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مارکسیسم  و  مارکس  با  مبهمی  رابطه ی  حالت،  بهترین  در  فمینیست  اندیشمندان  از  بسیاری 

داشته اند. یکی از مهمترین حوزه های مجادله رابطه ی مارکس/انگلس است.

مابین  اساسی  تفاوتی  از  نشان  ]اندیشمندان[  دیگر  و  کارور،2  ترل  لوکاچ،1  گئورگ  مطالعات 

به  مطالعات،  این  از  استفاده  با  من  دارد.]1[  مسائل  دیگر  و  دیالکتیک  مورد  در  انگلس  و  مارکس 

از آنجایی  بررسی تفاوت میان آن دو در مورد ]مسئله ی[ جنسیت و همچنین خانواده پرداخته ام. 

که برخی از اندیشمندان فمینیست، مارکس و انگلس را به خاطر آنچه جبرگرایی اقتصادی این دو 

می دانند، مورد انتقاد قرار می دهند، پرداختن به این مسئله، به مباحث جاری بی ربط نیست. با این 

حال لوکاچ و کارور هر دو میزان ]باور به[ جبرگرایی اقتصادی، به عنوان تفاوت مهم بین مارکس و 

انگلس را مورد اشاره قرار می دهند. هر دو انگلس را بیش از مارکس یگانه گرا 3و علم گرا می دانند. 

رایا دونایوسکایا4 یکی از معدود کسانی بوده که بین مارکس و انگلس در ارتباط با ]این مسئله [ تمایز 

قائل است، در عین حال که او نیز به موقعیت بیشتر یگانه گرا و جبرگرایانه ی انگلس در برابر درک 

دیالکتیکِی  دقیق تر مارکس درباره ی روابط ]مبتنی بر[ جنسیت  اشاره می کند.]2[

و  جنسیت  ]مسئله ی[  درباره ی  مارکس  نوشته های  پیرامون  اندکی  بحث  اخیر،  سال های  در 

مباحثات  موضوع  نوشته ها  این  میالدی،   80 و   70 دهه های  در  ولی  است،  گرفته  شکل  خانواده 

1 Georg Lukács
2 Terrell Carver
3 monistic
4 Raya Dunayevskaya
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هایدی  و  هارتسوک5  نانسی  نظیر  فمینیستی،  اندیشمندان  موارد،  بعضی  در  بوده اند.  زیادی 

فمینیستی  تئورِی  اشکال  دیگر  یا  و  روانکاوانه  تئورِی  با  را  مارکس  کلی  تئورِی  عناصِر  هارتمن،6 

کور  جنسیت  مسئله ی  به  نسبت  عمدتن  را  مارکس  تئوری  اندیشمندان  این  کرده اند.]3[   ادغام 

با  می بینند.  جنسیت   بر[  ]مبتنی  روابط  درک  برای  دیگری  تئوری   افزودن  نیازمند  را  آن  و  دانسته 

این حال، ماتریالیسِم تاریخِی مارکس را به مثابه نقطه ی شروعی برای درِک ]مفهوم[ تولید حفظ 

کرده اند. عالوه بر این، برخی فمینیست های مارکسیست نیز از اواخر دهه ی 60 تا 80 میالدی، 

مارگارت  برای مثال  به خصوص در ]مباحثات پیرامون[ حوزه ی اقتصاد سیاسی، سهیم بوده اند. 

تا  کرده اند  تالش  همگی  سكومب،10  والي  و  فدریچی،9  سیلویا  کوستا،8  داال  روزا  ماریا  بنستون،7 

کارخانگی را دوباره ارزش گذاری کنند.]4[ به عالوه، تالش لیز فوگل11 برآن بوده که با فراتر رفتن 

از سیستم های دوگانه، درکی واحد از اقتصاد سیاسی و بازتولید اجتماعی به دست دهد.]5[ نانسی 

هولمستروم12 هم نشان داده که ]نوشته های[ مارکس می تواند برای درِک توسعه ی تاریخِی طبیعِت 

زنان مورد استفاده قرار بگیرد.]6[

تئورِی سیستم های دوگانه ی پدرساالری و سرمایه داری، که صورت رایِج سوسیال فمینیسم در 

دهه های 70 و 80 میالدی بوده است، در دهه ی 90 و پس از آن در نظر بسیاری پروژه ای شکست 

اروپای  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  در  کمونیسم  سقوط  احتماال  صورت،  هر  در  می نمایاند.  خورده 

یانگ،13   آیریس  استدالل  به  بنا  است.  داشته  منفی  تاثیر  سوسیال فمینیسم  محبوبیت  بر  شرقی، 

تئوری سیستم های دوگانه ناکافی بود، چرا که بر مبنای دو تئورِی اجتماعِی بسیار متفاوت از هم بنا 

شده بود. یکی مربوط به توسعه ی دینامیک تاریخِی جامعه- در درجه ی اول ]توسعه ی[ اجتماعی، 

اقتصادی و تکنولوژیک- و دیگری بر مبناِی دیدگاِه ایستاِی روانشناسانه از طبیعِت انسان.]7[ به 

علت تفاوت عمیق و گسترده ی این دو تئوری، سازگار کردن آن ها با هم بسیار سخت است. با این 

5 Nancy Hartsock
6 Heidi Hartmann
7 Margaret Benston
8 Mariarosa Dalla Costa
9 Silvia Federici
10 Wally Seccombe
11 Lise Vogel
12 Nancy Holmstrom
13 Iris Young
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حال، انتقادات این ]دسته از اندیشمندان[ به آنچه که آن را جبرگرایی مارکس، مقوالتی که ]نسبت 

به مسئله ی[ جنسیت کور هستند، و تاکید بر تولید با هزینه ی بازتولید می دانند، به عالوه کارهای 

فمینیست  مارکسیست های فوق الذکر، برای من نقطه ی آغاز بررسی مجدد کار مارکس با استفاده 

از آنالیز دقیق متنی است.

