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  خانواده بر آن ريتاث: ديتول در زنان قشن
 زنان از ياريبس ها پرسش نيا ماند؟ خواهد يباق شكل نيهم به اي افت؟ي خواهد ادامه اتشيح ،زين سميكمون يلوا تحت خانواده ايآ

 و عادات ؛است رييتغ حال در ما چشمانِ مقابل در يزندگ. كند يم مضطرب را آنها مردانِ و اندازد يم دردسر به را كارگر طبقه
 تحول خوش دست ،»نامأنوس« يبرخ زعمِ به و ناآشنا و تازه يريمس در يپرولتر خانواده يزندگ كل و روند مي نيب از كهنه رسوم

 تاس نيا كند يم جلب خود به را توجه كه يگريد تيواقع. اند شده ها پرسش نيا ريدرگ كارگر زنان كه ستين تعجب يجا. شود مي
 The Council of People’s( خلق يسرهايكم يشورا حكمِ. است شده تر آسان يياشور ي هيروس در طالق كه

Commissars (تنها كه ستين يتجمل ]يامر[ گريد طالق كه معناست نيا به شد، صادر 1917 دسامبر 18 در كه 
 يسينو ضهيعر مشغول ها سال يحت اي ها ماه ستين الزم كارگر زن كي بعد، به نيا از ؛كنند تقبل را آن ي نهيهز بتوانند ثروتمندان

 كي شيبرا ناهنجار يرفتارها و يبدمست با و زند مي كتك را او كه آورد دست به را يشوهر از جداگانه يِزندگ حق بتواند تا باشد
 خود يزندگ از كه يزنان. انجامد مي طول به هفته دو اي كي نيطرف توافق با طالق اكنون،. است كرده درست بار نكبت يزندگ
 نگاه »آور نان« عنوان به شان شوهران به كه ييآنها ژهيو به گران،يد اما. نندك مي استقبال ساده طالقِ نيا از هستند، يناراض

 و جستجو جامعه و اجتماع در را تيحما تا بدهد عادت را خود ديبا زن كي كه اند افتهيدرن هنوز آنها. كنند يم وحشت كردند، مي
  . مرد كي در نه كند؛ دايپ

 ييجا يعني معمول ي خانواده بود، چيه زن و زيچ همه دمر آن در كه  مييقد ي خانواده فايده است: مواجهه با واقعيت بي  عدم
. شويم مضطربنيست  يازين اما. در حال تغيير است  ما چشمان مقابل در نداشت، خود يبرا يپول و وقت آرزو، چيه آن در زن كه

تا اين حد  تواند ينم  ي زيچ چيه. كنند ينم  رييتغ هرگز م،يدار عادت آنها به كه ييزهايچ ميكن  مي گمان كه ماست جهالت از تنها
 تا ميكن مرور را گذشته فقط كافيست. »ماندب طور نيهم بايدنيز  شهيهم پس است، بوده طور نيا«: مييبگو كه باشدنادرست 

. ندارد وجود يا يناشدن نقض و ثابت يِاخالق اصل اي ياسيس سازمان رسم، چيه و شده رييتغ دستخوش زيچ همه كه ميبفهم
 كه بود يزمان. داشت تفاوت كامال يكنون ي خانواده با ]ساختار[ نيا يزمان است؛ كرده رييتغ بارها خيتار طي در خانواده رِساختا

 شيها جهينت و ها نوه ها،  بچه از كه بود دار عهده را يا خانواده يسرپرست مادر: شد  مي سوبمح هنجار كي يشاونديخو ي خانواده
 پدر ي اراده حالت نيا در. بودمسلط  مردساالري  ادهخانو يگريد ي دوره در. كردند  مي كار و يزندگ هم باشد و همه  مي ليتشك

 دايپ هيروس يستاهارو دهقانان انيم در يا خانواده نيچن هم هامروز يتح. داشت خانواده گريد ياعضا يبراحكم قانون را 
 روستاها در. ستين يشهر يايپرولتار يخانوادگ يزندگ رسوم و اخالق مانند يخانوادگ يزندگ رسوم و اخالق جا، نيا در. شود  مي

فرق  زين مختلف، يها ملت نيب ها خانواده رسوم و ساختار. اند كرده فراموش هاست مدت كارگران كه شود  مي مشاهده ييهنجارها
 و داشته وجود زين يليقبا. باشند داشته زن چند توانند  مي ها، يرانيا و ها عرب ها، ترك مانند مردمان يبرخ انيم درمردها . دارد
 ازدواج، زمان تا ديبا دختر كي كه ميا كرده عادت مسئله نيا به ما. اشندب داشته شوهر چند توانند  مي ها زن آن در كه دارد هنوز
 با زنان و شود يم يتلق زيافتخارآم زن كي يبرا متعدد يها معشوقه داشتنِ آن، در كه دارد وجود يليقبا حال نيا با. باشد باكره
 زده شگفت را ما كه ياعمال از ياريبس. بخشند يم نتيز را شان يپاها و بازوها اند، داشته كه ييها معشوقه تعداد به ييبندها دست

