برابر کارگر گشوده مي فردي، و
ي نيروي کار متعلق به فرد مالک، متعلق به شخص  داري، دارنده نظام برده
ي نيروي  آيد، يعني که مجموعه و ماشين کاري او به حساب مي ست خاصي

نيروي از  ۱به همين دليل برده. اش به مالک او تعلق دارد حياتي و قدرت کاري
                                                 

شود درست مانند پولي است که در نظام  مي  داري، پولي که صرف خريد برده در نظام برده – ۱
رسد و استهالک آن نيز به همان ترتيبي  به مصرف مي» ثابت  سرمايه«براي ايجاد   داري سرمايه

پولي   شود، يعني سرمايه ديده مي» ثابت  يهسرما«کاپيتاليستي در مورد استهالک   است که در توليد
ي  تدريج و در طول دورهپرداخت شده، به   د بردهاوليه که از طرف صاحب برده براي خري

پولي اوليه   ، سرمايه داري دانيم در نظام سرمايه که مي چنان. گردد مستهلک مي  گي فعال برده زنده
رسد که به  مي  به مصرف خريد نيروي کار شود، يکي دار به دو قسمت تقسيم مي شخص سرمايه

قسمت ديگر . شود ناميده مي» متغير  سرمايه«شود که  صورت دستمزد به کارگران پرداخت مي
آالت، موادخام  ترين است، صرف خريد ساختمان، ماشين پولي اوليه که از نظر مقدار بيش  سرمايه

، »ثابت  سرمايه«يک جزء از اين . ام داردن» ثابت  سرمايه«رسد که اين قسمت  اوليه، به مصرف مي
جا  باره و يک رود، تمامي ارزش خود را يک کاال به کار مي  يي که در توليد يعني موادخام اوليه
که به ساختمان و » ثابت  سرمايه«اما جزء ديگر از . سازد شده منتقل مي  به کاالي توليد

يعني . دهد ي انتقال مي ا به کاالهاي توليدآالت تعلق گرفته است، به تدريج ارزش خود ر ماشين
، يک  گي کامل، در هر دور از توليد کاال، تا به هنگامي فرسوده  برداري و توليد از روز شروع بهره

اين انتقال تدريجي . گردد ي منتقل مي آالت، به کاالهاي توليد جزء از ارزش ساختمان و ماشين
، در اصطالح اقتصاد سياسي ]سال ۱۰" مثال[ان به کاال در طول زم» ثابت  سرمايه«ارزش 

دار يک قسمت از سود حاصل از استثمار  واره شخص سرمايه هم. شود ناميده مي» استهالک«
ي پولي که از بانک  يعني بهره پول خودش و بهره[هاي بانکي بابت بهره] ارزش اضافي[کارگران 

و اين همان ترتيبي . گيرد در نظر مي ي پولي خود  و استهالک اصل سرمايه.] دريافت کرده است
پولي . دارد رسانده است معمول مي  است که صاحب برده در مورد پولي که به مصرف خريد برده

وجه معادل و نظير  گردد، به هيچ يعني برده مي  داري صرف خريد نيروي کار که در نظام برده
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همِ همين طور ) سرواژ(در نظام رعيتي . کاري خويش تلقي يک نفس آزاد را ندارد
است و رعيت جزيي از مالکيت ارضي، از لوازم زمين است، درست مانند گاو نري 

ي نيروي کار، فقط ماشين  داري، دارنده در نظام برده. براي شخم يا خرمن کوبي
. ارد؛ يا ارزشي هست اما متعلق به غيراي براي کار کردن است که ارزشي د زنده
کليت ظرفيت کاري کارگر آزاد از نظر خود وي به ) داري در نظام سرمايه(ولي
ي فاعلي خود را بر آن اعمال  ست که وي قوه ي دارايي او و از عناصري منزله
  )۴۶۰-۴۵۹:پيشين(».کند کند و با صرف آن زندگي مي مي

گردد و  در مالکيت داشت از او خلع يد مي" ه قبالچه ک کارگر هر آن  بنابراين      
يي  گردد و همانند کارگران ميدان کار، با بقچه مي» آزاد»  دارها به اصطالح سرمايه

] مالک پول[انتظار کسي  در دست که لباس کار و لقمه ناني در آن است، چشم
 يرد، تا خرد و او را به کار گ عنوان يک کاال به او را به  است که نيروي کار

چه به  تر از آن ارزشي بيش را که  اين کاالي نيروي کار ]دار سرمايه[او  وسيله بدين
ارزش اضافي حاصل دارد را تصاحب کند، تا مالک  دهند، عنوان دستمزد به او مي

يعني کار روزانه که حاصل و . گردد شود، از کاراضافيي که بهاي آن پرداخت نمي

                                                                                                                 
» متغير  سرمايه«رسد، يعني معادل  يم  به مصرف خريد نيروي کار  داري پولي که در نظام سرمايه

به عبارت ديگر، . شود است و به همان ترتيب مستهلک مي» ثابت  سرمايه«که نظير  نيست، بل
يي است که  پولي اوليه  شود، درست مانند سرمايه مي  يي که صرف خريد برده پولي اوليه  سرمايه

هم به همان ترتيب انجام و استهالک آن . گردد آالت مي صرف خريد ساختمان و ماشين
در نظام " مثال. گردد به تدريج مستهلک مي  گي برده ي فعال زنده يعني در طول دوره. گيرد مي
) ي استثمار او در کار توليد(ي خود به طور مستقيم  داري آتني، منافعي که مالک برده از برده برده

بهره و استهالک " آورد، صرفا ست ميبه د) به ديگران  اجاره دادن برده(و چه به طور غيرمستقيم 
يعني درست به همان ترتيبي که . کند که به مصرف خريد آن برده رسانيده است پولي تلقي مي

 .     کند ي ثابت خود عمل مي دار امروزي در مورد سرمايه سرمايه
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است  دستمزدکند معادل  مي  توليد ارزشکه  الزمکار . حامل دو نوع کار است
نيست و رايگان  هيچي کند و معادل مي  توليد ارزش اضافيکه  کار اضافيو 
  .دار تعلق دارد و به سرمايه است
گان و مالکان ابزار و وسايل  دارنده، يجوامع بشر يدر روند تکامل ديالکتيک      
ثروت، . به قدرت و ثروت، دست يافتندتدريج  به]  در ابتدا زمين و آب[  توليد
نخستين چيزي که به تصرف غاصبان در   بنابراين. ساز عيني قدرت است زمينه
 ]زمين و آب[  توليد وسايلکه  ، بلکارهاي  آيد نه محصوالت و فرآورده مي
در مالکيت يا کنترل   توليد در چنين شرايطي و در چنين جوامعي که وسايل. است

به استفاده از اين   ي افراد جامعه اشد؛ امرارمعاش بقيهيي ب خصوصي عده
  ي طبقاتي به وجود آمده، در نتيجه در جامعه. کند گي پيدا مي ، وابسته توليد وسايل

  و ديگري که اکثريت افراد جامعه  توليد گان وسايل دو گروه اصلي يکي دارنده
شان  ن هر دو گروه امرارمعاشاکنو. کنند ظهور پيدا مي  توليد داران وسايل هستند، نه
به شرطي اجازه   توليد مالکان وسايل. گي پيدا کرده است وابسته  توليد به وسايل

ها، تضمين و چيزي  دهند که امرارمعاش آن خود را مي  توليد استفاده از وسايل
گان  با دارنده  توليد داران وسايل در نتيجه نه. شان بيايد اضافه بر آن هم گيرش

داران  در چنين شرايطي نه. رسند توليد به توافقي نانوشته و استثمارگرانه مي وسايل
خود را در بهترين حالت به دوقسمت مساوي تبديل  ۲کار روزانه  توليد وسايل

                                                 
اني که به ها از ابتدا تاکنون، يعني از زم انسان: روزانه و اوقات فراغت کار الزمديالکتيک  – ۲

ها را  ها، اجبار به زيستن، آن کرد تا زمان معاصر که اکثريت انسان گي مي زنده» گله«صورت 
مرحله به مرحله   ]نيروهاي مولده[ي جامعه  هاي توليد کند، نيروي مي کار مزديمجبور به انجام 

اوقات » يي گله«ها نسبت به دوران  رسد که انسان جا مي رشد کرده و اين رشد و تکامل تا به آن
نسبت بين ساعات کار الزم روزانه و ساعات فراغت روزانه، در طول . تري دارند فراغت بيش
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صف طوري که نصف مدت کار روزانه در جهت امرارمعاش خود و ن کنند، به مي
کار   توليد او، او، با وسايل و انباشت ثروت دار ديگر را در جهت امرارمعاش سرمايه

واره اکثريت جامعه از طريق کار بدون  که در جوامع طبقاتي، هم نتيجه اين. کنند مي
را تامين   يي قليلي از افراد جامعه گي و ثروت عده زنده) کاراضافي(درآمد 
ي اصلي  هاي اجتماعي که در آن دو طبقه ي فرماسيون در کليه  بنابراين. نمايند مي
مواد غذايي،   هايي در هنگام توليد گردد، وضعيت فوق با تفاوت مشخص مي  هجامع
ي  ي توليد يعني شيوه در نتيجه شيوه .ي جوامع بشري حاکميت داشته است در کليه
چه  :هاي مختلف گذشته و حال گي کردن مردم به منظور امرارمعاش در زمان زنده
گونه  کردند؟ چه گونه توزيع مي هکردند؟ چ مي  گونه توليد کردند؟ چه مي  توليد

                                                                                                                 
ي تکامل انسان اجتماعي را مشخص  ي و نيز درجه تاريخ، مقياس و مالک تکامل نيروهاي توليد

دن بر تمام تاريخ بشر، در کوشش او براي کاستن از ساعات کار الزم روزانه و افزو. سازد مي
هرچه در روند .] کند تر مي کار اضافي را بيش  داري سرمايه.[شود اوقات فراغت روزانه خالصه مي

آييم، اين کسر يعني نسبت ساعات کار الزم روزانه به اوقات فراغت روزانه،  تاريخ جلوتر مي
فر به ص  داري ي توليد سرمايه تر شده است و در آينده در صورت نبود شيوه و کوچک  کوچک
گي انسان است و او را  ي زنده زيرا کار الزم، الزمه. خواهد شد شود، اما صفر نه تر مي نزديک
 وجود عدم صورت در. ساز است ساز است، اما کار اضافي سرمايه کار الزم انسان. سازد مي
 تردک قول به[،روزانه کار الزم از ساعت چند دادن اختصاص با انسان ، داري سرمايه توليد ي شيوه

 بقيه و سازد برآورده را خود احتياجات تمام تواند مي،  توليد به] ساعت ۴ فقط فرهنگ هالکويي
 راسل اما پيشنهاد برتراند .نمايد سپري خود ي نشکفته استعدادهاي تکامل و رشد براي را زمان

 in praise of(  تنبلي ستايش در عنوان با در کتابي ] در چارچوب سرمايه[انگليسي  فيلسوف

idlness( باشد فراهم هر نفر براي روزانه ]الزم[کار  ساعت چهار اگر دهد مي که دارد؛ توضيح 
 پر براي سرگرمي صنعت و شود مي فراهم خالقه کار و تفريح و سرگرمي براي فراغت اوقات
 .کند مي توليد کار ها، انسان از ديگري ي دسته براي ديگر خالي ساعت چهار کردن
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شدند؟ و غيره را شامل  مي) کاراضافي(گونه استثمار  کردند؟ و چه مصرف مي
  :نويسد مي  کارل مارکس در جلد سوم سرمايه. شود مي

اي که بدان وسيله کاراضافي که براي آن پرداختي  شکل اقتصادي ويژه«      
ي رابطه بين  کننده شود، تعيين کشيده ميگان مستقيم بيرون  کننده شود از توليد نمي
  طور بالفصل از خود توليد باشد، چون اين رابطه به بران مي روايان و فرمان فرمان

هميشه اين . گذارد کننده بر آن اثر مي شود و به مثابه يک عنصر تعيين ناشي مي
که  گان مستقيم است کننده با توليد  ي مستقيم بين صاحبان شرايط توليد رابطه

. ي تمامي ساخت اجتماعي را عريان ساخته است رازدروني و بنيادي سرپوشيده
واره با مرحله معيني در تکامل  بر هم روا و فرمان شکل رابطه بين فرمان" طبيعتا
اين امر مانع آن . ي آن منطبق بوده است هاي کار، نيروي اجتماعي توليد روش

هاي  بندي ها و درجه به صورتسان  نخواهد شد که يک زيربناي اقتصادي يک
سان  يک  نهايت متفاوتي خود را نشان دهد، اگر چه شرايط اصلي آن در  همه بي
    )۸۰۱:کاپيتال جلدسوم:کارل مارکس(».است
هاي اجتماعي  در نوشته مارکس مسئله اساسي براي شناخت ماهيت دروني نظام      
به   زيرا در مصرف نيروي کار . ي توليد، عبارت است از وجود نيروي کار يا شيوه
يي استثمار  است که کاراضافي که عامل اصلي و ريشه  توليد ي مالکان وسايل وسيله

با مالکان   ي نيروي کار وقتي که رابطه. گردد انسان از انسان است، مشخص مي
و مصرف نيز به تبعيت از   هايي مانند توزيع،  مبادله مشخص شد، مقوله  توليد وسايل
هاي اجتماعي طبقاتي،  در تمام فرماسيون  بنابراين. ۳گردد وشن و مشخص ميآن ر

                                                 
کنند که به آنان  گي مقداري غذا دريافت مي يا بنده، و کارگر مزدبگير همهبرده، سرف «- ۳

فاتحي ] از طرف ديگر. [ي حيات دهند دهد به عنوان برده، بنده و کارگر مزدبگير ادامه امکان مي
ها، يا مالکي که با  دهد، يا کارمندي که با ماليات گي خود ادامه مي نيز که با خراج به زنده
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در فئوداليسم؛ فئودال و " مثال. استثمار انسان به دست انسان وجود داشته و دارد
است و رعيت يا ) زمين و آب(  توليد فئودال مالک وسايل. رعيت يا سرف داريم

کند که عالوه بر  ستفاده مياي فئودال ا اجاره] نسق[سرف به شرطي از زمين 
، و ماليات )دو رعيت، يک فئودال(به نسبت دو به يک " پرداخت ساالنه اجاره مثال

 فئودال بيگاري استثمار انسان  بنابراين. هم انجام دهد) کاراضافي( بيگاريجنسي، 
  .است تيرع از انسان

بخش تقسيم  هم کار روزانه به دو  داري در سرمايهم، يطور که نوشت همان      
مير کارگران، يا همان دستمزد است،  خور و نه که برابر معاش به کارالزم: شود مي

. دهد را به  توليد دار اجازه استفاده از وسايل گيرد که سرمايه به شرطي انجام مي
است که کارگران بدون دريافت هرگونه عوضي به  کاراضافيبخش ديگر 

 انجام کاراضافي استثمار انسان. دهند مي دار انجام صورت رايگان براي سرمايه
  طبقاتي يا در هر توليد  در تمام جوامع. دار است به دست انسان سرمايه کارگر

هاي آسيايي و يا مانند پرو قسمتي از کار  در جماعات يا کمونته" اجتماعي مثال
گان  کننده به مصرف توليد" گان، کار الزم است که محصول آن مستقيما کننده توليد

رسد و قسمت ديگر، کار اضافي است يعني کاري که  شان مي هاي و خانواده
ضبط ]  رئيس قبيله[  محصول آن براي مصارف عمومي اجتماع از طرف مظهر جامعه

گان  کننده هاي توليد اگر حواشي توزيع محصوالت يا فرآورده  بنابراين. شود مي
کنيم  هاي اجتماعي مشاهده مي ونرا ناديده بگيريم، در تمام فرماسي  اصلي جامعه

کار (رسد  به مصرف مي  کننده ي توسط خود توليد که قسمتي از محصوالت توليد

                                                                                                                 
  کنند، همه گي مي اش گذران زنده ، يا راهبي که با صدقات، يا کشيشي که با عشريهي زمين اجاره

اما اين سهم براساس قوانيني غير از قوانين حاکم بر . کنند سهمي از توليد اجتماعي را دريافت مي
 )۱۱: جلد يکم  گروندريسه:مارکس(».گردد تعيين مي] بنده و کارگر مزدبگير[سهم برده 
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   . آيد بالعوض به تملک ديگران در مي) کار اضافي(و قسمت ديگر ) الزم
تر آن را مورد بررسي خواهيم داد،  خصوصيت شيوه توليد آسيايي که پايين

است، بدون برتري يکي بر ديگري ] گي بنده[يگي و نوکر بردهمخلوطي از 
خصوصيت شيوه توليد . طبقاتي هستند  ي ي انتقالي به جامعه زيرا در مرحله

گي  يا بنده نوکرياست، خصوصيت شيوه توليد فئودالي،  گي بردهداري،  برده
به نوکرهايم دستور «گويد  اکبرخان سنجابي در خاطرات خود مي فئودال علي[است،

  داري و خصوصيت شيوه توليد سرمايه] »فالن رعيت را به چوب گيرنددادم که 
هاي اجتماعي،  در مجموع ما در تمام فرماسيون. است مزدورييا  مزدبگيري

. انسان از انسان را داريم] گي، مزدبگيري گي، بنده برده[اقتصادي سه طريق استثمار 
ي توليد فئودالي  ر شيوهشود، و د ميعريان داري استثمار  ي توليد برده در شيوه
 از است که استثمار  داري ي توليد سرمايه اما در شيوه. گردد مي عريان نيمه استثمار
که خود بايد آن را آشکار نمايند تا .[شود مي پنهان  ي کارگر ي طبقه ديده
ي توليد  جا بايد بگوييم که شيوه در اين...]. روي شود هر آن کس که در او  سيه

هاي طبقاتي بوده است،  اوليه و جامعه  ي انتقالي بين جوامع رحلهآسيايي که م
کشورهاي آسيايي تا اواخر قرن نوزده ميالدي هم پايدار   توانسته است در برخي از

اين اشکال استثمار، تنها و تنها در يک نظام اجتماعي انسان محور، که بديل . بماند
  .درون داري است، از بين مي ي توليد سرمايه شيوه
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  ي توليد آسيايي شيوهن يمخالف
  

نه تنها  ،ي توليد آسيايي ، در مخالفت با شيوه۱۹۳۱در  کار تيجنا استالين      
، ۱۹۲۸را مجبور کرد برخالف تحليل خود در سال  ]ونال سوميانترناس[ کمينترن
ول ي توليد فئودالي به جاي آن، را قب ي توليد آسيايي را انکار، و وجود شيوه شيوه

ي ماترياليسم ديالکتيک و  درباره«که خود هم در کتابي تحت عنوان  نمايد، بل
 خواست زيرا که مي. ي توليد آسيايي مبادرت ورزيد به انکار وجود شيوه» تاريخي

اش را در  کذايي» ضد امپرياليستي«ناسيوناليسم روس و مبارزه  ،يقدرت استبداد
گرا ماترياليسم تاريخي  استالين ذهن. يدتوجيه نما» سوسياليسم در يک کشور«قالب 

هاي  دانيم شيوه اما مي .گزين ماترياليسم تاريخي ديالکتيکي کرد خطي خود را جاي
که در کنار هم و در مناطق  توليد را نبايد به صورت خطي در نظر گرفت، بل

گوناگون کره زمين با فواصل زماني متفاوت و با سير و حرکت متفاوت در تکامل 
واره  ها هم ي پديده ديالکتيک ماترياليستي همهچون طبق قانون . اند تاريخ بوده مادي

تکرار " از منظر ديالکتيک هيچ چيزي دوبار عينا. در حال حرکت و تغيير هستند
. پذيرد يي را نمي هيچ چيزي خطي  حرکت ديالکتيکي جامعهيعني . نخواهد شد

ي توليد آسيايي، کار  با شيوه   برداشت خطي از ماترياليسم تاريخي و مخالفت
اش مانند حزب توده و احزاب برادرش در سراسر جهان بود،  استالين و دارودسته

کارل . ندکرد که اين اباطيل استاليني را ژاژخايانه نشخوار، و تبليغ و ترويج مي
  :نويسد مي) ۱۹۸۸-۱۸۹۶(آگوست ويتفوگل

» مارکس درباره چين و هند«ه نام ب ريازانوفاي که  به دنبال مقاله ۱۹۲۵در «      
ي توليد  آسيايي و شيوه  ي هاي مارکس را در زمينه جامعه نويسد و در آن نظريه مي

هايي  باره بحث مند اتحاد شوروي در اين کند، در ميان محافل عالقه آسيايي طرح مي
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الملل کمونيست  نمودهاي بين حتا ره ،۱۹۲۸ي که در ي گونه شود، به شروع مي
ي توليد آسيايي در  تنظيم شده بود از شيوه بوخاريني  که به وسيله] نترنکمي[

دنباله بحث را ادامه  ۴وارگا. آيد مستعمرات سخن به ميان مي مستعمرات و نيمه
يي را  يافته گي به موضوع تقاضاي يک بررسي سازمان دهد و براي رسيده مي
گراد براي تحقيق و  در لنين ۱۹۳۱سرانجام در فوريه . نمايد ي اين مسئله مي درباره

هاي  جمعي، کنفرانسي با شرکت مورخين و آکادميسين نظر دسته بحث و تبادل
  :رسد کنفرانس به نتايج زير مي. گردد اتحاد شوروي تشکيل مي

ي  جاي طبقه به  functional bureaucracyروکراسي کارگزارانه ووجود يک ب. ۱
  .شود حاکم غيرقابل قبول تلقي مي

  .شود عبير آسيايي بوروکراتيک اشرافيت چين مردود شناخته ميت. ۲
ي توليد آسيايي به فعاليت انترناسيوناليستي در  ي شيوه شود که نظريه پذيرفته مي. ۳

  )۴۰۱:استبداد شرقي:ويتفوگل آوگوست کارل(».مستعمرات زيان رسانده است مستعمرات و نيمه

خص است که استالين نگران به خطر افتادن مش" ي سوم کامال در گزينه  بنابراين      
تاريخ، منجر به   ادامه سياست ضدامپرياليستي خود در چين است که هرچند تا اين

اما استالين حزب  .ي بورژوايي چيانکاچيک شد ها توسط طبقه کشتار کمونيست
کمونيست چين را مجبور کرد که به زير چتر بورژوازي برود، که چنين هم شد و 

  .کمونيست انقالبي قرباني شدند  آن  همه
ها به قول خودشان ديالکتيکي  يي ها و توده مائويست[ران استالين دا طرف      
هنوز هم با توجه به اسناد و مدارک فراوان، بر خطي بودن ماترياليسم ] ؟!انديشند مي

که  و براي اين. ورزند تاريخي بدون توجه به ديالکتيک حرکت جامعه، اصرار مي

                                                 
ي توليد  گونه اظهار نظري در مورد شيوه رگا تا زماني که استالين زنده بود حق هيچيوجين وا - ۴

 .نويسد اما بعد از مرگ استالين خروشچف به او به اجازه داد که به. آسيايي نداشت
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گويند استالين هم مانند لنين  مالي و سفيد نمايند، مي ه سياه استالين را ماستچهر
ها نشان از فرهنگ  گويي اين نوع گزافه !!!ي توليد آسيايي بوده است موافق شيوه

  .رفرميستي حاکم بر اين دو جريان دارد
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  ييايتوليد آس ي در مورد شيوه يجابينظر ا
  

دو تن از اشخاصي که در اين زمينه از منظري ايجابي، مطالبي اه دگيبه د      
  : افکنيم اند، نظري مي نگاشته

هاي بين  نويس مارکس در دسـت«: نويسد گر افغان مي اکرم عثمان پژوهش      
هفت شـکل مختلف تصرف زمين و حکومت يعني  ،۱۸۵۹و  ۱۸۵۵ هاي سـال
: اند کند که عبارت يستي را تشـريح ميتوليدي در جوامع ماقبل سـوسـيال ي رابطه
ي توليد  ، شيوه۵ي توليد باسـتاني ي توليد آسـيايي، شيوه توليدي اوليه، شيوه ي شيوه
ي توليد  ي توليد فئودالي و شيوه ي توليد ژرمني، شيوه داري، شيوه برده

ظام ن براي تحول تاريخ از  در اين زمان به نظر او چهار مسـير مختلف. داري سـرمايه
صورت يا شـکلي از تقسـيم  ي ابتدايي وجود دارد که هر کدام نماينده اشـتراکي

  :اند از اين چهار صورت عبارت. کار اجتماعي اسـت
  .نظام آسـيايي. ۱
  نظام رومي. ۲
  .نظام آلماني. ۳
  )۸۸: ۱۳۵۸.ن. م:مترجم:داري هاي ماقبل سـرمايه فرماسـيون:کارل مارکس(  .نظام اسـالوي. ۴

هاي اجتماعي در آن اسـت که يکي از  تمايز اسـاسي و پر اهميت ميان اين نظام      
در برابر تغيير، تحول و تکامل تاريخي مقاومت ] ي توليد آسيايي شيوه[ها  آن

                                                 
ي  داري يا شيوه ي توليد برده ي توليد باستاني همان شيوه شيوه. کند جا اکرم عثمان اشتباه مي در اين – ۵
گيرد و  گان انجام مي است، که در آن کار در سراسر جهان به دست برده] نظام کالسيک[د کالسيک تولي
 .پردازند مي  بافي يا جنگ و يا کارهاي ديگر به غير از توليد داران در تن آسايي به فلسفه برده
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: اريک هابسـام(.اند هاي ديگر موافق و مسـاعد تطور و تکامل که نظام حال آن کند مي
   )۹۷ - ۸۶: ۱۳۴۸تهران :جهان نو  ي مجله
ي  گاه شيوه در واقع مارکس و انگلس در توالي تحول جوامع انسـاني، جاي      

در . اند عنوان يک فرماسـيون مشـخص تاريخي معين کرده توليد آسـيايي را به
داري،  داري، فئودالي و سرمايه نظام اشـتراکي اوليه، آسـيايي، برده حقيقت

ها، درگيري و جدال مداومي  ديناميسـم تحرک و اسـباب توسـعه و تکامل آن
اي به  خيزد و هر فرماسـيون را از پله شـان بر مي اسـت که از عناصر سـاختاري

