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پیش درآمد: 

ورداراسیت.مهمتریین بحثهایمربوطبهزنانبسیارندوبهطورکلیاینحیطهازگستردگیوپیچیدگیخاصیبرخ
بحثهایتئوریکواستراتژیک-سیاسیدراینقلمروهمانامتعلقبهسهنحلهیلیبرالفمینیسم،رادیکالفمینیسییمو
ه ویکوتیاهویقینیانابسیندهمیتیوانگفیتک روهبهنح نسیهگ فای ت.دروص سوسیالیستفمینیسیمبیودهاس
لیبرالفمینیستهابابهوامگرفتنمفاهیمجامعهیبورژواییسعیدارنییدتییاسرشییتزنییانراسییازگاربییامعیارهییای
فلسفی،انسانشناختیواجتماعیرایجدراینجامعهتعریفکردهوحقوقبرابردوجنییسراازراههییایگونییاگوندر
داخییلهمییینچارچوبهییایموجییودتضییمینکننیید.رادیکالفمینیسییتهادرمطالعییاتوپژوهشهییایخییود،بییر
خودویژگیهایزناندرسپهرروانشناسیوزیستشناسی(بیولوژی)ونظایرآنتاکییدبسییار«رادیکیالی»داشیتهو
سیاستهایرهاییبخشزنانهیبسیاریرابییهمعییرضآزمییوناجتمییاعیگذاردهانیید.اییینگییروهاززنییاندرزمینهی
برجستهکردنوجوهگوناگونزنانگیوجایدادنمقولهیزناندرتمامسپهرهایزندگیاجتماعیوبییدینمعنانفییی
خواهران ”خصوصیبودندغدغههاومشکلتزناندستاوردهایبسیاربزرگیداشتهاند.سوسیالیستفمینیستهاکه

ایندودستهاززنانهستند،سعیکردهاندهمزمانازدستاوردهایدونحلهیبالییدفاعواستفادهکردهو “جوانتر

همچنینازنقائصتئوریکوسیاسی-استراتژیکآنهابپرهیزنیید.سوسیالیستفمینیسییتهابخشییاتلشاداشییتهاندتییا
رای ارزهب تراتژیمب الباس اریخیودرق مت تیوروشاماتریالیس اهیممارکسیس مسئلهیزنانرادرچارچوبمف
دستیابیبهسوسیالیسم،درحینتاکیدبرخودویژگیهایزنان،تعریفکنند.قصدمندراینجاپرداختنبهتاریییخ
شکلگیریجریاناتسهگانهیفمینیستییادشدهدربالوبررسیشباهتهاوتفاوتهایآنهییانیسییت.بلکییهقصییدم
گفتگوییانتقادیباسوسیالیستفمینیسییتهاودرهمییینراسییتامعرفییییییکروشاشناسیییجدییدووحییدتآفرین
مارکسیستیاستکهقادراستموضوعزنانرابهنحویجدیترازپیشدرچارچوبنقداقتصادسیاسیمارکسیییو

انتشاریافتهاست.تریبونچپ.متنحاضربازنشرمطلبیاستکهپیشتردرتارنمای1
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بییابهکییارگیریمفییاهیمیتییاریخی،ماتریالیسییتیودیییالکتیکیتوضیییحدادهورابطهیآنرابییاسییطوحگونییاگون
هایییدیهستیشناسیجامعهیسرمایهداریبهبحثوبررسیبگذارد.پسازمعرفیاییینروشا،بییهنقییدمطلییبیاز

»میپردازمتاکییارکردروشامییوردنظییرمراتییاحییدودیبییه2بهنام«ازدواجناخشنودمارکسیسموفمینیسمهارتمن
معرضنمایشبگذارم.سپسبحثراجمعبندیکردهوآنرابهپایانمیبرم.

امادرزیرابتدابهبحثپیرامونآنچارچوبتئوریکوتحلیلیمیپردازمکهسوسیالیستفمینیستها(ازاییینپییس
آنهارا«فمینیستهایچپ»میناممتاانواعگوناگونایننحلییهرابییدینترتیبپوشییشدادهباشییم)معمییولبییرای
بررسیموضوعزنانتدارکمیبینندوسپسبهنحویبسیارخلصهبهمعرفیچارچوبتئوریکماتریالیسمتاریخیو
بعدروشاشناسیسهگانهیموردنظرممشغولمیشومتادرپرتواینبحثهابتوانمروشاهایدیهارتمنرادرمطلب

یادشدهنقدکنم.

. دستگاه تحلیلی فمینیست های چپ۱

فمینیستهایچپبهویژهآنگروهیهستندکهدرطولسیچهلسالگذشتهتلشاهایبسیاریبرایبییازبینیو
اصلحرابطهیبینمارکسیسمبافمینیسمانجامدادهاند.اینگروهتلشاکردهاندتافمینیسمرابهبیانخودازحالت
زائدهیمارکسیسمخارجکردهوبهآناستقللدرخوریببخشندتابدینترتیبموضوعاتموردنظرفمینیسییمکییه
همانارابطهیبینزنومردونابرابریتاریخیبینآنان(ازهرلحییاظ)وانعکییاسایییننییابرابریدرسییطحجییامعهو
ساختارهایگوناگونآناست،بتوانندجایگاهشایستهیخییودرادرمیییانموضییوعاتاجتمییاعیدیگییردرچییارچوب
مارکسیسمبهدستآورند.روشاشناسیمورداستفادهیبرخیازفمینیستهایچپاینبودهاسییتکییهبییاترکیییب
اصطلحاتومفاهیمیبهوامگرفتهشدهازمارکسیسییم(ماتریالیسییمتییاریخیونقییداقتصییادسیاسییی)وفمینیسییم
چارچوبیتحلیلیبرایتئوریزهکردنموضوعزنانبهدستبدهندتابدینترتیببییهبیییانهایییدیهییارتمنمعضییل
«ازدواجناخشنودمارکسیسموفمینیسم»راحلکنند.قراربودهاستکهاینروشاشناسیازقربانیشییدناسییتقلل
فمینیسمدرپایاولویتهایمارکسیسمپیشگیریکند.امااینروشاشناسیالتقاطیمنجربییدینشییدهاسییتکییه
منطقسرمایهومردسالریهمچوندونیرویمساویودرعینحالمتحدیکدیگردرسرکوبزنانمطرحشوندکه

