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توليد و بازتوليد نيروی كار ـ نقش زنان كارگر و كار خانگى در انباشت سرمايه

١

فرشيد فريدونى
با يک نگاه اجمالى به تاريخ جنبش فمينيستى بﻼفاصله روشن مىشود كه دستآوردهای زنان نه خود به خودی به وجود
آمده و نه به آنها هديه داده شدهاند .در حالى كه هم اكنون حدود صد سال مىگذرد كه زنان در كشورهای مدرن اروپا
به حق رأی دست يافتهاند و در دوران معاصر هم تراز با مردان در تمامى سطوح اقتصادی ،اجتماعى ،علمى و سياسى
مسئوليتهای قابل مﻼحظهای را به عهده مىگيرند ،ما در ايران با اوج مقاومت زنان مواجه هستيم كه از تعميم
خودآگاهى جنسيتى در كشور گزارش مىدهد .به نظر مىرسد كه انبوه زنان ايرانى ديگر حاضر نيستند كه آن نقشى را
كه شريعت برای آنها در ساختار "امت اسﻼمى" قائل مىشود ،تحمل كنند.
از آنجا كه خودآگاهى يک محصول اجتماعى است و از نبرد پيرامون آگاهى تئوريک و در پراكسيس سياسى پديد مى-
آيد ،در نتيجه به خوبى روشن مىشود كه فعاﻻن جنبش فمينيستى در كشورهای مدرن از چه موانعى گذشته كه به
حقوق كنونى زنان دست يافتهاند .برای نمونه اگر ما نگاهى به اولين اعﻼميهی جهانى حقوق بشر از  ١٧٧٨ميﻼدی
بيندازيم ،در آن مفاهيم بسيار زيبايى مانند" :حقوق انسانها"" ،مقام شهروند"" ،خوشبختى همگانى"" ،انسانهای آزاد" و
"ارادهی عمومى" را مىيابيم .اما اينجا هيچگونه مفهومى كه از تساوی حقوقى زنان با مردان گزارش بدهد ،پيدا نمىشود.
به نظر مىآيد كه آرمان انقﻼب فرانسه ،يعنى "آزادی ،برابری و برادری" ناشى از يک اشتباه لپى نبوده است و بنيان-
گذاران حقوق مدرن با كمال آگاهى از مفهوم "برادری" استفاده كردهاند .به اين دليل كه در اين دوران اصوﻻً زن به
صورت يک سوژه در نظر گرفته نمىشده است .اينجا منظور از مفهوم "سوژه" آن زنى است كه با اراده ،آگاهى و مستقل
آيندهی خود را برنامهريزی و متحقق مىكند .از منظر افكار عمومى آن دوران ،زن تنها در خانواده ،تحت سرپرستى
شوهر و آن هم به صورت مادر بود كه يک هويت اجتماعى مىيافت .با وجودی كه زنان به غير از كار خانگى در
توليدات پيشهوری ،صنعتى ،كشاورزی ،خدماتى ،بهداشتى ،آموزشى و هنری نقش داشتند ،اما فعاﻻن جنبش فمينيستى
بايد حدود  ١٤٠سال مبارزه مىكردند ،تا اينكه به حق رأی در كشورهای مدرن اروپا دست بيابند.
از جمله بايد از يكى از پيشكسوتان جنبش فمينيستى در اروپا به نام لوئيزه اتو ياد كرد .وی يک شاعر ،نويسنده و
روزنامهنگار بود كه در دوران انقﻼب آلمان ،يعنى در سالهای  ١٨٤٨و  ١٨٤٩ميﻼدی "روزنامهی زنان" را تأسيس كرد.
اتو در يک سرمقالهی بسيار شورانگيز از مردان آزاد و آزاد منش خواست كه نه تنها بر عليه نظام بردهداری ،بلكه بر
عليه بردگى زنان نيز قيام كنند .وی در ارتباط با مسائل زنان و به خصوص زجر كار زنانه ،مقالههای متعدد و چندين
كتاب نوشت و سرانجام كارش به سازمان اطﻼعات ،دستگاه سانسور ،زندان و تبعيد كشيده شد.
در همان زمان كه لوئيزه اتو برای تحقق حقوق زنان در آلمان مبارزه مىكرد ،كنفرانس بابيان در بدشت برگزار شد .در
آنجا قرتالعين كشف حجاب و حق مالكيت مردان بر زنان را حرام اعﻼم كرد .از كنفرانس بدشت يک گزارش از
 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "فمينيسم و سوسياليسم" كه از طريق "پژوهش جنبشهای اجتماعى ايران" در تاريخ ١٧
مارس  ٢٠١٨در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.

٢

سفارت انگلستان به جای مانده است كه جنبش بابيان را با جنبش كمونيستى در اروپا مقايسه مىكند كه البته تمايلهای
عرفانى و اخروی هم دارد ٢.با وجودی كه اين مقايسه بسيار ناجور است ،اما ظاهراً سفير انگلستان )جرج چرچيل( كم و
بيش از اين موضوع با خبر بوده كه اين دو جنبش در دو بستر كامﻼً متفاوت و متناقض تاريخى و فرهنگى رشد كردهاند.
جنبش كمونيستى اروپا از يک تاريخ فرهنگى كه رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه كرده بود ،سيراب مىشد.
به اين صورت كه پس از رفرماسيون لوتری ،سركردگان فرقههای پروتستانى تبديل به نظريهپردازان بورژوازی نو پای
اروپای غربى شدند و سلطهی دينى واتيكان بر انبوه مؤمنان مسيحى را در هم شكستند .همزمان جنگهای طوﻻنى فرقه-
های دينى چنان قدرت كليسا را ضعيف كرد كه از بطن اين "حركت واقعى" جنبش روشنگری و نوزايش به وجود آمد.
از جمله بايد از كسانى مانند :اسپينوزا ،دكارت ،ولتر ،ﻻيپنيتس ،روسو و كانت ياد كرد كه ماورایطبيعت را از طبيعت
مجزا و موضوع حق و حقيقت را مختص به طبيعت و جهان واقعى كردند .آنها همچنين به يک مفهوم جهانشمول از
"انسان" به عنوان سوژهی حقوقى دست يافتند .سرانجام اين مسير به فلسفهی ايدهآليستى هگل مىرسد كه با استناد به
يک خرد خود بنياد متكامل مىشود .به همين منوال بايد از فعاليت هگلىهای جوان مانند :اشترآواس ،برادران بائر،
فويرباخ ،اشتيرنر ،روتنبرگ ،هس و همچنين ماركس ياد كرد كه در دكان دين را در اروپای غربى تخته و دوران
كپرنيكى را متحقق كردند.
به بيان ديگر ،برای پيشكسوتان جنبش فمينيستى در كشورهای مدرن نسبتاً راحت بود كه ادعاهای بورژوازی ليبرال
مانند خردمندی و انسانيت را به چالش بكشند و با استناد به فلسفهی حقوق طبيعى مطالبات و حقوق زنان را درخواست
كنند .در برابر زنان ايرانى از تاريخ فرهنگى كشورهای مدرن به كلى بى بهره بودند .به اين عبارت كه اسﻼم نه ماورای-
طبيعت از طبيعت را قابل تمايز مىداند و نه به يک مفهوم جهانشمول از انسان دست مىيابد .آن چيزی كه قرآن ارائه
مىدهد ،تنها تمايز ميان انسانها است .به اين صورت كه اسﻼم ،مرد را از زن و مسلمان را از كافر ،مشرک ،منافق،
فاسق ،مرتد ،ملحد ،مفسد ،محارب و اهلكتاب متمايز مىكند .آن چيزی كه فقيهان اسﻼمى تا كنون به بار آوردهاند،
ايمان به "وحدت وجود" است كه با استناد به آن تمايز ميان ماورایطبيعت و طبيعت را برابر با شرک مىشمارند و با
حكم شرعى مرگ مجازات مىكنند .اينجا نقش انسان فقط در بندگى الله و بيعت با پيامبر و امام خﻼصه و حق قانون-
گذاری انسان برابر با كفر محسوب مىشود .به بيان ديگر ،بنا بر اسﻼم و بر خﻼف جوامع مدرن ،اين ملت نيست كه
قانون مىگذارد ،بلكه مجتهدان دين هستند كه به نام الله شريعت را تفسير و اجرائى مىكنند.
با وجود فرقههای متعدد اسﻼمى كه دشمنانه در برابر يکديگر صف آرائى كردهاند ،اما تمامى آنها به يک توافق كلى،
يعنى "وحدت وجود" معتقد و متعهد هستند .ما مصداق اين موضوع را نزد تمامى فقيهان ظاهری و باطنى مىيابيم .از
جمله بايد از كسانى مانند ابوالهٌذيل ،فارابى ،ابنسينا ،سهروردی ،غزالى ،مﻼصدار و مﻼهادی سبزواری ياد كرد كه تفكر
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دينى همهی آنها با استناد به "وحدت وجود" متكامل شده است .اينجا ارتجاع سيستماتيک عمل مىكند ،زيرا "امت
اسﻼمى" يک نظم خدا خواسته محسوب مىشود كه ساختار آن به غير از تمايزهای جنسيتى و دينى از وجود يک نظام
طبقاتى نيز گزارش مىدهد .پيداست كه اسﻼم اينجا يک نقش ايدئولوژيک را در توجيه مناسبات واقعى به عهده دارد
كه جهت تحميق و تحقير انسانها به صورت يک ابزار مناسب حكومتى فعال مىشود .در اين ارتباط زن نه تنها منشأ
فتنه و فساد محسوب مىشود ،بلكه اصوﻻً انسان نيست .برای نمونه مﻼ صدرا زنان را حيواناتى مىداند كه فقط براى
نكاح قابل استفاده هستند و مﻼ هادى سبزوارى مدعى است كه الله به اين حيوانات ،يعنى زنان يک چهرهی انسانى داده
است ،تا مردان از مصاحبت با آنان متنفر نشوند و در نكاح با آنان رغبت بورزند.
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اين دو تن وحوش اسﻼمى نزد طلبههای حوزهی علميه "فيلسوف" محسوب مىشوند و افكار ارتجاعى و زن ستيز آنها از
جمله دروسى هستند كه آنها جهت كسب اجتهاد مىآموزند و تفسير مىكنند .البته موضوع اينجا در نقش مخرب
متكلمان اسﻼمى در تاريخ ايران خﻼصه نمىشود ،زيرا اين افكار ارتجاعى همچون گذشته پايدار هستند و اگر مقاومت
اجتماعى در برابر آنها كوتاه بيايد ،واقعيت كشورهای اسﻼمزده را به دوران قرون وسطا باز مىگرداند .برای نمونه مفتى
اعظم عربستان سعودی ،عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ به تازگى فتوايى صادر كرده كه بنا بر آن مرد مسلمان مجاز به
خوردن گوشت زن خود است ،اگر گرسنگى وی را با خطر مرگ مواجه كند .انگاری كه يک نفر گوسفند خود را جهت
پختن غذا قربانى مىكند .به بيان ديگر ،ذهن اين وحوش اسﻼمى متحجر ،ضد انسان و زن ستيز ،يعنى ذهن اين
آخوندهای جنايتكار از يک تاريخ فرهنگى ديگری مشروب مىشود ،تا آن نظريهپردازان جامعهی مدرن كه رفرماسيون،
روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه كردهاند و پيداست كه مبارزه با اين وحوش اسﻼمى به مراتب سختتر است.
پرسشهای اين نوشته نيز مربوط به همين مسائل مىشوند .به اين صورت كه ما پس از گذشت بيش از يک قرن و نيم
از جنبش فمينيستى و سوسياليستى كجا ايستادهايم؟ كار خانگى و توليد و بازتوليد نيروی كار چه نقشى را در انباشت
سرمايه ايفا مىكنند؟ چگونه مىتوان انبوه زنانى را كه به كار خانگى اشتغال و در بازسازی جامعه يک نقش مسلط را
دارند ،برای احقاق مطالباتشان به ميدان نبرد طبقاتى كشيد و نظم جنسيتى "امت اسﻼمى" را سرنگون كرد؟
ما اينجا با پراكسيس ،يعنى با آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى مواجه هستيم ،زيرا از يک سو ،اشكال متنوع فمينيسم
مانند "فمينيسم ليبرال" و "فمينيسم اسﻼمى" دست به تخطئهی جنبش فمينيستى ـ سوسياليستى زدهاند و زنان را از
مردان مجزا و نسبت به جامعهی طبقاتى بى اعتنا مىكنند .از سوی ديگر ،يک شيوهی تفكر در ميان "اپوزيسيون چپ"
رايج است كه سرچشمهی تمامى مشكﻼت اجتماعى را در عقب ماندگى اقتصادی و وابستگى به امپرياليسم مىبينند و
چنان به رشد نيروهای مولد و توسعهی زيربنا معطوف مىشود كه اصوﻻً برای پرسشهای عاجل اجتماعى راه حلى را
ارائه نمىدهد .انگاری كه با استقﻼل از امپرياليسم و با توسعهی اقتصادی سرنوشت مقدر بشر به اجبار سوسياليسم است
و پس از استقرار سوسياليسم همهی مسائل و مشكﻼت اجتماعى خواهى نخواهى حل و فصل مىشوند .ما اينجا با يک
شيوهی تفكر مثبتگرا و دترمينيستى از روند تاريخ مواجه مىشويم كه پاسخ هر پرسشى پيرامون مسائل اجتماعى را از
پيش معين كرده و آن هم اولويت مبارزهی ضد امپرياليستى است.
 ٣مقايسه ،سروش ،عبدالكريم ) :(١٣٧٧قبض و بسط تئوريک شريعت  -نظريه تكامل معرفت دينى ،تهران ،صفحهی ٨٢

