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توضيح مترجم :دربارهي بخشبندي »مقدمه«ي مشهور ﻻورنس كرادر به گزيدهبرداريهاي قومشناختي
ماركس ،در آغاز ترجمهي پارهي نخست توضيحاتي نوشتيم .آنچه در اينجا ميآيد ،ترجمهي فارسي »درآمد«
ﻻورنس كرادر به نخستين ترجمه آلماني از كتاب اوست» .مقدمه«ي كرادر در چندين پاره در »نقد« منتشر
ميشود .بعد از پارهي نخست ،اينك پارهي دوم مربوط به گزيدهبرداريها از كتاب مورگان منتشر ميشود.

در جريان سدهي نوزدهم ،علمِ خودشناسيِ انسان از دانشرشتهاي فلسفي به دانشرشتهاي برخوردار از
شالودههاي تجربي مبدل شد .در آغاز اين سده انسانشناسي دانشي فلسفي عمدتاً استوار بر شالودهاي نظري
تلقي ميشد كه گواهان آن نوشتههاي فيخته ،شلينگ و هگل بودند .در دهههاي سيام و چهلمِ سدهي نوزدهم
وجه نظريِ مكتبهاي هگليانِ راست و چپ گسترش بيشتري يافت )(1؛ كارل ماركس به عنوان ناقد اين
جنبش در آن نقش و سهم داشت .ماركس در فاصلهي سالهاي  1843ـ  1846به موقعيتهاي گوناگون
بيگانگيِ انسان از خويشتنِ خويش ،از طبيعت و از نوعِ خويش پرداخت و اين موقعيتها را رو در روي يكديگر
قرارداد :خودآفرينيِ نوعِ انساني و آفرينش جهان عيني ،شيئيتيابيِ انسان و جهان از مجراي فرآيندهاي بيگانگي
و خودآفريني و كنش و واكنش اين فرآيندها بر ،و با ،يكديگر ).(2
در آغاز اين دوره ،انسان همچون موجودي نوعي ] [Gattungswesenتلقي ميشد ،يعني انسان در انتزاع از
انسان؛ اما اين تصور رايج از انسان ،بههمان ميزان كه مطالعهي زندگيِ اقوام اروپايي از سوي آ .هكست هاوزن
] ،[A. Hexthausenجي .ال .ماورر ] ،[G. L. Maurerفر .لوپلي ] [Fr. Le Playو زندگي اقوام
غيراروپايي از سوي اي .بي .تايلور ] ،[E. B. Tylorال .اچ .مورگان ] [L. H. Morganو ديگران پيش
ميرفت ،فرو پاشيد و ناپديد شد .پژوهش پيرامون اقوامِ آغازين ،در اين دوره و در نخستين وهله از زاويهي ديد
تمدن اروپايي ،يعني با نگاهي قوممحورانه ،صورت ميگرفت ،همهنگام اما ،جاي جهانگردان متفنن را
قومشناساني گرفت كه اين قومشناسي حرفهشان بود و همپا با كار اينان ،منافع عيني يا ظاهراً عينيِ قومشناسي
در جايگاه دانشرشتهاي دانشگاهي ،بر منافع بﻼواسطه سياسي ،اقتصادي و معطوف به رواج دين مسيحي،
برتري يافت .اشتغال حرفهاي به اقوام اروپايي به ميانجي تأسيس جامعهي دانشوران ،موزهها ،كرسيهاي
تدريس در پژوهشكدهها و دانشگاهها و از طريق كميسيونها و ادارات دولتي و نهادهايي همانند اينها ،تشويق و
تقويت شد .پرداختن به اقوامِ آغازين ديگر شيوهاي انتزاعي يا عاميتي نامعلوم نداشت ،بلكه اين اقوام را اينك
همچون اقوامي مشخص ،زنده ،برخوردار از نام و نشان و با تأكيد بر خصلتهاي ويژهشان در شُمار ميآورد.
ماركس از اين دگرگونيها تأثير پذيرفت و در آنها سهيم بود :نوشتههاي خود او تبدلي همسان از انسانشناسيِ
]آنتروپولوژي[ فلسفي به انسانشناسيِ تجربي يافتند.
