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هاي مارکسواپسین نوشته
داريي جوامع غیرغربی و پیشاسرمایهدرباره

حسن مرتضوي

هایی از مقاومت خارج از بار دیگر به شکل1871مارکس پس از شکست کمون پاریس در 
شود که علت توجه مارکس به جوامع کرد. گفته میاروپاي غربی و آمریکاي شمالی توجه 

موفقیت کمون در گسترش جنبش انقالبی به روستا بود. سه رشته دهقانی غیرغربی عدم
ي هاي او این چرخش به جوامع زراعی غیرغربی را در واپسین دههمطلب در نوشته

ي اندیشهدهد. این چرخش بخشی از تحول تدریجی نشان می1872-1883ش، ازندگی
هایی این چرخش جدید را مشخص است. چه نشانه1850ي مارکس از اواخر دهه

کنند؟می
مطرح کرد و در سرمایهنخستین نشانه تغییراتی است که مارکس در ویراست فرانسه 

به بحث کشیده شد.هاي چند راستاییمایهگروندریسه تا سرمایه: دروناز ي مقاله
ي درباره1879- 1882ي هشود، در دفاتر گزیددومین نشانه، که در این مقاله بحث می

زبانی انتشار ها به هیچشود که برخی از آنداري یافت میجوامع غیرغربی و پیشاسرمایه
ها در بخش چهارم ها، که کل آناند و بالغ بر سیصد هزار کلمه هستند. این یادداشتنیافته

MEGA 2تا 1879اي هاي نیستند که مارکس در سالیابد، تنها دفاتر گزیدهانتشار می
دهند رو مهم هستند که نشان میویژه از آنها بهي تحریر درآورد. اما آنبه رشته1882

سال کرد. مطالبی که مارکس در سههاي جدیدي از تحقیق حرکت میمارکس به حوزه
ویژه مناسبات ي تاریخ روسیه و فرانسه، بهاز مطالبی دربارهاندآخر عمرش کار کرد عبارت

ي نوشته شده، درباره1882تا 1881هاي شناسی تاریخ جهان که در سالگاهزراعی، 
هاي دفاتر مربوط به تحقیقات سایر نویسندگان، که بسیاري از ریاضیات و شیمی. یادداشت

هاي تاریخی را از جمله تاریخ اي از جوامع و دورهشناس هستند، طیف گستردهها انسانآن
مار هلند و اقتصاد روستایی در اندونزي، الگوهاي جنسیتی و و فرهنگ روستایی هند، استع
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هاي بومی و یونان و روم و ایرلند باستان و مالکیت اشتراکی خویشاوندي در میان آمریکایی
هاي که نوشتهاستي مهم اینگیرد. نکتهو خصوصی در الجزایر و آمریکاي التین در بر می

بود که بسیاري، از جمله انگلس، از او انتظار یادشده زمانی ذهن مارکس را اشغال کرده
داشتند تا جلدهاي دوم و سوم سرمایه را کامل کند.

1882تا 1877هاي ي روسیه از سالتر دربارهتر اما معروفاي از متون کوتاهمجموعه
1869دهد. مارکس در هاي مارکس را تشکیل میسومین رشته مطالب واپسین نوشته

اي که ي او به این جامعه با بحث گستردهشروع به فراگیري زبان روسی کرد؛ عالقه
برانگیخت افزایش یافت. مارکس در سرمایهامجلد یک1872ي روسی سال ترجمه
اش با تبعیدي روسی، ورا زاسولیچ، و در جاهاي دیگر شروع به طرح این بحث کرد مکاتبه

توانند نقطه شروع دگرگونی سوسیالیستی باشند، هاي اشتراکی زراعی روسیه میکه دهکده
وي سرمایه شود. مارکس ي انباشت بدرحمانهتواند مانع از فرایند بینقطه آغازي که می

آمیز نیاز دارد با فناوري اعتقاد داشت که روسیه براي رسیدن به سوسیالیسمی موفقیت
تر مناسبات متقابلی را با جنبش کارگري غرب برقرار کند. در غربی پیوند یابد و از آن مهم

ا ی» یافتهتوسعه«شود که ي جوامعی نشان داده میاین متون دیدگاه مارکس درباره
معنایی به» توسعهحالي درجامعه«کنیم؛ روسیه نخستین شان میتوصیف» پیرامونی«

ي بیستم نخستین شود و بافت اجتماعی و فکري آن در آغاز سدهاست که امروزه مطرح می
هاي مدرنیزاسیون را پدید آورد.ها و استراتژيموج نظریه
، که 1882در مانیفست کمونیستگفتاري کوتاه بر ویراست روسی جز پیشمارکس به

ي جوامع غیرغربی و راه با انگلس نوشته بود، هرگز نتایج تحقیق جدید خود را دربارههم
منتشر نکرد.1883پنج سالگی در وداري پیش از مرگ خود در سن شصتپیشاسرمایه

ز این توان اي زندگی خود مطالب کمی را منتشر کرد، و این را میمارکس در واپسین دهه
ها را پس از را کامل نکرد و انگلس آنسرمایهواقعیت فهمید که جلدهاي دوم و سوم 

نقد ترین اثر مارکس در این دوره مرگ مارکس ویرایش کرد و منتشر ساخت. معروف
هم پس از مرگ مارکس انتشار یافت. بسیاري از ) است که آن1875(ي گوتابرنامه

اند که مارکس در ي مارکس این نظر را مطرح کردهیشهي زندگی و اندتحقیقات درباره
توانایی براي کار فکري جدي را از دست داده بود. دیوید ریازانوف، ویراستار 1879

آغاز کرد، همین نظر را بیان 1920ي را در دههMEGAي مارکس که نخستین برجسته
ي براي مغزش شمرده هر نوع کار فکري شدید تهدید«نویسد که در این زمان کرد و می
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بود: » اشگسیختهسالمتی از هم«، و این ناشی از »شدت از آن کار کشیده بودسد که بهمی
مارکس مجبور شد تمامی ]ساله شده بود!60که مارکس یعنی هنگامی[1878پس از «

یقین تقریباً به1».توانست یادداشت برداردهنوز می«اما » را کنار گذاردسرمایهکار بر 
ي حاضر به آن کند که در مقالهتوان گفت که ریازانوف از جمله به دفاتري اشاره میمی

اش براي ي اقدامات مقدماتی، در گزارشی که درباره1925این، در برخواهیم پرداخت. عالوه
روشی ففضل«هایی از عنوان نمونهتهیه کرده بود، این دفاتر گزیده را بهMEGAنخستین 

کند. همین دیدگاه سبب شد که در تهیه و تنظیم نخستین مجموعه توصیف می2»ناموجه
ي مارکس را در تمامیت ، دفاتر گزیدهMEGAآثار کامل مارکس و انگلس معروف به 

خودش کنار بگذارد و در نتیجه تمامی نسل بعدي از مطالعه و بررسی آن بازبماند. این نظر 
ي وسیعی از مناطق ي جنسیت و طبقه در گسترهدربارهکه کاوش چندزبانی مارکس

گمان تر از نقد اقتصاد سیاسی جدي است، بیهاي تاریخی کمها و دورهجغرافیایی، فرهنگ
کند.داللت بر اروپامحوري می

ها با ي این واپسین نوشتهي رابطهي مارکس توضیح روشنی دربارهجاماندهمکاتبات به
همه، این امکان از سوي ریازانوف در نظر گرفته نشده ایندهد؛ بانمیتمام ي نیمهسرمایه

تر سازد اد سیاسی گستردهي جغرافیایی نقدش را از اقتصکه مارکس قصد داشته دامنه
تمام جلد دوم طور جدي مطرح است که سرشت ناقص و نیمهعبارتی این فرضیه بهیعنی به

تر شدن دیدگاه مارکس بود.جانبهو همهو جلد سوم ناشی از تغییر افق دید مارکس
هاي مارکس این نظر را به چالش گرفته که ي واپسین نوشتههاي جدیدتر دربارهبحث