وضعیتزنانرادرخانهودربیرونازخانهمطابقاولویتهایمردانهتعیینمیکنند.

پیشازآغازمقدماتاولیهیبحثیکهمیخواهمارائهکنمبایدبگویمکهبهنظرمنبسیاریازانتقادهایایندسییته
اززنانبهسنتهایرایجچپوپراتیکسیاسیآندرستاستودرنتیجهلزومتاملوبازبینیجدیدرتئوریهاو
نیزپراتیکهایروزمرهواجتماعیچپراپیشکشیدهومیکشد.اماانتقادیکهمنبهایندستهاززنییاندارماییین
استکهروشاهایطرحنظراتشانگاهیغیرعلمی،غیردیالکتیکیوغیرتاریخیاست.بهمعناییمیخواهمبگویمکه
انسجامتئوریکومفهومیدرنوشتههایشانکمرنگوبدینسببنتایجاستراتژیکیکهمیگیرندهمگاهیمغشوشا

2 اتیرجمهیآزاده. هب تتچپ،هاییدیهیارتمنک «ازدواجناخشنودمارکسیسموفمینیسم»مقالهیمعروفیاستازنویسندهیفمینیس
(بهمناسبتهشتمارس)منتشرگردید.۱۳۷۸»بانام«دربارهیسوسیالفمینیسم»دراسفندنشربیدارشکوهیدرمجموعهمقالتیاز«
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بپردازمونشانبدهمکییهسرمشییقهایدیهارتمناست.درنوشتهیحاضربهویژهمیخواهمبهبررسیروشاشناسی
تئوریکاوبهدلیلمشکلیکهدربالبرشمردمدارایضعفهایقابلتوجهیاستوچنیییننییتیجهبگیییرمکییهاگییر
فمینیستهایچپمیخواهندانتقادهایدرستخودرابهشیییوهایتاثیرگییذارودرچییارچوبآشییتیمارکسیسییمو

فمینیسمطرحکنندنیازبهبازبینیمبناهاینظریوروشاشناسیخوددارند.

بهنظرممیرسدکهسرمشقتئوریکغالبدربحثهایفمینیستهایچپبدینترتیباستکهمعمولاصطلحات
ومفاهیمیپراکندهراازسرمشقتئوریکماتریالیسمتاریخیبرکندهوازآنهابهعنوانچارچوبطرحمباحثخییود
استفادهمیکنندودرضمنیاتقریبابهنقداقتصادسیاسیمارکسیوروشاشناسیخاصآنعنایتیجدیندارنیید،و
یاازآنهانیزبهنحویپراکندهودلبخواهیاستفادهمیکنند.بههمینجهتدرزیرابتداتعریفیییکوتییاهازسرمشییق
تئوریکماتریالیسمتاریخیبدستمیدهموسپسیادآوریمیکنمکهماتریالیسمتاریخیباهمهیدسییتاوردهایش
نمیتواندچارچوبتحلیلیمناسبیبرایشناختوضعیت«زنان»درجامعهیسرمایهداریباشد.بههمیندلیلهییم
درادامهبهمعرفییکروشاشناسیسهمرحلهایدراقتصادسیاسیسرمایهداریمیپردازمکهدرسازگاریباخصلت
دیالکتیکیوتاریخیجامعهیسرمایهداریاستوبهنظرمابزارهایبهتریبرایبررسیموضوعزناندراینجامعهبه

ماارائهمیکند.

. ماتریالیسم تاریخی و دوره بندی جوامع انسانی۲

چارچوبتحلیلیماتریالیسمتاریخی(درکمادیازتاریخ)ودیالکتیییکفراتییاریخیآندرترکیییبسیسییتماتیکبییا
پژوهشهایتجربیوعلمیازتاریخمیتوانداطلعاتبسیارمفیدوارزندهایدراختیارمابگذاردتاریشییههایانییواع
ستموسرکوبواستثماردرگذشتهراشناساییکنیمواشکالسازماندهیجوامعمختلفپیشیندرسطوحمختلف
وروابطانسانیگوناگونحاکمبرآنهارامطالعهکردهوازاینراهبهتغییراتیکهدرجوامعمدرنسرمایهداریاتفیییاق
افتادهاستپیببریمودرضمندرپرتوتاریییخگذشییته،جییامعهوزنییدگیامییروزیخییودرامحییکبزنیییمومیییزان

پیشرفتوهمچنینپسرفتهایگاهاسفبارامروزنسبتبهگذشتهرابهتردرککنیم.

