
 

  ويژگی ها و دگرگونی های 
 جامعه ايرانی در پويه تاريخ

  ايران 
  کانون تحقيق و توجه در

  مارکس و انگلس
 احسان طبری

  
   سالگی ميالد فريدريش انگلس150اين بررسی به مناسب 
 . نوشته شده است1970در سپتامبر 

  
 طرح مسئله  -1

 است که در کنار  روز تولد فريدريش انگلس تئوريسين نابغه و کسی1820 سپتامبر 28
 يک قرن و نيم از اين تاريخ می گذرد بيش از  .ياليسم علمی را بنياد نهاده استمارکس، سوس

جهت تبحر علمی قدرت خالقه  و بشريت مترقی به اين مناسبت از شخصيت انگلس که از
  . ی از نوادر تاريخ است ياد می کند، فعاليت عظيم انقالبی و شخصيت انسانفکری

بيش با نظريات انگلس درباره تکامل جوامع خاور زمين آشنا شويم و  است که کماهدف ما آن
  .، زبان و ادبيات فارسی گفته استه که انگلس درباره ميهن ما ايراننيز با آنچ
مارکس و انگلس به مناسبت فعاليت جدی ژورناليستی نه فقط به تعقيب حوادث اروپا   

هند، ايران، چين، ترکيه، عربستان و ( به مسائل شرقپرداختند بلکه در مواردی ناگزير شدند 
توجه کنند و اين امر از جمله انگيزه آن ها در مطالعه عميق تر تاريخ و جامعه اين ) غيره 
  .ا بودکشوره

يکی در . يژه از دو دوران می توان ياد کرددر فعاليت ژورناليستی مارکس و انگلس به و
در سال های پنجاه مارکس و انگلس . هفتاد قرن گذشتهيگری در سال های سال های پنجاه و د

مقاالت انگلس .  مقاالتی تهيه می کردند1» نيويورم ديلی تريبون«  امريکايی برای روزنامه
ر از جهت مقاالت مارکس بيش ت. تر متوجه مسائل نظامی و جنگی بوددر آن ايام بيش

رسی قرار می داد و بارها به علت اجتماعی مسائل را مورد بر ـ  سياسی و تاريخی ـاقتصادی
و اين نکته را يک بار در ( اهميتی که روزنامه از جهت عمق تفسيرها برای آن ها قائل بود 

 را در آن ها) بودجه کابينه انگلستان تصريح کردمقدمه يکی از مقاالت مارکس درباره 
 مقاالت مارکس به ردر اين دوران هم در مقاالت انگلس و هم د. سرمقاله روزنامه قرار داد

مقاالت متعددی از . از آن جمله ايران برخورد می کنيمها درباره شرق و يک سلسله تفسير
آن مارکس و انگلس در دست است که منحصرا درباره حوادث کشور ما نوشته شده و ما از 

  .ها در جای خود ياد خواهيم کرد
مفسر ن بار نيز به عنوان در سال های هفتاد انگلس فعاليت ژورناليستی خود را اي  

ی عميق و  ادامه داد و در اين دوران تفسيرها2» پل مل گزت«نظامی در روزنامه انگليسی 
گير بود که گاه مقاالت او را روزنامه ب انگلس چنان نظرئپيش بينی های دقيق و صا

  .  تجديد چاپ می کرد∇»تايمز«
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 بيان آن انگيزه مستقيمی مقصد از ياد آوری فعاليت ژورناليستی مارکس و انگلس  
از . البته تنها علت اين نبود.  را با مسائل حاد شرق ارتباط داداست که اين دو متفکر سترگ

. جوامع شرق توجه خاصی کردندسال های پنجاه مارکس و انگلس به خصوصيات تحول 
جتماعی ، ذی عالقه بود قانونمندی ا اشکال ما قبل سرمايه داری توليدمارکس به علت مطالعه

در همين سال ها است که در مکاتبات مارکس . ادی رشد جوامع شرقی را بررسی کند اقتص–
  .گردد يک سلسله از اين مسائل مطرح می) بين منچستر و لندن( و انگلس 
    

شيوه توليد « آن ها رسيد و عقايد او درباره جالب توجه است که نظرياتی که بعدا مارکس به
 1853 ژوئن 6به ويژه نامه مورخ .  از تأثير نظريات انگلس است ناشیتا حدودی» آسيايی

انگلس به  انگلس به مارکس يک سند بسيار مهم فکری است و ناشرين کليات آثار مارکس و
رکس زبان روسی معتقدند که انديشه های انگلس در نامه مورد بحث در مقاله معروف ما

چنان که می دانيم مقاله نام . ار گرفته استمورد استفاده قر» سيطره بريتانيا در هندوستان«
.برده مارکس، يک مقاله کليدی در توضيح نظريات وی در مورد رشد جوامع شرقی است

انگس درباره جوامع شرق آن طور که در نامه های آن ها مربوط  نظريات مارکس و  
که روشن بعدها چنان . شی و مرحله ای از اين نظريات است ذکر شده فقط بخ1853به سال 

ميق است در اثر توده های عميق تر اين نظريات تکامل يافت و يک سلسله بررسی های ع
 ويژه آثار به(  مطالعه بررسی های کنکورت جامعه شناسی ◊.مارکس در اين زمينه تنظيم شد

يد و درک مارکس و انگلس را از قانونمندی های رشد جامعه های د) مرگان و کوالوسکی 
تر ساخت ولی آنچه که تغيير نکرد آن است که هر ز هم عميق تر و مستند اروپايی باغير

 غربی که مورد بررسی آن ها بود عينا و به ا بر آن بودند که الگوهای اروپایدوی آن ه
انطباق يابد و در ) و حتی بر جوامع اروپای شرقی( قی شکل مکانيکی نبايد بر جوامع شر

قانونمندی های خاص محلی درک ويژگی ها و همه موارد برخورد آمپيريک و مشخص و 
  . ضرور است

 نمودار مرحله ای 1853با آن که انديشه های مندرجه در نامه های مربوط به سال   
با اين حال بايد گفت . و انگلس درباره جوامع شرقی استاز تکامل انديشه های مارکس 

عليت و اصالت خود را مرحله غنی و مهمی است و بسياری از نتيجه گيری ها اهميت و ف
  .حفظ کرده است و می تواند برای پژوهندگان جامعه های شرقی رهنمای نيکويی باشد

  
  درباره عرب و اسالم -2

 خود که از منچستر به مارکس می نويسد يک سلسله مسائل 1853 مه 26انگلس در نامه 
  : عراب را مطرح می سازد و می نويسدمربوط به تاريخ کهن ا

