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  های اجتماعیهای اجتماعی  ییهای اقتصادی های اقتصادی   ریشهریشه
  
  
  

   جوامع بدوی فقرزده جوامع بدوی فقرزده--١١
رط بسرآورده                          ر مف اریخ خود را در شرایط فق ل ت ا قب بشر بخش برزگی از هستی م

    الزم     را  از راه       . 

  .ندماهيگيری و گردآوری ميوه از طریق دیگری فراهم ک

ه                بشر مانند انگلی چسبيده به طبيعت زندگی می کرد، چرا که قادر نبود به طبيعت، ک

او        .   او را   داد،    

  .نداشت

    ای     در             

د، و            . ين کنند تضم دشوار، بقای دسته جمعی را     د شرکت کنن همه مجبورند در امر تولي

ری های     . کار هر کس برای زنده نگهداشتن جماعت الزم است           ين شرایطی برت در چن

ام می شود،                      ه تم ده قبيل مادی برای بخشی از قبيله به قيمت قحطی برای بخش باقيمان

 بقای جمع را از قبيله را از امکان کار کرد عادی محروم کرده، از این رو بنيان شرایط   

بدین سبب است که در این دوره از انکشاف جوامع بشری، سازمان         . ميان برمی دارد  

  .اجتماعی گرایش به حفظ حداکثر برابری در درون جماعت دارد

        ٤٢٥    در  

ه از           دانشمندان انسان شناس انگليسی به نبود کامل طب        ایلی ک ه قب اعی در هم قات اجتم

  .کشاورزی بی اطالع بودند پی بردند

www.hks-iran.com



الفبای مارکسيسم                            فصل دوم: ریشه های اقتصادی ...

ت ودوق خ ی دم امخواهن تم ای دویه ب ان انس ان این انزدهم تهش ت،نوش اس

ی تينیک دگاننخس پانيولیپوین ارهاس رخب تانس ارهپوس اق دهآمریک س

دین هب وعیگون يمن ارتقس ک ت رورتجماع دض رایتولي ودب ردخ ک

هحجرعصر زارک اراصلیاب اختهتراشيدهسنگانسانک س

ن ونیای البدگرگ دهنوسنگیانق د،نامي راان هچ ک ی دم یاب ه گسترشمدیتران

واحل مالیس ایش دری دریج هت مالب اش آفریق

ه الب احتم زار اله يشس يالدپ دم هچن اننقط جه ن دودای ح

ویژه ونب وزهفن ریک دگیگ بافن ل اریخقب ت ز دني افچن ماکتش رمه مدیگ

 
 

 ٢٢

  

   انقالب نوسنگی انقالب نوسنگی--٢٢
رورش                     ا رشد فن زراعت و پ این شرایط مربرط به فقر بنيادی جوامع انسانی تنها ب

بزرگترین انقالب اقتصادی حيات بشر، یعنی دستيابی به فن زراعت و           . دام دگرگون شد  

را، )     و  (ا          

  .مدیون زنان هستيم

   -    از  در    ١٥ دوره، از  

ران و ترکستان          ين النهرین، ای ه     -قوی نخست در آسيای صغير، ب  آغاز می شود، و ب

ين،           تان، چ ر، هندوس واحی مص و        ن

  را       در .    

  دوره ای از   رخ داد      از   

  ).یعنی در واپسين مرحله عصر حجر(می شد 

ی انسان        انقالب نوسنگی توليد مواد غذایی توسط خود انسان را عم            ی ساخت، یعن ل

اهش         . کمابيش اختياردار معيشت خود شد     وابستگی انسان بدوی به نيروهای طبيعی ک

یافت و امکان ایجاد ذخيره غذایی فراهم آمد این امکان بنوبه خود عده ای از اعضای                  

     .  را از     آزاد 

ار انسان را         اقتصادی توانست بوجو   ارآوری ک ه ب د آید، یعنی نوعی تخصص مشاغل ک

