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ماركس،  يشناخت قوم يها يبردار دهيمشهور الورنس كرادر به گز ي»مقدمه« يبند بخش ي :  درباره»نقد« حيتوض
است كه » مقدمه« ي ادامه دوم و ي پاره ديآ يم اجني. آنچه در امينوشت يحاتيتوض نخست ي پاره ي در آغاز ترجمه

است كه در  يسيانگل يكماكان متن اصل  ترجمه يبنا. مپردازد يم» ال. اچ. مورگان«از كتاب  ها يبردار دهيبه گز
» درآمد« يفارس ي ترجمه زمان هم، »مقدمه« ي شده است. همراه با ادامه سهيمقا يآلمان ي موارد لزوم با ترجمه

  .شود يمنتشر م زياز كتاب او ن يترجمه آلمان نينخست الورنس كرادر به

  
 
 ]11[ باستاني    جامعهي ماركس از مورگان، ها يبردار گزيده

بر آن  بود كه ماركسن كارل أكسي در ش« :   به كوشش انگلس شناخته شدندمورگان  پيرامون اثر ماركس مطالعات  
 ،بگويم مجازم    در حدود خاصيو مورگان را در پيوند با نتايج تحقيقات ماترياليستي خود ( هاي حاصل پژوهششد تا 

.  ]12[ »دسازها را آشكار  ارائه كند و بدين ترتيب اهميت وافر اين پژوهش ،تاريخي    تحقيقات ماترياليستي ما) درباره
  . ماركس و رويكردي كه در پيش داشت، كماكان بايد بررسي شودي بازنمايي  گمان شيوه بي   

و احتماال  ]13[ امريكا با خود آوردهسفري به ماركس كتاب مورگان را از كوالفسكي گرفت. او اين كتاب را در 
 ]14[ ماركس نيافت.ي    طور موقت قرض گرفته بود؛ چرا كه انگلس اثري از اين كتاب در كتابخانه هماركس آن را ب

، ]15[ داد   مي ملي كه بر آثار فير، سام، ماين و بعدتر لوبوك انجامأاين كتاب با تاز ي مفصل ماركس ها يبردار گزيده
ي ماركس از مورگان، فير، ماين و ها يبردار از همين گزيدهاي  ما را مجموعه جستارِ موضوعدر پيوند قرارداشت. 

 ١٨٧٩كه ماركس در » مالكيت اشتراكي زمين«اثر كوالفسكي درمورد داد. البته در اين ميان  لوبوك تشكيل خواهد
نزديكش با ي    چه از نظر محتوايي و چه از نظر رابطهزيرا  ،برداري كرد نيز بايد لحاظ شود از آن گزيده

از گرفته  ي صورتها برداري گزيدهدر ميان دفاتر مورد بررسي،  ]16[ بعدي ماركس اهميت دارد. يِها يبردار گزيده
 و هاسپيتيلير ]Sohm[ سام، ]Money[ يي از مانيها يبردار همراه گزيده مورگان، فير و ماين به

][Hospitalier  برداري از لوبوك در  نگاه كنيد). گزيده 15دهند (به يادداشت    مي محتواي يك دفتر را تشكيل
يكديگر و نيز با ديگر كارهاي ماركس در ها و روابط محتواي اين مطالب با  دفتر دوم گنجانده شده است. نسبت

از ترتيب زماني اين دفاتر در پايان اين مقدمه خواهد اي  ويژهي    صفحات بعد مورد بحث قرار خواهند گرفت. ضميمه
  آمد. 

ي    توان نتيجه گرفت كه اگر او قصد ارائه   مي شناختي آن دوره، با نظر به كار مداوم و مفصل ماركس بر ادبيات قوم
شناختي  ها و ديگر متون تاريخي و قوم در پيوند كامل با اين يادداشتاي  نتايج تحقيقاتش را داشت، چنين ارائه
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، تايلور، باكوفن، ]Bancroft[ . بعالوه متون بنكرافتبود مورگان) ،تاثيرگذارترين آنهاو الذكر ( نويسندگان فوق
بايست بر كتاب فرضي    مي آنها در دفاتر نامي برده شده است،نيبور، گروت، مومسن و امثال اين نويسندگان را كه از 

گرفتن مطالب قرار همكنار  ،١٥آيد و يادداشت    مي در پاراگرافي كه در ادامه( ]17[ ماركس تاثيرگذار دانست.
 نيست كه ماركس روشن مربوط به مسائل استعماري و نيز تكنولوژي كشاورزي را ببينيد).  هاي شناختي و نوشته قوم

بخشي از كاري با مثابه   شناختي يا به  قوم    ي مستقل پيرامونكتاب    ؟گزيد براي اين اثر برميرا  ي بازنمايي كدام شيوه
تر در مراحل جنيني خود بوده  توان فرم خاصي براي كار او درنظرگرفت، چرا كه بيش نميهرصورت در    ؟موضوع ديگر

كار مورگان، ماين، و ديگر نويسندگان ي    نظر او درباره نقطه عنوان بهكنون آنچه تا است. از نظر محتوايي نيز
شناسي، تكامل اجتماعي، پيشاتاريخ و  قومي    وضعيت آن دورهي    ، همچنين نظرات او دربارهشناسيم ميعصرش  هم

هايش، گفتاوردها و  نامههايي است از  ، تنها بريدهگراييجبرگرايي تكاملي و تاريخي و قدرتاريخ باستان، 
. به هرحال اكنون اند نقل شده ،منشا خانواده ،انگلسشده از كتاب مورگان كه در اثر  نويسي هاي حاشيه برداري گزيده

  برجسته دراختيار داريم.  ها را همراه با نظرات ديگر ماركس و متون آن نويسندگانِگفتاوردمتن  اصلي آن 
ي    كتاب ماني دربارههايي از  شامل گزيدههمچنين  ،مورگان، فير و ماين هاي از كتابيي ها يبردار گزيدهدفتر حاوي 

برداري از  برداري از لوبوك بالفاصله يادداشت گزيدهي    )؛ در ادامه15يادداشت  نك:( است.جاوه ي    سرزمين مستعمره

عمل آمده كه  به  نيز از هاسپيتيلير اي برداري خالصه ثبت شده است. گزيده مصرنظام مالي ي    دربارهاي  مقاله

برگردد: عالقه به كاربرد الكتريسيته براي افزايش  1851مي  -قديمي مربوط به آوريلاي  شايد به عالقه
توان  نميبايد درنظر داشت كه اين دفاتر را  ]18[ لندن گرفته بود. اكونوميستحاصلخيزي خاك كه اين ايده را از 

شايد نتوان   كه   ي مرتبط باهم هاي ايدهبين بودند پيوندي درنظرگرفت؛ بلكه اين دفاتر نقاط  افكارتلنباري اتفاقي از 
توانند در راستاي خطوطي ويژه  افكاري هستند كه مي آنها ، اماتلقي كرداي  پيوسته عام و  راستاي خطيِ آنها را در

، رسند مي تكامل جامعهمربوط به مباحث و به  شوند   مي ابتدايي آغازي    جامعهي    . اين مطالب از مطالعهيري شوندگ پي
مسائل استعمار و نيز پيشرفت تكنولوژيك در كشاورزي  به، شان بگذاريم ي توالي مان را بر زنجيره و اگر بناي ارزيابي

خطوط فكري دروني ما بر پيوند  و هاست شناختي اين دستنوشته اثر حاضر بر وجه قوم هرچند تاكيد. برند راه مي   
 ، نيزدارند ارتباط پراكسيسمسائل كه با مسائل فلسفي و اي  ابطهر ره ههنگام ب هم داريم،    تمركز شناختي قوم

دهقاني) مورد  -مورگان درمورد نهادهاي خويشاوندي (و اشتراكي هاي اين بخش، نوشتهي    . در ادامهپردازيم مي   
  گيرند.   مي بحث قرار

پياپي ي    عظيم پيشرفت بشر با توسعه هاي بود: دوره تئوري پيشرفت صرفا مادي ،اجتماعي مورگانتئوري پيشرفت 

مورگان  باستاني    جامعهرسند. مفهوم    مي شوند تا زماني كه به كشاورزي بر زمين   مي منابع امرار معاش مشخص
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 مراحل در وضعيت توحش و لي كه حادر؛ طبق نظر مورگان معطوف بودبه نوع بشر در وضعيت توحش و بربريت 
و فرهنگي در اي  منطقه هاي ماهيگيري، آتش و تير و كمان، تفاوتآوردهايي همچون  دست، در بربريت تر پايين
 پيشرفت ي  جداگانهبربريت دو خط  ميانيِي    تر به مرحله پاييني    در گذار از مرحله ،انساني وجود نداشت هاي گروه

: در جهان جديد، با اختراع كشت ذرت از طريق آبياري و نيز گياهان (گياهان توليدشده در باغ) و در شكل گرفت   
بربريت رخ داد. در جهان قديم  كردن حيوانات و استفاده از آهن، پيشرفت به سطح ميانيِ اهلي كشف جهان قديم با 

اي كه در آن پيوندهاي  بندي اجتماعي ؛ از مفصلتمدن كشيده شدبه اين خط پيشرفت از مراحل باالي بربريت 

ي   ]، يا دولتي سياسي مبتني بر شالودهcivitas[ شهرونديشخصي و خويشاوندي حاكم بودند، به نظمي مدني، 

پيشرفت در امتداد خطوط مختلف، در مقاطع زماني متفاوت، داراي  و مالكيت. معين قلمروييدر  سكنايافتگي
مختلفي است؛ زندگي اجتماعي مردم در ساخت داخلي خود ناهمگون است؛ و خانواده با سرعت  هاي سرعت

همچون فسيلي، تاريخ  خويشاوندي هاي كند؛ بنابراين نظام   مي تغيير خويشاوندي هاي تري نسبت به نظام بيش
خانواده عنصر فعالي است كه  ]در مقايسه بين خانواده و نظام خويشاوندي[ زندگي نوع بشر را در خود ثبت كرده اند.

درحالي كه نظام خويشاوندي تاثرپذير و منفعل است و مبتني بر  ،انگيزد   ميتغيير را در سازمان زندگي يك جمعيت بر
متقابل  كه اجزا در وابستگيِ ]organicistكارگرايانه [ تني    يابد. انگلس اين ايده   مي تغيير در شكل خانواده تحول

  ]19[تر مورد توجه قرار داد.  دارند را بيشبا كليت قرار
 خانواده را هدايتي    بخشد، يعني كل نظام اجتماعي رشد و توسعه   مي كل به جزء تعينسو  از يكبر نظر مورگان،  بنا

 را زندگي اجتماعي مورگان بر نظام خويشاوندي دارد. اي  كننده ثير تعيينأخانواده نيز ت شكلِديگر سوي كند؛ و از    مي
طور دروني در روابط بين  هبو هم جامعه  ها يعني روابط خارجيِ در روابط بين جمعيت هم بيند، ثبات مي متغير و بي

تكين و محصول كلي يك فرهنگ ، چرا كه نددا نميسان تغييرپذير  اما فرهنگ نوع بشر را به همان .اجزاي جامعه
 16خاص (به يادداشت ي    ارگانيسم زيستي انسان يا يك جامعه، نه همچون ابزار تربيت استشناختي  قومي    دوره

  نگاه كنيد).
يي مشترك در آسياست. جمعيت آفريقا و استراليا أكلي مورگان اين است كه نوع بشر داراي منشي    طرح يا فرضيه

ترك خود جدا شدند. مش شد و خانواده پونالوايي بود از اصلِ   مي كه هنوز جامعه بر اساس جنس سازماندهي در زماني
تغييري در فرم اجتماعي در آنجا ايجاد  ]gentes[ ها تيرهشدن  نهادينمهاجرت به پولنزيا بعدتر رخ داد و پس از 

 جامعه باستاننشد. در امريكا پس از اين مرحله، تغييراتي به آرامي صورت گرفت. دانستن اين توالي براي فهم 

كند، چرا كه (برخالف اطالعاتي كه    مي از اين توالي مورگان انتقاد] L. White[مورگان اهميت دارد. البته ال وايت 
خالصه مورگان درحال  طور بهدر دسترس مورگان بوده) پولنزيا را در مقياس اجتماعي بسيار پايين درنظرگرفته است. 
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 هاي نگ و زبان مشترك در جهان، تاريخ، جامعه، فرهأبا منش اقواميدادن به اين ايده بود كه چندين خانواده از  شكل
طور كامل بسط نداد. اين ايده فقط درمورد  اين ايده را به او پخش شدند و اسكان گزيدند، امااي  يا جزيرهاي  قاره

گانوانيايي ـ  براي او به ي    امريكايي ـ يا همان خانواده هاي واحد سرخ پوست أگرفته شده بود: شواهد منش امريكا پي
 هاي تورانيِ جمعيتي    شدند). به همين ترتيب خانواده   مي مستثني أشده بود (البته اسكيموها از اين منشوضوح اثبات 

تري از تركيب آن گفته  گيرد، اما خصوصيات بيش   ميآسيايي نيز تحت عنوان گانوانيايي مورد ارجاع مورگان قرار
خويشاوندي نَسبي و سببي، مد نظر مورگان  هاي نظامشود. درواقع جغرافياي فرهنگي و تاريخ فرهنگي جدا از   نمي

  آمدند.    مي حساب ها به يز كلي ساكنان قارهمنظور تم هگذاري ب در ناماي  كننده عيينها ويژگي ت بود؛ اگرچه اين نظام
مورگان بندي عمومي  در مورد ماترياليسم مورگان و نيز نسبت او با داروينيسم مباحثات زيادي درگرفته است. دوره

تفكر  هاي  نطفهحال او نهادهاي اجتماعي را برآمده از  اش مادي يا تكنولوژيكي بود؛ با اين بدون شك در طرح اوليه
شود كه    مي دانست كه مخالف هر معنايي از ماترياليسم است. بحث رابطه با داروينيسم از اين جهت طرح   مي بشري

 هاي جنبش«ي    نتيجه عنوان بهشوند    مي زاينده در سطوح باالتري ايجادطور ف هي را كه بهاي مورگان توالي سازمان
گرفت. واقعيت اين است كه مورگان نظردر »طور ناخودآگاه از دل انتخاب طبيعي برآمده بودند هعظيم اجتماعي كه ب

شود كه    مي او يافت وجود عناصر مختلفي از اين فلسفه نزد طبيعي برنساخت، با ايني    در ذهن خود نظامي از فلسفه
  ]20[ پردازد.   مي با اعتقاد عميقي به طرح آنها

روابط شخصي بنا شده. اما ماركس در ي    مبتني بر نظر مورگان، دولت در جوامع ابتدايي شخصي است و بر پايه
مربوط به ماين اين نظر را به طور ضمني رد كرد. ماين نوشته بود كه مالكيت بر زمين، خاستگاهي  هاي دستنوشته

خويشاوندي (ماين اينجا ي    از حقوق جمعي بدنه ها يا قبيله دوگانه دارد: از سويي حقوق فردي خويشاوندان يا هم
يابد كه    مي يس گسترشز سوي ديگر حق حاكميت رئشود؛ و ا   مي برد) يا قبيله جدا   مي كار بهرا خانواده [اصطالح] 

بنابراين، نه منشأيي دوگانه، : « ده   مي گونه به اين ايده پاسخ اينها هر دو مالكيت بر زمين را در پي دارد. ماركس اين
 »گيرد. اي و مجتمعي اشتراكي كه سرقبيله را هم دربرمي مالكيت قبيله ،اي واحد بلكه دو انشعاب از سرچشمه

شود كه روابط    مي را ببينيد) . از اين پاسخ ماركس چنين مستفاد 15و يادداشت  164ماين در ص  هاي (دستنوشته
ابتدايي نه شخصي و نه غيرشخصي، بلكه جمعي است. ماين، جان آوستين را به ي    در جامعهحاكميت مالكيت و 

در طرح اين  داد، اما ماركس نوشت كه ماين خود   مي دولت مورد نقد قرار و ماقبل تجربيِ دليل فرض وجود پيشيني
خبر بود كه  ماين بيچاره خود از اين موضوع بي« :استحاكم تمايزي قائل نشده  دولت و شخصِ نقد بين نهاد

افته ي لحاظ سياسي سازمان اي به هاي انساني بدوي و غيره)، يعني جامعه ها وجود دارند (پس مجتمع آنجايي كه دولت
از ماين، ص  برداري گزيده(» رسد. هيج روي با شاه يكي نيست؛ تنها، چنين به نظر مي ه است، دولت بهشكل گرفت

پادشاه  شخصيِي    غيرشخصي دولت به صورت رابطهي    ، رابطهيافته لحاظ سياسي سازمان هبي    ). در جامعه191
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به تاسيس آن [فرآيند] است و   استقرار يافتههاي انساني بدوي  بعد از مجتمعاي  يابد. دولت در دوره   مي نمود
در مورد ماين در اين مقدمه). هر دو  3بخش نك: (   برد  راه ميو واقعيت  ]Schein[ نمودفرابين تمايزيابي 

ها  كار آيد، چرا كه اين يادداشت اند در مورد تزهاي مورگان نيز بهتو   مي مايني    يادداشت ماركس درمورد ايده
فرديت در زندگي  .دكن تلقي ميشخصي اي  رابطه عنوان بهابتدايي را حاكميت هستند كه اي  هر نظريهعليه انتقاداتي 

نفسه در تقابلي واقعي با جامعه به  فيشخص گمان  بيابتدايي بروز پيدا كرده و بسط يافته است؛ ي    گروهي جامعه
بالقوه همان تفكيكي است كه  طور بهشخصي و نهادي ي    سو، تفكيك رابطه . از يكنداردوجود پارچه  مثابه كلي يك

از سوي ديگر، در هر دو نوع جامعه  است. راه بردهكه به لحاظ سياسي سازمان يافته، به يك ضديت اي  در جامعه
كه به علت  ؛ به اين ترتيب، اينندمتمايز از يكديگرنهادي واقعا ي    شخصي از رابطهي    ابتدايي و متمدن، رابطه

يس به طور شخصي رابطه داشته توانند با رئ   مي همين دليل اعضا ابتدايي (كه بهي    مار مردم در يك جامعهبودن شُ كم
است. آشنايي شخصي يا روابط ديگر  مغشوشباشند)، روابط دولتي، قضايي يا روابط ديگر، شخصي هستند، فكري 

كه  مامي جوامع متمدن يا ابتدايي وجود دارد. حتي جايياز اين نوع، از روابط نهادي متمايز است و اين تمايز در ت
ي    شخصي و نهادي را بازشناخت. رابطهي    توان تمايز بين رابطه   مي شده است، باز هم ننهادي رابطه شخصي خود

 ]نهادي[ شان يا رعايا وجود دارد، اما رابطه ها و شهروندان فردي (يا شخصي) همچنين بين فرمانروايان دولت
 هاي يس قبيله يا قضاوترئ هاي كند؛ از سوي ديگر قضاوت نميشخصي تغيير ي    رابطه به اعتبارمانروا با رعيت فر

رشد منافع متضاد  .گيرند قرار    يا فقدان آنشخصي ي    برابر تحت تاثير رابطه طور بهتوانند    مي فرمانرواي دولت، هردو
  كند.    ميرا ناگزيز ميان واقعيت و نمود آن تشخيص تمايز  برد، بلكه  نميشخصي را از بين ي    طبقات اجتماعي، رابطه

 اشتراكيِ  - گروهيي    رابطه نفيسياسي، ي    شرح زير است: رابطه ماركس در اين زمينه، سيستمي را ايجاد كرد كه به 
كمابيش قالبي خود متضمن هر دو رابطه، شخصي و غيرشخصي، در ي  به نوبهگروهي ي    ابتدايي است. اين رابطه

و به موازات آن، افزايش تشخص مقام رياست و متمايزترشدن اي  مالكيت قبيله ابعادتمايزنيافته است. اما با افزايش 
در جوامع توان   نميشود. بدين ترتيب    مي تر تر و بيش آن، تمايز بين روابط شخصي و غيرشخصي در جمع اوليه بيش

