مسئله زن :بحثهای تئوریك انگلس
از سلسله گفتارهای رادیویی"صدای سربداران) "(1368-1370
بدون شك برای درك بهتر آنچه امروز بر زن می گذرد ،و برای آنكه بتوان پرولتاریای انقلبی و خصوصا زنان
پرولتر انقلبی را به دركی مسلح نمود ،تا خود بعنوان پیشتاز براندازی ستم بر زن پا به میدان گذارند ،می بایست از
آنچه فراهم كننده زمینه های عینی و ذهنی اسارت زن به شمار می آیند ،دید همه جانبه تری داشت .مسلما آنچه زنان را
در حصار زنجیر ستم مضاعف نگهداشته ،به ناگهان و اتفاقی بوجود نیامده ،و دارای علتهای تاریخی مشخص و معینی
است  .بدون دنبال كردن نقش زن در طول تاریخ در پروسه تولید اجتماعی ،و رابطه اش با بازار تولید ،نمی توان به
این علتها دست یافت  .تحقیق پیرامون این موضوع ما را به بررسی نقش زن در خانواده و تقسیم كار اجتماعی در دوره
های مختلف موظف می سازد  .انگلس یكی از بنیانگزاران سوسیالیسم علمی و رهبران جنبش كمونیستی  ،در یكی از
آثار ارزشمند خود ،بنام منشاء خانواده ،مالكیت خصوصی و دولت تحقیقات گسترده ای در این زمینه ارائه داده است.
امشب سعی می كنیم از همین كتاب مطالبی را عنوان كنیم تا گامی در جهت شناسایی ریشه های تاریخی ظلم و تعدی
بر زن به پیش برداریم  .انگلس در بخش"پایان حق مادری "چنین می نویسد:
" در مراحل ابتدایی بربریت ،ثروت ثابت منحصر به خانه ،لباس ،زیورآلت خشن و وسائل تامین و تهیه غذا چون
قایق ،اسلحه و ساده ترین نوع ظروف آشپزخانه بود .غذا را می بایستی روز بروز بدست آورد .اقوامی با اقتصاد
شبانی پیشرفته با گله های اسب و شتر ،الغ ،گاو ،گوسفند ،بز و خوك خود ،مانند آریائیهای سرزمین هند در ایالت
پنجاب و گنگ و جلگه های رود سیحون كه در آن هنگام پر آب تر بودند ،و سامی ها در كنار دجله و فرات اكنون
سرزمینهایی بدست آوردند كه فقط با مختصر نظارت و مراقبتی بطور روز افزونی بر تعداد احشامشان افزوده گردید
 ...اما این ثروت های جدید به چه كسی تعلق داشت؟ بدون شك در ابتدا متعلق به تیره ها بود ...با اطمینان می توان
گفت كه در آستانه شروع تاریخ هستند ،همه جا گله های دام همانند آثار هنری قبایل بربریت ،زیور آلت فلزی ،لوازم
تجملی ،و بالخره گله های بشری یعنی برده ها ،در تملك سران خانواده ها بودند ....این ثروتها پس از آنكه به مالكیت
خصوصی خانواده ها در آمدند و در نتیجه بسرعت افزایش یافتند ،ضربه ای شدید به جامعه ایكه بر پایه ازدواج جفتی
و تیره های مادر سالری بنا شده بود ،وارد نمودند  .ازدواج جفتی در خانواده عنصر جدیدی را وارد كرده ،و در كنار
مادر طبیعی ،پدر طبیعی طفل را جای داد  .پدری كه احتمال از بسیاری از پدران امروزی واقعی تر بود .طبق تقسیم
كار رایج درون خانواده ،در آن زمان تهیه غذا و ابزار مورد لزوم به عهده مرد بود .بنا بر این او هم مالك ابزار بوده
و اگر زن و شوهری از هم جدا می شدند  .همانطور كه زن وسائل خانه خود را بر می داشت ،مرد نیز ابزار كار
خویش را در اختیار می گرفت .به همین ترتیب مطابق سنت اجتماعی آن زمان ،مرد علوه بر وسائل كار ،مالك منابع
جدید غذایی یعنی دامها و پس از آن وسایل جدید كار یعنی بردگان نیز محسوب می شد ...بنا بر این به نسبت ازدیاد
ثروت ،از طرفی این ثروت مقام مرد را در خانواده مهمتر از زن كرد و از طرف دیگر محركی بود برای مرد تا با
استفاده از موضع قوی ،قواعد سنتی توارث را بنفع فرزندانش براندازد ...بدینگونه توارث مادری و قوانین پدرسالری
ارث )كه در زمانی قوانین مسلط بود ( واژگون شد و بازماندگان پدری و قوانین پدر سالری ارث جانشین آن
گردید  ...برانداختن حق مادری ،شكست تاریخی ـ جهانی جنس مونث بود  .مرد)بدین ترتیب (فرماندهی منزل را نیز
بدست گرفت ،مقام زن پایین آورده شد ،و به برده ارضاء شهوت مرد و وسیله ای برای تولید فرزند تبدیل گردید .این
تنزل مقام زن كه بخصوص در میان یونانیهای باستان و از آن پیشتر در قرون كلسیك كامل مشخص بود ،بتدریج پرده
پوشی شده و گاهی نیز بشكل ملیمتری درآمد ،ولی به هیچ وجه از بین نرفت".
