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ی هجدهم این است که از رسیده از روشنگری سدهارثهای بهترین ایدهاز یاوه

  1ی مرد بوده است.همان بدو تشکیل جامعه، زن برده

 2منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولتانگلس،  شدرییـ فر

 

 امرئین یکی از اصول اساسی تحلیل مارکسیستی این است که ... هیچ اصل یا دست

 محصول̊ رتی، تغییسبشر را هدایت کند. در تحلیل مارکسی فرگشتکه وجود ندارد 

از  خارجبیان دیگر، علل اند. به خود نظام اجتماعی درون   در که است نیروهایی

سازمان اجتماعی و مستقل از آن نیستند. رشد گریزناپذیر جمعیت، شرایط 

کدام توضیحی بر جنگ، فقر، تبعیض جنسی یا ی خدا هیچشناختی یا ارادهبوم

 ی اجتماعی دیگری نیستند. هرگونه مسئله

 3ی نابرابری جنسی.و همسران. گذشته و آیندهخواهران ــ کارن ساکس، 

 

ار اختصانگلس )از این پس به منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولتکتاب 

های اولیه در جوامع چاپ شد. او در این کتاب مدعی شد که انسان 1881( در سال منشاء

که  شدند. این ایدهکردند که در آن، زنان سرکوب نمیای زندگی میمراتبیغیر سلسله

طور توانست وجود نداشته باشند و مردان همیشه بر زنان سلطه نداشته باشند بهطبقات می

تاب شد. کعنوان ادعایی واهی تقبیح میدمی علوم اجتماعی بهمند در آکاگسترده و نظام

                                                      

 ی سرکوبی بیش از یک دهه بحث و تبادل نظر بسـیاری از رفقای زن و مرد دربارهاین مقاله ثمره 1

ها ستدلالبندی اویژه به جمعزنان در سـوسیالیست آلترناتیو است. میک آرمسترانگ و لوییس اوشی به

 جا کمک کردند. در این

2 Engels 1792, p113. 

3 Sacks 1782, p101. 
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های فراوان ی بحث و جدلمایهها دستویژه در میان فمینیستبه امروز به انگلس تا

 بوده است. 

ور ویژه این است که او مجبهایی دارد که دلیلش بهضعف ورزی انگلس نقطهاستدلال

منسوخ شده است تکیه کند. با وجود این،  بود بر دانش نسل  خویش که امروزه دیگر

گراترین مدافعان حقوق زنان در آن دلیل دیگرش این بود که او هرچند یکی از ترقی

پذیرد. ی زنان را میی سکسوالیتهی خویش دربارههای زمانهزمان بود، بسیاری از کلیشه

یکی از  1،گذارند. گردا لرنرحال، بسیاری بر اهمیت این کتاب صحه میبا این

گوید اش از مارکسیسم ناشناخته مانده است، میخاطر دفاعپردازان فمینیستی که بهنظریه

 های آشکار:رغم این ضعفکه به

انگلس کمک بزرگی به فهم ما از جایگاه زنان در جامعه و تاریخ کرد... او با 

های ی تشکیل دولتدر دوره« شکست تاریخی جهانی جنس مؤنث»جانمایی 

او د. مند کراین رخداد را تاریخ بودند ی نخبگان  ملاکمتکی بر سلطه که ویبد

 نتوانست ، هرچندهای نظری مهمی را برای صدها سال بعد مطرح کردپرسش

  5.کند اثبات را اشدعاوی از کدامهیچ

 

شده از سوی ی پژوهش  انجامهای مارکس و خودش دربارهانگلس در اصل یادداشت

بندی کرد. او تحقیق یوهان را جمع 6امریکایی لوئیس هنری مورگانشناس انسان

ی تاریخ خانواده در جوامع باستانی را شناس و مورخ سوئیسی، دربارهباستان 9باخوفن،

ی جوامع آلمانی و سلتی تکیه کرد. این کتاب اش دربارهنیز لحاظ کرد و بر پژوهش

                                                      

1 Gerda Lerner 

5 Lerner 1789, p23. 

6 Lewis Henry Morgan 
9 Johann Bachofen 
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که  طور کامل فهم کنیموانیم آن را بهتاثری گسسته و مجزا نبود. تنها در صورتی می

ایدئولوژی آلمانی، تزهایی دهیم که انگلس و مارکس در  هایی قراردر کنار ایده

ار بسنده ترین آثشده)به ذکر شناخته سرمایهو  ی فوئرباخ، مانیفست کمونیستدرباره

اری و دی سرمایهدو برای فهم جامعه های مشترک آنوبسط دادند. تلاشکردم( شرح

شان مستلزم هایترین نوشتههایش از همان متقدمها و تباهیتمام سرکوب

 یهود یی مسئلهدربارهی سرکوب زنان بود. مارکس در کردن با مسئلهنرموپنجهدست

ی خانوادهو  1811 های اقتصادی و فلسفیدستنوشتهسالگی نوشت(،  25)کتابی که در 

ها آنی اسارت زنان و نیاز به رهایی دفعات درباره)که پس از آن سال نوشت( بهمقدس 

ه ک ی کارگر در انگلیسوضعیت طبقهاش یعنی انگلس، در نخستین اثر عمده 8قلم زد.

ی کارگران نوشت، بارها به شرایط خطرناک و فرساینده 1815تا اوایل  1811از سال 

کارماندن مردان در خانه ی پیامدهایی که کارکردن زنان و بیگردد. او دربارهزن بازمی

کردن این امر از سوی مفسران لیبرال کند و بر اخلاقیبر زنان و مردان داشت بحث می

نظر چنین بهرسد باید هم اینگوید اگر چنین وضعیتی غیرطبیعی به نظر میتازد. او میمی

 یر سلطهی میان زنان و مردان وجود دارد. اگی اولیهخطایی اساسی در رابطه»آید زیرا 

ی اسبق شوهر بر زن نیز باید صورت سلطهزن بر شوهر.... غیرطبیعی است درآن

  7«.غیرطبیعی بوده باشد

انگلس، که عمدتاً از سوی  نقش کار در گذار از میمون به انسان ی علاوه، مقالهبه

ی محکمی را برای فهم تکامل انسان مهری قرار گرفت، پایهمورد بی منشاءمنتقدان 

ی فرگشت داروین )البته از حیث نظری بر ریزی کرد. او بر اساس نظریهپی

 ردهای ماتریالیستی مارکس و خودش متکی بود( ادعا کرد که انسان وقتی گیرینتیجه

که توانست بر دوپایش بایستد و دستانش آزاد شد. این امر باعث  افتاد یابزارساز ریمس

                                                      

 شده است.  گرفته www.marxists.orgها همگی از آرشیو اینترنتی مارکسیست 8

7 Engels 1799, p163. 

http://www.marxists.org/
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شد هوش انسان افزایش و توانایی تکلم وی پرورش یابد. پس از رشته مجادلات و حتی 

قا ونیم میلیون ساله در افریی بعد، کشف یک اسکلت سهشده در سدهشواهد جعلی ارائه

قامت بود باعث شد ادعای انگلس ی مغز یک میمون داشت اما راستاندازهکه مغزی به

 طور گسترده پذیرفته شود. شد( بهاو منتسب نمیصراحت به )هرچند معمولاً به

ی پیش رو این است که صحت و ثقم ادعای بنیادی انگلس ــ یعنی هدف مقاله

که سرکوب زنان مصادف است با تقسیم جامعه به طبقات و برآمدن دولت ــ را این

دان ها چنپردازم زیرا بسیاری از آنها نمیضعفبررسی کند. من به خطاها یا نقطه

دهم زیرا کنند نیز پاسخ نمیارتباطی به پرسش من ندارند. به هر استدلالی که منتقدان می

م پاسخ هایها نیز در دیگر نوشتهاکثرشان ارتباطی به بحث من ندارند و به برخی از آن

 10ام.داده

ر نیم قرن شده دشناختی گردآوریشناختی و انسانیکم، من با تکیه بر دانش باستان

خ اند سرکوب زنان عام است پاسهایی که مدعیترین استدلالته به برخی از متداولگذش

 کنم. سوم، استدلال خودم رادهم. سپس رئوس استدلال بنیادی انگلس را ترسیم میمی

مارکسیست بریتانیایی کریس  ]هاییافته[شدت بر دهم، که بهوار توضیح میخلاصه

تحقیقات جدیدتر را با استفاده از روش نظری متکی است، او کسی است که  11هارمن

شناختی درنهایت، نشان خواهم داد که آخرین شواهد باستان 12کرد.انگلس تفسیر می

انگلس مهر تأییدی هستند  ]توضیحات[چالش کشیدن اساسی جزئیات تاریخی درعین به

ال، برای حبر تز اساسی او که سرکوب زنان با تقسیم جامعه به طبقات آغاز شد. با این

                                                      

10 Sayers et al (eds) 1789 for a range of critics who presented papers 

at a symposium to mark the centenary of the book’s publication and 

Bloodworth 2010, pp96-97 for my reply to some of them 

11 Chris Harman 
12 Harman 1771. 



 ی حسین رحمتیساندرا بلودورث / ترجمه 6 

نحوی که با مارکسیسم سازگارتر باشد از هر دوی های سرکوب زنان بهتبیین ریشه

 روم. انگلس و هارمن فراتر می

 

 عام است؟ ˚آیا سرکوب زنان
اتفاق آرا موافق بودند که زنان همیشه سرکوب شناسان تقریباً بهانسان 1760ی تا دهه

هش بندی به پژوخاطر ادعایش درخصوص پایبهشناسی چالش کشیدن انساناند. بهشده

ودند. نفوذ بهایی که این موضع را داشتند صاحبرو فمینیستعلمی دشوار بود. از این

جهان همیشه مردانه بوده »گوید می11 جنس دومدر کتاب مشهورش  13سیمون دو بوار

که  16میلراین ادعای سوزان بران 15«.ی نوع بشر استجنس مؤنث....طعمه»و « است

 1790ی ها در دههاند در میان فمینیستآمیزی با زنان داشتهمردان همیشه رفتار خشونت

او در مخالفت با مارکسیسم مدعی شد سایر تقسیمات اجتماعی  19بسیار اثرگذار بود.

 ی مردان بر زنان هستند: مانند طبقه و نژاد ناشی از سلطه

زین سازی آغااز مطیعهمگی مراتب، بردگی و مالکیت خصوصی مفاهیم سلسه

 توانست استوار باشد.زنان سرچشمه گرفت و فقط بر چنین وضعیتی می

 

ه های روانشناسی عامیانزنیمند به پذیرش گمانههایی که علاقهاو در جمع فمینیست

 کردیم ریتصو یاصل دشمن قاموس در را مردان کهییتاجا جای شواهد تاریخی بودندبه

 بر جای حساسی انگشت گذاشت:
                                                      

13 Simone de Beauvoir 
 این کتاب به قلم قاسم صنعوی ترجمه و انتشارات توس آن را منتشر کرده است. م 11

15 de Beauvoir 1789 [1717], pp73 and 79. 

