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توضيح »نقد« :دربارهي بخشبندي »مقدمه«ي مشهور ﻻورنس كرادر به گزيدهبرداريهاي قومشناختي ماركس،
در آغاز ترجمهي پارهي نخست توضيحاتي نوشتيم .آنچه در اينجا ميآيد پارهي دوم و ادامهي »مقدمه« است كه
به گزيدهبرداريها از كتاب »ال .اچ .مورگان« ميپردازد .مبناي ترجمه كماكان متن اصلي انگليسي است كه در
موارد لزوم با ترجمهي آلماني مقايسه شده است .همراه با ادامهي »مقدمه« ،همزمان ترجمهي فارسي »درآمد«
ﻻورنس كرادر به نخستين ترجمه آلماني از كتاب او نيز منتشر ميشود.

گزيدهبرداريهاي ماركس از مورگان ،جامعهي باستان ][11
مطالعات ماركس پيرامون اثر مورگان به كوشش انگلس شناخته شدند» :كسي در شأن كارل ماركس بود كه بر آن
شد تا حاصل پژوهشهاي مورگان را در پيوند با نتايج تحقيقات ماترياليستي خود )و در حدود خاصي مجازم بگويم،
تحقيقات ماترياليستي ما( دربارهي تاريخ ،ارائه كند و بدين ترتيب اهميت وافر اين پژوهشها را آشكار سازد« ].[12
بيگمان شيوهي بازنمايي ماركس و رويكردي كه در پيش داشت ،كماكان بايد بررسي شود.
ماركس كتاب مورگان را از كوالفسكي گرفت .او اين كتاب را در سفري به امريكا با خود آورده ] [13و احتماﻻ
ماركس آن را بهطور موقت قرض گرفته بود؛ چرا كه انگلس اثري از اين كتاب در كتابخانهي ماركس نيافت[14] .
گزيدهبرداريهاي مفصل ماركس از اين كتاب با تأملي كه بر آثار فير ،سام ،ماين و بعدتر لوبوك انجام ميداد ]،[15
در پيوند قرارداشت .موضوع جستارِ ما را مجموعهاي از همين گزيدهبرداريهاي ماركس از مورگان ،فير ،ماين و
لوبوك تشكيل خواهد داد .البته در اين ميان اثر كوالفسكي درمورد »مالكيت اشتراكي زمين« كه ماركس در ١٨٧٩
از آن گزيدهبرداري كرد نيز بايد لحاظ شود ،زيرا چه از نظر محتوايي و چه از نظر رابطهي نزديكش با
گزيدهبرداريهايِ بعدي ماركس اهميت دارد [16] .در ميان دفاتر مورد بررسي ،گزيدهبرداريهاي صورتگرفته از
مورگان ،فير و ماين بههمراه گزيدهبرداريهايي از ماني ] ،[Moneyسام ] [Sohmو هاسپيتيلير
] [Hospitalierمحتواي يك دفتر را تشكيل ميدهند )به يادداشت  15نگاه كنيد( .گزيدهبرداري از لوبوك در
دفتر دوم گنجانده شده است .نسبتها و روابط محتواي اين مطالب با يكديگر و نيز با ديگر كارهاي ماركس در
صفحات بعد مورد بحث قرار خواهند گرفت .ضميمهي ويژهاي از ترتيب زماني اين دفاتر در پايان اين مقدمه خواهد
آمد.
با نظر به كار مداوم و مفصل ماركس بر ادبيات قومشناختي آن دوره ،ميتوان نتيجه گرفت كه اگر او قصد ارائهي
نتايج تحقيقاتش را داشت ،چنين ارائهاي در پيوند كامل با اين يادداشتها و ديگر متون تاريخي و قومشناختي
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نويسندگان فوقالذكر )و تاثيرگذارترين آنها ،مورگان( بود .بعﻼوه متون بنكرافت ] ،[Bancroftتايلور ،باكوفن،
نيبور ،گروت ،مومسن و امثال اين نويسندگان را كه از آنها در دفاتر نامي برده شده است ،ميبايست بر كتاب فرضي
ماركس تاثيرگذار دانست) [17] .در پاراگرافي كه در ادامه ميآيد و يادداشت  ،١٥كنارهمقرارگرفتن مطالب
قومشناختي و نوشتههاي مربوط به مسائل استعماري و نيز تكنولوژي كشاورزي را ببينيد( .روشن نيست كه ماركس
كدام شيوهي بازنمايي را براي اين اثر برميگزيد؟ كتابي مستقل پيرامون قومشناختي يا به مثابه بخشي از كاري با
موضوع ديگر؟ درهرصورت نميتوان فرم خاصي براي كار او درنظرگرفت ،چرا كه بيشتر در مراحل جنيني خود بوده
است .از نظر محتوايي نيز آنچه تاكنون بهعنوان نقطهنظر او دربارهي كار مورگان ،ماين ،و ديگر نويسندگان
همعصرش ميشناسيم ،همچنين نظرات او دربارهي وضعيت آن دورهي قومشناسي ،تكامل اجتماعي ،پيشاتاريخ و
تاريخ باستان ،قدرگرايي تكاملي و تاريخي و جبرگرايي ،تنها بريدههايي است از نامههايش ،گفتاوردها و
گزيدهبرداريهاي حاشيهنويسيشده از كتاب مورگان كه در اثر انگلس ،منشا خانواده ،نقل شدهاند .به هرحال اكنون
متن اصلي آن گفتاوردها را همراه با نظرات ديگر ماركس و متون آن نويسندگانِ برجسته دراختيار داريم.
دفتر حاوي گزيدهبرداريهايي از كتابهاي مورگان ،فير و ماين ،همچنين شامل گزيدههايي از كتاب ماني دربارهي
سرزمين مستعمرهي جاوه است) .نك :يادداشت (15؛ در ادامهي گزيدهبرداري از لوبوك بﻼفاصله يادداشتبرداري از
مقالهاي دربارهي نظام مالي مصر ثبت شده است .گزيدهبرداري خﻼصهاي نيز از هاسپيتيلير بهعمل آمده كه
شايد به عﻼقهاي قديمي مربوط به آوريل -مي  1851برگردد :عﻼقه به كاربرد الكتريسيته براي افزايش
حاصلخيزي خاك كه اين ايده را از اكونوميست لندن گرفته بود [18] .بايد درنظر داشت كه اين دفاتر را نميتوان
تلنباري اتفاقي از افكار درنظرگرفت؛ بلكه اين دفاتر نقاط پيوندي بودند بين ايدههايي مرتبط باهم كه شايد نتوان
آنها را در راستاي خطيِ عام و پيوستهاي تلقي كرد ،اما آنها افكاري هستند كه ميتوانند در راستاي خطوطي ويژه
پيگيري شوند .اين مطالب از مطالعهي جامعهي ابتدايي آغاز ميشوند و به مباحث مربوط به تكامل جامعه ميرسند،
و اگر بناي ارزيابيمان را بر زنجيرهي تواليشان بگذاريم ،بهمسائل استعمار و نيز پيشرفت تكنولوژيك در كشاورزي
راه ميبرند .هرچند تاكيد اثر حاضر بر وجه قومشناختي اين دستنوشتههاست و ما بر پيوند دروني خطوط فكري
قومشناختي تمركز داريم ،همهنگام بههر رابطهاي كه با مسائل فلسفي و مسائل پراكسيس ارتباط دارند ،نيز
ميپردازيم .در ادامهي اين بخش ،نوشتههاي مورگان درمورد نهادهاي خويشاوندي )و اشتراكي -دهقاني( مورد
بحث قرار ميگيرند.
تئوري پيشرفت اجتماعي مورگان ،تئوري پيشرفت صرفا مادي بود :دورههاي عظيم پيشرفت بشر با توسعهي پياپي
منابع امرار معاش مشخص ميشوند تا زماني كه به كشاورزي بر زمين ميرسند .مفهوم جامعهي باستان مورگان
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به نوع بشر در وضعيت توحش و بربريت معطوف بود؛ طبق نظر مورگان درحالي كه در وضعيت توحش و مراحل
پايينتر بربريت ،در دستآوردهايي همچون ماهيگيري ،آتش و تير و كمان ،تفاوتهاي منطقهاي و فرهنگي در
گروههاي انساني وجود نداشت ،در گذار از مرحلهي پايينتر به مرحلهي ميانيِ بربريت دو خط جداگانهي پيشرفت
شكل گرفت :در جهان جديد ،با اختراع كشت ذرت از طريق آبياري و نيز گياهان )گياهان توليدشده در باغ( و در
جهان قديم با كشف اهليكردن حيوانات و استفاده از آهن ،پيشرفت به سطح ميانيِ بربريت رخ داد .در جهان قديم
اين خط پيشرفت از مراحل باﻻي بربريت به تمدن كشيده شد؛ از مفصلبندي اجتماعياي كه در آن پيوندهاي
شخصي و خويشاوندي حاكم بودند ،به نظمي مدني ،شهروندي ] ،[civitasيا دولتي سياسي مبتني بر شالودهي
سكنايافتگي در قلمرويي معين و مالكيت .پيشرفت در امتداد خطوط مختلف ،در مقاطع زماني متفاوت ،داراي
سرعتهاي مختلفي است؛ زندگي اجتماعي مردم در ساخت داخلي خود ناهمگون است؛ و خانواده با سرعت
بيشتري نسبت به نظامهاي خويشاوندي تغيير ميكند؛ بنابراين نظامهاي خويشاوندي همچون فسيلي ،تاريخ
زندگي نوع بشر را در خود ثبت كرده اند] .در مقايسه بين خانواده و نظام خويشاوندي[ خانواده عنصر فعالي است كه
تغيير را در سازمان زندگي يك جمعيت برميانگيزد ،درحالي كه نظام خويشاوندي تاثرپذير و منفعل است و مبتني بر
تغيير در شكل خانواده تحول مييابد .انگلس اين ايدهي تنكارگرايانه ] [organicistكه اجزا در وابستگيِ متقابل
با كليت قراردارند را بيشتر مورد توجه قرار داد[19] .
بنا بر نظر مورگان ،از يكسو كل به جزء تعين ميبخشد ،يعني كل نظام اجتماعي رشد و توسعهي خانواده را هدايت
ميكند؛ و از سوي ديگر شكلِ خانواده نيز تأثير تعيينكنندهاي بر نظام خويشاوندي دارد .مورگان زندگي اجتماعي را
متغير و بيثبات ميبيند ،هم در روابط بين جمعيتها يعني روابط خارجيِ جامعه و هم بهطور دروني در روابط بين
اجزاي جامعه .اما فرهنگ نوع بشر را به همانسان تغييرپذير نميداند ،چرا كه فرهنگ تكين و محصول كلي يك
دورهي قومشناختي است ،نه همچون ابزار تربيت ارگانيسم زيستي انسان يا يك جامعهي خاص )به يادداشت 16
نگاه كنيد(.
طرح يا فرضيهي كلي مورگان اين است كه نوع بشر داراي منشأيي مشترك در آسياست .جمعيت آفريقا و استراليا
در زمانيكه هنوز جامعه بر اساس جنس سازماندهي ميشد و خانواده پونالوايي بود از اصلِ مشترك خود جدا شدند.
مهاجرت به پولنزيا بعدتر رخ داد و پس از نهادينشدن تيرهها ] [gentesتغييري در فرم اجتماعي در آنجا ايجاد
نشد .در امريكا پس از اين مرحله ،تغييراتي به آرامي صورت گرفت .دانستن اين توالي براي فهم جامعه باستان
مورگان اهميت دارد .البته ال وايت ] [L. Whiteاز اين توالي مورگان انتقاد ميكند ،چرا كه )برخﻼف اطﻼعاتي كه
در دسترس مورگان بوده( پولنزيا را در مقياس اجتماعي بسيار پايين درنظرگرفته است .بهطور خﻼصه مورگان درحال
4

شكلدادن به اين ايده بود كه چندين خانواده از اقوامي با منشأ ،تاريخ ،جامعه ،فرهنگ و زبان مشترك در جهانهاي
قارهاي يا جزيرهاي پخش شدند و اسكان گزيدند ،اما او اين ايده را بهطور كامل بسط نداد .اين ايده فقط درمورد
امريكا پيگرفته شده بود :شواهد منشأ واحد سرخ پوستهاي امريكايي ـ يا همان خانوادهي گانوانيايي ـ براي او به
وضوح اثبات شده بود )البته اسكيموها از اين منشأ مستثني ميشدند( .به همين ترتيب خانوادهي تورانيِ جمعيتهاي
آسيايي نيز تحت عنوان گانوانيايي مورد ارجاع مورگان قرارميگيرد ،اما خصوصيات بيشتري از تركيب آن گفته
نميشود .درواقع جغرافياي فرهنگي و تاريخ فرهنگي جدا از نظامهاي خويشاوندي نَسبي و سببي ،مد نظر مورگان
بود؛ اگرچه اين نظامها ويژگي تعيينكنندهاي در نامگذاري بهمنظور تميز كلي ساكنان قارهها بهحساب ميآمدند.
در مورد ماترياليسم مورگان و نيز نسبت او با داروينيسم مباحثات زيادي درگرفته است .دورهبندي عمومي مورگان
بدون شك در طرح اوليهاش مادي يا تكنولوژيكي بود؛ با اينحال او نهادهاي اجتماعي را برآمده از نطفههاي تفكر
بشري ميدانست كه مخالف هر معنايي از ماترياليسم است .بحث رابطه با داروينيسم از اين جهت طرح ميشود كه
مورگان توالي سازمانهايي را كه بهطور فزاينده در سطوح باﻻتري ايجاد ميشوند بهعنوان نتيجهي »جنبشهاي
عظيم اجتماعي كه بهطور ناخودآگاه از دل انتخاب طبيعي برآمده بودند« درنظرگرفت .واقعيت اين است كه مورگان
در ذهن خود نظامي از فلسفهي طبيعي برنساخت ،با اينوجود عناصر مختلفي از اين فلسفه نزد او يافت ميشود كه
با اعتقاد عميقي به طرح آنها ميپردازد[20] .
مبتني بر نظر مورگان ،دولت در جوامع ابتدايي شخصي است و بر پايهي روابط شخصي بنا شده .اما ماركس در
دستنوشتههاي مربوط به ماين اين نظر را به طور ضمني رد كرد .ماين نوشته بود كه مالكيت بر زمين ،خاستگاهي
دوگانه دارد :از سويي حقوق فردي خويشاوندان يا همقبيلهايها از حقوق جمعي بدنهي خويشاوندي )ماين اينجا
]اصطﻼح[ خانواده را بهكار ميبرد( يا قبيله جدا ميشود؛ و از سوي ديگر حق حاكميت رئيس گسترش مييابد كه
اينها هر دو مالكيت بر زمين را در پي دارد .ماركس اينگونه به اين ايده پاسخ ميده » :بنابراين ،نه منشأيي دوگانه،
بلكه دو انشعاب از سرچشمهاي واحد ،مالكيت قبيلهاي و مجتمعي اشتراكي كه سرقبيله را هم دربرميگيرد«.
)دستنوشتههاي ماين در ص  164و يادداشت  15را ببينيد(  .از اين پاسخ ماركس چنين مستفاد ميشود كه روابط
مالكيت و حاكميت در جامعهي ابتدايي نه شخصي و نه غيرشخصي ،بلكه جمعي است .ماين ،جان آوستين را به
دليل فرض وجود پيشيني و ماقبل تجربيِ دولت مورد نقد قرار ميداد ،اما ماركس نوشت كه ماين خود در طرح اين
نقد بين نهاد دولت و شخصِ حاكم تمايزي قائل نشده است» :ماين بيچاره خود از اين موضوع بيخبر بود كه
آنجايي كه دولتها وجود دارند )پس مجتمعهاي انساني بدوي و غيره( ،يعني جامعهاي بهلحاظ سياسي سازمانيافته
شكل گرفته است ،دولت بههيج روي با شاه يكي نيست؛ تنها ،چنين به نظر ميرسد) «.گزيدهبرداري از ماين ،ص
 .(191در جامعهي بهلحاظ سياسي سازمانيافته ،رابطهي غيرشخصي دولت به صورت رابطهي شخصيِ پادشاه
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نمود مييابد .دولت در دورهاي بعد از مجتمعهاي انساني بدوي استقرار يافته است و ]فرآيند[ تاسيس آن به
تمايزيابي بين فرانمود ] [Scheinو واقعيت راه ميبرد )نك :بخش  3در مورد ماين در اين مقدمه( .هر دو
يادداشت ماركس درمورد ايدهي ماين ميتواند در مورد تزهاي مورگان نيز بهكار آيد ،چرا كه اين يادداشتها
انتقاداتي عليه هر نظريهاي هستند كه حاكميت ابتدايي را بهعنوان رابطهاي شخصي تلقي ميكند .فرديت در زندگي
گروهي جامعهي ابتدايي بروز پيدا كرده و بسط يافته است؛ بيگمان شخص فينفسه در تقابلي واقعي با جامعه به
مثابه كلي يكپارچه وجود ندارد .از يكسو ،تفكيك رابطهي شخصي و نهادي بهطور بالقوه همان تفكيكي است كه
در جامعهاي كه به لحاظ سياسي سازمان يافته ،به يك ضديت راه بردهاست .از سوي ديگر ،در هر دو نوع جامعه
ابتدايي و متمدن ،رابطهي شخصي از رابطهي نهادي واقعا از يكديگر متمايزند؛ به اين ترتيب ،اينكه به علت
كمبودن شُمار مردم در يك جامعهي ابتدايي )كه بههمين دليل اعضا ميتوانند با رئيس به طور شخصي رابطه داشته
باشند( ،روابط دولتي ،قضايي يا روابط ديگر ،شخصي هستند ،فكري مغشوش است .آشنايي شخصي يا روابط ديگر
از اين نوع ،از روابط نهادي متمايز است و اين تمايز در تمامي جوامع متمدن يا ابتدايي وجود دارد .حتي جاييكه
رابطه شخصي خود نهادين شده است ،باز هم ميتوان تمايز بين رابطهي شخصي و نهادي را بازشناخت .رابطهي
فردي )يا شخصي( همچنين بين فرمانروايان دولتها و شهروندانشان يا رعايا وجود دارد ،اما رابطه ]نهادي[
فرمانروا با رعيت به اعتبار رابطهي شخصي تغيير نميكند؛ از سوي ديگر قضاوتهاي رئيس قبيله يا قضاوتهاي
فرمانرواي دولت ،هردو ميتوانند بهطور برابر تحت تاثير رابطهي شخصي يا فقدان آن قرار گيرند .رشد منافع متضاد
طبقات اجتماعي ،رابطهي شخصي را از بين نميبرد ،بلكه تشخيص تمايز ميان واقعيت و نمود آن را ناگزيز ميكند.
ماركس در اين زمينه ،سيستمي را ايجاد كرد كه بهشرح زير است :رابطهي سياسي ،نفي رابطهي گروهي -اشتراكيِ
ابتدايي است .اين رابطهي گروهي به نوبهي خود متضمن هر دو رابطه ،شخصي و غيرشخصي ،در قالبي كمابيش
تمايزنيافته است .اما با افزايش ابعاد مالكيت قبيلهاي و به موازات آن ،افزايش تشخص مقام رياست و متمايزترشدن
آن ،تمايز بين روابط شخصي و غيرشخصي در جمع اوليه بيشتر و بيشتر ميشود .بدين ترتيب نميتوان در جوامع
بهشدت ابتدايي تمايزي بين روابط شخصي و غيرشخصي قائل شد؛ چرا كه در اين جوامع وسعت مالكيت كم است و
هرگونه مقامي چون مقام رياست بهسختي متمايز ميشود ،اگر اصﻼ تمايزي وجود داشته باشد .بنابراين همراه با
افزايش در مقدار محصول و مالكيت بر اموال ،تمايز بين روابط شخصي و غيرشخصي يا عيني و نهادين اهميتي
فزاينده مييابد و مقامهايي چون رياست به تشخص و تمايز بيشتري ميرسند .بايد توجه داشت كه در اين نقطه
هنوز هيچ تمايز شديدي بين مالكيت بر اموال فردي و جمعي وجود ندارد؛ ماركس پيدايش و گسترش اين تمايز را
به دورهي انتقال به جامعهاي كه بهلحاظ سياسي سازمانيافته است ،نسبت داد ،و آن را مبنايي براي توسعهي اين
نوع جامعه درنظرگرفت.
6

جامعه باستان به  4بخش تقسيم شده است -1 :تكوين عقل از رهگذر اختراعات و اكتشافات؛  -2تكوين ايدهي
دولت -3 ،تكوين ايدهي خانواده -4 ،تكوين ايدهي مالكيت .ماركس توالي مورگان را در دستنوشتههاي خود تغيير
داد و بدينسان بخش دو ،يعني دولت را به انتها برد و بخش مالكيت را در جايگاه دوم جايگزين كرد .بدين ترتيب
بخش مالكيت كه در ترتيب مورگان از طريق گفتاري طوﻻني در باب خانواده از روند كلي مجزا شده بود ،در عنوان
دوم جاي گرفت .به اين ترتيب سخن پاياني و نتيجهگيري مورگان دربارهي اثر كژديسهكنندهي مالكيت بر روي
انسان و نيز شرايط امحاي متعاقب چنين اثري گزيدهبرداري شد ،اما ماركس در اين گزيدهبرداري توجه ويژهاي
بهخرج نداد .اين گزيدهها در يادداشتهاي دستنويس ماركس در ص  29موجود است .ماركس در ادامه ،محتواي
بخش يك را به نصف آنچه مورگان طرح كرده بود كاهش داد و اين كار عمدتا با حذف فصل  ،3يعني ضربآهنگ
پيشرفت بشر ،صورت گرفت كه شامل تقسيمبندي زمانيِ تكامل بشريت بود .ماركس همچنين نسبت به مورگان
فضاي كمتري را به بخش  3اختصاص داد :خﻼصهبرداريهاي مورگان از كار گذشتهاش كه در جدولي مربوط به
روابط خويشاوندي طرح شده بود و نيز يادداشتي افزوده به اين بخش در رد مك لنان طي گزيدهبرداري حذف شد.
به اين حذفيات ميبايست پيشگفتار مورگان را نيز افزود .گذشته از اينها ،حذفيات ماركس از اهميت مورگان
اندكي نكاست؛ اين رويكرد ،همانگونه كه خواهيم ديد ،در رابطه با گزيدهبرداري ماركس از فير و ماين نيز صادق
است ،اما شامل گزيدهبرداري از آثار لوبوك نميشود[21] .