انگلس در بخش"مردان ،زنان و تقسیم كار " كتاب"منشاء خانواده ،مالكیت خصوصی و دولت" ،برای نشان دادن
اهمیت تقسیم كار در شكل گیری نقش زن در جامعه از گذشته تا كنون ،بحث خود را چنین ادامه می دهد:
 "...با افزایش تولید در تمام شاخه ها یعنی دامپروری ،كشاورزی و صنایع دستی ،نیروی كار ،انسان را قادر كرد
بیش از آنچه برای گذران زندگی خودش ضرورت داشت ،تولید كند .این امر در عین حال مقدار كاری كه هر یك از
اعضاء تیره یا جماعت خانگی یا خانواده منفرد میبایست انجام دهد را افزایش داد .افزایش نیروی كار ،بیشتر مطلوب
گشت .جنگ به این امر پاسخ داد .اسرا به برده تبدیل شدند .تحت شرایط تاریخی عام آن زمان ،نخستین تقسیم كار
اجتماعی بزرگ با افزایش قابلیت تولیدی نیروی كار ،یعنی ایجاد ثروت و وسعت بخشیدن به دامنه تولید ضرورتا
بردگی را بدنبال خود داشت  .نخستین تقسیم كار اجتماعی بزرگ به نخستین تقسیم بندی جامعه منجر شد و جامعه به دو
طبقه تقسیم گشت :اربابان و بردگان ،استثمار كنندگان و استثمار شوندگان.
اینكه مالكیت اشتراكی قبیله همراه با تیره احشام ،در چه زمانی بمالكیت فردی سران خانواده تبدیل شده ،تا بامروز
هنوز معلوم نیست ،اما این تبدیل میبایست عمدتا ً در مرحله میانی بربریت صورت گرفته باشد .احشام و چیزهای جدید
دیگری كه نمودار ثروت شدند ،انقلبی در خانواده پدید آوردند .تهیه مایحتاج زندگی همیشه كار مرد بود ،از اینرو
وسایل را تولید می كرد و آنها را در تملك خود داشت  .احشام ،وسایل جدید معیشت بودند و مرد در اهلی كردن آنها
پیشگام بود وپرورش آنهارا بعهده گرفت  .از اینرو مالكیت احشام و كالها و نیز بردگانی كه در ازای احشام و كالها

بدست آورده بود ،باو تعلق داشت .اینك تمام مازاد تولید بدست مرد می افتاد .زن تنها در مصرف آنها سهیم بود و در
تملك آنها هیچ سهمی نداشت  .شكارچی و جنگجوی"وحشی "باینكه مقام دوم را بعد از زن درخانه داشته باشد ،قانع بود.
شبان"نجیب تر "با تكیه بر ثروتش به موضع مقدم هجوم برده و زن را بزور عقب راند .و زن نمی توانست اظهار
نارضایتی كند .تقسیم كار در خانواده ،شكل توزیع ثروت را میان مرد و زن تعیین كرده بود .این تقسیم كار تغییر
نكرده بود و با این همه روابط خانگی پیشین را واژگون كرد ،فقط باین علت كه تقسیم كار در خارج از خانواده تغییر
پذیرفته بود  .همان علتی كه قبل موجب برتری زن در خانواده می شد ،یعنی محدود بودن زن بكارهای خانگی ،اینك
برتری مرد را درخانه تثبیت می كرد .كار خانگی زن در مقایسه با كار مرد در كسب نان اهمیت خود را از دست داد.
