
  در باره وجه توليد آسيايى
 

  تراب ثالث

  

  1سياييآوجه توليد  نظريه  اهميت 

. استشناخت جامعه ايران ه ئله ماركسيست هاى ايرانى همانا مسئمهمترين مس
اثبات كرد  57يكى از بزرگترين حقايقى كه انقالب . شرط اول نقد شناخت است

به اعتقاد من . بودما  جامعه "آگاه"اين شناخت در ميان نيروهاى به اصطالح  فقر
وجه توليد ماركسيستى بى توجهى به تئورى  ،يكى از مهمترين داليل اين فقر

عمر نكبت طول در حزب توده . استشناخت اين  براىآن  اهميتآسيايى و 
اى   يكى از مهمترين آن ها ضربه، اما شايد مرتكب خيانت نشده است  كم بارش

اين  حو تقبي با تكفير ،"حزب برادر" دستوربه  ،اين حزب "روشنفكران"بود كه 
   . زده اندسال گذشته  70 "ايران شناسى"حوزه  بهتئورى 

  جامعهند كه باش پذيرفتهشايد  ماركسيستى ايرانى نظريه پردازان اكثره امروز

و تا چه چه زمانى چگونه و ايران كه   اين البته ،است شده سرمايه داري ايران
اما اغلب  فراوان دارد،بحث براى  جاهنوز  است داري شدهاندازه اي سرمايه 

دست كم از انقالب سفيد به بعد كه  پذيرند مى ،اند  كسانى كه نظرى داده
در هر . مده استآمناسبات سرمايه داري در ايران به شكل مناسبات غالب در

 حال ايران هر چه كه امروزه هست از گذشته مشخصى به اينجا رسيده است و 
ساختار  بهبا گذار از آن ه گونچ امروز ايرانى جامعهو  هاين گذشته چه بوداينكه 
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ضرورت  قطعا امروز شرايط خود است براى درك رسيده سرمايه دارى فعلى
اگر . براى درك اين دوران گذار كليدى است تئورى وجه توليد آسيايى. دارد

ز انتقال به سرمايه تئورى ماركس درست باشد و وجه توليدى در ايران قبل ا
تحليل به  ى كهايرادات كمترينيكى از دارى وجه توليد آسيايى بوده است، پس 

بر اساس مدل ايران تا كنون و همه تفاسيرى كه (توده اى  "ماركسيزم"هاى 
. مى توان گرفت اين است كه علمى نيستند )ارائه شدهشناسى روسى از اين گذار 

جايگزين كردن . دقيقا نمى دانند گذار از كدام وجه توليد آغاز شده استچرا كه 
شناخت مشخص از اين گذشته با مدل تئوريك روسى انتقال از فئوداليزم به 

  . . سرمايه دارى كم و بيش همه اين تفاسير را بى ارزش ساخته است

فعلى  ويژگىدر . له اما دوره گذار نيست، دوره بندى مراحل نيز مهم اندئتنها مس
اقتصاد مداخالت شكل  ،بر گذشته جامعه ايران عالوهطبعا  ،سرمايه داري ايران

بوده  ىديگرتعين كننده  عاملنيز گذشته  چند قرن در ايران در طول جهانى
. له اى است كه بايد بررسى شودئتاثير عامل دوم در دوره انتقال خود مس .2است
آغاز ورود مناسبات سرمايه دارى از خارج با در ايران انتقال به سرمايه دارى آيا 

   ديده مى شد؟توليد آسيايى توان اين گذار  شد يا در خود وجه

سرمايه  پيشا ىبه مبحث وجوه توليد كه توده اى هاى "ماركسيست"در ميان 
همان مدل داروينيستى استالينيستى اعتقاد رايج  ،نظرى افكنده اندداري در ايران 

جوامع بشرى از كمون اوليه به برده دارى و سپس فئوداليزم و تكامل الجرم همه 
نيز از همه اين مراحل گذشته است و تا جايى  ايراننزد اينان  .سرمايه دارى است

كه اختالفى پيرامون دوره بندى هاى متفاوت ديده مى شود عمدتا به نظرات 
يستى مسكو متفاوت و گاه ضدونقيضى بر مى گردند كه از همان آكادمى استالين

اختالف برسر اين كه ايران در چه زمانى از برده دارى به (تراوش كرده اند 
                                                           
 

براى توضيح عامل اول، يعنى شکل مداخله اقتصاد جھانى در ايران به   ٢
  .در باره رشد سرمايه دارى در ايران رجوع کنيد با تراب ثالث مصاحبه دوم
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گذار م به سرمايه داري يزاز فئودال اما در اينكه در دوره معاصر). فئوداليزم رسيد
   .3، اختالفى نيستاست كرده

و دركى ابتدايى از وجه توليد ايران  اجتماعى-دقت به تاريخ اقتصاديكمى  اب
در هيچ دوره اى اصوال ما در ايران كه فئودالى اروپايى بسرعت مى توان دريافت 

فئوداليزم  اخيرن اآن چه در دور و .مه اينداشت يزم اروپايىفئودال چيزى شبيه
اما دوره قاجار خود چيزى نيست جز  ،در واقع عمدتا دوره قاجار است ناميده ايم

مناسبات سرمايه  لى كه در دوره فروپاشى وجه توليد آسيايى و رشدى انتقالشك
وجه توليدى غالب در ايران، بر اساس نظريه ماركس . دارى پديدار شد

 سياييآوليد توجه سرمايه دارى اروپايى  شكل گيرىاز  هندوستان و چين، پيش
گذار به سرمايه داري پس كه به نظرمن هست،  ،اگر اين نظر درست باشد. 4بود

  .است و نه از فئوداليزم صورت گرفتهدر ايران از وجه توليد آسيايى 

ه بتاريخى  تكاليف درك از نظر  نه فقط از لحاظ آكادميك بلكه مساله و اين
 شبيه ،تكاليف، از لحاظىاين . اهميت دارد بسيار نيز افتاده انقالب ايرانتعويق 

مطرح اروپايي  انقالبات بورژوا دموكراتيككه در  هستند هايي همان خواست
، يعنى خواست هايى كه مناسبات "دمكراتيك"خواست هايى يعنى،  .ندشد

نيز ضد فئودالي خواست هاى  ،اما از طرف ديگر. نددرا زير سئوال نمى بر مالكيتى
 ضدبخود گرفته اند، ضد استبدادى  هاى عمومى تر ند، بلكه بيشتر جنبهيستن
آزادى، امنيت، "انقالب مشروطيت،  خواست معروف ،مثال . "يىاستبداد آسيا"

 "دموكراتيك-بورژوا"نه  ،اما ،ىو ضد استبداد دموكراتيك تكليفى است، "قانون

                                                           
 

، ھنوز ھستند کسانى که براى توجيه مدل مائوييستى انقالب ٢١در قرن اما،  ٣
ادعا مى کنند ایران ھنوز ھم در ھمان  -" محاصره شھر ھا از طريق دھات" -

  ").. نيمه فئودالی"یا (دوران فئودالى است 

  
٤    
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نظير  خواستىدر هيچ يك از انقالبات بورژوا دموكراتيك اروپايى . .و ضد فئودالى
   .پيدا نخواهيد كردو يا به اهميت آن آن 

خواست . تكليف عمده تاريخى ايجاد بازار واحد ملى استالى دفئودر انقالبات ضد 
امتيازات و لغو  ، اصالحات ارضىهايى نظير دولت ملى، زبان واحد، برابرى حقوقى

اما انقالب ضد . فئودالى همگى ماهيت بورژوايى انقالب را مشخص مى سازندويژه 
ا كه وجه توليد آسيايى ند انقالبى طبقاتى باشد چرااستبداد آسيايى اساسا نمى تو

انبوهى  مثابهبه اينجا صرفا مردم . امكان انكشاف طبقات مستقل را از بين مى برد
در تاريخ آسيا شورش هاى دهقانى بسيار بوده . آسيايى طرف اندد با دولت افراز ا

اما همگى جز . اند و بسيارى به سرنگونى دولت موجود نيز منجر شده اند
  . با روسايى ديگر تغييرى ايجاد نكرده انددولتى  حكامجايگزينى 

دو قرن از اضمحالل انقالب مشروطيت در ايران البته زمانى رخ مى دهد كه نقدا 
اگر هم در داخل قبال ( كااليىمناسبات آخرين دولت آسيايى گذشته است  و 

در . بخود ديده است در مراوده با غرب رشد قابل مالحظه اى را ) وجود نداشت
كاران و پيشه وران مستقل وزنه  زمان انقالب مشروطيت، تجار و صنعتايران 

بنابراين بسيارى از شرايط الزم براى . بزرگى را تشكيل مى دهند اجتماعى
انكشاف اين انقالب به مثابه انقالبى بورژوا دموكراتيك فراهم بود، اما در عين 

اعتقاد من يكى از به . حال چنين نشد و در حد شورشى ضد استبدادى باقى ماند
       .   داليلى كه انقالب مشروطيت هنوز درست درك نشده در همين نكته نهفته است 

ائتالف هاى طبقاتى  تكاليف ضد استبداد آسيايى و ضد فئودالى، نكته دوم اينكه
تاكتيك هاى تعيين در مى تواند و اين البته  متفاوتى را براى حل خود مى طلبند

روشن كردن جزييات تفاوت البته نيازمند . تبديل شوده مهمى مسالبه پرولتاريا 
استراتژى هايى كه كار و تحقيق جمعى است اما از همين امروز روشن است 

