
 ريشه هاي عقب ماندگي
   

  نيويورک دکتر مرتضي محيط ـ 
   

شویم الزم است پيش زمينه تاریخي کوتاهي درباره دید مارکس از " ریشه هاي عقب ماندگي"وارد مبحث پيش از آنکه 
  . تکامل جوامع انساني بيان کنيم تا در پرتو آن بتوان گرایشات موجود کنوني در این زمينه را ریشه یابي کنيم

 سال پژوهش خستگي ناپذیرند به سه 40نتيجه برخي نظریه پردازان، تکامل فکري مارکس و انبوه نوشته هاي او را که 
و مارکس در ) 1860ـ1850دهه هاي (، مارکس در دوران بلوغ فکري )1840دهه (مارکس جوان : دوره تقسيم ميکنند

  ) 1880 و سالهاي آغازین 1870دهه (دوره سالمندي 
پژوهشگران آثار مارکس اما، بر این باورند که بنيانهاي فکري مارکس تا واپسين سالهاي زندگي اش پابرجا ماند و اکثر 

صفت مشخصه مارکس با عنوان یک پژوهشگر، تکيه بر واقعيات و یادگيري و . تنها به طور پيگيري راه تکامل پيمود
آنچه در اینجا موردنظر ماست دید . دادهاي زمان خود بودیاري گرفتن از آخرین دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي و روی

.  به چاپ رسيد1867جلد اول کتاب سرمایه به زبان آلماني در سال . مارکس درباره رشد و تکامل جوامع انساني است
  : مارکس در پيشگفتار این چاپ مينویسد

که منتج از قوانين طبيعي توليد سرمایه داري مسئله به طور سرشتي باال و پایين بودن درجه تکامل تضادهاي اجتماعي "
مسئله نفس این قوانين و این گرایشهاست که با ضرورت آهنيني در جهت نتایج اجتناب ناپذیر عمل ) بلکه(هستند نميباشد 

 "است تنها تصویر آینده کشور کمتر پيشرفته را نشان ميدهد) متکامل تر(کشوري که از نظر صنعتي پيشرفته تر . ميکنند
  ) تاکيد از ماست(
  ). 13 ص، Kerrجلد اول سرمایه به زبان انگليسي چاپ (
   

ميدانيم که جلد اول کاپيتال تحليل شيوه توليد سرمایه داري در . بر سر جمله اخير مارکس بحثهاي فراواني شده است
کشورهاي کمتر "از حال پرسش این است که آیا منظور مارکس . پيشرفته ترین مرکز آن یعني انگليس آن روز است

که قرار است در آینده از نظر تکامل و پيشرفت آئينه تمام نماي انگليس شوند آلمان و دیگر کشورهاي اروپایي " پيشرفته
است یا روسيه هم هست؟ آنچه براي ما اهميت دارد این است که آیا منظور مارکس عالوه بر روسيه، چين، هند و ایران هم 

  بوده است یا خير؟
 در زمان همکاري با روزنامه نيویورک دیلي تریبون یک سلسله 1853تاریخي دیگر این است که مارکس در سال نکته 

. را مطرح ميکند" شيوه توليد آسيایي"مينویسد که در آنها مسئله ) با تأکيد بر جامعه هند(مقاله درباره جوامع شرق 
هنوز به مفهوم اخير اعتقاد داشته و ) گروندریسه( خود 1857ـ58آشکار است که او هنگام نوشتن یادداشتهاي اقتصادي  

  . به طور مشخص از آنها نام ميبرد" فرماسيونهاي پيش سرمایه داري"در فصل 
، مطالعه سفرنامه )او" روح القوانين"بخصوص (تردیدي نيست که مارکس با تاثيرپذیري از هگل و نوشته هاي منتسکيو 

و بویژه کمپاني (پایي و کارگزاران دولتهاي اروپایي و کمپانيهاي خصوصي در شرق برنيه و نوشته هاي مستشرقين ارو
، این جوامع را به دليل داشتن سرزمينهاي وسيع خشک، نظامهاي آبياري مصنوعي گسترده، دولتهاي قدرتمند )هند شرقي