را، چنانکه               . افزایش داد  ود، زی این گونه تخصص در جامعه بدوی هنوز بسيار ناچيز ب

 از    در      در          

  را     )   ( "    

د                    ار چنگال گرسنگی خواهن د گرفت ن کنن ر جز ای د، اگ صرف گردآوری مواد غذایی کنن

  ."شد
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ی ازادیعن دم دهتولي طش دتوس دگانتولي هکنن ک ه دافزون اعیتولي اجتم

امی دتم اعیتولي راجتم رایدیگ رآوردنب ب ل یکام دم کن ارت ایمه دیه تولي

ی صیعن رتخص ایب مبن ار ک ادی اقتص ار، يمک تقس اعی اجتم ابراین يمبن تقس

ن ازای ونگیآغ دایشچگ ردهپي انب یون رای دانب اردهپيروزمن وندگم ش

يش اطرپ ودبخ ذانب تهغ کش ه گک اجن یی هراهزن گب دهچن دآم بودن

تاهای وس م ک ا انیت هزم نک ازادای ذائیم بتاغ نس اعی وناجتم ددگرگ ش

ه دایشنتيج یپي هدائم وادمعتناب ذائیم افیغ رایطاض دویش ازمانب س

 
 

 

 

٢٣ 

   توليد الزم و افزونه توليد اجتماعی توليد الزم و افزونه توليد اجتماعی--٣٣
در    و          

  و در ر"          .    

د   . مختلف پراکنده بود، ساختار برابرگون جماعت روستایی را تغيير نداد       ه چن تنها تغذی

 درست مانند اوضاعی که در روستاهای هندوستان برای         -صنعتگر و مأمور ممکن شد    

  .هزاران سال برقرار بوده است

ازاد را از روستاه                     ن م ذهبی، ای ا رؤسای م ای اما هنگامی که فرماندهان نظامی و ی

ود روش           ه بشکرانه بهب انی ک ا زم ازاد در     منطقه در یکجا انباشتند، و ی های کشت، م

اسيرانی  . خود روستا فراوانی یافت، شرایط پيدایش نابرابری های اجتماعی فراهم آمد          

     و  از آن     .  در         

ار      می شدند،اکنون از این مازاد      ه ک ن خوراک، ب ر ای می توانستند تغذیه کنند و در براب

     داری در     .      

  .باستان است

ت، خوانين و                   أموران دول ان، سربازان، م ه کاهن همين مازاد می توانست جهت تغذی

اکم         . پادشاهان بکار رود   ات ح دایش طبق در امپراطوری های شرق    و این چگونگی پي

  .بود) مصر، بابل، ایران، هندوستان، و چين(باستان 

       )       

       . را   )   

  :بعد به دو بخش تقسيم می شودنيازهای توليد کنندگان بکار نرفته، و از این به 

ا              :  توليد الزم  -الف ار آنه دون ک ه ب دگان ک د کنن رای تولي یعنی مواد غذایی ضروری ب

  .جامعه متالشی می شود

                  :     -ب

  .طبقات دارا آن را ضبط می کنند
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تسهيل اآوری اعیب اراجتم ک رشد د هوقفخودبتوان تهم اییفعالي ده هکن ک

ه بک یموج ودم ارش ردک یک ادی،اساس یاقتص ارکردیعن دک ارکردتولي ک

وسایل ایشرایطموجود، استه

ت اددول حفاظتجهتاصلینه دایش تپي یموجبدول شودم ات اکمطبق ح

دگی زن دل من ی قیعن هضبططری دافزون ارتولي اورزیک کش ه لک اتقب مالي

 
 

 ٢٤

ين وصف     هایخل هایم تاریخ نویس، پيدای         ش نخستين شهرها را در دنيای باستان چن

قشری ممتاز است .... بخش عمده جمعيت در مراکز جدید شهری متشکل از : "می کند

    )  - از       ( از   

أمورین و    کارمن . این الیه کاهنان، خوانين و اشراف را شامل می شود            . می کند  دان، م

