نظام خانوادگی کامال تحت تسلط نظام مالکيت است

منشاء ستم جنسی زنان
ماریا رشیدی
برای پرداختن به ستم جنسیتی بر زنان در نظام سرمایه داری الزم است ،که ابتدا نگاایی یار دناد که اا باه
زمینه یاای ااری ی ن بیانادازیم ،پ سانش منوااا پیاهامدی کاه در بهجاهد پردن ایان سات ا نقا داتاته را
بررسای کنایم .دیاداای ای متاااپ ی در راب اه باا ایان سااتم مهجاهد اسات .ماهیییهن ،ساتم بار زن را ا اه بااه
رس یت ن ی تناسند .نظر اا دیگری  ،که راب ه جنسای پ ساتم بار زناان را باه ااپ اای بیه اهایهی ا ا اه
می کنند .دیداایی دیگار کاه منوااا ایان ساتم را کاامه ییقاا ی دانساته پ رفا ایان ساتم پ دگاهنگی ن را در
داردهب سیست ی که بر جامعه اکم است ،بررسی میهند.
ما هیت خصه ی اساس پ منواا ستم بر زنان است .ما هیت خصه ای باا پیادای پ هاامد در دپر یاا
پ نظام ای م تدف اری ی در اهتته پ ال در ستم پ به انقیاد کویدن زنان نق بسزایی داتته پ دارد.
در جامعه سرمایه داری کنهنی ،بررسی مسئده زن ن ا میتهاند یک بررسی ییقا ی باتد پ به منواا ییقات
براردد ،یعنی به ن جایی که بنای ستم زن امرپزی اهاتته تد است.
اار از نظر اری ی نگایی به دپر یای اپ یه بینادازیم کاه انساان ا بواهو ک اهنی زنادای میهردناد پ ب اهر
ج عی مایحتاج زندای خهد را از یریق تهار پ یه خهراک از یییعت یه میهردند ،اثری از ییقات پ
ستم بر زن نیهد .در این جهاما  ،ه یاد در راب اه باا نیازیاا اهرت مای ارفات پ داهن ابازار ه یاد بسایار

ابتدایی پ سااد باهد ،افاافه ه یادی پجاهد نداتات .زناان پ ماردان باه تاهو ج عای زنادای مای کردناد پ از
استقهل کامو برخهردار بهدند .دراین ارپی اا یاا جهاما  ،صا یم ایاری یاا در راب اه باا مساائو رپزمار ،
ب هر فردی پ مستقو اهرت مای ارفات .ماهاد ذاهایی ب اهر یهساان باین ای اا کاه ب اهر ج عای زنادای
میهردند قسیم میود .پ ن ا قسیم کاری کاه مهجاهد باهد ،قسایم کاار یییعای بارای یاه مایحتااج ج ا باهد.
قسیم کار یعیض بین مرد پ زن ایجاد ن یهرد .کهدکان به قییده عداق داتاتند پ ب اهر دساته ج عای مراقیات
می تدند پ دهن مادران کهدکان معدهم بهدند ،ن ا نسب از مادر می بردناد.در کاو ،زناان ب اایر نقا م ام
اتان در ه ید مثو پ یم ج پری خهراک بر مردان بر ری داتتند.
ب رپر با هامو یافتن ابزار ه ید ،دارایی مردان بیوتر تد .کواپرزی کاه هساز زناان کواف تاد باهد ،باه
کار مردانه یدیو تد پ جنگ ایی کاه در ن مهقا بهقاهی پیهسات سایب باه کاارایری اسارای جنگای تاد .در
نتیجه نیازیایی که به تهو ج عیتای انجاام مای ارفات قدیاو یافات .باا زیااد تادن ثارپت پ دارایای ،مناسایات
اجت ایی جدیدی به پجهد مد .مرد در مهفعی بر ر از زن قرار ارفت .زمانیهه زن در مهف بر ار باهد
مسا ه ای را ایجاد ن یهرد ،اما بر یهش غییر ترایز به نا مرد کاه ما هیات اپ بار ثارپت پ دارایای را باه
ی اارا داتاات غییاارات اساساای در جامعااه بهجااهد پرد .ااق مااادری از بااین رفاات .کهدکااان دیگاار نسااب پ
هارث از پدر باه ارث مای بردناد .بادین تاهو " ،ما هیات " میناای غییارات اوات پ ناه " یییعات جنسای"
مرد .این غییرات بنا به یر دپر پ نظامی ،کو اریخ اهتته ا به ال را رقم می زند.