٤

ما ايرانيان عواقب سياسى اين شيوهی تفكر مخرب را كه جريانهای ماركسيست ـ لنينيست نمايندگى مىكنند ،در دوران
قيام بهمن به خوبى مشاهده كرديم .به اين صورت كه آنها مطالبات عاجل جنبش فمينيستى را به يک آيندهی نامعلوم
و انتزاعى واگذار مىكردند ،زيرا به نظر آنها شرايط موجود برای طرح مسئلهی حجاب و برابری حقوقى زنان با مردان
مناسب نبود .برای آنها دفاع از دستآوردهای انقﻼب اولويت اساسى داشت ،زيرا از تفرقه در صف متحد خلق و خطر
حملهی نظامى امپرياليسم در هراس بودند.
البته مسئله اينجا نه محدود به موضوع برابری حقوقى و حقيقى زنان با مردان و نه فقط به تجربيات دوران قيام بهمن
خﻼصه مىشود ،زيرا جريانهای مذكور هر گونه مطالبهای را منوط به توفيق مبارزهی ضد امپرياليستى و سياست توسعه-
ی اقتصادی مىكنند .نزد آنها اصوﻻً هيچ چيز وقتش نيست .اگر از سوسياليسم ،مالكيت اجتماعى ،لغو قانون ارزش و
كار مزدی نيز گفتمانى به وجود بيايد ،جهت تيشه زدن به ريشهاش بﻼفاصله متحد مىشوند .البته بهانهها بسيار متفاوت
هستند كه همواره تحت شرايط موجود از نو و در شكل ديگری بيان مىشوند .برای نمونه به مبارزه با ديكتاتور و وﻻيت
فقيه اولويت مىدهند ،خواهان دموكراتيک شدن و پوسته انداختن نيروهای چپ مىشوند ،سرمايهداری ايران را نامتعارف
مىخوانند و مبلغ اصﻼحات آخوندی هستند ،شرط تشكل كارگران را محدود به جنبش سنديكائى و گسترش جامعهی
مدنى مىكنند ،برای انقﻼب اجتماعى تئوری مراحل مىسازند و مرحلهی كنونى را انقﻼب دموكراتيک مىخوانند ،انقﻼب
سوسياليستى را غير ممكن مىشمارند و بر ضرورت جهانى بودن آن تأكيد مىكنند .از آنجا كه انرژی فعاليت سياسى
تحت تأثير آگاهى تئوريک به وجود مىآيد ،در نتيجه پيداست كه محصول اينگونه نگرشهای انفعالى تداوم نكبت نظام
جمهوری اسﻼمى در ايران است.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما نزد جريانهای ماركسيست ـ لنينيست با افكار متافيزيكى و بيگانگى
عريان با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم كه سرچشمهی تئوريک آنرا در آثار متأخر انگلس مىيابيم .به اين
صورت كه وی "حركت ماده" را جايگزين "حركت ايدهی" هگل كرد و در خيال خود به يک قانون جهانشمول كه به آن
"ماترياليسم ديالكتيكى" مىگويد ،دست يافت .اگر در فلسفهی ايدهآليستى هگل "ايدهی مطلق" از طريق شناخت و
هدفمند واقعيت سوبژكتيو را به وجود مىآورد ،واقعيت نزد انگلس متأخر محصول حركت "مادهی مطلق" است كه البته
هدفمند و ظاهراً كور سپری مىشود و به اصطﻼح ابژكتيو به وجود مىآيد .در هر دو حالت ايدهآليسم و ماترياليسم به
صورت مجرد در برابر يکديگر متكامل مىشوند كه البته محصول فلسفى آنها تنها يک توجيه آپريور مىيابد.
آپريوريسم اينجا به معنى توجيه منطقى يک حركت فكری است كه برای آن شواهد عينى وجود ندارد.
به اين ترتيب ،انگلس متأخر مدعى مىشود كه تمامى اشكال هستى تحت تأثير قانون به اصطﻼح جهانشمول و ابژكتيو
"ماترياليسم ديالكتيكى" قرار دارند و در فعل و انفعاﻻت خود همواره به شكل باﻻتری صعود مىكنند .از اين منظر ،قوانين
طبيعت ناب )داروينيسم( ديگر با قوانين طبيعى جامعهی انسانى هيچ فرقى با هم ندارند .همانگونه كه بذر جو به خوشه-
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ی جو متكامل مىشود ،خانواده نيز به درجهی باﻻتری صعود مىكند ٤.به اين ترتيب ،انگلس متأخر با استناد به يک
جامعهشناس به نام مورگان در كتاب "منشأ خانواده ،مالكيت خصوصى و دولت" به شرح زير مدعى مىشود:
«مورگان مىگويد كه خانواده عنصر فعال است؛ آن هيچگاه ساكن نيست ،بلكه از يک شكل تحتانى به يک شكل فوقانى
صعود مىكند ،در همان اندازه كه جامعه خود را از درجهی نازل به درجهی مرتفع تكامل مىدهد ) (...و ماركس به آن
مىافزايد ،به همين منوال نيز اصوﻻً سيستمهای سياسى ،حقوقى ،دينى و فلسفى رفتار مىكنند».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس اينجا بدون هراس نظريات دترمينيستى مورگان را به ماركس نيز
نسبت مىدهد .انگاری كه آيندهی خانواده از هم اكنون رقم خورده است .پيداست كه رجوع به مورگان و كشيدن پای
ماركس به اين افكار انتزاعى جهت توجيه آن "ماترياليسم" متافيزيكى است كه انگلس متأخر آنرا در تناقض با
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده است .بنابراين اتفاقى نيست كه انگلس اينجا به آثار ماركس رفرنس
نمىدهد و اين موضوع را مسكوت مىگذارد كه وی اين چيزها را كجا و در چه ارتباطى گفته است .ما مصداق نظريات
غير ماركسى انگلس متأخر را در كتاب "در مورد نقد اقتصاد سياسى" ماركس مىيابيم كه وی اينجا با استناد به
"حركت واقعى" جامعهی طبقاتى ديالكتيک زيربنا با روبنا را به عبارت زير تشريح مىكند:
«اين آگاهى انسانها نيست كه هستى آنها را ،بلكه بر عكس ،هستى اجتماعى آنها است كه آگاهىشان را معين مىكند.
نيروهای مولد مادی جامعه در درجهی معينى از رشد خويش با مناسبات توليدی موجود يا با بيان حقوقى آن كه
مناسبات مالكيتى است و در چهارچوب آن تا كنون عمل كردهاند ،در تضاد قرار مىگيرند .اين مناسبات كه از بطن
اشكال رشد نيروهای مولد نتيجه مىشوند ،به رشد خود آنها زنجير مىبندند .سپس يک دورهی انقﻼب اجتماعى فرا
مىرسد .با تغيير زيربنای اقتصادی ،تمام روبنای عظيم ،كندتر يا سريعتر دگرگون مىگردد .در نظارهی اينگونه
دگرگونىها همواره بايستى ميان دگرگونى مادی شرايط اقتصادی توليد كه به همان دقت علم طبيعى قابل اندازهگيری
است و دگرگونى حقوقى ،سياسى ،دينى ،هنری و يا فلسفى ـ خﻼصه ،اشكال ايدئولوژيک كه انسانها از طريق آنها به اين
نزاع آگاه مىشوند و به نبرد بر مىخيزند ـ تفاوت قائل شد».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد اينجا مﻼحظه مىكند ،ما نزد ماركس از يک طرف ،با عوامل ابژكتيو سر و كار داريم كه
البته به صورت زيربنا و مناسبات توليد اجتماعى محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى سوبژكتيو هستند .اينجا موضوع
نقد ،رشد اقتصادی و توليدی مىباشد كه به گفتهی ماركس به همان "دقت علم طبيعى" قابل اندازه گيری است .به اين
صورت كه هر چه سرمايهگذاری كﻼنتر و هر چه صنعت پيشرفتهتر به همان اندازه نيز محصوﻻت توليد شده مرقوبتر
و انبوهتر هستند .ماركس از طرف ديگر ،انگشت بر عوامل سوبژكتيو نيز مىگذارد كه البته مربوط به روبنا و اشكال
ايدئولوژيک مىشوند .اما وی اينجا ديگر نمىگويد كه اين دگرگونىها به همان دقت علم طبيعى قابل اندازه گيری
 ٤برای نمونه انگلس در "آنتى دورينگ" مدعى مىشود كه در قلمرو ضرورت داروينيسم حكمفرمايى مىكند.
٥
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هستند .به بيان ديگر ،ماركس بر خﻼف انگلس متأخر اصوﻻً يک رابطهی مكانيكى ميان زيربنا و روبنا را برقرار و توجيه
نمىكند .انگاری كه چون صنعت پيشرفت كرده است ،پس سيستمهای حقوقى ،فلسفى و سياسى هم به شكل فوقانى
صعود كردهاند .انگاری كه چون نيروهای مولد متكامل شدهاند ،پس كارگران نيز به درجهی باﻻتری از آگاهى رسيدهاند.
انگاری كه چون روند تاريخ ذاتاً مثبت سپری مىشود ،پس انسانها نيز از قرن گذشته مرفهتر زندگى مىكنند و جامعه و
خانواده نيز به درجهی باﻻتری صعود كردهاند.
به بيان ديگر ،ماركس بر خﻼف انگلس متأخر نتايج دترمينيستى از تكامل زيربنا با روبنا و يک برداشت مثبتگرا و
سرنوشتساز را از روند تاريخ اصوﻻً نادرست ،محصول تفكرات ناب و تخيﻼت بى گناه كودكانه مىشمارد .وی پس از
عبور از فلسفهی ماترياليستى فويرباخ همواره از "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى عزيمت مىكند كه البته "هستهی
منطقى" آن ديالكتيک است .در حالى كه حركت "ماترياليسم ديالكتيكى" نزد انگلس متأخر به اصطﻼح اجتنابناپذير و
ابژكتيو به وقوع مىپيوندد ،ديالكتيک نزد ماركس و همچنين نزد هگل به معنى "نفى آگاهانه" ،٧يعنى سوبژكتيو است .به
بيان ديگر ،ديالكتيک بدون حضور انسان به عنوان سوژهی فعال و در فقدان آگاهى اصوﻻً بى معنى است و تئوری انتقادی
و انقﻼبى ماركس نيز از فعاليت آگاه انسان به صورت يک سوژهی درونذاتى گزارش مىدهد .ما اينجا با انسانهايى
مواجه هستيم كه تحت روابط متضاد مادی قرار گرفته ،تحت تأثير ايدئولوژی از تضاد آگاه شده و به مبارزه بر مىخيزند.
از آنجا كه يک چنين مناسباتى اصوﻻً در حركت طبيعت ناب حاكم نيست ،در نتيجه همسان كردن قوانين طبيعت ناب
)داروينيسم( با قوانين طبيعى جامعهی انسانى تحت عنوان "ماترياليسم ديالكتيكى" فقط محصول خطای فلسفى انگلس
متأخر است و هيچ ارتباطى با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ندارد.
اينجا بﻼفاصله پرسش طرح مىشود كه اين ديالكتيک زيربنا با روبنا نزد ماركس اصوﻻً به چه معنى است؟ همانگونه
كه ماركس در نقل قول مذكور تأكيد مىكند ،هستى اجتماعى انسانها آگاهى آنها را نيز معين مىكند .به اين معنى كه
