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  :يادداشت
وپ  ه جنگ ت رد، ب تھاجم ھمه جانبه ای را که امپرياليزم با تمام شدت وحدت عليه مردم ما به پيش می ب

ه وتانک محدود نگرديده در ساير عرصه ھا ر حمل  نيزبه وسيله عمال خويش ھست و بود مردم ما را زي
د ه اسالم سياسی در . قرار می دھ اتی ک ه جناي ر پاي ردم وب زون م ر روز اف تفاده از فق ا اس ه ب از آن جمل

ان خويش  غ ادي ه تبلي افغانستان مرتکب آن گرديده، مسيونر ھای مذھبی درحمايت کشور ھای متجاوز ب
رآورده سازندواسالم زدائی آشکار اشتغ د می . ال دارند؛ تا باشد با تغيير دين اھداف خويش را ب ھر چن

ز امر خصوصی تلقی  را ني توان درحدی دين را امر خصوصی افراد دانسته، تصميم گيری در مورد آن
ار شما  ن نوشته ارزشمند را در اختي ا اي رآن داشت ت ا را ب ه م ری آگاھان نمود با آنھم اھميت تصميم گي

  . گرانقدر قرار دھيمخوانندگان
 AA-AA                         پورتال 

  
  

  کارل کائوتسکی
  احمد خزاعی: ترجمه

  
  

  بنيادھای مسيحيت
 

  
                          ادامه گذشته به

  جامعه در روم باستان: دفتر دوم
  اقتصاد برده داری: يکم
  ل بودن فن آوری در اقتصاد برده داریزنا
  

ی در کشاورزی در کشورھايسطح علم .  ی در کشاورزی نيز گسترش تقسيم کار را به ھمراه آوردافزايش توليد کاالي
اما .  به اندازه اروپای قرن ھيجدھم پيشرفته بود-  مانند کارتاژ و روم-که  به کشاورزی در مزارع بزرگ اشتغال داشتند

ٌطبيعتا اين نظريه ھا را فقط در مزارع بزرگ  می . کار بندد وجود نداشته نيروی کاری که بتواند اين نظريه ھا را ب
ی که برده ھاي. گان صورت می گرفته ا  کشاورزی درمزارع بزرگ با استفاده از نيروی کار بردام. کار بسته شد ب

ار گمارده می شدند ديگر بخشی از خانواده پدر ساالر نبودند و بيشتر تمايل به  ه کدر چنين مزارعی به ضرب تازيانه ب
 و نفرت خود از اربابشان را سر حيواناتی که در برده ھا کينه. زيان رساندن به ارباب خود داشتند تا خدمت کردن به او

ه به ھمين علت نمی شد ابزار کار ظريف و پيشرفته ب. مزرعه نگه داری می شدند و روی ابزار کار خالی می کردند
 کشاورزی کار ابزار کار در مزارع بزرگ. دست برده ھا سپرد زيرا آنھا را خيلی زود می شکستند و از بين می بردند

پلينی، در قرن اول ميالدی، . ين تر از مزارع دھقانی بود توليد در اين مزارع به مراتب پايدانی نداشتند و سطحی چنآي
ٌ که ھنگامی که صاحبان امالک خود مستقيما به توليد می پرداختند مزارع از باروری به مراتب ،خاطر نشان می کند

  برده ھای ارزان، زمين،وری روم مدام در گير آن بودمپراتجاوزکارانه ای که اھای ت جنگ. بيشتری برخوردار بودند
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م بی شماری را در اختيار زمين داران بزرگ قرار می داد و اقتصاد برده داری را گسترش بازھم ھای وسيع و غناي
گسترش مزارع بزرگ پا به پای تضعيف و سلب مالکيت از زمينداران کوچک و دھقانان آزاد پيش . بيشتری می بخشيد

  .ی وابسته تبديل می کرد رفت و آنھا را به اجاره نشين ھايیم
 عواملی بودند که ،خدمت اجباری در ارتش، رباخواری و استفاده زمينداران بزرگ از نيروی کار ارزان برده ھا

می  و باعث تمرکز ھرچه بيشتر زمين در دست زمينداران بزرگ  دھقانان و زمينداران کوچک را به نابودی می کشاند
در دوران . اما اين فرايند تمرکز در دوران باستان تفاوت زيادی با فرايند تمرکز در دوران سرمايه داری دارد. شدند

سرمايه دار نوين بايد بخش . سرمايه داری، رقابت است که  باعث تمرکز وسلب مالکيت از مالکان کوچک تر می شود
 مبانی فنی و ابزارھای توليد و گسترش بخشيدن به موسسه بزرگی از سود خود را صرف بھبود بخشيدن و ارتقاء

چنين کاری برای برده دار دوران . توليدی خود کند تا بتواند از رقبای خود پيشی گيرد و آنھا را به شکست بکشاند
کار می برد و از مصرف آن برای ه ارباب برده دار تمامی مازاد را برای مصارف شخصی ب. باستان ضرورتی نداشت