مالكيت كم است و  وسعتشدت ابتدايي تمايزي بين روابط شخصي و غيرشخصي قائل شد؛ چرا كه در اين جوامع  به
شود، اگر اصال تمايزي وجود داشته باشد. بنابراين همراه با    مي سختي متمايز هرگونه مقامي چون مقام رياست به

 ياهميتعيني و نهادين شخصي و غيرشخصي يا روابط  بين تمايز افزايش در مقدار محصول و مالكيت بر اموال،
رسند. بايد توجه داشت كه در اين نقطه    مي تري ي چون رياست به تشخص و تمايز بيشهاي مقامو د ياب   مي    فزاينده

 گسترش اين تمايز راپيدايش و هنوز هيچ تمايز شديدي بين مالكيت بر اموال فردي و جمعي وجود ندارد؛ ماركس 
اين ي    را مبنايي براي توسعه آنيافته است، نسبت داد، و  لحاظ سياسي سازمان هكه باي  انتقال به جامعهي    به دوره

  نظرگرفت. نوع جامعه در
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ي    ايدهتكوين  -2؛ قل از رهگذر اختراعات و اكتشافاتعتكوين  -1بخش تقسيم شده است:  4جامعه باستان به  
خود تغيير  هاي مالكيت. ماركس توالي مورگان را در دستنوشتهي    ايده تكوين -4 ،خانوادهي    ايدهتكوين  -3 ،دولت

سان بخش دو، يعني دولت را به انتها برد و بخش مالكيت را در جايگاه دوم جايگزين كرد. بدين ترتيب  داد و بدين
روند كلي مجزا شده بود، در عنوان بخش مالكيت كه در ترتيب مورگان از طريق گفتاري طوالني در باب خانواده از 

مالكيت بر روي ي    كننده كژديسهاثر ي    مورگان درباره گيري به اين ترتيب سخن پاياني و نتيجهدوم جاي گرفت. 
اي  برداري توجه ويژه برداري شد، اما ماركس در اين گزيده انسان و نيز شرايط امحاي متعاقب چنين اثري گزيده

موجود است. ماركس در ادامه، محتواي  29دستنويس ماركس در ص  هاي ها در يادداشت يدهخرج نداد. اين گز به
 آهنگ ضرب، يعني 3ل بخش يك را به نصف آنچه مورگان طرح كرده بود كاهش داد و اين كار عمدتا با حذف فص

به مورگان تكامل بشريت بود. ماركس همچنين نسبت  بندي زمانيِ پيشرفت بشر، صورت گرفت كه شامل تقسيم
اش كه در جدولي مربوط به  ي مورگان از كار گذشتهها يبردار اختصاص داد: خالصه 3فضاي كمتري را به بخش 

برداري حذف شد.  روابط خويشاوندي طرح شده بود و نيز يادداشتي افزوده به اين بخش در رد مك لنان طي گزيده
مورگان اهميت ماركس از  حذفيات ،ها افزود. گذشته از اين مورگان را نيز    گفتار پيشبايست    مي به اين حذفيات
برداري ماركس از فير و ماين نيز صادق  در رابطه با گزيدهگونه كه خواهيم ديد،  رويكرد، هماناين  اندكي نكاست؛

  ]21[. شود  نميبرداري از آثار لوبوك  گزيده شاملاست، اما 
جامعه تا آنجا پيش نرفت كه انگلس  هرچند برخالفداشت؛ ماركس عموما نسبت به اثر مورگان نظري همسو 

پدرساالر، همان ي    تقدم مادرساالري بر تيرهي  دوبارهكشف « :كهساز بداند و بر آن باشد  مورگان را دوران باستان
شناسي و تئوري ارزش اضافي ماركس براي  اهميتي را براي پيشاتاريخ دارد كه تئوري تكامل داروين براي زيست

مبنايي براي قضاوت ماركس در مورد مطالب مرتبط در  مورگاني    حال آموزه با اين ]22[ ».اقتصاد سياسي
گرايي مورگان را در تقابل با تمايل گروت  نيبور گروت و مومسن در مطالعات كالسيك شد. او جمهوري هاي نوشته

فهم اين افراد  هاي مچنين مورگان محدوديته] 23[ نظام پادشاهي قرار داد. ازمومسن ستايش به آريستوكراسي و 
آتن عهد باستان را به ] در basileus] و انواع پادشاهي [phratryبندي قبايل [ بخشاز تيره،  هاي از بنياد

كرد. ماركس همانند    مي شناسي را آشكار قومي    متون ماين و لوبوك در حوزه هاي داد و نقصان   مي ماركس نشان
ها را پذيرفته  شناسي سرخ پوستان امريكايي و ديگر مردمان ابتدايي هم عصر آن تسلط مورگان بر قوم، ]24[ باكوفن

 استدالل در مورگان داشت توجه بايدنظريات مورگان افزود.    اندكي بر اروپايي شواهد غيرمنابع از بود. بدين ترتيب 
 و كرد   مي استفاده نيز) روم و يونان ويژه به( ]Classical antiquity[ كالسيك عصر به متعلق متوني از خود

ماركس ارجاعات صريح مورگان به نويسندگان يوناني و التين را  .داشت عتيق عهد به محدودي رجوع همچنين
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ي كه مبتني بر هاي بيشتر را افزود؛ به ويژه نقل قول هاي ش شماري از نقل قولهاي تصديق كرد و در انتهاي يادداشت
 يها يشناس او همچنين ريشه ]25[ كنند؛   مي تاريخي عملي    حافظه عنوان بهبود كه اي  يلهي قبهاي حكايت

]etymology[  يوناني (براي مثالsyndyasmian جفت] و التين (براي مثال 3ها، ص  گزيده گيري]، دفتر (
hortus ،خود افزود و به بررسي اصطالحات و مفاهيم  هاي ) را به يادداشت2، ص ها گزيده [باغ، باغچه]، دفتر

  (همانجا) پرداخت. ]moccasin, squash[ شناختي انگليسي همچون موكاسين و اسكواش قوم
و نويسي كرد  برداري يا خالصه كپيماركس درواقع از كار مورگان برداري از ماين،  ي گزيده در مقايسه با شيوه

 مهم او ارائهي    يا توضيحات اضافه ها ينگار . در جدول زير ليستي از حاشيه   ..افزودها يا اشارات اندكي بر آنها  حاشيه
تر شناخته  اند، براي ما بيش انگلس مورد استفاده بوده منشا خانوادهكه در  ها ينگار شود. برخي از اين حاشيه   مي

ي ها يبردار انگلس از گزيدهي    د استفادهتر، ليست مشابهي شامل طرح كلي موار كاملي    اند. به منظور مقايسه شده
شويم كه ماركس در    مي حال با رجوع به ماين متوجه را ببينيد). با اين 7جدول ( ماركس از مورگان ارائه شده است

تري  مراتب بيش ي بهها ينگار برداري از ماين حاشيه را ببينيد). (گزيده 5آنجا شيوه متفاوتي را اتخاذ كرده بود (جدول
 ارجاع ها يبردار ن ترتيب خواننده را به خود گزيدهنمايد. بدي   مي بندي دشوار گيرد و براي جدول   مياز ماركس را دربر

جا  ي آلماني اين متن، در اين مه[در ترجخرج داده است).  گيري به موارد سختي    دهيم؛ در آنجا ماركس در همه   مي
ها آمده است كه براي سهولت در خواندن و تعيين مرجع  گذاري در جدول نشانهالخط و  رسمي    اشارات كوتاهي درباره

مرجع اين  ها تكميل شده است. برداري . در اين ترجمه همچنين متن گزيدهدر صفحات دفترهاست ها حاشيه
  ويراستار] -ي فارسي، متن انگليسي است.  ترجمه

   مورگان باستانِي    جامعه از برداري گزيده در ماركس نگاري حاشيه: 1 جدول

شماره    كلمات كليدي
ي    صفحه
  برداري گزيده

  ]26[ 1  قبايل ايتاليايي در وضعيت بااليي بربريت (!)
  2  كنترل مطلق(؟!) بر طبيعت

  6   طور رسمي! كم به دست
  10  هاي سياسي، غيره. همچنين در عطف به... نظام

  13  ارجاع) 2روسي ( هاي ، كموناسالوهاي جنوبي
  14  ي باستان)  ها ي(ارجاع به انگليس چيزي كه اغلب كاربرد داشت



9 
 

  16  ارجاعاتي به فوريه؛ به اسالوهاي جنوبي؛ به ايزدبانوان المپ
  21  اختراع اصلي (ضد مورگان) -كردن آتش روشن

 27[ 24 ها صادق نيست لتدر مورد ك[  
 مورگان در نقل قول از ايلياد؛كند؛ خطاي  نميحصاركشي، مالكيت خصوصي بر زمين را اثبات 

  [آشيل] لوريا و شور وشوق مالكيت
26 ]28[  

  28  به دست سولون ايجاد شده است؟اي  آيا حالت وصيت نامه
  37  خونخواهي!ي    تغييريافته شكل

  38  !شده است اگر! اين فرض
  41  استعمار سازمان يافته!

  48 كردن انتخاب وراثتي
  57  تعميم مادرزادي خاص به عام

  58  يافته در كاست تصلبي    گيري كاست؛ تيره شكل
  67  اند...قبيله، تيره... موظف ها یگفت اسپانياي ؛ بايد میمايلند ها ياسپانياي

  68  از ميان مردم وحشي 
  69  بازي كالسيك؛ بعالوه آقاي گروته بايد توجه داشته باشد... مكتب -مال 

  70  فرهنگ مكتبي بي –مال 
گوشت و پوست ژرمني؛ اين را ياد بگيريد... اين عنصر مذهبي مبتذل به همان اندازه كه همكاري  

  تصاوير موهوم.ي    ماند. زنجيره شود، برجاي مي   مي واقعي ناپديد
71  

  4-73  آقاي گلدستون...
  74  راي گيري يوناني؛ انواع دمكراسي نظاميي    شومان درباره

  75  عدالت باستاني آلماني. 
Böckh ي شخص واقعي؛ خيال  اصول؛ تزي دربارهي    ي جمعيت آتيكا؛ شومان درباره درباره
  پلوتارك

76  

  7-76  منافع تضاد
  77  شهرستان؟ي    ريشه

  78  هاي مهاجر. كننده يافتند؛ پلوتارك، درست نيست؛ يوناني قدرت تعيين
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  79  ها. موضوع تيرهتمايز در مالكيت؛ شومان در مقابل مورگان در ارتباط با 
  80  قبايل آتني 

  81  ارجاع به شومان
  84  كالن جنسيتي در مومسن. قياس!

Tribune87  = رييس قبيله. حدس  
  89  كند...)؛ اينجا، صفت عالي! عليه ليوي (مردك فراموش مي 

  90  گويد مي مردم: نيبور در مقابل مورگان درستي    توده عنوان بهرو  افراد دنباله
  Numa         (  91( در مورد نوما ك(پلوتار شهروندان رم؛

  94  شده توسط مورگان اشاره به كورتيوس، نقل .سرزمين پدري -زبان مادر –

يي در سيري ها يگ ه(!)؛ يك سوي )lawless( قانون زاده (!)؛ اتحاديه بي باكوفن: كودكان حرام
  )360مردانه (قس. مورگان، ص 

 جنسي= تيره.ي    خانوادهبزرگ= ي    خانواده

95  

  96  قاعده بي هاي باكوفن در مورد گروه
  

. )1،2،20،21،24،26،77،84،90، ص ها يبردار (گزيده بر سر جزئيات با مورگان اختالف دارد اَماركس عمدت
) مانند مالكيت خصوصي در هومر، 79-26،38،48،76ص  ،ها يبردار حال موضوعاتي اساسي (گزيده در عين

ها، و تفاوت در مالكيت در شرايط مشابه،  تضاد منافع در روند انحالل تيرهي    انتقال موروثي مقام رياست، مسئله
  تر در اظهارات خود ماركس بود كه بسط داده شدند.  بيش

به پايان رساند. پس از  15فصل  2ي خود از مورگان را در بخش ها يبردار و يادداشت برداري گزيدهماركس 
رونويسي كرد كه در  را جنگ فرانسهو  سزار آلمان وبازنويسي مطالب آغازين آن فصل، از متون تاسيتوس مانند 
ه ها گنجاند ك تري را در يادداشت السيك متون بيشاينجا ارائه خواهند شد. عالوه بر اين ماركس از نويسندگان ك

 هاي ) و در ادامه يادداشت98-96ص  ،ها برداري گزيدهگرفت (   مياثر تاسيتوس را نيز دربرليپسيوس ارجاعاتي از 
  مورگان را در انتهاي متن آورد. 

توان گفت به كنترل    مي انسانها تنها موجوداتي هستند كه: «مورد پرسش قرار دادمورگان را ي    ماركس اين گزاره
از نظر مورگان، كشت ] 29[). 2ص  ،ها برداري گزيدهماركس،  ملحقات از» (اند غذا دست يافته (؟!) توليدمطلقِ

غرب آسيا و اروپا تقدم داشت.  هاي غالت به لحاظ زماني بر مهاجرت اقوام آريايي از مراتع آسياي شمالي به جنگل
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زمان در  يافت كه در آن   مي ضرورتناشي از وجود حيواناتي اهلي  هاي الزامي    چنين كشت و پرورشي در نتيجه
) وجود چنين روندي را در ميان 24، ص ها برداري گزيدهگذران زندگي مردم نقشي اساسي پيدا كرده بودند؛ ماركس(

ا ارجاع داد و مبتني بر اين شواهد، ه حصاركشيايلياد به اتكا به اعتبار مورگان با ] 27يادداشت [رد كرد.  ها لتس
(ماركس  زمين را امري متعلق به يونان هومري دانست؛ ماركس چنين تفسيري را نپذيرفتمالكيت خصوصي 

داند، راه خطا  صرف را گواه و دليل مالكيت خصوصي مي كه حصاركشيِ مورگان در اين«: )26ص  ،ها برداري گزيده
  ]28يادداشت [ »پويد. مي

، مورگان شكل اين گروه ابتدايي را جست.   مي ابتداييمتمدن و دولت را در انحالل گروه ي    ماركس خاستگاه جامعه
مشخص كرده  ]genes[ با عنوان تيرهناميد،  مي ]Joint famil[ »ي پيوسته   خانواده« برخالف ماين كه آن را

وجود اي  بنيادينياجتماعي ي ها گرايشباستاني  هاي اين ديدگاه مورگان را نيز پذيرفت كه در جمعيتماركس بود. 
 ها را بازسازي كند. ماركس بايد آن ،خود در وضعيت متمدن شخصيتهاي  كژديسيداشت كه انسان براي غلبه بر 

رخ خواهد داد و آغازين   ي جامعهتصريح كرد كه اين فرايند بازسازي در سطح ديگري نسبت به  در تمايز با مورگان
تضادهاي تمدن، ايستا يا منفعل نيستند، بلكه  ،همچنيناو؛  خود  انسان و براي به دستفعاليتي است انساني در واقع 

   .اند له و عليه اين بازسازي شكل گرفته نحوي فعال و پويا به اند كه تحت تاثير منافع اجتماعي
فرماندهان كه شود  يادآور ميتمدن ي    با نهادهاي دوره آغازين ي   نهادهاي جامعهي    به رابطه عطفماركس در  

يس قبيله د در اصل رئدنكر   مي ها دفاع در مقابل پاتريسين ها پِلبتاريخي، از ي    روم كه در آن دورهنظامي  سياسي و
باستاني، پس از  هاي ). معنا و شرايط مورد ارجاع مفهوم برادري در تيره87ها، ص  (مورگان، دستنوشته اند هبود

 مدرن دچار تغيير شده است. اين نوع جديد برادري ديگر در فرم باستاني خود نه شدن روابط اجتماعيِ برساخته
ي    شود. ماركس در موارد زير راجع به خطوط كلي آزادي و برابري در جامعهبندي  مقولهتواند بازسازي و نه حتي    مي

  باستان بحث كرد:
معيار يز موقعيت اجتماعي باالتر زنان را مورگان براي سنجش پيشرفت خانواده، دو معيار آزادي فزاينده و ن -1

ناشي از مالكيت غلبه هاي  گي كژديسهبشر، بر ي    در آيندهآنگاه كه : دانست مي سنجش پيشرفت خانواده
زنان نيز جايگاه واالي پيشين خود را شوند،    مي باستاني اعاده هاي طي آن آزادي و برابري تيره و خواهد شد

نث المپ ؤي خدايانان م اما رابطه«): 16ص  ،ها برداري گزيده( ماركس در اين باره نوشت بازخواهند يافت.
يادآوري وضعيتي پيشيني كه در آن » ايگاه آزاد و پرنقوذ پيشين زنان است.ي ج نشانگر بازگشت به خاطره

اسطوره جونو و ثر و بانفوذي دراختيار داشتند، نيمي از شرح ؤتري حاكم بود و زنان موقعيت م آزادي بيش
 ي وارونه برابري و آزادي باستاني زنان دهد كه فرافكني به بهشت   مي ديگر آن نشان مينروا است. البته نيمِ
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 پست زنان در واقعيت، موقعيت شناختي  اسطورهيونان است. همچنين توجيه ي    موقعيت واقعي آنها در جامعه
  تحقق يابند. در جهاني ديگر توانند خياالت و روياهايي كه مي ي   اميدوارانه بيان و نيز

ها، قشربندي  كاستپس از آن، اجتماعي  هاي گيري رتبه شكل، تيره با زوال برابريارتباط ي    ماركس مساله -2
(جمعيتي  ها در پيوند مستقيم با مطالعاتش در مورد كوچينرا پيچيده و متضاد ي ا   جامعه دراجتماعي 

). 58از مورگان، ص  برداري گزيده(دهد  قرار ميدر شمال غرب كانادا)  ]athapaskan[ انيآتاپاسك
ب و نژاد نسهمسر با  ها داراي سه گروه برون كه با مورگان مكاتبه داشت) كوچين( مبتني بر نظر گيبز

ماركس در ي ها ينگار كاست مطرح شد. حاشيهي    ها بود كه مساله مشترك بودند؛ از بررسي همين گروه
ها منجر شوند، به ويژه اگر  توانند به تشكيل كاست   ميها  مورد در واقع طرح پرسشي فرضي بود: آيا تيره اين

شدن اصل سلطه به قواعد  غلبه و سلطه به اصول حاكم بر تيره اضافه شود؟ اين سوال با تاكيد بر اضافه
متفاوتي برخوردار بودند؛ اين تفاوت در ي    رتبهها درميان كوچين از  شود. تيره   مي تيره مطرح پيشينيِ
آمد كه نسبت به اصل حاكم بر تيره بيروني نبود؛ اما منطق كاست متضاد با    مي وجود عاملي بهي    نتيجه

اصل حاكم بر تيره است. بدين ترتيب از سويي نوعي سازماندهي اجتماعي انضمامي، يعني كاست، در تضاد 
بر تيره قرار دارد، اما از سوي ديگر غلبه و سلطه، درونيِ همين اصل هستند. بنابراين با  اصل انتزاعي حاكم 

تواند در متضاد خود، يعني كاست    مي اجتماعيي    تفاوت در رتبهي    واسطه هتيره در فرايند تحول خود، ب
يعني اصل حاكم بر  ،عدر تضاد با انتزا ،اجتماعيي    يعني تفاوت در رتبه ،تصلب يابد. دراينجا انضماميت

يابد. اما    مي انضمامي تصلب انضمامي در متضاد خود يعني كاستي    گيرد؛ در همان زمان تيره   مي قرار ،تيره
برآمدن ي    در مورد آريستوكراسي چنين نيست و طبق اصول حاكم بر قبيله، وجود پيوند خويشاوندي اجازه

پايد كه    مي ها چنان ژرف واقع احساس برادري در تيره ه. بدهد نميعياري را  تمام هيچ آريستوكراسيِ
توان شكلي    مي يافته نيز بسط با آريستوكراسيِاي   وجود در جامعه وجود آيد. با اين تواند به  نميآريستوكراسي 

 از برادري را يافت. 

