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بدون شك برای درك بهتر آنچه امروز بر زن می گذرد، و برای آنكه بتوان پرولتاريای انقالبی و خصوصا 

زنان پرولتر انقالبی را به درآی مسلح نمود، تا خود بعنوان پيشتاز براندازی ستم بر زن پا به ميدان گذارند، 

 های عينی و ذهنی اسارت زن به شمار می آيند، ديد همه جانبه تری می بايست از آنچه فراهم آننده زمينه

مسلما آنچه زنان را در حصار زنجير ستم مضاعف نگهداشته، به ناگهان و اتفاقی بوجود نيامده، و . داشت

بدون دنبال آردن نقش زن در طول تاريخ در پروسه توليد . دارای علتهای تاريخی مشخص و معينی است

تحقيق پيرامون اين موضوع ما را . ابطه اش با بازار توليد، نمی توان به اين علتها دست يافتاجتماعی، و ر

انگلس يكی از . به بررسی نقش زن در خانواده و تقسيم آار اجتماعی در دوره های مختلف موظف می سازد

منشاء  بنام ، در يكی از آثار ارزشمند خود،سوسياليسم علمی و رهبران جنبش آمونيستیبنيانگزاران 

سعی می آنيم از . تحقيقات گسترده ای در اين زمينه ارائه داده است خانواده، مالكيت خصوصی و دولت

همين آتاب مطالبی را عنوان آنيم تا گامی در جهت شناسايی ريشه های تاريخی ظلم و تعدی بر زن به پيش 

 :چنين می نويسد" پايان حق مادری"انگلس در بخش . برداريم
مراحل ابتدايی بربريت، ثروت ثابت منحصر به خانه، لباس، زيورآالت خشن و وسائل تامين و تهيه غذا در "

اقوامی . غذا را می بايستی روز بروز بدست آورد. چون قايق، اسلحه و ساده ترين نوع ظروف آشپزخانه بود

خوك خود، مانند آريائيهای با اقتصاد شبانی پيشرفته با گله های اسب و شتر، االغ، گاو، گوسفند، بز و 

سرزمين هند در اياالت پنجاب و گنگ و جلگه های رود سيحون آه در آن هنگام پر آب تر بودند، و سامی 

ها در آنار دجله و فرات اآنون سرزمينهايی بدست آوردند آه فقط با مختصر نظارت و مراقبتی بطور روز 

اين ثروت های جديد به چه آسی تعلق داشت؟ بدون شك در اما ... افزونی بر تعداد احشامشان افزوده گرديد 

با اطمينان می توان گفت آه در آستانه شروع تاريخ هستند، همه جا گله های دام ... ابتدا متعلق به تيره ها بود 

همانند آثار هنری قبايل بربريت، زيور آالت فلزی، لوازم تجملی، و باالخره گله های بشری يعنی برده ها، 

اين ثروتها پس از آنكه به مالكيت خصوصی خانواده ها در آمدند و در .... لك سران خانواده ها بودنددر تم

نتيجه بسرعت افزايش يافتند، ضربه ای شديد به جامعه ايكه بر پايه ازدواج جفتی و تيره های مادر ساالری 

 آرده، و در آنار مادر طبيعی، ازدواج جفتی در خانواده عنصر جديدی را وارد. بنا شده بود، وارد نمودند

طبق تقسيم آار . پدری آه احتماال از بسياری از پدران امروزی واقعی تر بود. پدر طبيعی طفل را جای داد
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بنا بر اين او هم مالك ابزار . رايج درون خانواده، در آن زمان تهيه غذا و ابزار مورد لزوم به عهده مرد بود

همانطور آه زن وسائل خانه خود را بر می داشت، مرد نيز . دا می شدندبوده و اگر زن و شوهری از هم ج

به همين ترتيب مطابق سنت اجتماعی آن زمان، مرد عالوه بر . ابزار آار خويش را در اختيار می گرفت

وسائل آار، مالك منابع جديد غذايی يعنی دامها و پس از آن وسايل جديد آار يعنی بردگان نيز محسوب می 

اين به نسبت ازدياد ثروت، از طرفی اين ثروت مقام مرد را در خانواده مهمتر از زن آرد و از نا بر ب...شد 

طرف ديگر محرآی بود برای مرد تا با استفاده از موضع قوی، قواعد سنتی توارث را بنفع فرزندانش 

