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در چهار  سیشنامرو انسانلچهار پژوهشگر ق شناختیهای مارکس از متون قومبرداریگزیده: »دنق«توضیح 

با  ،الورنس ِکراِدراند. یند بایگاندر هل »یاجتماعخ تاری المللیانستیتوی بین«اند که در فراهم آمده دفتر

که است تالیف کردهاثری  ها،آن ینگارانهاین دفترها و ویرایش بسیار مختصر واژهنویسی بازبرداری و نسخه

یافت انتشار » شناختی مارکسقوم هاییادداشتدفتر«با عنوان  ، به زبان انگلیسی و 1972در سال  رنخستین با

 The Ethnological Notebooks / Die ethnologischen» (شناختیدفترهای قوم«و از آن پس به 

Exzerpthefte .شکل گرفته بوده  ل ُکرشکاربا اثری، در گفتگو   نچنیی او، فکر تدوین به گفته) شهره شد

آوازه اش، کمتر از خود کتاب ای طوالنی نوشته است که )Introduction( »دمهمق«کرادر به این اثر است. 

ی تی دربارههشت قسمت دارد: نخست توضیحاتی مقدمادر اساس  ایصفحه 80- 90ی دمهمقاین نیست. 

چهار دفتر بی ارزیات، که هر یک به ترتیب به ؛ سپس چهار قسمشان، بطور کلیتو جایگاه و اهمی »هاردفت«

، »مالحظاتی کلی پیرامون جایگاه تاریخی این آثار«های سه قسمت دیگر با عنوان ،؛ و پس از آنزندپردامی

  ».ی انگلس با مارکس و مورگانرابطه یدرباره«و » گری و فردگرایینظام زندگی جمعی، اشتراکی«

» هانزرکارل ارات انتش«از سوی  1973 سال دربه زبان آلمانی وجود دارد. یکی » ترجمه«ز کتاب کرادر دو ا

)Carl Hanser Verlag(  که  ،»هنینگ ریتر«  یجمه، تر»شناسی نزد مارکسشناسی و انسانقوم«زیر عنوان 

ت، اما ی ماتریالیسم تاریخی اسدر حوزه دیگر او های واکاوی و هانقدمهم کرادر، و نیز  ی»مقدمه«این  شامل

در سال ای ترجمه، یدیگرو  فزوده است.کوتاهی نیز ا» ددرآم«ترجمه، کرادر به این ؛ تفاقد خود دفترهاس

های برداریدهگزیدفترهای «زیر عنوان  )edition suhrkamp» (چاپ زورکامپ«از سوی  1976

 یمقدمهه، کرادر . به این نسختمقاالت دیگر اوسو  فترها، اما فاقد این مقدمه، که شامل د»شناختیقوم

  ه است.تای نوشجداگانه

آلمانی   ،1972 گلیسی(انپ ی نخستین چا»مقدمه«ت از نخس» قسمت«ی جمهترست، فقط آنچه پیش رو

مانی ی آلترجمهکرادر به » درآمد«فارسی ی ترجمهنخست ای دیگر، هواریم بتوانیم در گام. امید) است1973

دو نخست،  »قسمت«فارسی ی ارائه کنیم. ترجمه را» مهمقد«گر ت قسمت دیهف ،و سپس به ترتیب ) 1973(

ی مقایسه ،ترجمهآن  و ویرایشدقیق . بازبینی بودمنتشر شده  »و فرهنگ یشناسانسان«ی مجله درپیش سال 
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به  ،- غایب بودند در نخستین انتشار که  – های متن اصلین صفحه یادداشتیدو افزودن چن لمانیبا متن آ آن

   که شایستگی و مشروعیت انتشار دوباره را دارد. تهی شدمن ایمتن تازهفراهم آمدن 

  

  

  مقدمه

 یس هنری مورگانشناختی لوآثار قوم برداری ازبه بررسی انتقادی و گزیده 1882- 1880های ارل مارکس، طی سالک

)Lewis Henry Morgan(د فیرا، جان ب )John Budd Phear ،( سامنر ماینهنری)Henry Sumner Maine(  و جان

  )John Lubbock( لوبوک
ُ
 که همگِی  این تلقی را برانگیزد نام این نویسندگان شاید نکنارهم قرارگرفترد آویبوری) پرداخت. (ل

واقع  خالِف داوری ؛ این اندی یگانههی دیدگانحوی سازنده، بهشناسیی قومدر حوزه مشترک یسنتچون نمایندگان آنها هم

در انگلیس و امریکا ی هفتاد قرن نوزدهم های دههبودند که در سالگرایانی غیرانتقادی ها تکاملآن یهمه هرچنداست، 

یسندگان نامنوشته. مارکس عالوه بر کردندمی یتفعال 1870 شناسی و تاریخ ی قوم، شماری از آثار دیگر در حوزهبرده های نو

 .Maxim M( کوالفسکی .و ماکسیم ام )Georg L. Maurer( وررام .آثار جورج الویژه هب ،فرهنگ را نیز مطالعه کرد

Kovalevsky( در ماین  ؛بود سرآمددوره لحاظ انسجام تا آنی انسانی فراهم آورد که به. مورگان شرحی از تطور جامعهرا

