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ی تاریخ مدون بشر تاریخ مبارزه»نوشتند: « مانیفست»ماركس و انگلس در 

پذیرند. بر این مبنا درك تاریخ، بدون مندان چپ این نظر را میاندیشه 1.«ستطبقاتی

جاری در بطن جوامع بشری غیرممكن است. آن كس كه نظر  ی طبقاتیبررسی مبارزه

ذیرد كه پی بعدی را هم میرا بپذیرد، این نكته ی طبقاتی،اول، یعنی اصل بودن مبارزه

های طبقاتی در آن جوامع راه رسیدن به درك مفید از تاریخ جوامع وارسیدن تقابل

زیادی وجود دارد. اگر تكامل تاریخی اما اختلافات  بندیمرحلهاست. در خصوص 

خواهد مهمی ن یی انتزاعی و تئوریك باقی بماند مسئلهاین اختلافات فقط در محدوده

به درك نادرست تركیب  ریناگزبود ولی درك نادرست از تاریخ تحولات جامعه به

ین آفرین باشد. در بتواند مسئلهآمد این درك مغشوش میشود و پیطبقاتی منجر می

مده جریان ع تكامل تاریخی دو بندیمرحله یاندیش در پیوند با مقولهمتفكران چپ

 وجود دارد:

جوامع بشری باور دارد و براین گمان  خطیتكجریانی كه به مفهوم تكامل  - 1

 :است كه

انكشاف جامعه با  ...كنند كه در اصل یكسان استهمه از مسیری عبور می»

 اساس قوانین معینی تعریف شده استبركه  گیردجایگزینی مراحل مختلف صورت می

گرسان دیگر د بندیصورتاجتماعی به  -اقتصادی  بندیصورتو بر این اساس از یك 

 2«شود.می

مسیر »پوشی كنیم این این عبارات چشمی مستتر در گرایانهاگر از بینش تقدیر

ریخی اتحولات ت« نظام طبیعی»كه به اعتقاد حامیان این نگرش در عین حال « یكسان

 :شود كه جوامعجوامع بشری هم هست به این صورت بیان می

                                                      

 )متن فارسی( 43، ص 1792ماركس و انگلس: مانیفست حزب كمونیست، پكن  1

منابع به انگلیسی است مگر  ی)همه 154، ص 1791لنینیسام، مسكو  -كورنین: اسااس ماركسایسام 2

 شود(. كه خلاف آن تصریحاین
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به  یسمفئودال، از فئودالیسمی به داربردهاز  داری،اشتراكی اولیه به برده یاز جامعه»

 1.شونددگرسان می.« ..كمونیسمداری به داری و سرانجام از سرمایهسرمایه

شناسد و نمی به رسمیت را« نظام طبیعی»جریان دیگری هم هست كه این  - 2

مشخص مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا  طوربهای را باید جامعه مدعی است كه هر

 شناخت.از تكامل تاریخی آن جامعه را بازبتوان رمز و ر

كلی از سوی حامیان  طوربههایی كه ازتاریخ ایران به عمل آمده بررسی یعمده

لیل در نهایت امر بین تكامل تاریخی ایران جریان اول نگاشته شده است و به همین د

ی ی نگرش خیلبیند. طرفداران این شیوهنمی و دیگر جوامع جهان تفاوت چشمگیری

گاه آن كنند و پسی تولید آسیایی عرضه میكه محبت كنند تصویر مخدوشی از شیوه

ای چندبار هبا اثبات نادرستی كاربرد آن تصویر خاص به ایران به بازگفتن همان داستان

ای لهماند مسئقی میناشده بان كه نكات مبهم تاریخ ما روشنای .پردازندشده میگفته

 انگیزد. نیست كه توجهی بر

 ادامه بدهم: قولنقلبا این مقدمه، اجازه بدهید كه مطلب را با چند 

 خوانیم:می 1799 نشینان سفارت انگلیس در تهران دربست یابتدا در اطلاعیه

مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است كه از مال و جان و شرف عمده »

 2«و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم

 .آورم كه این هم مال همان سال استدوم را از استاد دهخدا می قولنقلنكته و 

بلكه  «ما را به ما معرفی فرمایید»گوید كه لازم نیست به چوب و یا به تازیانه طعنه میبه

شخصه مختار هشما ففط اجازه بدهید كه ما در تمیز و تشخیص كمال خودمان ب»

كه »همین است « جدید آزادی یمعنی كلمه»دهد[ باشیم... ]و اندكی بعد ادامه می

                                                      

 45، ص 1799داری، مسكو سرمایه -كوزلف: اقتصاد سیاسی  1

 139، ص 1499اسناد وزارت امور خارجه، تهران  یبرپایه -نهضت مشروطه ایران 2 
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دود خودشان مح یهای حكیمانهمدعیان تولیت قبرستان ایران كمال انسان را به معرفی

ه همان وسایل خلقی در تشخیص كمال و پیروی آن نكرده و اجازه فرمایند نوع بشر ب

روم به سراغ یكی سوم می یاما برای نكته 1«خاطر ساعی باشند... یبدون هیچ دغدغه

قانون اصل »...خواهی در تهران پخش شده بود، هایی كه به زمان مشروطهنامهاز شب

 مملكت و آسایشمقصود و مطلوب ایرانیان مظلوم است. پس امروز، هرایرانی كه خیر 

خواهد باید اغراض شخصی و مذاكرات بیهوده را كنار گذاشته از جنس خود را می

صمیم قلب ندا كند، فریاد نماید كه قانون لازم داریم و از مجلس ملی وضع قانون 

 2«خواهیم...می

ن ی قانومقصود ما كه مطالبه»خوانیم كه می زمینهی دیگری در همین نامهو در شب

ما  یملتی و دولتی در میانه یییم به نوشتن قانون نیست. زیرا كه قوانین مدونهنمامی

 4«هست. بلكه مراد ما اجرای قانون است...

امنیت، سال پیش:  192یعنی در  1799 های ما درپس حرفم را خلاصه كنم: خواسته

 بود.  مداریآزادی و قانون

-ملی مصدق را پشت سر گذاشتههم نهضت  انایرانی گذشته از انقلاب مشروطه، ما

در سال  - را. ولی اگر با خودمان صادق باشیم، اكنون 1459ایم و هم انقلاب بهمن 

چنان همان است كه درآن دوران بود. یعنی هنوز ها و نیازهای ما همنیز، خواسته 1477

ن نونه امنیت داریم و نه آزادیم و نه از فقیر و غنی، دولتمرد و آدم عادی، كسی به قا

 كند.عمل می

                                                      

 2، ص 1799سپتامبر  5، 12صوراسرافیل، شماره  1

 111، ص 1492محمد مهدی شریف كاشانی: واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد اول، تهران  2

 129همان، ص  4
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 ژاپن را سرآغاز ی دیگری اشاره بكنم. اگر رفرم میجی دریا اجازه بدهید به نمونه

هایی برای رفرم ایران نیز كوشش ها، درهمان سال تحولات درآن كشور بدانیم. در

 افتد، اقتصاد پرتوانی است كه مختصاتش راژاپن اتفاق می چه درآن یداشتیم. نتیجه

افتد همین ابتری است كه داریم. نه صنعتی چه درایران اتفاق میآن ییجهدانیم و نتمی

ه ها هم كلله نفت داریم و دراین سالكشاورزی و نه حتی خدماتی. الحمد هستیم و نه

هر جایی كه حاضر  توانیم ازجان آدم تا شیرمرغ را ازبهای نفت زیاد شده، ما هم می

 درتمندانق فقط چرا –كمتر كسی از قدرتمندان  هراًباشند به ما بفروشند وارد كنیم. و ظا

 سالاررانت و تنبل اقتصاد دراین لال، زبانم كه است روزی فكر به -دیگر هایخیلی بلكه

ر آن صورت معلوم نیست، ب ! تولید هم كه نداریم و درباشد كم یا نباشد نفتی دلار ما،

 آید و یا چه خواهد آمد؟ما چه می« مصرف»سر

ی دربارهبگومگوهای ما  تربیشسال گذشته  159هم حداقل در  های دیگرعرصه در

 – ز تجددمان را اتر اتفاق افتاد كه برداشتتقابل سنت با تجدد بوده است. البته كم

 گمان به –بیان كرده باشیم. ولی اگر اندكی دقیق بشویم  -گونه كه لازم و كافی باشدآن

 و كردار و خصلت تداوم واقع، به نبودن، تجددم از منظورمان كه شودمی روشن -من

 یماً مستق اگرچه دیگر، سخن به. اندداریپیشاسرمایه گوهر،به كه است ساختارهایی

بوده  مان به واقع اینایم، ولی حرفتر به این صورت گفتهو یا كم ایمنگفته گونهاین

شد داری در این جامعه رمایهایم، مناسبات سراست كه به دلایلی كه اغلب بررسی نكرده

 ه است.نكرد

خب اگر این ادعاهای من درست است، هدف اصلی من در این نوشتار این خواهد 

ی مختصر تاریخی از عدم رشد این بود كه در این راستا اندكی توضیح بدهم و زمینه

 مناسبات به دست بدهم.

ورها و میلادی توجه بكنیم، بین كش 1599-1399اگر به شرایط دنیا درسال 

توجهی وجود ندارد. بخش اصلی اقتصاد در همه جا اقتصادهای مختلف تفاوت قابل
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اد نها مازگیرد و تبرای مصارف شخصی صورت می كشاورزی است. تولید هم عمدتاً 

م های تكنیكی تولید، هشود(. جنبهآید )یعنی مبادله میمیتولید به صورت كالا در

كلی از كاربرد علم در تولید شواهد زیادی  طوربهو  تآلاماشیندستی است و از  عمدتاً

سال جلوتر بیاییم و  599-399نداریم. تقسیم كار گسترده هم وجود ندارد. ولی اگر

ی جهان متحول شده است. اقتصادی مثل بینیم كه چهرهبنگریم، می 1799به سال  مثلاً

تی هم ت امپریالیسفقط صنعتی شده بلكه به صورت یك قدرانگلیس، دراین موقع نه

شباهت زیادی ندارد. ولی اگر  1399به انگلیس سال  1799درآمده است. انگلیس سال 

ای تفاوت چشمگیری در هیچ زمینه تقریباً 1399با ایران  1799به ایران بنگریم، ایران 

مان.... همانی هایمان... وضعیت راهمان، كشاورزیندارد. تولیدمان، ساختار سیاسی

 بود. ترقرن پیش پنجاست كه 

است كه  گمان درستمان بپردازیم، بیالبته اگر بخواهیم به بررسی وضعیت كنونی

دارم اند ولی من قبول نمان نقش داشتههای كنونیپیدایش مصیبت در« عوامل بیرونی»

خصوص نظرم این است كه این گناه به گردن نیروهای بیرونی است. به یكه همه

ساختاری ناشی ازعوامل درون اش عمدتاًمد، علت اولیه و اصلیكه پیش آ« شكافی»

هایی كه از ما جلو افتاده بودند، با استفاده از بود و بعد وقتی كه عقب ماندیم، قدرت

های ساختاری سوارمان شدند و به همین خاطر است كه اگر بخواهیم مقایسه ضعف

 نوناك ،داریسرمایه یرفتهكنیم، كشوری مثل ایران در حال حاضر از كشورهای پیش

بود. به همین دلیل،  1999مثال، آن گونه كه درسال  عنوانبهتر است تا ماندهبسی عقب

هایی كه داریم برای یافتن پاسخ پرسش 17و  11من براین گمانم كه بررسی قرون 

سالاری در اروپا و سپس در اند. درشرایطی كه مناسبات نوین سرمایهبسیار اساسی

دارد و یمداری را از میان برت پیشاسرمایهی مناسباكا و بسیاری نقاط دیگر تتمهآمری

ایران اما مناسبات  سازد درراه را برای صنعت و پیشرفت علم و تكنیك هموار می

یابد. اوم میجانی تددوم قرن بیستم با سخت یسالاری تا نیمهپاگیر پیشاسرمایهودست
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ه سالاری جهانی وابستاز روز پیش به نظام سرمایه اگرچه اقتصاد كشور هرروز بیش