 را ما رسوم و نيقوان خود ي نوبه به زين آنها و است يعاد كامال گرانيد يبرا برسد، نظر به يراخالقيغ است ممكن اي ،كند  مي
 يزهايچ است؛ گرفته قرار رييتغ نديرآف در خانواده كه ميبترس تيواقع نيا از كه ندارد يليدل چيه ،نيبنابرا. دانند  مي »كارانه گناه«
 مصرف خيتار ميريبگ ميتصم كه است نيا ما كار. رديگ  مي پا مرد و زن انيم يا تازه روابط و روند  مي نيب از يوررضريغ و  مييقد

 وجود دهقان و كارگر طبقات مرد و زن نيب ديبا يروابط چه كه ميكن نييتع و است گذشته ما يخانوادگ يزندگ ي جنبه كدام
 ديجد يزندگ همراه به كه آنچه. است هماهنگ ديجد يِكارگر ي هيروس در يزندگ اوضاع با يفيوظا و حقوق چه و باشد داشته

 جا به داران هيسرما و داران نيزم ي سلطه و يبردگ دوران از و است گذشته خيتار و  مييقد كه هرآنچه و شود حفظ ديبا ،ديآ  مي
  . شود گذاشته كنار دستانيته و ايپرولتار دشمنانِ و استثمارگر ي طبقه خودبا  همراه ديبا است، مانده
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 ييمجزا خانواده ]وجود[ كه بود يزمان. است گذشته راثيم است، گرفته خو آن به ييروستا و يشهر يايپرولتار كه يا خانواده
 وجود يا خانواده اگر. بود واجب آن ياعضا همه يبرا اندازه كي به بودند، خورده گره هم به سخت ،ييسايكل يِعروس براساس كه

 روزگارِ در كرد؟  مي حتينص را آنها يكس چه داد؟  مي پرورش را آنها و كرد  مي نيتام را ها بچه پوشاك و خوراك يكس چه نداشت،
 ريس را فرزندانش و زن معاش، امرار با مرد خانواده،  مييقد شكلِ در. بود تصور قابل يها سرنوشت نيبدتر از يكي بودن ميتي رفته،
 ساختار نيا گذشته سالِ صد در اما. توانست  مي كه يشكل نيبهتر به بود فرزندان تيترب و يدار خانه زن، ي فهيوظ. كرد  مي

 ياقتصاد يها بنگاه و ها كارخانه شمارِ و است غالبها  در آن يدار هيسرما كه رو به اضمحالل است ييكشورها در خانواده مرسومِ
 رييتغ حال در زين يخانوادگ يزندگ ياخالق اصول و رسوم ،يزندگ يكل طيشرا رييتغ با. يابد افزايش مي كنند  مي استخدام كارگر كه

 آور نان مردان تنها قبال. است كرده جاديا يخانوادگ يزندگ در را نياديبن راتييتغ نيشتريب زنانه، كارِ يجهان گسترش. است
) يدار هيسرما يكشورها گريد در تر يطوالن نسبتا يزمان ي دوره و( گذشته سال 50-60 در هيروس زنان اما. شدند  مي محسوب

 از[ كرد، ينم  تيكفا خانواده يازهاين نيتام يبرا آور نان مزد. باشند خانه و خانواده از خارج يزدم كار دنبال به تا ندا هشد ناچار
 كارگران عنوان به خانه از خارج كه يزنان تعداد. كنند مراجعه ها كارخانه به ،يزدم كارِ يجستجو در كه شدند مجبور زنان ]رو نيا

 در كه دهد  مي نشان آمار. است شيافزا به رو ساالنه شوند،  مي كار به مشغول خدمتكار اي رختشور كارمند، فروشنده، روزانه،
 طول در رقم نيا كردند؛  مي اشمع امرار خودشان كايآمر و اروپا در زن ونيليم 60 حدود اول، يجهان جنگ آغاز از قبل ،1914
 يا يخانوادگ يزندگ چه ]زنان نيا[ كه است تصور قابل. هستند متاهل زنان نيا از  ميين باًيتقر. افتيچشمگيري  شيافزا جنگ،

 ــ رسد مي ساعت 10 به آمد و رفت احتساب با كه ــ را روز از ساعت 8 مادر و همسر كي كه يزمان. باشند داشته توانند  مي
. شود غفلت مي خانهدر امور  باشد؟ داشته وجود تواند مي يا»يخانوادگ يزندگ« نوع چه باشد، خانه از خارج در كار مشغول
 قرار خطرها بسياري معرض در و گذرانند مي ها ابانيخ در را خود وقت شتريب و شوند مي بزرگ مادر مراقبت بدون فرزندان

 اندازه به ديبا او. بكند ها نقش نيا يفايا صرف را خود يانرژ ي ذره ذره ديبا است، كارگر و مادر همسر، كه يزن. يرندگ مي
 در فرزندان به يدگيرس و خانه در حضور يبرا را يزمان ديبا آن، بر مقدم و كند كار يتجاربنگاه  اي چاپخانه ،كارخانه در همسرش