در نتيجه، مبنای فنی توليد در موسسه توليدی مبتنی بر برده .   خود داری می کرد؛رتقاء بخشيدن به مبانی فنی توليدا
ارباب برده دار نمی توانست ابزارھای ظريف . ين تر از مبنای فنی توليد در مزارع دھقانی بود، در واقع حتی پايداری

 در حالی که مزارع کوچکتر به علت استفاده از کار اعضاء خانوار و گران قيمتی در اختيار برده ھايش قرار دھد 
از آنجا که  . صاحب زمين و اعمال مراقبت ھای الزم می  توانستند از ابزارھای بھتر و پيشرفته تری استفاده کنند
 برای ارتقاء  دھقانان و زمينداران کوچک و متوسط از امکان مالی الزم و زمينداران بزرگ برده دار از انگيزه الزم

 زمينه الزم برای کاربرد علم، تکنولوژی پيشرفته تر و ماشين آالت در ؛ برخوردار نبودند،بخشيدن به مبانی فنی توليد
متفکران، دانشمندان و مخترعين نيز انگيزه ای برای دست زدن به اختراعات و اکتشافات . دوران باستان فراھم نبود

  .نداشتند
ی بی اندازه ارزان قيمت بود، وجنگ  گ در دنيای باستان داشتن برده ھايبه سود برای مالکان بزر تنھا راه دست يافتن 

از زمان . ی و گسترش بخشيدن بازھم بيشتر به وسعت امالکشان بود برای دست يافتن به چنين برده ھايتنھا راه موثر
. وری روم بودر برنامه توسعه طلبانه امپراتھا د  يکی از قوی ترين انگيزه ، نياز به برده ارزان،ھای کارتاژ جنگ

ی را فتح کرد و در زمان مسيح از فتح  قرن تمامی سرزمين ھای مديترانه يبرنامه توسعه طلبانه مزبور در طی دو
   . در حرکت بود؛سرزمين گل به سوی تسخير آلمان، که بھترين برده ھا را در دسترس می گذاشت

ھای   تفاوت،سسات بزرگ در دوران باستان و موسسات  بزرگ سرمايه داری کنونیبا وجود برخی شباھت ھا ميان مو
 مازاد ،در حالی که در موسسات سرمايه داری. عمده ای در شيوه استفاده از مازاد در اين دو نوع موسسه وجود دارد

 رود در دوران برده داری اين کار میه ٌعمدتا برای انباشت سرمايه، تھيه ماشين آالت جديد و ارتقاء مبنای فنی توليد ب
کار می ه ھای جديد و خريد برده ھای جديد ب گاه برای خريد زمين  عمدتا برای خوشگذرانی ارباب برده دار و گه،مازاد
ی  در ميان باشد زيرا چنين ابزارھايانباشت سرمايه برای توليد ابزارھای جديد تر و پيشرفته تر توليد نمی توانست. رفت

گی دوران سرمايه داری انباشت سرمايه ه اگر ويژ. تنی بر برده داری نمی توانست مورد استفاده قرار گيرددر توليد مب
  . است ويژگی  روم اشرافی جستجوی لذت، اسراف، ولخرجی و تجمل پرستی بوده است

 به ھمراه ؛فتند افزايش تعداد برده ھای خانگی را، که برای خدمات شخصی مورد استفاده قرار می گر،افزايش تجمل
در خانواده اشرافی تعداد  اين . و ھر چه برده ھا ارزان تر می شدند بر تعداد برده ھای خانگی افزوده می شد. داشت

گان، پزشکان، ه در ميان برده ھای خانگی آشپزھا، موسيقی دان ھا، نوازند.  گونه برده گاه به ھزاران نفر می رسيد
: به اين ترتيب دو گروه برده وجود داشند. گان و حتی فيلسوفان ديده می شدنده سند شاعران و نوي،ھنرمندان، معلمان

 برای ،"وحشی"کار می رفتند وبرده ھای ه  برای خدمات شخصی در خانواده ھای  شھری ب،برده ھای تربيت شده
ی  که در کشتزارھا  ھايدهٌاين گروه  از برده ھا معموال، خالف بر. ثروت اندوزی ارباب مورد استفاده قرار می گرفتند
ٌکار گرفته می شدند، زندگی نسبتا راحتی داشتند و حتی گاه در تجمل ه و معادن و مراکز توليدی ديگر برای توليد کاال ب

  .زندگی می کردند
  :وقوع پيوسته با ارزان شدن برده ھا تحوالت عمده ای در سطح جامعه ب

ی برده ھای توليد کننده از ارباب ھا روز به ھر واحد توليدی، جدايه ھای از يک سو، به علت افزايش يافتن تعداد برد-١
  ،ارزان بودن برده ھا خود عاملی شد. روز بيشتر و رفتار با اين گروه ازبرده ھا روز به روز بدتر و سختگيرانه تر شد

