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ھدف از بازتکثير و تصحيح ترجمۀ اين اثر از لنين به داليل متعددی انجام گرفت، مھمترين    
اين داليل: نخست اينکه به بھترين وجه ممکن، کاربرد اصول پايه ای مارکسيسم را در تحليل 

ً مشخص يک کشور(در اينج شرايط اينکه اين کتاب گنجينه  ا روسيه) به نمايش ميگذارد. ثانيا
ايست برای درک شرايط اقتصادی و سياسی کشوری که بزرگترين انقالب دنيا را آغاز نمود، 

اينکه نمايشگر درک  تژی حزب پرولتری آن انقالب، ثالثاً و برای درک تاکتيکھا و استرا
وافر لنين به مارکسيسم ميباشد و او را بدون شک به عنوان  عميق، تسلط و وفاداری

  بزرگترين شاگرد آموزگاران مارکسيسم معرفی ميکند.
الزم به تذکر است که ھمانطور که در ادامه ھم ديده ميشود، اين اثر از روی ترجمه ای    

ی تطبيق و پيشين از انتشارات سياھکل، توسط دوستی بازنويسی شده، توسط من با متن انگليس
تصحيح شده و توسط سايت کمونيستھای انقالبی تھيه و تنظيم شده است. البته برای اينکه حق 

  انتشارات سياھکل ادا شده باشد، مقدمۀ آنان را ھمانگونه که در ترجمه شان بود، آورده ايم.
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  پيشگفتار چاپ اول
 
  

در کتاب حاضر مؤلف ھدف خود را بررسی مسئلۀ چگونگی تشکيل بازار داخلی برای 
رات سرمايه داری روسيه قرار داده است. ھمانطور که می دانيم اين مسئله توسط مفسرين نظ

)) از مدتھا پيش مطرح شده است و ٢(.اون -نارودنيکی (در رأس آنھا آقايان و.و. و ن. 
برای ما ممکن نبود که در اين انتقاد تنھا به بررسی  وظيفۀ ما انتقاد به اين نظرات خواھد بود.

اشتباھات و سوء تفاھمات مخالفين خود اکتفا کنيم؛ در جريان پاسخ دادن به سؤال مطروحه به 
ً ارائۀ حقايقی که دال بر تشکيل و رشد بازار داخلی باشد  نظرمان چنين می رسيد که صرفا

گردد که اين حقايق بطور دلخواه دست مواجه کافی نيست، زيرا ممکن است با اين اعتراض 
اند. بررسی کل پروسۀ توسعۀ اند و حقايقی که مؤيد عکس قضيه باشند، حذف گرديدهچين شده

روسيه و سعی در تشريح ھمه جانبۀ آن به نظر ما ضروری بود. شکی  سرمايه داری در
نيست که انجام يک چنين وظيفۀ خطيری بدون قائل شدن بعضی محدوديتھا، از قدرت يک 
فرد خارج است. اوال ھمانطوری که از خود عنوان کتاب برمی آيد، ما مسئلۀ توسعۀ سرمايه 

ار داخلی در نظر می گيريم و کاری به مسئلۀ داری در روسيه را منحصراً از نقطه نظر باز
ً ما بررسی خود را منحصراً بازار خارجی و داده ھای مربوط به تجارت خارجی نداريم. ثانيا

ً با داده ً و تقريباً تماما ً سر و کار ما عمدتا ھای محدود به دورۀ بعد از رفورم می نمائيم. ثالثا
ت. رابعاً ما بررسی خود را منحصراً به جنبۀ مربوط به فرمانداريھای مرکزی روس نشين اس

اقتصادی پروسۀ مزبور محدود می کنيم. با وجود قائل شدن ھمۀ اين محدوديتھا، آنچه باقی 
می ماند باز ھم موضوعی بسيار وسيع خواھد بود. مؤلف به ھيچ وجه از دشواری و حتی 

ه نظر مؤلف برای خطر پرداختن به يک چنين موضوع وسيعی غافل نبوده است، ليکن ب
روشن کردن مسئلۀ بازار داخلی برای سرمايه داری روسيه، نشان دادن رابطه و وابستگی 

ھای اقتصاد اجتماعی روی می ھای مختلف پروسۀ مزبور با يکديگر که در تمام زمينهجنبه
دھد، ضرورت تام دارد. بنابراين ما به بررسی خطوط مشخص اين پروسه قناعت کرده، 

  فصل تر آنرا به تحقيقات بيشتری در اين زمينه موکول می کنيم.مطالعۀ م
برنامۀ کار ما بدين قرار است: در فصل اول به بررسی ھر چه موجزتر قضايای تئوريک    

پايه ای اقتصاد سياسی انتزاعی در مبحث بازار داخلی برای سرمايه داری می پردازيم. اين 
ھا و واقعيات می پردازد کتاب که به ارائۀ داده قسمت به منزلۀ نوعی مقدمه در خدمت بقيۀ

درآمده، ما را در شرح و بسطھای آتی از مراجعه مکرر به تئوری بی نياز می گرداند. در 
سه فصل بعد از آن سعی در توصيف سير تکامل سرمايه داری در کشاورزی در روسيه بعد 

ھای آماری زمستوو در از رفورم می نمائيم، بطور مشخص در فصل دوم به بررسی داده
ھای مربوط به مرحلۀ زمينۀ تفکيک دھقانان خواھيم پرداخت؛ در فصل سوم به بررسی داده

 سرمايه داریانتقالی اقتصاد مالکی، و جانشين شدن سيستم بيگاری اين اقتصاد توسط 
ھای مربوط به اشکال ايجاد کشاورزی تجاری و سرمايه پرداخته؛ و در فصل چھارم داده



ی را مورد بررسی قرار خواھيم داد. سه فصل متعاقب آن به اشکال و مراحل توسعۀ دار
سرمايه داری در صنعت ما اختصاص داده شده است: در فصل پنجم به بررسی مراحل اوليۀ 

می  صنايع کوچک دھقانی (به اصطالح صنايع دستی)سرمايه داری در صنعت، يعنی 
و صنايع  یمانوفاکتوری مربوط به سرمايه داری ھاپردازيم؛ در فصل ششم به بررسی داده

ھای مربوط به توسعۀ صنايع ماشينی خانگی سرمايه داری پرداخته و در فصل ھفتم داده
بزرگ را مورد بررسی قرار خواھيم داد. در فصل آخر (ھشتم) کوشش خواھيم کرد تا ارتباط 

ايم مشخص نموده، شمای ختهھای مختلف پروسۀ مزبور را که قبال به شرح آن پردابين جنبه
  کلی اين پروسه را ترسيم نمائيم.

  
*** 

  

). با کمال تأسف در اين کتاب نتوانستيم تجزيه و تحليل ارزندۀ ک.کائوتسکی ٣بعدالتحرير(   
دربارۀ «مندرج در کتابش تحت عنوان » توسعۀ کشاورزی در جامعۀ سرمايه داری«از 

  ستفاده به عمل آوريم.) ا١، ب ١٨٩٩(اشتوتگارت، *»مسئلۀ ارضی
اين کتاب (موقعی به دست ما رسيد که قسمت اعظم کتاب حاضر به زير چاپ رفته بود)    

ايست که در متون اقتصادی اخير به رشتۀ با ارزش ترين نوشته» سرمايه«بعد از جلد سوم 
  تحرير درآمده است.

ی کشاورزی برمی در سير تکامل سرمايه دار» گرايشھای عمده«کائوتسکی به تجسس    
نمودھای خاص «ھای گوناگون در کشاورزی مدرن به عنوان آيد؛ ھدف وی بررسی پديده

) می باشد. نکتۀ جالب اينست که مشخصات عمدۀ اين ۶(پيشگفتار، ف » يک پروسۀ عام
صرف نظر از خصوصيات فوق العاده ويژۀ  –پروسۀ عام در اروپای غربی و روسيه 

يکسان است. مثال يکی از  –ھای غيراقتصادی ادی و چه در زمينهروسيه، چه در زمينۀ اقتص
خصوصيات بارز کشاورزی مدرن سرمايه داری بطور کلی عبارت است از تقسيم تصاعدی 

ای که در روسيه بعد از ، ب، پ)، پديده۴کار و استفاده از ماشين آالت ميباشد(کائوتسکی، 
). پروسۀ ٩، بخصوص ب ۴؛ ف ٨و  ٧، ب ٣رفورم نيز به چشم می خورد (ر.ک. ف 

کتاب کائوتسکی) در ھمه جا به صورت رواج  ٨(عنوان فصل » پرولتريزه شدن دھقانان«
، ٨کار مزدی در کليۀ اشکال آن در ميان دھقانان خرده پا نمايان می شود (کائوتسکی، ف 

صاحب ب)؛ ما قرينۀ اين پديده را در روسيه در امر تشکيل طبقۀ عظيمی از کارگران مزدی 
). وجود دھقانان خرده پا در تمام جوامع سرمايه داری نه ٢سھم مشاھده می کنيم (ر.ک. ف 

به علت برتری تکنيکی توليد کوچک در کشاورزی، بلکه دليل وجود آن مبتنی بر اين حقيقت 
است که دھقانان خرده پا مبادرت به تقليل سطح تقاضاھای خود به حدی کمتر از تقاضاھای 

دی می نمايند و به مراتب بيشتر از کارگران مزدی از نيروی خود مايه می کارگران مز
وضع کارگران مزدی «، ب؛ کائوتسکی مکرراً متذکر می شود که ۶گذارند (کائوتسکی، ف 

                                                 
  ده است.اين کتاب به روسی ترجمه ش *



)؛ اين مطلب در روسيه نيز مصداق ٣٢٠و  ٣١٧، ١١٠؛ ص »بھتر از دھقانان خرده پاست
طبيعی است که مارکسيستھای اروپای غربی و  )). بنابراين۴، پ (١١، ب ٢دارد (ر.ک. ف 

اشتغاالت کشاورزی خارج از «نظير آنچه روسھا  –ای روسی در ارزيابی خود از چنين پديده
خطاب می کنند » کار مزدی کشاورزی دھقانان مھاجر«می خوانند يا آنچه آلمانھا آنرا » محل

ر داشته باشند؛ يا در مورد توافق نظ –) ١٠، ب ٣، مقايسه شود با ف ١٩٢(کائوتسکی، ص 
ھا (کائوتسکی، ف ای نظير مھاجرت کارگران و دھقانان از دھات به شھرھا و کارخانهپديده
) و يا ٢، ب ٨و بسياری جاھای ديگر. مقايسه شود با فصل  ٣۴٣، ث؛ علی الخصوص ص ٩

ود . مقايسه ش١٨٧انتقال صنعت بزرگ سرمايه داری به بخشھای روستائی (کائوتسکی، ص 
سرمايه داری  تاريخی). اين مطلب کامال جدا از ارزيابی واحد از اھميت ٨، ب ٧با فصل 

. مقايسه شود با ٢٩٨و  ٢٩٢، ٢٨٩کشاورزی (کائوتسکی، اينجا و آنجا، بخصوص ص 
مناسبات سرمايه داری در کشاورزی  مترقی) و اتفاق نظر در شناسائی ماھيت ٩، ب ۴فصل 

کنار زدن :«٣٨٢ل سرمايه داری می باشد (کائوتسکی، ص در مقايسه با مناسبات ماقب
کارگران کشاورزی و مستخدمين وابستۀ شخصی و کسانی که در جائی ميان کارگران 

يعنی دھقانانی که مبادرت به اجارۀ زمين  –کشاورزی و کشتکاران اجاره کننده قرار دارند 
توسط کارگران روزمزدی که در  –می کنند و از طريق کار خدمتی اجاره بھا را می پردازند 

مقايسه  ».عظيمی استغير ساعات کار، انسانھای آزادی می باشند، مظھر پيشرفت اجتماعی 
). کائوتسکی قاطعانه اعالم می کند که توسل به کشاورزی ۴، ص ٩، ب ۴شود با فصل 

)؛ و ٣٣٨ص »(متصور نيست«وسيع مدرن توسط جماعت ده که بطور جمعی اداره گردد 
متخصصين کشاورزی اروپای غربی که خواستار تثبيت و تکامل جماعت دھی می  اينکه

باشند به ھيچ وجه سوسياليست نبوده بلکه نمايندۀ منافع مالکان بزرگ می باشند که می 
)؛ و اينکه در تمام ٣٣۴ای زمين به کارگران آنان را وابسته گردانند (ص خواھند با دادن تکه

ای از سانی که با نمايندگی کردن منافع مالکين و دادن حصهکشورھای اروپای غربی با ک
زمين به کارگران درصدد وابسته نمودن آنان می باشند و مدتی است سعی می کنند اقدامات 

 –)؛ و ھمۀ آنھا با ارائۀ صنايع دستی ١۶٢مقتضی در اين زمينه را تنفيذ قانونی ببخشند (ص 
سعی در مساعدت به دھقانان خرده پا می کنند،  –اين بدترين شکل استثمار سرمايه داری 

). تأکيد بر اتفاق نظر کامل ميان ١٨١(ص » بايستی با قاطعيت ھر چه تمام تر مبارزه گردد«
مارکسيستھای اروپای غربی و روسيه با توجه به تالشھای اخير سخنگويان نارودنيکھا داير 

 ١٧آقای و. ورونتسوف به تاريخ  بر قائل شدن تفاوت عميق بين اين دو (ر.ک. به اظھاريۀ
، ]»نوويه وره ميا [عصر جديد«در انجمن ترويج صنعت و تجارت روسيه،  ١٨٩٩فوريۀ 
  ، به نظر ما بسيار ضروری است.)۵()١٨٩٩فوريۀ  ١٩، ٨٢۵۵شمارۀ 

 
  
  
 



  )۶( پيشگفتار بر چاپ دوم
  
  

از بروز اعتصابات اين کتاب طی دورۀ قبل از انقالب روسيه يعنی در آرامش کوتاه بعد    
به رشتۀ تحرير درآمده بود. در آن زمان، جنبش طبقۀ کارگر ھمچنان  ١٨٩۵-١٨٩۶عظيم 

که در سطح و عمق گسترش می يافت، در خود فرو می رفت و راه را برای شروع 
  ھموار می نمود. ١٩٠١تظاھرات 

ً ساخت طبقاتی روسي –تجزيه و تحليل سيستم اجتماعی     ه که بر مبنای اقتصادی و نتيجتا
بررسی اقتصادی و تجزيه و تحليل انتقادی آماری در کتاب حاضر ارائه گرديده است، اکنون 
به وسيلۀ حرکت سياسی آشکار تمام طبقات در جريان انقالب به اثبات رسيده و نقش رھبری 
کنندۀ پرولتاريا کامال آشکار گرديده است. ھمچنين روشن شده است که قدرت پرولتاريا در 
پروسۀ تاريخ بی اندازه عظيم تر از سھم آن از کل جمعيت می باشد. در کتاب حاضر پايۀ 

  ھای مربوطه تشريح گرديده است. اقتصادی پديده
از آن گذشته انقالب اکنون به طرز روزافزونی وضعيت و نقش دوگانۀ دھقانان را آشکار    

اع مختلف بقايای سرواژ، ھمراه می گرداند. از يک طرف بقايای عظيم اقتصاد بيگاری و انو
ھای با فقر و خانه خرابی بی سابقۀ دھقانان تنگدست، منشأ عميق جنبش انقالبی دھقانی، ريشه

عميق خصلت انقالبی دھقانان را به منزلۀ يک تودۀ عظيم، توضيح می دھد. از طرف ديگر 
سياسی متعدد،  –در جريان انقالب، خصلت احزاب سياسی گوناگون و جريانات ايدئولوژيکی 

ً متضاد اين توده، خصلت خرده بورژوائی آن، تضاد آشتی ناپذير موجود  ساخت طبقاتی ذاتا
بين گرايشھای تملک جويانه و پرولتری نھفته در آن، آشکار می شود. نوسان خرده مالکين 
تھيدست بين بورژوازی ضدانقالبی و پرولتاريای انقالبی ھمانقدر غيرقابل اجتناب است که 
تحقق اين پديده در تمام جوامع سرمايه داری که اقليت ناچيزی از توليدکنندگان خرده پا به 

، تبديل به بورژوا می گردد، در »بر خر مراد سوار می شود«تدريج به مال و منال می رسد، 
حاليکه اکثريت قريب به اتفاق آنان يا بکلی به روز سياه می نشيند و تبديل به کارگر مزدی يا 

می شود و يا آنکه برای ابد موجوديتی تقريبأ پرولتری کسب ميکند. پايۀ اقتصادی ھر دو  گدا
  روند موجود در ميان دھقانان در اثر حاضر تشريح می گردد.

شکی نيست که انقالب روسيه با يک چنين پايۀ اقتصادی، بدون برو برگرد يک انقالب    
ن ترديدی نمی توان کرد و ھيچگاه بورژوائی است. در اين موضع مارکسيستی کوچکتري

نبايستی آن را از نظر دور داشت و در کليۀ مسائل اقتصادی و سياسی انقالب روسيه بايستی 
  آنرا بکار گرفت.

ليکن بايد به نحوۀ کاربرد آن آگاه بود. تجزيه و تحليل مشخص وضعيت و منافع طبقات    
ل اين يا آن مسئله، بايد به عنوان حقيقت در حل و فصمختلف، به ھنگام استفاده از اين 

که به کرات در  –شيوۀ استدالل خالف اين  عمل کند. ی برای تعين صحت دقيق آنا هوسيل
ميان جناح راست سوسيال دمکراتھا به سرکردگی پلخانف مشاھده می شود، يعنی تالش در 



دربارۀ يافتن پاسخ برای سؤاالت مشخص با توسل به بسط منطقی سادۀ اين حقيقت عام 
عبارتست از درک سطحی از مارکسيسم و استھزای محض  –خصلت اصلی انقالب ما 

ماترياليسم ديالکتيک. مارکس در مورد چنين افرادی که از حقيقت عام خصلت اين انقالب به 
رھبری انقالب را به عھده دارد و يا اينکه » بورژوازی«اين نتيجه می رسند که مثال 

ً گفتۀ ھاينه را که يک بار در گذشته نقل و سوسياليستھا بايستی از  ليبرالھا پشتيبانی کنند، يقينا
  تکرار می کرد: ، دوبارهقول کرده بود

  )٧».(دندان اژدھا کاشتم ولی کک برداشتم « 
دو خط اصلی تکامل  با توجه به پايۀ اقتصادی فعلی انقالب روسيه ، از لحاظ عينی ميتوان   

  د:و پيامد را برای آن متصور ش
ای که آنرا به سرواژ متصل می کند، حفظ شده و يا اقتصاد اربابی کھنه ،با ھزاران رشته   

تبديل می شود. [در اينجا] مبنای گذار » يونکری«رفته رفته به اقتصاد صرفاً سرمايه داری و 
نھائی از کار خدمتی به سرمايه داری عبارتست از دگرگونی درونی اقتصاد اربابی فئودالی. 

اسر سيستم کشاورزی کشور به سرمايه داری تبديل می شود و برای مدتی طوالنی سر
مشخصات فئودالی خود را حفظ می کند. و يا آنکه اقتصاد اربابی کھنه به دست انقالب درھم 
شکسته می شود که در درجۀ اول تمام بقايای سرواژ و مالکيت بزرگ را منھدم می کند. پايۀ 

ی به سرمايه داری [در اينجا] عبارتست از توسعۀ آزاد کشاورزی گذار نھائی از کار خدمت
دھقانی خرده پائی که در اثر سلب مالکيت امالک اربابان به نفع دھقانان، تحرک فوق 

ی کسب کرده است. سراسر سيستم کشاورزی، سرمايه داری می شود زيرا ھر قدر ا هالعاد
طبقاتی دھقانان با سرعت بيشتری انجام  بقايای سرواژ بيشتر از ميان برداشته شود، تجزيۀ

خواھد گرفت. به عبارت ديگر: يا حفظ بدنۀ اصلی مالکيت اربابی و تکيه گاھھای عمدۀ 
قديمی؛ و نتيجتاً باقی ماندن نقش مسلط بورژواھای ليبرال سلطنت طلب و اربابان، » روبنای«

ھقانی که نه تنھا از آنان ھای دحرکت سريع دھقانان مرفه به جانب آنان، تنزل وضعيت توده
به مقياس وسيعی سلب مالکيت گرديده است، بلکه عالوه بر آن از طريق پرداخت انواع و 

) برای بازخريد زمين، به حال بردگی افتاده و به علت تسلط ٨اقسام ديون پيشنھادی کادتھا(
استمدارانی ارتجاع، خوار و کودن گرديده اند؛ مجريان چنين انقالب بورژوائی از قماش سي

). يا نابودی [نظام] اربابی و کليۀ تکيه گاھھای عمدۀ ٩خواھند بود نظير اکتبريستھا(
ھای دھقانی، ھمراه با خنثی نمودن کھنۀ مربوط به آن؛ نقش مسلط پرولتاريا و توده» روبنای«

بورژوازی متزلزل يا ضدانقالبی؛ سريع ترين و آزادترين رشد نيروھای مولده بر پايۀ 
ھای کارگر و دھقان يه داری، تحت مناسب ترين شرايطی که در توليد کاالئی برای تودهسرما

متصور است؛ و نتيجتاً احراز مناسب ترين موقعيت برای طبقۀ کارگر در ادامۀ اجرای وظيفۀ 
واقعی و اساسی اش در تجديد سازمان سوسياليستی. البته ترکيبھای بی نھايت مختلف عناصر 

کامل سرمايه داری امکان پذير است و تنھا فضل فروشان ناکارآمد می توانند اين يا آن نوع ت
تنھا با توسل به نقل قولھای جسته و گريخته از نظرات مارکس در زمينۀ دورۀ تاريخی ای 

  متفاوت ، مبادرت به حل مسائل خاص و پيچيدۀ مزبور بنمايند.



زيه و تحليل اقتصاد دورۀ قبل از اثری که اکنون در پيش روی خواننده قرار دارد به تج   
انقالب روسيه اختصاص دارد. در يک دوران انقالبی، [شئون] زندگی در کشور با چنان 
سرعت و شدتی تحول می يابد که محال است بتوان در بحبوحۀ مبارزات سياسی حد و مرز 

از ) و ١٠نتايج عمدۀ تکامل اقتصادی را تعيين نمود. از يک طرف حضرات استوليپينی(
طرف ديگر ليبرالھا (نه تنھا کادتھائی نظير استرووه بلکه بطور کلی تمام کادتھا) بطور 
سيستماتيک، سرسختانه و پيگيرانه می کوشند انقالب را مطابق الگوی اول اجرا بنمايند. 

) است که ١١که ما اخيراً شاھدش بوديم نشانۀ پيروزی ضدانقالب ( ١٩٠٧کودتای سوم ژوئن 
تسلط کامل اربابان در ھيئت به اصطالح نمايندگان خلق روسيه می باشد.  در صدد تضمين
تا چه حد دوام خواھد آورد، مسئلۀ ديگری است و مبارزه برای » پيروزی«ولی اينکه اين 

ھای وسيع حصول به نتيجۀ دوم برای انقالب ھنوز ادامه دارد. نه تنھا پرولتاريا بلکه توده
ری و وقوف بيشتر يا کمتر برای حصول اين نتيجه در تالش می دھقانان نيز با قاطعيت، پيگي

ای را با توسل به باشند. ھر چه ضد انقالب بيشتر به جان می کوشد تا مبارزات مستقيم توده
خشونت قھرآميز آشکار منکوب کند، ھمانقدر ھم کادتھا بيشتر سعی می کنند که با توسل به 

خود، آنرا خفه کنند؛ اين مبارزات عليرغم ھمۀ اين  عقايد ضدانقالبی نفرت آور و رياکارانۀ
، »کار«ای قد علم می کنند و مھر خود را بر پيشانی سياستھای احزاب تضييقات از ھر گوشه

نارودنيکی باقی می گذارند، ھر چند که صدرنشينان محافل سياسی خرده بورژوائی بدون 
) و خصوصيت کوته نظرانۀ ١٢ھيچ ترديد، با روح خيانت پيشگی کادتی، مولچالينيسم(

اند (خصوصاً مختص فيليسترھا يا بوروکراتھای ميانه روی مبادی آداب، فاسد شده
  ).١٣و ترودويکھا)(» سوسياليستھای خلقی«

در حال حاضر پيش بينی چگونگی سرانجام اين مبارزات و پيش بينی نتيجۀ نھائی نخستين    
زمان اصالح چاپ کامل اثر حاضر ھنوز فرا وھلۀ انقالب روسيه، ميسر نيست. بنابراين 

(بعالوه، وظايف فوری حزبی شخص شرکت کننده در جنبش طبقۀ کارگر *نرسيده است
مجالی برای اين کار باقی نمی گذارد). چاپ دوم اين کتاب نمی تواند از محدودۀ تعيين 

را محدود به از انقالب قدمی فراتر بگذارد. مؤلف خود  قبلخصلت اقتصاد روسيه در دوران 
ضمايم از روی جديدترين اطالعات آماری  اساسی ترينمطالعۀ مجدد و تصحيح متن و تھيۀ 

ھای مربوط به آخرين سرشماری اسبھا، آمار می ديد. اين اطالعات آماری عبارتند از داده
 ھای جديددادهجمعيت روسيه و  ١٨٩٧مربوط به برداشت محصول، گزارشات سرشماری 

  ھا و غيره.ار مربوط به کارخانهمستخرجه از آم
  

  ١٩٠٧ژوئيۀ 
  مؤلف

                                                 
يک چنين بررسی مجددی احتماال دنبال گيری اثر حاضر را ايجاب خواھد نمود. در آن صورت جلد اول  *

آن بايستی به تجزيه و تحليل اقتصاد روسيه در دوران قبل از انقالب و جلد دوم آن به مطالعۀ نتايج و دست 
  ــ لنين آوردھای انقالب اختصاص يابد.



  فصل اول
  

  )١۴( اشتباھات تئوريک اقتصاددانان نارودنيک
  
  

ای از اقتصاد کاالئيست که در جريان توسعۀ خود تبديل به اقتصاد سرمايه بازار مقوله   
نبه پيدا داری می شود و تنھا تحت [شرايط] اقتصاد سرمايه داريست که سلطۀ کامل و ھمه جا

می کند. بنابراين ما برای بررسی قضايای تئوريک پايه ای مربوط به بازار داخلی بايستی از 
اقتصاد کاالئی ساده شروع کرده، مسير تبديل تدريجی آنرا به اقتصاد سرمايه داری دنبال 

  نمائيم.
  
  تقسيم کار اجتماعی -١
  

انوفاکتور از صنعت مواد خام جدا اساس اقتصاد کاالئی است. صنعت متقسيم کار اجتماعی    
می شود و ھر کدام از اينھا به اجزاء کوچک و اجزاء کوچکتر تابع تقسيم ميگردند، که 
محصوالت بخصوصی به مثابۀ کاال توليد ميکنند، و آنھا را با محصوالت ديگران مبادله می 

ھای جداگانه و مستقل نمايند. به اين ترتيب توسعۀ اقتصاد کااليی منجر به افزايش تعداد رشته
صنعت می شود؛ گرايش اين توسعه به سوی تبديل کردن نه تنھا ھر محصول جداگانه، بلکه 
حتی ھر جزء جداگانۀ يک محصول و نه تنھا ساختن يک محصول، بلکه عمليات جداگانۀ 
آماده نمودن محصول برای مصرف، به يک رشتۀ مخصوص صنعت می باشد. تحت 

ھای ی جامعه از تعداد کثيری از واحدھای اقتصادی ھمگون (خانواده[شرايط] اقتصاد طبيع
دھقانی پدرساالری، جماعتھای روستائی بدوی و اشرافيت فئودالی) تشکيل می يافت و ھر 

از اکتساب انواع مختلف مواد  –يک از اين انواع واحدھا به کليۀ اشکال فعاليتھای اقتصادی 
دست می زد. در اقتصاد کااليی  –ا برای مصرف خام گرفته تا آماده کردن نھايی آنھ

ھای جداگانۀ اقتصادی افزايش می يابد و واحدھای اقتصادی ناھمگون پديدار شده، تعداد رشته
تعداد واحدھای اقتصادی ای که دارای يک وظيفۀ واحد و مشابۀ اقتصادی می باشند کاھش 

يه داری، ھمين رشد تصاعدی می يابد. عامل اصلی پروسۀ ايجاد بازار داخلی برای سرما
در آنجايی که پايه اش توليد کااليی است و «... است. مارکس می گويد: تقسيم کار اجتماعی 

توليد سرمايه داری که شکل مطلق آن[ يعنی شکل مطلق توليد کااليی] ميباشد ... محصوالت 
ل تحقق يعنی قابل ای بوده که قابعبارت از کاال يا ارزش مصرفی اند که دارای ارزش مبادله

تبديل شدن به پول می باشد، تنھا تا آنجائيکه کاالھای ديگر معادلی را برای آنھا تشکيل دھند، 
يعنی محصوالت ديگر به عنوان کاال ھا و ارزش ھا در برابرشان قرار گيرند؛ پس تا آنجا که 

زلۀ کاال باشند، بخاطر امرار معاش بی واسطۀ خود توليدکنندگانشان ساخته نشده، بلکه به من
ای (پول)، ارزش مصرفی [يعنی] به منزلۀ محصوالتی که تنھا با تبديلشان به ارزش مبادله



توسعه می تقسيم کار اجتماعی االھا از طريق بازار اين کپيدا می کنند، توسط بيگانه شدنشان. 
 ھای يکديگر،؛ تقسيم کارھای مولد متقابأل محصوالت مربوطه شان را به کاالھا، به معادليابد

». يکديگر عمل کنند، آنھا را مجبور ميکند که متقابأل به عنوان بازار برای تبديل نموده
). تأکيد از ماست، ١۵(۵٢۶. ترجمۀ روسی ص ١٧٧-١٧٨، ص ٢، III ج» سرمايه(«

  ھمچنين در تمام نقل و قولھا، مگر آنکه خالف آن تصريح گردد).
ۀ مانوفاکتور از صنعت مواد خام و جدايی الزم به توضيح نيست که جدايی يادشد   

مانوفاکتور از کشاورزی، خود کشاورزی را تبديل به صنعت و يک رشتۀ اقتصادی 
توليدکنندۀ کاال می نمايد. پروسۀ تخصص که انواع متنوع مانوفاکتور محصوالت را از 

شود،  ھای صنعت میيکديگر جدا می نمايد و باعث به وجود آمدن تعداد روزافزون شاخه
خود را در کشاورزی نيز نشان خواھد داد، به نحوی که بخشھای کشاورزی تخصصی(و 

) به وجود خواھد آورد و نه تنھا موجب رواج مبادلۀ محصوالت *سيستمھای زراعی
کشاورزی با محصوالت صنعتی بلکه مبادلۀ محصوالت مختلف کشاورزی با يکديگر خواھد 

داری) مزبور در کليۀ کشورھای سرمايه داری،  (و سرمايه تجاریشد. تخصص کشاورزی 
در تقسيم کار بين المللی، نمايان می گردد؛ ھمچنان که ذيال وارد جزئيات آن خواھيم شد، اين 

  موضوع در مورد روسيۀ [دوران] بعد از رفورم نيز صادق است.
اليی و پايه و اساس سراسر پروسۀ توسعۀ اقتصاد کاتقسيم کار اجتماعی به اين ترتيب    

که اين  –سرمايه داری می باشد. بنابراين کامال طبيعی است که تئوريسينھای نارودنيک ما 
 –و امثالھم اعالم می کنند » انحراف مشی«پروسه را ناشی از اقدامات تصنعی و نتيجۀ يک 

در روسيه را قلب کرده و يا اھميت آنرا ناچيز جلوه تقسيم کار اجتماعی بکوشند حقيقت وجود 
تقسيم کار کشاورزی و صنعتی در «اشان تحت عنوان ند. آقای و.و. در مقالهدھ

تقسيم کار اصل تسلط ) «٧، شمارۀ ١٨٨۴وست نيک يورويی [پيک اروپايی]، »(روسيه
تقسيم کار ) و اعالم می دارند که ٣۴٧ص »(انکار می کنند» «در روسيه رااجتماعی 
ون نيامده بلکه خواسته است از خارج خود از بطن زندگی مردم بير«در اين کشور اجتماعی 

دربارۀ افزايش مقدار غلۀ  يشطرحھادر  اون. -ن. ). آقای ٣٣٨ص »(را به آن تحميل کند
از اين پديده ممکن است چنين  «عرضه شده برای فروش به اين ترتيب استدالل می کنند:

گرديده، بطوری که استنباط شود که غلۀ توليدی به نحو يکسان تری در سراسر کشور توزيع 
گلی را متمم صياد آرخانگلی حاال غلۀ سامارا را تناول می کند و زارع سامارايی ماھی آرخان

يی دربارۀ اقتصاد اجتماعی ما طرحھا «در .»(ولی عمال از اين خبرھا نيست. شامش می کند
). بدون داشتن ھيچگونه آماری ٣٧، ص ١٨٩٣، سن پترزبورگ، »در دوران بعد از رفورم

                                                 
سيستمھای زراعی را بر حسب محصول اصلی فروخته » اصول زراعت«ثرش مثال ی.ا.استه بوت در ا *

سيستم زراعی (به قول  - ١شده، تفکيک می نمايد. به زعم ايشان سه سيستم عمدۀ کشاورزی وجود دارد: 
سيستم دامداری (محصول اصلی عرضه شده به بازار محصول  -٢آقای ا.اسکوورتسوف زارعت غله)؛ 

عتی (به قول آقای ا.اسکوورتسوف، زراعت فنی)؛ در اينجا محصول عرضه سيستم صن -٣دامی است؛ و 
شده به بازار عبارت از آن محصوالت کشاورزی ايست که با روشھای فنی فرآورده می شود. ر.ک. 

  و بعد. ۶٨، ص ١٨٩٠نوشتۀ ا.اسکوورتسوف، ورشو، » تأثير حمل و نقل بخاری بر کشاورزی«



و عليرغم حقايقی که بر ھمه روشن است چنين حکم بی برو برگردی صادر شده که گويا در 
» خصوصيت تصنعی«وجود خارجی ندارد! تئوری نارودنيکی تقسيم کار اجتماعی روسيه 

جلوه دادن پايه و اساس تمامی اقتصاد » تصنعی«سرمايه داری در روسيه تنھا با رد کردن يا 
  اجتماعی بود که می توانست قوام بگيرد. کارکااليی، يعنی تقسيم 

  
  افزايش جمعيت صنعتی به قيمت تقليل جمعيت کشاورزی -٢
  

با توجه به اين حقيقت که در دوران پيش از اقتصاد کااليی، مانوفاکتور با توليد صنعتی    
مواد خام آميخته است و در رأس اين آخری، کشاورزی قرار دارد، توسعۀ اقتصاد کااليی به 

ھای صنعت از کشاورزی بروز می کند. جمعيت کشوری که ورت جدا شدن متوالی شاخهص
ً کشاورزی  ً تماما توسعۀ اقتصاد کااليی در آن ناچيز بوده (يا اصال پا نگرفته است) تقريبا
است. ولی اين بدان معنا نيست که تمام جمعيت آن کشور تنھا به کار کشاورزی اشتغال دارد، 

اين معنی است که جمعيت مزبور در حين اشتغال به کشاورزی، خود  عبارت فوق تنھا به
مبادرت به فرآوردن محصوالت کشاورزی می نمايد و عالوه بر آن در اين شرايط ، مبادله و 
ً توسعۀ اقتصاد کااليی به خودی خود به معنی  ً وجود خارجی ندارد. نتيجتا تقسيم کار تقريبا

ورزی است، يعنی افزايش جمعيت صنعتی به قيمت جدايی روزافزون بخشی از جمعيت کشا
که از جمعيت کشاورزی، اين در طبيعت توليد سرمايه داری است «تقليل جمعيت کشاورزی. 

، زيرا که در صنعت (در معنای در مقايسه با جمعيت غيرکشاورزی بطور مستمر بکاھد
عالرغم کاھش  –طلق محدود آن) افزايش سرمايۀ ثابت به قيمت سرمايۀ متغيير با افزايش م

سرمايۀ متغيير عجين است. از سوی ديگر در کشاورزی، سرمايۀ متغيير الزم  –نسبی آن 
برای بھره برداری از يک قطعه زمين بطور مطلق کاھش می يابد؛ و تنھا در صورتی 
افزايش پيدا می کند که زمين جديدی به زير کشت برده شود و اين ھم به نوبۀ خود مستلزم 

، ١٧٧ ، ص٢، III ج، »سرمايه»(«باز ھم بيشتر جمعيت غيرکشاورزی می باشدافزايش 
). بنابراين سرمايه داری بدون افزايش جمعيت تجاری و ١۶)(۵٢۶ترجمۀ روسی، ص 

صنعتی به قيمت تقليل جمعيت کشاورزی قابل تصور نيست و ھمه می دانند که اين پديده در 
جھی نمودار می گردد. اھميت بسيار اين تمام کشورھای سرمايه داری به صريح ترين و

مطلب در رابطه با مسئلۀ بازار داخلی احتياجی به اثبات ندارد، زيرا ھم با تکامل صنعت و 
ھم با تکامل کشاورزی جوش خورده است؛ تشکيل مراکز صنعتی، افزايش تعداد آنھا و جلب 

اسر سيستم روستايی باقی جمعيت توسط آنھا، بطور اجتناب ناپذير تأثير بسيار عميقی بر سر
می گذارد و خواھی نخواھی باعث رشد کشاورزی تجاری و سرمايه داری می گردد. جالب 
توجه تر از ھمه اينست که اقتصاددانان نارودنيک اين قانون را چه در بحثھای کامال 
 تئوريکشان و چه در بحثھای مربوط به سرمايه داری در روسيه به کلی ناديده می گيرند (ما

به نمودھای خاص اين قانون در روسيه به تفصيل خواھيم پرداخت). در  ٨در فصل 
در زمينۀ بازار داخلی برای سرمايه داری نکتۀ کوچکی از  اون. -ن. تئوريھای آقايان و.و. و 



و آن روی آوردن جمعيت از کشاورزی به صنعت و تأثير اين امر بر  –قلم افتاده است 
  *کشاورزی است.

  
  خرابی توليد کنندگان خرده پاخانه  -٣
  

تا اينجا سر و کار ما با توليد کااليی ساده بود. اکنون به سراغ توليد سرمايه داری می    
رويم، يعنی فرض می کنيم بجای توليدکنندگان کااليی ساده، از يک طرف با صاحب وسايل 

می باشيم. تبديل توليد و از طرف ديگر با کارگر مزدی يعنی فروشندۀ نيروی کار، روبرو 
زمين،  –توليدکنندگان خرده پا به کارگر مزدی مستلزم قبول اين است که وی وسايل توليد 

» خانه خراب«و » به افالس افتاده«را از دست داده است، يعنی  –ابزار کار، کارگاه و غيره 
ی قدرت خريد مردم را تحليل م«شده است. چنين اظھار نظر می شود که اين خانه خرابی 

، م.م.، ص اون. -ن. آقای »(تحليل می برد» برای سرمايه داری«بازار داخلی را «، »برد
و غيره. آقای و.و. نيز در اکثر آثار خود بر ھمين  ٣٣٩-٣۴٠، ٢٨٧، ٢٧۵، ٢٠٣، ١٨۵
ھای واقعی مربوط به اين پروسه در روسيه نداشته، اند). ما در اينجا کاری به دادهعقيده

ً از لحاظ  بررسی جزئيات آنھا را به فصلھای بعد موکول می کنيم. در اينجا مسئله را صرفا
تئوريک مطرح می کنيم، يعنی در رابطه با توليد کااليی بطور عموم که تبديل به توليد 
سرمايه داری شده است. نويسندگان نامبرده نيز مسئلۀ مزبور را از لحاظ تئوريک مطرح می 

نتيجه می  توليدکنندگان خرده پا، تحليل رفتن بازار داخلی را کنند، يعنی تنھا از واقعيت افالس
. اين برداشت کامال نادرست است و تنھا دليل جان سختی آن در ادبيات اقتصادی ما گيرند

تعصبات رومانتيکی نارودنيکھا می تواند باشد (ر.ک. به مقالۀ مذکور در زيرنويس). 
ً انتقال اين بخشی از توليدک» آزاد شدن«فراموش می شود که  نندگان از وسايل توليد لزوما

وسايل را به دست اشخاص ديگر و تبديل آنھا را به سرمايه مفروض می دارد؛ نتيجتاً چنين 
ً توسط خود  فرض می شود که صاحبان جديد اين وسايل توليد، محصوالتی را که سابقا

يعنی که گسترش بازار  توليدکننده به مصرف می رسيد، حاال به عنوان کاال توليد می کنند،
داخلی؛ فرض ديگر اينست که صاحبان جديد وسايل توليد در حين گسترش توليد در بازار 
مزبور، تقاضا برای ابزار جديد، مواد خام، وسايل حمل و نقل و نظاير آن و ھمچنين تقاضا 

ً ثروتمند شدن اين صاحبان جديد توأم  با برای اقالم مصرفی به وجود می آورند (طبيعتا
افزايش ميزان مصرف آنھاست). فراموش ميشود که برای بازار نه رفاه حال توليد کننده بلکه 
ميزان پول متصرفيش دارای اھميت می باشد؛ تنزل درجۀ رفاه دھقان پدرساالری که در 
ً به اقتصاد طبيعی می پرداخت، با افزايش پول متصرفيش کامال جور درمی آيد،  سابق عمدتا

نين دھقانی مفلس تر شود، بيشتر مجبور به فروش نيروی کار خود شده، بخش زيرا ھر قدر چ

                                                 
سيسموندی و سيسمونديستھای بومی  –صلت نمايی رومانتيسم اقتصادی خ«ما در مقالۀ خود تحت عنوان  *
مؤلف) به تشابه نظر رومانتيستھای اروپايی و نارودنيکھای روسی  – ٢ ج، »مجموعه آثار«(ر.ک. » ما

  ايم.در زمينۀ مسئلۀ افزايش جمعيت صنعتی اشاره کرده



با «بزرگتری از وسايل معيشت خود را (ھر چند ھم ناچيز) بايستی در بازار به دست آورد. 
کنده شدن بخشی از جمعيت روستايی (از زمين)، وسايل تغذيۀ سابق آنھا نيز از دستشان 

ای سرمايه»(ه عناصر مادی سرمايۀ متغيير تبديل شده بودندخارج گرديد. در اين حالت آنھا ب
سلب مالکيت و ). «٧٧۶، ص ١ ج، »سرمايه(«که به مصرف خريد نيروی کار می رسيد) 

بيرون راندن بخشی از جمعيت روستايی نه تنھا برای سرمايۀ صنعتی، کارگر، وسايل 
ھمانجا، »(ھم به وجود می آوردبازار داخلی معيشت کارگر و مواد کار فراھم می نمود، بلکه 

). به اين ترتيب از نقطه نظر تئوری مجرد، افالس توليدکنندگان خرده پا در ١٧)(٧٧٨ص 
يک جامعۀ دارای اقتصاد کااليی در حال توسعه و سرمايه داری، درست عکس آن چيزی را 

ی ايجاد بازار و و.و. می خواھند از آن نتيجه بگيرند؛ يعن اون. -ن. معنی می دھد که آقايان 
که بدون مقدمه چنين حکم می دھد که  اون. - ن. داخلی و نه تحليل آن. چنانچه خود ھمان آقای 

افالس توليدکنندگان خرده پای روسيه به معنی تحليل بازار داخلی است، می آيند و جمله فوق 
و  ٧١ ، ص»طرحھا(«الذکر مارکس را که با استدالل ايشان منافات دارد، شاھد می آورند 

) و با اينکار تنھا چيزی را که به اثبات می رسانند قدرت فوق العاده در يافتن نقل قول ١١۴
  برای نفی خودشان است.» سرمايه«از 
  
  تئوری نارودنيکی عدم امکان تحقق ارزش اضافی -۴
  

مسئلۀ بعدی در تئوری بازار داخلی به قرار زير است. ھمانطور که می دانيم ارزش يک    
را  جزء اول سرمايه ثابت -١در توليد سرمايه داری به سه جزء تجزيه می شود:  محصول
ميکند، يعنی ارزشی که از قبل در قالب مواد خام و کمکی، ماشينھا و وسايل توليد و  جايگزين

غيره موجود بوده است، يعنی آن جزء از ارزش که در قسمت معينی از محصوِل تمام شده 
جزء دوم سرمايۀ متغيير را جايگزين می گرداند، يعنی صرف  -٢ت؛ فقط تجديد توليد شده اس

جزء سوم حاوی ارزش اضافی است که به سرمايه  -٣نگھداری کارگر می شود؛ و باالخره 
 - دار تعلق می گيرد. معموال چنين تصور می شود(ما مسئلۀ مزبور را از ديدگاه آقايان ن.

نی يافتن معادل، فروش آنھا در بازار) دو جزء ون. و و.و. مطرح می کنيم) که در تحقق (يعا
اول اشکالی پيدا نمی شود زيرا جزء اول صرف توليد و جزء دوم به مصرف طبقۀ کارگر 

چگونه تحقق می يابد؟ شکی نيست که تمام آن  –ارزش اضافی  –می رسد. اما جزء سوم 
تنھا راه «يجه می رسند که نميتواند به مصرف سرمايه دار برسد! لذا اقتصاددانان ما به اين نت

، اون. -ن. است (» دستيابی به يک بازار خارجی«تحقق ارزش اضافی، » رھايی از مشکل
اضافۀ عرضۀ کاال به «؛ و.و.، ٢٠٨و بطور اخص ص  ١۵ §لی ، بطور ک٢، ب »طرحھا«

، سن »مقاالتی در زمينۀ اقتصاد نظری«و  ١٨٨٣، »اوراق ملی«مندرج در » بازار
و بعد). مؤلفين نامبرده با اين اعتقاد که سرمايه داران به ھيچ  ١٧٩، ص ١٨٩۵پترزبورگ، 

خود نمی باشند، ضرورت داشتن بازار خارجی را  محصوالت تحقققادر به طريق ديگری 
اند که بازار داخلی در برای يک کشور سرمايه داری توجيه می کنند. آنان بر اين عقيده

امکان تحقق ارزش اضافی بدون داشتن بازار خارجی  روسيه به علت افالس دھقانان و عدم



در حال تحليل رفتن است، در عين حال درھای بازار خارجی به روی کشور تازه رسی که 
به ھمان ترتيبی که ثابت  –بسيار دير قدم در راه توسعۀ سرمايه داری می گذارد، بسته است 

ور ھم ادعا می کنند سرمايه داری می کنند سرمايه داری روسيه پايه و اساسی ندارد، ھمانط
روسيه نوزاديست که مرده به دنيا آمده است، ادعايی که نه تنھا مبتنی بر ھيچ قرينۀ خارجی 

  نيست بلکه (از لحاظ تئوريک ھم) بر مفروضات ناصحيح بنا شده است!
، ]یعينيت ياب realisationتحقق[ۀ در بيان نظريات خود دربار اون. -ن. پيداست که آقای    

» طرحھا«اند (ھر چند در اين قسمت از تئوری مارکس را در اين زمينه در مد نظر داشته
يشان يک کلمه ھم دربارۀ مارکس صحبت نمی کنند)، معھذا چيزی از آن درک نکرده و 
ھمچنان که در چند سطر بعد خواھيم ديد به حدی آنرا تحريف می کنند که ديگر چيزی از 

اين حقيقت شگفت آور را تنھا اينطور می توان توضيح داد که  اصل آن باقی نمی ماند.
تئوری بر ايشان » عدم درک«که اتھام  –نظرات ايشان در کليۀ اصول با نظرات آقای و.و. 

ای به تئوری آشنايی وارد نيست، زيرا نھايت بی انصافی است اگر تصور کنيم ايشان ذره
ده تئوريھای خود را طوری طرح می کنند که منطبق است. ھر دو مؤلف نامبر –داشته باشند 

به نتايجی  »کامأل توسط خودشان «گويی اولين کسانی ھستند که به اين مطلب پرداخته و 
اند؛ ھر دوی آنھا با سطحی گری ھر چه تمام تر استدالالت اقتصاددانان گذشته را در رسيده

ً در  مردود شناخته » سرمايه«جلد دوم اين زمينه ناديده گرفته، اشتباھات گذشته را که تماما
ھر دو مؤلف مزبور کل مسئلۀ تحقق محصول را در تحقق  *اند.اند دوباره تکرار کردهشده

ارزش اضافی خالصه می کنند، ظاھراً به خيال آنکه تحقق سرمايۀ ثابت ھيچ اشکالی ايجاد 
تباھی که نخواھد کرد. اين برداشت ساده لوحانه حاوی يک اشتباه عميق می باشد، اش

باشد. در حقيقت اشکال  تحقق میسرچشمۀ تمام اشتباھات بعدی تئوری نارودنيکھا در زمينۀ 
برمی گردد به اشکال توضيح تحقق سرمايۀ ثابت. سرمايۀ ثابت  ] تحقق درستتوضيح [مسئلۀ

اگر بخواھد تحقق يابد بايستی دوباره به کار توليد زده شود. انجام مستقيم اين امر تنھا در 
ای عملی است که محصول آن از وسايل توليد تشکيل يافته باشد. اما اگر ورد سرمايهم

محصولی که جزء سرمايۀ ثابت را تشکيل می دھد حاوی اقالم مصرفی باشد، دوباره نمی 
تواند مستقيماً به کار توليد زده شود؛ الزمه در اينجا اين است که بين آن بخش توليد اجتماعی 

 ایمبادلهتوليد است و آن بخش که سازندۀ اقالم مصرفی است بايستی که سازندۀ وسايل 
صورت گيرد. تمام اشکال مسئله در اين نکته نھفته است، اشکالی که از چشم اقتصاددانان ما 

. آقای و.و. مطلب را بطور کلی چنان مطرح می کنند که گويا مقصود از پوشيده مانده است
ه مصرف بوده است و به بحث عميق خود چنين ادامه می توليد سرمايه داری نه انباشت بلک

                                                 
حيرت انگيز  –بی پا فراتر می گذارند که از حد و مرز مجاز اد –در اين رابطه گستاخی آقای و.و.  *

است. ايشان بعد از اعالم تئوری خود و پرده برداشتن از جھل مطلق خود نسبت به مطالب جلد دوم 
دارد، مبادرت به بيان اين ادعای کامال  موضوع تحقق اختصاصکه مشخصا به شرح و بسط » سرمايه«

رساالتی در »!! («اماستفاده کرده» وری مارکستئ«در تدوين نظريات خود از «بی اساس می نمايند که 
 )١۶٢، ص »قانون (کذا!؟!) توليد، توزيع و مصرف سرمايه داری«رسالۀ سوم، » زمينۀ اقتصاد تئوريک

  ـ لنين.



تعداد کثيری از اشياء مادی در مرحلۀ معينی از تکامل خود به مقداری افزون بر «دھند که 
علت «) و اينکه ١۴٩م.م.، ص »(قدرت مصرف ارگانيک (کذا!) به دست اقليتی می افتد

ده بلکه محدوديت و نارسايی فراوانی محصوالت، ميانه روی و امساک کارخانه داران نبو
کشش جسم انسانی (!!) است که پا به پای درجۀ رشد ارزش اضافی قادر به افزايش قدرت 

سعی می کنند مطلب را طوری  اون. -ن. ). آقای ١۶١ھمانجا، ص »(مصرفی خود نمی باشد
ان طرح نمايند که گويی او ھدف از توليد سرمايه داری را مصرف نميداند، بلکه گويی ايش

نظر می گيرند؛ ولی حقيقت  مسئلۀ تحقق دردارند نقش و اھميت وسايل توليد را در رابطه با 
اينست که ايشان به ھيچ وجه تصور روشنی از پروسۀ گردش و تجديد توليد مجموعۀ کل 
سرمايۀ اجتماعی نداشته، و در ميان کالف سردرگم تناقضات دست و پا می زنند. ما خود را 

ی »طرحھا« ٢٠٣-٢٠۵يک يک اين تناقضات مشغول نخواھيم کرد (ص به بررسی مفصل 
ای موارد توسط آقای )؛ اين کار عملی است بی نتيجه (عملی که قبال در پارهاون. -ن. آقای 

، ص ١٨٩٧، مسکو »بازارھای توليد سرمايه داری«در کتابش تحت عنوان  *بولگاکوف
بات حقانيت برداشت ما از بحث آقای صورت گرفته است). از آن گذشته برای اث ٢٣٧- ٢۴۵

يعنی اينکه گويا تنھا راه نجات از  –در اينجا، کافی است به بررسی نھايی ايشان  اون. -ن. 
بپردازيم. اين نتيجه گيری آقای   –مشکل مربوط به تحقق ارزش اضافی، بازار خارجی است 

وجھی نشان می دھد که ايشان  (در واقع تکرار ھمان نتيجۀ آقای و.و.) به بارزترين اون. -ن. 
نه [موضوع] تحقق محصول در جامعۀ سرمايه داری (يعنی تئوری بازار داخلی) و نه نقش 

ً در کشاندن پای بازار خارجی به مسئلۀ بازار خارجی ھيچکدام را درک نکرده اند. آيا واقعا
آن جزء ديگر تحقق حتی ذره ای عقل بکار رفته است؟ مسئلۀ تحقق عبارت از چگونگی يافتن 

محصول است که در بازار ھم از نظر ارزش (سرمايۀ ثابت، سرمايۀ متغيير و ارزش 
اضافی) و ھم از نظر شکل مادی آن (وسايل توليد و اقالم مصرفی، مشخصاً وسايل معاش و 
تجملی) جايگزين ھر يک از اجزاء توليد سرمايه داری می گردد. بديھی است که در اينجا 

يستی کنار گذاشته شود زيرا به ميان کشيدن آن نه تنھا يک سر سوزن ھم به بازار خارجی با
حل مسئلۀ مزبور کمک نمی کند بلکه با تسری مسئله از يک کشور به چند کشور باعث به 

» راه رھايی از مشکل«که  اون. -ن. وجود آمدن اشکاالت ديگر ھم می گردد. ھمان آقای 
چنين استدالل  اند، در مورد دستمزد بطورمثالفتهتحقق ارزش اضافی را تجارت خارجی يا

می نمايند: ھمراه با آن قسمت از محصول ساليانه که توليدکنندگان بی واسطه، کارگران، به 
تنھا آن قسمت از وسايل معيشت را می توان از گردش «صورت دستمزد دريافت می دارند 

). سؤال اينجاست ٢٠٣ص »(شدخارج کرد که از لحاظ ارزش برابر مجموع کل دستمزدھا با
که اقتصاددان ما از کجا می داند سرمايه داران يک کشور مفروض درست ھمانقدر و درست 

                                                 
 –الزمست به خوانندگان امروز خود يادآور شويم که آقای بولگاکوف نيز نظير آقايان استرووه و توگان  *

سعی می کردند مارکسيست باشند.  ١٨٩٩کرات از آنھا نقل قول خواھيم آورد، در  بارانوفسکی که بعدا به
بيرون آمده، تبديل به اقتصاددانان » منقدين مارکس«اکنون ھمه آنھا با احتياط ھر چه تمام تر از صف 

  ))١٨لنين(» يادداشت بر چاپ دوم«اند.(بورژوائی تمام و عيار شده



ھمان کيفيت وسايل معيشتی را توليد خواھند کرد که توسط دستمزدھا قابل تحقق باشد؟ از کجا 
د به اين اطالع می داند که بازار خارجی ربطی به اين قضيه ندارد. بدون شک ايشان نمی توان

زيرا در مبحث تحقق  –لذا مسئلۀ بازار خارجی را بسادگی قلم گرفته است  –دست يابد 
سرمايۀ متغيير چيزی که حائز اھميت می باشد جايگزينی يک جزء محصول توسط جزء 
ديگر می باشد نه آنکه اين جايگزينی در يک کشور صورت می گيرد يا در چند کشور. به 

که به مبحث ارزش اضافی مربوط می شود ايشان از قائل شدن اين شرط ھر جھت تا آنجا 
الزم اجتناب ورزيده، با به ميان کشيدن پای بازار خارجی عمال از حل مسئلۀ مورد بحث 
طفره می روند. فروش محصول در بازار خارجی، يعنی يافتن معادلی برای آن جزء از 

ديگری از محصول سرمايه داری که محصول که به فروش می رود، [يعنی] يافتن جزء 
جايگزين جزء اول گردد، خود احتياج به توضيح دارد. به اين دليل است که مارکس می گويد 

، »بايستی کامال کنار گذاشته شود«در بررسی مسئلۀ تحقق، بازار خارجی، تجارت خارجی، 
انۀ محصوالت دخالت دادن تجارت خارجی در تجزيه و تحليل ارزش تجديد شدۀ سالي« زيرا 

... تنھا ميتواند باعث مغشوش شدن آن گردد، بدون بدست دادن سرنخ جديدی از مسئله يا از 
گمان می کنند که با  اون. -ن. ). آقايان و.و. و ١٩)(۴۶٩ ، ص٢ ج، »سرمايه»(«حل آن

برشمردن اشکاالت تحقق ارزش اضافی، تحليل عميقی از تضادھای سرمايه داری به دست 
لی در واقع تحليل آنھا از تضادھای سرمايه داری بسيار سطحی است، زيرا اگر می دھند. و

تحقق و بحرانھا و غيره ناشی از آن صحبت کند بايستی اذعان » اشکاالت«کسی بخواھد از 
که نه تنھا با ارزش اضافی بلکه با کليۀ اجزاء توليد سرمايه داری  –» اشکاالت«نمايد که اين 

نه فقط ممکن، بلکه اجتناب ناپذير نيز می باشند. اينگونه اشکاالت به  –در رابطه می باشند 
ھای مختلف توليد نه تنھا ھنگام تحقق ارزش اضافی بلکه علت توزيع نامتناسب در ميان شاخه

ھنگام تحقق سرمايه متغيير و ثابت، ھنگام تحقق نه تنھا محصول متشکل از اقالم مصرفی 
ز وسايل توليد نيز ھمواره پديد می آيند. توليد سرمايه بلکه ھنگام تحقق محصول متشکل ا

داری، يعنی توليد توسط توليدکنندگان جدا از ھم برای بازاری جھانی که نزد آنھا ناشناخته 
  و بحرانھا باشد.» اشکاالت«است اصوال نمی تواند خالی از اينگونه 

  
تماعی در جامعۀ نظرات آدام اسميت دربارۀ توليد و گردش مجموع کل محصول اج -۵

  سرمايه داری و انتقاد مارکس به اين نظرات
  

برای تفھيم درست تئوری تحقق الزمست از آدام اسميت شروع کنيم، که در اين مبحث    
بنيان گذار تئوری نادرستی است که تا قبل از مارکس سيطرۀ بالمنازع خود را در اقتصاد 

را تنھا به دو جزء تقسيم می کرد: سرمايۀ سياسی حفظ کرده بود. آدام اسميت قيمت کاالھا 
را در ھم » بھرۀ مالکانه«و » سود«متغيير (به اصطالح وی دستمزد) و ارزش اضافی (وی 



. مجموع کل *ادغام نمی کند. و بنابراين عمال من حيث المجموع به سه جزء قائل است)
ان تعداد اجزاء تقسيم کاالھا، يعنی کل محصول ساليانۀ جامعه را نيز به ھمين ترتيب به ھم

ً به حساب  ھر دو طبقۀ جامعه، يعنی کارگران و سرمايه » درآمد«نموده، آنھا را مستقيما
  می گذارد. **داران (به زعم اسميت، کارگيران و اربابان)

او به چه دليلی جزء سوم، يعنی سرمايۀ ثابت را از قلم می اندازد؟ با يقين به اينکه آدام    
ين جزء آگاه بوده است، چنين می توان گفت که وی اين جزء را نيز متشکل اسميت از وجود ا

از دستمزد و ارزش اضافی فرض کرده است. نحوۀ استدالل وی در اين باره بدين قرار 
يک جزء از قيمت مثال ذرت صرف پرداخت بھرۀ مالکانۀ ارباب، جزء ديگر صرف «است:

مورد استفاده در توليد و جزء سوم صرف  دستمزد يا معيشت کارگران و نگھداری از احشام
پرداخت سود زارع [اجاره دار زمين] می شود. ظاھراً اين سه جزء، بالواسطه يا نھايتأ 
مجموعۀ قيمت غله را تشکيل می دھند. ممکن است چنين تصور شود که برای بازگرداندن 

وسايل کشاورزی،  ] يا جبران استھالک احشام بارکش و سايراجاره دار زمينسرمايۀ زارع [
جزء چھارمی ھم ضروری باشد. ولی بايستی در نظر داشت که خود قيمت ھر يک از وسايل 

(يعنی بھرۀ مالکانه، سود »کشاورزی نظير اسب بارکش، از ھمان سه جزء تشکيل يافته است
پرداخت بنابراين اگر چه قيمت غله می تواند ھم قيمت و ھم نگھداری اسب را «. و دستمزد)

خود به سه جزء بھرۀ مالکانه، کار و  نھايتأبا اين حال تمام قيمت ھنوز  بالواسطه يا  کند،
دليل وی «می خواند. » حيرت آور«. مارکس اين تئوری اسميت را ***»سود تجزيه می شود

). اسميت ما ٢٠)(٣۶۶، ص ٢ ج» (تشکيل يافته استتنھا از تکرار ھمان ادعای سابق وی 
). اسميت به ھنگام بيان اينکه قيمت ٢١(****حواله می دھد» دستاز اين دست به آن «را 

فراموش می کند اين را ھم اضافه  ،به ھمان سه جزء تجزيه می شود خودابزار کشاورزی، 
کند که [قيمت مزبور] به قيمت وسايل توليد مورد استفاده در ساختمان اين ابزار نيز تجزيه 

ثابت سرمايه در قيمت محصول توسط اسميت (و . دخالت ندادن اشتباه آميز جزء می شود
اخالفش) ناشی از تصور نادرست آنان از انباشت در اقتصاد سرمايه داری،  اقتصاددانان

يعنی گسترش توليد، تبديل ارزش اضافی به سرمايه می باشد. در اينجا ھم اسميت با فرض 
تماماً  –تبديل شده است يعنی آن جزئی که به سرمايه  –آنکه جزء انباشت شدۀ ارزش اضافی 

و حال آنکه  –به مصرف کارگران مولد می رسد، يعنی تماماً در دستمزدھا منظور می گردد 
در واقع امر جزء انباشت شدۀ ارزش اضافی صرف سرمايۀ ثابت (ابزار توليد، مواد خام و 

نتقاد از سرمايۀ ثابت را از قلم می اندازد. مارکس در ا –کمکی) به اضافۀ دستمزد می شود 
                                                 

کتاب  ٧۵، ص ١ ج، ١٨٠١نوشتۀ آدام اسميت، چاپ چھارم، » للتفحصی در ماھيت و علل ثروت م« *
دربارۀ علل بھبود نيروھای مولدۀ کار و ترتيب توزيع طبيعی محصول آن در ميان اقشار مختلف «اول:
ترجمۀ روسی بی بی کوف (سن پترزبورگ، ». دربارۀ اجزاء متشکل قيمت کاالھا«، ۴، ف »مردم
  .١٧١، ص ١ ج)، ١٨۶۶

  .١٧۴، ص ١ جترجمۀ روسی،  ٧٨ص ، ١ جم م،  **
  .١٧١، ص ١ جترجمۀ روسی،  ٧۵- ٧۶، ص ١ جھمانجا،  ***

  . ۶١٢، چاپ دوم، ص ١ ج ****



، ٧(بخش » سرمايه«اين نظر اسميت (و ھمچنين ريکاردو، ميل و ديگران) در جلد اول 
استنباط غلط اقتصاد «، ٢، ق »تبديل ارزش اضافی به سرمايه«، ٢٢، ف »انباشت سرمايه«

نشان « ٢، چنين بيان می دارد که در جلد »)سياسی از تجديد توليد رو به افزايش تصاعدی
احکام جزمی آدام اسميت که به تمام اخالف وی به ارث رسيد، مانع از آن شد خواھيم داد که 

 ج»(که اقتصاد سياسی حتی ابتدائی ترين مکانيسم پروسۀ تجديد توليد اجتماعی را درک کند
). آدام اسميت به اين دليل مرتکب اين اشتباه گرديد که وی ارزش محصول را ٢٢)(۶١٢، ١

اه گرفت: شکی نيست که ارزش تازه ايجاد شده خود به سرمايۀ با ارزش تازه ايجاد شده اشتب
متغيير و ارزش اضافی تجزيه می شود حال آنکه ارزش محصول عالوه بر اين دو جزء 
حاوی سرمايۀ ثابت ھم می باشد. مارکس پيشتر در تجزيه و تحليل ارزش، به ھنگام تفکيک 

کار مفيد که ارزش از قبل کار انتزاعی، که موجد ارزش جديد است، از کار مشخص، 
موجود را در قالب جديدی از يک محصول مفيد تجديد توليد می کند، از روی اين اشتباه پرده 

  ).٢٣برداشته است(
توضيح پروسه تجديد توليد و گردش کل سرمايۀ اجتماعی در حل مسئلۀ درآمد ملی يک    

ام اسميت به ھنگام حل و جامعۀ سرمايه داری ضرورت خاصی دارد. بسيار جالب است که آد
که سرمايۀ ثابت را جزئی از کل  –فصل مسئلۀ درآمد ملی، دست از سر تئوری نادرست خود 

درآمد ناخالص تمام سکنۀ يک کشور «برمی دارد.  –محصول کشور به حساب نمی آورد 
بزرگ دربر گيرندۀ تمام محصول ساالنۀ کار و زمين آنھا می باشد؛ درآمد خالص آنھا شامل 

اوال سرمايۀ  ؛برايشان باقی می ماندھای نگھداری آن بخشی است که بعد از کسر ھزينه
يا آنچه که بدون دست بردن به سرمايۀ آنان می تواند  ؛و ثانياً سرمايۀ درگردش شان ؛استوار

به حساب سرمايۀ ذخيره برای مصرف بالواسطه شان منظور شود، يا صرف معيشت، 
ماھيت انباشت و استفاده «آ. اسميت، کتاب دوم، » ثروت ملل»(«دراحتی و تفريحات آنان گرد

). به اين ترتيب آدام اسميت ٢١، ص ٢. ترجمۀ روسی ج ١٨، ص ٢، ج ٢، ف »از سرمايه
با بيان اينکه کل محصول کشور به سه جزء دستمزد، سود و بھرۀ مالکانه يعنی درآمد 

يکن در مورد درآمد ناخالص جامعه، (خالص) تجزيه می شود، سرمايه را دخالت نمی دھد؛ ل
سرمايه را دخالت داده آنرا از اقالم مصرفی (= درآمد خالص) تفکيک می کند. اين ھمان 

در  سرمايهتضادی است که بر سر آن مارکس مچ آدام اسميت را می گيرد: اگر جزء 
، ٢ ج، »سرمايه«وجود داشته باشد؟ (ر.ک.  درآمدموجود نيست، چطور ميتواند در  محصول

). آدام اسميت در اينجا بدون آنکه خود متوجه باشد، برای ارزش کل محصول ٢۴)(٣۵۵ص 
قائل می شود.  –نه تنھا سرمايۀ متغيير و ارزش اضافی، بلکه سرمايۀ ثابت نيز  –سه جزء 

آدام اسميت در ادامه با تفاوت بسيار مھم ديگری برمی خورد، يکی از پراھميت ترين آنھا در 
ھيچ يک از مخارج مربوط به حفظ سرمايۀ استوار، محققاً «ق. وی می گويد تئوری تحق

نبايستی در محاسبۀ درآمد خالص جامعه منظور گردند. نه مواد الزم برای پشتيبانی از 
نه محصول کار الزم ماشينھا و ابزار تجارتی سودمند و ساختمانھای سودمند آنھا و غيره، و 

قالب مورد نياز، ھيچ يک سھمی در تشکيل اين [درآمد] آن مواد در  برای پرداخته کردن
. البته قيمت کار مربوطه شايد جزئی از آنرا تشکيل بدھد؛ زيرا نمی تواند داشته باشد



کارگرانی که برای انجام اين مقاصد استخدام می شوند، ممکن است تمام ارزش دستمزد خود 
ليکن در مورد انواع ». ور نمايندرا به حساب سرمايۀ ذخيره برای مصرف مستقيم خود منظ

به حساب اين سرمايه [ذخيره برای «کار) »(محصول«کار) و ھم »(قيمت«ديگر کار، ھم 
مصرف مستقيم] می رود، بطوری که قيمت کار به حساب [سرمايه ذخيره برای مصرف 
مستقيم] و محصول کار به حساب [سرمايۀ ذخيره برای مصرف مستقيم] ديگران وارد می 

(آ. اسميت، ھمانجا). در اينجا پرتو ضعيفی از لزوم شناسائی دو نوع کار به چشم می »شود
خورد: يکی آن کاری که اقالم مصرفی را توليد می کند و لذا می تواند به حساب درآمد 

 –» ماشينھا و ابزار مفيد تجارتی ... ساختمان و غيره«خالص منظور شود، و ديگری آنکه 
توليد می نمايد. از اين تا  –صرف مصارف شخصی نمی شوند  يعنی اقالمی که ھيچگاه

ً مستلزم تفکيک دو نوع مصرف   –مرحلۀ قبول اين مطلب که توضيح [مسئلۀ] تحقق مطلقا
از يکديگر می باشد،  –يعنی مصرف شخصی و مصرف مولد (= بازگرداندن آن به توليد) 

ت (حذف سرمايۀ ثابت از ارزش يک قدم بيشتر فاصله نيست. با تصحيح اين دو اشتباه اسمي
محصول و اشتباه گرفتن مصرف شخصی با مصرف مولد) مارکس موفق به تدوين تئوری 

  درخشان خود در زمينۀ تحقق محصول اجتماعی در جامعۀ سرمايه داری گرديد.
آدام اسميت  *ھمۀ اقتصاددانان بعد از اسميت و قبل از مارکس به تکرار ھمان خطای   

يک قدم ھم نتوانستند به جلو بردارند. ما بحث دربارۀ سردرگمی ناشی از اين  پرداخته و لذا
اشتباه را که حاکم بر تئوريھای مربوط به درآمد شده است، به صفحات بعد موکول می کنيم. 
در جدلی که بر سر امکان اضافه توليد کاالھا بين ريکاردو، سه، ميل و ديگران از يک 

المرز، کيرشمان و غيره از طرف ديگر درگرفت، ھر دو طرف و مالتوس، سيسموندی، چ
طرف به تئوری نادرست اسميت اقتدا نمودند و در نتيجه ھمچنان که آقای س. بولگاکوف به 

با توجه به مفروضات کاذب و فرمول بندی ناصحيح خود مسئله، «درستی متذکر می شوند، 
، ٢١نخواھد آورد (م م ص اين مشاجرات چيزی بجز لفاظی توخالی و اديبانه به بار 

-۴٠۴، ص ١٨٩۴بارانوفسکی، سن پترزبورگ،  –، اثر توگان »بحرانھای صنعتی و غيره«
  ای از اين لفاظی است).نمونه ٣٧٧

  
  (رئاليزاسيون) تئوری مارکس دربارۀ تحقق -۶
  

از آنچه در باال گفته شد خود بخود چنين نتيجه گيری می شود که مفروضات اصلی ای که    
ری مارکس بر پايۀ آنھا استوار گرديده شامل دو قضيۀ زير است. يکی آنکه کل محصول تئو

سرمايۀ  -١يک کشور سرمايه داری نظير محصول فردی، متشکل از سه جزء زير می باشد: 
ارزش اضافی. اين قضيه برای کسانی که با تجزيه و تحليل  -٣سرمايۀ متغيير و  -٢ثابت، 

                                                 
تمام محصول زمين و کار کليۀ کشورھا به سه بخش تقسيم می شود: يک «مثال ريکاردو معتقد بود که  *

، ترجمۀ زی »آثار»(«می يابد بخش به دستمزد، يک بخش به سود و بخش سوم به بھرۀ مالکانه اختصاص
  ).٢٢١، ص ١٨٨٢بر، سن پترزبورگ، 



مارکس آشنايی دارند احتياج به توضيح » سرمايه«د اول کتاب پروسۀ توليد سرمايه در جل
ندارد. قضيۀ دوم عبارت از آنست که ما بايستی بين دو بخش توليد سرمايه داری تفاوت قائل 

توليد اقالمی که به مصارف توليدی می رسند؛ يعنی  –شويم؛ (بخش اول) توليد وسايل توليد 
ه مصرف افراد بلکه به مصرف سرمايه می رسند؛ و اقالمی که نه ب –به توليد برمی گردند 

در «(بخش دوم) توليد اقالم مصرفی، يعنی توليد اقالمی که به مصرف شخصی می رسند. 
اين تقسيم بندی به تنھايی معنای تئوريک بيشتری نھفته است تا در بحث و جدلھای گذشته بر 

که برای تجزيه و تحليل تجديد ). سؤال می کنيد ٢٧(بولگاکوف، م م ص » سر تئوری بازارھا
توليد سرمايۀ اجتماعی چرا حاال يک چنين تقسيم بندی محصوالت بر حسب شکل طبيعی آنھا 
ضرورت پيدا کرده است، يعنی زمانی که تجزيه و تحليل توليد و تجديد توليد سرمايۀ فردی 

محصول ندارد. احتياجی به يک چنين تقسيم بندی نداشته و اصال کاری به مسئلۀ شکل طبيعی 
ما به چه مجوزی به خود حق می دھيم که پای مسئلۀ شکل طبيعی محصول را به معرکۀ 

ً مبتنی بر ارزش مبادلۀ محصول می باشد  –بررسی تئوريک اقتصاد سرمايه داری  که تماما
بکشانيم؟ حقيقت جريان آن است که به ھنگام تجزيه و تحليل توليد سرمايۀ فردی مسئلۀ  –

نگی فروش محصول و مکان و چگونگی خريد اقالم مصرفی توسط کارگران و مکان و چگو
وسايل توليد توسط سرمايه داران به دليل آنکه کمکی به تجزيه و تحليل مزبور نمی کند و 
ھيچگونه ارتباطی با آن ندارد مورد توجه قرار نگرفت. آنچه که بايستی مورد بررسی قرار 

صر توليد و نتايج توليد بود. به ھر صورت اکنون می گرفت عبارت از ارزش تک تک عنا
سئوال اين است: کارگران و سرمايه داران اقالم مصرفی خود را از کجا خواھند آورد، 
سرمايه داران وسايل توليدشان را از کجا تھيه خواھند کرد، چگونه محصول تمام شده کليۀ 

شد؟ در نتيجه ما نه تنھا با اين تقاضاھا را برخواھد آورد و موجب گسترش توليد خواھد 
) روبرو ٢۵)(٣٨٩، ص ٢ ج، »سرمايه»(«جايگزينی ارزش بلکه با جايگزينی جنس نيز«

می باشيم و لذا تفکيک محصوالتی که در پروسۀ اقتصاد اجتماعی نقشھای کامال متفاوت ايفا 
  می کنند، بسيار ضروری می گردد.

ورده شوند، مسئلۀ تحقق محصول اجتماعی به مجرد آنکه اين قضايای پايه ای به حساب آ   
در جامعۀ سرمايه داری ديگر اشکالی به وجود نمی آورد. اجازه بدھيد نخست حالت تجديد 
توليد ساده را در نظر بگيريم، يعنی تکرار پروسۀ توليد در مقياس پيشين اش، بدون انباشت. 

الب اقالم مصرفی موجود بديھيست که سرمايۀ متغيير و ارزش اضافی در بخش دوم (که در ق
می باشد) از طريق مصرف شخصی کارگران و سرمايه داران اين بخش تحقق می يابند 
(زيرا در تجديد توليد ساده چنين مفروض است که ارزش اضافی تمامأ به مصرف می رسد و 
ای ھيچ جزئی از آن به سرمايه تبديل نمی گردد). ديگر اينکه سرمايۀ متغيير و ارزش اضافه

ه در قالب وسايل توليد موجود می باشد (بخش اول) برای آنکه به تحقق برسند، بايستی با ک
اقالم مصرفی برای سرمايه داران و کارگران مشتغل به امر ساختن وسايل توليد، مبادله 
گردند. از طرف ديگر سرمايۀ ثابتی که در قالب اقالم مصرفی موجود می باشد (بخش دوم) 

حقق برسد مگر آنکه با وسايل توليد مبادله گردد تا مورد استفادۀ توليد سال ھم نمی تواند به ت
بعد قرار گيرد. به اين ترتيب بين سرمايۀ متغيير و ارزش اضافی موجود در وسايل توليد از 



ای صورت می يک طرف و سرمايۀ ثابت موجود در اقالم مصرفی از طرف ديگر مبادله
در بخش وسايل توليد) به اين طريق وسايل امرار معاش گيرد؛ کارگران و سرمايه داران (

خود را به دست می آورند، حال آنکه سرمايه داران (در بخش اقالم مصرفی) محصول خود 
را فروخته، سرمايۀ ثابت برای توليد بيشتر کسب می کنند. در حالت تجديد توليد ساده، اجزاء 

غيير و ارزش اضافی موجود در وسايل توليد مورد مبادله بايستی برابر باشند: جمع سرمايۀ مت
بايستی با سرمايۀ ثابت موجود در اقالم مصرفی برابر باشد. حال آنکه اگر ما حالت تجديد 
توليدی را در نظر بگيريم که به مقياس تصاعدی افزايش می يابد، يعنی توأم با انباشت، مقدار 

وسايل توليد] از مقدار دوم [يعنی  اول [يعنی جمع سرمايۀ متغيير و ارزش اضافی موجود در
سرمايۀ ثابت موجود در اقالم مصرفی] بايستی بزرگتر باشد، زيرا بايستی مازادی از وسايل 

بشود. اجازه بدھيد به ھمان تجديد توليد ساده  بيشترتوليد در دسترس باشد تا صرف توليد 
جود در وسايل توليد برگرديم. ھنوز يک جزء ديگر محصول اجتماعی يعنی سرمايۀ ثابت مو

به تحقق نرسيده است. قسمتی از اين جزء از طريق انجام مبادله در ميان سرمايه داران ھمين 
بخش تحقق می يابد (مثال ذغال سنگ با آھن مبادله می شود زيرا ھر يک از اين محصوالت 

ليد (مثال ماده يا وسيلۀ الزم در توليد ديگريست) و قسمت ديگر از طريق ورود مستقيم در تو
ذغال سنگ استخراجی که برای استخراج ذغال سنگ توسط ھمان شرکت مورد استفاده قرار 
 گيرد؛ يا غله در کشاورزی و امثالھم). ھمانطور که ديديم، بسان انباشت، نقطۀ آغازش

ی از وسايل توليد ميباشد (که از ارزش اضافی سرمايه داران اين بخش برداشته می مازاد
 که ھمچنين تبديل بخشی از ارزش اضافی موجود در اقالم مصرفی به سرمايهشود)، مازادی 

نيز ايجاب می کند. به نظر ما بررسی جزئيات چگونگی ترکيب اين توليد اضافی با تجديد  را
توليد ساده زائد است. بررسی بخصوص تئوری تحقق وظيفۀ ما نيست و آنچه تا اينجا بيان شد 

ان نارودنيک را آشکار کند و ما را قادر به تحصيل نتيجه گيريھای کافيست تا اشتباه اقتصاددان
  *تئوريک ويژه ای در مورد بازار داخلی بنمايد.

نتيجه گيری عمدۀ ما از تئوری تحقق مارکس در زمينۀ مسئلۀ مورد نظر، يعنی بازار    
ً بازار داخلی آنقدر که  از بابت وسايل داخلی، به قرار زير است: توليد سرمايه داری و نتيجتا

توليد رشد می کند از بابت اقالم مصرفی توسعه نمی يابد. به عبارت ديگر افزايش وسايل 
توليد از افزايش اقالم مصرفی پيشی می گيرد. عمال ديديم که سرمايۀ ثابت موجود در اقالم 

                                                 
که به بررسی مفصل انباشت، تقسيم اقالم مصرفی به اقالم مورد نياز » سرمايه« ٢ ج) ٢۶( ٣ر.ک. ب  *

و تجملی، گردش پول، استھالک سرمايۀ ثابت و غيره می پردازد. به خوانندگانی که دسترسی به جلد دوم 
توصيه می کنيم تشريح تئوری تحقق مارکس را که توسط بولگاکوف در کتاب نامبرده  ندارند» سرمايه«

در فوق صورت گرفته است مطالعه نمايند. کار آقای بولگاکوف در اين زمينه رضايت بخش تر از کار 
) می باشد که در تدوين نظرات خود ۴٠٧-۴٣٨، ص »بحرانھای صنعتی(«بارانوفسکی  –آقای توگان 
ھای مارکس کرده و تئوريھای وی را به طرزی شايسته تشريح ننموده يار مھجوری از گفتهاستنباط بس

، سن پترزبورگ، »مبانی اقتصاد سياسی(«است. کار آقای بولگاکوف بر تشريحات آقای ا.اسکوورتسف 
که در مورد مسائل پر اھميت سود و بھرۀ مالکانه نظريات نادرستی ارائه می  –) ٢٨١-٢٩۵، ص ١٨٩٨

  رجحان دارد. –ند دھ



مصرفی (بخش دوم) با سرمايۀ متغيير + ارزش اضافی موجود در وسايل توليد (بخش اول) 
ادله می گردد. به ھر حال سرمايۀ ثابت مطابق قانون عام توليد سرمايه داری از سرمايۀ مب

متغيير رشد سريع تری دارد. لذا سرمايۀ ثابت موجود در اقالم مصرفی بايستی از سرمايۀ 
متغيير و ارزش اضافی موجود در اقالم مصرفی افزايش بيشتری داشته باشد، در حاليکه 

ر وسايل توليد بايستی سريع ترين رشد را داشته، ھم از افزايش سرمايۀ سرمايۀ ثابت موجود د
متغيير(+ ارزش اضافی) موجود در وسايل توليد و ھم از افزايش سرمايۀ ثابت موجود در 
اقالم مصرفی سبقت بگيرد. در نتيجۀ اين امر، آن بخش از توليد اجتماعی که مبادرت به توليد 

ز بخش ديگر توليد اجتماعی که مبادرت به توليد اقالم مصرفی وسايل توليد می کند، بايستی ا
می کند رشد سريع تری داشته باشد. بنابراين رشد بازار داخلی برای سرمايه داری تا حدی 

از رشد مصرف شخصی بوده، و غالبأ از بابت مصرف مولد بوقوع می پيوندد. » مستقل«
معنای آن بگيريم که مصرف مولد کامال جدا را به » استقالل«ولی اشتباه خواھد بود اگر اين 

از مصرف شخصی می باشد: مصرف مولد قادر است و بايستی ھم از مصرف شخصی رشد 
پايان می پذيرد) ولی الزم به » استقاللش«سريع تری داشته باشد (و درست در ھمينجا 

توضيح نيست که مصرف مولد در تحليل نھايی از مصرف شخصی جدايی ناپذير است. 
) که بين سرمايۀ ثابت و ٣، ف ٢ديديم (کتاب «... مارکس در اين رابطه چنين می گويد:
(منظور مارکس سرمايۀ ثابت موجود در وسايل ...» سرمايۀ ثابت، گردشی دائمی رخ ميدھد 

اين در ابتدا از «توليديست که از طريق مبادله ميان سرمايه داران ھمان بخش تحقق می يابد). 
قل می باشد، زيرا ھيچگاه داخل آن نمی شود. مع الوصف اين مصرف مصرف شخصی مست

بطور قطع آنرا محدود می کند، زيرا سرمايۀ ثابت ھيچگاه بخاطر صرف به وجود آمدن 
خود، توليد نشده بلکه تنھا به اين خاطر توليد می شود که مقدار بيشتری از آن مورد احتياج 

، ٣ ج، »سرمايه»(«به مصرف شخصی می رسدھايی از توليد است که محصوالتشان رشته
  ).٢٧)(٢۴٢ترجمۀ روسی، ص  ٢٨٩، ص ١ب 
اين ازدياد مصرف سرمايۀ ثابت چيزی نيست جز مرحلۀ باالتری از توسعۀ نيروھای مولده    

در حال توسعۀ سريع، » وسايل توليد«که بر حسب ارزش مبادله بيان گرديده است، زيرا 
ابزار کار، ابنيه و کليۀ انواع ديگر لوازم مربوط به توليد بزرگ  عمدتاً از مواد، ماشين آالت،

خصوصاً ماشين آالت تشکيل می يابد. بنابراين کامال طبيعی است که توليد سرمايه داری نيز 
که موجب توسعۀ نيروھای مولدۀ جامعه می شود و توليد در مقياس بزرگ و صنعت  –

آن بخش از ثروت اجتماعی که شامل وسايل از طريق گسترش خاص  –ماشينی را ميآفريند 
عليرغم نظر «(يعنی در توليد وسايل توليد)  »در اين حالت«توليد می شود، مشخص گردد ... 

سينيور، آنچه جامعۀ سرمايه داری را از جامعۀ اھل توحش متمايز می کند، امتياز و ويژگی 
مصرف گاه و بيگاه کاری که وحشيان داير به مصرف گاه و بيگاه کار خود نمی باشد، يعنی 

موجب تحصيل ھيچگونه محصول قابل تجزيه (قابل مبادله) به درآمد، يعنی اقالم مصرفی 
  نباشد. ابداً چنين نيست. وجه تمايز اين دو به قرار ديگريست که در زير آورده می شود:



د (و در الف) جامعۀ سرمايه داری بيشتر کار ساليانۀ موجودش را در توليد وسايل تولي   
نتيجه در توليد سرمايۀ ثابت)ی بکار می اندازد که قابل تجزيه به درآمد در قالب دستمزد يا 

  ارزش اضافی نبوده، بلکه تنھا به عنوان سرمايه می تواند عمل کند.
ب) وقتی که يک وحشی مبادرت به ساختن کمان، تير، پتک سنگی، تبر، سبد و امثالھم می    

د که وقت خود را صرف توليد اقالم مصرفی نکرده، بلکه به اين کند، خيلی خوب می دان
 ج، »سرمايه»(«ترتيب وسايل توليد مورد احتياج خود را انباشت کرده است و نه چيز ديگر

از رابطۀ » اطالع بسيار با ارزش«). اين ٢٨)(٣٣٣ترجمۀ روسی، ص  ۴٣۶، ص ٢
اتی سرمايه داری که مناسبات ذشخص با توليد، در جامعۀ سرمايه داری به دليل فتيشيسم 

به سبب تبديل کليۀ محصوالت به کااليی که برای يک مصرف کنندۀ  –اجتماعی انسانھا را 
در قالب روابط  –نامعلوم توليد می شود و موکول به تحقق در بازاری نامعلوم می گردد 

فرد سرمايه موجود ميان محصوالت می نماياند، از دست رفته است. و از آنجا که برای فرد 
ھمۀ محصوالت  –جنسی را که توليد می کنند، کوچکترين تفاوتی برايشان ندارد  نوعداران، 

تئوريسينھای اقتصاددان مزبور در رابطه با تمام جامعه  –می کنند » درآمد«برايشان ايجاد 
يک چنين برداشت سطحی و شخصی از قضيه نموده، با اين عمل خود مانع از آن گرديدند که 

  ی از پروسۀ تجديد توليد کل محصول اجتماعی در اقتصاد سرمايه داری سر در بياورد.کس
توسعۀ توليد (و در نتيجه توسعۀ بازار داخلی) بيشتر از بابت وسايل توليد، متناقض به نظر    

» توليد ھمچون سرانجامی در خود«می آيد و بدون شک تضادی در خود دارد. آن ھمانا 
نی گسترش توليد بدون گسترش مصرف مرتبط با آن. اين تضاد عبارت يع –واقعی می باشد 

از تضاد در تئوری نبوده، بلکه تضاد در زندگی واقعی است؛ اين تضاد از نوع تضاديست که 
به خود ماھيت سرمايه داری و تضادھای ديگر اين سيستم اقتصاد اجتماعی منطبق است. اين 

آن است که با رسالت تاريخی سرمايه داری و  به مرتبطگسترش توليد بدون گسترش مصرف 
بنياد اجتماعی خاص آن انطباق پيدا می کند: اولی [رسالت تاريخی سرمايه داری] عبارتست 

ھای مردم از رشد نيروھای مولدۀ جامعه؛ آخری [بنياد اجتماعی خاص آن] مانع استفادۀ توده
بسط نامحدود توليد که ذاتی  از اين دستاوردھای تکنيکی می گردد. در بين کشش به سمت

ھای مردم (محدود از جھت موقعيت پرولتری آنھا) سرمايه داريست و مصرف محدود توده
تضادی انکار ناپذير نھفته است. اين درست ھمان تضاديست که مارکس در احکام مربوطه 

مينۀ بيان می کند؛ احکامی که ورد زبان نارودنيکھاست و قرار است مؤيد نظرات آنان در ز
تحليل رفتن بازار داخلی و خصوصيت غير مترقی سرمايه داری و غيره و غيره باشد. در 

تضاد موجود در شيوۀ توليد سرمايه «اينجا به ذکر برخی از اين احکام مبادرت می نمائيم:
داری: کارگران به مثابۀ خريداران کاالھا برای بازار اھميت دارند. ليکن به عنوان 

جامعۀ سرمايه داری سعی دارد که آنھا را در  –يعنی نيروی کار  –خود فروشندگان کاالی 
  ).٢٩)(٣٠٣، ص ٢ ج، »سرمايه» («پائين ترين قيمت ممکنه نگھدارد

ھای مختلف توليد و قدرت شرايط تحقق به وسيلۀ رابطۀ متناسب موجود ميان شاخه«...    
ل بيشتری پيدا کند، به . ولی ھر قدر درجۀ توليد تکام…مصرف جامعه محدود می گردد

ھمان اندازه نيز با مبانی باريکی که شرايط مصرف بر پايۀ آنھا استوار است در اختالف می 



که در محدودۀ آن حفظ و خود حدودی ). «٣٠)(٢٢۵-٢٢۶، ص ١، ٣ ج(ھمانجا، » افتد
ت افزائی ارزش سرمايه که مبتنی بر سلب مالکيت و فالکت زدگی خيل عظيم توليدکنندگان اس

اين حدود و ثغور دائماً با روشھای توليدی که سرمايه برای انجام  –تنھا می تواند نوسان نمايد 
مقاصد خود مورد استفاده قرار می دھد، در تضاد می افتد. اين روشھای توليد به سمت 
گسترش نامحدود توليد، به سمت توليد به عنوان سرانجامی برای خود، و به طرف توسعۀ 

شرط بارآوری اجتماعی کار ... حرکت می کند. به ھمين دليل، شيوۀ توليد سرمايه بدون قيد و 
داری عبارت از يک وسيلۀ تاريخی برای رشد نيروھای مادی توليد و ايجاد بازار جھانی 
مقتضی و در عين حال يک کشمکش دائمی بين اين وظيفۀ تاريخی و مناسبات توليد اجتماعی 

علت غائی ). «٣١)(١٩۴ترجمۀ روسی، ص  ٢٣٢، ص ١، ٣ ج» (مربوطۀ خود می باشد
ھا در مقابل گرايش توليد سرمايه تمام بحرانھای واقعی ھمواره در فقر و مصرف محدود توده

داری به رشد نيروھای مولده نھفته است؛ بطوری که گويی حد و مرز نھايی آنھا را تنھا 
ترجمۀ روسی ص  ٢١ص  ،٢، ٣ ج(*»نيروی مصرف کنندگی مطلق جامعه تعيين می کند

). کليۀ اين احکام مبين تضادی می باشند که ما ذکر کرديم، يعنی تضاد بين کشش ٣٣)(٣٩۵
. ھيچ عملی مذبوحانه تر از **و نه چيز ديگر –نامحدود به گسترش توليد و مصرف محدود 

چنين نتيجه بگيريم که مارکس امکان تحقق » سرمايه«آن نخواھد بود که از اين عبارت 
رزش اضافی را در جامعۀ سرمايه داری قبول نکرد و اينکه وی بحرانھا را ناشی از کمی ا

مصرف می داند و قس عليھذا. تجزيه و تحليل مارکس در مورد تحقق نشان داد که گردش 
موجود بين سرمايۀ ثابت و سرمايۀ ثابت به وسيلۀ مصرف شخصی بطور قطع محدود می 

) را نيز نشان داد؛ نشان ٣۴»(محدوديت«صلت حقيقی اين شود؛ ولی ھمين تجزيه و تحليل خ
داد که اقالم مصرفی در مقايسه با وسايل توليد در ايجاد بازار داخلی نقش غيرعمده را ايفا 
می نمايند. عالوه بر اينھا ھيچ چيز مھمل تر از آن نيست که از تضادھای سرمايه داری چنين 
                                                 

اين ھمان عبارتی است که اد. برنشتاين معروف (معروفيتی از قماش ھروس تراتوس) در کتاب خود  *
) البته آقای فرصت طلب ما با ٣٢)(۶٧، ص ١٨٩٩نقل می کند (اشتوتگارت، » مفروضات سوسياليسم«

ده چنين اعالم می دارند که پشت کردن به مارکسيسم و روی آوردن به اقتصاد بورژوايی کھنه، دست جنبان
تفاوت چندانی با «اين مطلب حاکی از وجود تضاد در تئوری بحران مارکس می باشد و اينکه نظر مارکس 

ی که در اينجا به چشم می خورد، تضاد موجود »تضاد«ندارد. در واقع تنھا » تئوری بحران رودبرتوس
يی مذبوحانه و خودداری وی از پی بردن به کنه بين ادعای متکبرانۀ برنشتاين از يک طرف و التقاط گرا

مفھوم تئوری مارکس از طرف ديگر می باشد. ميزان درک برنشتاين از تئوری تحقق از روی استدالل 
بايستی واقعا عجيب و غريب او پيداست، به اين ترتيب که می گويد افزايش عظيم مجموعۀ اضافه توليد 

متمکن (يا بھبود وضع زندگی کارگران) باشد، زيرا خود سرمايه  بر افزايش تعداد افراد بطور قطع دليل
تمامی اضافه توليد نمی » مصرف«) قادر به ۵١-۵٢آنھا (کذا! ص » مستخدمين«داران، و با اجازۀ شما 

  »)يادداشت بر چاپ دوم«باشند!!(
جزيه و تحليل بارانوفسکی در زمينۀ اينکه مارکس با مطرح کردن اين قضيه با ت –نظر آقای توگان  **

مير «در » سرمايه داری و بازار«خود در مبحث تحقق در تضاد می افتد، درست نيست (ر.ک. مقالۀ 
). در بررسی مارکس ھيچ تضادی وجود ندارد، زيرا ١٢٣، ص ۶، ش ١٨٩٨[زمين خدا]، » بوژی

  ارتباط بين مصرف مولد و مصرف شخصی در تجزيه و تحليل تحقق نيز نشان داده شده است.



اين کار به  –ممکن، غير مترقی و غيره می باشد نتيجه بگيريم که سرمايه داری چيزی غير 
منزلۀ فرار از واقعيتھای ناخوش آيند ليکن غيرقابل انکار به عرش اعالی رؤياھای خيال 
انگيز می باشد. تضاد موجود ميان کشش به سمت گسترش نامحدود توليد و مصرف محدود، 

 –ادر به بقاء و توسعه نيست که بدون تضادھای خود به ھيچ وجه ق –تنھا تضاد سرمايه داری 
نمی باشد. تضادھای سرمايه داری مبين خصلت گذرای تاريخی آن می باشند و شرايط و علل 
اضمحالل و تبديل آنرا به شکلی عالی تر توضيح می دھند؛ ولی به ھيچ وجه امکان پذيری 

ابق نفی سرمايه داری يا خصوصيت مترقی آنرا در مقايسه با سيستمھای اقتصاد اجتماعی س
  *نمی کنند.

  
  تئوری درآمد ملی -٧
  

ای ھم به اھميت آن در بعد از تشريح احکام اصلی تئوری تحقق مارکس، الزمست اشاره   
ملی بنمائيم. ھمۀ اين مسائل، به ويژه آخری، تا » درآمد«و » توزيع«، »مصرف«تئوری 

مبادرت به صحبت و نوشتن امروز واقعأ سنگ راه اقتصاددانان بوده اند. ھر قدر آنھا بيشتر 
اند، به ھمان اندازه به سردرگمی ناشی از اشتباه اساسی آدام اسميت بيشتر در اطراف آن نموده

  اند. در اينجا به ذکر چند نمونه از اين سردرگمی ھا می پردازيم:افزوده
 جالب است که مثال پرودون ھم اساساً ھمان اشتباه را تکرار می کند، ھر چند که وی   

  تئوری قديمی مزبور را تا حدی به شکل ديگری بيان می کند. وی می گويد:
   »A  ١٠٠٠٠(که معرف تمام مالکين، سوداگران و سرمايه داران است) کار خود را با 

فرانک شروع می کند و آنرا به کارگرانی پرداخت می کند که بايستی در ازای دريافت 
پول خود را به اين ترتيب تبديل به کاال می  Aاز آنکه دستمزد، محصوالتی توليد بنمايند؛ بعد 

در خاتمۀ يک سال، بايستی کاالھای مزبور را مجدداً به  مثالکند، در خاتمۀ پروسۀ توليد، 
پول تبديل نمايد. وی اين کاالھا را به چه کسی می فروشد؟ شکی نيست که به کارگران، زيرا 

طرف سرمايه داران و در طرف ديگر  در يک –در جامعه فقط دو طبقه وجود دارند 
اند که کفاف فرانک دريافت نموده ١٠٠٠٠کارگران. اين کارگران با اينکه از بابت کار خود 

فرانک  ١٠٠٠٠مايحتاج ضروری زندگی آنھا را می کند، اکنون بايستی به ھر حال بيش از 
سودھای ديگری که  به صورت بھره و A پرداخت نمايند، يعنی آنھا بايستی بابت مازادی که

در ابتدای سال به ھوای دريافت آن شروع به کار کرده است چيزی پرداخت نمايند. کارگر 
فرانک را تنھا از طريق قرض کردن می تواند تأمين کند و در نتيجه روز به  ١٠٠٠٠اين 

روز بيشتر در گرداب قرض و فقر فرو می رود. لزوماً يکی از دو مورد زير پيش می آيد: يا 
[واحد] مصرف کند يا کارگر مزبور  ٩[واحد] توليد می کند بايد  ١٠کارگر با وجود آنکه 

بايد فقط دستمزد خود را به صاحب کار پرداخت نمايد که در اين صورت خود صاحب کار 

                                                 
» سيسموندی و سيسمونديستھای بومی خودمان –خصلت نمائی رومانتيسم اقتصادی «مقايسه شود با  *

  ويراستار). – ٢ ج، »مجموعه آثار«(ر.ک. 



دچار ورشکستگی و تنگ دستی می شود زيرا از بابت سرمايه، بھره ای دريافت نکرده است 
، ص ٢اثر ک. دی پل، » پرودون»(«به سھم خود آنرا پرداخت نمايدو وی به ھر حال بايستی 

، مسکو، »فرھنگ علوم سياسی«مقاالت مستخرج از ». صنعت«، نقل از مجموعۀ ٢٠٠
  ).١٠١، ص ١٨٩۶

يعنی  –ھمانطور که خواننده مالحظه می کند در اينجا ھم با ھمان مشکل روبرو می باشيم    
با آن دست به  اون. -ن. که آقايان و.و. و  –ی چگونگی تحقق بخشيدن به ارزش اضاف

گريبانند. پرودون فقط آنرا به نحو خاصی بيان می کند. و اين خصوصيت خاص فرمول بندی 
را » اشکال«اوست که نارودنيکھای ما را بيشتر به او نزديک می کند: آنھا ھم نظير پرودون 

بينند و به خرجشان نمی رود که در تحقق ارزش اضافی (به زعم پرودون بھره يا سود) می 
اين سردرگمی مکتسبه از اقتصاددانان سابق، مانع از آن می شود که بتوانند تحقق نه تنھا 

آنھا در » اشکال«را نيز توضيح بدھند، يعنی اينکه  سرمايۀ ثابتارزش اضافی، بلکه تحقق 
  عدم درک کل پروسۀ تحقق محصول در جامعۀ سرمايه داری است.

  پرودون به طعنه چنين می گويد:» تئوری«ابطه با اين مارکس در ر
(يعنی تحقق محصول در جامعۀ »پرودون عدم توانائی خود را در درک اين مطلب«   

با اين فرمول بندی عاميانه برمال می کند: کارگر نمی تواند محصول خود را  «سرمايه داری)
شده، در محصول منظور گرديده بازخريد کند، زيرا بھره ای که به قيمت تمام شده اضافه 

  ).٣۵که اشتباھاتی دارد)( ۶٩٨ترجمۀ روسی، ص  ٣٩٧، ص ٣ ج، »سرمايه(«است 
ای به نام فورکاد برعليه پرودون می پردازد، و مارکس به نقل اظھارات اقتصاددان عاميانه   

 جنبۀ عام ،به درستی مشکلی را که پرودون به اين صورت محدود مطرح می کند«که کسی 
کاد معتقد است که قيمت کاالھا حاوی نه تنھا چيزی بيشتر و باالتر از . فور»می بخشد

بلکه حاوی آن جزئی نيز می باشد که جايگزين سرمايۀ ثابت می  –يعنی سود  – دستمزد است
گردد. فورکاد به اين ترتيب برخالف پرودون چنين نتيجه می گيرد که، سرمايه دار ھم با سود 

ازخريد کاالھا نيست (فورکاد نه تنھا مسئلۀ مورد بحث را حل نمی کند بلکه خود قادر به ب
  حتی به درک آن ھم توفيق نمی يابد).

