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  ١و كار خانگى در انباشت سرمايه زنان كارگر شنقـ  توليد و بازتوليد نيروی كار

  فرشيد فريدونى

آوردهای زنان نه خود به خودی به وجود شود كه دستبا يک نگاه اجمالى به تاريخ جنبش فمينيستى بالفاصله روشن مى

اروپا مدرن كشورهای در گذرد كه زنان  سال مىصددر حالى كه هم اكنون حدود . اندهديه داده شدهها آنآمده و نه به 
در تمامى سطوح اقتصادی، اجتماعى، علمى و سياسى هم تراز با مردان در دوران معاصر اند و دست يافتهحق رأی به 

تعميم از با اوج مقاومت زنان مواجه هستيم كه ما در ايران گيرند، ای را به عهده مىهای قابل مالحظهمسئوليت

 ديگر حاضر نيستند كه آن نقشى را ىرسد كه انبوه زنان ايرانبه نظر مى. دهدگزارش مىدر كشور جنسيتى اهى خودآگ
  . كنندشود، تحمل قائل مى" امت اسالمى"ها در ساختار كه شريعت برای آن

- مىپديد سى پراكسيس سيادر و از نبرد پيرامون آگاهى تئوريک و جا كه خودآگاهى يک محصول اجتماعى است از آن

 كه به رهای مدرن از چه موانعى گذشته كشودرى فمينيست فعاالن جنبش شود كهآيد، در نتيجه به خوبى روشن مى
 ميالدی ١٧٧٨ از ی جهانى حقوق بشربرای نمونه اگر ما نگاهى به اولين اعالميه. اندحقوق كنونى زنان دست يافته

و  "های آزادانسان"، "خوشبختى همگانى"، "مقام شهروند"، "هاحقوق انسان" :در آن مفاهيم بسيار زيبايى مانند بيندازيم،

. شوددهد، پيدا نمىبگونه مفهومى كه از تساوی حقوقى زنان با مردان گزارش جا هيچ ايناما. يابيممىرا  "ی عمومىاراده"
-و بنيان  از يک اشتباه لپى نبوده استناشى" آزادی، برابری و برادری"، يعنى  آرمان انقالب فرانسهآيد كهبه نظر مى

ًال زن به وبه اين دليل كه در اين دوران اص. انداستفاده كرده" برادری"هوم گذاران حقوق مدرن با كمال آگاهى از مف

مستقل  آن زنى است كه با اراده، آگاهى و "سوژه" مفهوم ر ازوجا منظاين. شده است در نظر گرفته نمىسوژهصورت يک 
از منظر افكار عمومى آن دوران، زن تنها در خانواده، تحت سرپرستى  .كندريزی و متحقق مىی خود را برنامهآينده

با وجودی كه زنان به غير از كار خانگى در . يافتكه يک هويت اجتماعى مى شوهر و آن هم به صورت مادر بود

 فعاالن جنبش فمينيستى  اما،داشتندنقش هنری و ، آموزشى ىخدماتى، بهداشتوری، صنعتى، كشاورزی،  پيشهاتتوليد
  .دست بيابنداروپا كه به حق رأی در كشورهای مدرن  تا اين،كردند سال مبارزه مى١٤٠بايد حدود 

و نويسنده ، شاعريک وی . ردبه نام لوئيزه اتو ياد ك در اروپا از يكى از پيشكسوتان جنبش فمينيستىبايد از جمله 

 .را تأسيس كرد" ی زنانروزنامه"ميالدی  ١٨٤٩  و١٨٤٨های در دوران انقالب آلمان، يعنى در ساله كنگار بود روزنامه
داری، بلكه بر كه نه تنها بر عليه نظام برده ی بسيار شورانگيز از مردان آزاد و آزاد منش خواستدر يک سرمقالهو ات

های متعدد و چندين  مقاله،خصوص زجر كار زنانهه ن و بدر ارتباط با مسائل زناوی . عليه بردگى زنان نيز قيام كنند

   .سانسور، زندان و تبعيد كشيده شددستگاه و سرانجام كارش به سازمان اطالعات،  كتاب نوشت

در . برگزار شدكرد، كنفرانس بابيان در بدشت زمان كه لوئيزه اتو برای تحقق حقوق زنان در آلمان مبارزه مىان در هم

ز كنفرانس بدشت يک گزارش از ا. اعالم كردو حق مالكيت مردان بر زنان را حرام  ين كشف حجابالعجا قرتآن
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های يلكند كه البته تماكه جنبش بابيان را با جنبش كمونيستى در اروپا مقايسه مى سفارت انگلستان به جای مانده است
كم و ) جرج چرچيل(ت، اما ظاهرًا سفير انگلستان با وجودی كه اين مقايسه بسيار ناجور اس ٢.عرفانى و اخروی هم دارد

  . اند كه اين دو جنبش در دو بستر كامًال متفاوت و متناقض تاريخى و فرهنگى رشد كردههخبر بود بيش از اين موضوع با

 .دشتجربه كرده بود، سيراب مىرا از يک تاريخ فرهنگى كه رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم  اروپا جنبش كمونيستى
نو پای پردازان بورژوازی به نظريهتبديل  ىپروتستانهای فرقهسركردگان  پس از رفرماسيون لوتری، به اين صورت كه

-های طوالنى فرقهجنگزمان هم .را در هم شكستندبر انبوه مؤمنان مسيحى واتيكان دينى ی سلطهو ی غربى شدند اروپا

. جنبش روشنگری و نوزايش به وجود آمد" حركت واقعى"اين ز بطن چنان قدرت كليسا را ضعيف كرد كه ادينى ای ه
طبيعت را از طبيعت اسپينوزا، دكارت، ولتر، اليپنيتس، روسو و كانت ياد كرد كه ماورای: بايد از كسانى ماننداز جمله 

هانشمول از چنين به يک مفهوم جها همآن .مجزا و موضوع حق و حقيقت را مختص به طبيعت و جهان واقعى كردند

با استناد به رسد كه آليستى هگل مىی ايدهبه فلسفهسرانجام اين مسير . ی حقوقى دست يافتندبه عنوان سوژه" انسان"
اشترآواس، برادران بائر، : های جوان مانندبه همين منوال بايد از فعاليت هگلى. شودمىيک خرد خود بنياد متكامل 

ه و دوران تتخ  در اروپای غربىراچنين ماركس ياد كرد كه در دكان دين و هم فويرباخ، اشتيرنر، روتنبرگ، هس

  .متحقق كردندرا كپرنيكى 

  ليبرال ادعاهای بورژوازیهك نسبتًا راحت بوددر كشورهای مدرن به بيان ديگر، برای پيشكسوتان جنبش فمينيستى 

درخواست زنان را  مطالبات و حقوق حقوق طبيعىی هو با استناد به فلسف چالش بكشند مانند خردمندی و انسانيت را به

-اسالم نه ماورایبه اين عبارت كه . ندورهای مدرن به كلى بى بهره بوداز تاريخ فرهنگى كشزنان ايرانى ر برابر د. كنند

 ارائه آن چيزی كه قرآن .يابدداند و نه به يک مفهوم جهانشمول از انسان دست مىطبيعت از طبيعت را قابل تمايز مى

كافر، مشرک، منافق، از را مسلمان و زن از را  مرد ، اسالمبه اين صورت كه. ها استتمايز ميان انسانتنها دهد، مى

 اند،به بار آوردهتا كنون اسالمى ن هايآن چيزی كه فق. دكن متمايز مىكتاب اهل و محارب مفسد،فاسق، مرتد، ملحد،
 با د ونشمارطبيعت و طبيعت را برابر با شرک مىتمايز ميان ماورایاد به آن  با استناست كه" وحدت وجود "ايمان به

-و حق قانونو بيعت با پيامبر و امام خالصه بندگى الله در فقط نقش انسان جا اين. دنكنمرگ مجازات مىحكم شرعى 

 كه ، اين ملت نيستمع مدرنبنا بر اسالم و بر خالف جوابيان ديگر، به  .دشومىكفر محسوب رابر با بی انسان گذار
  . كنندمىاجرائى شريعت را تفسير و الله  مجتهدان دين هستند كه به نام ، بلكهگذاردن مىقانو

يک توافق كلى، ه ها ب اما تمامى آناند،ديگر صف آرائى كردهيکدشمنانه در برابر ه كهای متعدد اسالمى با وجود فرقه

از . يابيمنزد تمامى فقيهان ظاهری و باطنى مىما مصداق اين موضوع را . ستندهعهد متمعتقد و " وحدت وجود"يعنى 
 كه تفكر ردمالصدار و مالهادی سبزواری ياد كغزالى، سينا، سهروردی، جمله بايد از كسانى مانند ابوالٌهذيل، فارابى، ابن

                                                 
٢ Vgl. Greussing, Kurt (١٩٨١): Vom „guten König“ zum Imam – Staatsmacht und Gesellschaft im Iran, 
Berlin, S. ١٠٠ff., und 
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen Republik“ - Ökonomische, 
politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen 
Republik Iran“, Berlin, S. ٩٤f. 
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امت "كند، زيرا  سيستماتيک عمل مىارتجاعجا اين. متكامل شده است" وحدت وجود"ها با استناد به ی آندينى همه
ک نظام يوجود به غير از تمايزهای جنسيتى و دينى از شود كه ساختار آن يک نظم خدا خواسته محسوب مى" اسالمى

به عهده دارد واقعى در توجيه مناسبات را جا يک نقش ايدئولوژيک پيداست كه اسالم اين. دهدنيز گزارش مىطبقاتى 

 در اين ارتباط زن نه تنها منشأ .شودها به صورت يک ابزار مناسب حكومتى فعال مىقير انسانكه جهت تحميق و تح
كه فقط براى د دان صدرا زنان را حيواناتى مى  مال برای نمونه. يست، بلكه اصوًال انسان نشود محسوب مىفتنه و فساد

داده ی انسانى يک چهرهيعنى زنان ، ه اين حيواناتبالله كه است هادى سبزوارى مدعى   مال و هستندنكاح قابل استفاده 

  ٣.تا مردان از مصاحبت با آنان متنفر نشوند و در نكاح با آنان رغبت بورزند ،است

ها از شوند و افكار ارتجاعى و زن ستيز آنمحسوب مى" فيلسوف"ی علميه های حوزهنزد طلبهوش اسالمى ح واين دو تن

نقش مخرب در جا البته موضوع اين. كنندمىو تفسير زند آمومىهت كسب اجتهاد جها آن جمله دروسى هستند كه

 اگر مقاومت چون گذشته پايدار هستند وشود، زيرا اين افكار ارتجاعى همخالصه نمىايران متكلمان اسالمى در تاريخ 
مفتى برای نمونه . گرداند وسطا باز مىبه دوران قرون زده رااسالمواقعيت كشورهای ها كوتاه بيايد، اجتماعى در برابر آن

 كه بنا بر آن مرد مسلمان مجاز به هبه تازگى فتوايى صادر كرداعظم عربستان سعودی، عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ 

انگاری كه يک نفر گوسفند خود را جهت . خوردن گوشت زن خود است، اگر گرسنگى وی را با خطر مرگ مواجه كند
ذهن اين يعنى  زن ستيز، و انسان ضد وش اسالمى متحجر،حذهن اين وبه بيان ديگر، . كندى مىپختن غذا قربان

ی مدرن كه رفرماسيون، پردازان جامعهتا آن نظريه ،شودآخوندهای جنايتكار از يک تاريخ فرهنگى ديگری مشروب مى

  .تر است به مراتب سخت اسالمىاند و پيداست كه مبارزه با اين وحوشروشنگری و سكوالريسم را تجربه كرده