ها هرگز  کشـد؛ اما هر يک از اين فرماسـيون ديگر باال مي ي پله
ي  دسـت و خالص نيسـتند چه در ديالکتيک طبيعت، ما پروسـه يک ي پروسـه
  .دسـت سـراغ نداريم يک
ها  ي توليد انسان ي تئوري تکامل شيوه گونه که آورديم نخسـتين پله مانپس ه      
مالکيت جمعي «هايش  اشـتراکي اوليه اسـت که از مختصات کموني توليد  شيوه
يعني [ .باشـد گاني در توليد و مصرف مي بر زمين و مشـارکت همه» زاد طبيعت

ي ابتدايي و  در مرحلهتقسيم کار . اي است نخستين شکل مالکيت، مالکيت قبيله
نيروهاي  ي در اين مرحله توسـعه]ها شکل گرفته است طوري که در خانواده به

گي داشـت که به آن تعلق  به گروهي بسـته" توليدي و تجديد حيات افراد کامال
داشـتند و در خود گروه نيز مقام هرکس قبل از هر چيز به روابط خوني مابين اعضاي 

در اين مرحله انسـان )۱۳۵۸: توليد آسـيايي ءشـيوه: ريس گودليهمو(. گروه مربوط بود
پندارد که به هيچ وجه نتيجه  پنداشـته مي قبيله مالکيت بر زمين را مالکيت طبيعي و پيش

در چنين . و مطابقت و ماحصل کارش نبوده و از قبل موجود و مفروض بوده اسـت
پيوند دارد و انسـان وابسـته به ش مطابقت و  وضعي کار آزاد با شـرايط عيني تحقق

زمينه کار، محيط  گي عضوي با کمون قبيله مالک ملکي اسـت که از قديم در يگانه
به بيان ديگر در اين دوره  .هايش مرتبط بوده اسـت اندام ي زاد و ولد و ادامه
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ا مناسـبت انسـان با زمين، مناسـبتي بدوي بود، که بر بنيادش تمام افراد قبيله، خود ر
کردند و خود را توليد و تجديد توليد  مالک اجتماعي زمين تصور مي" جمعا
ش،  نمودند و به قول مارکس در صورت پيوند کار آزاد با شـرايط عيني تحقق مي

: کارل مارکس(.کارگر موجوديت عيني دارد که مسـتقل از کارش مي باشـد
اب اگر زمين از آن اجتماع به اين حسـ)۴۲: ۱۳۵۸:داري هاي ماقبل سـرمايه فرماسـيون

هاي  باشـند، اما اگر زمين متعلق به خانواده باشـد همگنانش در واقع شـرکايش مي
کنند؛ و فرد در هر دو حال، نه  زيسـتي مي منفرد و جدا جدا باشـد ديگران با او هم

مالک و عضوي از اعضاي اجتماع اسـت که  ي که به مثابه به عنوان کارگر، بل
نخسـتين شـرط يا نخسـتين ضرورت اين   بنابراين. باشـد نيز مي شـاغل کاري

ترين شـکل مالکيت زمين، ظهور يک اجتماع انسـاني اسـت که از تحول  ابتدايي
 )۴۴: ۱۳۵۸:داري هاي ماقبل سـرمايه فرماسـيون: کارل مارکس(.آيد خودي بيرون مي خود به

نخستين شـرط  ي به منزله) طبيعيعمومي  ي پيکره(ي ي در نتيجه اجتماع قبيله      
آن، چه تا هنوز  ي کند، نه به عنوان نتيجه مالکيت اشـتراکي و موقتي زمين جلوه مي

ي  چندان که بايد در خاک ريشـه نکرده و ناگزير اسـت براي امرار معاش و تغذيه
از اين سـبب . کوچد واره در آمد و شـد و از جايي به جايي به هايش هم خود و دام

گي و بقاي قبايل  نشـيني نخستين شـرط و شـکل ناگزير تأمين زنده ـباني و کوچش
ي دير تطور که اشـاره رفت، اين شـکل مناسـبات معيش نخسـتين اسـت، اما همان

نشـيني تحت شـرايط مختلف اقليمي،  گزيني يا آبادي پايد و روند سـکني نمي
رسمي شـکل  خوني و هم اني، همزب هم ي جغرافيايي، معاشي و مشـترکاتي از گونه

 .گيرد مي

گي، عملي و روند جوشـش قبايل اسـت  پس نخسـتين شـرط تملک عيني زنده      
 در» کمون دخترها«شـود و  که منجر به تجديد توليد و تجسـم مادي اجتماع مي

مارکس در   .دهند جماعات آزاد روسـتايي را تشـکيل مي» کمون مادرها«وحدت با 
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در جماعت زراعي : دهد اين پروسـه را چنين توضيح مي» سـاسـوليچ«به ي ي نامه
در اين جماعات . تر اسـت ي در قياس با جماعات اوليه گسـيلده پيوند کار طايفه

که  خانه و حياط و ديگر متعلقات آن، ملک خصوص دهقانان اسـت و زمين با اين
اله مورد هنوز ملک جمعي اسـت براي کشـت در ادوار يک يا چند سـ

جماعت «. گيرد و اين، با کشـت جوامع بدوي مباينت دارد خصوصي قرار مي  اسـتفاده
دهد و در مسـير  بندي اجتماعي را تشـکيل مي ترين شـکل صورت جا تازه همه» زراعي

بندي اجتماعي اوليه به  انتقالي صورتي  تکامل جوامع اروپاي غربي، مرحله
ها و  ا، در عصر ماقبل اسـتعماري در آسـيا نزد افغانباشـد که م بندي ثانوي مي صورت

چنين در هند در کنار جماعات روسـتايي، جماعاتي  هم  .خوريم ديگران به آن بر مي
 .حالت جمعي خود را حفظ کرده اسـت ها زراعت هنوز شـوند که در آن نيز ديده مي

 )۲۸ـ  ۲۷: شـيوه توليد آسـيايي:هيئت تحرير(
بندي  انتقالي صورت ي امل اروپاي غربي جماعات روسـتايي مرحلهدر مسـير تک      

که شـرايط مسـاعد  مراد اين. رسـاند بندي ثانوي مي اجتماعي اوليه را به صورت
دگرگوني و تحول در اروپاي غربي به سـهولت اسـباب انحالل جماعات روسـتايي 

گي شـکل  ادي بردهرا فراهم کرد و متعاقب آن، رفته رفته نظام اجتماعي ـ اقتص
گرفت؛ اما در آسـيا نظر به علل و عواملي که شـرح خواهد شـد سـير 

شـود و در بعضي جاها سـه يا چهار  راه مي جماعات روسـتايي با کندي هم ي تجزيه
از همين سـبب مارکس و انگلس با توجه به اسـباب رکود . پايد هزار سـال مي

ي  هايي از امريکاي التين مقوله  بخش جماعات روسـتايي در آسـيا، افريقا و
را به  گيرند و آن ي اصطالحي عام به کار مي را به مثابه توليد آسـيايي  ي شـيوه

هاي مهم تاريخ تکامل جوامع انسـاني مشـخص  اي از پله عنوان پله
شـرقي  ي شـايان ذکر اسـت که جماعات روسـتايي در اروپا نيز ريشـه .سـازند مي

چنين بايد  هم .اند ه پاي کوچ متوالي اقوام آسـيايي به اروپا، پديدار شـدهدارند و پا ب
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خاطر نشـان کرد که روند تحول جوامع کشـاورزي اروپاي غربي و روسـيه به اعتبار 
اند و مارکس به  شـان نيز با هم متفاوت بوده قانون پويش و رکود و موقع ژئوفيزيک

نظام   نظام اشـتراکي اوليه از ي تجزيه  ي نهسـاني، در صور چهارگا خاطر همين ناهم
  . برد نيز نام مي  اسـالوي

ي توليد آسـيايي به مدارج معين تکامل برخي از  ي ما نسـبت دادن شـيوه به عقيده      
تواند  انتقالي از کمون اوليه به جوامع طبقاتي، چيز ديگري نمي ي جز مرحله مردمان، به
ي بشـري در مناطق مختلف جهان تحت تأثير عوامل  ليهپروسـه تکامل جوامع او. باشـد

در بسـياري از جوامع، . دروني و بيروني، به اشـکال مختلف تبارز نموده اسـت
انتقالي از جوامع بدون طبقات به طبقاتي کوتاه و در برخي مانند آسيا که تا  ي مرحله

رازا، عامل وجود و همين د. قرن نوزده ميالدي هم دوام آورده، طوالني بوده اسـت
ِ  شـيوه توليد آسـيايي در چهار چوب يک فرماسـيون مسـتقل اجتماعي ـ  ي توهم

  .اقتصادي بوده اسـت

  ي يعني جامعه. اوليه اسـت  ي يي از جامعه  ي توليد آسـيايي شـکل ويژه شـيوه      
ت يي را در نظر بگيريد که دچار تغييرات کمي شده ولي هنوز وارد تغييرا اوليه

توليد آسـيايي  ي شـيوه. طبقاتي  اوليه و جوامع  ي رابط بين جامعه. کيفي نشده است
هاي  هاي نظام است که از دل و درون آن، نطفه  هاي خاصي از توليد معاش شـکل
که  تغيير و دگرگوني نه از درون کمون، بل. گي و فئودالي در خود نهفته دارد برده

ها بر کمون ديگر، به اين منوال زماني که  از کمون از بيرون، بر مبناي پيروزي يکي
" پردازند و اسـيران جنگي را که قبال گان مي اعضاي کمون حاکم به اسـتثمار برده

 ها نيز شـکلي از گمارند، کمون کشـتند به کار توليدي استثمارگرانه مي مي
وم عين کنند و مناسـبات ميان کمون حاکم و محک جمعي را اختيار ميداري  برده

و اسـتثمار شـونده   تواند در بين طبقات اسـتثمارکننده همان مناسـباتي اسـت که مي
برقرار شـود و دولت نيز در چنين حالتي به مثابه ماشـيني در دسـت اعضاي کمون 
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حامي و مدافع  ي هاي محکوم به مثابه حاکم به خاطر سـرکوب اعضاي کمون
   .نمايد داري عرض وجود مي برده

خاطر تبيين  نمايد که مارکس و انگلس تا آخر عمرشـان به چنين مي  بنابراين      
» توليد آسـيايي ي شـيوه«را با  داري در آسـيا که آن هاي جوامع ماقبل سـرمايه گي ويژه

مالکيت ارضي در آسـيا را با مالکيت جمعي و از آن  ي شـکل عمده اند مشـخص کرده
و نظرات مابعدشـان مبتني بر  .اند ولتي ترسـيم کردهتر به مالکيت سـلطاني و د پس

هاي خصوصي به معني صور فرعي مالکيت بر زمين اسـت که  داري کشـف انواع زمين
هاي  هاي سـياسـت، اداره، حاکميت از نظر مضمون و محتواي دروني خود، در گسـتره

ر و قدرت که هيچ مشـروعيتي جز اعمال قه دهند متمرکز و مسـتبد را بازتاب مي
از همين جاسـت که روندهاي دموکراتيزه کردن اکثر اين کشـورها با موانعي . ندارند

رفت اجتماعي که با مدرنيسم و مدرنيته  هاي غربي پيش شـود و الگو تاريخي مقابل مي
خواني نشـان  شـود، در تقابل با ظرف و مظروف جوامع آسـيايي نا هم توجيه مي

  . دهند مي
بافت خاص اسـت که اسـاس آن را » توليد آسـيايي ي شـيوه«ز عنوان منظور مارکس ا

) مالکانه و غيره ي پادشـاهي متمرکز، بيگاري، بهره(هاي ديگر  بايد جداگانه در سـاخته
جا  هاي آن يکي باشـد و يا در آن که اين بافت با سـاخت گيري کرد، بدون اين پي

ها جلب  تر به اين عنوان نگلس را بيشچه که مارکس و ا معتقديم، آن. تقسـيم شـود
ظهور دولت و اسـتثمار طبقاتي پس از  ي کرد اين بود که با اين عنوان، يک پروسـه مي
شـد، در حدي که مارکس و انگلس اين  اشـتراکي اوليه نشـان داده مي ي جامعه

مرتبط  عظيم ياري پروسـه را با تحقق کارهاي بزرگ به خصوص کارهاي آب
اسـتبداد شـود و کليد  اين پروسـه مختص بعضي از جوامع آسـيايي ميکنند،  مي

اين روند به عدم گسـترش مالکيت فردي و تجارت . دهد دسـت مي را به شـرقي
 .گردد کااليي، سـرانجام بر يک توقف نسـبي اين جوامع و عدم تحول شـان منجر مي

)http://www.kotiposti.net/msaleha/nai_5/sh1/sh1_p_3.html(  

http://www.kotiposti.net/msaleha/nai_5/sh1/sh1_p_3.html
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طبقاتي   ي اوليه به جامعه  ي ي ابتدايي گذار از جامعه که به مرحله آرش رستمي بدون اينو اما       
توليد آسيايي مالکيت به معناي غربي آن ]  شيوه[در وجه «: نويسد يي داشته باشد، مي اشاره
مالکيت به . وجود نداشته است) بر زمين(عني به صورت مالکيت خصوصي ي

صورت مالکيت کمونيته يا مالکيت اشتراکي است و اين دولت است که خود را 
کرده  مالک اراضي و تمام مصنوعاتي که کمونيته به صورت بسيار محدود توليد مي

آب و هوا،  دهد که به علت شرايط جغرافيايي و انگلس توضيح مي. داند مي
ياري بايد مصنوعي انجام شود و فقط حکومت مرکزي است که قدرت به  آب

  .ياري را براي روستاييان دارد بعهده گرفتن اين آ
گي روستايي به اين شکل است که  در شرايط اقليمي و جغرافيايي شرقي زنده      

ميشه هر دهکده در واقع يک کمونيته يا جمهوري جداگانه است و انگار که ه
مرزها به ندرت تغيير . وجود داشته است و در لواي يک حکومت ساده زيسته است

کند يا  مهم نيست که چه کسي حکومت مي) ها کمونيته(ها  يافته، و براي آن
  .ماند تغيير باقي مي چنان بي هم حکومت به دست چه کسي است، اقتصاد داخلي

گي  کشاورزي خرد و صنايع خانوادهمبناي وسيع شيوه توليد در آسيا با وحدت       
  گي گي باعث پراکنده شوند و اين خودکفايي و خودبسنده تامين و تشکيل مي

کار در اين . شد ها و حل شدن جامعه به صورت ذرات جدا و پراکنده مي کمونيته
  » .گي يا کار دسته جمعي است هاي جدا و پراکنده به صورت کار خانواده کمونيته

اول مالکيت اشتراکي : جمعي مبتني بر دو چيز است بود که کار دستهمارکس معتقد «
قدر  گي بي چون و چراي فرد به قبيله، تا اين حد که فرد آن بر ابزار توليد و دوم وابسته

. کند زنبور خود را از پيوند با کندو رها مي شود که از بند ناف قبيله خود جدا مي
بخش اعظم اين   اين صورت است که ها به محصول توليدشده در اين کمونيته
و استفاده  شود و نه به عنوان کاال توليد مي  محصوالت براي مصرف خود کمونيته

گيرد، که مقداري از توليد  از بقيه محصول فقط از طريق دولت صورت مي کااليي
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کند و بقيه افراد که مسئول ماليات و مامور  را به عنوان بهره مالکانه تصاحب مي
  .کنند گي مي ه زندهديگر دولت هستند به هزينه کل کمونيت کارهاي

قبيله . در جوامع مذکور رابطه فرد با مالکيت مبتني برعضو يک قبيله بودن است      
بر زمين، اگر قبيله مغلوب قبيله ديگر شود و زير سلطه " است که مالکيت دارد و عمدتا

 صورت دارايي قبيله فاتح به عنوانفاتحان در آيد فرد به جاي دارايي خود، خودش به 
توليد   دهد که شکل که نشان مي اين نکته بسيار مهمي است چون. آيد ، در ميبرده

مالکيت خصوصي در  به عنوان شيوه توليد مبتني بر  داري آسيايي در برابر تعرض برده
 گي پيشاپيش از ولي حقيقت اين است که نوعي از برده .کند جريان است، مقاومت مي

جايي که شخص  از آن. هاي آسيايي بوده است گي داخلي اين کمونيته مشخصه زنده
آن است، در واقع خودش مال و برده چيزي  ]دار نسق[ مالک زمين نيست و فقط دارنده

اين بدان معناست که کشاورزي . است که متعلق به کمونيته و عامل وحدت آن است
گي هيچ يک مناسب آن نيستند که کار را به  راه با صنايع خانه گي هم محدود خانواده

 ] شيوه[در وجه. صورت اجتماعي در آورند و نيروي کار مولد اجتماعي پديد آورند
واري به صورت عمومي در جريان است و کاربردش فقط و  رابطه برده  توليد آسيايي

واره استثمار  ت يک اندامفقط در خود کمونيته است و حاکم هم آن را به صور
  .کند مي

: دهد گونه شرح مي مارکس اين رابطه را در شيوه توليد آسيايي اين      
هاي شکل گرفته طبيعي در جوامع بدوي به مرور زمان به شکل مختلف و  کمونيته

هاي آزاد و مالکيت  خرده مالکيت: کنند از دومسير مختلف تکامل پيدا مي
ها و لردها و کار  ربابها به ظهور ا ، شيوه کشت و زرع مستقل خانوادهارضي
ديگري يک سازمان متحد کار که اشتراکي بودنش انجامد و  ها مي سرف

کند که اين دو  بندي مي مارکس چنين جمع. يابد مي در يک وحدت تجسم
در اين  تر دموکراتيکيا  تر استبداديشاخه اصلي بر اين مبنا است که شکلي 
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هاي  تر يعني آن کمونيته تبداديواضح است که شکل اس. آيد ها پديد مي کمونيته
که مبتني بر سازمان متحد کار است و به تجسم يافتن وحدت کمونيته در قالب 

شيوه توليد جا ما عنوان  در اين. انجامد رژيم استبدادي به شکل شرقي مي
منظور مارکس از شيوه توليد . گيريم را براي شکل استبدادي در نظر مي  آسيايي

هاي  که در زمينه هاي شکل گرفته طبيعي است ل کلي کمونيتهآسيايي اشاره به شک
تاريخي مختلف مسيرهاي متفاوتي براي پيشرفت و توسعه در پيش گرفته است که 

  .لکيت اشتراکي بدوي آغاز شده استاز ما
تر حالت تيپولوژيک دارد و به اين معنا نيست که اين  شيوه توليد آسيايي بيش      

براي   مارکس. که اروپا هم از اين نردبان باال رفته است لصرفا خاص آسيا است ب
تر يا  هاي طبيعي شکلي استبدادي تر شدن اين بحث که چرا کمونيته روشن

گيرند از عوامل جغرافيايي، آب و هوا، اوضاع مادي مثل  تر به خود مي دموکراتيک
ا ساير قبايل هاي تاريخي مانند مهاجرت و ارتباط ب خاک، خصلت قبيله، تاثير جنبش

مارکس   اين اشارات مارکس خود بهترين جواب است براي کساني که. کند اشاره مي
  .کنند داشت خطي از حرکت تاريخ ميرا متهم به ديدگاه جبرگرايانه يا بر

هاي اشتراکي در حالت جنيني است، يعني هنوز  حاکميت در سيستم کمونيته      
به مرحله گذار نوعي ديوان ساالري است  طبقه حاکمي شکل نگرفته يا صرفا بسته

. نکته کليدي بحث مالکيت ارضي است. تواند به شکل طبقه حاکم درآيد که مي
العنان است، زيرا خصلت ويژه شيوه توليد آسيايي  تمام اراضي متعلق به حاکم مطلق

که تداوم موجوديت اين شکل  هاي روستايي نيست، بل وجود شکل کمونيته" صرفا
ن است که وحدت اشتراکي در وجود يک قدرت برتر تجسم يافته است، پس از آ

گان جدا ساخته  ها نشسته و خود را از توليدکننده قدرتي که برفراز اين کمونيته
يي از افراد مسلح و نهادهاي خاصي براي اخذ  است و با تشکيل هيات جداگانه

ل مازاد پرداخت شکل اين اخذ محصو. محصوالت مازاد برآنان برتري يافته است
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ستان است که با شيوه  اين همان مسئله معروف خراج. بهره مالکانه يا خراج است
دولت خراج را نه از خود فرد توليدکننده و نه از برده يا . توليد آسيايي منطبق است

  .ستاند گان مي ونيته توليدکنندهکه از کل کم سرف بل
کند که هزاران سال  ي يادآوري ميهاي روستاي انگلس با اشاره به کمونيته      

هاي شرقي  استبداد شرقي و حکومت متغير اقوام بدوي قادر نبود اين کمونيته
را از بين ببرد يا به آن آسيبي وارد کند در حالي که واردات کاالهاي اروپايي 

  ».نه با اعمال قوه قهريه" ها کرد و اساسا شروع به محو کردن آن
  )http://militaant.com/?p=9037: آرش رستمی(
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  ي توليد آسيايي مارکس و انگلس و شيوه
  

کار و  خواند و از راه توان ادعاي سوسياليست بودن داشت، و مارکس را نه نمي      
کار  بهبرداري و  مارکس خواندن نه به معناي کپي. اطالع بود ي تحليل او بي شيوه

کار بردن  که به معناي به کارها و نظرات او در شرايط امروز، بل بردن مکانيکي، راه
ي نگرش و شيوه تبيين او از مسائل اقتصادي، سياسي،  تفکر ديالکتيکي و نحوه

کرد مدعيان سوسياليست مارکس  در عمل. اجتماعي و غيره، مورد نظر است
. آيد مي جاي انترناسيوناليسم، بيرون نه م بهخوانده، چيزي جزء گذاشتن ناسيوناليس نه

کنيم که مبتال به بسياري از عوارض  گي مي طبقاتي زنده  ي ما در جامعه
هايي هستند از  دانشي است، که خود معلول هاي فرهنگي و بي گي مانده عقب
هاي اجتماعي گذشته که نسل به نسل، همانند يک عامل ژنتيکي ارثي، بدون  نظام
دانشي از همان دوران کودکي  اين بي. د بدانيم، به ارث به ما رسيده استکه خو اين
و   هاي مغز ما کاشته تدريج، از طريق خانه، کوچه، و مدرسه، در درون سلول به

مغز ما در ابتدا مانند . ها، کار آساني نيست اند، که جدايي و برکندن از آن انباشته
ن کودکي و نوجواني، ليوان پر از تدريج طي دورا يک ليواني خالي است که به

براي ايجاد تحول . شود گي امروزي مي خور براي زنده هارزش و به درد ن مطالب بي
ريزيم و به جاي آن علم و  و دگرگوني، بايد محتواي ليوان را خالي و به دور به

دانشي تا بدان حد است که بسياري نه تنها  اين بي. گي روز قرار دهيم زنده
که حتا ضرورت دانستن و آموختن را هم درک  ، بل»دانند مي نه«ند که دان مي نه
کنند و اعالم  هاي خود حفاظت مي »دانند مي نه«کنند و با چنگ و دندان از  مي نه
دانند که شخصي  مي در صورتي که نه» !دانيم چيز را مي  ما خود همه«دارند که  مي

گي مسائل و مشکالتي را  الکتيک زندهداند، زيرا دي چيز را به  وجود ندارد که  همه
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اين نوع فرهنگ  اگر. ايد کرده گذارد، که تاکنون آن را تجربه نه پيش روي شما مي
شود  شد، مي ادعا مشاهده مي موختن، فقط در حد افراد و عناصري بييا دانستن و نه نه

احزابي که  ها و ها، سازمان بينيم افراد، گروه اما هنگامي که مي. آن را ناديده گرفت
دانشي  طور سيستماتيک و ناآگاهانه بر طبل بي خوانند، به خود را مدعي مي

تر  کوبند و با دانش و علم روز فاصله فراوان دارند، چه بايد گفت؟ اين بيش مي
گان چاپ و نشر  ميليوني، تعداد شماره ۸۰  ي ناشي از اين است که در يک جامعه

ي داستان را خود مفصل  بقيه. ه استجلد سقوط کرد ۱۰۰۰کتاب به زير يک 
  .بگذريم !خوان به

ي اوليه  طبقه بي  ي هاي توليد، از جامعه ي شيوه جا دريافتيم که همه تا اين      
طوري که اجتماعات اشتراکي اوليه در نقاط مختلف کره  اند به سرچشمه گرفته

طبيعي،  زمين با توجه به شرايط، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، جغرافيايي و
اند، که بايد مد نظر گرفته  ي توليد امرار معاش با هم داشته هايي از منظر شيوه اختالف
هاي کوچک يا همان تغييرات کمي هستند که در روند تکاملي  زيرا اين تفاوت. شوند

تري  هاي بزرگ خود به تدريج منجر به تغييرات کيفي شده و به پيدايش تفاوت
قدر با هم متفاوت  ها آن هاي توليد مولود آن ا ديگر شيوهطوري که ب انجامد، به مي
  .شوند ي خود، گنجنانده نمي ي واحد با گذشته شوند، که تحت يک مقوله مي

ي توليد آسيايي در  دو سال پيش از مرگ مارکس، شيوه«:سدينو يس ميمور      
اتي جلوه طبق  هاي هاي ابتدايي به جامعه چون شکل آغازين گذار جامعه ديد وي هم

گذار  لاين شک. ترين شکل گذار در جريان تاريخ است کند که شايد حتا رايج مي
  )ي توليد آسيايي شيوه:موريس گودليه(».هاي کشاورزي وابسته بود به وجود بغرنج کمونته
  : کند گونه معرفي مي اشتراکي اوليه را اين  ي کارل مارکس جامعه

پردازم که در ميان  به شکل طبيعي جوشيده ميو سرانجام به کار اشتراکي که «      
نظام ... شود  ي تاريخ خود هستند يافت مي تمامي ملل متمدني که در آستانه
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بر آن استوار است مانع از آن است که کار يک فرد به کار   اشتراکي که اين توليد
شود  خصوصي و محصول او به محصولي خصوصي بدل شود؛ در عوض سبب مي

ي اجتماعي پديدار  ي عضو سازواره واسطه چون کارکرد بي که کار فردي
  )۱۳۹۴:۲۷۷:کوين آندرسون() MECW 29,275(»شود
بوده  ۶ي بدون طبقه ي اوليه ها، بدون استثناء، جامعه يعني نخستين مجتمع انسان      
" فاز ديگر عموما  بنابراين. گاه متوقف نخواهد شد هيچ   تکامل ديالکتيکي جامعه. است