و  بودندین های ماو کوالفسکی هردو مجذوب آموزه ؛ فیرجعی مقتدر بودرم ،در علم حقوق تطبیقی و تاریخیدوره آن ستاِن انگل

  .ندآمدمی شمارهای آن دوره بهترین داروینیستشدهاز شناخته ،لوبوک و مطالعات شرقی حوزهفیر در 

ناتمام باقی  1883و کار او با مرگش در  گذاشتبرجا شودمیهمین صورت که در اینجا چاپ های خود را بهمارکس یادداشت

گرته  ،مالکیت خصوصی و دولت ،خانواده اءمنشهای او در مورد مورگان در کتاب خود، دریش انگلس، از یادداشتیماند. فر

نو در پایان قرن نوزده و آغاز قرن وکارل کائوتسکی، ادوارد برنشتاین و هاینریش کاین از سوی پس از  ها،این کارمایه. برداشت

 Die neue( تسایتنویه دی در ارگان حزب،ویژه به –به سوسیال دموکراسی آلمان پیوسته بودند ها آنیعنی زمانی که  - بیستم 

Zeit(، گو قرارگرفتند.تموضوع بحث و گف  

دیده و  نسل بعد نخست نزد ، بودندشناسی ی قوممطالعاتش در حوزهی که دربرگیرندهمارکس های برداریگزیدهترهای دف

نوامبر  20ای در مجموعه آثار مارکس و انگلس، طی سخنرانی انتقادِی  - تاریخی ویرایش ارریازانوف، ویراست .. دشناخته شدند

کادمی سوسیالیستی مسکو  1923 ها، البته به استثنای مطالب مربوط به فیر، وشتهنشرح مختصری از این دستخطاب به آ

کادمی سوسیالیستیی طی همان سال در مجله و متن این سخنرانی را ؛دست دادبه  Vestnik Sotsialisticheskoy) آ

Akademi)   آرشیو تاریخ سوسیالیسم«، متن این سخنرانی در 1925در سال  ،. پس از آنکردمنتشر«(Archiv für die 
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Geschichte des Sozialismus)   از ویراست روسی یک چنین سردبیری کارل گرینبرگ انتشار یافت. هم به

مبنای بر  ،انگلس - بنیاد مارکس 1941شیو سال عمال تغییرات مهمی در آرمربوط به مورگان به تنهایی و با اِ  هاینوشتهدست

بار دیگر این  1964لوکاس در سال . . ای، به چاپ رسیدی اصلی برداشته بوداز نسخههایی که ریازانف این ویراست رونوشت

در کار در این بررسی، مبنای شد، بازبینی کرد؛ های مربوط به فیر نیز مینوشتهرا، که اینک شامل دست  هابرداریدفتر گزیده

صورت شناختی او که بههای قومبرداریحال حاضر دفاتر مارکس ـ شامل گزیدهدر .بود 1941ی روسی نسخه ،مورد مورگان

المللی تاریخ اجتماعی درآمستردام بینی ی آن، در موسسهشناسانهـ همراه با قرائن و اشارات کتاب نوشته موجودنددست

   د.شونداری مینگه

تاریخ  ،گیریشکلتاریخ، تاریخ  - ی پیشامطالعهطور جامع هبکنیم که ها رجوع مینوشتهما تا آنجا به محتوای این دست

مطالعات در طول زندگی مارکس ن ایقالب را شامل شوند.  های روزگار معاصرقوم شناختیی قومنوع بشر و نیز مطالعه زیِن اآغ

، از نزدیک بینیمکه امروز در این مطالعات می ایگذاریقواعد نام وی درونی هابندیتقسیم یهمهرشد و تکامل بود و  حاِل در

ها در حال ها و زیررشتهی انسان در تمام این رشتهی تجربی دربارههمان زمان مطالعهبعالوه، در موضوع بررسی مارکس بود.

پیوند ماهوی این مطالعات  ؛ مای تجربی تقدم داشتاز نظر تاریخی بر مطالعهکه  ،شناسی بودانسان از سنت فلسفِی گسست 

   کرد. مشارکت گسست و گذار؛ مارکس خود در این یم داددر ادامه مورد بررسی قرار خواهرا تجربی با آن سنت فلسفی 

برداری گزیدهثارشان شناسان و نویسندگانی که  از آبا قوماو  چنین روابطو همشناختی مارکس به این متون قومی رویکرد شیوه

  کاری است که هنوز باید انجام شود.، کردمی

، ی ویکتوریایی بعدی رواج یافتتر در دورهطور وسیعو بهبود ، ماین، مورگان و فیر لوبوککار وجه اشتراک  ای کهبستر و زمینه

تقاد به رشد اع .ارگانیکاست موضوع و تابع تطوری  ی خود،نوبهآن نیز بهخویش است و  عاملیِت  این بود که انسان، محصول

انسان از این منظر، ؛ کردمیی انسانی توجیه تمام مسائل جامعهدر عطف بهمهارت ذهنی و بدنی انسان، نوعی خوشبینی را 

 تکنیکی در انساِن ورزی استعدادهای مربوط به مهارت و خرداست، اما رشد و پیش بردهآفریده های خویش خود را با تالش

 
ِ

گاه و قانوِن  تابع انسان و نزد شناختی غایتو  هدفمند مندِی با قانون مخالفت همین است. ناهدفمند فراانسانِی طبیعی، ناخودآ

