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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 ن ر حمل يزبه 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 اشتغال د می .  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

  .رانقدر قرار دھيمخوانندگان گ
 AA-AA                         پورتال 

  
  

  کارل کائوتسکی
  احمد خزاعی: ترجمه

  
  

  بنيادھای مسيحيت
  به ادامه گذشته

  جامعه در امپراطوری روم:دفتر دوم
  اقتصاد برده داری: يکم

  
  مالکيت زمين
ن چيزی را که بايد مد ، نخستيصار متمايز می کندکه آن را از ديگر اع  يک دوران،ويژه ادات ھا و اعتقبرای فھم انديشه

 ، در شيوه توليد آن دوران،ل، در نھايتياين مقتضيات و مسا. ل خاص آن دوران است دھيم مقتضيات ومساينظر قرار
  .  ريشه دارندگذران زندگی می کرده است، در شيوه ای که آن دوران يعنی

غاز رشد  که پايه و اساس جامعه امپراطوری روم، از آبه بررسی نظام اقتصادی ای خواھيم پرداختنخست، در اين جا 
و  ين طريق است که می توانيم ماھيت اين جامعه را در پايان اين رشد و توسعه، و تحوالتفقط به ا. ه استآن، بود

  .  درک کنيمرا، در امپرطوری روم، رويدادھای خاص آن دوران
 و بازرگانی از ورزی بود؛ صنايع دستیپايه واساس شيوه توليد کشورھائی که امپراطوری روم را تشکيل می دادند کشا

ی، توليد ؛ توليد کاالي برای مصرف توسط خود توليد کننده ھنوز مسلط بودتوليد. ھميت بسيار کمی برخوردار بوده اندا
فعاليت بودند و نيزدارای مزارعی ٌصنعت گران دستی و بازرگانان غالبا . برای فروش، ھنوز خيلی کم توسعه يافته بود

ٌ؛ کار آنھا اساسا در خدمت توليد برای خانوارھايشان  نھاد خانواده ارتباطی تنگاتنگ داشتھای توليدی و اقتصادی آنھا با
 خانواده لباس، و فراھم می آورد   رامزرعه ملزومات آشپزخانه و مواد خامی از قبيل موم، چوب، چرم، پشم، پنبه. بود

فروش می ه مازادبر نياز خانواده بود بفقط آنچه که .  می ساخت خودشملزومات خانه و ابزالرھای مورد نيازش را
  .رسيد
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طلبيد در کار انسان را می  که یل توليدوساي. ل توليد بوديت خصوصی بر اکثر وساياين شيوه توليد مستلزم وجود مالک
ھا و چراگاه ھا  اما جنگل. ل توليد بودند در شمار اين قبيل از وسايمينھای مزروعیز. مالکيت خصوصی افراد بود

 حيوانات وحشی  نه، امای ھمچنين شامل حيوانات اھلیمالکيت خصوص. ھم می توانستند در مالکيت عمومی باشندھنوز 
  . ، و ابزارھا و مواد خام و فراورده ھای حاصله می شدقابل شکار

 می توانستند برای فالن مزرعهھا و حوادث  اتفاق. ميان می آيده ب نابرابری اقتصادیامکان با مالکيت خصوصی 
 گروه اول .مساعد باشند و برايشان ثروت ببار آورند و برای  فالن مزرعه ديگر زيان آور باشند و آن را به فقر بکشانند

له نياز به نيروی کار پيش در مورد مزرعه ھای بزرگتر مسا. آوردمی دست ه کرد و زمين و رمه بيشتری بمی رشد 
برای نگھداری درست از گله ھای بزرگتر که  نيروی کار بيشتری ردنله فراھم آوبا اين مساچنين مزرعه ھائی . می آيد

  .مورد نياز است روبرو ھستندو کشت درست مزرعه ھای وسيع تر 
کشاورزی ھر چه بارآور تر باشد محصول . ھا و تضادھای طبقاتی پديدار می شوند در اين مرحله است که اختالف

