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معرفی کتاب «درک مارکس از جنسیت و خانواده»

جنی موریسون
ترجمه: ارغوان

: توضیح: کتاب «درک متتارکس از جنستتیت و ختتانواده» کاندیتتدای جتتایزه بهتتترین کتتتابتوضیح
 در لندن بوده است. رفقتتای گتتروه «ارغتتوان»، بتته منظتتور۲۰۱۳کنفرانس ماتریالیسم تاریخی سال 

معرفی این کتاب، متنی را به قلم جنی موریسون ترجمه کرده و در وبسایت شتتان منتشتتر نموده انتتد.
پراکسیس با توجه به اهمیت این کتاب، و ضمن قدردانی از زحمات رفقای ارغوان، اقدام به بازنشتتر

این متن ترجمه  نموده است.

***

دد انتتدکی در با توجه به تعامل درازمدت مارکسیسم و فمینیسم، عجیب است که مطالعتتات نظام منتت
دن مورد نوشته های مارکس راجع به زنان و جنسیت وجود دارد. در واقع کتاب هدر.ا.براون بتتا عنتتوا
«درک مارکس از جنسیت و خانواده: یک خوانش انتقادی»، نخستین کتاب نگاشته شده در این حوزه

است. زمینه  این  در  غیرعادی  دک  آکادمی دء  خل دن  کرد پر  دف  صر از  بیش  موضوع،  این  اهمیت  است. 
این امر نشانه ی چرخشی دوسویه است: در نظریتته فمینیستتتی بازگشتتتی بتته امکانتتات موجتتود در
دی اشتتکال ستترکوب از اندیشه ی مارکس، و در نظریه سوسیالیستی احساس نیازی به مبارزه با تمتتام
جمله سرکوب جنسیتی اتفاق افتاده است. این مباحث پس از دوره ای مطتترح می شتتود کتته تتتا حتتد
زیادی تصور بر آن بود که فمینیست های پستتت مدرن در جنتتگ علیتته مارکسیستتت-فمینیستتت ها
پیروز شده اند، دوره ای که گفته می شد نظریه ی فمینیسم نظریه ای پست مدرن استتت. طنتتز مطلتتب
دم رایج و البته ناپخته ی اقتدارگرایی علیه مارکسیسم مطرح می شود، اشتتکال آن جاست که گرچه اتها
دن فمینیسم موفق شده اند خود را در جایگاهی تقریبا فراتر از نقد و پرسش گری بنشتتانند و پست مدر

دن خود را نیز انکار می کنند. گاه حتی نظریه بود

باوجود ادعاهایی که همواره در مورد مرگ مارکسیسم، بتته ویتتژه در ارتبتتاط بتتا فمینیستتم، مطتترح
دن زنتتان جتتوان در اعتراضتتات می شوند، جدل ها در این حوزه دوبتتاره قتتوت گرفته انتتد. رادیکال شتتد

 بسیاری را در انتظار تفاسیری جامع تر در این خصوص نگاه داشتتته استتت. نبایتتد در۲۰۱۱-۲۰۱۰
دش مجدد فمینیسم اغراق کرد: گروه های کنش گر، کوچک هستند و تمایتتل دارنتتد تقریبتتا مورد خیز
دی رسانه ها تمرکز کنند. در این وضعیت، اگر چپ قصد پیشروی منحصرا بر خشونت جنسی و بازنمای
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دارد باید نظریات خود را به گونه ای بازسازی کند که بتتر استتتراتژی و عمتتل تتتاثیر بگتتذارد. چتتپ
دن کل داد ه ش ادر ب اوت را کته ق دت در باب تف دء برجای مانده توسط نظریا هم چنین باید بتواند، خل
فمینیسمی منسجم و ضدسرمایه داری نیستند، پر کند. وظیفه ی مارکسیست-فمینیست ها باید ایجتتاد
مارکسیسمی دیالکتیک و غیرجزم اندیشانه باشد. آنها باید نظریه ای واحد را شکل دهند که نه برای
دی اقتصادی مخالف استتت، جنسیت و نه برای طبقه ارجحیتی قائل نباشد و همان قدر که با تقلیل گرای
دگ چنین معیاری محک بخورد. با تقلیل گرایی جنسیتی نیز مقابله کند. مطالعه ی براون نیز باید با سن