-2a  ،يعني غلبه و سلطه،كاست و  ها، اي از انضماميت يعني اصل حاكم بر تيره، و زنجيرهتضاد بين يك انتزاع
ي ها يبند فرمولي    ترين ديالكتيكي است كه ماركس در ميان همه تفاوت مفروض در رتبه اجتماعي، صريح

دفتر مربوط به مورگان در مورد انتقال از وضعيت ابتدايي به وضعيت متمدن بشريت، طرح كرده است. گذار از 
دهد كه يكي    مي بدين ترتيب دو گذار در زماني واحد رخ است؛انضمامي  با كاستمعارض  هنگام همتيره  انتزاعِ

انضمامي به  هاي بعدي است. البته گذار از تيره از انتزاع به انضماميت و ديگري از انضماميت به انضماميت
شود و    مي اضافهانتزاع تيره پيش از اين گذارها و مقدم بر آنهاست. ابتدا انضماميت غلبه و سلطه به انتزاع تيره 

اجتماعي در تضاد با اصل انتزاعي ي    گردد. درعين حال انضماميت تفاوت در رتبه   مي به اصلي از اين انتزاع بدل
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اي  اجتماعي بگونهي    تواند از طريق تفاوت در رتبه   مي انضماميي    گيرد. اما آيا تيره   ميحاكم بر تيره قرار
انضمامي تصلب يابد؟ در گام بعدي، كاست خود با آريستوكراسي كه در  كاست يعني انضمامي در متضاد خود،

يعني  -ها  گيرد متضاد است؛ چرا كه انضماميت   مي بعدي شكل هاي در گاماي  تيرهي    انحالل جامعهي    نتيجه
آريستوكراسي يابي خود متضاد با بسط  در تصلب -خويشاوندي هاي و پيونداي  كاست، برادري، سازمان قبيله

اجتماعي را وارد كرد كه نسبت به اصل اي  گيري آريستوكراسي بايد رابطه هستند. بنابراين براي توضيح شكل
حاكم بر تيره بيروني است: اين كاست يا سلطه يا تفاوت در رتبه اجتماعي نيست كه پيوند خويشاوندي و 

آنتاگونيستي است) و اي  كه به تمدن (كه جامعه گذاري گسلد؛ اصل حاكم بر قبيله و تيره در   مي برادري را
گيرد. برابري، برادري، تيره،    ميقرار ،آريستوكراسي دارد در معرض تضادي متفاوت با آنچه تاكنون ترسيم شد

اجتماعي، همگي همراه با هم در حالي وجود دارند كه ي    غلبه و سلطه، پيوند خويشاوندي، و تفاوت در رتبه
دادن  شود. اما براي رخ شكل خصوصي، مصادره، توزيع و منتقل نمي ندارد و بهناموزون ي مالكيت، انباشت

در ميزان مالكيت اجتماعي صورت گيرد. اين  يي كماول  افزايشي    وابسته به مالكيت، بايد در وهلهاي  نابرابري
] societaهمبودي [انتقال از مقدار اموال همان عامل بيروني است كه مورگان معرفي كرد و آن را در  افزايشِ

  ثر دانست. ؤم] civitasندي [به شهرم
-2bگيري كاست را بررسي  كاست باستاني تصلب تمايزات دروني قبيله است (ماركس در اينجا فرايند شكل

متن را ببينيد: ي    گرفت، ادامه   مينهايي را درنظري    نتيجه سرمايهكه در نامه به آننكف و در جلد اول  كرد، درحالي
، نهايي خود در تضاد با كاست قرار دارد هيأت). آريستوكراسي در 160يادداشت  ،از مورگان برداري گزيده(

نه خارج از انضماميت يابي تيره  از سوي ديگر شكل ت با تصلب آن.قابل استاش در  يابي گونه كه شكل همان
مجتمعي  عنوان بهتيره  كردنِ كن كاست، ريشه عنوان بهيافتن تيره  تيره، بلكه خارج از انتزاع آن است. تصلب

گيري  برابري است. اين مساله در مورد شكل محروم از احساسِاي  شدن به تيره نيست، بلكه تبديلصوري 
 و هم در محتوا شكل هم در  ،آريستوكراسي نيز صادق است، اگرچه در مورد آريستوكراسي پيوند خويشاوندي

اگرچه با  احساس برابري سازگار نيست اما با اصل صوري حاكم ] اجتماعي[ . به هر طريق تفاوت رتبهگسلد   مي
 محسوب ]non-cyclical[ ادواريغير انقالبيِ بر قبيله منطبق است. بدين معنا برآمدن آريستوكراسيِ

ذاتي و  هيچ بازگشتي به برابريِآيد    مي وجود مفروض هنگامي كه آريستوكراسي بهاي  شود، چرا كه در جامعه   مي
 شناختيِ باستاني    گوردون چايلد كه در دوره برادري يا اجتماع در شكل باستاني آن ممكن نيست. - خون

كشاورزي را انقالب قلمداد كرد، لفظ انقالب را تنها به معناي  هاي گزيدن در نخستين اجتماع نوسنگي، سكونت
بينيم) را    مي شناسي (مانند آنچه در ستاره پذير و بازگشتري ادوابرد. معناي انقالب    مي كار ري بهادواانقالب غير
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كار برد؛ اين مفهوم از انقالب دوباره از جانب ژان پل سارتر مطرح شد؛ او مفهوم بازگشت  گياباتيستا ويكو به
  د. دارارمورد توجه ق را م ندرتاز آن جمله مفهوعناصري ابدي در وضعيت بشري را بسط داد، 

 Jus[ اي قبيله حقوقي نظاممورگان ) كه 33ص  ،ها برداري گزيدهماركس بدين موضوع اشاره كرد ( -3

gentilicium [نيز  ها يكار را در قبال يونانيان و روم استخراج كرد و همين ها يرا در خصوص ايروكوي
 نظام حقوقي گيرد).    مياين موضوعات را دربر جامعه باستانفصل هشتم و يازدهم  2انجام داد (بخش 

طرح شود؛ اي  قبيلهنظام  رسيدنِ پايان تواند پس از  به   مي است؛ چرا كه تنها ينابهنگاميك در واقع اي  قبيله
و  ،يابد كه تيره دچار افول   مي تنها زماني تكويناي  بينيم كه قانون قبيله   مي چنانچه در روم باستان نيز

تناقض مفهومي ماي  قبيلهنظام حقوقي نظري ديگر، اصوال  است. از نقطهسيس شده أسياسي تي    جامعه
اي براي خود  را وظيفهاي  قبيلهنظام حقوقي تواند تدوين يك  ميناظر بيروني  عنوان بهشناس  . قوماست 
نوشتند) خود براي  ها يخاص (مانند آنچه رومي    در يك جامعهاي  قبيلهنظام حقوقي دوين ت؛ اما او به بداند

ي    يك انتزاع و جامعهمثابه   حاكم بر تيره به اي  قبيلهنظام حقوقي طور عام به  كند، بلكه به اقدام نمي
 كه و اين براي خود تعيين كردبود كه مورگان  اي وظيفه پردازد. اين   مي عمومياي  پديده عنوان بهاي  قبيله

ي او با عاميت  ويژهاي  قبيلهنظام حقوقي يق مشخص ي تصد نه، بستگي دارد به رابطهاو موفق شد يا  آيا
چنين  خود . مورگانگيري نشد مند پي نحوي دستگاه بههر طريق اين بخش از كار مورگان  به اين نظام.

، آغاز كردخانواده  آن يعني ضد كه درخصوصبل ،مورد تيره نه دربه ديالكتيكي نحوي ش ست بهتالشي را نخ
(اين  ) و نيز نوعي انفعال10از مورگان، ص  برداري گزيدهاصلي فعال (ماركس،  عنوان بهاو [نهادي كه] 

دو وجه متضاد هيچ ارتباطي  بين ايناو نه توانست اما فهميد.  مي، پايان را ببينيد) 16مقدمه، يادداشت 
اصلي مثابه   تيره به ي    . درحالي كه رابطهدهدبسط ا در آن موجود بود، را كه تلويح يادراك نه و كند برقرار

اساسي در اي  رابطه  -هم فعال و هم منفعل  -يك نهاد انضمامي  عنوان بهفعال و اصلي منفعل با تيره 
توان اين فرايندها و روابط را كنار  انحالل تيره نميي    تحليل انتقال به تمدن است. بعالوه در مساله

 گذاشت.

*** 
خطي را مشخص كرد و در اين  گرايي تك تكاملي    اختالف مورگان با آموزهيش، نقاط ها برداري گزيدهماركس در 

غربي داشت مورد توجه  شرقي وي    دو خط پيشرفت در دو نيمكره را گرفت. ارجاعاتي كه مورگان به مورد جانب او
ه طبق ي كهاي بعالوه مورگان مابين جمعيت تطور. خطدو  بين اينهاي  همچنين هماننديماركس قرارگرفت؛ 

را در  اين عواملرا دخيل كرد. ماركس هم گيري و امتزاج  عاريهاو در مراحل مختلف توسعه بودند، عامل دستگاه 
عام  اي پديده عنوان بهرا ها  نو آ] 30[) مورد توجه قرار داد 14ص  ،ها برداري گزيده( ي باستانها يمورد بريتانياي
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موردي مثابه   را به  ها يو روم عبرانيانپدرساالر ي    مورگان خانواده] 31[). 22ص  ،ها برداري گزيده( درنظرگرفت
خطي دانست. اين ديدگاه مورگان  تك خارج از تطورياستثنايي در تكامل جامعه و خانواده لحاظ كرد و بنابراين 

بلكه از طريق پيراستن و  ،) قابل توجه بود. او چنين ديدگاهي را رد نكرد4، ص ها برداري گزيدهبراي ماركس (
و خاستگاه اصلي به مثابه شكل پدرساالر ي    طرح خود ساخت. اما انگلس مفهوم خانواده با تعديل، آنرا مناسب

) روندي يو روم (عبراني پدرساالر باستاني    شرقي از خانوادهي    نظر او خانواده به پذيرفت. را مدرني    خانواده
تفكر  بر خطي تكي    هرصورت بايد توجه داشت كه در نهايت آموزه به] 32[ده است. خطي از تكامل را طي كر تك

ند. به اين دش   مي فرعي بر آن آموزه فهممثابه   ها به  معاصرانش غالب بود و بدين ترتيب تنوعات و تفاوت مورگان و
دوره مد نظر قرار  انساني در آنپيشرفت پرشمار ديگري از و خطوط خط  متقابل ديالكتيكي بين يكي    معنا رابطه

   گرفت.ن
افزايش مقدار كه،  اين .است خانوادهسرشت شدن  يهمسر تكي اقتدار پدرخاستگاه مورگان طرح پيشنهادي بر  بنا

بدين ترتيب منتقل شد.  كه انتقال تبار از زن به مرد  به آنجا راه بردابقاي آن در خانواده  حفظ و بهنياز اموال و 
 داده بود كه  نشان] Gauis[(همانطوركه گايوس ] 33[مبنايي واقعي براي اين قدرت مردانه وجود داشت. 

مادام كه پدرساالرانه است  -رومي را ي    رومي به پدر قدرتي استثنايي نسبت به پسر داد؛ مورگان خانوادهي    خانواده
، نظرات همسر تكبه سمت خانواده   ها ژرمنشواهد براي رفتن ي    ائهاستثنا در نظر گرفت). مورگان همچنين در ار -

رسد كه ...    مي نظر محتمل به«داد (كه البته نظر تاسيتوس در اينجا مشخص نيست): تاسيتوس را مرجع قرار
سازمان بسيار ضعيفي بود؛ و ...  ،با مشكالت زندگيكردن  دست و پنجه نرمبراي تنها هاي قديم  ژرمني    [خانواده]

ن: همچون اضافه شده به مت ،16از مورگان، ص  برداري گزيدهاشتراكي [ماركس،  ]household[ در يك خانوار
تشكيل شده بود. زماني كه خويشاوند  هاي كرد كه اين خانوار از خانواده   مي محافظت اسالوهاي جنوبي] از خود

ي    درواقع خانواده«ماركس به اين عبارت افزود: ] 34[». شدند اين خانوارها ناپديد داري تبديل به يك نهاد شد برده
 مستلزمدر همه جا موجوديت داشته باشد، از بقيه اجتماع  منزويمستقل و طور  هكه بتواند ب براي آن همسر تك

خانواده نسبت به جامعه  بود كهبر اين نظر  مورگان». مستخدماني خانگي بود كه درواقع همان بردگان بودندي    طبقه
در ژرمني ي    جامعه« بخش است: كننده نيست بلكه اين جامعه است كه براي خانواده موثر و تعين گذار و تعيينتاثير
اين موضع بايد در عطف ». همسر پيشرفت نكرده بود تكي    خانواده واالتركافي براي ظهور نوع ي    دوره به اندازه آن
  ]35[). 10از مورگان، ص  برداري گزيده(ماركس،  درنظرگرفته شودبين خانواده با نظام خويشاوندي ي    رابطه به 

يوناني، رومي و عبراني و از طرفي ديگر وابستگي اين جوامع به خدمات مربوط به كشاورزي  هاي پدرساالري خانواده
در     خانوادهي  شكل پدرساالرانهدهد كه    مي داري، نشان سرفطور بالقوه به ِ چوپاني)، بردگي و در مورد روم به(و 
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با تمدن شرقي نيز  ، در تخالفشتمدن غربيي    توسعه طور كلي شامل ه؛ اين استثناء ببود ءبشريت استثناي    تجربه
و  -نه منحصرا در پيوند با آن  البته نه تماما و -پدرساالر ي    خانوادهعروج . تمدن در غرب در پيوند با شود مي
غيرعادي است. اين خط فكري را فوريه شكل اي  توسعه تمدن خود، توان گفت   مي بدين ترتيب پديد آمد؛ همسر تك

فوريه ): «16ص  ،از مورگان برداري گزيدهداد و ريشه در نظرات گايوس دارد؛ ماركس بعدا آن را كشف كرد (
مدرن نه تنها اصل ي    خت. خانوادهي و مالكيت خصوصي بر زمين مشخص ساهمسر تكتمدني را با ي    دوره
گيرد، چرا كه از آغاز وابسته به خدماتي است كه براي كشاورزي ضرورت    ميداري را نيز دربر رفداري بلكه س برده

وسيعي در  طور بهكند كه بعدا    مي حمل ي را درون خودهاي آن تضادي    دارند. اين خانواده به صورتي مينياتوري همه
 دهد   مي نظري در مورد فوريه خانواده، ءمنشادر يادداشتي در پايان  انگلس بعداَ». جامعه و دولت گسترش يافتند

  ]37[شود.    مي باستان در آن ديدهي    خانوادهي    كه بقاياي تفكر ماركس در مورد توسعه ]36[
اي  گيرد بر نهادهاي اجتماعي   مي خود همسري به شكل تكصر كالسيك، مينياتور جامعه است، اما هرجا عي    خانواده

(در دربارهاي  كارهاي خانگي متكي است كه نسبت به گروه شخصيِ خويشاوندي، بيروني هستند: بردگان، خدمت
نواده در شكل مينياتوري متضمن ي كه خاهاي ها و .... بنابراين تضاد رفها)، بعدا س بزرگ، مالزمان و ارباب رجوع

اند. اين شكل از  شدهد ارتوسط جامعه به خانواده و ،اند بلكه پس از ايجاد خانواده ايجاد نشده هاست، درون خود آن
جا  شود. در اين   مي است كه يا درحال پيشروي به سمت تمدن است يا متمدن محسوباي  خانواده بخشي از جامعه

از اساس با روابطي كه براي  ،مينياتوري از جامعه عنوان بهاده خانو ،روابط بين خانواده و جامعه يا روابط درون خانواده
واقعي در ميان ي    خانوادهاحتماال « وايي وجود دارد، متفاوت است. مورگان نوشت:ها يسنتي    مثال در خانواده و جامعه

آن گروه را ناگزير  هاي زيرشاخهگسترده باشد. ضرورت،  ازدواجمبتني بر گروه ي    همان اندازه تواند به نمي ها يهاواي
ي    تري تبديل شوند تا امرار معاش و حفاظت متقابل ممكن شود؛ اما هر خانواده كوچك هاي خواهد كرد كه به گروه

كند كه آيا خانواده، مينياتوري از  مورگان منظور خود را مشخص نمي ]38[ ».تر مينياتوري از گروه خواهد بود كوچك
تري است كه درون آن گروه بزرگ، براي امرار معاش  تر خواهد بود يا مينياتور گروه كوچك بزرگآن گروه ازدواجيِ 
تر،  كوچكي    خانواده كه دال بر اينشود    مي ما را به برداشت دوم رهنمون ،گيرد. بافتار متن   مي و محافظت شكل

كردن هيچ اظهار نظري نوشت  بدون اضافهتر در هاوايي است. ماركس عبارت مورگان را  مينياتوري از گروه كوچك
ي ها برداري گزيده 16ي    در صفحه» مينياتور«ي    ). مساله در اينجا اين است كه واژه8ص  ،ها برداري گزيده(

براي  ها يماركس به تفاوت كلي خانواده و جامعه اشاره دارد، و بدين ترتيب استفاده از همان واژه در ارجاع به هاواي
مينياتوري  ]رود   مي به كار ها يبه معنايي كه در مورد هاواي[ رومي،ي    كننده بوده است. خانواده در جامعه برخي گمراه

بيرون از آن بودند و اين  هاي درون خانواده، مينياتوري از تضاد هاي تري نبود؛ بلكه تضاد از هيچ نهاد اجتماعي بزرگ
را نيز اي  مدرن بايد روابط مشخصِ تغييريافتهي    كند، البته در جامعه   مي مدرن هم صدق متمدنِي    در مورد جامعه



17 
 

اجتماعي ي    متمدن با زمينهي    جامعهي    رومي و هم خانوادهي    هر صورت، روابطي كه هم خانوادهاضافه كرد. در
خود، متفاوت ي    دربرگيرنده يِ   وليهوايي با گروه اجتماعي اها  يِسنتي    روابط خانواده باكلي  كنند به   مي برقرار خودشان

  است. 