آن  و الگوهاى ائتالفات طبقاتى الگوى اروپايى انتقال از فئوداليزم به سرمايه دارى
  .غلط اند آغازهمان د، از مى دهنقرار را مبناى تحليل خود 
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همان طور كه تركيب ويژه تكاليف حل نشده تاريخى ضد فئودالى در كشورهاى 
، توضيح مى دهدنيز سرمايه دارى آن را مبارزات  ويژگىسرمايه دارى غربى 

تعيين  مهم وامل وضد استبداد آسيايى در ايران نيز يكى از ع به جا ماندهتكاليف 
ائتالف هاى طبقاتى و  و شكل اتحادها وامروزه  مبارزاتى كننده ويژگى هاى

 ،ايرانىهاى  "ماركسيست"، از آن جا كه بسيارى از بعبارتي ديگر. .اجتماعى است
حزب توده، تئورى ماركسيستى وجه توليد آسيايى را كنار  ه روى ازبه دنبال

، بلكه ندبفهمدرست ايران را  معاصر جامعهنتوانستند متاسفانه نه تنها گذاشتند، 
 .را نيز درك نكردند آن بروندو تغيير الح صبه ابايد چگونه و با چه نيروهايى 

قبل از انقالب اخير بارز بود، سال ها اين فقر در شناخت كه حتى تاكيد كنم، 
نه يم و ردادر دست برنامه انقالبى دقيقى  نه هنوز ما در ايران. كماكان ادامه دارد

 "احزاب"تصنعى بودن . هاى اوليه را برداشته ايمتدوين آن حتى قدم براى هنوز 
لبا است كه غآن هاكمونيست ما قبل از هر چيز در برنامه هاى من در آوردى 

 بايدبرنامه اى  هرپيش فرض . شناخت مشخص اند تا cut and pasteنتيجه 

را بدون تئورى وجه توليد آسيايى نمى  و اين جامعه باشد ايرانجامعه شناخت 
  . فهميددرست توان 

به اين ايرانى  امعه شناسانجو  معدودى از تاريخ نگاران محمد رضا شاه هدر دور
شوروى  "ايران شناسان"هاى رد تئوري اما بيشتر از جنبه  ،تئورى توجه كردند

وجود برده دارى نظام همانند اروپا زمانى ايران نيز  در كرده بودند "اثبات" كه
 شهامتنه به تئورى ماركس اعتقادى داشتند و نه  اغلب اينها البته. است داشته

انگيزه اصلى اين . را درخود مى ديدندتوضيح جنبه استبدادى وجه توليد آسيايى 
دوران "را از شرم تاريخى  "آريايىتمدن "ماركس استفاده از تئورى  سو بابود كه 

  . سازند امبر "برده دارى

آسيايى، منجمله ايران، چيزى شبيه نظام اين البته درست است كه در وجه توليد 
 وجهاين در  نشود كهاما  فراموش  ،ستنداشته ا وجود برده دارى روم و يونان

كه  مرحله اىيعنى در  ،جوامع زراعىدر  ! ندهمه برده ابه معنايى در واقع  توليد
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شرط حيات خود را ندارد  مالكيت برحق اگر انسان  ،حيات استعينى زمين شرط 
كه وحدت  استآن  ى برده" بقول ماركس،. ستعمال خود موضوع مالكيت ا پس

برده دارى نظام يكى از داليلى كه ! ، يعنى برده دولت"جماعت را متبلور مى سازد
 ،، يعنى استفاده از نيروى كار بردگان در توليد اجتماعىيونانى و رومىبه معناى 

برده "نكته نهفته است كه قيقا در همين د ،نمى گيرد آسيايى شكلدر جوامع 
تغييرى در مناسبات بنيادى ايجاد و نه  داد هدخواخاتمه كار دارى نه به شرايط 

به عبارت ساده تر، هنگامى كه همه برده اند چه نيازى به تصرف  5".خواهد كرد
 "قانون بشر"؟ راز خواهد بودكشورهاى ديگر و وارد كردن بردگان بيشتر 

دولتى -سيارى موارد، دست نزدن به نظام ادارىدر ب. كوروش در همين است
براى دولت به مراتب و خراج و مستمرى گرفتن از آن  مناطق تصرف شده

اتفاقا تفاوت بين .  واردات بردهغارت و تخريب و ، تا بودسودمند تر آسيايى 
چينى و هندى و ايرانى با مثال يونانى و رومى در همين  "كشور گشايى"مدل هاى 

  ).  پيشا اسالمى -در عهد باستانى (بود 

خنجى بود كه يك تنه در شناساندن نظريه در دوره قبلى محمد على تنها استثنا 
نيز  اوآن كه  اما با وجود. است داشتهاز همه  بيشترايرانيان سهمى ماركس به 

نقدش بر كتاب دياكانوف در باره مادها و انكار دوران برده دارى انتشار بخاطر 
را وجه توليد آسيايى  تئورى خودتر اجازه توضيح مفصل  ،در ايران شهرت يافت

ادامه بحث او با كريم كشاورز، مترجم كتاب دياكانوف،  از ساواك حتى . اشتدن
به (را نداد  كريم كشاورز توضيحاتاو به  اسخ پ انتشارجلوگيرى كرد و اجازه 

واقعى  داستانو ). "استبداد شرقى" به خنجى اشاراتاحتمال زياد دقيقا به خاطر 
.  ستهنوز نامعلوم انيز سالگى  46سن در  "دليل سكته قلبى به"مرگ او پشت 

                                                           
 
5 Karl Marx, Pre-Capitalist Economic Formations, London 1964, p. 92. 
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پس از در واقع او در باره اهميت نظريه وجه توليد آسيايى  بيشتر نوشته هاى
  . 6منتشر شد 57انقالب 

احتماال به دليل نا  . نظريات خنجى در مورد ايران  اما خالى از اشكال نيست
وران گذار بين جامعه داو مثال،  آشنايى با تئورى دوران گذار در ماركسيزم،

را به منزله يك وجه توليد زمان خود و جامعه سرمايه دارى  پيشين آسيايى
اشكال مالكيت بزرگ ارضى در ايران بين اضمحالل وجه . كرده استمستقل تلقى 

. توليد آسيايى در اواخر دوره صفوى تا دوران پهلوى اشكالى انتقالى هستند
تبديل شد خود  "كاال"نخستين چيزى كه در دوران انتقال به مناسبات كااليى به 

 تبديلالى فئود  مرحله نشانه هاى براى خنجى اما اين اشكال انتقالى به. زمين بود
هر چند  بنابراين، . 7با سلسله قاجار آغاز مى شود براى او كه ، مرحله اىمى شوند

                                                           
 
6 http://revolutionary-socialism.com/khonji-vajhe-tolid-asiayii / 

، ى سابقيوگوسالواھل بعالوه، خنجى به طرفدارى از نظر مارکسيست   ٧
در اين . ميلوس جيالس، دولت شوروى را نيز نوعى استبداد شرقى مى دانست

 که دولتى کردن به خودى خود نه تنھا مساوى با سوسياليستى کردن نيست
مالکيت "اما شباھت فرمال . بلکه مى تواند درست ضد آن باشد، ترديدى نيست

بين دو دوره کامال متفاوت تاريخى نبايد به مثابه شباھت دو وجه توليد " دولتى
ايراد جامعه شوروى در دولتى بودن مالکيت صنايع نبود . مترادف با آن تلقى شود

، بلکه در اين که )اده روى شدھرچند در دوره کمونيزم جنگى در اين امر زي(
اجتماعى کردن . نتوانست مالکيت دولتى را به مالکيت اجتماعى تبديل کند

اما امرى صرفا " خلع يد. "مالکيت البته مستلزم خلع يد از بورژوازى است
حقوقى نيست که با دولتى کردن پايان پذيرد، تقسيم اجتماعى کار بين تصميم 

ز بايد پايان يابد و مديريت کل توليد اجتماعى در گيرندگان و اجرا کنندگان ني
در بسيارى موارد اما آغاز اين فراشد جز از طريق . دست توليد کنندگان قرار گيرد

سلب مالکيت از بورژوازى، دست کم در رئوس تعيين کننده اقتصادى، ميسر 
ت و يا مثال، در تداوم جنگ طبقاتى با بورژوازى که پس از استقرار دول. نيست

واکنش دولت کارگرى در برابر سرمايه دارانى که به . کارگرى نيز پايان نمى پذيرد
جاى برسميت شناختن حق کنترل کارگرى بر توليد و توزيع کارخانه ھاى خود را 
تعطيل کنند چه خواھد بود، جز دولتى کردن؟ حتى از لحاظ فرمال ھم اين 

بر اراضى بزرگ مساوى  "فقدان مالکيت خصوصى"تشابه نادرست است چرا که 
از لحاظ دقيقا حقوقى ھيچ دولت آسيايى در تاريخ . نيست "دولتى کردن"با 

اعالم نکرده بود که مالکيت خصوصى مجاز نيست، و يا من، دولت، مالک ھمه 
در جوامع آسيايى مقوله مالکيت خصوصى از ھمان ابتدا پديدار . چيز ھستم

بنابراين تشبيه جامعه شوروى تحت . نشده بود که حال به شکل دولتى در آيد
    . استالين با وجه توليد آسيايى حتى از نظر صرفا شکلى خطاست
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خنجى مدل داروينى ماركسيزم استالينى را كنار مى گذارد، اما براى توضيح 
مهمترين مرحله مورد تحقيق و تجسس ما، يعنى دوره انتقال به سرمايه دارى، او 

، با پناه مى بردهمان مدل روسى گذار از فئوداليزم به سرمايه دارى قبت به اع
يعنى قائل شدن مرحله اى . و با همان استراتژى عمومى. همان نتايج سياسى

به همين دليل او عليرغم درك . در ايران تاريخى براى انقالب بورژوا دموكراتيك
دموكراسى، آن هم سوسيال نتوانست از افق سياسى  متاسفانهتئورى اين اهميت 