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اين حركت در چارچوب نوشتههاي ماركس ،هم پيوسته و متداوم است و هم گسسته و منقطع ،همانگونه كه
اين تحول ،همهنگام به معناي تداوم و گسست در قلمرو انسانشناسي بود .او در نوشتههاي  1843ـ
1846خود پرسش ناظر بر خانواده و جامعه و نيز رابطهي انسان و طبيعت را طرح ميكند و سپس در مباني
نقد اقتصاد سياسي ]گروندريسه[ ،در كاپيتال و در نظريههاي ارزش اضافي به آنها شكلي
تغييريافته ميبخشد .متناظر با پرسش نخستين ،در ايدئولوژي آلماني )فصل يك ،فوئرباخ( تز ناظر بر
دگرگونشدنِ سامانهي حيوانيِ انسان را طرح ميكند؛ اين پرسش سپس در گروندريسه ،در كاپيتال و در
نظريههاي ارزش اضافي دوباره طرح ميشود .نيازهاي زيستي ]يا بيولوژيكي[ در خانوادهي مقدس ،سپس
در كاپيتال و در حاشيههايي پيرامون آ .واگنر ) 1879ـ  (1880مورد بحث قرارميگيرند .مسئلهي
مربوط به كاست در نامهاي به پ .و .آنهكوف ) (P. V. Annekovدر  28دسامبر  1846و در جلد نخست
كاپيتال مطرح ميشوند .او در نوشتههاي گوناگونِ سالهاي  1843ـ  ،1846در نقد به پرودن و در
مانيفست كمونيست و در سراسر نوشتههاي پسينترِ دهههاي پنجاه و شصت ]سدهي نوزدهم[ و نيز در
نامهنگاريها )نامه به انگلس در  25مارس  1868و به ورا زاسوليچ در  8مارس  (1881به بحث پيرامون
مسائل مربوط به تقابل مالكيت خصوصي و اجتماعيِ زمين ميپردازد .اينها ،دراساس موضوعِ گزيدهنگاريها از
جي .ال .ماورر و م .م .كوالوسكي هستند .همهي اين پرسشها در دفترهاي گزيدهبرداريهاي قومشناختيِ
 1880ـ  1882موضوعِ بحثاند.
دو فصلِ نخست اين كتاب با يكديگر رابطهي تز و آنتيتز را دارند .فصل نخست ميپردازد به محتواي مطالعات
قومشناختي ماركس با عطف به آثار لوئي هنري مورگان ،سر جان فير ،سر هنري مايِن و سر جان لوبوك و
همهنگام مطالعات ماركس را معطوف ميكند به تحول و تبدل انسانشناسي و قومشناسي .بههمان گونه كه
قلمرو اين دانشرشتهها همهنگام در پيوستها و گسستها توسعه مييابد ،انديشههاي ماركس نيز در تحول و
توسعه است .برخي برآناند كه آموزهي ماركس يكسره در باصطﻼح نوشتههاي آغازينش گنجيده و موجود
است :گ .لوكاچ تا آنجا پيش ميرود كه بگويد در پيكرهي اين نوشتهها ،حتي بايد هگلِ جوان را نيز جاي داد .از
سوي ديگر كسان ديگري از جمله آ .كورنو و ال .آلتوسر كوشيدهاند ماركسِ بالغ را از ماركسِ جوان جدا كنند،
چنانكه گويي او در سالهاي  1845يا  1846از نو زاده شده است .معني اين ادعا اين استكه همهي آنچه او
پيش از اين تاريخ نوشت ،از كانونِ آثارش بيروناند .اقنوميكردنِ نوشتههاي آغازين از سوي كساني مانند ه.
ماركوزه و ال .كوﻻكوفسكي مبتني است بر تخميني به همان ميزان خودسرانه از اين نوشتهها؛ فقط در راستاي
متخالف با راستاي كورنو و آلتوسر .كليد رابطهي اين نوشتههاي آغازين با كارهاي پسينتر را ماركس خود در
پيشگفتار به نقد اقتصاد سياسي ،برلين  ،1859به دست داده است .تزهاي گوناگونِ مفسرانِ متأخرِ او ،در
پي اهدافي هستند كه با اهداف خود ماركس تطابقي ندارند يا به درك كنش و انديشهاش كمكي نميكنند.
