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 يشناخت قوم يها يبردار دهيمشهور الورنس كرادر به گز ي»مقدمه« يبند بخش ي :  دربارهمترجم حيتوض
» درآمد« يفارس ي ترجمه ،آيد مي اجني. آنچه در امينوشت يحاتيتوض نخست ي پاره ي ماركس، در آغاز ترجمه

منتشر » نقد«در ي كرادر در چندين پاره »مقدمه«ست. از كتاب او يترجمه آلمان نينخست الورنس كرادر به
  شود. منتشر مي مورگان ها از كتاب برداري مربوط به گزيده ي دوم پاره ، اينكي نخست پارهز بعد ا .شود مي

  

  

اي برخوردار از  رشته اي فلسفي به دانش رشته انسان از دانش خودشناسيِ  لمِهم، عي نوزد در جريان سده
اي نظري  دانشي فلسفي عمدتاً استوار بر شالودهشناسي  در آغاز اين سده انسانهاي تجربي مبدل شد.  شالوده

ي نوزدهم  ام و چهلمِ سده هاي سي ههاي فيخته، شلينگ و هگل بودند. در ده شد كه گواهان آن نوشته تلقي مي
عنوان ناقد اين )؛ كارل ماركس به 1تري يافت ( يشهاي هگليانِ راست و چپ گسترش ب كتبوجه نظريِ م

هاي گوناگون  به موقعيت 1846ـ  1843 هاي سال ي فاصله شت. ماركس درداجنبش در آن نقش و سهم 
ها را رو در روي يكديگر  بيگانگيِ انسان از خويشتنِ خويش، از طبيعت و از نوعِ خويش پرداخت و اين موقعيت

 ي بيگانگييابيِ انسان و جهان از مجراي فرآيندها قرارداد: خودآفرينيِ نوعِ انساني و آفرينش جهان عيني، شيئيت
  ).2و خودآفريني و كنش و واكنش اين فرآيندها بر، و با، يكديگر (

شد، يعني انسان در انتزاع از  ] تلقي ميGattungswesenدر آغاز اين دوره، انسان همچون موجودي نوعي [
هكست هاوزن  ي زندگيِ اقوام اروپايي از سوي آ. همان ميزان كه مطالعه اما اين تصور رايج از انسان، به انسان؛

]A. Hexthausen[ ر]، جي. ال. ماورG. L. Maurerپلي [و]، فر. لFr. Le Play و زندگي اقوام [
] و ديگران پيش L. H. Morgan]، ال. اچ. مورگان [E. B. Tylorغيراروپايي از سوي اي. بي. تايلور [

ي ديد  وره و در نخستين وهله از زاويهپژوهش پيرامون اقوامِ آغازين، در اين د رفت، فرو پاشيد و ناپديد شد. مي
ردان متفنن را گ جاي جهانهنگام اما،  گرفت، هم محورانه، صورت مي تمدن اروپايي، يعني با نگاهي قوم

شناسي  شان بود و همپا با كار اينان، منافع عيني يا ظاهراً عينيِ قوم شناسي حرفه كه اين قوم شناساني گرفت قوم
سياسي، اقتصادي و معطوف به رواج دين مسيحي،   بالواسطهدانشگاهي، بر منافع  اي رشته در جايگاه دانش

هاي  ها، كرسي ي دانشوران، موزه اي به اقوام اروپايي به ميانجي تأسيس جامعه اشتغال حرفه برتري يافت.
ها و ادارات دولتي و نهادهايي همانند اينها، تشويق و  ها و از طريق كميسيون ها و دانشگاه تدريس در پژوهشكده

معلوم نداشت، بلكه اين اقوام را اينك اي انتزاعي يا عاميتي نا تقويت شد. پرداختن به اقوامِ آغازين ديگر شيوه
آورد.  شان در شُمار مي هاي ويژه همچون اقوامي مشخص، زنده، برخوردار از نام و نشان و با تأكيد بر خصلت

شناسيِ  هاي خود او تبدلي همسان از انسان ها تأثير پذيرفت و در آنها سهيم بود: نوشته ماركس از اين دگرگوني
  شناسيِ تجربي يافتند. ي به انسان[آنتروپولوژي] فلسف
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گونه كه  هاي ماركس، هم پيوسته و متداوم است و هم گسسته و منقطع، همان اين حركت در چارچوب نوشته
ـ  1843هاي  در نوشته شناسي بود. او هنگام به معناي تداوم و گسست در قلمرو انسان اين تحول، هم