اما اين نبايد باعث آن شود .  فراتر برودزير چتر بورژوا ناسيوناليزم جبهه ملى، 
ايرانى  سوسياليست هاىكه از سهم خنجى در برجسته ساختن اين تئورى براى 

      . قدر دانى نكنيم

منتشر كرده  كارهايىاين مورد  دراز محققين ايرانى رخى ديگر اخير ب هدر دور
نياز به تحقيقات . است  كار بسيار ناجيزاز بايد گفت اين حجم  واقعا اما ،8اند

                                                           
 

مثال بايد به کارھاى احمد سيف در زمينه معرفى اين تئورى و اھميت آن براى   ٨
يکى از آثارى که به نقد اين . درک داليل عقب افتادن ايران از اروپا اشاره کرد

در باره روش پرداخته و شايد خود مستحق  ىآن و ارائه نظرياتتئورى و طرفداران 
  : نقدى جداگانه باشد کتاب زير است

Abbas Vali، Pre-Capitalist Iran:  A Theoretical History, New York  1993 
نويسنده ، چرا که مفيد نخواھد بوداز لحاظ بحث جارى اما اين کتاب چندان 

خنجى مرتکب مى شود و دوره انتقال را بيش از  اشتباھى به مراتب وخيم تر از
و بايد گفت دلبخواھانه  -نويسنده اعتقاد دارد . يک قرن از او ھم جلو تر مى برد

که وجه توليد آسيايى  - به ما يعنى طرفداران اين تئورى نيز نسبت داده است 
بر اما چنين دوره بندى عجيبى ! در ايران تا انقالب مشروطه ادامه داشته است

بوضوح انقالب . اساس ھيچ تفسير و منظقى از مارکسيزم درست نيست
مشروطه خود نتيجه فراشد تضعيف دولت استبدادى، رشد مناسبات کااليى، 
رشد بزرگ مالکى، رشد وزنه تجار و رشد خرده بورژوازى شھرى در اقتصاد ايران 

ن انتقال را به چگونه مى توان اي. يعنى نتيجه انتقال به سوى سرمايه دارى. بود
بعد از انقالب مشروطه موکول کرد؟ مطابق تحقيقات موجود تخمين زده مى 
شود که حتى قبل از دوره قاجاريه بيش از يک سوم از اراضى بزرگ زراعى از 

مضافا به اين که بعد از فروپاشى صفويه و . دست دولت مرکزى خارج شده بود
التى ملوک الطوايفى به سر مى تا فرارسيدن سلسله قاجار ايران اساسا در ح

دو دوره کوتاه افشاريه و زنديه نتوانستند قدرت مرکزى از دست رفته را . برد
   .مجددا احيا کنند
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گسترده ترى در باره تاريخچه اين وجه توليد در ايران، چگونگى از هم پاشى آن 
اقتصاد جهانى در آن و و يا نحوه تداخل  و شكل ويژه گذار آن به سرمايه دارى

 ،اشاره كردم قبال. وجود دارد در دوره گذار نفوذ و كنترل سرمايه خارجىتاثير
در طبقه  دستگاه روحانيت شيعهنقش جامعه بورژوايي ايران و  درك ما از ماهيت

مثال ما چگونه و بر اساس كدام  . ناقص و مبهم بود بسيار 57قبل از انقالب  حاكمه
جنبشى اساسا خرده بورژوايى است،  "نهضت خمينى"ادعا مى كرديم كه تحليل 

هنگامى كه دستگاه روحانيت شيعه خود همواره بخشى از دستگاه دولت بوده 
است و بايد در كنار دستگاه سلطنت به مثابه يكى از دو ميراث كثيف بازمانده از 

جريان و به صرف اين كه مامورين و ماستبداد آسيايى محسوب مى شدند؟ 
فعالين اصلى اين دستگاه عمدتا از خرده بورژوازى تشكيل شده نمى توان آن را 

اين گفتار همانند آن است كه ارتش در جامعه سرمايه . خرده بورژوايى ناميد
دارى را به خاطر اين كه اكثريت عظيم سربازان را دهقانان و كارگران تشكيل مى 

امروزه اين واقعيت را شايد بسيارى ! دهند، نهادى دهقانى كارگرى تلقى كنيم
و هنوز  عاجزانداين كمبود  عمده يلالد اما هنوز از دركبسيارى . پذيرفته اند

استالينيستى را طوطى وار تكرار مى  "علوم"همان استدالالت وارداتى آكادمى 
  . .كنند

تئورى وجه توليد مجدد خود تئورى ماركسيستى نيز بررسى  جنبهو عاقبت، از 
اول اينكه اطالعات امروزه ما در باره شرق . از چند لحاظ. ايى اهميت داردآسي

بسيارى از اكتشافات باستان شناسى در . بمراتب بيشتر از زمان ماركس است
ونيز انتشار اسناد اسناد تاريخى به مراتب ( در قرن اخير رخ داده اندتازه شرق 

نواقص اين اطالعات جديد بايد بر اساس . )بيشترى از ارتباطات شرق با غرب
، فروپاشى اين وجه توليددوران بويژه در  .را بر طرف كردتئورى خود ماركس 

تاثير مبادالت  ،رشد مناسبات كااليى در دل وجه توليد آسيايى رابطه با مسالهدر 
   .سرمايه خارجى بر اين مبادالتبين المللى بر اين مناسبات و تاثير 
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. ر من آرىظبه ن؟ يا خير دارد ىى براى ايران كاربرداين تئورى به شكل فعل   آيا
وجه  اين تئوري ماركس در موردمهم و گوياى هاي  ايران يكي از مصداق قافاات

و براي فهم تئوري هم هاي بسيار جالب  مدليكي از بايد به منزله و  استتوليد 
به هر چه بيشتر كه  دورانىدر  بويژه. شناخته شودآن  و توسعه هم براى تكامل

به چپ جهانى تحميل كرده بود پى م زماركسي عمق تحريفاتى كه مسكو تحت نام
نيز با باز كردن جدى بحث وجه توليد آسيايى  جاست كه ما ايرانى ها ب، مى بريم

بويژه در ارتباط با ايران جنبه اى كه  . سهم خود را در برش از اين سنت ادا كنيم
افزوده شود مساله نقش تجارت خارجى در وجه  حتما بايد به تئورى ماركس

روستاهاى خود كفا سد مهمى در برابر رشد مناسبات كااليى . توليد آسيايى است
و چين و (بودند اما تجارت خارجى چه تاثيرى داشت؟  و چرا مثال ايران صفوى 

نتوانست از گسترش حجم تجارت جهانى كه از قرون ) هندوستان در همان دوران
همان استفاده اى را ببرد كه اروپا در رشد مناسبات  ه بعد ادامه داشتوسطى ب
برد؟ يعنى درست مرحله قبل از دورانى كه ماركس در باره روابط انگليس  كااليى 

  . و هندوستان به اين مساله مى پردازد

  

  و وجه توليد آسيايى ماركس

تسويه "مشغول  به اصطالح خودشكه دانيم ماركس در دوره اي ى همانطور كه م
بعد ها  كهبود آن ديدگاهى  تدوينو  خود "ايدئولوژيك گذشتهبا  حساب

در دوره يعنى  ناميده شد،م علمي زسوسيال يا برداشت ماترياليستى از تاريخ و
وابسته به مراحل  ادوار تاريخى را بر خالف هگل كه نگارش ايدئولوژى آلمانى، 

متفاوت به ادوار آن ها به اين نتيجه رسيد كه  ،دانست مي "روح مطلق"حول ت
 :برد لماني از اين وجوه نام ميآدر ايدئولوژي  .رتبط انداجتماعى م ه توليدووج

از مطالعاتي كه . ، فئوداليزم و سرمايه دارى)نظام برده دارى( وجه توليد باستانى 
اتباتي كه در از مك نيزو بود لماني انجام داده آايدئولوژي  پيش از نگارشماركس 

ماركس  باستانى تحقيقاتدر آن زمان  مى شودروشن  داشته استاين رابطه 
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در  اروپايعنى نه  ى،باستان واقعاهم نه اروپاي  نآ. مى شدمحدود به اروپا عمدتا 
اواخر دوره يونان و از بلكه اروپاي ، ى اوليهها دولت-شهردوران شكل گيرى 

 بايد گفت كه بنابراين، در واقع. يعنى در واقع اروپاى رومى. وري رومتاوائل امپرا
وجوه  سه بارا  در اروپا ادوار عمده تاريخى، از پيدايش دولت روم به بعدماركس 
  !  و نه بيش از اين. ندكمشخص مى فوق توليدى 

و  1840كلى را ماركس هنگامى دقيق تر مى كند كه در اواخر دهه  اين چار چوب
كمون  ويژگىهم بخاطر تحقيقاتش در باره اقتصاد سياسى به   1850اوائل دهه 

توجه و اشكال اسالويك و ژرمنيك مالكيت ارضى اروپاى شرقى هاى روستايى در 
در باره نقش انگلستان در كه بايد مقاالتى بيشترى مى كند و هم بخاطر 

و استبداد نوشت به مساله آسيا  مى تريبون نيويوركهندوستان براى نشريه 
شكل  مكاتبات بين ماركس و انگلس در اين بارهدر . عالقمند مى شودشرقى 

تفاوت . كرد مشاهدهمى توان بخوبى گيرى تئورى وجه توليد آسيايى ماركس را 
در آغاز ماركس مى . هاى نظرى در آغاز سريال تا پايان آن كامال مشهود است

با نيز  هندوستانيعنى (بيند  انگلستان مى در نويسد هندوستان آينده خود را
) يافتخواهد  تحول انگلستانسرمايه دارى شبيه  ىنظامبه قدرى فاصله تاريخى 