ما پس از گذشت بيش از يک قرن و نيم  به اين صورت كه .دنشومىمربوط به همين مسائل  نيز نوشتههای اين پرسش

ايم؟ كار خانگى و توليد و بازتوليد نيروی كار چه نقشى را در انباشت از جنبش فمينيستى و سوسياليستى كجا ايستاده

را نقش مسلط يک كه به كار خانگى اشتغال و در بازسازی جامعه را توان انبوه زنانى چگونه مى ؟دنكنسرمايه ايفا مى
    ؟كردسرنگون را " امت اسالمى" و نظم جنسيتى كشيدطبقاتى به ميدان نبرد مطالباتشان برای احقاق  ،دارند

 فمينيسم، زيرا از يک سو، اشكال متنوع ، يعنى با آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى مواجه هستيمپراكسيسبا جا ما اين

 زنان را از اند وی جنبش فمينيستى ـ سوسياليستى زدهدست به تخطئه" فمينيسم اسالمى" و "فمينيسم ليبرال"مانند 
" اپوزيسيون چپ"در ميان ی تفكر از سوی ديگر، يک شيوه. كنندی طبقاتى بى اعتنا مىمردان مجزا و نسبت به جامعه

بينند و ماندگى اقتصادی و وابستگى به امپرياليسم مى ی تمامى مشكالت اجتماعى را در عقبكه سرچشمه رايج است

های عاجل اجتماعى راه حلى را شود كه اصوًال برای پرسشمعطوف مىزيربنا ی توسعهنيروهای مولد و رشد به چنان 
ی اقتصادی سرنوشت مقدر بشر به اجبار سوسياليسم است انگاری كه با استقالل از امپرياليسم و با توسعه. دهدارائه نمى

با يک  جا ما اين. شوندمىی مسائل و مشكالت اجتماعى خواهى نخواهى حل و فصل استقرار سوسياليسم همهپس از و 

از   راشويم كه پاسخ هر پرسشى پيرامون مسائل اجتماعىگرا و دترمينيستى از روند تاريخ مواجه مىی تفكر مثبتشيوه
  . ی ضد امپرياليستى استو آن هم اولويت مبارزهكرده پيش معين 

                                                 
  ٨٢ی فحه دينى، تهران، ص نظريه تكامل معرفت-قبض و بسط تئوريک شريعت ): ١٣٧٧ (بدالكريم سروش، ع،مقايسه  ٣



٤ 

 

كنند، در دوران نمايندگى مى های ماركسيست ـ لنينيستجريانكه را مخرب ی تفكر اين شيوهسياسى عواقب ايرانيان ما 
 ی نامعلومآيندهيک به را مطالبات عاجل جنبش فمينيستى ها  آن كهبه اين صورت. مشاهده كرديمقيام بهمن به خوبى 

با مردان زنان ی حجاب و برابری حقوقى طرح مسئلهها شرايط موجود برای ، زيرا به نظر آننددكرواگذار مىانتزاعى و 

 خطر  تفرقه در صف متحد خلق وآوردهای انقالب اولويت اساسى داشت، زيرا از دفاع از دستهابرای آن. مناسب نبود
  .ر هراس بودندد  امپرياليسم نظامىیحمله

قيام بهمن به تجربيات دوران فقط و نه  با مردان محدود به موضوع برابری حقوقى و حقيقى زناننه جا  اينالبته مسئله

-ی ضد امپرياليستى و سياست توسعهتوفيق مبارزهرا منوط به ای همطالبگونه هر های مذكور ، زيرا جريانشودخالصه مى

قانون ارزش و لغو ، اجتماعىمالكيت ، اگر از سوسياليسم. وقتش نيستهيچ چيز اصوًال ها نزد آن. كنندی اقتصادی مى

متفاوت بسيار ها بهانهالبته . شونداش بالفاصله متحد مىنيز گفتمانى به وجود بيايد، جهت تيشه زدن به ريشهمزدی  كار

ديكتاتور و واليت برای نمونه به مبارزه با . شوند كه همواره تحت شرايط موجود از نو و در شكل ديگری بيان مىهستند
متعارف نارا داری ايران سرمايهشوند، مىنيروهای چپ كراتيک شدن و پوسته انداختن وخواهان دمدهند، اولويت مىفقيه 

ی ئى و گسترش جامعهسنديكا، شرط تشكل كارگران را محدود به جنبش هستندآخوندی خوانند و مبلغ اصالحات مى

خوانند، انقالب مىدموكراتيک انقالب ی كنونى را سازند و مرحلهبرای انقالب اجتماعى تئوری مراحل مىكنند، مدنى مى
جا كه انرژی فعاليت سياسى از آن. كنندشمارند و بر ضرورت جهانى بودن آن تأكيد مىسوسياليستى را غير ممكن مى

نظام نكبت تداوم  انفعالى یهانگرشگونه  اينمحصولداست كه آيد، در نتيجه پيتحت تأثير آگاهى تئوريک به وجود مى

   .است در ايران جمهوری اسالمى

با افكار متافيزيكى و بيگانگى های ماركسيست ـ لنينيست جرياننزد كند، ما ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

به اين  .يابيمدر آثار متأخر انگلس مىرا آن تئوريک یكه سرچشمهمواجه هستيم نبرد طبقاتى پراكسيس با عريان 

 كه به آن به يک قانون جهانشمول در خيال خود هگل كرد و" یحركت ايده"را جايگزين " حركت ماده"وی صورت كه 
و  از طريق شناخت" ی مطلقايده"آليستى هگل ی ايدهاگر در فلسفه. دست يافتگويد، مى" ماترياليسم ديالكتيكى"

است كه البته " ی مطلقماده"آورد، واقعيت نزد انگلس متأخر محصول حركت مىبه وجود  را وبژكتيو س واقعيتندهدفم

آليسم و ماترياليسم به در هر دو حالت ايده. آيدشود و به اصطالح ابژكتيو به وجود مىهدفمند و ظاهرًا كور سپری مى
. ديابريور مىيک توجيه آپتنها ها  فلسفى آنشوند كه البته محصولديگر متكامل مىصورت مجرد در برابر يک

  .جا به معنى توجيه منطقى يک حركت فكری است كه برای آن شواهد عينى وجود نداردآپريوريسم اين

 قانون به اصطالح جهانشمول و ابژكتيو تأثيرتحت كه تمامى اشكال هستى  شودمىمدعى متأخر به اين ترتيب، انگلس 
قوانين از اين منظر، . دكننمىصعود به شكل باالتری در فعل و انفعاالت خود همواره قرار دارند و  "ماترياليسم ديالكتيكى"

- ر جو به خوشهذگونه كه بهمان .ی انسانى هيچ فرقى با هم ندارندبا قوانين طبيعى جامعهديگر ) داروينيسم (طبيعت ناب
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به اين ترتيب، انگلس متأخر با استناد به يک  ٤.كندمىی باالتری صعود به درجهنيز  خانوادهشود، ی جو متكامل مى
   : شوده شرح زير مدعى مىب "شأ خانواده، مالكيت خصوصى و دولتنم"كتاب شناس به نام مورگان در جامعه

 فوقانى گاه ساكن نيست، بلكه از يک شكل تحتانى به يک شكلگويد كه خانواده عنصر فعال است؛ آن هيچمورگان مى»

و ماركس به آن  (...) دهدتكامل مىمرتفع ی ی نازل به درجهاندازه كه جامعه خود را از درجه همان د، دركنمىصعود 
   ٥«.كنندهای سياسى، حقوقى، دينى و فلسفى رفتار مى به همين منوال نيز اصوًال سيستم،زايدفامى

نظريات دترمينيستى مورگان را به ماركس نيز س دون هراجا بكند، انگلس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

پيداست كه رجوع به مورگان و كشيدن پای . ی خانواده از هم اكنون رقم خورده استانگاری كه آينده. دهدنسبت مى
را در تناقض با متافيزيكى است كه انگلس متأخر آن" ماترياليسم"به اين افكار انتزاعى جهت توجيه آن ماركس 

رفرنس ماركس جا به آثار اينانگلس بنابراين اتفاقى نيست كه . كرده استابداع   ماركس تاريخى ـ ديالكتيكىماترياليسم

 نظريات ما مصداق. گفته است و در چه ارتباطى اين چيزها را كجاوی گذارد كه دهد و اين موضوع را مسكوت مىنمى
با استناد به جا وی اينكه  يابيممىماركس " سياسىدر مورد نقد اقتصاد "را در كتاب غير ماركسى انگلس متأخر 

  :كندمىشريح تزير عبارت به زيربنا با روبنا را ديالكتيک ی طبقاتى  جامعه"حركت واقعى"

. كندشان را معين مىها است كه آگاهىها را، بلكه بر عكس، هستى اجتماعى آنها نيست كه هستى آناين آگاهى انسان»
 حقوقى آن كه ی معينى از رشد خويش با مناسبات توليدی موجود يا با بيانعه در درجهم جانيروهای مولد مادی

اين مناسبات كه از بطن . گيرنداند، در تضاد قرار مىمناسبات مالكيتى است و در چهارچوب آن تا كنون عمل كرده

ی انقالب اجتماعى فرا سپس يک دوره. ندندبها زنجير مىشوند، به رشد خود آناشكال رشد نيروهای مولد نتيجه مى
گونه ی ايندر نظاره. گرددتر دگرگون مى كندتر يا سريع،ای عظيمن اقتصادی، تمام روبیيربنابا تغيير ز. رسدمى

گيری ها همواره بايستى ميان دگرگونى مادی شرايط اقتصادی توليد كه به همان دقت علم طبيعى قابل اندازهدگرگونى

ها به اين ها از طريق آن، هنری و يا فلسفى ـ خالصه، اشكال ايدئولوژيک كه انساندينى حقوقى، سياسى، است و دگرگونى
  ٦«.خيزند ـ تفاوت قائل شدشوند و به نبرد بر مىنزاع آگاه مى

 كه اريمكار د سر وعوامل ابژكتيو  با ،كند، ما نزد ماركس از يک طرفمالحظه مىجا  اينی نقادخوانندهگونه كه همان

 جا موضوعاين. هستند، يعنى سوبژكتيو ها انسانمحصول فعاليت آگاهاجتماعى  مناسبات توليد و زيربناالبته به صورت 
به اين  . قابل اندازه گيری است"علم طبيعىدقت "به همان ی ماركس  به گفتهكهباشد مى یتوليدو اقتصادی  رشد ،نقد

تر مرقوب توليد شدهمحصوالت نيز به همان اندازه تر هر چه صنعت پيشرفتهو تر كالنگذاری صورت كه هر چه سرمايه

 و اشكال روبنا كه البته مربوط به گذاردمىنيز  انگشت بر عوامل سوبژكتيو ،از طرف ديگر ماركس .هستندتر انبوهو 
م طبيعى قابل اندازه گيری ها به همان دقت علگويد كه اين دگرگونىجا ديگر نمىاينوی  اما .شوند مىايدئولوژيک

                                                 
  .  كندشود كه در قلمرو ضرورت داروينيسم حكمفرمايى مىمدعى مى" آنتى دورينگ" برای نمونه انگلس در  ٤

٥ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats – Im Anschluß an 
Lewis H. Morgans Forschungen, veröffentlicht im Jahre ١٨٨٤, in: MEW, Bd. ٢١, S. ٢٣ff., Berlin (ost), S. ٣٧f. 
٦ Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MWE, Bd. ١٣, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ٨f. 
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 و توجيه برقراررا ی مكانيكى ميان زيربنا و روبنا يک رابطهمتأخر اصوًال ماركس بر خالف انگلس به بيان ديگر، . هستند
به شكل فوقانى هم های حقوقى، فلسفى و سياسى سيستم، پس  است صنعت پيشرفت كردهكه چونانگاری  .كندنمى

