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بحث انقﻼب در انسان ،بيهيچ تناقضي ،با زنان آغاز ميشود.
ﭼﺸﻢانداز الغاي نهايي تقسيﻢ كار در جامعه و بنابراين كژديسگي روابط انساني كه تقسيﻢ كار تحميل ميكند ،به همان نقﻄهي
آغاز تقسيﻢ كار اجتماعي كه ماركس و انگلس به آن اشاره كردهاند ،يعني تقسيﻢ كار بين جنسها ،باز ميگردد [I] ،و اين به نوبهي
خود كليهي مسائل گذشته و آيندهي خانواده ،شكلهاي ازدواج ،روابط جنسي و غيره را پيش ميكﺸد ــ مﺠموعهاي از معضﻼت كه
در آن زمان »مسﺌلهي زن« ناميده ميشد.
هنگامي كه اين مسﺌله ،نه ﻓقط در بستر روانشناسي و نگرش اجتماعي )مانند »شوونيسﻢ مردانه«( بلكه در بستر تقسيﻢ كار
آغازين بررسي شود ،آنگاه روشن است كه به نظر ماركس ريﺸههاي آن عميقاً به گذشتهي پيﺸاسرمايهداري انسان ،دولت يا تقسيﻢ
شهر و روستا يا حتي مالكيت خصوصي برميگردد .به همين منوال ،بايد انتظار داشت كه نگرشهاي اجتماعي كه برآيند ايﻦ تقسيﻢ
كار هستند ،در مقابلِ ريﺸهكنشدنشان مقاومت بيﺸتري نﺸان دهند.
 .١ديدگاههاي اوليهي ماركس
)(1842-1846
واضح است كه ماركس پيش از آنكه سوسياليست و حتي »ماركسيست« شود ،نگرشهايي كمابيش سنتي دربارهي خانواده ،ازدواج و
مسائلي از اين دست داشت .اين موضوع را ميتوان از دو مقالهاي درياﻓت كه ماركس در  1842نوشت ،يعني اولين سال ﻓعاليتش
به عنوان روزنامهنگار ليبرال ﭼپ؛ هر دو مقاله براي روزنامهي راينيﺸه تسايتونگ نوشته شده بود ،روزنامهاي در كلن ،كه در اكتبر
همان سال سردبيرش شد.
ماركس جوان در سومين مقالهاي كه تا آن زمان منتﺸر كرده بود ،يعني انتقاد از »مكتب تاريخي قانون« ،به گوستاو هوگو به
دليل اتخاذ رويكردي نسبيگرايانه به نهاد ازدواج حمله كرد:
اما تقديس رانهي جنسي از طريق انحصار ،خويﺸتنداري از طريق قانون ،زيﺒايي اخﻼقي كه كنترل طبيعي را به وجهي
ايدهآل از پيوند معنوي تبديل ميكند ــ ذات معنوي ازدواج ــ اين ﭼيزي است كه در خصوص ازدواج براي آقاي هوگو
شكبرانگيز است[1] .
ماركس در طرد »بيشرمي جسورانهي« ديدگاه هوگو ،نقلقول شستهرﻓتهاي از ليبرال ﻓرانسوي ،بنﺠامين كنستان ،ارائه ميكند و
سﭙس نظر ديگر هوگو را با عصبانيت نقل ميكند مبني بر اينكه »طبﻊ حيواني« ما مخالﻒ اين اعتقاد است كه »ارضاي رانهي
جنسي خارج از ازدواج مﺠاز نيست«[2] .
اما در اينﺠا ماركس تﻼشي براي واكاوي نميكند.
مﻘالهي طﻼق
مقالهاي از ماركس دربارهي قانون پيﺸنهادي طﻼق در پايان آن سال ،ايدههاي پيﺸاسوسياليستي او را آشكارتر ميكند .او ميگويد
كه »مفهوم ازدواج و پيامدهاي آن را« در تﻄابق با »ﻓلسفهي حقوق« بسط خواهد داد ،اما اين مقالهي كوﭼك نميتواند به اين
مقصود برسد[3] .
بيشك اولين خواستهي ماركس ،دﻓاع از رويكردي كامﻼ سكوﻻر نسبت به اين مسﺌله است» [4] .ماهيت ازدواج« نه »تقدسي
روحاني« بلكه »اخﻼقي انساني« ،و نه »تصميﻢگيري از باﻻ« بلكه »خودتعيّني« است .او اين نكته را نيز مﻄرح ميكند كه قانون
طﻼق انساني ـ اخﻼقي تنها زماني تضمين خواهد شد كه »اين قانون بيان آگاهانهي اراده مردم باشد و با آن و از طريق آن ايﺠاد
شده باشد« .نقﻄه عزيمت تفكر ماركس ،دموكراسي راديكال است .اما ديدگاههاي او درباره »قصد ازدواجِ« قريبالوقوع و »ذات
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اخﻼقي اين رابﻄه« ،كماكان در قالب يك ايدهآليست هگلي نمود مييابد .ماركس هنوز به ازدواج ،نه به عنوان يك نهاد اجتماعي
تاريخي بلكه به عنوان تحقق هنﺠاري اخﻼقي ناشي از »طبيعت انسان« ميانديﺸد .همين امر ،ماركس را به نقد »دﻻيل متعدد و
بيهودهي طﻼق« در قانون پروسي موجود و نگاه توام با سوءظن به موارد مﺠاز سوق ميدهد.
جمﻼت زير شِمايي از رويكرد او است كه به سرزنش آنهايي بر ميخيزد كه همواره »از بدبختي همسراني كه عليرغﻢ ميل خود
به هﻢ پيوند خوردهاند« صحبت ميكنند:
آنها ﻓقط به دو نفر ﻓكر ميكنند و خانواده را از ياد ميبرند .ﻓراموش ميكنند كه تقريباً ﻓروپاشي هر ازدواج ،ﻓروپاشي يك
خانواده است و ﻓرزندان و آنچه به آنها تعلق دارد ،نبايد وابسته به هوا و هوس دلبخواهي حتي از ديدگاهي كامﻼ حقوقي
باشد .اگر ازدواج اساس خانواده نبود ،دستخوش قانونگذاري نميشد؛ همانﻄور كه رابﻄهي دوستي تابﻊ قانونگذاري
نميشود[5] .
و در واقﻊ ماركس رويكرد پيﺸاسوسياليستي خود را در 1845از طريق بازارزيابي تاريخي خانواده ،و نه صرﻓاً رابﻄهي »دو نفر« ،رها
كرد .در نتيﺠه آخرين جملهي قﻄعهي باﻻ ديگر نميتواند گزارهاي شرطي باشد.
اوليﻦ عﻘايد سوسياليستي
در اين ميان ،نخستين تاثير بر ديدگاه ماركس در نتيﺠهي مﻄالعهي آثار سوسياليستي و كمونيستي  ،1843-44دقيقاً مربوط به
»دو نفر« است؛ يعني روابط جنسي و جايگاه زن در جامعه) .شايد هﻢ به اين موضوع مربوط باشد كه خود او نيز در سال  1843وارد
نهاد خانواده شده بود(.
تاثير ﻓوريه بر يكي از نخستين نوشتههاي اين سوسياليست نوباليده يعني دستنوﺷتههاي پاريس  1844مﺸهود است.
ماركس مﺸتاقانه اين ديدگاه را اقتباس ميكند كه »كل سﻄح تكامل انسان« به معنايي اساسي ،با رابﻄهي مرد-زن در جامعه
سنﺠيده ميشود .در اين يادداشتها ،اولين انتقاد ماركس به »كمونيسﻢ خامانديش« ،به ادعاي حمايت اين نوع كمونيسﻢ از
»جامعهي زنان« معﻄوف است .او در قالب جمﻼت زير به اين ايده حمله ميكند:
رابﻄهي مرد با زن ،رابﻄهي مستقيﻢ ،طبيعي و ضروري انسان با انسان است .در اين رابﻄهي نوعيِ طبيعي ،رابﻄهي انسان با
طبيعت مستقيماً رابﻄهاي است كه انسان با انسان دارد ...بنابراين ،اين رابﻄه در شكلي حسي و تقليلياﻓته به ﻓاكتي مﺸهود،
حدودي را آشكار ميكند كه ذات انساني براي انسان به طبيعت  ...بدل شده است .كل سﻄح تكامل انسان را ميتوان از اين
رابﻄه داوري كرد ...پس ،اين رابﻄه حدودي را نﺸان ميدهد كه در آن رﻓتار طبيعي انسان ،انساني ...شده است ...حدودي كه
در آن انسان در ﻓرديترين وجودش هﻢزمان يك هستي اجتماعي است[6] .
اين رابﻄه در حكﻢ محك جدي انسانبودگي واقعي همهي روابط ميانﻓردي در نظر گرﻓته ميشود.
در خانواده مﻘدس كه بعدها در همان سال نوشته شد ،به طور كامل از ﻓوريه درباره اين موضوع نقلقول ميشود .زمينهي آن،
بررسي رمان اسرار پاريس اثر اوجين سو توسط ماركس است كه او در آن ،از خيرخواهي اشراﻓي و دروغين قهرمان داستان يعني
رودلﻒ گرولدشتاين پرده بر ميدارد .ماركس اشاره ميكند كه معيار نﺠيبِ ﻓضيلت ،قادر به متاثرساختن دختري خدمتكار است ،اما
قادر به »درك شرايط عمومي زنان در جامعه مدرن به عنوان يك ناانسان نيست«.
اين در تضاد با نگرش بورژوايي-بﺸردوستانهاي است كه سبب ميشود ماركس در برخي موارد از ﻓوريه نقل كند:
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تغيير در يك دورهي تاريخي هميﺸه ميتواند براساس پيﺸرﻓت زنان به سمت آزادي تعيين شود .زيرا در رابﻄهي زن با مرد،
ضعيﻒ با قوي ،پيروزي سرشت انسان بر خﺸونت مﺸهود است .درجهي رهايي زنان ،سنﺠهي طبيعي رهايي همگاني
است[7].
 34سال بعد ،انگلس در كتاب آنتيدورينگ ،اعتبار اين ايده را مﺠددا به ﻓوريه نسبت ميدهد [8] .ماركس  24سال بعد شايد
بدون انديﺸيدن به منبﻊ ،همين ايده را بازتاب ميدهد:
 ...پيﺸرﻓت عظيمي در آخرين كنگره »اتحاديه كارگري« آمريكا مﺸهود بود ،از جمله با برابري كامل با زنان كارگر رﻓتار شد.
درحالي كه انگليسيها و عﻼوهبراين ﻓرانسويها از اين جنبه بهشدت كوتهنظرند .هركس كه ﭼيزي از تاريخ بداند ،اذعان
ميكند كه تغييرات بزرگ اجتماعي بدون غليان زنانه غيرممكن هستند .پيﺸرﻓت اجتماعي دقيقاً ميتواند براساس جايگاه
اجتماعي جنس لﻄيﻒ )زشتها را هﻢ شامل ميشود( سنﺠيده شود[9] .
هنوز عنصر بندهنوازي در نقلقول از ﻓوريه وجود داشت :زن »ضعيﻒ« است و مرد »قوي« و غيره .اين عنصر با شالودهي نظري كه
آثار بعدي ماركس و انگلس به اين مسﺌله دادند ،حذف شد.
خانواده مﻘدس به معضل خانواده نميپردازد .كتاب يادشده هنوز عمدتاً بازتاب شناختهشدهترين عقايد سوسياليستي آن زمان
در خصوص »مسﺌلهي زن« است.
يادداشت جديدي دربارهي خانواده براي اولين بار در كتاب »شرايط طبقهي كارگر در انگلستان« اثر انگلس كه در  1844و
مستقل از ماركس نگاشته شده بود ،پديدار شد .در اين كتاب ،واقعيتها انگلس را به اين نتيﺠه سوق داد كه شرايط خانوادهي
طبقهي كارگر را نتيﺠهي اشتغال گستردهي زنان و كودكان بداند.
جابهجايي زنان از خانه به آسياب و معدن» ،خانواده را از هﻢ ميپاشاند« ،مراقبت از كودكان يا كار خانگي را براي زنان متاهل
غيرممكن ميسازد» ،رابﻄهي جنسي عنانگسيخته» و ﻓرزندان نامﺸروع به وجود ميآورد ،گرﭼه اين رابﻄه »هنوز به سﻄح ﻓحﺸاء
سقوط نكرده است «.مرتبطترين بخشها ،هيچيك از آنهايي نيست كه ادعا ميكنند خانوادهي طبقهي كارگر »از بين رﻓته است«،
بلكه قﻄعهاي است كه اين بحث را مﻄرح ميكند كه ﭼگونه با نانآورشدن همسر شاغل و خانهدارشدن شوهر ،خانوادهي طبقهي
كارگر دﭼار »وارونگي« و »زير و رو ميشود«.
به نظر انگلس ،اين »وضعيتي جنونآميز است«؛ »مرد را از مردانگياش مياندازد و زنانگي را از زن ميگيرد؛ هر دو جنس را به
شرمآورترين شكل خوار ميكند و از طريق آنها انسانيت را به پستي ميكﺸاند .«...اما يادداشت جديد زماني تكاندهنده است كه
انگلس اين وضعيت را برآيند اجتماعيِ نگرشهاي متعيّن تاريخي ميداند:
...ما بايد بﭙذيريﻢ كه وارونگي جايگاه جنسها ﻓقط به اين دليل ميتواند اتفاق بيفتد كه آنها از ابتدا در جايگاه غلط قرار گرﻓته
بودند .اگر ﻓرمانروايي زن بر شوهر كه نتيﺠهي ناگزير نظام كارخانهاي است ،غيرانساني است ،ﻓرمانروايي دستنخوردهي
شوهر بر زن نيز بايد غيرانساني باشد .اگر زن بتواند برتري خود را بر اين مبنا قرار دهد كه بخش بيﺸتر يا حتي تمام مايملك
مﺸترك را توليد ميكند ،استنتاج ضروري اين است كه اشتراك مايملك درست و عقﻼني نيست يكي از اعضاي خانواده
ميتواند وقيحانه به سهﻢ بيﺸتري ببالد .اگر خانوادهي جامعهي ﻓعلي ما به اين منوال از هﻢ بﭙاشد ،اين ازهﻢپاشي صرﻓ ًا نﺸان
ميدهد كه اساساً پيوند الزامي اين خانواده محبت خانوادگي نيست بلكه نفﻊ خصوصي است كه در لفاﻓهي اشتراك ادعايي
مايملك پنهان شده است[9a] .
ماركس و انگلس براي نخستين بار در كتاب ايدئولوژي آلماني ) (1845-46پايهاي را براي واكاوي متمايز بنا كردند ،همان
طور كه برداشت ماترياليستي از تاريخ براي نخستين بار در همين اثر به خوبي بسط ياﻓت .به نظر ميرسد ماركس در اين مقﻄﻊ
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زماني معتقد است كه برخي از انواع خانوادهها همواره وجود داشته است ،اما به هرحال خانواده به عنوان محصول تاريخي متغيرِ
شرايط مادي متغير در نظر گرﻓته ميشد .پس خانواده »بايد بر اساس دادههاي تﺠربي موجود ،و نه بر اساس مفهوم خانواده به
طوري كه در آلمان مرسوم است ،بررسي و واكاوي شود [10] «.ضربهاي مستقيﻢ به ماركسِ .1842
خانواده به عنوان اوليﻦ شكل رابﻄه اجتماعي ،و در واقﻊ تنها رابﻄه اجتماعي است كه ميتواند مبناي آغاز قرار بگيرد[11] .
تقسيﻢ كار در خانواده تحت »رهبري رئيس مردساﻻر« شروع ميشود» .بردهداريِ پنهان تنها بهتدريج در خانواده توسعه مييابد«...
] .[12خانواده عمﻼ مسﺌول ايﺠاد مالكيت خصوصي است:
ي پنهان
هسته و اولين شكل مالكيت در خانواده نهفته است؛ جايي كه زن و ﻓرزندان بردههاي شوهر هستند .اين بردهدار ِ
در خانواده ،هر ﭼند هنوز بسيار ناپخته است ،نخستين مالكيت است[13] ...
اين تلقي همچنين براي تلنگر به استاندارد دوگانه در رﻓتار جنسي استفاده ميشود .به گفته ماركس در قانون پروس» ،تقدس
ازدواج گمان ميرود بايد بر زنان و مردان اعمال شود« ،اما اين پنداري قضايي است .رابﻄهي بورژوايي واقعي در ﻓرانسه رمزگذاري
شده است» :در پراتيك ﻓرانسوي كه زن جزو اموال خصوصي شوهرش محسوب ميشود ،ﻓقط زن است كه براي زنا مﺠازات خواهد
شد[14] «...
الغاي خانواده
در هيچ جاي كتاب ايدئولوژي آلماني ،آن طور كه بعدها انگلس به طور كامل به آن ميپردازد ،خانواده به اقتصاد متكي بر
مالكيت خصوصي مربوط نميشود ،اما ماركس آشكارا گمان ميكرد اين رابﻄه مستلزم اطﻼعات تﺠربي اندكي است ،زيرا هيچ
ترديدي در اين نتيﺠهگيري بنيادي نداشت كه با الغاي اصل مالكيت خصوصي» ،نهاد خانواده نيز ملغي خواهد شد [15] «.در ادامه
به همان اندازه واضح است كه منظور »الغاي ازدواج« نيز هست .اما هيچ اشارهاي دربارهي نهادهاي جايگزين اين روابط وجود ندارد؛
هرﭼند روشن است كه »پندارهايي كه ﻓوريه تﻼش ميكرد با آنها تصويري از عﺸق آزاد براي خود ايﺠاد كند« ،جدي گرﻓته
نميشود[16] .
در تز ﭼهارم از ﺗﺰهايي دربارهي ﻓويرباخِ ماركس كه پيش از ايدئولوژي آلماني نوشته شده بود ،اعﻼم ميشود كه
»خانواده  ...بايد در نظريه و عمل از بين برود[II]« .
ماركس به واقﻊ ﭼنان مصمﻢ به »الغاي خانواده« است كه آن را عمﻼً در  1845ملغيشده ميداند .او با اعﻼم »ﻓروپاشي
خانوادهي بورژوايي« ﻓقط تصديق ميكند كه خانواده هنوز »به طور رسمي« به عنوان يك رابﻄهي مالكيت وجود دارد .به نظر
ميرسد كه مقصود ماركس از »ﻓروپاشي خانوادهي بورژوايي« ﭼنين باشد» :بورژوازي عياش از ازدواج طفره ميرود و مخفيانه
مرتكب زنا ميشود« ،و غيره .اين نمود متقاعدكنندهاي براي ﻓروپاشي نهاد خانواده نيست .ماركس تاكيد ميكند كه در پرولتاريا
»خانواده در واقع ملغي شده است« و »مفهوم خانواده ديگر وجود ندارد« ،گزارهاي كه براي آن هيچ دادهي تﺠربي اساساً داده
نميشود [17] .نه به كتاب انگلس درباره انگلستان ارجاع داده ميشود و نه اين مسﺌله به اشتغال زنان مربوط ميشود .در هر
صورت ،كتاب انگلس هيچ زمينهاي براي طرح اين ادعاي غيرواقعي كه »مفهوم خانواده ديگر در ميان پرولتاريا وجود ندارد« ﻓراهﻢ
نميكند؛ بلكه عكسِ آن را ميگويد[III] .
اعﻼم ناپديدي همه شﺌون خانواده به جز جنبهي اقتصادي آن ،عمدتاً رتوريكي در عرصه تفسير محسوب ميشود .توضيح
ارگانيكي دربارهي اينكه ﭼرا وجود خانواده – نه تنها زير سايهي سرمايهداري بلكه در سرمايهداري توسعهنياﻓته  -بايد ﭼنان ضعيﻒ
باشد ،در دست نيست و وضعيت كامﻼ دور از الغاي اصل مالكيت خصوصي است .وقتي ماركس مينويسد كه »خانواده كماكان
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وجود دارد ،گرﭼه ﻓروپاشي آن مدتها پيش توسط سوسياليستهاي آلماني و ﻓرانسوي اعﻼم شده بود« ] ،[18در واقﻊ ﻓاش
ميسازد كه صداي او بازتاب سوسياليسﻢ زمانهاش است ،و خودش تاكنون به اين مسﺌله نﭙرداخته است.
جمﻊبندي از اين دوره :مقاﻻت كمياب و كمتر شناختهشدهاي از ماركس وجود دارد كه هنگام كار روي ايدئولوژي آلماني،
نوشته شده است :مقالهي پوشه دربارهي خودكﺸي ] [IVكه در آن ماركس نتايج كتاب ژاك پوشه را با موضوع معناي جامعهشناختي
اﻓزايش خودكﺸي در ﻓرانسه خﻼصه كرده است] .[Vيك بخش از مقاله با تاكيد ماركس ﭼنين ميگويد:
در ميان سرﭼﺸمههاي نوميدي كه به آساني منﺠر به آن ميشود كه اﻓراد تحريكپذير ،اشخاص شورمند با احساساتي عميق
در جستوجوي مرگ باشند ،من ]پوشه[ پيبردم كه دليل اصلي برخورد بد ،بيعدالتيها و مﺠازاتهاي پنهاني است كه اين