زرگ عرب که ما قبال با هم سخن گفته ايم معلوم می شود اعراب بدوی مانند درباره هجوم ب
مغول ها به طور ادواری هجوم می کردند و سلطنت های آسور و بابل را قبايل بدوی در 

بنياد گذاران سلطنت بابل يعنی کلده . خالفت بغداد پديد شد بنياد هشتندهمان نقاطی که بعدها 
پيدايش سريع . خالد به زندگی خود ادامه می دهندهمان نام بنی امروز نيز در همان جا به 

شهرهای عظيم نينوا و بابل به همان سان انجام گرفت که تقريبا سيصد سال پيش شهرهای 
نتيجه هجوم افغانان يا ، دهلی، الهور، موتان در هند شرقی پديد شد که خود انند آگرامعتبری م
صلت يک تا حدود زيادی خ) ط.ا.يعنی اعراب مسلمان ( بدين سان هجوم مسلمانان. تاتار بود

  . امر خاص را از دست می دهد

                                                 
دست نويس های مارکس متضمن بررسی های اقتصادی او و به ويژه شيوه های توليد ماقبل سرمايه داری برای نخستين بار در  ◊

اين نوشته های .  به زبان روسی ترجمه شده منتشر گرديد 1940 در مسکو به زبان آلمانی نشر يافت و سپس در سال بعد 1939سال 
 .  تحليل بسيار عميق و جالبی از آن شيوه های توليدی است که برای کشور ما بيش تر نمونه وار است مارکس محتوی



 

جنوب غرب ظاهرا مانند  آن جا که اعراب در شهر و روستا می زيستند يعنی در -3
ی های آن ها دليل بر اين امر معمار. يان و غيره خلق های متمدنی بودندمصريان و آسور

و اما آنچه که به . مورد هجوم مسلمانان در بر داردر اين نکته نيز توضيح زيادی د. است
 که هنوز در آن سنت باستانی جريان مذهبی مربوط است از کتيبه های کهن عربستان جنوبی

تفوق دارد و ضمنا يکتا خدايی عربی ) مانند سرخ پوستان آمريکا (  عربی يکتا خدايی ـملی 
می آيد که انقالب ی کهن به ظاهر براز اين کتيبه هاآری .  ء کوچکی از آن استتنها جز

ری به گذشته و به مذهبی محمد مانند همه نهضت های مذهبی به ظاهر واکنش و عودت پندا
  . سادگی بوده است

اکنون بر من کامال روشن است که به اصطالح کتاب مقدس يهود چيزی نيست مگر ثبت سنن 
از همسايگان و خويشان خود که کهن مذهبی و قبيله ای عرب که به برکت جدا شدن يهودان 

اين کيفيت که فلسطين از جانب . ر گذشته دور تغيير شکل يافته استقبايل کوچنده بوده اند د
ه در اعراب با بيابان که ميهن بدوی هاست محصور است توضيح دهنده آن استقاللی است ک

و نيز آن سهولتی ولی کتيبه ها و سنن باستانی عرب و قرآن . بيان مطالب به کار رفته است
 همه دليل بر آن است که مضمون ـنامه ها حل و کشف می شود و غيره که با آن همه شجره 

 و حماسه ∇اساسی عرب بوده يا به بيان درست تر سامی عام بوده است چنان که بين ما و ادا 
  ◊.قهرمانی ژرمنی چنين رابطه ايست 

ب می دهد و با اشاره به مطال به نامه فوق پاسخ 1853 ژوئن 2مارکس در تاريخ   
  : مطروحه در نامه انگلس می نويسد

  : گفت ضمنا بايد. ن و اعراب با رغبت فراوان خواندمنامه تو را درباره يهوديا
نزد همه قبايل شرق می توان از همان آغاز تاريخ مناسبت عامی بين ساکن بودن  -1

  . ردبخشی از آنان و کوچندگی ادامه يابنده بخش ديگر مشاهده ک
در دوران محمد راه بازرگانی از اروپا به آسيا قويا تغيير يافت و شهرهای عربی که  -2

در سابق شرکت بيشتری در تجارت با هند و غيره داشتند از جهت بازرگانی دچار انحطاط 
 .شدند و اين امر حتما تکانی به حوادث داد

که ام مبدل ساخت و آنچه که مربوط به مذهب است می توان آن را به اين سئوال ع -3
 برای چه تاريخ شرق چهره تاريخ مذهبی را به خود می: آسان می توان به آن پاسخ  داد

 . گيرد
 خود به مارکس مطالب را دنبال می 1853 ژوئن 6سپس انگلس بار ديگر در نامه مورخ 

 کند و پس از بيان اين که ويرانی شهرهای بزرگ خاور زمين به علت خشکيدن سيستم آبياری
های ويرانگر خارجی بوده می و ترعه بندی ها و سدها در اين سرزمين در نتيجه هجوم 

  :نويسد
به نظر من نابودی بازرگانی جنوب عرب در دوران ما قبل محمد که تو کامال به حق يکی « 

من به اندازه . از نکات مهم انقالب اسالمی می شماری به اين رشته پديده ها مربوط است
خ بازرگانی شش سده اول مسيحی آشنا نيستم تا بتوانم داوری کنم، به ويژه شرايط کافی با تاري

عمومی مادی جهانی تا چه درجه ای وادار ساختند راه بازرگانی از طريق ايران به دريای 
سياه و از طريق خليج فارس به سوريه و آسيای ميانه بر راه تجارتی از طريق بحراحمر 

ر جهت اين امر که در دوران سلطنت منتظم ساسانيان کاروان ها ولی به ه. ترجيح داده شود
 ميالدی تقريبا به 600 تا 200با امنيت نسبی رفت و آمد می کردند در حالی که يمن از سال 

                                                 
 مجموعه داستان های حماسی و اسطوره ای و ترانه ای خلق اسکانديناوی که در ده واريانت مربوط به قرن سيزدهم Eddaادا  ∇

در آن ها چهره ها و سوژه های . دمانی و کوچ خلق ها بيان می دارد حفظ شده است و وضع اين قبايل را در دوران تجزيه نظام دو
  .مربوط به آفرينش خلقی ژرمن های باستانی ديده می شود 
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، نقش شکل مرتب در قيد اسارت حبشيان بود که آن را متصرف شده و غارت کرده بودند
  ∇. اندکی بازی نکرد

خی بروز نهضت اسالمی را باز يب انحطاط تمدن عرب و دالئل تارانگلس در همين نامه مطل
  : کل مشخص تری بيان داشته می نويسدهم به ش