. اندی باالتری از آگاهى رسيدهدرجه كارگران نيز به  پس،انددهشنيروهای مولد متكامل چون  كهانگاری  .اندكردهصعود 

 و جامعه و كنندزندگى مىر تمرفهاز قرن گذشته نيز  هاانسانپس  شود،چون روند تاريخ ذاتًا مثبت سپری مىانگاری كه 
  .اندی باالتری صعود كردهخانواده نيز به درجه

گرا و يک برداشت مثبتو با روبنا نتايج دترمينيستى از تكامل زيربنا متأخر  بر خالف انگلس ماركسبه بيان ديگر، 

وی پس از . رداشمبى گناه كودكانه مى، محصول تفكرات ناب و تخيالت نادرستاصوًال روند تاريخ ساز را از سرنوشت
ی هسته" البته هك دنكعزيمت مىی بورژوايى معهجا " واقعىحركت" زی ماترياليستى فويرباخ همواره اعبور از فلسفه

ناپذير و نزد انگلس متأخر به اصطالح اجتناب" ماترياليسم ديالكتيكى"در حالى كه حركت . است آن ديالكتيک "منطقى

به  . است، يعنى سوبژكتيو٧"نفى آگاهانه"به معنى   نزد هگلچنينهمنزد ماركس و ديالكتيک پيوندد، ابژكتيو به وقوع مى
تئوری انتقادی و آگاهى اصوًال بى معنى است در فقدان  و  فعالیور انسان به عنوان سوژهضبيان ديگر، ديالكتيک بدون ح

 ىهايبا انسانجا  ما اين.دهدمى گزارش ذاتىی درونسوژهبه صورت يک  از فعاليت آگاه انساننيز ماركس و انقالبى 

. دنخيزو به مبارزه بر مى شده تحت تأثير ايدئولوژی از تضاد آگاه، رفتهگقرار مادی روابط متضاد مواجه هستيم كه تحت 
 در نتيجه همسان كردن قوانين طبيعت نابحاكم نيست،  حركت طبيعت نابدر اصوًال جا كه يک چنين مناسباتى از آن

محصول خطای فلسفى انگلس فقط  "ماترياليسم ديالكتيكى " عنوانی انسانى تحتبا قوانين طبيعى جامعه) داروينيسم(

  .ماركس ندارد ديالكتيكى  ـماترياليسم تاريخىارتباطى با هيچ است و متأخر 

گونه همان به چه معنى است؟ ًالو اصنزد ماركس روبنا  باديالكتيک زيربنااين كه شود طرح مىپرسش جا بالفاصله اين

كه به اين معنى  .كندها را نيز معين مىها آگاهى آنان هستى اجتماعى انسكند،مذكور تأكيد مى قول لدر نقماركس  كه

 مشترک به يک تاريخيش حاكميت خواستقرار مادی و قدرت يعنى جهت حفظ ، ی حاكم بنا بر هستى مادی خودطبقه
اشكال  ،از قدرت ذهنى جا منظوراين. آوردجود مىوبه ا استناد به آن برا قدرت ذهنى خود  شود ول مىس متوفرهنگى

را به آگاهى اجتماعى  و ندهستند كه با افكار عمومى مطابقت دار  و اخالقدين، فلسفه، سياست، هنر: يدئولوژيک مانندا

پيداست . آورندمىپديد ی حاكم طبقهمادی و منزلت اجتماعى ع منافجهت حفظ آل ساختار اقتصادی و بيان ايدهصورت 
جا كه آگاهى اجتماعى از آنو كند ها رشد مىآنهستى مادی از  )رانكارگ (نيروهای مولدنيز آگاهى به همين منوال كه 

 هستى ،از مقاومتبا كم و بيشى  متكامل شده است، در نتيجهی حاكم با طبقهدر يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى 

 اما .شوند كشيده مىبه انفعالی حاكم در برابر طبقهكنند و در نتيجه مادی خود را در اين اشكال ايدئولوژيک تجربه مى
قرار تضاد در زيربنا با روبنا از اين پس . بندندزنجير مى" حركت واقعى"ين  مناسبات گذشته به ا،با رشد نيروهای مولد

 اما نزد ماركس هيچ اجبار. كندتالقى مىی طبقاتى جامعهايدئولوژيک اشكال و هستى مادی كارگران با گيرد مى

 كنندمىالتری صعود بانيز خود به خود به درجات اشكال ايدئولوژيک با رشد نيروهای مولد  كهوجود ندارد دترمينيستى 
از دگرگونى روبنا سخن نقل قول مذكور تنها همين در ، زمانى كه وی يک خطای لپى نيستناشى از دون ترديد باين و 
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ی صعود و يا سقوط روبنا فقط و مسئله سر و كار داريمنبرد طبقاتى جا با پراكسيس ما اينبه اين دليل كه . گويدمى
جا موضوع فقط استثمار نيروی كار و حاكميت سرمايه، يعنى اينبه بيان ديگر، . شودی اجتماعى مىتوازن قوامربوط به 

ماركس در همين  .مطرح استنيز   ايدئولوژیشق تضاد، يعنى ن سوبژكتيوبلكه بيان تضاد ماترياليستى و ابژكتيو نيست،

شوند و به نبرد بر نزاع آگاه مى از  است كه ايدئولوژیها از طريقنسانكند كه ابه درستى بر اين نكته تأكيد مىنقل قول 
پيداست ، منسجم باشدتشكيالتى همبسته و و از نظر فرهريخته  از نظر تئوريک یكارگرجنبش اگر نابراين ب .خيزندمى

 نيزهای سياسى، حقوقى، دينى و فلسفى سيستمرسد و در نتيجه ىمنيز آوردهايى در پراكسيس نبرد طبقاتى به دستكه 

 و از نظر تئوريکاگر جنبش كارگری حاكم باشد، يعنى عكس اين شرايط اما اگر . كنندمىباالتری صعود ات درجبه 
پراكسيس  ممكنه در بدترين شرايط، مواجه شودشكست با نيز نبرد طبقاتى  در پراكسيس وباشد ضعيف التى يتشك

  .فاشيسم را تجربه خواهد كرد

برای نمونه كشور . يابيمتجربيات قرن گذشته نيز به خوبى مىماركس را در ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ا مصداق م
گرفتار ايدئولوژی  بعدًابود، اما انقالب سوسياليستى ی و در آستانهمواجه  با جنبش راديكال كارگری آلمان كه سه بار

. به قهقرا كشيده شد، اما جامعه  درصد رشد اقتصادی داشت١٠بيش از  دوراناين در  وجودی كه آلمان با. شدفاشيسم 

يا را به قتل رساند و چپ سياسى  تمامى نهادهای كارگری را منهدم و فعاالنتنها نه  یحزب ناسيونال سوسياليست هيتلر
كارخانه و راه آهن و دگرباشان جنسيتى ، معلوالن يان، كوليهوديانمنتقدان، نابودی بلكه جهت  ،به تبعيد متواری كرد

غير قابل تا هم اكنون ها منهدم شدند كه قيمت آن" هنر منحط"بسياری از كارهای هنری تحت نام  .تأسيس كرد

كشوری مردم  .كنيممشاهده مىدر شوروی نيز استالين  حاكميت در دورانرا  تاريخى ما همين تجربيات. ارزيابى است
گرفتار ايدئولوژی  بعدًااما  ،ند بودالب كردهقانميالدی  ١٩١٧ در سال هاآرمانترين  و انسانىترينپيشرفتهكه با 

، اما جامعه به داشت درصد رشد اقتصادی ٣٠بيش از شوروی در اين دوران با وجودی كه . ندشدماركسيسم ـ لنينيسم 

ی اعضای كميتهاز د، بلكه ركخفه مىدر نطفه مخالفى را نه تنها صدای هر  اطالعاتى شوروی سيستم. كشيده شدقهقرا 
 ايدئولوژی نحراف ازا یبهانهی ارتش سرخ را به گرفته تا سرباز نظام وظيفه شوروی مركزی حزب كمونيست

يق ها انسان را در گوالک از طرميليون، دولت استالينى هابه غير از اين. سپردمىاعدام ی به جوخهماركسيسم ـ لنينيسم 

گرفت، تبديل كه خارج از رئاليسم سوسياليستى قرار مىهنر نوع از هر زمان هم .به قتل رساند و سؤ تعذيه اریكار اجب
   .شدمىب گو مربوط به كابه موضوع امنيتى 

انند حق حيات  مهای انسانحقوق اوليههای توتاليتر ها از نظاماين نمونهدر كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

نيز سپری  تاريخوجود دارد و روند  اقتصادی سريع رشدكه شود، صرف نظر از ايناصوًال رعايت نمىو آزادی انديشه 
در حالى كه ايران  .ايمداشتهخودمان كشور تاريخ معاصر كم و بيش در  را ىتجربياتچنين نيز ايرانيان ما البته . شودمى

ساليانه  خصوص بعد از افزايش قيمت نفت،ه شاه و ب سلطنت محمد رضا ی دورانچ سالهنی اقتصادی پبرنامهدر آخرين 

 دو حزبمحمد رضا شاه نه تنها  .داشت، اما دولت به مراتب مستبدتر از گذشته گشترشد اقتصادی  درصد ٢٥بيش از 
 "و سرختجاع سياه ار"مبارزه با ی به بهانهساواک ادغام كرد، بلكه  "حزب رستاخيز"در   را"ايران نوين" و "مردم"دولتى 

به دليل رشد نيروهای مولد آن تضاد ابژكتيو كه تحت شرايط موجود . دكرخفه مىدر نطفه  مخالفى را هر گونه صدای
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نظام استقرار آن كه محصول قرار گرفت مى ايدئولوژی اسال، يعنى تضاد بيان سوبژكتيو، تحت تأثير ايجاد شده بود
و با استناد به شريعت  دادند از اين پس، آخوندها يک سقوط فرهنگى را در ايران سازمان .ران بوددر ايجمهوری اسالمى 

 به اين . غير قابل ارزيابى هستندهاآن مادی و انسانى  كشيدند كه خسارتىهايبحرانی ورطهاسالمى كشور را به 

سالمى كليت اپوزيسيون را به خاک و خون صورت كه ايران نه تنها با يک جنگ هشت ساله مواجه شد، بلكه جمهوری ا
و دگرگونى در زيربنا البته منجر به رشد اقتصادی به بيان ديگر،  ٨.ها انسان را به سوی تبعيد متواری كردكشيد و ميليون

ات به سوی درج نه تنها دگرگونى در روبنا نيز شد، اما اشكال ايدئولوژيک مانند حق، سياست، دين، هنر و فلسفه را

از ضعف اين وضعيت محصول شكست نبرد طبقاتى است كه البته . ی نراند، بلكه به قهقرای قرون وسطائى كشاندترباال
به  ى ايرانكارگرانوضع هم اكنون . گيردسرچشمه مىی كارگران ی خودكردهتفرقهو جنبش كارگری در آگاهى تئوريک 

  يکجا هيج اثری ازاين .كنندی پوشش مبارزه مىحقوق معوقه و تخت شالق كشيده شده و زنان برای آزادگدايى 

 در مردم ايرانشود، زيرا مثبت مشاهده نمى ابژكتيو مادی به سوی يک سرنوشت  حركتو ى تاريخناپذيرحركت اجتناب
   . انده سال پيش داشت٤٠كنند كه برای همان حقوقى مبارزه مىحال حاضر 

صعود و زيربنا ی  توسعهمياندترمينيستى و مكانيكى ی هيچ رابطهشود كه شواهد تاريخى به درستى روشن مىاين  بر بنا

