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نقش زنان در توليد :تاثير آن بر خانواده
آيا خانواده تحت لواي كمونيسم نيز ،حياتش ادامه خواهد يافت؟ يا بههمين شكل باقي خواهد ماند؟ اين پرسشها بسياري از زنان
طبقه كارگر را به دردسر مياندازد و مردانِ آنها را مضطرب ميكند .زندگي در مقابل چشمانِ ما در حال تغيير است؛ عادات و
رسوم كهنه از بين ميروند و كل زندگي خانواده پرولتري در مسيري تازه و ناآشنا و به زعمِ برخي »نامأنوس« ،دستخوش تحول
ميشود .جاي تعجب نيست كه زنان كارگر درگير اين پرسشها شدهاند .واقعيت ديگري كه توجه را بهخود جلب ميكند اين است
كه طﻼق در روسيهي شورايي آسانتر شده است .حكمِ شوراي كميسرهاي خلق ) The Council of People’s
 (Commissarsكه در  18دسامبر  1917صادر شد ،به اين معناست كه طﻼق ديگر ]امري[ تجملي نيست كه تنها
ثروتمندان بتوانند هزينهي آن را تقبل كنند؛ از اين بهبعد ،يك زن كارگر ﻻزم نيست ماهها يا حتي سالها مشغول عريضهنويسي
باشد تا بتواند حق زندگيِ جداگانه از شوهري را بهدست آورد كه او را كتك ميزند و با بدمستي و رفتارهاي ناهنجار برايش يك
زندگي نكبتبار درست كرده است .اكنون ،طﻼق با توافق طرفين يك يا دو هفته بهطول ميانجامد .زناني كه از زندگي خود
ناراضي هستند ،از اين طﻼقِ ساده استقبال ميكنند .اما ديگران ،بهويژه آنهايي كه به شوهرانشان بهعنوان »نانآور« نگاه
ميكردند ،وحشت ميكنند .آنها هنوز درنيافتهاند كه يك زن بايد خود را عادت بدهد تا حمايت را در اجتماع و جامعه جستجو و
پيدا كند؛ نه در يك مرد.
عدم مواجهه با واقعيت بيفايده است :خانوادهي قديمي كه در آن مرد همه چيز و زن هيچ بود ،خانوادهي معمول يعني جايي
كه زن در آن هيچ آرزو ،وقت و پولي براي خود نداشت ،در مقابل چشمان ما در حال تغيير است .اما نيازي نيست مضطرب شويم.
تنها از جهالت ماست كه گمان ميكنيم چيزهايي كه به آنها عادت داريم ،هرگز تغيير نميكنند .هيچ چيزي نميتواند تا اين حد
نادرست باشد كه بگوييم» :اينطور بودهاست ،پس هميشه نيز بايد همينطور بماند« .فقط كافيست گذشته را مرور كنيم تا
بفهميم كه همهچيز دستخوش تغيير شده و هيچ رسم ،سازمان سياسي يا اصل اخﻼقيِ ثابت و نقض ناشدنياي وجود ندارد.
ساختارِ خانواده در طي تاريخ بارها تغيير كرده است؛ زماني اين ]ساختار[ با خانوادهي كنوني كامﻼ تفاوت داشت .زماني بود كه
خانوادهي خويشاوندي يك هنجار محسوب ميشد :مادر سرپرستي خانوادهاي را عهدهدار بود كه از بچهها ،نوهها و نتيجههايش
تشكيل ميشد و همه با هم زندگي و كار ميكردند .در دورهي ديگري خانوادهي مردساﻻر مسلط بود .در اين حالت ارادهي پدر
حكم قانون را براي اعضاي ديگر خانواده داشت .حتي امروزه هم چنين خانوادهاي در ميان دهقانان روستاهاي روسيه پيدا
ميشود .در اينجا ،اخﻼق و رسوم زندگي خانوادگي مانند اخﻼق و رسوم زندگي خانوادگي پرولتارياي شهري نيست .در روستاها
هنجارهايي مشاهده ميشود كه كارگران مدتهاست فراموش كردهاند .ساختار و رسوم خانوادهها بين ملتهاي مختلف ،نيز فرق
دارد .مردها در ميان برخي مردمان مانند تركها ،عربها و ايرانيها ،ميتوانند چند زن داشته باشند .قبايلي نيز وجود داشته و
هنوز دارد كه در آن زنها ميتوانند چند شوهر داشته باشند .ما به اين مسئله عادت كردهايم كه يك دختر بايد تا زمان ازدواج،
باكره باشد .با اين حال قبايلي وجود دارد كه در آن ،داشتنِ معشوقههاي متعدد براي يك زن افتخارآميز تلقي ميشود و زنان با
دستبندهايي به تعداد معشوقههايي كه داشتهاند ،بازوها و پاهايشان را زينت ميبخشند .بسياري از اعمالي كه ما را شگفتزده
ميكند ،يا ممكن است غيراخﻼقي به نظر برسد ،براي ديگران كامﻼ عادي است و آنها نيز به نوبهي خود قوانين و رسوم ما را
»گناهكارانه« ميدانند .بنابراين ،هيچ دليلي ندارد كه از اين واقعيت بترسيم كه خانواده در فرآيند تغيير قرار گرفته است؛ چيزهاي
قديمي و غيرضروري از بين ميروند و روابط تازهاي ميان زن و مرد پا ميگيرد .كار ما اين است كه تصميم بگيريم تاريخ مصرف
كدام جنبهي زندگي خانوادگي ما گذشته است و تعيين كنيم كه چه روابطي بايد بين زن و مرد طبقات كارگر و دهقان وجود
داشته باشد و چه حقوق و وظايفي با اوضاع زندگي در روسيهي كارگريِ جديد هماهنگ است .آنچه كه به همراه زندگي جديد
ميآيد ،بايد حفظ شود و هرآنچه كه قديمي و تاريخ گذشته است و از دوران بردگي و سلطهي زمينداران و سرمايهداران به جا
مانده است ،بايد همراه با خود طبقهي استثمارگر و دشمنانِ پرولتاريا و تهيدستان كنار گذاشته شود.