16 Susan Brownmiller 

19 Brownmiller 1786. For my critique of her book see Bloodworth 1772. 
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ک تجاوز گروهی به ی جنس مذکر بایدی های علقهترین شکلیکی از ابتدایی

ی تنها به حق ویژه. این تجاوز نهبوده باشد غارتگرای از مردان زن از سوی دسته

ی مرد و هراس ابزار اصلی اراده، بلکه به سلاح اساسی مرد علیه زن جنس مذکر

ـ برساخته ... جنس مذکر بهزن نیز تبدیل شد ناپذیر نابی اجتحکم کالبدشناختی ـ

 خوار طبیعی بود.طعمهیک ــ  اشهای ژنتیکیاندام

توافق »ها را واداشت به بود که آن« از موسم مجاز تجاوز»زنان « هراس»

سازی یگانه عامل مسبب در مطیع»تن دهند و این « خطرناک پیوند زناشویی

  18«.مرد بودی زن توسط اولیه

 

 هیچ برداشتی از طبیعت نرینه 20هاآراپش»شناس دریافت که انسان 17مارگارت مید  

شان روشنی ناین به«. پذیر کندها فهمتوانست تجاوز را برای آننداشتند امری که می

دهد که تجاوز محصول نظام اجتماعی خاصی است و صرفاً از خصوصیات می

کند تا توضیح هیچ تلاشی نمی 21میلرگیرد. اما برانفیزیولوژیک مردان سرچشمه نمی

  22کرد. خودش فهم توان با توجه دعاوی کلیگونه چنین چیزی را میدهد که چه

ت شناختی وجود داشته اسشناختی و انسانای از مطالعات باستاناز آن پس، گنجینه

نتیجه اند و درکه زنان همیشه سرکوب نشده دهندیم ارائه که شواهد محکمی مبنی بر این

حال، اکثر اند. با اینشده از سوی جنس مذکر رنج نبردههمیشه از خشونت اعمال

                                                      

18 Brownmiller 1786, pp11-18. 

17 Margaret Mead 

20 Arapesh 

ی پاپوابومیان گینه  

21 Brown miller 
22 Brownmiller 1786, p281. 
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ها که در ظاهر موافق با مارکس )هرچند نه نویسندگان غیرمارکسیست و حتا برخی

ی ی جدیدترین مطالعات جدی دربارهــ نویسنده 23انگلس( هستند مانند هتر براون

مارکس ــ همچنان تمایلی به پذیرفتن این  شناختیهای قومیادداشتکتاب انگلس و 

  21ی بنیادی ندارند.گزاره

غیرانسانی را مطالعه کردند و مشاهداتشان را  25سانانها نخستیبرخی از فمینیست

 گرفتند جهها نتیترین جوامع قرار دادند. آنملاک ترسیم تصویر فرگشت انسان و ابتدایی

ی هیافتهای اولیه ــ که تکاملگونهوجود ندارد که انسان که هیچ شاهدی دال بر این

در  اند کههایی بودههمراه جنس مؤنثیافته بهها بودند ــ جنس مذکرهای تسلطمیمون

آورد، قول مینقل 26میلر خودش از جین گودالاند. براونمعرض خشونت قرار داشته

ها های وحشی پرداخت و دریافت که مادهی شامپانزهالعهگودال کسی است که به مط

پذیرفتند. دیده نشد که حتا نرهای سمج هم شد نمیها نزدیک میهر نری را که به آن

آورد قول مینقل 29لئونارد ویلیامز انسان و میمون میلر حتا از کتاب تجاوز کنند. براون

                                                      

23 Heather Brown 

21 193-190, pp2012Brown .   

ی فرزانه راجی و فریدا آفاری ی جنسیت و خانواده با ترجمهمارکس دربارههتر براون با عنوان کتاب )

برای بازبینی درخشان آثار براون نگاه ( م.( به فارسـی ترجمه شده است. 1376)تهران، نشـر شـیرازه، 

. کندهای براون علیه انگلس را ابطال میگرگور عملاً تمامی استدلالمک McGregor 2015.کنید به 

تدلال ها اسدونایفسکایا را که براون عمدتاً با اتکا بر آن ی رایااو خطاها و نقاط ضعف موجود در اندیشه

 دهد. وار توضیح میدرستی معرفی نکرد خلاصههای مارکس را بهکند که انگلس ایدهمی

 و هاکپی ها،میمون تمامی شــامل که اســت دارانی جفتفرورده از پسـتانداران هایراســته از یکی 25

 اکنونت و است پستانداران میان در پرجمعیت و متنوع بسیار هایگروه جمله از راسته این. شودمی انسان

 پدیا.م برگرفته از ویکی .اندشده شمارش هانخستی از گونه 350 از بیش

26 Jane Goodall 

29 Leonard Williams’ Man and Monkey 
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ا گری یا حتعنوان تجاوز، روسپیهها چیزی بدر جوامع  میمون»گیری کرد که نتیجه

جا که در جوامع همه، او مدعی است ازآنبا این 28«.شدن منفعلانه وجود نداردراضی

سانان ــ از نظر جنسی در هر زمانی فعال انسانی جنس مؤنث ــ برخلاف دیگر نخستی

به  ی قادرها از نظر بدنها و شمپانزهتوانند تجاوز کنند. درنتیجه، میموناست مردها می

سانان دریافت که نخستی 27تجاوز نیستند. اما پژوهشگر فمینیست سالی اسلوکم

رای شان، وقتی ماده مشتاق نیست ظاهراً تلاشی بفارغ از توانایی فیزیولوژیک»غیرانسانی 

ی مطالعات علاوهبعدها تحقیقی، با اتکا بر مشاهدات مشابه به 30«.کنندنزدیکی نمی

ن تصویر دم بشریت ایگیری کرد که در سپیدهشناختی، نتیجهتانشناختی و باسانسان

 ابزار از کنندهاستفاده غذا، یگذارندهاشتراکبه ر،یپذجامعه مادرانتصویر »وجود دارد: 

  31.«کنندیم کسب را صفات نیا زین و انتخاب را نرها با زشیآم که دوپاست و

میان این سه گام نخست در فرگشت  ]در مورد ارتباط[ما  خلاءهای فراوانی در دانش

ها ــ احتمالاً بیش از دو میلیون سال پیش ــ و پیدایش جوامع ها از میمونگونهانسان

از  پیش هزارسال 200 حدود در 32هاشود هومو ساپینسطبقاتی وجود دارد. تصور می

ها در هزار سال آن170مدت اند و تقریباً بهپدید آمده 33هاتکامل هومو ارکتوس

طور فزاینده پیچیده و های بهکردند که فرهنگخواهی زندگی میاجتماعات برابری

 ها، هیچ نوع سرکوبی وجود نداشت. داشتند که در آن ایپیشرفته

                                                      

28 Brownmiller 1786, p13. 

27 Sally Slocum 

30 Sally Slocum, “Woman the Gatherer: Male Bias in Anthropology”, 

in Reiter 1795, p11. 

31 Tanner and Zihlman 1796. 

32 Homo sapiens 

33 homo erectus 
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شده درمورد این جوامع شناختی ارائهبرای ارزیابی شواهد انسان

ها را کشف کرد. گیری نهفته در این دادهشکارگر ابتدا باید جهتـجویخوراک

شناسانی که این اطلاعات را گردآوری کردند با متعصبان مسیحی و دانشگاهیان و انسان

ها از نظر فرهنگی همیشه کور بودند و با سایر کردند. آنمتجاوزان مهاجر همنوایی می

وان توجه نمیهیچشان را بههایگیریرو نتیجهکردند، ازاینجوامع مغرضانه برخورد می

ی های فرهنگطور چشمگیری مرد بودند( حامل ارزشها )که بهطرفانه قلمداد کرد. آنبی

 یویژه دربارهشان بهشد مشاهداتداری بودند که باعث میی سرمایهو اجتماعی جامعه

کارن  31لیکاک، برک شناسانی چون النورروابط جنسیتی را تحریف کنند. انسان

ای های سرشت مغرضانه و مذکرمحور استدلالطور متقاعدکنندهو دیگران به 35ساکس

گونه که همان 38اند.را افشا کرده 39و لوی استروس 36شناسانی چون مالینوفسکیانسان

ری گیاولیه در غرب استرالیا نتیجه« سیاحان»ی دفتر خاطرات ای دربارهمن در مطالعه

 کردم: 

ی سنتی بومی را عمدتاً در چارچوب انتظارات ط جنسیتی  حاکم در جامعهرواب

نشینی آل زنان بیکاره و همهای اروپایی آن زمان فهم کردند. ایدهداوریو پیش

ای که نهایوحش ینژادپرست را تبعیض جنسی و« روسپیان ملعون و نگاهبانان خدا»

  37وتاب داد.ی کولونی سفیدپوستان بود آبمشخصه

 
                                                      

31 Eleanor Burke Leacock 

35 Karen Sacks 

36 Malinowsky 

39 Lévi-Strauss 

38  Leacock 1781, Chapters 11 and 12 for a critique of Lévi-Strauss; 

Sacks 1782, pp. 1-69; Dahlberg 1781. 

37 Bloodworth n.d. 



 

 
 

 های سرکوب زنانریشه 00

شان را بر جوامع مورد بینیشناسان غربی و سایر ناظران، که جهانفرض انسان

داری مدرن یکی ای  سرمایهی هستهکردند، این بود که خانوادهشان تحمیل مییمطالعه

امعه کردند جهای عام سازمان انسانی تولیدمثل و سکسوالیته است. گمان میاز ویژگی

شود، مفهومی که از مادینه تقسیم می« خصوصی»ی حوزهنرینه و « عمومی»ی به حوزه

خواه، داری عجین است و به فهم سرشت برابریروشنی با ظهور سرمایهحیث تاریخی به

شکارچیان هیچ کمکی ـجویانهای خوراکیکپارچه و مبتنی بر همکاری زندگی

ان شب و شأن دونی ما در سرکوداری زنان در جامعهجا که مسئولیت بچهکند. ازآننمی

 داری زنان درتوان بر نقش بچهشد که همین معنا را میاشتباه فرض مینقش دارد، به

شناسان فمینیست شأن نازل جایگاه حتا بسیاری از انسان 10ی جوامع نیز حمل کرد.همه

 دانند که مانع رشد شخصیتپندارند و آن را فعالیتی محدودکننده میمادری را مسلم می

که درمورد تقسیم  11دهد. جودیت براونو ارزش نمادین زنان را تقلیل می شودمی

نویسد زند میشکارچی قلم میـجویها در جوامع خوراکمفروض کار میان جنس

اند و مستلزم تمرکز محض حواس نیستند؛ کار وبیش یکنواختکم»زنان « وظایف»

او مسلم «. زندان( انجام شودهای )فررغم مزاحمتتواند بهزنان خطرناک نیست و می

در ادامه نشان خواهم  12پندارد که این بدان معناست که زنان جایگاه نازلی داشتند.می

های اند، در پرتو جدیدترین یافتهچالش کشیدهتر آن را بهداد که این دیدگاه، که پیش

 شود. تر از گذشته میاساسبشر حتا بی

                                                      

10 Moore 1771, pp38-11. 

11 Judith Brown 

12 Brown 1790, p1091. 
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 رب یاستعمار گسترش تأثیرات یشناسانسان یعمده بخش اروپامحوربودن دوم،

 فمینیست که طورهمان ،بردیم فرو ابهام از یاهاله در را یدارهیشاسرمایپ جوامع

  :ساخت خاطرنشان 13تریر نایرا شناسانسان

جوی موجود ــ مانند کونگ های مردمان خوراکتوانیم زندگیما نمی

ـ را موبههای کالاهاری، اسکیموها، های بیابانبوشمن ی منزلهمو بهبومیان استرالیا ـ

سنگی نهکنیم در دوران پاریهای فرایندهایی تفسیر کنیم که فکر میاسناد و المثنی

 شده و قتلراندهحاشیهتوانیم فرض کنیم که مردمان بهچنین نمیاند. همرخ داده

شان رانده یستزهای محیطی هزاران سال نفوذ، به حاشیهواسطهای که بهشدهعام

  11شوند همان خصوصیات اولیه را از خود نشان خواهد داد.می

 

د پرشتاب توانستنگسترش استعماری تغییرات عمیقی به بار آورد. این تغییرات می

ی تجاوز اثر گذارند. این را باید در نظر داشت ی اولیهشوند و بر تحقیقات حتا در دوره

ها حداقل رساندن حملهود راهبردهایی برای بقا و بهی مستعمره خیلی زکه اعضای جامعه

شود که پیش از تجاوز سفیدها، زنان بومی در استرالیا عمدتاً تصور می 15آموختند.

