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  پيشگفتار چاپ دوم
  

ميالدی برابر اواخر  ۶٠اواخر دهه در برای نخستين بار که به قلم رفيق احمد قاسمی به نگارش در آمده است اين نشريه 
  .دهه چهل شمسی منتشر شد

های تروتسکيستی و ضد مارکسيستی که به و يا گروه" جبهه ملی ايران"انتشار اين نشريه از آن جهت اهميت داشت که 
مائوتسه دون های رفيق ای چين برخاسته بودند آن جسارت را نداشتند آشکارا به مبارزه با تئوریدشمنی با جمهوری توده

  . در پيرامون راه انقالب در ممالک نيمه مستعمره و نيمه فئودال را بپردازند
مشکل نمايندگان بورژوازی ملی در ايران در آن بود که تا به آن روز مبارزه با حزب توده ايران را که قبل از سقوط به 

آنهم در زمانی  "ائن و نوکر امپرياليسم روسخ"منجالب رويزيونيسم حزب ترازنوين طبقه کارگر ايران بود به عنوان 
کردند و با اين شيوه معرفی میکه اين کشور تحت رهبری استالين کبير، کشوری ماهيتا سوسياليستی و انقالبی بود، 

  . تالش داشتند که ايدئولوژی خويش را بر نسل جوان تحميل نمايند تبليغات ضدکمونيستی
هبری حزب کار آلبانی و حزب کمونيست چين در مبارزه با رويزيونيسم جدال وقتی در جنبش کمونيستی جهانی به ر

های جهان از سردرگمی رهائی يافته و به راه ها افشاء شده و بسياری کمونيستسختی در گرفت که رويزيونيست
شت و انديشمندان بودن برد سياسی ندا" امپرياليسم روس"و نوکر " خيانت"مارکسيسم لنينيسم گام گذاردند، ديگر اتهام 

-لنينيست - ضدکمونيست بورژوازی ملی ايران بايد پرچم ديگری در مبارزه ايدئولوژيک و اين بار برضد مارکسيست 
  .افراشتندهای ايران برمی

  .گرديدهای مارکس بود، پرچم اين مبارزه که استناد به يکی از نوشته" شيوه توليد آسيائی"تئوری 
اين اشاره مارکس توسل  ای نکرده بودند تا بهملی ايران خودشان در آثار مارکس مطالعه البته انديشمندان بورژوازی

مارکسيسم نمودن اعتبار که بيشتر در فکر بی کردندمیشناسانی استخراج آنها اين نقل قول را از آثار مارکس. جويند
  .بودند تا در تصميم به اشاعه اين تئوری انقالبی

بلکه بر اساس استنادات  ،ای بود که نه نتيجه کاوش کارل مارکس بر اساس مطالعه شخصیريهنظ" شيوه توليد آسيائی"
  .اندجانبه و عميق نبودههمه هابررسیبيان شده بود که تجربه نشان داد که اين  ان ديگرکاوشگر

ستی در ممالک های گوناگونی بر اساس تجارب جنبش کمونيدر بعد از انقالب سوسياليستی اکتبر در شوروی نشست
به  ايدر آس دنديرس جهينت نيبرگزار شد که به ا یائيممالک آس ريدر سا یشوروهای دولت قفقاز و آسيای ميانه و پژوهش

و بعدها ُکره و  یاتوده نيانقالب چ ه،يانقالب روس یجنبه مسلط را داشته و حت یفئودال ديتول وهيطور عمده همان ش
  .  اندروبرو شده تيبا موفق ليتحل نيس ابر اسا زين... الئوس و تنام،يو
 وهياز ش" و دولت یخصوص تيمنشاء، خانواده، مالک"انگلس در کتاب فريدريش  ايو " دولت و انقالب"در کتاب  نيلن

بودن جامعه  یاز فئودال زين "هيروس در یدارهيسرما توسعه"در کتاب خود  نيلن یو حت رانندیسخن نم یائيآس ديتول
  . کندیم حرکت هيروس

كه در اواسط  يیها آن صحبت کرده، و از ضربه هایفراز و نشيبو  ،یروس سمياز اوقات از فئودال یاريدر بس ن،يلن
را  یدار هيو سرما سميفئودال ،یدار بارها برده یحت" دولت و انقالب"در کتاب  نيلن. كند یم اديقرن نوزدهم به آن خورد 

  .است دهينام سميالياز سوس شيسه نظام متخاصم پ
های علمی و به دور از دگماتيسم و گيری بر اساس پژوهشو تصميمدر زمان رفيق استالين بر اساس دموکراسی حزبی 

  .ديگرد ليتشك گراد نيدر لن ١٩٣١در سال  یكنفرانسهای عملی گيریهای روشنفکرانه برای تصميمپايان دادن به بحث
 ديتول ی وهيبود كه ش نيكنفرانس ا جهينت. را رد كرد) Madyar( اريو ماد نيوارگا، بوخار ازانوف،ير ديعقا كنفرانس،