ه ای           ه گون ه می شوند                غيرمستخدمين را نيز که ب از تغذی ه ممت ن الی مستقيم توسط ای

  ."باید به این جمع افزود

اعی         ده و          -بدین ترتيب پيدایش طبقات متمایز و متخاصم اجتم د کنن ات تولي ی طبق  یعن

     از .    را   - 

اعی     ش  ابرابری  اجتم ی  ن اعی  یعن غصب   . رایط اجتم

 .توليد توسط طبقات دارا، تقسيم جامعه به طبقات را استحکام می بخشد

 

   توليد و انباشت توليد و انباشت--٤٤
ه،                  اعی توسط بخشی از جامع شکل گيری طبقات اجتماعی و ظبط افزونه توليد اجتم

  .ز راه مبارزه اجتماعی دائمی تدوام می یابد است و تنها امبارزه ای اجتماعینتيجه 

اما این چهره بندی نشانگر دوره ای اجتناب ناپذیر از پيشرفت اقتصادی است، چرا            

    دو        و            

  .انباشت، از هم تفکيک یابند

. به توليد مواد غذایی مشغولند    " در جوامع بدوی همه مردان و زنان تندرست عمدتا        

ردن                          ار ک د جهت ساختن و انب اچيزی را می توانن ان ن در چنين شرایطی فقط مدت زم

ا جهت مشاهده شيوه دار           )همانند فلز کاری  (وسایل کار، یا آموختن فنون پيچيده        ، و ی

  .پدیده های طبيعی، و غيره صرف کنند

ا       توليد افزونه اجتماعی، وقت فراغت کافی برای بخش        ی از بشریت فراهم می سازد ت

     را      را       

  .می کند
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د هتوان دیمیطبق هق عب هنف دیطبق دگانجدی لبدارن س ا می

عمدًا

رایمیشکست اعیب اجتم

انيکی ندهمک بس رای ردنب امیک ایبشریتتم تکاره ا،طاق راریفرس تک

 
 

 

 

٢٥ 

ستاره شناسی،  (فعاليت های زمان فراغت زمينه بنيادی تمدن، تکامل نخستين علوم  

  .، و خط نگاری را فراهم آورد)هندسه، آب نگاری، معدن شناسی و غيره

ر فكری و آار یدی، آه از فعاليت های دوران فراغت حاصل شده، با تقسيم                جدایی آا 

  .جامعه به طبقات همگام است

د                  ازه ده ه اعضای خود اج بنابراین، تا هنگامی که جامعه فقيرتر از آنست که به هم

ات نشانگر           )کارکردهای انباشتی  (خود را وقف کار فکری کنند        ه طبق ه ب ، تقسيم جامع

تا دوران  . اما برای پيشرفت، بشریت بهای گزافی پرداخته است       . تپيشرفت تاریخی اس  

سرمایه داری نوین، تنها طبقات دارا بودند که از امتيازات رشد بارآوری اجتماعی کار           

ه از         . بهره می بردند   ار هزار سالی ک برغم همه پيشرفت های فن و دانش در طول چه

ک دهقان هندی، چينی، مصری یا      آغاز تمدن باستان تا قرن شانزدهم گذشت، اوضاع ی        

 .حتی  یونانی و اسالوی بگونه محسوسی تغيير نکرد

  

  شتهشتهذذ دليل شکست همه انقالب های برابری خواه در گ دليل شکست همه انقالب های برابری خواه در گ--٥٥  
اعی،             د اجتم ه تولي ی افزون ه انسانی، یعن تا هنگامی که مازاد توليد شده توسط جامع

    آزاد    از     و 

ری باشد از آغاز                   نباشد، هر انقالب اجتماعی که در جستجوی از نو بدست آوردن براب

ابرابری های           د دو راه حل  ن ا  توان ه  است و تنه محکوم ب

  :ایجاد کند

ردد،                      -الف از گ ه ب ر اولي ه نهایت فق  افزونه توليد اجتماعی را  از ميان ببرد و ب