پيش از اين، باالبودن . ادی کند تبديل به امری ع،که  رفتاری ھر چه بی رحمانه تر را در مورد آنھا و حتی کشتنشان را
  .    قيمت برده مانع از کشتن و مجروح کردن او می شد

  . افزايش برده ھای خانگی را به دنبال آورد که به معنی افزايش عناصر غير مولد در جامعه بود-٢ 
 شھری می پيوستند رو بودند به صف پرولتاريایه ان شھری که با خانه خرابی روز افزونی روبر  دھقانان و صنعتگ-٣

  .و روز به روز آن را انبوه تر می کردند
 افزايش مداوم تعداد برده ھا به خانه وارھای برده دار امکان می داد که تمام نيازھای خود را در درون خانوار توليد -۴

 برای خود مصرفی به ،اين گونه توليد.  کار آزاد بيش از پيش جای خود را به کار برده ھا می داد ،به اين ترتيب. کنند
گان بود که خود بارآوری کار و مبانی فنی و علمی آن را روز ه معنی  جايگزين شدن ھر چه بيشتر کار آزاد با کار برد

  .به روز کاھش بيشتری می داد
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 اضمحالل اقتصادی
د که طبقات حاکم، از ھر  اين بو، پيشاپيش روند سقوط امپراطوری روم را آشکارا نشان می داد،ی کهيکی از نشانه ھاي

کار بردگان در . دست برده ھا سپرده بودنده گونه  فعاليتی روگردان شده بودند وھمه کارھا را حتی در علم و سياست ب
ل  انديشيدن در باره وزين ترين مسايحکومت کردن بر کشور وبه خاطر در آغاز فراغت کامل را برای اربابان ،يونان

 ھرچه کمتر از طريق تمرکز ھر  ،ا افزايش روز افزون ما زاد و تمرکز آن در دست عده ایاما ب. م آوردھزندگی فرا
خرج کردن، مصرف کردن و در را و رشد تعداد برده ھا ) التيفونداھا(چه بيشترمالکيت زمين، وسعت يافتن کشتزارھا 

رقابت در ريخت و پاش . حاکم شد تبديل به مھمترين وظيفه  و کارکرد اجتماعی طبقات ،واقع ھدر دادن  اين مازاد
. کردن، عياشی کردن و اتالف منابع و مازاد اجتماعی حاصل از کار برده ھا  روز به  روز  شدت بيشتری می يافت

شد که در سطح اين فرايند  در روم حتی از يونان ھم کوتا ه تر بود، چرا که روم ھنگامی از اين شيوه توليد بھره مند 
ًقدرت يونان اساسا در مقابله با اقوام وحشی گسترش يافت و برده ھای آنھا . ين تری قرار داشتيفرھنکی به مراتب پا

دست  آنھا ه وحشيانی بودند که چيزی برای آموختن به يونانيان نداشتند و يونانيان نيازی به اين که اداره کشور را ب
  و باستانی شرق را در برگرفت که خود ثروتزودی مناطق متمدنه ی روم ب آن، فرمانروايعکس.  نداشتند؛بسپارند

 که از نظر دانش در سطحی به مراتب باالتر از ،ی را در دسترس رومی ھا قرار داد ھمچنين، برده ھايی وھای افسانه ي
 در دوران. دست آنھا بسپارنده رومی ھا ناگزير بودند از اين برده ھا بياموزند و امور کشور را ب. رومی ھا قرار داشتند

امپراتوری، اشرافيت کالن زميندار به گونه ای روز افزون ناگزير شد که عرصه را برای برده ھای وابسته به خانواده 
  . خالی کند؛ اما متعھد به ادامه خدمت به ارباب پيشين خود بودند،امپراتور و برده ھای سابقی که اکنون آزاد

و انگل ھای بيشمار وابسته به آنھا باقی مانده بود ) التيفونداھا(تنھا کاری که اکنون برای صاحبان کشتزارھای بزرگ 
نواخت و تکراری می شدند و ارباب ھای رومی می  ھا به زودی کھنه، يک اما اين عيش و عشرت. عياشی کردن بود

 وپاش  پا به پای ريخت،تفريحات تبه کارانه، بی رحمانه، و مفسده آميز. ست دنبال خوشی ھای جديدی می گشتنديباي
ه   سرانجام به سرخورد،ختهيی افسار گساما لذت جوي. ناپذير اين لذت جويی ھا بود نتيجه گزير ،ھای خانمان برباد ده

نوميدی و اشتياق به مردن و  ھمچنين، آرزوی .  گی و بيزاری از زندگی می انجامده ھا، افسرد گی از لذ ته گی، دلزد
ه پديده ای فراگير شده بود؛ اما بيزاری  از کار چنان ريشه ھای عميقی در  تبديل ب،دست يافتن به يک زندگی متعالی