شود، گرچه این نظر هنوز غالب است. مثال هاي او با زوال فکري مشخص میواپسین سال
ي دههنویسد در مدخلی که بر زندگی مارکس میفرهنگ آکسفورداریک هابسبام در 

داند.را پایانی بر آثار نظري او می1870
را شناسی کارل مارکس دفاتر قومرونوشتی دقیق با عنوان 1972الرنس کرادر در سال 

1880گیر چندزبانه، که صدها صفحه از دفاتر مارکس را از منتشر ساخت. این مجلد نفس
ي جوامع غیرغربی و ها را دربارهبار گستره و عمق آنگیرد براي نخستیندر برمی1882ا ت

سازد که در مجموعه آثار مارکس به زبان انگلیسی و آلمانی داري آشکار میپیشاسرمایه
لوییس شناس آمریکایی، هاي مارکس را بر کارهاي انساناند. کرادر یادداشتگنجانده نشده
ي دربارههنري سامنر ماینو روم باستان، ي بومیان آمریکایی و یونان، دربارههنري مورگان

جان ي روستایی و ي دهکدهدربارهجان بود فیرمناسبات اجتماعی در ایرلند باستانی، 
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دفاتر همه، ویراست اینباي شماري از جوامع نخستین منتشر ساخت.دربارهلوبوك
ي ارهمارکس درب1879- 1882هاي کرادر فقط حاوي نیمی از یادداشتشناسیقوم

ها هنوز به هیچ زبانی ترجمه داري است. بقیه که برخی از آنجوامع غیرغربی و پیشاسرمایه
شناس ، انسانماکسیم کوالفسکیي تحقیق هاي مارکس دربارهنشده، در ارتباط با یادداشت

ي تاریخ هند بر ي آمریکا، هند و الجزایر؛ دربارهي مالکیت اشتراکی در قارهروس، درباره
هاي ي نوشته، مستخدم حکومت استعماري نوشت؛ دربارهرابرت سویلس کتابی که اسا

، مورخان رودلف زومو رودلف یارینگ، لودویگ النگه، لودویگ فریدلندر، کارل بوشر
هاي ي طبقه، وضعیت اجتماعی و جنسیت در روم و اروپاي سدهاجتماعی آلمان، درباره

ي ، وکیل دعاوي بریتانیایی، از اندونزي (جاوه)؛ دربارهج. و. ب. مانیي تحقیق میانه؛ درباره
ي قات مربوط به روسیهي تحقیشناسی جسمانی؛ دربارهشناسی و دیرینآثار جدید در انسان

است. 1880ي زبان روسی؛ و سرانجام در مورد اقدامات بریتانیا در مصر در دههروستایی به
لی که توسط کرادر انتشار یافت بالغ بر هشتصد هاي قبها به انضمام یادداشتاین یادداشت

شوند. قرار است تمامی این متن در چند سال آینده در بخش چهارم ي چاپی میصفحه
MEGA 2چنین قرار است کل متن به زبان انگلیسی انتشار یابد.در آید و هم

تر مارکس ها با آثار قدیمیي آن) بر رابطه1975، 1974کرادر در تحلیل خود از این دفاتر (
هانس کند. شناسی تاکید میي انسانشان در اندیشهي تولید آسیایی و سهمدر مورد شیوه
مارکس را بر کتاب کوالفسکی در 1879هاي ، مورخ آلمانی، که یادداشتپتر هارستیک

نگاه «داند: عزیمت جدیدي میتر نقطهراکی انتشار داد، این دفاتر را بیشمورد مالکیت اشت
». به آسیا، آمریکاي التین و آفریقاي شمالی معطوف شده بود…ي اروپامارکس از صحنه

هاي مارکس ي جنسیت و تفاوت بین یادداشتلهمسادونایفسکایا بر توجه این دفاتر بر 
منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولتها در آنچه انگلس ازي مورگان و آندرباره

هاي ي دیگري این دفاتر را به نوشتهورزد. نویسنده) بسط داده بود تأکید می1884(
اي دیگر آن را به کار لوکزامبورگ و موضع دهد و عدهي جهان سوم ربط میمارکس درباره
دهند.ي جنسیت ارجاع میمارکس درباره

نیافته، و گاهی بدون دستور زبان، از انگلیسی، آلمانی و اي صیقلیزهاین دفاتر که در آم
هایی مقدماتی نیستند بلکه دفاتري هستند که نوشتهها نوشته شده است، دستسایر زبان

کرد. کرد ثبت یا خالصه میهایی که مطالعه میها قطعاتی را از کتابمارکس در آن
که دونایفسکایا ي آثار نویسندگان دیگر است. چنانها چیزي بیش از خالصههمه، آناینبا
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اوالً، ». را بشنویمدهند فکر کردن مارکسبه ما اجازه می«سازد، این دفاتر مطرح می
تنها شامل نقد مستقیم یا دهند. این دفاتر نهنشان می» ندهخوان«عنوان یک مارکس را به

ي نی است که مارکس در حال مطالعههاي نویسندگاگیريها یا نتیجهغیرمستقیم از فرضیه
ها و موضوعات را در مایهگونه درونهدهد که چچنین نشان میهاست بلکه همآثار آن

دهد که کرده است. ثالثاً نشان میداده یا از هم جدا میخوانده به هم ربط میمتونی که می
داري مربوط و پیشاسرمایههایی را ضرورتاً با مطالعات جوامع غیرغربی مایه و دادهچه درون

ي هافرد را به روي اندیشهاي منحصربهطور خالصه، این دفاتر پنجرهدانسته است. بهمی
هاي جدیدي در حال حرکت است.رسید در جهتنظر میگشاید که بهمارکس در زمانی می

هاکردن آنشناسی مارکس خالصهشکلی و پراکندگی موضوعات در دفاتر قومعلت بیهب
.پردازیممایه میچند درونبسیار دشوار است و ناگزیر به

ي جامعهشناس آمریکایی لوییس مورگان با عنوان هاي مارکس بر اثري از مردمیادداشت
ي درباره1879-1882ترین دفتر از میان دفاتر انتشار یافت معروف1877که در باستانی

شود، زیرا انگلس مستقیم، محسوب میکم غیرداري، دستجوامع غیرغربی و پیشاسرمایه
را بر اساس این دفاتر نوشته بود. منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولتکتاب 

تنها هاي نهداوريکرد و پیشانگلس در این کتاب با استدالل قوي از برابري جنسیتی دفاع 
ایی مانند هافکار عمومی بلکه گفتمان سوسیالیستی را به چالش طلبید که در آن شخصیت

این، بردادند. عالوهنان از خود بروز میقیدوبند نسبت به حقوق زپرودون خصومتی بی
انگلس بدیلی را در مقابل فمینیسم لیبرالی ارائه کرد، زیرا تبعیت زنان را به سپهر اقتصادي 

ي طبقاتی تداوم دارد، گره زد و این بحث را مطرح کرد که رهایی زنان تا زمانی که سلطه
هاي بینی و ظرافت یادداشتطور کامل کسب شود. اما این نظر انگلس با باریکتواند بهنمی

.ي مورگان یکی نیستمارکس درباره
انگلس پس از بررسی شماري از جوامع نخستین و فاقد دولت که مورگان تحلیل کرده بود، 

دهد که دولت یک نهاد انسانی جدید و گذرا است و جوامعی بوده که بدون دولت نشان می
که کند انگلس ادعا میدهد. ساختار این جوامع را تشکیل میشدند و طایفه اداره می

فردي ثابت کرده است که تمدن در کلیت نحو منحصربهسی بهشناهاي جدید انسانداده
اي نامتعارف و تلویحاً غیرطبیعی اش، شیوهمراتب طبقه، مالکیت و جنسیتخود با سلسله