رودبرتوس ھم کمکی به حل مسئلۀ مزبور نمی کند. وی با اينکه تأکيد خاصی بر اين تز    
ز درک ، در عمل ا*»بھرۀ مالکانه، سود سرمايه و دستمزد درآمد می باشند«می گذارد که 
عاجز می ماند. او بعد از بيان نظر خود دائر بر اينکه اگر اقتصاد » درآمد«صحيح مفھوم 

را دنبال می کرد، چه وظايفی بر آن مترتب می بود (م م، ص » روش صحيحی«سياسی 
واقعی (تکيه از » ملیعلم اقتصاد «)، به بحث دربارۀ توزيع توليد ملی می پردازد. ٢۶

تی نشان داده باشد که چگونه يک جزء از کل توليد ملی ھمواره بايس«رودبرتوس است) 
سرمايۀ مصرف شده در توليد يا سرمايۀ مستھلک شده می شود، در حاليکه  تأمينصرف 

صرف برآوردن نيازھای مستقيم جامعه و اعضای آن می  درآمد ملیجزء ديگر به عنوان 
» علم«ا نشان داده باشد، ليکن ). ھر چند علم واقعی بايستی اين ر٢٧ھمانجا، ص »(گردد

                                                 
  و بعد. ٧٢ص ، ١٨٧۵ژاکتسوف، برلن  –اثر دکتر رودبرتوس » در تبيين مسئلۀ اجتماعی« *



رودبرتوس چنين نمی کند. خواننده مالحظه می کند که او گفتۀ آدام اسميت را کلمه به کلمه 
تکرار می کند، ظاھراً بدون درک آنکه اين تازه شروع مسئله است. کدام کارگران سرمايۀ 

ه ھم در اين باره می کنند؟ محصول آنان چگونه تحقق می يابد؟ وی يک کلم» تأمين«ملی را 
صحبت نمی کند. رودبرتوس در جمع بندی از تئوری خويش (اين تئوری جديدی که من در 

) در قالب تزھای جداگانه نخست به شرح ٣٢مقابل تئوريھای پيش از آن قرار می دھم، ص 
(ھمانطور که می دانيم مقصود » بنابراين بھرۀ زمين« توزيع محصول ملی می پردازد:

و  « اين اصطالح آن چيزی است که معموأل ارزش اضافی ناميده ميشود) رودبرتوس از
ص »(دستمزدھا اجزائی می باشند که محصول تا آنجا که درآمد است، به آنھا تجزيه ميشود

حياتی می انداخت: او ھم يک مسئلۀ بسيار  فکر). اين شرط بسيار مھم بايستی او را به ٣٣
برآوردن «از درآمد، اقالمی می باشند که در خدمت  اکنون چنين اظھار داشت که مقصود او

قرار دارند؛ لذا محصوالتی وجود دارند که در خدمت مصرف شخصی » نيازھای مستقيم
قرار نمی گيرند. اينھا چطور تحقق می يابند؟ اما رودبرتوس در اينجا ھيچ ابھامی نمی بيند و 

تقسيم «فاصله به بحث دربارۀ به زودی شرط مزبور را به دست فراموشی می سپارد و بال
و صفحات  ۴٩-۵٠(دستمزد، سود و بھرۀ زمين) می پردازد (ص » محصوالت به سه جزء

ديگر). به اين ترتيب رودبرتوس عمال به تکرار تئوری آدام اسميت با آن اشتباه اساسی اش 
ۀ يک می پردازد و در رابطه با مسئلۀ درآمد ھيچگونه توضيحی نمی دھد. می بينيم که وعد

توخالی از آب درآمد.  *ملی محصولتوزيع تئوری جديد، تمام و کمال و مناسب تر در مورد 
رودبرتوس در واقع تئوری مربوط به موضوع مورد بحث را يک قدم ھم به پيش نمی برد. 

وی به  نامۀ معاشرتیاز تتبعات طويلش در چھارمين » درآمد«ميزان گنگی استنباط او از 
جزء  پول) پيداست. اين نامه در زمينۀ آنست که آيا ١٨٨۴، برلن »ايهسرم«فون کيرشمان(

 –درآمد ملی می باشد و اينکه آيا دستمزد از حساب سرمايه برداشت می شود يا درآمد 
 ٢ جاست (پيشگفتار » متعلق به حوزۀ اسکوالستيسم«مالحظاتی که به عقيدۀ انگلس 

  ).٣۶(**)٢١ص » سرمايه«
دانان در زمينۀ حل مسئلۀ درآمد ملی در سردرگمی عجيبی به سر می تا امروز ھم اقتصاد   

مجموعۀ »(فرھنگ علوم سياسی«مندرج در » بحرانھا«اش دربارۀ برند. مثال ھرکنر در مقاله
 ۵) به ھنگام بحث در اطراف تحقق محصول در جامعۀ سرمايه داری (ف ٨١نامبرده، ص 

ود آنکه با تقسيم کردن کل توليد جامعه به معتقد است که تتبعات ک.ه.رو با وج») توزيع«
ً مرتکب ھمان اشتباه آدام اسميت می شود، با اين حال  اند. ر.ماير در »صحيح«درآمدھا عينا

و بعد) مبادرت به ذکر تعاريف مغشوش  ٢٨٣(ھمانجا ص » درآمد«مقالۀ خود در زمينۀ 
ً اذعان می دارد که  ا.واگنر (که او ھم اشتباه آدام اسميت را تکرار می کند) نموده صريحا

                                                 
يک تئوری تمام و کمال مربوط به اين من اجبارا بايستی به طرح حاضر يک روش مناسب تر، «...  *

  »را اضافه نمايم. ملی محصولتوزيع روش مناسب تر الاقل در مورد 
تئوری جديدی در زمينۀ «به ھمين دليل است که وقتی ک. دی يل می گويد که رودبرتوس واضع  **

، »رتوسرودب«، مقالۀ »فرھنگ علوم سياسی«می باشد مرتکب اشتباھی محض می شود.(» توزيع درآمد
  )۴۴٨، ص ۵ب 



دشوارترين کار تفکيک بازده از «و اينکه » ای نيستتشخيص درآمد از سرمايه کار ساده«
  ».درآمد می باشد

به اين ترتيب می بينيم اقتصاددانانی که آنقدر دربارۀ کم توجھی اقتصاددانان کالسيک (و    
می دھند، خود قادر به  مفصال داد سخن» مصرف«و » توزيع«مارکس) نسبت به مسئلۀ 

اند. نبوده» مصرف«و » توزيع«ارائۀ کوچکترين توضيحی در زمينۀ اساسی ترين مسائل 
بکند، مگر  بحث حتی» مصرف«دليل آن ھم روشن است زيرا ھيچ کس نمی تواند دربارۀ 

موفق به درک پروسۀ تجديد توليد کل سرمايۀ اجتماعی و جايگزينی اجزاء متشکلۀ مختلف 
از » توزيع«اجتماعی شده باشد. اين مثال يک بار ديگر ثابت کرد که جدا کردن محصول 

ھای ھا و پديده، به اين خيال که اينھا دو بخش مستقل از علم، مرتبط با پروسه»مصرف«
» توليد«. اقتصاد سياسی کاری به شند، تا چه حد بيھوده استی از حيات اقتصادی می بامستقل

با مناسبات اجتماعی انسانھا در توليد، با سيستم اجتماعی توليد، می  نداشته، بلکه سر و کارش
باشد. به مجرد آنکه تکليف اين مناسبات اجتماعی روشن و کامال تجزيه و تحليل شوند، 

تعيين  از آن طريقسھم ھر طبقه از مصرف ملی،  و، در نتيجهجايگاه ھر طبقه در توليد، 
که اقتصاد سياسی کالسيک را به توقف واداشت و  ،خواھد شد. و باالخره حل اين مسئله

نتوانستند به اندازۀ يک سر سوزن به آن » مصرف«و » توزيع«ھيچيک از متخصصين 
ً بعد از تئوری اقتصاددانان کالسيک آمد، و موفق به  نزديک شوند، از تئوريی که مستقيما

  ه شد.تکميل تجزيه و تحليل توليد سرمايۀ فردی و اجتماعی  گرديد، ارائ
ای که اگر مستقل از يکديگر مورد بررسی قرار »مصرف ملی«و » درآمد ملی«مسئلۀ    

گيرند، حل شدنی نمی باشند و چيزی جز تتبعات، تعاريف و طبقه بنديھای اسکوالستيک به 
با تجزيه و تحليل پروسۀ توليد کل سرمايۀ اجتماعی، عمال و تماماً قابل حل  –بار نمی آورند 
وه بر آن در صورتی که رابطۀ مصرف ملی با توليد ملی و تحقق ھر جزء اين می شود. عال

محصول بطور جداگانه مشخص گردد، آنھا ديگر به عنوان مسائلی جداگانه وجود نخواھند 
  اين اجزاء جداگانه می باشد. نام گذاریداشت. آنچه باقی می ماند 

خالص را از درآمد ناخالص و  بازدھیبرای سھولت کار بايستی بازدھی ناخالص و «    
  درآمد خالص تفکيک بنمائيم.

  ناخالص يا محصول ناخالص عبارتست از کل محصول تجديد توليد شده ...  بازدھی«     
درآمد ناخالص عبارت از آن بخش از ارزش و آن بخش از محصول ناخالص سنجيده «     

بخش از محصول کل توليد شده توسط آن ميباشد که پس از کسر آن بخش از ارزش و آن 
که سرمايۀ ثابت پيش پرداخت و مصرف شده در توليد را جايگزين  –سنجيده شده توسط آن

باقی می ماند. بنابراين درآمد ناخالص برابر است با دستمزد (يا بخشی از محصول  –مينمايد
، که بايستی دوباره به درآمد کارگران مبدل شود) + سود + بھرۀ ارضی. از طرف ديگر

درآمد خالص عبارت از ارزش اضافی و لذا اضافه محصولی است که بعد از کسر دستمزد 
باقی می ماند، و به اين ترتيب در حقيقت معرف ارزش اضافی ای است که توسط سرمايه 

  تحقق يافته و بايستی با زميندار تقسيم شود، و اضافه توليد سنجيده شده توسط آن.



ه را در نظر بگيريم، درآمد ملی از دستمزد به اضافۀ سود به ... اگر درآمد تمام جامع«   
، يعنی از درآمد ناخالص تشکيل می يابد. ولی حتی اين نيز يک انتزاع ارضیاضافۀ بھرۀ 

است تا آن حدی که کل جامعه، برمبنای توليد سرمايه داری، مبنای کار خود را بر نظرگاه 
در نظر  درآمدی را به عنوان درآمد خالص سرمايه داری قرار بدھد و به اين طريق تنھا

ترجمۀ  ٣٧۵-٣٧۶، ص ٢، ٣ ج»(تجزيه شده باشد ارضیبه دو جزء سود و بھره  بگيرد که
  ).٣٧)(۶٩۵-۶٩۶روسی، ص 

ای را به اين ترتيب توضيح پروسۀ تحقق، مسئلۀ درآمد را نيز روشن کرد و اشکال عمده   
ز ميان برداشت: يعنی[اين سئوال] که چگونه که سد راه پاسخ دادن به اين مسئله می شد ا

و اينکه محصولی که از اقالم مصرف شخصی » درآمد يکی، سرمايۀ ديگری می شود«
تشکيل يافته است و تا ذرۀ آخرش به دستمزد، سود و بھرۀ ارضی تجزيه می گردد، چگونه 

نيز باشد؟ تجزيه  –که به ھيچ وجه نميتواند درآمد باشد  – می تواند حاوی جزء ثابت سرمايه
پاسخ جامعی به سؤالھای مزبور می » سرمايه«جلد دوم  ٣و تحليل تحقق مندرج در بخش 

اختصاص دارد، تنھا » درآمدھا«که به » سرمايه«دھد و مارکس در بخش اختتامی جلد سوم 
می بايستی اجزاء جداگانۀ محصول اجتماعی را نام گذاری کند و خواننده را به تجزيه و 

  *مندرج در جلد دوم ارجاع دھد.تحليل 
  
  چرا کشور سرمايه داری نيازمند بازار خارجی است؟ -٨
  

در رابطه با تئوری تحقق محصول در جامعۀ سرمايه داری که فوقاً بدان اشاره شد، ممکن    
است اين سؤال پيش آيد: آيا تئوری مزبور با اين حکم که کشور سرمايه داری نمی تواند از 

  صرف نظر نمايد، در تضاد نمی افتد؟بازار خارجی 
نبايد فراموش کرد که اين تجزيه و تحليل تحقق محصول در جامعۀ سرمايه داری با اين    

فرض شروع شد که بازار خارجی وجود ندارد: به اين فرض در باال اشاره شده است و نشان 
شکی نيست که  می باشد. اساسیداده شد که وجود اين فرض در يک چنين تجزيه و تحليلی 

ای به روشن شدن مسئلۀ مورد بحث کمک کرده باشد، تنھا واردات و صادرات بدون آنکه ذره
اينست که آنھا پای بازار  اون. -ن. موجب مغشوش شدن آن می گردد. اشتباه آقای و.و. و 

خارجی را به اين جھت به ميان می کشند که به وسيلۀ آن [مسئلۀ] تحقق ارزش اضافی را 
بدھند: درحاليکه اين دخالت دادن بازار خارجی، ھيچ چيز را توضيح نداده، تنھا  توضيح
اش اينست که اشتباھات تئوريک آنھا را از نظرھا پوشيده می دارد؛ اين يک نکته. نکتۀ فايده

 توضيحاشتباه آميز خود از لزوم » تئوريھای«ديگر آنست که آنھا در پناه آن با توسل به 

                                                 
ترجمۀ »(دربارۀ تجزيه و تحليل پروسۀ توليد:«۴٩ف » درآمد :«٧، ب ٢، ٣ ج، »سرمايه«ر.ک.  *

). در اينجا مارکس ھمچنين اشاره به شرايطی می کند که اقتصاددانان گذشته را از ۶٨٨-٧٠۶روسی، ص 
  .)٣٨)(۶٩٨-٧٠٠ترجمۀ روسی، ص  ٣٧٩- ٣٨٢درک اين پروسه باز می داشت (ص 



در » بازار خارجی« *ر داخلی برای سرمايه داری روسيه طفره می روند.حقيقت توسعۀ بازا
دست آنھا تنھا مستمسکی است برای مخدوش کردن توسعۀ سرمايه داری (و در نتيجه، 

که به راحتی آنھا را از تحمل رنج لزوم  مستمسکی –مخدوش کردن بازار) در داخل کشور 
وسط سرمايه داری روسيه است، معاف می ت بازارھای خارجی بررسی حقايقی که نشانۀ فتح

  **کند.
نياز يک کشور سرمايه داری به بازار خارجی به ھيچ وجه توسط قوانين مربوط به تحقق    

محصول اجتماعی (و باالخص ارزش اضافی) تعيين نمی گردد، بلکه اوال توسط وجود اين 
ای ظاھر می گردد که يافته کااليی بسيار توسعه گردشحقيقت که سرمايه داری تنھا در نتيجۀ 

از حدود و ثغور يک کشور فراتر می رود. لذا کشور سرمايه داری بدون تجارت خارجی نه 
  تنھا متصور نيست بلکه وجود خارجی ھم ندارد.

ھمانطور که خواننده مالحظه می نمايد، اين استدالل مبتنی بر يک نظم تاريخی است. و    
عدم امکان اينکه سرمايه داران بتوانند «و خالی دربارۀ  نارودنيکھا با مشتی عبارات خشک

ً مقصود آنھا طرح »ارزش اضافی را مصرف کنند ، نمی توانند از آن بگريزند. اگر واقعا
کردن مسئلۀ بازار خارجی می بود، می بايستی تاريخ توسعۀ تجارت خارجی و تاريخ توسعۀ 

ا به بررسی اين تاريخ پرداخته بودند، گردش کاال را مورد بررسی قرار می دادند. اگر آنھ
  بدون شک سرمايه داری را ديگر به منزلۀ انحرافی تصادفی از راه راست تلقی نمی کردند.

 دومأ انطباق ميان اجزای مجزاء توليد اجتماعی (بر حسب ارزش و شکل طبيعی آنھا)، که   
 ً می شد و در واقع تنھا به  به وسيلۀ تئوری تجديد توليد سرمايۀ اجتماعی بديھی فرض ضرورتا

عنوان مقدار متوسط يک سلسله نوسانات مداوم بنا می گردد ـ در جامعۀ سرمايه داری به 
سبب وجود جدا از ھم توليدکنندگان مختلفی که برای بازاری نامعلوم مبادرت به توليد می 

رای يکديگر ھای مختلف صنعت، که بکنند، مدام در اين انطباق اختالل ايجاد می شود. شاخه
را دارند، بطور ھمسطح توسعه نمی يابند، بلکه از يکديگر سبقت ميگيرند، و » بازار«جنبۀ 

صنايع توسعه يافته تر به جستجوی بازار خارجی برمی آيند. اين مطلب به ھيچ وجه به معنای 
، يعنی »عدم امکان اينکه يک کشور سرمايه داری بتواند به ارزش اضافی تحقق ببخشد«

ۀ عميقی که نارودنيکھا به اين سادگی به آن می رسند، نيست. اين مطلب تنھا مؤيد وجود نتيج
توزيع  به طرز ديگریعدم تناسب در توسعۀ صنايع مختلف می باشد. چنانچه سرمايۀ ملی 

شده بود، ھمان مقدار محصول می توانست در محدودۀ خود ھمان کشور تحقق پيدا نمايد. 
شعبۀ صنعت به شعبۀ ديگر تغيير مکان دھد، بايستی بحرانی در  برای آنکه سرمايه از يک

شعبۀ اول وجود داشته باشد؛ و چه چيزی می تواند جلوی سرمايه دارانی را که مورد تھديد 

                                                 
تاکنون صنايع نساجی که برای «آقای بولگاکوف به درستی در کتاب فوق الذکر چنين اظھار می دارد: *

(که ...» بازار دھقانی توليد می کند رشد مستمری داشته است، در نتيجه کاھش ميزان مطلق مصرف عامه 
  ).٢١۴- ٢١۵ص »(تنھا در تئوری مقدور است«... ون. می باشد) ا -  مورد بحث آقای و.

ص  ١٨٩۶، اثر وولجين، سن پترزبورگ »مستندات نظريات نارودنيکھا در آثار آقای و.ورونتسوف« **
٧۶-٣٩.(٧١(  



اند بگيرد تا در صدد يافتن بازار خارجی و اعانات و امکانات مالی که اين بحران قرار گرفته
  د برنيايند؟موجب تسھيل صادرات و غيره می گردن

ھای توليد ماقبل سرمايه داری ھمانا تکرار پروسۀ توليد مبتنی بر سومأ اين که قانون شيوه   
زمينداران، اقتصاد طبيعی  اقتصاد بيگاریمقياس قبلی و مبانی تکنيکی گذشته می باشد: نظير 

از  دھقانان و توليد صناعی صنعتگران. در مقابل، قانون توليد سرمايه داری عبارتست
ھای قديمی توليد، ھای توليد و گسترش نامحدود مقياس آن. تحت شيوهدگرگونی دائم شيوه

ای تغيير گردد، واحدھای اقتصادی بدون آنکه خصوصيات و دامنۀ وسعتشان دستخوش ذره
، دھات دھقانان يا بازار کوچک مجاور افزارمندان زميندارانبدون آنکه از مرزھای مزارع 

ران خرده پا (به اصطالح صاحبان صنايع دستی) پا فراتر بگذارند، قرنھا روستائی و صنعتگ
به بقای خود ادامه می دادند. برعکس، مؤسسات سرمايه داری به طرز اجتناب ناپذيری از 
مرزھای جماعات دھقانی، بازار محلی، منطقه و دست آخر کشور درمی گذرند. از آنجا که 

ز يکديگر پيش از اين به وسيلۀ گردش کاالھا فرو ريخته ديوار انزوا و جدا ماندگی کشورھا ا
را به » جستجوی يک بازار خارجی«است، روند طبيعی ھر صنعت سرمايه داری لزوم 

  وجود می آورد.
به اين ترتيب ضرورت جستجو برای يافتن بازار خارجی به ھيچ وجه، آنگونه که    

يند، مؤيد نامعقول بودن سرمايه داری اقتصاددانان نارودنيک سعی در جلوه دادن آن می نما
نيست. قضيه درست برعکس آن است. ھمين ضرورت، نشان دھندۀ عمل تاريخی مترقی 
سرمايه داريست، که ديوارھای جدايی و انزوای ديرينۀ سيستم اقتصادی (و در نتيجه 
محدوديت زندگی فکری و سياسی) را از ميان برمی دارد و تمام کشورھای جھان را به 

  ورت مجموعۀ اقتصادی واحدی به يکديگر مرتبط می نمايد.ص
از اين مطلب چنين برمی آيد که دو دليل آخری که ضرورت وجود بازار خارجی را ايجاب    

می نمايند نيز از نوع داليلی ھستند که دارای خصوصيت تاريخی می باشند. برای پی بردن 
جه به تحوالت آن در داخل کشور و تبديل به آنھا، بايستی ھر صنعت را بطور جداگانه با تو

مربوط  واقعياتخالصه اينکه بايستی  –آن به صنعت سرمايه داری مورد بررسی قرار داد 
به توسعۀ سرمايه داری در کشور را در مد نظر داشت؛ و تعجب آور نيست که نارودنيکھا 

بازار داخلی و  »عدم امکان«زيرکانه در پناه عبارات بی ارزش (و بی معنی) در زمينۀ 
  خارجی، سعی دارند که از اين واقعيات طفره می روند.

  
  نتايج فصل اول -٩
  

اکنون اجازه بدھيد به جمع بندی احکام تئوری مورد بررسی فوق که تأثير مستقيمی بر مسئلۀ 
  بازار داخلی دارند، بپردازيم.

ی و سرمايه داری) عبارت ) پروسۀ پايه اِی تشکيل بازار داخلی (يعنی توسعۀ توليد کاالي١  
از تقسيم کار اجتماعی است. اين شامل اشکال مختلف فرآوردن مواد خام (و عمليات مختلف 

ھای مستقلی در اين فرآوردن) می گردد که يکی بعد از ديگری از کشاورزی جدا شده و شاخه



ت در برابر محصوالخود را ی) کاالاز صنعت را تشکيل می دھند، که محصوالت (اکنون 
کشاورزی مبادله می نمايند. بدين ترتيب کشاورزی خود به صنعت تبديل می شود (يعنی کاال 

  توليد ميکند) و ھمان پروسۀ تخصصی شدن در آن اتفاق می افتد.
) يک نتيجۀ مستقيم حکم فوق عبارتست از قانون حاکم بر کليۀ اقتصادھای کااليی در حال ٢   

ری، ميباشد، وآن اينکه جمعيت صنعتی (يعنی توسعه، به ويژه اقتصاد سرمايه دا
غيرکشاورزی) از جمعيت کشاورزی رشد سريع تری داشته، و بخش روزافزونی از جمعيت 

  کشاورزی را بسوی صنايع مانوفاکتوری سوق ميدھد.
) جدايی توليد کنندۀ مستقيم از وسايل توليد، يعنی سلب مالکيت از او، نشان دھندۀ گذار از ٣   

اليی ساده به توليد سرمايه داريست (و ايجاد کنندۀ شرط الزم برای اين گذار)، بازار توليد کا
. پروسۀ به وجود آمدن بازار داخلی در دو جھت روی می دھد: به وجود می آوردداخلی را 

شده است در دست » رھا«که توليد کننده خرده پا از قيد آنھا  وسايل توليدیاز يک طرف، 
يل به سرمايه شده، در خدمت توليد کاال قرار می گيرند و در نتيجه خود صاحبان جديدشان تبد

تبديل به کاال می شوند. به اين ترتيب اکنون حتی تجديد توليد سادۀ اين وسايل توليد ھم مستلزم 
ً به صورت طبيعی تجديد توليد می گرديدند  ً اين وسايل توليد عمدتا خريده شدن آنھاست (سابقا

ً در خانه  ساخته می شدند)، يعنی بازاری برای وسايل توليد ايجاد ميشود و سپس و بعضا
نيز تبديل به کاال می  –که اکنون با استفاده از اين وسايل توليد ساخته می شود  –محصولی 

توليد کنندۀ خرده پا به عناصر مادی سرمايۀ متغيير،  وسايل معيشتگردد. از طرف ديگر 
عم از زميندار، پيمانکار، الوار فروش، کارخانه دار و يعنی مقدار پولی که صاحب کار (ا

غيره) صرف استخدام کارگران می نمايد، تبديل می شود. بدين ترتيب اکنون اين وسايل 
  اند يعنی برای اقالم مصرفی، بازاری داخلی به وجود می آيد.معيشت نيز به کاال تبديل شده

نتيجه، تحقق ارزش اضافی) بدون تبيين ) تحقق محصول در جامعۀ سرمايه داری (و در ٤   
) اينکه محصول اجتماعی نظير محصول فردی، بر ١نکات زير قابل توضيح نمی باشد: 

حسب ارزش بجای دو جزء به سه جزء تجزيه می شود (سرمايۀ ثابت + سرمايۀ متغيير + 
ز وی و ارزش اضافی، نه آنطور که آدام اسميت و تمام شاگردان مکتب اقتصاد سياسی بعد ا

) اينکه محصول ٢قبل از مارکس به دو جزء سرمايۀ متغيير و ارزش اضافی معتقد بودند)، و 
اجتماعی در قالب طبيعی خود بايستی به دو بخش عمده تقسيم گردد: وسايل توليد (که به 
طريق مولد به مصرف می رسند) و اقالم مصرفی (که به مصرف شخصی می رسند). 

حکم تئوريک موفق به توضيح ھمه جانبۀ پروسۀ تحقق محصول  مارکس با تثبيت اين دو
بطور کلی و ارزش اضافی بطور اخص، در توليد سرمايه داری گرديد و نشان داد که به 

  ميان کشيدن پای بازار خارجی به مسئلۀ تحقق اصال موردی ندارد.
  ) تئوری تحقق مارکس مسئلۀ مصرف و درآمد ملی را نيز روشن نمود.۵   
ز آنچه در باال گفته شد خودبخود چنين برمی آيد که مسئلۀ بازار داخلی به عنوان يک ا   

مسئلۀ جداگانه و قائم به ذات که بستگی به درجۀ توسعۀ سرمايه داری نداشته باشد اصال 
وجود خارجی ندارد. به اين دليل تئوری مارکس در ھيچ کجا يا ھرگز اين مسئله را بطور 

د. بازار داخلی در جايی مطرح می شود که اقتصاد کااليی مطرح جداگانه مطرح نمی کن



باشد. بازار داخلی از طريق توسعۀ اين اقتصاد کااليی به وجود می آيد و درجۀ انشعاب تقسيم 
کار اجتماعی تعيين کنندۀ سطح توسعۀ آن می باشد. بازار داخلی بموازات توسعۀ توليد کااليی 

می يابد و تنھا متناسب با تبديل نيروی کار به کاالست  از محصوالت به نيروی کار گسترش
که  –که سرمايه داری، سراسر توليد کشور را دربر می گيرد و بيشتر از بابت وسايل توليدی 

است که توسعه  –جايگاه پر اھميت روزافزونی را در جامعۀ سرمايه داری احراز می نمايند 
که  –اری به وسيلۀ توسعۀ خود سرمايه داری برای سرمايه د» بازار داخلی«پيدا می کند. 

تقسيم کار اجتماعی را تعميق بخشيده و توليد کنندگان بی واسطه را به سرمايه داران و 
به وجود می آيد. درجۀ توسعۀ بازار داخلی عبارتست از درجۀ  –کارگران تجزيه می کند 

ی، جدا از درجۀ توسعۀ توسعۀ سرمايه داری در کشور. قائل شدن حدود و ثغور بازار داخل
  سرمايه داری (آنطور که اقتصاددانان نارودنيک مطرح می کنند) غلط است.

به اين دليل است که مسئلۀ چگونگی تشکيل بازار داخلی به سؤال زير برمی گردد: وجوه    
مختلف اقتصاد ملی روسيه چگونه و در چه جھتی توسعه می يابد؟ رابطۀ موجود و وابستگی 

  ن وجوه مختلف با يکديگر از چه چيزھايی تشکيل می يابد؟متقابل اي
ھايی اختصاص می يابد که حاوی پاسخ به اين سؤالھا فصلھای بعدی اين کتاب به بررسی داده

  می باشند.
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  فصل دوم
  
  

  تجزيۀ طبقاتی دھقانان
  
  

رتست از پروسۀ تجزيۀ ديديم که در توليد سرمايه داری مبنای تشکيل بازار داخلی عبا   
ً تمام entrepreneursکشتکاران کوچک به مقاطعه کاران[ ] و کارگران کشاورزی. تقريبا

اند، آثاری که در رابطه با وضع اقتصادی دھقانان روسيه در دوران بعد از رفرم نوشته شده
ات دھقانان اشاره می کنند. لذا وظيفۀ ما مطالعۀ خصوصي» تجزيۀ طبقاتی«به اصطالح به 

ھای آماری اصلی اين پديده و تعيين درجۀ اھميت آن می باشد. در توضيحات زير داده
  )۴٠سرشماری خانه به خانۀ زمستوو مورد استفاده قرار می گيرد.(

  
  )۴١(وروسيا آمار زمستووی مربوط به نو -١
  

» زراعت دھقانی در جنوب روسيه«آقای و. پوستنيکوف در کتاب خود تحت عنوان    
) آمار زمستووی مربوط به فرمانداری توريدا و قسمتی از فرمانداريھای ۴٢)(١٨٩١، (مسکو

اند. در نوشتجات مربوط به تجزيۀ خرسون و اکاترينوسالو را جمع آوری و تفسير کرده
ھای جمع آوری شده طبقاتی دھقانان، بايد مقام اول را به اين کتاب داد، و به نظر ما تنظيم داده

ايم و در صورت لزوم تکميل نيکوف بر اساس سيستمی که ما اختيار نمودهتوسط آقای پوست
ھای مندرج در نشريات زمستوو، ضروريست. آمارگران زمستووی گھگاه آنھا به وسيلۀ داده

اند. روش توريدا، خانوارھای دھقانی را بر حسب مساحت زير کشت آنھا گروه بندی کرده
ھر گروه بر مبنای تفوق  از اقتصادرداشت دقيقی بسيار درستی که به کمک آن می توان ب

ھای عمومی مربوط موقعيت مکانی کشت غالت و کشاورزی به مقياس وسيع پيدا نمود. داده
  *به گروھھای اقتصادی دھقانان توريدا به شرح زير است.

  
  
  
  
  
  

                                                 
ھای زير بيشتر به سه ناحيۀ شمالی اصلی فرمانداری توريدا، يعنی برديانسک، مليتوپول و دنيپر يا داده *

  دنيپربه تنھايی مربوط می شود.



  سه ناحيه  به ازای ھر خانوار» ناحيۀ دنيپر«  

  گروه دھقانان
% کل 
  خانوارھا

  دزن و مر
کارگران 
  مرد

% کل 
  خانوارھا

مساحت 
متوسط زير 

کشت به ازای 
 ھر خانواده د.

کل مساحت 
  زير کشت د.

به عنوان 
درصدی 
  از کل

  
% کل 
  خانوارھا

  -  -  -  ٧٫۵  ١  ۴٫۶  ٩  غيرکشتکار .١

١٢٫١  ۴٠٫٢  
. کشت کنندۀ ٢

  د. ۵کمتر از 
١١  ۴٣٫  ١١٫٧  ١٫١  ٫٩۵  ٣۴٢٫  ٠٧٠۴  

. کشت کنندۀ ٣
  د. ١٠تا  ۵

٢٠  ۵٫۴  ١  ٨  ٢١  ١٫٢۴٠۴٢۶  ٩٫٧  

. کشت کنندۀ ۴
  د. ٢۵تا  ١٠

۴١٫٨  ۶١٫  ٫٣۴  ١  ٣٩٫٢۶٫۴  ۵۴٣٧٫  ٠٠٩٣۶  ٣٧٫۶  ٣٩٫٢  

. کشت کنندۀ ۵
  د. ۵٠تا  ٢۵

١۵١  ١٫٩  ٨٫٢  ٫١۶٣  ٫٩۴٫۵  ۴٩۴٠٩۵  ٣۴٫۴  
۵٢٠٫  ٠٫٣۶  

. کشت کنندۀ ۶
  د. ۵٠بيشتر از 

٧  ٣٫٧  ٢٫٣  ١٠٫١  ٣٫١۵  ٢٣٠۵١  ٨٣۶٫٠  

      ١٠٠  ١۴٣٩٢۶٧  ١٧٫١  ١٠٠  ١٫۴  ۶٫٢  ١٠٠  کل

  
کل خانوارھا (مشتمل بر حدود  ۵/٢توزيع زمين زير کشت به ھيچ وجه يک دست نيست:    
کل  ٨/١ھا کمتر از حد متوسط است) مالک تقريباً سکنه، زيرا تعداد عائلۀ اين خانواده ١٠/٣

زمين زير کشت می باشند؛ اينھا متعلق به گروه دھقانان تنگدستی اند که زراعت ناچيزی 
دارند و درآمد حاصله از زراعت کفاف احتياجاتشان را نمی کند. بعد از اينھا، دھقانان ميانه 

کل سکنه را تشکيل می دھند و از درآمد حاصله از زراعت مخارج  ۵/٢حالی قرار دارند که 
تا  ١۶متوسط شان را تأمين می نمايند (آقای پوستنيکوف معتقد است که يک خانواده با داشتن 

زمين زير کشت قادر خواھد بود مخارج متوسط خود را تأمين نمايد). گروه سوم را  د. ١٨
سکنه) که بيش از نيمی از  ١٠/٣خانوارھا و  ۵/١دھقانان مرفھی تشکيل می دھند (حدود 

اند، مقدار مساحت زير کشت به ازای ھر زمينھای زيرکشت را در دست خود متمرکز کرده
زراعت اين گروه را نشان می دھد. آقای » یتجار«خانوار به روشنی خصوصيت 

پوستنيکوف برای برآورد دقيق دامنۀ وسعت کشاورزی تجاری گروھھای مختلف، روش زير 
را بکار می برند. ايشان اقالم زير را از کل مساحت زير کشت مزرعه تفکيک می کنند. 

ا تأمين می کند). مساحت [جھت تأمين] آذوقه (که آذوقۀ خود خانواده و کارگران کشاورزی ر
مساحت [جھت تأمين] علوفه (که علوفۀ دامھا را تأمين می کند) و مساحت خدماتی مزرعه 
(محوطۀ پرورش بذر، زمين زيربنا و غيره) و بعد از منظور نمودن اين اقالم، [حاصل 

ای که محصول آن برای فروش  بازرگانی يا تجاریمحاسبه عبارتست از] اندازۀ مساحت 
% مساحت زير ١١٫٨زمين زير کشت دارند، عمال تنھا  د. ١٠تا  ۵انی که بين است. دھقان

کشت آنان به مصرف توليد برای فروش می رسد، درجۀ رشد اين درصد متناسب است با 
 ۴% برای گروه ٣۶٫۵افزايش مساحت زمين زير کشت (خاص ھر گروه) به ترتيب زير: 

. در نتيجه دھقانان مرفه (دو ۶ه % برای گرو۶١ – ۵% برای گروه ۵٢ –[جدول فوق] 
) به چيزی که کشت تجاری ناميده ميشود، اشتغال دارند و از اين راه ساليانه ۵و  ۴گروه 



روبل به چنگ می آورند. بنابراين، اين گونه  ١۵٠٠الی  ۵٧۴درآمد پولی ناخالصی برابر 
توسط کشت تجاری تبديل به زراعت سرمايه داری می گردد، زيرا مساحت کشت شده 

دھقانان مرفه از حد نصاب کار خانوادگی (يعنی آن مقدار زمينی که يک خانواده، تنھا با 
توسل به استخدام استفاده از نيروی کار خود کشت می کند) تجاوز نموده، آنان را وادار به 

می کند: مطابق برآورد مؤلف، در سه ناحيۀ شمالی فرمانداری توريدا، دھقانان مرفه  کارگر
کمبود] «[کارگر روستايی استخدام می کنند. برعکس، دھقانان تھيدست  ١۴٠٠٠ز از متجاو

) يعنی به فروش نيروی کار خود متوسل می ۵٠٠٠می کنند (متجاوز از » کارگر را تأمين
 د. ١٠الی  ۵شوند، زيرا درآمد حاصل از کشت زمين مثال در مورد گروه کشت کنندۀ 

نتيجتاً در  *روبل بالغ می گردد. ٣٠انوار به حدود جدول فوق)] به ازای ھر خ ٣[(گروه 
اينجا ما شاھد ھمان پروسۀ به وجود آمدن بازار داخلی که به تئوری توليد سرمايه داری برمی 

در نتيجۀ تبديل محصول زراعت تجاری مقاطعه کارانه و نيروی کار » بازار داخلی« –گردد 
  ند.فروخته شده دھقانان تنگدست به کاال، رشد می ک

برای آشنايی عميق تر خود با اين پديده، بھتر است بطور جداگانه به بررسی موقعيت ھر    
ھای مربوط به گروه از دھقانان بپردازيم. اجازه بدھيد اول از گروه فوقانی شروع بنماييم. داده

  مقدار زمين متصرفی مورد بھره برداری اين گروه به قرار زير است:
  
 

  
  داری توريدا ناحيۀ دنيپر فرمان

  )د.مساحت کشت شده به ازای ھر خانوار (
  کل  اجاره شده  خريداری شده ایحصه  گروه خانوارھا

  ٧٫۴  ٠٫١  ٠٫٩  ۶٫۴  غيرکشتکار  .١
  ۶٫١  ٠٫۶  ٠٫٠۴ ۵٫۵ د.۵. کشت کنندۀ کمتر از ٢
  ١٠٫٣  ١٫۶  ٠٫٠۵  ٨٫٧  د. ١٠تا  ۵. کشت کنندۀ ٣
  ١٨٫٩  ۵٫٨  ٠٫۶  ١٢٫۵  د. ٢۵تا  ١٠. کشت کنندۀ ۴
  ٣۶٫٣  ١٧٫۴  ٢٫٣ ١۶٫۶ د.۵٠تا  ٢۵. کشت کنندۀ ۵
  ٩١٫۴  ۴۴٫٠  ٣٠٫٠  ١٧٫۴ د. ۵٠. کشت کنندۀ بيشتر از ۶

  ١٩٫٩  ٧٫٠  ١٫۶ ١١٫٢  ميانگين
  

بنابراين مالحظه می گردد که دھقانان مرفه، صرف نظر از اين حقيقت که بيشترين    
يداری و اجاره شده را نيز در )، اکثر زمينھای خر۴٣ی را در اختيار دارند(ا هزمينھای حص

                                                 
جه اين مطلب می باشند که تفاوت ميان گروھھا عمال از نظر مقدار آقای پوستنيکوف به درستی متو *

) مقدار بازدھی برابر ١درآمد پولی حاصل از زمين بسيار فاحش است. به منظور محاسبه فرض می کنيم 
) قيمت غلۀ فروخته شده [برای ھر دو گروه] يکسان باشد؛ به ھر صورت دھقان مرفه عمال بازدھی ٢و 

  ه و غلۀ خود را با شرايط مناسب تری به فروش می رساند.محصول بيشتری داشت



اجارۀ  *دست خود متمرکز نموده، به مالکان کوچک و زارعان سرمايه دار مبدل می شوند.
روبل مخارج ساليانه می باشد.  ١۶٠الی  ٧٠زمين به نرخ محلی، متضمن  د. ۴۴الی  ١٧

می شود ای تجاری روبرو ھستيم: زمين بدل به کاال بديھی است که ما در اينجا با معامله
  ».يک ماشين پول سازی«[يعنی] 

  ھای مربوط به دامھا و ابزار [کشاورزی] را در نظر بگيريم:اجازه بدھيد داده
  

  سه ناحيۀ فرمانداری توريدا واقع در منطقۀ دنيپر  
ھای فاقد خانواده  حيوانات به ازای ھر خانوار  

  حيوانات بارکش
ابزار

** 
  به ازای ھر خانوار

  شخم زنی  بارکشی  کل  غير بارکش  ارکشب  گروه خانوارھا
  -  -  ٨٠٫۵  ١٫١  ٠٫٨  ٠٫٣  غيرکشتکار  .١
. کشت کنندۀ کمتر ٢

  د. ۵از 
١٫  ١٫٠۴  ٢٫۴  ۴٨٫٣  -  -  

تا  ۵. کشت کنندۀ ٣
  د. ١٠

٢٫٣  ١٫٩  ۴١٢٫  ٫٢۵  ٠٫  ٠٫٨۵  

 ١٠. کشت کنندۀ ۴
  د. ٢۵تا 

٣٫٢  ۴١٫  ٧٫٣  ٫١۴  ١٫٠  ١٫٠  

 ٢۵. کشت کنندۀ ۵
  د. ۵٠تا 

۵١٫  ١٫٧  ٠٫١  ١٣٫٩  ٨٫١  ٫٨۵  

. کشت کنندۀ بيشتر ۶
  د. ۵٠از 

١٠٫۵  ١٩٫۵  ٢٫  ٢٫٧  ٠٫٠٣  ٣٠٫٠۴  

      ١۵٫٠  ٧٫۶  ۴٫۵  ٣٫١  ميانگين

  
به اين ترتيب مالحظه می شود که دھقانان مرفه به مراتب بھتر از دھقانان تنگدست و حتی    

به ما نشان ميانه حال مجھز به ابزار کشاورزی می باشند. نظری کوتاه به اين جدول کافيست 
پای » دھقانان«که مردم اينقدر عالقه دارند در موقع صحبت از » حد متوسطی«دھد که ارقام 

آنرا به ميان بکشند، تا چه حد کاذب است. کشت تجاری بورژوازی دھقانی در اينجا با 
دامپروری تجاری يعنی پرورش گوسفندان دارای پشم ضخيم ھمراه است. در رابطه با ابزار، 

بر آنچه ذکر شد ارقام مربوط به ابزار پيشرفته را که ما از گزارشات آماری عالوه 
% کل ماشينھای درو کنی و ٩٢٫٨يا  ٢٨۴١ايم، نقل خواھيم نمود. استخراج کرده ***زمستوو

  کل تعداد خانوارھا). ۵/١) متعلق به بورژوازی دھقانی می باشد (٣٠۶١علف چينی (

                                                 
الزم به تذکر است که تعلق مقدار نسبتا زياد زمين خريداری شده به کسانی که مبادرت به کشت آنھا نمی  *

کنند به علت آنست که اين گروه خريداران را دکان داران، صاحبان مؤسسات صنعتی و غيره تشکيل می 
با کشتکاران واقعی، يکی از نقايص معمولی آمار زمستوو را تشکيل می » دھقانان« دھند. مخلوط شدن اين

  دھد. ما بعدا به اين نقص مجددا اشاره خواھيم نمود.
  بارکشی: گاری، واگن ھای سرپوشيده و روباز، و غيره. **

  شخم زنی: خيشھای آھنی، کلوخ شکنھا(ماشين شخم زنی) و غيره.
گزارشات آماری مربوط به (« ١٨٨۵، سيم فروپل، »ناحيۀ مليتوپول بهگزارش آماری مربوط « ***

، سيم فروپل، ٢، جلد »گزارشات آماری مربوط به ناحيۀ دنيپر« -)، ۴۴)(١، جلد »فرمانداری توريدا
١٨٨۶.  



عالی تر (مزرعۀ وسيع تر،  تکنيکھای زراعیرفه از کامال طبيعی است که دھقانان م   
ذخيرۀ فراوان تر ابزار، دسترسی به منابع مالی و غيره) استفاده می نمايند؛ يعنی اينکه 

سريع تر می کارند، از آب و ھوای مساعد استفادۀ بھتری می کنند و بذر را «دھقانان مرفه 
مناسب تری درو می کنند؛ آنھا و محصول را در موقع » در خاک مرطوب تری می کارند

غله شان را ھمينکه باری از مزرعه می رسد، خرمن کوبی ميکنند و قس عليھذا. طبيعی 
است که ھزينۀ توليد محصوالت کشاورزی (به ازای ھر واحد محصول) نيز با افزايش ابعاد 

زير، با  مزرعه کاھش می يابد. آقای پوستنيکوف اين قضيه را با استفاده از سيستم محاسبۀ
ريزه کاری خاصی ثابت می کنند: ايشان تعداد آدمھا (من جمله کارگران اجرتی)، حيوانات 

مساحت زير کشت در گروھھای مختلف  د. ١٠٠بارکش، ابزار و امثالھم را به ازای ھر 
دھقانان محاسبه می کنند. ثابت شده است که اين تعداد با افزايش ابعاد مزرعه کاھش می يابد. 

 ٢٨ای زمين حصه د. ١٠٠کشت می کنند، به ازای ھر  د. ۵سانی که مساحتی کمتر از مثال ک
گاری به کار می گيرند، در حالی  ١٠خيش و کلوخ شکن و  ۴٫٨حيوان بارکش،  ٢٨نفر آدم، 

خيش و  ٣٫٨حيوان بارکش،  ١۴نفر کارگر،  ٧کشت ميکنند  د. ۵٠که آنھايی که بيشتر از 
ھای مفصل تر مربوط به کليۀ گروھھا را حذف (ما دادهد.گاری دارن ۴٫٣کلوخ شکن، و 

کرده، عالقمندان به جزئيات اين مطلب را به کتاب آقای پوستنيکوف رجوع می دھيم). نتيجه 
با افزايش وسعت مزرعه و مساحت کشت شده توسط « گيری کلی مؤلف بدين قرار است: 

که قلم درشت ھزينۀ  –حيوان  اعم از انسان يا –دھقانان، ھزينۀ نگھداری نيروی کار 
کشاورزی را تشکيل می دھند، بطور تصاعدی کاھش می يابد و برای گروھھايی که به کشت 

زمين زير کشت، نزديک  د.مساحت وسيعی مبادرت می ورزند [اين قلم ھزينه] به ازاء ھر 
(م م، »به نصف ھزينۀ مشابه گروھھايی که به کشت مساحات کوچک مشغولند، تقليل می يابد 

). آقای پوستنيکوف کامال به درستی برای اين قانون بارآوری بيشتر و لذا، ثبات ١١٧ص 
ھای بسيار مفصل نه بيشتر مزارع دھقانی بزرگ، اھميت زيادی قائل می شود و آنرا با داده

تنھا در رابطه با نوووروسيا، بلکه در مورد فرمانداريھای مرکزی روسيه نيز ثابت می 
ه نفوذ توليد کااليی در کشت محصوالت بيشتر شود و در نتيجه رقابت بين ھر چ *کنند.

                                                 
آمار زمستوو بدون باقی گذاشتن ھيچ جای شکی ثابت می کند که ھر چه وسعت مزرعه دھقانی « *

ابزار، کارگران و حيوانات بارکش مورد استفاده در مساحت معينی از زمين زير بزرگتر باشد، تعداد 
  ).١۶٢م م، ص »(کشت کمتر می شود

چگونگی بازتاب اين قانون در استدالالت آقای و.و. جالب توجه است. ايشان در مقالۀ مذکور در باال    
ر کمربند سياه خاک مرکزی به ) مقايسۀ زير را به عمل می آورند: د٧، ش ١٨٨۴، »وستنيک يوروپی(«

» ایبنا به قوانين کشت سه نوبه«زمين قابل کشت وجود دارد، در حاليکه  د. ۵- ٧- ٨ازای ھر اسب دھقانی 
در نتيجه، تقليل دادن تعداد اسبھا توسط بخشی از  «باتالين). » تقويم(«باشد  د. ٧-١٠اين رقمھا بايستی 

معينی مربوط به برقراری تناسب طبيعی بين تعداد حيوانات  سکنۀ اين ناحيۀ روسيه، می بايست تا حدود
مقالۀ مذکور). از اين رو خانه خرابی دھقانان منتھی به  ٣۴۶(ص  »دبارکش و مساحت قابل کشت باش

 –پيشرفت کشاورزی می شود. چنانچه آقای و.و. نه تنھا به علم کشاورزی، بلکه به جنبۀ اجتماعی 
پروسۀ پيشرفت کشاورزی سرمايه  که اينمودند، متوجه آن می شدند اقتصادی اين پروسه توجه می ن



کشاورزان و مبارزه برای زمين و استقالل اقتصادی حادتر گردد، درجۀ تظاھر اين قانون 
بايستی بيشتر بشود، قانونی که منجر به از پا درآمدن دھقانان ميانه حال و تنگدست به دست 

ه ھر صورت بايستی توجه داشت که ترقی کشاورزی به بورژوازی دھقانی خواھد شد. ب
تظاھر می کند. حال آنکه  –بسته به سيستم کشاورزی و سيستم کشت زمين  –صور مختلف 

در مورد کشت غله و کشت به مقياس وسيع، اين ترقی تنھا در گسترش مساحت زير کشت و 
حت زير کشت، می تواند به تقليل تعداد کارگران، حيوانات و غيره به ازای ھر يک واحد مسا

منصۀ ظھور برسد، در مورد دامپروری يا کشت نباتات صنعتی، ھمين ترقی با استفاده از 
که به ازای ھر واحد  –ای کشاورزی فشرده تظاھر خود را مثال در کشت نباتات ريشه غده

، و يا در نگھداری احشام شيرده –مساحت زير کشت محتاج به تعداد کارگر بيشتری است 
  کشت علوفه و غيره نشان می دھد.

توصيف گروه فوقانی دھقانان بايستی با ذکر اين مطلب که با استخدام تعداد زيادی کارگر    
 ھای مربوط به سه ناحيۀ فرمانداری توريدا بدين قرارند:اجرتی ھمراه است تکميل شود. داده

  

  % مزارع استخدام کننده کارگر  گروه خانوارھا
زيرکشت متعلق به % نسبت مساحت 

  ھر گروه
  -  ٣٫٨  غيرکشتکار  .١
  ٢  ٢٫۵  د. ۵. کشت کنندۀ کمتر از ٢
  ١٠  ٢٫۶  د. ١٠تا  ۵. کشت کنندۀ ٣
  ٣٨ ٨٫٧ د.٢۵تا  ١٠. کشت کنندۀ ۴
  ٣۴  ٣۴٫٧  د. ۵٠تا  ٢۵. کشت کنندۀ ۵

۵٠  
  ١۶  ۶۴٫١ د. ۵٠. کشت کنندۀ بيشتر از ۶

  ١٠٠  ١٢٫٩  کل
  

مقالۀ فوق الذکر دربارۀ اين مسئله بدين قرار است: وی مزارعی که  استدالل آقای و.و. در   
مبادرت به استخدام کارگر می کنند را به عنوان درصدی از تعداد کل مزارع دھقانی گرفته، 

که برای کشت زمين متوسل به نيروی کار  –تعداد دھقانانی «به اين نتيجه می رسد که 
و  ٣الی  ٢ھای مردم بسيار ناچيز است: تنھا کل تودهدر مقايسه با مجموع  –اجرتی می شوند 

(زراعت  »آن...»درصد زارعين دھقان معرف سرمايه داری دھقانی می باشند  ۵حداکثر 
سيستمی نيست که در حيات «دھقانی ای که در روسيه مبادرت به استخدام کارگر می کند) 

تا  ١٠٠است، تصادفی که اقتصادی معاصر پايۀ محکمی داشته باشد بلکه بيشتر تصادفی 
). مقايسۀ ٣٣٢، ص ٧، ش ١٨٨۴، »وستنيک يوروپی»(«سال پيش اتفاق افتاده است ٢٠٠

، در جايی »دھقانی«تعداد مزارعی که مبادرت به استخدام کارگر می کنند با تعداد کل مزارع 

                                                                                                                                                             
يا توسط مالکانی که  ،بين حيوانات بارکش و زمين قابل کشت»برقراری تناسب طبيعی «زيرا  ،داريست

 ،و يا توسط کشتکاران بزرگ دھقانی يعنی توسط بورژوازی دھقانی ،ابزار را خودشان تأمين می کنند
  انجام می گيرد.



 ای دارد؟که قطعات زمين خود کارگران کشاورزی در شکم رقم دوم قرار دارد، چه فايده
زيرا شخص می تواند با استفاده از اين روش خود را از شر سرمايه داری در صنعت روسيه 

ھای مشتغل به کارھای صنعتی نيز خالص کند: [برای انجام اين منظور] تنھا بايستی خانواده
ھای مانوفاکتورداران، بزرگ و که کارگر اجرتی استخدام می کنند (يعنی، خانواده –را 

ھای شاغل در صنايع در روسيه به حساب ان درصدی از تعداد کل خانوادهبه عنو –کوچک) 
خواھد بود. به » ھای مردمتوده«از » کامال ناچيز«بياورند؛ آنچه به دست می آيد درصدی 

مراتب صحيح تر آنست که تعداد مزارعی را که کارگر استخدام می کنند با تعداد مزارع 
طريق کشاورزی امرار معاش می کنند و متوسل به فروش واقعاً مستقل آن کسانی که تنھا از 

نيروی کارشان نمی شوند، مقايسه کنيم. از آن گذشته آقای و.و. نکتۀ کوچکی را ناديده می 
گيرند و آن اينست که مزارع دھقانی ای که مبادرت به استخدام کارگران می نمايند جزو 

ت به استخدام کارگر می کنند را بزرگترين ھا محسوب می شوند: درصد مزارعی که مبادر
است ولی ھمين رقم در » ناچيزی«در نظر بگيريم، رقم » بطور عام و بطور متوسط«اگر 

ميان دھقانان مرفھی که بيش از نيمی از کل محصول را عرضه می دارند و مقادير زيادی 
ذا %) را تشکيل می دھد. ل٣۴-۶۴غله برای فروش توليد می کنند، درصد قابل توجھی (

سال  ٢٠٠الی  ١٠٠بوده و » تصادفی«پوچی اين عقيده که زراعت مبتنی بر استخدام کارگر 
پيش رخ داده است (!) آشکار می شود. سوم اينکه، تنھا با چشم پوشی از خصايل خاص 

يعنی کارگران عادی و نه کارگران  –کارگران کشاورزی واقعی کشت است که می توان فقط 
برگزيد. بر ھمه آشکار است که » سرمايه داری دھقانی« معياررا به عنوان  –روزمزد 

  *استخدام کارگران روزمزد نقش پر اھميت خاصی را در کشاورزی ايفا می نمايد.
حال اجازه بدھيد گروه تحتانی را در نظر بگيريم. اين گروه تشکيل می شود از دھقانانی که    

از لحاظ موقعيت اقتصادی «است؛ آنھا  ھيچ کشت نمی کنند يا اينکه کشتشان بسيار ناچيز
تفاوت چندانی با يکديگر ندارند ... ھر دو گروه برای ھم واليتی ھايشان به عنوان کارگر 

ً کشاورزی  –کشاورزی عمل می کنند يا اينکه سرگرم کار  در خارج [از ده خود]  –عموما
يد اشاره کنيم که مثال ) يعنی در زمرۀ پرولتاريای روستايی اند. با١٣۴م م، ص »(می باشند

% خانوارھا را تشکيل می دھند و کسانی که فاقد ھر گونه ۴٠در ناحيۀ دنيپر، گروه تحتانی 
% کل خانوارھا را شامل می گردند. پرولتاريای روستايی ٣٩ابزار شخم زنی می باشند 

سب ای شان نيز درآمدی کعالوه بر فروش نيروی کار خود، از بابت اجاره دادن زمين حصه
  می کند:

  
                                                 

% زارعين حتی يک ۴٠٫٨گلستان سرزمين کالسيک سرمايه داری کشاورزی است. در اين کشور ان *
% دارای بيشتر از ٨٢کارگر استخدام نمی کنند،  ٢% [زارعين] بيش از ۶٨٫١کارگر ھم اجير نمی کنند، 

کارگران «؛ نقل از کابلوکوف، ٢٢-٢٣، ص ٢، جلد »آمار تطبيقی«کارگر نمی باشند (يانسون،  ۴
(يعنی کسانی که در ده خود ). ولی آن کسی که عدۀ کثير پرولتاريای مھاجر و ساکن ١۶، ص »ورزیکشا

کشاورزی ،کسانی که بطور روزمزد اجير می شوند، را به دست فراموشی می سپارد، دارند) » اشتغال«
  الحق که اقتصاددان قابلی است.



  ناحيۀ دنيپر (درصد)  
  ای اجاره داده شدهزمين حصه ایھای اجاره دھندۀ زمين حصهخانواده  گروه خانوارھا

  ٩٧٫١ ٨٠  غيرکشتکار.١
  ٣٨٫۴  ٣٠  د. ۵. کشت کنندۀ کمتر از ٢
  ١٧٫٢  ٢٣  د. ١٠تا  ۵. کشت کنندۀ ٣
  ٨٫١  ١۶  د. ٢۵تا  ١٠. کشت کنندۀ ۴
  ٢٫٩  ٧  د. ۵٠تا  ٢۵. کشت کنندۀ ۵
  ١٣٫٨  ٧ د. ۵٠. کشت کنندۀ بيشتر از ۶

  ١۴٫٩  ٢۵٫٧  برای ناحيه
  

% کل ٢۵) بالغ بر ١٨٨۴-٨۶در سه ناحيۀ فرمانداری توريدا، زمين اجاره داده شده (در    
زمينھای قابل کشت دھقانی بود؛ اين درصد شامل آن زمينھايی نمی شود که نه به دھقانان، 

سکنۀ اين  ٣/١کلی نزديک به توسط اجاره داده شده بود. بطور بلکه به روشنفکران طبقۀ م
ای پرولتاريای روستايی را اغلب سه ناحيه مبادرت به اجارۀ زمين می نمايند؛ زمين حصه
  ھای زير توجه نماييد:بورژوازی دھقانی به اجاره می گيرد. در اين رابطه به داده

  
  در سه ناحيۀ فرمانداری توريدا  

اجاره شده از  ایزمين حصه
  )د.ھمسايگان مجاور (

  به درصد

به ازای ھر  د. ١٠کشت کمتر از 
  خانواده توسط دھقانان

١۶۵٩۴  ۶  

به ازای ھر  د. ٢۵الی  ١٠کشت 
  خانواده توسط دھقانان

٨٩۵٢۶  ٣۵  

به ازای ھر  د. ٢۵کشت بيشتر از 
  خانواده توسط دھقانان

١۵٠۵٩۶  ۵٩  

  ١٠٠ ٢۵۶٧١۶  جمع
  

در حال حاضر در ميان دھقانان روسيه جنوبی بطور وسيعی بازيچۀ دست ای زمين حصه«   
بورس بازان شده است. زمين به عنوان وثيقۀ وامھای متکی به سفته ... مورد استفاده قرار 

سال اجاره داده  ١١يا  ٩، ٨ –می گيرد. زمين برای يک يا دو و يا حتی مدتھای طوالنی تر 
). به اين ترتيب، بورژوازی دھقانی نيز ١٣٩، ص م م »(دمی شود يا به فروش می رس

اين مطلب [دليل] محکمی در رد تعصب  *نمايندۀ سرمايۀ تجاری و ربايی می باشد.
موژيک «ھيچ اشتراک [منافعی] با » رباخواران«و » کوالک ھا«داير به اينکه  –نارودنيکی 

                                                 
 –ی »بسيار متعدد«ی و پس انداز روستايی و خود آن [ھم] دست به دامن بانکھا و بنگاھھای استقراض *

دھقانانی را که بنيۀ اقتصادی «می شود.  –دھقانان متمول می کنند «ای به »کمکھای شايان توجه«که 
  ).٣۶٨م م، ص »(ضعيفی دارند کسی ضمانت نمی کند و [در نتيجه] وامھا به آنھا داده نمی شود



ی (پرداخت وام پولی می باشد. برعکس، سررشتۀ سرمايۀ تجار –ندارند » ھای مقاطعه کار
به اتکای وثيقۀ زمين، خريد کليۀ محصوالت مختلف موجود، و غيره) و سرمايۀ صنعتی 
(کشاورزی تجاری به کمک کارگران اجرتی و امثالھم) به دست بورژوازی دھقانی ممزوج 
می گردد. اينکه کدام يک از اين اشکال سرمايه به قيمت ديگری توسعه خواھد يافت، به 

يط ، به آھنگ درجۀ زوال شيوۀ زندگی آسيايی و به وسعت گسترش فرھنگ در شرايط مح
  روستاھای ما بستگی پيدا می کند.

به ازاء ھر خانوار و  د. ٢۵الی  ١٠در خاتمه اجازه بدھيد به بررسی گروه ميانی (کشت    
رزی ) بپردازيم. موقعيت اين گروه متغيير است: درآمد پولی آن از کشاود. ١۶٫۴حد متوسط 

 ٢٠٠روبل) قدری کمتر از مبلغی است که يک فرد توريدايی در سال خرج می کند ( ١٩١(
رأس حيوان بارکش می رسد، در حالی که  ٣٫٢روبل). در اينجا به ھر خانوار  ٢۵٠الی 

رأس احتياج است. از اين رو، موقعيت مزرعۀ دھقانان ميانه حال  ۴برای يک تيم کامل به 
 *متوسل شود.» يوغ اشتراکی«برای شخم زدن زمين خود بايستی به متزلزل است و [زارع] 

)۴۵(  
بازده کمتری دارد (اتالف » يوغ اشتراکی«الزم به تذکر نيست که کشت زمين بر مبنای    

وقت در نقل و انتقال آن، کمبود اسب و غيره). بطوری که مثال در يک ده، به اطالع آقای 
اغلب در يک روز موفق به شيارکشی بيش از يک يوغ گيران «پوستنيکوف رساندند که 

اگر به آنچه گفته شد اين را  **».دسياتين زمين نمی شوند که البته نصف مقدار معمول آنست
خانوار از گروه ميانی فاقد ھر گونه ابزار شخم زنی می باشند و اينکه  ١١۶ھم بيافزاييم که 

کند (مطابق محاسبات آقای پوستنيکوف) آن اين گروه بيشتر کارگر تأمين ميکند تا اينکه اجير 
وقت ماھيت ناپايدار و موقعيت در حال گذار آن بين بورژوازی دھقانی و پرولتاريای 

ً مفصل تری دربارۀ از بين رفتن گروه روستايی روشن خواھد شد. بعداً بايد داده ھای نسبتا
  ميانی نقل کنيم.

  
  

                                                 
خانوار زمين خود را با حيوانات  ۴٢١٨اين گروه تنھا  خانوار متعلق به ١٣٧٨٩در ناحيۀ مليتوپول از  *

استفاده می کنند. در ناحيۀ » يوغ اشتراکی«خانوار بقيه از  ٩٢٠١بارکش متعلق به خود شخم می زنند؛ 
خانوار  ٣٨٣۵خانوار زمين خود را با حيوانات بارکش متعلق به خود و  ۴٠٢٩خانوار،  ٨٢٣۴دنيپر از 

» گزارشات آماری زمستووی مربوط به ناحيۀ مليتوپول«م می زنند. ر.ک. شخ» يوغ اشتراکی«بقيه با 
  ).١٢٣) و مربوط به ناحيۀ دنی يپر (ص ب. ١٩۵(ص ب. 

و غيره می » اصل ھمکاری«آقای و.و. در مقالۀ فوق الذکر مفصال دربارۀ اينکه يوغ اشتراکی ھمان  **
قانان در شرف تجزيه به گروھھای کامال باشد داد سخن می دھند. سرپوش گذاشتن بر اين حقيقت که دھ

مجزا از ھم می باشند و اينکه يوغ اشتراکی ھمانا نشانۀ ھمکاری مزارع متزلزلی است که به دست 
اصل «اند، حقيقتا که خيلی ساده است و سپس سخن گفتن از بورژوازی دھقانی از جرگه خارج شده

  لتاريای روستايی و بورژوازی روستايی است!شايد منظورشان ھمکاری بين پرو –»  ھمکاری بطور کلی



 ناحيۀ دنيپر فرمانداری توريدا
*

  

  ارھاگروه خانو
  ایزمين حصه  % کل

زمين خريداری 
  شده

  زمين اجاره رفته  زمين اجاره شده
کل زمينھای مورد 
  استفاده گروه

  مساحت زير کشت

خانوا
  ر

زن و 
  مرد

  %  د.ھزار   %  د.ھزار   %  د.ھزار   %  د.ھزار   %  د.ھزار   %  د.ھزار 

  ١١  ٣٨٫۴  ١٢٫۴  ۴۴٫٧  ۶۵٫۵  ٢١٫۶  ۶  ٧٫٨  ۶  ٢  ٢۵٫۵  ۵۶٫۴  ٢۵٫٢  ٣٩٫٩  تنگدست
  ۴٢  ١٣٧٫٣  ۴١٫٢  ١۴٨٫٢  ٢۵٫٣  ٨٫۴  ٣۵  ۴٨٫۴  ١۶  ۵٫۴  ۴۶٫۵  ١٠٢٫٨  ۴٢٫٢  ۴١٫٧  ميانه حال
  ۴۶  ١۵٠٫۶  ۴۶٫۴  ١۶٧  ٩٫٢  ٣  ۵٩  ٨١٫۶  ٧٨  ٢۶٫۵  ٢٨  ۶١٫٨  ٢۵٫٢  ١٨٫۴  مرفه

جمع کل 
مربوط به 
  ناحيه

٣  ١٠٠  ٣٢٫٩  ١٠٠  ١٣٧٫٨  ١٠٠  ٣٣٫٩  ١٠٠  ٢٢١  ١٠٠  ١٠٠۵٣٢  ١٠٠  ٩٫٩۶١٠٠  ٫٣  

  
ترين [نوع توزيع] است، ھر چند در اينجا »يکدست«ای ن حصهبه اين ترتيب، توزيع زمي   

ھم از بين بردن گروه ميانی به دست گروھھای فوقانی به نحو بارزی به چشم می خورد. ولی 
آن يعنی زمين خريداری و  تملک آزادزمين دور شده به  تملک اجباریھمچنان که ما از اين 

می شود. [مالکيت] اين [نوع] زمين فوق اجاره شده نزديک می شويم، وضع به کلی عوض 
العاده متمرکز است و در نتيجه توزيع کل زمين مورد استفادۀ دھقانان ھيچ گونه شباھتی با 

% ۴۶ی ندارد: گروه ميانی به موقعيت درجه دوم کشانده می شود (ا هتوزيع زمين حص
خود را به ميزان  % کل زمينھای مورد استفاده)، گروه مرفه مايملک۴١ –ی ا هزمينھای حص

% کل زمينھای مورد استفاده)، در ۴۶ –ی ا ه% زمينھای حص٢٨معتنابھی افزايش می دھد (
اين ضمن گروه دھقانان تنگدست به زور از صفوف کشتکاران بيرون انداخته می شوند 

  % کل زمينھای مورد استفاده).١٢ –ی ا ه% زمينھای حص٢۵(
ی که ما مجدداً با آن روبرو ا هرده برمی دارد؛ پديدجدول مزبور از پديدۀ جالب توجھی پ   

ی در زراعت دھقانی. اين تنزل نقش در گروه ا هخواھيم شد، ھمانا پديدۀ تنزل نقش زمين حص
تحتانی به دليل اجاره دادن زمين رخ می دھد و در گروه فوقانی به دليل وجود اين حقيقت 

ا زمينھای خريداری و اجاره شده تشکيل است که اکثريت قريب به اتفاق زمينھای زراعتی ر
می دھند. با رخنه کردن سرمايه داری در کشاورزی، بقايای سيستم قبل از رفرم (وابستگی 
دھقانان به زمين و تصرف برابر و مبتنی بر ماليات زمين) در شرف نابودی کامل قرار می 

  گيرند.
ور اخص می شود، ما را قادر به ارقام عرضه شده تا آنجايی که مربوط به اجارۀ زمين بط   

رفع اشتباه استداللی بسيار معمول اقتصاددانان نارودنيک در اين باره می نمايد. استدالل آقای 
و.و. را در نظر بگيريد. ايشان در مقالۀ فوق الذکر، بی محابا مسئلۀ ارتباط اجارۀ زمين را با 

مزارع دھقانی به مزارع بزرگ و  آيا اجارۀ زمين به تجزيۀ«تجزيۀ دھقانی مطرح می کنند. 
-٣۴٠، م م، ص »وستنيک يوروپی»(«مزارع کوچک و نابودی گروه ميانی کمک می کند؟

                                                 
ھا شامل تمام ناحيۀ مزبور، به عالوۀ ھای مستخرجه از گزارشات آماری زمستوو. اين دادهداده *

کل زمينھای مورد « ۵) نمی شوند. ارقام مندرج در ستون ۴۶ھا(شھرکھايی می شود که مشمول وولوست
ای و خريداری شده و کسر کردن زمينھای ای، اجارهی حصهرا خودم با جمع کردن زمينھا» استفادۀ گروه

  ام.اجاره رفته محاسبه کرده



درصد ) «١). آقای و.و. به اين سؤال پاسخ منفی می دھند. داليل ايشان بدين قرارند: ٣٣٩
مثال: در نواحی مختلف ». افرادی که به اجارۀ زمين متوسل می شوند بيشتر است

 ٣٠%؛ ٧٠الی  ۴٠%؛ ۶٨الی  ٣٨مانداريھای مختلف اين درصدھا به ترتيب عبارتند از فر
) کوچک بودن قطعات اجاره شده به ازاء ھر خانوار: مطابق ٢ -% ۶٠الی  ۵٠%؛ ۶۶الی 

ی کوچک بيشتر ا ه) دھقانان صاحب زمينھای حص٣ - د. ۵الی  ٣گزارشات آماری تامبوف 
  مبادرت به اجارۀ زمين می نمايند. ی بزرگا هاز صاحبان زمينھای حص

به  –درستی آنھا پيشکش  –برای آنکه خواننده بتواند تصور روشنی از مناسبت اين داليل 
  *ذکر ارقام مشابه ناحيۀ دنيپر می پردازيم.

  
درصد خانوارھای   

  مستأجر
زمينھای قابل کشت به ازای 

  )د.ھر خانوار مستأجر(
 د.قيمت به ازای ھر 

  (روبل)
  ١۵٫٢۵  ٢٫۴  ٢۵  د. ۵متر از کشت ک
  ١٢٫٠٠  ٣٫٩  ۴٢  د. ١٠تا  ۵کشت 
  ۴٫٧۵  ٨٫۵  ۶٩  د. ٢۵تا  ١٠کشت 
  ٣٫٧۵  ٢٠٫٠  ٨٨  د. ۵٠تا  ٢۵کشت 

  ٣٫۵۵  ۴٨٫۶ ٩١  د. ۵٠کشت بيشتر از 
  ۴٫٢٣  ١٢٫۴  ۵۶٫٢  مربوط به ناحيه

  
ه است؟ در اينجا تا چه انداز» ميانگين«حال اين سؤال پيش می آيد که درجۀ اھميت ارقام    

ً به تمرکز  –% ۵۶ –بودن عدۀ کسانی که دست به اجارۀ زمين می زنند » زياد«آيا  واقعا
ای در دست متمولين خاتمه می دھد؟ آيا مسخره نيست که بياييم مساحت زمين اجاره

به ازای ھر خانوار اجاره کننده. اين ميانگين اغلب  د. ١٢را (زمينھای اجاره شده » ميانگين«
ی ھر يک خانوار اجاره کننده ھم نبوده بلکه به ازای ھر خانوار موجود اختيار حتی به ازا

اجارات دھقانی زمينھای «شده است؛ کاری که مثال آقای کاريشف در کتاب خود 
با ») نتايج بررسی ھای آماری زمستوو« ٢ ج؛ ١٨٩٢می کنند (دورپات،  »یا هغيرحص

زمين را  دسياتين ٢ج، تحت شرايط کمرشکنی مخلوط کردن دھقانانی که مسلماً از فرط احتيا
زمين بوده  دسياتين ۴٨روبل) می خرند با دھقانان ديگری که صاحب  ١۵به قيمتی گزاف (

روبل از  ٣٫۵۵ عمده فروشیو اصال به آن احتياجی ھم ندارند و آنرا به نازل ترين قيمت 
شان ھم بی پايه تر از ماباقی قرار ھر دسياتين خريداری می کنند، محاسبه نماييم؟ دليل سوم اي

به کليۀ «نيست: خود آقای و.و. نيز پيش دستی کرده اذعان می کنند که ارقام مربوط 
معرف واقعی آنچه «ای آنان) (در گروه بندی دھقانان بر حسب زمين حصه» جماعتھای دھی

  **).٣۴٢م م، ص »(در خود محله می گذرد نيست

                                                 
  ھای مليتوپول و برديانسک مشابه ھمينھا می باشند.ھای مربوط به ناحيهداده *

آقای پوستنيکوف مثال جالبی از اشتباه مشابه آمارگران زمستوو ذکر می کنند. ايشان با اشاره به  **
آمارگران زمستوو ظاھرا «دھقانان مرفه و نيازشان به زمين چنين يادآور می شوند که زراعت تجاری 



که تمرکز زمينھای اجاره شده در دست بورژوازی اشتباه بزرگی است اگر تصور شود    
دھقانی به اجارۀ فردی محدود شده، مشمول اجاره توسط جماعت روستايی نمی شود. قضيه 

در «به ھيچ وجه اينطور نيست. توزيع زمين اجاره شده ھميشه در جايی صورت می گيرد که 
که زمين به وسيلۀ جماعت  و رابطه بين گروھھای دھقانی در جايی» آنجا پول خوابيده باشد

اجاره می شود کوچکترين تغييری پيدا نمی کند. از اين رو استدالل آقای کاريشف داير به 
تضاد بين دو «اينکه مثال رابطۀ بين اجاره توسط جماعت و اجاره توسط فرد حاکی از 

 با اصل کار و«) و اينکه اجاره توسط جماعت ١۵٩م م، ص »(اصل(؟!) جماعتی و فرديست
ھمانجا، »(اصل توزيع مساوی زمين اجاره شده در ميان اعضای جماعت مشخص می شود

ً از تعصب نارودنيکی سرچشمه می گيرد. آقای کاريشف بدون توجه به  –) ٢٣٠ص  تماما
برای خود تعيين » نتايج بررسی ھای آماری زمستوو«تکليفی که خود ايشان در جمع بندی از 

آن ھمه مطالب آماری زمستوو دربارۀ تمرکز زمينھای اجاره می کنند، زيرکانه از مالحظۀ 
شده در دست گروھھای قليل العدۀ دھقانان مرفه طفره می روند. اجازه بدھيد مثالی بياوريم. 

 جماعاتدر سه ناحيۀ نامبرده فرمانداری توريدا، توزيع زمينھای خالصۀ اجاره شده توسط 
 است: دھقانی در ميان گروھھای مزبور به شرح زير

  
تعداد خانوارھای   

  اجاره کنندۀ زمين
  د.مساحت به 

به عنوان درصدی از 
  کل

  به ازای ھر خانوار د.

  ١  ۵١١  ٨٣  د. ۵کشت کمتر از 
۴  

۶٫١  
  ٣٫٢  ٣  ١۴٢٧  ۴۴۴  د. ١٠تا  ۵کشت 
  ۵٫٠  ٢٠  ٨٧١١  ١٧٣٢  د. ٢۵تا  ١٠کشت 
  ٣٠  ١٣٣٧۵  ١٢۴۵  د. ۵٠تا  ٢۵کشت 

٧۶ 
١٠٫٧  

  ٣٢٫١  ۴۶  ٢٠٢٨٣  ۶٣٢  د. ۵٠کشت بيشتر از 
  ١٠٫٧  ١٠٠  ۴۴٣٠٧  ۴١٣۶  کل

  
  »!اصل توزيع مساوی«و » اصل کار«اينست نمايش کوچکی از 

                                                                                                                                                             
چنين مظاھری را در زندگی دھقانی بمثابۀ چيزی نامشروع دانسته، سعی می کنند اھميت آنرا ناچيز جلوه 

ين می باشد و و ثابت کنند که اين احتياج دھقانان به داشتن زمين است که عامل تعيين کنندۀ اجارۀ زم» دھند
کتاب راھنمای فرمانداری «گردآورندۀ  –نه رقابت دھقانان متمکن. برای اثبات اين حرف آقای ورنر 

ای آنان با در نظر ) دھقانان سراسر فرمانداری توريدا را بر حسب مقدار زمين حصه١٨٨٩»(توريدا
دارند، گروه بندی می کنند.  حيوان بارکش در اختيار ٣تا  ٢کارگر و  ٢تا  ١گرفتن گروه دھقانانی که 

ای، تعداد خانوارھای اجاره نتيجه چنين می شود که در چارچوب اين گروه با باال رفتن مقدار زمين حصه
ای به دليل آنکه تنھا کننده و مقدار زمين اجاره شده تقليل می يابد. بديھی است که چنين روش محاسبه

امل می شود و گروھھای انتھايی را از قلم می اندازد، دھقانان صاحب تعداد مساوی حيوان بارکش را ش
چيزی را ثابت نمی کند. بسيار طبيعی است که آنجاکه تعداد حيوانات بارکش مساوی باشد، مقدار زمين 

ای کوچکتر باشد، مقدار زمين اجاره شده کشت شده نيز بايستی مساوی باشد و در نتيجه ھر چه زمين حصه
ه اين است که بدانيم توزيع زمين اجاره شده بين خانوارھای صاحب تعداد بزرگتر خواھد بود. مسئل

  حيوان بارکش، ابزار و غيره از چه قرار است. غيرمساوی



ھای آماری زمستوو در رابطه با زراعت دھقانی در جنوب روسيه چنين است که داده   
تسلط تمام و  –ھا در مورد تجزيۀ طبقاتی تمام و کمال دھقانان مالحظه می نماييد. اين داده

بنابراين نظر  *جای ھيچ گونه شکی باقی نمی گذارد. –مال بورژوازی دھقانی در روستاھا ک
ھا بسيار شنيدنی است. شنيدنی تر از آن اينست که در مورد اين داده .ونا -آقايان و.و. و ن. 

ً ھر دوی اين مؤلفين لزوم طرح مسئلۀ تجزيۀ طبقاتی دھقانان را  (آقای و.و. در مقالۀ  –سابقا
، زمانی که ايشان ١٨٨٠کلمه] به سال »[سولوو«در  .ونا -و آقای ن.  ١٨٨۴ور به سال مذک

در مورد اين پديدۀ جالب در درون جماعت دھی چنين اظھار نظر می کنند که موژيکھای 
زمينھای خود را به دست غفلت می سپارند در حاليکه موژيکھای » غير مقاطعه کار«
 –) ٧١، ص »طرحھا«برای خود برمی دارند؛ ر.ک. بھترين زمينھا را » مقاطعه کار«

مطرح می کنند. بايستی توجه داشت که نوشتۀ آقای پوستنيکوف دارای ماھيتی دوگانه است: 
مؤلف از يک طرف با زبردستی فراوان آمار بسيار ذيقيمت زمستوو را جمع آوری نموده، با 

يل به در نظر گرفتن جماعت تما«دقت می پروراند و با انجام اين کار موفق می شود از 
ھمانطور که روشنفکران شھری ما  – دھقانی مزبور به عنوان چيزی يکپارچه و ھمگون

گريز کنند. از طرف ديگر، مؤلف مزبور  – )»٣۵١(م م، ص ھنوز ھم معتقد به وجود آنند
آنھا  ھايی که پرورده بود به کلی درمی ماند وبدون داشتن ھيچ گونه تئوری، در ارزيابی داده

ھای مربوط به می نگرد، به سرھم بندی پروژه» ھااندازه«را از ديدگاه فوق العاده محدود 
، »محدوديت«و لزوم » ای و کشاورزی می کنندجماعتھايی که کاردستی، کارخانه«
و غيره و غيره می پردازد. بنابراين مالحظه می نماييد که » مراعات«، »مشارکت«

عی خود را در ناديده گرفتن قسمت اول و مثبت کار آقای نارودنيکھای ما منتھای س
پوستنيکوف به عمل آورده، تمام توجه خود را معطوف به قسمت دوم می نمايند. ھر دوی 

مطلقاً » ھایپروژه» «تکذيب«با حالتی بسيار جدی شروع به  .ونا -آقايان و.و. و ن. 
انديشۀ روسی]، »[کايا ميسلروس«سرسری آقای پوستنيکوف نموده (آقای و.و. در کتاب 

، پاورقی) ايشان را متھم به ٢٣٣، ص »طرحھا«در کتاب  .ونا -؛ آقای ن. ٢، ش ١٨٩۴
قصد وارد کردن سرمايه داری در روسيه می نمايند و با ظرافت ھر چه تمام تر از مالحظۀ 

می ھايی که حاکی از تسلط مناسبات سرمايه داری در روستاھای امروزی جنوب روسيه داده
  **باشند استنکاف می ورزند.

                                                 
نمی  –بخاطر وجود ويژگيھای خاص اين محل  –ھای نوووروسيا معموال می شنويم که می گويند از داده *

آن نيستيم که تجزيۀ طبقاتی دھقانان کشاورزی در اين توان برای نتيجه گيری عام استفاده نمود. ما منکر 
محل بارزتر از نقاط ديگر روسيه است: ولی از آنچه در صفحات بعد می آيد خواھيم ديد که نوووروسيا به 

  ھيچ وجه آنطوری ھم که گاھی تصور می شود دارای طبيعت ويژۀ خاصی نيست.
 ۶٠ھايی برای مزارع دھقانی پروژه«تنيکوف جالبست که آقای پوس«اون. می نويسند: –آقای ن.  **

، بارآوری نيروی کار »از آنجا که کشاورزی به دست سرمايه داری افتاده است«ولی ». انددسياتينی ريخته
 ٢٠٠دسياتينی به  ۶٠لذا الزم(!) خواھد آمد که مزارع «، »رشد بيشتری پيدا کند» فردا«ممکن است ھمين 

مالحظه می نماييد که [مطلب] چقدر ساده است: زيرا خرده بورژوازی  ».دسياتين تبديل شوند ٣٠٠يا 



 
  آماری زمستووی مربوط به فرمانداری سامارا -٢
  

برويم.  –فرمانداری سامارا  –اجازه بدھيد از نواحی مرز جنوبی به سراغ منطقۀ شرقی    
را در نظر بگيريم؛ در گزارش  –آخرين ناحيۀ مورد بررسی  –اجازه بدھيد ناحيۀ نووزنسک 

حيه ما به مفصل ترين گروھبندی دھقانی مبتنی بر شرايط اقتصادی آماری مربوط به اين نا
ھای زير ھای کلی مربوط به گروھھای دھقانی می پردازيم (دادهاينک به داده *برمی خوريم.

نفر زن و  ١۶۴١۴۶ای بالغ بر ای با تعداد سکنهخانوار صاحب زمين حصه ٢٨٢٧۶شامل 
شود، بدون در نظر گرفتن سکنۀ آلمانی يا  مرد، يعنی فقط سکنۀ روسی ناحيۀ مزبور می

عائله مندانی که مبادرت به زراعت روی زمين جماعتی و ھمچنين مزارع  –مزرعه نشينان 
غير جماعتی جداگانه می نمودند. به حساب آوردن آلمانيھا و مزرعه نشينان نمای تجزيۀ 

  د).طبقاتی را برجسته تر می کن
  

  % کل خانوارھا  گروه خانوارھا
انگين مساحت زير کشت مي

  )د.به ازای ھر خانوار (
  % کل مساحت زير کشت

  تنگدست
  ٢٠٫٧  فاقد حيوان بارکش

٣٧٫١  
٢٫٨  ٢٫١  

٨٫٠  
  ۵٫٢  ۵٫٠  ١۶٫۴  حيوان بارکش ١دارای 

  ميانه حال
  ٢۶٫۶  حيوان بارکش ٣يا  ٢دارای 

٣٨٫٢  
١٧٫١  ١٠٫٢  

٢٨٫۶  
  ١١٫۵  ١۵٫٩  ١١٫۶  حيوان بارکش ۴دارای 

  مرفه
  ١٧٫١  حيوان بارکش ١٠الی  ۵ی دارا

٢۴٫٧  
٢۴٢  ٫٧۶٫٩  

  ١٩٫٣  ۵٣٫٠  ۵٫٨  حيوان بارکش ٢٠الی  ١٠دارای   ۶٣٫۴
  ١٧٫٢  ١۴٩٫۵  ١٫٨  حيوان بارکش يا بيشتر ٢٠دارای 

  ١٠٠  ١۵٫٩  ١٠٠  کل

  
کل خانوارھا،  ١۴/١» (محله«تمرکز توليد کشاورزی بسيار زياد است: سرمايه داران    

% کل مساحت زمينھای زير کشت ٣۶٫۵حيوان بارکش)  ١٠ارای بيش از يعنی خانوارھای د
دھقانان تنگدست و ميانه حال به روی ھم   ٧۵٫٣%ھمين رقم برای  –را در اختيار دارند 

زير کشت به ازای  د. ١۵٫٩» (ميانگين«صادق است! در اينجا ھم مثل ھمه جاھای ديگر رقم 
ً واھی بوده، موجب ايجا د توھم در مورد کاميابی اقتصادی ھمگانی می ھر خانوار) مطلقا

ھای مربوط به اقتصاد گروھھای مختلف را مورد بررسی قرار شود. اجازه بدھيد ساير داده
  دھيم.

                                                                                                                                                             
 -کنونی روستاھای ما فردا توسط بورژوازی بزرگ مورد تھديد قرار می گيرند، به ھمين دليل ھم آقای ن. 

  اون. از به رسميت شناختن خرده بورژوازی امروز و بورژوازی بزرگ فردا سر باز می زنند!
. ١٨٩٠، سامارا، »ناحيۀ نووزنسک«، ٧، جلد »بوط به فرمانداری ساماراگزارشات آماری مر« *

ھای )، ھر چند داده١٨٨٩، سامارا، ۶موجود است (ج  گروھبندی مشابھی نيز برای ناحيۀ نيکاليفسک
  ج»(مجموعۀ گزارشات مربوط به فرمانداری سامارا«مربوطه از شرح و تفصيل کمتری برخوردارند. 

که بعدا به شرح  –ای ) منحصرا حاوی گروھبندی مبتنی بر اندازۀ زمين حصه١٨٩٢، سامارا، ١، ب ٨
  می باشد. –خصوصيت نامطلوب آن خواھيم پرداخت 



  

  گروه خانوارھا
% دھقانانی که ھمه زمين 

ای را با ابزار متعلق حصه
  به خود کشت می کنند

% دھقانان دارای 
  ابزار پيشرفته

(بر حسب  تعداد کل حيوانات 
  احشام به ازای ھر خانوار)

  % کل حيوانات

  ١٫۵  ٠٫۵  ٠٫٠٣  ٢٫١  فاقد حيوان بارکش
۶٫۴  

  ۴٫٩  ١٫٩  ٠٫١  ٣۵٫۴  حيوان بارکش ١دارای 
حيوان  ٣يا  ٢دارای 

  بارکش
۶٠٫۵  ۴٫۵  ۴١  ٫٠۶٫٨  

٢٨٫۶  
  ١١٫٨  ۶٫۶  ١٩٫٠  ٧۴٫٧  حيوان بارکش ۴دارای 
حيوان  ١٠الی  ۵دارای 

  بارکش
٨٢٫۴  ۴٢٩٫٢  ١٠٫٩  ٠٫٣  

۶۵  
 ٢٠الی  ١٠دارای 

  حيوان بارکش
٩٠٫٣  ۴١٫۶  ٢٠٫  ٢٢٫٧۴  

حيوان  ٢٠دارای 
  بارکش يا بيشتر

٨۴٫١  ۶٢٫١  ۵۵٫۵  ١۵٫۴  

  ١٠٠  ۶٫۴  ١٣٫٩  ۵٢٫٠  کل

  
به اين ترتيب در گروه تحتانی تعداد کمی از دھقانان مستقل زارع به چشم می خورد؛    

اند و دھقانان ميانه حال نيز دارای تعداد ناکافی دھقانان تنگدست فاقد ھر گونه ابزار پيشرفته
از آن ھستند. تمرکز [تعداد] حيوانات بارکش ھنوز ھم از تمرکز مساحت زير کشت بيشتر 
بوده است؛ ظاھراً دھقانان مرفه دامپروری سرمايه داری را با کشت سرمايه داری بزرگ 

ھستيم که بايستی در رديف کارگران روبرو » دھقانانی«اند. در طرف مقابل، ما با توأم کرده
ای و کارگران روزمزد طبقه بندی شوند، به دليل آنکه منبع کشاورزی دارای زمين حصه

اصلی معيشت آنھا را فروش نيروی کارشان تشکيل می دھد(ھمانگونه که الساعه خواھيم 
دو حيوان به  ديد) و گاھی مالکين برای پايبند نمودن کارگر به زمين و تقليل دستمزد يک يا

  وی واگذار می کنند.
الزم به توضيح نيست که گروھھای دھقانی نه تنھا از حيث اندازۀ مزرعه بلکه از جھت    

روشھای زراعتی نيز با يکديگر تفاوت دارند: اوال در گروه فوقانی نسبت بسيار بزرگی از 
ً خيش آھنی، %) ابزار پيشرفته را در اختيار دارند (عمد۶٠الی  ۴٠دھقانان زارع ( تا

% کل ابزار پيشرفته ٨٢٫٩خرمنکوب بخاری و اسب کش، ماشين بوجاری، دروکن و غيره) 
% خانوارھای ميانه ٣٨٫٢% آن در دست ١٧% خانوارھای گروه فوقانی؛ ٢۴٫٧در دست 

) ۵٧٢۴ابزار از کل  ٧% خانوارھای گروه تنگدست (تعداد ٣٧٫١% آن در دست ٠٫١حال؛ 
ً مطابق با آنچه گردآورندۀ گزارشات آماری ناحيۀ نووزنسک  *متمرکز گرديده است. – دوما

                                                 
، سن »روندھای مترقی در زراعت دھقانی«توجه به اين مطلب جالب است که آقای و.و. (در  *

» ھای دھقانیتوده«جنبشی از  ھا به اين نتيجه می رسند که) از ھمين داده٢٢۵، ص ١٨٩٢پترزبورگ، 
). روشی که طی آن اين ٢۵۴برای جايگزين کردن ابزار قديمی با ابزار پيشرفته به وجود آمده است (ص 

نتيجه گيری کاذب صورت می گيرد خيلی ساده است: کاری که آقای و.و. می کنند اينست که رقم کل 
دۀ نحوۀ توزيع ابزار در نظر می گيرند! ترقی گزارشات آماری زمستوو را بدون توجه به جدول نمايش دھن

زارعين سرمايه دار (اعضاء محله) که برای پائين آوردن ھزينۀ تمام شدۀ کاالی غله، مبادرت به استفاده 



اظھار می دارد، دھقانانی که صاحب تعداد معدودی اسب می باشند ضرورتاً مجبور به اتخاذ 
ای که با آنچه دھقانان »سيستم زراعتی ديگری می شوند يعنی، سيستم فعاليت اقتصادی«

). دھقانان مرفه ۴۴-۴۶بسيار دارد (ص صاحب چندين اسب بدان عمل می کنند تفاوت 
زمين خود را آيش می دھند ... در پائيز شخم می زنند ... در بھار مجدداً شخم زده، بعد از «

نرم کردن کلوخھا بذر می پاشند ... وقتی خاک خوب ھوا خورد زمين را غلطک می زنند. 
مين را آيش نداده، سالھا ز«، حال آنکه دھقانان تنگدست »برای چاودار دو بار شخم می زنند

پشت سر ھم گندم روسی می کارند ... برای کشت گندم يک بار در بھار شخم می زنند، برای 
چاودار نه آيش داده و نه شخم ميزنند،  بجای آن قبل از کاشتن بذر تنھا به خراش دادن 

نتيجه سطحی خاک قناعت می کنند ... برای کشت گندم در اواخر بھار شخم می زنند و در 
جوانه گندم اغلب سر از خاک ھم بيرون نمی آورد ... برای چاودار يک بار شخم می زنند يا 
تنھا به خراش سطحی خاک قناعت می کنند آن ھم نه در موقع مناسب ... آنھا ھمان تکۀ زمين 
را غيرعاقالنه سالھا پشت سر ھم شخم می زنند بدون آنکه به آن فرصت [تمديد انرژی] 

و گردآورندۀ مزبور ريز اين اعمال » و قس عليھذا تا ابد به اين کار ادامه می دھند». «بدھند
حقايق بی شماری در تأييد اين مطلب وجود دارد که «را به اين ترتيب به پايان می رساند. 

تفاوت اساسی سيستم زراعت دھقانان مرفه با سيستم زراعت دھقانان تنگدست در کيفيت به 
رداشت بيشتر محصول غله اولی و کيفيت نازل و برداشت کمتر دومی مراتب مرغوب تر و ب

  (ھمانجا).» است
ای پا به عرصۀ ولی چگونه چنين بورژوازی بزرگی می تواند تحت سيستم کشاورزی محله   

وجود بگذارد؟ ارقام مربوط به زمينھای متصرفی و مورد استفادۀ گروھھا به اين سؤال پاسخ 
د زمين خريداری شده و  ۵٧١٢٨خانوار)  ٧۶مورد نظر ما (می دھند. دھقانان بخش 

 دسياتين ١٧٧٧٨٩دسياتين زمين اجاره شده را در اختيار دارند که از اين ميان  ٣٠۴۵١۴
جاره شده خانوار ا ۵۶٠٢توسط ای با د. نشان داده ميشود) زمين غير حصه  (از اين به بعد

ر جماعات روستايی در تصرف ای اجاره شده توسط ديگد. زمين حصه ۴٧۴٩۴است؛ 
ف از جماعت دھی خودی در تصر د. زمين حصه ای اجاره شده ٧٩٢٣١خانوار و  ٣١٢٩
کل مساحت  ٣/٢نوار می باشد. [نحوۀ] توزيع اين مساحت عظيم زمين، که خا ٧٠٩٢

  زمينھای زير کشت دھقانان را تشکيل می دھد به قرار زير است:
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
می گردد. و آقای و.و. بدون ھيچ » ھای دھقانیتوده«از ماشين می نمايند با گردش قلم ايشان تبديل به ترقی 

چه ماشينھا را دھقانان مرفه تھيه می کنند، ولی ھمۀ (کذا!!) دھقانان از آنھا استفاده اگر «تأمل می نويسند:
  ). صحت و سقم اين مطلب احتياج به توضيح ندارد.٢٢١ص »(می کنند



  
  ایاجاره کردن زمين حصه  

  
  

اجاره زمينھای غير 
  ایحصه

  در محله خود  ھای ديگردر محله

  گروه خانوارھا

 %
خانوارھای 
دارای زمين 
خريداری 

  شده

د. به 
ازای 
ھر 
  خانوار

% کل 
زمين 

خريداری 
  شده

 %
خانوارھای 
  اجاره کننده

به ازای 
ھر 

خانوار 
  (د.)

 %
  خانوارھا

به ازای 
ھر خانوار 

  (د.)

 %
  خانوارھا

به ازای 
ھر 
ار خانو

  (د.)

% کل 
زمين 
  اجاره شده

% خانوارھای 
غير زارع اجاره 
  دھنده زمين

فاقد حيوان 
  بارکش

٢٫  ٠٫٢  ١٠٠  ٠٫٠٢۴  ١٫  ١٫٧۴  ۵٫٩  ۵  ٠٫  ٣۶  ۴٧  

 ١دارای 
  حيوان بارکش

 -   -   -  ١٠٫۵  ٢٫۵  ۴٫٣  ۶١٢  ٫٢  ۴  ١٫۶  ١٣  

 ٣يا  ٢دارای 
  حيوان بارکش

٠٫  ٩٣  ٠٫٠٢۵  ٩٫  ٣٫٨  ١٩٫٨۴  ۵٫۶  ٢١  ۵  ۵٢  ٫٨  

 ۴دارای 
  يوان بارکشح

٢٧٫٩  ٠٫١  ٢٩  ٠٫٠٧  ۶٫۶  ١۵٫٨  ۶٣  ٫٩۴  ۶  ۵٫۴  ٠٫٨  

الی  ۵دارای 
حيوان  ١٠

  بارکش
٣٠٫  ٠٫٩  ١٠١  ٠٫١۴  ١۴١١٫  ١٩٫٧  ٫٠۶  ۴۴  ١  ٩۶٠٫  ٫٩۴  

الی  ١٠دارای 
حيوان  ٢٠

  بارکش
١٫۴  ١۵١  ۶٫٠  ۴۵٫٨  ۵۴٢٩٫  ٫٠۶  ٢٩٫۴  ۵٢  ٢١  ٨۴٠٫٢  ٫٣  

 ٢٠دارای 
حيوان بارکش 

  يا بيشتر
١٢  ٨٫٢۵۴  ٩٢٫٨  ۶۵٣٠  ٫٨۴٣  ٫٢۶٫١  ۶٧٫۴  ۵٧  ٨۴  ۴۵٫۴  ٠٫١  

  ١٢  ١٠٠  ١١  ٢۵  ١۵٫١  ١١٫٠  ٣١٫٧  ١٩٫٨  ١٠٠  ٧۵١  ٠٫٣  کل

  
در اينجا ما شاھد تمرکز عظيمی از زمينھای خريداری و اجاره شده می باشيم. بيش از    
% زمينھای ۶٩٫۶% ثروتمندترين خانوارھا، ١٫٨کل زمين خريداری شده در تصرف  ١٠/٩

% آنھا در دست گروه فوقانی دھقانان قرار ٨۶٫۶ان سرمايه دار و اجاره شده در دست دھقان
ای اجاره شده و اجاره رفته به روشنی روند دارد. مقايسۀ ارقام مربوط به زمينھای حصه

[تمرکز] زمين را در دست بورژوازی دھقانی آشکار می کند. در اينجا نيز [جريان] تبديل 
روشی زمين (و در نتيجه تحصيل سود از زمين) زمين به کاال به ارزان شدن قيمت عمده ف

ای اجاره شده را معين کنيم، منتھی می گردد. چنانچه ما قيمت يک دسياتين زمين غير حصه
، ٢٫٩٠، ٣٫٢٠، ٣٫٩۴به ترتيب ذکر گروه تحتانی به فوقانی، به ارقام زير خواھيم رسيد: 

نارودنيکھا با ناديده  روبل. برای نشان دادن خطاھايی که ١٫٧٨، ٢٫٠٨، ٢٫۵٧، ٢٫٧۵
گرفتن تمرکز زمينھای اجاره شده مرتکب می شوند، اجازه بدھيد به عنوان مثال، داليل آقای 

تأثير خرمن ھا و قيمت غالت بر بعضی جوانب اقتصاد «کاريشف در سمپوزيوم معروف 
) را نقل کنيم. آقای کاريشف معتقدند زمانی که قيمت ١٨٩٧سن پترزبورگ، »(ملی روسيه

الت در اثر فراوانی محصول تنزل کند و اجاره بھا باال ميرود، سوداگران اجاره دھنده غ
بايستی از [ميزان] تقاضا بکاھند و لذا اجاره بھا توسط نمايندگان اقتصاد مصرفی باال برده 

). اين [نوع] نتيجه گيری بويی از منطق نبرده است، به اين معنی که ٢٨٨، ١شده است (



رد که بورژوازی دھقانی عليرغم تنزل قيمت غالت مبادرت به باال بردن قيمت کامال امکان دا
اجاره کند، به اين دليل که فراوانی محصول ممکن است جبران تنزل قيمت آنرا بنمايد. کامال 
امکان دارد که دھقانان مرفه، حتی وقتی که يک چنين جبرانی ھم وجود خارجی نداشته باشد 

مت اجاره نموده، با وارد کردن ماشين، قيمت تمام شدۀ محصول غله مبادرت به باال بردن قي
را تقليل بدھند. می دانيم که استفاده از ماشين در کشاورزی در حال رشد می باشد و ماشينھا 
در دست بورژوازی دھقانی متمرکز شده است. آقای کاريشف عوض آنکه تجزيۀ طبقاتی 

بحث غيرمنطقی و ناصحيح مربوط به دھقان متوسط دھقانان را مورد مطالعه قرار دھند، پای 
را پيش می کشند. به ھمين دليل است که کليۀ نتايج و استنتاجاتی که ايشان در نشريۀ مذکور 

  بدان می رسند کمترين ارزشی ندارد.
اکنون با مسجل شدن وجود عناصر مختلف در ميان دھقانان می توانيم به سادگی مسئلۀ    

کل توليد کشاورزی را در کنترل  ٣/٢ضيح بدھيم. چنانچه دھقانان مرفه بازار داخلی را تو
خود داشته باشند، بديھی است که آنھا بايستی سھم به مراتب بزرگتری از سايرين در فروش 
غله داشته باشند. آنھا غله را برای فروش توليد می کنند، حال آنکه دھقانان تنگدست مجبور 

ورد احتياج و گندم توليدی خود و فروش نيروی کارشان می به خريد مابه التفاوت گندم م
 *ھای مربوطه به قرار زير است:باشند. داده

  

  گروه خانوارھا
% خانوارھای استخدام کنندۀ 

 کارگران اجرتی
% مردان مشتغل به صنايع 

  کشاورزی
  ٧١٫۴  ٠٫٧  فاقد حيوان بارکش

  ۴٨٫٧  ٠٫۶  حيوان بارکش ١دارای 
  ٢٠٫۴ ١٫٣ بارکشحيوان  ٣يا  ٢دارای

  ٨٫۵  ۴٫٨  حيوان بارکش ۴دارای 
  ۵٫٠ ٢٠٫٣ حيوان بارکش ١٠الی  ۵دارای
  ٣٫٩ ۶٢٫٠ حيوان بارکش ٢٠الی  ١٠دارای

  ٢٫٠  ٩٠٫١  حيوان بارکش يا بيشتر ٢٠دارای 
  ٢۵ ٩٫٠  کل

  
ۀ ھای مربوط به پروسبه خوانندگان توصيه می کنيم استداللھای نارودنيکھايمان را با داده   

ھا رونق می اگر موژيک به رفاه برسد، کارخانه«شکل گيری بازار داخلی مقايسه بنمايند ... 
) ظاھراً آقای و.و. به شکل اجتماعی ٩، ص »مسيرھای مترقی«(و.و. » گيرند و بالعکس

ثروتی که تنھا از طريق تبديل به کاال شدن محصوالت و  –» ھاکارخانه«ثروت مورد احتياج 
                                                 

(محلی و خارج از محيط ده) می خوانند به عنوان ھمان » صنايع کشاورزی«ما آنچه را که آمارگران،  *
ھمان » صنايع«از روی جدول صنايع کامال پيداست که مقصود از  فروش نيروی کار می شناسيم.

): ٨ج » مجموعۀ گزارشات مربوط به فرمانداری سامارا(«است » مشاغل عادی و روزمزدی کارگران«
می باشند را کارگران کشاورزی و » صنايع کشاورزی«مردانی که سرگرم  ١۴٠۶٣نفر از  ١٣٢٩٧

  و شخم زنھا) تشکيل می دھند. کارگران روزمزد (از جمله گله بانھا



ھيچگونه  –از يک طرف و نيروی کار از طرف ديگر به وجود آمده است ابزار توليد 
وقتی صحبت از فروش غله می کنند با  .ونا –ی از خود نشان نمی دھد. آقای ن. ا هعالق

) و ٢۴، ص »طرحھا(«توليد شده است » موژيک زارع«تصور اينکه اين غله به دست 
) خود را ١۶(ص » وژيکھا اداره می شوندراه آھنھا از جيب م«اينکه با حمل و نقل اين غله 

ً اين سرمايه داران  تشکيل » موژيکھا«را ھمان » اعضاء جماعت«تسلی می دھد. آيا واقعا
چنين می  ١٨٩٣و يک بار ديگر در  ١٨٨٠يک بار در  .ونا - نمی دھند؟ آقای ن. 