 صورت پيدایش دوباره پيشرفت فن و اقتصاد، همان نابرابری های اجتماعی را             در این 

  .می خواست از ميان بردارد دامن خواهد زد که

 از  دارای      از       ی و    -ب

  .مالکيت کند
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ان اهانکاهن اورپادش تان؛خ ردهباس انب تان،یون رافباس اش

دی داست،تولي درش هتولي ک ی د،م ان،شخصیمصرفکنن هآن مصرفیک

 
 

 ٢٦

ری اسپارتاکوس، و            ی  و این هر دو حالت را م       ه رهب توان در طغيان بردگان رومی ب

ان  های مسيحی و صومعه    نيز در ميان نخستين فرقه     ان     ها، و در طغي اپی دهقان های پي

انزدهم و          و در انقالب تابوریت    در دوران امپراطوری چين،    ها در ناحيه بوهم در قرن پ

ه      های کمونيستی که مهاجرین به آمریکا بوجود آ         جماعت در نيز د، و دیگر نمون  وردن

  .ها به روشنی دید

د گفت        بدون آنکه بخواهيم بگویيم انقالب روسيه نيز به همان وضع منتهی شد، بای

اهير شوروی           اد جم اعی در اتح ابرابری های شدید اجتم اره ن علل اساسی پيدایش دوب

ردای انقالب و نابسندگی سطح انکشاف نيروهای                  : عبارت بودند از   ر روسيه در ف فق

ای                      تو ز شکست انقالب در اروپ اده، و ني ليدی، انزوای انقالب در یک کشور عقب افت

  .١٩١٨-٢٣های  مرکزی در سال

ر، بلکه براساس                 ه فق ر پای ه ب ه ن هدف سوسياليسم جامعه ای برابری خواه است ک

د       . فراوانی استوار شده باشد    چنين جامعه ای فقط بر پایه یک اقتصاد پيشرفته می توان

یعنی در جامعه ای که افزونه توليد اجتماعی به چنان سطحی رسيده باشد           بوجود آید،   

ه                      امی جماعت ب ه تم ی ساخته، ب اری عمل ار اجب دگان را از ک د کنن ه تولي که رهایی هم

دگی                       ه ای دسته جمعی وظایف اداره زن د بگون ا بتوانن د ت اندازه کافی وقت فراغت بده

  .ا به انجام برسانندر) کارکرد انباشت(اقتصادی، اجتماعی و سياسی 

ه آن درجه         د ب ا بشریت بتوان چرا پانزده هزار سال افزونه توليد اجتماعی الزم بود ت

ابرابری های                 ع ن از گسترش توليد دست یابد که تصور راه حل سوسياليستی جهت رف

ات دارا             ه طبق ادامی ک ه، م ه است ک ن واقعيت نهفت اجتماعی ممکن شود؟ جواب در ای

ی در شکل ارزش مصرف تصاحب         افزونه توليد اجت   اعی را در شکل طبيعی آن، یعن م

  و   را  غير        

  .خواهان افزایش آنند، محدود می کند

 و     داران  و روم   و  

ی، ژاپنی، و عرب، و اشرافيون فئودال سده های         بازرگانان قسطنطنيه ای، چينی، هند    
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ود وامعیوج هاستج اسک طبراس هرواب هقبيل روزهک وزام ارههن پ

عمدتًا صرفًا

امًال ک

ی هعلم د،زمين یتولي رایشرایطیعن دایشب وین،صنعتیسرمایهپي ن

منحصرًا

ا هآنج دافزون اعیتولي اجتم ی وانم هت ودالیجامع رفئ اوائیجزای ده دی

ر ام ه ننمون ای ی ردآوریشخص ياءگ یاش دتجمل ينح یمع مطلق

 
 

 

 

٢٧ 

ری در             ار هن ی و آث ميانين تا زمانی که به اندازه ای بسنده مواد غذایی و پوشاک تجمل

د نداشتند                        ه گسترش تولي ایلی ب د، تم رده بودن ار ک اخ های خود انب مصرف  . دژها و ک