 بدون ،است كرده يزدم كارگر به ليتبد را آنها: است گذاشته زنان يها شانه يرو را يرانگريو بارِ ،داري سرمايه . رديبگ نظر
 و كشد مي رنج خورد، مي تلو تلو ده،ش برابر سه بارِ نيا ريز زن. بردارد آنها دوش از را يمادر و يدار خانه ،يمراقبت وليتمسئ كه نيا

 زن ها ونيليم تيوضع اندازه به زين اهگ چيه اما است نبوده آسان زنان يبرا هرگز يزندگ. است سيخ اشك از همواره صورتش
 زنان، بيشتر اشتغال با .است نبوده كننده مستاصل و سخت ،يا كارخانه ديتول ييشكوفا دوران در داري سرمايه  وغي ريز كارگرِ

 و كنند مي كار مختلف يها فتيش در مرد و زن يوقت گفت سخن يخانوادگ يزندگ از توان مي چگونه. شكند مي هم در خانواده
 را روز تمام پدر و مادر كه يزمان دكر صحبت نيوالد از توان مي چگونه ندارد؟ فرزندانش مناسب يغذا هيته يبراوقت كافي  زن

 متفاوت كامال گذشته در ]تيوضع نيا[ نند؟اربگذ شان فرزندان با را يقيدقا يحت كنند مين فرصت و كنند مي كار خانه از رونيب
 كارگر زن امروزه. بودند نظارتش تحت و او كنار در فرزندانش. كرد مي منزل يكارها صرف را وقتش و ماند مي خانه در مادر. بود

 صدا به دوباره سوت و شود مي عصر كه يزمان. شود مي خارج خانه از عجله با د،يآ مي در صدا به كارخانه سوت كه يزمان ها صبح
 كار سر به يوارفتگ با صبح. دهد انجام تقال با را اش يخانگ فيوظا نيپرفشارتر تا گردد يم بر خانه به عجله با د،يآ مي رد
 آور تعجب دينبا پس. است سخت كارگاه اندازه همان به يزندگ متاهل، كارگرِ زن يبرا. است خسته خواب كمبود از و گردد ميبر

 گريد داشت، مي نگه هم كنار در را خانواده كه يطيشرا. پاشد مي هم از خانواده و شوند مي سست يخانوادگ يوندهايپ كه باشد
 خانواده  مييقد ساختار. است رفتن نيب ازدرحالِ  يكل طور به ملت نيهمچن و آن ياعضا يبرا خانواده ضرورت. ندارد وجود
 پدر و شوهر كه نيا اول باشد؟ يقو گذشته در خانواده كه شد مي باعث يزيچ چه. كند مي عمل مانع كي عنوان به صرفا اكنون

 بزرگ شان نيوالد توسط ها بچه كه نيا سوم و بود؛ يضرور آن يااعض تمام يبرا خانواده اقتصاد كه نيا دوم. بود خانواده آورِ نان
 و رود مي كار سر زن. ستين آور نان تنها گريد مرد م،يكرد اشاره كه همانطور است؟ مانده يباق خانواده نيا از يزيچ چه. شدند مي
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 به تنها اكنون خانواده. كند تيحما شوهرش بعضا و فرزندانش از و كند نيتام را شيزندگ كه است آموخته او. رديگ مي دستمزد
 يشتريب اتيئجز با را موضوع نيا ديبگذار. دارد وجود نونهال فرزندانِ آموزگار و بانيپشت و جامعه هياول ياقتصاد واحد عنوان
  ؟!نه اي هست فيوظا نيا از شدن رها شُرف در خانواده ايآ كه مينيبب تا ميكن يبررس

  
   ستندين يضرور گريد يخانگ يكارها

 از فراتر يزيچ زن. گذراندند مي خانه يواريچارد در را خود عمر تمام كشور، و شهر در دستيته طبقات زنانِ كه بود يزمان
 يكاف اندازه به اش خانه در ز،يچ همه از گذشته. نداشت دانستن به هم يليتما موارد، شتريب در و شناخت مين خود خانه يمرزها

 گريد زيهرچ از تر واجب ،يكل طور به دولت يبرا هم و خانواده يبرا هم كار نيا دادن انجام و داشت وجود دادن انجام يبرا كار
 و رفت شستشو، پز، و پخت كنار در اما داد؛ مي انجام را دهد مي انجام دهقان و كارگر زن كي كه ييكارها تمام زن، نيا. بود

 كه ييجا تا كرد، مي درست كفش بند دوخت، مي جوراب بافت، مي پوشاك و لباس د،يسير مي هم كتان و پشم ،يرفوكار و روب
 كه است دشوار. كرد مي ديتول خودش را شيها شمع و كرد مي هيته زمستان يبرا ييمربا و يترش نوع همه داد، مي اجازه منابعش
 يروستاها در امروزه يحت. اند كرده يزندگ نيچن نيا ما يها مادربزرگ و مادر. ميكن هيته فشيوظا تمام از يكامل فهرست
 خانه يكدبانو شده، حفظ ]كماكان[ يزندگ شكل كه ييجا بزرگ، يها رودخانه و آهن خط از دور كشور، عمق در دورافتاده
 ستها مدت ت،يپرجمع يصنعت مناطق و بزرگ يشهرها در كارگر زنان كه است ييفرسا طاقت يكارها انواع فشار تحت همچنان