ماركس عموما نسبت به اثر مورگان نظري همسو داشت؛ هرچند برخﻼف انگلس تا آنجا پيش نرفت كه جامعه
باستان مورگان را دورانساز بداند و بر آن باشد كه» :كشف دوبارهي تقدم مادرساﻻري بر تيرهي پدرساﻻر ،همان
اهميتي را براي پيشاتاريخ دارد كه تئوري تكامل داروين براي زيستشناسي و تئوري ارزش اضافي ماركس براي
اقتصاد سياسي« [22] .با اينحال آموزهي مورگان مبنايي براي قضاوت ماركس در مورد مطالب مرتبط در
نوشتههاي نيبور گروت و مومسن در مطالعات كﻼسيك شد .او جمهوريگرايي مورگان را در تقابل با تمايل گروت
به آريستوكراسي و ستايش مومسن از نظام پادشاهي قرار داد [23] .همچنين مورگان محدوديتهاي فهم اين افراد
از بنيادهاي تيره ،از بخشبندي قبايل ] [phratryو انواع پادشاهي ] [basileusدر آتن عهد باستان را به
ماركس نشان ميداد و نقصانهاي متون ماين و لوبوك در حوزهي قومشناسي را آشكار ميكرد .ماركس همانند
باكوفن ] ،[24تسلط مورگان بر قومشناسي سرخ پوستان امريكايي و ديگر مردمان ابتدايي هم عصر آنها را پذيرفته
بود .بدين ترتيب از منابع غيراروپايي شواهد اندكي بر نظريات مورگان افزود .بايد توجه داشت مورگان در استدﻻل
خود از متوني متعلق به عصر كﻼسيك ]) [Classical antiquityبه ويژه يونان و روم( نيز استفاده ميكرد و
همچنين رجوع محدودي به عهد عتيق داشت .ماركس ارجاعات صريح مورگان به نويسندگان يوناني و ﻻتين را
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تصديق كرد و در انتهاي يادداشتهايش شماري از نقل قولهاي بيشتر را افزود؛ به ويژه نقل قولهايي كه مبتني بر
حكايتهايي قبيلهاي بود كه بهعنوان حافظهي تاريخي عمل ميكنند؛ ] [25او همچنين ريشهشناسيهاي
] [etymologyيوناني )براي مثال ] syndyasmianجفتگيري[ ،دفتر گزيدهها ،ص  (3و ﻻتين )براي مثال
] ،hortusباغ ،باغچه[ ،دفتر گزيدهها ،ص  (2را به يادداشتهاي خود افزود و به بررسي اصطﻼحات و مفاهيم
قومشناختي انگليسي همچون موكاسين و اسكواش ] [moccasin, squashپرداخت) .همانجا(
در مقايسه با شيوهي گزيدهبرداري از ماين ،ماركس درواقع از كار مورگان كپيبرداري يا خﻼصهنويسي كرد و
حاشيهها يا اشارات اندكي بر آنها افزود ...در جدول زير ليستي از حاشيهنگاريها يا توضيحات اضافهي مهم او ارائه
ميشود .برخي از اين حاشيهنگاريها كه در منشا خانواده انگلس مورد استفاده بودهاند ،براي ما بيشتر شناخته
شدهاند .به منظور مقايسهي كاملتر ،ليست مشابهي شامل طرح كلي موارد استفادهي انگلس از گزيدهبرداريهاي
ماركس از مورگان ارائه شده است )جدول  7را ببينيد( .با اينحال با رجوع به ماين متوجه ميشويم كه ماركس در
آنجا شيوه متفاوتي را اتخاذ كرده بود )جدول 5را ببينيد() .گزيدهبرداري از ماين حاشيهنگاريهاي بهمراتب بيشتري
از ماركس را دربرميگيرد و براي جدولبندي دشوار مينمايد .بدين ترتيب خواننده را به خود گزيدهبرداريها ارجاع
ميدهيم؛ در آنجا ماركس در همهي موارد سختگيري بهخرج داده است(] .در ترجمهي آلماني اين متن ،در اينجا
اشارات كوتاهي دربارهي رسمالخط و نشانهگذاري در جدولها آمده است كه براي سهولت در خواندن و تعيين مرجع
حاشيهها در صفحات دفترهاست .در اين ترجمه همچنين متن گزيدهبرداريها تكميل شده است .مرجع اين
ترجمهي فارسي ،متن انگليسي است - .ويراستار[
جدول  :1حاشيه نگاري ماركس در گزيدهبرداري از جامعهي باستانِ مورگان
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باكوفن در مورد گروههاي بيقاعده

ماركس عمدتاَ بر سر جزئيات با مورگان اختﻼف دارد )گزيدهبرداريها ،ص .(1،2،20،21،24،26،77،84،90
در عينحال موضوعاتي اساسي )گزيدهبرداريها ،ص  (79-26،38،48،76مانند مالكيت خصوصي در هومر،
انتقال موروثي مقام رياست ،مسئلهي تضاد منافع در روند انحﻼل تيرهها ،و تفاوت در مالكيت در شرايط مشابه،
بيشتر در اظهارات خود ماركس بود كه بسط داده شدند.
ماركس گزيدهبرداري و يادداشتبرداريهاي خود از مورگان را در بخش  2فصل  15به پايان رساند .پس از
بازنويسي مطالب آغازين آن فصل ،از متون تاسيتوس مانند آلمان و سزار و جنگ فرانسه را رونويسي كرد كه در
اينجا ارائه خواهند شد .عﻼوه بر اين ماركس از نويسندگان كﻼسيك متون بيشتري را در يادداشتها گنجاند كه
ارجاعاتي از ليپسيوس اثر تاسيتوس را نيز دربرميگرفت )گزيدهبرداريها ،ص  (98-96و در ادامه يادداشتهاي
مورگان را در انتهاي متن آورد.
ماركس اين گزارهي مورگان را مورد پرسش قرار داد» :انسانها تنها موجوداتي هستند كه ميتوان گفت به كنترل
مطلقِ)؟!( توليد غذا دست يافتهاند« )ملحقات از ماركس ،گزيدهبرداريها ،ص  [29] .(2از نظر مورگان ،كشت
غﻼت به لحاظ زماني بر مهاجرت اقوام آريايي از مراتع آسياي شمالي به جنگلهاي غرب آسيا و اروپا تقدم داشت.
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چنين كشت و پرورشي در نتيجهي الزامهاي ناشي از وجود حيواناتي اهلي ضرورت مييافت كه در آنزمان در
گذران زندگي مردم نقشي اساسي پيدا كرده بودند؛ ماركس)گزيدهبرداريها ،ص  (24وجود چنين روندي را در ميان
سلتها رد كرد] .يادداشت  [27مورگان با اتكا به اعتبار ايلياد به حصاركشيها ارجاع داد و مبتني بر اين شواهد،
مالكيت خصوصي زمين را امري متعلق به يونان هومري دانست؛ ماركس چنين تفسيري را نپذيرفت )ماركس
گزيدهبرداريها ،ص » :(26مورگان در اينكه حصاركشيِ صرف را گواه و دليل مالكيت خصوصي ميداند ،راه خطا
ميپويد] «.يادداشت [28
ماركس خاستگاه جامعهي متمدن و دولت را در انحﻼل گروه ابتدايي ميجست .مورگان شكل اين گروه ابتدايي را،
برخﻼف ماين كه آن را »خانوادهي پيوسته« ] [Joint familميناميد ،با عنوان تيره ] [genesمشخص كرده
بود .ماركس اين ديدگاه مورگان را نيز پذيرفت كه در جمعيتهاي باستاني گرايشهاي اجتماعي بنيادينياي وجود
داشت كه انسان براي غلبه بر كژديسيهاي شخصيت خود در وضعيت متمدن ،بايد آنها را بازسازي كند .ماركس
در تمايز با مورگان تصريح كرد كه اين فرايند بازسازي در سطح ديگري نسبت به جامعهي آغازين رخ خواهد داد و
در واقع فعاليتي است انساني به دست انسان و براي خود او؛ همچنين ،تضادهاي تمدن ،ايستا يا منفعل نيستند ،بلكه
تحت تاثير منافع اجتماعياند كه بهنحوي فعال و پويا له و عليه اين بازسازي شكل گرفتهاند.
ماركس در عطف به رابطهي نهادهاي جامعهي آغازين با نهادهاي دورهي تمدن يادآور ميشود كه فرماندهان
سياسي و نظامي روم كه در آن دورهي تاريخي ،از پِلبها در مقابل پاتريسينها دفاع ميكردند در اصل رئيس قبيله
بودهاند )مورگان ،دستنوشتهها ،ص  .(87معنا و شرايط مورد ارجاع مفهوم برادري در تيرههاي باستاني ،پس از
برساختهشدن روابط اجتماعيِ مدرن دچار تغيير شده است .اين نوع جديد برادري ديگر در فرم باستاني خود نه
ميتواند بازسازي و نه حتي مقولهبندي شود .ماركس در موارد زير راجع به خطوط كلي آزادي و برابري در جامعهي
باستان بحث كرد:
 -1مورگان براي سنجش پيشرفت خانواده ،دو معيار آزادي فزاينده و نيز موقعيت اجتماعي باﻻتر زنان را معيار
سنجش پيشرفت خانواده ميدانست :آنگاه كه در آيندهي بشر ،بر كژديسهگيهاي ناشي از مالكيت غلبه
خواهد شد و طي آن آزادي و برابري تيرههاي باستاني اعاده ميشوند ،زنان نيز جايگاه واﻻي پيشين خود را
بازخواهند يافت .ماركس در اين باره نوشت )گزيدهبرداريها ،ص » :(16اما رابطهي خدايانان مؤنث المپ
نشانگر بازگشت به خاطرهي جايگاه آزاد و پرنقوذ پيشين زنان است «.يادآوري وضعيتي پيشيني كه در آن
آزادي بيشتري حاكم بود و زنان موقعيت مؤثر و بانفوذي دراختيار داشتند ،نيمي از شرح اسطوره جونو و
مينروا است .البته نيمِ ديگر آن نشان ميدهد كه فرافكني به بهشت برابري و آزادي باستاني زنان وارونهي
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موقعيت واقعي آنها در جامعهي يونان است .همچنين توجيه اسطورهشناختي موقعيت پست زنان در واقعيت،
و نيز بيان اميدوارانهي خياﻻت و روياهايي كه ميتوانند در جهاني ديگر تحقق يابند.
 -2ماركس مسالهي ارتباط تيره با زوال برابري ،شكلگيري رتبههاي اجتماعي پس از آن ،كاستها ،قشربندي
اجتماعي در جامعهاي پيچيده و متضاد را در پيوند مستقيم با مطالعاتش در مورد كوچينها )جمعيتي
آتاپاسكاني ] [athapaskanدر شمال غرب كانادا( قرار ميدهد )گزيدهبرداري از مورگان ،ص .(58
مبتني بر نظر گيبز )كه با مورگان مكاتبه داشت( كوچينها داراي سه گروه برونهمسر با نسب و نژاد
مشترك بودند؛ از بررسي همين گروهها بود كه مسالهي كاست مطرح شد .حاشيهنگاريهاي ماركس در
اينمورد در واقع طرح پرسشي فرضي بود :آيا تيرهها ميتوانند به تشكيل كاستها منجر شوند ،به ويژه اگر
غلبه و سلطه به اصول حاكم بر تيره اضافه شود؟ اين سوال با تاكيد بر اضافهشدن اصل سلطه به قواعد
پيشينيِ تيره مطرح ميشود .تيرهها درميان كوچين از رتبهي متفاوتي برخوردار بودند؛ اين تفاوت در
نتيجهي عاملي بهوجود ميآمد كه نسبت به اصل حاكم بر تيره بيروني نبود؛ اما منطق كاست متضاد با
اصل حاكم بر تيره است .بدين ترتيب از سويي نوعي سازماندهي اجتماعي انضمامي ،يعني كاست ،در تضاد
با اصل انتزاعي حاكم بر تيره قرار دارد ،اما از سوي ديگر غلبه و سلطه ،درونيِ همين اصل هستند .بنابراين
تيره در فرايند تحول خود ،بهواسطهي تفاوت در رتبهي اجتماعي ميتواند در متضاد خود ،يعني كاست
تصلب يابد .دراينجا انضماميت ،يعني تفاوت در رتبهي اجتماعي ،در تضاد با انتزاع ،يعني اصل حاكم بر
تيره ،قرار ميگيرد؛ در همان زمان تيرهي انضمامي در متضاد خود يعني كاست انضمامي تصلب مييابد .اما
در مورد آريستوكراسي چنين نيست و طبق اصول حاكم بر قبيله ،وجود پيوند خويشاوندي اجازهي برآمدن
هيچ آريستوكراسيِ تمامعياري را نميدهد .بهواقع احساس برادري در تيرهها چنان ژرف ميپايد كه
آريستوكراسي نميتواند بهوجود آيد .با اينوجود در جامعهاي با آريستوكراسيِ بسطيافته نيز ميتوان شكلي
از برادري را يافت.
 -2aتضاد بين يك انتزاع ،يعني اصل حاكم بر تيره ،و زنجيرهاي از انضماميتها ،يعني غلبه و سلطه،كاست و
تفاوت مفروض در رتبه اجتماعي ،صريحترين ديالكتيكي است كه ماركس در ميان همهي فرمولبنديهاي
دفتر مربوط به مورگان در مورد انتقال از وضعيت ابتدايي به وضعيت متمدن بشريت ،طرح كرده است .گذار از
انتزاعِ تيره همهنگام معارض با كاست انضمامي است؛ بدين ترتيب دو گذار در زماني واحد رخ ميدهد كه يكي
از انتزاع به انضماميت و ديگري از انضماميت به انضماميت بعدي است .البته گذار از تيرههاي انضمامي به
انتزاع تيره پيش از اين گذارها و مقدم بر آنهاست .ابتدا انضماميت غلبه و سلطه به انتزاع تيره اضافه ميشود و
به اصلي از اين انتزاع بدل ميگردد .درعين حال انضماميت تفاوت در رتبهي اجتماعي در تضاد با اصل انتزاعي
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حاكم بر تيره قرارميگيرد .اما آيا تيرهي انضمامي ميتواند از طريق تفاوت در رتبهي اجتماعي بگونهاي
انضمامي در متضاد خود ،يعني كاست انضمامي تصلب يابد؟ در گام بعدي ،كاست خود با آريستوكراسي كه در
نتيجهي انحﻼل جامعهي تيرهاي در گامهاي بعدي شكل ميگيرد متضاد است؛ چرا كه انضماميتها  -يعني
كاست ،برادري ،سازمان قبيلهاي و پيوندهاي خويشاوندي -در تصلبيابي خود متضاد با بسط آريستوكراسي
هستند .بنابراين براي توضيح شكلگيري آريستوكراسي بايد رابطهاي اجتماعي را وارد كرد كه نسبت به اصل
حاكم بر تيره بيروني است :اين كاست يا سلطه يا تفاوت در رتبه اجتماعي نيست كه پيوند خويشاوندي و
برادري را ميگسلد؛ اصل حاكم بر قبيله و تيره در گذاري كه به تمدن )كه جامعهاي آنتاگونيستي است( و
آريستوكراسي دارد در معرض تضادي متفاوت با آنچه تاكنون ترسيم شد ،قرارميگيرد .برابري ،برادري ،تيره،
غلبه و سلطه ،پيوند خويشاوندي ،و تفاوت در رتبهي اجتماعي ،همگي همراه با هم در حالي وجود دارند كه
مالكيت ،انباشتي ناموزون ندارد و بهشكل خصوصي ،مصادره ،توزيع و منتقل نميشود .اما براي رخدادن
نابرابرياي وابسته به مالكيت ،بايد در وهلهي اول افزايشي كمي در ميزان مالكيت اجتماعي صورت گيرد .اين
افزايشِ مقدار اموال همان عامل بيروني است كه مورگان معرفي كرد و آن را در انتقال از همبودي ][societa
به شهرمندي ] [civitasمؤثر دانست.
-2bكاست باستاني تصلب تمايزات دروني قبيله است )ماركس در اينجا فرايند شكلگيري كاست را بررسي
كرد ،درحاليكه در نامه به آننكف و در جلد اول سرمايه نتيجهي نهايي را درنظرميگرفت ،ادامهي متن را ببينيد:
)گزيدهبرداري از مورگان ،يادداشت  .(160آريستوكراسي در هيأت نهايي خود در تضاد با كاست قرار دارد،
همانگونه كه شكليابياش در تقابل است با تصلب آن .از سوي ديگر شكليابي تيره نه خارج از انضماميت
تيره ،بلكه خارج از انتزاع آن است .تصلبيافتن تيره بهعنوان كاست ،ريشهكنكردنِ تيره بهعنوان مجتمعي
صوري نيست ،بلكه تبديلشدن به تيرهاي محروم از احساسِ برابري است .اين مساله در مورد شكلگيري
آريستوكراسي نيز صادق است ،اگرچه در مورد آريستوكراسي پيوند خويشاوندي ،هم در شكل و هم در محتوا
ميگسلد .به هر طريق تفاوت رتبه ]اجتماعي[ اگرچه با احساس برابري سازگار نيست اما با اصل صوري حاكم
بر قبيله منطبق است .بدين معنا برآمدن آريستوكراسيِ انقﻼبيِ غيرادواري ] [non-cyclicalمحسوب
ميشود ،چرا كه در جامعهاي مفروض هنگامي كه آريستوكراسي بهوجود ميآيد هيچ بازگشتي به برابريِ ذاتي و
خون -برادري يا اجتماع در شكل باستاني آن ممكن نيست .گوردون چايلد كه در دورهي باستانشناختيِ
نوسنگي ،سكونتگزيدن در نخستين اجتماعهاي كشاورزي را انقﻼب قلمداد كرد ،لفظ انقﻼب را تنها به معناي
انقﻼب غيرادواري بهكار ميبرد .معناي انقﻼب ادواري و بازگشتپذير )مانند آنچه در ستارهشناسي ميبينيم( را
13