دب «درک مارکس از جنستتیت و ختتانواده» با در نظر گرفتن این نقطه به عنوان نقطه ی عزیمت، کتا
این قضیه را مطرح می کند که مارکس گرچه نظریه ای جامع در بتتاب جنستتیت ارائتته نکتترده، امتتا
دی او به طور قطع جنسیت را به عنوان مقوله ای برای شناخت جامعه در نظر می گیرد. نظریه ی عموم
به علوه براون معتقتتد استتت، بینش هتتایی وجتتود دارنتتد کتته می تواننتتد بتترای طتترح یتتک نظریتته
دی تکامل یافته تر راه گشا باشند. کتاب براون به صورت قابل فهمی نوشته شتتده، مارکسیستی-فمینیست
در تاریخی اش بررسی کتترده استتت. به وضوح و روشنی تنظیم شده و آثار مارکس را کم وبیش در سی

دز۱844این کتاب که در پنج فصل نوشته شده، با یک بررسی عمیتتق از دست نوشتتته های   و تمرکتت
خاص بر دوگانه ی طبیعت/ فرهنگ آغاز می شود و سپس به آثار متأخرتر او، از «مانیفستتت حتتزب
کمونیست» تا «سرمایه» می پردازد. شایان ذکر است که بخش های باقی مانده ی کتاب، به نوشته های

که او،  انسان شناسانه ی  یادداشت های  و  ژورنالیستی  نوشته های  خلل  از  مارکس  کمترشناخته شده ی 
برخی کماکان چاپ نشده اند، اختصاص یافته است. این بخش ها در مقایسه با پروژه های محدودتری
که به بررسی آثار شناخته شده ی مارکس پرداخته انتتد، دیتتدگاهی جتتامع تر از دغتتدغه های او ارائتته
می دهند. بخش های مذکور از آنجایی که بسیار کم مورد مطالعه قرار گرفته اند، اصالت بیشتری بتته

کار براون بخشیده و دیدی تازه تر نسبت به مارکس عرضه می دارند.  

در کوین اندرسون در «مارکس در حاشیه ها» را به عنوان یک الگو برگزیتتده استتت- براون آگاهانه کا
للیتتت در آثتتار متتارکس می پتتردازد. اندرستتون آنجا که اندرسون به بررسی جایگاه نژاد، قومیت و م
بخشی از نوشته هایش را به طور خاص، بر کارهتتای ژورنالیستتتی و یادداشتتت های انسان شناستتانه ی
مارکس متمرکز کرده است تا استدلل کند که حتی در خلل مدتی که تمرکز مطالعات مارکس بر

که اجتماعی-  تغییرات  از  مارکس  نمی شد؛  منحصر  موضوع  این  به  او  مطالعات  بود،  سرمایه 
دربردارنده ی عوامل تعیین کننده ای مانند نژاد است- درکی دیالکتیکی داشت. بتتراون نیتتز پتتروژه ی
ت های د. فمینیس رار می ده ود ق لی تحلیتل خ وله ی اص مشابهی را پی می گیرد، اما جنسیت را مق
ده بسیاری مارکس را به عنوان نظریه پردازی تک بعدی کنار نهاده اند؛ از این روست که بررسی جایگا
دم مارکسیستی، امروزه جنسیت در نظریه ی او و ارائه ی راهکارهایی برای بازسازی و توسعه ی فمینیس
ر دو معضتل بی شک امری ارزشمند به شمار می آید. با این وجود، ماهیت پتروژه ی متذکور راه را ب
دد د دح مج ر رای ط ارکس ب تفاده از روش م ای اس ه ج ه ب در این ک ت، خط اید: نخس بالقوه می گش
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در این که چنین کاری به در حقیقتی مطلق از آثار مارکس تمرکز کند؛ و دوم، خط مارکسیسم، بر استقرا
دفاع از مارکس به عنوان یک فرد تبدیل شود. به هنگام بررسی اثتتر بتتراون هتتر دوی ایتتن متتوارد،
دء مارکسیسمی غیرجزم اندیشانه در زمان حاضر، بایتتد متتد نظتتر قتترار دت آن برای احیا به ویژه مناسب

گیرد.

