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 مارکسیستی فمینیسم بازگشت و افول ظهور،

 راجی فرزانه و آفاری فریدا

 

 
 

 زن جهانی روز مارس هشتم مناسبت به

 آفاری فریدا و راجی فرزانه توسط اخیراً( ۲۰۱۲) براون هِتِر ی نوشته خانواده و جنسیت ی درباره مارکس کتاب

 است. مترجمان ی مقدمه حاضر ی مقاله شده، ترجمه

 

 بردگی، فقر، آوارگی، امپریالیستی، - ای منطقه های جنگ با خاورمیانه زنان سویک از که شود می منتشر زمانی در مهترج این

 در. اند کشیده چالش به را سنتی روابط زنان از جدیدی نسل دیگر سوی از و اند مواجه اسیدپاشی و سنگسار شکنجه، تجاوز،

 خواهان و دانند می فمینیست را خود بسیاری دهند، می تشکیل را وختگانآم دانش جمعیت درصد ٦۰ دانشجو زنان ایران

 .اند مردان با برابر حقوق

 بدیهی حقوق از بسیاری از سویک از. است بوده کننده تعیین ایرانی زنان برای گذشته نیم و دهه سه و ۱٣٥٧ انقالب ی تجربه

 این. است ساخته واقف شان حقوق به نسبت تر بیش هرچه را اه آن که کردند کسب تجربیاتی دیگر سوی از اند، شده محروم

 شکوفایی یا ایرانی زنان های فیلم عمیق های پیام شان، مستقل جنبش ها، آن ی روزمره مبارزات در توان می را آگاهی

 .کرد مشاهده آنان نویسی داستان

 از جدید قرائتی حاصل را فمینیسم برخی. دارد وجود زن آزادی مفهوم از متفاوتی های درک ایرانی های فمینیست میان در

 داری سرمایه تر بیش هرچه رشد ی نتیجه را زن آزادی و کرده محدود مرد و زن حقوقی برابری به را آن برخی. دانند می اسالم
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 نخواهند تدس رهایی به کنند می زندگی داری سرمایه ی جامعه یک چارچوب در کهزمانی تا زنان که معتقدند برخی. دانند می

 .برد خواهند رنج استثمار و ستم از حقوقی برابری وجود با حتی و یافت

 ی تغذیه در فعال نقشی و بودند ۱٣٧٦ تا ۱٣٦٥ های سال در «زنانه محافل» اصلی گذارانبنیان از گرا،چپ زنان یا سوم گروه

 مستقل جنبش گیری شکل و ۱٣٧٦ سال در زنان جنبش ی دوباره شدن علنی از پس گرا چپ زنان. داشتند محافل این نظری

 جنبش این در مختلف های گرایش ارتقای و نقد در کننده تعیین نقشی سوسیالیست، های فمینیست مقام در عمدتاً نیز زنان

 انقالب وقوع با زنان ی مسئله حل» ،«زنان ی مسئله بودن سیاسی غیر» چونهم سنتی چپ های آموزه هاآن. داشتند

 .کشیدند چالش به را کارگر ی طبقه منافع با آن «تقابل» و فمینیستی گرایش هرگونه دانستن «انحرافی» ،«سوسیالیستی

 از و داشتند گووگفت و مجادله طلب اصالح و لیبرال اسالمی، های فمینیست با سویک از ایرانی سوسیالیست های فمینیست

 و ارتجاع تهاجمات زنگ به گوش باید همواره همه از تر مهم و پرداختند، می سنتی چپ های آموزه نقد به باید دیگر سوی

 های فمینیست که هستند و بوده مواجه مشکالتی و مسایل همان با وبیش کم نیز ها آن بنابراین. بودند می هم داری سرمایه

 .رواند روبه آن با دیگر جوامع در سوسیالیست

 مردان و زنان بین را پرباری بحث فریزر نانسی آمریکایی فمینیست ففیلسو فراخوان اخیراً که بود نیازها این به پاسخ در

 طی در جنبش این فعاالن ی عمده بخش چراکه داده قرار انتقاد مورد را فمینیسم دوم موج فریزر. کرد ایجاد ایرانی فمینیست

 های سیاست به صرفاً را خود توجه و کشیده اجتماعی عدالت برای مبارزه و داری سرمایه نقد از دست گذشته ی دهه سه

 که اند کرده استدالل ایرانی گران کنش برخی. اند کرده معطوف شغلی طلبیجاه و قدرت کسب برای مبارزه فرهنگ، مدار، هویت

 نیز حقوقی برابری از و نشده داری سرمایه ی مرحله وارد هنوز ها آن چون نیست مربوط ایرانی زنان ی تجربه به فریزر نانسی نقد

 و اجتماعی عدالت بدون زن رهایی که دارند اعتقاد و دانند می داری سرمایه ای جامعه را ایران دیگر برخی. نیستند رداربرخو

 .نیست پذیرامکان داری سرمایه از فراروی

 این به نهایت در و رفت فراتر لیبرال فمینیسم بر او انتقاد از فریزر، نانسی فراخوان پیرامون ایرانی های فمینیست های بحث

 خود که کشورهایی ی تجربه از که دهند ارائه اندازی چشم نشدند قادر عمدتا سوسیالیست های فمینیست چرا که رسید پرسش

 و جنسیتی مناسبات دگرگونی با آن ی رابطه و سرمایه ازحاکمیت فراروی ی مسئله چرا. رود فراتر نامیدند می کمونیست را

 ماند؟ ناروشن خانواده

 گشایراه شاید تا زدند براون هتر جدید اثر ی ترجمه به دست حاضر کتاب مترجمان که بود ها چالش این با ییرویارو در 

 که پرسد می خود مقدمه در براون، هتر. باشد خاص طوربه سوسیالیست های فمینیست و عام طوربه ایرانی زنان مستقل جنبش

 را خود جای غربی کشورهای در ۱٩٨۰ ی دهه اوایل و ۱٩٧۰ ی دهه رد مارکسیسم و فمینیسم ی رابطه پیرامون های بحث چرا

 کلیت بررسی اساس بر تا کوشیده که ستاثری نخستین او کتاب. داد فرهنگ و هویت بر صرف تأکید و پسامدرن فمینیسم به

 بررسی با اما نداده ارائه ینهای های پاسخ او. کند کندوکاو را خانواده و جنسیت از او درک ۱٨٨۲ تا ۱٨٤٤ از مارکس کارل آثار

 و مارکس نظرات بین اساسی تمایزهای بررسی چنینهم و گذشته ی دهه سه طی در مارکس بر فمینیستی نقدهای مفصل

 .است نهاده پیش سؤاالت طرح برای را جدیدی مبنای انگلس خانواده منشاء کتاب

 اوایل و ۱٩٧۰ ی دهه در مارکسیستی فمینیسم در ظرین ی عمده های گرایش از ای خالصه نخست ایم مایل مقدمه، این در

 بازگشت و افول سپس. داشته هایی محدودیت چه و دستاوردها چه ها بحث این که شود روشن تا دهیم ارائه ۱٩٨۰ ی دهه
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 پایان در. پرداخت خواهیم براون بررسی های نوآوری و ها ویژگی به و کرد خواهیم مرور را مارکسیستی فمینیسم

 تا کرد خواهیم مقایسه شده مطرح فمینیسم و مارکسیسم ی رابطه پیرامون تر پیش که هایی بحث با را براون های گیری نتیجه

 .باشند داشته کتاب این محتوای ی درباره داوری برای مبنایی بتوانند خوانندگان

 ی دهه اوایل و ١٩٧٠ ی ههد در مارکسیسم و فمینیسم ی رابطه حول پردازی نظریه های محدودیت و ها دستاورد .١
١٩٨٠ 

 منتشر مارکسیسم و فمینیسم ی رابطه پیرامون ۱٩٨۰ ی دهه اوایل و ۱٩٧۰ ی دهه در که مقاالتی و ها کتاب ی کلیه میان در 

 ستم تز. ۲ بیگانگی، عنوان به زنانگی تز. ۱: کرد شناسایی جنسیتی ستم ویژگی از را متفاوت درک نوع چهار بتوان شاید شد،