 انيرا ب ايآس یژگيماركس و ،يیايآس ديتول ی وهيبا ش«: كنفرانس اعالم كرد. استيدر آس سميفئودال یژگيهمان و يیايآس
  .»كرده است

  .بودند) Dubrovsky( یو دوبرفسك) yolk( ولكي، )Godes(گودز  ه،ينظر نيا بانانيپشت
بر اساس تجارب انقالبات جاری در آسيا نوع برخورد به شيوه توليد آسيائی نه به عنوان شيوه به بعد از آن تاريخ 

اصالحات . ای از شيوه توليد فئوداليسم مورد بحث و بررسی قرار گرفتچهارمی در توليد بلکه به عنوان شکل ويژه
  .فقدان فئوداليسم در ايران بودتئوری د نواستعماری ارضی در ايران بهترين سند در ر

همانطور که گفته شد، بورژوازی ملی ايران بحثی را که به سرانجام رسيده بود مجددا برای ايجاد سردرگمی در جنبش 
را " استبداد آسيائی"لنينيستی ايران و حمله به رفيق استالين که گويا جلوی اظهار عقيده را گرفته است و  -مارکسيستی 

 -اين يورش بورژوازی ملی ايران موجب شد تا سازمان مارکسيستی . مجددا طرح کرد وسيه به وجود آورده استدر ر
  .لنينيستی توفان به انتشار سندی که در اختيار داريد دست بزند
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  لنينيستی توفان    -  سازمان مارکسيستی
  
  

  در پيرامون

  "شيوۀ توليد آسيائی"
  

  مقاله ای از نشريات توفان
  

آنچه اکنون بررسی . هائی در ميان رفقا و دوستان ما گرديده استثموجب بح" ائیيشيوۀ توليد آس"مسئلۀ در اين اواخر 
وليد باين نتيجه رسيده اند که شيوۀ ت" شيوۀ توليد آسيائی"اين مسئله را الزم ميگرداند اينست که بعضی ها از وجود 

  .ستان و ايران امروز وجود نداشته و نداردافئودالی هيچگاه در ايران ب
  

  سرچشمۀ بحث در کجاست؟
  

بچاپ رسيده است پس " سرمايه"که در مقدمۀ جلد اول کتاب " درباره انتقاد از علم اقتصاد: "مارکس در اثر داهيانۀ خود 
بطور کلی ميتوان شيوه های : "را بيان ميدارد مينويسدصورت بندی های مختلف جامعه از آنکه تئوری چگونگی تعيين 

توليد آسيائی، باستانی، فئودالی و تازه ترين شيوه های توليد بورژوائی را بمثابۀ دوره های تکامل صورت بندی های 
  ".اقتصادی جامعه در نظر گرفت 
ند که در نظر وی در آسيا هيچگاه توليد سخن گفته باين نتيجه ميرس" توليد شيوۀ آسيائی "بعضی ها از اينکه مارکس از 

  . فئودالی وجود نداشته است
  . ببينيم اين نتيجه گيری تا چه حد از واقعيت بدور است

  
بعد از  اشاره ميکند منظورش همان دورانی است که تاريخ اروپا را تا اوايل قرن پنجم" باستانی"مارکس که بدوران 

در برميگيرد و آن را براساس شيوۀ توليدش دوران بردگی  - مهاجم درروم غربیاستقرار اقوام يعنی تا  –) ۴٧۶(ميالد 
ايران تا نيمۀ قرن هفتم بعداز ميالد " باستانی"مثالً دوران . ولی اين تقسيم بندی برتاريخ ملل آسيا تطبيق نميکند. مينامند

بردگی نيست، بلکه شيوۀ خاصی است  رادربرميگيرد و شيوۀ توليد ش شيوۀ توليد -يعنی تسلط اعراب بر ايران - )۶۵٢(
 دورۀ فئودالی است، اما ايران پس از اسالم نيز اگرچه اصوال خدورۀ تارياز طرف ديگر . که به فئودالی نزديک است

، فئودالی، و تازه ترين شيوه های " باستانی"از اين جهت مارکس عالوه بر شيوۀ توليد . يژگيهای خويش استدارای و
نای نفی شيوۀ توليد فئودالی در کشورهای آسيائی عاين هرگز بم. ميبرد منيز نا" آسيائی"از شيوۀ توليد  ،توليد بورژوائی 

  . نيست
ما ميخواهيم در اينجا بطور عمده بشرح ويژگی های شيوۀ توليد در ايران پس از اسالم، يعنی در دوره ای که تا عصر 

اما . که وجود دوران فئودالی را درايران منکراند استدالل کنيمحاضر کشيده ميشود، بپردازيم و بررد نظريه دوستانی 
  :ۀ باستانی ايران نيز سخنی بگوئيممفيد است اگر قبالً دربارۀ دور

  
  دورۀ باستانی ايران 

شرکت ) ده در کشاورزیمطور عب(در توليد دورۀ باستانی ايران دورۀ بردگی نيست يعنی طبقه ای بنام طبقۀ بردگان که 
نال ها و حتی به خدمات ااسرائی که از ملل مغلوب بدست ميآيند گاهگاه بساختن پل ها و سدها و ک. نداردکند وجود 