ی اتوان گفت كه توسعهآید و حتی میی آن در میشود و حتی به صورت دنبالچهمی

های پررنگی از مناسبات و نظام شده دارد ولی رگهتعبیری سقطالخلقه و بهناقص

كشد و با همان میها با خود یدك ی زمینهدر همه گذاری عهد عتیق را تقریباًارزش

 شود. موقعیت به قرن بیستم پرتاب می

 داری آغاز بكنم. با این مقدمه، اجازه بدهید از تعریف مختصر سرمایه

داری آن است كه ترین خصلت نظام سرمایهنگرم عمدهاز منظری كه من به دنیا می

ابلیت و یعنی ق -علاوه بر كنترل و مالكیت خصوصی عوامل اساسی تولید، نیروی كار

قرار  ستدآید و در بازار مورد دادودر میتوانایی بشر برای كاركردن هم به صورت كالا 

ده نیز های تولیدشگیرد. ناگفته روشن است كه علاوه بر نیروی كار منابع و فرآوردهمی

شوند. تولید برای بازار در تقابل با تولید برای مصرف از طریق بازار مبادله می عمدتاً

خودی خود نظام سالاری است ولی بهناپذیر نظام سرمایهاگرچه جزء جدایی -شخصی

كار  سالارانه كالا شدن نیرویداری نیست. برای پیدایش و رشد مناسبات سرمایهسرمایه

شرط حتمی و لازم است. برای این كه نیروی كار بتواند به صورت كالا دربیاید، پیش

 رد.لازم است تحولات دیگری هم صورت بگی

كنندگان آزاد نیروی كار كه درگیر هیچ محدودیتی برای فروش كار پیداشدن عرضه

ز هیچ چی خود در بازار نباشند. این جماعت نظر به این كه غیر از نیروی كار خود بر

...( مالكیتی ندارند ناچارند كه با فروش نیروی كار خویش زندگی ،دیگر)سرمایه، زمین

تولید و  شرطی آنها، پیشمبادلهفروش تنها مایملك قابل كنند. فروش نیروی كار یعنی

شان كنندگان نیروی كار است. وقتی از آزاد بودنعنوان عرضهبازتولید این جماعت به

كنندگان نیروی كار از یك طرف گویم منظورم این است كه این عرضهسخن می

نیستند واز طرف  ایهمچون برده و یا سرف در مالكیت كامل یا ناقص فرد یا طبقه

ا پوران خردهزمین و یا پیشهمالكان روستایی و دهقانان صاحبدیگر، برخلاف خرده
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هیچ ابزار و عامل تولیدی در اختیارشان نیست. به این ترتیب، این خصلت متناقض را 

سو مجبورند برای گذران زندگی، نیروی كار خود را بفروشند هستند كه از یك دارا

 توانند چنین بكنند.زادند و میواز سوی دیگر آ

واقع تكمیل فرایند كار، باید خریدارانی هم برای خرید این نیروی كار و به

-این سرمایها براند تی پولی دارند و مشتاق)كارفرمایان( در اقتصاد پیدا شوند كه سرمایه

لاری اسدرآمد مناسبات سرمایهفزایند. این تحولات همزمان كه پیشی انباشته شده بی

 گذاری شده است.است، انباشت بدوی یا آغازین سرمایه نام

ای از عوامل ای است برای درك پارهی زمینههدف اساسی من دراین نوشتار ارایه

انباشت آغازین سرمایه  مؤثرداخلی و خارجی كه به گمان من هم چون مانعی جدی و 

 را در ایران سد كرده بود.

وارسیدن تحولات  یعی و به خصوص در مقولهدر بررسی تاریخ تكامل اجتما 

 توان یاد كرد.ی نگرش میی ایرانی ما، از چند شیوهتاریخی جامعه

داند و طبقاتی دیدگاهی كه تاریخ را باز گفتن و روایت حوادث و رویدادها می

ا جداند. تا آنبودن جامعه را یا قبول ندارد و یا آن را برای وارسیدن جامعه مفید نمی

 دارد. را های تاریخی ما، این دیدگاه وجه غالبدانم، در نوشتهمن می كه

كوشد تا با بررسی تقابل طبقاتی، سیر و روند حوادث را توضیح دیدگاهی كه می

ه ، به خصوص آنچ«ماركسیسم روسی» تأثیربدهد. این دیدگاه به مقدار زیادی تحت 

 اند، قرار دارد و كوشیده استنوشتهسو مندان روسی از زمان استالین به اینكه اندیشه

بندی تكامل تاریخی را كه در اروپا وجود داشت به ایران كوشد كه همان مرحلهو می

 1گانهپنجبر این باور است كه همان مراحل  نیز معمول بدارد و برای همین منظور،

                                                      

 داری، و نهایتاًی، فئودالیسااام، سااارمایهداربردهاشاااتراكی اولیه،  یگانه جامعهپنجمنظورم از مراحل  1

 سوسیالیسم و كمونیسم است.
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ان، رمندان چپ ایند. اندیشهتاریخی ایران نیز مفید و كارساز برای بررسی تحولات

 غالب حامل این دیدگاه هستند.  طوربه

 –دیدگاه دیگری نیز هست كه اگر چه هنوز به صورت مدون تنظیم نشده است 

ی نه ول -اند دهكركه شماری دراین زمینه كارهای بسیار پرارزشی ارائه  ی استگفتن

ن ه ایراگانه را بپنجداند و نه كاربرد مراحل تاریخ را بازگویی حوادث و رویدادها می

جا آن جا ومندان این گروه در اینبیند. اگرچه ممكن است بین اندیشهكارساز ومفید می

درست است اگر گفته شود كه این گروه،  نظرهایی نیز باشد، ولی احتمالاًاختلاف

به  1هستند. «استبداد شرقی»و یا  «آسیایی ی تولیدشیوه» یكلی، معتقد به برنهادهطوربه

سال از این دست بحث و  59 بیش ازت است اگر گفته شود كه اگر چه نظر من درس

مندان مهری اندیشهگذرد ولی تا همین اواخر این دیدگاه مورد بیها در ایران میجدل

ه به اندیشان وابستكوشیدند، چپایرانی قرار داشت. به غیر از كسانی كه در این راه می

دند و كرها را نفی میاین دست بررسی« یبورژوای»گروه قبل، با یك انگ و برچسب 

ی رهباكه راه را بر هر نوع بحث جدی در ی سلطنت نیزویژه در دورهحاكمیت ایران، به

رفته شماری از دهد كه رفتهبست. شواهد موجود نشان میتحولات تاریخی ایران می

ام، به هنامید« وسیماركسیسم ر»اعتباری آنچه كه من پس از بی مندان ما، احتمالاًاندیشه

اند. مشكل اصلی و اساسی این دیدگاه، همان جدی گرفتن این احتمال علاقمند شده

به این سو،  1741طور كه در بخش دیگری از این نوشتار خواهیم دید، این است كه از 

ندان مها كه از سوی اندیشهگراد، نه فقط از سوی حكومتیعنی پس از كنفرانس لنین

من خودم را در این  مهری و انكار قرار گرفت.روی[ نیز مورد بیچپ ]مدافع شو

                                                      

سخن « استبداد ایرانی»البته اساتاد فرزانه دكتر همایون كاتوزیان در كارهای بسیار پرارزش خویش از  1

 اًشاباهت دارد تا چیزی كه مشاخص تربیش« اساتبداد شارقی»صااتش به گویند كه به اعتقاد من مختمی

 باشد.  « ایرانی»
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این  ام بههای متعددی كه در گذر سالیان منتشر كردهدانم و در نوشتهسوم می یدسته

 ام.نكته پرداخته

وقتی به شرایط تحول كلی  طوربهجا نخواهم پرداخت ولی به جزییات در این

 یابی بكنیم باید از عصر ماشینخواهیم ریشهمینگریم و جامعه در گسترای تاریخ می

ماشین  ای كهتر برگردیم. برای دورههای پیشپوشی كرده، به قرنو قرن بیستم چشم

درست است كه در این  گیری نداشت، این احتمالاًنبود و بشر نیز هنوز دانش دندان

وت رسویی، ث شدنی بودند. ازدوران، شرایط عینی بیرونی به دو گروه عمده تقسیم

های سرشار از ماهی، و ثروت طبیعی به خاك حاصلخیز، آب ، مثلاًطبیعی برای بقا

ل غازها، معادن رانی، جنگلهای قابل كشتیصورت ابزار كار، یعنی آبشارها، رودخانه

ی تریشباهمیت  تمدن بشری، ثروت طبیعی برای بقا یسنگ و فلزات. در مراحل اولیه

 شدن دانش بشری همراه بود، اهمیت ثروتتربیشتر كه با شرفتهداشت و در مراحل پی

نچه كه گزاره، آشود. پس، گذشته از این پیشمی تربیشطبیعی به صورت ابزار كار 

 هایی كه هستیزچشود تا از آنیابد، وارسیدن شرایطی است كه باعث میاهمیت می

رداری بشرایط لازم برای بهره اگر مندی شود. طبیعتاًبه نحو معقول و روزافزون بهره

-مندی كامل صورت نمیهایی كه هست نیز، بهرهیزچمعقولانه در دسترس نباشد، از آن

هایی كه در آنها این شرایط فراهم گیرد و از همین جاست، كه بین جوامع مختلف، آن

ید. آاست و جوامعی كه فاقد این شرایط هستند، پارگی و گسیختگی پیش میبوده 

واهم این نكته را بازگفته باشم كه عواملی كه موجب پدیدارشدن آن گسیختگی خمی

، نای اند. با وجودهمه عوامل درون ساختاری به احتمال زیادشوند، و بریدگی اولیه می

ار را به ك توان همین شیوهنمی مان،كنونیكه برای وارسیدن اوضاع ناگفته نگذارم 

ختاری در طول قرون، در كنار و همراه عوامل ساگرفت و از بررسی عوامل برون

، وارسیدن این وجه از جا ولی در این من ساختاری غفلت كرد. هدف اصلیدرون

 مسئله نیست. 
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ندازم، لازم است یخ ایران در قرن نوزدهم نگاهی بیكه به وجوهی از تارپیش از آن 

ریخی تر از تحولات تابرای درك به را ی تولید آسیاییگیری از شیوهبگویم چرا بهره

ذكر است این كه نه ماركس و تا ای كه قابل. پیش از آن اما، نكتهدانممی ایران مفید

كس دیگری بررسی كامل و منظمی از جا كه این نویسنده با خبر است، نه هیچآن

 1،امهتفصیل نوشتدر جای دیگر بهطور كه اند. همانی تولید آسیایی ارائه نكردهشیوه

ات ماركس به مختصات این شیوه در آثار گوناگونش پراكنده است. در جایی اشار

گوید كه كلید گشودن معمای شرق در فقدان مالكیت خصوصی است. در جای می

ای از تهزند. در نوشدیگر فقدان مالكیت خصوصی را به مختصات جغرافیایی پیوند می

را بیرون  2«وظیفه مند» ن دولتداشت بطن شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیایی، اهمیت  

اند. دهای روستایی میی دیگر بنیاد آن دولت را پراكندگی جماعتكشد و در نوشتهمی

ی خوداتكایی اقتصادی است كه با وحدت ها نتیجهپراكندگی و انزوای این جماعت

ادگی ی دیگر، سیابد. در نوشتهشود و تداوم میصنایع دستی و كشاورزی تضمین می

ی شود كه در ضمن توضیح دهندهختار، سادگی تقسیم كار در روستا برایش عمده میسا

گوید می سخن« بودن تمدنپایین»ی آن ساختار نیز هست. در جای دیگر از ئتحول بط

ود. از شمتهم می« محوربینیاروپا»انب بعضی از نویسندگان به و به همین خاطر، از ج

 كند. لده غفلت نمیپرداختن به بدوی بودن نیروهای مو

                                                      

 1219بنگرید به احمدسیف: استبداد، مسئله مالكیت و انباشت سرمایه درایران، نشر رسانش،  1

بهتری  یدر انگلیسی گذاشته ام چون واژه functional stateرا به ازای « دولت وظیفه مند» من  2

های ها برای ایجاد و حفظ پیش شاارطفهمم هم این نوع دولترسااد. تا جایی كه من مینمی به نظرم

ران، بااساااساای تولید دراقتصاااد وظایفی دارد كه باید انجام بدهد كه برای مثال، درجوامع خشااك و كم

های دیگری هم ند به شكل وصورتتواهای آبیاری مصنوعی است و در جوامع دیگر، میایجاد شابكه

 بیاید.رد
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از  ،ثمرترین كار آن است كه با تكیه بر این اشاراتترین و در عین حال بیساده

سخن بگوییم، كاری كه از سوی ویتفوگل، اندرسون و هیندس « های ماركستناقض»

 و هرست صورت گرفته است. 