 ستم تز. ٤ و تولید، ی شیوه از مستقل ایدئولوژی بر مبتنی ستم تز. ٣ کار، نیروی بازتولید با خانگی کار ی رابطه بر یمبتن

 .یدی و ذهنی کار تقسیم بر مبتنی

 درک مبنای بر تا کرده سعی (۱٩٧٧) کاوی روان و مارکسیسم در خانواده و زن: بیگانگی عنوان به زنانگی کتاب در فورمن آن

 استدالل او. کند پردازی نظریه را داری سرمایه ی جامعه در زن بر ستم ویژگی مارکس، نزد وارگی شیئ و بیگانگی مفهوم از خود

 به را کار دیگر سویی از و کرده جدا هم از را خانگی قلمرو و کار قلمرو سو یک از داری، سرمایه تولید ی شیوه که کند می

 های راه ها انسان کار، محل در بیگانگی تشدید با. کند می نابود را تولیدکننده فردیت که کرده تبدیل خالقیت از عاری فعالیتی

 و زنانگی مانند جنسیتی های هویت و خانواده مانند هایی پدیده در و کار محل از خارج تر بیش هرچه را خود وجود اثبات

 توان می که است تداوم عنصر تنها جنسیت که آید می نظر به تغییر، حال در و مرج و پرهرج دنیایی در. »یابند می مردانگی

 (٧٨. ص.« )کرد الحاق آن به را فردیت

 در تنها واقع در سیاسی و اجتماعی روابط در اصلی عامل عنوان به جنسی ی غریزه از فروید درک که کند می استدالل فورمن

 با مقایسه در داری سرمایه نظام سویک از. است صادق نیانسا روابط وارگی شیئ و شده بیگانه کار بر مبتنی داری سرمایه نظام

 لذت جدایی بر مبتنی و شده بیگانه شکلی به را خود فردیت این دیگر سوی از. کند می تأکید انسان فردیت بر پیشین های نظام

 .کند می بیان آگاهی از

. کند می عمل خودآگاه ضمیر سطح در لزوماً هن و ناخودآگاه ضمیر سطح در داری سرمایه وارگی شئ ایدئولوژی فورمن نظر به

 جلوه ابدی و طبیعی هایی خصلت عنوان به گرفته شکل مشخصی تاریخی شرایط اثر بر که مردانگی و زنانگی مانند هایی هویت

 مورد در شده پذیرفته هنجارهای اجتماعی تولید در زنان تر بیش هرچه شرکت حال عین در( ۱۰٥-۱۱۱. ص ص) .شود می داده

 (۱۲٩. ص. )شود می منجر خانواده ثباتی بی به و کشد می چالش به را زنان رفتار

 ی جامعه در وارگی شیئ فرایند به وابسته ناخودآگاه ضمیر و خودآگاه ضمیر شکل به روان شدن دوپاره: »نویسد می او

. ص.« )شود می متوقف روان یابی ساخت شکل این پویایی آیند، فائق وارگی شیئ بر بتوانند ها انسان اگر. است داری سرمایه

 اهمیت بی جنسی غرایز. یافت خواهد کاهش تدریج به زنانگی و مردانگی اهمیت و سکسوآلیته از متداول درک نتیجه در( ۱۰٨

 ضمیر و خودآگاه ضمیر دوپارگی که پندارد می فورمن دیگر عبارتیبه. شد خواهد ابراز الشکل کثیر و آگاهانه صورتیبه اما نشده

 خود امیال و خرد بین یا تن و ذهن بین و کنند زندگی آگاهانه توانند نمی ها انسان آن در که است نظامی محصول ناخودآگاه

 کردنابراز تر آگاهانه که امیال، شدن محو معنی به نه دوسویه ارتباط این ایجاد حال عین در. کنند می برقرار دوسویه ارتباط
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 شکلی به را خود بودن اجتماعی ها انسان که است این مستلزم کمونیستی جامعه در داری رمایهس نفی. »بود خواهد ها آن

 (۱۱۰ .ص) «انسان تاریخ ی اولیه مراحل ی خودانگیخته شکل به نه و کنند ابراز آگاهانه

 که کند می تأکید و داند می «ساالریدیوان یک دست در سیاسی قدرت انحصار» بر مبتنی نظامی را سابق شوروی نظام فورمن

 حزب زنان سازمان} ژنوتدل سازمان و رفت بین از سرعت به شوروی در زنان های دستاورد شدن، استالینی فرایند در

 .دهد نمی ارائه سابق شوروی اقتصاد ماهیت از منسجم درکی او اما. شد منحل نیز.{ م ۱٩٣۰ تا ۱٩۱٩ از شوروی کمونیست

 (٤۰. ص)

 جوامع در زن بر ستم ویژگی تا کردند تالش سوسیالیست های فمینیست از بسیاری فورمن، آن یها دیدگاه با مقایسه در

 مارکسیسم کتاب در فوگل لیزه. دهند توضیح مارکس ی هاضاف ارزش تئوری با زن خانگی کار ی رابطه اساس بر را داری سرمایه

 نتیجه و کرده خالصه را طیف این پردازان ریهنظ متفاوت های بحث ،(۱٩٨٣)  یگانه ی نظریه یک سوی به: زن بر ستم و

 تولید ی شیوه به کار، نیروی بازتولید در اش نقش سبب به اما کند نمی تولید اضافی ارزش زن خانگی کار که گیرد می

 .است مربوط داری سرمایه

 کند می ادعا سوسیالیستی، سنّت کل و آنان های نقص ارزیابی و انگلس و مارکس نظرات ی جداگانه حدی تا بررسی از پس او

 ی کلیه در زن بر ستم مشخص مبنای برند، می رنج مردان با برابری عدم از هردو فرادست و فرودست طبقات از زنان اگرچه که

 سپس( ۱۲٩. ص و ٨٧. ص. )شود می غصب حاکم ی طبقه توسط مستقیم تولیدکنندگان مازاد کار که است این طبقاتی جوامع

 برای شان قابلیت سبب به زنان است، خانگی قلمرو از کار قلمرو جدایی بر مبتنی که داری سرمایه نظام در هک کند می استدالل

 و مانند می عقب تولید فرایند در شرکت از تر بیش هرچه کودکان پرورش و بارداری زمان در کارگران، بعدی های نسل بازتولید

 سطحی در الزم کار داشتن نگه و کار نیروی بازتولید در ثبات ایجاد برای یزن حاکم ی طبقه. »گیرند می قرار مردان کنترل تحت

 توسط زنان تأمین» که گیردمی نتیجه او( ۱٤٧. ص.« )کند می تشویق فرودست طبقات میان در را مردساالری قبول، قابل

 را طبقاتی جوامع در زنان انقیاد مادی ی پایه که است خودخودیبه کار جنسیتی کار تقسیم نه و بارداری دوران در مردان

 (۱٤٧. ص.« )دهد می تشکیل

 شکل به تولید ی شیوه تغییر اند، مواجه آن با زن عنوان به مشخصاً زنان که ستمی بر آمدن فائق راه تنها که پندارد می فوگل

 مالکیت برای مازاد تولید به ادند پایان منظوربه شده ریزی برنامه اقتصاد ایجاد تولید، وسایل خصوصی مالکیت الغای :است ذیل

 پرورش به مربوط کارهای دیگر ی عادالنه تقسیم چنینهم و کودکان پرورش کار و خانگی کار کردن اجتماعی خصوصی،

 داند نمی تغییراتی چنین از خوبی ی نمونه را شوروی او( ۱٧۲-۱٧٣. ص ص. )فرزندان و زوجین بین خانگی، کارهای و کودکان

 (٥. ص. )پندارد می «بخش الهام» ای تجربه را چین هنگیفر انقالب اما

 جدا هم از را طبقاتی ستم و جنسیتی ستم مبانی که داند می ای نظریه مسبب را انگلس خانواده منشاء کتاب مشخصا فوگل

 وسائل دتولی سو یک از» بالواسطه زندگی تولید که نوشت اثر این ی مقدمه در انگلس که هنگامی او نظر به. است کرده