هارث از یرف پدر نیاز به مو ص بهدن پدر کاهدک داتات .در نتیجاه ،اک ی ساری بارای زناان بهجاهد
مد ،مرد یهپ بر ی سر اختصا ی خاهد بارای ه یاد فرزنادان ارث بار ،محادپدیتی در اساتااد جنسای از
زنان دیگر نداتت .بدین ر یب ،ک ی ساری بارای زن پ دناد ی ساری بارای مارد بهجاهد ماد .دیازی کاه
بعدیا هسز ادیان بهیژ اسهم مهرد قدیش قرار ارفت .مسا ه ی اجت ایی که ریوه در ما هیت خصه ای
داتت ،حت ینهان ق ا ی ثییت پ به رس یت تناخته تد.
در این راستا ،ادار امهر خانه خصدت ی همی خاهد را از دسات داد پ باه تاهو یاک خادمت خصه ای در
مااد پ زن در رد اپ ااین خاادمتهار خااانگی قاارار ارفاات ،ااا کنااهن در بساایاری از نقااای دنیااا پابرجاساات پ ااا
جاییهه نق م ی در باز ه ید نیرپی کار دارد ،مهرد نیاز پ ایت نظام سرمایه داری است.
در جامعه سرمایه داری " ازدپاج پ خانهاد " در زمر ارکان دپ ت یستند .بد ین ج ت کسای کاه ازدپاج پ
خانهاد را مهرد انتقاد پ خ اب قرار دید یم به جامعه پیام باه دپ ات داه کارد اسات .یهتاا ی ساری ،در
جامعه سرمایه داری فقز در انتقال ارث به پارث پ ما هیت بهراپایی خه ه میوهد.
از مسایو پیچد ایی که امرپز زنان ب هر پاقعی با ن دسات باه ارییانناد .مسائده ازدپاج پ خاانهاد مییاتاد.
خانهاد ای که ک نه پ سرکهبگر است .برای زنان ،او مسائده خاانهاد از ای یات کام اری نسایت باه کساب
براباری سیاساای پ اسااتقهل اقتصااادی برخااهردار نیسات .اماارپز در خااانهاد  ،کااه ساااختار ن هسااز داب پ
رسهم پ قهانین ایید مای تاهد ،زن ناه باه یناهان یاک تا ص بدهاه باه یناهان یاک ی سار پ ماادر سارکهب
میوهد.

تاای در کوااهریای پیواارفته ،قااهانین ماادنی ،زنااان را از منظاار مهقعیاات( اجت ااایی) ک ام پ باای پابسااته بااه
ی سر قرار داد است  .پ به مرد نه ن ا ق دسترسی به دارایی زن پ بدهه ق سدز معنهی پ فیزیهی بار
پی را یم می دید.
امرپز در ههمت سرمایه ج هری اسهمی ،که ازدپاج ای اجیاری در مهرد زناان انجاام میگیارد .ک ناه
اارین داب پ رسااهم پ ساانت ای می تااه بااه ار جااای اسااهمی زناادای میدیهن ااا زن ایراناای را در د ااار د اهب
خااانهاد پ جامعااه بااه اسااارت پ بردااای کواااند اساات ،مقااررات پ قااهانین ار جااایی ساارمایه داری اااکم
ییچگهنه قی برای زنان قائو نیست .از حاظ مناسایات خاانهادای ،زن اق یاهج پ جادایی یاک جانیاه از
مرد را ندارد؛ مرد ق دارد دند زن اختیار کند .زن به ن ایی خانهاد محسهب ن ی تهد؛ زن اار از خاناه
راند تد بی پنا  ،پ بادپن خاناه پ کاتاانه خهایاد ماناد .زن اق هااو فرزنادان را نادارد .ااار یاهج داد
تااهد یاایت اختیاااری نساایت بااه فرزناادان ن هایااد داتاات پ ییچگهنااه قاای در ساار پرسااتی ن ااا باارای پی
برس یت تناخته ن ی تهد.در مهاردی تی در انت ااب ی سار پ تاریک زنادای خاهد زاد نیسات .باه حااظ
قهج اجت ایی زن ق ق اپت ندارد ،زن نصف مارد محساهب میواهد نچاه را کاه یام قاهانین پ مقاررات
مهجاهد بااه پی پااااهار میهناد ،نصااف ماارد اساات .قاهانین اااکم اپ را کاام یقااو قد اداد میهنااد ،قااهانین پهسااید
مااهییی زنااان را بزیاار دااادر پ مقعنااه کواااند اساات ،پ اااار زن از ایاان " خااانهاد مقاادس" پااا فرا اار بگااهارد،
ی سرش را دپست نداتته باتد پ راب ه خارج از خانهاد با مرد دیگری برقرار کناد باه جارم زناا سنگساار
میوهد.