ی به ظاهر متناقض است ثمر است؟ برای این كه همین مجموعهچرا این كار بی

ار خواهم بگویم كه ساختسازد. یعنی میكه در كلیت خویش یك ساختار آسیایی را می

است هآسیایی، ساختاری متناقض و پیچیده است و وارسیدن ارتباط متقابل این پدیده

را به  ی مناسباتی پیچیدگی این ساختار است. این كه بكوشیم همهكه توضیح دهنده

ی در شود، ولگمان كارمان ساده مییف بدهیم، بیی علت و معلولی تخفمناسبات ساده

شود و راهگشا نیست. ما به یك تئوری زیادی شدن، غیرمفید نیز میعین ساده

هد، دكند، ولی هیچ چیز را توضیح نمیی تاریخ كه همه چیز را توصیف میشدهساده

یم، اكه گفتهچه نآی تر و دشوارتر است. با همهنیاز نداریم. كارمان از آن بسی سخت

ی آسیایی، به دلایلی كه خواهیم چه سرعت تحول در جامعهاین را هم اضافه كنم كه اگر

ای ایستا روبرو نیستیم. یعنی، این درست كه تغییرات دید، كند است ولی با جامعه

-، راهراز این تحولاتافتد. گشودن رمزوهرحال اتفاق میهد، ولی بافتكندی اتفاق میبه

ی كلی گفتن طوربهتری از تاریخ جوامعی چون ایران است. باری، درستگشای درك 

 اختصار،هسالاری است كه بی تولیدی پیشاسرمایهی تولید آسیایی، شیوهكه شیوه است

 شود.با مختصات زیر مشخص میبا توجه ویژه به مورد ایران، 

صلی عدم امنیت مالكیت خصوصی عوامل ای مناسبات تولیدی، وجه عمده -1

 غیرمشروط« مالكیت»ست. آنچه كه وجود دارد نه ایچنین جامعهتولید، )زمین( در این

مشروط زمین است. البته منظورم از مشروط بودن تصرف، در تحلیل « تصرف»بلكه 

مشروط است نه به  ،مستبد اعظم، شاه ینهایی این است كه همه چیز به میل و اراده

وییم، گتصرف در برابر مالكیت غیر مشروط سخن می . وقتی ازقوانین و یا حتی عرف

یم و دائمی نبودن، به نوبه ی دائمی نبودن تصرف روبرو هستبلافاصله با مقوله
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. برای روشن پرداختهایی از آن خواهم گوشهبه افزا كه ست بسیار مسئلهایمقوله

ت كه این اس پردازم. پرسشمی «مالكیت»اختصار به بررسی مفهوم شدن  این نكته به

آیا مالكیت همیشه در گسترای تاریخ به صورت مالكیت خصوصی بوده است؟ پاسخ 

دانیم، جا كه میبه این پرسش چه در ایران و چه در دیگر جوامع، منفی است. تا آن

ها انای از انساولین شكل مالكیت در عهد عتیق، مالكیت اشتراكی بود. یعنی، مجموعه

ین[ جمله زمجمعی بر منابع طبیعی ]ازهدست طوربهاند كردهمیای زندگی كه در منطقه

كه بخواهیم شدند. بدون اینمند میمالكیت جمعی داشتند و به همان نحو از آن بهره

ه ها بپردازیم، باید بگوییم كه پذیرش پیدایش مالكیت بتفصیل به بررسی آن دورهبه

كشد كه فروپاشی این می ال دیگری را پیشؤصورت مالكیت جمعی، بلافاصله س

ه چدانیم، این كه اگرد؟ آنچه كه میگونه اتفاق افتامالكیت جمعی در جوامع مختلف چه

ار این رسد كه ساختگوییم، ولی به نظر میاز مالكیت اشتراكی به صورت عام سخن می

توان سان نبوده است و به همین خاطر، نمیی جوامع یكهای اولیه در همهجماعت

 ی فروپاشی سخن گفت. به این نكته باز خواهیم گشت.از یك شیوهتنها 

 ورطبهوجود صحراهای گسترده و  شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیایی: -2

كلی كمبود منابع آبی مستمر كه آبیاری مصنوعی را برای تداوم تولید كشاورزی 

 وند بدهیم، به ایناگر این نكته را به مفهوم مالكیت پی 1سازد.یافته ضروری میاسكان

است كه پیدایش  یك دیدگاه كلی درست عنوانبه نكته خواهیم رسید كه احتمالاً

له گیری از منابع طبیعی، از جمجمله به این بستگی دارد كه بهرهمالكیت خصوصی، از

یك  وانعنبهپذیر است؟ بدیهی است كه زمین، تا به كجا با كار و امكانات فردی امكان

كه رفع  بییگیری با مشكل و مصارست است كه در جوامعی كه این بهرهكلی د ینكته

                                                      

سااكو، ی بریتانیا، می مقالات در بارهبنگرید به ماركس، حاكمیت بریتانیا بر هندوسااتان، در مجموعه 1

 199، ص 1799
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ورت تر صتر و آسانفرد بیرون بود، روبرو نبودند، این فروپاشی سریع یها از عهدهآن

این چنین نبود. اشكال گوناگون مالكیت  گرفت تا در جوامعی چون ایران كه احتمالاً

  :دركتوان ارائه اشتراكی را به صورت زیر می

 جماعت زمین  فرد  مالكیت اشتراكی آلمانی

 زمین فرد  جماعت  مالكیت اشتراكی كلاسیك

 زمین جماعت  فرد  مالكیت اشتراكی آسیایی

كه در اشكال آلمانی و كلاسیك، فرد تفاوت این اشكال در این است كه در حالی

یرد، گ[ در ارتباط قرار میتاریخی یدر این دوره تولیدی با زمین ]ابزارعمده مستقیماً

واند بر توجود ندارد. فرد موقعی میو بلاواسطه  در شكل آسیایی این ارتباط مستقیم

ین آمده باشد. چرا این چنباشد كه ابتدا به عضویت جماعت درزمین حق تصرف داشته 

ترین دلیل در توجیه این ارتباط غیرمستقیم این است كه در جوامع آسیایی است؟ عمده

برداری بدون كار جمعی ممكن آماده كردن زمین برای بهره ی تكاملی،مراحل اولیه در

های اند، زمینهای كه نیروهای مولده نیز تكامل نایافتهویژه در عصر و دورهنیست و به

عینی برای ارتباط مستقیم بین فرد و زمین در این چنین شرایطی وجود نخواهد داشت. 

جه كنیم كه شرط عینی و اساسی كار، به صورت محصول در ضمن مفید است اگر تو

ود سو بشر وجشود. بلكه در ابتدا به صورت طبیعت وجود دارد. از یككار ظاهر نمی

 شرط عینی برای بازتولید بشر. عنوانبهدارد و از سوی دیگر، زمین 

ام جكارهای ان»درست است كه  تاریخی، این ادعا احتمالاً یاز آن گذشته، از دیدگاه

اندوزی شخصی است كه كوچك زمین، منشاء مال یفردی بر روی یك قطعه یشده

به انباشت ثروت فردی، حیوانات اهلی، پول و حتی گاهی سرف و یا برده، منجر 

 و بودهشرط لازم برای انجام این مهم این است كه فرد از جماعت مستقل  1«.شودمی

 بتواند مستقل از آن دست به عمل بزند. 

                                                      

 279، ص 1795، مسكو، «داریسرمایهپیشای: فرماسیون ماركس: پاسخ به نامه... در مجموعه 1
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جا روشن شد كه در جوامعی چون ایران كه شرایط اقلیمی س تا به همینپ 

اند، از همان آغاز بر سر راه پیدایش مالكیت خصوصی عوامل تولید نامساعدی داشته

از  مندیكند. از آن گذشته، ضرورت این كه یك فرد، باید برای بهرهمی موانعی بروز

ی اعث پدیدارشدن فرهنگ قبیلهی فرهنگی بازمین عضو جماعتی باشد، در عرصه

گردد. در جماعات اشتراكی غیرآسیایی، فروپاشی مالكیت اشتراكی و فراروییدن می

مالكیت خصوصی با مشكل اساسی روبرو نیست. ولی وضع در جماعت اشتراكی 

 ای دیگر است. در همین راستا، این پرسش انگلس مهم است كه:آسیایی به گونه

ش اها به مالكیت زمین، حتی به صورت فئودالیشرقی چراست و چگونه است كه»

زمین،  شان است با كیفیتكنم علتش تركیبی از شرایط اقلیمینرسیدند؟ من فكر می

از طریق عربستان، ایران، هندوستان و  ،ی صحراویژه صحراهای گسترده كه از تنگهبه

دهد در این ادامه می و 1«.یابدهای آسیایی ادامه میترین دشتتاتارستان تا مرتفع

آبیاری مصنوعی اولین شرط تولیدات كشاورزی است و باید یا از سوی »ها، سرزمین

ماركس نیز نظر مشابهی ابراز  2.«جماعت، یا ایالت و یا حكومت مركزی فراهم شود

اقتصادی و اشتراكی از آب، در فلاندرز  یاین شرط اساسی استفاده»نوشت كه  ه وكرد

همكاری داوطلبانه بین مالكان خصوصی منجر شد. ولی در كشورهای شرقی و ایتالیا به 

تر از آن بود كه به همكاری داوطلبانه منجر شود و به علاوه، شان بسیار گستردهسرزمین

ی قدرت متمركز دولتی ضروری شد. در نتیجه، تمدن پایینی داشتند، در نتیجه، مداخله

تدارك كارهای عمومی  عملكرد تهیه و -ی های شرقیك عملكرد اقتصادی برای دولت

كردن مازاد تولید از نه فقط به چگونگی هزینه كردن زمین،قابل كشت ایجاد شد، -

ای هتوجهی به نظامشدت از انهدام یا بیسوی حكومت مركزی وابسته است، بلكه به

                                                      