است  هاییها متکی بر گزارششدند. استدلالقلمداد می پست ی دارایی شخصیمنزلهبه

 یبار حملهرات فاجعهکنند و اثهای اولیه را منعکس میهای نونشینکه پیشداوری

هایی که از تماس اولیه وجود دارد چنان به گیرند. اکثر روایتسفیدها را نادیده می

بومیانی بودند که اهمیت داشتند؛ برای  ˚کنند که گویی فقط مرداناشاره می« بومیان»

سیاحان انتظار داشتند که با مردان برخورد کنند «. شان را دیدیمما بومیان و زنان»نمونه، 

                                                      

13 Rayna Reiter 
11 Reiter 1799. 

های های میسـیونرها، ســیاحان و تجار و سایر دادهگیری از گزارشبا بهره 1780کاک ین و لیاتی15 

 کنند. جامعه مدلل می 12ی استعماری را در تاریخی، پیامدهای سلطه
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ان کردند. بومیها توجهی میدیدند ــ اصلاً اگر به آنسان اشیای جنسی میو زنان را به

دهد شرح می 16ند. هنری رینولدزربایی و تجاوز به زنان را تجربه کرداز همان اوایل آدم

به یک کارگزار حکومتی گفت که وقتی  1881در سال  19که تورس استریت آیلندرز

ا هکردند تا نگذارند با آنزارها دفن میشدند زنان را در شنها دیده میسفیدپوست

ی سیاحان و مندی مذکرانهاگر چنین چیزی صحت داشت غرض 18بدرفتاری شود.

ی ها از روابط جنسیتی در جامعهست حتا شدیدتر بوده باشد. تصور آنتوانناظران می

یر، گهای استرالیا این بود که مردان جنس مسلط و خونگرم و زنان جنس گوشهبومی

را  نمایی اهمیت مردانمطیع و ترسو هستند. بنابراین این امر پویشی داشت که بزرگ

رسد هدایایی چون نظر میدادند. بهمیبه مردان  کرد. سیاحان مذکر هدایاییتقویت می

حال، نتک ناچیز باشند. با ایچنگال، شکر و تنباکو تک تبرهای سرخپوستی، چاقوها،

دن ترشها و فراگیرترشدن و محبوبموازات افزایش تماسرفت این هدایا بهانتظار می

تغییر دهد.  ها توازن روابط میان مردان و زنان را نیزمحصولات متجاوزان میان بومی

اش یزیخی سفیدپوستان باعث شد دسترسی به زمین و حاصلبرای مثال، وقتی حمله

شد. این امر  تردادند بیشها به غذایی که سفید پوستان میتر شود، وابستگی بومیکم

  17شان را کاهش داد.هایمردان برای خودشان و بچه از مستقل توانایی زنان برای تولید

ها خواهانه از سوی یسوعیشده بر روابط اجتماعی برابریای اعمالفشاره 50کاکلی

ها مراتبی و سرکوب زنان متعهد بودند )زیرا آنو سایرینی که به روابط اجتماعی سلسله

                                                      

16 Henry Reynolds 
19 Torres Strait Islanders 
18 Reynolds 1781, p115. 

17 Bloodworth n.d. 
50 Leacock 
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را  52و بومیان ایروکوایی امریکای شمالی 51های کاناداناسکپیـهای منتاگنیاسزمین

 ی کرد:بنداو جمع 53تصرف کردند( را مستند کرد.

 نوانعخواه بهیبرابر یجامعه ی ناتوانی از تصدیق مشارکت زنان دردر نتیجه

ای اشتباه درک شده است. چنین جامعه ساختار، نییخودآ و یاجتماع یامر

های نامنسجمی ی مجموعهمثابهجوی/شکارگر بههای خوراکپردازی دستهمفهوم

مقید به روابط دوگانی وابستگی به مردان ها زنان ای، که در آنهای هستهاز خانواده

جوها/شکارگرها منفرد شده بودند، ابعاد ساختار اجتماعی خود ما را به خوراک

گشت راستایی به فرشناسانه و تکدهد. چنین مفهومی بر دیدگاهی غایتنسبت می

ی طعیار روابی تجلی تماممنزلهی ما بهموجب آن، جامعهاجتماعی دلالت دارد، که به

های اند... بازتفسیرهایی که از نقششود که در تمامی جوامع وجود داشتهدیده می

کند که پیوندهای  از نظر شود آشکار میجو میزنان در جوامع شکارگر/خوراک

  51کیفی متفاوتی معمول بوده است.

 

طور عام دهند زنان بهترین شواهدی که نشان میبرخی از جدیدترین و محکم

ی که متعلق به دوره 56در آناتولی 55هویوکاند در سایت چتلشدهیسرکوب نم

طور پیوسته محل سکونت سال پیش از میلاد به 6000سال تا  1100نوسنگی است و برای 

ای هشناختی و پیشرفتبوده است موجود است. تفسیرهای جدید از شواهد باستان

                                                      

51 Montagnais-Naskapi of Canada 
52 Iroquois Indians of North America 
53 Leacock 1798; Leacock 1781. 

51 Leacock 1798, p255. 

55 Çatalhöyük 
56 Anatolia 
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اولیه درخصوص این سایت  هایگیریای نتیجه..انگرفته در علم بررسی دیصورت

شناس ارشد این سایت باستان 59اند. تیمی که با یان هودر،چالش کشیدهآور را بهحیرت

ی های موجود در خوراک روزانهتفاوت« دنبالسخت به»کرد ، کار می1771از سال 

شواهد چندانی »ها آن«. بود»اجتماعی  های تفاوتعنوان یکی از نشانهزنان و مردان به

نیافتند. و این واقعیت « ]میان زنان و مردان[اساساً متفاوت  های زندگیدال بر سبک

های دودآلود دارای بقایای کربن بر ها بر اثر گذراندن زمان در خانهکه تمام اسکلت

دهد زنان درست مانند مردان مقید به خانه نبودند. او شان بودند نشان میهایروی دنده

مجموع، شواهد اندکی وجود دارد که جنسیت نقش بسیار  در»بندی کرد: جمع

زنان و [کرده است... باید میان سبک زندگی چشمگیری در واگذاری وظایف ایفا می

ی ها ظاهراً ارتباطهایی وجود داشته باشد اما این تفاوتدر رابطه با زایمان تفاوت ]مردان

جود ها وهایی که در لباس یا زندگیهمچنین تفاوت«. با تمایزهای اجتماعی عمده ندارند

مقررات و منابع یا حسب  انتقالبه یک جنسیت بر اساس »دارد بدان معناست که 

  58«.بر دیگری ارجحیت داده شده بودزندگی و جایگاه اجتماعی سبک

و  57دهد که در جوامعی مانند کونگشناسی نشان میی چشمگیری از انسانبدنه

ها گیریی مردان در تصمیماندازهدر افریقا، زنان تا همین اواخر درست به 60مبوتی

ن ی مردااندازهشان در اختیار خودشان بود و بهیکردند، کنترل سکسوالیتهشرکت می

  61در فعالیت تولیدی سهیم بودند.

                                                      

59 Ian Hodder 
58 Hodder 2006, p211. 

57 !Kung 
60 Mbuti 
 نگاه کنید به 61
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ها خواهم افزود، در پرتوی این شواهد فراوان، که در ادامه به آن دیده اجازه حال

 های سرکوب زنان بپردازم.به تبیین انگلس از ریشه

 

 استدلال انگلس
خواه کوچکی زندگی های برابریها در دستهترین انسانباور انگلس، بدویبه

« ریسمبرب»و بعدتر « گریوحشی»یا گاهی « کمونیسم بدوی»کردند، چیزی که او می

شده در هکارگرفتاند اما با ترمینولوژی بهی امروزی مشمئزکنندهنامید، که برای خواننده

ای برای های جدید و نوآورانهها راههزاران سال انسانآن زمان همخوان بودند. در طول 

چه نمدد کار خودش بیش از آکه یک فرد توانست بهتأمین نیازهای گروه یافتند تا آن

هایی در شود تفاوتباور انگلس، این امر باعث میبرای بقایش لازم بود تولید کند. به

اساس وود آید، و درنتیجه، پایهوجکارگیری نیروی کار دیگران بهثروت و امکان به

ها شود: عناصر اجتماعی جدید، که در طول نسلهای طبقاتی گذاشته میآنتاگونیسم

که سرانجام کوشند تا نظام اجتماعی کهن را با شرایط جدید انطباق دهند تا آنمی

 شود. عیار میشان منجر به طغیانی تمامناسازگای

تازگی رشدکرده، اجتماع قدیمی که مبتنی بر بهدر رویارویی طبقات اجتماعی  

ای جدید پدیدار پاشد. به جای آن، جامعههای خویشاوندبنیاد بود از هم میگروه

شود که در آن، اهرم کنترل در دولت متمرکز شده است، و واحدهای فرمانبری می

آن، نظام  رای که دهای خویشاوندبنیاد نیستند؛ جامعهدارد که دیگر مبتنی بر انجمن

  62ی نظام مالکیت است...طور کامل زیر سلطهخانواده به

 

                                                      

Sanday and Goodenough (eds) 1781. 