طبقهی حاكم بنا بر هستى مادی خود ،يعنى جهت حفظ قدرت مادی و استقرار حاكميت خويش به يک تاريخ مشترک
فرهنگى متوسل مىشود و قدرت ذهنى خود را با استناد به آن به وجود مىآورد .اينجا منظور از قدرت ذهنى ،اشكال
ايدئولوژيک مانند :دين ،فلسفه ،سياست ،هنر و اخﻼق هستند كه با افكار عمومى مطابقت دارند و آگاهى اجتماعى را به
صورت بيان ايدهآل ساختار اقتصادی و جهت حفظ منافع مادی و منزلت اجتماعى طبقهی حاكم پديد مىآورند .پيداست
كه به همين منوال نيز آگاهى نيروهای مولد )كارگران( از هستى مادی آنها رشد مىكند و از آنجا كه آگاهى اجتماعى
در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقهی حاكم متكامل شده است ،در نتيجه با كم و بيشى از مقاومت ،هستى
مادی خود را در اين اشكال ايدئولوژيک تجربه مىكنند و در نتيجه در برابر طبقهی حاكم به انفعال كشيده مىشوند .اما
با رشد نيروهای مولد ،مناسبات گذشته به اين "حركت واقعى" زنجير مىبندند .از اين پس زيربنا با روبنا در تضاد قرار
مىگيرد و هستى مادی كارگران با اشكال ايدئولوژيک جامعهی طبقاتى تﻼقى مىكند .اما نزد ماركس هيچ اجبار
دترمينيستى وجود ندارد كه با رشد نيروهای مولد اشكال ايدئولوژيک نيز خود به خود به درجات باﻻتری صعود مىكنند
و اين بدون ترديد ناشى از يک خطای لپى نيست ،زمانى كه وی در همين نقل قول مذكور تنها از دگرگونى روبنا سخن
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مىگويد .به اين دليل كه ما اينجا با پراكسيس نبرد طبقاتى سر و كار داريم و مسئلهی صعود و يا سقوط روبنا فقط
مربوط به توازن قوای اجتماعى مىشود .به بيان ديگر ،اينجا موضوع فقط استثمار نيروی كار و حاكميت سرمايه ،يعنى
تضاد ماترياليستى و ابژكتيو نيست ،بلكه بيان سوبژكتيو تضاد ،يعنى نقش ايدئولوژی نيز مطرح است .ماركس در همين
نقل قول به درستى بر اين نكته تأكيد مىكند كه انسانها از طريق ايدئولوژی است كه از نزاع آگاه مىشوند و به نبرد بر
مىخيزند .بنابراين اگر جنبش كارگری از نظر تئوريک فرهريخته و از نظر تشكيﻼتى همبسته و منسجم باشد ،پيداست
كه در پراكسيس نبرد طبقاتى به دستآوردهايى نيز مىرسد و در نتيجه سيستمهای سياسى ،حقوقى ،دينى و فلسفى نيز
به درجات باﻻتری صعود مىكنند .اما اگر عكس اين شرايط حاكم باشد ،يعنى اگر جنبش كارگری از نظر تئوريک و
تشكيﻼتى ضعيف باشد و در پراكسيس نبرد طبقاتى نيز با شكست مواجه شود ،در بدترين شرايط ممكنه پراكسيس
فاشيسم را تجربه خواهد كرد.
ما مصداق ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را در تجربيات قرن گذشته نيز به خوبى مىيابيم .برای نمونه كشور
آلمان كه سه بار با جنبش راديكال كارگری مواجه و در آستانهی انقﻼب سوسياليستى بود ،اما بعداً گرفتار ايدئولوژی
فاشيسم شد .با وجودی كه آلمان در اين دوران بيش از  ١٠درصد رشد اقتصادی داشت ،اما جامعه به قهقرا كشيده شد.
حزب ناسيونال سوسياليست هيتلری نه تنها تمامى نهادهای كارگری را منهدم و فعاﻻن سياسى چپ را به قتل رساند و يا
به تبعيد متواری كرد ،بلكه جهت نابودی منتقدان ،يهوديان ،كوليان ،معلوﻻن و دگرباشان جنسيتى كارخانه و راه آهن
تأسيس كرد .بسياری از كارهای هنری تحت نام "هنر منحط" منهدم شدند كه قيمت آنها تا هم اكنون غير قابل
ارزيابى است .ما همين تجربيات تاريخى را در دوران حاكميت استالين در شوروی نيز مشاهده مىكنيم .مردم كشوری
كه با پيشرفتهترين و انسانىترين آرمانها در سال  ١٩١٧ميﻼدی انقﻼب كرده بودند ،اما بعداً گرفتار ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم شدند .با وجودی كه شوروی در اين دوران بيش از  ٣٠درصد رشد اقتصادی داشت ،اما جامعه به
قهقرا كشيده شد .سيستم اطﻼعاتى شوروی نه تنها صدای هر مخالفى را در نطفه خفه مىكرد ،بلكه از اعضای كميتهی
مركزی حزب كمونيست شوروی گرفته تا سرباز نظام وظيفهی ارتش سرخ را به بهانهی انحراف از ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم به جوخهی اعدام مىسپرد .به غير از اينها ،دولت استالينى ميليونها انسان را در گوﻻک از طريق
كار اجباری و سؤ تعذيه به قتل رساند .همزمان هر نوع از هنر كه خارج از رئاليسم سوسياليستى قرار مىگرفت ،تبديل
به موضوع امنيتى و مربوط به كاگب مىشد.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در اين نمونهها از نظامهای توتاليتر حقوق اوليهی انسانها مانند حق حيات
و آزادی انديشه اصوﻻً رعايت نمىشود ،صرف نظر از اينكه رشد سريع اقتصادی وجود دارد و روند تاريخ نيز سپری
مىشود .البته ما ايرانيان نيز چنين تجربياتى را كم و بيش در تاريخ معاصر كشور خودمان داشتهايم .در حالى كه ايران
در آخرين برنامهی اقتصادی پنچ سالهی دوران سلطنت محمد رضا شاه و به خصوص بعد از افزايش قيمت نفت ،ساليانه
بيش از  ٢٥درصد رشد اقتصادی داشت ،اما دولت به مراتب مستبدتر از گذشته گشت .محمد رضا شاه نه تنها دو حزب
دولتى "مردم" و "ايران نوين" را در "حزب رستاخيز" ادغام كرد ،بلكه ساواک به بهانهی مبارزه با "ارتجاع سياه و سرخ"
هر گونه صدای مخالفى را در نطفه خفه مىكرد .تحت شرايط موجود آن تضاد ابژكتيو كه به دليل رشد نيروهای مولد
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ايجاد شده بود ،تحت تأثير بيان سوبژكتيو تضاد ،يعنى ايدئولوژی اسﻼمى قرار گرفت كه محصول آن استقرار نظام
جمهوری اسﻼمى در ايران بود .از اين پس ،آخوندها يک سقوط فرهنگى را در ايران سازمان دادند و با استناد به شريعت
اسﻼمى كشور را به ورطهی بحرانهايى كشيدند كه خسارت مادی و انسانى آنها غير قابل ارزيابى هستند .به اين
صورت كه ايران نه تنها با يک جنگ هشت ساله مواجه شد ،بلكه جمهوری اسﻼمى كليت اپوزيسيون را به خاک و خون
كشيد و ميليونها انسان را به سوی تبعيد متواری كرد ٨.به بيان ديگر ،رشد اقتصادی و دگرگونى در زيربنا البته منجر به
دگرگونى در روبنا نيز شد ،اما اشكال ايدئولوژيک مانند حق ،سياست ،دين ،هنر و فلسفه را نه تنها به سوی درجات
باﻻتری نراند ،بلكه به قهقرای قرون وسطائى كشاند .اين وضعيت محصول شكست نبرد طبقاتى است كه البته از ضعف
آگاهى تئوريک در جنبش كارگری و تفرقهی خودكردهی كارگران سرچشمه مىگيرد .هم اكنون وضع كارگران ايرانى به
گدايى حقوق معوقه و تخت شﻼق كشيده شده و زنان برای آزادی پوشش مبارزه مىكنند .اينجا هيج اثری از يک
حركت اجتنابناپذير تاريخى و حركت ابژكتيو مادی به سوی يک سرنوشت مثبت مشاهده نمىشود ،زيرا مردم ايران در
حال حاضر برای همان حقوقى مبارزه مىكنند كه  ٤٠سال پيش داشتهاند.
بنا بر اين شواهد تاريخى به درستى روشن مىشود كه هيچ رابطهی دترمينيستى و مكانيكى ميان توسعهی زيربنا و صعود
اتوماتيک روبنا به درجهی باﻻتری وجود ندارد .به همين صورت نيز هيچ رابطهای مستقيم و دترمينيستى ميان روند
تاريخ و بهبود وضعيت اجتماعى انسانها وجود ندارد .به بيان ديگر ،تاريخ و صنعت سوژه نيستند كه واقعيت را به وجود
بياورند ،زيرا مشخصاً عكس اين معادله صحت دارد .به اين معنى كه سوژهی آگاه انسانها هستند كه تاريخ و صنعت را
به صورت محمول خود مىسازند .اگر انسانها در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى و پيروزی برسند ،بدون ترديد
دست آوردهای مثبتى نيز خواهند داشت .اما اگر انسانها تحت تأثير ايدئولوژیهای مخرب و ارتجاعى قرار بگيرند،
وضعيت آنها از گذشته نيز بدتر خواهد شد .بنابراين آينده باز است و شكوفايى يا ركود اجتماعى بستگى به توازن قوا در
جامعهی طبقاتى دارد .از منظر پراكسيس نبرد طبقاتى ،هيچگونه تضمين قطعى و دترمينيستى برای يک آيندهی مثبت
وجود ندارد و كسى كه به غير از اين مىگويد ،در حال ساختن دين است و وعده و وعيدهای دروغ و توخالى مىدهد.
البته در همان دورانى كه انگلس آثار متأخر خود را مىنوشت و محصوﻻت خطای فلسفى خود را هم بدون هراس به
ماركس نسبت مىداد ،نه تنها با ابعاد ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی به خوبى آشنا بود ،بلكه به اندازهی كافى نيز
تجربيات سياسى داشت .انگلس در سالهای  ١٨٤٨و  ١٨٤٩ميﻼدی در انقﻼب آلمان شركت كرده و شكست آنرا
ديده بود .وی همچنين با شكست كمون پاريس و عواقب بناپارتيسم برای طبقهی كارگر فرانسه به خوبى آشنايى داشت.
به بيان ديگر ،انگلس به همان اندازهی ماركس افت و خيزهای جنبش كارگری را مىشناخت و شخصاً تجربه كرده بود.
با تمامى اين وجود ،وی چنان معطوف به خطای فلسفى و "ماترياليسم" متافيزيكى خود شده بود كه انگاری قادر به پيش-
بينى عواقب افكار دترمينيستى و آن صدمهی تئوريكى كه به جنبش كمونيستى وارد مىآورد ،نمىشد .برای انگلس
تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس ناپخته و ناتمام به نظر مىآمد و از اين بابت ،وی به گفتهی خودش در پى تكامل و

Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٢٣٤ff., ٢٨٨ff., ٣٦٨ff.

٨

٩

اتمام فعاليت تئوريک ماركس بود ٩.پيداست كه با يک چنين ادعائى ،انگلس اصوﻻً مانعى در تحريف كشفيات تئوريک
ماركس نمىديد و از تقلب نيز شرم نداشت .برای نمونه انگلس در كتاب "منشأ خانواده ،مالكيت خصوصى و دولت" به
شرح زير و به اصطﻼح به كتاب "ايدئولوژی آلمانى" رجوع مىكند:
«من در يک جزوهی قديمى و منتشر نشده از سال  ١٨٤٦ميﻼدی كه از طريق ماركس و من تنظيم و مدون شده است،
مىيابم كه "اولين تقسيم كار ،تقسيم كار مرد با زن در توليد مثل است ".و من امروز مىتوانم به آن بيفزايم :اولين تضاد
طبقاتى كه در تاريخ بروز كرد ،با تكامل آنتاگونيسم مرد با زن در نظام تک همسری همراه بود و اولين سركوب طبقاتى
از طريق جنسيت مردانه بر جنسيت زنانه ]اعمال شد[».

١٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس اينجا منشأ تشكيل طبقات را در توليد مثل و در خانوادهی تک
همسری مىيابد و سپس به اين نتيجه مىرسد كه در خانوادهی مدرن مرد بورژوا است و زن نقش پرولتاريا را دارد.

١١

انگاری كه مرد بنا بر مناسبات طبيعى نقش كارفرما را در خانواده به عهده گرفته و در يک روند توليد سرمايهداری
نيروی كار خانگى زن را استثمار مىكند .اما ما با رجوع به كتاب "ايدئولوژی آلمانى" يک چنين كشفيات به اصطﻼح
تئوريكى را در آن نمىيابيم .اينجا ماركس ميان مناسبات طبيعى با مناسبات اجتماعى جهت توليد نيروی كار خودی و
بيگانه تميز مىدهد و ايجاد طبقات را نه از طريق مناسبات طبيعى ،يعنى توليد مثل در خانواده ،بلكه از طريق مناسبات
اجتماعى ،يعنى تقسيم كار توضيح مىدهد .اينجا منظور ماركس حتا آن تقسيم كاری نيست كه بنا بر تفاوت طبيعت مرد
با زن در خانواده به وجود مىآيد .به اين صورت كه مرد معموﻻً از نظر قدرت بدنى از زن قویتر است و از آنجا كه
رنج بارداری و زايمان و وظيفهی بچهداری را نبايد تحمل كند ،در نتيجه طبيعتاً وظايف ديگری را به عهده مىگيرد .ما
اينجا با يک تقسيم كار مخصوص جنسيتى مواجه هستيم كه بنا بر مناسبات طبيعى در خانواده رشد مىكند ،در حالى كه
ماركس با استناد به مناسبات اجتماعى است كه نقش "تقسيم كار واقعى" را به شرح زير در كتاب "ايدئولوژی آلمانى"
برجسته مىسازد:
«تقسيم كار تنها از آن لحظه تقسيم واقعى مىگردد ،آنجا كه يک تقسيم كار مادی و ذهنى صورت بگيرد .از اين لحظه
آگاهى مىتواند واقعاً متصور گردد] ،يعنى[ چيز ديگری از آگاهى پراكسيس موجود بوده باشد] ،يعنى[ واقعاً چيزی را
تصور كند ،بدون اينكه يک چيز واقعى را تصور كرده باشد .از اين لحظه آگاهى قادر است كه خود را از جهان رها سازد
و به سوی پرداختن تئوری ،دينشناسى ،فلسفه و اخﻼق "ناب" و غيره سوق بگيرد».

١٢

٩

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung …., ebd. S. ٢٧
Ebd., S. ٦٨
« ١١مرد در خانواده بورژوا است و زن نقش پرولتاريا را ايفا مىكند (...) .جمهوری دموكراتيک از تضاد اين دو طبقه فرا نمىرود ،آن در برابر
زمينهای را به وجود مىآورد كه حكم آن در نبرد صادر شود .همچنين در واقع نيز خصلت مخصوص حاكميت مرد بر زن در خانوادهی مدرن
خواهد شد و ضرورتاً همينكه روش برقراری يک تساوی واقعى اجتماعى هر دو ،وقتى مثل نور خيره كنندهی روز تابان مىشود ،كه هر دو
حقوقى تماماً دارای تساوی حقوق هستند .سپس روشن مىشود كه آزادی زن اولين پيش شرط را دارد كه دوباره آموزش تمام نسل زنانه در
صنعت عمومى و اين دوباره نيازمند به بر طرف كردن خصلت تكى خانواده به صورت واحد اقتصادی جامعه است».
Ebd., S. ٧٥
١٢
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin (Ost), S. ٣١
١٠

١٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا با استناد به مناسبات اجتماعى ،يعنى تقسيم كار يدی از كار
فكری است كه منشأ تشكيل طبقات اجتماعى را مىيابد .به اين صورت كه پس از "تقسيم كار واقعى" آگاهى از
پراكسيس مستقل و تبديل به تئوری ناب ،يعنى دين ،فلسفه و ايدئولوژی مىشود و تنها تحت تأثير ايدئولوژی است كه
لذت ،از رنج كار و توليد ،از مصرف مجزا و به طبقات متضاد تعلق مىگيرد .از اين پس ،حق مالكيت به وجود مىآيد و
فقط تحت تأثير آن است كه زن و كودک در خانواده تبديل به بردهی مرد مىشوند ١٣.به بيان ديگر ،ماركس مانند
انگلس متأخر اصوﻻً به مناسبات طبيعى و تقسيم كار در توليد مثل رجوع نمىكند و تنها با استناد به مناسبات اجتماعى و
حق مالكيت است كه روابط نابرابر جنسيتى ميان مرد و زن را توضيح مىدهد .بنابراين قبل از "تقسيم كار واقعى" و قبل
از تكامل ايدئولوژی كه البته حق مالكيت را توجيه مىكند ،طبقات نيز وجود نداشتهاند و ماركس هم با استناد به همين
حق مالكيت و نقش كار مزدی در روند ارزش افزايى سرمايه است كه به موضوع استثمار نيروی كار بيگانه و نقش
بورژوا و پرولتاريا در جامعهی بورژوايى دست مىيابد.
اينجا انگيزهی انگلس متأخر از تحريف كشفيات تئوريک ماركس به خوبى روشن مىشود .به اين صورت كه وی مى-
خواهد از يک طرف ،همان قوانين طبيعت ناب ،يعنى همان توليد مثل و تقسيم كار جنسيتى را كه در خانواده طبيعتاً رايج
است ،تبديل به قوانين جامعه انسانى كند و منشأ طبقات را به روابط طبيعى زن و مرد نسبت دهد .انگاری كه در
جامعهی انسانى هنوز قوانين طبيعت ناب و داروينيسم معتبر هستند .وی از طرف ديگر ،با استناد به خطای فلسفى خود و
آن "ماترياليسم" متافيزيكى كه در تناقض با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده است ،آزادی زنان را
منسوب به صنعت بزرگ و رشد زيربنا مىكند كه ما مضمون آنرا در كتاب "منشأ خانواده ،مالكيت خصوصى و دولت"
به شرح زير مىيابيم:
«آزادسازی زن تنها زمانى ممكن مىشود ،همين كه وی مىتواند در سطح گستردهی اجتماعى در توليد سهيم و كار
خانگى را تنها تا اندازهی جزئى متحمل شود .و اين تنها از طريق صنعت بزرگ مدرن ممكن شده است كه نه تنها كار
زنان را در ميزان بزرگ مجاز مىكند ،بلكه براستى آنرا مىطلبد ،و آن همچنين گرايش دارد كه كار خانگى شخصى را
بيشتر و بيشتر در يک صنعت عمومى منحل كند».

١٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،از منظر انگلس متأخر موضوع آزادی زن ديگر مشروط به خودآگاهى
سوژه نمىشود و هيچ ارتباط مستقيمى با فعاليت فمينيستى و پراكسيس نبرد طبقاتى ـ جنسيتى ندارد ١٥.همينكه اقتصاد
رشد كند و زيربنا توسعه بيابد ،انگاری كه حقوق و نقش اجتماعى زنان نيز ضرورتاً به درجات باﻻتری صعود مىكنند .از
١٣

Vgl. ebd., S.٢٩f.
Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung ….ebd., S. ١٥٨
 ١٥انگلس در آنتى دورينگ فورير را تقدير مىكند كه وی برای اولين بار در نقد جامعهی بورژوايى بر اين موضوع تأكيد كرده است كه در هر
جامعهای "درجهی رهايى زنان ،اندازی طبيعى از رهايى عمومى است".
Vgl. Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Düring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in:
MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٢٤٢
البته انگلس تساوی حقوقى و انتخابات پارلمانى را نيز در نظر مىگيرد و به اين وسيله از موضع بورژوازی راه حل آزادی زنان را جستجو مى-
كند.
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung … ebd., S. ٧٥f.
١٤

١١

اين پس ،نقش زن به صورت پرولتاريا خانگى خاتمه مىيابد و انگاری كه مشكل مردساﻻری نيز خود به خود حل و فصل
مىشود .البته پيداست كه انگلس از اين موضوع كامﻼً آگاه بود كه ماركس اين گونه نظريات را با مفهوم "ماترياليسم
عاميانه" به بند نقد مىكشيد و آنها را محصول "وارونگى مطلق" مىناميد.

