
«منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» رساله اي است از فردریک انگلس که در سال 1884 نوشته شد. انگلس در این

کتاب، شکل گیري و تحوالت خانواده و پدیدآمدن دولت را از منظر ماتریالیسم تاریخی بررسی می کند. بخش هایی از کتاب

برپایه یادداشت هاي کارل مارکس بر کتاب «جامعه باستان» اثر لویس مورگان نوشته شده است. مارکس براي کشفیات

مورگان جامعه شناس و مردم شناس آمریکایی (1818 –  1881) درباره تاریخ ابتدایی انسان اهمیت و ارزش بسیار قائل بود

و خود می خواست نتایج پژوهش هاي مورگان را در کتابی مخصوص گرد آوري و تحلیل کند، ولی مرگ مانع از آن شد که به

«بینش با  انسان  تکامل  درباره  را  مورگان  وسیع  پژوهش  که  بود  این  مارکس  هدف  بپوشاند.  عمل  جامه  نیت  این 

احمدزاده مسعود  می کند.  تالش  هدف  این  به  رسیدن  براي  کتاب  سراسر  در  انگلس  بزند.  پیوند  تاریخ»  از  ماتریالیستی 

نخستین ایرانی بود که در سال هاي پایانی دهه چهل به ترجمه بخش هایی از این اثر درخشان انگلس پرداخت. در شرایط

آن روز جنبش مارکسیستی، آنچه که در درجه نخست اهمیت قرار داشت فرا گرفتن روش شناسی مارکسیستی بود، بنابراین

مثل سایر مبارزان آن دوره در ترجمه پاره اي از آثار کالسیک تنها به ترجمه بخش هاي مهم آن بسنده می کردند تا بتوانند

شمار هرچه بیشتري از این آثار را در دست فارسی زبانان قرار دهند. تکمیل و بازترجمه این اثر در دهه 1350 توسط خسرو

پارسا در خارج از کشور انجام شد. این کتاب که در آستانه انقالب به صورت «کتاب جلد سفید» در دسترس بود، یک بار در

سال 1380 توسط نشر جامی، بار دوم در سال 1386 توسط نشر دیگر و به تازگی با مقدمه اي از اولین رید (با ترجمه مجزاي

این مقدمه به قلم خسرو کالنتري) توسط نشر طالیه پرسو منتشر شده است.

فصل اول کتاب به پیشاتاریخ می پردازد و دوره هاي «توحش» و «بربریت» را بررسی می کند. فصل دوم درباره تکوین نهاد

بررسی را  تک همسري»  «خانواده  و  یارگیر»  «خانواده  پونالوایی»،  «خانواده  همخون»،  «خانواده  و  است  «خانواده» 

می کند. فصل هاي سوم تا نهم کتاب به تیره هاي ایروکویی، تیره یونانی، پیدایش دولت آتن، تیره و دولت در روم، تیره در

مورد یک  شامل  کتاب  پیوست  دارد.  اختصاص  تمدن  و  بربریت  و  ژرمن ها  میان  دولت  تشکیل  ژرمن ها،  و  سلتی ها  میان 

تازه کشف شده از ازدواج گروهی (در زمان نگارش کتاب) و نقش کار در گذار از میمون به انسان است.

بررسی تاریخ خانواده از سال 1861 با انتشار کتاب «حق مادري» نوشته باکوفن آغاز شد. باکوفن معتقد بود که انسان در

آغاز در حالت بی بند و بار جنسی زندگی می کرده که ازدواج اشتراکی نامیده می شده است. این بی بند و باري باعث می شد تبار

کد خبر : 197919

تاریخ : 1397/07/28

تاریخ تکوین خانواده



پدري یک سره غیرقطعی باشد، بنابراین اصل و نسب تنها از سوي زن برابر حق مادري شناختنی بود. دیگر اینکه این پدیده

در آغاز در میان همه مردمان روزگاران کهن صادق بوده است. در نتیجه از میان پدر و مادر نسل جوان، تنها زن به مثابه

یگانه زاینده بی چون و چراي نسل تازه از ستایش و توجه زیادي برخوردار می شد که بنا به برداشت باکوفن این پدیده تا مرز

نقض دربرگیرنده  است  مرد  یک  آن  از  تنها  زن  آن  در  که  تک همسري  به  گذار  رفت.  پیش  (زن ساالري)  مطلق  حکومت 

زمانی براي  خود  واگذاري  با  را  مقررات  نقض  آن  تحمل  زن  اینکه  یا  می شد  جبران  باید  که  بود  نخستین  مذهبی  مقررات 

محدود به دیگران خریداري می کرد. باکوفن براي اثبات نظرات خود نقل قول هاي پر شماري از ادبیات کالسیک می آورد

که آنها را با دقت بسیار زیادي فراهم کرده است. بنابر نوشته او تحول از ازدواج اشتراکی به تک همسري و از حق مادري به

حق پدري به ویژه در میان یونانیان در نتیجه تحول اندیشه هاي مذهبی و پیداشدن خدایان نوین بود به گونه اي که یکی

کم کم دیگري را از صحنه بیرون کرد.