مقدر بود منقرض «طلب اولیه ي امور انسانی بود. معتقد بود که این جوامع مساواتدر اداره
ي جنسیت تري برخوردار بودند و بعد دربارهیاوري پاآزیرا از سطح اقتصادي و فن» شوند
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هاي تازه یعنی مالکیت خصوصی، طبقات مراتبگیرد که ظهور این سلسلهمینتیجه
که » تاریخی جنس مؤنث را رقم زد- شکست جهانی«ي پدرساالر انوادهاجتماعی، دولت و خ

اري توارث هاي مادرتبهاي سیاسی همانند شکلگیريطی آن مشارکت زنان در تصمیم
دهند، ناپدید شد. و چون مالکیت خصوصی، دولت و پدرساالري یک کلیت را تشکیل می

ها چیره شد. انگلس در مجموع توان بر آنعیار میتنها با یک دگرگونی سوسیالیستی تمام
داري در آن تکامل اقتصاد سرمایهبهکه بنااي را مطرح کرد استدالل اقتصادي جبرگرایانه

طور خودکار تاریخی جنس مؤنث را به-شکست جهانیمند ا جنبش کارگري قدرتترکیب ب
.معکوس خواهد ساخت

دانند. اما ي جنسیت و خانواده میرا اظهارنظر کالسیک مارکسیستی دربارهمنشأ خانواده
ي بیستم، برخی از متفکران فمینیست شروع به نقد جبرباوري اقتصادي آن در اواسط سده

ساختند. مثالً، سیمون دو بووار، فمینیست موالً آن را به مارکس نیز مرتبط میکردند و مع
روشن نیست که نهاد مالکیت «آورد که اگزیستانسیالیست، علیه انگلس استدالل می

در نتیجه، خطاي انگلس در این نهفته » سازي نقش داشته است.خصوصی ضرورتاً در برده
اما این » ها را به کشمکش طبقاتی تقلیل دهد.ستالش کرد تا آنتاگونیسم جن«است که 

نظر بسیاري از منتقدان هایی نیز داشت. بهبود، اما ضعفمندنقد از انگلس، گرچه قدرت
اگزیستانسیالیسم این مکتب اهمیت زیادي براي ذهنیت و انتخاب فردي در مقابل شرایط 

اقتصادي و اجتماعی قائل است.
ویژه پذیرد، بهمدار مورگان را مییافت طایفهش رهاهايداشترسد مارکس در یادنظر میبه

رسد نظر میاین، بهبرمقدم بر خانواده بوده است. عالوهاین مفهوم را که طایفه زمان درازي 
چه در اي ایجاد شد، همانند آنپذیرد خانواده هنگامی که از فروپاشی نظام طایفهکه می

سلطه را شامل بود. مارکس در اظهارنظري کوتاه که يهاي چندگانهروم رخ داد، شکل
دهد:انگلس هم آن را نقل کرده ، این موضوع را چنین شرح می

را نیز شامل داريسرفبلکه داريبردهتنها ي مدرن در مراحل بدوي خود نهادهخانو«
ن کرده است. خانواده درویرجوع مخدماتاست، زیرا از همان ابتدا براي کشاورزي به 

طور گسترده در جامعه و داشت که بعدها بهصورت کوچک تمامی تضادهایی را دربرخود به
3»ش تکامل یافت.ادولت

عِ ي برابري نسبی جنسیتی جوامرسد که اساساً تز مورگان را دربارهنظر میاین، بهبرعالوه
ي بر تجزیههمه، هنگامی که مورگان و انگلس صرفاًایناي اولیه قبول دارد. باطایفه
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ي طبقاتی و دولت تأکید ي جنس مذکر، جامعهعنوان منشاء سلطهاي بهي طایفهجامعه
دهد که از پذیرش تري را نشان میتر و دیالکتیکییافت ظریفکنند، دفاتر مارکس رهمی

ي جنس مذکر در یونان کالسیک را سلطهکند و حتااي اجتناب میوارهطرحچنین
هایی از مقاومت را در خود دارد. مورگان کم رد و نشانهداند که دستي متناقضی میپدیده

نشان ها موجب شد که مهر وها در میان یونانیمعتقد بود که گرایش به کاهش اهمیت زن
ي ایزدبانوهاي المپ به رابطهبودن بر ذهن زنان یونانی نقش بزند اما مارکس با اشاره مادون

دهد. برخالف تصویر کامالً سیاهی که مند زنان را نشان میتر، آزادتر و قدرتجایگاه قدیمی
کردند، مارکس ي جنس مذکر در یونان باستان ترسیم میانگلس و مورگان از سلطه

یونان با دهد که ایدئولوژي جنسیتی کند و نشان میتر میي یادشده را دیالکتیکیقطعه
هاي عمیق و نادرستی از هم شکافته است. بالفاصله پس از آن، مارکس در شکاف

ي جایگاه نسبتاً آزادتر زنان رومی اي طوالنی از مورگان را دربارههاي خود قطعهیادداشت
کند.نقل می

خانواده خانم خانواده بود؛ بدون مانع و محدودیتی از سوي شوهرش آزادانه به مادر
کرد؛ در خانه محدود به ها معاشرت میوارهرفت و با مردان در تئاترها و جشنها مینخیابا
ترتیب، زنان رومی مقام اینشد. بهز مردان هم رانده نمیهاي خاصی نبود و از میاتاق

4داد.را تحت قدرت شوهران قرار میآنانازدواجها داشتند؛ اما تري از زنان یونانیبیش

بندي انگلس از ورتهاي مارکس جهت متفاوتی از صرسد که یادداشتنظر میبهجا، در این
ي مبتنی بر طایفه و را در زمان اضمحالل جامعه» تاریخی جنس مؤنث-شکست جهانی«

تنها ایزدبانوهاي یونانی کند. نهو اشکال دولتی ارائه میي طبقاتی جایگزینی آن با جامعه
ي رومی متأخر، کنند، بلکه در جامعهظم پدرساالر ارائه میاندازهاي بدیلی را درون نچشم

هاي جدي باقی ماند.که بسیاري از محدودیتجایگاه زنان تا حدي بهتر شده بود، ولو این
الیه در مراتبی الیههاي سلسلهمارکس باز هم تا حدي متفاوت از مورگان و انگلس، به نشانه

اي را منشاء رشد ي طایفهو خود ساختارهاي اولیهکند اي اولیه توجه میي طایفهجامعه
ها ي کمون اولیه، مراتب و ردهها پیش از تجزیهدهد که مدتداند و نشان مینابرابري می

طوایف به خود ـطلب به وجود آمده بود. این آغاز دگرگونی آن به ضدّدرون کمون مساوات
، کاستآن ـ طلب عناصري از ضدّمساواتدیگر، درون شکل کمون بیانبود. بهکاست ـ

به وجود آمد.اشرافیت و منافع متفاوت مادي ـ
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کرد، این امکان را نادیده گرفت که انگلس، که به ظهور مالکیت خصوصی توجه می
تواند رساند، میهاي اشتراکی سلطه که مالکیت خصوصی را به حداقل میشکل

آورد. اگر انگلس به فصل مربوط به را پدید میهاي اجتماعی بسیار منسجمی مراتبسلسله
حدي انجام داده بود، این تمایزات که مارکس تاپرداخت، چنانهاي مورگان میآزتک

اي ي جوامع طایفهتر شود. در نتیجه با چنین قطعیتی دربارهتوانست براي او روشنمی
وجود » انقیاد طوایففضایی براي…عنوان یک قاعدهبه«نوشت که بومیان آمریکایی نمی

کراسی ودم«اي که مورگان اي اشتراکی بود، جامعهي طایفهندارد زیرا ائتالف آزتک جامعه
کرده است.رانی میهمه بر طوایف تابع حکمایننامد که بامی» نظامی

ي هند متمرکز سره به جامعه، مارکس یک1879-1882ي از دفاتر اهاي عمدهدر بخش
مالکیت اشتراکی اش بر کتاب هاي طوالنیتوان در یادداشترا میاست. این موضوع

شناس ، اثر ماکسیم کوالفسکی، انسانآمدهاي اضمحالل آنها، مسیر، پیزمین ـ علت
هاي مارکس به زبان روسی انتشار یافته بود. یادداشت1879جوان، یافت که در سال 