در نقاطی روزی فرصتی پيش خواھد آمد که طی آن ما به اين مطلب اشاره کنيم که «نويسند:
که مالکيت دسته جمعی زمين برقرار است، از کشاورزی مبتنی بر اصول سرمايه داری 
ً بطور کامل خبری نيست (کذا!!) و تنھا در جاھايی امکان بروز دارد که عاليق  تقريبا

 .ونا -). برای آقای ن. ۵٩(ص » اند يا در شرف گسستن می باشندجماعتی يا کامال گسسته
ً دال بر » یفرصت«ھرگز چنين  پيش نيامد و نمی توانست ھم پيش بيايد، زيرا حقايق دقيقا

عاليق «و انطباق کامل  *»اعضای جماعت« ميانتوسعۀ کشاورزی سرمايه داری در 
بد نام شده به مزارع کشتکاران بزرگی که مبادرت به استخدام کارگر می کنند، می » جماعتی

  باشد.
حيۀ نيکاليفسک حاکی از شباھت تامی [با آنچه گفته روابط بين گروھھای دھقانی در نا   

و بعد؛ کسانی را که خارج از محله بوده  ٨٢۶شده] می باشد (گزارشات آماری مذکور، ص 
رأس و  ١٠% خانوارھای ثروتمند (دارای ٧٫۴فاقد زمين می باشند، کنار می گذاريم). مثال 

% ۴٢٫۶% کل دامھا و ٢٧٫۶% سکنه را تشکيل می دھند ١٣٫٧بيشتر حيوان بارکش) که 
% خانوارھای تنگدست ٢٩اند، در حاليکه زمين اجاره شده را در دست خود متمرکز نموده

% دامھا و ٧٫٢% سکنه را تشکيل می دھند تنھا ١٩٫٧(فاقد اسب و يا دارای يک اسب) که 
ی مربوط % زمين اجاره شده را در اختيار دارند. متأسفانه ھمانطور که قبال گفته شد جدولھا٣

به ناحيۀ نيکاليفسک بسيار ناقص اند. برای خاتمۀ بحث مربوط به فرمانداری سامارا، اجازه 
مجموعه «مستخرجه از  –بدھيد به نقل توصيف بسيار آموزندۀ زير از موقعيت دھقانان 

  بپردازيم. –مربوط به فرمانداری سامارا » گزارشات آماری
مھاجرت دھقانان کم زمين از فرمانداريھای غربی و  افزايش طبيعی جمعيت، به عالوۀ«...    

ھمچنين پيدا شدن سر و کلۀ بورس بازان زمين خوار پول پرست در قلمرو توليد کشاورزی، 
با گذشت ھر سال، اشکال اجارۀ زمين را پيچيده تر نموده، قيمت آنرا باال برده، آنرا تبديل به 

ای می کند و بسياری گفتی نصيب عدهکااليی نموده است که ظرف مدت کوتاھی ثروت ھن
ای به ديگر را به روز سياه می نشاند. برای نشان دادن اين نکتۀ آخر اجازه بدھيد اشاره

تا  ٣مساحت زير کشت بعضی مزارع متعلق به تجار و دھقانان جنوبی بکنيم؛ جايی که کشت 

                                                 
می باشد (بنا به » جماعت دھی«خاص » سماجت«که ما شاھد مثال آورديم مبين  ناحيۀ نووزنسک *

) درمی يابيم که در ٢۶(ص » مجموعه گزارشات آماری«اصطالح آقايان و.و. و شرکاء): از روی جدول 
% ٢٣الی  ١١ھای ديگر تنھا آنکه در ناحيهاند، حال ھا زمين را تقسيم مجدد نموده% محله۶٠اين ناحيه 

  ھا).% محله١٣٫٨اند (برای تمام فرمانداری ھا مبادرت به اين کار نموده همحل



و حتی  ١٠الی  ٨ھزار د. چندان غيرعادی نيست، بطوری که بعضی ھا مبادرت به کشت  ۶
  ھزار د. زمين و اجارۀ چند ده ھزار د. زمين خالصه می نمايند. ١۵
موجوديت و رشد پرولتاريای (روستايی) کشاورزی در فرمانداری سامارا با افزايش توليد    

غله برای فروش، باال رفتن قيمت اجاره، احيای اراضی بکر و مراتع، قطع جنگلھا و قس 
ی ثمرۀ دورانھای اخير است. تعداد خانوارھای فاقد زمين در سراسر عليھذا، به مقدار زياد

ً بالغ بر  خانوار می گردد، حال آنکه تعداد خانوارھای غير زراعی  ٢١۶٢۴فرمانداری تماما
ای) و تعداد خانوارھای فاقد اسب و بوده (از خانوارھای دارای زمين حصه ٣٣٧٧٢بر بالغ 

نفر سکنۀ زن و  ۶٠٠٠٠٠می شود که  ١١٠۶٠۴بر  يا دارای يک اسب روی ھم رفته بالغ
ای نفر حساب و خرده ۵با توجه به اينکه تعداد اعضاء ھر خانواده  –مرد را دربر می گيرد 

شده است. ھر چند اينھا قانوناً سھمی از زمينھای جماعتی دارا می باشند با اين حال ما به خود 
ه حساب بياوريم، در حقيقت اين نوع کارگران اجازه می دھيم که آنھا را ھم جزو پرولتاريا ب

عبارتند از کارگران روزمزد، شخم زنھا، گله بانان، دروگران و کارگران مشابه مزارع 
که  –ای خود را برای تغذيۀ اعضای خانواده شان د. زمين حصه ١تا  ٢/١بزرگ ديگری که 
  ).۵٧-۵٨(ص » کشت می کنند –در خانه می مانند 

، محققين نه تنھا دھقانان بی اسب را بلکه دھقانان صاحب يک اسب را ھم به اين ترتيب   
جزو پرولتاريا به حساب می آورند. اين نتيجه گيری مھمی که با نتيجه گيری آقای 

ھای مندرج در جداول دسته بندی شده) کامال منطبق است، مبين اھميت پوستنيکوف (و داده
  دھقانان می باشد.اجتماعی گروه تحتانی  –حقيقی اقتصادی 

  
  آمار زمستوو مربوط به فرمانداری ساراتوف -٣
  

می رويم. ناحيۀ  –فرمانداری ساراتوف  –اکنون به سراغ منطقۀ نوار سياه خاک مرکزی 
کامی شين را در نظر می گيريم، زيرا اين ناحيه تنھا جايی است که گروھبندی نسبتاً کاملی از 

  *کش متعلق به آنھا در دست است.دھقانان بر حسب تعداد حيوانات بار
 ۴٣۵٩۴۵نفر زن و مرد،  ٢۶٣١٣۵خانوار،  ۴٠١۵٧ھای مربوط به تمام ناحيه (اينک داده  

  »):متوسط«د. به ازای ھر خانوار  ١٠٫٨د. زمين زير کشت، يعنی 
  

                                                 
در گروھبندی بر حسب تعداد حيوانات بارکش متعلق به دھقانان در مورد چھار ناحيۀ ديگر اين  *

مجموعه گزارشات آماری مربوط «ر.ک.  اند.فرمانداری گروه ميانه حال با گروه مرفه در ھم ادغام شده
.ب. جدولھای ترکيبی مربوط به فرمانداری ساراتوف  ١٨٨٨، ساراتوف، ١، ب »به فرمانداری ساراتوف

اند: ھای دھقانی. آمارگران ساراتوف جدولھای ترکيبی خود را به ترتيب زير گردآوری نمودهبر حسب رده
تقسيم می شوند؛ ھر رده بر حسب تعداد  ردهشان به شش ای کليۀ خانوارھا بر حسب اندازۀ زمين حصه

تقسيم می شود و ھر گروه بر حسب تعداد مردان شاغل خانواده به چھار  گروهحيوانات بارکش به شش 
ھای مربوط به داده شده است، لذا داده ھاردهھا فقط در [سطح] تقسيم می شود. خالصۀ داده بخش جزء

  ان محاسبه کنيم. بعدھا به شرح اھميت اين جدول خواھيم پرداخت.را بايستی خودم گروھھا[سطح] 



  % خانوارھا  گروه خانوارھا

 %
سکنه 
زن و 
  مرد

متوسط 
مساحت 

زير کشت 
  (د.)

% کل مساحت 
  زير کشت

 %
انوارھای خ

فاقد زمين 
  زير کشت

حيوانات (بر 
حسب دامھای 
دارای جثه 
بزرگ) به 
ازای ھر 
  خانوار

% کل 
  حيوانات

 ٢۶٫۴  فاقد حيوان بارکش
۴۶٫٧ 

١٧٫۶  ٢٫٨  ١٫١  
١٢٫٣ 

٠٫  ٧٢٫٣۶  ٢٫٩  
حيوان  ١دارای  ١١٫٨

  بارکش
١ ٢٠٫٣۵٫٩  ۵٩٫  ٫٠۵  ٨٫٩  ٢٫٣  ١٣٫١  

حيوان  ٢دارای 
  بارکش

١۴٫۶ 

٣٢٫٢ 

١١٫٨  ٨٫٨  ١٣٫٨ 

٣۴٫۴ 

۴٫٩  ۴١١٫١  ٫١ 

٣٢٫١ 
حيوان  ٣دارای 
  بارکش

١٠٫  ١٢٫١  ١٠٫٣  ٩٫٣۵ ١٫۵  ۵٩٫٨  ٫٧  

حيوان  ۴دارای 
  بارکش

١٠٫  ٨٫٣۴  ١۵٠٫ ١٢٫١  ٫٨۶  ٧٫۴  ١١٫٢ 

حيوان  ۵دارای 
  بارکش و بيشتر

٢٧٫  ٣٢٫٠  ٢١٫١۶  ۵١  ٠٫٢  ٣٫٣۴٫۶  ۵۶٫١  

  ١٠٠  ۵٫٢  ٢٢٫٧  ١٠٠  ١٠٫٨  ١٠٠  ١٠٠  کل

  
ر اينجا ھم يک بار ديگر شاھد تمرکز زمين زير کشت در دست کشتکاران به اين ترتيب، د   

  بزرگ می باشيم:
بيش از  *سکنه را) ٣/١خانوارھا را تشکيل می دھند (و در حدود  ۵/١دھقانان مرفھی که    

%)، اندازۀ اين مساحت زير ۵٣٫٣نيمی از مساحت زير کشت را در تصرف خود دارند (
د. به ازای ھر  ٢٧٫۶جاری زراعت می باشد: بطور متوسط کشت آشکارا مبين ماھيت ت

 ١۴٫۶خانوار. دھقانان مرفه نيز به ازای ھر خانوار دارای تعداد زيادی حيوان می باشند: 
رأس حيوان اھلی کوچک به ازای يک چھارپای تنومند) و  ١٠رأس (چھارپای تنومند، يعنی 

%) در دست ۵۶( ۵/٣احيه، حدود از کل تعداد چھارپايان تنومند دھقانی موجود در ن
بورژوازی دھقانی متمرکز شده است. از طرف ديگر در روستا، اوضاع برعکس است: 
سلب مالکيت کامل از گروه تحتانی، يعنی پرولتاريای روستايی که در مثال ما با اينکه کمی 

مساحت  ٨/١سکنه) و با اين حال تنھا  ٣/١خانوارھا را تشکيل می دھد (حدود  ٢/١کمتر از 
%) صاحب حيوانات ١١٫٨زير کشت را در تصرف خود دارد، و حتی کمتر از اين حد ھم (

                                                 
لطفا به اين نکته توجه شود که وقتی طبقه بندی خانوارھا بر حسب بنيۀ اقتصادی يا اندازۀ مزرعه  *

قشر دھقانان مرفه را در نظر داريم. اين پديده دال  پر عائله ترھای صورت می گيرد، ما ھمواره خانواده
ای دريافت می ايست که تعداد بيشتری زمين حصهھای پر عائلهبين بورژوازی دھقانی و خانوادهبر ارتباط 

کنند؛ در بعضی قسمتھا درست برعکس است: اين پديده نشان دھندۀ تمايل کمتر دھقانان مرفه به تقسيم 
که بنابر آنچه  –فه ھای پر عائلۀ دھقانان مرزمينھايشان می باشد. به ھر صورت نبايستی در اھميت خانواده

غلو نمود. اين  –ارقام ما نشان می دھند، بيشتر از ديگران متوسل به استخدام کارگر اجرتی می کنند 
که ورد زبان نارودنيکھای ما می باشد به اين ترتيب ھمان مبنای ھمکاری » ھمکاری خانوادگی«[حس] 

  سرمايه داريست.



ً در زمرۀ کارگران کشاورزی صاحب زمين حصه ای، می باشد. اعضای اين گروه عمدتا
  کارگران روزمزد و کارگران صنعتی می باشند.

[پروسۀ] تبديل در کنار تمرکز زمينھای زير کشت و رشد خصوصيت تجاری کشاورزی،    
ای که از قبل با شدنش به کشاورزی سرمايه داری صورت می گيرد. در اينجا ما شاھد پديده

ايم می باشيم، يعنی فروش نيروی کار گروھھای تحتانی و خريدن آن توسط آن آشنا بوده
  گروھھای فوقانی.

  
  تغل به صنايع% مزارع مش % دھقانان استخدام کنندۀ کارگران اجرتی مرد  گروه خانوارھا
  ٩٠٫٩  ١٫١  فاقد حيوان بارکش

  ٧٠٫٨ ٠٫٩ حيوان بارکش ١دارای 
  ۶١٫۵  ٢٫٩  حيوان بارکش ٢دارای 
  ۵۵٫٠  ٧٫١  حيوان بارکش ٣دارای 
  ۵٨٫۶ ١٠٫٠ حيوان بارکش ۴دارای 
حيوان بارکش  ۵دارای 
  و بيشتر

٢۶٫٣  ۴۶٫٧  

  ۶٧٫٢  ٨٫٠  کل
  

رتسوف در يکی از مقاالتش کامالبه درستی در اينجا توضيح مھمی الزمست. پ.ن. اسکوو   
» صنعت«برای لفظ » وسيعی«به اين نکته توجه نموده است که آمار زمستوو معنای بسيار 

ھايی که دھقانان در خارج از محدودۀ پيشه کليۀ انواعقائل است. در حقيقت ») اشتغاالت«(يا 
آمده است؛ صاحبان  »صنايع«ای خود به آن مبادرت می ورزند جزو مقولۀ زمين حصه

ھا و کارگران، صاحبان آسيابھای غالت و جاليزھای صيفی کاری، کارگران کارخانه
، پيشه وران و کارگران غيرماھر، دالالن خريداران روزمزد، کارگران کشاورزی عادی،

چوب و چوب فروشان، مقاطعه کاران ساختمانی و کارگران ساختمانی، افراد مشتغل به 
به حساب می آيند! » صنعت کار«کارمندان، گداھا و قس عليھذا، ھمۀ اينھا  ھای آزاد،حرفه

و حتی به خود حق می دھم  –اين سوء استفادۀ غيرمصطلح از کلمات بازماندۀ ديد سنتی 
موژيکھا می » طبيعی«، »واقعی«را شغل » ایزمين حصه«ای که نظريه –بگويم: رسمی 

قرار » خارج از محل«ن استثنا تحت عنوان صنايع در حاليکه تمام مشاغل ديگر بدو –داند 
می گيرند. اين مفھوم کلمۀ مزبور تحت [سيستم] سرواژ قابل توجيه بود ولی در حال حاضر 
اصال موردی ندارد. دليل اينکه چنين اصطالحی ھنوز باقی مانده اينست که با افسانۀ بی 

تجزيۀ طبقاتی دھقانان را (به  مطالعۀ امکانجور درمی آيد و » متوسط«اساسی نظير دھقان 
به کلی از دھقانی متعدد و متنوع می باشند، » خارج از محل«ويژه در آن جاھايی که مشاغل 

. اجازه بدھيد به ياد خواننده بياوريم که ناحيۀ کامی شين مرکز معروف صنعت بين می برد
اقتصادی آن طبقه  دھقانی به مقتضای انواع» صنايع«). مادامی که ۴٧ساربين کا می باشد (

تفکيک نشده  کارگران اجرتیاز  صاحب کاران، »صنعتکاران«بندی نشده باشد و از ميان 



گزارشات آماری خانواری مربوط به زراعت دھقانی نتيجۀ به درد بخوری  *باشند، پروردن
بدون قائل شدن ھيچگونه استثنا بين آمارھای اقتصاديی  –نخواھد داد. انواع اقتصادی مذکور 
کمترين تعداد ممکن می باشد. البته طبقه بندی مفصل  –که قابل اعتماد به نظر نمی رسند 

صاحب کارانی که  –تری مورد نياز است؛ مثال صاحب کاران استخدام کنندۀ کار اجرتی 
، مغازه داران، و غيره؛ ، خريدارانمبادرت به استخدام کارگران اجرتی نمی کنند ـ بازرگانان

  معنای صنعت کارانی می باشند که برای مشتری و غيره کار می کنند.افزارمندان به 
به عنوان عمل » صنايع«برگرديم به جدولمان، مالحظه می نماييم که در نظر گرفتن    

فروش نيروی کار آنچنان ھم بيجا نبوده است زيرا اين کارگران اجرتی ھستند که اکثريت 
ر امکان آن بود که کارگران اجرتی را از دھقانی را تشکيل می دھند. اگ» صنعتکاران«
در گروھھای » صنعتکاران«تفکيک کنيم، بدون شک درصد کمتری از » صنعتکاران«

  فوقانی باقی می ماندند.
ھای مربوط به کارگران اجرتی بايستی به ماھيت کامال ناصحيح نظر و اما در مورد داده   

استخدام کوتاه مدت [کارگران] به عنوان « آقای خاريزومنوف توجه داشته باشيم که می گويند
نمی تواند ضابطه  –ای بسيار متداول است که پديده –دروگر، سرچين و کارگر روزمزد 

گزارشات آماری «بر » مقدمه« ۴۶ص »([تعيين] قدرت يا ضعف يک مزرعه قرار گيرد
ر و حقايق [موجود] د –نمونۀ اروپای غربی  –برعکس، مالحظات تئوريک »). مرکب

روسيه (بررسی شده در زير) ما را وادار می کند که استخدام کارگران روزمزد را به عنوان 
  ھمان خصوصيت مشخص بورژوازی روستايی قلمداد نماييم.

ھای مربوط به زمين اجاره شده حاکی از ھمان تمرکز [زمين سرانجام در اينجا ھم داده   
ه داشته باشيد که جدولھای مرکب اجاره شده] در دست بورژوازی دھقانی است. توج

آمارگران ساراتوف تعداد دھقانان اجاره دھنده و اجاره کنندۀ زمين را نشان نداده، تنھا به ذکر 
، لذا ما بايستی مقدار زمين اجاره **کل [مساحت] زمين اجاره شده و اجاره رفته بسنده می کند

ازاء ھر خانوار اجاره کننده يا اجاره  و نه به موجودشده و اجاره رفته را به ازاء ھر خانوار 
 دھنده تعيين بنماييم.

 
 
 
 
  
  

                                                 
ھای مربوط به صنايع دھقانی که طی سرشماريھای ه دادهرا بکار می بريم ک» پروردن«برای اين لفظ  *

  خانه به خانه جمع آوری شده بسيار جامع و مفصل است.
مجموع  ۶/١د. می شود، يعنی حدود  ۶١٫۶٣٩کل مقدار زمين قابل کشت اجاره رفته در ناحيه بالغ بر  **

  د.). ٣٧٧٫٣٠۵ای قابل کشت (زمينھای حصه



  
    % کل زمين  دسياتين به ازای ھر خانوار صاحب حصه  

گروه 
  خانوارھا

ای زمين حصه
  قابل کشت

زمين اجاره 
  شده

زمين اجاره 
  رفته

  اجاره رفته  اجاره شده  ایزمين حصه

% کل زمين 
مورد استفاده 

ای + (حصه
 –اجاره شده 

  اجاره رفته)
فاقد حيوان 

  بارکش
۵٫۴  ١  ٣٫٠  ٠٫٣۶  ١٫٧  ۵٢٫٨  ۵٫۵  

 ١دارای 
  حيوان بارکش

۶٫۵  ١٫۶  ١  ١٫٣۴  ۶١٧٫  ٫٠۶  ١٠٫٣  

 ٢دارای 
  حيوان بارکش

٨٫۵  ٣٫۵  ١٣  ٠٫٩  

٣۴  

٩٫۵  

٣٠٫١ 

٨٫۴  

١٧٫٣ 

١٢٫٣  

٣۴٫۶ 
 ٣دارای 
  حيوان بارکش

١٠٫١  ۵٫۶  ٩٫  ١٠  ٠٫٨۵  ۴١٠٫  ٫٨۴  

 ۴دارای 
  حيوان بارکش

١٢٫۵  ٧٫۴  ١١٫١  ١١  ٠٫٧ ۴١١٫٩  ٫١  

 ۵دارای 
حيوان بارکش 

  و بيشتر
١۶١  ٫١۶٫۶  ٣  ٠٫٩۶  ۶١٢٫٣  ٢٫٢  ۴٩٫۶  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٫۵  ۵٫۴  ٩٫٣  کل

  
اين  عليرغم –به اين ترتيب در اينجا ھم می بينيم که ھر چه دھقانان ثروتمندتر باشند    

می  بيشتریمبادرت به اجارۀ زمين  –ای بيشتری در اختيار دارند حقيقت که آنھا زمين حصه
نمايند. در اينجا ھم ما شاھد آن ھستيم که دھقانان مرفه دھقانان ميانه حال را از ميدان به در 

ای در زراعت دھقانی در دو [گروه] انتھايی تقسيم بندی می کنند و اينکه نقش زمين حصه
  دھقانان رو به کاھش می رود.
ھای مربوط به اجارۀ زمين بپردازيم. بررسيھا و ر اين دادهاجازه بدھيد به بررسی دقيق ت

آن توسط آقای » تصحيحات«مذکور) و » نتايج(«استدالالت بسيار جالب و مھم آقای کاريشف 
  در ارتباط با بررسی ما قرار می گيرند. .ونا - ن. 

 وابسته بودن اجارۀ زمين به ميزان رفاه اجاره«) را به ٣آقای کاريشف فصل خاصی (
مبارزه برای [تحصيل] «اختصاص می دھند. نتيجه گيری ايشان بدين قرار است که » داران

). ١۵۶ص »(به نفع [دھقانان] مرفه تمام می شود در شرايط مساویزمين قابل کشت 
ً مرفه تر ... خانواده« ھايی را که دارای رفاه کمتری می باشند به کنار می خانوارھای نسبتا

ھای يجه می بينيم که نتيجۀ به دست آمده از يک بار مرور کلی داده). در نت١۵۴ص »(زنند
ھای مورد بررسی اخير. به عالوه ای می رساند که دادهآماری زمستوو ما را به ھمان نتيجه

ای، آقای کاريشف را به اين مطالعۀ وابستگی مقدار زمين اجاره شده به اندازۀ زمين حصه
مفھوم پديدۀ مورد نظر ما را «ای طبق [مقدار] زمين حصه نتيجه می رساند که دسته بندی بر

 ھايیدستهتوسل به اجارۀ زمين بيشتر توسط الف) آن «): ١٣٩(ص » مخدوش می کند
 گروھھایمقدار زمين را در اختيار دارند، ولی توسط ب) آن  کمترينصورت می گيرد که 

يشتری را در اختيار دارند. ای که نسبت به گروھھای ديگر درون دسته، زمين بدرون دسته



صددرصد متضاد روبرو ھستيم که ابھام ھر يک مانع از  در اينجا ما ظاھراً با دو نوع تأثير
(ھمانجا). طبيعی است که اگر ما بطور مستحکم به نظرگاھی که » درک ديگری می گردد

ين نتيجه ھم رده بندی می کند بچسبيم عاقبت به ھم بنا به قدرت اقتصادیگروھھای دھقانی را 
ايم که دھقانان مرفه با وجود آنکه ی خود شاھد آن بودهاھ هخواھيم رسيد: ما در سراسر داد

ای بيشتری در اختيار دارند، در اجاره کردن زمين حرص می زنند. بديھی زمينھای حصه
می باشد، اين عامل  ای عامل تعيين کنندهاست که درجۀ رفاه ھر خانوار در اجارۀ زمين 

ی، ا هی و اجارا هاست دستخوش تغييراتی شود ولی ھيچگاه با تغيير شرايط زمين حص ممکن
[خصوصيت] تعيين کنندگی خود را از دست نمی دھد. درست است که آقای کاريشف اثرات 

ً پديدۀ » رفاه« را مورد بررسی قرار می دھند، ليکن به نظرگاه مذکور وفادار نمانده، نتيجتا
می شکافند و صحبت از ارتباط مستقيم بين ميزان زمينی که  ستبه طرزی نادرمزبور را 

اجاره دار در اختيار دارد  با اجارۀ زمين می کنند. اين يک نکته. نکتۀ ديگر اينکه برخورد 
يک جانبۀ بررسی آقای کاريشف مانع آن می شود که ايشان موفق به ارزيابی کامل اھميت 

ای می گذارند. ايشان در روی زمينھای اجاره روشی بشوند که طی آن دھقانان متمکن دست
بدون توجه به مزارع متعلق به خود اجاره کننده، » یا هاجارۀ زمينھای غيرحص«مبحث 

مطالعۀ خود را محدود به تلخيص آمار زمستوو در زمينۀ اجارۀ زمين می کنند. طبيعی است 
نمی توان به حل  –ست روشی که بيشتر رسمی ا –ای که با توسل به يک چنين روش مطالعه

و مسئلۀ ماھيت تجاری اجارۀ زمين پرداخت. آقای » رفاه«مسئلۀ رابطه بين اجارۀ زمين با 
ھای مربوط به ناحيۀ کامی شينی دسترسی داشت که  کاريشف، به عنوان مثال به ھمان داده

ک. مقابل روی ما قرار دارد ليکن ايشان به صرف رديف کردن ارقام مطلق اجارۀ زمين (ر.
زمين اجاره شده به ازای ھر خانوار صاحب  متوسط) و محاسبۀ مقدار ٣۶، ص ٨ضميمۀ ش 
ی در دست دھقانان ا ه) قناعت می ورزند. تمرکز زمين اجار١۴٣ی (متن، ص ا هزمين حص

مرفه، خصوصيت صنعتی آن، ارتباط آن با اجاره رفتن زمينھای متعلق به دھقانان گروه 
قرار می گيرند. به اين ترتيب آقای کاريشف از مالحظۀ اينکه تحتانی، ھمگی مورد اغماض 

آمار زمستوو در مورد اجارۀ زمين خط بطالن بر نظر نارودنيکی می کشد و نشان دھندۀ 
کنار زدن دھقانان تنگدست توسط دھقانان مرفه می باشد، نمی توانستند استنکاف ورزند؛ با 

آنرا ھمه جانبه مورد مطالعه قرار نمی دھند و  اين حال توصيف نادرستی از اين پديده نموده،
و » اصل کار«ھای مزبور در تناقض افتاده، به تکرار ھمان تصنيف قديمی دست آخر با داده

غيره می پردازند. ولی حتی صرف به زبان آوردن حقيقت وجود عدم توافق و تعارض 
خاص خود مبادرت به  اقتصادی در ميان دھقانان به نظر نارودنيکھا کفر آمده، به شيوۀ

که به قول آقای  –را » تصحيح«آقای کاريشف می نمايند. در اينجا نحوۀ انجام اين » تصحيح«
از استدالل آقای ن. کابلوکوف در رد نظريات » استفاده«) با ١۵٣(يادداشت، ص  .ونا -ن. 

به  يشان»طرحھا« ٩در قسمت  .ونا -می آوريم. آقای ن.  –آقای کاريشف صورت می گيرد 
تا وقتی که يک «بحث دربارۀ اجارۀ زمين و اشکال مختلف آن می پردازند. ايشان می گويند 

دھقان به آن اندازه زمين داشته باشد که کفاف معيشت وی را از طريق کشت زمين خود 
يک  .ونا -). به اين ترتيب آقای ن. ١۵٢(ص » بنمايد، مبادرت به اجارۀ ھيچ زمينی نمی کند



ود فعاليتھای سوداگران در اجارۀ زمين دھقانی و دست انداختن دھقانان متمول کالم منکر وج
مشتغل به کشت تجاری به زمينھای قابل کشت می شوند. اگر بپرسيد دليل شان چيست، جواب 

ً ھيچ:  - بدون ھيچ دليل به صورت قانون درآمده است. آقای ن. » توليد خلقی«می دھيم مطلقا
يشف جدولی از تلخيصات زمستووی مربوط به ناحيۀ خوالينسک در پاسخ به آقای کار .ونا

با فرض تساوی تعداد حيوانات بارکش، ھر چه «را به شھادت می طلبد که حاکی از آنست که 
ای کوچکتر باشد، اين کمبود بايستی بيشتر با اجاره کردن زمين جبران مقدار زمين حصه

داشتن حيوانات در شرايط کامال يکسانی اگر دھقانان از لحاظ «، و اينکه:*)١۵٣ص »(گردد
قرار داشته باشند، و به فرض اينکه در خانوار خود دارای تعداد کافی کارگر باشند، نتيجه اين 

ای شان کوچکتر باشد، آنھا بيشتر مبادرت به اجارۀ زمين می می شود که ھر قدر زمين حصه
يی فقط به منزلۀ نق زدن به »يھانتيجه گير«). خواننده توجه دارد که چنين ١۵۴ص »(نمايند

فرمولبندی نادرست آقای کاريشف است و مالحظه می شود که خرده گيريھای بی اساس آقای 
ای و رفاه می شود. آيا تنھا باعث مغشوش شدن مسئلۀ ارتباط مابين زمين اجاره .ونا -ن. 

کش و مقدار حيوان بار مساویگفتن اين مطلب که يک خانوار در صورتی که دارای تعداد 
کمتری زمين باشد، مبادرت به اجارۀ زمين بيشتری می نمايد توضيح واضحات نيست؟ الزم 

رفاه مورد بحث ماست که [برای ھمه] يکسان  درجات مختلفبه توضيح نيست که اين ھمان 
مبنی بر اينکه دھقانان صاحب زمين کافی مبادرت به  .ونا - فرض شده است. ادعای آقای ن. 

ن نمی کنند با اين [حرف] به اثبات نمی رسد و جدولھايشان تنھا حکايت از آن اجارۀ زمي
دارند که ايشان از ماھيت ارقامی که ارائه می دھند کمترين اطالعی ندارند: ايشان با مقايسۀ 

ای و دست اندازی به زمينھای اجاره» رفاه«ای شان، نقش دھقانان از لحاظ مقدار زمين حصه
جاره دادن زمين توسط [دھقانان] تنگدست (البته اجاره دادن به ھمان دھقانان را در رابطه با ا

ھای مربوط به توزيع زمين اجاره شده در داده **مرفه) به طرز بارزتری نمايان می گردانند.
تعداد مساوی «ناحيۀ کامی شين را به ياد خواننده می آوريم؛ فرض کنيد که دھقانان دارای 

ای شان طبقه نظر گرفته باشيم و آنھا را بر حسب [مقدار] زمين حصهرا در » حيوان بارکش
بندی کرده و [ھر طبقه را] به تعداد افراد شاغل آن تقسيم کرده باشيم، در اين صورت می 
توانيم بگوييم که يک دھقان ھر قدر دارای زمين کمتری باشد، بيشتر مبادرت به اجارۀ زمين 

ی منتھی به از بين رفتن گروه دھقانان مرفه می شود؟ معھذا می نمايند و غيره. آيا چنين روش
طی عبارات توخالی خود موفق شده است اين گروه را از ميان بردارد و به  .ونا –آقای ن. 

  تکرار تعصبات نارودنيکی توفيق يابد.

                                                 
گزارشات «جدول توسط آمارگران برای ناحيۀ کامی شين تنظيم گرديده است. جدولی کامال مشابه با اين  *

و بعد. لذا استفاده از  ٢۴٩، ص »ناحيۀ کامی شين«، ١١، ج »آماری مربوط به فرمانداری ساراتوف
  ھای مزبور در مورد ناحيۀ مورد نظر اشکالی نخواھد داشت.هداد
 - ھای ارائه شده توسط آقای ن. ذکر می شوند که دادهخود مت» مالحظات انتقادی«آقای پ. استرووه در  **
  با نتيجه گيريھای خود ايشان تناقض دارد. .ونا



مبنی بر محاسبۀ زمين اجاره شده توسط دھقانان به  .ونا -روش کامال بی فايدۀ آقای ن.    
و ... افراد شاغل را آقای ل. ماره س  ٢، ١ای ھر خانوار بر طبق گروھھای دارای صفر، از

ً تکرار می کنند. در ٣۴، ص ١(ف » تأثير خرمنھا و قيمت غالت و غيره«در کتاب  ) عينا
مورد استفادۀ بی دريغ آقای ماره س (و ديگر کسانی را » ھایميانگين«اينجا مثال کوچکی از 

اند) می آوريم. ايشان چنين نۀ نارودنيکی در تدوين اين کتاب شرکت داشتهکه با ديد مغرضا
در خانوارھايی که فاقد  –استدالل می کنند که ميزان زمين اجاره شده به ازای ھر خانوار 

د. است، اين رقم برای خانوارھای دارای يک  ١٫۶برابر  –حتی يک مرد شاغل می باشند 
د. و برای  ٨٫٣خانوارھای دارای دو مرد شاغل برابر د. و برای  ۴٫۴مرد شاغل برابر 

). و نتيجه اين می شود که ٣۴د. می باشد (ص  ١۴٫٠خانوارھای دارای سه مرد شاغل برابر 
ً مساويست« ھر چند آقای ماره س در موقعيتی بودند »!! توزيع سرانۀ زمين اجاره شده تقريبا

ره شده بر مبنای گروه خانوارھای دارای زمين اجا واقعیکه بتوانند دربارۀ [نحوۀ] توزيع 
قدرت اقتصادی مختلف ھم از کتاب آقای و. پوستنيکوف و ھم از تلخيصات زمستوو 

 ۴٫۴» ميانگين«اطالعاتی کسب نمايند، معھذا انجام اين بررسی را الزم تشخيص ندادند. رقم 
که دارای يک مرد د. زمين اجاره شده به ازای ھر خانوار اجاره دار در گروه خانوارھايی 

الی  ۵در گروه خانوارھايی که مبادرت به کشت  –د.  ۴رقم  جمع کردنشاغل می باشند، از 
در گروه  –د.  ٣٨با رقم  –حيوان بارکش می باشند  ٣تا  ٢د. می نمايند و دارای  ١٠

يا بيشتر  ۴د. زمين می کنند و دارای تعداد  ۵٠خانوارھايی که مبادرت به کشت بيش از 
به دست آمده است (ر.ک. به گزارشات آماری مربوط به ناحيۀ  –ن بارکش می باشند حيوا

فقير و  جمع کردن). پس ھر جا مطابق ميل مان باشد می توانيم با ١٠-١١مليتوپول، ص. د. 
برسيم بدون » توزيع مساوی«و تقسيم حاصل جمع به تعداد اقالم جمع شده، به  با ھمغنی 

  عجبی داشته باشد!آنکه اين عمل اصال جای ت
% خانوارھا را ثروتمندانی ٢١با اين تفاصيل، حقيقت امر در ناحيۀ مليتوپول اينست که    

د. زير کشت می برند) تشکيل می دھند که  ٢۵(کسانی که مساحتی برابر يا بيشتر از 
ای و زمين خريداری % سکنۀ روستاھا می باشند و اگر چه بيشترين مقدار زمين حصه٢٩٫۵
ای را در اختيار % جمع کل زمين قابل کشت اجاره۶۶٫٣به آنان تعلق دارد، با اين حال شده 

طرف ديگر  ). از١٩٠-١٩۴، ص. ب. »مليتوپولگزارشات آماری مربوط به ناحيۀ («دارند 
د. زير کشت می برند)  ١٠% خانوارھا را تنگدستانی (کسانی که مساحتی کمتر از ۴٠

ای و ی روستايی بوده و اگر چه کمترين مقدار زمين حصه% اھال٣٠٫١تشکيل می دھند که 
ای را در % جمع کل زمين قابل کشت اجاره۵٫۶خريداری شده به آنان تعلق دارد، با اين حال 

توزيع سرانۀ «اختيار دارند. ھمانطور که مالحظه می گردد، اين مطلب شباھت تامی با 
  پيدا می کند!» مساوی

» فرض«گيريھای خود را از اجارۀ زمين دھقانی بر پايۀ اين  آقای ماره س کليۀ نتيجه   
ً از آن دو گروھی تشکيل می شوند که «استوار می کنند که  خانوارھای اجاره کننده عمدتا

در ميان سکنۀ اجاره کننده، «؛ و اينکه »ای) را در تصرف دارندکمترين مقدار (زمين حصه
اجاره کردن زمين «؛ و اينکه »وجود داردای توزيع سرانۀ (کذا!!) مساوی زمين اجاره



دھقانان را قادر می کند که خود را از ميان گروھھايی که دارای کمترين مقدار زمين می 
باشند بيرون کشيده، به جرگۀ آن کسانی بپيوندند که بيشترين مقدار زمين را در تصرف 

اره س با واقعيات آقای م» مفروضات«کليۀ اين ). قبال نشان داديم که ٣۴-٣۵ص »(دارند
. در حقيقت قضيه درست عکس آنست [که ايشان تصور موجود در تضاد مستقيم است

ھای )، داده٣۵ند]، اگر آقای ماره س در مواجھه با عدم تساوی زندگی اقتصادی (ص ا هنمود
ای) حصه مالکيتمربوط به طبقه بندی خانوارھا را بر طبق شاخصھای اقتصادی (و نه 

بی پايۀ تعصبات نارودنيکی » مفروضات«ودند و چارچوب کار خود را به اختيار کرده ب
  محدود نمی کردند، حتماً متوجه اين حقيقت می شدند.

ھای فرمانداری ساراتوف اکنون اجازه بدھيد به مقايسۀ ناحيۀ کامی شين با ساير ناحيه   
، کوزنتسک، ھای زير مربوط به چھار ناحيه (وولسکبپردازيم. ھمانطور که از داده

که در آنھا، چنانچه قبال ذکر شد، گروه دھقانان ميانه حال با گروه  –باالشوف و سردوبسک) 
برمی آيد، نسبتھای موجود بين گروھھای دھقانی در ھمه  –اند دھقانان مرفه در ھم ادغام شده

  جا يکسان است:
  

  چھار ناحيه واقع در فرمانداری ساراتوف به عنوان % کل  

  سکنه زن و مرد  خانوارھا  وارھاگروه خان
تعداد کل 
  حيوانات

مقدار زمين 
  ایحصه

  زمين اجاره شده
کل زمين 
  مورد استفاده

مساحت 
  زير کشت

  ۴٫۴  ٨٫١  ٢٫١  ١۴٫٧  ٣٫٧  ١۵٫٧  ٢۴٫۴  فاقد حيوان بارکش
  ١٩٫٢  ١٩٫٨  ١٣٫٩  ٢٣٫۴  ١٨٫۵  ٢۵٫٣  ٢٩٫۶ حيوان بارکش ١دارای 
حيوان بارکش  ٢دارای 

  و بيشتر
۴۶٫٠  ۵٧٧٫٨  ٩٫٠  ۶٨  ١٫٩۴٧  ٧٢٫١  ٫٠۶٫۴  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  کل

  
به اين ترتيب ما در ھمه جا شاھد کنار زدن دھقانان تنگدست توسط دھقانان مرفه می باشيم.    

ھا ھم تعدادشان بيشتر است و ھم ليکن دھقانان مرفه ناحيۀ کامی شين نسبت به ساير ناحيه
زيع خانوارھا در پنج ناحيۀ فرمانداری مزبور (من جمله ناحيۀ ميزان ثروتشان. از اين رو تو

% فاقد ٢۵٫٣کامی شين) بر حسب تعداد حيوانات بارکش متعلق به آنان به شرح زير است: 
% دارای ١٠٫٨حيوان؛  ٢% دارای ٢٠حيوان؛  ١% دارای ٢۵٫۵ھر گونه حيوان بارکش؛ 

ھمانطور که  –ر ناحيۀ کامی شين حيوان و بيشتر، حال آنکه د ۴% دارای ١٨٫۴حيوان؛  ٣
گروه مرفه بزرگتر و گروه تنگدست تا حدی کوچکتر است. به عالوه اگر  –مالحظه کرديم 

 ٢به اين معنی که خانوارھای صاحب  –بياييم دھقانان ميانه حال و مرفه را در ھم ادغام کنيم 
ھای ھای مربوط به ناحيهحيوان بارکش و يا بيشتر را در نظر بگيريم، به ترتيب زير به داده

 مزبور خواھيم رسيد:
 
 
 
 



  
  حيوان بارکش و بيشتر ٢به ازای ھر خانوار دارنده 

  سردوبسک  باالشوف  کوزنتسک  وولسک  کامی شين
  ٢٫۶  ٣٫٩  ٢٫۶  ٢٫۶  ٣٫٨  حيوانات بارکش

  ۵٫١  ٧٫١  ۵٫٧  ۵٫٣  ٩٫۵  تعداد کل حيوانات بارکش
  ٨٫٠  ٩٫٠  ٨٫٠  ٧٫٩  ١٢٫۴  ای (د.)زمين حصه

  ۵٫٧  ٧٫٠  ۴٫٠  ۶٫۵  ٩٫۵  ای (د.)ين اجارهزم
  ١١٫٠  ١٣٫٠  ٩٫٠  ١١٫٧  ١٧  زمين زير کشت (د.)

  
اين جدول حاکی از آنست که دھقانان مرفه ناحيۀ کامی شين ثروتمندترند. اين ناحيه يکی از    

د. زمين  ٧٫١ھايی است که دارای بيشترين مقدار زمين [زراعتی] می باشد: آن ناحيه
د. برای تمام  ۵٫۴)، در مقابل رقم مشابه ۴٨ھر مرد ثبت نام شده ( ی به ازایا هحص

تنھا به معنی تعدد و ثروت بيشتر بورژوازی » دھقانی«فرمانداری. به اين ترتيب وفور زمين 
  دھقانی است.

ھای مربوط به فرمانداری ساراتوف، الزم می آيد به طبقه بندی در خاتمۀ بررسی اين داده   
ی بپردازيم. چنانچه خواننده توجه کرده باشد، ما ھر گونه طبقه بندی ای را خانوارھای دھقان

ای صورت گرفته باشد بی درنگ مردود می شماريم و منحصراً که بر حسب زمين حصه
مبادرت به استفاده از طبقه بندی ای می نماييم که بر حسب بنيۀ اقتصادی (حيوان بارکش، 

بته داليل اتخاذ چنين سيستمی بايستی اقامه گردد. زمين زير کشت) صورت گرفته باشد. ال
ای در آمار زمستوو ما به مراتب بيشتر متداول است. دو طبقه بندی بر حسب زمين حصه

دليل توجيه کنندۀ آن در نگاه اول بسيار متقاعد کننده بوده و نحوۀ استدالالت عموماً مترقی می 
طبقه بندی آنان بر حسب ان کشاورزی دھقاننخست می شنويم که برای مطالعۀ زندگی  *باشند.

زمين، طبيعی و ضروريست. اين استدالل يک خصوصيت اساسی زندگی روسی يعنی 
که به ضرب نيروی قانون، ظاھری مساوات طلبانه به  –ای ماھيت مقيد مالکيت زمين حصه

می  ای بينھايت دشوار است را ناديدهو اينکه خريد و فروش زمين حصه –خود می گيرد 
گيرد. سراسر پروسۀ تجزيۀ طبقاتی دھقانان کشاورزی حاکی از طفره رفتن زندگی واقعی از 

ای، دھقان تنگدستی که اين قيود قانونی است. با طبقه بندی دھقانان بر حسب زمين حصه
زمينش را اجاره می دھد با دھقان متمکنی که مبادرت به اجاره يا خريد زمين می کند در يک 

می گيرند؛ دھقان تنگدستی که زمين [خود] را رھا می کند با دھقان متمکنی که رديف قرار 
؛ دھقان تنگدستی که مزرعۀ نامرغوبش را با استفاده از کمترين »جمع آوری می کند«زمين 

تعداد حيوان اداره می کند با دھقان متمکنی که صاحب حيوانات متعدد بوده، به خاک خود 
يشرفته استفاده می کند و قس عليھذا. به عبارت ديگر، ما [با کود می دھد و از امکانات پ

اينکار] پرولتاريای روستايی را با اعضای بورژوازی روستايی در يک رديف قرار می 
می کنند  را مخدوش ]طبقاتی[تجزيۀ که به اين ترتيب به دست می آيند » ميانگينھايی«دھيم. 

                                                 
مجموعۀ گزارشات «، »مجموعۀ گزارشات آماری مربوط به فرمانداری ساراتوف«ر.ک. مثال به مقدمۀ  *

يۀ واقع در مربوط به چھار ناح» گزارشات آماری تخمينی«و » آماری مربوط به فرمانداری سامارا
  فرمانداری وورونژ و ساير نشريات آماری زمستوو.



که در  –جدولھای ترکيبی آمارگران ساراتوف  از روی *و به ھمين دليل ھم کامال واھی اند.
ای می توانيم به روشنی بی فايده بودن طبقه بندی بر حسب زمين حصه –باال شرح آن رفت 

ای ناحيۀ کامی شين را در نظر را توضيح بدھيم. به عنوان مثال بخش دھقانان غيرحصه
ت آماری مربوط به گزارشا«به بعد،  ۴۵٠، ص »گزارشات آماری ترکيبی«بگيريد (ر.ک. 
مزبور » گزارشات آماری ترکيبی«به بعد). گردآورندۀ  ١٧۴، ص ١١، ج »ناحيۀ کامی شين

» بسيار ناچيز«ای] می گويد که زمين زير کشت در توصيف اين بخش [از دھقانان غيرحصه
) يعنی ايشان اين بخش را به بخش تنگدست منتسب می کنند. اجازه ۴۵، ص »مقدمه(«است 

 مساحت زير کشت اين بخش برابر» ميانگين«دولھای مربوطه را از نظر بگذرانيم. بدھيد ج
چگونه به دست آمده است: از » ميانگين«د. به ازای ھر خانوار می باشد. توجه کنيد اين  ٢٫٩

د. زمين  ٠٫٢جمع کردن تعداد تنگدستان يعنی دھقانان بی اسبی که به ازای ھر خانوار دارای 
 ۵د. به ازاء ھر خانوار متعلق به گروه دارندۀ  ١٨د کشتکاران بزرگ (می باشند با تعدا

کل [تعداد خانوارھای] اين  ٨/١حيوان بارکش و بيشتر، خانوارھای داخل اين گروه حدود 
بخش را تشکيل می دھند، اما ھمين گروه صاحب حدود نيمی از زمين زير کشت اين بخش 

که مبادرت به استخدام کارگران کشاورزی می  می باشند)! خانوارھايی را در نظر بگيريم
و  –% ٢٫۵خانوار يا  ٧٧فقط  –نمايند. تعداد خيلی کمی از آنان در اين بخش قرار می گيرند 

خانوار جزو گروه فوقانی ای بودند که مساحت زير کشت  ۶٠خانوار ھم  ٧٧از ميان ھمين 
% جزو خانوارھايی ٢۴٫۵ه د. به ازای ھر خانوار بود و در ھمين گرو ١٨شان از قرار 

بودند که مبادرت به استخدام کارگران کشاورزی می نمودند. روشن است که ما [تصوير] 
تجزيۀ طبقاتی دھقانان را مخدوش کرده، [وضع] دھقانان فاقد زمين را خوش آب و رنگ تر 

رفتن ايم (از طريق قاطی کردن آنان با دھقانان ثروتمند و با گاز واقعيت آن ترسيم کرده
يم، ا هميانگين از آنھا، در عين حال بنيۀ دھقانان مرفه را ضعيف تر از آنچه ھست ترسيم کرد

ای بزرگ عالوه بر اکثريت مزبور، شامل دھقانان زيرا بخش دھقانان دارای زمينھای حصه
مرفه و تنگدست ھم می شود (اين حقيقت بر ھمه آشکار است که حتی جماعات دھی صاحب 
                                                 

ما اين فرصت نادر را غنيمت شمرده موافقت خود را با آقای و.و. که در مقاالت مندرج در مجالت سال  *
که  –، يعنی جدولھای ترکيبی ای را »نوع جديد نشريات آماری زمستوو«و سالھای متعاقب آن  ١٨٨۵

ای، بلکه بر حسب بنيۀ اقتصادی ربوط به خانوارھا را نه تنھا بر حسب زمين حصهھای مطبقه بندی داده
مورد استقبال قرار می دھند، اعالم می داريم. آقای و.و. در آن زمان چنين می  –در نظر می گيرد 

يک چنين معجونی از متنوع ترين گروھھای اقتصادی دھقانی در ھای آماری بجای انطباق با داده«نويسند:
نوع جديدی از نشريات آمار «و.و. »(منطبق گردد. خود گروھھا، می بايستی با الب ده يا جماعت دھیق

. نقل شده در ٣، ش ١٨٨۵، »سه ورنی وست نيک [پيک شمال]«مندرج در  ١٩٠و  ١٨٩، ص »محلی
). باعث تأسف بسيار ٣۶مربوط به فرمانداری ساراتوف، ص » گزارشات آماری ترکيبی«بر » مقدمه«
ھای مربوط به ست که آقای و.و. در ھيچ يک از کارھای بعدی خود نظری ھر چند ھم کوتاه به دادهما

گروھھای مختلف دھقانان نمی اندازند و چنانچه مالحظه گرديد ايشان حتی قسمت منطبق با واقعيت کتاب 
ور را بجای تنظيم ھای مزبکه احتماال نخستين کسی است که سعی می نمايد داده –آقای و. پوستنيکوف را 

ناديده  –بر حسب گروھھای مختلف دھقانان تنظيم کند » معجونی از متنوع ترين گروھھا«آنھا بر حسب 
  می گيرند. دليلشان چيست؟



ای بسيار ھمواره شامل دھقانان بی چيز ھم می گردد). اکنون نادرستی زمينھای حصه
ای آنان بر ما روشن گرديده استدالل دوم در دفاع از طبقه بندی دھقانان بر حسب زمين حصه

است. چنين استدالل می شود که شاخصھای بنيۀ اقتصادی (تعداد حيوانات، زمين زير کشت و 
ای، ھمواره افزايش ای ھمپای افزايش ميزان زمين حصه غيره) به جھت يک چنين طبقه بندی

ای يکی از معينی را نشان می دھد. در اين حقيقت شکی نمی توان داشت زيرا زمين حصه
عوامل عمدۀ رفاه [دھقانان] را تشکيل می دھد. در نتيجه ھر آينه دھقانان دارای زمينھای 

عضای بورژوازی دھقانی است و به ی بزرگی باشند، اين امر ھميشه دال بر کثرت اا هحص
ی بخش مزبور بزرگتر می شود. معھذا ا همربوط به زمينھای حص» ميانگين«دنبال آن ارقام 

اين نتايج به ھيچ وجه داللت بر آن نمی کند که روش ترکيب بورژوازی روستايی با 
  پرولتاريای روستايی روشی صحيح است.

خانوارھای دھقانی نبايستی خود را محدود به طبقه نتيجۀ بحث: در سيستماتيزه کردن آمار    
را  مقياس و نوع مزرعهی نمود. آمار اقتصادی بايستی ضرورتاً ا هبندی بر حسب زمين حص

بمثابۀ مبنای طبقه بندی اختيار نمايد. شاخصھای تشخيص اين انواع بايستی با شرايط و اشکال 
ايل مربوط به] زراعت وسيع کشاورزی محل سازگار باشد، معھذا در حل و فصل [مس

غالت، می توان خود را محدود به طبقه بندی بر حسب مساحت زير کشت (يا تعداد حيوانات 
بارکش) نمود؛ تحت شرايط متفاوت ديگر، بايستی مساحت زير کشت صنعتی، [مراحل] 

ی يا علوفه، دامپروری، ا هفرآوردن فنی محصوالت کشاورزی، کشت محصوالت ريشه غد
ری و غيره را در نظر داشت. در حاليکه دھقانان، مشاغل کشاورزی و صنعتی را صيفی کا

به مقياس وسيعی با يکديگر ترکيب می نمايند، ترکيبی از ھر دو سيستم طبقه بندی ضرورت 
پيدا می کند يعنی طبقه بندی بر حسب مقياس و نوع کشاورزی و طبقه بندی بر حسب مقياس 

ندی گزارشات آماری خانوارھای دھقانی آنچنان ھم که در روشھای جمع ب». صنايع«و نوع 
ای بسيار خاص و کم اھميت نيست بلکه برعکس، نگاه اول به نظر می رسد نه تنھا مسئله

بدون ھيچ اغراق مسئلۀ عمدۀ آمار زمستوو را در حال حاضر تشکيل می دھد. جامعيت 
اند، ليکن  درجۀ کمال رسيدهبه اعال *گزارشات آماری زمستوو و تکنيکھای جمع آوری آنھا

به سبب خالصه کردن ناھنجار آنھا، مقدار زيادی از باارزش ترين اطالعات به آسانی سر به 
ھای (مربوط به جماعات دھی، بخشھا، رده» ميانگين«نيست شده، از آن چيزی بجز ارقام 
نمی ماند. تازه ای و غيره) در دست بررسی کننده باقی [مختلف] دھقانان، اندازۀ زمين حصه

ھم ھمانطوری که قبال ديديم و بعدھا ھم ناظر خواھيم بود، اغلب مطلقاً » ھاميانگين«اين 
  واھی می باشند.

                                                 
برای کسب اطالع از تکنيکھای سرشماريھای زمستوو عالوه بر نشريات مذکور در باال، به مقالۀ آقای  *

ھای کارتھای ثبت نام مراجعه نماييد. نمونه» ای آماری زمستوونتايج بررسيھ« ١فورتوناتوف در جلد 
گزارشات «و بر » گزارشات آماری ترکيبی مربوط به فرمانداری سامارا«بر » مقدمه«خانوارھا در 

(ج » گزارشات آماری مربوط به فرمانداری اورل«، در »آماری ترکيبی مربوط به فرمانداری ساراتوف
، عينا چاپ شده ۴، ج »بررسی آماری فرمانداری پرم، ناحيۀ کراسنوفيمسکمطالب «، ناحيۀ يلتس) و ٢

  است. کارت ثبت نام پرم به ويژه بسيار جامع است.



 
  آمار زمستووی مربوط به فرمانداری پرم -۴
  

حال اجازه بدھيد در بررسی آمار زمستوو به سراغ فرمانداريی برويم که دارای شرايط    
يديم است، يعنی فرمانداری پرم. اجازه بدھيد من باب مثال ناحيۀ کامال متفاوت با آنچه د

در نظر  –که طبقه بندی آن بر حسب مقياس زراعتی در دست است  –کراسنوفيمسک را 
خانوار،  ٢٣۵٧۴ھای عمومی مربوط به بخش کشاورزی ناحيۀ مزبور (ذيال داده *بگيريم.

  سکنه) آورده می شود: ١٢٩۴٣٩
  

گروه 
  خانوارھا

 %
  نوارھاخا

% سکنۀ 
  زن و مرد

مساحت 
زيرکشت به 

ازای ھر 
  خانوار (د.)

% کل مساحت 
  زيرکشت

  تعداد حيوانات به ازای ھر خانوار

  بارکش

تعداد کل 
حيوانات 

برحسب رأس 
  حشم

  % کل حيوانات

  -  -  ۶٫۵  ١٠٫٢  غيرکشتکار .١

٨٫٩  

١٫٧  ٠٫٩  ٠٫٣  

. کشت کنندۀ ٢  ١۵٫۴
  د. ۵کمتر از 

٢  ٣٠٫٣۴١٣٫٧  ٢٫٣  ١٫٢  ٨٫٩  ١٫٧  ٫٨  

. کشت کنندۀ ٣
  د. ١٠تا  ۵

٢  ٢٧٫٠۶٫٧  ۴٢٢٫  ٫٧۴  ٢٫١  ۴٢  ٫٧۴٫۵  

. کشت کنندۀ ۴
  د. ٢٠تا  ١٠

٢٢٫۴  ٣  ٩٫٠  ٢٧٫٣۵٫١  

۶٨٫٧  

٣٫۵  ٣٣٫٨  ٧٫٨    

۶٠٫١  
. کشت کنندۀ ۵
  د. ۵٠تا  ٢٠

٩٫۴  ١٣٫۵  ٢٨٫٩  ١٧٫٨  

٣٣٫۶  

۶٢٣٫٢  ١٢٫٨  ٫١  

٢۶٫٣  
. کشت کنندۀ ۶

  ٣٫١  ٢٢٫۴  ١١٫٢    ۴٫٧  ٣٧٫٣  ١٫٢  ٠٫٧  د. ۵٠بيشتر از 

  ١٠٠  ۵٫٢  ٢٫۴  ١٠٠  ۵٫٨  ١٠٠  ١٠٠  کل

  
به اين ترتيب در اينجا ھم صرف نظر از اينکه زمين زير کشت به مراتب کمتر است،    

ھمان نسبتھای موجود بين گروھھا، ھمان تمرکز مساحات زير کشت و تعداد حيوانات در 
موجود بين زمين متصرفی و  دست گروه کوچک دھقانان مرفه به چشم می خورد. نسبت

زمين مورد استفادۀ اقتصادی واقعی به ھمان ميزانی است که ما در فرمانداريھای مورد 
  **ايم.بررسی خود قبال با آن آشنا شده

                                                 
. برای ١٨٩۴: جداول، غازان، ٣، ج »مطالب بررسی آماری ناحيۀ کراسنوفيمسک فرمانداری پرم« *

که دارای  –ناحيۀ اکاته رينبورگ را  ھای اصلی مربوط بهای صورت داد ما بعدا دادهآنکه بتوان مقايسه
گزارشات آماری مربوط به ناحيۀ اکاته رينبورگ «نقل خواھيم نمود.  –ھمان نوع طبقه بندی می باشد 

  .١٨٩١، از انتشارات زمستووی ناحيۀ اکاته رينبورگ، اکاته رينبورگ، »فرمانداری پرم
د. به  ١٧٫۵» متوسط«د. يعنی بطور  ۴١٠۴٢٨کل زمين متصرفی دھقانان (ھمۀ گروھھا) بالغ بر  **

د. زمين قابل کشت و  ۵٣٨٨٢ازای ھر خانوار می شود. بنابراين دھقانان مزبور مبادرت به اجارۀ 



  

  % از کل زمين  سکنه زن و مرد  خانوارھا  گروه خانوارھا
  مورد استفاده  اجاره رفته  اجاره شده  ایحصه

  ١٫۶  ٢١٫٠  ٠٫٧  ۵٫٧  ۶٫۵  ١٠٫٢  غيرکشتکار
کشت کننده کمتر 

  ١٠٫٧  ۴۶٫٠  ۶٫٣  ٢٢٫۶  ٢۴٫٨  ٣٠٫٣  د. ۵از 

تا  ۵کشت کننده 
  ١٩٫٨  ١٩٫۵  ١۵٫٩  ٢۶٫٠  ٢۶٫٧  ٢٧٫٠  د. ١٠

تا  ١٠کشت کننده 
  ٣٢٫٨  ١٠٫٣  ٣٣٫٧  ٢٨٫٣  ٢٧٫٣  ٢٢٫۴  د. ٢٠

تا  ٢٠کشت کننده 
  ٢٩٫٨  ٢٫٩  ٣۶٫۴  ١۵٫۵  ١٣٫۵  ٩٫۴  د. ۵٠

کشت کننده بيشتر 
  ۵٫٣  ٠٫٣  ٧٫٠  ١٫٩  ١٫٢  ٠٫٧  د. ۵٠از 

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  کل

  
کسانی که بيشترين مقدار زمين را  –در اينجا ھم باز ما شاھد دست گذاشتن دھقانان مرفه    

ای (از طريق ای، شاھد ھمان انتقال زمينھای حصهبر روی زمينھای اجاره –در اختيار دارند 
ای ن متمکن، شاھد ھمان تقليل نقش زمينھای حصهاجاره) از دست دھقانان تنگدست به دھقانا

که در دو سمت مختلف و در دو قطب [مخالف] روستا رد و بدل می شوند، می باشيم. برای 
ھای مربوط به ھای مزبور داشته باشد، دادهآنکه خواننده بتواند تصوير واقعی تری از پروسه

  اجارۀ زمين را می آوريم.
  

  گروه خانوارھا
  خانوار به ازای ھر

% خانوارھای 
اجاره کننده 
  زمين قابل کشت

زمين قابل کشت 
به ازای ھر 

خانوار اجاره 
  کننده (د.)

% خانوارھای 
اجاره کننده 
  زمين علفزار

زمين علفزار به 
ازای ھر خانوار 
  اجاره کننده (د.)

  زن و مرد
ای زمين حصه

  (د.)

  ٢٧٫٨  ٧٫٠  ٠٫٧  ٠٫٠  ٩٫٨  ٣٫۵١  غيرکشتکار
ه کمتر کشت کنند

  ٣١٫٢  ١٧٫٧  ١٫٠  ١٩٫٧  ١٢٫٩  ۴٫۴٩  د. ۵از 

تا  ۵کشت کننده 
  ٣٩٫٠  ۴٠٫٢  ١٫٨  ٣۴٫٢  ١٧٫۴  ۵٫۴۴  د. ١٠

تا  ١٠کشت کننده 
  ۶٣٫٠  ۶١٫۴  ۴٫۴  ۶١٫١  ٢١٫٨  ۶٫۶٧  د. ٢٠

تا  ٢٠کشت کننده 
  ١١٨٫٢  ٧٩٫٨  ١۴٫٢  ٨٧٫٣  ٢٨٫٨  ٧٫٨۶  د. ۵٠

کشت کننده بيشتر 
  ٢۶١٫٠  ٨۶٫۶  ۴٠٫٢  ٩٣٫٢  ۴۴٫۶  ٩٫٢۵  د. ۵٠از 

  ۶۵٫٠  ٣٨٫٩  ۶٫٠  ٣٧٫٧  ١٧٫۴  ۵٫۴٩  کل

  

                                                                                                                                                             
خانوار زمين قابل کشت و  ٨٩٠٣د. می شود ( ۶۵١٠۶٢د. علفزار می کنند که روی ھم بالغ بر  ۵٩۶١٨٠
ای قابل کشت د. زمين حصه ۵٠۵۴٨در عين حال  خانوار علفزار اجاره می کنند)، ھمين دھقانان ٩١۶٧

د. می شود  ۵٧٧٣۴ای خود را که جمعا بالغ بر دھقان) علفزار حصه ٢١٨٠د. ( ٧١٨۶دھقان) و  ٨۵۵٣(
  به اجاره می دھند.



ً در گروھھای فوقانی دھقانان (چنانکه می دانيم کسانی که اکثريت زمينھای اجاره    ای نتيجتا
اند) اجارۀ زمين، عليرغم نظر مخالف رايج در ميان را در دست خود متمرکز نموده

  شد.اقتصاددانان نارودنيک، دارای ماھيتی سوداگرانه و صنعتی می با
ھای مربوط به کار اجرتی که در رابطه با اين ناحيه حال اجازه بدھيد برويم به سراغ داده   

ھای مربوط به استخدام کارگران روزمزد ھم به سبب کامل بودن آن (علی الخصوص که داده
  به آن اضافه شده باشد) دارای ارزش خاصی است:

  

گروه 
  خانوارھا

تعداد مردان 
شاغل به 
ازای ھر 

  انوارخ

  % مزارع استخدام کننده کارگر  تعداد مزارع استخدام کننده کارگر

  فصلی
برای 

سرچين 
  کردن

  برای درو
برای خرمن 

  کوبی
  فصلی

برای 
سرچين 
  کردن

  برای درو
برای 

 خرمنکوبی

  -  -  ٠٫۶  ٠٫١۵  -  -  ١۶  ۴  ٠٫۶  غيرکشتکار
کشت کننده 

 ۵کمتر از 
  د.

١٫٠  ۵٣  ١۶۴  ٣۴٠  ۶۵۵  ٠٫٧  ۵٫١  ۴٩٫٢  ٫٧  

شت کننده ک
  ٢٢٫٣  ٢٠٫١  ١۴٫٣  ۴٫٢  ١۴١۴  ١٣٨۵  ٩١٠  ٢۶٨  ١٫٢  د. ١٠تا  ۵

کشت کننده 
 ٢٠تا  ١٠
  د.

١٫۵  ٩۴١  ٠۴۴٢٣٢  ٠۵  ٢٧٫٢  ١٧٫٧  ١٣٧١  ۴٢  ٣٫٩۵٫٩  

کشت کننده 
 ۵٠تا  ٢٠
  د.

١٠  ١١٠٧  ١٫٧۴١  ٣۵۴٧  ٢۴۶  ۵٠٫٠  ۴٧٫٩  ۶٩٫۶  ٣٣٫٧  

کشت کننده 
بيشتر از 

  د. ۵٠
١  ٢٫٠۴١  ١١١  ٣۵٨٣٫١  ٧٧  ٠  ۶۴٫۵  ٨٧٫٢  ۴۴٫٧  

  ١٨٫٨  ٢۴٫٣  ١۶٫۴  ١٠٫۶  ۴٢۶٣  ۵٧۴٢  ٣٨٨۴  ٢۵١٣  ١٫٢  کل

  
مشعر بر آنکه استخدام  –در اينجا ما شاھد مردود بودن آشکار نظر آمارگران ساراتوف    

می باشيم. برعکس،  –کارگران روزمزد شاخص ماھوی قدرت يا ضعف يک مزرعه نيست 
انی است. در نظر ما در کليۀ مبادرت به اين عمل شاخص فوق العاده ماھيت بورژوازی دھق

ھای خود بيشترين عليرغم اين حقيقت که متمکن ترين دھقانان در خانواده –اشکال استخدامی 
درصد دھقانانی که مبادرت به استخدام کارگر می نمايند با  –تعداد کارگر را در اختيار دارند 

خانوادگی مبنای ھمکاری  افزايش بنيۀ اقتصادی آنھا افزايش می يابد. در اينجا ھم ھمکاری
سرمايه داری قرار می گيرد. به عالوه، مالحظه می نماييد که تعداد مزارع استخدام کنندۀ 

(حد متوسط برای ناحيۀ مزبور) تعداد کارگران استخدام شدۀ  برابر ٢٫۵کارگران روزمزد 
يم؛ ما استخدام کارگران روزمزد را برای انجام امر درو در نظر می گير –فصلی است 

آمارگران با وجودی که به اطالعات مربوط به تعداد کل مزارعی که مبادرت به استخدام 
کارگران روزمزد می نمودند دسترسی داشتند ولی متأسفانه ذکری از آن به عمل نمی آورند. 

خانوار سه گروه فوقانی دھقانان مبادرت به استخدام کارگران کشاورزی  ٧۶٧٩تا از  ٢١٩٠
خانوار يعنی اکثريت دھقانان مرفه برای انجام امر درو دست به  ۴٠١٧اليکه می کنند، در ح



استخدام کارگران روزمزد می زنند. البته استخدام کارگران روزمزد به ھيچ وجه مختص 
و  ۶الی  ٢فرمانداری پرم نبوده و اگر در باال دقت کرده باشيد در گروھھای دھقانان مرفه 

بادرت به استخدام کارگران کشاورزی می نمايند. نتيجۀ دھم تعداد صاحبکاران م ٩حتی 
خانوارھای دھقانی مرفه به يکی از اشکال استخدام کار  اکثريتمستقيم به شرح زير است: 

تشکيل انبوھی از کارگران کشاورزی عادی و روزمزد شرط اجرتی مبادرت می ورزند. 
اين مطلب بسيار جالب است که . و باالخره با توجه به الزم وجود دھقانان مرفه می باشد

نسبت بين تعداد مزارع استخدام کنندۀ کارگران روزمزد به تعداد مزارع استخدام کنندۀ 
گروھھای تحتانی به سمت گروھھای فوقانی پيش ھر قدر از  –کارگران کشاورزی عادی 

وزمزد . در گروھھای تحتانی تعداد مزارع استخدام کنندۀ کارگران رتقليل می يابد – برويم
ھميشه چند برابر تعداد مزارعی است که مبادرت به استخدام کارگران کشاورزی عادی می 
نمايند. در گروھھای فوقانی برعکس اينست، بطوری که تعداد مزارع استخدام کنندۀ کارگران 
کشاورزی عادی گاھی حتی از تعداد مزارع استخدام کنندۀ کارگران روزمزد تجاوز می کند. 

به روشنی مبين تشکيل مزارع استخدام کنندۀ کارگر در گروھھای فوقانی دھقانان اين حقيقت 
می باشد، مزارعی که اموراتشان مبتنی بر استخدام عادی کار اجرتی می گردد؛ کار اجرتی 
توزيع يکنواخت تری در فصول مختلف سال پيدا می کند، و شرايط خالصی از دست استخدام 

رگران روزمزد را ممکن می سازد. در ضمن اجازه بدھيد به پرھزينه تر و پر دردسرتر کا
نقل گزارشات مربوط به کار اجرتی در ناحيۀ االبوگای فرمانداری وياتکا (در اينجا دھقانان 

  اند) بپردازيم.مرفه با دھقانان ميانه حال ادغام شده
  

%   خانوارھا  
افراد 
زن و 
  مرد

  کارگران اجرتی

% کل 
  حيوانات

 %
حصه 
زير 
  کشت

  % خانوارھا
  روزمزد  فصلی

گروه 
 خانوارھا

  %  تعداد  %  تعداد  %  تعداد
اجاره 
کننده 
  زمين

اجاره 
دھنده 
  زمين

  ۴٢٫٣  ٧٫٩  ۵٫۵  ١٫۴  ١٠٫۶  ١۶٠٣١  ٣٫٢  ۵۶  ٨٫٣  ١٢٫٧  ۴٢۵٨ فاقد اسب

 ١دارای 
  اسب

١٢٨۵١٢٫  ٢١٨  ٣٣٫٣  ٣٨٫٢  ١۴  ٢٨٠١۵  ١٨٫۶  ٢۴٫۵  ٢٧٫۶  ٢١٫٨  ٢٨٫٧  

دارای 
 چند اسب

١۶۴٨۴  ۴٩٫١  ۵٨٫۴  ١۴٨  ٨١۴٫۴  ١٠۶٧  ٧٠٫٨ ٣١٨۴٫١  ۶۶٣  ٫٩۵٩٫١  ٫٣  

  ١٨٫١  ٢٧٫۴  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ ١۵٠٣۶۴  ١٠٠  ١٧۵۵  ١٠٠  ١٠٠  ٣٣۵٩٣  کل

  
کار کنند، تعداد کارگران  )روز ٢٨به فرض آنکه کليۀ کارگران روزمزد، يک ماه (   

ه در روزمزد بالغ بر سه برابر تعداد کارگران فصلی خواھد بود. مالحظه می نماييد ک
در  –ايم فرمانداری وياتکا ھم ما با ھمان نسبتھای موجود بين گروھھا که قبال با آنھا آشنا شده

  روبرو می باشيم. –رابطه با استخدام کارگران و اجاره کردن و اجاره دادن زمين 
ھا توسط ھای خانواری مربوط به استفاده از کود بسيار جالب توجه می باشد. اين دادهداده   
  ھا را می آوريم:مارگران پرم نقل شده است. ذيال نتيجۀ تجزيه و تحليل اين دادهآ



  

  % مزارع بکار برنده کود  گروه خانوارھا
 گاری کود مورد استفاده به ازای

  ھر (خانوار استفاده کننده آن)
  ٨٠  ٣٣٫٩  د. ۵کشت کننده کمتر از 

  ١١۶ ۶۶٫٢  د. ١٠تا  ۵کشت کننده 
  ١٩٧  ٧٠٫٣  .د ٢٠تا  ١٠کشت کننده 
  ٣۵٨ ٧۶٫٩ د. ۵٠تا  ٢٠کشت کننده 

  ٧٣٢  ٨۴٫٣  د. ۵٠کشت کننده بيشتر از 
  ١٧۶  ۵١٫٧  کل

  
به اين ترتيب در اينجا ھم ما شاھد تفاوت عميق بين سيستمھا و روشھای زراعی مورد    

استفاده دھقانان تنگدست و متمکن می باشيم. اين تفاوت ھمه جا بايستی وجود داشته باشد، 
را دھقانان مرفه در ھمه جا بخش عمدۀ حيوانات متعلق به دھقانان را در دست خود زي

متمرکز می نمايند و امکانات بيشتری را در گسترش نيروی کار خود در امور مربوط به 
[دوران] بعد از » دھقانان«پيشرفت مزرعه دارا می باشند. بنابراين وقتی می شنويم که مثال 

اند و با کود دادن وھی از خانوارھای بدون اسب و بدون حشم شدهرفورم، موجب پيدايش گر
، ص »مسيرھای مترقی در زراعت دھقانی«به خاک (مفصال توسط آقای و.و. در کتاب 

، »اندکارآيی کشاورزی را باال برده«و صفحات بعد توصيف گرديده است)  ١٢٣- ١۶٠
روستايی است. اين را حتی بدون شک ھمان ترقی بورژوازی » مسيرھای مترقی«منظور از 

ھای مربوط به داده –به طرز بارزتری می توان در نحوۀ توزيع ابزار کشاورزی پيشرفته ديد 
ھا نه برای ھمۀ بخشھای کشاورزی آن ھم در آمارھای پرم آورده شده است. معھذا اين داده

خانوار  ٢٣۵٧۴از  ١۵٠٧۶ناحيۀ مزبور، بلکه فقط برای بخشھای سوم، چھارم و پنجم که 
 ١٠۴٩را دربر می گيرد، گردآوری شده است. ابزار پيشرفتۀ زير به ثبت رسيده است: 

. نحوۀ توزيع اين ابزار در ميان ١۶٢٨خرمنکوب، جمعاً  ٣۵۴بذر پاک کن،  ٢٢۵غربالگر، 
 گروھھا به قرار زير است:

  

تعداد ابزار پيشرفته به   گروه خانوارھا
  مزرعه ١٠٠ازای ھر 

  % کل ابزار پيشرفته  فتهکل ابزار پيشر

  ٠٫١  ٢  ٠٫١  غير کشتکار
  ٠٫۶  ١٠ ٠٫٢ د. ۵کشت کننده کمتر از 

  ٣٫٧  ۶٠  ١٫٨  د. ١٠تا  ۵کشت کننده 
  ١٨٫۴  ٢٩٩  ٩٫٢  د. ٢٠تا  ١٠کشت کننده 
  ۵٨٫٣  ٩۴٨ ۵٠٫۴ د. ۵٠تا  ٢٠کشت کننده 

٧٧٫٢  
  ١٨٫٩  ٣٠٩  ١٨٠٫٢  د. ۵٠کشت کننده بيشتر از 

  ١٠٠  ١۶٢٨ ١٠٫٨  کل
  



دھقانان از ابزار پيشرفته » ھمۀ«آقای و.و. داير به اينکه » نارودنيکی«يش ديگری از تز نما
  استفاده می کنند!

اين بار می توانيم موفق به تشخيص دو نوع اصلی » صنايع«ھای مربوط به از روی داده   
) تبديل شدن دھقانان به بورژوازی روستايی (مالکيت ١بشويم، داير بر » صنايع«از 
) تبديل شدن دھقانان به پرولتاريای روستايی (فروش نيروی ٢سيسات تجاری و صنعتی) و تأ

  »).صنايع کشاورزی«کار، به اصطالح 
ی را که در دو نقطۀ کامال مخالف »صنعتکاران«جدول زير نحوۀ توزيع گروھھای اين گونه 

  *ھم قرار دارند نشان می دھد.
  

  گروه خانوارھا
تأسيسات تجاری و 

ه ازای ھر صنعتی ب
  دھقان ١٠٠

نحوه توزيع گروه تأسيسات 
تجاری و صنعتی به عنوان 

  درصدی از کل

% مزارع مشتغل 
به صنايع 
  کشاورزی

  ۵٢٫٣  ١٫٧  ٠٫۵  غير کشتکار
  ٢۶٫۴  ١۴٫٣  ١٫۴  د. ۵کشت کننده کمتر از 

  ۵٫٠  ٢٢٫١  ٢٫۴  د. ١٠تا  ۵کشت کننده 
  ٣۴٫٣  ۴٫۵  د. ٢٠تا  ١٠کشت کننده 

۶١٫٩ 
١٫۴  

  ٠٫٣  ٢٣٫١  ٧٫٢  د. ۵٠تا  ٢٠نده کشت کن
  -  ۴٫۵ ١٨٫٠ د.۵٠کشت کننده بيشتر از 

  ١۶٫٢  ١٠٠  ٢٫٩  کل
  

ھای مربوط به توزيع مساحت زير کشت و استخدام کارگران يک ھا با دادهمقايسۀ اين داده   
بار ديگر نشان می دھد که تجزيۀ طبقاتی دھقانان برای سرمايه داری ايجاد بازار داخلی می 

  ايد.نم
يا » صنايع«اين را ھم مشاھده می کنيم که وقتی انواع و اقسام مشاغل مختلف را تحت عنوان 

(مثال آنطوری که » ترکيب کشاورزی با صنايع«روی ھم می ريزيم، وقتی » اشتغاالت«
تصور می کنند) را به عنوان چيزی متحدالشکل، طبيعتاً يکسان و سد  .ونا –آقايان و.و. و ن. 

  ايم.ه داری جلوه می دھيم، تا چه حد حقايق را تحريف کردهراه سرماي
ھای مربوط به ناحيۀ اکاته رينبورگ را خاطرنشان اجازه بدھيد در خاتمه مشابھت داده   

 ١۴۶٠١خانوار ساکن ناحيۀ مزبور، خانوارھای فاقد زمين ( ۵٩٧٠٩نماييم. چنانچه از 
خانوار) و آن کسانی  ١۵۶٧٩می باشند ( خانوار)، خانوارھايی که فقط دارای زمين علفزار

خانوار) را کسر کنيم،  ١۶١٢ای خود نمی زنند (که اصال دست به ترکيب زمين حصه
خانوار که اصال مبادرت به کشت زمين  ٢٠٠٠٠خانوار به قرار زير باقی می ماند:  ٢٧٨١٧

                                                 
تجاری و  تأسيساتنيز تنھا در مورد سه بخش آخر مشخص گرديده است. جمع کل » صنايع کشاورزی« *

کارگاه صنعتی   ٩٧کارخانه روغن کشی،  ١۶آسيای آبی،  ١٣٢شود، يعنی: می  ۶٩٢صنعتی بالغ بر 
  ».دکان، مشروب فروشی و غيره« ١۶۴و » کارگاه فلزکاری و غيره« ٢٨٣قيرگونی ، 



کل مساحت زير  د. از مجموع ۴١٠٠٠د.) از آن را می کارند،  ۵نمی کنند يا مقدار کمی (تا 
خانوار مرفه (با  ٢٨۵٩آنرا. از طرف ديگر،  ٣/١کشت را در اختيار دارند، يعنی کمتر از 

د. از کل  ۵٣٠٠٠د. زمين زير کشت بوده و  ۴٩٧۵١د. زمين زير کشت) دارای  ١٠بيش از 
ای را در د. زمين دھقانی اجاره رفته) زمين اجاره ۵۵٠٠٠د. از  ۴٧٠٠٠د. (شامل  ۶٧٠٠٠

و » صنايع«ار دارند. می توان به رأی العين مشاھده نمود که نحوۀ توزيع دو نوع مخالف اختي
ھمچنين خانوارھای استخدام کنندۀ کارگران کشاورزی در ناحيۀ اکاته رينبورگ کامال مشابه 

  نحوۀ توزيع اين شاخصھای تجزيۀ طبقاتی مربوط به ناحيۀ کراسنوفيمسک است.
  
  فرمانداری اورلآمار زمستووی مربوط به  -۵
  

که  –اين فرمانداری را  ھای يلتس و تروب چفسک واقع درناحيهما دو جلد آمار مربوط به    
 –خانوارھای دھقانی را بر حسب تعداد اسبھای بارکش متعلق به آنان طبقه بندی نموده است 

  *در اختيار داريم.
  ر زير است:ھای ترکيبی گروھھا به قرابا ترکيب ھر دو ناحيه با ھم داده

  

  گروه خانوارھا
 %
  ھاخانواده

 %
سکنه 
زن و 
  مرد

زمين 
ای حصه

به ازای 
ھر 

خانوار 
  (د.)

%   % زمين
خانوارھای 
اجاره کننده 

  زمين

  % زمين
کل زمين مورد 

  استفاده
حيوانات 

(بر حسب 
حشم) به 
ازای ھر 
  خانوار

% کل 
  حيوانات

  ایحصه
خريداری 

  شده
اجاره 
  شده

اجاره 
  رفته

به 
  رصدد

به ازای 
ھر 
  خانوار

  ٣٫٨  ٠٫۵  ١٫٧  ۴  ٨۵٫٨  ١٫۵  ١١٫٢  ٣٫١  ١۴٫۵  ۵٫۵  ١۵٫۶  ٢٢٫٩  فاقد اسب
  ٢٣٫٧  ٢٫٣  ٧٫۵  ٢۵٫٨  ١٠٫٠  ١۴٫١  ۴۶٫٩  ٧٫٢  ٢٨٫١  ۶٫٧  ٢٩٫۴  ٣٣٫۵  اسب ١دارای 
 ٣يا  ٢دارای 

  اسب
۴۶٫۴  ۴٢٫۶  ٩٫۶  ۴٣٫٨  ۴٠٫۵  ٧٧٫۴  ۵٠٫۴  ٣٫٠  ۴١٣٫٣  ٩٫٣  ۴٫۶  ۵١٫٧  

اسب  ۴دارای 
  و بيشتر

١٢٫  ٧٫٢۴  ١۵١٣٫  ٫٢۶  ۴٣  ٩٠٫٢  ٩٫٢۴٢٨٫  ٢٠٫٩  ١٫٢  ٫٠۴  ٢٠٫٨  ٩٫٣  

  ١٠٠  ٣٫٢  ٩٫٨  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ۵٢٫٨  ١٠٠  ١٠٠  ٨٫۶  ١٠٠  ١٠٠  کل

  
با توجه به اين جدول می بينيم که روابط کلی موجود بين گروھھا ھمانھايی است که قبال     

انان مرفه، انتقال ايم (تمرکز زمينھای خريداری شده و اجاره شده در دست دھقشاھد آن بوده
زمين از دھقانان تنگدست به دھقانان مرفه و غيره). روابط موجود بين گروھھا ھم تا آنجا که 

                                                 
، اورل، ٣، ناحيۀ يلتس و ج ١٨٨٧، مسکو، ٢، ج »گزارشات آماری مربوط به فرمانداری اورل« *

ھای ای نمی شود. ما دادهمربوط به جماعات دھی حومهھای ، ناحيۀ تروپ چفسک شامل داده١٨٨٧
ای را در ھم ادغام ای و غيرحصهمشترک مربوط به اجارۀ زمين را در نظر گرفته، زمين اجاره شدۀ حصه

می نماييم. ما مقدار زمين اجاره رفته را بطور تقريبی از روی تعداد خانوارھای اجاره دھندۀ تمام زمينھای 
ايم. ارقام به دست آمده مبنای تعيين مقدار زمين مورد استفادۀ ھر گروه را تشکيل نمودهايشان تعيين حصه

  زمين اجاره رفته). –ی + زمين اجاره شده ا همی دھد (زمين حص



در زراعت مربوط می شود [به آنچه قبال » ترندھای مترقی«و » صنايع«به کار اجرتی، 
  ديديم] شباھت تام دارد.

  

  گروه خانوارھا
% مزارع دارای 
  کارگران اجرتی

 % خانوارھای
  مشتغل به صنايع

مؤسسات تجاری و 
صنعتی به ازای 

  مزرعه ١٠٠ھر 

 ابزار پيشرفته (ناحيه يلتس)

ابزار به ازای 
 ١٠٠ھر 

  مزرعه
  % کل ابزار

  ٠٫١  ٠٫٠١  ٠٫٧  ۵٩٫۶  ٠٫٢  فاقد اسب
  ٣٫٨  ٠٫٢  ١٫١  ٣٧٫۴  ٠٫٨  اسب ١دارای 
  ۴٢٫٧  ٣٫۵  ٢٫۶  ٣٢٫٢  ۴٫٩  اسب ٣يا  ٢دارای 
  ۵٣٫۴  ٣۶٫٠  ١١٫٢  ٣٠٫۴  ١٩٫۴  اسب و بيشتر ۴دارای 

  ١٠٠  ٢٫٢  ٢٫٣  ٣٩٫٩  ٣٫۵  کل

  
و بنابراين در فرمانداری اورل ھم ما شاھد تجزيۀ طبقاتی دھقانان به دو نوع مستقيماً متضاد   

می باشيم: از يک طرف به پرولتاريای روستايی (رھا کردن زمين و فروش نيروی کار) و 
ن، اجاره کردن به مقياس وسيع به ويژه از طرف ديگر به بورژوازی دھقانی (خريد زمي

ای، روشھای پيشرفتۀ زراعتی، استخدام کارگر کشاورزی عادی و کارگر زمين حصه
روزمزد که در اينجا ذکری از آن نرفته است و ترکيب کردن بنگاھھای تجاری و صنعتی با 

ر از موارد کشاورزی). به ھر حال مقياس زراعت دھقانان در اينجا عموماً به مراتب کوچکت
فوق الذکر می باشد؛ در اينجا تعداد به مراتب معدودتری کشتکار بزرگ به چشم می خورد و 
در نتيجه با تکيه بر روی اين دو ناحيه، تجزيۀ طبقاتی دھقانان ضعيف تر به نظر می رسد. 

ل اينست: اوال درست است که ما در اينجا شاھد تبدي» به نظر می رسد«داليل اينکه می گوييم 
به پرولتاريای روستايی بوده، به ندرت شاھد ظھور گروھھای قابل » دھقانان«سريع تر 

می باشيم، با اين حال از طرف ديگر، » دھقانان«توجھی از بورژوازی روستايی از ميان اين 
ايم که اين قطب دوم روستا [يعنی بورژوازی روستايی] تعداد قابل ھای عکس آنرا ديدهنمونه

(ما در اين فصل بحث خود  کشاورزیيدا می کند. دوماً تجزيۀ طبقاتی دھقانان توجه خاصی پ
که دارای رشد وسيع  –» صنايع«را محدود به دھقانان کشاورزی می کنيم) در اينجا به وسيلۀ 

عالوه بر » صنعتکاران«مغشوش می شود. در اينجا  –ھا) % خانواده۴٠خاصی است (
تی از تجار، خريداران، سوداگران، صاحبکاران و غيره اکثريت کارگران اجرتی، شامل اقلي

ھای مربوط به آن وجوھی از کشاورزی نيز می شود. سوماً در اينجا نيز به علت نبودن داده
تجزيۀ طبقاتی دھقانان مغشوش می  –که بيشترين ارتباط را با بازار پيدا می کند  –محلی 

سترش مساحات زير کشت غله برای شود. در اينجا کشت تجاری و بازاری نه به قصد گ
فروش، بلکه برای توليد کنف توسعه يافته است. بيشترين عمليات تجاری به اين محصول 

 اينای به ھای جدولھای تھيه شده بر حسب حجم، اشارهاختصاص داده شده است، ليکن داده
مد کشت کنف منبع اصلی درآ«کشاورزی در ميان گروھھای مختلف نمی کند.  خاصجنبۀ 

، »گزارشات مربوط به ناحيۀ تروب چفسک«(يعنی درآمد پولی. » دھقانان را تشکيل می دھد



عمده توجه دھقانان معطوف به کشت کنف «در توصيف دھات و بسياری ديگر)،  – ۵ص 
)، ھمه کس با ٨٧ھمانجا، ص »(است ... تمام کود ... به مصرف مزرعۀ کنف می رسد.

می کند، بدھی ھا با تسليم کنف پرداخت می شود (ھمانجا،  وام دريافت» وثيقه گذاشتن کنف«
بطور پراکنده). دھقانان مرفه برای کود دادن مزارع کنف خود از دھقانان تنگدست کود 

-١٠۵، ص ١٨٩۵، اورل، ٨، ج »گزارشات مربوط به ناحيۀ اورل(«خريداری می کنند 
ج از جماعتھای دھی به اجاره )، [چه بسيار] مزارع کنفی وجود دارد که در داخل يا خار٩١

 تأسيسات «فرآوردن کنف را بعضاً  –)، ٢۶٠می رود يا اجاره می شود (ھمانجا، ص 
به عھده دارند. واضح است که  –ايم که از تمرکز آنھا قبال صحبت کرده –ای »صنعتی

تصوير تجزيۀ طبقاتی ای که ھيچ گونه اطالعی از اين محصول تجاری عمدۀ کشاورزی 
  *دست نمی دھد، تا چه اندازه می تواند ناقص باشد. محلی به

  
  آمار زمستووی مربوط به فرمانداری وورونژ -۶
  

گزارشات مربوط به فرمانداری وورونژ بخاطر اطالعات کامال استثنائی و تعدد طبقه    
ای، طبقه بنديھای آن متمايز می گردد و عالوه بر طبقه بندی متداول بر حسب زمين حصه

ديگری برای چند ناحيه به دست می دھد که بر حسب [تعداد] حيوانات بارکش، افراد  بنديھای
شاغل (قدرت کار خانواده)، صنايع (اشتغال به غيرصنايع؛ اشتغال به صنايع: الف) 
کشاورزی، ب) مخلوط و ج) تجاری و صنعتی)، تعداد کارگران کشاورزی (مزارع دارای 

بدون کارگران کشاورزی و بدون اعضای  - زی؛ اعضای شاغل به عنوان کارگران کشاور
خانوارھای استخدام کنندۀ کارگران کشاورزی) صورت  -استخدام شده به اين عنوان، 

ھا صورت گرفته و در ند. آخرين طبقه بندی، طبقه بندی ايست که در مورد اکثر ناحيها هگرفت
قانان مناسب ترين طبقه نگاه اول چنين به نظر می رسد که برای مطالعۀ تجزيۀ طبقاتی دھ

بندی می باشد. معھذا در عمل، حقيقت چيز ديگری را نشان می دھد: گروه مزارعی که 
کارگر کشاورزی عرضه می دارد به ھيچ وجه ھمۀ پرولتاريای روستايی را دربر نمی گيرد، 
زيرا اين گروه مزارع شامل مزارعی نمی گردد که کارگران روزمزد، کارگران غيرماھر، 

گران کارخانه، کارگران ساختمانی، مقنی ھا، خدمتکاران خانگی و غيره را عرضه می کار

                                                 
نزديک به دو ) که دھقانان مرفه ۵٧گردآورندۀ گزارشات مربوط به ناحيۀ اورل می گويد (جدول ش  *

پود به ازای ھر رأس، در  ٣٩١قانان تنگدست کود به دست می آورند (دھ –به ازاء ھر رأس حشم  برابر
پود به ازای ھر رأس، در مواردی  ٢٠٨حيوان به ازای ھر خانوار وجود دارد، در مقابل  ٧٫۴مواردی که 

ای می ای به نتيجهحيوان به ازای ھر خانوار موجود است. و با طبقه بندی بر حسب زمين حصه ٢٫٨که 
اقعی تجزيۀ طبقاتی را مخدوش می نمايد). اين امر به سبب وجود اين حقيقت است که رسد که عمق و

تنگدستان مجبور می شوند از کاه و فضوالت به عنوان مواد سوختی استفاده کنند يا آنھا را بفروشند و قس 
ھر رأس پود) به ازای  ۴٠٠کود (» متعارفی«عليھذا. در نتيجه تنھا بورژوازی دھقانی قادر است مقدار 

» برقراری نسبت متعارف«حشم برای خود نگاه دارد. آقای و.و. در اين رابطه ھم ممکن است دربارۀ 
  مابين تعداد حيوانات و مقدار کود اعتراض داشته باشند (چنانچه به کاھش مالکيت اسب اعتراض دارند).



دارد. کارگران کشاورزی تنھا بخشی از کارگران اجرتی را تشکيل می دھند که از ميان 
برمی خيزند. گروه مزارعی که کارگر کشاورزی استخدام می کنند نيز [برای » دھقانان«

شامل مزارع استخدام کنندۀ کارگر روزمزد نمی باشد. گروه  مطالعۀ ما] ناکامل است. زيرا
ميانی (که نه کارگر کشاورزی از آن برمی خيزد و نه مبادرت به استخدام کارگر کشاورزی 

دربست دربر گرفته، ھزاران دھقان فاقد اسب  –می کند) در ھر ناحيۀ دھھا ھزار خانواده را 
نی که مبادرت به اجاره کردن زمين می نمايند، را با ھزاران دھقان صاحب چند اسب، دھقانا

دھقانانی که زمين به اجاره می دھند، کشتکاران و غير کشتکاران، ھزاران کارگر اجرتی و 
عام تمامی » ھایميانگين«عدۀ قليلی از استخدام کنندگان و غيره را با ھم مخلوط می کند. 

د. زمين  ۴الی  ٣ی زمين يا صاحب گروه ميانی، به عنوان مثال با جمع کردن خانوارھای ب
ای و خريداری شده به روی ھم) با خانوارھای به ازای ھر خانوار (تمام زمينھای حصه

ای که عالوه بر آنچه دارند مبادرت به خريد د. زمين حصه ۵٠و بيشتر از  ۵٠، ٢۵دارای 
، ٣٣۶ص  ،»گزارشات مربوط به ناحيۀ بابروف(«دھھا و صدھا دسياتين زمين می نمايند 

) با جمع کردن خانوارھای دارای ٢٢٢، مربوط به ناحيۀ نووخويرسک، ص ١۴٨ستون ش 
حيوان (ھمانجا)  ٢١الی  ١٢حيوان به ازای ھر خانواده، با خانوارھای دارای  ٢٫٧الی  ٠٫٨

تجزيۀ طبقاتی دھقانان » ھاميانگين«اند. طبيعی است که نمی توان بر اساس اين به دست آمده
داد، لذا بايد طبقه بندی بر حسب [تعداد] حيوانات بارکش را به عنوان نزديک ترين را نشان 

تقريب به طبقه بندی بر حسب ميزان زراعت اتخاذ نماييم. ما چھار جلد گزارشات (مربوط به 
ھای زمليانسک، زادونسک، نيژنه دويتسک و کوروتوياک) را که بر اساس اين طبقه ناحيه

، در اختيار داريم و از ميان اينھا بايستی ناحيۀ زادونسک را برگزينيم، اندبندی تھيه گرديده
ای در زمينۀ خريد و اجارۀ زمين ھای ديگر گزارشات جداگانهزيرا برای ھيچ يک از ناحيه

ھای ترکيبی مربوط به ھمۀ بر حسب گروھھا[ی مختلف] به دست داده نشده است. ذيال داده
خواننده مشاھده خواھد نمود که نتايج حاصل از ھمۀ آنھا  اين چھار ناحيه را می آوريم و

ھای عام مربوط به گروھھای [ساکن] در ناحيۀ زادونسک بدين قرار است يکسان است. داده
د. زمين  ٢٨٨٢ای، د. زمين حصه ١٣۵۶۵۶زن و مرد،  ۶٢٨٨10خانوار،  ١۵٧٠۴(

  ه رفته).د. زمين اجار ۶۴٨٢د. زمين اجاره شده و  ٢۴٠۴۶خريداری شده، 
  
  
  
  
  
  
  
  



  گروه خانوارھا
 %

  خانوارھا

به ازای 
ھر 

خانوار، 
زن و 
  مرد

 %
سکنه 
زن و 
  مرد

زمين 
ای حصه

به ازای 
ھر خانوار 

  (د.)

  % زمين
کل زمين مورد 

  استفاده
کل زمين 
کل   کشتکاری شده

حيوانات 
به ازای 

ھر 
  ایحصه  خانوار

خريداری 
  شده

اجاره 
  شده

اجاره 
  رفته

به ازای 
ھر 

انوار خ
  (د.)

%  

د. به 
ازای 
ھر 
  خانوار

%  

  ٠٫۶  ٨٫٩  ١٫۴  ١١٫٢  ۴٫٧  ٣۶٫٩  ١٫۵  ٢٫٠  ١۴٫٧  ۵٫٢  ١۶٫٣  ۴٫۵  ٢۴٫۵  فاقد اسب

  ٢٫۵  ٣۵٫١  ٣٫۴  ٣٢٫٨  ٨٫٢  ۴١٫٩  ١٩٫۵  ١۴٫٣  ٣۶٫١  ٧٫٧  ٣۶٫٣  ۶٫١  ۴٠٫۵  اسب ١دارای 

 ٣يا  ٢دارای 
  اسب

٨٫٧  ٣١٫٨  ۴١١٫  ٠٫٩۶  ۴٢٫۶  ٣۵٫٩  ۵۴١  ١٩٫٨  ٫٠۴٫۴  ۴۵٫۴  ۵٫٨  ۴٧٫٠  ۵٫٢  

اسب  ۴دارای 
  و بيشتر

١٣٫  ٣٫٢۶  ۶٫۵  ١٧٫١  ۶٫۶  ۴٢  ٧٫٨۵١٫  ٫٠۴  ١٠٫  ٣٣٫٢۶  ١١٫٣  ٩٫٠  ١١٫١  

  ٣٫٢  ١٠٠  ۴٫٠  ١٠٠  ١٠٫١  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٫۶  ١٠٠  ۶٫٨  ١٠٠  کل

  
ھايی که قبال ذکر گرديد روابط مابين گروھھا در اينجا با آنچه که در فرمانداريھا و ناحيه   

ای از دست دھقانان تنگدست اجاره شده، انتقال زمين حصه (تمرکز زمين خريداری و اجاره
دھندۀ زمين به دھقانان متمکن اجاره کننده و غيره) مشابه می باشند، ليکن در اينجا دھقانان 
متمکن از درجۀ اھميت کمتری برخوردارند. ناچيز بودن مقدار زراعت دھقانی طبيعتاً اين 

» صنعتکاران«بيشتر از آنکه متعلق به [گروه] مسئله را مطرح می کند که دھقانان محلی 
می » صنايع«ھای مربوط به باشند، در رديف شخم زنان قرار دارند. اکنون به ذکر داده

 پردازيم. نخست نحوۀ توزيع آنھا بر حسب گروھھا آورده می شود.
 

گروه 
  خانوارھا

تأسيسات   % مزارع  ابزار پيشرفته
تجاری و 
صنعتی به 
ازای ھر 

  همزرع ١٠٠

مشتغل به 
  »صنايع«

  % درآمد پولی از  % مزارع

به ازای ھر 
١٠٠ 
  مزرعه

  % کل

استخدام 
کننده 

کارگر 
  کشاورزی

عرضه 
کننده 

کارگر 
  کشاورزی

فروشنده 
  غله

خريدار 
  غله

  »صنايع«
فروش 

محصوالت 
  کشاورزی

  ١٠٫۵  ٨٧٫١  ٧٠٫۵  ٧٫٣  ٩۴٫۴  ١٫٧  ٢٩٫٩  ٠٫٢  -   -   فاقد اسب
 ١دارای 

  اسب
٠٫٠۶  ١  ١٫١  ٢٫١۵٢٫  ٫٨۵  ٨٩٫۶  ٣١٫٢  ۵۵٢٣٫  ٧٠٫٢  ٫١۵  

 ٢دارای 
  اسب ٣يا 

١٫۶  ۴١١٫٠  ٧٫٧  ٣٫٧  ۶٫۴  ٨۶٫٧  ۵٢٫۵  ٢٨٫٧  ۶٣  ٠٫٠۵٫٢  

 ۴دارای 
اسب و 

  بيشتر
٢٣٫٠  ۵۴٢٨٫١  ٫٢  ۵٧١٫  ٣٠٫٠  ٫٣۴  ۶٨٫١  ٠٫٠  ۴۶٫١  ۵١٫۵  

  ٢٩٫٠  ۶۶٫٠  ۴٨٫٩  ٣٣٫٢  ٩٠٫۵  ۴٫۵  ١٧٫۴  ٣٫٨  ١٠٠  ١٫٢  کل

  
(فروش نيروی کار و بنگاه داری تجاری » صنايع« توزيع ابزار پيشرفته و دو نوع متضاد   

[يعنی] درصد  .ھای فوق مورد بررسی قرار گرفتو صنعتی) نظير ھمان است که در داده
، تفوق عددی مزارع خريدار غله بر مزارع »صنايع«بسيار بزرگ خانوارھای مشتغل به 



 – *اصل از کشاورزیبر درآمد ح» صنايع«فروشندۀ غله، تفوق مقدار درآمد پولی حاصل از 
ای ای به دست ما می دھند که ما به استناد آن اين ناحيه را به عنوان ناحيهاينھا ھمه زمينه

به حساب بياوريم تا کشاورزی، اجازه بدھيد به بررسی چگونگی اين صنايع » صنعتی«
ھای زمليانسک، زادونسک، گزارشات ارزيابی مالکيت دھقانی در ناحيه«بپردازيم. 

) حاوی صورتی از تمام اصناف (کال ١٨٨٩(وورونژ، » توياک، و نيژنه دويتسککورو
شاغل به کارھای محلی و غيرمحلی می باشد که بر حسب زمين » صنعتکاران«صنف)  ٢٢٢
اند. اين صورت حاکی از ای و ذکر ميزان عايدی اکتسابی ھر صنف گروھبندی شدهحصه

. از ميان قانی را کار اجرتی تشکيل می دھددھ» صنايع«اکثريت قريب به اتفاق آنست که 
نفر را کارگران کشاورزی، گاريچی ھا،  ١۴١٣۵ناحيۀ زادونسک، » صنعتکار« ٢۴١٣۴

نفر را کارگران  ٢٩٨نفر را کارگران ساختمانی،  ١٨١٣گله بانان و کارگران غيرماھر، 
را  ٣٠١نفر را افراد مشتغل به خدمات خصوصی،  ۴۴۶شھری، کارخانه و ساير جاھا، 

عضو » صنعتکاران«گدايان و غيره تشکيل می دھند. به عبارت ديگر اکثريت قريب به اتفاق 
که نيروی کار خود را به  ایکارگران اجرتی صاحب زمين حصهپرولتاريای روستايی از 

به اين ترتيب اگر نسبت  **صاحبکاران روستايی و صنعتی می فروشند، تشکيل می يابد.
مختلف دھقانان را در يک فرمانداری يا يک ناحيۀ معين در نظر  موجود بين گروھھای

                                                 
غله بر خريد آن، دريافت در گروه کوچک فوقانی دھقانان شاھد عکس اين قضيه می باشيم: تفوق فروش  *

عمدتا حاصل از زمين، درصد بزرگی از دھقانان استخدام کنندۀ کارگران کشاورزی که دارای  درآمد پولی
ابزار پيشرفته و مؤسسات تجاری و صنعتی می باشند. در اينجا ھم تمام خصوصيات بارز بورژوازی 

ت بارز، در قالب رشد کشاورزی دھقانی به خوبی ھويداست (عليرغم قلت عددی آن)؛ اين خصوصيا
  تجاری و سرمايه داری نمايان می گردند.

به صورتی که در آمار زمستوو بکار گرفته شده » صنايع«برای تکميل آنچه  در باال دربارۀ اصطالح  **
ھای مفصل تری دربارۀ صنايع دھقانی در اين ناحيه بپردازيم. است، گفته شد، اجازه بدھيد به ذکر داده

نفر از کل  ۵٩٢٧٧) صنايع کشاورزی (١اند: ران زمستوو صنايع را به شش مقوله تقسيم کردهآمارگ
ناحيۀ مزبور). اکثريت قريب به اتفاق آنان را کارگران اجرتی تشکيل  ۴ساکن در » صنعتکار« ٩٢٨٨٩

ران و می دھند، ولی در ميانشان صاحبکار ھم پيدا می شود (جاليزبانان خربزه، صيفی کاران، زنبوردا
نفر). افزارمندان واقعی (=  ٢٠٧٨۴افزارمندان و پيشه وران ( - ٢احتماال تعدادی درشکه چی و غيره). 