ايران د راين دوره،  هجامع. را در توليد تشکيل نميدهندخانگی گماشته ميشوند ولی تعداد آنها بسيار نيست وطبقه ای 
موبدان ) يا جنگاوران(آزادگان : تقسيم ميشود) يا طبقهو(ت بطور کلی و با صرف نظر از تغييرات کوچک، به چهار کاس

هرکاست دارای لباس و آداب و . پيشه وران و کشاورزان و هر کاست در داخل خود سلسله مراتبی دارد) ناروحاني(
از يک کاست به کاست  گذار. ظيم بشمار ميآيدهی عاه باو گنبّ پوشيدن لباس کاست ديگر و تش. استرسوم مخصوص 

  . ر ممکن استديگر غي
ابتکار ) تاريخ افسانه ای کشورما(اين تقسيم بندی طبقاتی بقدری در جامعۀ ايران ريشه دارد که در شاهنامۀ فردوسی 

  . استبرقراری آن به جمشيد نسبت داده شده 



ه تخطی از آن تعصبی بيمانند پاسدار اين تقسيم طبقاتی بودند و هرگونطبقات فرمانروای ايران يعنی آزادگان وموبدان با 
در شاهنامه ، افسانه ای است که بيش از هر واقعۀ تاريخی براهميت تقسيم طبقاتی ايران . را با کيفری شديد پاداش ميدادند

در کنار (در يکی از جنگهای با روم در انطاکيه ) البته عادل(انوشيروان : افسانه چنين است که. باستان داللت دارد
و آنگاه خبر آوردند که " وام بگيرند"ادمان بتکاپو افتادند تا از مردم برای پادشاه زروسيم خ. محتاج پول شد) مديترانه

گرفتن به تحويل  انوشيروان شادشد و خادمان. شاه کندپاره دوزی گنجينه ای در خانه دارد و حاضر است آن را نثار پاد
وز در برابر گنجينه ای که برايگان به پادشاه تقديم ميدارد اما در اين اثناء به پادشاه آگهی دادند که پاره د.گنجينه پرداختند

انوشيروان از اين سخن بهم برآمد و . بپذيرند) مستوفی شدن(، يک آرزو دارد و آن اينست که فرزندش را به دبيری 
انمند است اگر ما از لشگر روم شکست بخوريم کمتر از آن زي: دستور داد که زرو سيم پاره دوز را باو باز دهند و گفت

  ! دبيری برسد دوز به که پسر پاره
زمين بطور عمده . وران و کشاورزان، طبقات ستمکش و استثمار زده را تشکيل ميدادنده در جامعۀ باستانی ايران پيش

  . دردست طبقات آزادگان و موبدان بود که آن را به شيوۀ فئودالی به بهره برداری کشاورزان ميدادند
) از تيرۀ پارسيان(يان بقاتی هخامنشطپس از نيل به حکومت در تقسيمات  يگری از ايرانيان بودنداشکانيان که تيرۀ د

ارد ساختند و از اين جهت پس از آنکه پارسيان دوباره با تشکيل سلسلۀ ساسانی بقدرت رسيدند در امحاء وتغييراتی 
در زمان ما . انيان را از تاريخ ايران بزداينداشکبدعت های اشکانی کوشش بسيار بکار بردند و حتی برآن شدند که نام 

پيش از آنکه تاريخ باستانی ايران از روی سنگ نبشته ها و اسناد رومی و يونانی و ارمنی کشف شود، آنگاه که هنوز 
ر و شاهنامه و امثال آن را ماخذ تاريخ باستانی ايران بشمار ميآوردند از سلسلۀ اشکانی بمثابۀ سلسله ای خوار و بيمقدا

ولی تاريخ مستند نشان داد که دورۀ اشکانی يکی از دوره های قدرت کشورماست و پرده ای که  .دميشبيگانه نام برده 
  .بعدها برروی اين دوره کشيده اند بافتۀ اغراض طبقاتی بوده است، اغراض طبقات فرما نروا

نامه ای که . استهای سنتی بودستقرار مجدد کط به اانيان، مربويکی از مجاهدات بزرگ اردشير بابکان، سر سلسلۀ ساس
هبد مازندران نگاشته و اقدامات اردشير را در اين مورد ستوده يکی از پموبدان، در روزگار اردشير به اس موبد تنسر

نامۀ " اين نامه از پهلوی به عربی و از عربی به فارسی ترجمه شده و تحت عنوان . (اسناد مهم تاريخی آن زمان است
  ). انتشار يافته است" موبد موبدان به اصفهبد طبرستان  تنسر

مزدک برضد اميتازات طبقاتی و . ضربۀ بزرگی که بر تقسيم طبقاتی ايران باستان وارد آمد از دست مزدکيان بود
 ديد قدرت شاهانحه بر سر بسط نفوذ شاهنشاهی و تک)  پدر انوشيروان(قباد . بهواداری مستمندان و گرسنگان برخاست