  متمدن ي    دولت و جامعه
 هبنابراين ن: دولت نهادي از جامعه است، دولت مطرح شده است گيريِ پيدايش و پاي ي    مسالهدر اين بخش از متن 

تضاد و تقسيم است كه دچار اي  و نه فرا اجتماعي است. دولت نهادي از جامعه ]extrasocial[ اجتماعي ورا
اند.  بشري نيست، چرا كه برخي جوامع، ابتدايي و بيشتر همگني    دروني شده، بنابراين نهادي عام و جهاني در جامعه

در  زيرا مسئلهداري مدرن و غيره تقسيم شود؛  شناسي به دولت رومي، دولت سرمايه بايست به لحاظ نوع  نميدولت 
دولت در رابطه ي    نهادي و كلي متعلق به يك نوع جامعه است. ماركس مساله ]category[ اي مقوله بر سر اينجا 

 برداري گزيدهمربوط به  هاي خود بر متون ماين مورد بررسي قرارداد. آنچه در يادداشت هاي با جامعه را، در يادداشت
به تمدن است كه در ادامه به طرح  دولت در ارتباط با انتقال از بربريتي    گيرد مساله   مي از مورگان مورد توجه قرار

  پردازيم:   مي آن
 776( بين اولين المپياداي  (سياسي) را به دوره به سازمان مدنياي  يونان از سازمان تيرهي    مورگان انتقال جامعه
 گونه ) براي  اين عبارت اين67ص  ،ها يبردار (گزيده ماركس ]39[ ق.م) نسبت داد. 508( ق.م) و زمان كليستنز

= شهر، و حيوان  معنايي ارسطويي دارد ]political[ »سياسي«ي    او بايد گفته باشد كه واژه« توضيح نوشت:
 حيواني سياسي، يعني مخلوق شهر، physeiتش، سرشي    واسطه هدر نظر ارسطو انسان ب». سياسي= شهروند است

]polis[  .است]انسان در « در مورد اين تعريف ارسطو اظهارنظر كرد: گروندريسهي    ماركس در مقدمه] 40

است، يعني نه تنها حيواني اجتماعي است بلكه فقط در  ]zoon politikon[ سياسي حيوانيترين معنا  دقيق

 اگر انسان در سرشت خود«...  بازگشت:سرمايه او به اين مساله در  ]41[ ».فرد را داردتجامعه است كه امكان 
اما در بازگشتي مجدد به اين ». هرحال حيواني اجتماعي است انديشد حيوان سياسي نيست به   مي ارسطوگونه كه  آن

قدر  كند، اين تعريف همان   مي تعريف ارسطو واقعا انساني با سرشت شهروند يك شهر را توصيف«موضوع نوشت: 
ها  عصر يانكي ،حيوان ابزارساز عنوان بهبراي عصر كالسيك است كه تعريف فرانكلين از انسان اي  مشخصه

]Yankeedom[ آورد   مي را به ذهن .«]تعريف ارسطو از انسان، متعاقب بحث او از زندگي اجتماعي در  ]42
رسد؛ در ادامه و در پيوند    مي شهر -شود و نتيجتا به بحث دولت   مي خانواده، روستا و  مجموع روستاهاست كه مطرح

اين كه انسان، در ادراك ارسطو، همه جا در ] 43[شوند.    مي بربريت مقايسه دولتيِ هاي مبا اين تعريف، يونان و فر
شهر كه ارسطو آن را  كند واضح است. بنابراين، زندگي سياسي يعني زندگي در شهر و دولت نميشهرها زندگي 
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كوچكي از كل بشريت  داند، منظري از سرشت واقعي او نيست، چرا كه تنها به بخش   مي وابسته به سرشت بشر
 در انسان، هدف نهايي او و بهترين سرشت يا اي  مربوط بوده و هنوز هم مربوط است؛ اين نوع زندگي، بالقوگي

بر نظر ارسطو اين نوع  بناكند.    مي ترين انقطاع را از زندگي حيوانات و بربرها ايجاد او است كه بيش هدف غايي
اند؛ اما  دهد، بدان دست نيافته   مي گونه كه او تشخيص كه هنوز بربرها، آن زندگي متعلق به سرشتي از انسان است

و  عام  طور بهبه مثابه حيواني اجتماعي ها آرزوي آن را دارند. ماركس بين انسان اجتماعي  انساني    رحال همهه هب
مدني در آن ي    كه زندگي در پوليس يا در جامعه كند خاطرنشان ميگذارد، و    مي طور خاص تفاوت هسياسي بحيواني 

  انضمامي بود. اي  ها در جامعه انساني    دوره، مشخصه
پذيري  جامعهعاميت بندي،  صورتتر داشت. در اين  انتزاعياي  بندي صورت 1858-1857ماركس در ي    ايده

ري گذاري ديالكتيكي به پذي اشت كه جامعهشد و تنها در جامعه اين امكان وجود د   مي نظرگرفتهفرد درتمتضاد با 
بدون انضماميت خاصي كند،  خود را متحقق مي در اين گذاركه  جامعه خودداشته باشد.  ]فردتيعني [ متضاد خود

نحوي ديالكتيكي راهي از  هانسان در جامعه، ب شرايط [زندگي] سرمايهاين ايده در بندي   صورت باقي ماند. در
بحث در مورد يونان باستان در يك مورد و  سرمايه؛ در كتاب گشايد ميخاص  به انضماميت در جوامعِ شانتزاع

بودگي  شود. البته اين روند با حركت از يك خاص   مي م در موردي ديگر در همين رابطه انجامهآمريكاي قرن هجد
. دارد تكيه ،ارتباط تاريخي ، بدونجداگانهي هاي گيرد، بلكه در هركدام بر انضماميت نميديگر شكل  بودگيِ به خاص

دوگانه اي  انسان در رابطه ،بنابراين در متن، تعيني تاريخي از يك انضماميت به انضماميت ديگر وجود ندارد؛ بلكه
و از سوي ديگر انسان با طبيعت به وساطت  ،خاص و انضمامي اي  مدنظر است: از سويي انسان با انسان در جامعه

 بر ديگر سوي از و است انتزاعي يا   رابطه به انضمامي يا   رابطه از انتقال بر دال سويي از ،اين معضلطرح ابزار؛ 
 روابط وساطت از گذار انسان سرشت تعريف در طريق اين از. انسان در بالقوه وضعيتي به  بالفعل وضعيتي از انتقال

 عطف در و  است خاص و انضماميهنگام تعيني  همهر يك از معيارها  .شود مي وضع كار ابزار وساطت به اجتماعي
لحاظ  بهو  يانهگرا كل تعريفسو  از يكشود    ميمنتفي . آنچه در اين ميان يك انتزاع است به تماميت نوع بشر

  . روحهمچون تعريف جان يا  ،دكارتي انسانتعريف و از سوي ديگر است بشر و سرشت انساني انتزاعيِ  گشتالتي
طور همزمان  هدو جامعه ب متضادهايي آشتي ناپذير. اين عنوان بهشوند، اما نه    مي بنابراين دو جامعه دركنار هم گذاشته

دهند انسان چگونه    مي نمودهايي انضمامي نشان عنوان بهي از دو تعريف انسان در ماركس هستند و در واقع هاي مثال
رباخ از سوي ديگر. تز ششم ماركس در فوئجامعه از سويي و استفاده از ابزارها  شود: از طريق زندگي در   مي انسان

يك انتزاع افتاده امنزوي و جدكند؛ فرديت    مي روابط اجتماعي تعريفاي از پيوسته ي بهم مجموعه عنوان بهانسان را 
ي    ي ماركس از ماين). مقدمهها برداري گزيده(ما اين مساله را در ادامه بحث خواهيم كرد، در ارجاع به  ]44[ است

نقد «) و در 1842» (نقد مكتب تاريخي حق«كه پيش از آن در  حاليدهد در   مي اين ايده را بسط گروندريسه
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 طور بهاجتماعي  انسانِي    اين ايده سرمايهي شده بود. در چارچوب هاي ) بدان اشاره1843» (حق هگلي    فلسفه
) نيز 1844( فلسفي -اقتصادي هاي دستنوشتهشود. در    مي پراكسيس جوامع خاص طرح عنوان بهانضمامي و 

خود  بهپردازد: انسان از طريق كار بر جهان عيني    مي گري ابزارها در رشد انسان ميانجي ي هماركس به طرح مسال
] 45است. [ اش، عبارت از همين و زندگي نوعي؛ شود ] معطوف ميGattungswesenهمچون موجود نوعي [

بحث قرار تر مورد  انضمامي ]47[ سرمايهو  گروندريسه ،مانيفست كمونيست، ]46[ ايدئولوژي آلمانياين ايده در 
كنش  وجوه وجودي برخوردار ازانسان با طبيعت نخستين  ي هانسان در جامعه و رابط ي گيرد. بدين ترتيب رابطه مي

است انتزاعي اي  نظريه ي مقابل كه در تخالف و نقطه ندا باب انسان درپارچه  يگانه و يك اي نظريه متقابل براي
نه تنها در جامعه  ،شود   مي . درواقع در نگاه ماركس انسان، انسانجوهر يا سرشت انسان ،وضعيت بشري ي درباره

 ،ابزاراين ا ب معين بلكه از طريق كار عملي  ،گري ابزار انضمامي و نه تنها از طريق ميانجي ي معهبلكه در يك جا
اول است و ي    لفهؤدومي دارد كه متضاد با م ديالكتيكيِي    لفهؤماركس، مي    روي طبيعت. البته اين نظريه

ابزارش و ب) در جامعه، طي فرايندهاي تاريخي بيگانه شده ي    واسطه هانساني است كه الف) از طبيعت بي    كننده بيان
صورتي  همتون بعدي بي    بياني انتزاعي داشت و در مجموعه اقتصادي فلسفي هاي دستنوشتهلفه در ؤاست. دومين م

مشخص بين وضعيت  ي   طرح مقابله ،1882-1880تر مورد بحث قرار گرفت؛ باالخره موضع دفاتر  انضمامي
  شده، صنعتي و شهري را ممكن ساخت.  انسان ابتدايي در جوامع خاص با زندگي انسان در جوامع تقسيم

يونان، روابط بين انتزاع و انضماميت را مطرح كرد و بدين ترتيب در تقابل  ي   در شرح وضعيت سياسي جامعهماركس 
 هاي بندي خود از اين روابط، تضادهاي وجه صورتبندي انتزاعي مورگان قرار گرفت. بعالوه ماركس در  صورتبا 

  ا در عينيتي كه داشت مفروض گرفت. عيني و ذهني را نيز لحاظ كرد؛ درحالي كه مورگان صرفا انتزاع ر
را نه تنها ] Theseus[به سازمان سياسي، تزئوس اي  يوناني از سازمان قبيله ي   مورگان، با ارجاع به گذار جامعه

اركس نام او كه م آن لحا ]48، [گرفتنظراز رخدادها دراي  يا مجموعهاي  دوره ي   نمايندهمثابه   فرد بلكه به  عنوان به
 تزئوس از مورگان توصيف   ماركس دربارهكار برد.  ها (و كاربردهايي مانند آن) به صرفا براي متمايزكردن دورهرا 

  نوشت:  مايل به مردم در آن دوران،تهمچون حاكمي م
طو كه و قضاوت ارس» كنند   مي ي تزئوس پيرويها يدرنگ از فراخوان بيفرودستان فقرا و «كه ك اظهار پلوتار«

دليل  بهها  ساي تيرهؤ، برخالف نظر مورگان بر اين مساله داللت دارد كه ر»گرايش به مردم داشت«تزئوس
اين امر در پيوند با  ورسيدند،    مي ها به تضاد در منافع تيره مردمِ ي تودهثروت و مانند آن، از پيش با  برخورداري از 

  .  گريزناپذير بود همسر تك ي انوادهها و نيز خ ها، گله ها، زمين مالكيت خصوصي بر خانه
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، با اين ه بوددادروي يونان اي  قبيله ي   جامعهدر فرايند انحالل و گذار در تر  پيشكه انشعابي  ي   ماركس به مساله
 ]:49به دليل تغيير موقعيت موضعي ديگر قابل دفاع نبود [ كهناجتماعي كه وحدت نظام فرض مورگاني بازگشت 

، وحدت منافع اعضاي آن را به تضاد ميان آنها كشاند. واحدتفاوت مالكيت در يك تيره  موضعي، موقعيتگذشته از «
 »برخوردار شداي  كننده تعيينداري از اهميت  پولي نيز با گسترش برده ي   ، سرمايهو چهارپا بعالوه در كنار زمين

 ،سرزمينموازات كار خود، مالكيت و انباشت آن را به  ). مورگان، در بخش اول79ِ، ص ها برداري گزيدهماركس، (
اش،  در وجه عينياما صرفا  ]؛ 50[ گرفتنظردر ،يا سازمان سياسي شهرمندي، بههمبودي عنوان معيار گذار از  هب

توزيع  دليل بهها  مجتمعمنافع كشاكش منافع و اشتراك ، به مثابه منفعت شدن اين رويدادها، كه به دروني آن بي
گيري  ها و شكل ماركس يادآور شد كه در تحليل مورگان از انحالل تيره توجه كافي مبذول دارد.رابر مالكيت ناب

ابژكتيو و سوبژكتيو را  هاي وجهتنگاتنگ سياسي، معيار مالكيت كنار گذاشته شده بود. بعالوه مورگان ارتباط  ي   جامعه
كلِ تحليل  طور مكنون و تلويحي، عناصرِ هشك ب بيارتباط اين وجوه،  هرچند، ناديده گرفتمنافع اجتماعي در مقام 

   او هستند.
و همچنين سرمايه در گله آن را در شكل زمين، برابر ماركس در جايي ديگر تفاوت در ميزان مالكيت و توزيع نا

هاي  مجتمعكرد. بنابراين منفعت در ميان  مشخصداري باب شده بود)  برده ي   آن (كه همراه با توسعه پوليِ شكلِ
تري  با سهولت بيش زيرا شود،    مي ) درونيچهارپاصورت سرمايه (در شكل پول يا  به هاي گوناگوني به شيوه انساني

كمك  به. ضمنا بايد توجه داشت كه زمين خود با كار بردگان بر روي آن، قابل واگذاري استنسبت به زمين، 
ي كار و ها شيوه. اين كند تري پيدا مي يابد و ارزش بيش بهبود ميمكانيكي و غيره اختراعات  ،آالت، ابزارنياچهارپا

و سپس  ارگانيك طور ابتدا به اطور كه ماركس در يادداشتي بر دكارت يادآور شد ـ  تاريخ ـ همان پرورش [زمين]
در هستي خود و ابزار توزيع نابرابر مالكيت ، اموالعنوان  هدر هستي خود ب ،بردگان] 51[روند.    مي مكانيكي به پيش

برده، توزيع نابرابر مالكيت، مالكيت  -ارباب ي   منفعتي متضاد در جامعه عليه مالكيت دارند. رابطه ،عنوان انسان هب
در جامعه، همه و همه،  منافع تضاد گردش سرمايه در شكل پول و - ، يا بردگانچهارپاخواه زمين،  فردي بر اموال

 زمانيِ صرفاَ جواريِ هم. يابند استقرار ميسياسي  ي   كنند و در گذار تيره به جامعه   مي ها ظهور انحالل تيره ي   در دوره
مالكيت  ي   گيري فرم بعدي زندگي اجتماعي همراه با غلبه به شكل گذار نهايتاً اين موارد و سهم آنها در فرايند

متضاد و نيز انحصار قدرت سياسي به دست يكي از اين طبقات كه  گيري طبقات اجتماعيِ ال، شكلخصوصي بر امو
 مالكيت، طبقات گيري نهادهاي اجتماعيِ فرايند شكلهنگام  اين، همانجامد؛    مي مالكيت را دارد، ترين ميزانِ بيش

كه تحت عنوان منافع  –ي از افراد را هاي اجتماعي در گروه هاي  قالبشدن اين  ماركس دروني است.و دولت شاخص 
  . كند تلقي ميمتقابال آنتاگونيستي در جامعه  هاي تبديل وحدت منافع به جمعمثابه   به  -شناسيم    مي جمعي
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ونو باوئر، رراست و چپ بود كه در آن ب ديالكتيك در مكاتب پساهگليِ ي   مذهب، مقر كالسيك توسعهي    حوزه
گارد، نقش خود را ايفا كردند. ماركس و انگلس با استفاده از ادراكات اين  هرباخ و ديگراني چون كيركفوئ لودويگ

را به انجام رساندند. در همين رابطه ماركس در فصل  ايدئولوژي آلمانيو  مقدس ي   خانوادهعظيم خود در  كارِ ،حوزه
نيز بحثي ديالكتيكي داشت. در فصول پاياني جلد سوم نيز انگلس  سرمايهوارگي كاال در جلد اول  مربوط به بت

ن در همي قبلي هاي آورد كه بسطي از ايده ]Verdinglichung[وارگي  ئمطالبي از ماركس در مورد موضوع ش
تردستي  مذهب مورد نقد ديالكتيكي قرارگرفت، نه به دليل فرصتي كه براي نمايشي    بود. بدين ترتيب حوزهزمينه 

بندي رازآميز  صورتتر  شد؛ بلكه دليل آن بيش   مي بازتبديل آورد كه در آن روح به ماده   مي فراهم وري و سخن
را به  شارتباط بين چيزها جايگزين شود و منفعت مادي جايها با  شد ارتباط بين انسان   مي مذهب بود كه موجب

 ي   متقابل وجوه عيني و ذهني انسان در يك رابطه ي   خود، يا نوعي انتزاع دهد. منفعت، رابطه بازنمايي آسمانيِ
آن  ، يعني شكل اثيريِ]hypostasis[ وجودي ذاتي عنوان بهاجتماعي خاص است، اما در بازنمايي مذهبي 

انسان  تذهني -تعيني ي   رابطه سرمايهو هم در  فلسفي -اقتصادي هاي دستنوشتهشود. هم در    مي منفعت، بيروني
   ديگر سوي از بخشي و -وجود نوعي سويي شود كه از   مي نشان دادهاي  بندي يك طرفه صورتبراي غلبه بر 

مطرح كرد اعم  طور بهجهان انساني  ي بارهانتزاعي دردر سطحي آثار آغازين است. اين نقد را ماركس در  تصلب آن
كار گرفت. انضماميت بخشيِ ماركس در اين  غربي به ي   عليه وضعيت مشخص بشر در جامعه خود خرآثار متأ و در

ابتدايي ادامه  ي   نفسه در مورد مذهب در جامعه برداري از مورگان، في اندكي از يادداشت نسبتاً هاي زمينه در بخش
مربوط  هاي از لوبوك بود كه به انجام رسيد. او عنصر مذهب را در دستنوشته برداري گزيدهتر در  يافت؛ اين كار بيش

امر اجتماع و  اندازه  كه هرو نشان داد  كرد واقعي مطرحبه مورگان در پيوند با همكاري واقعي و مالكيت اشتراكي 
مشاركت ]commonalty[ اي  قبيلهتر تيره بيش ناپديدشدن داشته باشد اهميت آداب مذهبيِ رو به سمت 

  ).71از مورگان، ص  برداري گزيده( .بتواند به حياتش ادامه دهد مادام كه تيره اساساً ؛شود   مي
  

تجربي و فلسفي  شناسيِ شناسي، ارتباط او با انسان قوم ي   ماركس در حوزهورزي  انديشهبه صوري توان از وجهي  مي
ها و  ي است كه از كتابهاي او متشكل از انتخاب فعاليت سياسي نزديك شد. دستگاه مطالعات و جنبه عمليِ

 ناظر بر همان اندازه كه  ها به عمل آمده است و اين نظرها بهها و اظهار ، يادداشتبرداري گزيدهموضوعات، روش 
يرنده بررسي ميزان نسبي فضا در مورد دفاتر، دربرگ صرفا صوريكارگيري اسلوب  . بهناظرند ، بر شكل نيزيندمحتوا
موضوعات، و ميزان تطابق اين موضوعات با موضوعات  مفروض، تواليِ يافته به يك موضوعِ يات اختصاصو جزئ
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، با ها داريبر گزيدهنسبت به محتواي تفكر ماركس در اين صوري كتاب مورد مطالعه است. رويكرد تماما بيروني و 
تفكرات ي    او سر و كار دارد. (اين رويكرد از منظري عيني، دنبالهاي  ي حاشيهها يگذار ها و نشانه تاكيدات و يادداشت
قبليش و موضوعات مرتبط با آنها وجوه  هاي كند. بررسي روابط دروني اين متون با نوشته   مي ماركس را بررسي

 1882-1880شناختي  مورد استفاده در دفاتر قومسازوكار صوري و فني گيرد).  ميبرعيني و ذهني را باهم در
اقتصادي  هاي دستنوشتهو حق هگل ي    نقد فلسفهاست كه او در  سازوكاريطور همزمان مشابه و متفاوت از آن  به

معطوف به گستره و در دو اثر ديگر  ]intensiveمعطوف به ژرفا [ شناختي كار برد. تكنيك در دفاتر قوم به فلسفي
]extensive [ محتوا داشتند؛ همچنين اگر نقد او بر پرودون از لحاظ نيز نماهاي مشتركي  خصلتبود. اما اين آثار

كرد از طريق نقدهاي فردي و افراد،    مي شود كه او در روش خود تالش   مي را درنظربگيريم مشخصفقر فلسفه در 
ي    رسيد؛ در دفاتر اخير اين شيوه   مي د و از طريق نقد اجتماعي به نقد افراد و متون فردينقدي اجتماعي برساز