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خانوادهاي كه پرولتارياي شهري و روستايي به آن خو گرفته است ،ميراث گذشته است .زماني بود كه ]وجود [خانواده مجزايي
كه براساس عروسيِ كليسايي ،سخت بههم گره خورده بودند ،به يك اندازه براي همه اعضاي آن واجب بود .اگر خانوادهاي وجود
نداشت ،چه كسي خوراك و پوشاك بچهها را تامين ميكرد و آنها را پرورش ميداد؟ چه كسي آنها را نصيحت ميكرد؟ در روزگارِ
رفته ،يتيمبودن يكي از بدترين سرنوشتهاي قابلتصور بود .در شكلِ قديمي خانواده ،مرد با امرار معاش ،زن و فرزندانش را سير
ميكرد .وظيفهي زن ،خانهداري و تربيت فرزندان بود به بهترين شكلي كه ميتوانست .اما در صد سالِ گذشته اين ساختار
مرسومِ خانواده در كشورهايي رو به اضمحﻼل است كه سرمايهداري در آنها غالب است و شمارِ كارخانهها و بنگاههاي اقتصادي
كه كارگر استخدام ميكنند افزايش مييابد .با تغيير شرايط كلي زندگي ،رسوم و اصول اخﻼقي زندگي خانوادگي نيز در حال تغيير
است .گسترش جهاني كارِ زنانه ،بيشترين تغييرات بنيادين را در زندگي خانوادگي ايجاد كرده است .قبﻼ تنها مردان نانآور
محسوب ميشدند .اما زنان روسيه در  50-60سال گذشته )و دورهي زماني نسبتا طوﻻنيتر در ديگر كشورهاي سرمايهداري(
ناچار شدهاند تا به دنبال كار مزدي خارج از خانواده و خانه باشند .مزد نانآور براي تامين نيازهاي خانواده كفايت نميكرد] ،از
اينرو[ زنان مجبور شدند كه در جستجوي كارِ مزدي ،به كارخانهها مراجعه كنند .تعداد زناني كه خارج از خانه به عنوان كارگران
روزانه ،فروشنده ،كارمند ،رختشور يا خدمتكار مشغول به كار ميشوند ،ساﻻنه رو به افزايش است .آمار نشان ميدهد كه در
 ،1914قبل از آغاز جنگ جهاني اول ،حدود  60ميليون زن در اروپا و آمريكا خودشان امرار معاش ميكردند؛ اين رقم در طول
جنگ ،افزايش چشمگيري يافت .تقريباً نيمي از اين زنان متاهل هستند .قابل تصور است كه ]اين زنان[ چه زندگي خانوادگياي
ميتوانند داشته باشند .زماني كه يك همسر و مادر  8ساعت از روز را ــ كه با احتساب رفت و آمد به  10ساعت ميرسد ــ
مشغول كار در خارج از خانه باشد ،چه نوع »زندگي خانوادگي«اي ميتواند وجود داشته باشد؟ در امور خانه غفلت ميشود.