 دهنده دولتي قدرتمند هستند، مرکزي، تسلط این دولتها بر زمين و کار مردم، وجود جوامع روستایي جدا از هم که باج
جوامعي ایستا و خارج از گردونه حرکت پویاي تاریخ ميبيند ـ و یا دست کم بخشي از مارکسيستها چنين برداشتي از نوشته 

در گوشه ) به هر دليلي(فرض بر این است که اگر شيوه توليد سرمایه داري .  مارکس ميکنند1860 و 1850هاي دهه هاي 
ي اروپا آغاز شده است، این نظام نه تنها به عنوان نظامي مترقي و پيشرونده، بلکه به عنوان نظامي اي از شمال غرب

را به دنبال خود ") استبداد شرقي"و " شيوه توليد آسيایي"و از جمله کشورهاي با (وحدت بخش، دیگر کشورهاي جهان 
اري و محرک، و به دیگر سخن به قلمرو تاریخ را به حوزه فعاليت سرمایه د" نباتي"کشانده، این جوامع ایستا و 

  . پيشرونده بشر ميکشاند
و از آنجا که حرکت تاریخ به طور . ميبيند (Unilinear)بنابراین دیدگاه، مارکس حرکت تاریخ و جوامع را در اساس یک خطي 

 خود را در کشورهاي اجتناب ناپذیري به سوي پيشرفت است، بنابراین الجرم کشورهاي کمتر پيشرفته تصویر آینده
عامل محرکه اي که کشورهاي کمتر پيشرفته را به پيش رانده و از جوامعي ایستا به جوامعي . پيشرفته تر خواهند دید

متحرک و دیناميک تبدیل ميکند، کشورهاي پيشرفته اروپایي هستند و بنابراین هجوم کشورهاي اروپایي به کشورهاي 
چنين برداشتي از . زیانبار نبوده بلکه آنها را به گردش تاریخ و تمدن کشانده استشرق نه تنها براي کشورهاي اخير 
، پيش از جنگ اول و دوم جهاني صحت دارد بلکه در دهه هاي پس "استعمار قدیم"نوشته هاي مارکس نه تنها در مورد 

  . از آن در دوران امپریاليسم، تا به امروز نيز صادق است
دیدگاه دیگري وجود دارد که معتقد است تفکر مارکس نسبت به تکامل جوامع انساني و ارزیابي در برابر این روند فکري 

 به بعد در اثر یک سلسله رویدادها در سطح جهاني، دستيابي مارکس به 1870از دهه " جوامع پيش سرمایه داري"او از 
سيه و نوشته هاي بنيانگذاران آن دچار تحول در رو" اراده مردم"ادبيات، نوشته ها و تحقيقات جدید و آشنایي با جنبش 

  :  در کتاب(Theodor Shanin)خطوط کلي این رویدادها را با سود بردن از نوشته تئودور شانين . قابل مالحظه اي شده است



 Late Marx & Russian Road (MR Press 1983)ميتوان چنين برشمرد  :  
اثري " يم اجتماعي که بشر را براي هميشه از جامعه طبقاتي برهاندسحرگاه یک انقالب عظ"مشاهده : ـ کمون پاریس1

عميق بر مارکس گذاشت و در تفکر او نسبت به تسلسل زماني تکامل جوامع انساني تغيير به وجود آورد و بخصوص این 
که باید آن را درس بزرگ را به مارکس داد که کارگران و زحمتکشان نميتوانند از ماشين دولتي بورژوائي سود برند بل

  . خرد و متالشي کنند و بنيانهاي نویني براي گردش کار جامعه به وجود آورند
جوامع " ماقبل تاریخ"و " جوامع اوليه"، کشف قوانين زندگي اجتماعي در 1870 و 1860ـ کشفيات دورانساز دهه هاي 2

تردیدي نيست که در این ميان .  قرار دادبدوي را به حوزه تاریخ کشاند و در دسترس مطالعه پژوهشگران و دانشمندان
ميدانيم که . نوشته مورگان، مردم شناس آمریکایي تاثيري عميق بر او گذاشت" جامعه کهن"آشنایي مارکس با کتاب 