اين مازاد برای تغذيه صنعتگرانی، مثل آھنگرھا و کوزه گرھا، که . دبيشتری مازاد بر نياز کشاورز بدست خواھد دا
 ھمچنين می تواند با اشياء مفيدی ھم که در محل، به  مزبورکار می رود، اما مازاده بسياری اشياء مفيد توليد می کنند ب

 مناطق ديگر توسط چنين محصوالتی از. علت فقدان مھارت و نبود مواد طبيعی الزم، توليد نمی شود مبادله شود
  .مالکيت زمين مدد می رساندبازرگانی به افزايش نابرابری در پيدايش صنايع دستی و . دنبازرگانان وارد می شو

د تا کاالھای خود را با مازاد ناختالف در نزديکی به محلی که  صنعتگران و بازرگانان اجتماع می کن در اين ھنگام
ل حمل و نقل ھرچه وساي. بری ميان مالکان کوچک وبزرگ  را تشديد می کندمحصول کشاورزان مبادله کنند، نابرا

ی که به بازار نزديکتر است زندگی می  بازاز سخت تر باشد کسی که در جايخراب تر باشد و رساندن محصوالت به
  .دسود می برکند بيشتر 

بزرگتری از زمينداران می شوند که مازاد ی که تمام يا برخی از اين عوامل به سودشان است تبديل به طبقه ای ھاي آن
ھمين . دست می آورند و با مبادله آن با بازرگانان و صنعتگران محصوالت بيشتری گيرشان می آيده از توده دھقانان ب

از امکان ،  می دھد؛ نيزنسبت به کشاورزان متوسطھا امکان برخوردار شدن از فراغت بيشتر مازاد بزرگتر به آن
ی از راه زندگی کردن  فکرر جنگ، دسترسی يافتن به تعالیھای فنی بيشتر چه در کار و چه د  به کمکدسترسی يافتن

با آنھا و به اين ترتيب افق فکری خود را وسعت بخشيدن  از راه داشتن ارتباط وسيعتری با ھنرمندان يا بازرگانان يا
ی فرصت و وسايل الزم برای دست زدن به کارھاي اکنون از وقت،اين طبقه از زمينداران ممتاز . برخوردار می شوند

 برای متحد کردن ن طبقه اکنون وقت و نيروی الزم اي. که از حدود کوته فکری دھقانی فراتر می رود برخوردار است
 دولت ھای، فرمان راندن بر آن و تبيين آن، و ھمچنين سر و سامان دادن به روابط با جوامع متعدد و ايجاد دولت

  .  حتی دور دست  را  داراستھمجوار و
دست آمده است ه وسيله کار بر زمين به  مازادی که ب، با بزرگتر، بازرگانان، و صنعتگران تمام اين طبقات، کشاورزھا

 بازرگانان، به .ماشينی افزايش می يابد، گذران زندگی می کنند صنايع زودی با مازاد حاصل از صنايع دستی وه و ب
ت کارکردھايشان در جامعه  افزوده می شود، سھم مدام فزاينده ای از اين مازادھا را به خود ميزانی که بر اھمي
شان در ندھمچنين از موقعيت قدرتمزمينداران بزرگ به زودی نه تنھا از برتری اقتصاديشان بلکه . اختصاص می دھند

ھا  به اين ترتيب آن. ز چنگشان در آورنددولت استفاده می کنند تا مازادھای حاصل از کار دھقانان و صنعتگران را ا
يشان برای شان در جامعه می افزايند و توانايدست می آورند و به قدرته ثروتی بسيار فراتر از دھقانان و صنعتگران ب

  . را افزايش می بخشندھای جديد  چنگ آوردن ثروته برای خود و ب  بيشتریدست آوردن مازاده ب
 از استثمار کنندگان کالن، زمينداران و بازرگانان صنعتگران اليه ھای گوناگونیانان و به اين ترتيب باالی سر دھق