  . ستندين آنها نگران گريد كه
 يكدبانو شتريب هرچه. بود خانواده يِستيز به متضمن و ديمف ،يضرور يخانگ يكارها نيا تمام ،ما يها مادربزرگ زمان در
 يزن ؛شد مي منتفع دار خانه زنِ تيفعال از يمل اقتصاد يحت. كردند مي يزندگ بهتر گر صنعت و دهقان ي خانواده ،كرد كار مي خانه
 و كره نخ، پارچه، ثلم ييزهايچ و كرد ينم بسنده) خانواده يهيبد يازهاين يارضا يعني( ينيزم بيس و سوپ پختن به تنها كه
 آن دنبال به ،يدهقان و كارگر مرد هر و. بود ارزش يدارا ،رفتند يم فروش به بازار در كه ييكاالها مانند كه كرد يم ديتول رهيغ

 منافعپاي . پايدار باقي بماند تواند ينم »يخانگ كارِ« نيا بدون هخانواد دانست يم چراكه كند؛ دايپ »طال دستانِ با« را يزن كه بود
 يحلم بازار در آن مازاد كه( پشم و چرم و پارچه ديتول يبرا شتريب خانواده ياعضا گريد و زن هرچه رايز ،بود در ميان ملت كلِ

 كه هرآنچه. داد رييتغ را ها نيا همه داري سرمايه  اما.شد مي شكوفاتر يكل طور به كشور اقتصاد كردند، يم كار) رفت مي فروش
 شده زن نيگزيجا نيماش. شود يم ساخته ها كارگاه و ها كارخانه در انبوه اسيمق در حاال شد، مي ديتول خانواده آغوشِ در تر شيپ

 را محصوالت نيا ي همه دهد؟ يم خود به را لباس بافتن و پشم نديسير و شمع ساختن زحمت روزها نيا يدار خانه كدام. است
 فكر نيا به كارگر زنِ آيا اكنون ببافد؛ جوراب چگونه كه آموخت يم يدختر هر تر شيپ. كرد هيته خانه كنارِ فروشگاه از توان مي
 رمولديغ كار يبرا را وقتش خواهد ينم چكسيه و حكم كيميا را دارد ،زمان. اردند وقت او جورابش را خود ببافد؟ اوالً كه كند مي

 يداشتن نگه مواد گريد اي ارشوريخ هنوز كارگر زنان از ياندك شمار خريد كرد، مغازه از توان مي زماني كه از. كند تلف مصرف يب و
 يخانگ محصوالت دقت با و باشند داشته ينامرغوب تيفيك شوند، يم فروخته ها مغازه در كه يصوالتمح اگر يحت. كنند يم درست

بگير  اجرت كارگر كي او همه، از تر مهم و ولا. ندارد را يخانگ داتيتول نيا انجام يبرا يانرژ و زمان كارگر زن باشند، نشده هيته
 كي توانستند مي يسخت به آنها انجام بدون ما يها مادربزرگ كه يخانگ يكارها تمام از جيتدر به خانه اقتصاد ن،يبنابرا. است

 در كارگر مردان و زنان يِاشتراك كار توسط حاال شد، يم ديتول خانواده در تر شيپ آنچه. شد محروم كنند، تصور را خانواده
 زكردنِيتم( نظافتعبارتست از  مانده يباق يِخانگ كار. كند مي مصرف فقط كند؛ مين ديتول گريد خانواده .شود مي ديتول ها كارخانه

 پوشاك از مراقبت و شستشو ،)شام و ناهار كردن آماده( پز و پخت ،...) و ها المپ از مراقبت آب، كردن گرم ،يريگردگ ن،يزم
 خود به را كارگر زنِ ي هريذخ يانرژ و وقت تمامِ كه است يا كننده خسته و دشوار فيوظا ها نيا. )يرفوكار و ريتعم( خانواده

 كه يكار با مهم ي جنبه كي از ،كار نيا اما. بگذراند كارخانه در را يمشخص ساعات ديبا زن نيا عالوه به دهد؛ يم اختصاص
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 يمل اقتصاد و دولت يبرا يارزش چيه گريد شد، گفته باال در كه ياصل ي فهيوظ 4 نيا: دارد تفاوت كردند، مي ما يها مادربزرگ
 خود روز تمامِ دار خانه زنِ كي. ندارند كشور ييِشكوفا در  ميسه و كنند ينم ديتول يديجد ارزش چيه ]فيوظا نيا[ كه چرا ندارد؛

 و نظم شيها لباس تا كند مي را تالش نيتر شيب كند، مي اتو و شويد مي را ها لباس كند، مي خانه نظافت صرف را عصر تا صبح از
 ،رساند مي انيپا به را روزسرانجام  و پزد؛ مي دهد مي اجازه محدودش منابع و دارد دوست كه را ييغذا باشند، داشته يخوب تيبتر
 محسوب كاال عنوان به بتواند كه نكرده درست يزيچ چيه او تالش، همه نيارغم  به .است نكرده ديتول يارزش چيه كه يحال در