جا هزار کلمه است. اما در این90ي هند در این دوره شامل حدود قارهي شبهدرباره
تري را با صداي خودش در هایش بر مورگان اظهارات بسیار کممارکس برخالف یادداشت

هایش هایی از یادداشتهاي مربوط به هند کرده است. مارکس در قسمتاین یادداشت
الکیت ویژه بر حسب مپردازد مناسبات اجتماعی را، بهي کوالفسکی که به هند میدرباره

ي ) دوره2ي پیش از فتوحات مسلمانان، () دوره1اشتراکی، در تمامیت تاریخ هند شامل: (
هیچ «ي استعمار بریتانیا کندوکاو کرد. در واقع ) دوره3ي مسلمانان و (مربوط به سلطه

را به خود ندیده است. » هاي مناسبات ارضیتنوعی از شکل«غیر از هند چنین به» کشوري
هاي اشتراکی را در هند شناسی تاریخی صورتدقت گونهنخست، مارکس بهيدر دوره

نظر هاي اشتراکی هند بهترده در صورتکند و با توجه به تغییرات گسروستایی دنبال می
و بدون تاریخ واقعی » تغییربی«اي نظر مارکس دیگر جامعهرسد که هند هندو بهمی

ن نوشت نبود. مارکس با تحلیل نظام روستاهاي ي آدرباره1853چه در سال همانند آن
تر طایفه یا خویشاوندي و نظام متکی بر کند که تضاد بین نظام قدیمیهندي اشاره می

ي در پس تغییرات اجتماعی در دهکدهبرابري در چارچوب دهکده اشتراکی نیروي عمده
ن هندو فروپاشی گیرد که تکامل قانوهندي اولیه بوده است. در سطح دیگر نتیجه می

کند که این قانون از طریق ارث و مالکیت اشتراکی را تسهیل کرده است. مارکس تأکید می
هدیه به نهادهاي مذهبی تداوم یافته است.
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ي هاي کوالفسکی را دربارهرسد که مارکس برخی از استداللنظر میحال بههماندر
کند. شناس جوان مخالفت میهاي قومگاه با فرضیهپذیرد و گهمالکیت اشتراکی هندي می

ي ي کوالفسکی که ظهور مالکیت اشتراکی در زمین پایهمثالً در پاسخ به این جمله
یاري که نویسد که هماست، می» برداري اشتراکی از زمین توسط اعضاي طوایفبهره«
زي ثابت پیش از رواج کشاورحتا» ه شکار و غیره ضروري شده بوددلیل شرایط مربوط ببه«

جا همانندي میان در این5رخ داده بود.» وحشینشین و حتااقوام کوچ«دائمی میان و 
کند هاي مالکیت اشتراکی توسط کوالفسکی را رد میمناسبات اجتماعی اشتراکی با صورت

هاي تاریخی مقدم و نیز عنوان صورتهاي اشتراکی تولید را بهصورتگروندریسهو مانند 
داند.مالکیت اشتراکی میتر ازبنیادي

ي هند است، به تاثیر ي کوالفسکی که دربارههاي مارکس دربارهبخش دوم یادداشت
جا مارکس یکی از پردازد. در اینتر میحکومت مسلمانان بر مناسبات اجتماعی قدیمی

ترین حمالت را به این ایده که هند پیشااستعماري فئودالی بوده است وارد کرد. صریح
ازاي آن رهبران نظامی بهبها باب کردند، شکلی از وقف که بناتحان مسلمان اقطاع رفا

گرفتند. اما برخالف کردند یا از زمین درآمد میتر زمین را دریافت میخدمات نظامی بیش
هاي جدي در چنین محدودیتتیولداران فئودالیسم غربی اقطاع معموالً موروثی نبود. هم

توانست تفویض شود وجود داشت و در بسیاري موارد اتباع هندو که میمورد مقدار زمینی 
ماندند. مارکس در شرحی مبسوط خشم شدید خود را از هاي خویش باقی میصاحب زمین
کند:عنوان مناسبات فئودالی ابراز میاش از این مناسبات بهتفسیر دوست

هیچوجه اما این به[[» ي داشتن مناصبواسطهداري بهمزرعه«، »موقوفات«چون 
در هند یافت بیعتو ]]که روم نیز شاهدي بر این مدعاستنیست چنانفئودالی

از کوالفسکییابد. جا میشوند، کوالفسکی فئودالیسم را به مفهوم اروپاي غربی در اینمی
6ي اساسی است.که در هند وجود ندارد و مؤلفهکندداري را فراموش میسرفجمله 

داري مخالفت قاطع مارکس را با این نظر که جوامع طبقاتی پیشاسرمایهاین قطعه 
وکسی مارکسیستی عنوان ارتددهد، نظري که گاهی بهند نشان میا»فئودالی«دست یک

که دو دههکند، چنانتنها مارکس خود را از چنین تصوراتی دور میمطرح شده است. نه
کند که از بلکه آشکارا به کسانی حمله میانجام داده بود،گروندریسهپیش از آن در 

نویسد: ي این قطعه میاي دربارهکه نویسندهکنند. چنانحمایت می» فئودالی«تفسیر 
…ش رااي تاریخ آسیا و اروپاست و استداللهاي متفاوت دربارهمارکس مدافع بررسی«
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اروپاي غربی به ي مفاهیم ساختار اجتماعی مدل بیش از هر چیز علیه انتقال ساده
7»کند.مناسبات اجتماعی هند یا آسیا معطوف می

کند. در ي کوالفسکی به الجزایر توجه میهایش دربارهمارکس در بخش دیگري از یادداشت
هاي اشتراکی هم در دوران پیشااستعماري و هم در دوران ها به شکلاین یادداشت

اي، به قدرت مالکیت کوتاه هفت هزار کلمههاي نسبتاًپردازد. در این گزیدهمستعمراتی می
ر گیري از مالکیت خصوصی بکند. اگرچه میزان چشمي مغرب توجه میاشتراکی در منطقه

ها در الجزایر در مالکیت وجود گذاشت، بخش اعظم زمینبهها پازمین در دوران عثمانی
قامات مستعمراتی فرانسه ي نوزدهم، مهاي گسترده بود. در سدهاشتراکی طوایف و خانواده

رو شدند. مارکس اي روبهکوشیدند تا این وضعیت را تغییر دهند اما با مقاومت سرسختانه
ها براي برچیدن مالکیت اشتراکی را در این تالش1873نقش مجلس ملی فرانسه در 

يي خود در جملهآورد که اظهارنظر معترضهقولی از کوالفسکی میکند و نقلبرجسته می
نخست آشکار است.

تکوین مالکیت خصوصی بر زمین (از نظر بورژواي فرانسوي) شرط ضروري تمامی 
داري مالکیت اشتراکی، ظ و نگهها در سپهر سیاسی و اجتماعی است. تداوم حفرفتپیش

(مجادالت » کندهاي کمونیستی را در اذهان مردم تقویت میعنوان شکلی که گرایشبه«
؛ توزیع م براي مستعمره و هم براي سرزمین مادري خطرناك است) ه1873مجلس ملی، 

ي تضعیف قبایل تحت عنوان وسیلهشود، ابتدا بهدارایی طایفه تشویق و حتا تجویز می
الکیت بر عنوان تنها راه براي انتقال مي شورش دارند و دوم بهره انگیزهواانقیادي که هم

8ها.شینندست مستعمرهها بهزمین از دست بومی

گذاران فرانسوي پیوندي را بین مانند مالکیت اشتراکی بومی و جنبش ترتیب، قانوننایبه
اي را در مقابل دیدند، از این لحاظ که هر دو موانع عمدهاش میدورهسوسیالیستی هم

» عمره و هم براي سرزمین مادريهم براي مست«تحکیم مناسبات مالکیت بورژوایی، 
نویسد:ردند. مارکس میآووجود میبه