کارهای مارکس حاوی عناصر ایدئولوژی ویکتوریایی است، ولی عالقه به ]مسئله ی[ جنسیت 

دست نوشته های  در   ،1844 سال  در  می خورد.  چشم  به  او  کارهای  در  پراکنده  طور  به  خانواده  و 

اقتصادی و فلسفی خود، استدالل مارکس این است که موقعیت زنان در جامعه می تواند معیاری 

برای سنجش ]میزان[ توسعه ی جامعه به مثابه یک کل باشد. مسلما او اولین کسی نیست که چنین 

اظهارنظری کرده- اغلب چارلز فوریه 14را الهام بخِش این گفته می دانند- ولی برای مارکس، این 

]چیزی[ بیشتر از فراخوانی ساده به مردان برای تغییر وضعیت زنان بوده است. مارکس استداللی 

دیالکتیکی، که مستقیمن به تئوری کلی اش در مورد جامعه مرتبط است، را پیش می کشد. برای 

جدیدی  اجتماعی  روابط  باید  کند،  پیشرفت  و  رفته  فراتر  سرمایه داری اش  شکل  از  جامعه  اینکه 

نیست.  متکی  است،  خام  و  منحرف شده  که  ارزش  از  صورت بندی  یک  بر  صرفن  که  بگیرد  شکل 

انسان ها باید قادر باشند یکدیگر را به خودی خود ارزشمند ببینند، نه صرفن به میانجی ارزشی که 

فرد می تواند برای دیگری فراهم آورد. زنان، به طور مشخص، در این رابطه شایان توجه هستند. 

بنابراین  حاشیه رانده شده اند.  به  گروهی  جوامع،  همه  ی  در  نگوییم  اگر  جوامع،  اغلب  در  که  چرا 

مردان و زنان باید به نقطه ای از توسعه یافتگی برسند که هر فرد برای آنچه که هست ارزش دارد، نه 

برای دسته بندی های انتزاعی ]نظیر[ مرد، زن و غیره.

عالوه بر این، به نظر می رسد مارکس به جنسیت بیشتر به مثابه مقوله ای دینامیک اشاره دارد تا 

این  با  است:  نکرده  مطرح  را  ادعا  این  مستقیم  طور  به  هیچ گاه  مارکس  یقینا،  استاتیک.  مقوله ای 

حال، در دست نوشته های 1844 و ایدئولوژی آلمانی، او نقدی محکم و بدیلی برای دیدگاه هاِی 

دوگانه ی سنتی در برابر دوگانه انگاری طبیعت/جامعه ارائه می دهد. استدالل مارکس بر این است 

که طبیعت و جامعه به صورت دیالکتیکی با هم در ارتباطند، نه به مثابه دو نهاِد موجوِد مجزا و در 

تعامل با هم، بی آنکه اساسن ماهیت خود یا دیگری را تغییر دهند. وقتی انسان ها به واسطه ی کار 

14 Charles Fourier
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با طبیعت در تعامل هستند، هم فرد و هم طبیعت تغییر می کنند. این تغییر به این دلیل اتفاق می افتد 

فراهم  موقتی ای  وحدت  چنین  ایجاد  برای  امکانی  کار  فرایند  و  است  طبیعت  از  بخشی  انسان  که 

می آورد. از آنجایی که نه طبیعت ماهیت استاتیک دارد و نه جامعه، مارکس اینطور استدالل می کند 

که هیچ مفهوم فراتاریخی ای از اینکه "طبیعی" چیست نمی تواند در دست باشد. در عوض، مفهوم 

"طبیعی" فقط می تواند مربوط به شرایط تاریخی خاصی باشد.

اگرچه نباید دوگانه انگاری طبیعت/ فرهنگ و دوگانه  انگاری مرد/زن را دو خط موازی نزدیک به 

هم دانست- چرا که این کار منجر به شی وارگی مفاهیمی می شود که به دنبال تغییر آن هستیم؛ در 

بحث مارکس و انگلس درباره ی تقسیم کار جنسیتی در ایدئولوژی آلمانی نیز، اندیشه ی دیالکتیکی 

در  کار  تقسیم  به  دو  این  اینجا،  در  است.  مشهود  فرهنگ  طبیعت/  دوگانه گرایی  مورد  در  مارکس 

در  حتی  عوض،  در  نیست.  "طبیعی"  کامال  که  می کنند  اشاره  چیزی  عنوان  به  اولیه  خانواده های 

بحث کوتاهشان درباره ی توسعه ی خانواده، به این مسئله می پردازند که این تقسیم کار مبتنی بر 

بیولوژیِک  تفاوِت  که  جایی   است،  "طبیعی"  توسعه نیافته  بسیار  تولیدِی  روابط  برای  فقط  جنسیت 

بدان معنی است  این  آنان سخت می کند.  برای  را  بدنی  برخی وظایِف طاقت فرساِی  زنان، انجام 

که پایین دست بودن مفروض زنان در این جوامع چیزی است که می تواند با تغییر جامعه تغییر کند. 