كار مرد همه چیز بود و كار زن"جزئی "ناچیز را تشكیل می داد .در اینجا می بینیم كه رهائی زنان و برابری آنها با
مردان تا آنزمان كه مردان از كار تولیدی اجتماعی بركنار و به كارخانه كه امری خصوصی است ،محدودند امكان
ناپذیر است و امكان ناپذیر خواهد بود  .رهائی زنان تنها هنگامی ممكن می گردد كه زنان بتوانند در تولید به مقیاس
وسیع و اجتماعی شركت كنند و وظایف و امور خانه میزان ناچیزی از وقت آنها را بخود مشغول كند .و تنها در
زمان ماست كه صنایع مدرن به میزان وسیع نه تنها بزنان اجازه می دهد كه بمقیاس وسیعی در تولید شركت كنند ،بلكه
درواقع آنرا طلب می كند و علوه براین تلش دارد تا كار خانگی خصوصی را به یك صنعت عمومی تبدیل نماید .كه
در نتیجه این صنعت است كه رهائی زن ممكن گشته است .برتری واقعی مرد برخانه آخرین مانع را از سر راه
حاكمیت مرد برداشت .این حاكمیت مطلق با لغو حق مادر و پیدایش حق پدر و گذار تدریجی خانواده جفتی به تك
همسری تقویت شد و خصلت دائمی یافت".
آری امروز نیز طبقات استثمارگر و نمایندگان سیاسی آنها در مقام دولتها از تمام امكانات خویش بهره می گیرند ،تا این
تقسیم كار را تحكیم نموده ،ازلی ،ابدی و طبیعی جلوه دهند .مادامیكه این دول ارتجاعی درقدرتند این تقسیم كار بقوت
خود باقی خواهد ماند  .و مادامكه زنان برای محو ریشه های تقدیس و تحكیم این تقسیم كار حركت نكنند ،حداكثر به
رفرمهایی بیش دست نخواهند یافت  .مبارزه زنان آزاده و انقلبی نه برای كاهش ستم و ایجاد شرایط زیست بهتر از
طریق افزایش حقوق مدنی خویش ،بلكه میبایست برای حذف ستم و از بین بردن منابع بازتولید ایده های ارتجاعی
درقدرتهای حاكمه صورت پذیرد .برابری قانونی ،به معنای برابری واقعی با مردان نیست .كمتر پیش می آید كه این
نوع به اصطلح برابری در قوانین ارتجاعی و واپس مانده دولتها و طبقات استثمارگر تصریح نشده باشد .اینگونه
تصریحات حداكثر رفرمهائی را ایجاب نموده و در مقابل  ،اشكال ستم را بیش از پیش پیچیده تر و پوشیده تر ساخته
است  .خواسته های حقوقی ،صنفی و كل دمكراتیك زنان میبایست درپرتو حضور هرچه فعالتر آنان در جنبش انقلبی
و مبارزه سیاسی ،متحقق گردد  .فقط و فقط ازاین طریق است كه می توان برآداب و سنن پوسیده و منحط جامعه
طبقاتی مردسالر ،و در ادامه محو ریشه های جان سخت و دیرینه ستم و استثمار مضاعف برزنان فائق آمد .اگر
مبارزات پارلمانتاریستی و رفرمیستی یعنی مبارزاتی كه قلب ارتجاع و امپریالیسم یعنی دولتهای حاكم را هدف قرار
نداده باشد ،توانست طبقه كارگر را به قدرت سیاسی برساند ،زنان نیز خواهند توانست از طرقی مشابه به خواسته های
اساسی خود دست یابند !چنین چیزی جز توه م نیست !زنان انقلبی میبایست فاصله بین رفرم تا انقلب را بخوبی درك
كنند و از همان ابتدا با شركت گسترده خود درمبارزه سیاسی ،آنهم نه بمثابه جزو تابعی از مرد ،و برای نیل به قدرت
سیاسی و آگاه بودن به جایگاه خود در آن ،آنچه میباید انجام پذیرد را انجام دهند .اگر پرولتاریای آگاه بتواند در سطحی
گسترده از درون خود رهبران كمونیست و انقلبی برجسته ای از زنان تربیت كند ،آنگاه امر رهایی واقعی زنان تا
تحقق قطعی آن فاصله كمتری خواهد داشت!