ی يافتن از نيازھای جسمانی نشان می ی خود را تنھا به صورت آرزوی رھايمردم داشت  که  اين آرزوی زندگی متعال
  .داد

، رفاه وآسايش آنھا مبتنی بر  که خوشی،در ميان بھترين افراد وابسته به اقشار استثمارگر احساس شرم از اين واقعيت
ه احساس سرخورد.  پا گرفت؛ھا و کشتزارھای بزرگ است اد وستمگری بر ھزاران برده در معدنن آزنابودی دھقانا

 نسبت به یگی ھمچنين ھمدردی با برده ھا را تقويت کرد، که درست در نقطه مقابل بی رحمی ھا و اعمال قساوت آميز
ی خود را در نفرت نسبت به اين تعالی جوي. اتوری نشان می داد گالدي ھایرا  در نمايش که خود ،برده ھا قرار داشت

  .ی و زر اندوزی و پولدوستی نشان می داد، مال جويحرص و آز
نمی گذاشت که در ) رھبر قيام بردگان(می  دانيم که اسپارتاکوس : "می گويد" تاريخ طبيعی"پلينی در کتاب خود به نام 

  !"اين برده ھای فراری ما چقدر در عظمت روح از ما برترند. يا نقره وجود داشته باشداردوگاھش طال 
تحت حاکميت اين طبقه  که بخشی از آن خود را در جستجوی جنون آميز خوش گذرانی، پول پرستی  و قساوت به 

رانی نفرت داشت و تباھی می کشيد و  بخشی ديگر نسبت به تھيدستان احساس ھمدردی می کرد، از پول و خوش گذ
ی اين طبقه گروه بيشماری از برده ھای زحمتکش وجود داشتند که  با ان فرمانروايدر دور: حتی در آرزوی مرگ بود

 که در زنجير و زير ،اين مردان وزنان از مليت ھای مختلف بودند.  بيشتر بد رفتاری می شد،آنھا از حيوانات باربر
 آرزوی انتقام را مدام در سينه اين برده ھا شعله ور ،مشقت و رنج بی پايان.  شدندضربه ھای تازيانه به کار کشيده می

 ً اما به خاطر اين که اکثرا متعلق به ملت،اين برده ھا. و آنھا را آماده برای شورش و قيامی قھر آميز نگه می داشت
وانائی سرنگون کردن نظام موجود و  ت،ينی بر خوردار بودنددر نتيجه از سطح شعور و آگاھی پايی وحشی بودند و ھا

ظر برپاکردن نظامی نوين را نداشتند، گرچه افراد بسيار آگاه و برجسته ای که در ميان آنھا بودند چنين ھدفی را مد ن
گريختن و به ياغيان و راھزنان پيوستن و يا :  که آنھا می توانستند به آن دست يابند بود،یگريختن تنھا نوع آزادي. داشتند
  .يختن و از مرز گذشتن و به دشمنان امپراتوری پيوستنگر

ً غالبا غرق در رفاه وتنعم بودند و ، کهھا سيه روزترين انسان، صدھا ھزار برده وجود داشتند در باالی سر اين مليون
ل ھمواره شاھد و موضوع وحشيانه ترين و جنون آميز ترين شھوترانی ھا و خوشگذرانی ھا؛ شريک جرم ھر نوع قاب

ًتصوری از فساد و مثل اربابشان فاسد و منحرف و يا، بازھم مثل بسياری از اربابانشان، و حتی زودتر از آنھا، عميقا 
  .دلزده از اين ھمه تباھی و انحراف، و سرشار از اشتياق به يک زندگی نوين، پاک و متعالی

اما به (رده ھای آزاد شده، بقايای پرشمار در کنار ھمه اين ھا، جماعت ھای صدھا ھزار نفره شھروندان آزاد و ب
دھقانان ، کشاورزان تھيدست شده خوش نشين و اجاره نشين، باربران و صنعتگران بينوای ) تنگدستی کشانده شده

ھمه از نظر اقتصادی   شھری، و باالخره  لمپن پرولتاريای شھری، با ھمان غرور و حقوق شھروندان آزاد و با اين
  .  و سربار جامعه  وجود داشتد، بی خانمانزاي
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 کينه و نفرت طبقاتی را به ،فقر شديد توده ھا و خوشگذرانی ھا و ريخت و پاشھای بی حد و حدود اشرافيت برده دار
اما، درست عکس امروز، جامعه نه از قبل پرولتاريا که پرولتاريا از قبل جامعه زندگی . نحو بی سابقه ای دامن زده بود

. جز کنترل توليد اجتماعی نيسترولتاريای کنونی نبرد طبقاتی ھدفی روشن دارد و اين ھدف چيزی برای پ. می کرد
اتی در جھان يد يا صاحبان نيروی کار؟ نبرد طبقل تولصاحبان وساي:  توليد را کنترل کندله اين است که چه کسیمسا