فرزندان بدون مراقبت مادر بزرگ ميشوند و بيشتر وقت خود را در خيابانها ميگذرانند و در معرض بسياري خطرها قرار
ميگيرند .زني كه همسر ،مادر و كارگر است ،بايد ذره ذرهي انرژي خود را صرف ايفاي اين نقشها بكند .او بايد به اندازه
همسرش در كارخانه ،چاپخانه يا بنگاه تجاري كار كند و مقدم بر آن ،بايد زماني را براي حضور در خانه و رسيدگي به فرزندان در
نظر بگيرد .سرمايهداري ،بارِ ويرانگري را روي شانههاي زنان گذاشته است :آنها را تبديل به كارگر مزدي كرده است ،بدون
اينكه مسئوليت مراقبتي ،خانهداري و مادري را از دوش آنها بردارد .زن زير اين بارِ سهبرابرشده ،تلو تلو ميخورد ،رنج ميكشد و
صورتش همواره از اشك خيس است .زندگي هرگز براي زنان آسان نبوده است اما هيچ گاه نيز به اندازه وضعيت ميليونها زن
كارگرِ زير يوغ سرمايهداري در دوران شكوفايي توليد كارخانهاي ،سخت و مستاصلكننده نبوده است .با اشتغال بيشتر زنان،
خانواده در هم ميشكند .چگونه ميتوان از زندگي خانوادگي سخن گفت وقتي زن و مرد در شيفتهاي مختلف كار ميكنند و
زن وقت كافي براي تهيه غذاي مناسب فرزندانش ندارد؟ چگونه ميتوان از والدين صحبت كرد زماني كه مادر و پدر تمام روز را
بيرون از خانه كار ميكنند و فرصت نميكنند حتي دقايقي را با فرزندانشان بگذرانند؟ ]اين وضعيت[ در گذشته كامﻼ متفاوت
بود .مادر در خانه ميماند و وقتش را صرف كارهاي منزل ميكرد .فرزندانش در كنار او و تحت نظارتش بودند .امروزه زن كارگر
صبحها زماني كه سوت كارخانه به صدا در ميآيد ،با عجله از خانه خارج ميشود .زماني كه عصر ميشود و سوت دوباره به صدا
در ميآيد ،با عجله به خانه بر ميگردد تا پرفشارترين وظايف خانگياش را با تقﻼ انجام دهد .صبح با وارفتگي به سر كار
برميگردد و از كمبود خواب خسته است .براي زن كارگرِ متاهل ،زندگي به همان اندازه كارگاه سخت است .پس نبايد تعجبآور
باشد كه پيوندهاي خانوادگي سست ميشوند و خانواده از هم ميپاشد .شرايطي كه خانواده را در كنار هم نگه ميداشت ،ديگر
وجود ندارد .ضرورت خانواده براي اعضاي آن و همچنين ملت به طور كلي درحالِ از بينرفتن است .ساختار قديمي خانواده
اكنون صرفا به عنوان يك مانع عمل ميكند .چه چيزي باعث ميشد كه خانواده در گذشته قوي باشد؟ اول اينكه شوهر و پدر
نانآورِ خانواده بود .دوم اينكه اقتصاد خانواده براي تمام اعضاي آن ضروري بود؛ و سوم اينكه بچهها توسط والدينشان بزرگ
ميشدند .چه چيزي از اين خانواده باقي مانده است؟ همانطور كه اشاره كرديم ،مرد ديگر تنها نانآور نيست .زن سر كار ميرود و
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دستمزد ميگيرد .او آموخته است كه زندگيش را تامين كند و از فرزندانش و بعضا شوهرش حمايت كند .خانواده اكنون تنها به
عنوان واحد اقتصادي اوليه جامعه و پشتيبان و آموزگار فرزندانِ نونهال وجود دارد .بگذاريد اين موضوع را با جزئيات بيشتري
بررسي كنيم تا ببينيم كه آيا خانواده در شُرف رها شدن از اين وظايف هست يا نه!؟
كارهاي خانگي ديگر ضروري نيستند
زماني بود كه زنانِ طبقات تهيدست در شهر و كشور ،تمام عمر خود را در چارديواري خانه ميگذراندند .زن چيزي فراتر از
مرزهاي خانه خود نميشناخت و در بيشتر موارد ،تمايلي هم به دانستن نداشت .گذشته از همه چيز ،در خانهاش به اندازه كافي
كار براي انجام دادن وجود داشت و انجام دادن اين كار هم براي خانواده و هم براي دولت به طور كلي ،واجبتر از هرچيز ديگر
بود .اين زن ،تمام كارهايي كه يك زن كارگر و دهقان انجام ميدهد را انجام ميداد؛ اما در كنار پخت و پز ،شستشو ،رفت و
روب و رفوكاري ،پشم و كتان هم ميريسيد ،لباس و پوشاك ميبافت ،جوراب ميدوخت ،بند كفش درست ميكرد ،تا جايي كه
منابعش اجازه ميداد ،همه نوع ترشي و مربايي براي زمستان تهيه ميكرد و شمعهايش را خودش توليد ميكرد .دشوار است كه
فهرست كاملي از تمام وظايفش تهيه كنيم .مادر و مادربزرگهاي ما اين چنين زندگي كردهاند .حتي امروزه در روستاهاي
دورافتاده در عمق كشور ،دور از خط آهن و رودخانههاي بزرگ ،جايي كه شكل زندگي ]كماكان[ حفظ شده ،كدبانوي خانه
همچنان تحت فشار انواع كارهاي طاقتفرسايي است كه زنان كارگر در شهرهاي بزرگ و مناطق صنعتي پرجمعيت ،مدتهاست
كه ديگر نگران آنها نيستند.