62 Engels 1792, p92. 
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فرمانبری زنان از مردان در این فرایند ریشه دارد. انگلس رئوس تغییرات 

هایی از مردان و زنان گرفته در خانواده از ازدواج گروهی را که در آن، گروهصورت

ستدلال کند. او اباشند ترسیم می اجازه داشتند با هر عضوی از گروه روابط جنسی داشته

ی مسلم ها والدهکند، در این خانوار  اشتراکی، زنان بسیار ارزشمندند زیرا آنمی

 که نسب پدری نامعلوم است. شان هستند درحالیفرزندان

ی نخستین گیرالجثه منبع شکلسازی حیوانات عظیمکند که اهلیانگلس استدلال می

سازی حیوانات در شد اهلیکه تصور میمعه بود. باتوجه به اینمازاد فراتر از نیاز جا

ه شد کگیری میها بوده است، نتیجهعنوان شکارچی بر دوش آنی نقش مردان بهادامه

ی حق ها بر این محصول اضافی کنترل نیز داشتند. او رئوس استدلالی پیچیده دربارهآن

 61کند.مادری را ترسیم می 63هایراه خاندانبری نه از راه خانواده بلکه از مادری و ارث

ی شدهتازگی کسبکه ثروت  بهطوریطرق مختلف تغییر کرد بهبری بهمقررات ارث

های مردان منتقل شود. او عملاً به تحقیق مارکس توانست از مجرای خاندانها میآن

گذاری ش نامی برخی از بومیان امریکایی که ظاهراً در حال تحول بودند و رودرباره

کند: رسم  گذاشتن نام قومی خاندان پدر بر دادند استناد میشان را تغییر میفرزندان

 ]شان که قبلاً به آن تعلق داشتندجای خاندان مادریبه[ها به آن ی آنفرزندان جهت احاله

مارکس این «. بری از پدر به وجود آمده استو درنتیجه قادرساختن فرزندان به ارث

ی تغییردادن وسیلهگری ذاتی مرد! تغییر چیزها بهسفسطه»ه را چنین توصیف کرد: پدید

هایی برای زیرپاگذاشتن سنت درعین تأکید بر سنت، وقتی شان! و یافتن گریزراههاینام

                                                      

63 gen 

 کنددر طول زمان تغییر کرده اسـت. انگلس از آن به معنای گروهی استفاده می« gens»کاربرد 61 

ام مدد نی بلافصـل است و مدعی است که یک جد مشترک دارد و به«خانواده»تر از که بسـیار بزرگ

های دیبنه به گروهشوند. بعدها از این واژه برای اشارگردد متحد میشان بازمیمشترکی که به مادرانش

 ها در روم باستان استفاده شد. ی خانوادهپدرسالارانه
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بری دهد که مقررات ارثاین نشان می«. انگیزدای کافی برمیعلاقه و منافع فوری انگیزه

 یه پیوندهای اجتماعی جدید تغییر کند. توانست برای توجمی

که بشریت  ]بود[هایی ترین قدمکنندهاین انقلاب یکی از تعیین»گوید انگلس می

شکست تاریخی جهانی جنس مؤنث  ˚براندازی حق مادری»، این «همواره برداشته بود

 ،های طبقاتی داشتبندیرو، اگر سرکوب زنان ریشه در پیدایش تقسیمازاین«. بود

 توانستند از شرّ آن سرکوب خلاص شوند که به آنصورت زنان فقط زمانی میدرآن

طور دانست که نتوانسته است نشان دهد که چهدادند. انگلس میها پایان میبندیتقسیم

دهند اما اطمینان داشت که شواهد فراوانی دال بر وقوع این یا ک ی این تغییرات رخ می

  65تغییر وجود دارد.

و  شناختیطور روزافزون باستانحق بودن او کاملاً اثبات شده است. شواهد بهبر

اصلی  هایشناسی از جوامع پیشاطبقاتی همگی گزارهی انسانشدههای بازبینیارزیابی

ی کنند. جدیدترین شواهد نشان می دهند که در بخش عمدهانگلس را تقویت می

کردند. خواه زندگی میر جوامعی برابریها دهزار سال تاریخ هومو ساپینس، آن200

ای، هیچ سرکوبی وجود نداشته است موجه است. با چه که در چنین جامعهادعای این

ای که مند بر هر گروهی تحمیل کند و در جامعهتوانست تبعیض نظامابزاری کسی می

توانست باشد؟ بدون متکی بر مشارکت همگان بود این کار در خدمت چه هدفی می

نیاز از مشارکت در تولید بوده توانست بیوجود یک مازاد، هیچ قشری در جامعه نمی

برای سرکوب هر بخشی از اجتماع وجود  ی مادیکشی، هیچ پایهباشد. و بدون بهره

کردم، نویسندگان نشریات تحقیق می 1780ی داشت. وقتی من در اواخر دههنمی

طور غریزی عام است پذیرفتند که ان بهشناسی که معتقد بودند سرکوب زنانسان

ش را در جوامع اکه بشریت حیات اجتماعی ندیآ فائقتر بایست بر این استدلال بنیادیمی

وید، گطور که کارن ساکس میمراتبی آغاز کرد. همانمبتنی بر تعاون و غیرسلسله
                                                      

65 Engels 1792, pp112-120. 
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اصل یا  هیچ»تحلیل ماتریالیستی و مارکسیستی منسجم متکی بر این ادراک است که 

دست نامرئی وجود ندارد که فرگشت انسان را هدایت کند... علل نسبت به سازمان 

  66«.اجتماعی بیرونی یا مستقل از آن نیستند

پرسش این است که چرا پیدایش طبقات به سرکوب زنان منجر شد؟ انگلس ناچار 

اما اشتباه را ی مسلط اش کار کند. درنتیجه او این ایدهبود با شواهد موجود در زمانه

کردند. او همچنین بر اساس این تز غالب اما غلط  رایج پذیرفت که فقط مردان شکار می

داری منشاء اولین مازاد بود. درنتیجه، به این شناسان کار کرد که گلهمیان باستان

کردند. رو آن را کنترل میگیری ناموجه رسید که مردان بانی مازاد بودند و ازایننتیجه

و  پذیریپذیرفته در مقررات مسئولیتی مادی تغییرات صورتنگاه او، این پایهاز 

ونسب های سابقاً مادرتباری  مسئولیت و اصلکه دودمانطوریحقوق خانواده بود به

بری بر مبنای دودمان جنس مذکر دادند. چنین چیزی در صورتی شان را به ارثجای

گشت که نسب پدری فرزندان ن کنترل میی زنان چناشد که سکسوالیتهممکن می

شماری توانستند شرکای جنسی بیروشن و شفاف باشد، برخلاف گذشته که زنان می

 داشته باشند. 

 

 استدلال انگلس در بافتار مدرن
ها و تأثیرشان بر استدلال انگلس بپردازیم. شواهد اجازه دهید به آخرین پژوهش

عنوان شواهدی معتبر شناخته طور گسترده بهن بهکه اکنو 1760ی شده از دههگردآوری

ی اساسی کنند. با وجود این، گزارهاعتبار میشوند عملاً جزئیات استدلال انگلس را بیمی

ود ی طبقاتی بکه سرکوب زنان نه امری عام بلکه ناشی از پیدایش جامعهاو یعنی این

                                                      

66 Sacks 1782, p101. 
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دو تن از ویراستاران  68ینگس،و ویکی کام 69شود. پیتر اردنتر تأیید میطور محکمبه

جوهای ـخوراکهاشکارچیشناسی شناسی و انسانراهنمای باستان 2011چاپ 

ای که پدید بندی اجماع گسترده( با جمعراهنمای آکسفورد)از این پس  67آکسفورد

 نویسند:آمده است می

ه احتمال قریب بجویی... بهخوراکـمبتنی بر شکار اسیمق کوچک اجتماعات

های مشهود در جایگاه خواهی باقی ماندند که فاقد تفاوتیقین جوامع برابری

شناختی چندانی دال بر وجود ثروت خصوصی یا اجتماعی بودند و شواهد باستان

  90انباشت اشیای تجملی وجود ندارد.

 

 الس هزار هادهستند مازادی را تولید کنند که برخی اجتماعات توانحتا پس از آن

 کش که مورد پشتیبانی دولت بود پدید آمد.ی بهرهتا یک اقلیت یعنی طبقه برد زمان

ی آن این تغییرات رخ داد بسیار متفاوت از چیزی بود که انگلس و فرایندی که بواسطه

تدلال شناسان اکنون اس. برخی باستان(کنندامروز می بسیارانی حتا و)کرد تبیین می

ای که سابقاً عجین با جوامع کشاورزی کاملاً های اجتماعی و فناورانهکنند که ویژگیمی

های های بزرگ یکجانشین، نابرابریشدند مانند جمعیتمسکون دانسته می

ات عها و غیره در میان بسیاری از اجتماشدن پیشهاقتصادی، بردگی، تخصصیـاجتماعی

هزار سال 10شد مشهودند. این تغییرات از تر تصور میچه پیشتری از آنبسیار بدوی

های جهان نیز هزار سال بعد به بسیاری از بخش20قبل در اروپا آغاز شد و در طول 
                                                      

69 Peter Jordan 
68 Vicki Cummings 
67  The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of 

Hunter-Gatherers  
90  Peter Jordan and Vicki Cummings, “Introduction to Prehistoric 

Hunter-Gatherer Innovations”, in Cummings et al (eds) 2011, p570. 
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کند که ، ادعا میراهنمای آکسفوردیکی از نویسندگان  91تسری یافت. برایان هایدن،

 سازی حیواناتکامل فرهنگی نه کاشت گیاهان یا اهلیی تیکی از نقاط عطف عمده»

دیدار جویان پتری بود که نخست درمیان شکارچیان و خوراکبلکه ظهور جوامع پیچیده

  92«.گشت

شدن حال، با ذوباند. با اینشواهد پراکنده شناختی،های باستانبسته به محل سایت

که شوند. همچنانفی دیده میسنگی، تغییرات کیهای یخ  عصر پارینهآخرین صفحه

گرفت، شدن سرچشمه میهای در حال ذوبها از یخآمد و خط کرانهها بالا میرودخانه

یافت. این وضعیت ها و خطوط ساحلی تکثر میحیات جانوری در امتداد کرانه

ز، خیهای جدیدی را خلق کرد که سرشار از منابعی چون ماهی، خاک حاصلاکوسیستم

طور کرد که بهخوب و ... بود، امری که اجتماعات کوچنده را ترغیب میبارندگی 

رای دانیم، این تغییرات بکه ما میکم فصلی سکنا گزینند. تاجاییتر یا دستدائمی

نخستین بار در ساحل شمال شرقی ژاپن و اوکراین بعدتر در ساحل شمال غربی 

 های آسیای جنوب شرقی رخ داد. دخانهمتحده، آناتولی، استرالیا و در امتداد روایالات

 هایی زمین مسافتهایی که در سرتاسر کرهدانیم، انسانکه ما امروزه میتاجایی

، کنی، کاشتزدن خاک، علفزدن، شخمطولانی از افریقا را سفر کرده بودند در آتش

ریج به تدها بهی اینکشی زمین کارآزموده شده بودند. همهبذرپاشی، آبیاری و زه

جویی و این جوامع عادات خوراک 93کرد.ها کمک میوری کار انسانافزایش بهره

                                                      

91 Brian Hayden 
92 Brian Hayden, “Social Complexity”, in Cummings et al (eds) 2011, 

p613. 

93 Jennie Robinson, “The First Hunter-Gatherers”, in Cummings et al 

(eds) 2011, p600. 
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ی اندازهشان را حفظ کردند اما توانستند به تدریج مازادی را تولید کنند ولو بهشکارگری

خواه و اشتراکی باقی ها اجتماعاتی برابریسالی. اما آنهای دشوار مانند خشکزمان

 ماندند. 