یر رپز زنان بیوتری از کاار بیهاار تاد پ خاناه نواین میواهند .ناه ن اا از نظار اقتصاادی باه ی سرانواان
پابسااته میوااهند  ،بدهااه کااار خااانگی بیوااتری بااه ن ااا ح یااو تااد  ،کااار خااانگی کااه اساااس پ پایااه اقتصااادی
استث ار زنان است ،به انزپای زنان پ دپر تدنوان از فعا یت ای اجت ایی پ سیاسی ک ک میهند.
در جامعااه ای ماننااد ایااران کااه ساااختار خااانهاد یااا کااامه متاااثر از فریناام یقااب مانااد مااهییی پ مناساایات
سرمایه است ،سرکهب زنان در بین اقوار پ ییقات م تدف متداپل اسات ،از زناان باهراپا ارفتاه اا زناان
ییقات متهسز پ کارار سرکهب میوهند.
در ایااران ههماات ساارمایه اسااهمی  ،یاام بعنااهان دپ اات ییقااا ی یعناای نیاارپی ساارکهب پ یاام خااهد یعنااهان
ب واای از ییقااه ای کااه پسااایو ه یاد مااادی جامعااه را در اختیااار دارد ،بااا ن ادینااه کااردن ساانت پ خرافااات پ
اخهقیات پهسید مهییی در درپن جامعه پ بهیژ خانهاد سعی ن هد است زنان را در اذیان اقوار م تداف
جامعه در مهقعیت درجه دپم ثییت ن اید .پ با سرکهب یر رپز زنان حت قهانین اسهمی داه در خاانهاد
پ داه در سا ج جامعاه می هایاد باه مهجهدیات پ ثییات خاهی در پناا ما هیات خصه ای پ نظاام سارمایه
داری ادامه داد  ،پ فرینم اکم پ مسدز مرد ساالرانه را اظ ن اید.
زنااان در مقابااو ایاان ی ااه سااتم جنساای پ ییقااا ی سااههت نهاارد پ بااا میااارز پیگیاار پ ایترافااات مااداپم در
اتهال م تدف سعی در مقابده با ههمت سرمایه اسهمی ن هد اند.

موهه ی که امرپز زنان ایران با ن دست پ پنجه نرم می کنند نه موههت فرینگی بدهه ی د ا مواههت
اقتصااادی اساات .ییااق ماااری کااه جدیاادا ارایااه تااد فقااز  01در ااد زنااان تاااذو یسااتند پدیاازی اادپد 88
در د بیهار یستند .این در اد از زناان از نظار اقتصاادی یاا پابساته باه تهیرانواان یساتند یاا خاانهاد یاا
یوان .به ا ت ال زیاد در دی از این ا زن اا یای یساتند کاه از ی سرانواان جادا تاد اناد یاا ن اا را از دسات
داد اند .خیدی ساد است صهر ن هد با این مواههت ی یاق اقتصاادی زناان باا داه فجاایعی رپبارپ یساتند.
ن ا مجیهرند بیوتر هین کنند ق ایتراض ندارند پیار ایترافای مهاجاه خهایاد باهد باا سارکهب .اخاته
فات خانهادای به یدت فواریای اقتصادی به اپج خهد خهاید رسید .به این د یو که با هرمی که امرپز در
ایران اکم است داقو باید دپ ا ی سه نار کار کنند ا یک زندای داقو امین تهد .در مهرد در ادی کاه
امرپز عدادتان یام کام نیسات پ یایت منیا در مادی ندارناد ،پافاج اسات کاه امارار معاتواان از کجاا بایاد
امین تهد ،دار ای جزا ن فرپتی ندارناد .ایان در اد بااال از زناان باا ایان تارایز اسااناک اقتصاادی از
قیو به ییقه ای عدق دارند که یر رپز برای زند مانادن مجیاهر اسات نیارپی کاارش را بارپتاد .ایان ن
جامعه ییقا ی است که مسایو بنیادی ن بر اقتصاد استهار است .امرپز در د بااالیی از زناان ایاران جازا
ییقه استث ار تهند یستند .ب ین د یو است که و مسائو زنان از ج داه ساتم جنسای پ براباری کاماو ناان
ار خهرد به و ستم ییقا ی .برای مقابده پ از میان بردن ستم پ استث ار ،خواهنت پ یعایض جنسای نیااز
به ایجاد وهد ای اجت ایی است .با یاری دیگر نیرپیای اجت ایی میتهان بساای ننگاین ایان نظاام اندیاد را
بردید.
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