ميان روند  و دترمينيستى ای مستقيمهيچ رابطهبه همين صورت نيز . وجود نداردی باالتری به درجهروبنا اتوماتيک 
 كه واقعيت را به وجود ستندني يخ و صنعت سوژهبه بيان ديگر، تار. وجود نداردها انسانتاريخ و بهبود وضعيت اجتماعى 

ها هستند كه تاريخ و صنعت را انسان ی آگاهسوژهبه اين معنى كه .  اين معادله صحت داردعكس، زيرا مشخصًا بياورند

برسند، بدون ترديد  و پيروزی ها در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهىاگر انسان. سازندرت محمول خود مىبه صو
های مخرب و ارتجاعى قرار بگيرند، تحت تأثير ايدئولوژیها انساناما اگر  .خواهند داشتز  مثبتى نيدست آوردهای

 در بستگى به توازن قواشكوفايى يا ركود اجتماعى آينده باز است و نابراين ب .بدتر خواهد شد نيز از گذشتهها  آنوضعيت

ی مثبت دترمينيستى برای يک آيندهقطعى و مين گونه تضهيچ ،از منظر پراكسيس نبرد طبقاتى. داردی طبقاتى جامعه
    .دهدتوخالى مىدروغ و وعده و وعيدهای و دين است  ساختن ، در حالگويدغير از اين مىبه كسى كه  و وجود ندارد

به دون هراس بهم  و محصوالت خطای فلسفى خود را نوشتثار متأخر خود را مىآالبته در همان دورانى كه انگلس 

نيز ی كافى به اندازه، بلكه بودبه خوبى آشنا   ویماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكىابعاد با نه تنها ، دادبت مىماركس نس
را شركت كرده و شكست آنآلمان انقالب در ميالدی  ١٨٤٩ و ١٨٤٨های در سالانگلس . داشتسياسى تجربيات 

 .داشت يىبه خوبى آشنافرانسه كارگر ی  طبقه برایسمبناپارتيعواقب  و شكست كمون پاريسبا چنين وی هم .ديده بود

 . و شخصًا تجربه كرده بودشناختمىرا كارگری جنبش های خيزو افت ی ماركس به همان اندازهبه بيان ديگر، انگلس 
- يشقادر به پانگاری بود كه شده متافيزيكى خود " ماترياليسم"چنان معطوف به خطای فلسفى و ، وی وجوداين تمامى با 

انگلس برای . شدنمىآورد، وارد مىی تئوريكى كه به جنبش كمونيستى و آن صدمهترمينيستى افكار دعواقب بينى 

در پى تكامل و ی خودش فتهگآمد و از اين بابت، وی به به نظر مى ناتمام تئوری انتقادی و انقالبى ماركس ناپخته و

                                                 
٨ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٢٣٤ff., ٢٨٨ff., ٣٦٨ff. 
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كشفيات تئوريک تحريف مانعى در اصوًال  انگلس ،يک چنين ادعائىپيداست كه با  ٩.بودفعاليت تئوريک ماركس اتمام 
 به "، مالكيت خصوصى و دولتمنشأ خانواده" در كتاب  انگلسبرای نمونه .ديد و از تقلب نيز شرم نداشتماركس نمى

  :كندرجوع مى" ايدئولوژی آلمانى"كتاب به اصطالح به و شرح زير 

كه از طريق ماركس و من تنظيم و مدون شده است، ميالدی  ١٨٤٦ از سال ی قديمى و منتشر نشدهمن در يک جزوه»
اولين تضاد : توانم به آن بيفزايم و من امروز مى."اولين تقسيم كار، تقسيم كار مرد با زن در توليد مثل است"يابم كه مى

راه بود و اولين سركوب طبقاتى بروز كرد، با تكامل آنتاگونيسم مرد با زن در نظام تک همسری هم كه در تاريخ ىطبقات

   ١٠ «].اعمال شد[از طريق جنسيت مردانه بر جنسيت زنانه 

ی تک توليد مثل و در خانوادهدر  را طبقاتتشكيل منشأ جا اينكند، انگلس مالحظه مىی نقاد خوانندهگونه كه همان

 ١١.را داردپرولتاريا ش قنو زن است ژوا مرد بور مدرن ی در خانوادهرسد كهبه اين نتيجه مىسپس و  يابدهمسری مى

داری و در يک روند توليد سرمايهدر خانواده به عهده گرفته نقش كارفرما را  مرد بنا بر مناسبات طبيعى انگاری كه
به اصطالح يات يک چنين كشف" ايدئولوژی آلمانى" كتاب  رجوع بهااما ما ب. كندرا استثمار مى زن خانگى نيروی كار

ی و اجتماعى جهت توليد نيروی كار خودمناسبات  بامناسبات طبيعى ميان جا ماركس اين .يابيمنمىدر آن را ى تئوريك

بلكه از طريق مناسبات  ،توليد مثل در خانوادهيعنى ، ايجاد طبقات را نه از طريق مناسبات طبيعىو  دهدبيگانه تميز مى
بر تفاوت طبيعت مرد ور ماركس حتا آن تقسيم كاری نيست كه بنا جا منظاين .دهديح مىضتو، يعنى تقسيم كار اجتماعى

جا كه  از آن واستتر زن قوی نظر قدرت بدنى از مرد معموًال ازبه اين صورت كه  .آيدبه وجود مى در خانواده با زن

ما . گيرد به عهده مىوظايف ديگری را طبيعتًا ، در نتيجه كندداری را نبايد تحملبچهی وظيفهزايمان و بارداری و ج نر
، در حالى كه كنددر خانواده رشد مىبنا بر مناسبات طبيعى جا با يک تقسيم كار مخصوص جنسيتى مواجه هستيم كه اين

" ايدئولوژی آلمانى "را به شرح زير در كتاب" تقسيم كار واقعى"ماركس با استناد به مناسبات اجتماعى است كه نقش 

  : سازدبرجسته مى

از اين لحظه . جا كه يک تقسيم كار مادی و ذهنى صورت بگيردگردد، آنكار تنها از آن لحظه تقسيم واقعى مىتقسيم »

چيزی را واقعًا ] يعنى[موجود بوده باشد، كسيس چيز ديگری از آگاهى پرا] يعنى[ واقعًا متصور گردد، تواندمىآگاهى 

از اين لحظه آگاهى قادر است كه خود را از جهان رها سازد . شدكه يک چيز واقعى را تصور كرده باتصور كند، بدون اين
  ١٢«.و غيره سوق بگيرد" ناب"شناسى، فلسفه و اخالق و به سوی پرداختن تئوری، دين

                                                 
٩ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung …., ebd. S. ٢٧ 
١٠ Ebd., S. ٦٨ 

رود، آن در برابر فرا نمى جمهوری دموكراتيک از تضاد اين دو طبقه. (...) كندمرد در خانواده بورژوا است و زن نقش پرولتاريا را ايفا مى » ١١
ی مدرن همچنين در واقع نيز خصلت مخصوص حاكميت مرد بر زن در خانواده. آورد كه حكم آن در نبرد صادر شودرا به وجود مىای زمينه

شود، كه هر دو ی روز تابان مىكه روش برقراری يک تساوی واقعى اجتماعى هر دو، وقتى مثل نور خيره كنندهخواهد شد و ضرورتًا همين
شود كه آزادی زن اولين پيش شرط را دارد كه دوباره آموزش تمام نسل زنانه در سپس روشن مى. وی حقوق هستندحقوقى تمامًا دارای تسا

  «.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 
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از كار يدی تقسيم كار جا با استناد به مناسبات اجتماعى، يعنى كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
آگاهى از " تقسيم كار واقعى" پس از به اين صورت كه. يابدمىرا  منشأ تشكيل طبقات اجتماعى  است كهفكری

كه تحت تأثير ايدئولوژی است تنها   وشودمى فلسفه و ايدئولوژی ، دين، يعنىقل و تبديل به تئوری نابتپراكسيس مس

 آيد و حق مالكيت به وجود مى،از اين پس .ردگيمى از مصرف مجزا و به طبقات متضاد تعلق ، از رنج كار و توليد،لذت
به بيان ديگر، ماركس مانند  ١٣.شوندی مرد مىتبديل به بردهدر خانواده زن و كودک  است كه تحت تأثير آنفقط 

مناسبات اجتماعى و كند و تنها با استناد به رجوع نمىتقسيم كار در توليد مثل انگلس متأخر اصوًال به مناسبات طبيعى و 

 قبل  و"تقسيم كار واقعى"قبل از بنابراين . دهدوضيح مىق مالكيت است كه روابط نابرابر جنسيتى ميان مرد و زن را تح
و ماركس هم با استناد به همين اند نيز وجود نداشتهكند، طبقات مىتوجيه را حق مالكيت البته كه از تكامل ايدئولوژی 

نقش و استثمار نيروی كار بيگانه  است كه به موضوع افزايى سرمايهدر روند ارزش  كار مزدی  نقشحق مالكيت و

  . يابدی بورژوايى دست مىبورژوا و پرولتاريا در جامعه

-مىبه اين صورت كه وی . شودی انگلس متأخر از تحريف كشفيات تئوريک ماركس به خوبى روشن مىجا انگيزهاين

رايج  طبيعتًا خانواده كه در  راسيم كار جنسيتىقتوليد مثل و تهمان ى يعن همان قوانين طبيعت ناب،از يک طرف، خواهد 

انگاری كه در . كند و منشأ طبقات را به روابط طبيعى زن و مرد نسبت دهد انسانى به قوانين جامعهتبديل است، 
ه خطای فلسفى خود و  ببا استناد از طرف ديگر،وی . داروينيسم معتبر هستندطبيعت ناب و هنوز قوانين  ی انسانىجامعه

آزادی زنان را  كه در تناقض با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده است، متافيزيكى" ماترياليسم"آن 

" ، مالكيت خصوصى و دولتمنشأ خانواده"را در كتاب كه ما مضمون آن كندمىزيربنا  رشد منسوب به صنعت بزرگ و
  :  يابيممىزير به شرح 

ی اجتماعى در توليد سهيم و كار تواند در سطح گستردهشود، همين كه وی مىازی زن تنها زمانى ممكن مىآزادس»

و اين تنها از طريق صنعت بزرگ مدرن ممكن شده است كه نه تنها كار . ی جزئى متحمل شودخانگى را تنها تا اندازه
چنين گرايش دارد كه كار خانگى شخصى را لبد، و آن همطرا مى بلكه براستى آن،كندزنان را در ميزان بزرگ مجاز مى

  ١٤«.بيشتر و بيشتر در يک صنعت عمومى منحل كند

مشروط به خودآگاهى موضوع آزادی زن ديگر  از منظر انگلس متأخر ،كندی نقاد مالحظه مىنندهخواگونه كه همان
كه اقتصاد همين ١٥.ندارد جنسيتى ـ طبقاتى نبرد پراكسيسو فمينيستى شود و هيچ ارتباط مستقيمى با فعاليت  نمىسوژه

از  .دنكنتری صعود مىباالات به درجضرورتًا  نيز حقوق و نقش اجتماعى زنانانگاری كه و زيربنا توسعه بيابد، رشد كند 
                                                 
١٣ Vgl. ebd., S.٢٩f. 
١٤ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung ….ebd., S. ١٥٨ 

ی بورژوايى بر اين موضوع تأكيد كرده است كه در هر در نقد جامعهكند كه وی برای اولين بار  انگلس در آنتى دورينگ فورير را تقدير مى١٥
  ."ی رهايى زنان، اندازی طبيعى از رهايى عمومى استدرجه"ای معهجا

Vgl. Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Düring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: 
MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٢٤٢ 

- گيرد و به اين وسيله از موضع بورژوازی راه حل آزادی زنان را جستجو مىنظر مىالبته انگلس تساوی حقوقى و انتخابات پارلمانى را نيز در 
  . كند