اﻓراد از والدين و سرپرستان زمخت و بيرحمي ديدهاند كه به آنان وابستگي داشتند .انقﻼب كبير همهي استبدادها را
سرنگون نكرد .مفاسدي كه از بابت آنها نيروهاي خودكامه را موردسرزنش قرار ميدهيﻢ ،همچنان در خانوادهها به حيات
خود ادامه ميدهند و سبب بحرانهايي همسان با بحرانهاي انقﻼب ميشوند.
ما هنوز ميبايد رابﻄهي مناﻓﻊ و خلقوخو ،رابﻄهي حقيقي ميان اﻓراد را بهطور بنيادي خلق كنيﻢ ،و خودكﺸي يكي از
هزاران نﺸانهي مبارزهي عام اجتماعي است كه در بستر جديدي رخ ميدهد[19]...
در ميان دﻻيل استيصالي كه يك انسان بسيار حساس را به سمت مرگ ميكﺸاند ...من ]پوشه[ رﻓتارهاي بد،
بيعدالتيها و تنبيههاي مخفيانهاي را كﺸﻒ كردهام كه والدين يا سرپرستهاي سختگير به اﻓراد وابسته به خود روا
ميدارند .انقﻼب تمام اَشكال ظلﻢ و ستﻢ را سرنگون نميكند .شياطيني كه متهمان قدرت استبدادي هستند ،به حضور در
خانواده ادامه ميدهند؛ در اينﺠا آنها علت بحرانهاي مﺸابهي هستند كه در انقﻼبها روي ميدهد.
در خصوص دختري كه به دليل حسادت مردي مرتكب خودكﺸي شده بود ،ماركس ﭼنين جمﻊبندي ميكند :يقيناً اين خودكﺸي
يك مورد قتل است ــ »ﻓرد حسود نياز به بردهاي دارد كه بتواند به او عﺸق بورزد؛ اما اين عﺸق ﻓقط مستخدمهاي براي حسادتش
است .ﻓرد حسود بيش از هر ﭼيز مالك خصوصي است[20]«.
از اين تحليل كه دربارهي سالهاي  1842-46صورت گرﻓت ،برخي مولفهها حفظ شدند ،برخي تغيير ياﻓتند يا پاﻻيش شدند و
برخي ديگر زماني كه ماركس و انگلس به صورتبندي رشدياﻓتهتري دربارهي نظريهي تاريخيشان دست ياﻓتند ،كنار گذاشته
شدند.
 .٢انﻘﻼب ﺟنسي در گﺬﺷته
رويكرد ماترياليسﻢ تاريخي به گذشتهي انسان نﺸان ميدهد كه شكل كنوني خانواده طبيعيتر از هيچ يك از نهادهاي متغير
اجتماعي نيست و خانواده )با آداب و رسوم جنسي ناشي از آن( هﻢزمان با بروز تغييرات در روابط مالكيت ،تغيير شكل داده است .يك
نتيﺠهگيري بيدرنگ اين بود :بنابراين ميتوان در جامعهي آتي كه تمام نهادهاي اجتماعي ديگر را تغيير داده است ،انتظار تغيير
داشت .تغيير به ﭼه ﭼيزي؟
نظريه ﺗكاملي خانواده
مانيفست كمونيست اساساً اعﻼم كرد كه »با ناپديدشدن سرمايهداري ،خانوادهي بورژوايي به عنوان امري عادي از بين خواهد
رﻓت [21] «.اين گزاره شامل پژواكهاي  1845بود .پيشنويس انگلس براي مانيفست اشارهي دقيقتري دارد:
]جامعهي كمونيستي[ روابط بين جنسها را به موضوعي كامﻼً خصوصي تغيير ميدهد كه ﻓقط به اشخاص درگير در آن
مربوط است و جامعه مﺠالي براي دخالت در آن نمييابد .جامعهي كمونيستي ميتواند ﭼنين كند ،زيرا مالكيت خصوصي را از
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بين ميبرد و كودكان را بر مبناي اشتراكي آموزش ميدهد ،و از اين رهگذار دو پايهي ازدواج سنتي يعني وابستگي زنان به
مردان و وابستگي كودكان به والدين را كه در مالكيت خصوصي ريﺸه دارند ،از ميان برميدارد[22] .
)انگلس مياﻓزايد( بنابراين كمونيسﻢ ،ﻓحﺸاء يعني شكل بورژوايي »اشتراك زنان« را نيز ملغي ميكند.
ماركس و انگلس در  1850ﻓرصتي ياﻓتند تا رويكرد »كيش زن« را هنگام مرور كتابي از دائومر كه حامي دينداري نوين بود،
واكاوي كنند» .طبيعت« و »زن« منزلتي الهي مييابند و »ايثار مرد براي زن« ،ﻓضيلت و پارسايي تلقي ميشود .در هر دو مورد
دائومر از واقعيت تهديدكنندهي امروز ﻓرار ميكند :از سويي ،با »صدقوصفاي روستايي محﺾ« )كه هيچ ارتباطي با طبيعت واقعي
ندارد( و از سوي ديگر با »تسليﻢ زنانه« )كه هيچ ارتباطي با زنان واقعي ندارد(.
پرستش زنان همسان پرستش طبيعت است .آقاي دائومر طبيعتا كﻼمي درباره وضعيت اجتماعي كنوني زنان سخن
نميگويد؛ برعكس ]به نظر او[ موضوع ﻓقط دربارهي خود زن است .او ميكوشد زنان را به خاطر دشواريهاي اجتماعي كه
متحمل ميشوند ،با بدلساختن به ابژهي يك كيش توخالي و به هماناندازه اسرارآميز دلداري دهد .بنابراين زنان را به آساني
با اين واقعيت مواجه ميكند كه ازدواج نقﻄه پاياني بر استعدادشان است زيرا آنان بايد از ﻓرزندان نگهداري كنند يا اينكه به
آنها ميگويد كه تا شصتسالگي هﻢ ميتوانند به نوزدان شير بدهند و از اين قبيل[٢٢a] .
شخصيتهاي زن ايدهآل او ،بسيار شبيه مردان سخن پرور و حامي اشراﻓيت همچون خود وي از كار در ميآيند .براي دائومر ،انتزاع
زنانگي امري الهي است تا از اين رهگذر بتوان معضل زنان واقعي در جامعه واقعي را به قلمروهاي مبهﻢتر هدايت كرد؛ برآيند يك
شكل از ﻓمينيسﻢ .در مقابل ،سرمايه ماركس ،طرح زن شرور را از سر ميگيرد.
ماركس در سرمايه تنها يك بار دست به تعميﻢ ميزند )هرﭼند توجه زيادي به استثمار مرگبار كار زنان و كودكان و بنابراين
ضرورت حفاظت قانوني از ايﺸان را نﺸان ميدهد (.او از يك گزارش كميسيون دولتي انگليس نقل ميكند كه »كودكان از هر دو
جنس در مقابل هيچ كس به اندازهي والدين خود نياز به مراقبت ندارند« .والدين نبايد بر كودكان قدرت داشته باشند .از اين قدرت
براي مقاصد استثمارگرانه استفاده ميشود.
هر قدر هﻢ كه پيوندهاي دروني خانوادهي كهن در ﭼارﭼوب نظام سرمايهداري وحﺸتناك و تكاندهنده به نظر برسد،
صنعت بزرگ با نقش تعيينكنندهاي كه به زنان ،جوانان و كودكان هر دو جنس در ﻓرآيندهاي سازمانياﻓتهي توليد
اجتماعيِ خارج از سﭙهر اقتصاد خانگي داده ،پايهي اقتصادي جديدي براي شكل عاليتري از خانواده و مناسبات بين هردو
جنس پديد ميآورد .يقيناً مﻄلق و نهاييانگاشتن شكل ژرمنيك مسيحي خانواده همانقدر احمقانه ميبود كه در خصوص
شكلهاي روم باستان ،يونان باستان يا شرقيِ خانواده كه درضمن ،از لحاظ تكامل تاريخي يك زنﺠيره را تﺸكيل ميدهند،
انگاشته ميشد .از اين رو ،بديهي است كه واقعيت گروه كار جمعي ،متﺸكل از هر دو جنس و از همهي سنين ،خود بايد در
شرايط مقتضي ،يكي از منابﻊ بالندگي انساني شود[23] .
انگلس در  1878نوشت كه ممكن نيست »خانواده مدرن بورژوايي بتواند به تمامي از پايهي اقتصادي خود بگسلد ،بيآنكه شكل
آن كامﻼً دستخوش تغيير شود [24] «.اما قويترين بيان اين نظر در كتاب منشأ خانواده ،مالكيت خﺼوﺻي و دولت وجود
دارد .گرﭼه انگلس اين كتاب را يك سال پس از مرگ ماركس نوشت ،اما اين كتاب نتيﺠهي همكاري نزديك پيﺸين اين دو نفر
بود .ماركس قصد داشت خودش اين كار را انﺠام دهد و ديدگاههاي مترقي اين كتاب بايد كار مﺸترك هردوي آنها تلقي شود[25] .
ﻓصل خانواده در اين كتاب ،با كلماتي از لوئيس .اچ .مورگان انسانشناس به پايان ميرسد ] .[VIمورگان نتيﺠه ميگيرد كه خانواده:
مولود سيستﻢ اجتماعي است و ﻓرهنگِ آن را بازتاب ميدهد ....اين خانوادهي تكهمسري در آيندهاي دور نخواهد توانست
به نيازهاي جامعه پاسخ دهد ...پيشبينيِ ماهيتِ جانﺸينِ آن غيرممكن است[26] .
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بنابراين خانواده و روابط جنسي تغيير خواهد كرد .اما از ﭼه ﭼيزي به ﭼيزي؟
ﺷكست زنان
انگلس در كتاب منشاء خانواده بر شواهدي از مرحله ابتدايي تسلط زنان در خانواده ،با اتكا به شرايط زندگي آن زمان تاكيد
ميكند].[VII
تقسيﻢ كار بين دو جنس با دﻻيلي كامﻼ متفاوت با آنچه كه جايگاه زن در جامعه را تعيين ميكند ،معين ميشود .اﻓرادي
كه زنانشان بايد بيش از آن ﭼيزي كه معمول ميپنداريﻢ ،كار ميكنند ،در مقايسه با اروپاييها احترام بيﺸتري براي زنان
قائل هستند .جايگاه اجتماعي يك بانوي متمدن كه با احترامي دروغين احاطه شده و با هر نوع كار واقعي بيگانه است ،از
لحاظ اجتماعي بينهايت پايينتر از منزلت يك زن سختكوشِ دوران بربريت است[27] .
انگلس انتقال سلﻄه به پدر را براساس تغيير در ماهيت نوع معين مالكيت خانواده )از كﺸاورزي به دامﭙروري( توصيﻒ ميكند .اما اين
شرح انسانشناختي كه اكنون به آن عﻼقهمنديﻢ نيست ...انتقال قدرت )سلﻄه( در ﭼارﭼوب تقسيﻢ كار خانواده يك »انقﻼب« بود؛
»يكي از تعيينكنندهترين تﺠاربي كه انسان كسب كرد« .اين »شكست تاريخي ـ جهاني جنس مونث بود «.زن »تنزل مقام« پيدا
كرد ،در حقيقت برده شد ،و به »ابزار صرف پرورش بچه بدل شد« .اين موقعيت ﻓرودست زنان ...به تدريج بزك شده و ناديده گرﻓته
شد و با اينكه گاهي در شكلي متعادلتر ظاهر شد ،اما بههيچوجه از بين نرﻓت [28] .يا به بيان ماركس:
خانواده مدرن از همان ابتدا كه با خدمات كﺸاورزي ارتباط ياﻓت ،به شكل نﻄفهاي نه تنها بردهداري )بندگي( بلكه
سرفداري را دربرميگيرد .خانواده درون خود در اندازهي كوﭼك تمام تضادهايي را داراست كه بعدها در مقياس گسترده بين
جامعه و دولت آن بسط مييابد[29] .
نهاد تك همسري همراه با مالكيت خصوصي و تقسيﻢهاي طبقاتي پا ميگيرد:
اين نهاد متكي بر برتري مرد است؛ هدف روشن آن زاد و رود يك پدرانگي بيقيدوشرط است؛ اين پدرانگي ﻻزم است تا
اين ﻓرزندان در زمان مقتضي ،ثروت پدر خود را به عنوان وارث طبيعياش به ارث ببرند[30] .