در متن و ی انسانی داروین] جامعهبنا بر نگرش [. )1( دهدتوضیح می مارکس رای نگرش داروین برای جاذبهطبیعت بود که 

اسکار  ،پائول لیلینفلد، آ.ای.اف اسکافل اگوست کنت، هربرت اسپنسر،و نزد  استپیوستاری طبیعی جای گرفتهبطن 

چنین ادراکی از به پیروی از؛ شدتلقی می این جامعه ارگانیسمی تحت انقیاد قوانین طبیعتنیز هرتویگ، ماین و مورگان 

تقسیم کار در  از آنجا، و  ،کردهای تخصصی در طبیعتا یا کارهنقشی توسعه که برآن شد اسپنسر بود که  ی انسانیجامعه

 ،بود. در مقابلدر این باور شریک یم نیز اامیل دورکه است؛ نیو بنابراین مشروع، پذیرفت ،پیشرفت سازوکارجامعه به عنوان 

ی نگره یهنگام در مخالفت با آن، نخست با زبان و بیانی فلسفی، نمایندههگل، و هم ی بیگانگِی گرفتن نظریهمارکس با پی
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های پژوهشی واسطههبها بود. او سپس ی آنی برقراری وحدت دوبارهفعلیِت جدایی و انشقاق انسان و طبیعت و امکان بالقوه

 د. داتجربی راستایی به این نگره پیروان داروین و نیز کار مورگان و ماین، آثار ویژه در رجوع به ، بهاششناسانهقوم

بودند، به عنوان نوعی اتوپیاگرایی  شگسترش شناسان دست اندرکارِ ی پیشرفت تکاملی عام که قوممارکس در همان دوره با آموزه

انتقادی اندازی چشمسو و اتوپیاگرایی از سوی دیگر، گرایی از یکهای پوزیتیویستی و فایدهپایه، مخالفت کرد. آموزهبی

هوده بیکنش اجتماعی و سیاسی ی به مثابه شالودهو  ،شان پر کم و کاستاجتماعی و اقتصادی ایهواکاویدر نداشتند، 

های خاصی که طریق مکانیسم) که انسان از شود که در آن واردآنبی(سید انتقادی ر مفهوم این ی آستانه به. البته مورگان بودند

او  فراتر از این،رود؛ های باالتر پیش میشکلتر زندگی اجتماعی بههای پایینپذیرند، از شکلمشاهدهلحاظ تجربی هب

 
ً
 مایملک،که عبارت بودند از: انباشت بندی کرد صورتتر های باالتر و پایینعینی برای تشخیص نسبت معیارهایی نسبتا

ی و مسلط وحدت اجتماعی؛ نظریه ینی نخستشالوده سکونت گزیدن در یک سرزمین و انحالل پیوند خویشاوندی به عنوان

ی سنجهگیرد. نیز در همین رده جای میماین در مورد گذار جامعه و قانون از شرایط مبتنی بر منزلت به وضعیتی قراردادی 

در زایی [یا تولید مثل بین خویشاوندان خونی] درونتا حدی زیستی بود:  ،ترپایینسطح باالتر یا تعیین مورگان (وماین) برای 

از های کوچک در مقایسه با گروه گهای بزرتولید مثل بین گروه و پراتیِک  یک گروه اجتماعی برای سالمتی زیانبار است

برابر بایست میتر بودند: حقوق زنان اجتماعیتر و مورگان معیارها تا حدی اخالقی نزدمطلوبیت کمتری برخورداراست. البته 

همچون نظامی  های باستانیتیرهمورگان از طور نیست؛ های خانوادگی ایننظامکه در برخی درحالی ،باشدبوده با مردان 

نهادهای  پیدایش تاریخِی شناسِی . اما در نهایت هیچ یک از معاصران مارکس که به علتکندمیکراتیک ستایش دمبرادرانه و 

ها و به نقد این نهادها نرسیدند. مورگان هیچ راهی برای غلبه بر محدودیت پرداختند،ی خود میدر زمانهاجتماعی موجود 

ها برای به ظرفیت انسانباوری نسبت جای آن، ایمان به پیشرفت و خوشد؛ بههاننای نهاد اجتماعی مالکیت پیش هنماییکژ

بوک، ماین، مورگان و نسلموجودهای پیشروی ماورای محدودیت  .فریزر و آرجی.جی. های پیروشان شان را مطرح ساخت. لو

چون را همدریافتی . این مارکس بود که چنین دیدندیت میو بربر گریانسان متمدن اروپایی وحشیی زیر پوستهاونیانز  .بی

 ، که قالبیکهنش اشتراکِی  یمولفهاز مدرن در هستی اجتماعی خویش  داد انساِن گرفت که نشان میشاخصی درنظرنمایه یا 

ی بشریت مبنایی برای نقد وضعیت متمدن مارکس مقایسه با گذشتهنزد  ، عاری نیست.داردکراتیک نیز دمخواه و برابری

نزد ؛ کردمیانتقاد ای اتوپیاگرایانه، همانا ناویژه، و از این رو، مبهم و دوپهلو، به شیوهمدرن  یجامعهد. مورگان از بو اشامروزی

بسیار متمدن از  انساِن داد که نشان میو شاخصی بود نمایه مقایسه با مردمان وحشی  یادشده، شناساِن دیگر قوم و نزد او