گياباتيستا ويكو بهكار برد؛ اين مفهوم از انقﻼب دوباره از جانب ژان پل سارتر مطرح شد؛ او مفهوم بازگشت
عناصري ابدي در وضعيت بشري را بسط داد ،از آن جمله مفهوم ندرت را مورد توجه قرارداد.
 -3ماركس بدين موضوع اشاره كرد )گزيدهبرداريها ،ص  (33كه مورگان نظام حقوقي قبيلهاي ] Jus
 [gentiliciumرا در خصوص ايروكوييها استخراج كرد و همينكار را در قبال يونانيان و روميها نيز
انجام داد )بخش  2فصل هشتم و يازدهم جامعه باستان اين موضوعات را دربرميگيرد( .نظام حقوقي
قبيلهاي در واقع يك نابهنگامي است؛ چرا كه تنها ميتواند پس از بهپايانرسيدنِ نظام قبيلهاي طرح شود؛
چنانچه در روم باستان نيز ميبينيم كه قانون قبيلهاي تنها زماني تكوين مييابد كه تيره دچار افول ،و
جامعهي سياسي تأسيس شده است .از نقطهنظري ديگر ،اصوﻻ نظام حقوقي قبيلهاي مفهومي متناقض
است  .قومشناس بهعنوان ناظر بيروني ميتواند تدوين يك نظام حقوقي قبيلهاي را وظيفهاي براي خود
بداند؛ اما او به تدوين نظام حقوقي قبيلهاي در يك جامعهي خاص )مانند آنچه روميها براي خود نوشتند(
اقدام نميكند ،بلكه بهطور عام به نظام حقوقي قبيلهاي حاكم بر تيره به مثابه يك انتزاع و جامعهي
قبيلهاي بهعنوان پديدهاي عمومي ميپردازد .اين وظيفهاي بود كه مورگان براي خود تعيين كرد و اينكه
آيا او موفق شد يا نه ،بستگي دارد به رابطهي تصديق مشخص نظام حقوقي قبيلهاي ويژهي او با عاميت
اين نظام .بههر طريق اين بخش از كار مورگان بهنحوي دستگاهمند پيگيري نشد .مورگان خود چنين
تﻼشي را نخست بهنحوي شبه ديالكتيكي نه در مورد تيره ،بلكه درخصوص ضد آن يعني خانواده آغاز كرد،
]نهادي كه[ او بهعنوان اصلي فعال )ماركس ،گزيدهبرداري از مورگان ،ص  (10و نيز نوعي انفعال )اين
مقدمه ،يادداشت  ،16پايان را ببينيد( ميفهميد .اما او نه توانست بين ايندو وجه متضاد هيچ ارتباطي
برقراركند و نه ادراكي را كه تلويحا در آن موجود بود ،بسط دهد .درحالي كه رابطهي تيره به مثابه اصلي
فعال و اصلي منفعل با تيره بهعنوان يك نهاد انضمامي  -هم فعال و هم منفعل  -رابطهاي اساسي در
تحليل انتقال به تمدن است .بعﻼوه در مسالهي انحﻼل تيره نميتوان اين فرايندها و روابط را كنار
گذاشت.
***
ماركس در گزيدهبرداريهايش ،نقاط اختﻼف مورگان با آموزهي تكاملگرايي تكخطي را مشخص كرد و در اين
مورد جانب او را گرفت .ارجاعاتي كه مورگان بهدو خط پيشرفت در دو نيمكرهي شرقي و غربي داشت مورد توجه
ماركس قرارگرفت؛ همچنين هماننديهاي بين ايندو خط تطور .بعﻼوه مورگان مابين جمعيتهايي كه طبق
دستگاه او در مراحل مختلف توسعه بودند ،عامل عاريهگيري و امتزاج را دخيل كرد .ماركس هم اين عوامل را در
مورد بريتانياييهاي باستان )گزيدهبرداريها ،ص  (14مورد توجه قرار داد ] [30و آنها را بهعنوان پديدهاي عام
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درنظرگرفت )گزيدهبرداريها ،ص  [31] .(22مورگان خانوادهي پدرساﻻر عبرانيان و روميها را به مثابه موردي
استثنايي در تكامل جامعه و خانواده لحاظ كرد و بنابراين خارج از تطوري تكخطي دانست .اين ديدگاه مورگان
براي ماركس )گزيدهبرداريها ،ص  (4قابل توجه بود .او چنين ديدگاهي را رد نكرد ،بلكه از طريق پيراستن و
تعديل ،آنرا مناسب با طرح خود ساخت .اما انگلس مفهوم خانوادهي پدرساﻻر به مثابه شكل اصلي و خاستگاه
خانوادهي مدرن را پذيرفت .بهنظر او خانوادهي شرقي از خانوادهي پدرساﻻر باستان )عبراني و رومي( روندي
تكخطي از تكامل را طي كرده است [32] .بههرصورت بايد توجه داشت كه در نهايت آموزهي تكخطي بر تفكر
مورگان و معاصرانش غالب بود و بدين ترتيب تنوعات و تفاوتها به مثابه فرعي بر آن آموزه فهم ميشدند .به اين
معنا رابطهي متقابل ديالكتيكي بين يك خط و خطوط پرشمار ديگري از پيشرفت انساني در آندوره مد نظر قرار
نگرفت.
بنا بر طرح پيشنهادي مورگان خاستگاه اقتدار پدري تكهمسريشدن سرشت خانواده است .اينكه ،افزايش مقدار
اموال و نياز به حفظ و ابقاي آن در خانواده به آنجا راه برد كه انتقال تبار از زن به مرد منتقل شد .بدين ترتيب
مبنايي واقعي براي اين قدرت مردانه وجود داشت) [33] .همانطوركه گايوس ] [Gauisنشان داده بود كه
خانوادهي رومي به پدر قدرتي استثنايي نسبت به پسر داد؛ مورگان خانوادهي رومي را  -مادام كه پدرساﻻرانه است
 استثنا در نظر گرفت( .مورگان همچنين در ارائهي شواهد براي رفتن ژرمنها به سمت خانواده تكهمسر ،نظراتتاسيتوس را مرجع قرارداد )كه البته نظر تاسيتوس در اينجا مشخص نيست(» :محتمل بهنظر ميرسد كه ...
]خانواده[ي ژرمنهاي قديم براي تنها دست و پنجه نرمكردن با مشكﻼت زندگي ،سازمان بسيار ضعيفي بود؛ و ...
در يك خانوار ] [householdاشتراكي ]ماركس ،گزيدهبرداري از مورگان ،ص  ،16اضافه شده به متن :همچون
اسﻼوهاي جنوبي[ از خود محافظت ميكرد كه اين خانوار از خانوادههاي خويشاوند تشكيل شده بود .زماني كه
بردهداري تبديل به يك نهاد شد اين خانوارها ناپديد شدند« [34] .ماركس به اين عبارت افزود» :درواقع خانوادهي
تكهمسر براي آنكه بتواند بهطور مستقل و منزوي از بقيه اجتماع موجوديت داشته باشد ،در همه جا مستلزم
طبقهي مستخدماني خانگي بود كه درواقع همان بردگان بودند« .مورگان بر اين نظر بود كه خانواده نسبت به جامعه
تاثيرگذار و تعيينكننده نيست بلكه اين جامعه است كه براي خانواده موثر و تعينبخش است» :جامعهي ژرمني در
آندوره به اندازهي كافي براي ظهور نوع واﻻتر خانوادهي تكهمسر پيشرفت نكرده بود« .اين موضع بايد در عطف
به رابطهي بين خانواده با نظام خويشاوندي درنظرگرفته شود )ماركس ،گزيدهبرداري از مورگان ،ص [35] .(10
پدرساﻻري خانوادههاي يوناني ،رومي و عبراني و از طرفي ديگر وابستگي اين جوامع به خدمات مربوط به كشاورزي
)و چوپاني( ،بردگي و در مورد روم بهطور بالقوه به ِسرفداري ،نشان ميدهد كه شكل پدرساﻻرانهي خانواده در
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تجربهي بشريت استثناء بود؛ اين استثناء بهطور كلي شامل توسعهي تمدن غربي ،در تخالفش با تمدن شرقي نيز
ميشود .تمدن در غرب در پيوند با عروج خانوادهي پدرساﻻر  -البته نه تماما و نه منحصرا در پيوند با آن  -و
تكهمسر پديد آمد؛ بدين ترتيب ميتوان گفت تمدن خود ،توسعهاي غيرعادي است .اين خط فكري را فوريه شكل
داد و ريشه در نظرات گايوس دارد؛ ماركس بعدا آن را كشف كرد )گزيدهبرداري از مورگان ،ص » :(16فوريه
دورهي تمدني را با تكهمسري و مالكيت خصوصي بر زمين مشخص ساخت .خانوادهي مدرن نه تنها اصل
بردهداري بلكه سرفداري را نيز دربرميگيرد ،چرا كه از آغاز وابسته به خدماتي است كه براي كشاورزي ضرورت
دارند .اين خانواده به صورتي مينياتوري همهي آن تضادهايي را درون خود حمل ميكند كه بعدا بهطور وسيعي در
جامعه و دولت گسترش يافتند« .انگلس بعداَ در يادداشتي در پايان منشاء خانواده ،نظري در مورد فوريه ميدهد
] [36كه بقاياي تفكر ماركس در مورد توسعهي خانوادهي باستان در آن ديده ميشود[37] .
خانوادهي عصر كﻼسيك ،مينياتور جامعه است ،اما هرجا شكل تكهمسري بهخود ميگيرد بر نهادهاي اجتماعياي
متكي است كه نسبت به گروه شخصيِ خويشاوندي ،بيروني هستند :بردگان ،خدمتكارهاي خانگي )در دربارهاي
بزرگ ،مﻼزمان و ارباب رجوعها( ،بعدا سرفها و  ....بنابراين تضادهايي كه خانواده در شكل مينياتوري متضمن
آنهاست ،درون خود خانواده ايجاد نشدهاند بلكه پس از ايجاد ،توسط جامعه به خانواده وارد شدهاند .اين شكل از
خانواده بخشي از جامعهاي است كه يا درحال پيشروي به سمت تمدن است يا متمدن محسوب ميشود .در اينجا
روابط بين خانواده و جامعه يا روابط درون خانواده ،خانواده بهعنوان مينياتوري از جامعه ،از اساس با روابطي كه براي
مثال در خانواده و جامعهي سنتيهاوايي وجود دارد ،متفاوت است .مورگان نوشت» :احتماﻻ خانوادهي واقعي در ميان
هاواييها نميتواند بههمان اندازهي گروه مبتني بر ازدواج گسترده باشد .ضرورت ،زيرشاخههاي آن گروه را ناگزير
خواهد كرد كه به گروههاي كوچكتري تبديل شوند تا امرار معاش و حفاظت متقابل ممكن شود؛ اما هر خانوادهي
كوچكتر مينياتوري از گروه خواهد بود« [38] .مورگان منظور خود را مشخص نميكند كه آيا خانواده ،مينياتوري از
آن گروه ازدواجيِ بزرگتر خواهد بود يا مينياتور گروه كوچكتري است كه درون آن گروه بزرگ ،براي امرار معاش
و محافظت شكل ميگيرد .بافتار متن ،ما را به برداشت دوم رهنمون ميشود دال بر اينكه خانوادهي كوچكتر،
مينياتوري از گروه كوچكتر در هاوايي است .ماركس عبارت مورگان را بدون اضافهكردن هيچ اظهار نظري نوشت
)گزيدهبرداريها ،ص  .(8مساله در اينجا اين است كه واژهي »مينياتور« در صفحهي  16گزيدهبرداريهاي
ماركس به تفاوت كلي خانواده و جامعه اشاره دارد ،و بدين ترتيب استفاده از همان واژه در ارجاع به هاواييها براي
برخي گمراهكننده بوده است .خانواده در جامعهي رومي] ،به معنايي كه در مورد هاواييها به كار ميرود[ مينياتوري
از هيچ نهاد اجتماعي بزرگتري نبود؛ بلكه تضادهاي درون خانواده ،مينياتوري از تضادهاي بيرون از آن بودند و اين
در مورد جامعهي متمدنِ مدرن هم صدق ميكند ،البته در جامعهي مدرن بايد روابط مشخصِ تغييريافتهاي را نيز
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اضافه كرد .درهر صورت ،روابطي كه هم خانوادهي رومي و هم خانوادهي جامعهي متمدن با زمينهي اجتماعي
خودشان برقرار ميكنند بهكلي با روابط خانوادهي سنتيِ هاوايي با گروه اجتماعي اوليهيِ دربرگيرندهي خود ،متفاوت
است.
دولت و جامعهي متمدن
در اين بخش از متن مسالهي پيدايش و پايگيريِ دولت مطرح شده است :دولت نهادي از جامعه است ،بنابراين نه
ورا اجتماعي ] [extrasocialو نه فرا اجتماعي است .دولت نهادي از جامعهاي است كه دچار تضاد و تقسيم
دروني شده ،بنابراين نهادي عام و جهاني در جامعهي بشري نيست ،چرا كه برخي جوامع ،ابتدايي و بيشتر همگناند.
دولت نمي بايست به لحاظ نوعشناسي به دولت رومي ،دولت سرمايهداري مدرن و غيره تقسيم شود؛ زيرا مسئله در
اينجا بر سر مقولهاي ] [categoryنهادي و كلي متعلق به يك نوع جامعه است .ماركس مسالهي دولت در رابطه
با جامعه را ،در يادداشتهاي خود بر متون ماين مورد بررسي قرارداد .آنچه در يادداشتهاي مربوط به گزيدهبرداري
از مورگان مورد توجه قرار ميگيرد مسالهي دولت در ارتباط با انتقال از بربريت به تمدن است كه در ادامه به طرح
آن ميپردازيم:
مورگان انتقال جامعهي يونان از سازمان تيرهاي به سازمان مدني )سياسي( را به دورهاي بين اولين المپياد )776
ق.م( و زمان كليستنز ) 508ق.م( نسبت داد [39] .ماركس )گزيدهبرداريها ،ص  (67براي اين عبارت اينگونه
توضيح نوشت» :او بايد گفته باشد كه واژهي »سياسي« ] [politicalمعنايي ارسطويي دارد = شهر ،و حيوان
سياسي= شهروند است« .در نظر ارسطو انسان بهواسطهي سرشتش ،physei ،حيواني سياسي ،يعني مخلوق شهر
] [polisاست [40] .ماركس در مقدمهي گروندريسه در مورد اين تعريف ارسطو اظهارنظر كرد» :انسان در
دقيقترين معنا حيواني سياسي ] [zoon politikonاست ،يعني نه تنها حيواني اجتماعي است بلكه فقط در
جامعه است كه امكان تفرد را دارد« [41] .او به اين مساله در سرمايه بازگشت ...» :اگر انسان در سرشت خود
آنگونه كه ارسطو ميانديشد حيوان سياسي نيست بههرحال حيواني اجتماعي است« .اما در بازگشتي مجدد به اين
موضوع نوشت» :تعريف ارسطو واقعا انساني با سرشت شهروند يك شهر را توصيف ميكند ،اين تعريف همانقدر
مشخصهاي براي عصر كﻼسيك است كه تعريف فرانكلين از انسان بهعنوان حيوان ابزارساز ،عصر يانكيها
] [Yankeedomرا به ذهن ميآورد« [42] .تعريف ارسطو از انسان ،متعاقب بحث او از زندگي اجتماعي در
خانواده ،روستا و مجموع روستاهاست كه مطرح ميشود و نتيجتا به بحث دولت -شهر ميرسد؛ در ادامه و در پيوند
با اين تعريف ،يونان و فرمهاي دولتيِ بربريت مقايسه ميشوند [43] .اين كه انسان ،در ادراك ارسطو ،همه جا در
شهرها زندگي نميكند واضح است .بنابراين ،زندگي سياسي يعني زندگي در شهر و دولتشهر كه ارسطو آن را
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وابسته به سرشت بشر ميداند ،منظري از سرشت واقعي او نيست ،چرا كه تنها به بخش كوچكي از كل بشريت
مربوط بوده و هنوز هم مربوط است؛ اين نوع زندگي ،بالقوگياي در انسان ،هدف نهايي او و بهترين سرشت يا
هدف غايي او است كه بيشترين انقطاع را از زندگي حيوانات و بربرها ايجاد ميكند .بنا بر نظر ارسطو اين نوع
زندگي متعلق به سرشتي از انسان است كه هنوز بربرها ،آنگونه كه او تشخيص ميدهد ،بدان دست نيافتهاند؛ اما
بههرحال همهي انسانها آرزوي آن را دارند .ماركس بين انسان اجتماعي به مثابه حيواني اجتماعي بهطور عام و
حيواني سياسي بهطور خاص تفاوت ميگذارد ،و خاطرنشان ميكند كه زندگي در پوليس يا در جامعهي مدني در آن
دوره ،مشخصهي انسانها در جامعهاي انضمامي بود.
ايدهي ماركس در  1858-1857صورتبندياي انتزاعيتر داشت .در اين صورتبندي ،عاميت جامعهپذيري
متضاد با تفرد درنظرگرفته ميشد و تنها در جامعه اين امكان وجود داشت كه جامعهپذيري گذاري ديالكتيكي به
متضاد خود ]يعني تفرد[ داشته باشد .خود جامعه كه در اين گذار خود را متحقق ميكند ،بدون انضماميت خاصي
باقي ماند .در صورتبندي اين ايده در سرمايه شرايط ]زندگي[ انسان در جامعه ،بهنحوي ديالكتيكي راهي از
انتزاعش به انضماميت در جوامعِ خاص ميگشايد؛ در كتاب سرمايه بحث در مورد يونان باستان در يك مورد و
آمريكاي قرن هجدهم در موردي ديگر در همين رابطه انجام ميشود .البته اين روند با حركت از يك خاصبودگي
به خاصبودگيِ ديگر شكل نميگيرد ،بلكه در هركدام بر انضماميتهايي جداگانه ،بدون ارتباط تاريخي ،تكيه دارد.
بنابراين در متن ،تعيني تاريخي از يك انضماميت به انضماميت ديگر وجود ندارد؛ بلكه ،انسان در رابطهاي دوگانه
مدنظر است :از سويي انسان با انسان در جامعهاي خاص و انضمامي ،و از سوي ديگر انسان با طبيعت به وساطت
ابزار؛ طرح اين معضل ،از سويي دال بر انتقال از رابطهاي انضمامي به رابطهاي انتزاعي است و از سوي ديگر بر
انتقال از وضعيتي بالفعل به وضعيتي بالقوه در انسان .از اينطريق در تعريف سرشت انسان گذار از وساطت روابط
اجتماعي به وساطت ابزار كار وضع ميشود .هر يك از معيارها همهنگام تعيني خاص و انضمامي است و در عطف
به تماميت نوع بشر يك انتزاع است .آنچه در اين ميان منتفي ميشود از يكسو تعريف كلگرايانه و بهلحاظ
گشتالتي انتزاعيِ بشر و سرشت انساني است و از سوي ديگر تعريف دكارتي انسان ،همچون تعريف جان يا روح.
بنابراين دو جامعه دركنار هم گذاشته ميشوند ،اما نه بهعنوان متضادهايي آشتي ناپذير .ايندو جامعه بهطور همزمان
مثالهايي از دو تعريف انسان در ماركس هستند و در واقع بهعنوان نمودهايي انضمامي نشان ميدهند انسان چگونه
انسان ميشود :از طريق زندگي در جامعه از سويي و استفاده از ابزارها از سوي ديگر .تز ششم ماركس در فوئرباخ
انسان را بهعنوان مجموعهي بهمپيوستهاي ازروابط اجتماعي تعريف ميكند؛ فرديت منزوي و جداافتاده يك انتزاع
است ]) [44ما اين مساله را در ادامه بحث خواهيم كرد ،در ارجاع به گزيدهبرداريهاي ماركس از ماين( .مقدمهي
گروندريسه اين ايده را بسط ميدهد درحاليكه پيش از آن در »نقد مكتب تاريخي حق« ) (1842و در »نقد
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فلسفهي حق هگل« ) (1843بدان اشارههايي شده بود .در چارچوب سرمايه اين ايدهي انسانِ اجتماعي بهطور
انضمامي و بهعنوان پراكسيس جوامع خاص طرح ميشود .در دستنوشتههاي اقتصادي -فلسفي ) (1844نيز
ماركس به طرح مسالهي ميانجيگري ابزارها در رشد انسان ميپردازد :انسان از طريق كار بر جهان عيني بهخود
همچون موجود نوعي ] [Gattungswesenمعطوف ميشود؛ و زندگي نوعياش ،عبارت از همين است[45] .
اين ايده در ايدئولوژي آلماني ] ،[46مانيفست كمونيست ،گروندريسه و سرمايه ] [47انضماميتر مورد بحث قرار
ميگيرد .بدين ترتيب رابطهي انسان در جامعه و رابطهي انسان با طبيعت نخستين وجوه وجودي برخوردار از كنش
متقابل براي نظريهاي يگانه و يكپارچه در باب انساناند كه در تخالف و نقطهي مقابل نظريهاي است انتزاعي
دربارهي وضعيت بشري ،جوهر يا سرشت انسان .درواقع در نگاه ماركس انسان ،انسان ميشود ،نه تنها در جامعه
بلكه در يك جامعهي انضمامي و نه تنها از طريق ميانجيگري ابزار ،بلكه از طريق كار عملي معين با اين ابزار،
روي طبيعت .البته اين نظريهي ماركس ،مؤلفهي ديالكتيكيِ دومي دارد كه متضاد با مؤلفهي اول است و
بيانكنندهي انساني است كه الف( از طبيعت بهواسطهي ابزارش و ب( در جامعه ،طي فرايندهاي تاريخي بيگانه شده
است .دومين مؤلفه در دستنوشتههاي اقتصادي فلسفي بياني انتزاعي داشت و در مجموعهي متون بعدي بهصورتي
انضماميتر مورد بحث قرار گرفت؛ باﻻخره موضع دفاتر  ،1882-1880طرح مقابلهي مشخص بين وضعيت
انسان ابتدايي در جوامع خاص با زندگي انسان در جوامع تقسيمشده ،صنعتي و شهري را ممكن ساخت.
ماركس در شرح وضعيت سياسي جامعهي يونان ،روابط بين انتزاع و انضماميت را مطرح كرد و بدين ترتيب در تقابل
با صورتبندي انتزاعي مورگان قرار گرفت .بعﻼوه ماركس در صورتبندي خود از اين روابط ،تضادهاي وجههاي
عيني و ذهني را نيز لحاظ كرد؛ درحالي كه مورگان صرفا انتزاع را در عينيتي كه داشت مفروض گرفت.
مورگان ،با ارجاع به گذار جامعهي يوناني از سازمان قبيلهاي به سازمان سياسي ،تزئوس ] [Theseusرا نه تنها
بهعنوان فرد بلكه به مثابه نمايندهي دورهاي يا مجموعهاي از رخدادها درنظرگرفت [48] ،حال آنكه ماركس نام او
را صرفا براي متمايزكردن دورهها )و كاربردهايي مانند آن( بهكار برد .ماركس درباره توصيف مورگان از تزئوس
همچون حاكمي متمايل به مردم در آن دوران ،نوشت:
»اظهار پلوتارك كه »فقرا و فرودستان بيدرنگ از فراخوانيهاي تزئوس پيروي ميكنند« و قضاوت ارسطو كه
تزئوس»گرايش به مردم داشت« ،برخﻼف نظر مورگان بر اين مساله دﻻلت دارد كه رؤساي تيرهها بهدليل
برخورداري از ثروت و مانند آن ،از پيش با تودهي مردمِ تيرهها به تضاد در منافع ميرسيدند ،و اين امر در پيوند با
مالكيت خصوصي بر خانهها ،زمينها ،گلهها و نيز خانوادهي تكهمسر گريزناپذير بود.
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ماركس به مسالهي انشعابي كه پيشتر در فرايند انحﻼل و گذار در جامعهي قبيلهاي يونان روي داده بود ،با اين
فرض مورگاني بازگشت كه وحدت نظام اجتماعي كهن به دليل تغيير موقعيت موضعي ديگر قابل دفاع نبود ]:[49
»گذشته از موقعيت موضعي ،تفاوت مالكيت در يك تيره واحد ،وحدت منافع اعضاي آن را به تضاد ميان آنها كشاند.
بعﻼوه در كنار زمين و چهارپا ،سرمايهي پولي نيز با گسترش بردهداري از اهميت تعيينكنندهاي برخوردار شد«
)ماركس ،گزيدهبرداريها ،ص  .(79مورگان ،در بخش اولِ كار خود ،مالكيت و انباشت آن را به موازات سرزمين،
بهعنوان معيار گذار از همبودي به شهرمندي ،يا سازمان سياسي ،درنظرگرفت ][50؛ اما صرفا در وجه عينياش،
بيآنكه به درونيشدن اين رويدادها ،به مثابه منفعت ،اشتراك منافع و كشاكش منافع مجتمعها بهدليل توزيع
نابرابر مالكيت توجه كافي مبذول دارد .ماركس يادآور شد كه در تحليل مورگان از انحﻼل تيرهها و شكلگيري
جامعهي سياسي ،معيار مالكيت كنار گذاشته شده بود .بعﻼوه مورگان ارتباط تنگاتنگ وجههاي ابژكتيو و سوبژكتيو را
در مقام منافع اجتماعي ناديده گرفت ،هرچند ارتباط اين وجوه ،بيشك بهطور مكنون و تلويحي ،عناصرِ كلِ تحليل
او هستند.
ماركس در جايي ديگر تفاوت در ميزان مالكيت و توزيع نابرابر آن را در شكل زمين ،گله و همچنين سرمايه در
شكلِ پوليِ آن )كه همراه با توسعهي بردهداري باب شده بود( مشخص كرد .بنابراين منفعت در ميان مجتمعهاي
انساني به شيوههاي گوناگوني بهصورت سرمايه )در شكل پول يا چهارپا( دروني ميشود ،زيرا با سهولت بيشتري
نسبت به زمين ،قابل واگذاري است .ضمنا بايد توجه داشت كه زمين خود با كار بردگان بر روي آن ،بهكمك
چهارپايان ،ابزارآﻻت ،اختراعات مكانيكي و غيره بهبود مييابد و ارزش بيشتري پيدا ميكند .اين شيوههاي كار و
پرورش ]زمين[ ـ همانطور كه ماركس در يادداشتي بر دكارت يادآور شد ـ تاريخا ابتدا بهطور ارگانيك و سپس
مكانيكي به پيش ميروند [51] .بردگان ،در هستي خود بهعنوان اموال ،ابزار توزيع نابرابر مالكيت و در هستي خود
بهعنوان انسان ،منفعتي متضاد در جامعه عليه مالكيت دارند .رابطهي ارباب -برده ،توزيع نابرابر مالكيت ،مالكيت
فردي بر اموال خواه زمين ،چهارپا ،يا بردگان  -گردش سرمايه در شكل پول و تضاد منافع در جامعه ،همه و همه،
در دورهي انحﻼل تيرهها ظهور ميكنند و در گذار تيره به جامعهي سياسي استقرار مييابند .همجواريِ صرفاَ زمانيِ
اين موارد و سهم آنها در فرايند گذار نهايتاً به شكلگيري فرم بعدي زندگي اجتماعي همراه با غلبهي مالكيت
خصوصي بر اموال ،شكلگيري طبقات اجتماعيِ متضاد و نيز انحصار قدرت سياسي به دست يكي از اين طبقات كه
بيشترين ميزانِ مالكيت را دارد ،ميانجامد؛ اين ،همهنگام فرايند شكلگيري نهادهاي اجتماعيِ مالكيت ،طبقات
شاخص و دولت است .ماركس درونيشدن اين قالبهاي اجتماعي در گروههايي از افراد را – كه تحت عنوان منافع
جمعي ميشناسيم  -به مثابه تبديل وحدت منافع به جمعهاي متقابﻼ آنتاگونيستي در جامعه تلقي ميكند.
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حوزهي مذهب ،مقر كﻼسيك توسعهي ديالكتيك در مكاتب پساهگليِ راست و چپ بود كه در آن برونو باوئر،
لودويگ فوئرباخ و ديگراني چون كيركهگارد ،نقش خود را ايفا كردند .ماركس و انگلس با استفاده از ادراكات اين
حوزه ،كارِ عظيم خود در خانوادهي مقدس و ايدئولوژي آلماني را به انجام رساندند .در همين رابطه ماركس در فصل
مربوط به بتوارگي كاﻻ در جلد اول سرمايه نيز بحثي ديالكتيكي داشت .در فصول پاياني جلد سوم نيز انگلس
مطالبي از ماركس در مورد موضوع شئوارگي ] [Verdinglichungآورد كه بسطي از ايدههاي قبلي در همين
زمينه بود .بدين ترتيب حوزهي مذهب مورد نقد ديالكتيكي قرارگرفت ،نه به دليل فرصتي كه براي نمايش تردستي
و سخنوري فراهم ميآورد كه در آن روح به ماده بازتبديل ميشد؛ بلكه دليل آن بيشتر صورتبندي رازآميز
مذهب بود كه موجب ميشد ارتباط بين انسانها با ارتباط بين چيزها جايگزين شود و منفعت مادي جايش را به
بازنمايي آسمانيِ خود ،يا نوعي انتزاع دهد .منفعت ،رابطهي متقابل وجوه عيني و ذهني انسان در يك رابطهي
اجتماعي خاص است ،اما در بازنمايي مذهبي بهعنوان وجودي ذاتي ] ،[hypostasisيعني شكل اثيريِ آن
منفعت ،بيروني ميشود .هم در دستنوشتههاي اقتصادي -فلسفي و هم در سرمايه رابطهي عينيت -ذهنيت انسان
براي غلبه بر صورتبندي يك طرفهاي نشان داده ميشود كه از سويي نوعي وجود -بخشي و از سوي ديگر
تصلب آن است .اين نقد را ماركس در آثار آغازين در سطحي انتزاعي دربارهي جهان انساني بهطور اعم مطرح كرد
و در آثار متأخر خود عليه وضعيت مشخص بشر در جامعهي غربي بهكار گرفت .انضماميت بخشيِ ماركس در اين
زمينه در بخشهاي نسبتاً اندكي از يادداشتبرداري از مورگان ،فينفسه در مورد مذهب در جامعهي ابتدايي ادامه
يافت؛ اين كار بيشتر در گزيدهبرداري از لوبوك بود كه به انجام رسيد .او عنصر مذهب را در دستنوشتههاي مربوط
به مورگان در پيوند با همكاري واقعي و مالكيت اشتراكي واقعي مطرح كرد و نشان داد كه هر اندازه امر اجتماع و
مشاركت [commonalty] قبيلهاي رو به سمت ناپديدشدن داشته باشد اهميت آداب مذهبيِ تيره بيشتر
ميشود؛ مادام كه تيره اساساً بتواند به حياتش ادامه دهد) .گزيدهبرداري از مورگان ،ص .(71
ميتوان از وجهي صوري به انديشهورزي ماركس در حوزهي قومشناسي ،ارتباط او با انسانشناسيِ تجربي و فلسفي
و جنبه عمليِ فعاليت سياسي نزديك شد .دستگاه مطالعات او متشكل از انتخابهايي است كه از كتابها و
موضوعات ،روش گزيدهبرداري ،يادداشتها و اظهارنظرها بهعمل آمده است و اينها بههمان اندازه كه ناظر بر
محتوايند ،بر شكل نيز ناظرند .بهكارگيري اسلوب صرفا صوري در مورد دفاتر ،دربرگيرنده بررسي ميزان نسبي فضا
و جزئيات اختصاصيافته به يك موضوعِ مفروض ،تواليِ موضوعات ،و ميزان تطابق اين موضوعات با موضوعات
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كتاب مورد مطالعه است .رويكرد تماما بيروني و صوري نسبت به محتواي تفكر ماركس در اين گزيدهبرداريها ،با
تاكيدات و يادداشتها و نشانهگذاريهاي حاشيهاي او سر و كار دارد) .اين رويكرد از منظري عيني ،دنبالهي تفكرات
ماركس را بررسي ميكند .بررسي روابط دروني اين متون با نوشتههاي قبليش و موضوعات مرتبط با آنها وجوه
عيني و ذهني را باهم دربرميگيرد( .سازوكار صوري و فني مورد استفاده در دفاتر قومشناختي 1882-1880

