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  شود. با زنان آغاز مي ،تناقضيهيچ بيبحث انقالب در انسان، 
 ينقطه، به همان كندكه تقسيم كار تحميل مي روابط انسانيژديسگي كبنابراين تقسيم كار در جامعه و نهايي انداز الغاي چشم

 يو اين به نوبه ]I[ ،گرددميباز  ،هايعني تقسيم كار بين جنس ،اندكردهآغاز تقسيم كار اجتماعي كه ماركس و انگلس به آن اشاره 
كه  معضالت اي ازمجموعه ــ كشدپيش ميرا غيره ازدواج، روابط جنسي و  هايخانواده، شكلي مسائل گذشته و آينده يخود كليه

   شد.اميده مين» ي زنمسئله«در آن زمان 
بلكه در بستر تقسيم كار  )»مردانهشوونيسم «مانند شناسي و نگرش اجتماعي (روان در بسترفقط نه ، مسئله نيا كههنگامي 

 دولت يا تقسيم، انسان داريپيشاسرمايه يبه گذشتههاي آن عميقاً ريشهبه نظر ماركس آنگاه روشن است كه شود،  بررسيآغازين 
تقسيم  نياهاي اجتماعي كه برآيند نگرشبه همين منوال، بايد انتظار داشت كه  گردد.ميبريا حتي مالكيت خصوصي  روستا شهر و

  مقاومت بيشتري نشان دهند.  شانشدنكنريشه ، در مقابلِكار هستند
  

 ماركس يهاي اوليهديدگاه. ١

)1842-1846( 

خانواده، ازدواج و  يدربارهكمابيش سنتي  يهايشود، نگرش »ماركسيست«واضح است كه ماركس پيش از آنكه سوسياليست و حتي 
يعني اولين سال فعاليتش نوشت،  1842در  ماركس كه دريافت ايمقالهاز دو توان را ميموضوع مسائلي از اين دست داشت. اين 

كه در اكتبر  اي در كلن،، روزنامهنوشته شده بود راينيشه تسايتونگي براي روزنامه؛ هر دو مقاله ليبرال چپنگار روزنامهبه عنوان 
 همان سال سردبيرش شد.

گوستاو هوگو به به ، »مكتب تاريخي قانون«يعني انتقاد از  ،كه تا آن زمان منتشر كرده بود ايسومين مقالهدر  جوان ماركس
  :حمله كرد گرايانه به نهاد ازدواجنسبيدليل اتخاذ رويكردي 

وجهي  را بهكنترل طبيعي  كه ياخالق ييبايزداري از طريق قانون، از طريق انحصار، خويشتن جنسي يرانهتقديس اما 
ازدواج براي آقاي هوگو خصوص اين چيزي است كه در ــ  ذات معنوي ازدواجــ كند ميآل از پيوند معنوي تبديل ايده

  ]1[ .است برانگيزشك
  

 كند ومي ارائه ،بنجامين كنستان ،از ليبرال فرانسوي ايرفتهشستهقول نقلهوگو، ديدگاه  »يجسورانهشرمي بي«طرد ماركس در 
ي رانه ارضاي«كه است اعتقاد  اينمخالف  ما »حيواني عطب«كه مبني بر اين كندنقل ميبا عصبانيت را نظر ديگر هوگو سپس 

  ]2[». ازدواج مجاز نيستجنسي خارج از 
  . كندنمي واكاويي براي تالش ماركس در اينجااما 

  
  ي طالقمقاله

  
گويد مي. او كندميهاي پيشاسوسياليستي او را آشكارتر ايده، آن سال انيپادر طالق پيشنهادي قانون  ياي از ماركس دربارهمقاله
به اين تواند نميكوچك  يمقالهاين  اما ،خواهد دادبسط  »حقوق يفلسفه«در تطابق با  »مفهوم ازدواج و پيامدهاي آن را«كه 

  ]3[. مقصود برسد
 يتقدس«نه  »ماهيت ازدواج« ]4[ .است مسئلهكامال سكوالر نسبت به اين  يرويكرد دفاع از ماركس،ي خواسته اولين شكبي

قانون  كند كهميمطرح نيز اين نكته را  واست. ا »تعيّنيخود«بلكه  »گيري از باالتصميم«نه  و ،»انساني ياخالق«بلكه  »روحاني
از طريق آن ايجاد  و اراده مردم باشد و با آن يقانون بيان آگاهانهاين «تنها زماني تضمين خواهد شد كه  انساني ـ اخالقيطالق 

ذات «و الوقوع قريب» قصد ازدواجِ« درباره هاي اوديدگاهاما  ، دموكراسي راديكال است.ماركس نقطه عزيمت تفكر. »شده باشد
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هنوز به ازدواج، نه به عنوان يك نهاد اجتماعي  ماركس. يابدمينمود  يهگلآليست ايده كيدر قالب كماكان  ،»اخالقي اين رابطه
متعدد و داليل «ماركس را به نقد امر، . همين انديشدمي» انسان طبيعت«اخالقي ناشي از  يتاريخي بلكه به عنوان تحقق هنجار

  دهد.ميظن به موارد مجاز سوق در قانون پروسي موجود و نگاه توام با سوء» طالق يبيهوده
از بدبختي همسراني كه عليرغم ميل خود «خيزد كه همواره مي ش آنهايي برنرويكرد او است كه به سرز جمالت زير ِشمايي از

  كنند: ميصحبت » اندخوردهپيوند به هم 
يك  فروپاشي ،هر ازدواجفروپاشي  تقريباً كنند كهمي برند. فراموشميرا از ياد  خانوادهكنند و ميآنها فقط به دو نفر فكر 

حقوقي كامال  يهوا و هوس دلبخواهي حتي از ديدگاه نبايد وابسته به ،خانواده است و فرزندان و آنچه به آنها تعلق دارد
گذاري تابع قانوندوستي  يور كه رابطه؛ همانطشدنميري ذاگدستخوش قانوننبود، باشد. اگر ازدواج اساس خانواده 

  ]5[. شودنمي
  

رها  ،»دو نفر«ي يابي تاريخي خانواده، و نه صرفاً رابطهزاز طريق بازار1845سوسياليستي خود را در رويكرد پيشاو در واقع ماركس 
  باشد.شرطي اي گزارهتواند نميباال ديگر ي قطعه يدر نتيجه آخرين جمله كرد.

  
  سوسياليستي عقايداولين 

  
مربوط به  دقيقاً، 1843- 44كمونيستي سوسياليستي و آثار  يمطالعه يدر نتيجهدر اين ميان، نخستين تاثير بر ديدگاه ماركس 

وارد  1843مربوط باشد كه خود او نيز در سال  موضوع به اينهم (شايد  .جنسي و جايگاه زن در جامعه وابطاست؛ يعني ر» دو نفر«
  ). ه بودنهاد خانواده شد

 مشهود است. 1844 هاي پاريسنوشتهدستيعني نوباليده هاي اين سوسياليست نخستين نوشته يكي از برفوريه تاثير  
زن در جامعه - مرد يرابطهبا ي اساسي، يبه معنا» انسان تكاملسطح كل «كه  كنداقتباس ميمشتاقانه اين ديدگاه را  ماركس

از اين نوع كمونيسم  حمايت ادعاي به ،»انديشخام كمونيسم«اولين انتقاد ماركس به  ،هايادداشتشود. در اين ميسنجيده 
  كند:مي . او در قالب جمالت زير به اين ايده حملهمعطوف است» ي زنانجامعه«

ي انسان با ، رابطهيعيطب ي نوعيِضروري انسان با انسان است. در اين رابطهي مستقيم، طبيعي و ، رابطهزن با مرد يرابطه
مشهود،  يفاكتيافته به و تقليل يحسشكلي اي است كه انسان با انسان دارد... بنابراين، اين رابطه در طبيعت مستقيماً رابطه

توان از اين كل سطح تكامل انسان را مياست.  هكه ذات انساني براي انسان به طبيعت ... بدل شد كنديم آشكارحدودي را 
انسان، انساني... شده است... حدودي كه  يعيطبدهد كه در آن رفتار رابطه داوري كرد... پس، اين رابطه حدودي را نشان مي

  ]6[ زمان يك هستي اجتماعي است.ترين وجودش همدر آن انسان در فردي
  

  . شوددر نظر گرفته ميفردي ميانروابط  يواقعي همه بودگيانسانمحك جدي در حكم اين رابطه 
آن،  يزمينه. شودميقول نقل موضوع نيدرباره ا از فوريهكه بعدها در همان سال نوشته شد، به طور كامل  خانواده مقدسدر 

قهرمان داستان يعني دروغين و از خيرخواهي اشرافي در آن، او كه است توسط ماركس اثر اوجين سو  اسرار پاريسرمان بررسي 
اما  ،خدمتكار است يساختن دخترفضيلت، قادر به متاثر كند كه معيار نجيبِمي ماركس اشاره دارد.ميدلف گرولدشتاين پرده بر ور

  ».ستين ناانسان كيزنان در جامعه مدرن به عنوان  يعموم طيدرك شرا«قادر به 
   :كند نقل فوريه از موارد برخي در ماركسشود سبب مي كه است يابشردوستانه- بورژوايي نگرش با تضاد در اين
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زن با مرد،  يتواند براساس پيشرفت زنان به سمت آزادي تعيين شود. زيرا در رابطهتاريخي هميشه مي يتغيير در يك دوره
 يهمگانطبيعي رهايي  يسنجهرهايي زنان،  يدرجهانسان بر خشونت مشهود است.  سرشتضعيف با قوي، پيروزي 

  ]7[.است
  

سال بعد شايد  24ماركس  ]8[. دهدمي ، اعتبار اين ايده را مجددا به فوريه نسبتدورينگآنتيسال بعد، انگلس در كتاب  34
  هد:دهمين ايده را بازتاب ميبدون انديشيدن به منبع، 
. برابري كامل با زنان كارگر رفتار شدبا ز جمله ا، مشهود بودآمريكا  »اتحاديه كارگري«در آخرين كنگره  ي... پيشرفت عظيم

هركس كه چيزي از تاريخ بداند، اذعان نظرند. شدت كوتهبهاز اين جنبه ها براين فرانسويعالوه وها انگليسيلي كه حادر
 جايگاه تواند براساسمي اجتماعي دقيقاً پيشرفت زنانه غيرممكن هستند. غليانكند كه تغييرات بزرگ اجتماعي بدون مي

  ]9[ .شودسنجيده  )شودميها را هم شامل زشت(ف لطياجتماعي جنس 
  
ي نظري كه شالودهبا  عنصر اينو غيره.  »قوي«و مرد است  »ضعيف« زن :فوريه وجود داشتاز قول نقلدر  نوازيعنصر بنده هنوز
  ، حذف شد. به اين مسئله دادندماركس و انگلس  بعدي آثار

ترين عقايد سوسياليستي آن زمان شدهبازتاب شناخته عمدتاً پردازد. كتاب يادشده هنوزنميخانواده به معضل  خانواده مقدس
  .است» زن يمسئله« خصوص در

و  1844انگلس كه در  اثر »كارگر در انگلستان يشرايط طبقه«خانواده براي اولين بار در كتاب  يدرباره ييادداشت جديد
ي انگلس را به اين نتيجه سوق داد كه شرايط خانواده هاواقعيتپديدار شد. در اين كتاب، مستقل از ماركس نگاشته شده بود، 

  .بداند زنان و كودكان يگستردهاشتغال ي ي كارگر را نتيجهطبقه
مراقبت از كودكان يا كار خانگي را براي زنان متاهل  ،»شاندپامياز هم خانواده را «زنان از خانه به آسياب و معدن، جايي جابه

فحشاء  سطح هنوز به«اين رابطه گرچه  ،آوردميبه وجود  و فرزندان نامشروع «گسيختهعنان جنسي يرابطه«سازد، ميغيرممكن 
 ،»از بين رفته است«كارگر  يطبقهي خانوادهكنند مياز آنهايي نيست كه ادعا يك هيچ، هابخشترين مرتبط ».سقوط نكرده است

ي ي طبقهشوهر، خانواده دارشدنشاغل و خانه همسرآورشدن كند كه چگونه با ناناين بحث را مطرح مياست كه اي قطعهبلكه 
   ».شودزير و رو مي«و » وارونگي«دچار كارگر 

را به  هر دو جنس ؛گيردميو زنانگي را از زن  اندازدمياش مردانگيمرد را از « ؛»آميز استوضعيتي جنون« ، اينانگلسبه نظر  
كه دهنده است تكانزماني جديد اما يادداشت . »كشاند...انسانيت را به پستي ميكند و از طريق آنها آورترين شكل خوار ميشرم

  :داندمي تاريخيمتعيّن هاي نگرش انگلس اين وضعيت را برآيند اجتماعيِ
ه تواند اتفاق بيفتد كه آنها از ابتدا در جايگاه غلط قرار گرفتميبه اين دليل فقط  هاي جايگاه جنسگوارونما بايد بپذيريم كه ...

