
 

 نقش کار در گذار از ميمون به انسان 

   انگلسکفردری: از

  

" نقشی که توسط کار در گذار از ميمون به انسان ایفاء شد"ترجمه حاضر از روی نوشته انگلس بنام 
 نگارش یافت ولی ناتمام ماند، و برای اولين بار پس از ١٨٧۶این نوشته در سال . انجام گرفته است

  . به چاپ رسيد١٨٩۶ر سال  د Neue Zeitمرگ انگلس در مجله

  سازمان چریکهای فدایی خلق 

  ١٣۵۴تابستان 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  نقش کار در گذار از ميمون به انسان

ــ بعد از طبيعت  در حقيقت نيز کار. علمای اقتصاد سياسی ميگویند که کار منشاء تمام ثروت هاست
ت يولی حتی اهم. رد ــ منشاء تمام ثروت هاستوجود می آوه که مواد را برای تبدیل شدن به ثروت ب

کار شرط اساسی اوليه برای تمام موجودیت بشر است و این تا آن . لی بيشتر استيهم خ آن از این
  .حد صادق است که باید بگوئيم بيک معنی کار خود انسان را آفرید

 که زمين شناسان آنرا صدها هزار سال پيش در عهدی که هنوز کامًال شناخته نشده است، در دورانی
های  دوران سوم مينامند و به احتمال زیاد در اواخر این دوران، یک نژاد خاص بسيار تکامل یافته ميمون
انسان واره در ناحيه ای از منطقه حاره زندگی ميکردند ــ احتماًال در قاره بزرگی که اکنون به قعر 

ها  بدن آن. ی از این اجداد ما بدست داده استداروین یک توصيف تقریب. اقيانوس هند فرو رفته است
 دسته هایی در ميان به صورتکامًال از مو پوشيده بود، ریش داشتند و گوشهای نوک تيز داشتند و 

 و پاها ميگذارد و دست هاعهده ه باال رفتن از درختان کارهای خاصی ب  .درختان زندگی ميکردند
ها بتدریج  ت در روی سطح زمين در آمد این ميمون حرکبه صورتها  هنگامی که شيوه زندگی آن

از دست دادند و بيشتر و بيشتر ) هنگام راه رفتن ــ مترجم(شان را  یدست هاعادت استفاده از 
  . به انسان بودميمون تعيين کننده ترین گام در گذار ازاین . راست قامت شدند

ده است ميتوانستند راست بایستند و فقط  نابود ش آن هاتمام انواع انسان واره هائی که اکنون نسل
 را هم دست های شان نيمه راست است و به صورت  آن هاقامت طبيعی. روی پاهایشان حرکت کنند

 گره مشتشان را روی زمين تکيه ميدهند و در حالی که پاهایشان را جمع کرده  آن هااکثر. بکار ميگيرند
این وضع بسيار شبيه حرکت مفلوج ها با .  ميدهندی درازشان تابدست هااند بدن خود را از ميان 

بطور کلی تمام مراحل گذار از راه رفتن بر روی چهار دست و پا تا راه رفتن روی دو . چوب زیر بغل است
 صرفًا یک تنوع  آن هامعهذا راه رفتن روی دو پا برای.  مشاهده کردميمون هاپا را امروزه ميتوان در انواع 

  .محسوب ميشود

دار ما در ابتدا قاعده شده و بعد  مطابق منطق است که اگر راست قامتی در ميان اسالف مواین 
 دست ها  به عهده یک ضرورت در آمده باشد باید عملکردهای متنوع دیگر در این اثناءبه صورتبتدریج 

اوت  شيوه هائی که دست و پا بکار گرفته ميشود متفميمون هاهم اکنون در ميان . محول شده باشد
 و پاها موارد استعمال متفاوت از هم دست هاطور که در فوق گفته شد  هنگام باال رفتن همان. است
 عمدتًا برای جمع آوری و نگاه داشتن غذا بکار برده ميشوند و همين امر در مورد پاهای دست ها. دارند

شان را  یدست ها مانند شامپانزه ميمون هابسياری از . پيشين پستانداران پست نيز صادق است
برای ساختن آشيانه در درختان و حتی زدن سقف بين شاخه های درختان برای حفاظت خود از باد و 

 دست ها برای دفاع از خود در مقابل دشمن چوب بدست ميگيرند و با همين  آن ها.باران بکار ميبردند
دست های به تقليد از انسان  در اسارت  آن ها.دشمنان خود را آماج پرتاب ميوه و سنگ قرار ميدهند

 ميتوان شکاف عميق بين دست در اینجاست که.  را برای انجام عمليات ساده ای بکار ميبرندشان
حد اعلی ه  و دست انسان را که طی صدها هزار سال بميمون هاسان واره ترین نيافته حتی ان تکامل

ا و عضالت در هر دو نوع دست ه تعداد و ترتيب عمومی استخوان. تکامل یافته است مشاهده کرد
وحشی قادر به انجام صدها عملی است که دست هيچ ] انسان[یکی است، ولی دست پست ترین 

ميمونی قادر به تقليد آن نيست ــ دست هيچ ميمونی هرگز قادر به ساختن حتی خشن ترین چاقوی 
  .سنگی نشده است