این یادداشتها بخش . مارکس نه تنها این کتاب را با دقت مطالعه کرد بلکه به طور گسترده اي از آن یادداشت برداري کرد
. منشاء خانواده "از نتيجه گيریها و دیدگاههایي را تشکيل ميدهند که فردریک انگلس بر پایه آنها کتاب پرارج خود وسيعي 

 به بعد اثر مهمي از خود انتشار نداد در حالي که 1872یادآوري این نکته الزم است که مارکس از سال . را مينویسد. . " 
از سوي دیگر با اطمينان . وط به این سالها از او به دست آمده است صفحه نوشته و یادداشت مرب30000نزدیک به 

نامي " استبداد شرقي"و " شيوه توليد آسيایي" هيچگاه در نوشته هاي خود از 1884ميتوان گفت که انگلس پس از سال 
  . نميبرد

 مطالعات فراواني درباره ،"ماقبل تاریخ" افزون بر پژوهشهاي منتشره درباره جوامع 1870 و 1860ـ در سالهاي دهه 3
 و Firs و Maineآن کشورهاي غيرسرمایه داري که به زیر سلطه کشورهاي سرمایه داري درآمده بودند، بویژه نوشته هاي  

  . دیگران درباره هند انتشار یافت
وضع "کتاب نویسنده  ((Flerovskii)ـ از آن مهمتر آشنایي مارکس با نوشته هاي پژوهشگران روس، همچون فلروفسکي 4

است که از طریق آنها به شدت ") مالکيت اشتراکي زمين"نویسنده کتاب  ((Kovalevskii)و کوالفسکي ") طبقه کارگر روس
 به فرا گرفتن زبان روسي ميپردازد و از آن پس کتابخانه 1870مارکس از ابتداي دهه . به اوضاع روسيه عالقمند ميشود

. ک دست اول، درباره جامعه روسيه و کمونهاي روستایي آن کشور جمع آوري ميکندکاملي از آثار روسي و اسناد و مدار
در جریان این مطالعات عميق و گسترده است که در دید او نسبت به متفکرین روس چون هرزن و چرنيشفسکي تغيير به 

مطالعات )  پاریس1871ليل انقالب به د(مارکس به دنبال وقفه اي کوتاه . وجود ميآید و از آنان با احترامي عميق یاد ميکند
 نامه اي از ورا زاسوليچ دریافت ميکند که در آن 1881در اوایل سال .  از سر ميگيرد1872خود را درباره روسيه از سال 

ورا زاسوليچ به همراه پلخانوف، اکسلرود و دویچ سالها پيش، از . درباره آینده جامعه روسيه از او نظرخواهي ميشود
جدا شده، نظرات مارکس را درباره سرمایه داري شدن جامعه روسيه پذیرفته و دست به مبارزه " ه مردماراد"جنبش 

مارکس براي پاسخ دادن به این نامه نزدیک به سه هفته . زده بودند") اراده مردم("تئوریک تمام عياري عليه ناردونيکها 
در این . ه اي مختصر در جواب نامه ورا زاسوليچ استمفصل و نام" پيش نویس"به تفکر ميپردازد که نتيجه آن چهار 
به سوسياليسم را به هيچ رو رد نميکند اما چنين رویدادي را " کمونهاي روستایي"پيش نویسها مارکس امکان جهش از 

  : مشروط به دو شرط اساسي ميداند
ت گيري است، جهش به مرحله  آغاز شده و در حال شد1861از آنجا که تالش این کمونها در اثر اصالحات : نخست

  . سوسياليستي باید هر چه زودتر و پيش از رسيدن این تالشي به مراحل پيشرفته خود صورت گيرد
طبقه کارگر در یک یا چند کشور اروپایي به قدرت رسند تا دست کمک به سوي جامعه سوسياليستي نوپا دراز کنند و : دوم

دستکم درباره جامعه (چنين دیدگاهي از سوي مارکس . یه داري برهانندسرما" هفت خوان رستم"آن را از گذشتن از 
کشوري که از نظر صنعتي پيشرفته تر است تنها تصویر آینده کشور کمتر "تناقضي عميق با این دیدگاه که ) روسيه