نشين کردن شيوه توليد موجود با شيوه کنونی ما کوششی است برای دگرگون کردن شيوه توليد، کوششی است برای جا
  .توليدی برتر

نھايت خواستش برخوردار . کار نمی کرد و نمی خواست کار کند. لمپن پرولتاريای کھن چنين ھدفی را مد نظر نداشت
ن بود، نه دگرگون کردن توذيع ل لذت بردثروت بود، دگرگون کردن توذيع وسايشدن از سھمی  از لذات مترتب بر 

  .ل توليد؛ می خواست که ثروتمندان را غارت کند، نمی خواست که شيوه توليد را دگرگون کندوساي
وری روم تضادھای طبقاتی عظيم، کينه طبقاتی عميق و مبارزات طبقاتی  گسترده ای در جريان به اين ترتيب در امپرات

تن سازمان موجود اجتماعی وجود داشت؛ بود؛ اشتياقی بی پايان برای رسيدن به يک زندگی بھتر، برای پشت سر گذاش
  . اما کوششی برای مستقر کردن شيوه توليد نوين و برتری در ميان نبود
طبقه ای که دانش، نيرو و پشت کار، لذت بردن از . شرايط فکری و معنوی الزم برای چنين جنبشی ھنوز وجود نداشت

 شرايط ،گذشته از اين.  نوين را داشته باشد وجود نداشتکار و از خودگذ شتگی الزم برای پی افکندن يک شيوه توليد
  . در ميان نبود،مادی الزم برای  پاگرفتن چنين تفکری

نه تنھا اربابان را ناتوان از .  نه تنھا نشانگر پيشرفتی فنی نبود بلکه گامی به عقب نيز بود،ديديم که اقتصاد برده داری
را در جامعه افزايش داد، بلکه  باروری کار کارگران  مولد را ھم کاھش کار کردن کرد و تعداد کارگران  غير مولد 

اگر شيوه نوين توليد . داد و، به استثنای حوزه توليد برخی کاالھای تجملی، مانع پيشرفت فنی در سطح جامعه نيز شد
 را گامی به عقب دانست نه به برده داری را با شيوه توليد دھقانی آزاد، که آن را از ميان برداشت، مقايسه کنيم بايد آن

ی بوده است، و ر بوده است، که گذشته عصری طالياز ھمين رومردم به اين نتيجه رسيدند که دوران گذشته بھت. جلو
ھنگامی که اصالح وضع موجود مطرح می شد، تنھا ھدفی که به ميان . وضعيت ھر نسل بدتر از نسل پيش خواھد بود

اقتصاد . و استقرار مجدد اقتصاد دھقانی آزاد، که برده داری آن را مضمحل کرده بودمی آمد بازگشت به گذشته بود 
 چنين یاما جامعه روم باستان تواناي. برده داری بن بستی بود که تنھا راه خروج از آن بازگشت به اقتصاد دھقانی بود

ھای مختلف به روم  ع دھقانان آزاد از مليتبايد مھاجرتھای وسي.  زيرا دھقانان آزاد از ميان رفته بودند،کاری را نداشت
 برچيده شود و جامعه بتواند برمبنای ،صورت می گرفت  تا بقايای  فرھنکی  که امپراتوری روم آن را بنيان گذاشته بود

  .بازگشت به گذشته توسعه نوين خود را در پيش گيرد
امپراتوری روم جامعه ای بود مبتنی .  کن خود بوداقتصاد برده داری کھن، مثل ھر شيوه توليد تضاد آميز ديگری، گور

ھای پيروزمندانه مداوم، به انقياد کشاندن مداوم ملتھای جديد و گسترش بخشيدن بی وقفه قلمرو  تنھا جنگ. بر جنگ
امپراتوری  روم بود که می توانست انبوه برده ھای ارزان قيمت، مواد خام و باج وخراجی که امپراتوری انگل صفت 

  . را سرپا نگه می  داشت، در دسترس آن بگذاردروم
دھقان که به کار طاقت . اما بدون داشتن سرباز نمی توان جنگ کرد و دھقانان بھترين مصالح برای ساختن سربازانند

فرسا در سرمای سخت زمستان و گرمای طاقت فرسای تابستان عادت دارد بھتر از ھمه می تواند سختی کار نظامی را  
ی سربازگيری نداشت و ارتش امپراتوری روم بی يان رفتند، امپراتوری ديگر توانايھنگامی که دھقانان از م. ندتحمل ک

ارتش امپراتوری ناچار بود که بيش از پيش صفوف خود را با وحشيان مزدور از سرزمينھای فتح . سرباز مانده بود
  .شده و حتی از عناصری از ميان دشمنان خود پر کند