روستاهاى خود كفاى  به اهميت مقاومت روشن است كه او جانبىمكاتبات اما در 
  . 9نيز پى برده استهندوستان در برابر ورود مناسبات كااليى 

                                                           
 

کوين آندرسون در کتاب اخير خود مارکس در حاشيه ھا ھرچند عمدتا به   ٩
دفاترقوم "بررسى آخرين يادداشت ھاى منتشر نشده مارکس معروف به 

ته است، اما به مقاالت تريبون نيز اشاره دارد و به درستى پرداخ" شناسى
نشان مى دھد بى توجھى به اين مقاالت و يا کم بھا دادن به آن ھا توسط 
مارکسيست ھاى اروپايى خود يکى از داليل بى توجھى به تئورى وجه توليد 

  .آسيايى مارکس است
Kevin B. Anderson, Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity and 

Non-Western Societies, Chicago 2010.   
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او  ماركس در باره ريشه هاى اين مقاومت و داليل تداوم مناسبات كهن تحقيقات 
اين جا  .مى سازد جلب) در مقايسه با اروپا(را به تحقيق در باره ويژگى هاى آسيا 

وجه توليدى باستانى يا  بادر آسيا  وجه توليدىد كه گير نتيحه ميكه او  ست
به وجوه توليدى اشاره اى  متفاوت بوده و من بعد هر جا كه اروپافئودالى در 

داشته است همواره از وجه توليد آسيايى نيز در كنار سه وجهى كه در ايدئولوژى 
اين وجه  او به اين نتيجه مى رسد كه. آلمانى مشخص كرده بود نام مى برد

مناسبات  نفوذمقابل توليدى بطور ادوارى خود را باز توليد مى كند و نه تنها در 
بلكه از همين مناسبات جديد نيز براى باز توليد  ان خواهد دادمقاومت نشكااليي 

  . خواهد كردخود استفاده 

مورد بحث نيز سيا همان زمان در اروپا آ "ويژگي" در نظر داشته باشيم كه مساله
خارجى دولت هاى عمده هاي  سياستتدوين در چارچوب  ،قبل از ماركس. بود

مورد توجه قرار مساله مهم بودن اين تفاوت ها  ،هو فرانسمثل انگلستان  ،اروپايى
سال ها قبل از پيدايش تئورى وجه توليد آسيايى، از  ،وينتسكوممثال، . گرفته بود

بويژه . ه بوداستفاده كرد براى توضيح تفاوت آسيا با اروپا  سياييآاستبدادمقوله 
مورد توجه مساله ركود اقتصادى در شرق و داليل تاريخى آن از مسائلى بود كه 

 بورژواييبرترى طلبانه در چارچوب ايدئولوژي اما . اروپاييان قرار گرفته بود
بقيه دنيا در صورتى كه تلقى مى شد  "مهد دموكراسى يونان"اروپايى، اروپا 

آسياى بدون "، "شرقىاستبداد " هايى نظير در نتيجه واژه !وحشي و مستبد
جنبه نژاد پرستانه بيشتر از براى توضيح وضعيت آسيا  "ركود شرقى"و  "تاريخ

 تحليل و درك تفاوت براىتا ) بويژه در مقابل دولت عثمانى(شد  استفاده مي
ماركس، براساس مطالعات موجود در باره . اجتماعى-ساختار هاى اقتصادى

به اين نتيجه مى رسد كه ريشه ) نيهبويژه مشاهدات بر(هندوستان، چين و ايران 
غالب در وجه توليدى ويژه اى است كه در اين كشورها  و ركود هاى اين استبداد

  . يى مى نامدياوجه توليد آسبوده و آن را 
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به قول خنجى ماركس با تئورى وجه توليد آسيايى توانست پاسخى به مساله 
از شائبه هر گونه تعصب و مقاصد پنهانى دور  "بدهد كه  نه تنها  "ركود در شرق"

ستعمارى اروپاييان و برترى جويى هاى آنان را توجيه ابود و نه تنها سياست هاى 
   10"نمى كرد، بلكه ضربتى كارى بر آن وارد مى آورد

روستاهاي خودكفاي  او را جلب مى كند،كه توجه  اى  پديدهاولين  ارتباطدر اين 
داليل كندى توسعه مناسبات جستجوى گفتم او به دنبال در باال . استهندوستان 

در اين جا ماركس بر واقعيتى انگشت مى گذارد كه در . كااليى در هندوستان بود
تجزيه و تحليل هاى بعدى در واقع راز وجه توليد آسيايى را بر او  آشكار مى 

تفاوت عمده بين هندوستان و كشورهاى اشاره مى كند كه  ، ماركس. سازد
كار بين صنعت و اجتماعى تقسيم هندوستان اين است كه در در اروپايى 

 كه(كار  تقسيم بخاطر اينبرخالف اروپا كه . استصورت نگرفته هنوز كشاورزي 
صنعتگر و پيشه ور بتدريج از  )هاز دوران برده دارى تا فئوداليزم ادامه داشت

 پيشه كشاورزى و هم  فعاليتروستا ها هم در هندوستان  ،اند  شدهروستا كنده 
در هندوستان بين شهر و ده مبادله بنابراين، .  دادند انجام ميخود را  نعتىصو  يا

   ، نبوداروپا به گستردگى 

به عبارتى ديگر، ساختار اقتصادى هندوستان خود مانع گسترش مناسبات كااليى 
تداوم ريشه اصلى ماركس به اين نتيجه مي رسد كه قيق هاى بعدى در تح. مى شد

مالكيت خصوصي  توسعه نيافتگى درتقسيم اجتماعى كار،   اين مرحله ابتدايى از
در  ،سياييآوجه توليد ويژگى  ،نزد ماركس بدين ترتيب، .نهفته استارضى 

                                                           
 

  ٣٠ھمانجا، بخش دوم، ص   ١٠



بىويژه سوسياليزم انقال  170 

June 2015   ٢کندو کاو  

اراضى مالكيت خصوصي بر  فقدان دردقيقا  ،مقايسه با برده دارى يا فئوداليزم
  .  11مشخص مى شود بزرگ توليدى

در موارد چين،  تئورىماركس متقاعد مى شود كه اين  ،مطالعه بيشتر دنبالب
از اين صدق مى كند و ) و تركيه عثمانى باستانو شايد مصر (هندوستان و ايران 

و فئوداليزم از وجه برده داري خود در كنار وجوه توليدى در نوشته هاي  پس
نقد اقتصاد اداى سهمى در  در مقدمه معروف مثال . نام مى برد نيزتوليد آسيايى 

كه در آن ماركس جمع بندى مختصرى از نظريات خود را ارائه ) 1856(سياسي 
سيايي ، آ"ه توليد واز وج) و بنابراين از نظر خود او متن مهمى است( مى دهد
بعنوان ادوار  12"]سرمايه داري[بورژوايى معاصر ، فئودالي و ]برده دارى[باستاني 

دانيم  و مي. شود اقتصادي بشري نام برده مي-تماعىتحوالت اج متفاوت در
، در ضمن اين مطالعات به مورد خاص ايران عالقمند تر مى ماركس و انگلس

بيشتري در اين  تحقيقاتوانند تدر صدد يادگيري زبان فارسي بودند كه ب شوند و
  . داشته باشند مورد

وجه توليد  يه نظرتمام شواهد نشان مى دهد كه در دوره بعدى ماركس نه تنها 
بلكه حتى اهميت بيشترى براى آن قائل مى شود و در را كنار نمى گذارد سيايي آ

نگارش سرمايه و حتى در آخرين نوشته هاى خود مكررا به آن باز مى  دوره
را اما در  د آسيايىدر باره وجه تولي مهمترين نوشته هاى بعدى او. گردد

اجتماعى پيشا -صورتبندى هاى اقتصادى"گروندريسه در بخشى كه تحت نام 
در اين . بطور جداگانه نيز منتشر شده است، پيدا خواهيد كرد "سرمايه دارى

                                                           
 

  و غرض شکل غالب(تاکيد شود، مالکيت خصوصى بر اراضى بزرگ توليدى   ١١
  ). است

١٢  Karl Marx, A Contribution to the Critiqueof Political Economy, London 
1971, p 21 
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و مقايسه آن ها بخش ماركس به بررسى اشكال مالكيت ارضى پيشا سرمايه دارى 
   .د مناسبات كااليى پرداخته استاز جنبه مناسب بودن يا نبودن براى رش

كه مالكيت ارضى شكل فئودالي اوال، رسد كه   به اين نتيجه مي در آن جا ماركس
در خود  حتىاز همه اشكال ديگر مالكيت براى رشد سرمايه دارى مناسب تر بود، 

، نيز "ژرمنيك"و  "اسالويك"ه است و اشكال ديگرى، مثال، شكل غالبي نبوداروپا 
قى و روسيه جود داشته اند كه بازمانده هاى آن را هنوز در اروپاى شرودر اروپا 

شكل  او قبال در ايدئولوژى آلمانى هم اشاره كرده بود كه. مى توان مشاهده كرد
بخاطر غلبه اقوام ژرمن بر اجتناب ناپذير نبود بلكه فئودالى خود شكلى 

حاكم بر اروپا  الطوايفيحالت ملوك  به دنبال (پديدار مى شود امپراتورى روم 
سرمايه دارى در  پيشاثانيا تمام وجوه توليدى . 13)روم مركزيت پس از فروپاشى

را بايد بر  واقع وجوه توليدى سخت جدا و متمايز از يكديگر نيستند بلكه همه
-صورت بندى هاى اقتصادى" اساس اشكال متفاوت مالكيت ارضى به مثابه