مابهطورکلیبراساسپژوهشهایتاریخی،جامعهشناسی،انسانشناسیونظایرآنمیدانیمکهتاریییخانسییانیهییم
حاوینوعیتداوموهمنوعیگسستدرسیروقییایعوتییوالینهادهییاومناسییباتانسییانیاسییت.مثلمیدانیییمکییه
پدیدههاییهمچوندولت،خانواده،پدرسالری،مذهب،طبقات،استثمار،ونظایرآنهمهپدیدههاییهسییتندکییهدر
تمییامجوامییعطبقییاتیتییاکنونیوجییودداشییتهاندوبییدینمعنااجییزاءوعناصییریثییابتازجوامییعطبقییاتی،خییواه
پیشاسرمایهاریویاسرمایهاریبودهاند.درعینحییالمیدانیییمکییهپدیییدههایمختلییفیییادشییدهدرطییولتاریییخ
دستخوشاتغییراتیجدیشدهاند.مثلمامیدانیمکهاستثماربردگانبااستثماررعایییادرجوامییعپیشاسییرمایهاری
متفاوتبودهاستوهردویآنهابااستثمارکارگراندرجوامعسرمایهاریمدرنبسیارمتفاوتاند.یییامثلمیدانیییم
کهکارکردهاینهادخانوادهوروابطپدرسالریدرآنجوامییعبسیییارمتفییاوتازآنچیییزیاسییتکییهازتاریییخپییر
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فرازونشیبسیصدواندیسالهیسرمایهاریمیشناسیم.آنتداومواینگسستراچگونهبایییدبییهلحییاظمفهییومی
درکوتئوریزهکرد؟بهنظرنمیرسدکهبتوانصرفاروییکیازایندوروندتاریخیمتمرکزشدبلکهبایییدهییردوی
آنهارادررابطهایدیالکتیکیباهمبررسیودرککرد.بدینمعنامشاهداتودسییتاوردهایپژوهشیییدرحوزههییای
تاریخی،جامعهشناسیوانسانشناسیبهرغمحجمعظیماطلعییاتسییودمندیکییهفراهییممیکننییدهنییوزنیازمنیید
تئوریزهشدندرسطحیبالترندکهآننیزوظیفهیمارکسیسموماتریالیسمتاریخیاست.علوممختلفاجتمییاعیو
انسانیمعمولباپدیدههایگوناگون،باعلیتهایگوناگونوباروابطگوناگونسروکاردارندوسییپساینهمییهرابییه
روشاهایمختلفسنتزونظاممندسازی(سیستماتیزه)میکنند.امامارکسیسم(وچارچوبماتریالیسمتاریخی)قادر
بهانجامکاریاستکهدیگرعلوماجتماعیتواناییانجامآنراندارند.آنهماینکهبهدستاوردهایعلوممختلفدر
چارچوبهاینظریومفهومیخود(کهیکباربرایهمیشهخلقوایجادنشدهاندبلکهدرگفتگووتعامییلبییاعلییوم
مختلفدرمعرضبازبینیوتغییروبهبودقراردارند)نظموانسییجامدرونیییوفلسییفیمیبخشیید.دربییارهیرابطهی

میتوانگفتکهاگرمارکسیسمبدونعلوماجتماعیظرفیییتهیییاسییت،باسکار مارکسیسمباعلوممختلفبهبیان
انجامتحقیقاتعلمیهمبدونمارکسیسمرویهایکییورخواهییدبییود.بییدینمعنا،میتییوانگفییتکییهمارکسیسییمو
خخیییابییهبیییانیهستیشناسییی، ماتریالیسمتاریخیبهعنوانیکشاخهیتحقیقیآن،مطالعهیعلمیوفلسفیتارییی
مطالعهیعلمیوفلسییفیرادرهییممیآمیزنیید.زیییراکییهمطییالعهیعلمیییتاریییخ،مثلمطییالعهیهسییتیجوامییع
پیشاسرمایهداریعبارتاستازتحقیقومطالعهیساختارهایاصلیانواعگوناگوناینجوامع،بررسیروابییطاصییلی
حاکمبرآنهاونوعوچراییدگرگونیآنها.مطییالعهیعلمیییتاریییخدراییینمعنییایییافتنارتباطییاتبییینپدیییدههاو
رویدادهایتاریخی،ریشهیابیعللوقوعاینرویدادها(شناساییساختارهاومکانیسمهایزیرییین)ودرکتضییادهای
اجتماعیدرجوامعودورههایمعینونوععاملیت(ایجنسی)انسانی(طبقاتیوغیرآن)استکهمنجربهبرآینییدو
سقوطنظامهایاجتماعییاشیوههایتولیدیمعینیمیشوند.مطالعهیفلسفیدرامتداداینمطالعاتوباتکیهبییر
دستاوردهایمطالعاتعلمیدرجهت«تفسیرمعناوسمتوسوی»تاریخحرکییتمیکنیید(درهمآمیختیینایییندو

سطحازبحثدرمارکسیسمیافتمیشود.)