، ھر چه ثروتشان بيشتر می شود. ٌبزرگ، به اضافه رباخواران، که در باره شان بعدا صحبت خواھيم کرد، قرار دارند
در آن دوران ھر  .ری پيدا می کنندبه گسترش کسب و کارشان، که ھنوز ارتباط نزديکی با کشاورزی دارد، نياز بيشت

 و بھترين راه برای زرعه اش را خودش می چرخاندکسی که می خواست کسب وکاری متعلق به خود داشته باشد بايد م
 درپی صنعتگران، بازرگانان و ربا خوران،، از جمله مهھ. چنين کاری اين بود که خودت صاحب مزرعه خودت باشی

ھمه سعی می کردند که بر وسعت زمين  حاکم بود، نجا که ھنوز مصرف مستقيماز آ و .دنشو که صاحب زمين ندآن بود
ھای  اگر طالب راحتی بيشتری بودی، اگر خواھان آن بودی که خانواری مرفه تر داشته باشی، بايد زمين. بيفزايندخود 

  .بيشتری در اختيار می داشتی
 که از م بر اين دوران بود؛ و اين گرايشی بود حاک شور و شوقدن  آن،کسب مالکيت بر زمين و گسترش داگرايش به  

جامعه باستان، حتی در  .تا دوران تشکيل سرمايه صنعتی تداوم يافتجانشين بر مبنای کشاورزی  پاگرفتن جامعه يک
ن گام، برداشته شدن اي. دوره امپراطوری روم که اوج جامعه باستان محسوب می شود، ھرگز از اين مرحله فراتر نرفت

  .تا دوران جديد، پس از نھضت اصالح دين، معوق ماند
  برده داری خانگی

له خاص نيروی کار در ٌقبالبه مسا.  استبيھودهچيزی  ،نيروی کاری که روی آن کار کنداما داشتن زمين بدون داشتن 
و برای نيروی کاری بيش از تاريخ در ميان ثروتمندان جستجقبل   ماحتی در دوران. مورد امالک بزرگ اشاره کرديم

 چنين .در اختيار داشت، مشاھده می کنيمکار گماشت وھميشه ه اعضاء خانواده را، که بتوان آن را در مزرعه ب



 

www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

مواردی از کار مزدی را در ھمان اوان تاريخ ھم . مزدی اجير کردريق کار را نمی شد مستقيمأ از طنيروھای کاری 
يک خانواده فعال به سادگی . ی و موقتی ھستندحصول، استثناياشت مٌ مثال در ھنگام برد اما اين موارد،؛مشاھده می کنيم

و پيوندھای خانوادگی و . دست آورده را که برای يک مزرعه مستقل مورد نياز بود بيی می توانست معدود ابزارتوليد
 زمين خود را و می شداه گريبانگيرشی که گھگھاي دبياریخانواده ای در اثر ب که اگر نداجتماعی ھنوز آنقدر قوی بود

  .داد، می توانست برای مقابله با اين بدبياری ھا از کمک خوشاوندان وھمسايگان برخوردار شود از دست می
خانواده واشتغال ھنوز ارتباط . ی اندکی ھم  برای آن وجود داشتبود، تقاضااگر عرضه کاگران مزد بگير ناچيز

 دند؛ آنحساب می آمه ه نيز ب خانوادند، جزوکار گماشته می شده  ای که در مزرعه بافیاض کارگران . تنگاتنگی داشتند
ھا بايد نه تنھا محل کاری که مال خودشان باشد نمی داشتندد بلکه بايد خانواده ای ھم که متعلق به خودشان باشد نمی 

ی ھم شاگردان صنعتگران می بايست حتی در قرون وسط. کارگران آزاد  اين مقصود را برآورده نمی کردند. داشتند
عضويت در خانواده استاد کار خود را به طور موقت می پذيرفتند، و اين گامی بود به سوی استادکار شدن و صاحب 