بهطور همزمان مشابه و متفاوت از آن سازوكاري است كه او در نقد فلسفهي حق هگل و دستنوشتههاي اقتصادي
فلسفي بهكار برد .تكنيك در دفاتر قومشناختي معطوف به ژرفا ] [intensiveو در دو اثر ديگر معطوف به گستره
] [extensiveبود .اما اين آثار خصلتنماهاي مشتركي نيز از لحاظ محتوا داشتند؛ همچنين اگر نقد او بر پرودون
در فقر فلسفه را درنظربگيريم مشخص ميشود كه او در روش خود تﻼش ميكرد از طريق نقدهاي فردي و افراد،
نقدي اجتماعي برسازد و از طريق نقد اجتماعي به نقد افراد و متون فردي ميرسيد؛ در دفاتر اخير اين شيوهي
ماركس به كاملترين شكل و با مثال در گزيدهبرداري از ماين پياده شده است .باز در ارتباط با محتوا ،مسالهي
منافع اجتماعي رستهها يا طبقات ،همچون طبقهي زميندار در نقد فلسفهي حق هگل درنظرگرفته شده بود و همين
مساله در نوشتههاي آخر زندگي او باز مورد بررسي قرارگرفت .موضع ماركس در مورد مكتب تاريخي حق ،موضوعي
بود كه هم در آثار اوليه و هم در آثار نهايي دنبال ميشد؛ همين وضعيت در مورد موضع او نسبت به فلسفهي
تاريخي و اجتماعي يونان صادق است .در وجه صوري ،مطالعات اوليهي ماركس يكسره روشي تاريخي ،منطقي و
زبانشناختي داشت كه بيشتر متمركز بر هگل بود .او همان روش را بهطور گسترده در آخرين مطالعاتش در مورد
وجوه عيني و ذهني انسان در تقابل با منافع اجتماعي جمعها بهكار گرفت .اين تقابل ديالكتيكي در دورهي انحﻼل
تيرههاي باستاني نشان داده شد.
ما با شروع از وجه صوري بهسوي محتواي آثار ماركس خواهيم رفت ،طيكردن روندي معكوس به حدس و قياسي
محض ميانجامد ،چرا كه آنچه در اختيار داريم هيچ رابطهي معين دروني تعيينكنندهاي با محتوا ندارد ،بلكه فقط
مربوط به آثار ديگران است .فرم بهعنوان شاخصي براي ميزان اهميت و ارزش نسبي مطالب مختلفي كه از آنها
گزيدهبرداري شده و حاشيهنويسيهاي گهگاه ماركس بر آنها ،مفيد است .ما پيش از اين نسبتي كه كارِ ماركس با -
و مبتني بر  -مطالب مورگان دارد را بررسي كرديم .در ادامه بهطور جداگانه نسبت كار انگلس با ماركس و مورگان
نيز بررسي خواهد شد .بررسي اين نسبتهاي متقابل چارچوب ارجاع محتملي را براي درك ماركس بهدست ميدهد
و امكان نگاه بهكار انگلس از مختصاتي ديگر را نيز فراهم ميكند .در دنبالكردن تواليِ يادداشتها و
گزيدهبرداريهاي ماركس ،ديالكتيكي تماماً عيني و بيروني بهكار گرفته ميشود .چنين استفادهاي از ديالكتيك
كامﻼ رضايتبخش نيست ،چراكه به كشف و فهم موضوع نمي پردازد ،بلكه تنها آنچه را از قبل طرح شده است
ارزيابي ميكند و ميسنجد ،و اين همان نخستين مرحله در ديالكتيك و مرحلهي منفي آن است.
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ماركس گزيدهبرداري از مورگان را بهطور نظاموار با تأكيدگذاريهاي مكرر و يادداشتهاي حاشيهاي بازبيني كرد؛
با اينوجود در مقايسه با يادداشتهاي گزيده از ماين در اين گزيدهبرداريها درج اندكي نسبت به متن وجود دارد.
كليت ساختار بخشها و فصلهاي مورگان با دقت در گزيدهبرداري وارد شدند ،اما فقط تعدادي از صفحات ارجاع
بازنويسي شدند .اين تكنيك در رابطه با ماين تغيير كرد و آنجا به نسبت ،درجهاي زيادي در متن انجام شد و
ساختار فصلها و نطقها كمتر مورد توجه قرار گرفت و مدام از صفحات ارجاع يادداشتبرداري شد .آموزه و مواضع
ماركس در يادداشتهايش از فير و و لوبوك بهمراتب كمتر از يادداشتهاي مربوط به ماين ابراز شد ،نمود مواضعش
در اين يادداشتها چه خارج از متن و چه از طريق درج داخل متن اندك بود؛ يادداشتهاي مربوط به آثار فير و
لوبوك بيشتر بهمنظور بسط و گسترش مواضعي انجام شدند كه در يادداشتهاي مربوط به مورگان و ماين
ميبينيم.
حاشيهنويسيهاي ماركس در گزيدهبرداري از مورگان
در يادداشتبرداري از مورگان متوني كه زيرشان خط كشيده ميشود و بدينطريق متمايز ميگردند ،فضاي گفتماني
و استدﻻلي كامﻼ جداگانهاي هستند .رويكرد همانندي را نيز ميتوان درباره قالبهاي ديگر بهكار گرفت :عبارات
تاكيدشده ،طول نسبي گفتاوردها و  ...است كه اين موارد را اينجا بررسي نميكنيم .ماركس از طريق حاشيهنگاري،
حدود  130قطعه از گزيدهبرداريها و يادداشتهايش بر مورگان را برجسته كرد كه از آن ميان 25 ،متن مربوط به
اظهارنظرهاي خود اوست )شماره جمع كل ،سرراست شده است به اين دليل كه برخي از حاشيهنويسيها هم
درجهاي خود او و هم مطالبي ديگر را دربرميگيرد( .برخي از اين قطعات از سوي انگلس شهره و شناخته شدهاند.
برجستهسازي اين بخشها به دﻻيل متعددي صورت گرفته است :نخست دستهاي از متون هستند كه ماركس به
دليل اهميت استثنائيشان متمايز ميكند؛ سپس آن قطعاتي را داريم كه براي تاكيد بر نكتهي خاصي )بر ضد آشيل
لوريا ،باكوفن ،و غيره( بهكار ميروند .اگر اين متون بهدقت از نظر محتوا ،بافتار و تواليشان بررسي شوند ،ميتوانند
بصيرتي نسبت به ماهيت و شكلِ آنچه ماركس از مطالعاتش در اين زمينهي اساسي مد نظر داشت ،ايجاد كنند .اما
اين بررسي را بايد به آينده موكول كرد تا ديگران در آن مشاركت جويند .ما اينجا خود را منحصرا به كار بازنماييِ
شواهد و طرح كلي مساله محدود خواهيم كرد .سياههاي از اين متون كه برجسته شده ،در ادامه ميآيد:
جدول  :2حاشيهنگاريهاي كنار متن
حواشي خود ماركس