مباني كند و سپس در  ي انسان و طبيعت را طرح مي رابطه پرسش ناظر بر خانواده و جامعه و نيز خود1846

به آنها شكلي  هاي ارزش اضافي نظريهو در  كاپيتال]، در گروندريسه[ نقد اقتصاد سياسي

ناظر بر  (فصل يك، فوئرباخ) تز ايدئولوژي آلمانيبخشد. متناظر با پرسش نخستين، در  تغييريافته مي

و در  كاپيتال، در گروندريسهكند؛ اين پرسش سپس در  ان را طرح ميي حيوانيِ انس شدنِ سامانه دگرگون

ي مقدس، سپس  نيازهاي زيستي [يا بيولوژيكي] در خانوادهشود.  دوباره طرح مي هاي ارزش اضافي نظريه

ي  گيرند. مسئله ) مورد بحث قرارمي1880ـ  1879( هايي پيرامون آ. واگنر حاشيهو در  كاپيتالدر 

و در جلد نخست  1846دسامبر  28) در P. V. Annekovكوف ( اي به پ. و. آنه مربوط به كاست در نامه

ن و در ، در نقد به پرود1846ـ  1843هاي  هاي گوناگونِ سال او در نوشته شوند. مطرح مي كاپيتال

ي نوزدهم] و نيز در  هاي پنجاه و شصت [سده دهه ترِ هاي پسين تهو در سراسر نوش مانيفست كمونيست

) به بحث پيرامون 1881مارس  8و به ورا زاسوليچ در  1868مارس  25ها (نامه به انگلس در  نگاري نامه
ها از  نگاري پردازد. اينها، دراساس موضوعِ گزيده مسائل مربوط به تقابل مالكيت خصوصي و اجتماعيِ زمين مي

شناختيِ  هاي قوم برداري ها در دفترهاي گزيده ي اين پرسش ماورر و م. م. كوالوسكي هستند. همه .ال جي.
  اند. موضوعِ بحث 1882ـ  1880

زد به محتواي مطالعات پردا فصل نخست مي تز را دارند. ي تز و آنتي دو فصلِ نخست اين كتاب با يكديگر رابطه
ن و سر جان لوبوك و لوئي هنري مورگان، سر جان فير، سر هنري مايِي ماركس با عطف به آثار شناخت قوم
همان گونه كه  شناسي. به شناسي و قوم كند به تحول و تبدل انسان هنگام مطالعات ماركس را معطوف مي هم

و  هاي ماركس نيز در تحول يابد، انديشه ها توسعه مي ها و گسست در پيوست هنگام همها  رشته قلمرو اين دانش
زينش گنجيده و موجود اهاي آغ در باصطالح  نوشته هسريك ي ماركس اند كه آموزه توسعه است. برخي برآن

داد. از  ينيز جا هگلِ جوان راها، حتي بايد  ي اين نوشته در پيكره رود كه بگويد است: گ. لوكاچ تا آنجا پيش مي
اند ماركسِ بالغ را از ماركسِ جوان جدا كنند،  سوي ديگر كسان ديگري از جمله آ. كورنو و ال. آلتوسر كوشيده

ي آنچه او  هكه هم است. معني اين ادعا اين استاز نو زاده شده  1846يا  1845هاي  كه گويي او در سال چنان
هاي آغازين از سوي كساني مانند ه.  كردنِ نوشته اند. اقنومي كانونِ آثارش بيرون پيش از اين تاريخ نوشت، از

فقط در راستاي  ها؛ ماركوزه و ال. كوالكوفسكي مبتني است بر تخميني به همان ميزان خودسرانه از اين نوشته
تر را ماركس خود در  هاي آغازين با كارهاي پسين ي اين نوشته متخالف با راستاي كورنو و آلتوسر. كليد رابطه

، به دست داده است. تزهاي گوناگونِ مفسرانِ متأخرِ او، در 1859، برلين نقد اقتصاد سياسيبه پيشگفتار 
 كنند. اش كمكي نمي پي اهدافي هستند كه با اهداف خود ماركس تطابقي ندارند يا به درك كنش و انديشه
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 ،بود. اثرِ پيشِ رو [يعني شان هردوي اين آثار را بايد بر بستر تحوالتي تاريخي فهميد كه ماركس در متن و بطن
خواهد كار ماركس را هم در متن آثارش و هم بر بستر مطالعات مربوط به انسان در آن  ها] مي نگاري گزيده

  دوران ارائه كند.