طبقاتي قرار   ي ي اوليه و جامعه بدون طبقه  ي جوامعي است که بين جامعه" نه حتماو 
گر افغان به نقل از مارکس،  طور که نوشتيم دکتر اکرم عثمان پژوهش همان. گيرند مي

هاي اقتصادي، اجتماعي؛ از نظام اشتراکي  چهار مسير مختلف براي پيدايش فرماسيون
  :اند از دارد که عبارت اوليه بيان مي

  . نظام اسالوي. ۴، ]ژرمني[نظام آلماني. ۳نظام رومي، . ۲نظام آسيايي، . ۱
سه مسير » جوامع پيرامونيمارکس درباب «اندرسون در کتاب . ب اما کوين      
طبقه  بي  ي رومي، و آسيايي را به عنوان جوامع انتقالي از جامعه_، يونانيژرمني

يابيم که  در مي" جا، قطعا در نتيجه ما در اين. برد طبقاتي نام مي  ي اوليه به جامعه
طبقه اوليه و  بي  ي ي توليد آسيايي، يک فرماسيون انتقالي بين جامعه شيوه
  .  طبقاتي بعدي بوده است  هاي جامعه

ي توليد  آوريم که نحوه انتقال شيوه جا نقل قولي از مارکس مي در اين      
در روم باستان پلبين و پاتريسين داريم، بدين . کند داري را بيان مي رومي، به برده

دار و کارگر  دار، فئودال و رعيت، و سرمايه معني که خبري از برده و برده
به " ، تلويحا سرمايههاي گوناگون جلد يکم  در بخش« :نويسد مارکس مي:نيست

                                                 
  http://omid572016.blogspot.com/2016/02/18_11.html:جا مشاهده کنيد اوليه را در اين ي جامعه بقاياي - ٦

https://www.youtube.com/watch?v=H4W9OshcTFM 

http://omid572016.blogspot.com/2016/02/18_11.html
https://www.youtube.com/watch?v=H4W9OshcTFM


۲۹ 

" ن اساساآنا. رو شدند روم باستان با آن روبه ۷هاي ام که پلبين کرده سرنوشتي اشاره
در جريان . کردند کشت مي" ي خود را شخصا دهقانان آزاد بودند، هرکدام قطعه
و   همين حرکت که آنان را از وسايل توليد. تاريخ روم از آنان سلب  مالکيت شد

که در ايجاد  شان جدا کرد، در تشکيل نه تنها  مالکيت بزرگ ارضي بل معاش
ه اين ترتيب، يک صبح قشنگ، از يک ب. هاي بزرگ پولي نيز نقش داشت سرمايه
خود، و در سوي ديگر مالکان   چيز جز نيروي کار  هاي آزاد و فاقد همه سو انسان

. تمامي ثروت کسب شده و آماده براي استثمار کارشان، روياروي هم قرار گرفتند

                                                 
هاي چهارم و پنجم پيش  سده(ي دهقان خُرد روم باستان  توده )Plebeians ياPlebs( :پلبين - ۷

قطعات زمين ها مالک  آن .كردند براي حقوق خود مبارزه مي) اشراف(ها  كه با پاتريسين) از ميالد
. به طورکامل محروم بودند اجتماعي از هرگونه حقوق و نيز. ددنبسيار کوچک و نامرغوب بو

، زندپردا  بهخود را  يها قرضتوانستند  نميبودند و به موقع  قروضهايي که م از پلبين اي عده
داري وجود نداشت اما  ي توليد برده يعني شيوه. شدند گي گرفته مي هها به برد توسط پاتريسين

کردند اما طبقه اصلي را تشکيل  کار مي ها پاتريسينگان هم حضور داشتند و در مزارع  برده
به اقليت ممتاز، ) patrician( : پاتريسين. بودند و پلبين  پاتريسيني اصلي  دو طبقه .دادند نمي

ها، قطعات  هريک از آنشود که  گان مقامات دولتي روم باستان گفته مي اعيان و اشراف و دارنده
گان خويش را  هها بهترين اراضي همساي در ضمن آن. زيادي زمين مرغوب در اختيار خود داشت

کار مشغول بودند ولي تعداد گان به  ها، برده در مزارع مربوط به پاتريسين. کردند نيز تصرف مي
هايي تشکيل شده بودند که در پرتو داشتن قدرت اقتصادي  ها از خانواده پاتريسين. ها زياد نبود آن

بين اين دو . ها را به چنگ آورده و قدرت سياسي هم در اختيار داشتند و نظامي، بهترين زمين
ها بر عليه  پيش از ميالد پلبين ۴۹۳در . پيوسته مبارزه درگير بود) و پلبين پاتريسين(طبقه

منِنيوس آگريپا كنسول روم . ها قيام كرده، اسلحه گرفته و به كوه زدند امتيازات پاتريسين
ها خطاب كرد كه چرا وظايف خود و  به آن) ي مقام اول در سلسله مراتب حكومت دارنده(

نبرند و  ي معده پي ه وظيفهكنند و مثال زد كه اگر اعضاي بدن ب ها را درك نمي وظايف پاتريسين
 !!افتد گاه تمام بدن از كار مي براي آن كار نكنند آن
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الناسي  که به عوام چه اتفاقي افتاد؟ پرولترهاي روم، نه به کارگران مزدبگير، بل
طل و باطل تبديل شدند که بيش از کساني که در جنوب اياالت متحد عا

چه در مقابل  بردند؛ و آن شوند در فقر مطلق به سر مي ناميده مي سفيدهاي فقير
داري  برده] ي توليد شيوه[که  بل  داري ي توليد سرمايه ها گشوده شده، نه شيوه آن
  )۳۸۶: مارکس در باب جوامع پيراموني:کوين اندرسون(».بود

هايى که تا کنون  تاريخ کليه جامعه«: نوشتند» مانيفست«مارکس و انگلس در       
جا که جوامع طبقاتي داراي دو  از آن» .وجود داشته تاريخ مبارزه طبقاتى است

تواند اصل بودن مبارزه  دار است، هيچ انسان آگاهي، نمي ي اصلي دارا و نه طبقه
کند که راه رسيدن به  اين نکته را ثابت مي  طبقاتي، مبارزه. طبقاتي را انکار نمايد

هاي طبقاتي در  درک درست و عيني از تکامل مادي تاريخ جامعه، بررسيدن تقابل
دانيم که نه  اما ما مي. هاي اقتصادي اجتماعي تاکنوني است ي فرماسيون کليه

ريخي  ي مشخص تا ي توليد آسيايي را مانند يک پروژه مارکس و نه انگلس شيوه
ها در مسير مطالعات خود  آن. اند جانبه، قرار نداده مورد مطالعه و بررسي همه

هاي جوامع غير غربي  گي داري، و ويژه هاي ماقبل سرمايه خاطر شناخت فرماسيون به
هاي  بندي است که مارکس در آن مقدمه، شکل» درآمدي بر نقد اقتصاد سياسي«در 

ها  داري، و فئودالي و تحول و تکامل آن سيايي، بردهي توليد آ هاي اوليه، شيوه جماعت
» نقد اقتصاد سياسي«گفتار  بيان کالسيک مارکس در پيشيعني . کند بندي مي را فرمول

هاي توليد آسيايي، باستاني، فئودالي، و  توان شيوه به اختصار مي«: اين چنين است
بايد » .برشمرد  صادي جامعهبندي اقت هاي متوالي شکل بورژوازي نوين را به مثابه دوره

هاي  هاي توليد مختص نظام توجه داشت که فهرست مارکس فقط شامل شيوه
هاي توليد اشتراکي اوليه و کمونيستي را شامل  ناپذير است و شيوه اجتماعي آشتي

در )  ۱۳۹۷: ۱۳-۱۲:ي توليد آسيايي افول و ظهور شيوه:دون. استفن پ( ».شود نمي
چنان در کانون توجه مارکس  آن  داري جوامع ماقبل سرمايهي  ، مطالعه۱۸۵۰ي دهه
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شود  به مارکس يادآور مي ۱۸۵۳ژوئن  ۶ي مورخ  و انگلس بود که انگلس در نامه
هاي ماقبل  گيري جامعه ي شکل که براي فهم تاريخ شرق و گشودن گره نحوه

. کند از ميداند و يادگيري آن را آغ ، خواندن زبان فارسي را الزم مي داري سرمايه
شروع به فراگيري زبان روسي کرد که در  ۱۸۶۹مارکس در سال بدين ترتيب 

به  ۱۸۷۰ي  ها ذهن او را در دهه گويد مسائل روس فسکي مي مکاتبه با ميخائيل
ي تکامل اقتصادي روسيه  که درباره من براي اين«: شدت به خود مشغول داشته است

هاي زيادي مدارک رسمي و  تم و سالآگاهانه قضاوت کنم، زبان روسي ياد گرف
: کوين اندرسون(».هاي ديگري را که به اين موضوع مربوط بودند، خواندم کتاب

او آموخت تا روسيه را بشناسد و انگلس نيز زبان  )۳۸۳:مارکس درباب جوامع پيراموني
ها  آن. فارسي را آموخت تا ايران و امپراتوري ايران و به طورکلي شرق را بشناسد

گي برخي کشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريکاي التين را در  مانده يد عقبکل
و نبود مالکيت خصوصي بر زمين در شرق را رمز و . ي توليد آسيايي يافتند شيوه

  . راز اين کليد دانستند
مالکيت   شدن دار عهده با  آسيايي  توليد  ي  در شيوه ۸دولت که  گويد  مي مارکس      

بر زمين  خصوصي  مالکيت  رشد  مانع  زمين،  از  استفاده   نهايي شکل يا کنترل  
آيد؛ يکي  به بار مي نتيجه  دو  آن  از  و  کند  مي متوقف  را  رشد  اين  و  گردد  مي

                                                 
انگلس پس از بررسي شماري از جوامع پيشاباسواد و فاقد دولت که توسط مورگان تحليل  – ۸

دهد که دولت يک نهاد  هاي اوليه، نشان مي ها و ژرمني ها، رومي ها، يوناني شده بود، مانند ايرويي
جوامعي بوده است که . دولت هميشه وجود نداشته است  بنابراين«جديد و گذراست،  انساني

 )MECW26,272(» اند ي دولت و اقتدار دولتي نداشته شدند و هيچ نظري درباره بدون دولت اداره مي
طور که دولت فقط در  همان. است  هايش فقط رويش ناهنجار جامعه دولت در تمامي شکل«

يي برسد که  به سطح توسعه  شود، هنگامي که جامعه ي اجتماعي ظاهر مي توسعه ي معيني از مرحله
 )۳۵۵:۱۳۹۴:کوين اندرسون:مارکس(»شود تاکنون نرسيده نيز ناپديد مي
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کار  طرز  و  فرهنگ  در   مذهب مخصوص  اهميت  ديگري  و  ۹استبداد شرقي
  .ها بوده است رونده در آن شرقي که مانع از حرکت تکاملي پيش هاي  جامعه

 سرشت  طبقات مسلط در  و  جتماعي  ا ساختار  واقعيت،  اين  به  توجه   با      
هايي است که  جامعه متفاوت با ساختارهاي آسيايي، بسيار ي توليد هاي با شيوه جامعه

  يي پايه ي  شالوده بر  ديگران  کار  از  و  اند  زمين مالک  آن  در  طبقات مسلط
  .جستند مي سود  از دولت  مستقل  استثمارگرانه،

 ۱۸۵۰ي  ي توليد آسيايي براي نخستين بار در دهه مفهوم شيوه«:سدينو ياستفن م      
مارکس و انگلس جوامع مبتني بر مفهوم ... توسط مارکس و انگلس مطرح شد 

ت ماهي. هاي اشتراکي کشاورزي تعريف کردند ي توليد آسيايي را نظام شيوه
به تکامل " ديگر، ضرورتا ها از يک خودکفاي اين جوامع اشتراکي و جدايي آن

و (نوعي دولت استبدادي منجر شد که کارکردهاي آن کنترل نيروهاي طبيعي 
" تقريبا  ي ، و دفاع از منافع جامعه)ياري هاي آب بارزترين مثال آن ابداع نظام

  )  ۱۳۹۷: ۱۲۴: ي توليد آسيايي و ظهور شيوه افول:دون. استفن پ( »...شد اشتراکي را شامل مي

ي توليد آسيايي و يا در واقع  اما شروع به کار مارکس و انگلس در مورد شيوه      
عنوان  او به. شود زماني است که مارکس خبرنگار مي  داري جوامع ماقبل سرمايه

 ۲۰۰اژ آمريکا با تير تريبون نيويورک ديليي روزنامه  يکي از خبرنگاران عمده
ترين شغل  طوالني[، ۱۸۶۲تا  ۱۸۵۱هزار نسخه در روز، به مدت بيش از يک دهه از 

اين مقاالت که از طريق دريا به . کرد کاري مي ، با آنان هم]مارکس گي زنده
تر محتواي جلدهاي  برد، بخش بيش روز زمان مي ۱۵شد، و  نيويورک منتقل مي

را شامل ) MECW(نگلس دوازدهم تا هفدهم مجموعه آثار مارکس و ا
                                                 

ست که ا  کند که ايران، تنها کشوري خود به اين موضوع اشاره مي» ي تاريخ فلسفه«هگل در  - ۹
 .ر استآزاد و مختا) شخص شاه(در آن تنها يک تن
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تر  ها، بيش مطالب اين مقاله. صفحه است ۵۰۰شوند که هر مجلد آن بيش از  مي
در مورد بريتانيا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، اتريش و ساير کشورهاي اروپاي غربي 

ي هندوستان، چين، روسيه و ساير جوامع غير غربي در  اما درباره. آن زمان است
در يک سال اول ) ۱۳۹۴:۳۱:کوين اندرسون.(گاشته شده استها نيز مقاالتي ن آن
يافت، توسط انگلس نگارش و با نام مارکس،  ، تمامي مقاالتي که نشر مي۱۸۵۱

ي مقاالت کار خود مارکس بود که تالش تحقيقاتي و  اما بقيه. شد منتشر مي
از " هاي گوناگون علنا کرد و در فرصت ها مي گيري را صرف آن فکري چشم

  .باليد ها به خود مي ت آنباب
به کشورهاي عمده مانند فرانسه، " در دو سال نخست، مقاالت مارکس منحصرا      

، کشمکش روسيه و ترکيه در ۱۸۵۳اما در سال . آلمان، اتريش و بريتانيا متمرکز بود
ناميده » مسئله شرق«ي شرقي، اين موضوع را که در آن زمان  بالکان و مديترانه

مارکس نيز در مقاالت خود به . هاي اروپايي قرار داد صف مقدم سياستشد، در  مي
طور خصوصي فقدان دانش خود را  کرد، اما به ي مسئله شرق اشاره مي اهميت فزاينده

چنين  ۱۸۵۳مارس  ۱۰يي به انگلس در  مارکس در نامه. کرد از اين جستارمايه تاييد مي
ي  فيايي است، و در نتيجه خارج از حيطهنظامي و جغرا" اما اين مسئله عمدتا«: نوشت
بدل شده چيزي ] عثماني[ها  چه به امپراتوري ترک آن. پس تو بايد انجامش بدهي. من

انداز  توانم چشم مي ، نه بنابراين. دهم توانم به ي آن نمي است که هيچ سرنخي درباره
التش در اما مارکس با نگارش مقا )MECW39,288( )۳۳:پيشين( ».عامي ارائه دهم
؛ او در مقاالت ۱۰ي هند به سرعت شروع به ترميم اين شکاف کرد تريبون درباره

                                                 
به دستور مستقيم استالين  ۱۹۳۱ريازانف محقق برجسته آثار مارکس و انگلس که در سال  – ۱۰

هاي  اگر چه در سال: نويسد اعدام شد در مورد مارکس مي ۱۹۳۸گير و زنداني و در سال  دست
اش را براي آفرينش فکري فشرده و مستقل از دست داده بود، با  مارکس توانايي ۱۸۸۱-۱۸۸۲
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ي هند، جاوه، ترکيه و  ها عنوان درباره هايي با ده که شامل يادداشت ۱۸۵۳سال 
   .شد، نوشت روسيه مي

که در » داري سوثرلند و برده دوشس_ابرهاي مالي_انتخابات«ي  مارکس در مقاله
هاي  گي اسکاتلندي ر يافت، به نظام طايفهاانتش ۱۸۵۳فوريه  ۸تريبون  نيويورک ديلي

پرداخت، و اين نظام   داري باستاني و قلع و قمع آن توسط کشاورزي سرمايه
  :ي اشتراکي روسيه دانست مشابه با دهکده" پيشامدرن را کامال

يگر به خودمختار و از سوي د" ، از يک سو کامال ، رئيس قبيله"مرد بزرگ"«      
در قدرت خويش " عنوان پدر کل خانواده، کامال ي قرابت نسبي خويش به واسطه

اند، زميني که توسط  يي که طايفه و خانواده در آن استقرار يافته ناحيه. محدود است
مانند روسيه به کمونته تعلق دارد، نه به " شود، دقيقا ي دهقانان اشغال مي کمونته

در . ي يادشده  مالکيت مشترک خانواده است يب، ناحيهبه اين ترت. دهقانان منفرد
اين نظام جايي براي مالکيت خصوصي به معناي مدرن اين واژه وجود ندارد، به 

توان وجود اجتماعي اعضاي طايفه را با وجود اجتماعي افرادي  همان اندازه که نمي
توان  ترتيب، ميبه اين . ... کنند گي مي مدرن ما زنده  ي مقايسه کرد که در جامعه

ي نظامي سازمان يافته، و  يي نيست که به شيوه ديد که طايفه چيزي بيش از خانواده
ها محدود  که براساس قانون تعريف شود بنا به سنت همانند خانواده بيش از آن

رغم  هاي رده، به اما زمين در  مالکيت خانواده است که درون آن تفاوت. گردد مي
  )۸۸:پيشين( .يي آسياي باستاني حاکم است هاي خانواده کمونته قرابت نسبي، در تمامي

                                                                                                                 
مدتي از وقت خود را  ۱۸۸۱او در سال . هرگز توانايي براي تحقيق را از دست نداد  همه اين

. کرد بندي مي شناسي کرد و فصل به فصل آن را جمع ي زمين يي درباره صرف يک کتاب پايه
خط بسيار  صفحه با آن دست ۹۸در . يي از اثر مورگان را دريافت کرد نسخه ۱۸۷۸مارکس در 

بندي مفصلي از  جمع) ي چاپي بود صفحه ۲/۲د که هر برگ از صفحات او معادل بايد بداني(ريز 
 )۱۳۹۴:۴۲۶:کوين اندرسون. (کرد يي کار مي خورده با چنين شيوه مارکس سال. اثر مورگان کرد
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)MECW 11,488 (هايي از  نشانه ۱۸۵۳ژوئن  ۲يي طوالني به انگلس در  مارکس در نامه
» فرانسوا برنيه«او نقل قول مفصلي از . دهد ي هندوستان به دست مي مطالعاتش درباره

گيرد  آورد و نتيجه مي غول در هند ميي سازمان نظامي و اجتماعي امپراتوري م درباره
او ترکيه، ايران و هندوستان [هاي شرق  برنيه به درستي معتقد است که تمامي جلوه«که 

ي مشترکي دارند، يعني نبود مالکيت خصوصي بر زمين، اين  پايه] کند را ذکر مي
  ) MECW 39,333,34( )۳۴:پيشين( ».کليدي است واقعي، حتا براي بهشت شرقي

ژوئن  ۲۵ي جوامع غيرغربي در  ي مارکس درباره اما نخستين کار برجسته      
مارکس در آن مقاله با اشاره به . تريبون انتشار يافت در نيويورک ديلي ،۱۸۵۳

: گيرد تجاوزات متعدد توسط استعمارگران از جمله انگليس به هندوستان، نتيجه مي
" ا بر هندوستان وارد کرد اساساماند که فالکتي که بريتاني اما شکي باقي نمي«

تر  هايي است که هندوستان پيش نهايت شديدتر از تمامي مصيبت متفاوت و بي
نويسد که برخالف فاتحان پيشين که به  مارکس مي)  MECW 12,126(».کشيده بود

» سطح ظاهري آن«بار از  شدند، انگلستان براي نخستين سرعت جذب تمدن هند مي
 MECW( ».هندي را درهم شکسته بود  ي کل چارچوب جامعه«زيرا تر رفته بود  پايين

ترين ايام در  از ديرينه«پيش از استيالي بريتانيا، کل ساختار اجتماعي هند ) 12,126
  )۳۶:پيشين(» .عهد باستان بدون تغيير باقي مانده بود

شين بخار با کارکرد ما«" بريتانيا اقتصاد و ساختار اجتماعي سنتي هند را عمدتا      
که صنعت سنتي نساجي را کنار گذاشت و » انگليسي و تجارت آزاد انگلستان

ترين،  به اين ترتيب بزرگ«بريتانيا . نابود کرد» کشور مادر پنبه را با پنبه اشباع کرد«
اجتماعي را که تاکنون در آسيا شنيده شده  ۱۱و اگر حقيقت را بگوييم، تنها انقالب

                                                 
براي توصيف اثرات حکومت استعماري، که نه تنها » انقالب«ي مارکس از اصطالح  استفاده– ۱۱

ژوئن  ۱۴که مارکس در  چنان. شد، عامدانه بود نيز ناخوشايند تلقي مي ۱۸۵۳که در سال  امروز بل
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استبداد «ر اين مقاله است که مارکس شروع به ترسيم مفهوم د  بنابراين» .برپا کرد
يي از جوامع، از جمله چين، مصر  کند که در مورد طيف گسترده مي» شرقي

هاي کهن،  طور کلي در آسيا، از زمان به«: النهرين به کار بست باستان، ايران و بين
ا بخش مالي يا غارت داخل؛ بخش جنگي ي: سه بخش در حکومت بوده است

ي  پايه) MECW 12,127(»]عمومي[المنفعه غارت خارج و سرانجام بخش امور عام
  :ياري در مقياس کالن بود گي و استبداد نياز به کارهاي آب اقتصادي اين خودکامه

هاي وسيع بيابان، که از صحراي آفريقا  يي، به ويژه پهنه شرايط جغرافيايي و منطقه«
ترين مناطق کوهستان آسيا امتداد دارد،  تا مرتفع ۱۲تا عربستان، ايران، هند و تاتاري

ي  رساني پايه هاي آب ها و نظام راهه ياري مصنوعي با آب سبب شده تا آب
ي اقتصادي و  اين ضرورت اصلي استفاده... کشاورزي شرقي را تشکيل دهد 

کاري داوطلبانه سوق  عمومي از آب، که در غرب بنگاه خصوصي را به هم
ي  د فالندرز و ايتاليا، در شرق که سطح تمدن بسيار پايين و گسترهدهد، همانن مي
موجب دخالت . شود کاري داوطلبانه مي يي چنان پهناور است که مانع از هم منطقه

ي  به اين ترتيب، کارکردي اقتصادي به همه. شود قدرت متمرکز حکومت مي
  )MECW 12,27( »المنفعه عامهاي  کارکرد فعاليت: شود هاي آسيايي انتقال داده مي حکومت

                                                                                                                 
  بسيار تکان«کرد براي سردبيران تريبون  بيني مي به انگلس نوشت، اين عبارت که پيش ۱۸۵۳

ي اقتصاددان آمريکايي، هنري چارلز  عليه چپ ميانه» پيکار مخفيانه«، بخشي از »دهنده باشد
نويسد  مارکس مي. کرد ي وي را تبليغ مي گرانه هاي حمايت ريبون ديدگاهکري، بود که روزنامه ت
چنين کليد فهم  هم«ي شمالي جفت و جور شده بود،  گرانه، که با سرمايه که اين نگرش حمايت

تواند  اش، مي و ادا و اطوارهاي سوسياليستي» ها ايسم«اين راز است که چرا تريبون، با وجود تمام 
 )۷۸ص:مارکس درباب جوامع پيراموني: اندرسون.ب کوين(» .ر اياالت متحد باشدي اصلي د روزنامه

منطقه وسيعي در آسيا و اروپا از جنوب غربي روسيه تا اقيانوس آرام که تحت کنترل قبايل  - ۱۲
 .هاي ميانه بود تاتار در سده
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دولت فعه، دومين کارکرد اقتصادي استبداد شرقي نالم هاي عام عالوه بر فعاليت
ما نبايد «: شود ي هندي يافت مي در ساختار اجتماعي دهکده متمرکز مقتدر

آزار به نظر  جوي دهکده، هر چند بي هاي مسالمت فراموش کنيم که اين کمونته
مارکس  )MECW 12,132(» اند بوده استبداد شرقيد مستحکم واره بنيا رسند، هم مي

» ترين ايام از ديرينه«هندي که به لحاظ اقتصادي » ي نظام دهکده«دهد که  ادامه مي
شمار و تغييرات حاکمان در  خودبسنده بوده است، که در مواجهه با فتوحات بي

  گياهي آن جامعه گي راکد و اين امر به زنده. تغيير مانده است بي" رأس، اساسا
اين «هاي زيبا،  گي کند که با وجود بسياري از ويژه مارکس اضافه مي. انجاميد
) ۳۸-۳۷:پيشين( ».شوند گي محدود مي هاي کوچک با تمايزات کاستي و برده کمونته

)MECW 12,132(  
» انسان متعالي«ي سنتي هندي، به جاي  نويسد که در دهکده مارکس سپس مي      

ها دولت اجتماعي خودتکاملي را به  آن«: گرا اندازي انسان گسترش چشمو بسط و 
اند و ستايش وحشيانه از  کند تبديل کرده سرنوشتي طبيعي که هرگز تغيير نمي

طبيعت را تکامل داده و انحطاط خود را در اين واقعيت نشان دادند که انسان که 
» .افتد ، گاو، به زانو ميسرور طبيعت است براي ستايش کانومان، ميمون، و ساباال

)MECW 12,132(  
گوته  شرقي_ديوان غربياش را با نقل قولي از يک بند شعر  مارکس مقاله      

تبار که در سال  ي تيمورلنگ، فاتح ترک برد، شعري طوالني درباره به پايان مي
  :دست زد ،نو ميالدي به کشتار ننگين مردم در دهلي ۱۳۹۸
  ج در رنج باشيم،خواهي که از اين رن مي