١٦

به بيان ديگر ،ما نزد انگلس متأخر با افكار دينى مواجه مىشويم .افكار وی به اين دليل دينى هستند ،زيرا آزادی انسان
را نه به خودآگاهى و ارادهی خودش ،بلكه به محمول انسان ،يعنى به يک چيز خودساخته كه از طبيعت انسان مستقل و
خارج از انسان مستقر شده است ،نسبت مىدهد .اينجا ديگر هيچ تفاوتى ندارد كه ما از صنعت بزرگ ،روند تاريخ و يا
امام زمان سخن بگوييم .در هر حالت ،نتيجهی يکسان است ،زيرا همهی آنها منجر به ازخودبيگانگى انسان با
پراكسيس نبرد طبقاتى ـ جنسيتى و انفعال در برابر نظم موجود مىشوند .بنابراين پيداست كه چرا انگلس متأخر موضوع
آزادی زن را كه يک مسئلهی عاجل اجتماعى است ،مشروط به تكامل صنعت بزرگ مىكند و تحقق آنرا به يک آينده-
ی نامعلوم و ناكجا آباد مىسپارد .ما اينجا با عواقب سياسى "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر مواجه مىشويم كه
البته ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم نيز از آن مشروب مىشود .بنابراين اگر در دوران قيام بهمن جريانهای
ماركسيست ـ لنينيست به مبارزات ضد امپرياليستى و توسعهی زيربنا اولويت مىدادند و با حاشيهای خواندن مسائل
زنان به دام بورژوازی ملى و اسﻼميان مرتجع مىافتادند ،تنها به اين دليل بود كه تئوری فعاليت سياسى آنها نه با
استناد به تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس ،بلكه تنها با رجوع به آثار انگلس متأخر و در شوروی ساخته و پرداخته و از
طريق انتشارات حزب توده در ايران ترويج مىشد.
بنابراين اين آگاهى كذب كه نشريات حزب توده از جهان وارونهی نظام سرمايهداری ارائه مىدهند ،محصول خطای
فلسفى انگلس متأخر است كه البته به دو دليل در تداوم با فلسفهی ايدهآليستى هگل قرار مىگيرد .اول ،مسئلهی
جابجايى سوژه با ابژه و يا محمول است .به اين صورت كه صنعت اصوﻻً محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى ابژهی
موضوعيتيافته است .بنابراين اينجا سوژهی آگاه و فعال خود زنان محسوب مىشوند كه در نقد تئوريک و در نبرد با
مردساﻻری به خودآگاهى مىرسند و در پراكسيس سياسى با آن تصويه حساب مىكنند .دوم ،مسئلهی آپريوريسم است.
يعنى انگلس نيز مانند هگل پيشگويىهای خود را بدون شواهد ابژكتيو ،منطقى مىشمارد و توجيه مىكند .به بيان ديگر،
انگلس مانند هگل و بر خﻼف ماركس عمﻼً تبديل به ايدئولوگ نظام سرمايهداری مىشود.
ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود با پيشگويىهای آپريور ،مجرد و تخيلى شديداً مخالف بود .وی در رسالهی دكترايش
هرگونه نظريهپردازی بدون رابطه با پراكسيس را "مدفوع فلسفى" مىخواند .با وجودی كه ماركس همواره واقعيتى را در
ديالكتيک هگل مىديد ،اما شديدترين انتقادها را نيز به فلسفهی ايدهآليستى وی وارد مىآورد .از جمله بايد از مفاهيمى
مانند "اسرارآميز"" ،جنجالى" و "حركت ناب تفكر" ياد كرد كه موضوع انتقاد ماركس به هگل بودند .برای وی سوژهی
فلسفهی ايدهآليستى هگل اصوﻻً دروغ و ديالكتيک آن كله پا بود كه البته منجر به اين تصور واهى مىشد كه انگاری اين
عاقبت است كه آغاز را مىسازد و اين فرزند است كه مادر را مىزايد.
١٦

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Briefe - Marx an Engels in Manchester, London, ٥. ٣. ١٨٥٨, in: MEW, Bd. ٢٩, S.
)٢٩٦f., Berlin (ost

١٢

از آن پس كه ماركس از فلسفهی ماترياليستى و انسانشناسى استعﻼئى فويرباخ فراروی كرد ،معطوف به "حركت
واقعى" در جامعهی بورژوايى شد و مفهوم "سرمايه" را نيز دقيقاً به صورت يک بازتاب ديالكتيكى از همين "حركت
واقعى" كه سرمايه در آن به وجود مىآيد ،متكامل كرد ١٧.از اين بابت ،ماركس بر اين نكته تأكيد مىكند كه شكل توليد
كاﻻيى بايد كامﻼً متكامل شده باشد و تنها با استناد به اين واقعيت تجربى ،يعنى از تمايل خود ارزش مبادله و شكل
كاﻻيى موضوعات )مادی ،خدماتى ،هنری( جامعه است كه بعداً درک علمى از سرمايه رشد مىكند.

١٨

به بيان ديگر ،سرمايه تنها زمانى به وجود مىآيد كه صاحب پول بتواند پول خود را با نيروی كار بيگانه عوض كند .ما
اينجا با شكل كاﻻئى نيروی كار مواجه هستيم كه پس از "انباشت اوليه" به وجود مىآيد .به اين ترتيب ،نيروی كار از
ابزار توليد آزاد مىشود و مالک آن نيز ظاهراً آزاد است كه آنرا به هر كارفرمائى كه مىخواهد ،بفروشد .ماركس اينجا
از مفهوم "انباشت اوليه" به اين دليل استفاده مىكند ،زيرا اين نوع از انباشت با اشكال ماقبل از دوران سرمايهداری كامﻼً
متفاوت است.

١٩

تعويض پول با نيروی كار در بازار كار ،يعنى در تبادل پول كارفرما با كاﻻی كارگر صورت مىگيرد ٢٠.نيروی كار نيز
مانند تمامى كاﻻهای ديگر يک ارزش مبادله و يک ارزش مصرف دارد .ارزش مبادلهی نيروی كار همان كارمزد است
كه كارگر دريافت مىكند و ارزش مبادلهی آن ارزش افزايى سرمايه است .به بيان ديگر ،نيروی كار تنها كاﻻئى است
كه مصرف آن منجر به سود سرمايه مىشود.

٢١

به اين ترتيب ،سرمايهدار با اراده ،آگاهى و به صورت سرمايهی

شخصيتيافته ،يعنى سوبژكتيو به توليد كاﻻ روی مىآورد و آنرا به صورت ارزش مبادله به بازار عرضه مىكند ٢٢.توليد
كاﻻ بنا بر قانون ارزش ،يعنى "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" صورت مىگيرد كه البته از آن شرايط معمول توليد گزارش مى-
دهد كه به صورت ميانگين مناسبات توليدی رايج است ٢٣.در مسير توليد كاﻻ ،يعنى "پول ـ كاﻻ ـ پول" ارزش افزوده
حاصل مىشود كه البته محصول كار اضافى پرداخت نشده ،يعنى استثمار نيروی كار بيگانه و نفى مالكيت انفرای كارگران

١٧

Die wirkliche Bewegung, worin das Kapital wird! Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der
politischen Ökonomie, Rohentwurf ١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost), S. ٤٣١, und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen Konstitution des
Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٥٣
١٨
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd., ٢٣, Berlin
(ost), S. ٨٩, und
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٩٠٤
١٩
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٧٤٢
٢٠
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٩٤٥
٢١
Vgl. ebd., S. ٢٠٥
٢٢
Vgl. ebd., S. ١٧٠, und
Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl Marx – Eine
biographisch, systamatische Studie über den früheren Marx, Campus, Forschung Band ٣٩, Frankfurt am
Main, S. ٣٢٣, und
Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen „Kapital“ – Der Rohentwurf des
Kapital ١٨٥٧-١٨٥٨, ٣ Bände, Frankfurt am Main, Bd. I, S. ٦٤, ٢٠١
٢٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٥٣

١٣

مزدی است ٢٤.ما تا اينجا نزد ماركس با يک مدل مجرد ،يعنى حركت سرمايه و كاﻻی منفرد مواجه هستيم كه به غير
از روند توليد ،روند دوران ،يعنى تبادل كاﻻ با پول را نيز در بر مىگيرد .سپس ماركس از اين مدل مجرد به سوی
واقعيت مشخص ،يعنى حركت كليت سرمايه و جهان كاﻻها صعود مىكند و "مشخص" بنا به تعريف وی يک ساختار
بسيار پيچيده و متنوع دارد.

٢٥

البته سرمايه از زمانى كه روی پای خود مىايستد ،مستقﻼً منطق خود را دنبال مىكند،

٢٦

اما با وجود اين ،رقابت بر

سرمايه مانند "قانون جاذبهی زمين" اثر مىكند ٢٧و اگر سرمايه نسبت به قانون ارزش بى اعتنا باشد ،رقابت آنرا به زير
مىكشد .بنابراين سرمايه بنا بر تمايل درونذاتى خود توسعهطلب است و از اين بابت ،تبديل به يک رابطهی مسلط
اجتماعى مىشود كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "گروندريسه" مىيابيم:
«باﻻترين تكامل سرمايه ) (...سرمايه به صورت سرمايه است .آن از يک طرف ،اين درجه از ]تكامل[ را نشان مىدهد
كه طبق آن سرمايه تمامى شرايط توليد اجتماعى را مطيع خود كرده و بنابراين از طرف ديگر ،تا چه اندازه ثروت
بازتوليد اجتماعى ،سرمايهداری شده است و تمامى نيازها در شكل تبادل ]كاﻻئى[ تأمين مىشوند».

٢٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،سرمايه ذاتاً تمايل دارد و مجبور است كه تمامى مايحتاج مادی و خدماتى
جامعهی انسانى را تبديل به كاﻻ و موضوع ارزش افزايى ارزش كند .بنابراين سرمايه نه تنها تمامى مناسبات توليد ،بلكه
بازتوليد اجتماعى را نيز تابع قوانين خود مىسازد و ماركس هم با استناد به همين "حركت واقعى" است كه مفاهيم
درونذاتى را يكى پس از ديگری و در ارتباط ديالكتيكى با يکديگر متكامل مىكند .به اين صورت كه مقرر شدن هر
مفهوم مشروط به وجود مفهوم قبلى است .اينجا مقولههايى مانند :كاﻻ ،ارزش ،پول و سرمايه ﻻزم و ملزوم همديگر
هستند كه ماركس از آنها به عنوان "اشكال موجود فونكسيونال" نيز سخن مىراند .بنابراين مفاهيم كتاب "سرمايه"
محصول يک ديالكتيک مفهومى نيستند و ماركس با حدود ديالكتيک تا اين حد آشنا است كه روش نقد درونذاتى و
نفىكنندهی وی از "حركت واقعى" مستقل نمىشود و تنها زمانى مقولهها را به صورت مفهوم در مىآورد كه در تجربه
كامﻼً متكامل شدهاند.