  را بداندست های شان از ميمون به انسان اولين عملياتی که اسالف ما بتدریج طی هزاران سال گذار
ی وحشی،  انسان هاپست ترین. ها آموخته کردند فقط ميتوانستند عمليات بسيار ساده ای باشند

زمان با آن انحطاط جسمانی ــ  ــ و هم ئی که ميتوان تصور کرد به شرایط بيشتر حيوان وار آن هاحتی
که اولين  قبل از آن. است) بينابينی( این موجودات گذاری عقب رفته اند، معهذا هنوز بسيار عالی تر از

ی انسان تبدیل به چاقو شود، احتماًال دورانی طی شد که در مقياس با دست هاسنگ سخت توسط 
اما گام تعيين کننده ای برداشته شده بود، . آن دوران تاریخی که ما ميشناسيم بسيار ناچيز است



 

تيب ميتوانستند مهارت بيشتری بدست آورند، قابليت انعطاف  آزاد شده بودند و بدین تردست ها
  .بيشتری که بدین طریق بدست آمد موروثی شد و از نسلی به نسل دیگر افزایش یافت

 تنها. باشد یم زين آن محصول ، خود بلکه،  کار انجام یبرا یئ لهيوس فقط نه دست ن،یبنابرا
 و ها، رباط و عضالت وراثت ی بواسطه نو، دائما تايعمل با انطباق ی بواسطه یعنی کار، ی بواسطه

 زين و اند گذرانده سر از را تکامل از یئ ژهیو سطح که ییها استخوان زمان، از یدراز یها دوره یط
 دهيچيپ هرچه و نو یعملکردها در انسان به دهيرس ارث به ظرافت و مهارت نیا تر نینو هرچه یريبکارگ

 خلق که دنديبخش ینقص یب کمال از ییباال سطح چنان انسان دستان به رفته هم یرو تر، دهيچيپ و
 مستلزم ،ینيپاگان یقيموس  وTHORWALDSEN  توروالدسن برتل یها کرهيپ رافائل، ریتصاو ییجادو
  است آن

دست صرفًا یک عضو از یک ارگانيسم یگانه و فوق العاده پيچيده . ولی دست به تنهایی وجود نداشت
برای دست مفيد فایده بود برای ارگانيسمی که دست در خدمت آن بود نيز فایده و چيزی که . است

  .بخش بود و این از دو طریق انجام ميشد

مطابق این قانون . اوًال بدن از چيزی که داروین آنرا قانون ارتباط متقابل رشد ميناميد بهره مند ميشد
های  ابسته هستند به شکلی مجزای یک وجود ارگانيک هميشه و قسمت هاشکل های تخصصی
طریق تمام حيواناتی که گلبول  بدین.  ندارند آن هاهای دیگر که ظاهرًا ارتباطی با معينی از قسمت

به اولين مهره ستون فقرات ) کوندیل(تائی   توسط یک مفصل دو آن هاسرخ بدون هسته دارند و نيز سر
همچنين سم . ن به فرزندان خود هستندوصل ميشود، بدون استثناء دارای غدد شيرده برای شير داد

تغييرات پاره ای از شکل . دو قسمتی در پستانداران هميشه همراه است با چند معدگی برای نشخوار
  آن هاکه ما نميتوانيم ارتباط ی دیگر بدن ميشود ولو آن قسمت هاهای معين شامل تغييراتی در شکل

کمال روز افزون . ميشه یا تقریبًا هميشه کر هستندگربه های کامًال سفيد چشم آبی ه. را بيان کنيم
 قسمت دست انسان و انطباق معادل پا برای راست قامتی بدون تردید از طریق همين ارتباط متقابل در

ی دیگر ارگانيسم عکس العمل ایجاد کرده است ولی این عمل هنوز به اندازه کافی مورد بررسی ها
  .يتوانيم اظهاری بيش از بيان این فاکت در عام ترین عبارات بنمائيمقرار نگرفته است، و ما در اینجا نم

باین نکته توجه شده است . اثر مشهود و مستقيم تکامل دست روی بقيه ارگانيسم بسيار مهم است
 گله زندگی ميکردند، بدیهی است که غير ممکن است که بدنبال مبداء به صورتکه اسالف ميمون ما 

سيادت بر طبيعت با تکامل . ترین حيوان، از اسالف بالفاصله غير گله ای، بودانسان، یعنی اجتماعی 
انسان بطور مداوم . دست، با کار، شروع شد و افق انسان را هر پيشرفت جدید گسترش داد

از جانب دیگر تکامل کار . اء طبيعی کشف ميکرديخصوصيات جدیدی را که تاکنون نشناخته بودند در اش
دن اعضاء اجتماع بدور هم کمک کرد و این کار را از طریق ازدیاد موارد کمک متقابل و ضرورتًا به جمع ش

 بطور خالصه. فعاليت مشترک و روشن کردن مزیت این نوع فعاليت مشترک برای هر فرد انجام داد
 چيزی برای گفتن به یکدیگر  آن هائی که در حال ساخته شدن بودند به نقطه ای رسيدند کهانسان ها