ي نخوردهدستت، غيرانساني است، فرمانروايي اس ايناگزير نظام كارخانه ينتيجه زن بر شوهر كهفرمانروايي بودند. اگر 
مايملك  يا حتي تمام اين مبنا قرار دهد كه بخش بيشتر غيرانساني باشد. اگر زن بتواند برتري خود را بربر زن نيز بايد شوهر 

خانواده ي يكي از اعضا نيستعقالني  درست و اشتراك مايملك كه اين است كند، استنتاج ضروريميمشترك را توليد 
نشان  صرفاً پاشي ازهم از هم بپاشد، اينبه اين منوال فعلي ما  يجامعه يخانوادهاگر  .ببالد سهم بيشتريبه  تواند وقيحانهمي
اشتراك ادعايي  ييست بلكه نفع خصوصي است كه در لفافهاساساً پيوند الزامي اين خانواده محبت خانوادگي ن دهد كهمي

  ]a9[ پنهان شده است.مايملك 
  

همان  اي را براي واكاوي متمايز بنا كردند،پايه) 1845- 46( يآلمان يدئولوژيادر كتاب بار ماركس و انگلس براي نخستين 
رسد ماركس در اين مقطع ميدر همين اثر به خوبي بسط يافت. به نظر بار  نينخست يبراماترياليستي از تاريخ  برداشت طور كه
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 تغيرِماما به هرحال خانواده به عنوان محصول تاريخي  است، همواره وجود داشته هازماني معتقد است كه برخي از انواع خانواده
و نه بر اساس مفهوم خانواده به  ،هاي تجربي موجودبايد بر اساس داده« پس خانوادهشد. مادي متغير در نظر گرفته ميشرايط 

  .1842 اي مستقيم به ماركسِضربه] 10[» شود.واكاوي  ، بررسي ومرسوم استطوري كه در آلمان 
 ]11[. د مبناي آغاز قرار بگيردتوانمي و در واقع تنها رابطه اجتماعي است كه ،شكل رابطه اجتماعي نياولخانواده به عنوان 

 »يابد...ميدر خانواده توسعه تدريج بهپنهان تنها  داريِبرده«شود. مي شروع »مردساالر رئيسرهبري «تقسيم كار در خانواده تحت 
  خانواده عمال مسئول ايجاد مالكيت خصوصي است:  .]12[

پنهان  داريِ بردهاين  هاي شوهر هستند.برده؛ جايي كه زن و فرزندان نهفته است اولين شكل مالكيت در خانواده و هسته
  ]13[ .است..مالكيت  نخستين است،هنوز بسيار ناپخته هر چند  ،در خانواده

  
تقدس «شود. به گفته ماركس در قانون پروس، ميهمچنين براي تلنگر به استاندارد دوگانه در رفتار جنسي استفاده تلقي اين 

 رمزگذاريبورژوايي واقعي در فرانسه  يقضايي است. رابطهپنداري اما اين  ،»بايد بر زنان و مردان اعمال شود رودگمان مي ازدواج
مجازات خواهد زنا ست كه براي زن ا فقط شود،ميجزو اموال خصوصي شوهرش محسوب  كه زن پراتيك فرانسويدر «شده است: 

  ]14[» شد...
  

  الغاي خانواده
  
 متكي بر اقتصاد به خانواده ،پردازدمي آن به كامل طور به انگلس بعدها كه طور آن ،يآلمان يدئولوژيا كتاب جاي هيچ در

 هيچ زيرا ،است اندكي تجربي اطالعاتمستلزم  رابطه اين كردمي گمان آشكارا ماركس اما ،شودنمي مربوط خصوصي مالكيت
در ادامه  ]15[ ».شد خواهد ملغي نيز خانواده نهاد« خصوصي، مالكيت اصل الغاي با كه نداشتبنيادي  گيرينتيجه اين رد ترديدي

نهادهاي جايگزين اين روابط وجود ندارد؛  يدربارهاي اشارهاما هيچ  .نيز هست »الغاي ازدواج«منظور به همان اندازه واضح است كه 
، جدي گرفته »ايجاد كندبراي خود كرد با آنها تصويري از عشق آزاد ميكه فوريه تالش  پندارهايي«كه است  روشن هرچند

  ]16[ شود.نمي
كه شود مياعالم  نوشته شده بود، ايدئولوژي آلمانيكه پيش از ماركس  رباخِيفو يدرباره ييتزها تز چهارم ازدر 

  ]II[». عمل از بين برود وبايد در نظريه  ... خانواده«
فروپاشي «با اعالم او  .داندشده ميملغي 1845آن را عمالً در  است كه» الغاي خانواده«ماركس به واقع چنان مصمم به 

 وجود دارد. به نظر مالكيت يرابطه به عنوان يك» به طور رسمي«كه خانواده هنوز كند فقط تصديق مي »بورژوايي يخانواده
رود و مخفيانه بورژوازي عياش از ازدواج طفره مي« :چنين باشد» ييبورژوا يخانوادهفروپاشي «رسد كه مقصود ماركس از مي

كه در پرولتاريا  كندميتاكيد نهاد خانواده نيست. ماركس  فروپاشي براياي متقاعدكنندهنمود اين  ، و غيره.»شودمرتكب زنا مي
ي تجربي اساساً داده اي كه براي آن هيچ داده، گزاره»مفهوم خانواده ديگر وجود ندارد«و » ملغي شده است واقع درخانواده «

شود. در هر مربوط مي مسئله به اشتغال زنان اين نهو  شودمي داده ارجاعكتاب انگلس درباره انگلستان نه به  ]17[شود. نمي
فراهم » مفهوم خانواده ديگر در ميان پرولتاريا وجود ندارد«كه  غيرواقعياي براي طرح اين ادعاي زمينهصورت، كتاب انگلس هيچ 

  ]III[گويد. ميآن را  كند؛ بلكه عكسِمين
توضيح شود. ميدر عرصه تفسير محسوب  يرتوريك عمدتاً، آن اقتصادي يجنبههمه شئون خانواده به جز  يناپديداعالم 

بايد چنان ضعيف  -  نيافتهتوسعهداري سرمايه درداري بلكه سرمايه ينه تنها زير سايه –اينكه چرا وجود خانواده  يارگانيكي درباره
خانواده كماكان « نويسد كهمي خصوصي است. وقتي ماركس باشد، در دست نيست و وضعيت كامال دور از الغاي اصل مالكيت
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در واقع فاش  ،]18[ »ه بودهاي آلماني و فرانسوي اعالم شدسوسياليستها پيش توسط مدتآن فروپاشي  گرچه ،وجود دارد
  كنون به اين مسئله نپرداخته است.خودش تا و اش است،زمانهيسم سازد كه صداي او بازتاب سوسيالمي

 ،يآلمان يدئولوژيا روي كار هنگام كه دارد وجود ماركس از ايشدهشناخته كمتر و كمياب مقاالت: دوره بندي از اينجمع
شناختي جامعهبا موضوع معناي را  هپوش ژاك كتاب نتايج ماركس آن در كه [IV] خودكشي يدرباره هپوش يمقاله: استنوشته شده 

  گويد:مي ماركس چنين. يك بخش از مقاله با تاكيد [V]خالصه كرده است افزايش خودكشي در فرانسه
پذير، اشخاص شورمند با احساساتي عميق شود كه افراد تحريكهاي نوميدي كه به آساني منجر به آن ميدر ميان سرچشمه

هاي پنهاني است كه اين ها و مجازاتعدالتيبردم كه دليل اصلي برخورد بد، بيباشند، من [پوشه] پي وجوي مرگدر جست
 را استبدادها يهمه ريكب انقالباند كه به آنان وابستگي داشتند. رحمي ديدهپرستان زمخت و بيافراد از والدين و سر

 اتيح به هاخانواده در همچنان م،يدهيم قرار موردسرزنش را خودكامه يروهاين هاآن بابت از كه يمفاسد. نكرد سرنگون
  .شونديم انقالب يهابحران با همسان ييهابحران سبب و دهنديم ادامه خود

طور بنيادي خلق كنيم، و خودكشي يكي از افراد را بهي حقيقي ميان وخو، رابطهي منافع و خلقبايد رابطهما هنوز مي
  ]19دهد...[م اجتماعي است كه در بستر جديدي رخ ميي عاي مبارزههزاران نشانه

بد،  هايرفتار ]پوشه[كشاند... من مرگ مي سمتكه يك انسان بسيار حساس را به استيصالي ميان داليل  رد
به افراد وابسته به خود روا  هاي سختگيركه والدين يا سرپرست امرا كشف كرده ايهاي مخفيانهو تنبيه هاعدالتيبي
در . شياطيني كه متهمان قدرت استبدادي هستند، به حضور كندانقالب تمام اَشكال ظلم و ستم را سرنگون نمي. دارندمي

  دهد. ها روي ميهاي مشابهي هستند كه در انقالبها علت بحراندهند؛ در اينجا آنخانواده ادامه مي
  
يقيناً اين خودكشي  كند:بندي ميچنين جمع، ماركس شده بودخودكشي مرتكب  يمرد حسادتكه به دليل  يدختردر خصوص  

اي براي حسادتش ؛ اما اين عشق فقط مستخدمهاي دارد كه بتواند به او عشق بورزدفرد حسود نياز به برده«ــ  يك مورد قتل است
  ] 20»[است. فرد حسود بيش از هر چيز مالك خصوصي است.

ها حفظ شدند، برخي تغيير يافتند يا پااليش شدند و مولفهصورت گرفت، برخي  1842- 46هاي سال يبارهدركه تحليل اين از 
كنار گذاشته دست يافتند،  شانيتاريخ ينظريهي دربارهتري يافتهرشدبندي صورتديگر زماني كه ماركس و انگلس به برخي 
  . شدند
  

 گذشته در يجنس انقالب. ٢

متغير از هيچ يك از نهادهاي تر طبيعيدهد كه شكل كنوني خانواده ميانسان نشان  يرويكرد ماترياليسم تاريخي به گذشته
زمان با بروز تغييرات در روابط مالكيت، تغيير شكل داده است. يك نيست و خانواده (با آداب و رسوم جنسي ناشي از آن) هم اجتماعي

 رييانتظار تغ، اجتماعي ديگر را تغيير داده است كه تمام نهادهاي آتي يجامعهتوان در ميدرنگ اين بود: بنابراين بيگيري نتيجه
  . تغيير به چه چيزي؟داشت
  

  خانواده تكاملي نظريه
  

هد خوا نياز ب امري عادي عنوانبه  ييبورژوا يخانواده ،يدارهيسرماشدن ديناپدبا «عالم كرد كه اساساً ا تمانيفست كمونيس
 تري دارد: دقيق ياشاره مانيفستنويس انگلس براي پيش. بود 1845 هايشامل پژواكاين گزاره  ]21[ »رفت.

فقط به اشخاص درگير در آن دهد كه ميخصوصي تغيير  ها را به موضوعي كامالًجنسروابط بين  ]كمونيستي يجامعه[
خصوصي را از مالكيت  زيرا ،چنين كندتواند ميكمونيستي  ي. جامعهيابدنميجامعه مجالي براي دخالت در آن مربوط است و 
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وابستگي زنان به  ازدواج سنتي يعني يو از اين رهگذار دو پايه ،دهدميو كودكان را بر مبناي اشتراكي آموزش  بردبين مي
  ]22[ دارد.مردان و وابستگي كودكان به والدين را كه در مالكيت خصوصي ريشه دارند، از ميان برمي

 
  كند. ميرا نيز ملغي  »زناناشتراك «شكل بورژوايي  اء يعنيبنابراين كمونيسم، فحشافزايد) (انگلس مي

را هنگام مرور كتابي از دائومر كه حامي دينداري نوين بود، » زنكيش «فرصتي يافتند تا رويكرد  1850ماركس و انگلس در 
شود. در هر دو مورد مي، فضيلت و پارسايي تلقي »ايثار مرد براي زن«يابند و ميمنزلتي الهي » زن«و » طبيعت«واكاوي كنند. 