كند. اين فصل با تغييراتي بسيار اندك مطابق است با  شناسيِ ماركس را عرضه مي فصلِ نخست، تزهاي قوم

برداري و منتشر  ي اين سطور نسخه كه نويسنده هاي كارل ماركس نگاري دفترهاي گزيدهدرآمد كتابِ 

صورت  شان به ها كه محتواي نگاري ) اين دفترهاي گزيدهAssen: Van Gorcum, 1972كرده است. (
نظر از  شوند كه ــ صرف شود، به همان شكلي منتشر مي شمارانه و تاريخي در فصل نخست بررسي مي گاه
برداري از دستنوشته به فرم چاپي ــ در ميراث ماركس وجود دارند.  هايي ناشي از مشكالت فنيِ نسخه دوديتمح

شناسي را به  مسائل قوم ي هايش درباره كنم. ماركس يادداشت رجوع به اين كتاب را اكيداً به خواننده توصيه مي
شكلِ نهايي كه ممكن بود خود ماركس به آنها ي  توانيم درباره است و ما مي شكلي خام و موقتي برجاي نهاده

ي اوست. اين پرسش را  ببخشد، تنها حدس و گمان داشته باشيم: آنچه پيشِ رو داريم تنها محتوا و گوهرِ انديشه
بود، بايد باز بگذاريم، زيرا شكل و  گرفت، چگونه مي كه در خيال و تصور او بود، شكل مي كه اين اثر اگر چنان

ي اين احوال، ماركس در عطف به پرسش  ضرورت در كنش و واكنش با يكديگرند. با همه ثر بهمحتواي يك ا
ها و ديگر اشارات،  بندي ها و عبارات و با تقسيم هايش، تأكيداتش بر واژه نگاري مربوط به شكل، با حاشيه

ي  حث خواهند بود. رابطهطور مختصر موضوعِ ب هاي اندكي براي ما برجاي نهاده است. اين اشارات نيز به نشانه
هاي مذكور، بحثي است محفوظ: او برخي از  شناختيِ ماركس همچنان و مجزا از بحث انگلس با كارهاي قوم

ي  مالحظات ماركس پيرامون مورگان را از كارِ ماركس بيرون كشيده و در اثر خود پيرامون اين موضوع به مثابه
اي متفاوت دارند و اساساً  به آنها شكلي داده است كه با محتوا رابطه طريق كار بسته است و از اين راهبر بحث، به

كار نبرده  كجا به ن، فير و لوبوك را انگلس هيچهاي ماركس از مايِ يبردار از محتواي ديگري برخوردارند. گزيده
  است.

اند از  مند و متأسف يهرود كه انگلس را كامالً كنار بگذارد؛ برخي حتي گال امروزه تقديس ماركس تا آنجا پيش مي

خانواده، مالكيت  منشاءي انگلس،  شناسانه حال اثر قوم اند. با اين كه چرا اساساً نامي از انگلس برده اين

در عطف به  و اين كتاب در فصل نخست ) بايد كماكان درنظرگرفته شود.1844( خصوصي و دولت
ي  شود. ماركس و انگلس نه تنها به منزله هاي ماركس از مورگان بررسي مي برداري اش به گزيده وابستگي

پراكسيس كه دليل اين واقعيت تاريخي نيز  اند، بلكه به با يكديگر مرتبط بوده مانيفست كمونيستمؤلفان 

هاي سياسيِ گوناگوني هستند كه  ا و جنبشه اي داشتند، و فراتر از آن، نيروي محرك حزب همسان و يگانه
اند. اين پرسشي است ناظر بر تأثير  ه خورده است، همچنان با يكديگر مرتبطرِدو گ شان با نام اين تاريخ و سنت

اي  شان تا اندازه ناپذيري ) (هرچند جدايي3آمدهاي مشخصي كه كارشان در طولِ زمان داشته است ( آنها و پي
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شكني مانند سي. رايت ميلز نيز بر آن است كه آنها  ي] سنت نيِ حزبي است، [حتي نويسندهآئي مربوط به راست
شكني، دست در دست هم، كار را به اين  آئيني و سنت يك شخص و يك جان در دو پيكر هستند. راست