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung … ebd., S. ٧٥f. 
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صل و فحل خود به خود نيز  مردساالریمشكل انگاری كه و يابد خاتمه مىنقش زن به صورت پرولتاريا خانگى اين پس، 
ماترياليسم "اين گونه نظريات را با مفهوم ماركس آگاه بود كه  كامًال از اين موضوعانگلس البته پيداست كه  .شودمى

   ١٦.ناميدمى" وارونگى مطلق"محصول ها را آنو كشيد به بند نقد مى" عاميانه

زيرا آزادی انسان هستند، دينى  اين دليل وی بهافكار . شويم مواجه مىافكار دينىبه بيان ديگر، ما نزد انگلس متأخر با 
انسان مستقل و طبيعت بلكه به محمول انسان، يعنى به يک چيز خودساخته كه از  ،ش خودیرا نه به خودآگاهى و اراده

و يا ، روند تاريخ  بزرگصنعتاز تفاوتى ندارد كه ما هيچ جا ديگر اين .دهد، نسبت مىمستقر شده استخارج از انسان 

 با  انسانبيگانگىازخودمنجر به ها ی آنهمهسان است، زيرا  يکیدر هر حالت، نتيجه. سخن بگوييمزمان امام 
موضوع متأخر انگلس نابراين پيداست كه چرا ب. دنشومىنظم موجود  در برابر انفعالو  ـ جنسيتى پراكسيس نبرد طبقاتى

-به يک آيندهرا  تحقق آنكند ومى صنعت بزرگ تكاملمشروط به است، ی عاجل اجتماعى  كه يک مسئله راآزادی زن

شويم كه متافيزيكى انگلس متأخر مواجه مى" ماترياليسم"با عواقب سياسى جا ما اين. سپاردناكجا آباد مى و ی نامعلوم
ای ه جرياندر دوران قيام بهمننابراين اگر ب. شودالبته ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم نيز از آن مشروب مى

خواندن مسائل ای حاشيهبا دند و دااولويت مىی زيربنا  و توسعهبه مبارزات ضد امپرياليستى ماركسيست ـ لنينيست

ها نه با آنفعاليت سياسى به اين دليل بود كه تئوری تنها  افتادند،مىمرتجع اسالميان و به دام بورژوازی ملى زنان 
و از   ساخته و پرداختهدر شورویو با رجوع به آثار انگلس متأخر تنها بلكه  ،استناد به تئوری انتقادی و انقالبى ماركس

  .شدمىحزب توده در ايران ترويج انتشارات طريق 

خطای د، محصول هند ارائه مىداریی نظام سرمايهبنابراين اين آگاهى كذب كه نشريات حزب توده از جهان وارونه
ی  مسئله،اول. گيردقرار مىآليستى هگل ی ايدهفلسفهبا در تداوم دليل البته به دو كه متأخر است  فلسفى انگلس

ی ها، يعنى ابژه اصوًال محصول فعاليت آگاه انسانصنعتبه اين صورت كه . استو يا محمول جابجايى سوژه با ابژه 

در نبرد با قد تئوريک و شوند كه در نی آگاه و فعال خود زنان محسوب مىجا سوژهبنابراين اين. استيافته موضوعيت
. استآپريوريسم ی دوم، مسئله .دنكنمىتصويه حساب آن با سياسى در پراكسيس رسند و خودآگاهى مى به مردساالری

به بيان ديگر، . كندمىتوجيه شمارد و های خود را بدون شواهد ابژكتيو، منطقى مىيعنى انگلس نيز مانند هگل پيشگويى

   .شودداری مىتبديل به ايدئولوگ نظام سرمايهعمًال خالف ماركس بر   مانند هگل وانگلس

 شدكترايی رسالهوی در . شديدًا مخالف بود، مجرد و تخيلى های آپريوربا پيشگويىد اركس از بدو فعاليت تئوريک خوم

مواره واقعيتى را در هماركس با وجودی كه  .خواند مى"مدفوع فلسفى"را پراكسيس رابطه با پردازی بدون گونه نظريهره

مفاهيمى از  از جمله بايد .آوردوارد مىوی آليستى ی ايدهفلسفهبه نيز نتقادها را شديدترين ااما ، ديدمىهگل ديالكتيک 
ی سوژهوی برای . بودندياد كرد كه موضوع انتقاد ماركس به هگل " حركت ناب تفكر" و "جنجالى"، "اسرارآميز"مانند 

اين شد كه انگاری مىواهى  كه البته منجر به اين تصور بودو ديالكتيک آن كله پا دروغ اصوًال تى هگل آليسی ايدهفلسفه

  .زايدسازد و اين فرزند است كه مادر را مىعاقبت است كه آغاز را مى

                                                 
١٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Briefe - Marx an Engels in Manchester, London, ١٨٥٨ .٣ .٥, in: MEW, Bd. ٢٩, S. 
٢٩٦f., Berlin (ost) 
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كت حر"معطوف به فراروی كرد،  فويرباخستعالئى شناسى اانسانی ماترياليستى و  فلسفهازماركس كه پس از آن 
حركت " همين بازتاب ديالكتيكى ازيک به صورت نيز دقيقًا را  "سرمايه"و مفهوم ی بورژوايى شد در جامعه" واقعى

توليد شكل كند كه  ماركس بر اين نكته تأكيد مىاز اين بابت، ١٧.متكامل كردآيد، كه سرمايه در آن به وجود مى" واقعى

از تمايل خود ارزش مبادله و شكل ، يعنى واقعيت تجربىاين با استناد به   و تنهامتكامل شده باشدبايد كامًال كااليى 
  ١٨.كندمىرشد سرمايه درک علمى از   بعدًااست كهجامعه  )مادی، خدماتى، هنری (موضوعات كااليى

 ما . كندعوض صاحب پول بتواند پول خود را با نيروی كار بيگانهكه  آيدسرمايه تنها زمانى به وجود مىبه بيان ديگر، 

به اين ترتيب، نيروی كار از . آيدبه وجود مى" انباشت اوليه"جا با شكل كاالئى نيروی كار مواجه هستيم كه پس از اين
جا ماركس اين .خواهد، بفروشدرا به هر كارفرمائى كه مىشود و مالک آن نيز ظاهرًا آزاد است كه آنابزار توليد آزاد مى

كامًال داری سرمايهدوران قبل از اين نوع از انباشت با اشكال مازيرا كند، استفاده مىبه اين دليل  "اوليهانباشت "از مفهوم 

  ١٩.متفاوت است

نيز نيروی كار  ٢٠.گيردصورت مىكارگر  یكاالپول كارفرما با تبادل در ، يعنى بازار كارتعويض پول با نيروی كار در 

 است همان كارمزدی نيروی كار ارزش مبادله.  دارديک ارزش مصرف و ارزش مبادلهيک ی ديگر مانند تمامى كاالها

ى است ئتنها كاالبه بيان ديگر، نيروی كار . ی آن ارزش افزايى سرمايه استكند و ارزش مبادلهكه كارگر دريافت مى
ی رمايهبه صورت سبا اراده، آگاهى و دار سرمايهبه اين ترتيب،  ٢١.شودسرمايه مى سود كه مصرف آن منجر به

توليد  ٢٢.كندعرضه مىبازار به ارزش مبادله را به صورت آورد و آن روی مىبه توليد كاال يافته، يعنى سوبژكتيوشخصيت

- گزارش مىشرايط معمول توليدالبته از آن گيرد كه  صورت مى"زمان كار اجتماعًا الزم"كاال بنا بر قانون ارزش، يعنى 

 ارزش افزوده" پول ـ كاال ـ پول"، يعنى مسير توليد كاالدر  ٢٣. استجرايت توليدی  مناسباد كه به صورت ميانگينده

و نفى مالكيت انفرای كارگران بيگانه محصول كار اضافى پرداخت نشده، يعنى استثمار نيروی كار كه البته  شودحاصل مى

                                                 
١٧ Die wirkliche Bewegung, worin das Kapital wird! Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der 
politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. 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 ٣ ,١٨٥٨-١٨٥٧ Bände, Frankfurt am Main, Bd. I, S. ٢٠١ ,٦٤ 
٢٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd.,  S. ٥٣ 
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كه به غير مواجه هستيم ی منفرد جا نزد ماركس با يک مدل مجرد، يعنى حركت سرمايه و كاال ما تا اين٢٤.استمزدی 
از اين مدل مجرد به سوی  سپس ماركس .گيردتبادل كاال با پول را نيز در بر مىدوران، يعنى از روند توليد، روند 

ساختار وی يک  بنا به تعريف "مشخص"و  كندواقعيت مشخص، يعنى حركت كليت سرمايه و جهان كاالها صعود مى

   ٢٥.د داربسيار پيچيده و متنوع

رقابت بر با وجود اين، اما  ٢٦كند،ايستد، مستقًال منطق خود را دنبال مىسرمايه از زمانى كه روی پای خود مىالبته 

به زير را رقابت آن، دبى اعتنا باشانون ارزش به قنسبت سرمايه و اگر  ٢٧كنداثر مى" ی زمينقانون جاذبه"سرمايه مانند 

مسلط ی رابطهيک تبديل به طلب است و از اين بابت،  توسعهخودذاتى تمايل درونسرمايه بنا بر نابراين ب .كشدمى
  : يابيم مى"گروندريسه"كتاب را به شرح زير در  كه ما مضمون آنشوداجتماعى مى

دهد را نشان مى] تكامل[آن از يک طرف، اين درجه از .  استسرمايه به صورت سرمايه(...) باالترين تكامل سرمايه »

 طبق آن سرمايه تمامى شرايط توليد اجتماعى را مطيع خود كرده و بنابراين از طرف ديگر، تا چه اندازه ثروت كه
  ٢٨«.شوندتأمين مى] كاالئى[ شده است و تمامى نيازها در شكل تبادل داریسرمايه ،بازتوليد اجتماعى

كه تمامى مايحتاج مادی و خدماتى  و مجبور است ردتمايل دا ذاتًا كند، سرمايهمىی نقاد مالحظه خوانندهگونه كه همان

بلكه  ،وليدمناسبات تتمامى نه تنها سرمايه بنابراين . كندارزش  را تبديل به كاال و موضوع ارزش افزايىی انسانى جامعه
فاهيم ماست كه " حركت واقعى"با استناد به همين هم  ماركسسازد و مىتابع قوانين خود نيز بازتوليد اجتماعى را 

مقرر شدن هر به اين صورت كه . دكنديگر متكامل مى و در ارتباط ديالكتيكى با يکیذاتى را يكى پس از ديگردرون

ديگر م الزم و ملزوم هكاال، ارزش، پول و سرمايه: يى مانندهامقولهجا اين. مفهوم مشروط به وجود مفهوم قبلى است
" سرمايه"مفاهيم كتاب نابراين ب. راندسخن مىنيز "  موجود فونكسيونالاشكال"ها به عنوان  از آنماركسكه  هستند

 و ذاتى روش نقد درونتا اين حد آشنا است كهديالكتيک  و ماركس با حدود محصول يک ديالكتيک مفهومى نيستند

ورد كه در تجربه آها را به صورت مفهوم در مى و تنها زمانى مقولهشود نمى مستقل"حركت واقعى"از وی ی كنندهنفى
   ٢٩.اندكامًال متكامل شده

جا با يک حركت ما اين .كند را منطبق با حركت ديالكتيكى خودش متكامل مى"سرمايه"به بيان ديگر، ماركس مفهوم 

 البته يعنى با يک واقعيت ابژكتيو كه .واقعى، تاريخى و مشخص كه انگستان مصداق تجربى آن است، سر و كار داريم