واژگون شد ) ين مسلط بودآه در زمانی قوان( بدينگونه توارث مادری و قوانين پدرساالری ارث ... براندازد

برانداختن حق مادری، شكست تاريخی ـ ... و بازماندگان پدری و قوانين پدر ساالری ارث جانشين آن گرديد

فرماندهی منزل را نيز بدست گرفت، مقام زن پايين آورده شد، و ) بدين ترتيب(مرد . جهانی جنس مونث بود

اين تنزل مقام زن آه بخصوص در . د فرزند تبديل گرديدبه برده ارضاء شهوت مرد و وسيله ای برای تولي

ميان يونانيهای باستان و از آن پيشتر در قرون آالسيك آامال مشخص بود، بتدريج پرده پوشی شده و گاهی 

  ."نيز بشكل ماليمتری درآمد، ولی به هيچ وجه از بين نرفت

، برای نشان "ده، مالكيت خصوصی و دولتمنشاء خانوا"آتاب " مردان، زنان و تقسيم آار"انگلس در بخش 

دادن اهميت تقسيم آار در شكل گيری نقش زن در جامعه از گذشته تا آنون، بحث خود را چنين ادامه می 

  :دهد

با افزايش توليد در تمام شاخه ها يعنی دامپروری، آشاورزی و صنايع دستی، نيروی آار، انسان را "... 

اين امر در عين حال مقدار . ران زندگی خودش ضرورت داشت، توليد آندقادر آرد بيش از آنچه برای گذ

. آاری آه هر يك از اعضاء تيره يا جماعت خانگی يا خانواده منفرد ميبايست انجام دهد را افزايش داد

تحت شرايط . اسرا به برده تبديل شدند. جنگ به اين امر پاسخ داد. افزايش نيروی آار، بيشتر مطلوب گشت

ی عام آن زمان، نخستين تقسيم آار اجتماعی بزرگ با افزايش قابليت توليدی نيروی آار، يعنی ايجاد تاريخ

نخستين تقسيم آار اجتماعی . ثروت و وسعت بخشيدن به دامنه توليد ضرورتا بردگی را بدنبال خود داشت

ابان و بردگان، استثمار ارب: بزرگ به نخستين تقسيم بندی جامعه منجر شد و جامعه به دو طبقه تقسيم گشت

  .آنندگان و استثمار شوندگان

 در چه زمانی بمالكيت فردی سران خانواده تبديل شده، تا م ،شتراآی قبيله همراه با تيره احشااينكه مالكيت ا

احشام . بامروز هنوز معلوم نيست، اما اين تبديل ميبايست عمدتًا در مرحله ميانی بربريت صورت گرفته باشد

تهيه مايحتاج زندگی هميشه . ای جديد ديگری آه نمودار ثروت شدند، انقالبی در خانواده پديد آوردندو چيزه

احشام، وسايل جديد معيشت . آار مرد بود، از اينرو وسايل را توليد می آرد و آنها را در تملك خود داشت

ز اينرو مالكيت احشام و آاالها و ا. بودند و مرد در اهلی آردن آنها پيشگام بود وپرورش آنهارا بعهده گرفت

اينك تمام مازاد توليد بدست مرد . نيز بردگانی آه در ازای احشام و آاالها بدست آورده بود، باو تعلق داشت



 ٣

شكارچی و جنگجوی . زن تنها در مصرف آنها سهيم بود و در تملك آنها هيچ سهمی نداشت. می افتاد

با تكيه بر ثروتش به " نجيب تر"شبان . رخانه داشته باشد، قانع بودباينكه مقام دوم را بعد از زن د" وحشی"

تقسيم آار در  .و زن نمی توانست اظهار نارضايتی آند. موضع مقدم هجوم برده و زن را بزور عقب راند

اين تقسيم آار تغيير نكرده بود و با اين همه . خانواده، شكل توزيع ثروت را ميان مرد و زن تعيين آرده بود

. وابط خانگی پيشين را واژگون آرد، فقط باين علت آه تقسيم آار در خارج از خانواده تغيير پذيرفته بودر

همان علتی آه قبال موجب برتری زن در خانواده می شد، يعنی محدود بودن زن بكارهای خانگی، اينك 

آسب نان اهميت خود را از  آار خانگی زن در مقايسه با آار مرد در .برتری مرد را درخانه تثبيت می آرد