محلی با طبقۀ آزادگان و موبدان در منازعه بود در صدد برآمد که در اين منازعه بر مزدک وتوده های پشتيبانش تکيه 
ولی انوشيروان فرزند قباد با زور و نيرنگ به کشتار مزدکيان پرداخت و در . کند و اين امر موجب تقويت مزدکيان شد

انی که از جهان بينی طبقات فرمانروای ايران پيروی ميکرده اند چه تاريخ نويس. اين مورد قساوتی بينظير نشان داد
زدکيان بر مچرا؟ زيرا که مزدک و . نبسته اندت های ناروا که بر آنان دشنام ها که به مزدک و مزدکيان نداده و چه تهم

های مختلف همچنان  امآئين مزدک تا دوسه قرن پس از اسالم نير بشکل ها و ن. ضد تقسيم سنتی طبقاتی برخاسته بودند
تاريخ آنها تاريخ . زنده بود و توده های پيرو اين آئين بارها بقيام مردانه بر ضد زورگويان و کهنه پرستان دست زدند

  . مبارزۀ بيرحم طبقاتی است
  

ون اما نظام مذکور از در. انوشيروان دوباره نظام پيشين را که چندی بدست مزدکيان متزلزل شده بود برقرار ساخت
استثمار شديد طبقات زحمتکش، زندگی طفيلی طبقات استثمارگر، لشگرکشی های مداوم داخلی و خارجی، . پوسيده بود

حملۀ اعراب به ايران . در جامعۀ باستانی ايران موجب رکود نيروهای توليد شد و دگرگونی نظام کهن را ايجاب ميکرد 
اعراب به آن آسانی توانستند کشور پهناوری چون ايران را تسخير  اگر. بهانه ای برای درهم ريختن نظام مذکور گرديد

کنند علت را نه فقط در ترس و عجز يزدگرد سوم، در کاهلی و نادانی اين يا آن سردار ايرانی، بلکه در پوسيدگی رژيم 
  . ايران بايد جستجو کرد، رژيمی که مورد پشتيبانی توده های مردم نبود

  
ولی پيش . گيهای دوران پس از اسالم که با دوران فئودالی و سرمايه داری اروپا همزمان است اينک ميپردازيم به ويژه

آنطور که در جامعه های  –ويژه گيهای مذکور را آغاز کنيم نخست بايد معنا و مضمون نظام فئودالی را از آنکه تذکار 
  . دقيقا مورد بررسی قرار دهيم  -اروپا وجود داشته است

  
  .ظام فئودالی در توليدعالئم کلی ن

  عالمتهای نظام فئودالی در توليد چيست؟
  :عال متهای مذکور بطور عمده اينهاست

ولی چنانکه در سطور بعد . البته در دورۀ سرمايه داری نيز مالکيت بزرگ ارضی وجود دارد -مالکيت بزرگ ارضی
  .بشمار آوردخواهيم ديد مالکيت بزرگ ارضی را بايد بويژه از خصوصيات فئوداليته 

به فئودالهای زير دست ) سوزرن(ز آنچنان مالکيتی است که از طرف فئودال بزرگ امالکيت فئودالی در آغاز عبارت 
ارتست از بوی و از طرف اينان به فئودالهای خردتر و باالخره به واسال ها واگذار ميگردد و ما به ازاء آن ع

اين مالکيت  .نه، کمک نظامی به فئودال بزرگتربا قشون محلی ، و غيرهها و هدايای ساليا سرسپردگی، از تقديم پيشکش



اين . از لحاظ حقوقی در حکم تصرف و حق استفاده است، ارثی نيست، مالکيت کامل بشمار نميآيد و مشروط است
گی ولی پس از آنکه پراکند. مالکيت نتيجۀ جريان زدو خوردهای فئودالی و جنگهای طوالنی داخلی و خارجی است

مثال در روسيه مالکيت های . فئودالی به تمرکز فئودالی تبديل ميشود بتدريج مالکيت مذکور نيز رو به تثبيت ميرود
های ثابت و قطعی فئودالی تبديل  به مالکيت) ١٧٢١ -١۶٨٢(فئودالی پس از تکامل تدريجی، در زمان پتر کبير طمشرو

  ). ١٣٨فحۀ منتخبات لنين به فارسی جلد اول قسمت اول ص. (شد
روبروهستيم که در راس آن پادشاه و سپس فئودالهای بزرگ و " یهرم فئودال"باين طريق ما در دوران فئوداليته با 

  . کوچک و واسال ها قرار دارند و سرف ها قاعدۀ آنرا تشکيل ميدهند
  

برده داراند ، جزئی از  ن وابسته بهادر روزگار بردگی، بردگ - وابستگی دهقانان بزمين و شيوۀ استثمار فئودالی
درروزگار فئوداليته وابسته بزمين اند و با آن خريد و فروش ميشوند ) سرف ها(اما دهقانان . شخصيت اجتماعی او هستند

وقتی که ) پيش از رفرم(تزاری  در روسيه. زيرا که بدون آنها زمين نميتواند برای فئودال ، سرچشمۀ فائده ای باشد
: مثال مينوشتند. زمينی را برای فروش اعالم ميداشتند هم مساحت زمين و هم تعداد سرفهای وابسته را ذکر ميکردند