                                                 
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  
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به  نيروی كار" حركت واقعى"ر اين د ٣٠.يافته استی شخصيتسرمايهدار به صورت  سرمايهليت سوبژكتيومحصول فعا
 به اين دليل .شوند محسوب مىديگر و قوای آنتاگونيستى الزم و ملزوم هم)كار مرده (و سرمايه) كار زنده (صورت كاال

 ،شودمنجر به ارزش افزايى سرمايه مىنه تنها را ، زيخصوص استم يک كاالی  بر خالف كاالهای ديگركه نيروی كار

 از طريق كار خود، خالق جا با انسان سر و كار داريم كهما اين ٣١. است نيزمحصول فعاليت بدنى و روحى مالک آنبلكه 
به اين معنى كه انسان از طريق كار از يک طرف، طبيعت بيرونى و طبيعت درونى خود را  .شودمحسوب مى نيز خود

تحت تأثير محصول كند و جامعه عرضه مى را به )مادی، خدماتى، هنری (يک موضوعسازد و از طرف ديگر، گون مىدگر

 برای نمونه توليد ميز و صندلى نه تنها به منابع طبيعى مانند چوب و ابزار .يابدموضوعيت مىنيز در جامعه كار خود 
  .كندمىدر جامعه  تبديل به نجارنيز را توليد نياز دارد، بلكه انسان 

. كندمتمايز مىكاالهای ديگر را از  كه آندارای قوای حسى استخود  به عنوان مالک نيروی كار ، انسانهاافزون بر اين

ها احساس آن. كنندی توزيع را مشاهده و احساس مىحوزهدر ی توليد و تضاد در حوزهمزدی كارگران به بيان ديگر، 
ها را سيم كار در كارخانه آنبه اين صورت كه تق .دنشومىانسانى را متحمل  يک طبيعت غير كنند كه در روند توليدمى

سلب به كلى تبديل و توليد روند ی ابژه و اختياری بىمهرهيک به و  دهد تقليل مىاز كارگر ماهر به كارگر ساده

گوريل "كردند، به عنوان ی وی كار مى برای نمونه تيلور از كارگران مزدی كه طبق سيستم توليد.كندموضوعيت مى
- ا همی ثروت اجتماعى ر تقسيم ناعادالنهاحساس ونيز رنج كار را مزدی كارگران زمان هم. راندسخن مى" تربيت شده

جا با پراكسيس ينما ا. شوندفعال مىی كار و افزايش كارمزد  جهت كوتاهى روزانهكنند و پيداست كهمشاهده مىچنين 

بنابراين از منظر سرمايه كافى نيست كه يک نفر . آوردالل به وجود مىتند توليد اختى مواجه هستيم كه در رونبرد طبقا
د، بايد تداوم نظام ننيز باشدار بايد مطيع سرمايهبه اين معنى كه كارگران مزدی . نيروی كار خود را به بازار عرضه كند

ذاتى و بردگى كار مزدی به بايد با وجود تضادهای درون، دن بدانخودمادی و آتى  با منافع همسانداری را سرمايه

كند، با كم تحميل مىها آندر روند توليد به كه سرمايه   را انسانىآن طبيعت غيربايد د، نتن دهكارگری مديريت غير 
، قبول كنندد از سياست را ی اقتصاد و تجزيهنبايد تحت تأثير ايدئولوژی ليبراليسم قرار بگير، دنبپذيرو بيشى از مقاومت 

طرح  اصوًال  رایی اقتصادو برابری در حوزهشمارند  بخودرا برابر با آزادی خصوصى ت يبايد سيستم پارلمانى و حق مالك

  .دننكن

شود و كه يک نفر متولد و بزرگ مىبه اين صورت . كتيو نيستژبنابراين توليد نيروی كار فقط يک امر بيولوژيک و اب

جا كه و از آن پيداست كه نيروی كار نيز مانند مابقى كاالها بايد نخست توليد و به بازار عرضه شود .رودار مىبعدًا سر ك

 ماركساز اين بابت،  .چنين بازتوليد شودهم در نتيجه بايد نيروی كار محصول فعاليت بدنى و روحى كارگران است،
فقط  موضوع اين پيداست كه ٣٢.استتجديد حيات د كه مجبور به شماريانى مىجرتوليد و بازتوليد را مكمل و شامل هر 

                                                 
٣٠ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, Bd., ٢٥, Berlin 
(ost), S. ٣٣٦  ,٢٠٦, und 
Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur …. ebd., S. ١٤٣f. , ٢٠٤ ,١٦٦f.  

  .راندسخن مى" ی زندهسوژه" ماركس در اين ارتباط از كارگر مزدی به عنوان ٣١
 Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٩٤٦  
٣٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٥٩١ 
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 از نو همواره بايدبه اين معنى كه در روند توليد . گيرددر بر مىنيز را بلكه سرمايه  ،شود نمىمربوط به نيروی كار
زتوليد نيروی كار نيز مانند با سرمايه بازتوليدچنين پيداست كه هم. به كار گرفته شودنوين آوری فنو گذاری سرمايه

اسطوره و  اخالق، دين،: به اين صورت كه اشكال ايدئولوژيک مانند.  سوبژكتيو هم است بلكهفقط ابژكتيو نيست،مزدی 

  .كنندتوجيه ابژكتيو را  متضاد بازتوليد شوند كه مناسباتترميم و بايد همواره فلسفه 

خدماتى آموزشى و های مؤسسهسات علمى و انواع متفاوت دانشگاه، تأسي كارخانه، در حالى كه مكان بازتوليد سرمايه

  آنسطحست و  كه البته منبع مادی آن كار مزد اشودمىو بازتوليد توليد است، نيروی كار مزدی در خانه و جامعه 

ته الب .است رحم مادرمكان توليد آن كه بايد توليد شود نخست نيروی كار . شودمىتاريخى و اخالقى مربوط به جوانب 
باعث موضوع همين . كندرا تبديل به موضوع نقد اقتصاد سياسى نمى اما آن٣٣را مد نظر دارد،وليد مثل موضوع تماركس 

ماركس واقعًا البته اين امكان وجود دارد كه  ٣٤.كنندها ماركس را متهم به مردساالری كه برخى از فمينيسته شد

ماركس موضوع بارداری تنها حيات كه در دوران  صورت به اين. استربوط نام اين انتقاد كامًال مردساالر بوده، اما دليل
ارزش ذاتى دارد و نه بارداری موضوع ی دروننه روند بارداری يک سوژه، زيرا ه استيک امر بيولوژيک و ابژكتيو بود

شده مىزايمان ربوط به ، تنها مبودهجهت توليد نيروی كار معمول در اين دوران آن چيزی كه .  استهافزايى سرمايه بود

همان " حركت واقعى" يک نيز با استناد بهماركس  پيداست كه .استگرفته در خانه انجام مىو كه آن هم از طريق ماما 
 در دوران معاصر يک صنعت قابل مالحظه برای دوران بارداری زنان به اما.  استكرده كه وجود داشتهچيزی را نقد 

، تعيين جنسيت بچه قبل از تولد، تأسيس  امكانات پزشكى و رفاهى برای زنان بارداريد ازاز جمله با. وجود آمده است

وضوع تبديل به می توليد نيروی كار را آوری كلون ياد كرد كه مسئلهبانک اسپرم، بارداری مصنوعى، صقد جنين و فن
    . هده بگيريمبه عخودمان فه را ما بايد ياند و پيداست كه اين وظكردهنقد اقتصاد سياسى 

ی نقد اقتصاد بازتوليد آن نيز مسئلهچنين  و همكارآموزش و پرورش نيروی ، توليد در دوران معاصر به بيان ديگر،

به مسكن، خوراک، پوشاک، آموزش، نقل مكان، امنيت،  كار نياز نيرویو بازتوليد توليد  پيداست كه .سياسى است
يعنى . نخست بايد ساخته شودآن شويم كه يک نگاهى اجمالى به مسكن متوجه مىبا  .نن و غيره داردريح، تفسالمتى، تف

- در خانه ماشين لباس .ی ارتباطى داردبه غير از چهار ديواری نياز به كاناليزاسيون، جاده، آب، برق، گاز و شبكهمسكن 

اشيا سر و كار داريم كه مادی و موضوع جا با ما اين .شويى، يخچال، تلويزيون، جارو برقى، كامپيوتر و مبلمان وجود دارد
و غيرمادی های  موضوعباريح آموزش، نقل مكان، امنيت، سالمتى و تفاما ما در رابطه با . سودآوری سرمايه هستند

-سرمايهی مدرن شيوهبه صورت كاال و از طريق هستند، يعنى سرمايه كه يا موضوع سودآوری مواجه هستيم خدماتى 
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ها به صورت خدمات ضروری از طريق منابع عمومى ی توليد آنكه هزينهو يا اين شوندعرضه مىازار به بتوليد و داری 
  :گيرددر نظر مى "گروندريسه"كتاب را به شرح زير در  كه ماركس آنشودتأمين مى

-تا زمانى كه توليد آنتمامى شرايط كلى و اشتراكى از توليد ـ . كه مولد بوده باشدتواند ضروری باشد، بدون اينكار مى»

از صندوق ] يعنى[تواند اتفاق بيفتد ـ از يک بخش از درآمد كشور ـ ها از طريق نفس سرمايه، تحت شرايط اش نمى
ها نيروی مولد سرمايه را شوند، با وجودی كه آنشود و كارگران به صورت كارگران مولد ظاهر نمىدولت پرداخت مى

    ٣٥«.دهندافزايش مى

كار مولد است كه نوع از ماركس و از منظر قانون ارزش تنها آن نزد كند، مىالحظه می نقاد خواننده كه گونههمان
 باشد و يا مادی و يا غيرمادی مزدی كه محصول كاردارد جا ديگر هيچ فرقى ناين. شودمنجر به سودآوری سرمايه مى

گذارد كه بر كار ضروری نيز انگشت مىجا اينماركس ، اين بر افزون. شودی توليد و يا بازتوليد فعال كار در حوزهكه اين

به خود شكل كاالئى به اين معنى كه محصول كار ضروری هنوز يک . شودالبته هنوز از طريق نفس سرمايه توليد نمى
روری برای انباشت سرمايه ضجا كه وجود آن اما از آن. نگرفته و تبديل به موضوع ارزش افزايى سرمايه نشده است

يابد به اين ترتيب، ماركس به مضمون كار مولد دست مى. گيردبه عهده مى را آن توليد یدولت هزينه، در نتيجه است

    :كندمطرح مى "های ارزش اضافىتئوری"كتاب را به شرح زير در و معنى آن

ی زن اگر از اما همين خواننده. ستفروشد، يک كارگر غير مولد ااش را مى ی زن كه با اختيار خود آوازيک خواننده»

دارد كه پول در بياورد، يک كارگر مولد است زيرا وی طريق يک مؤسسه استخدام شود كه وی را به خوانندگى وا مى

   ٣٦«.كندسرمايه توليد مى

 شودمحسوب مىكار مولد نوع از تنها آن  و بنا بر قانون ارزش ماركسنزد  كند،مالحظه مىی نقاد خوانندهكه گونه همان

ی مدرن جا منظور ماركس آن نوع از كار مزدی است كه در روند شيوهاين. دار ارزش اضافى توليد كندكه برای سرمايه

كند كه انسان از  طرح مى"سرمايه"كتاب در به اين شرح اين موضوع را نيز ی و ٣٧.شوداستثمار مىداری توليد سرمايه
  ٣٨. اما نه از منظر سرمايه،استد لمواز اين منظر كند و عت توليد مى طبياب دل مادیاتبطريق كار و در 

 نقش زنان كارگر در و" كار خانگى"به نقد است كه قانون ارزش از منظر  با استناد به مفهوم كار مولد و ماركسنابراين ب