نبوهی از شهرهای عربستان جنوبی که در دوران روم رونقی داشت از قرن هفتم تنها ا« 
 و بدويان مجاور طی اين پانصد سال داستان های کامال اسطوره وار. ويرانه های بيابانی بود

) ؟( مورخ نوائری عرب به قرآن و به( افسانه آميز درباره منشاء اين شهرها درست کردند 
ناس ماند و ، تقريبا ناشودالفبايی که با آن کتيبه های اين شهرها نگاشته شده ب) . مراجعه شود

 اين نوع پديده. د لذا عمال هر نوع خطی فراموش شد الفبای ديگری نبویاز آن جا که کتيبه ها
ها قرينه به دست می دهد که نتيجه بگيريم در کنار آن مشاجرات که تقالهای بازرگانی 

هجوم  داد که آن را تنها می توان با موجود آن بود تخريب مستقيم قهر آميز نيز روی می
  .حبشيان توضيح داد

  : سپس انگلس اين مطلب را به بروز نهضت اسالمی مربوط می کند و می نويسد  
ر عاطفه بيدار اين نخستين محض. نها چهل سال قبل از محمد روی دادشيان تاخراج حب« 

به عالوه آن ها از جانب شمال از طرف ايرانيان که تقريبا تا حدود . شونده ملی عرب بود
  .مکه رسيده بودند نيز مورد مهاجمه قرارداشتند

م می رسد به بررسی تاريخ خود محمد در اين روزها دست زده ام و تاکنون به نظر  
که اين تاريخ خصلت يک واکنش بدوی عليه اهالی ساکن و فالحان شهری است که به سختی 

ی و گر دچار تفرقه مذهبی بودن و مذهب آن ها نيز آميزه ای بود از کيش بيعت با يهودی
  ◊. مسيحيت در حال تجزيه و تالشی

اريخ سياسی  و انگلس با مطالعه تسکه خود اين اسناد نشان می دهد مارچنان ک  
يا » انقالب محمدی« کوشند از آنچه که آن ها آن را اقتصادی و مدنی قبايل عرب می

انحطاط جاده بازرگانی که موجب رشد رباخواری شد : دناميده اند بگشاين» نقالب اسالمیا«
ت يکتا پرستی وجود داشت با تضاد بين قبايل بدوی بيابان نشينی که در ميان آن ها سن

که دچار تفرقه مذهبی بودند تأثير هجوم ابرهه حبشی و وهرز ديلمی در ايجاد ينانی شهرنش
در نزد اعراب واکنش بدويان در مقابل ) ؟»ملی«يا به قول انگلس ( يک نوع بيداری قومی 

. چنين است برخی از اين داليل.. اشراف ربا خوار برای بازگشت به نوعی بساطت بدوی 
اين انديشه ها را نشان می دهد و نيز ثابت می کند که مطالعه تاريخ عرب و اسالم صحت 

رس علمی آنان دست مارکس و انگلس حتی در مسائلی که در آن هنگام چندان درعرصه ديد و
و قدرت منطقی نتيجه گيری وسواس علمی به تحقيق می پردازند و با عمق  نبوده با وجدان پر

  . می کنند
  
  دولت ، مالکيت و مسئله آبياری در شرق -4

در همين ايام است که مارکس و انگلس به يک سلسله نتايج مهم درباره ويژگی های جامعه 
را در آثار آن ها به » شيوه توليد آسيايی«شرقی می رسند و همين نتايج است که بعدا انديشه 

  .به وجود می آورد و متبلور می کندويژه در آثار مارکس 
 انگلس، که از آن در فوق ياد کرديم برای  خود خطاب به1853مارکس در نامه دوم ژوئن 

يت لکنخستين بار يکی از ويژگی های مهم جوامع کهن شرقی را که عبارت از فقدان ما
مانند هميشه قضاوت مارکس . خصوصی به معنای اروپايی آن بر زمين است يادآور می شود

از بررسی های در اين زمينه تجريدی و من در آوردی نيست بلکه بر بهره برداری منطقی 
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. برنيه آشنا شد.  مورخ فرانسوی ف مارکس در آن هنگام با کتاب. علمی و معتبر مبتنی است
 نشر داده بود و مارکس در سالی که 1830برنيه دو جلد کتاب خود را در پاريس در سال 

  : مارکس می نويسد.  آن نوشته شده اين کتاب را خواندنامه طی
عيان تر از کتاب  رق زمين چيزی درخشان تر واضح تر ودر مسئله تشکيل شهرهای مش« 

نام کتاب برنيه ). بود» آورنگ زيب«وی مدت نه سال پزشک دربار ( فرانسوا برنيه نيست 
  ∇»سفری در توصيف کشورمغوالن بزرگ « :چنين است 

 هند يه ، ايران وو او ترک( برنيه کامال به درستی می نويسد که در پايه کليه پديده های شرقی 
اين است کليد واقعی  حتی . فقدان مالکيت خصوصی بر زمين قرار دارد) را در نظر دارد

   ◊. برای درک آسمان در شرق
کند و  انگلس ضمن پاسخ خود در نامه ای که بدان اشاره شد اين مطلب را دنبال می  

اين برای آن که علت فقدان مالکيت خصوصی بر زمين را به شکل مادی و عينی بيابد و 
و در آثار بعدی خود مسئله را حل کند به نتايج مهمی می رسد که مارکس آن ها را می پذيرد 

  . منعکس می کند
  : انگلس می نويسد   
 در اين جا 3. قعا کليد درک همه مشرق استفقدان مالکيت خصوصی بر زمين وا«   

ه مالکيت اما چرا خلق های خاور زمين ب .يخ سياسی و مذهبی آن استرپايه همه تا
؟ به نظر من توضيح اين امر به طور ن حتی به مالکيت فئودالی نرسيدندخصوصی بر زمي

 عمده مربوط به وضع اقليمی و شرايط زمين و به ويژه مربوط به نوار عظيم بيابان هايی
ترين بخش فالت آسيا کشيده ، ايران هند و تاتار تا مرتفع است که از صحرا از ميان عربستان

، و اين کار يا وظيفه کمون اعت در اين جا آبياری مصنوعی استنخستين شرط زر. می شود
ن ديوا: ت در شرق پيوسته ديوان داشته استدول.  يا وظيه واليات و يا دولت مرکزیهاست
و ديوان امور ) برای غارت کشورهای ديگر( ان جنگ ديو) برای غارت کشور خود( ماليه 
  )ليد برای مواظبت از تجديد تو( عامه 