براي تکامل جوامع مارکس در پيش نویسهاي نامه به ورا زاسوليچ نه تنها . ميتواند داشته باشد" پيشرفته را نشان ميدهد
جوامع "و " کمونهاي اوليه"، "جوامع روستایي"بشري راهي به جز راه یک خطي سرمایه داري پيشنهاد ميکند بلکه 

 مينگرد و این جوامع را نه ایستا که دیناميک 1860 و 1850را با دیدي تازه و متفاوت با دهه هاي " پيش سرمایه داري
  . ميبيند

 مارکس و بویژه در پيش نویسهاي نامه به ورا 1870يم دید، گرچه در نوشته هاي دهه همانگونه که در زیر خواه
دیده ميشود اما " جوامع شرق"و " جوامع روستایي"زاسوليچ تکامل و تغييري چشمگير در دیدگاه مارکس نسبت به 

 و رفرميستي یک خطي  او در این باره نيز به هيچ رو نشاندهنده راهي1860 و 1850مطالعه دقيق نوشته هاي دهه 
بدون را اثري پيشرونده و ترقيخواهانه " وحشي"بر شرق " متمدن"از سوي دیگر مارکس به هيچ رو اثر غرب . نيست

نتيجه گيریهایي از این نوع از نوشته هاي مارکس بي تردید از پشت ذره بين سياسي ادوارد برنشتين، .  نميبيندقيد و شرط
  . ردازان بين الملل دوم و پيروان امروزي آنها صورت گرفته استکارل کائوتسکي، دیگر نظریه پ

***  
  وجود دارد تا بتوان به ریشه هاي آن پي برد؟ " عقب ماندگي"حال با این پيش زمينه کوتاه باید دید آیا مفهومي به نام 
را " جهان سوم"اي اند و نظام حاکم بر کشوره" عقب ماندگي"نظریه پردازاني هستند که به طور کلي منکر مفهوم 

به کشورهاي گروه اول دانسته و آینده این " متروپل"گسترش ترقيخواهانه و پيشرو نظام سرمایه داري کشورهاي 
را ناشي از " عقب ماندگي"اینان ریشه اعتقاد به . کشورها را آئينه تمام نماي کشورهاي سرمایه داري مرکزي مي بينند

. ميدانند که پس از جنگ دوم جهاني پا گرفت" نظام نو مستعمراتي" از آن نادرست تر تئوري نادرست امپریاليسم لنين و تز
نيست که ریشه در نظریه " ناله هاي ناسيوناليستي جهان سومي"چيزي جز " عقب ماندگي"اینان معتقدند که تئوریهاي 

  . انگلي بودن امپریاليسم دارد و نقش ترقيخواهانه امپریاليسم را فراموش ميکنند



 یکي از نظریه پردازان نه تنها تز امپریاليسم لنين را به شدت مورد حمله قرار ميدهد بلکه در فصل  Bill Warrenيل وارن ب
  :  ادعا ميکندImperialism; Pioneer of Capitalism (Verso-1980)اول کتاب خود 

رشد سرمایه داري در کشورهاي عقب  نشاندهنده آن است که ابتدا شواهد تجربيـ برخالف نظریه مارکسيستي کنوني 1
  . مانده کامال رضایت بخش است و این، هم به معناي صنعتي شدن و هم تغيير کشاورزي سنتي در این کشورهاست

  ) تاکيد از ماست. ( نشان ميدهد که در این زمينه پيشرفتهاي بزرگي نيز صورت گرفته استشواهد تجربيـ 2
ایه داري بومي را منحرف نکرده است بلکه موتور محرکه قدرتمندي براي تغييرات  نه تنها رشد سرماستعمار مستقيمـ 3

سرمایه داري در واقع گرچه از خارج وارد این کشورها شد، .  بوده در غير آن صورت غيرقابل تصوراجتماعي بوده است ک
  . اما در آنجا ریشه دواند و از دیناميسم دروني قدرتمندي برخوردار شد