عالوه بر این، از آن جا که پای یک عنصر اجتماعی در میان است، چیزی بیش از توسعه ی فن آوری 

مورد نیاز است: زنان باید خودشان برای تغییر وضعیتشان عمل کنند.

جامعه ی  در  زنان  موقعیت  درباره ی  بحث  به  نوشته هایش،  در  دیگر  جای  دو  در  حداقل  مارکس 

مورد  در  سو15  اوژن  اخالقی  تفسیر  از  مارکس  مقدس،  خانواده ی  در  می پردازد.  سرمایه داری 

این  در  می کند.  17انتقاد  پاریس  رازهای  در  ماری،16  دو  فلور  پاریس،  روسپِی  داستانی  شخصیت 

به  زندگی   و  فقر  از  آلمانی،  بلندمرتبه ی  چندان  نه  شاهزاده ی  یک  توسط  ماری  دو  فلور  داستان، 

می سپارد  کشیش  یک  و  مذهبی  زن  یک  به  را  ماری  دو  فلور  او  می کند.  پیدا  نجات  روسپی  عنوان 

که فساد اخالقی اش را به او گوشزد کرده و او را تربیت می کنند. نهایتا، دو ماری وارد یک صومعه 

می شود و مدت کوتاهی بعد، می میرد.

مورد  کاتولیک،  اجتماعِی  آموزه هاِی  بی چون وچرای  پذیرش  خاطر  به  را  سو  مارکس  اینجا،  در 
15 Eugène Sue
16 Fleur de Marie
17 Les Mystères de Paris
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واقعا  هرگز  که  است  متمرکز  اخالق  از  مجرد  صورتی  روی  بر  که  آموزه هایی  می دهد.  قرار  انتقاد 

را  جسمانی اش  نیازهای  می تواند  که  نیست  معنوی  صرفن  موجودی  انسان  بود.  نخواهد  میسر 

که-  چرا  است،  صادق  ماری  دو  فلور  مثل  کسی  مورد  در  خصوص  به  ]مسئله[  این  بگیرد.  نادیده 

معاش  امرار  برای  روسپی گری  جز  موجودی  گزینه ی  هیچ  او  می کند-  اشاره  مارکس  که  همانطور 

ندارد. با این حال، کشیش ماری را با انحطاط اخالقی اش مواجه می کند و، علی رغم این واقعیت 

که او در این مورد هیچ انتخاب واقعی دیگری نداشته است، به او می گوید باید احساس گناه داشته 

باشد. بنابراین، در این متن، مارکس با موقعیت سخت و ناگوار زنان طبقه ی کارگر همدردی بسیار 

زیادی نشان داده است. به عالوه، او از تک بعدی بودن مسیحیت، که به دنبال برتری دادن به یک 

صورت محض از ذهن در مقابل یک صورت محض از بدن است ، انتقاد می کند.

]زنان[  به  تنها  را  سرمایه داری  تحت  زنان  انضمامی  موقعیت  از  خود  انتقاد  مارکس  این حال،  با 

طبقه ی کارگر محدود نکرده است. در سال 1846 در مقاله/ ترجمه ی نوشته ی پوشه18 درباره ی 

چهار  از  مورد  سه  می کند.]8[  اشاره  فرادست  طبقات  در  خانگی  سرکوب  به  مارکس  خودکشی، 

موردی که مارکس به بحث می گذارد، موارد خودکشی زنان به علت سرکوب خانگی است. در یک 

مورد، خودکشی زنی متاهل حداقل تا حدی به این دلیل است که شوهر حسودش او را در خانه حبس 

کرده و مورد خشونت جسمی و جنسی قرار می داده. مورد دوم زنی است که نامزد دارد و شبی را در 

خانه ی او سپری می کند. بعد از آنکه به خانه بازمی گردد، والدینش او را در مالعام تحقیر می کنند، 

و کمی بعد او خودش را غرق می کند. مورد آخر زنی است که از رابطه ی ]پنهانی[ با شوهرخاله اش 

باردار شده و نمی تواند سقط جنین کند.

خودش  که  عباراتی  و  پوشه  متن  از  بخش هایی  روی  تاکید  با  مارکس  موارد،  این  از  مورد  دو  در 

حیله گرانه به متن اضافه کرده، همدردی زیادی با این زنان نشان می دهد. عالوه بر این، با دست 

کامل  تحول  و  تغییر  برای  نیاز  به  می آید-  ادامه  در  که  پوشه-  نوشته ی  از  بخشی  روی  گذاشتن 

مسئولیت  که  شر  نکرد.  دگرگون  را  ستمگران  همه ی  "انقالب  می کند:  اشاره  بورژوا  خانواده ی 

باعث  شر  جایی که  دارد،  وجود  خانواده ها  در  می شود  گذاشته  تصادفی  نیروهای  عهده ی  بر  آن 

ایجاد بحران هایی مشابه بحران های انقالب می شود."]9[ بدین ترتیب، مارکس خانواده  در فرم 

بورژوازی اش را سرکوبگر می داند، چیزی که اگر قرار است جامعه ای بهتر در پیش رو باشد، باید به 
18 Peuchet
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طور چشمگیری تغییر کند.