  افزايد؟ مان مي جايي که بر شادي
  روايي تيمور مگر آيا فرمان

  )MECW 12,133( )۳۹:پيشين( بلعيد؟ هزاران جان را در کام خويش نه
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در واقع فقدان ... «: نويسد مي ۱۸۵۳يي به مارکس در ژوئن  انگلس در نامهو اما       
سياسي و مذهبي شرق در اين  و تاريخ. مالکيت بر زمين کليد سراسر شرق است

اما چرا شرق وارد مرحله مالکيت بر زمين، حتا به شکل فئودالي . نکته نهفته است
کنم علت اساسي آن به آب و هوا و در رابطه با کيفيت  شود؟ من فکر مي آن، نمي

هاي وسيعي را از صحراي عربستان، ايران،  شود که به ويژه بيابان خاک مربوط مي
ياري  در اين مناطق آب. ان تا ارتفاعات فالت آسيا در بر گرفته استهند و ترکست

ها و  اين مسئله هم براي جماعت، ايالت. مصنوعي نخستين شرط کشاورزي است
هاي شرقي داراي سه  هر يک از دولت. هم براي دولت مرکزي داراي اهميت است

رت داخلي و غا(اداره جنگ ) غارت در داخل(اداره امور مالي : باشند بخش مي
دولت بريتانيا در هند کارهاي ). بخش بازتوليد(و اداره کارهاي عمومي ) خارجي

. رديف يک و دو را انجام داد و انجام بخش سوم را به کلي به دست فراموشي سپرد
" اعتباري خود را کامال در شرق رقابت آزاد بي. به همين دليل کشاورزي هند نابود شد

ياري از  ز کردن مصنوعي زمين، که با از ميان رفتن نظام آبخي حاصل. نشان داده است
هاي وسيعي که زماني به  انگيز است که سرزمين گر اين واقعيت شگفت ميان رفت، بيان

فالت پامير، پرتا، (اند  نحو درخشاني به زير کشت آمده بودند حال عاطل و باطل افتاده
چنين اين واقعيت را نيز نشان  هم). هاي يمن، نواحي مصر، ايران و هندوستان خرابه
ها  تواند يک کشور را براي قرن گر به تنهايي مي گونه يک جنگ ويران دهد که چه مي

هاي  نامه:نامه انگلس به مارکس (».خالي از سکنه نمايد و تمامي آثار تمدن را از ميان ببرد
   )۱۸۵۳ژوئن  ۶منتخب 

ي  تري را از مشخصات شيوه مارکس در پاسخ نامه انگلس توضيحات کامل      
هاي  نويسد که در جامعه دهد و مي توليد آسيايي در رابطه با هند به دست مي

گيرد و سرزمين  کارهاي عمومي به دست دولت انجام مي" آسيايي معموال
تشکيل شده و هر ده دنياي ) روستا(امپراتوري از چند شهر مهم و تعداد کثيري ده 
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هاي استبداد  هاي ايستا پايه بر اين دهکده. ود دارديي براي خ کوچک و خودبسنده
   :آسيايي استوار شده است

هدف از  هاي بي جنبش  رغم همه به_ خصوصيت ايستادي اين بخش از آسيا «      
انجام کارهاي . ۱. شود ديگر توضيح داده مي با دو شرط مکمل يک_ ديدگاه سياسي 

مپراتوري به جز چند شهر بزرگ سراسر ا. ۲. عمومي در دست دولت مرکزي است
يي بوده و  جداگانه" هر ده داراي سازمان کامال. گيرد يي از دهات را در بر مي مجموعه

هاي  ها، زمين در بعضي از اين جماعت. ... دهد براي خود دنياي کوچکي را تشکيل مي
تر موارد هر متصرفي زمين  شود، در بيش دهکده به طور مشترک کشت و زرع مي

گي و  کار ريسنده. باشد هاي مشترک مي اراضي باير چراگاه. زند را شخم ميخود 
پذير که  هاي دل اين جمهوري. دهند گي را زنان و دختران انجام مي گي خانه بافنده

کنند، هنوز هم در  سايه مراقبت مي هوشيارانه از مرزهاي دهکده در برابر تجاوز ده هم
ها بدان دسترسي پيدا  انگليسي" د، که اخيراهاي شمال غربي هن شکل کاملي در بخش

تر از اين براي  يي محکم کنم کسي بتواند پايه من تصور نمي. شوند اند، ديده مي کرده
بار اصل  رسد اسالم براي نخستين چنين به نظر مي. ... استبداد ايستاي آسيايي پيدا کند

هاي  نامه: مارکس به انگلس( ».دعدم مالکيت بر زمين، را در سراسر آسيا برقرار کرده باش
علل » روايي بريتانيا در هند فرمان«ي  در مقاله ۱۸۵۳مارکس در  )۱۸۵۳منتخب، ژوئن 
   :داند هاي روستايي مي هاي آسيايي را در ساخت کمون تحرکي جامعه رکود و بي

آزار  پذير، هر چند که بي هاي روستايي دل نبايد فراموش کرد که اين کمون... «      
هاي  ها انديشه آن. اند گاه محکم استبداد شرقي بوده واره پاي رسند، هم نظر مي به

مقاومت  انساني را در حوزه بسيار کوچک خود محصور نموده و آن را به ابزار بي
را زير فشار قوانين سنتي خود به برده بدل   اند که انسان تبديل کرده ۱۳خرافات

                                                 
داند و  مقدس ميي هندي که گاو را  آن خيل گرسنه. ست هم خرافاتي  ش آدم خرافاتي داليل«- ۱۳
اش متقاعدش کنيد،  خواهيد به خرافي بودن عقيده ميرد و اگر به غذايي مي شان از بي شان تو بغل بچه
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وجود اين دو . نمايد اش محروم مي اريخيها و حرکت ت عظمت  سازد و از  همه مي
ي مردم خاور زمين مراقبت از  ها، که مانند همه سو هندي يعني از يک_ شرط 

کارهاي عمومي بزرگ را که نخستين شرط کشاورزي و تجارت است به دولت 
يي از مراکز کوچک و پراکنده که از  اند، و از سوي ديگر مجموعه واگذار کرده

اين دو _ زي و مانوفاکتور در سراسر کشور به وجود آمده وحدت موضعي کشاور
هايي که تاريخ به ياد دارد، موجبات پيدايش يک نظام اجتماعي را  شرط، از زمان

به وجود ) هاي روستايي کمون(به اصطالح نظام ده _ با مشخصات خاص آن 
مشخصات » داري هاي ماقبل سرمايه بندي صورت«مارکس در کتاب  ».آورده است

  :دارد گونه بيان مي ي توليد آسيايي را اين شيوه
ولي . شود رسد که استبداد شرقي منجر به فقدان قانوني مالکيت مي به نظر مي«      

تر موارد از راه  يي است که در بيش در واقع اساس آن مالکيت اشتراکي يا قبيله
رتيب هاي کوچک، که بدين ت ترکيبي از صنايع دستي و کشاورزي در جماعت

گيرد،  و اضافه توليد را در بر مي  خودبسنده، شده و تمام شرايط توليد" کامال
مارکس  )۳۰:داري هاي اقتصادي پيشاسرمايه بندي صورت: کارل مارکس(» .آيد وجود مي به

رواي  افزايد که بخشي از کاراضافي به صورت خراج و بيگاري به فرمان سپس مي
شود براي تحکيم قدرت  ف اموري ميشود و بخش ديگر صر مطلق داده مي

  : استبدادي ضروري است
بخشي از اين کاراضافي متعلق به جماعت برتر است که سرانجام به صورت «      

اين کاراضافي هم به صورت خراج و هم به صورت . شود يک شخص متجلي مي
رواي  داشت وحدتي که قسمتي از آن در وجود فرمان کار مشترک براي بزرگ

                                                                                                                 
توان در آستين داشته باشد؟ او  داند، چه دليل خردپسندي مي تان را مباح مي شما را المذهب و خون

 )وشنود با ناصر حريري گفت:ملواحمدشا(» !کند اش دفاع مي گي اش از جهل و گرسنه دارد با عقيده
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يي تصوري  و قسمت ديگر در هويت موجوديت قبيله] ران مطلق حکم[ مستبد
  )۳۰:پيشين(» .شود خداست، پرداخت مي

هاي غربي در برابر تحوالت  افزايد که نظام مارکس در کتاب ياد شده سپس مي      
هاي آسيايي در برابر تحوالت  اند در حالي که نظام پذير بوده اجتماعي انعطاف
  :اند ي و مقاومت نشان دادهاجتماعي پايدار

. آورد تر دوام مي تر و لجوجانه هاي ديگر بيش از شکل" شکل آسيايي لزوما«      
ي آن بنا شده است، يعني فرد  اين به علت اصل بنيادي است که اين شکل بر پايه

خودبسنده   ي توليد تواند استقالل خود را از جماعت به دست آورد، اين چرخه نمي
اگر فرد روابط . کشاورزي و صنايع دستي وحدت وجود دارد و غيرهاست، بين 

اش  چنين بناي اقتصادي سان او هم جماعت و هم خود را با جماعت تغيير دهد، بدين
ي  به وسيله -کند؛ برعکس، تعديل اين بناي اقتصادي پايه مي را تغيير داده و بي

  )۴۴-۴۳ص:پيشين(» .شود مايه شدن خودش و غيره حاصل مي ديالکتيک خودش، بي
تر  تر باشد، يعني هرقدر که روند واقعي تملک کم ي توليد خود سنتي هر قدر که شيوه«

و به  تر بالتغيير خواهند ماند هاي کهنِ مالکيت بيش قدر هم شکل تغيير کند، همان
ي سنتي در کشاورزي براي  توجه کنيد که شيوه. (طور کلي همين ترتيب نيز اجتماع به

ماند، و در ترکيب شرقي کشاورزي و صنايع دستي حتا از اين  ني پابرجا ميزمان طوال
چنين در کاپيتال جلد يکم هم در مورد  مارکس هم )۵۴:پيشين( ».)هم پابرجاتر است

   :نويسد هاي روستايي هندي مي ي توليد جماعات يا همان کمون شيوه
چنان  ها هم برخي از آنهاي کوچک و بسيار کهن هندي که  ، آن کمونته"مثال«      

دهند، متکي بر تملک اشتراکي زمين، امتزاج  تا به امروز به حيات خود ادامه مي
ي  کشاورزي و صنايع دستي و تقسيم کار تغييرناپذيري هستند که هر جا کمونته

چون الگويي ثابت و مبنايي براي عمل به کار بسته  گيرد، هم جديدي شکل مي
 هزار ده  jerib(هايي به وسعت صد تا چند هزار جريب  ها زمين کمونته. شود مي
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ها کليت  آوردند و هر يک از آن را به اشغال خود در مي) هکتار مترمربع؛
تر  بيش. کند مي  ش را خود توليد ي مايحتاج دهد که همه خودکفايي را تشکيل مي
شوند و کاال  در نظر گرفته مي  ي مستقيم خود کمونته محصوالت براي استفاده

کاري است که در  جا مستقل از تقسيم در اين  رو، توليد از اين. شوند محسوب نمي
ها فقط مازاد  در کمونته. هندي حاکم است  ي ي کاالها در کل جامعه ي مبادله نتيجه

از آن مازاد، تا زماني که به دست دولت شود و بخشي  محصول به کاال بدل مي
  ِ کمونته هاي کهن مقدار معيني از توليد شود، زيرا از زمان نرسد، تبديل به کاال نمي

در نواحي متفاوت   کمونته. شود ي جنسي به دولت داده مي ي مالکانه عنوان بهره به
" مشترکا ها، زمين را ترين کمونته در ساده. هاي متفاوتي دارد هندوستان شکل

گي و  در همان حال، ريسنده. کنند کشت، و محصول را ميان اعضاي آن تقسيم مي
به اين ترتيب، . شوند گي جنبي انجام مي عنوان کار خانه گي در هر خانواده به بافنده

: شوند اند، افراد زير ديده مي ي مردمي که به اين يا آن کار مشغول در کنار توده
دار که  اضي، پليس و مأمور وصول ماليات است؛ حسابکه به تنهايي ق» کدخدا«

کند؛ مأمور  نويسد و تمامي موارد به آن را ثبت مي هاي کاشت را مي حساب
گانه است و  دهد، مراقب مسافران بي گرد قرار مي ديگري که مجريان را تحت پي

مقابل در   کند؛ مرزبان که از مرز کمونته راهي مي ها را از دهي به ده ديگر هم آن
انبارهاي  يار که مسئول تقسيم آب از آب کند؛ آب سايه مراقبت مي هاي هم کمونته

ياري است؛ برهمن که انجام مناسک مذهبي را بر عهده دارد؛  مشترک براي آب
دهد، برهمنِ  آموزگار که خواندن و نوشتن را به کودکان روي شن آموزش مي

بديمن را براي کشت و درو و نيز  يمن و شمار يا اخترشناس که روزهاي  خوش گاه
گر و نجار که تمامي ابزارهاي کشاورزي را  کند؛ آهن ساير امور کشاورزي تعيين مي

 سازد؛ ي انواع ظروف دهکده را مي گر که  همه کنند؛ سفال سازند و تعمير مي مي
گاه شاعر، که در برخي  شويد، زرگر و گه ها را مي شو که لباس سلماني، رخت
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ي  هزينه. شود گزين آموزگار مي گزين زرگر و در برخي ديگر جاي ا جايه کمونته
اگر جمعيت افزايش پيدا کند، . پردازد مي  گي اين ده دوازده نفر را کل کمونته زنده
کل اين . شود ي همان الگو در زميني باير ايجاد مي ي جديدي بر پايه کمونته

کاري  جا تقسيم سازد؛ اما در اين ميريزي شده را آشکار  سازوکار، تقسيم کار برنامه
گر، نجار و غيره با بازاري  کارگاهي غيرممکن است زيرا آهن  مانند توليد

گر يا  رو هستند و در نهايت بنا به وسعت دهکده، دو يا سه آهن تغييرناپذير روبه
  کار در کمونته قانون حاکم بر تقسيم. پردازند نجار به جاي يک نفر به اين کارها مي

کند؛ اين در حالي است که هر  ناپذير يک قانون طبيعي عمل مي با قدرت تخطي
گر، نجار و غيره در کارگاه خود تمام عمليات مربوط به صنعت  ور مانند آهن پيشه

شناختن هيچ اقتداري  بدون به رسميت" طور سنتي اما مستقال دستي خويش را به
هاي خودکفا که پيوسته  ن کمونتهي در اي ي توليد گي سازواره ساده. برد پيش مي

کنند و هنگامي که برحسب تصادف نابود  خود را به همان شکل سابق بازتوليد مي
آورند، کليد معماي  ها سر بر مي شوند، بار ديگر در همان نقطه و با همان نام
ي  گيري با تجزيه گذارند که تقابل چشم تغييرناپذيري جوامع آسيايي را در اختيار مي

هاي  وقف خاندان هاي آسيايي و تغييرات بي گيري مجدد دولت ه و شکلپيوست
هايي  طي توفان  ساختار عناصر بنيادي اقتصادي جامعه. پادشاهي در اين جوامع دارند

کارل (»ماند نخورده باقي مي نوردد، دست که مناطق ابري سياست را در مي
درباره نوع و   )سرمايه(يتال و در جلد سوم کاپ )۳۷۹-۳۷۸-۳۷۷:کاپيتال جلد يکم:مارکس

  :نويسد شکل بهره مالکانه در جوامع آسيايي مي
است؛ پيوند   شکل رانت جنسي که منوط به نوع خاصي از محصول و توليد«      

کاملي که " گي تقريبا گي، خودبسنده ناگزير بين کشاورزي و صنعت خانه
و از تاريخ   و از حرکت توليدش را از بازار  ي دهقاني از طريق آن، استقالل خانواده

طور خالصه، خصلت  آورد؛ به بيرون از خود به دست مي  ي آن بخش از جامعه
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ي آن شرايط  گيري به عنوان پايه طور عام، اين شکل را به نحو چشم اقتصاد طبيعي به
کارل ( ».توانيم در آسيا ببينيم مي" سازد که مثال يي مناسب مي ايستاي جامعه

مارکس در ادامه و در کاپيتال جلد سوم به وضع  )۸۰۴:ل جلد سومکاپيتا:مارکس
  :کند مالکيت و نقش دولت اشاره مي

که همانند آسيا، اين دولت  اگر مالکان خصوصي زمين وجود نداشته باشند، بل«      
رو  ها روبه هم به عنوان مالک زمين و هم به عنوان حاکم با آن" باشد که مستقيما

تر، هيچ  شوند، يا دقيق و ماليات منطبق مي] بهره مالکانه[رانت گاه  شود، آن مي
تحت اين شرايط الزم نيست . مالياتي متمايز از اين شکلِ رانت ارضي وجود ندارد

چه از لحاظ سياسي و چه از لحاظ (تري  مندانه گي، شکلِ قدرت ي وابسته رابطه
مشترک است، در اختيار  چه در هرگونه انقياد به اين دولت نسبت به آن) اقتصادي
جا مالکيت ارضي  حاکميت در اين. دارِ تام است جا دولت زمين در اين. داشته باشد

که هم تصرف خصوصي و  اما به رغم آن. است که در مقياس ملي متمرکز شده
برداري بدون تملک از زمين وجود دارد، هيچ شکلي از  اشتراکي و هم حق بهره
  )۸۰۱:کاپيتال جلد سوم:کارل مارکس( ».شود ه نمييي ديد مالکيت ارضي خصوصي

) ryot(به استثمار شديد دهقان هندي يا رعيت  ۱۸۵۳مارکس در تابستان       
خوش اجحافات رباخوار  رعيت مانند دهقان فرانسوي دست«: او نوشت. پرداخت

و ا. خصوصي است؛ اما مانند دهقان فرانسوي هيچ حق موروثي يا دائمي بر زمين ندارد
ها در مقابل نيازمندي و  ها مجبور است زمين را کشت کند، اما مانند سرف مانند سرف

بايد محصول خود را با دولت  او مانند صاحب نسق مي. شود دستي مراقبت نمي تنگ
يي را در اختيارش گذارد،  مايه و سرمايه تقسيم کند، اما دولت مجبور نيست که دست

يازده دوازدهم کل  _ها  رعيت... مجبور است  که در ارتباط با صاحب نسق چنان
کوين ( ».اند باري بينوا شده به نحو فالکت_ دهند  جمعيت هند را تشکيل مي

ها يا  کمون[اين جماعات  )MECW 12,215() ۴۶:مارکس در باب جوامع پيراموني:اندرسون
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صادي و نبض اقت] ، سلطان، شاه و غيره رئيس قبيله[تحت کنترل حاکمان ] ها کمونته
را در کنترل خود گرفته و با قالب کردن انواع خرافات و   سياسي و اجتماعي جامعه

راه هرگونه تغيير و دگرگوني را مسدود " ها، عمال اوهام مذهبي بر اعضاي کمونته
ها در برخي از نواحي آسيا مانند هندوستان، تا  نموده بود، به طوري که اين کمونته

هاي آسيايي به دست  انهدام اين کمونته. آوردندقرن نوزدهم ميالدي دوام 
  :فردريک انگلس نوشت. داري امپرياليستي صورت گرفت سرمايه

با ارزان شدن مدام بهاي محصوالت در تمام کشورهاي جهان که زاييده کار «      
تمام . ماشيني بود، سيستم کهن مانوفاکتوري يا صنايع دستي به کلي در هم شکست

بربر که تا آن زمان کم و بيش جدا از تکامل تاريخي به سر برده کشورهاي نيمه 
براساس صنايع مانوفاکتوري قرار داشت، با اين عمل از " ها کامال بودند و صنايع آن

تر انگليسي را خريداري  اين کشورها کاالهاي ارزان. انزواي خود بيرون شدند
. نشينند به خاک سياه به نوفاکتورهاي بومينمودند و اجازه دادند که کارگران ما

رفتي نکرده  بدين ترتيب کشورهايي مانند هندوستان که در طول هزاران سال پيش
کار به . رود بود به کل منقلب شدند و حتا اکنون چين هم به سوي انقالب پيش مي

جا رسيده است که امروز اختراع يک ماشين جديد در انگلستان در طول يک سال  آن
بدين ترتيب صنعت بزرگ تمام . اندازد چيني را از نان خوردن ميها کارگر  ميليون
هاي جهان را به هم پيوند داده و تمام بازارهاي کوچک را تبديل به يک بازار  خلق

تسلط بريتانيا «يي راجع به  مارکس در مقاله ۱۸۵۳ژوئن  ۲۵و در » .جهاني نموده است
علوم بريتانيا و استفاده «: نوشت تريبون چنين در نشريه نيويورک ديلي» بر هندوستان

وري  ها از ماشين بخار در تمام خاک هندوستان رابطه بين کشاورزي و صنايع پيشه آن
مارکس در   )۲۱۱-۲۱۰:در ايران  داري تکوين سرمايه:محمدرضا فشاهي( ».را داغان نمود

  ريدا تريبون ضمن محکوم ساختن سرمايه پايان مقاله فوق در نشريه نيويورک ديلي
هاي مضاعفي بر عهده  تاريخ ماموريت« :انگلستان، نوشت] امپرياليستي[استعماري 
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کهن آسيايي و فراهم   ي يعني نفي جامعه _تخريب و تجديد. انگلستان گذاشته بود
شکي نيست که انگلستان .... غربي در آسيا   ي آوردن زيربناي مادي موجه جامعه

يي ابلهانه  تماعي در هندوستان داشت و به شيوهاي در ايجاد انقالب اج نيات رذيالنه
تواند براي  اما بايد بدانيم که آيا بشريت مي. خواست به مقاصد خود دست يابد مي

. يي در اوضاع اجتماعي آسيا به وجود آورد نيل به قصد واالي خود انقالبي شالوده
. ه در تاريخ بودجنايات انگلستان هرچه باشد اين انقالب انسان به منزله عامي ناآگا

که اسفناک است اين چنين شاهد فروريختن دنياي کهن باشيم  در اين صورت با آن
  :جاي دارد که اين سخن گوته را به ياد بياوريم

  بايستي اين رنج ما را به تالطم آورد
  افزايد چرا که شاديمان را مي

  آيا يوغ تيمور هزاران هزار
  )۲۲۵:در ايران  داري تکوين سرمايه:فشاهيمحمدرضا (» انسان را نابود نکرده است؟

  

در آن هرگز  ونويسد  گروندريسه را مي ۱۸۵۸-۱۸۵۷هاي  که در سال مارکس      
تر به مبحث  ما پايين[ .استفاده نکرد» ي توليد آسيايي شيوه«از به کار بردن اصطالح 
 از سپ سال يکاما  ].ي توليد آسيايي خواهيم پرداخت گروندريسه در مورد شيوه

از  ،۱۸۵۹ سال در اقتصادسياسي نقد بر درآمدي گفتار پيش در گروندريسه، نوشتن
 همان يا  جامعه توليد ي شيوهاستفاده کرد و » ي توليد آسيايي شيوه«اصطالح 

  :کرد بيان شکل بدين را تاريخ مادي يافت ره
ه شوند ک آدميان در توليد اجتماعي هستي خويش وارد روابطي معين مي«      

ي معيني از  روابط توليدي با مرحله] اين. [هاست ي آن ضروري و مستقل از اراده
ي اين روابط توليدي ساختار  مجموعه. ساز است ها دم رشد نيروهاي توليد مادي آن

دهد که با  ي واقعي بناي سياسي و حقوقي را تشکيل مي ، شالوده اقتصادي جامعه
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گي مادي،  ي توليد زنده شيوه. است هاي مشخص از آگاهي اجتماعي منطبق شکل
اين  .کند گي اجتماعي، سياسي و معنوي را مشروط مي به طور کلي، فرايند زنده

که  کند، بل ها را تعيين مي آگاهي آدميان نيست که هستي آن
شان را تعيين  هاست که آگاهي برعکس، اين هستي اجتماعي آن

معيني از رشد خود با روابط  ي هاي توليدي جامعه در مرحله نيروي. نمايد مي
توليدي موجود و به بيان ديگر، روابط مالکيت که چيزي جز بيان حقوقي روابط 

کردند، در تضاد  ها رشد مي توليد نيستند و اين نيروها تاکنون در چارچوب آن
ها بدل  بند رشد آن هاي توليدي به پاي افتند و روابط توليدي از شکل رشد نيروي مي
ي  با دگرگوني شالوده. رسد گاه دوران انقالب اجتماعي فرا مي آن. شوند مي

خوش تحول  اي کم و بيش سريع دست اقتصادي، تمامي بناي عظيم به گونه
  ».گردد مي

ي يک فرد براساس تصوري که وي از خود  ي ما درباره به همان ترتيب که عقيده«      
ساس آگاهي آن دوران از خود، ي تحول نيز نبايد برا ي هر دوره دارد، نيست درباره

گي مادي، پيکار  هاي زنده خود اين آگاهي را بايد براساس تناقض] که بل[داوري کرد 
هيچ فرماسيون . هاي توليد اجتماعي و روابط توليدي تبيين کرد ميان نيروي

هاي مولدي که در چارچوب آن  ي نيروي که همه اجتماعي پيش از آن) بندي صورت(
تر توليد پديد  رفته هرگز روابط پيش. رود نکنند، از بين نميگنجد، رشد  مي

ي  ها در بطن جامعه که شرايط مادي هستي آن نخواهد آمد، مگر آن
رو بشر هميشه فقط وظايفي را براي خود تعيين  از اين .قديم فراهم آمده باشد

ر جايي بينيم که اين وظيفه د ها است چون نيک بنگريم مي کند که قادر به حل آن مي
کم در حال پيدا  جا پيدا شده و يا دست شود که شرايط مادي تحقق آن در آن ظاهر مي
، فئودالي و ]داري کالسيک يا برده[ ، باستانيهاي توليد آسيايي شيوه. شدن است

رفت فرماسيون  توان ادوار پيش شان مي بورژوايي مدرن را، در خطوط کلي
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روابط توليدي بورژوايي آخرين  .۱۴ناميد  اقتصادي جامعه) بندي صورت(
اين تخاصم البته به شکل . شکل آميخته به تخاصم فرايند توليد است

گي  که تخاصمي است که ناشي از شرايط اجتماعي زنده تخاصم فردي نيست بل
ي بورژوايي رشد  هاي مولدي که در بطن جامعه نيروي] در عين حال[افراد است 

» .آورند برانداختن اين تخاصم را فراهم مي يابند، شرايط مادي الزم براي مي
  )ن.س:تاکيدها از(