دهقان حق نداشت بدون اجازۀ فئودال صاحب . هکتار زمين که پنج هزار دهقان وابسته به آن اند بفروش ميرسد دپانص
  . ن بگيردمالکيتی بشود و حتی ز

" رفرم"وابستگی دهقانان بزمين در اثر قيام های متعدد آنان در همان روزگار فئوداليته لغو شد و مثال در روسيه در اثر 
مينی که از زدهقان در ازاء قطعه : اما آنچه در تمام دوران فئودالی باقی ماند عبارت بود از اينکه. بپايان رسيد ١٨۶١

ت روزهائی از هفته را با افزارهای خود برروی زمين مالک کارکند و يا سهمی از مالک دريافت ميداشت ميبايس
پرداخت مذکور نير بر حسب دوره های مختلف فئوداليته به جنس يا به پول صورت . محصول خود را باو بپردازد

  .ار دهقان بصورت کاال در نيامده استکدر اين دوره هنوز نيروی . ميگرفت
  

باين معنی که مالک . در دوران فئوداليته، مالکيت ها بزرگ و بهره برداری ها کوچک است -بهره برداری کوچک
زمين پهناور خود را بين دهقانان بقطعات کوچک تقسيم ميکند و بهره برداری بر حسب اين قطعات کوچک و با 

تضاد بين مالکيتهای . گيردافزارهای تکامل نيافته ای که غالبا قسمتی از آنها متعلق به خود دهقانان است صورت مي
  . بزرگ و بهره برداری کوچک يکی از خصوصيات الينفک رژيم فئودالی است

  
هر فئودال در سرزمين خود کليۀ نيازمنديهای خويش را از طريق کشاورزی و پيشه   -سربستگی اقتصادهای فئودالی
بيل (، افزارهای بدوی کشاورزی )فش و غيرهه، کپارچ(گندم، جو، سبزی، ميوه، پوشاک : وری بدوی تامين ميکند مانند

فقط کاالهائی که تحصيل آنها در همه جا ميسر نيست مانند نمک ، ). شمشير، زره، سپر و غيره(افزار جنگ ) و کلنگ
از اين جهت اقتصاد فئودال اقتصادی است سربسته . فلفل، عاج، ابريشم و سنگهای قيمتی از خارج به قلمرو فئودال ميآيد

وجود اوزان مختلف در . و همين وضع اقتصادی است که به عدم تمرکز اقتصادی و سياسی کمک ميکند. لو مستق
کشور، وجود مرزهای گمرکی بين قلمروهای مختلف فئودالی، وجود پولهای مختلف، وجود ارتشهای مختلف، وجود 

ان روزگار فئوداليته تغيير مييابد و ولی اين وضع در هم. ادارات مختلف همه از نتايج سربستگی اقتصاد فئودالی است
گرد آورندۀ "که  -)١۵٨۴ - ١۵٣٣(خوف را در روسيه مبرای نمونه ميتوان سلطنت ايوان . فئوداليسم به تمرکزميگرايد

  .مثال آورد )١۵۴٧-١۴٩۴(در فرانسه  و سلطنت فرانسوای اول را - لقب گرفت" کبير سرزمين روسيه
جداگانه و گاهی حتی به شاهزاده نشين " قلمروهای "هد پادشاهی مسکو، کشور به در قرون وسطی، در ع: لنين مينويسد

با يارهای ( هائی تقسيم شده بود که آثار زندۀ خود مختاری پيشين، خصوصيات اداری، و گاهی ارتشهای ويژۀ خود 
فقط دورۀ جديد تاريخ . حدات مخصوص گمرکی و غيره در آن باقی مانده بودر، س) با هنگهای خود بجنگ ميرفتندمحلی 

، قلمروها و شاهزاده نشين ها در صفت مشخصه اش پيوستگی واقعی کليۀ اين نواحی) تقريبا از قرن هفدهم( روسيه 
مبادلۀ روز افزون بين نواحی، توسعۀ تدريجی گردش کاال و تمرکز کليۀ ... سبب اين پيوستگی هم. واحد کل است

-١۴٠منتخبات به فارسی جلد اول قسمت اول صفحۀ " (ری روسيه بودبازارهای کوچک محلی در يک بازار سرتاس
١۴١ .(  

  
بويژه در آغاز دوران فئوداليته بعلت سربستگی اقتصادهای فئودالی، عدم تمرکز اقتصادی و سياسی،  -مرکزيت دهات

يعنی در کنام فئودالها  در دهفرهنگ فئودالی . کساد بازار تجارت، شهرها رونقی نداشتند ووابسته به مرکز فئودالی بودند
ولی بتدريج فئوداليسم بتمرکز گرائيد، تجارت رو به رونق رفت، شهرها ايجاد شدند وتوسعه يافتند و در . ی داشتوأم