 طبيعى در مقابل( در نظر گرفتاقتصاد  "يعىطب"مرحله  در متفاوتى "اجتماعى
مصرف مى كند و نه عمدتا يعنى اقتصادى كه مازاد توليد اجتماعى را  - كااليى 
از در واقع ) جمعى و نه خصوصىمالكيت (ثالثا شكل آسيايى مالكيت ). مبادله

يعنى اشكال اسالويك،  - بر همه انواع مالكيت ارضى تقدم داردلحاظ تاريخى 
را كه نخستين شكل چ. خود محصول شكل آسيايى هستند... فئودالى ژرمنيك،

كه از دولت آسيايى  بنابراين. مالكيت ارضى در واقع مالكيت جمعى قبيله اى است
پديدار مى شود همان شكل مالكيت جمعى ايلى را مبناى  ايل هاى پدر ساالر ميان

بعالوه ماركس ديگر اين وجه توليد را مختص .  مشروعيت خود قرار مى دهد
آسيا نمى داند و به مثال هاى متعدد ديگرى در قاره آمريكا و آفريقا نيز  اشاره 

  . مى كند
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توليد آسيايى ، هرچند از مكاتباتش با ماركس روشن است كه نظريه وجه انگلس
اشاره اي به  "، مالكيت خصوصى و دولتمنشا خانواده"كتاب اما در  را قبول دارد،

ند، ه بوديافتر نانتشانوشته هاى خود ماركس نيز اغلب از آنجا كه كند و  نمي آن
با انقالب روسيه  . به فراموشى سپرده مى شوددر بين الملل دوم عمال  اين نظريه

هاي روسيه به  ماركسيسترا كه توجه برخى از شود چ مطرح مياين بحث مجددا 
است كه ماركس در  نكاتىن آ تزاريزم شبيهاز خصوصيات  بسيارىكه مساله اين 

نه از . منجمله لنين و تروتسكى. ، جلب مى شودبودآسيايى گفته مورد وجه توليد
وجود داشته يا  سياييآروسيه وجه توليد  اين زاويه كه بخواهند اثبات كنند در

دارد بلكه از جنبه ويژگى هاى فئوداليزم روسى در مقايسه با فئوداليزم آلمانى يا 
نقش كليسا در دولت، دولت تزاري،  در استبداد عمدتا آسيايى شكل. فرانسوى

 مزروستاهاي خودكفا در روسيه فئوداليو گسترش درصد بزرگ اراضى دولتى، 
تروتسكى . سياييآمي با خصوصيات زيفئودال - مى ساخترا متفاوت  روسى

را به توصيف همين خصوصيات اختصاص مى دهد،  خود 1905 بخشى از كتاب
تاثير چنين برداشتى را در نظريه بعدى تروتسكى در باره انقالب مداوم در روسيه 

ف اما شديدا با بحث نپلخا. مى توان مشاهده كرد) نتايج و چشم اندازها جزوهدر (
تسكى مخالف بود و اعتقاد داشت فئوداليزم روسى هيچ شباهتى به هاى لنين و ترو

  . وجه توليد آسيايى ندارد

بين ماركسيست هاى  سيايي تا اندازه ايآوجه توليد  پيرامونبحث   بدين ترتيب،
د ياب ميافزايش بعد از انقالب روسيه عالقه به اين تئوري . شود  احيا مي روسيه

ترى  براي مطالعات جديچرا كه با طرح مساله انقالب در شرق در كمينترن راه 
كشوري بود در شرف كه چين بويژه . ه بودهند، چين و ايران باز شد رابطه با  در

هرحال يكي از كشورهاي نمونه اي بود كه  وجه ه و ب) 1926 _1927(انقالب 
وار دراز تاريخى به اصطالح در آن بخاطر انزواى نسبى چين در ادسيايي آتوليد 

در نتيجه طبيعي بود كه . و دست نخورده تر مانده بود رت  ناب به شكلى
ى جالبى كارهاظاهرا . كنندچين ى را متوجه صتوجه خا ىهاي روس ماركسيست

اند و نه ديگر مى توان  شده ترجمه نه متاسفانهكه ارتباط منتشر شددر اين نيز
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شده نها اشاراتي ه آر مقاالت مختلف بپيدا كرد، اما دبراحتى حتى به زبان روسى 
بخش  ،ثار ماركس را بعهده داشتآورى و انتشارآ جمع كهمثال ريازانف . است

و به  در اين مورد نوشتنيز سيايي را خود بعهده داشت و مقاله اي آوجه توليد 
  .14برخى از اين تحقيقات اشاره كرده است

نه تنها بحث نظرى شود  غاز ميآالبي در چين بحران انقبدين ترتيب زمانى كه 
كه مقاالت متعددى نيز در بلاست احيا  شده زم ماركسي درسيايي آوجه توليد 

سرنوشت بعدى اين تئورى با انحطاط . اندچين منتشرشده مثال مشخص با ارتباط 
 مى دانيمطور كه  همان. استالينى كمينترن و شكست انقالب چين گره مى خورد

 انقالب مرحله اي را منشويكى تز در ارتباط با انقالب چين  ى استالين كمينترن
و به كمونيست هاى چينى توصيه مى كند كه در مرحله كنونى  كند احيا مي مجددا

. تانگ ائتالف كنند انقالب ضد فئودالى بايد با بورژوازى ملى به رهبرى كومين
نيست هاى چينى در چين و قتل عام كموشكست انقالب نتيجه اين پيشنهاد 

  . بود  كچچيان كاى ارتش بدست در شانگهاى  1928

طبعا مشاجرات فراوانى در حزب كمونيست شوروى نيز پيرامون اين مساله براه 
و مبارزه با نظريه انقالب مرحله اى و هم از  استراتژي انقالبيجنبه از  هم. افتاد

ر و يا همراه بحث هاى مثال در كنا. اجتماعى خود چين-زاويه شرايط اقتصادى
عليه سياست سازش با چيان كاى  در حزب كمونيست شوروى اپوزيسيون چپ

فئوداليستى نبوده است كه هرگز به اين مساله نيز اشاره مى شد كه چين چك 
اعتقاد آن ها براساس نظريه ماركس چين ه ب. تكاليف ضد فئودالى داشته باشد

براي رسيدن  و  سرمايه داري بهسيايي آوجه توليد كشورى بود در حال گذار از 
 يزمفئودال يار از برده داري اسيايي به سرمايه داري لزومي به گذآاز وجه توليد 
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چين اساسا فاقد ين انقالب ابنابر. شدوارد سرمايه داري  امستقيم نامى تو ،نيست
  . را توجيه كندكه سازش با بورژوازي ملي  بودضد فئودالي  آن نوع تكاليف

شود كه استالين و حزب  اين بحث بقدري داغ مي 1928 از شكستبعد 
و (در طى دو كنگره فرمايشى . مى شوندكمونيست روسيه در اين مورد نگران 

اعالم مى كنند كه وجه توليدى مستقلى به اسم وجه توليد ) براساس راى حاضرين
برخورد  اين شايد يكى از اولين نمونه هايى است از نحوه. آسيايى وجود ندارد

بجاى آن كه تئورى . استالينيزم به مساله تئورى كه بعدها بارها تكرار مى شود
ولوژيك براى توجيه سياست هاى ئراهنماى عمل باشد، به وسيله اى ايد

  . تبديل مى شود روزاپورتونيستى 

جالب اين جاست كه در نشست اول تصميم بر آن شد كه بگويند وجه توليد 
با تفاوت هايى  اام ،نظام برده دارى يونانى و رومى است آسيايى در واقع همان

. دو اشكال عمده  وجود دارد "تئورى"اما بزودى متوجه شدند كه در اين . آسيايى
به مراتب قديمى (اوال كم و بيش از زمانى كه تاريخ مدون اين جوامع موجود است 

ر توليد اجتماعى داز بردگان كه  اثبات كردبه هيچ وجه نمى توان ) تر از اروپا
 هيچ گونه سنديت تاريخى براى اثبات اين ادعامثال در ايران . استفاده شده باشد

ثانيا چگونه مى توان حتى اگر دو . وجود ندارد دست كم از هخامنشيان به بعد
را  طوالنى، خود ويژگى اين مدت شودهزار سال تاريخ هم براى آن اختراع 

محدود كردن باعث ه دارى را كوتاه مى كردند و اگر هم دوران برد. .توضيح داد
اگر منظور . مى شدبه دوره اى كوتاه از تاريخ  خود مقوله وجه توليد آسيايى

ماركس از وجه توليد آسيايى همان برده دارى است چرا كماكان در قرن نوزدهم 
  . نيز از آن نام مى برد

براى تصحيح اين اشتباه مسخره در نشست بعدى مقرر كردند كه خير وجه توليد 
اين . آسيايى نوعى برده دارى نيست، بلكه در واقع همان نظام فئودالى است

جوامع از مرحله برده دارى گذار كرده اند و قبل از ورود سرمايه غربى در مرحله 
 به راحتى توانستندروسى  "انايران شناس" ،بنابراين. فئوداليزم بسر مى بردند
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چنين شد كه برده دارى امر  .را بسيار به عقب ببرنداختراعى دوران برده دارى 
يعنى دورانى كه كمتر از هر دوره ديگرى  -در ايران متعلق به دوران ماد ها ست 

   ! در باره اش مى دانيم

بايد  هم حال . مى كندپيچيده  چنداناوليه را دو  معماىالبته فقط  "تصحيح"اين 
چگونه هم اين كه چرا برده دارى در ايران به سرعت از ميان رفت و  توضيح داد

 ترفند جديد .در فئوداليزم بسر ببرد نزديك به دوهزار سال توانسته استايران 
نظامى فئوداليزم . صرفا مساله ويژه بودن انكشاف در آسيا را برجسته تر مى كند