آن جا،  در  بازگشتند.  بورژوا  خانواده ی  نقد  به  کمونیست  ]حزب[  مانیفست  در  انگلس  و  مارکس 

استدالل می کنند که خانواده در شکل بورژوایی خود، که در درجه ی اول مبتنی بر مدیریت دارایی 

و انتقال آن است، در وضعیت فروپاشی بود. شرایط مادی که ]پیش از این[ منجر به چنین فرمی از 

خانواده شده  بود، در بین پرولتاریا در حال از بین رفتن بود، چراکه آن ها هیچ دارایی ای نداشتند که به 

فرزندان  خود بدهند. ممکن بود سابق بر این کشاورزان خرده پایی بوده باشند که صرفن به اندازه ی 

مختلف  طرق  به  زمین ها  که  آنجایی  از  ولی  می کنند،  محصول  برداشت  خود  معیشتی  نیازهای 

مصادره شده بود، دیگر چنین چیزی امکان پذیر نبود و آن ها برای امرار معاش مجبور به رفتن به 

شهرها و کارخانه ها شده بودند. قدرت پدر، بدون این توانایی برای انتقال دارایی به فرزندان بعد از 

مرگ و کنترل نیروی کار خانوادگی  در طول زندگی، به طور قابل مالحظه ای پایین آمده بود، و این 

به شکل متفاوتی از خانواده منجر شد. با این حال مارکس و انگلس، در این زمان، به جزئیات این 

مسئله که به طور بالقوه پس از انحالل این شکل از خانواده، چه اتفاقی خواهد افتاد، نپرداختند.

اگرچه سرمایه به نقد اقتصاد سیاسی اختصاص داده شده است، اما تعداد قابل توجهی مطلب در 

مورد جنسیت و خانواده ]نیز[ دارد. در سرمایه مارکس به آنچه در مانیفست ]حزب[ کمونیست به 

عنوان الغای خانواده تعریف کرده، بازگشته و آن را انضمامی می کند. زمانی که ماشین آالت وارد 

کارخانه ها شد و نیاز کمتری به کاِر فیزیکِی طاقت فرسا بود، زنان و کودکان هم به دسته ی مهمی از 

کارگران بدل شدند. برای سرمایه این کارگران مشخصن باارزش بودند، چرا که گروهی تحت ستم 

هستند که می توان در مقابل مزد کمتر مجبور به کارشان کرد.

فمینیست ها  اغلب  آنچه  به  نسبت  مارکس،  که  است  آن  از  حاکی  سرمایه  از  دیگری  بخش  های 

اذعان دارند، نگرش دقیق تری به موقعیت زنان در نیروی کار دارد. برای مثال، مارکس می نویسد 

زنان با ورود به نیروی کار، به صورت بالقوه  در زندگی  خصوصی خود کسب قدرت کردند، چرا که 

حاال با پول در ]وضعیت[ رفاهی خانواده مشارکت داشتند، و دیگر در طول بخش عمده ای از روز 

تحت کنترل مستقیم همسران و پدرانشان نبودند. این ]مسئله[ تاثیر چشمگیری بر خانواده داشت. 

و  طوالنی  کاری  ساعات  طرف  یک  از  می دهد.  نشان  را  توسعه  این  سوی  دو  هر  مارکس  اینجا  در 

کار شبانه به سمت تضعیف ساختارهای سنتی خانواده می رود، چرا که زنان به واسطه ی کارشان 
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تا اندازه ای "مردانه" شده اند و اغلب به اندازه ی قبل توانایی نگهداری از فرزندانشان را ندارند؛ از 

جهت  در  شخصیت"  "زوال  ظاهرا  این  که  می کند  یادآوری  مارکس  بعدی،  بخش  در  دیگر،  طرف 

مخالف پیش رفته- به سمت "شکل برتر خانواده" که در آن زنان به واقع با مردان برابر خواهند بود.

]10[

پیش نویس  همینطور  و  سرمایه  اول  جلد  به  کارگر،  زنان  سرکوب  مورد  در  مارکس  بحث  اگرچه 

سرمایه محدود است، ]اما[ نقدی قوی به مفهوم کاِر مولد در سیستم سرمایه داری مطرح می کند. 

در اینجا مارکس بین مفهوم کار مولد تحت سیستم سرمایه داری و مفهوم کار مولد به خودی خود 

تمایز زیادی قائل است. اولی درکی یک سویه از بهره وری است، جایی که تنها عامل مرتبط تولید 

ارزش اضافی برای سرمایه دار است. در حالی که، مفهوم دوم از کار مولد بر روی تولید ارزش های 

مصرف تاکید می کند. در اینجا، کار اگر چیزی تولید کند که بتواند توسط افراد، و یا در مقیاس وسیع، 

توسط جامعه مورد استفاده قرار بگیرد، به خودی خود ارزشمند است. این بحث دست کم زمینه  ای 

برای ارزش  گذاری دوباره ی  کار سنتی زنان فراهم می آورد، هرچند مارکس بسیار کم به آن پرداخته 

است.