رو به کاھش بود و استخدام سرباز پر ھزينه تر وپر ھزينه تر می شد، و به ھمين دليل جه تعداد سربازان مدام  در نتي
بخشيدن به قلمرو خود اکنون ھم و غم امپراتوری ديگر نه وسعت . جامعه روم صلح دوست تر و صلح دوست تر می شد

ی تيبريوس، تھاجم روم دچار  در زمان فرمانروايان زندگی عيسی،درست در دور.  مرزھای موجود بودکه محافظت از
فرمانروايان . از اين نقطه به بعد دلشوره امپراتوری روم دفع مھاجمانی است که يکريز بر آن می تازند. مکث می شود

 در مقابل آنھا عقب نشينی کنند و يا به آنھا باج ،جای تھاجم به قلمروھای وحشيانه  که ب،روم به زودی مجبور شدند
 که به سوی ،به اين ترتيب در نخستين قرن از ميالد مسيح سيل برده ارزان. دست بياورنده سبيل بدھند و دلشان را ب

  .ی متکی شوندر شدند که بيش از پيش به برده زايامپراتوری جاری بود به سرعت پايان يافت و رومی ھا مجبو
استفاده از . ھای بزرگ را با برده ھای خانه زاد چرخاند ی بسيار پرخرج بود و نمی شد اقتصاد کشتزارداياما برده ز

برده ھا  در مزارع کاھش يافت و معادن ھم کم کم از رونق افتادند زيرا بدون استفاده از برده ھای ارزانی که از طريق 
ينجاميد زيرا سقوط اقتصاد برده داری به احياء اقتصاد دھقانی ن. دست می آمدند، معادن ديگر سود آور نبودنده جنگ ب

ت دسه صاحبان کشتزارھای بزرگ تمايلی ب.  اجازه آن را نمی داد،نه نظام مالکيت کالن و نه ضعف شديد دھقانان آزاد
ھای خود را تبديل به مزارع  ًنھا صرفا از دامنه عمليات خود کاستند و بخشی از زمينآ. کشيدن از مالکيت خود نداشتند

 خوانده می شدند اجاره می دادند، کولونی را به دھقانان اجاره نشينی که سپس اين مزارع کوچک. کوچک کردند
اين سرچشمه نظام . مشروط بر اين که دھقان اجاره نشين بخشی از نيروی کار خود را در اختيار مالک زمين بگذارد
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سی ھر چه وسيع تر کشت و کاری بود که زمينداران بزرگ در دوران فئوداليسم به آن روی آور شدند و آن را در مقيا
  . به کار گرفتند

ًکار گرفته می شدند بخشا برده ھای روستا و دھقانان تھيدست  بودند و بخشا ه نيروی کاری که کولونی ھا از ميان آنھا ب ً
اين برده ھا  ديگر، به علت بی رونق شدن کار معدن ھا و . ی از شھرھای بزرگولترھا، صنعتگران آزاد و برده ھايپر

ای بزرگ و در نتيجه متوقف شدن ريخت و پاش ھای اربابان برده دار، نمی توانستند در آنجا امرار معاش کشتزارھ
  .  کنند

اين شيوه نيز از نظر .  اما اين شيوه جديد توليد نيز نمی توانست از اضمحالل اقتصاد مبتنی بر برده داری دوری جويد
کاری که . ين تر و مانعی بر سر راه توسعه بيشتر اجتماعی بودشاورزی مبتنی بر برزگران آزاد پايفنی نسبت به ک

می بايست در زمين اربابی انجام دھد کار اجباری بود که با ھمان بی ميلی، و با ھمان ) دھقان اجاره نشين (کولونوس
اين قطعه دھقان قطعه زمينی از آن خود داشت اما . بی دقتی برده ھا در مورد ابزار کار و دام ھا صورت می گرفت
  . زمين چنان کوچک بود که تنھا بخور و نميری از آن عايد او می شد

با کاھش مازاد کشتزارھای بزرگ و از رونق افتادن معادن، ولخرجی ھا  و تجمل پرستی برده داران نيز رو به کاھش 
راتوری روم تشکيل می نھاد و بازار صنايع شھری که کاالھای تجملی توليد می کردند و بخش عمده صنعت را در امپ

  .   دادند دچار کسادی بازھم بيشتری شد و جمعيت شاغل در آنھا کاھش يافت
ھا در اختيار اجاره نشين ھا می گذاشتند به قدری کوچک بود که نمی توانست معاش يک خانوار   زمينی که ارباب

می آورد و جمعيت روستاھا را، نيز کاھش می فقر و گرسنگی بر خانواده دھقانان اجاره دار فشار . ٌبزرگ را تامين کند
جمعيت روم که در زمان . اين کاھش به خصوص در ايتاليا و به ويژه در شھر روم از ھمه جا شديدتر بود. داد