 412ص « استعماری بارهدر» ی ، از مجموعه1154ژوئن  9، انگلس به ماركس ینامه 1

 جاهمان 2



 داری در ایرانموانع تاریخی رشد مناسبات سرمایه 06 

 زای كه در گذشته حاصلحیخورد. وجود مناطق گستردهمه میطآبیاری و لاروبی ل

های موجود در یمن، ایالات بزرگی در برای نمونه فلات پامیر و پترا و خرابه - اندبوده

 یزرعحاصل و لمخیز بوده ولی اكنون بیمصر، ایران و هندوستان، كه زمانی حاصل

خیزی زمین و ی شكننده بین حاصلی همین رابطهشواهدی نشاندهنده -هستند

دهد كه چگونه یك جنگ چنین توضیح میاین خصیصه هم .هاستعملكرد دولت

 ها خالی از سكنهای و یا حتی كشوری را برای قرنكننده توانسته است منطقهمنهدم

همو در همین نوشته به این نكته نیز اشاره دارد  1«.ی تمدنش را نابود سازدكرده و همه

 ی، شاخهنداشتند تربیشهای آسیایی سه شاخه دولت« های بسیار دوراز زمان»كه 

گری، درواقع برای غارت دیگران جنگ و نظامی یمالیه، یا غارت در داخل، شاخه

كارهای عمومی، برای تهیه و تدارك شرایط لازم برای تولید و  یو بالاخره، شاخه

های یامپراتوردر »دهد كه به خاطر همین خصلت است كه . و ادامه میبازتولید

م كه كشاورزی در تحت یك دولت منهدم شود و بعد ایعادت كرده آسیایی، ما كاملاً

طور كه در اروپا، مقدار محصول با بدی یا در تحت دولت دیگری، رونق گیرد. همان

ها این تغییرات با ماهیت دولت اتفاق یامپراتوركند، در این خوبی هوا تغییر می

 2«.افتدمی

مین اشارات ماركس شماری از پژوهشگران، برای نمونه ویتفوگل، با تكیه بر ه

بنا »ی شرقی را های دیگرش نوشته است، جامعهبدون توجه به آنچه كه همو در نوشته

« یاییآس»تصویر كرده و از سوی دیگر، هر نوع بوروكراسی سركوبگر را « شده بر آب

است  این پایه استوار بر اند. ولی لازم به یادآوریست كه تحلیل ماركس مشخصاًخوانده

اند، تقسیم اجتماعی كار بدوی و تكامل جامعه هنوز رشد نایافته یمولده كه نیروهای
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یی در نظام آسیا« جماعات روستایی خود كفا»نیافته است و در همین راستاست كه از 

به همین خاطر است كه این جماعات پراكنده  دهد كه دقیقاًگوید و ادامه میسخن می

در  1.«اندمی برای استبداد شرقی بودههمیشه اساس محك»ارتباط و با یكدیگر بی

د در میان استبدا»نویسد، گردد و میدیگری، ماركس به همین نكته باز می ینوشته

شرقی و مالك نبودن كه درواقع به صورت مشروع در این چنین جوامعی وجود دارد، 

مالكیت جمعی ولی به صورت بنیاد آن وجود دارد و علتش نیز وحدت صنعت دستی 

شاورزی در درون جماعات كوچك است كه در كلیت خویش به خودكفایی با ك

شرایط لازم برای بازتولید و تولید مازاد در درون خویش ی رسد و دارای همهمی

  2«.است

تر به اشاره گذشتیم، وحدت گونه كه پیشهمان: جماعات روستایی خودكفا -4

جماعات »وی ماركس، ی آنچه كه از سكشاورزی و صنایع دستی، یعنی مشخصه

منظورم از وحدت كشاورزی و صنایع دستی هم این  نامیده شد.« روستایی خودكفا

 مالاً كند، احتمثال، یك خانوار روستایی در كنار زمینی كه كشت می عنوانبهاست كه 

ریسی و حتی بافندگی هم ریسی هم دارد كه دراوقات فراغت به نخچند تا دوك نخ

ترتیب، نیازهای خانوار به پارچه نیز با تولیدات خانگی برآورد  پردازد و به اینمی

 این جوامع در دلایل وجود این وحدت درال اساسی این است كه ؤشود. ولی سمی

 كنم:اختصار به چند عامل اشاره میچیست؟ به

كار  تقسیم بدویجمله به صورت كه از توسعه و تكامل نیافته ینیروهای مولده -

« یعیطب» عمدتاً ی تولیدشیوهشود كه آید. تقسیم بدوی كار موجب مییدرمدر جامعه 

 ماند و در وجه عمده برای برآوردن نیازهای شخصی و نه برای مبادله در بازار. باقی می
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 طبیعی تولید و به خصوص تولید یو شیوه پراكندگی این جماعات از یكدیگر -

 راه توسعه و كانات ارتباطی، جادهشود كه امموجب میبرای برآوردن مصرف خویش، 

از  شود.امكانات ارتباطی موجب تداوم این پراكندگی می یتوسعهپیدا نكند و عدم

 خودكفایی این جماعات درواقع ناشی از یك ضرورتسویی باید توجه داشت كه 

ین حال، درعای غیر از خودكفایی نیست. است، یعنی، با وجود فواصل بعید، چاره عینی

راه  نوبه، به صورت مانعی بر سر، نیز بهناپذیراجتناب خودكفاییهمین دارد كه گفتن 

خواهد آمد. راه مقابله با در -اقتصاد تر كار درتقسیم گسترده - رشد نیروهای مولده

این  د. در حالت دیگر،كناین پراكندگی این است كه امكانات ارتباطی گسترش پیدا 

تی وق ،وانند مازاد بر نیازهای جماعت تولید نمایندده و بتكركه نیروهای مولده رشد 

ضرورت ایجاد امكانات ارتباطی را پیش  وجود داشته باشد، وجود این مازاد مازاد تولید

تد فاد در نظام آسیایی، اگر اتفاق بیماز یكشد. به همین خاطر نیز هست كه مبادلهمی

ی پیدایش . لازمههاعتهای گوناگون است و نه در درون این جمابین این جماعت

مبادله در درون جماعت، علاوه بر رشد نیروهای مولده، این است كه افراد بر تولید 

داشته باشند و بتوانند مازاد خویش را با مازاد دیگران،  حق و حقوق بلاشرطمازاد خود 

ب ها، موجشرطند. وجود این پیشكنها نیز باید در همین شرایط باشند، مبادله كه آن

نیروهای مولده  تربیشگسترش مبادله درون جماعتی و به همراه آن موجب رشد 

سازد. ولی همان گونه كه پذیر میشود و رشد عمودی واحدهای تولیدی را امكانمی

ق فرد فاقد این حق و حقو -مثل ایران -تر گفته بودیم، در یك جماعت آسیاییپیش

گان حكومت مركزی و یا خود حكومت از سوی نمایند است و مازاد تولیدش، عمدتاً

شود. و به همین خاطر نیز هست كه علاوه بر مبادله بین میمصادره  عملاً مركزی 

 ایك جانبه ب یترین وجه مبادله در یك نظام آسیایی، مبادلهجماعات گوناگون، عمده

اقامتگاه گردانندگان بوروكراسی است. مشكل اصلی و اساسی از  است كه عمدتاً شهر

، چیزی كه چیزی باشد، برای عرضه اش با روستادرمبادله آید كه شهرجا پیش مینآ
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 وار خویش، در عینكردن در این مبادله ندارد. گردانندگان بوروكراسی با زندگی انگل

ه در شوند كمی نیز پروریحال، موجبات پیدایش و گسترش فرهنگ اقتصادی انگل

اگر حكومت مركزی تحت رهبری فرد  اغلب جوامع آسیایی نمودی عیان دارد.

 اً و احتمال از این مازاد صرف بازسازی و احیاای باشد ممكن است بخشی «شایسته»

 برایكند ]گسترش كارهای عمومی بشود كه موجبات رونق اقتصادی را فراهم می

جز  [. و اگرایران وجود داشت نمونه وضعیتی كه در زمان شاه عباس صفوی در

و  ك شند و بحرانخون این جماعات را نیز می یر و شهرنشینان، تتمهاین باشد، كه شه

 شود.شكنندگی اقتصادی دائمی و مستمر می

ده كه سرعت رشد نیروهای مول است یایم، گفتنآنچه تاكنون گفته یدر نتیجه -3

تاست. رسد كه گویی ایسی و كند است و به نظر میئناچار بسیار بطدر نظام آسیایی به

ن كنیم، روشین خاطر نیز هست كه برای نمونه وقتی به تاریخ ایران نگاه میبه هم

 ینیست كه تفاوت موجود بین ایران در دوران صفوی و در دوران قاجاریه، در حوزه

 راستی در چیست؟اقتصاد و سیاست و فرهنگ، به

تر از آن سخن گفته ی وحدت كشاورزی و صنعت دستی كه پیشدر نتیجه -5

شهر در نظام آسیایی، در مقایسه با شهر در نظامات فئودالی هم منشاء متفاوتی بودیم، 

صفت غیرمولد و انگل نظام آسیایی، شهر عمدتاًیك دارد و هم عملكرد دیگری. در 

-است و این خصلت خاص شهرنشینی آسیایی است كه در شهرنشینان نیز متبلور می

 طلب و دلالباج داریم عمدتاً« شهرها»آنچه در این « بورژوازی»شود، یعنی، به جای 

گرفتن و رونق ه در جوامع اروپایی، شهر مركز پاكند. در حالیخوارمسلك و رانت

 ی در فروپاشی نظاممؤثرصنایعی است كه در مسیر توسعه و تكامل خویش، نقش 

ا های فراری و در ضمن بشود برای سرفد. از سویی، پناهگاهی میكنمی فئودالی ایفا

ه شود و هم بتر میتر و پرقدرتاز كار آنان در فرایند تولید، هم خود غنی كشیرهبه

ار دمشعل به موقع خودشرساند كه كمك می -بورژوازی  -ای تازه و نوپا رشد طبقه
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به  ثبات مالكیتامنیت و عدمشود. در نظام آسیایی ولی، عدمتحولات ضدفئودالی می

جایی است كه مازاد  علاوه، شهر عمدتاًند. بهكرشد واحدهای تولیدی كمك نمی

شود ]برای نمونه در ایران قرن نوزدهم، تهران بهترین جماعات گوناگون در آن جمع می

محل زندگی رییس دولت ]شاه[ و اعوان »یك شهر آسیایی است[ و به واقع  ینمونه

ومتی[ و مازاد به های حكوارهداران و دیگر انگلو انصار اوست ]در مورد ایران، تیول

ن كار كار گرفتكنند و یا به مصرف بههای وارداتی مبادله میدست آمده را یا با فرآورده

 داران داشتند[.رسانند ]خدمه و دفتر و دستكی كه اغلب تیولو كارگر می

ی تولید آسیایی با عواملی كه موجب تضعیف مالكیت خصوصی عوامل تولید شیوه

شود. از مختصات آن، وجود جوامع خودكفای ند، مشخص میگیردر اقتصاد شكل می

 جمعی، و رشد نازل نیروهایهگیری از زمین به كار دستروستایی، وابسته بودن بهره

ی همین عوامل، سرعت رشد و تحول در این ساختار كند و مولده است. در نتیجه

  :گفتهی عوامل پیشی است. در نتیجهئبط

ی مصرف جماعات است و در نتیجه، به بازار و مبادله ی تولید برابخش عمده -

 رسد. نمی در بازار

گویم خواهم بیعنی می افتد.تنها مازاد تولید است كه در روند مبادله به جریان می -

است و  افتد كه تولید بیش از نیازشود بلكه اتفاق میكه برای مبادله چیزی تولید نمی

های لازم نظر به تصادفی بودن مازاد، زیرساخت شد. مبادله خواهد یمازاد وارد چرخه

و  دماننبرای تسهیل مبادله، راه و جاده، به صورت بدوی و تكامل نایافته باقی می

 .یابندگسترش نمی

مبادله در درون جماعت بسیار ناچیز است و به همین خاطر، انباشت ثروت هم  -

 توجه نیست.قابل

رت به صو ی و سیاسی، همان مازاد ناچیز نیز عمدتاًامنیت اجتماعی عدمدر نتیجه -

 ماند.كنار میآید و از فرایند تولید و بازتولید برینه درمیدف



 

 
 