ایی که هکردند یا آنکه تعدی به استرالیا را رهبری می« سیاحان»از اولین بسیاری 

ور کامل طشان بهکه فرهنگکردند پیش از آنهای بومیان برپا بناهایی را بر روی زمین

ه کاملاً ک کردندیم دیتول رانابود شود گزارش دادند که بومیان ذخایر بزرگی از غلات 

ی ابهمثهای رایج آن را بهروشن بود که برای مصرف بلافصل نیست. یکی از روایت

توصیف کرد. بر روی  95در سرزمین شمالی 91ی فینکیدر رودخانه« ی بومیانبار غله»

شده در یک درخت که بیش از سه متر از سطح زمین ارتفاع دارد یک پلتفرم حکاکی

ی مقدار درباره 96شود. یکی دیگر در سرزمین شمالییهای پراز غلات دیده مکیسه

شده با پوست درخت گزارش داد. های چوبی پوشیدهشده در ظرفزیادی غلات ذخیره

شده از پوست های ساختهمرکزی یکی دیگر از وجود کیسه 99در نیو ساوت ولز

ا ذخایری ند؛ چرها از تبیین این رفتار عاجزبود خبر داد. اروپایی غلات از پرکه  کانگورو

ها، فقط مردمان از غلات مغذی و خوشمزه بدون محافظ رها شده است؟ از نگاه آن

ودند، یکجانشین بنیمه ˚اما اجتماعات بومی«. کردندکشاورزی می»یافته و متمدن اسکان

ز ی معینی اکه پهنهکردند درحالین، زندگی میساختند که در آهایی را میگاهی خانه

در  زدندانستند تا بازگشت از قدمها چون که میکردند. آنرو یا کنترل میزمین را د

ند؛ ها رها کنآن توانستندیمشان کسی به ذخایرشان دست نخواهد زد هایسرتاسر زمین

                                                      

91 Finke River 
95 Northern Territory 
96 Northern Territory 
99 New South Wales 
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ا هضم توانستد این رفتار بومیان رراحتی نمیای طبقاتی آمده بودند بهکسانی که از جامعه

  98کنند.

هایدن با تبیین مارکس و انگلس از تغییر اجتماعی همخوانی دارد:  هایگیرینتیجه

وری منابع و تولید اضافی از یک سو و ی مهمی میان بهرهرسد که رابطهبه نظر می»

  97«.سیاسی از سوی دیگر وجود داردـپیچیدگی اجتماعی

لیه ی اوگونههزار سال، این مخلوق که از یک انسان150کم پس از بنابراین دست

گردد ــ تکامل یافته بود و اکنون مشخص شده است ها سال پیش بازمیکه به میلیون

ای دههای فرهنگی و اجتماعی پیچیها که برخلاف فروض اولیه، پرکتیسکه با نئاندرتال

هایی که نیازهای جامعه شدن کردند: آناند ــ شروع به دو دستهداشتند آمیزش داشته

 انگلس، یانبکردند. بهو اقلیتی که از ق بل کار اکثریت زندگی میکردند را برآورده می

 راحتی آخرینرخدادی منفرد نبود. انگلس به« شکست تاریخی جهانی جنس مؤنث»

ویکرد روشنی  تمام مطابق با رها بهپذیرفت، زیرا آنشناسان را میهای باستانگیرینتیجه

امعه همیشه در فرایند دائمی تغییر است. ها دریافتند که جمارکس و انگلس بودند. آن

ی ارتباط مردم با همدیگر را شود و نحوهتغییرات کوچک در روش تولید انباشته می

کند که تغییرات در طول هزاران سال دهد. انگلس در واقع اظهار میتدریج تغییر میبه

آشکار  وانستترخ داد، بنابراین پیامدهای بلندمدت تغییرات برای تک تک افراد نمی

ها و طبقات حاکم سرانجام در حدود که دولتبوده باشد. هزاران سال زمان برد تا آن

ی در که هیچ چیز طبیعکند هزارسال قبل تثبیت شدند، امری که تأکید بر این می10

 ها وجود ندارد.کشی و سرکوب میان انسانبهره

                                                      

98 Gammage 2012, Chapter 10, “Farms without fences”, pp281-301. 

97 Hayden, “Social Complexity”, in Cummings et al (eds) 2011, p616. 
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هایی شروع به بررسی شواهد موجود کردم با جنبه 1760ی از زمانی که در دههمن  

آورند می ای را پدیدکنندهاز تبیین انگلس مشکل پیدا کردم. این شواهد پرسش تعیین

ها نها یا دودماپردازند. اگر کل خانوادهیک بدان نمیکه مخالفان و موافقان انگلس هیچ

ای که دند، نقش زنان در این میان چه بود؟ جامعهحاکم تبدیل ش یطبقهبه یک 

ای بود که در آن، تمام اعضا، چه خواه بود، جامعهدستخوش این تغییر شده بود برابری

کردند. بنابراین، چرا زنان متعلق به ها مشارکت میگیریزنان و چه مردان، در تصمیم

را به دست گیرند؟ باورکردنی  ]امور[آن قشر اجتماعی به مردان اجازه دادند تا کنترل 

ی عمل پوشاندن به برخی از آن تغییرات و نه در ها هیچ نقشی نه در جامهنیست که آن

های ها در زمانها بازی نکرده باشند؛ احتمالاً در هر دوی آنایستادگی در برابر آن

م که نخواهم رئوس روایتی متفاوت را ترسیم کاند. بنابراین میمختلف نقش ایفا کرده

نم هیچ کالبته در تمام نقاطش اصیل و ناب نیست اما محتوی ادعایی است که گمان نمی

قاتی کند که زنان در تکامل تقسیمات طبتر کرده باشد، ادعایی که تأیید میکسی پیش

 اند.طور فعالانه مشارکت داشتهمند خود زنان منجر شد بهکه به سرکوب نظام

 

 لشواهد و مباحث در حال تحو
ه مان را کهای مرتبط با موضوع مورد بحثابتدا جا دارد برخی از مباحث و استدلال

ها جریان داشته است ها و مارکسیستی اخیر در میان فمنیستدر طول چهار دهه

ها شروع به چالش کشیدن برخی از فمینیست 1790ی بندی کنم. در دههجمع

شکارچی را مسلم ـجویع خوراکی مردان در جوامهایی کردند که سلطهروایت

ها، که به برخی در بالا اشاره شد، دریافتند که زنان نقش پنداشتند. سرآمدترین آنمی

ها جایگاهی کردند، امری که به آنجویان بازی میای درمقام خوراکمولد و سازنده

ز برخی ا ای بارز بود. او نشان داد که دربرابر با مردان اعطا کرد. کارن ساکس نمونه

ها را با نیازهای تولید تطبیق ـ شکارچی، زنان تعداد حاملگیجویجوامع خوراک
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ی کونگ در افریقا هنگام شیردادن به نوزادان از امر دادند. او نشان داد که زنان قبیلهمی

شدند؛ او نوشت این امر حاکی از محوریت فرهنگی خوراک فارغ نمیآوریجمع

انگارانه را به چالش است و جبرگرایی تولیدمثلی سادههای تولیدی زنان نقش

  80«.کشدمی

ا های سرکوب زنان رها مطالعات بسیار مفیدی بودند، زیرا نشان دادند که ریشهاین

 ها تصویر مرد شکارچیحال، آنهای تاریخی و اجتماعی جُست. با اینوبسطباید در شرح

 یدیلک ینقش زنان کهنینشان دادن ا یبرا جهیدرنت ،جوی را تقویت کردندو زن خوراک

 ردکمیبرابر با مردان اعطا  یگاهیها جاکه به آن یامر کردند،یم یباز هیدر جوامع اول

یان زنان وسختی مکار سفت مورد جدیدتر، این فرض که تقسیم کرد. قیتدق را آن دیبا

ری س فیمینست، رزماشناو مردان وجود داشته است به چالش کشیده شده است. باستان

ات بردند که مفروضکم پی میشناسان کمکند که برخی از باستاناظهار می 81جویس،

ای از آینده ی نسخهمثابهدیدن گذشته به»ها را اسیر گران در اغلب موارد آنپژوهش

تر از هر تمایز اجتماعی دیگری ابدی و مهم»که جنسیت امری و تصور این« کرده است

ای .ان.وتحلیل دیها در تجزیهت. او همچنین نشان داد که پیشرفتخطاس« است

ها آشکار کرد که تعیین جنسیت بر اساس پوشاک یا پیشه )کاری که معمولاً اسکلت

نویسند نیز می راهنمای آکسفوردشناس که در قومدو باستان 82شود( اشتباه است.می

 بنیاد کار را به چالش کشیدند:یتی تقسیم جنسقویاً تمام مفروضات قدیمی درباره

                                                      

80 Sacks 1782, pp90-91. 

81 Rosemary Joyce 
82 Joyce 2008, pp21 and 51; Greenberg 1788 for a discussion of gender/s 

in early societies, especially Part 1. 
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کند که تقسیم کار بسیار متغیر و گرایانه و میدانی آشکار میمطالعات واقع

شد، هم درون و هم بین جوامع پذیرتر از چیزی است که معمولاً تصور میانعطاف

... تقسیم کار گاهی ازجمله براساس سن، توانایی و تجربه و نه صرفاً جنسیت 

 پذیرفت. صورت می

 

نگاری این واقعیت ساده اما ات  در حال رشد قومادبی»ها اظهار کردند که آن

انات هم طیفی وسیع از حیو؛ آن«کردندکند که زنان نیز شکار میانکارناپذیر را مدلل می

های کار بر اساس رسد که حوزهکه گاهی چنین به نظر میدرحالی»ای. با هر اندازه

ان های کار و فعالیت زنحوزهاند، شواهد فراوانی نیز دال بر اختلاط جنسیت تقسیم شده

 «دهی کار و فضا بر اساس فاکتورهایی غیر از جنسیت وجود دارد.و مردان یا سازمان

 هایها به زنان و مردان در یافتهکنند که انتساب ابزارها و اسبابها استدلال میآن

را  رانگمندی پژوهشتواند غرضشناختی نامعتبر است زیرا به همان آسانی میباستان

ر اند تأکید بها مدعیکه آنتر اینآورد(. اما مهمهایی که جویس میمنعکس کند )مثال

ها و ا، دامهکننده است. این را باید در نظر داشت که تلهی گرفتن و کشتن گمراهلحظه

کردند: های ذاتی شکار را تعدیل میمستحدثات مختلف همگی خطرات و دشواری

تردید مستلزم کار های معطوف به تدارکات بیا و فناوریی کامل راهبردهگنجینه»

 ها، توجه کافی به چیزی که درباور آنبه«. ی زنان، مردان و کودکان بودکنندهتکمیل

ها، افزارها، ریسمان، که آید نشده است: تدارک غذا، لباسمی ]حیوانات[پی  گرفتن 

ام ها انجیا هنگام شیر دادن به بچهتوانستند در حاملگی ها را زنان میی آنبخش عمده

 کنند:گیری میها نتیجهدهند؛ آن

های خام و ی زنان را در فراوری پوستتوان سلطهبا غور در این مسئله، می

وروده و پشم، که شده از دلهای ساختهولباسدوز پُر ظرافت، رختپوست دست

های سرد زندگی و کار طداد تا در محیجو اجازه میخوراکـبه مردمان شکارچی
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پرستیژ »زنان و/یا « راندنحاشیهبه»ی مایه دربارههای کمکنند، متذکر شد. استدلال

 بازند... ای رنگ میهای رفتاریمردان معمولاً در برخورد با چنین واقعیت« بالای

نند تواجا این است که هرچند مردان میکننده در اینیکی از موضوعات تعیین

های دارای اهمیت حیاتی اقتصادی محدود یا ناچیز در برخی از فعالیت هاینقش

صدیق شده تهای تثبیتندرت برای بازبینی ایدهها بهداشته باشند، این محدودیت

گیرند. برعکس ... تاریخی از تفسیر جوامع شوند یا مورد استفاده قرار میمی

 83زنان را شاهدیم.رانی حاشیهجوی بر اساس طرد و بهخوراکـشکارچی

 