 ایجاد دوگانه های نظام ی نظریه برای مبنایی ناآگاهانه( ٥-٦ .ص ص« )ها انسان خود تولید دیگر سوی از و ... است معیشت

 و طبقاتی ستم از مستقل را زن بر ستم منشاء و شد پردازی نظریه سوسیالیست های فمینیست از برخی توسط بعدتر که کرد

 فمینیسم به نظریه این فوگل نظر به( ۱٣۰-۱٣۲. ص ص و ٩۱. ص ، ٣۰-٣۱. ص ص. )دکر شناسایی جامعه هر تولید روابط
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 تقلیل اقتصادی روابط در مادی ای پایه بدون مردساالری ایدئولوژی به را زن بر ستم مبنای که چرا رسانده آسیب سوسیالیستی

 .است داده

 ستم کتاب در شد تبدیل سوسیالیست های مینیستف میان در غالب ی نظریه به نهایت در که دوگانه های نظام ی نظریه

 پندارد می بارت. است شده ارائه تفصیل به بارت میشل ی نوشته ،(۱٩٨۰) فمینیسم و مارکسیسم رویارویی :زن بر امروزین

 امنظ هر تولید ی شیوه یا داری سرمایه تولید ی شیوه از مستقل عمدتا کنند می تجربه زن عنوان به مشخصا زنان که ستمی

 آلتوسر لویی آثار به خود درک تر بیش توضیح برای و نامد می «باوری خانواده ایدئولوژی» را ستم این خاستگاه او. ست دیگری

 .داند می تولید ی شیوه از مستقل نسبتاً را ایدئولوژی که کند می استناد

 هویت» که پندارد می بارت داند، می کاذب هیآگا نمایانگر را مردانگی و زنانگی مانند جنسیتی هایی هویت که فورمن برخالف

. ص ص.« )است شده حک «کاذب آگاهی» از فراتر بسی سطحی در ما امیال و ذهنیت در باوری خانواده ایدئولوژی و جنسیتی

 طلبانه یبرتر ای رابطه عنوان به «دیگری» با «خود» ی رابطه از دوبووار سیمون درک به ارجاع با را ایدئولوژی این او( ۲۲٥-۲۲٦

 درکش که کند می تأکید بارت نیز ۲۰۱٤ و ۱٩٨٨ های سال در کتاب بعدی های ویرایش در. است بشر ذاتی که کند می تعریف

 لحاظ از قدرت از درکی» :اوست ی اندیشه در تسلط و قدرت مفهوم و فوکو میشل ستیزی باوری انسان دار وام ایدئولوژی از

 را کتاب توانست می اگر که گوید می صراحت به بارت.« اجتماعی ساختارهای از ای جنبه نوانع به نه و اجتماعی خرد و فرایندی

 (xxxivص. . )کرد می استناد فوکو های نظریه بر تر بیش هرچه بنویسد، نو از

 از او تینارضای تولید، ی شیوه از ایدئولوژی این دانستن مستقل و «باوری خانواده ایدئولوژی» بر بارت تمرکز علل از یکی

 کار تقسیم از داری سرمایه نظام که کند می اذعان بارت اگرچه. است زنان خانگی کار بر مبتنی ستم تز های محدودیت

 کرد استدالل توان می سختی به: »نویسد می برده، بهره مزدبرانه کار قلمرو از خانگی قلمرو جدایی و زنان خانگی کار جنسیتی،

 جنسیتی کار تقسیم که نشده ثابت حال به تا. دارد داری سرمایه طبقاتی ساختار در خاصی جای لزوماً جنسیتی کار تقسیم که

 کند می تأکید او( ۱٣٨. ص) «... است{ داری سرمایه} طبقاتی ساختار منطقی فرض پیش یک که تاریخی عنصر یک فقط نه

 صنعتی داری سرمایه مشخصات از یکی که رمزدبرانهکا قلمرو از خانگی قلمرو جدایی کامپیوتر، از فراگیر ی استفاده با اوالً که

 پرورش و خانگی کار توان می نیز داری سرمایه نظام در دوماً(. ۱٧٥ .ص) «نیست داری سرمایه برای الزم شرط» دیگر بود

 نیاز بدون ریدا سرمایه تولید روابط دهی تجدیدسازمان امکان او منظر از دیگر عبارتبه. کرد اجتماعی تربیش هرچه را کودکان

 برای لزوماً خانوار کنونی ساختار» که چرا( ۲۱۱. ص) دارد وجود کامالً نیز ای هسته ی خانواده و زنان خانگی کار به

 ممکن شکل تنها است، همراه آن با که زن وابستگی ایدئولوژی و کنونی خانوار شکل» و( ۲۲۱. ص.« )نیست مفید داری سرمایه

 (۲٤٩.ص) «.نیست داری سرمایه تولید روابط در کار ینیرو کارآمد بازتولید برای

 سوسیالیستی ی جامعه در زنان شرایط که پندارد می او نشد، محقق مائوئیست چین و شوروی جوامع در زن رهایی که جا آن از

 نامید، می ستسوسیالی فمینیست یک را خود ۱٩٨۰ سال در او اگرچه بنابراین،. داشت نخواهد داری سرمایه با چندانی تفاوت

 و فرهنگ قلمرو که کند می تأکید و خوانده لیبرال فمینیست را خود ۲۰۱٤ و ۱٩٨٨ های سال در کتابش بعدی های ویرایش در

 هم در به دیگر او. داند می «سوسیالیستی ی اندیشه اجتماعی و اقتصادی های دغدغه از خیزتر حاصل بسی» را ایدئولوژی

 (xxxix. ص. )نیست القمندع فمینیسم و مارکسیسم آمیختن
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 مستقل امری عنوان به قدرت ی مقوله از او درک اما. کند می مطرح زنان خانگی کار بر مبتنی ستم تز بر موجهی انتقادات بارت

 زن بر ستم میان ی رابطه به نتیجه در و کند می بررسی آن مادی مبنای گرفتن نظر در بدون را قدرت ی مقوله تولید، ی شیوه از

 .پردازد نمی اجتماعی کار قسیمت و

 بر مبتنی ستم ی نظریه (۱٩٨۲) مارکس انقالب ی فلسفه و زن آزادی لوکزامبورگ، رزا کتاب در دونایفسکایا، رایا مقایسه، در

 مارکس شناسی قوم های یادداشت دفتر به که است سوسیالیستی فمینیست اولین او. کند می مطرح را یدی و ذهنی کار تقسیم

 کتاب در انگلس نظرات و ها یادداشت دفتر این در مارکس نظرات بین اساسی تمایزاتی و پرداخته او زندگی آخر ی دهه از

 طور به ستم عناصر» مارکس منظر از که کند می استدالل خود تحقیقات ی ارائه هنگام دونایفسکایا. است یافته خانواده منشاء

 -پدرساالری به} «مادرساالری» از تغییر به صرفاً و است برخاسته ابتدایی نیسمکمو ازدرون خاص، طور به زنان بر ستم و عام،

. ص) «است شده آغاز آن، مالزم  اقتصادی منافع و -مردم ی توده با رییس ی رابطه - ها  رتبه استقرار با بلکه نیست، مربوط.{ م

 و کشاورزی نوپای نظام در مازاد تولید با تنها و بوده ستم هرگونه از عاری بدوی جوامع انگلس منظر از که صورتی در( ۱٨۰

 .است شده ایجاد ستم منشاء که بوده خصوصی مالکیت

 به معطوف همیشه هگلی فیلسوف یک عنوان به او توجه که داند می این از ناشی را مارکس تر انتقادی رویکرد دونایفسکایا

 خصوصی مالکیت الغای به محدود سوسیالیستی ی جامعه یک از درکش نتیجه در و بود جامعه هر درون تضادهای ترین عمیق

 زمانهم مارکس بدوی، جوامع بررسی هنگام رو این از. گرفت دربرمی را انسانی روابط ی کلیه دگرگونی و شد نمی تولید وسایل