تا زمان انگلس ،موقعیت تبعی نیمی از نوع بشر هیچگاه مورد سئوال واقع نمی شد .تنها در اواسط قرن نوزدهم بود كه
ماركس و انگلس منطق مبتنی بر پیش داوریها و تعصبات را شكسته ،ثابت كردند كه موقعیت تبعی زنان هیچ ربطی به
ضعف جسمانی و یا جنبه های باصطلح طبیعی زنانه ندارد .بالعكس ،ماركس و انگلس این تئوری را پیش گذاشتند كه
ستم بر زن محصول و نتیجه سازمان اجتماعی بشر بوده و اساسا در هر جامعه از سطح مشخص توسعه نیروهای
مولده و روابط تولیدی مبتنی بر آن منتج می شود.
مرتبط ساختن موقعیت اجتماعی زن به تقسیم كار و روابط مالكیت و توزیع ثروت در یك زمان و جامعه معین منجر به
طرح این سوال شد كه این وضع تا كی ادامه خواهد یافت؟ البته این سوال موضوع اصلی بحثها نبود.
انگلس اشاره نمود كه تا قبل از سال 1860فرض بر این بود كه خانواده پدیده ای ازلی بوده و بلحاظ تاریخی بهیچ
وجه تغییر شكل نداده است  .طبق این بینش چند همسری از روز ازل پدیده ای انحرافی بشمار می آمد و تك همسری،
پدیده ای طبیعی.
انگلس گفت كه علم تاریخ بشر در این زمینه كامل تحت نفوذ كتاب"تورات "یهودیان قرار داشت .كتابی كه در آن تك
همسری ستوده شده و چند همسری بمثابه پدیده ای غیر طبیعی در تاریخ بشر و حتی حیوانات تلقی می گشت.
انگلس در جواب به آن دسته از محققین بورژوا كه اثبات طبیعی بودن تك همسری در زندگی بشر ،یارگزینی پرندگان
را مثال می زدند مثال كرمها را به میان كشید و گفت در هر كدام از كرمها ،بین 50تا 200جفت اندام جنسی وجود
دارد و كرم در تمام طول زندگی اش بازتولید نوع خود را به تنهایی انجام می دهد.

مضافا انگلس اشاره كرد كه انسان از تیره پرندگان نبوده و مثال پرندگان برای اثبات باصطلح طبیعی بودن تك
همسری بیفایده است.
در آن زمان با وجودیكه پروسه تكاملی نوع بشر و یا شكل های ابتدائی اجتماعات بشری هنوز كشف نشده بود اما
انگلس این حكم مهم را اعلم كرد كه هیچ سازمان اجتماعی در خلء بسر نبرده و از تماس متقابل با سازمان های
اجتماعی پیش از خود رها نیست.
با چنین نگرشی بود كه كتاب"حقوق مادری " نوشته باخوفن فیلسوف آلمانی توجه وی را جلب كرد.
باخوفن در كتابش با مطالعه و كند و كاو در ادبیات مربوط به تمدن های كلسیك یونان و رم بطور مستند به این نتیجه
رسیده بود كه در این اجتماعات ابتدائا مادرسالری حاكم بوده است  .باخوفن بر این مسئله نام"حق مادری "نهاد.
باخوفن قادر نشد دلئل تغییر ریشه ای در این وضعیت را مشخص كند ،اما توانست همزمانی این تغییر در عقاید
مذهبی را بمثابه انعكاسی از تغییر در شرایط مادی اجتماعات كهن درك كند و گفت در این عرصه است كه می توان
دلیل سرنگونی حق مادری را پیدا نمود.
سپس در سال 1871لوئی هنری مورگان ،زیست شناسی كه در میان سرخپوستهای مختلف آمریكای شمالی كار می
كرد ،تحقیقات بیشمارش در مورد فعالیتها و اشكال سازمان اجتماعی آن قبایل را منتشر ساخت.