کار می کنند)، شامل عدۀ بسيار زيادی کارگر اجرتی، به ويژه  مشتريانکسانی که مطابق سفارش 
رد (اين رغم ھم درمی گذ ٨٠٠٠کارگران ساختمانی و غيره می گردند. شمارش اين آخرين گروه از 

نفر.  ١٧٣٧بالغ بر  –خدمتکاران  -٣ای صاحبکار، نظير نانوايان و غيره نيز می شود). احتماال شامل عده
نفر. ھمچنان که قبال گفتيم اين مقوله را بايستی از جمع  ٧١٠۴تجار و استادکاران صنعتی بالغ بر  - ۴
نفر گدا، عالوه بر اينھا عده  ١٠٩٠شامل  نفر، ٢٨٨١مشاغل آزاد بالغ بر  -۵تفکيک کنيم. » صنعتکاران«

نفر  ٧١١١٢نفر کارگر شھری، کارخانه و غيره،  ١١٠۶ -۶ای ولگرد، ژاندارم، روسپی، پاسبان و غيره. 
نفر زن. درآمد اينھا بی  ٧۶٣۴نفر مرد،  ٨۵٢۵۵نفر صنعتکار مھاجر؛  ٢١٧٧٧صنعتکار ساکن محل، 

نفر کارگر غيرماھر مجموعا  ٨۵٨٠ۀ زادونسک تعداد نھايت با يکديگر تفاوت دارد: مثال در ناحي
روبل است. می توان  ٧١٧٩٩نفر تاجر و استادکار  ۶۴٧روبل درمی آورند، در حاليکه درآمد  ٢٣۴۶٧٧

و اين  –نامتشابه چه اغتشاشی به وجود خواھد آمد » صنايع«تصور نمود که با روی ھم ريختن اين ھمه 
  گران زمستوو و نارودنيکھای ما می کنند.درست ھمان کاريست که معموال آمار



با مشخصات خاص تجزيۀ طبقاتی، ھم در فرمانداريھای جلگه ای دارای  ھمه جابگيريم 
ً وسيع و ھم در فقيرترين زمينھای نقاطی  زمينھای بسيار با مساحات زير کشت دھقانی نسبتا

، روبرو می باشيم؛ عليرغم تفاوت عميق بين دھقانی مينياتوری ھستند» مزارع«که در آنھا 
شرايط ارضی و کشاورزی، نسبت بين گروه فوقانی دھقانان به گروه تحتانی يکسان باقی می 
ماند. به ھر صورت اگر ما نقاط مختلف را با يکديگر مقايسه نماييم، علناً شاھد پيدايش 

يای روستايی در نقاط ديگر سوداگران روستايی از ميان دھقانان در بعضی نقاط و پرولتار
وجه  –نظير ھر کشور سرمايه داری ديگر  –می باشيم. الزم به تذکر نيست که در روسيه 

دوم [يعنی پيدايش پرولتاريای روستايی] پروسۀ تجزيۀ طبقاتی دھقانان، عدۀ فوق العاده 
روی  زيادتری از کشتکاران کوچک را دربر می گيرد (و به احتمال زياد در نقاط بيشتری

 تايی].اول [يعنی پيدايش سوداگران روس می دھد) تا وجه
 
  نووگورود –آمار زمستووی مربوط به فرمانداری نيژنی  -٧
  

گزارشات سرشماری خانه به خانۀ زمستووی مربوط به سه ناحيۀ کنياگينين، ماکاريف و    
زمينھای نووگورود محدود به جدولی شده است که  –واسيل واقع در فرمانداری نيژنی 

ھای خود سکونت دارند) ای و زمينھای آن دھقانانی که در دھکدهدھقانی (فقط زمينھای حصه
ھای ارزيابی زمينه(«را بر حسب حيوانات بارکش متصرفی به پنج گروه تقسيم می کند 

 –، نيژنی ١٢و  ٩، ۶ج ». نووگورود. بخش اقتصادی –زمينھای فرمانداری نيژنی 
  ).١٨٩٠، ١٨٨٩، ١٨٨٨نووگورود، 

ھای زير به دست ھای مربوط به گروه خانوارھای اين سه ناحيه، دادهبا ترکيب نمودن داده   
زن و مرد،  ٢٩۴٧٩٨خانوار و  ۵٢٢۶٠ھای مزبور می آيد (در سه ناحيۀ مذکور داده

د. زمين اجاره شده  ٨۶٠٠٧د. زمين خريداری شده،  ۵١٩۶٠ای، د. زمين حصه ۴٣٣۵٩٣
ای، قابل کشت و چمنزار با ای و غيرحصهای، حصهانواع زمين اجاره با احتساب کليۀ

  د. زمين اجاره رفته را دربر می گيرد): ١٩٢٧۴
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  ٧٫٢  ٠٫۶  ١٣٫١  ۴٫۴  ٨١٫٧  ٣٫٣  ۵٫٧  ١٨٫۶  ۵٫١  ٢٢٫٢  ۴٫١  ٣٠٫۴  فاقد اسب

  ٣٣٫٧  ٢٫۴  ٣۴٫١  ٩٫۴  ١٢٫۴  ٢۵٫١  ١٨٫٨  ٣۶٫۶  ٨٫١  ٣۵٫٢  ۵٫٣  ٣٧٫۵  اسب ١دارای 
  ٣۴٫٩  ۴٫٣  ٣٠٫٢  ١٣٫٨  ٣٫٨  ٣٨٫۵  ٢٩٫٣  ٢٨٫۵  ١٠٫۵  ٢٧٫۴  ۶٫٩  ٢٢٫۵  اسب ٢دارای 
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اسب  ۴دارای 
  و بيشتر

١٠٫٢  ٢٫٣  ۴١  ٫٣۶٫۴  ۴٢٣٫  ٫٧۵  ٣  ٠٫٩  ١١٫٩۴٫۶  ٧٫٧  ٩٫٠  ٧٫٨  

  ١٠٠  ٢٫٧  ١٠٠  ١٠٫٣  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٫٣  ١٠٠  ۵٫۶  ١٠٠  کل

  



در نتيجه در اينجا ھم می بينيم که دھقانان مرفه عليرغم در اختيار داشتن مقدار زمين    
ای گروھھای فوقانی بزرگتر از درصد آنان از ای بيشتر از ديگران (درصد زمين حصهحصه

% ۴۶٫٢يعنی  –% کل ٩٫۶ –جمعيت است) زمينھای خريداری شده (خانوارھای مرفه 
 –خانوارھا  ٣/٢ –را در اختيار دارند، در حاليکه دھقانان تنگدست زمينھای خريداری شده 

آنھا را در تصرف دارند) و ھمچنين زمينھای اجاره شده را در نزد خود  ۴/١کمتر از 
ای اجاره رفته دھقانان تنگدست می زمينھای حصه» جمع آوری«متمرکز نموده، مبادرت به 

کوچکترين شباھتی با نحوۀ » دھقانان«استفادۀ زمين مورد  واقعینمايند. در نتيجه توزيع 
ای ندارد. دھقانان فاقد اسب عمال کمتر از آنچه قانون برايشان مقرر کرده توزيع زمين حصه
ای در اختيار دارند. افزايش زمينھای متصرفی دھقانان صاحب يک و دو است زمين حصه

د.)، حال  ١٣٫٨د. تا  ١٠٫۵از د. و  ٩٫۴د. تا  ٨٫١% تجاوز نمی کند (از ٣٠تا  ١٠اسب از 
افزايش می دھند. با  يک و نيم تا دو برابرآنکه دھقانان مرفه مساحت متصرفی خود را به 

ای گروھھای مزبور بسيار ناچيز است، ليکن تفاوت وجود آنکه تفاوت [مقدار] زمين حصه
ور در فوق و ھای مربوط به [تعداد] حيوانات مذکھمانطور که از داده – ميزان واقعی کشت

  بسيار فاحش است: –ھای ذيل مربوط به زمين زير کشت برمی آيد داده
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١۶٫۶  ١٧٫  ٧٫٧۶  ٢۵٢٣٫٠  ٫١  

  ٣١٫۶  ۵٫۶  ٢٫۶  ١٠٠  ۵٫٠  کل

  
ای، تفاوتھای بين گروھھا وقتی صرف نظر از تفاوتھای موجود از لحاظ اندازۀ زمين حصه   

بر مبنای مساحت زير کشت ارزيابی گردد حتی بسيار بزرگتر از وقتی است که بر مبنای 
اين [جدول] بی فايده بودن  **مقدار زمين متصرفی و مورد استفادۀ حقيقی ارزيابی می گردد.

به وھمی قانونی اکنون تبديل  » مساواتش«که  –ای را مطلق طبقه بندی بر مبنای زمين حصه
ترکيب «مکرراً آشکار می سازد. ساير ستونھای جدول مزبور چگونگی روال  –شده است 

در ميان دھقانان نشان می دھند: دھقانان مرفه، کشاورزی تجاری و » کشاورزی را با صنعت
                                                 

  تنھا مربوط به ناحيۀ کنياگينين. *
بگيريم، مقياس زمينھای  ١٠٠ای دھقانان فاقد اسب را (به ازای ھر خانوار) اگر مقياس زمين حصه **

. ارقام مشابه مربوط به زمينھايی که واقعا در ٣٢١و  ٢۵٩، ٢٠۶، ١۵٩گروھھای باالتر بدين قرار است: 
؛ و ارقام مربوط به ٧٨۶و  ۴٧٧، ٣١۴، ٢١۴، ١٠٠صرف ھر گروه می باشد بدين قرار خواھد بود: ت

  .٨٧٣و  ۵۶٨، ٣٧٨، ٢٣١، ١٠٠گروھھا در رابطه با مساحت زير کشت عبارت خواھد بود از: 



سرمايه داری (درصد بزرگی از خانوارھای استخدام کنندۀ کارگر کشاورزی) را با بنگاھھای 
و صنعتی ترکيب می کنند، حال آنکه دھقانان تنگدست فروش نيروی کار خود را  تجاری

با کشت بسيار ناچيز ترکيب می نمايند، يعنی تبديل به کارگران ») اشتغاالت غيرمحلی(«
ای و کارگران روزمزد می شوند. توجه کنيد که عدم وجود کشاورزی صاحب زمين حصه

رای مشاغل غيرمحلی را می توان با تنوع بی اندازۀ تقليلی متناسب در درصد خانوارھای دا
نووگورود توضيح داد: در اينجا  –دھقانان نيژنی » صنايع«و » اشتغاالت«اين گونه 

صنعتکاران عالوه بر کارگران کشاورزی، کارگران غيرماھر، کارگران ساختمانی و کشتی 
ً بزرگی از  اھھای صنعتی، تجار، ، صاحبان کارگ»پيشه وران«سازی و غيره، عدۀ نسبتا

خريداران و غيره را نيز شامل می شود. بديھيست که در يک رديف قرار دادن اينگونه 
خانوارھای دارای عوايد [حاصل از «ھای مربوط به ناھمگون، اعتبار داده» صنعتکاران«

  *را خدشه دار می کند.» اشتغاالت] غيرمحلی
ت گروھھای مختلف دھقانان، اجازه بدھيد دربارۀ مسئلۀ تفاوتھای موجود در [نحوۀ] کش   

کود دادن زمين ... يکی «نوگورود را در نظر بگيريم. در اين فرمانداری  –فرمانداری نيژنی 
زمينھای خيش خورده را تشکيل می دھد (ص » از عمده ترين شرايط تعيين درجۀ بارآوری

متناسب با ازدياد مقدار  گزارشات مربوط به ناحيۀ کنياگينين). حد متوسط بازده چاودار ٧٩
د.  ١٠٠بارگاری کود به ازای ھر  ۵٠٠الی  ٣٠٠کود مصرف شده افزايش می يابد: با دادن 

می شود؛ با  **مرا ۴٧٫١ای، محصول چاودار به ازای ھر دسياتين بالغ بر زمين حصه
). بنابراين واضح است که تفاوت ٨۴مرا (ھمانجا، ص  ۶٢٫٧بارگاری و بيشتر  ١۵٠٠
توليد کشاورزی بين گروھھا بايستی از تفاوت مساحت زير کشت آنھا بيشتر باشد و  مقياس

نووگورود مرتکب خطايی فاحش می شوند که محصول مزارع دھقانی را  –آمارگران نيژنی 
بجای آنکه برای دھقانان تنگدست و مرفه بطور جداگانه حساب کنند ھر دو آنھا را يکجا 

  مورد مطالعه قرار می دھند.
  
  بررسی آمار زمستووی مربوط به ساير فرمانداريھا -٨
  

اگر خواننده توجه کرده باشد، ما در مطالعۀ پروسۀ تجزيۀ دھقانان، منحصراً آمار    
ايم، آنھم در صورتيکه: اين آمار سرشماری خانه به خانۀ زمستوو را مورد استفاده قرار داده

دقيق کافی دربارۀ مھم ترين شاخصھای مناطق کم و بيش وسيعی را دربر بگيرد، اطالعات 
تجزيۀ طبقاتی به دست بدھد و به نحوی تنظيم شده باشد که تفکيک گروھھای مختلف دھقانان 
را بر حسب بنيۀ اقتصادی آنان ميسر گرداند (اين شرط اھميت خاصی دارد). ھمۀ مطالب 

                                                 
 –صنايع دستی فرمانداری نيژنی «نووگورود به جداول آخر کتاب  –دھقانان نيژنی » صنايع«دربارۀ  *

) نوشتۀ آقای پلوت نيکوف؛ و گزارشات آماری زمستوو، به ١٨٩۴نووگورود،  –(نيژنی » گورودنوو
  ھای گورباتوف و سه ميونوف می شود، مراجعه نماييد.ويژه آنچه که مربوط به ناحيه

  کيلوگرم ٩٢٫٣ =پوند  ٢٠۴يک مرا =  **



و لذا ما می  آماری زمستووی مربوط به ھفت فرمانداری مزبور که حائز شرايط فوق بود
توانستيم آنرا مورد استفاده قرار دھيم از نظر خواننده گذشت. اکنون بخاطر تکميل کار اجازه 
بدھيد به باقيماندۀ اين آمار که از نوع مشابه (يعنی مبتنی بر سرشماريھای خانه به خانه) بوده 

  ولی ناکامل است، اشارۀ مختصری بنماييم.
فرمانداری نووگورود جدولی در دست است که مزارع برای ناحيۀ دميانسک واقع در    

مطالب مربوط به ارزيابی زمينھای («دھقانی را بر حسب تعداد اسب گروھبندی نموده است 
). در اينجا ھيچگونه ١٨٨٨، نووگورود، »زراعی فرمانداری نووگورود، ناحيۀ دميانسک

اتين) به چشم نمی خورد، اطالعاتی دربارۀ اجاره کردن و اجاره دادن زمين (بر حسب دسي
ھای عرضه شده در مقايسه با فرمانداريھای ديگر، شباھت تامی با روابط [موجود] ليکن داده

بين دھقانان مرفه و دھقانان تھيدست ساکن اين فرمانداری دارد. در اينجا ھم به عنوان مثال، 
ز خانوارھای فاقد ھمچنان که ما از گروه تحتانی به سمت گروه فوقانی به پيش می رويم (ا

عليرغم وجود اين حقيقت که  –رأس اسب و بيشتر)  ٣اسب به سمت خانوارھای دارای 
درصد  –ای بيشتر از حد متوسط می باشند صاحبان اسبھای زياد دارای مقدار زمين حصه

رأس اسب و  ٣زمين مزارع خريداری و اجاره شده افزايش می يابد. خانوارھای دارای 
ای، % تمام زمينھای حصه١٨٫٣ –% سکنه ١۶٫١کل تعداد خانوارھا و % ١٠٫٧ –بيشتر 
% زمينھای اجاره شده (با قضاوت از روی مساحت ٢۶٫٢% زمينھای خريداری شده، ۴٣٫۴

را در » بناھای صنعتی«% کل ٢٩٫۴زير کشت چاودار و جو در زمينھای اجاره شده) و 
رھا را خانوارھای فاقد اسب و % کل تعداد خانوا۵١٫٣تصرف خود دارند. از طرف ديگر 

% ٣٣٫٢% سکنه را تشکيل داده، تنھا ۴٠٫١دارای يک اسب تشکيل می دھند. اين خانوارھا 
% زمينھای اجاره شده (به مفھوم ٢٠٫٨% زمينھای خريداری شده، ١٣٫٨ای، زمينھای حصه

ھم را در تصرف خود دارند. به عبارت ديگر در اينجا » بناھای صنعتی% «٢٨٫٨فوق) و 
تجاری و صنعتی را با » صنف ھای«می کنند و » جمع آوری«دھقانان مرفه زمين 

کشاورزی ترکيب می نمايند، در حاليکه دھقانان تنگدست زمين خود را رھا کرده تبديل به 
کارگران اجرتی می شوند (ھر قدر ما از گروه تحتانی به سمت گروه فوقانی بيشتر به جلو 

% در بين دھقانان ٢۶٫۶از  –تقليل پيدا می کند » به صنايع افراد شاغل«می رويم درصد 
ھا ما را مجبور رأس و بيشتر)، ناکامل بودن اين داده ٣% در بين صاحبان ٧٫٨فاقد اسب به 

می کند که آنھا را در جمع بندی زير از مطالب مربوط به تجزيۀ طبقاتی دھقانان حذف 
  بنماييم.

از ناحيۀ کوزه لتز واقع در  بخشیھای مربوط به درست به ھمين دليل ھم ما داده   
ی زراعتی، مطالب مربوط به ارزيابی زمينھا(«فرمانداری چرنيگوف را از قلم می اندازيم 

، ۵، ج »گوف در ھيئت زمستووی فرمانداریآمار چرني گردآوری شده توسط بخش
نوار ساکن در خا ٨٧١٧ھای مربوط به تعداد حيوانات بارکش برای داده ؛١٨٨٢چرنيگوف، 

بخش سياه خاک ناحيۀ مزبور طبقه بندی گرديده است). در اينجا ھم روابط بين گروھھا از 
% سکنه، ٢٨٫٨% خانوارھا، فاقد حيوان بارکش و تشکيل دھندۀ ٣۶٫٨ھمان قرار است: 

% ۶٣ای بوده و ليکن % زمين اجاره٧ای و % زمين متعلق به خود و زمين حصه٢١دارای 



خانوار به اجاره می دھند. متأسفانه ساير خانوارھا(ی  ٨٧١٧ه رفته را ھمين کل زمين اجار
  اند.حيوان بارکش) به گروھھای کوچکتر تقسيم نشده ٣الی  ١صاحب 

مطالب مربوط به بررسی استفاده از زمين و زندگی داخلی سکنۀ روستايی «در    
بندی بر حسب تعداد اسبھای جدول بسيار جالبی (طبقه » فرمانداريھای ايرکوتسک و ينی سی

بارکش) از مزارع دھقانی و مھاجرين تازه وارد در چھار ناحيۀ فرمانداری ينی سی به چشم 
به بعد). مشاھدۀ اين مطلب جالب است که  ٧٣٠، ص ١٨٩٣، ايرکوتسک، ٣می خورد (ج 

ھم در يھای مرفه و اين مھاجرين تازه وارد (حتی جسورترين نارودنيکھا ا هرابطۀ بين سيبري
ً ھمان  اين رابطه جرأت نمی کند صحبت از اصل معروف جماعت به ميان آورند!) اساسا

فاقد اسب و دارای يک اسب » برادران«يست که بين اعضاء جماعت دھی مرفه ما و ا هرابط
آنھا برقرار است. از ترکيب مھاجرين تازه وارد و دھقانان قديمی (چنين ترکيبی به علت 

کار دومی را تشکيل می دھد ضروريست) ما به ھمان چھرۀ آشنای اينکه اولی نيروی 
گروھھای فوقانی و تحتانی می رسيم. گروھھای تحتانی (خانوارھای فاقد اسب و دارای يک 

% کل ۶٫٢% سکنه را تشکيل داده و تنھا ٢۴ –% کل خانوارھا ٣٩٫۴ –يا دو رأس اسب) 
 –% خانوارھا ٣۶٫۴ارند، حال آنکه % حيوانات را در اختيار د٧٫١زمينھای قابل کشت و 

% زمين قابل ٧٣% سکنه را تشکيل داده ۵١٫٢ –اسب و بيشتر می باشند  ۵کسانی که دارای 
و  ٩الی  ۵% کل احشام را در تصرف خود دارند. گروھھای دومی (دارای ٧۴٫۵کشت و 

منحصراً د. زمين کشت می کنند،  ٣۶الی  ١۵اسب و بيشتر) که به ازای ھر خانوار  ١٠حتی 
% مزارع مبادرت به استخدام کارگران اجرتی ٧٠الی  ٣٠از کار اجرتی استفاده می کنند (

د. زمين کشت  ۵و  ٣، ٢می نمايند)، در حاليکه سه گروه تحتانی به ازای ھر خانوار صفر، 
% مزارع). تنھا استثنائی که ما ۵٩و  ٣۵، ٢٠( بيرون می دھندکرده، از ميان خود کارگر 

ھای مربوط به اجاره دادن و اجاره کردن زمين می باشد. نکته در ايم دادهاعده يافتهبر اين ق
ی گرديد در سيبريه وجود ا هاينجاست که ھيچ يک از شرايطی که منتھی به وضع چنين قاعد

زمين خبری نيست و از مالکيت » مساوات جويانه«خارجی ندارد، از حصه بندی اجباری و 
اثری به چشم نمی خورد. دھقان مرفه نه زمين می خرد و نه خصوصی تثبيت شدۀ زمين 

اجاره می کند، بلکه آنرا تصاحب ميکند (حداقل تا امروز چنين بوده است)؛ اجاره دادن و 
اجاره کردن زمين بيشتر دارای خصلت مبادلۀ ھمسايه وار را دارد و به اين دليل است که 

  *تی را نشان نمی دھد.ھای مربوط به اجارۀ زمين روال ثابگروه داده

                                                 
درد ھيچ گونه تجزيه و  تی بهمطالب جمع آوری شدۀ محلی حاوی حقايق مربوط به اجارۀ زمين زراع« *

تحليل مشخصی نمی خورد، زيرا پديدۀ مزبور ھنوز در مرحلۀ تکوين است؛ موارد تک و توکی از اجارۀ 
زمين اينجا و آنجا پيدا می شود، ليکن جنبۀ کامال اتفاقی داشته به ھيچ وجه قادر به تأثيرگذاری بر حيات 

د. زمين  ۴٢۴۶١۴مقدمه). از  ۵، ص ١، ب ۴، ج »بمطال» («اقتصادی فرمانداری ينی سی نمی باشند
اختصاصی «د. از جمله زمينھای  ۴١٧٠٨۶نرم قابل کشت متعلق به دھقانان قديمی فرمانداری ينی سی، 

د.)  ٢۶٣٩د.) تقريبا معادل زمين اجاره رفته ( ٢۶٨۶) می باشد. زمين اجاره داده شده (۴٩»(خانوادگی
  ز کل زمين اختصاصی نمی باشد.می باشد و معرف حتی يک درصد ھم ا



نحوۀ توزيع مساحت زير کشت را برای سه ناحيۀ فرمانداری پولتاوا می توانيم بطور    
که در  –ھای مختلف تقريبی تعيين نماييم (با علم به تعداد مزارع زير کشت در اندازه

و ضرب  –فالن قدر دسياتين نشان داده می شوند » تا –از «گزارشات آماری به صورت 
ھای ن تعداد خانوارھای ھر جزء تقسيم شده در مساحت متوسط زيرکشت محدود به اندازهکرد

خانوار (ده نشينان، به استثنای غيردھقانان)  ٧۶٠٣٢ھای زير را در مورد مذکور). داده
%)ی که يا ۴٠٫٨خانوار( ٣١٠٠١د. زمين زير کشت، به دست می آوريم:  ٣۶٢٢٩٨دارای 

د. به ازای ھر خانوار مبادرت می  ٣يا به کشت کمتر از دست به کشت زمين نمی زنند 
 ١٩٠١٧%)؛ ٩٫٩د. می شود ( ٣۶٠۴٠ورزند، مجموع اين زمينھای زير کشت بالغ بر 

د.  ٢٠٩١٩۵د. کشت می کنند، با جمع کل  ۶%) به ازای ھر خانوار بيشتر از ٢۵خانوار (
نداری پولتاوا، %) (ر.ک. گزارشات آمار اقتصادی مربوط به فرما۵٧٫٨زير کشت (

مساحت زير کشت،  توزيع). نحوۀ ۵٠ھای خورول و پيرياتين)(کنستانتينوگراد، ناحيه«
زير کشت کوچکتر می باشند، بسيار شبيه نحوۀ توزيعی است  مساحاتعليرغم اينکه اصوال 

ايم. طبيعی است که يک چنين توزيع ناھمگونی تنھا که ما در فرمانداری توريدا مشاھده نموده
جايی ميسر است که زمينھای خريداری و اجاره شده در دست اقليتی [کوچک] متمرکز  در

شده باشد. از آنجايی که آمار مزبور، خانوارھا را بر حسب بنيۀ اقتصادی طبقه بندی نمی کند 
ھای زيرين مربوط به ناحيۀ  ھای کامل محروم می مانيم و لذا بايستی به دادهما از وجود داده

راد قناعت نماييم. در فصل مربوط به زراعت امالک اجتماعی روستايی، کنستانتينوگ
بطور کلی اگر قطعات اجاره شده را به «گردآورندۀ تلخيصات مربوطه چنين اظھار می دارد:

د. و  ٣٠تا  ١٠) از ٢د.،  ١٠) تا ١سه دسته تقسيم کنيم: مساحت به ازای ھر فرد اجاره دھندۀ 
  *مربوط به ھر يک دسته به قرار زير خواھد بود: ھاید.، داده ٣٠) بيشتر از ٣
  

  قطعات اجاره شده
زمين اجاره شده به   نسبت

ازای ھر فرد اجاره 
  دھنده (د.)

ای % زمين اجاره
  % زمين اجاره شده  % اجاره دھندگان  اجاره داده شده به غير

  ۶٫۶  ٣٫٧  ٣۵٫۵  ٨۶  د.) ١٠کوچک (تا 
  ٣٫٩  ١٧٫۵  ١۶٫۶  ٨٫٣  د.) ٣٠تا  ١٠متوسط (

  ١٢٫٩  ٧۴٫٨  ۴٧٫٩  ۵٫٧ د.) ٣٠بزرگ (بيشتر از 
  ٩٫٣  ٨٫۶  ١٠٠  ١٠٠  کل

  
ھای بسيار پراکنده و ناکامل زير را دربارۀ کشت غله  در مورد فرمانداری کالوگا تنھا داده

) در **کل تعداد خانوارھای دھقانی ساکن در اين فرمانداری ٢٠/١خانوار (حدود  ٨۶٢۶
  اختيار داريم.

  
  

                                                 
  .١۴٢تلخيصات، ص  *

  ضمايم. ١١٣، ٨٣به بعد،  ۴٣، ص ١٨٩٧، کالوگا، »١٨٩۶بررسی آماری فرمانداری کالوگا در « **



  

  ارھا بر حسب مساحت زير کشتگروه خانو

  کشت محصوالت شتوی (مرا)  
  کل  ۶٠بيشتر از   ۶٠تا  ۴۵  ۴۵تا  ٣٠  ٣٠تا  ١۵  ١۵کمتر از   غيرکشتکار

  ١٠٠  ٣٫٠  ۵٫٣  ١٣٫٣  ۴٠٫٢  ٣٠٫٨  ٧٫۴  % خانوارھا
  ١٠٠  ۵٫٣  ٨٫١  ١٧٫٢  ۴٠٫٧  ٢۵٫۴  ٣٫٣  % افراد زن و مرد
  ١٠٠  ١٠٫۶  ١٢٫٣  ٢٢٫٢  ٣٩٫٩  ١۵٫٠  -   % مساحت زير کشت
  ١٠٠  ٧٫٢  ٩٫۶  ١٩٫٨  ۴١٫٧  ٢١٫۶  ٠٫١  % کل اسبھای بارکش

% درآمد ناخالص 
  ناشی از محصول

 -  ١۶٫٧  ۴١٠٠  ٢١  ٢٢٫١  ٠٫٢  

مساحت (د.) زير کشت 
  به ازای ھر خانوار

 -  ٢٫٠  ۴١  ٩٫٧  ٧٫٢  ٫٢۴٫١   -  

  
% ۴۵٫١% اسبھای بارکش، ٣۶٫۶دارای  –% سکنه ٣٠٫۶يعنی  –% خانوارھا ٢١٫۶

حاصله از محصول می باشند. اين ارقام  درآمد ناخالص% ۴٣٫١مساحت زير کشت و 
  آشکارا حاکی از تمرکز زمينھای خريداری و اجاره شده در دست دھقانان مرفه می باشد.

ای از اطالعات در گزارشات آماری، آمار در مورد فرمانداری تِور، عليرغم وجود گنجينه   
اقصی تنظيم شده است، در اينجا از طبقه سرشماريھای خانه به خانه مزبور به طرز بسيار ن

گزارشات آماری مربوط به «بندی بر حسب بنيۀ اقتصادی خبری نيست. آقای ويخ ليايف در 
) از اين نقص برای انکار ١٨٩٧، تِور ، »زراعت دھقانی«، ٢، ب ١٢ج »(فرمانداری تِور

سرايی در ستايش و غزل» مساوات بيشتر«دھقانان، شناخت گرايش به سمت » تجزيۀ طبقاتی«
استفاده به عمل می آورند. آقای ويخ ليايف به » اقتصاد طبيعی«) و ٣١٢(ص » توليد خلقی«

مبادرت می نمايند، بدون » قشر بندی«خطرناک ترين و بی اساس ترين جدال لفظی دربارۀ 
يقت آنکه ھيچگونه دادۀ دقيقی در مورد گروھھای دھقانی ارائه نمايد و يا حتی بخواھند اين حق

که تجزيۀ طبقاتی در چارچوب جماعت دھی در شرف وقوع است و بنابراين  –ابتدايی را 
بر حسب جماعات دھی يا بخشھا،  منحصراً و طبقه بندی » قشربندی«صحبت کردن از 

  *حتی برای خودشان ھم روشن نمايد. –مضحک است 

                                                 
آقای ويخ ليايف » نتيجه گيری عام«ای بياوريم. اجازه بدھيد برای ارضای حس کنجکاوی ھم شده نمونه *

ن توسط دھقانان فرمانداری ِت ور به تساوی اندازۀ زمينھای خريداری نمودن زمي«بدين قرار است:
- ای را بر حسب اندازۀ زمين حصه گروه جماعات دھیاگر ما  -). دليل؟ ١١ص »(متصرفی کمک می کند

، شامل درصد ای کوچکجماعات دارای زمينھای حصهای آنھا در نظر بگيريم، متوجه خواھيم شد که 
ين خريداری شده می باشند. آقای ويخ ليايف حتی [يک لحظه ھم] ظن بزرگتری از خانوارھای دارای زم

ای کوچکند که دست به خريد زمين می جماعات دارای زمينھای حصه مرفهنمی برند که اين اعضای 
بالذاته نارودنيکی نيست، بخصوص که جسارت آقای » نتيجه گيری«زنند. البته احتياجی به بررسی چنين 

دانان داخل در دار و دستۀ خودشان را ھم دستپاچه نموده است. آقای کاريشف در ويخ ليايف حتی اقتصاد
)، ھر چند مراتب تعلق خاطر عميق خود را ٨، ش ١٨٩٨»(روس کويه بوکاتست وو [ثروت روسيه]«

خود را به خوبی در جريان مسايل کنونی پيش روی اقتصاد کشور «ای که آقای ويخ ليايف نسبت به نحوه
» خوش بين«ابراز می دارند، ولی در عين حال اعتراف می کنند که آقای ويخ ليايف زيادی » قرار می دھد



  
  جمع بندی از آمار زمستووی فوق دربارۀ تجزيۀ طبقاتی دھقانان -٩
  

ھای مذکور در زمينۀ تجزيۀ طبقاتی دھقانان شکی نيست که برای مقايسه و ترکيب داده   
نبايستی در گروھبندی دھقانان ارقام مطلق را بکار برد. اينکار در مورد گروه بخشھا مستلزم 

رابطۀ گروھھای فوقانی را ھای کامل و روشھای طبقه بندی واحدی است. تنھا می توان داده
(تا آنجا که به داشتن زمين، حيوانات، ابزار و امثالھم مربوط می شود) با  تحتانی با گروھھای

% خانوارھا ١٠ھم مقايسه کرده در مقابل يکديگر قرار داد. به عنوان مثال رابطۀ اينکه 
% مساحت زير کشت می باشند کاری به تفاوت ارقام مطلق نداشته و در نتيجه ٣٠صاحب 

مشابه در ھر نقطه مناسب است. ولی برای آنکه بتوان چنين برای مقايسه با ھر رابطۀ 
% خانوارھا را ١٠ای را صورت داد بايستی در نقطۀ ديگر [مورد مقايسه] نيز درست مقايسه

ھا و فرمانداريھای مختلف اختيار نمود، نه بيشتر و نه کمتر. اما اندازۀ گروھھا در ناحيه
 درصد مساویکنيم تا بتوانيم در ھر نقطه  شقها يکسان نيست. لذا ما بايستی اين گروھھا ر

% آنان را تنگدست فرض کنيم. به ۵٠% دھقانان را مرفه و ٢٠اختيار بنمائيم. اجازه بدھيد 
% خانوارھا و از گروھھای ٢٠عبارت ديگر از گروھھای فوقانی گروھی بسازيم برابر 

کر مثالی توضيح بدھيم. % آنان. اجازه بدھيد اين روش را با ذ۵٠تحتانی گروھی برابر 
%، ٢٠%، ٢۵%، ٣٠از پايين به باال:  –گروه با نسبتھای زير داشته باشيم  ۵فرض کنيد 

 ۵/۴% = جمع). برای ساختن گروه تحتانی گروه اول و ١٠٠% خانوارھا (١٠% و ١۵
)، برای ساختن گروه فوقانی، گروه ٣٠)+٢۵×۴/(٣% = ۵٠گروه دوم را اختيار می کنيم(

)، درصدھای ١٠) + ١۵×٢/(٣% = ٢٠گروه ماقبل آخر را اختيار می کنيم ( ٣/٢آخر و 
مربوط به مساحت زير کشت، تعداد حيوانات، ابزار و غيره يقيناً به ھمين طريق محاسبه می 
شود. به عبارت ديگر، در صورتی که درصدھای مساحات زير کشت مرتبط با درصدھای 

% = ١٠٠% (٢۴% و ٢١%، ٢٠%، ٢٠، %١۵مذکور خانوارھا به اين ترتيب باشد: 
)، ٢۴) + ٢١×٢/(٣%(= ٣٨صاحب  –% خانوارھا ٢٠ –جمع)، بنابراين گروه فوقانی 

%(= ٣١صاحب  –% خانوارھا ۵٠ –مساحت زير کشت می شود، در حاليکه گروه تحتانی 
 رابطۀ حقيقی) آن. بديھی است که ما با شقه کردن گروھھا به اين ترتيب، ١۵) + ٢٠×۴/(۵

اين شقه کردن  *.يک ذره ھم تغيير نمی دھيمود بين قشر تحتانی و قشر فوقانی را موج
گروه  ٧، ۶، ۵، ۴ضروريست، اوال به دليل آنکه به اين طريق بجای سر و کار داشتن با 

                                                                                                                                                             
نمی باشد و » زياد قانع کننده«می باشند و اينکه نتيجه گيری ايشان در زمينۀ گرايش به سمت مساوات 

  ».بی اساس است«؛ و باالخره اينکه نتيجه گيريھای ايشان »چيزی را ثابت نمی کند«ھای ايشان اينکه داده
آنچه که ھست نشان  کمتر ازاين روش دارای خطای مختصريست که در نتيجۀ آن تجزيۀ طبقاتی به نظر  *

داده می شود. به اين معنی که بجای افزودن اعضای مرتبۀ اول گروه ماقبل فوقانی به گروه فوقانی، 
تحتانی بجای افزودن اعضای مرتبۀ  ميانگين [گروه ماقبل فوقانی] به آن افزوده می شود و در مورد گروه

آخر گروه ماقبل تحتانی به گروه تحتانی، ميانگين [گروه ماقبل تحتانی] به آن افزوده می شود. روشن است 
  که ھر قدر گروھھا بزرگتر و تعداد گروھھا کمتر باشد، درجۀ خطای مزبور بيشتر می شود.



معينی می باشند، روبرو ھستيم؛ دليل  *مختلف، ما با سه گروه بزرگی که دارای شاخصھای
ھای مربوط به تجزيۀ دھقانان را در نقاط ق است که می توان دادهدوم اينکه تنھا به اين طري

  مختلف تحت متنوع ترين شرايط با يکديگر مقايسه نمود.
ھای زير را که در رابطه با مسئلۀ تجزيه، جزو ما برای شناخت روابط مابين گروھھا، داده   

) تعداد زنان و ٢نوارھا؛ ) تعداد خا١ھا به حساب می آيند در نظر می گيريم: مھم ترين داده
) زمين اجاره ۵) زمين خريداری شده؛ ۴ای؛ ) مقدار زمين حصه٣مردان سکنۀ دھقانی؛ 

ای + ) کل زمين متصرفی يا مورد استفادۀ گروه (حصه٧؛ زمين اجاره رفته) ۶شده؛ 
) تعداد حيوانات ٩) مساحت زير کشت؛ ٨اجاره رفته)؛  –خريداری شده + اجاره شده 

) تعداد خانوارھای استخدام کنندۀ کارگران کشاورزی؛ ١١) تعداد کل حيوانات؛ ١٠بارکش؛ 
ی که »اشتغاالت«(تفکيک ھر چه بيشتر آن شکل از  خانوارھای دارای اشتغاالت) تعداد ١٢

) مؤسسات تجاری و ١٣کار استخدامی، فروش نيروی کار در آن جنبۀ غالب را دارد)؛ 
ته. عباراتی که در زير آنھا خط کشيده شده است ) ابزار کشاورزی پيشرف١۴صنعتی و 

از آنجا که حاکی از زوال مزرعه، خانه خرابی ») اشتغاالت«و » زمين اجاره رفته(«
ھا از آنجايی که حاکی دارند. بقيۀ داده منفیدھقانان و تبديل وی به کارگر می باشند، ارزش 

 مثبتايی می باشند ارزشی از گسترش مزارع و تبديل شدن دھقانان به سوداگران روست
  دارند.

ای معين يا ما برای ھر گروه از مزارع، در تمام اين موارد، درصدھای کل مربوط به ناحيه
چند ناحيۀ يک فرمانداری را حساب کرده، سپس (از طريق روشی که شرح داديم) تعيين می 

% ٢٠ کنيم که چه درصدی از زمين، مساحت زير کشت، حيوانات و غيره در محدودۀ
  **% خانوارھای گروھھای تحتانی قرار می گيرند.۵٠خانوارھای گروھھای فوقانی و 

ھای مربوط به در اينجا ما مبادرت به تدوين جدولی مبتنی بر روش فوق می نماييم که داده
ای بالغ بر مزرعۀ دھقانی و سکنه ۵۵٨و  ۵٧٠فرمانداری را که دارای  ٧ناحيۀ  ٢١

  ی باشند، دربر می گيرد.نفر زن و مرد م ٣۵٢٣۴١٨

                                                 
ر شده به نسبتھای موجود بين گروھھای دھقانان در بخش بعد مشاھده خواھيم نمود که نسبتھای اختيا *

  بسيار نزديک می باشد. –که بر حسب تعداد اسبھا به ازای ھر خانوار تقسيم شده است  –روسيه بطور کلی 
از خواننده خواھش می کنيم فراموش نکند که ما در اينجا با اعداد مطلق کاری نداشته، سر و کارمان با  **

ر فوقانی و تحتانی دھقانان می باشد. بنابراين اکنون ما، مثال تعداد خانوارھای ھای موجود بين قشرابطه
را به عنوان درصدی از تعداد خانوارھای ») اشتغاالت«استخدام کنندۀ کارگران کشاورزی (يا دارای 
موجود در آن گروه نگرفته بلکه به عنوان ») اشتغاالت«استخدام کنندۀ کارگران کشاورزی (يا دارای 

در آن ناحيه ») اشتغاالت«صدی از تعداد کل خانوارھای استخدام کنندۀ کارگران کشاورزی (يا دارای در
در نظر می گيريم. به عبارت ديگر چيزی که ما به دنبالش می گرديم اين نيست که فالن گروه چند نفر 

ھای تعيين رابطه کارگر اجرتی استخدام می کند (يا متوسل به فروش نيروی کار می شود)، ھدف ما تنھا
برای » اشتغاالت«موجود بين گروھھای فوقانی و تحتانی در رابطه با استخدام کار اجرتی (يا شرکت در 

  فروش نيروی کار) می باشد.



  
  % خانوارھا٢٠متشکل از  فوقانیجدول الف مربوط به گروھھای 

  
  

  ناحيه  فرمانداری
تعداد 

خطوط 
  منحنی

  ھاھا يا گروه ناحيهدرصدھای مربوط به ناحيه

زمين 
اجاره 
  رفته

خانوارھای 
دارای 

  »اشتغاالت«

جمع 
  خانوارھا

سکنه زن 
  و مرد

مساحت   زمين
زير 
  کشت

مؤسسات   اتحيوان
تجاری و 
  صنعتی

خانوارھای 
استخدام کننده 

کارگران 
  کشاورزی

ابزار 
  پيشرفته

  ایحصه
خريداری 

  شده
اجاره 
  شده

کل مورد 
  استفاده

  جمع  بارکش

  ٨۵٫۵  ۶٢٫٩  -   ۴۴٫۶  ۴٢٫٣  ۴٩٫١  ۴٩٫٠  ۶١٫٩  ٧٨٫٨  ٣۶٫٧  ٢٧٫٠  ٢٠  ١٢٫۶  ٩٫٧  ١  برديانسک  توريدا

  سامارا
  ٧٢٫۵  ٧٨٫۴  -   ۵٧٫٠  ۶٢٫٠  ۵۶٫٠  -   ٨٢٫٠  ٩٩٫٠  -   ٢٨٫۴ ٢٠  -   ٠٫٧  -   نوووزنسک
  -   ۶٢٫٧  -   ۴٧٫١  ۴٨٫۶  -   -   ۶٠٫١  -   -   ٢٩٫٧ ٢٠  ۴٫١  ٠٫٣  -   نيکاليفسک
  ٧٢٫۶  ٧٠٫۵  -   ۵٢٫٠  ۵۵٫٣  ۵۶٫٠  -   ٧١٫٠  ٩٩٫٠  -   ٢٩٫٠ ٢٠  ۴٫١  ٠٫۵  ٢  ميانگين

  -   ۶۵٫٩  -   ۵٣٫٢  ۵٧٫۴  ۵٠٫۵  ۴٧٫٠  ۵٩٫٠  -   ٣۴٫١  ٣٠٫٣ ٢٠  ١٣٫٨  ١١٫٧  ٣  کامی شين  ساراتف

  پرم
  ٨۶٫١  ۶۶٫۴  ۴٢٫٨  ۴١٫٢  ۴٢٫۵  ۴٩٫٢  ۴٩٫۶  ۵٨٫٣  -   ٣٠٫٠  ٢۶٫٨ ٢٠  ٠٫۶  ٧٫٨  -   کراسنوفيمسک
  -   ٧۴٫٩  ٣٧  ۴١٫٨  ۴٢٫٣  ۵۵٫١  -   ٨٣٫٧  -   -   ٢۶٫١ ٢٠  ۴٫٣  -   -   اکاته رينبورگ
  ٨۶٫١  ٧٠٫۶  ٣٩٫٩  ۴١٫۵  ۴٢٫۴  ۵٢٫١  ۴٩٫۶  ٧١٫٠  -   ٣٠٫٠  ٢۶٫۴ ٢٠  ٢٫۴  ٧٫٨  ۴  ميانگين

  ٧۵٫۵  ۵٧٫٨  ۴۶٫٨  ٣٧٫٨  ۴٢٫١  -   ٣٨٫٢  ۵١٫٧  ۶٣٫۴  ٢٩٫٠  ٢٧٫۴ ٢٠  ١۵٫٨  ٢٫٧  ۵  تروب چفسک  اورل

  ورونژ
  ٧٧٫٣  ۵۶٫۵  ۴٧٫۴  ٣٩٫٠  ۴١٫٧  ٣٣٫٩  ٣۴٫۶  ۵٣٫۶  ۶۶٫٨  ٢٩٫١  ٢٨٫١ ٢٠  ١١٫۶  ١١٫٩  ۶  زادونسک

  ٧٠٫١  ۴٨٫۴  ۴۵٫٩  ٣٧٫٢  ٣٨٫٠  -   ٣۴٫١  ۴٩٫٢  ٣٠٫٩  ٢٨٫١ ٢٠  ١٢٫۶  ١٢٫۵  -   نيژنه دويتسک
 -نيژنی 

  نووگورود
  -   ۵۴٫۵  ۵١٫٢  ۴٠٫٣  ۴۶٫٣  ٣٨٫٢  ٣۶٫۵  ۵٠٫٨  ۵٩٫٧  ٢٩٫۴  ٢٧٫٨ ٢٠  ١٣٫٧  ٣٫٨  ٧  ماکاريف

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  % خانوارھا۵٠متشکل از  تحتانیجدول ب مربوط به گروھھای 

 
  

  ناحيه  فرمانداری
تعداد 

خطوط 
  منحنی

  ھاھا يا گروه ناحيهدرصدھای مربوط به ناحيه

زمين 
اجاره 
  رفته

خانوارھای 
دارای 

  »اشتغاالت«

جمع 
  خانوارھا

ن سکنه ز
  و مرد

مساحت   زمين
زير 
  کشت

مؤسسات   حيوانات
تجاری و 
  صنعتی

خانوارھای 
استخدام کننده 

کارگران 
  کشاورزی

ابزار 
  پيشرفته

  ایحصه
خريداری 

  شده
اجاره 
  شده

کل مورد 
  استفاده

  جمع  بارکش

  ٣٫۶  ١۵٫۶  -   ٢۶٫٠  ٢۶٫۶  ٢١٫۵  ٢٣٫٨  ١٣٫٨  ١٢٫٨  ٣٣٫٢  ۴١٫۶  ۵٠  ۶٨٫٢  ٧٢٫٧  ١  برديانسک  توريدا

  سامارا
  ٢٫٨  ۴٫۴  -   ١۴٫۴  ١١٫٣  ١۶٫٣  -   ۵٫٠  ٠٫۴  -   ٣٩٫۶ ۵٠  ٧۴٫۶  ٩٣٫٨  -   نوووزنسک
  -   ٧٫١  -   ٢٠٫٣  ١٧٫٨  -   -   ١١٫١  -   -   ٣٨٫٠ ۵٠  ٧٨٫۶  ٩٨٫٠  -   نيکاليفسک
  ٢٫٨  ۵٫٧  -   ١٧٫٣  ١۴٫۵  ١۶٫٣  -   ٨٫٠  ٠٫۴  -   ٣٨٫٨ ۵٠  ٧۶٫۶  ٩۵٫٩  ٢  ميانگين

  ساراتف
  -   ٧٫۵  -   ١۴٫٣  ٩٫۶  ١۴٫٩  ١٨٫۶  ٩٫٨  -   ٣٣٫٠  ٣۶٫۶ ۵٠  ۶٠٫٢  ٧١٫۵  ٣  کامی شين
  -   -   -   ١٩٫٧  ١۴٫٧  ٢١٫٠  ٢۵٫٢  ١۴٫١  -   ٣۵٫٠  ٣٧٫۶ ۵٠  -   ۶۴٫۶  -   سردوسک

  پرم
  ٢٫٠  ۶٫١  ٢٣٫٨  ٢۴٫٠  ٢٣٫١  ١۶٫٧  ١٩٫٢  ۶٫۵  -   ٣٧٫۴  ۴٠٫٧ ۵٠  -   ٧۴٫٠  -   کراسنوفيمسک
  -   ١٠٫۴  ٣۵٫۶  ٣٠٫٨  ٣٠٫۵  ٢١٫٢  -   ٨٫٧  -   -   ۴۴٫٧ ۵٠  ٩٣٫۵  -   -   اکاته رينبورگ
  ٢٫٠  ٨٫٢  ٢٩٫٧  ٢٧٫۴  ٢۶٫٨  ١٨٫٩  ١٩٫٢  ٧٫۶  -   ٣٧٫۴  ۴٢٫٧ ۵٠  ۶۵٫٩  ٧۴٫٠  ۴  ميانگين

  ٢٫۴  ٧٫٨  ٢٠٫٢  ٢٣٫٠  ١٧٫٧  -   ٢۴٫٩  ١٢٫٩  ٨٫٩  ٣٧٫٢  ٣٩٫۴ ۵٠  ٧٩٫٧  ٩٣٫٩  ۵  تروب چفسک  اورل

  ورونژ
  ١٫٣  ٩٫١  ٢٣٫٢  ٢۴٫۶  ٢٠٫٠  ٣١٫٠  ٣١٫٩  ١٣٫٨  ١١٫٠  ٣٧٫۵  ٣٩٫٢ ۵٠  ۵٩٫٣  ۶٣٫٣  ۶  زادونسک

  ٣٫۶  ١٣٫١  ١٧٫٣  ٢٣٫۴  ٢٠٫٣  -   ٢٩٫٩  ١۵٫۴  ٣٣٫۶  ٣٧٫٢ ۵٠  ۶٣٫٨  ۶٧٫٠  -   نيژنه دويتسک
 -نيژنی 

  نووگورود
  -   ١٨٫٩  ١۶٫١  ٢۴٫٨  ١٧٫٢  ٢٨٫۶  ٣٠٫٩  ١۶٫۴  ١۵٫۴  ٣٧٫٧  ۴٠٫۶ ۵٠  ۶۵٫٧  ٨٨٫٢  ٧  ماکاريف

  
  

 
 
 
 
 
 



  توضيحات جدولھای الف و ب
  
گزارشات مربوط به زمينھای اجاره رفتۀ فرمانداری توريدا تنھا شامل دو ناحيه می شود:  .١

  نسک و دنی يپر.برديا
  . مقولۀ ابزار پيشرفته در ھمان فرمانداری شامل سرچينھا و دروکن ھا ھم می شود.٢
. در دو ناحيۀ فرمانداری سامارا بجای درصد زمين اجاره رفته، درصد خانوارھای غير ٣

  ای اختيار شده است.کشاورز اجاره دھندۀ زمين حصه
زمين مورد استفاده) در فرمانداری اورل بطور . مقدار زمين اجاره رفته (و در نتيجه کل ۴

تقريبی محاسبه گرديده است. در مورد چھار ناحيۀ فرمانداری وورونژ نيز به ھمين ترتيب 
  عمل شده است.

. گزارشات مربوط به ابزار پيشرفته در فرمانداری اورل تنھا برای ناحيۀ يلتس موجود می ۵
  باشد.
داد خانوارھای دارای اشتغاالت (برای سه ناحيۀ . در فرمانداری وورونژ ما بجای تع۶

ايم که کارگر زادونسک، کوروتوياک و نيژنه دويتسک) تعداد خانوارھايی را گرفته
  کشاورزی عرضه می کنند.

. گزارشات مربوط به ابزار پيشرفته در فرمانداری وورونژ فقط برای دو ناحيۀ زمليانسک ٧
  و زادونسک موجود می باشد.

بطور » صنايع«نووگورود ما بجای خانوارھای مشتغل به  –فرمانداری نيژنی  . در مورد٨
  اند.ايم که مشتغل به اشتغاالت غيرمحلی بودهکلی، خانوارھايی را اختيار نموده

ھا، بجای تعداد مؤسسات تجاری و صنعتی مجبور شديم تعدادی از . در مورد بعضی ناحيه٩
  تی را اختيار نماييم.خانوارھای دارای مؤسسات تجاری و صنع

اختصاص می دھد ما » اشتغاالت«. در جايی که گزارشات آماری ستونھای متعددی به ١٠
ً حاکی از کار استخدام شدنی و » اشتغاالتی«ايم آن سعی کرده را در نظر بگيريم که دقيقا

  فروش نيروی کار باشد.
زار و علفزار تا آنجا که ای، کشتای و غيرحصهزمين حصه –. تمام زمينھای اجاره شده ١١

  اند.ممکن بوده است منظور شده
. در مورد ناحيۀ نوووزنسک بايستی متذکر شويم که دھقانان مزرعه نشين و ١٢

اند، در مورد ناحيۀ کراسنوفيمسک فقط بخش کشاورزی آلمانی[نژاد]ھا در نظر گرفته نشده
گ دھقانان بدون زمين و کسانی ناحيه در نظر گرفته شده است، در مورد ناحيۀ اکاته رينبور

اند؛ در مورد ناحيۀ تروب که تنھا دارای سھمی از زمين علفزار می باشند در نظر گرفته نشده
اند، در مورد ناحيۀ کنياگينين دھکدۀ ای در نظر گرفته نشدهچفسک جماعات دھی حومه

ارد فوق در صنعتی بولشوی موراش کينو در نظر گرفته نشده است و غيره. علت اينکه مو
ً تعمد از جانب ما بوده است و در برخی موارد ھم بخاطر طبيعت نظر گرفته نشده اند بعضا

خود مطلب. به اين ترتيب واضح است که تجزيۀ طبقاتی دھقانان بايستی در عمل بارزتر از 
  آن باشد که جدول و منحنی ما نشان می دھند.



ن دادن شباھت تام رابطۀ دھقانان گروھھای برای ترسيم اين جدول ترکيبی و به وضوح نشا   
فوقانی با دھقانان گروھھای تحتانی در نقاط کامال متفاوت مبادرت به کشيدن نمودار زير 

ايم که مختصات درصدھای موجود در جدولھای فوق را نشان می دھند. در سمت راست کرده
ه نشان دھندۀ ستون مربوط به درصدھای کل خانوارھا، منحنی ای کشيده شده است ک

قدرت اقتصادی (بسط امالک، افزايش تعداد حيوانات و غيره) می باشد،  مثبت شاخصھای
آنکه در سمت چپ ستون مزبور منحنی ای کشيده شده است که نشان دھندۀ شاخصھای حال 

اند). فاصلۀ اقتصادی منفی (اجاره دادن زمين، فروش نيروی کار، اين ستونھا ھاشور زده شده
نشان دھندۀ سھم گروھھای  پيوسته ھای خط افقی فوقانی نمودار و ھر يک از منحنی حايل بين

و  تحتانیمرفه از مجموع کل زراعت دھقانی می باشد، حال آنکه فاصلۀ حايل بين خط افقی 
نشان دھندۀ سھم گروھھای تنگدست از کل آن می باشد. و خط چين  ھر يک از منحنی ھای

ھای ترکيبی، مبادرت به تصوير روشنی از خصوصيت عام دادهباالخره ما به منظور ارائۀ 
ھای مستخرج از ايم (که حاصل محاسبۀ عددی ميانگيننموده» ميانگينی«ترسيم منحنی 

مزبور » ميانگين«درصدھای مذکور در نمودار فوق می باشد. به منظور تشخيص منحنی 
به اصطالح معرف نوعی تجزيۀ » ميانگين«يم). اين منحنی ا هآنرا با رنگ قرمز رسم نمود

  دھقانان روسيۀ کنونی می باشد.
)، اجازه بدھيد ١- ٧ھای مربوط به تجزيۀ طبقاتی فوق الذکر(ق اکنون برای جمع بندی از داده

  به بررسی ستون به ستون اين نمودار بپردازيم.
 نۀسک نخستين ستون سمت راست ستون مربوط به درصدھای خانوارھا، نشان دھندۀ درصد   

متعلق به گروھھای فوقانی و تحتانی می باشد. مالحظه می نماييد که در ھمه جا تعداد عائلۀ 
خانوارھای دھقانان مرفه بيشتر از تعداد عائلۀ ميانگين و تعداد عائلۀ دھقانان تنگدست کمتر 

افه ايم. اجازه بدھيد اضاز تعداد ميانگين می باشد. قبال دربارۀ اھميت اين حقيقت صحبت کرده
کنيم که در کليۀ اين مقايسات اشتباه خواھد بود اگر ما بجای خانوار يا خانواده بياييم فرد را به 
-عنوان واحد انتخاب کنيم (آنچنان که نارودنيکھا بدان عالقه دارند). با اينکه مخارج خانواده
ر ھای مرفه به علت بيشتر بودن تعداد اعضای خانواده باال می رود، از طرف ديگر د

ھای پرعائله، از حجم مخارج کاسته می شود ([مخارج] مربوط به ساختمان، اموال خانواده
) و تری ۵١»(ھايی از روستا نامه«خانگی، مايحتاج خانوارھا و قس عليھذا. انگلھارت در 

تأکيد  ١٨٨٢، سن پترزبورگ، »جماعت دھی و ماليات سرانه«روگوف در کتاب خود 
ھای پرعائله می کنند). بنابراين اختيار کردن فرد به  خانواده فراوان بر مزايای اقتصادی

عنوان واحد مقايسات و در نظر نگرفتن اين کاھش [مخارج]، در حکم يکسان گرفتن شرايط 
در خانوارھای کم عائله می باشد. در ضمن، » فرد«ھای پرعائله با وضع  در خانواده» فرد«

وه مرفه دھقانان سھم به مراتب بزرگتری از نمودار مزبور به خوبی نشان می دھد که گر
توليد کشاورزی ای که از محاسبۀ آن به ازای ھر يک از ساکنين حاصل می شود را در نزد 

  ند.ا هخود متمرکز نمود
ی ا هی اختصاص دارد. از نحوۀ توزيع زمينھای حصا هستون بعدی به زمينھای حص   

ن درجۀ تساوی برخوردار است. ليکن در پيداست که به سبب وضعيت قانونی آن از بيشتري



ھمين جا ھم حتی پروسۀ کنارگذاری دھقانان تنگدست به دست دھقانان مرفه در شرف آغاز 
ی نسبتاً بيشتر از آنچه ا هما شاھد آنيم که گروھھای فوقانی مقدار زمين حص ھمه جااست: در 

در حاليکه گروھھای تحتانی که معرف تعداد نفری آنان از جمعيت می باشد در اختيار دارند، 
در خدمت منافع » جماعات دھی«ی نسبتاً کمتری برخوردار می باشند. ا هاز مقدار زمين حص

ی در مقايسه با ا هبورژوازی دھقانی است. به ھر جھت عدم تساوی در توزيع زمينھای حص
نان که ی (ھمچا هزمين ھنوز ھم بسيار ناچيز است. نحوۀ توزيع زمينھای حص واقعیمالکيت 

به وضوح از نمودار مزبور پيداست) گويای چگونگی توزيع واقعی زمين و امالک مزروعی 
  *نمی باشد.

بعد از آن، ستون مربوط به زمينھای خريداری شده قرار دارد. در کليۀ موارد اين زمينھا    
يۀ دھم کل ٧يا  ۶در دست دھقانان مرفه متمرکز گرديده است: يک پنجم خانوارھا در حدود 

زمينھای خريداری شدۀ در مالکيت دھقانان را در تصرف خود دارند، در حالی که دھقانان 
% اين زمينھا را در اختيار دارند! به اين ترتيب ١۵تنگدست يعنی نيمی از خانوارھا حداکثر 

ھر مقدار زمين موجود را » دھقانان«دربارۀ آنکه » نارودنيکھا«می توان به اھميت ھياھوی 
  د به ارزان ترين قيمت ممکن خريداری نمايند، پی برد.می توانن

ستون بعدی به زمينھای اجاره شده اختصاص دارد. در اين قسمت ھم ما ھمه جا شاھد    
دھم کل زمينھای  ٨تا  ۵تمرکز زمين در دست دھقانان مرفه می باشيم (يک پنجم خانوارھا 

ادرت به اجارۀ زمين به نازل ترين نرخ اجاره شده را در اختيار دارند) دھقانان مرفھی که مب
نظير آنچه در باال ديديم. اينگونه دست اندازی به زمينھای قابل اجاره توسط  –می کنند 

دارای خصلتی صنعتی » اجارۀ دھقانی«بورژوازی دھقانی به روشنی نشان دھندۀ آنست که 
وجه به معنای  با اين حال اين حرف به ھيچ **(خريد زمين به قصد فروش محصول). است

                                                 
در مطالعۀ تجزيۀ دھقانان يک نگاه اجمالی به نمودار مزبور کافيست که بی فايده بودن طبقه بندی آنان  *

  کار نمايد.ای آشرا بر مبنای زمين حصه
) بسيار حيرت انگيز است. ايشان بعد از ۶کتاب آقای کاريشف در مبحث اجارات (ف » نتيجه گيری« **

نظريات بی اساسی که در  –ادای کليۀ نظرياتشان دربارۀ عدم وجود خصلت صنعتی در اجارات دھقانی 
ديگران) را عنوان می کند، به عاريت از و. روشه و »(تئوری اجاره« –تضاد با آمار زمستوو قرار دارد 

اجارۀ دراز «به عبارت ديگر به تمنيات زارعين سرمايه دار اروپای غربی چاشنی علمی می زند:
، ص »از زمين توسط ... دھقانان» پر ثمر«آنچه مورد احتياج است ... عبارت است از استفادۀ »(«مدت
رد که کفاف پرداخت دستمزدھا، بھره و ) و اجارات معتدل برای مستأجر تنھا آن مقدار باقی می گذا٣٧١

). و آقای کاريشف از ديدن اين ٣٧٣بازپرداخت سرمايۀ بکار افتاده شده و سود صاحب کار را بنمايد (ص 
) ظاھر ٣٩٨(ص » پرھيز«در کنار دستور غذای مرسوم نارودنيکھا يعنی » تئوری«حقيقت که اين نوع 

از زراعت سرمايه داری، » پرھيز«يشف برای می شود يک ذره ھم مضطرب نمی شوند. آقای کار
طبيعتا گل سرسبد تناقضات » نتيجه گيری«زراعت سرمايه داری را پيشنھاد می کنند! اين نوع » تئوری«

که از يک طرف از ھيچ يک از تعصبات نارودنيکی بی نصيب نمانده و  –اساسی کتاب آقای کاريشف را 
ھای کالسيک خرده بورژوازی نظير سيسموندی ابراز ريسيناز صميم قلب دلبستگی خود را نسبت به تئو

، مسکو، »اجارۀ زمين موروثی دايمی در قارۀ اروپا«تشکيل می دھد (ر.ک. کاريشف،  –می دارد 
(ص » تحرکی«) ولی از طرف ديگر نمی تواند از قبول اين [مطالب] سر باز بزند که اجارۀ زمين ١٨٨۵



آن نيست که ما منکر اجاره کردن زمين از روی احتياج [شخصی] می باشيم. نمودار مزبور، 
از اجارۀ کردن دھقانان تنگدستی را که دو دستی به زمين  متفاوتیبرعکس، خصلت کامال 

دھم جمع کل زمينھای اجاره شده را  ٢می چسبند را نشان می دھد (نيمی از خانوارھا يک تا 
  اختيار دارند) [مالحظه می شود که] دھقان داريم تا دھقان. در
علی الخصوص وقتی که ما ستون » زراعت دھقانی«اھميت متناقض اجارۀ زمين در    

، يعنی از جملۀ چپ(اولين ستون سمت  اجاره دادن زميناجاره کردن زمين را با ستون 
خورد. در اينجا ما درست شاخصھای منفی) مقايسه می کنيم به طرز بارزی به چشم می 

عکس [جريان] را می بينيم: اکثريت عمدۀ اجاره دھندگان زمين را گروھھای تحتانی تشکيل 
دھم زمينھای اجاره رفته متعلق به نيمی از خانوارھا می باشد) که سعی می  ٨تا  ٧می دھند (

مقررات قانونی)  ای شان را از سر باز کنند. اين زمينھا (عليرغم موانع وکنند زمينھای حصه
مبادرت به » دھقانان«به چنگ زارعان صاحب کار می افتد. بنابراين وقتی می گويند فالن 

زمينھای خود را به اجاره می دھند بايستی واقف » دھقانان«اجارۀ زمين می کنند يا بھمان 
  بود که منظور از اولی عمدتاً بورژوازی دھقانی و از دومی پرولتاريای دھقانی است.

ای تعيين کنندۀ [مقدار] رابطۀ زمين خريداری شده، اجاره شده و اجاره رفته با زمين حصه   
می باشد (پنجمين ستون از سمت راست). مالحظه می  نيزگروھھا  زمين واقعی در تصرف

شود که در کليۀ اين موارد توزيع واقعی کل زمينھای متصرفی دھقانان ھيچ وجه مشترکی با 
% کل ۵٠تا  ٣۵% خانوارھا ٢٠ای پيدا نمی کند. ر زمينھای حصهملحوظ د» مساوات«

% آنرا دارا می باشند. در نحوۀ ٢٠% خانوارھا ۵٠زمينھا را در اختيار دارند، در حاليکه 
 –(ستون بعدی) کنارگذاری گروه تحتانی توسط گروه فوقانی  مساحت زير کشتتوزيع 

به استفادۀ اقتصادی از زمين خود نبوده آنرا  احتماال به علت آنکه دھقانان تنگدست اغلب قادر
نمود بارزتری دارد. ھر دو ستون (کل زمين متصرفی و  –به حال خود وا می گذارند 

سھم  کاھشمساحت زير کشت) نشان می دھند که زمين خريداری شده و اجاره شده منجر به 
گذاشته شدن آنان به می گردد، يعنی منجر به کنار در سيستم عام اقتصادی گروھھای تحتانی

دست اقليتی مرفه خواھد شد. اقليت مزبور ھم اکنون نقش مسلطی را در اقتصاد دھقانی ايفا 
ً مساحت زير کشتی برابر مساحت زير کشت بقيۀ دھقانان به روی ھم در دست  نموده، تقريبا

  خود متمرکز نموده است.
غيره در ميان دھقانان می باشد.  دو ستون بعدی نشان دھندۀ نحوۀ توزيع حيوانات بارکش و   

درصدھای مربوط به حيوانات تفاوت چندانی با درصدھای مربوط به مساحت زير کشت 
ندارند؛ غير از اين ھم نمی توانست باشد، زيرا در اين صورت تعداد حيوانات بارکش (و 

توسط  ساير حيوانات نيز) تعيين کنندۀ مساحت زير کشت می شد در عين اينکه به نوبۀ خود
  مساحت زير کشت تعيين می گرديد.

                                                                                                                                                             
دھقانان تنگدست تر را از پای درمی آورد » قشر مرفه«آورد، اينکه  ) در تجزيۀ دھقانان به وجود می٣٩۶

  ).٣٩٧و اينکه توسعۀ مناسبات ارضی بی کم و کاست منتھی به کار اجرتی کشاورزی می شود (ص 



ستون بعد مربوط است به سھم گروھھای مختلف دھقانان از کل تعداد مؤسسات تجاری و    
صنعتی. يک پنجم خانوارھا(ی گروه مرفه) حدود نيمی از اين مؤسسات را در دست خود 

آنھا را در  *۵/١ –خانوارھای تنگدست  –اند، حال آنکه نيمی از خانوارھا متمرکز کرده
که مبين تبديل دھقانان به بورژواھا می باشند » صنايعی«تصرف خود دارند، بدين معنی که 

ً در دست متمکن ترين کشتکاران متمرکز گرديده اند. در نتيجه [معلوم می شود که] عمدتا
دھقانان مرفه سرمايۀ خود را در کشاورزی (خريد و اجارۀ زمين، استخدام کارگران، بھبود 

بزار و غيره)، مؤسسات صنعتی، بازرگانی و ربائی بکار می اندازند، يعنی سرمايۀ تجاری ا
و سوداگرانه با ھم بسيار مربوط می باشند و اين ديگر بستگی به شرايط محيط دارد که کدام 

  يک از اين سرمايه ھا بر ديگری مسلط گردند.
از ميان  چپين ستون سمت (اول» اشتغاالت«ھای مربوط به خانوارھای دارای داده   

می باشد که به ھر صورت دارای اھميتی متضاد بوده » صنايعی«شاخصھای منفی) معرف 
در دست [افراد] تنگدست متمرکز » صنايع« اينمبين تبديل دھقانان به پرولتاريا می باشند. 

را % تعداد کل خانوارھای شاغل ٩٠تا  ۶٠% خانوارھا را تشکيل داده ۵٠شده است (اينھا 
ناچيز است (نبايستی »] صنايع«دربر می گيرد، حال آنکه نقش گروھھای مرفه [در اين 

يم خط تفکيکی بين استادان و کارگران موجود در مقولۀ ا هفراموش کرد که ما نتوانست
و درک اينکه با قاطی » صنعت«بکشيم). برای مشاھدۀ تضاد کامل اين دو نوع » صنعتکار«

ھای مربوط ع چه سردرگمی غريبی به وجود می آيد، کافيست دادهنمودن متعارف اين دو نو
  مقايسه نماييم.» مؤسسات تجاری و صنعتی«ھای مربوط به  را با داده» اشتغاالت«به 
در کليۀ موارد منحصر به گروه دھقانان  خانوارھای استخدام کنندۀ کارگران کشاورزی   

کل مزارع استخدام کنندۀ کارگران را در دھم تعداد  ٧تا  ۵% خانوارھا ٢٠مرفه می شوند (
ی از کارگران ا هاختيار دارند) دھقانانی که (عليرغم داشتن عائله بيشتر) بدون وجود طبق

خود، نمی توانند به بقای خود ادامه بدھند. ما در اينجا دليل محکمی برای » مکمل«کشاورزی 
عداد مزارع استخدام کنندۀ کارگر با اثبات اين قضيه در دست داريم: به اين ترتيب که مقايسۀ ت

[متعلق] به کارگران کشاورزی) عملی » مزارع«دھقانی (از جمله » مزارع«تعداد کل 
 يک پنجمکه تعداد مزارع استخدام کنندۀ کارگر را با  صحيح تر آنستبيھوده است. 

کل  ٣/٢يا حتی  ۵/٣خانوارھای دھقانی مقايسه بنماييم، زيرا اقليت مرفه مزبور صاحبان 
اينگونه مزارع را تشکيل می دھند. استخدام سوداگرانۀ دھقانان به عنوان کارگر به مراتب 
بيشتر از استخدام ناشی از احتياج به آنان به سبب کمبود کارگر در خانواده است: دھقانان 

تعداد کل مزارع استخدام  ١٠/١% خانوارھا، تنھا حدود ۵٠تنگدست و کم عائله متشکل از 
ً در اينجا ھم دکانداران، صنعتکاران و غيره که از کنندۀ  کارگر را تشکيل می دھند (ضمنا

                                                 
کليۀ مؤسسات) ھم اغراق آميز است زيرا مقولۀ دھقانان غيربذرکار  ۵/١شکی نيست که حتی اين رقم ( *

ی يک اسب، خيل کارگران کشاورزی، ناماھر و غيره را ھمراه با غيرکشتکاران و فاقد يک اسب و دارا
  (دکانداران، افزارمندان و غيره) يکجا دربر می گيرد.



روی ضرورت مبادرت به استخدام کارگر می نمايند در زمرۀ دھقانان تنگدست به حساب 
  ند).ا هآورده شد

ستون آخر به توزيع ابزار پيشرفته اختصاص يافته است. ما می توانستيم سرفصل اين    
قرار بدھيم. » مسيرھای مترقی در زراعت دھقانی«تأسی از مثال آقای و.و. ستون را به 

نحوۀ توزيع اين ابزار، در ناحيۀ نوووزنسک فرمانداری سامارا انجام می » عادالنه ترين«
ابزار موجود صاحب  ١٠٠از  –يک پنجم کل خانوارھا  –گيرد، جايی که خانوارھای مرفه 

 ١٠٠از  –يعنی نيمی از خانوارھا  –نوارھای تنگدست تای آن می باشند، حال آنکه خا ٧٣
  تای آن می باشند. ٣ابزار موجود صاحب تنھا 

اکنون اجازه بدھيد به مقايسۀ درجۀ تجزيۀ دھقانانی در نقاط مختلف بپردازيم. در اين رابطه    
ا، دو نوع از اين نقاط به طرز بارزی خودنمايی می کنند: در فرمانداريھای توريدا، سامار

ساراتوف و پرم تجزيۀ دھقانان به طرز محسوسی شديدتر از فرمانداريھای اورل، وورونژ و 
نووگورود است. منحنی ھای مربوط به چھار فرمانداری اول در نمودار مزبور  –نيژنی 

پايين تر از خط قرمز ميانگين واقع می شود، حال آنکه منحنی ھای مربوط به سه فرمانداری 
ميانگين قرار دارند، يعنی حاکی از تمرکز کمتر زراعت در دست اقليت  آخر در باالی خط

مرفه می باشند. نقاط نوع اول بيشترين مقدار زمين را شامل می شوند و منحصراً به امر 
ند) ا هکشاورزی اختصاص يافته (در فرمانداری پرم بخشھای کشاورزی ھر ناحيه مجزا گرديد

ند. تجزيۀ دھقانان، با کشاورزی ای که دارای چنين دارای کشاورزی در سطح وسيع می باش
مشخصاتی باشد، به سادگی قابل تشخيص بوده و لذا به روشنی قابل رؤيت می باشد. 
برعکس، در نقاط نوع دوم از يک طرف ما شاھد توسعۀ کشاورزی تجاری از نوعی می 

انداری اورل. از ھای ما ذکری از آن نرفته است، مثل کشت کنف در فرم باشيم که در داده
ھم به معنی کار در ازای اجرت (ناحيۀ » صنايع«طرف ديگر ناظر اھميت فوق العادۀ 

زادونسک واقع در فرمانداری وورونژ) و ھم به معنی مشاغل غيرکشاورزی (فرمانداری 
نووگورود) می باشيم. ھر دوی اين شرايط مربوط به مسئلۀ تجزيۀ دھقانان  –نيژنی 

يت فراوان می باشند. ما در مورد اولی (اشکال مختلف کشاورزی کشاورزی دارای اھم
يم. مورد دوم (نقش ا هتجاری و پيشرفت کشاورزی در نقاط مختلف) قبال صحبت کرد

از لحاظ اھميت دست کمی از اولی ندارد. چنانچه در نقطۀ مفروضی اکثريت ») صنايع«
روزمزد يا کارگران اجرتی  ی، کارگرانا هدھقانان را کارگران کشاورزی صاحب زمين حص

برای آنکه  *صنايع تشکيل دھند تجزيۀ دھقانان کشاورزی مسلماً ضعيف تر خواھد بود.
ھای معرف پرولتاريای  تصوير درست تری به دست داده باشيم بايستی اينگونه نمونه

ھای معرف بورژوازی دھقانی مقايسه بنماييم. کارگر روزمزد صاحب  روستايی را با نمونه

                                                 
 –نظير اورل، وورونژ و چند تای ديگر  –چندان بعيد نيست که در فرمانداريھای سياه خاک مرکزی  *

نگين و تسلط وسيع سيستم کار خدمتی، حقيقتا تجزيۀ دھقانان به علت نامرغوب بودن زمين، ماليات س
ضعيف تر باشد: ھمۀ اين عوامل باعث به وجود آمدن شرايطی می شوند که تجزيۀ[ طبقاتی] را کندتر می 

  کند.



ۀ وورونژی را که در جستجوی مشاغل متفرقه به جنوب سرازير می شود بايستی با حص
دھقان نوريدايی ای که مبادرت به کشت پھنۀ عظيمی از زمين می کند مقايسه نمود. نجار 
کالوگايی، نيژنی نووگورودی و ياروسالولی را بايستی با صيفی کار ياروسالولی يا مسکويی 

شير گاوداری می کند و غيره مقايسه کرد. ھمينطور ھم اگر  يا دھقانی که به قصد فروش
ی آنان ا هاکثريت دھقانان در يک نقطه به کار در صنايع توليدی می پردازند و زمينھای حص

ھای مربوط به تجزيۀ دھقانان  تنھا قسمت کوچکی از وسايل معيشت شان را تھيه می کند، داده
جزيۀ آن کسانی که در صنايع سرگرم به کار می ھای مربوط به ت کشاورزی بايستی با داده

به [بحث دربارۀ] اين مسئلۀ اخير خواھيم پرداخت؛ در حال  ۵باشند تکميل گردد. ما در فصل 
  حاضر توجه ما تنھا معطوف به تجزيۀ مشخصاً دھقانان کشاورز می باشد.

 
  )۵٢( جمع بندی از آمار زمستوو و گزارشات سرشماری اسبھای ارتش -١٠

  
ال نشان داديم که رابطۀ گروه فوقانی با گروه تحتانی دھقانان دارای ھمان خصوصياتی است قب

که در ماھيت رابطۀ بورژوازی روستايی با پرولتاريای روستايی نھفته است و اينکه اين 
اند؛ روابط در نقاط مختلفی که دارای شرايطی کامال متفاوت می باشند به طرز عجيبی مشابه

دازۀ عددی آنھا (يعنی درصد گروھھا از کل مساحت زير کشت، تعداد حيوانات تا حدی که ان
ً اين سؤال پيش  و غيره) در صورت مقايسه، چندان با يکديگر فرقی ندارند. در اينجا طبيعتا

موجود در مناطق  گروھھایبين  مناسباتھا تا چه حد می تواند در رابطه با  می آيد: اين داده
دھقانان سراسر روسيه باشد؟ به عبارت ديگر چه گزارشھايی می مختلف معرف گروھبندی 

تواند ما را قادر به تشخيص ترکيب و روابط درونی مابين گروھھای فوقانی و تحتانی کليۀ 
دھقانان روسيه بنمايد؟ به علت آنکه در روسيه سرشماری کشاورزی ای صورت نگرفته 

رسيده باشد، تعداد اين گزارشھا بسيار است که طی آن تعداد مزارع زير کشت کشور به ثبت 
معدود می باشد. تنھا ماخذی که به استناد آن می توانيم دھقانان را از لحاظ اقتصادی 
گروھبندی بنماييم، ترکيبی است از آمار زمستوو و گزارشھای سرشماری تعداد اسبھای 

ھای دھقانی می اسبھا) در بين خانواربا ارتش که نمايشگر نحوۀ توزيع حيوانات بارکش (
باشد. به ھر جھت با وجود قلت تعداد اين ماخذ می توان از آن به نتايجی (مطمئناً بسيار کلی، 
تقريبی، سرھم بندی شده) رسيد که خالی از فايده نيست، به ويژه در رابطه با نسبت دھقانان 

و مسجل  –که قبال به تفسير آن پرداختيم  –صاحب اسب بسيار به دھقانان صاحب اسب کمتر 
  شد که اين نسبت در مورد نقاط مختلف، شباھت تامی با يکديگر دارند.

» گزارشات مرکب اقتصادی سرشماری خانه به خانۀ زمستوو«ھای مندرج در  مطابق با داده
) ۵٣)(١٨٩٣، مسکو، »زراعت دھقانی«نوشتۀ آقای بالگووش چنسکی (جلد اول، 

خانوار دھقانی متشکل از  ٢٩٨٣٧٣٣داری با فرمان ٢٢ناحيۀ  ١٢٣سرشماری زمستوو تعداد 
ھای مربوط به نحوۀ توزيع خانوارھا  نفر زن و مرد را دربر می گيرد. ولی داده ١٧٩٩۶٣١٧

 ١١برحسب حيوانات بارکش در ھمه جا يکسان نيست. لذا در سه فرمانداری، ما بايستی 



دند تنھا به سه گروه طبقه را که خانوارھا بجای آنکه به چھار گروه طبقه بندی گر *یا هناحي
باقيماندۀ ارقام ترکيبی  فرمانداری ٢١ناحيۀ واقع در  ١١٢ند، حذف کنيم. برای ا هبندی شد

به  –ميليون نفر تشکيل می شود  ١۵ميليون خانوار بوده و از  ٢٫۵که مشتمل بر حدود  –زير 
 دست می آيد:

  

  % خانوارھا  خانوار  گروه مزارع
تعداد حيوانات 

بارکش 
  **رفیمتص

% کل حيوانات 
  بارکش

حيوان بارکش به 
  ازای ھر خانوار

  ٢۴٫٧  ۶١٣٢٣٨  فاقد حيوان بارکش
۵٣٫٣ 

-  -  -  
حيوان  ١دارای 

  بارکش
٧١٢٢۵۶  ٢٨٫۶  ٧١٢٢۵۶  ١٨٫۶  ١  

حيوان  ٢دارای 
  بارکش

۶۴۵٢  ٩٠٠۶٢  ٣٣٫٧  ١٢٩١٨٠٠  ٫٠  

حيوان  ٣دارای 
  بارکش و بيشتر

۵١۵۵١٨٢  ٢٠٫٧  ٢١۴٩۶٩  ۴٣٫  ٧٫٧۵  

  ١٫۵  ١٠٠  ٣٨٢٩٠٢۵  ١٠٠  ٢۴٨۶٩١۵  کل

  
ھا تا حدودی کمتر از يک چھارم تعداد کل خانوارھای دھقانی روسيۀ اروپايی را  اين داده

مطالب آماری مرکب مربوط به موقعيت اقتصادی سکنۀ روستايی روسيۀ («دربر می گيرد 
آنست  حاکی از ١٨٩۴، منتشرۀ دفتر مشاور کميتۀ وزراء، در سن پترزبورگ چاپ »اروپايی

خانوار می باشد که از اين ميان  ١١٢٢٣٩۶٢فرمانداری روسيۀ اروپايی دارای  ۵٠که 
ھای مربوط به نحوۀ توزيع اسبھا در  خانوار را دھقانان تشکيل می دھند). داده ١٠۵٨٩٩۶٧

 ١٨٨٨، سرشماری ٢٠آمار امپراتوری روسيه، جلد «بين دھقانان سراسر روسيه، مندرج در 
) در دسترس است. نشريۀ ١٨٩۴(سن پترزبورگ، سال » ١٨٩١ش، سال تعداد اسبھای ارت

 ١٠فرمانداری (شامل  ۴١از  ١٨٨٨ھای جمع آوری شده در  اولی شامل تحليلی است از داده
فرمانداری واقع در روسيۀ  ١٨فرمانداری واقع در قلمرو پادشاھی لھستان) و دومی از 

  نظامی دون. اروپايی به عالوۀ قفقاز، استپ کالميک و منطقۀ
فرمانداری روسيۀ اروپايی (گزارشھای مربوط به منطقۀ دون کامل نيستند)،  ۴٩ما با انتخاب 

، شمای زيرين را از ترتيب توزيع تعداد ١٨٩١و  ١٨٨٨ھای سالھای ھمراه با مجموعۀ داده
  روستايی به دست می آوريم: دھقانان در جماعتھایکل اسبھای متعلق به 

 
 
 
 
 

                                                 
  ناحيۀ فرمانداری سامارا و يک ناحيۀ فرمانداری بسارابيا. ۵ناحيۀ فرمانداری ساراتوف،  *

  ده و ھر جفت گاو نر معادل يک اسب حساب شده است.گاوھای نر بر تعداد اسبھا افزوده ش **



  داری روسيۀ اروپايیفرمان ۴٩در   

  کل اسبھا  % خانوارھا  کل دھقانان گروه مزارع
% اسبھای 
  متصرفی

اسب به 
ازای ھر 
  خانوار

 ٢٧٫٣ ٢٧٧٧۴٨۵  فاقد اسب
۵۵٫٩ 

- -  -  
 ١دارای 

  اسب
٢٩٠٩٠۴٢٨٫  ٢۶ ٢٩٠٩٠۴١  ١٧٫٢  ٢  

 ٢دارای 
 اسب

٢٢۴٢٢٫١  ٧٨٢٧  ۴۴٩۵۶۵۴  ٢۶٫۵  ٢  

 ٣دارای 
  اسب

١٠٫  ١٠٧٢٢٩٨۶ 

٢٢٫٠ 

٣٢١۶٨٩۴  ١٨٫٩ 

۵۶٫٣ 

٣  

 ۴دارای 
اسب و 

  بيشتر
١١۵۵١١٫  ٩٠٧۴ ۶٣٧٫  ٣٣٩١٩٨۴ ۵٫۴  

  ١٫۶  ١٠٠ ١۶٩۶٠٧٨٨  ١٠٠ ١٠١۶٢۵۵٩  کل
  

تجزيۀ طبقاتی » ميانگين«بنابراين نحوۀ توزيع اسبھای بارکش در ميان دھقانان به درجۀ 
 منعکس در جدول ما بسيار نزديک می باشد. حقيقت امر پراکندگی تا حدی عميق تری را

 ٩٫۵ميليون) دارای  ١٠٫٢ميليون از  ٢٫٢% خانوارھا (٢٢نشان می دھد، بطوری که 
درصد تعداد کل اسبھا بوده، در حالی که تودۀ  ۵۶٫٣ميليون اسب، يعنی  ١٧ميليون از 

ميليون خانوار دارای حتی يک اسب ھم نمی باشند. از طرف ديگر  ٢٫٨عظيمی به تعداد 
  *درصد تعداد کل اسبھا را دارا می باشند. ١٧٫٢ب فقط ميليون خانوار دارای يک اس ٢٫٩

اکنون ما می توانيم با توجه به قاعده بندی فوق به عنوان مبنا[ی کار]، اھميت واقعی اين 
را در رابطه با اين گروھھا تعيين بنماييم. چنانچه يک پنجم خانوارھا صاحب نصف ھا  هداد

ه می رسيم که [چيزی] نه کمتر (و احتماال بيشتر) تعداد کل اسبھا باشند، بی شبھه به اين نتيج

                                                 
ھای زير ای که اين اواخر در مورد نحوۀ توزيع اسبھا در ميان دھقانان تغيير کرده است را از دادهطريقه *

  می توان به خوبی مشاھده نمود:
داد اين تع ١٨٩٣-٩۴) در ٣٧، ج »آمارھای امپراتوری روسيه(« ١٨٩٣-٩۴سرشماری اسبھای ارتش در 

  فرمانداری روسيه اروپايی وجود داشت: ٣٨در 
% صاحب ٣١٫۴% فاقد اسب؛ ٣١٫٩خانوار يعنی  ٢۶۴١٧۵۴خانوار دھقان، از اين ميان  ٨٢٨٨٩٨٧
اسب و بيشتر بودند.  ۴% صاحب ٧٫٨% صاحب سه اسب؛ ٨٫٧% صاحب دو اسب؛ ٢٠٫٢يک اسب؛ 

% متعلق به دھقانان ٢٢٫۵که از اين ميان رأس بود  ١١۵۶۵٣۵۶تعداد اسبھای در تملک دھقانان بالغ بر 
اسب  ٣% متعلق به دھقانان صاحب ١٨٫٨% متعلق به دھقانان صاحب دو اسب؛ ٢٨٫٩صاحب يک اسب؛ 

 –% دھقانان ١۶٫۵% متعلق به دھقانانی بود که صاحب اسبھای بسيار بودند. به اين ترتيب ٢٩٫٨و 
  خود داشتند. % تعداد کل اسبھا را در اختيار۴٨٫۶ –دھقانان مرفه 



از نصف کل توليد کشاورزی دھقانی به دست آنان عمل می آيد. يک چنين تمرکز توليد فقط 
اعم از  –در جايی امکان پذير است که بخش عمدۀ زمينھای خريداری شده و اجاره شده 

ً اين اقليت مرفه در تصرف دھقانان مرفه قرار داشته با –ای ای و حصهغيرحصه شد. عمدتا
- عليرغم اين حقيقت که به احتمال بسيار زياد بيشتر از ھر کس ديگر زمين حصه –است که 

» متوسط«مبادرت به خريد و اجارۀ زمين می نمايد. در حالی که دھقان  –ای در اختيار دارد 
م شک روسی در اوج رونق کارش ھم به زحمت دخلش به خرجش می رسد (تازه در ھمين ھ

است). اقليت مرفھی که وضعش به مراتب بھتر از حد متوسط است با کشت مستقل محصول 
نه تنھا تمام خرجش را درمی آورد، بلکه دست آخر چيزی ھم برايش باقی می ماند. اين 
مطلب بدان معناست که اينھا توليد کنندۀ کاال بوده و به قصد فروش مبادرت به زراعت می 

ً به  ً بزرگ در بنگاھھای تجاری و نمايند. مضافا اينکه آنھا با ادغام مزارع زير کشت نسبتا
ديديم که بارزترين مشخصۀ موژيک  –صنعتی به بورژوازی روستايی تبديل می شوند 

ی از اين قماش می باشند. عليرغم اين حقيقت که اين اقليت »صنايع«روسی دقيقاً » سوداگر«
شترين تعداد اعضای شاغل خانواده را دارا می باشند مرفه عائله مندترين دھقانان بوده و بي

ً تا  (اين خصوصيات ھميشه مشخصۀ دھقانان مرفه می باشند. يک پنجم خانوارھا که قاعدتا
جمعيت را تشکيل می دھند) با اين حال باالترين تعداد کارگران کشاورزی دائم و  ١٠/٣حدود 

اکثريت معتنابھی از کل تعداد مزارع روزمزد را در استخدام خود دارد. اين اقليت مرفه 
تشکيل می دھد. ما به استناد تحليل فوق  –که محتاج به استخدام کارگرند  –دھقانی روسيه را 

و مقايسۀ نسبت جمعيتی که اين گروه نمايندۀ آنست و سھمی که اين گروه از کل تعداد 
تيجه گيری را به حق حيوانات بارکش يعنی زمين زير کشت با زراعت بطور اعم دارد اين ن

مسيرھای مترقی زراعت «می دانيم. نھايتاً اينکه فقط اين اقليت مرفه قادر به اتخاذ بدون وقفۀ 
) می باشد. چنين است رابطۀ اين اقليت با بقيۀ دھقانان؛ ولی بديھيست که اين ۵۴»(دھقانی

موجود] در شرايط بسته به تفاوتھای [ –رابطه اشکال مختلفی به خود گرفته و به طرقی ديگر 
مسيرھای  *نمايان می گردد. –ارضی، سيستمھای زراعتی و شکل بندی کشاورزی تجاری 

عمدۀ تجزيۀ طبقاتی دھقانان و اشکالی که به مقتضای شرايط مختلف محلی به خود می گيرد، 
  دو چيز کامال متفاوت می باشند.

ر باال ديديم که آمارگران وضعيت دھقانان بی اسب و دارای يک اسب بسيار متفاوت است. د
زمستوو دھقانان دارای يک اسب را (گذشته از دھقانان بی اسب) جزو پرولتاريای روستايی 

اسب  ۴/٣قلمداد می کنند. لذا ما در محاسبات تقريبی خود که ھمۀ دھقانان بی اسب و صاحب 
ن گونه دھقانان ايم، ايرا جزو پرولتاريای روستايی به حساب می آوريم، پر بيجا عمل نکرده

ای در اختيار دارند، اغلب بخاطر نداشتن ابزار، که به بدترين وضعی يک وجب زمين حصه
اشان را به اجاره می دھند. از کل زمينھايی که به وسيلۀ دھقانان اجاره شده بذر و غيره حصه

                                                 
احتمال دارد که مثال در بخشھای دامپروری، طبقه بندی بر حسب تعداد گاوھای متعلقه بسيار منطقی تر  *

از طبقه بندی بر حسب تعداد اسبھا باشد. در مورد صيفی کاری تجاری ھيچ کدام از اين دو شاخص 
  مطلوب نيست.



يچگاه ھای ناچيزی متعلق به اين دھقانان است. مزارع شان ھيا خريداری می گردد تنھا تکه
کفاف معيشت شان را نمی دھد و منبع عمدۀ عايدی آنھا را فروش نيروی کارشان به 

ای از کارگران اجرتی صاحب حصه، تشکيل می دھد. اينھا طبقه» اشتغاالت«يا » صنايع«
کارگران کشاورزی دايم، کارگران روزمزد، کارگران غيرماھر، کارگران ساختمانی و غيره 

  ند.و غيره را تشکيل می دھ
  

  اسبھای ارتش ١٨٩۶-١٩٠٠و  ١٨٨٨-١٨٩١مقايسۀ سرشماريھای  -١١
  

اسبھای ارتش می توانيم به  ١٨٩٩-١٩٠٠و  ١٨٩۶اکنون ما با استفاده از سرشماريھای 
  ھا با آنچه که در باال ذکر شد بپردازيم.مقايسۀ آخرين داده

فرمانداری  ۵يب فرمانداری روسيۀ اروپايی بوده و از ترک ۴٨واحدھای زير مربوط به 
  ) به دست آمده است:١٨٩٩- ١٩٠٠فرمانداری باقيمانده ( ۴٣) با ١٨٩۶جنوبی (

  
  ١٨٩٩ - ١٩٠٠سالھای   

اسب به   اسبھای متصرفی خانوارھای دھقانی
ازای ھر 
  خانوار

  %  کل  %  کل  گروه مزارع

 ٢٩٫٢  ٣٢۴٢۴۶٢  فاقد اسب
۵٩٫۵ 

-  -  -  
  ١  ١٩٫٩  ٣٣۶١٧٧٨ ٣٠٫٣  ٣٣۶١٧٧٨ اسب ١دارای 
  ٢  ٢٨٫٩  ۴٨٩٣۴۶٢ ٢٢٫٠ ٢۴۴۶٧٣١ اسب ٢دارای

  ٩٫۴  ١٠۴٧٩٠٠ اسب ٣دارای 
١٨٫۵ 

٣١۴١٨٫٧  ٣٧٠٠  
۵١٫٢ 

٣  
اسب  ۴دارای 
  و بيشتر

١٠١٣۴١۶  ٩٫١  ۵۴٧۶۵٣٢٫  ٠٣۵  ۵٫۴  

  ١٫۵  ١٠٠ ١۶٨٧۵۴۴٣  ١٠٠  ١١١١٢٢٨٧  کل
  

ھای هرا ذکر کرديم. از آخرين داد ١٨٨٨-٩١فرمانداری مربوط به سالھای  ۴٩ھای ما داده
مربوط به تنھا يک فرمانداری ذکری به ميان نيامده است و آن ھم فرمانداری آرخانگل است. 
با کسر کردن ارقام مربوط به اين فرمانداری از آنچه در جدول باال آورده شده است، جدول 

  فرمانداری بقيه به دست می آيد. ۴٨مربوط به 
  
  
  
  
  



  ١٨٨٨ - ١٨٩١سالھای   
اسب به   اسبھای متصرفی  خانوارھای دھقانی

ازای ھر 
  خانوار

  %  جمع  %  جمع  گروه مزارع

 ٢٧٫٣ ٢٧۶۵٩٧٠  فاقد اسب
۵۵٫٨ 

-  -  -  
  ١  ١٧٫١  ٢٨٨۵١٩٢ ٢٨٫۵  ٢٨٨۵١٩٢  اسب ١دارای 
  ٢  ٢۶٫۵  ۴۴٨١١۴٨  ٢٢٫٢  ٢٢۴٠۵٧۴  اسب ٢دارای 
 ١٠٫۶  ١٠٧٠٢۵٠  اسب ٣دارای 

٢٢٫٠ 
٣٢١٠٧۵١٨٫٩  ٠ 

۵۶٫۴ 
٣  

اسب  ۴دارای 
  و بيشتر

١١۵۴۶٧۴  ١١٫۴ ۶٣٣٣١٠۶  ٣٧٫۵ ۵٫۵  

  ١٫۶  ١٠٠ ١۶٩١٠١٩۶  ١٠٠ ١٠١١۶۶۶٠  کل
  

مالکيت از  سلبافزايش  ١٨٩۶-١٩٠٠با ارقام مربوط به  ١٨٨٨-٩١مقايسۀ ارقام مربوط به 
دھقانان را آشکار می کند. طی اين مدت تعداد خانوارھا قريب يک ميليون افزايش يافت، اگر 

ليکن تعداد خانوارھای بی اسب با سرعت عجيبی افزايش  چه تعداد اسبھا چندان کاھش نيافت،
ميليون  ۵٫۶بالغ گرديد. ما اکنون بجای  ٢٩٫٢به  ٢٧٫٣يافت بطوری که درصد آنھا از 

ميليون از آنان روبرو ھستيم. درصد  ۶٫۶دھقان تنگدست (بی اسب و صاحب يک اسب) با 
 ٢نوار صاحب چند اسب فقط ميليون خا ٢٫٢خانوارھای صاحب اسب کاھش فراوان يافت. از 

اند. طی اين مدت حاصل جمع تعداد خانوارھای ميانه حال با ميليون خانوار باقی مانده
ً ثابت ماند (در  ٢خانوارھای مرفه (صاحب  تعداد  ١٨٨٨-٩١اسب و بيشتر) تقريبا

  خانوار). ۴۵٠٨٠٠٠تعداد  ١٨٩۶-١٩٠٠خانوار و در  ۴۴۶۵٠٠٠
  ا به قرار زيرند:ھلذا نتايج حاصل از اين داده

  در افزايش فقر و سلب مالکيت از دھقانان شکی نمی توان داشت.
رابطۀ گروه فوقانی با گروه تحتانی دھقانان دستخوش ھيچگونه تغييری نگرديده است. بنا به 

% خانوارھا و گروھھای فوقانی ۵٠طريقی که در باال شرح داده شد اگر گروھھای تحتانی 
 ١٨٨٨-٩١را شامل گردند، ارقام زير به دست خواھد آمد: در  % تعداد کل خانوارھا٢٠

% اسبھای متعلق به ١٣٫٧% تعداد کل خانوارھا را تشکيل داده و دارای ۵٠دھقانان تنگدست 
% کل ۵٢٫۶% خانوارھا صاحب ٢٠متشکل از  –دھقانان می باشند. حال آنکه ثروتمندان 

% تعداد کل خانوارھا ٢٠متشکل از  –ت دھقانان تنگدس ١٨٩۶- ١٩٠٠تعداد اسبھا بودند. در 
% کل اسبھا بودند. در نتيجه رابطۀ موجود بين گروھھای مزبور تقريباً ثابت ۵٣٫٢صاحب  –

  باقی ماند.
به اين ترتيب، تعداد اسبھای متعلق به دھقانان بطور کلی کاھش يافت. ھم تعداد و ھم درصد 

ر از يک طرف نشان دھندۀ کاھش اھميت خانوارھای صاحب چند اسب تقليل پيدا نمود. اين ام
 فراموش نشود که باشد. از طرف ديگر اعم در روسيۀ اروپايی می دھقانی بطور زراعت

تعداد اسبھای مورد استفاده در کشاورزی روسيه به نسبت مساحت زير کشت فوق العاده زياد 



يجتاً کاھش تعداد است. از يک کشور خرده دھقانی غير از اين ھم انتظار نمی توان داشت. نت
» بارکش و زمين قابل کشت احشامبرقراری تناسب طبيعی بين تعداد «اسبھا تا حدی حاکی از

  ).١ ق ،٢ است(ر.ک. استدالالت آقای و.و. در اين زمينه در فصل در نزد بورژوازی دھقانی
آخرين  ای به استدالالت آقای ويخ ليايف دربد نيست در اينجا در رابطه با اين مسئله اشاره

، سن پترزبورگ، انتشارات مجلۀ »طرحھايی از واقعيتھای کشاورزی روسيه(«اثرشان 
، مسکو، ١، بخش »مشخصات زراعت دھقانی(«آقای چرننکف خوزياين[زارع]) و اثر 

) بنماييم. آنھا به واسطۀ تنوع ارقام مربوط به نحوۀ توزيع اسبھا در ميان دھقانان، ١٩٠۵
اند. آنھا اند که تحليل اقتصادی را به تمرين آماری تبديل کردهتادهآنقدر [از مرحله] پرت اف

بجای مطالعۀ نوع مزرعۀ دھقانی (کارگر روزمزد، دھقان ميانه حال، سوداگر) چون 
عالقمندانی شيدا زده، ستونھای بی شمار ارقام را مورد بررسی قرار می دھند، گويی می 

  ار شگفتی نمايند.خواھند جھان را با عشقشان به علم حساب دچ
آقای چرننکف فقط به شکرانۀ چنان بازی با ارقام بود که توانست مرا آماج اعتراض خود 

بمثابۀ يک پديدۀ نوين (و نه قديمی) به » تجزيۀ طبقاتی«قرار دھد [و بگويد] که من در تعبير 
د چنين ام. البته آقای چرننکف مختارنبه خرج داده» تعصب«مالحظات صرفاً سرمايه داری، 

به  –ام! تصور کنند که من دست به نتيجه گيری از آمار زده، علم اقتصاد را فراموش کرده
ام صرفاً با تغيير تعداد و نحوۀ توزيع اسبھا چيزی را ثابت اين ترتيب که من می خواسته

بنمايم. برای بررسی ھوشيارانۀ تجزيۀ دھقانی، بايستی کل قضيه در نظر گرفته شود: اجاره 
ن زمين، خريدن زمين و ماشين آالت، اشتغاالت خارج از محل، رشد کشاورزی تجاری کرد

سرمايه «و نه » نوين«ھايی نه و کار اجرتی. شايد آقای چرننکف اينھا را ھم جزو پديده
  می انگارند؟» داری

  
  ھای دھقانیآمار زمستووی مربوط به بودجه -١٢

  
انان، آنرا از نظر ديگری مورد بررسی قرار اجازه بدھيد برای خاتمۀ مبحث تجزيۀ دھق   

ھای دھقانی، به عمق تفاوت موجود بين ھای بودجهدھيم، به اين ترتيب با توجه به ريز داده
  انواع دھقانان مورد بحث پی خواھيم برد.

گزارشات ارزيابی زمين تحت تملک دھقانان نواحی زمليانسک، زاردونسک، «در ضميمۀ    
آمارھايی در مورد ترکيب و بودجۀ «)، ١٨٨٩وورونژ، »(دويتسک کوروتوياک و ناحيۀ

از ميان  *وجود دارند که از لحاظ بدون عيب بودن فوق العاده شان ممتازند.» مزارع نمونه
                                                 

ای دی برحسب شاخصھای متعدد؛ ثانيا نبودن نوشتهھا بدين قرار است: فقدان طبقه بننقص عمدۀ اين داده *
که بتواند اطالعات مربوط به مزارع مورد نظری را که در جدولھای آن نمی گنجيدند، به دست دھد (اين 

ھای مربوط به بودجۀ ناحيۀ اوستروگوژسک ارائه شده است). ثالثا تجزيه ھا، مثال در مورد دادهنوع نوشته
ديگر (به تمام » اشتغاالت«ھای مربوط به مشاغل غير کشاورزی و ھر گونه دهو تحليل بسيار محدود دا

ستون را  ١۵٢اختصاص داده شده، در حالی که توصيف پوشاک و کفش به تنھايی  ستون ۴فقط » صنايع«
  اشغال کرده است!).