       را ای از  ( و       دارد    

در      .   در  ای      

راد     . می شود   در شکل محصوالت غذایی ظاهر      اعی اف از اینرو شخصيت اجتم

  ).بستگی به وزن آنان دارد

     یعنی شکل ارزش افزونه رابخود    -تنها هنگامی که افزونه توليد اجتماعی شکل پول       

می گيرد، و هنگامی که این افزونه توليد دیگر تنها برای بدست آوردن اشياء مصرفی         

د بکار رود،                   بکار گرفته نمی شود بلکه برای بدست آوردن وسایل توليدی هم می توان

ورژوازی، در رشد نامحدود            ی ب د، یعن باری تنها در این زمان است که طبقه حاکم جدی

ه اکتشافات               بدین ت . می گردد  توليد ذینفع  رد هم ار ب اعی الزم جهت ک رتيب شرایط اجتم

 در     الزم    داری   

  .فراهم می آید

 

   ستم کشيدگی زن، نخستين شکل نهاد یافته نابرابری اجتماعی ستم کشيدگی زن، نخستين شکل نهاد یافته نابرابری اجتماعی--٦٦
ه                     ين اشکال جامع ا و اول ا وکالن ه روه ه ه گ ه کمونيستی اولي ه   بين جامع استوار ب

رده داری    (تسلط یک طبقه بر طبقه دیگر       ه ب ال، جامع وان مث الی   )بعن ، یک دوران انتق

این دورانی بود که هنوز یک طبقه حاکمه دارا  ظهور نکرده               . وجود داشته است  

د          ن جوامع          . بود، ليکن نابرابری های اجتماعی بنقد استقرار یافته بودن ه وجود ای ا ب م

 و اوصاف متعدد گذشته که  در اساطير، افسانه ها، و یا در             از طریق شرح   

بلکه اطالع ما از این جوامع بخاطر . آمده اند، پی نبرده ایم    " بدوی"به اصطالح ادیان    

       ای،    در  ای از    

ع بخاطر           شوند، استوارند،   ی  نواحی افریقای سياه مشاهده م      ن جوان رغم اینکه ای  علي

د        ر شکل داده ان ام  -رابطه متقابل شان با جوامع طبقاتی امروزی بسياری تغيي  و در تم
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الفبای مارکسيسم                            فصل دوم: ریشه های اقتصادی ...

رو يئیاین رایمناسبیش کب اقتصادیتمل القوه اعیب ميشودمحسوباجتم

را هچ رفًاک رص هب دارکپای ت د دهتولي لیکنن ذا،اص مغ هه دهبمثاب انراین انس

ا رفتب اورزیپيش ه،کش عاولي همنب روتاصلیدوگان هث د،قبيل مش هه بمثاب

نگی نوس انق ه شهمانطوریک منق ارمه رک ينب زم

اد هاعتق ب د کردن ع انجوام یزن رحت اعینظ یاجتم رنقش اءبرت مایف

 
 

 ٢٨

د، صورت                     ده ان اقی مان ا ب وز در آنه ه هن ن جوامع اولي اتی     کشورهائی که ای دی طبق بن

  .غالب است

ه     نخستين شکل نهاد یافته نابرابری و ستم اجتماعی، ستمی است که از جانب             رد ب  م

  .زن وارد می شد که تا مرحله کنونی از انکشاف خویش تداوم یافته است

دیر  "این ستم کشيدگی بهيچ وجه از  . ستم کشيدگی زن هميشه وجود نداشته است    تق

ان جنس مؤنث باشد، ناشی نمی شود                " زیست شناسانه  ه زی رعکس، شواهد   . که ب ب

ه     بسياری از ما قبل تاریخ مبين آنستکه ویژگی بارز           جوامع کالن های کمونيستی اولي

ده    . به مدت طوالنی، تساوی بين زن و مرد بوده است        ن پدی يم ای شواهد کافی برای تعم

دوی موجود نيست          ا دست   . به کل جوامع ب ه در یک سلسله از               ام م، واضح است ک ک