گزيدهبرداري از مورگان
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در صفحات نخست گزيدهبرداريها تعداد حاشيهنويسيها كم است اما بهتدريج تفصيل و تعداد بيشتري مييابند .در
اين ميان  2٨حاشيهنويسي بر متون مربوط به دولت در دورهي توحش و بربريت ،سازمانيافتن ،قانونگذاري و
اصﻼحاتش نگاشته شده است؛ كه  6تاي آنها در ارتباط با دموكراسي اوليه ،اتفاقنظر در شورا و نقش زنان در دولت
اوليه است )مورگان بيشتر از نيمي از كتاب خود را به موضوع دولت اختصاص داد( 27 .حاشيهنويسي نيز بر
قطعاتي در ارجاع به مالكيت ،مسكن و تصرف زمين بهصورت اشتراكي در اين دورهها ،انجام شده است .مالكيت در
اشكالي جز مالكيت يا تصاحب اشتراكي ،موضوعي است كه از نظر تعداد ،در رتبهي سوم قرار ميگيرد و  19قطعه با
اين موضوع از طريق حاشيهنويسي برجسته شده است .اين متون به انباشت مالكيت در مراحل بعدي بربريت،
مسالهي وراثت و مالكيت فردي در گذار به تمدن و نيز موضوع قمار ارجاع دارند 10 .قطعهي ديگر از ميان
27

حاشيهنويسيها ،به خانوادهي اوليه ،مغلطهي هتاريسم ] – hetarismمالكيت اشتراكي بر زنان[ و بيقاعدگيِ
نخستين مربوط است؛ نُه قطعه نيز به خروج مردم از موقعيتهاي قبلي خود بهدليل شكلگيري قبيله )(tribeهاي
جديد و غيره ،فشار جمعيتي ،غذا ،و ساير كمبودها ميپرازد 6 .متن در ارجاع به فرمهاي مختلف كشت و زرع و
توسعهي آن وجود دارد؛  4قطعه به تكنولوژي ابتدايي ارجاع دارد )نخ ،سفال ،تقويم و فلزات( ،بعﻼوه تفسير متفاوت
ماركس نسبت به مورگان در مورد استفاده از آتش نيز در ميان اين قطعات مربوط به تكنولوژي بهچشم ميخورد
)گزيدهبرداري از مورگان ،ص .(21
ماركس  ٣درج در ارجاع به مزارع اشتراكي دهقاني روسيه و اسﻼو جنوبي انجام داد؛  7قطعه ،اظهارنظرهاي او
درمورد سازماندهي و اصﻼحات دولت باستاني را دربرميگيرند .بعﻼوه  3قطعه نيز به اضافاتي مربوط ميشوند كه او
در جهت ارائهي دادههاي بيشتر تاريخي انجام داد :سنجشها و ارزشگذاريهاي باستان ،گاهشناسي اسطورهاي-
تاريخي و تاريخي ـ رومي و جمعيت آتيكا .ماركس در حاشيهنويسيهاي خود ارجاعي به لوريا ) (Loriaدارد
)گزيدهبرداري از مورگان ،ص  (26كه طي آن عليه روانشناسيگرايي موضع ميگيرد؛ ارجاعي به باكوفن هم دارد
)گزيدهبرداري از مورگان ،ص  (96كه در آن به محدوديت فرهنگي مشاهدهگران اروپايي حمله ميكند؛ او نقد خود
به اين محدوديتها را در دستنوشتههاي مربوط به فير و لوبوك از سر ميگيرد.
آنتيتز مالكيت اشتراكي در جامعهي باستان را ميتوان انحﻼل تيرههاي اوليه و مالكيت حاكم بر آنها ،شكلگيري
طبقات اجتماعي متنازع ،انباشت مالكيت از طريق اختراعات و اكتشافات )و از طريق بهكاربردن آنها در كار
اجتماعي( ،تصاحب امﻼك توسط افراد خصوصي )كه بهموجب آن حوزهي خصوصي و عمومي جدا ميشوند و كل
اجتماع از هر دو حوزه جدا ميگردد( و نهايتا توزيع نابرابر اموال در جامعه در خﻼل اين تصاحب دانست .همراه با
جدايي حوزههاي خصوصي و عمومي و توزيع نابرابر اموال در حوزهي خصوصي ،توزيع نابرابر قدرت در حوزهي
عمومي شكل ميگيرد .اين روندهاي تكاملي ،حتي درون يك جامعه نيز احتماﻻ بيشتر از يكبار رخ ميدهند و
تداول مييابند ،درست همانطور كه اسكان در سرزميني مفروض ميتواند بيش از يكبار رخ دهد .مورگان به
مقولهي سرزمين قبل از شكلگيري جامعهي سياسي يا دولت توجه كافي نكرد؛ ما به اين موضوع در ادامه
بازخواهيم گشت )يادداشت  102اين مقدمه را ببينيد و بخش  ،6در مورد اجتماع ،جمعگرايي و فردگرايي در ادامه(.
تاكيد ماركس بر نهادهاي جمعي جوامع دهقاني مدرن روسي و اسﻼو جنوبي دوباره در خﻼل مطالعاتش بر فير و
ماين درمورد جوامع شرقي از سر گرفته شد .اين موضوعات در يادداشتهاي دستنويس مربوط به ماين واضحتر بيان

28

ميشوند؛ همچنين در مقدمهي گروندريسه ،سرمايه ،مكاتبات با زاسوليچ و مقدمهي  1882ترجمهي روسي
مانيفست كمونيست شاهد طرح اين موضوعات هستيم.
مورگان از طريق سنجهي جهانشمول برابري و آزادي ،ميزان پيشرفت خانواده و تاثير مخرب انباشت مالكيت را
قضاوت كرد .البته او اين سنجه را نه در فعليتش ،بلكه بهعنوان بالقوگي تاريخ جامعهي موردنظر سنجش ميكرد.
ماركس از يك سو اين واقعيت را كه سنجهي آزادي و برابري بر اساس فعليتشان نيست ،بسط داد تا نهادهاي
جمعي روستايي هند و روسيه را در آلترناتيوهاي خود ]براي سرمايهداري[ بگنجاند؛ او چنين تقابلي را ]بين
سرمايهداري و نهادهاي جمعي روستايي[ در دستنوشتههاي اقتصادي و فلسفي بهصورت انتزاعي و در مقدمهي
گروندريسه و در يادداشتهاي دستنويساش بر مورگان و ماين بهشكلي انضمامي گسترش داد .اين موضوع در
مقدمهي ويراست روسي مانيفست كمونيست بهصورت مبهم مطرح شده است.
مورگان خروج قبايل از مكانهاي خاص را با بسط نوعي جبرگرايي طبيعي يا جغرافيايي علتيابي ميكرد؛ ماركس
آن را تقليل عامل اقتصادي بهوضعيت زيستمحيطي يا تحميل مستقيم نيروهاي طبيعت بر انسان اوليه ميدانست.
در عوض تعين نظام اقتصادي را چه در وضعيت ابتدايي و چه در وضعيت متمدن در كل وابسته به وضعيت حقوقي،
سياسي و امثال آن درنظرميگرفت .ماركس ايندو موضعگيري متفاوت را جداگانه در يادداشتهايش بر مورگان
مطرح كرد؛ در گزيدهبرداريهايش از ماين با توجه به عامل اخﻼق يا سنت كه ماين در تاريخ وارد ميكرد ،برخي
وجوه را به ايده خود درخصوص تعين اقتصادي اضافه نمود؛ كه در عمل ميتوان گفت موضع ماين و ماركس در
اينجا همراه بود.
ماركس در گزيدهبرداري از مورگان به عامل اشاعهي سنتهاي فرهنگي اشاره كرد .اشاعه به يك جامعهي مفروض
و عاريهگيري از جانب آن جامعه ،مؤلفههاي مسيري واحد هستند كه جهتهاي اعمال ابتكار در آنها متضاد است.
بنابراين اشاعه عاملي تماما بيروني در يك توسعهي اجتماعي مفروض نيست؛ بلكه وابسته به محيط اجتماعي مردمِ
آن اجتماع نيز هست .به اين ترتيب اشاعه تاحدي منفعل و تا حدي رابطهاي فعاﻻنه در محيط گيرنده است ،چرا كه
طي آن گزينشي از ويژگيهاي اشاعهشونده رخ ميدهد؛ انفعال ،فعاليتي غيرمستقيم است .تحميل معياري كيفي
براي آن ويژگيهايي كه ميتوان دريافت كرد يا اشاعه داد و نيز تحميل معياري كيفي بر ميزان و مقدار آن
ويژگيها از جانب هردو طرف اشاعه .از يك سو ،اين عاملهاي فعال و منفعل و نيز كيفيت و كميت روابط بين آنها،
روند درونيسازيِ امور بيروني نسبت به جوامع را ممكن ميكنند و پتانسيل يك جامعه براي تحقق بالقوگيهاي
جامعهي ديگر و ازآنِ خودساختن آنها را آشكار ميسازند .از سوي ديگر روابط بين اين عوامل رابطهي بين زيربنا و
روبنا نيز هست كه بهعنوان ظرفيتي براي توسعهي اشاعهمحور در جامعهاي كه اشاعه را دريافت ميكند عمل
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مينمايد؛ بدينطريق اشاعه فرايندهاي ديالكتيكيِ خود را داراست .اما در نهايت اشاعه بهطور غيرمستقيم فرايندي
فعال مبتني بر روابط توسعهي دروني جامعه است؛ و نميتواند به تصادف صرف منتسب شود.
درحاليكه مطالب زيادي در مورد دموكراسيِ نظامي به مثابه دوران گذار از تيره به جامعهي سياسي نوشته شده
است ،ماركس اين گذار را بهعنوان يك مقولهاي تاريخي و رسمي ـ و بهمراتب كمتر از آن ،مقولهاي ديالكتيكي ـ
تلقي نكرد .مورگان ايدهي دموكراسيِ نظامي را نخست در تشريح موضع ارسطو و بهمنظور جداكردنِ رهبري مدني
از رهبري نظاميِ تيره و قبيله بسط داد .ماركس از مورگان در اين رابطه دفاع كرد و با ايدهي جورج گروت مبني بر
تاكيد بر فرمانده نظامي براي ادراك فرمانروايي باستاني مخالفت نمود .ماركس نوشت ...» :باسيليا )مقام فرماندهي
نظامي( همراه با شورا و آگورا ،نوعي دموكراسي نظامي است .نويسندگان يوناني ،باسيليا را فرمانرواي دوران هومري
درنظرگرفتند ،زيرا در آنزمان سرلشكري ويژگي اصلي پادشاه بود« )ماركس ،گزيدهبرداري از مورگان ،ص .(74
] [52ارجاع به مقام باسيليا بدينگونه ،نميتواند مبنايي براي تعيين مرحله يا زيرمرحلهي معيني از تاريخ به دست
دهد .انگلس بهشكل بيان مورگان رجعت داشت اما واژهي »انواع« ] [Sorteرا از صورتبندي خود حذف كرد و
بدين ترتيب انديشيدن متعاقب به اين مساله در ارتباط با وجود مرحلهاي قائم بهخود از توسعه را در كار خود
برانگيخت .اما او از ادراك ماركس درمورد اين موضوع گزارش دقيقي ارائه نداد.
بعﻼوه ماركس با مورگان بر سر مسالهي گزينش رئيس در بربريت ،يعني باسيليوس ] [basileusو ركس ]،[rex
اختﻼف داشت .مورگان اين گزينشها را مبتني بر ايدهاي ادراك ميكرد كه از عرف و عملكردهاي يايروكوايي در
ذهن داشت .ماركس براي مدل ايروكوايي محدوديتهايي را درنظرگرفت؛ در دستنوشتههاي او بر ماين درمورد
انتخاب رئيس ،اين نوع نظراتش واضحتر بيان ميشوند .ماركس با شك خود نسبت به استفاده از اطﻼعات
ايروكوايي بهعنوان مدلي براي تفسير جوامع ديگر ،مسيري متفاوت را بهدور از انعطافناپذيري مقوﻻت و
دستهبنديها برميسازد .بعﻼوه براي مراحل تكاملي ،انعطافي عمومي قائل است كه هم درمورد مراحل بعدي و هم
در مورد مراحل قبليِ يك روند تكاملي صدق ميكند .براي مثال ماركس بنا بر مدل جمعيتهاي ژرمني به ايدهاش
درخصوص اجراي عدالت بربري شكل داد )گزيدهبرداري از مورگان ،ص (75؛ به اين مساله در ادامه ميپردازيم.
دستگاه فكري مورگان در موارد متعددي وضوح و صراحت كافي نداشت .نخستين مورد مربوط به عملكردهاي
باسيليا  -يعني امر نظامي و روحاني ،اما نه مدني  -ميشود .باسيليوس در همان زماني دادرس ) (judgeبود كه
پادشاه ) (rexبه اجراي قانون ) (magistrateميپرداخت .تئوري مورگان اين بود كه فرمانروايي ،قضاوت و
امثال آن ،از رهبري نظامي در وضعيت بربريت نشأت ميگيرد [53] .با اين حال او نحوهي عملكرد قضات در مقام
قضاوت كه از نهاد مدني جدا شده بود را توضيح نداد؛ درحاليكه اين مساله به شروع قضاوت و نه شكلهاي پيآيند
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آن مربوط است .و باز ،مورگان زن رومي را بهعنوان يك هم -وارث ) (co-heiressتوصيف كرد ،اما در همان
زمان اينگونه طرح كرد كه داراييهاي كﻼن خانوادهي مرده ،در تيره نگهداشته ميشد [54] .او نتوانست اضافه
كند كه حق زن در وراثت نميتواند از تيرهي شوهرش خارج شود ،بلكه همراه با فرزندان او باقي ميماند و آن زن
نميتواند بهطريق ديگري اين ارث را صاحب شود يا در مورد آن تدبيري كند يا آنرا واگذار نمايد و غيره .اين
آشفتگي هنگامي بيشتر بسط مييابد كه مورگان تيرهي آتيكان را بهعنوان »خانوادهي بزرگي از اشخاص قوم و
خويش« توصيف ميكند [55] .البته ماركس نه تنها اين را پذيرفت بلكه به آلماني نيز برگرداندnenne es » :
] «Geschlechtsfamilieنامش را خانوادهي مبتني برجنسيت بگذاريم[ )گزيدهبرداريها ،ص  .(95اين تيره
مبتني بر سيستم مورگان نه يك خانوادهي كﻼني ،دودماني ،يا تيره بود و نه هيچيك از انواع ديگر خانواده ،چرا كه
اين خانواده شامل اعضاي تيرههاي ديگر ميشد.
مورگان ] [56نوشتهبود كه در همهي دورهها رابطهي مادر و فرزند قابل اثبات بود درحاليكه رابطهي پدر و فرزند تا
گسترش تكهمسري بدينگونه نبود .ماركس اين ادعا را )گزيدهبرداريها ،ص  (6از طريق تفاوتي كه بين روابط
عمومي و شخصي ،اخﻼقِ ) (ethicعمومي و اخﻼقِ ) (moralityشخصي ،و نهايتا اثبات رسمي و غيررسمي پدر
ميگذاشت ،زير سوال برد .اين تفاوت در نظام عرف ) (System der Sittlichkeitو در فلسفهي حق هگل
مفروض گرفته شده است و نيز بهطور ضمني در پديدارشناسي جان و بخش سوم دايرهالمعارف او نيز مطرح ميشود.
ماركس اين تفاوتگذاري را به جامعهي متمدن منحصر نكرده است ،اما تنها جايي ميتوان آن را اعمال كرد كه
زندگي شخصي و عمومي جدا هستند؛ اين تفاوتگذاري در جايي مثل جامعهي اشتراكي همراه با اخﻼق و زندگي
خانوادگي وابستهاش ،نميتواند رخ دهد.
ماركس مثال جمع روستايي اسﻼوي را در موارد متعددي )گزيدهبرداريها ،ص  13و  (16كه مورگان به ذكر
زندگي اشتراكي خانواده وحشي )پونالوايي و همخون( و بربر )ژرمني( ميپرداخت ،اضافه كرد .در اينجا ماركس
تفكري متفاوت از اين انديشهي مورگان گسترش داد كه كمونيسم را در زندگي ،رابطهاي از سازمان خانوادگي
متكي به بنيادهايي چون وحشي و بربر و مانند آنها درنظرميگرفت؛ ماركس موضع خود را در يادداشتهايش بر
ماين كاملتر كرد؛ در كارِ ماين خانواده بهطور پيشفرض جدا از جمع روستاييِ اشتراكي خود درنظرگرفته شده بود،
درحاليكه پناهگاهي را درون آن جستجو ميكرد و  . ...اين قضيه براي اجتماع قرن نوزدهمي صدق ميكرد كه در
خصلت اشتراكي خود دچار تغييري ريشهاي شده بود؛ اما براي رابطهي اجتماعي نوع پونالوايي ،همانطوركه مورگان
آن را فرض كرده بود ،صادق نبود .ماركس نقد خود درمورد كمون قرن نوزدهم را با لحاظ نواحي روستايي اروپاي
شرقي و شمال شرقي پيش برد؛ آنجا تفاوت شخصي و عمومي يا رسمي و غيررسمي از پيش ساختهشدهبود
31

درحاليكه شكل روستاها حداقل تا اندازهاي اشتراكي مانده بود .اين نظرگاه او بيش از آنكه به مطالعاتش بر مورگان
مربوط باشد در ادامهي موضعي بود كه دربارهي »مير« ] [mirو »زادروگا« ] [zadrugaدر مقدمهي گروندريسه و
سرمايه داشت .نظرگاهي كه نسبت بهموضع مانيفست كمونيست تكاملي را در چارچوب گروندريسه ] [57و
پسزمينهي نامه به زاسوليچ نشان ميداد.