مطالعهیفلسفیبدینمعنامیتواندبدونپرداختنبهجزییاتروابطوچگونگیکارکردنهادهییایمختلییفدرتمییام
جوامعتاکنونی،طرحیکلیازسازماندهیاجتماعیجوامعمختلفبدستبدهد.امامطالعهیفلسفیدرعینحییال
اینامکانرابرایماپیشمیآوردکهتوالیشیوههایمختلفتولیدیرابییهعنییوان«پیشرفییتی»درتاریییخقلمییداد
کنیموالبتهتفاوتهایموجودبینشیوههایگوناگونتولیدیوامکاناتیکهاینتفاوتهابرایانسانهایدورههییای
گوناگونتاریخیبهوجودمیآورندرابیاهمیییتوفاقییدموضییوعیتقلمییدادنکنیییموبییدینمعناحساسیییتعلمیییو
تی تیناشیییازرویکییردفراتییاریخ زیباشناختیمارانسبتبهتفاوتهاتیزمیکند.پییسدرچییارچوبمطییالعهیفلسییف
خرنوعیپیشرفتدرتاریخبشریقلمدادمیشوندکهالبتهمنظییوخر ماتریالیسمتاریخی،برآیندشیوههایتولیدیجدیدت
یکپیشرفتغایتگرایانهنیستودستاوردهایهرشیوهیجدیدتولیدیهمچیزیمطلقییامثبییتنیسییت(درزیییر
توضیحمیدهم).آنچهکهتحتعنوانشیوههایتولیدیمتفاوتازسییویمارکسیسییتهادرچییارچوبماتریالیسییم
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«منظمکردنخطسیرتاریخدرذهیینپژوهشگییروبازسییازی3تاریخیبررسیمیشود،هماناستکهتونیاسمیت
عقلنیآنالگویپیشرفتوتکامل»مینامدکهزیرپیچوخمهایتاریختجربیقراردارد.

خنتغییییرو مفهومشیوههایتولیدیمختلفدرسطحیسادهترنشاندهندهیسیرتاریخیخلییقوایجییاد،ودرضییم
تحولنیازهایانسانی،تنوعاتآنهاوامکاناتبرآوردهشدنآنهادرپرتوتکاملروابطونیروهایتولیدی،ثروتناشییی
ازبارآوریکاروسازماناجتماعیتولید،نوعروابطانسانیونیزدورهبندیشکلهایمختلفجوامعانسانیاستکییه

»دستبهمقایسهینظییرات4برایناساسبناشدهاند.تونیاسمیتدرهمینراستادرکتاب«منطقکاپیتالمارکس
هگلومارکسیازیدهومیگوییید:«بهنظییرهگییلارادهیآزادانسییاننقطهیعزیمییتبازسییازیتاریییخدراندیشییهی
پژوهشگراست.بههمیندلیل،ازنظرهگلمیتواناشکالمختلفاجتماعیراکهپیکریابیارادهراتحققمیبخشند،
باتوجهبهسطحومیزانآزادیکسبشده،همچوننوعیحرکتمنطقیونهتجربیتنظیمکرد.نتیجهیبحثهییای
پیچیدهومفصلهگلایناستکهجامعهیسرمایهداریوشکلقراردادهای«آزاد»کهدرچارچوبآنبییهمنصییهی
ظهورمیرسدمظهرتحققارادهیآزادانسانیاستوفراترازآننمیتوانترتیبیازنهادهایاجتماعیراتصییورکییرد
کهبتواندارادهیآزادانسانیرادرشکلیبهترمتحققکند».پسبهنظرهگلبشییریتدرجییامعهیسییرمایهداریبییه
یگانگیفردوجامعه،ونیزیگانگیامرجزییوامرکلیدستمییابیید.امییابهنظییرمییارکسنقطهیعزیمییتتنظیییم
منطقیسازماندهیتاریخرابایددراشکالمختلفشیوههایتولیدیجست.تولیداجتمییاعیوشییکلسییازماندهی
اجتماعیبرخاستهازآنمعیاریبرایسنجشتحققارادهیآزادانسانها،خودشکوفاییایشان،تحققیگانگیفییردو
جامعه،ونیزیگانگیامرجزییوامرکلیاست.پساشکالمختلفتولیداجتماعیوانواعسازماندهیهایاجتمیییاعی
ناشیازآنهادرطولتاریخ،معیاریدرونمانندهبراینظمبخشیبهاشکالمختلفاجتماعاتانسانیفراهممیکننیید.
ایناشکالرامیتوانباتوجهبهمعیارهاییکهدربییالبرشییمردم(بییرآوردننیازهییا،تحقییقیگییانگیفییردوجییامعه،
خودشکوفاییانسانها،رشدیافتگیسازمانزندگیاجتمییاعی،وبییارآوریکییاروتولییید)بییهسییهنییوعتقسیییمکییرد:
انواعپیشاسرمایهداری،سرمایهداری،وسوسیالیستی.درنوعپیشاسرمایهداریروابطاجتمییاعیبییهنحییویمسییتقیمو
بیواسطه،درشکلوابستگیهایشخصیوجوددارند.دراینجوامعکاروتولیدازسویجامعهمیانجیگریمیشوند
(آداب،سنن،آیینها،ویاتوافقاتدمکراتیک).اماجامعهبهدلیلبارآوریپایینکارورشدناچیزنیروهایتولیییدیو
نیزوابستگیبیواسطهبهطبیعت،افرادرابهنقشهییایسیینتیمحییدودکییردهوآنهییارابییهچارچوبهییایمعییینو
محدودیمقیدمیکند.وابستگیبیواسطهبهطبیعتهنوزتادرجهیبالییدراینجوامعوجودداردوشکلتولییید
وسازمانآنمانعرشدنیروهایتولیدیاستوامکانتولیییدنامحییدودثییروتوامکییانتحقییقارادهیآزادانسییانها

موجودنیست.