 حنجره تکامل نيافته ميمون بطور تدریجی ولی قطعی به وسيله .عضو الزم را آفرید، ضرورت . تندداش
های دهان بتدریج توانائی  تنظيم صدا برای توليد صدای دائمًا تکامل یافته تر تغيير شکل یافت و ارگان

  .تلفظ یک صدا بعد از دیگری را پيدا کردند

 ميکند که این نوع تبيين منشاء زبان از پروسه کار و از درون آن تنها مقایسه با حيوانات این نکته را ثابت
آن مقدار کمی که حتی تکامل یافته ترین حيوانات به ارتباط با هم احتياج دارند زبان . تبيين صحيح است

در وضع عادی طبيعت هيچ حيوانی از ناتوانی در صحبت کردن با انسان و . ملفوظ را ایجاب نميکند
ولی هنگامی که حيوان رام ميشود این وضع متفاوت . خن انسانی احساس ناراحتی نميکندفهميدن س

سگ و اسب طی تماس با انسان چنان گوش تکامل یافته ای پيدا کرده اند که به آسانی . است
  .ميتوانند هر زبانی را در محدوده فهمشان یاد بگيرند

  آن ها، سپاسگزاری و غيره را که سابقًا برای ظرفيت احساس عاطفه برای انسان آن هاعالوه بر این،
سختی قادر ه ته است ب سر و کاری با چنين حيواناتی داشس کههر ک. انه بود کسب کرده اندبيگ



 

 اکنون در بسياری از موارد از اینکه قادر به صحبت نيستند  آن هاخواهد بود که از این اعتقاد بگریزد که
 در یک جهت معين  آن هاهای صوتی ای هم نيست چون ارگانناراحت هستند گرچه بدبختانه چاره 

ولی در مواردی که ارگان صوتی موجود است حتی این ناتوانی نيز در . متفاوت بسيار تخصصی شده اند
های دهانی پرنده ها تا آخرین حد ممکن با انسان متفاوت است، معهذا  ارگان. حد معينی از بين ميرود
ه گوش و طوطی یعنی پرنده ای ک. ستند که ميتوانند سخن گفتن را یاد بگيرندپرنده ها تنها حيواناتی ه

کسی نباید بگوید که طوطی نمی فهمد که چه . ت را دارد از همه بهتر صحبت ميکندخراش ترین اصوا
 یکسره  انسان هااین درست است که طوطی صرفًا بخاطر لذت از صحبت کردن و معاشرت با. ميگوید

ولی معهذا او در محدوده فهمش قادر . د و کلماتی را که آموخته را مداومًا تکرار ميکندساعتها حرف ميزن
به یک طوطی کلمه رکيکی را طوری یاد بدهيد که . است که معنای چيزی را که ميگوید درک کند

، او را ) و این یکی از سرگرمی های ملوانانی است که از مناطق حاره می آیند( معنای آنرا حس کند 
همين . ذیت کنيد و بزودی کشف خواهيد کرد که او بلد است بخوبی یک دوره گرد برلينی فحش بدهدا

  .موضوع در مورد درخواست غذا نيز صادق است

دو اساسی ترین انگيزه ای بودند که در اثر آن  در ابتدا کار و بعد از آن و سپس همراه با آن سخن ــ این
. تر است تر و کامل ان شد که با وجود تشابه با آن بسيار بزرگمغز ميمون بتدریج تبدیل به مغز انس

طور که  درست همان. دوشادوش تکامل مغز، تکامل مستقيم ترین ابزار آن یعنی حواس انجام گرفت
 تکامل تدریجی سخن بطور اجتناب ناپذیری همراه با پيشرفت ارگان شنوائی منطبق با آن است، همان

عقاب بسيار .  یک مجموعه همراه با پيشرفت تمام این حواس می باشدمثابهه طور هم تکامل مغز ب
. دورتر از انسان را می بينيد ولی چشم انسان خيلی بيش از چشم عقاب در اشياء تشخيص ميدهد

سگ شامه ای بسيار حساستر از انسان دارد ولی یک صدم بویائی را که برای انسان عالمت چيزهای 
 ميزانی ناچيز و بدوی دارد، تنها همه  و حس المسه که ميمون ب.معينی هستند تشخيص نميدهد

  .دوش تکامل دست انسان از طریق کار، تکامل یافته است

ش روز افزون آگاهی، قدرت یر متقابل تکامل مغز و حواس مربوط به آن بر روی کار و تکلم، و افزايتاث
این . ید شونده ای برای تکامل بيشتر دادانتزاع و قضاوت، هم به کار و هم به تکلم انگيزه دائمًا تجد
پيشرفت ، اتمام نيافت ولی در کل ، ز شد یتکامل هنگامی که باالخره انسان کامًال از ميمون متما

جا حتی  جا و آن ی مختلف متفاوت است و در این انسان هانيرومندی کرد که درجه و جهت آن در ميان
کامل بوسيله عامل جدیدی که با ظهور انسان تمام این ت. عی یا موقتی ميشودعقب گرد موض دچار

 نيرومندی تسریع شد و از جانب دیگر در جهت به صورت، از یک جهت جامعهعيار به صحنه آمد، یعنی 
  . شدرهنمائیهای مشخص تری 