در اين مرحله از تاريخ، به صورت   رامی برای يک خانواده غيرخودی کار داينيروھای. ای از آن خود شدن خانواده
 فراھم تنھا اجبار بود که می توانست کارگران الزم را برای امالک بزرک. نمی شد تأمين کردکارگران آزاد مزد بگير 

  اصطالح،بيگانه ھا ھيچ حقوقی نداشتند و با کوچک بودن اندازه جوامع در آن دوران. پاسخ برده داری بود. آورد
ٌجمعيت سرزمين تسخير شده غالبا يا ميان ھانه تنھا سربازان اسير بلکه تمام   در جنگ.سترده داشتی گ معناي"انه بيگ"

ده وجود ی برای به چنگ آوردن برھم راه ھاياما حتی در زمان صلح . فروش می رسيدنده فاتحين تقسيم می شدند و يا ب
ی که  نزديکی داشت؛ و يکی از غنيمت ھايی ارتباطاغلب از ھمان ابتدا با دزدی دريايی که داشت، مثل بازرگانی درياي

ی جسمی و بی دفاعی بودند که توسط رو و دارای تواناي ھای خوش بر و  کوشش می شد آدم ن اشدست آورد هبرای ب
 برده ھای زن ومرد با ھمديگر جفت گيری می کردند و ،اينعالوه بر .  سواحل ربوده می شدنددريانوردان در

  . فرزندانشان تبديل به برده می شدند
اين برده ھا . ضعيت خيلی سختی قرار نداشتند؛ و حتی گاھی خود را مرفه می يافتند در و، از نظر رفاھی، اين برده ھا
 در مورد -انجام می دادند اغلبوقتی کار توليدی .  شاق برعھده نداشتند عضوی از يک خانوار مرفه، کارھايیبه عنوان

نواده بود، و چنان مصرفی ھميشه برای مصرف خود خا توليد  ارباب نيز در آن شرکت داشت؛ و -انان ثروتمنددھق
موقعيت برده ھا را خصوصيات اخالقی برده دار و ميزان رفاه خانواده ای که اين . محدوديت ھای خاص خود را داشت
ھا بود که اين رفاه را افزايش بخشند زيرابا اين  کار رفاه خود را  آن به نفع .کرد برده ھا به آن تعلق داشتند تعيين می

 را به عنوان انسان به ھم نزديکتر می کرد، و در  و برده ارباب،به عالوه ھم نشينی روزانه. يدندنيز افزايش می بخش
صورتی که برده آدم زرنگی می بود، او را برای ارباب صرف نظر نا کردنی و حتی تبديل به دوستی تمام عيار می 

برده ھا چگونه  با ارباب خود آزادانه رفتار می موارد بسياری در اشعار شاعران باستان  ھست که نشان می دھد . کرد
 برای انجام خدمتی صادقانه با امر نادری نبود که برده ای. ھا صميميت برقرار بود کردند و تا چه اندازه ميان آن

ا زادی خود رداز کنند که بتوانند آدگان نيز می توانستند آنقدر پس انآزاد شود؛ برخی بريافت ھديه ای گران قيميت در
ی از بردگان بردگی را بر آزادی ترجيح می دادند؛ آنھا عضو خانواده ای مرفه بودن را بر زندگی بسيار. خريداری کنند
  .ترجيح می دادند سراپا فقر و بی اطمينانی باشد آزادانه ای که

ھيچ کم و بدون ھنده برده داری در زندگی خصوصی نبايد پنداشت که مفھوم حقوقی تکان د: "می گويد* جنتيش      
جنگ نخستين  پايان ات.  انسان دانسته نمی شد و به منزله يک انسان با او رفتار نمی شد،کاستی پذيرفته می شد و برده

خانواده بر ھمسر و فرزندانش گفته  يساقتدار قانونی ريآنچه در مورد . برده ھا زندگی چندان سختی نداشتند* پيونيک
،  مذھب، آداب ورسوم، خردنامحدود بود، اماقانونی قدرتش از نظر. مصداق داشتمورد برده ھايش نيز می شد در 