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هردوي اين آثار را بايد بر بستر تحوﻻتي تاريخي فهميد كه ماركس در متن و بطنشان بود .اثرِ پيشِ رو ]يعني،
گزيدهنگاريها[ ميخواهد كار ماركس را هم در متن آثارش و هم بر بستر مطالعات مربوط به انسان در آن
دوران ارائه كند.
فصلِ نخست ،تزهاي قومشناسيِ ماركس را عرضه ميكند .اين فصل با تغييراتي بسيار اندك مطابق است با
درآمد كتابِ دفترهاي گزيدهنگاريهاي كارل ماركس كه نويسندهي اين سطور نسخهبرداري و منتشر
كرده است (Assen: Van Gorcum, 1972) .اين دفترهاي گزيدهنگاريها كه محتوايشان بهصورت
گاهشمارانه و تاريخي در فصل نخست بررسي ميشود ،به همان شكلي منتشر ميشوند كه ــ صرفنظر از
محدوديتهايي ناشي از مشكﻼت فنيِ نسخهبرداري از دستنوشته به فرم چاپي ــ در ميراث ماركس وجود دارند.
رجوع به اين كتاب را اكيداً به خواننده توصيه ميكنم .ماركس يادداشتهايش دربارهي مسائل قومشناسي را به
شكلي خام و موقتي برجاي نهادهاست و ما ميتوانيم دربارهي شكلِ نهايي كه ممكن بود خود ماركس به آنها
ببخشد ،تنها حدس و گمان داشته باشيم :آنچه پيشِ رو داريم تنها محتوا و گوهرِ انديشهي اوست .اين پرسش را
كه اين اثر اگر چنانكه در خيال و تصور او بود ،شكل ميگرفت ،چگونه ميبود ،بايد باز بگذاريم ،زيرا شكل و
محتواي يك اثر بهضرورت در كنش و واكنش با يكديگرند .با همهي اين احوال ،ماركس در عطف به پرسش
مربوط به شكل ،با حاشيهنگاريهايش ،تأكيداتش بر واژهها و عبارات و با تقسيمبنديها و ديگر اشارات،
نشانههاي اندكي براي ما برجاي نهاده است .اين اشارات نيز بهطور مختصر موضوعِ بحث خواهند بود .رابطهي
انگلس با كارهاي قومشناختيِ ماركس همچنان و مجزا از بحثهاي مذكور ،بحثي است محفوظ :او برخي از
مﻼحظات ماركس پيرامون مورگان را از كارِ ماركس بيرون كشيده و در اثر خود پيرامون اين موضوع به مثابهي
راهبر بحث ،بهكار بسته است و از اينطريق به آنها شكلي داده است كه با محتوا رابطهاي متفاوت دارند و اساساً
از محتواي ديگري برخوردارند .گزيدهبرداريهاي ماركس از مايِن ،فير و لوبوك را انگلس هيچكجا بهكار نبرده
است.
امروزه تقديس ماركس تا آنجا پيش ميرود كه انگلس را كامﻼً كنار بگذارد؛ برخي حتي گﻼيهمند و متأسفاند از
اينكه چرا اساساً نامي از انگلس بردهاند .با اينحال اثر قومشناسانهي انگلس ،منشاء خانواده ،مالكيت
خصوصي و دولت ) (1844بايد كماكان درنظرگرفته شود .اين كتاب در فصل نخست و در عطف به
وابستگياش به گزيدهبرداريهاي ماركس از مورگان بررسي ميشود .ماركس و انگلس نه تنها به منزلهي
مؤلفان مانيفست كمونيست با يكديگر مرتبط بودهاند ،بلكه بهدليل اين واقعيت تاريخي نيز كه پراكسيس
همسان و يگانهاي داشتند ،و فراتر از آن ،نيروي محرك حزبها و جنبشهاي سياسيِ گوناگوني هستند كه
تاريخ و سنتشان با نام ايندو گرِه خورده است ،همچنان با يكديگر مرتبطاند .اين پرسشي است ناظر بر تأثير
آنها و پيآمدهاي مشخصي كه كارشان در طولِ زمان داشته است )) (3هرچند جداييناپذيريشان تا اندازهاي
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مربوط به راستآئينيِ حزبي است] ،حتي نويسندهي[ سنتشكني مانند سي .رايت ميلز نيز بر آن است كه آنها
يك شخص و يك جان در دو پيكر هستند .راستآئيني و سنتشكني ،دست در دست هم ،كار را به اين
سادهانگاري كشاندهاند( .بهنظر من سزاوار نيست اثري كه ميخواهد به تأويل كارهاي قومشناختيِ ماركس
بپردازد ،در انتقاد به موضع انگلس پيرامونِ اين پرسشها شريك شود .فصلِ دوم ]اين كتاب[ دربرگيرندهي
پژوهشي انتقادي پيرامون برداشتهاي قومشناختيِ انگلس ،هماننديها و تمايزشان با برداشتهاي ماركس
است (4) .در جريان اين پژوهش ،در تعيين رابطهي ايندو ،بنا بر تعريف ،تﻼش خواهد شد .مهمتر از همه نشان
داده خواهدشد كه انگلس اصلِ وحدت نوعِ انساني را نقض و مرزِ تمايزِ بين انسان و طبيعت را ،جابجا ميكند.