٢٩

به بيان ديگر ،ماركس مفهوم "سرمايه" را منطبق با حركت ديالكتيكى خودش متكامل مىكند .ما اينجا با يک حركت
واقعى ،تاريخى و مشخص كه انگستان مصداق تجربى آن است ،سر و كار داريم .يعنى با يک واقعيت ابژكتيو كه البته
٢٤

Vgl. ebd., S. ٢٣١, und
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ١٥٩f., ٩١٦, und
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Theorien über Mehrwert – Vierter Band des „Kapitals“, Erster Teil, in: MEW, Bd.
٢٦/١, (Berlin (ost), S. ٣٨٦f., und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٤٢
٢٥
Mannigfaltig, vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢١f.
٢٦
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٧٤٢
٢٧
Vgl. ebd., S. ٨٩
٢٨
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٤٣١
٢٩
Vgl. ebd., S. ٩٠٤, und
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٨٩

١٤

محصول فعاليت سوبژكتيو سرمايهدار به صورت سرمايهی شخصيتيافته است ٣٠.در اين "حركت واقعى" نيروی كار به
صورت كاﻻ )كار زنده( و سرمايه )كار مرده( ﻻزم و ملزوم همديگر و قوای آنتاگونيستى محسوب مىشوند .به اين دليل
كه نيروی كار بر خﻼف كاﻻهای ديگر يک كاﻻی مخصوص است ،زيرا نه تنها منجر به ارزش افزايى سرمايه مىشود،
بلكه محصول فعاليت بدنى و روحى مالک آن نيز است ٣١.ما اينجا با انسان سر و كار داريم كه از طريق كار خود ،خالق
خود نيز محسوب مىشود .به اين معنى كه انسان از طريق كار از يک طرف ،طبيعت بيرونى و طبيعت درونى خود را
دگرگون مىسازد و از طرف ديگر ،يک موضوع )مادی ،خدماتى ،هنری( را به جامعه عرضه مىكند و تحت تأثير محصول
كار خود نيز در جامعه موضوعيت مىيابد .برای نمونه توليد ميز و صندلى نه تنها به منابع طبيعى مانند چوب و ابزار
توليد نياز دارد ،بلكه انسان را نيز تبديل به نجار در جامعه مىكند.
افزون بر اينها ،انسان به عنوان مالک نيروی كار خود دارای قوای حسى است كه آنرا از كاﻻهای ديگر متمايز مىكند.
به بيان ديگر ،كارگران مزدی تضاد در حوزهی توليد و در حوزهی توزيع را مشاهده و احساس مىكنند .آنها احساس
مىكنند كه در روند توليد يک طبيعت غير انسانى را متحمل مىشوند .به اين صورت كه تقسيم كار در كارخانه آنها را
از كارگر ماهر به كارگر ساده تقليل مىدهد و به يک مهرهی بىاختيار و ابژهی روند توليد تبديل و به كلى سلب
موضوعيت مىكند .برای نمونه تيلور از كارگران مزدی كه طبق سيستم توليدی وی كار مىكردند ،به عنوان "گوريل
تربيت شده" سخن مىراند .همزمان كارگران مزدی رنج كار را نيز احساس و تقسيم ناعادﻻنهی ثروت اجتماعى را هم-
چنين مشاهده مىكنند و پيداست كه جهت كوتاهى روزانهی كار و افزايش كارمزد فعال مىشوند .ما اينجا با پراكسيس
نبرد طبقاتى مواجه هستيم كه در روند توليد اختﻼل به وجود مىآورد .بنابراين از منظر سرمايه كافى نيست كه يک نفر
نيروی كار خود را به بازار عرضه كند .به اين معنى كه كارگران مزدی بايد مطيع سرمايهدار نيز باشند ،بايد تداوم نظام
سرمايهداری را همسان با منافع مادی و آتى خود بدانند ،بايد با وجود تضادهای درونذاتى و بردگى كار مزدی به
مديريت غير كارگری تن دهند ،بايد آن طبيعت غير انسانى را كه سرمايه در روند توليد به آنها تحميل مىكند ،با كم
و بيشى از مقاومت بپذيرند ،بايد تحت تأثير ايدئولوژی ليبراليسم قرار بگيرند و تجزيهی اقتصاد از سياست را قبول كنند،
بايد سيستم پارلمانى و حق مالكيت خصوصى را برابر با آزادی خود بشمارند و برابری در حوزهی اقتصادی را اصوﻻً طرح
نكنند.
بنابراين توليد نيروی كار فقط يک امر بيولوژيک و ابژكتيو نيست .به اين صورت كه يک نفر متولد و بزرگ مىشود و
بعداً سر كار مىرود .پيداست كه نيروی كار نيز مانند مابقى كاﻻها بايد نخست توليد و به بازار عرضه شود و از آنجا كه
نيروی كار محصول فعاليت بدنى و روحى كارگران است ،در نتيجه بايد همچنين بازتوليد شود .از اين بابت ،ماركس
توليد و بازتوليد را مكمل و شامل هر جريانى مىشمارد كه مجبور به تجديد حيات است ٣٢.پيداست كه اين موضوع فقط
٣٠

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, Bd., ٢٥, Berlin
(ost), S. ٢٠٦, ٣٣٦, und
Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur …. ebd., S. ١٤٣f. , ١٦٦, ٢٠٤f.
 ٣١ماركس در اين ارتباط از كارگر مزدی به عنوان "سوژهی زنده" سخن مىراند.
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٩٤٦
٣٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٥٩١

١٥

مربوط به نيروی كار نمىشود ،بلكه سرمايه را نيز در بر مىگيرد .به اين معنى كه در روند توليد همواره بايد از نو
سرمايهگذاری و فنآوری نوين به كار گرفته شود .همچنين پيداست كه بازتوليد سرمايه نيز مانند بازتوليد نيروی كار
مزدی فقط ابژكتيو نيست ،بلكه سوبژكتيو هم است .به اين صورت كه اشكال ايدئولوژيک مانند :دين ،اخﻼق ،اسطوره و
فلسفه همواره بايد ترميم و بازتوليد شوند كه مناسبات متضاد ابژكتيو را توجيه كنند.
در حالى كه مكان بازتوليد سرمايه كارخانه ،دانشگاه ،تأسيسات علمى و انواع متفاوت مؤسسههای آموزشى و خدماتى
است ،نيروی كار مزدی در خانه و جامعه توليد و بازتوليد مىشود كه البته منبع مادی آن كار مزد است و سطح آن
مربوط به جوانب تاريخى و اخﻼقى مىشود .نخست نيروی كار بايد توليد شود كه مكان توليد آن رحم مادر است .البته
ماركس موضوع توليد مثل را مد نظر دارد ٣٣،اما آنرا تبديل به موضوع نقد اقتصاد سياسى نمىكند .همين موضوع باعث
شده كه برخى از فمينيستها ماركس را متهم به مردساﻻری كنند.

٣٤

البته اين امكان وجود دارد كه ماركس واقعاً

مردساﻻر بوده ،اما دليل اين انتقاد كامﻼً نامربوط است .به اين صورت كه در دوران حيات ماركس موضوع بارداری تنها
يک امر بيولوژيک و ابژكتيو بوده است ،زيرا نه روند بارداری يک سوژهی درونذاتى دارد و نه بارداری موضوع ارزش
افزايى سرمايه بوده است .آن چيزی كه در اين دوران جهت توليد نيروی كار معمول بوده ،تنها مربوط به زايمان مىشده
كه آن هم از طريق ماما و در خانه انجام مىگرفته است .پيداست كه ماركس نيز با استناد به يک "حركت واقعى" همان
چيزی را نقد كرده كه وجود داشته است .اما در دوران معاصر يک صنعت قابل مﻼحظه برای دوران بارداری زنان به
وجود آمده است .از جمله بايد از امكانات پزشكى و رفاهى برای زنان باردار ،تعيين جنسيت بچه قبل از تولد ،تأسيس
بانک اسپرم ،بارداری مصنوعى ،صقد جنين و فنآوری كلون ياد كرد كه مسئلهی توليد نيروی كار را تبديل به موضوع
نقد اقتصاد سياسى كردهاند و پيداست كه اين وظيفه را ما بايد خودمان به عهده بگيريم.
به بيان ديگر ،در دوران معاصر توليد ،آموزش و پرورش نيروی كار و همچنين بازتوليد آن نيز مسئلهی نقد اقتصاد
سياسى است .پيداست كه توليد و بازتوليد نيروی كار نياز به مسكن ،خوراک ،پوشاک ،آموزش ،نقل مكان ،امنيت،
سﻼمتى ،تفريح ،تفنن و غيره دارد .با يک نگاهى اجمالى به مسكن متوجه مىشويم كه آن نخست بايد ساخته شود .يعنى
مسكن به غير از چهار ديواری نياز به كاناليزاسيون ،جاده ،آب ،برق ،گاز و شبكهی ارتباطى دارد .در خانه ماشين لباس-
شويى ،يخچال ،تلويزيون ،جارو برقى ،كامپيوتر و مبلمان وجود دارد .ما اينجا با اشيا سر و كار داريم كه مادی و موضوع
سودآوری سرمايه هستند .اما ما در رابطه با آموزش ،نقل مكان ،امنيت ،سﻼمتى و تفريح با موضوعهای غيرمادی و
خدماتى مواجه هستيم كه يا موضوع سودآوری سرمايه هستند ،يعنى به صورت كاﻻ و از طريق شيوهی مدرن سرمايه-
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داری توليد و به بازار عرضه مىشوند و يا اينكه هزينهی توليد آنها به صورت خدمات ضروری از طريق منابع عمومى
تأمين مىشود كه ماركس آنرا به شرح زير در كتاب "گروندريسه" در نظر مىگيرد:
«كار مىتواند ضروری باشد ،بدون اينكه مولد بوده باشد .تمامى شرايط كلى و اشتراكى از توليد ـ تا زمانى كه توليد آن-
ها از طريق نفس سرمايه ،تحت شرايط اش نمىتواند اتفاق بيفتد ـ از يک بخش از درآمد كشور ـ ]يعنى[ از صندوق
دولت پرداخت مىشود و كارگران به صورت كارگران مولد ظاهر نمىشوند ،با وجودی كه آنها نيروی مولد سرمايه را
افزايش مىدهند».

٣٥

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد ماركس و از منظر قانون ارزش تنها آن نوع از كار مولد است كه
منجر به سودآوری سرمايه مىشود .اينجا ديگر هيچ فرقى ندارد كه محصول كار مزدی مادی و يا غيرمادی باشد و يا
اينكه كار در حوزهی توليد و يا بازتوليد فعال شود .افزون بر اين ،ماركس اينجا بر كار ضروری نيز انگشت مىگذارد كه
البته هنوز از طريق نفس سرمايه توليد نمىشود .به اين معنى كه محصول كار ضروری هنوز يک شكل كاﻻئى به خود
نگرفته و تبديل به موضوع ارزش افزايى سرمايه نشده است .اما از آنجا كه وجود آن برای انباشت سرمايه ضروری
است ،در نتيجه دولت هزينهی توليد آنرا به عهده مىگيرد .به اين ترتيب ،ماركس به مضمون كار مولد دست مىيابد
و معنى آنرا به شرح زير در كتاب "تئوریهای ارزش اضافى" مطرح مىكند:
«يک خوانندهی زن كه با اختيار خود آواز اش را مىفروشد ،يک كارگر غير مولد است .اما همين خوانندهی زن اگر از
طريق يک مؤسسه استخدام شود كه وی را به خوانندگى وا مىدارد كه پول در بياورد ،يک كارگر مولد است زيرا وی
سرمايه توليد مىكند».

٣٦

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد ماركس و بنا بر قانون ارزش تنها آن نوع از كار مولد محسوب مىشود
كه برای سرمايهدار ارزش اضافى توليد كند .اينجا منظور ماركس آن نوع از كار مزدی است كه در روند شيوهی مدرن
توليد سرمايهداری استثمار مىشود ٣٧.وی اين موضوع را نيز به اين شرح در كتاب "سرمايه" طرح مىكند كه انسان از
طريق كار و در تبادل مادی با طبيعت توليد مىكند و از اين منظر مولد است ،اما نه از منظر سرمايه.