در زمان مادربزرگهاي ما ،تمام اين كارهاي خانگي ضروري ،مفيد و متضمن بهزيستيِ خانواده بود .هرچه بيشتر كدبانوي
خانه كار ميكرد ،خانوادهي دهقان و صنعتگر بهتر زندگي ميكردند .حتي اقتصاد ملي از فعاليت زنِ خانهدار منتفع ميشد؛ زني
كه تنها به پختن سوپ و سيبزميني )يعني ارضاي نيازهاي بديهي خانواده( بسنده نميكرد و چيزهايي مثل پارچه ،نخ ،كره و
غيره توليد ميكرد كه مانند كاﻻهايي كه در بازار به فروش ميرفتند ،داراي ارزش بود .و هر مرد كارگر و دهقاني ،به دنبال آن
بود كه زني را »با دستانِ طﻼ« پيدا كند؛ چراكه ميدانست خانواده بدون اين »كارِ خانگي« نميتواند پايدار باقي بماند .پاي منافع
كلِ ملت در ميان بود ،زيرا هرچه زن و ديگر اعضاي خانواده بيشتر براي توليد پارچه و چرم و پشم )كه مازاد آن در بازار محلي
فروش ميرفت( كار ميكردند ،اقتصاد كشور به طور كلي شكوفاتر ميشد.اما سرمايهداري همه اينها را تغيير داد .هرآنچه كه
پيشتر در آغوشِ خانواده توليد ميشد ،حاﻻ در مقياس انبوه در كارخانهها و كارگاهها ساخته ميشود .ماشين جايگزين زن شده
است .كدام خانهداري اين روزها زحمت ساختن شمع و ريسيدن پشم و بافتن لباس را به خود ميدهد؟ همهي اين محصوﻻت را
ميتوان از فروشگاه كنارِ خانه تهيه كرد .پيشتر هر دختري ميآموخت كه چگونه جوراب ببافد؛ آيا اكنون زنِ كارگر به اين فكر
ميكند كه جورابش را خود ببافد؟ اوﻻً او وقت ندارد .زمان ،حكم كيميا را دارد و هيچكس نميخواهد وقتش را براي كار غيرمولد
و بيمصرف تلف كند .از زماني كه ميتوان از مغازه خريد كرد ،شمار اندكي از زنان كارگر هنوز خيارشور يا ديگر مواد نگهداشتني
درست ميكنند .حتي اگر محصوﻻتي كه در مغازهها فروخته ميشوند ،كيفيت نامرغوبي داشته باشند و با دقت محصوﻻت خانگي
تهيه نشده باشند ،زن كارگر زمان و انرژي براي انجام اين توليدات خانگي را ندارد .اول و مهمتر از همه ،او يك كارگر اجرتبگير
است .بنابراين ،اقتصاد خانه به تدريج از تمام كارهاي خانگي كه مادربزرگهاي ما بدون انجام آنها به سختي ميتوانستند يك
خانواده را تصور كنند ،محروم شد .آنچه پيشتر در خانواده توليد ميشد ،حاﻻ توسط كار اشتراكيِ زنان و مردان كارگر در
كارخانهها توليد ميشود .خانواده ديگر توليد نميكند؛ فقط مصرف ميكند .كار خانگيِ باقيمانده عبارتست از نظافت )تميزكردنِ
زمين ،گردگيري ،گرم كردن آب ،مراقبت از ﻻمپها و  ،(...پخت و پز )آماده كردن ناهار و شام( ،شستشو و مراقبت از پوشاك
خانواده )تعمير و رفوكاري( .اينها وظايف دشوار و خستهكنندهاي است كه تمامِ وقت و انرژي ذخيرهي زنِ كارگر را به خود
اختصاص ميدهد؛ بهعﻼوه اين زن بايد ساعات مشخصي را در كارخانه بگذراند .اما اين كار ،از يك جنبهي مهم با كاري كه
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مادربزرگهاي ما ميكردند ،تفاوت دارد :اين  4وظيفهي اصلي كه در باﻻ گفته شد ،ديگر هيچ ارزشي براي دولت و اقتصاد ملي
ندارد؛ چرا كه ]اين وظايف[ هيچ ارزش جديدي توليد نميكنند و سهمي در شكوفاييِ كشور ندارند .يك زنِ خانهدار تمامِ روز خود
از صبح تا عصر را صرف نظافت خانه ميكند ،لباسها را ميشويد و اتو ميكند ،بيشترين تﻼش را ميكند تا لباسهايش نظم و
ترتيب خوبي داشته باشند ،غذايي را كه دوست دارد و منابع محدودش اجازه ميدهد ميپزد؛ و سرانجام روز را به پايان ميرساند،
در حالي كه هيچ ارزشي توليد نكرده است .بهرغم اين همه تﻼش ،او هيچ چيزي درست نكرده كه بتواند به عنوان كاﻻ محسوب
شود .اگر يك زن كارگر هزار سال هم زندگي كند ،باز بايد هر روز از اول شروع كند .هميشه ﻻيهي جديدي از گرد و غبار در
حاشيهي بخاري براي زدودن وجود دارد .شوهرش هميشه گرسنه از كار باز ميگردد و فرزندانش دوباره با كفشهاي گلي به
خانه ميآيند .سودمندي كارِ زنان در كل براي جامعه كمتر ميشود و اين كار رفته رفته كاري غيرمولد ميشود .خانوارِ فردي در