یافتن اقدامات موثرتر 1873هاي ي مجلس دهاتیبه همین دلیل است که نخستین دغدغه
ها و مجادالت این مجلس شرم که معطوف به در بحث[[ها بود. براي دزدیدن زمین عرب

شد تا تحت پوشش به کوشیده میدر الجزایر بود » اجراي مالکیت خصوصی«ي پروژه
کاري را پنهان کنند. در قوانین ابدي و تغییرناپذیر اقتصاد سیاسی شرارت و تبهاصطالح 



مرتضويحسن |260

ها القول یک هدف داشتند: نابودي مالکیت اشتراکی. بحثمتفق» هادهاتی«این مباحثات 
9]]چرخید.گونگی اجراي آن میهفقط پیرامون روش و چ

ن برپاشده توسط کارگران مدر» کمون«جا نیز مارکس پیوندي را بین کسانی که در این
هاي اشتراکی بومی را در الجزایر غصب کردند پاریس را سرکوب کردند و آنانی که دارایی
ي کوالفسکی را به ترس هاي خویش اشارهبرقرار کرد. مارکس کمی بعد در گزیده

ها اعتقاد گنجاند. فرانسوياستعماري و متکی بر طوایف میها از طغیانی ضدّفرانسوي
قدرت شان با زمین و شکستن آخرینها از پیوند طبیعیند که با جداکردن عربداشت

شود از شوند و هر نوع خطر شورشی دفع میترتیب تجزیه میایني طوایف که بهاتحادیه
توانند اجتناب کنند.این طغیان می

پسین هاي وااي که تاکنون بررسی کردیم، در نوشتههاي عمدهمایهاوج بسیاري از درون
رسد نظر میجا بهاست. اوالً، در این1882ا ت1877هاي ي روسیه در سالمارکس درباره

مانیفست کمونیستراستایی تکامل تاریخ در ترین فاصله را از مدل تککه مارکس بیش
کند که تري از هر جاي دیگري این امکان را مطرح میگرفته است. ثانیاً، با صراحت بیش

اي اشتراکی بومی خود مستقیماً هي شکلداري ممکن است برپایههجوامع غیرسرمای
داري ي سرمایهوش مرحلهخکه ابتدا دستاینم حرکت کنند، بدونسوي سوسیالیسبه

راه بود که مارکس و انگلس در همه، این نظر با یک قید و شرط مهم هماینشوند. با
بیان کردند: این انواع جدید انقالب مانیفستروسی 1882گفتار خود بر ویراست پیش

کارگر در غرب ي طبقههاي تازه آغازشدهشوند که بتوانند با انقالبفقط هنگامی موفق می
یافته از لحاظ صنعتی پیوند یابند.توسعه

ي زبان روسی براي چند سال، شروع ، پس از مطالعه1876و 1875هاي مارکس در سال
ي اجتماعی و ي توسعهیادداشت از منابع روسی دربارهاي طوالنیبه نگارش مجموعه

ي روسیه هاي مارکس دربارهبه بعد کرد. اما واپسین نوشته1861سیاسی آن کشور از 
هاي نامه به رزا ساسولیچ و یک نویسها، پیشچنین نامهمحدود به دفاتر گزیده نیست. هم

ها ود دارد. اکثر این نوشتهوجمانیفست کمونیستگفتار به شده یعنی پیشمتن چاپ
اش مربوط کم در روسیه به دورنماهاي انقالب در زمانههاي اشتراکی را دستشکل

ساخت. اگرچه این مطالب مربوط به روسیه که در دفاترش نیامده است، خیلی مفصل می
مارکس متاخر و ترین ویراست از آن با عنوان حدود سی صفحه متن در معروفنیستند ـ

هاي کمونی در روسیه ي شکلش دربارهانتایجی را که مارکس از مطالعات10وسیراه ر
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به روسی در سرمایهي ي مارکس به روسیه با ترجمهدهد. تجدیدعالقهگرفته بود نشان می
ي برانگیخته شد. این ترجمه نخستین ویراست غیرروسی آن بود و با مالحظه1872سال 

داري قرار تاثیر سرمایهطور جدي تحتی اروپا هنوز بهي شرقکه این جامعه در لبهاین
دنبال این ویراست بحث وسیعی برپا شد. در انگیز این بود که بهموضوع تعجببود،نگرفته
ها بودند که از انقالبی ي پوپولیستسلطهي کشاورزي، اپوزیسیون سیاسی تحتروسیه

کرد و روسیه را در راستاي مسیرهایی داري پرهیز میکردند که از سرمایهزراعی دفاع می
ي اي دربارهمارکس پاسخی را به مقاله1877داد. در سال متفاوت از غرب توسعه می

ها نیکالي میخائیلفسکی انتشار داده شناس و رهبر پوپولیستآماده کرد که جامعهسرمایه
دفاع سرمایهتیز از ي میخائیلفسکی از مارکس در مقابل یک نقد تند و بود. در واقع مقاله

راستاانگاري تاریخ بشر را به او ي تککرده بود. میخائیلفسکی هنگام دفاع از مارکس نظریه
امع مقدر بود راه آن سایر جوبهاي پیوند داشت که بناي توسعهیهنسبت داد که با نظر

نویسد:داري دنبال کنند. میخائیلفسکی میسمت سرمایهانگلستان را به
جا وجود دارد. در این» اصطالح انباشت اولیهبه«بخشی با عنوان سرمایهدر فصل ششم 

داري در نظر دارد. اما در هاي فرایند تولید سرمایهمارکس یک طرح تاریخی از نخستین گام
11دهد.تاریخی به ما ارائه می-ي کامل فلسفیتر یعنی یک نظریهجا چیزي بزرگاین

سرمایهي ي میخائیلفسکی دربارهویژه بر نخستین نکتهبهنویس پاسخ مارکسدست
استوار است. مارکس در » تاریخی-ي کامل فلسفییک نظریه«ویا بر متمرکز است که گ

شدت به خود مشغول به1870ي ها ذهن او را در دههگوید که مسائل روساش مینامه
سیه آگاهانه قضاوت کنم، زبان ي تکامل اقتصادي روکه دربارهمن براي این«داشته است: 

هاي دیگري را که به این موضوع هاي زیادي مدارك رسمی و کتابروسی یاد گرفتم و سال
که تصدیق کند اینبار، البته بدونراي نخستینجا بمارکس در این12»مربوط بودند، خواندم.

استدالل نیکالي ي شنیدن نویسد که مشتاقانه آمادهش تغییر کرده است، میاکه موضع
داري براي حرکت در جهت ي سرمایهي جهش از مرحلهچرنیشفسکی پوپولیست درباره

چنان در ام که اگر روسیه همبه این نتیجه رسیده«سوسیالیسم از مسیر دیگري است: 
دنبال کرده است، بهترین بخت و اقبالی را که تاکنون 1861مسیري باقی بماند که از سال 

بار رژیم خوش تمامی نوسانات مرگم اعطا کرده از دست خواهد داد و دستتاریخ به مرد
ي روسیه و کند که کوشیده است تا آیندهمارکس انکار می13»داري خواهد شد.سرمایه

فصل مربوط به انباشت بدوي چیزي «ترسیم کند: سرمایهسایر جوامع غیرغربی را در 
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د که بر اساس آن در اروپاي غربی، نظم کنبیش از دنبال کردن مسیري را ادعا نمی
در تایید این ادعا از 14»داري از رحمِ نظم اقتصادي فئودالی ظهور کرد.اقتصادي سرمایه
مالکیت از سلب«آورد. مارکس در ارتباط با قول مینقل1872-1875ویراست فرانسه 

که این امر انگلستان تاکنون تنها کشوري است«نویسد: می» تولیدکنندگان کشاورزي
غربی همین ي کشورهاي دیگر اروپاياما همه…جا انجام شده استطور کامل در آنبه

15».تکامل را طی خواهند کرد

اگر روسیه بخواهد مانند کشورهاي اروپاي غربی به «نویسد که مارکس در همین نامه می
کند و آن را به ) باید از دهقانان خویش سلب مالکیت1» (داري بدل شودکشوري سرمایه