به عنوان يك قاعده ،تنها مرد ميتواند ازدواج را ﻓسخ كند ،و در عمل محدوديت تكهمسري ﻓقط در خصوص زنان اعمال ميشود.
در اين معنا ،نهاد خانواده حتي تكهمسري حقيقي نيست.
تك همسري به هيچ عنوان ثمره عﺸق جنسي ﻓردي نبود و با آن هيچ قرابتي نداشت .زيرا ازدواج ،همان ازدواج سهلگيرانه
پيﺸين باقي ماند .خانواده تك همسري اولين شكل خانواده است كه مبتني بر شرايط اقتصادي و نه طبيعي است؛ يعني
پيروزي مالكيت خصوصي...
بنابراين تك همسري به هيچ وجه در تاريخ در حكﻢ مصالحهي زن و مرد ظاهر نميشود و ﭼه رسد به اينكه عاليترين
شكل براي ﭼنين مصالحهاي باشد .برعكس ،تكهمسري به عنوان استيﻼي يك جنس بر جنس ديگر ،اعﻼن تعارض بين
جنسها است كه تا دوران ماقبل تاريخ كامﻼ ناشناخته مانده بود[31] .
سﭙس انگلس اين بحث را با يك توضيح قوي خﻼصه ميكند:
ستيزهگري درجه يكي كه در تاريخ ظاهر ميشود ،منﻄبق است با توسعهي ستيزهگري بين زن و مرد در ازدواج تكهمسري،
ستﻢ درجهيكي جنس مونث توسط جنس مذكر .تكهمسري يك پيﺸرﻓت تاريخي بزرگ بود .اما درعينحال ،همراه با
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بردهداري و ثروت خصوصي ،دورهاي را گﺸود كه كه تاكنون ادامه دارد و در آن هر پيﺸرﻓتي يك پسرﻓت نسبي است ،و رﻓاه
و ترقي يك گروه با بدبختي و سركوب ديگران به دست ميآيد .اين شكل سلولي جامعهي متمدن است كه در آن ميتوانيﻢ
ماهيت ستيزهگريها و تضادهايي را كه در اين جامعه بهطور كامل بسط مييابد مﻄالعه كنيﻢ[32] .
اين شكل »سلولي« مبارزهي اجتماعي ،ضد نهادهاي ويژهاي ايﺠاد ميكند كه نماد آن از سويي »معﺸوق و ﻓاسق« است و از سوي
ديگر ﻓحﺸاء )در شكلهاي مختلﻒ( .گروه اول »انتقام« گروه سركوبشده براي براي استانداردهاي دوگانهي مردانه است؛ گروه دوم
مردان را به مراتب بيﺸتر از زنان ﻓاسد ميكند[33] .
بنابراين ،در مواردي از خانوادهي تكهمسري كه مو به مو خاستگاه تاريخياش را بازتاب ميدهد و به وضوح تعارض شديد
بين زن و مرد را كه ناشي از سلﻄهي انحصاري مرد است آشكار ميكند ،ما تصويري در ابعاد كوﭼك از تمام ستيزهگريها و
تضادهايي داريﻢ كه در آن جامعهي تقسيﻢشده به طبقات از آغاز تمدن ،پيش ميرود بدون آنكه بتواند آنها را حل كند يا بر
آنها ﻓائق آيد[34] .
عشق و برابري
از اين تحول كه در آن »هر پيﺸرﻓتي يك پسرﻓت نسبي است« ،گام جديدي در اروپا بر اثر ﻓروپاشي جهان رومي برداشته ميشود:
اين دوره براي نخستين بار امكاني براي بزرگترين پيﺸرﻓت اخﻼقي ﻓراهﻢ كرد كه آن را مديون تكهمسري هستيﻢ؛
پيﺸرﻓتي در درون آن ،موازي آن يا در مخالفت با آن رخ ميدهد ــ يعني عﺸق جنسي ﻓردي مدرن كه قبﻼ براي جهان
ناشناخته بود[35] .
اين عﺸق به صورت تناقﺾآميزي ظاهر ميشود .از يك سو ،تسلط مالكيت خصوصي بورژوايي رواج ازدواج براي راحتي و
»ازدواجي ...كه با موقعيت طبقاتي طرﻓين مﺸخص ميشود را تقويت ميكند [36] «.از سوي ديگر ،ايدئولوژي بورژوايي به ويژه در
كﺸورهاي پروتستان ،بر آزادي پيمان و موقعيت برابر براي طرﻓين آن تاكيد ميكند .همانﻄور كه با »آزادي ،برابري ،برادري«
نميتوان از »دموكراسي« سخن گفت ،برآورد ايدئولوژيك در تضاد با واقعيت اقتصادي جامعه بورژوايي است .ايدئولوژي دستكﻢ به
تمﺠيد از عﺸق جنسي ﻓردي ،آزادانه و برابر ميپردازد .اما واقعيت اقتصادي بورژوايي كه در آن مرد همچنان ارباب است ،پيوند ميان
آسودگي ،محدوديتهاي شريكهاي احتمالي بر اساس قﺸربندي طبقاتي ،محدوديت استقﻼل اقتصادي زنان و درنتيﺠه محدود
شدن استقﻼل آنها به عنوان يك انسان را حفظ ميكند[37] .
تاريخ ادبيات ،از داستانهاي عاشقانه »شواليهوار« قرونوسﻄايي تا رمان ﻓرانسوي درباره زناي نهادينهشده ،پيﺸرﻓت عﺸق جنسي
ﻓردي را خارج از مﺠراهاي زناشويي بورژوايي نﺸان ميدهد ،همانجا كه »زندگي متاهﻼنه سرشار از مﻼل سعادت خانوادگي
توصيﻒ ميشود «.انگلس به ويژه روي اين نكته تاكيد دارد كه عﺸق جنسي ﻓردي ميتواند به آساني در ميان طبقات كارگر بيﭼيز
گسترش يابد؛ و اينﺠا زنان كارگر ميتوانند نخستين گامهاي استقﻼل اقتصادي را بردارند .ازدواج با زني كه »حق جدايي را گرﻓته
است« ،ﭼرا كه ميتواند زندگي را ترك و خود را تامين كند» ،به لحاظ ريﺸهشناسي واژه ـــ و نه در معناي تاريخي آن ــ
تكهمسري است[38] «.
مﻄمﺌنا اين روند هنوز باعث تغيير وضعيت قانوني نﺸده است» .نابرابري دو نفر نزد قانون ،كه ميراث شرايط اجتماعي پيﺸين
است ،نه علت بلكه معلول ستﻢ اقتصادي بر زنان است[39] «.
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زن اولين خدمتكار خانگي شد و از مﺸاركت در توليد اقتصادي رانده شد ....امروز ) ،(1884در اكثريت موارد ،حداقل در
طبقات متمكن ،مرد بايد صاحب درآمد و نانآور باشد ،و اين به او موقعيت غالبي ميدهد كه به امتياز قانوني خاصي نياز
ندارد .در خانواده ،او بوروژوا و زن نمايندهي پرولتارياست[40] .
)جمله پاياني ــ البته به عنوان يك استعارهي قدرتمند ــ به يكي از شعارهاي جنبش زنان سوسياليست آلمان بدل شد(.
صنعت مدرن به لحاظ ﻓناوري اين الگو را تضعيﻒ ميكند ،همانطور كه به لحاظ ﻓناوري خود سرمايهداري را نيز تضعيﻒ ميكند:
آنگاه» :آنچه به زن در كارخانه مربوط ميشود ،به او در تمام حرﻓهها مربوط ميشود .دقيقا مثل پزشكي و حقوق« .اما پيﺸرﻓت
برابري قانوني بين جنسها ،حتي زماني كه به دست آيد ،برابري واقعي را برقرار نميكند .مقايسه )ي انگلس( :دموكراسي بورژوايي
ﻓقط بستري را ﻓراهﻢ ميسازد كه در آن مبارزه طبقاتي برنده را تعيين ميكند.
و به همين ترتيب ،سرشت ويژه استيﻼي مرد بر زن در خانواده مدرن در كنار ضرورت و نحوه برابري اجتماعي واقعي بين
ايندو زماني محقق خواهد شد كه هر دو در مقابل قانون برابر باشند .پس از آن آشكار خواهد شد كه ﻓرضيه پيﺸيني رهايي
زنان معرﻓي دوباره كل جنس زن به صنعت عمومي است .و اين مﺠددا الغاي كيفيتي را ميطلبد كه در آن خانوادهي منفرد
در نقش يك واحد اقتصادي جامعه است[41] .
اشاره ميكنيﻢ كه اكنون برآيند در قالب »لغو خانواده« نمايان نميشود؛ بلكه »لغو خانواده به عنوان يك واحد اقتصادي جامعه از
طريق تغيير نقش زنان در اقتصاد است «.راه آزاد شدن زنان نيز از مسير مﺸابهي يعني از همان گذرگاه شكست تاريخي -جهاني
ميگذرد :ﻓرآيند توليد و رابﻄه زنان با آن .و اين نميتواند اساسا تنها با نصايح ايدئولوژيك )از جمله روانﭙزشكانه( تغيير كند.
 .٣ﺗكهمسري و/يا عشق :آينده خانواده
تحت تاثير دگرگوني سوسياليستي ،ﭼه بر سر تكهمسري و خانواده خواهد آمد؟
اين واقعيت كه تكهمسري همواره به صورت طبيعي وجود نداشته است ،اين سوال را مﻄرح ميكند كه آيا قرار است در آينده
نيز براي هميﺸه ادامه پيدا كند؟ ] [VIIIانگلس دو امكان را در نظر ميگيرد ،گرﭼه واضح است كه شخصاً در انتظار دومين امكان
است.
انقﻼب سوسياليستي قريبالوقوع» ،بنيانهاي اقتصادي ﻓعلي تكهمسري« و مﻼزم آن ،روسﭙيگري را از ميان خواهد برد.
تﺸويش بورژواري در مورد وراثت به كمترين حد خود خواهد رسيد» .از آنﺠا كه تكهمسري ناشي از علل اقتصادي است ،آيا با
برﭼيده شدن اين عوامل از بين خواهد رﻓت؟« مﺸخصا نخستين پاسخ اين است :شايد.
خانوادهي منفرد با گذر از ابزار توليد به اموال مﺸترك ،ديگر واحدي اقتصادي در جامعه نخواهد بود .خانهداري خصوصي به
صنعتي اجتماعي ،و مراقبت و آموزش ﻓرزندان به موضوعي عمومي بدل خواهد شد .جامعه از تمامي كودكان ،صرفنظر از
اينكه در ﭼارﭼوب ازدواج رسمي متولد شدهاند يا نه ،به يكسان مراقبت خواهد كرد .بنابراين ،نگراني دربارهي »پيامدهاي«
اخﻼقي و اقتصادي كه امروزه مهﻢترين عامل اجتماعي محسوب ميشوند كه دختري خود را آزادانه به مرد موردعﻼقهاش
تسليﻢ كند ،ناپديد خواهد شد .آيا اين امر براي اﻓزايش تدريﺠي رابﻄه جنسي آزاد و رشد اﻓكار روادارتر عمومي دربارهي
شراﻓت باكرهگي و شرم زنانه كاﻓي نخواهد بود؟  . . .آيا روسﭙيگري ميتواند بدون آنكه همراه با تكهمسري به پرتگاه
انداخته شود ،از بين برود؟][42
در اينكه بايد تغييري اساسي در ماهيت رابﻄهي مرد-زن رخ دهد ،بحثي نيست )اين امر حتي بدون قرص ضدبارداري هﻢ درست
ميبود( .اما آيا اين تغيير به معناي ناپديد شدن خانواده تكهمسري در تمام اشكال آن است؟
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يك مقايسه ميكنيﻢ )اين بار نه انگلس( :دموكراسي مدرن با بورژوازي به وجود آمد .اما الغاي سرمايهداري به معناي نابودي
دموكراسي نيست .برعكس ،همانطور كه مﺸاهده كرديﻢ براي ماركسيستها ،الغاي سرمايهداري به معناي شكوﻓايي مﻄلق نوع
بديعي از دموكراسي ،يعني دموكراسي واقعي و كامل است .در واقﻊ پاسخ انگلس به تكهمسري به همين ترتيب است[IX] .
اوﻻً» :تكهمسري به جاي نابودي سرانﺠام به يك واقعيت بدل ميشود؛ و نيز براي مردان« ] .[44پيش از هر ﭼيز ،استاندارد
دوگانه از بين ميرود.