حالِ مرگ است و در جامعهي ما جاي خود را به خانهداريِ اشتراكي واگذار ميكند .بهجاي آنكه زنِ كارگر آپارتمانش را تميز كند،
جامعهي كمونيستي ميتواند مردان و زناني را سازمان بدهد كه كارشان نظافت بامداديِ اتاقهاست  .همسرانِ مردان ثروتمند
مدتهاست از اين وظايف خانگيِ رنجآور و خستهكننده رها شدهاند .چرا زنانِ كارگر همچنان بايد عهدهدار اين مسئوليتها باشند؟
در روسيهي شورايي ،زنانِ كارگر بايد همان فراغت ،نور ،پاكيزگي و زيبايياي را داشته باشند كه پيشتر تنها ثروتمندان از آن
برخوردار بودند  .بهجاي آنكه زنِ كارگر ،باقي ماندهي اوقات آزاد خود را در آشپزخانه به تهيهي ناهار و شام بگذراند ،جامعهي
كمونيستي رستورانهاي عمومي و آشپزخانههاي جمعي را سامان ميدهد .چنين موسساتي حتي در نظام سرمايهداري هم پديد
آمدهاند .در خﻼل نيم قرن گذشته ،شمارِ كافهها و رستورانها در شهرهاي بزرگ اروپا ،رشد فزايندهاي داشته است .آنها به مثابه
قارچهاي بعد از بارانِ بهاري ،از همه جا سر برآوردهاند .اما در نظام سرمايهداري ،تنها كساني ميتوانند از رستورانها خريد كنند
كه پول داشته باشند اما در نظام كمونيستي ،همه ميتوانند در آشپزخانهها و غذاخوريهاي جمعي غذا بخورند .زنِ كارگر ديگر
مجبور نخواهد بود خود را در كنارِ تشت لباسشويي به بردگي وادارد يا چشمانش را براي وصلهكردنِ جوراب و رفوكردنِ پارچه
ضعيف كند .اين كارها ميتواند بهصورت هفتگي توسط رختشورخانههاي مركزي انجام شود .يك كار ديگر هم كم خواهد شد؛
مراكز خاص دوخت و دوز زن كارگر را از وقتي كه براي تعميرات لباس ميگذارد ،خﻼص خواهد كرد و به او اين فرصت را
ميدهد تا اوقاتش را در عصر به مطالعه ،شركت در جلسات يا رفتن به كنسرت اختصاص دهد .بنابراين ،با پيروزي كمونيسم
چهار دستهي عمدهي كار خانگي محكوم به انقراض است و مطمئنا دليلي وجود ندارد كه زنِ كارگر براي آن افسوس بخورد.
كمونيسم ،اين آدم مفلوك را از بردگيِ خانگي نجات ميدهد و زندگيِ او را غني تر و شادتر ميكند.
دولت مسئول پرورشِ كودكان است
ممكن است استدﻻل كنيد كه حتي با از بين رفتن كارِ خانگي ،كودكان هنوز به مراقبت نياز دارند .اما در اينجا هم ،دولت
كارگري جايگزين خانواده خواهد شد و جامعه بهتدريج تمام وظايفي را برعهده خواهد گرفت كه پيش از انقﻼب بر دوشِ والدين
بود .تربيت فرزندان حتي پيش از انقﻼب نيز تماما بهعهده والدين نبود و زماني كه كودكان به سنِ مدرسه ميرسيدند ،والدين
ميتوانستند نفسِ راحتي بكشند چراكه ديگر مسئولِ رشد فكري فرزندانشان نبودند .اما كماكان تكاليفي براي انجامدادن وجود
داشت .تامين تغذيه فرزندان ،خريدن كفش و لباس براي آنها و اطمينانيافتن از اينكه آنان به كارگران ماهر و صادقي تبديل
شدهاند كه ميتوانند در وقت مقتضي ،هزينههاي خود و معاش و خوراك والدين سالخوردهشان را تامين كنند .با اين حال ،تعداد
كمي از خانوادههاي كارگري قادر بودند چنين تكاليفي را انجام دهند .دستمزد كم به آنها اجازه نميداد تا غذاي كافي براي تامين
فرزندانشان فراهم كنند؛ همان طور كه كمبود وقت مانع از آن ميشد كه توجه ﻻزم را به آموزش نسلِ در حالِ رشد نشان
بدهند .قرار است كه خانوادهها كودكان را پرورش دهند ،اما در واقعيت ،كودكانِ پرولترها در خيابان بزرگ ميشوند .اجداد ما
اندكي دربارهي زندگي خانوادگي ميدانستند اما كودكانِ پرولتاريا هيچ چيز از آن نميدانند .بهعﻼوه ،درآمد ناچيز خانواده و
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وضعيت مالي متزلزلي كه به تبع آن ايجاد ميشود ،كودك را مجبور ميكند كه در ده سالگي به كارگريِ مستقل روي بياورد؛ و
زماني كه كودكان خودشان پولشان را به دست ميآورند ،خود را كارفرما تلقي ميكنند و واژگان و نصايح والدين ديگر قانون
محسوب نميشود .نفوذ والدين تضعيف ميشود و حرفشنوي به پايان ميرسد.