  : انگلس ادامه می دهد
                                                 

∇ Francois Brenier : Voyages Contenant la description des etats du grand mogul. De indostan , 
du Royaum : de Cachemire etcTomes .1-11 Paris 1830 

  : نقل قول برجسته می کند مارکس سپتاد مفصلی از برنيه می آورد و به ويژه اين عبارت را در 
  »سلطان يگانه و تنها مالک همه اراضی در زمين های کشور است «

 215 صفحه 38کليات مارکس و انگلس به زبان روسی جلد  ◊
ه روسی    ( » سيطره بريتانيا در هند « مارکس در اثر خود      3 د  –کليات مارکس و انگلس ب ی  9 صفحات  – 9 جل ا  130 ا ل  از 136 ت

 .  انگلس استفاده می کند اين احکام 
ول است                  انيان    . اين مسئله که ديوان ها در شرق به سه ديوان محدود بوده است تنها تساما قابل قب ع در تشکيالت اداری ساس در واق

ا  .که شايد کامل ترين سازمان های اداری جامعه سنتی ايران است ديوان های مختلفی بود که در رأس آن ها يک دبير قرار داشت                 بن
  : عالوه بر دبيران مهست از دبيران زيرين ياد می شود ) 156-155ايران در زمان ساسانيان صفحات ( به نقل کريستنسن 

ر    ) عوايد دولت ( ، شهر آمار دبير ) دادگستری و محاکم   ( داد دبير  ار دبي ار   ( ، کدک آم دات درب ر    ) عاي ار دبي نج آم ه  ( ، گ ، ) خزان
ه      ( ، روانگان دبير    ) مأمور آتشکده ها    ( ، آتش آمار دبير     ) اسطبل  ( آخور آمار دبير     تبد   ) وزير امور خيري يس تشريفات ،     0،اس  رئ

  . ، عالوه بر اين سازمان مفصل و منظم ارتش وجود داشته است ) رئيس دريافت خراجات ( گهبد 
اد      پس از اسالم از شيوه سازمان اداری دربار ساسانيان تقليد شد در دستگاه خالفت و               ايی ايج  دربار سالطين شاهان و امراء د يوان ه

رين                . گرديد   وان های زي ران و ديگر کشورهای اسالمی دي اء و سالطين اي دد دوران پس از اسالم در دستگاه خلف ابع متع موافق من
  ) : البته اگر نه همه با هم الاقل غالب آن ها با هم ( وجود داشت 

ائل   ) پست  ( ديوان ريد  ) ت بر آذوقه و حقوق سپاه       نظار( ديوان شرط   ) لشکر( ديوان جند    وان رس اء  ( ، دي وان مظالم   ) داراالنش د ي
ازار و نظم شهر       ( ، ديوان محتسب  ) ماليه ( ديوان استيفاء ) رسيدگی به شکايات    ( رخ ب ر ن وان قضا   ) نظارت ب ام   ( دي اجرای احک

ع  )  خليفه امالک( ، ديوان الضياع   ) امور موقوفات   ( ديوان البر   ) شرع   ال     ( ، ديوان توقي ام و عم ر حک وان اشراف   ) نظارت ب ، دي
  .و غيره ) برای دريافت خراج ( ، ديوان خراج) تفتيش و کارآگاهی وجاسوسی (

ده   . انگلس از اين ديوان ها تنها به ديوان چند و ديوان استيفاء توجه داشته         ه نامي ارت فرانسه    ( آنچه که او ديوان امور عام انگلس عب
Travaux Pablic مشکل بتوان برای آن معادلی يافت )  را ذکر می کند .  

د        وان  . ديوان های مظالم و قضا و توقيع و بر و به ويژه ديوان محتسب بخشی از اين وظايف را انجام می دادن دوران » روانگان «دي
  . ساسانی را هم نمی توان با ديوان امور عامه مورد اشاره انگلس يکسان گرفت 

  



 

دولت بريتانيا در هند ديوان های شماره يک و دو را سازمان داد و به آن ظاهری فيليستر « 
جه آن زراعت در هند  را به کلی متروک گذاشت که در نتي3مابانه عطا کرد ولی شماره 

 خيزی در شرق حاصل. در آن جا به کلی مفتض شده است» رقابت آزاد«. نابود می شود
 وقتی سيستم آبياری دچار تباهی می گردد اين.  به وسائل مصنوعی تأمين می گرديدزمين

ت راين است توضيح آن واقعيت در غير آن صو. حاصل خيزی بالفاصله نابود می شد
، اکنون متروک و که درگذشته به خوبی زراعت می شدهنافهميده که مناطق تمام و کمالی 

اين ). ر نقاط در مصر، ايران و هندوستان، پترا و خرابه های يمن و ديگمانند پالمير( بيابانند 
، برای آن کشوری خالی  کافی بود يک جنگ ويرانگر رخ دهداست توضيح اين واقعيت که

  .رای صد سال نابود گرددبالسکنه شود و تمدنش 
زوال آن نقش آن در پيدايش تمدن ها و  انگلس درباره اهميت شبکه ظريف آبياری در شرق و

استعمار به ويژه انگلس اين مسئله را در انتقاد از . آثار بعدی خود نيز تصريحاتی داردها در 
يگ در  آنتی دورنـاثر معروف انگلس ) صاداقت( در بخش دوم . طلبان انگليس ذکر می کند
  : همين زمينه چنين می خوانيم

چند يک بار به رونق می  اگر چه در ايران و هند رژيم های دسپوتيکی بودند که هر« 
رسيدند و سپس راه زوال می پيمودند ولی هر يک از آنان بسيار خوب می دانستند که به ويژه 

تنها . نوع زراعتی محال است کارفرمای جمعی برای آبياری جلگه ها هستند و بدون آن هر
عه ها و سدها انگليسی ها منور الفکر به اين وضع آبياری در هندوستان بی اعتنا ماندند و تر

را متروک گذاشتند و اکنون تنها در سايه قحطی هايی که منظما تکرار شده است باالخره 
ه به تنها فعاليتی که توانسته بود سلطه آن ها را بر هند معقول سازد کشروع کردند درک کنند 

  16.بی اعتنا بوده اند) ولو در آن حدود که سلطه اسالف آن ها معقول بود (
 به ويژه به سی قانونمندی جوامع شرقی را در دوران های بعدی نيز رها نکرد وانگلس برر

دند توجه خاصی مبذول گر بوجوامع شرقی که طبقه عمده استثماردر » اشرافيت اداری«نقش 
  :نويسد وی در سال های هشتاد می. داشت

ن برای آن قا، از آسيای صغير تا مصر همه جا در کشورهای دهقانی دهاز ايرلند تا روسيه« 
ساتراپ يا . سلطنت های آسور و ايران چنين استوضع از دوران  .می زيد که استثمار شود