   دانست.میستایی  - خوداز این رو، آن را دلیلی برای و است تا کجا دور شدهخویش  ی خشِن گذشته

آن که  نخستین گام ، نقدی پراکسیس انقالبی است مقید بهآن نقد که محدود و متناقض وضعیتی است تمدن برای مارکس 

فرد برای غلبه منحصر به یابزار ،حال همین شرایط تمدنبا این است: درونی و بیرونی.بر شرایط محدودیت و تناقض  چیرگی
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  ، با مستندسازِی شناسانهقوم . این متوِن ستمادر دستان بر تقسیم اجتماعی و محدودیت درونی 
ِ

 مراحل و راستای عمومی تاریخ

ساخت که مقارن با این پیشرفت در ها و تبدالتی را ها دگرگونیآن؛ را میسر ساختند زمانی آنعد تطور، تعریفی از این تطور و بُ 

دادند؛ مینشان  ،اندیافتهو تحقق فعلیت  ،که طی آنای را های انسانیبالقوگی نیز و سرشت انسانی پدید آمده وو بافت پیکر 

با  آنرا دیگرِ  یبایست گذار از یک مرحله به مرحلهنمود که میشناختی زمانی رخ میقوممتون ترین بخش این اما ضعیف

علمی برای  ایی شالودهمنزلهو بهاین آموزه  خاطر خودِ تکاملی به یصورت، مارکس به آموزه هردر. ندکیات کامل روشن ئجز

به استثنای عالقه و توجه داشت. آن، غلبه بر ای برای و وسیلهداری ی سرمایهنوع بشر در دورهغالب بر های کژدیسیتعریف 

ی هئلمسبهدوره یک از اعضای مکتب تکاملی آنبحث خواهد شد) هیچ های نظرات او در ادامهمورگان (که محدودیت

  .زیگموند فروید شدپس از آن موضوع کار که ای نکتهسرشت انسانی ازطریق تمدن نپرداختند؛  ِی گکژدیس

 پوزیتیویست
ُ
رغم به ها،داروینیست ای کهآموزهآیین ساختند، کیش و بشریت  از داروین، از پیشرفِت پیش گرا در نسل نتهای ک

هاکسلی، لوبوک، ماین، مورگان، فیر  .اچ .تی دستگاه مفاهیم  .)2( دست از آن نشستندعموما ضد دینی داروین،  گیرِی جهت

از نظام سازوکارهای گزینش و تنازع بقا،  برای برگرداِن ها هیچ راهی آن اساسنظر محدودیت داشتند که برو کوالفسکی از این

هیچ به سواین آموزه از یک زیرا ارگانیسم اجتماعی را زیر سئوال برد؛  یمارکس آموزه وجود نداشت.نظام فرهنگی طبیعی به

 ناهدفمند، ، و از سوی دیگر به عنوان مبنایی برای پیشرفتنبودمعطوف علمی های ی مشخصی از دادههم پیوستهی بهمجموعه

خارج از  های علمیها و فرضیهداده ی فقداِن واسطهبهنه تنها  پیشرفت یهانظریهاین  .شدمین مربوطمعینی هیچ کنش بشری به

که این نویسندگان جایگاه بود  ی پیشرفت با سپهر انسانی از این رو نیز، بلکه عدم تبیین رابطهگرفتقرارمیقلمرو انسانی 

و دیگران بین کاربرد مفاهیم مشیت و  بوری .بی .جیفرهنگ در نظام طبیعت را مشخص نکرده بودند. در اینجا تمایزی که 

 باپیشرفت ها به باور آن .)3( پیشرفت، نه در شودمیهی در مشیت بیان عاملیت ال زیرا؛ استپیشرفت قائل بودند، جذاب 

همان بهدر قرن بیستم پیشرفت عمومی به  دسترسِی متفکران  این است: از دیِد ربط بیداند دهد یا میآنچه انسان انجام می

. متصور بوداعتقاد به مفهوم مشیت در قرن هفدهم گونه که در یا از آن، که در قرن نوزدهم، است خارج از کنترل بشراندازه 

تفاوتی  مشیتعرفانی و  ورزِی ی اندیشهدهد که با شیوهمیقرارنظم طبیعت ای در یشرفت را به شیوهپاز انسان، دراک انتزاعی اِ 

  یکنه مشیت هیچ و و نه پیشرفت ،های انتزاعیعرفان در نظامگونه که است، همانگنجیده انتزاع در عرفان ندارد؛
ً
 مستقیما

   .ارتباطی با فرآیندهای واقعی طبیعت ندارند

ای ویژهاهمیت  ها که ، آنتزها. در میان این تدوین کردفلسفی  شناسِی در انسانتزهایی  1846 - 1841های مارکس بین سال

نقد در ( و دولت بورژوایی خانواده، جامعه ی ی رابطهاند ازاظهاراتش: دربارهعبارت د،نشناسی دارقوم هایبا دفتردر رابطه 

خودآفرینی ی )، آموزههای اقتصادی فلسفیدستنوشتهبیگانگی انسان در جامعه و در طبیعت (در ی درباره)، ی حق هگلفهفلس