همانطور كه كارهاي خانه از بين ميرود ،تكاليف والدين در برابر فرزندانشان نيز بهتدريج كمرنگ ميشود تا اينكه در
نهايت ،جامعه مسئوليت كامل را بر عهده بگيرد .در نظام سرمايهداري ،كودكان اغلب مسئوليتهاي سنگين و تحملناپذيري
براي خانوادهي پرولتري بودند .جامعه كمونيستي بهكمك والدين ميآيد .در روسيهي شورايي ،كميسارياري آموزش عمومي و
رفاه اجتماعي در حال حاضر كمك زيادي به خانواده كرده است .ما هم اكنون مكاني براي كودكان بسيار كمسال ،شيرخوارگاه،
مهدكودك ،اجتماعات كودكان و همچنين خانه ،بيمارستان و مراكز بهداشتي براي كودكان بيمار داريم؛ رستورانها ،ناهار رايگانِ
مدارس و توزيع رايگان كتابِ درسي ،لباس گرم و كفش براي دانش آموزان .همهي اينها نشان ميدهد كه مسئوليت بچهها از
والدين بهجمع منتقل خواهد شد .مراقبت والدين از كودكان در خانواده ميتواند به سه بخش تقسيم شود (1 :مراقبت از بچهي
بسيار كوچك  (2پرورشِ كودك  (3آموزشِ كودك .حتي در جامعه سرمايهداري هم آموزش كودكان در مقطع ابتدايي و بعدها در
دوره متوسطه و موسسات آموزش عالي ،به مسئوليت دولت تبديل شده است .حتي در جامعه سرمايهداري هم نياز كارگران تا
حدودي از طريقِ ايجاد زمينهاي بازي ،مهدهاي كودك ،گروههاي بازي و غيره مرتفع شده است .هرچه كارگران از حقوق خود
بيشتر آگاه شوند و بهتر سازماندهي شوند ،جامعه مجبور ميشود مسئوليت مراقبتي خانواده نسبت به فرزندان را كاهش دهد .اما
جامعهي بورژوازي از تأمين زياد منافع طبقهي كارگر ميهراسد ،مبادا باعث فروپاشي خانواده شود .سرمايهداران بهخوبي ميدانند
كه شكلِ قديمي خانواده كه زن ،برده بود و شوهر ،مسئول بهزيستيِ زن و فرزندش ،بهترين سﻼحِ مبارزه براي فرونشاندنِ ميلِ
طبقه كارگر به آزادي و تضعيف روحيهي انقﻼبي زن و مرد كارگر است .قامت كارگر زير بارِ مراقبت از خانواده خم ميشود و
مجبور است با سرمايهداري سازش كند .پدر و مادر زماني كه فرزندانشان گرسنه هستند ،حاضرند با هر شرايطي كنار بيايند.
جامعهي سرمايهداري نتوانسته آموزش را به امري واقعاً اجتماعي و دولتي تبديل كند چراكه مالك اموال يعني بورژوازي با اين
مسئله مخالف است .جامعه كمونيستي آموزشِ اجتماعيِ نسل در حالِ رشد را يكي از اساسيترين جنبههاي حيات جديد ميداند.
خانواده قديمي ،محدود و كوچك ،جايي كه والدين دچار اختﻼفند و صرفاً به فرزندان خودشان عﻼقه نشان ميدهند ،ديگر
صﻼحيت آموزشِ »فرد نوين« را ندارد .از سوي ديگر ،زمينهاي بازي ،باغها ،خانهها و ديگر امكاناتي كه كودك بخش بيشتر
روز را تحت نظارت آموزگارانِ شايسته ميگذراند ،محيطي را فراهم ميكند كه در آن كودكان بتوانند به عنوان يك كمونيست
آگاه رشد كنند و نياز به همبستگي ،رفاقت ،ياري و وفاداريِ متقابل به گروه را به رسميت بشناسند .اگر والدين ديگر مسئول
پرورش و آموزش فرزندان نباشند ،چه مسئوليتي براي آنها باقي خواهد ماند؟ شايد پاسخ دهيد كه بچهي خيلي كوچك ،زماني كه
تازه قدم برميدارد و به دامنِ مادرش آويزان است ،همچنان به توجه او نياز دارد .در اينجا دولت كمونيستي دوباره به كمك مادرِ
كارگر ميشتابد .ديگر هيچ زني وجود نخواهد داشت كه تنها مانده باشد .دولت كارگران بر آن است تا از همه مادران ــ متاهل و
مجرد ــ در حالي كه به فرزندش شير ميدهد ،حمايت كند؛ و خانههاي مادري ،شيرخوارگاههاي روزانه و ديگر امكانات را در هر
شهر و روستا تاسيس كند تا به مادران اين فرصت را بدهد كه كار در جامعه را با مادري تركيب كنند.
