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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ٠۵

  

  شيوۀ توليد فيودالی
  

که (کار شامل زمين و مواد خام حاصله از آن پروسۀ . در شيوۀ توليد فيودالی عمده ترين وسيلۀ توليد زمين است

وسايل ( و عقب افتادۀ توليد کشاورزی و صنعت خانگی ئی، وسايل ابتدا)توسط خود توليد کنندۀ مستقيم توليد می شود

دھقان (و نيروی کار توليد کنندۀ مستقيم ) بدوی کشت، گاو، اسب، ابزار کار سادۀ دستی ساخت صنعت پيشه وری

  .می باشد) - رعيت–" سرف"اب و زمين يا وابسته به ارب

پروسۀ کار در اين شيوۀ توليدی، به دليل . دھند لده را دھقانان تشکيل میتوليد فيودالی، بزرگترين نيروی مؤدر شيوۀ 

دھقانان وسايل کار . تقسيم تکنيکی کار تقريباً ناچيز است. سطح نازل رشد تکنيک و ابزار توليد، خصلت فردی دارد

و پروسۀ ) زمين و ابزار توليد(کار را تحت کنترول و تسلط خود دارد و بين او از يکسو و وسايل توليد و پروسۀ 

  .توليد از سوی ديگر، وحدت موجود است

. ھدف توليد نه برای مبادله بلکه برای مصرف خود توليد کننده است. توليد فيودالی يک توليد خود کفايتی است

به عبارت ديگر، تقسيم اجتماعی . انی است و بنابر اين از زراعت جدا نيستصنعت به صورت صنعت خانگی دھق

  .توليد در جامعه در سطح نازلی قرار دارد

. لده و مناسبات تکنيکی توليد، خصلت فيودالی داردن مرحله ای از تکامل نيرو ھای مؤمناسبات اجتماعی در چني

يعنی فيودال ھا که مالک (الکين عمده ترين وسايل توليد مناسبات اجتماعی فيودالی، روابط مشخصی است که بين م

  .بر قرار می شود) دھقانان(و توليد کنندگان مستقيم ) زمين اند

فيودال تنھا مالک حقوقی زمين است، بدون آنکه آن را در تصرف خود داشته باشد يعنی قادر باشد اين وسيلۀ توليد 

. ھم نه در تصرف و نه در مالکيت فيودال است) ابزار توليد( توليد ساير وسايل. را شخصاً مورد استفاده قرار دھد

معکوس آن توليد کنندۀ مستقيم مالک واقعی ابزار . گونه تسلط و کنترولی بر پروسۀ توليد ندارد بنابر اين فيودال ھيچ

د و نيازمندی وی بر روی زمينی که متعلق به وی نيست و با کمک ابزار کارش به کار زراعت می پرداز. کار است

ند و شرايط  ادھقانان بر وسايل توليد و پروسۀ توليد مسلط. ھای معيشتی خود و خانواده اش را بر آورده می سازد

مادی الزم برای امرار معاش و انجام کار در تصرف آنھا است، لذا قاعدتاً آنھا احتياجی ندارند که خود را به ارباب 
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ال پيش می آيد که چرا دھقانان به ارباب فيودال وابسته ؤبنابرين اين س. انجام دھندوابسته کنند و برای او کار رايگان 

می شوند و مجبور می گردند برای او بيگاری بکشند؟ چرا و چگونه اضافه توليدی دھقانان يعنی آنچه که اضافه بر 

 می شود، به وسيلۀ فيودال غصب و تصاحب می شود؟ کارل داحتياجات ضروری زندگی دھقان و خانواده اش تولي

دھد،   و مناسبات توليدی فيودالی را تشکيل میهال اساسی، که حلقۀ اصلی و مرکزی تعريف شيوؤمارکس به اين س

  :چنين پاسخ می دھد

ر الزم برای که در آنھا وسايل توليد و وسايل کا) منظور اشکال اقتصادی است(بديھی است که در تمام اشکالی " 

توليد کنندۀ بالواسط باقی بماند، مناسبات مالکيت در آن واحد ناگزير بايد " تصرف"تھيۀ وسايل معيشت خويش در 

بدين ترتيب، توليد کنندۀ مستقيم آزاد نيست . ظاھر شود) است" سرف"منظور (در شکل مناسبات بين ارباب و خادم 

توليد کنندۀ بالواسط متصرف ابزار توليد ) م سرواژ يا فيودالی استمنظور در سيست(فرض کنيم که در اينجا (...) 

او به طور مستقل به کشت قطعه زمين خود . خود و وسايل مادی الزم برای انجام کار و امرار معاش خود می باشد

، حال در چنين شرايطی، علل ماورای اقتصادی(...)  خانگی می پردازد ئیو در ارتباط با آن به کار صنعت روستا

را وادار به کار رايگان روی زمين ) منظور سرف ھا است(با ھر خصلتی که داشته باشد، بايد عمل نمايند تا آنھا 

  ١."مالک اسمی زمين نمايند

بدين شکل ) زمين وغيره(فيودال بر زمين با حق تصرف دھقان بر وسايل توليد ) يا اسمی(تضاد بين مالکيت حقوقی 

مالکيت حقوقی خود ) جبر و زور سياسی و ايدئولوژيک( توسل به جبر ماورای اقتصادی حل می شود که فيودال با

را به قدرت بر روی دھقانان تبديل می کند و از اين طريق اضافه کار توليد کنندۀ مستقيم را به تصاحب خود در می 

  .دھد آورد و حق بھره وری از ثمرات زمين را به خود اختصاص می

يعنی کار (الی، تضاد اساسی، تضادی است بين خصلت مستقل کار فردی توليد کنندۀ مستقيم در شيوۀ توليد فيود

و خصلت فيودالی ) مستقل فردی، تسلط توليد کننده بر وسايل توليد و بر پروسۀ توليد، تصرف شرايط مادی توليد

ال اجبارات ماورای يعنی مالکيت حقوقی فيودال بر زمين و ضرورت اعم(مالکيت بر مھم ترين وسيلۀ توليد 

  .)اقتصادی به منظور تصرف اضافه توليد، توليد کنندۀ مستقيم

مناسبات . تضاد اساسی فوق در سطح طبقات به صورت تضاد بين طبقۀ فيودال ھا و طبقۀ دھقانان بروز می کند

 کار توليد کنندگان لدۀ جامعه است زيرا ارباب فيودال تمامی اضافهالی سدی در مقابل رشد نيرو ھای مؤتوليدی فيود

مستقيم را برای تأمين زندگی پر تجمل خود تصرف می کند و بنابرين ھيچ مشوقی وجود ندارد که دھقانان را به 

  . رشد تکنيک و تکامل وسايل توليد و پروسۀ توليد و شيوۀ توليد سوق دھد

اين . سارت و قيود فيودالی می شودتضاد عمدۀ ميان دھقانان و فيوداالن موجب مبارزات و قيام ھای دھقانی عليه ا

  .قيام ھا علت اصلی پاشيدگی و اضمحالل نظام فيوداليسم می گردند
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