(كه هيچ ارتباطي با طبيعت واقعي » محضروستايي وصفاي صدق« با از سويي،كند: ميفرار امروز ي تهديدكنندهدائومر از واقعيت 
  (كه هيچ ارتباطي با زنان واقعي ندارد). » تسليم زنانه«از سوي ديگر با ندارد) و 

رستش طبيعت است. آقاي دائومر طبيعتا كالمي درباره وضعيت اجتماعي كنوني زنان سخن پرستش زنان همسان پ
هاي اجتماعي كه دشواريكوشد زنان را به خاطر مي. او ي خود زن است؛ برعكس [به نظر او] موضوع فقط دربارهگويدنمي

 . بنابراين زنان را به آسانيدلداري دهد اندازه اسرارآميزتوخالي و به همان يك كيش يابژه به ساختنبدل با شوند،ميمتحمل 
يا اينكه به  است زيرا آنان بايد از فرزندان نگهداري كنند شاننقطه پاياني بر استعداد كه ازدواجكند مواجه مي اين واقعيتبا 

  ]a٢٢[. اين قبيل زبه نوزدان شير بدهند و اتوانند سالگي هم ميگويد كه تا شصتآنها مي
  

 انتزاع دائومر، براي. آيندمي در كار از وي خود چونهم اشرافيت حامي و پرور سخن مردان شبيه بسيار او، لآايده زن هايشخصيت
يك هدايت كرد؛ برآيند  ترمبهمدر جامعه واقعي را به قلمروهاي  زنان واقعي معضل بتوانرهگذر  زنانگي امري الهي است تا از اين

   .گيردسر مي اززن شرور را  طرح ماركس، سرمايهاز فمينيسم. در مقابل،  شكل
 بنابراين زنان و كودكان وكار هرچند توجه زيادي به استثمار مرگبار ( زندمي تعميم دست به تنها يك بار سرمايهماركس در 

از هر دو  كودكان«كند كه ميگزارش كميسيون دولتي انگليس نقل او از يك  )دهد.مينشان را ضرورت حفاظت قانوني از ايشان 
قدرت داشته باشند. از اين قدرت  كودكان والدين نبايد بر». ندارندمراقبت والدين خود نياز به  يدر مقابل هيچ كس به اندازهجنس 

  شود.ميبراي مقاصد استثمارگرانه استفاده 
 برسد، نظر به دهندهتكان و وحشتناك يدارسرمايه نظام چارچوب در كهن يخانواده دروني يپيوندها كه هم قدر هر

 توليد يهيافتسازماني فرآيندها در جنس دو هر كودكان و جوانان زنان، به كه ياكنندهنقش تعيين با بزرگ صنعت
 دوهر بين مناسبات و خانواده از يتريشكل عال يبرا يجديد ياقتصاد يپايه داده، يخانگ اقتصاد سپهر از خارج يِاجتماع
 خصوص در كه بوديم احمقانه قدرهمان خانواده يمسيح ژرمنيك انگاشتن شكلينهاي و مطلق يقيناً. آورديم پديد جنس
 دهند،يم تشكيل را زنجيره يك يتاريخ تكامل لحاظ از درضمن، كه خانواده يِشرق يا باستان يونان باستان، روم يهاشكل

 در بايد خود سنين، يهمه از و جنس دو هر از متشكل ،يجمع كار گروه واقعيت كه است يبديه رو، اين از .شديم انگاشته
   ]23[ .شود يانسان يبالندگ منابع از ييك ،يمقتض شرايط
  

  
شكل آنكه بي ،اقتصادي خود بگسلد ياز پايه به تمامي خانواده مدرن بورژوايي بتواند«نوشت كه ممكن نيست  1878در  انگلس

وجود  و دولت يخصوص تيمنشأ خانواده، مالكترين بيان اين نظر در كتاب قوياما  ]24[» .دستخوش تغيير شود آن كامالً
همكاري نزديك پيشين اين دو نفر  يدارد. گرچه انگلس اين كتاب را يك سال پس از مرگ ماركس نوشت، اما اين كتاب نتيجه

 ]25[يد كار مشترك هردوي آنها تلقي شود. هاي مترقي اين كتاب باديدگاهماركس قصد داشت خودش اين كار را انجام دهد و بود. 
  :گيرد كه خانوادهمي. مورگان نتيجه ]VI[رسد ميشناس به پايان انساناين كتاب، با كلماتي از لوئيس. اچ. مورگان  در فصل خانواده

دور نخواهد توانست اي آيندههمسري در تك ي.... اين خانوادهدهدبازتاب مي آن را و فرهنگِمولود سيستم اجتماعي است 
  ]26[. آن غيرممكن است جانشينِ ماهيتِ بينيِپيش به نيازهاي جامعه پاسخ دهد...
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 از چه چيزي به چيزي؟اما . تغيير خواهد كرد بنابراين خانواده و روابط جنسي

  
  شكست زنان

  
تاكيد ، با اتكا به شرايط زندگي آن زمان شواهدي از مرحله ابتدايي تسلط زنان در خانواده بر منشاء خانوادهدر كتاب انگلس 

  . ]VII[كندمي
 افرادي شود.ميكند، معين ميزن در جامعه را تعيين جايگاه تقسيم كار بين دو جنس با داليلي كامال متفاوت با آنچه كه 

احترام بيشتري براي زنان ها در مقايسه با اروپاييكنند، ميپنداريم، كار مي معمول بايد بيش از آن چيزي كه شانكه زنان
احترامي دروغين احاطه شده و با هر نوع كار واقعي بيگانه است، از اجتماعي يك بانوي متمدن كه با جايگاه قائل هستند. 

  ]27[ دوران بربريت است. كوشِسخت زنتر از منزلت يك پايين نهايتلحاظ اجتماعي بي
  

. اما اين كندتوصيف مي خانواده (از كشاورزي به دامپروري)نوع معين مالكيت  ماهيتدر براساس تغيير  را به پدر سلطهانتقال انگلس 
بود؛  »انقالب«) در چارچوب تقسيم كار خانواده يك سلطه. انتقال قدرت (.منديم نيست.شناختي كه اكنون به آن عالقهشرح انسان

پيدا  »تنزل مقام«زن  »بود. مونث جهاني جنس ـ شكست تاريخي«اين ». تجاربي كه انسان كسب كردترين كنندهتعيينيكي از «
و ناديده گرفته بزك شده به تدريج ... اين موقعيت فرودست زنان». بدل شدپرورش بچه  ابزار صرف«و به  ، در حقيقت برده شد،كرد

  يا به بيان ماركس: ]28[ .از بين نرفتوجه هيچبه تر ظاهر شد، امامتعادلي شكلشد و با اينكه گاهي در 
كه بل) داري (بندگيبردهنه تنها اي به شكل نطفه، ارتباط يافت با خدمات كشاورزي همان ابتدا كه خانواده مدرن از

بين  را داراست كه بعدها در مقياس گستردهتضادهايي  تمام ي كوچكدر اندازه. خانواده درون خود گيرددربرميرا  داريسرف
  ]29[يابد. ميجامعه و دولت آن بسط 

 
  گيرد:ميطبقاتي پا هاي تقسيم ري همراه با مالكيت خصوصي ونهاد تك همس

الزم است تا  شرط است؛ اين پدرانگيوقيدبي يك پدرانگيزاد و رود هدف روشن آن  ؛برتري مرد استمتكي بر  نهاد اين
  ]30[به ارث ببرند.  اشبه عنوان وارث طبيعيثروت پدر خود را مقتضي، در زمان اين فرزندان 

  
. شوداعمال ميزنان  خصوصدر فقط  يهمسرتكو در عمل محدوديت  ،كند فسخ تواند ازدواج رامي، تنها مرد قاعده به عنوان يك
 همسري حقيقي نيست. تكحتي  نهاد خانوادهدر اين معنا، 
 رانهيگسهل ازدواج همان ازدواج، رايز. نداشت يقرابت چيه آن با و نبود يفرد يجنس عشق ثمره عنوان چيه به يهمسر تك

 يعني است؛ يعيطب نه و ياقتصاد طيشرا رب يمبتن كه است خانواده شكل نياول يهمسر تك خانواده. ماند يباق نيشيپ
  ...يخصوص تيمالك يروزيپ

ترين چه رسد به اينكه عاليو شود نميظاهر زن و مرد  يمصالحهدر حكم  تاريخ دربنابراين تك همسري به هيچ وجه 
بين تعارض همسري به عنوان استيالي يك جنس بر جنس ديگر، اعالن تك. برعكس، اي باشدشكل براي چنين مصالحه

  ]31[ .كامال ناشناخته مانده بودها است كه تا دوران ماقبل تاريخ جنس
  

  كند:مي سپس انگلس اين بحث را با يك توضيح قوي خالصه
همسري، تكبين زن و مرد در ازدواج  گريي ستيزهبا توسعهمنطبق است  ،شودميكه در تاريخ ظاهر يكي  درجه گريستيزه
با  همراه حال،پيشرفت تاريخي بزرگ بود. اما درعين همسري يكتك. يكي جنس مونث توسط جنس مذكردرجه ستم
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رفاه  و ،در آن هر پيشرفتي يك پسرفت نسبي است دارد وكه تاكنون ادامه  گشود كه رااي دوره ،داري و ثروت خصوصيبرده
توانيم يمكه در آن  متمدن است ي. اين شكل سلولي جامعهآيدميبدبختي و سركوب ديگران به دست با و ترقي يك گروه 

  ]32[ .مطالعه كنيميابد طور كامل بسط ميرا كه در اين جامعه به ييها و تضادهاگريستيزه ماهيت
  

و از سوي است » فاسقمعشوق و «نماد آن از سويي كند كه مياي ايجاد ضد نهادهاي ويژه ،اجتماعيي مبارزه »سلولي«اين شكل 
گروه دوم ؛ است مردانه يدوگانه براي استانداردهايبراي شده گروه سركوب» انتقام« اولگروه  مختلف). هايشكلديگر فحشاء (در 

  ]33[كند. مي فاسد مردان را به مراتب بيشتر از زنان
شديد  تعارض و به وضوحدهد اش را بازتاب ميمو به مو خاستگاه تاريخيهمسري كه تك يبنابراين، در مواردي از خانواده

ها و گريستيزه از تمام ي در ابعاد كوچكما تصوير كند،است آشكار مي انحصاري مرد يسلطه ناشي از را كهبين زن و مرد 
را حل كند يا بر  آنهابدون آنكه بتواند  رودپيش مي شده به طبقات از آغاز تمدن،ي تقسيمتضادهايي داريم كه در آن جامعه

  ]34[. فائق آيد هاآن
  

  عشق و برابري
  

  :شودميبرداشته  اروپا بر اثر فروپاشي جهان رومي جديدي درگام ، »است يپسرفت نسب كي يشرفتيهر پ«در آن كه از اين تحول 
همسري هستيم؛ تكآن را مديون  بار امكاني براي بزرگترين پيشرفت اخالقي فراهم كرد كهنخستين براي دوره اين 

كه قبال براي جهان  مدرنفردي عشق جنسي ــ يعني  دهدميرخ درون آن، موازي آن يا در مخالفت با آن در پيشرفتي 
  ]35[. ناشناخته بود

  
شود. از يك سو، تسلط مالكيت خصوصي بورژوايي رواج ازدواج براي راحتي و ميآميزي ظاهر تناقضبه صورت  عشق اين

بورژوايي به ويژه در  يدئولوژيااز سوي ديگر،  ]36[» كند.ميشود را تقويت ميكه با موقعيت طبقاتي طرفين مشخص  ازدواجي...«
» آزادي، برابري، برادري«همانطور كه با كند. مي تاكيد آنو موقعيت برابر براي طرفين  پيمان آزاديبر  ،كشورهاي پروتستان

به كم دست يدئولوژياايدئولوژيك در تضاد با واقعيت اقتصادي جامعه بورژوايي است.  برآوردسخن گفت، » دموكراسي«توان از نمي
 پيوند ميان اما واقعيت اقتصادي بورژوايي كه در آن مرد همچنان ارباب است،. پردازدمي آزادانه و برابر فردي، ياز عشق جنس ديتمج