يادداشتها:

11. Lewis Henry Morgan, Ancient Society or Researches in the Lines of Human
Progress from Savagery through Barbarism to Civilisation, 1877.
چاپ تازه ،بدون تغيير در سال 1878؛ چاپ تازهي ديگري در سال  1907با تغيير در شمارهگذاري صفحات؛ از اين پس به
اين نسخه رجوع دادهميشود .در غير اينصورت ذكر خواهدشد .چاپ اخير به زبان انگليسي:1963 ،
(E. B. Leacock, ed.) and 1964 (L. A. White, ed.) German tr. of Morgan, Die
Urgesellschaft, by Kautsky and Eichhoff, 1891.
چاپ  1877جامعه باستان و بازچاپ آن در سال  ،1878شامل  70گفتاورد از منبع اصلي و نويسندگان يوناني و
ﻻتين؛ ترجمه شده به انگليسي در چاپ  .1964بسياري از اين گفتاوردها ،بيسروصدا از چاپ  1907و بنابراين از چاپ
 1963نسخهبرداري شدهاند كه خود مطابق چاپ  1907با همان شمارهي صفحات بود .چاپ  1963حاوي تغييراتي در
دستنويس مورگان است .در هر حال ،همچنان جاي چاپي نهايي و مطلوب از جامعه باستان خالي است؛ دستكم به اين
دليل كه مورگان در نوشتهي خود )چاپ  ،1907ص  (90-93نسبت به رابطهي  Tuscaroraبا ديگر Iroquois
اطمينان خاطر نداشت .نك:
Morgan ms., notes 5, 57, 82, 104, 113, 206, 228, 229, 233, 259. See below,
Introduction, n. 25 regarding Homer.
از لحاظ سرنوشتي كه اين متن ها در دست ديگران نيز دارند ،بايد از انتشار ويرايشي تازه استقبال كرد] .مثﻼ[ مورگان به
مسيونري بنام ) Asher Wrightنك ( op. cit., p. 8 3 and index; A. Wright, p. 464 :ارجاع ميدهد
كه به نام  Asher Wrightشناخته شده است .نك:
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B. J. Stern, American Anthropologist, v. 33, 1935, pp. 138-145, and W. N. Fenton,
Ethnohistory, v. 4, 1957, pp. 302-321; id., Ethnology, v. 4, 1965, pp. 251-265.
، ارجاع ميدهد و دست به تدقيقي غيرضروري ميزندArthur Wright ( بهMorgan ms., p. 13 :ماركس )در
 به پيروي از36  ماركس در ص. اشاره كرده استA. Wright  فقط به464  ص،1907 زيرا مورگان در نسخهي
Ashur Wright  انگلس در منشا خانواده و در ترجمه انگليسي از. مينويسدAshur Wright ،83 مورگان در ص
 ترجمهي. بهكار ميبردArthur  انگلس698  و53  ص،1962  و25  ص،1931  در چاپ آلماني.استفاده ميكند
: نك. »تصحيح« ميكندAshur روسي گزيدهبردارهاي ماركس از مورگان دوباره آن را به
Konspekt Knigi Liuisa G. Morgana, “D rev nee Obshchestvo”. Arkhiv Marksa i
Engel'sa, v. 9, 1941. M. B. Mitin, ed. pp. 26 and 70). Cf. E. Lucas, Die Rezeption
Lewis H. Morgans durch Marx und Engels, Saeculum, v. 15, 1964, p. 158: “Also,
the manuscript of Marx played a mean trick on Engels: the missionary Ashur [sic]
Wright assumed the given name Arthur,” then referring to the Arkhiv edition, op.
cit., p. 26 and to Morgan, op. cit., 1877, p. 455. Morgan has been the subject of
biographies by B. J. Stem, Lewis Henry Morgan, Social Evolutionist, 1931 ; and by
Carl Resek, Lewis Henry Morgan, American Scholar, 1960. Morgan’s work, Ancient
Society, was the subject of a symposium, held in 1964: VII Congrès International
des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, Moscow, v. IV, 1967, pp. 441511.
12. Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats im Anschluss
an Lewis H. Morgans Forschungen. First ed., 1884, fourth ed., 1892. Repr. 1931,
H. Duncker ed. ; MEW 21, 1962. Eng. tr. of fourth ed., The Origin of the Family,
Private Property and the State in the Light of the Researches of Lewis H.
Morgan, 1942,
. ترجمهها توسط من انجام شدهاند. مگر آنكه خﻼفش بيان شود،در ادامه به شمارهي صفحات ارجاع داده خواهد شد
. را ببينيد١١  و٧  موارد،١٤٧ پيرامون گزينش عنوان اثر يادداشت
تاثير داروين در اين مورد قابل تشكيك است؛ عامل برانگيختگيِ جستجو به دنبال خاستگاهها داروين نبود؛ در قرن پيشين
[Francis Hutcheson] [ فرانسيس هاچسونCondillac] [ كندياكBernard Mandeville] برنارد ماندويل
John ] [ ژان ژاك روسو و جان ميﻼرLord Monboddo] [ لرد مانبادوN. S. Bergier] نيكوﻻس سيلوستر برگير
 خدايان باستاني و تمايز مراتب اجتماعي تفحص كرده، نابرابري، دانش بشري، فضيلت،[ راجع به خاستگاه فسادMillar

 در كتاب چارلز داروين »خاستگاه. پيشداوري و نافرماني مورد كاوش قرار گرفته بود، پيش از آنها خاستگاه ثروت.بودند
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گونهها به وسيلهي انتخاب طبيعي يا نگهداري نژادهاي مطلوب در تنازع بقا« ) (١٨٥٩براي خاستگاه معنايي
متفاوت از معناي پيشين ارائه شد .پس از اين ،آثار زير در زمينهي قومشناسي و فرهنگ نوشته شدند:
John Lubbock, The Origin of Civilisation, 1870.
A. Giraud-Teulon, Les origines de la famille, 1874.
Id., Les origines du mariage et de la famille, 1884.
M. M. Kovalevsky, Tableau des Origines et de révolution de la famille et de la
propriété, 1890.
در اين دوره ادوارد بارنت تايلور ] [E. B. Tylorويليام هنري هولمز ] [W. H. Holmesهنري لينگ راث ] H. L.
 [Rothجوزف هيلري كينگ ] [J. H. Kingف .و .شوارز ] [F. v. Schwarzو كن تيلور ] [Can. Taylorدر زمينهي
خاستگاههاي بازيها ،قالبهاي هنري ،كشاورزي ،فراطبيعت و فرهنگهاي آفريقايي و آريايي تحقيقاتي انجام دادند .اما از
اين پس جستجو به دنبال خاستگاهها همچون يك اصل جهانشمول از كانون جغرافيايي و زماني برخوردار بود؛ انگلس و
ديگر كساني كه از خط داروين پيروي كردند در جستجوي خود به دنبال خاستگاهها نه با كانون جغرافيايي كه با مباني درگير
بودند.
فهرست كساني كه در قرن بيستم در رابطه با خاستگاهها تحقيق و تفحص كرده بودند شامل ادوارد وستر مارك
E. Westermarck, The Origin and Development of the Moral Ideas,
ويلهلم اشميت
P. Wilhelm Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee
و رابرت لويي
R. H. Lowie, The Origin of the State, and C. Lévi-Strauss, L'Origine des Manières
; de Table
ميشود .اين تحقيقات مباني خاستگاه را در نظر داشتند ،بنابراين در مسير داروين و انگلس پيش رفتهاند .باقي ارجاعات به
خاستگاه/خاستگاهها بهشكل جسته و گريخته در كتابشناسي ذكر شدهاند.
13. M. M. Kovalevsky, Dve Zhizni. Vestnik Evropy, 1909, no. 7, p. 11.
با توجه به نظريهي انگلس در رابطه با توطئهاي كه به ممنوعيت كامل »جامعه باستان« در انگلستان انجاميد )انگلس،
مقدمههاي چاپ اول و چهارم منشا خانواده ،همان ،و نامه به كارل كائوتسكي به تاريخ  ١٦فوريه  ،١٨٨٤مجموعه آثار
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ماركس و انگلس  MEWجلد  ٣٦ص  (١٠٩نسخهي اصلي رونوشت ماركس از آن ،ارزشي بيشتر از تمايل صرف به
گردآوريِ كتب دارد.
اين گفتهي كووالوسكي كه او كتاب را با خود از آمريكا به همراه آورده و ماركس آن را از او گرفته را بايد در كنار مدخل
كتابشناسيِ خود ماركس براي كتاب مورگان )لندن (١٨٧٧ ،درنظرداشت) .يادداشت  ١٥را ببينيد(
به گفتهي ديمتري انيوشين ) D. N. Anuchin, Etnograficheskoe Obozreni, 1916, no. 1-2, p.
 (11كووالوسكي توسط وسولد ميلر  V. F. Millerبه خواندن مورگان توصيه شده بود .ميلر نيز همچون كووالوسكي در
منطقهي قفقاز به تحصيل مشغول بود .نك:
B. G. Safronov, M. M. Kovalevsky kak sotsiology i960, p. 32; B. A. Kaloev, M. M.
Kovalevsky. Sovetskaya Etnografiyay 1966, no. 6, pp. 30-42; M. O. Kosven, M. M.
Kovalevsky kak etnograf-kavkazoved. Ib. 1951, no. 4, pp. 116-135.