داري در آغوش رژیم سرمایه«صورت ) در غیر این2پرولترهاي غیروابسته تبدیل کند و (
در این مقطع، 16شود.آن می» يرحمانهقوانین بی«خوش که پس از آن دست» قرار بگیرد

دهد که اما به مارکس مثالی از مسیر تکاملی مشابه با انباشت بدوي سرمایه می
گوید:انجامد. این مثال مربوط به روم باستان بود. مینمیداريسرمایه

هاي ام که پلبینتلویحاً به سرنوشتی اشاره کردهسرمایههاي گوناگون جلد یکم در بخش
ي خود را کدام قطعهن اساساً دهقانان آزاد بودند، هررو شدند. آناهروم باستان با آن روب

مالکیت شد. همین حرکت که روم از آنان سلب کردند. در جریان تاریخ شخصاً کشت می
تنها مالکیت بزرگ ارضی بلکه شان جدا کرد، در تشکیل نهآنان را از وسایل تولید و معاش

یک سو ترتیب، یک صبح قشنگ، از اینبزرگ پولی نیز نقش داشت. بههايدر ایجاد سرمایه
سوي دیگر مالکان تمامی ثروت چیز جز نیروي کار خود، و در هاي آزاد و فاقد همهانسان
شده و آماده براي استثمار کارشان، رویاروي هم قرار گرفتند. چه اتفاقی افتاد؟ کسب

الناسی عاطل و باطل تبدیل شدند که پرولترهاي روم، نه به کارگران مزدبگیر، بلکه به عوام
شوند در فقر مطلق نامیده میسفیدهاي فقیرهبیش از کسانی که در جنوب ایاالت متحد

17بردند.سر میبه

ي کامل یک نظریه«ي مارکس این بود که برخالف نظر میخائیلفسکی او ي عمدهنکته
ها صدق کند. مکانها و ي زماناز جامعه بنا نکرده بود که براي همه» تاریخی-فلسفی

ي خودش:گفتهبه
بسترهاي تاریخی متفاوتی رخ داده بودند، به کننده، که در دادهایی با شباهتی خیرهروي

کدام از این تحوالت، شاید هريي جداگانهنتایجی کامالً متفاوت انجامیدند. با مطالعه
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ي عام کلید یک نظریهآسانی بتوان کلید این پدیده را یافت. اما درك آن هرگز با شاهبه
18یخی بودن است.شود که فضیلت برترِ آن فراتارفلسفی حاصل نمی-تاریخی

ام را از تکوین اصرار دارد طرح تاریخی«کند که میخائیلفسکی مارکس اعتراض می
- ي تاریخیانظر از شرایط تاریخی این مردم ـ به نظریهصرفـداري در اروپاي غربیسرمایه

ي مردم تحمیل شده طرزي ویرانگر بر همهي مسیر عامی تبدیل کند که بهفلسفی درباره
ي راستایی دربارهي تک) وي یک نظریه1کند که (ترتیب، مارکس انکار میاینبه19»است.

) 3جتماعی عمل کرده یا (ي ا) براساس مدل جبرباور توسعه2تکامل تاریخ ایجاد کرده، (
داري غربی تحول یابد. تا حدي، این ي سرمایهطور ویژه مقدر است که به شیوهروسیه به

سمت چارچوب تحلیل چندراستایی تکامل تاریخ پدید ودند اما از حرکت بهها جدید بانبره
به بعد شکل داده بود.گروندریسهآمده بودند که مارکس از 

ارد که با توجه به سطح عامی که مارکس این نکات را موردبحث قرار داده بود، احتمال د
ند و سایر جوامع غیرغربی و تنها در مورد روسیه بلکه در مورد هقصد داشته این قیود را نه

کار برد. هند مانند روسیه ره مورد مطالعه قرار داده بود بهغیرصنعتی آن زمان که در این دو
از این موضوع بنویسد کرادرهاي اشتراکی در روستاهاي خود بود که سبب شد داراي شکل
هندي و هایی را مطرح ساخت که به روي نهادهاي اشتراکی روستاییبدیل«که مارکس 

7918- 8218اندونزي، الجزایر و آمریکاي التین که در دفاتر 20».روسی گشوده بود
هاي اشتراکی روستایی بودند. این جوامع از موردبررسی قرار گرفته بودند، داراي شکل

داري قرار گرفته بودند. هتاثیر سرمایتر از روسیه تحتواره مستقیمطریق استعمار هم
ها، تاحدي در داري ممکن آنوان حدس زد که مارکس به حرکت غیرسرمایهتهمه، میاینبا

مند بود.ریزي کرده بود، عالقهراستاي خطوطی که تازه در مورد روسیه طرح
ي روسیه را دیدگاه چندراستایی مارکس را مورد تأکید قرار داد اما جامعه1877ي نامه

1881ي مارس نویس نامهس در دستتحلیل نکرده بود. مارکسرمایهبیش از جلد یکم 
خود به ورا زاسولیچ، انقالبی روسیه، شروع به ترسیم طرح کلی مسیر روسی تحول 

ي و ویراست فرانسه1877ي اجتماعی در چارچوب دیدگاه چندراستایی کرد که در نامه
اي ، زاسولیچ که خود را یکی از اعض1881ي فوریه16ي مطرح کرده بود. در نامهسرمایه

کمون روستایی، رها از «پرسد که آیا روسیه نامیده بود از مارکس می» حزب سوسیالیست«
مطالبات گزاف مالیاتی و پرداخت به اشراف و مدیریت خودسرانه، قادر به تکامل در جهت 

هاي روسی و سوسیالیست» مقدر است کمون نابود شود«که ، یا این»سوسیالیستی است
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داري و ظهور پرولتاریا و غیره منتظر بمانند. زاسولیچ با اشاره سرمایهي باید براي توسعهمی
21به مجادالت مندرج افزود که پیروان روسی مارکس مدافع این نظر آخري هستند.

زاسولیچ از مارکس درخواست پاسخ کرد که به روسی ترجمه شود و انتشار یابد.
سرمایهي از ویراست فرانسه قطعهبار دیگر1881مارس 8مارکس در پاسخ خود به تاریخ 

گیرد: کند و نتیجه میکند که بحث انباشت اولیه را به اروپاي غربی محدود میرا نقل می
کشورهاي اروپاي این حرکت فقط به » ناپذیري تاریخیاجتناب«آشکارابنابراین، «

افزاید که در اروپاي غربی، گذار از مالکیت مارکس می22».محدود شده استغربی
تبدیل یک شکل از مالکیت خصوصی به شکل دیگري از «داري به مالکیت فئودالی سرمایه

داري مستلزم آن است که دهقانان روسی ي سرمایهاما توسعه» مالکیت خصوصی است
سرمایهبنابراین، 23».شان را به مالکیت خصوصی تبدیل کنندبرعکس مالکیت اشتراکی«

اش را با اشاراتی محتاطانه ي روسیه شکاك است. مارکس نامهي آیندهلهدر مورد مسا
برد:ي روسیه پایان میدرباره

مرا متقاعد کرده است که کمون …امي آن انجام دادهي خاصی که من دربارهاما مطالعه
که بتواند چنین کارکردي داشته گاه نوزایش اجتماعی در روسیه است. اما براي اینتکیه

آورند برطرف و سپس ي جهات به آن هجوم میباشد، ابتدا باید اثرات مخربی را که از همه
24شرایط متعارف تکاملی خودجوش را براي آن تأمین کرد. دهد که مسیرهاي جایگزین توسعه براي روسیه ، مارکس نشان می1877همانند سال 	

هاي شاخص بین ساختار داوري خود را تا حد زیادي بر تفاوتپذیر است. وي امکان
وسطایی ي قروناش و دهکدههاي اجتماعی اشتراکیي روسی با شکلاجتماعی دهکده

کمون روسی …«براین مارکس معتقد شده بود که اروپاي غربی استوار ساخته بود. عالوه
25».گاه نوزایش اجتماعی در روسیه استتکیه