3. Tony Smith 2006: Globalisation, A Systematic Marxian Account. 

.۱۳۹۱تونیاسمیت:«جهانیسازی:چهارالگوویکرویکردانتقادی»؛ترجمهیفروغاسدپور؛نشرپژواک

4. Tony Smith, 1990: The Logic of Marx’s Capital.
(نسخهیفارسیاینکتابباترجمهیفروغاسدپوردردستانتشاراست.)
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سرمایهدارییکشیوهیتولیدیمبتنیبرروابطاجتماعیوتولیییدینامسییتقیم،وقییدرتنامحییدودتولیییدثییروتو
وابستگیساختاریاست.مارکسدراینجادربرخوردباشیوهیتولیدسرمایهداری«شکلارزشا»رابهعنوانشییکل
اجتماعیغالبدراینجامعهبرجستهکردهوپیامدهایآندرشکلکییاربهلحییاظاجتمییاعیمیانجیگریناشییده(بییر
خلفاانواعشیوههایتولیدیپیشاسرمایهداری)رابرجستهمیکند،امادرعینحال،تاکیییدمیورزدکییهتولییدثییروت
نامحدوددراینشیوهیتولیدیممکناستوهمینمیتوانییدمبنییاینفیییجییامعهیکنییونیوگییذاربییهجییامعهای
پیشرفتهترباشد.درضمن،شیوهیتولیدسرمایهداریبهگونهینظاممندیاجتماعاتگوناگونانسانیرابهطورهرچه
پیوستهتریباهمپیوندمیدهدوتمامنقشهایثابتوسنتیرادرهممیریزد.فییردراازقیییدوبنییدهایسیینتیو
نقشهایمحدودمیرهاند،درعینحالکهازخودبیگانگیواستثمارشدیدیرابرجییامعهوانسییانهااعمییالمیکنیید
(پسهمانطورکهدربالبهاشارهگفتم،اینپیشرفتیکسرهمثبتنبودهاست).وسرانجاماینکهسوسیالیسمآن
تد نوعشیوهیتولیدیاستکهبراساسروابطمستقیموبهطوردمکراتیکمیانجیگریشییدهازسییویجییامعهوتولییی
نامحدودثروتبایدبناگردد.دراینجامعهامکانخودشکوفاییافرادبایدازسطحیکهدرسرمایهداریممکنگشته

استبازهمفراتربرودوتاسرحدامکانبرانواعستم،سرکوب،بیگانهشدگیواستثمارغلبهشود.

بهنظرمروشناستکهباتوجهبهیکچنینصورتبندیهایاجتماعیدیگرصییحبتکییردنازمییذهببهطییورعییام،
دولتبهطورعامویامردسالریبهطورعاموتعیینجایگاهآنهادرسلسلهمرتبزندگیاجتماعیبهطورعام،معنییای
چندانگویاییرابهذهنمتبادرنمیکند.زیراتعریفروابطانسانی،تعریفکارکردهایطبیعیواجتماعیانسانهاو
نییییزتعرییییفنهادهیییایاجتمیییاعیبهطیییورعیییامممکیییننیسیییتمگیییردرچیییارچوبارائیییهشیییدهدربیییال.
مارکسدرجاییمینویسد:«دراینجا[اروپایتیرهوتارسدههایمیانه]بهجایانسانیمستقل،همهراوابستهبههم
مییابیم:سرفاوارباب،خراجدهوخراجستان،روحانیونوعوام،وابستگیشخصیبههمییانمیییزانکییهسرشتنشییان

».5مناسباتاجتماعیتولیدمادیاست،مشخصکنندهیسپهرهایزندگی،کهبراینمناسباتاستوارند،نیزهست

منظورمارکسدقیقاهمانچیزیاسییتکییهدربییالبرشییمردهشیید.روابییطاجتمییاعیپیشاسییرمایهداریبییراسییاس
وابستگیهایشخصیوروابطمستقیموشفافابنامیشد،امادرجییامعهیسییرمایهداری(درسییطحمجییردیکییهدر
کاپیتالبحثمیشودومنکمیپایینترآنرامشخصترفرمولهمیکنم)نمیتوانازهمیننوعمناسیباتانسیانیو
هروابیطبیین اجتماعیسخنگفت.زیرادراینجابهبیانمارکسبا«انسیانمسیتقل»روبیروهسیتیموازآنجیاک
انسانهایمستقلشالودهیزندگیاجتماعیاینعصررامیسییازند،پییسدربییارهی«سییپهرهایزنییدگیکییهبییراییین
مناسباتاستوارند»نیزبایددرپرتواینروابطسخنگفتوبهسادگینمیتوانبرایتوصیفوتشریحآنهاازهمییان
اصطلحاتمربوطبهدورههایپیشیناستفادهکرد.بهنظرممیرسدکهمارکسیکنمونهیمشخصترهمدربییارهی
اهمیتتاریخیکردنوتعینبخشیبهموضوعاتموردبحثبهدستمیدهد.اوهمانجاوقتیکییهازفراینییدکییاردر
حالتدوگانهیفراتاریخیوتاریخامعیناشاصحبتمیکند،ابتدابهبیانیازقلمرو«ضرورت»یعنیضرورتکییاربییر
طبیعتوکاراقتصادیبهطورکلیمیکندکههموارهوجودداشییتهوخواهییدداشییت(همییانکهمییاازطریییقآنبییر