 در غبار و گرد از يديجد ي هيال شهيهم. كند شروع اول از روز هر ديبا باز كند، يزندگ هم سال هزار كارگر زن كي اگر. شود
 به يگل يها كفش با بارهدو فرزندانش و گردد يم باز كار از گرسنه شهيهم شوهرش. دارد وجود زدودن يبرابخاري  ي هيحاش
 در يفرد خانوارِ. شود يم رمولديغ ياين كار رفته رفته كار و شود كمتر مي جامعه يبرادر كل  زنان كارِسودمندي  .نديآ يم خانه
 كند، زيتم راآپارتمانش  كارگر زنِ آنكه يجا به. كند مي واگذار ياشتراك يِدار خانه به جاي خود را ما ي عهجام در و است مرگ حالِ

 ثروتمندمردان  انِهمسر. هاست  اتاق بامداديِ نظافت كارشان كه بدهد سازمان را يزنان و مردان تواند مي يستيكمون ي جامعه
 باشند؟ ها تيمسئول نيا دار عهده ديبا همچنان كارگر زنانِ چرا. اند شده رها كننده خسته و آور رنج يِخانگ فيوظا نيا از ستها مدت

از آن  ثروتمندان تنها تر شيپ كه باشند داشتهرا  يا ييبايز و يزگيپاك نور، ،فراغت انهم ديبا كارگر زنانِ ،ييشورا ي هيروس در
 ي جامعه بگذراند، شام و ناهار ي هيته به آشپزخانه در را خود آزاد اوقات ي مانده يباق كارگر، زنِ كه آن يجا به. برخوردار بودند 

 ديپد هم داري سرمايه  نظام در يحت يموسسات نيچن .دهد مي سامان راجمعي  يها آشپزخانه و  ميعمو يها رستوران يستيكمون
 مثابه به آنها. است داشتهاي  فزاينده رشد اروپا، بزرگ يشهرها در ها رستوران و ها كافه شمارِ گذشته، قرن ميندر خالل  .اند آمده
 كنند ديخر ها رستوران از توانند يم يكسان تنها ،داري سرمايه  نظام در اما. اند برآورده سر جا همه از ،يبهار بارانِ از بعد يها قارچ

 گريد كارگر زنِ. بخورند غذا جمعي يها يغذاخور و ها آشپزخانه در توانند يم همه ،يستيكمون نظام در اما ندباش داشته پول كه
 پارچه كردنِ رفو و جوراب كردنِ وصله يبرا را چشمانش اي وادارد يبردگ به ييشو لباس تشت كنارِ در را خود بود نخواهد مجبور

 ؛خواهد شد كم هم گريد كار كي. شود انجام يمركز يها رختشورخانه توسط يهفتگصورت  به تواند مي كارها نيا. ضعيف كند
را  فرصت او اين به وخالص خواهد كرد  ،دگذار مي لباس اتريتعم يبرا وقتي كه از را كارگر زن خاص دوخت و دوز مراكز

كمونيسم  پيروزي با ن،يبنابرا. دهد اختصاص كنسرت به رفتن اي جلسات در شركت مطالعه، به اوقاتش را در عصر تا دهد يم
. بخورد افسوس آن يبرا كارگر زنِ كه ندارد وجود يليدل مطمئنا و است انقراض به محكوم يخانگ كار ي عمده ي دسته چهار
  . كند يم شادتر و تر يغن را او يِزندگ و دهد نجات مي يخانگ يِبردگ از را مفلوك آدم نيا سم،يكمون

  
  است كودكان پرورشِ مسئول دولت
 دولت هم، نجايا در اما. دارند ازين مراقبت به هنوز كودكان ،يخانگ كارِ رفتن نيب از با يحت كه ديكن استدالل است ممكن
 نيوالد دوشِ بر انقالب از شيپ كه گرفت خواهدرا برعهده  يفيوظا تمام جيتدر به جامعه و شد خواهد خانواده نيگزيجا يكارگر

 نيوالد دند،يرس مي مدرسه سنِ به كودكان كه يزمان و نبود نيوالد عهده به تماما زين انقالب از شيپ يحت فرزندان تربيت. بود
 وجود دادن انجام يبرا يفيتكال كماكان اما. نبودند شان فرزندان يفكر رشد مسئولِ گريد چراكه بكشند يراحت نفسِ توانستند يم

 ليتبد يصادق و ماهر كارگران به آنان كه نيا از يافتن نانياطم و آنها يبرا لباس و كفش دنيخر فرزندان، هيتغذ نيتام. داشت
 تعداد حال، نيا با. كنند نيتام را شان سالخورده نيوالد خوراك و معاش و خود يها نهيهز ،يمقتض وقت در توانند مي كه اند شده

 نيتام يبرا يكاف يغذا تا داد مين اجازه آنها به كم دستمزد. دهند انجام را يفيتكال نيچن بودند قادر يكارگر يها خانواده از  ميك
 نشان رشد حالِ در نسلِ آموزش به را الزم توجه كه شد مي آن از مانع وقت كمبود كه طور همان كنند؛فراهم  شان فرزندان