هاي احتمالي بر اساس قشربندي طبقاتي، محدوديت استقالل اقتصادي زنان و درنتيجه محدود شريكهاي محدوديت، آسودگي
  ]37[. كندميحفظ را  آنها به عنوان يك انسان شدن استقالل

 جنسي پيشرفت عشق ،شدهنهينهادزناي درباره  يتا رمان فرانسو ييوسطاقرون» وارشواليه«عاشقانه  يهاداستاناز ، تاريخ ادبيات
 سعادت خانوادگي سرشار از مالل متاهالنهزندگي « جا كههمان ،دهدميبورژوايي نشان  زناشوييمجراهاي  از خارجفردي را 
 چيزبيدر ميان طبقات كارگر تواند به آساني ميانگلس به ويژه روي اين نكته تاكيد دارد كه عشق جنسي فردي  »شود.ميتوصيف 

حق جدايي را گرفته «. ازدواج با زني كه بردارندهاي استقالل اقتصادي را گامتوانند نخستين ميگسترش يابد؛ و اينجا زنان كارگر 
 ــ و نه در معناي تاريخي آنـــ  واژه شناسيبه لحاظ ريشه« ،تواند زندگي را ترك و خود را تامين كندمي چرا كه ،»است
  ]38[ ».است يهمسرتك

  
كه ميراث شرايط اجتماعي پيشين  ،قانون نزد نابرابري دو نفر«هنوز باعث تغيير وضعيت قانوني نشده است.  روند مطمئنا اين

  ]39[» .است، نه علت بلكه معلول ستم اقتصادي بر زنان است
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حداقل در  )، در اكثريت موارد،1884... امروز (.شدرانده توليد اقتصادي در از مشاركت  وزن اولين خدمتكار خانگي شد 
دهد كه به امتياز قانوني خاصي نياز مي يعيت غالبو اين به او موق ،آور باشدنانبايد صاحب درآمد و  مرد ،طبقات متمكن

  ]40[پرولتارياست.  يژوا و زن نمايندهاو بورو ،ندارد. در خانواده
  

  ت آلمان بدل شد.)سبه يكي از شعارهاي جنبش زنان سوسياليي قدرتمند ــ استعاره كيبه عنوان البته  ــ(جمله پاياني 
 د:كنمي داري را نيز تضعيفور كه به لحاظ فناوري خود سرمايهطهمان ،كندميصنعت مدرن به لحاظ فناوري اين الگو را تضعيف 

اما پيشرفت ». و حقوقپزشكي  دقيقا مثلشود. مي مربوط هاحرفه تمام به او در، شودمربوط ميزن در كارخانه به آنچه « آنگاه:
 انگلس): دموكراسي بورژواييي كند. مقايسه (ميها، حتي زماني كه به دست آيد، برابري واقعي را برقرار نبين جنس قانوني برابري

  كند. ميبرنده را تعيين  ر آن مبارزه طبقاتيسازد كه دميبستري را فراهم  فقط
برابري اجتماعي واقعي بين وه نح و ضرورت الي مرد بر زن در خانواده مدرن در كنارويژه استيسرشت و به همين ترتيب، 

قانون برابر باشند. پس از آن آشكار خواهد شد كه فرضيه پيشيني رهايي  در مقابلدو زماني محقق خواهد شد كه هر دو اين
منفرد  يخانواده طلبد كه در آنميرا كيفيتي  مجددا الغاي كل جنس زن به صنعت عمومي است. و اينمعرفي دوباره زنان 

  ]41[است. د اقتصادي جامعه واح در نقش يك
  
لغو خانواده به عنوان يك واحد اقتصادي جامعه از «بلكه  ؛شودمايان نمين» لغو خانواده« برآيند در قالباكنون كنيم كه مياشاره 

 جهاني - يعني از همان گذرگاه شكست تاريخيراه آزاد شدن زنان نيز از مسير مشابهي  ».استطريق تغيير نقش زنان در اقتصاد 
  يير كند.غتواند اساسا تنها با نصايح ايدئولوژيك (از جمله روانپزشكانه) تنمياين و  .نفرآيند توليد و رابطه زنان با آ :گذردمي

   
  آينده خانواده: و/يا عشقهمسري تك. ٣ 

  همسري و خانواده خواهد آمد؟دگرگوني سوسياليستي، چه بر سر تكتحت تاثير 
كند كه آيا قرار است در آينده مطرح مي به صورت طبيعي وجود نداشته است، اين سوال را وارههمسري همتككه  اين واقعيت

 دومين امكان در انتظار گرچه واضح است كه شخصاً ،گيردميانگلس دو امكان را در نظر  ]VIII[ ادامه پيدا كند؟براي هميشه نيز 
   است.
آن، روسپيگري را از ميان خواهد برد.  مالزم و »همسريتكهاي اقتصادي فعلي بنيان«، الوقوعقريب انقالب سوسياليستي 

همسري ناشي از علل اقتصادي است، آيا با تكاز آنجا كه «تشويش بورژواري در مورد وراثت به كمترين حد خود خواهد رسيد. 
  . ديشاپاسخ اين است: نخستين مشخصا » برچيده شدن اين عوامل از بين خواهد رفت؟

داري خصوصي به خانهاقتصادي در جامعه نخواهد بود.  يواحدديگر  با گذر از ابزار توليد به اموال مشترك، ي منفردخانواده
نظر از صرف ،. جامعه از تمامي كودكانبدل خواهد شد عمومي يموضوعو مراقبت و آموزش فرزندان به  ،ي اجتماعيصنعت

» پيامدهاي« يبارهنگراني در ،. بنابراينخواهد كرداند يا نه، به يكسان مراقبت شدهاينكه در چارچوب ازدواج رسمي متولد 
ش اعالقهموردخود را آزادانه به مرد  دختري د كهنشومياجتماعي محسوب  عامل ترينمهماخالقي و اقتصادي كه امروزه 
 يدرباره عمومي روادارتر افكار رشد د وآيا اين امر براي افزايش تدريجي رابطه جنسي آزاتسليم كند، ناپديد خواهد شد. 

همسري به پرتگاه تك با كه همراهبدون آنتواند ميآيا روسپيگري . . .  ؟نخواهد بود كافي گي و شرم زنانههباكرشرافت 
  ]42[؟برودانداخته شود، از بين 

  
درست  هم قرص ضدبارداريبدون نيست (اين امر حتي  ي، بحثرخ دهدزن - مردي ماهيت رابطهاساسي در  يتغييربايد اينكه در 

  همسري در تمام اشكال آن است؟تك). اما آيا اين تغيير به معناي ناپديد شدن خانواده بودمي
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بودي داري به معناي ناسرمايه(اين بار نه انگلس): دموكراسي مدرن با بورژوازي به وجود آمد. اما الغاي  كنيممي يك مقايسه 
شكوفايي مطلق نوع به معناي داري الغاي سرمايه ،هاماركسيستبراي  طور كه مشاهده كرديمنيست. برعكس، همان دموكراسي

  ]IX[همسري به همين ترتيب است. تكيعني دموكراسي واقعي و كامل است. در واقع پاسخ انگلس به  ،بديعي از دموكراسي
استاندارد پيش از هر چيز، . ]44[ »براي مردانو نيز شود؛ بدل مي واقعيتبه يك نابودي سرانجام همسري به جاي تك«: اوالً
   رود.از بين ميدوگانه 

 كي با ندهيآكند: ميتاكيد  ــ در فصل قبل به آن پرداختيم كهــدگرگوني جامعه به طور گسترده  بر انگلس بيشتر ،اما اساساً
  . است همراه ديجد ييفردگرا

در زمان رشد تك همسري در حداكثر كه  ،؛ فاكتوري به نام عشق جنسي فرديشودوارد عمل مياي در اينجا فاكتور تازه
  ]45[قرار داشت.  ايي نطفهمرحله

  
به در اين گزاره، . پديد خواهد آمد» نوع بديعي از دموكراسي ،و كامل يواقع يمطلق دموكراس ييشكوفا«با اين بود كه ما  يمقايسه

تفكر بورژوازي به  بخش اين رويكرد انگلس است. در هر دو مورد، بهترين را جايگزين كنيد؛ يفرد يجنس عشق ،جاي دموكراسي
هاي شهر انسانيت، به يك دگرگوني سوسياليستي در جامعه نياز وازهاست. براي گشودن دراعالم شده  با بوق و كرنا اندازه كافي

  است. 
 شده جاديا تيمالك روابط و يدار يسرما ديتول يالغا كه ابديمي تحقق كامل طور به يزمان ازدواج در كامل يآزاد ن،يبنابرا

 چيه جهينت در. بردارد انيم از ،دارند يموثر نقش كيشر انتخاب در كماكان كه ياقتصاد يهيثانو مالحظات تمام آن، توسط
  . ماندينم يباق متقابل يعاطفه جز يازهيانگ

 به زنان مورد در صرفا امروزه يژگيو نيا البتهــ  است فردبهمنحصر اريبس خود يخود به يجنس عشق كه آنجا از
  ]46[ .بود خواهد گانهي بيترت نيهم به زين يجنس عشق بر يمبتن ازدواج پس ــ شودمي شناخته تيرسم

  
بسيار ، انحصار ذاتي عشق جنسي فردي است. بديهي است كه اين مسئله داشتچشماستدالل انگلس براي اين  جوهره
ناپذير تئوري ماركسيستي است. اين عقيده تنها نتيجه اجتناباين كند كه نميبرانگيز است و مشخص است كه انگلس ادعا مناقشه

  كند. مي مرتبط ديگري دعوتاوست؛ و ما را به بحث 
  

  عشق و ماركسيسم
  

به ممكن است  و حتي خالصه شودهاي اقتصادي فرمولدر تواند نميذهني مانند عشق كه  يآيا غيرماركسيستي نيست كه به چيز
 ؟، چنين نقش بنياديني بدهيمتن ندهدشناختي جامعههاي واكاوي

به ضرورت يكي از پيامدهاي صعود از  )گونه كه در فصل بعدي خواهيم ديد نماه(است. به همين منظور » نه«پاسخ بدون شك 
انساني به  يك روح آزادظهور زمينه و به پسفاكتورهاي اقتصادي و اجتماعي  راندن دقيقاكامال دگرگون شده،  ايجامعه آزادي در

در » روح انساني«داشته باشيم كه  يادبهبايد همچنان  گمان،بيبار است.  نينخستاجتماعي) براي  يكنندهتعيينتاريخ ساز ( عنوان
  اجتماعي) است. - بلندمدت مادي (زيستتحول ، محصول عصر معيني هر

عامل شدن به يك بدلعنصر روح انساني از  اين و مقدم بر چنين دگرگوني اجتماعي، اين واقعيت كه ،امروزاما حتي 
عشق جنسي به «گويد: ميفعال براي افراد نيست. انگلس  عاملي اجتماعي قطعي بازداشته شده، بدان معنا نيست كه يكنندهتعيين

محوري اجباري تمام  ياي خود دست و پا كرده است كه آن را به نقطهسال گذشته پيشرفت كرده و جايي بر 800طور خاص در 
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كه اغلب به  اندگذار جهان نيستند. آنها افرادينشلي، شاعران قانوجز به بله؛ اما - اشعار ]47[» اشعار در اين دوره بدل كرده است.
  پيشِ روست.  در كماكان يهاي بيشترترقيپيشگويي تعلق دارند تا قانونگذاري.  يحوزه

 از ماترياليسم مكانيكيكالسيكي  ينمونهگرايي تقليلاين  نيست.» ماركسيستي«ي جنسي جسماني هم تقليل عشق به رابطه
   اين از وجه تئوريك ماجرا. انداز ماركسيستي كامال بيگانه است.چشمها، با ايدهمبتذل است و با انكار اثربخشي 

 يانحراف عشق خود به همسرش را ماركس م،يدانمي كه همانطورباره مطمئن بود.  نيانگلس در ا يبه همان اندازهماركس  خود
 يروح انسان ريناپذييجدابخش  ـسي جن ازيو باالتر از ن شتريبــ را  يعاطف ازيبرعكس، ن دانست.ارتدوكسي نمياز  ييبورژواخرده
 احساس ورزم،عشق مي واقع به آنبه كه آنچه يبارهدر«: نوشت 1842 در خود شده منتشر مقاله نياول در. كرديم يتلق كامل

 يكامل و بخشتيرضا سرشار، يزندگ تواندمين من وجود آن بدون و ازمندمين آن به كه يزيچ است، يضرور آن وجود كه كنممي
 ]48[ ».باشد داشته

نگاشته  خانواده مقدسهاي مديدي بعد در كتاب ست شدن ماركس شكل گرفته بود، مدتاين بينش كه پيش از سوسيالي
را تقبيح كرده بود. ماركس پاسخ » كودكانه بودن اين به اصطالح عشق«، ي اين كتاب بودكه آماج حمله شد. يكي از برادران باوئر

بيرون آموزد كه به جهان عيني مي كه به انسان«ناپذير وجود انسان است جداييداد كه عشق نه الهه است و نه شيطان. بلكه بخش 
عليه عشق  صرفاً«است. مشكل با باوئر اين است كه او  »ماترياليست غيرمسيحي«از اين رو يك  ،»از خود اعتقاد داشته باشد

 ي آن»به كجا«و » از كجا«كه تجربه واقعي  ، و هرحساني، هر تجربه واسطهبي، هرچيز نيست، بلكه عليه همه چيزهاي زنده است
  ]49[» از پيش شناخته نشده است.