اما اساساً ،انگلس بيﺸتر بر دگرگوني جامعه به طور گسترده ــكه در ﻓصل قبل به آن پرداختيﻢ ــ تاكيد ميكند :آينده با يك
ﻓردگرايي جديد همراه است.
در اينﺠا ﻓاكتور تازهاي وارد عمل ميشود؛ ﻓاكتوري به نام عﺸق جنسي ﻓردي ،كه حداكثر در زمان رشد تك همسري در
مرحلهي نﻄفهاي قرار داشت[45] .
مقايسهي ما اين بود كه با »شكوﻓايي مﻄلق دموكراسي واقعي و كامل ،نوع بديعي از دموكراسي« پديد خواهد آمد .در اين گزاره ،به
جاي دموكراسي ،عﺸق جنسي ﻓردي را جايگزين كنيد؛ اين رويكرد انگلس است .در هر دو مورد ،بهترين بخش تفكر بورژوازي به
اندازه كاﻓي با بوق و كرنا اعﻼم شده است .براي گﺸودن دروازههاي شهر انسانيت ،به يك دگرگوني سوسياليستي در جامعه نياز
است.
بنابراين ،آزادي كامل در ازدواج زماني به طور كامل تحقق مييابد كه الغاي توليد سرماي داري و روابط مالكيت ايﺠاد شده
توسط آن ،تمام مﻼحظات ثانويهي اقتصادي كه كماكان در انتخاب شريك نقش موثري دارند ،از ميان بردارد .در نتيﺠه هيچ
انگيزهاي جز عاطفهي متقابل باقي نميماند.
از آنﺠا كه عﺸق جنسي به خودي خود بسيار منحصربهﻓرد است ــ البته اين ويژگي امروزه صرﻓا در مورد زنان به
رسميت شناخته ميشود ــ پس ازدواج مبتني بر عﺸق جنسي نيز به همين ترتيب يگانه خواهد بود[46] .
جوهره استدﻻل انگلس براي اين ﭼﺸﻢداشت ،انحصار ذاتي عﺸق جنسي ﻓردي است .بديهي است كه اين مسﺌله بسيار
مناقﺸهبرانگيز است و مﺸخص است كه انگلس ادعا نميكند كه اين تنها نتيﺠه اجتنابناپذير تﺌوري ماركسيستي است .اين عقيده
اوست؛ و ما را به بحث مرتبط ديگري دعوت ميكند.
ماركسيسم و عشق
آيا غيرماركسيستي نيست كه به ﭼيزي ذهني مانند عﺸق كه نميتواند در ﻓرمولهاي اقتصادي خﻼصه شود و حتي ممكن است به
واكاويهاي جامعهشناختي تن ندهد ،ﭼنين نقش بنياديني بدهيﻢ؟
پاسخ بدون شك »نه« است .به همين منظور )همان گونه كه در ﻓصل بعدي خواهيﻢ ديد( يكي از پيامدهاي صعود از ضرورت به
آزادي در جامعهاي كامﻼ دگرگون شده ،دقيقا راندن ﻓاكتورهاي اقتصادي و اجتماعي به پسزمينه و ظهور يك روح آزاد انساني به
عنوان تاريخ ساز )تعيينكنندهي اجتماعي( براي نخستين بار است .بيگمان ،بايد همچنان بهياد داشته باشيﻢ كه »روح انساني« در
هر عصر معيني ،محصول تحول بلندمدت مادي )زيست-اجتماعي( است.
اما حتي امروز ،و مقدم بر ﭼنين دگرگوني اجتماعي ،اين واقعيت كه اين عنصر روح انساني از بدلشدن به يك عامل
تعيينكنندهي اجتماعي قﻄعي بازداشته شده ،بدان معنا نيست كه عاملي ﻓعال براي اﻓراد نيست .انگلس ميگويد» :عﺸق جنسي به
طور خاص در  800سال گذشته پيﺸرﻓت كرده و جايي براي خود دست و پا كرده است كه آن را به نقﻄهي محوري اجباري تمام
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اشعار در اين دوره بدل كرده است [47] «.اشعار -بله؛ اما بهجز شلي ،شاعران قانونگذار جهان نيستند .آنها اﻓرادياند كه اغلب به
حوزهي پيﺸگويي تعلق دارند تا قانونگذاري .ترقيهاي بيﺸتري كماكان در پيشِ روست.
تقليل عﺸق به رابﻄهي جنسي جسماني هﻢ »ماركسيستي« نيست .اين تقليلگرايي نمونهي كﻼسيكي از ماترياليسﻢ مكانيكي
مبتذل است و با انكار اثربخﺸي ايدهها ،با ﭼﺸﻢانداز ماركسيستي كامﻼ بيگانه است .اين از وجه تﺌوريك ماجرا.
خود ماركس به همان اندازهي انگلس در اين باره مﻄمﺌن بود .همانﻄور كه ميدانيﻢ ،ماركس عﺸق خود به همسرش را انحراﻓي
خردهبورژوايي از ارتدوكسي نميدانست .برعكس ،نياز عاطفي را ــ بيﺸتر و باﻻتر از نياز جنسي ـ بخش جداييناپذير روح انساني
كامل تلقي ميكرد .در اولين مقاله منتﺸر شده خود در  1842نوشت» :دربارهي آنچه كه بهواقﻊ به آن عﺸق ميورزم ،احساس
ميكنﻢ كه وجود آن ضروري است ،ﭼيزي كه به آن نيازمندم و بدون آن وجود من نميتواند زندگي سرشار ،رضايتبخش و كاملي
داشته باشد[48] «.
اين بينش كه پيش از سوسياليست شدن ماركس شكل گرﻓته بود ،مدتهاي مديدي بعد در كتاب خانواده مﻘدس نگاشته
شد .يكي از برادران باوئر كه آماج حملهي اين كتاب بود» ،كودكانه بودن اين به اصﻄﻼح عﺸق« را تقبيح كرده بود .ماركس پاسخ
داد كه عﺸق نه الهه است و نه شيﻄان .بلكه بخش جداييناپذير وجود انسان است »كه به انسان ميآموزد كه به جهان عيني بيرون
از خود اعتقاد داشته باشد« ،از اين رو يك »ماترياليست غيرمسيحي« است .مﺸكل با باوئر اين است كه او »صرﻓاً عليه عﺸق
نيست ،بلكه عليه همه ﭼيزهاي زنده است ،هرﭼيز بيواسﻄه ،هر تﺠربه حساني ،و هر تﺠربه واقعي كه »از كﺠا« و »به كﺠا«ي آن
از پيش شناخته نﺸده است[49] «.
ماركس بعدها نيز نگرش خود در اين مورد را تغيير نداد ،گرﭼه مانيفستي هﻢ دربارهي اين موضوع ننوشت .در نامهاي به جني كه
 13سال پس از ازدواجﺸان نوشته شده بود ،او در يك عبارت استدﻻل نظري و نامعمول براي يك نامهي شخصي ،كﻼم پيﺸين
خود را كامﻼً تكرار كرد:
»زماني كه نيستي ،عﺸق من به تو همانگونه كه هست ،سترگ ظاهر ميشود ،و تمام نيروي روحي و تمام سرشت قلبيام در
آن متمركز ميشود .من خود را دوباره انسان احساس ميكنﻢ زيرا شور و شعفي بزرگ دارم؛ و پيچيدگيهايي كه از طريق
مﻄالعه و آموزش مدرن ما را گرﻓتار ميكند ،و شكاكيتي كه ضرورتاً ما را منتقد همهي تاثرات سوبژكتيو و ابژكتيو ميكند،
همگي طوري طراحي شدهاند كه ما را كوﭼك و ضعيﻒ و كج خلق و متزلزل ميكند .اما عﺸق -نه براي انسان ﻓوئرباخي و
نه براي متابوليسﻢ مولﺸوتي ] ،[Xو نه عﺸق به پرولتاريا ،بلكه عﺸق به معﺸوق ،و به ويژه تو ،انسان را دوباره انسان ميكند.
حتما ميخندي عزيز دلﻢ ،و ميگويي ﭼگونه ناگهان با اينهمه لفاظي ﻓوران كردهام[50] «...
سوي ديگر اين ديدگاه را در ﻓصل قبلي مﻄرح كرديﻢ :رد لفاظي درباره »عﺸق« انتزاعي )انسانيت و غيره( به عنوان يك
ايدئولوژي اصﻼحطلبانه .زيرا عﺸق امروزه ،در اين جامعه يعني جامعهاي كه عﺸق نميتواند آن را اصﻼح كند ،بلكه جامعه عﺸق را
تغيير ميدهد ــ نميتواند يك عامل تعيينكنندهي اجتماعي باشد» .عﺸق« با تﺠريد در ايدئولوژي اجتماعي مصالحه عمومي ،از
تمام محتواي واقعي خود خالي ميشود تا به ضد خود يعني نفرت از مبارزه طبقاتي بدل شود.
انﻘﻼبي كردن ﺗكهمسري
اگر عﺸق جنسي ﻓردي بيانگر حفظ تكهمسري در شكل معيني است ،آن شكل به طور قﻄﻊ مانند شكل امروز تكهمسري نيست.
برخي از پيامدهايي كه انگلس به آنها اشاره ميكند ،در سﻄور زير آمده است:
آنچه قﻄعاً از تكهمسري حذف خواهد شد ،كليه سرشتنماهايي است كه در نتيﺠهي نﺸأتگرﻓتن آن از مناسبات مالكيت
به وجود آمدهاند؛ اينها به احتمال زياد )قريب به يقين( زدوده ميشوند .اين سرشتنماها در وهلهي نخست ،سلﻄهي مرد و
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در وهلهي دوم ﻓسخناپذيري ازدواج است .سلﻄهي مرد در ازدواج صرﻓاً پيامد سلﻄهي اقتصادي اوست و به طور خودكار از
بين ميرود .ﻓسخناپذيري ازدواج تا حدي نتيﺠهي شرايط اقتصادي است كه تك همسري در آن به وجود آمده است و تا
حدودي ناشي از سنت زمانهاي است كه ارتباط بين اين شرايط اقتصادي و تكهمسري به درستي درك نﺸده بود و توسط
دين در آن اغراق شده بود .امروزه اين وضعيت تاكنون هزاران بار نقﺾ شده است .اگر تنها ازدواجهايي كه بر پايهي عﺸق
شكل ميگيرند اخﻼقياند ،پس در همان اخﻼقيات است كه عﺸق تداوم مييابد .مدت زمان انگيختگي عﺸق جنسي ﻓردي،
به ويژه در ميان مردان ،متفاوت است .و يك پايان قﻄعي براي محبت يا جايگزيني آن با يك عﺸق شورانگيز جديد ،باعث
ميشود كه جدايي يك نعمت براي طرﻓين و همچنين جامعه باشد .اﻓراد ﻓقط از طيكردن تﺠربهي باتﻼق بيهودهي دعواي
حقوقي طﻼق معاف ميشوند[51] .
به نظر ميرسد كه منظور انگلس از رد »دعواي حقوقي طﻼق« ﭼيزي مانند ثبت سادهي ازدواج و طﻼق است؛ و حتي ثبت آن
مبتني بر رابﻄهاش با برخي امور اجتماعي ديگر است .در غير اين صورت ،اصول عام موردنظر انگلس در سال  ،1847به خوبي
براي او صادق است ــ بدونشك از نگاه او» :رابﻄهي بين دو جنس ،يك موضوع كامﻼ خصوصي و تنها مرتبط با اﻓراد درگير
خواهد بود كه جامعه هيچ بهانهاي براي دخالت در آن ندارد «.انگلس در كتاب خود لودويگ ﻓوئرباخ سرسري نكتهي عمدهاي را
دربارهي خود مفهوم »عﺸق جنسي تنظيﻢ شده توسط دولت ،يعني ...قوانين ازدواج« را پيش ميكﺸد كه »ميتواند ﻓردا بدون
كوﭼكترين تغييري در عمل عﺸق و دوستي ناپديد شوند[52] «.
همه اينها نظر انگلس بوده است .تصوير بسيار مﺸابهي از دگرگوني اخﻼقيات جنسي ،اشكال ازدواج و جايگاه زن در جامعه ،در
كتاب زن و سوسياليسم ،به ويژه در ﻓصل  28يعني زن در آينده اثر آگوست ببل رهبر حزب آلمان ،منتﺸر شده بود]،[53
ببل تاكيد ميكند كه بخش زيادي از اين موضوعات توسط اﻓراد مترقي در موارد ويژه ،مانند جورج ساند بديهي شمرده شده است؟
»اما ﭼرا تنها روحهاي بزرگ ميتوانند درباره اين حق ادعا بكنند؟«
اما انگلس راجﻊ به ساير ﭼيزها ،در همان يادداشت با گمانهزني دربارهي جامعهي آينده بحث خود را به پايان ميرساند .او حل
اين مسﺌله را براي اﻓرادي كه بيش از او صﻼحيت دارند ،يعني زنان و مردان آينده باز ميگذارد:
بنابراين ،آنچه در حال حاضر ميتوانيﻢ دربارهي تنظيﻢ روابط جنسي پس از محوشدن قريبالوقوع توليد سرمايهداري حدس
بزنيﻢ ،اساساً عبارت از يك سرشت منفي است كه عمدتاً به آنچه ناپديد خواهد شد ،محدود ميشود .اما ﭼه ﭼيزي اضاﻓه
خواهد شد؟ اين موضوع پس از رشد نسلي جديد حلوﻓصل خواهد شد :نسل مرداني كه در تمام زندگي خود هيچ گاه
موقعيتي براي خريد سرسﭙردگي يك زن ﭼه با پول و ﭼه با ابزار ديگر قدرت اجتماعي ،نداشته باشند و زناني كه هرگز بنابر
هيچ مﻼحظهاي جز عﺸق واقعي ،تسليﻢ مردي نميشوند و به دليل ترس از پيامدهاي اقتصادي خود سرسﭙردهي
معﺸوقشان نميشوند .هنگامي كه ﭼنين اﻓرادي ظهور كنند ،سر سوزني به آنچه كه امروز ﻓكر ميكنيﻢ آنها بايد انﺠام دهند،
اهميت نخواهند داد .آنها كردار و عقايدشان را هماهنگ با كردار هر ﻓرد برقرار ميسازند و اين پايان ماجرا است[54] .
 .4دﺷواريهاي آزادي زنان
پيشتر با نگاه به آيندهاي نزديك و نه دوردست و محو گفتيﻢ كه برابري قانوني پيششرط ﻻزم و نه كاﻓي براي رهايي كامل زنان
است .و البته اين برابري قانوني پيش از هرﭼيز شامل حق راي و داشتن شغل است[55] .
مﻄالبات رهايي نيز شامل مخالفت با هرگونه تبعيﺾ عليه زنان به دﻻيل بورژوايي-اخﻼقي است .يك مثال معمول آن در كمون