 ما اجداد. شوند يم بزرگ ابانيخ در پرولترها دكانِكو ت،يواقع در اما دهند، پرورش را كودكان ها خانواده كه است قرار. بدهند
 و خانواده زيناچ درآمد عالوه، هب. دانند ينم آن از زيچ چيه ايپرولتار كانِكود اما دانستند يم يخانوادگ يزندگ ي درباره ياندك
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 و اورد؛يب يرو مستقل يِكارگر به يسالگ ده در كه كند مي مجبور را كودك شود، مي جاديا آن تبع به كه يمتزلزل يمال تيوضع
 قانون گريد نيوالد حينصا و واژگان و كنند يم يتلق كارفرما را خود آورند، يم دست به را پولشان خودشان كودكان كه يزمان

  . رسد يم انيپا به يشنو حرف و شود يم فيتضع نيوالد نفوذ. دشو ينم محسوب
 در كه نيا تا شود يم رنگ كم جيتدر به زين شان رزندانف برابر در نيوالد فيتكال رود، يم نيب از خانه يكارها كه طور همان

 يريناپذ تحمل و نيسنگ يها تيمسئول اغلب كودكان ،داري سرمايه  نظام در. رديبگ عهده بر را كامل تيمسئول جامعه ت،ينها
 و  ميعمو آموزش ياريساريكم ،ييشورا ي هيروس در. ديآ يم نيوالد كمك به يستيكمون جامعه. بودند يپرولتر ي خانواده يبرا

 رخوارگاه،يش سال، كم اريبس كودكان يبرا يمكان اكنون هم ما. است كرده خانواده به ياديز كمك حاضر حال در ياجتماع رفاه
 گانِيرا ناهار ،ها رستوران م؛يدار ماريب كودكان يبرا يبهداشت مراكز و مارستانيب خانه، نيهمچن و كودكان اجتماعات مهدكودك،

 از ها بچه تيمسئول كه دهد مي نشان ها نيا ي همه. آموزان دانش يبرا كفش و گرم لباس ،يدرس كتابِ گانيرا عيتوز و مدارس
 ي بچه از مراقبت) 1: شود ميتقس بخش سه به واندت يم خانواده در كودكان از نيوالد مراقبت .شد خواهد منتقل عجم به نيوالد
 در بعدها و ييابتدا مقطع در كودكان آموزش هم داري سرمايه  جامعه در يحت. كودك آموزشِ) 3 كودك پرورشِ) 2 كوچك اريبس

 تا كارگران ازين هم داري سرمايه  جامعه در يحت. است شده ليتبد دولت تيمسئول به ،يعال آموزش موسسات و متوسطه دوره
 خود حقوق از كارگران هرچه. است شده مرتفع رهيغ و يباز يها گروه كودك، يمهدها ،يباز يها نيزم جاديا قِيطر از يحدود
 اما. دهد كاهش را فرزندان به نسبت خانواده يمراقبت تيمسئول شود مي مجبور جامعه شوند، يسازمانده بهتر و شوند آگاه بيشتر
 دانند مي يخوب به داران هيسرما شود.باعث فروپاشي خانواده  مبادا ،هراسد مي كارگر ي طبقه نافعم تأمين زياد از يبورژواز ي جامعه

 لِيم فرونشاندنِ يبرا مبارزه سالحِ نيبهتر فرزندش، و زن يِستيز به مسئول ،شوهر و بود برده زن، كه خانواده  مييقد شكلِ كه
 و شود مي خم خانواده از مراقبت بارِ ريز كارگر قامت. است كارگر مرد و زن يانقالب ي هيروح فيتضع و يآزاد به كارگر طبقه

. دنيايب كنار يطيشرا هر با حاضرند هستند، گرسنه شان فرزندان كه يزمان مادر و پدر. كند سازش يدار هيسرما با است مجبور
 نيا با يبورژواز يعني اموال مالك چراكه كند ليتبد يدولت و ياجتماع واقعاً يامر به را آموزش نتوانسته يدار هيسرما ي جامعه
. داند يم ديجد اتيح يها جنبه نيتر ياساس از يكي را رشد حالِ در نسل يِاجتماع آموزشِ يستيكمون جامعه .است مخالف مسئله

 گريد دهند، مي نشان عالقه شانخود فرزندان به صرفاً و اختالفند دچار نيوالد كه ييجا كوچك، و محدود ،يميقد خانواده
 شتريب بخش كودك كه يامكانات گريد و ها خانه ،ها باغ ،يباز يها نيزم گر،يد يسو از. ندارد را »نوين فرد« آموزشِ تيصالح

 ستيكمون كي عنوان به دنبتوان كودكان آن در كه كند مي فراهم را يطيمح گذراند، يم ستهيشا آموزگارانِ نظارت تحت را روز
 مسئول گريد نيوالد اگر. دنبشناس تيرسم به را گروه به متقابل يِوفادار و ياري رفاقت، ،يهمبستگ به ازين و دنكن رشد آگاه

 كه يزمان كوچك، يليخ ي بچه كه ديده پاسخ ديشا ماند؟ اهدخو يباق آنها يبرا يتيمسئول چه نباشند، فرزندان آموزش و پرورش
 مادرِ كمك به دوباره يستيكمون دولت نجايا در. دارد ازين او توجه به همچنان است، زانيآو مادرش دامنِ به و دارد ميبر قدم تازه