دی مجدد به دیالکتیک مارکس موج می زند. او به ویتتژه، بتتر شتتناخت در تحلیل براون، مرکزیت بخش
مارکس از خانواده و روابط اجتماعی به عنوان روابطی پویا، تاریخی و پذیرای تضتتاد و تغییتتر تأکیتتد
دم آن، دن ملز می کند. به علوه، این دیدگاه به درک مارکس از مقوله های طبیعت/ فرهنگ و متترد/ ز
دم دل تسری است. یکی از نقدهای رایج فمینیستی بر مارکس این بوده است که او یک دوآلیس نیز قاب
سلسله مراتبی میان فرهنگ و طبیعت بنا می نهد؛ درحالی که، به خوبی نشان داده شده کتته متتارکس
اا به  رد. چنیتن درکتی متعاقبت ه ک ر آن غلب این دو را در رابطه ای دیالکتیکی می بیند که می تتوان ب

دی غلبه بر دوگانه ی جنسیتی را نشانه می گیرد. گونه ای قدرتمندانه، توانای

، با توجه به اینکه دربردارنتتده ی بحتتثی۱844شاید کارهای اولیه ی مارکس به ویژه دست نوشته های 
مستقیم در خصوص جنسیت و جایگاه زنان هستند، بیشترین حوزه ی مورد مطالعه  ی نظریه پتتردازان
فمینیست بوده باشند. براون اگرچه این مسئله را با اندک جزئیاتی مورد بررسی قرار می دهتتد، امتتا
دد گسست معرفت شناختی میان متتارکس جتتوان و دد وجو تمرکز او بر آثار دوران پختگی مارکس و ر
دک پویتای متاخر-به ویژه با تکیه بر آثار رایا دونایوفسکایا- از اهمیت بیشتتری برختوردار استت. در
دن همه ی آثتتار متتارکس بتتوده جنسیت و خانواده به مثابه برساخت های اجتماعی، همواره اصل بنیادی
دی دوران ختتود است؛ با این همه، وی گاهی اوقات در تعابیری خاص در باب زنان، تسلیم اخلق گرای

می شد.

دص مارکس بر کارهای نظتتری او متمرکتتز اگرچه بخش عمده ی مطالعات صورت پذیرفته در خصو
ببعتتد بوده است، اما او نوشته های سیاسی بسیاری نیز به رشته ی تحریر درآورده که نشتتان دهنده ی 
اکتیویستی و نیز دغدغه های گسترده تر او است؛ یعنی فراتر از تمرکز محدودتر بر بازه ای کتته او در
دع نظری خاص است. به هر صورت، در اینجا است کتته بتتراون تلش برای روشن کردن یک موضو
گاه در دام دفاع از مارکس، به عنوان یک فرد، گرفتار می شود. این موضوع به ویتژه زمتتانی نمایتتان
می شود که اندرسون از دوستی و مشاجره ی مارکس با کوگلمن می گوید تا نشان دهد کتته متتارکس
دد دی دوستش ایستاد. وسوسه ی دفتتاع این چنینتتی از متتارکس، ناشتتی از طتتر در برابر رفتار سکسیست
دن این کتته دم مارکس استتت. بتتا ایتتن وجتتود، گفتتت خام دستانه ی مارکسیسم از طریق اشاره به سکسیس
دن خود بوده و از نگرش ها و اقدامات سرکوب گرانه نسبت به بستتیاری مارکس مطمئنا محصول دورا
از زنان زندگی اش بری نبوده است، نمی تواند به عنوان نقدی بر مارکسیسم بته مثتتابه شتیوه ای کته
دک سرکوب زنان را دارد، در نظر گرفته شود. به همین ترتیب، هر تلشی بتترای دفتتاع از قابلیت در
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دی متتارکس دن رشد شخص در تئوریک، به همان اندازه بی اعتبار است. تصویرکرد مارکس از یک نقطه نظ
از طریتتق درگیتتری اش در مبتتارزه، جتتذابیت بیشتتتری دارد. آن چنتتان کتته نوشتتته های سیاستتی او
دی فزاینده اش درمورد فاعلیت جمعی زنان، توانایی خودسازماندهی و غلبه ی آنهتتا نشان دهنده ی آگاه

بر سرکوب و استثمار است.