ي    از ماين پياده  شده است. باز در ارتباط با محتوا، مساله برداري گزيدهترين شكل و با مثال در  ماركس به كامل
نظرگرفته شده بود و همين در حق هگلي    فلسفه نقددار در  زميني    ها يا طبقات، همچون طبقه رستهمنافع اجتماعي 
آخر زندگي او باز مورد بررسي قرارگرفت. موضع ماركس در مورد مكتب تاريخي حق، موضوعي  هاي مساله در نوشته
ي    شد؛ همين وضعيت در مورد موضع او نسبت به فلسفه   مي آثار اوليه و هم در آثار نهايي دنبال بود كه هم در

ماركس يكسره روشي تاريخي، منطقي و ي    ، مطالعات اوليهصوريجتماعي يونان صادق است. در وجه ا و تاريخي
طور گسترده در آخرين مطالعاتش در مورد  هتر متمركز بر هگل بود. او همان روش را ب شناختي داشت كه بيش زبان

انحالل ي    اين تقابل ديالكتيكي در دوره گرفت. كار ها به وجوه عيني و ذهني انسان در تقابل با منافع اجتماعي جمع
  باستاني نشان داده شد.  هاي تيره

كردن روندي معكوس به حدس و قياسي  ماركس خواهيم رفت، طيمحتواي آثار وي س به صوريما با شروع از وجه 
، بلكه فقط ندارد محتوابا اي  كننده تعيين  معين درونيي    هيچ رابطه در اختيار داريمآنچه انجامد، چرا كه    مي محض

شاخصي براي ميزان اهميت و ارزش نسبي مطالب مختلفي كه از آنها  عنوان بهفرم  ديگران است.آثار مربوط به 
 - ماركس با  ماركس بر آنها، مفيد است. ما پيش از اين نسبتي كه كارِ گاه هاي گه نويسي و حاشيهشده   برداري گزيده

جداگانه نسبت كار انگلس با ماركس و مورگان  طور بهرد را بررسي كرديم. در ادامه مطالب مورگان دا -و مبتني بر 
دهد    مي دست جاع محتملي را براي درك ماركس بهمتقابل چارچوب ار هاي نيز بررسي خواهد شد. بررسي اين نسبت

ها و  يادداشت واليِكردن ت كند. در دنبال   مي كار انگلس از مختصاتي ديگر را نيز فراهم و امكان نگاه به
از ديالكتيك اي  شود. چنين استفاده   مي كار گرفته بهعيني و بيروني  ديالكتيكي تماماً ،ي ماركسها برداري گزيده

 شده است طرح پردازد، بلكه تنها آنچه را از قبل   نميبخش نيست، چراكه به كشف و فهم موضوع  كامال رضايت
  منفي آن است. ي    همان نخستين مرحله در ديالكتيك و مرحله سنجد، و اين   ميكند و  ارزيابي مي
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بازبيني كرد؛ اي  حاشيه هاي ي مكرر و يادداشتها يكيدگذاربا تأ وار نظام طور بهاز مورگان را  برداري گزيدهماركس 
درج اندكي نسبت به متن وجود دارد.  ها برداري گزيدهگزيده از ماين در اين  هاي وجود در مقايسه با يادداشت با اين

ارجاع  اما فقط تعدادي از صفحات  وارد شدند، برداري گزيدهمورگان با دقت در  هاي ها و فصل كليت ساختار بخش
زيادي در متن انجام شد و  هاي بازنويسي شدند. اين تكنيك در رابطه با ماين تغيير كرد و آنجا به نسبت، درج

و مواضع آموزه برداري شد.  ارجاع يادداشت ها كمتر مورد توجه قرار گرفت و مدام از صفحات ها و نطق ساختار فصل
مربوط به ماين ابراز شد، نمود مواضعش  هاي مراتب كمتر از يادداشت هش از فير و و لوبوك بهاي ماركس در يادداشت

مربوط به آثار فير و  هاي يادداشت ها چه خارج از متن و چه از طريق درج داخل متن اندك بود؛ در اين يادداشت
 مربوط به مورگان و ماين هاي منظور بسط و گسترش مواضعي انجام شدند كه در يادداشت تر به لوبوك بيش

  بينيم.   مي

 از مورگان برداري گزيدهي ماركس در ها نويسي حاشيه

فضاي گفتماني گردند،    مي طريق متمايز شود و بدين   مي برداري از مورگان متوني كه زيرشان خط كشيده در يادداشت
كار گرفت: عبارات  به هاي ديگر  قالب  توان درباره اي هستند. رويكرد همانندي را نيز مي  و استداللي كامال جداگانه

نگاري،  نيم. ماركس از طريق حاشيهك  نميكه اين موارد را اينجا بررسي  است و ... طول نسبي گفتاوردهاتاكيدشده، 
متن مربوط به  25 ،ش بر مورگان را برجسته كرد كه از آن ميانهاي و يادداشت ها يربردا قطعه از گزيده 130حدود 

هم  ها ينويس شده است به اين دليل كه برخي از حاشيهسرراست  شماره جمع كل،( اوست اظهارنظرهاي خود
 اند.  از سوي انگلس شهره و شناخته شدهقطعات گيرد).  برخي از اين    ميو هم مطالبي ديگر را دربر او خود هاي درج

د كه ماركس به از متون هستناي  ها به داليل متعددي صورت گرفته است: نخست دسته سازي اين بخش برجسته
آشيل  (بر ضد خاصيي    كند؛ سپس آن قطعاتي را داريم كه براي تاكيد بر نكته   مي شان متمايز يدليل اهميت استثنائ

توانند    مي شان بررسي شوند، دقت از نظر محتوا، بافتار و توالي روند. اگر اين متون به   مي كار لوريا، باكوفن، و غيره) به
اساسي مد نظر داشت، ايجاد كنند. اما ي    آنچه ماركس از مطالعاتش در اين زمينه شكلِنسبت به ماهيت و بصيرتي 

 ديگران در آن مشاركت جويند. ما اينجا خود را منحصرا به كار بازنماييِ تا كول كرد اين بررسي را بايد به آينده مو
  آيد:   مي برجسته شده، در ادامه كه از اين متوناي  سياههشواهد و طرح كلي مساله محدود خواهيم كرد. 

  ي كنار متنها ينگار : حاشيه2جدول 
صفحه   از مورگان  برداري گزيده  حواشي خود ماركس 

   برداري گزيده
  3  محصور هاي كشت و زرع، باغ  
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13  
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  23-22  افزايش در مقدار اموال   
 گيريِ بار براي تزيين. تقويم براي اندازه فلزات نخستين  
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  هاي اشتراكي  زمين
25  
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  27  مالكيت فردي شناخته نشده   
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  29  زناناجتماع ازدواج مردان و   
  32  ازدواج گروهي. مالكيت و تبار مرد  
  33  ؛ كمونيسم در زندگي ها يمشاع ايروكويي    خانه  
  34  اموال منقول و غيرمنقول  
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  فراتري 
40  
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  49  دولت اونانداگا  
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  55  بري  ارث هاي رشد مالكيت، شيوه  
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  63  زيستگاه آزتكي    اندازه  
  64  ها مان آزتك؛ تصرف زمين به دست تيرهساز  

  65    سازماندهي دولتي آزتك
  68-67    يونانياي  سازماندهي قبيله
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  69  قاعده  تيره و گروه بي  
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  جمعيت آتني 
  كفانتزي پلوتار

  
  تزئوسي    درباره كپلوتار
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  77    برخالف مورگان؛ تضاد منفعت 
ي ها يگذار ها و ارزش سنجش
  باستاني

  .نقد پلوتارك
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  )سياسي در يونان باستان
  

  شومان؛ پريكلس
  يونان، سربازياي  قبيله هاي نام

  كليستنز، پريكلس 
80-81  

  81  روم -مومسن  
  84  مالكيت اشتراكي يونانيان   
  85  اي  قبيله هاي كمونيسم در خانوار؛ نام  

  87  نهادها، نه انسان، در تاريخ   شناسي رومي  گاه
  88  رم  رمولوسيتقسيم   
  89  داري؛ تقسيم يونان. ملك مشاع پوئبلو؛ آزتك  و برده گرو  
  90  رومي از طريق مالكيت ي    تقسيم جامعه  

  91  نوما ي    دربارهك ها. پلوتار سناتورها و تيره  ك برخالف پلوتار
  93  مالكيت و دموكراسي؛ مالكيت خصوصي   
  94  مشترك  هاي تبار زنانه، زمين  

Geschlechtsfamilie  95  بزرگ استي    تيره، خانواده  
 و امثال ژرمني  Lipsius – Jordanesتاسيتوس،   قاعدگي باكوفن  برخالف مفهوم بي

   ها ژرمنكشاورزي ي    ، تاسيتوس دربارهآن
96-97  

  98  ها  سزار و ژرمن  
  

يابند. در    مي تري تدريج تفصيل و تعداد بيش كم است اما به ها ينويس تعداد حاشيه ها برداري گزيده در صفحات نخست
گذاري و  يافتن، قانون توحش و بربريت، سازماني    نويسي بر متون مربوط به دولت در دوره حاشيه 2٨اين ميان 

نظر در شورا و نقش زنان در دولت  تاي آنها در ارتباط با دموكراسي اوليه، اتفاق 6اصالحاتش نگاشته شده است؛ كه 
نيز بر  نويسي حاشيه 27ز كتاب خود را به موضوع دولت اختصاص داد). تر از نيمي ا اوليه است (مورگان بيش

ها، انجام شده است. مالكيت در  صورت اشتراكي در اين دوره هقطعاتي در ارجاع به مالكيت، مسكن و تصرف زمين ب
قطعه با  19گيرد و    مي سوم قراري    در رتبه  اشكالي جز مالكيت يا تصاحب اشتراكي، موضوعي است كه از نظر تعداد،

برجسته شده است. اين متون به انباشت مالكيت در مراحل بعدي بربريت،  نويسي حاشيهاين موضوع از طريق 
ديگر از ميان ي    قطعه 10وراثت و مالكيت فردي در گذار به تمدن و نيز موضوع قمار ارجاع دارند. ي    مساله
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 قاعدگيِ و بيمالكيت اشتراكي بر زنان]  – hetarism[هتاريسم ي    اوليه، مغلطهي    ، به خانوادهها نويسي حاشيه
 هاي )tribe( گيري قبيله دليل شكل قبلي خود به هاي نخستين مربوط است؛ نُه قطعه نيز به خروج مردم از موقعيت

رع و زمختلف كشت و  هاي متن در ارجاع به فرم 6پرازد.    مي ، فشار جمعيتي، غذا، و ساير كمبودهاغيرهجديد و 
قطعه به تكنولوژي ابتدايي ارجاع دارد (نخ، سفال، تقويم و فلزات)، بعالوه تفسير متفاوت  4آن وجود دارد؛ ي    توسعه

خورد    مي چشم اين قطعات مربوط به تكنولوژي به ماركس نسبت به مورگان در مورد استفاده از آتش نيز در ميان
  ).21از مورگان، ص  برداري گزيده(

 نظرهاي اوقطعه، اظهار 7م داد؛ درج در ارجاع به مزارع اشتراكي دهقاني روسيه و اسالو جنوبي انجا ٣ماركس 
شوند كه او    مي قطعه نيز به اضافاتي مربوط 3گيرند. بعالوه    ميدرمورد سازماندهي و اصالحات دولت باستاني را دربر

-اي شناسي اسطوره ي باستان، گاهها يگذار ها و ارزش انجام داد: سنجشتر تاريخي  بيش هاي دادهي    در جهت ارائه
 دارد )Loria( ي خود ارجاعي به لورياها نويسي حاشيهرومي و جمعيت آتيكا. ماركس در  ـ تاريخي و تاريخي

دارد  گيرد؛ ارجاعي به باكوفن هم   مي گرايي موضع روانشناسي عليه ) كه طي آن26از مورگان، ص  برداري گزيده(
كند؛ او نقد خود    مي گران اروپايي حمله ) كه در آن به محدوديت فرهنگي مشاهده96از مورگان، ص  برداري گزيده(

  گيرد.   مي مربوط به فير و لوبوك از سر هاي ها را در دستنوشته به اين محدوديت
  

گيري  اوليه و مالكيت حاكم بر آنها، شكل هاي توان انحالل تيره   مي باستان راي    تز مالكيت اشتراكي در جامعه آنتي
كاربردن آنها در كار  تراعات و اكتشافات (و از طريق بهطبقات اجتماعي متنازع، انباشت مالكيت از طريق اخ
شوند و كل    مي خصوصي و عمومي جداي    موجب آن حوزه هاجتماعي)، تصاحب امالك توسط افراد خصوصي (كه ب

گردد) و نهايتا توزيع نابرابر اموال در جامعه در خالل اين تصاحب دانست. همراه با    مي ه جدااجتماع از هر دو حوز
ي    خصوصي، توزيع نابرابر قدرت در حوزهي    ع نابرابر اموال در حوزهخصوصي و عمومي و توزي هاي جدايي حوزه

دهند و    مي بار رخ تر از يك تماال بيشحتي درون يك جامعه نيز اح  گيرد. اين روندهاي تكاملي،   مي عمومي شكل
بار رخ دهد. مورگان به  تواند بيش از يك   مي طور كه اسكان در سرزميني مفروض يابند، درست همان   مي تداول
سياسي يا دولت توجه كافي نكرد؛ ما به اين موضوع در ادامه ي    جامعه گيري شكلسرزمين قبل از ي    مقوله

  گرايي و فردگرايي در ادامه). ، در مورد اجتماع، جمع6اين مقدمه را ببينيد و بخش  102اشت (يادد بازخواهيم گشت
تاكيد ماركس بر نهادهاي جمعي جوامع دهقاني مدرن روسي و اسالو جنوبي دوباره در خالل مطالعاتش بر فير و 

 تر بيان مربوط به ماين واضح دستنويس هاي ماين درمورد جوامع شرقي از سر گرفته شد. اين موضوعات در يادداشت
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روسي ي    ترجمه    1882ي    ، مكاتبات با زاسوليچ و مقدمهسرمايه، گروندريسهي    شوند؛ همچنين در مقدمه   مي
  شاهد طرح اين موضوعات هستيم. مانيفست كمونيست

جهانشمول برابري و آزادي، ميزان پيشرفت خانواده و تاثير مخرب انباشت مالكيت را ي  همورگان از طريق سنج
كرد.    مي موردنظر سنجشي    بالقوگي تاريخ جامعه عنوان بهبلكه  ش،را نه در فعليت اين سنجهقضاوت كرد. البته او 

بسط داد تا نهادهاي  ،نيستشان  آزادي و برابري بر اساس فعليت ي هماركس از يك سو اين واقعيت را كه سنج
؛ او چنين تقابلي را [بين داري] بگنجاند جمعي روستايي هند و روسيه را در آلترناتيوهاي خود [براي سرمايه

ي    صورت انتزاعي و در مقدمه هب اقتصادي و فلسفي هاي دستنوشتهداري و نهادهاي جمعي روستايي] در  سرمايه
شكلي انضمامي گسترش داد. اين موضوع در  هاش بر مورگان و ماين ب دستنويس هاي و در يادداشتگروندريسه 

  صورت مبهم مطرح شده است.  هب مانيفست كمونيستويراست روسي ي    مقدمه
ركس كرد؛ ما   مي يابي خاص را با بسط نوعي جبرگرايي طبيعي يا جغرافيايي علت هاي مورگان خروج قبايل از مكان

دانست.    مي محيطي يا تحميل مستقيم نيروهاي طبيعت بر انسان اوليه وضعيت زيست تصادي بهآن را تقليل عامل اق
در عوض تعين نظام اقتصادي را چه در وضعيت ابتدايي و چه در وضعيت متمدن در كل وابسته به وضعيت حقوقي، 

ش بر مورگان هاي يادداشت متفاوت را جداگانه در گيري دو موضع نگرفت. ماركس اي   ميسياسي و امثال آن درنظر
كرد، برخي    مي يش از ماين با توجه به عامل اخالق يا سنت كه ماين در تاريخ واردها برداري گزيدهمطرح كرد؛ در 

س در توان گفت موضع ماين و مارك   مي وجوه را به ايده خود درخصوص تعين اقتصادي اضافه نمود؛ كه در عمل
  جا همراه بود. اين

مفروض ي    فرهنگي اشاره كرد. اشاعه به يك جامعه هاي سنتي    از مورگان به عامل اشاعه برداري گزيدهماركس در 
اعمال ابتكار در آنها متضاد است.  هاي مسيري واحد هستند كه جهت هاي لفهؤاز جانب آن جامعه، م گيري عاريهو 

روض نيست؛ بلكه وابسته به محيط اجتماعي مردمِ اجتماعي مفي    بنابراين اشاعه عاملي تماما بيروني در يك توسعه
چرا كه  ،فعاالنه در محيط گيرنده استاي  آن اجتماع نيز هست. به اين ترتيب اشاعه تاحدي منفعل و تا حدي رابطه

دهد؛ انفعال، فعاليتي غيرمستقيم است. تحميل معياري كيفي    مي شونده رخ ي اشاعهها يطي آن گزينشي از ويژگ
توان دريافت كرد يا اشاعه داد و نيز تحميل معياري كيفي بر ميزان و مقدار آن    مي يي كهها يويژگبراي آن 

يت روابط بين آنها، فعال و منفعل و نيز كيفيت و كم هاي اين عاملاز يك سو، اشاعه.  طرف دواز جانب هر ها يويژگ
ي ها يند و پتانسيل يك جامعه براي تحقق بالقوگكن   مي امور بيروني نسبت به جوامع را ممكن سازيِ روند دروني

بين زيربنا و ي    سازند. از سوي ديگر روابط بين اين عوامل رابطه   مي خودساختن آنها را آشكار ديگر و ازآنِي    جامعه
 عملكند    مي كه اشاعه را دريافتاي  محور در جامعه اشاعهي    ظرفيتي براي توسعه عنوان بهروبنا نيز هست كه 
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مستقيم فرايندي غير طور بهنهايت اشاعه  خود را داراست. اما در طريق اشاعه فرايندهاي ديالكتيكيِ نمايد؛ بدين   مي
  رف منتسب شود.ص تواند به تصادف  نميني جامعه است؛ و دروي  فعال مبتني بر روابط توسعه

سياسي نوشته شده ي    دوران گذار از تيره به جامعهمثابه   نظامي به  كه مطالب زيادي در مورد دموكراسيِ درحالي
 ديالكتيكي ـ  اي مراتب كمتر از آن، مقوله به رسمي ـ وو تاريخي ي    ا يك مقوله عنوان بهاست، ماركس اين گذار را 

رهبري مدني  منظور جداكردنِ ا نخست در تشريح موضع ارسطو و بهنظامي ر دموكراسيِي    . مورگان ايدهتلقي نكرد
جورج گروت مبني بر ي    تيره و قبيله بسط داد. ماركس از مورگان در اين رابطه دفاع كرد و با ايده از رهبري نظاميِ

مقام فرماندهي ( باسيليا  «.... ماركس نوشت: تاكيد بر فرمانده نظامي براي ادراك فرمانروايي باستاني مخالفت نمود
نرواي دوران هومري باسيليا را فرما ،نوعي دموكراسي نظامي است. نويسندگان يوناني نظامي) همراه با شورا و آگورا،

). 74از مورگان، ص  برداري گزيده(ماركس، » زمان سرلشكري ويژگي اصلي پادشاه بود در آننظرگرفتند، زيرا در
ي از تاريخ به دست معيني    حلهواند مبنايي براي تعيين مرحله يا زيرمرت نميگونه،  ارجاع به مقام باسيليا بدين] 52[

بندي خود حذف كرد و  صورترا از  ]Sorte[ »انواع«ي    شكل بيان مورگان رجعت داشت اما واژه دهد. انگلس به
را در كار خود   توسعهخود از  قائم بهاي  بدين ترتيب انديشيدن متعاقب به اين مساله در ارتباط با وجود مرحله

  ه نداد.ئادراك ماركس درمورد اين موضوع گزارش دقيقي اراانگيخت. اما او از بر
، ]rex[ و ركس ]basileus[ يس در بربريت، يعني باسيليوسگزينش رئي    بعالوه ماركس با مورگان بر سر مساله