اش، مارکس این نکات و نیز نکات دیگري را که تر نامههاي مقدماتی و مهمسنویدر دست
دهد. تري مورد بررسی قرار میاش به زاسولیچ قلم گرفته بود با عمق بیشاز پاسخ بالفعل

ي اروپا مورد بحث قرار عنوان کشوري بزرگ در حاشیههاي موقعیت روسیه را بهوي ویژگی
مدرن منزوي نیست و همانند هند شرقی اسیر قدرت خارجی روسیه از دنیاي «دهد: می

هاي اشتراکی باستانی روسیه بنابراین، این امکان وجود داشت که شکل26»فاتح نشده است.
جا باید تاکید داري، ترکیب کرد. در اینتر از سرمایهرا با فناوري مدرن، با استثماري کم
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ترکیب جدیدي از باستانی و مدرن را کرد که مارکس نه یک خودکفایی اقتصادي بلکه
برد:داري سود میي سرمایهوردهاي مدرنیتهآکند، ترکیبی که از باالترین دستپیشنهاد می

فردِ مدد ترکیب منحصربهر سطح ملی استقرار یافته است، بهتر دکمون روستایی که پیش
اش خالص کند و بدوييهانشانتدریج خود را از شرِ سرشتتواند بهشرایط در روسیه می

عنوان عنصر تولید جمعی در مقیاس ملی توسعه یابد. دقیقاً به این دلیل که مستقیماً به
وردهاي ایجابیآدستتواند تمامی داري معاصر است، میکمون روستایی با تولید سرمایه

اگر …هاي هولناك آن شودخوش فراز و فرودکه دستاینرا تصاحب کند، بدون
کنند از داري در روسیه امکان تئوریک چنین تحولی را نفی میگران نظام سرمایهستایش

آهن و هاي بخار، راهکنم: آیا روسیه براي استفاده از ماشین، کشتیها این پرسش را میآن
ي طوالنی جنینی صنعت ماشینی را پشت سر گذارد؟ غیره، ناگزیر بود مانند اروپا یک دوره

ها، ها توانست تمامی سازوکار مبادله (بانکگونه روسد توضیح دهند چهتواننها میآیا آن
ها بود، به یک چشم به هم زدن وارد مؤسسات اعتباراتی و غیره) که در غرب محصول قرن

27کنند؟ راستاانگاري بر سرشت متناقض و دیالکتیکی تحول تأکید باال برخالف جبرگرایی تک	
داري غربی ي سرمایهت مدرنیتهسطح عینی همین حیااجتماعی گذاشته شده است. در 

وردهاي آن را مورد استفاده آتوانست دستمعناي آن بود که کمون روستاي روسیه میبه
هاي کرد که جنبشقرار دهد. در سطح ذهنی، این امر موقعیت بسیار متفاوتی را ایجاد می

رو بودند.هداري با آن روبمردمی در جوامع پیشاسرمایه
اي که مارکس عمالً براي زاسولیچ ها، که در نامهنویسدر این پیشمایهدومین درون

شناسی و هند با ي انساناش دربارهي دفاتر گزیدهفرستاد مطرح نشده بود، مربوط به رابطه
کند که در نظر مورگان اشاره میسیه است. مثالً مارکس تلویحاً بهي رواین تأمالت درباره

چنین دن غربی کمونیسم باستانی را در شکلی باالتر احیا خواهد کرد. مارکس همآینده، تم
نویسد کند. میهاي اشتراکی در طول قرون بسیار تأکید میبر پایداري و تداوم شکل

رفت کرده است که تأیید کند:قدر پیشتحقیقات اخیر آن
تري از جوامع سامی، اي سرزندگی بیشمقایسهنحو غیرقابلهاي بدوي به) کمونته1«(

) علل اضمحالل 2داري داشتند؛ و (طریق اولی از جوامع مدرن سرمایهیونانی، رومی و به
ها در آن دسته از عوامل اقتصادي نهفته است که مانع از عبورشان از یک جوامع آن
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ي معین تکامل شد، و نیز ناشی از آن بسترهاي تاریخی است که با بستر امروزي درجه
28»روسی هیچ شباهتی ندارد.کمون 

هاي روستایی روسیه و هاي مشترك کموننویس نامه به زاسولیچ بر ویژگیدر پیشمارکس
ي یقین مارکس نظریههاي دیگر متمرکز است. بهها و مکانهاي دیگر در زمانکمون
براي رسد و پرداخته نکرده بود، چهي اجتماعی یا انقالب را براي روسیه ساختهتوسعه

این، وي صراحتاً بر، آفریقا و آمریکاي التین. عالوهکشورهاي اغلب مستعمره در آسیا
روسیه از دنیاي «دهد: ي مستقل از لحاظ سیاسی را در مقابل هند مستعمره قرار میروسیه

اما این ». مدرن منزوي نیست و همانند هند شرقی اسیر قدرت خارجی فاتح نشده است
ترین آن هاي بسیاري وجود داشت که عمدهنسبی بود زیرا وجه اشتراكتضاد نه مطلق بلکه

معناي ي زراعی بزرگ بود. این بهجامعههاي این دوهاي روستایی در دهکدهحضور کمون
داري مدرن ضرورتاً ي مالکیت خصوصی سرمایهآن بود که در هند همانند روسیه، توسعه

خصوصی. ه گذار از مالکیت خصوصی فئودالی شبهمستلزم گذار از مالکیت اشتراکی بود و ن
، مارکس قوانین 1881هاي سال و این نوشته1877نویس به خاطر داریم که در دست

به کشورهاي اروپاي غربی محدود کرد و نه به آن کشورها و سرمایهانباشت بدوي را در 
کم تا ، دستند و سایر جوامع غیرغربی راشان. در این مقطع آیا مارکس همستعمرات

داري قرار داده بود؟ي سرمایهي معینی، خارج از منطق مدرنیتهگستره
هاي مربوط به نامه به زاسولیچ به دورنماهاي انقالب در روسیه نویسموضوع دیگر در دست

شکل اشتراکی جا مارکس قدرتشد. در اینو شکلی که ممکن بود انقالب بیابد مربوط می
مایه و دولت با آن مواجه بود. دهد که از جانب سرتهدیدهایی قرار میروسیه را در مقابل 

» ي عظیم کشورگستره«هایی که در سراسر هاي روسیه در دهکدهکه کمونحالیدر
ها چیره بود منزوي شده بودند. اما دولتی که بر آن» استبدادي مرکزي«پراکنده بودند، با 

هنگامی که غل و زنجیرهاي حکومت «کرد، ت میها را تقویاگرچه دولت موجود انزواي آن
پذیر نبود. اما چنین این امر بدون انقالب امکان» تواند رفع شود.سادگی میبرچیده شوند به

ضرر کمون روستایی در جریان است:آسانی انجام نخواهد شد چراکه زمان بهانقالبی به
اپذیري تاریخی است نه یک نکند، نه اجتنابچه حیات کمون روسیه را تهدید میآن«

دار است که دولت به نظریه، بلکه سرکوب دولتی و استثمار توسط متجاوزان سرمایه
29»مند ساخته است.ي دهقانان آنان را قدرتهزینه
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تقارن«کردند: تري عمل میالمللی، عوامل عینی دیگري در جهت ایجابیاما در سطح بین
سازد تا تمامی ی مسلط است، روسیه را قادر میبا تولید غربی، که بر بازار جهان

هاي که خراجاینداري را در کمون بگنجاند، بدونهوردهاي ایجابی نظام سرمایآدست
جا مهم است که مارکس براي بیان این نکته در این30»ي آن را از سر بگذراند.رحمانهبی

ي خارجی، عامل ذهنی عمدهي روسیه، به هایش دربارهبار در واپسین نوشتهنخستین
ي کارگر متشکل و خودآگاه در اروپاي غربی و آمریکاي شمالی، حضور در جنبش طبقه

داري نیز ي سرمایهوردهاي عینی مدرنیتهآکند. این عامل ذهنی در کنار دستاشاره می
قادر بود بر روسیه تأثیر بگذارد.