 يان و اشرافاعی طبقه به صورت كار مزدی در خدمت است كهكار خانگى  نخست ٣٩.پردازدمىانباشت سرمايه 
 آموزگار موسيقى و گارد، ماسور، بادیآشپز، مستخدم، جلودار، راننده، باغبان، گرتوان از كار مىهبرای نمون. استفئودالى 

-غير مولد مىرا آنماركس شود، اما با وجودی كه اين نوع از كار خانگى از طريق كار مزدی انجام مى. ياد كردزبان 

مفيد و غيرچنين همرا  آنوی. شودمنجر به سودآوری سرمايه مىنه ی توليد و وارد چرخهنه محصول آن شمارد، زيرا 
جا با يک سری ما اينبه بيان ديگر،  .دهدنيروی مولد سرمايه را افزايش نمى آن زيرا محصولشمارد، مىنيز ضروری غير
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و كار آخوندهای جنايتهمين  .كنندندگى مىزكامًال مرفه كه از طريق رانت و سود سرمايه اجتماعى مواجه هستيم انگل 
اند و برای توجيه های خوب شدهبه تازگى مدعى ژنكه نيز از همين قماش هستند ايران   دراسالمىگران ساختال

ی اعيان و اشراف فئودالى جا كه موجوديت طبقه از آن.سازندمىنيز تئوری راسيستى  و زندگى بر پروای خود مندیثروت

سخن " ثروت مختص به عمل مصرف"ها به عنوان  ثروت آندر نتيجه ماركس ازای ندارد، گونه فايدهه هيچبرای جامع
   :شماردها را به شرح زير غير مولد مىآنبرای خدماتى كار  "های ارزش اضافىتئوری"كتاب ر د و ٤٠راندمى

برای . ميان كار مولد و غير مولد ارتباط نداردنفسه و برای خود با تمايز  تعيين مادی كار و از اين رو محصول آن فى»

برای صاحب خود را ها جايى كه كار آن كارگران مولد هستند، تا آن،نمونه آشپز و خدمتكار در يک رستوران عمومى
جايى كه من در  كارگران غير مولد هستند، تا آن،همين اشخاص به صورت مستخدم. كند تبديل مىسرمايهبه هتل 

  ٤١«.كنمخرج مى] خود را[ بلكه درآمد ،اندوزمنمى  سرمايههاخدمت آن

وی كار جا منظور اين. پردازد به كار مولد در خانه مى٤٣"صنعت خانگى"و  ٤٢"كاسبى خانگى"بعدًا ماركس تحت عنوان 
در جوار  و ی تجاری تأمينی آن از طريق رباخوار و يا سرمايه سرمايه كهو انبارداری استخياطى ، ريسندگى، بافندگى

امرار بافى از طريق قالى كهكنيم مشاهده مىبه وفور ايران از زنان كارگر را در ما اين نمونه  .شودكار خانگى انجام مى

- گيرند و ابزار كار را در اختيار زنان كارگر مىرا به عهده مىقالى   توليدهزينه بازاریتجار در حالى كه . كنندمعاش مى

ی نمونه. كنند و پس از پايان كار مزد خود را دريافت مىبافندقالى مىداری داری و بچه خانهها در جوارگذارند، آن

ها به اين صورت كه آن. دهنداست كه بسياری از زنان كارگر جهت امرار معاش انجام مىدوزی راستهبعدی كار 

اين از منظر قانون ارزش  .دوزندمىه به هم و با چرخ خياطى خود در خانگيرند از كارخانه مىی پارچه را بريدهقطعات 
در ارزش افزايى سرمايه سهيم به صورت زمان كار اضافى پرداخت نشده شوند، زيرا مىمحسوب مولد نمونه از كارها 

   .هستند

با در نظر وی به اين صورت كه . پردازد كه ماركس به آن مىدر صنعت بزرگ است و كودكان ی بعدی كار زنانمقوله
-مىبه كارفرما  نيروی كار خود را كه ظاهرًا مالكش بود،كارگر قبًال رسد كه  به اين نتيجه مىتن سطح كارمزدداش

زن و نيروی كار دار بردهيک مانند دار به وی تحميل كرده است، كه سرمايهروزی  به دليل فقر و سيهاالناما  ،فروخت

   : گيردنتيجه مى" سرمايه"در كتاب شرح زير ماركس به  ارتباطدر اين  ٤٤.كندحراج مىدر بازار كار ی خود را بچه

از را  غيرمستقيم نيروی كار نابالغ يامستقيم  استثمار نيست كهخود خشونت توان از ی والدين سؤاستفادهمنتها آن »

 یزمينهانحالل  خشونت والدين را پس از  كه استروش استثمار سرمايهآن  بلكه بر عكس، ،طريق سرمايه خلق كرد

طور وحشتناک و مشمئزكننده كه اآلن انحالل ساختار اين .تبديل به يک سؤاستفاده كرد] خانواده[اقتصادی مناسب 
 هكنندنبا نقش تعييكمتر  صنعت بزرگ نه به همان اندازه طور، اينشودداری ظاهر مىقديمى خانواده در سيستم سرمايه
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اجتماعى ريزی و  برنامههایروندی ساختار خانه به  آن سوی حوزهدكان را نوجوانان و كو و هر دو جنسيت ازكه زنان
-برای يک شكل باالتر از خانواده و مناسبات هر دو جنسيت خلق مىرا ی نوين اقتصادی مينهز ،دهداختصاص مىتوليد 

      ٤٥«.كند

 صنعت بزرگ زنان را كه گويدنمىر متأخانگلس بر خالف جا اينماركس كند، مالحظه مىی نقاد خوانندهگونه كه همان
كه سرمايه " حركت واقعى"با استناد به جا ماركس ايندقيقًا بر عكس،  .سازد مرتفع مىیآزاد و خانواده را در شكل باالتر

و مردان كارگر را كه سرمايه بر كارگران تحميل گذارد انگشت مىروزی فقر و سيهآيد، بر آن به وجود مىآن  درون از

خانواده و از شكل باالتر يک ی نوين اقتصادی را برای زمينهتنها صنعت بزرگ نزد وی . استدار كرده  به بردهتبديل
در حالى  .شود مىپراكسيس نبرد طبقاتىو  مابقى جريان مربوط به خودآگاهى كارگران و كندمىمهيا زن با بط مرد ارو

به كلى نبرد طبقاتى  با پراكسيس در نتيجه  وى سوژه با ابژه و دچار جابجاي"حركت ماده"معطوف به متأخر كه انگلس 

بنابراين . شود محسوب مىی فعال و آگاهانسان سوژهجا اين و را مد نظر دارد" حركت واقعى"ماركس اما  است،بيگانه 
رسند و به خودآگاهى مى و سوسياليستى جنبش فمينيستىدر هستند كه  زنان كارگر خودی دگرگونى سوژهنزد ماركس 

يعنى رهايى از نظام  .كنندتصفيه حساب مىبا مردساالری سياسى در پراكسيس و  ی نوين اقتصادیزمينهبنا بر 

 و در نتيجه ی خود زنانی آگاهانهی زيربنا و يک حركت ابژكتيو نيست، بلكه محصول مبارزهمردساالری محصول توسعه
  .سوبژكتيو است

 هربه نظر وی  .مرد بورژوا و زن پرولتاريا استگويد كه در خانواده نمىمتأخر انگلس  بر خالف، ماركس هاافزون بر اين

، يعنى "سيم كار واقعىقت" اجتماعى منشأ طبقاتاز منظر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس . پرولتاريا هستنددو 
را و روش استثمار سرمايه خصوصى لكيت كه حق ما تكامل دين، فلسفه و ايدئولوژی است  ويدیاز كار فكری سيم كار قت

ی كارگران صنعت در خانوادهداری بردهج رايمناسبات و بر كودكان خشونت والدين علت به بيان ديگر، . دنكنمىتوجيه 

حداقل فقر و زير خط را به  كارگران كارمزدبزرگ است كه تحت قانون ارزش و از منظر ارزش افزايى سرمايه 
داری در خانواده مستقيمًا بنابراين نه روابط برده. شودمى و انحالل خانواده روزی منجر به سيهكشاند ومى موجوديت

  .شود و نه منشأ طبقات اجتماعى ارتباطى با جنسيت مردانه داردمربوط به خشونت خود والدين مى

برقرار و توجيه روبنا با  زيربنا ى ميانمكانيكی و يک رابطهيک اتوماتيسم متأخر انگلس بر خالف  ماركسبه بيان ديگر، 
در ی كارگر طبقهاگر . اندهرسيدنيز ی آزاد، در نتيجه به كنندكه چون زنان در صنعت بزرگ كار مىانگاری . كندنمى

ارتباط داشته و نسبتًا به رفاه رسيده است، ی اجتماعى  قابل مالحظهآوردهایدستصنعتى مدرن متمدن و كشورهای 

مبارزات در تاريخ به راحتى مصداق اين موضوع را ما  . ندارد بزرگصنعتو تكامل  نيروهای مولدرشد مستقيمى با 
 ابژكتيو و  از تضاد تحت تأثير تئوری انتقادی و انقالبى ماركسگرانر به اين صورت كه كا.يابيمطبقاتى همين كشورها مى

به و  اعتصاب و جنگ كردند ،شدند و فعال متحدجهت تحقق اهداف خود آگاه و داری ذاتى در نظام سرمايهدرون

   .بستندای را تا اندازهرمايه پر و بال ساجتماعى دست يافتند كه ن قواني پراكسيس نبرد طبقاتى به آن صورت محصول 
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به بيان ديگر، علت اوضاع موجود در كشورهای متمدن و مدرن صنعتى مستقيمًا مربوط به رشد نيروهای مولد و تكامل 
از . پراكسيس نبرد طبقاتى استو موفقيت نسبى در ی كارگر طبقهآگاهى تئوريک شود، بلكه محصول گ نمىصنعت بزر

ی اگر ما در ايران هنوز با يک اتحاديه. شودتر مىنيز به مراتب روشنايران  در جنبش كارگریاين منظر وضعيت 

ی كار باشد، علت ارمزد كارگران و طول روزانهسراسری مواجه نيستيم كه قادر به چانه زنى با سرمايه بر سر سطح ك
فعاالن جنبش كارگری جهت دخل و تصرف در پراكسيس نبرد طبقاتى جستجو تئوريک آگاهى ضعف را بايد در آن

، هل در ايران از فرط فقرأسياری از زنان متب. استكشور در زندگى واقعى كارگران وضعيت ی اين ناتوانى نتيجه. كنيم

 شرعى نيز وجود دارد كه به تن فروشىدر جوار تن فروشى خيابانى، . اند كشيده شدهبه تن فروشىوضيت بيكاری و مغر
باال  یمهريههای سنتى است كه از طريق نوع متعارف تن فروشى همين ازدواج. شود جاری مىی اسالمىهقصيصورت 

ل به دليل نپرداختن ه از مردان متأبسياری ی جمهوری اسالمىی قضائيهی سخنگوی قوهبنا به گفته. دنشوجاری مى

گونه كه جا با سقوط اخالقى و فرهنگى در جامعه مواجه هستيم و همانما اين. اندافتادهزندان ی زنان خود به مهريه
يابيم، زيرا با وجود گذشت گرای انگلس متأخر را در واقعيت مىكند، خالف نظريات مثبتی نقاد مالحظه مىخواننده

و حل  در كشور ی باالتری صعود كرده و نه موضوع مردساالریه خانواده به درجهنن و سپری شدن روند تاريخ زما

         . استشدهفصل 

 .شود كه مختص به بازسازی نيروی كار مىپردازد، كارخانگى استآن مى نقد كه ماركس به از كار زنان نوع آخری