اين کاھش . به ششصد ھزار نفر کاھش يافت)  ميالدی٢٢٠حدود(اگوستوس حدود يک مليون نفر بود در زمان سه وری 
ک، روستاھا و شھرھای زمين ھای زراعتی کشت نشده، خانه ھای مترو. بازھم بيشتری يافتدر دوره ھای بعد شدت 

  . حتی خود روم، نيز، کم کم به صورت شھری متروک در می آمد. اه متروککم جمعيت و گ
ھای مزروعی از ويژگی اقتصاد مبتنی بر  ھا و زمين رسيدگی نکردن به دام. باروری زمين نيز رو به کاھش گذاشت

ھای بسيار مرغوب می توانند بازدھی توأم با سودآوری داشته  بدون کود دادن و شخم عمقی فقط زمين. برده داری است
اين يکی از پديده ھای ھمه گير . ی نيز در صورت عدم رسيدگی مدام کاھش می يابديھا و مرغوبيت چنين زمين. باشند

ھای جديد بود  ه دار برای زمين خواری و تسخير سرزميندر امپراطوری روم  و يکی از علل حرص زدن مالکان برد
  .که تنھا از طريق جنگ امکان پذير می شد

در اياالت جنوبی امريکا که اقتصاد مبتنی : چيزی مشابه ھمين پديده را می توان در امريکا در قرن نوزدھم مشاھده کرد
در . ز ھمين رو به سرعت بی رمق و نابارور می شدبر برده داری بر آن حاکم بود، به زمين ھا کود داده نمی شد و ا

اقتصاد برده داری تنھا با گسترش يافتن . عين حال استفاده از کار برده ھا تنھا در زمين ھای بسيار مرغوب سودآور بود
 می توانست دوام بياورد، زيرا فقط در غرب امريکا بود که زمينھای جديد وجود داشت و تنھا با زير ،به سوی غرب

 که کشاورزی مبتنی بر برده داری می توانست دوام ،کشت بردن زمينھای جديد و ترک زمين ھای زراعتی قبلی بود
  .   بياورد
ی از نيروی کار موجود، نمی توانست ی کار، ھمراه با استفاده غيرعقاليگی خاک و کمبود روز افزون نيروه فرسود

  . داشته باشددنباله نتيجه ديگری جز کاھش پيوسته محصول را ب
طال و نقره کم ياب تر و کم ياب . ًما رو به کاھش بوددر عين حال توانايی کشور برای خريد مواد غذايی از خارج، داي

زيرا، ھمان طور که ديديم، معادن از نيروی کار بی بھره بودند و طال و نقره موجود يا صرف پرداخت . تر می شدند
 شد که آن را باخود به کشورشان می بردند و يا به عنوان باج ھای کالن به دستمزد نظاميان مزدور غير رومی می

وری و از آن جا که امپرات. ت آن بودندوری روم و غارد حمله به امپراتگان خطرناکی داده می شد که مترصه ھمساي
 به ميزان و سطح توسعه و اما با توجه.  شمار ارتشيان مدام در حال افزايش بود،روم از ھمه سو مورد حمله وھجوم بود

کل جمعيت امپراتوری روم در زمان .  ميزان مازاد بسيار ناچيز بود،تکنولوژی، و کم جمعيت بودن امپراتوری روم
می .  مليون نفر بود۶کل جمعيت ايتاليا در آن زمان تنھا .  برآورد می کنند، مليون۵۵اگوستوس را چيزی در حدود 

بوده  چه بارگرانی بر دوش مردم ، نگھداری از چنان ارتش عظيمی از مزدورانراحتی در يافت که مخارجه توان ب
ت و فقيرتر و فقيرتر می شد، بار ميليتاريسم روز به روز بر دوش آنھا فٌما تقليل می ياو در حالی که جمعيت داي. است

  .سنگين تر می شد
  .اين دو علت داشت که خود سقوط اقتصادی را کامل می کرد

ھا  اگر می خواست برای يکی بيشتر خرج کند بی آن که ماليات. نھاد ارتش و بنای عمومی: يه اصلی داشتدولت دو پا
زمانی .  و اين درست ھمان چيزی است که اتفاق افتاد. را افزايش دھد می بايست آن ديگری را به فراموشی می سپرد

، و آثار و ابنيه )ه ھای عظيم آبرسانی و فاضالبشبک(که دولت ثروتمند بود بناھای عظيم مذھبی، اقتصادی، بھداشتی 
وری روم، تن توان مالی دولت امپراتبا کاھش ياف. سياسی، فرھنگی و تجملی و شبکه عظيم راه ھا را بنا می کرد

فرمانروايان به جای اين که بر ميليتاريسم افسار بزنند و آن را محدود کنند اين بناھای عمومی را به فراموشی سپردند و 
  . ترجيح دادند که شاھد ويرانی آنھا باشند
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 که در خدمت بھداشت و تجارت بودند، راه ھا و آبراه ھا نيز به ، ھم نابود شدند بلکه بناھای عموميینه تنھا آثار ھنری
  .اين تباھی که محصول افول اقتصادی بود به نوبه خود اين افول را سرعت بخشيد. نابودی کشيده شدند