بدون ھيچ محافظتی در معرض  شيئی قابل فروش،او را  که قانون و انسانی،. احساس و منافع آن را محدود می کردند
ز خانوار، که می شد و در خانه به منزله عضوی اھوا وھوس اربابش می دانست  در مزرعه به منزله ھمکاری وفادار 

  ]١"[.بودارزشمند  موجودی صحبت کرد، فراغ بالبا با او در جلو بخاری 
در . می کردنديدی  کار * "عصر قھرمانی"شاھزادگان، نيز، در . دھقانی نمی شدسسات ؤاين روابط رفيقانه محدود به م

ش را نه به نبردی تن به تن  اديسه حريفش لباس می شويد؛ ابا برده ھای مؤنث ا* سونيدختر پادشاه آلسي* "اديسه"
ھنگامی که به خانه اش در وطن بر می گردد، پدرش را  زدن و درو کردن دعوت می کند، و بلکه به مسابقه ای در شخم

خوک "، *وس، از عشق صادقانه ايوما ي*تلماخوس اديسه و پسرش، .کار در باغ می يابده ل بودست و مشغه بيل ب
ھا پيش او را آزاد   معتقد است که اربابش، اگر در خانه می بود، به خاطر خدمت صادقانه اش مدت، که"چرانی خداگونه

  .کرده، مزرعه و ھمسری به او داده بود
 اما ھنگامی که به خدمت پول در آوردن در . استثمار بوده استھای ن شکلاين نوع از برده داری يکی از ماليم تري

  .در مؤسسات بزرگ شد که البته با مزرعه دھقانی تفاوت دارند، چھره آن دگرگون شدآمد، ھنگامی که تبديل به کار 
  یبرده داری در توليد کاالي

ھا، به ويژه کانی ھای فلزی، آن  سرشت استخراج و تصفيه کانی.  باشندی بودهمؤسسات توليد کااليھا بايد نخستين  معدن
اين قبيل .  يک خانوار واحد باشدخدمت  مصرف بال واسطهد در انند که به سختی می تومحصولی می کرا تبديل به 
کار استخراج و ؛ و تر از نياز فرد بوجود می آورند بزرگ، مازادی بسيارشدندمی به محض اين که فراورده محصوالت، 
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ن صورت ؛ زيرا فقط در اي.فقط  وقتی به نوعی از کمال می رسد که به طور منظم در مقادير بزرگ توليد شودتصفيه  
. سودآور می شوندھا و کارگاه ھای مورد نياز  و ساختمان دست می آورنده کارگران مھارت و تجربه الزم را باست که 

توليد به طور حرفه ای ايگاه ھای بزرگی را می يابيم که در آنھا ابزارھای سنگی در مقياسی انبوه  پحتی در عصر حجر
اين . ای به دھکده ديگر يا از قبيله ای به قبيله ديگر به گردش می افتندمی شوند و سپس از طريق مبادله از دھکده 

به قصد ٌتبديل می شدند؛ و يقينا نخستين محصوالتی بودند که محصوالتی بوده اند که به کاال محصوالت کانی نخستين 
  . توليد می شدند، به منظور مبادله،تبديل شدن به کاال

عه می يافت، و از سطحی ترين ارزشمند يافت می شدند  توسحلی که کانی ھای محض اين که استخراج معدن در مبه 
اين نياز به سادگی می توانست از شمار کارگران . مرحله فراتر می رفت، نيازمند نيروھای کار بيشتر و بيشتری می شد

کارگران مزد . داتر روفر استخدام کرد ه می شد ازميان اھالی دھکده ای که معدن مزبور به آن تعلق داشت،آزادی ک
يا بردگان می شد محکوم ی را تنھا از ميان مجرمان اد در دسترس نبودند؛ چنين نيروھايم در شمار زيبگير به طور داي

  . دست آورده ب
 ديگر اشياء مصرفی برای استفاده محدود اربابشان توليد نمی کردند؛ کار می کردند تا برايش پول توليد ،اين بردگان