۱۰۶کاپیتالجلداول.ترجمهیحسنمرتضوی.ص..5
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طبیعتتاثیرگذاردهوتاثیرمیگیریم)؛اماسپسبهنقایصشناختشناشیاینرویکردفراتاریخیهماشارهمیکندو
مینویسد:«همانطورکهازمزهیگندمنمیتوانفهمیدچهکسیآنراکاشتهاست،ازفرایندیکهبررسیییکردیییم
نمیتواندریافتکهاینفرایندتحتچهشرایطیانجامشدهاست؛آیازیرتازیانهیوحشیانهیبردهدارانجامشده،یا

».6زیرنگاهنگرانسرمایهدار

بدینترتیب،بهنظرممیرسدکهمیتوانمسئلهیتولیدمثل،خانواده،زنانومردسییالریرانیییزدرهمییینچییارچوب
بحثکرد.یعنیاینکهعملتولیدمثلوتولدکودکییان،نهییادخییانوادهومردسییالریونظییایرآنهییمشییایدامییوری
فراتاریخیمحسوبشوندکهدستکمتاکنونعناصرثابتیاززندگیجوامعبشریبودهاند،اماجنبهیفراتاریخیاین
پدیدههانبایدموجبآنبشودکهمییاچشییمبییرتغییییراتتییاریخیآنهییاببنییدیم.حییالجییایآنداردکییهبپرسیییم

سرمایهداریچگونهجامعهایاستکهمارکستاایندرجهآنراازدیگرشیوههایتولیدیمتمایزمیکند؟

بهنظرمدروصفپیچیدگیسرمایهداریهمینبسکهنسلهایبسیییاریازاقتصادسیاسیییدانهادربییارهیمییاهیتو
خودویژگیهایآنپیشازمارکسقلمزدندواینیکنیزباوجودنگارشاسهجلدکاپیتالموفقبهتشریحوتوضیح
کاملآننگشتوطرحبلندیکهبرایتوضیحلیههایگوناگوناینجامعهدرنظییرداشییتناتمییاممانیید.دروصییف
پیچیدگیسرمایهداریهمینبسکهمییارکسبییراییییافتنروشیییجهییتارائهیتحقیقییاتنظییریوتجربیییخییود
کتابهایبسیاریراورقزدتاسرانجام«شبیدرحینورقزدنکتابعلممنطق»متوجهشدکهروشادییییالکتیکی
هگلبهترینروشابرایارائهیتحقیقاتاودراینزمینهاست؛زیراتنهابااینروشامیشدسرشترازآمیز،متضادو
دیالکتیکیسرمایهوهستیشناسیوارونهیآنراتوضیحداد.دروصفپیچیدگیولیهمنییدیسییرمایهداریهمییین
بسکهمارکسنوشتاگرظاهروباطنبایکدیگرسازگاربودنداصولنیازیبهعلمنمیبود.اودرهمینراستااضییافه
کردکهتفاوتبینآنچهدرظاهردراینجامعهبهنظرمیآیدوآنچهدرواقعهست،ماراوامیداردتییابییهجییای
میکروسکوپدرآزمایشگاههایشیمیروشاتجریدرابهکاربگیریمتاپیبهماهیتوذاتسرمایهبییبریم.بییدینمعنا
مارکسبراینباوراستکهشناختسرمایهورابطهیآنباپدیدههایاطرافشنیازبهروشاشناسیویژهایداردکییه
باسرشتسرمایهمتناظراست.ازآنجاکهجامعهیسرمایهداریپدیییدهایاسییتبسیییارمتفییاوتازهمهیجوامییع
پیشین،بههمیندلیلهیمهستیشناسییی،معرفتشناسیییوروشاشناسیییخییاصخییودرامیطلبید.یعنیییبیاییک

تیعامفراتاریخی(ماتریالیسمتاریخی)نمیتوانبهدرکسرمایهدارینائلآمد .اینهمییانچیییزیاسییت7هستیشناس
کهفمینیستهایچپبهآنتوجهخاصیمبذولنمیدارند.بهنظرمتنهاپسازمطالعهیسیستماتیکسییرمایهداری

ومفهومسرمایهاستکهمیتوانموضوعاتدیگروازجملهپدر/مردسالریرادرارتباطباآنبحثنمود.

.۲۴۱همانمنبع،ص..6
.دراینبارهبهنظرمدیدگاههایموشهپوستوندرکتاب«زمان،کاروسلطهیاجتماعی»بسیارمفیدوارزندهاند.منپیشتییرپوسییتونرا7

بهخوانندهیایرانیمعرفیکردهام.سلسلهمقالتیکهدربارهیآرایپوستوننگاشتمدرتارنمای«البرز»منتشرشد،کهاینتارنمامتأسفانه
مجلهمسدودگردید.بااینحال،برخیازاینمطالبدرتارنمای« »قابلدسترسیاند.یهفته
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. سرمایه داری و روش شناسی خاص آن۳

امروزهدرسطحجهانیمارکسیستهایبسیاریپرداختنویژهبهنقداقتصادسیاسیمارکسی،فلسییفه،روشاشناسییی
رابسیارپراهمیتارزیییابیمیکننییدوبییراییینباورنییدکییهدرپرتییواییینسییهگانهمیتییوانازبسیییاریازخطاهییای
مارکسیستهایپیشیندرتفسیرکاپیتالوکاربردمستقیمآنبرتفسیرتاریخپرهیزکرد.آنهاگمییانمیکننییدکییه
بدینترتیب،رابطهیمنطقوتاریخ،رابطهیمنطقسرمایهوموضوعاتمعینبیرونازاینمنطییقروشیینترشییده،و
همچنینازدرغلتیدنبهدامذاتگرایی،تقلیلگرایی،اکونومیسم،دترمنیسم(جبرگرایی)،ولونتاریسم(ارادهگرایییی)و
نظایرآنپیشگیریبهعملخواهدآمد.دراینرویکردچهرههایبرجستهیبسیاریوجوددارندکهمندراینمتن