دیدگاه های  می دهد.  نشان  زمان  طول  در  را  خاصی  تکاملِی  سیِر  مارکس  سیاسی  نوشته های 

نظری مارکس اغلب با فعالیت های سیاسی او آمیخته است. بعضی از اولین نوشته های سیاسی اش 

در مورد اعتصاب های ]شهر[ پرستون انگلیس در سال های 1853- 1854 میالدی ارزیابی نسبتا 

غیرانتقادی ای از مطالبه ی دستمزد ]برابر با نیاز یک[ خانواده19 برای مرد ها توسط کارگران، ارائه 

می دهد. در حالی که مارکس هرگز به صورت مستقیم این نوع استدالل را رد نکرده، به نظر می رسد 

که موضع گیری متاخرش تغییر کرده است، چرا که در سال های 1860 تالش می کرد تا زنان را به 

صورت مساوی با مردان وارد انترناسیونال اول کند.

در کار بعدی خود، مارکس از مطالبات زنان کارگر در دوره ی کمون پاریس و بعد از آن بیشتر تقدیر 

پل  مارکس،  توسط   1880 سال  در  که  کارگران"  حزب  "برنامه ی  در  ویژه  به  چیزی  چنین  می کند. 

الفارگ،20 و ژول گسد21 نوشته شده، مشهود است. در مقدمه، که مارکس آن را به تنهایی نوشته، 

19 Family wage
20 Paul Lafargue
21 Jules Guesde
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است."]11[  نژاد  یا  جنس  تمایز  بدون  بشریت  همه ی  رهایِی  مولد،  طبقه ی  "رهایِی  است:  آمده 

جنسیت زده ی  سنت  سوسیالیست ها  میان  در  جایی که  فرانسه،  در  خصوص  به  ]عبارت[  این 

پرودونیست22  دست باال را داشت، بسیار قاطع بود.

مارکس در نوشته هایش برای نیویورک تریبون23 در سال 1858 میالدی، به بحث خود درباره ی 

جایگاه زنان طبقات فرادست در جامعه ی سرمایه داری بازمی گردد. او در دو مقاله برای تریبون، از 

زنی اشراف زاده صحبت می کند که شوهرش به لحاظ سیاسی بانفوذ بوده و برای ساکت کردن زن 

کرده  حبس  تیمارستان  در  را  او  نشود،  شوهرش  بی آبرویی  باعث  این  از  بیش  اینکه  از  جلوگیری  و 

بودند. در اینجا، مارکس تمام کسانی که در حبس بانو بولور- لیتون24 نقش داشتند را مورد انتقاد 

قرار داده و معتقد است که او دیوانه نبود. گرچه مارکس راه هایی که از طریق آن زنان به طور خاص، 

اغلب به دروغ و برای آن که تحت کنترل باشند، حبس می شدند، را مطرح نمی کند، اما به این نکته 

اشاره می کند که اگر کسی آنقدر ثروت و قدرت داشته باشد که پزشکان را وادار به دادن تاییدیه کند، 

این،  بر  عالوه  کرد.  حبس  روانی شان  واقعی  وضعیت  به  بی توجه  را  افراد  می توان  راحت  چقدر 

وادار  توافق نامه  یک  واسطه ی  به  که  می دهد  نشان  لیتون  بولور-  بانو  با  زیادی  همدردی  مارکس 

به سکوت شده بود. توافق نامه ای مبنی بر اینکه تنها در صورتی آزادی اش را به دست می آورد که 

هرگز جایی درباره ی این اتفاق صحبت نکند.

جالب ترین  از  تئوریک  لحاظ  به  میالدی،   1883 تا   1879 از  مارکس،  زندگی  سال های  آخرین 

دوره های زندگی اوست، خصوصن در رابطه با ]مسئله ی[ جنسیت و خانواده. او در دفترچه های 

از  جبرگرایانه ای  کمتر  مدل  به  شده اش،  منتشر  نوشته های  و  نامه ها  همینطور  و  خود،  تحقیقات 

توسعه ی اجتماعی می پردازد، که مطابق آن کشورهای کمترتوسعه یافته می توانند شروع کنندگان 

بیافتد.  اتفاق  بیشترتوسعه یافته  کشورهای  در  انقالب  آن ها  دنبال  به  که  مادامی  باشند،  انقالب 

طبقه ی  تنها  مارکس،  تئوری  در  می گنجاند.  خود  تئوری  در  را  نوینی  تاریخی  موضوعات  مارکس 

کارگر، به مثابه وجودی مجرد، نیست که توانایی انقالب کردن دارد، ]بلکه[ دهقانان، و خصوصن 

نشانه هایی،  دفترچه ها  این  می شوند.  بدل  تغییر  برای  مهم  نیروهایی  به  تئوری  این  در  نیز  زنان، 

22 Proudhonist
23 New York Tribune
24 Lady Bulwer-Lytton
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هرچند ناقص و پراکنده، در این باره که مارکس چطور زنان را سوژه هایی در روند تاریخی می بیند، 

به دست می دهند.