در اينجا می بينيم آه رهائی . ناچيز را تشكيل می داد" جزئی"آار مرد همه چيز بود و آار زن . دست داد

زنان و برابری آنها با مردان تا آنزمان آه مردان از آار توليدی اجتماعی برآنار و به آارخانه آه امری 

رهائی زنان تنها هنگامی ممكن می . كان ناپذير خواهد بودخصوصی است، محدودند امكان ناپذير است و ام

گردد آه زنان بتوانند در توليد به مقياس وسيع و اجتماعی شرآت آنند و وظايف و امور خانه ميزان ناچيزی 

 و تنها در زمان ماست آه صنايع مدرن به ميزان وسيع نه تنها بزنان اجازه .از وقت آنها را بخود مشغول آند

آه بمقياس وسيعی در توليد شرآت آنند، بلكه درواقع آنرا طلب می آند و عالوه براين تالش دارد تا می دهد 

آه در نتيجه اين صنعت است آه رهائی زن . آار خانگی خصوصی را به يك صنعت عمومی تبديل نمايد

 اين حاآميت .برتری واقعی مرد برخانه آخرين مانع را از سر راه حاآميت مرد برداشت .ممكن گشته است

مطلق با لغو حق مادر و پيدايش حق پدر و گذار تدريجی خانواده جفتی به تك همسری تقويت شد و خصلت 

  ."دائمی يافت

آری امروز نيز طبقات استثمارگر و نمايندگان سياسی آنها در مقام دولتها از تمام امكانات خويش بهره می 

ماداميكه اين دول ارتجاعی . زلی، ابدی و طبيعی جلوه دهندگيرند، تا اين تقسيم آار را تحكيم نموده، ا

و مادامكه زنان برای محو ريشه های تقديس و تحكيم . درقدرتند اين تقسيم آار بقوت خود باقی خواهد ماند

مبارزه زنان آزاده و انقالبی نه . اين تقسيم آار حرآت نكنند، حداآثر به رفرمهايی بيش دست نخواهند يافت

ش ستم و ايجاد شرايط زيست بهتر از طريق افزايش حقوق مدنی خويش، بلكه ميبايست برای حذف برای آاه

برابری قانونی، به . ستم و از بين بردن منابع بازتوليد ايده های ارتجاعی درقدرتهای حاآمه صورت پذيرد

 در قوانين ارتجاعی آمتر پيش می آيد آه اين نوع به اصطالح برابری. معنای برابری واقعی با مردان نيست

اينگونه تصريحات حداآثر رفرمهائی را ايجاب . و واپس مانده دولتها و طبقات استثمارگر تصريح نشده باشد

خواسته های حقوقی، . نموده و در مقابل ، اشكال ستم را بيش از پيش پيچيده تر و پوشيده تر ساخته است

، انقالبی و مبارزه سياسیچه فعالتر آنان در جنبش صنفی و آال دمكراتيك زنان ميبايست درپرتو حضور هر

فقط و فقط ازاين طريق است آه می توان برآداب و سنن پوسيده و منحط جامعه طبقاتی . متحقق گردد

اگر . مردساالر، و در ادامه محو ريشه های جان سخت و ديرينه ستم و استثمار مضاعف برزنان فائق آمد
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يستی يعنی مبارزاتی آه قلب ارتجاع و امپرياليسم يعنی دولتهای حاآم را مبارزات پارلمانتاريستی و رفرم

هدف قرار نداده باشد، توانست طبقه آارگر را به قدرت سياسی برساند، زنان نيز خواهند توانست از طرقی 

ن  زنان انقالبی ميبايست فاصله بي!چنين چيزی جز توهم نيست! مشابه به خواسته های اساسی خود دست يابند

رفرم تا انقالب را بخوبی درك آنند و از همان ابتدا با شرآت گسترده خود درمبارزه سياسی، آنهم نه بمثابه 

جزو تابعی از مرد، و برای نيل به قدرت سياسی و آگاه بودن به جايگاه خود در آن، آنچه ميبايد انجام پذيرد 

ه از درون خود رهبران آمونيست و انقالبی اگر پرولتاريای آگاه بتواند در سطحی گسترد. را انجام دهند

  !برجسته ای از زنان تربيت آند، آنگاه امر رهايی واقعی زنان تا تحقق قطعی آن فاصله آمتری خواهد داشت