باری . می به رغم ھمه اين ھا به صورت غير قابل تحملی افزايش يافت و نابودی ھمگانی را کامل کردبار سنگين نظا
  افزايش يافت در حالی که جمعيت و ثروت - ھای پولی ھای جنسی، بيگاری، ماليات  ماليات- که بر گرده مردم بود

. وز به روز سنگين تر می شدباری که حکومت بر گرده تک تک افراد می گذاشت ر. کشور در حال کاھش بود
ساير طبقات اجتماعی نيز زير بار اين . ی بينوا بود) اجاره نشين ھا(سنگينی اين بار بيش از ھمه بر گرده کولو نی ھا 

وحشيانی که امپراطوری را مورد تاخت و تاز قرار می دادند به غارتگری دولت . ستم بودند اما نه به سختی کولونی ھا
بی ميلی و : از ھم پاشيدن عمومی جامعه ديری بود که آغاز شده بود. م و انصاف بيشتری داشتندروم نبودند و رح

کارھای . ً که شديدا ھم مورد نيازعموم مردم باشد،ناتوانی فزاينده تک تک افراد جامعه برای انجام کوچک ترين کاری
قوانين . از طرف دولت به زور تحميل می شد اکنون بايد ،که زمانی رسم و ضرورت اقتصادی  آن ھا را تنظيم می کرد

برخی از اين قوانين دھقانان را مقيد به زمين می کردند، برخی زمين . بيش از پيش جنبه زور و اجبار پيدا می کردند
ت بود، و برخی داران را مجبور به شرکت در حکومت ھای شھری، که بيشتر به معنی وصول ماليات ھا برای دول

. ير از متشکل شدن در اتحاديه ھا و ارائه خدمات و کاالھای خود به قيمت ھای ثابت می کردنداگزديگر اصناف را ن
  .  وانين زورکی را بر عھده داشت روز به روز گسترده تر می شدتحميل کردن اين قبوروکراسی دولتی که وظيفه 

ستثمار شده، که حتی با استثمارگران نيز، به اين ترتيب ارتش و بوروکراسی، يعنی قدرت دولت، نه تنھا با توده ھای ا
رستاری ی محافظت کننده و پرويدولت حتی برای استثمار گران نيز ديگر از ني. در تضاد ھر چه بيشتری  قرار گرفت

دت يافت به طوری که دشمنی با دولت افزايش و ش. ی غارت گر و نابود کننده تبديل می شدکننده بيش از پيش به نيروي
وحشيان دھقانانی آزاد بودند که ساکنان در مرزھای . ی وحشی ھا نيز راه نجاتی دانسته می شدوايحتی فرمانر

ی از نظام حاکم بر دولت د، چرا که آنھا را نجات دھنده ھايامپراتوری روم در مقياسی روز افزون نزد آنھا می گريختن
  .   ستقبال آنھا می رفتندو جامعه می دانستند و از آنھا دعوت می کردند و با آغوش باز به ا

ودھنگام ھای وحشی به معنی نابود شدن ز  روم  توسط امواج ژرمن توری  ن امپراھای بزرگ، غرق شد مھاجرت
 بلکه به معنی اتمام از ھم پاشيدن تمدنی در حال مرگ و تشکيل مبانی الزم برای يک ، عالی و شکوفا نبودفرھنگ

  . ھا صورت گرفت ين امر به کندی و ناپيوسته در طی قرنشک نيست که ا. ارتقاء نوين تمدن بود
در دوره . مسيحيت در طی چھار قرن از پايه گذاری قدرت امپراتوری توسط اگوستوس تا حمله وحشيان شکل گرفت

ای که با عظيم ترين درخششی که  دنيای باستان به خود ديده، با عظيم ترين  و سرمست کننده ترين تمرکز ثروت در 
عده ای معدود؛ و با گسترده ترين تمرکز سيه روزی برای برده ھا، دھقانان، صنعتگران و لمپن پرولتاريای خانه دست 

ٌ و پايان يافتن آن با به فقر و ياس کامل کشيده - خراب شده؛ با زمخت ترين تضادھای طبقاتی و شديدترين کينه طبقاتی 
  .شدن تمامی جامعه مقارن است

ی ديگر ٌال نشان دھنده آثاری از تاثيرھااما اين در عين ح. جا گذاشته انده   بای خود را بر مسيحيت تمامی اينھا نشانه ھ
رفته و در خاک شيوه توليدی که در باال توصيف از زندگی اجتماعی وسياسی سرچشمه گٌنيز ھست؛تاثير عواملی که 

  . کرديم رشد کرده و مھر خورا بر مسيحيت کوبيده اند
  

  
   
  
 
  
  
  
  
 

 