نيازي نيست مادرانِ كارگر مضطرب شوند .كمونيسم قصد ندارد كودكان را از والدينشان جدا كند ،نوزاد را از زيرِ پستان مادر
بيرون بكشد يا از تدابير خشونتآميز براي ويرانكردنِ خانواده استفاده كند .چنين چيزي وجود ندارد! هدف جامعهي كمونيستي
كامﻼ متفاوت است .جامعهي كمونيستي شاهد اين است كه نوعِ قديمي خانواده رو به زوال است و اركانِ كهني كه خانواده
قديمي را به عنوان يك واحد اجتماعي سرپا نگه ميداشت ،در حال از بين رفتن است :اقتصاد خانگي در حالِ مرگ است .والدينِ
طبقه كارگر قادر نيستند از فرزندان خود مراقبت كنند يا معاش و آموزش آنها را تدارك ببينند .والدين و كودكان به طور يكسان از
اين شرايط رنج ميبرند .جامعهي كمونيستي به مردان و زنان كارگر ميگويد» :شما جوان هستيد و يكديگر را دوست داريد.
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هركسي حق دارد خوشحال باشد .بنابراين زندگي كنيد و از شادماني نگريزيد .از ازدواج نهراسيد؛ گرچه ]ازدواج[ در سرمايهداري
واقعا زنجيرهاي از مصيبت بود .از داشتن فرزند نترسيد .جامعه به كارگران بيشتري نياز دارد و از تولد هر كودك بهوجد ميآيد.
ﻻزم نيست نگران آيندهي فرزند خود باشيد .فرزند شما چيزي از سرما و گرسنگي نخواهد فهميد« .جامعهي كمونيستي با مراقبت
از همهي كودكان ،حمايت مادي و معنوي كودك و مادرش را تضمين ميكند .جامعه خوراك كودك را فراهم ميكند و پرورش
و آموزش او را بهعهده ميگيرد .در عين حال ،والديني كه تمايل دارند در آموزش فرزندانشان مشاركت داشته باشند ،به هيچ
وجه از اين امر باز داشته نخواهند شد .جامعهي كمونيستي تمام وظايف مربوط به فرزندان را بر عهده خواهد گرفت ،اما لذت پدر
و مادر بودن را از كساني كه قادرند آن را انجام دهند ،دريغ نخواهد شد .اينها برنامهي جامعهي كمونيستي است و به دشواري
ميتوان اينها را به عنوانِ ويرانيِ قهريِ خانواده و جداكردنِ اجباري فرزند از مادرش تعبير كرد.از واقعيت نميتوان فرار كرد.
شكلِ قديمي خانواده روزگارِ خود را سپري كرده است .خانواده رو به زوال است؛ نه به اين دليل كه بهصورت قهرآميزي توسط
دولت تخريب شده است بلكه از آنرو كه اين امر ديگر ضرورت محسوب نميشود .دولت به خانواده نياز ندارد چون اقتصاد
خانگي ديگر سودآور نيست :خانواده ،كارگر را از كارهاي مفيد و مولد دور ميكند .اعضاي خانواده نيز ديگر نيازي به آن ندارند
چون وظيفهي پرورش كودكان كه پيشتر به عهدهي خانواده بود ،بهتدريج به جمع منتقل ميشود .رابطهاي جديدي جايگزين
رابطهي قديمي زن و مرد ميشود :پيوندي بر مبناي عاطفه و رفاقت؛ وصلت دو عضو برابرِ يك جامعه كمونيستي كه هردو آزاد،
مستقل و كارگر هستند .ديگر بردگيِ خانگي براي زنان وجود نخواهد داشت و از نابرابري در خانواده ،خبري نخواهد بود .ديگر
زنان نميترسند كه تنها با فرزندي كه بايد او را تربيت كنند ،رها شوند .زن در يك جامعهي كمونيستي ديگر به شوهرش وابسته
نيست بلكه به كارِ خود متكي است و براساس ظرفيت كاريِ خود حمايت ميشود .او ﻻزم نيست براي فرزندانش نگران باشد.