پاريس ) 1871كه در آن زنان كارگر نقش مبارز و برجستهاي داشتند( رخ داد كه در پيشنويس اوليهي كتاب ﺟنگ داخلي در
ﻓرانسه به عنوان يكي از اقدامات مترقي دولت انقﻼبي مورد توجه ماركس قرار گرﻓت:
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كمون به شهرداريها دستور داد تا از لحاظ پرداخت غرامت ميان زناني كه نامﺸروع خوانده ميشوند ،مادران و بيوههاي گارد
ملي هيچ تمايزي قايل نﺸوند[56] ...
از خانه آغاز ميﺷود
زنان مبارز سوسياليست همواره خاطرنﺸان كردهاند كه برابري از خانه آغاز ميشود][٥٧؛ حتي در درون خود جنبش سوسياليستي.
] [XIماركس در  1868مﺠبور شد به خبرنگاري اطمينان بدهد كه »البته« زنان نيز مانند مردان ميتوانند به بينالملل اول بﭙيوندند.
]) [58در واقﻊ مكاتبات ماركس نﺸان ميدهد كه مدت كوتاهي پس از تﺸكيل بينالملل ،او مصرانه از ﭼند زن ميخواهد كه به
عنوان اعضاي منفرد ،مستقل از همسران خود ،به بينالملل ملحق شوند [59] .در دههي  1860اين امر بديهي پنداشته نميشد(.
نامه ديگر سوال متفاوتي را مﻄرح كرد» :در هر صورت زنان نميتوانند از بينالملل شكايت كنند ،ﭼرا كه بانويي ،خانﻢ هريت لو ،را
به عنوان عضو شوراي عمومي انتخاب كرده است[60] «.
بعدها اين ماركس بود كه قﻄعنامهي »تﺸكيل شاخههاي زنان كارگر« يا »شاخههاي زنانه در ميان طبقه كارگر« را بدون مداخله
در شاخههاي موجود يا متﺸكل از هر دو جنس ،به شوراي عمومي پيﺸنهاد داد .ماركس در كنفرانس بينالملل در  ،1871اين
مسﺌله را به نام شوراي عمومي مﻄرح و بر »ضرورت ايﺠاد بخشهاي زنان در كﺸورهايي كه زنان زيادي در صنايﻊ آن ﻓعاليت
دارند« مﻄرح كرد[61] .
انگلس در نامهاي به ناتالي همسر ويلهلﻢ ليبكنخت در زماني كه او زنداني بود ،اصرار ميورزد كه زنان بايد مبارزاتي مﺸابه مردان
داشته باشند:
خوشبختانه زنان آلماني ما نميگذارند سردرگﻢ شوند و در عمل نﺸان ميدهند كه احساسات لﻄيﻒ مﺸهور صرﻓاً يك
سرشتنماي بيمارگونه طبقاتي در زنان بورژوا است[62] .
جنبش سوسياليستي زنان با تﺸويق انگلس و ببل ،با رهبري خودمختار و نﺸريهاي از آن خود به شكوﻓايي رسيد )در آلمان نﺸريه
كﻼرا زتكين به نام برابري سرانﺠام به تيراژ  100.000رسيد( .در آلمان ،اين جناح ﻻساليها بود كه با تبليغات سوسياليستي براي
رهايي زنان مخالفت ميكرد و عليه ورود ﻓزايندهي زنان به صنعت استدﻻل ميآورد .در كنگره وحدت گوتا بين ﻻساليها و
گروههاي شبهماركسيستي در  ،1875طرح پيﺸنهادي جناح ماركسيستي )كه توسط ببل به جريان اﻓتاد( مبني بر اينكه حزب بايد
حقوق برابر براي زنان را به صورت رسمي مكتوب كند ،با استناد به اين ايدهي سنتي كه زنان هنوز براي اين گام آماده نيستند ،رد
شد .اما كتاب ببل دربارهي زنان بسيار تاثيرگذار بود .در كنگرهي سوسيالدموكراسي در شهر ارﻓورت ) (1891كه سرانﺠام يك
برنامهي رسمي ماركسيستي را به تصويب رسيد ،اكثريت نهايتاً بر حمايت از مﻄالبات حقوق زنان دستكﻢ در مﻄالبه براي برابري
حقوقي به تواﻓق رسيدند .با اين حال همان سال ،در كنگره انترناسيونال دوم ،موضﻊ ماركسيستي كماكان با مخالفت تﺠسﻢ
اصﻼحطلبي سوسيالدموكراتيك يعني اميل واندرولده روبرو شد[63] .
متعهدترين رهبر زن سوسياليست در زمان مرگ انگلس در در انگلستان ،النور ماركس بود؛ كسي كه ﻓعاليت قابلتوجهش به
عنوان سازمانده و شورشي انقﻼبي ،با برﭼسب »دختر كارل ماركس« و شرايط تراژيك خودكﺸياش در  1898در هالهاي از ابهام
قرار گرﻓت [XII] .او نه تنها يك ﻓعال سياسي به شدت تاثيرگذار بود كه ترجيح ميداد در ميان استثمارشدهترين كارگران اند ايست
لندن كار كند بلكه يك زن سازمانده برجسته و توانا در جنبش جديد اتحاديهاي بود .او پس از ايفاي نقﺸي ﻓعال در ايﺠاد نوع
جديدي از »اتحاديهي كارگران گاز و كارگران خدمات عمومي« كه اﻓراد ﻓاقد مهارت را در قالب يك سازمان مبارز تودهاي
سازماندهي ميكرد و بهزعﻢ انگلس »بهترين اتحاديه تا آن زمان بود« ] ، [64به رهبر مورد وثوق كارگران زن تبديل شد ،كارگران
زني كه او آنها را تحت عنوان نخستين بخشهاي اتحاديهي كارگري زنان در كﺸور سازمان داد[65] .
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به عﻼوه ،النور ماركس در مباحثات پيرامون سياست رهايي زنان در جنبش زنان سوسياليست در اروپاي قارهاي ] [66و همكاري
در نگارش جزوهاي براي انگلستان دربارهي مسﺌلهي زن مﺸاركت داشت» [67] .مسﺌله زن« در محاﻓل روشنفكري آن دهه،
عمدتا با مكتب ايبسن مترادف تلقي ميشد؛ النور يكي از پيﺸگامان گسترش شهرت نمايﺸنامهنويس »زن جديد« و از نخستين
مترجمان آثار ايبسن و رﻓيق نروژي او كيلند بود.
انگلس بيش از  70سال داشت كه ﻓراگرﻓتن زبان نروژي را آغاز كرد تا اصل آثار اين دو نويسنده را مﻄالعه كند [68] .اين شايد
نتيﺠه كوبيدنِ در توسط نورا ،يكي از شخصيتهاي نمايﺸنامهي خانهي عروسك ،باشد كه انگلس در نامهاي در سال 1893
پس از شنيدن اين خبر كه همسر هرمان شلوتر او را ترك كرده مينويسد» :هميﺸه لذتبخش است شنيدن اين كه زني كه
ميشناسيﻢ ،شﺠاعت مستقلشدن را ياﻓته است ...اما ﭼه اتﻼف انرژي اسرافكارانهاي است ازدواج بورژوايي .اول تا وقتي كه كسي
آن را به دست آورد ،سﭙس تا زماني كه ماجرا طول بكﺸد و بعد تا وقتي كه دوباره از شرش خﻼص شود[69] «.
مخالفت با ﻓمينيسم بورژوايي
انگلس مانند جنبشهاي اصلي سوسياليستي زنان ،كاري به اتحاديههاي بورژوايي حقوق زنان نداشت .اوﻻً اتحاديههاي يادشده
)مانند امروز( معموﻻ برابري انتزاعي را در مقابل حمايت از زنان كارگر در صنعت قرار ميدادند .انگلس به يك ﻓمينيست ][XIII
توضيح داد كه:
تا جايي كه ميدانﻢ ،مزد برابر براي كار برابر براي هردو جنس ،تا زماني كه مزد به طور كلي الغا شود ،مﻄالبهي همهي
سوسياليستهاست .اينكه زن كارگر به دليل عملكرد ويژه ﻓيزيولوژيكي خود ،در مقابل بهرهكﺸي سرمايهدارانه نياز به
محاﻓظت ويژهاي دارد ،براي من روشن است .زنان انگليسي كه از حقوق رسمي همﺠنسان خود پﺸتيباني كردند تا به
خودشان اجازه دهند كه بهطور كامل مانند مردان – مستقيﻢ يا غيرمستقيﻢ -استثمار شوند ،عﻼقهمند به بهرهكﺸي
سرمايهداري از دو جنس هستند .اعتراف ميكنﻢ كه بيﺸتر به سﻼمت نسل آينده عﻼقهمند هستﻢ تا به برابري مﻄلق رسمي
جنسها در واپسين سالهاي شيوهي توليد سرمايهدارانه .عقيده من اين است كه برابري واقعي زنان و مردان تنها زماني
ميتواند محقق شود كه بهرهكﺸي از هر دو توسط سرمايه ملغي و كار خانگي به صنعتي عمومي تبديل شود[70] .
ماركس بسيار زودتر ) (1847در اين باره گفته است كه امتيازاتي كه براي زنان و كودكان در كارخانهها حاصل ميشود ،به آساني
براي مردان نيز كسب ميشود .ماركس با توصيﻒ مقاومت سرسختانهي كارخانهداران انگليسي در مقابل ﻻيحهي  10ساعت كار
روزانه ،توضيح داد:
آنها به خوبي ميدانستند كه كاهش دو ساعتهي زمان كار براي زنان و كودكان ،همراه با كاهش برابر زمان كار براي مردان
بزرگسال خواهد بود .اين سرشت صنعت بزرگ مقياسي است كه ساعت كار براي همه بايد برابر باشد[71] .
مخالفت با قانونگذاري حمايتي براي زنان در طول زمان ،از سوي بخشهاي بسياري عﻼوه بر طبقهي سرمايهدار مﻄرح شده است.
هر طبقهي حاكﻢ ميآموزد كه نه تنها ذينفعان خود ،بلكه قربانيانش را نيز بسيج كند .همانﻄور كه ماركس در سرمايه به والديني
كه از كار ﻓرزند خود بهرهكﺸي ميكنند ميتازد ،به مقاومت زنان كارگر ﻓقير در برابر محدودشدن روزانهي كاري به خاطر ترس از
كاهش درآمد ناﭼيزشان اشاره ميكند [72] .مقاومت از اتحاديهگرايان ساده و خالصي نﺸأت ميگرﻓت كه دخالت قانونگذاري
نميخواستند .مقاومت طبيعتا از سخنوران آنارشيست انقﻼب نﺸأت ميگرﻓت :ماركس در مقالهاي در سال  1873اين استدﻻل
آنارشيستها را به سخره ميگيرد كه »كسي نبايد خودش را براي ممنوعيت قانوني اشتغال دختران زير  10سال در كارخانه به
زحمت بيندازد زيرا اين نقﻄه پاياني براي ممنوعيت قانوني اشتغال پسران زير  10سال نخواهد بود «.ــ آنگاه اين سازشي ميبود كه
خلوص اصول ابدي را خدشهدار ميكرد [73] .مداﻓعان بورژواي حقوق زنان جاي خود در اين صﻒ به هﻢ ﻓﺸرده را پيدا كردند.
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به طور كلي انگلس ــ مانند رهبران زنان انقﻼبي ماركسيست مانند كﻼرا زتكين در آلمان و النور ماركس در انگليس ــ به شدت
از تﺸكيﻼت جنبشهاي زنان سوسياليست و جنبشهاي زنان كارگر كه براي برابري جنسي كامل مبارزه ميكردند ،پﺸتيباني و با
گروههاي بورژوايي حقوق زنان بورژوايي كه برايﺸان »كسب حق جداگانهي زنان«» ،يك سرگرمي كامﻼ بورژوايي« بود ،مخالفت
ميكند [74] .ماركس در بينالملل اول مﺠبور بود با اوهامات رسواي شعبه  12آمريكايي بينالملل به رهبري ويكتوريا وودهال
مبارزه كند ،جرياني كه »سوسياليسمي« طرﻓدار طبقه متوسط و ضد طبقه كارگر را با كيشگرايي عﺸق آزاد ،معنويتگرايي،
طرحوارههاي »پول خنده دار« و هر مد زودگذر ديگري تركيب كرده بود [75] .ماركس با اشاره به گروهي از همكاران بريتانيايي،
آن را در قالب »بيخردي و هوسبازي مانند رواج شارﻻتانبازي ،رهاسازي قﻼبي زنان و غيره« جمﻊبندي كرد[76] .
انﻘﻼب اﺟتماعي مﻘدم است
ﭼنانكه ديديﻢ ،مﻄالبه يا تقاضايي براي آزادي جنسي )عﺸق آزاد يا هر عنوان ديگري كه اين روزها بر سر زبانهاست( مﻄرح نبود،
بلكه آن ايدئولوژي اجتماعي كه آزادي جنسي در آن مستتر بود و جايگاه راهبردي اين آزادي در جنبش سوسياليستي مدنظر بود.
انگلس با نوشتن مﺸابهتهاي جنبش سوسياليستي مدرن و اجتماعات مسيحي اوليه در روزهايي كه دين جديد هنوز يك آموزهي
خرابكارانه محسوب ميشد] ،[XIVبه طور گسترده شواهد كتاب مقدس مسيحيت را براي ترويج ﻓرقههاي مسيحي و اتهامات
متقابل ميان آنها مانند اتهام بياخﻼقي جنسي تفسير كرد:
اين واقعيت عﺠيبي است كه با هر جنبش انقﻼبي عظيﻢ ،مسﺌلهي »عﺸق آزاد« مﻄرح ميشود :نزد مﺠموعهاي اﻓراد،
همچون ترقي انقﻼبي ،همچون از هﻢ گسستن زنﺠيرهاي سنتي كهنه ديگر ضرورتي ندارند؛ نزد ديگران همچون آموزهاي
به موقﻊ كه به راحتي همهي انواع كردارهاي آزاد و آسان ميان زن و مرد را پوشش ميدهد .دستهي دوم ،يعني گونهي
ناﻓرهيخته ،به زودي دست باﻻ را ميگيرد[77] ...
اين واقعيت عﺠيب ناشي از
پديدهاي است مﺸترك در دورهي تمامي آشوبهاي بزرگ ،اينكه قيد و بندهاي سنتي روابط جنسي ،مانند ساير زنﺠيرها ،از
هﻢ گسسته ميشود .در قرون آغازين مسيحيت ،اغلب شانه به شانه زاهداني كه رياضت ميكﺸيدند ،تمايل به گسترش
آزادي مسيحيت به همخوابگي بيقيدوبند زن و مرد نيز پديدار ميشد .وضعيت مﺸابهي كه در جنبش مدرن سوسياليستي
مﺸاهده شد[78] .
سن سيمون )انگلس ادامه ميدهد( خواستار »احياي جسمانيت« شدند و ﻓوريه براي ناﻓرهيختگان قانونگذار حتي ترسناكتر بود:
»اين زيادهرويها با غلبه بر آرمانشهرباوري ،مفهومي منﻄقيتر و در واقعيت راديكالتر بهبار آورد« يعني »خﺸﻢ رياكارانهي دنياي
مقدس ممتاز«[79] .
پس از آن ،نزد ماركس و انگلس هيچ واهمهي سوسيال دموكراتيكي از اين اتهام كه انقﻼب اجتماعي مستلزم انقﻼب جنسي
است ،وجود ندارد .آنچه آنها و ديگران را هرﭼند وقت يك بار ميآزرد ،بستهي ايدئولوژيكي بود كه اغلب ﻓكر و ذكرش سويهي
جنسي دنيايي بود كه به طوركلي زوارش دررﻓته بود در همين راستا ،انگلس خود را نيز با اين اظهارنظر تسلي داد كه ﻓرقههاي
برانداز مسيحي نيز دستخوش معضل مﺸابهي بودند:
و درست همانگونه كه احزاب طبقه كارگر در تمام كﺸورها توسط همه نوع اﻓرادي در احاطه قرار گرﻓتهاند كه ﭼﺸمداشتي
از دنياي رسمي ندارند يا اين دنيا سست و ضعيﻒشان كرده است ،يعني مخالفان واكسيناسيون ،طرﻓداران منﻊ نوشيدنيهاي
الكلي ،خامخواران ،مخالفان زندهشكاﻓي ،شفابخﺸان طبيعي ،واعظان اجتماع آزاد كه اجتماعشان دﭼار اضمحﻼل شده بود،
خالقان نظريات جديد تكوين دنيا ،مخترعان بدشانس يا ناموﻓق ،قربانيان بيعدالتيهاي واقعي يا موهوم با برﭼسب
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»پستﻓﻄرتهاي بهدرد نخور« توسط بوروكراسي ،احمقهاي درستكار و كﻼهبرداران متقلب  .همين روند در مورد
مسيحيان اوليه نيز وجود داشت .تمامي عناصري كه در نتيﺠه از هﻢ پاشيدن جهان قديﻢ آزاد شدهاند ،يعني ناتمام و به حال
خود رها شدهاند ،يكي پس از ديگري در مدار مسيحيت قرار ميگيرند ،يعني تنها عنصري كه در مقابل روند انحﻼل مقاومت
ميكرد[80] .
قدم اصلي نه جنبشهاي اصﻼحطلبانه رنگارنگ عليه نﺸانگان ازهﻢپاشيدگي اجتماعي ،كه جنبش براي انقﻼب اجتماعي بود.
اين نگرش به همان اندازه كه ماركسيسﻢ را در تقابل با سوسياليسﻢ براي مبارزه براي اصﻼحات قرار نميدهد ،سوسياليسﻢ را نيز
در مقابل مبارزه براي حقوق زنان تعريﻒ نميكند ،اما رابﻄهاي را ميان آنها برقرار ميكند .در اين زمينه اصﻼحات به همان اندازه
ﻻزم بود كه در اقتصاد و سياست ،و سوسياليستها با همان روحيه براي آن مبارزه ميكردند .اما در تحليل نهايي ،شكلهاي تاريخي
تقسيﻢ كار بين جنسها تنها زماني به شكل مﻄلوبي ريﺸهكن ميشوند كه يك دگرگوني به بزرگي همان تحول اصلي كه به گفته
انگلس »شكست تاريخي جهاني جنس زن« را موجب شد ،رخ دهد.