آنچه از تحقیقات مورگان می شد فهمید این بود كه در جوامع سرخپوستی با نیروهای مولده ابتدائیش شكل اصلی
سازمان اجتماعی گروه نسبتا كوچكی از افراد است كه از طریق نسب مادری بهم مرتبط می شوند .مورگان این شكل
پایه ای را تیره نامید.
در آن جوامع بنظر می رسید كه زن نفوذ زیادی در تصمیم گیریها داشته باشد .و دودمان از طریق زن ،نقطه اتكاء
عمده سازمان اجتماعی بحساب می آمد.
ازدواجها غالبا درون قبیله صورت می گرفت ،اما غالبا خارج از تیره  .و در اكثر موارد این مرد بود كه وارد طایفه
زن می شد ،نه بالعكس.
مورگان همچنین با تحقیق در مورد جوامع ابتدائی در نقاط مختلف جهان مشاهده كرد كه زنان در آن دورانها از مقام
اجتماعی بالئی در جامعه برخوردار بوده و در زمینه تصمیم گیری های اجتماعی ،حتی می توانسته اند رهبران مرد
را انتخاب یا بركنار كنند  .این كشف مورگان ضربه سهمگینی بر عقاید عقب مانده رایج در قرن هجدهم محسوب می
شد  .مورگان نشان داد كه بسیاری از این جوامع سپس دچار تغییراتی عظیم گشته و در آنها پدرسالری بجای
مادرسالری نشسته است.
مورگان قادر نشد دلیل چنین تغییری را شرح دهد  .این انگلس بود كه به دلیل چنین تغییری دست یافت و مطرح نمود
كه علت این امر توسعه فعالیتهای تولیدی بوده است .انگلس همچنین در مطالعاتش به این نتیجه رسید كه در جوامع
اولیه روابط ،برپایه تك همسری قرار نداشته است .یعنی هنگامی كه جوامع مبتنی بر استفاده صرف از طبیعت برای
گذران زندگی بود ،چند همسری هم از جانب مرد و هم از جانب زن برقرار بود .اما با تكامل جامعه و استفاده بیشتر
از ابزارتولیدی ،ازدواجها بیشتر تحت كنترل جامعه درآمد و ملحظات سیاسی و اقتصادی در ازدواجها دخیل گشت.
در عین حال تقسیم كار موجود در جامعه بر حسب جنسیت ،بخاطر دستیابی به منابع تولیدی و بازده بیشتر طوری
تكامل یافت كه مالكیت و توزیع ثروت عمدتا بدست مرد افتاد .بدنبال این تكامل بود كه مردسالری جانشین زن سالری
گشت.
بنا بر آنچه گفته شده است نتیجه می گیریم كه یكم ،در مرحله نخستین پیدایش جوامع بشری ،سازمان اجتماعی اولیه
اساسا اشتراكی بود ،چرا كه زمینه مادی برای مالكیت خصوصی ابزار تولید وجود نداشت .لذا تمایزات اجتماعی بر
پایه تمایزات در عرصه مالكیت هم در بین نبود  .بنابراین وجود یك دولت مافوق مردم برای هماهنگ كردن مالكیت،
توزیع ،امور دفاعی و توسعه مالكیت ضرورتی نداشت.
دوم ،مقام اجتماعی زن در جوامعه اولیه مادون مرد نبود .بالعكس ،زنان نقش زیادی در تصمیم گیریها داشتند.
سوم ،حتی در زمانی كه طبقات و سلسله مراتب وجود نداشته ،تقسیم كاری بر مبنای جنسیت و در ارتباط با تولید مثل
موجود بوده است.
چهارم ،زمانی كه امر تولید بدست مرد افتاد و تقسیم اجتماعی بر مبنای مالكیت توسعه یافت ،پدرسالری جانشین
مادرسالری گشت.
بنابراین علم و تاریخ نشان می دهد كه نظریات مبتنی بر خصلت بشری یا باصطلح"ویژگیهای جنسی "بعنوان
توجیهی برای سلطه و ستم مرد بر زن كامل بی پایه و اساسند .یعنی آنكه سلطه ،پدیده ای ذاتی و وابسته به نوع جنس
مرد یا زن نبوده و چیزی غیر قابل اجتناب و غیر قابل تغییر نیست.