، بلکه برای ھا کار نمی کردند تا او بتواند مرمر يا گوگرد، آھن يا مس، طال يا نقره در خانوارش مصرف کند آن. کنند
و . دست بياورده  بپولھا  ش آنروبرساند و از ف به فروش امحصوالت معدن ر آن ھا بتواند اين کار می کردند تا او 

ز از  و قدرتی را که انسان ھرگ، برخوردار شد تمام لذت ھا، ازيدخررا  ھمه چيز که با آن می توان است ی  کااليپول
 کار می  مشغول به کار در معادن، ی که می شد از بردگان در اين مرحله تا جاي.چنگ آورده ً، تماما بآن سير نمی شود

ی که  جاياين، تاذشته از گ. صاحبشان پول بيشتری به چنگ می آورد ھرچه بيشتر کار می کردند کشيدند، زيرا برده ھا
اين به  وری می َشداکنون بايد خريداغذا وپوشاک ھر چه بدتری به آنھا داده می شد، زيرا غذا وپوشاک آنھا  می شد

زمينداری که . برده ھای شاغل به کار در معدن ديگر اين قبيل چيزھا را توليد نمی کردند: معنی از دست دادن پول بود
ش  ای و کاالھای مصرفی اضافیبه کار بردن موادغذاي داشت مفر ديگری برای در رأس يک خانوار ثروتمند قرار

ی، مؤسسه توليدی ھر اما اکنون، تحت سيطره توليد کاالي. نداشت جز اين  که آنھارا صرف برده ھا و مھمان ھايش کند
می شد، روزگار ای ھر چه بزرگتر مؤسسه چنين .  کمتر مصرف می کردند برده ھايش  می آورد،چه بيشتر پول در

ی بيشتری پيدا می کنند ھايی روز به روز از خانوار جداي برده ھای شاغل در چنين مؤسسه .برده ھايش سياه تر می شد
ھم به خاظر جدا  . داردسمان فرق نت گاه ھای مجلل ارباب ھا زمين تا آه با سکوی نگھداری می شوند ک در بيغوله ھايو

ارباب و برده ھا از ميان می تمام روابط شخصی بين  خاطر زياد بودن تعدادشان، بودن محل سکونت برده ھا و ھم به
    * برده داشت که در معادن ثراسين۶٠٠، *، در آتن به ھنگام جنگ پلو پنزی*نقل است که ھيپونيکوس. رود

ی قی بالي گونه حقو بی بھره بودن کامل بردگان، در اين ھنگام، از ھر.صاحب ھزار برده بود* نيکياسکار می کردند و 
در اوضاع و   و، دست کمتا اندازه ای می توانست ارباب خود را انتخاب کندھنوز کارکر مزد بگير آزاد . وحشتناک بود

اما . احوالی مساعد، می توانست با دست کشيدن از کار اربابش را تحت فشار بگذارد و از بدترين پی آمدھا دوری کند
  . بی معطلی کشته می شدار دست می کشيدی کرد يا از ک فرار مز اربابشبرده ای که ا
ه ب.  بودھزينه خريد برده و آن:می کرد از کشته شدن برده ھم جلوگيری  که مانع کشتن يک گاو می شد،ھمان عاملی

برده را . اگر سر کار بميرد، کار گر ديگری جايش را می گيرد.  کارگر مزد بگيرھزينه ای بر نمی دارددست آوردن 
 برده ھا ارزان اما وقتی. اگر خيلی زود بميرد، اربابش پولی را که صرف خريد او کرده از دست می دھد. ايد خريدب

ھای  ھنگامی که جنگ: کردشدت سقوط می ه  که قيمت برده ب و مواقعی بود. اھميت چندانی نداشتبودند، عامل ھزينه
  . می کردر روانهبی پايان خارجی و داخلی برده ھای بی شماری را به بازا