يايروكوايي در ي و عملكردهاعرف كرد كه از    مي ادراكاي  ها را مبتني بر ايده اختالف داشت. مورگان اين گزينش
او بر ماين درمورد  هاي دستنوشته در ؛گرفتنظري را درهاي ذهن داشت. ماركس براي مدل ايروكوايي محدوديت

خود نسبت به استفاده از اطالعات  شوند. ماركس با شك   مي تر بيان اين نوع نظراتش واضح يس،رئانتخاب 
ناپذيري مقوالت و  انعطافدور از  مدلي براي تفسير جوامع ديگر، مسيري متفاوت را به عنوان بهايروكوايي 

سازد. بعالوه براي مراحل تكاملي، انعطافي عمومي قائل است كه هم درمورد مراحل بعدي و هم    ميبر ها يبند دسته
اش  به ايدهژرمني  هاي دل جمعيتبر م بناكند. براي مثال ماركس    مي يك روند تكاملي صدق در مورد مراحل قبليِ

  پردازيم.    مي )؛ به اين مساله در ادامه75از مورگان، ص  برداري گزيدهدرخصوص اجراي عدالت بربري شكل داد (
كردهاي  فكري مورگان در موارد متعددي وضوح و صراحت كافي نداشت. نخستين مورد مربوط به عمل دستگاه
بود كه  )judge( شود. باسيليوس در همان زماني دادرس   مي  -اما نه مدني  ،روحانييعني امر نظامي و  -باسيليا 
پرداخت. تئوري مورگان اين بود كه فرمانروايي، قضاوت و    مي )magistrate( به اجراي قانون )rex( پادشاه

عملكرد قضات در مقام ي    با اين حال او نحوه] 53[گيرد.    مي تأامثال آن، از رهبري نظامي در وضعيت بربريت نش
 آيند پي هاي  شكلكه اين مساله به شروع قضاوت و نه  قضاوت كه از نهاد مدني جدا شده بود را توضيح نداد؛ درحالي
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توصيف كرد، اما در همان  )co-heiress( وارث -يك هم عنوان بهآن مربوط است. و باز، مورگان زن رومي را 
او نتوانست اضافه ] 54[شد.    مي داشته مرده، در تيره نگهي    ي كالن خانوادهها يگونه طرح كرد كه داراي زمان اين

ماند و آن زن    مي شوهرش خارج شود، بلكه همراه با فرزندان او باقيي    تواند از تيره نميكند كه حق زن در وراثت 
يا آنرا واگذار نمايد و غيره. اين طريق ديگري اين ارث را صاحب شود يا در مورد آن تدبيري كند  هتواند ب نمي

بزرگي از اشخاص قوم و ي    خانواده« عنوان بهآتيكان را ي    يابد كه مورگان تيره   مي تر بسط آشفتگي هنگامي بيش
 nenne es« البته ماركس نه تنها اين را پذيرفت بلكه به آلماني نيز برگرداند: ] 55[ كند.   مي توصيف» خويش

Geschlechtsfamilie «اين تيره 95ص  ،ها برداري گزيده(ي مبتني برجنسيت بگذاريم]  [نامش را خانواده .(
يك از انواع ديگر خانواده، چرا كه  كالني، دودماني، يا تيره بود و نه هيچي    مبتني بر سيستم مورگان نه يك خانواده

 شد.    مي ديگر هاي اين خانواده شامل اعضاي تيره

پدر و فرزند تا ي    كه رابطه مادر و فرزند قابل اثبات بود درحاليي    ها رابطه دورهي    بود كه در همه نوشته] 56[مورگان 
) از طريق تفاوتي كه بين روابط 6ص  ،ها برداري گزيدهگونه نبود. ماركس اين ادعا را ( ي بدينهمسر تكگسترش 

 شخصي، و نهايتا اثبات رسمي و غيررسمي پدر )morality( عمومي و اخالقِ )ethic( عمومي و شخصي، اخالقِ
هگل حق ي    فلسفهو در  )System der Sittlichkeit(عرف نظام گذاشت، زير سوال برد. اين تفاوت در  مي

شود.    مي او نيز مطرح المعارف دايرهو بخش سوم  پديدارشناسي جانضمني در  طور بهمفروض گرفته شده است و نيز 
توان آن را اعمال كرد كه    مي اما تنها جايي ،متمدن منحصر نكرده استي    گذاري را به جامعه ماركس اين تفاوت

ا اخالق و زندگي اشتراكي همراه بي    گذاري در جايي مثل جامعه زندگي شخصي و عمومي جدا هستند؛ اين تفاوت
  تواند رخ دهد.    نمياش،  گي وابستهادخانو

) كه مورگان به ذكر 16و  13، ص ها برداري گزيدهي را در موارد متعددي (ماركس مثال جمع روستايي اسالو
پرداخت، اضافه كرد. در اينجا ماركس    مي )ژرمني( خون) و بربر (پونالوايي و هم زندگي اشتراكي خانواده وحشي
سازمان خانوادگي از اي  مورگان گسترش داد كه كمونيسم را در زندگي، رابطهي    تفكري متفاوت از اين انديشه

ش بر هاي گرفت؛ ماركس موضع خود را در يادداشت   ميدرنظرمانند آنها  متكي به بنيادهايي چون وحشي و بربر و
اشتراكي خود درنظرگرفته شده بود،  فرض جدا از جمع روستاييِ طور پيش هماين خانواده ب كارِ تر كرد؛ در ماين كامل

كرد كه در    مي اين قضيه براي اجتماع قرن نوزدهمي صدق . كرد و ...   مي جوگاهي را درون آن جست كه پناه درحالي
طوركه مورگان  اجتماعي نوع پونالوايي، هماني    شده بود؛ اما براي رابطهاي  خصلت اشتراكي خود دچار تغييري ريشه

نواحي روستايي اروپاي  آن را فرض كرده بود، صادق نبود. ماركس نقد خود درمورد كمون قرن نوزدهم را با لحاظ
بود  شده شرقي و شمال شرقي پيش برد؛ آنجا تفاوت شخصي و عمومي يا رسمي و غيررسمي از پيش ساخته
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كه به مطالعاتش بر مورگان  او بيش از آن اشتراكي مانده بود. اين نظرگاهاي  روستاها حداقل تا اندازه شكلكه  درحالي
و گروندريسه ي    در مقدمه ]zadruga[ »زادروگا«و  ]mir[ »مير«ي    ه دربارهموضعي بود كي    مربوط باشد در ادامه

و  ]57[ گروندريسهتكاملي را در چارچوب  مانيفست كمونيستموضع  داشت. نظرگاهي كه نسبت به سرمايه
  داد.   مي نامه به زاسوليچ نشاني    زمينه پس

 

  

ها: يادداشت  

 

11. Lewis Henry Morgan, Ancient Society or Researches in the Lines of Human 
Progress from Savagery through Barbarism to Civilisation, 1877.  

پس به  نيصفحات؛ از ا يگذار در شماره رييبا تغ 1907در سال  يگريد ي ؛ چاپ تازه1878در سال  رييچاپ تازه، بدون تغ
  :1963چاپ اخير به زبان انگليسي،  .ذكر خواهدشد رتصو نيا ري. در غشود يم نسخه رجوع داده نيا

(E. B. Leacock, ed.) and 1964 (L. A. White, ed.) German tr. of Morgan, Die 
Urgesellschaft, by Kautsky and Eichhoff, 1891. 

گفتاورد از منبع اصلي و نويسندگان يوناني و  70، شامل 1878و بازچاپ آن در سال  جامعه باستان 1877چاپ 
و بنابراين از چاپ  1907سروصدا از چاپ  بسياري از اين گفتاوردها، بي .1964التين؛ ترجمه شده به انگليسي در چاپ 

حاوي تغييراتي در  1963چاپ ي صفحات بود.  با همان شماره 1907اند كه خود مطابق چاپ  برداري شده نسخه 1963
كم به اين  خالي است؛ دست جامعه باستاندستنويس مورگان است. در هر حال، همچنان جاي چاپي نهايي و مطلوب از 

 Iroquoisبا ديگر  Tuscaroraي  ) نسبت به رابطه90-93، ص 1907ي خود (چاپ  دليل كه مورگان در نوشته
  نك: اطمينان خاطر نداشت.

Morgan ms., notes 5, 57, 82, 104, 113, 206, 228, 229, 233, 259. See below, 
Introduction, n. 25 regarding Homer.  

انتشار ويرايشي تازه استقبال كرد. [مثال] مورگان به  دارند،  بايد از كه اين متن ها در دست ديگران نيز از لحاظ سرنوشتي
دهد  ارجاع مي)   op. cit., p. 8 3 and index; A. Wright, p. 464(نك:  Asher Wrightمسيونري بنام 

  شناخته شده است. نك: Asher Wrightكه به نام 
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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. 

زند،  دهد و دست به  تدقيقي غيرضروري مي ارجاع مي Arthur Wright) به Morgan ms., p. 13ماركس (در: 
به پيروي از  36اشاره كرده است. ماركس در ص  A. Wrightفقط به  464، ص 1907ي  زيرا مورگان در نسخه

 Ashur Wrightو در ترجمه انگليسي از  منشا خانوادهنويسد. انگلس در  مي Ashur Wright، 83مورگان در ص 
ي  برد. ترجمه كار مي هب Arthurانگلس  698و  53، ص 1962و  25، ص 1931كند. در چاپ آلماني  استفاده مي

  كند. نك: مي» تصحيح« Ashurهاي ماركس از مورگان دوباره آن را به  بردار روسي گزيده

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. 441-
511. 

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, 

اند.  ها توسط من انجام شده كه خالفش بيان شود. ترجمه ي صفحات ارجاع داده خواهد شد، مگر آن در ادامه به شماره
  را ببينيد. ١١و  ٧، موارد ١٤٧پيرامون گزينش عنوان اثر يادداشت 

ها داروين نبود؛ در قرن پيشين  جستجو به دنبال خاستگاه تاثير داروين در اين مورد قابل تشكيك است؛ عامل برانگيختگيِ
] Francis Hutcheson] فرانسيس هاچسون [Condillac] كندياك [Bernard Mandevilleبرنارد ماندويل [

 John] ژان ژاك روسو و جان ميالر [Lord Monboddo] لرد مانبادو [N. S. Bergierنيكوالس سيلوستر برگير [

Millar راجع به خاستگاه فساد، فضيلت، دانش بشري، نابرابري، خدايان باستاني و تمايز مراتب اجتماعي تفحص كرده [
 خاستگاه«و نافرماني مورد كاوش قرار گرفته بود. در كتاب چارلز داروين  داوري ها خاستگاه ثروت، پيش بودند. پيش از آن
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) براي خاستگاه معنايي ١٨٥٩» (بقا تنازع در مطلوب نژادهاي نگهداري يا طبيعي انتخاب ي وسيله به ها گونه
  شناسي و فرهنگ نوشته شدند: ي قوم آثار زير در زمينه ،متفاوت از معناي پيشين ارائه شد. پس از اين

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. 

 .H. L] هنري لينگ راث [W. H. Holmes] ويليام هنري هولمز [E. B. Tylorدر اين دوره ادوارد بارنت تايلور [
Roth] جوزف هيلري كينگ [J. H. King] ف. و. شوارز [F. v. Schwarz] و كن تيلور [Can. Taylorي  ] در زمينه

هاي آفريقايي و آريايي تحقيقاتي انجام دادند. اما از  هاي هنري، كشاورزي، فراطبيعت و فرهنگ ها، قالب بازيهاي  خاستگاه
شمول از كانون جغرافيايي و زماني برخوردار بود؛ انگلس و  ها همچون يك اصل جهان اين پس جستجو به دنبال خاستگاه

ها نه با كانون جغرافيايي كه با مباني درگير  ود به دنبال خاستگاهديگر كساني كه از خط داروين پيروي كردند در جستجوي خ
  بودند.

  ها تحقيق و تفحص كرده بودند شامل ادوارد وستر مارك فهرست كساني كه در قرن بيستم در رابطه با خاستگاه

 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 ;  

به  رجاعاتاند. باقي ا اين تحقيقات مباني خاستگاه را در نظر داشتند، بنابراين در مسير داروين و انگلس پيش رفته شود. مي
  اند. شناسي ذكر شده شكل جسته و گريخته در كتاب ها به خاستگاه/خاستگاه

13. M. M. Kovalevsky, Dve Zhizni. Vestnik Evropy, 1909, no. 7, p. 11. 

در انگلستان انجاميد (انگلس، » جامعه باستان«اي كه به ممنوعيت كامل  ي انگلس در رابطه با توطئه با توجه به نظريه
، مجموعه آثار ١٨٨٤فوريه  ١٦هاي چاپ اول و چهارم منشا خانواده، همان، و نامه به كارل كائوتسكي به تاريخ  مقدمه
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رف به تر از تمايل ص ي اصلي رونوشت ماركس از آن، ارزشي بيش ) نسخه١٠٩ص  ٣٦جلد  MEWماركس و انگلس 
  كتب دارد. گردآوريِ

ي كووالوسكي كه او كتاب را با خود از آمريكا به همراه آورده و ماركس آن را از او گرفته را بايد در كنار مدخل  هاين گفت
  را ببينيد) ١٥) درنظرداشت. (يادداشت ١٨٧٧ماركس براي كتاب مورگان (لندن،  خود كتابشناسيِ

 .D. N. Anuchin, Etnograficheskoe Obozreni, 1916, no. 1-2, pي ديمتري انيوشين ( به گفته

به خواندن مورگان توصيه شده بود. ميلر نيز همچون كووالوسكي در  V. F. Miller) كووالوسكي توسط وسولد ميلر 11
 ي قفقاز به تحصيل مشغول بود. نك: منطقه

 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. 

  

ي او به  مورگان نك: نامه باستان جامعهدرگذشت. در مورد جستجوي انگلس براي  ١٨٨٣مارس  ١٤. ماركس در ١٤
  ، همان، مقدمه چاپ اول و چهارم)خانواده منشا ؛. (يادداشت قبلي را ببينيد) همچنين: انگلس١٨٨٤فوريه  ١٦كائوتسكي 

المللي تاريخ اجتماعي  ي بين هايي از مورگان، مين، الباك و فير بود در پژوهشكده هايي كه شامل گزيده . دستنوشته١٥
  موجود هستند. (IISG)آمستردام 

بندي شده است. پشت جلد رويي و  متر توسط ماركس صحافي و صفحه سانتي ١٥.٦در  ١٩.٥در ابعاد  B146ي  دستنوشته
  در پايين را ببينيد) ١تري است. (فهرست كتب  شناختي بيش ي رو به روي آن شامل ارجاعات كتاب صفحه

  ر است:نوشته (روي جلد، به خط انگلس) به ترتيب زي محتواي دست

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. 

  خط ماركس به ترتيب زير است: نوشته داخل جلد پشتي به دست فهرست مطالب اين دست

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).  

 ٣١٦شامل  B146نوشته  اند. دست شناسي زير ذكر شده تر در كتاب بندي جا افتاده است. جزئيات بيش از صفحه ١٤٤ص 
صفحه  ٥٦صفحه خالي و  ٥٩بندي شده بودند،  ي آن توسط ماركس صفحه صفحه ٢١٦شده است كه  كشي ي خط صفحه

  هم بدون شماره بودند.

بندي شده است. فهرست مطالب  سانتي متر توسط ماركس صحافي و صفحه ١٨.٦در  ٢٢.٥در ابعاد  B150ي  نوشته دست
  (ناقص)  روي جلد به خط انگس:

Lubbock, Origin of Civilisation - p. 1. 

در ادامه خالي هستند.  ١١-٩صفحات  گيرد، نوشته را در بر مي ي اول دست هاي ماركس از الباك، هشت صفحه گزيده
 Mr. Wilfrid Scawen[آقاي ويلفريد اسكون بالنت «شناختي به  حاوي ارجاع كتاب» مصر«با عنوان  ١٢ي  صفحه

Blunt[ شناسي زير را  است. (كتاب» ي نه چندان دور از اعضاي دستگاه ديپلماتيك و سفير بريتانيا در مصر در گذشته
  ببينيد)

شناسي را ببينيد)  اختصاص يافته است. (كتاب ]Mulhall[ي مايكل جورج مالهال  به مقاله ١٩تا  ١٢حات صف ،پس از اين
ي  اند. در مقابل صفحه نوشته حذف شده ي بعدي خالي و بدون شماره هستند. بسياري از صفحات بعدي از دست پنج صفحه

 ]Kaye[و جان ويليام كي  ]Watson[از جان فوربز واتسون » مردم هند«شناختي راجع به جلد دوم  اول يك مدخل كتاب
 Frederick[و تامكينز  ]William George Lemon[از لمون » هاي گايوس يادداشت«شناسي را ببينيد) و  (كتاب

Tomkins[ شود. ي ماركس ديده مي به نوشته  

و ، مدير IISGرا ببينيد. از اين موقعيت براي ابراز تشكر عميق خود از  ١ي  ها ضميمه نوشته در رابطه با ترتيب زماني دست
 .Ch. Bو  H. P. Harstick ،G. Langkauخصوص مديون همكاري و دانايي آقايان  كنم. به كاركنان آن استفاده مي

Timmer .هستم  

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. 

]3[_13 < 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. 