گوهر انتزاعی و تقابل  در ) و نیزی مقدسخانوادهو  ایدئولوژی آلمانی(در اش اجتماعی از طریق کار و از طریق روابط انسان 
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های فعالیتشدند، ای که در کار مارکس طرح میمسائل مشخص فزاینده. )4( )فوئرباخ یدرباره ییتزهاانسان (در مشخص 

 شود ردیابیی مدنی چیزی است که باید در اقتصاد سیاسی جامعه و این استنتاج  که آناتومِی  1848ی در طول دورهاو انقالبی 

. بعد از این مبدل شودموضوعی تجربی به فلسفی  از نگرشیشناسی انسانبه مارکس رویکرد ، همگی موجب شدند )5(

 ی بریتانیا معطوف به مطالعهاو در موزههای پژوهشدوران، 
ً
 ،1860، 1850های انسان شد؛ او پیوسته در دهه تجربِی  ی تماما

فلسفی و  شناسِی مارکس با انسان یرابطهگشت. باز هاپژوهشبه این  1882- 1879های در سال دت بیشتربا ِح ، و 1870

گوست کورنو، از تز  پیوستگی یا ناپیوستگی و گسست دربر سر  هابخشی از بحثبه  ،تجربی ناپیوستگی و تفکر  را شکل داد. آ

وم و پیوستگی در تفکر مارکس جورج لوکاچ و ژان هیپولیت مدافع تدا کهآن ل، حادر تفکر مارکس دفاع کرده استگسست 

 بوده
ُ
دانست؛ اما از آنجا میاو  ی][اندیشهپیوستگی درگسست در بر دال ی حق هگل را  رش نقد مارکس از فلسفهاند. کارل ک

 
ِ

توان چنین استنتاج کرد که مطالعات اقتصادی مارکس مبتنی بر می ،گرددبرمی 1843اثر به شدن این نوشته که تاریخ

است تا اثبات تداوم و پیوستگی دلیلی بر بیشتر و این، مدنی از چندسال قبل از آن آغاز شده بود؛  یجامعه کالبدشناسِی 

   .)6( گسست و ناپیوستگی

 .)7( اقوام اولیه پرداخت  جامعه نزد اقتصاد و  یتوسعه به موضوع تکوین و [گروندریسه] نقد اقتصاد سیاسیمبانی مارکس در 

به موضوع وضعیت ابتدایی نوع بشر اختصاص نویس باقی ماند، شکل پیشهاش بکه در طول زندگی را، از این اثرقطعه او دو 

 ، 1859، نقد اقتصاد سیاسیدر و  ؛داد
ً
، به عنوان وضعیتی او از وضعیت ابتداییبازنمایی به این موضوع بازگشت.  مختصرا

 او ین ترتیب مسائلی کهه ا. ب)8( شددنبال ، سرمایهدر فصل مربوط به تقسیم اجتماعی کار کتاب  ،دارانهتضاد با تولید سرمایهم

در این  نیز حفظ شدند؛ 1867تا  1857های همان شکل، طی سالسر و کار داشت، اساسا به 1846- 1841ها در با آن

های پژوهشی . این مسائل در دورهندشدنوشته و تدوین  سرمایهمجلدات و  گروندریسهی ده ساله آثار مهمی چون دوره

 یجامعهتکامل به  :شدمیای مشخص نحو فزایندهبهروش مارکس ادامه یافتند.  1882- 1879ی او در شناسانهقوم ترِ وارنظام

 یجامعهروابط خانواده و به  دهقانی،اشتراکی نهادهای به تطور طبقات و تضادهایشان،  اقتصادیمنافع به ، پرداختمی مدنی

، سرمایهو  گروندریسهدر  .)9( ی کارنایافتههای تخصصدر قیاس با شکلمتمدن، دولت و جامعه و تقسیم کار اجتماعی 

ی و به منزلهداری اقتصاد سرمایهای برای تشخص وسیلهوضعیت ابتدایی به عنوان  ، و انتزاع ابتدایی به عنوان مقوله انساِن 

به هند، چین،  طور ویژهمارکس به. صورت گیردابتدایی خاصی اقوام که ارجاعی به ، بدون اینشودمیی مقابل آن طرح نقطه

معین  نهادهای اجتماعیی ، بر پایهابتدایی  زندگی تر به. نگاه انضمامیپردازدمیم و کشورهای آمریکا و اروپای مدرن ُر یونان، 

  .شودطرح می 1882- 1879 های سال هایدر دفتر تربعدها، آن

زمین و دهقانان و ی مسئلهروستایی، های مجتمعی درباره هایشپژوهش باسو از یکشناختی مارکس قومهای پژوهش

 ی کاربرد علم و تکنولوژی در کشاورزی ارتباط تنگاتنگئلهبا مسو از سوی دیگر  ،تاریخی و سیاسی روزهنگام با مسائل هم
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ویژه هند و چین ی مسائل آسیا و شرق بهدرباره، های دانوبامیرنشینمورد در 1860و  1850های دههمارکس، در  داشت.

چنین آلمانی ، ایرلندی و جنوب آسیا و هم، یاسالو دهقانِی های مجتمعی تاریخ و او دربارههای پژوهشمطالبی نوشته بود. 