ودالی ها شاهان که پيوسته برسر قدرت با فئپاد. صدد برآمدند که خود را از وابستگی به قلمرو فئودالها برهانند
هرها برای خود تکيه گاهی ديدند، از بورژواهای نوخاسته کمک مالی و نظامی گرفتند و درزدوخورد بودند در وجود ش

  . سپس همين بورژواها بودند که مظهر فئوداليسم يعنی سلطنت استبدادی را بزير گيوتين فرستادند
الئی، که به اقتصاد يکی دورۀ کساد اقتصاد کاالئی، و ديگر دورۀ رونق اقتصاد کا: پس فئوداليته در واقع دو دوره دارد

  . سرمايه داری منتهی ميگردد



برخی از آنها فقط در نخستين دورۀ فئوداليته وجود دارد و برخی از آنها در . اينهاست بطور خالصه عالئم نظام فئودالی
دۀ مذکور عالئم تعيين کنن. تمام قرون وسطی باقی است و جزء الينفک رژيم فئودالی بشمار ميآيد و نقش تعيين کننده دارد

مالکيت بزرگ فئودالی، بهره برداری کوچک با افزاربدوی، استثمار فئودالی يعنی : چنانکه ديديم از اين قرار است
  . استثماری که نيروی کار دهقان در آن بصورت کاال در نيآمده است 

صوصيات توليد اينک اگر کمی از موضوع دورشويم و خصوصيات توليد سرمايه داری را در کشاورزی ذکر کنيم خ
  :تر خواهد شد فئودالی و حد و مرز آن روشن

  
  خصوصيات توليد سرمايه داری 

نداختن افزارهای تکامل يافتۀ االزمۀ توليد سرمايه داری در کشاورزی، استفاده از نيروی کار بصورت کاال و بکار 
توليد سرمايه داری آنچه مالک  در. سرمايه دار ممکن است مالک و يا اجاره دار بزرگ زمين باشد. کشاورزی است

 -ه ميزان سرمايه ای است که برروی زمينکاندازۀ زمين نيست، بل - د فئودالیبرخالف تولي -بزرگی بهره برداری است
  . بکار ميافتد -کشاورزی خواه بصورت افزارهای توليد و خواه بصورت دستمزد مزدوران

 ٢٢جلد " (ترديد مسلم ترين شاخص تکامل سرمايه داری است  ميزان استفاده از کار مزدوری، بدون: "لنين ميگويد
  ). ٣۴صفحۀ 

ر رشد کشاورزی در دوران فئودالی با بسط کشاورزی انجام ميگيرد اين امر در دوران سرمايه داری گلنين ميآموزد که ا
ايه داری در شد سرمراين نتيجه گيری برای درک جريان . "عملی ميشود) انتانسيفيکاسيون(با تعميق کشاورزی 

زيرا که انتانسيفيکاسيون کشاورزی و در . کشاورزی ، بطور کلی، دارای ماهوی ترين و اساسی ترين اهميت است
تصادفی نيست، محلی نيست، ) مترجم -منظور فرم های آمريکا است(ارتباط با آن، کاهش اندازۀ متوسط زمين در فرم ها 

  ).٣۵همانجا صفحۀ ". (ای متمدن استاپيزوديک نيست ، بلکه پديدۀ عام کليۀ کشوره
مثال آمريکا بطور روشن بما ميگوئيد که چقدر دوراز تامل و احتياط است اگر التيفوند يا ها را با کشاورزی بزرگ "

روابط بردگی، فئودالی و  –يا ها غالبا بقايای روابط قبل از سرمايه داری سرمايه داری يکسان بشماريم زيرا که التيفوند
  ). ٣٨همانجا صفحۀ " (کال هستندپاتريار

مخارج کار مزدوری، (مساحت دارد از بعضی لحاظ ) مترجم. هکتارنيم  =رهرآک(آکر ١٠تا  ٣ائی که از حتی فرم ه"
  ). ۴١هما نجا صفحۀ " (اند" بزرگتر"آکر مساحت دارند  ٣٠تا  ١٠از فرم هائی که از ) ارزش افزارها و ماشين ها

، در عين حال که از لحاظ اندازۀ زمين  کوچکمايه داری همانا در اين است که اقتصاد کشاورزی سر خط عمدۀ رشد" 
حاظ اندازۀ توليد ، از لحاظ تکامل دامداری، از لحاظ اندازۀ کود، از لحاظ رشد استفاده از لباقی ميماند ، از  کوچک

  ). ۵٧همانجا صفحۀ ( "به اقتصاد بزرگ تبديل ميشودماشين و غيره 
يد فئودالی است نه مالکيت بزرگ ارضی، بمعنای وسعت سرزمين کشاورزی، خصوصيت تول: يکنيمپس تکرار م
صوصيت توليد سرمايه داری عبارت است از تمرکز سرمايه در زمين بصورت دستمزد کارگران خ. سرمايه داری

ن فئودالی، از خود کارگر کشاورز، برخالف دهقا. مزدور، بهای افزارها و ماشين ها و ساير وسائل رشد کشاورزی
است که آن را در هرکجا و بهر " آزاد"صاحب هيچ افزار توليدی نيست، نيروی کار خود را به سرمايه دار ميفروشد و 