ــ ) ١(صدها هزار سال ــ که در مقياس تاریخ کره زمين چيزی مانند یک ثانيه در زندگی انسان است 
وجود ه ولی باالخره ب. وجود آمده ی درختی بميمون هااینکه جامعه انسانی از یک دسته گذشت تا 

. کار و جامعه انسانی مشاهده ميکنيم؟ ميمون هاعنوان مشخصه بين دسته ه و چه چيزی را ما ب. آمد
ی گله ميمون به چریدن در مراتعی که شرایط جغرافيائی ایجاد کرده بود یا مقاومت در برابر گله ها

نبود  همسایه قانع بود، به مهاجرت و مبارزه برای بدست آوردن مراتع جدید مبادرت می ورزید ولی قادر
که ناآگاهانه به  چه که در شکل طبيعی ارائه ميدادند بدست آورد جز آن  چيزی بيش از آن آن هاکه از

ميمون شد دیگر تعداد های مرتعی اشغال  که همين زمين به مجرد آن. زمين با مدفوع خود کود ميداد
ولی همه حيوانات مقدار .  ثابت ميماند آن ها نميتوانست افزایش یابد، و در بهترین حاالت تعدادها

گرگ . از بين ميبرند، زیادی از غذا را اتالف ميکنند و بعالوه چيزهائی را که منبع غذای آینده هستند 
وست از بين ميبرد، در یونان بزها که بوته برعکس شکارچی آهوی ماده را که منبع غذای سال آینده ا
اقتصاد "این . های کشور را خشکانده اند های جوان را قبل از بزرگ شدن از بين ميبرند تمام کوهستان

 را وادار ميکند که با  آن هادارد چه) جانوران(حيوانات نقش مهمی در تغيير شکل تدریجی انواع " غارت
 یک ترکيب  آن هاخود را انطباق دهند و به این علت خونشان  چيزهائی بجز غذاهای معمولی

که   بتدریج تغيير می یابد در حالی آن هاشيميائی متفاوتی را کسب ميکند و تمام ساخت جسمانی
تردیدی نيست که این اقتصاد غارت نقش قدرتمندی . انواعی که خود را انطباق نداده اند از بين ميروند

در نژادی از ميمون که از تمام انواع دیگر از لحاظ . به انسان داشته استدر گذار اسالف ما از ميمون 



 

هوش و قابليت انطباق بسيار پيشترند این اقتصاد غارت قاعدتًا باید باعث ازدیاد مداوم تعداد گياهان 
بطور خالصه غذا بيشتر متنوع . ی خوردنی تر گياهان شود قسمت هاخوردنی شده و مصرف متوجه

 موادی که همراه آن وارد بدن ميشدند متنوع تر شدند یعنی موادی که مقدمه ضروری شد و همينطور
کار . ها به معنای واقعی کلمه کار نبودند ولی با تمام تفاصيل این. شيميائی برای گذار به انسان بودند

ضاوت بر و قدیمی ترین ابزاری که یافته ایم چيست؟ کهن ترین ابزار با ق. با ساختن ابزار شروع ميشود
مبنای ارثيه های انسان ماقبل تاریخی که تاکنون کشف شده است و شيوه زندگی اوليه ترین مردم 

ی وحشی کنونی کدامند؟ اینها ابزار شکار و ماهيگيری  انسان هاماقبل تاریخ و عقب مانده ترین
 و ماهيگيری ولی شکار. مثابه سالح هم مورد استفاده قرار ميگرفته هستند که اولی در عين حال ب

نشان دهنده گذار از گياه خوری صرف به مصرف گوشت نيز هست و این گام مهم دیگری است در گذار 
 اساسی ترین مواد متشکله الزم برای متابوليسم ارگانيزم را تقریبًا گوشتخواری. از ميمون به انسان

گوارش پروسه های نباتی دیگر این رژیم، با کوتاه کردن زمان الزم برای . به صورت حاضر و آماده داشت
بدن را که منطبق با زندگی نباتی بودند کوتاه کرد و بدین طریق برای بروز فعال خود زندگی حيوانی 

و هر چه انسانی که در جهت ساخته شدن بود از زندگی . فرصت، مواد و اشتياق بيشتری فراهم کرد
صرفًا عادت کردن به گياه .  باالتر ميرفتنباتی دورتر ميشد بهمان اندازه هم از سطح زندگی حيوانی
بدین .  خدمتگزاران انسان درآوردبه صورتخواری همراه با گوشتخواری، گربه های وحشی و سگها را 

طریق نيز عادت کردن به گوشتخواری همراه با گياهخواری به ميزان زیادی به انسانی که در حال 
گوشتخواری بيش از همه روی مغز تاثير داشت چه ولی . ساخته شدن بود قدرت بدنی و استقالل داد

وجود می آمد و بنابراین با سرعت ه در این حال مقدار بسيار مواد ضروری برای تغذیه و تکامل آن ب
بدون قصد بی احترامی . بيشتر و به صورت کاملتری ميتوانست از نسلی به نسل دیگر تکامل یابد

ن بدون توسل به گوشتخواری موجودیت نمی یافت، و اگر نسبت به گياهخواران باید بگوئيم که انسا
هایی که می شناسيم در زمانی منجر به آدمخواری شده است  گوشتخواری در ميان تمام خلق