 ای، قبیله های جنگ ،ها رتبه وجود به را خود توجه خواه، برابری نسبتاً جوامع این در زنان تر بیش آزادی کردن برجسته با

 و ستم با مقابله و مبارزه عناصر همواره او دیگر سوی از. کرد می معطوف جوامع همان در زنان های محدودیت و اسیرگیری

 بر مبنی انگلس اصطالح با توانست نمی و کرد می بررسی را توجهش مورد و متفاوت جوامع در تاریخی رشد متفاوت مسیرهای

 .باشد موافق «مونث نسج جهانی تاریخی شکست»

 مبتنی را آند مواجه آن با زنان که مشخصی ستم و کلی طوربه طبقات گیری شکل مارکس، از خود درک اساس بر دونایفسکایا

 بیان شده بیگانه کار در هم و شده شدیدتر هرچه داری سرمایه نظام در که کاری تقسیم. داند می یدی و ذهنی کار تقسیم بر

 (۱۰٥-۱۰٦ .ص ص. )گذارد می تاثیر عاشقانه روابط جمله از ها انسان روابط ی کلیه بر هم و شود می

 این بین نیز اساسی هایی تفاوت دارد، فورمن آن نظرات با هایی شباهت زن، بر ستم و بیگانگی میان ی رابطه مورد در او نظرات

. بیند می بازار در مبادله الغای و کار نیروی فروش الغای را شده بیگانه کار با مبارزه راه فورمن. ۱: دارد وجود متفکر دو

 و انسان بر ماشین حاکمیت بر مبتنی که داند می کاری ی شیوه ی نتیجه را بازار در مبادله و کار نیروی فروش دونایفسکایا

 جوامعی در کار ی وهشی این که کند می تأکید دونایفسکایا. ۲ است؛ کار فرایند بر «اجتماعی لحاظ از الزم کار زمان» حاکمیت

 های نظام عنوان به را ها آن اقمار و مائوئیست چین شوروی، رو این از و یافت ادامه نیز نامیدند می کمونیست را خود که

 که آید می نظر به. ٣ داند؛ می بوروکراتیک نوع از سوسیالیست را جوامع این فورمن. است کرده تحلیل دولتی داری سرمایه

 در تحوالت و تغییر بر مارکس مانند دونایفسکایا اما. داند می داری سرمایه ی جامعه دایمی خصلت را ای هسته ی خانواده فورمن

 .دهد نمی قرار انتقاد مورد را خانواده منشاء کتاب در انگلس نظرات فورمن. ٤ کند؛ می تأکید خانواده نهاد
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 با. داند می خصوصی مالکیت را زن بر ستم منشاء چون راستگ تقلیل خانواده منشاء کتاب در انگلس درک که پندارد می فوگل

 اساس بر انگلس و مارکس میان های تفاوت به و کندنمی بررسی را مارکس شناسی قوم های یادداشت دفتر فوگل حال، این

 .پردازد نمی ها یادداشت این محتوای

 و کند می توجه داری سرمایه ی جامعه نیازهای با هماهنگ ی خانواده عنوان به ای هسته ی خانواده به عمدتاً فورمن مانند فوگل

 از نظام هر درون خانواده نهاد در تحوالت و تغییر بر بارت میشل اما. پردازد نمی داری سرمایه در خانواده شکل در تغییرات به

 با را خود و کند رشد ای ستهه ی  خانواده بدون تواند می داری سرمایه که دهد می نشان و کند می تأکید داری سرمایه جمله

 ..دهد وفق نیز گرا جنس هم زوج بر مبتنی ی خانواده جمله از خانواده از تری پیشرفته و جدیدتر اشکال

 مارکسیستی فمینیسم های بحث بازگشت و افول .٢

 های نظام ی ظریهن داشت، وجود مارکسیست فمینیست های گرایش میان در که تنوعی رغمبه ۱٩٨۰ یدهه اوایل در نهایت در

 علت. شد چیره سوسیالیست های فمینیست میان در بود، مردساالری ستم از داری سرمایه استثمار جدایی بر مبتنی که دوگانه

 بلکه نشده کن ریشه فقط نه مردساالری داشتند، سوسیالیسم ی داعیه که کشورهایی در که بود واقعیت این چیرگی، این اصلی

 ایجاد تولید، وسایل خصوصی مالکیت الغای چرا که دهند توضیح توانستند نمی سوسیالیست های نیستفمی اکثر. بود پابرجا

 پایان به بود نتوانسته بود سوسیالیسم از آنها تعریف عمدتاً که کودکان پرورش کار شدن اجتماعی و شده ریزی برنامه اقتصاد

 .شود منجر ستم و استثمار

 عوض در و انسان فاعلیت مفهوم نفی بشر، رهایی آرمان رد کالن، های روایت رد بر مبنی پسامدرن های نظریه میان این در

 مانند پردازانی نظریه. شد متداول بسیار محلی مبارزات و قدرت هویت، فرهنگ، زبان، ی کنندهتعیین نقش بر صرف تأکید

 روی الکان ژاک و دریدا ژاک فوکو، میشل تنظرا به بار این نامیدند می مارکسیست را خود ۱٩٧۰ ی دهه در که بارت میشل

 .آوردند

 از گردانیدن روی که اند کرده استدالل ماتریالیست فمینیسم مکتب از هنسی رزمری مانند مارکسیست های فمینیست از برخی

. شد ودمشه بعد به ۱٩٨۰ ی دهه از که بود سرمایه شدن جهانی روند از ناشی فمینیسم و مارکسیسم ی رابطه به پرداختن

 کشورهای در نتیجه در و کردند مهاجرت جنوبی و آسیایی کشورهای به قیمت ارزان کارگران از استفاده برای غربی صنایع

 این، بر عالوه. نبود ملموس غربی فمینیست پردازان نظریه برای زنان از اضافی ارزش استخراج ی مسئله دیگر یافته توسعه غربی

 شدند موفق و یافتند نظام این چارچوب در پیشرفت برای جدیدی امکانات غربی رهایکشو در فمینیست زنان از قشری

 اما. ساخت نمی مبرم ها آن برای را داری سرمایه با مبارزه به نیاز دیگر که کنند کسب جامعه باالی های رتبه در هایی شغل

 و التین آمریکای آسیا، کشورهای در زنان آفرین ارزش تولیدی کار افزایش و منعطف داری سرمایه که کند می تأکید هنسی

 از جامعه در زنان بدن شدن کاالیی بیشتر هرچه و سویک از غربی کشورهای در پوست رنگین و مهاجر زنان میان در و آفریقا

 (٨. ص. )کند می تر ضروری را داری سرمایه با ساالری مرد ی رابطه به پرداختن به نیاز دیگر، سویی

 های بحث بازگشت شاهد ما ۲۰۰٨ اقتصادی بحران از پس خصوصا و سازی جهانی ضد جنبش ظهور با ۱٩٩۰ ی دهه اواسط از

 پردازی نظریه اهمیت از دفاع در دارد تعلق ماتریالیست فمینیسم مکتب به که نس خیمه مارتا. ایم بوده مارکسیستی فمینیسم

 تعیین همانا تولید ی شیوه داری، سرمایه نظام در که یدها این» :نویسد می چنین فمینیسم و مارکسیسم ی رابطه پیرامون

 یا «اکونومیسم» از شکلی است، زنان و مردان بین نابرابر آشکارا روابط ی کنندهتعیین نتیجه در و بازتولید ی شیوه ی کننده
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 یعنی است، زن و دمر روابط بر کالن مقیاس در تأثیرات ی پیچیده ی شبکه شناخت برعکس. نیست «طبقاتی گراییتقلیل»

 این از غیر. شود می برده پیش به سرمایه انباشت توسط انسان، نیازهای ارضای هدف عوض به که تولید ی شیوه یک شناخت

 بازتولید کردن تلقی یا بازتولید، دهی سازمان و تولید دهی سازمان بین «متقابل یرابطه» ی درباره سازی فرضیه و کردناستدالل

.« است داری سرمایه تولید از بازتولید تابعیت بر مبنی شمار بی شواهد نظری اهمیت گرفتن نادیده معنی به صلی،ا علت عنوان به