، خود هاي توليد آسيايي شيوهدهد که  در نوشتار باال، مارکس نشان مي      
کالسيک يا [ي توليد باستاني  بندي مستقل است که همانند شيوه يک صورت

  .اوليه دارد  ي پيوند نزديک  و ارگانيکي با جامعه] داري برده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
هاي توليد آسيايي، کالسيک، فئودالي، و بورژوازي نوين را در خصوصيات کلي خود  شيوه« - ۱۴
   )۱۳۹۷: ۱۸:دون. استفن پ( ».به شمار آورد  توان دورهايي متوالي در نظام اقتصادي جامعه مي
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  ييايتوليد آس ي و شيوه يخنج يمحمدعل
  

ي توليد آسيايي را از کتاب گروندريسه  بحث شيوهاکنون در اين قسمت،       
. دست آوريم ي توليد به طور کامل شناختي از اين شيوه تا به ،کنيم مارکس دنبال مي

گاه  گر برجسته و دکتراي اقتصاد از دانش پژوهش ۱۵اين مبحث را محمدعلي خنجي
ش به  توسط ساواک رژيم محمدرضا پهلوي، در منزل ،۱۳۵۰پاريس که در بهمن 

" او با استفاده آثار کارل مارکس مخصوصا. رسد، انجام داده است قتل مي
گروندريسه که در آن زمان هنوز ترجمه فارسي آن در ايران وجود نداشت، 

ماقبل   اي توليده  ي توليد آسيايي و شيوه پژوهش مبسوطي را در مورد شيوه
ش  باختن انجام داده است که همين کار بزرگ او سبب و علت جان  داري سرمايه

  .گردد ميتوسط ساواک 
هاي شرق و غرب با مدد گرفتن از تئوري  محمدعلي خنجي براي يافتن تفاوت      

ي  خنجي معتقد است شيوه. مارکس به مطالعه تطبيقي شرايط شرق و غرب پرداخت
] داري يا کالسيک برده[ايي، مرحله گذار از جامعه اوليه به جامعه باستاني توليد آسي
ي توليد آسيايي را نه چون يک مرحله استثنايي  مارکس شيوه«: نويسد او مي. است

هاي تکامل تاريخي  عنوان يکي از دوره که به و محدود به يک قلمرو جغرافيايي، بل
ي نخستين، مرحله تحول را تشکيل شمار آورد که پس از انحالل جماعت بدو به
  » .دهد مي

 ي صفحه از تدين و پرهام ترجمه با يکم جلد گروندريسه در مارکس کارل      
راه  هم را آن از هايي قسمت ما. پردازد مي  داري سرمايه ماقبل جوامع بررسي به، ۴۶۸

                                                 
 http://ensani.ir/fa/article/author/15553 :نوشتارهاي محمدعلي خنجي – ۱۵

http://ensani.ir/fa/article/author/15553
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 کننده مبحث ليکه تکم آوريم، مي جا اين در يخنج يحات محمدعليبا توض
 انحالل و ي توليد قواي رشد با: سدينو يم يخنج .است آسيايي توليد ي هشيو

 آسيايي توليد ي شيوه و گردد مي ممکن انسان از انسان استثمار بدوي، جماعت
 هاي کمون( دهقاني جماعات مرحله اين در. گيرد مي را اوليه اشتراکي نظام جاي

 به که بل. آيد نمي وجود به زمين خصوصي مالکيت  و شود نمي متالشي) کشاورزي
  مالکيت طرف يک از زمين، از برداري بهره براي جماعتي کار ضرورت علت

_  منشاء همين از و_  ديگر سوي از و يابد مي ادامه چنان هم) ها کمونته( جماعتي
 در را کشاورزي جماعات و قبايل که کند مي ظهور» دولت« نام به جديد عنصري
 ها زمين" عمال جديد عنصر اين. آورد مي گرد) شورک( بزرگ واحد يک لواي زير
 صورت به) روا فرمان( دولت مرحله اين در و آورد مي در خود تملک به را ها آب و

 انتفاع حقِ صاحبان به کشاورزي جماعات و آيد مي در زمين واقعي مالک يگانه
 به" تقيمامس) مالکانه ي بهره( ارضي رانت. شوند مي مبدل] برداري بهره حق نسق،[

 محصوالت ]ماليات[خراج  گرفتن ي وسيله به کار اين و گيرد مي تعلق خزانه
 عالوه، به. پذيرد مي انجام ها کمون کار محصولِ از قسمتي ضبط يعني کشاورزي
 ياري آب هاي شبکه ايجاد براي] بيگاري[ افراد اضافي کار از نيز" مستقيما دولت
 استحکامات و ها قلعه نيز و قصرها و ها مقبره و عابدم و ها پل و ارتباط وسايل و ها راه

  .کند مي استفاده
 ياري، آب کوچک و بزرگ هاي طرح اجراي و زرع و کشت براي آب تامين      
 توليد ي شيوه در .گرداند مي مشروع را دولت ي سلطه و است خراج ي کننده توجيه
 ديالکتيکي وحدت يک تشکيل هم با» کشاورزي هاي کمون« و» دولت« آسيايي،
 يا  داري سرمايه توليد ي شيوه در دار سرمايه و کارگر ديالکتيکي وحدت نظير دهند، مي
  توليد آسيايي نظام در دولت با مردم روابط. داري برده توليد ي شيوه در دار برده و برده
  : شود مي خالصه» عمومي عبوديت« ي کلمه دو در
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 که پراکنده و مستقل ي توليد واحدهاي ودوج زمين، خصوصي مالکيت فقدان      
 و ها حرفه و کشاورزي ي واسطه بي انظمام آيند، مي بر خود حوايج جميع ي عهده از
 دولت وجود مذکور، ي توليد واحدهاي در تغييرناپذير کار تقسيم نوع يک ي ادامه
 از حکومت دستگاه ي وسيله به گان کننده توليد استثمار و مستبد و مقتدر مرکزي
 که کننده مصرف شهرهاي آمدن پديد و کشاورزي محصوالت خراج ضبط طريق
 هاي ثروت گردآوري محل و ديوانيان و دولتي قواي و روايان فرمان اجتماع مراکز
 اين اصلي خطوط کامراني، و تمتع به مالي ذخاير اختصاص و هاست آن کران بي
  )نامه اطالعات سياسي،اقتصادي هما: محمدعلي خنجي( .دهد مي تشکيل را تاريخي ي چهره
 ها، بلندي بلندترين فراز از]   داري سرمايه ماقبل  جوامع[ گروندريسه در مارکس      
 صنعت عصر تا توحش ي دوره از را حرکتش مسير و نگرد مي بشر ي گذشته به

 فراز بر که حالي در وي مقام اين در ديگر، عبارت به يا. گذراند مي نظر از جديد،
 براي گاه آن و افکند مي  سرمايه دنياي به نظري است، ايستاده پاي بر قلل ترين رفيع
 با بلندي آن از ماهر، غواصي چون دارد، نژاد کسان چه از ناکس اين بداند که آن
 تار و تيره قعر در و رساند مي زمان اقيانوس اعماق به را خود سريع، حرکت يک
 اجداد کنار در وي: کند مي آغاز را وجو جست» سرنوشت لوح« يافتن براي آن،
 نوع يک از هايي رمه خود اطراف در نخست افتد؛ مي راه به امروزي هاي انسان

 و اند حرکت در سو هر از پا، چهار جانوران چون هم که بيند مي را قائم موجودات
 به ،]خوردني[ مأکول نباتات و حيوانات تمام از منطقه يک کردن پاک از پس
 ساير که است يي رابطه همان زمين، با ها آن ي رابطه. شوند مي سرازير ديگر يي منطقه

 تشکيل زمان و شود مي سپري سال هايي هزاره...  دارند گسترده خوان اين با جانوران،
 ترتيب اين به و پردازند مي زرع و کشت و داري دام به ها قبيله و رسد مي فرا قبايل
 دگرگوني يک شاهد جا اين در مارکس. شوند يم مستقر هايي محل در سرانجام
 و انسان بين جديد ي رابطه نوع يک آمدن پديد که معني اين به است، شگرف
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 کند؛ مي معين آينده هاي قرن در را آدميان سرنوشت که يي رابطه بيند؛ مي را طبيعت
 نبدو که عاملي يعني کار، تحقق براي الزم شرط عنوان به زمين با انسان ي رابطه
 بدون و نيست پذير تحقق کار رابطه اين بدون: يابد تحقق تواند نمي انساني کار آن،
 انسان به اقتصادي  توليد. است غيرممکن حيات ي ادامه براي الزم مواد  توليد کار،
 ي، توليد کار بدون زيرا» کند  توليد را خودش وجود«" منظما که دهد مي اجازه
  رابطه و است غيرممکن جسم، زنده هاي سلول تحيا حفظ براي الزم مواد تحصيل
 يک و  قبيله جان رگ زمين، پس. است کاري چنين تحقق براي الزم شرط زمين، با

 ي زنده غير قسمت و طبيعت در آن امتداد واقع در و است  قبيله وجود از قسمت
  .آيد مي شمار به وجودش

 حفظ را خود وجوه ي زنده تقسم تواند نمي  قبيله غيرزنده، جزء اين بدون      
 جسم يکي که است يافته تشکيل الينفک جزء دو از انسان مرحله، اين در. نمايد
 عبارت که او جسم امتداد ديگري و زنده هاي سلول از يي مجموعه يعني اوست،
 زمين چه آن«. است زنده ي مجموعه آن حفظ براي الزم شرط که »زمين« از است
 و زمين« ترتيب اين به» است کشاورزي کند، مي مبدل فرد جسم امتداد به را
 و زمين پيوند. دهند مي تشکيل را واحدي مجموعه و آميزند مي هم به» گي زنده
 اکسيژن اگر دهند، مي تشکيل را آب که است عنصري دو گي پيوسته چون هم  قبيله

)O (ترکيب آب از را(H2O)  اند؛م نمي جاي بر آب از اثري ديگر بکشيد، بيرون 
. ماند نخواهد باقي نام اين به چيزي کنيد، جدا زمين از را يي قبيله اگر ترتيب همين به

 متوجه» ارضي مالکيت« يعني زمين و انسان بين جديد ي رابطه اين ي مشاهده با مارکس
 لوح» ارضي مالکيت« آري :است يافته دست است، جسته مي چه آن بر که شود مي

 خالصه خود در را آدميان گي زنده تاريخ آن، تاريخي تحوالت و است بشر سرنوشت
 به :خواند مي لوح آن سطور بر را خالصه اين تحسين، شايان دقتي با مارکس. کند مي
 بنيان يک مرحله، هر در که است تحوالتي مبداء يي، قبيله ارضي مالکيت او نظر
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» توليد ي شيوه« يک منشاء» اقتصادي بنيان« هر و آورد مي پديد را معين اقتصادي
 اجتماعي، گي زنده از خاص نظام يک خود با نيز توليد ي شيوه هر و است مشخص
 مالکيت تحوالت خط کردن دنبال با مارکس. دارد راه هم را فرهنگي و سياسي
 »جوهر« يا و ذات، ريشه، جامعه، آن در که بيند مي را بنياني نخست يي، قبيله ارضي
 تمرکز« و» استبداد« آن در که يي جامعه است؛ آن پديدار يا و ظاهر فرد و است
 جماعات گذاردن سر پشت با گاه آن وي. است اقتصادي ضرورت يک ،»قدرت
 ميان به خط، همان تعقيب با و دارند تکيه روستاها بر که شهرهايي و آسيا دهقاني
 ستا» کل« يک  جامعه آن، در که رسد مي بنياني به و رود مي رومي و يوناني قبايل
 از يي مجموعه تنها کل مورد اين در ولي آيند مي شمار به کل آن» اجزاء« افراد و

 در که يي جامعه دارد، نيز ها آن از متمايز و مستقل وجودي که بل نيست خود اجزاء
 رو سپس وي. است اقتصادي ضرورت يک» دموکراسي« و» افراد بين تساوي« آن
 وجودي اجتماع آن، در که رسد مي اييدني به و آورد مي ژرمني قبايل جانب به

 هر خصوصي مالکيت  قلمرو آن، در که بيند مي را بنياني و ندارد، افراد از مستقل
 زبان در فقط  جامعه و است سياسي و اقتصادي مستقل کانون يک او، قرارگاه و فرد

 عمومي مراتع تنها و يابد مي تجسم مشترک رسوم و آداب و مشترک نسبت و مشترک
 به  جامعه مادي تجسم تواند مي خاص شرايطي در هم آن_  مشترک هاي شکارگاه و

 که است خصوصي مالکان مجمع تشکيل هنگام فقط قلمرو، اين از خارج و آيد شمار
 تقسيم« و» تمرکز عدم« بنيان اين در. شود مي احساس  جامعه نام به شبحي وجود
  .است اقتصادي ضرورت يک» قدرت

 فردي مستقل قلمروهاي ميان در که اربابي هاي قلعه از عبور زا پس مارکس      
 با ها آن تفاوت متوجه و کند مي ديدن وسطايي قرون شهرهاي از دارد، قرار

 محل که شهرها اين در. شود مي رومي و يوناني شهرهاي نيز و آسيايي شهرهاي
 هاي دکه و ها کارگاه درون به وي است، دستي صنايع مرکز و وران پيشه سکونت
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 در سرانجام و يابد مي در را روستا و شهر بين تعارض و کشد مي سر استادکاران
 جهان صنعتي شهر ترين بزرگ درون به گام وحشي، هاي انسان همان گان نواده کنار
 در را تاريخ هاي گنج درِ کليد که حالي در سلوک، و سير اين از پس. گذارد مي
 بار اين گيرد، مي قرار بوده، او حرکت مبدأ که رفيع قله همان بر ديگر بار دارد، دست
 آن برابر در و دارد راه هم به را مزدي کار منشاء يعني نخستين پرسش پاسخ وي
تاريخي را که مارکس کشف  ،يافتي علمي و عيني محمد علي خجني با ره» .گذارد مي

حرکت اين يعني تبيين . دهد تر توضيح مي کرده است به زيبايي هرچه تمام
يعني از طريق شناختن حال، تا . يعني تبيين ديالکتيکي از حرکت جوامع. تاريخ_مادي

  :نويسد او مي. دريافتن شناخت از گذشته
 کنار در و کنيم راهي هم را او گام به گام سلوک و سير اين در نيز ما است بهتر      
 که بدانيم دباي اول قدم از ليکن. باشيم خود اجداد و آباء سرگذشت شاهد وي
 او که آن نخست :است دليل دو به اين و .نيست آساني کار روي ره چنين با گامي هم
 چپ از که حالي در و نوردد مي در را ها هزاره و ها سده فرسنگي، هفت هاي گام با
 سرعت از بيش سرعتي با. گذراند مي نظر از را اطراف مناظر نگاه، يک با راست و

 ما آگاهي و اطالعات نحيف ي بنيه با اين و رود مي پيش به امروزي هاي ماهواره
 يي اشاره با او که را چه آن و کنيم درنگي گام هر در ناچاريم پس. نيست سازگار
 چندان دو را سفر مشقت که ديگر مشکل. بينيم به تري بيش دقت با دهد مي نشان
 ماقبل  امعجو[ گروندريسه در او نثر: است مارکس گفتن سخن ي شيوه سازد، مي

 و تيره زمان، درياي اعماق مانند به يعني سفرش محيط چون هم]  داري سرمايه
 جمالتش. است گشوده دهان يي  حفره آن، از يي گوشه هر در و است سنگين
 کتاب نوشتن هنگام به که کسي! شگفتا. است لغات حداقل از مرکب و فشرده
 در ندارد، باکي لغات فراوان مصرف از و است باز دل و دست ي همه آن کاپيتال
  .است بسته جانش به لغت هر گويي که دهد مي نشان خود از خستي چنان جا اين
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 هدف يک به فقط وي کاپيتال، تدوين هنگام به که رسد مي نظر به چنين      
 يي وسيله را امور ي بقيه و است بوده گان خواننده به مطلب تفهيم هم آن و انديشيده مي
 وسواس با جا آن در که روست اين از و است کرده مي تلقي هدف اين به نرسيد براي
 حد اين به و کند مي بررسي را آن مختلف، هاي زاويه از و شکافد مي را مطلب بسيار،
 ذکر با باشد، نيافته در را مطلب هنوز خواننده مبادا که آن بيم از و ورزد نمي اکتفا هم
 و کالم اطاله از و ورزد نمي قناعت هم مثال يک به گاه و پردازد مي شواهد و ها مثال
 جامع ي نمونه يک صورت به" واقعا کاپيتال که جا آن تا کند، نمي پرهيز مطالب تکرار
 کار ي شيوه گروندريسه در ولي. است آمده در] آور مالل[ممل] ها ريسمان[ اطناب از
 است بوده معطوف رام اين به توجهش تمام مقام، اين در گويي :است دگرگون او
 بسط و شرح از تنها نه گروندريسه در نشود؛ برده کار به زائد حرفي حتا يا لغت که
 اغلب در که است فشرده و کوتاه چنان جمالت که بل نيست، خبري مثال و شاهد و

 او نثر. ماند نمي باقي جمله براي مفهومي ديگر افتد، بي ميان آن از لغتي اگر ،موارد
: بگوييم جمله يک در و! آورد مي خاطر به را ديروزي نويسي متلگرا ي شيوه

 چرا؟. است] کننده اخالل[مخل ] اختصار[ ايجاز از جامع ي نمونه يک گروندريسه
. بود نساخته آماده چاپ براي را  گروندريسه مارکس: دانيم مي خوبي به را علت
 شخص براي که است هايي يادداشت رسيده، ما دست به عنوان اين زير چه آن

 با و نمود مي منظم را ها آن چاپ، هنگام به بايست مي و بود کرده تنظيم خودش
 مارکس دست به فرصتي چنين که دانيم مي و رساند مي طبع به کافي بسط و شرح
 ماقبل  ي جامعه[ که قطوري ي مجموعه از فصل دو انتشار از پس و نيامد
 کاپيتال، نوشتن براي. ماند توقفم چاپ است، آن از کوچکي جزء]  داري سرمايه
 عبارات واقع در يعني. است کرده استفاده بزرگ ي مجموعه همين از مارکس
 ،گروندريسه در مارکس .است آورده در روشن و گسترده صورت به را آن فشرده
" بعدا بايد ها اين تمام« قبيل از خوانيم مي را هايي يادداشت سطور، از بعضي البالي
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 و» .شود پرورانده بايد نکته اين« يا» .شود تحليل تر بيش جزييات با و تر عميق" مجددا
. برد مي کار به فراوان را» غيره« و» غيره« و کند مي باز پرانتز درون در پرانتز گاه

 از مطالب و نشيند به اشارت اين جاي بر جمالتي بايست مي" بعدا که نيست ترديدي
   .است نشده که گردد منتقل کاغذ ي صفحه بر نويسنده ذهن
 کجا از کار نوع اين. است مزدي کار ، داري سرمايه توليد ي شيوه ارکان از يکي      
 تر به يا حاضرند] جهان سراسر در[ تن ها ميليون که است شده چه و آمده پديد
 قرار فروش و خريد معرض در کاال چون را خود  کار نيروي مجبورند بگوييم،
 و گردد  مبادله پول مقابل در  کار نيروي که است اين از تعبار مزدي کار دهند؟
  کار نيروي خريد براي" مجددا کارگران، ي توليد محصوالت فروش از حاصل پول
" مجددا ، توليد ديگر دور يک در و برسند مصرف به جديد هاي ارزش  توليد و

 در  توليد هدف. يابد ادامه چنان هم دور اين و شود تبديل پول به مذکور هاي ارزش
 براي :مصرف ارزش[ احتياج رفع نه] فروش براي:مبادله ارزش[ است» مبادله« جا اين

  توليد از دور هر در)  سرمايه( پول مقدار بر افزودن است نظر مورد چه آن]. مصرف
 در» کارمزدي« بايد چيز، هر از قبل آيد، پديد ترتيبي چنين که آن براي. است
 وجود از است عبارت آن، آمدن وجود به براي شرط نخستين و باشد موجود  جامعه
 عبارت دوم شرط و شود رها و آزاد بندي و قيد هر از» کار« که اين يعني» کارآزاد«

 کار آيد؟ مي وجود به» آزاد کار« گونه چه. پول با آزاد کار ي مبادله امکان از است
 شرايط از يعني خودش ققتح شرايط از که شود مي] آزاد رها،[» يله« و آزاد وقتي
 و منفک کلي به کار، ابزار و مصالح از و است الزم ش يافتن تحقق براي که طبيعي
 و کار تحقق عيني شرايط و طرف يک از کار بين تا آيد پيش بايد چه. گردد جدا
 امر هر از قبل شرط، اين حصول براي افتد؟ بي جدايي ديگر طرف از کار ابزار
 . است کار تحقق براي الزم عيني شرط زمين. شود جدا زمين از کارگر بايد ديگر،
_  کار حامل که زماني تا يعني دهد، مي تشکيل وحدتي عيني شرط اين با کار تا
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 وجود» يله« کارِ آمدن پديد امکان است، زمين مالک_  کند مي کار که انساني
 است آن لزممست اين و شود جدا زمين از کار عامل بايد ابتدا پس. داشت نخواهد
 اساس بر زمين جماعتي مالکيت هم و فردي کوچک هاي مالکيت هم که

 شرايط با کار مذکور، مالکيت نوع دو هر در زيرا. برود ميان از شرقي هاي کمون
. گردد يله و آزاد کار، که است آن از مانع اين و است مرتبط خود تحقق عيني
 حد در زرع و کشت قابلِ زمينِ  عهجام يک در که زماني تا داشت توجه بايد" اصوال
 اين. آيد وجود به تواند نمي  داري سرمايه باشد، داشته قرار هرکس دسترس در وفور
 در زرع و کشت و تملک قابلِ زمينِ که است اي دوره مخصوص توليد، ي شيوه

 کوچک، و فردي صورت به چه ارضي مالکيت  و نباشد گان همه اختيار و دسترس
 زمين و  جامعه افراد بين و برود ميان از آن،) ها کمونته( ماعتيج شکل در چه و
  )»آسيايي توليد ي شيوه« ي نظريه ارزش: خنجي محمدعلي(. افتد جدايي) ارضي مالکيت(

وجود نيروي کار آزاد و «:سدينو يم گروندريسه در مارکس که است مناسبت اين به      
که کار آزاد، نه  ي آن، براي آن پول و انتفاع توليد ي آن در برابر پول، براي بازتوليد  مبادله
ساز  عنوان ارزش مصرفي پول که به ي شخصي، بل عنوان ارزش مصرفي براي استفاده به

ي نظام مزدبگيري و يکي از شرايط تاريخي تشکيل  ي پول قرار گيرد، الزمه مورد استفاده
اش، يعني  از شرايط عيني تحقق ي ديگر اين جريان، جدايي کار آزاد است؛ الزمه  سرمايه

جاست که قبل از هر چيز، زحمتکش از زمين که  از اين. از وسايل و مواد کار است
مالکي آزاد  شود، و اين هم به معناي انحالل خرده گاه طبيعي اوست جدا مي آزمايش

هاي  هاي ارضي مشاع است که در آبادي دهقاني، و هم به معناي انحالل مالکيت
   )۴۶۸ص:گروندريسه جلد يکم:کارل مارکس(» .۱۷شرق معمول بود] ها کمونته[ ۱۶جماعتي

                                                 
اين مراتع مال آبادي » «ها مال اين آبادي است اين زمين«شنويم که  از روستاييان ايران بسيار مي – ۱۶
. ي همان چيزي است که در اصطالح فرنگي کمون آمده است کننده آبادي بيان. ها و مانند اين» است
 .هاي جماعتي آن به ويژه در مسأله مالکيت ارضي است کيد مارکس در اصطالح کمون بر جنبهتا
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 از فردي، کوچک مالکيت  و ارضي مالکيت  بايد» يله کارِ« آمدن پديد براي چرا      
 است الزم تحققش براي که عيني شرايط با کار شکل، دو هر در زيرا برود؟ ميان
» کارگر« شرايطي، چنين در. است بطهرا همين از عبارت ارضي مالکيت و است مرتبط
. ندارد خود کار از مستقل وجودي شرقي، کمون عضو فرد يا مالک فرد ندارد، وجود
 دارد گي پيوسته" کامال کار، تحقق شرط عنوان به زمين با کار، عامل عنوان به او وجود
 مانند تواند نمي  کار نيروي و شود يله تواند نمي کار باشد، داشته ادامه التصاق اين تا و
 قرار فروش، و خريد معرض در و آيد بازار به) کاال يک سان به( مستقل عنصر يک
 چون را انسان فردي، کوچک و مستقل مالکيت و جماعتي ارضيِ مالکيت. گيرد
 پاي کف از که است هايي ريشه ي منزله به واقع در و سازد مي استوار زمين بر درخت
 آن تا يعني نشود، کنده زمين از ها ريشه اين تا است؛ شده روف زمين به و روييده انسان
  : زيرا شود، نمي متولد آزاد کار نرود، ميان از مالکيت  نوع دو

در . داند کش خود را مالک شرايط عيني کارش مي در دو شکل اخير، زحمت«      
 ، خودنظر از کار صرف. بينيم جا ميان کار و لوازم مادي آن وحدتي طبيعي مي اين

رو رفتار فرد با خودش  از اين. عيني برخوردار است ۱۸کش از موجوديتي زحمت
                                                                                                                 

] ها کمونته[هاي شرقي مارکس مالکيت آزاد دهقاني و مالکيت مشاع دهقاني، مبتني بر آبادي – ۱۷
دهد زيرا عقيده دارد که اين دو شکل مالکيت، دو شکل به اصطالح  را در رديف هم قرار مي

و نظام مزدبگيري به سرنوشت مشابهي   ي سرمايه پيوند هستند و به دنبال توسعه د و همخويشاون
فرض  ۱۸۶۸اکتبر  ۱۴به غلط " که غالبا( ۱۸۶۸مارس  ۱۴ي مورخ  نگاه کنيد به نامه. اند دچار شده

هاي مالکيت آسيايي،  که شکل ي من، مبني بر اين فرضيه«: گويد در اين نامه مارکس مي). شود مي
سان يک بار ديگر تاکيد  جاي اروپا وجود دارند، بدين  به ويژه هندي، در آغاز در همهو 
 »).از اين نکته آگاه نيست موررهرچند که (شود مي
دار کوچک، يا حتا دهقاني که در يک آبادي به  دهقان زمين" منظور اين است که مثال – ۱۸