نيست بلکه دليلش " جهان سوم" بر سر راه این پيشرفت هست، منشاء آن در روابط امپریاليسم و کشورهاي ـ اگر مانعي4
  . علل و عوامل دروني خود این کشورهاست

عقب "با کشورهاي و روابط اقتصادي این کشورها " امپریاليستي"ـ مجموعه روابط و اثر نهایي سياست کشورهاي 5
  ).  کتاب10 و 9صفحات . (به نفع صنعتي شدن و رشد و تکامل اقتصادي کشورهاي اخير است" مانده 

بيل وارن در فصل دوم کتاب خود با نقل قول نوشته معروف مارکس در مانيفست مبني بر ترقيخواه بودن نظام سرمایه 
ميرسد که در این نظام برخالف آنچه گفته ميشد هدف سرمایه دار داري نسبت به نظامهاي پيش سرمایه داري به این نتيجه 

و برخالف تصور ! حداکثر سود نيست بلکه به دست آوردن بخش بزرگتري از بازارهاي موجود آنهم در اثر رقابت است
رن به این براین پایه بيل وا. بعضي نظریه پردازان، این نظام به هيچ رو با مسئله کمبود تقاضاهاي موثر روبرو نيست

بي پایه " جهان سوم"نتيجه ميرسد که تز لنين درباره انگيزه کشورهاي امپریاليستي در صدور سرمایه به کشورهاي 
  : او سپس مزایاي بزرگ این نظام، در کشورهاي اصلي سرمایه داري و کشورهاي جهان سومي را چنين برميشمرد. است

  . ـ پيشرفت معنوي و فرهنگي1
، )خطر کردن( عدالت، روحيه بخشندگي، استقالل فکر و روان، روحيه جستجوگرانه و ماجراجویانه ـ گسترش مساوات،2

  . مخالفت با بيرحمي  و شقاوت و از همه باالتر دموکراسي سياسي که همه دستاوردهاي نظام سرمایه داري اند
یه داري فاجعه هاي بزرگ به پا کرده اگر سرماو باالخره . ـ گسترش حق تعيين سرنوشت انسان از طریق غلبه بر طبيعت3

در حالي که خصلت و سرشت اصلي سرمایه داري کوشش در . است تنها نشاندهنده جنبه هاي فرعي و تکنيکي آن هستند
  )  کتاب23 تا 21صفحات . (راه برقراري روابط انساني ميان مردم است

) در برابر( جهاني و جنگ ویتنام را در نظر بگيریم اگر جنگ اول و دوم: "بيل وارن سپس با بيشرمي کم نظيري مينویسد
بيل وارن در این فصل از کتاب خود براي اثبات ترقيخواه بودن ). همانجا" (شقاوتهاي قرون پيشين ناچيز به نظر ميرسند

است نقل قولهاي پراکنده اي از مارکس و انگلس " استبداد شرقي"که دچار " وحشي"اثر سرمایه داري غرب بر شرق 
کشورهایي چون هند، چين، (ميآورد و از این طریق بر آن است اثبات کند که سرمایه داري غرب با هجوم به شرق و جنوب 

سرمایه داري  تبدیل کرد و بنابرین اصطالح کشورهایي سرمایه دارياین کشورها را نيز به . . . ) ایران، جاوه، آفریقا و 
او در فصل سوم کتاب خود، کتاب . ابستگي مفهومي گمراه کننده استکاري نادرست و به طور کلي مفهوم ووابسته 

این پيشنهاد لنين که امپریاليسم از نظر مارکسيستي : "امپریاليسم لنين را به شدت مورد حمله قرار ميدهد و مينویسد
سيستي ميتواند به اثبات ارتجاعي است تنها با گل آلود کردن آب، تحریف تاریخ، انکار برخي از نظرات پایه اي اقتصاد مارک

  ).  کتاب48ص " (رسد
بيل وارن در فصل چهارم کتاب خود که باز هم با نقل قولي از فردریک انگلس آغاز ميشود به آنها که کشورهاي آسيایي، 