تنها در اواسط قرن .  از نوع بشر هيچگاه مورد سئوال واقع نمی شد نيمیتا زمان انگلس، موقعيت تبعی

منطق مبتنی بر پيش داوريها و تعصبات را شكسته، ثابت آردند آه موقعيت نوزدهم بود آه مارآس و انگلس 

بالعكس، مارآس و . تبعی زنان هيچ ربطی به ضعف جسمانی و يا جنبه های باصطالح طبيعی زنانه ندارد

 بشر بوده و اساسا در سازمان اجتماعیانگلس اين تئوری را پيش گذاشتند آه ستم بر زن محصول و نتيجه 

  .ه از سطح مشخص توسعه نيروهای مولده و روابط توليدی مبتنی بر آن منتج می شودهر جامع

مرتبط ساختن موقعيت اجتماعی زن به تقسيم آار و روابط مالكيت و توزيع ثروت در يك زمان و جامعه 

 وال موضوع اصلیئوال شد آه اين وضع تا آی ادامه خواهد يافت؟ البته اين سئمعين منجر به طرح اين س

  .بحثها نبود

 فرض بر اين بود آه خانواده پديده ای ازلی بوده و بلحاظ تاريخی ١٨٦٠انگلس اشاره نمود آه تا قبل از سال 

طبق اين بينش چند همسری از روز ازل پديده ای انحرافی بشمار می آمد و . بهيچ وجه تغيير شكل نداده است

  .تك همسری، پديده ای طبيعی

آتابی آه . يهوديان قرار داشت" تورات"يخ بشر در اين زمينه آامال تحت نفوذ آتاب انگلس گفت آه علم تار

در آن تك همسری ستوده شده و چند همسری بمثابه پديده ای غير طبيعی در تاريخ بشر و حتی حيوانات تلقی 

  .می گشت

دگی بشر، يارگزينی انگلس در جواب به آن دسته از محققين بورژوا آه اثبات طبيعی بودن تك همسری در زن

جفت ٢٠٠ تا ٥٠پرندگان را مثال می زدند مثال آرمها را به ميان آشيد و گفت در هر آدام از آرمها، بين 

  .اندام جنسی وجود دارد و آرم در تمام طول زندگی اش بازتوليد نوع خود را به تنهايی انجام می دهد

ده و مثال پرندگان برای اثبات باصطالح طبيعی بودن مضافا انگلس اشاره آرد آه انسان از تيره پرندگان نبو

  .تك همسری بيفايده است

در آن زمان با وجوديكه پروسه تكاملی نوع بشر و يا شكل های ابتدائی اجتماعات بشری هنوز آشف نشده 

بل با هيچ سازمان اجتماعی در خالء بسر نبرده و از تماس متقابود اما انگلس اين حكم مهم را اعالم آرد آه 

  .سازمان های اجتماعی پيش از خود رها نيست
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  .نوشته باخوفن فيلسوف آلمانی توجه وی را جلب آرد" حقوق مادری"با چنين نگرشی بود آه آتاب 

باخوفن در آتابش با مطالعه و آند و آاو در ادبيات مربوط به تمدن های آالسيك يونان و رم بطور مستند به 

حق "باخوفن بر اين مسئله نام . ر اين اجتماعات ابتدائا مادرساالری حاآم بوده استاين نتيجه رسيده بود آه د

  .نهاد" مادری

باخوفن قادر نشد دالئل تغيير ريشه ای در اين وضعيت را مشخص آند، اما توانست همزمانی اين تغيير در 

ند و گفت در اين عرصه عقايد مذهبی را بمثابه انعكاسی از تغيير در شرايط مادی اجتماعات آهن درك آ

  .است آه می توان دليل سرنگونی حق مادری را پيدا نمود

لوئی هنری مورگان، زيست شناسی آه در ميان سرخپوستهای مختلف آمريكای شمالی ١٨٧١سپس در سال 

  .آار می آرد، تحقيقات بيشمارش در مورد فعاليتها و اشكال سازمان اجتماعی آن قبايل را منتشر ساخت

 از تحقيقات مورگان می شد فهميد اين بود آه در جوامع سرخپوستی با نيروهای مولده ابتدائيش شكل آنچه

. اصلی سازمان اجتماعی گروه نسبتا آوچكی از افراد است آه از طريق نسب مادری بهم مرتبط می شوند

