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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ٠۴

  

  شيوۀ توليد اشتراکی اوليه
  

انسان ھا به وسيلۀ کار و ساختن ابزار کار از قلمرو . انسان با تھيۀ ابزار کار، خود را از حيوانات متمايز ساخت

لده در سطح بسيار  جامعۀ اوليۀ انسانی، نيرو ھای مؤدر. حيوانات خارج شدند و جامعۀ انسانی اوليه را تشکيل دادند

ه تھيۀ وسايل انسان ھا با کمک اين ابزار توليد ب. ی و ساده بودابزار توليد به منتھی درجه ابتدائنازلی قرار داشتند و 

ابزار . لده، اين جوامع انسانی را شديداً به طبيعت وابسته می کرد پرداختند و سطح نازل نيرو ھای مؤمعاش خود می

کار مانند قطعۀ سنگ ھای زمخت تراشيد شده يا چماق که جزء اولين ابزار کار انسان بود، به نوعی ادامۀ مصنوعی 

 بود که برای انسان ھای جامعۀ اوليه ممکن ئیوسايل کار آنچنان ابتدا. يکی از اعضای بدن انسان محسوب می شد

اين امر ضرورت کار دسته جمعی، مالکيت . نبود به طور انفرادی عليه نيرو ھای طبيعت و حيوانات مبارزه کنند

ليدی مناسبات تو. و توزيع مساوی محصوالت را ايجاب می کرد) ابزار توليد و زمين(اشتراکی بر وسايل توليد 

انسان ھای اين جوامع ھيچ گونه درکی از مالکيت . داد اشتراکی فوق به جامعۀ انسانی اوليه خصلت اشتراکی می

گونه مازادی بيش از آنچه که برای نيازمندی ھای زندگی ضرور  کار آنھا ھيچ. خصوصی بر وسايل توليد نداشتند

 نابرابری ثروت، طبقات و استثمار انسان از انسان در چنين شرايطی،. بود، يعنی اضافه محصول، توليد نمی کرد

وسايل توليد در مالکيت اجتماعی جماعت ھای کوچکی قرار داشت . وجود نداشت و نمی توانست وجود داشته باشد

  .سر می بردنده که کم و بيش جدا از ھمديگر ب

يازمندی ھای زندگی انسان ھا به کمک تأمين ن: بدين ترتيب، قانون اساسی شيوۀ توليد اشتراکی اوليه عبارت بود از

جمعی و توزيع مساوی نعم مادی و ه  اساس مالکيت اشتراکی بر وسايل توليد، کار دستهابزار توليد اوليه و ب

که مالکيت خصوصی وجود نداشت و از آنجا که جامعه به طبقات تقسيم نشده  در اين جوامع از آنجائی. محصوالت

  :لنين می گويد. ودبود، امکان وجود دولت ھم نب

، سلطۀ رسوم، اتوريته، احترام و قدرتی در اين جامعه. در جامعۀ اوليه شواھدی برای وجود دولت ديده نمی شود "

موقعيت و مقام . و اين قدرت شامل زنان نيز می شده است. که کھنساالن قبايل از آن برخوردارند، مشاھده می شود

اما ما . سابق زنان شباھتی با وضع کنونی زنان که از حقوق بر خوردار نيستند و تحت ستم قرار دارند، نداشته است
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 که به مقام خاصی ارتقاء يافته و از ديگران متمايز باشند و بر ديگران ئی در ھيچ کجا با انسان ھادر اين دوره و

روبرو .  کنند و برای حکومت کردن به دستگاه اعمال قھر و دستگاه اجباری ويژه ای توسل جويندئیحکمروا

  ١."نيستيم

و سپس ابزار فلزی بسازند و )  سنگ و چوباز(انسان ھا در نتيجۀ کسب تجربه، آموختند که ابزار ھای مختلفی 

مناسبات توليدی حاکم در . بدين طريق نيازمندی ھای زندگی خود را از راه شکار، دامپروری و زراعت تأمين کنند

که ابزار نوين فلزی  اما ھنگامی. لده انطباق داشتحلۀ معينی با سطح رشد نيرو ھای مؤجامعۀ اشتراکی اوليه تا مر

 وارد عرصۀ توليد شد و با ارتقای سطح حاصلخيزی و بار آوری کار، امکان گذار به اقتصاد غير و تکامل يافته

فراھم آمد، جماعت ھای مختلف و سپس افراد مختلف يک جماعت به کار ھای توليدی مختلف ) انفرادی(اشتراکی 

 اجتماعی را به وجود آورد و در برابر زراعت اولين تقسيم کار بزرگ) مالداری(پيدايش قبايل شبانی . پرداختند

  .سپس، تمايز پيشه وری از زراعت و مالداری دومين تقسيم کار بزرگ اجتماعی را ايجاد کرد

با توسعۀ نيرو ھای . اپذير دارد نئیمالکيت خصوصی با تقسيم اجتماعی کار و با رشد توسعۀ مبادله رابطۀ جدا

نسان ھا بود فراھم آمد و اين امر امکان تصاحب اضافه کار و لده، نعم مادی بيش از آنچه که مورد نياز زندگی امؤ

در چنين شرايطی که . پيدايش مالکيت خصوصی، تقسيم به طبقات پديد آمد و جامعۀ اشتراکی رو به زوال رفت

توانست به کمک ابزار توليد تکامل يافته تر بيش از آنچه که مورد نياز زندگی اش باشد توليد کند، در  انسان می

خانواده . گ ھا برای فاتحين با صرفه تر بود که ديگر مانند سابق اسراء را نکشند، بلکه آنھا را به بردگی کشندجن

  .ھای ثروتمند و اعيان بر بردگان مسلط شدند و نظام ھای برده داری در نتيجۀ چنين روندی پديدار گشت
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