  . سرمايه دار که مايل باشد بفروشد، وابسته بزمين نيست
با شيوۀ توليد فئودالی، تصور ميرود با اين توضيحی که در بارۀ شيوۀ توليد سرمايه داری داده شد و با مقايسۀ آن 

  . چگونگی شيوۀّ اخير روشنتر شده باشد
حاال ميتوانيم برگرديم به بحث در بارۀ فئوداليسم تا در پرتو خصوصياتی که از شيوۀ توليد فئودالی بطور کلی بيان داشتيم 

  . است به بينيم که در ايران بعد از اسالم کدام شيوۀ توليد برقرار بوده و چه ويژه گيهائی داشته
  

  ويژه گيهای شيوۀ توليد در ايران پس از اسالم
اين کشورها به . ايران از کشورهائی بود که اعراب آنها را مفتوح العنوه ميناميدند يعنی کشوری که بزور فتح شده است
رابطۀ سرداران  .خالفت اسالمی تعلق داشت و خليفه آنها را به سرداران خود به اقطاع ميداد که بعدها تيول نيز ناميده شد

های اقطاع در واقع نوعی از مالکيت مشروط و غير ارثی بود شبيه آنچه در نخستين دوران فئوداليته در  مذکور با زمين
يت خراسان را از خلفا برای نمونه ميتوان طاهريان را مثال آورد که در نيمه اول قرن دوم هجری وال. اروپا وجود داشت

از . ج که سلسله های ايرانی بوجود آمد و نسبتاً ثبات يافت مالکيت بزرگ نيز به ثبات گرائيدولی بتدري. به اقطاع گرفتند
الکيت بزرگ تثبيت ميشود و آيد م اين ببعد در تاريخ کشور ما هر وقت که رژيم سياسی ثابت و نسبتا متمادی بوجود می

خارجی صورت ميگيرد و يا لشگر کشی های  منتقل ميگردد و هر وقت که مهاجمۀ اقوامهای فئودالی به ارث ل بين نس
اما هر تغييری . داخلی ادامه دارد مالکيت بزرگ وابسته به شمشير است و از گردنکشی به گردنکش ديگر انتقال مييابد

  . آيد مالکيت بزرگ بجای خود باقی است که در سلسله مالکان بزرگ بوجود می
يران مالکيت بزرگ ارضی که يکی از عالئم شيوۀ توليد فئودالی است در تمام طول تاريخ بعد از اسالم تا امروز در ا

  . همچنان برقرار بوده است 
روزی که دختر فضل بن سهل وزير ايرانی خليفۀ عباسی : يک مثال برای نشان دادن وسعت اين نوع مالکيت کافی است

گوی هائی کوچک از عنبر برسر او  را بشوهر ميدادند بجای سکه های زرو سيم که عموما برسر عروس نثار ميکنند



وئی را برميگرفت گر قطعه کاغذی نوشته بود و هر کس نثار کردند که دردرون هريک از آنها نام دهی از دهات وزير ب
  . بموجب آن کاغذ مالک آن ده بشمار ميآمد

  . ده اند قياس کرداز اينجا ميتوان وسعت مالکيت ارضی وزير و امثال او را که در طی تاريخ ايران فراوان بو
   

مزارعه که در احکام فقه . کشاورزی در مالکيت های بزرگ بصورت بهره برداری های کوچک صورت ميگرفت
بقوت خود باقی است و مظهری از  ۵١٨اسالمی تائيد شده و هنوز هم در فصل پنجم قانون مدنی کشور ما در مادۀ 

دهقان در برابر زمينی که از مالک ميگرفت منال . ن حکمروا بوداستثمار فئودالی بشمار ميآيد برروابط مالک و دهقا
اگر بذر و گاورا از مالک گرفته . ا که آب ناياب است سهمی هم در برابر آب ميپرداختهدر اغلب جا. مالکانه ميپرداخت

  . ال در نيآمده بوداهنوز نيروی کار دهقان بصورت ک. بود سهمی هم از اين بابت ميپرداخت
ده ميشود شيوۀ توليد کشاورزی در ايران در طول قرنها تا زمان ما دارای خصوصيات عمدۀ شيوۀ فئودالی چنانکه دي

  . ر فئودالیامالکيت بزرگ ، بهره برداری کوچک با افزارهای بدوی، استثم: است
  : هائی نيز بوده است ولی رژيم فئودالی ايران دارای ويژه گی

رتی که در مرحلۀ اول فئوداليسم در اروپا ديده ميشود وجود نداشته و رژيم اقتصاد سر بسته بصودر ايران هيچگاه 
در تمام دوران پس از اسالم اقتصاد کاالئی رواج دارد که نبايد آن را با . فئوداليته با رونق نسبی تجاری همراه بوده است

ميآيد ولی هنوز نيروی کار بصورت فروش بعمل  ددر اقتصاد کاالئی نيز توليد بقص. (اقتصاد سرمايه داری اشتباه کرد
الئی با رژيم فئودالی منافات ندارد هر اقتصاد سرمايه داری اقتصاد کاالئی هم هست اوجود اقتصاد ک. کاال در نيآمده است