يِ ماركس شناخت هاي قومخواهد به تأويل كار نظر من سزاوار نيست اثري كه مي به اند). انگاري كشانده ساده
ي  ها شريك شود. فصلِ دوم [اين كتاب] دربرگيرنده بپردازد، در انتقاد به موضع انگلس پيرامونِ اين پرسش

هاي ماركس  ها و تمايزشان با برداشت يِ انگلس، هماننديشناخت هاي قوم قادي پيرامون برداشتپژوهشي انت
تر از همه نشان  مهم نا بر تعريف، تالش خواهد شد.دو، ب ي اين ) در جريان اين پژوهش، در تعيين رابطه4است. (

كند.  داده خواهدشد كه انگلس اصلِ وحدت نوعِ انساني را نقض و مرزِ تمايزِ بين انسان و طبيعت را، جابجا مي
ي شمولِ قوانين  انگلس براين نظر بود كه بايد بين انسان بدوي و انسان متمدن تمايز قائل شد؛ او حوزه

كرد. ماركس خود را از انتزاع انسان بدوي، از تاريخ  تاريخي را منحصراً به دوران تمدن محدود ميماترياليسم 
ي نوزدهمي) به ترقي و برتري و  اي از ايمان (سده مانده پس اي خامسرانه، همچون داوري همچون پيش

  دستيِ اقوامِ متمدن، رهانيد. چيره

 ت،شناسي اس ركسي كه موضوعِ هر انسانشناسيِ ما ناين دو فصل همراه باهم به موضوعات ثابت انسا
ها در جامعه. اينها موضوعاتي هستند كه  پردازند: وحدت نوعِ انساني، جايگاه انسان در طبيعت و روابط انسان مي

شويم و در پرداختن به آنهاست كه ماركس  هم در آثار آغازينِ ماركس و هم در آثارِ متأخرش با آنها روبرو مي
و دانشش در فهم اين معضالت را رشد و گسترش داده است. با بازنماييِ موضع و موضوعات ماركس  روشش و

  كنيم. اش تأييد مي در دانش نسبت به انسان و نقد اين دانش، سهم او را در اين دانش و راستاي تكوين و توسعه

ويژه  شناسيِ ماركس، به هاي انسان شرط پيشبنديِ  فصلِ پاياني، برآيند كاملِ دوفصلِ آغازين نيست، اما با صورت
سوي آن  ي روابطش در جامعه، حركتي است به واسطه ي انسان در روابطش و به انسان به مثابه قوام با نگاه به

شدگيِ آگاهيِ انقالبيِ  ي شئ شدگي و نقد نظريه ي شئ برآيند. چنين دريافتي، اداي سهمي است به نقد پديده
  پرولتاريا.

ي آن، همانا جداييِ آنهاست.  ي شكل و محتواي اجتماعي و نيز وارونه شدگي رابطه ي شئ نقد پديدهآماجِ 
ي كليت اجتماعي ــ كه از سوي كرُش و  اش با محتوا، در نظريه كل در رابطهمعضل ديالكتيك ش ،هنگام هم

ي است مطرح و معاصر. شدگي است ــ امر مربوط به معضلِ شئ تر لوكاچ مطرح شده است و نزد لوكاچ بيش
اين جامعه كلِ  گيرد كه به طبقات متخاصم و متضاد انشقاق يافته است. اي شكل مي كليت اجتماعي در جامعه

چنين  ي به منزلهي وحدت زيربنا و روبنا وضع كرده است و از سوي اعضاي جامعه  ي اجتماعي را به مثابه پيكره
اي واحد از آنها و مستقل از  از زيربنا و روبنا، همچون پيكره شود. تصور ساختاري مستقلِ وحدتي ادراك مي

كردن است. اين بدان معناست ــ و سي. لوي  سخنِ ماركس، بتواره هريك، تصوري رازآميزكننده است؛ به
اشتراوس، دقيقاً چنين كرده است ــ كه ساختاري را از وجه زيربنا[يش] انتزاع كنيم و آنرا جوهر يا اقنومِ 
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به محتواي  بايد گيرد؛ اين كليت ماعي را دربرميكليت اجتماعي وجه صوريِ وحدت اجت ا[يش] قراردهيم.زيربن
است.  شود كه همانا تقابل و تضاد طبقات اجتماعي است؛ و اين كليت از آن انتزاع كرده مياي بازگردانده  اجتماعي