وق به بيان ديگر پاشا چهره مرکزی استثمارگر شرقی است چنان که مثال بازرگانان و حق
  17. دانان چهره های جامعه معاصرند

  
   مسئله مالکيت خصوصی بر زمين در ايران -5

 از آن جمله جامعه يی است از نظريات انگلس درباره جامعه شرقی واين نمونه ها  
نگارنده به مناسبات صد و پنجاهمين سالگرد تولد کارل مارکس در مقاله ای . ميهن ما ايران
مجله دنيا سال نهم ( »  برخی مسائل تاريخ و جامعه ايرانکارل مارکس و« تحت عنوان 

اشکال توليد ماقبل « ويژه در اثر جالب او رکس را بهيک سلسله نظريات ما) 1شماره 
  ∇.بيان شده ، نقل کرده است» ه داریسرماي

مجموع نظريات مارکس و انگلس می تواند روشنی فراوانی بر روی ويژگی های   
تحقيقات پر دامنه اخير بيش از پيش ثابت کرده است که اجتماعات . د جوامع شرق بياندازدرش

از آن اشکال کالسيکی که فرماسيون های ) له جامع کشورماو از آن جم( ريقا آسيا و آف
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ه  ولی اصل قضيه توجه بسيار به جای انگلس به نقش مهم اين اشرافيت اد  . به ساتراپ  پاشا مطلب را خيلی ساده می کند            اری است ک
 . بهره کشی اقتصادی را تقريبا به خود مخصوص کرده بود

ه روسی آن در سال              1939اين اثر نخست به زبان آلمانی در         ∇ ار در شوروی چاپ شد و سپس ترجم ين ب رای اول  انتشار  1940 ب
رده است و در    ) اپ اول چ ( يافت و شايان ذکر است که نگارنده در مقاله مربوط به مارکس از کليات آثار به زبان روسی             تفاده ک اس

 .مجلدات چاپ آلمانی عينا با مجلدات روسی تطبيق می کند . استفاده شده است ) چاپ دوم ( اين مقاله از چاپ اخير 



 

، الاقل از لحاظ بسياری مختصات و جهات مهم نگذاشته نام دارد» فئوداليسم«و » بردگی «
همراه با خطوط و موسساتی از ) دودمانی( شکل جامعه طبقاتی اولی اند و به احتمال قوی

اين امر واقعيتی است صرف . ی بوده است ها در اين کشورها باقبردگی و فئوداليسم تا مدت
ولی روشن .  يک فرماسيون مستقل بناميم يا نهنظر از آن که ما مجاز باشيم اين شکل ويژه را

است که بيانات و تحليل های ذی قيمت مارکس و انگلس را بايد به شکل خالق و نقادانه بر 
در شرق سخن می » ميناز فقدان خصوصی بر ز«مثال مارکس . شرايط ايران انطباق داد

  : انسوا برنيه را برجسته می کند کهگويد و اين سخن فر
  :  گويدو انگلس می» .  مالک اراضی و زمين های کشور استسلطان يگانه و تنها « 
   » .فقدان مالکيت خصوصی بر زمين واقعا کليد درک همه شرق است« 

 در خور بررسی درباره فقدان مالکيت  خصوصی بر زمين در شرق مطلب کامال  
پژوهش هايی که درباره ايران پيش از اسالم انجام گرفته است نشان . يخی استمشخص تار

می دهد که مارکس و انگلس در مورد وجود مالکيت وسيع دولتی بر زمين ذی حق بوده اند 
ولی اگر احيانا آن را مطلق می کرده اند و تصور می کرده اند مالکيت خصوصی بر زمين 

ابدا وجود نداشته و اگر هم وجود داشته تنها تصرف )  عمده مالکی يا خرده مالکیاعم از(
ه تملک خصوصی با تمام خصايص آن خصوصی از طريق سيستم اقطاع بوده است و ن

ت اين  ديد با واقعيت منطبق در آن صورت بايد گف) روش ، ارث وهبه و غيرهخريد و ف(
  .نيست

هد که ما در اين باره وارد بررسی تفصيلی شويم ولی ذکر حجم مقاله در اين جا اجازه نمی د
تمدن «درباره جامعه اوستايی، گايگر در . برخی فاکت های تاريخی را بی ثمر نمی دانيم

  :می نويسد» ان باستان ايران شرقی در دور
در دودمان اوستايی به تدريج که کشاورزی توسعه می يافت و زمين های بکر به دست    « 

  °.لکيت خود در می آوردندابعضی خاندان ها مقادير متنابهی از زمين ها را به ممی آمد 
  : دياکونف می نويسد . م .درباره وضع مالکيت زمين در دوران هخامنشی م   

، بابليان و پادشاهان ماد و سپس خود هخامنشيان بخش مهمی از يجه فتوحات آسورياندر نت« 
، معابد، قبايل نيمه مستقل و شايد ساتراپ ها ی ممتاز جز اراضی متعلق به شهرهابه( زمين 

، به نحوی که کمون ها اکنون ديگر مستقيما با به ملکيت شاه در آمد) داران بزرگو منصب 
  ♦.اراضی شاهی سرو کار داشتند

ملک بزرگ مبنای محصول فالحتی در عصر هخامنشی بوده است و آن توسط رعايای « 
و همچنين به وسيله غالمانی )  زمين خريد و فروش می شده اندخودکه با ( وابسته به زمين 

ملک کوچک وجود داشت اما محتمال . وحات همراه می آوردند کاشت می شدکه بر اثر فت
  ∇. ادی سختی بودند کم اهميت می نمودنسبت به امالک بزرگ که دارای سياست اقتص

ف شاه و دولت نبود رگايگر دياکونف و گيرشمن همگی به وجود امالکی که در تص  
  : من در مورد دوران سلوکی می نويسدگيرش. اشاره می کنند

.     د هخامنشی وجود داشت تضعيف کردندسلوکيان تشکيالت فالحتی را که در ايران عه« 
عده ای از امالک بزرگ شاهی و خصوصی يا امالک متعلق به معابد را تقسيم نمودند و آن 

بين مداين و شهرها توزيع کردند و يا در آن ها مستعمره نشينان زمين ها را . را هديه دادند
در امالک ديگر رعايا نوعی مستأجر به شمار می آمدند اما هر جا ... نظامی مستقر ساختند 

حدی سرنوشت آن ها را که ملک بزرگ تقسيم نشده بود وضع رعايا تابع انتظاماتی بود که تا 
  ∗».زمين های مدينه ها به نوبت خويش آزاد گرديدندروستاييان وابسته به . بهتر می کرد