توانست تاثیر کامل آتی آن جامعه میگونه بر تبود و چهگونه میسرشت انقالب روسیه چه
بگذارد؟

این، حکومت روسیه و بر، انقالبی روسی ضروري است. عالوهروسیهبراي نجات کمون«
اي ها را براي چنین فاجعهکنند تا تودههاي جدید جامعه نیز تمام تالش خود را میستون

نیروهاي خود را متمرکز کند تا موقع رخ دهد، اگر انقالب تمامیآماده سازند. اگر انقالب به
گاه طولی نخواهد کشید که این هاي روستایی را تضمین نماید، آني کمونتکامل آزادانه

ي روسیه و به عامل برتري بر کشورهایی ها به عنصري براي تجدیدحیات جامعهکمون
31»اند.داري به بردگی کشیده شدهتبدیل خواهند شد که توسط نظام سرمایه

راه با انگلس گفتاري است که همي روسیه پیشهاي مارکس دربارهسین بخش نوشتهواپ
نوشته شده است. در 1882در سال مانیفست کمونیستبراي دومین ویراست روسی 

ي اروپا جا در ارتباط با روسیه به ظهور یک جنبش انقالبی جدي در زمانی که بقیهآن
اما » گام عمل انقالبی در اروپاست.روسیه پیش«کنند: نسبتاً خاموش بوده است توجه می

انقالب روسیه چه شکلی خواهد یافت؟ مارکس و انگلس امکانات انقالبی را درون شکل 
کنند.، سبک و سنگین میمیریا ابشچیناي روسی، با اشتراکی دهکده

تواند میي مالکیت اشتراکی بدوي زمین، آیا ابشچیناي روسی، یعنی شکل کامالً فرسوده
شکل کمونیستی باالتر مالکیت اشتراکی گذار کند؟ یا ابتدا باید همان فرایند مستقیماً به

ین ها پاسخ ممکن به اي تکامل تاریخی غرب است؟ تنفروپاشی را طی کند که مشخصه
قالب پرولتري اي براي انحاضر به این شرح است: اگر انقالب روسیه به نشانهحالال دروس

گاه مالکیت ارضی دیگر را کامل کنند، آننحوي که این دو همدل شود، بهدر غرب ب
32اشتراکی کنونی دهقان روسی می تواند چون آغازگاه تکامل کمونیستی عمل کند.
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کند که اي را روشن میي پایانی نکته) جمله1شود. (جا دو موضوع مطرح میدر این
بر بیان کرده بود: انقالب روسی متکیاسولیچ هاي نامه به زنویسمارکس به تلویح در دست

اش شرط الزم اما شرط کافی براي تکامل کمونیسم مدرن هاي اشتراکی زراعیشکل
آن کمک از سوي یک عامل ذهنی خارجی، انقالبی از سوي طبقات براهد بود. عالوهنخو

داري ي سرمایهوردهاي مدرنیتهآداد که دستکارگر غرب، الزم بود. تنها این عامل اجازه می
کار گرفته شوند. که براي استثمار آن بهبه جاي آنمانده قرار گیرد، ي عقبدر اختبار روسیه

د: الزم نیست که انقالب روسیه توانند در جهت دیگري نیز عمل کنناما عوامل ذهنی می
براي چنین طغیانی »نقطه عزیمت«توانست دنبال انقالب در غرب رخ دهد؛ در واقع، میبه

جا نیز روشن هاي نامه به زاسولیچ در ایننویسي تلویحی دیگر در دست) نکته2باشد. (
بیانجامد. الزم نیست که روسیه » تکامل کمونیستی«تواند به شده است: انقالب روسیه می

هاي سوسیالیسم مدرن را درو کند، مشروطداري را طی کند تا میوهتکامل مستقل سرمایه
تر و از لحاظ ي کارگر در جهان دموکراتیکي طغیان طبقهکه انقالب آن به جرقهبر آن

تر تبدیل شود.یافتهفناوري توسعه
ي بحران درباره1850ي چیزي بود که در دههتر از آنتر و رادیکالاین ادعا متفاوت

چه در دانست، یا آنمیاقتصادي چین گفته بود و آن را عامل بحران اروپا و بنابراین انقالب 
عنوان متحدان طبقات کارگر غربی گفته بود. در رتباط با شورشیان سپوي در هند بها

ي دگرگونی هاي مقاومت ملی در چین و هند را حداکثر حامل بالقوه، جنبش1850ي دهه
انقالب ملی ایرلند را که ماهیت 1870ي دانست. در دههکراتیک در این کشورها میودم

دانست. اما در واپسین شرط دگرگونی کمونیستی در بریتانیا مینیستی نداشت، پیشکمو
کند که دگرگونی کمونیستی مدرن در ي روسیه این بحث را مطرح میهایش دربارهنوشته

که افتاده مانند روسیه ممکن است، مشروط بر اینیک کشور زراعی و از لحاظ فناوري عقب
یاري به ي همترتیب، بر پایهاینطبقات کارگر غربی متحد شود و بهبتواند با انقالبی از سوي

ي غربی دست یابد.ثمرات مدرنیته
سخن پایانی
ي ناسیونالیسم، نژاد، هاي مارکس دربارهي اخیر کوشیدم با بررسی نوشتهدر پنج مقاله

اش را روشن کنم. نقد هاي فکريقومیت و جوامع غیرغربی، سرشت چندبعدي پروژه
هاي رود. بحثتر از آن چیزي است که گمان میجانبهتر و همهمارکس از سرمایه گسترده

ي تکامل گرا دربارهاي چندراستایی و غیرتقلیلس نظریهدهد که مارکپیشین نشان می
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هاي جوامع غیرغربی از تأیید الگویی ها و تفاوتتاریخ مطرح کرده و با تحلیل پیچیدگی
ي کوین آندرسن پرسشی که مطرح گفتهتوسعه یا انقالب اجتناب کرد. بهواحد براي

ي ي سرمایهي را دربارهشود این است که دیالکتیک چندراستایی مارکس چه چیزمی
نظر از برخی مناطق جهان مانند چیاپاس مکزیک، کند. صرفي امروز آشکار میشدهجهانی

مناطق کوهستانی بولیوي و گواتماال و مناطقی در آمریکاي التین، آفریقا و آسیا و 
یار اند، اما در کل سرمایه به درجات بسهاي اشتراکی بومی باقی ماندهخاورمیانه که شکل

یافت چندراستایی است. رهي جاي جهان نفوذ کرده تري از زمان مارکس در همهبزرگ
ري تشناسی مناسبت بیشآندرسن امروزه در سطح عام نظري و روشيگفتهمارکس به

الکتیکی وي ي دیي نظریهعنوان بحثی اکتشافی دربارهتواند بهیافت میدارد. این ره
این در سطح کنش بري عمده از آن استفاده شود. عالوهاعنوان نمونهي جامعه یا بهدرباره

متقابل طبقه با نژاد، قومیت و ناسیونالیسم بسیاري از نتایج نظري مارکس امروزه مستقیماً 
شود. تقسیمات قومی که عمدتاً با مهاجرت ایجاد شده ترکیب طبقات به ما مربوط می

ي نژاد و طبقه، ي رابطههاي مارکس دربارهه در نوشتهکارگر را تغییر داده است. اصول نهفت
طلبی ي جنبش استقاللي مبارزه براي استقالل لهستان یا رابطههایش دربارهیا نوشته

هاي توانند شاخصها میایرلند با مبارزات کارگران انگلستان بسیار مناسبت دارد. این نوشته
کتیک چندراستایی تکامل، روش اکتشافی مهمی را در شرایط امروز در ارتباط با دیال

داري جهانی و نیز هاي بومی در مواجهه با سرمایهپردازي جنبشي نظریهدرباره
ي طبقه با نژاد، قومیت و ناسیونالیسم در اختیار قرار دهد.ي رابطهپردازي دربارهنظریه
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