انگلس براين نظر بود كه بايد بين انسان بدوي و انسان متمدن تمايز قائل شد؛ او حوزهي شمولِ قوانين
ماترياليسم تاريخي را منحصراً به دوران تمدن محدود ميكرد .ماركس خود را از انتزاع انسان بدوي ،از تاريخ
همچون پيشداورياي خامسرانه ،همچون پسماندهاي از ايمان )سدهي نوزدهمي( به ترقي و برتري و
چيرهدستيِ اقوامِ متمدن ،رهانيد.
اين دو فصل همراه باهم به موضوعات ثابت انسانشناسيِ ماركسي كه موضوعِ هر انسانشناسي است،
ميپردازند :وحدت نوعِ انساني ،جايگاه انسان در طبيعت و روابط انسانها در جامعه .اينها موضوعاتي هستند كه
هم در آثار آغازينِ ماركس و هم در آثارِ متأخرش با آنها روبرو ميشويم و در پرداختن به آنهاست كه ماركس
روشش و و دانشش در فهم اين معضﻼت را رشد و گسترش داده است .با بازنماييِ موضع و موضوعات ماركس
در دانش نسبت به انسان و نقد اين دانش ،سهم او را در اين دانش و راستاي تكوين و توسعهاش تأييد ميكنيم.
فصلِ پاياني ،برآيند كاملِ دوفصلِ آغازين نيست ،اما با صورتبنديِ پيششرطهاي انسانشناسيِ ماركس ،بهويژه
با نگاه به قوام انسان به مثابهي انسان در روابطش و بهواسطهي روابطش در جامعه ،حركتي است بهسوي آن
برآيند .چنين دريافتي ،اداي سهمي است به نقد پديدهي شئشدگي و نقد نظريهي شئشدگيِ آگاهيِ انقﻼبيِ
پرولتاريا.
آماجِ نقد پديدهي شئشدگي رابطهي شكل و محتواي اجتماعي و نيز وارونهي آن ،همانا جداييِ آنهاست.
همهنگام ،معضل ديالكتيك شكل در رابطهاش با محتوا ،در نظريهي كليت اجتماعي ــ كه از سوي كرُش و
لوكاچ مطرح شده است و نزد لوكاچ بيشتر مربوط به معضلِ شئشدگي است ــ امري است مطرح و معاصر.
كليت اجتماعي در جامعهاي شكل ميگيرد كه به طبقات متخاصم و متضاد انشقاق يافته است .اين جامعه كلِ
پيكرهي اجتماعي را به مثابهي وحدت زيربنا و روبنا وضع كرده است و از سوي اعضاي جامعه به منزلهي چنين
وحدتي ادراك ميشود .تصور ساختاري مستقلِ از زيربنا و روبنا ،همچون پيكرهاي واحد از آنها و مستقل از
هريك ،تصوري رازآميزكننده است؛ بهسخنِ ماركس ،بتوارهكردن است .اين بدان معناست ــ و سي .لوي
اشتراوس ،دقيقاً چنين كرده است ــ كه ساختاري را از وجه زيربنا]يش[ انتزاع كنيم و آنرا جوهر يا اقنومِ
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زيربنا]يش[ قراردهيم .كليت اجتماعي وجه صوريِ وحدت اجتماعي را دربرميگيرد؛ اين كليت بايد به محتواي
اجتماعياي بازگردانده ميشود كه همانا تقابل و تضاد طبقات اجتماعي است؛ و اين كليت از آن انتزاع كردهاست.