نقد [اقتصاد ، گروندریسهبود در آوری کردهکالسیک جمع ای که از نویسندگان دوران باستاِن شناسانههای تطبیقی قومداده

  سرمایه، و 1859سال سیاسی] 
ً
را  هاپژوهشطور گسترده این بود که به 1880و 1870های دهه هایدفتر وارد شد، اما نهایتا

ی تاریخی کمون هئلدهد: مسی او را نشان می، وجه انضمامی عالقه)10( . مکاتبات مارکس با ورا زاسولیچشدمیشامل 

هایی کمونبه  زیرا بود، آن برای او شناخته شده درون  سرشار از زندگِی اش) و روابط اجتماعِی روسی (با عمر طوالنیدهقانی 

 و کردمیدهقانی در کارها جمعی عمل مجتمع ، شباهت زیادی داشت. ندباقی مانده بود» تریر«زاد و بومش در  زمان تا آنکه 

- جمعیعرف ی اجتماعی نبود. وجود روابط متقابل بین اخالق اجتماعی و اولیهخصوصی هدف مایملک در آن انباشت 

دیگری که های قومبود. اسالوها و نظام جمعی های این نوع و عمومی از مشخصهخصوصی های اشتراکی و عدم جدایی حوزه

نبودند؛  روبرو ی ضروری سرمایه داریانداز توسعهچشمدارای نهادها و ساخت اجتماعی دهقانی قابل توجهی بودند، با 

بطور  گرییعلیه تاریخاین،  ها را باید، عالوه برو آن کندتاریخی مطرح میگرایی قدر یرا در تقابل با آموزهنکات مارکس این 

اند به معطوف 1882- 1879ی ی او در طول دورهقوم شناسانههای پژوهش. اخص تلقی کردو جبرگرایی تاریخی بطور اعم

هم دال بر ، برای مارکس نزد مورگان ایجوامع قبیلهی مقولهمدرن. دوران ها و قبایل باستانی و مجتمعهای باستانی و دولت

های این مقوله، در رابطه با مجتمع داللت داشت.تکاملی  پیشرفِت  ای از مرحله لحاظ انتزاعی برهم بهو نهادی مشخص بود 

، متمرکز نبودشخصی و خصوصی  ثروِت را ارائه کرد که بر تالش در کسب دلی از جامعه مارکس مُ به ، هم پیوستهبه روستایِی 

که  کردمیای فراهم آموزهمبنایی برای  هاپژوهش. از سوی دیگر، این ساختمیرا جمعی جای آن نهادهای مالکیت بلکه به

مالکیت  خاصشکل مالکیت در گذرای  سرشِت ل به ئقاطرح شده بود و  گروندریسهو  مانیفست کمونیستتر در پیش

که او در ای نکته، کردمیمستقل اقوام را مدلل ی و امکان توسعهو دولت  بود همسر ی تکخانواده بودِن  خصوصی، گذرا

[سالنامه یا دفترهای  )Otechestvennje Zapiski( اچستونیه زاپیسکیی تحریریه میخالوفسکی وعلیه هایش به زاسولیچ و بر نامه

و  گروندریسهشناسی، مواضع قوم هاینوشتهستبنابراین د است.ن ارجاع دادهبه آپدری]  پرستانه یا دفاع از سرزمیِن وطن

  د.هستن 1845- 1843ی چنین حاصل بسط و تکامل موضع مارکس در دورهها همنوشتهدستکنند. این را تکمیل می سرمایه

  

  هایادداشت

 ی آناند، مجموعهبه زبان آلمانی» هایادداشت«ا که برخی گفتاوردها در ج[از آن
ً
اند. لمانی ترجمه شدهآی نسخه زا ها مستقیما

  »]نقد« -
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 ):MEW, 30, S. 578( 1861ژانویه  16 ـ کارل مارکس، نامه به فردیناند السال، 1

ی طبقاتی در تاریخ خوشایند من نیز ی علوم طبیعی برای مبارزهی سندی در حوزهمنزلهی داروین بسیار مهم است و بهنوشته«

ها، نه تنها در علم طبیعی تیر خالص را به ی کاستیرغم همهاش را باید تحمل کرد. بهی زمخت انگلیسیهست. شیوه

مارکس پیش از این در » است.لحاظ تجربی به تجزیه و تحلیل معنای عقالیی آن نیز پرداختهاست، بلکه بهزده» شناسیایتغ«

ای که اینجا ، به نکته1859، منشاء انواع) و در رابطه با اثر داروین، a. a. O., S. 131( 1860دسامبر  19نامه به انگلس در 

ای در علوم طبیعی برای شالوده«که او در آنجا [نامه به انگلس] از است. درحالیشاره کردهکند، ادر نامه به السال طرح می

ی طبقاتی ی علوم طبیعی برای مبارزهسندی در حوزه«ماه بعد در اینجا [در نامه به السال] آن را گوید، یکسخن می» دیدگاه ما

]، در این متن و بستر، Teleologyگرایی/شناسی [غایتتبه غای» تیر خالص«کند. اشاره به بندی میصورت» در تاریخ

 تازهاندیشه
ً
زنده یا مرده،  شناسی چیزی بود که نسبت به فرآیند پیدایش امر طبیعِی ای است. دریافت مارکس از غایتی کامال

رابطه با این تز که ) و در MEW 23, S. 361-362نحو تام و تمام خارجی [و بیگانه] است. او در جلد نخست کاپیتال (به