 حتی تا قرن دهم پدر و مادر خود را Wilizian و ویليزین ها Weletabianاسالف برلينی ها، وله تابين ها (
  .ما را نمی گيرداین دیگر امروزه گردن ) ميخوردند

اولی . گوشتخواری باعث دو پيشرفت بسيار مهم شده است ــ مهار کردن آتش و اهلی کردن حيوانات
باعث باز هم کوتاه کردن پروسه گوارش شد، چه مثل این بود که غذا قبل از رسيدن به دهان نيمه 

تر شدن گوشت شد، چه منبع جدید و منظم تری را عالوه بر  هضم شده باشد، و دومی باعث فراوان
شکار در اختيار قرار ميداد و بعالوه شير و دیگر لبنيات را فراهم ميکرد که از لحاظ ترکيب شيميایی 

ها هر دو خود وسائل جدیدی برای رهائی  بدین طریق این پيشرفت. حداقل به ارزش گوشت هستند
  آن ها را از نظر اهميت عظيمی که آن هااینجا جزئيات اثرات غير مستقيماگر بخواهيم در . انسان بودند

طور  درست همان. برای تکامل انسان و جامعه داشته اند ذکر کنيم رشته سخن به درازا خواهد کشيد
طور هم یاد گرفت که در هر شرایط  که انسان یاد گرفت که هر چيز خوردنی را مصرف کند همان

او در سراسر جهان قابل سکونت پراکنده شد و تنها حيوانی بود که توانست این . اقليمی زندگی نماید
حيوانات دیگری که به همه شرایط اقليمی عادت کرده اند ــ حيوانات اهلی و . کار را مستقًال انجام دهد

ر از شرایط و گذا. یا حيواناتی مانند موش و غيره ــ نه مستقًال بلکه توسط انسان این کار را انجام دادند
تر که در آنجا سال به تابستان و  اقليمی هميشه گرم محل سکنای اصلی انسان به مناطق سرد

وجود آورد ــ پناهگاه و پوشاک برای حفاظت از سرما و ه زمستان تقسيم ميشد، نيازهای جدیدی ب
دا شدن های نو فعاليت که بيش از پيش باعث ج رطوبت، از اینجا عرصه های نوی برای کار، شکل

  .انسان از حيوان شد

ژه تکلم و مغز، نه تنها به صورت انفرادی بلکه ی، اندام ودست هاانسانها توسط توام کردن عملکرد 
پيچيده و پيچيده تری را انجام دهند و توانستند که برای خود  همچنين در جامعه قادر شدند که عمليات

کار هر نسلی مختلف تر، کامل تر و .  دست یابندها آن هدفهای عالی تر و عالی تری در نظر گرفته و به
کشاورزی به شکار و دامداری اضافه شد، سپس نوبت ریسندگی، بافندگی، فلزکاری و . متنوع تر شد

قبائل به ملل و . همراه با تجارت و صنعت، باالخره هنر و علوم بوجود آمدند.  شدو دریا نوردیسفالگری 



 

آميز چيزهای انسانی   انعکاس پندار آن هاوجود آمدند و همراه باه ست بقانون و سيا. دول تکامل یافتند
  .وجود آمده در ذهن انسان ــ یعنی مذهب ــ ب

 فکر، و بشر، فکر محصول تماما نخست نگاه در که دادها،یرو نیا ر؛یتصاو نیا ی مجموعه با ییارویرو در
 شد رانده هيحاش به انسان دست تر ساده محصوالت د،يرسيم نظر به یبشر جوامع بر مسلط عامل
 یبرا (جامعه تکامل ی هياول مراحل همان از کرد، یم یزیر طرح را کار که یفرد تفکر ی قوه که چرا

 از ريغ یگرید افراد دستان با را شده یزیر طرح کار بود قادر) بشر یبدو خانواده دوران همان از مثال،
  .درآورد اجرا به خود

  انسان ها. سریع تمدن به ذهن، به تکامل و فعاليت مغز نسبت داده ميشدتمام فضائل برای پيشرفت
که به هر حال در ذهن (شان  عادت کرده اند که اعمال خود را برخاسته از افکارشان بدانند و نه نيازهای

وجود ه ، و از اینرو به مرور زمان آن جهان بينی ایده آليستی ب)منعکس شده و توسط آن درک ميشود
این جهان بينی هنوز . ده است غالب بو انسان ها بخصوص بعد از انحطاط جهان کهن بر اذهانآمد که
 ترین طبيعيون مکتب داروین هنوز هم قادر نيستند که ماتریاليست حاکم است که حتی بر آن هاچنان 

را که  سهمی  آن هااندیشه روشنی از منشاء انسان داشته باشند، زیرا به علت این تاثير ایدئولوژیک
  .توسط کار ایفا شده است تشخيص نميدهند

همانطور که نشان داده شد حيوانات محيط را توسط فعاليت های خود بهمان طریق تغيير ميدهند که 
انسان تغيير ميدهد ولی نه به آن حد و وسعت، و این تغييرات چنانکه دیده ایم به نوبه خود بر کسانی 

در طبيعت هيچ چيزی در انفراد انجام نمی .  را تغيير ميدهند آن ها و بوده اند اثر گذاشته آن هاکه موجد
 متاثر ميشوند، و درست بيشتر بعلت فراموش  آن ها و ازر ميگذارندهمه چيز روی چيزهای دیگر اث. گيرد