منشا  با  مستقیمن  که  چرا  است،  اهمیت  حائز  مورگان25  درباره ی  ویژه  به  مارکس  یادداشت های 

مورگان  باستاِن  جامعه ی  از  مارکس  خوانش  به  نسبتن  او  خود  ادعای  به  که  انگلس،  خانواده ی 

نزدیکی دارد، قابل مقایسه است. ولی تفاوت های عمده ای ]میان این دو[ وجود دارد. مهم ترین 

تفاوت درِک کمتر جبرگرایانه ی مارکس از توسعه ی مناسبات اجتماعی و برداشت بیشتر دیالکتیکی 

او از تضاد درون قبایل نسبتن برابربنیاد است.

عنوان  به  تکنولوژیک  و  اقتصادی  تغییر  روی  یک جانبه  و  محض  تقریبن  داشت  تمایل  انگلس 

بیشتر  رویکردی  مارکس  مقابل،  در  کند.  تمرکز  اجتماعی  مناسبات  توسعه ی  در  ]دخیل[  عوامل 

دیالکتیکی برگزید؛ که در آن سازمان اجتماعی صرفن عاملی ذهنی نیست، بلکه این قابلیت را نیز 

دارد که در موقعیت درست عینی شود. این مسئله به ویژه به درک تفاوت آن ها در سرکوب مبتنی 

مالکیت  کشاورزی،  تکنولوژِی  توسعه ی  که  بود  این  انگلس  استدالل  است.  مربوط  جنسیت  بر 

خصوصی و تغییراِت متعاقِب قبیله از حق مادری26 به حق پدری،27 به "شکست جهانی-تاریخی 

انقیادی  وضعیتی  در  همچنان  خصوصی  مالکیِت  نابودِی  تا  زنان  آن  در  که  شد،  منجر  زن"  جنس 

باقی می مانند. در مقابل، مارکس نه تنها به موقعیت فرودست زنان، بلکه در بحث خود در ارتباط 

استدالل  می کند.  اشاره  نیز،  خصوصی  مالکیِت  تحِت  حتی  تغییر  پتانسیل  به  یونان،  الهه های  با 

در  را  آنان  و  بود  سرکوب گر  زنان  به  نسبت  باستان  یوناِن  جامعه ی  اگرچه  که  است  این  مارکس 

برای  بدیلی  مدل های  بالقوه  صورت  به  یونانی  الهه های  اما  می کرد،  حبس  خانه  زنانه ی  قسمت 

زنان ارائه می دهند. او هم چنین در این نوشته ها پیشرفت زنان رومی متعلق به طبقات فرادست، 

برخالف همتایان یونانی شان، را نشان می دهد. عالوه بر این، مارکس به اخذ رویکردی دقیق تر 

و دیالکتیکی به گسترش تضادها در جوامع برابربنیاد ابتدایی تمایل داشت. انگلس ترجیح می داد 

جوامع نسبتن برابربنیاد کمونی را جوامعی بداند که فاقد تضادهای چشمگیر و قابل توجه هستند، 

خصوصن در ارتباط با روابط جنسیتی]12[ اما مارکس به محدودیت های حقوق زنان در جامعه ی 

25 Morgan
26 mother-right
27 father-right
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اشتراکی ایروکوا28 اشاره کرده است.

منشا خانواده ی انگلس صرفن نوشته های مارکس بر روی جامعه ی باستاِن مورگان را مورد بحث 

]نیز[  را  دیگری  منابع  قوم شناسی،  روی  بر  مارکس  یادداشت های  ولی  است.  داده  قرار  بررسی  و 

هنری  از  نهادها29  اولیه ی  تاریخ  درمورد  درس هایی  درباره ی  مارکس  نوشته های  می گیرد.  بر  در 

خانواده  و  جنسیت  مورد  در  قابل توجهی  مباحث  لنگ32  لودویگ  از  باستان31  روم  و  سامنرمین30 

در  مارکس  می رسد  نظر  به  دارد.]13[  روم  و  هند  ایرلند،  در  ویژه  به  پیشاسرمایه داری،  جوامع  در 

نوشته هایش در مورد هر دو نویسنده، از تئوری توسعه ی قبیله ی مورگان33 برداشت زیادی کرده 

است. گرچه یادداشت های مارکس درمورد مین نسبت به یادداشت هایش در مورد لنگ نگاه انتقادی 

به  پدرساالر،  خانواده ی  بی چون وچرای  پذیرش  منتقد  مارکس  مورد  دو  درهر  اما  دارد،  بیشتری 

عنوان اولین شکل ]خانواده[، توسط آنان است.

این   در  می کند.  اشاره  خانواده  از  تاریخی  درکی  به  که  چرا  دارد،  ویژه ای  اهمیتی  موضوع  این 

هر  در  موجود  تضادهای  مارکس  مورگان،  به[  ]مربوط  یادداشت های  در  همینطور  و  نوشته ها، 

شکل از خانواده و چگونگی شدت گرفتن این تضادها، که منجر به تغییرات مهم در ساختار خانواده 

می شود، را به تصویر می کشد. در اینجا، به نظر می رسد مارکس خانواده را سوژه ی همان دیالکتیکی 

می بیند که دیگر بخش های جامعه سوژه ی آن هستند.