  .مورگان اين شكل پايه ای را تيره ناميد

و دودمان از طريق زن، نقطه . يادی در تصميم گيريها داشته باشددر آن جوامع بنظر می رسيد آه زن نفوذ ز

  .اتكاء عمده سازمان اجتماعی بحساب می آمد

و در اآثر موارد اين مرد بود آه . ازدواجها غالبا درون قبيله صورت می گرفت، اما غالبا خارج از تيره

  .وارد طايفه زن می شد، نه بالعكس

رد جوامع ابتدائی در نقاط مختلف جهان مشاهده آرد آه زنان در آن دورانها مورگان همچنين با تحقيق در مو

از مقام اجتماعی باالئی در جامعه برخوردار بوده و در زمينه تصميم گيری های اجتماعی، حتی می توانسته 

ج در اين آشف مورگان ضربه سهمگينی بر عقايد عقب مانده راي. اند رهبران مرد را انتخاب يا برآنار آنند

مورگان نشان داد آه بسياری از اين جوامع سپس دچار تغييراتی عظيم گشته و . قرن هجدهم محسوب می شد

  .در آنها پدرساالری بجای مادرساالری نشسته است

اين انگلس بود آه به دليل چنين تغييری دست يافت و . مورگان قادر نشد دليل چنين تغييری را شرح دهد

انگلس همچنين در مطالعاتش به اين نتيجه .  امر توسعه فعاليتهای توليدی بوده استمطرح نمود آه علت اين

يعنی هنگامی آه جوامع مبتنی بر . رسيد آه در جوامع اوليه روابط، برپايه تك همسری قرار نداشته است

رار استفاده صرف از طبيعت برای گذران زندگی بود، چند همسری هم از جانب مرد و هم از جانب زن برق

اما با تكامل جامعه و استفاده بيشتر از ابزارتوليدی، ازدواجها بيشتر تحت آنترل جامعه درآمد و . بود

در عين حال تقسيم آار موجود در جامعه بر حسب . مالحظات سياسی و اقتصادی در ازدواجها دخيل گشت

ه مالكيت و توزيع ثروت عمدتا جنسيت، بخاطر دستيابی به منابع توليدی و بازده بيشتر طوری تكامل يافت آ

  .بدنبال اين تكامل بود آه مردساالری جانشين زن ساالری گشت. بدست مرد افتاد
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، در مرحله نخستين پيدايش جوامع بشری، سازمان يكمبنا بر آنچه گفته شده است نتيجه می گيريم آه 

. وصی ابزار توليد وجود نداشتاجتماعی اوليه اساسا اشتراآی بود، چرا آه زمينه مادی برای مالكيت خص

بنابراين وجود يك دولت مافوق . لذا تمايزات اجتماعی بر پايه تمايزات در عرصه مالكيت هم در بين نبود

  .مردم برای هماهنگ آردن مالكيت، توزيع، امور دفاعی و توسعه مالكيت ضرورتی نداشت

عكس، زنان نقش زيادی در تصميم گيريها بال. ، مقام اجتماعی زن در جوامعه اوليه مادون مرد نبوددوم

  .داشتند

، حتی در زمانی آه طبقات و سلسله مراتب وجود نداشته، تقسيم آاری بر مبنای جنسيت و در ارتباط  با سوم

  .توليد مثل موجود بوده است

الری ، زمانی آه امر توليد بدست مرد افتاد و تقسيم اجتماعی بر مبنای مالكيت توسعه يافت، پدرساچهارم

  .جانشين مادرساالری گشت

" ويژگيهای جنسی"بنابراين علم و تاريخ نشان می دهد آه نظريات مبتنی بر خصلت بشری يا باصطالح 

يعنی آنكه سلطه، پديده ای ذاتی و . بعنوان توجيهی برای سلطه و ستم مرد بر زن آامال بی پايه و اساسند

                  .               ير قابل اجتناب و غير قابل تغيير نيستوابسته به نوع جنس مرد يا زن نبوده و چيزی غ

  

سرنگونی جامعه طبقاتی بدون مبارزه برای آزادی زنان  است وآزادی زنان در گرو سرنگونی جامعه طبقاتی

  ! استناممكن

  

، وسن بهادریس بنفشه قادری، جميله آصف، نوال بنی طرف، مرجان پرتوی، ( جمعی از فعالين زنان کارگر

  ....)وصديقه مختاری، نازنين اميری 

  

  نازنين اميری
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