٣٨

بنابراين ماركس با استناد به مفهوم كار مولد و از منظر قانون ارزش است كه به نقد "كار خانگى" و نقش زنان كارگر در
انباشت سرمايه مىپردازد.

٣٩

نخست كار خانگى است كه به صورت كار مزدی در خدمت طبقهی اعيان و اشراف

فئودالى است .برای نمونه مىتوان از كارگر آشپز ،مستخدم ،جلودار ،راننده ،باغبان ،ماسور ،بادیگارد ،آموزگار موسيقى و
زبان ياد كرد .با وجودی كه اين نوع از كار خانگى از طريق كار مزدی انجام مىشود ،اما ماركس آنرا غير مولد مى-
شمارد ،زيرا محصول آن نه وارد چرخهی توليد و نه منجر به سودآوری سرمايه مىشود .وی آنرا همچنين غيرمفيد و
غيرضروری نيز مىشمارد ،زيرا محصول آن نيروی مولد سرمايه را افزايش نمىدهد .به بيان ديگر ،ما اينجا با يک سری
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انگل اجتماعى مواجه هستيم كه از طريق رانت و سود سرمايه كامﻼً مرفه زندگى مىكنند .همين آخوندهای جنايتكار و
اختﻼسگران اسﻼمى در ايران نيز از همين قماش هستند كه به تازگى مدعى ژنهای خوب شدهاند و برای توجيه
ثروتمندی و زندگى بر پروای خود تئوری راسيستى نيز مىسازند .از آنجا كه موجوديت طبقهی اعيان و اشراف فئودالى
برای جامعه هيچگونه فايدهای ندارد ،در نتيجه ماركس از ثروت آنها به عنوان "ثروت مختص به عمل مصرف" سخن
مىراند ٤٠و در كتاب "تئوریهای ارزش اضافى" كار خدماتى برای آنها را به شرح زير غير مولد مىشمارد:
«تعيين مادی كار و از اين رو محصول آن فى نفسه و برای خود با تمايز ميان كار مولد و غير مولد ارتباط ندارد .برای
نمونه آشپز و خدمتكار در يک رستوران عمومى ،كارگران مولد هستند ،تا آنجايى كه كار آنها خود را برای صاحب
هتل به سرمايه تبديل مىكند .همين اشخاص به صورت مستخدم ،كارگران غير مولد هستند ،تا آنجايى كه من در
خدمت آنها سرمايه نمىاندوزم ،بلكه درآمد ]خود را[ خرج مىكنم».

٤١

بعداً ماركس تحت عنوان "كاسبى خانگى" ٤٢و "صنعت خانگى" ٤٣به كار مولد در خانه مىپردازد .اينجا منظور وی كار
ريسندگى ،بافندگى ،خياطى و انبارداری است كه سرمايهی آن از طريق رباخوار و يا سرمايهی تجاری تأمين و در جوار
كار خانگى انجام مىشود .ما اين نمونه از زنان كارگر را در ايران به وفور مشاهده مىكنيم كه از طريق قالىبافى امرار
معاش مىكنند .در حالى كه تجار بازاری هزينه توليد قالى را به عهده مىگيرند و ابزار كار را در اختيار زنان كارگر مى-
گذارند ،آنها در جوار خانهداری و بچهداری قالى مىبافند و پس از پايان كار مزد خود را دريافت مىكنند .نمونهی
بعدی كار راستهدوزی است كه بسياری از زنان كارگر جهت امرار معاش انجام مىدهند .به اين صورت كه آنها
قطعات بريدهی پارچه را از كارخانه مىگيرند و با چرخ خياطى خود در خانه به هم مىدوزند .از منظر قانون ارزش اين
نمونه از كارها مولد محسوب مىشوند ،زيرا به صورت زمان كار اضافى پرداخت نشده در ارزش افزايى سرمايه سهيم
هستند.
مقولهی بعدی كار زنان و كودكان در صنعت بزرگ است كه ماركس به آن مىپردازد .به اين صورت كه وی با در نظر
داشتن سطح كارمزد به اين نتيجه مىرسد كه كارگر قبﻼً نيروی كار خود را كه ظاهراً مالكش بود ،به كارفرما مى-
فروخت ،اما اﻻن به دليل فقر و سيهروزی كه سرمايهدار به وی تحميل كرده است ،مانند يک بردهدار نيروی كار زن و
بچهی خود را در بازار كار حراج مىكند ٤٤.در اين ارتباط ماركس به شرح زير در كتاب "سرمايه" نتيجه مىگيرد:
«منتها آن سؤاستفادهی والدين از توان خشونت خود نيست كه استثمار مستقيم يا غيرمستقيم نيروی كار نابالغ را از
طريق سرمايه خلق كرد ،بلكه بر عكس ،آن روش استثمار سرمايه است كه خشونت والدين را پس از انحﻼل زمينهی
مناسب اقتصادی ]خانواده[ تبديل به يک سؤاستفاده كرد .اينطور وحشتناک و مشمئزكننده كه اﻵن انحﻼل ساختار
قديمى خانواده در سيستم سرمايهداری ظاهر مىشود ،اينطور صنعت بزرگ نه به همان اندازه كمتر با نقش تعيينكننده
٤٠
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كه زنان و هر دو جنسيت از نوجوانان و كودكان را آن سوی حوزهی ساختار خانه به روندهای برنامهريزی و اجتماعى
توليد اختصاص مىدهد ،زمينهی نوين اقتصادی را برای يک شكل باﻻتر از خانواده و مناسبات هر دو جنسيت خلق مى-
كند».

٤٥

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا بر خﻼف انگلس متأخر نمىگويد كه صنعت بزرگ زنان را
آزاد و خانواده را در شكل باﻻتری مرتفع مىسازد .دقيقاً بر عكس ،ماركس اينجا با استناد به "حركت واقعى" كه سرمايه
از درون آن به وجود مىآيد ،بر آن فقر و سيهروزی انگشت مىگذارد كه سرمايه بر كارگران تحميل و مردان كارگر را
تبديل به بردهدار كرده است .نزد وی صنعت بزرگ تنها زمينهی نوين اقتصادی را برای يک شكل باﻻتر از خانواده و
روابط مرد با زن مهيا مىكند و مابقى جريان مربوط به خودآگاهى كارگران و پراكسيس نبرد طبقاتى مىشود .در حالى
كه انگلس متأخر معطوف به "حركت ماده" و دچار جابجايى سوژه با ابژه و در نتيجه با پراكسيس نبرد طبقاتى به كلى
بيگانه است ،اما ماركس "حركت واقعى" را مد نظر دارد و اينجا انسان سوژهی فعال و آگاه محسوب مىشود .بنابراين
نزد ماركس سوژهی دگرگونى خود زنان كارگر هستند كه در جنبش فمينيستى و سوسياليستى به خودآگاهى مىرسند و
بنا بر زمينهی نوين اقتصادی و در پراكسيس سياسى با مردساﻻری تصفيه حساب مىكنند .يعنى رهايى از نظام
مردساﻻری محصول توسعهی زيربنا و يک حركت ابژكتيو نيست ،بلكه محصول مبارزهی آگاهانهی خود زنان و در نتيجه
سوبژكتيو است.
افزون بر اينها ،ماركس بر خﻼف انگلس متأخر نمىگويد كه در خانواده مرد بورژوا و زن پرولتاريا است .به نظر وی هر
دو پرولتاريا هستند .از منظر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس منشأ طبقات اجتماعى "تقسيم كار واقعى" ،يعنى
تقسيم كار فكری از كار يدی و تكامل دين ،فلسفه و ايدئولوژی است كه حق مالكيت خصوصى و روش استثمار سرمايه را
توجيه مىكنند .به بيان ديگر ،علت خشونت والدين بر كودكان و مناسبات رايج بردهداری در خانوادهی كارگران صنعت
بزرگ است كه تحت قانون ارزش و از منظر ارزش افزايى سرمايه كارمزد كارگران را به زير خط فقر و حداقل
موجوديت مىكشاند و منجر به سيهروزی و انحﻼل خانواده مىشود .بنابراين نه روابط بردهداری در خانواده مستقيماً
مربوط به خشونت خود والدين مىشود و نه منشأ طبقات اجتماعى ارتباطى با جنسيت مردانه دارد.
به بيان ديگر ،ماركس بر خﻼف انگلس متأخر يک اتوماتيسم و يک رابطهی مكانيكى ميان زيربنا با روبنا برقرار و توجيه
نمىكند .انگاری كه چون زنان در صنعت بزرگ كار مىكنند ،در نتيجه به آزادی نيز رسيدهاند .اگر طبقهی كارگر در
كشورهای متمدن و مدرن صنعتى دستآوردهای قابل مﻼحظهی اجتماعى داشته و نسبتاً به رفاه رسيده است ،ارتباط
مستقيمى با رشد نيروهای مولد و تكامل صنعت بزرگ ندارد .مصداق اين موضوع را ما به راحتى در تاريخ مبارزات
طبقاتى همين كشورها مىيابيم .به اين صورت كه كارگران تحت تأثير تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس از تضاد ابژكتيو و
درونذاتى در نظام سرمايهداری آگاه و جهت تحقق اهداف خود متحد و فعال شدند ،اعتصاب و جنگ كردند و به
صورت محصول پراكسيس نبرد طبقاتى به آن قوانين اجتماعى دست يافتند كه پر و بال سرمايه را تا اندازهای بستند.