پس چگونه دو هزار سال در . ده تر از برده دارىبه مراتب شكنناست بى ثبات و 
به دنيا آمدند كه به  "رفقا" يعنى از عهد باستان تا زمانى كه (ورد آايران دوام مى 

چرا در هيچ دوره اى از اين عمر دراز ). بزنند ستداظهار نظرات مشعشع  اين
براى اثبات اين بنابراين ؟ مناسبات كااليى درون آن نتوانستند توسعه پيدا كنند

   15!كل آسيا را به معما تبديل كردندچيز ويژه اى نيست وجه توليد آسيايى كه 

سازگار گردد همواره با خشونت  "منطق"به هر حال ايدئولوژى اگر نتواند با 
سيايي آوجه توليد بعد از اين مقررات جديد هرفردى كه از تئورى . همراه است

هر چند برخى از رهبران . مى شد ناميده بىو ضد انقال تروتسكيستمى كرد دفاع 
منجمله خود تروتسكى، يا (اپوزيسيون چپ در روسيه مدافع اين تئورى بودند 

. بحث وجه توليد آسيايى به اپوزيسيون چپ خالصه نمى شد) مثال پروبرژنسكى
بدين ترتيب مسئله اما . برخالف پلخانف، لنين خود از موافقين اين تئورى بود

يده شد و نه تنها به حوزه جنايي كش توليد آسيايى در جنبش جهانى وجه تئوري
مدافعان آن در روسيه ممنوع القلم شدند كه در كمينترن نيز با تقبيح و اخراج 

                                                           
 

براى مرورى بر بحث ھاى اين نشست ھا به فصل ھشتم کتاب زير در باره   ١٥
  :نيدوجه توليد آسيايى رجوع ک

Ernest Mandel, The Formation of the Economic Thought of Karl Marx, 
London 1971 



بىويژه سوسياليزم انقال  176 

June 2015   ٢کندو کاو  

تاريخ يا سكي يا دياكانف و شفايران شناسان روسي مثل پطرو. مواجه مى شدند
اين دوره بندى  يهو توج و محققين احزاب برادر نيز كتاب ها در توضيح نگاران

  . نداردهاى مصلحتى  نوشته اند كه هدفى جز تكذيب تئورى وجه توليد آسيايى 

زادي تحقيق در مورد وجه آاز دوره خروشچف به بعد زم روسى با اينكه ماركسي 
كسي كه در تمام دوران استالين  ،مثال يوجين وارگا(سيايي را پيدا كرد آ توليد

و با  ،)منتشر كرد باره وجه توليد آسيايىممنوع القلم بود در اين دوره كتابي در 
وجه توليد  بحث 60 دههاينكه بعد از چاپ گروندريسه بزبان انگليسي در 

در  مجددا از سر گرفته شد، متاسفانه تا به امروز كار آن چنان عمده اىسيايي آ
در ميان ماركسيست هاى اروپايى و . تئورى مهم صورت نگرفته است رابطه با اين

و سطح دانش تئوريك  آمريكايى چندان نياز يا عالقه اى به آن احساس نشده
.  نداشته استنيز اگر عقب تر نرفته باشد، پيشرفتى  در باره اين تئورى چپ
بان هاى رايج به زكار زياد شده اما دست كم يا در كشورهاى مربوطه حتما  ،البته

ات موجود در باره آن ها كم است و يا در حد تكرار اطالع اند و ترجمه نشده
بوضوح، اين از موضوعاتى است . مكررات اند و چيزى به دانش قبلى نمى افزايند

كه تحقيق جدى در باره آن بايد عمدتا توسط ماركسيست هاى خود اين كشورها 
. هنوز بر سر ها سنگينى مى كند "يرهگناه كب"اما خطر ارتكاب .  صورت گيرد

از هم پاشيده است اما ايدئولوژى آن هنوز پايدار ستى در روسيه استالينيدستگاه 
همان طور كه حزب توده ما ديگر آن حزب نيست اما توده ايزم نه تنها از . است

  .  سر بيرون مى آورد "چپ راديكال"ميان نرفته كه هر روز از دل 

  

  سياييآ توليد وجه اتمشخص

گفت تا كنون در  بايدتكامل جوامع بشري بطور كلي تحول و در رابطه با سير 
هنوز بحث و مشاجره  ،هاي اوليه يا جوامع مادرساالري يعني كمون ،مورد فاز اول
در واقع اطالعات زيادى در دست نيست و به  دورهرا كه از اين زياد است چ
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. احتماالت ممكن نگاه كرد تا وقايع تاريخىتئورى هاى موجود بيشتر بايد در حد 
اما تا جايى كه واقعيات باستان شناسى نشان مى دهد از زمانى كه بشر كشاورزى 

جوامع بشرى  ) هزار سال پيش 7يعنى دست كم بيش از (را آغاز كرده است 
در هر حال قبل از دورانى كه بشر وارد مرحله كشور . جوامعى پدرساالر بوده اند

هنوز به طبقات دولت سازى شود قبايل بشرى قبايلى بودند پدر ساالر كه  سازى و
. استنگرفته  شكل "وسائل توليد"مالكيت خصوصى بر تقسيم نشده اند و 

بنابراين همان طور كه ماركس در ايدئولوژى آلمانى ذكر كرده و در گروندريسه 
.  است) جمعى(نيز مجددا تكرار مى كند، اولين شكل مالكيت ارضى مالكيت ايلى 
اجتماعى وجود  - اين بدان معنى نيست كه در اين جوامع نابرابرى هاى اقتصادى

هاى  نابرابرىشكل گيرى ه معناى ايل پدر ساالر نقدا بپيدايش . نداشته است
اما اين .  ستزنان ا ارگان توليد مثل مردان بر كنترلمردان و زنان و  اجتماعى

  .هنوز به معناى تقسيم طبقاتى نيست

به  مالكيت خصوصى و عمدتا سوال اين جاست كه چرا اين مالكيت ايلى در اروپا 
در وجه دولت كه  اينواقع در  يابه مالكيت دولتى منجر مى شود؟ عمدتا در آسيا 

و اينجاست كه  ؟قبل از پيدايش طبقات شكل مى گيردچرا و چگونه توليد آسيايى 
تصاحب خصوصى . له آب و آبيارى مصنوعى مطرح مى شودئشرايط اقليمى و مس

قبل از اما بخاطر . آسيازمين هنگامى معنى دارد كه آن زمين بارآور باشد، در 
مى ن زمين تامين آ مي بايست آبدن فايده اى داشته باشد آنكه صاحب زمين ش

ه آب ئلبلكه مس ،نيست "كمبود"ساده له آب اين جا فقط به معناى ئمس. شد
در چنين  . را نيز در بر مى گيرد غيرقابل دسترسىو يا  "بى موقع"، "زيادى"

شرايطى، گرايش به همكارى اجتماعى از گرايش به تصاحب خصوصى قوى تر 
در چنين جوامعى ايجاد شبكه هاى زير زمينى براى استخراج آب، كانال  .است

كشى و سد سازى براى انتقال آب از راه هاى دور، كنترل دشت هاى سيالبى و 
چنان باران هاى موسمى، و حفاظت و نگهدارى از اين شبكه آبيارى مصنوعى 

نوار و تيره كند كه از عهده خا درجه بااليى از سازماندهى جمعى را ايجاب مى
  .خاصى بر نخواهد آمد و اغلب حتى فراتر از توانايى هاى يك ايل منفرد است
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بدين ترتيب هنگامى كه در اثر جنگ يا توافق مساله اتحاد و همكارى ايل هاى 
در دستور كار قرار مى گيرد، نقدا سازمان ) يعنى ايجاد كشور و دولت(مختلف 

بين در  "خدمات اجتماعى"م اين گونه اجرايى نيرومندى براى انجا-هاى ادارى
تصاحب و كنترل آن به مراتب پر امتياز تر است كه  گرفته استشكل  اين ايل ها

فراموش نكنيم كه رقابت هاى قبلى ايل ها نقدا اين . كشاورزى تا تصاحب اراضى
از دل همين . گونه سازمان هاى اجتماعى را در حوزه هاى نظامى ايجاد كرده است

بنابراين هر چند در آسيا تقسيم . شكل مى گيرد "آسيايى "سازمان ها دولت
، شرايط براى ايجاد بودجامعه به طبقات و رشد مالكيت خصوصى از اروپا عقب تر 

  .   تر استآماده دولت هاى متمركز و نيرومند  

ن نكته له كليدى در توضيح و درك ويژگى وجه توليد آسيايى نيز در هميئو مس
. مى گيرددولت قبل از پيدايش طبقات شكل در اين وجه توليد،  .نهفته است

در تصاحب  كهاخذ مى شود ) "خراج"(محصول اضافى اجتماعى بصورت ماليات 
كسانى در اين استثمار شريك مى شوند كه در  فقط. نه طبقه خاصى و دولت است

از همين  . ه اى گرفته اندسهمي به آن و يا بخاطر خدمتى اين دولت مقامى دارند
دولت . خصوصيت ديگرى استنتاج مى شود كه كمتر به آن توجه شده استپديده 

آسيايى نه تنها قبل از پيدايش مالكيت خصوصى و تقسيم جامعه به طبقات شكل 
هر جا كه . ش طبقات تبديل مى شودمى گيرد، بلكه خود به عامل بازدارنده پيداي

نفوذ تجارت، خوش خدمتى، ( صى صورت بگيردبه هر دليلى انباشتى خصو
، قدرت مركزى آن را خطرى براى حفظ سيادت خود خواهد ديد و ...)محلى
  . از ميان مى برد عاقبت