         . ی    از     را     

وع کشت و زرع توسط          " برکت) زن(نوع  رب ال " ه در طل انروای بهشت ک ه فرم بمثاب

و سپس یک خدای    (متعددی  ) مرد(زن آفریده شد و همه جاگير گردید، و بعدها خدایان           

ایگزینی     ی جای این الهه زن را گرفتند، خود به کفایت بيان م        ) مرد واحد  ن ج ه ای د ک کن

ود       انقالب در به  . پدیده ای اتفاقی نبود   " صرفا ين ب ونی  . شت بازتاب انقالب در زم دگرگ

ل                       ط متقاب ونی رواب اعی و دگرگ ونی در شرایط اجتم ذهبی خود نتيجه دگرگ در عقاید م

  .بين مرد و زن بود

در نظر اول ممکن است این نکته واقعيتی متضاد جلوه کند که نقش مسلط اقتصادی                

) الب در (زن،  از   او در   روی       

  .پيداست، بتدریج بازگشای دوران انقياد اجتماعی اش گردید

      زن           

         .     و        

ه                   ه رشد جمعيت دیگر ن یک خطر، بلکه یک مزیت          کمابيش تضمين شده غذاست ک

   از  زن      .    

  .توانست چنين باشدی شود، در حاليکه زن در دوره شکار و گردآوری ميوه نمی م
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ه انجمل ایاذه دپرولتاری تجدی امتح رمایهنظ اس دی بع

ات دئولوژیکیتوجيه راهای اهم هتعصباتب هریاکاران نک ای اعی یاجتم رددم گ

انواده خ د کن مين متض ت نيس م ت هااطاع تورهایکورکوران دس

صرفًا

ل ریقاب دهتغيي هش يمک تتحک قخصوصیمالکي ت،طری زوراث تمني س

ان زن انه ایافس راوانه وردف ازونم اآم ه ت گرف ار ردانانحص رارم مق

 
 

 

 

٢٩ 

اعی                  بهر رو، جهت تحقق این انقياد الزم بود که سلسله ای مبارزات و تحوالت اجتم

د در               ی  ن باید خلع سالح م    زنا. گرفتی  انجام م  ارت دیگر حمل اسلحه بای ا بعب شدند، ی

 (    در       . ی      

ده م            -)اسطوره ای  جنگجوی د       -شوند ی   که در همه قاره ها هنوز هم دی  نشان می ده

در ساالری الزم   به منظور تضمين تسلط رواب   . که هميشه هم این چنين نبوده است       ط پ

اعی شدن                    ر ازدواج و اجتم بود که در موقعيت اجتماعی زن، در رابطه با قواعدی نظي

  .فرزندان دگرگونی های شدیدی پدید بياید

در            انواده پ ه خ ه چگون انکشاف و سپس تحکيم مالکيت خصوصی شاهد آن است ک

رغم تحوالت    ع -خانواده شکل خود را    . گيردی  ساالری بتدریج شکل نهائی به خود م       لي

رده است               -پياپی اتی حفظ ک اد       .  در بخش بزرگی از تاریخ جوامع طبق انواده  خود نه خ

       را از   و     غير

زی جز        (اجتماعی در تمامی اشکال گوناگونش       از جمله شيوه های فکری که  چي

 . ی را   ) " افوق"     

ات            ه های حي ه جنب ان در کلي ه زن آزمایشگاه فرهنگی برای موارد بيشمار تبعيض علي

      ای   .    

اکم            ی  نوع تبعيض را حمایت و حفظ م         دئولوژی ح ذیر از ای واره بخشی جداناپ د هم  کنن

وده است                        د، ب رده ان اریخ ظهور ک ه در پی یکدیگر در ت ات دارا ک رو،   . تمام طبق از این

رده است                   وذ ک م نف از . حداقل در عمل، این تعصبات در آگاهی طبقات استثمار شونده ه

 در       داری و  در دوران  از  

  .سرنگونی این نظام
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