 که طبيعيون ما از درک روشن ساده ترین چيزها عاجز متقابل استکردن این حرکت چند جانبه و عمل 
ها در یونان شدند، در جزیره   مشاهده کرده ایم که چگونه بزها مانع ادامه حيات جنگلما. ميمانند

جا را تقریبًا بطور کامل  هائی که در ابتدا به آنجا برده شدند گياهان قدیمی آن سنت هلن، بزها و خوک
ان آورده شد نابود کردند و بدین طریق زمينه را برای رشد نباتاتی که بعدًا توسط مالحان و استعمارگر

ولی حيوانات تاثيری پاینده روی محيط خود ميگذارند که ناآگاهانه است و تا آنجا که مربوط . آماده کردند
ولی هر چه انسان از حيوان دورتر ميشود، به همان اندازه اثر او بر .  ميشود تصادفی است آن هابه

های از بيش طرح  ت هدفروی طبيعت بيشتر خصوصيت یک عمل حساب شده و برنامه دار در جه
 آن انسان. که خود بفهمد نابود ميکند حيوان نباتات یک منطقه را بدون این. ریزی شده کسب می نماید

 را نابود ميکند به این هدف که بروی زمين بدست آمده کشت کند، یا درخت و بوته بکارد، چون ها
اتات مفيد و حيوانات اهلی را از کشوری او نب. ميداند که چندین برابر آنچه کاشته است برخواهد داشت

بيش . به کشور دیگر ميبرد و بدین طریق گياهان و حيوانات وحشی بومی تمام قاره ها را عوض ميکند
 را تغيير  آن های انسان از طریق جفت گيری و پيوند مصنوعی نباتات و حيوانات، چناندست هااز این 

 منشاء گرفته اند را  آن های که غالت و حبوبات کنونی ازنباتات وحش. ميدهد که باز شناختنی نيستند
هنوز در مورد اینکه نژادهای خيلی مختلف سگ و یا نژادهای بيشمار اسب امروزی . دیگر نميتوان یافت

  .از چه حيوانات وحشی منشاء گرفته اند اتفاق نظر وجود ندارد

برعکس، هر جا که . ای طرح و برنامه نيستيمنگفته پيداست که ما منکر توانائی حيوانات در اقدام بر مبن
پرتوپالسم، آلبومين زنده، وجود دارد و در حال فعل و انفعال است نطفه عمل برنامه دار وجود دارد، 

این . یعنی پرتوپالسم در اثر تحریک خارجی، یک حرکت معين، گرچه بينهایت ساده، انجام ميدهد
. جود ندارد، چه رسد به سلول عصبی، انجام ميگيردعکس العمل حتی هنگامی که ابدًا سلول هم و

گياهان حشره خوار چيزی شبيه عمل برنامه دار هنگام گرفتن شکار خود انجام ميدهند، گرچه کامًال 
در حيوانات ظرفيت اقدام آگاهانه و برنامه دار متناسب است با ميزان تکامل دستگاه . ناآگاهانه است

در انگلستان هنگام شکار روباه . داران بيک سطح نسبتًا باال ميرسدعصبی شان، و این امر در پستان 
هر روزه، ميتوان دید که چگونه روباه بدون کوچکترین اشتباهی از شناخت عالی خود از منطقه بهره 

های مساعد زمين را  برداری ميکند تا از دست تعقيب کنندگان بگریزد، و چقدر خوب تمام خصوصيت
در ميان حيوانات اهلی که در اثر معاشرت .  استفاده ميکند تا رد خود را گم کند آن هامی شناسد و از



 

با انسان تکامل یافته تر هستند ميتوان اقداماتی را دائمًا مشاهده کرد حاکی از ذکاوتی کامًال در سطح 
ار طور که تاریخ تکاملی جنين انسان در رحم مادر تنها خالصه تکر زیرا درست همان. ذکاوت کودکان

ها سال جریان  تاریخ تحول تدریجی جسمانی اسالف حيوانی ماست که از کرم آغاز شده و ميليون
داشته است، همانطور هم تکامل فکری طفل انسان تنها یک خالصه تکرار تکامل فکری همين اسالف، 

اپای ولی تمام اقدامات برنامه همه حيوانات هيچگاه نتوانسته است ج. یا الاقل اسالف اخير، است
  . انسان بود به عهدهانجام این امر.  را در روی زمين باقی بگذارد آن هااراده

بطور خالصه حيوان صرفًا محيط را مورد استفاده قرار ميدهد و تغييراتی که در آن ميدهد فقط در اثر 
ر آن را به خدمت اهداف خود در مياورد، و ب انسان توسط تغييراتی که در محيط ميدهد آن. حضور اوست

این تمایز نهائی و اساسی بين انسان و سایر حيوانات است و مجددًا این کار است .  می یابدسيادت
ولی بگذارید زیاده از حد در مورد پيروزی های انسانی خود بر طبيعت . وجود ميآورده که این تمایز را ب