نفر ١۵٠٠٠٠ شدند و غارت*  پيش از ميالد ھفتاد شھر فقط در اپيروس١۶٩در سومين جنگ روم برعليه مقدونيه در 
  .فروش رسيدنده از ساکنان آنھا به عنوان برده ب

 می  گويد گزنفون. بوده  است)   دالر۴٠ تا ٢٠( درھم ٢٠٠ تا ١٠٠قيمت معمولی يک برده در آتن بين * به گفته بوک
اظھار می دارد که  در يک مورد در جنگ * آپيان. که  قيمت مزبور  بين  پنجاه  تا ھزار درھم در نوسان بوده است

  ، در مصر فروخته شدتوسط بردرانش يوسف، که .  فروختند) کمتر از يک دالر(اسرا را نفری به چھار درھم * پنتوس
    ]٢ [.بود)  دالر٣.۵(  شکل ٢٠قيمت فروشش فقط 

ه، يعنی  مناي١٢  *يک اسب سواری خوب به مرتب گرانتر از يک برده بود؛ قيمت چنين اسبی در زمان اريستوفان
  . بود دالر٢۴٠حدود 
، زيرا در آن دوران  نمود  میھا را نيز  خانه خراب فراھم می کرد بسياری از دھقان ی که برده ھای ارزان ھاي جنگ
، در صورتی که نمی توانست در دھقان فلکزده مزبور. ش را تشکيل می دادندھای شبه نظامی ھسته اصلی ارت دھقان

جز اين که به  پيش پايش نبودری ھيچ راه ديگيا راه نجاتی بيابد،  يا لمپن پرولتاربه عنوان صنعتگريک شھر مجاور 
ی دام مه جنايت کارانی که ب. يزی بی سابقه بوديتکاران فت و فروان بودند؛ واين چجنايت و جنا .راھزنی رو بياورد

ھنوز مفھومی ن  در آن دوراحصول شيوه توليد سرمايه داری است و  مزندان که د تبديل به برده می شدند، چراافتادن
  .  می شدندمصلوب می کردند و يا محکوم به بيگاری را يا  جنايتکارھادر آن زمان. ناشناخته بود
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. شان بسيار فالکت بار بود به اين ترتيب گھگاه شمار بزرگی از برده ھای بی اندازه ارزان وجود داشت که وضعيت
يان مؤسسات توليدی دوران باستان برخوردار بوده است، نشان باال ترين بھره وری در مه از معدن ھای نقره اسپانيا، ک
  .دھنده ھمين واقعيت است

، و از در ابتدا شھروندان غير دولتی معمولی به استخراج اشتغال داشتند: "در باره اين معادن چنين ميگويد* ديودروس
ًبعدا، وقتی که . وتھای کالنی گيرشان آمد ھای نقره در عمق زيادی قرار نداشتند ومقدارشان ھم زياد بود ثرآنجا که کان

جماعتی از ايتاليائی ھا در اين معادن پيدايشان شد که به خاطر دست گرفتند، ه را ب) اسپانيا(ھا اداره ايبرييا  رومی
ھا را به   از برده ھا را می خريدند و آنیھا گروه ھای بزرگ چرا که آن. چنگ آوردنده ھای ھنگفتی ب آزمنديشان ثروت

ی باورنکردنی  اند درآمدھايکار کردن در اين معادنه ور بی که مجببرده ھاي... .ست مباشرھای اين معادن می سپردندد
اما خيلی از آنھا که زير زمين درعمق معدن شب و روزکار می کنند، از فرط : نده وجود می آورھايشان ب برای ارباب

کار می کنند، و ناچارند که زير ضربه ھای شالق وقفه ای  زيرا يک کله بدون استراحت يا . کار زياد می ميرند
د فقط سيه داد کمی که تاب وتوان کافی دارنتع. ا جان در بدن دارند کار کنندمباشرھا تا آنجا که می توانند زور بزنند و ت

  ]٣." [، و مرگ بر چنان زندگی مشقت باری ترجيح داردمی کنندروزی خود را طوالنی تر 
  دارد   ادامه                                                                                                   
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