» پرورش طبیعی«ی واسطهها منطبق بر کارکردهای آنهاست، هرچند برخی از انحرافات در شکل بههمانندی عمومی بین اندام

ی تأثیرات واسطهیابد، نه بهاش با کارکرد تعین میی رابطهواسطهدهد. شکل، بهشوند، به داروین رجوع میمیپس راندهبه

)، مارکس خواستار a. a. O., S. 392-3کنند. در فرازی دیگر پس از این (میاستای تغییر شکل را تعیینای که رخارجی

کید میطبیعی زنده می های موجودِ ی انسانی منطبق بر کاربرد اصلی داروینی در مورد اندامپژوهش جامعه کند که شود. او تأ

های گیاهی و حیوانی به مثابه ابزار تولید زندگی گیاهان گیری ارگانشکل یعنی به» شناسی طبیعی...تاریخ غایتاو توجه را به«

ی مادی هر های مولِد انسان اجتماعی، همانا شالودهگیری ارگانآیا تاریخ شکل«افزاید: است؛ و میو حیوانات معطوف کرده

ی بین تغییر ین کارکرد و شکل، یا رابطهی بتأثیر خارجی ربطی به رابطه» ی چنین توجهی نیستند؟سازمان اجتماعی، شایسته

 متفاوت است با رابطه با نیرو یا عامل راه –ی درونیشکل و تغییر کارکرد ندارد. رابطه
ً
ای که برندهبیرونی در امر طبیعی کامال

 با آن بیگانه است، یعنی همان عاملی که سرشت
ً
ف و استنادی شناسی است. داروین مدعی بود که هرگونه عطنشان غایتکامال

های طبیعی طور کامل در چارچوب دادهاست؛ او بهرا منتفی کرده» گزینش طبیعی به مثابه محصوِل نیروی فعال یا خدایی«به 

ای از قوانین طبیعی [یا] توالی رویدادهایی است همراهی و پیوستگی اثر و محصول زنجیره«عملش  کند و تنها ابزارِ حرکت می

منشاء در این بخش و در سراسر کتاب  )a. a. O., 2. Aufl. u. ff., Kap. 4, § 2» (شوند.میا تعیینی خود موسیلهکه به

است، عرضه لحاظ تجربی، تدوین و آشکارش کردهگونه که داروین با دریافتی علمی و بهشناسی، آنمعنای عقالیی غایت انواع

  شود.می

شناختی ادراک غایت-چون فرآیندی ضدخودآفرینِی انسان، و از این رو، همی فرآیند منزلهشناسِی هگل را بهمارکس انسان

 کرد. نک:می

K. Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, (1844). MEGA I, 3. S. 156. 
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وجود ندارد. شناختی ای فراطبیعی یا غایتطرح و نقشهترین استنادی بهـ نزد خوِد داروین و نزد هاکسلی و لوبک کوچک 2 

 پیوند زدند.» اضطراری«ی تطور این تصور بعدها نزد مورگان و دیگران پدید آمد که به داروینیسم پیوستند و آن را به آموزه

 ی بوریا هستند. نک:ـ لویت و گینزبرگ پیرو این ایده 3

 J. B. Bury, The Idea of Progress 1932. K. Löwith, Weltgeschichte und Heilgeschichten, 1953 und 
M. Ginsberg, The Idea of Progress, 1953. 

مانیفست فلسفی مکتب تاریخ حقوق، ). 1840ی دکترا)، ((رساله ی طبیعی دموکریت و اپیکوراختالف بین فلسفهـ  4

Rheinische Zeitung, Nr. 221, 1842. ،انتشار یافت؛ در:  اشزمان فقط مقدمه)، که آن1843( ی حق هگل،نقد فلسفه

Deutsch – Französische Jahrbücher (همراه  1845، ی مقدسخانواده)، 1844، (فلسفی –های اقتصادی دستنوشته؛

 )، (همراه با انگلس).1846-1845، (ایدئولوژی آلمانی)؛ 1845، (ی فوئرباختزهایی دربارهبا فریدریش انگلس)، 

5 – Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859. 

 ـ دیوید ریازانوف، در: 6

Ryazanov, Novye Dannye o literaturnom nasledstve K. Marksa i F. Engel’sa. Vestnik 
Sotsialisticheskoy Akademii S. 351-376-  

اندازد؟ به این پرسش در نامه و شخصیت کارل مارکس میشناختی چه پرتوی بر زندگیاین پرسش را طرح کرد که متون قوم

مورد نگاه کنید به شناختی اهمیت دارد. در اینی خود متون قومشود که برای داوری دربارهاینجا تنها تا آن اندازه پرداخته می

  چنین به: ی مارکس. همیشهی پرسش ناظر بر پیوستگی و گسست در انددرباره 88ی یادداشت شماره

Auguste Cornu, La Jeunesse de Karl Marx, 1934: ders., The Origins of Marxian Thought, 1957; 
Georg Lukács, Der junge Hegel, 1948. Jean Hyppolite, Etudes sur Marx et Hegel, 1955. Karl 
Korsch, Karl Marx, 1938. 