*  (1990-1914) Hal Draperروزنامهنگار و سوسياليست آمريكايي و از اعضاي مؤسس حزب كارگران سوسياليست بود .او
از ﭼهرههاي شاخص جنبش آزادي بيان بِركلي و از طراحان سنت »اردوي سوم« است .بنا بر اين سنت ،با سازماندهي طبقه كارگر
بايد به مقابله سرمايهداري و استالينيسﻢ پرداخت .مﻘالهي حاضر بخشي است از كتاب »نظريهي انﻘﻼب ماركس« اثر
هال دريﭙر.
پانويسها:
 .Iصفحات  42-43ايدئولوژي آلماني )به منبﻊ شماره  10مراجعه كنيد( .در اين دستنوشتهي آغازين ) (1845-1846تقسيﻢ
جنسي كار تا حد زيادي به ضعﻒ جسماني ذاتي زنان نسبت داده ميشود .مفهومي كه انگلس بعدها رد كرد؛ زنان در بسياري از

جوامﻊ سختتر از مردان كار ميكردند )نامهي انگلس به ماركس در  8دسامبر  1882و صفحات  209و  210كتاب منشاء
خانواده( .ببل در صفحات  26-27كتاب زن و سوسياليسم )به منبﻊ شماره  53مراجعه كنيد( به رد تﺌوري »ضعﻒ« پرداخته
است .در هر صورت بايد بين توانايي سخت كار كردن )شامل استقامت( و توانايي در قدرتنمايي انفﺠاري )مثﻼ در نبرد( تمايزي
وجود داشته باشد .همچنين بين »ضعﻒ« و عملكرد ﻓرزندآوري كه بيش از آنكه به قدرت مربوط باشد ،به نوع كار انﺠام شدني
براي زنان مربوط است.
 .IIاين ﭼيزي است كه ماركس تحت عنوان رساله شماره  4نوشت .نسخه ويرايش شده توسط انگلس در  1888منتﺸر شد ،اين
مسﺌله را به اين ترتيب بيان ميكرد كه خانواده بايد »در تﺌوري نقد و در عمل دستخوش انقﻼب شود« .تغييري كه انگلس احساس
ميكرد ماركس بالغ نيز منعكس ميكند .اين سوال دوباره اينﺠا آمده است )صفحات  646-652ايدئولوژي آلماني(.
 .IIIجناس اتفاقي ميان  dissolutionو  dissoluteكه تنها در ترجمه انگليسي وجود دارد.
 .IVهيچ مدركي مبنا بر واكنش ماركس نسبت به انتﺸار كتاب انگلس موجود نيست ،گرﭼه او ميبايست بيدرنگ آن را خوانده
باشد.
 .Vﻓرم و محتواي ويژه اين مقاله در ﻓصل قبل توضيح داده شده است.
 .VIاﻓسانهاي در ميان اﻓراد نيمهآگاه وجود دارد كه كارهاي انسانشناسانه مورگان مانند نﺠوم بﻄلميوسي اكنون به سادگي منسوخ و
توسط انسانشناسان مدرن رد ميشود )اين همانقدر درست است كه رد شدن ماركس توسط جامعهشناسان مدرن( .بايد پيش از
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تكرار طوطيوار اين اﻓسانه درباره مورگان ،به مقالهاي كه دربارهي او در دانشنامهي بينالمللي علوم اجتماعي ) -1968بسيار
جديد( به قلﻢ پروﻓسور لسلي وايت منتﺸر شده ،مراجعه شود .اين مراجعه هﻢ از حيث مقاله و هﻢ از جهت كتابشناسي الحاقي آن
اهميت دارد .مسﺌله اين يا آن جزييات يا جنبهي ديدگاههاي مورگان نيست –از اين لحاظ داروين و نيوتن هﻢ منسوخ هستند -بلكه
تعارض ميان انسانشناسي ﻓرگﺸتي و مكتب »مدرن« ضدﻓرگﺸتي مسلط از نوع بوآ است كه نهادهاي ايﺠادشده را از نتايج
خرابكارانهي رويكرد ﻓرگﺸتي به بﺸر پيﺸاتاريخ حفظ ميكند .مسﺌله ديگر اين است كه نتايج خاصي كه انگلس ميگيرد بر مبناي
جزييات خاصي در مورگان است )پانوشت بعدي(.
 .VIIانگلس منابﻊ خود را در پيﺸگفتار ويرايش ﭼهارم ) (1891مﻄرح ميكند .او عﻼوه بر مورگان از نظرات جي .جي .باكوﻓن ،جي.
اف .مكلنان ،آر .جي ﻻتﻢ ،جي .لوبوك نيز استفاده كرده است .خواننده مدرن بايد به مادرها اثر رابرت بريفو رجوع كند .انگلس در
پايان اين پيﺸگفتار بين ﭼسبيدن به »ﻓرضيههاي مورگان دربارهي نقاط خاص« و حفظ كردن »مفاهيﻢ اصلي او« تمايز قائل
ميشود.
 .VIIIبراي درك اهميتي كه انگلس براي تك همسري تاريخاً محدود قائل است ،به واكنش تند و تيز او به مقاﻻت كارل
كائوتسكي كه در  1882-83درباره ازدواج پيﺸاتاريخ مراجعه كنيد .كائوتسكي در اين مقاﻻت اشاره ميكند كه حداقل يك
تكهمسري »سست« و بيقاعده همواره وجود داشته است .اين به انگيزهي روانﺸناختي حسادت كه ظاهراً به عنوان غريزه در نظر
گرﻓته ميشود ،مربوط است )به همين ترتيب ،وسترمارك قصد داشت تا ضدانقﻼب را در انسانشناسي با نظريهي غريزهي