اي مراحل رشد در جاه: به شمار ميآورند حمله کرده و استدالل ميکند که اوال" عقب مانده"آفریقایي و آمریکاي التين را 
گاه براي پيشرفت، زور الزم است به طوري که مارکس و انگلس از روش صنعتي کردن : ثانيا. مختلف دنيا متفاوت است

بر پایه برده ) آمریکا(مارکس همچنين عقيده دارد که پيشرفته ترین کشور جهان . آلمان توسط بيسمارک پشتيباني کردند
ي کشورهاي اروپایي بر آسيا و آفریقا گرچه ناپسندیده، اما عملي از نظر بنابر این اعمال زور از سو. داري زندگي ميکند

  ).  کتاب127ص (تاریخي مترقي و قابل ستایش بوده است 
زور آنهم زور با اسلحه از طبيعي ترین وجوه رابطه ميان جوامع مختلف در قرن نوزدهم، از جمله : "بيل وارن ادامه ميدهد

بویژه از این جهت که بنابر این محکوم کردن امپریاليسم از این جهت بيمورد است . ي بودميان کشورهاي آسيایي و آفریقای
 و احساس گناه ليبرالي از این رو اگر مارکسيسم را از اسطوره ملي گرایي. استعمار با زور فراواني به همراه نبوده است

  ).  کتاب129 ص" (بزدائيم آنگاه ميتوانيم کار خود را از جایگاه مستحکمي آغاز کنيم
همانگونه که مالحظه ميکنيم بيل وارن خود را مارکسيستي اصيل ميداند و طبيعتا نه تنها لنين بلکه معتقدین به پدیده 

اسطوره و ارتجاعي بودن امپریاليسم را مشتي نظریه پرداز آغشته به " عقب ماندگي"، "وابستگي"، "استعمار نو"
 Newاگر این دیدگاههاي بيل وارن تنها به کشور انگليس، مکتب .  و غيره ميداندنئومارکسيست، ناسيوناليستي جهان سومي

Left Review  و بنگاه انتشاراتي Versoمحدود ميماند چه باک  !  
ایران نيز زیر تأثير نظریات بيل وارن قرار گرفته و از جمله محمدرضا " چپ"اکنون آشکار است که بخشي از جنبش 

او را به عنوان مارکسيستي اصيل پذیرفته و بدون اینکه لنين " شد روابط سرمایه داري در ایرانر"سوداگر نویسنده کتاب 
را به طور مستقيم مورد حمله قرار دهد نویسندگاني چون پال سوئيزي، پل باران، هري مگداف، سمير امين و آندره گوندر 

  . تخطئه ميکند" مارکسيستنئو"و مشتي " مکتب وابستگي"فرانک را به عنوان مشتي نظریه پرداز 
کائوتسکي و نظریه " ماوراء امپریاليسم"حال باید دید آیا مکتب فکري بيل وارن که به درستي ملغمه اي است از دیدگاه 

جهان " اقتصاددان دست راستي آمریکایي، با واقعيت کنوني (W.W.Rostow)والت ویتمن راستو " مراحل رشد اقتصادي"
  ! نظریه امپریاليسم لنين هنوز صحت و درستي خود را حفظ کرده استیا . خوانایي دارد" سوم



طرح . چه بوده است" وحشي"بر شرق " متمدن"پيش از آنکه وارد این بحث شویم باید دید نظر مارکس درباره اثر غرب 
داري اروپا مارکس براي نوشتن فصلي مبسوط درباره روابط اقتصادي بين المللي و طرح مفصل رابطه کشورهاي سرمایه 

و آمریکا با کشورهاي غيراروپایي و اثرات این روابط بر کشورهاي اخير به دليل کار طاقت فرسا و مرگ نابهنگام او 
اما او با کمک فکري انگلس در دوران همکاري با روزنامه نيویورک دیلي تریبون مطالعات . هيچگاه تحقق پيدا نکرد

  . رد هند انجام داد که نتيجه آن در سه مقاله معروف منعکس شده اندوسيعي درباره کشورهاي شرق، بویژه در مو
  د ادامه دار

 