 احمد سیف 20

یافته، نتكامل یست از نیروهای مولدهایعلت اصلی این وضعیت، تركیب پیچیده

اش بر روی مبادله، موجب ساده ات منفیتأثیرخوداتكایی اقتصادی جماعات كه با 

نوبه حفظ و تداوم خوداتكایی را شود و بهو ساده ماندن تقسیم كار اجتماعی میبودن 

ه ك تزاری بنگرید، یبه روسیه ماركس یسازد. برای نمونه به این اشارهضروری می

ها هم هایی هستند كه تمام ساكنان آن برای نسلدهكده» نویسد در وجه عمده،می

یا در دهات هندوستان،  و 1.«قفل و ابزارساز دند وبافنده بودند و هم رنگرز، یا كفاش بو

گمان از ایران نیز بی 2.«ی خانوارها، صنایع مكمل استریسندگی و بافندگی درهمه»

در  كنند،ها اشاره كرد. وقتی در جماعتی همگان همه كار میتوان به همین نمونهمی

ولی همین . ماندجایی برای تقسیم كار وتخصص باقی نمیمیان آن جماعت، 

ی خودگردان ها اگر چه ساختارشان ساده است ولی نظامات خاص ادارهجماعت

دارند. این ساكنان ارشد در جایی، « ساكنان ارشد»اصطلاح خویش را دارا هستند و به

دفتردار و مباشر »ممكن است در جای دیگر «. هاستقاضی و داروغه و مسئول مالیات»

و زرع در دست اوست. به تعقیب خلافكاران  املاك باشد كه حساب وكتاب كشت

ها را به جماعت شوند، حفاظت كرده، آنها كه به جماعت وارد میپردازد. از غریبهمی

رسانند. مرزبانان كه حافظ منافع جماعت در برابر جماعات دیگرند. میرآب دیگر می

اده ابزارهای س فقطكه توزیع آب از مخازن در مسئولیت اوست... فلزكار و نجار كه نه

ی این مختصات است كه در نتیجه 4«.كنندسازند كه آنها را تعمیر میكشاورزی می

كند، به صورت قانون طبیعی قوانینی كه تقسیم كار در درون جماعت را تعیین می

دهد در كارگاه كوچك خویش به آید. هركدام و هر گروه كه كاری را انجام میدرمی
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رین تهمان صورتی كه خود از دیگران آموخته است، از كوچكهای سنتی خود، بهشیوه

دهد. سادگی سازمان تولید در این جماعات ترین جزء كار را خودش انجام میتا مهم

دن تغییر و ی بوئهای اساسی بطكند، یكی از بنیانخود را تولید و بازتولید می كه دائماً

 تحول در این جماعات است.

ر ام، وارسیدن تركیب طبقاتی دی آنچه كه تاكنون گفتهفقودهی مبا این همه، حلقه

گشا و مفید ولی ی ماركس اگر چه راهاست. اشارات پراكنده - ایران –جوامع آسیایی 

رسد كه در كنند. به نظر میروشنی و وضوح تعیین نمیكافی نیستند و این تركیب را به

 یوسیلههی ساكنان این جماعت است كه بشامل همه ستم،ی تحتاین جوامع، طبقه

را دراختیار دارد به  -زمین  -دولت كه مالكیت شرط اساسی تولید  قدرت مافوق،

ی اند. حتی اگر این انگاره را بپذیریم، بخش عمدهآمدهدر 1«بندگان عمومی»صورت 

ندگان در جوامع كش یا استثماركنبهره یماند. طبقهشده باقی میچنان گمحلقه هم

 ند؟ اآسیایی كیان

نیازمند  تربیشبسیار  هایو پژوهش اگرچه پاسخ شایسته به این پرسش به تحقیق

مواجه  آسیاییی كشی در دو سطح در جامعهاست ولی به اشاره باید گفت كه ما با بهره

هستیم. یك سطح استثمار در درون جماعات است، یعنی مناسبات بین تولیدكنندگان 

« وققدرت ماف»ها و كشی بین این جماعتو سطح دیگر، بهره« ساكنان ارشد»ستقیم و م

ركیب ت یكنندهای. خصلت تعییناست، یعنی، حكومت مركزی و حكام محلی و منطقه

داری در مناسبات بین جماعات و طبقاتی جوامع آسیایی از دیگر جوامع پیشاسرمایه

كس در یك سوی این مناسبات، مستبد اعظم، قدرت مافوق نهفته است. از دیدگاه مار

                                                      

در اسااناد تاریخی حضااوری چشاامگیر دارد.  بود كه« رعیت پادشاااه»ترش درایران لاح معمولطاصاا 1

كه خود « برگزیدگان»كه حتی  خواهی نظام ساایاساای در ایران به این صااورت بودخودكامگی و تمام

ر به های كمی جدیدتها و حتی نوشاتهاساتثماركننده بودند نیز در این دسات نوشاته یبخشای از طبقه

 اند.مدهآدر می« زادغلام خان»و یا « چاكر جان نثار»صورت 
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 یسلطان و شاه قرار دارد. ولی مضحك است كه حتی با قبول مالكیت شاه بر همه

ها تنها یك فرد را استثمارگر چنین ساختاری بدانیم. در اشاره به مصر، ماركس از زمین

عهده هی اجتماعی برآمده از كشت آبی را بگوید كه وظیفهروحانیون مصری سخن می

اش ماركس درمقدمه 1.گرفتند و كوشیدند خود را به صورت كاست مسلط در بیاورند

برد می نام« گروه اجتماعی خاص»عنوان ، از مباشران مالیاتی بهاقتصاد سیاسی نقدبر 

مین اندازند. ناگفته نگذارم كه هكه بر مبنای عرف بر بخشی از تولید اجتماعی چنگ می

د و آینبه حساب می« فئودال»های ما ند كه در شماری از تاریخمباشران مالیاتی هست

كنند. وی در بخش دیگری از خدمتگزاران دولت و ارتش و می« فئودالی»نظام را 

گوید كه اگر چه كار مولد سخن می« ساكنان ارشد»اعضای دیگر در میان به اصطلاح 

مین . هكنندمی ایفا هم كنند ودر بهبود تولید نقشی ندارند، اغلب نقش مخربینمی

ای هفرآورده»ند، یا در ازای بهای كنتصاحب می از ثروت مادی را بزرگیافراد، بخش 

 اگر و -اش خاطر پیشگوییكند بهگویی میمنجمی كه پیش مثلاً  -« غیرمادی خویش

 هاروهگ این اقتصادی دیدگاه» از نتیجه، در و «كنندمی تصاحب قهر با را آن» نباشد، آن

زگار ور مستقیم یتولیدكننده كار از انگل چون كه سازندمی را استثمارگر یطبقه

  2«.گذرانندمی

به دست خواهم داد ولی بد نیست برای تری ملموس هایموقع از ایران نمونهبه

نید كه تا ببی را به یك نمونه جلب كنم شما، توجه امحال گفتههچه تا بآنروشن شدن 

 . هایی درآمده بودی خودمان به چه شیوهعهاین مختصات درجام

، به او جواب پرسدحاج سیاح در اطراف تربت حیدریه در دهی از وضع حاكم می

 :دهندمی
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دستی كه حاكم  -ند. مثلی مشهور است احكام، مالك جان و عیال و مال مردم»

، باشیباشی، فراشمنشی الحكومه،بریده دیه ندارد. كاش تنها حاكم بودند. نایب

دخدا، باشی، داروغه، پاكار، كدارباشی، میرآخور، ملاباشی، حكیمباشی، تفنگپیشخدمت

آقا، غلام و  ..حال كسی كه شكایت كند.ههر یك هرچه بكنند جلوگیر ندارند. وای ب

یل دارم. گویم. دلی زرخرید، بسیار بسیار حالش از ما بهتر است. این را مبالغه نمیبنده

نفر خدمت كند و آن یك نفر معاش داند باید به یك ك یك نفر است او میزیرا بنده مل

دانیم ملك كیستیم و به كدام یك نماید. اما ما نمیاو را داده، از جور دیگران حفظ می

ادند كه دباید[ خدمت كنیم؟ حافظ ما كیست؟ كاش یك ترتیبی به این تعدیات می]

مثلا معین شود كه در سال از آنچه ما تحصیل  هم برای ما و هم برای ظالمان خوب بود.

كنیم چقدر به آخوند و چقدر به سید و چقدر به درویش و چقدر به حكام و هر می

دانستیم یك یا دو نفر مثلا آخوند یا سید یا فراش یا یك از مامورین او بدهیم و می

ی وقت ترتیبكدخدا یا نوكر مالك، بر ما حكمفرماست و سالیانه چه خواهند برد، آن 

 ماند. اما ازبرند معاش ما باشد و اطمینان داشتیم به ما میدادیم كه باقی آنچه میمی

دانیم امسال باید تحمیل چند سید را یا فراش را بكشیم و چه خواهند بدبختی نمی

  1«ماند یا نه؟...ی زندگانی به ما میخواست؟ آیا مایه

ات مشابه از سوی ناظران دیگر، تصویر من بر آن سرم كه این گفتاورد و مشاهد 

 دهد كه با دیدگاه ماركسی ایران به دست میمناسب و واقعی از تركیب طبقاتی جامعه

یعنی در همین  خوانی دارد.ی تولید آسیایی خوانده است، همدر آنچه كه او شیوه

 راستی باری بردوشتوانید این طبقات انگلی را كه بهعبارت، به وضوح شما می

  اند مشاهده بكنید.تولیدكنندگان مستقیم بوده

ای از آید كه در یك نظام آسیایی با زنجیرهمیپس، روایت به این صورت در

گان گردانند ، كه به دلایل گوناگون در اختیارریز و درشت روبرو هستیم« امتیازات»
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 ی تحلیل وگیرد. با این همه، دشوارجماعات قرار می« ساكنان ارشد»بوروكراسی و یا 

باتی ث« امتیازات»آید كه در اغلب موارد این بررسی مناسبات اجتماعی از آنجا پیش می

ندارند. یعنی اگر چه امروز هست ولی دلیلی ندارد، فردا هم باشد و به همین خاطر، 

افتاده ندارد و ی آسیایی این است كه اشرافیت جای یك جامعهترین مشخصهعمده

فراگرد تحولات این جوامع بسیار اساسی است. خودكامگی همین خصلت برای درك 

گاه كه تغییری پیش شود. هر آنكنترل ومحدود نمی« مالك اعظم»و مطلق بودن قدرت 

بیاید، تغییر در ساختار نیست، بلكه، بازتولید همان ساختار قبلی است كه مستبد و 

ها درایران تئوری )آن چه را كه بعضی دیگری بر تارك آن نشسته است یخودكامه

. و در اغلب موارد، آنچه به نامند(می« تكرار تاریخ»تر دور تسلسل و یا كمی عامیانه

انتقال  یتنها مشخصهی كار نهآید، بازتوزیع این امتیازات است. این شیوهدنبالش می

لسله نیز پیش تغییر س یقدرت از یك مستبد به مستبد دیگراست، بلكه وقتی كه مسئله

-یوم ماآید، همین روایت جاری است. فقدان اشرافیت جاافتاده به این ساختار تدمی

ی فرهنگ اجتماعی باعث ریشه بستن و تعمیق فرهنگی بخشد و در عین حال، در حوزه

ین هایی كه در همگرفتار حال و آنچه ااعتقاد و ناباور به آینده و دائمشود بیغارتی می

ین تواند باشد. ادر فردا هم می تربیشبا كار و درایت  اكنون هست، نه این كه یلحظه

نده كنرف و تلفسهمین خاطر نیز هست كه اغلب م  هفرهنگ به فردا اعتقاد ندارد و ب

شود. از سویی مازاد تولید ناچیز است و از سوی دیگر، مازاد تولید هم در فرایند نیز می

ای هك ندی سیر تحولات و دگرسانیی كار روشن است. افتد. نتیجهتولید به كار نمی

حقی همگانی جایی برای . بیاین جامعه تولید ملی در و كوچكی و حقارت اقتصادی

دی های متماگذارد. برای قرنهای فردی، باقی نمیقابلیت ها، مثلاًدیگر زمینه رشد در

 - دیكه از اساس دگرگون شود، خود را بازتولید نماتوانست بدون ایناین ساختار می

یك نظام درهیچ كشوری قوام  عنوانبهسالاری تر كه هنوز سرمایهقرون قدیم یعنی در

ولی وقتی ودند. ب دیگرجوامع دركلیات شبیه یك ینیافته بود. با بیش و كم تفاوتی همه
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سالاری پیدا ، یعنی در شماری از كشورهای جهان نظام سرمایهافتدبریدگی جا می