طور خودکار بر هر کنم: شواهد حاکی از آن نیست که مردان بهرو تکرار میاز این

اند؛ نخستین مازادها سازی حیوانات کنترل داشتهی اهلیواسطهای بهشدهمازاد خلق

ی تولید بهتر سبزیجات، میوه، غلات و/یا ماهیگری بوده است، یعنی احتمال نتیجهبه

کردند. ها بازی میایی که هیچ کسی تردیدی ندارد که زنان نقش فعالی در آنهفعالیت

توان ــ برخلاف ادعای بسیاری ــ با گاوآهن سنگین یافتن مردان را نیز نمیسلطه

 یقاره رد که اشاعه پیدا کندتوجیه کرد زیرا جوامع طبقاتی و سرکوب زنان پیش از آن

 شد.  ظاهر امریکا

 

 فراسوی انگلس
طور سرکوب زنان به جزءلاینفک جوامع طبقاتی تبدیل شد که چهبرای تبیین این

های عینی در تولید و تغییراتی که این امر در روابط وبسطی میان شرحباید رابطه

ی بازساختاربندی بازتولید/تولیدمثل را آشکار کنیم. آورد ازجمله نحوهاجتماعی به وجود 

                                                      

83  Robert Jarvenpa and Hetty Jo Brumbach, “Hunter-Gatherer 

Gender and Identity”, in Cummings et al (eds) 2011, pp1211-1218. 
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ه شد ــ کهای دینی سپرده مییا افراد معتمد، شاید چهره هاکنترل هر مازادی به گروه

ه کردند کها نقش اجتماعی ضروری بازی میتوانستند از میان زنان نیز باشند. آنمی

طور فزاینده پیچیده، های تولید  بهسازی روشهای متقابل، هماهنگشامل مسئولیت

ی هزاران سال، این امر به شد. براسازی و توزیع منابع در مواقع ضروری میذخیره

ه شدازحد  پشتیبانیمازاد را برعهده داشتند قدرت بیش ]کنترل[هایی که مسئولیت آن

توانستند از شأن والا و دسترسی ها میداد، هرچند آنی قوای قهری دولت را نمیبوسیله

ته را توضیح پذیرفتوانیم تغییر صورتطور میبه ثروت مازاد برخوردار باشند. بنابراین چه

 ی مردان بر زنان منجر شد؟دهیم و چرا تغییر مذکور به سلطه

جویان کوچنده مهم بود که هیچ زنی هر بار مسئولیت خوراکـدرمیان شکارچیان

های ها بر اساس نیازبیش از یک نوزاد را برعهده نداشته باشد؛ درنتیجه زنان میان زایمان

طور بالقوه ها بهتر، بچهدر جوامع مسکون انداختند. در مقابل،تولید فاصله می

ی ومیر بالاتر )درنتیجهتولیدکنندگان اضافی هستند. نیاز به جبران نرخ مرگ

ی های واگیردار و امکان درگرفتن جنگ برسر منابعپذیری بیشتر دربرابر بیماریآسیب

ت آن ان موفقیتر امکاند( نیز وجود دارد. بنابراین، هرچه نرخ تولد بیشکه ذخیره شده

 تر. جامعه بیش

طولانی  پیمایی بسیارهایی )مانند جنگ، راهبه نفع کل جامعه است که زنان در فعالیت

رین تها را در معرض بزرگیا بعدها وظایف سنگین کشاورزی( شرکت نکنند که آن

ه بدهد ــ یا نوزادان وابسته به شیر مادر را جنین قرار میخطرات مرگ، نازایی یا سقط

شکارچی و جوامع مبتنی بر باغداری ـجویاندازد. درنتیجه در جوامع خوراکخطر می

ر دهند. به مروتدریج نقش محوری خود در تولید و نیز بازتولید را از دست میزنان به

شناس به انسان 81اند. ارنستین فریدل های تولید کنار گذاشتهها را از برخی ساحتآن

دادند در جوامع مبتنی بر باغداری که مردان نشان میشواهدی دست یافت که 

                                                      

81 Ernestine Friedl 
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مردان  کردند و درگیر جنگ بودند، منزلتهای طولانی برای تجارت طی میمسافت

خواهم تأکید کنم که زنان در این فرایند یابد. و من مینسبت به زنان افزایش می

که  طورد. همانگیرنده بودند. هر گامی در این مسیر، کوچک و رشدیابنده بوتصمیم

دانستند که پیامدهای انباشتی این روند چقدر بلندمدت انگلس تأکید کرد، افراد نمی

 خواهد بود. 

ـ یک اجتماع مسکون هرچند بی های ای که بین سالطبقهدر چتل هویوک آناتولی ـ

که زنان سال دوام آورده بود ــ جایی 1100سال پیش از میلاد برای  6000و  9100

ی تری نسبت به جامعهاحتمال صرفاً امکان( داشتند که فرزندان بیشه )یا بهانگیز

عنوان توانند بههای جنسیتی مینقش»شود: کوچنده به دنیا آورند، ایان هودر متذکر می

توانند تر در جامعه متمایزتر شده باشند... مردان و زنان میبخشی از تغییرات گسترده

  85«.ا و وظایف تخصصی مشارکت داشته باشندطور فزاینده در سپهرهبه

ولیدی های تزایند و در برخی از فعالیتتری میبنابراین، وقتی زنان کودکان بیش

های متوالی جنس مذکرهایی خواهد ای بر روابط میان نسلشوند، تأکید تازهدرگیر نمی

گیری من نتیجهطور که هارشد که به زمین و سایر وسایل تولید مقید شده بودند. همان

از مادرتباری و  ترتدریج با منطق تولید بسیار بیشپدرتباری و پدرسکنایی به»کند: می

شکارچیان ـجویانتوان گفت که آن خوراکاکنون می«. مادرسکنایی جور درآمد

نویسد، که در نواحی  برخوردار از شان مییهایدن درباره که یخواهیبرابرـفرا جوامع 

. مهم توانستند تجربه کنندهای این فرایند را میگزیدند، آغازگاهت سکنی میوفور نعم

ی مردان هر مازادی را شود، نه همهطورکه هارمن اما نه انگلس متذکر میکه، هماناین

کردند که متعلق به یک گروه حاکم نوپا هایی این کار را میکردند، فقط آنکنترل می

 بودند. 

                                                      

85 Hodder 2006, pp210-211 and 218. 
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نافع ، ناچار بودند که ماستثمارگران را گسترش دهند تیذهن که نیا یبراگروه  نیا

رورتاً ها ضهمان کنند. آنشان بر تولید اینبا کنترل جیتدربهسان یک کل را جامعه به

جا اندیشیدند. و من در اینگرانه نمیی مروجان پیوندهای سرکوبمثابهخودشان بهبه

تدریج از سوی شان بههایروایت خواهم هم از انگلس و هم از هارمن )کهمی

 ها پذیرفته شد( فاصله بگیرم. مارکسیست

ی حوهشان فارغ از نبودند که تبار خانوادگیزنان متعلق به آن گروه کاملاً موافق می

دارش بودند در دست نگاه دارد. بنابراین، اش باید کنترل ثروتی را که عهدهیابیسازمان

توانستند خواهان تضمین تعلق به گروه حاکم میطور که مردان مدرست همان

منظور انتقال مسئولیت تولید و مدیریت ثروت  شان بهبودن نسب پدری فرزندانروشن

بت ها همراه باشند. صحتوانستند با آناندازه میهمانشان باشند، زنان نیز بهزیر کنترل

وردار گیری برخبرای تصمیم از گروه حاکم نوپایی که در آن، فقط مردان از هر اختیاری

لًا ای که در حال دگرگونی است معموکه در جامعهکننده نیست، باتوجه به اینبودند قانع

 اند. زنان و نیزهای مهم سهیمشود که زنان و مردان همگی در تصمیمچنین پنداشته می

که از آن دلیلزنان تغییر کرد نه به مردان به تغییر تبارهای توارث علاقه داشتند. نقش

یل دلداری که مردان را در مسند کنترل امور قرار دارد مازاد خلق شد بلکه بهق بل گله

دست گرفتن زمام تولید و مدیریت که با افزایش تعداد تولد نوزدان، توارث و بهآن

 مازادها بر اساس تبار جنس مذکر معنادار شد. 

هایی سنگین باعث برانگیختن مقاومتکه تحمیل قواعد استدلال انگلس مبنی بر این

شد چندان مورد توجه جدی قرار نگرفته است، و شواهد حاکی از امکان چنین چیزی می

پیش از میلاد  1919معروف که تقریباً به  86راستی قانون حمورابیشوند. بهبررسی نمی

وانین ق گردد ــ که به دستور حمورابی پادشاه بابل نوشته شده است و مبتنی بربازمی

ا همسری را برای زنان بالنهرین است ــ تکتر موجود در جوامع طبقاتی بینحتا اولیه

                                                      

86 Hammurabi Code 
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باید با »کنند که سرپیچی میتهدید  به کیفر مرگ مقرر کرد و دستور داد که زنانی 

 تری برایهای سنگینمعمولاً مجازات»این قانون«. شان خرد شودهایخشت پخته دندان

گذاشتند وضع کرده هایی که تقدس خانواده را زیر پا میویژه آنها بهبرخی تخلف

 «. بود

کم گاهی با ها برای سرکوب زنان دستدهد که تلاشوجود این قانون نشان می

ه شکسترحمانه درهم میطور بیی خود بهنوبهشده است که بهرو میهایی روبهمقاومت

ن بودند در اعمال چنی برخوردار یترشیب یطبقات یآگاه از کهبرخی از زنانی  89است.

 داشتند. شان مشارکت هایهایی بر فعالیت جنسی اعضای شورشی حلقهکنترل

امر  نیسرکوب زنان بود، ا ˚یاجتماع ی ابیبازسازمان نیا یجهینت نیترمهم هرچند

 طور که انگلس استدلالبران آشکار نبوده است. همانحکم ایحکمرانان نورسته  یبرا

ه ب راتییتغ ییایدنها در طول صدها اگر نه هزاران سال رخ داد، وبسطشرح نیکرد، ا

 ،یاجتماع اتیداشتند. ح یاناشدهینیبشیپ یامدهایها پاز آن یاریوجود آورد، که بس

 یاعمده رییطور که هر تغنهما درستدر آشوب و بلوا بود،  غرق یاسیو س یفرهنگ

 زنان که مادامی کهشده است.  جادیمولد جامعه در طول هزاران سال ا تیدر ظرف

  .کند ینیبشیرا پ یرانگریو برآمد نیچن توانستینمکس  چیه ،نشده بودندسرکوب 

رایندی تواند فی فرگشت بلندمدت ساختارهای طبقاتی و دولتی میاستدلال درباره

نظر آید. شواهدی وجود دارد که نشان شناختی و یکسان، بیش ازحد یکسان، بهفرجام

رو برای هایی مواجه شوند. ازاینهای حاکم نوپا ممکن بود با مقاومتدهند گروهمی

ترین کار این بوده است که شروع به مازاد، محتملمنظور کنترل حفظ اقتدار خود به

تر شان بیشها کنترلکه آنچنانکردن تعهدات و حقوق اعضای اجتماع کنند. هممدون

ه شد، درنتیجتر میمدد قوانین و مقررات محکمطور روزافزون بهشان بهشد، جایگاهمی

                                                      

89 Rohrlich 1780. 
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وانست تها میچالشی برای آن گونه شد که هرتدریج اینانتظارات جامعه تغییر کرد. به

 ها بلکه علیه کل جامعه تعبیر شود. به جرمی نه فقط علیه آن

ی خواه و متکی نوسنگی در آناتولی که برابریشماری از شهرهای متعلق به دوره

هزار سال پیش  9000هزار و 10جویی و شکار باقی مانند هزاران سال بین بر خوراک

روز مراتب را بتدریج علائمی از ظهور سلسلهها بهحال، آنیناز میلاد مسکون بودند. باا

گردد با پیش از میلاد بازمی 7600-8000های که قدمتش به سال 88دادند. گوبکلی تپه

رسد یک مرکز نظر میای در آن برای زندگی وجود ندارد بهکه هیچ خانهتوجه به این

ای گسترده که پرستیژشان بر پهنهآیینی است. این حاکی از وجود نخبگان دینی است 

 سایه افکنده بود. 