كرد كه چرا  ماركس با اين تصور كه كووالوسكي نيز همچون هگل جهان را وارونه قرار داده است اين پرسش را مطرح مي
و  ]Collectivism[گرايي  كند؟ هگل طرفدار مكتب جمع آگاهي در ديدگاه كووالوسكي نقش علت فاعلي را ايفا مي

گيري  ي تصاحب در توسعه و شكل حالي كه كووالوسكي مبلغ نظريهگيري انسان و جامعه بود. در لمخالف تقدم فرد در شك
  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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شده از  قلمرو فتح يدر چارچوب مرزها شاونديخو ياز زمان اسكان خانوارها يدور زانيبه مي فارسي متن آلماني:  [ترجمه
 ي خودسرانه فرضِ ابد،ي يشده اسكان م فتح يضرورتا در قلمرو شاونديخو يخانوارها يكه مجتمع انسان نيآنان (ا يسو

. با شود يم فيعض يريزناپذيطور گر هب اردر خانو ژهيو يها از شاخه يبرخ نيب يخون يِشاونديبه خو ياست)، آگاه يكوالوسك
كه با  يزندگ يفضاها يواقع ييكند و نه جدا يم فايكننده را ا نيينقش علت تع يآگاه نجاي(چرا در ا يآگاه نيا يجيزوال تدر

خود، مستقل از  تيروابط مالك ميتنظ ل بهيم ها رشاخهياز ز كيمفروض است؟) در هر  شيشاپيپ» ها شاخه«شقاق به نا
و  ي. (برعكس، ضرورت واقعشود يآشكار م گانه،يب شيو كماب گريد يها رشاخهيز ي هيبق يها اشتراك و دخالت ياسپهره

 يابي تيبه فرد شي(؟) و ضرورتا گرا كند يمنفرد ظهور م يها آن به حوزه ميو تقس ياشتراك به گسست در اقتصاد يعمل
زبان با كيفيت متن  فارسي  اصل نوشته براي آشنايي خواننده – .شود يم تيدهكده تقو يدر چارچوب مرزها تيمناسبات مالك

  ي فارسي] و دستنويس نقل شده است. ويراستار ترجمه

  )آلماني (داخل پرانتز از ماركس، داخل قالب از ويراستار

است در مشهور  ١٨٧٣ي ويرايش دوم جلد اول كاپيتال  موضع ماركس در رابطه با وارونگي جهان در نگاه هگل كه از مقدمه
  دو است. شود. موضع ماركس در مورد مورگان در تعارض با اين نقد كووالوسكي كامل مي

يابي هم كه در اقوام متمدن تا اين اندازه قدرتمند است، براي نوع بشر  تمايل به جفت: «١٤هاي مورگان، ص ماركس، گزيده
  »پيشرفتي از طريق تجربه است.هاي ذهن،  طبيعي نيست بلكه مانند تمامي اشتياقات بزرگ بشر و قدرت

گيرد. مورگان رشد  ذهن از نگاهي تجربي برخورد شده است كه در جريان تجربه در معرض پيشرفت قرار مي جا با در اين
وصلت اشخاص نامرتبط به «ها نسبت داد كه در آن  ژن اميِگ به يكديگر و به عمل برون ،ها را جسمي و ذهني انسان

  ».انجامد رومندتر ميي ني گيري يك بدنه شكل

توانند به يكديگر نامرتبط بوده باشند. ازدواج بيروني در  كنند نمي سازي است. چون افرادي كه با هم ازدواج مي اين ساده
اند. هرچند، گذشته از اين معيار مورگان براي رشد  ها با هم نسبت نزديك نداشته جا فقط به اين معني است كه آن اين

كلمه ارثي است. در اين ارتباط، هيچ چيز از ميراث اجتماعي و  شناختيِ ن لحاظ در معناي زيستجسمي و ذهني از اي
چه در معناي عام  -شناسي تجربي و فلسفي  شود كه در تعارض با نگاه ماركس در انسان فرهنگي بشر با روند رشد آشنا نمي

شناختي در تعارض با  بودن تاريخ زيست يعياست. مورگان همچنين فرض گرفته بود كه طب -و چه در معناي خاص خود
  شود. ي ذهني بشر است كه در وضعيت متمدن مشخص مي بودن تجربه طبيعي

ي حسي نسبت  بيولوژيسم مورگان هنوز بايد مورد بررسي قرار بگيرد، او رشد ذهني را نه به روابط اجتماعي كه به تجربه
ه و ذهن بيان مو در نتيجه تعريض و تطويل جمج» ي در حال پيشرفت ادغام دو قبيله«داد. ارجاع مورگان به تمثيل  مي

شناسي از زمان مورگان عوامل  . انسان(Marx, I.e.; Morgan, op. cit., p. 468)همين بيولوژيسم اوست 
  كه جدا كند درهم آميخته است. تر از آن شناختي و اجتماعي را بيش زيست

 گذاشت. غيرانتقادي و موضع مورگان گذرا بود و راه را براي انتقادات متعاقب باز مي موضع كووالوسكي در رابطه با ذهنِ
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ها و اكتشافات ناميد.  ي خرد از طريق نوآوري را توسعه» جامعه باستان«تر است. او بخش اول  در واقع طرح مورگان پيچيده
» هاي معدود انديشه سلول«ي  وسيله ها به نشدن سازماها و اكتشافات و آشكار او در فصل اول پيرامون پيشرفت نوآوري

ها توسط او به  نيافته باقي ماندند. عالوه بر اين، اين ايده هاي مورگان بسط ) اين ايده٤بحث كرد. (مورگان، همان، ص
  شدند. بيولوژيسم مذكور مرتبط نمي

ها پرداخت. مطالب مربوط به  ها و اكتشافات و از سوي ديگر به سازمان مورگان در همين متن از يك سو به نوآوري
هاي قومي كه تاريخ بشر  شد. دوره ها شامل: معيشت، حكومت، زبان، خانواده، مذهب، خانه و كشاورزي و مالكيت مي سازمان

توان  ). از اين نكته مي٦شوند (مورگان، همان، ص ها و اكتشافات از يكديگر متمايز مي اند از طريق نوآوري به آن تقسيم شده
عنوان الف) محصوالت  انسان با طبيعت و با پيشرفت خود را بايد به ي ستنتاج كرد كه مورگان معتقد بود كه رابطهچنين ا

ها با طبيعت  اند. بعضي از نسبت طور مشخص متمايز نشده دو به هاي او در جامعه بررسي كرد. اين تالش انسان و ب) نسبت
روند. از سوي ديگر،  شمار مي تي، زندگي خانگي، مالكيت و... بهاي معيشي نهاده ها و اكتشافات در زمره از جمله نوآوري

هاي اجتماعي در  شكل نسبت روند، بلكه به شمار نمي هاي اجتماعي به تي نسب طور مستقيم در زمره برخي از اين نهادها به
قومي را برداشتي منفعل و ي  عنوان محصول تام يك دوره شوند. تصور مورگان از فرهنگ به شده ظاهر مي قالبي تصحيح
ي قومي  سبك زندگي را در يك دوره ،اند. فرهنگ هاي مرتبط با طبيعت و جامعه پنداشته اي از روابط و فعاليت محصول بدنه

) فرهنگ منحصرا به يك گروه اجتماعي مشخص مرتبط نيست، ١٣-١٢، ٩كند (مورگان، همان، ص  مشخص تعيين مي
طور فعال موجب باروري نوع بشر در آن  ي مردم دانست. فرهنگ به ي مربوط به عامه صهتوان آن را يك مشخ همچنين نمي

  شود. چيز محسوب نمي دوره نيست، پس عامل هيچ

كند، بنابراين نسبت آن با  ها يا جوامعي عمل نمي طور كه ذكر شد، فرهنگ بر اساس، يا از طريق هيچ مردم، گروه همان
ي قومي به  ي گذار از يك دوره خود توليدكننده خوديِ شده نيست. از طرفي فرهنگ به ثابت تعامالت و توليدات واقعي اجتماع

كار  ي اين گذار در فرهنگ (و فقط در فرهنگ) موجود هستند. فرهنگ محافظه ديگري نيست. بلكه نيروهاي توليدكننده
ي قومي  آيد. فرهنگ يك دوره ي بيرون ميي قوم از قلب فرهنگ رايج در يك دوره ،ي بعدي حال گذار به دوره است، با اين

-١٦دهد. (صفحات  هاي طبيعي شكل مي كند و به اين ترتيب هويت خود را با وجود تفاوت تفاوت ميان قلمروها را باطل مي
  هاي طبيعي قرار دارد. هاي قومي در درون فرهنگ يا سبك زندگي و خارج از تفاوت ) عامل مولد گذار ميان دوره١٧

  ) نوشت: ٥٦٢- ٥٦١( انگلس، همان، ص  ٤٧٦، ص١اپيتال، همان، جلد ماركس در ك

  اند... هاي تمدن نيروهاي بارآور اكتسابي اندك ... در آغازه

طور عمومي  اي كه ماركس در ذهن داشت به دورهي تخصصي دارد.  ي مورگان) استفاده جا (مانند نوشته اين اصطالح در اين
خصوص. در مانيفست كمونيست از مفهوم فرهنگ به  اي به بدون ارجاع به جامعه وسيع ي پيشيني است. يك دوره تمدنِ

ي بورژوازي مدرن تعبير شده است كه درعين حال محصول تمام جامعه  عنوان متغيري بر مبناي طبقات اجتماعي جامعه
يك ماشين)، بنابراين فرهنگ مورد صرفا مثل  آموزاند. (در اين كردن را مي است؛ فرهنگ، فعاليتي بشري است كه به او عمل
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طور عمومي ماموريتي انساني است كه در تعارض با مفاهيم بورژوايي مالكيت، آزادي و قانون قرار دارد. مفاهيمي كه  به
) كاربرد مفهوم فرهنگ در اين معنا كامال با تعريف معاصر ١٨٨٨، انگلس، ويرايش ٢(فصل  .كنند بندي مي فرهنگ را طبقه
جا متغير، فعال، متعامل و درعين حال محصول فعاليت است. برداشت هگل از فرهنگ به  ت. فرهنگ در اينآن در توافق اس

ات عيني و انتزاعي تاريخ بشر. عنصر جوهر ظعنوان بخشي از رشد بشر بود. به عنوان مناسباتي ميان ذات فعال و منفعل، لح
 كمونيست مانيفستو در » تزهايي درباره فوئرباخ«را در  مطلق و ارتباط آن با امر تاريخي مشخص و نسبي كه ماركس آن

است كه بدون  كمونيست مانيفستي تكاملي دستورالعمل هگل، مفهومي اساسي در برنهاد (تز)  وجود جنبه رد كرد. با اين
كند. تمامي قلمرو تاريخ تداوم جايگاه هگل است، مطلبي كه  ي هگل را تصريح مي ي متافيزيكي آن، ايده مغايرت با جنبه

  بودن، دو بار آن را آزموده بود. انگلس براي دقيق

آن را بازتاب  شود: خانواده مخلوق نظام اجتماعي است و فرهنگ همچنين اين خط ديده مي ٤٩٩مورگان، همان، ص نزد
يد يك اصل منفعل است و نه اصلي فعال. نظام اجتماعي فعال است، خانواده ؤاي م دهد. بر اساس اين ديدگاه چنين گفته مي

ي فرهنگ  دهنده جامعه حذف شده است، چرا كه بازتاب مخلوق آن است؛ به اين ترتيب خانواده دوبار از جايگاه محرك اصليِ
اصلي  ،) خانواده٤٤٤، نقل قول از مورگان، همان، ص٢٧- ٢٦، همان، ص منشامنتخب انگلس ( نظام اجتماعي است. در متن

طرفه را مطرح  خاطر حركت غيريكپارچه ادعايي يك جا به رض شده است. مورگان در اينفعال و نظام خويشاوندي منفعل ف
  ي ديالكتيك است. قطههمه اين شروع يك ن گاه با هم جمع نشدند؛ با اين دو نيمه هيچ كرده است. اين

ي غيرشخصي يك فرهنگ  اي از وقايع و به اين ترتيب نماينده ي يك دوره يا مجموعه به عنوان نماينده» تيسوس«درباره 
-٥٦١ي ديگر نك: همان، ص  ي اجتماعي به صفحه ي روند عيني گذار از يك صفحه . درباره٢٦٥نك: مورگان، همان، ص

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. 

 ٩آمده است (يادداشت  كاپيتالدر چند جاي مختلف از كاپيتال ماركس و تايلر در جلد دوم  Maurer» ماورر«هاي  نوشته
. ٣٥ MEWبه ابتكار ماركس و توسط انگلس گزيده شد ( ]Bancroft[» بنكرافت«در بخش باال را ببينيد). جلد اول 

فوستر دو «را مشاهده كنيد. در رابطه با  ١٨٢و يادداشت  ٣ي  ). در رابطه با بنكرافت، بخش مقدمه، ضميمه١٢٥ي  صفحه
؛ همچنين اين مقدمه: ٥٥٨، ٢٤٧، ٢٤١-٢٤٠مورگان رجوع شود. همان. ، به ]Fustel de Coulanges[» كوالنژ
  .١٣٣و  ١٣٢هاي  جا به آن اشاره شده است، خصوصا يادداشت آنگرايي و فردگرايي، و آثاري كه در  ، جامعه، جمع٦بخش 

تر از هر چيزي در مورد دين و  توان چند موضع عرفاني و مفهومي پيدا كرد؛ اين مواضع بيش مي Bachofenدر كار 
رار نگرفته جامعه، خصوصا موقعيت زنان در جامعه و قوانين باستان است. در اين مورد، كار او به طور كامل مورد بررسي ق
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شناسي مدرن اجتماعي نوشته شده  ي انسان كند در واقع برپايه است، اين رساله هنگامي كه به موضوع نژادمحوري اشاره مي
اي  ، ايده١٨٥٩، انتشار به سال Versuch über die Grabersymbolik der Altenاست. كار باخوفن در كتاب 

ي يك نماد است،  دهنده اساطير به مثابه نماد بيروني استوار است: اسطوره بازتابي معاصر  دهد كه بر روي مطالعه را ارائه مي
ي اتصال آن نماد را به عنوان يك وحدت دروني نشان دهد. ماهيت  شود تا نقطه هاي خارجي بيان مي در يك سري از كنش

  مورد بررسي شود. بايست دوباره در اين نماد مي

دانست، همچنان به قوت خود  كتاب دسترسي داشته است، چرا كه او زبان آلماني نميمورگان چگونه به اين اين سوال كه 
  نگاه كنيد. ١٠٩تا  ١٠٨، صفحات ١٩٧٠، American Anthropologistرنس كرادر در كتاب وست. به ال باقي

١٨ .Chronik ١٠٥تا  ١٠٤، صفحات.  

... هايي ارتباطي كند ... سيستم ي ميفعال را تداعخانواده اصلي «نويسد:  مورگان مي. ٢٧ي  . انگلس، همان، صفحه١٩
هاي طوالني فاصله از يكديگر ثبت شده، و تنها  هاي ايجادشده توسط خانواده كه در مدت زمان كه منفعل هستند؛ پيشرفت

). ٤٤٤ي  ، صفحهباستان جامعه( .»كند شود كه خانواده به صورت بنيادين تغيير مي هنگامي تغييراتي اساسي حاصل مي
در مورد نظام سياسي، مذهبي، «) ١٠ي  ي خطي، يادداشت صفحه ماركس بر روي اين گزاره يادداشتي گذاشته است (نسخه

همانندي دهد و  كند و آن را بسط مي ها را گزارش مي انگلس هردوي اين گزاره .»طور است حقوق و فلسفه هم همين
توانست  مي ]Cuvier[» ژرژ كوويه«طور كه  درست همان«: كند گانيك] را طرح ميبا جهان انداموار [ار جامعه[آنالوگي] 

توانست بگويد كه آن حيوان  بندي كلي آن بزند ... مي تنها با استفاده از بخشي از اسكلت يك حيوان دست به تشريح اسكلت
يم كه نوعي از ي منسوخ شده نتيجه بگيرتوانيم از روي بقاياي تاريخي نظام داران است ...  با همان اطمينان مي جزو كيسه

اما با همان «خوانيم:  در متن آلماني انگلس مي .»نوعي وجود داشته است كه مطابق با همين باور است انقراض خانواده به
). انگلس معتقد بود كه مورگان و روش او در ٣٨ي  . صفحه٢١ MEW(» ---- تواند نتيجه بگيرد  اطمينان كه كوويه ... مي

او در استفاده از زبان  بندي صورتبينيم قابل اتكاست؛  كوويه ميد بازسازي با همان اطمينان و اعتمادي كه در روش مور
  بودن متون كوويه و مورگان به يك شكل اشاره دارد. آلماني بر دقيق

بدون حتي  ياشناسي،  مدلي ارگانيك از روشبه  التزامبدون  ،اجتماعينهادهاي به معطوف است ماركس  بندي صورت
رگان يقينا ارتباطي كلي با مفاهيم واست. م استوار مدلي ارگانيكاستعاري بر  نحو  دستگاهي مفهومي كه به التزام به

آمد، قادر نبود خود را كند؛ دوركيم، كه يك نسل بعد  ي انساني دارد، كه او را شبيه به هربرت اسپنسر مي ارگانيستي جامعه
كند و  تبرئه كند. ماركس از ديدگاه ارگانيستي در اين زمينه حمايت نميتي ي اجتماعي ارگانيس يهطور كامل از اتهام نظر به

كند. نظر ماركس مشابه با  ) رد ميGrundrisseشناسي هگل (از جمله نگاه شود به  آن را با اشاره به نظريات جامعه
ر مخالفت كوويه با نظريات تكامل و داروينيسم كه در خاط شناسان زمان، وقايع را، به كه بهترين زمين كوويه است، در حالي

  آمده، گاه ١٨٩٦به سال   A History of the Warfare of Science and Theologyكتاب 
  ). ٥٢ي  ، صفحه٣٢ MEW، ١٨٦٨مارس سال  ٢٥اي به تاريخ  دادند (در نامه توضيح مي »شده طور كامل تحريف به«
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. ٣، بخش MEGA( ١٨٦٦آگوست  ٧اش به انگلس به تاريخ  داورين در نامه ي ماركس بيش از يك نظريه درباره
  ي داروين جايگاه باالتري دارد. نسبت به نظريه ]Tremaux[ وتروما دهد. در اينجا كار پيرِ ) ارائه مي٣٥٥ي  صفحه ،٣جلد 

ها و  حتوا در يادداشتپردازي و م ، چه از نظر عبارتگيرد ناديده ميرگانيسيسم مورگان را طور كلي ا ماركس به
  زند. هاي او كه ماركس دست به رد آن مي هايش، چه ساير برداشت گزيده

  .٣٩٠ي عمومي مورگان: همان، ص  ي فرضيه . درباره٢٠

 Negative evidence on. ١٥٦عنوان مبناي سكونت در آمريكا: همان ص به» گنويان«ي وحدت فرهنگي  رهدربا
Eskimos, I.e. and p. 181.  

  .٤٤٤و  ٤٣٨ي برخورد مشابه با تورانيان و گنويان: همان ص درباره

 .٦٠- ٥٩هاي انديشه: همان ص  ي تكامل سلول درباره

  .٤٨درباره انتخاب طبيعي: همان، ص 

  اند: ها به ترتيب زير تقسيم شده بخش ١٨٧٨- ١٨٧٧بندي ويرايش نيويورگ  . در صفحه٢١

  خرد  :٤٥-٣ص   بخش اول:
  حكومت  :٣٧٩- ٤٩ص   بخش دوم:
  خانواده  :٥٢١-٣٨٣ص   بخش سوم:

  مالكيت  :٥٥٤- ٥٢٥ص  بخش چهارم:
  

را ببينيد) ممكن است  ١٥نوشته به آن اشاره كرده بود (يادداشت  ويرايش لندن كه ماركس در فهرست مطالب دست
شود اين  مطالب ما مربوط مي ها به شجا كه نسبت بخ اما تا آن ايم متفاوتي داشته باشد. ما اين مسئله را نيازموده بنديِ صفحه

يد ؤتر م ها توسط ماركس لزوما انتقادي از منطق مورگان نيست بلكه بيش ترتيب بخش تفاوت حائز اهميت نيست. بازچينيِ
  نوشته به ترتيب زير است: بندي ماركس در دست ماركس است. ترتيب و صفحه ها و اولويت خود عالقه

١  ١ص   بخش اول،
٢

٣    

١  ٤ص   سوم،بخش 
٤

١٦    

١  ٢٠ص   بخش چهارم،
٢

  تقريباً<= }  ٨

٣  ٢٩ص   بخش دوم،
٤

٦٩    

    ٩٨    
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. جداول ١٤٨-١٤٧هاي  ، نسبت انگلس به ماركس و مورگان، و يادداشت٧در مورد انگلس، باال را ببينيد. مقدمه، بخش 
  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 

ي عبري در آخرين فصل مذكور مورد بحث قرار گرفته است. درحالي كه جدول اصطالحات عربي خويشاوندي  (خانواده
  نامتعارف توضيحي نداده است.) ضميمه شده است. مورگان در مورد اين ترتيبِ

  جداول برگرفته از اثر او:

Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family.   .Smithsonian 

Institution, Contributions to Human Knowledge, v. 17, 1871. 

برخالف توضيح مورگان  Studies in Ancient Historyدر كتاب  ]J. F. McLennan[ لنن جان فرگوسن مك«
و اثر او  ٣كند. (نك: مورگان، جامعه باستان، يادداشت ضميمه بخش  خويشاوندي استدالل مي بنديِ تگاه نظام طبقهاز خاس

Systems of Consanguinity،  لنن را در يادداشت مذكور داده است. ) مورگان پاسخ مك٤٨٦-٤٧٩همان، ص  

  در زير. ٨٣ي ماركس نك: يادداشت  نامه دگيهاي ماركس از الباك و جايگاه آن در زن در رابطه با اختصار گزينش

  

. انگلس، همان، مقدمه به ويرايش چهارم. ماركس بر اهميت تئوري جنسيت تاكيد كرد نه تقدم مادرساالري بر ٢٢
 پدرساالري.

  .١١٦، ٩٢-٩١. همچنين نك: انگلس، همان، ص ٢٣

24. .J. J. Bachofen, Briefe (Gesammelte Werke, v. X), 1967. 

، خانواده منشا: ي باخوفن و مورگان نيز اشاره كرد. در مورد ارزيابي انگلس از باخوفن نك بايد به ارتباط و حمايت دوجانبه
  مقدمه چاپ چهارم.