ارزیابی کار مارکس بر روی ]مسئله ی[ جنسیت و خانواده برای امروز

به لحاظ تاریخی، در بهترین حالت رابطه ی مارکسیسم با فمینیسم، اغلب به دلیل فقدان بحث در 

مورد ]مسئله ی[ جنسیت و مسائل سنتی زنان نزد بسیاری از مارکسیست ها، متزلزل و ضعیف بوده 

است. عالوه بر این، حتی در جایی که به ]مسئله ی[ جنسیت و خانواده پرداخته شده، این مطالعات 

به  این حال،  با  بوده اند.  انگلس  اقتصادمحور  بیشتر  و  دقیق،  کمتر  استدالل  از  پیروی  به  متمایل 

انگلس  کارهای  با  توجهی  قابل  تفاوت   خانواده  و  جنسیت  ]مسئله ی[  روی  بر  مارکس  کار  من  باور 

دارد. سوال های مهمی در مورد ارزش احتمالی دیدگاه  مارکس در این مورد باقی می ماند: مارکس 
28 Iroquois society
29 Lectures on the Early History of Institutions
30 Henry Sumner Maine
31 Römische Alterthümer
32 Ludwig Lange
33 Morgan’s theory of the development of the clan
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آیا این  چه چیزی برای ارائه به بحث های فمینیستی معاصر دارد؟ اگر اصلن چیزی داشته باشد. 

امکان وجود دارد که فمینیسم مارکسیستی به دام جبرگرایی اقتصادی نیافتد یا در تحلیل جامعه ی 

سرمایه داری معاصر، طبقه را بر جنسیت ارجح نداند؟

قطعا روایت مارکس از ]مسئله ی[ جنسیت و خانواده گاهی اوقات نشانه هایی از اخالق ویکتوریایی 

دارد، با این حال، همانطور که گفتم، این لزومن نقص مهلک کارهای او نیست. در بسیاری زمینه ها 

تئوری مارکس در مورد جامعه، امکان ادغام بینش فمینیستی در مارکسیسم، به منظور بنا نهادن 

که  مسئله ای  دو  می کند:  فراهم  را  طبقاتی،  ستم  و  جنسیت  ]مسئله ی[  مورد  در  واحد  تئوری  یک 

هیچ کدامشان اساسن بر دیگری ارجحیت ندارد.

یکی از مهم ترین وجوه کار مارکس برای درک ]مسئله ی[ جنسیت و خانواده، روش دیالکتیکی 

اوست. دسته بندی های مارکس از تحلیل او از جهان تجربی بدست آمده است، و ]دسته بندی هایی[ 

غیرتاریخی.  استاتیک  صورت بندی های  تا  هستند  اجتماعی  روابط  بر  مبتنی  ]بیشتر[  و  دینامیک 

بنابراین، با تغییر جامعه، این دسته بندی ها نیز می توانند تغییر کنند.

طور  به  هیچگاه  مارکس  باشد.  ارزشمند  فمینیستی  تحلیل  برای  می تواند  بالقوه  چیزی  چنین 

مستقیم به دوگانگی  انگاری جنسیتی و مقوالت ]مرتبط با آن[ نپرداخت، اما در تئوری خود جایی 

برای تغییر درون این مقوالت باقی می گذارد. این مسئله خصوصن در مورد دوگانه انگاری طبیعت/

فرهنگ و دوگانه انگاری تولید/بازتولید صدق می کند. در هر دو مورد، مارکس به طبیعت تاریخی 

لحظاتی  نیستند:  مطلق  متضادهای  فرهنگ  و  طبیعت  دارد.  اشاره  صورت بندی ها  این  گذرای  و 

از کل هستند. کار، به مثابه فعالیتی ضروری برای بقا، به نحوی ویژه و مبتنی بر شیوه ی تولیدی 

بازتولید،  و  تولید  دوگانگی  منظر  از  این،  بر  عالوه  است.  طبیعت  با  بشر  رابطه ی  میانجی  خاص، 

]عقیده  ولی  است.  محتاط  هستند،  الزم  بشریت  برای  دو  هر  اینکه  به  اشاره  در  معمولن  مارکس 

دارد[ که تولید و بازتولید می توانند بر اساس توسعه ی تکنولوژیک و توسعه ی اجتماعی در جامعه ی 

مورد بحث، شکل های متفاوتی به خود بگیرند.

مارکس به دو جنبه ی متفاوت از این مقوالت اشاره می کند: عناصر خاص تاریخی و به ویژگی های 

انتزاعی تری که در هر جامعه وجود دارد. بنابراین، برای درِک رابطه ی زنان با این دوگانه انگاری ها، 

بیولوژی  که  باشد  ]مسئله[  این  به  اشاره  می توانست  مارکس  اندیشه ی  در  منطقی  صورت بندی 
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اجتماعی  مناسبات  از  خارج  فی النفسه  نمی توان  را  بیولوژی  حال،  این  با  است.  مهم  بی شک 

و  بیولوژی  بر  متکی  استدالل های  از  می تواند  بالقوه  نگرشی  چنین  گرفت.  نظر  در  جامعه  یک 

جبرگرایانه ی بعضی رادیکال فمینیست ها وفمینیست های سوسیالیست، که نگاهی ذات گرایانه به 

"طبیعت زن" دارند، اجتناب کند و در عین حال، از انجایی که در نگاه مارکس جهان به طور کامل 

برساخته ی اجتماعی نیست، به پرهیز از نسبیت گرایی ]نیز[ کمک می کند. در عوض، بیولوژی و 

طبیعت وقتی چارچوبی به میانجی اجتماع در نظر گرفته  شوند، متغیرهای مهمی هستند.