مربوط به  ١۴ی که در اختيار داريم يکی را بخاطر نقص فاحش (بودجۀ شمارۀ ا هبودج ۶٧
را بسته به تعداد حيوانات بارکش به شش گروه ناحيۀ کوروتوياک) کنار می گذاريم و مابقی 

 ٣صاحب  -اسب؛ ت ٢صاحب  -صاحب يک اسب؛ پ -فاقد اسب؛ ب -تقسيم می کنيم: الف
تا » الف«اسب و بيشتر (ما گروھھا را با حروف  ۵صاحب  - اسب؛ ج ۴صاحب  -اسب؛ ث

وص چندان نامگذاری می کنيم). ھر چند که اين نوع طبقه بندی در مورد اين محل بخص» ج«
در اقتصاد گروھھای تحتانی و » صنايع«مصداق ندارد (با در نظر داشتن اھميت عظيم 
ھای سرشماری ھای بودجۀ مزبور با دادهفوقانی) ليکن علت اتخاذ آن، انجام مقايسه بين داده

ی تنھا از طريق ا هيست که در باال مورد بررسی قرار گرفت. چنين مقايسا هخانه به خان
بسيار » ميانگينھا«دھقانان امکان پذير است و چنانچه ديديم و بعداً نيز خواھيم ديد  گروھبندی

ً متوجه اين نکتۀ جالب باشيم که ارقام  *کلی و دور از حقيقت می باشند. » ميانگين«ضمنا
ً ھميشه معرف مزارع نوع بھتر از ميانگين می باشند، يعنی اين ارقام حقايق را  بودجه تقريبا

ً وجود دارد نشان می دھند.پر آب و رن علت اين امر شايد آن باشد که  **گ تر از آنچه واقعا
ی را که از يک حداقل نظم و ترتيب برخوردار می ا ه، وجود مزرع»بودجه«خود اصطالح 

مفروض می  –ی که در ميان دھقانان تنگدست به سادگی يافت نمی شود ا هنوع مزرع –باشد 
ھای مربوط به  وع اجازه بدھيد به مقايسۀ بودجه و ساير دادهدارد. برای روشن شدن اين موض

  خانوارھای طبقه بندی شده بر حسب حيوانات بارکش متعلقه بپردازيم.
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ر اين نوع ميانگينھای مخصوص را مثال آقای شچربينا ھم در انتشارات زمستووی وورونژ ھم د *

» تأثير محصوالت کشاورزی و قيمت غالت و غيره«ھای دھقانی مندرج در کتاب دربارۀ بودجه اشان مقاله
  اند. بردهبکار 

)، ٧و  ۶، جلد »گزارشات(«ھای مربوط به بودجۀ فرمانداری مسکو اين موضوع مثال در مورد داده **
تروگوژسک فرمانداری وورونژ ، ناحيۀ اوس»)صنايع فرمانداری والديمير(«فرمانداری والديمير 

خالصۀ مذاکرات کميسيون «ھايی که در )، و به ويژه در مورد بودجه٢، بخش ٢، جلد »گزارشات(«
نووگورود، پرم و ساير  –) (فرمانداريھای وياتکا، خرسون، نيژنی ۵۵»(بازرسی صنايع دستی

خالصۀ «ربوف و مانوخين در ھايی که توسط آقايان کافرمانداريھا) ذکر شده نيز صادق است). بودجه
، سن »مطالب تحقيقاتی جماعت روستايی«مزبور و نيز توسط آقای ب. سميونوف (در » مذاکرات

ارائه ») بخش شچربانی، ناحيۀ اليزاوتگراد فرمانداری خرسون(«) و آقای اوزادچی ١٨٨٠پترزبورگ، 
  می خوانند. اند از جھت شرح حال گروھھای متعدد دھقانان، با يکديگر خوبگرديده



  ھا به درصدتعداد بودجه  

  کل به درصد  تعداد  گروه مزارع
ناحيه  ۴در 

فرمانداری 
  وورونژ

ناحيه  ٩در 
فرمانداری 
  وورونژ

ناحيه  ١١٢در 
  داریفرمان ٢١

 ۴٩در 
فرمانداری 
 روسيه اروپايی

  ٢٧٫٣  ٢۴٫٧  ٢١٫٧  ١٧٫٩  ١٨٫١٨  ١٢  فاقد حيوان بارکش
  ٢٨٫۶  ٢٨٫۶  ٣١٫٩  ٣۴٫٧  ٢٧٫٢٧  ١٨  حيوان بارکش ١دارای 
  ٢٢٫١  ٢۶٫٠  ٢٣٫٨  ٢٨٫۶  ٢۵٫٧۶  ١٧  حيوان بارکش ٢دارای 
 ١٣٫۶۴  ٩  حيوان بارکش ٣دارای 

٢٢٫  ١٨٫٨  ٢٨٫٧٩۶  ٢٢٫٠  ٢٠٫٧  
 ٧٫۵٧۵ ۵  شحيوان بارک۴دارای

حيوان بارکش  ۵دارای 
  و بيشتر

۵  ٧٫۵٧۵ 

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ۶١  کل
  

اين جدول نشان می دھد که گرفتن ميانگين برای ھر گروه از دھقانان بايستی بطور مجزا    
ايم. ما آنھا را تحت ھای مذکور کردهصورت گيرد. اين درست ھمان کاری است که ما با داده

  وان می آوريم:سه عن
  الف) نتايج عمومی بودجه، ب) مشخصات زراعت دھقانی، پ) مشخصات سطح زندگی.

  ھای عمومی مربوط به ميزان ھزينه و درآمد به قرار زير است:الف) داده
  

  

  به ازای ھر مزرعه (روبل)
نفر اعم از زن 
و مرد به ازای 
  ھر خانواده

  ناخالص
درآمد 
  خالص

  پولی
  پس افت  بدھی ھا  ماندهباقي

  ھزينه  درآمد  ھزينه  درآمد

  ١۶٫۵٨  ۵٫٨٣  + ٢٫٢٨  ۶٢٫٢٩  ۶۴٫۵٧  ٩٫٠٢  ١٠٩٫٠٨  ١١٨٫١٠  ۴٫٠٨ الف
  ٨٫٩٧  ١١٫١۶  – ٧٫٢۴  ٨٠٫٩٩  ٧٣٫٧۵  ٣٫٨۶  ١٧۴٫٢۶  ١٧٨٫١٢  ۴٫٩۴  ب
  ۵٫٩٣  ١٣٫٧٣  + ٣١٫۵٠  ١۶۵٫٢٢  ١٩۶٫٧٢  ۵٠٫۵۵  ٣٧٩٫١٧  ۴٢٩٫٧٢  ٨٫٢٣  پ
  ٢٫٢٢  ١٣٫۶٧  + ۵۶٫۶٢  ٢۶٢٫٢٣  ٣١٨٫٨۵  ١٢٠٫٨٣  ۶٣٢٫٣۶  ٧۵٣٫١٩  ١٣٫٠٠  ت
  -  ۴٢٫٠٠  – ۴١٫٣٨  ۴٣٩٫٨۶  ٣٩٨٫۴٨  ۴١٫٣۶  ٩٣٧٫٣٠  ٩٧٨٫۶۶  ١۴٫٢٠  ث
  ۶٫٠٠  ٢١٠٫٠٠  + ٨٨٫٠۶  ٩۵٩٫٢٠ ١٠۴٧٫٢۶  ١٧٣٫٠٢ ١۵٩٣٫٧٧ ١٧۶۶٫٧٩  ١۶٫٠٠  ج
  ٨٫٢٧  ۴٩١٫۴۴  ۴۴٣٫٠٠  ۴٨٫۴۴  ٢٣۵٫۵٢٨٫  + ١٧٫٨٣  ٢١٧٫٧٠  ٣۶٧٫٧  ٠۴  

  

ھای مختلف با يکديگر تفاوت بسيار ھمانطوری که مالحظه می شود ميزان بودجۀ گروھ   
متجاوز از » ث«دارد؛ حتی در حالتی که گروھھای انتھايی را کنار بگذاريم. بودجۀ گروه 

» ث«می باشد، حال آنکه تعداد عائلۀ ھر خانوادۀ متعلق به گروه » ب«پنج برابر بودجۀ گروه 
  می باشد.» ب«کمتر از سه برابر 

  *توزيع مخارج بپردازيم:حال اجازۀ بدھيد به بررسی نحوۀ 
                                                 

را از » ھای مربوط به حوايج شخصی و مزرعه به غير از خوراکھزينه«مزبور کليۀ » گزارشات« *
مخارج نگھداری حيوانات تفکيک می کند و تحت سرفصل اولی مثال ھزينۀ روشنايی و اجاره را در يک 

 صارف مزرعهما مصارف شخصی را از مرديف قرار می دھد. بديھی است که اين کار درست نيست. 
ھای مربوط به قير، ريسمان، نعلبندی، تعميرات ساختمانی، ابزار، زين و جدا کرده، ھزينه») مولد(«

برگ، کارگران و پيمانکاران، گله بانان، اجارۀ زمين و نگھداری از حيوانات و طيور را زير سرفصل 
  ايم.دوم آورده



  

  مخارج متوسط به ازای ھر مزرعه

  مربوط به خوراک
مربوط به بقيه 
  مصارف شخصی

  کل  ماليات و عوارض  مربوط به مزرعه

  %  روبل  %  روبل  %  روبل  %  روبل  %  روبل
  ١٠٠  ١٠٩٫٠٨  ١۴٫١٩  ١۵٫۴٧  ١٣٫٨٧  ١۵٫١٢  ١۶٫٠۵  ١٧٫۵١  ۵۵٫٨٩  ۶٠٫٩٨  الف
  ١٠٠  ١٧۴٫٢۶  ١٠٫٢٠  ١٧٫٧٧  ٣٣٫۴۶  ۵٨٫٣٢  ٩٫٨٧  ١٧٫١٩  ۴۶٫۴٧  ٨٠٫٩٨  ب
  ١٠٠  ٣٧٩٫١٧  ٨٫۴۴  ٣٢٫٠٢  ٣٢٫٠٢  ١٢١٫۴٢  ١١٫٧٧  ۴۴٫۶٢  ۴٧٫٧٧  ١٨١٫١١  پ
  ١٠٠  ۶٣٢٫٣۶  ٧٫٨٣  ٣۵٫١٧  ۴٩٫۵۵  ٢٢٢٫٣٩  ١٢٫١۴  ٧۶٫٧٧  ۴۴٫٨۶  ٢٨٣٫۶۵  ت
  ١٠٠  ٩٣٧٫٣٠  ٧٫٢٣  ٣٧٫١٢  ۶٧٫٩٠  ٣۴٧٫٧۶  ١۵٫٧٧  ١۴٧٫٨٣  ٣٩٫٨٨  ٣٧٣٫٨١  ث
  ١٠٠ ١۵٩٣٫٧٧  ۵٫۴٢  ۶١٫٢٩  ٨۶٫٣۴  ٩٧۶٫٨۴  ۵٫١٩  ٨٢٫٧۶  ٢٨٫١٠  ۴۴٧٫٨٣  ج
  ١٨٠٫٧۵  ۴٠٫٨٠  ۴١٠٫  ٧٫٣٠۶١٨٠٫  ٨۶٣  ٠۴٫٣۵  ۴٧٫٧  ٠٫٧٧۵  ۴۴١٠٠  ٣٫٠٠  

  
روبرو می باشيم  صاحبکارانبرای مشاھدۀ اينکه ما در اينجا ھم با پرولتاريا و ھم با    

کافيست به مخارج مزرعه در مقايسه با کل مخارج ھر گروه نظری اجمالی بيافکنيم: در 
% کل مخارج را تشکيل می دھد، حال آنکه در گروه ١۴مخارج مزرعه فقط » الف«وه گر
% را شامل می شود. تفاوتھای موجود بين ارقام مطلق مخارج مزرعه نيازی به ۶١» ج«

توضيح ندارند. اين مخارج نه تنھا در مورد دھقانان فاقد اسب بلکه در مورد دھقانان صاحب 
. [مورد] دھقانان صاحب يک اسب شباھت بيشتری به نوع يک اسب نيز بسيار ناچيز است

عادی (در کشورھای سرمايه داری) کارگران کشاورزی و کارگران روزمزد صاحب حصه 
ھزينۀ خوراک (ھزينۀ  درصددارد. اجازه بدھيد توجه خود را معطوف به تفاوت بسيار عظيم 

ً دو برابر » الف«خوراک  ی دانيم زياد بودن درصد است) بنماييم؛ چنانچه م» ج«تقريبا
را از بودجۀ  صاحبکارانمزبور دال بر پائين بودن سطح زندگی است، چيزی که بودجۀ 

  متمايز می کند. کارگران
  *اکنون اجازه بدھيد به بررسی اقالم درآمد بپردازيم:

  
  درآمد متوسط به ازای ھر مزرعه  

  کل
  »صنايع«اقالم درآمد 

  »صنايع«از   از کشاورزی
ده از باقيمان

  سالھای پيش
از صنايع «

  »شخصی
از حمل و «

  »نقل با گاری
از مؤسسات «

  »صنعتی و بنگاھھا
درآمدھای «

  »متفرقه
  ٢٢٫٢٩  -  -  ٣۶٫٧۵  ١١٨٫١٠  ١٫٩۵  ۵٩٫٠۴  ۵٧٫١١  الف
  ۶٫٠۶  ٢٫٠٨  ۶٫٠٠  ٣۵٫٠٨  ١٧٨٫١٢  ١٫٢١  ۴٩٫٢٢  ١٢٧٫۶٩  ب
  ١١٫۵۶  ١۴٫۴١  ١٧٫۶۵  ۶۴٫۵٩  ۴٢٩٫٧٢  ٣۴٫١١  ١٠٨٫٢١  ٢٨٧٫۴٠  پ
  ٢۶٫٨٠  ۴٨٫٨٨  ٢٢٫٢٢  ۴٨٫٧٧  ٧۵٣٫١٩  ١١٠٫٠٠  ١۴۶٫۶٧  ۴٩۶٫۵٢  ت
  ٠٫۶٠  ٣۵٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  ١١٢٫٠٠  ٩٧٨٫۶۶  ٣٣٫٠٠  ٢۴٧٫۶٠  ۶٩٨٫٠۶  ث
  ۴٠٫٨٠  ٧۵۴٫۴٠  ٣۴٫٠٠  ١۴۶٫٠٠ ١٧۶۶٫٧٩  ٩٣٫٢٠  ٩٧۵٫٢٠  ۶٩٨٫٣٩  ج

  ٢٩٢٫٧۴  ١۶۴٫۶٣  ٧۴٫٠٣  ۴٩١٫۴۴  ۵١٩٫٣  ٩٫٠٩۶  ٧٠٫٧۵  ١۵٫۴٧  

                                                 
ت (جنس) و پول نقد می شود، در اينجا، بخاطر آنکه شامل غال» از سالھای پيش باقيمانده«قلم مربوط به  *

  ما با ھزينه و درآمد ناخالص سر و کار داريم، کل ارقام بر حسب پول نقد و جنس ارائه شده است.
ھيچ اطالع ديگری ی رونويس شده است که حاوی »گزارشات«، از »صنايع«چھار ستون مربوط به 

[ھزينۀ نقل و انتقال به وسيلۀ] گاری بايستی بدون ترديد » ث«صنايع نيست. دقت کنيد که در گروه  دربارۀ
که  –تحت سرفصل حساب مؤسسات صنعتی قرار گيرد؛ ھمين گاری برای ھر يک از دو بخش اين گروه 

  روبل عايدی دارد. ٢۵٠ –يک بخش آن مبادرت به استخدام کارگر کشاورزی می نمايد 



  

يشتر از درآمد ناخالص کشاورزی در دو گروه ب» صنايع«به اين ترتيب درآمد حاصل از    
انتھايی، يعنی دھقانان پرولتر فاقد اسب و صاحبکار روستايی می باشد. واضح است که 

قلم  درآمد حاصل از اجارۀ زمينگروھھای تحتانی دھقانان، با وجود آنکه » صنايع شخصی«
  شکيل می يابد.محسوب می شود، بيشتر از کار اجرتی ت» درآمدھای متفرقه«مھمی از 

حتی شامل کسانی می شود که درآمد حاصل از اجاره دادن «گروه کشاورزان مستقل    
زمينشان اگر بيشتر از درآمد ناخالص کشاورزی شان نباشد کمتر ھم نيست. مثال در مورد 

روبل و درآمد حاصل از اجاره دادن  ۶١٫٩يک دھقان فاقد اسب، درآمد ناخالص کشاورزی 
 ٣١٫٩روبل می شود. در مورد دھقانی ديگر، درآمد حاصل از کشاورزی  ۴٠ زمين بالغ بر

روبل می گردد. به عالوه با وجود  ۴٠روبل و درآمد حاصل از اجاره دادن زمين بالغ بر 
آنکه ھزينۀ رتق و فتق امور مزرعه بايستی از درآمد ناخالص کشاورزی کسر شود، نبايد 

جاره دادن زمين و کار کشاورزی صرف رفع حوائج فراموش کرد که تمام درآمد حاصل از ا
مزبور می شود. بعد از کسر اين قلم، درآمد خالص دھقان بی اسب از » دھقان«شخصی 

روبل بالغ می گردد و در مورد دھقان  ۵٩٫٠۴به » صنايع«روبل و از  ۴١٫٩٩کشاورزی به 
ل. ِصرف روب ۴٩٫٢٢و  ۶٩٫٣٧صاحب يک اسب ارقام مشابه به ترتيب عبارتند از 

چگونگی اين ارقام حاکی از آنست که ما با انواع و اقسام کارگران کشاورزی ای روبرو می 
ای آنان تأمين می باشيم که قسمتی از ھزينۀ معاش آنھا از طريق درآمد حاصل از زمين حصه

گردد (و به ھمين دليل ھم ميزان دستمزدھا تقليل پيدا می کند). اشتباه گرفتن اين نوع از 
(در کشاورزی و در صنعت) بمثابۀ بی توجھی محض به مقتضيات  صاحبکارانقانان با دھ

  يک تحقيق علمی است.
برمی خوريم که دست به  صاحبکارانیدر قطب ديگر [زندگی] روستايی ما به ھمين    

عمليات تجاری و صنعتی زده و در نتيجۀ آن درآمد شايان توجھی (نسبت به يک سطح زندگی 
صنايع «لغ بر صدھا روبل می شود، به دست می آورند. مبھم بودن عنوان معين) که با

تفاوتھای موجود بين گروھھای تحتانی و فوقانی را از اين جھت از نظرھا پنھان » شخصی
مزبور، دامنۀ وسعت » صنايع شخصی«می کند ولی خود ھمين ميزان درآمدھای حاصله از 

وری است که در آمار وورونژ، گدائی، کار اين تفاوت را آشکار می کند (الزم به يادآ
صنايع «کشاورزی، خدمت به عنوان مباشر و مدير و غيره و غيره نيز می توانند جزو مقولۀ 

  به حساب بيايند.» شخصی
 در رابطه با ميزان درآمد خالص، باز ھم دھقانان بی اسب و صاحب يک اسب با باقيمانده   

 و حتی بدھکاری، به طرز بارزی از ديگران متمايزند.روبل)  ٢تا  ١حسابھای ناچيز (نظير 
امکانات اين دھقانان اگر از امکانات کارگران اجرتی کمتر نباشد بيشتر ھم نيست. فقط در 
ميان دھقانان صاحب بيشتر از دو اسب است که ما شاھد اقال قدری درآمد خالص و باقيمانده 

مزرعه داری درست و حسابی بی  حسابھای چندين روبلی (که بدون آن اصال صحبت از
 ١٧٠تا  ١٢٠مورد است) می باشيم. در ميان دھقانان مرفه درآمدھای خالص به مبالغی (



روبل) سر می زند که آنان را در موقعيتی به مراتب بھتر از سطح عمومی طبقۀ کارگر 
   *روسيه قرار می دھد.

ما را » ميانگين«محاسبۀ بودجۀ  طبيعتاً در يک رديف قرار دادن کارگران و کارفرمايان و   
 ۴۴٣روبل درآمد،  ۴٩١خواھد رساند: » معتدل«و يک درآمد خالص » احتياجات معتدل«به 

روبل پول نقد می شود. ليکن يک چنين ميانگينی  ١٨روبل باقی مانده شامل  ۴٨روبل ھزينه، 
ً واھی است؛ و به سادگی بر مسکنت شديد تودۀ دھقانان گروھھای تحتا نی (الف و ب، مطلقا

 درآمدبودجه) سرپوش می گذارد؛ دھقانانی که يا درآمد ناچيزشان ( ۶۶بودجه از  ٣٠يعنی 
روبل به ازای ھر خانواده) قادر به دخل و خرج نبوده عمدتاً از طريق  ١٨٠تا  ١٢٠ ناخالص

  کار کشاورزی و کار روزمزدی مستمر به زندگی خود ادامه می دھند.
درآمد و ھزينۀ نقدی و جنسی می توانيم رابطۀ تجزيۀ دھقانان را با ما با محاسبۀ دقيق    

که تنھا درآمد و ھزينۀ نقدی برايش اھميت دارد، تعيين نماييم. نسبت بخش نقدی  بازاری
 بودجه به کل بودجۀ گروھھای مختلف به قرار زير است:

  
  % جزء نقدی  

 درآمد به درآمد ناخالص مخارج به مخارج ناخالص
  ۵۴٫۶  ۵٧٫١٠ الف
  ۴١٫۶  ۴۶٫۴٧  ب
  ۴۵٫٧  ۴٣٫۵٧  پ
  ۴٢٫٣  ۴١٫۴٧  ت
  ۴٠٫٨ ۴۶٫٩٣ ث
  ۵٩٫٢  ۶٠٫١٨  ج
  ۴٩٫١۴  ۴٧٫٩  

  
از در نتيجه مالحظه می شود که درصد درآمد و ھزينۀ نقدی (ھزينه با ترتيب خاصی)    

افزايش می يابد. کشاورزی به شديدترين شکل تجاريش  گروھھای ميانی به گروھھای انتھايی
ميان دھقانان فاقد اسب و دھقانان صاحب چند اسب رايج است، به اين معنی که ھر دو اين در 

گروه دھقانان عمدتاً از راه فروش کاال امرار معاش می نمايند، با اين تفاوت که در مورد اول 
کاال[ی مورد معامله] نيروی کار است و در مورد دوم اجناسی است که به قصد فروش تھيه 
                                                 

استثنای بارزی را ارائه می دھد که به ھر حال با روبل)،  ۴١با کسر بودجۀ عظيمش (» ث«دستۀ  *
 ۵اش ھموار می شود. اين مطلب با بيان اين حقيقت روشن می شود که سه خانوار (از قرض کردن چاله

روبل خرج برداشت (محل کسر بودجۀ  ٢٠٠خانوار اين دسته) مراسم ازدواجی برپا نمودند که برايشان 
 –کوپک می شد). در نتيجه ھزينۀ مصارف شخصی اين گروه  ٩٠روبل و  ٢٠۶خانوار بالغ بر  ۵اين 

کوپک بالغ گرديد، حال آنکه در ھيچ گروه  ۴١روبل و  ١٠از بابت ھر فرد به  –صرف نظر از خوراک 
روبل ھم نمی رسيد. لذا اين کسر بودجه با  ۶اين قلم ھزينه به  –» ج«به استثنای گروه مرفه  –ديگری 

ست مغايرت ماھوی دارد. اين کسر بودجه ناشی از عدم استطاعت برآوردن طرز زندگی دھقانان تنگد
  حداقل احتياجات دھقانان نبوده حاکی از فزونی توقعات بی تناسب وی با درآمد يک سال معين می باشد.



نچه خواھيم ديد) توأم با استخدام مقدار زيادی کار اجرتی می باشد، يعنی شده و (چنا
ھا نشان دھندۀ محصوليست که شکل سرمايه را به خود می گيرد. به عبارت ديگر اين بودجه

از يک طرف با تبديل شدن آنان به کارگران کشاورزی و از طرف  دھقانان تجزيۀآنست که 
برای سرمايه داری ايجاد  –يعنی خرده بورژواھا  –کاالھا  ديگر به توليد کنندگان خرده پای

  بازار داخلی می نمايد.
کشاورزی تا حد بسيار زيادی ھا می گيريم اينست که نتيجۀ مھم ديگری که ما از اين داده   

ھيچ و وابسته به بازار گرديده است. در  در ميان تمام گروه دھقانان جنبۀ تجاری پيدا کرده
% کمتر نمی باشد. اين درصد به دليل ۴٠مزبور بخش نقدی درآمد يا ھزينه از  يک از موارد

آنکه ما از درآمد ناخالص صاحبان کشاورزی کوچک صحبت می کنيم و اينکه درآمد مزبور 
حتی شامل ھزينۀ نگھداری احشام يعنی کاه، سبوس و غيره نيز می گردد، نبايستی درصد 

خاک مرکزی (جائی که  –نان منطقۀ کمربند سياه ظاھراً حتی دھقا *کوچکی تلقی گردد.
اقتصاد پولی بطور کلی ضعيف تر از ناحيۀ صنعتی کمربندی يا مناطق استپ دور افتادۀ 
توسعه يافته است) بدون خريد و فروش نمی توانند به بقای خود ادامه بدھند و لذا به بازار و 

ن حقيقت احتياج به توضيح ندارد و اند. ميزان اھميت فوق العادۀ ايوابسته شده قدرت پول
 **نارودنيکھای ما با سعی در مکتوم نگھداشتن آن مرتکب خطای فاحشی می گردند.

نارودنيکھا در اثر دلبستگی به اقتصاد طبيعی ايکه بدون ھيچ اميد بازگشتی از بين رفته است 
يرممکن شده اند. زندگی در جامعۀ امروزی بدون [انجام عمل] فروش غاز خود بيخود شده

اش وخامت اوضاع است و ھر آنچه باعث کند شدن آھنگ رشد توليد گردد، تنھا نتيجه
بنابراين در اينجاست «... توليدکنندگان خواھد بود. مارکس در مورد دھقانان چنين می گويد:

که مضار شيوۀ توليد سرمايه داری با مضار ناشی از توسعۀ ناقص شيوۀ توليد سرمايه داری 
ی آميزد. دھقان بدون احراز شرايطی که وی را قادر به توليد محصول به عنوان کاال درھم م

ترجمۀ  ٣۴۶، ص ٢، ٣جلد » سرمايه» («نمايد، به کسوت تاجر و صنعت پيشه درمی آيد
  )۵٧).(۶٧١روسی ص 

که معتقد است  –ھای بودجۀ مزبور بر اين بينش بسيار رايج مالحظه می نماييد که داده   
خط بطالن می کشد. بدون شک خراجھای  –ا نقش مھمی در توسعۀ کاال ايفا می نمايند مالياتھ

مختصر قبلی و مالياتھا در گذشته عامل مھمی در توسعۀ مبادالت به حساب می آمدند ولی در 
مالياتھا تا حدی تنزل پيدا کرده است. از  مذکورحال حاضر با استقرار اقتصاد کااليی، اھميت 

ھای مربوط به مالياتھا و عوارض با کل مخارج نقدی دھقانان مزبور نسبت  مقايسۀ ھزينه
 –%؛ پ ٢١٫٩ –%؛ ب ٢۴٫٨ –% به دست می آيد (به ترتيب برای گروه الف ١۵٫٨
%). بنابراين حداکثر مخارج مالياتی برابر ٩ –% و ج ١۵٫۴ –%؛ ث ١٨٫٨ –%؛ ت ١٩٫٣

                                                 
خانوار،  ۶۶روبل کل اين قلم ھزينۀ  ۶٣١۶٫٢١ھزينۀ نگھداری احشام تقريبا تماما به جنس است: از  *

صاحب  کشاورزیتوسط يکی از سوداگران  روبل آن ١١٠٢٫۵روبل نقدا پرداخت شده و  ١۵٣۵٫٢تنھا 
  به مصرف رسيده است. –ظاھرا برای مقاصد صنعتی  –اسب  ٢٠
) مربوط به اھميت قيمتھای نازل غالت، اغلب باالخص به اين اشتباه برخورد شده ١٨٩٧در بحثھای ( **

  )۵۶است.(



دھقان تحت شرايط اقتصاد اجتماعی يک سوم مابقی مخارج نقدی غيرقابل اجتنابی است که 
حاضر متحمل می شود. چنانچه ما نقش مالياتھا را در توسعۀ مبادالت در نظر نگرفته بلکه 
نقش آنھا را نسبت به درآمد بسنجيم، مالحظه خواھيم نمود که درصد بسيار بزرگی را تشکيل 

توان در وجود  می دھد. سنگينی بار سنن دوران قبل از رفورم را بر دوش دھقانان می
کشاورز خرده پا و يا حتی کارگر  ناخالص مالياتھايی مشاھده نمود که يک ھفتم مخارج

کشاورزی صاحب حصه را تشکيل می دھد. به عالوه در جماعت دھی توزيع مالياتھا بسيار 
ناعادالنه می باشد. ھر قدر دھقان مرفه تر باشد بخش کمتری از کل مخارجش صرف مالياتھا 

دھقان فاقد اسب به نسبت درآمدش سه برابر بيشتر از دھقانی که صاحب چند اسب  می شود.
است ماليات می پردازد (ر.ک. جدول توزيع مخارج باال). دليل اينکه ما به بحث دربارۀ نحوۀ 
توزيع مالياتھای درون جماعت دھی می پردازيم اينست که اگر ما مقدار مالياتھا و عوارض 

ای را محاسبه کنيم متوجه می شويم که در ھمه جا يکسان زمين حصه متعلق به يک دسياتين
می باشد. بعد از اين ھمه توضيحات ناعادالنه بودن مالياتھا نبايستی ما را به تعجب وادارد؛ 
زيرا تا زمانی که جماعت دھی ماليات تحميلی و فئودالی خود را از دست نداده باشد اين امر 

می دانيم سھم مالياتی ھر يک از دھقانان به نسبت زمين متصرفی  اجتناب ناپذير است. چنانکه
يا شخص » روح«آنان تعيين می شود. سھم مالياتھا و سھم  زمين در ذھن آنان در مفھوم 

ھمچنان که ديديم تجزيۀ دھقانان به ھر جھت منجر به کاھش نقش زمين  *ممزوج ميگردد.
عتاً تحت چنين شرايطی توزيع مالياتھا بر ای در دو قطب روستاھای فعلی می شود. طبيحصه

ای متصرفی (که در ارتباط جدايی ناپذير با طبيعت تحميلی جماعت دھی حسب زمين حصه
است) منتھی به انتقال بار ماليات از دوش دھقانان مرفه به گردۀ دھقانان تنگدست می شود. 

بطور روزافزونی ) بدون قائل شدن حق رد زمين) ۵٨جماعت دھی (يعنی تضامن مشترک(
  **به حال دھقانان تنگدست زيان آور می گردد.

ھای کلی اجازه بدھيد برای تشريح خصوصيات زراعت دھقانی، نخست به شرح دادهب) 
  مربوط به مزارع بپردازيم.

  
  
  
  
  

                                                 
 ١، بخش ۴، جلد »ی، گزارشات آماری مربوط به فرمانداری مسکوزراعت دھقان«ر.ک. و.اورلف،  *

ادای دينی به تاريخ و نقد مالکيت کمونی «کسلر[به آلمانی] ». جماعت دھی و ماليات سرانه«تريروگوف، 
  ).١، جلد »جماعت دھقانی (نتايج تجسسات آماری زمستوو«و.و.،  –» دھقانی در روسيه

) زيان بيشتری متوجه ١٩٠۶يم بندی [پيشنھادی] استولی پين (نوامبر الزم به توضيح نيست که با تقس **
  –» ثروتمند کردن خود(« ”ENRICHISSEZ – VOUS“دھقانان تنگدست می گردد. اينست شيوۀ 

ويراستار) روسی: ای کرورھای سياه، ای دھقانان دارا! تا زمانی که از استبداد لرزان پشتيبانی می کنيد، 
  »).يادداشت بر چاپ دوم«د!(تا می توانيد بچاپي
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  -   ٠٫٣۶  ١٫۴٨  -   ١٫۴٨  ۵٫٩  -   ۵  -   ١  -   ١  ۴٫٠٨  ١٢  الف
  ٢٠٫۵  ٠٫۶٩  ٣٫۴٢  ٠٫۵٨  ٢٫٨۴  ٧٫۴  ۵  ٣  ٣  ١٫١٧  ٠٫١٧  ١  ۴٫٩۴  ١٨  ب
  ٢٣٫۴  ٠٫٨۴  ۶٫٩٣  ١٫٣١  ۵٫۶٢  ١٢٫٧  ٩  -   ٢  ٢٫٢٩  ٠٫١٢  ٢٫١٧  ٨٫٢٣  ١٧  پ
  ٣٠٫۴  ٠٫٨٧  ١١٫٣٨  ٢٫۶۵  ٨٫٧٣  ١٨٫۵  ۶  -   ٢  ٢٫٨٨  ٠٫٢٢  ٢٫۶۶  ١٣٫٠٠  ٩  ت
  ۶١٫٩  ١٫٢٧  ١٨٫١٠  ۶٫٩٢  ١١٫١٨  ٢٢٫٩  ۵  -   ١  ٣٫۴  ٠٫٢  ٣٫٢  ١۴٫٢٠  ۵  ث
  ١٠٠٫٧  ١٫٣٢  ٢١٫٠٨  ١٠٫۵٨  ١٠٫۵٠  ٢٣٫٠  ۵  -   ٢  ۴٫۴  ١٫٢  ٣٫٢  ١۶٫٠٠  ۵  ج
  ۴١٫٠  ٠٫٩١  ٧٫۵  ٢٫١٨  ۵٫٣٢  ٢٢٫۴  ٣٠  ٨  ١٠  ٢٫٠٧  ٠٫٢١  ١٫٨۶  ٨٫٢٧  ۶۶  کل

  
از اين جدول چنين برمی آيد که نسبت موجود بين گروھھا از نظر اجاره دادن و اجاره    

مين، تعداد عائله، مساحت زير کشت، استخدام کارگران کشاورزی و غيره با آنچه در کردن ز
ھای مورد بررسی ما در باال آمده است دارای شباھتی تام می ھای بودجه و مجموعۀ دادهداده

ھای مربوط به باشد. ولی کار به اينجا ختم نمی شود: ارقام مطلق اقتصاد ھر گروه با داده
ايست بوطه شباھت بسياری دارد. آنچه در جدول زير آورده می شود مقايسهسراسر ناحيۀ مر

 ھای بررسی شده در باال.بين بودجۀ مربوطه و داده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

*به ازای ھر خانوار
  

  صاحب يک اسب  فاقد اسب

 زن و مرد
زمين 

اجاره شده 
  د.

مساحت 
زير کشت 

  د.

تعداد کل 
  حيوانات

 زن و مرد
زمين 
ه اجاره شد

  د.

مساحت 
زير کشت 

  د.

تعداد کل 
  حيوانات

  ٢٫۶  ٣٫۴  ٠٫۶  ۴٫٩  ٠٫٨  ١٫۵  -  ۴٫١  بودجه
ناحيه  ۴

فرمانداری 
  وورونژ

۴٫۴  ١٫  ٠٫١۴  ٠٫۶  ۵٣٫  ٠٫٧  ٫٩۴  ٢٫٧  

ناحيه 
نووزنسک 
فرمانداری 
  سامارا

٠٫  ٢٫١  ٠٫٣  ٣٫٩۵  ۴١٫  ٫٧۴  ۵١٫٩  ٫٠  

ناحيه  ۴
فرمانداری 
  ساراتوف

٠٫  ٣٫٩۴  ٠٫  ١٫٢۵  ۵١٫  ٫١۶  ۴٫۵  ٢٫٣  

ناحيه کامی 
شين 

فرمانداری 
  ساراتوف

۴٠٫  ١٫١  ٠٫٣  ٫٢۶  ۵١٫  ٫١۶  ۵٢٫٣  ٫٠  

ناحيه  ٢
فرمانداری 

نيژنی 
  نووگورود

۴٠٫٧  ١٫٨  ٠٫٢  ٫١  ۵١٫١  ٫٢  ۴٫۴  ٢٫۴  

ناحيه  ٢
فرمانداری 
  اورل

  ٢٫٣  ؟  ١٫٠  ۵٫٧  ٠٫۵  ؟  ٠٫١  ۴٫۴

  
کور تقريباً به اين ترتيب موقعيت دھقانان بدون اسب و صاحب يک اسب در تمام نقاط مذ   

ھای بودجۀ مزبور را به عنوان يکسان می باشد بطوری که با اطمينان خاطر می توان داده
  نمونۀ نوعی اختيار نمود.

 ھای مربوط به امالک و ابزار مزارع دھقانی گروھھای مختلف آورده می شود:ذيال داده
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ناحيه نبوده و فقط ناحيۀ زادونسک فرمانداری وورونژ را دربر می گيرد. ۴ھا مربوط به اين داده *
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  ١٧٠٫٣  ٣  -   ۶٩  ١٩٫٣  ١٣٫٠  ۵٧٫٣٠  ١٢٠٨٫٠۵  ١۵٢٫٢٣  ٢۴٣۵٫۶٧  ۴٨٩٫٣٨  ٨٢٫٠۴  ٩٣۴٫٠۶  ٢٧٣٫٩٩  ۶۵۶٫٢٠  ج
  ٢٧٠٫٣  ۵  ٨  ۵٢  ۵٫٨  ٧٫۵  ٣٨٫٢٠  ٢٨٧٫٠٣  ٩۴٫٢٠  ٧٧٩٫٣٣  ١٨۴٫۶٢  ۴١٫٢۴  ٢١٢٫١٣  ٧۴٫٩٠  ٢۶۶٫۴۴  کل

  
اين جدول به خوبی نمايشگر تفاوت درجۀ برخورداری گروھھای مختلف از ابزار و دام    

ا ھا به آن اشاره نموديم. در اينجای که ما در باال بر مبنای مجموعۀ دادهمی باشد، يعنی نکته
ما شاھد درجۀ کامال متفاوت مالکيت گروھھای مختلف می باشيم؛ اين تفاوت به حدی است که 

اسب متعلق به  *حتی اسبھای دھقانان تنگدست با اسبھای دھقانان مرفه، تفاوت زيادی دارد.
است و » کسری از [يک واحد] زنده«نباشد عمال » ربع اسب«دھقان صاحب يک اسب اگر 

  )۶٠( **يک اسب کامل می باشد.» و ھفت پنجاه و دومبيست «درست برابر 
  ***ھای بيشتری از اقالم مخارج مزرعه را از نظر بگذرانيم.اجازه بدھيد داده

  
  
  
  

                                                 
 وزنھای مربوط به نوشتجات کشاورزی آلمانی شامل چند ويژه نگار از درشسلر می باشد که حاوی داده *

می  –اند مقدار ملک شان طبقه بندی شده که بر حسب –احشام متعلق به زارعين گروھھای مختلف 
بی اندازه ھا به طرزی حتی بارزتر از ارقام نقل شده از آمار زمستووی روسيه، کيفيت ). اين داده۵٩باشد(
احشام متعلق به دھقانان خرده پا را در مقايسه با آنچه متعلق به دھقانان متمول، علی الخصوص  نازل

ھا را در اختيار مطبوعات دوارم ھر چه زودتر تجزيه و تحليل اين دادهاربابان است، نشان می دھد. امي
  »).يادداشت بر چاپ دوم(«قرار بدھم 

چنانچه اينگونه معيارھای بودجه ارزش ساختمانھا، ابزار و حيوانات متعلق به گروھھای مختلف  **
بدان اشاره شد، اختيار کنيم، فرمانداری روسيۀ اروپايی، که فوقا  ۴٩ھای دھقانی را در مورد خالصه داده

مشاھده خواھيم نمود که يک پنجم [کل] خانوارھای دھقانی مالک مقدار وسايل توليد به مراتب بيشتری از 
  مابقی دھقانان می باشد.

  مخارج نگھداری دام بيشتر به صورت جنس می باشد. بقيۀ مخارج مزرعه بيشتر نقديست. ***



  
  ھای مزرعه (روبل) به ازای ھر خانوارمجموعه ھزينه

  ترميمات و تعميرات
اجاره 
  زمين

کارگران 
و 

 پيمانکاران
  جمع

علوفه 
  احشام

  کل
 گروه

گله 
ی و دار

  متفرقه
 ساختمان

ابزار و 
  دام

  کل

  ١۵٫١٢  ٨٫١٢  ٧٫٠٠  ٣٫۵٢  ٠٫٢۵  ٢٫٧١  ٠٫٠٨  ٢٫۶٣  ٠٫۵٢  الف
  ۵٨٫٣٢  ٣۶٫٧٠  ٢١٫۶٢  ٢٫۴٨ ۶٫٢۵ ٩٫٩۵ ۵٫٣۶ ۴٫۵٩  ٢٫٩۴ ب
 ١٢١٫۴٢  ٧١٫٢١  ۵٠٫٢١  ٣٫٩١  ١٧٫۴١  ٢٣٫١۶  ٨٫٧٨ ١۴٫٣٨  ۵٫٧٣  پ
 ٢٢٢٫٣٩ ١٢٧٫٠٣  ٩۵٫٣۶  ۶٫١١  ۴٩٫٣٢  ٢٧٫٩٢  ٩٫٧٠ ١٨٫٢٢ ١٢٫٠١  ت
 ٣۴٧٫٧۶ ١٧٣٫٢۴ ١٧۴٫۵٢  ٨٫٢٠ ١٠٢٫۶٠  ۴۴٫۴٠ ٣٠٫٨٠ ١٣٫۶٠ ١٩٫٣٢  ث
 ٩٧۶٫٨۴ ۵١٠٫٠٧ ۴۶۶٫٧٧  ٨٩٫٢٠ ١٩۴٫٣۵ ١٣١٫٨٠ ٧۵٫٨٠ ۵۶٫٠٠ ۵١٫۴٢  ج
 ١٨٠٫۶٠  ٩٨٫٩١  ٨١٫۶٩  ١٠٫۵۴ ٣۵٫۴۵ ٢۶٫٣٣ ١٣٫١۴ ١٣٫١٩  ٩٫٣٧ کل
  

آور ھا در جای خود بسيار گويا می باشند و بطرز بارزی از وضع بسيار تأسف اين داده   
دھقانان بی اسب بلکه دھقانان صاحب يک اسب نيز پرده برمی  نه تنھا متعلق به» مزرعۀ«

خطای فاحشی است اگر ما اين نوع دھقانان را در رديف تعداد انگشت شماری از دارند؛ چه 
دھقانان متمکنی قرار دھيم که صدھا روبل صرف مزارع خود می کنند، برای تعمير ابزار 

استخدام می کنند، به مقياس وسيع زمين خريداری می » کارکن« ر است، خود دستشان بازت
، ضمناً متوجه باشيم *روبل در سال زمين اجاره می کنند ٢٠٠، ١٠٠، ۵٠کنند و به مبالغ، 

ً ھنگفت دھقانان بدون اسب در مورد  به احتمال » کارگران و پيمانکاران«که مخارج نسبتا
وضيح است که آمارگران، دو ھزينۀ کامال متفاوت استخدام زياد با توجه به اين حقيقت قابل ت

نظير  –کارگرانی را که بايستی با استفاده از ابزار شخص استخدام کننده به کار بپردازند 
ای که با استفاده از ابزار و استخدام دھقان ھمسايه –کارگر کشاورزی يا کارگر روزمزد 

ت يک سرفصل می آورند. اين دو نوع خودش بايستی روی زمين صاحبکار کار کند، تح
که از لحاظ اھميت صد و ھشتاد درجه با يکديگر تفاوت دارند، بايستی از » استخدامی«

گزارشات آماری فرمانداری «يکديگر دقيقاً تميز داده شوند، ھمان طور که و.اورلوف (ر.ک. 
  ) آنھا را از يکديگر تفکيک کرده است.١، ب ۶، ج »مسکو

ھای مربوط به درآمد کشاورزی بپردازيم. متأسفانه اين بدھيد به بررسی داده اکنون اجازه   
اند (که ممکنست تا مزبور به طرز بسيار نارسايی تجزيه و تحليل شده» گزارشات«ھا در داده

حدی بخاطر محدوديت آنھا باشد). به عنوان مثال به مسئلۀ محصول توجھی نشده است: در 
حصول و شرايط فروش آن ھيچگونه اطالعی در دست خصوص فروش نوع خاصی از م

  ای نداريم بجز آنکه به جدول خالصه شدۀ زير اکتفا بنماييم:نيست. بنابراين چاره
  

                                                 
خواھان مدت اجارۀ طوالنی، اجاره بھای کمتر، پرداخت خسارت آقای کاريشف که » تئوری اجارۀ« *

ی می تواند باشد. اين »موژيک سوداگر«تعميرات و غيره می باشد چه تسالی خاطری برای يک چنين 
  درست ھمان چيزی است که وی از صميم قلب آرزويش را دارد.



  
  درآمد کشاورزی (روبل)

  درآمد نقدی  کل
درآمد صنايع به 
 گروه  ازای ھر مزرعه

به ازای ھر 
  مزرعه

به ازای ھر 
  نفر زن و مرد

به ازای ھر 
  مزرعه

درآمد % کل 
  کشاورزی

  ۵٩٫٠۴  ٩٫۶٨  ۵٫۵٣  ١٣٫٩٨  ۵٧٫١١  الف
  ۴٩٫٢٢  ١٨٫۵۵  ٢٣٫۶٩  ٢۵٫٨٢  ١٢٧٫۶٩  ب
  ١٠٨٫٢١  ١٨٫٩٣  ۵۴٫۴٠  ٣۴٫٨٨  ٢٨٧٫۴٠  پ
  ١۴۶٫۶٧  ١٨٫۴۵ ٩١٫۶٣ ٣٨٫١٩  ۴٩۶٫۵٢ ت
  ٢۴٧٫۶٠  ١٩٫١٧ ١٣٣٫٨٨ ۴٩٫١۶  ۶٩٨٫٠۶ ث
  ٩٧۵٫٢٠  ۶٫٠٢  ۴٢٫٠۶  ۴٣٫۶۵  ۶٩٨٫٣٩  ج
 ٢٩٢٫٧۴  ٣۵٫٣٨ ۴١ ٧٫٣١۶٫١۶  ١۶۴٫۶٧  

  
چيزی که در ھمان نگاه اول در اين جدول به چشم می خورد اين استثنای بارز است که    

کشاورزان گروه فوقانی عليرغم آنکه وسيع ترين مساحات را به زير کشت می برند، درصد 
درآمد نقديشان کاھش فراوان می يابد. بنابراين، کشاورزی در وسيع ترين سطوحش آشکارا 

که قادر  –يک اقتصاد طبيعی است. بررسی دقيق تر اين استثنای آشکار در  باالترين درجۀ 
بسيار جالب  –پيشقدم می باشد » صنايع«به توضيح مسئلۀ بسيار مھم رابطۀ بين کشاورزی و 

ھای دھقانان توجه است. چنانچه تا اينجا مالحظه گرديد، اينگونه صنايع به ويژه در بودجه
ھای مورد بررسی مزبور، خصلت ر است. به استناد دادهصاحب چند اسب، حائز اھميت بسيا

ويژۀ بورژوازی دھقانی در اين محل، گرايش به ترکيب کشاورزی با فعاليتھای تجاری و 
اوال مقايسه اين نوع کشاورزان با کشتکاران صرف و ساده کاريست  *صنعتی می باشد.

. زمانی می نمايداقتصاد طبيعی  ،به ظاھراشتباه، ثانياً کشاورزی تحت اين شرايط اغلب تنھا 
که کشاورزی با عمل فرآوردن تکنيکی محصوالت کشاورزی (آرد کردن، روغن کشی، 
گرفتن نشاستۀ سيب زمينی، تقطير و غيره) توأم شود، درآمد پولی حاصل از اين نوع زراعت 

مؤسسات صنعتی به حساب  حاصل ازرا می توان بجای درآمد کشاورزی، به منزلۀ درآمد 
اقتصاد تجاری به حساب بمنزلۀ آورد. در اين حالت کشاورزی نه بمنزلۀ اقتصاد طبيعی، بلکه 

ای که مقدار زيادی از محصوالت کشاورزی اش به آورده می شود. در مورد مزرعه
 و اسبھای مورد استفادۀ در برخی فعاليتھای صنعتیصورت جنس به مصرف کارگران 
ين مطلب صادق است. و درست ھمين نوع مزرعه است (نظير نامه رسانی) می رسد نيز ھم

                                                 
ات و تشکيالت صنعتی عايدش نفر دھقان بدون اسب [حتی] يک نفر ھم درآمدی از قِبل مؤسس ١٢از  *

 ١٧دھقان صاحب يک اسب، تنھا يک نفر دارای اين گونه درآمد است؛ از ميان  ١٨نمی شود. از ميان 
اسب، سه نفر  ٣دھقان صاحب  ٩دھقان صاحب دو اسب، تنھا دو نفر دارای اين درآمد می باشند؛ از 

نفر دارای  ۴اسب  ۴ھقان صاحب بيش از د ۵اسب، دو نفر؛ و از  ۴دھقان صاحب  ۵دارای اين درآمد؛ از 
  اين گونه درآمد می باشند.



ناحيۀ کوروتوياک. يک خانوادۀ  ١که ما در گروه فوقانی مشاھده می نماييم (بودجۀ شمارۀ 
 ١٢٩۴رأس اسب، دارای  ٢٠کارگر کشاورزی و  ۵عضو شاغل،  ۴نفری با داشتن  ١٨

د. بدليل ايجاد روبل درآمد صنعتی می باش ٢۶٧۵روبل درآمد کشاورزی به صورت جنس و 
با مزرعۀ فاقد اسب يا » مزرعۀ دھقانی اقتصاد طبيعی«عام، يک چنين » ميانگين«يک 

دارای يک اسب در يک رديف قرار داده شده است). اين مثال يک بار ديگر اھميت ترکيب 
طبقه بندی بر حسب ميزان و نوع فعاليت کشاورزی با طبقه بندی بر حسب ميزان و نوع 

  را نشان می دھد.» صنعتی«فعاليت 
ھای مربوط به سطح زندگی دھقانان را مورد بررسی قرار پ) اکنون اجازه بدھيد داده   

مزبور مخارج خوراک به صورت جنس بطور کامل ارائه نشده است. » گزارشات«دھيم. در 
  را بطور جداگانه در نظر می گيريم. *ما بھترين اقالم [يعنی] محصوالت کشاورزی و گوشت

  

  
  ازای ھر نفر زن و مرد به

  بر حسب چاودار  غالت

 گروه
آرد 

چاودار 
  (مرا)

آرد 
جو و 
ارزن 
  (پود)

ارزن و 
گندم 
سياه 
  (مرا)

آرد گندم و 
گندم سفيد 

  د)ن(پو

سيب 
زمينی 
  (مرا)

چاودار 
  و گندم

ساير 
 غالت

  کل
گوشت 
  (پود)

 ٠٫۵٩ ١٧٫۴  ۴٫٢  ١٣٫٢ ١٣٫١۴  ٣٫۴٩  ١٫٩٢ ٠٫١٢ ١٣٫١٢  الف
 ٠٫۴٩ ١۶٫۴  ٢٫٠  ١٣٫۴  ۶٫٣١  ٣٫٣٩  ٢٫١٣ ٠٫٢٢ ١٣٫٢١  ب
 ١٫١٨ ٢٣٫٢  ٣٫۵  ١٩٫٧  ٨٫٣٠  ۵٫۴١  ٢٫١٧ ٠٫٢٧ ١٩٫۵٨  پ
 ١٫٢٩ ٢٢٫٨  ۴٫٢  ١٨٫۶  ۶٫۴٣  ١٫٣٢  ٢٫٩٣ ١٫٠٢ ١٨٫٨۵  ت
 ١٫٧٩ ٢۵٫١  ۴٫٢  ٢٠٫٩ ١٠٫۴٢  ۴٫۵٧  ٢٫۶۵  - ٢٠٫٨۴  ث
 ١٫٧٩ ٢۶٫٢  ۴٫٢  ٢٢٫٠  ٣٫٩٠  ۶٫٢۵  ۴٫٩١  - ٢١٫٩٠  ج
  ٠٫٣ ١٨٫٢٧۵ ٢٫٧٧  ۴٫٠۵  ٧٫۶۴  ١٨٫۴  ١٫٢١ ٢٢٫٢  ٣٫٨ 
  

اين جدول حاکی از آنست که عمل ما در مورد ادغام دھقانان فاقد اسب با دھقانان دارای    
يک اسب و قرار دادن آنھا در برابر بقيه درست بوده است. مشخصۀ بارز گروه دھقانان 
مزبور عبارتست از کمبود مواد غذايی و کيفيت نازل آن (سيب زمينی). خوراک دھقانان 

عام » ميانگين«يک اسب در بعضی موارد حتی بدتر از دھقانان فاقد اسب می باشد. صاحب 
عام باعث می شود که تغذيۀ » ميانگين«مزبور حتی در اين مورد ھم کامال واھی است. اين 

                                                 
مزبور اقالم زير را تحت اين سرفصل قرار می دھيم: گوشت گاو، گوسفند، خوک و » گزارشات«ما در  *

پيۀ خوک. در اينجا حبوبات بر حسب چاودار و منطبق با ضوابط متخذه توسط آمارگران نيژنی نووگورود 
مربوط به ناحيۀ گورباتوف. » مطلب«يانسون، محاسبه گرديده است (ر.ک. » طبيقیآمار ت«مندرج در 

  )۶١مبنای محاسبات عبارتست از درصد پروتئين مصرف شده).(



که يک برابر و نيم آنان محصوالت  –ناکافی تودۀ دھقانان بخاطر تغذيۀ مناسب دھقانان مرفه 
  از نظرھا پنھان بماند.  –مصرف می نمايند  *آنان گوشتکشاورزی و سه برابر 

ھای مربوط به خوراک دھقانان بايستی بر حسب تمام محصوالت در مقايسۀ باقی ماندۀ داده   
  منظور گردند: –به روبل  –بھايشان 

  

  گروه

  به ازای ھر فرد (روبل)
انواع 
آرد و 
  غله

سبزيجات، 
روغن نباتی و 
  ميوه جات

سيب 
  زمينی

 کل
محصوالت 
  کشاورزی

کل 
محصوالت 

  **دامی

کل محصوالت 
خريداری 

  ***شده

کليه 
  محصوالت

  به پول
  ھزينه نقدی

محصوالت 
  کشاورزی

محصوالت 
  دامی

  ٠٫٧١  ٣٫۵٨  ۵٫٧٢  ١۴٫٩٣  ١٫۴٣  ٣٫٧١  ٩٫٧٩  ١٫۶٢  ١٫۵۵  ۶٫۶٢  الف
  ٠٫۴٢  ٢٫۵۵  ۴٫٧۶  ١۶٫٣٧  ١٫٧٩  ۵٫٢٨  ٩٫٣٠  ٠٫٧١  ١٫۴٩  ٧٫١٠  ب
  ٠٫۵٩  ١٫۴٢  ۴٫۴۴  ٢١٫٩٩  ٢٫۴٣  ٧٫٠۴  ١٢٫۵٢  ١٫٠٧  ١٫٧٨  ٩٫۶٧  پ
  ٠٫٠٣  ٠٫٩٢  ٣٫٢٧  ٢١٫٨١  ٢٫٣٢  ۶٫٨۵  ١٢٫۶۴  ٠٫٨۵  ١٫٣۴  ١٠٫۴۵  ت
  -   ٢٫٠۶  ۴٫٧۶  ٢۶٫٣٢  ٢٫٧٠  ٨٫٧٩  ١۴٫٨٣  ١٫٠٣  ٣٫٠۵  ١٠٫٧۵  ث
  ٠٫٧۵  ١٫۴٧  ٨٫۶٣  ٢٧٫٩٨  ۶٫۴١  ۶٫٣٧  ١۵٫٢٠  ٠٫۵٧  ١٫٩٣  ١٢٫٧٠  ج
  ٠٫٩  ١٫٨٠  ٩٫٧٣۴  ١٢٫۴٧  ۶٫۵۴  ٢١٫٨  ٢٫٨٣۴  ۵٠٫  ١٫٧٨  ٫٠١۴٠  

  
  ھای مربوط به خوراک دھقانان در تأييد آنچه فوقاً گفته شد می باشد.مالحظه می شود که داده

سه گروه به روشنی عرض اندام ميکنند: گروه تحتانی (فاقد يک اسب و دارای يک اسب)،    
گروه ميانی (دارای دو يا سه اسب) و گروه فوقانی که [کيفيت] غذايش دو برابر مرغوب تر 

عام در حکم حذف دو گروه فوقانی و تحتانی می » ميانگين«روه تحتانی است. گرفتن از گ
يعنی  –خوراک، ھم بطور مطلق و ھم نسبی، در دو گروه انتھايی  نقدیباشد. مخارج 

ھر چند مقدار پرولتاريا و بورژوازی روستائی به بيشترين [حد خود] می رسد. گروه تحتانی 
؛ گروه تحتانی بيشتری صرف خريد می کند [پول]ست ولی مصرفش از گروه ميانی کمتر ا

مبادرت به خريد ضروری ترين محصوالت کشاورزی ای می نمايد که ھمواره دچار کمبود 
آنھا می باشد. گروه فوقانی به دليل مصرف زيادتر مبادرت به خريد بيشتر می نمايد، به ويژه 

ً رو به ا فزايش است. مقايسۀ اين دو گروۀ مصرف محصوالت غيرکشاورزی اين گروه دائما
انتھايی نحوۀ پيدايش بازار داخلی برای مصرف اقالم شخصی را در يک کشور سرمايه داری 

  ****به روشنی نشان می دھد.

                                                 
ھای پراکندۀ کم بودن ميزان مصرف گوشت دھقانان به نسبت ساکنين شھرھا را می توان حتی در داده *

 ۴که روانۀ کشتارگاه شھر مسکو گرديدند بالغ بر  ، وزن احشامی١٩٠٠زيرين مشاھده نمود. در سال 
مسکووسکيه ودوموستی [ادارۀ ثبت («کوپک بود  ۵٩روبل و  ١٨٩٨۶٧١۴ميليون پود به ارزش 

 ١٨پود و يا  ۴). سھم سرانۀ ھر مرد يا زن [از اين مقدار] در سال بالغ بر ۵۵، شمارۀ ١٩٠١، »مسکو]
  »).يادداشت بر چاپ دوم(«روبل می گردد. 

  گوشت گاو، خوک، پيۀ خوک، گوسفند، کره، لبنيات، طيور و تخم مرغ. **
  نمک، ماھی دودی و ماھی تازه، ساردين، ودکا، آبجو، چای، قند و شکر. ***

بزرگترين قلم مخارج پولی محصوالت کشاورزی، خريد چاودار است که مشتری عمدۀ آنرا دھقانان  ****
قام دوم را دارا می باشد. مخارج سرانۀ سبزيجات مصرفی تنگدست تشکيل می دھند. خريد سبزيجات م



  بقيۀ اقالم مخارج مربوط به مصارف شخصی به قرار زيرند:
  
  به ازای ھر نفر زن و مرد (روبل)  

  ھایھزينه

 گروه
نگھداری 
  از اموال

ت سوخ
  (کاه)

پوشاک 
  و کفش

 روشنائی
ساير 

مايحتاج 
  منزل

کل مصارف شخصی 
  بجز خوراک

 به پول
کل خوراک و 
  ساير مصارف

  به پول

  ٩٫۵٩  ١٩٫٢١  ٣٫٨٧  ۴٫٢٨ ١٫۶۴ ٠٫٢٣ ١٫۴۶  ٠٫٩۵  ٩٫٧٣ الف
  ٧٫٨۴  ١٩٫٨۶  ٣٫٠٨  ٣٫۴٩  ١٫٣٩  ٠٫٢۵  ١٫٣٣  ٠٫۵٢  ١٢٫٣٨  ب
  ٩٫٣١  ٢٧٫۴١  ۴٫٨٧  ۵٫۴٢  ٢٫١٩  ٠٫٢٢  ٢٫۴٧  ٠٫۵۴  ٢٣٫٧٣  پ
  ٨٫۵١  ٢٧٫٧١  ۵٫٢۴  ۵٫٩٠  ٣٫۴۴  ٠٫١٧  ١٫٧١  ٠٫۵٨  ٢٢٫٢١  ت
 ١٣٫۶٩  ٣۶٫٧٣  ٨٫٩٣  ١٠٫۴١  ٣٫٧٨  ٠٫٢۶  ۴٫۶۴  ١٫٧٣  ٣١٫٣٩  ث
 ١١٫٧٣  ٣٣٫١۵  ٣٫١٠  ۵٫١٧  ١٫۴۶  ٠٫٢١  ١٫٧۵  ١٫٧۵  ٣٠٫۵٨  ج
  ٢٫٣٨  ٠٫٢٢  ٢٫٢٠  ٠٫٩١  ٢٢٫٣١  ۵٫٧١  ۴٫٨۶  ٢٧٫۵۵  ٩٫٨٧  

  
افراد، اعم از زن يا مرد، يکجا  اين عمل ھميشه درست نيست که اين مخارج را برای ھمۀ   

محاسبه کنيم زيرا به عنوان مثال ھزينۀ سوخت، روشنائی، اشياء خانگی و غيره متناسب با 
  تعداد اعضاء خانواده نيست.

ھا، تقسيم بندی دھقانان (از لحاظ زندگی) را به سه گروه متفاوت نشان می دھد. اين داده   
لب توجه زير را آشکار می سازد: بخش نقدی مخارج ھا خصوصيت جاعالوه بر آن اين داده

، بزرگترين رقم را تشکيل می دھد (در گروه تحتانیکليۀ مصارف شخصی در گروھھای 
الف حدود نيمی از مخارج نقداً پرداخت می شود) حال آنکه در گروھھای فوقانی مخارج 

چگونه می تواند با  نقدی افزايشی نداشته و از يک سوم کل آن تجاوز نمی کند. اين مطلب
حقيقت فوق الذکر که می گويد درصد مخارج پولی در ھر دو گروه انتھايی بطور کلی رو به 

در گروھھای فوقانی عمدتاً صرف  نقدیافزايش است، جور دربيايد. شکی نيست که مخارج 
مصارف (مخارج مزرعه) می شود، حال آنکه در گروھھای تحتانی برای  مصارف توليدی

  ھای دقيق مربوط به اين قسمت به قرار زير است: ت. دادهاس شخصی
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
کوپک در  ٣١کوپک در گروه ب شروع شده و به يک روبل و  ۵۶کوپک می شود (از  ٨۵افراد بالغ بر 

کوپک آن نقدا تأديه می گردد. اين حقيقت جالب توجه نشان دھندۀ آنست که  ۴٧گروه ث ختم می شود) که 
بازاری برای محصوالت يکی از اشکال  –ف نظر از شھرنشينان صر –حتی در ميان سکنۀ روستا 

ھزينۀ روغن نباتی به صورت جنس  ٣/٢پديد آمده است.  –يعنی صيفی کاری  –کشاورزی تجاری 
پرداخت می شود؛ به عبارت ديگر در اين حوزه، توليد خانگی و صنايع دستی بدوی ھنوز به قوت خود 

  باقی است.



  ھا% جزء نقدی ھزينه  % ھزينه نقدی به ازای ھر مزرعه  ھزينه نقدی به ازای ھر مزرعه (روبل)  

 گروه
مصارف 
  شخصی

مربوط به 
  مزرعه

ماليات و 
 عوارض

  کل
مصارف 
  شخصی

مربوط به 
  مزرعه

ماليات و 
 عوارض

  کل
مصارف 
  شخصی

مربوط به 
  مزرعه

  ۵٠٫۶  ۴٩٫٨  ١٠٠  ٢۴٫٨  ١٢٫٣  ۶٢٫٩  ۶٢٫٢٩  ١۵٫۴٧  ٧٫۶۶  ٣٩٫١۶  الف
  ۴١٫٧  ٣٩٫۶  ١٠٠  ٢٢٫٠  ٣٠٫٠  ۴٨٫٠  ٨٠٫٩٨  ١٧٫٧٧  ٢۴٫٣٢  ٣٨٫٨٩  ب
  ۴۶٫۴  ٣۴٫٠  ١٠٠  ١٩٫۴  ٣۴٫١  ۴۶٫۵  ١۶۵٫١۶  ٣٢٫٠٢  ۵۶٫٣۵  ٧۶٫۶٩  پ
  ۴۵٫٨  ٣٠٫٧  ١٠٠  ١٨٫٨  ٣٩٫٠  ۴٢٫٢  ٢۶٢٫٢٢  ۴٩٫۵۵  ١٠٢٫٠٧  ١١٠٫۶٠  ت
  ۵٢٫٠  ٣٨٫٠  ١٠٠  ١۵٫۴  ۴١٫٢  ۴٣٫۴  ۴٣٩٫٨۶  ۶٧٫٩٠  ١٨١٫١٢  ١٩٠٫٨۴  ث
  ٧٠٫٣  ٣۵٫۴  ١٠٠  ٨٫٨  ٧١٫۶ ١٩٫۶ ٩۵٩٫٢٠ ٨۴٫٣۴ ۶٨٧٫٠٣  ١٨٧٫٨٣ ج
  ٣  ١٠٢٫٢٣  ٨١٫٢٧۴٣٧٫٣  ٢١٧٫٧٠  ٫٢٠  ۴۶١  ٫٩۵٣  ١٠٠  ٫٨۵٫۶  ۵۶٫۶  

  
ً بازاری برای اقالم مصرفی به     در نتيجۀ تبديل شدن دھقانان به پرولتاريای روستائی عمدتا

ً بازاری برای وجود می آيد، حا ل آنکه تبديل شدن دھقانان به بورژوازی روستائی، عمدتا
ما شاھد تبديل » دھقانان«ابزار توليد می آفريند. به عبارت ديگر در ميان گروھھای تحتانی 

نيروی کار به کاال و در گروھھای فوقانی شاھد تبديل ابزار توليد به سرمايه می باشيم. ھر دو 
ً م نجر به آن پروسۀ تشکيل بازار داخلی می شوند که تئوری مربوطه بطور اين تبديالت دقيقا

کلی برای کشورھای سرمايه داری مقرر داشته است. به اين دليل است که ف.انگلس دربارۀ 
 –) ۶٢می نويسد که آن [قحطی] مشدد پيدايش بازار داخلی برای سرمايه شد( ١٨٩١قحطی 

ً بمثابۀ زوال حکمی که برای نارودنيکھائی که خانه خرا » توليد خلقی«بی دھقانان را صرفا
  اند، بجای آنکه دليل تبديل اقتصاد پدرساالری به سرمايه داری باشد، نامعقول می نمايد.گرفته

ای به پيدايش بازار داخلی در اثر در مبحث بازار داخلی بدون آنکه ذره .ونا -آقای ن.    
اند. ايشان در مقالۀ خود تحت امل را پر کردهتجزيۀ دھقانان بپردازند، [حجم] يک کتاب ک

، »نوويه سلووو[سخن نو]»(«چگونه افزايش درآمدھای دولتيمان را توضيح دھيم؟«عنوان 
) به اين مسئله به صورت زير برخورد می نمايند: از جدولھای مربوط به ۵ش  ١٨٩۶فوريۀ 

کمتر باشد به ھمان نسبت  درآمد کارگران آمريکايی چنين برمی آيد که ھر چه ميزان درآمد
مخارج مربوط به خوراک آنان بيشتر می شود. در نتيجه تقليل مصرف مواد غذائی با تقليل 
فاحش مصرف محصوالت ديگر ھمراه است. در روسيه مصرف نان و ودکا تقليل پيدا کرده 

چنين است؛ بنابراين مصرف کاالھای ديگر نيز تقليل پيدا نموده است و ايشان از اين مطلب 
) دھقانان بيش از آنکه بايد در ٧٠مرفه (صفحۀ » قشر«نتيجه می گيرند که اضافه مصرف 

 .ونا -ھا متعادل می گردد. اين بحث سه جايش می لنگد: اوال آقای ن. اثر تقليل مصرف توده
با جانشين کردن کارگر بجای دھقان، مسئلۀ مورد بحث را [به کل] فراموش کرده به بحث 

ً آقای ن. پرداخته کارفرمايانو  کارگرانۀ پيدايش دربارۀ پروس با جانشين  .ونا -اند. ثانيا
کردن کارگر بجای دھقان، [انواع مختلف] مصرف را تنھا در مصرف شخصی خالصه 

فراموش می  .ونا -نموده، مصرف مولد و بازار ابزار توليد را از ياد می برند. ثالثاً آقای ن. 
نان در عين حال با جايگزينی اقتصاد طبيعی به وسيلۀ اقتصاد کنند که پروسۀ تجزيۀ دھقا

ً اينکه بازار با افزايش مصرف به وجود نيامده بلکه از طريق  کااليی ھمراه بوده و نتيجتا
تبديل مصرف جنسی (حتی اگر فراوان تر باشد) به مصرف نقدی يا پرداختی (حتی اگر 



ظه گرديد که دھقانان فاقد اسب با ميزان فراوان نباشد) پديدار می گردد. در اينجا مالح
مصرف کمتر، بيشتر از دھقانان ميانه حال مبادرت به خريد اجناس مصرفی شخصی می 
کنند. آنھا با آنکه پول بيشتری دريافت کرده و پول بيشتری ھم خرج می کنند، با اين حال روز 

  *سه ضروريست.به روز فقيرتر می گردند. برای سرمايه داری ھر دو جنبۀ اين پرو
در خاتمه اجازه بدھيد برای مقايسۀ سطح زندگی دھقانان و کارگران روستائی نظری به    

ارقام بودجۀ مربوطه بيندازيم. جدول زير بر اساس ميزان مصرف شخصی به ازای ھر يک 
نفر شخص بالغ شاغل و نه به ازای ھر نفر شاغل و غيرشاغل (بر طبق نرخھای آمارگران 

  وگورود مذکور در مجموعۀ ارقام فوق) محاسبه گرديده است:نو –نيژنی 
  

  
  به ازای ھر فرد بالغ شاغل

  مخارج به روبل  محصوالت مصرف شده

 گروه
آرد 

چاودار 
  (مرا)

آرد جو 
و 

ارزن 
  (پود)

آرد ارزن 
و گندم 

 سياه (مرا)

آرد گندم و 
گندم سفيد 

  (پود)

سيب 
زمينی 
  (مرا)

کل محصوالت 
کشاورزی بر 
  ارحسب چاود

گوشت 
  (پود)

 خوراک
ساير 

مصارف 
  شخصی

  کل

  ٢۵٫٣  ۵٫۶  ١٩٫٧  ٠٫٨  ٢٣٫٠٨ ١٧٫۴  ۴٫٧  ٢٫۵  ٠٫١  ١٧٫٣  الف
  ٢٧٫۵  ۴٫٨  ٢٢٫٧  ٠٫٧  ٢٢٫٨٩  ٨٫٧  ۴٫٧  ٢٫٩  ٠٫٢  ١٨٫۵  ب
  ٣۶٫٩  ٧٫٣  ٢٩٫۶  ١٫۵  ٣١٫٢۶ ١٢٫٢  ٧٫٣  ٣٫٠  ٠٫٣  ٢۶٫۵  پ
  ٣٩٫٠  ٨٫٣  ٣٠٫٧  ١٫٨  ٣٢٫٢١  ٩٫٠  ٢٫٠  ۴٫٣  ١٫۴  ٢۶٫٢  ت
  ۴۶٫٣  ١٣٫٩  ٣٢٫۴  ٢٫٣  ٣٢٫٨٨ ١٣٫۶  ۶٫٠  ٣٫۴  -  ٢٧٫۴  ث
  ۴۶٫۵  ٧٫٢  ٣٩٫٣  ٢٫۵  ٣۶٫٨٨  ۵٫۵  ٨٫۵  ۶٫٩  -  ٣٠٫٨  ج
  ٢۴٠٫  ٫٩۵  ٣٫٧  ۵٫۵  ١٠٫۴ ١٫  ٣٣٫٧٨۴  ٣  ٧٫٨  ٢٩٫١۶٫٩  

  
ھای مربوط به سطح زندگی کارگران روستائی با ارقام مندرج در اين برای مقايسۀ داده   

ميانگين ) ١٨٨١-٩١ده سال ( جدول می توانيم ميانگين دستمزدھا را اختيار نماييم. طی
يک کارگر کشاورزی استخدام شده برای يک سال در فرمانداری وورونژ بالغ بر دستمزد 

می گردد.  **روبل ٩٩روبل بود و اين مبلغ به عالوۀ مخارج خوراک و مسکن بالغ بر  ۵٧
روبل می شود. مقدار مصرف شخصی  ۴٢بنابراين مخارج خوراک و مسکن بالغ بر 

کشاورزی صاحب حصه و کارگران روزمزد (دھقانان فاقد اسب و دارای يک کارگران 
                                                 

ول متناقض به نظر می رسد، در واقع کامال منطبق با تضادھای اساسی سرمايه اين حقيقت که در نظر ا *
داريست که در ھر مرحلۀ زندگی واقعی خود را نشان می دھد. به ھمين دليل کسانی که از نزديک با 

اند. انگلھارت دربارۀ واقعيتھای زندگی روستايی آشنا می باشند، مستقل از تئوری به اين حقيقت رسيده
برای توسعۀ عمليات آنھا الزم می آيد که دھقانان، تھيدست «ھا، پيله وران و غيره چنين می گويد:کوالک

). عالقۀ انگلھارت به ۴٩٣ص » ھايی از روستانامه»(«باشند ... و در عين حال پول زيادی دريافت نمايند
رين تضادھای موجود کذا!!) (ھمانجا) نتوانست مانع از آشکار شدن عميق ت»(زندگی کشاورزی پر مايه«

  در آن جماعِت دھی معروف گردد.
سن  ۵انتشارات وزارت کشاورزی، ج ». اطالعات آماری کشاورزی به دست آمده از زارعين« **

  ».کار اجرتی در مزارع و غيره«، س.ا.کورولنکو، ١٨٩٢پترزبورگ 



اسب) پائين تر از اين سطح قرار می گيرد. جمع کل مخارج نگھداری از يک خانواده در 
صاحب » دھقانان«روبل و در مورد  ٧٨سر عائله) بالغ بر  ۴فاقد اسب (با » دھقانان«مورد 

کمتر از مخارج نگھداری يک وبل می گردد، يعنی ر ٩٨سر عائله) بالغ بر  ۵يک اسب (با 
(ما خرج مزرعه، مالياتھا و عوارض را بخاطر آنکه در اين محل، زمين  کارگر کشاورزی

ھای ای به مبلغی کمتر از مبلغ مالياتھای متعلقه به اجاره داده نمی شود، از بودجهحصه
ه انتظار می رفت وضع ايم). ھمچنانکدھقانان فاقد اسب و صاحب يک اسب حذف نموده

ای به مراتب بدتر از کارگريست که از اين وابستگی رھا می کارگر پايبند به زمين حصه
ھای خود که ناشی از توسعۀ روابط اسارت بار و باشد (ما از وابستگی عظيم مردم به حصه

وابستگی شخصی آنان است سخنی به ميان نمی آوريم). مخارج نقدی کارگر کشاورزی به 
اتب سنگين تر از مخارج نقدی مصارف شخصی دھقانان صاحب يک اسب و فاقد اسب مر

  می باشد. نتيجتاً وابستگی مردم به حصۀ خود باعث کندی آھنگ رشد بازار داخلی می شود.
ً از آمار زمستوو در مورد مصارف کارگران کشاورزی می توانيم استفاده نمائيم.     ثانيا

مورد کار اجرتی کشاورزی مندرج  ١۵٨بر اطالعات مربوط به  ھای مبتنیاجازه بدھيد داده
، ٢، بخش ۵در رابطه با ناحيۀ کاراچف (جلد » گزارشات آماری فرمانداری اورل«در 

  با تبديل مقياس ماه به سال به [نتايج] زير می رسيم: *) را در نظر بگيريم.١٨٩٢
  

  
  ر فرمانداری وورونژد» دھقان«معاش   معاش کارگر کشاورزی در فرمانداری اورل

  فاقد اسب  دارای يک اسب  حد متوسط  حداکثر  حداقل

  ١٧٫٣  ١٨٫۵  ٢١٫۶  ٢۴٫٠  ١۵٫٠  آرد چاودار (پود)

  ٢٫۵                            ٢٫٩           ۵٫٢۵  ٩٫٠  ۵٫۴  غالت (پود)
  پوند آرد گندم سفيد               

         ۴٫٨                            ۴٫٩  
  

  ١٫۵  ١٫۵  ١٫۵  ارزن (پود)

  ١٧٫۴  ٨٫٧  ٢۶٫٩  ۴٨٫٠  ١٨٫٠ سيب زمينی (مرا)
جمع برحسب 

چاودار
**

  
٢٢٫٩  ۴٢٣٫٠  ٢٢٫٨  ٣١٫٨  ١٫١  

  ٣٢٫٠  ٢٨٫٠  ٣٣٫٠  ۴٨٫٠  ٢۴٫٠  پيه خوک (پود)
ھزينه ساالنه 

  خوراک (روبل)
-  -  ۴٠٫۵  ٢٧٫۵  ٢۵٫٣  

  

                                                 
ھمچنانکه خواھيم ديد  تفاوت بين شرايط موجود در فرمانداريھای اورل و وورونژ بسيار کمتر است و *

ھای مندرج در اثر فوق الذکر س.ا.کورولنکو را مورد ھای ارائه شده مطابق معمول می باشد. ما دادهداده
، »غيره تأثير خرمنھا و«ھا در مقالۀ آقای ماره س دربارۀ استفاده قرار نمی دھيم (به سرھم بندی اين داده

I ،II  ھا را در اختيار وی دارد که آقايان مالکينی که اين دادهتوجه شود) زيرا حتی خود مؤلف اذعان
  ».انداز جادۀ انصاف بيرون افتاده«اند گاھی گذارده

  به شيوۀ مذکور در فوق محاسبه گرديده است. **



از سطح و دارای يک اسب  بنابراين مالحظه می کنيد که سطح زندگی دھقانان بدون اسب    
نبوده و در حد اعالی خود برابر حداقل سطح زندگی آنان  زندگی کارگران کشاورزی باالتر

  می گردد.
ھای مربوط به گروه تحتانی دھقانان بدين قرار است: نتيجه گيری کلی ما از بررسی داده   

که بخش تحتانی دھقانان را از کشاورزی  –اش با ساير گروھھا اين گروه بخاطر رابطه
و مقدار کشت، که تنھا قسمتی از مخارج خانوادۀ تحت تکفل آنان را  –بيرون می اندازند 

پرداخت می کنند و منبع عايدی (فروش نيروی کار) و باالخره سطح زندگی آن، بايستی جزو 
  به حساب آيد. *کارگران کشاورزی صاحب حصه و کارگران روزمزد

ھای دھقانانی، بررسی روشھای ما در خاتمۀ تشريح آمار زمستووی مربوط به گروه   
و مؤلف مقالۀ مربوط » گزارشات ارزيابی«گرد آورندۀ  –حالجی مورد استفادۀ آقای شچربينا 

 )٢ج »(تأثير خرمن و قيمت غالت و غيره«ھای دھقانی مندرج در کتاب معروف به بودجه
ی مربوط به بودجۀ دھقانان الزم می دانيم. آقای شچربينا يکجا در ھارا در مورد داده –) ۶٣(
استاد معروف «مزبور چنين اظھار می دارند که ايشان در اين مورد از نظريۀ » گزارشات«

)؛ حقيقت امر اينست که ايشان نظريۀ ١١١اند (ص استفاده کرده» اقتصاد سياسی ک. مارکس
ً تحريف کرده، تفاوت بين سرمايۀ ثابت و متغيير را با تفاوت بين سرمايۀ  مزبور را قطعا

 استوار و در گردش اشتباه می گيرند (ھمانجا) و اين اصطالحات و مقوالت سرمايه داری
توسعه يافته را به طرزی کامال بی مورد در مورد زراعت دھقانی (اينجا و آنجا) بکار می 

زی بجز سوء استفادۀ فاحش و برند. سراپای حالجی آقای شچربينا از ارقام بودجه را چي
تشکيل نمی دھد. کليۀ گزارشات مزبور به دھقانان » مقادير ميانگين«شگفت انگيز از 

ناحيه به تعداد مزارع تقسيم می شود  ۴مربوط می شود. درآمد حاصل از زمين » متوسط«
روبل  ۶٠(فراموش نکنيد که اين درآمد برای دھقان بدون اسب به ازای ھر خانواده در حدود 

به «(کذا!!؟) » مقدار سرمايۀ ثابت«روبل می باشد).  ٧٠٠و برای دھقان متمول در حدود 
تعيين می شود؛ ارزش  –يعنی ارزش تمام دارايی  –) ١١۴(ص » ازای يک مزرعه

 ١۵ابزار، ارزش متوسط مؤسسات تجاری و صنعتی (کذا!) به ازای يک مزرعه » ميانگين«
بينا جزئيات مربوط به اين مؤسسات را که جزو اموال روبل تعيين می گردد. آقای شچر

بين ھمه تقسيم می کنند! » بطور مساوی«شخصی اقليت مرفه می باشد ناديده گرفته، آنھا را 
) تعيين گرديده است؛ اين ١١٨اجاره کردن زمين (ص » ميانگين«ھمچنان که ديديم مخارج 

                                                 
ای که ما بين سطح زندگی کارگران کشاورزی و سطح زندگی دھقانان گروه نارودنيکھا از مقايسه *

سلب مالکيت زمين از دھقانان » طرفدار«حتماال اين نتيجه را خواھند گرفت که ما تحتانی به عمل آورديم ا
و امثالھم می باشيم. يک چنين استنتاجی اشتباه خواھد بود. آنچه که از گفتۀ ما برمی آيد اينست که ما 

و ای الغای کليۀ مقررات مربوط به تحديد آزادی دھقانان در خالص شدن از دست زمين حصه» طرفدار«
ترک جماعت دھی خود می باشيم. تنھا خود دھقان می تواند در اين مورد قضاوت نمايد که بھتر است يک 

ای. از اين رو يک چنين مقرراتی به ھيچ ای باشد يا بدون زمين حصهکارگر کشاورزی دارای زمين حصه
ارودنيکھا، آنان را وجه من الوجوه قابل توجيه نيست. از طرف ديگر دفاع از اينگونه مقررات توسط ن

  مبدل به جيره خواران سفرۀ کارشناسان امور ارضی ما می نمايد.



 ١٠٠و در مورد دھقانان متمول  روبل ۶مخارج در مورد دھقانان صاحب يک اسب بالغ بر 
روبل است. ھمۀ اينھا با ھم جمع شده تقسيم بر تعداد مزارع می گردد. حتی مخارج  ٢٠٠تا 
نيز معيين گرديده است (ھمانجا). خدا می داند که » ھاتعمير سرمايه«مربوط به » ميانگين«

تعمير باشد، ارقام اين يکی ديگر چه معنی می دھد! اگر منظور از اين [اصطالح] ترميم و 
مربوطه که ما قبال ھم به ذکر آن پرداختيم بدين قرار است: اين مخارج در مورد دھقانان 

است.  روبل ٧۵و در مورد دھقانان متمول  کوپک ٨برابر بدون اسب به ازای ھر مزرعه 
مگر نه اينست که اگر ما اينگونه مزارع دھقانی را با يکديگر جمع کرده حاصل جمع را 

» قانونی«به دست خواھد آمد؟ » قانون شرايط متوسط«يم بر تعداد اقالم جمع شده بنمائيم، تقس
که در گزارشات مربوط به ناحيۀ اوستروگوژسک به دست آقای شچربينا کشف شد و بعدھا 

به راحتی می » قانونی«به صورت بسيار نبوغ آسائی مورد استفاده قرار گرفت. از يک چنين 
دھقانان نه حداقل شرايط خود را بلکه سطح شرايط متوسط خود «رفت که چنين نتيجه گتوان 

نوع «و بسياری صفحات ديگر) و اينکه کشاورزی دھقانی  ١٢٣(ص  »را ارضا مينمايند
مساوی قرار «) و قس عليھذا. اين شيوۀ اصيل ١٠٠می باشد (ص » بخصوصی از پيشرفت

ای وسيلۀ طبقه بندی برحسب زمين حصه پرولتاريای روستايی با بورژوازی دھقانی به» دادن
که ما از قبل با آن آشنا می باشيم، تقويت گرديده است. چنانچه ما اين وسيله را مثال در مورد 

ھای مربوط به بودجه بکار می برديم، دھقانانی (در ردۀ کسانی که دارای زمينھای داده
باشند) نظير آن کسی که  می –د. به ازای ھر خانواده  ٢۵الی  ١۵بين  –ای بزرگ حصه

د. زمين می کارد، عمدتاً از طريق  ١٫٣د.) به اجاره می دھد،  ٢٣٫۵نيمی از حصۀ خود را (
امرار معاش می نمايد (اين يکی ديگر چه دردی از آنھا دوا می کند!) و » صنايع شخصی«

 ١٠ روبل به دست می آورد (بودجۀ شمارۀ ١٩٠نفر اناث و ذکور درآمدی برابر  ١٠برای 
د. زمين اجاره می کند،  ١۴٫٧ناحيۀ کوروتوياک) با دھقانان ديگری نظير آنکه عالوه بر آن 

نفر اناث و ذکور  ١٠د. می کارد، کارگر کشاورزی در استخدام خود دارد و برای  ٢٣٫٧
ناحيۀ زادونسک) در يک  ٢روبل به دست می آورد (بودجۀ شمارۀ  ١۴٠٠درآمدی برابر با 
فتند. آيا بديھی به نظر نمی رسد که اگر ما مزارع کارگران کشاورزی و گروه قرار می گر

کارگران روزمزد را با مزارع آن کسانی که کارگر در استخدام خود دارند جمع کنيم و 
به دست » نوع بخصوصی از پيشرفت«حاصل را به تعداد مزارع جمع شده تقسيم بنمائيم، 

ً و منحصراً دادهخواھد آمد. برای انجام اين کار شخص بايس مربوط » ميانگين«ھای تی مرتبا
» نظرات بی اساس«به کشاورزی دھقانی را مورد استفاده قرار دھد و به اين ترتيب غائلۀ 

دربارۀ تجزيۀ دھقانان برای ھميشه خواھد خوابيد. اين درست ھمان کاری است که آقای 
به » تأثير خرمنھا و غيره«تاب شچربينا از طريق اتخاذ تنھا اين روش در مقالۀ مندرج در ک

آن دست می زنند. در اينجا کوشش فراوانی در محاسبۀ بودجۀ دھقانان سراسر روسيه به 
» ميانگينھا«ھمۀ اين کوششھا با توسل به ھمان روش امتحان شدۀ  –خرج داده می شود 

 صورت می گيرد. مورخان آيندۀ تاريخ اقتصادی روسيه با کمال تعجب متوجه اين مطلب
خواھند شد که چگونه کوته بينی نارودنيکی مانع از مشاھدۀ اوليه ترين مقتضيات آمارگيری 
اقتصادی يعنی خط کشی قاطع بين کارفرمايان و کارگران اجرتی، صرف نظر از شکل 



مالکيت زمين که آنھا را در شرايط واحدی قرار می دھد و صرف نظر از تعدد و تنوع انواع 
  ه است.واسط بين آنھا، گرديد

  
  نتايج فصل دوم -١٣

  
  ھای مورد بررسی فوق بپردازيم:اجازه بدھيد به جمع بندی نکات اصلی مستخرج از داده   
اقتصادی دھقانان روسيۀ امروز عبارتست از شرايط اقتصاد کااليی.  –شرايط اجتماعی  )١

زی جنوب حتی در ناحيۀ نوار کشاورزی مرکزی (که از اين لحاظ در مقايسه با نواحی مر
شرقی يا فرمانداريھای صنعتی، عقب افتاده ترين نقطه می باشد) دھقانان تابع بی چون و 
چرای بازاری می باشند که نه تنھا برای پرداخت مالياتھای متعلقه بلکه برای مصارف 

  شخصی و کشاورزی خود نيز به آن وابسته می باشند.
ين دھقانان (کشاورزی و جماعت دھی) اقتصادی موجود در ب –) سيستم مناسبات اجتماعی ٢

حاکی از حضور کليۀ آن تضادھايی است که مختص ھر اقتصاد کااليی و ھر نظام سرمايه 
داريست؛ مانند رقابت، مبارزه برای استقالل اقتصادی، به چنگ آوردن زمين(قابل خريد و 

وف پرولتاريا و اجاره)، تمرکز توليد در دست يک اقليت، داخل نمودن اجباری اکثريت به صف
استثمار آنان به وسيلۀ يک اقليت با استفاده از سرمايۀ تجاری و استخدام کارگران کشاورزی. 
حتی يک پديدۀ اقتصادی در بين دھقانان نمی توان يافت که داغ اين شکل از تضاد را بر 

و  يعنی مبين يک مبارزه –چيزی که مختص سيستم سرمايه داری است  –پيشانی نداشته باشد 
ای ديگر ای و محروميت برای عدهتضاد آشتی ناپذير منافع نباشد و متضمن امتياز برای عده

و » صنايع«نباشد. اين مطالب در مورد اجاره کردن زمين، خريد زمين، انواع کامال متفاوت 
  پيشرفت فنی کشاورزی نيز صادق است.

ری در روسيه، بلکه در رابطه با ما برای اين نتيجه گيری نه تنھا در رابطه با سرمايه دا   
مفاد تز نارودنيکی بطور کلی، اھميت اساسی قائل ھستيم. وجود اين تضادھاست که بطور 

دھی » جماعت«واضح و غير قابل انکاری به ما نشان می دھد که سيستم مناسبات اقتصادی 
خرده  بلکه ھمانو غيره) نبوده » توليد خلقی(«به ھيچ وجه حاوی شکل اقتصادی خاصی 

اخير نه معمولی است. جماعت دھقانی روسيه عليرغم تئوری رايج در نيم قرن  بورژوازی
تنھا دشمن آشتی ناپذير سرمايه داری نمی باشد، بلکه برعکس عميق ترين و پايدارترين 

ھا به اين دليل که تنھا در اين نقاط دور افتاده ھای آنرا تشکيل می دھد. عميق ترين ريشهريشه
و عوامل محدود کنندۀ توسعۀ سرمايه داری است که ما شاھد » مصنوعی«ۀ تأثيرات از کلي

می باشيم. پايدارترين ريشه به » جماعت«تکوين مداوم عناصر سرمايه داری در درون خود 
سنن  –اين دليل که کشاورزی بطور اعم و دھقانان بطور اخص شديداً تحت نفوذ سنن قديمی 

رند و بخاطر وجود اين سنن، تأثيرات دگرگون کنندۀ سرمايه قرار دا –زندگی پدرساالری 



داری (رشد نيروھای مولده، تغيير کليۀ مناسبات اجتماعی و غيره) به کندترين و تدريجی 
  *ترين صورت ممکن تظاھر می کند.

) جمع کل تمام تضادھای اقتصادی موجود در بين دھقانان مشتمل بر چيزيست که ما آنرا ٣
می خوانيم. خود دھقانان اين پروسه را به نحوی بسيار رسا و بارز با  تجزيۀ دھقانان

بيان می کنند. اين پروسه مبين انحالل کامل دھقانيت  **»غيردھقانی کردن«اصطالح 
  سکنۀ روستايی می باشد. انواع جديدپدرساالری قديمی و آفرينش 

نکتۀ زير جلب می کنيم. از پيش از آنکه به توصيف اين انواع بپردازيم توجه شما را به    
مدتھا پيش در نوشتجات مربوطه به اين پروسه مکرراً اشاره شده است. مثال آقای واسيل 

)، متوجه تشکيل ۶۵چيکوف در دورۀ خود با استفاده از اقدامات کميسيون والويف(
تجزيۀ سطح اجتماعی دھقانان [ساکن] در امالک «در روسيه و » پرولتاريای روستايی«

گزارشات («). و.اورلوف ٩، ف ١، چاپ اول، ج »مالکيت و کشاورزی(«بود  شده» خالصه
) و بسياری ديگر نيز به اين نکته اشاره ١۴، ص ١، ب ۴ج » آماری فرمانداری مسکو

اند. ليکن کليۀ اين اشارات بسيار پراکنده بود. تا به آن زمان ھيچ کوششی در مطالعۀ نموده
صرف نظر از  –نيامده بود و برای ھمين است که امروز ھم ما  سيستماتيک اين پديده به عمل

فاقد اطالعات کافی در اين زمينه می  –ھای سرشماريھای خانه به خانۀ زمستوو گنجينۀ داده
اند، تجزيه {دھقانان} باشيم. در اين رابطه اکثريت نويسندگانی که به اين مسئله برخورد نموده

به قول نارودنيکھا  –ای ساده» تجزيه«اوی اموال و به عنوان را صرفاً بمثابۀ پيدايش عدم تس
به نحو اعم و آقای کاريشف به نحو اخص (ر.ک. کتاب ايشان در زمينۀ اجارات و مقاله شان 

اند. شکی نيست که پيدايش عدم تساوی اموال نقطۀ قلمداد کرده –») روسکويه بوگاتسوو«در 
اموال محدود نمی » تجزيه«به ھيچ وجه به  شروع اين پروسه می باشد و پروسۀ مزبور

قرار نگرفته بلکه در شرف اضمحالل، از » معرض تجزيه«گردد. دھقانان قديمی فقط در 
ً جديدی از سکنۀ روستا  انواع تشکيل دھندۀ  –بين رفتن و اخراج به دست انواع مطلقا
ار دارند. اين انواع قر –اجتماعی که اقتصاد کااليی و توليد سرمايه داری در آن غالب است 

ً خرده بورژوازی) و پرولتاريای روستايی   –جديد عبارتند از بورژوازی روستايی (عمدتا
  ای از توليدکنندگان کاالھای کشاورزی و کارگران اجرتی کشاورزی. طبقه

  
تجزيه و تحليل تئوريک پروسۀ تشکيل سرمايه داری کشاورزی که به تجزيۀ توليدکنندگان    

نوان عامل مھمی در اين پروسه اشاره می کند، بسيار آموزنده می باشد. در اينجا کوچک به ع
تحت عنوان  ۴٧، يعنی فصل »سرمايه« ٣منظور نظر ما يکی از جالب ترين فصول جلد 

 بھرۀ مالکانۀ کارمی باشد. مارکس » پيدايش بھرۀ مالکانۀ سرمايه داری«

                                                 
  )۶۴.(۵٢٧، ص ١ج » سرمايه«ر.ک.  *

  ».١٨٩٢نووگورود برای سال  –بررسی کشاورزی فرمانداری نيژنی « **



)ARBEITSRENTE(* در جايی که توليد کننده «... ايش می گيرد را بمثابۀ نقطۀ آغاز اين پيد
بی واسطه با استفاده از ابزار کار (خيش، احشام و غيره) که عمال و قانوناً متعلق به وی می 
باشند مبادرت به کشت زمينی می نمايد که چند روز در ھفته به وی تعلق می گيرد و بقيۀ 

دون آنکه از وی حق الزحمه روزھای ھفته را روی امالک ارباب فئودال کار می کند ب
ترجمۀ روسی). شکل ديگر  ۶۵١، ص ٣٢٣، ص ٢، ف ٣، ج »سرمايه...»(«دريافت بنمايد 

در حالی که توليدکننده  PROUDUKTENRENTE بھرۀ مالکانۀ جنسیاجاره عبارتست از 
بی واسطه مبادرت به توليد کليۀ محصوالتی می نمايد که از زمين مورد بھره برداری خود 

ه دست می آيد و کليۀ محصول اضافی را به صورت جنس تسليم مالک زمين می نمايد. وی ب
توليدکنندۀ مزبور در اينجا استقالل بيشتری يافته، به برکت کار خود قادر می شود مقداری 

ھمينطور ھم اين شکل «اضافه بر ميزان محصول مورد احتياج حياتی خود به دست آورد. 
ن تفاوتھای بيشتری در وضع اقتصادی آحاد توليدکنندگان بی باعث به وجود آمد» اجاره«

ای و ھمچنين امکان اينکه توليدکنندگان بی واسطه می گردد. الاقل امکان يک چنين تجزيه
واسطه به نوبۀ خود وسايل استثمار مستقيم ساير کارگران را تحصيل بنمايند، موجود 

يب با وجود تسلط اقتصاد ). و بدين ترت۶٧ترجمۀ روسی)( ۶۵٧ص  ٣٢٩ص »(است.
طبيعی، در ھمان آغاز افزايش استقالل دھقانان وابسته، نطفۀ تجزيۀ آنان بسته می شود. ليکن 

که تنھا معرف تغيير  بھرۀ مالکانۀ پولینطفۀ مزبور تنھا در لوای شکل بعدی اجاره، يعنی 
مزبور نه خود  قالب بھرۀ مالکانۀ جنسی است رشد و نمو می نمايد. توليدکنندۀ بی واسطه

مبنای اين نوع اجاره  **محصول را بلکه قيمت اين محصول را تسليم صاحب زمين می کند.
تغيير پيدا نمی کند، يعنی توليدکنندۀ بی واسطه تا اينجا به عنوان متصرف سنتی زمين قلمداد 

مبنای اين نوع اجاره ... به آستانۀ اضمحالل خود نزديک می «می شود. به ھر صورت 
بطور کلی مستلزم توسعۀ قابل توجه تجارت، صنعت «). بھرۀ مالکانۀ پولی ٣٣٠ص »(شود

). رابطۀ سنتی و عرفی موجود ۶٨)(٣٣١ص »(شھری و توليد کااليی و لذا گردش پول است
ای صرفاً نقدی و مبتنی بر قرارداد تبديل بين دھقانان وابسته و مالک زمين در اينجا به رابطه

                                                 
" TRUDOVAYA RENTAو بعد آن) به صورت " ۶۵١اين اصطالح در ترجمۀ روسی (ص  *
")TRUDOVAYAوصفی " " وجهTRUD "–  ويراستار). به عقيدۀ ما واژۀ  –به معنی کار می باشد

" OTRABOTKIمشتق از " –" OTRABOTOCKANAYA RENTAايم ("معادلی که ما انتخاب نموده
  )۶۶خدمتی) می باشد که دقيقا به معنای انجام کار توسط بستگان دھقان برای مالک زمين است.( –(کار 

لی و بھرۀ مالکانۀ سرمايه داری بايستی فرق گذاشته شود. بھرۀ مالکانۀ سرمايه بين بھرۀ مالکانۀ پو **
داری در کشاورزی مستلزم وجود سرمايه داران و کارگران اجرتی می باشد و بھرۀ مالکانۀ پولی مستلزم 
وجود دھقانان وابسته است. بھرۀ مالکانۀ سرمايه داری عبارت از آن بخش از ارزش اضافی است که بعد 
از کسر سود کارفرما باقی می ماند، حال آنکه بھرۀ مالکانۀ پولی عبارت از قيمت تمام محصول اضافی 
پرداختی توسط دھقان به صاحب زمين می باشد. بھرۀ مالکانۀ مقطوع پرداختی توسط دھقان به صاحب 

ان ما ملزم به ای از بھرۀ مالکانۀ پولی در روسيه می باشد. بی شک مالياتھايی که دھقانزمين نمونه
پرداخت آن می باشند بعضا معرف بھرۀ مالکانۀ پولی است. در برخی از مواقع اجارۀ دھقانی زمين به 
بھرۀ مالکانۀ پولی نزديک می شود. اين وضع زمانی پيش می آيد که بخاطر اجارۀ گزافی که دھقان بايستی 

  نمی ماند. از بابت زمين بپردازد، چيزی جز يک دستمزد ناچيز برای وی باقی



يک طرف به سلب مالکيت از دھقانان قديمی و از طرف ديگر به خريد  می گردد. اين امر از
تبديل بھرۀ مالکانۀ جنسی به بھرۀ مالکانۀ پولی با به «زمين و آزاديشان منتھی می شود. 

ای از کارگران روزمزد تھيدستی که برای به دست آوردن پول، به استخدام وجود آمدن طبقه
اپذيری صورت گرفت و حتی اين تبديل قبل از به وجود ديگران درمی آيند به طرز اجتناب ن

آمدن طبقۀ مزبور آغاز گرديد. در حين پيدايش پراکندۀ اين طبقۀ جديد از کارگران روزمزد 
تھيدست، استثمار کارگران اجرتی کشاورزی در ميان دھقانان مرفه تر دريافت کنندۀ بھرۀ 

ی مرسوم می شود. به اين طريق آنھا به خواھی نخواھ) rentepflichtigen(مالکانۀ پرداختی 
تدريج امکان انباشت مقدار معينی از ثروت و تبديل خود به سرمايه داران آينده را پيدا می 
کنند. به اين ترتيب خود مالکان قديمی که برای خودشان کار می کردند زمينۀ ايجاد آموزشگاه 

ن مشروط به توسعۀ عمومی برای آموزش اجاره داران سرمايه داری می شوند که رشدشا
- ۶۶٠، ص ٢، ب ٣، ج »سرمايه»(«توليد سرمايه داری خارج از محدودۀ روستا می باشد

  ).۶٩ترجمۀ روسی)( ۶۵٩
ميانه حال تمام » دھقانان«) تجزيۀ دھقانان که رشد دو گروه انتھايی آن به قيمت [تضعيف] ۴

ۀ مشترک ھر دو نوع می شود، دو نوع جديد سکنۀ روستايی به وجود می آورد. مشخص
مزبور عبارتست از خصلت کااليی، پولی اقتصاد آنھا. نوع اول را بورژوازی روستايی يا 

که مبادرت به کشاورزی تجاری  –دھقانان مرفه تشکيل می دھند که شامل کشاورزان مستقل 
 –شرح خواھيم داد) می نمايند  ۴با تمام اشکال متنوع آن (اشکال اصلی آنرا ما در فصل 

صاحبان مؤسسات صنعتی و تجاری، صاحبکاران بنگاھھای تجارتی و غيره می باشد. 
ترکيب کشاورزی با «ترکيب کشاورزی تجاری با بنگاھھای تجاری و صنعتی، آن نوع 

[گروه] دھقانان می باشد. از ميان اين دھقانان مرفه به دليل آنکه  ايناست که خاص » صنايع
به قصد فروش (در حوزۀ نوار کشاورزی) نقش عظيمی  اجاره کردن زمين برای کشت غالت

-طبقه –ای اغلب نقش بزرگتری نسبت به زمينھای حصه –را در مزارع آنھا ايفاء می نمايد 
ای از کشاورزان سرمايه دار به وجود می آيد. اندازۀ مزرعه در اکثر موارد، نيروی کار 

ند و به ھمين دليل ھم تشکيل انبوھی بيشتری را از آنچه در خانواده موجود است ايجاب می ک
از کارگران کشاورزی و کارگران روزمزد، بيشتر شرط الزم وجود دھقانان مرفه قرار داده 

پول مازاد بر احتياجی که اين دھقانان به صورت درآمد خالص به دست می آورند  *می شود.
وانده است، بکار يا در عمليات تجاری و ربايی که در بخشھای روستايی ما بشدت ريشه د

انداخته می شود و يا در صورت وجود موقعيت مناسب در خريد زمين، عمران مزرعه و 
غيره سرمايه گذاری می شود. خالصه اينکه اين دھقانان ھمان زمين داران خرده پا می 
باشند. بورژوازی دھقانی از لحاظ تعداد، اقليت کوچکی از دھقانان را تشکيل می دھد اگر چه 

                                                 
نمی باشد. » خرده بورژوازی«توجه داشته باشيم که استخدام کارگران اجرتی، مشخصۀ اصلی مفھوم  *

اين مفھوم شامل کليۀ توليدات مستقل برای بازار است؛ جايی که سيستم اجتماعی اقتصاد تضادھای 
يدکنندگان به کارگران ) را در خود دارد، به ويژه در آنجا که اکثريت تول٢مشروحۀ فوق الذکر (بخش 

  اجرتی تبديل می گردند.