                                                 
  50ترجمه منوچهر اميری صفحه » مالک و زارع در ايران « . لمبتون  °
 106 صفحه 1961اپ مسکو چ) به روسی ( » بررسی تاريخ ايران باستان « دياکونف . م.م ♦
 175 صفحه 1336ترجمه دکتر محمد معين ، تهران » ايران از آغاز تا اسالم « گيرشمن  ∇
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  :نويسد در مورد ساسانيان همين مولف می
مالکان . زارعان وابسته به اراضی و امالک دولت و بزرگان و آتشگاه ها بودند«   

بزرگ اراضی بيش از پيش مقتدر گرديدند و مالکان کوچک مجبور بودند برای رفع بحران 
امالک بزرگ به . تحت حمايت مالکان بزرگ قرار دهنداقتصادی و تعديان دولت خود را 

اين  در. صورت موسسات محدودی در آمدند و قسمت اعظم آن ها به اجاره واگذار می شدند
تاييان به کار می پرداختند و هر چه را که در مصرف اعيان و امالک گروهی از روس

مالکان ، ديگر در شهرها سکونت نمی کردند بلکه در ... بزرگان بود به عمل می آوردند 
امالک خود در مواضع مستحکم مسکن می گزيدند و از آن جا زارعت امالک خود را به 

همه گونه تجمالتی که در آن عهد ميسر کاخ های آنان . حوی معقول و منظم اداره می کردندن
  ◊.بود دارا بود و سربازان خاص ايشان از آن قصرها دفاع می کردند

  : سپس می افزايد
در ) ويس( قدرت دودمان های بزرگ در اين عهد ديگر منحصر به دهکده های کوچک « 

ر ساير نقاط بلکه به قطعات بزرگ که اينان د. از آن برخاسته بودند بستگی نداشتپاريس که 
 دودمان های بزرگ کسانی هم که به.  خويش گرفته بودند نيز مربوط بودمملکت به تملک
ممکن بود در اثر ) نيان تبعيد شده از وطناز پارسی و مادی و حتی يونا(منسوب نبودند 

  ∇.عطای شاهنشاه صاحب اراضی و عنوان امارت شوند 
  : ويد گ سپس رشته سخن را به دوران اشکانی کشيده می

) تيول داران( مرکز ثقل دولت قرار داشت که گماردگان ) يعنی نزد ويسبدان( در اين طبقه « 
بزرگ و معتبر شاهنشاه به شمار می آمدند و اتباع خود را برای جنگ با دشمنان شاه و گاهی 

در بين اين طبقه بزرگان و طبقه ... نز برای در افتادن با خود وی مسلح می ساختند 
ها را اعيان درجه زان يک صنف ديگر از اصيل زادگان و اساوره موجود بود که آن کشاور

همين » مانبذان« اين اعيان مقداری زمين مالک بودند و ظاهرا مقصود از . دوم بايد خواند
  ∗». طبقه متوسط بود 

  : مالکيت در دوران ساسانی می نويسددر مورد آئين گذاری مربوط به 
راجع به حقوق مالکيت استخراج توان مسائل بسياری را  می»  داتستانماديگان هزار« از « 
در اين کتاب راجع به عقود شفاهی و اقسام قراردادهای مربوط به هبه و بخشيدن زمين . کرد

مبحث قسم ... حتی با استفاده از قنوات و هبه های موقت و رهن امالک و وقف امالک 
 که به چند نفر باالشتراک داده شده باشد و خوردن برای قطع دعوای ملکی، قاعده قرض

به عالوه ... ين ها مطالبی هست تدابيری که در مورد ضمان و کفالت بايد گرفت و امثال ا
قواعد مبسوطی راجع به مالکيت و دين و ربح و توقيف چاپاريان و حيوانات » سکاذم نسک«

  ∗.»در بر داشت ... اصلی
در دوران ) معنای تملک نه به معنای تصرف به ( وجود مالکيت خصوصی بر زمين   

اعم از فقه اهل ( در فقه اسالمی . در مقياس وسيع امر مسلم استپس از اسالم آن هم گاه 
به «مسئله مالکيت زمين در مباحثی مانند حق مالکيت و حق انتفاع از زمين ) يا تشيعتسنن 

و  »اق نسبت به ملک غيرحق ارتف«  و » رقبی و سکنی و يا ادرار و مقاصهصورت عمر و
از طريق عقود و تعهدات يا از راه ارث و رهن و هبه و ( مسئله انتقال مالکيت به ديگری 

مانند مزارعه، مقاسمه، مقاطعه، ضمان، ( و روابط مالک و زارع ) استفاده از حق شفعه
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قيهانه ف» تشريع« منعکس است به احتمال قوی بسياری از اين قواعد در حکم ) غيرهمساقاء و
  27.  در جامعه ايرانی معمول بوده استرسومی است که

) مانند زاخودو، ياکوبوسکی، پطروشوسکی و ديگران(موافق تحقيقات پژوهندگان شوروی 
در دوران پس از اسالم پنج الی شش نوع مالکيت پيوسته وجود داشته است و آن ها عبارتند 

  : از 
  اراضی يا ملک دولتی يا ديوانی -1
 لق به شاه يا ملک سلطانی يا ملک اينجو يا ملک خاصاراضی متع -2
عينا مانند ( » ملک اربابی« اراضی متعلق به مالکان خصوصی که ملک موروث يا  -3

 نام داشته ) امروز 
 اراضی متعلق به موسسات مذهبی يا وقف -4
 اراضی متعلق به روستاييان  -5
 )می کند که زاخودر از آن ياد ( اراضی مشترک فيه بين جماعات روستايی  -6

« از » در مکاتبات رشيدی« خواجه رشيدالدين فضل اله که خود از اشراف مالک بوده است 
  28.صحبت می کند » امالکی که به مال خاص خود خريديم

  : در جای ديگر می نويسد 
چون اکثر قراثی که در واليت مذکور واقع است به قيد ملکيت ما در آمده است بعضی از « 

و بعضی ديگر به کلی خراب و باير بود ، احياء ممات کرده و به حسن آن امالک خريده 
  29».کفايت ما معمور شده است 

  : می نويسد» جامع التواريخ « ر وی در مورد اصالحات زمان خود د
فرمود تا تفحص نموده تمامت امالک اينجو و اوقاف و اربابی که از مدت سی سال باز، بال « 

ه باشد مشروح به اسامی متصرفان بنويسد و در دفاتر قانونی ثبت منازع در تصرف ايشان بود
  30».گردد 