کش به  عنوان فرد زحمت اش به تکند، موجودي دار روي زمين خود کار مي عنوان رعيت نسق
دانند او زميني، باغي يا مرتعي دارد و با کار و  گان مي خودي خود شناخته است، چرا که  همه
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رفتار يک مالک، يعني رفتار کسي است که آقاي شرايط حاکم بر واقعيت معيشت 
  )۴۶۹-۴۶۸:پيشين( ».خويش است

 است؟ گونه چه افراد ساير با فرد يک روابط ارضي، مالکيت  از نوع دو اين در      
 مستخدم، و کار صاحب ي رابطه نوع از روابطي طريقه، دو اين از يک  هيچ در

 داشته وجود تواند نمي و ندارد وجود" مطلقا کارگر و دار سرمايه رعيت، و ارباب
 هرکس و هستند مشاع مالکين جماعت، اعضاي جماعتي، مالکيت  در: باشد
  از تاس تجسمي ديگر، فرد ي اندازه به فرد هر و است ديگري ملک شريک
 و نشده تفکيک هنوز که مشاع است ملکي زمين جا، اين در. جماعتي مالکيت
 هر مالک نيست، آن از معيني قسمت هيچ مالک که حال عين در فرد هر  بنابراين
 است، صادق نيز مالکيت از دوم نوع مورد در روابط اين عين. هست نيز آن جزء
 مفروز قطعاتي از است بارتع واقع در کوچک و مستقل فردي هاي مالکيت زيرا

 آمده در معين فردي ملکيت به قطعه، هر که مشاع ملک همان از] شده کرده جدا[
 از است عبارت ديگر، يک با افراد روابط نيز، مالکيت از نوع اين در پس. است
 مالکان آزاد از يي مجموعه از است عبارت  جامعه جا اين در. مالکين بين ي رابطه
 زيستي هم به ديگر مالکان با که است مالک يک فرد هر مجموعه، اين در و مستقل
 مالکيت( قبلي نوع به نسبت که ارضي، مالکيت از طريقه اين در. دهد مي ادامه

 در که مالکيتي_  سابق جماعتي مالکيت ي بازمانده. است تر يافته تکامل) جماعتي
 تجسم اندازه يک به افراد ي همه و است شده مي ها زمين ي همه شامل قبل ي مرحله
. شود مي ديده) AgerPublicus(»عمومي زمين« نوع يک صورت به_  اند بوده آن

                                                                                                                 
به معناي دقيق کلمه  کارگردر مورد " که مثال کند و حال آن زحمت بر روي آن امرارمعاش مي

خود به   يعني فروش نيروي کار کارکردن، تحقق مفهوم کارگر موکول به  داري سرمايهدر اقتصاد 
 .است  سرمايه
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 است عبارت ديگر، يک با  جامعه اعضاي روابط نيز، اراضي از قسمت اين مورد در
 ي همه به متعلق و مشاع ملک يک» عمومي زمين« زيرا مالکين، بين روابط از

. آيد مي شمار به آن از تجسمي ديگري ي اندازه به فرد هر و است  جامعه اعضاي
  :سايرين با فرد يک ي رابطه پس
که اين رابطه ناشي از  وي در برابر ديگران نيز همين رفتار را دارد و بسته به اين«      

دهند  هاي خاصي که جماعت آبادي را تشکيل مي ساخت جماعت آبادي يا از خانواده
يا در حکم رفتار جمعي : با ديگران دو صورت خواهد داشت باشد، رفتار چنين فردي

اند، خواهد بود  از شرکاي ملکي، جمعي از کساني که مظهر مجسم مالکيت جماعتي
يا در حکم رفتار با مالکان مستقلي چون خود او، يعني مالکان خصوصي مستقل؛ در 

گرفت و بر  چيز را در بر مي همه"  اين صورت مالکيت جماعتي گذشته که سابقا
ي در کنار ي ويژه ۱۹چيز احاطه داشت، خودش به صورت امالک عمومي همه

  )۴۶۹:پيشين(».هاي ارضي خصوصي وجود خواهد داشت مالکيت
چه در مالکيت : است  در هر دو نوع  مالکيت ارضي، تامين معاش، هدف توليد      

شود،  ديده نمياثري » کارگر«جماعتي و چه در  مالکيت فردي مستقل و آزاد، از 
. کنند در هر دو حال مرکب از مالکان است که به اين سمت کار مي  زيرا جامعه
يي که از چنين افرادي تشکيل يافته، خود نيز به عنوان يک واحد، مالک  جامعه

چه کار افراد و چه کار _ هدف اين کار . کند است و به سمت مالک کار مي
                                                 

منظور از اين مفهوم و . مراتع ده" ي آبادي، مثال يعني اراضي عمومي، اراضي متعلق به  همه– ۱۹
مالکي فردي باشد او  ي آن در متن اين است که اگر مالکيت دهقان از نوع به اصطالح خرده دنباله
مال  " که سابقا(ها هم  در آبادي هستند و قسمتي از زمينمالکان بسياري مانند او  داند که خرده مي
مانند مراتع چريدن . است امالک عموميي  است يعني از مقوله» مال آبادي«اکنون ) بود  همه
ها وجود دارد و متعلق به يک يا چند آبادي است که  ها که اکنون بقاياي آن هنوز در آبادي دام

 .دکنن به صورت مشاع از آن استفاده مي
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هاي  افراد در کمون. ارزش به قصد مبادله  توليد تامين معاش است نه_ ها  جمعي آن
که هر خانواده در زميني که از طرف  کنند يا آن طور جمعي کار مي شرقي يا به

شود؛ در هر دو حالت، کار  جماعت به وي اختصاص داده شده، به کار مشغول مي
ان گي جماعت به عنو ي زنده ها فقط به قصد تحصيل معاش خانواده و نيز ادامه آن

اش  ي مالکيت فردي کوچک نيز، کار فرد و خانواده در طريقه. يک واحد است
البته در هر دو طريقه، ممکن است . است  براي تحصيل معاش و حفظ حيات جامعه

قسمتي از محصول با محصوالت خارجي مبادله شود يا حتا اضافه محصولي به 
شود و به قصد  محسوب نميِ ارزش  ولي اين عمل، توليد. گردد  همين منظور توليد

که منظور اصلي، فقط مصرف و رفع احتياج است و  گيرد، بل ارزش انجام نمي  توليد
براي . ارزش مبادله براي عرضه داشتن به بازار براي فروش ندارد  شباهتي به توليد

به منظور ايجاد ارزش و به قصد   که چنين امري مصداق پيدا کند، يعني توليد آن
رضه داشتن به بازار صورت گيرد، نخستين شرط الزم، پديد آمدن کار مبادله و ع

يعني افرادي به وجود آيند که از شرايط عيني . است کار مزديآزاد و رواج 
افتد و داراي وجود مستقل از کار  که براي تحقق کارشان الزم است جدا بي

اشند و خويش چيز ديگري را مالک نب  نيروي کارخود باشند؛ افرادي که جز 
هايي مستلزم آن است  پديد آمدن چنين انسان. توانند آن را با پول مبادله کنند به

خود يکي از محصوالت » کارگر«که يک تحول تاريخي به وقوع پيوندد، زيرا 
  )»آسيايي توليد ي شيوه« ي نظريه ارزش: خنجي محمدعلي(:پس .تاريخ است

و اعضاي  - که به عنوان مالک گر بلعنوان کار در هر دو شکل، افراد نه به«      
هدف از اين . کنند رفتار مي –کنند  جماعت آبادي که در عين حال کار هم مي

کشان قادر به کار  هرچند ممکن است زحمت_ نيست  ايجاد ارزشکار 
  يعني مازاد محصول  مبادله غير اضافي هم باشند تا بتوانند آن را با کار اضافي
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ي او و  ن تامين معيشت و بقاي مالک فردي و خانوادهکه هدف از آ بل_ کنند 
، عاري از هر کارگريتثبيت شدن فرد در مقام . نيز تمامي آبادي است

 ».گيرد صورت مي تاريخخصوصيت ديگر، امري است که بعدها در جريان 
  )۴۷۰-۴۶۹ص:گروندريسه جلد يکم:کارل مارکس(

آورد؟ براي  حصولي به بار ميگونه و در چه شرايطي چنين م اما تاريخ چه      
گي پديد آمدن  مالکيت ارضي و تطورات  گونه يافتن پاسخ اين پرسش بايد چه

آن را در طي اعصار و قرون از نظر بگذرانيم و براي اين مقصود ناگزيريم به قعر 
هاي وحشي برسانيم و گام به گام  هاي انسان تاريخ سفر کنيم و خود را به گله

شان، مسير تاريخ را تا درون شهرهاي قرون وسطايي اروپا  عقابها و ا راه آن هم
  .به پيماييم
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  منشاء مالکيت ارضي
  

ولي اين نوع  مالکيت از . يي، نخستين شکل  مالکيت است مالکيت ارضيِ قبيله     
که ناشي از تشکيل  شود؟  مالکيت مذکور محصول کار نيست بل کجا ناشي مي
تا . است و پديد آمدن قبايل، شرط الزم براي  مالکيت ارضي است يي اجتماع قبيله

تشکيل . ي مالکيت ارضي مفقود است ها به صورت قبايل در نيايند، شرط اوليه انسان
اين . کند مبدل مي  و سکونت آن در محلي معين، زمين را به امتداد وجود قبيله  قبيله

  .ستله و زمين همان مالکيت ارضي ارابطه بين قبي
يک هيأت اجتماعي است که از تحول   آيد؟ قبيله گونه به وجود مي چه  قبيله      

امروزه بقاياي [وار،  يي به صورت دسته جمعي و گله عده. آورد طبيعي سر بر مي
دست آوردن خوراک  روزها در پي به] بينيم مي يمجاز هاي ها را در شبکه آن
و بازتوليد خود   زينند و به توليدگ ها در مکاني سکنا مي کوشيدند و شب مي
امرار معاش   اين عده زماني که در يک منطقه ساکن شدند و توليد. پرداختند مي

که از  و يا آن. شدند  کردند، تبديل به قبيله خود را در محيط اطراف خود تامين مي
د که چن آيد و يا اين يي به وجود مي هاي مختلف، قبيله ازدواج بين اعضاي خانواده

را تشکيل ] کالن[تري  يي بزرگ شوند و قبيله ديگر ترکيب مي کوچک با يک  قبيله
اند، مالکيت ارضي  يي تشکيل نشده تا زماني که واحدهاي قبيله  بنابراين. دهند مي

شود و به  يي در زميني مستقر مي وقتي قبيله. تواند داشته باشد مفهوم و مصداقي نمي
يي متين بين آن  شود و رابطه جزيي از وجودش ميپردازد، زمين  کشت و زرع مي
بدون زمين ديگر در اين   يعني قبيله. است  آيد که ضامن بقاي قبيله دو به وجود مي

» يي مالکيت ارضي قبيله«همان   اين رابطه. تواند وجود داشته باشد ماني نميمقطع ز
ها  يي از انسان هي مشترک عد ي مهم توجه کنيم که استفاده پس به اين نکته. است
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، شرط  که برعکس، تشکيل قبيله بل. نيست  از يک زمين معين، منشاء تشکيل قبيله
تصور مالکيت . است» يي مالکيت ارضي قبيله«اوليه براي آن استفاده مشترک يعني 

تشکيل و مستقر شود   بايد نخست قبيله. غيرممکن است  ارضي، مقدم بر تشکيل قبيله
پس مالکيت . تواند نمودار گردد يي به عنوان مالکيت ارضي به تا پيوند و رابطه
ها، شرط الزم  که تشکيل قبايل و استقرار آن يي، محصولِ کار نيست، بل ارضيِ قبيله

  :گويد جاست که مارکس مي از اين. براي پديد آمدن آن است
نشين  در نخستين شکل اين نوع مالکيت ارضي ابتدا نوعي جماعت آبادي«      
اين همان خانواده و . آيد رخاسته از طبيعت به عنوان يک شرط مقدماتي پديد ميب

ها يا با اتحادي  خانواده ازدواج داخلييافته تا حد کالن بر اثر  ي گسترش خانواده
 نشيني کوچطور کلي  و به ي معاش شباني شيوهجا که  از آن. هاست از کالن

ي معيني  به جاي استقرار در نقطهنخستين شکل معيشت بوده بدين معنا که کالن 
جا که  و از آن_ هاي مسير خويش بوده است  ناگزير از درنورديدن تمامي چراگاه

خيز  مگر در يک محيط طبيعي بسيار حاصل(جانشين نيست آدمي به طور طبيعي يک
و ناگزير همانند حيوانات ) ي درختان جاي گيرد ها بر شاخه تواند مانند ميمون که به
، ]تبار يا هم[نشين کالني  توان گفت که آبادي آورد، مي ه هر سو روي ميوحشي ب

شرط مقدماتي که در حکم  ، بلنتيجهيعني آبادي جماعتي طبيعي، نه در حکم 
  )۴۷۰:پيشين (».است ي جماعتي مشاع از زمين استفادهموقتي  تملک

مختلف به گزيند، در اثر عوامل  سرانجام در محلي سکونت مي  وقتي قبيله      
عواملي که منشاء تحوالت . يابد هاي مختصري در آن راه مي تدريج دگرگوني

آب و هوا، شرايط (شود عبارت است از شرايط مختلف محيط  مي  ثانوي قبيله
. و رسوم و آداب آن  و نيز طبايع و صفات مخصوص هر قبيله) جغرافيايي و طبيعي

شته، مرکب از افرادي است که طور طبيعي پديدار گ اين هيأت اجتماعي که به
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تشکيل اين اجتماع . داراي پيوند مشترک خوني و زباني و سنن و رسوم هستند
ابتدايي، شرط اوليه براي تملک زمين و نيز شرط اوليه براي هر نوع فعاليتي است 

عنوان  از قبيل فعاليت به. گرداند گي را ميسر مي که تدارک وسايل مادي زنده
همين آبادي جماعتي است که با اسکان « : بنابراين. ارع و غيرهچوپان، شکارچي، ز

آب و هوا، وضع جغرافيايي، (يافتن آدميان و تحت تاثير شرايط متفاوت محيط 
هاي  گي ويژه(هاي طبيعي خودشان  گي يا بنا به آماده) ترکيب خاک و غيره
. شود خوش تغييرات کم و بيش عميق مي سرانجام دست) خويشاوندي، وغيره

وجود جماعت کالني برخاسته از طبيعت، يا به بياني ديگر، وجود جماعت 
نخستين _ مبتني بر اشتراک خون، زبان، عادات، و غيره _ اردومانندي از آدميان 
در (و فعاليت بازتوليدکننده و عيني  شرايط عيني معيشتشرط مقدماتي تملک 

گاه بزرگ و  يشزمين، آزما. است) امور شباني، شکار، کشاورزي و غيره
ي  يا پايه] مسکن[ي کار و هم قرارگاه  يي است که هم وسيله و ماده  زرادخانه

  )۴۷۰-۴۷۱:پيشين( ».کند نشين را تامين مي جماعت آبادي
شناسند و در  مالک آن مي" آنان خود را مشاعا: ها با زمين ساده است روابط انسان      

ي کار خالق، به  دانند که به وسيله عين حال خويشتن را يک جزء از جماعتي مي
ولي اين مالکيت يا حق انتفاع براي فرد، فقط از طريق . دهد حيات خود ادامه مي

مالکيت ارضي خارج از . شود عضويت طبيعي او در يک هيأت اجتماعي حاصل مي
فرد خارج از اجتماع " اساسا. تواند مفهومي داشته باشد غير ممکن است و نمي  قبيله
تواند از  چنين فردي وجود داشته باشد، البته مي" صور نيست، ولي اگر فرضاقابل ت

براي او در حکم » زمين«نباتات و حيوانات روي زمين سد جوع کند و در اين حال 
کند؛ فرد انساني در اين  يي است که از مواد خوراکي موجود در آن ارتزاق مي سفره

در  »مالکيت ارضي«غول است ولي حال مانند حيواني است که به چرا و شکار مش
براي روشن شدن موضوع، به يک امر ديگر که خود . مورد او هيچ مفهومي ندارد
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مال «زبان نيز يک : کنيم است، يعني زبان توجه مي» مالکيت جماعتي«موضوع 
گي اجتماعي به  ي اجتماع و زنده و محصول اجتماع است و تنها به وسيله» مشاع

کند و آن را از آن خود  ه به يک زبان معين تکلم ميفردي ک. آيد وجود مي
و از يک دارايي مشاع استفاده   داند، در واقع از يکي از محصوالت جامعه مي
البته . مفهومي ندارد" ، زبان اساسا براي يک فرد منزوي و جدا از جامعه. نمايد مي

وران صداهايي تواند مانند جان مي_ اگر به فرض وجود داشته باشد _ چنين فردي 
از حنجره خارج سازد و يا آواي وحوش و اصوات طيور را تقليد کند، ولي 

هر » زبان«و » مالکيت ارضي«پس . براي او ممکن نيست» تکلم«زبان يعني » داشتن«
دو ناشي از اجتماع است و در واقع تشکيل هيأت اجتماعي، شرط الزم براي پديد 

است، زبان نيز به يک   موجوديت قبيلهطور که زمين  همان. آمدن اين دو است
  : بنابراين. است  وجود ناطق قبيله_ يا به عبارت ديگر _ معني، موجوديت 

کنند  آنان خود را مالکان جماعتي آن تلقي مي: ها با زمين ساده است روابط انسان«      
خود  "دانند که آن نيز با کارِ خالق خويش مستمرا و نيز خويشتن را عضو جماعتي مي

جا که فرد عضو چنين جماعتي است  فقط تا آن]. دهد ادامه حيات مي[کند  مي  را توليد
طور که  يک فرد منزوي همان: ... زيرا. تواند خود را مالک يا متصرف تلقي کند مي... 
تواند  تواند باشد، در حد اعال او فقط مي تواند سخن بگويد، مالک زمين هم نمي نمي

، ]فرد[مالکيت او ...  زمين به عنوان منبع مواد غذايي ارتزاق نمايد مانند جانوران از 
اش  از طريق عضويت طبيعي... منظم خودش   اش با شرايط الزم براي توليد يعني رابطه

براي مثال، بديهي است که فرد با زبان خويش به . آيد در يک جماعت به وجود مي
. اجتماعِ انساني، مرتبط استعنوان مال خودش، فقط به صفت عضوِ طبيعي يک 

» مال«زبان ابداع يک نفر باشد، سخني ابلهانه است ولي در اين حال نيز زبان يک ] که اين[
ي ديگر، موجوديت  زبان، درست به همان اندازه که محصول اجتماع است، از جنبه. است

  )۴۷۱:پيشين(» . ...ي وجود اجتماع است زبان در واقع تجلي بي واسطه: اجتماع است
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  ي توليد آسيايي شيوهي  مالکيت ارضي  طريقه
  

يي، اساس انواع   مالکيت ارضي قبيله دارد که يان ميب يخنج يدکتر محمدعل      
ي اين تحول  ي اوليه مالکيت جماعتي آسيايي، مرحله.  هاي ارضي است مالکيت
ت بر اساس مالکي) هاي کشاورزي کمون(در اين طريقه، جماعات دهقاني : است

ها،  در درون اين جماعت. اقتصادي هستند  هاي توليد ، کانون)ها کمونته(جماعتي 
ها يعني صنايع دستي منضم به کشاورزي است و به اين ترتيب هر کمون يک  حرفه

ي جميع  و کامل است که از عهده] خودکفا[واحد اقتصادي مسدود و خودبسنده،
ِ محصول اضافي را  و توليد  توليد آيد و تمام شرايط الزم براي حوايج خود بر مي

گيرد که تجسم وحدت  واجد است، ولي بر فرازِ جماعات، عنصر جديدي قرار مي
روا، يگانه مالک  حکومت، يا بهتر بگوييم شخص فرمان. عالي آن جماعات است

از . واقعي زمين است و جماعات کشاورزي فقط صاحبان موروثي حق انتفاع هستند
ميسر است که عنصر " مالک واقعي است، کامال) حکومت(ا، رو جا که فرمان آن

در  مالکيت ارضيِ نوع . جدا از جماعات و مافوق جماعات و از منشايي الهي باشد
جا، در واقع،  مالکيت از آن  در اين: فاقد مالکيت  است" آسيايي، فرد عمال

اين حق  با واسطه جماعت از» فرد«حکومت و حق انتفاع از آن جماعات است و 
يعني با زمين، به   ي فرد با شرايط طبيعي کار و توليد ، رابطه بنابراين. کند استفاده مي

ي جماعت، به  روا با واسطه کند که از جانب فرمان صورت عطا و بخششي جلوه مي
گردد، يعني  اختيار او گذارده شده است و در اغلب موارد موهبتي الهي تلقي مي

روا، به جماعات و از طريق جماعات  ي فرمان که با واسطهعطايي از جانب خداوند 
ي جماعات  چون پدرِ کليه روا هم در اين شرايط، فرمان. به افراد ارزاني شده است

بنابر . هاست و محصول اضافي متعلق به اوست کوچک و مظهر الهي وحدت آن
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. لکيت استهمين مراتب،  مالکيت نوعِ آسيايي، در حقيقت يک نوع نفي قانوني ما
قسمتي از محصول اضافي . يي است معهذا اساس آن همان  مالکيت ارضي قبيله

متعلق به حکومت است که مظهر وحدت کمون است و دست آخر در يک شخص 
ي مالکيت ارضي آسيايي، کار اضافي به دو صورت  در طريقه. يابد واحد تجسم مي

والت کشاورزي و دوم از محص] ماليات[يکي از طريق ضبط خراج: گيرد انجام مي
ي  يعني اموري که براي ادامه] نطفه بيگاري[طريق شرکت افراد در کارهاي عمومي 

داشت منشاء  و صيانت اجتماع و شکوه و عظمت مظهر آن و به خاطر بزرگ  توليد
ها و  ها و قلعه ياري، احداث طريق و پل ايجاد شبکه آب(الهي قبايل، الزم است 
کار عمومي نيز به دو ) ها ها و قصرها و تزئينات آن ابد و مقبرهاستحکامات، بناي مع

که، دولت خود يک سازمان متمرکز کار  يکي اين: صورت ممکن است انجام گيرد
نمونه اين طريقه در : به وجود آورد و تمام افراد جماعات را مشمول آن سازد

در اين . ه استمکزيک و پرو و قبايل سلت و نيز بعضي قبايل هندوستان ديده شد
ي سازمان عظيم و متمرکزي است که  حالت، دولت خود موجد و اداره کننده

المنفعه يا برپا  هاي عام هدف آن، استفاده از کار اضافي جماعات براي اجراي طرح
ها است و در هر حال قسمتي از آن براي مظهر الهي  ها و معبدها و مقبره ساختن کاخ

ي حيات  تامين شرايط الزم جهت ادامه وحدت کمون و قسمت ديگر براي
  .اقتصادي و صيانت اجتماع و دفاع از آن است

ي ديگر براي استفاده از کار اضافي افراد و ايجاد موسسات عمومي، اين  طريقه      
که در هر  آورد، بل سازماني به وجود نمي" و مستقيما" است که حکومت خود راسا

هاي جماعت مشغول کشت  طور جمعي در زمين بهيک از جماعات، در حالي که افراد 
که هر خانواده در زميني که براي کشت از طرف جماعت به آن  و زرع هستند، يا آن

انبارهاي عمومي اختصاص يافته به کار مشغول است، مقداري کار نيز براي پر کردن 
 هاي جنگي و موسسات مذهبي از قبيل هزينه(يا به منظور پرداخت مخارج عمومي 
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مارکس ] نطفه بيگاري.[از طرف افراد صورت گيرد) و اجراي مراسم ديني و غيره
تنها از اين نقطه » ترين معنايش در ابتدايي«ي مالکان بزرگ  شود که سلطه متذکر مي

، »چه در جماعات اسالوي و روماني ديده شده مانند آن«ممکن است سر بر آورد 
  .ن گوشه کمين کرده استدر همي] فئودالي[» سرواژ«به عبارت ديگر 

ياري و خطوط ارتباطي و  هاي آب ي مالکيت آسيايي، ايجاد شبکه در طريقه      
المنفعه ديگر، به صورت کار و خدمتي از جانب دستگاه حکومت  موسسات عام
در واقع، سهمي از محصول يا به عبارت ديگر قسمتي از کار اضافي . کند جلوه مي
ي همين نوع  آيد، به وسيله راج به اختيار خزانه در مييا به صورت خ" که مستقيما

قسمتي . کند ي دولت مشروع جلوه مي جانبه  ي همه شود و سلطه خدمات توجيه مي
از همين کار اضافي که به صورت خراج محصوالت کشاورزي از جماعات وصول 

ري شهرها در اين طريق با. رسد شود، در شهرها از طرف ديوانيان به مصرف مي مي
روا و حکام و  هايي که مراکز سکونت فرمان هستند بر دوش روستاها و در محل

اين شهرها در حقيقت شهرهاي . آيند اصحاب ديوان و لشکريان است به وجود مي
گان آنان، درآمدهاي  جا کارگزاران حکومت و وابسته کننده هستند؛ در اين مصرف

صول جماعات يعني خراج را به صورت کنند، يعني اضافه مح خود را با کار مبادله مي
اند از  عبارت" شهرهاي بزرگ به معني واقعي کلمه، صرفا. آورند در مي» مايه_کار«

وجه   کنند و به هيچ از روستا ارتزاق مي" روا و ديوانيان که مستقيما هاي فرمان اردوگاه
است نوعي  ، تاريخ آسيا عبارت آيند، بنابراين اقتصادي به شمار نمي  مراکز توليد

  هاي توليد ها کانون در اين طريقه، جماعات دهقاني يعني کمون: وحدت شهر و روستا
يکي . آيند مذکور به شمار مي  هستند و شهرها محل مصرف اضافه توليد  و اضافه توليد
هاي مناسب براي پديد آمدن شهرهاي نوع آسيايي، عبارت از مناطقي  ديگر از محل

مالکيت ارضي آسيايي،   طريقه .خارجي وضع مساعدي دارداست که براي دادوستد 
کند و با سرسختي بسيار دوام  تر عمر مي هاي ديگر، بيش از جميع طريقه" ضرورتا
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که فرد به  گي فرد به جماعت است و اين علت اساسي اين ديرپايي، وابسته. آورد مي
بط خود را اندکي وجه قادر نيست پيوند خود را با جماعت قطع کند يا حتا روا هيچ