ها مراتبهمچنین شواهدی دال بر این وجود دارد که دربرابر رشد سلسله

که در این  87ای مهنت اوزدوگانشناس ترکیهشده است. باستانهایی میمقاومت

جتماعی سال پیش از میلاد انقلابی ا 9200ها درگیر بوده است معتقد است تقریباً سایت

های دنبالش طغیان سرنگون کرد و به 70ای را در چایونورخ داده است که گروه نخبه

به  2011انقلابی مشابهی پیرامون آن منطقه رخ داد. او در یک ایمیل خصوصی در سال 

 من نوشت: 

ی ی مرکزی ناحیهتنها در چایونو بلکه در بخش عمدهتقریباً مطمئنم که نه

 است. داشته وجود ]دوره آن در[ اجتماعی تلاطم نوسنگی، نوعیی آناتولی  دوره
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 ی نوسنگی بالکانکه جوامع موجود در آناتولی و متعلق به دوره 71برنارد بروسیوس،

 ی او موافق است. کند، با ایدهرا مطالعه می

های اربابی به آتش سال پیش از میلاد، عمارت 7200در روز مشخصی در 

های دان تبدیل گشت. زاغهنیایشگاه ویران و آتش زده شد و به زبالهکشیده شد... 

موجود در غرب برای همیشه نابود شد... چایونوی جدید بنا شد. دیگر هیچ خانه 

مام تر ساخته شده باشد... تیا اتاقکی وجود نداشت که بر اساس استانداردی پست

  72های اجتماعی پاک شد.های تفاوتنشانه

 

هویوک با  طبقه در چتلای بیگیری جامعهت این امر منجر به شکلاو مدعی اس

 کم برای هزار سال دوام آورد. هایی شد که دستسنت

ی تاریخ شواهد موجود درباره 71خلاف طبعدر کتابش  73جیمز سی.اسکات

ترین تبیینی که کند. پرطرفداربندی میالنهرین را جمعی بینهای اولیهدولت

یر دهند مبتنی بر تغیهای اولیه ارائه میشناسان از فروپاشی بسیاری از دولتباستان

محیطی و فشارهای جمعیتی است. اسکات به وهوا، فروسایی زیستناپذیر آباجتناب

انی و کنترل ستها و سپس به فرار به اجتماعات پیرامونی که تابع مالیاترفتن شورشدرگ

قیم مست صورتبه نه هرچند ی یکی از عوامل مؤثر در این افولمثابهبه دولت نبودند

 «بربرهای»شود که دیوارهای شهر بنا بوده کند. معمولاً چنین پنداشته میاشاره می

                                                      

71 Bernhard Brosius 
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ا بوده ها بنشناسانی وجود دارند که معتقدند آند، اما باستانگر را بیرون نگاه دارغارت

  75مردم را داخل نگاه دارند.

ر شان را در برابکردند تا میخ اقتدار و کنترلهای حاکم تلاش میکه گروهدرحالی

ها شد. آنی زنان باید کنترل میبکوبند، سکسوالیته جوامع بر های مکرر محکممقاومت

عنوان مالکان مازاد جامعه باید چنین شان بهاه خودشان و نوادگانبرای تثبیت جایگ

شده برای برانداختن های برداشتهکردند. زنان و نیز مردان در برابر تمام این گاممی

ت به گر درنهایطور فزاینده سرکوبی بهخواهی ایستادند. درنتیجه، یک چرخهبرابری

 ختم شد.  76«ری صرف برای تولید بچهابزا»بیان انگلس ــ زنان درمقام ــ به

ی زنان گیری گروه حاکمی که بر کنترل سکسوالیتهتصور مشارکت زنان در شکل

های اجباری توأم با آن مانند کردند سخت است و برای شناخت محدودیتپافشاری می

 توان مراجعهشده نمیگرایی به هیچ مرجعی جز تاریخ شناختهجنسهمسری و ناهمتک

 کشی از و سرکوب زنانهای حاکم در سرتاسر تاریخ از بهرهزنان  متعلق به گروهکرد. 

، هیلاری 79های امروزی مانند مارگارت تاچراند. چهرهاند و آن را تحمیل کردهنفع برده

ـ فرانسوا 77و جینا راینهارت 78کلینتون  100یرمی بتانکور شاهدی بر این مدعا هستند ـ

 1337است و ثروتی بالغ بر  101لوازم آرایشی لورئالکنار، زنی که وارث شرکت به

میلیارد دلار آمریکا دارد که از ق بل صنعتی به جیب زده که زنان را تشویق به این 
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ها پول کند که نسبت به ظاهرشان وسواس به خرج دهند و سپس از اضطراب آنمی

در  103مارتفروشی والوارث شرکت غول خرده 102والتون، آورد. آلیسدرمی

لطف پرداخت مزدهای ناچیز به نیروی میلیارد دلار امریکا به 1636متحده، توانسته ایالات

 کار عمدتاً زن به جیب زند. 

 رد خودشان علیه مند را )حتادهند که تبعیض نظامهایی را ترویج میها کلیشهآن

براین اشان را حفظ کنند. بنکنند تا پرستیژ و قدرت طبقاتیتوجیه می شان(هایحلقه

ب ها نیز سرکوخوبی در تحمیل این رژیم مشارکت کنند. هرچند آنتوانند بهزنان می

 شان )که متکی بر حفظ سرکوب طبقاتی ویمن جایگاه طبقاتیکنند، بهرا تجربه می

 ارند. کند( به قدرت و ثروت نیز دسترسی دشان استثمار میجنسیتی آنانی است که طبقه

وزه ــ از تمام طبقات اجتماعی ــ تاحدی نقشی در تحمیل، همچنین اکثر زنان امر

ند رفته این مادران هستهمکنند. برای نمونه، رویتقویت و تداوم سرکوب زنان بازی می

لب کنند و اغی مبتنی بر تبعیض جنسی را در ذهن دختران فرو میکه هنجارهای جامعه

پذیری و خانواده و مسئولیتهای اجتماعی درباب ترین شکل ممکن از ارزشبه قوی

 شدنآگاه حتا ای مقاومت ،شدگانسرکوب مخالفتبا  یرابطه در. کنندیمغیره دفاع 

  .دهدیرخ نم خودیخودبه یزیچ چیهبروز و ظهور سرکوب  یاز نحوه هاآن

های های جامعه ضرورتاً ایدهطور که مارکس و انگلس خاطرنشان کردند، ایدههمان

های های حاکم نگرشکه حلقهمحض آنرانند. بنابراین، بهکسانی است که حکم می

ل های استثمارشدگان تحمیطور کاملاً طبیعی بر ایدهها بهجدید به زنان را پذیرفت آن

وانند تاش این واقعیت است که مردان استثمارشده میاسو اسخواهند شد، امری که پایه 
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تری شدند که فرزندان بیشکه زنان تشویق میتری مازاد تولید کنند درحالیمقدار بیش

 عنوان کارگران آتی که بناست استثمار شوند به دنیا آورند. به

 

 بندیجمع
دست به عمل زدن ها با ادعا کرد که انسان ی فوئرباختزهایی دربارهمارکس در 

ــ تولید و ساخت سرپناه، لباس و غذای موردنیازشان ــ درواقع خودشان را تغییر 

ولید شود که این وسایل تدهند. تغییرات انباشتی  تدریجی به روابط جدیدی منجر میمی

 کشند. های قدیمی را به چالش میگیرند و روابط اجتماعی و ایدهرا دربرمی

انگلس یکسره بیراه بودند. او تقریباً هیچ شناختی از  هایجزئیات استدلال

های ناچیز از استرالیا نداشت. ها در جوامع اولیه جز گزارششکارچیـهاجوخوراک

ها را خوانده بود متأثر از اشغال استعماری بودند. او بومیان امریکایی که او مطالعات آن

بایل آلمانی به امپراتوری روم بحث ی قوجودآمده بر اثر حملهی تغییرات بهدرباره

 و تدول ،یکشبهره به که میهست یجوامع نیترییابتدا فهم درصدد اگر اماکند. می

یزی تمام چ ندارد. موضوع به یربط میطور مستقبه او بحث کردند گذار زنان سرکوب

 هایی کرد وها استنتاجاند که انگلس از آنهاییدهد نشانهکه بحث انگلس به ما می

ی تغییر ساختارهای خانوادگی در گذر زمان و بر اثر وقوع ی نحوهاند دربارهشواهدی

 تر. تغییرات گسترده

ویم شپردازیم، متوجه میها میواقعیت این است که وقتی ما به جدیدترین پژوهش

ی تکامل بشریت( امروزه از های انگلس )درست مانند استدلالش دربارهکه استدلال

حدس  درستیشوند. او بهتر مستند میطور روشنرا نوشت به منشاءزمانی که او کتاب 

زاینده طور فی زنان بهوجودآمده باعث شد کنترل  بر سکسوالیتهزد که تغییرات  به

نیازهای  کنشافزایش یابد تا نسب پدری فرزندان معلوم شد. این تغییرات ناشی از برهم

ای ماعی تولید بود ــ اما نه به شیوهبیولوژیک بازتولید جامعه و تغییردادن روابط اجت
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که آن کنند. برایها هنوز تبیین میها و فمینیستطور مارکسیستکه انگلس و همین

کرد به ی حاکم جدید که از ق بل کار اکثریت ارتزاق میی طبقهوسیلهکنترل مازاد به

نان  متعلق ز یهنجار تبدیل شود، سرکوب اکثریت زنان و مردان ضروی بود. سکسوالیته

شان یها بر اساس طبقهبری از داراییهای جدید شد تا ارثبه نخبگان حاکم تابع کنترل

تضمین گردد. به مرور زمان، نابرابری زنان در تمام طبقات ریشه دواند و منجر به 

د طور اخص شزنان و سکسوالیته به« سرشت»ی ی جدید دربارهگرانههای سرکوبایده

های حفظ سرکوب کرد. روشهایی را بر مردان نیز تحمیل میکه کلیشهاما به طرقی 

ی فرهنگی که آن را در جوامع طبقاتی مختلف متفاوت اما بوده است )فارغ از لفافه

گیرد(. برآمدن طبقات، تشکیل دولت و سرکوب زنان فرایندی بدون مشکل و دربرمی

 هک گونههمان آرامی بوده استگریزناپذیر نبود؛ بلکه مملو از امکان مقاومت و نا

 چون انیاندیشمند ادعای برخلاف کندمی روشن فرایند این از انگلس یگسترده توصیف

 دیدهنا غیردیالیکتیکی و خطی روایتی عنوانبه را انگلس روایت که 101براون هتر

 گیرند:می

های خویشاوندبنیاد است درون این ساختار از جامعه که مبتنی بر گروه

یابد و همراه با آن، مبادله و مالکیت طور فزاینده افزایش میوری کار بهبهره

کارگیری نیروی کار دیگران پدید ها از نظر ثروت، امکان بهخصوصی، تفاوت

عناصر  شود:ی گذاشته میهای طبقاتواساس آنتاگونیسمآیند، و درنتیجه پایهمی

کوشند تا نظم اجتماعی قدیمی را با شرایط ها میاجتماعی جدید، که در طول نسل

 عیارطغیانی تمامشان منجر به که درنهایت ناسازگاریجدید وفق دهند، تا این

نی ی قدیمی که مبت، جامعهتازگی رشدکردهتصادم طبقات اجتماعی  بهشود. در می

 پاشد.شاوندبنیاد بود از هم میهای خویبر گروه

                                                      

101 Heather Brown 



 ی حسین رحمتیساندرا بلودورث / ترجمه 38 

شود، که در آن، اهرم کنترل در دولت ای جدید پدیدار میجای آن، جامعهبه

های برداری دارد که دیگر نه از انجمنمتمرکز شده است و واحدهای فرمان

  105های محلی تشکیل شده است.خویشاوندبنیاد بلکه از انجمن

 

ها است که بر اساس آخرین نتایج علمی ها و فمینیستی مارکسیستاین برعهده 

 موثق از انگلس دفاع کنند یا به او بتازند.