آید، یم، به صورت اساس این نظام تازه درد برای مبادله در بازارجمله تولیشود، و ازمی

 آید. مناسبات و ارتباطات گسترده و روزافزونمیكل ماجرا به صورت دیگری در

تر، مكانیسم با جوامع متكامل جوامعی چون ایران كه شرایط داخلی مطلوبی ندارند،

به بعد است كه مشكلات  این زمانهو از  1ریزدرا درهم می شانآفرین نظام آسیاییتعادل

آید. ساختار آسیایی نه فقط از درون میب این جوامع به صورت مزمن دریو مصا

 شوندهای خودكفا اما متحول میشود. جماعتمتلاشی نمی شود، بلكه كاملاًمتلاشی نمی

ر د ولی ساختار سیاسی خودكامه -شودمی منهدم اشصنعتی اصطلاحبه بخش یعنی –

ن شدن خودكفایی ایشكستهیابد. درهمم میواهمان شكل و شمایل گذشته تدبه عهجام

نوبه باعث پیدایش نیست به یی تحول عوامل درون ساختارها كه نتیجهجماعت

رفتن بین)از شكندمیكشاورزی درهمبخش شود. وحدت صنایع و تنگناهای دیگری می

یابنده دجایش صنایع رش ولی به ی(خصوص صنایع بافندگصنایع دستی در روستا، به

-نشیند. شهرها در این ساختار كماكان خصلت انگلی خود را حفظ میدر شهرها نمی

رمق یدهند. بكنند ولی به روستا چیزی نمیروستا زندگی میی كنند. اگر چه از كیسه

-هدنه فقط عم - در ایران مثلاً - شدن تولید روستا در شرایط فقدان صنعت در شهرها

تری از جمعیت را ماندگی این جوامع است بلكه شمار هر روز افزونترین وجه عقب

)مهاجرت ایرانیان به قفقاز، مصر و تركیه و حتی به  كندبه بیرون از ساختار پرتاب می

فقط جان خویش این مهاجران پرشمار نه .(29و اوایل قرن  17هندوستان دراواخرقرن 

                                                      

همین خاطر نیز هست كه مدافعان این نظام همیشه با ترفندهای گوناگون با این ارتباطات مخالفت به 1

قمری[  1493صفر  4امروز ] » ود نوشته است كه كردند. برای نمونه، اعتمادالسالطنه در خاطرات خمی

ی كوچكی از راه آهن آورده بود. شااااه الدوله رفته بودم. بوآتال نمونهناظم یمجادالادولاه گفت خانه

آهن بهتر است. حال چهل پنجاه نفر فرنگی فرمود گ ه خورده بود، شتر وقاطر و خر صدهزارمرتبه از راه

ی )روزنامه« آهن ساااخته شااود، هزار نفر بیایند چه خواهیم كرد؟راهطهران هسااتند، ما عاجزیم. اگر 
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در همین  رند.بدر میبرای تولید مازاد را نیز از اقتصاد به بلكه قابلیت و توانایی خویش

رای آید، بدون این كه امكاناتی بی بر روستا وارد میتربیشفشار  راستاست كه هر روزه

مد این آدر اختیار روستا قرار بگیرد. همگانی شدن فقر پی تربیشتحمل این فشارهای 

 مسیر تحولی است. 

ام این است كه شرایط داخلی این جامعه ه بكنم كه نكتههمین جا این را هم اضاف

ه داری متحول نشده بود ولی با تحولاتی كاین راستا برای پیدایش مناسبات سرمایه در

شویم افتد، به یك معنا ناچار میخصوص در قرن نوزدهم در جهان اتفاق میبه

رایطی كردن در هیچ ش بكنیم. و چون این وارد« وارد»را « داریسرمایه»هایی از بخش

مان لاح اقتصاداصطقرن بیستم كه به ینتیجه، حتی وقتی در میانهتواند كامل باشد درنمی

داری ما، به یك اقتصاد فئودالی ی سرمایهشود، این اقتصاد و جامعهمی« داریسرمایه»

كه  تندها نیسشباهت به سرفداری. كارگران ما بیی دارد تا به سرمایهتربیششباهت 

داران هم در .. برخوردار نبودند. و سرمایه.از هیچ حق و حقوق اجتماعی و سیاسی و

چنان خوارند. حاكمیت سیاسی هم كه هم«رانت»وجه عمده همانند اسلاف فئودال خود 

ا هی نظام سلطنتی و چه اكنون این مشخصهماند. چه به زمانهقرون وسطایی باقی می

 اند.یتؤقابل ر

ل وار به چند عامی ایران حرف بزنم باید فهرستبارهخیلی مشخص دربخواهم  اگر

 اشاره بكنم.

 

 :ایران داری دررشد مناسبات سرمایه یعوامل بازدارنده

 اقتصاد یبخش عمده عنوانبهوضعیت در بخش كشاورزی، 

 های تولیدی بدویتكنیك 

 قنات -فروپاشی امكانات آبیاری مصنوعی- 

 امنیت مالكیتعدم 
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 ارتباط با تولید و بازدهی زمینقاعده و بیستانی بیتمالیا 

پی آمد این عوامل، از یك سو پایین بودن متوسط درآمد سرانه دراقتصاد بود و از 

گذاری. حال آن نیز بماند كه معاوضه و قابل سرمایهسوی دیگر، ناچیزبودن مازاد قابل

بود. یعنی ما وضعیتی گذاری خودكامگی ساختار سیاسی، مانع جدی بر سر سرمایه

واقع گذاری نكردن مازاد وقتی كه مازادی بود، بهداشتیم كه به اصطلاح سرمایه

 .بود« عقلایی»العملی عكس

پایین یعنی بازار كوچك برای بخش غیركشاورزی، بدوی بودن  یدرآمد سرانه

د و شكر نالمللی هم در دسترس نبود )یعنی قبه این معنا بود كه بازار بین - تكنیك هم

ای هایرانی در بازارهای اروپایی تقاضایی نداشت( حالا بماند كه سیاست یو یا پارچه

آمد قرارداد تركمانچای( های باز كه در قرن نوزدهم بر ایران تحمیل شد )در پیدروازه

گذاری ناچیز بخش غیركشاورزی ایران را منهدم كرد. مازاد ناچیز سر از سرمایه عملاً

اچیز ن ما عمدتاً ازدهی كار و تولید بهبود نیافت و به همین خاطر، تولید ملیدرآورد و ب

لاح اصطبه -باقی ماند. حالا بماند كه شواهد زیادی در دسترس داریم كه دارندگان مازاد

ر گذاری نداشتند )به خاطای هم به سرمایهداران و وابستگان دولتی تمایل و علاقهزمین

یعنی این مازاد اگر صرف خرید كالاهای لوكس وارداتی  -امنیت جان و مال(عدم

ینیم برسیم میآمد )و حتی وقتی به زمان مشروطه میشد، به صورت دفینه در مینمی

های اروپایی ودیعه دارند. همین عادت مرضیه اكنون كم نیستند مازاددارانی كه در بانك

كه مدتی پیش آش آن قدر شور نیز در میان مازادداران ایرانی رایج است. یادتان هست 

 قضاییه كنونی هم درآمده بود(. یشد كه حتی داد رییس قوه

درصد  79تا  19درهمین چارچوب كلی، وضعیت مالی روستاییان، یعنی حدود 

جمعیت ایران در این دوره كه منبع عمده درآمدشان كار بر روی زمین بود به راستی 

ات أثیرتت مالی این درصد عظیم از جمعیت بار بود. ناگفته روشن است كه وضعیاسف

گونه قانونی در ما هیچ 1799دانیم كه تا خیلی جدی بر بقیه اقتصاد خواهد داشت. می
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یری گدفاع از مالكیت خصوصی نداشتیم و حتی در نبود یك نظام ثبت زمین، اندازه

 یندهاكستانی بسیار دشوار است ولی در ضمن اطلاعات پردقیق مقدار مالیات و باج

یك نمونه به این توصیف  عنوانبهدهد. زیادی داریم كه نشان از وخامت اوضاع می

 از اوضاع حاكم بر ایران نوشته است: 1193دقت كنید كه پلی لوییس در 

ز آن ا تربیشگران بسیار رزداری این است كه بیكی از پیامدهای این نظام اجاره»

حكمرانی ایالتی را « الف»پردازند. برای مثال میرود اجاره دولت می یچه كه به خزانه

ای است كه باید پرداخت. كه رشوه« ث»به اضافه « ب»كند به مبلغ از شاه اجاره می

ه به نوب« الف»كند. هر ساله تغییر می« ث»ثابت است ولی مقدار  معمولاً« ب»مقدار 

چند ده را « ر»د. شخص دههایی را كه از شاه اجاره كرده به دیگران اجاره میخود ده

 یبه نوبه« ف»دهد. اجاره می« ف»كند و خود هر ده را جداگانه به اجاره می« الف»از 

آوری كند. ها را از زارعین جمعدهد كه به نیابت او اجارهماموریت می« ق»خود به 

 كوشند از این قراردادها نفعی هم ببرند به این ترتیبناگفته روشن است كه هركدام می

« ب» رود باید مبلغشاه می یرا بپردازند كه به خزانه« ب»بزرگران به جای این كه مبلغ 

تواند زنند بپردازند. زارع نمیبه جیب می«ق»و « ف»و « ر»را به اضافه آن چه « ث»و 

سد رو همین طور تا می« ر»به « ف» كند و شكایت می« ف»به « ق» این مبالغ را بپردازد 

عمال ا یداران ثانوی اجازهبه اجاره« الف» ا پایتخت قرارداد بسته است. كه ب« الف»به 

و  كنندكنند. سال بعد، بعضی از زارعان ده را ترك میدهد و آنان نیز چنین میزور می

شود شود. از مردم ایالات آن گونه مالیات و اجاره اخذ میها كشت نمیبخشی از زمین

 «حاكم، دنیا قرار است به آخر برسد... یهكه انگار با تمام شدن مدت اجار

دراین تصویر، ما شاهد یك تصاعد حسابی از غارتگری هستم كه از شخص شاه 

یه واحدی و هر لا شود. هرترین لایه یعنی دهقانان ختم میشود و به تحتاتیشروع می

ذ وده اخپذیر بای كه امكانمادون حداكثر ممكن را به هر وسیله یكوشد كه از لایهمی

ای شتهتر نوگیربودن این نظام مبتنی با غارت و چپاول به حدی بود كه دركمكند. همه
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هایی از آن عرضه نشده باشد. البته كه نمونه -های رسمی خودمانجز تاریخالبته به -

ق های مختلف فرآمده در نوشتهتخمین این كه چه میزان بر تولیدكنندگان فشار می

 یال ندارم سرتان را با این ارقام به درد بیاورم.كند و من هم خمی

ای كه برای بررسی ما بسیار اساسی است این كه اگر این دراین شرایط، نكته

ایجاد  اشوضع توجهی دركرد، باز هم تغییر قابلروستایی از روستا به شهر فرار می

 شد. به این دلیل:نمی

د انجام بدهد )یعنی كارخانه و كارگاه درشهر هم كار مولد زیادی نبود كه او بتوان -

 نداشتیم(.