 و متاهلــ  مادران همه از تا است آن بر كارگران دولت. باشد مانده تنها كه داشت نخواهد وجود يزن چيه گريد. شتابد مي كارگر
 هر در را امكانات گريد و روزانه يها رخوارگاهيش ،يمادر يها خانه و ؛كند تيحما دهد، مي ريش فرزندش به كه يحال در ــ مجرد
  .كنند بيترك يمادر با را جامعه در كار كه بدهد را فرصت نيا مادران به تا كند سيتاس روستا و شهر
 مادر پستان رِيز از را نوزاد كند، جدا شان نيوالد از را كودكان ندارد قصد سميكمون. شوند مضطرب كارگر مادرانِ ستين يازين

 يستيكمون ي جامعه هدف! ندارد وجود يزيچ نيچن. كند استفاده خانواده كردنِ رانيو يبرا زيآم خشونت ريتداب از اي بكشد رونيب
 خانواده كه يكهن اركانِ و است زوال به رو خانواده  مييقد نوعِ كه است نيا شاهد يستيكمون ي جامعه. است متفاوت كامال

 نِيوالد. است مرگ حالِ در يخانگ اقتصاد: است رفتن نيب از حال در ،داشت مي نگه سرپا ياجتماع واحد كي عنوان به را  مييقد
 از كساني طور به كودكان و نيوالد. ننديبب تدارك را آنها آموزش و معاش اي كنند مراقبت خود فرزندان از ستندين قادر كارگر طبقه

. ديدار دوست را گريدكي و ديهست جوان شما«: ديگو مي كارگر زنان و مردان به يستيكمون ي جامعه. برند يم رنج طيشرا نيا
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 داري سرمايه  در ]ازدواج[ گرچه د؛ينهراس ازدواج از. ديزينگر يشادمان از و ديكن يزندگ نيبنابرا. باشد خوشحال دارد حق يهركس
. ديآ مي وجد به كودك هر تولد از و دارد ازين يشتريب كارگران به جامعه. دينترس فرزند داشتن از. بود بتيمص از يا رهيزنج واقعا
 با مراقبت يستيمونك ي جامعه. »ديفهم نخواهد يگرسنگ و اسرم از يزيچ شما فرزند. ديباش خود فرزند ي ندهيآ نگران ستين الزم

 پرورش و كند يم فراهم را كودك خوراك جامعه. كند مي نيتضم را مادرش و كودك يمعنو و يماد تيحما ،كودكان ي همه از
 چيه به باشند، داشته مشاركت شان فرزندان آموزش در دارند ليتما كه ينيوالد حال، نيع در. رديگ يم عهده به را او آموزش و

 پدر لذت اما ،گرفت خواهد عهده بر را فرزندان به مربوط فيوظا تمام يستيكمون ي جامعه. شد نخواهند داشته باز امر نيا از وجه
 يدشوار به و است يستيكمون ي جامعه ي برنامه ها نيا. شد نخواهد غيدر دهند، انجام را آن ندقادر كه يكسان از رابودن  مادر و

. فرار كرد توان مين تيواقع از.كرد ريتعب مادرش از فرزند ياجبار جداكردنِ و خانواده يِقهر يِرانيو عنوانِ به را ها نيا توان مي
 توسط يزيقهرآم صورت به به اين دليل كه نه است؛ زوال به رو خانواده. است كرده يسپر را خود روزگارِ خانواده  مييقد شكلِ
 اقتصاد چون ندارد ازين خانواده هب دولت. شود ينم محسوب ضرورت گريد رو كه اين امر از آن لكهب است شده بيتخر دولت
 ندارند آن به يازين گريد زين خانواده ياعضا. كند مي دور مولد و ديمف يكارها از را كارگر ،خانواده: ستين سودآور گريد يخانگ
 نيگزيجا ي ديجد يا رابطه. شود مي منتقل جمع به جيتدر به بود، خانواده ي عهده به تر شيپ كه كودكان پرورش ي فهيوظ چون
 آزاد، هردو كه يستيكمون جامعه كي برابرِ عضو دو وصلت رفاقت؛ و عاطفه يمبنا بر يونديپ: شود يم مرد و زن  مييقد ي رابطه

 گريد. بود نخواهد يخبر خانواده، در ينابرابر از و داشت نخواهد وجود زنان يبرا يخانگ يِبردگ گريد. هستند كارگر و مستقل
 وابسته شوهرش به گريد يستيكمون ي جامعه كي در زن. شوند رها ،كنند تيترب را او ديبا كه يفرزند با تنها كه ترسند ينم زنان

. باشد نگران فرزندانش يبرا ستيناو الزم . شود يم تيحما خود يِكار تيظرف براساس و است يمتك خود كارِ به بلكه ستين
از كرد، مي فلج را يخانوادگ يزندگ كه يا محاسبات مادي آن تمام ،ازدواج. گرفت خواهد عهده به را آنها تيمسئول يكارگر دولت 
 زانيم نيتر شيب و ينشادما نيتر كامل يونديپ نيچن. شود يم بدل اعتماد و عشق ي هيپا بر نفر دو وصلت به و دهد مي دست
 در كه ازدواج بر يمبتن يِدار برده يجا به. دهد يم وعده فهمند، يم را شان رامونيپ يايدن و خود هك يمرد و زن به را تيرضا