این . ود را از ما باز می ستاندها طبيعت انتقام خ خودستائی نکنيم، زیرا در مقابل هر یک از این پيروزی
وجود آوردن نتایجی ميشود که منظور نظر بوده است ه درست است که هر پيروزی در وهله اول باعث ب

ولی در وهله دوم و سوم این تاثيرات پيش بينی نشده ی کامًال متفاوت است که غالبًا اولی را لغو 
صغير و جاهای دیگر جنگل ها را نابود ميکردند تا خلق هائی که در بين النهرین، یونان، آسيای . ميکند

ها مراکز تجمع و  را هم نمی کردند که همراه با جنگل زمين حاصلخيز بدست آوردند هيچگاه تصور آن
هنگامی که . منابع رطوبت را نابود ميکردند و پایه را برای وضع نابسامان کنونی این کشورها ميریختند

همه  جنگلهائی که در شمال آن(های کاج دامنه جنوبی را نابود ميکردند  ایتاليائی ها مقيم آلپ جنگل
هيچ تصوری نداشتند که با چنين عملی ریشه های صنعت لبنيات را در منطقه خود ) از آن توجه ميشد

هم کمتر تصور ميکردند که با این عمل چشمه های کوهستان را در قسمت  نابود ميکنند و حتی از این
های بارانی  های شدیدتری به دشت ها در ماه کانند و باعث ميشوند که سيلاعظم سال می خش

  گولهکسانی که سيب زمينی را در اروپا پخش ميکردند، آگاه نبودند که همراه با این . سرازیر شود
  . را هم پخش ميکردندخنازیر در عين حال بيماری ، آن هاهای غذائی

ا بهيچوجه با طبيعت مانند یک فاتح نسبت به مغلوبين یا مانند بدین ترتيب در هر قدم بياد مياوریم که م
کسی که خارج از طبيعت ایستاده است رفتار نمی کنيم ــ بلکه ما با گوشت و خون و مغز متعلق به 

طبيعت هستيم و در ميان آن هستيم و کل سيادت ما بر آن در واقع ناشی از این حقيقت است که ما 
درستی بکار ه  را ب آن هااین امتياز را داریم که قادریم قوانين آنرا یاد بگيریم وهای دیگر  بر تمام مخلوق

و در حقيقت هر روزی که ميگذرد ما درک بهتری از این قوانين بدست آورده و نتایج فوری تر و دورتر . بریم
 قرن های پرتوانی که در بطور خاص بعد از پيشرفت. دخالت خود در مسير سنتی طبيعت را ميفهميم

 داد ما بيش از گذشته در موقعيتی هستيم که حتی دورترین عواقب طبيعی طبيعی رخحاضر در علوم 
ولی هر چه که این پيشتر رود بهمان . های توليدی روزمره خود را فهميده و کنترل کنيم الاقل فعاليت

ند و باز بهمان اندازه را ميفهم  نه تنها یگانگی خود را با طبيعت حس ميکنند بلکه آن انسان هااندازه
تصورات بی معنی و غير طبيعی تضاد بين شعور و ماده، انسان و طبيعت، روح و جسم که پس از 

  .سيد، غيرممکن ميشودبه حد اعلی روجود آمد و در مسيحيت ه انحطاط عهد کهن کالسيک در اروپا ب

دورتر اقدامات خود را در زمينه  طبيعیکار هزاران سال برای ما الزم بود که کمی یاد بگيریم که اثرات 
 دورتر مشکل تر بوده است، ما مورد سيب زمينی و اجتماعیگرفتن اثرات  توليد بياموزیم ولی یاد

ست در مقياس با تقليل رژیم غذائی کارگران به  چيخنازیری ول.  را ذکر کردیمخنازیراشاعه بيماری 
 خلق در سراسر کشورها، و یا در قياس با سيب زمينی و اثرات آن بر روی شرایط زندگی توده های

 در ایرلند که یک ميليون ایرلندی را که منحصرًا از ١٨۴٧قحطی ناشی از آفت سيب زمينی در سال 
عث مهاجرت دو ميليون دیگر به ماوراء بحار شد؟ سيب زمينی تغذیه ميکردند به گورستان فرستاده و با

فتند هرگز بخاطر شان خطور نميکرد که با چنين کاری آن ها هنگامی که اعراب تبخير عصاره ها را یاد گر
اهم یکی از عمده ترین سالحهای نابودی بوميان قاره آمریکا را که هنوز هم کشف نشده بود فر

 کشف کرد او نميدانست که با این کار پایه تجارت لومبوس این آمریکا راوميکردند، و بعدها هنگاميکه ک
عمر دوباره ای به برده داری که مدتهای مدیدی بود که در اروپا از بين رفته بود بردگان سياه را ميریزد و 

  .می بخشيد



 

وجود آوردن ماشين بخار زحمت می ه های هفده و هيجده ميزیستند و برای ب هائی که در قرن انسان
گری در وجود ميآورند که بيش از هر ابزار دیه را هم نميکردند که دارند ابزاری ب کشيدند تصور این

خصوص در اروپا با تمرکز ثروت در دست ه ب. مناسبات توليدی در سراسر جهان انقالب پدید خواهد آورد
یک اقليت و سلب مالکيت از یک اکثریت عظيم، این ابزار مقدور بود که در ابتدا باعث تسلط اجتماعی و 