ی شد دیگر یک ارزیابی عملدار میتقسیم جنسیتی شفاف کاری که هرکسی عهده

زی سای اهلیشده بوسیلهرو مردان صرفاً مازاد خلقاز جوامع انسانی اولیه نیست. ازاین

رین مازادها تن را باید در نظر داشت که فرایندی که اولیهکردند. ایحیوانات را قبضه نمی

رایند ی فداری است و نتیجهها مقدم بر گلهاش تولید شد در بسیاری از مکانواسطهبه

الجثه بود. در چتل هویوک، سازی حیوانات عظیمتری از صرف اهلیپیچیده و چندوجهی

که انباری ون وجود ندارد، درحالیهای مسکداری حتا در قصبههیچ شاهدی دال بر گله

ی سایر وسیلهدهد نوعی مازاد بهاز غذاهای گیاهی وجود داشت، امری که نشان می

وعی دهند نکه نشان می امکرده اشارهوسایل تولید شده بود. همچنین به شواهد دیگری 

ها، هیچ حیوان ای وجود داشته است که در آنکوچندهمازاد حتا در جوامع شبه

 ای برای مصرف وجود نداشت. شدههلیا

ذخیره  های دشوارنبودند که بر ثروتی کنترل یافتند که برای زمان مردهادوم، فقط 

ها های معتمد، یا شاید رهبران دینی، که هر کدام از آنها یا خانوادهشد. به دودمانمی

شد. ازاد داده میممکن بود از زنان بوده باشند، داوطلبانه مسئولیت مدیریت و توزیع م

ی واساس سلطهدر ابتدا، این امر مستلزم هیچ قدرت مفرطی نبود. با وجود این، پایه

طور فزاینده از این احتمالی یک اقلیت  برخوردار از ثروت و قدرت را گذاشت که به

 کرد.مدد نوعی دستگاه دولتی دفاع میثروت و قدرت به
                                                      

105 Engels 1792, pp91-2, emphasis added. 
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روه حاکم نوپا قدرت و پرستیژ کسب سوم، زنان و نیز مردان متعلق به این گ

گرفتن رو، نادیدهگیری جمعی عادت داشتند. ازاینکردند. زنان به مشارکت در تصمیممی

های جدید بر نقش زنان در تغییر مقررات ناظر بر اجتماع )از جمله اعمال کنترل

شد و زمام یاش تثبیت مطور روزافزون جایگاهی زنان متعلق به اقلیتی که بهسکسوالیته

ی حاکم، محض استقرار یک طبقهمازاد را در دست داشت( قابل قبول نیست. به

طور که شد، درست همانها باید بر اکثریت تحمیل میهمسری آنایدئولوژی تک

لکه یابد بها سلطه میهای نخبگانی  آنتنها بر حلقهنه ایدئولوژی رقابت فردگرایانه

 شود. امعه اشاعه میعنوان هنجار برای تمام جبه

شکست تاریخی جهانی  ˚طور که انگلس گفت، پیروزی نهایی طبقات حاکمهمان

گلس گونه که انزنان بود اما شکست مهمی برای اکثریت عظیم بشریت نیز بود. همان

های ها برای دفاع از این گروهسازد، از آن پس به محض استقرار دولتخاطرنشان می

دارد ــ مانند تولید داشت و هنوز برمیجلویی که بشریت بر میحاکم، هر گام  به

ی اکثریت عظیم، یعنی ی علم، نگارش و فرهنگ ــ به هزینهتوسعهبهبودیافته، 

شان و چه برای این اکثریت، چه زنان 106شدگان است.استثمارشدگان و سرکوب

 شان، آزادی فقط زمانی ممکن خواهد بود که کل ساختار طبقاتی ویران شده باشد. مردان

 

 
 

 

                                                      

106 Engels 1792, p226. 
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 109، از زبان خودساندرا بلودورث

 1775استرالیا هستم که در سال  سوسیالیست آلترناتیومن یکی از اعضای موسس 

اخراج  المللیگرایش سوسیالیستی بینتشکیل شد یعنی همان سالی که برخی از ما را از 

با سیاست این سنت موافقم: سوسیالیسم از پایین،  کردند. با وجود این، هنوز عمیقاً 

الیسم فقط که سوسیگرایی و حمایت انتقادی از تروتسکی. باور راسخ به اینضداستالین

ی کارگر به رهبران خودآگاه انقلاب برای پذیر خواهد شد که طبقهدرصورتی امکان

ودن چنین چیزی داری تبدیل شوند و نیز باور راسخ به ممکن ببرانداختن سرمایه

 دهد. ها و آثار سیاسی مرا تشکیل میچارچوب تمام نوشته

در یک حرکت اعتراضی  1799سالگی در آگوست  33برای اولین بار در سن 

که شرکت کردم، که راهپیمایی بسیار کوچکی بود علیه استخراج معدن اورانیوم. از این

 مانداشتن پلاکاردهایبا در دست، شدنجان خریدن خطر بازداشتتوانستیم بدون بهنمی

 هایی که نسبت به دموکراسی داشتم درم. توهمه بودرو حرکت کنیم شوکه شددر پیاده

 ماه بعد از این واقعه دود شد و به هوا رفت. 15طول 

بود  پیترسون، که از جناح راست در سوم دسامپر، رئیس دولت کوئینزلند، جو بیلک

ن، هر است. پس از آ« گذشتهتاریخ»ی خیابانی سیاسی عملی هااعلام کرد که راهپیمایی

 ها( مواجه شد. پلیس ها )یونیفرمآبی ای با دریایی از لباستظاهراتی با هر اندازه

ی ها از سوی شاخهها و آزارواذیتوری، بازداشتی کنشآن تجربه و نیز تجربه

تدلالی رو اسدرآورد. ازاینبهمان یعهمیلی منفعلانه نسبت به جاماصطلاح ویژه مرا از بیبه

 که مردمکردند مبنی بر اینها پیوستم میبه آن 1797هایی که در سال که سوسیالیست

 بود.  نیز ی شخصی خود منآموزند یادآور تجربهشان میوریاز کنش

                                                      

یادداشـت حاضـر اتوبیوگرافی نویسنده است که به درخواست مترجم برای خوانندگان سایت نقد  109

 اقتصاد سیاسی نوشته شده است.
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ام و شروع به آموختن از ام را یافتهکردم که سرانجام هدف زندگیحال احساس می

سان که فعالان  های مارکس بدانهای سیاسی متفاوت کردم. اما خیلی زود ایدههنظری

 کرد.  ناپذیری به خود جذبطور برگشتکردند مرا بهسوسیالیسم از پایین تفسیر می

های کار و تقاضا برای حمایت از کارزار علیه استخراج معدن اورانیوم دیدار از محیط

 های سیاسیمن اطمینان داد که اگر به کارگران استدلالهای مدنی به و دفاع از آزادی

ها ظرفیتی باورنکردنی برای همبستگی دارند. این واقعیت که و اطلاعات داده شود آن

ی ی روز جهانی کارگر را با وجود خشم فزایندهبیلک پیترسون راهپیمایی سالیانه

ها مبنی ستدلال مارکسیستکارگران جرئت نکرد ممنوع اعلام کند مهر تأییدی بود بر ا

را  دادن اوی بسیج کارگران بود که کارزارهای ما قدرت شکستواسطههکه ببر این

 کسب کرد. 

راهپیمایی همراه با هزاران نفری که دربرابر بیلک پیترسون ایستاده بودند، در 

ه کهای پس از آن، اصرار ورزیدن بر تابلوداری در اعتصابات، دیدن زنان مهاجری سال

رای کردند، مبارزه بی پیکارشان برای دستمزد آبرومندانه و احترام تغییر میواسطههب

ر این کاربستن پروپاگاندای سوسیالیستی دحقوق بومیان و پیکار علیه نژادپرستی، به

بخش این باور راسخ به من بودند که پیکارها و کارزارهای دانشجویی همگی الهام

ها بارها و بارها به من یادآور شدند که مردم در است. آنسوسیالیسم ضروری و ممکن 

داری است که خودشان را ــ های سرمایهجریان پیکار برای عدالت و علیه تبهکاری

کردن این دهند. هیچ استدلال مخالفی یارای سستــ تغییر میهمچون خودم درست 

 مرا نداشته است.  عمیقباور 

زاینده حالت طور فی حاکم استرالیا بهی نولیبرالی طبقههاوقتی پیکارها در برابر حمله

وری بازگشتم. پرپیداست که کنش امدرک نظری بهبودگرفت، من به تدافعی به خود 

می دولت رحطور باید دربرابر بیکه چهبرای فهم فراز و فرودهای پیکار طبقاتی یا این

 های حمایتی پرشمارش پیروز شد کافی نیست.و نظام
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ان ی رایج در میان کارگرنابسنده دانش اصلاح صرف های بسیاری راور بودم سالمجب

ه ی زنان مهاجری کی کوچکی دربارهنسل خویش کنم. اما دریافتم که ابتدا باید جزوه

ت کارگران چگونه قدرت را در دسبردند بنویسم. کتابی با عنوان در اعتصاب به سر می

 ادی اساسی برای فهم اقتصی، کتاب دیگری که راهنمانوشتمروسیه  1719گرفتند: انقلاب 

یز سهیم بودم. ن استرالیا ی کارگرزنان شورشی در تاریخ طبقهدر  نوشتم. مارکسیستی بود

ویراستار کمک کردم،  شپذیرفتن نق با 2010در سال  مارکسیست لفت ریوبه تاسیس 

رژی و جوان خود آن را دستان توانا، پران اب عمر حسنتا همین سال که  که نقشی

 ها من مقالاتی به قرار زیر نوشتم:دادم. در آن سالدار شد انجام میعهده

در « شانی سرکوب زنان و سرکوب جنسی و میراثمارکس و انگلس درباره»
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