تكهمسري ترويج كند( .به نامههاي انگلس به كائوتسكي در  10ﻓوريه و  2مارس  1883مراجعه كنيد .او كتاب منشاء
خانواده را يك سال بعد منتﺸر كرد.
 .IXآن استدﻻل مداﻓﻊ تكهمسري كه انگس بهشدت رد ميكند ،استدﻻلي است كه آن را به عنوان باﻻترين مرحله تاريخي مورد
تقديس قرار ميدهد .او ﻓيلسوﻓانه دليل ميآورد» :و اگر تكهمسري به عنوان اوج تمام ﻓضيلتها در نظر گرﻓته شود ،نﺸان
پيروزي بايد به كرم كدو داده شود كه در هر  50تا  200بخش بدنش ،داراي يك دستگاه تناسلي كامل زنانه و مردانه است و
تمام زندگيش را در همزيستي با خود در هركدام از اين بخشها ميگذراند«.
 .Xاشاره به ﻓوئرباخ مربوط به ﭼكيده »انسانباوري« است .ر .ك .به تز اول ماركس دربارهي ﻓوئرباخ ،منتخب آثار402 ،ـ 2و -84
 .380براي مرجﻊ ديدگاه مولﺸوت به ماترياليسﻢ مكانيكي ر .ك .به انگلس ،ﻓويرباخ ،همان منبﻊ 374 ،و  ،372همچنين ارجاع
ناشناس ماركس در سرمايه  ،1:373يادداشت .3
 .XIمسﺌله كﻢاهميتتر اين است كه بايد به زنان سوسياليست يادآوري ميشد كه برابري دو وجه دارد .سنت ديرينهي جامعه يعني
»جوانمردي« و »رﻓتار آقامنﺸانه« كه ﻓرودست بودن زنان را ميپذيرد ،به سختي از بين ميرود .انگلس پس از سفر به آمريكا در
يك نامه ﭼنين روايت ميكند» :مادر ويﺸنوتسكي خيلي رنﺠيده است كه او را در ﻻنگ برانش مﻼقات نكردم .به نظر ميرسد او از
نقﺾ آداب معاشرت و كمبود زننوازي رنﺠيده باشد .اما من اجازه نميدهﻢ كه خانﻢهاي طرﻓدار حقوق زنان از ما انتظار زننوازي
داشته باشند .اگر آنها حقوق مردان را ميخواهند ،بايد بگذارند كه با خودشان مثل مردها رﻓتار شود«.
 .XIIبا انتﺸار »زندگي النور ماركس« به قلﻢ سي .تسوكي )آكسفورد  (1967حق اندكي از مﻄلب درباره حقايق مربوط به كار او به
عنوان يك سوسياليست انقﻼبي ادا شد .هرﭼند عقايد خود تسوكي به شدت با ماركسيسﻢ النور بيگانه بود.
 .XIIIاين ﻓرد گرترود گيوم ـ شاك بود .او رهبر جنبش بورژوايي زنان در آلمان بود و سﭙس براي دورهاي در جنبش سوسياليستي
زنان ﻓعاليت كرد )ضربهاي كه از آن نﺠات پيدا كرد( .سﭙس به انگليس رﻓت و با روي آوردن به آنارشيسﻢ ،به اتحاديه سوسياليستي
بيرمق ويليام موريس پيوست .او در آژيتاسيون ﻓرمان قانوني ضدبيماريهاي واگيردار ﻓعال بود .نظرات انگلس درباره او در تعدادي
از نامهها وجود دارد.
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 .XIVانگلس دوست داشت اين گفته ارنست كنان را نقل كند كه هركسي كه ميخواهد به درستي بداند كه اجتماعات مسيحي اوليه
ﭼه شكلي داشتند ،بايد درباره يك بخش محلي از بينالملل اول تحقيق كند.
يادداﺷتهاي مرﺟع:

 .١از مانيفست ﻓلسفي مكتب تاريخي حقوق ،راينيشه ﺗسايتونگ 9 ،آگوست  ،1842در ماركس :نوﺷتههاي ماركس
ﺟوان درباره ﻓلسفه و ﺟامعه ،ويرايش ايستون و گودات )گاردن سيتي ،دابلدي .101-102 ،(1967 ،اما اين بخش تحت
عنوان ﻓصل ازدواج ،در واقﻊ در همين زمان منتﺸر نﺸد زيرا به خاطر سانسور حذف شده بود؛ نخستين بار در سال  ١٩٢٧از
دستنوشتههاي ماركس منتﺸر شد.
 .٢همان.102 ،
 .٣مقالهي »درباره قانون پيﺸنهادي طﻼق« در  19دسامبر  1842در راينيشه ﺗسايتونگ منتﺸر شد .در اينﺠا از ماركس:
نوﺷتههاي ماركس ﺟوان درباره ﻓلسفه و ﺟامعه ،صفحات 147و 131و  139نقل قول شده است.