مستوفی در تاريخ گزيده ... به اربابان خصوصی حمد ا» امالک ديوانی«درباره فروش 
  : تصريحاتی دارد از جمله می نويسد 

  31.» امالک ديوان به ارباب مناصب فروختن گرفت تا بيش تر روم ، ملک شد « 
  : يسديا می نو

هر موضع که به ديوان يا وقف تعلق دارد آبادانی آنچه که به ارباب منسوب است « 
  32».ندارد

که درجريان آن اميرچوپان به بهانه )  هجری قمری 723سال (» امالک نازخاتونی«حادثه 
، امالک خصوصی ارباب ملک را و به استناد قباله های مجعول» ونوراثت امالک نازخات« 

  .ط قيمت زمين شد در تاريخ ثبت است و درنتيجه آن موجب سقوضبط می کرد
اين واقعيات پراکنده ترديدی درباره انواع شکل مالکيت بر زمين و از آن جمله مالکيت 
بزرگ و کوچک خصوصی بر زمين باقی نمی گذارد و لذا قول فرانسوا برنيه که شاه را تنها 

ان مالکيت خصوصی بر زمين را برای مالک دانسته و استنتاج مارکس و انگلس که فقد
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جامعه شرقی از جمله ايران حتی در دوران قرون وسطی شاخص دانسته اند منطبق با عين 
 با اين حال در سخن مارکس و انگلس نکته مهمی است که در صحت آن نمی.  نيستواقع

لکيت خواه از طريق ماشاه خواه از طريق مالکيت خاص خودتوان ترديد کرد و آن اين که 
تيول » « سيورغال» «اقطاع» «نان پارک«متعلق به دولت که گاه به عنوان اراضی وسيع 
به اشراف و اعيان بزرگ و متوسط می داد و خراجی که از اين بابت می » ادرار و مقاصه

خويش به وجود می ) خداشاهی (ستاند پايه اقتصادی بسيار نيرومندی برای استبداد تئوکراتيک
  . آورد

ميشه بخش جغرافيايی شرق و از آن جمله ايران که در آن قبايل کوچنده و شبان هشرايط 
و » مفتوح العنوه«هجوم ها و يورش ها که پيوسته اراضی وسيع را . مهمی از اهالی بوده اند
قدرت استبدادی شاه که عمال هرگونه تضمينی را برای مالکيت و . بدون مالک می ساخت
له مالکيت بر زمين را سست ه مالکيت به طور اعم و از آن جمپاي.  ثروت از ميان می برد

اين امر که آبادانی اين زمين ها به شبکه های آبياری مربوط بود و اين شبکه ها پس . می کرد
ن حاتم بخشی های از هر هجوم متروک می ماند بر ايجاد اراضی موات و مخروب و  امکا

ی جامعه کشور ما شاخص است و رهنمودهای اين ها نکاتی است که برا. شاهانه می افزود
  .گران بهای مارکس و انگلس ما را بدين نتايج می رساند

  .بحث به اين اندازه بسنده می کنيمبرای احتراز از طول کالم در اين م
  

  انگلس و ميهن ما ايران ـ  6
و از آن جمله ( صرف نظر از مطالب پيش گفته درباره مشخصات سير تکاملی جوامع شرق

ت در دوران فعالي. انگلس درباره کشور ما مطالب و گاه مقاالت مستقلی نوشته است) راناي
چند مقاله از ) 1857سال (» نيويورک ديلی تريبون«ژورناليستی مارکس و انگلس در 

از آن جمله است مقاله . ع ايران در اين روزنامه نشر يافتمارکس و انگلس درباره وقاي
 در تريبون 1857 فوريه 14 که در 33»ی جنگ عليه ايران دورنما« مارکس تحت عنوان 

که در  ( 34» دورنمای جنگ ايران و انگليس« و سپس مقاالت انگلس تحت عنوان منتشر شد
 5که در » ايران و چين « و نيز مقاله بسيار جالب ) فوريه همان سال در تريبون نشر يافت 

   35. در تريبون چاپ شد 1857ژانويه 
وليه مارکس و انگلس مربوط است به تصرف هرات از طرف قوای ايران در اوائل دو مقاله ا

سلطنت ناصر الدين شاه و سپس نيرو پياده کردن انگليس به بندر بوشهر و بررسی تضاد 
  .امپراطوری انگليس و تزاريسم روسيه در ايران و افغانستان

که به مناسبات جنگ بوشهر و مقايسه ايست » ايران و چين«       مقاله انگلس تحت عنوان 
انگلس . گيرد جنگ دوم افيون بين ايران و  چين از جهت مقاومت در قبال خارجی انجام می

شکست سپاه ده هزار نفری ايران را در بوشهر و محمره در قبال سواره نظام و قوای 
ان ديده علی رغم مقاومت ها و دالوری هايی که در همين دوران از سپاه اير( انگليسی هندی 

به وجود فساد و انحطاط در داخل دستگاه حکومتی ايران مربوط می کند و می نويسد که ) شد
روسيه، انگليس و فرانسه هر يک به نوبه خود کوشيدند : در ايران تاکنون سه کشور اروپايی

سيستم نظامی خويش را در سپاه سنتی ايران برقرار سازند و يک ارتش معاصر ايجاد کنند 
  :اعی انجام يافته به ثمر نرسيد ولی مس
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، انتريک، جهالت، آزمندی و ستم ديگر را گرفت ولی به علت حسديک سيستم جای سي« 
رشوه خواری آن مردم شرق که اين سيستم ها می بايست آن ها را به افسران و سربازان 

  36»اروپايی بدل کنند به نتيجه نرسيد 
يک ارتش معاصر يک پروسه کوتاه به نظر انگلس تحول ارتش ايران به صورت   

  : مدت نيست 
همه اين ها خواستار يک دوران طوالنی است و به ناچار با سخت ترين موانع به علت «

و ادبار دائمی سرنوشت ها که ) فاوری تيسم( جهالت ، فقدان تعادل، خرافات، خاصه خرجی
  37»به ويژه دربارهای شرقی است برخورد خواهد کرد

جنگ «عمومی که او آن را برعکس يک نيروی زنده مقاومت انگلس در چين   
مارکس در مقاله خود برای يافتن علل اين . می نامد مشاهده می کند»  جنگ ملی«و » خلقی

به نظر نگارنده . ه به بعد مورد بررسی قرار می دهدانحطاط تاريخ ايران را از آغاز صفوي
اد دربار علی رغم فداکاری ها و دالوری توصيف انگلس از دربارهای ايران و نظر او که فس