بخش پایانی کتاب، دست نوشته های انسان شناسانه ی مارکس را بررستتی می کنتتد. متتارکس در ایتتن
دد بحتتثی دی دوران خود دارد. بتتراون وار دص مطالعات انسان شناس دت مفصلی در خصو نوشته ها، ملحظا
قدیمی درباره ی رابطه ی کارهای مارکس و انگلس می شود. آنچه به گونه ای ختتاص در ایتتن ارتبتتاط
دی بنیادین در بتتاب زنتتان نگریستتته لحاظ شده، متنی است که گاهی اوقات به عنوان متن مارکسیست
شده است؛ یعنی کتاب انگلس «منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت». با رجوع به یادداشت های
ابتدایی که بنا بود انگلس کار خود را بتتر استتاس آنهتتا بنویستتد، بتته وضتتوح نشتتان داده شتتده کتته
تفاوت هایی در رویکرد مارکس و انگلس نسبت به مساله ی خانواده و جنسیت وجود داشتتته استتت.
بروان می گوید، به عقیده ی مارکس هیچ «شکست تاریخی-جهانی» وجود نداشته استتت؛ او تصتتدیق
دی اولیه نیز مساله مند بوده اند. علوه بتتر ایتتن، دب مساله ی جنسیت، جوامع اشتراک می کنتتد که بر حس
دی مختلف رویکردی تقلیل گرا اتخاذ نمی کند. در متتارکس در مورد گسترش خانواده در جوامع طبقات
عوض، او این توانایی را دارد که تناقضات، پیشرفت ها و عقب گردهای گوناگون در روابط جنسیتی و

خانواده در جوامع مختلف را در نظریه ی خود لحاظ کند.

دی تاریخی مجددا آنچه اینجا جلوه می کند، رویکردی دیالکتیکی است که می تواند تغییر و خاص بودگ
را توضیح دهد. تحلیل براون در مورد این یادداشت های انسان شناسانه بسیار مفصل است و اگرچتته
دن مطالب فدای جزییات شده استتت، امتتا نتتتیجه ی آن، تصتتویری بستتیار گاهی اوقات قابل فهم بود
در دیدگاه های اقتصادی اش مورد اتهام واقع شتتده استتت. متفاوت نسبت به مارکسی است که از منظ
ارکس از ه درک م الی ب اهی اجم این یادداشت ها گرچه به جای اینکه نظریه ای پرداخته باشند، نگ

جنسیت به دست می دهند، اما نمایی پویا از خانواده در خلل آن مشهود است.

روی هم رفته، از کتاب «درک مارکس از جنسیت و خانواده» مارکسیسمی دیالکتیک سر برمی آورد
که نشان دهنده ی سرچشمه های یک نظریه ی واحد در خصوص جنسیت و طبقتته استتت. جای جتتای
کتاب یادآوری شده است که مارکس جنسیت را به عنوان یتتک مقتوله بته شتتکل نظام منتد متورد
دف کتاب نیز تلش بتترای ستتاختن چنیتتن چیتتزی نیستتت. بتتراون از رسیدگی قرار نداده است و هد
دن برختتی از ضتتعف های متتارکس هراستتی نتتدارد، به ویتتژه هنگتتامی کتته متتارکس در برجسته ساخت
راون ه، ب ن هم ا ای بحث هایش راجع به سرکوب زنان به اخلق گرایی و تعصب عقب گرد می کند. ب
دد سکسیم می افتد، که تدبیری بیهوده و بتته آستتانی دم دفاع از مارکس به عنوان فردی ض گهگاه به دا
دل رد است. در نهایت، این پروژه نباید برای نجات مارکس یا آثتتار او تعریتتف شتتود، بلکتته بایتتد قاب
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ا ارائه ی ه ب ت ک ن اس راون ای ار ب ن جنبه ی ک روش شناسی او را مورد بررسی قرار دهد. مهم تری
دی مروری نظام مند از کللیت آثار مارکس در خصوص این موضتتوع، توانستتته استتت پنجتتره ای بتته رو

تحلیل بگشاید که می تواند بنیان نظریه ای مارکسیستی-فمینیستی را از نو شکل دهد.
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