اي به جني كه نامهاين موضوع ننوشت. در  يدربارهگرچه مانيفستي هم  ،ماركس بعدها نيز نگرش خود در اين مورد را تغيير نداد
شخصي، كالم پيشين  يبراي يك نامه و نامعمول، او در يك عبارت استدالل نظري وشته شده بودسال پس از ازدواجشان ن 13

  : كردتكرار  خود را كامالً
در  اميقلب سرشت تمام وروحي  يرويتمام ن و شود،يمظاهر  سترگهمانگونه كه هست،  تو بهمن  عشق ،يستيكه ن يزمان«

 قيطر از كهيي هايدگيچيپو  ؛دارم بزرگ يشعف و شور رايز كنماحساس مي انسان. من خود را دوباره شوديمآن متمركز 
 ،كندتاثرات سوبژكتيو و ابژكتيو مي يما را منتقد همه كه ضرورتاً شكاكيتيو  كند،يم گرفتارما را مطالعه و آموزش مدرن 

و  يانسان فوئرباخ براي نه - اما عشق .كندمتزلزل ميو كج خلق و  فيما را كوچك و ضع كه اندشده يطراح يطور يهمگ
   .كنديانسان را دوباره انسان م تو، ژهيبه و ومعشوق، بلكه عشق به  ،ايپرولتار به عشق نه و، ]X[ي لشوتوم سميمتابولبراي نه 

  ]50[ »...ماهكرد فوران يلفاظ همهنيا با گهانچگونه نا ييگويمدلم، و  زيعز يخنديم حتما
انتزاعي (انسانيت و غيره) به عنوان يك » عشق«سوي ديگر اين ديدگاه را در فصل قبلي مطرح كرديم: رد لفاظي درباره 

تواند آن را اصالح كند، بلكه جامعه عشق را اي كه عشق نميامروزه، در اين جامعه يعني جامعه زيرا عشقطلبانه. اصالحايدئولوژي 
از  ،ايدئولوژي اجتماعي مصالحه عمومي در تجريد با »عشق«اجتماعي باشد.  يكنندهتعيين عامل تواند يكنمي دهد ــتغيير مي

  . بدل شود نفرت از مبارزه طبقاتييعني  خودضد تا به شود مي تمام محتواي واقعي خود خالي
  

  همسريانقالبي كردن تك
  

نيست.  همسريتك امروزشكل ، آن شكل به طور قطع مانند استشكل معيني همسري در تكحفظ بيانگر اگر عشق جنسي فردي 
  كند، در سطور زير آمده است:مي برخي از پيامدهايي كه انگلس به آنها اشاره

 تيمالك مناسباتآن از  گرفتننشأت يجهيكه در نت استنماهايي سرشت هيحذف خواهد شد، كل يهمسرتكاز  قطعاً آنچه
مرد و  يسلطه ي نخست،نماها در وهلهاين سرشت. شوندي) زدوده منيقيبه  بي(قر اديبه احتمال ز هانيا ؛اندوجود آمده هب
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اوست و به طور خودكار از  ياقتصاد يسلطه امديپ صرفاً مرد در ازدواج يازدواج است. سلطه يريپذنافسخ ي دومدر وهله
در آن به وجود آمده است و تا  ياست كه تك همسر ياقتصاد طيشرا يجهينت يازدواج تا حد ناپذيريفسخ .روديم نيب

درك نشده بود و توسط  يبه درست يهمسرتكو  ياقتصاد طيشرا نيا نياست كه ارتباط ب ايهزماناز سنت  يناش يحدود
عشق  يهيپا بر كه ييهاازدواجاست. اگر تنها  شده نقضتاكنون هزاران بار  تيوضع نياامروزه . دين در آن اغراق شده بود

 ،يفرد يجنس عشق يختگيانگ زمان مدت. ابدييمكه عشق تداوم  تاس اتياخالق همان در پس ،اندياخالق رنديگمي شكل
باعث  د،يجد زيعشق شورانگ كيآن با  ينيگزيجا ايمحبت  يبرا يقطع انيپا كيمردان، متفاوت است. و  انيدر م ژهيبه و

ي دعواي هودهي باتالق بيكردن تجربهاز طي فقط افرادباشد.  جامعه نيو همچن نيطرف ينعمت برا كي ييكه جدا شوديم
  ]51[. شوندميحقوقي طالق معاف 

  
آن  ثبتحتي و  است؛ازدواج و طالق  يمانند ثبت ساده يزيچ» طالق دعواي حقوقي«از رد انگلس منظور كه  رسديبه نظر م
، به خوبي 1847انگلس در سال  عام موردنظراست. در غير اين صورت، اصول ديگر  اجتماعي امور اش با برخيرابطهمبتني بر 

يك موضوع كامال خصوصي و تنها مرتبط با افراد درگير  ،بين دو جنس يرابطه«: از نگاه اوشك بدون ــ براي او صادق است
اي را ي عمدهسرسري نكته لودويگ فوئرباخانگلس در كتاب خود » .اي براي دخالت در آن نداردهيچ بهانهخواهد بود كه جامعه 

بدون  تواند فردامي«كه كشد را پيش مي »قوانين ازدواج ، يعني...دولتعشق جنسي تنظيم شده توسط «مفهوم خود  يدرباره
  ]52[» عشق و دوستي ناپديد شوند. عمل در يتغييرترين كوچك

در  ،زن در جامعه گاهياشكال ازدواج و جا ،يجنس اتياخالق ياز دگرگون يمشابه اريبس ريها نظر انگلس بوده است. تصونيهمه ا
 ،]53[بود، منتشر شده رهبر حزب آلمان آگوست ببل اثر ندهيزن در آ يعني 28در فصل  ژهيبه و، سمياليزن و سوسكتاب 

شمرده شده است؟  بديهي ندامانند جورج س ،ژهيدر موارد و يافراد مترق موضوعات توسط نياز ا ياديكند كه بخش زيم ديببل تاك
  »حق ادعا بكنند؟ نيتوانند درباره ايمبزرگ  يهاروحاما چرا تنها «

حل . او رساندي آينده بحث خود را به پايان ميي جامعهزني دربارهراجع به ساير چيزها، در همان يادداشت با گمانهاما انگلس 
  گذارد:ميباز  آينده زنان و مردان يعني ،دارند تيصالحبيش از او كه  يافراد يرا برا مسئله نيا

 حدس يدارهيسرما ديتول الوقوعبيقر شدنمحوپس از  يروابط جنس ميتنظ يدرباره ميتوانيمحال حاضر  درآنچه  ،نيبنابرا
اضافه  يزيشود. اما چه چمي خواهد شد، محدود ديناپدبه آنچه  عمدتاً كه است يمنفسرشت  كي  عبارت ازاساساً م،يبزن

گاه  چيخود ه يتمام زندگ دركه  ي: نسل مردانوفصل خواهد شدحل ديجد ينسل از رشد پس اين موضوعخواهد شد؟ 
كه هرگز بنابر  يو زنان ندشابنداشته  ،يقدرت اجتماع گريزن چه با پول و چه با ابزار د كي يسرسپردگ ديخر يبرا يتيموقع

ي به دليل ترس از پيامدهاي اقتصادي خود سرسپردهو  شوندنمي يمرد ميتسل ،يجز عشق واقع يامالحظه چيه
انجام دهند،  ديآنها با ميكنيمامروز فكر  به آنچه كه يسر سوزن ،ظهور كنند يافراد نيچنكه  هنگامي. شوندشان نميمعشوق

   ]54[ ماجرا است. انيپا نيو ا سازندبرقرار ميهر فرد  كرداربا  را هماهنگ عقايدشان و. آنها كردار نخواهند داد تياهم
  زنانآزادي  يهايدشوار. 4

شرط الزم و نه كافي براي رهايي كامل زنان پيشگفتيم كه برابري قانوني  اي نزديك و نه دوردست و محوبا نگاه به آيندهتر پيش
  ]55[. داشتن شغل است است. و البته اين برابري قانوني پيش از هرچيز شامل حق راي و

اخالقي است. يك مثال معمول آن در كمون - بورژوايي به داليل مطالبات رهايي نيز شامل مخالفت با هرگونه تبعيض عليه زنان
 در يداخل جنگكتاب  ينويس اوليهپيش) رخ داد كه در اي داشتندبرجسته و (كه در آن زنان كارگر نقش مبارز 1871پاريس 

  عنوان يكي از اقدامات مترقي دولت انقالبي مورد توجه ماركس قرار گرفت:به  فرانسه
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 گارد يهاوهيبمادران و  ،شونديمخوانده  نامشروع كه يزنان انيماز لحاظ پرداخت غرامت  تا داد دستور هايشهرداربه  كمون
  ]56[ ...قايل نشوند يزيتما چيه يمل

  
  شودمي از خانه آغاز

  
؛ حتي در درون خود جنبش سوسياليستي. ]٥٧[شودمياند كه برابري از خانه آغاز كردهنشان خاطرزنان مبارز سوسياليست همواره 

]XI[  اول بپيوندند. الملل بينتوانند به ميزنان نيز مانند مردان  »البته«اطمينان بدهد كه  يمجبور شد به خبرنگار 1868در ماركس
خواهد كه به مياو مصرانه از چند زن  ،المللتشكيل بين پس از يمدت كوتاه دهد كهمينشان ماركس در واقع مكاتبات ( ]58[

). شدبديهي پنداشته نمياين امر  1860 يدر دهه ]59[ ملحق شوند.الملل بينمستقل از همسران خود، به  منفرد، عنوان اعضاي
را ، خانم هريت لوبانويي، چرا كه  ،شكايت كنندالملل بينتوانند از نميدر هر صورت زنان «نامه ديگر سوال متفاوتي را مطرح كرد: 

  ]60[ ».ه استبه عنوان عضو شوراي عمومي انتخاب كرد
بدون مداخله را » هاي زنانه در ميان طبقه كارگرشاخه«يا  »هاي زنان كارگرشاخهيل تشك« يبعدها اين ماركس بود كه قطعنامه

، اين 1871الملل در بيندر كنفرانس ماركس عمومي پيشنهاد داد.  شورايبه هاي موجود يا متشكل از هر دو جنس، در شاخه
فعاليت زنان در كشورهايي كه زنان زيادي در صنايع آن هاي بخش ضرورت ايجاد« بر به نام شوراي عمومي مطرح و مسئله را

  ]61[مطرح كرد.  »دارند
ورزد كه زنان بايد مبارزاتي مشابه مردان مياصرار زنداني بود،  ماني كه اوبه ناتالي همسر ويلهلم ليبكنخت در ز ايانگلس در نامه

  داشته باشند: 
 كي صرفاً مشهور فيلط احساسات كه دهنديمسردرگم شوند و در عمل نشان  گذارندينمما  يزنان آلمان خوشبختانه

   ]62[در زنان بورژوا است.  يطبقات همارگونيب نمايسرشت
  

 نشريهبه شكوفايي رسيد (در آلمان  اي از آن خودو نشريه خودمختار جنبش سوسياليستي زنان با تشويق انگلس و ببل، با رهبري
سوسياليستي براي تبليغات بود كه با  هايالسالدر آلمان، اين جناح  رسيد). 100.000سرانجام به تيراژ  برابريكالرا زتكين به نام 