انشقاقِ جامعه موجب جداييِ وحدت صوري از محتواي انشقاقيافتهي آن است؛ اين انشقاق شكل ديگري از
زنجيرهي انتزاعاتي است كه در باﻻ به آنها اشاره شد .معضل ديالكتيك كليت اجتماعي در بخش كوتاهي در
انتهاي فصلِ پاياني طرح و بررسي خواهد شد.
پرسش مربوط به رابطهي ماركس و انگلس
كارل كرُش بهدرستي جنبهي مكتبيِ پرسشِ فوق را به مثابهي رويكردي بيگانه با جنبهي عملياش كنار نهاد.
بااينحال اين پرسش را نميتوان بيپاسخ گذاشت ،زيرا در اين شكل ،پرسشي خاموششده و بنابراين ديالكتيكي
پركموكاست خواهد بود .اين پرسشي است معطوف به ديالكتيك تئوري و پراكسيس.
 1ـ ماركس معضل تئوري و پراكسيس را در تزهايي دربارهي فوئرباخ ) 11تز( طرح كرد :مسئله اين
نيست كه جهان را به اين يا آن شيوه تفسير كنيم ،زيرا چنين كاري را فيلسوفان تاكنون كردهاند و كماكان
ميكنند؛ مسئله بر سرِ تغييرِ آن است.
 2ـ ديالكتيك تئوري و پراكسيس نظامي بسته نيست؛ ديالكتيكي است كه ،همانند دانشِ تجربيِ طبيعت ،بهطور
مشخص گشايش و گسترش مييابد .تئوري در فعليت كنونياش ،در همهي نقاط تنگاتنگ با پراكسيس پيوسته
نيست ،تنها بهطور بالقوه چنين پيوندي با پراكسيس دارد .تنگاتنگبودنِ اين پيوند يا همدوسش
] ،[Zusammenhangنه در تئوري ،بلكه در پراكسيسِ مشخص معين ميشود.
 3ـ ماركس و انگلس در پراكسيسشان متحد بودند و متناظر با آن در تئوريهايي ،كه نزديكترين پيوندها را با
پراكسيس داشتند ،همانا و بهطور نمونه ،در مانيفست كمونيست.
 4ـ پرسشِ ناظر بر شيوهي نگرشِ يگانه و همسان در مقايسه با ديدگاههاي متمايز ماركس و انگلس اگر نه
چونان ديالكتيك رابطهي تئوري و پراكسيس طرح و بررسي شود ،همواره به كشفيات تازه و مناقشات احكام
ايماني راه خواهدبرد.
 5ـ پرسشهاي نظريِ بسياري وجود دارند كه تنها از فاصلهاي بسيار دور به پراكسيس معطوف ميشوند؛ در
چنين مواردي ،ماركس و انگلس اغلب دريافتهاي متمايزي را طرح و اختيار كردهاند؛ اين تمايزات را نه تنها در
آثاري كه انگلس پس از مرگ ماركس منتشر كرده است ،مثﻼً منشاء خانواده ،بلكه در آثار منتشرشدهي
انگلس پيش از مرگ ماركس ،مثﻼً در آنتي دورينگ و نوشتههاي منتشرنشدهاي مانند ديالكتيك طبيعت،
ميتوان ديد) .ترديدي وجود ندارد كه تسلط ماركس بر ديالكتيك برتر از تسلط انگلس بر آن بود(
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 6ـ دريافتهاي قومشناختيِ ماركس دراساس با دريافتهاي انگلس همداستانند ،هم بهدليل همكاريشان در
سراسر عمر و هم بهواسطهي سهم عموميشان در علم زمانهي خويش ،بهويژه در پيشرفتها و مرزهاي
قومشناسي .همهنگام تمايز بين ايندو بسيار آشكار و مهم است .اينك ميتوانيم وساطت انگلس در آثار
قومشناختيِ انگلس را كنار بگذاريم و مستقيماً به اثر ماركس روي آوريم .به اين ترتيب از يك سو قادريم تاريخِ
علم به انسان را بهتر بفهميم و از سوي ديگر ميتوانيم در پيشرفت اين علم سهمي ادا كنيم.

زيرا ،كل و جزء نه براي سفسطه ،كه براي كار اختراع شدهاند ــ دانته.
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