نيز نظير هر دولت مطلقه اليه هاى ممتاز و اشرافى پيرامون اين دستگاه دولتى 
را به دولت آسيايى شكل مى گيرند اما نه به آن درجه اى كه بتوانند ديگرى 

تحمل دولت آسيايى . رى ايجاد كننديچالش بطلبند يا در وجه توليدى موجود تغي
حتى آن ها كه مالكيت . از خود و در مقابل خود را ندارد مستقل طبقه حاكمه اى 

اعطا شده را چندين نسل در خانواده خود حفظ كرده اند مى توانند هر لحظه و با 
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آن چه را شاه بخشيده است شاه بعدى مى تواند پس  . يك فرمان از دست بدهند
صرفا بلكه   سرمايه دار بعدىاوليه طبقه نطفه هاى  نه اين جانيز در تجار . بگيرد

  .هستند خريداران اجناس براى دستگاه دولتى

 بسيار از طرف ديگر ميزان تحرك طبقاتى ميان پايينى ها نيز در اين وجه توليد
دست كم بسيار  –ماعى بين شهر و ده صورت نمى گيرد تقسيم اجت. پايين است

شهر ها در وجه توليد . پايين تر از نظام برده دارى تا چه رسد به فئوداليزم
تجارت  در مسير ىيآسيايى در واقع يا مراكز نظامى ادارى دولت اند يا ايستگاه ها

شهر آن چه ما در . مستخدمين دولت اندكم و بيش همگى شهر نشينان . خارجى
هاى اروپايى پيشه ور و صنعتگر مستقل مى ناميم در اينجا در واقع متشكل از 
كسانى است كه براى خدمت به ديوان ساالران و نظاميان در شهر جمع شده اند يا 

  . زور به شهر آورده شده اند با با دعوت و

 -  عمال خود جزيى از دستگاه دولتى است در اين جا خرده بورژوازى شهرى
عمال، جز اين رابطه . از مازاد اجتماعى غصب شده نيز به اينان مى رسدسهمى 

در چنين جامعه بى تحركى . غصبى، مبادله ديگرى بين شهر و ده وجود ندارد
عليه افزايش خراج و شورش هاى دهقانى  هاى دربارىجنگ طبقاتى به توطئه 

زتوليد هيچ كدام هم جز همان وجه توليد چيز ديگرى باو . كاهش مى يابد
تقسيم جامعه به  بهگرايش دستگاه حاكمه در چنين شرايطى . د كردننخواه

در هندوستان باز مانده هاى آن تا به امروز . بسيار قوى است كاست هاى منجمد
ساساني نيز دولت عمال نوعى نظام كاستى را مستقر دوره   در ايران. ديده مى شود

  .كرد

وجه ماركس را نيز جلب مى كند حالت از خصوصيات ديگر اين وجه توليد كه ت
اين وجه توليدى در طول نزديك به دو هزار سال چندين بار . ادوارى آن است

وجه توليد، هم اين در . كامال از ميان رفته و مجددا خود را بازسازى كرده است
گرايش به از هم پاشى درونى بسيار قوى است و هم گرايش به باز سازى و از نو 

الزم افزايش  "خدمات اجتماعى"اجتماعى غصب شده دايم به نسبت  مازاد. سازى
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مفرى براى گسترش   اين وجه توليد "طبيعى"مى يابد و از آن جا كه اقتصاد 
صرفا به افزايش مصرف دولتيان و فساد درونى دستگاه مى اين مازاد  ،ندارد
سرعت ه ، جامعه نيز باز درون با از هم پاشى دستگاه قدرت مركزى. انجامد

خدمات "حالتى ملوك الطوايفى بخود مى گيرد كه هر چه بيشتر به اضمحالل نظام 
با تضعيف قدرت مركزى . اند، مى انجامداجتماعى كه پيش شرط توليد  "اجتماعى

ايل هاى طح محلى غصب مى كنند يا سيا امرا و با نفوذان محلى قدرت را در 
ان اند مناطقى را تحت اشغال در مهاجرى كه همواره در مرزهاى اين كشورها فراو

در هر دو صورت، به دنبال شدت بحران اقتصادى ناشى از فروپاشى . مى آورند
مجددا گرايش به تعاون و همكارى براى  پيش شرط هاى توليدى، پس از مدتى 

بازسازى اين زير بنا قوى مى شود و از دل آن دولت آسيايى جديدى شكل مى 
  . گيرد

مذهبى نيز نقش به مراتب برجسته - آسيايى دستگاه ايدئولوژيكدر وجه توليد 
باز توليد اين نظام استثمارى متمركز، ظاهرا غير . ترى را از اروپا بازى مى كند

قابل تغيير و همواره تكرارى، البته نيازمند دستگاه ايدئولوژيك نيرومندى نيز 
اى نقش واسطه بين ايف .سازد "مردم فهم"خواهد بود كه دائما مشروعيت آن را 

مستقلى  شبهنقش چنان و توده توليد كننده در وجه توليد آسيايى  مركزىقدرت 
و  .عمل مى كندچون دولتى درون دولت   غالبابه دستگاه مذهبى اعطا مى كند كه 

در دوران . نيست بعد از دوران صفويه اين پديده مختص اسالم يا دستگاه شيعه
  . همين وضعيت برقرار بودساسانيان هم كم و بيش 

را به  اويكى از داليلى كه  ه مى شودكنستانتين گفت بر اساس خاطرات شفاهى
 ،متقاعد ساخت روم مذهب دولتى و رسمى امپراتورى عنوان مسيحيت به پذيرش

در حفظ و تداوم امپراتورى ساسانى  زردشتى دستگاه مذهبىمهم و موثرنقش 
خامنشيان و ساسانيان را در واقع بايد در تفاوت مذهب زردشتى دوران ه. بود

در چين، . تفاوت بين شكل اوليه و جا افتاده اين وجه توليد جستجو كرد
يا بهتر (اليه اجتماعى  سهبه و جسته و گريخته در همه ادوار،  ،هندوستان و ايران
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ندوق ، اضافه بر پرداخت از ص)دولت "مستخدمين"گروه از  سهاست بگوييم به 
حكومتى، سران : نيز داده مى شد) خراج گيرى( امكانات مالى مستقلدولتى،  

كه در دوران صفويه براى نگهدارى دستگاه  "اراضى وقفى"اصل  .مذهبى و نظامى
شيعه در ايران براه افتاد، نقدا در بين اقوامى كه دولت هخامنشى را تشكيل دادند، 

  . مرسوم بود

 به مفهوم اروپايى نيز "مبارزه طبقاتي"ده ما در اينگونه جوامع به پديبدين ترتيب 
، يعنى طبقاتى كه بخاطر موقعيت شان در توليد اجتماعى در كنيم  برخورد نمي

 .مبارزه كنندمنتج از اين موقعيت مقابل يكديگر قرار بگيرند و براى منافع خاصى 
است كه در واقع منجر به شكل گيري اى آن عاملى   مبارزهچنين دانيم كه  و مي

در مقابل طبقه ديگر  اى طبقه اگر. مي شود در جامعه "حقوق دمكراتيك"پديده 
قدرت او نشود، حقوق دموكراتيك نيز در  ساختنمحدود د و خواهان ريگنقرار 

اين پديده را ما در يونان باستان و روم باستان  .آن جامعه شكل نخواهد گرفت
اين پديده را ما در قرون وسطى و سپس در . ستان نداريمايران با مي بينيم اما در

در ايران، هندوستان يا  چنين پديده اي اما ،عصر روشنگرى در اروپا مى بينيم
دولت قدرت استبدادي  نيرويى كه بتواند در وجه توليد آسيايي .چين نداريم

است و به همين  و ضعيف ناچيزبسيار  ،بردبوال ئزير س مركزى را محدود سازد يا
تبديل مى شود كه امروزه نيز  شكل جا افتاده و رايجيچنان  به استبداد نيز جهت 

مستبد "و  "مستبد عادل"هنگامى كه در باره آن مى نويسيم فقط مى توانيم ميان 
   . تفاوت هايى قائل شويم "ظالم

  

  وجه توليد آسيايى در ايران

نه تنها در مورد تاريخچه اين وجه توليد ده ها سال است  اشاره شدهمان طور كه 
-كه سهل انگارى شده بلكه بويژه در رابطه با ايران كه بخاطر موقعيت جغرافيايى

 تر پيشرفتهتوسعه يافته و سياسى آن مى توانست از نمونه هاى تاريخى بسيار 
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ن يا بسيار كمتر از چي. است اين وجه توليد تلقى شود، كمترين كار شده
همسفر توده اى ما در ايران سخت  "روشنفكران"هنوز بسيارى از  . هندوستان

حتى در شرايطى . سرگرم اثبات نادرست بودن تئورى وجه توليد آسيايى هستند
  - پس از انتشار گروندريسهيعنى  –نيم قرن پيش  كه خود آكادمى علوم مسكو
! ورى را مجاز ساختفت و تحقيق در باره اين تئايرادات قبلى را پس گر

از حزب برادر هنگامى كه دو طرف معادله از بين رفته اند، نتايج  "استقالل"
     !  كميك اين چنانى نيز خواهد داشت

در اينكه مختصاتى كه در باال در باره اين وجه توليدى برشمردم در مورد ايران 
البى منتشر قبال در اين رابطه مط. نيز صادق است تصور نمى كنم ترديدى باشد

قصد  و شده است و خود من هم در دوره قبل از انقالب در اين باره زياد گفته ام
حتى آثار ايران شناسان  . در واقع مشكل اينجا نيست. در اينجا تكرار كنمندارم 

روسى ضمن تاكيد بر قالب رسمى فئوداليزم به نكاتى انگشت مى گذارند كه در 
البته نظير پتروشفسكى . وليد آسيايى بكار گرفتواقع مى توان براى اثبات وجه ت