های سربازان ايرانی ريشه ناکامی های ايران و موفقيت های سياست استعمار طلبان است 
انگلس تصريح می . خ بسيار گوناگونی آن را ثابت ميکندکامال درست است و واقعيت های تل

ی بر آن است که رفع مختصات ثابتی را به ملتی وارد کند ول» داغ«کند که وی نمی خواهد 
، اين که مردم ايران از اريخ است به گذشت زمان نياز داردوضعی که ناشی از سير ويژه ت

، حاکی از آن است که برای برآورده  به مهم ترين انقالبات آسيا زدندآغاز قرن بيست دست
طلبان استعمار » واسال«شدن آرزوی انگلس که از تبديل ايران چنان که او بيان می کرد به 

  . ت ناخشنود بود، مدت چندانی نگذشتسخ
در نامه انگلس به مارکس که ما از آن در اين مقاله بخش هايی را ذکر کرديم به   

انگلس در اين باره . ی و شعر و نثر فارسی ياد شده استتفصيل از ايران، از زبان پارس
  : نويسد چنين می

 کردم و  گرفتار آمدم از فرصت  استفادهحال که برای چند هفته به اين معضالت شرقی... « 
از سويی بی ميلی : از زبان عربی مرا دو چيز می ترساند. به زبان فارسی مشغول شدم

فطری من نسبت به السنه سامی و از سوی ديگر اين واقعيت که نمی توان بد ون اتالف وقت 
ی است که در آن فراوان در اين زبان به توفيق کمابيش مشهود دست يافت، زيرا چنان غن

اگر اين خط . چهار ريشه وجود دارد و مدت دو الی سه هزار سال از عمر آن گذشته است
ناخجسته عربی که در آن تا شش حرف پی در پی قيافه ای همانند دارند و برای حروف 

عرض  مصوته نيز عالمتی نيست نمی بود من می توانستم سراپای دستور زبان فارسی را در
من برای آموختن زبان فارسی برای خود حداکثر سه هفته ... اعت حفظ کنم چهل و هشت س

 )دانست اگر می(  يک بدبختی است که فارسی نمی داند 38برای وايت لينگ ... وقت گذاشتم 
زيرا در اين . طلوب خود را به شکل کامل می يافتم» زبان جهانی«آن گاه در اين زبان 

در » اکوزاتيف« و » داتيف« وجود ندارد و حاالت » مرا« و » به من«زبان تنازعی بين 
در هر حال خواندن حافظ قلندر پير در زبان اصلی که به هيچ وجه طنين 39. آن يکسان است
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انی کموني      ) 1808-1871(ويلهلم وايت لينگ     38 غ و         . ست   نخستين تئوريسين آلم ه تبلي ارگران ب ين ک ه در ب رداز ک ال پ کمونيست خي

وان          » اتحاديه عدالت « ترويج و سازماندهی پرداخت و از اعضاء         ه ای نوشت تحت عن ه برنام رای آن ک ه   « است و ب بشريت چگون
 . شغل وايت لينگ خياطی بود ) . 1838(» هست و چگونه بايد باشد 

ا          39 ه ن رای بشر           « م مقصود انگلس اثر وايت لينگ ب انی ب ان جه ادی يک زب ان و مختصات بني است  » منطق و دستور عمومی زب
Allgemeipe Denk – und Sparchlehre nebst Grundzugen einer Universal – Sparche der Menschheit  

ا               اره      در اين اثر در کنار برخی نظريات معقول ظاهرا برخی نظريات ساده لوحانه نيز بوده که انگلس بدان ه ز اش ز آمي ه شکل طني  ب
ان      ) اشرافی  می دانست    « که وايت لينگ آن را  » داتيف« از جمله پيشنهاد حذف حالت ( ميکند   ه در زب مقصود انگلس آن است ک

ان آسوده    « فارسی   حاالت صرف اسم نيست و لذا خاطر وايت لينگ که با برخی از اين حالت موافق نيست می تواند از جهت اين زب
  .باشد



 

» روضه الصفای« مثال . در عوض نثر فارسی کشنده است... بدی ندارد بسی مطبوع است 
لی زبان بی معنايی ف و به ککه نثر فارسی را عرضه می دارد خيلی متکل» ميرخوند«جناب 
نام اسکندر در زبان يونانی اکسيد روس است « : رباره اسکندر کبير چنين می نويسدد. است

» سوفا«که از » فيلسوف«و اين لفظ يعنی ) ود نام اسکندر معرف الکساندر استچنان که خ( 
 از سلطنت درباره پادشاهی که. » محب حکمت«لذا اسکندر يعنی . به معنای حکمت می آيد

بابا « همچنان که » او مضراب عزيمت را بر طبل رحلت کوفت « : نويسد دست کشيد می
دچار » ويليش« .را ادامه دهد بدان دچار خواهد شد اگر باز هم نبرد قلمی 40» ويليش

سرنوشت افراسياب تورانی نيز خواهد گرديد هنگامی که سپاهيانش ترکش گفتند و ميرخوند 
ناخن وحشت به دندان حسرت گزيدن گرفت و از انگشتان خجلت خون «:يسددرباره او می نو

  41.»ندامت جاری ساخت 
ترجمه از متن  . 853 ژوئن 6نوشته شده در منچستر در . ترجمه از نامه انگلس به مارکس (

 222- 223صفحات .  کليات مارکس و انگلس28روسی جلد 
  

  ادامه دارد
 
 

                                                 
يش    40 ا          ) August Willich) 1878-1810اشاره است به اوگوست ويل ه کمونيست ه ه اتحادي ه نخست ب روس ک يکی از افسران پ

  .پيوست و سپس راه سکتاريسم ماجراجويانه در پيش گرفت و از اين اتحاديه انشعاب کرد 
ه  . ت اللفظی از نقل انگلس ترجمه کرديم       به طور تح  » روضه الصفا «را به علت دسترس نداشتن به متن        » ميرخوند« عبارات   41 البت

تن       ارات در م ن عب رار است             » روضه الصفا   » جالب است که اصل اي ا از چه ق ه مطلب دقيق ردد ک وم گ ا معل . جست و جو شود ت
وان                  ته شده نمی ت ارکس نوش ه دوستش م اه شوخی آميزش ب درباره قضاوت های انگلس که در نامه دوستانه و  خصوصی و حتی گ

يار صائبی                  . خت گير بود    س اه بس آنچه که مهم است عالقه ايست که انگلس به زبان و ادبيات ما نشان داده و قضاوت های جالب و گ
 .  است که طی مدت کوتاه آموزش زبان فارسی بدان رسيده است 