 (۱٨. ص)

 شناسیم، می مکانیزه تولید عنوان به ما و نامید می شده بیگانه کار مارکس چه آن که کند می استدالل هاوگ فریگا دیگر سوی از

 آن در که کرد رشد اجتماعی بندیصورت که بود.{ م جنسیتی کار تقسیم} مبنا این بر» .دارد جنسیتی کار تقسیم در ریشه

 گیرد، شتاب یا شود خودکار و مکانیزه توانست نمی که کاری هر و شد می تولید بود سودآور کمابیش که چیزهایی آن فقط

 نظر به( ٩٦. ص.« )شد گذاشته زنان ی نشده رداختپ کار ی عهدهبه یا شده گرفته نادیده انسان، یا طبیعت از مراقبت کار مانند

 نیروهای حاکمیت و کار شدن مکانیزه با مقابله راه که گیرد می نتیجه میز ماریا با مشابه موضعی اتخاذ با هاوگ که رسد می

. ص) .نیست هماهنگ «زمان مصرف مداوم کاهش منطق با» اقتصاد نوع این چون است معیشتی اقتصادی به بازگشت بازار،

٩٧) 

 فرد به منحصر حیث چه از پردازی نظریه ی تاریخچه این بستر در خانواده و جنسیت ی درباره مارکس کتاب که دید باید حال

 دیگر های نظریه با هایی تفاوت و ها شباهت چه دهد، می پاسخ سؤاالتی چه به کند، می مطرح را جدیدی نکات چه است،

 .دارد مارکسیست های فمینیست

 براون هتر اثر های نوآوری و ها ژگیوی .٣

 یک به فقط مارکس آثار کلیت آوردن حساب به جای به»  عمدتاً فمینیست پردازان نظریه که نویسد می خود ی درمقدمه براون 

 و کل بین درونی های ارتباط درک برمبنای را خود قدرت وی، مندِ  ربط ی نظریه ...اند پرداخته وی ی اندیشه از خاص ی جنبه

 ی نظریه بررسی آن، اهداف و فمینیستی ی نظریه بردپیش در مارکس توانایی ارزیابی برای بنابراین. کند می کسب آن اجزای

 و نقدها به تفصیل به چنینهم براون( ٥.ص. )است اهمیت حائز -آن منفی یا مثبت وجوه در -تمامیت یک عنوان به مارکس

 .است کرده داستنا فمینیست پردازان نظریه تفسیرهای

 آیا. طبیعت مفهوم از مارکس درک. ۱: کنیم اشاره اثر این در شده مطرح کلیدی موضوع چهار به یمامایل مقدمه این در ما

 قلمرو و ارزش تولید ی شیوه بین ی رابطه و داری سرمایه تولید ی شیوه. ۲ دانست؟ می «طبیعی» را جنسیتی کار تقسیم مارکس

 در زن رهایی مفهوم. ٤ زن؛ بر ستم منشاء از انگلس درک و مارکس درک بین اساسی های تفاوت. ٣ ده؛خانوا جمله از بازتولید

 .مارکس شخصی زندگی و نگاری روزنامه ها، فعالیت

 دانست؟ می «طبیعی» را جنسیتی کار تقسیم مارکس آیا: طبیعت مفهوم از مارکس درک. الف

 :نویسد می ۱٨٤٤ سال فلسفی و اقتصادی های نوشتهدست در مارکس

 طبیعی ی رابطه این در. است  (Weib) زن با  (Mann) مرد ی رابطه همانا انسان با انسان ضروری و طبیعی بالواسطه، ی رابطه

 طبیعت با وی ی رابطه مستقیما انسان با او  ی رابطه و است، انسان با او ی رابطه همان مستقیماً طبیعت، با انسان ی رابطه نوع،

         صورت به او طبیعت به انسانی طبیعت تبدیلِ میزان رابطه این در بنابراین. خودش طبیعی عمل اب .{م یعنی}است،
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 ارزیابی را بشر پیشرفت سطح تمامی توان می رابطه این براساس. شود می فروکاسته مشهود واقعیتِ یک به و آشکار پذیریحس

 عنوان به نوعی، موجود یک عنوان به را خود حد چه تا و شده انسان حد چه تا انسان که دهد می نشان رابطه این خصلتِ. کرد

 (حاضر اثر ۲٨. ص. )است کرده درک انسانی موجود یک

 معیار که کند می استدالل مارکس است، کرده قول نقل دوم جنس کتاب انتهای در دوبوار سیمون که معروف بند این در

 در غایتی که صرف ی وسیله عنوان به نه دیگری با رفتار همانا بودن انسان معیار و ردم و زن ی رابطه همانا جامعه بودن انسانی

 .است خود

 استدالل او. دانند می آفرین مشکل بند این در را طبیعی ی واژه که داده پاسخ موجهی انتقادات به هایش تفسیر در براون

 نوع ی ادامه برای مثل تولید نخست،. شود پنداشته «طبیعی» تواند می معنا دو به مردان و زنان بین ی رابطه» که کند می

 شکوفا را خود های توانایی تمامی و باشند داشته وجود حقیقی نوعی موجود چونهم ها انسان که  آن برای دوم،. است ضروری

 (٣۰. ص.« )شوند دانسته برابر مردان با باید زنان کنند،

ِ  تعریف اما. کند می آشکار را بیگانگی کلیِ میزان مردان و زنان بین ی رابطه» بند این در که دهد می توضیح چنینهم او

 متون این در عوض در. ندارد اشاره ثابت شناختی زیست ذات یک به ،آلمانی ایدئولوژی در و متن این در «طبیعی» از مارکس

 دوم،. دارد ارجاع جامعه ناخودآگاه و گیختهخودان سازمان به تاریخی لحاظ به نخست،. دارد داللت متفاوت معنای دو به   دست

. ص.« )بخشد می تحقق را خویش راستین ی بالقوه  توانایی بشر آن در که دارد اشاره آینده در وضعیتی دیگربه های نوشته در

۲٨) 

 تنها ارکسم منظر از که کند می خاطرنشان مارکسیست فمینیست اشتروم، هولم نانسی تفسیرات و مارکس به استناد با براون

 تاریخی شرایط در شود می شمرده «طبیعی» چه آن بنابراین(. ۲٣.ص) دارد وجود «طبیعت تاریخی مشخص های شکل»

 (۲٨-٣۱. ص. )یابد می تغییر نیز متفاوت

 یایدئولوژ از معروفی بند به اند، کرده جنسیتی کار تقسیم دانستن ذاتی به متهم را مارکس که هایی فمینیست به پاسخ در او

 :گردد بازمی آلمانی

 به «طبیعی» یا خودانگیخته طور به کاری تقسیم بعدتر نبود؛ جنسی عمل کاردر تقسیم جز چیزی درآغاز که کار، تقسیم»

 به هنگام آن از نخست کار تقسیم. شد ایجاد غیره و حوادث نیازها، ،(جسمی توانایی مثال، برای) طبیعی استعدادهای سبب

 (٤۰. ص.« ) افتاد جدایی معنوی کار و مادی کار بین که شد مبدل واقعی تقسیمی

 و جنسیتی کار تقسیم دانستن طبیعی ی دهنده نشان بند این که کنند می ادعا میز ماریا مانند فمینیست پردازان نظریه برخی

 همان «طبیعی» از انگلس و مارکس مقصود که کند می استدالل براون. است آن بار ستم ماهیت به دادن بها کم چنینهم

 برای تنها را جنسیتی کار تقسیم» مارکس دیگر عبارتیبه. است تاریخی دوران آن برای طبیعی نظر به یا خودانگیخته مفهوم

 ها آن برای را فرسا طاقت کارهای برخی انجام زنان متفاوت شناسی زیست آن در که داند می«  طبیعی» نیافته توسعه تولید روابط

 (۲۱٩. ص و ۲۱٣.ص.« )کند می دشوار

 درک این از است قائل یدی و ذهنی کار تقسیم برای آلمانی ایدئولوژی که اولویتی که دهد می توضیح چنینهم براون