اما پس  ،يا احسان طبرى مى توان ادعا كرد كه اين در واقع همان فئوداليزم است
چنين و ده ها صفحه تاكيد ماركس بر تفاوت بين اين دو از انتشار گروندريسه 

بر  هر كسى به چنان درجه اى از دورويى وقيحانه نياز دارد كه از عهده ادعايى 
امروز ادعا كند من ماركسيزم را قبول دارم،  بتواند اينكه كسى! نخواهد آمد

در باره  مى توانم قبول دارم و اينكهنيز او در باره وجوه توليدى را  كلى ديدگاه
اما بهتر از  ،از او ياد گرفته امنيز زنم را بحرفى يا وجه توليد آسيايى فئوداليزم 

فقط يزم با وجه توليد آسيايى تفاوتى ندارد،  خود ماركس مى دانم كه فئودال
  .توانايى خود در وقاحت را دست كم گرفته است

دست كم در باره چند   ،هرچند اصوال تاريخ دقيقى از خود ايران در دست نيست
اتفاقا اگر بخواهيم وجه توليد آسيايى در . دوره مدارك بسيار روشن ترى داريم

، )پيدايش وجه توليد آسيايى(ه هخامنشيان ايران را مطالعه كنيم شايد دور
و  ) احياى مجدد آن(، سلجوقيان )شكل پيشرفته و جا افتاده آن(ساسانيان 
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اين چهار دوره . مهمترين نمونه ها باشند )شكل جا افتاده و معاصرآن(صفويان 
بنابراين مطلب براى . ندتاريخ ايران تعلق دار بالنسبه مستند تر ادوارآن به همه 
 نمونههمان طور كه قبال هم اشاره كردم مطالعه  بعالوه،. و تحقيق كم نيست كار

بويژه در . ايران مى تواند به تكامل خود تئورى وجه توليد آسيايى نيز كمك كند
به همين دليل مطالعه دوره . رابطه با انتقال از وجه توليد آسيايى به سرمايه دارى

براى ماركسيزم ايرانى  امروزه نشانه مى زندرا  صفويه كه آغاز اين دوران انتقال 
  . بيشترى برخوردار است تا اثبات وجود اين وجه توليد در ادوار گذشتهاز اهميت 

ماركس به تئورى وجه توليد آسيايى در دوره  مجددعالقه دليل  شودياد آورى 
بررسى آن مناسباتى از مالكيت پيشا سرمايه دارى تالش براى نگارش سرمايه 

در گرونديسه  ماركسجمعبندى .  نده اكه به رشد مناسبات كااليى كمك كردبود 
رشد مقاومت  اين مقابل درديگر بيشتر از همه اشكالآسيايي  شكلاين است كه 

مسائل و مشكالت بر سر هم بررسى دوره صفويه مى تواند  ،بدين ترتيب. كندى م
وهم  را روشن سازد ميالدى 18و  17راه رشد سرمايه دارى در ايران در قرون 

   . اينكه ارزيابى خود ماركس را بواسطه اين تجربه تاريخى بسنجد

به شكل گيرى اليه اى از صفويه ماركس، ما در دوره  انتظارمثال، شايد بر خالف 
در دوره  بين المللىتجارت  رشدكه دقيقا به خاطر  تجار مستقل بر مى خوريم

نه تنها حتى در دوران اوليه صفوى، مثال دوره شاه عباس، . پيدا مى شودصفويه 
 ما كه مى شوندمستقل تجارى  برخى از تجار دولتى به تدريج وارد حوزه هاى 

مثال در توليد (برخى مناطق ايران هستيم مانوفاكتورها در شاهد شكل گيرى حتى 
بب توسعه مناسبات كه شايد مى توانست خود مس اين اليه). شيشه و ابريشم

عدم اما اين . خود نابود شدپاشى سلسله صفوى  فرواز  حتى قبلكااليى شود 
انقباض حجم  عمدتا به دليل شكل آسيايى مالكيت بلكهموفقيت نه فقط بخاطر 

كشف راه هاى دريايى و تحت الشعاع قرار گرفتن راه هاى  با. بود تجارت خارجى
رونق افتادن جاده ابريشم كه مهمترين مسير  بويژه از( تجارت بين المللىزمينى 

شديدا كل درآمد ايران از تجارت خارجى  ،)تجارى ايران در آن دوران بود
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گذشته از فساد (اساسا يكى از داليل فروپاشى خود سلسله صفويه  .يافتكاهش 
اگر  شايد.  كاهش درآمد آن از تجارت خارجى بودهمين ) درونى دستگاه آسيايى

يا سياست هاى ديگرى براى مقابله با كاهش  از هم نمي پاشيددولت صفوي 
كااليى رشد قابل مالحظه ترى مناسبات  درآمدهاى تجارى خود اتخاذ مى كرد،

ماركس به اين جنبه نپرداخته است و بايد به اين تئورى افزوده . بخود مى ديد
  . شود

را نيز   صادىساختار اقتدولت صفوى همانند همه فروپاشى هاى قبلى  اضمحالل
اين . وجه توليد آسيايى نتوانست دوباره سر بلند كند اما اين بار . ويران ساخت

در شرايطى صورت مى گرفت كه وجه توليد سرمايه  دولتىبار ويرانى دستگاه 
دارى در اروپاى غربى و شمالى غالب شده بود و مناسبات كااليى در سطح بين 

بدين ترتيب، از هم پاشى . المللى در حال رشدى از لحاظ تاريخى بى سابقه بودند
دولت صفوى در واقع مصادف مى شود با آغاز دوران انتقال به سرمايه دارى در 

سال به طول مى انجامد، اما  150تا ايجاد دولت مركزى بعدى نزديك به . يرانا
همان استبداد آسيايى  تكرار هرچند در شكل ،آن چه عاقبت مستقر مى شود

  . برخوردار نيست در محتوى به هيچ وجه از بنيه مادى وجه توليد آسيايى ،است

وجه توليد ) وپردرآمد(در دوره قاجار انحصار دولت در دو حوزه تعيين كننده 
از صفويه تا  .مالكيت ارضى و تجارت داخلى و خارجى:  آسيايى از بين رفته است

هم تعداد تجار مستقل  قاجار هم مالكيت خصوصى بر اراضى بزرگ توليدى و 
آن چه در اين دوره به غلط فئوداليزم ناميده . رشدى غير قابل برگشت كرده اند

ى انتقالى هستند در گذار از وجه توليد آسيايى به اشكالهمين مى شود، در واقع 
  .  سرمايه دارى

، بويژه هنگامى كه بازسازى قدرت مركزى بطول مى فرو پاشي وجه توليد آسيايي
بدين ترتيب نه تنها در سطح سياسى . انجامد قدرت هاى محلى را عمده مى كند

بانفوذان محلى كه بلحالت ملوك الطوايفى جايگزين قدرت مركزى مى گردد 
نيز اراضى محلى را غصب  ...)خراج گيران، روحانيون، سران ارتش، ى محلىامرا(
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اولين گروه ها دستگاه روحانيت شيعه بود كه زمين هاى  مثال يكى از. مى كنند
در اين دوره عنصر جديدى نيز به اين تركيب . وقفى را به تصاحب خود در آورد

اعالم استقالل از دولت . اضافه شده و آن مداخله نيروهاى استعمارى اروپايى است
يروهاى مركزى و تصاحب آن چه قبال به دولت تعلق داشت، اكنون با پشتوانه ن

ل در خوزستان كامال عمثال ماجراى شيخ خز. نظامى خارجى نيز تضمين مى شود
   . ى نظامى انگلستان در جنوب بودهاساخته و پرداخته نيرو

د كه خود واز طرف ديگر، از دست رفتن اين منابع مهم درآمد دولتى باعث مى ش
و ليبرال ها را ن "خصوصى سازى". دولت نيز به فروش انحصارات خود دست بزند

هر چه را كه . شتدولت قاجار در خصوصى سازى همتا ندا. اختراع نكردند
رشد عظيم مالكيت خصوصى بر زمين متعلق به اين دوره . توانستند فروختند

در ايران . اما كوچكترين وجه اشتراكى با وجه توليد فئودالى ندارداين  .است
مالك در . تشكيل مى دادند "غايب"درصد عمده زمينداران بزرگ را زمينداران 

تهران زندگى مى كرد، اما ده ها روستا مثال در جنوب ايران به ايشان تعلق 
حكايت از  اين شكل. عين همين پديده در هندوستان نيز شكل گرفت. داشت

سيايى به آبلكه شكلى است انتقالى از مناسبات مى كند فئودالى ن وجه توليد جديد
بنابراين، به اعتقاد من براى . ا زمين خود كاال شده استاينج در .كااليىمناسبات 

مهمترين جنبه انتقالى كه خود يكى از درك سرمايه دارى امروزه درك اين دوره 
كه بايد خاصى برخوردار است  از اهميت  اى تئورى وجه توليد آسيايى استه

   .  توجه ماركسيست هاى ايرانى را بخود جلب كند

هنگامى كه نوزادى بيش نبود به دست گوركنى ظالم "رى به گفته خنجى اين تئو
با اين همه چون جوهر حقيقت را در خود داشت و از آنجا كه  –زنده بگور گرديد 

حقيقت زنده جاويد است، پس از ساليانى دراز كه از گور تيره اش بيرون كشيده 
شد همچنان از نيروى حيات برخوردار بود و هنوز هم توان آن را دارد كه انبوه 
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ه حقيقت تيرگيهاى تاريخ شرق را بشكافد و در ظلمات آن راهى به سوى چشم
  ".16بگشايد

                                                           
 

  ٣١ھمان جا، ص   ١٦