درصد بورژوازی دھقانی از يک بخش به بخش ديگر تفاوت می کند با اين حال احتماال نسبت 
از يک پنجم تعداد کل خانوارھا (که قريب سه دھم سکنه می باشد) تجاوز نمی کند. ليکن 
موقعيت آنھا از لحاظ ميزان کشت، تعداد وسايل توليد متعلق به دھقانان و مقدار محصول 

ان بدون ترديد بسيار ممتاز می باشد. آنھا فعال صاحبان روستاھا می توليد شده به دست دھقان
  باشند.

 کارگران اجرتی صاحب حصه) نوع جديد ديگر، پرولتاريای روستايی است که عبارت از ۵
می باشد. دھقانان تنگدست و فاقد زمين در زمرۀ اين نوع دھقانان قرار دارند. معھذا بھترين 

تايی روسيه را ھمان کارگران کشاورزی صاحب حصه، نمونۀ معرف پرولتاريای روس
کارگران روزمزد، کارگران غيرماھر، کارگران ساختمانی يا ساير کارگران صاحب حصه 
تشکيل می دھند. مشخصات بارز اين نوع دھقانان عبارتست از: کشت ناچيز قطعه زمينی 

عدم امکان زيستن  کوچک و مخروبه (ھمچنان که از اجاره دادن زمين آنان مشھود است)،
دھقانان تھيدست)، سطح زندگی فوق العاده پايين » صنايع«بدون فروش نيروی کار (= 

. نيمی از کل خانوارھای دھقانی *(احتماال حتی پايين تر از سطح زندگی کارگر فاقد حصه)
(قريب چھار دھم ساکنين)، يعنی کليۀ دھقانان فاقد اسب و بخش بزرگی از دھقانان صاحب 

سب (اين محاسبه البته خيلی کلی و تقريبی بوده و به مقتضای نواحی گوناگون و شرايط يک ا
محلی قابل تعديل می باشد) بايد در رديف پرولتاريای روستايی محسوب شوند. داليلی که ما 
را متقاعد به وجود اينچنين نسبت بزرگی از دھقانانی که از پيش متعلق به پرولتاريای روستا 

ی از اين اما اغلب درکی بسيار کليشه بايد اضافه کرد که ادبيات **أل عرضه شد.ميباشند، قب
. اين ، دارندسرمايه داری مستلزم وجود کارگر آزاد و بدون زمين است که قضيۀ تئوريک 

ليکن رسوخ سرمايه  صادق است، کامال قضيه در مورد نشان دھی سمت عمده [اين جريان]

                                                 
برای اثبات درستی انتصاب دھقانان تنگدست به قشر کارگران اجرتی صاحب حصه، شخص بايستی نه  *

تنھا معلوم نمايد که چگونه و چه نوع از دھقانان مبادرت به فروش نيروی کار می کنند، بلکه بايستی 
ت به خريد نيروی کار می کنند نيز مشخص نمايد. اين مطلب چگونگی و نوع صاحبکارانی را که مبادر

  در فصلھای بعدی نشان داده خواھد شد.
پروفسور کنراد معيار تشخيص دھقان واقعی در آلمان را داشتن يک جفت حيوان بارکش می داند  **

GESPANNBAURNGUTER  .اندازۀ اين ٨۴-٨۵، ص ١٨٩۶(مسکو، » مالکيت و کشاورزی«، ر.ک .(
در نظر دارد » دھقان«ر در مورد روسيه بايستی بزرگتر باشد. آنچه کنراد در تعريف از مفھوم معيا

اشتغال دارند » فرعیصنايع «يا » کار اجرتی«درصدی از افراد يا خانوارھايی است که عموما به 
از «سد:می نوي چنين١٨٨٢پروفسور استه بوت که در بازگو کردن حقايق استاد مسلم است در  –(ھمانجا). 

زمان اضمحالل بردگی تا به امروز، دھقان با استفاده از واحد اقتصادی کوچک خود منحصرا مبادرت به 
کشت غالت نموده است، علی الخصوص در حوالی نوار سياه خاک مرکزی روسيه؛ در اکثر موارد تبديل 

تنھا يک مشغلۀ فرعی به افزارمند، کارگر کشاورزی يا کارگر روزمزدی شده است که کشاورزی برای او 
، ١٨٨٣، مسکو »مقاالتی دربارۀ کشاورزی روسيه، نقايص آن و اقدامات اصالحی»(«به حساب آمده است

) ظاھرا در اينجا افزارمندان شامل کارگران اجرتی صنعتی (ساختمانی و غيره) نيز می گردد. با ١١ص 
مشخصا اقتصادی نيز رواج فراوان  وجود ناصحيح بودن اين اصطالحات، استفاده از آنھا در آثار حتی

  دارد.



به اشکال فوق العاده متنوعی صورت می گيرد. واگذاری  داری در کشاورزی بسيار کند و
ای به کارگران روستايی اغلب به نفع خود صاحبکاران روستايی است و به ھمين زمين حصه

دليل است که در تمام کشورھای سرمايه داری اين نوع کارگران روستايی صاحب حصه ديده 
ف به خود می گيرد: کلبه نشين می شوند. نوع مزبور در کشورھای گوناگون، اشکال مختل

انگليسی با دھقان خرده مالک فرانسوی يا ساکن نواحی [اطراف] راين تفاوت دارد و اين 
ای [دھقان وابستۀ] پروسی تفاوت دارد. ھر يک از اينھا حامل نشانه KNECHTدومی نيز با 

کن لي –از اثرات يک سيستم ارضی خاص و تاريخ خاصی از مناسبات ارضی می باشد 
وجود اين حقيقت مانع از آن نمی شود که اقتصاددانان آنھا را به عنوان نوعی پرولتاريای 

ای از زمين [يعنی حق مالکيت] کشاورزی طبقه بندی ننمايند. مبانی قانونی حق وی بر قطعه
ھيچ تأثيری بر اين طبقه بندی ندارد. اينکه زمين مزبور ملِک ِطلق وی می باشد (نظير دھقان 

 RITTERمالک) يا توسط مالک زمين تنھا صاحب حق استفاده از آن گرديده يا  خرده
GUTSBESITZER *  و يا باالخره اينکه وی به عنوان عضوی از جماعت بزرگ دھقانی

 **روسيه، زمين مزبور را در تصرف خود دارد ھيچ گونه تغييری در اصل قضيه نمی دھد.
ايم. اين ای را عنوان نکردهيای روستايی، مطلب تازهما با انتساب دھقانان تھيدست به پرولتار

اصطالح مکرراً مورد استفادۀ نويسندگان زيادی قرار گرفته است. تنھا اقتصاددانان 
نارودنيک ھستند که مصرانه صحبت از مجموع کل دھقانان به عنوان چيزی مخالف سرمايه 

بندند که مدتھاست ھمين تودۀ  داری به ميان می آورند و چشمھای خود را بر اين حقيقت می
مکان کامال خاصی را به عنوان کارگران اجرتی کشاورزی و صنعتی در سيستم » دھقانان«

به تمجيد اند. مردم کشور ما عالقۀ وافری عمومی توليد سرمايه داری برای خود احراز نموده
سيستم آن با  و مقايسۀ –که حافظ جماعت دھی، دھقانان و غيره است  –سيستم ارضی ما  از

و تشکيالت سرمايه داری کشاورزيش دارند. لذا  )٧١( )Ostseeاوست سی (دريای شرقی 
                                                 

  ويراستار. –اشراف مالک  *
» لغت نامۀ علوم دولتی«اجازه بدھيد از اشکال اروپايی مختلف کار اجرتی در کشاورزی مثالھايی از  **

و  اقطاعمالکيت دھقانان بايستی از «). ج.کنراد می گويد:١٨٩۶، مسکو، »مالکيت و کشاورزی(«بياوريم 
مين متعلق به دھقان فاقد زمين و يا باغچه بان  که صاحبانشان مجبور به گرفتن شغل اضافی از قطعه ز

در  ١٨٨١بر طبق سرشماری ). «٨٣-٨۴ص »(ديگری در خارج از محل خود می باشد، تميز داده شود
ميليون نفر، يعنی قدری کمتر از نصف جمعيت از طريق کشاورزی امرار معاش می کردند:  ١٨فرانسه 

ميليون کارگر روزمزد  ۴ميليون کشاورزی اجاره دار و نيمه اجاره دار،  ۵ميليون زمين دار،  ٩حدود در 
% کارگران ٧۵و خرده مالک يا مستأجر، عمدتا از طريق کار اجرتی ... امرار معاش می نمودند. حداقل 

تايی شامل ). در آلمان کارگران روس٢٣٣گولتز، ص »(اندکشاورزی فرانسه دارای زمين فرض شده
) آلونک نشينھا، کلبه نشينان، باغچه بانان [چيزی نظير ١: صاحب زمين می باشنددستجاتی می گردند که 

) کارگران روزمزد پيمانی که دارای زمين بوده و ٢ويراستار]؛  –دھقانان صاحب زمين اھدايی خودمان 
 –خودمان » روز کارانسه «مدتی از سال را به استخدام ديگران درمی آيند [مقايسه شود با 

اکثريت کارگران کشاورزی را در آن قسمتھايی از آلمان که مالکيت امالک وسيع رايج ). «٧٠ويراستار](
) کارگران کشاورزی ای که به کشت ٣)؛ ٢٣۶(ص » است، کارگران روزمزد پيمانی تشکيل می دھند

  ).٢٣٧زمينھای اجاره شده مبادرت می ورزند (ص 



انواع سکنۀ کشاورزی منطقۀ اوست سی به قشر کارگران  مشاھدۀ اينکه کداميک از
کشاورزی و کارگران روزمزد منتسب می شوند، بی فايده نخواھد بود. دھقانان ساکن 

د. قطعات مجزا از ھم)، کلبه  ۵٠الی  ٢۵حبان زمينھای وسيع (فرمانداری اوست سی به صا
د.) و دھقانان بدون زمين تقسيم می شوند. ھمچنان  ١٠تا  ٣نشينان (دارای قطعاتی به مساحت 

با نوع عام دھقان «که آقای س.کورولنکو به درستی اظھار می دارند، کلبه نشينان مزبور 
)؛ اين نوع دھقانان ۴٩۵ص » کار اجرتی» («ارندروسی فرمانداريھای مرکزی شباھتی تام د

مجبورند وقت خود را تا ابد بين جستجوی کار و کشت زمين خود تقسيم نمايند. ولی آنچه که 
است. حقيقت اينست که اربابان  کارگران کشاورزیمورد توجه خاص ماست وضع اقتصادی 

به کارگران] واگذار [ ایحصهبه نفع خود تشخيص می دھند که بجای پرداخت دستمزد، 
 ٢) ١نمايند. در اينجا مثالھايی از [ميزان] دارايی کارگران کشاورزی اوست سی می آوريم: 

 ٢٧۵دسياتين)؛ شوھر  ٣/١ايم: يک لوفتسل = د. زمين (لوفتسل را به دسياتين تبديل کرده
د.  ٣/٢و  ٢) ٢کوپک کار می کنند؛  ٢۵روز از سال را با دستمزد روزانۀ  ۵٠روز و زن 

خوک می  ٢گوسفند و  ٣گاو،  ٣کارگر کشاورزی دارای يک رأس اسب، «زمين؛ 
روز در  ۵٠)؛ کارگر کشاورزی مزبور يک ھفته درميان و زن وی ۵١٨و  ۵٠٨ص »(باشد

کارگر «د. زمين (ناحيۀ بوسکا واقع در فرمانداری کورلند)،  ۶) ٣سال کار می کنند؛ 
)، کارگر ۵١٨ص »(و چند خوک می باشدگوسفند  ٣کشاورزی دارای يک رأس اسب، 

) در ناحيۀ ھاسن پوت ۴روز در سال کار می کنند؛  ٣۵ای سه روز و زن وی مزبور ھفته
در کليۀ موارد کارگران کشاورزی گندم خود را «د. زمين،  ٨ –واقع در فرمانداری کورلند 

ودکان آنھا به مدرسه مجاناً آرد کرده از کمکھای طبی و دارويی رايگان استفاده می کنند و ک
اين کارگران  ميزان دارايی و ابعاد زراعت) و غيره. توجه خواننده را به ۵١٩ص »(می روند

کشاورزی جلب می کنيم؛ يعنی به ھمان شرايطی که به زعم نارودنيکھا، دھقانان ما را از 
 کليۀ سيستم کلی ارضی اروپايی که به توليد سرمايه داری مربوط می شود جدا می کند. ما

 ٣١٫۵کارگر کشاورزی صاحب  ١٠مثالھای نشريۀ فوق الذکر را با يکديگر تلفيق می نماييم: 
د. از قرار ھر کارگر می باشند. کارگران کشاورزی در  ٣٫١۵د. زمين، يعنی بطور متوسط 

را برای ارباب کار می کنند (شوھر  کمتر از نيمی از سالاينجا شامل دھقانانی می گردند که 
روز در سال) و ھمچنين دھقانان صاحب يک اسب که ھر کدام  ۵٠تا  ٣۵ز سال و زن نيمی ا

گاو می باشند. حال اين سؤال مطرح می شود که چه چيزی باعث اين تفاوت  ٣تا  ٢دارای 
ما و اين نوع کارگر کشاورزی اوست سی می شود؟ در » جماعت دھقانی«وحشتناک بين 

اسبشان خطاب ميگردند، در حالی که در روسيه منطقۀ اوست سی ھمۀ چيزھا با اسم من
اند و گرفته» معدل«کارگران کشاورزی صاحب يک اسب را با دھقانان ثروتمند قاطی کرده 

ترکيب «و » توليد خلقی«، »اصل کار«، »روح جماعت«با احساسات ھر چه تمام تر دم از 
  می زنند.» ... کشاورزی با صنايع

تشکيل می دھد.  دھقانان ميانه حالبعد از رفورم را » دھقانان«) حلقۀ واسط بين اين انواع ۶
ميزان توسعۀ توليد کااليی مشخص می گردد. کار کشاورزی  کمتريناين [قشر از دھقانان] با 

مستقل اين قشر از دھقانان شايد تنھا در سالھای پرحاصل و تحت شرايط مساعد خاصی کفاف 



دارای موقعيت بسيار متزلزلی می باشند. در اکثر زندگی آنان را بکند و به ھمين دليل ھم 
موارد دھقان ميانه حال نمی تواند بدون توسل به وام در ازای کار خدمتی و غيره و يافتن 

که بعضاً توأم با فروش نيروی کار و غيره می باشد، امرار معاش نمايد. » فرعی«اشتغاالت 
ل را به صفوف پرولتاريا سوق می [ھر سال] کم محصول عدۀ کثيری از دھقانان ميانه حا

که خود را به سمت آن می  –دھد. اين گروه در مناسبات اجتماعی خود بين گروه فوقانی 
و گروه  –کشاند و تنھا اقليت کوچکی از خوش شانسھايش موفق به ورود به آن می شوند 

[در  تحتانی که در نتيجۀ تحوالت اجتماعی به طرف آن رانده می شود، نوسان می کند.
صفحات قبل] ديديم که بورژوازی دھقانی نه تنھا گروه تحتانی بلکه گروه ميانه حال دھقانان 

ای که مشخصۀ خاص اقتصاد سرمايه . به اين ترتيب پروسهاز پای درمی آوردرا نيز 
داريست به وقوع می پيوندد و گروھھای ميانی کنار زده می شوند و گروھھای انتھايی تقويت 

  ».غيردھقانی کردن«يعنی پروسۀ  –می گردند 
. تشکيل بازار در دھقانان، برای سرمايه داری بازار داخلی به وجود می آورد تجزيۀ) ٧

گروه تحتانی به صورت مصرف اجناس ظاھر می شود (بازار مصرف شخصی). 
 پرولتاريای روستايی در مقايسه با دھقانان ميانه حال عالوه بر آنکه از اقالم غذايی نوع پست

، ليکن مبادرت به کمتر مصرف کردهتری تغذيه می کند (سيب زمينی بجای نان و غيره) 
. تشکيل و توسعۀ بورژوازی دھقانی، بازاری دوگانه به وجود می خريد بيشتری می کند

آورد: اوال و عمدتاً از طريق وسايل توليد (بازار مصرف مولد)، زيرا دھقان مرفه می کوشد 
جمع «و دھقانان خانه خراب » در مواقع استيصال«ه وی از اربابان آن وسايل توليدی را ک

ً از طريق مصرف شخصی در نتيجۀ گسترش » آوری می نمايد، تبديل به سرمايه کند. دوما
  *احتياجات دھقانان مرفه تر.

در مورد اين سؤال که آيا تجزيۀ دھقانان در حال پيشرفت است و اگر چنين است با چه ) ٨
) ١-۴ھای مندرج در جدولھای ترکيبی (ق ری دقيق تر از آنچه که از دادهسرعتی، ما آما

برمی آيد در دست نداريم. اين امر چندان شگفت آور نيست زيرا تاکنون (ھمانطور که قبال 
ای تجزيۀ دھقانان به عمل نيامده است گفتيم) ھيچ کوششی در جھت مطالعۀ سيستماتيک لحظه

ھای عام مربوط به با اين وصف کليۀ داده **پروسه باشد. که نشان دھندۀ اشکال وقوع اين
اقتصاد بخشھای روستايی ما حاکی از تجزيۀ مستمر و روزافزون سريع دھقانان است: از 

زمينھای خود را رھا می کنند و يا به اجاره می دھند، تعداد دھقانان » دھقانان«يک طرف 

                                                 
ه بازار داخلی توسط تجزيۀ دھقانان به وجود می آيد است که می تواند مثال رشد عظيم تنھا اين حقيقت ک *

ای را، که توليدش در دورۀ بعد از رفورم با خانه خرابی تمام و کمال دھقانان ھای پنبهبازار داخلی فرآورده
اخلی با ھمين مثال که تئوريھای خود را در زمينۀ بازار د .ونا -توأم بوده است، توضيح بدھد. آقای ن. 

  صنعت نساجی ما به نمايش می گذارند از توضيح وجود اين پديدۀ متضاد، کامال عاجز می مانند.
، نيويورک، »اقتصاد دھات روسيه«تنھا استثناء عبارتست از اثر با ارزش ی.ھورويچ تحت عنوان  **

به تجزيه و تحليل گزارشات . بايستی مھارتی را که آقای ھورويچ ١٨٩۶، ترجمه شده به روسی در ١٨٩٢
آماری زمستوو که در آن ھيچ گونه جدول ترکيبی گروه دھقانان بر حسب بنيۀ اقتصادی آنان وجود ندارد، 

  مورد تحسين قرار داد.



ا و ديگر جاھا می گريزند؛ از طرف به شھرھ» دھقانان«بدون اسب در حال افزايش است، 
مبادرت » دھقانان«نيز به روال خود می روند، » مسيرھای مترقی در زراعت دھقانی«ديگر 

به خريد زمين، بھبود مزارع، استعمال خيش آھنی، توسعۀ کشت علوفۀ دامداری و غيره می 
وسۀ مزبور شرکت در اين دو نقطۀ متقابل پر» دھقانان« کدامکنند. اکنون ما می دانيم که 

  دارند.
عالوه بر اينھا توسعۀ دامنۀ جنبش مھاجرتی دھقانان، تجزيۀ دھقانان و علی الخصوص    

دھقانان کشاورزی را شديداً تسريع می نمايد. بديھيست که مھاجرت دھقانان عمدتاً از 
 ً از فرمانداريھای کشاورزی (مھاجرت از فرمانداريھای صنعتی بسيار ناچيز است) و دقيقا

فرمانداريھای مرکزی پرجمعيت که در آنھا کار خدمتی (که باعث کند شدن تجزيۀ دھقانان 
می گردد) بيشترين توسعه را داشته است، صورت می گيرد. اين يک نکته. نکتۀ دوم اينست 

بوده و  ميانه حالکه اکثر کسانی که مبادرت به ترک ديار خود می کنند در زمرۀ دھقانان 
ی خود باقی می مانند اکثراً از گروھھای انتھايی می باشند. به اين ترتيب کسانی که سر جا

مھاجرت دھقانان باعث تسريع تجزيۀ دھقانان در مناطق ترک شده و انتقال عناصر تجزيه به 
نقاط جديد می گردد (کار اجرتی کشاورزی ساکنين جديد سيبريه در نخستين دورۀ زندگی 

بين مھاجرت و تجزيۀ دھقانان را ی.ھورويچ در کار تحقيقی  . اين ارتباط موجود*جديد آنان)
) به اثبات می رساند. ١٨٨٨مسکو، »(مھاجرت دھقانان به سيبريه«عاليش تحت عنوان 

اند خواندن اين کتاب را که مطبوعات نارودنيکی ما مصرانه دربارۀ آن سکوت اختيار کرده
  **قوياً به خواننده توصيه می کنيم.

ھمه می دانند سرمايۀ تجاری و ربايی نقش عظيمی را در بخشھای روستايی ) ھمچنان که ٩
ايفاء می نمايند. ما ذکر حقايق متعدد و منابع مربوط به اين پديده را زائد می دانيم: حقايق 
مزبور بر ھمه آشکار است و ارتباط مستقيمی ھم به مطلب مورد بحث ما پيدا نمی کند. تنھا 

نستن رابطۀ سرمايۀ تجاری و ربايی در روستاھای ما با تجزيۀ مسئلۀ مورد عالقۀ ما دا
دھقانان است. آيا بين روابط ميان گروھھای مختلف دھقانان مشروحه در فوق و روابط مابين 
طلبکاران و بدھکاران دھقان ارتباطی وجود دارد؟ آيا رباخواری يک نيروی عامل و انگيزۀ 

  گ آن می شود؟تجزيه است و يا اينکه باعث کند شدن آھن
اجازه بدھيد نخست به طرح تئوريک اين مسئله بپردازيم. ھمچنان که می دانيم مؤلف    
در تجزيه و تحليل توليد سرمايه داری برای سرمايۀ تجاری و ربايی اھميت بسيار » سرمايه«

) از ١زيادی قايل است. نکات اصلی نظرات مارکس دربارۀ اين موضوع به قرار زير است: 
ف سرمايۀ تجاری و ربايی و از طرف ديگر سرمايۀ صنعتی [يعنی سرمايۀ بکار يک طر

ويراستار] معرف نوع واحدی از پديدۀ  –افتاده در توليد اعم از کشاورزی يا صنعتی 
اقتصاديست که مشمول يک فرمول عام می گردد يعنی خريد کاالھا به قصد فروش با کسب 

                                                 
  ای بر تجزيۀ دھقانان دارد.بنابراين محدود کردن مھاجرت تأثير بسيار کند کننده *

يادداشت بر چاپ («آقای پری مک » اجرت به سيبريهارقام مربوط به مطالعۀ مھ«ھمچنين ر.ک.  **
  »).دوم



) ٢). ٧٢چاپ دوم آلمانی)( ١۴٨-١۴٩ ، بخصوص ص۴، ف ٢، ب ١ج » سرمايه(«سود 
سرمايۀ تجاری و ربايی ھميشه از لحاظ تاريخی مقدم بر تشکيل سرمايۀ صنعتی است و منطقاً 

؛ ترجمۀ روسی، ص ٣١٢- ٣١۶، ص ١، ٣ج » سرمايه«تشکيل آنست( الزمنيز پيش فرض 
)؛ ٧٣)(۵٠٢، ۴٨٨-۴٩٢؛ ترجمۀ روسی ص ١۴٩، ١٣٢-١٣٧، ص ٢، ٣، ج ٢۶٢- ٢۶۵
برای  کافیسرمايۀ تجاری و نه سرمايۀ ربايی ھيچ کدام به تنھايی معرف پيش فرض  ولی نه

سرمايه داری) نيست، آنھا ھميشه شيوۀ توليد قديمی  توليدفراھم آمدن سرمايۀ صنعتی (يعنی 
را از بين نميبرند تا شيوۀ توليد سرمايه داری را بجای آن برقرار نمايند؛ برقراری شيوۀ توليد 

، ٢ھمانجا، »(بستگی تام به مرحلۀ توسعۀ تاريخی و شرايط وابسته به آن دارد«ی سرمايه دار
اينکه (سرمايۀ بازرگانی و تجاری) تا چه حد باعث ). «٧۴)(۴٨٩؛ ترجمۀ روسی ص ١٣٣

اضمحالل شيوۀ توليد قديمی می گردند بستگی به استحکام و ساختمان داخلی آنھا دارد. و 
جا خواھد انجاميد يا به عبارت ديگر چه شيوۀ جديد توليدی اينکه اين پروسۀ اضمحالل به ک

جانشين [شيوۀ توليدی] قديمی خواھد شد، نه به تجارت که به ماھيت خود شيوۀ توليد قديمی 
) توسعۀ مستقل ٣) ٧۵)(٢۶۵، ترجمۀ روسی، ٣١۶، ١، ٣ھمانجا، »(بستگی پيدا می کند

، ٣١٢سبت عکس دارد (ھمانجا، ص سرمايه داری ن توليدسرمايۀ تجاری با درجۀ توسعۀ 
)؛ ھر قدر توسعۀ سرمايۀ تجاری و ربايی بيشتر باشد، توسعۀ ٧۶)(٢۶٢ترجمۀ روسی، ص 
  سرمايه داری) کمتر می شود و بالعکس. توليدسرمايۀ صنعتی(= 

در نتيجه سؤالی که در مورد روسيه بايستی به آن پاسخ داد عبارت از آنست که آيا سرمايۀ    
ايی با سرمايۀ صنعتی مرتبط بوده است؟ آيا تجارت و رباخواری در [جريان] تجاری و رب

تالشی شيوۀ توليدی قديمی منتھی به جانشينی آن توسط شيوۀ توليد سرمايه داری يا يک سيستم 
اينھا سؤالھايی است که وجود خارجی دارند، سؤالھايی که بايستی با توجه  *ديگر می گردد؟

ھای مورد بررسی فوق تا آنجا ی روسيه به آنھا پاسخ داده شود. دادهبه تمام وجوه اقتصاد مل
که به کشت دھقانی مربوط می گردد متضمن پاسخ قانع کننده به سؤال مزبور می باشد. نظر 

دو چھرۀ يک پديدۀ اقتصادی » موژيک سوداگر«و » کوالک«رايج نارودنيکی داير به اينکه 
ً پايه و اساسی ندارد. واحد نبوده بلکه دو نوع کامال مجزا  و مخالف يکديگر می باشند مطلقا

اين ھم يکی ديگر از آن تعصبات نارودنيکی است که ھيچ کس تا به حال حتی سعی ھم نکرده 
ھای مزبور خالف آنرا ھای اقتصادی به اثبات برساند. دادهاست آنرا با تجزيه و تحليل داده

يد مبادرت به استخدام کارگر بکند، خواه زمين نشان می دھد. خواه دھقان به قصد گسترش تول

                                                 
اشارۀ کوتاھی به اين مطلب » سرنوشت سرمايه داری«آقای و.و. در ھمان صفحۀ اول اثر خود به نام  *

می کنند ولی ايشان نه تنھا در اين اثر بلکه در ھيچ يک از آثار ديگرشان نيز کوچکترين کوششی در جھت 
 .ونا - ارتباط بين سرمايۀ تجاری و سرمايۀ صنعتی به عمل نمی آورند. آقای ن.  بررسی حقايق مربوط به

در عين حال با وجود اينکه خود را پيرو وفادار مارکس می دانند، چنين ترجيح می دھند که اصطالح مبھم 
خود را جانشين مقولۀ » سرمايه داری شدن درآمد«يا » سرمايه داری شدن«و نامشخص من درآوردی 

بنمايند و در تحت پوشش اين اصطالح گنگ پيروزمندانه و قاطع از » سرمايۀ تجاری«و مشخص  واضح
پاسخ به سؤال مزبور طفره می روند. به عقيدۀ ايشان سلف توليد سرمايه داری در روسيه سرمايۀ تجاری 

  ) می باشد.٧٧»(توليد خلقی«... نبوده بلکه 



ھای مذکور در فوق در زمينۀ اجاره کردن زمين توسط متمولين در مقياس وسيع)، خوار (داده
و بار، کنف، کاه، حشم و غيره، يا پول (ربائی) رد و بدل بنمايد، [در ھر حال] معرف نوع 

بطۀ اقتصادی واحد می انجامد. به اقتصاد واحدی بوده عملياتش در تحليل نھايی به يک را
عالوه نقش سرمايه در جماعت دھی روسيه به باسارت کشيدن و رباخواری محدود نمی شود 
و وجود اين حقيقت که دھقان مرفه پول خود را نه تنھا در تشکيالت و مؤسسات مبادالتی 

اره بکار می اندازد (رجوع شود به قبل) بلکه صرف عمران مزرعۀ خويش، خريد و اج
کردن زمين، تحصيل ابزار پيشرفته، استخدام کارگر و غيره می کند، حاکی از آنست که 
سرمايه بکار توليد ھم زده می شود. چنانچه سرمايه در روستاھای ما قادر به ايجاد چيزی 

ھای مربوط به بجز به بندگی کشيدن و رباخواری نمی شد، ما نمی توانستيم به استناد داده
دھقانان، تشکيل بورژوازی روستايی و پرولتاريای روستايی را به اثبات  توليد، تجزيۀ

ً به نحو يکسانی دچار  برسانيم؛ ھمۀ دھقانان از آن نوع کشتکارانی تشکيل می يابند که تقريبا
فقر می باشند بجز رباخواران، آن ھم نه بخاطر تفاوتی که در اندازه و سازمان توليد به وجود 

ھای مورد به اندازۀ مقدار پولی که در اختيار خود دارند. و باالخره از دادهمی آورند بلکه فقط 
بررسی فوق اين قضيۀ مھم بيرون می آيد که توسعۀ مستقل سرمايۀ تجاری و ربائی در کشور 

تجزيۀ دھقانان می گردد. ھر قدر بازرگانی بيشتر توسعه پيدا کند، روستا  کند شدنما باعث 
بازارھای ابتدايی ده از بين برود و انحصار دکاندار ده از دستش به شھر نزديک تر شود، 

بيرون بيايد و اشکال اعتباری مطابق با ضوابط اروپايی در آنجا بيشتر توسعه پيدا کند تا جای 
رباخوار ده را بگيرد، تجزيۀ دھقانان بايستی بيشتر و عميق تر به پيش برود. سرمايۀ دھقانان 

و ربائی بيرون رانده شده است، به ميزان بيشتری به سوی توليد  مرفه که از معامالت کوچک
  سرازير می شود، که اين جريان اخيراً شروع شده است.

) پديدۀ مھم ديگر موجود در اقتصاد روستايی ما که باعث کند شدن تجزيۀ دھقانان می ١٠
يۀ پرداخت گردد، سخت جانی اقتصاد بيگاری، يعنی کار خدمتی می باشد. کار خدمتی بر پا

جنسی دستمزد و لذا توسعۀ بطئی اقتصاد کااليی استوار گرديده است. کار خدمتی مستلزم و 
محتاج به وجود دھقان ميانه حال، يعنی کسی که استطاعت چندانی ندارد (در غير اين 
صورت تن به انقياد کار خدمتی نمی داد) و در عين حال جزو پرولتاريا ھم نيست، می باشد 

کردن کار خدمتی مستلزم داشتن ابزار متعلق به خود و برخورداری دھقان از يک (اختيار 
  می باشد).» رفاه«حداقل 

ً اظھار داشتيم که بورژوازی دھقانی، صاحب روستاھای زمان ما می باشد،     وقتی که فوقا
. در عوامل کند کنندۀ تجزيه، يعنی کار مقيد، رباخواری، کار خدمتی و غيره را ناديده گرفتيم

واقع امر صاحب حقيقی روستاھای زمان ما آنطوری که بايد و شايد نمايندگان بورژوازی 
دھقانی نبوده بلکه رباخواران ده و زمينداران مجاور می باشند. با اين حال صرف نظر کردن 
از آنھا پر بيجا نيست، زيرا در غير اين صورت مطالعۀ سيستم درونی مناسبات اقتصادی 

ن دھقانان ميسر نمی گرديد. جالب اينجاست که نارودنيکھا ھم ھمين روال را موجود در ميا
برمی گزينند با اين تفاوت که در نيمۀ راه توقف می کنند و استدالل خود را تا حصول نتيجۀ 

سرنوشت سرمايه «منطقی ادامه نمی دھند. آقای و.و. در صحبت از فشار مالياتھا و غيره در 



ھا [جامعۀ دھقانی »مير«ارند که به ھمين داليل برای جماعت ده و چنين اظھار می د» داری
ديگر شرايط برای يک «ا.س.]  –در روسيۀ تزاری با مالکيت مشترک بر ملک و زمين 

ً اينجاست که اين ٢٨٧ص »(زندگی طبيعی (کذا!) وجود ندارد ). احسنت! ولی سؤال ما دقيقا
جود خارجی ندارد از کدام قماشند؟ شخص که حاال ديگر در روستاھای ما و» شرايط طبيعی«

برای به دست آوردن پاسخ به اين سؤال بايستی سيستم مناسبات اقتصادی نھفته در درون 
اگر بتوان آنرا به اين گونه بيان نمود  –جماعت ده را بدون توجه به بقايای ايام قبل از رفورم 

می گرداند، مورد مطالعه زندگی در روستاھای ما را مغشوش » شرايط طبيعی«که اين  –
قرار دھد. و اگر چنانچه آقای و.و. چنين می کردند متوجه می شدند که [خود] اين سيستم 
مناسبات ده، تجزيۀ مطلق دھقانان را آشکار می گرداند و اينکه ھر قدر جريان ترک اجباری 

جزيۀ کار مقيد، رباخواری، کار خدمتی و غيره به مراحل نھايی خود نزديک تر شود، ت
در صفحات قبل به استناد آمار زمستوو نشان  *دھقانان با عمق بيشتری ادامه پيدا می کند.

داديم که اين تجزيه مدتی است که جامۀ عمل به خود پوشيده و دھقانان به دو گروه کامال 
  اند.مخالف تقسيم شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                 
که ما از آن نقل  – ۶نوشتۀ آقای و.و. خصوصا فصل » سرنوشت سرمايه داری«ضمنا، در رابطه با  *

نمی توان منکر بعضی اظھارات منصفانه در برخی صفحات آن شد. البته صفحاتی که  –قول آورديم 
، اصال به سرمايه داری ھم نپرداخته بلکه به ھيچکه » سرنوشت سرمايه داری«مؤلف مزبور در آنھا به 

د. يکی از خصوصيتھای آقای و.و. اين است که متوجه ارتباط شرح روشھای اخذ ماليات اشاره می کنن
که ايشان خود را  –مسلم موجود بين اين روشھا و بقايای اقتصاد بيگاری (ھمچنان که بعدا خواھيم ديد) 

  نمی باشند. – قادر به ستايشش نمی بينند



  فصل سوم
  
  

  )٧٨( ايه داریبه اقتصاد سرم بيگاریگذار مالکان از اقتصاد 
  
  

اکنون بايستی به [مبحث] اقتصاد دھقانی خاتمه داده، به اقتصاد اربابی بپردازيم. وظيفۀ ما 
بررسی مشخصات عمدۀ سيستم اقتصادی ـ اجتماعی اقتصاد اربابی حاضر و توصيف ماھيت 

  تکامل اين سيستم در دوران بعد از رفورم می باشد.
  
  بيگاریمشخصات عمدۀ اقتصاد  -١
  
ما به عنوان نقطۀ آغاز بررسی سيستم کنونی اقتصاد اربابی، بايستی سيستم اقتصادی غالب    

دوران سرواژ را در نظر داشته باشيم. اساس سيستم اقتصادی آن دوران اين بود که کل 
مساحت زمين يک واحد مفروض اقتصاد ارضی، يعنی يک ملک مفروض، به زمين ارباب 

ای بين آنان توزيع شده ؛ زمين دھقانان به [شکل زمينھای] حصهو زمين دھقانان تقسيم می شد
بود، دھقانانی که ( ديگر ابزار توليد نيز، نظير الوار، گاھی احشام و غيره در اختيارشان 
گذاشته می شد) آن [زمينھا] را با نيروی کار خويش و ابزاری که متعلق به خود آنان بود 

 –محصول کار اين دھقانان متضمن محصول الزم  کشت کرده، از آن ارتزاق می نمودند.
بود: الزم از جھت تھيۀ وسايل معيشت دھقانان و فراھم  –اصطالح تئوريک اقتصاد سياسی 

آوردن بازوی کار برای اربابان؛ درست نظير آن محصولی که بخش متغيير ارزش سرمايه 
از سوی ديگر، کار در جامعۀ سرمايه داری را جايگزين ميکند محصولی الزم می باشد. 

ابزار [کشاورزی متعلق به خود]  ھماناضافی دھقانان عبارت بود از کشت زمين اربابی با 
که البته محصول اين کار نصيب ارباب می شد. بدين ترتيب کار اضافی در مکان از کار 

ای خود را برای خود می الزم مجزا می گرديد: آنھا زمين ارباب را برای او و زمين حصه
شتند؛ در ھفته چند روز برای ارباب و بقيۀ روزھای ھفته را برای خودشان کار ميکردند. کا

ی دھقانان در اين اقتصاد به عنوان دستمزد جنسی (به اصطالح مدرن)، يا به ا هزمين حص
دھقانان در » برای خود«عنوان وسيلۀ تھيۀ بازوی کار برای ارباب تلقی می گرديد. زراعِت 

شرط وجودی اقتصاد اربابی بود و مقصود از آن به ھيچ وجه  ی شانا [زمينھای] حصه
  *وسايل معيشت دھقانان نبوده، بلکه غرض از آن تھيۀ بازوی کار برای ارباب بود.» تھيۀ«

                                                 
(سن » ايی از روستاھنامه«ای از اين سيستم اقتصادی توسط ا. انگلھارت در توصيف بسيار زنده *

) داده شده است. مؤلف کامال به درستی متذکر می شود که اقتصاد ۵۵۶- ٧، ص ١٨٨۵پترزبورگ، 



[به روسی: بارش چينا] می خوانيم. استيالی [*]اين سيستم اقتصادی را ما اقتصاد بيگاری   
شرايط الزم زير می باشد: اوال، تسلط اقتصاد طبيعی. اين اقتصاد بی شک مستلزم جمع آمدن 

امالک فئودالی می بايست از يک واحد خود مکفی و خود بسته تشکيل شده، ارتباط بسيار 
کمی با دنيای خارج داشته باشد. توليد غله برای فروش به دست اربابان که به ويژه در اواخر 

ً چنين اقتصادی  دوران سرواژ توسعه پيدا کرد، خبر از سقوط رژيم کھن می داد. ثانيا
تخصيص وسايل توليد را بطور کلی و واگذاری زمين را بطور اخص به توليدکنندۀ بی 
واسطه ايجاب می نمود، به عالوۀ پای بند نمودن او [ توليدکنندۀ بی واسطه] به زمين برای 

يل توليد اضافی اطمينان خاطر ارباب از دسترسی به بازوی کار مورد احتياج. لذا روش تحص
در اقتصاد بيگاری و اقتصاد سرمايه داری صد و ھشتاد درجه با ھم تفاوت دارند: اولی متکی 

ايست ايست که زمين در اختيارش گذاشته شده است و دومی متکی بر توليدکنندهبه توليد کننده
ستم ثالثاً، يکی از شروط الزم يک چنين سي *که از وی سلب مالکيت زمين گرديده است.

اقتصادی، وابستگی شخصی دھقان به ارباب بود. چنانچه ارباب فاقد [ابزار اعمال] قدرت 
مستقيم بر شخص دھقان می بود، ھرگز قادر نمی گرديد وی را که برای خود تکه زمينی 

ً اداره می کرد، مجبور به کار کردن برای ديگری نمايد. لذا، داشت و مزرعه اش را شخصا
وصيف اين رژيم اقتصادی می گويد: [برای اعمال اين اجبار چيز چنانچه مارکس در ت

الزم بود (و ھمچنان که قبال به آن اشاره شد، مارکس آنرا » بجز فشار اقتصادی«ديگری] 
). شکل و درجۀ اين اجبار ٨٠)(٣٢۴، ٢، ٣، ج »سرمايه«می آورد؛  بھرۀ کارجزو مقولۀ 

ف بودن دھقان شروع شده به مرحلۀ تنوع بسيار زيادی داشته بطوری که از حالت سر
محروميت از ھر گونه حقی نسبت به امالک خالصه ختم می گرديد. رابعاً و به عبارت 
اخری، شرط و نتيجۀ يک چنين سيستم اقتصادی ابتال به وضع بسيار نازل و بی تحرک فنون 

ه در بھره برداری از زمين بود، زيرا زراعت به دست خرده دھقانانی صورت می گرفت ک
  زير بار فقر و خفت ناشی از وابستگی شخصی و نادانی دست و پا می زدند.

  
  

                                                                                                                                                             
فئودالی عبارت بود از سيستم معين، منظم و کاملی که توسط ارباب اداره می گرديد و وی بين دھقانان 

  زمين سھم بندی می کرد و آنھا را به کارھای مختلف می گمارد.
)، از ريشۀ التين، به معنای خواسته، کار بی مزد، به ويژه به خاطر خراج راه از Corveeری (بيگا [*

رعيت به ارباب فئودال، کار در عوض ماليات ساختن يا مرمت راه که توسط اوليای امور عامه به رعايا 
  ا.س.] –(نوعی بيگاری) می باشد.  فرونتحميل می شد، می باشد. اين واژه به آلمانی 

ھا را بزرگترين و معمول در مخالفت با نظر ھنری جورج که سلب مالکيت از توده ١٨٨٧انگلس در  *
اين حرف از نظر تاريخی کامأل درست نيست ... در «ترين علت فقر و ستم می داند، چنين می نويسد:

طای مردم نبود که منشأ ستم فئودالی شد، بلکه برعکس، اع ازقرون وسطی، اين سلب مالکيت زمين 
آنھا بود. [درست است که] دھقان زمين خود را در اختيار داشت ولی وی به عنوان سرف يا  بهمالکيت 

رعيت به آن زمين ميخکوب شده بود و در قبال ارباب مسئول تأديۀ خراج به شکل کار و محصول 
  )٧٩، پيشگفتار، ص پ)(١٨٨٧، نيويورک، »١٨۴۴وضع طبقۀ کارگر انگليس در «بود.(



  و سرمايه داری بيگاریتلفيق سيستمھای اقتصادی  -٢
  

ھای اصلی اين سيستم يعنی سيستم اقتصادی بيگاری با الغای سرواژ تضعيف شد. تمام پايه   
ی، ارتباط نزديک بين اقتصاد طبيعی، خصوصيت خودبستگی و خودکفايی امالک مزروع

اجزاء مختلف آن و تسلط ارباب بر دھقان، سست گرديدند. مزرعۀ دھقان از مزرعۀ ارباب 
تفکيک شد؛ دھقان وادار به بازخريد زمين خود شده، مالک مطلق آن گرديد؛ ارباب مجبور به 

ً مالحظه گرديد دارای مبنايی  اتخاذ سيستم سرمايه داری زراعتی ای شد که بنا بر آنچه فوقا
صد و ھشتاد درجه متفاوت [با سيستم سابق] می باشد. ليکن چنان گذاری به يک چنين سيستم 
متفاوتی به دو دليل نمی توانست بطور ناگھانی صورت گيرد. اول آنکه ھنوز شرايط 
ای ضروری برای توليد سرمايه داری به وجود نيامده بود. توليد سرمايه داری نيازمند طبقه

د که به کار استخدامی عادت کرده باشند؛ ابزار ارباب بايستی جايگزين ابزار از مردم بو
دھقانان می گرديد؛ کشاورزی می بايست به ھمان روالی سازمان يابد که ھر بنگاه تجارتی و 
صنعتی ديگر، نه اينکه به صورت کسب و کار [شخصی] ارباب. ھمۀ اين جريانات فقط به 

پذيرد، بطوری که تالش بعضی اربابان، درست بعد از نحوی تدريجی می توانست صورت 
رفورم، در امر وارد کردن ماشين آالت و حتی کارگر از خارج به ناکامی انجاميد. دليل 
دومی که گذار ناگھانی به شيوۀ اداری سرمايه داری را غير ممکن می ساخت اين بود که ھر 

کن ھنوز رمقی داشت. مزارع تضعيف شده بود، لي بيگاریچند سيستم اقتصادی فرسودۀ 
دھقانان از مزارع اربابان کامال تفکيک نشده بود، زيرا اربابان ھنوز بخشھای به درد بخور 

ھا، مرغزارھا، چشمه ) بيشه٨١»(زمينھای ممنوعه«ای دھقانان نظير:[زمينھای] حصه
ين زمينھا (يا ساران، چراگاھھا و غيره را در اختيار خود داشتند. دھقانان بدون دسترسی به ا

داشتن حقوق ارتفاقی) مطلقاً قادر به ادامۀ زراعت مستقل نبودند، به اين ترتيب اربابان ھنوز 
قادر بود سيستم اقتصادی فرسودۀ مزبور را به شکل کار خدمتی سر پا نگه دارند. امکانات 

)، ٨٢عبارت بودند از: موقعيت وابستگی موقت دھقانان(» غير از فشار اقتصادی«موجود 
  مسئوليت مشترک، تنبيه بدنی، کار اجباری مربوط به امور ھمگانی و غيره.

بغتتاً  بيگاریلذا، اقتصاد سرمايه داری نمی توانست بطور ناگھانی ظاھر شود و اقتصاد    
 ناپديد گردد. تنھا سيستم اقتصادی ممکن نوعی سيستم گذار بود که خصوصيات ھر دو سيستم

يکجا داشت. در حقيقت سيستم زراعتی بعد از رفورم ھم که به  و سرمايه داری رابيگاری 
دست اربابان اعمال می گرديد دقيقاً دارای اين خصوصيات [ھر دو سيستم] می باشد. سازمان 
اقتصادی زراعت اربابی عصر حاضر، با در نظر داشتن تنوع بی شمار اشکال خاص دوران 

و  *کار خدمتی –قسام ترکيبات اين دو سيستم توأم با انواع و ا –گذار، به دو سيستم عمده 
تقسيم می شود. سيستم کار خدمتی به اين صورت است که زمين ارباب با  سرمايه داری

                                                 
بکار می بريم، زيرا عبارت کار ]» corveeبيگاری[«ما عبارت کار خدمتی را بجای کلمه  اکنون *

خدمتی بيشتر به روابط بعد از رفورم مربوط می شود و در نوشتجات امروز ما جای خود را باز کرده 
  است.



استفاده از ابزار دھقانان آن حوالی کشت می شود. نحوۀ پرداخت (اينکه به صورت پولی 
، يا به صورت است نظير مقاطعه کاری يا به صورت تسليم محصول نظير نيمه استيجاری

تسليم زمين يا ملک در مورد کار خدمتی در معنای محدود آن) در ماھيت اساسی اين سيستم 
ً از اقتصاد بيگاری بجای مانده است ، و *تغييری نمی دھد. اين [خصوصيت] مستقيما

مشخصات اقتصادی آن تقريباً تماماً در مورد سيستم کار خدمتی نيز صادق است (تنھا استثناء 
آنست که در يکی از اشکال سيستم کار خدمتی يکی از شروط اقتصاد بيگاری ساقط  موجود

می شود و آن در مورد کار مقاطعه است که اجرت کار، بجای جنس، به صورت پول 
پرداخت می شود). سيستم زراعت سرمايه داری مشتمل است بر استخدام کارگران (ساالنه، 

ستفاده از ابزار صاحب زمين می کارند. سيستمھای فصلی، روزانه و غيره) که زمين را با ا
اند: در اغلب امالک مزبور عمال به متنوع ترين و حيرت انگيزترين وجھی درھم آميخته شده

اربابی ترکيبی از ھر دو سيستم، که ھر يک کاربرد [خاص خود را] در عمليات مختلف 
چنان سيستمھای اقتصادی  کامال طبيعی است که ترکيب **زراعی دارد، به چشم می خورد.

غيرمشابه و حتی متضادی، در عمل منجر به عميق ترين و پيچيده ترين تضادھا و تناقضات 
ای بشود، و مآال فشار ناشی از آنھا زارعان را به ورشکستگی و [مصايب] ديگر عديده

  ھای خاص ھر دوران گذارند.بکشاند. اينھا ھمه پديده
نفوذ نسبی اين دو سيستم تا چه حد می باشد، بايد بگوئيم که اوال چنانچه سؤال شود که دامنۀ    

ھيچ گونه آمار دقيقی در اين مورد در دست نيست و چنين به نظر نمی رسد که بتوان اين 
[آمار] را جمع آوری نمود؛ زيرا [برای انجام اين کار] احتياج به ثبت نه فقط تمام امالک، 

                                                 
ناحيۀ  در«در اينجا مثالی بسيار بارز می آوريم. يکی از مخبرين وزارت کشاورزی چنين می نويسد: *

يلتس (فرمانداری اورل)، بخش عظيمی از زمين مزارع اربابان بزرگ در کنار زراعتی که به کمک 
کارگران ساالنه انجام می گيرد، توسط دھقانانی که در ازای کار در آن بخش عظيم، تکه زمينی به اجاره 

خود، در ازای کاشتن می گيرند کاشته می شود. سرفھای سابق که به اجاره کردن زمين اربابان سابق 
فالن يا بھمان ارباب خوانده می  کوروهزمين آنان، ادامه می دھند. اين قبيل دھات ھنوز ھم به نام 

کليۀ «). مثالی ديگر: ارباب ديگری می نويسد:١١٨، ص »کار اجرتی و غيره«س.ا.کورولنکو، »(شوند
نفر) انجام می دھند؛ در ازای اين  ۶٠٠ دھکده با جمعيتی در حدود ٨ام را دھقانان سابقم (کارھای مزرعه

د.) بچرانند؛ [ھمۀ کارھا توسط  ٢۵٠٠تا  ٢٠٠٠[کار] آنھا حق دارند احشام خود را در چراگاھھای [من] (
دھقانان سابقم انجام می شود] مگر شخم و بذر اول را که کارگران فصلی با استفاده از بذر افشانھا انجام 

  احيۀ کالوگا).، از ن٣٢۵ھمانجا، ص »(می دھند
اغلب امالک به طريق زير اداره می شوند: قسمتی، ھر چند ھم کوچک، از زمين توسط صاحبان آن « **

و انواع ديگر » با استفاده از ابزار متعلق به خودشان، به کمک کارگرانی که سال به سال استخدام می شوند
است يا در عوض تسليم » استيجاری کشت می شود، ليکن کشت بقيۀ زمين يا بر مبنای نيمه» کارگران«

  ) ... ٩۶، ھمانجا، ص »کار اجرتی»(«به دھقانان به اجاره داده می شود«زمين يا تأديۀ پول نقد ای  قطعه
» در اکثر امالک، اگر نگوئيم به تمامی اشکال استخدامی، به ھر صورت به اکثر اشکال ممکنۀ آن« 

». ھمزمان با ھم متشبث می شوند») «ر در مزرعهتأمين نيروی انسانی برای کا«(يعنی، روشھای 
از انتشارات وزارت کشاورزی برای نمايشگاه شيکاگو، سن » کشاورزی و جنگلبانی در روسيه«

  .٧٩، ص ١٨٩٣پترزبورگ، 



اند. برای تعيين تسلط م که روی اين امالک انجام گرفتهبلکه کليۀ عمليات اقتصادی ای داري
ھای تقريبی به صورت شرح کلی ھر محل در دست است. اين گونه  اين يا آن سيستم، تنھا داده

ھا، به صورتی خالصه شده برای تمام روسيه در نشريۀ مزبور وزارت کشاورزی [تحت داده
ھا، نمودار بسيار  سکی بر اساس اين دادهآمده است. آقای آنن» کار اجرتی و غيره«عنوان] 

تأثير خرمنھا، و («جالب توجھی برای نشان دادن دامنۀ بروز اين سيستمھا تھيه کرده است 
ھای مزبور را در جدولی خالصه کنيم و آنھا ). اجازه بدھيد داده١٧٠، ص ١)، ج ٨٣»(غيره

-٨٧در سالھای بين را با ارقام مربوط به مساحت زير کشت زمينھای مالکان خصوصی 
. متوسط برداشت محصول ۴ج » آمار امپراتوری روسيه«تکميل نمائيم (مطابق با  ١٨٨٣

  *).١٨٨٨، سن پترزبورگ، ١٨٨٣-٨٧سال بين  ۵روسيۀ اروپايی در 
  

گروه فرمانداريھا بنا به سيستم 
اقتصادی غالب در امالک زمين 

  داران

  تعداد فرمانداريھا
  جمع

مساحت زير کشت تمام 
وبات و سيب زمينی در حب

امالک خصوصی مالکان 
  خصوصی (ھزار د.)

 در کمربند
 خاک –سياه 

 در غير از کمربند
  خاک –سياه 

فرمانداريھايی که در آنھا  -١
  ٧٫۴٠٧  ١٩  ١٠  ٩  غالبست سرمايه داریسيستم 

فرمانداريھايی که در آنھا  -٢
  ٢٫٢٢٢  ٧  ۴  ٣  غالبست مختلطسيستم 

در آنھا  فرمانداريھايی که -٣
  ۶٫٢٨١  ١٧  ۵  ١٢  سيستم کار خدمتی غالبست

  ١۵٫٩١٠  ۴٣  ١٩  ٢۴  جمع
  

سيستم  نشين روس منحصراً  فرمانداريھایبه اين ترتيب مالحظه می شود با وجودی که در    
کار خدمتی غالبست، با اين حال ھم اکنون در روسيۀ اروپايی در مجموع سيستم سرمايه 

يستم غالب قلمداد می گردد. گذشته از آن، جدول ما تصوير داری زراعتی اربابی به عنوان س
                                                 

اند: آرخانگل، وولوگدا، فرمانداری روسيۀ اروپائی [فرمانداريھای] زير کنار گذاشته شده ۵٠از  *
بالغ  ١٨٨٣-١٨٨٧، ارنبورگ، استرخان. مساحت زير کشت در اين فرمانداريھا در اولونتس، وياتکا، پرم

ھزار د. کشت شده در اينگونه زمينھا در  ١۶۴٧٢ھزار د. امالک مالکان خصوصی از کل  ۵۶٢بر 
فرمانداری غربی  ۴فرمانداری بالتيک،  ٣شامل اينھا می گردد:  ١گروه  –سراسر روسيۀ اروپايی بود. 

فرمانداری  ۵فرمانداری جنوب غربی (کيف، ولھاينيا، پودولسک)،  ٣نا، گرودنو، مينسک)، (کوونو، ويل
جنوبی (خرسون، توريدا، بسارابيا، اکاترينوسالو، دون)، و يک فرمانداری جنوب شرقی (ساراتوف)؛ به 

ود: وی شامل اينھا می ش ٢دنبال آنھا فرمانداريھای سن پترزبورگ، مسکو و ياروسالول می آيند. گروه 
برای دقت  –شامل بقيه می شود.  ٣تبسک، موگيلف، اسمولنسک، کالوگا، ورونژ، پولتاوا و خارکف. گروه 

بيشتر مساحت زير کشت زمينھای متعلق به مالکان خصوصی بايستی کسر شود، ليکن از اين بابت آماری 
اج ما داير بر تسلط سيستم در دست نداريم. بايستی اضافه کنيم که اين تعديل کمترين تغييری در استنت

خاک به  –سرمايه داری نخواھد داد، زيرا بخش بزرگی از مزارع مالکان واقع در ناحيۀ کمربند سياه 
  اند و سيستم کار خدمتی در فرمانداريھای اين [منطقۀ] کمربندی مسلط گرديده است.اجاره رفته



مزبور شامل فرمانداريھايی می  ١چندان کاملی از اين غلبه به دست نمی دھد، زيرا گروه 
گردد که در آنھا اصال اثری از سيستم کار خدمتی مشاھده نمی گردد (مانند فرمانداريھای 

انداری و احتماال يک ملک مزروعی ھم شامل حتی يک فرم ٣بالتيک)، در حالی که گروه 
که الاقل بخشی از سيستم سرمايه داری در آن برقرار نباشد نيست. حال در اينجا جدولی بر 

زراعت مالکانۀ خصوصی در روسيه بر طبق آمار «مبنای آمار زمستوو ميآوريم (راسپوپين، 
-١٢ھای ره، شما١٨٨٧، »يوريديچسکی وسک نيک [پيک قانونی]«مندرج در » زمستوو

  ):۶٣۴، ص ١٢، ش ١١
  

ھای فرمانداری ناحيه
  کورسک

  % امالک اجير کنندۀ کارگر
% امالک استخدام کنندۀ کارگر 

  کشاورزی
  بزرگ  متوسط  بزرگ  متوسط

  ٨۵٫٠  ۶٨٫۵ ٨۴٫٣ ۵٣٫٣  دميتروفسک
  ٩۴٫١  ٨۶٫٠  ٨٨٫٢  ٧٧٫١  فاتژ
  ٩۶٫٩  ٧٣٫١  ٧٨٫٨  ۵٨٫٧  لگوف
  ٩٠٫۵  ۶۶٫٩  ٨١٫١  ۵٣٫٠  سودژا

  
باالخره، بايستی به اين نکته توجه شود که گاھی سيستم کار خدمتی در سيستم سرمايه  و   

داری رخنه کرده آنچنان با آن ممزوج می شود که تشخيص يکی از ديگری تقريباً غيرممکن 
می گردد. برای مثال، دھقانی قطعه زمينی اجاره می کند و در عوض تعھد می کند مدت 

کار کند (ھمچنان که می دانيم اين کار بسيار متداول است؛ معينی [برای صاحب زمين] 
کارگر «ی را از »دھقان«ر.ک. به مثالھای قسمت بعد). چگونه می توانيم يک چنين 

اروپای غربی يا دريای شرقی ای که در ازای مدت معينی کار [برای مالک] » کشاورزی
اشکالی می آفزيند که اين  قطعه زمينی در اختيارش گذارده می شود، تميز بدھيم؟ زندگی

اشکال ھمراه با سيستمھای تدريجی اقتصادی که خصايص اصلی شان در تضاد با يکديگرند، 
و نقطۀ آغاز » کار خدمتی«در خود به وحدت می رسند. محال است بتوان نقطۀ پايان 

  را تعيين نمود.» سرمايه داری«
اربابی عصر حاضر به دو سيستم  ما با تثبيت اين حقيقت که کليۀ اشکال مختلف زراعت   

کار خدمتی و سرمايه داری، با درجات مختلف ترکيب اين دو، محدود ميشود، دست بکار 
تشريح اقتصادی اين دو سيستم زده، مشخص خواھيم کرد که کدام يک از اينھا تحت تأثير 

  جريان تکامل اقتصادی، ديگری را از ميدان به در می برد.
  
  خدمتیتشريح سيستم کار  -٣
  

باال مالحظه گرديد، کار خدمتی به انواع و اقسام فراوانی ظاھر می گردد.  ھمانگونه که در   
گاھی دھقانان تعھد می کنند در ازای پرداخت نقدی، مزارع مالک را با ابزار متعلق به خود 



، کشت *»استخدام دسياتينی«، »مقاطعه کاری«به اصطالح  –کشت کنند 
يک دسياتين کشت بھاره و يک دسياتين کشت زمستانه) و غيره.  )(يعنی٨۴(**»ادواری«

گاھی دھقان غله يا پول قرض می کند با اين تعھد که تمام قرض يا بھرۀ آنرا با کار کردن 
تحت اين شکل از سيستم کار خدمتی عام است که خصوصيت ويژۀ آن به  ***پرداخت نمايد.

ارت بار و ربائی اين نوع اجير نمودن يعنی ماھيت اس –صورت بارزی نمايان می گردد 
يعنی تعھد انجام کار از »(برای تخطی کردن «نيروی کار. در بعضی موارد دھقانان تنھا 

ای که قانون بخاطر عبور احشامشان [از ملک غير] مقرر کرده است) کار می بابت جريمه
يا در ازای يک  )، يعنی افتخاری۵۶ر.ک. انگلھارت، م م، ص »(از سر احترام«کنند و يا 

ديگرشان محروم نکنند. به عبارت اخری » اشتغاالت«پياله [مشروب]، تا اربابان آنھا را از 
ً کار  کار خدمتی در ازای دريافت زمين يا به صورت نيمه استيجاری يا به صورت مستقيما

  در ازای زمين اجاره شده و ملک مورد استفاده و غيره بسيار متداول می باشد.
ھای زمين متنوع ترين اشکال را به خود می گيرد، گاھی حتی مخلوط اوقات اجارهاغلب    

را نيز مشاھده می » کار خدمتی«اند، بطوری که ما در کنار اجارۀ پولی، اجارۀ جنسی و 
 ١٫۵نماييم. در اينجا دو مثال می آوريم: در ازای دريافت يک دسياتين زمين، کشت کردن 

دسياتين  ۴٣روز نيروی کار زن؛ در ازای  ١مرغ +  ١+  تخم مرغ ١٠دسياتين زمين + 
دسياتين زمين کشت زمستانه  ۵١روبل نقد به ازاء ھر دسياتين، و  ١٢زمين در کشت بھاره، 

خرمن  ٧روبل نقد از بابت ھر دسياتين + خرمن کوبی فالن مقدار خرمن جو صحرايی،  ١۶
سياتين زمين مستأجره با فضوالت د ۵خرمن چاودار + کود دادن بيش از  ٢٠گندم سياه و 

، ص »اجارات«بار گاری از بابت ھر دسياتين (کاريشف،  ٣٠٠، به ميزان مستأجرحيوانات 
). در اين مورد حتی فضوالت [متعلق] به دھقان نيز تبديل به جزء الينفک مزرعۀ ٣۴٨

بکار شخصی مالک گرديده است! از روی تعدد عناوين مترادفی که برای بيان کار خدمتی 
برده می شود می توان پی به نقش گسترده و گوناگون آن برد: اترابوتکی، اتبوچی، اتبوتکی، 
بارش چينا، باسارينکا، پوسوبکا، بانش جينا، پوستوپوک، وی يمکا و غيره (ھمانجا، ص 

می کند » ھر آن کاری که مالک دستور بدھد«). گاھی دھقان خود را مکلف به انجام ٣۴٢
اوست، تا به » گوش به فرمان«وی را می کند و » مراعات«، يا بطور کلی )٣۴۶(ھمانجا، 

کليۀ «را دربر می گيرد. » طيف کاملی از مشاغل روستايی«نمايد. کار خدمتی » کمک«او 
عمليات مربوط به کشت مزرعه و خرمن، غالت و علوفه، جمع آوری ھيزم و حمل و نقل 

) توزيع ٣۵۴و  ٣۴٨ا و دودکشھا (ص )، تعمير پشت بامھ٣۴۶-٧ص »(بار توسط گاری
شخص ». به صورت کار خدمتی انجام می گيرد«مرغان خانگی و تخم مرغ (ھمانجا) ھمه 

                                                 
  ».گزارشات آماری مربوط به فرمانداری ريازان« *

  ت، م م.انگلھار **
. ما ١٨۶- ٩، ص ١٨٧٩، مسکو، ١، بخش ۵، ج »گزارشات آماری مربوط به فرمانداری مسکو« ***

اين منابع را فقط برای نمونه می آوريم. کوھی از اطالعات مشابه را می توان در نوشتجات مربوط به 
  زراعت دھقانی و زراعت خصوصی مالکانه پيدا نمود.



بازرسی در ناحيۀ گدوف واقع در فرمانداری سن پترزبورگ، از رفرم و بيگاری می 
  *).٣۴٩ص »(باشند

کردن [به طريق] کار اين شکل کار خدمتی در ازای دريافت زمين، به عبارت ديگر اجاره    
در فصل پيش ديديم چگونه  **خدمتی و تأديۀ جنسی اجاره بھا، شايان توجه خاصی می باشد.

مناسبات سرمايه داری خود را در اجاره کردن زمين توسط دھقانان نشان می دھد؛ در اينجا 
، و ***ای روبرو ھستيم که بی شک از بقايای اقتصاد بيگاری می باشد»اجاره«ما با [نوع] 

گاھی بطور نامحسوس به درون سيستم سرمايه دارانۀ تأمين کارگر کشاورزی برای امالک با 
ای به آنھا رسوخ پيدا می کند. آمار زمستوو بدون ترديد ارتباط بين دادن قطعه زمين حصه

مالکان، با توسعۀ زراعت «ای را با زراعت خود موجر مسجل می گرداند. »اجاره«چنين 
ای از کارگران دست و پا کنند تا در بايستی برای خود ذخيرهشخصی مالکی، خود در امالک 

. لذا، در بسياری جاھا، اين تمايل در آنھا به وجود می آيد صورت لزوم از آنھا استفاده نمايند
که برمبنای کار خدمتی يا در ازای دريافت قسمتی از محصول به عالوۀ کار خدمتی، زمين 

بسيار متداول است. ھر چه تعدد دفعات «... اين سيستم زراعی ...» يند بين دھقانان توزيع نما
زراعت زمين به دست موجران بيشتر گردد، مقدار زمين عرضه شده برای اجاره کمتر شده 
و تقاضا برای چنين زمينی بيشتر می شود و اين شکل اجارۀ زمين توسعۀ وسيع تری پيدا می 

يده شود). به اين ترتيب، ما در اينجا با نوع بسيار نيز د ٣۶٧، ص ٢۶۶ھمانجا، ص »(نمايد
اش را رھا نمی کند، بلکه مخصوصی از اجاره روبرو ھستيم که تحت آن مالک مزرعه

است، نه تنھا نمايانگر تحکيم مزرعۀ  توسعۀ زراعت مالکی خصوصینوعی که نمايانگر 
را به کارگران کشاورزی دھقانان  تبديلدھقانی از طريق افزايش زمين متصرفی نيست، بلکه 

. در فصل قبل ديديم که اجارۀ زمين مزرعۀ دھقانی دارای عوارض ضد و نقيضی مينماياند
ای ديگر حالت ای به منزلۀ گسترش پر سود مزرعه شان بوده؛ برای عدهاست: برای عده

ای را دارد که از روی استيصال صورت گرفته است. حال به اين نکته می رسيم که معامله
ای موارد [اين اجاره] اجارۀ مزرعۀ ارباب نيز دارای عوارض ضد و نقيضی است: در پاره

                                                 
وع بی اندازۀ اشکال کار خدمتی، اجارۀ زمين با کليۀ انواع پرداختھای اين مطلب قابل توجه است که تن *

در اشکال اصولی مناسبات ماقبل سرمايه داری  تماما از سر تا پاتکميلی آن و غيره در روسيه، 
مورد بررسی قرار گرفته است. ما در فصل » سرمايه« ٣، ج ۴٧کشاورزی، توسط مارکس در فصل 

) اجاره بھای ٣) اجاره بھا به جنس، و ٢) اجاره [بھا با] کار، ١برشمرديم: پيش، سه شکل عمدۀ زير را 
پولی. بنابراين بسيار طبيعی است که مارکس برای توضيح بخش مربوط به اجارۀ ملک، بخصوص طالب 

  ھای مربوط به اين مبحث در روسيه باشد.داده
ی که به اجارۀ دھقانان درآمده ) از کل زمين٢ج »(گزارشات بررسی ھای آماری زمستوو«بنا به  **

% به صورت ١٧تا  ١٣% به صورت کار خدمتی؛ ٧تا  ٣% از آنھا به صورت پول؛ ٧۶[اجاره بھای] 
  درصد به صورت ترکيبی از اين طرق بوده است. ٣تا  ٢تسليم قسمتی از محصول و باالخره، 

بيگاری، ارباب قطعه زمينی به ر.ک. به مثالھای پاورقی اول قسمت قبل. در زمان موجوديت اقتصاد  ***
دھقان می داد تا برای وی روی آن کار کند. وقتی زمين برمبنای کار خدمتی اجاره شود، بديھی است که 

  جنبۀ اقتصادی مسئله به ھمان صورت باقی می ماند.



عبارتست از انتقال مزرعه به ديگری از بابت تأديۀ اجاره بھا؛ در مواردی ديگر عبارتست 
  از روش ادارۀ مزرعۀ خود و روش تأمين نيروی انسانی برای امالک خود.

ھای تمزد کار تحت [سيستم] کار خدمتی بپردازيم. دادهاکنون اجازه بدھيد به موضوع دس   
منابع مختلف ھمه در شھادت به اين امر متفق القولند که دستمزد کار برمبنای کار خدمتی و 

سرمايه داريست. اوال، » آزاد«از [دستمزد کار] تحت شرايط استخدامی  کمتراجباری ھمواره 
سد که [تأديۀ] اجاره بھا به جنس، يعنی برمبنای اين مطلب به استناد اين حقيقت به ثبوت می ر

کار خدمتی و نيمه استيجاری (که بر طبق آنچه در چند سطر پيش ديديم عبارتست از کار 
ً از اجاره بھای پولی  خدمتی و استخدام اجباری صرف)، ھمه جا به چشم می خورد و قاعدتا

) از آن بوده، بطوری که گاھی ٣۵٠برمی دارد و به مراتب بيشتر (ھمانجا، ص  بيشتر ھزينه
، ناحيۀ رژف، فرمانداری ته ور). ٣۵۶حتی به دو برابر آن ھم بالغ می گردد (ھمانجا ص 

ثانياً، [تأديۀ] اجاره به جنس در ميان فقيرترين گروھھای دھقانی به منتھا درجۀ توسعۀ خود 
صورت می گيرد،  به بعد). اين اجاره البته که از روی استيصال ٢۶١می رسد (ھمانجا، ص 

توسط دھقانی صورت می گيرد که به اين طريق در مقابل فشار تبديل شدن به » اجاره«
کارگر اجرتی، ديگر يارای مقاومت ندارد. دھقانان مرفه برای اجاره کردن زمين در مقابل 

اش مستأجر از ھر فرصتی برای پرداخت پولی اجاره«پول ھر چه از دستشان برآيد می کنند، 
) ٢۶۵ھمانجا، ص »(اده می کند تا از اين طريق ھزينۀ استفاده از زمين غير را تقليل دھداستف

و بايستی اين را اضافه کنيم که اين عمل را نه تنھا برای تقليل ھزينۀ اجارۀ زمين، بلکه  –
برای فرار از استخدام اجباری ھم که شده انجام می دھد. در ناحيۀ روستوف مشرف به دون، 

عليرغم کاھش سھم خرمن بارز ديده شده است که با باال رفتن ميزان اجاره،  اين حقيقت
ً اجاره بھای پولی به نفع دھقانان ) متروک ٨۵سکوپشچينا(ا، کار به جايی کشيد که حتی علنا

). اھميت اجاره بھای جنسی، که دھقان را به روز سياه نشانده وی را ٢۶۶شد (ھمانجا، ص 
ثالثاً، مقايسۀ مستقيم قيمت  *ی کند، از اين نمونه کامال ھويداست.تبديل به کارگر کشاورزی م

                                                 
، »ھا، و غيرهتأثير خرمن«ھای مربوط به اجارۀ زمين (آقای کاريشف در کتاب خود خالصۀ آخرين داده *

) اين حقيقت را کامال تأييد می کند که با آنکه ھمه جا اجارۀ جنسی برای دھقانان فوق العاده گرانتر از ١ج 
)، تنھا استيصال است که آنھا را وادار به اجارۀ زمين برمبنای نيمه ٣۴٢- ۶اجارۀ نقدی تمام می شود (ص 

مرفه اجارۀ پولی زمين را بر ساير طرق  استيجاری يا کار خدمتی می کند و به ھمين دليل است که دھقانان
). به ھر صورت وجود اين حقايق نتوانست مانع آن شود که آقای کاريشف ٣١٧- ٢٠ترجيح می دھند (ص 

دھقان مسکين ... با گسترش مساحت زير کشت خود [از طريق «وضع را طوری نشان ندھد که گويی 
استيجاری بھتر قادر به برآوردن نياز غذايی خود گرفتن] يکی دو وجب زمين از غير برمبنای [کار] نيمه 

» اقتصاد طبيعی«ھای رؤيايی که با ديدی مغرضانه در خدمت ). اينھايند آن انديشه٣٢١(ص » می شود
انسان را به دنبال خود می کشند! اين [حقيقت] ثابت شده است که پرداخت اجاره به جنس از پرداخت نقدی 

برمی دارد و موجب به وجود آمدن نوعی سيستم محصول بجای مزد در  آن [برای دھقان] ھزينۀ بيشتری
عليرغم ھمۀ اينھا  –کشاورزی شده، دھقان را به روز سياه نشانده، تبديل به کارگر کشاورزی می کند 

صحبت می کند! اگر اجازه بدھيد بايد بگوييم که پرداخت اجاره » غذا«اقتصاددان ما ھنوز از بھبود وضع 
زمين از طريق » کمکی است ... به بخش تھيدست سکنۀ روستايی در تھيۀ«يمه استيجاری [از طريق] ن

). در اينجا اقتصاددان ما تھيۀ زمين را در بدترين شرايط در صورتی که دھقان ٢٢٠اجاره کردن آن (ص 



سرمايه داری حاکی از آنست که دومی قيمت » آزاد«کار در استخدام کار خدمتی و استخدام 
چنين » کار اجرتی، و غيره«بيشتری دارد. در نشريۀ مذکور فوق وزارت کشاورزی، 

م و کمال يک دسياتين زمين در کاشت محاسبه گرديده است که دستمزد متوسط کشت تما
ھای مربوط به منطقۀ روبل است (داده ۶زمستانه، با استفاده از ابزار خود دھقان بالغ بر 

). معھذا، اگر ما ھزينۀ ھمان مقدار ١٨٨٣-٩١سال بين  ٨کمربند سياه خاک مرکزی برای 
ساب آوريم و کار اسب کار را بر اساس کار اجرتی محاسبه کنيم، و تنھا کار کارگر را به ح

 ۴کوپک می رسيم (اجرت کار اسب حداقل بالغ بر  ١٩روبل و  ۶را ناديده بگيريم به مبلغ 
). گردآورنده [اين اطالعات] به درستی اين ۴۵کوپک می شود، م م، ص  ۵٠روبل و 

ً غير واقعی«محاسبه را  می داند (ھمانجا). اين حقيقت بر ما روشن است که دستمزد » مطلقا
ر تحت استخدام سرمايه داری صرف از دستمزد کار تحت ھر شکل اجباری و ھر گونه کا

مناسبات ماقبل سرمايه داری ديگری که نه تنھا در کشاورزی بلکه در صنعت نه تنھا روسيه 
بلکه ھر کشور ديگری بيشتر است. ذيال آمار دقيق تر و مفصل تر مربوط به اين مطلب 

، ص ص ٣، ب ١، ج »ات آماری مربوط به ناحيۀ ساراتفگزارش(«زمستوو آورده می شود 
  ).٣۵٣آقای کاريشف ص » اجارات«. نقل از ١٨-١٩

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
چه به دھقان می داند. اين سؤال پيش می آيد که : » کمک«حاضر شود که به کارگر کشاورزی تبديل شود 

را از » کمک«تفاوتی است بين نارودنيکھا و ارضيون روسی که ھمواره آماده بوده و ھستند که اين نوع 
دريغ ننمايند؟ در ضمن، به اين مثال جالب توجه نماييد. در ناحيۀ خوتين » بخش تھيدست سکنۀ روستايی«

کوپک و يک  ۶٠اری به واقع در فرمانداری بسارابيا، عايدات متوسط روزانۀ يک کشتکار نيمه استيج
چنين به نظر می رسد که عايدات يک «کوپک برآورد شده است.  ۵٠تا  ٣۵کارگر روزمزد در تابستان به 

؛ تأکيد از آقای ٣۴۴ص »(کشتکار نيمه استيجاری در مجموع از مزد يک کارگر کشاورزی بيشتر است
نه اينکه کشتکار نيمه استيجاری بسيار تعيين کننده است. زيرا مگر » در مجموع«کاريشف). اين لفظ 

برعکس کارگر کشاورزی، از بابت مزرعۀ خود متحمل مخارجی می شود؟ مگر نه اينکه مجبور به 
داشتن اسب و خريدن زين و برگ برای آن است؟ چرا اين مخارج به حساب نيامده است؟ در حاليکه مزد 

)، ١٨٨٨-٩٢و  ١٨٨٣- ٨٧غ می گردد (کوپک بال ٧٧تا  ۴٠متوسط روزانه در فرمانداری بسارابيا به 
-٩٢و  ١٨٨٣-٨٧کوپک است ( ١٨٠الی  ١٢۴مزد متوسط يک کارگر دارای اسب و زين و برگ 

بيشتر از آن کشتکار نيمه » در مجموع«نمی رسد که کارگر کشاورزی » به نظر«). آيا اينطور ١٨٨٨
متوسط برای تمام سال) در استيجاری درمی آورد؟ مزد روزانۀ متوسط يک کارگر فاقد اسب (ميزان 

کوپک تخمين زده می شود (ھمانجا، ص  ۶٧بالغ بر  ١٨٨٢- ٩١فرمانداری بسارابيا در سالھای بين 
١٧٨.(  



  ناحيۀ ساراتوف

  مقولۀ کار

  قيمت متوسط (به روبل) پرداختی برای کشت يک دسياتين

تحت قرارداد 
تا  ٨٠زمستانی 

% مزد پيش ١٠٠
  ريز می شود

  کشت تحت کار خدمتی برای اجارۀ زمين قابل
کار اجرتی بنا به 

  اظھارات

  کارگر  کارفرما  بنا به اظھارات شفاھی مستأجران  بنا به شروط کتبی

کشت و خرمن 
کامل، با بار 
گاری کردن 
  خرمنکوبی

٩٫۶  -  ٩٫۴  ٢٠٫۵  ١٧٫۵  

کشت و خرمن 
کامل، بدون 
خرمنکوبی 
  (کشت بھاره)

۶٫۶  -  ۶٫۴  ١۵١٣٫  ٫٣۵  

کشت و خرمن 
کامل، بدون 
خرمنکوبی 

شت (ک
  زمستانه)

٧٫  -  ٧٫٠۵  ١۵١  ٫٢۴٫٣  

  ٣٫٧  ۴٫٣  - ٢٫٨ ٢٫٨  شخم
خرمن کردن 

(درو و حمل با 
  گاری)

٣٫۶  ٨٫  ١٠٫١  ٣٫٨  ٣٫٧۵  

درو کردن 
(بدون حمل با 

  گاری)
٢٫  ٣٫٢۶  ٨٫١  ٨٫٠  ٣٫٣  

چيدن (بدون 
  حمل با گاری)

٣٫  ١٫٨  ٢٫٠  ٢٫١۵  ۴٫٠  

  
حت استخدام اجباری توأم با به اين ترتيب، تحت کار خدمتی (درست نظير وضع موجود ت   

رباخواری) قيمت کار معموال کمتر از نصف آن مبلغی است که تحت استخدام سرمايه داری 
از آنجا که کار خدمتی را فقط دھقان ساکن محل می تواند متقبل شود؛  *پرداخت می شود.

                                                 
در پيرو اين مطلب چگونه می توانيم انتقادی را که، به عنوان مثال، واالحضرت واسيلچيکف نارودنيک  *

ا احساسات فراوان توضيح می دھد که خود لغت بر سرمايه داری وارد می کند ارتجاعی نخوانيم؟ وی ب
[با قضيۀ مورد بحث] در تناقض می افتد، زيرا الزمۀ استخدام شدن عدم استقالل است و عدم » استخدام«

است. البته اين ارباب با ديد نارودنيکی خود فراموش می کند که سرمايه داری عدم » آزادی«استقالل ناسخ 
  عدم استقالل اجباری می کند.استقالل آزادانه را جايگزين 



زمين  کرد، کاھش شديد دستمزد، اھميت» ای از زمين مقررحصه«دھقانی که بايستی برايش 
ای در اين گونه ای به عنوان دستمزد جنسی را به روشنی آشکار می سازد. زمين حصهحصه

عرضۀ کار ارزان برای مالک باقی مانده » تضمين«موارد، تا به امروز ھم به عنوان وسيلۀ 
تنھا به تفاوت در [نوع] پرداخت خالصه نمی  *»نيمه آزاد«است. اما تفاوت بين کار آزاد و 

ن مطلب نيز دارای اھميت فراوانی است که الزمۀ کار نيمه آزاد ھمواره وابستگی شود. اي
عواملی به غير «شخصی اجير است به اجير کننده و اينکه کار نيمه آزاد ھمواره مستلزم حفظ 

است. انگلھارت حق مطلب را چنين ادا می کند که قرض دادن پول به » از فشار اقتصادی
رت] کار خدمتی با تضمين بيشتر اينگونه ديون قابل توجيه شرط بازپرداخت [آن به صو

ليکن «است: مطالبۀ قسط از دھقانان با صدور حکم ضبط [اموال وی] کار دشواريست، 
، مجبور نمايندمقامات [مربوطه] می توانند دھقان را به کاری که تعھد به انجام آن کرده است 

تنھا به دليل ). «٢١۶م م، »(ھم تمام بشودحتی اگر به قيمت عدم جمع آوری غلۀ خود دھقان 
بطوری » سالھای دراز بردگی کردن و سرف بودن دھقان است که وی تن به اينکار می دھد

که محصول خود را در زير باران رھا کرده، دنبال گاری کشی بندھای [غلۀ] ارباب می رود 
جاد نوعی وابستگی ). بقايای کار خدمتی به عنوان يک سيستم، بدون اي۴٢٩(ھمانجا، ص 

خود بی آنکه متوسل به تحديد حقوق مدنی آنان شود محال » محلۀ«ساکنين به محل سکونت و 
است. به نظر منطقی است که نتيجۀ بی برو برگرد خصوصيات مذکور سيستم کار خدمتی، 
بارآوری ناچيز کار باشد: روشھای زراعت مبتنی بر کار خدمتی چيزی بجز يکنواخت ترين 

شھا نمی توانند از آب درآيند؛ از لحاظ کيفيت تنھا کار سرف را می توان با کار نوع رو
  اجباری دھقانان مقايسه نمود.

ترکيب سيستمھای کار خدمتی و سرمايه داری، سيستم زراعتی اربابی فعلی را از لحاظ    
 سازمان اقتصادی بسيار شبيه سيستمی می کند که پيش از توسعۀ صنعت بزرگ ماشينی در

صنعت نساجی ما برقرار بود. تحت آن سيستم، قسمتی از عمليات توسط خود تاجر با استفاده 
از ابزار متعلق به خويش و به کمک کارگران اجرتی (آھار زدن نخ، رنگ و پرداخت پارچه 
و غيره) انجام می گرفت و قسمتی ديگر با استفاده از ابزار صنعتکارانی که برای وی کار 

د متعلق به وی را بکار می بردند انجام می شد. در اينجا قسمتی از عمليات به می کردند و موا
وسيلۀ کارگران اجرتی با بکار بردن ابزار کارفرما انجام می گيرد و قسمتی ديگر به وسيلۀ 
کار و ابزار دھقانانی که روی زمين ديگران کار می کنند. در آنجا، سرمايۀ تجاری با سرمايۀ 

د و صنعتکار کارگاھھای دستی عالوه بر تحمل تضييقاتی که سرمايه صنعتی ترکيب می ش
برايش ايجاد می کرد، متحمل کار اجباری، عمليات پيمانکار جزء، سيستم تحويل جنس بجای 
مزد و غيره نيز می گرديد. در اينجا، سرمايۀ تجاری و ربايی به نوبۀ خود با سرمايۀ صنعتی 

اشکال تقليل دستمزد و تشديد وابستگی شخصی توليد  ترکيب می شود و اين ترکيب با کليۀ
کننده ھمراه است. در آنجا، سيستم دوران گذار که قرنھا دوام آورد، به علت آنکه بر پايۀ فوت 

                                                 
اصطالحی که آقای کاريشف بکار می برد، م م. جای تأسف است که آقای کاريشف به اين نتيجه نمی  *

  می رساند!» مدد«، »نيمه آزاد«رسد که اجارۀ نيمه استيجاری به بقای کار 



و فنھای کار يدی بدوی استوار بود، در ظرف سه دھه توسط صنعت ماشينی بزرگ متالشی 
(به کار اجباری واداشتن رعايا  روسش گرديد؛ در اينجا کار خدمتی حدوداً از زمان پيداي

) برمی گردد) تا به حال ادامه يافته، تکنيکھای ٨۶(روسکايا پراوداتوسط مالکين به زمان 
يکنواخت را دوام بخشيده، تنھا در دورۀ بعد از رفرم است که به سرعت جای خود را به 

يک بی تحرکی در  سرمايه داری واگذار می کند. در ھر دو مورد، سيستم قديمی حاکی از
اشکال توليد (و در نتيجه، در کليۀ مناسبات اجتماعی) و دال بر استيالی شيوۀ زندگی آسيايی 
است. در ھر دو مورد، اشکال نوين سرمايه داری اقتصاد، عليرغم کليۀ تضادھای ذاتی آنھا، 

  متضمن محتوی مترقی عظيمی است.
  
  زوال سيستم کار خدمتی -۴
  

ح می شود که رابطۀ سيستم کار خدمتی با اقتصاد روسيه بعد از رفرم اکنون اين سؤال مطر
  چيست؟

اول آنکه رشد اقتصاد کاالئی با سيستم کار خدمتی در تناقض است؛ زيرا سيستم کار خدمتی    
بر پايۀ اقتصاد طبيعی، تکنيک غيرمتغيير و پيوند جدائی ناپذير ارباب دھقان استوار است. به 

ستم مزبور به شکل کاملش به ھيچ وجه عملی نيست، و ھر پيشرفت اين دليل است که سي
  توسعۀ اقتصاد کاالئی و کشاورزی تجاری شرايط تحقق عملی اين سيستم را تخريب می نمايد.

بعد از ذکر اين مطلب، بايستی شرايط زير را در نظر داشته باشيم. از آنچه گذشت به اين    
ی که در زراعت اربابی امروزی متداول است، نتيجه می رسيم که کار خدمتی به صورت

) آن کار خدمتی ای که تنھا توسط دھقان زارع دارای ١بايستی به دو نوع تقسيم شود: 
، شخم زدن و »دسياتين ادواری«حيوانات بارکش و ابزار می تواند انجام شود (نظير کشت 

يی فاقد ابزار انجام گيرد ) آن کار خدمتی ای که ميتواند توسط پرولتاريای روستا٢غيره)، و 
(نظير درو کردن، سرچين کردن، خرمنکوبی و غيره). واضح است که برای ھر دوی 
زراعت دھقانی و اربابی دو نوع کار خدمتی مزبور دارای اھميت متضادند، و اينکه نوع دوم 
متضمن گذار مستقيم به سرمايه داری است، که امتزاجش با آن به دنبال طی يک سری 

گذار کامال نامحسوس صورت می گيرد. در ادبيات ما معموال از کار خدمتی به  مراحل
صورتی کلی صحبت می شود بدون آنکه ذکری از اين تمايز[تقسيم به دو نوع] به عمل آيد. 
معھذا، در پروسۀ از بين رفتن کار خدمتی توسط سرمايه داری، تغيير مرکز ثقل از نوع اول 

گزارشات آماری «ای از ی اھميت به سزائی است. در اينجا نمونهبه نوع دوم کار خدمتی دارا
امالک ... کشت مزارع و  اکثردر «آورده می شود:» مربوط به فرمانداری مسکو

محصوالت، يعنی ھر آنچه که برداشت محصول به انجام دقيق آن بستگی دارد، به دست 
کاری که انجام سريع و به کارگران عادی انجام می شود، حال آنکه برداشت محصول، يعنی 

در ازای پولی که به آنھا قرض داده  –موقع آن مھم تر از ھر چيز است به دھقانان مجاور 
). در ١۴٠، ص ٢، ب ۵(ج » محول می گردد –شده، يا استفاده از مراتع و زمينھای ديگر 

با سيستم چنين مزارعی بيشتر آدمھا برمبنای کار خدمتی اجير می شوند، ولی بدون شک غلبه 



تبديل به کارگران روستايی می گردند، نظير » دھقانان مجاور«سرمايه داريست، و در واقع 
در آلمان که آنھا نيز دارای زمين اند، و مدت معينی از سال را » کارگران پيمانی روزمزد«

از فصل دوم). کاھش بسيار  ١٣نيز اجير ديگری می شوند (ر.ک. به باال، پاورقی نھم بخش 
ھای فاقد اسب در نتيجۀ ناکاميھای د تعداد اسبھای متعلق به دھقانان و افزايش تعداد خانوادهزيا

تأثير عظيمی بر تسريع اين پروسۀ نابودی کار خدمتی به دست سيستم  *٩٠کشاورزی دھۀ 
  **سرمايه داری داشت.

ۀ دھقانان باالخره، يکی از مھم ترين داليل زوال سيستم کار خدمتی را بايستی در تجزي   
) با گروه ميانی دھقانان مشھود و مفروض اولجستجو نمود. ارتباط بين کار خدمتی (از نوع 

و اين مطلب با استفاده از آمار زمستوو ھم قابل  –ھمانطور که در باال مالحظه شد  –است 
ھای] مربوط به ناحيۀ زادونسک و فرمانداری ورونژ، حاکی اثبات است. مثال، تلخيص [داده

ز وجود مزارعی می باشد که روی آن کار پيمانی توسط گروھھای مختلف دھقانی صورت ا
  ھای مزبور به درصد آورده می شود:می گيرد. در زير داده

  

  گروه خانوارھا
% دھقانانی که کار پيمانی اختيار 
  می کنند به کل دھقانان اين گروه

  % کل

  تعداد خانوارھا
ھايی که کار پيمانی خانواده
  ختيار می کنندا

  ١٠٫۵  ٢۴٫۵  ٩٫٩  فاقد اسب
  ۴٧٫۶  ۴٠٫۵  ٢٧٫۴  اسب ١دارای 
  ٣٩٫۶  ٣١٫٨ ٢٩٫٠ اسب ٣تا  ٢دارای

  ٢٫٣  ٣٫٢  ١۶٫۵  اسب ۴دارای 
  ١٠٠  ١٠٠ ٢٣٫٣  در ناحيه

                                                 
اسبھای متعلق  % در تعداد٩٫۶فرمانداری، کاھشی برابر  ۴٨اسبھای موجود در  ١٨٩٣-٩۴سرشماری  *

در تعداد صاحبان اسب نشان می دھد. در فرمانداريھای  ٢٨٣٢١به کليۀ صاحبان اسب و کاھشی برابر 
تعداد اسبھا  ١٨٨٨-٩٣نووگورود، بين  –تامپوف، ورونژ، کورسک، ريازان، اورل، توال و نيژنی 

اين کاھش  ١٨٩١-٩٣خاک، بين  –فرمانداری ديگر [منطقۀ] کمربندی سياه  ٧% کاھش يافت. در ٢١٫٢
خانوار دھقانی  ٧٩٢٢٢۶٠تعداد  ١٨٨٨-٩١فرمانداری روسيۀ اروپائی در  ٣٨% بود. در ١٧بالغ بر 

در ھمين فرمانداريھا  ١٨٩٣-٩۴خانوار صاحب اسب بودند؛ بين  ۵٧٣۶۴٣۶وجود داشت که از ميان آنھا 
ار صاحب اسب بودند. در خانو ۵۶۴٧٢٣٣خانوار زندگی می کردند که از ميان آنھا  ٨٢٨٨٩٨٧تعداد 

نشان می دھد، در حالی  ٨٩٠٠٠نتيجه، در خالل اين مدت تعداد خانوارھای صاحب اسب کاھشی برابر 
 ٢٧٫۶تا افزوده گرديده است. درصد خانوارھای فاقد اسب از  ۴۵۶٠٠٠که به تعداد خانوارھای فاقد اسب 

). در باال نشان داديم ١٨٩۶رزبورگ، ، سن پت٣٧، ج »آمار امپراتوری روس(«افزايش يافت.  ٣١٫٩به 
 ٣٫٢به  ١٨٨٨-٩١ميليون در  ٢٫٨فرمانداری اروپايی روسيه تعداد خانوارھای فاقد اسب از  ۴٨که در 

% رسيد. در چھار فرمانداری ٢٩٫٢% به ٢٧٫٣يعنی، از  –افزايش يافت  ١٨٩۶-١٩٠٠ميليون در 
به  ١٨٩۶در  ٣٠۵٨٠٠اد خانوارھای فاقد اسب از جنوبی (بسارابيا، اکاترينوسالو، توريدا، خرسون)، تعد

  »)يادداشت بر چاپ دوم«% افزايش يافت.(٣۶٫۴% به ٣۴٫٧، يعنی از ١٩٠۴در  ٣۴١۶٠٠
نيز رجوع شود که در آن برمبنای سرشماری  ۴۶- ٧، ص »کار اجرتی و غيره«به س.ا.کورولنکو،  **

که چگونه کاھش تعداد اسبان متعلق به مثالھايی ذکر شده است از اين ١٨٨٨و  ١٨٨٢تعداد اسبھا در 
  دھقانان با افزايش تعداد اسبھای مالکان خصوصی ھمراه بوده است.



  
از جدول فوق چنين پيداست که کار پيمانی در دو گروه انتھايی کمتر متداول است. بيشترين    

در گروه ميانی دھقانان می  –که مبادرت به کار پيمانی می نمايند  –درصد خانوارھايی را 
توان سراغ نمود. از آنجا که کار پيمانی در تلخيصات آماری زمستوو مکرراً تحت مقولۀ 

بطور اعم نيز قرار می گيرد، در نتيجه ما در اينجا با نمونه بارزی از » اشتغاالت«
درست به ھمان ترتيبی که ما در فصل  –ھستيم گروھھای ميانی دھقانان روبرو » اشتغاالت«

گروھھای تحتانی و فوقانی [رده بندی] دھقانان آشنائی پيدا » اشتغاالت«پيش با نمونۀ بارز 
مورد بررسی ما در آنجا مبين توسعۀ سرمايه داری (سازمانھای » اشتغاالت«نموديم. انواع 

مورد بحث ما » اشتغاالت«نوع تجاری و صنعتی و فروش نيروی کار) می باشد، حال آنکه 
در اينجا، برعکس، مبين عقب ماندگی سرمايه داری و استيالی کار خدمتی می باشد (اگر 

، اکثريت با آنگونه کارھايی است که ما تحت عنوان »کار پيمانی«فرض کنيم که در مجموع 
  ايم).کار خدمتی نوع اول آورده

بيشتر رو به زوال بروند، سرمايه داری با  ھر چه اقتصاد طبيعی و دھقانان ميانه حال   
قدرت بيشتری کار خدمتی را مضمحل می کند. طبيعی است که سيستم کار خدمتی نمی تواند 
متکی به دھقانان مرفه باشد، زيرا تنھا استيصال صرف است که دھقان را وادار به اشتغال به 

قيمت ويرانی مزرعۀ خود  کارھايی می کند که متضمن کمترين دستمزدند، کارھايی که به
دھقانان تمام می شود. از طرف ديگر پرولتاريای روستايی نيز به ھمان اندازه، منتھا به دليلی 

ای متعلق ديگر، به حال سيستم کار خدمتی سودمند نبود: پرولتاريای روستايی با فقدان مزرعه
به زمين وابستگی ندارد، » ميانه حال«به خود، يا تملک تکه زمينی ناچيز، به اندازۀ دھقان 

به کار مبادرت » آزاد«در نتيجه برايش خيلی آسان تر است که در جايی ديگر تحت شرايطی 
نمايد؛ آزاد به معنای درآمد بيشتر و عدم اجبار. اينست علت نارضايتی عمومی ارضيون ما 

ی به دنبال از بابت اينکه چرا دھقانان روستاھا را به قصد شھرھا ترک می کنند يا بطور کل
می روند؛ ارضيون ھم به ھمين دليل شکايت از آن دارند که » مشاغل خارج از محل«

ً سرمايه داری، ٢۵٠اند (ر.ک. ذيل، ص شده» بی قرار«دھقانان  ). توسعۀ کار اجرتی صرفا
  *ھای سيستم کار خدمتی را از بن خشک می کند.ريشه

                                                 
ای می آوريم. آمارگران زمستوو دليل وجودی ھر يک از دو موضوع در اينجا مثال بسيار برجسته *

سالو، به شرح زير با اجارۀ پولی و اجاره به جنس را در نقاط مختلف ناحيۀ باخموت فرمانداری اکاترينو
  يکديگر مقايسه می کنند:

اجارۀ پولی ... بيشتر از ھر جای ديگر در بخشھای استخراج ذغال سنگ و سنگ نمک معمول است و «
کمتر از ھر جای ديگر در استپ ھا و نواحی کامال کشاورزی. دھقانان بطور کلی رغبتی به کار کردن 

لخصوص نسبت به کار يکنواخت و کم درآمد در امالک برای ديگری از خود نشان نمی دھند، علی ا
خصوصی. ھر چند کار در معادن ذغال سنگ، سنگ آھن و ذوب فلزات عموما برای سالمتی کارگر زيان 
آور است، ولی با پرداخت دستمزدی بيشتر و نويد تأديۀ دستمزد پولی ماھانه يا ھفتگی کارگر را به سوی 

 وقتی کارگر روی امالک اربابی کار می کند پولی دريافت نمی کند، خود جلب می کند، حال آنکه معموال
زمينی است که به اجاره گرفته است يا در ازای کاه و غله » خرده«زيرا کار وی يا در ازای بازپرداخت 



رقابل انکار موجود بين تجزيۀ دھقانان و توجه به اين نکته بسيار مھم است که رابطۀ غي   
ای که از لحاظ تئوری مثل روز روشن رابطه –اضمحالل کار خدمتی به دست سرمايه داری 

از مدتھا پيش توسط محققين کشاورزی که روشھای متعدد زراعی امالک را مورد  –است 
جموعه مقاالتش بررسی قرار داده بودند، شناخته شده بود. پروفسور استبوت در ديباچۀ م

نوشته بود چنين متذکر می شود که  ١٨٨٢و  ١٨۵٧دربارۀ کشاورزی روسيه که بين سالھای 
در شرف جدا شدن از کارگران کشاورزان صنعتی  در کشاورزی جماعت دھقانی «

. کشاورزان صنعتی که در شرف تبديل شدن به کشتکاران مزارع وسيع کشاورزی می باشند
دام کارگران کشاورزی نموده، علی القاعده از اجير کردن کارگر می باشند شروع به استخ

يا تصاحب حق  پيمانی سر باز می زنند، مگر آنکه انجام آنرا برای توسعۀ زمين زير کشت
مراتع، که در اغلب موارد بدون استفاده از کار پيمانی ميسر نيست، مطلقاً  استفاده از

کشاورزی بدليل فقدان اسب قادر به  ضروری تشخيص بدھند؛ از طرف ديگر، کارگران
بنابراين ضرورت آشکار يک گذار، آن ھم گذاری سريع به اشتغال به کار پيمانی نمی باشند. 

به وجود می آيد، زيرا دھقانانی که ھنوز کار پيمانی بر حسب  مزدیزراعت مبتنی بر کار 
د انجامش را می کنند، دسياتين می گيرند، به سبب فتور اسبھايشان و تعدد کارھايی که تعھ

شروع به بيرون دادن محصوالتی می کنند که از نظر کيفيت نازل بوده و سر موعد مقرر 
  ).٢٠ص »(حاضر نمی شود

در مطالب آماری جاری زمستوو ذکری ھم از اين حقيقت می رود که خانه خرابی دھقانان    
مثال در فرمانداری اورل  منجر به از بين رفتن کار خدمتی به دست سرمايه داری می گردد،

کاھش قيمت غالت بسياری از مستأجران را به روز سياه نشاند، بطوری که مالکان مجبور 
ھمزمان با گسترش «ھای سرمايه داری گسترش دھند. شدند مساحت زير کشت را با شيوه

مساحت زير کشت توسط مالکان، ما در ھمه جا شاھد گرايش به سمت جايگزين کردن کار 
                                                                                                                                                             
است که از پيش قرض نموده، يا دستمزد مربوطه را برای رفع احتياجات روزانه و غيره خود پيش خور 

  کرده است.
ھمۀ اين داليل کارگر را به امتناع از کار کردن در امالک وا می دارد، علی الخصوص موقعی که    

ارباب برايش وجود داشته باشد و اين شانس اغلب در » امالک«شانس پول درآوردن در جايی سوای 
که دھقان » پشيزی«جاھايی وجود دارد که دارای معادن بسيار بوده، به کارگران پول خوبی می دھند. با 

در اين معادن به دست می آورد می تواند بدون دادن تعھد کار روی امالک، مبادرت به اجارۀ زمين نمايد و 
، »گزارش بررسی ھای آماری زمستوو«نقل از »(به اين ترتيب اجارۀ پولی سلطۀ خود را اعمال می کند.

اسکو جارۀ زمين برمبنای ، بخشھای غيرصنعتی نواحی، ا). از سوی ديگر در استپ ھا٢۶۵، ص ٢ج 
  ] و کار خدمتی تسلط می يابد.٨۵[توضيح  پشچينا

لذا دھقان برای فرار از کار خدمتی حاضر است حتی سر به معادن بگذارد! دريافت دستمزد پولی    
 حتی می کند که وی» جلب«سريع، شکل غيرخصوصی استخدام و ساعات منظم کار به حدی کارگر را 

معادن را به کشاورزی ترجيح می دھد، کشاورزی ای که نارودنيکھای ما در ھای زيرزمينی حفره
توصيفش غزلسرائی می کنند. جان کالم در اينجاست که دھقان در اثر تجربۀ ناگوارش به ماھيت واقعی 
کار خدمتی که در نزد ارضيون و نارودنيکھا [سيستمی] ايده آل می نمايد، پی برده است و به خوبی می 

  مناسبات سرمايه داری صرف چقدر برای وی مطلوب تر است.داند که 



نی بجای کار منظم کارگران کشاورزی و خاتمه دادن به استفاده از ابزار دھقانان می پيما
باشيم ... گرايش به سمت بھبود کشت زمين با پيدايش ابزار امروزی ... تغيير سيستم زراعی، 

ای، گسترش و بھبود دامپروری و افزايش عايدات ناشی از پيدايش محصوالت علوفه
. نقل از ١٢۴- ١٢۶، ص »١٨٨٧-٨٨مانداری اورل در بررسی کشاورزی فر»(«آنھا

در فرمانداری پولتاوا، در  ١٨٩٠). در ٢۴٢-٢۴۴نوشتۀ پ.استرووه، ص » نظرات انتقادی«
ميزان زمين اجاره شده توسط دھقانان ... در «زمانی که غالت ارزان بود، مشاھده گرديد که 

ی نقاط ، عليرغم افت شديد قيمت سراسر فرمانداری نقصان می يابد ... حال آنکه در بسيار
تأثير »(«غالت، مساحت کشت شده توسط مالکان با استخدام کارگران عادی افزايش يافت

). در فرمانداری تامبوف، قيمت کاری که به وسيلۀ اسب ٣٠۴، ص ١ج » ھا، و غيرهخرمن
ھا بين ، اين قيمت١٨٩٢-٩۴انجام می گرفت به ميزان معتنابھی باال رفت: طی سه سال بين 

نوويه اسلوو[سخن «بود( ١٨٨٩-٩١% باالتر از [ارقام مشابه] در سه سال ٣٠تا  ٢۵
). اين افزايش ھزينۀ نيروی کار اسب که نتيجۀ طبيعی ١٨٧ص  ٣، ش ١٨٩۵، »جديد]

کاھش تعداد اسبھای دھقانان بود، حاکی از چيزی بجز اضمحالل کار خدمتی به دست سيستم 
  سرمايه داری نمی باشد.