فضل کورنو در اینجا  ی مارکس]اند، اما اظهارِ ی عطفی [در اندیشهنقطه 1844 فلسفی –ای اقتصادی هدستنوشتهنظر کورنو به

ی فکری یک نویسنده نامهها و نقاط عطف، همچون یک بازی در زندگیهای او در جستجو برای آغازهپردازیاسیر مفهوم

، قرائت سرمایهبالغ را لویی آلتوسر از جمله در کتاب تر از گسست بین مارکس جوان و مارکس مراتب افراطیاست. درِک به

های نمایش ترین شکل). یکی از متقاعدکنندهAlthusser, Pour Marx, 1965چنین در: (کند. هم، نمایندگی می1965

 است.، عرضه کرده1864، چاپ دوم، مارکسیسمهایم در کتاب ی مارکس را جورج لیشتتداوم و انفصال در تحول اندیشه

]، گروندریسه[ مبانی نقد اقتصاد سیاسیویژه با عطف به ی مارکس، بهها پیرامون تکوین اندیشهترین پژوهشیکی از ژرف

های کاپیتال، اثر رمن نویسی چهل قرن نوزدهم و پیشی پیوند بین آثار مارکس در دههی حلقهمنزله، به1858-1857

  ُرُسدلسکی است:
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Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen „Kapital“, 2. Aufl., 1969. 
 چنین نک:هم

Otto Morf, Geschichte und Dialektik in der politischen Ökonomie 1970, S. 171 – 236.  
  کند.که راه ُرُسدلسکی را دنبال می

ه برای تکوین و انکشاف کنندچون سالی تعیینرا نوشت، هم ی حق هگلنقد فلسفه، سالی که در آن 1843مارکس به سال 

 نگاه کنید به اش اشاره میاندیشه
ً
رش به آن اشاره کرده1859نقد » گفتارپیش«کند؛ مثال

ُ
است. مارکس در سراسر دوران ، که ک

ی کرد، اما همواره عالیقی معین را حفظ کرد. مطالعهای در کارش پیدا میهای واکاوی تازهاش، عالیقی تازه یا روشزندگی

را برشناخت، » ی بورژواییجامعه«مرزهای پژوهش  1843- 1845های برابرایستای نخستین کارش بود: او در سال جامعه

اند و نه از منظر باصطالح تطور عمومی های دولت نه با اتکا و عطف به خودشان قابل درکمناسبات حقوقی مانند شکل«زیرا 

های دستنوشته، در 1843ی هتدر دستنوش ).a. a. O., S. 8» (د.روح انسان، بلکه در مناسبات زندگی مادی ریشه دارن

شود. بندی میاش با جامعه صورتی انسان در رابطهی مطالعهبرنامه ی فوئرباخزهایی دربارهتو در  1844 فلسفی –اقتصادی 

ای پیرامون تکوین و گسترش نیروهای و در پیوند با نخستین مطالعاتش در اقتصاد سیاسی نظریه ایدئولوژی آلمانیمارکس در 

  کند.داری را تدوین میهای اولیه تا سرمایهجامعه در مراحل گوناگون از [زندگی] انسان بارآورِ 

مقدمه به نقد ی بین ی را پیرامون رابطهبود، پرسشهای آن پیشاپیش در نقد به پروُدن آشکار شدهی این مطالعات که نشانهنتیجه

تر است. طرح این معضالت های دقیقکند که فراگیرتر و نیازمند به وارسیطرح می مانیفست کمونیستو  ی حق هگلفلسفه

 همها و هم در پرداختن به این موضوعات، بهبرداریشناختی، هم در گزینش آثار، هم در موضوع گزیدههای قومدر دستنوشته

ی دیگری هم روبرو باشد، ما با وظیفهخود اهمیت داشتهخودیی مارکسی بهآرایش اندیشه اند. هر اندازه که شناخِت پیوسته

زمان داشتند و شان در آنهنگام پیدایشبرداری با علوم انسانی در متن و بههستیم: پژوهش روابطی که محتوای دفترهای گزیده

 ها.قبال آنهای مارکس در گیرینیز موضع

منتشر و در سال  1939، نخست در سال 1857-1858ناپیراسته)،  سنوی] (پیشگروندریسه[مبانی نقد اقتصاد سیاسی  – 7

دی ی از سوی کارل کائوتسکی در نشریه 1903)، نخست در سال S. 5-31 ,1953[اش] (تجدید چاپ شد. مقدمه 1953

  (در سه بخش) انتشار یافت.  نویه تسایت

8 – Marx, Kapital , I, Kap. 12, MEW 23. 

9 - Kapital II, MEW 24, S. 436 f. ،های] تولید اولیه و های در دسترس و الزم در [دورانی صرف زماندرباره

  داری: نک:سرمایه

E. B. Tyler, Researches into the Early History od Mankind, 1865. 



12 
 

، جایی این Kapital I, a. a. O., MEW 23, S. 102ی آلمانی تایلر از آن). نک: (نقل شده از سوی مارکس در ترجمه

پردازند. نک مبادله با یکدیگر میها نخست بیرون از نظام مجتمع انسانی و سپس در درون آن بهشود که انساندیدگاه ارائه می

  . .Teil, MEW 25, S. 187 Kapital III, 1و:  102به همانجا، ص 

10 -Marx-Engels-Archiv, Bd. I (1926), S. 316-342؛ و309- 314ی ريازانوف، ص ، به مقدمهKarl Marx, 
Chronik seines Lebens in Einzeldaten, (im folgenden: Chronik), 1934, V. Adoratskig (Hrsg), S. 

365.  

  