  ]J. Lipsius[هاي جاستوس ليپسيوس  . عمدتا برگرفته از يادداشت٢٥

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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هاي  نويسي بدون حاشيه ١٥٨١را در سال » تاسيتوس«شده هستند. ليپسيوس يك ويرايش از  هاي بعدي شناخته ويرايش
 ,Beatus Rhenanus, i.aهايي از ليپسيوس،  نويسي امل حاشيههاي تاسيتوس ش مرتبط منتشر كرد. بعدها ويرايش

  نك:

J. P. Gronovius ed., Amsterdam, 1672. 

خورند كه عمدتا برگرفته از ارجاعات مورگان هستند.  چشم مي به التين و يوناني در اين متن بهنقل قول  ٧٥در كل حدود 
  i. XII, v. 274 ,(Morgan, op. cit., p. 552)هم ارجاع داد. » ايلياد«مورگان به 

 .iاشاره داشت. ( تالنتي وزن  ي تبادل طال به وسيله توانست متني را بيابد كه به مسئله ) نمي٢٦ها، ص  ماركس (گزيده

XIX, 247ژلف«ي  ) به گفته «]S. A. Zhebelev[  درArkhiv،  ٥١، ص ٩همان، جلد .χρυσοϋ δέ 

Οδυσεύς δέκα πάντα τάλαντα. »...اديسه مجموعا ده تالنت طال 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). 

اند، ارجاعات به اين متون در اثر مورگان  هاي ماركس از مورگان نقل شده در پايان گزيده Caesar (Gallic War)و  
  شود. يافت نمي

هاي  ي ماركس شده است. ماركس (گزيده نوشته ها در رابطه با ادبيات دست مباحث يادگيري سنتي منجر به برخي آشفتگي
اشاره  Roman Antiquitiesارجاع داده اما به عنوان اثر مورد بحث » نوسيوس هاليكارناسيديو«) به ٧٣مورگان، ص 

) عنوان را به ارجاع افزوده است بدون ١٤٢، ص ٩، همان، جلد Arkhivهاي مورگان ( ي روسي گزيده نكرده است. نسخه
جا عنوان اثر به  توسط ماركس. در ايني روسي به اثر افزوده شده است و نه  كه مشخص كند اين عنوان فقط در نسخه اين

  ذكر شده است.  Roman Archaeologyشكل 

E. Lucas, Die Rezeption Lewis H. Morgans durch Marx und Engels, Saeculum, v. 
15, 1964. 

رتكاب اين تري او را براي ا گونه فرض شده است كه اشتباه از جانب ماركس بوده است و بدون بازبيني بيش اين ١٥٦در ص 
» شناسي رومي باستان«در مورد اخير ماركس مرتكب يك اشتباه شد: عنوان اثر ديونيزوس « اشتباه مالمت كرده است.

  »است.» دوران روم باستان«نيست، بلكه 

  ديونوسيوس را با نام ذكر كرده است و ماركس نيز همين كار را انجام داده است) ٢٥١(مورگان، جامعه باستان، همان، ص  

، ٥٥٦- ٥٥٣شود: مورگان نوشته است (همان ص  مطرح مي» لوكاس«در همين صفحه از مقاله موضوع مرتبطي توسط 
تواند تحت مالكيت افراد گوناگون قرار  وقتي زمين كشاورزي نشان داد كه تمام سطح زمين مي) «٥٤٤ص  ١٨٨٧ويرايش 
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مالكيت براي نوع بشر  ي نردبان ترقي تازهد بود، خواهانباشت  طبيعيِ محوربگيرد و مشخص شد كه سرپرست خانواده 
رفت تا  بشر كامل شده بود. با كمي انديشه تاثير قدرتمندي كه مالكيت مي بربريت متأخر شد. اين اتفاق قبل از پايان  افتتاح

الكيت شد توسط م بيني مي ساز جديدي كه پيش از آن پس بر ذهن انسان داشته باشد و برخاستن وسيع عوامل شخصيت
  »بر هر كسي واضح و مبرهن بود. ،توليد شوند

  هاي خود بر اين متن نوشته است از قرار زير است: يادداشتي كه ماركس در گزيده

ص شد كه و مشخ رديافراد گوناگون قرار بگ تيتحت مالك تواند يم نينشان داد كه تمام سطح زم يكشاورز نيزم يوقت«
اتفاق قبل از  نينوع بشر افتتاح شد. ا يبرا تيمالكي  تازه ينردبان ترق  انباشت خواهد بود، يعيطب سرپرست خانواده محور

تا از آن پس بر ذهن انسان  رفت يم تيكه مالك يقدرتمند ريتاث شهياند يكامل شده بود. با كم ربش يبدو ي دوره انيپا
  )٢٦، ص ها (ماركس، گزيده...» ساز تيعوامل شخص عيداشته باشد و برخاستن وس

  شكل زير در آورده است: اين متن را به ،ي روسي نسخه

قرار بگيرد و سرپرست  تواند هدف مالكيت افراد متفاوت كه تعقيب كشاورزي نشان داد كه تمام سطح زمين مي وقتي«
 و مقدس شد. ي ابزار مالكيت خصوصي وارد مسيري جديد وسيله مركز طبيعي انباشت ثروت تبديل شد، نوع بشر به خانواده به

 (helo- vechestvo vstupilo na novyi, osviashchennyi chastnoi sobstvennost’iu put).  

) تاثير  (’chastnaia sobstvennostتمام شده بود. مالكيت خصوصي  ي پاياني بربريت  له تا قبل از دورهاين مسئ
  )٥٢، ص ٩همان، جلد  Arkhiv...) (ذهن بشر گذاشت و عوامل شخصيتي جديدي را آشكار كرد قدرتمندي بر

» مالكيت خصوصي«را به شكل » مالكيت«ي ماركس را در سه نقطه تغيير داده است. اين متن دوبار  گزيده ،ي روسي نسخه
ورگان و نه ماركس نه مرا » مقدس«ي  كلمهرا نيز به متن افزوده است.   osviashchennyiي  قرار داده است و كلمه

خاطر خواندن انگلس و خواندن  ، توسط ويراستار روسي احتماال بهبه مالكيت» خصوصي«د. افزودن صفت رده بودنكار ب به
. كه تغييري از ١٠، همان، ص Arkhivماركس از طريق كتاب انگلس بود كه عنوانش را در ذهن داشتند. (همچنين نك: 

براي اين امر وجود دارد، اگرچه نبايد اين صورت گرفته است.) بنابراين توضيحي  ٥نوشته ماركس ص همين جنس در دست
  آزادانه متن ماركس دانست. كاريِ را توجيهي براي دست

اي بود موجب عواقب  تغييري كه توسط ويراستاران روسي در متن ايجاد شده است، از آن جهت كه فاقد هرگونه اشاره
ماركس)  اين، موضوع (مورگان) عينا (توسط فراتر از«، در اين رابطه نوشته است ١٥٦تري شد. لوكاس، همان، ص  بيش

در برخي . خود گرفته است ] بهsubjectiv verfärbt[  و رنگ شخصيطور خالصه ذكر شده  اضافه نشده است. بلكه به
  .»اند ها يا گفتاوردها با طنز نقل شده يا مورد اشاره قرار گرفته يادداشت
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اين ». قدس شدي ابزار مالكيت خصوصي وارد مسيري جديد و م وسيله بهنوع بشر : «يادداشت لوكاس به اين متن اشاره دارد
و  زدن بر آن، آورده شده است يا رنگ شخصي ماركساز سوي آميز متن  طنزاي از تغيير  عنوان نمونه جمله توسط لوكاس به

  شود. ي ماركس يافت نمي بر اساس موضوع. چنين چيزي در نوشته است چنين تغييري هم

برگردانده شده است. متن  [مقدس] »geheiligt«در زبان روسي توسط لوكاس به » osviashchennyi«ي  كلمه
كه گزينش كلمات توسط ماركس  كند، بدون اشاره به اين از انگلس سرنخي براي اين انتخاب كلمه فراهم مي خانواده منشا

  ):١٠٥، ص ٢١، جلد MEWنويسد (  اند. انگلس مي انجام نشده

سازي كرد... و  شد مقدس كم گرفته مي كاري كه... نه تنها مالكيت خصوصي را كه پيش از اين تا آن اندازه دست... سازو«(
  )»آن را به رستگاري و تقديس تعبير كرد...

  )٩٧، ترجمه انگليسي، همان، ص خانواده منشا(نك: انگلس، 

ي را جايگزين سبك ناسب زبان روسو نحوي م ه كه برگرداني است كه ساختارِ صرفي روسي نه يك ترجم نسخه
  كند. ي ماركس مي برداري متراكم و چندزبانه يادداشت

» يتبربرترين نمونه از وضعيت برتر  بزرگ«. از قبائل التين در دوره رمولوسي به ١٧، ص ١٩٠٧. مورگان، جامعه باستان، ٢٦
  ياد كرد.

هاي (جنوب غربي) آسيا  حل دجله، فرات و ديگر رودخانه. يادكرد مورگان از اين نكته كه سوا٥٤٤. مورگان، همان، ص ٢٧
اند يكي از مباني پيشنهاد گوردون چايلد مبني بر اين بود كه اگر نه قالب، الاقل مفهوم طرح  ي طبيعي قبائل شباني بوده خانه

  )١٤٨مورگان تغيير كرده است. (يادداشت 

فراز  جا ديومدس مثل سيلي زمستاني در طول ساحل كه از ن. در اي٩٠، ايلياد، كتاب پنجم، ٥٥٢. مورگان، همان، ص ٢٨
ير در رابطه با تكنولوژي كنترل ساي برخي تف محتواي اين بخش اجازه كند. ها حمله مي گذرد به تروجان ها و سدها مي نرده

ي داري چه به شكل جمع دهد اما چيزي در مورد اشكال زمين هومر را مي دورانِ سيل و احتماال ساخت شراب و... را در يونانِ
  دهد. دست نمي و چه خصوصي به

  :٩١- ٩٠، ٥ايلياد 

out’ àpa ëpxea ïayei àXàcov epi0Y)Xécov. 

èXôovx’ è£a7tiv7)ç, ot’ e7ußpicry] Sioç 6[a.ßpo^. 

زئوس شروع به كوبيدن كردند  و وقتي قطرات بارانِشده بوران زمستاني را دور نگاه نداشتند  كشي هاي حفاظ پشته«
  )Loebو... (ويرايش ». اش را نداشتند هاي بارور تاب هجوم ناگهاني ديوارهاي تاكستان

Ëpxoç نرده، حفاظ.  
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epxea layzi دورداشتن بوران.  

ocXco .باغ، تاكستان، باغ مركبات، زمين آماده  

كه » تقريبا كنترل كامل...«... ، به نقل از مورگان آورده شده است: ١٩. انگلس، همان، ص ١٩. مورگان، همان، ص ٢٩
رگان را به ي انگليسي انگلس متن مو ي مورگان است. ترجمه ي ماركس در رابطه با نارسايي جمله ي گفته دهنده بازتاب

و  H. Duncker، ١٩٣١هاي آلماني  داشته است. ويرايش دهد نگه مطلب الحاقي ماركس ارجاع مي همراه يادداشتي كه به
١٩٦٢ ،MEW  داشته است. متن انگلس را بدون تغيير نگه ٣٠ص  ٢١جلد  

  .٤٧١. مورگان، همان، ص ٣٠

  .٥٤٠. همان ص ٣١

 . كووالوسكي،٥٠. انگلس، همان، ص ٣٢

 Tableau des Origines et de r Evolution de la Famille et de la Propriété, 1890. 

  .٤٧٨. مورگان، همان، ص ٣٣

  .٤٨٠- ٤٧٩. همان ص ٣٤

  .٤٨٠. همان، ص ٣٥

  .١٦٢. انگلس، همان، ص ٣٦

  .٥١. همان، ص ٣٧

اين جمله در نسخه روسي ». هر خانواده كوچك مينياتوري از يك گروه است«. ماركس نوشت: ٤٢. مورگان، همان، ص ٣٨
  به اين شكل برگردانده شده است: 

 ...“kazhdaia men’shaia sem’ia dolzhna byla predstavliat’ soboi v miniature vsiu 
gruppu.” 

) اين معنا را به ١٦، ص ٩، همان، جلد Arkhiv». (هر خانواده كوچك مينياتوري از تمام گروه است«اللفظي:  ترجمه تحت
  از آن برداشت كرده است. چه ماركس دهد كه احتماال نه هدف مورگان بوده و نه آن تر تعميم مي گروه بزرگ

  .٢٢٢. مورگان، همان، ص ٣٩
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  .١٩٤٢، W. D. Rossي  ، ترجمه.a 1253، ٢، ١. ارسطو، سياست، كتاب ٤٠
» شهر- دولت«غير از اين با عنوان  هاي ديگر به ترجمه شده است. در زمينه State» دولت«پوليس توسط راس با عنوان 

  برگردانده شده است.

، مقدمه، ص Critique of 1859(ترجمه انگليسي،  ٦، ص Grundrisseاقتصاد سياسي  . ماركس، مباني نقد٤١
٢٦٨(  

  )٣٥٨، ٢٠٠. (ترجمه انگليسي، ص ١٤٢. همچنين نك: ص ٢٩١-٢٩٠، ص ١. ماركس، كاپيتال، همان، جلد ٤٢

شهر تقدم دارند؛ همان،  لحاظ زماني بر ته و گريخته. خانواده و روستا بهشكل جس به ٣تا  ١ . ارسطو، همان، كتاب اول،٤٣
١٢٥٢bعنوان يك كليت بر اجزا متقدم است؛ همان، ص  يابد و فرد به كه شهر تاسيس شد بر خانواده تقدم مي ، وقتي
١٢٥٣aعنوان  اند. شهر به . بنابراين شرايط زماني و منطقي ارتباط ميان خانواده، جامعه و دولت توسط ارسطو متمايز شده

 هاست و طبيعت اند، دولت نيز طبيعي است. چراكه غايت آن امعه طبيعيجنابراين اگر اشكال ابتدايي و ب«هدف نهايي جامعه: 
  .١٢٥٢bهمان، » ناميم. غايت آن است. چرا كه هر چيزي وقتي كامال تكامل بيابد، آن را طبيعت آن چيز مي ،هر چيز

  .٤. نك: يادداشت ٤٤

45. Ökonomisch-Philosophische Manuskripte, MEGA. 

  .٨٩-٨٨، ص ٣جلد اول، بخش 

٤٦ .MEW ٢١-٢٠، ص ٣، جلد.  

47. L. Krader, Critique dialectique de la nature de la nature humaine. L'Homme et 
la Société, no. 10, 1968, pp. 21-38. 

  اند. جا ذكر شده تر در اين ارجاعات بيش

  .٢٦٥. مورگان، همان، ص ٤٨

  .٢٧٦. همان، ص ٤٩

  .٦. همان، مقدمه و ص ٥٠

  ).٤٢٦(انگ. ص  ٣٥٤، همان، ص ١. كاپيتال، جلد ٥١

Roman Rosdolsky :در كتاب   

 Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen ‘Kapital', 2nd ed., 1969, v. 1, p. 147, 
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تر از تمام ديگر انواع  عنوان يك كاال باارزش رفته به هم شده روي ي مورگان نوشته است: حيوانات اهلي با توجه به انديشه
ها فاكتور  ). ماركس به اين٥٥٣؛ مورگان همان، ص ٢٦هاي مورگان، ص  ي كاال بودند. (نك: ماركس، گزيده اوليه
كند كه زمين به معناي باستاني خود  پيشنهاد مي ١٦٨ها، همان، ص  ، سخنرانيمينداري را نيز اضافه كرد.  داري و برده زمين

داد.  كارگرفته شده است به آن ارزش مي به») احشام«او  شناسيِ صاحب ارزشي نبود بلكه زميني كه توسط سرمايه (در واژه
دست  سرمايه عموما توسط غارت به». بودهاي نظم اوليه  زمين، مالكيت ابزار كشت و زرع يكي از قدرت جز مالكيت خود به«

). ماركس به توضيح گردآوري سرمايه از طريق چپاول ١٧١هاي مين، ص  يده). (نك: ماركس، گز١٦٩آمد. (همان، ص  مي
گرانه معترض  عنوان عملي چپاول شدن بر زمين به تر به توضيح كووالوسكي براي ساكن توسط مين اعتراضي نكرد، او بيش

اي بيگانه  ي اصلي، منطقه هشدن از بدند كه گروهي از خويشاوندان در جداكر ) كووالوسكي تصور مي١٦بود. (نك: يادداشت 
عنوان محل جديد سكونت فتح كرده است. اين مطلب ندرتا صحيح است. به نقل از مين، ماركس با اين گفته موافق  را به
  بود.

  .٢٨٢، ٢٥٩، ٢٥٦، ١٢٦. مورگان، همان، ص ٥٢

  .٣١٦. همانجا، ص ٥٣

  .٣٩٦. همانجا، ص ٥٤

طور كامل وارد تيره شود، چون زن و شوهر به  تواند به خانواده نمي: «٤٧٧. نك: مورگان، همانجا، ص ٣٦٣. همانجا، ص ٥٥
  »دو قبيله تعلق دارند.

  .٣٩٠الذكر، ص  . ماركس، گروندريسه، فوق٥٦

  

  :ي فارسي مآخذ ترجمه

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. 

 

  

چهار پژوهشگر قلمرو  يِشناخت ماركس از متون قوم يها يبردار دهيگز :ي نخست بر پاره »نقد«ويراستار  حيتوض
. الورنس كرادر، با اند يگانيدر هلند با »ياجتماع خيتار يالملل نيب يتويانست«اند كه در  در چهار دفتر فراهم آمده يشناس انسان
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بار در  نياست كه نخست كرده فيتال يها، اثر آن ي نگارانه مختصر واژه اريبس شيرايدفترها و و نيا يسيو بازنو يبردار نسخه
 يدفترها«و از آن پس به  افتيانتشار » ماركس يشناخت قوم يها ادداشتيدفتر«عنوان  و  با يسي، به زبان انگل1972سال 

شهره شد.  (The Ethnological Notebooks / Die ethnologischen Exzerpthefte)«»يشناخت قوم
اثر  نيبا كارل كُرش شكل گرفته بوده است. كرادر به ا يشياند در گفتگو و هم ،ياثر نيچن نياو، فكر تدو ي به گفته

 80-90 ي مقدمه ني. استياش، كمتر از خود كتاب ن نوشته است كه آوازه يطوالن يا(Introduction) »مقدمه«
 ؛يبطور كل شان، تيو اهم گاهيو جا »دفترها« ي درباره يمقدمات يحاتيدر اساس هشت قسمت دارد: نخست توض يا صفحه

 يها با عنوان گريو پس از آن، سه قسمت د پردازند؛ يچهار دفتر م يابيبه ارز بيترت به كيسپس چهار قسمت، كه هر 
 ي رابطه  ي درباره«و  »ييو فردگرا يگر ياشتراك ،يجمع ينظام زندگ«، »آثار نيا يخيتار گاهيجا رامونيپ يكل يمالحظات«
  »با ماركس و مورگان گلسان

 Carl) «انتشارات كارل هانزر« ياز سو 1973در سال  يكيوجود دارد.  يبه زبان آلمان» ترجمه«كتاب كرادر دو  از
Hanser Verlag) نيكه شامل ا ،»ترير نگيهن« ي ، ترجمه»نزد ماركس يشناس و انسان يشناس قوم«عنوان  ريز 

است، اما فاقد خود دفترهاست؛ به  يخيتار سمياليماتر ي هوزاو  در ح گريد يها ينقدها و واكاو زيمهم كرادر، و ن ي»مقدمه«
    »چاپ زوركامپ« ياز سو 1976در سال  يا ترجمه ،يگريافزوده است. و د زين يكوتاه» درآمد«ترجمه، كرادر  نيا

(edition suhrkamp) مقدمه و  نيكه شامل دفترها، اما فاقد ا ،»يشناخت قوم يها يبردار دهيگز يدفترها«عنوان  ريز
  .نوشته است يا جداگانه ي نسخه، كرادر مقدمه نياوست. به ا گرِيمقاالت د

  

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