 بار ستم زمانی تنها کار تقسیم. است استثمارگر اجتماعی ی رابطه اولین» بیانگر کار تقسیم نوع این که گیرد می سرچشمه
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. ص.« )دهد می رخ یدی و ذهنی کار تقسیم با لزوماً که امری. دهد دست از خالق فرایند بر را خود کنترل کارگر که شود می

 پدرساالر آن در که بیند می «خانواده در نهفته بردگی»در را طبقاتی تضاد ی«هسته» آلمانی ایدئولوژی که روست این از( ٤۱

 (٤۲ .ص. )دارد دست در را دیگران کار نیروی کنترل قدرت

 دانند، می شناختی زیست یا طبیعی های محدودیت به توجه بی و مطلق باور خرد یک را مارکس که منتقدانی به رداختنپ هنگام

 و نیاز قلمرو های محدودیت دید، می طبیعت و انسان بین متقابل ای رابطه او که دهد می نشان مارکس متون به استناد با براون

 های نوشتهدست در مارکس که هنگامی حال، عین در. نبود طبیعت بر انسان ی لطهس هدفش و گرفت نمی نادیده را انسان بدن

 نامید، ماتریالیسم و آلیسم ایده وحدت و «باوری انسان یا عیار تمام باوری طبیعت یک» را اش فلسفه ۱٨٤٤ فلسفی و اقتصادی

. ص. )سازد می متمایز حیوانات دیگر از را او اهانه،آگ و آزادانه فعالیت انجام برای انسان قابلیت که داشت تأکید امر این بر او

۲٦) 

 خانواده و داری سرمایه تولید ی شیوه بین ی رابطه. ب

 این اند کرده مطرح مارکس ی درباره جاگر آلیسون جمله از دوگانه های نظام ی نظریه مبلغ های فمینیست از برخی که سؤالی

 و تولید نه و باشد صنعتی تولید باید تولید ی شیوه چرا اصالً و کند تعیین را یدبازتول ی شیوه باید تولید ی شیوه چرا که است

 خانگی؟ کار و فرزند پرورش

 اکثر برای که چرا شد می نیز خانگی کار شامل داری سرمایه ظهور از پیش تا تولید ی شیوه که داد توضیح است الزم نخست

 که بود ای کارخانه و کارگاهی تولید رشد و داری سرمایه ظهور با تنها. نبود اجد خانگی کار از معاش امرار قلمرو زمین کره مردم

 را خانواده در کودکان پرورش کار و خانگی کار مارکس که دهد می توضیح چنینهم براون. شدند جدا هم از قلمرو دو این

 ارزش» و «ارزش» چون نیست «مولد» ارید سرمایه نظام منظر از کار این که بوده واقف امر این به اما دانسته می ارزشمند

 .کند نمی تولید «اضافی

 که بود کرده تأکید و پرداخته داری سرمایه تولید ی شیوه ویژگی به( ۱٨٤٤) «شدهبیگانه کار» خود، معروف ی مقاله در مارکس

 آگاهانه و آزادانه کار انجام برای قابلیتش از و دیگر های انسان از فعالیتش، از که کارش محصول از فقط نه کارگر نظام این در

 و است مربوط تولید کارگربا ی رابطه به انسان بندگی هرگونه» :بود گرفته نتیجه چنین مقاله این انتهای در او. شود می بیگانه

 (۱۰٧. ص.« )است رابطه این نتایج یا تعدیل و جرح تنها بندگی های شیوه ی کلیه

 چنین خانواده با داری سرمایه تولید ی شیوه ی رابطه درمورد کلی طوربه اما پردازد ینم مارکس بیان این به مشخصاً براون

 یابند؛ می آموزش و شوند می بزرگ آیند، می دنیا به داری سرمایه ی جامعه یکِ  بستر در کودکان ما، ی جامعه در: »نویسد می

 روابط از واقعی درک گونه هیچ ...کنند رفتار معینی های روش به شدند وارد کار بازار به وقتی رود می انتظار ها آن از که جایی

 .«نیست پذیر امکان داری سرمایه تولید ی شیوه درون روابط این جایگاه درک بدون خانواده در انسان بازتولید با مرتبط اجتماعی

 فعالیتی نه و است ارزش افزایی شارز برای ای وسیله صرفا کار داری سرمایه در که طور همان: گیرد می نتیجه سپس او( ٧٤. ص)

 (٧٤. ص. )شود می تبدیل ارزش افزایی ارزش برای ای وسیله به ها انسان روابط نیز بازتولید قلمرو در آگاهانه، و آزادنه

. است داشته خانواده نهاد بر داری سرمایه تولید ی شیوه تأثیر از دیالکتیکی درکی مارکس که کند می تأکید براون حال، عین در

 :نوشته چنین سرمایه کتاب در او
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 از خارج تولید، اجتماعی سازمان های فرایند در جنس هردو از کودکان و نوجوانان زنان، به که مهمی نقش با کالن صنعت»

 جنس دو بین روابط و خانواده از تری عالی شکل برای جدیدی اقتصادی ی شالوده شک بدون است، داده خانگی اقتصادِ سپهر

 بود خواهد نامعقول اندازه همان به بدانیم خانواده نهایی و مطلق شکل را خانواده ژرمنی -مسیحی شکل اگر البته. نهاده بنیان

 تاریخی تکامل از ای رشته براین، مضاف که کنیم، تلقی نهایی را آن شرقی اشکال یا باستان یونان باستان، روم در آن شکل که

 در باید سنین، تمام و هردوجنس افراد از جمعی کاری گروه بودن مرکب که است آشکار چنینهم. دهند می تشکیل را

 و  رحمانه بی خودانگیخته، شکل در نظام این اگرچه شود، بدل انسانی تکامل برای خاستگاهی به مناسب شرایطی

 کارگران جا این در زیرا ،شود می تبدیل بردگی و فساد زای بیماری منبع به و کند می عمل معکوس جهتی در اش، داری سرمایه

 (٩٥. ص) «کارگران برای تولید فرآیند نه و دارند وجود تولید فرآیند برای

 تأکید چنینهم و بیافریند را خانواده از تری عالی شکل برای مبنایی تواند می داری سرمایه که گیرد می نتیجه مارکس بنابراین

 ماهیت که بود زمان آن گرانپژوهش معدود از یکی» مارکس براون، ی فتهگ به. نیست مطلق خانواده از شکلی هیچ که کند می

 (٩٨. ص.« )کرد مطرح را خانواده تاریخی

 زن بر ستم منشاء از انگلس درک و مارکس درک بین اساسی های تفاوت. پ

 دو و پرداخته ارکسم زندگی آخر ی دهه شناسی قوم های یادداشت دفتر محتوای به مفصالً که ست اثری نخستین براون کتاب

 انگلس ی خانواده منشاء کتاب با ها یادداشت دفتر این محتوای ی مقایسه اساس بر او. است داده اختصاص آن به را فصل

 ی زمینه در بسیارش کوشش رغم به انگلس که گیرد می نتیجه مجموع در و کرده بررسی را دومتفکر این بین اساسی های تفاوت

 به را جوامع تکامل و بوده جبرباور اش اندیشه در مارکس، های نظریه ی ارائه برای ناپذیرش ستگیخ تالش و پردازی نظریه

 به همواره کرده، می بررسی دیالکتیکی نحوی به را ها پدیده مارکس انگلس، برخالف. است دیده می راستایی تک ای شیوه

 .است داشته تاریخ در جوامع تکامل از چندراستاانگار درکی و پرداخته می تاریخی ی دوره هر یا پدیده هر درونی تضادهای

 ی همه که پنداشته می ،باستانی ی جامعه کتاب ی نویسنده و آمریکایی شناس انسان مورگان، لوئیس نظرات مطابق انگلس

 کامالً ار توحش ی مرحله از اشتراکی بدوی جوامع او. تمدن و بربریت توحش،: کنند می عبور تکامل ی مرحله سه از جوامع

 کشاورزی نظام در خصوصی مالکیت همانا را زن بر ستم و طبقاتی ی جامعه منشاء و دانسته می تضاد از عاری و طلب مساوات