 .١٤ماركس در  ١٤مارس  ١٨٨٣درگذشت .در مورد جستجوي انگلس براي جامعه باستان مورگان نك :نامهي او به
كائوتسكي  ١٦فوريه ) .١٨٨٤يادداشت قبلي را ببينيد( همچنين :انگلس؛ منشا خانواده ،همان ،مقدمه چاپ اول و چهارم(
 .١٥دستنوشتههايي كه شامل گزيدههايي از مورگان ،مين ،ﻻباك و فير بود در پژوهشكدهي بينالمللي تاريخ اجتماعي
آمستردام ) (IISGموجود هستند.
دستنوشتهي  B146در ابعاد  ١٩.٥در  ١٥.٦سانتيمتر توسط ماركس صحافي و صفحهبندي شده است .پشت جلد رويي و
صفحهي رو به روي آن شامل ارجاعات كتابشناختي بيشتري است) .فهرست كتب  ١در پايين را ببينيد(
محتواي دستنوشته )روي جلد ،به خط انگلس( به ترتيب زير است:
1. Lewis H. Morgan, Ancient Society p. 1.
2. J. W. B. Money, Java, or How to Manage a Colony p. 99.
3. Sir. J. Phear, The Aryan Village in India & Ceylon p. 128.
4. Dr. Rud. Sohm, Fränkisches Recht & Römisches Recht p. 155.
5. Sir H. S. Maine, Lectures on the Early History of Institutions p. 160.
6. E. Hospitaller, Les principales applications de l’Elec- tricite p. 198.
فهرست مطالب اين دستنوشته داخل جلد پشتي به دستخط ماركس به ترتيب زير است:
)1. Lewis Morgan. “Ancient SocietyLondon 1877. (p. 1-98
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)2. J. W. B. Money. “Jawa' etc. 2 vis. London 1861. (p. 99-127
)3. Sir J. Phear. “The Aryan Village in India and Ceylon”. 1880. (p. 128- J55
4. Dr. Rudolph Sohm. “Fränkisches Recht u. Römisches Recht etc
)(p. 155-159
5. Sir Henry Sumner Maine'. “Lectures on the Early History of Institutions”. Lond.
1875. (p. 160).
ص  ١٤٤از صفحهبندي جا افتاده است .جزئيات بيشتر در كتابشناسي زير ذكر شدهاند .دستنوشته  B146شامل ٣١٦
صفحهي خطكشيشده است كه  ٢١٦صفحهي آن توسط ماركس صفحهبندي شده بودند ٥٩ ،صفحه خالي و  ٥٦صفحه
هم بدون شماره بودند.
دستنوشتهي  B150در ابعاد  ٢٢.٥در  ١٨.٦سانتي متر توسط ماركس صحافي و صفحهبندي شده است .فهرست مطالب
روي جلد به خط انگس) :ناقص(
Lubbock, Origin of Civilisation - p. 1.
گزيدههاي ماركس از ﻻباك ،هشت صفحهي اول دستنوشته را در بر ميگيرد ،صفحات  ١١-٩در ادامه خالي هستند.
صفحهي  ١٢با عنوان »مصر« حاوي ارجاع كتابشناختي به »آقاي ويلفريد اسكون بﻼنت ] Mr. Wilfrid Scawen
 [Bluntاز اعضاي دستگاه ديپلماتيك و سفير بريتانيا در مصر در گذشتهي نه چندان دور« است) .كتابشناسي زير را
ببينيد(
پس از اين ،صفحات  ١٢تا  ١٩به مقالهي مايكل جورج مالهال ] [Mulhallاختصاص يافته است) .كتابشناسي را ببينيد(
پنج صفحهي بعدي خالي و بدون شماره هستند .بسياري از صفحات بعدي از دستنوشته حذف شدهاند .در مقابل صفحهي
اول يك مدخل كتابشناختي راجع به جلد دوم »مردم هند« از جان فوربز واتسون ] [Watsonو جان ويليام كي ][Kaye
)كتابشناسي را ببينيد( و »يادداشتهاي گايوس« از لمون ] [William George Lemonو تامكينز ] Frederick
 [Tomkinsبه نوشتهي ماركس ديده ميشود.
در رابطه با ترتيب زماني دستنوشتهها ضميمهي  ١را ببينيد .از اين موقعيت براي ابراز تشكر عميق خود از  ،IISGمدير و
كاركنان آن استفاده ميكنم .بهخصوص مديون همكاري و دانايي آقايان  G. Langkau ،H. P. Harstickو Ch. B.
 Timmerهستم.
16. M. M. Kovalevsky, Obshchinnoe zewhvladenie. Prichiny, Khod i Posled- stviia
ego Razlozheniia (Communal landownership. Causes, course and consequences
of its decline). Pt. 1, 1879. Marx’s excerpts from this book, IISG B 140, pp. 19-40,
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59-83, are dated Sept. 1879 (Chronik, op. cit., p. 374). An accurate translation of
the Marx ms. pp. 28-40 and 59-83 was published in Sovetskoe Vostokovedenie,
1958, no. 3, pp.
< 13_[3]no. 4, pp. [3]-22, no. 5, pp. [3]-28, and Problemy Vostokovede- niia, 1959,
no. 1, pp. [3]-17. Cf. L. S. Gamayunov, and R. A. Ulyanov- sky, Trud russkogo
sotsiologa M. M. Kovalevskogo “Obshchinnoe Zemlevladenie...” i kritika ego K.
Marksom. (The work of the Russian sociologist M. M. Kovalevsky, “Communal
landownership...” and its critique by K. Marx.) Trudy XXV Mezhdunarodnogo
Kongressa Vostokovedov (i960) 1963, v. 4, pp. 38-44.
ماركس با اين تصور كه كووالوسكي نيز همچون هگل جهان را وارونه قرار داده است اين پرسش را مطرح ميكرد كه چرا
[ وCollectivism] آگاهي در ديدگاه كووالوسكي نقش علت فاعلي را ايفا ميكند؟ هگل طرفدار مكتب جمعگرايي
 درحالي كه كووالوسكي مبلغ نظريهي تصاحب در توسعه و شكلگيري.مخالف تقدم فرد در شكلگيري انسان و جامعه بود
.جوامع پيشرفته بود
:نك
Marx, Kovalevsky ms. p. 29, and Sovetskoe Vostokovedenie, 1958, no. 3, p. 5:
Im Mass d[er] Entfernung von d[er] Zeit d[er] ursprünglichen Ansiedlung d[e]r
Geschlechter innerhalb d[er] Grenzen d[es] von ihnen eroberten Territoriums
(dass Geschlechtsgemeinde nothw[en]dig auf fremdem, erobertem Territorium
sitzt, ist eine willkührliche Annahme Kowalewski’s) schwächt sich nothwendig ab
d[as] Bewusstsein der Blutsverwandtsc[ha]ft unter d[en] besondern Zweigen
d[es] Geschlechts. Mit dem allmähligen Verfall dieses Bewusstseins (warum spielt
d[as] Bewusstsein hier d[ie] Rolle d[er] causa efficiens u[nd] nicht d[ie] faktische
Raumtrennung, der mit d[er] Spaltu[n]g d[es] Geschlechts in “Zweige” schon
vorausgesetzt ist?) offenbart sich in jeder d[er] geschlechtlichen
Unterabtheilungen d[er] Wunsch ihre Vermögensverhältnisse zu regeln
unabhängig von d[er] Sphäre d[er] Theilnahme u[nd] Einmischung der mehr
od[er] minder ihr fremden übrigen Unterabtheilungen d[es] Geschlechts (es tritt
vielmehr faktische Notwendigkeit d[es] Aufbruchs d[er] Gemeinwirtsc[ha]ft in
einzelnere Kreise ein u[nd] zugleich (?) verstärkt sich nothwendig die Tendenz Zur
Individualisation d[er] Vermögensverhältnisse innerhalb der Grenzen des Dorfes
(poselko).)
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]ترجمهي فارسي متن آلماني :به ميزان دوري از زمان اسكان خانوارهاي خويشاوند در چارچوب مرزهاي قلمرو فتحشده از
سوي آنان )اينكه مجتمع انساني خانوارهاي خويشاوند ضرورتا در قلمروي فتحشده اسكان مييابد ،فرضِ خودسرانهي
كوالوسكي است( ،آگاهي به خويشاونديِ خوني بين برخي از شاخههاي ويژه در خانوار بهطور گريزناپذيري ضعيف ميشود .با
زوال تدريجي اين آگاهي )چرا در اينجا آگاهي نقش علت تعيينكننده را ايفا ميكند و نه جدايي واقعي فضاهاي زندگي كه با
انشقاق به »شاخهها« پيشاپيش مفروض است؟( در هر يك از زيرشاخهها ميل به تنظيم روابط مالكيت خود ،مستقل از
سپهرهاي اشتراك و دخالتهاي بقيهي زيرشاخههاي ديگر و كمابيش بيگانه ،آشكار ميشود) .برعكس ،ضرورت واقعي و
عملي به گسست در اقتصاد اشتراكي و تقسيم آن به حوزههاي منفرد ظهور ميكند )؟( و ضرورتا گرايش به فرديتيابي
مناسبات مالكيت در چارچوب مرزهاي دهكده تقويت ميشود – .اصل نوشته براي آشنايي خواننده فارسيزبان با كيفيت متن
و دستنويس نقل شده است .ويراستار ترجمهي فارسي[
)داخل پرانتز از ماركس ،داخل قﻼب از ويراستار آلماني(
موضع ماركس در رابطه با وارونگي جهان در نگاه هگل كه از مقدمهي ويرايش دوم جلد اول كاپيتال  ١٨٧٣مشهور است در
نقد كووالوسكي كامل ميشود .موضع ماركس در مورد مورگان در تعارض با ايندو است.
ماركس ،گزيدههاي مورگان ،ص» :١٤تمايل به جفتيابي هم كه در اقوام متمدن تا اين اندازه قدرتمند است ،براي نوع بشر
طبيعي نيست بلكه مانند تمامي اشتياقات بزرگ بشر و قدرتهاي ذهن ،پيشرفتي از طريق تجربه است«.
در اينجا با ذهن از نگاهي تجربي برخورد شده است كه در جريان تجربه در معرض پيشرفت قرار ميگيرد .مورگان رشد
جسمي و ذهني انسانها را ،به يكديگر و به عمل برونگاميِ ژنها نسبت داد كه در آن »وصلت اشخاص نامرتبط به
شكلگيري يك بدنهي نيرومندتر ميانجامد«.
اين سادهسازي است .چون افرادي كه با هم ازدواج ميكنند نميتوانند به يكديگر نامرتبط بوده باشند .ازدواج بيروني در
اينجا فقط به اين معني است كه آنها با هم نسبت نزديك نداشتهاند .هرچند ،گذشته از اين معيار مورگان براي رشد
جسمي و ذهني از اين لحاظ در معناي زيستشناختيِ كلمه ارثي است .در اين ارتباط ،هيچ چيز از ميراث اجتماعي و
فرهنگي بشر با روند رشد آشنا نميشود كه در تعارض با نگاه ماركس در انسانشناسي تجربي و فلسفي  -چه در معناي عام
و چه در معناي خاص خود -است .مورگان همچنين فرض گرفته بود كه طبيعيبودن تاريخ زيستشناختي در تعارض با
طبيعيبودن تجربهي ذهني بشر است كه در وضعيت متمدن مشخص ميشود.
بيولوژيسم مورگان هنوز بايد مورد بررسي قرار بگيرد ،او رشد ذهني را نه به روابط اجتماعي كه به تجربهي حسي نسبت
ميداد .ارجاع مورگان به تمثيل »ادغام دو قبيلهي در حال پيشرفت« و در نتيجه تعريض و تطويل جمجمه و ذهن بيان
همين بيولوژيسم اوست ) .(Marx, I.e.; Morgan, op. cit., p. 468انسانشناسي از زمان مورگان عوامل
زيستشناختي و اجتماعي را بيشتر از آنكه جدا كند درهم آميخته است.
موضع كووالوسكي در رابطه با ذهنِ غيرانتقادي و موضع مورگان گذرا بود و راه را براي انتقادات متعاقب باز ميگذاشت.
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در واقع طرح مورگان پيچيدهتر است .او بخش اول »جامعه باستان« را توسعهي خرد از طريق نوآوريها و اكتشافات ناميد.
او در فصل اول پيرامون پيشرفت نوآوريها و اكتشافات و آشكارشدن سازمانها بهوسيلهي »سلولهاي معدود انديشه«
بحث كرد) .مورگان ،همان ،ص (٤اين ايدههاي مورگان بسطنيافته باقي ماندند .عﻼوه بر اين ،اين ايدهها توسط او به
بيولوژيسم مذكور مرتبط نميشدند.
مورگان در همين متن از يك سو به نوآوريها و اكتشافات و از سوي ديگر به سازمانها پرداخت .مطالب مربوط به
سازمانها شامل :معيشت ،حكومت ،زبان ،خانواده ،مذهب ،خانه و كشاورزي و مالكيت ميشد .دورههاي قومي كه تاريخ بشر
به آن تقسيم شدهاند از طريق نوآوريها و اكتشافات از يكديگر متمايز ميشوند )مورگان ،همان ،ص .(٦از اين نكته ميتوان
چنين استنتاج كرد كه مورگان معتقد بود كه رابطهي انسان با طبيعت و با پيشرفت خود را بايد بهعنوان الف( محصوﻻت
تﻼش انسان و ب( نسبتهاي او در جامعه بررسي كرد .ايندو بهطور مشخص متمايز نشدهاند .بعضي از نسبتها با طبيعت
از جمله نوآوريها و اكتشافات در زمرهي نهادهاي معيشتي ،زندگي خانگي ،مالكيت و ...بهشمار ميروند .از سوي ديگر،
برخي از اين نهادها بهطور مستقيم در زمرهي نسبتهاي اجتماعي بهشمار نميروند ،بلكه بهشكل نسبتهاي اجتماعي در
قالبي تصحيحشده ظاهر ميشوند .تصور مورگان از فرهنگ بهعنوان محصول تام يك دورهي قومي را برداشتي منفعل و
محصول بدنهاي از روابط و فعاليتهاي مرتبط با طبيعت و جامعه پنداشتهاند .فرهنگ ،سبك زندگي را در يك دورهي قومي
مشخص تعيين ميكند )مورگان ،همان ،ص  (١٣-١٢ ،٩فرهنگ منحصرا به يك گروه اجتماعي مشخص مرتبط نيست،
همچنين نميتوان آن را يك مشخصهي مربوط به عامهي مردم دانست .فرهنگ بهطور فعال موجب باروري نوع بشر در آن
دوره نيست ،پس عامل هيچچيز محسوب نميشود.
همانطور كه ذكر شد ،فرهنگ بر اساس ،يا از طريق هيچ مردم ،گروهها يا جوامعي عمل نميكند ،بنابراين نسبت آن با
تعامﻼت و توليدات واقعي اجتماع ثابتشده نيست .از طرفي فرهنگ بهخوديِ خود توليدكنندهي گذار از يك دورهي قومي به
ديگري نيست .بلكه نيروهاي توليدكنندهي اين گذار در فرهنگ )و فقط در فرهنگ( موجود هستند .فرهنگ محافظهكار
است ،با اينحال گذار به دورهي بعدي ،از قلب فرهنگ رايج در يك دورهي قومي بيرون ميآيد .فرهنگ يك دورهي قومي
تفاوت ميان قلمروها را باطل ميكند و به اين ترتيب هويت خود را با وجود تفاوتهاي طبيعي شكل ميدهد) .صفحات -١٦
 (١٧عامل مولد گذار ميان دورههاي قومي در درون فرهنگ يا سبك زندگي و خارج از تفاوتهاي طبيعي قرار دارد.
ماركس در كاپيتال ،همان ،جلد  ،١ص ) ٤٧٦انگلس ،همان ،ص  ( ٥٦٢-٥٦١نوشت:
 ...در آغازههاي تمدن نيروهاي بارآور اكتسابي اندكاند...
اين اصطﻼح در اينجا )مانند نوشتهي مورگان( استفادهي تخصصي دارد .دورهاي كه ماركس در ذهن داشت بهطور عمومي
تمدنِ پيشيني است .يك دورهي وسيع بدون ارجاع به جامعهاي بهخصوص .در مانيفست كمونيست از مفهوم فرهنگ به
عنوان متغيري بر مبناي طبقات اجتماعي جامعهي بورژوازي مدرن تعبير شده است كه درعين حال محصول تمام جامعه
است؛ فرهنگ ،فعاليتي بشري است كه به او عملكردن را ميآموزاند) .در اينمورد صرفا مثل يك ماشين( ،بنابراين فرهنگ
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بهطور عمومي ماموريتي انساني است كه در تعارض با مفاهيم بورژوايي مالكيت ،آزادي و قانون قرار دارد .مفاهيمي كه
فرهنگ را طبقهبندي ميكنند) .فصل  ،٢انگلس ،ويرايش  (١٨٨٨كاربرد مفهوم فرهنگ در اين معنا كامﻼ با تعريف معاصر
آن در توافق است .فرهنگ در اينجا متغير ،فعال ،متعامل و درعين حال محصول فعاليت است .برداشت هگل از فرهنگ به
عنوان بخشي از رشد بشر بود .به عنوان مناسباتي ميان ذات فعال و منفعل ،لحظات عيني و انتزاعي تاريخ بشر .عنصر جوهر
مطلق و ارتباط آن با امر تاريخي مشخص و نسبي كه ماركس آن را در »تزهايي درباره فوئرباخ« و در مانيفست كمونيست
رد كرد .با اينوجود جنبهي تكاملي دستورالعمل هگل ،مفهومي اساسي در برنهاد )تز( مانيفست كمونيست است كه بدون
مغايرت با جنبهي متافيزيكي آن ،ايدهي هگل را تصريح ميكند .تمامي قلمرو تاريخ تداوم جايگاه هگل است ،مطلبي كه
انگلس براي دقيقبودن ،دو بار آن را آزموده بود.
نزد مورگان ،همان ،ص ٤٩٩همچنين اين خط ديده ميشود :خانواده مخلوق نظام اجتماعي است و فرهنگ آن را بازتاب
ميدهد .بر اساس اين ديدگاه چنين گفتهاي مؤيد يك اصل منفعل است و نه اصلي فعال .نظام اجتماعي فعال است ،خانواده
مخلوق آن است؛ به اين ترتيب خانواده دوبار از جايگاه محرك اصليِ جامعه حذف شده است ،چرا كه بازتابدهندهي فرهنگ
نظام اجتماعي است .در متن منتخب انگلس )منشا ،همان ،ص  ،٢٧-٢٦نقل قول از مورگان ،همان ،ص (٤٤٤خانواده ،اصلي
فعال و نظام خويشاوندي منفعل فرض شده است .مورگان در اينجا بهخاطر حركت غيريكپارچه ادعايي يكطرفه را مطرح
كرده است .ايندو نيمه هيچگاه با هم جمع نشدند؛ با اينهمه اين شروع يك نقطهي ديالكتيك است.
درباره »تيسوس« به عنوان نمايندهي يك دوره يا مجموعهاي از وقايع و به اين ترتيب نمايندهي غيرشخصي يك فرهنگ
نك :مورگان ،همان ،ص .٢٦٥دربارهي روند عيني گذار از يك صفحهي اجتماعي به صفحهي ديگر نك :همان ،ص -٥٦١
.٥٦٢
17. J. J. Bachofen, Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gjnaikokra- tie
der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur, 1861. N. D. Fustel de
Coulanges, La cité antique, 1864 (The Ancient City, 1873).
H. H. Bancroft, The Native Races of the Pacific States, 1875.
نوشتههاي »ماورر«  Maurerدر چند جاي مختلف از كاپيتال ماركس و تايلر در جلد دوم كاپيتال آمده است )يادداشت ٩
در بخش باﻻ را ببينيد( .جلد اول »بنكرافت« ] [Bancroftبه ابتكار ماركس و توسط انگلس گزيده شد ).٣٥ MEW
صفحهي  .(١٢٥در رابطه با بنكرافت ،بخش مقدمه ،ضميمهي  ٣و يادداشت  ١٨٢را مشاهده كنيد .در رابطه با »فوستر دو
كوﻻنژ« ] ،[Fustel de Coulangesبه مورگان رجوع شود .همان٥٥٨ ،٢٤٧ ،٢٤١-٢٤٠ .؛ همچنين اين مقدمه:
بخش  ،٦جامعه ،جمعگرايي و فردگرايي ،و آثاري كه در آنجا به آن اشاره شده است ،خصوصا يادداشتهاي  ١٣٢و .١٣٣
در كار  Bachofenميتوان چند موضع عرفاني و مفهومي پيدا كرد؛ اين مواضع بيشتر از هر چيزي در مورد دين و
جامعه ،خصوصا موقعيت زنان در جامعه و قوانين باستان است .در اين مورد ،كار او به طور كامل مورد بررسي قرار نگرفته
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است ،اين رساله هنگامي كه به موضوع نژادمحوري اشاره ميكند در واقع برپايهي انسانشناسي مدرن اجتماعي نوشته شده
است .كار باخوفن در كتاب  ،Versuch über die Grabersymbolik der Altenانتشار به سال  ،١٨٥٩ايدهاي
را ارائه ميدهد كه بر روي مطالعهي معاصر اساطير به مثابه نماد بيروني استوار است :اسطوره بازتابدهندهي يك نماد است،
در يك سري از كنشهاي خارجي بيان ميشود تا نقطهي اتصال آن نماد را به عنوان يك وحدت دروني نشان دهد .ماهيت
نماد ميبايست دوباره در اينمورد بررسي شود.
اين سوال كه مورگان چگونه به اين كتاب دسترسي داشته است ،چرا كه او زبان آلماني نميدانست ،همچنان به قوت خود
باقيست .به ﻻورنس كرادر در كتاب  ،١٩٧٠ ،American Anthropologistصفحات  ١٠٨تا  ١٠٩نگاه كنيد.
 ،Chronik .١٨صفحات  ١٠٤تا .١٠٥
 .١٩انگلس ،همان ،صفحهي  .٢٧مورگان مينويسد» :خانواده اصلي فعال را تداعي ميكند  ...سيستمهايي ارتباطي...
كه منفعل هستند؛ پيشرفتهاي ايجادشده توسط خانواده كه در مدت زمانهاي طوﻻني فاصله از يكديگر ثبت شده ،و تنها
هنگامي تغييراتي اساسي حاصل ميشود كه خانواده به صورت بنيادين تغيير ميكند) «.جامعه باستان ،صفحهي .(٤٤٤
ماركس بر روي اين گزاره يادداشتي گذاشته است )نسخهي خطي ،يادداشت صفحهي » (١٠در مورد نظام سياسي ،مذهبي،
حقوق و فلسفه هم همينطور است «.انگلس هردوي اين گزارهها را گزارش ميكند و آن را بسط ميدهد و همانندي
]آنالوگي[ جامعه با جهان انداموار ]ارگانيك[ را طرح ميكند» :درست همانطور كه »ژرژ كوويه« ] [Cuvierميتوانست
تنها با استفاده از بخشي از اسكلت يك حيوان دست به تشريح اسكلتبندي كلي آن بزند  ...ميتوانست بگويد كه آن حيوان
جزو كيسهداران است  ...با همان اطمينان ميتوانيم از روي بقاياي تاريخي نظامي منسوخ شده نتيجه بگيريم كه نوعي از
انقراض خانواده بهنوعي وجود داشته است كه مطابق با همين باور است «.در متن آلماني انگلس ميخوانيم» :اما با همان
اطمينان كه كوويه  ...ميتواند نتيجه بگيرد  .٢١ MEW) «----صفحهي  .(٣٨انگلس معتقد بود كه مورگان و روش او در
مورد بازسازي با همان اطمينان و اعتمادي كه در روش كوويه ميبينيم قابل اتكاست؛ صورتبندي او در استفاده از زبان
آلماني بر دقيقبودن متون كوويه و مورگان به يك شكل اشاره دارد.
صورتبندي ماركس معطوف است به نهادهاي اجتماعي ،بدون التزام به مدلي ارگانيك از روششناسي ،يا حتي بدون
التزام بهدستگاهي مفهومي كه بهنحو استعاري بر مدلي ارگانيك استوار است .مورگان يقينا ارتباطي كلي با مفاهيم
ارگانيستي جامعهي انساني دارد ،كه او را شبيه به هربرت اسپنسر ميكند؛ دوركيم ،كه يك نسل بعد آمد ،قادر نبود خود را
بهطور كامل از اتهام نظريهي اجتماعي ارگانيستي تبرئه كند .ماركس از ديدگاه ارگانيستي در اين زمينه حمايت نميكند و
آن را با اشاره به نظريات جامعهشناسي هگل )از جمله نگاه شود به  (Grundrisseرد ميكند .نظر ماركس مشابه با
كوويه است ،در حاليكه بهترين زمينشناسان زمان ،وقايع را ،بهخاطر مخالفت كوويه با نظريات تكامل و داروينيسم كه در
كتاب  A History of the Warfare of Science and Theologyبه سال  ١٨٩٦آمده ،گاه
»بهطور كامل تحريفشده« توضيح ميدادند )در نامهاي به تاريخ  ٢٥مارس سال  ،٣٢ MEW ،١٨٦٨صفحهي .(٥٢
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ماركس بيش از يك نظريه دربارهي داورين در نامهاش به انگلس به تاريخ  ٧آگوست  ،MEGA) ١٨٦٦بخش .٣
جلد  ،٣صفحهي  (٣٥٥ارائه ميدهد .در اينجا كار پيرِ تروماو ] [Tremauxنسبت به نظريهي داروين جايگاه باﻻتري دارد.
ماركس بهطور كلي ارگانيسيسم مورگان را ناديده ميگيرد ،چه از نظر عبارتپردازي و محتوا در يادداشتها و
گزيدههايش ،چه ساير برداشتهاي او كه ماركس دست به رد آن ميزند.
 .٢٠دربارهي فرضيهي عمومي مورگان :همان ،ص .٣٩٠
دربارهي وحدت فرهنگي »گنويان« بهعنوان مبناي سكونت در آمريكا :همان صNegative evidence on .١٥٦
Eskimos, I.e. and p. 181.
دربارهي برخورد مشابه با تورانيان و گنويان :همان ص ٤٣٨و .٤٤٤
دربارهي تكامل سلولهاي انديشه :همان ص .٦٠-٥٩
درباره انتخاب طبيعي :همان ،ص .٤٨
 .٢١در صفحهبندي ويرايش نيويورگ  ١٨٧٨-١٨٧٧بخشها به ترتيب زير تقسيم شدهاند:
بخش اول:
بخش دوم:
بخش سوم:
بخش چهارم:

خرد
حكومت
خانواده
مالكيت

ص :٤٥-٣
ص :٣٧٩-٤٩
ص :٥٢١-٣٨٣
ص:٥٥٤-٥٢٥

ويرايش لندن كه ماركس در فهرست مطالب دستنوشته به آن اشاره كرده بود )يادداشت  ١٥را ببينيد( ممكن است
صفحهبنديِ متفاوتي داشته باشد .ما اين مسئله را نيازمودهايم اما تا آنجا كه نسبت بخشها بهمطالب ما مربوط ميشود اين
تفاوت حائز اهميت نيست .بازچينيِ ترتيب بخشها توسط ماركس لزوما انتقادي از منطق مورگان نيست بلكه بيشتر مؤيد
عﻼقهها و اولويت خود ماركس است .ترتيب و صفحهبندي ماركس در دستنوشته به ترتيب زير است:
بخش اول،

ص١

١

بخش سوم،

ص٤

١

بخش چهارم،

ص ٢٠

١

بخش دوم،

ص ٢٩

٣

٣٢
١٦٤
٨٢
٦٩٤
٩٨
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{>= تقريباً

در مورد انگلس ،باﻻ را ببينيد .مقدمه ،بخش  ،٧نسبت انگلس به ماركس و مورگان ،و يادداشتهاي  .١٤٨-١٤٧جداول
مورگان در پايانِ
Pt. Ill, ch. II, Malayan System of Consanguinity; Pt. Ill, ch. Ill, Turanian and
Ganowanian Systems; Pt. Ill, ch. V, Roman and Arabic Systems
)خانوادهي عبري در آخرين فصل مذكور مورد بحث قرار گرفته است .درحالي كه جدول اصطﻼحات عربي خويشاوندي
ضميمه شده است .مورگان در مورد اين ترتيبِ نامتعارف توضيحي نداده است(.
جداول برگرفته از اثر او:
Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. .Smithsonian
Institution, Contributions to Human Knowledge, v. 17, 1871.
»جان فرگوسن مكلنن ] [J. F. McLennanدر كتاب  Studies in Ancient Historyبرخﻼف توضيح مورگان
از خاستگاه نظام طبقهبنديِ خويشاوندي استدﻻل ميكند) .نك :مورگان ،جامعه باستان ،يادداشت ضميمه بخش  ٣و اثر او
 ،Systems of Consanguinityهمان ،ص  (٤٨٦-٤٧٩مورگان پاسخ مكلنن را در يادداشت مذكور داده است.
در رابطه با اختصار گزينشهاي ماركس از ﻻباك و جايگاه آن در زندگينامهي ماركس نك :يادداشت  ٨٣در زير.