البته قصد ما به ھيچ وجه اين نيست که با استفاده از اين مأخذ پراکنده بخواھيم ثابت کنيم که    
کار خدمتی به دست سرمايه داری در حال اضمحالل است: ھيچگونه آمار جامعی در اين 
مورد در دست نيست. قصد ما در استفاده از اين منابع تنھا روشن کردن اين نکته است که بين 

ھای وجود دارد. داده ایرابطهانان و اضمحالل کار خدمتی به دست سرمايه داری تجزيۀ دھق
کلی و فراوانی که بدون شک حاکی از جريان اين زوال می باشد به استفاده از ماشين آالت 

ھا، الزم می کشاورزی و استخدام آزاد کارگران مربوط می شود. ولی قبل از بررسی اين داده
صاددانان نارودنيک را در مورد زراعت فعلی مالکان خصوصی آيد نخست نظريات اقت

  روسيه مورد بررسی قرار دھيم.
  
  برخورد نارودنيکھا به اين مسئله -۵
  

اينکه سيستم کارخدمتی بدون ھيچ بحثی از بقايای اقتصاد بيگاری است را حتی نارودنيکھا    
ھر چند به شکلی  –) ٩، ب »طرحھا(«ون  –ھم انکار نمی کنند. بعضی ھا ھم مثل آقای ن. 

ً در مقالۀ خود تحت عنوان  زراعت دھقانی و «کلی و نارسا و آقای و.و. (به ويژه علنا
) به اين حقيقت اذعان ٨-٩، ش ١٨٨٢، »اوته چست ونيه زاپيسکی«، در »خاکشناسی ما

و  دارند. عجيب تر از آن اينست که نارودنيکھا سخت می کوشند از اذعان به اين حقيقت بارز
ساده استنکاف ورزند که سيستم زراعتی مالکی خصوصی کنونی ترکيبی است از سيستمھای 
ً اينکه ھر چه سيستم کار خدمتی بيشتر توسعه يابد،  کار خدمتی و سرمايه داری، و نتيجتا
سيستم سرمايه داری ضعيف تر می گردد، و بالعکس. آنھا از تجزيه و تحليل ارتباط ھر يک 

ا بارآوری کار، با پرداخت دستمزد کار کارگران، با خصوصيات اصلی از اين سيستمھا ب
اقتصاد بعد از رفرم روسيه، و غيره خودداری می کنند. طرح مسئله بر اين مبنا [يعنی] 



است، برای آنان در حکم اذعان به  ی که در حال حدوث»تغيير«مبنای به رسميت شناختن 
به دست سرمايه داری می بود. نارودنيکھا اضمحالل تصاعدی بی چون و چرای کار خدمتی 

پرداختند. اين ايده  ايده آل سازی سيستم کار خدمتیبرای اجتناب از يک چنين حکمی حتی به 
آل سازی مھيب عمده ترين خط مشخص نظريات مربوط به تکامل اقتصاد اربابی نارودنيکھا 

خلق ... در مبارزه «گويند:را تشکيل می دھد. آقای و.و. حتی کارشان بجائی می رسد که می 
برای [تعيين] شکل تکنيکھای کشاورزی پيروز بيرون می آيد، اگر چه اين پيروزی موجب 

). البته اذعان به يک ٢٨٨، ص »سرنوشت سرمايه داری»(«خانه خرابی بيشتر وی شده باشد
 ون در مبحث تسليم –آبرومندانه تر از اذعان به شکست است! آقای ن. » پيروزی« چنين

ارتباط توليدکننده با » اصل«ای به دھقانان تحت اقتصاد بيگاری و کار خدمتی، زمين حصه
ابزار توليد را به خوبی تشخيص داده، ولی اين نکتۀ ريز را فراموش کردند که اعطای زمين 

ای بود در خدمت تأمين عرضۀ نيروی کار مورد احتياج اربابان. ای به دھقانان وسيلهحصه
اشکال  کليۀنشان کرديم، مارکس در توصيف سيستمھای ماقبل سرمايه داری، چنانکه خاطر

روابط اقتصادی نوعی روسيه را مورد تجزيه و تحليل قرار می دھد و به روشنی ضرورت 
توليد کوچک و پيوند دھقان به زمين را در مورد ھر دو [شکل] کار [در ازای] اجاره بھا، 

به پول تأکيد می کند. ولی آيا ھرگز دچار اين توھم گرديد  يعنی اجاره بھا به جنس و اجاره بھا
پيوند ابدی توليدکننده به ابزار توليد » اصل«ای به دھقان وابسته را به که اعطای زمين حصه

پيوند توليدکننده به ابزار توليد را که  اينتعميم دھد؟ آيا او حتی برای يک لحظه ھم که شده 
قرون وسطايی بود و منتھی به رکود فنی و اجتماعی می  منشأ و شرط الزم برای استثمار
را ايجاب می نمود، از نظر دور » فشارھای غيراقتصادی«گرديد و ضرورتاً انواع و اقسام 

  داشت؟
ايده آل سازی بسيار مشابھی از کار خدمتی و اجباری توسط آقايان اورلف و کابلوکف در    
ئی صورت می گيرد که آنھا به عنوان نمونه مربوط به زمستووی مسکو، در جا» گزارشات«

، ب ۵از مزرعۀ خانمی به نام کوستين سکايا واقع در ناحيۀ پودولسک نام می برند (ر.ک. ج 
.) به عقيدۀ آقای کابلوکف، وجود اين مزرعه ٢، قسمت ۵٩-۶٢، ص ٢و ج  ١٧۵-۶، ص ١

ک چنين تضادی ممکن است اوضاع را طوری ترتيب داد که از بروز ي«ثابت می کند که 
و به «يعنی تضاد منافع زراعت اربابی و زراعت دھقانی) »(جلوگيری (کذا!!!) به عمل آيد

، ب ۵ج »(تحقق شکوفائی (کذا!!!) وضع ھر دو زراعت دھقانی و خصوصی ياری رساند
). بنابراين از اين گفته چنين برمی آيد که کار خدمتی و اجباری متضمن ١٧۵-۶، ص ١

)، که البته ۶٠-۶١، ص ٢(ج  فاقد مرتع و چراگاھندانان اند. اين دھقانان شکوفائی وضع دھق
آنھا اجاره بھای  –نخوانند » دور انديش«مانع آقايان نارودنيک نمی شود که آنھا را دھقانان 

تمام کارھای «برای خانم مالک می پردازند و  کار کردنمرتع و چراگاه اجاره شده را با 
  *».، سريع و به موقع انجام می دھندامالک خانم را بدون نقص

  اينست نھايت ايده آل سيستم اقتصاديی که مستقيماً از اقتصاد بيگاری بجای مانده است!

                                                 
  .٢٨٠- ٢٨١ر.ک. وولجين، م م، ص  *



اند؛ [برای روشھايی که در چنين استداللھای نارودنيکی بکار گرفته می شود بسيار ساده   
را به عنوان يکی از  ای به دھقانقبول صحت آنھا] الزم می آيد که ما اعطای زمين حصه

که تحت آن اين  –يا کار خدمتی فراموش کنيم، ما بايستی شرايطی را  بيگاریشروط اقتصاد 
، اجاره بھا به جنس يا به به کار مجبور به تحويل اجاره بھا» مستقل«کشتکار به اصطالح 

ابزار  پيوند توليدکننده به» «ناب«از مسئله حذف کنيم، و بايستی به درک  –پول می شود 
نايل آمده باشيم. ليکن رابطۀ واقعی بين سرمايه داری و اشکال مختلف استثمار ماقبل » توليد

  *سرمايه داری به صرف حذف سادۀ اين اشکال کوچکترين تغييری پيدا نمی کند.
حال بيائيد به بررسی يکی ديگر از استدالالت حيرت انگيز آقای کابلوکف بپردازيم. ديديم    

ز کار خدمتی يک ايده آل می سازند؛ ولی جالب اينجاست که وقتی ايشان، در لباس که ايشان ا
واقع در فرمانداری مسکو  سرمايه داری صرفمزارع  واقعیيک آمارگر، به توصيف انواع 

می پردازند، توصيفشان عليرغم [ميل باطنی] به صورتی تحريف شده، بازتاب ھمان حقايقی 
سرمايه داری در کشاورزی روسيه می کند. لطفاً توجه کنيد،  است که داللت بر ماھيت مترقی

  البته با عرض معذرت از آوردن نقل قولھای طوالنی.
در فرمانداری مسکو عالوه بر انواع قديمی استخدام نيروی کار اجرتی در مزارع ، اين 

  مورد ھم به چشم می خورد.
سنتھا[ی گذشته] کامال بريده، ھمه نوعی مزرعۀ نوظھور که اخيراً پديد آمده، از تمام «    

چيز را به سادگی برگزار می کند و پاسخگوی انتظاريست که مردم از مشاغل مختلف به 
عنوان تنھا يک منبع عايدی دارند. کشاورزی در اينجا ديگر حالت ... سرگرمی ارباب، يا 

نفس کار] مستلزم ... ای که ھر کس می تواند اختيار کند را ندارد. ... ابداً، در اينجا [پيشه
معلومات خاصی است. ... مبنای دخل و خرج (مربوط به سازمان توليد) با ساير اشکال توليد 

-١٨۶، ص ١، ب ۵، ج »گزارشات آماری مربوط به فرمانداری مسکو» («تفاوتی ندارد
١٨۵.(  

                                                 
  می گويند:» تأثير خرمنھا، و غيره«آقای چوبروف از جانب کليۀ مؤلفين کتاب  *

شايع است که مرسوم شدن کار خدمتی بجای اجاره بھای پولی ... حرکتی است به عقب. ولی مگر ما « 
ايم که اين حرکت حرکتی است ت يا سود بخشی آن می کنيم؟ ما ... ھيچ وقت ادعا نکردهصحبت از مطلوبي

). ٣٨)، ص ٨٧(١٨٩٧اول و دوم مارس » جامعۀ اقتصاد آزاد«مترقی (ر.ک. عين گزارش مباحثات در 
اين اظھار نظر حتی از لحاظ فرماليتۀ آن ھم دروغ است، زيرا آقای کاريشف (در چند صفحه قبل) کار 

به سکنۀ روستايی قلمداد می نمود. اين اظھار نظر از لحاظ محتوی ھم مطلقا  »کمک«تی را به عنوان خدم
مغاير محتوای واقعی تمام تئوريھای نارودنيکھا در خصوص ايده آل سازی از کار خدمتی است. اعتبار 

و استرووه بارانوفسکی  –) اھميت تنزل قيمت غالت نصيب آقايان ت. ١٨٩٧صحيح مسئله ( طرحعظيم 
می گردد: ضابطۀ سنجش اين قيمتھا بايستی آن باشد که آيا چنين قيمتھايی در خدمت تشديد حرکت 
اضمحاللی کار خدمتی به دست سرمايه داری ھست يا نه. روشن است که اين سؤال يکی از واقعيتات 

ھای . برمبنای دادهموجود است، و پاسخ ما به اين سؤال قدری با پاسخ نويسندگان مزبور توفير می کند
)، ما امکان و حتی احتمال ۴اين فصل و ھمچنين فصل  ٧عرضه شده در متن کتاب (ر.ک. به ويژه به ق 

آنرا می دھيم که آھنگ اضمحالل کار خدمتی به دست سرمايه داری در دوران تنزل قيمت غالت اگر از 
  ر نباشد، کندتر نخواھد بود.آھنگ اضمحالل آن در دوران تاريخی قبل از گرانی قيمت غالت تندت



ديد اخيراً پ«آقای کابلوکف توجه نمی کند که اين مشخصات مزرعۀ نوع جديدی که تنھا    
يعنی در دھۀ ھفتاد، دقيقاً داللت بر ماھيت مترقی سرمايه داری در کشاورزی می » آمده است

» سرگرمی ارباب«کند. اين سرمايه داری بود که برای نخستين بار کشاورزی را از حالت 
درآورده به صنعت متداولی مبدل نمود، اين سرمايه داری بود که برای نخستين بار مردم را 

، خود را به »از سنتھا[ی گذشته] بريده«، »چيزھا را به سادگی برگزار کنند«د وادار نمو
ی مجھز گردانند. پيش از سرمايه داری انجام اين امور نه »معلومات خاص«[سالح] 

ھای مختلف، جماعتھای دھی و ضرورتی داشت و نه ميسر بود، زيرا مزارع اشراف زاده
، وابسته به مزارع ديگر نبوده، ھيچ دست توانائی بوده» مکفی –خود «ھای دھقانی خانواده

قادر نبود آنھا را از آن بی تحرکی ديرينه شان نجات دھد. سرمايه داری ھمان نيرويی بود که 
(از طريق عامل واسطۀ بازار) در دخل و خرج اجتماعی بازده فرد فرد توليدکنندگان را به 

نيازھای مربوط به توسعۀ اجتماعی توجه حساب آورد، و آنھا را مجبور به آن نمود که به 
داشته باشند. اينھاست آنچه که نقش مترقی سرمايه داری کشاورزی تمام کشورھای اروپايی 

  را تشکيل می دھد.
اينک توجه شما را به طريقی که آقای کابلوکف به توصيف مزارع سرمايه داری صرف می 

  پردازند جلب می کنيم:
  
وی کار به عنوان عامل ضروری دست بردن در طبيعت به فقط در اينجاست که نير«   

حساب می آيد؛ بدون در نظر گرفتن اين عامل تمام تشکيالت امالک اربابی بی نتيجه خواھد 
بود. به اين ترتيب، اين عامل در عين وقوف کامل به اھميت آن، به عنوان يک منبع درآمد 

لمداد نمی گرديد، يا ھم اکنون در آن مستقل قلمداد نمی گردد. ھمچنانکه تحت سرواژ ھم ق
مواردی که آنچه مبنای سودآوری امالک قرار می گيرد، محصول کاری نيست که تحصيل آن 
ھدف بی واسطۀ کاربردش باشد، و نه اينست که سعی در بکار بردن اين نيروی کار در جھت 

، بلکه سعی در تقليل توليد محصوالت با ارزش تر و در نتيجه بھره مند شدن از نتايج آن باشد
سھمی از محصولست که به کارگر تعلق می گيرد و نيز غرض اينست که ھزينۀ کار برای 

). [در جايی] اشاره می شود به ١٨۶ص »(ارباب به ناچيزترين مقدار ممکن تقليل داده شود
تحت اين شرايط ، برای آنکه «زراعت مبتنی بر کار در ازای استفاده از زمينھای ممنوعه. 

ای سودآور باشد، صاحب آن ھيچگاه داشتن معلومات يا کيفيت خاصی را شرط قرار مزرعه
نمی دھد. آنچه از اين نيروی کار به دست می آيد معرف درآمد خالص صاحب [زمين] می 

ً بدون ھيچگونه ھزينه ای از حساب سرمايۀ در باشد، يا به ھر صورت چنين درآمدی تقريبا
اين تفاصيل چنين زراعتی البته که نمی تواند به خوبی اداره شود و گردش به دست می آيد. با 

ھمانطور که ما نمی توانيم اجارۀ مراتع و ساير زمينھای حواشی را زراعت به معنای اخص 
آن بخوانيم، اطالق اين لفظ به يک چنين زراعتی نيز صحيح نمی باشد؛ در اينجا از ھيچگونه 

). و مؤلف با آوردن مثالھايی از اجارۀ زمينھای ١٨۶ص »(تشکيالت اقتصادی خبری نيست
تأکيد عمده در اقتصاد زراعی، [يعنی] «ممنوعه در ازای کار خدمتی به اين نتيجه می رسد:



نحوۀ به دست آوردن درآمد از خاک، متکی بر اعمال نفوذ بر کارگر است تا بر ماده و 
  ).١٨٩ص »(نيروھای زاييدۀ آن

  
ر خوبی است از اينکه وقتی حقايق واقعی را با ديدی مبتنی بر يک اين استدالل مثال بسيا   

ای از آنھا خواھيم نمود. آقای تئوری ناصحيح بررسی نمائيم چه برداشت غيرواقع بينانه
کابلوکف توليد را از سيستم اجتماعی توليد تميز نمی دھد. تحت کليۀ سيستمھای اجتماعی، 

بر ماده و نيروھای زاييدۀ آن. تحت کليۀ سيستمھای » اعمال نفوذ«توليد تشکيل می شود از 
مالک قرار بگيرد. » درآمد«اجتماعی اين تنھا محصول اضافی است که می تواند منبع 

عالرغم برداشت آقای کابلوکف، اقتصاد سيستم کار خدمتی از ھر دو جنبه با سيستم سرمايه 
اينکه در کار خدمتی ضرورتاً داری شباھت تام دارد. تفاوت واقعی بين آنھا عبارتست از 

پايين ترين ميزان بارآوری کار فرض قرار می گيرد؛ لذا، ھيچ امکان افزايش درآمد از 
طريق افزايش محصول اضافی موجود نيست؛ اين تنھا با توسل به يک وسيله ميسر است، و 

د سرمايه آن ھم استفاده از کليۀ انواع اشکال استخدام اجباری می باشد. برعکس، تحت اقتصا
داری صرف، اشکال اجباری استخدام بايستی باالجبار به کنار بروند، زيرا يک پرولتار که 

باال  –می باشد؛  اسارت بالمصرفوابستگی ای به زمين ندارد، به عنوان موضوع تحت 
بردن بارآوری کار به عنوان تنھا وسيلۀ افزايش درآمد و مقابله با رقابت شديد نه تنھا ميسر 

الزم ھم می گردد. به اين ترتيب توصيف مزارعی [که در آنھا مناسبات] سرمايه داری بلکه 
صرف برقرار است توسط ھمان آقای کابلوکف که با جديت به ايده آل سازی از کار خدمتی 

در شرف به وجود می پردازند، به خوبی مؤيد اين حقيقت است که سرمايه داری روسيه 
و الغای بندگی است،  معقول کشاورزی الزاماً خواھانکه  شرايط اجتماعی می باشد آوردن

گشته، موجب دوام رکود تکنيک و  معقول کشاورزی مانعحال آنکه کار خدمتی برعکس، 
وضع اسارت بار توليدکننده می گردد. ھيچ چيز بچه گانه تر از وجد خاص نارودنيکھا نيست 

ندانی ندارد. چنانچه اين ادعا ھم بر سر اينکه سرمايه داری در کشاورزی ما رگ و ريشۀ چ
درست باشد که ديگر اوضاع خرابتر می شود، زيرا اين ضعف فقط نشانۀ استحکام اشکال 
استثمار ماقبل سرمايه داری است که به نحو غيرقابل قياسی برای توليدکننده توان فرساتر می 

  باشد.
  
  داستان مزرعۀ انگلھارت -۶
  

مقامی خاص دارد. انتقاد بر ارزيابی وی از کار خدمتی و  انگلھارت در ميان نارودنيکھا   
سرمايه داری در حکم تکرار ھمۀ آن حرفھاييست که در قسمت قبل گفته شد. به نظر ما 
صالح بيشتر در اين است که از داستان خود انگلھارت برعليه نظريۀ نارودنيکی انگلھارت 

يز خواھد بود، زيرا سير تکاملی اين استفاده نماييم. چنين انتقادی دارای ارزشی مثبت ن
ھمانطور که سر تا پای خود مزرعه نيز چندان  –مزرعه نمونه ولی در مقياس بسيار کوچک 



خصوصی بعد از رفرم روسيه می  –خصوصيات عمدۀ تکامل زراعت مالکی  –بزرگ نبود 
  باشد.

ر پايۀ کار خدمتی زمانی که انگلھارت در مزرعۀ مزبور مستقر گرديد، اين مزرعه ھنوز ب   
ھايی نامه(«است اداره می گرديد » زراعت درست و حسابی«و کار اجباری سنتی که مانع 

). کار خدمتی باعث بدی وضع حشم داری، کشت نارسای زمين و دوام ۵۵٩، ص »از روستا
چنين دريافتم که ادامۀ زراعت به ). «١١٨يکنواخت سيستمھای منسوخ کشتکاری بود(ص 

). رقابت محصول غله در مناطق استپ قيمتھا را پايين ١١٨ص »(رممکن استرسم قديم غي
. مالحظه می شود که از ھمان آغاز، سيستم *)٨٣آورده، زراعت را بی فايده می نمود(ص

سرمايه داری در مزارع ھمراه با سيستم کار خدمتی، نقش مشخصی ايفاء می نموده است: 
د کارگران اجرتی، ھر چند به تعداد خيلی معدودی زمانی که مزرعه به رسم قديم اداره می ش

بکار گرفته می شدند (گاوبان و غيره) و انگلھارت چنين اظھار می دارد که دستمزد کارگران 
به مقدار حيرت انگيزی «ای بودند) مزرعۀ وی (که در زمرۀ دھقانان صاحب زمين حصه

دامپروری به طرز بدی [اداره] می  )، دليل پايين بودن آن با توجه به اينکه١١بود(ص » پايين
بارآوری نازل کار افزايش دستمزد را ». پرداخت دستمزد بيشتر محال بود«شد، اين بود که 

غيرممکن می ساخت. به اين ترتيب، سرآغاز مزرعۀ انگلھارت دارای ھمان خصوصياتی 
: کار بود که تمام مزارع روسيه دارا می باشند؛ خصوصياتی که برای ما بيگانه نيست

، زراعت »بی اندازه ناچيز«خدمتی، اسارت، کمترين ميزان بارآوری کار، اجرت کار 
  تکراری روزمره.

 –انگلھارت چه تغييراتی در اين اوضاع به وجود آورد؟ او شروع به کشت کتان نمود    
کشت تجاری و صنعتی ای که مستلزم بکار گرفتن نيروی کار در مقياس عظيمی است. 

ھيت تجاری و سرمايه داری اين نوع کشت توسعه يافت. ولی او چطور می توانست متعاقباً ما
نيروی کار الزم را فراھم آورد؟ انگلھارت در ابتدا سعی نمود در کشت (تجاری) جديد 
مزبور، سيستم کھنۀ سابق يعنی کار خدمتی را برقرار نمايد. اين کار به جايی نرسيد؛ نتايج 

عمال ثابت نمود که خارج از قدرت » دسياتينی«زد، [کشت] کار چندان چنگی به دل نمی 
و شرايط اجباری کار مقاومت می » کار گروھی«دھقانانی است که با تمام قدرت در مقابل 

سيستم مزبور می بايستی تغيير می يافت. در خالل اين مدت توانستم بروی پاھای «ورزند. 
ود دست و پا کردم و بزودی خود بايستم. اسب، يراق گاری، خيش و چنگک برای خ

ميتوانستم با استفاده از کارگران عادی مزرعه را اداره نمايم. با استفاده از کارگرھای عادی 
ای کارگر ديگر بر اساس مقاطعه کاری، يعنی استخدام کارگر برای انجام کاری ام و عده

تم جديد زراعت و ). به اين ترتيب، گذار به سيس٢١٨ص »(معين، آغاز به توليد کتان نمودم

                                                 
اين حقيقت که رقابت غلۀ ارزان باعث تغيير تکنيک و در نتيجه جانشين شدن استخدام آزاد بجای کار  *

خدمتی می شود شايان توجه خاصی است. رقابت محصول غله در مناطق استپ حتی در سالھای گرانی 
غالت پايين است به اين رقابت دامن زده می ای که قيمت قيمت غالت نيز احساس می شد؛ به ھر حال دوره

  شود.



کشت تجاری، جانشين شدن سيستم سرمايه داری را بجای کار خدمتی ايجاب می نمود. 
ای انگلھارت برای افزايش بارآوری کار، متشبث به روش توليد سرمايه داری امتحان شده
 ١۶چون مقاطعه کاری گرديد. از نيروی کار زنان نيز بر حسب تعداد تودۀ خرمن يا پود [

برابر با کيلوگرم] استفاده می شد و انگلھارت (با غروری ساده لوحانه) دم از سنگ روسی 
روبل به ازاء ھر دسياتين به  ٢۵موفقيت اين سيستم می زند؛ ھزينۀ کشت افزايش يافت (از 

روبل افزايش يافت؛ به  ٢٠تا  ١٠روبل بالغ شد)، ولی در عين حال سود نيز به تفاوت  ٣۵
به اجيری، بارآوری نيروی کار زنان افزايش يافت (از نيم پود در دنبال تغيير کار اجباری 

در نواحی «کوپک در روز (که  ۵٠الی  ٣٠يک شب به يک پود کامل رسيد) و عايدی زنان 
افزايش يافت. تاجر نساج محلی در ستايش انگلھارت می ») اطراف بی سابقه است

  ).٢١٩ص »(کتان شما به تجارت تکان عظيمی داده است«گويد:
کار اجرتی که در ابتدا در کشت محصوالت نباتی تجاری مورد استفاده قرار می گرفت، به    

تدريج در عمليات کشاورزی ديگر شروع به خودنمايی نمود. يکی از نخستين عملياتی که به 
کمک سرمايه از زير [نفوذ] سيستم کار خدمتی بيرون آمد خرمن کوبی بود. ھمه می دانند که 

تمام آن مزارعی که به دست مالکان شخصی اداره می شود منطبق با روشھای  اينکار در
قسمتی از زمين را برای کشت ادواری «سرمايه داری اجرا می گردد. انگلھارت می نويسد:

به اجارۀ دھقانان درمی آورم، زيرا در غير اين صورت مشکل می توانستم از عھدۀ برداشت 
اين ترتيب، کار خدمتی از طريق تضمين عرضۀ ). به ٢١١ص »(محصول چاودار برآيم

کارگران روزمزد برای زارعين در فصلی که حجم کار از ھمه بيشتر است به عنوان يک 
گذار مستقيم به سرمايه داری عمل می کند. در ابتدا کشت ادواری شامل خرمن کوبی بود، 

به کار اجرتی می نمود.  ولی در اينجا ھم کيفيت نازل کار انجام شده زارع را وادار به توسل
زمين برای کشت ادواری بدون انجام خرمن کوبی به اجاره داده می شد. قسمتی از خرمن 

ای کارگر اجرتی کوبی توسط کارگران کشاورزی انجام می گرفت و قسمت ديگر را عده
ج برمبنای نرخ مقاطعه کاری از طريق يک واسطۀ پيمانکار انجام می دادند. در اينجا ھم نتاي

) افزايش بارآوری کار: ١جانشينی سيستم سرمايه داری بجای کار خدمتی عبارت بودند از: 
 ٨نفر [کارگر] احتياج بود، در اينجا  ١۶بافه خرمن در روز به  ٩٠٠در گذشته برای کوبيدن 

) کاھش زمان الزم برای ٣) افزايش بازده محصول؛ ٢بافه را خورد می نمود؛  ١١٠٠کارگر 
  ).٢١٢) افزايش سود زارعين(ص ۵) افزايش عايدات کارگران؛ ۴خرمن کوبی؛ 

سيستم سرمايه داری عالوه بر اينھا عمليات شيارکشی را ھم دربر گرفت. استفاده از    
خيشھای آھنی بجای خيشھای چوبی قديمی باب شد و کار از دست دھقانان مقيد [وابسته] 

ھارت پيروزمندانه به شرح نوآوريھای بيرون آمده به کارگران کشاورزی محول گرديد. انگل
خود و پشتکار کارگران می پردازد، و کامال به درستی نشان می دھد که اتھامات متعارفی که 

و کار » داغ سرواژ«به کارگران داير بر تنبلی و تقلب آنان وارد می کنند به سبب وجود 
ارع چيزھايی طلب می است. و اينکه سازمان جديد زراعت نيز از ز» برای ارباب«اجباری 

کند: گرايشھای سوداگرانه، داشتن شناخت از افراد و قابليت ادارۀ آنان، داشتن اطالعات 
 –ھای فنی و تجاری کشاورزی مربوط به پيشۀ مزبور و دامنۀ گسترش آن، آشنايی با جنبه



ی نه از آن )ی فئودالی يا روستاھای مبتال به بليه کار اجبار٨٨يعنی کيفيتھايی که اوبلوموفھا(
برخوردار بودند و نه قادر به کسب آن می شدند. تغييرات متعدد تکنيکھای کشاورزی لزوماً 

برای مثال، «با يکديگر مربوط بوده، منتھی به دگرگون شدن اقتصاد مربوطه می گردند. 
اينکار بالفاصله تغييرات متعدد ديگری  –مرسوم شدن کشت کتان و شبدر را در نظر بگيريد 

يجاب می نمايد و اگر چنانچه اين تغييرات صورت نگيرد، چرخ تجارت مزبور به راحتی را ا
نمی چرخد، ابزار شخم زنی بايستی تغيير کنند به اين عبارت که خيش چوبی به خيش آھنی 
تبديل شده، شن کش آھنی جای شن کش چوبی را بگيرد و اين گونه ابزار به نوبۀ خود وجود 

ديگر و تا آنجا که مربوط به اجير کردن کارگران می گردد يک  اسبی ديگر، نوعی کارگر
  ).١۵۴-١۵۵(ص »سيستم زراعتی ديگر و غيره را ايجاب می نمايد.

ً منتھی به اضمحالل کار     به اين ترتيب ثابت می شود که تغيير تکنيک کشاورزی لزوما
اين اضمحالل  خدمتی به دست سرمايه داری می گردد. در اين رابطه تدريجی بودن حدوث

شايان توجه خاصی است: سيستم زراعتی به صورت فعلی آن، ترکيبی است از کار خدمتی و 
سرمايه داری، منتھی گرايش عمده به تدريج از اولی به دومی است. ذيال به شرح چگونگی 

  ادارۀ مزرعۀ تجديد سازمان يافتۀ انگلھارت می پردازيم:
د انجام دھم، زيرا من کل سيستم زراعت را تغيير اين روزھا کارھای زياديست که باي«   
ام. بخش معتنابھی از کار توسط کارگران عادی و کارگران روزمزد انجام می گيرد. اين داده

ھا را برای کشت گندم خلوت می کنم و درختان غان را کار دارای تنوع فراوانی است. بيشه
ام و شبدر، نار دنی يپر اجاره کردهبرای کشت کتان از ريشه درميآورم. علفزارھايی در ک

ام. احتياج به تعداد زيادی آدم دارم. برای مقدار زيادی چاودار و بيش از ھمه کتان کاشته
تأمين آدمھای مورد نياز بايستی به موقع قرار و مدارھای الزم را گذاشت، زيرا وقتی فصل 

يگری دستش بند است. پرکاری شروع می شود، ھر کسی يا در خانۀ خود يا روی مزرعۀ د
جلب کردن نيروی کار از طريق پيش پرداخت پولی يا تسليم غله برای انجام کار مورد نظر 

  ).١١۶-١٧٧ص »(صورت می گيرد.
اداره » به طرزی شايسته«به اين دليل است که کار خدمتی و اجباری حتی در مزارعی که    

زمان کار خدمتی و اجباری در مقايسه  می شوند به قدرت خود باقی ماند؛ معھذا، اوال در اين
ً کار خدمتی خود دستخوش تغيير گرديد؛  با استخدام آزاد موقعيتی تبعی پيدا نموده اند، ثانيا

يعنی آن نيروی کاری که از ميان زارعين دھقان  –بطور عمده اين نوع دوم کار خدمتی 
بود که باقی  –داشت نبوده، بلکه به کارگران عادی و کارگران روزمزد کشاورزی تعلق 

  ماند.
مالحظه می شود که وجود خود مزرعۀ انگلھارت به مراتب بھتر از ھر استداللی    

تئوريھای نارودنيکی انگلھارت را رد می کند. او دست به کار زراعت معقول زد، ليکن تحت 
زرعۀ آن شرايط اجتماعی و اقتصادی معين، نميتوانست به انجام آن توفيق يابد، مگر آنکه م

خود را برمبنای استخدام کارگران کشاورزی سازمان می داد. باال بردن سطح فنی کشاورزی 
 –و جانشين کردن سرمايه داری بجای کار خدمتی در اين مزرعه، نظير تمام مزارع مالکی 



شخصی نوعی در روسيه پا به پای ھم پيش می رفت. پروسۀ مزبور را به نحو بارزی در 
  آالت در کشاورزی روسيه می توان مشاھده کرد.استفاده از ماشين 

  
  استفاده از ماشين آالت در کشاورزی -٧
  

دورۀ بعد از رفرم از نظر توسعۀ ماشين آالت کشاورزی و استفاده از آنھا در کشاورزی به    
دورۀ اول شامل سالھای بالفاصله قبل از رفرم دھقانی و سالھای  *چھار دوره تقسيم می شود.

بعد از آن می شود. اربابان در ابتدا به خريد ماشين آالت خارجی شتافتند تا بلکه بالفاصله 
سرفھا امورات خود را بگذرانند و از مشکالت » بی مزد«بتوانند بدون استفاده از نيروی کار 

مربوط به اجير نمودن کارگران آزاد برکنار بمانند. البته اين تالش با شکست مواجه شد؛ تب 
شروع به  ١٨۶٣-۶۴ت خوابيد و تقاضا برای ماشين آالت خارجی در سالھای مزبور به سرع

ادامه يافت. اين  ١٨٨۵تنزل نمود. واپسين سالھای دھۀ ھفتاد شاھد شروع دورۀ دوم بود که تا 
دوره با افزايش بسيار پيگير و بسيار سريع واردات ماشين آالت از خارج مشخص می گردد؛ 

ری برخوردار بود، ليکن  بسيار کندتر از واردات. طی سالھای توليد داخلی ھم از رشد پيگي
ً به دليل ممنوعيت واردات بدون عوارض  ١٨٨١-٨۴ واردات ماشين آالت کشاورزی بعضا

، از ١٨٨١سنگ آھن و چدن برای مصرف کارخانجات توليدکنندۀ ماشين آالت کشاورزی در 
طول کشيد.  ٩٠اوايل دھۀ  تا ١٨٨۵افزايش سريع خاصی برخوردار بود. دورۀ سوم از 

ماشين آالت کشاورزی که تا اين زمان بدون عوارض گمرکی وارد می گرديد، اکنون مشمول 
کوپک طال به ازای ھر پود). عوارض گزاف مزبور باعث افت شديد  ۵٠عوارضی می شد (

با واردات ماشين آالت گرديد، در حالی که توليد داخلی به علت ھمزمانی با بحران کشاورزی 
آشکارا شاھد آغاز دورۀ چھارم بود که با باال  ٩٠تأنی توسعه می يافت. و باالخره اوايل دھۀ 

رفتن مجدد واردات ماشين آالت کشاورزی، و افزايش سريع توليد داخلی آنھا مشخص می 
  گردد.

ً روشن می نماييم. حد متوسط واردات ساليانۀ     حال با ذکر آمار، نکات فوق را مشخصا
  ھای مختلف به قرار زير اند:آالت کشاورزی در دورهماشين 

  
  

                                                 
(چاپ برای نمايشگاه ١٨٨٣، سن پترزبورگ، ١، ج »آماری صنايع روسيه –بررسی تاريخی «ر.ک.  *

، ١٨٨۶، سن پترزبورگ، ٢ھمانجا، ج  –». توليد ماشين آالت کشاورزی«)، مقالۀ و.چرنيايف:١٨٨٢
، چاپ برای نمايشگاه شيکاگو)، ١٨٩٣پترزبورگ،  سن»(کشاورزی و جنگلبانی در روسيه« –. ٩گروه 

، ١٨٩۶سن پترزبورگ، »(نيروھای مولده روسيه« –». ابزار و ماشينھای کشاورزی«مقالۀ و.چرنيايف:
وست نيک « -). ١ق »(ابزار و ماشينھای کشاورزی«). مقالۀ آقای لنين:١٨٩۶چاپ برای نمايشگاه 
و. راسپوپين، مقالۀ مزبور. تنھا مقالۀ مزبور  –. ٢١ش ، ١٨٩٧و  ۵١ش  ١٨٩۶، »فينانسوف [پيک مالی]

اقتصادی طرح می کند؛ کليۀ مقاالتی که قبل از اين مقاله نوشته شده  –است که مسئله را برمبنای سياسی 
  به قلم کارشناسان کشاورزی بوده است.



 ھزار روبل ھزار پود  دوره
١٨-٧٢۶٢ ٩۵٩٫۴  ٧٨٧٫٩  
٧۶-١٨٧٣ ۵۶۶٢٢٨٣٫٩  ٫٣  
١٨٧٧-٨٠ ۶٢٩٫۵  ٣۵٩٣٫٧  
٨۴-٩ ١٨٨١۶١٫٨  ۶٣١٨  
١٨٨-٨٨۵ ٣٩٩٫۵  ٢٠٣٢  
١٨٨٩-٩٢ ۵٢  ٠٩٫٢۵٩۶  
٩۶-٨ ١٨٩٣۶۴٫٨  ۴٨۶٨  

  
ھای کامل ت و ابزار کشاورزی در روسيه يک چنين دادهمتأسفانه در مورد توليد ماشين آال   

و دقيقی در دست نيست. وضعيت نابسامان آمار کارخانه و کارگاھھای صنعتی ما، مشتبه 
شدن توليد ماشين آالت بطور کلی با توليد ماشين آالت کشاورزی بطور اخص و نبودن 

از توليد ماشين » ایکارخانه«ضوابط مشخص برای تشخيص توليد ماشين آالت کشاورزی 
ھمه و ھمه مانع از آن می شوند که بتوانيم شمای گويايی از  –» دستی«آالت کشاورزی 

ھای موجود توسعۀ ماشين آالت کشاورزی در روسيه به دست بدھيم. ما با ترکيب کليۀ داده
مستخرجه از منابع فوق الذکر، شمای توسعۀ ماشين آالت کشاورزی در روسيه را به صورت 
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ايست که طی آن ابزار کشاورزی بدوی به نفع درجۀ شدت پروسه ھای حاکی ازاين داده    

ابزار کشاورزی پيشرفته کنار گذاشته می شود (و به تبع آن اشکال بدوی زراعت جای خود 
سال ميزان استفاده از ماشين آالت  ١٨را به سرمايه داری واگذار می کنند). ظرف 

ً به  ٣٫۵کشاورزی  که بيش از  –دليل گسترش توليد داخلی برابر افزايش يافت، آن ھم عمدتا
چھار برابر شده بود. اين نکته ھم قابل توجه است که مرکز اصلی چنين توليداتی از 
فرمانداريھای ويستوال و بالتيک به فرمانداريھای استپ جنوب روسيه منتقل شد. حال آنکه در 

شيۀ غربی قرار مرکز اصلی سرمايه داری کشاورزی روسيه در فرمانداريھای حا ٧٠دھۀ 



ھنوز ھم مناطق بسيار وسيع سرمايه داری کشاورزی در  ١٨٩٠داشت، در دھۀ 
  *فرمانداريھای روس خالص نشين در شرف به وجود آمدن بودند.

ً آورده شد اين نکته الزم به تذکر است که اگر چه آنھا بر در رابطه با داده    ھايی که فوقا
می دانيم تنھا اطالعات موجود) مربوط به مطلب  اساس اطالعات رسمی (و تا آنجا که ما

ھای مشابه سالھای ديگر مورد بحث تدوين گرديده، ليکن به ھيچ وجه کامل نبوده، با داده
ً  گزارشاتی آماری در دست است که ١٨٧۶-٧٩خوانايی ندارد. برای سالھای  جھت  مشخصا

ين آمار مربوطه بوده، نه اند. اين گزارشات حاوی جامع ترجمع آوری شده ١٨٨٢ارائه در 
ابزار کشاورزی را ھم دربر » دستی«ابزار کشاورزی بلکه توليد » ایکارخانه«تنھا توليد 

بطور  ١٨٧۶- ٧٩دارد؛ تعداد مؤسسات واقع در روسيۀ اروپايی و پادشاھی لھستان بين 
 ھای آماری مربوط بهحال آنکه مطابق با دادهبرآورد می گرديد،  ٣۴٠متوسط بالغ بر 

ھايی که در روسيۀ اروپايی مبادرت به توليد ماشين  تعداد کارخانه ١٨٧٩ھا در »کارخانه«
(عدد مزبور از روی نبوده است  ۶۶آالت و ابزار کشاورزی می نمودند متجاوز از 

نوشتۀ اورلوف محاسبه  ١٨٧٩برای سال » راھنمای کارخانجات و کارگاھھای صنعتی«
مؤسسه،  ٣۴٠و رقم بدين صورت قابل توضيح است که از گرديده است). تفاوت فاحش اين د

) به عنوان آنکه از نيروی بخار استفاده می کنند و بيش از نيمی از آن ١٠٠کمتر از ثلث آن (
عدد  ٢٣۶) به عنوان آنکه با نيروی کار يدی می چرخند به حساب آورده شده بودند؛ ١٩۶(

ته گری بوده، احتياجات خود را از اين مؤسسه مزبور فاقد ھر گونه [کارگاه] ريخ ٣۴٠از 
، م م). از طرف ديگر، »تاريخی –بررسيھای آماری («جھت از بيرون تأمين می نمودند 

ی ا هھای مربوط به صنعت کارخانمجموعه داده«از  ١٨٩۴و  ١٨٩٠ھای مربوط به داده
ورت ھا به صاين داده **(نشريۀ وزارت تجارت و صنعت) استخراج شده است.» روسيه

ای ماشين آالت و ابزار کشاورزی را ھم دربر نمی گيرد؛ برای »کارخانه«مفصل حتی توليد 
کارگاه صنعتی  ١۴٩مزبور، در روسيۀ اروپايی تعداد » مجموعه«به استناد  ١٨٩٠مثال در 

کارگاه  ١۶٣اورلوف » راھنمای«در اين [رشته از] صنعت کار می کردند، حال آنکه 
، بنا به ١٨٩۴به توليد ماشين آالت و ابزار کشاورزی مشغولند؛ در صنعتی برمی شمارد که 

عدد از اين  ١۶۴گزارشات آماری ای که ما در ابتدا بدان اشاره کرديم، در روسيۀ اروپايی 
) ۵۴۴، ص ٢١، ش ١٨٩٧، »وست نيک فينانسوف(«نوع کارگاھھای صنعتی وجود داشت 

 ١٧٣متجاوز از  ١٨٩۴-٩۵بين » عتیليست کارخانجات و کارگاھھای صن«ولی مطابق با 
کارخانه به کار توليد ماشين آالت و ابزار کشاورزی اشتغال داشتند. از ماشين آالت و ابزار 
                                                 

ست، عينا برای به وجود آوردن امکان تشخيص اينکه چگونه اوضاع طی سالھای اخير عوض شده ا *
) ١٩٠۶(منتشره از طرف کميتۀ آماری مرکزی، سن پترزبورگ، » سالنامۀ روسيه«مندرج در ھای  داده

را نقل می کنيم. ارزش بازده ماشين آالت کشاورزی امپراتوری بالغ بر  ١٩٠٠-١٩٠٣برای سالھای 
 ٢٠۶١۵٠٠٠بالغ بر  ١٩٠٣روبل و در  ١۵٢۴٠٠٠٠بالغ بر  ١٩٠٢روبل، واردات در  ٢٠۶١۵٠٠٠

  »).يادداشت چاپ دوم(«روبل تخمين زده می شود 
ارائه  ١٨٨٨- ٩۴ھای تطبيقی مربوط به ، داده١٨٩٧مربوط به  ٢١، ش »وست نيک فينانسوف«در  **

  شده است، ولی ذکری از منابع آنھا نرفته است.



 *ھا اثری نيست.اصال و ابداً در اين داده» صنعت کار دستی«کشاورزی توليدی خرده پايی 
به مقدار  ١٨٩۴و  ١٨٩٠ھای مربوط به بدين دليل شکی برای ما باقی نمی ماند که داده

زيادی حقايق را کوچکتر از آنچه که ھست نشان می دھند؛ اين امر از نظر کارشناسان 
مربوطه نيز مورد تأييد قرار گرفته است؛ کارشناسانی که گواه بر آنند که در اوايل دھۀ 

ميليون روبل می  ١٠، کل توليد ماشين آالت و ابزار کشاورزی در روسيه بالغ بر ١٨٩٠
ميليون روبل  ٢٠کل توليد به رقم  ١٨٩۵) و در ٣۵٩، ص »کشاورزی و جنگلبانی(«يد گرد

  ).۵١ش  ١٨٩۶، »وست نيک فينانسوف(«می رسيد 
ھای مفصل تری دربارۀ انواع و تعداد ماشين آالت و ابزار کشاورزی توليد حال بياييد داده   

؛ و تعداد ماشين ٢۵٨٣۵د شده تعداد ابزار تولي ١٨٧۶شده در روسيه را در نظر بگيريم. در 
 ۴٧٨٩٢، ١٨٧٩؛ در ٣۵٢٢۶، ١٨٧٨؛ در ٢٩۵٩٠، ١٨٧٧آالت و ابزار کشاورزی در 

 ١۴۵٠٠حدود  ١٨٧٩بوده است. درجۀ افزايش اين ارقام تا به امروز به قرار زير است: در 
، ش ١٨٩٧، »وست نيک فينانسوف((« ٧۵۵٠٠تعداد  ١٨٩۴خيش آھنی ساخته شد و در 

پيش مسئلۀ اتخاذ تدابيری که باعث گسترش استفاده از خيشھای آھنی در  سال ۵). «٢١
مزارع دھقانی بشود ھنوز الينحل باقی مانده بود، حال آنکه امروز اين مسئله حل شده است. 
خيش آھنی خريدن دھقان امروز ديگر چندان تعجبی ندارد. اينکار عادی شده است و ھر سال 

وجود تعداد بی شماری ابزار  **».آھنی خريداری می کنند دھقانان متجاوز از ھزاران خيش
کشاورزی بدوی در دست دھقانان در روسيه ھنوز جای زيادی برای توليد و فروش خيشھای 

پيشرفت استفاده از خيش تا به آن حد بوده است که حتی مسئلۀ  ***آھنی باقی می گذارد.
پروميش لنايا  –تورگووو «مندرج در  استفاده از نيروی برق را مطرح می کند. بنابر گزارش

اظھار «)، در دومين کنگرۀ مھندسين برق، ۶، ش ١٩٠٢» (گازتا [اخبار تجاری و صنعتی]
نيروی برق در «ای شد که توسط و.ا.رژفسکی دربارۀ عالقۀ فراوانی نسبت به مقاله

                                                 
برای  ؛۶۴عبارت از  ١٨۶۴کل تعداد کارگاھھای مشتغل به توليد و تعمير ابزار کشاورزی برای  *

کشاورزی و («بود  ۴٠٠در حدود  ١٨٩۵؛ و برای ۴٠٠عبارت از  ١٨٧۴؛ برای ١١٢عبارت از  ١٨٧١
» مجموعه«. برآورد ۵١، ش ١٨٩۶، »وست نيک فينانسوف«، و ٣۵٨، ص »جنگلبانی در روسيه

تا از اين نوع  ٢١٧الی  ١۵٧، تنھا تعداد ١٨٨٨-٩۴مزبور، از طرف ديگر، چنين است که در 
سال مزبور). ذيال برای روشن شدن نسبت  ٧کارخانه برای  ١٨٣وجود داشت (بطور متوسط  کارخانجات

مثالی می آوريم: تخمين زده می » صنعت کار دستی«ای ماشين آالت کشاورزی به توليد »کارخانه«توليد 
ر ھزار روبل، د ٢٨وجود داشت با بازده مرکب » کارخانه« ۴در فرمانداری پرم تنھا  ١٨٩۴شد که در 

با بازده » مؤسسۀ صنعتی کار دستی« ٩۴برای اين شاخه از صنعت تعداد  ١٨٩۴- ٩۵حالی که سرشماری 
ای وجود »صنايع کار دستی«ھزار روبل نشان می دھد، و به عالوه در اين ميان مؤسسات  ۵٠مرکب 

طرحی از («روبل بود  ٨٠٠٠کارگر اجرتی در استخدام داشت و بازده توليدی آن متجاوز از  ۶داشت که 
  ).١٨٩۶، »وضع صنعت کار دستی در فرمانداری پرم

از انتشارات وزارت اموال عمومی، ج » گزارشات و بررسی ھايی از صنعت کار دستی در روسيه« **
. توليد خيش توسط دھقانان نيز در عين حال کاھش می يابد و به ٢٠٢، ص ١٨٩٢، سن پترزبورگ، ١

  ر می رود.ای از ميدان به دضرب توليد کارخانه
  .٣۶٠، ص »کشاورزی و جنگلبانی در روسيه« ***



ع ناطق با کشيدن طرحھای بسيار عالی طرز شيارکشی مزار». قرائت گرديد» کشاورزی
آلمان را به وسيلۀ خيشھای برقی نشان می داد و بر اساس طرح و برآوردی که وی بنا به 
درخواست يکی از مالکين در مورد ملکش واقع در يکی از فرمانداريھای جنوبی تھيه کرده 
بود، ارقامی را که حاکی از تأثير اين روش شيارکشی برقی زمين بر زراعت امالک بود، 

د. زمين را شخم  ۵۴٠ساس اين طرح پيشنھاد می شد که در سال می توان ارائه می داد. بر ا
ورشوک  ۵تا  ۴٫۵زد و قسمتی از اين مساحت زمين را حتی دو بار در سال. عمق شيار به 

خاک خالص بود.  –سانتيمتر] بالغ می گرديد. زمين اين منطقه از نوع سياه  ٢٢٫١تا  ١٩٫٨[
ين آالت مربوط به کارھای ديگر مزرعه و ماشين اين طرح عالوه بر خيشھای برقی، ماش

ساعت کار در سال را  ٢٠٠٠اسب بخار الزم برای  ٢۵خرمنکوبی و نيروگاھی به قدرت 
پيش بينی می نمود. ھزينۀ تجھيز کامل امالک مزبور، من جمله شش ورست کابل ھوايی به 

که نيروگاه  روبل برآورد می گرديد. در صورتی ۴١٠٠٠ميليمتر به مبلغ  ۵٠ضخامت 
کوپک می شد، در  ۴٠روبل و  ٧مزبور برپا می شد ھزينۀ شخم يک دسياتين بالغ بر 

کوپک می شد، در طرح  ٧٠روبل و  ٨صورت عدم وجود نيروگاه مزبور اين ھزينه بالغ بر 
روبل صرفه جويی  ١٠١٣مزبور از ھزينۀ نيروی کار حيوانات بارکش و غيره به نرخ محل 

ه از ساختمان نيروگاه صرف نظر می شد و در نتيجه برق کمتری به می شد، در صورتی ک
  روبل صرفه جويی می گرديد. ٩۶۶مصرف می رسيد، 

در مورد بازدھی ماشينھای خرمنکوبی و بوجاری چنين تفاوت فاحشی نمايان نيست، زيرا    
مرکز مخصوصی حقيقت امر اين بود که  *ميزان توليد آنھا از مدتھا پيش نسبتاً تثبيت شده بود.

اين گونه ماشينھا در شھر ساپوژوک، واقع در فرمانداری » صنعت دستی«برای توليد 
ريازان تأسيس يافته بود و دھات اطراف و اعضاء محلی بورژوازی دھقانی از قِبل اين 

). ٢٠٨- ٢١٠، ص ١، »گزارشات و بررسی ھا«پول ھنگفتی درآوردند (ر.ک. » صنعت«
دستگاه  ٧٨٠حدود  ١٨٧٩سترش فوق العاده سريعی می يابد. در توليد ماشينھای دروکنی گ

و در  ٨٠٠٠الی  ٧٠٠٠به  ١٨٩٣از اينگونه ماشينھا توليد شد؛ تعداد فروش ساليانۀ آنھا در 
بالغ گرديد. مثال کارگاھھای صنعتی متعلق به ج.گريوز در شھر  ٢٧٠٠٠به  ١٨٩۴-٩۵

يعنی توليد ماشينھای درو  –» ين نوع توليددر ا«بردينانسک، واقع در فرمانداری توريدا که 
) ۵١، ش ١٨٩۶، »وست نيک فينانسوف»(«بزرگترين کارگاه صنعتی در اروپاست.« –

ماشين درو توليد کرد. استفاده از ماشينھای درو در ميان دھقانان فرمانداری  ۴۴۶۴تعداد 
نيکی غالت توريدا تا آن حد متداول گشته است که پيشۀ بخصوصی به عنوان دروی مکا

  **متعلق به ديگران را به وجود آورده است.
                                                 

بود. البته  ٣۵٠٠بالغ بر  ١٨٩۴- ٩۵ماشين خرمنکوبی توليد شد. اين رقم در  ۴۵٠٠حدود  ١٨٧٩در  *
  شامل توليد صنعت کار دستی نمی شود. ٣۵٠٠رقم 
فاين (که  –التس دھقان با ماشينھای خود در امالک اوس پنسکی متعلق به ف ٧٠٠«، ١٨٩٣مثال در  **

د. زمين است) جمع شده، تقاضای کار نمودند، ليکن نيمی از آنھا دست خالی برگشتند و  ٢٠٠٠٠٠صاحب 
، ص ١٨٩۶، مسکو، »اشتغاالت کشاورزی متفرقه«(شاخوفسکوی، » نفر به استخدام درآمدند ٣۵٠تنھا 
رمانداريھای ماوراء ولگا، ھنوز ). البته ماشينھای درو در فرمانداريھای استپ ديگر، به ويژه در ف١۶١



ھای مشابھی در مورد ابزار کشاورزی ديگری که استفاده از آنھا کمتر معمول گرديده داده   
در دست است. مثال، بذرافشانھا که در دھھا کارگاه توليد صنعتی ساخته می شوند، و نوع 

ھا در دو کارگاه توليد صنعتی ساخته می شد تن ١٨٩٣ھای رديفی که در تکامل يافته تر مته
، ١، »نيروھای مولده(«) و حاال ھفت کارگاه توليد صنعتی ٣۶٠، »کشاورزی و جنگلبانی(«
ھای رديفی مزبور در جنوب روسيه خريداران بسياری دارد. ) به ساختن آن مشغولند. مته۵١

ليد بعضی انواع محصوالت ھای کشاورزی و عمليات مربوط به توماشين آالت در تمام شاخه
مورد استفاده قرار می گيرد: در نوشتجات مربوط به اين امور صحبت از استفادۀ وسيع از 
ماشينھای بوجاری، بذر جداکن، بذر پاک کن (تريور)، بذر خشک کن، کمپرس يونجه، تخم 

، منتشره از »١٨٩٨ضمايم گزارش کشاورزی «کتان پوست کن، و غيره شده است. در 
، ١٨٩٩، »سه ورنی کوری ير [پيک شمال](«دارۀ زمستووی فرمانداری پسکوف طرف ا

)، افزايش روزافزون استفاده از ماشين آالت شايان توجه است، به ويژه ماشينھای تخم ٣٢ش 
کتان پوست کن، در ارتباط با گذار از توليد کتان برای مصارف خانگی به توليد آن برای 

نی افزايش يافته است. در نوشتجات مزبور به اثرات مقاصد تجاری. تعداد خيشھای آھ
مھاجرت دھقانان بر باال رفتن تعداد ماشينھای کشاورزی و افزايش دستمزدھا، اشاراتی می 

)، استفاده از ماشين آالت کشاورزی در ٣٣شود. در فرمانداری استاوروپول (ھمانجا، ش 
رو به افزايش گذاشته است. در آنجا  رابطه با ھجوم روزافزون [دھقانان] به اين فرمانداری،

؛ در ٢٩٢٧۵بطور متوسط  ١٨٩١-٩٣ماشين وجود داشت: در  ٩٠٨تعداد  ١٨٨٢در سال 
ابزار و ماشين آالت  ۶۴٠٠٠تعداد  ١٨٩۵؛ و در ۵۴٨٧۴بطور متوسط  ١٨٩۴-٩۶

  کشاورزی وجود داشت.

                                                                                                                                                             
چندان متداول نشده است. اين فرمانداريھا نيز در سالھای اخير سخت می کوشند از نووروسيا سبقت 

وی يازما ماشين آالت کشاورزی، موتورھای  –بگيرند. به ھمين جھت ھم می بينيم که خط آھن سيزران 
پود در  ٨٨٠٠٠، ١٨٩١پود در  ۶٢٠٠٠، ١٨٩٠پود در  ٧۵٠٠٠بارکش و لوازم يدکی ای به وزن 

نقل و انتقال داده است؛ به عبارت ديگر،  ١٨٩۴پود در  ٢١٢٠٠٠و  ١٨٩٣پود در  ١٢٠٠٠٠، ١٨٩٢
طی پنج سال حجم محموالت سه برابر گشته است. از ايستگاه راه آھن اوخولوو ميزان ارسالی ماشين آالت 

پود بالغ  ٨٢٠٠٠به حدود  ١٨٩۴يد، و در رس ٣٠٠٠٠به  ١٨٩٣کشاورزی توليد شده در محل در سال 
ارسال شده  ١٨٩٢گشت، در حالی که وزن محمولۀ ماشين آالت کشاورزی که از اين ايستگاه تا آخر سال 

از ايستگاه اوخولوو عمدتا ماشينھای خرمنکوبی توليد «پود در سال ھم نمی رسيد.  ١٠٠٠٠بود حتی به 
شھر ساپوژوک فرمانداری ريازان، ارسال می شد. در ده  شده در دھات کانی نو و سميکوو و بعضا در

وجود دارند که عمدتا لوازم  –متعلق به يرماکوف، کارف و گوليکوف  –کانی نو سه کارگاه ريخته گری 
يدکی ماشين آالت کشاورزی توليد می کنند. پرداخت و مونتاژ ماشينھای مزبور در دو ده فوق الذکر (کانی 

ی شود. [وسعت اين عمليات به قدری است] که تقريبا تمام سکنۀ دو ده مزبور را نو و سميکوو) انجام م
، ب »١٨٩۴وی يازما در  –نظری کوتاه به فعاليت تجاری راه آھن سيزران »(«بکار مشغول داشته است.

). نکات جالب توجه اين مثال عبارتند از اينکه اوال افزايش عظيم توليد در ۶٢- ۶٣، ص ١٨٩۶، کالوگا، ۴
الھای اخير درست مقارن با سالھاييست که قيمت غالت پايين آمده است، دوما [در اين مثال ما شاھد] س

بدون کم و » صنعت دستی«می باشيم، » صنعت دستی«و به اصطالح توليد » کارخانه«ارتباط بين توليد 
  کارخانه است.» دنبالچه«کاست ھمان 



ً موجب بيشتر شدن نيازمندی به م    وتور می شود: ھمراه رشد استفاده از ماشين آالت طبيعتا
استفادۀ وسيع از موتورھای روغنی نيز اخيراً در مزارع ما به سرعت «با موتور بخار، 
)، ھر چند تازه ھفت سال از ورود اين نوع ۵۶، ١، »نيروھای مولده» («متداول گشته است

کارخانه در روسيه به  ٧موتورھا از کشورھای خارج می گذرد، با اينحال در حال حاضر 
موتور بخار مورد استفاده  ١٣۴فقط  ٧٠يد آن مشغولند. در فرمانداری خرسون طی دھۀ تول

، سن پترزبورگ، »مطالب آماری موتور بخار در امپراطوری روسيه(«در کشاورزی 
، ٢، ج »آماری –بررسی ھای تاريخی («موتور بخار  ۵٠٠حدود  ١٨٨١)، و در ١٨٨٢

، در سه ناحيه (از شش ١٨٨۴-٨۶. در بخش مربوط به ابزار کشاورزی) به ثبت رسيد
در حال «ماشين خرمنکوبی بخاری به ثبت رسيد.  ۴٣۵ناحيه) فرمانداری مزبور، 

کارگران «(تزياکف، » ) بايستی الاقل به دو برابر اين تعداد رسيده باشد١٨٩۵حاضر(
، ص ١٨٩۶، خرسون، »کشاورزی و سازمان بھداشت ناظر بر آنھا، در فرمانداری خرسون

) می نويسد که در فرمانداری خرسون، ٢١، ش ١٨٩٧» (وست نيک فينانسوف. «)٧١
می گردد، و ھمين تعداد ھم در منطقۀ  ١١۵٠تعداد خرمنکوبھای بخاری موجود بالغ بر «

کوبان وجود دارد، و غيره ... اخيراً تھيۀ خرمنکوبھای بخاری جنبۀ صنعتی به خود گرفته 
رمنکوبی بخاری ای وجود داشته است که طی دو يا سه است ... در بعضی موارد ماشينھای خ

سال پرحاصل، قيمت خود را درآورده، بطوری که صاحب آن قادر شده است بالفاصله 
ماشين ديگری با ھمان شرايط ابتياع بنمايد. به اين وسيله اغلب در مزارع کوچک منطقۀ 

ماشينھا جزو لوازم  تا از اينگونه ماشينھا به چشم می خورد. اين ١٠و حتی  ۵کوبان 
بطور کلی، در جنوب روسيۀ امروز، بيش » «ضروری کليۀ مزارع مرتب و منظم می باشند.

، »نيروھای مولده» («از ده ھزار موتور بخاری در کشاورزی مورد استفاده قرار می گيرد.
  *).١۵١، ص ٩
در سراسر اگر بخاطر بياوريم که تعداد موتورھای بخاری مورد استفاده در کشاورزی    

بنا به گزارشات ناقص  – ١٩٠١و در  ١٣۵١فقط بالغ بر  ١٨٧۵-٧٨روسيه اروپايی در 
                                                 

» روسکيه ودوموستی [اخبار روسيه]«توريدا، مندرج در فرمانداری  ره کوپپناحيۀ ر.ک. به مطلبی از  *
بخاطر استفادۀ فراوان کشاورزان ما از ماشينھای درو و ماشينھای ). «١۶٧(ش ١٨٩٨اوت،  ١٩

خرمنکوبی که با نيروی بخار و اسب کار می کنند، کار مزرعه با سرعت زياد پيش می رود. روش قديمی 
مساحت زير  کريمه اھل  کشاورزتھاست که ترک شده است ... مد» غلطک«کوبيدن خرمن با استفاده از 

کشت خود را ھر سال افزايش می دھد و بنابراين خواه ناخواه مجبور به کمک گرفتن از ابزار و ماشينھای 
پود غله را در روز  ٢٠٠تا  ١۵٠کشاورزی پيشرفته است. غيرممکن است با غلطک ھای سابق بيش از 

پود و  ٢۵٠٠تا  ٢٠٠٠اسب بخار قادر است  ١٠نکوب بخاری به قدرت کوبيد، حال آنکه يک خرم
پود غله را بکوبد. به ھمين دليل تقاضا  ٨٠٠تا  ٧٠٠خرمنکوبی که با نيروی اسب کار می کند قادر است 

برای ابزار کشاورزی، دروکنھا و خرمنکوبھا با چنين سرعتی از يک سال به سال ديگر رشد می کند، و 
 –ھا و کارگاھھای صنعتی توليدکننده ابزار کشاورزی ته کشيده است موجودی کارخانهبرای اينست که 

افت قيمت غالت که کشاورزان ». و قادر به برآوردن تقاضای کشاورزان نيست –چنانچه امسال پيش آمد 
ابزار به تقليل ھزينۀ توليد می کند، بايستی به عنوان يکی از مھم ترين علل رونق استفاده از  واداررا 

  پيشرفته تلقی گردد.



بالغ  ١٩٠٢، در ١٢٠٩١بالغ بر  –») ١٩٠٣ھا در مجموعه گزارشات بازرسان کارخانه(«
بوده است، متوجه  ١٧٢٨٧بالغ بر  ١٩٠۴، و در ١۶٠٢١بالغ بر  ١٩٠٣، در ١۴۶٠٩بر 

سرمايه داری در کشاورزی اين کشور، ظرف بيست سال اخير انقالب عظيمی می شويم که 
اند. در ابتدای سال به وجود آورده است. زمستووھا خدمت بزرگی به تسريع اين پروسه کرده

فرمانداری و  ١١تحت سرپرستی «، انبارھای ماشين آالت و ابزار کشاورزی زمستوو ١٨٩٧
» ش يک ميليون روبل وجود داشتای با کل سرمايۀ در گرددايرۀ زمستووی ناحيه ٢٠٣

). در فرمانداری پولتاوا، بازده انبارھای زمستوو ٢١، ش ١٨٩٧، »وست نيک فينانسوف(«
 ١٨٩۵روبل در  ٢١٠١٠٠و  ١٨٩٢روبل در  ٩۴٩٠٠به  ١٨٩٠روبل در  ٢٢۶٠٠از 

ماشين بوجاری و بذر جداکن،  ۵٠٠خيش آھنی،  ١٢۶٠٠افزايش يافت. ظرف شش سال، 
مشتريان «خرمنکوب مخصوص کار با اسب به فروش رسيد.  ٢٠٠کنی و ماشين درو ٣٠٠

% کل تعداد ٧٠ابزار فروشگاھھای زمستوو را عمدتاً قزاقھا و دھقانان تشکيل می دھند، 
خيشھای آھنی و خرمنکوبھای کار با اسب را آنھا خريداری می کنند. مشتريان ماشينھای 

ً مالکان تشکيل  می دھند. مشتری ماشينھای بذرافشانی و بذرافشانی و دروکن را عمدتا
» د. تجاوز می نمايد. ١٠٠دروکنی بزرگتر، عمدتاً مالکانی می باشند که وسعت ملک آنھا از 

  ).۴، ش ١٨٩٧، »وست نيک فينانسوف(«
استفاده از ابزار «، ١٨٩۵بنا به گزارش دايرۀ زمستووی فرمانداری اکاترينوسالو برای    

مثال آمار مربوط به ». انداری مزبور به سرعت گسترش می يابدکشاورزی پيشرفته در فرم
  به قرار زير است: دنی يپر –ورخنه ناحيۀ 

  

  ١٨٩۴  ١٨٩۵ خيش ھا، کلوخ شکنھا و علف چين ھا:
  ۵٢٢٠  ۶٧۵٢ خيش ھا، کلوخ شکنھا و علف چين ھای متعلق به مالکان خصوصی

 ٢٧٢٧١ ٣٠١١٢  خيش ھا، کلوخ شکنھا و علف چين ھای متعلق به دھقانان
   خرمنکوبھای مخصوص کار با اسب:

  ١٣١  ٢٩٠  خرمنکوبھای مخصوص کار با اسب متعلق به مالکان خصوصی
  ۶٧١  ٨٣٨  خرمنکوبھای مخصوص کار با اسب متعلق به دھقانان

  

  )۶، ش ١٨٩٧، »وست نيک فينانسوف(«
  

 ١٨٩۵ی مسکو در ھای دايرۀ زمستووی فرمانداری مسکو، دھقانان فرمانداربنا به داده   
ھا دارای چنين خيشھايی بودند % کل خانواده٢٠٫٢خيش آھنی بودند،  ۴١٢١٠دارای 

). بنا به صورت برداری مخصوصی که در ٣١، ش ١٨٩۶، »وست نيک فينانسوف(«
خيش آھنی وجود داشت که متعلق به  ۵١٢۶۶، تعداد فرمانداری تورانجام گرفت، در  ١٨٩۶
تعداد  ١٨٩۶، و در ٢٩٠فقط  ١٨٩٠، در سال ناحيۀ تورر % کل خانوارھا بود. د١۶٫۵
، ب ١٣، ج »گزارشات آماری مربوط به فرمانداری ت ور(«خيش آھنی وجود داشت  ۵۵٨١

). بنابراين مالحظه می شود که تحکيم و پيشرفت مزارع بورژوايی دھقانی ٩۴و  ٩١، ص ٢
  تا چه اندازه سريع می باشد.



  رزیاھميت ماشين آالت در کشاو -٨
  

ما بعد از اثبات توسعۀ فوق العاده سريع توليد ماشين آالت کشاورزی و استفاده از ماشينھای    
گوناگون در روسيه بعد از رفرم کشاورزی، بايستی به بررسی اھميت اجتماعی و اقتصادی 

د، رعيتی گفته ش –اين پديده مبادرت بنماييم. از آنچه فوقاً در رابطه با اقتصاد زراعت ارباب 
نتايج زير حاصل می شود: از يک طرف، سرمايه داری عامل ظھور و گسترش استفاده از 
ماشين آالت در کشاورزيست؛ از طرف ديگر، بکار گرفتن ماشين آالت در کشاورزی دارای 
ماھيتی سرمايه داريست، يعنی منتھی به استقرار مناسبات سرمايه داری و توسعۀ بيشتر اين 

  مناسبات می گردد.
اجازه بدھيد روی استنتاج اولی [قدری] تأمل بنماييم. ديديم که سيستم اقتصاد کار خدمتی و    

ً بر پايۀ تکنيکھای عادی و  اقتصاد دھقانی پدرساالری که جزء اليتجزای آن می باشد، ماھيتا
حفظ روشھای عھد عتيق توليد استوار شده است. در نھاد اين نظام اقتصادی چيزی وجود 

نگيزۀ دگرگونی تکنيکھای [موجود] شود؛ برعکس، خصوصيت منزوی و منفرد ندارد که ا
اين سيستم اقتصادی، و فقر و سيه روزی دھقانان وابسته امکان ھر گونه پيشرفتی را مسدود 
می کند. علی الخصوص متذکر می شويم که دستمزد کار در سيستم کار خدمتی بسيار کمتر 

ت که کار اجرتی وجود دارد؛ و بر ھمه آشکار است که (ھمچنانکه مشاھده نموديم) از جاييس
دستمزد کم مھم ترين سنگ راه ورود ماشين است. و آنچه از قراين برمی آيد به درستی حاکی 
از آنست که نھضت ھمه جانبۀ دگرگونی تکنيکھای کشاورزی تنھا با دورۀ بعد از رفرم 

ت، که محصول سرمايه داريست، و توسعۀ اقتصاد کااليی و سرمايه داری آغاز گرديد. رقاب
وابستگی کشتکار به بازار جھانی ضرورت دگرگونی تکنيکھا[ی کشاورزی] را به وجود 

  *آورد، در حالی که افت قيمت غالت اين ضرورت را فوريت می بخشيد.
برای تشريح نتيجه گيری دوم، بايستی زراعت اربابی و رعيتی را بطور جداگانه مورد    

ای را بکار می گيرد، او يم. ھنگامی که يک ارباب، ماشين يا ابزار پيشرفتهبررسی قرار دھ
ش جايگزين ميکند؛ خودبا ابزار  )  که برای وی کار می کرده( [با اينکار] ابزار دھقانی را

در نتيجه وی عمال از سيستم زراعت کار خدمتی بيرون آمده وارد سيستم زراعت سرمايه 
ھای کشاورزی بمثابۀ انقراض کار خدمتی به دست سرمايه داری می گردد. گسترش ماشين

داری است. البته، ممکن است موردی پيش بيايد که مثال بتوان شرط اجاره کردن زمين را 

                                                 
طی دو سال گذشته، تحت تأثير قيمتھای نازل غالت و نياز به ارزان نمودن حتی االمکان مشاغل « *

کشاورزی، استفاده از ماشينھای دروکنی نيز آنچنان متداول گرديده است که انبارھای ماشين آالت قادر به 
). بحران کشاورزی فعلی، بحران ٧١کوف، م م، ص (تزيا» اند.رفع به موقع احتياجات مربوطه نگرديده

سرمايه داريست. اين بحران نظير تمام بحرانھای [ديگر] سرمايه داری، دھقانان و مزرعه داران سرمايه 
دار يک محل، يک کشور، يک شاخه از کشاورزی را به روز سياه می نشاند، و در عين حال خون تازه 

ای ديگر از کشاورزی می ی ديگر، در کشوری ديگر، در شاخهدر رگھای توسعۀ سرمايه داری در محل
ون، کابلوکف، و غيره و غيره  –دواند. مھم ترين خطايی که در استدالل مربوط به اين مطالب آقايان ن. 

  وجود دارد قصور از درک اين خصيصۀ اساسی بحران فعلی و ماھيت اقتصادی آنست.



انجام کار خدمتی به شکل کار روزمزدی روی ماشين درو، خرمنکوب و غيره قرار داد، 
م خواھد بود، کار خدمتی ای که ليکن اين گونه کار خدمتی ديگر از نوع کار خدمتی نوع دو

صرفاً در خدمت اثبات » استثنائاتی«دھقان را تبديل به کارگر روزمزد می کند، نتيجتاً، چنين 
اين قاعدۀ کلی است که ورود ابزار پيشرفته به مزارع مالکان خصوصی بمثابۀ تبديل دھقانان 

درست به ھمان ترتيبی  –د به کارگران اجرتی می باش») مستقل«مقيد (در قاموس نارودنيکھا 
که انجام کار مربوط به خانه شان را به  –که قبضه کردن وسايل توليد توسط عمده خران 

به کارگران اجرتی می » پيشه وران صنايع دستی«بمثابۀ تبديل  –ديگری محول می کنند 
قانان باشد. تھيه کردن ابزار متعلق به مزرعۀ اربابی خواھی نخواھی منجر به کاھش نقش دھ

ميانه حالی می گردد که قوت اليموت خود را از راه اشتغال به کار خدمتی تحصيل می کنند. 
خاص دھقانان ميانه حالی است که ابزار متعلق به آنان، به » پيشه«قبال ديديم که کار خدمتی 

به  *ھر صورت جزء تشکيل دھندۀ نه تنھا زراعت دھقانی، بلکه زراعت اربابی نيز می باشد.
ن ترتيب، گسترش [استفاده] از ماشين آالت کشاورزی و ابزار پيشرفته و سلب مالکيت از اي

دھقانان با يکديگر کامال مربوط می باشند، اينکه گسترش [استفاده] از ابزار پيشرفته در ميان 
 –با توجه به آنچه در فصل قبل بيان گرديد  –دھقانان، دارای ھيچ اھميت کمتری نمی باشد 

ی توضيح بيشتر باقی نمی گذارد. استفادۀ اصولی از ماشين آالت کشاورزی با ھمان جايی برا
پدرساالر را از ميدان بدر می کند که دستگاه نساجی بخاری، » ميانه حال«شقاوتی دھقانان 
  بافندۀ دستکار را.

نتايج استفاده از ماشين آالت در کشاورزی مؤيد اظھارات فوق بوده، کليۀ خصايص بارز    
يشرفت سرمايه داری را با وجود تمام تضادھای درونی آن آشکار می سازد. ماشين، پ

بارآوری نيروی کار کشاورزی را که تا پيش از عصر حاضر از کليۀ تحوالت اجتماعی 
ای افزايش داد. برای اينست که تنھا توجه به رشد کامال به دور مانده بود، به طرز بی سابقه

ون  –ورزی روسيه برای ما کافيست تا به بی پايگی ادعای آقای ن. استفاده از ماشين در کشا
)، و ٣٢، ص »طرحھا(«مستولی است » رکود محض«داير به اينکه بر توليد غله در روسيه 

، پی ببريم. ما بعداً »بارآوری نيروی کار کشاورزی دستخوش نقصان شده است«اينکه حتی 
ون  –غيرقابل انکار است و اينکه آقای ن. به اين اظھار نظر که بطور کلی ناقض حقايق 

  برای ايده آل سازی از نظام ماقبل سرمايه داری نيازمند به آن می باشند، برخواھيم گشت.
عالوه بر اينھا، [استفاده از] ماشين منتھی به تمرکز توليد و تحقق ھمکاری سرمايه داری    

ای ھنگفت زم وجود سرمايهدر کشاورزی می شود. ورود ماشين آالت، از يک سو، مستل
است، و لذا تنھا درخور ظرفيت زارعين بزرگ می باشد. از سوی ديگر [استفاده] از ماشين 
                                                 

ن ميانه حال مشروط به وجود سيستم زراعی کار خدمتی در ميان آقای و.و. اين حقيقت را (که وجود دھقا *
مالک [زمين] بخشی از به اصطالح ھزينۀ تعميرات ابزار «اربابان است) به طرز بديع زير بيان می کنند:

اينطور به نظر «آقای سانين در اين رابطه به درستی چنين اظھار می دارند:». دھقانان را به عھده می گيرد
اين کارگر نيست که برای مالک کار می کند، بلکه اين مالک است که کمر خدمت به کارگر را می رسد که 

اقتصاد «، ضميمۀ ترجمۀ روسی »برخی نظرات دربارۀ نظريۀ توليد خلقی«ا.سانين، ». به ميان بسته است
  .۴٧، ص ١٨٩۶ھورويچ، مسکو، » دھات روسيه



تنھا وقتی مقرون به صرفه است که پای حجم عظيمی از محصوالت در ميان باشد، با ورود 
ی، ماشين گسترش توليد ضرورت پيدا کرد. بنابراين، استفادۀ وسيع از ماشينھای دروکن

و ما بعدأ برأی العين  –خرمنکوبھای بخاری و غيره دال بر تمرکز توليد کشاورزی است 
ای که استفاده از ماشين به طرز قابل مالحظه خواھيم نمود که کشاورزی روسيه، در ناحيه

توجھی متداول گشته است (نووروسيا)، با وسعت فوق العادۀ مزارع آن نيز مشخص می 
طا خواھد بود اگر تمرکز کشاورزی را تنھا به صورت توسعه دادن ھر گردد. توجه کنيد که خ

ون می انگارند) بپنداريم؛ در حقيقت  –چه بيشتر زمين زير کشت (ھمچنان که آقای ن. 
بسته به اشکال  –تظاھر می کند تمرکز توليد کشاورزی به متنوع ترين صور ممکنه 

عد). تمرکز توليد در ارتباط قطعی (ر.ک. به مطلب مربوطه در فصل ب –کشاورزی تجاری 
ً ما شاھد مثالی از ملک  با ھمکاری ھمه جانبۀ کارگران در مزرعه قرار می گيرد. فوقا

ماشين دروکنی خرمن  صدھاوسيعی بوديم که [محصول] غلۀ آن توسط بکار افتادن ھم زمان 
حتی گاھی  و ٢٣تا  ١۴اسب و  ٨تا  ۴خرمنکوبھايی که با [استفاده از] نيروی «می شد؛ 

يعنی نيمچه  –ھا بيشتر کارگر بکار می افتاد. نيمی از اين کارگران را زنان و پسربچه
اسب بخار موجود در  ١٠تا  ٨تشکيل می دادند ... خرمنکوبھای بخاری به قدرت  –کارگران 

کارگر بودند که  ٧٠تا  ۵٠کليۀ مزارع بزرگ (فرمانداری خرسون) مستلزم وجود ھمزمان 
 ١٧تا  ١٢ھای ھا و دختربچهپسربچه –ان بيش از نيمی از آنان را نيمچه کارگران از اين مي

). مؤلف مزبور به درستی چنين اظھار می ٩٨تشکيل می دادند (تزياکوف، م م، ص  –ساله 
کارگر ھمزمان کار می کنند  ١٠٠٠الی  ۵٠٠مزارع بزرگی را که روی ھر کدام بين «دارد:

به اين ترتيب، در حالی  *).١۵١ص »(سسۀ صنعتی تشبيه کردمی توان به راحتی به يک مؤ
حس] »[به آسانی می تواند» «جماعت دھی«که نارودنيکھای ما سرگرم اين بحث بودند که 

ھمکاری در [امور] کشاورزی را رواج دھد، زندگی به راه و رسم خود ادامه می داد، و 
ادی دارای منافع متضاد، مزارع سرمايه داری با شقه نمودن جماعت دھی به گروھھای اقتص

  بزرگی بر پايۀ ھمکاری وسيع کارگران اجرتی به وجود می آورد.
می  به وجوداز مطلب فوق چنين برمی آيد که ماشين برای سرمايه داری، بازار داخلی    

) بازار برای وسايل توليد (برای محصوالت صنعت توليد کننده ماشين، صنعت ١آورد: 
) بازار برای نيروی کار، ھمچنان که مالحظه شد، ورود ماشين ٢، و استخراجی و غيره)

منتھی به آن می شود که کار اجرتی جايگزين کار خدمتی بشود و باعث به وجود آمدن 
کارگران استخدامی مزارع دھقانی ميگردد. استفادۀ وسيع ماشين آالت کشاورزی مستلزم 

سرمايه داری به  کشاورزی ر نقاطی کهوجود انبوھی از کارگران اجرتی کشاورزی است. د
کار اجرتی، ھمراه با متداول شدن استفاده  رواجباالترين حد توسعۀ خود رسيده است، پروسۀ 

از ماشين با پروسۀ جايگزين کردن کارگران اجرتی توسط ماشين مصادف می شود. از يک 
به سرمايه داری، طرف، شکل گيری بورژوازی دھقانی و گذار مالکان از سيستم کار خدمتی 

                                                 
ل تری در مورد ابعاد مزارع سرمايه داری در اين ھای مفص، که طی آن داده٢ر.ک. به فصل بعد، ق  *

  قسمت روسيه ارائه شده است.



می آورد، از طرف ديگر در نقاطی که  به وجودبرای [کار] کارگران اجرتی، متقاضی 
زراعت از مدتھا پيش مبتنی بر نيروی کار اجرتی بوده است، ماشين، کارگران اجرتی را از 

- . آمار مفصل و دقيقی در دست نيست که تأثيرات عمومی پروسهبيرون می اندازدبازار کار 
زبور را در سراسر روسيه نشان دھد، يعنی اينکه معلوم نمايد که باالخره تعداد ھای م

کارگران اجرتی کشاورزی رو به افزايش است يا رو به کاھش. شکی نيست که تاکنون اين 
تعداد رو به افزايش بوده است (ر.ک. به بخش بعد). فرض می کنيم اين تعداد در حال حاضر 

ھای مربوط به بيرون انداختن کارگران اجرتی کشاورزی ال، داده: او*ھم رو به افزايش باشد
[از بازار کار] به دست ماشين تنھا برای نووروسيا در دست است، حال آنکه در مناطق ديگر 
کشاورزی سرمايه داری (بالتيک و نواحی غربی، نواحی مرزی شرقی، و بعضی 

ؤيت نشده است. در آنجا مناطق فرمانداريھای صنعتی) اين پروسه ھنوز در مقياس وسيع ر
وسيعی وجود دارد که در آنھا ھنوز سيستم کار خدمتی برقرار است، در اين مناطق، ورود 
ماشين آالت در شرف رونق دادن به [بازار] تقاضا برای [کار] کارگران اجرتی است. ثانياً، 

ار اجرتی را ای) تقاضا برای نيروی کرشد زراعت فشرده (نظير ورود محصوالت ريشه غده
). البته کاھش تعداد مطلق کارگران اجرتی کشاورزی (در ۴شديداً افزايش می دھد (ر.ک. ف 
ای معين از توسعۀ سرمايه داری، صورت گيرد يعنی مقابل صنعتی) بايستی در مرحله

موقعی که کشاورزی در سراسر مملکت به شيوۀ سرمايه داری کامال سازمان يافته و استفاده 
  آالت برای متنوع ترين عمليات کشاورزی متداول گشته است. از ماشين

ای بازرسان محلی، در مورد نووروسيا به عواقب مرسوم سرمايه داری بسيار پيشرفته   
اشاره می کنند. ماشين، کارگران اجرتی را از ميدان به در کرده، [از آنان] يک ارتش ذخيرۀ 

به شکرانۀ ... گسترش استفاده از ابزار  در فرمانداری خرسون نيز«کشاورزی می سازد. 
» کشاورزی ... (و چند علت ديگر) روزگار طاليی ارزش نيروی کار به سر آمده است.

توزيع ابزار کشاورزی که «(تأکيد از مؤلف) ... » ارزش نيروی کار پيوسته تنزل می کند«
زان تقاضای ستقل می سازد و در عين حال از ميم **مزارع بزرگ را از وجود کارگران

تزياکوف، م م، ص »(نيروی کار می کاھد و کارگران را در مخمصۀ دشواری قرار می دھد.
در  آقای کودرياوتسف،). ھمين مطلب را نيز مأمور پزشکی زمستووی ديگری به نام ۶۶-٧١

                                                 
ھای دھقانی است، افزايش مطلق نيازی به توضيح ندارد که در کشوری که دارای انبوھی عظيم از توده *

ق تعداد کارگران اجرتی کشاورزی، نه تنھا با تعداد نسبی بلکه با تعداد مطلق کاھش سکنۀ روستايی انطبا
  کامل دارد.

ماشين، از طريق تنظيم قيمت محصوالت، به «آقای پونوماريوف در اين باره چنين اظھار می دارند: **
» سلس کويه خوزيستوی لنروود ستوو«(مقالۀ مندرج در » احتمال زياد به کارگران ھم انضباط می آموزد

). ھيچگاه دکتر ١۴ ، ش١٨٩۶، »وست نيک فينانسوف«، نقل شده در »)کشاورزی و جنگلبانی(«
ھا نخواھد رفت زيرا ايشان به ماشين )، از خاطره٨٩»(پيندار کارخانه سرمايه داری«اندرواور، اين 

در ميان کارگران، خير مقدم می گويد. سرمايه داری کشاورزی » انضباط«و » نظم«بخاطر برقرار کردن 
ھا اين کارخانه» پيندارھای«شده است بلکه » ھای کشاورزیکارخانه«روسيه تاکنون موفق به ايجاد نه تنھا 

  را نيز آفريده است.



کارگران کشاورزی مھاجر در نمايشگاه محصوالت کشاورزی «اثر خود تحت عنوان 
تان کاخوفکای فرمانداری توريدا، و نظارت بر بھداشت آنان در نيکواليف واقع در شھرس

ارزش نيروی کار مرتباً تنزل می کند، و تعداد «) يادآور می شود. ١٨٩۶خرسون، »(١٨٩۵
زيادی از کارگران مھاجر بی کار مانده قادر به کسب معاش خود نمی شوند؛ يعنی چيزی به 

اضافه جمعيت مصنوعی  –ذخيرۀ نيروی کار  وجود آمده است که به زبان علم اقتصاد، ارتش
). گاھی تنزل قيمت نيروی کار، به علت وجود اين ارتش ذخيره، ۶١ص »(نام گرفته است –

بسياری از زارعين صاحب ماشين در برداشت محصول، «ای زياد می شود که به اندازه
) ١٨٩۵(در »استفاده از زور بازوی کارگران را به استفاده از ماشين ترجيح می دھند

، نقل از زمستووای سمپورنيک خرسونسکوگو [سمپوزيوم زمستووی خرسون]، ۶۶(ھمانجا، 
)! اين حقيقت قوی تر و قانع کننده تر از ھر دليل و برھانی مؤيد تضادھای عميق ١٨٩۵اوت 

  ذاتی استفادۀ سرمايه داری از ماشين آالت می باشد!
يش اشتغال زنان و کودکان می باشد. سيستم فعلی نتيجۀ ديگر استفاده از ماشين آالت، افزا   

کشاورزی سرمايه داری بطور کلی موجب سلسله مراتب خاصی در کارگران ميشود، نظير 
ھا. مثال در يکی از امالک جنوب روسيه درجه بنديھای زير درجه بندی کارگران کارخانه

ر گونه کاری می باشد؛ ب) ، که مرد بالغ بوده قادر به انجام ھکارگر کاملرايج است: الف) 
سال؛ نيمچه کارگران مجدداً به دو گروه تقسيم  ٢٠، زنان و جوانان ذکور زير نيمچه کارگران

اينھا نيمچه کارگران در معنای محدود  –ساله  ١۶و  ١۵الی  ١٣و  ١٢می شوند: الف الف) 
سه «ه کارگران که در نزد کارکنان امالک مزبور ب«، نيمچه کارگران قوی بنيهآنند و ب ب) 

بوده، بجز چيدن محصول قادر به انجام  ٢٠الی  ١۶، اينھا در سنين بين *»معروفند» ربعی
، اين گروه را وردستکار کليۀ کارگرھای ديگر می باشند. و باالخره، ج) نيمچه کارگران 

ھا، وجين ساله تشکيل می دھند، و تحت عنوان خوک بان و گله بان گوساله ١۴الی  ٨کودکان 
کار و خيش نگھدار کار می کنند. اينھا اغلب در ازای خوراک و پوشاک خود کار می کنند. 

و احتماال اسباب » ارزش کار کارگر کامل را پايين می آورد«ورود ابزار کشاورزی 
جانشينی آنرا توسط نيروی کار ارزانتر زنان و نوجوانان فراھم می کند. آمار مربوط به 

شين شدن نيروی کار زنان بجای نيروی کار مردان می باشد: در کارگران مھاجر مؤيد جان
% کارگران صنعتی شھرستان کاخوفکا و شھر خرسون را زنان تشکيل می ١٢٫٧، ١٨٩٠

نفر از  ١٠٢٣٩% بود (١٨٫٢رقم مشابه برای سراسر فرمانداری برابر  ١٨٩۴دادند؛ در 
کارگر). [تعداد]  ۴٨٧۵٣نفر از  ١٣۴٧۴% (٢۵٫۶برابر  ١٨٩۵کارگر)؛ در  ۵۶۴۶۴

 ١۴تا  ٧% (از ١٫۶٩، ١٨٩۵سال) و در  ١۴تا  ١٠% (بين ٠٫٧برابر  ١٨٩٣کودکان در 
% کل کارگران محلی امالک واقع در ناحيۀ اليزاوت ١٠٫۶سال) را تشکيل می داد. کودکان 

  گراد فرمانداری خرسون را تشکيل می دادند (ھمانجا).

                                                 
  .٧٢تزياکوف، م م،  *



می دھد. مثال، متداول ترين نوع ماشين درو (با  ماشين درجۀ شدت کار کارگر را افزايش   
، معروف شده است، زيرا *»چوبوگريکا«يا » لوبوگريکا«اسم اختصاصی تحويلده دستی) به 

کارگر است: کارگر جای دستگاه تحويلده را می  کار کردن با آن مستلزم تالش فوق العادۀ
ن خرمنکوب ھم به ھمين ). استفاده از ماشي۵٢، ص ١، »نيروھای مولده«گيرد (ر.ک. 

ترتيب درجۀ شدت کار را افزايش می دھد. شيوۀ سرمايه داری استفاده از ماشين آالت در 
 –اينجا (مثل ھر جای ديگر) محرکی قوی در افزايش ساعات کار روزانه است. شب کاری 

ً از آن خبری نبوده  در «اش پيدا می شود. در کشاورزی نيز سر و کله –چيزی که سابقا
لھای پربرکت ... کار بر روی بعضی امالک و بسياری مزارع حتی در دل شب ھم سا

ادامه می  –) ٩٢نور مشعل (ص  –) در زير روشنايی مصنوعی ١٢۶(تزياکوف، م م، ص 
يابد. و باالخره اينکه استفادۀ سيستماتيک از ماشين به کارگران کشاورزی آسيب می رساند؛ 

ً تلفات و جراحات زيادی با خود به بکار گماشتن زنان جوان و کودکان  بر ماشينھا طبيعتا
ھمراه می آورد. بيمارستانھا و درمانگاھھای زمستووی مثال فرمانداری خرسون، در فصل 

است. اين بيمارستانھا و درمانگاھھا برای معالجۀ خيل » بيماران مجروح«کشت مملو از 
د؛ کارگرانی که يک بند در اثر را دارن» بيمارستانھای صحرايی«کارگران کشاورزی جنبۀ 

» کار پرخطر، بی رحمانه به دست ماشينھا و ابزار کشاورزی از کار افتاده می شوند
). جزوات پزشکی مخصوصی به طبع می رسد که حاوی مطالبی در مورد ١٢۶(ھمانجا، 

مواجھه با صدمات ناشی از کار با ماشينھای کشاورزی است. پيشنھاداتی داير بر لزوم وضع 
نظام اجباری حاکم بر استفاده از ماشينھای کشاورزی ارائه می گردد (ھمانجا). توليد وسيع 

 –نظير صنعت  –ماشين آالت کشاورزی لزوم کنترل و مقررات عمومی توليد کشاورزی را 
ايجاب می نمايد. ذيال از کوششھايی که در جھت استقرار چنين کنترلی به عمل آمده است 

  صحبت خواھيم کرد.
در خاتمه، اجازه می خواھيم نظری به برخورد بسيار متناقض نارودنيکھا به [مسئله]    

استفاده از ماشين آالت در کشاورزی بيافکنيم. اذعان به نفس مفيد و مترقی استفاده از ماشين 
آالت، دفاع از کليۀ اقداماتی که موجب توسعه و تسھيل آن می گردند، و در عين حال ناديده 

حقيقت که ماشين آالت در کشاورزی روسيه به شيوۀ سرمايه داری مورد استفاده  گرفتن اين
خرد و کالن است. با اين وجود آنچه اه ارضيون قرار می گيرند، به معنای سقوط به نظرگ

نارودنيکھای ما می کنند درست ھمين ناديده گرفتن خصلت سرمايه داری استفاده از ماشين 
زی است، بدون صرف حتی کمترين کوشش در تجزيه و تحليل آالت و ابزار پيشرفتۀ کشاور

رعيتی مبادرت به ورود ماشين آالت می نمايند. آقای و.و.  –اينکه کدام نوع از مزارع ارباب 
مسيرھای («می خواند » نمايندۀ تکنيک سرمايه داری«آقای و.چرنيايف را با عصبانيت 

ده از ماشين آالت در روسيه دارای ). ظاھراً وجود اين حقيقت که استفا١١، ص »مترقی
خصوصيت سرمايه داری است تقصير آقای و.چرنيايف، يا يکی ديگر از مأموران وزارت 

» عدم تخطی از حقايق«ون، عليرغم قول پرطمطراقشان داير به  –کشاورزی است! آقای ن. 

                                                 
  ».داغ کن –کاکل «يا » داغ کن –پيشانی «تحت اللفظی به معنی  *



)، ترجيح می دھند اين حقيقت را که سرمايه داری موجب گسترش ١۴، ص »طرحھا(«
تفاده از ماشين آالت در کشاورزی ما گرديده است ناديده بگيرند و ايشان حتی نظريۀ اس

اند داير بر اينکه مبادله در کشاورزی موجب کاھش بارآوری مضحکی از خودشان درآورده
)! انتقاد بر اين نظريه که بدون تجزيه و تحليل حقايق موجود ٧۴نيروی کار می شود (ص 

 –و نه ممکن. اجازه بدھيد به ذکر نمونۀ کوچکی از منطق آقای ن. اعالن شده نه الزم است 
اگر بخواھيم بارآوری نيروی کار را در اين کشور به دو «ون اکتفا کنيم. ايشان می گويند:

روبل،  ١٢برابر افزايش بدھيم، بايستی در ازای يک چتورت (حدود شش بوشل) گندم بجای 
جناب مستطاب اقتصاددان، ھمۀ بحث به اينجا ختم  ). نه٢٣۴ص »(روبل بپردازيم، والسالم ۶

(در حقيقت در کليۀ جوامعی که دارای اقتصاد کااليی می باشند)، » در اين کشور«نمی شود. 
پيشرفت تکنيک به عھدۀ فرد فرد زارعين است، افراد ديگر خود را فقط به تدريج به آن می 

ضعيتی قرار دارند که بتوانند تکنيک تنھا سوداگران روستايی در و» در اين کشور«رسانند. 
اين گونه رونق کار سوداگران خرد و کالن روستايی، » در اين کشور«خود را بھبود ببخشند. 

در ارتباط مستقيم با خانه خرابی دھقانان و به وجود آمدن پرولتاريای روستايی قرار دارد. به 
اگران روستايی، از لحاظ اين ترتيب اگر تکنيک پيشرفتۀ مورد استفاده در مزارع سود

اجتماعی ضرورت پيدا کند (تنھا در اين صورت است که قيمت به نصف تقليل می يابد)، اين 
ً تمام کشاورزی به سرمايه داران، پرولتريزه شدن  امر به معنای تحويل دادن دو دستی تقريبا

يش تعداد تمام و کمال ميليونھا دھقان، افزايش سرسام آور جمعيت غير کشاورزی و افزا
کارخانجات خواھد بود (برای دو برابر شدن بارآوری نيروی کار، کشاورزی ما، وجود 
توسعۀ فوق العادۀ صنعت ماشين سازی، صنعت استخراجی، حمل و نقل با نيروی بخار، 
ساختن تعدادی بيشمار ساختمان زراعی از نوع جديد، مغازه، انبار، کانال و غيره ضروری 

ون ھمان خطای استداللی کوچک معموليش را دوباره تکرار  –آقای ن. است). در اينجا ھم 
می کند: او از روی مراحل متوالی که الزمۀ توسعۀ سرمايه داريند می پرد، وی مسايل بغرنج 

اقتصادی را که لزومأ ھمراه توسعۀ سرمايه داريند از مسئله  –و پيچيدۀ تغييرات اجتماعی 
  توسط سرمايه داری  شيون و زاری سر می دھد.» تخريب«حذف کرده، سپس بر سر خطر 

  
  کار اجرتی در کشاورزی -٩
  

يعنی استفاده از کار اجرتی می  –اکنون ما به مظھر اصلی سرمايه داری کشاورزی    
پردازيم. اين مشخصۀ اقتصاد بعد از رفرم به صورت نقل مکان جمعی کارگران اجرتی 

معروف است، شديدتر از ھر جای ديگر در » ترک ديار کشاورزان«کشاورزی، که به نام 
مناطق مرزی جنوبی و شرقی روسيۀ اروپايی به چشم می خورد. به اين دليل ما نيز نخست 

ھای مربوط به اين منطقۀ اصلی سرمايه داری کشاورزی روسيه می پردازيم و به ذکر داده
  اھيم داد.ھای مربوط به سراسر روسيه را مورد بررسی قرار خوبعد از آن داده

از مدتھا پيش در ادبيات ما به حرکات عظيم دھقانانمان در جستجوی اجاره دادن کار خود    
کسی که سعی نمود درجۀ وقوع نسبی اين حرکات را در  –توجه شده است. فلروفسکی 



، »وضع طبقۀ کارگر در روسيه(«به آنھا اشاره می کند  –فرمانداريھای مختلف تعيين نمايد 
اشتغاالت کشاورزی «به بررسی کل ی چاسالوسکی آقا ١٨٧۵). در ١٨۶٩رگ، سن پترزبو

) و اھميت واقعی آنھا را برشمرد ٢ج » خالصه دانش سياسی(«پرداخت » خارج از محل
در آنجا چيزی ... در رديف سکنۀ نيمه آواره شکل می گرفت ... چيزی در رديف کارگران («

در مورد اين پديده مبادرت به جمع آوری آمار  آقای راسپوپين ١٨٨٧در »). کشاورزی آينده
دھقانان بطور اعم، آنھا را به صورت پروسۀ » اشتغاالت«زمستوو نمود و بجای اطالق لفظ 

در پرتو کار  ٩٠تشکيل طبقه ای از کارگران اجرتی کشاورزی در نظر گرفت. در دھۀ 
العات عميق تری آقايان س.کورلنکو، رودنف، تزياکوف، کودريافتسف و شاخوفسکوی مط

  [در شناختن] اين پديده به عمل آمد.
نواحی اصلی مھاجرت کارگران اجرتی عبارتند از: بساربيا، خرسون، توريدا، اکاته    

رينوسالو، دون، سامارا، ساراتوف (بخش جنوبی) و فرمانداری اورنبورگ. ما [در اينجا 
ه داشت که جنبش مزبور از ھر زمان تنھا] به روسيۀ اروپايی اکتفا می کنيم، ولی بايستی توج

ً در دوران اخير) و شمال قفقاز و منطقۀ اورال و  ديگر گسترش بيشتری می يابد (خصوصا
ھای مربوط به کشاورزی سرمايه داری در اين زمينه (زمينۀ غيره را دربر می گيرد. داده

نقاطی که  زراعت غالت تجاری) در فصل بعد ارائه خواھد شد؛ ما در فصل بعد به ساير
ھای اصلی ای که کارگران کشاورزی به آنجا مھاجرت می کنند نيز اشاره خواھيم نمود. ناحيه

 –کارگران کشاورزی از آن به ساير نقاط مھاجرت می نمايند عبارتند از فرمانداريھای سياه 
، پن زا، تامبوف، ريازان، توال، اورل، ، سيم بيرسکخاک مرکزی [از جمله]: کازان

به اين ترتيب  *، بودوليا و ول ھينيا.ورونژ، خارکف، پولتاوا، جرنيگوف، کيف کورسک،
حرکت کارگران از پرجمعيت ترين نقاط آغاز شده به کم جمعيت ترين نقاطی که به استثمار 
کشيده می شوند سرازير می گردد؛ از نقاطی که در آنجا سرواژ به حد اعالی توسعۀ خود 

از نقاطی که کار خدمتی  **آنجا کمترين توسعه را يافته است، رسيده به نقاطی که سرواژ در
در آنجا در حد اعالی تکامل خود بوده به نقاطی که در آنجا کار خدمتی توسعۀ ناچيزی داشته 

به » نيمه آزاد«و سرمايه داری به حد اعال توسعه يافته است. به اين ترتيب، کارگران از کار 
بود اگر تصور شود که اين گريز منحصراً از نواحی آزاد می گريزند. اشتباه خواھد 

پرجمعيت به نواحی کم جمعيت جريان می يابد. مطالعۀ حرکت مزبور کارگران (آقای 
س.کورولنکو، م م) اين حقيقت واحد و مھم را آشکار می کند که کارگران از بسياری نقاط به 

نيروی کار ايجاد می شود، آنچنان تعداد کثيری مھاجرت می کنند که در آن نقاط کمبود 
کمبودی که با ورود کارگران از نقاط ديگر جبران می شود. به اين ترتيب ترک ديار 

ای معين است، کارگران نه تنھا حاکی از گرايش سکنه در پراکنده شدن يکنواخت تر در خطه
                                                 

موقعی که ما نقل مکان کارگران اجرتی روسيه را به عنوان يک پروسۀ سراسری مورد  ٨در فصل  *
  مھاجرت از نقاط مختلف را مفصال شرح خواھيم داد.بررسی قرار می دھيم، خصوصيت و سمت 

چاسالوسکی در زمان خود چنين متذکر می شود که سرفھا در نقاطی که کارگران [مھاجر] وارد می  **
% کل ۶٠تا  ۴٠% کل [جمعيت] و در نقاطی که کارگران آنجا را ترک می کردند، ١۵تا  ۴شدند، 

  [جمعيت] را تشکيل می دادند.