 .است پنداشته می بربریت ی مرحله دوم ی نیمه در

 آمریکای های کوییایرو مانند اشتراکی بدوی جوامع طلب مساوات جوانب به بسیار ی عالقه با مارکس که دهد می نشان براون

 ها واقعیت این چون دانسته می پراهمیت را جوامع این بودن مادرراستایی بر مبنی مورگان کشف چنینهم و پرداخته شمالی

 از بند یک مثال برای. اند کردهمی نفی را مردساالر ی خانواده بودن ابدی و پدرساالری بودن «طبیعی» بر مبنی های فرضپیش

 پونالویی و خون هم های خانواده در پدرانه اقتدار» :گوید می چنین شناسی قوم های یادداشت دفتر در سمارک های یادداشت

 تا ،«شد برقرار کامالً همسری تک نظام در و ظاهر جفتی های خانواده در ضعیف شکلی به{ امر این»} ؛{«بود}غیرممکن»

 (۱٥٧-۱٥٨ .صص{.« )گذاشت زیرپا}را عقالنیت مرزهای تمامی رومی نوع از پدرساالری ی خانواده در که جایی
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 تشخیص خصوصی مالکیت ایجاد از پیش و اشتراکی بدوی جوامع همان درون های رتبه در را طبقاتی تضاد ی نطفه مارکس

 و ذهنی یا معنوی و مادی کار تقسیم که است هماهنگ آلمانی ایدئولوژی در شده ابراز بیان با چنینهم درک این. بود داده

 بدوی کمونیسم از دیگری روایت با برابر را آینده کمونیستی ی جامعه انگلس برخالف او. دانست می طبقاتی تضاد مبنای را یدی

 چشم و داشت کمونیستی ای جامعه ایجاد برای الزم تحوالت از تری بسیارعمیق درک عوض در. دانست نمی فناوری ی عالوه به

 .کرد نمی محدود تیکمونیس ی جامعه به نیز را آینده انداز

 ی خانواده و همسری تک ازدواج و خصوصی مالکیت ظهور انگلس برخالف مارکس که کندمی تأکید براون حالعین در

 های سوژه ی مثابه به تاریخ از مرحله هر در را زنان» و دانست نمی «مؤنث جنس جهانی -تاریخی شکست» با برابر را پدرساالری

 که کرد می تأکید یا اشاره انگلیس استعمار از پیش ایرلندی زنان واالتر جایگاه به مثال برای( ۱٥٨. ص.«)پنداشت می بالقوه

 مانند گرانی پژوهش او. است بوده گذشته مادرراستایی جوامع از هایی نشانه هندوستان، در زنان مالکیت حقوق از هایی نمونه

. است بوده پدرساالری همیشه خانواده که کردند می فرض چون کشید می نقد به شدیداً را مین سامنر وهنری النگه لودویگ

 .ست اجتماعی ای برساخته همانا زنان فرودستی ایدئولوژی که پنداشت می مارکس برعکس،

 مارکس شخصی زندگی و نگاری روزنامه ها، فعالیت در زن رهایی مفهوم. ج

 زنان حقوق از او دفاع که دهد می نشان مارکس زندگی و سیاسی های نوشته در جالبی های واقعیت ساختن آشکار با براون

 ی مقاله جزئیات به او مثال برای. گرفتمی بر در نیز را فرادست و متوسط طبقات زنان و شد نمی کارگر ی طبقه زنان به محدود

 شده نوشته ویفرانس ی بازنشسته پلیس یک پوشه، ژاک های گزارش اساس بر که پردازد می (۱٨٤٦) خودکشی درباره مارکس

 کورتاژ، به دسترسی عدم آمیزی، خونهم عنف، به تجاوز مقابل در که کند می حمایت زنانی از مقاله این در مارکس. بود

 به مارکس توجه نمایانگر مقاله این که کند می تأکید براون. زنند می خودکشی به دست والدین استبداد و خانوادگی خشونت

 به مارکس ترجمه،/مقاله این در: »شود می روا نیز فرادست و متوسط ی طبقه های خانواده در زنان بر که است ستمی و بیگانگی

 در دخیلِ  اجتماعی عنصر بر بارها و بارها مارکس ...پردازد می بیگانگیِ  مبحث به ،۱٨٤٤ های نوشتهدست از تر مشخص روشی

 مانند را خودکشی دالیل. نیست فردی ناامیدی نمایانگر عمل یک صرفا خودکشی مارکس، منظر از. کند می تاکید خودکشی

 (٤٥-٤٧. ص.« )کرد جدا جامعه شرایط از توان نمی جامعه جوانب دیگر

 را مقاله دو بود، تریبون دیلی نیویورک پرتیراژ و معتبر ی روزنامه اروپایی گزارشگر که هنگامی ۱٨٥٨ سال در چنینهم مارکس

 لیتون، بولور ادوارد همسرش توسط که بود زادهاشراف زنی لیتون -بولور. بود داده اختصاص لیتون -بولور بانو از دفاع به

 که کند می خاطرنشان براون. بود شده حبس تیمارستان یک در و شده دیوانگی به متهم پرآوازه مدارسیاست و نویسنده

 برای دیوانگی اتهام از استفاده علیه قوی دینق او، فوری آزادی درخواست و لیتون بولور شعور و عقل از دفاع ضمن مارکس

 .گیرد می حمله باد به نیز را روانی های بیمارستان در «معالجه» های روش و دهد می ارائه افراد رفتار کنترل

 در او مثال برای. کند می اشاره کارگران المللی بین انجمن رهبری در زنان برابر شرکت از مارکس حمایت به چنینهم براون

 انقالبیون ی نماینده عنوان به که روسی فکرروشن جوان زن یک دمیتریف، الیزابت از پاریس کمون وقوع هنگام ۱٨٧۱ الس

 سازمان و برود پاریس به کارگران المللی بین انجمن ی نماینده عنوان به که کرد درخواست بود شده فرستاده لندن به روسی

 دمیتریف کوشش با که «زخمیان به کمک و پاریس از دفاع برای زنان ی اتحادیه». کند تاسیس جا آن در را انجمن این زنان

 نظرات با را مارکس اعمال این براون. کرد ایفا پاریس کمون در زنان حقوق از حمایت در مهمی بسیار نقش سپس شد ایجاد
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 همواره مرگش از پس و شمرد می یرحق و خوار ذاتا را زن که کند می مقایسه فرانسوی ی پرآوازه سوسیالیست پرودون، پیر

 .بود پاریس کمون مرد رهبران اکثر و فرانسه های سوسیالیست اکثر نظرات معرف

 و مارکس دوستی به او، سیاسی های فعالیت و ها نوشته چارچوب از خارج زنان با مارکس رفتار ی درباره براون بحث تنها

 لودویگ با سال چندین مدت به مارکس اگرچه. دارد اختصاص سرشهم و کوگلمان لودویگ نام به پزشکی با اش خانواده

 کوگلمان تحقیرآمیز رفتار ی مشاهده از پس بود، کرده مکاتبه آلمان در انقالب احتمال و خود اقتصادی آثار پیرامون کوگلمان

 .کرد قطع کوگلمان با را خود مناسبات «است برتر او از عیان شکلی به که» همسرش با

 ٤۰ مدت به که دموت هلن نام به زنی و النور و لورا ینی، دخترانش فالن، وست فون ینی همسرش با مارکس ی رابطه به براون 

 خانوادگی روابط این از ایدارانه جانب غیر و جامع درک کسب برای خوانندگان. پردازد نمی بود مارکس خانوار عضو سال

 بر گابریل. کنند رجوع گابریل مری قلم به (۲۰۱۱) انقالب یک تولد و رکسما جنی و کارل: سرمایه و عشق کتاب به توانند می

 با مارکس ی عاشقانه و فکری پیوند عمق مارکس، یخانواده اعضای ی انتشارنیافته مکاتبات از صفحه هزاران بررسی اساس