در اين طريقه؛ جماعت عبارت از يک کانون مستقل اقتصادي . ۲۰تر سازد ضعيف
آيد و يک اقتصاد مسدود و خودبسنده  ي جميع حوايج خود بر مي است که از عهده

ي کشاورزي و  واسطه دهد و اين سبب انضمام بي و کامل را تشکيل مي
گرايد و مانند فرد  ه فرديت و استقالل بهتواند ب جماعت فرد نمي  در اين. هاست حرفه

يوناني يا   ي در جامعه. يوناني و يا رومي به شخصيتي مستقل و منفرد مبدل گردد
کل است، ولي اين جزء به ترتيبي که خواهيم ديد،   رومي، فرد انساني جزء و جامعه

ي ولي فرد در جماعات شرق. نمايد ي خود را با کل تضعيف مي رفته رفته رابطه
جا که جماعت وجود دارد،  يي از جماعت است و تا آن چنين نيست، او فقط سايه

فرد عضو کمون شرقي، مانند درخت . تواند وجود داشته باشد اين سايه نيز مي
تواند از آن جدا شود و اين يکي از  طور ثابت در جماعت ريشه دارد و نمي به
در . ي شهر بر روستا است کيهها و ت هاي اجتماعي انضمام کشاورزي و حرفه جنبه

تواند مالک شود و فقط  اين طريقه، چون فرد وابسته به جماعت است و هرگز نمي
يک متصرف است، در عمل خودش موضوع  مالکيت است، يعني تحت مالکيت 

ي زمين و در حقيقت جزيي از   دولت قرار دارد و به اين ترتيب افراد ضميمه
ي عبوديت است،  آنان با دستگاه حکومت، رابطه ي مالکيت دولتي هستند و رابطه

ي کامل،  سان يک دايره ي مالکيت ارضي آسيايي، به طريقه. تواند باشد جز اين نمي
                                                 

دارانه متالشي شده و از بين رفته  که تحت تاثير فرهنگ سرمايه يي با وصف اين اين پيوند قبيله - ۲۰
طوري که در يک خانواده هنگامي که فرزند پسر ازدواج  به. است، اما هنوز بقاياي آن وجود دارد

وس خانواده گاهي عر. ی پدری جدا و مستقل شود کرد، حق نداشت تا پايان عمر، از خانواده مي
گي، مستقل شدن و يا  تمايل داشت که مستقل شود و کاسه کوزه خود را جدا کند؛ دعواي خانواده

 .طالق از پيامدهای اين فرهنگ است
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يره را در هم اتواند اين د مسدود و تغييرناپذير است و فقط تاثير عوامل خارج مي
رکس در حال، يک بار ديگر همين مطالب را به صورت فشرده از قلم ما. شکند به

  : خوانيم گروندريسه با هم مي
 نشين ملک جماعت آباديلوحانه به زمين به عنوان  اعضاي جماعت ساده«      
. ي اوست و بازتوليد وي در کار زنده  ي توليد نگرند، آن هم جماعتي که وسيله مي

از جماعت به شمار  عضوياست که عنصر يا  ۲۱دارنده مالک ياجا  فرد فقط از آن
ها قرار  به شخصيت خاصي که مافوق جماعات آبادي... ،  مازاد توليد. ... رود مي

گيرد، هرچند که افراد از خالل جماعت کالني يا جماعت آبادي  گرفته تعلق مي
، که فقدان مالکيت استبداد شرقيدر بطن   بنابراين. اند داراي نوعي تملک عملي
واقع با مالکيت کالني و  ي آن است، در خصلت ويژه" از ديدگاه حقوقي ظاهرا

کارگاهي   تر اوقات حاصل ترکيب توليد بيش" رو هستيم که اساسا جماعتي روبه
و کشاورزي در درون يک آبادي کوچک خودبسنده است که ) مانوفاکتوري(

بخشي از کار اضافي : اضافي را در خود جمع دارد  تمامي شرايط بازتوليد و توليد
رئيس قبيله، ساتراپ "مثال[به صورت شخص " ه مآالاين آبادي به اجتماع برتر ک

برداري از اين کار اضافي، يا به  بهره. گيرد آيد، تعلق مي در مي] شهرنشين،يا سلطان
و مانند آن است، يا به صورت کارهاي مشترکي که براي ] ماليات[صورت خراج

گيرد، وحدتي که مستبد واقعي يا ذات  داشت وحدت جماعت انجام مي بزرگ
باري، اين . صوري کالن يا قبيله که همان خداوندگار است، مظهر مجسم آن استت

تواند دو شکل پيدا  از طريق کار تحقق يابد، مي" نوع مالکيت جماعتي، اگر واقعا
ديگر به  هاي جماعتي کوچک در کنار هم ولي مستقل از يک يا آبادي: کند

                                                 
همانند رعيت صاحب نسق دهات ما که صاحب نوعي " ي حق تملک عملي، تقريبا دارنده – ۲۱

 .بود» جفتبنه «تملک عملي مشاع بر زمين در داخل واحدهايي نظير 
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اش مستقل از ديگران بر قطعه  وادهراه با خان گي نباتي خود ادامه داده، فرد هم زنده
تعيين مقدار معيني از کار براي (کند زميني که به وي داده شده است کار مي

سو و اختصاص دادن بخشي  از يک – بيمهبه اصطالح نوعي  – ي مشترک ذخيره
، يعني براي تامين ]کمونته[تامين مخارج آبادي جماعتيديگر از آن براي 

و غيره از سوي ديگر از اختصاصات اين شکل است؛  ، معابد مذهبي،جنگمخارج 
" شود، مثال جاست که ظاهر مي به معناي ابتدايي خود در همين] فئودالي[قلمرو اربابي
هاي  جاست که گذار به شکل هاي اسالو، روماني، و غيره؛ و در همين در آبادي

  )۴۷۱-۴۷۲ص:گروندريسه جلد يکم:کارل مارکس(».بينيم بيگاري و غيره را مي
که  کم در وجه غالب آن، فرد داراي مالکيت نيست بل در شکل آسيايي دست«

  طور اخص، جماعت است و بنابراين مالک واقعي به. داراي حق تصرف است
  )۴۸۵:پيشين(» .بر زمين است] کمونته[مالکيت، تنها مالکيت جماعتي 

تواند  طور که نمي يک فرد جدا افتاده همان«در يک جماعت يا کمونته يا قبيله       
تواند درست مثل  البته او مي. تواند باشد گويد، مالک زمين و خاک هم نمي سخن به

ي مالکيت با زمين از طريق تصرف  رابطه. يک حيوان از قبل زمين امرار معاش کند
آميز يا قهرآميز منوط به ارتباط با قبيله، يا جماعت،  زمين و خاک به طور مسالمت

  )۴۸۷:پيشين(» .توسعه يافته است" بيش طبيعي يا تاريخا در شکلي کم و
  نفسه، تابع باز توليد هاي کهن توليدي هم، في  بقاي خود جماعت در شيوه«      

و ازدياد جمعيت که   نفس توليد. اعضاي آن در همان شرايط عيني داده شده است
اندک به حال تعليق  و اندک" شود، اين شرايط را الزاما مربوط مي  اين هم به توليد

کند، و با اين عمل نظام جماعتي  شان مي ، منهدم آورد، يعني به جاي باز توليد در مي
و مناسبات مالکيتي که بنياد جماعت بر آن استوار است، نيز به انحطاط و سقوط 

تر  براي مدت زماني طوالني" جاست که شکل آسيايي الزاما از اين. شود کشيده مي
چرا که در اين شکل فرد در برابر جماعت، . ماند و استوارتر باقي ميآورد  دوام مي
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ي که همان وحدت  گي، توليد اي از خودبسنده ي بسته مستقل نيست و دايره
اش را با جماعت  اگر فرد رابطه. کشاورزي و صنايع دستي است، وجود دارد

گون کردن نشين تغيير دهد اين تغيير رابطه در حکم اقدامي است در دگر آبادي
هاي  از سوي ديگر پايه. هاي اقتصادي آن خود جماعت و منهدم کردن پايه

بر اثر ديالکتيک دروني آن، مانند فقر و غيره به ويژه تاثير جنگ و  –اقتصادي 
بنياد واقعي  -در روم از شرايط اساسي تشکيل جماعت بود" فتوحات، که مثال
  )۴۸۸-۴۸۷: پيشين(» .پاشد جماعت را از هم مي

شرط بنيادي مالکيت مبتني بر نظام کالن يا قبيله، که جماعت ابتدا فرقي با آن «      
ي يک کالن بر  شود که با غلبه سبب مي –يعني همان تعلق به کالن يا قبيله  -ندارد

و اراضي متعلق به او جزو  سلب مالکيت گرددکالن ديگر، از کالن مغلوب 
ود که حتا جماعت مغلوب را هم ملک خود شرايط غيرآلي بازتوليد استيالگري بش

ي مالکيت مبتني بر نظام کالن يا قبيله،  تنها شکل ممکن توسعه  بنابراين. داند مي
تغيير " يي را الزاما هاي قبيله مداري است که شکل گي يا رعيت هاي برده پيدايش نظام

زيرا نسبت به . است  تر از  همه هاي آسيايي، اين تاثير تغييردهنده کم در نظام. دهند مي
اند، در نظام  طور انحصاري وجه مسلط توليد جاهايي که مالکيت ارضي و کشاورزي به
ي صنايع کارگاهي و کشاورزي است، فتح و  آسيايي که مبتني بر واحدهاي خودبسنده

جا که فرد در  وانگهي از آن. گان چندان ضرورتي ندارد يابي بر خيل برده غلبه و دست
شود و تنها از حق تصرف برخوردار است،  ي هرگز مالک نمي نظام توليداين شکل از 

  ي کسي است که مظهر وحدت جماعت خود او در نهايت در حکم دارايي، يعني برده
گي تاثيري در تعليق، يا در گذراندن، شرايط کار يا تغيير مناسبات  جا برده در اين. است

، گي است برده نظام اعت خود شبيه بهزيرا جم) ۴۹۷ص :پيشين( ».ذاتي جماعت ندارد
ي توليد آسيايي،  هاي مارکس، شيوه بر اساس آموزه«  بنابراين .نيست يگ اما برده
هاي متوالي تاريخ بشر محسوب  داري، و نظام فئودالي، از نظر زماني دوره نظام برده
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ي  هي موجود در دسترس جوامع اشتراکي، شيو بر مبناي نيروهاي مولده... شوند  مي
توانست شکل بگيرد که نظام اشتراکي ابتدايي در حال  توليد آسيايي در شرايطي مي

گي بود، اما بر اثر نياز به کارهاي عمومي بزرگ از قبيل احداث  از هم پاشيده
هاي  بنابراين تمدن. ديگر متحد شدند اين جوامع با يک... ياري  هاي آب شبکه

ترانه که در آغاز توسط سومريان و مصر باستاني خاور نزديک و قلمرو شرقي مدي
ها که  ي آن سايه شان و سپس هم راه با کارهاي بزرگ عمومي گذاري شد، هم بنيان
ي  ريزي اولين تمدن جهان را آغاز کرده بودند، نخستين مرحله را در جامعه پي

ي  ي طبقاتي، اعضاي جامعه ترين جامعه در اين کهن. طبقاتي به وجود آوردند
روايان سومر و مصر استثمار  ي قدرت استبدادي فرمان زير سيطره اشتراکي
ياري  ي آب داث شبکهيز که کارشان در کندن چاه براي احگان ن شدند، و برده مي

ي اشتراکي  گان دارايي مشترک جامعه برده. شدند بسيار اهميت داشت استثمار مي
سال قبل از ميالد  ۲۴۰۰ها از  که اسناد اقتصادي سومري آمدند و چنان به حساب مي
گان  تر اقتصاد کشاورزي در مقياس بزرگ، شمار برده ي بيش دهد با توسعه نشان مي

 ي شيوه ظهور و افول:دون. پ استفن( ».تر شد ها بيش افزايش يافت و سهم نيروي کار آن
  )۱۳۹۷: ۱۳۶:آسيايي توليد
ي  مبداء حرکت و طريقهي توليد آسيايي  از نظر مارکس و انگلس شيوه  بنابراين      

شرط . شود طبقاتي محسوب مي  ي ي بدون طبقه به جامعه اوليه  ي خروج از جامعه
در چنين شرايطي . است  يي، عضويت طبيعي فرد در يک قبيله مالکيت در نظام قبيله

ديگر فتح شود، نه تنها اراضي آن به تصرف   ي يک قبيله يي به وسيله هرگاه قبيله
ي مغلوب نيز به عنوان جزيي از شرايط طبيعي  که افراد قبيله يد، بلآ فاتحان در مي

] سرواژ[گي و فئودالي  آيند، و اين منشاء برده فاتح در مي  ، به تملک قبيله توليد
با پديد . يي هستند ي بعدي مالکيت ارضي قبيله پس اين دو، ناشي از توسعه. است

شود و  يي دگرگون مي ارضي قبيله گي و فئودالي، تمام اشکال  مالکيت آمدن برده
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طور که بيان داشتيم تنها  اما همان. گيرد جاي آن را مالکيت ارضي جديدي مي
کشورهاي شرق هستند که به دليل عدم استقالل فرد از منظر مادي و رواني، مانع از 

شوند، و در مقابل  تر نسبت به اروپا، در مالکيت ارضي مي تغيير و دگرگوني سريع
کنند، زيرا از درون خود  رفت تکامل اجتماعي مانع ايجاد مي ول و پيشسير تح
هاي  ي توليدي جديدي قابليت رشد و تکامل را ندارد، زيرا در کمونته ، شيوه جامعه

  گي وجود دارند، بنابراين گي و بنده هاي برده هاي مادي و عيني نطفه آسيايي زمينه
ها نيستند، در نتيجه،  ، هر چند عين آنگي و فئودالي شباهت دارند به جوامع برده

ي توليد  ها براي ارتقاء به شيوه يي در کمون ضرورت و نياز اجتماعي و انگيزه
در نتيجه، زمان و طول . گيرند شود و صورتي ايستا به خود مي باالتري ايجاد نمي

 اگر. آورند عمر اين جوامع، طوالني است و حتا تا قرن نوزده ميالدي هم دوام مي
که از بيرون مورد حمله  کموني زودتر دچار دگرگوني شده است نه از درون بل

ما . ي توليد او هم دگرگون شده است قرار گرفته و در صورت مغلوب شدن، شيوه
داري و فئودالي در ايران را مورد  ي توليد برده ي توليد آسيايي، شيوه در ادامه شيوه

  .  بررسي قرار خواهيم داد
و انگلس  که مارکس را يطور آنت يدر نهاي توليد آسيايي  هاي شيوه گي ويژه      

 کند اين خصايص در حقيقت ثابت مي. ، برشمرديماند بيان داشتهدر آثار خود 
توليد  ي همان شيوه ييايتوليد آس ي ند شيوهيگو يکه م يي برخالف نظر عده

 يها دارند، هر چند نطفههم ن قرابتي با چنان توليد آن ي ن دو شيوهياست، ا يفئودال
ها دو  اين در واقع يعني .دارندوجود  ييايتوليد آس ي در شيوه فئودالي توليد ي شيوه
ي  ي توليد آسيايي مرحله طور که نوشتيم شيوه همان. هستندي توليد متفاوت  شيوه

بين حرکت ديالکتيکي جامعه اوليه بدون طبقه به ] هاي خودش گي با ويژه[انتقالي 
  .داري و فئودالي بوده است ي طبقاتي برده جامعه
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  ي توليد آسيايي لنين و شيوه
  

لنين با توجه به حجم کارهاي عظيمي که در رابطه با انقالب روسيه در پيش       
قدر  او حتا آن. ي توليد آسيايي نداشت داشت، فرصت بررسي و تحليلي از شيوه
ي توليد آسيايي مطلع و  از وجود شيوهاما . زنده نماند تا گروندريسه را مطالعه نمايد

 هايي داشته ي توليد آسيايي اشاره آگاه بود و در منابعي که موجود است به شيوه
ي توليد آسيايي متعهد  گاه خود را به مفهوم شيوه هيچ" لنين شخصا«يعني . است
گيرد تا تعهد او را به اين مفهوم  هايي که صورت گرفته و مي ي کوشش کليه: نکرد
ي توليد آسيايي  شان دهد به همان اندازه سطحي است که کوشش مخالفان شيوهن

 توليدي  شيوه ظهور و افول:دون. پ استفن( ».براي جدا کردن مارکس از اين مفهوم
اما بعد از مرگ لنين و تقويت حاکميت بالمنازع استالين، همه چيز  )۱۳۹۷: ۲۰:ييايآس

. قرار گرفت» ياليسم در يک کشورسوس«در خدمت ناسيوناليسم روس در پوشش 
ي توليد آسيايي را با استفاده از آثار مارکس و در گروندريسه  ريازانوف که شيوه
ها براي نجات  آن. ي اوضاع شعور اجتماعي استالين به تنگ آمد آشکار نمود، قافيه
يي که گرفتارش شده بودند نه از روش مارکس، و انگلس و لنين  خود از مخمصه

که به دليل  کردند، بل ق با علم روز بود و اطالعات خود را با آن به روز ميکه منطب
نامه و  اش، علم را کنار نهادند و با استفاده از تصويب دانشي استالين و مجموعه بي

استالين . خواستند به صورت مکانيکي، غالب کردند چه خود مي ، آنها نامهدستور
ه درک درست از  ماترياليسم تاريخي، کمينترن را مجبور کرد که تصويب کند ک

داري، فئوداليسم،  اشتراکي اوليه، برده  ي ها يعني جامعه سيستم تک خطي آن
و سوسياليسم کذايي خودشان است و آلترناتيو ديگري در برابر جوامع   داري سرمايه
... گويد ضد کمونيست، ضد لنين، و  هندارد و هرکس جز اين ب نداشته و وجود



۷۷ 

هايي  بسياري از داخل و خارج قانع شدند و در اين زمينه فعاليت. غيره است
يي از  و عده. خاک رس پاشيدند ،ها تن يي هم انجام دادند و بر چشم ميليون گسترده
، يي هم که شجاعانه دفاع کردند مانند ريازانوف شان دم فروبستند و عده ترس جان
اش  استالين و دارودسته. ده شدندديگر، به جوخه اعدام سپر صدها نفر و زاده سلطان

ي قبلي مارکس را که مغاير با  هاي کشف شده کار را به جايي رساندند که نوشته
ها که  همين نقطه ضعف آن. ها بود از چاپ و نشر معاف کردند هاي آن نامه تصويب

دست دشمنان  طلبانه روسي بود، به اهداف عظمت دانشي و بيني و بي ناشي از ساده
ها، حمالت خود را به مارکسيسم ضد  کردن آن فتاد و با برجستهمارکس ا
مدافعين . ي توليد آسيايي بود ها شيوه يکي از اين فاکت. آغاز کردند  داري سرمايه
توجه بوده  گونه مارکسيسم به چنين نظام وسيعي بي دادند که چه نشان مي  سرمايه
از نظر  !يم داده استجهت تعم طور مارکسيسم درک محدود خود را بي چه !است
ها از  وقتي که آن! عين مارکسيسم، مارکس است» مارکسيسم روسي استاليني«ها  آن

کردند، بهترين فرصت و زمان الزم را براي  انتشار آثار مارکس جلوگيري مي
آموز حزب  هاي دست تئوريسين. به مارکس فراهم آوردند  ي مدافعين سرمايه حمله

عجله به دستور استالين با چنان ] به بعد ۱۹۲۸[مقوايي، کمونيست شوروي و کمينترن
گنجانند که براي  خواستند تمام تاريخ را در مقوالت منجمد خودساخته به و شتابي مي

اين شد ماترياليسم . داري بود ، مساوي برده ها صرف ديدن يک برده در يک جامعه آن
ا و کارهاي بزرگ و جاودانه ه تاريخي استاليني و اين را غالب کردند به جاي انديشه

از منظر . مارکس و انگلس که با روش علمي مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته بود
کنند،  اي حرکت نمي شده مارکس جوامع از روي جبر و يا سرنوشت از پيش تعيين

طبقاتي برحسب   ي جامعه هر. دارد را خود خاص که هر جامعه ديالکتيک حرکت بل
، شرايط طبيعي و  ه ناشي از خصوصيات رواني افراد آن جامعههاي خود ک گي ويژه

هاي ديگر، حوادث  گي جواري و تاثيرپذيري با قبايلي ديگر با ويژه جغرافيايي، هم
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شمار ديگر مانند فاکتور اقتصادي راه تکامل تاريخي خود را در  طبيعي و عوامل بي
  .گيرند که داراي وجوه مشترک نيز هستند پيش مي

ي توليد  دارند که لنين مخالف وجود شيوه بيان مي  ي از مدافعان سرمايهي دهع      
داند که اين استالين بوده است که با  به خوبي مي  اما سرمايه. آسيايي بوده است

به ] کمينترن[ها ، اهداف خود را از طريق آن۱۹۲۸کنترل کمينترن بعد از سال 
، لنين نه با مفهوم شيوه  حافظان سرمايهبرخالف نظر دشمنان لنين و . نشاند کرسي مي

ي توليد آسيايي در  توليد آسيايي و نه با توصيف روسيه به عنوان کشوري که شيوه
ده و يد را نهگروندريسه  که لنين. هايي از آن وجود دارد، مخالفتي نداشت قسمت
ي حزب کارگران سوسيال دموکرات روسيه در  خوانده، در گزارش خود به کنگره نه

استهکلم در جريان مجادله با پلخانف در مورد برنامه ارضي پيشنهادي حزب 
  :نويسد مي

داري پطر اول را  ي زمام ي پيش از دوره کردن در روسيه قبل از هر چيز، ملي«      
ي  هاي پلخانف درباره پردازيم که ديدگاه ما به اين واقعيت نمي. در نظر بگيريد

هوده  بي. ناردونيکي روس است_ديدگاه ليبراليي از  تاريخ روايت اغراق شده
داري پطر اول  ي زمام شدن زمين در روسيه پيش از دوره ي ملي است که درباره

منکو  يفي، )klyucheysky(آثار کليوچفسکي صحبت کنيم؛ فقط کافي است که به
)yefimenko (ها را به  اما بگذار اين سير و سياحت. و ساير مورخين مراجعه کنيم
کنيم که قبل از دوران پطر اول در قرن  يي فرض مي براي لحظه. يخ واگذاريمتار

يي حاصل  از اين موضوع چه نتيجه. ملي شده است" هفدهم در روسيه زمين واقعا
کردن، بازگشت شرايط  شود؟ به موجب منطق پلخانف، نتيجه آن است که ملي مي

نه منطق، بازي با  اما چنين منطقي سفسطه است. مسکو را تسهيل خواهد کرد
. که مباني اقتصادي توسعه يا محتواي اقتصادي تحليل شوند کلمات است بدون آن

شدن  زميني در مسکو ملي شد، مبناي اقتصادي اين ملي) يا اگر(جا که  تا آن
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ي دوم قرن نوزدهم در روسيه  چه در نيمه اما آن. بود ي توليد آسيايي شيوه
  داري ي توليد سرمايه شيوهمسلط است، " طلقااستقرار يافت و در قرن بيستم م

در اين صورت، چه چيزي از استدالل پلخانف باقي خواهد ماند؟ او . است
ي توليد  شيوهکردن بر اساس  و ملي ي توليد آسيايي شيوهکردن براساس  ملي

ساني کلمات، نتوانسته است  او به دليل يک. را خلط کرده است  داري سرمايه
 و افول:دون. پ استفن(» .بيند را به  اقتصادي، يعني تفاوت مناسبات توليد تفاوت بنيادين

  )۱۳۹۷: ۲۳:ييايآس توليدي  شيوه ظهور
نمود، و آن  اشاره مي» نقد اقتصاد سياسي«گفتار مارکس بر  به پيش" لنين مرتبا      

به . کرد طور کامل نقل مي اشاره دارند، به شيوه توليد آسياييعباراتي را که به 
گونه بر ضد  دوستان مردم کيانند و چه«در مقدمه  ۱۸۹۴لنين در سال عنوان مثال، 
در بيوگرافي و شرح  ۱۹۱۴چنين در سال  و هم» اند؟ جنگ ها مي دمکرات سوسيال

کار " دوما. کند گفتار را نقل مي پيش »کارل مارکس«کارهاي مارکس تحت عنوان 
که در سال » ۱۸۸۴-۱۸۸۳انگلس . فمارکس و . چکيده مکاتبات ک«لنين به نام 
شيوه توليد دهد که لنين مفهوم  در مسکو منتشر شد به وضوح کامل نشان مي ۱۹۵۹
هاي شرقي  نظام» کليد« :ها، نوشت او در اين يادداشت. را مطالعه کرده بود آسيايي

... تمام زمين دارايي صدر حکومت است . بر زمين است غيبت مالکيت خصوصي
ي کارهاي  ، به عالوه)اقتصاد طبيعي(ايي، محصور در خود و خودکفا روستاهاي آسي

کارل :لنين (».دهند هاي آسيايي را تشکيل مي عمومي دولت مرکزي، شالوده نظام
  )۹: مارکس

استثمار فئودالي دهقانان «: پيرامون ساختار اجتماعي روسيه نوشت ۱۸۹۴لنين در       
ها ابزار توليد به توليدکننده تعلق نداشت، ترين اشکال آسيايي، که نه تن در فاحش

مضمون :لنين (».نداشتند» ابزار توليد«گان خود تفاوت چنداني با  که توليدکننده بل
با اعالم مخالفت  ۱۹۰۶لنين در  )اقتصادي نارودنيسم و انتقاد از آن در کتاب آقاي استروه
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از مبارزه دهقانان عليه ما از صميم قلب تا به آخر «: ها با طبقه حاکم نوشت بلشويک
هاي سياسي آسيايي در روسيه حمايت  داري نيمه فئودالي و عليه نظام زمين
الزم است اين نيز گفته شود که واژه  )اعالميه گروه ما در دوما:لنين (».کنيم مي
در کنگره » تزها درباره مسأله ملي و استعماري«در » آسيايي«به جاي » پدرساالري«

  . نيز به کار برده شد] کمينترن[کمونيستي، دوم انترناسيونال
" بر اين منوال، لنين طي محکوم کردن کوبنده روسيه تزاري و هواداران آن، مکررا      
کاري آسيايي  محافظه«، »سانسور آسيايي«، »استبداد پليسي آسيايي«هايي مانند  از واژه
روسيه «، »رهنگي آسياييف بي«، »بربريت آسيايي«، »توحش آسيايي استبداد«، »استبداد