 رييتغ كار طيشرا كه ميهنگا. آورد يم ارمغان به مرد و زن يبرا اقترف اساس بر يونديپ يستيكمون ي جامعه داشت، وجود گذشته
 ينوعفقط  اساس، از و يناشدن فسخ كهــ  آن ييسايكل قالب در ازدواج كه يزمان و ابدي شيافزا كارگر زنان يماد تيامن و كند

 نيب از زين يگريروسپ هستند، قيرف و عاشق كه دبده يمردان و زنان ي صادقانه و آزادانه وصلت به را خود يجاــ  بود ياديش
 و كاال ديتول در شهير است، گرسنه كارگرِ زنان يردهگُ بر يا انهيتاز و تيبشر يبرا يننگ كه ،]يگريروسپ[ شر نيا. رفت خواهد

شوند، نيگزيجا ]يديجد اَشكالِ با[ ياقتصاد اَشكال نيا كه يزمان. دارد يخصوص تيمالك نهاد از خودكار طور به زنان تجارت 
 ديبا آنها برعكس،. است يفروپاش به محكوم خانواده كه باشند تيواقع نيا دلواپسِ دينبا كارگر زنانِ رو، نيا از. رفت خواهد نيب

 در و كند يم سبك را يادرانگم تيمسئول بارِ رهاند، يم ياجبار يبردگ از را زنان كه وندبر ينينو ي جامعه دمِ دهيسپ استقبال به
 گريد كه بدانند ديبا ،اند برخاسته كارگر طبقه ييرها يبرا همبارز به كه يزنان .دهد يم انيپا فحشاء هولناك مصيبت به ت،ينها
 را ام همادران ي عاطفه و اقياشت تمامِ. هستند من فرزندانِ ها نيا«: ندارد وجود تيمالك بر يمبتن ي كهنه يها نگرش يبرا ييجا

 من. بكنند يگرسنگ اي سرما احساسكه  دهم مين تياهم و ندارند من به يربط و هستند تو فرزندان ها آن. هستم آنها مرهون
 باشد داشته خاطر به ديبا او. ندارد وجود من مالِ و تو مالِ نيب يتفاوت كه اموزديب ديبا كارگر رِماد. »ندارم وقت گريد كودكانِ يبرا
 جاديا ها جنس انيم را ينينو ي رابطه ديبا يكارگر دولت .يستيكمون ي هيروس كارگرانِ فرزندانِ دارد؛ دوجو ما فرزندانِ فقط كه

 گسترش ايپرولتار بزرگ ي خانواده ي همه انِيم در ديبا فرزندانش و درما انيم يِانحصار و محدود ي عاطفه كه طور همان ؛كند
 ازدواج نِيگزيجا ديبا است، هيدوسو احترامِ و عشق اساس بر كه زين يكارگر جامعه كي برابرِ عضو دو آزادانه ونديپ. ابديب

 آن در كه نديشن يم كارگران يِجهان ي خانواده ه،خودخواهان و منفرد ي خانواده يجا به. شود زنان يِبردگ بر يمبتنناشدني  فسخ
 جامعه كي در مرد و زن انِيم كه است يا هرابط نيا. گرنديكدي قِيرف زيهرچ از شيب و شيپ مرد، و زن يعني كارگران ي همه
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 ارمغان به تيبشر يبرا را طرف دو انيم يبرابر ي هيپا بر و آزادانه يعشق د،يجد بطروا نيا. گرفت خواهد شكل يستيكمون
 شاد يجوانان و يقو و سالم برومند، يكودكان يستيكمون ي جامعه .است ناشناخته يتجار ي جامعه يبرا كه] يعشق[ د؛آور يم

 عشق و يآزاد ،يبرابر نام به كه ميخواه مي دهقان و كارگر نامرد و زنان از ما. باشند آزاد عواطف، و احساسات در كه خواهد مي
 تر، كامل يمكان به تا كنند كيشر يبشر جامعه يِبازساز در منانهمؤ و شجاعانه را خود ازدواج، ديجد ي وهيش از يناش ي قانهيرف

 بر كه ياجتماع انقالب نيا سرخِ پرچمِ. شود مبدل است، آن ي ستهيشا هركس كه يا يشادمان نِيتضم يبرا تر قيال و تر عادالنه
 را ينيزم يبهشت شدنِ محقق رسما است، شدن برافراشته حال در زين ايدن گريد يكشورها در و است درآمده اهتزاز به هيروس فراز

  . است نشسته آن انتظارِ به ستها قرن تيانسان كه كند يم اعالم
  

 آن يسيانگل ي ترجمه. شد منتشر ، به زبان روسي١٩٢٠ ،٢ ي شماره Komunistkaبار در  نينخست يحاضر برا ي مقاله* 
  :ديابيب ريز نكيل در ديتوان يم را

https://www.marxists.org/archive/kollonta/1920/communism-family.htm 

  

  

  DZ-https://wp.me/p9vUft»: نقد«لينك كوتاه شده در سايت 