از منظر بیان روایتی  این ]مسئله[ به دلیل دیگری نیز حائز اهمیت است. اگرچه تئوری مارکس 

دربرگیرنده ی جنسیت- به عنوان ]مسئله ای[ در خور اهمیت در درک سرمایه دارِی توسعه نیافته- 

است، با این حال دسته بندی های او ما را به نقد نظام مند پدرساالری، که در کاپیتالیسم نمود می یابد، 

رهنمون می سازد. چرا که مارکس می تواند عناصِر خاِص تاریخِی پدرساالری را از شکل کلی تری از 

در  او،  این معنا، دسته بندی های  در  کند.  بشر وجود داشته، جدا  تاریخ  طول  در  که  زنان،  سرکوب 

یا  و  فمینیستی،  تئورِی  برای  منابعی  می یابد،  اهمیت  بار  دیگر  سرمایه  به  مارکس  نقد  که  زمانه ای 

حداقل زمینه هایی برای گفتگویی نوین را فراهم می آورد.

و  اجتماعی  میانجی گرِی  بر  تمرکز  با  مارکس  است،  داده  نشان  معاصر  تحقیقات  که  همانطور 

مسلما،  می ورزد.  اجتناب  اقتصادی  جبرگرایی  از  خاص،  اجتماعِی  سیستم های  درِک  بر  تاکید 

عوامل اقتصادی نقش بسیار مهمی در اندیشه ی او دارند، چرا که این عوامل را، به ویژه در نظام 

سرمایه داری، شکل دهنده ی دیگر رفتارهای اجتماعی می بیند. با این حال، مارکس اغلب با احتیاط 

اقتصادی  فعالیت  می کند.  اشاره  اجتماعی  عوامل  و  اقتصاد  بین  دیالکتیکی  و  متقابل  رابطه ی  به 

تولید  شیوه ی  یک  در  بازتولید،  و  تولید  همچنین  و  فرهنگ  و  طبیعت  همانند  اجتماعی،  فعالیت  و 

خاص لحظات دیالکتیکی ای از کل هستند. در این تحلیل، این دو را نمی توان به طور کامل از هم 

جدا کرد. همانطور که مارکس در مقاله ی "خودکشی" خود و در مقاالت روزنامه ی نیویورک تریبون 

به روش های منحصر به فردی اشاره می کند که در آن اقتصاد و خصوصن شکل سرمایه دارانه ی 

سایرنوشته هایش،  و  نوشته  این  در  مارکس  بنابراین،  است.  تعامل  در  زنان  سرکوب  با  پدرساالری 

بی آنکه  است،  پرداخته  جنسیت  و  طبقه  بین  مستقل  روابط  بررسی  به  آزمایشی  صورت  به  حداقل 

اساسن یکی را بر دیگری ترجیح دهد.
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خانواده  و  جنسیت  روی  بر  مارکس  نوشته های  وجوه  تمامی  امروزه  که  واقعیت  این  علی رغم 

]دیگر[ موضوعیت ندارد و بعضی از آن ها حامل محدودیت های اندیشه ی قرن نوزدهم هستند، با 

این حال بینش  مهمی در مورد جنسیت و اندیشه ی سیاسی پیش رو می گذارند. گرچه مارکس کمتر 

این  با  ندارد،  خانواده  و  جنسیت  مورد  در  نظام مندی  تئورِی  و  نوشته  جنسیت  ]مسئله ی[  مورد  در 

حال این مقوله نزد مارکس برای درک تقسیم کار، تولید و به طور کلی مناسبات اجتماعی مقوله ای 

صرفن  زنان  به  پرداختن  از  فراتر  بسیار  خانواده  و  جنسیت  مورد  در  مارکس  بحث  است.  ضروری 

شکل  ارائه ی  به  نیاز  و  بورژوا  خانواده ی  در  سرکوب  تداوم  به  او  است.  کارخانه  کارگران  عنوان  به 

نوینی از خانواده اشاره می کند. عالوه بر این، مارکس با مطالعه ی سرمایه داری و دیدن نقش زنان 

در رخدادهای مهمی همچون کمون پاریس، بیشتر و بیشتر از مطالبات زنان برای برابری در محل 

کار، اتحادیه ها و انترناسیونال اول پشتیبانی می کرد. یادداشت های مارکس در مورد قوم شناسی، 

علی رغم صیقل نیافته گی و چندپارگی، بسیار قابل توجه اند، چرا که به واسطه ی انتخاب مورگان، 

دارند. عالوه بر  تاریخی خانواده اشاره  ویژگی  ]برای مطالعه و تحلیل[ مستقیمن به  النگ  مین و 

طور  به  و  فمینیسم  در  اهمیتی  حائز  روش شناسانه ی  سهم  دیالکتیک،  از  مارکس  استفاده ی  این، 

نه  می بیند،  توسعه  و  تغییر  سوژه ی  را  جنسیت  می رسد  نظر  به  و  دارد؛  اجتماعی  تحقیقاِت  در  کلی 

مفهومی استاتیک.
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