.بهنظییرآلییبریتونهستیشناسییی،8فقطازیکیبهطورمشخصوباتاکیدناممیبرمکههمانارابرتآلبریتوناسییت
معرفتشناسیییوروشاشناسیییسییرمایهموضییوعاتییکتاینییدوهستیشناسییی،معرفتشناسیییوروشاشناسیییعییام
[فراتاریخی]دراینجاکارآییندارند.بنابهایندیدگاه،مثلیکفلسفهیعامدربارهیروابطسوژه-ابژهاگییردرپرتییو
هستیشناسیلیهمندودیالکتیکیسرمایهاندیشهنشود،بیمعناخواهدبود.دراینروشاهمچنینازسطوحمختلف

نیرومنییدی دیییالکتیکیتحلیلدفاعمیشودکهبهرغماستقللنسبیایکهازیکدیگردارند،معهذادارایپیوندهای
نیزباهمهستند.مطابقاینروشا،نظریهیشناختسرمایهداریرامیتوانبهسهسیطحتحلیلییینسییبتامسیتقلاز
یکدیگرتقسیمکرد:نظریهیجامعهینابسرمایهداری،نظریهیمراحلیادورههایگوناگونتکاملسییرمایهداری،و
نظریهیتغییراتتاریخی(درسرمایهداری).نظریهیجامعهینابسرمایهداریبهبررسیمنطقسرمایهیابییهبیییانی،
هستیسرمایهبهمثابهینیرومندترینوقهارتریننیرویموجوددرجیامعهیکنیونیمیپیردازد.هسیتیسیرمایه،ییا
بهبیانیمنطقآن،ازچناندرجهایازپیچیدگی،شئیشدگیوشئیکنندگی،بیگانهشدگیوبیگانهکنندگیبرخوردار
استکهبایدبهروشیعلمیودرتجریدازهمهینیروهییای«فراتییاریخی»یییاتاریخییامعینیییمطییالعهشییودکییهدر
سازگارییاتضادباسرمایهبهمثابهینیروهایاجتماعیشکلدهندهیسپهرهایزنییدگیعمییلمیکننیید.علییتاییین
جداسازیایننیستکهمامطالعهیمکانیسمهایبرسازندهیدیگریکهزندگیاجتماعیراشکلمیدهندازقبیییل
دولت،قانون،خانواده،مذهب،مردسالریونظایرآنبیاهمیتمیانگاریم.ابدا؛اتفاقاعلتاینجداسییازیایییناسییت
کهمااهمیتبسیارزیادیبرایمطالعهیدقیقاینجامعهوتحقیقپیراموناصلیترینسییاختارهایذاتیییآنقائییل
هستیم،تاسپسدرپرتوشناختکسبشدهازاینساختارهابهچگونگیدرهمآمیزیوهمزیستیایننیروییکتابییا
دیگرنیروهاییبپردازیمکهاگرچهبهنوبهیخودقدرتمندندوبرمنطقسرمایهتاثیرمیگذارند،امادرنهایتبییییش
ازاینکهبرآنتاثیراتسرنوشتسازبگذارند،ازآنتاثیرمیپذیرند.مثلقانونمندییییامنطییقسییرمایهبییهنحییوی
مستقیمبرتغییراتتکنولوژیکتاثیرگذاردهوازآنهانیییزتییاثیرمیپییذیرد؛امییارابطهاشابییاخییانوادهویییانهادهییای
ایدئولوژیکبهگونهایمیانجیگریشدهوکمترمستقیماست.سرمایهقهارتریننیرویاجتماعیاستکهتاریخانسانی
بهخوددیدهاستوبههمیندلیلشناختخود-ویژگیهایآناهمیتبسیارزیادیدارد.نیروهایدیگییریکییهفعل
درسطحنظریهیجامعهینابسرمایهداریکنارگذاردهمیشوندبهدستفراموشیسپردهنشدهودرسییطوحدیگییر

.۱۳۹۴رابرتآلبریتون:«دیالکتیکوواسازیدراقتصادسیاسی»،ترجمهیفروغاسدپور،نشرپژواک،.8
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تحلیلباقدرتوقوتخاصخودواردساحتتحلیلمیشوند.پستازمانیکهایننیرو(منطییقسییرمایه)درجهییان
خیتنهییاعملمی کند،«منطقهایسستتر»یا«منطقهایچندگانه»درسطوحنظریهیمراحلوتحلیلهییایتییاریخ

دارایاستقللینسبیهستند،کهتوسطنیرویمنطقدرونیسرمایهمحدودمیشود.بدینترتیب،بهنظرآلییبریتون
چنیناستکهباکاربستاینروشاازذاتگراییدرنظریهیتاریخونیزتاریخنویسیزمخییتوخییامتجربیییپرهیییز

ودومیییاصییوللیهمنییدیجهییانو9میکنیم.چهاولیتاریخرابهکارکردیازحرکتمنطییقسییرمایهفرومیکاهیید
.10لیهمندینیروهایعلیتیدستاندرکاردرآنرادرکنمیکند