ي آن است؛ اين انشقاق شكل ديگري از  يافته انشقاقانشقاقِ جامعه موجب جداييِ وحدت صوري از محتواي 
اجتماعي در بخش كوتاهي در  معضل ديالكتيك كليت در باال به آنها اشاره شد. ي انتزاعاتي است كه زنجيره
  فصلِ پاياني طرح و بررسي خواهد شد. انتهاي

  ي ماركس و انگلس پرسش مربوط به رابطه

اش كنار نهاد.  ي عملي ي رويكردي بيگانه با جنبه سشِ فوق را به مثابهي مكتبيِ پر درستي جنبه كارل كرُش به
شده و بنابراين ديالكتيكي  پاسخ گذاشت، زيرا در اين شكل، پرسشي خاموش توان بي حال اين پرسش را نمي بااين
  وكاست خواهد بود. اين پرسشي است معطوف به ديالكتيك تئوري و پراكسيس. پركم

تز) طرح كرد: مسئله اين  11( ي فوئرباخ تزهايي دربارهري و پراكسيس را در ـ ماركس معضل تئو 1
اند و كماكان  نيست كه جهان را به اين يا آن شيوه تفسير كنيم، زيرا چنين كاري را فيلسوفان تاكنون كرده

  كنند؛ مسئله بر سرِ تغييرِ آن است. مي

طور  ديالكتيكي است كه، همانند دانشِ تجربيِ طبيعت، بهكسيس نظامي بسته نيست؛ اـ ديالكتيك تئوري و پر 2
ي نقاط تنگاتنگ با پراكسيس پيوسته  اش، در همه يابد. تئوري در فعليت كنوني مشخص گشايش و گسترش مي

بودنِ اين پيوند يا همدوسش  تنگاتنگ طور بالقوه چنين پيوندي با پراكسيس دارد. نيست، تنها به
]Zusammenhang شود. كه در پراكسيسِ مشخص معين ميتئوري، بل]، نه در  

ترين پيوندها را با  هايي، كه نزديك شان متحد بودند و متناظر با آن در تئوري ـ ماركس و انگلس در پراكسيس 3

  .مانيفست كمونيستطور نمونه، در  پراكسيس داشتند، همانا و به

هاي متمايز ماركس و انگلس اگر نه  با ديدگاه ي نگرشِ يگانه و همسان در مقايسه ـ پرسشِ ناظر بر شيوه 4
ي تئوري و پراكسيس طرح و بررسي شود، همواره به كشفيات تازه و مناقشات احكام  چونان ديالكتيك رابطه

  ايماني راه خواهدبرد.

شوند؛ در  اي بسيار دور به پراكسيس معطوف مي هاي نظريِ بسياري وجود دارند كه تنها از فاصله ـ پرسش 5
اند؛ اين تمايزات را نه تنها در  هاي متمايزي را طرح و اختيار كرده چنين مواردي، ماركس و انگلس اغلب دريافت

ي  ، بلكه در آثار منتشرشدهخانواده ءمنشاآثاري كه انگلس پس از مرگ ماركس منتشر كرده است، مثالً 

، ديالكتيك طبيعتاي مانند  هاي منتشرنشده و نوشته دورينگ  آنتيمثالً در  ،انگلس پيش از مرگ ماركس
  توان ديد. (ترديدي وجود ندارد كه تسلط ماركس بر ديالكتيك برتر از تسلط انگلس بر آن بود) مي
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شان در  دليل همكاري هاي انگلس همداستانند، هم به با دريافتيِ ماركس دراساس ختشنا هاي قوم دريافتـ  6
ها و مرزهاي  ويژه در پيشرفت ي خويش، به شان در علم زمانه ي سهم عمومي واسطه سراسر عمر و هم به

 آثار توانيم وساطت انگلس در مي اينكدو بسيار آشكار و مهم است.  ي. همهنگام تمايز بين اينسشنا قوم

گلس را كنار بگذاريم و مستقيماً به اثر ماركس روي آوريم. به اين ترتيب از يك سو قادريم تاريخِ شناختيِ ان قوم
  رفت اين علم سهمي ادا كنيم. توانيم در پيش علم به انسان را بهتر بفهميم و از سوي ديگر مي

  

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