ها و الساليبين . در كنگره وحدت گوتا آورداستدالل مي زنان به صنعت يورود فزايندهعليه و  كردمخالفت مي زنان ييرها
حزب بايد  اينكهمبني بر  (كه توسط ببل به جريان افتاد) يطرح پيشنهادي جناح ماركسيست، 1875در ماركسيستي شبههاي گروه

آماده نيستند، رد گام سنتي كه زنان هنوز براي اين  يحقوق برابر براي زنان را به صورت رسمي مكتوب كند، با استناد به اين ايده
يك  كه سرانجام )1891دموكراسي در شهر ارفورت (سوسيال يزنان بسيار تاثيرگذار بود. در كنگره يشد. اما كتاب ببل درباره

برابري  مطالبه برايكم در بر حمايت از مطالبات حقوق زنان دست اكثريت نهايتاً ،رسمي ماركسيستي را به تصويب رسيد يبرنامه
تجسم مخالفت با با اين حال همان سال، در كنگره انترناسيونال دوم، موضع ماركسيستي كماكان به توافق رسيدند. حقوقي 
  ]63[. ه روبرو شدواندرولددموكراتيك يعني اميل سوسيالطلبي اصالح

به  شتوجهفعاليت قابل متعهدترين رهبر زن سوسياليست در زمان مرگ انگلس در در انگلستان، النور ماركس بود؛ كسي كه
از ابهام  ايدر هاله 1898اش در و شرايط تراژيك خودكشي» دختر كارل ماركس«برچسب  با، يانقالب عنوان سازمانده و شورشي

 اند ايست ترين كارگراناستثمارشدهدر ميان  دادترجيح ميبود كه  او نه تنها يك فعال سياسي به شدت تاثيرگذار ]XII[قرار گرفت. 
ايجاد نوع فعال در  يپس از ايفاي نقشاو بود.  اياتحاديه جديد سازمانده برجسته و توانا در جنبشزن بلكه يك  كند لندن كار

 ايتودهسازمان مبارز  در قالب يككه افراد فاقد مهارت را  »كارگران خدمات عموميكارگران گاز و  ياتحاديه« جديدي از
كارگران  ،وثوق كارگران زن تبديل شد موردبه رهبر  ، ]64[ »بهترين اتحاديه تا آن زمان بود«زعم انگلس و به كردمي سازماندهي

  ]65[كارگري زنان در كشور سازمان داد. ي اتحاديههاي بخشآنها را تحت عنوان نخستين او زني كه 
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همكاري و  ]66[ ايي قارهزنان در جنبش زنان سوسياليست در اروپا سياست رهايي در مباحثات پيرامون النور ماركس به عالوه،
روشنفكري آن دهه،  محافل در» مسئله زن« ]67[ .مشاركت داشت زن يمسئله ياي براي انگلستان دربارهجزوه در نگارش

و از نخستين » زن جديد«نويس نمايشنامه؛ النور يكي از پيشگامان گسترش شهرت شدمترادف تلقي مي مكتب ايبسن با عمدتا
  مترجمان آثار ايبسن و رفيق نروژي او كيلند بود. 

اين شايد  ]68[ار اين دو نويسنده را مطالعه كند. فراگرفتن زبان نروژي را آغاز كرد تا اصل آث سال داشت كه 70بيش از انگلس 
 1893اي در سال نامهباشد كه انگلس در  ،عروسك يخانه ينمايشنامه هاييكي از شخصيت ،در توسط نورا نتيجه كوبيدنِ

زني كه شنيدن اين كه بخش است لذتهميشه «نويسد: مي او را ترك كرده هرمان شلوتر همسر كهخبر اين پس از شنيدن 
. اول تا وقتي كه كسي بورژوايياست ازدواج  ايكارانهانرژي اسراف اتالفچه اما  ...است شدن را يافتهمستقلشناسيم، شجاعت مي

  ]69[» خالص شود. شرشدوباره از  طول بكشد و بعد تا وقتي كه ماجراسپس تا زماني كه  ،به دست آورد آن را
  

  مخالفت با فمينيسم بورژوايي
  

هاي يادشده اوالً اتحاديه. داشتن حقوق زنانبورژوايي هاي هاي اصلي سوسياليستي زنان، كاري به اتحاديهمانند جنبشانگلس 
 ]XIII[. انگلس به يك فمينيست نددادميحمايت از زنان كارگر در صنعت قرار در مقابل  معموال برابري انتزاعي را (مانند امروز)

  : داد كهتوضيح 
ي ي همه، مطالبهشود الغا يكل طور به مزدكه  يتا زمان ،هردو جنس يكار برابر برا يبرا برابرمزد دانم، كه ميتا جايي 

 به ازين دارانههيسرما يكشبهرهخود، در مقابل  يكيولوژيزيف ژهيعملكرد و ليزن كارگر به دل نكهيا .هاستسوسياليست
د تا به كردن يبانيهمجنسان خود پشت يكه از حقوق رسم يسيمن روشن است. زنان انگل يدارد، برا ايژهيومحافظت 

 يكشبهرهمند به استثمار شوند، عالقه - ميرمستقيغ اي ميمستق –طور كامل مانند مردان خودشان اجازه دهند كه به
 يمطلق رسم يهستم تا به برابر مندعالقه ندهيبه سالمت نسل آ شتريكه ب كنميم اعترافاز دو جنس هستند.  يدارهيسرما
 يتنها زمان انو مرد انزن يواقع ياست كه برابر نيمن ا دهي. عقدارانههيسرما ديتول يوهيش يهاسالواپسين در  هاجنس

  ]70[ شود. ليتبد يعموم يصنعتبه  يو كار خانگ يملغ هيسرما توسط دو هر از يكشبهرهمحقق شود كه  توانديم
به آساني  شود،ميها حاصل كارخانهزنان و كودكان در براي كه امتيازاتي  باره گفته است كه نيدر ا )1847زودتر (ماركس بسيار 

كار  ساعت 10 ياليحه در مقابل داران انگليسيكارخانه يانهمقاومت سرسختتوصيف . ماركس با شودكسب مي براي مردان نيز
  ، توضيح داد:روزانه

 مردان يبرا كار زمان برابر كاهش با همراه كودكان، و زنان يبرا كار زمان يساعته دو كاهش كه دانستنديم يبه خوب آنها
  ]71[ .باشد برابر ديبا همه يبرا كار ساعت كه است ياسيمق بزرگ صنعت سرشت نيا. بود خواهد بزرگسال

  
دار مطرح شده است. سرمايه يطبقه عالوه برهاي بسياري بخشسوي مخالفت با قانونگذاري حمايتي براي زنان در طول زمان، از 

به والديني  هيسرماهمانطور كه ماركس در آموزد كه نه تنها ذينفعان خود، بلكه قربانيانش را نيز بسيج كند. ميحاكم  يهر طبقه
ترس از به خاطر كاري  يانهروزشدن محدوددر برابر تازد، به مقاومت زنان كارگر فقير مي كنندمي كشيبهرهخود كه از كار فرزند 

قانونگذاري دخالت  كهگرفت مي نشأت يساده و خالص گرايانمقاومت از اتحاديه ]72[ .كندمي اشاره شانكاهش درآمد ناچيز
 اين استدالل 1873اي در سال مقاله: ماركس در گرفتمي نشأتخواستند. مقاومت طبيعتا از سخنوران آنارشيست انقالب مين

سال در كارخانه به  10كسي نبايد خودش را براي ممنوعيت قانوني اشتغال دختران زير « گيرد كهمي ها را به سخرهآنارشيست
بود كه مياين سازشي ــ آنگاه  »نخواهد بود. سال 10 ريران زپساشتغال  يقانونزحمت بيندازد زيرا اين نقطه پاياني براي ممنوعيت 

  كردند.  امدافعان بورژواي حقوق زنان جاي خود در اين صف به هم فشرده را پيد ]73[ .كردميدار اصول ابدي را خدشهخلوص 
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به شدت  ــ انقالبي ماركسيست مانند كالرا زتكين در آلمان و النور ماركس در انگليسزنان مانند رهبران ــ به طور كلي انگلس 
 كردند، پشتيباني و باميهاي زنان كارگر كه براي برابري جنسي كامل مبارزه جنبشو  ستياليسوسهاي زنان جنبشاز تشكيالت 

مخالفت  ،بود »يك سرگرمي كامال بورژوايي« ،»زناني حق جداگانه كسب«حقوق زنان بورژوايي كه برايشان بورژوايي هاي گروه
به رهبري ويكتوريا وودهال  المللآمريكايي بين 12اوهامات رسواي شعبه  اول مجبور بود باالملل بينماركس در  ]74[. كندمي

گرايي، معنويتعشق آزاد،  گراييكيش طرفدار طبقه متوسط و ضد طبقه كارگر را با »ميسوسياليس«جرياني كه  ،مبارزه كند
ن بريتانيايي، اراكهمماركس با اشاره به گروهي از  ]75[. و هر مد زودگذر ديگري تركيب كرده بود »پول خنده دار«هاي وارهطرح

  ]76[بندي كرد. جمع »بازي، رهاسازي قالبي زنان و غيرهشارالتانخردي و هوسبازي مانند رواج بي«آن را در قالب 
  

  انقالب اجتماعي مقدم است
  

 ،هاست) مطرح نبودزباني براي آزادي جنسي (عشق آزاد يا هر عنوان ديگري كه اين روزها بر سر ي، مطالبه يا تقاضاچنانكه ديديم
بلكه آن ايدئولوژي اجتماعي كه آزادي جنسي در آن مستتر بود و جايگاه راهبردي اين آزادي در جنبش سوسياليستي مدنظر بود. 

 يآموزه ت مسيحي اوليه در روزهايي كه دين جديد هنوز يكهاي جنبش سوسياليستي مدرن و اجتماعامشابهتانگلس با نوشتن 
هاي مسيحي و اتهامات فرقهبراي ترويج ، به طور گسترده شواهد كتاب مقدس مسيحيت را ]XIV[شدميخرابكارانه محسوب 
  :تفسير كرد اخالقي جنسيبي اتهام متقابل ميان آنها مانند

 ،افراد يامجموعه نزد :شودمطرح مي» عشق آزاد« يمسئله م،يعظ يكه با هر جنبش انقالب استعجيبي  تيواقع نيا
اي آموزههمچون  گرانيد نزد ندارند؛ يضرورت گريد كهنه يسنت يرهايزنج گسستن هم از ، همچونيانقالب يترق همچون

 يگونه يعني ،دوم يدسته. دهديمزن و مرد را پوشش  انيمآزاد و آسان  كردارهاي ي انواعهمه يراحت به كهبه موقع 
  ]77... [رديگيمدست باال را  يزود به ،نافرهيخته

  ناشي از عجيب اين واقعيت 
از  رها،يزنج ريمانند سا ،يجنس روابط يسنت يبندها و ديقاينكه  ،هاي بزرگآشوب ي تماميدوره دراي است مشترك پديده
به گسترش  ليتما ،دنديكشيم اضتيكه ر ياغلب شانه به شانه زاهدان ت،يحيمس ني. در قرون آغازشوديم گسستههم 
 يستياليكه در جنبش مدرن سوس يمشابه تي. وضعشديم داريپد زيزن و مرد ن دوبنديقيب يهمخوابگ به تيحيمس يآزاد

  ]78[. شدمشاهده 
  

 تر بود:براي نافرهيختگان قانونگذار حتي ترسناك و فوريه شدند »احياي جسمانيت«خواستار  دهد)(انگلس ادامه مي سن سيمون
دنياي  يانهخشم رياكار«يعني » بار آوردبهتر راديكالتر و در واقعيت منطقي، مفهومي شهرباوريآرمانها با غلبه بر رويزيادهاين «

  ]79[». ممتازمقدس 
از اين اتهام كه انقالب اجتماعي مستلزم انقالب جنسي  يسوسيال دموكراتيكي واهمه ماركس و انگلس هيچنزد پس از آن، 

ي اغلب فكر و ذكرش سويه ايدئولوژيكي بود كه يآزرد، بستهميآنچه آنها و ديگران را هرچند وقت يك بار وجود ندارد.  است،
هاي فرقهكه  تسلي داد رنظراين اظهابا  نيز در همين راستا، انگلس خود رادنيايي بود كه به طوركلي زوارش دررفته بود  جنسي
  :دستخوش معضل مشابهي بودند مسيحي نيز برانداز