Ebd., S. ٥١٤
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به بيان ديگر ،علت اوضاع موجود در كشورهای متمدن و مدرن صنعتى مستقيماً مربوط به رشد نيروهای مولد و تكامل
صنعت بزرگ نمىشود ،بلكه محصول آگاهى تئوريک طبقهی كارگر و موفقيت نسبى در پراكسيس نبرد طبقاتى است .از
اين منظر وضعيت جنبش كارگری در ايران نيز به مراتب روشنتر مىشود .اگر ما در ايران هنوز با يک اتحاديهی
سراسری مواجه نيستيم كه قادر به چانه زنى با سرمايه بر سر سطح كارمزد كارگران و طول روزانهی كار باشد ،علت
آنرا بايد در ضعف آگاهى تئوريک فعاﻻن جنبش كارگری جهت دخل و تصرف در پراكسيس نبرد طبقاتى جستجو
كنيم .نتيجهی اين ناتوانى وضعيت زندگى واقعى كارگران در كشور است .بسياری از زنان متأهل در ايران از فرط فقر،
بيكاری و مغروضيت به تن فروشى كشيده شدهاند .در جوار تن فروشى خيابانى ،تن فروشى شرعى نيز وجود دارد كه به
صورت صيقهی اسﻼمى جاری مىشود .نوع متعارف تن فروشى همين ازدواجهای سنتى است كه از طريق مهريهی باﻻ
جاری مىشوند .بنا به گفتهی سخنگوی قوهی قضائيهی جمهوری اسﻼمى بسياری از مردان متأهل به دليل نپرداختن
مهريهی زنان خود به زندان افتادهاند .ما اينجا با سقوط اخﻼقى و فرهنگى در جامعه مواجه هستيم و همانگونه كه
خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،خﻼف نظريات مثبتگرای انگلس متأخر را در واقعيت مىيابيم ،زيرا با وجود گذشت
زمان و سپری شدن روند تاريخ نه خانواده به درجهی باﻻتری صعود كرده و نه موضوع مردساﻻری در كشور حل و
فصل شده است.
نوع آخری از كار زنان كه ماركس به نقد آن مىپردازد ،كارخانگى است كه مختص به بازسازی نيروی كار مىشود.
برای نمونه مىتوان از خريد خانگى ،آشپزی ،نظافت ،رختشوری ،بچهداری ،پرستاری از سالمندان ،خياطى ،بافتنى و غيره
ياد كرد .بنا بر قانون ارزش كار خانگى مولد نيست ،زيرا شكل كاﻻئى ندارد و از اين رو ،مستقيماً منجر به ارزش افزايى
سرمايه نمىشود .بنابراين ما اينجا نه با كار مجرد ،بلكه با كار مشخص مواجه هستيم كه البته از منظر قانون ارزش كار
مفيد و ضروری محسوب مىشود ،زيرا در بازتوليد نيروی كار نقش دارد .ماركس با استناد به گزارش ادوارد اسميت و
در رابطه با بحران پنبه در آمريكا به شرح زير در كتاب "سرمايه" به نقد كار خانگى مىپردازد:
«از نظر بهداشتى ،بحران به غير از تبعيد كارگران از فضای كارخانه ،فوايد زياد ديگری داشت .زنان كارگر به اندازهی
كافى وقت يافتند كه به بچههای خود شير دهند ،به جای اينكه آنها را با مواد شيميايى مسموم كنند .آنها وقت آنرا
نيز يافتند كه آشپزی بياموزند .متأسفانه اين هنر آشپزی در يک زمانى به وجود آمد كه آنها چيزی برای خوردن
نداشتند .اما انسان مشاهده مىكند كه سرمايه چگونه كار خانوادگى را كه برای مصرف ضروری است ،جهت ارزش
افزايى خويش مصادره مىكند (...) .از آنجا كه وظايف حتمى خانواده مانند :مواظبت و شيردادن به بچهها و غيره نمى-
توانند كامﻼً حذف شوند ،مادران خانواده كه از طريق سرمايه مصادره شدهاند ،مجبور هستند كه كم و بيش كارهای مفيد
را در وقت فراغت انجام دهند .آن كارگرانى كه مصرف خانواده مانند :خياطى ،وصله و پينه كردن و غيره را تأمين مى-
كنند ،مجبور هستند كه آنها را از طريق خريد كاﻻهای آماده جايگزين كنند .بنابراين صرف جويى در كار خانگى با
خرج پول بيشتر مطابقت دارد .از اين بابت ،هزينهی توليد در خانوادهی كارگران رشد كرده و با درآمد بيشتر آن هم-
سان مىشود».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،كار خانگى شكل كاﻻئى ندارد و به عنوان كار مشخص مستقيماً استثمار و
منجر به ارزش افزايى سرمايه نمىشود .اما كار خانگى بنا بر قانون ارزش كار مفيد و ضروری است كه البته غير مستقيم
از طريق سرمايه مصادره مىشود .به اين صورت كه كار خانگى ارزش مصرف توليد مىكند كه به غير از اين ،جهت
بازسازی نيروی كار بايد از طريق كار مزد كارگران از بازار كاﻻها خريداری شود .به بيان ديگر ،انسان مىتواند در خانه
مربا و ترشى درست و خياطى كند و يا اينكه بايد اين محصوﻻت را در بازار بخرد .انسان مىتواند در خانه آشپزی كند
و يا اينكه بايد غذا سفارش دهد و يا در رستوران غذا بخورد و پول آنرا نيز بپردازد .انسان مىتواند از بچهها و
سالمندان در خانه پرستاری كند و يا اينكه آنها را به مهد كودک و خانهی سالمندان تحويل دهد و هزينهی پرستاری
از آنها را نيز متحمل شود .بنابراين تفاوت بازتوليد نيروی كار از طريق كار خانگى )كار مشخص( با كار مزدی )كار
مجرد( فقط در اين است كه كار خانگى پرداخت نمىشود و از اين رو ،بازسازی نيروی كار را ارزانتر مىسازد .پيداست
كه تحت شرايط موجود و بنا بر توازن قوای طبقاتى ،سرمايهدار نيز قادر است كه كارمزد كمتری را به كارگران بپردازد
و كار مفيد ،ضروری و پرداخت نشدهی خانگى را به صورت سود سرمايه مصادره كند .به بيان ديگر ،ماركس اينجا بر
خﻼف انگلس متأخر نمىگويد كه در خانواده مرد بورژوا و زن پرولتاريا است و اين مرد است كه نيروی كار زن را از
طريق كار خانگى استثمار مىكند.
اينجا بﻼفاصله پرسشهای متعددی طرح مىشوند .به اين صورت كه با كار خانگى كه البته از طريق سرمايهدار مصادره
مىشود ،چه بايد كرد؟ آيا بايد گرفتار "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر شد و به اميد آزادی زن و انحﻼل خانواده
چشم به رشد نيروهای مولد و تأسيس صنعت بزرگ دوخت و يا اينكه ممكن است كه ارزش كار خانگى را تخمين زد و
مقدار آنرا تبديل به موضوع پراكسيس نبرد طبقاتى كرد؟ به اين معنى كه افكار عمومى كارگران را با اين موضوع آشنا
ساخت كه كار خانگى همسران آنها از طريق سرمايه مصادره مىشود .البته خود ماركس به اين مسئله مستقيماً نمى-
پردازد .اما وی در كتاب "سرمايه" ابزار آنرا با استناد به قانون ارزش در اختيار ما مىگذارد .به اين صورت كه وی اين-
جا ميان "شكل برابرها" با "شكل نسبى ارزش" تميز مىدهد .در حالى كه "شكل برابرها" مختص به كار مجرد مىشود و
ارزش مبادلهی كاﻻها را با يکديگر برقرار مىسازد" ،شكل نسبى ارزش" مربوط به رابطهی ارزش مصرف ،يعنى رابطه-
ی كار مشخص با ارزش مىشود ٤٧.وجه مشترک تمامى اين كارهای متنوع ،كار انسانى است و از اين بابت ،آنها را قابل
مقايسه مىكند كه البته ارزش آنها را مىتوان با استناد به كتاب "سرمايه" به شرح زير تخمين زد:
«همين كه برای نمونه دامن به صورت چيز با ارزش با پارچه مساوی برقرار شود ،آن مقدار كاری كه در دامن به كار
رفته با آن مقدار كاری كه در پارچه به كار رفته است ،برابر مىگردد .اﻵن خياطى كه دامن را مىدوزد ،البته نسبت به
پارچهبافى كه پارچه را مىبافد ،انواع متفاوت از كار مشخص را انجام مىدهند .اما مساوی كردن خياطى با پارچهبافى در
واقعيت آنرا بر هر دو از كارهای واقعى مساوی] ،يعنى[ بر خصلت مشترک آنها از كار انسانى تقليل مىدهد .پس از
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اين بيراهه گفته مىشود كه پارچهبافى تا آنجايى كه ارزش مىبافد ،هيچ عﻼمت اختﻼفى از خياطى ندارد ،بنابراين كار
انسانى مجرد است».

٤٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس از طريق "شكل نسبى ارزش" كه خودش به آن بيراهه مىگويد،
كار مشخص را با كار مجرد قابل مقايسه و ارزش آنرا قابل تخمين مىكند .اينجا ديگر تفاوتى ميان ارزش مصرف با
ارزش مبادله مشاهده نمىشود ،زيرا هر دوی آنها محصول كار انسانى هستند و بنا بر "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" مقايسه و
ارزش آنها سنجيده مىشود .به بيان ديگر ،با رجوع به مقولهی "شكل نسبى ارزش" و با استناد به پژوهشهای ميدانى
مىتوان ارزش كار مفيد ،ضروری و پرداخت نشدهی خانگى را به صورت ميانگين مناسبات اجتماعى تخمين زد و آن را
تبديل به موضوع پراكسيس نبرد طبقاتى كرد.

نتيجه:
موضوع اين نوشته تأكيد بر دو نكته است .اول اينكه مسبب بحران "اپوزيسيون چپ" و انحطاط جنبش كمونيستى همين
"ماترياليسم" متافيزيكى است كه انگلس متأخر در تناقض با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده است.
به اين صورت كه وی با جايگزينى "حركت ماده" به جای "حركت ايدهی" هگل به اصطﻼح قانون جهانشمول و ابژكتيو
"ماترياليسم ديالكتيكى" را كشف كرده است .محصول اين خطای فلسفى همسانى قوانين طبيعت ناب ،يعنى داروينيسم با
قوانين طبيعى جامعهی انسانى است .ما اينجا با يک اتوماتيسم و با يک رابطهی مكانيكى ميان زيربنا با روبنا را مواجه
هستيم كه هيچ اثری از آن در واقعيت مشاهده نمىشود .از آنجا كه "ماترياليسم ديالكتيكى" انگلس متأخر در پيروی از
فلسفهی ايدهآليستى هگل دچار جابجايى سوژهی با ابژه و آپريوريسم مىشود و با سوژهزدايى از "حركت واقعى" به نتايج
دترمينيستى و مثبتگرا از روند تاريخ مىرسد ،در نتيجه وی عمﻼً تبديل به نظريهپرداز بورژوازی و نظام سرمايهداری
مىشود .محصول اين شيوهی تفكر دينى ،ازخودبيگانگى با پراكسيس نبرد طبقاتى است كه منجر به گسست جنبش
كمونيستى از جنبش كارگری مىشود و كليت "اپوزيسيون چپ" را به ورطهی انحطاط و انفعال مىكشد .به بيان ديگر،
اگر جريانهای ماركسيست ـ لنينيست از ايدئولوژی شكست خوردهی خود درس عبرت نگيرند و معطوف به پراكسيس
نبرد طبقاتى نشوند ،بدون ترديد نه تنها يک نقش مؤثری را در سرنگونى نظام جمهوری اسﻼمى بازی نمىكنند ،بلكه در
بدترين شرايط ممكنه پراكسيس فاشيسم را نيز در ايران تجربه خواهند كرد
نكتهی بعدی مربوط به نقش زنان كارگر و كار خانگى در انباشت سرمايه مىشود كه به دليل اين دوگانگى كذب كه
انگلس متأخر به وجود آورده ،منجر به خلط تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس شده است .انگاری كه در خانواده مرد
بورژوا و زن پرولتاريا است و مرد از طريق كار خانگى نيروی كار زن را استثمار مىكند .همانگونه كه اينجا مستند و
مستدل شد ،ماركس اصوﻻً يک چنين نظرياتى را نداشت .به نظر وی اعضای خانوادهی كارگری همگى پرولتاريا هستند و
محصول كار آنها را سرمايه يا در حوزهی توليد مستقيماً و يا در حوزهی بازتوليد غير مستقيم مصادره مىكند .هدف
اصلى اين نوشته نيز همين است كه از اين دوگانگى كذب فراروی و كار مفيد ،ضروری و پرداختنشدهی خانگى را
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 بلكه خود فعاﻻن جنبش كارگری و، پيداست كه اينجا سوژه نه صنعت و روند تاريخ.تبديل به موضوع نبرد طبقاتى كند
 فلسفه و،فمينيستى هستند كه تحت تأثير تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس به خودآگاهى مىرسند و با فراروی از دين
.ايدئولوژی و در پراكسيس سياسى و با نظام سرمايهداری و مردساﻻری تصفيه حساب مىكنند
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