اقتصاد کاالئی فقط در شرايط معينی ميتواند به اقتصاد سرمايه داری . اما هر اقتصاد کاالئی اقتصاد سرمايه داری نيست
جدائی اقتصادی نواحی مختلف ايران ، بويژه دردوران های فئوداليتۀ متمرکز، بهيچ وجه باندازۀ کشورهای ). ودبدل ش

در اثر رشد نسبی تجارت و پيشه وری در تمام دوران پس از اسالم شهرهای بزرگی در . اروپائی قرون وسطی نيست
  . دسراسر ايران وجود دارند که مراکز فرهنگ فئودالی بشمار ميآين

  
مارکس در مورد  که چنان - استبدادی بوده است زيرا که  د دولتهای بزرگ متمرکزاگرايش تاريخ ايران پيوسته به ايج

مسئله تامين آب برای مردم کشوری نظير ايران دارای جنبۀ حياتی است و  -ی آسيائی بطور کلی متذکر ميگردد کشورها
ست که کافی ا. تبد نميتوان حل کردسار حکومتی مرکزی و مقتدر و ماين مسئله را در شرايط قرون وسطی جز با استقر

از . توجه شود تا لزوم چنين حکومتی در شرايط قرون وسطی واضح گردد اده های ايرانبه شبکۀ گستردۀ قنات ها و ج
لک در وزرائی چون خواجه نظام الم. اين جهت فئوداليتۀ متمرکز در تاريخ ايران پيوسته جنبۀ مترقی داشته است

روزگار سلجوقيان و امير کبير در روزگار قاجاريه که در تاريخ ايران به بزرگی معروف شده اند از کوشندگان ايجاد 
ا نشان بدهد دستمزد معروف است که نظام الملک برای اينکه تمرکز دولت سلجوقی ر. تمرکز در رژيم فئودالی بوده اند

نمونۀ ديگر از تمرکز فئودالی در تاريخ ايران پس از اسالم را در عهد . درا بر خراج انطاکيه برات کر نملوانان سيحو
يکی کردن اوزان، يکی کردن پول ها ، تثبيت . پادشاهی مغوالن و بويژه اصالحات غازان خان ميتوان مشاهده کرد

در همين دوره . ه استدولتی و غير دولتی، روبراه کردن چاپارخانه ها و غيره و غيره از اقدامات اين دور مالکيت های 
بچاپ رسيد و به گردش گداشته ) بنام چاو(اسکناس  -اگر چه در مدتی نسبتاً کوتاه –بود که برای نخستين بار در ايران 

  .شد و اين نشانۀ رشد اقتصاد کاالئی در آن روزگار بود
  .برهمه معلوم است سخنی نميگوئيم ما ديگر از عهد صفويان که رونق تجاری آن

تمرکز اقتصادی و سياسی ، اين رونق تجارت، اين وجود اقتصاد کاالئی بهيچ وجه منافی شيوۀ توليد فئودالی در  ولی اين
  . در دورۀ دوم فئوداليسم اروپائی نيز وجود داشته است –چنانکه ديديم  –کشاورزی نيست و 

  
آن عبارت است از وجود قشری از بردگان در اينجا بايد به ويژه گی ديگری از دوران فئودالی ايران نير اشاره کنيم و 

اين بردگان عموما از آسيای ميانه و آفريقا آورده ميشدند و به سربازی و خدمت در خانه گماشته ميشدند . در جامعۀ ايران
دوره ای که تعداد بردگان درايران بحداکثر رسيد دورۀ دوم خالفت عباسی بود که اصوال از . ولی نقشی در توليد نداشتند

توضيح آنکه خلفای عباسی که اصوال بياری ايرانيان . طرف برخی از مورخان به دورۀ ترکان معروف شده است
بخالفت رسيده بودند بتدريج از نفوذ روز افزون آنان به وحشت افتادند و بتدريج عناصر ترک را در سپاه خليفه تقويت 

تعداد . ده بعنوان بندگان بخدمت در سپاه خليفه گماشتندهزاران نفر از ترک های آسيای ميانه را باسارت آور. کردند
های بعدی به تحقيق معلوم نيست ولی مسلم است که آنها در هيچ دوره ای قشر وسيعی  بردگان در اين دوران و دوران

  . قاجاريه نيز باقی بود بقايای اين قشر همچنان در روزگار. تشکيل نميداده اند
   

  . ای رژيم فئودالی در ايران بعد از اسالم تا امروزاينهاست بطور کلی ويژه گيه
  

پيش از آنکه اين بحث را بپايان برسانيم بايد ياد آور شويم که فئوداليسم ايران درروزگار رضاشاه فئوداليسم متمرکز بود 
مروز نيز همين امالک است که ا. و با قانون ثبت امالک که در اين دوره بتصويب رسيد امالک فئودالی تثبيت يافت 

 . عليرغم ادعا های دمحم رضاشاه بطور عمده هنوز در تصرف مالکان بزرگ ارضی باقی است