تاول «، »طور آسيايي فاسد مقامات روسي به«، »توحش آسيايي«، »تزاري برده، آسيايي
لنين اين موضوع را  .استفاده کرده است» استبداد آسيايي«، و »لعنتي استبداد آسيايي

تواند در بستر روسيه به طور  کامالً روشن کرده است که واژه فئوداليسم تنها مي" قبال
اجازه بدهيد از اين اصطالح عمومي، نه (فئودال «او نوشت . نادقيق به کار گرفته شود

ساختار اجتماعي و قدرت دولتي، :لنين(»...داران زمين) خيلي دقيق اروپايي استفاده کنيم
  )طلبان اندازها و انحالل چشم
اژه به عالوه، لنين آگاه از اين تفاوت براي توصيف شرايط در روسيه از و      
. کرد استفاده مي (feodalizm) به جاي فئوداليسم  (krepostichestvo) گي بنده

گزين کرده است  ي فئوداليسم جاي گي را با واژه ي بنده حال اگر مترجمي واژه
حزب «ي استالين و هوادران او مانند  که به دارودسته ديگر به لنين ربطي ندارد، بل

ترين توضيح اين است که  ترين و سرراست ادهس. گي دارد بسته» اکثريت«و » توده
ي  کند که موجب ظهور اعمال ددمنشانه لنين به شيوه توليد آسيايي اشاره مي

  .گرانه و استبداد آسيايي شده بود سرکوب
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  ي توليد آسيايي روبناي شيوه
  

تا   ي توليد آسيايي بر اثر هجوم سرمايه ي اقتصادي شيوه درست است که پايه      
اما . ي توليد آسيايي، از بين رفته است مانده از شيوه باقي يها ترين آبادي فتادهدورا

. ي توليد آسيايي، که استبداد شرقي باشد، هنوز دوام دارد و فعال است روبناي شيوه
ها در موارد بسياري  زيرا ويروس. اين روبناي ويروس مانند، بسيار جان سخت است

که شرايط عيني حضورش  ميرند، همين اال هم نميها و انجمادهاي ب حتا در حرارت
فرهنگ استبداد . شود فراهم شود، بالفاصله به سرعت رشد و توليد و بازتوليد مي

شرقي، در طول تاريخ جوامع شرقي مانند ايران، هند، چين و غيره، که عمري 
داري در اين  ي توليد سرمايه هزار سال را داراست، با وجود رشد شيوه ۱۲حدود 

ي  به قول انگلس تنها کاالي ارزان شيوه. شوند چنان توليد و بازتوليد مي جوامع، هم
ي توليد  ي شيوه داري انگلستان بود که سبب نابودي هزاران ساله توليد سرمايه

ي  روبناي شيوه. دهد آسيايي گرديد، اما روبناي آن هنوز هم به عمر خود ادامه مي
هزار سال پيش از ميالد تاکنون دوام  ۱۰از حدود توليد آسيايي يعني استبداد شرقي 
ها  شود و در اين سير تاريخي ضمن انجام ميليون آورده است، توليد و بازتوليد مي

ناک درس گرفته و روز به  نوع جنايت سازمان يافته، از اين تجربيات تلخ و وحشت
کند و  د مياستبداد شرقي، فرهنگ استبدادي را تولي. تر هم گرديده است روز فربه

ها بسيار افزوده  کند تا عمر ايستايي آن آن را در فرهنگ جوامع روز، تزريق مي
هاي ناآگاه  از اين منظر استبداد شرقي موفق بوده است که با پشتيباني از توده. گردد

 .دهد آلوده به فرهنگ استبداد شرقي، بدون ترس به جنايات خود ادامه مي

يک فرهنگ و نگرشِ جان سخت و «ستبداد شرقي، يعني در واقع، فرهنگ ا      
شناسد، فرهنگ استبدادي مسلط  ن فرهنگ هيچ حد و مرزي را نمييا» .سنگي است
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خون، هم نقش بازي  گي هم يي و خانواده ها، و اجتماعات قبيله در جامعه، حتا بين گروه
  .کند مي

استبداد . ي نيستبازتوليد فرهنگي استبداد، چيزي جز همان استبداد فرهنگ«      
در اين استبداد، . شرقي برآمده از شيوه توليد آسيايي، مزمن و زخمي کهنه است

چنان  ش هم که گويي به بيان هگل، آدميان] نباتي[وار چنان ايستا و گياه همه چيز آن
روبناي چنين مناسباتي از . به هنگام سپيده دمان تاريخ در اعماق مانده باشند

به زخمي مزمن و «کار معاصر و عصر حاضر،  تا حاکمان جنايت، »النصر آشور بخت
 ».تاريخي، جان سخت است] زخم چرکين ورم کرده[اين ناسور. ماند آور مي مرگ

چنان  هايي، آن فرآورده  جايي جغرافيايي چنين حتا حامالن اين فرهنگ در جابه
 ي هرودخان ي لهيد به وسي، که باسنگ استوجودشان تغييرناپذير که گويي 

 ياز آن تحجر فرهنگ ييها يي و تکه هدده شييغلتانده شوند تا سا ينسانخروشان ا
ي توليد  در اين فرهنگ استبداد شرقي منتج از شيوه«. ل شونديل تبديکنده شده و به فس

شناسد؛  ها را به رسميت نمي که تفاوت آسيايي، ديالوگ، گويي زباني مريخي است
در ذهن و . گويانه، غوغا ساالر است ل نيست و تکحق حياتي براي دگرانديشان قائ

شود، زيرا  يکي است و به دو نمي »مرد«؛ و حرف »شان مطلقيت حاکم است فرهنگ
حافظه «" اش کور است و مطلقا يي دارد که حافظه گاه اجتماعي اين فرهنگ پاي
گي  زنده گونه مانند برده به گي اجداد ديرين را که چه ، تا بنگرد زنده»تاريخي ندارد

  .گياهي خود ادامه داده است
ي توليد آسيايي، در بين مردم، تفاهم، در کار و مجالي براي  در روبناي شيوه      
حاکميت . گاهي ندارد ها، جاي روز و شکوفايي استعدادها و بيان عملي تفاوت هب

شناسد  ي توليد آسيايي است، تنها نفي و انکار را مي استبداد شرقي که منتج از شيوه
اين فرهنگ تاريخ کهن دارد که . داند و نفي فيزيکي هر متفاوتي را بقاي خود مي

هاي مغول گرفته تا عصر  خان از ايل. هاي بعدي آن را مرور خواهيم کرد در قسمت
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ي توليد  صفويه، افشاريه، قاجاريه و رضاخان ميرپنج و ديگران، بر بستر شيوه
  .اند رقي است، حضور عيني يافتهي استبداد ش دهنده آسيايي که پرورش

در تمام جوامعي که گرفتار اين . استبداد شرقي تنها مختص به فالت ايران نيست      
طوري که  به. اند، حاکميت بالمنازع استبداد شرقي حضور دارد ي توليد شده نوع شيوه

 شاهان سعودي، صدام. بقاياي آن همين االن هم در جوامع مختلف حضور عيني دارد
  .حسين، طالبان، داعش، بوکوحرام و ديگران مشتي از خروارها هستند

چه [ي توليد آسيايي  بعد از قرون وسطا، هنگامي که در غرب محروم از شيوه      
منتسکيو،    ، و بعد برخوردار از فرهنگ ديالوگ و گفتمان، نيوتن، ولتر،!]زيبا

نگلس و ديگران، پرورش داالمبر و ديدرو و کانت و دکارت و هگل و مارکس و ا
من  ۷۰در ايران آقا محمدخان قاجار در حاکميت است که در کرمان «يابند،  مي

و ديگر شاهان قاجار دست » سازد ها مناره مي کشد و از کله چشم از حدقه بيرون مي
 .جا سبب خلق يک کتاب خواهد شد زنند که بيان آن در اين ها مي به انواع جنايت

در اين . قي با ساختار و بافت جامعه درهم تنيده شده استفرهنگ استبداد شر«
دليل اصلي . شود کار ساخته و پرداخته مي استبداد آسيايي است که استالين جنايت

ي توليد آسيايي اين بود که استبداد او که منتج از استبداد  مخالفت استالين به شيوه
ترين  ليني بود که برجستهاستبداد شرقي استا. گرديد شرقي بود، افشاء و رسوا مي

کادرهاي حزب بلشويک و اکثريت اعضاي دفتر سياسي اين حزب مانند کامنوف، 
در همين سنت . زينويف، بوخارين، ترتسکي و ديگران را قلع و قمع و نابود کرد

سنگر خود، حيدر  خان، هم استبدادي است که در جنبش جنگل، ميرزا کوچک
همين استبداد شرقي است که حزب توده . کند مي عمواوغلي و ديگران را تير باران

ها و  ها، سيد باقر امامي خورشيدي، در حذف و انکار منتقدين و خودي ۲۰دهه 
نده در نقد يما در آ .دارد نشيني وا مي به گوشه بازداشت و ها را يوسف افتخاري

   .م کرديخواه يتر معرف شيرا ب  ش و دوستان يوسف افتخاريحزب توده، 
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هاي ناسيوناليست مدعي دفاع از قوم  همين استبداد شرقي است که در گروه      
دهند و با آنان  شان را نمي هاي خود، اجازه ديدار و برگشت اعضاي خود با خانواده

وگو است که در  همين فرهنگ استبداد بيگانه با گفت. کنند همانند برده رفتار مي
همين فرهنگ استبدادي منتج از . برند ميهاي خود، دست به اسلحه  يي ميان هم طبقه

هاي مخوف دولتي و غير دولتي ساخته و  ي توليد آسيايي است که تشکيالت شيوه
  .شود پرداخته مي

ي حاکمه در سرزمين  ي توليد آسيايي، بقاء براي طبقه يعني روبناي شيوه      
خود بروز  ترين خالقيت را از استبداد آسيايي، نفي منتقدين و هرکسي که جزيي

  .باشد دهد، مي
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  ي توليد آسيايي گيري از شيوه نتيجه
  

تاريخ  يتکامل مادمارکس و انگلس در آثار تحقيقي خود، خطوط کلي مراحل       
هاي اقتصادي، اجتماعي  دهند و مراحل تاريخ بشري را بر اساس نظام بشر را شرح مي

نه مسيري [اند  که مسيري ديالکتيکي داشته] هاي اجتماعي يا همان فورماسيون[مشخص 
 ، ها در تبيين ديالکتيکي خود از حرکت تکاملي جامعه آن. نمايند مشخص مي] خطي
يي  اند، طبقات به صورت عارضه بوده  »طبقه جوامع بي«دارند که جوامع از ابتدا  بيان مي

يي  نهايت، جامعه روند و در آيند و بعد از بين مي گذرا در طول تکامل آن به وجود مي
وجود  ها به طبقه اوليه، به جاي آن بي  ي ي جامعه تر از حد و اندازه طبقه، و متعالي بي
يعني در فاصله بين ابتدا . است  اين دياگرام و قانون ديالکتيکي حرکت جامعه. آيند مي

که چه شکل خاصي از  اين] تکامل مادي تاريخ[ ، و انتهاي حرکت ديالکتيکي جامعه
طبقاتي در اين يا آن سرزمين، وجود داشته باشد و چه مدت دوام بياورد،   ي عهجام

مربوط به شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي، جغرافياي طبيعي و انساني آن سرزمين 
البته اين دياگرام در . هاست جا مهم وجود طبقات و سپس نفي و سنتز آن در اين. است

داري نئوليبرالي  اهد بود که، نظام سرمايهفرما خو شرايط امروز، در صورتي حکم
در صورت نابودي . ي توليد نابکار خود، نابود نکند ي زمين را با شيوه کره  امپرياليستي،

گي، ديگر تکامل مادي تاريخ مارکس و انگلس هم به پايان  ي زمين براي زنده کره
  .رسد خودش مي

، زير ]فورماسيون[، اجتماعي هاي اقتصادي بندي ي صورت اگر چه در هر دوره      
اما به پيروي . دهد ها را تشکيل مي ي حيات اجتماعي انسان ساخت اقتصادي، شالوده

واره، تنها عامل  شرايط اقتصادي هم) ها تاثير متقابل پديده(از قانون ديالکتيک 
شرايط ذهني و فرهنگي، اخالق . يي نيست کننده در تکامل تاريخي هر جامعه تعيين
ديگر و  هاي مختلف اجتماعي با يک ي گروه ها، اشکال سياسي مبارزه ر انسانو رفتا
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هاي مذهبي و  هاي سياسي و فلسفي و علمي، و نگرش نتايج حاصل از آن، نظريه
موثر خواهند بود،   ها در سير تکاملي جامعه ي اين ها، همه تغيير و تحول در آن

  .کنند ها را نيز تعيين مي طوري که در بسياري از موارد شکل و شمايل آن به
پدرساالر، رئيس [ي مستقيم مالکان  واره رابطه اما بنا بر نظر مارکس و انگلس، هم      

  گان اصلي جامعه کننده با توليد  وسايل توليد] دار دار، فئودال، سرمايه قبيله، سلطان، برده
ي توليد و  ت که شيوهاس  ]وران، کارگران ها و پيشه ها، رعيت ها، برده اعضاي کمونته[

را مشخص و آشکار   رازهاي پنهان کل ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه
هاي  چه که تاکنون نوشتيم، مشخص شد که کمونته بر اين اساس بر مبناي آن. کنند مي

خودکفاي خودبسنده، با توجه به مالکيت ارضي اشتراکي، و در کنار آن هم مالکيت 
دو در دستان رئيس قبيله، يا پدرساالر، يا سلطان بوده است و ارضي شخصي که هر 

ي  ها و انجام کارها و خدمات عمومي به وسيله گيري از اعضاي کمونته ضمن ماليات
گي را در خود داشت،  گي و بنده هاي برده ي رايگان، که نطفه اعضاي کمونته به طريقه

کمونته را در همان چارچوب   ي هگرديدند و جامع مي  مانع رشد و تکامل ابزار توليد
ي شرق بود، که به تدريج آن را منشاء الهي  گذشته خود با قدرت استبداديي که ويژه
کردند، که اين خود عاملي مهم در ايستايي  دانستند، با چنگ و دندان حفاظت مي

  .گونه جوامع گرديد اين
 مالکيت   شدن دار عهده با  آسيايي  توليد  ي  دولت در شيوه که  گويد  مي مارکس      

بر زمين  خصوصي  مالکيت  رشد  مانع  زمين،  از  استفاده   نهايي شکل يا کنترل 
آيد؛ يکي  به بار مي نتيجه  دو  آن  از  و  کند  مي متوقف  را  رشد  اين  و  گردد  مي

کار  طرز  و  فرهنگ  در   مذهب مخصوص  اهميت  ديگري  و استبداد شرقي 
هگل  .ها بوده است رونده در آن شرقي که مانع از حرکت تکاملي پيش اي ه جامعه

کند و ايران را نام  خود به موضوع استبداد شرقي اشاره مي» ي تاريخ فلسفه«در 
آزاد و مختار ) شخص شاه(است که در آن تنها يک تن  برد، که تنها کشوري مي
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ميالدي در اروپا معمول  ۱۸قرن تا پايان  ۱۵مفهوم استبداد شرقي از پايان قرن  .است
طبقاتي امپراتوري عثماني و امپراتوري پارس و هند   ي بود و براي توصيف جامعه

يابي آن باشيم حتا در پيش  گير ريشه اما اگر پي. شد ها به کار برده مي ي مغول دوره
چون ارسطو در کتاب . از ميالد و در زمان ارسطو هم به کار برده شده است

تر از  ها هم برده ها و آسيايي تر از يوناني برده" بربرها طبعا« د نوشتسياست خو
جا مردم حکومت استبدادي را بدون اعتراض  ها هستند؛ چون که در آن اروپايي
: موريس گودليه(».هايي حکومت استبدادي هستند چنين سلطنت. کنند تحمل مي
  )کيوان.ب: ترجمه

مشابه زنبورهاي کارگر هستند " ها عينا کمونته در چنين شرايطي اعضاي  بنابراين      
زنبورهاي عسل قادر به . او هيچ استقاللي از خود ندارد. که وابسته به کندو هستند

عسل که يک   هاي سال است که توليد ي توليد خود نيستند و ميليون تغيير در شيوه
کارهاي ي توليد و به صورت اعمال و  رفتار غريزي است، بدون تغيير در شيوه

دهند و در نتيجه، خبري از تکامل اجتماعي در  نواخت، انجام مي تکراري و يک
ها بايد  آن. ي رفتار بودند هاي آسيايي هم مبتال به اين شيوه کمونته. ها نيست آن

هاي  در اين کمونته. عبوديت و تسليم و رضاي خود را به رضاي حاکم پيوند دهند
جا قانون نوعي مذهب است که در وجود  در آنشرقي خبري از قانون مدني نيست، 

آيد، قوانين مذهبي  بعدها که مذهب به وجود مي. شود رئيس قبيله خالصه مي
   .شود که بقاياي آن هنوز نيز ادامه دارد جانشين قوانين مدني مي

نظامي است که در آن «ي توليد آسيايي  دون شيوه. ي استفن پ به نوشته      
مانند، اما روساي قبايل،  بر جاي مي] اوليه  ي از جامعه[هاي اشتراکي  گروه
آيند که انجام کارهاي  پادشاهي پديد مي-حاکم، يا روحاني] کالن[هاي  دودمان

گيرند، و اسباب  ياري براي عموم را برعهده مي تجاري يا نظامي يا سازماندهي آب
از جوامع اشتراکي  هاي کم و بيش داوطلبانه گي را از طريق اخذ ماليات مادي زنده
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وجه در حاصل  در اين مرحله اعضاي جوامع اشتراکي ديگر به هيچ. کنند تامين مي
که زمين را کم و بيش به اشتراک در تملک  سان سهيم نيستند، بل کار خود به يک
اشتراکي قرار دارد   ي يي که فرد از يک طرف تحت حمايت جامعه دارند، به گونه

که براي فصلي ] نسق[جدي براي آبادکردن قطعه زميني و از طرف ديگر از تالش 
افول و ظهور :دون. استفن پ(».برد کند نفعي نمي معين يا چند سال روي آن کار مي

  )۱۳۹۷: ۱۳:ي توليد آسيايي شيوه
گان اين سطور الزم است که گفته باشيم که  جهت روشن شدن ذهن خواننده      

فقط جوامع طبقاتي را مد نظر داشتند که مارکس و انگلس در تحليل تاريخي خود 
ي نقد اقتصاد سياسي  يعني مارکس در مقدمه. ناپذيري بودند داراي تضاد آشتي

هاي توليد آسيايي،  شيوه«اشتراکي اوليه بيايد،   ي که اسمي از جامعه بدون اين
، فئودالي، و بورژوازي نوين را در خصوصيات کلي ]داري باستان يا برده[کالسيک
. آورده است» .به شمار آورد  توان دورهايي متوالي در نظام اقتصادي جامعه مي خود

زيرا . طبقاتي است  ي ي توليد آسيايي هم يک جامعه منظر مارکس شيوهدر نتيجه از 
ي استثمارگر عبارت  شدند، طبقه ي توليد آسيايي مشخص مي در جوامعي که با شيوه«

دار، يا به عبارت  اندهان نظامي و روحانيون زمينمنصبان، فرم بود از گروه ممتاز صاحب
در " ها مستقما اين. کردند ي زمين را تصاحب مي ي مالکانه تر کساني که بهره دقيق

جمعي در تملک داشتند، و به  را به صورت دسته  دولت سازمان يافته بودند، ابزار توليد
. پ استفن(» .کردند ثمار ميجمعي اعضاي جوامع اشتراکي اوليه روستايي را است طور دسته

مبداء حرکت و هاي توليديي که  شيوه  بنابراين )۱۳۹۷: ۲۸:ييايآس توليدي  شيوه ظهور و افول:دون
  :اند از عبارتطبقاتي بودند   ي ي بدون طبقه به جامعه اوليه  ي ي خروج از جامعه طريقه
  ي توليد آسيايي، شيوه
  رومي،ي توليد  شيوه
  ،]آلماني[ي توليد ژرمني  شيوه
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  ي توليد اسالوي شيوه
مارکس درباب جوامع «اندرسون در کتاب . ب طور که نوشتيم کوين و همان      

رومي، و آسيايي را به عنوان جوامع انتقالي از _سه مسير ژرمني، يوناني» پيراموني
ا در نتيجه م. برد طبقاتي نام مي  ي ي در حال متالشي به جامعه طبقه اوليه بي  ي جامعه
ي توليد ژرمني، و  ي توليد آسيايي، مانند شيوه يابيم که شيوه در مي" جا، قطعا در اين

طبقه اوليه و  بي  ي رومي، و اسالوي هر يک فورماسيوني انتقالي بين جامعه
ي توليد  ي توليد آسيايي نه شيوه شيوه  بنابراين. طبقاتي بعدي بوده است  هاي جامعه

ي توليد مستقل در  که خود يک شيوه داري، بل وليد بردهي ت فئودالي است و نه شيوه
  :اند از طبقاتي عبارت  هاي و جامعه .حال گذار بوده است

  ]باستاني[داري  ي توليد برده شيوه
  ي توليد فئودالي شيوه
    داري ي توليد سرمايه شيوه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پايان
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   اوليه هامعرابطه جنسي ج:وستيپ
  

به کارل کائوتسکي که دو  ۱۸۸۳فوريه  ۱۰يي به تاريخ  هفردريش انگلس در نام      
ي بنيادهاي اجتماعي اوليه و از جمله راجع به روابط جنسي در قبايل  مقاله درباره

هاي داروين در قلمرو  عهد عتيق، نشر داده بود که بيش از حد تحت تاثير استنتاج
مقاله مذکور نظر دارد و انگلس در اين نامه که به اولين . علوم طبيعي واقع شده بود
خواهد که اشتباه خود را ادامه  اش مي دهد و از نويسنده آن را مورد انتقاد قرار مي

خواهيد شد، اگر مطلع شويد راجع به  شما متعجب نه... « : انگلس نوشت. ندهد
ايد،  نوشته] روابط جنسي بدون قاعده و قانون[» هتاايريسم«ي  هايي که درباره مقاله
يي که به موجب آن اشتراکي  ي قديمي هستم؛ نظريه نان معتقد به نظريهچ من هم

شکل آغازين روابط جنسي در ) و نيز اشتراکي بودن مردان براي زنان(بودن زنان 
که _ طور که در قلمرو علم اقتصاد  داروين همان. ... بوده است  داخل قبيله
در . آيد ر به شمار نمينظ صاحب_ يانيسم خود را در آن وارد نموده است مالتوس

به _ در هر جا که زمين . ... اين زمينه نيز از صالحيت چنداني برخوردار نيست
گردد، ما  به طور ادواري به حالت اشتراکي بر مي_ هنگام احتياج به چراگاه 

توانيم از اين امر با اطمينان خاطر، اشتراکي بودن کامل زمين را در ادوار پيشين  مي
يا به صورت " ي من در هر مورد که زنان واقعا سان به عقيده به همين. ماستنتاج نمايي

توان از  شوند، با اطمينان خاطر مي به طور ادواري اشتراکي مي) سمبوليک(رمزي 
و اين ترتيب نه . ترتيب مذکور، اشتراکي بودن زنان را در ادوار سابق استنتاج کرد

که در  شود، بل کاليفرنيا ديده ميشبه جزيره ] سرخ پوست[تنها در ميان ساکنان 
و عالوه بر آن، در ميان . ميان بسياري از ديگر قبايل سرخ پوست نيز مشهود است

ها، همين امر به صورت حقيقي يا رمزي  فينيقيان، بابليان، هنديان، اسالوها و سلتي
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پس، اين يک رسم باستاني و بسيار رايج است و همين . شود ديده مي) سمبوليک(
ي حسادت و  شناسي و توجيه به وسيله هر نوع استدالل بر مبناي اصول روان امر،

  )نامه اطالعات سياسي،اقتصادي ماه: محمدعلي خنجي(» .گرداند غيرت را مردود مي
از لندن، نقد خود را به دومين مقاله  ۱۸۸۳ي دوم مارس  انگلس در نامه      

آقاي کائوتسکي عزيز؛ من : ۱۸۸۳دوم مارس  -لندن«دارد  کائوتسکي بيان مي
که حاوي پاسخ شما به انتقاد من  ام و نظر به اين ي شما را دريافت داشته دومين مقاله

يک ساعت " من دقيقا(پردازم  ي مطلب مي درنگ به ادامه بر نخستين مقاله است، بي
قبل از هر چيز بايد .) وقت آزاد دارم که فردا از داشتن آن محروم خواهم بود

که منکر ماهيت بدوي آن _ ايد اشتراک زن را  که شما خواسته وم، اينيادآور ش
" در يک مرحله ثانوي از تحول قرار دهيد، از نظر من مطلبي است مطلقا_ هستيد

چه در مورد _ ي اشتراکي وجود داشته باشد  در هر جا که طريقه. غيرقابل قبول
بالضروره يک حالت بدوي اين امر _ زمين و چه نسبت به زنان و چه در ساير امور 

تمامي جريان رشد و توسعه، عبارت از انحالل . ي حيواني است و يادگاري از دوره
توان  در هيچ مکان و هيچ زماني نمي. ي اشتراکي اوليه است تدريجي اين طريقه

ي  ي اشتراکي در يک مرحله که طريقه يي به دست آورد حاکي از اين نمونه و نشانه
من اين نظر . يک مالکيت خصوصي ابتدايي، نشو و نمو يافته باشد ثانوي و بر مبناي

دانم که حتا اگر بتوانيد، موارد  الشمول مي را چنان مسلم و غيرقابل ترديد و عام
داليلي مخالف اين نظر به شمار " ها را مطلقا آن... استثناي آشکاري عرضه داريد 

و ...بايد در آينده روشن شود  يي تلقي خواهم کرد که که مسئله خواهم آورد بل نه
ي خود، براي حسادت نقشي قاطع و  اما بعد، شما حق نداريد که در نخستين مقاله

در . ...... [ي دوم آن را به کلي کنار بگذاريد کننده قائل شويد و در مقاله تعيين
» ...روابط جنسي براي هر دو جنس، اشتراکي و آزاد بوده است ] حالت بدوي

 )نامه اطالعات سياسي،اقتصادي ماه: جيمحمدعلي خن(