ولتاریا گردد، که این فقط سياسی بورژوازی شود ولی بعدًا باعث مبارزه طبقاتی بين بورژوازی و پر
ولی در این . ميتواند منجر به سرنگونی بورژوازی و از بين رفتن تمام آنتاگونيسم های طبقاتی گردد

ما بتدریج یاد ، زمينه نيز در اثر تجربه طوالنی و غالبًا بيرحم و بوسيله جمع آوری و تحليل مواد تاریخی 
طریق  و دورتر فعاليت توليدی خود کسب کنيم و بدینميگيریم که بينش روشنی از اثرات غيرمستقيم 

  .فرصتی بدست می آوریم که این تاثيرات را کنترل کرده و تنظيم نمائيم

این تنظيم یک انقالب کامل در شيوه های . ولی این تنظيم چيزی را بيش از شناخت ایجاب ميکند
  .نظام اجتماعی معاصر را ميطلبدتوليدی که تا کنون وجود داشته و همراه با آن یک انقالب در کل 

تمام شيوه های توليدی که تاکنون وجود داشته اند صرفًا بمنظور کسب فوری ترین و مستقيم اثر کار 
عواقب بعدی که فقط بعدًا ظاهر شده و از طریق تکرار تدریجی و تراکم موثر واقع ميشوند . بوده اند

ی اوليه زمين از یک طرف منطبق بود بر یک سطح مالکيت اشتراک. کامًال مورد غفلت قرار ميگرفتند
 بطور کلی محدود به آنچه بود که بالفاصله در دسترس  آن هاتکامل موجودات انسانی که در آن افق

این نوع بدوی اقتصاد  زمين بود که برای تصحيح نتایج بد اجتماعی ر متضمن زیادیبود، و از طرف دیگ
ولی تمام انواع .  تمام شد مالکيت اشتراکی نيز به زوال گرائيدوقتی که این زمين اضافی. فرصتی بدهد

ات مختلف و بنابراین آنتاگونيسم طبقات حاکم و تحت عالی تر توليد منجر به تقسيم نفوس به طبق
 چه توليد دیگر محدود به تدارک  ،طریق منافع طبقه حاکمه عامل محرکه توليد شد بدین.  ستم گردیدند

این امر در شيوه توليد سرمایه داری که امروز در . اش برای مردم تحت ستم نبودساده ترین مسائل مع
افراد سرمایه دار که توليد مبادله را . ترین وجهی عملی شده است اروپا غربی حاکم است به کامل

در حقيقت حتی این . شان بپردازند تحت تسلط دارند، قادرند که صرفًا به فوری ترین اثرات نافع اعمال
جا که مسئله مفيد بودن یک کاالست که توليد یا مبادله ميشود ــ از نظر دور ميشود و  ر مفيد ــ از آناث

  ).٢( تنها انگيزه در می آید به صورتنفعی که از فروش بدست می آید 

******  

اقتصاد سياسی کالسيک، علوم اجتماعی بورژوازی عمدتًا اثرات اجتماعی اعمال انسان را در زمينه 
این کامًال منطبق است با آن سازمان .  توليد و مبادله هدف گرفته و مورد مطالعه قرار ميدهدهای

وقتی که افراد سرمایه دار درگير توليد و مبادله برای نفع . اجتماعی که خود بيان تئوریک آن است
تا زمانی که فرد . یدبالفاصله هستند بنابراین در ابتدا فقط نزدیکترین، بالفاصله ترین نتایج باید بحساب آ

توليد کننده یا تاجر، یک کاالی ساخته شده یا خریداری شده را با منفعت مطلوب معمولی ميفروشد، او 
همين چيز در مورد . راضی است و نگران آن نيست که بعدها چه بر سر کاال یا خریدارانش می آید

ها را در دامنه های   کوبا که جنگلقهوه کاران اسپانيائی در. تاثيرات طبيعی همين اعمال صادق است
ها ميسوزاندند تا کود کافی برای یک نسل از درختان قهوه فوق العاده منفعت زا بدست آورند را  کوه

قشر فوقانی و بی حفاظت خاک را بشوید و فقط صخره ، های سنگين گرمسيری بعد  چه باک که باران
، شيوه توليد کنونی عمدتًا معطوف به فوری ترین در مورد طبيعت هم مانند جامعه! لخت برجای بگذارد

لموس ترین نتایج است، و آنگاه اظهار شگفتی ميشود که اثرات دورتر اقداماتی که با این هدف و م
شده است خصيصه ای کامًال متفاوت و عمدتًا حتی مخالف پيدا ميکنند، اظهار شگفتی ميشود که 

 خود ميشود، کما اینکه در طول هر دور صنعتی ده هماهنگی عرضه و تقاضا تبدیل به مخالف صرف
بدست آورده است  )٣" (ضربه"ساله نمایان ميشود ــ حتی آلمان هم کمی تجربه مقدماتی از این 

اظهار شگفتی ميشود که مالکيت خصوصی مبتنی بر کار خود شخص ضرورتًا به سلب تملک از کارگران 
کارگرها متمرکز ميشود، که  ر  و بيشتر در دست غيرها بيشت که همه ثروت منجر ميگردد، در حالی

)۴.(     
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