 و غيرهخياطى، بافتنى  پرستاری از سالمندان، ،داری بچه رختشوری،، نظافت،، آشپزی خانگىخريدتوان از مىبرای نمونه 

، زيرا شكل كاالئى ندارد و از اين رو، مستقيمًا منجر به ارزش افزايى يستبنا بر قانون ارزش كار خانگى مولد ن. ياد كرد
كار هستيم كه البته از منظر قانون ارزش جا نه با كار مجرد، بلكه با كار مشخص مواجه بنابراين ما اين. شودسرمايه نمى

و به گزارش ادوارد اسميت با استناد ماركس . زيرا در بازتوليد نيروی كار نقش داردشود، محسوب مىمفيد و ضروری 

   :پردازدبه نقد كار خانگى مى" سرمايه" در آمريكا به شرح زير در كتاب در رابطه با بحران پنبه

ی زنان كارگر به اندازه. ه غير از تبعيد كارگران از فضای كارخانه، فوايد زياد ديگری داشت بحران ب،از نظر بهداشتى»

را ها وقت آنآن. ها را با مواد شيميايى مسموم كنندكه آنهای خود شير دهند، به جای اينكافى وقت يافتند كه به بچه

ها چيزی برای خوردن زمانى به وجود آمد كه آنمتأسفانه اين هنر آشپزی در يک . نيز يافتند كه آشپزی بياموزند
 كه برای مصرف ضروری است، جهت ارزش  راكند كه سرمايه چگونه كار خانوادگىاما انسان مشاهده مى. نداشتند

-ها و غيره نمىمواظبت و شيردادن به بچه: جا كه وظايف حتمى خانواده ماننداز آن. (...) كندافزايى خويش مصادره مى

اند، مجبور هستند كه كم و بيش كارهای مفيد  كامًال حذف شوند، مادران خانواده كه از طريق سرمايه مصادره شدهتوانند
-خياطى، وصله و پينه كردن و غيره را تأمين مى: آن كارگرانى كه مصرف خانواده مانند. ت انجام دهندغرا در وقت فرا

بنابراين صرف جويى در كار خانگى با . های آماده جايگزين كنندها را از طريق خريد كاالكنند، مجبور هستند كه آن

-ی كارگران رشد كرده و با درآمد بيشتر آن همی توليد در خانوادهاز اين بابت، هزينه. خرج پول بيشتر مطابقت دارد

  ٤٦«.شودسان مى
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استثمار و مستقيمًا كار مشخص وان  و به عنى نداردئالا شكل ككند، كار خانگىمالحظه مىی نقاد خوانندهگونه كه همان
غير مستقيم مفيد و ضروری است كه البته خانگى بنا بر قانون ارزش كار اما كار . شودمنجر به ارزش افزايى سرمايه نمى

جهت  ،به غير از اينكند كه كار خانگى ارزش مصرف توليد مى كه صورتبه اين . شوداز طريق سرمايه مصادره مى

در خانه د توانمىبه بيان ديگر، انسان . شوداری خريدكاالها از بازار  كارگران از طريق كار مزدبايد ار بازسازی نيروی ك
تواند در خانه آشپزی كند انسان مى. دبخربازار  اين محصوالت را در كه بايديا ايند و خياطى كن و  درست ترشى ومربا

ها و بچهتواند از انسان مى. را نيز بپردازد و پول آنا بخوردسفارش دهد و يا در رستوران غذغذا كه بايد يا اينو 

 ی پرستاریهزينهو ی سالمندان تحويل دهد و خانهمهد كودک ها را به آنكه  يا اينكند وپرستاری سالمندان در خانه 
كار (با كار مزدی ) كار مشخص( از طريق كار خانگى  كار بنابراين تفاوت بازتوليد نيروی.متحمل شودها را نيز  آناز

پيداست . سازدمىتر  ارزان رابازسازی نيروی كار از اين رو، وود شاست كه كار خانگى پرداخت نمى فقط در اين) مجرد

بپردازد ه كارگران  كمتری را بكارمزدنيز قادر است كه دار سرمايهكه تحت شرايط موجود و بنا بر توازن قوای طبقاتى، 
جا بر به بيان ديگر، ماركس اين. را به صورت سود سرمايه مصادره كندی خانگى پرداخت نشدهو ضروری ،  كار مفيدو

از نيروی كار زن را است كه مرد اين و  مرد بورژوا و زن پرولتاريا استدر خانواده گويد كه نمىمتأخر خالف انگلس 

  .كندكار خانگى استثمار مىطريق 

مصادره دار از طريق سرمايه البته  كهبا كار خانگىبه اين صورت كه . دنشو مىطرحهای متعددی بالفاصله پرسشجا اين

و انحالل خانواده د و به اميد آزادی زن  شمتافيزيكى انگلس متأخر" ماترياليسم"بايد گرفتار آيا  ؟ چه بايد كردشود،مى

 تخمين زد ورا كار خانگى رزش ااست كه ممكن كه و يا اين دوخت صنعت بزرگبه رشد نيروهای مولد و تأسيس چشم 
شنا اين موضوع آ را با به اين معنى كه افكار عمومى كارگرانكرد؟ نبرد طبقاتى پراكسيس تبديل به موضوع را مقدار آن

-البته خود ماركس به اين مسئله مستقيمًا نمى. شود طريق سرمايه مصادره مىها ازى همسران آن كار خانگكهساخت 

-اينبه اين صورت كه وی . گذارددر اختيار ما مىبا استناد به قانون ارزش را آنابزار " سرمايه"كتاب  اما وی در. پردازد

و شود  مىمختص به كار مجرد" شكل برابرها"در حالى كه . دهدتميز مى" شكل نسبى ارزش"با " شكل برابرها"ميان جا 

-رابطهی ارزش مصرف، يعنى مربوط به رابطه"  نسبى ارزششكل"، سازدديگر برقرار مىی كاالها را با يکارزش مبادله

قابل ها را ، آن كار انسانى است و از اين بابت،وجه مشترک تمامى اين كارهای متنوع ٤٧.شود مىكار مشخص با ارزشی 
  :زدتخمين به شرح زير " سرمايه" با استناد به كتاب توانها را مىارزش آنكند كه البته مى مقايسه

به كار كه برای نمونه دامن به صورت چيز با ارزش با پارچه مساوی برقرار شود، آن مقدار كاری كه در دامن همين »

دوزد، البته نسبت به اآلن خياطى كه دامن را مى. گرددمىبرابر ست، اآن مقدار كاری كه در پارچه به كار رفته رفته با 
بافى در كردن خياطى با پارچهاما مساوی . دهند را انجام مىمشخصكار  از انواع متفاوت بافد،بافى كه پارچه را مىپارچه

پس از . دهدمىها از كار انسانى تقليل  بر خصلت مشترک آن]يعنى [ واقعى مساوی،یكارهااز هر دو را بر آن واقعيت
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ز خياطى ندارد، بنابراين كار  هيچ عالمت اختالفى ا،بافدجايى كه ارزش مىبافى تا آنچهرشود كه پااين بيراهه گفته مى
  ٤٨«.انسانى مجرد است

گويد، كه خودش به آن بيراهه مى" شكل نسبى ارزش"ماركس از طريق  كند،مىالحظه می نقاد خوانندهگونه كه همان

با ارزش مصرف جا ديگر تفاوتى ميان اين. كندرا قابل تخمين مى را با كار مجرد قابل مقايسه و ارزش آنكار مشخص
 مقايسه و "زمان كار اجتماعًا الزم"بر  انب  محصول كار انسانى هستند وهای آنشود، زيرا هر دورزش مبادله مشاهده نمىا

 ميدانىهای و با استناد به پژوهش" شكل نسبى ارزش"ی با رجوع به مقولهبه بيان ديگر،  .شودمىسنجيده ها ارزش آن

را آن  و را به صورت ميانگين مناسبات اجتماعى تخمين زد خانگى ینشدهپرداخت مفيد، ضروری و كار توان ارزش مى
   . كرد نبرد طبقاتى پراكسيس به موضوعتبديل 

  :نتيجه

همين و انحطاط جنبش كمونيستى " اپوزيسيون چپ"مسبب بحران كه اول اين. استدو نكته وضوع اين نوشته تأكيد بر م
. خر در تناقض با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده استمتأانگلس متافيزيكى است كه " ماترياليسم"

 قانون جهانشمول و ابژكتيو  به اصطالح هگل"یحركت ايده" به جای "حركت ماده"با جايگزينى وی به اين صورت كه 

با عنى داروينيسم ، يقوانين طبيعت نابهمسانى محصول اين خطای فلسفى .  استرا كشف كرده" ماترياليسم ديالكتيكى"
جه ارا موروبنا با ی مكانيكى ميان زيربنا رابطه يک  بااتوماتيسم ويک جا با ما اين. استی انسانى جامعهقوانين طبيعى 

انگلس متأخر در پيروی از " ماترياليسم ديالكتيكى"جا كه از آن. شوداثری از آن در واقعيت مشاهده نمىهيچ هستيم كه 

به نتايج "  واقعىحركت"زدايى از سوژهشود و با مىی با ابژه و آپريوريسم جابجايى سوژهتى هگل دچار آليسی ايدهفلسفه
داری نظام سرمايهبورژوازی و پرداز عمًال تبديل به نظريه  ویرسد، در نتيجهگرا از روند تاريخ مىدترمينيستى و مثبت

 كه منجر به گسست جنبش ا پراكسيس نبرد طبقاتى استبيگانگى ب دينى، ازخودی تفكرمحصول اين شيوه .شودمى

 به بيان ديگر، .كشدانحطاط و انفعال مىی  ورطهرا به" اپوزيسيون چپ"شود و كليت كمونيستى از جنبش كارگری مى
ی خود درس عبرت نگيرند و معطوف به پراكسيس های ماركسيست ـ لنينيست از ايدئولوژی شكست خوردهاگر جريان

كنند، بلكه در قاتى نشوند، بدون ترديد نه تنها يک نقش مؤثری را در سرنگونى نظام جمهوری اسالمى بازی نمىنبرد طب

   فاشيسم را نيز در ايران تجربه خواهند كرد پراكسيس بدترين شرايط ممكنه

كه كذب وگانگى اين ددليل به كه شود مىدر انباشت سرمايه كار خانگى نقش زنان كارگر و  مربوط بهی بعدی نكته

مرد  كه در خانواده انگاری. تئوری انتقادی و انقالبى ماركس شده استمنجر به خلط  انگلس متأخر به وجود آورده،

جا مستند و گونه كه اينهمان. كندزن را استثمار مى نيروی كار مرد از طريق كار خانگى و بورژوا و زن پرولتاريا است
ی كارگری همگى پرولتاريا هستند و به نظر وی اعضای خانواده. را نداشتاتى نظرين يک چنياصوًال ماركس مستدل شد، 

هدف . كند مستقيم مصادره مىری بازتوليد غيی توليد مستقيمًا و يا در حوزهها را سرمايه يا در حوزهمحصول كار آن

ی خانگى را نشدهپرداختری و  مفيد، ضروكار است كه از اين دوگانگى كذب فراروی و هميناصلى اين نوشته نيز 
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كارگری و فعاالن جنبش خود نه صنعت و روند تاريخ، بلكه سوژه جا  پيداست كه اين.دنكتبديل به موضوع نبرد طبقاتى 
دين، فلسفه و رسند و با فراروی از  كه تحت تأثير تئوری انتقادی و انقالبى ماركس به خودآگاهى مىهستندفمينيستى 

  .كنندمردساالری تصفيه حساب مىداری و نظام سرمايهو با راكسيس سياسى و در پايدئولوژی 
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