 .٤راينيشه ﺗسايتونگ قبﻼ در  15نوامبر  1842يادداشتي را از ماركس را به مقاله ديگري دربارهي ﻻيحه اضاﻓه كرد .در
اين جا ماركس خواستار واكاوي كامﻼ سكوﻻر دربارهي موضوع طﻼق ،بر اساس »اخﻼق انساني« و غيره شد و برخي از
ايدههاي مقالهي  19دسامبر را پياده كرد .براي ديدن اين سرمقاله به مجموعه آثار ماركس و انگلس ،جلد اول ،صفحات
 91-381مراجعه كنيد.
 .٥درباره قانون پيﺸنهادي طﻼق.139 ،
 .٦ماركس :دستنوﺷتههاي اقتﺼادي-ﻓلسفي ) 1844مسكو ،مؤسسهي انتﺸارات به زبانهاي خارجي  ،بدون تاريخ(،
.101
 .٧نقلقول از ﻓوريه در ماركس و انگلس :خانواده مﻘدس )مسكو ،موسسهي انتﺸارات به زبانهاي خارجي-59 ،(1956 ،
.258
 .٨انگلس :آنتي دورينگ ،ويراست دوم )مسكو ،موسسهي انتﺸارات به زبانهاي خارجي .357 ،(1959 ،

 .٩نامههاي ماركس به دكتر كوگلمان ،كتابخانهي ماركسيسﻢ) 17 .نيويورك ،انتﺸارات بينالملل ،(1934 ،نامه 12
دسامبر  ،1868صفحه .83
 ٩الﻒ( .انگلس :وضعيت طﺒﻘه كارگر در انگلستان ،در ماركس و انگلس :درباره بريتانيا ،ويراست دوم )مسكو ،موسسهي
انتﺸارات به زبانهاي خارجي ,(1962 ،صفحات  .179-180باقي نقلقولها از صفحات  243 ،225،234 ،177و 287
است.
 .١٠ماركس و انگلس :ايدئولوژي آلماني )مسكو ،انتﺸارات پروگرس ،(1964 ،صفحه  .40اين ويرايش شامل هر سه بخش
است؛ نه ﻓقط بخش  1و .3
 .١١همان.40،
 .١٢همان.33 ،
 .١٣همان.44 ،
 .١٤همان.369 ،
 .١٥همان.40 ،
 .١٦همان.564 ،
 .١٧همان.192 ،
 .١٨همان.193 ،
19

 .١٩ماركس و انگلس ،(MEGA) :مﺠلد اول ،3:395 ،همچنين ر .ك .به كورنو :كارل ماركس و ﻓردريش انگلس
)برلين /وايمار ،انتﺸارات آفباو.3:174 ،(1968 ،
 .٢٠همان.402 ،
 .٢١در ماركس و انگلس :گزيده آثار.1:50 ،
 .٢٢انگلس ،اﺻول كمونيسم ،در ماركس و انگلس :مانيفست كمونيست) ،مادرن ريدر پيﭙربكز ,(1968 ،صفحه .80

22الﻒ .مرور نقادانه اثر ديﻦ عﺼر ﺟديد از جرج ﻓردريش دائومر ،ﻓوريه  ،1850در ماركس ـ انگلس :دربارهي دين )مسكو،
موسسهي انتﺸارات به زبانهاي خارجي  ،(1957 ،صفحه .95
 .٢٣ماركس :سرمايه )مسكو ،موسسهي انتﺸارات به زبانهاي خارجي ،بدون تاريخ( .1:489- 90،همچنين به اظهارات
ماركس درباره موضوع در نﺸست  28جوﻻي  1868در شوراي عمومي بينالملل اول  1866-1868مراجعه كنيد.
صورتجلسات ،جلد دوم )مسكو ،انتﺸارات پروگرس ،بدون تاريخ( ،صفحات .232-33
 .٢٤انگلس :آنتي دورينگ ،صفحه .438
 .٢٥انگلس :پيﺸگفتار كتاب منشاء خانواده ،در ماركس و انگلس :گزيده آثار.2:170 ،

 .٢٦ماركس و انگلس :گﺰيده آثار 2:241؛ اصﻼحشده مﻄابق با كتاب ﺟامعه باستاني ،ال .اچ .مورگان )شيكاگو ،بدون
تاريخ() 499 ،پايان ﻓصل  ،5بخش سوم(
 .٢٧انگلس :منشاء خانواده ،در ماركس و انگلس :گزيده آثار.2:209- 10،
 .٢٨همان.215-17 ،
 .٢٩ماركس ،چكيده ﺟامعه باستاني اثر مورگان ،نقل قول شده از انگلس در منشاء خانواده؛ همان.217 ،
 .٣٠انگلس :منشاء خانواده ،در ماركس و انگلس :گزيده آثار.2:221 ،
 .٣١همان.224 ،
 .٣٢همان.224-5 ،
 .٣٣همان.233 ،
 .٣٤همان.226 ،
 .٣٥همان :227-8 ،براي تمايزي كه انگلس ميان اين شكل و اروس باستاني قائل است ،همان.235 ،
 .٣٦همان.229 ،
 .٣٧همان.237.-8 ،
 .٣٨همان.228-30 ،
 .٣٩همان.231 ،
 .٤٠همان232 ،
 .٤١همان.232 ،310 ،
 .٤٢همان.234 ،
 .٤٣همان.194 ،
 .٤٤همان.234 ،
 .٤٥همان.234 ،
 .٤٦همان.239 ،
 .٤٧انگلس :لودويك ﻓوئرباخ ،در ماركس ـ انگلس :گﺰيده آثار.2:337 ،

 .٤٨ماركس ،بحث درباره آزادي مطﺒوعات ]وغيره[ ،راينيشه ﺗسايتونگ 5 ،مي  ،1842ماركس و انگلس :آثار ،1:33
او صرﻓا اشاره كرد كه بايد براي دﻓاع از آزادي مﻄبوعات ،آن را دوست داشت.
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 .٤٩ماركس و انگلس :خانواده مﻘدس ،32-34 ،من متوجه شدم كه ماركس در صفحه  141دستنوﺷتههاي
اقتﺼادي ـ ﻓلسفي ،به نكته مﺸابهي در قالب مﺠموعهاي عبارات مغﺸوش اشاره ميكند )در پايان قدرت پول در جامعهي
بورژوايي(.
 .٥٠نامه  21ژوئن  ،1856در ماركس و انگلس :آثار.29:535 ،
 .٥١انگلس :منشاء خانواده ،در ماركس و انگلس :گزيده آثار.2:240 ،
 .٥٢انگلس :منشاء خانواده ،در ماركس و انگلس :گزيده آثار.2:377 ،

 .٥٣اولين بار كتاب زن و سوسياليسم ببل در  ١٨٧٩منتﺸر شد؛ اين كتاب با عنوان زن در گﺬﺷته ،حال و آينده در
 1883منتﺸر شد .ترجمهي انگليسي آن با همين عنوان در لندن در سال  ١٨٨٥منتﺸر شد .ارجاعات اين مقاله براساس ترجمه
انگليسي است) .نيويورك  ،1910سالگرد پنﺠاه سالگي ،ترجمه از ال .ام .استرن(.
 .٥٤انگلس :منشاء خانواده ،در ماركس و انگلس :گزيده آثار.2:240 ،
 .٥٥براي مثال نامه انگلس به ايدا پائولي در  14ﻓوريه  1877را ببينيد .ماركس و انگلس :آثار.34:253 ،
 .٥٦نخستين پيشنويس ﺟنگ داخلي در ﻓرانسه ،در آرشيو ماركس و انگلس ،جلد سوم ) ،1934 ،(8صفحه ) .302نسخه
انگليسي به نام ماركس است(
 .٥٧نامه به زورگه 12 ،ژانويه  ،1889در ماركس و انگلس :نامه به آمريكاييها) ،نيويورك ،انتﺸارات اينترنﺸنال،(1953 ،
صفحه .209
 .٥٨نامه ماركس به كوگلمان 12 ،اكتبر  ،1868در ماركس :نامه به كوگلمان ،صفحه .78
 .٥٩نامه ماركس به انگلس 25 ،ژانويه و  13ﻓوريه  ،1865در ماركس و انگلس :آثار.72 ،31:43 ،
 .٦٠نامه ماركس به كوگلمان 12 ،دسامبر  ،1868در ماركس :نامه به كوگلمان.83 ،
 .٦١شوراي عمومي انترناسيونال اول  ،1870-71جلد ﭼهارم ،صفحات ) 541 ،460 ،442شماره .(320
 .٦٢نامه  31جوﻻي  ،1877در ماركس و انگلس :آثار.34:284 ،
 .٦٣بي .جي .استرن ،مقاله زن ،موقعيت در جامعه-تاريخ ،در دائره المعارف علوم اﺟتماعي.1937 ،
 .٦٤مقايسه كنيد نامههاي انگلس :به لورا )ماركس( ﻻﻓارگ 10 ،مي  ،1890در مكاﺗﺒات انگلس – ﻻﻓارگ )مسكو،
موسسهي انتﺸارات به زبانهاي خارجي ،بدون تاريخ(] 2:375 ،با[ زورگه 19 ،آوريل  ،1890در ماركس و انگلس :نامه به
آمريكاييها ،صفحه ] 230با[ ببل 9 ،مي  ،1890در ماركس و انگلس :آثار.37:401 ،
 .٦٥براي مﻄالعه كار النور به عنوان سازمانده اتحاديه كارگري در ميان زنان مراجعه كنيد به) :به جز نامههايي كه در شماره 64
آمده است( تسوكي ،زندگي  198-99و 202-03؛ مقاله انگلس در  4مي  1890در لندن ،در ماركس و انگلس :درباره
بريتانيا ،ويرايش دوم )مسكو ،موسسهي انتﺸارات به زبانهاي خارجي (1962 ،صفحات  ،522-23و نامههايي :به گده20 ،

نوامبر  ،1889ماركس و انگلس :آثار37:312 ،؛ به زورگه 8 ،دسامبر  ،1889در ماركس و انگلس :منتخب مكاﺗﺒات

)مسكو ،موسسهي انتﺸارات به زبانهاي خارجي ،بدون تاريخ( ،صفحه 490؛ به ناتالي ليبكنﺸت 24 ،دسامبر  ،1889در
ماركس و انگلس :آثار37:330؛ به زورگه  30آوريل  ،1890در ماركس و انگلس :آثار.37:396
 .٦٦مقايسه كنيد نامههاي انگلس به لورا )ماركس( ﻻﻓارگ 2 ،اكتبر  ،1891در مكاﺗﺒات انگلس – ﻻﻓارگ.3:109 ،
 .٦٧منتﺸر شده در لندن ،1886 ،مقايسه با تسوكي ،زندگي.124-25 ،

 .٦٨ف .لسنر ،در يادبودهايي از ماركس و انگلس )مسكو ،بدون تاريخ(.180 ،
 .٦٩نامه انگلس به ببل 12 ،اكتبر  ،1893در ماركس و انگلس :آثار.39:142 ،
 .٧٠نامه انگس به جي .گيوم-شاك ،از  5جوﻻي  ،1885در منتخب مكاﺗﺒات )مسكو ،موسسهي انتﺸارات به زبانهاي
خارجي( صفحات .461-62
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 .٧١ماركس ،ﻓﻘر ﻓلسفه )مسكو ،خانه انتﺸارات زبانهاي خارجي ،بدون تاريخ(.77 ،

 .٧٢ماركس :سرمايه 1:554 ،و مقايسه كنيد با شماره  4در همان صفحه .همچنين نامه ماركس به كوگلمان 17 ،مارس
 ،1868در ماركس :نامه به كوگلمان.66 ،
 .٧٣ماركس :بياعتنايي در سياست ،در ماركس و انگلس :نوشتههاي ايتاليايي )رُم ،انتﺸارات آوانتي.98 ،(1955 ،
 .٧٤مراجعه كنيد به نامه انگلس به ببل 1 ،اكتبر  ،1891در ماركس و انگلس :آثار38:164 ،؛ و لورا )ماركس( ﻻﻓارگ2 ،

اكتبر  ،1891در مكاﺗﺒات انگلس – ﻻﻓارگ .3:109 ،در آغاز سال  ،1892النور و لورا و لوييز كائوتسكي مقاﻻتي در
روزنامه زنان كارگر وين درباره اين مﺠادله داشتند.

 .٧٥به طور كلي براي تاريخ بخش  12وودهال -كﻼﻓلين مراجعه كنيد به :ادوارد برنﺸتاين ،بيﻦالملل اول در آمريكا

)نيويورك  ،(1962براي ارائه مدارك ماركس درباره سياستگذاريهاي ضد پرولتاريايي گروه مراجعه كنيد به يادداشتهاي او
درباره انﺸعاب آمريكايي ،در ﺷوراي عمومي بيﻦالملل اول  1871-72جلد پنﺠﻢ] .323-32 ،اشاره به نمايﺸنامهي
 Funny Moneyنوشتهي - Ray Cooneyم[
 .٧٦نامه ماركس به ف .بولته 23 ،نوامبر  ،1871در ماركس و انگلس :آثار ،33:328 ،با اشاره به ﻓرقه »اُ-براينيت«.
 .٧٧انگلس :كتاب مكاشفه ،در ماركس :درباره ديﻦ )مسكو ،موسسهي انتﺸارات به زبانهاي خارجي.205 ،(1957 ،
 .٧٨انگلس :ﺗاريخ ابتدايي مسيحيت ،در ماركس :درباره دين.329 ،
 .٧٩همان.330 ،
 ٨٠همان .319-320
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