 .٢٢انگلس ،همان ،مقدمه به ويرايش چهارم .ماركس بر اهميت تئوري جنسيت تاكيد كرد نه تقدم مادرساﻻري بر
پدرساﻻري.
 .٢٣همچنين نك :انگلس ،همان ،ص .١١٦ ،٩٢-٩١
24. .J. J. Bachofen, Briefe (Gesammelte Werke, v. X), 1967.
بايد به ارتباط و حمايت دوجانبهي باخوفن و مورگان نيز اشاره كرد .در مورد ارزيابي انگلس از باخوفن نك :منشا خانواده،
مقدمه چاپ چهارم.
 .٢٥عمدتا برگرفته از يادداشتهاي جاستوس ليپسيوس ][J. Lipsius
C. Cornelii Taciti. De Situ, Moribus, et Populis Germaniae. Opera qvae exstant, ex
Iusti Lipsi editione ultima. Antverpiae, apud C. Plantinum (Christophe Plantin).
1585, 1589.
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ويرايشهاي بعدي شناختهشده هستند .ليپسيوس يك ويرايش از »تاسيتوس« را در سال  ١٥٨١بدون حاشيهنويسيهاي
مرتبط منتشر كرد .بعدها ويرايشهاي تاسيتوس شامل حاشيهنويسيهايي از ليپسيوسBeatus Rhenanus, i.a, ،
نك:
J. P. Gronovius ed., Amsterdam, 1672.
در كل حدود  ٧٥نقل قول به ﻻتين و يوناني در اين متن بهچشم ميخورند كه عمدتا برگرفته از ارجاعات مورگان هستند.
مورگان به »ايلياد« هم ارجاع داد(Morgan, op. cit., p. 552), i. XII, v. 274 .
ماركس )گزيدهها ،ص  (٢٦نميتوانست متني را بيابد كه به مسئلهي تبادل طﻼ به وسيلهي وزن تالنت اشاره داشتi. ) .
 (XIX, 247به گفتهي »ژلف« ] [S. A. Zhebelevدر  ،Arkhivهمان ،جلد  ،٩ص χρυσοϋ δέ .٥١
» Οδυσεύς δέκα πάντα τάλαντα.اديسه مجموعا ده تالنت طﻼ را وزن كرد«...
Eginhartus/Einhard (Vita Karoli Imperatoris, cited from Lipsius edition of Tacitus),
Jordanes (Getica, cited from Lipsius ed.), Julianus (Antiochico, cited from Lipsius),
Tacitus (Annals, after Lipsius), Tacitus (Germania).
و ) Caesar (Gallic Warدر پايان گزيدههاي ماركس از مورگان نقل شدهاند ،ارجاعات به اين متون در اثر مورگان
يافت نميشود.
مباحث يادگيري سنتي منجر به برخي آشفتگيها در رابطه با ادبيات دستنوشتهي ماركس شده است .ماركس )گزيدههاي
مورگان ،ص  (٧٣به »ديونوسيوس هاليكارناسي« ارجاع داده اما به عنوان اثر مورد بحث  Roman Antiquitiesاشاره
نكرده است .نسخهي روسي گزيدههاي مورگان ) ،Arkhivهمان ،جلد  ،٩ص  (١٤٢عنوان را به ارجاع افزوده است بدون
اينكه مشخص كند اين عنوان فقط در نسخهي روسي به اثر افزوده شده است و نه توسط ماركس .در اينجا عنوان اثر به
شكل  Roman Archaeologyذكر شده است.
E. Lucas, Die Rezeption Lewis H. Morgans durch Marx und Engels, Saeculum, v.
15, 1964.
در ص  ١٥٦اينگونه فرض شده است كه اشتباه از جانب ماركس بوده است و بدون بازبيني بيشتري او را براي ارتكاب اين
اشتباه مﻼمت كرده است» .در مورد اخير ماركس مرتكب يك اشتباه شد :عنوان اثر ديونيزوس »باستانشناسي رومي«
نيست ،بلكه »دوران روم باستان« است«.
)مورگان ،جامعه باستان ،همان ،ص  ٢٥١ديونوسيوس را با نام ذكر كرده است و ماركس نيز همين كار را انجام داده است(
در همين صفحه از مقاله موضوع مرتبطي توسط »لوكاس« مطرح ميشود :مورگان نوشته است )همان ص ،٥٥٦-٥٥٣
ويرايش  ١٨٨٧ص » (٥٤٤وقتي زمين كشاورزي نشان داد كه تمام سطح زمين ميتواند تحت مالكيت افراد گوناگون قرار
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بگيرد و مشخص شد كه سرپرست خانواده محور طبيعيِ انباشت خواهد بود ،نردبان ترقي تازهي مالكيت براي نوع بشر
افتتاح شد .اين اتفاق قبل از پايان بربريت متأخر بشر كامل شده بود .با كمي انديشه تاثير قدرتمندي كه مالكيت ميرفت تا
از آن پس بر ذهن انسان داشته باشد و برخاستن وسيع عوامل شخصيتساز جديدي كه پيشبيني ميشد توسط مالكيت
توليد شوند ،بر هر كسي واضح و مبرهن بود«.
يادداشتي كه ماركس در گزيدههاي خود بر اين متن نوشته است از قرار زير است:
»وقتي زمين كشاورزي نشان داد كه تمام سطح زمين ميتواند تحت مالكيت افراد گوناگون قرار بگيرد و مشخص شد كه
سرپرست خانواده محور طبيعي انباشت خواهد بود ،نردبان ترقي تازهي مالكيت براي نوع بشر افتتاح شد .اين اتفاق قبل از
پايان دورهي بدوي بشر كامل شده بود .با كمي انديشه تاثير قدرتمندي كه مالكيت ميرفت تا از آن پس بر ذهن انسان
داشته باشد و برخاستن وسيع عوامل شخصيتساز) «...ماركس ،گزيدهها ،ص (٢٦
نسخهي روسي ،اين متن را بهشكل زير در آورده است:
»وقتيكه تعقيب كشاورزي نشان داد كه تمام سطح زمين ميتواند هدف مالكيت افراد متفاوت قرار بگيرد و سرپرست
خانواده بهمركز طبيعي انباشت ثروت تبديل شد ،نوع بشر بهوسيلهي ابزار مالكيت خصوصي وارد مسيري جديد و مقدس شد.
(helo- vechestvo vstupilo na novyi, osviashchennyi chastnoi sobstvennost’iu put).
اين مسئله تا قبل از دورهي پاياني بربريت تمام شده بود .مالكيت خصوصي )’ ( chastnaia sobstvennostتاثير
قدرتمندي بر ذهن بشر گذاشت و عوامل شخصيتي جديدي را آشكار كرد Arkhiv) (...همان ،جلد  ،٩ص (٥٢
نسخهي روسي ،گزيدهي ماركس را در سه نقطه تغيير داده است .اين متن دوبار »مالكيت« را به شكل »مالكيت خصوصي«
قرار داده است و كلمهي  osviashchennyiرا نيز به متن افزوده است .كلمهي »مقدس« را نه مورگان و نه ماركس
بهكار برده بودند .افزودن صفت »خصوصي« به مالكيت ،توسط ويراستار روسي احتماﻻ بهخاطر خواندن انگلس و خواندن
ماركس از طريق كتاب انگلس بود كه عنوانش را در ذهن داشتند) .همچنين نك ،Arkhiv :همان ،ص  .١٠كه تغييري از
همين جنس در دستنوشته ماركس ص ٥صورت گرفته است (.بنابراين توضيحي براي اين امر وجود دارد ،اگرچه نبايد اين
را توجيهي براي دستكاريِ آزادانه متن ماركس دانست.
تغييري كه توسط ويراستاران روسي در متن ايجاد شده است ،از آن جهت كه فاقد هرگونه اشارهاي بود موجب عواقب
بيشتري شد .لوكاس ،همان ،ص  ،١٥٦در اين رابطه نوشته است »فراتر از اين ،موضوع )مورگان( عينا )توسط ماركس(
اضافه نشده است .بلكه بهطور خﻼصه ذكر شده و رنگ شخصي ] [subjectiv verfärbtبهخود گرفته است .در برخي
يادداشتها يا گفتاوردها با طنز نقل شده يا مورد اشاره قرار گرفتهاند«.
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يادداشت لوكاس به اين متن اشاره دارد» :نوع بشر بهوسيلهي ابزار مالكيت خصوصي وارد مسيري جديد و مقدس شد« .اين
جمله توسط لوكاس بهعنوان نمونهاي از تغيير طنزآميز متن از سوي ماركس يا رنگ شخصيزدن بر آن ،آورده شده است و
همچنين تغييري است بر اساس موضوع .چنين چيزي در نوشتهي ماركس يافت نميشود.
كلمهي » «osviashchennyiدر زبان روسي توسط لوكاس به »] «geheiligtمقدس[ برگردانده شده است .متن
منشا خانواده از انگلس سرنخي براي اين انتخاب كلمه فراهم ميكند ،بدون اشاره به اينكه گزينش كلمات توسط ماركس
انجام نشدهاند .انگلس مينويسد )  ،MEWجلد  ،٢١ص :(١٠٥
)» ...سازوكاري كه ...نه تنها مالكيت خصوصي را كه پيش از اين تا آن اندازه دستكم گرفته ميشد مقدسسازي كرد ...و
آن را به رستگاري و تقديس تعبير كرد(«...
)نك :انگلس ،منشا خانواده ،ترجمه انگليسي ،همان ،ص (٩٧
نسخهي روسي نه يك ترجمه كه برگرداني است كه ساختارِ صرف و نحوي مناسب زبان روسي را جايگزين سبك
يادداشتبرداري متراكم و چندزبانهي ماركس ميكند.
 .٢٦مورگان ،جامعه باستان ،١٩٠٧ ،ص  .١٧از قبائل ﻻتين در دوره رمولوسي به »بزرگترين نمونه از وضعيت برتر بربريت«
ياد كرد.
 .٢٧مورگان ،همان ،ص  .٥٤٤يادكرد مورگان از اين نكته كه سواحل دجله ،فرات و ديگر رودخانههاي )جنوب غربي( آسيا
خانهي طبيعي قبائل شباني بودهاند يكي از مباني پيشنهاد گوردون چايلد مبني بر اين بود كه اگر نه قالب ،ﻻاقل مفهوم طرح
مورگان تغيير كرده است) .يادداشت (١٤٨
 .٢٨مورگان ،همان ،ص  ،٥٥٢ايلياد ،كتاب پنجم .٩٠ ،در اينجا ديومدس مثل سيلي زمستاني در طول ساحل كه از فراز
نردهها و سدها ميگذرد به تروجانها حمله ميكند .محتواي اين بخش اجازهي برخي تفاسير در رابطه با تكنولوژي كنترل
سيل و احتماﻻ ساخت شراب و ...را در يونانِ دورانِ هومر را ميدهد اما چيزي در مورد اشكال زمينداري چه به شكل جمعي
و چه خصوصي بهدست نميدهد.
ايلياد :٩١-٩٠ ،٥
out’ àpa ëpxea ïayei àXàcov epi0Y)Xécov.
èXôovx’ è£a7tiv7)ç, ot’ e7ußpicry] Sioç 6[a.ßpo^.
»پشتههاي حفاظكشيشده بوران زمستاني را دور نگاه نداشتند و وقتي قطرات بارانِ زئوس شروع به كوبيدن كردند
ديوارهاي تاكستانهاي بارور تاب هجوم ناگهانياش را نداشتند« .و) ...ويرايش (Loeb
 Ëpxoçنرده ،حفاظ.
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 epxea layziدورداشتن بوران.
 ocXcoباغ ،تاكستان ،باغ مركبات ،زمين آماده.
 .٢٩مورگان ،همان ،ص  .١٩انگلس ،همان ،ص  ،١٩به نقل از مورگان آورده شده است ...» :تقريبا كنترل كامل «...كه
بازتابدهندهي گفتهي ماركس در رابطه با نارسايي جملهي مورگان است .ترجمهي انگليسي انگلس متن مورگان را به
همراه يادداشتي كه بهمطلب الحاقي ماركس ارجاع ميدهد نگهداشته است .ويرايشهاي آلماني  H. Duncker ،١٩٣١و
 MEW ،١٩٦٢جلد  ٢١ص  ٣٠متن انگلس را بدون تغيير نگهداشته است.
 .٣٠مورگان ،همان ،ص .٤٧١
 .٣١همان ص .٥٤٠
 .٣٢انگلس ،همان ،ص  .٥٠كووالوسكي،
Tableau des Origines et de r Evolution de la Famille et de la Propriété, 1890.
 .٣٣مورگان ،همان ،ص .٤٧٨
 .٣٤همان ص .٤٨٠-٤٧٩
 .٣٥همان ،ص .٤٨٠
 .٣٦انگلس ،همان ،ص .١٦٢
 .٣٧همان ،ص .٥١
 .٣٨مورگان ،همان ،ص  .٤٢ماركس نوشت» :هر خانواده كوچك مينياتوري از يك گروه است« .اين جمله در نسخه روسي
به اين شكل برگردانده شده است:
...“kazhdaia men’shaia sem’ia dolzhna byla predstavliat’ soboi v miniature vsiu
”gruppu.
ترجمه تحتاللفظي» :هر خانواده كوچك مينياتوري از تمام گروه است« ،Arkhiv) .همان ،جلد  ،٩ص  (١٦اين معنا را به
گروه بزرگتر تعميم ميدهد كه احتماﻻ نه هدف مورگان بوده و نه آنچه ماركس از آن برداشت كرده است.
 .٣٩مورگان ،همان ،ص .٢٢٢
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پوليس توسط راس با عنوان »دولت«  Stateترجمه شده است .در زمينههاي ديگر بهغير از اين با عنوان »دولت-شهر«
برگردانده شده است.
 .٤١ماركس ،مباني نقد اقتصاد سياسي  ،Grundrisseص ) ٦ترجمه انگليسي ،Critique of 1859 ،مقدمه ،ص
(٢٦٨
 .٤٢ماركس ،كاپيتال ،همان ،جلد  ،١ص  .٢٩١-٢٩٠همچنين نك :ص ) .١٤٢ترجمه انگليسي ،ص (٣٥٨ ،٢٠٠
 .٤٣ارسطو ،همان ،كتاب اول ١ ،تا  ٣بهشكل جسته و گريخته .خانواده و روستا بهلحاظ زماني بر شهر تقدم دارند؛ همان،
 ،b١٢٥٢وقتيكه شهر تاسيس شد بر خانواده تقدم مييابد و فرد بهعنوان يك كليت بر اجزا متقدم است؛ همان ،ص
 .a١٢٥٣بنابراين شرايط زماني و منطقي ارتباط ميان خانواده ،جامعه و دولت توسط ارسطو متمايز شدهاند .شهر بهعنوان
هدف نهايي جامعه» :و بنابراين اگر اشكال ابتدايي جامعه طبيعياند ،دولت نيز طبيعي است .چراكه غايت آنهاست و طبيعت
هر چيز ،غايت آن است .چرا كه هر چيزي وقتي كامﻼ تكامل بيابد ،آن را طبيعت آن چيز ميناميم «.همان.b١٢٥٢ ،
 .٤٤نك :يادداشت .٤
45. Ökonomisch-Philosophische Manuskripte, MEGA.
جلد اول ،بخش  ،٣ص .٨٩-٨٨
 ،MEW .٤٦جلد  ،٣ص .٢١-٢٠
47. L. Krader, Critique dialectique de la nature de la nature humaine. L'Homme et
la Société, no. 10, 1968, pp. 21-38.
ارجاعات بيشتر در اينجا ذكر شدهاند.
 .٤٨مورگان ،همان ،ص .٢٦٥
 .٤٩همان ،ص .٢٧٦
 .٥٠همان ،مقدمه و ص .٦
 .٥١كاپيتال ،جلد  ،١همان ،ص ) ٣٥٤انگ .ص .(٤٢٦
 Roman Rosdolskyدر كتاب:
Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen ‘Kapital', 2nd ed., 1969, v. 1, p. 147,
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با توجه به انديشهي مورگان نوشته است :حيوانات اهليشده رويهمرفته بهعنوان يك كاﻻ باارزشتر از تمام ديگر انواع
اوليهي كاﻻ بودند) .نك :ماركس ،گزيدههاي مورگان ،ص ٢٦؛ مورگان همان ،ص  .(٥٥٣ماركس به اينها فاكتور
زمينداري و بردهداري را نيز اضافه كرد .مين ،سخنرانيها ،همان ،ص  ١٦٨پيشنهاد ميكند كه زمين به معناي باستاني خود
صاحب ارزشي نبود بلكه زميني كه توسط سرمايه )در واژهشناسيِ او »احشام«( بهكارگرفته شده است به آن ارزش ميداد.
»بهجز مالكيت خود زمين ،مالكيت ابزار كشت و زرع يكي از قدرتهاي نظم اوليه بود« .سرمايه عموما توسط غارت بهدست
ميآمد) .همان ،ص ) .(١٦٩نك :ماركس ،گزيدههاي مين ،ص  .(١٧١ماركس به توضيح گردآوري سرمايه از طريق چپاول
توسط مين اعتراضي نكرد ،او بيشتر به توضيح كووالوسكي براي ساكنشدن بر زمين بهعنوان عملي چپاولگرانه معترض
بود) .نك :يادداشت  (١٦كووالوسكي تصور ميكرد كه گروهي از خويشاوندان در جداشدن از بدنهي اصلي ،منطقهاي بيگانه
را بهعنوان محل جديد سكونت فتح كرده است .اين مطلب ندرتا صحيح است .به نقل از مين ،ماركس با اين گفته موافق
بود.
 .٥٢مورگان ،همان ،ص .٢٨٢ ،٢٥٩ ،٢٥٦ ،١٢٦
 .٥٣همانجا ،ص .٣١٦
 .٥٤همانجا ،ص .٣٩٦
 .٥٥همانجا ،ص  .٣٦٣نك :مورگان ،همانجا ،ص » :٤٧٧خانواده نميتواند بهطور كامل وارد تيره شود ،چون زن و شوهر به
دو قبيله تعلق دارند«.
 .٥٦ماركس ،گروندريسه ،فوقالذكر ،ص .٣٩٠

مآخذ ترجمهي فارسي:
& Lawrence Krader; The Ethnological Notebooks Of Karl Marx, Van Gorcum
Comp. B.V. - Assen, The Netherlands. Second Edtion, 1974.
Lawrence Krader; Ethnologie und Anthropologie bei Marx, Carl Hanser Verlag,
München 1973.

توضيح ويراستار »نقد« بر پارهي نخست :گزيدهبرداريهاي ماركس از متون قومشناختيِ چهار پژوهشگر قلمرو
انسانشناسي در چهار دفتر فراهم آمدهاند كه در »انستيتوي بينالمللي تاريخ اجتماعي« در هلند بايگانياند .ﻻورنس كرادر ،با
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نسخهبرداري و بازنويسي اين دفترها و ويرايش بسيار مختصر واژهنگارانهي آنها ،اثري تاليف كردهاست كه نخستين بار در
سال  ،1972به زبان انگليسي و با عنوان »دفتريادداشتهاي قومشناختي ماركس« انتشار يافت و از آن پس به »دفترهاي
قومشناختي« )»(The Ethnological Notebooks / Die ethnologischen Exzerpthefteشهره شد.
به گفتهي او ،فكر تدوين چنين اثري ،در گفتگو و همانديشي با كارل كُرش شكل گرفته بوده است .كرادر به اين اثر
»مقدمه«) (Introductionاي طوﻻني نوشته است كه آوازهاش ،كمتر از خود كتاب نيست .اين مقدمهي 80-90
صفحهاي در اساس هشت قسمت دارد :نخست توضيحاتي مقدماتي دربارهي »دفترها« و جايگاه و اهميتشان ،بطور كلي؛
سپس چهار قسمت ،كه هر يك بهترتيب به ارزيابي چهار دفتر ميپردازند؛ و پس از آن ،سه قسمت ديگر با عنوانهاي
»مﻼحظاتي كلي پيرامون جايگاه تاريخي اين آثار«» ،نظام زندگي جمعي ،اشتراكيگري و فردگرايي« و »دربارهي رابطهي
انگلس با ماركس و مورگان«
از كتاب كرادر دو »ترجمه« به زبان آلماني وجود دارد .يكي در سال  1973از سوي »انتشارات كارل هانزر » (Carl

)Hanser Verlagزير عنوان »قومشناسي و انسانشناسي نزد ماركس« ،ترجمهي »هنينگ ريتر« ،كه شامل اين
»مقدمه«ي مهم كرادر ،و نيز نقدها و واكاويهاي ديگر او در حوزهي ماترياليسم تاريخي است ،اما فاقد خود دفترهاست؛ به
اين ترجمه ،كرادر »درآمد« كوتاهي نيز افزوده است .و ديگري ،ترجمهاي در سال  1976از سوي »چاپ زوركامپ«
)(edition suhrkampزير عنوان »دفترهاي گزيدهبرداريهاي قومشناختي« ،كه شامل دفترها ،اما فاقد اين مقدمه و
مقاﻻت ديگرِ اوست .به اين نسخه ،كرادر مقدمهي جداگانهاي نوشته است.

لينك كوتاه شده در سايت »نقد«https://wp.me/p9vUft-Pk :
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