شد. چون حق و حقوقی تمام و كاملش هم بهبودی پیدا نمیوضعیت بی در -

ان صاحبان كارگاه هم به كارگر -در تبریز و یا در اراك  مثلاً - هایی كه داشتیمدركارگاه

یزشان را نیز افتاد كه حقوق ناچكردند. زیاد اتفاق میبرخورد می« سرف»همانند 

 كردند. های دیگر اذیت و آزارشان میدادند و یا به شیوهنمی

 خصوص در اواخر قرن نوزدهم، این كه روستایی  هماند؟ بچه راهی باقی می -

جان آمده جانش را بگذارد در یك توبره و برود به جنوب روسیه یا هندوستان و به

 اش برای تولید مازادتر، تواناییین دو مهماز ا یا... نه فقط خودش و كارش، كه احتمالاً 

 برد.در میرا نیز از اقتصاد ایران به

 ای بكنیم.هم اشاره« معادله»اجازه بدهید به طرف دیگر این 

كنم این نكته باید چند بار به عدم امنیت جان و مال اشاره كردم واگرچه فكر می

م. سلبی در كتابش گزارش برای شما هم روشن باشد ولی بگذارید چند نمونه بده

 دریافت از پس - حاكم –( كه در شوشتر شاهد بوده كه معتمدالدوله 1132كند )در می

 ءیصورت نقد و چه اسب و قاطر و هر شبسیار از بزرگان شهر )چه به  هدایای

ارزشمند دیگر( یك روز قبل از ترك شهر یكی از خوانین را به حضور خواست و به 

های بین رود كارون و كانال آب گرگر را به او اجاره خواهد زمینیاو اطلاع داد كه م
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بدهد و مقدار اجاره را هم معلوم كرد و از خان محلی خواست كه ظرف سه روز آینده 

 تریشبمراتب درخواستی به یی سلبی مقدار اجارهدو سال را بپردازد. به گفته یاجاره

مه معتمدالدوله با چنان جلال و جبروتی از درآمد احتمالی آن منطقه بود با این ه

دستورداد كه خان محلی به هر جان كندنی بود مبلغ درخواستی را تهیه كرد و تحویل 

سال سوم را طلب كرد و آن را هم  یداد. ولی چیزی نگذشت كه معتمدالدوله اجاره

ور كش دهد كه با توجه به تكرارحوادثی این چنین است كه در ایناو ادامه می 1.گرفت

، شود كه تاجر تجارت نكندامنیت مالكیت موجب میمالكیت افراد امنیتی ندارد و عدم»

موردی دیگر  در 2.«كار هم صنعتش را بسط ندهدكار كشت نكند و صنعتكشت

معتمدالدوله )عموی »د كه كرسال بعد حاج سیاح از فارس گزارش  45حدودا 

ها را به قاطر گرفته پول 129تومان و  129999ناصرالدین شاه( از حاجی مشیرالملك 

ها بار كرده، یكصد و بیست طاقه شال كشمیر هم گرفته روی بارها كشیده برای شاه آن

-به تهران فرستاد. غیر از آن چه كه برای خود گرفته،... از حاجی میرزا محمد معدل

رب به بهانه الضاواخر قرن نوزدهم هم از امین در 4.«تومان گرفته... 13999الملك هم 

تردیدی نیست كه وجود چنین  3.تومان گرفتند 199999یا جرم تقلب در ضرب پول 

ایران بود ولی از سوی دیگر، در این هم  در« ثروت»منابعی خود دلیل وجود انباشت 

ن ثروتی نبود كه بتواند درجریان تولید به كار بیفتد. ای« ثروت»تردیدی نیست كه این 

                                                      

دزفول و كانال آب گرگر به شوشتر، مجله  یدبلیو ب. سلبی: خاطرات مسافرت ار كارون و رودخانه 1

 244ص  1133انجمن سلطنتی جغرافیایی، 

 243همان، ص  2

خوف و وحشات، به كوشش حمید سیاح تهران  یمحمد علی سایاح: خاطرات حاج سایاح یا دوره 4

 199ص  1439

 3 112ص  1455وی.ا. كوسالوفسكی: خاطرات... تهران  
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ت احتكارشده و از گردش تولید بیرون برده شده بود و به ثروت به یك تعبیر ثرو

فرایند تولید و برفرایند كار اگرنه مخرب كه بسیار بسیار ناچیز  ش برتأثیرهمین دلیل 

 أثیرتها، نوع دیگری هم از دفینه داشتیم كه بر فرایند كار كنار این نوع دفینه بود. در

مسجد امام كربلا و نجف بدون  یجینهگن»تخمین زد كه  1173مشابه داشت. ناظری در 

میلیون لیره ترك ارزش  49ارزش تزیینات جواهركاری داخلی آن حدود  یمحاسبه

هزار لیره ترك  499كاری مسجد علی در نجف بنا بریك روایت برای نادرشاه دارد. طلا

خرج داشته است. طلاكاری مسجد حسین )ع( در كربلا و مسجد امام موسی )ع( در 

بخش  .هزار لیره ترك خرج داشته است 99هزار لیره ترك و  199به ترتیب  كاظمین

دانم كه چه میزان از این اگرچه به دقت نمی 1.«ها از ایران آمده استاعظم این گنجینه

ادعای ناظر درست است كه بخش اعظم آن باید از  منابع از ایران آمده بود ولی احتمالاً 

بین لیره ترك و  1173ای كه در براساس نرخ مبادله ایران آمده باشد. به این ترتیب

شود. برای این میلیون تومان می 159ها ریال ایران وجود داشت، ارزش كل این گنجینه

كنم كه كل درآمد دولت ایران،  كه اهمیت این رقم را بهتر درك كنید بد نیست اشاره

به  2ون تومان بود.میلی 5/9تا  9فقط  1179های جمله درآمدهای گمرك در سالاز

سخن دیگر، كل آن چه كه دراین مقابر به كار گرفته شد معادل كل درآمدهای دولت 

 سال بود!  25ایران برای 

 :دیگر نیز باید اشاره كرد یبه دو نكته

در آن دوره، در ایران طلا و نقره واحد پولی بودند، و مدتی بعد است كه پول  -

 افتد.هنشاهی به جریان میهای بانك شاكاغذی، یعنی اسكناس

 كرد. ایران در این دوره طلا و نقره تولید نمی -

                                                      

 199جلد 1793اچ ال رابینو: تجارت ایالت كرمانشاه، اسناد پارلمانی  1 

 49ص  1175، 9993ام دوراند: گزارشی درباره وضعیت ایران، اسناد محرمانه شماره  2



 

 
 

 احمد سیف 33

 واقع پول دریعنی به - در بردن این همه طلا و نقرهخواهم بگویم كه بهیعنی می

 آمدهای ناگوار زیادی برای اقتصاد داشت.پی - گردش

 خاتمه بدهم. تجاری ایران بكنم و بحث را « بورژوازی»ای هم به در پایان اشاره

م گوییم روبرو هستیچه كه به آن گردش پولی میانباشت آغازین سرمایه با آن در

جار یا ت یپولی است. به سخن دیگر طبقه یاش در دور اول انباشت سرمایهكه نتیجه

 ااند و بتجارتی یبورژوازی تجاری آن گروه افرادی هستند كه صاحب پول، سرمایه

شوند. یعنی تجار با پول آغاز كرده و وارد مبادله می تربیشهدف مشخص كسب سود 

خرند برای این كه آن كالا را بفروشند و در این فرایند، بخشی از مازاد بعد كالا می

كنند و سرانجام به پول آید. یعنی از پول شروع میمستتر در كالا هم گیرشان می

 رسند. یعنیمی

 2پول  ←كالا ←1پول

 آیدالبته مواردی هم پیش می - باشد تربیش 1 باید از پول عدتاًقا 2 كه البته پول

شود، ورشكستگی آمدش هم البته وقتی جریان حاد میشود و پیكه این چنین نمی

مقدار  1است. درایران ولی، این نوع تجار تعدادشان خیلی ناچیز بود و درواقع پول

گویند، تجاری می« ورژوازیب»ها توجهی نبود. بخش عمده از كسانی كه به آنقابل

بودند. نكته این است كه این جماعت، نه دارندگان پول بلكه  داردار و تیولواقع زمینبه

ها خواستند آنزمین اخذ كرده و می یبه صورت بهره دارندگان كالایی بودند كه عمدتاً

الایی روبرو جریان كبا  را با پول مبادله كنند. یعنی درایران نه با جریان پولی بلكه عمدتاً

 بودیم.

 2كالای  ←پول ←1كالا

مندتر از دیگران ثروت»الضرب به استثنای امین برادران طومانیانس كه احتمالاً مثلاً

-با این همه بخش عمده سرمایه« بوده است تربیششان از هر تاجر ایران بوده و تجارت

وزارت  یسند محرمانهداشت. در ریشه تجارتی بلكه در زمین  یشان نه در مبادله
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شان به روسیه بسیار عظیم است... تجارت صادراتی»خوانیم كه خارجه انگلستان می

های خودشان در آذربایجان كه بسیار هم گسترده زمین مواد صادراتی در یبخش عمده

برادران آرزومانیانس كه از نظر ثروت چهارمین تاجر  یدرباره 1«شوداست كشت می

های ها مالك زمینبالكل صادرات است... آن شان تقریباًتجارت»خوانیم یتهران بودند م

های زیاد دیگری هم البته نمونه 2.«شان زیاد نیستنقدی یزیادی هستند ولی سرمایه

رفته پولی اشتباه گ یكالایی كه درایران اغلب با مبادله یهست. نتیجه این كه مبادله

آورد. ر نمید تربیشای است كه سر از انباشت پول هبست یشود، به یك معنا مبادلهمی

ه برای روز مبادا بشود، و بخشی از این پول، كالایی وجود دارد كه به پول تبدیل می

 رسد. ولی در جریان پولی، پولآید و بخش دیگر نیز به مصرف میمیصورت دفینه در

یعنی تاجری كه پول  آید.كار انداختن فرایند كار در میبه صورت روغنی برای به

ولید شود كه لازم است در اقتصاد تی میتربیشی درآورده است، متقاضی كالای تربیش

، رییس هیئت 1179های كنیم، مثلا در اواسط سالشود. ولی وقتی به ایران نگاه می

تجارتش بسیار ناچیز است »التجار كه تجارت تهران شخصی بود به نام حاجی ملك

بیش واین وضعیت با كم 4.«دار معتبریستكند اما زمینت تجارت نمیشود گفمی حتی

 «كمپانی تجارتی فارس»تفاوتی در دیگر نقاط هم وجود داشت. برای نمونه، رییس 

فهان سای تجار تبریز و اصؤچنین ردار بزرگی بود به نام آقا شیخ عبدالقاسم و همزمین

دار بودند نه تاجر به مفهومی كه ینهم همانند دیگر همكاران در تهران و فارس زم

اره ی آماری اشاین نكته هم بد نیست به چند داده تربیشبرای توضیح  3شناسیم.می
                                                      

خاندان سلطنت، نجبا، تجار، روحانیون، اسناد محرمانه  ینامهزندگی یهایی دربارهشتاچ یپكو: یاددا 1

 99، ص 1179، 9921 یشماره

 93همان، ص  2

 95همان، ص  4

 115، 79، 92همان، ص 3
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بریتانیا،  یوزارت امور خارجه یكنم. براساس اطلاعات مندرج در یك سند محرمانه

تومان  19999ای بیش از تاجر معتبر تهران كه سرمایه 21از  1179 یی دههدر نیمه

 تای دیگر هم عمدتاً 7كردند، و صرافی می تن عمدتاً 11پوند داشتند،  2999عنی ی

از  1.دوم اهمیت قرار داشت یشان در درجهدار و ملاك بودند و تجارت برایزمین

واردات  ومدوسمتوسط  طوربهای از اروپا كه تبریز خبر داریم كه تجارت منسوجات پنبه

انحصار سه یا چهار شركت یونانی است كه مركزشان در  كاملاً تقریباً»ایران از اروپا بود 