درباره به ویژه  معتبري  آثار  و  شده  انجام  وسیعی  پژوهش هاي  بعدها  انگلس  بررسی  مورد  زمینه  در  که  کرد  یادآوري  باید 

چگونگی تکوین انسان و مراحل نخستین جامعه انسانی به چاپ رسیده است اما تکامل نیرومند پژوهش هاي علمی هنوز از

اهمیت شگرف علمی و تاریخی اثر انگلس نکاسته است. این تحول و تکمیل یافته هاي باستانی موضوعی بود که در زمان

انگلس هم مطرح بود. او می گوید: «امروزه مدارك ما در زمینه تاریخ جامعه هاي انسانی نخستین افزایش بسیار یافته است.

وارد راه  این  در  هم  تطبیقی  حقوق  دانشجویان  پیشاتاریخ،  حرفه اي  تاریخ نویسان  و  جهانگردان  انسان شناسان،  بر  افزون 

شده اند و مطالب و دیدگاه هاي نوینی به دست داده اند. در نتیجه برخی از فرضیه هاي مورگان در برخی زمینه ها سست شده

است اما مدرك هاي نوین در هیچ جا به دگرگون شدن برداشت هاي بنیادین او نینجامیده است. نظامی که وي در بررسی

تاریخ جامعه هاي نخستینی پدید آورد، در ویژگی هاي بنیانی اش تا امروز به قوت خود باقی مانده است». انگلس اثر خود را

طی سه ماه (از مارس تا مه 1884) نوشت و آن را در اکتبر همین سال منتشر کرد. این اثر طی شش سال چهاربار به چاپ

رسید. انگلس در جریان چاپ چهارم اثر، یعنی طی سال هاي 1891 –  1890 ، تغییرات فراوانی در آن وارد کرد و برخی

مطالب آن را تکمیل کرد. از جمله در بخش مربوط به خانواده، از نتیجه تحقیقات کوالوسکی، جامعه شناس روس (1851 –

–1815) باکوفن  سوئیسی  مورخ  نظریات  از  و  افزود  کتاب  بر  تازه اي  پیش گفتار  به عالوه  کرد.  شایانی  استفاده   (1916

1887) و مورخ و حقوق دان اسکاتلندي، مک لنان (1827-1881) در این پیش گفتار استفاده کرد. این پیش گفتار نخست

به صورت مقاله اي جداگانه در سال 1891 انتشار یافت و سپس انگلس آن را بر اثر خویش افزود.انگلس در «منشأ خانواده،

مناسبات تحول  و  تکامل  سیر  می کند،  بررسی  را  اولیه)  (کمون  ابتدایی  جامعه  عمده  مسائل  دولت»  و  خصوصی  مالکیت 

نشان را  ژرمن)  و  یونان  خلق هاي  نمونه  (در  دودمانی  «کمونیسم»  مشخصات  می کند،  تحلیل  را  زناشویی  و  خانوادگی 

می دهد و توضیح می دهد که علل اقتصادي متالشی شدن آن چه بود و در جریان این فروپاشی چگونه مالکیت خصوصی،



طبقه و دولت پدید آمد. در فصول مختلف این کتاب، انگلس روند پیدایش مالکیت خصوصی، نابرابري در ثروت، طبقات و

دولت را روشن می کند و به رغم نظریه جامعه شناسان بورژوا، که مدعی بودند که این مقوالت گویا همیشه در تاریخ بشر

وجود داشته و خود آنها محصول غرایز ابدي انسانی است، نشان می دهد که مالکیت خصوصی از موعد معینی در تاریخ بشر

پدیدار می شود و پیدایش دولت نیز نتیجه پیدایش مالکیت خصوصی، نابرابري در ثروت و تقسیم جامعه به طبقات متخاصم

محصوالت، مبادله  پیدایش  به  منجر  اجتماعی  کار  تقسیم  در  تحول  و  کار  بازده  افزایش  که  می دهد  نشان  انگلس  است. 

ایجاد طبقات، تحقق مالکیت خصوصی و در نتیجه فروپاشی کمونیسم اولیه و ظهور دولت شده است. دولت به مثابه حربه

طبقات بهره کش براي سرکوب طبقات ستم دیده پدید آمده و با ازمیان رفتن طبقات در جامعه، به ناچار ضرورت وجود دولت

نیز پایان می پذیرد. از نظر او همانطور که مقوالت دولت، مالکیت خصوصی و طبقات در تاریخ همزادند، زوال آنها نیز پس از

پیروزي نظام کمونیستی روندي است به هم پیوسته.