 و شرایط که دموت هلن با کسمار جنسی ی رابطه که کند می اذعان چنینهم گابریل. است کرده مستند را دخترانش و همسر

 این. شد بزرگ لندن در دیگر ای خانواده توسط که شد دموت فردریک نام به فرزندی تولد به منجر نیست روشن آن دوام مدت

 این شدند، متحمل که متعددی های تراژدی و او کار به تعهدشان مارکس، ی خانواده اعضای روابط کردن مستند با اثر

 .کند می آشکار نیز را مارکس شخصیتی های نقص و کشد می ویرتص به را ها شخصیت

 مارکسیست های فمینیست دیگر با براون نظرات های شباهت و ها تفاوت. ٤

 برای جدیدی مبنای مارکس، های نوشته ازکلیت جامع درکی کمک به که داده انجام هدف این با را خود بررسی براون

 درهای خانواده و جنسیت ی مقوله با رابطه در مارکس آثار کلیت بازبینی با توانسته وا آیا. کند ایجاد مارکسیستی فمینیسم

 بگشاید؟ ما سوی به را جدیدی

 به را خود توجه که دارد و داشته وجود مارکسیست های فمینیست میان در متفاوتی های گرایش گفتیم، تر پیش که طور همان

 با «باوری خانواده ایدئولوژی» ی رابطه یا زنان خانگی کار با داری سرمایه لیدتو ی شیوه ی رابطه جمله از مشخصی های مقوله

 کتاب مورد در انتقادی غیر نظراتی عمدتاً چنینهم ها آن. اند کرده مطرح بیگانگی با تولید ی شیوه ی رابطه یا زنان بر ستم

 .اند کرده ارائه انگلس ی خانواده منشاء

 برخالف. است متفاوت نس خیمه و بارت فوگل، چون متفکرانی با داری سرمایه تولید ی شیوه زا براون درک که رسد می نظر به 

 ی مشخصه را انتزاعی کار بلکه کرد، نمی تعریف مازاد توزیع شیوه با صرفا را تولید روابط مارکس که کند می تأکید او فوگل،

 نه و آفریند می ارزش که است انتزاعی کار بر مبتنی داری ایهسرم تولید ی شیوه او نظر به دیگر عبارتیبه. دانست می آن اصلی

 در ارزش تولید که است نظر هم مورد این در نس خیمه با براون اما. بازار در کاال عنوان به کار نیروی فروش بر مبتنی صرفاً

 افزایی ارزش برای ای وسیله به را عاشقانه و خانوادگی روابط جمله از انسانی روابط که دارد خود آن از منطقی داری سرمایه

 .کند می تبدیل ارزش

 رایا تفسیر از براون داند، می مادی مبنای فاقد و «باوری خانواده ایدئولوژی» را زن بر ستم منشاء که بارت میشل برخالف

 خصوصی الکیتم ظهور از پیش را زن بر ستم منشاء که گرفته الهام مارکس شناسی قوم های یادداشت دفتر از دونایفسکایا
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 ردیابی اشتراکی بدوی جوامع درون مراتب سلسله در یدی و ذهنی کار تقسیم در پدرساالری، ی خانواده و تولید وسایل

 .کند می

 تجربه زن عنوان به زنان که مشخصی ستم با داری سرمایه ی رابطه پیرامون پردازی نظریه مبنای را خانگی کار ی مقوله براون

 از بیش داری سرمایه ی جامعه در کودکان پرورش و خانگی کار که کند می تأکید بارت میشل مانند او آیا. داند نمی کنند می

 گرفت نتیجه توان می مارکس از او درک مبنای بر اما نداده، پاسخ سوال این به مشخصاً براون است؟ شدن اجتماعی به رو پیش

 شدن کاالیی و ارزش افزایی ارزش منطق مبنای یعنی انتزاعی کار لزوماً کودکان پرورش کار و خانگی کار شدناجتماعی که

 .کند نمی الغا را انسانی روابط

 به لغزیدن بدون مارکسیستی فمینیسم یک امکان معاصر داری سرمایه ی جامعه تحلیل در آیا» :پرسد می کتاب ی مؤخره در او

 از اثر این در مشابه ی جمله چند و جمله این( ۲۱٨. ص) «دارد؟ وجود جنسیت به طبقه دادن برتری یا اقتصادی جبرگرایی

 که آید می نظر به. است گرفته قرار حمله مورد دانند می جنسیتی ستم مبنای را طبقاتی ستم که منتقدان از برخی سوی

. باشد ثروت عتوزی ی شیوه و مالکیت روابط به ستم منشاء دادن تقلیل همانا «طبقه» و «اقتصادی جبرباوری» از براون منظور

 یدی، و ذهنی یا معنوی و مادی کار تقسیم مارکس، منظر از که شد روشن مارکس ی اولیه های نوشته مورد در بحث هنگام

 نیرویی به تبدیل انسان عمل» نباشد، آزادانه و آگاهانه انسان فعالیت که مادامی چون شود می محسوب استثمار و ستم ی پایه

 در مارکس که هنگامی چنینهم( ٥٣. ص آلمانی، ایدئولوژی.« )کشید خواهد بردگی به را او هک شد خواهد او ضد و خارجی

 مالکیت «شکل اولین یا هسته» را خانواده و کند می اشاره «خانواده در.{ م فرزندان و زن} نهفته بردگی» به آلمانی ایدئولوژی

 شدن محروم یا یدی و ذهنی کار تقسیم همان خانواده در نزنا بردگی و مالکیت مبنای که کند می تأکید( ٥۲. ص) نامد، می

 و ذهنی کار تقسیم مارکس که این گرفتن نظر در با. است شان عملی و ذهنی استعدادهای کلیه پرورش قابلیت از ها انسان

 .داند می یزن جنسیتی ستم ی پایه را طبقاتی کار تقسیم او که گفت توان می داند، می طبقات گیری شکل آغازگاه را یدی

 شده روز به روایتی به را خود که بود آن از تر وسیع بسیار انسان رهایی از مارکس انداز چشم که گیرد می نتیجه براون نهایت در

 دولتی داری سرمایه با برابر براون که شود تعریف بیستمی قرن کمونیسم با یا کند محدود بدوی جوامع طلبی مساوات از

       . کند می تعریف بود آموخته هگل ی فلسفه از مارکس که دیالکتیکی درک با را مارکس اندازچشم او عوض در. داند می

 به بود قادر مارکس( ۲۱٩. ص.« )بود ایستا و غیرتاریخی های بیان نه و اجتماعی روابط بر مبتنی و پویا» که اندازیچشم

 ی پدیده هر رشد فرایند از جامع درکی کسب با و کند شناسایی را مقاوم انسانی های سوژه برد، پی ها پدیده درون تضادهای

 ی فلسفه که پندارد می براون رو این از. کند پردازی مفهوم و بیابد را آن درونی تضادهای از فراروی برای هایی راه تاریخی

 .باشد گشاراه ها فمینیست برای تواند می مارکس

 کمال دکتر. کرد تر روان را متن زیبایش نثر با چون کنیم تشکر ترجمه این تارویراس کوهی، آکنده آذر از میامایل پایان در

 مان برای مفیدی توضیحات و کرد ترجمه ما برای آلمانی ایدئولوژی از را کلیدی ی جمله یک و بند یک آلمان رد خسروی

 داریوش انسانی علوم فرهنگ. یمشد مند بهره مرتضوی حسن های ترجمه از مارکس، از ها قول نقل ی ترجمه هنگام. فرستاد

 و پیشنهاد ما به را مناسبی فارسی های معادل موارد بسیاری در آفاری کامران. بوده بخش الهام و گشاراه ما برای آشوری

 رایانه مشکالت بعضی حل و متن در نهایی تصحیحات کردن وارد در را ما قادرنیا فرح. کرد مطرح را ارزشمندی و مهم انتقادات

 .کرد مطرح نیز خوبی سؤاالت و داد یاری ای
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 .زنند دامن فمینیسم و مارکسیسم ی رابطه پیرامون های بحث به تا بگیرند الهام اثر این از خوانندگان که امیدواریم

 ۱٣٩٤ ماه یهمن
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