اگرچه عجیب است ولی تاجران »ناپیر از مشهد گزارش كرد كه  2«در منچستر است

از بوشهر نوشت كه تجارت با  1793مكلین در  4.«مشهد همه خارجی هستند یعمده

ه از و همو وقتی ك« های انگلیسی مقیم بوشهر استدردست شركت عمدتاً»بریتانیا 

ر دست تجا در این تجارت عمدتاً»گفت نوشت كه گیلان سخن می تجارت برنج در

س هیئت تجارتی بریتانیا یكی دوسال أگلیدو نیوكومن كه در ر 3.«ارمنی روسی است

قبل از مشروطه گزارش جامعی از موقعیت بازرگانی مناطق جنوبی ایران تهیه كرد 

دردست هندوهای شكارپور  ماماًت»اظهار داشت كه تجارت كرمان به استثنای قالی 

 یبا این تفاصیل تعجبی ندارد كه سرمایه 5.«است كه در ضمن صراف هم هستند

توجه نبوده باشد. كنسول پریس در تجاری انباشت شده توسط تجار ایرانی قابل

                                                      

 91-94همان، صص  1

 95جلد  1191اچ جونز: تجارت آذربایجان، اسناد پارلمانی  2

 1199خاطرات.. اكیدا محرمانه، لندن جی سی ناپیر: مجموعه گزارشات و  4

، 1793اچ دبلیو مك لین: گزارشی درباره شرایط و دورنمای تجارت بریتانیا درایران، اسناد پارلمانی،  3

 75جلد 

، 1793-95انگلیس به جنوب شرقی ایران درطول -ا.آچ گلیدونیوكومن: گزارش هیئت بازرگانی هند 5

 91و  37 صص 1795*، 1991اسناد محرمانه شماره 
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تومان سرمایه داشته باشد در این شهر  19999تاجری كه »خصوص كرمان نوشت، 

در شهر »وحوش مشروطه از استرآباد گزارش داد كه حولكنسول رابینو در  1.«نیست

 199متوسط معادل  طوربهشان تاجری كه ثروت كلان داشته باشد وجود ندارد. سرمایه

 2«.پوند است 299تا 

صنایع دستی و كشاورزی وحدت ی دربارهبه تفصیل  4اگرچه در جای دیگر

ح یست كه در پیوند با مباحث مطرمناسبت نام ولی بیكفا[ در ایران نوشته]جوامع خود

خلاف باور عمومی، ما حتی در ایران هایی از آن را بازگو كنم. بروشه، گجاشده در این 

كه وضعیت ناهنجار امكانات قرن نوزدهم هم جوامع خودكفا داشتیم. گذشته از این

 شواهد دیگری هم برای بودارتباطی ترجمان ناچیز بودن مبادله بین مناطق مختلف 

اثبات این مدعا در دست داریم. در قرن نوزدهم چیزی به نام بازار ملی و سراسری در 

هاست. تردیدی نیست كه ایران وجود ندارد. شاهد این امر هم تفاوت چشمگیر قیمت

شود كه در سرتاسر نقل باعث میوحمل ینزدیكی یا دوری به منبع تولید و هزینه

ز سوی دیگر تردیدی نیست كه مبادلات مملكت قیمت واحد نداشته باشیم ولی ا

ان، و اما در ایرها را تخفیف خواهد داد. این تفاوت قیمت مختلف گسترده بین مناطق

شیلینگ برای هر من  9قیمت بدترین نوع آرد در تهران بیش از  1199برای نمونه در 

بود در حالیكه در مشهدسر )بابلسر كنونی( قیمت یك من آرد بسیار مرغوب كمی 

                                                      

، 19، جلد 1173چی آر پریس: مسااافرت به یزد، كرمان، شاایراز و تجارت اصاافهان، اسااناد پارلمانی  1

 5ص 

 79، جلد 1797اچ ال رابینو: تجارت ایالت استرآباد، اسناد پارلمانی،  2

وحدت كشاورزی و صنایع »، 11، فصل 1494، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم بنگرید به احمد سایف: 4

 «.  ی در ایراندست
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قران بود و با  25قیمت گندم در همدان خرواری  1119در  1.شیلینگ بود 2از  تربیش

در تهران  موقعكه در همان رفت در حالیاین وصف بازار نداشت و به فروش نمی

در حالیكه قحطی در  1199ی ل دههیدر اوا 2.آمدتومان هم گیر نمی 9گندم خرواری 

ی اپوسید و مفید فایدهتن گندم در انبارها می 19999»كرد در كرمانشاه همدان كشتار می

قران بود، در تهران  9كه در كرمانشاه قمیت گندم خرواری برای كسی نبود... در حالی

از  تربیشتر نبود و اغلب قران كم 39تا  49گاه از خرواری یا بوشهر قیمت گندم هیچ

  4«آن بود.

ایران قرن نوزدهم نه معیار واحد وزن توجه است كه در از طرف دیگر این نیز قابل

وجود داشت و نه معیار واحد طول و حتی واحد پول هم در همه جای ایران یكسان 

بیانگر آن است كه مبادلات بین مناطق  ، به گمان من،نبود. فقدان این معیارهای واحد

 توجه نبود. به سخن دیگر آن مناطق به درجات گوناگون خودكفامختلف چندان قابل

 اند.بوده

  

  

                                                      

، جلد 1192ی اسناد ومدارك پارلمانی، سال ایساتویك: گزارش كنسولی: تجارت ایران، در مجموعه 1

 ی صفحه ندارد(.. ) شماره51

، اسناد "اوضاع داخلی ایران "و  1119، ساال 5259اساناد محرمانه، شاماره  "درآمد ایران"هربرت:  2

 .1119، سال 5472ی محرمانه، شماره

 Royalدر: "هاای گوناگون ارتباطی بین ایران مركزی و دریای شااایوهباارهدر"چاامپیون:  -نبیتم 4

Geographical Society Proceedings،  129، ص 1114سال 
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 1 واحد وزن در ایران قرن نوزدهم به گرم

 4999 من  تبریز 12999 مان  ری

 4592 من  بوشهر 4495 من  شیراز

 9999 من  شاه  3919 من  كهنه

 4959 من  رطل  4119 من  مشهد

 35122 من  رامهرمز 9299 من  شوشتر

 7999 من  بندرعباس 9391 من  مراغه 

   59999 هاشمیمن 

شد ولی در مناطق مختلف طول نامیده می« ذرع»ا جگیری اگر چه در همه واحد اندازه

 آن متفاوت بود.

 

 2 ی ذرع در ایران قرن نوزدهم به اینچاندازه

 39-25/31 ذرع تهران

 32 ذرع شیراز

 39 ذرع یزد

 2/33 ذرع تبریز

 31 ذرع مشهد

                                                      

، 1131، سال 149ی اساناد محرمانه، شاماره "مساافرت به ساواحل دریای خزر..."بنگرید به ابوت:  1

قی هندی به جنوب شاار -گزارش هیئت تجارتی انگلیساای نیومن:-. هم چنین بنگرید به گلیدو19ص 

 191، ضمیمه الف، ص 1991، اسناد محرمانه، شماره 1793-95ایران در 

 191نیومن: همان، همان ص -گلیدو 2
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شاهی بود و قران كرمان  25یزد ی واحد پول به گزارش كنسول ابوت قران بارهدر

شاهی بود برای قران  29شاهی و این دو در مقایسه با قران تهران یا تبریز كه  21هم 

 1.دهدصد نشان میدر 39و  25ارزشی معادل  هاضاف

توان اطلاعات بسیار ام میها اشاره كردههایی كه به آنی نكتههمه یالبته درباره

 ی به دست داد.تربیش

 

 دیبنجمع
و با  خوردهایش به گذشته پیوند میبا ریشه هر جامعه مشكلات اجتماعی و اقتصادی

زند. درك این مشكلات، بدون كوشش برای آمدهایش، حال را به آینده پیوند میپی

ها در گذشته، كار عبثی خواهد بود. وقتی ادراكات ما از گذشته كافی یافتن این ریشه

گذشته و برداشت  كسری دارد و با ادراك ناكافی از مان از حال همنباشد، برداشت

مان نیز تعریفی نخواهد داشت و شاید بهتر است معیوب از حال، بدیهی است كه آینده

 بگویم كه نتواند داشت.

قرن نوزدهم بر خلاف دیدگاهی كه در میان شماری از همكاران فرهنگی رایج 

آن، نه ساختار سیاسی ایران كه در طول  بودای است به اعتقاد من قرن گم شده

دستخوش تحول شد و نه ساختار اقتصادی آن بهبود یافت. اگر در ابتدای قرن، به زمان 

ت در ستیزی داشتیم، همین وضعیگریزی و قانونآن مستبد ریش بلند كوتاه عقل قانون

مسلكی و های اقتصادی نیز دلال. در عرصهبودهای پایانی قرن نوزدهم هم حاكم سال

نخورده ماند. در ی این مدت دستگیر هم برای همهجاپیشگی گسترده و همهلالد

، آمد چه از ارتباط با اروپا به دستد. آنافتیذكری اتفاق نهای دیگر نیز تحول قابلحوزه

                                                      

، اسااناد وزارت امور خارجه، 1137-1159 "ابوت: مانوفاكتور و تولید در شااهرهای مختلف ایران... 1

 195مجلد  99سری 



 داری در ایرانموانع تاریخی رشد مناسبات سرمایه 41 

ی حركتی به جلو كه در بهترین وضعیت، حالت درجازدن و در خود پوسیدن نه نشانه

ردن كروی كالاهای فرنگی باز شد ولی پی آمدش دگرسان . بازارهای ایران بهشترا دا

سترش و گ آمدشپی توجهی داشته باشد،آمد قابل. اگر پیبودی تولید در ایران نشیوه

نشیند . اگر در مقطعی صدور تریاك به جای صدور ابریشم خام میبودمسلكی رشد دلال

ی ی این موارد، شیوهشود ولی در همهو یا مدتی بعد صدور قالی و شال عمده می

ابد و نه یماند. نه تكنولوژی تولید تحول میتولید هم چنان طبیعی و دستی باقی می

ولید، یعنی ی تمناسبات حاكم بر روابط بین تولیدكننده و مالكان و متصرفان عامل عمده

 شد كه در ابتدای قرن وای اخذ میی مالكانه در پایان قرن به همان شیوهزمین. بهره

ت كه دویس ماندباقی می گونهتر. عدم امنیت مال و جان نیز همانقرن پیش حتی در دو

ماند و مخروط خودكامگی ی حكومتی نیز بدون تغییر میتر بود. شیوهسال پیش

 جاگستر است.چنان همههم

د ولی همیشه زور یشندر این ساختار مخرب و زندگی سوز تنها مقامی كه زور نمی

. برای ودبكه بر تارك این مخروط خودكامگی نشسته  بوداعظم، شاه  ، مستبدفتگمی

ترین لایه كه در ضمن پرشمارترین آن های این مخروط، به غیر از تحتاتیی لایهبقیه

ای دیگر زور گفتن. از زور شنیدن و در لحظه بودهم هست، زندگی هر روزه تركیبی 

 چرخد.سالاری میفكل زندگی اقتصادی و اجتماعی بر این مدار اجحا

 نیز انالسلطولی ظل فتگالسلطان زور میبرای مثال، اگرچه ناصرالدین شاه به ظل

ون چ بود تر از اوالقلبی حكمرانی خویش نه كاریكاتور پدر، بلكه قسیدر محدوده

د. و ستانهای دیگر بازر را از اعضای لایهتاوان زورشنیدن از پد تا دیكوشدر ضمن می

ها به صورت ی عرصهی زندگی ایران در طول این قرن در همهن شد كه همهنتیجه ای

 آید.كی در میكی به هرومرج و هری هرجترین شیوهترین و در عین حال زشتمخرب

ینده آگذراند، بیای روزگار میایران و ایرانی تا زمانی كه در تحت چنین نظام خودكامه
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است بلكه هقط بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیتامیدی به آینده، نه فشود و بیمی

 كند. تشدید میهم مسئولیت گریزی را 

 
 

 