دھد.  بلکه ھمچنين گرايش آنان را به رفتن به نواحی ای که دارای شرايط بھتريست نشان می
اين گرايش برای ما روشن تر خواھد شد اگر بخاطر بياوريم که دستمزد کارگران کشاورزی 

می باشد،  بسيار نازل –ای که در آن کار خدمتی برقرار است ناحيه –در ناحيۀ ترک شده 
ای که در آن سرمايه ناحيه –ای که کارگران را به خود جذب می کند حال آنکه در ناحيه

  *دستمزدھا به مراتب بيشتر می باشد. –گرديده است داری مستقر 
ھای عمومی تنھا در کتاب فوق الذکر ، داده»مھاجرت کشاورزان«و اما در مورد ميزان    

برای [جذب] آنان)  تقاضای محلیکه تعداد کارگران اضافی (نسبت به  –آقای س.کورولنکو 
ارائه شده است. اين رقم  –اند نفر می د ۶١٣٧٠٠٠را در سراسر روسيۀ اروپايی بالغ بر 

فرمانداری نامبرده در فوق می شود که کارگران کشاورزی  ١۵نفر در  ٢١٣٧٠٠٠شامل 
فرمانداری که مھاجرت به مقصد آنجا صورت گرفته  ٨اند، حال آنکه در آنجا را ترک کرده

نفر تخمين زده می شود. صرف نظر از اين حقيقت که  ٢١٧٣٠٠٠است کمبود کارگر به 
روشھای محاسبۀ آقای س.کورولنکو چندان رضايت بخش نيست، با اين حال نتيجه گيريھای 
عمومی ايشان (ھمچنانکه در زير مکرراً خواھيم ديد) بايستی تا حدودی صحيح تلقی شود. 

اند، بلکه اگر فرض بر تحريف ايشان نه تنھا در ارائۀ تعداد کارگران مھاجر اغراق نکرده
ً تعدا د واقعی بيشتر از آنست که ايشان برمی شمارند. شکی نيست که بخشی از باشد، مطمئنا

اند از جملۀ کارگران غيرکشاورزی می اين دو ميليون کارگری که به جنوب روی آورده
باشند. ليکن آقای شاخوفسکوی (م م) از روی ھوای دل نيمی از اين تعداد را کارگران 

منابع [موجود] کارگرانی که به اين منطقه  صنعتی به حساب می آورند. اوال مطابق کليۀ
ً اينکه کارگران کشاورزی ای که به  عمدتاً مھاجرت می کنند  کارگران کشاورزی اند، دوما

آنجا روی می آورند تنھا محدود به فرمانداريھای فوق الذکر نمی شوند. خود آقای 
يد می نمايد. ايشان شاخوفسکوی رقمی را ذکر می کند که محاسبات آقای س.کورولنکو را تأي

که  –خاک (که مشمول ناحيۀ فوق الذکر  –فرمانداری سياه  ١١چنين اظھار می دارند که در 
پروانۀ  ٢٠٠٠٧٠٣، تعداد ١٨٩١می گردد)، در  –کارگران کشاورزی آنرا ترک می کنند 

) حال آنکه مطابق محاسبات آقای ٢۴عبور و کارت شناسايی صادر گرديد (م م، ص 
نفر تجاوز  ١٧۴۵٩١٣عداد کارگرانی که اقدام به ترک اين فرمانداريھا نمودند از کورولنکو ت

اند، و ای اغراق نکردهنمی کند. در نتيجه آقای س.کورولنکو در محاسبۀ ارقام خود ذره
 ٢واضح است که مجموع کل کارگران روستايی مھاجر در روسيه می بايستی بيشتر از 

ای که دست از خانه و زمين حصه» دھقانانی«از اينگونه  وجود عدۀ کثيری **ميليون باشد.
                                                 

: شکل گيری بازار داخلی برای [جذب] نيروی ۴، ق  ٨سال در ف  ١٠ھای مربوط به دادهر.ک. جدول  *
  کار.
طريقۀ ديگری برای تعيين صحت و سقم رقم پيشنھادی آقای س.کورولنکو وجود دارد: از کتب   **

 نامبردۀ آقايان تزياکوف و کودرياوتسف چنين برمی آيد که تعداد کارگران کشاورزی ای که در جستجوی
الاقل بعضا از راه آھن استفاده می کنند، حدود يک دھم تعداد کل کارگران است (با روی ھم » شغل«

نفر کارگری که از آنان پرسش به  ٧٢۶٣۵ريختن ارقام ھر دو مؤلف مزبور به اين نتيجه می رسيم که از 
ی کرده بودند). با اين نفر از آنان الاقل قسمتی از طول سفر خود را با قطار ط ٧٨٢٧عمل آمده بود تنھا 



ای بر ای بوده باشند) می کشند، شاھد زندهخود (به فرض آنکه دارای خانه و زمين حصه
پروسۀ عظيم تبديل شدن کشتکاران کوچک به پرولتاريای روستايی و اشتھای وافر سرمايه 

  جرتی می باشد.داری کشاورزی رو به رشد به [جذب] نيروی کارگران ا
اکنون اين سؤال مطرح می شود که تعداد کل کارگران اجرتی روستايی مھاجر و ساکن در    

روسيۀ اروپايی چند نفر است؟ تا آنجا که ما اطالع داريم تنھا مرجعی که درصدد پاسخ به اين 
 می» صنايع دھقانی در روسيۀ اروپايی«سؤال برآمده است نوشتۀ آقای رودنف تحت عنوان 

، ١٨٩۴، »]سمپوزيوم زمستووی ساراتوف»[«زمستووی سيورنيک ساراتووسکوگو(«باشد 
ای از آمار زمستووی مربوط به ). اين نوشتۀ فوق العاده با ارزش خالصه١١و  ۶ھای شماره
فرمانداری روسيۀ اروپايی را به دست می دھد. اين نوشته تعداد  ١٩ناحيۀ  ١۴٨

 ۶٠تا  ١٨کارگر مرد (در سنين بين  ۵١٢٩٨۶٣کل نفر از  ٢٧٩٨١٢٢را » صنعتکاران«
ذکر می کند. مؤلف مزبور تنھا چيزی را که  –% کل تعداد دھقانان شاغل ۵۵يعنی  –سال) 

کار کارگران اجرتی کشاورزی (کارگران  *می آورد،» صنايع کشاورزی«تحت عنوان 
ی از [نسبت] درصد کشاورزی، کارگران روزمزد، گله بانھا، انباردارھا) می باشد. برآورد

کارگران کشاورزی به تعداد کل مردان در سنين اشتغال به کار در فرمانداريھا و بخشھای 
خاک، در حدود  –مختلف روسيه، مؤلف را به اين نتيجه می رساند که در کمربند سياه 

% کل مردان شاغل، به کار اجرتی کشاورزی ١٠خاک  –%، و در نواحی غير سياه ٢۵
. اين [درصد] تعداد کارگران کشاورزی روسيۀ اروپايی را که بالغ بر اشتغال دارند
. اين ۴۴٨ميليون می باشد، به ما می دھد (رودنف، م م، ص  ٣٫۵يعنی به تخمين  ٣٣٩۵٠٠٠

به  –% تعداد کل مردان در سنين اشتغال به کار را تشکيل می دھد). در اين رابطه ٢٠رقم 
کار روزمزدی و کار پيمانی را آمارگران تنھا «که  بايستی توجه داشت –زعم آقای رودنف 

                                                                                                                                                             
تعداد  –، بر طبق گزارشات مربوط به راه آھن) ٧١بنا به اظھار آقای شاخوفسکوی (م م، ص  –وصف 

توسط سه خط آھن اصلی در ناحيۀ مورد مطالعه نقل و انتقال داده شدند از  ١٨٩١کارگرانی که در سال 
تعداد کارگرانی که به مقصد جنوب، ھزار) تجاوز نمی کند. در نتيجه کل  ١٨٩تا  ١٧٠(بين  ٢٠٠٠٠٠

ميليون باشد. ضمنا قلت بيش از حد نسبت کارگران  ٢محل خود را ترک می نمودند بايستی در حدود 
ون است که  –کشاورزی ای که برای مسافرت از قطار استفاده می کنند مبين عدم صحت نظر آقای ن. 

مدتا کارگران کشاورزی تشکيل می دھند، آقای ن. فرض می نمايد بيشترين تعداد مسافرين راه آھن ما را ع
ون چشم بصيرتشان از ديدن اين حقيقت غافل می ماند که کارگران غيرکشاورزی با تحصيل دستمزد  –

باالتر استطاعت بيشتری در استفاده از راه آھن دارند، و اينکه فصل مھاجرت اين کارگران (مثال بناھا، 
  ی ديگر) شامل بھار و تابستان ھم می شود.مقنی ھا، باربران بنادر و بسيار

ھای دھقانی بجز کشت مزارع متعلق به ھمچنين به زعم آقای رودنف، به کليۀ انواع پيشه»صنايع«لفظ  *
خود دھقانان و زمينھای خريداری يا اجاره شده توسط آنان، اطالق می شود. بدون شک اکثريت اين 

يا صنعتی تشکيل می دھند. بنابراين ما نظر خواننده را به را کارگران اجرتی کشاورزی » صنعت کاران«
اين تعداد حدود  ٢نزديکی اين ارقام به برآورد خود از تعداد پرولتاريای روستايی، جلب می کنيم: در فصل 

% کل تعداد دھقانان شاغل را ۵۵» صنعت کاران«% دھقانان فرض شد. در اينجا مشاھده می کنيم که ۴٠
% به کليۀ اشکال کار ۵۵% از اين ۴٠ا توجه به ھمۀ احتماالت ممکنه، متجاوز از تشکيل می دھند. ب

  اجرتی مبادرت می ورزند.



 »وقتی جزو مقولۀ صنايع می آورند که شغل اصلی شخص يا خانوادۀ معينی را تشکيل بدھد
  *).۴۴۶(م م، 

رقم [پيشنھادی] آقای رودنف را بايستی کمترين ميزان ممکنه تلقی نمود، زيرا اوال،    
 ٧٠و در بعضی موارد حتی به دھۀ  ٨٠دھۀ  گزارشات سرشماری زمستوو به دليل آنکه به

اند و در ثانی در تعيين درصد کارگران کشاورزی مربوط می شوند، کم و بيش قديمی شده
نقاطی که در آنھا سرمايه داری کشاورزی توسعۀ فراوان  –فرمانداريھای غربی و بالتيک 

ھای ديگر، ما به قبول ادهاند. به ھر صورت به علت فقدان دبه حساب آورده نشده –يافته است 
  ميليون قناعت می ورزيم. ٣٫۵ھمين رقم 

اند دھقانان به وضعی افتاده يک پنجمدر نتيجه، از ظواھر امر چنين پيداست که در حدود    
انجام کار اجرتی برای دھقانان و اربابان متمول است. در » شغل اصليشان«که به اقتضای آن 

روه از سوداگرانی ھستيم که طالب نيروی کار پرولتاريای اينجا ما شاھد [ظھور] اولين گ
که در حدود نيمی از پايين ترين اقشار روستايی است. اينھا سوداگران روستايی ای ھستند 

را به استخدام خود درمی آورند. به اين ترتيب بين تشکيل قشری از سوداگران  دھقانان
د درونی کاملی به چشم می خورد، به پيون» دھقانان«روستايی و گسترش پايين ترين قشر 

عبارت ديگر افزايش تعداد پرولتاريای روستايی. بورژوازی دھقانی در ميان اين سوداگران 
% ۴٣٫۴ناحيۀ فرمانداری وورونژ  ٩ای را ايفا می نمايد: مثال در روستايی نقش برجسته

نانچه ما اين درصد ). چ۴٣۴اند (رودنف، ص کارگران کشاورزی به استخدام دھقانان درآمده
را به عنوان درصدی ثابت به کليۀ کارگران روستايی سراسر روسيه تعميم بدھيم، متوجه 

ميليون کارگر کشاورزی به  ١٫۵خواھيم شد که بورژوازی دھقانی تقاضا برای [جذب] حدود 
که از يک طرف ميليونھا کارگر در جستجوی کار را به » دھقانانی«وجود می آورد. ھمان 

ار عرضه می دارند و از طرف ديگر تقاضا برای [جذب] کارگران اجرتی بسياری به باز
  وجود می آورند.

  
  اھميت کار اجرتی در کشاورزی -١٠

  
که بدليل  بپردازيم اکنون اجازه بدھيد به شرح خصوصيات اصلی مناسبات اجتماعی جديدی   

ھا را مورد بررسی قرار آن کشاورزی صورت می گيرد و اھميتاستفاده از کار اجرتی در 
  دھيم.

اند، در زمرۀ تنگدست ترين کارگران کشاورزی ای که به اين کثرت به جنوب سرازير شده   
کارگرانی که به فرمانداری خرسون وارد می شوند، به  ١٠/٧اقشار دھقانان قرار دارند. 

زاران ورست آنان صدھا و ھ«علت نداشتن پول کرايۀ قطار پای پياده، طی طريق می کنند؛ 
ھای قابل کشتيرانی، با تحسين ھيبت پر ابھت راه را در طول مسير راه آھن و کنارۀ رودخانه

                                                 
نتيجتا اين رقم شامل عدۀ کثيری از دھقانانی که شغل اصليشان کار اجرتی کشاورزی نبوده ولی کار  *

  گردد. اجرتی کشاورزی برايشان معادل کار در مزرعۀ متعلق به خودشان می باشد، نمی



قطارھای سريع السير و کشتيھايی که به نرمی روی سطح آب می خرامند، پياده طی می 
روبل خرج راه با خود  ٢). کارگران بطور متوسط در حدود ٣۵(تزياکوف، ص » کردند

چه بسا اتفاق می افتد که کارگران حتی فاقد وجه الزم برای اخذ پروانۀ عبور ، *برمی دارند
می باشند و با صرف ده کوپک يک کارت شناسايی ماھانه برای خود دست و پا می کنند: اين 

روز به طول می انجامد، و بعد از يک چنين پياده روی طوالنی (گاھی  ١٢الی  ١٠سفر بين 
لحم سرد بھاری) پای آنان آماس کرده پينه می بندد و کبود می  با پای برھنه در ميان گل و

(قايقھای بزرگی که با  دوبیشود. حدود يک دھم کارگران اين مسافت را با استفاده از 
نفر دارند و معموال از  ٨٠تا  ۵٠الوارھای رنده نشده ساخته می شوند و ظرفيتی برابر 

نند. گزارشات کميسيون رسمی (کميسيون حداکثر ظرفيت آنھا استفاده می شود) طی می ک
سالی نمی گذرد که «) به خطرات وخيم اين شکل مسافرت اشاره می کند:٩٠زوه گين تسف)(

ھمانجا، ص »(چند تايی از اين دوبی ھای انباشته از مسافر با مسافرينش به قعر آب فرو نرود
باشند که البته از يک ای می ). اکثريت قريب به اتفاق اين کارگران، دارای زمين حصه٣۴

واقعيت امر اينست که «وجب تجاوز نمی کند. آقای تزياکوف به درستی چنين اظھار می دارد:
ھمۀ اين کارگران کشاورزی بيشمار را پرولتاريای روستايی بدون زمينی تشکيل می دھند که 

زمين به  تنھا منبع معيشت آنان اشتغاالت خارج از محل می باشد ... [روال] دست کشيدن از
ص »(سرعت رشد می کند، و ھمزمان با آن بر صفوف پرولتاريای روستايی افزوده می شود

). تعداد کارگران تازه وارد، يعنی کسانی که برای اولين بار به جستجوی کار می روند، ٧٧
% بالغ می گردد. ضمناً از ٣٠مؤيد بارز سرعت اين رشد می باشد. تعداد اين تازه واردين به 

  پی برد. دايمیين رقم می توان به ميزان سرعت پروسۀ تشکيل کارگران کشاورزی روی ا
مھاجرت دسته جمعی کارگران، اشکال خاصی از استخدام مخصوص سرمايه داری بسيار    

پيشرفته را به وجود آورده است. در جنوب و جنوب شرقی [کشور]، در جايی که ھزاران 
ھای متعدد کار به وجود آمده است. اين بازارھا عموماً در اند بازارکارگر و کارفرما جمع آمده

شھرھا، مراکز صنعتی، دھات [مشتغل به امور] تجاری و ھفته بازارھا تشکيل می شوند. 
خصوصيت صنعتی بودن مراکز مزبور، توجه خاص کارگرانی را که به راحتی مشاغل غير 

ه اين ترتيب در فرمانداری کيف، کشاورزی را نيز اختيار می کنند، به خود جلب می کند. ب
بازار کار در شپوال و سمال (مراکز بزرگ صنعت چغندرقند) و شھر بالياتسرکوف تشکيل 
می شود. بازار کار در فرمانداری خرسون در دھات تجاری (نووکرنيکا، بيرزوال و 

 –کارگر در آن جمع می شوند  ٩٠٠٠محلی که در روزھای يکشنبه متجاوز از  –موستوويه 
و بسياری دھات ديگر)، ايستگاھھای راه آھن (زنامنکا، دولينس کايا، و غيره) و شھرھا(ی 
اليزاوت گراد، بوبرنيتس، ووزنه سنسک، اودسا، و غيره) تشکيل می گردد. تابستان، 

(لقب محلی ولگردان)ی اودسا نيز برای گرفتن کار » کادتھا«شھرنشين ھا، کارگران و 

                                                 
ای، گرو گذاشتن اشياء، خرج راه از طريق فروش اموال، حتی اشياء خانه، يا رھن گذاشتن زمين حصه *

با قول بازپرداخت » از کشيشان، اربابان و کوالکھای محلی«پوشاک و غيره، و حتی قرض کردن پول 
  ).۵۵بصورت کار به دست می آيد (شاخوفسکوی، ص 



ينجا می رسانند. در اودسا، کارگران روستايی برای گرفتن کار کشاورزی، خودشان را به ا
 ):۵٨بازار علف چينھا). (تزياکوف، ص «به مکانی می روند به نام ميدان سره دينسکايا (يا 

کارگران از رفتن به بازارھای ديگر خودداری کرده، به اميد کسب درآمد بيشتر، رھسپار «
رکز مھمی است که در آنجا کارگران را برای شھرستان کريووی روگ م». اودسا می شوند

کار کشاورزی و استخراج معدن استخدام می کنند. شھرستان کاخووکا واقع در فرمانداری 
کارگر را به خود جلب می کرد حائز اھميت  ۴٠٠٠٠توريدا بخاطر بازار کارش که سابقاً تا 

مع می شدند، در حال کارگر در آنجا ج ٣٠٠٠٠تا  ٢٠٠٠٠بين  ٩٠فراوانی است، در دھۀ 
ھا برمی آيد حاکی از آنست که اين تعداد تقليل يافته است. در حاضر آنچه از بعضی داده

فرمانداری بسارابيا بايستی از شھر اکرمن نام برد؛ در فرمانداری اکاته رينوسالو از شھر 
ون، که اکاترينوسالو و ايستگاه لوزووايا، در فرمانداری دون از شھر روستوف مشرف به د

کارگر آمد و شد می کنند. در شمال قفقاز  ١۵٠٠٠٠در ھر يک از اين نقاط ھر ساله تا 
بايستی از شھرھای اکاته رينودار و نووروسيسک، ايستگاه نی خورتسکايا و محالت ديگر 

و  دھکدۀ باالکوونام برد، در فرمانداری سامارا دھکدۀ بوکروفسکايا (آن طرف ساراتوف)، 
بايستی ذکر نمود. و در فرمانداری ساراتوف از شھرھای خوالينسک و  محالت ديگر را

وولسک. در فرمانداری سيم بيرسک از شھر سيزران. به اين ترتيب مالحظه می شود که 
يعنی » اختالط کشاورزی و صنعت«سرمايه داری در نواحی مرزی شکل جديدی از 

است. چنين اختالط وسيعی تنھا اختالطی از کار اجرتی کشاورزی و صنعتی به وجود آورده 
يعنی صنعت ماشينی بزرگ که از اھميت  –در دورۀ نھايی و باالترين مرحله سرمايه داری 

کاسته، گذشتن از يک شغل به شغلی ديگر را تسھيل نموده، اشکال » کار يدی«مھارت 
  *صورت می گيرد. –مختلف استخدام را يک دست و ھمگون می کند 

ً که بسيار ويژه بوده و مختص کشاورزی سرمايه اشکال استخدامی د    ر اين محل حقيقتا
داری است. ھيچ يک از اشکال نيمه پدرساالری، نيمه مقيد استخدام کارگر که در کمربند سياه 
خاک مرکزی به کرات مشاھده می گردد، در اينجا به چشم نمی خورد. تنھا مناسباتی که [در 

ای مناسبات بين استخدام کننده و استخدام شونده يعنی معاملهاينجا] باقيمانده است عبارتست از 
ھمچنان که ھميشه تحت مناسبات سرمايه  –تجاری در خريد و فروش نيروی کار. کارگران 

استخدام روزانه يا ھفتگی را ترجيح می دھند زيرا  –داری پيشرفته [می توان مشاھده نمود] 
يق تر با نرخ کار در بازار کار منطبق سازند. به اين وسيله می توانند دستمزد خود را دق

ورستی) محوطۀ ھر بازار تا شاھی آخر تثبيت شده است و  ۴٠بھای کار (در شعاع حدوداً «
برای کارفرمايان پايين آوردن بھای کار بسيار دشوار است، زيرا موژيکی که قدم به بازار 

ای ديگر ر جستجوی کار] به نقطهکار می گذارد ترجيح می دھد که دست به کار نزند و يا [د
                                                 

ی از اختالط کار کشاورزی با غيرکشاورزی اشاره می کند. در آقای شاخوفسکوی به شکل ديگر *
 ٢٠تا  ١۵رودخانۀ دنی يپر ھزاران بلم به طرف شھرھای پايين دست رودخانه در حرکتند. در ھر بلم 

آنھا «کارگر (کارکنان) وجود دارند که اکثرا بيه لو روسی و روسھای کبير فرمانداری اورل می باشند. 
،اميد عمدۀ اين کارگران اشتغال به »تمام طول سفر عمال چيزی دريافت نمی کنند [در عوض کار خود] در

  برآورده می شود.» پرحاصل«دروکنی و خرمنکوبی است. اين خواست تنھا در سالھای 



). بديھی است که نوسانات شديد ١٠۴شاخوفسکوی، ص »(برود تا اينکه تن به مزد کمتر بدھد
آنطور که کارفرمايان معموال ادعا می  –دستمزد باعث نقض قراردادھای بسياری می شود 

ا توافق شرايط کار ب«کنند نه فقط از جانب يکی از طرفين بلکه از جانب ھر دو طرف:
کارگران بين خود بر سر تقاضای بيشتر توافق می کنند، و »: طرفين صورت می گيرد

پرداخت نقدی «آشکار ميزان تسلط  *).١٠٧کارفرمايان بر سر پرداخت کمتر(ھمانجا، ص 
، در مناسبات بين طبقات را در اينجا می توان به عنوان مثال »بدون توجه به عواطف انسانی

» که تنھا وقتی کارگران«کارفرمای مجرب خيلی خوب می داند «يافت:از واقعيت زير در
که آذوقه شان تمام شده باشد. زارعی تعريف می کرد موقعی که «سرتسليم فرود می آورند 

وی برای استخدام کارگر به بازار [کار] وارد می شود، در ميان کارگران شروع به قدم زدن 
وی کوله پشتی آنان فرو می کند (کذا!): اگر ھنوز می نمايد و در اين ميان چوبدستش را ت

و » قدری نان در آن باقی مانده باشد، با آنھا اصال حرف نمی زند و بازار را ترک می کند
سلسکی وست نيک «(نقل از » ھا در بازار خالی شودتا ھمۀ کوله پشتی«آنقدر صبر می کند 

  ).١٠٧-١٠٨، ھمانجا، ص ١۵، ش ١٨٩٠، »[پيک روستايی]
مالحظه می شود که اينجا ھم مثل ھر جای ديگری که تحت [سيستم] سرمايه داری پيشرفته    

باشد، کارگر به طرز خاصی مورد ستم سرمايۀ کوچک قرار می گيرد. کارفرمايان بزرگ 
تجاری صرف از اجحافات کوچکی که صرفۀ زيادی ندارد و چنانچه به  **بخاطر مالحظات

د منشاء زيان فراوان می شود، اجتناب می ورزند. به ھمين دليل استناد آن دعوايی اقامه شو
کارگر در استخدام دارند)  ٨٠٠الی  ٣٠٠ھم به عنوان مثال، کارفرمايان بزرگ (آنھايی که 

سعی می کنند از ترک کار کارگران در آخر ھفته جلوگيری نمايند و خودشان قيمت [کار] را 
می کنند، بعضی از آنان حتی سيستم افزايش با توجه به تقاضای [نيروی] کار تعيين 

دستمزدی را اختيار می کنند که طی آن چنانچه قيمت کار در آن نواحی باال برود دستمزدھا 
و ھمانطور که از مدارک مربوطه برمی آيد نفع حاصل از دلسوزی  –را افزايش بدھند 

از اضافه دستمزد پرداختی کارگران و عدم اقامۀ دعوا [برعليه کارفرمايان] به مراتب بيشتر 
). برعکس، کارفرمای کوچک پايبند به ھيچ ١٠۴و ص  ١٣٠- ١٣٢بوده است (ھمانجا ص 

می » دستچين«مزرعه نشينان و آلمانی االصل ھا کارگران خود را با دقت «چيز نيست. 

                                                 
در سالھای پرحاصل، در وقت خرمن، کارگر سوار بر خر مراد است، و عقب نشاندن وی کاريست « *

می شود، ولی او رد می کند، ورد زبان او اينست: ھر قيمتی را که من می  دشوار. قيمتی به او پيشنھاد
خواھم بدھيد تا برايتان کار کنم. اين وضع نه بخاطر آنست که کارگر ناياب است بلکه بخاطر آنست که به 

  ).١٢۵(گزارش منشی بخش، شاخوفسکوی، ص » حاال نوبت ماست«قول کارگران 
يی که محصول کم است و بھای کار تنزل کرده است، کوالک کارفرما از در سالھا«منشی اربابی می گويد:

اين موقعيت برای اخراج کارگران قبل از انقضای موعد مقرر استفاده می کند و کارگران مزبور فرصت 
ای ديگر را در آن فصل از دست می دھند (ھمانجا، گشتن به دنبال کار در آن محل يا فرصت رفتن به نقطه

  ).١٣٢ص 
 –پيشگفتار. ». مسئلۀ مسکن«فورورت.(ف.انگلس، » . تسورووھنونگسفراگه«ر.ک. ف.انگلس،  **

  ).٩١ويراستار)(



می «% اضافه دستمزد می دادند؛ اما مقدار کاری که از آنان ٢٠يا  ١۵کردند به آنان 
که برای » فاحشه ھايی). «١١۶(ھمانجا، ص » درصد بيشتر از ديگران بود ۵٠ »کشيدند

مھاجرانی که ». روز و شب نمی شناسند«چنين کارفرمايی کار می کنند، به قول خودشان 
باالی سر آنان می گمارند (يعنی باعث  به نوبتدروگر استخدام می کنند، پسران خود را 

دگان در روز سه نوبت عوض می کنند تا با رمق تازه تسريع کارگران ميشوند!) تسريع کنن
اند به ھمين دليل کسانی را که برای مھاجران آلمانی کار کرده«تری کارگران را سيخ بزنند:

می توان از روی ظاھر تکيده شان به آسانی تشخيص داد. بطور کلی مزرعه نشينان و 
اند ابا دارند، بطوری که به ن کار کردهآلمانيھا از استخدام کسانی که سابقاً روی امالک مالکا

  *(ھمانجا).» شما طاقت سرعت کار در مزرعۀ ما را نداريدآنان صريحاً می گويند: 
صنعت ماشينی بزرگ از طريق متمرکز نمودن عدۀ کثيری کارگر، دگرگون نمودن    

ات بين روشھای توليد، و از بين بردن کليۀ پوششھا و ظواھر سنتی و پدرساالری که مناسب
اند، ھميشه منتھی به عطف توجه عمومی به سوی اين مناسبات و طبقات را مغشوش نموده

کوشش در جھت اعمال کنترل بر مقررات عمومی می نمايد. اين پديده که نمونۀ بارز آنرا در 
ھا می توان مشاھده نمود، در کشاورزی سرمايه داری روسيه، درست در بازرسی کارخانه

شاورزی سرمايه داری بيش از ھر جای ديگر توسعه يافته، شروع به تظاھر ای که کمنطقه
ھم در فرمانداری خرسون طی  ١٨٧۵نموده است. مسئلۀ وضع بھداشتی کارگران حتی در 

مجدداً به آن  ١٨٨٨دومين کنگرۀ پزشکان زمستووی فرمانداری خرسون مطرح گرديد و در 
ۀ وضع کارگران تدوين گرديد. بررسی وضع ای برای مطالعبرنامه ١٨٨٩برخورد شد و در 

تا حدی از روی شرايط کار در دھات  ١٨٨٩- ٩٠بھداشتی (در مقياسی کامال محدود) در 
 دورافتاده پرده برداشت. مثال در اکثر موارد کارگران فاقد محل سکونت می باشند، اگر

ته شده است، تعداد ھم وجود داشته باشد از نظر بھداشتی اغلب خيلی نامناسب ساخاطاقکھايی 
که محل سکونت مثال چوپانانی است که از رطوبت شديد،  –وجود دارد  بيغولهزيادی ھم 

تراکم سکنه، سرما، فقدان نور و ھوای خفۀ آنجا در عذابند. غذای آنان اغلب بسيار نامطلوب 
کار  است، که به مراتب بيشتر از ساعات ١۵الی  ١٢٫۵است. ساعات کار روزانه قاعدتاً بين 

ساعت). در گرم ترين ساعات روز  ١٢الی  ١١روزانۀ متداول در صنعت بزرگ می باشد:(
» ً و موارد اختالالت دماغی فراوان ديده می شود. کار با  –تنفس داده می شود » استثنائا

ای کار و به وجود آمدن امراض ناشی از کار می شود. مثال کار ماشين موجب تقسيم حرفه
پشت ماشين خرمنکوبی (آنھا بندھای غله را توی ماشين غربال می ريزند، در » غربال کنھا«

                                                 
قزاقھا به تنھايی يا از طريق محله به «منطقۀ کوبان نيز ديده می شود » قزاقھای«ھمين خصوصيات در  *

جای افسوس است که ما ھزار و يک وسيله برای پايين آوردن بھای نيروی کار متشبث می شوند (کذا! 
کم کردن جيرۀ غذايی، «در دست نداريم!):» محله«اطالعات مفصل تری دربارۀ اين آخرين کاربرد 

ای از دستمزد، ضبط پروانۀ عبور کارگران، تحصيل احکام عمومی افزودن بر ميزان کار، بريدن گوشه
ن به نرخی باالتر از يک حد داير به مانع شدن برخی از زارعان به ضرب جريمه از استخدام کارگرا

» شورنی وست نيک«نوشتۀ ا.بلوبرودوف، مندرج در » کارگران مھاجر منطقۀ کوبان» («معين، و غيره.
  ).۵، ص ١٨٩۶فوريۀ 



اين کار خيلی خطرناک و طاقت فرساست، خاشاک درشت غله توی صورتشان می خورد)، 
(آنھا بندھای غله را باال می اندازند، اينکار آنقدر سنگين است که ھر يکی دو » باالاندازان«و 

ھا کليۀ زنان خرده کاھھا را جارو می کنند، پسربچه ساعتی يکبار نوبت عوض می کنند).
کارگر آنرا در انبارکھا کپه می کنند. تعداد کسانی  ۵الی  ٣کاھھا را به کناری کشيده، سپس 

که در سراسر فرمانداری مزبور به کار خرمنکوبی اشتغال دارند بايستی متجاوز از 
آقای تزياکوف در رابطه با شرايط نتيجه گيريھای  *).٩۴نفر باشد (تزياکوف، ص  ٢٠٠٠٠٠

بھداشتی کار کشاورزی بدين قرار است: بطور کلی نظر قدما دربارۀ اينکه کار کشاورزی 
است، امروز با توجه به اينکه روح سرمايه داری بر » ھادلپذيرترين و سالم ترين پيشه«

ضع کشاورزی مسلط گشته است، صحيح نمی باشد. با ورود ماشين آالت کشاورزی، و
بھداشتی کار کشاورزی نه تنھا بھتر نشده بلکه بدتر ھم شده است. ماشين آالت، تخصص 
نيروی کار را که قبال در کشاورزی چندان سابقه نداشت به عرصۀ کشاورزی وارد نموده 
است، [بطوری که در اثر عدم آشنايی کارگران به اين تخصص] تنھا تأثير آن گسترش 

ص »(قسام ضايعات جسمانی در ميان ساکنين روستاھا بوده استی و انواع و اا هامراض حرف
٩۴.(  
يک نتيجه از بررسی ھای شرايط بھداشتی (بعد از خشکسالی و شيوع وبا) کوششی بود در    

جھت برپا نمودن مراکز درمانی و انبار آذوقه که کارگران می بايست در آنجا ثبت نام می 
ته و غذای ارزان در اختيارشان گذاشته شود. نمودند تا تحت نظارت بھداشتی قرار گرف

صرف نظر از محدوديت ابعاد اين اقدام و نتايج حاصله از آن و صرف نظر از موجوديت 
، به ھر صورت اين اقدامات به عنوان يک حقيقت تاريخی **پای در ھوای اين مراکز

در کنگرۀ  پراھميت حاکی از مسيری است که سرمايه داری در کشاورزی پيش گرفته است.
ھای جمع آوری شده توسط کارورزان، چنين پزشکان فرمانداری خرسون، برمبنای داده

پيشنھاد گرديد: اھميت مراکز درمانی و انبار آذوقه و نياز به بھبود شرايط بھداشتی و گسترش 
بورس کاری که به تھيۀ اطالعات  –فعاليتھای آنھا به حدی که به آنھا جنبۀ بورس کار بدھد 

به رسميت شناخته شود؛ گسترش  –وط به ارزش کارھای مختلف و نوسانات آنھا بپردازد مرب
ً زيادی کارگر در آنھا  دامنۀ بازرسی بھداشتی به کليۀ مزارع کم و بيش بزرگی که عدۀ نسبتا

)، گذراندن ١۵۵ص »(نظير آنچه در مؤسسات صنعتی اعمال می شود«کار می کنند، 
ستفاده از ماشينھای کشاورزی و صورت برداری از حوادث مقررات سفت و سخت حاکم بر ا

مربوطه؛ مطرح کردن مسئلۀ حق دريافت خسارت کارگران و تھيۀ وسايل حمل و نقل 
                                                 

اغلب توسط کارگران اجرتی انجام می شود. لذا  –يعنی خرمنکوبی  –توجه داشته باشيد که اين عمليات  *
اند تعداد کسانی که در سراسر روسيه به عنوان خرمنکوب استخدام شده از روی اين رقم می توان به زيادی

  پی برد.
که نظرات آن دربارۀ مسئلۀ سازماندھی  –ای فرمانداری خرسون اجالسيۀ زمستووی ناحيه ۶از  **

اجالسيه برعليه اين سيستم رأی داد. مالکين محلی،  ۴ –نظارت بر کارگران را آقای تزياکوف ياد آور شد 
و غيره » تبديل کردن کارگران به موجوداتی کامال تن پرور«رۀ زمستووی فرمانداری را متھم به داي

  نمودند.



ای به تصويب رساند موتوری مناسب تر و ارزان تر. پنجمين کنگرۀ پزشکان روسيه قطعنامه
رسون در زمينۀ چگونگی که طی آن توجه زمستووھای ذينفع را به فعاليتھای زمستووی خ

  بازرسی پزشکی و بھداشتی، جلب می کرد.
  

*** 

  
در خاتمه اجازه بدھيد دوباره به سراغ اقتصاددانان نارودنيک برويم. در باال مالحظه    

گرديد که اقتصاددانان مزبور به ايده آل سازی از سيستم کار خدمتی پرداخته و چشمان خود 
اند. در اينجا اين داری در مقايسه با سيستم کار خدمتی بستهرا بر روی ماھيت مترقی سرمايه 

کارگران نداشته، طرفدار » مھاجرت«نکته را ھم اضافه کنيم که آنھا نظر مساعدی نسبت به 
ون را که گويای نحوۀ  –کارگران می باشند. به عنوان مثال نظر آقای ن. » محلیاشتغال «

در مورد] دھقانانی که ... در «[است نقل می کنيم:برخورد متعارف نارودنيکھا به اين مسئله 
جستجوی کار ترک ديار می کنند ... اين سؤال پيش می آيد که اينکار آنھا از نقطه نظر 

ی دارد؟ اينکار نه از نظر منفعت شخصی ھر يک از دھقانان بلکه اينکه تا ا هاقتصادی چه فايد
اقتصاد ملی مفيد می باشد؟ ... آنچه  چه حد به حال کل دھقانان و تا چه حد از نقطه نظر

ً اقتصادی اينگونه ترک ديار ساالنه به نقاط  منظور نظر ماست اشاره به مضار صرفا
نامعلوم، در طول تابستان می باشد، در حالی که دور و برشان اين ھمه کار ريخته است 

  ).٢٣-٢۴ص ...»(
کارگران نه تنھا برای » ترک ديار«بر آنست که  –عليرغم نظريۀ نارودنيکھا  –اعتقاد ما    

ً اقتصادی«خود آنان فايدۀ  دارد، بلکه بطور کلی بايستی به عنوان اقدامی مترقی » صرفا
» اشتغاالت محلی«قلمداد گردد؛ و اينکه نبايستی توجه مردم را معطوف به جايگزين کردن 
طوف به از ميان بجای اشتغاالت خارج از محل نمود، بلکه برعکس بايستی توجه آنھا را مع

برداشتن کليۀ موانع موجود بر سر راه مھاجرت آنان نموده به ھر طريق ممکن آنرا تسھيل 
کرد و سعی نمود که وسايل مسافرت کارگران را بھبود بخشيده، ھزينۀ آنرا تقليل داد و قس 

  عليھذا. اين اعتقاد ما مبتنی بر داليل زير است:
ً اقتصادی«) منافع ١ به اين صورت برای کارگران حاصل » ترک ديار«ين زاييدۀ ا» صرفا

می آيد که آنھا به نقاطی می روند که در آنجا سطح دستمزدھا باالتر بوده و موقعيت آنان به 
عنوان جويندگان مشاغل، متضمن مزايای بيشتری است. با وجودی که [درک] اين استدالل 

ادعايی می » اقتصاد ملی«رفيع تر  ساده است، با اينحال کسانی که عاشق عروج به نقطه نظر
  باشند، اغلب آنرا فراموش می کنند.

  باعث از ميان رفتن اشکال مقيد استخدامی و کار خدمتی می گردد.» ترک ديار) «٢
اجازه بدھيد به يادتان بياوريم که مثال زمانی که مھاجرت ھنوز در مراحل تکوينی خود    

) بدون تأمل متوسل به سيستم استخدام زير می شدند: بود، مالکان جنوبی (و ساير کارفرمايان
آنھا عاملينی به فرمانداريھای شمالی می فرستادند تا (از طريق مأمورين روستايی) کسانی را 



کارفرمايانی که  *که بدھی مالياتی داشتند با شرايطی بسيار ناعادالنه به استخدام درآورند.
بت آزاد برخوردار بودند، ليکن کسانی که در شغل به بازار عرضه می کردند از مزيت رقا

جستجوی آن مشاغل به اين در و آن در می زدند از اين مزيت محروم بودند. ما مواردی را 
اند از شر کار خدمتی و کار مقيد خود را خالص نموده ايم که دھقانان حاضر بودهذکر نموده

  حتی به کار در معادن تن دردھند.
اينطور با نارودنيکھا » ترک ديار«دارد که ارضيون ما بر سر مسئلۀ لذا چنان اعجابی ن   

يک دل و يک زبان شوند. به عنوان مثال آقای س. کورولنکو را در نظر بگيريد. ايشان در 
رعايا می » مھاجرت«کتاب خود مبادرت به نقل ھزار و يک عقيدۀ اربابان در مخالفت با 

تحويل ما می » اشتغاالت خارج از محل«ذم  در» استدالل«نمايند و دست آخر يک مشت 
، »ميخوارگی«، »عادت به سرکشی«، »عياشی«دھند، به اين معنی که اين کار باعث 

ولع تفريح و داشتن يک آيندۀ «، »سعی در فرار از خانواده و سرپرستی فرزندان«، »تزوير«
خره به مصداق و باال«و غيره می گردد. اين ھم يک استدالل بسيار جالب ديگر:» روشنتر

، »اگر قلوه سنگ از جايش تکان نخورد به دورش خزه می بندد«ضرب االمثلی که می گويد 
انسان ھم اگر در يک نقطۀ ثابت رحل اقامت بگزيند بدون شک به مال و منال خواھد 

). اين ضرب االمثل حقيقتاً که به طرز بارزی حاکی از سرنوشت انسانی ٨۴م م، ص »(رسيد
ای که ما در باال به آن اشاره ای خود تکان نخورد. آقای کورولنکو از پديدهاست که از ج

از کارگران، بعضی فرمانداريھا را ترک کرده و » زيادی«يعنی از اينکه تعداد  –کرديم 
کمبود نيروی کار که به اين ترتيب به وجود می آيد برای کارگرانی که از فرمانداريھای ديگر 

اصال خوششان نيامده است. آقای س.  –موھبتی به حساب می آيد به آنجا روی می آورند 
کورولنکو به اين حقيقت تا آنجايی که به مثال فرمانداری وورونژ مربوط می شود، به يکی از 

ظاھراً «اشاره می کنند.  –ای يعنی کثرت عدۀ دھقانان صاحب زمين اھدايی حصه –داليل آن 
ضع شان چندان رضايت بخش نيست و نگران تکه زمين اينگونه دھقانانی که از لحاظ مالی و

اند شانه خالی می کنند و بطور بيمقدارشان نيستند، مکرراً از انجام تعھداتی که به عھده گرفته
کلی حتی در مواقعی که مشاغل زيادی در محل برايشان وجود دارد، آمادگی بيشتری در 

اينگونه » «ر، از خود نشان می دھند.ترک يار و ديار به قصد رفتن به فرمانداريھای ديگ
دھقانان با توجه به دلبستگی ناچيزی (کذا!) که به حصۀ بيمقدار خود دارند و گاھی مواقع 
بدون داشتن ھيچگونه ابزار، با سھولت بيشتری ديار خود را در جستجوی مال و منال در 

لی محلی برآيند و يا نقاط دور از محل سکونتشان ترک می کنند، بدون آنکه درصدد يافتن شغ
اند دلواپسی داشته باشند، زيرا که آنھا از مال دنيا حتی از بابت تعھداتی که به عھده گرفته
  (ھمانجا).» چيزی ندارند که قابل ضبط و توقيف باشد

  حق مطلب را درست ادا می کند.»! دلبستگی ناچيز«

                                                 
پرداختی به » ھایحق الزحمه«به بعد. مؤلف حتی مبادرت به ذکر صورت  ٩٨شاخوفسکوی، م م ص  *

 – ۶۵وف، م م ص تزياک –منشی ھا و ريش سفيدان ده برای استخدام دھقانان با شرايط مناسب می نمايد. 
  ».انقياد در اقتصاد ملی«، عنوان مقاله عبارتست از »جماعت دھی و ماليات سرانه«تری روگوف، 



» مشاغل دور و بر«يت دھقانان و ارجح» ترک ديار«اين عبارت، کسانی را که از مضار 
  *محلی صحبت می کنند بايستی به شک بياندازد!

به معنای ايجاد تحرک در ميان ساکنين می باشد. ترک ديار کردن يکی از » ترک ديار) «٣
دھقانانی است که تاريخ بيش از حد به روی آنان » خزه بستن«مھم ترين عوامل جلوگيری از 

تا از جای خود کنده نشوند قادر به پيشرفت نخواھند خزه بسته است. تا موقعی که سکنۀ روس
بود و اين نشانۀ کمال سادگی ماست که تصور کنيم مکتب خانۀ ده می تواند چيزی را به مردم 
بياموزد که آنھا می توانند از آشنايی بی واسطه با مناسبات و نظامات مختلف موجود در 

  وره ده ياد بگيرند.شمال و جنوب، در کشاورزی و صنعت، در پايتخت و ک
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
که ما به کرات از اثر  –اين ھم يکی ديگر از اثرات سوء تعصب نارودنيکی است. آقای تزياکوف  *

کارگران محلی فرمانداری خرسون  اند که بسياری ازايم به اين حقيقت توجه نمودهارزنده شان استفاده کرده
عليرغم اينکه در اين فرمانداری کمبود شديد کارگر وجود دارد، به فرمانداری توريدا روی می آورند. 

اينکار در حکم زيان رساندن به کارفرمايان «می خوانند:» ای فوق العاده عجيبپديده«ايشان اين حقيقت را 
د دست می کشند در حالی که معلوم نيست در فرمانداری و کارگرانی می شود که از مشاغل محلی خو

). به نظر ما اين گفتۀ آقای تزياکوف است که فوق العاده عجيب ٣٣ص »(توريدا برايشان کاری پيدا بشود
است. آيا کارگران واقعا از درک منافع خود عاجزند و آيا اين حق را ندارند که به دنبال مساعدترين شرايط 

(نرخ دستمزد کارگران کشاورزی در فرمانداری توريدا بيشتر از فرمانداری خرسون  استخدامی بگردند؟
به زندگی و کار در محل صدور شناسنامه و  مکلفاست). آيا واقعا درست است که موژيک مزبور 

  اش بشود؟»دريافت حصه«



  توضيحات
  
  
که سه  وشتۀ لنين حاصل تحقيقات عظيمی بودن» توسعۀ سرمايه داری در روسيه«کتاب  -١

گروه مبارزه «سال به طول انجاميد. لنين بالفاصله بعد از دستگيريش در رابطه با جريان 
ا برای نوشتن اين کتاب در سن پترزبورگ، کار مجدانۀ خود ر» برای رھائی طبقۀ کارگر

قبل البته زندان آغاز نمود و آنرا در دوران تبعيد خود در دھکدۀ شوشنسکويه به پايان رساند. 
 ، مدتھا در جستجوی ماتريال برای تھيۀ کتابشاز آنکه وی مبادرت به نوشتن اين کتاب بنمايد

  بود.
از زمان «چنين می نويسد: ١٨٩۶به تاريخ دوم ژانويۀ لنين در اولين نامه خود از زندان    

ای ذھنم را سخت به خود مشغول داشته، و ھر چه که زمان ميگذرد تشديد دستگيريم نقشه
ميشود. مدت مديدی است که روی يک مسئلۀ اقتصادی کار می کنم (مسئلۀ بازاريابی 
محصوالت صنايع مانوفاکتور در داخل کشور)، متون متعددی را انتخاب و طرحی برای 

ام به اين  سی آن تنظيم کرده ام، و حتی مبادرت به نوشتن مطالبی در اين زمينه ھم نمودهبرر
منظور که، چنانچه از گنجايش يک مقالۀ قابل درج در مجالت بيرون باشد، آنرا به صورت 
کتاب منتشر نمايم. رھا کردن اين کار برايم بسيار ناگوار است و امروز ظاھراً دو راه برايم 

ه است، يا بايستی در ھمينجا آن را به انجام برسانم و يا به کلی از فکر آن دست باقی ماند
  ).٣٧ر.ک. به چاپ حاضر، ج »(بردارم.

لنين در ھمين نامه، جدا از سفارشاتی که در مورد ليست کتابھای مورد نيازش به عمل می 
  آورد به تشريح طرح کار خود نيز می پردازد:

بخش  - ياجم، ھمانند کتابم، به دو بخش تقسيم می گردند. الفليست کتابھای مورد احت«    
که اميد دارم به ھر حال آنرا  –تئوريک عام. اين بخش نيازمند تعداد کتابھای کمتری است 

انطباق اصول تئوريک  -ھر چند اين بخش محتاج کارھای مقدماتی بيشتريست. ب –بنويسم 
ابھای بسيار بيشتری الزم است. اشکاالت به واقعيتھای روسيه. برای نوشتن اين بخش، کت

) نشريات زمستوو. قسمتی از آنھا را در حال حاضر در ١عمدۀ اين کار بدين قرار است: 
کوچک) را می توان سفارش داد و بخشی را ھم  ھای رسالهای ديگر (  اختيار دارم، ليکن پاره

اوراق  –يات دولتی ) نشر٢می توانم از طريق آمارگرانی که می شناسم به دست آورد؛ 
ھا و غيره. اين مدارک اھميت فراوانی دارند،  کمسيونھا، گزارشات و صورت جلسات کنگره

ليکن دسترسی به آنھا دشوارتر است. بعضی از آنھا، حتی فکر ميکنم اکثرشان در کتابخانۀ 
  ).٣٧انجمن اقتصادی آزاد موجود باشند (ر.ک. چاپ حاضر، ج 

اليزارووا در خاطرات خود چنين می نويسد که والديمير ايليچ  –ووا خواھر لنين ا.ی.اوليان   
برای دست يافتن به مطالب مورد نيازش «در حاليکه در زندان روی کتاب خود کار می کرد 

برای کار بر روی طرحی که ريخته بود و می دانست که در تبعيد قادر به دستيابی به آنھا 
ھای سن پترزبورگ گرفت و به اين ترتيب در ھمان  نيست، تصميم به استفاده از کتابخانه



زندان دست به مطالعۀ پيگير و وسيع انبوھی از مآخذھا و مدارک زد و از مستخرجات 
بيشماری نسخه برداری نمود. من انبوھی از کتابھای کتابخانۀ انجمن اقتصادی آزاد، آکادمی 

  ».و برای او می بردمعلوم و ساير انبارھای کتابھای علمی را به دوش می کشيدم 
لنين ھمچنين در زمانی که راھی تبعيدگاه خود بود نيز روی کتاب مزبور کار می کرد. وی    

چنين می نويسد که در طول راه دست به مطالعۀ برخی  ١٨٩٧مارس  ١۵در نامۀ مورخ 
و قصد داشت آنھا را از کراسنويارسک » کتابھا زد که برای مدت کوتاھی قرض گرفته بود«
س بفرستد. لنين در توقف کوتاه خود در کراسنويارسک (سر راه دھکدۀ شوشنسکويه) پ

مبادرت به مطالعۀ کتب و مجالتی نمود که در کتابخانۀ شخصی غنی تاجری بنام ح.و. يودين 
  و نيز کتابخانۀ شھر يافت می شد.

ادامه داد. از  »توسعۀ سرمايه داری در روسيه«لنين در تبعيدگاه خود به کار شديد بر روی    
ای به خويشان خود نوشت  آنجا که فاقد امکانات الزم برای خريدن تعداد زيادی کتاب بود نامه

ھای و طی آن از آنھا درخواست نمود که ترتيب ارسال کتابھای مورد نيازش را از کتابخانه
صرفۀ من است يقيناً تحمل ھزينۀ تمبر برای دريافت تعداد زيادی کتاب به «... پايتخت بدھند. 

). ٣٧ر.ک. چاپ حاضر، ج »(تعداد کمی کتاب. برای خريدنتا خرج کردن مقدار زيادی پول 
م. ی. اوليانووا طبق راھنمايی او از کتابھای متعددی که در کتابخانۀ روميانتسف خواھرش 

دريافت  ١٨٩٧مسکو موجود بود نسخه برداری نمود. لنين اين نسخه ھا را در اواخر ماه می 
د. از پائيز ھمان سال مطالب مورد احتياج وی مرتباً می رسيد و وی دست به کار مطالعۀ نمو

، ن.ک.کروپسکايا ١٨٩٨منابع جديد به ويژه مربوط به تلخيصات آماری بيشمار شد. در بھار 
که موفق به انتقال خود از محل تبعيدش اوفا به شوشنسکويه گرديده بود، برای لنين کتابھای 

  ھمراه آورد.فراوانی به 
نمود، ھر آنچه » توسعۀ سرمايه داری در روسيه«لنين طی سه سالی که صرف کار روی    

را که دربارۀ اقتصاد روسيه تا آن زمان نوشته شده بود مطالعه و نقد تحليلی کرد. تعداد 
 ھای تحقيقی، نقدھا و مقاالتی که در اين کتاب از آنھا ذکری به عمل کتابھا، تلخيصات، رساله

در می گذرد. با اين وصف متونی  ۵٠٠آمده و يا نقل قولھائی از آنھا آورده شده است از عدد 
ليکن در [فھرست]  را که لنين عمال مطالعه نمود و از آنھا در نوشتن اين کتاب استفاده کرد و

ان از اينھاست. اما از ھمين تعداد منابع ھم، می تو خيلی بيشترمنابع ذکری از آنھا نرفته است 
به حجم عظيم کاری که تحقيق دربارۀ توسعۀ سرمايه داری در روسيه ايجاب می نمود، پی 

  برد.
به اتمام رسيد. در نامۀ  ١٨٩٨در اوت » توسعۀ سرمايه داری در روسيه«نسخۀ دستنويس    

ام را به آخر رسانده  تھيه پيش نويس نوشته«لنين چنين می نويسد: ١٨٩٨اکتبر  ١١مورخ 
ام. ھمزمان با اين کار مبادرت به پاکنويس کردن آن می کنم تا  ل نھائی آن کردهشروع به صيق

بتوانم برای جلوگيری از ھر گونه تعويق آنرا بخش بخش برای چاپ ارسال دارم (پيش بينی 
می کنم که نخستين بخش را حداکثر تا يک ماه ديگر بفرستم)؛ چنانچه آنھا در دسامبر دست به 

ر.ک. چاپ حاضر، »(رای اين فصل از سال خيلی به موقع خواھد بود.کار چاپ آن بشوند ب



). صيقل آخر دستنويس محتاج زمان بيشتری بود بطوری که انجام آن تا آخر ژانويۀ ٣٧ج 
  طول کشيد.  ١٨٩٩

را » توسعۀ سرمايه داری در روسيه«لنين به اظھارنظر رفقا و خويشانش که دستنويس    
ً توجه  می کرد. ھر فصل به صورت دفترچۀ جداگانۀ کوچکی نسخه خوانده بودند دقيقا

برداری می شد و عالوه بر کروپسکايا، ساير سوسيال دمکراتھائی که در آن زمان در منطقۀ 
مينوسينسک دوران تبعيد خود را می گذراندند آنرا خوانده و دربارۀ آن بحث می کردند. ج. م. 

ه در تبعيد به سر می برد) در يادداشتھای کرژيژانوفسکی (که در نزديکی دھکدۀ شوشنسکوي
» توسعۀ سرمايه داری در روسيه» «اولين خوانندگان«ما به اصطالح «خود چنين می نويسد:

به شمار می آمديم. آنچه را که برای ما می فرستادند با دقت خوانده، به ھمراه نظرات خود به 
  ».می داشت لنين پس می فرستاديم. وی توجه زيادی به نظرات ما مبذول

والديمير «تحت نام مستعار  ١٨٩٩در اواخر مارس » توسعۀ سرمايه داری در روسيه«   
ای آن به سرعت به فروش رفت و عمدتاً  نسخه ٢۴٠٠از زير چاپ بيرون آمد. تيراژ » ايليين

بين روشنفکران سوسيال دمکرات، دانشجويان جوان و نيز از طريق مبلغين در محافل 
  ان در گردش بود.مطالعاتی کارگر

مطبوعات بورژوائی سعی کردند کتاب لنين را با سکوت برگزار کنند و اولين نقدھای    
منتشر نگرديد. لنين در مقالۀ خود تحت عنوان  ١٨٩٩نوشته شده بر اين کتاب تا قبل از پائيز 

ژوئن  –شمارۀ مه » اوچنويه اوبوزره نيه [بررسی علمی]«که در مجلۀ » انتقاد غيرمنتقدانه«
اين  ۶٠٩-۶٣٢به چاپ رسيد جواب دندان شکنی به يکی از اين نقدھا داد (ر.ک. ص  ١٩٠٠
  مجلد).

  بيرون آمد. ١٩٠٨در » توسعۀ سرمايه داری در روسيه«چاپ دوم 
ھای  ، بنا به داده»توسعۀ سرمايه داری در روسيه«از زمان استقرار قدرت شوروی، کتاب    

زبان  ٢٠نسخه از آن در  ٣٣٧٢٠٠٠تجديدچاپ شده و تعداد بار  ٧۵، ١٩۵٧مربوط به اکتبر 
خلقھای شوروی بيرون آمده است. عالوه بر آن به زبانھای انگليسی، فرانسه، آلمانی، 

  اسپانيائی، چينی، چک، مجاری، ژاپنی، ترکی و زبانھای خارجی ديگر برگردانده شده است.
که نشان دھندۀ حجم » در روسيهتوسعۀ سرمايه داری «ای از کارھای مقدماتی  پاره   

به چاپ رسيده » متفرقات لنين« ٣٣تحقيقات و روشھای مورد استفادۀ لنين می باشد در جلد 
  است.

متن تصحيح و تکميل شدۀ لنين تھيه گرديده است.  ١٩٠٨کتاب حاضر از روی چاپ دوم    
  نيز آورده شده است. ١٨٩٩به عالوه کليۀ اشارات مؤلف در مورد چاپ اول 

  اسم مستعار و.پ. ورونتسف. –و.و.  -٢
اون. نام مستعار ن.ف. دانيلسون. ورونتسف و دانيلسون برجسته  –يا نيکوالی  .اون –ن. 

  قرن نوزدھم می باشند. ٩٠و  ٨٠ھای  ترين ايدئولوگھای نارودنيسم ليبرال در دھه
ای از  ی برد نسخهزمانی که لنين ھنوز در تبعيد به سر م ١٨٩٩در فوريۀ يا اوايل مارس  -٣

به دستش  –که در آن زمان ھنوز مارکسيست بود  –نوشتۀ کائوتسکی » مسئلۀ ارضی«کتاب 
حروف چينی شده » توسعۀ سرمايه داری در روسيه«رسيد. در اين موقع قسمت اعظمی از 



ای به کتاب کائوتسکی بنمايد. در  بود و لذا لنين بر آن شد که در پيش گفتار کتاب خود اشاره
) مارس لنين بعدالتحريری بر پيش گفتار [برای ناشر] ارسال داشت و چنين نوشت: ٢٩(١٧

عالقۀ بسياری به چاپ آن [بعدالتحرير] دارم ... آيا برايتان امکان دارد با وجودی که «
اين بعدالتحرير به » پيشگفتار کتاب حروف چينی شده اين بعدالتحرير را به آن اضافه کنيد؟

مه) خود در  ٩آوريل ( ٢٧د و تغييراتی در آن داده شد. لنين در نامۀ مورخ دست سانسور افتا
ام که بعدالتحرير من بر پيشگفتار دير رسيده، به دست  شنيده«اين باره چنين می نويسد:

  سانسور مقدماتی افتاده و فکر می کنم آسيب ديده باشد.
خشھای آن، به سبب شماره گذاری ب» توسعۀ سرمايه داری در روسيه«در چاپ دوم  -۴

اضافه شدن مطالب چندی توسط لنين، تغيير داده شد. مطلبی که لنين خواننده را به آن ارجاع 
  درج گرديده است. ١۶٨و  ١۶٢پ، ص  ١٢، ق ٢می دھد در فصل 

بحثی پيرامون » انجمن ترويج صنعت و تجارت روسيه«در  ١٨٩٩فوريۀ  ١٧در  -۵
درگرفت. در اين بحث » با مارکسيسم آشتی پذير است؟ آيا نارودنيسم«ای تحت عنوان  نوشته

شرکت داشتند. و.پ. ورونتسف (و.و.) » مارکسيستھای قانونی«نمايندگان نارودنيسم ليبرال و 
نمايندگی می » جريان مدرن مارکسيسم را در غرب«چنين اظھار داشت که آن کسانی که 

ی روسی. گزارش کوتاھی از اين کنند به نارودنيسم روسی نزديک ترند تا به مارکسيستھا
نوويه وره ميا [عصر «روزنامۀ ارتجاعی  ١٨٩٩مارس)  ٣فوريه ( ١٩نشست در شمارۀ 

  سن پترزبورگ درج گرديد.» جديد]
منتشر گرديد. آگھی انتشار آن در  ١٩٠٨در » توسعۀ سرمايه داری در روسيه«چاپ دوم  -۶

  کتاب) بيرون آمد.راھنمای »(کنيژناياله توپيس« ١٩٠٨مارس  ١٠شمارۀ 
لنين برای چاپ دوم کتاب متن آنرا مرور کرد، اشتباھات چاپی را اصالح نمود، نکات زيادی 

بر آن نوشت. لنين در چاپ دوم  ١٩٠٧بر آن افزود و پيشگفتار جديدی به تاريخ ژوئيۀ 
را که » حاميان زحمتکشان«و » مريدان«عباراتی نظير » توسعۀ سرمايه داری در روسيه«
ی فرار از سانسور بکار برده بود حذف کرده، بجای آنھا صريحاً اصطالح مارکسيستھا و برا

خوانده بود به » تئوری جديد«سوسياليستھا را قرار داد. وی ھمچنين آنچه را که به کنايه 
  مارکس و مارکسيسم تغيير داد.

فصل دوم بخش  لنين با استفاده از آخرين آمار موجود نکات بسياری به کتاب افزود. وی به
تعداد اسبھای  ١٨٩۶-١٩٠٠جديدی (يازدھم) افزود که به تجزيه و تحليل نتايج سرشماريھای 

ارتش اختصاص يافت. وی فاکتھای جديدی در تأييد نتايج قبلی خود در زمينۀ توسعۀ سرمايه 
يه ارائه نمود؛ تجز –ھا به ويژه در مطالب آماری جديد مربوط به کارخانه –داری در روسيه 

که تصوير کامل تری از ساخت  –جمعيت  ١٨٩٧و تحليلی از نتايج سرشماريھای عمومی 
، ۵٠١-۵٠٧، ص ۵به عمل آورد (ر.ک. فصل ھفتم، ق  –طبقاتی روسيه به دست می داد 

  »).ضميمۀ چاپ دوم«
در زمينۀ مسائل اصلی ای که » مارکسيستھای قانونی«در چاپ دوم نتايج مبارزۀ به اصطالح 

طرح می شوند نيز جمع بندی می گردند. تجربۀ اولين » عۀ سرمايه داری در روسيهتوس«در 
به عنوان » مارکسيستھای قانونی«توصيفی را که لنين از  ١٩٠۵-١٩٠٧انقالب روسيه در 



اند و سعی می کنند از جنبش طبقۀ ليبرالھای بورژوا که زير ردای مارکسيسم پنھان شده
  ه به عمل آورند کامال تأييد نمود.کارگر به نفع بورژوازی استفاد

اضافات  ٣پاراگراف جديد و  ٨زيرنويس جديد آورد، دو بخش جديد،  ٢۴وی در چاپ دوم 
  مورد يا نکته را اضافه و يا تغيير داد. ٧۵عمده به پاراگرافھای قبلی آنھا نوشت و در حدود 

باز » ری در روسيهتوسعۀ سرمايه دا«نيز از کار کردن روی  ١٩٠٨لنين بعد از چاپ دوم 
 ۴٠۵به صفحۀ  ١٩١١يا  ١٩١٠نايستاد. اين مطلب از روی نکاتی که توسط لنين در 

ھا و کارگاھھا بر حسب تعداد در رابطه با گروه بندی کارخانه –ی از چاپ دوم ا هنسخ
  اضافه شد، ھويداست. – ١٩٠٨کارگران شاغل در 

اين کتاب را در آينده می کند و معتقد  لنين در پيشگفتار چاپ دوم صحبت از امکان تجديدنظر
به تجزيه و تحليل  ١است که در اين صورت کتاب مذکور بايد به دو جلد تقسيم گردد: جلد 

  به بررسی نتايج و دست آوردھای انقالب. ٢اقتصاد روسيۀ قبل از انقالب و جلد 
ين انقالب روسيه برنامۀ ارضی سوسيال دمکراسی در اول«تعدادی از آثار ديگر لنين از جمله 

نوشته شد به بررسی نتايج و دست آوردھای انقالب  ١٩٠٧که در اواخر » ١٩٠۵-١٩٠٧
  می پردازد. ١٩٠۵-١٩٠٧

جنبش اجتماعی در «، »کارل کرون«در کتاب خود » بله گويان«مارکس در رابطه با  -٧
 –س (مارک» تاريخ نگاری سوسياليسم واقعی«) يا ١٨۴۵(دارمشتات، » فرانسه و بلژيک

دندان اژدھا کاشتم و «) عبارتی از ھاينه می آورد:۴٩۵، ص ۵ جانگلس، مجموعۀ آثار، 
  ».کک برداشتم

اعضای حزب دمکرات مشروطه خواه، عمده ترين حزب بورژوازی  –کادتھا  -٨
تأسيس شد؛ اعضای اين حزب عبارت بودند  ١٩٠۵امپرياليست روسيه. حزب کادت در اکتبر 

ی سلطنت طلب ليبرال، امرای زمستوو و روشنفکران بورژوائی که از نمايندگان بورژواز
برای مخفی داشتن نظرات واقعی شان و کسب محبوبيت در ميان دھقانان عبارات 

بکار می بردند. برنامۀ ارضی کادتی، توزيع قسمتی از » دمکراسی«ی در زمينۀ ا هرياکاران
ريد استھالکی به قيمتی گزاف امکان زمينھای خالصه را در بين دھقانان بر اساس قرار بازخ

پذير می دانست. کادتھا معتقد به حفظ سلطنت بودند و سعی می کردند تزار و مالکان فئودال 
را به تقسيم قدرت خود با آنھا ترغيب کنند؛ به ھر صورت به نظر آنان وظيفۀ اصلی شان 

ه دفاع از سياست خارجی مبارزه با جنبش انقالبی بود. کادتھا طی جنگ جھانی اول فعاالنه ب
 ١٩١٧کشورگشايانۀ حکومت تزاری برخاستند. آنان طی انقالب بورژوا دمکراتيک فوريۀ 

برای نجات سلطنت کوشيدند. کادتھا در حکومت موقت بورژوائی سياست ضدانقالبی ای در 
پيش گرفتند که مغاير با منافع خلق و موافق با [مصالح] امپرياليستھای اياالت متحده، 

نگلستان و فرانسه بود. کادتھا بعد از پيروزی انقالب سوسياليستی کبير اکتبر تبديل به ا
دشمنان آشتی ناپذير قدرت شوروی گرديده، در تمام عمليات مسلحانۀ ضدانقالبی و منازعات 
مداخله گران شرکت جستند. وقتی مداخله گران و گاردھای سفيد شکست خوردند، کادتھا به 

  ه، از آنجا به فعاليتھای ضد شوروی و ضدانقالبی خود ادامه دادند.خارج کشور گريخت



حزب اکتبريستھا (يا جامعۀ ھفدھم اکتبر) منافع سرمايه داران صنعتی بزرگ و مالکين  -٩
بزرگی را نمايندگی می کردند که مزارع خود را مطابق اصول سرمايه داری کشت می 

تزار که از بيم انقالب به مردم وعدۀ  ١٩٠۵تبر اک ١٧کردند. اکتبريستھا به دفاع از بيانيۀ 
حقوق مدنی می داد برخاستند؛ حقيقت امر آنست که اکتبريستھا به ھيچ وجه موافق محدود 
شدن قدرت تزاريسم نبوده، از سياستھای داخلی و خارجی حکومت تزار جانبداری تام به 

  عمل می آوردند.
، ١٩٠۶-١٩١١رای وزيران بين سالھای صدر شو –استوليپين، پيوتر آرکاديه ويچ  -١٠

و دورۀ واکنش سياسی شديد  ١٩٠۵-١٩٠٧فردی به غايت ارتجاعی. سرکوبی انقالب 
  متعاقب آن با نام وی ھمراه است.

استوليپين در تالش خود جھت جلب حمايت استوار کوالکھای روستا نشين، قانون جديد 
حق بيرون آمدن از  ١٩٠۶نوامبر  ٩ارضی را از تصويب گذراند. دھقانان بر طبق فرمان 

جماعت دھی را دارا گرديده، اجازه يافتند حصۀ متعلق به خود را با حفظ حق فروش، رھن و 
غيرۀ آن به صورت ملک خصوصی خود درآورند؛ کاری که تا آن زمان ممنوع بود. اعطای 

وظيفۀ  يک قطعه زمين يکپارچه به دھقانانی که مبادرت به ترک جماعت [دھی] می کردند
جماعت قلمداد گرديد. کوالکھا از اين قانون برای خريدن تمام زمينھای دھقانانی که بنيۀ 

ترتيب  ١٩١١مه  ٢٩و  ١٩١٠ژوئن  ١۴اقتصادی چندانی نداشتند استفاده کردند. قوانين 
  اجباری تقسيم اراضی را که به نفع کوالکھا تمام می شد مقرر داشت.

مای [مجلس دولتی] دوم منحل گرديد و قانون جديدی روزيست که دو ١٩٠٧ژوئن  ٣ -١١
داير بر انتخابات برای دومای دولتی سوم وضع گرديد که [حفظ] اکثريت را در دوما برای 

را  ١٩٠۵اکتبر  ١٧مالکين و سرمايه داران تضمين می کرد. حکومت تزار عھدشکنانه بيانيۀ 
به دستگيری گروه سوسيال دمکرات به زير پا گذاشته، حقوق اساسی را لغو کرده، مبادرت 

ژوئن  ٣دومای دوم نموده، آنھا را به حبس با اعمال شاقه محکوم کرد. به اصطالح کودتای 
  به عنوان يک پيروزی موقتی برای ضدانقالب قلمداد گرديد.

مترادف با چاپلوسی و خوش خدمتی. مشتق از اسم مولچالين، شخصيتی  –مولچالينيسم  -١٢
  نوشتۀ گريبويه دوف.» عاقبت عقل رنج است«در نمايشنامۀ 

از جناح راست  ١٩٠۶اعضای حزب سوسياليست خلقی که در  –سوسياليستھای خلقی  -١٣
حزب سوسياليست انقالبی (اس آرھا) انشعاب نمود. اينھا بيانگر منافع کوالکھا و خواستار 

ع اراضی بين ملی کردن نيمه کارۀ اراضی خالصه بر مبنای بازخريد استھالکی و توزي
دھقانان بر حسب چيزی به نام ضابطۀ کار بودند. آنھا طالب ھمکاری با کادتھا بودند. لنين 

می » منشويکھای اس آری«و » فرصت طلبان خرده بورژوا«، »سوسيال کادت«آنھا را 
از آنجا که اين حزب، «خواند که بين کادتھا و اس آرھا در نوسانند و تأکيد می کند که 

تقاضا برای [ملی کردن] تمام اراضی را از برنامۀ خود حذف کرده است با  جمھوريت و
رھبران اين حزب عبارت بودند از ا.و. په شه خونف، ن.ف. ». کادتھا چندان تفاوتی ندارد

آننسکی، و.ا. مياکوتين و چند نفر ديگر. حزب سوسياليست خلقی بعد از انقالب بورژوا 
رکت در حکومت موقت بورژوائی نمود. اين حزب مبادرت به ش ١٩١٧دمکراتيک فوريۀ 



ھای ضدانقالبی و عمليات مسلحانه برضد شوروی بعد از انقالب سوسياليستی اکتبر در توطئه
  شرکت جست. حزب مزبور در جريان جنگ داخلی از ميان رفت.

گروھی از دمکراتھای خرده بورژوا در  –») کار«ترودويکھا (از ريشۀ ترود به معنای 
دولتی روسيه؛ اين گروه از دھقانان و نيز روشنفکرانی که دارای عقايد نارودنيکی  دومای

با شرکت نمايندگان دھقانان در  ١٩٠۶در آوريل » گروه ترودويک«بودند تشکيل می شد. 
  دومای دولتی اول تأسيس يافت.

ب برخی از تقاضاھای ترودويکھا عبارت بودند از: الغای کليۀ تضييقات مبتنی بر مناس
اجتماعی و مليت، دمکراتيک کردن زمستووھا و ھيئتھای حاکمۀ محلی شھری، حق رأی 
ھمگانی در انتخابات دومای دولتی. برنامۀ ارضی ترودويکھا از اصل نارودنيکی استفاده 
متساوی از زمين نشأت می گرفت: ايجاد يک صندوق ملی متشکل از اراضی تحت تصرف 

و اوقاف و ھمچنين امالک خصوصی در صورتی که  دولت، خانوادۀ سلطنتی، شخص تزار
از ضابطۀ کار تعيين شده متجاوز باشد، به شرط دريافت غرامت در مورد امالک خصوصی 

  اند.که مصادره گرديده
ترودويکھا در دومای دولتی بخاطر ھمان طبيعت طبقاتی خرده مالکی دھقانی خود، بين 

چنين متذکر می شود که از دھقان  ١٩٠۶ر سپتامبر کادتھا و بلشويکھا در نوسان بودند. لنين د
چندان بعيد نيست که با سلطنت کنار بيايد و بر روی قطعه زمين خود و در «ترودويک 

ً صرف  چارچوب سيستم بورژوائی مستقر گردد. وی در حال حاضر کوشش خود را عمدتا
» ار] دمکراسی می کندو دولت فئودال برای [استقر –برای گرفتن زمين  –مبارزه با اربابان 

از آنجائی که »). کوششی در طبقه بندی احزاب سياسی روسيه«، ١١ ج(ر.ک. چاپ حاضر، 
ھای دھقانی را نمايندگی می کردند، تاکتيک بلشويکھا در دوما، ايجاد توافق ترودويکھا توده

و با توجه به تدارک يک مبارزۀ مشترک برعليه کادتھا  –بر سر تک تک مسائل با آنان 
  بود. –خودکامگی تزاری 

  ادغام شد.» سوسياليست خلقی«با حزب » گروه ترودويک« ١٩١٧در 
اشاراتی به «) عنوان اين فصل ١٨٩٩»(توسعۀ سرمايه داری در روسيه«در چاپ اول  -١۴

  بود.» تئوری
  .۶٢٢سوم، ص  ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -١۵

  می گردد از چاپھای آلمانی زير است:مارکس » سرمايه«در سراسر اين کتاب اشاراتی که به 
ترجمۀ «. مقصود از ١٨٩۴چاپ  -٣ جلد؛ و ١٨٨۵چاپ  -٢ جلد؛ ١٨٧٢چاپ دوم،  -١ جلد

  ) صورت گرفته است.١٨٩۶ايست که توسط ن.ف.دانيلسون(ترجمه» سرمايه«کتاب » روسی
 . ۵٢۶، ترجمۀ روسی، ص ١٧٧، ص ٢، ٣ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -١۶
  . ٧۴٧و  ٧۴۵، ص ١٩۵٨، مسکو، ١ ج، »سرمايه«س، مارک ارلک -١٧
عبارت از آن يادداشتھايی » يادداشت بر چاپ دوم«در اينجا و جاھای ديگر، زيرنويس  -١٨

  نوشته است. ١٩٠٨است که خود لنين در موقع آماده کردن کتاب خود برای چاپ دوم 
   .۴٧٠، ص ١٩۵٧، مسکو، ٢ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -١٩
  . ۴٧٠، ص ١٩۵٧، مسکو، ٢ ج، »سرمايه«مارکس،  کارل -٢٠



  . ٣٧٣، ص ١٩۵٧، مسکو، ٢ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -٢١
  . ۵٩٠، ص ١٩۵٨، مسکو، ١ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -٢٢
  . ٢، بخش ٢۴، فصل ١٩۵٨، مسکو، ١ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -٢٣
  . ١٩٩-٢٠٢، ص ١٩۵٨، مسکو، ١ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -٢۴
  . ٣۶٣-۶۴، ص ١٩۵٧، مسکو، ٢ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -٢۵
  . ٣٩۴، ص ١٩۵٧، مسکو، ٢ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -٢۶
  . ٣۵١-۵٢٣، ص ١٩۵٧، مسکو، ٢ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -٢٧
  . ٢٩٩-٣٠٠، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -٢٨
  . ۴٣٨-٣٩، ص ١٩۵٧، مسکو، ٢ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -٢٩
  . ٢٣٩-۴٠، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -٣٠
  . ٢۴۵، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -٣١
که اصول » مفروضات سوسياليسم و وظايف سوسيال دمکراسی«اد. برنشتاين،  -٣٢

 ١٨٩٩ی دھد در مارکسيسم انقالبی را در پرتو رفرميسم بورژوايی مورد تجديد نظر قرار م
توسعۀ سرمايه «انتشار يافت. يک نسخه از اين کتاب موقعی به دست لنين رسيد که چاپ اول 

انتشار يافته بود، لذا لنين تنھا در چاپ دوم کتاب خود فرصتی برای اظھار » داری در روسيه
  نظر دربارۀ نظرات فرصت طلبانۀ برنشتاين يافت.

اند که فردی يونانی می خواند. آورده» روس تراتوسمعروف از قماش ھ«لنين برنشتاين را 
که در قرن چھارم قبل از ميالد زندگی می کرد تنھا، برای آنکه » ھروس تراتوس«به نام 

اسمش در تاريخ ثبت شود، معبد آرتميس را در زادگاه خود اِفِسوس آتش زد. لقب ھروس 
ت حاضر به ارتکاب تراتوس صفتی شده است برای توصيف کسانی که بخاطر کسب شھر

  ھر جنايتی می باشند.
   .۴٧٢-٧٣، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -٣٣
  . ٢٩٩، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣ ج، »سرمايه«کارل مارکس،  -٣۴
، اشارۀ لنين به اشتباھات ٨٢٢، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣ ج» سرمايه«کارل مارکس،  -٣۵

 ١٨٩۶(دنيلسون) در  اون. -ن. وسط ايست که تبه ترجمه» سرمايه«موجود در ترجمۀ 
  صورت گرفته است.

  . ١٧، پيشگفتار فردريش انگلس، ص ١٩۵٧، مسکو، ٢ ج» سرمايه«کارل مارکس،  -٣۶
  . ٨١٨-١٩، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣ ج» سرمايه«کارل مارکس،  -٣٧
  . ٨٢١-٢۴، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣ ج» سرمايه«کارل مارکس،  -٣٨
وی به چاپ » آثار« ٩ جلدپله خانف. اثر مذکور در اسم مستعار گ. و.  –وولگين  -٣٩

  رسيده است.
سرشماريھای خانه به خانۀ زمستوو عبارت از تحقيقاتی بود که دواير آماری زمستوو يا  -۴٠

مراجع دولتی واقع در روستاھا از مزارع دھقانان به عمل می آورد. اين سرشماريھا که 
ً برای مقاصد مالياتی صورت می گرفت، بسيار متداول گشت. سرشماری  ٨٠در دھۀ  عمدتا

ای از مدارک مبتنی بر واقعيات به دست می داد که در تلخيصات آماری خانوارھا گنجينه



ھا يا تقسيم بنديھای جزء آنھا به چاپ می رسيد. آمارگران مربوط به فرمانداريھا و ناحيه
ھای آماری اشتباه راندن دادهزمستوو که بسياری از آنان نارودنيک بودند، اغلب در نحوۀ پرو

لذا مقدار زيادی از ارزش آنھا  –کرده، آنھا را به طرز ناصحيحی طبقه بندی می نمودند 
ھر چند که آمار زمستوو از لحاظ دقايق و جزئيات جمع آوری «کاسته می شد. لنين می نويسد 

. چاپ حاضر، (ر.ک» عاليست ليکن شديدترين نقطۀ ضعف آمار مزبور در اينجا نھفته است.
). مظاھر نوع اقتصاد موجود در زير تلی از ارقام مندرج در گزارشات و بررسی ھای ٢ ج

زمستوو مستور مانده است و از سوی ديگر تفاوتھای اساسی موجود بين خصوصيات بارز 
گروه دھقانان مختلف که با توسعۀ سرمايه داری شکل می گرفتند در [ابھام] ستونھای ارقام 

  مار مزبور مفقود گشته است.ميانگين آ
ھای آماری زمستوو به عمل آورد و آنھا را با دقت مطالعه و لنين تحليل جامعی از داده

ھای آماری پرورش داد. وی از نو به جمع و تفريق آنھا پرداخت، جدولھا و صورت خالصه
ط به مزارع ھای مربوھايی که به اين ترتيب به دست آورد و از دادهتدوين نمود و از داده

ھای مزبور را به طرزی علمی گروه بندی دھقانی يک تحليل مارکسيستی ارائه داد و داده
ھای نمود. لنين از غنای اسناد آماری زمستوو برای برمال کردن بی پايگی طرحھا و برنامه

- نارودنيکھا و تصوير کردن شمای واقعی توسعۀ اقتصادی روسيه استفاده کرد. وی در نوشته
استفادۀ فراوانی از اسناد آماری » توسعۀ سرمايه داری در روسيه«خود به ويژه در ھای 

  زمستوو به عمل آورد.
  به استپ جنوبی منطقۀ روسيۀ اروپايی اطالق می شود. –نو وروسيا  -۴١
لنين در يکی از ». زراعت دھقانی در جنوب روسيه«مؤلف کتاب  –و.ی. پوستنيکوف  -۴٢

اين کتاب را به دقت » گرايشھای جديد اقتصادی در زندگی دھقانان« آثار اوليۀ خود به نام
  ).١ جمورد بررسی قرار می دھد.(ر.ک. چاپ حاضر، 

جھت  ١٨۶١اراضی ای که بعد از الغای سرواژ در روسيه در سال  –ای زمين حصه -۴٣
باً استفادۀ دھقانان اختصاص داده شد. اين اراضی که در تصرف جماعات دھقانی بود متناو

  بين دھقانان تجديد توزيع می گرديد.
گزارشات آماری مربوط به فرمانداری توريدا. «عنوان کامل اين مأخذ عبارتست از: -۴۴

، سيم »١جدولھای آماری مربوط به اوضاع اقتصادی در دھات ناحيۀ مليتوپول. ضميمه ج 
  . ١٨٨۵فروپول، 

از حيوانات بارکش متعلق به دھقانانی کشت زمين با استفاده  –يوغ اشتراکی (سوپرياگا)  -۴۵
  است که با يکديگر تشکيل يک تيم را می دھند.

  پائين ترين واحد اداری در ھر ناحيۀ روسيه قبل از انقالب. –وولوست  -۴۶
ً در سارپ تا بافته  –سارپين کا  -۴٧ نوعی پارچۀ نازک راه راه يا چھارخانه ايست که سابقا

  می شد.
ه به آن اعضايی از جمعيت ذکور روسيۀ فئودالی اطالق می شد که مردان ثبت نام شد -۴٨

مشمول ماليات سرانه می شدند (عمدتاً دھقانان و طبقۀ متوسط شھری) و برای اين منظور در 
ثبت «چنين »). ثبت نام«سرشماريھای خاصی نامشان به ثبت می رسيد (به اصطالح 



در » ثبت نام«ت؛ دھمين و آخرين به بعد در روسيه صورت گرف ١٧١٨از سال » نامھايی
انجام شد. در تعدادی از بخشھا تجديد توزيع زمين در جماعات دھی بر مبنای  ١٨۵٧-١٨۵٩

  انجام می گرفت.» ثبت نام شده«صورت اسامی افراد 
ً توسط دھقانان ثروتمندی  –زمين اختصاصی خانوادگی  -۴٩ زمين واقع در سيبريه که عمدتا

چه دلشان می خواست با آن زمينھا می کردند؛ ھديه می دادند، می اختصاص می يافت که ھر 
  فروختند يا به خانوادۀ خود واگذار می کردند.

 ٣٣برای يافتن يادداشتھای حاوی محاسبات مقدماتی لنين در حواشی اين نشريات به ج  -۵٠
  مراجعه نمائيد.» متفرقات لنين«
، سن ١٨٧٢-١٨٨٢تۀ ا.ن. انگلھارت نوش». نامه ١١ –ھايی از روستا  نامه«ر.ک.  -۵١

توسط بنگاه انتشارات ادبيات اجتماعی و اقتصادی  ١٩٣٧. اين کتاب در ١٨٨۵پترزبورگ، 
  مسکو تجديد چاپ شد.

شمارش و ثبت تعداد اسبھای آماده به کار در روسيۀ  –سرشماريھای تعداد اسب ارتش  -۵٢
 ٣٣در  ١٨٧۶ولين سرشماری در تزاری علی القاعده ھر شش سال يک بار انجام می شد. ا

سراسر روسيۀ  ١٨٨٢فرمانداری غرب روسيه صورت گرفت. دومين سرشماری در 
 ١٨٨۴در » اسبھا ١٨٨٢سرشماری «اروپايی را دربر می گرفت و نتايج آن تحت عنوان 

 ١٨٩١فرمانداری صورت گرفت و در  ۴١سرشماری ديگری در  ١٨٨٨انتشار يافت. در 
ھای جمع آوری شده به کميتۀ مرکزی يمانده به عالوۀ قفقاز. بررسی دادهفرمانداری باق ١٨در 

آمار امپراتوری «آمار محول گرديد که اين کميته در تلخيصات زير آنھا را به چاپ رساند:
). سرشماری بعدی ١٨٩۴(سن پترزبورگ، » اسبھای ارتش ١٨٨٨سرشماری «، »روسيه

وسيۀ اروپايی را دربر می گرفت، نتايج اين فرمانداری ر ٣٨تعداد  ١٨٩٣-١٨٩۴در سالھای 
 ١٨٩٣سرشماری «انتشار يافت.  ٣٧، ج »آمار امپراتوری روسيه«سرشماری تحت عنوان 

ھای مربوط به سرشماری سالھای ). داده١٨٩۶(سن پترزبورگ، » اسبھای ارتش ١٨٩۴و 
و استپ فرمانداری روسيۀ اروپايی، يک فرمانداری واقع در قفقاز  ۴٣که  ١٨٩٩-١٩٠١

» آمار امپراتوری روسيه« ۵۵کالميک واقع در فرمانداری استراخان را دربر می گرفت جلد 
  ).١٩٠٢را تشکيل می دھند (سن پترزبورگ، 

از نوع تحقيقاتی بود که کليۀ مزارع دھقانی را دربر می » سرشماريھای اسبھای ارتش«
تی دھقانان اين اسناد را مورد گرفت. لنين در کتاب خود به ھنگام بررسی پروسۀ تجزيۀ طبقا

  استفاده قرار می دھد.
ای جداگانه و حاشيۀ اين کتاب مبادرت به تجزيه و تحليل مفصلی از لنين در دفترچه -۵٣

متفرقات «ھای بالگووش چنسکی می نمايد. اين يادداشتھا در مطالب مندرج در گردآورده
  انتشار يافته است. ٨٩- ٩٩، ص ٣٣ج » لنين
ر اينجا به عنوان مقالۀ نارودنيک ليبرال مزبور [يعنی] ورونتسف (و.و) اشاره لنين د -۵۴

  منتشر شد. ١٨٩٢می کند که در 
نامبرده در اينجا و » خالصۀ مذاکرات کميسيون بازرسی صنايع دستی در روسيه« -۵۵

به چاپ  ١٨٨٧و  ١٨٧٩جلد است که به تدريج بين سالھای  ١۶جاھای ديگر مشتمل بر 



» کميسيون صنايع دستی«(که اختصاراً » يسيون بازرسی صنايع دستی در روسيهکم«رسيد. 
تحت سرپرستی شورای تجارت و توليد به درخواست کنگرۀ اول  ١٨٧۴خوانده می شود) در 

برگزار گرديد، تأسيس شد.  ١٨٧٠صاحبان کارخانجات و کارگاھھای سرتاسر روسيه که در 
ت دارائی، وزارت کشور، وزارت اموال دولتی و اعضای اين کميسيون را نمايندگان وزار

انجمن جغرافيايی، انجمن اقتصاد آزاد، انجمن کشاورزی مسکو، انجمن فنی روسيه و انجمن 
 خالصۀ مذاکراتترويج صنايع و تجارت روسيه تشکيل می دادند. مطالب با ارزشی که طی 

مأموران محلی ای بود مزبور انتشار يافت عمدتاً حاصل زحمات » کميسيون صنايع دستی«
کميسيون  خالصۀ مذاکراتکه اغلب نام و نشان چندانی نداشتند. لنين با مطالعۀ جزئيات 

مزبور حقايق و ارقام متعددی بيرون کشيد که حاکی از توسعۀ مناسبات سرمايه داری در 
  صنايع دستی روسيه بود.

در انجمن اقتصاد  رسالۀ پرفسور ا.ی.چوپروف در باب قيمت غالت ١٨٩٧در مارس  -۵۶
  آزاد مورد بحث قرار گرفت.

بنا بر آنچه که در اساسنامۀ  ١٧۶۵(ا.ا.آ.) مرجع علمی ممتازی بود که در  انجمن اقتصاد آزاد
بنياد » اشاعۀ اطالعات مفيد در خدمت کشاورزی و صنعت«آن مقرر گرديده بود به منظور 

ان ليبرال يا بورژواھا تشکيل می يافت. اعضای ا.ا.آ. را دانشمندانی از قماش نجيب زادگ
ھايی دادند. انجمن مزبور از طريق يک سری پرسشنامه دست به کار تحقيقات خود شده ھيئت

ای مناطق مملکت گسيل می داشت و در برای مطالعۀ بخشھای مختلف اقتصاد ملی به پاره
ايج تحقيقات می نمود که حاوی نت خالصۀ مذاکرات ا.ا.آ.فواصلی معين مبادرت به انتشار 

انجام شده، عين گزارشات، رساالت قرائت شده و بحثھايی بود که در بخشھای انجمن مزبور 
  صورت می گرفت. لنين در آثار خود مکرراً به خالصۀ مذاکرات ا.ا.آ. اشاره می کند.

  . ٧٩١، ص ١٩۵٩، مسکو ٣، ج »سرمايه«کارل مارکس،  -۵٧
دھی بطور مشترک ضامن تأديۀ به موقع و دھقانان تمام جماعات  –تضامن مشترک  -۵٨

تمام و کمال و انجام انواع و اقسام خدمات به دولت و اربابان (تأديۀ مالياتھا و اقساط بازخريد 
استھالکی زمين، تھيۀ سرباز برای ارتش و غيره) محسوب می شدند. به اين شکل از تعقيد 

ه ھنوز ھم به حيات خود ادامه می که حتی بعد از الغای سيستم سرواژ در روسي –اسارت بار 
  خاتمه داده شد. ١٩٠۶تنھا در  –داد 
دامپروری در «، ١١(ف » مسئلۀ ارضی و نقد مارکس«ھای درشسلر را لنين در داده -۵٩

  . ١٣مورد تجزيه و تحليل قرار می دھد. ر.ک. چاپ حاضر، ج ») مزارع کوچک و بزرگ
علق به گلب اوسپنسکی می باشد. ر.ک. مت» کسر زنده«و » يک ربع اسب«اصطالحات  -۶٠

  . ١٩٣٨، اوسپنسکی، چاپ »برگزيدۀ آثار«مندرج در » ارقام زنده«طرحھای 
. ٢، ج »آمار تطبيقی روسيه و کشورھای اروپای غربی«رجوع شود به ی.ا. يانسون،  -۶١

، ۴٢٢- ۴٢٣، ص ١٨٨٠صنعت و تجارت، بخش اول. آمار کشاورزی. سن پترزبورگ، 
  الی آخر. ٣٢۶
با شدت خاصی دامنگير فرمانداريھای شرقی و جنوب شرقی روسيۀ  ١٨٩١قحطی  -۶٢

ھای مشابھی که تا آن زمان عارض شده بود درمی اروپائی گرديد، ابعاد آن از کليۀ مصيبت



گذشت. اين قحطی تودۀ دھقان را به روز سياه نشاند و در عين حال پروسۀ ايجاد بازار داخلی 
را در روسيه تسريع کرد. انگلس در مقالۀ خود تحت عنوان و توسعۀ سرمايه داری 

 ٢٩ھای مورخ به چگونگی انجام اين امر می پردازد. وی در نامه» سوسياليسم در آلمان«
  خود نيز به اين مطلب اشاره می کند. ١٨٩٢ژوئن  ١٨مارس و  ١۵، ١٨٩١اکتبر 
-٨۴، ص ٣٣، ج »ات لنينمتفرق«اظھارات لنين در پيرامون مقالۀ ف.ا.شچربينا، در  -۶٣
  به چاپ رسيده است. ٧٠
  . ۵٠۴-۵٠۵، ص ١٩۵٨، مسکو، ١، ج »سرمايه«کارل مارکس،  -۶۴
که تحت رياست » کميسيون رسيدگی به وضع کشاورزی روسيه« –کميسيون والويف  -۶۵

انجام وظيفه می نمود. کميسيون مزبور در خالل سالھای  –وزير تزار  –پ.ا.والويف 
ادرت به جمع آوری اسناد زيادی در زمينۀ وضع کشاورزی روسيه در مب ١٨٧٢-١٨٧٣

ھای ھا و استشھادنامهدوران بعد از رفورم کرد. از جمله: گزارشات فرمانداران، بيانيه
اربابان، ناظمان اشراف، ادارات زمستوو، دواير وولوست، تجار غله، کشيشان دھات، 

مراجعی که با کشاورزی سر و کار داشتند. کوالکھا، انجمنھای آماری و کشاورزی و ساير 
، سن »اوراق کميسيون رسيدگی به وضع کشاورزی روسيه«اين اسناد تحت عنوان 

  ، انتشار يافت.١٨٧٣پترزبورگ، 
   .٧٧٠، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣، ج »سرمايه«کارل مارکس،  -۶۶

" به             ARBEITSRENTEمنظور لنين از ترجمۀ ناصحيح اصطالح "
"TRUDOVAYA RENTA ون (دانيلسون) می باشد. –نيکالی  ١٨٩۶" اشاره به ترجمۀ  

  . ٧٧۶، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣، ج »سرمايه«کارل مارکس،  -۶٧
  . ٧٧٧-٧٨، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣، ج »سرمايه«کارل مارکس،  -۶٨
  . ٧٧٩، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣، ج »سرمايه«کارل مارکس،  -۶٩
با  ١٨۶١ان اربابان سابق که در دوران رفورم دھقانان زمينھای اھدائی، آن دھقان -٧٠

ھای خود را از زمين به عنوان ھديه دريافت داشتند (بدون آنکه اربابانشان حصه» توافق«
ملزم به پرداخت بھای آن باشند). دريافت کنندۀ اين زمينھای اھدائی قطعه زمين نامرغوبی 

 –» قانونی«يا » مرغوب«ح دريافت می داشت که سر تا پايش از يک ربع حصۀ به اصطال
تجاوز نمی  –ای که توسط قانون برای ھر محل بطور جداگانه تعيين گرديده بود يعنی حصه

ای دھقانی محسوب می شد توسط کرد. کليۀ زمينھايی که قبل از رفورم جزء زمينھای حصه
ً مبادرت به اھدای زمين نموده بود به زور از يد تصرف دارندگان زمينھای  اربابی که سابقا

اھدائی بيرون کشيده شد و آنھا را حتی بعد از الغای سرواژ به وضعيت اقتصادی اسارت 
  باری انداخت.

بخشی از کارگران اجرتی کشاورزی صاحب حصه را تشکيل می دادند. » سه روز کاران«
که به محقرترين وضعی به کشت زمين متصرفی خود می » سه روز کار«اين [کارگران] 

روبل پول نقد به  ٣٠الی  ٢٠کارگران روزمزدی بودند که در ازای دريافت غله يا پرداختند، 
در سه ماه تابستان  –شرايط اسارت باری تن درمی دادند و يا از طريق سه روز کار در ھفته 

در مزرعۀ کوالک يا اربابی که به آنھا قرض داده بود دين خود را می پرداختند. ما در  –



ھای بسيار زيادی از اين نوع کارگران ربی روسيۀ تزاری با نمونهفرمانداريھای شمال غ
  کشاورزی صاحب حصه برمی خوريم.

منطقۀ بالتيک روسيۀ تزاری که شامل فرمانداريھای استلند، کورلند  –منطقۀ اوست سی  -٧١
  و ليفالنديا می گردد. اين منطقه اکنون جزو خاک استونی و لتونی می باشد.

  . ١۶٣-١۶۵، ص ١٩۵٨، مسکو، ٣، ج »سرمايه«کارل مارکس،  -٧٢
- ۵٨٠،۵٩۶-٣٢٢،۵٨۴- ٣٢٧، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣، ج »سرمايه«کارل مارکس،  -٧٣
۵٩۵ .  
  . ۵٨١، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣، ج »سرمايه«کارل مارکس،  -٧۴
  . ٣٢۶، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣، ج »سرمايه«کارل مارکس،  -٧۵
  . ٣٢٣، ١٩۵٩، مسکو، ٣، ج »سرمايه«کارل مارکس،  -٧۶
دوستان «را لنين در يکی از کارھای اوليۀ خود به نام » توليد خلقی«تئوری نارودنيکی  -٧٧

 مورد نقد قرار داده است.» خلق کيانند و چگونه با سوسيال دمکراتھا مبارزه می کنند
نشريۀ  ١٨٩٩مارس  ٣ای در شمارۀ شش بخش اول اين فصل قبال به صورت مقاله -٧٨

کنار زدن [اقتصاد] بيگاری توسط اقتصاد «) تحت عنوان ٩۶- ١١٧(ص » ناچالو [آغاز]«
به چاپ رسيد. مقالۀ مزبور با يادداشت زير » سرمايه داری در کشاورزی معاصر روسيه

اين مقاله از بررسی ھای مفصل مؤلف در زمينۀ توسعۀ سرمايه داری در روسيه «ھمراه بود:
  ».اقتباس گرديده است

  . ١٠، ص ١٩۵٣، مسکو، »دربارۀ انگلستان«دريش انگلس، ر.ک. کارل مارکس و فر -٧٩
  . ٧٧١، ص ١٩۵٩، مسکو، ٣، ج »سرمايه«کارل مارکس،  -٨٠
اعالم » ممنوع«ای که اربابان ھا و غيرهمراتع، بيشه –» زمينھای ممنوعه (اوترزکی)« -٨١

  ند.کردند، يعنی دھقانان را بعد از الغای سرواژ در روسيه از داشتن آن محروم کرد
سرف ھايی که بعد از الغای سرواژ موظف به انجام خدمات  –دھقانان وابستۀ موقت  -٨٢

يا پرداخت بھرۀ مالکانۀ بيگاری بخصوصی برای اربابان بودند، يعنی انجام خدماتی از نوع 
دھقانان تا زمانی که آنھا با کسب موافقت اربابان و » موقعيت وابستگی موقت«نقدی. 

ای خود نشده بودند ادامه داشت. يد موفق به تحصيل زمينھای حصهپرداخت پول بازخر
 ١بين دھقانان و اربابان را از تاريخ » روابط الزامی«که  – ١٨٨١اربابان تنھا بعد از فرمان 

ای] ملزم به قبول اقساط استھالکی [زمينھای حصه –موقوف اعالم می نمود  ١٨٨٣ژانويۀ 
  گرديدند.

در » ھای اقتصاد ملی روسيهخرمنھا و قيمت غالت بر برخی جنبه تأثير«دو جلد کتاب  -٨٣
در دھکدۀ شوشنسکويه به دست لنين رسيد. حاشيه نويسی ھای متعدد لنين بر اين  ١٨٩٧سال 

» توسعۀ سرمايه داری در روسيه«دو جلد نشان می دھد که وی اين کتاب را به ھنگام نوشتن 
در حين افشاء روشھای مورد استفاده و مورد عالقۀ مطالعۀ دقيق قرار داده است. لنين مورد 

، که منجر به مغشوش شدن »ميانگين«نارودنيکھا که اوضاع واقعی را با بکار بردن آمار 
[مبحث] تجزيۀ دھقانان می گرديد، تحريف ميکردند، با دقت تمام مطالب مشخص اين کتاب 

جلد اول برای  ١۵٣طالب صفحۀ را مطالعه کرده و بکار می گيرد. بدين نحو لنين از روی م



نشان دادن نحوۀ توزيع اشکال مختلف اقتصاد (سرمايه داری، کار خدمتی و مخلوط اين دو) 
جدولی تنظيم می کند. لنين با استفاده از مطالب اين صفحۀ کتاب مزبور به عالوۀ مطالب 

 مبادرت به تنظيم جدول مربوطه در کتاب حاضر می کند. مستخرج از منابع ديگر
شکل اسارت باری از کار خدمتی که برای ارباب توسط دھقان در ازای  –کشت ادواری  -٨۴

اجاره بھای زمين اجاره شده از وی در دوران بعد از رفرم روسيه صورت می گرفت. ارباب 
زمينی به دھقان اجاره می داد يا به وی وامی نقدی يا جنسی اعطا می کرد که در ازای آن 

می نمود با استفاده از ابزار و حيوانات بارکش متعلق به خود به کشت دھقان مزبور تعھد 
بپردازد؛ يعنی کشت يک دسياتين در بھار، يک دسياتين در » دورۀ معينی«زمين ارباب برای 

  زمستان و ھر از گاھی عالوه بر اينھا برداشت محصول يک دسياتين زمين.
روسيه در مورد پرداخت اجارۀ زمين جنوبی  ر بخشھایاصطالح رايج د –اسکو پشچينا  -٨۵

(از خرمن » اس کوپنی«به جنس مطابق شرايط تحميلی اسارت بار، شخص اجاره کننده 
ً عالوه بر آن  غالت) بخشی از محصول (نصف و گاھی بيشتر) را تسليم می کند و غالبا

  موظف به انجام کار خدماتی گوناگونی برای اجاره دھنده می شود.
) که برای شاھزادگان و ١٣تا  ٩نان وابستۀ فئودالی در روسيۀ کھن (قرن دھقا –رعايا  -٨۶

ساير اشراف ديوانی و روحانی خدمت بيگاری انجام می دادند و اجاره بھا را ھمچنين به 
جنس پرداخت می کردند. اشراف فئودال زمين رعايا را از تصرف آنھا خارج کرده، آنان را 

  ود نمودند.وادار به کار در امالک فئودالی خ
 ١١نخستين مجموعۀ قوانين و فرامين شاھزادگان (قرون  –روسکايا پراودا (منشور روسيه) 

). نص منشور روسيه به حمايت از جان و مال اشراف فئودال پرداخته، حاکی از ١٢و 
  مبارزۀ طبقاتی شديد دھقانان دربند فئودالھا با استثمارگرانشان می باشد.

خالصۀ مذاکرات انجمن اقتصاد «مارس منتشره در  ٢و  ١عين گزارش مباحثات  -٨٧
  . ۴ش  ١٨٩٧، »آزاد
دست روی دست می گذاشت و به غايت  ،نوعی ارباب که فاقد اراده بوده –اوبلوموف  -٨٨

  تنبل بود. يکی از شخصيتھای رمان گونچاروف به ھمين نام.
نھا چھار جلد شعر باقی شاعر غنائی عھد کھن يونان. از کارھای متعدد وی ت –پيندار  -٨٩

مانده است که طی آنھا به ستايش مبالغه آميز ظفرمندان بازيھا می پردازد. نام پيندار صفتی 
بيرون از حد می کنند. لنين به ھنگام » ستايش«شده است برای وصف کسانی که مبادرت به 

» مايهسر«اصطالحی را که مارکس در جلد اول » صحبت از پيندار کارخانۀ سرمايه داری
  در مورد دکتر اور، اين ستايشگر سرمايه داری بکار می برد، در نظر دارد.

تحت سرپرستی ادارۀ زمستووی وزارت کشور  ١٨٩۴در  –کميسيون زوه گين تسف  -٩٠
» تنظيم اشتغاالت خارج از دھات و حرکات کارگران کشاورزی«برای طرح اقداماتی جھت 

  تشکيل شد.
  . ۵۴۶، ص ١٩۵٨، مسکو، ١، ج »منتخب آثار«ک. مارکس و ف. انگلس،  -٩١
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