كه چشمداشتي اند نوع افرادي در احاطه قرار گرفته همه توسط كشورها تمام در كارگر طبقه احزاب كه گونههمان درست و
 يهايدنينوشمنع  طرفداران ون،يناسيواكسمخالفان  يعنيشان كرده است، يا اين دنيا سست و ضعيف از دنياي رسمي ندارند

شان دچار اضمحالل شده بود، اجتماع آزاد كه اجتماع واعظانشفابخشان طبيعي،  ،شكافيمخالفان زنده خواران،خام ،يالكل
 برچسب با موهوم اي يواقع يهايعدالتيب انيناموفق، قربان ايمخترعان بدشانس  ا،يدن نيتكو ديجد اتيخالقان نظر
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 مورد در روند نيهمدرستكار و كالهبرداران متقلب .  هاياحمق ،يوروكراسب توسط »نخور دردبه يهافطرتپست«
به حال  وناتمام  يعنياند، آزاد شده ميجهان قد دنياز هم پاش جهيكه در نت يعناصر يتمام .داشت وجود زين هياول انيحيمس

كه در مقابل روند انحالل مقاومت  يعنصرتنها  ، يعنيرنديگيقرار م تيحيدر مدار مس يگريپس از د يكياند، خود رها شده
  ]80[. كرديم

  
  اجتماعي، كه جنبش براي انقالب اجتماعي بود.  پاشيدگيازهميه نشانگان طلبانه رنگارنگ علاصالحهاي قدم اصلي نه جنبش

سوسياليسم را نيز دهد، نميمبارزه براي اصالحات قرار براي سوسياليسم  را در تقابل با ماركسيسم به همان اندازه كهاين نگرش 
 كند. در اين زمينه اصالحات به همان اندازهمي برقرار آنهارا ميان اي اما رابطه ،كندنميمبارزه براي حقوق زنان تعريف در مقابل 

 يخيتار هايشكل ،يينها لياما در تحلد. كردنميبراي آن مبارزه  همان روحيهها با سوسياليستو  ،بود كه در اقتصاد و سياست الزم
كه به گفته  يهمان تحول اصل يبه بزرگ يدگرگون كيكه  شونديكن مشهير يبه شكل مطلوب يتنها زمان هاجنس نيكار ب ميتقس

  را موجب شد، رخ دهد.» جنس زن يجهان يخيشكست تار«انگلس 
 
  

* Hal Draper )1990-1914 (او  بود. ستياليمؤسس حزب كارگران سوس يو از اعضا سوسياليست آمريكايي نگار وروزنامه
بقه كارگر است. بنا بر اين سنت، با سازماندهي ط» اردوي سوم«ركلي و از طراحان سنت هاي شاخص جنبش آزادي بيان بِاز چهره

اثر » ي انقالب ماركسنظريه«كتاب ي حاضر بخشي است از . مقالهداري و استالينيسم پرداختبايد به مقابله سرمايه
 پر.يهال در

 
  :هاپانويس

I.  تقسيم  )1845- 1846آغازين ( ينوشتهدر اين دست .مراجعه كنيد) 10ايدئولوژي آلماني (به منبع شماره  42- 43صفحات
؛ زنان در بسياري از مفهومي كه انگلس بعدها رد كردشود. ميزنان نسبت داده  يذاتجنسي كار تا حد زيادي به ضعف جسماني 

 منشاءكتاب  210و  209و صفحات  1882دسامبر  8انگلس به ماركس در  ي(نامه كردندميتر از مردان كار سختجوامع 
پرداخته » ضعف«رد تئوري به  )ديمراجعه كن 53به منبع شماره ( سمياليسوس و زنكتاب  26- 27). ببل در صفحات خانواده

نمايي انفجاري (مثال در نبرد) تمايزي قدرتاست. در هر صورت بايد بين توانايي سخت كار كردن (شامل استقامت) و توانايي در 
كه به قدرت مربوط باشد، به نوع كار انجام شدني و عملكرد فرزندآوري كه بيش از آن» ضعف«وجود داشته باشد. همچنين بين 

  زنان مربوط است.براي 
II .نتشر شد، اين م 1888 در انگلس توسط شده ويرايش نسخه. نوشت 4 شماره رساله عنوان تحت ماركس كه است چيزي اين

 تغييري كه انگلس احساس». در تئوري نقد و در عمل دستخوش انقالب شود«كرد كه خانواده بايد ميمسئله را به اين ترتيب بيان 
  ).يآلمان يدئولوژيا 646- 652كند. اين سوال دوباره اينجا آمده است (صفحات ميكرد ماركس بالغ نيز منعكس مي
III .ميان  جناس اتفاقيdissolution  و dissolute .كه تنها در ترجمه انگليسي وجود دارد  
IV .خوانده درنگ آن را بي بايستميمبنا بر واكنش ماركس نسبت به انتشار كتاب انگلس موجود نيست، گرچه او  يهيچ مدرك

  .باشد
V ..فرم و محتواي ويژه اين مقاله در فصل قبل توضيح داده شده است  

VI .و  منسوخاكنون به سادگي نجوم بطلميوسي شناسانه مورگان مانند انسانآگاه وجود دارد كه كارهاي نيمهدر ميان افراد اي افسانه
شناسان مدرن). بايد پيش از جامعهشود (اين همانقدر درست است كه رد شدن ماركس توسط ميشناسان مدرن رد توسط انسان
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بسيار  - 1968(المللي علوم اجتماعي بين ينامهاو در دانش يبارهاي كه درمقالهمورگان، به  وار اين افسانه دربارهطوطيتكرار 
شناسي الحاقي آن م از حيث مقاله و هم از جهت كتاب. اين مراجعه هشودمراجعه  منتشر شده، لسلي وايت جديد) به قلم پروفسور

بلكه  - هستند منسوخ داروين و نيوتن هم از اين لحاظ–هاي مورگان نيست ديدگاه ياهميت دارد. مسئله اين يا آن جزييات يا جنبه
شده را از نتايج دهاي ايجاداز نوع بوآ است كه نها مسلط فرگشتيضد» مدرن«و مكتب  فرگشتيشناسي نساناميان تعارض 

گيرد بر مبناي ميكند. مسئله ديگر اين است كه نتايج خاصي كه انگلس ميحفظ  تاريخپيشابه بشر  فرگشتيي رويكرد خرابكارانه
  جزييات خاصي در مورگان است (پانوشت بعدي).

VII . جي. جي. باكوفن، جي.  كند. او عالوه بر مورگان از نظراتمي ) مطرح1891( ويرايش چهارم پيشگفتارانگلس منابع خود را در
انگلس در كند. رجوع  رابرت بريفو اثر مادرهانيز استفاده كرده است. خواننده مدرن بايد به  لنان، آر. جي التم، جي. لوبوكاف. مك

تمايز قائل » مفاهيم اصلي او«و حفظ كردن » نقاط خاص يهاي مورگان دربارهفرضيه«چسبيدن به پايان اين پيشگفتار بين 
  شود.مي
VIII .واكنش تند و تيز او به مقاالت كارل به محدود قائل است،  كه انگلس براي تك همسري تاريخاً يبراي درك اهميت

كند كه حداقل يك مي كنيد. كائوتسكي در اين مقاالت اشارهتاريخ مراجعه پيشادرباره ازدواج  1882- 83كائوتسكي كه در 
به عنوان غريزه در نظر  روانشناختي حسادت كه ظاهراً يقاعده همواره وجود داشته است. اين به انگيزهو بي »سست«همسري تك

 يغريزه يبا نظريه شناسيانسانانقالب را در قصد داشت تا ضد ، وسترمارك(به همين ترتيب است شود، مربوطميگرفته 
 منشاءمراجعه كنيد. او كتاب  1883مارس  2فوريه و  10هاي انگلس به كائوتسكي در نامههمسري ترويج كند). به تك

  را يك سال بعد منتشر كرد. خانواده
IX . مرحله تاريخي مورد به عنوان باالترين آن را است كه  استداللي ،كندميشدت رد بههمسري كه انگس تك مدافع استداللآن

ها در نظر گرفته شود، نشان فضيلتهمسري به عنوان اوج تمام تكو اگر «آورد: مي. او فيلسوفانه دليل دهدتقديس قرار مي
بخش بدنش، داراي يك دستگاه تناسلي كامل زنانه و مردانه است و  200تا  50كه در هر  داده شودكدو كرم پيروزي بايد به 

  ».گذراندميها بخشتمام زندگيش را در همزيستي با خود در هركدام از اين 
X . 84و  2ـ402 ، منتخب آثار،فوئرباخ ياول ماركس درباره تز ر. ك. بهاست. » باوريانسان«اشاره به فوئرباخ مربوط به چكيده -

ارجاع  همچنين ،372و  374 ر. ك. به انگلس، فويرباخ، همان منبع، مولشوت به ماترياليسم مكانيكي ديدگاهمرجع براي . 380
  . 3، يادداشت 1:373ناشناس ماركس در سرمايه 

XI . جامعه يعني  يسنت ديرينهشد كه برابري دو وجه دارد. ميبايد به زنان سوسياليست يادآوري تر اين است كه اهميتكممسئله
آمريكا در  به رود. انگلس پس از سفرمي از بينبه سختي ، پذيردمي كه فرودست بودن زنان را» رفتار آقامنشانه«و » جوانمردي«

رسد او از مي مالقات نكردم. به نظر النگ برانش او را در خيلي رنجيده است كه ويشنوتسكي مادر«كند: مييك نامه چنين روايت 
نوازي زنحقوق زنان از ما انتظار طرفدار هاي خانمدهم كه نمي. اما من اجازه نوازي رنجيده باشدزننقض آداب معاشرت و كمبود 

  »خواهند، بايد بگذارند كه با خودشان مثل مردها رفتار شود.مي داشته باشند. اگر آنها حقوق مردان را
XII.  حق اندكي از مطلب درباره حقايق مربوط به كار او به 1967(آكسفورد  سي. تسوكي به قلم» زندگي النور ماركس«با انتشار (

  به شدت با ماركسيسم النور بيگانه بود. تسوكي عنوان يك سوسياليست انقالبي ادا شد. هرچند عقايد خود
XIII .در جنبش سوسياليستي  ايدوره سپس برايبود. او رهبر جنبش بورژوايي زنان در آلمان بود و  گرترود گيوم ـ شاك اين فرد

اي كه از آن نجات پيدا كرد). سپس به انگليس رفت و با روي آوردن به آنارشيسم، به اتحاديه سوسياليستي زنان فعاليت كرد (ضربه
 درباره او در تعداديهاي واگيردار فعال بود. نظرات انگلس بيماريضداو در آژيتاسيون فرمان قانوني پيوست.  ويليام موريس رمقبي

  ها وجود دارد.از نامه
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XIV .خواهد به درستي بداند كه اجتماعات مسيحي اوليه ميكند كه هركسي كه  را نقل ارنست كنان انگلس دوست داشت اين گفته
  كند.تحقيق اول  المللبين چه شكلي داشتند، بايد درباره يك بخش محلي از

  
  هاي مرجع:يادداشت

هاي ماركس ماركس: نوشته، در 1842آگوست  9، راينيشه تسايتونگ ،فلسفي مكتب تاريخي حقوقمانيفست . از ١
. اما اين بخش تحت 101- 102، )1967دي، ، ويرايش ايستون و گودات (گاردن سيتي، دابلجوان درباره فلسفه و جامعه

از  ١٩٢٧حذف شده بود؛ نخستين بار در سال ، در واقع در همين زمان منتشر نشد زيرا به خاطر سانسور فصل ازدواجعنوان 
 هاي ماركس منتشر شد.نوشتهدست

 .102. همان، ٢

ماركس:  منتشر شد. در اينجا از تونگيتسا شهينيرادر  1842دسامبر  19در » درباره قانون پيشنهادي طالق«ي . مقاله٣
 نقل قول شده است.  139و  131و147صفحات  ،ماركس جوان درباره فلسفه و جامعه يهانوشته

اضافه كرد. در ي اليحه بارهدر يگريماركس را به مقاله د يادداشتي را از 1842نوامبر  15قبال در  تونگيتسا شهينيرا. ٤
از  يبرخو  و غيره شد» ياخالق انسان«موضوع طالق، بر اساس  يدربارهكامال سكوالر واكاوي ماركس خواستار  جا نيا
، جلد اول، صفحات مجموعه آثار ماركس و انگلسديدن اين سرمقاله به  ي. براپياده كردرا  مبردسا 19 يمقاله يهادهيا

 مراجعه كنيد.  91-381

 .139، طالق يشنهاديدرباره قانون پ. ٥

، )خيبدون تار ، يخارج يهازبان به انتشارات يسسهؤم(مسكو،  1844فلسفي -هاي اقتصادينوشتهدست. ماركس: ٦
101. 