دولت كارگري مسئوليت آنها را بهعهده خواهد گرفت .ازدواج ،تمام آن محاسبات مادياي كه زندگي خانوادگي را فلج ميكرد ،از
دست ميدهد و بهوصلت دو نفر بر پايهي عشق و اعتماد بدل ميشود .چنين پيوندي كاملترين شادماني و بيشترين ميزان
رضايت را به زن و مردي كه خود و دنياي پيرامونشان را ميفهمند ،وعده ميدهد .بهجاي بردهداريِ مبتني بر ازدواج كه در
گذشته وجود داشت ،جامعهي كمونيستي پيوندي بر اساس رفاقت براي زن و مرد به ارمغان ميآورد .هنگاميكه شرايط كار تغيير
كند و امنيت مادي زنان كارگر افزايش يابد و زماني كه ازدواج در قالب كليسايي آن ــ كه فسخناشدني و از اساس ،فقط نوعي
شيادي بود ــ جاي خود را بهوصلت آزادانه و صادقانهي زنان و مرداني بدهد كه عاشق و رفيق هستند ،روسپيگري نيز از بين
خواهد رفت .اين شر ]روسپيگري[ ،كه ننگي براي بشريت و تازيانهاي بر گُردهي زنان كارگرِ گرسنه است ،ريشه در توليد كاﻻ و
نهاد مالكيت خصوصي دارد .زماني كه اين اَشكال اقتصادي ]با اَشكالِ جديدي[ جايگزين شوند ،تجارت زنان بهطور خودكار از
بين خواهد رفت .از اين رو ،زنانِ كارگر نبايد دلواپسِ اين واقعيت باشند كه خانواده محكوم به فروپاشي است .برعكس ،آنها بايد
به استقبال سپيده دمِ جامعهي نويني بروند كه زنان را از بردگي اجباري ميرهاند ،بارِ مسئوليت مادرانگي را سبك ميكند و در
نهايت ،به مصيبت هولناك فحشاء پايان ميدهد .زناني كه به مبارزه براي رهايي طبقه كارگر برخاستهاند ،بايد بدانند كه ديگر
جايي براي نگرشهاي كهنهي مبتني بر مالكيت وجود ندارد» :اينها فرزندانِ من هستند .تمامِ اشتياق و عاطفهي مادرانهام را
مرهون آنها هستم .آنها فرزندان تو هستند و ربطي به من ندارند و اهميت نميدهم كه احساس سرما يا گرسنگي بكنند .من
براي كودكانِ ديگر وقت ندارم« .مادرِ كارگر بايد بياموزد كه تفاوتي بين مالِ تو و مالِ من وجود ندارد .او بايد بهخاطر داشته باشد
كه فقط فرزندانِ ما وجود دارد؛ فرزندانِ كارگرانِ روسيهي كمونيستي .دولت كارگري بايد رابطهي نويني را ميان جنسها ايجاد
كند؛ همانطور كه عاطفهي محدود و انحصاريِ ميان مادر و فرزندانش بايد در ميانِ همهي خانوادهي بزرگ پرولتاريا گسترش
بيابد .پيوند آزادانه دو عضو برابرِ يك جامعه كارگري نيز كه بر اساس عشق و احترامِ دوسويه است ،بايد جايگزينِ ازدواج
فسخناشدني مبتني بر بردگيِ زنان شود .بهجاي خانوادهي منفرد و خودخواهانه ،خانوادهي جهانيِ كارگران مينشيند كه در آن
همهي كارگران يعني زن و مرد ،پيش و بيش از هرچيز رفيقِ يكديگرند .اين رابطهاي است كه ميانِ زن و مرد در يك جامعه
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كمونيستي شكل خواهد گرفت .اين روابط جديد ،عشقي آزادانه و بر پايهي برابري ميان دو طرف را براي بشريت به ارمغان
ميآورد؛ ]عشقي[ كه براي جامعهي تجاري ناشناخته است .جامعهي كمونيستي كودكاني برومند ،سالم و قوي و جواناني شاد
ميخواهد كه در احساسات و عواطف ،آزاد باشند .ما از زنان و مردان كارگر و دهقان ميخواهيم كه بهنام برابري ،آزادي و عشق
رفيقانهي ناشي از شيوهي جديد ازدواج ،خود را شجاعانه و مؤمنانه در بازسازيِ جامعه بشري شريك كنند تا به مكاني كاملتر،
عادﻻنهتر و ﻻيقتر براي تضمينِ شادمانياي كه هركس شايستهي آن است ،مبدل شود .پرچمِ سرخِ اين انقﻼب اجتماعي كه بر
فراز روسيه به اهتزاز درآمده است و در كشورهاي ديگر دنيا نيز در حال برافراشتهشدن است ،رسما محققشدنِ بهشتي زميني را
اعﻼم ميكند كه انسانيت قرنهاست به انتظارِ آن نشسته است.
* مقالهي حاضر براي نخستين بار در  Komunistkaشمارهي  ،١٩٢٠ ،٢به زبان روسي منتشر شد .ترجمهي انگليسي آن
را ميتوانيد در لينك زير بيابيد:
https://www.marxists.org/archive/kollonta/1920/communism-family.htm

لينك كوتاه شده در سايت »نقد«https://wp.me/p9vUft-DZ :
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