-59، )1956 ،يخارج يهازبان به انتشارات يموسسه(مسكو،  خانواده مقدسقول از فوريه در ماركس و انگلس: . نقل٧
258. 

 .357، )1959 ، يخارج يهازبان به انتشارات يموسسه(مسكو، ، ويراست  دوم آنتي دورينگ. انگلس: ٨

 12)، نامه 1934 ،المللبينانتشارات  ورك،يوي(ن 17ي ماركسيسم. ، كتابخانههاي ماركس به دكتر كوگلماننامه. ٩
 .83، صفحه 1868دسامبر 

 يموسسه(مسكو، ، در ماركس و انگلس: درباره بريتانيا، ويراست دوم وضعيت طبقه كارگر در انگلستان). انگلس: الف ٩
 287و  243، 225،234، 177ها از صفحات قول. باقي نقل179-180صفحات  ),1962 ،يخارج يهازبان به انتشارات

  است. 
. اين ويرايش شامل هر سه بخش 40)، صفحه 1964(مسكو، انتشارات پروگرس،  ايدئولوژي آلماني. ماركس و انگلس: ١٠

 . 3و  1است؛ نه فقط بخش 

 .40. همان،١١

 .33. همان، ١٢

 .44. همان، ١٣

 .369. همان، ١٤

 .40همان،  .١٥

 .564. همان، ١٦

 .192. همان، ١٧

 .193. همان، ١٨
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 كارل ماركس و فردريش انگلس، همچنين ر. ك. به كورنو: 3:395)، مجلد اول، MEGA. ماركس و انگلس: (١٩
 . 3:174)، 1968باو، (برلين/ وايمار، انتشارات آف

 .402. همان، ٢٠

 .1:50، . در ماركس و انگلس: گزيده آثار٢١

 .80صفحه  ),1968، مادرن ريدر پيپربكز(، مانيفست كمونيست، در ماركس و انگلس: اصول كمونيسم. انگلس، ٢٢

(مسكو، ي دين ، در ماركس ـ انگلس: درباره1850از جرج فردريش دائومر، فوريه  دين عصر جديدالف. مرور نقادانه اثر 22
 .95، صفحه )1957 ، يخارج يهازبان به انتشارات يموسسه

. همچنين به اظهارات 1:489- 90،)خيبدون تار ،يخارج يهازبان به انتشارات يموسسه(مسكو،  سرمايه. ماركس: ٢٣
مراجعه كنيد.  1866-1868الملل اول در شوراي عمومي بين 1868جوالي  28ماركس درباره موضوع در نشست 

 . 232-33جلسات، جلد دوم (مسكو، انتشارات پروگرس، بدون تاريخ)، صفحات صورت

 . 438، صفحه آنتي دورينگ. انگلس: ٢٤

 .2:170، در ماركس و انگلس: گزيده آثار، منشاء خانواده. انگلس: پيشگفتار كتاب ٢٥

شيكاگو، بدون (، ال. اچ. مورگان جامعه باستانيشده مطابق با كتاب ؛ اصالح2:241 آثار دهيگزماركس و انگلس:  .٢٦
 ، بخش سوم)5(پايان فصل  499، )تاريخ

 .2:209- 10آثار، دهي، در ماركس و انگلس: گزمنشاء خانوادهانگلس: . ٢٧

 . 215- 17. همان، ٢٨

 .217؛ همان، منشاء خانوادهاثر مورگان، نقل قول شده از انگلس در  چكيده جامعه باستاني. ماركس، ٢٩

  .2:221، در ماركس و انگلس: گزيده آثار، منشاء خانواده. انگلس: ٣٠
 .224. همان، ٣١

 .224-5. همان، ٣٢

 .233. همان، ٣٣

 .226. همان، ٣٤

 .235براي تمايزي كه انگلس ميان اين شكل و اروس باستاني قائل است، همان، : 227-8. همان، ٣٥

 .229. همان، ٣٦

 .237.-8. همان، ٣٧

 .228- 30. همان، ٣٨

 .231. همان، ٣٩

 232. همان، ٤٠

 .232، 310. همان، ٤١

 .234. همان، ٤٢

 .194. همان، ٤٣

 .234. همان، ٤٤

 .234. همان، ٤٥

 .239. همان، ٤٦

 .2:337، گزيده آثار، در ماركس ـ انگلس: لودويك فوئرباخ. انگلس: ٤٧

، 1:33، ماركس و انگلس: آثار 1842مي  5، تونگيتسا شهينيرا، ]وغيره[ بحث درباره آزادي مطبوعات. ماركس، ٤٨
 او صرفا اشاره كرد كه بايد براي دفاع از آزادي مطبوعات، آن را دوست داشت. 
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 يهانوشتهدست 141، من متوجه شدم كه ماركس در صفحه 32-34، خانواده مقدس. ماركس و انگلس: ٤٩
ي قدرت پول در جامعهكند (در پايان اي عبارات مغشوش اشاره مي، به نكته مشابهي در قالب مجموعهيفلسف ي ـاقتصاد
 ).بورژوايي

 .29:535، در ماركس و انگلس: آثار، 1856ژوئن  21. نامه ٥٠

 .2:240در ماركس و انگلس: گزيده آثار، ، منشاء خانواده. انگلس: ٥١

 . 2:377، در ماركس و انگلس: گزيده آثار، منشاء خانواده. انگلس: ٥٢

در  زن در گذشته، حال و آيندهمنتشر شد؛ اين كتاب با عنوان  ١٨٧٩ببل در  زن و سوسياليسم. اولين بار كتاب ٥٣
منتشر شد. ارجاعات اين مقاله براساس ترجمه  ١٨٨٥دن در سال ي انگليسي آن با همين عنوان در لنمنتشر شد. ترجمه 1883

 .)، سالگرد پنجاه سالگي، ترجمه از ال. ام. استرن1910نيويورك (انگليسي است. 

 .2:240: گزيده آثار، منشاء خانواده، در ماركس و انگلس. انگلس: ٥٤

 .34:253آثار، يد. ماركس و انگلس: را ببين 1877فوريه  14. براي مثال نامه انگلس به ايدا پائولي در ٥٥

. (نسخه 302، صفحه 1934)، 8، در آرشيو ماركس و انگلس، جلد سوم (جنگ داخلي در فرانسهنويس . نخستين پيش٥٦
 انگليسي به نام ماركس است)

، )1953اينترنشنال، نيويورك، انتشارات (، هانامه به آمريكايي، در ماركس و انگلس: 1889ژانويه  12. نامه به زورگه، ٥٧
 .209صفحه 

 .78، در ماركس: نامه به كوگلمان، صفحه 1868اكتبر  12. نامه ماركس به كوگلمان، ٥٨

 . 72، 31:43، در ماركس و انگلس: آثار، 1865فوريه  13ژانويه و  25. نامه ماركس به انگلس، ٥٩

 . 83كوگلمان، ، در ماركس: نامه به 1868دسامبر  12. نامه ماركس به كوگلمان، ٦٠

 .)320(شماره  541، 460، 442، جلد چهارم، صفحات 1870-71اول  وناليانترناس يعموم يشورا. ٦١

 .34:284، در ماركس و انگلس: آثار، 1877جوالي  31. نامه ٦٢

 .1937، دائره المعارف علوم اجتماعي، در تاريخ-زن، موقعيت در جامعه. بي. جي. استرن، مقاله ٦٣

(مسكو،  الفارگ –مكاتبات انگلس ، در 1890مي  10هاي انگلس: به لورا (ماركس) الفارگ، . مقايسه كنيد نامه٦٤
ماركس و انگلس: نامه به ، در 1890آوريل  19زورگه،  ]با[ 2:375هاي خارجي، بدون تاريخ)،  ي انتشارات به زبانموسسه

 . 37:401، در ماركس و انگلس: آثار، 1890مي  9ببل،  ]با[ 230ها، صفحه آمريكايي

 64هايي كه در شماره . براي مطالعه كار النور به عنوان سازمانده اتحاديه كارگري در ميان زنان مراجعه كنيد به: (به جز نامه٦٥
درباره نگلس: در لندن، در ماركس و ا 1890مي  4؛ مقاله انگلس در 202-03و  198-99 زندگيآمده است) تسوكي، 

 20هايي: به گده، ، و نامه522-23) صفحات 1962 ،هاي خارجيي انتشارات به زبانموسسهمسكو، ، ويرايش دوم (بريتانيا
 منتخب مكاتبات، در ماركس و انگلس: 1889دسامبر  8؛ به زورگه، 37:312، ماركس و انگلس: آثار، 1889نوامبر 

، در 1889دسامبر  24؛ به ناتالي ليبكنشت، 490، صفحه )خيبدون تار ،خارجيهاي ي انتشارات به زبانموسسه(مسكو، 
 .37:396در ماركس و انگلس: آثار، 1890آوريل  30؛ به زورگه 37:330ماركس و انگلس: آثار

 .3:109، الفارگ –مكاتبات انگلس در ، 1891اكتبر  2هاي انگلس به لورا (ماركس) الفارگ، . مقايسه كنيد نامه٦٦

 .124-25، زندگي، مقايسه با تسوكي، 1886. منتشر شده در لندن، ٦٧

 .180(مسكو، بدون تاريخ)،  يادبودهايي از ماركس و انگلس، در . ف. لسنر٦٨

 .39:142در ماركس و انگلس: آثار، ، 1893اكتبر  12. نامه انگلس به ببل، ٦٩

هاي ي انتشارات به زبان(مسكو، موسسه مكاتبات منتخب، در 1885جوالي  5شاك، از -. نامه انگس به جي. گيوم٧٠
 . 461-62خارجي) صفحات 
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 . 77، )خيبدون تار ،يخارج يهامسكو، خانه انتشارات زبان( فقر فلسفه. ماركس، ٧١

مارس  17در همان صفحه. همچنين نامه ماركس به كوگلمان،  4و مقايسه كنيد با شماره  1:554، سرمايه. ماركس: ٧٢
 .66ركس: نامه به كوگلمان، در ما، 1868

 . 98)، 1955هاي ايتاليايي (رُم، انتشارات آوانتي، ، در ماركس و انگلس: نوشتهاعتنايي در سياستبي. ماركس: ٧٣

 2لورا (ماركس) الفارگ، ؛ و 38:164، آثاردر ماركس و انگلس: ، 1891اكتبر  1. مراجعه كنيد به نامه انگلس به ببل، ٧٤
، النور و لورا و لوييز كائوتسكي مقاالتي در 1892در آغاز سال  .3:109 ،الفارگ –مكاتبات انگلس ، در 1891اكتبر 

  رباره اين مجادله داشتند. د  وين زنان كارگرروزنامه 
 الملل اول در آمريكابينكالفلين مراجعه كنيد به: ادوارد برنشتاين،  -وودهال 12. به طور كلي براي تاريخ بخش ٧٥

هاي او ايي گروه مراجعه كنيد به يادداشترياهاي ضد پرولته مدارك ماركس درباره سياستگذاري)، براي ارائ1962(نيويورك 
ي [اشاره به نمايشنامه .323- 32جلد پنجم،  1871-72 اول المللبين يعموم يشورادرباره انشعاب آمريكايي، در 

Funny Money  ي  نوشتهRay Cooney -[م 

 ».براينيت-اُ«، با اشاره به فرقه 33:328در ماركس و انگلس: آثار، ، 1871نوامبر  23. نامه ماركس به ف. بولته، ٧٦

 .205 )،1957 ،هاي خارجيي انتشارات به زبانمسكو، موسسه( نيدرباره ددر ماركس: ، كتاب مكاشفه. انگلس: ٧٧

 .329، نيد در ماركس: درباره، تاريخ ابتدايي مسيحيت. انگلس: ٧٨

 .330. همان، ٧٩

 .319-320همان  ٨٠
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