درسطحجامعهینابسرمایهداری،هدفاماتئوریزهکردناقتصییادبهمثییابهیعرصییهایشئیشییدهوشییئیکنندهدر
جداییازدیگرعرصییههایزنییدگیاجتمییاعیاسییت.دراییینسییطحازتحلیییلچنییینفییرضمیکنیییمکییهبازارهییا
خودتنظیمگرندوبااینفرضشکلهایتنظیمهایایدئولوژیک،قانونیوسیاسیرابهحاشیهیبحییثمیرانیییم.«در
سطحنظریهیمراحل،بازارهابهندرتخودگردانوخود-تنظیمگرند(اگراصییولچنییینامییریممکیینباشیید)،پییس
ساختارهایغیراقتصادیبهانباشتسرمایهکمکمیکنند،کهالبتهشکلهایخاصاینکمکدرهرمرحلهمتفاوت
ختیکتییادرک است…درسطحسومتحلیل،سرمایهداریهمچونیییکنیییرویاجتمییاعیقدرتمنییدودربرخیییجهییا

».11میشود،کهدرپیوندبادیگرنیروهایاجتماعی(سرمایهداریوغیرآن)عملمیکند

خیتئوریشئیشدگیاقتصییادیمییارکسبسیییارجییدیگرفتییهمیشییود.شئیشییدگیبییهمعنییای دراینروشاشناس
تن(اکتورهای)اقتصادیازسوی«اشیاء»(کالوپییول)اسییتوهمییینبییه میانجیگریروابطاجتماعیبینکنشگرا
تی»بیناشیاءدربازاروبدینترتیبپیکریابیروابطدرآنهییامیانجامیید.شئیشییدگیاقتصییادی ایجاد«روابطاجتماع

تحاکمیتبازاراستودرچنینجامعهایایجنسیانسانهایفعالدربییازار،تحییتبهمعنایایناستکهجامعهتح
هدایتنیروهایبازاروفراسویاختیاروکنترلخودآنهاست،یعنیییانسییانهابهمثییابهی«اشییخاصمسییتقل»صییرفا
حاملینمستقلکالیخودوتابعنیروهایبازارند.درچنینجامعهایسهطبقهیاقتصادیوجوددارد:یکیصییاحب
تماموسایلتولیداستدیگریصاحبزمینوسومیصاحبنیرویکییاراسییت.دراییینحییالتکییارگرانزائییدههای
تمبیناشخاصرانمیتوانبحثکرد.متعاقباباحرکتاز ماشینهاهستند.دراینسطحازتجریدروابطقدرتمستقی

9 دهی. انیپیچی طانس یهمهیرواب افروپاش رمایهب هس مثلگفتهمیشودپیشبینیمارکسدرمانیفستکمونیستیمبنیبراینک
پیشین،رابطهیخشکوبیروحپولیراجایآنهامیگذارد،چنداندرستازآبدرنیامد،زیراکهسرمایهفقطروابطپیشاسییرمایهداریرا
دستخوشافروپاشینمیکندبلکهبهجایآنهاروابطجدیدیهممیگذاردکهمثلدرخانوادهیبورژواییمتبلورگشت.اینقبیلنظییرات
باوجوداینکهرگههاییازحقیقترادرخوددارندودرصورتکارکرد«رتوریک»مشکلیهییماحتمییالایجییادنمیکننیید،امییادرسییطح
تحلیلجدیتاریخیبهمعنایدرهمآشفتنمنطقوتاریخخواهدبود،زیراکه«سرمایه»رانیرویتاموتماموهمهجییاحاضییریمعرفییی

میکنندکه«تاریخ»وازجملهتاریخخانوادهرامطابقبانیازهایخودشکلمیدهدوپردازشامیکند.
10 اختارهاو. هس اب دام ودبحیثکن انبییرونازخ ایننظردوممثلخانوادهراشایددرسطحروابطبیناعضایآنوتعاملشباجه

مکانیسمهایکلنتریکهدرسطحتاریخیهییمدسییتاندرکارندورویشییکلوکییارکردوتغییییراتخییانوادهتییاثیراتجییدیمیگذارنیید
بیتوجهینشانمیدهد.مثلفکرکنیدبهمقولتیهمچون«خانوادهیدمکراتیک»و«خانوادهیاقتدارگرا»کهبهنحویسطحیبهتییاثیر
ساختارهایکلن(ازجملهتقسیمکاراجتماعی،طبقاتاجتماعی،دولتونظایرآن)درایجادانییواعفرهنگهییایگونییاگوندرخانوادههییا

توجهنشانمیدهند.
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سمتنظریهیسرمایهداریناببهسمتسطوحانضمامی،«جاییکهشئیشییدگیکمتییردرشییکلتاموتمییامیییافت
میشود،ایجنسیازانواعمختلفآنوتادرجاتمختلفیدوبارهظهورمیکند…شئیشدگیهمانگرایشیاستکییه
بهدرکاینموضوعکمکمیکندکهچگونهیکمجموعهازروابطاجتماعی(سرمایه)میتواندمنطقیدرونیییازآن
خودرا[بهگونهای]تکاملدهدکهبرفرازدیگرروابییطاجتمییاعیودرمقابییلآنهییابایسییتد…دریییکجییامعهینییاب

».12سرمایهداریسوژههایانسانیراتنهاتاجاییبررسیمیکنیمکهسوژههایاقتصادیباشند

تل»حامییلکییالبسیییار اگرفصلهایاولیهیکاپیتالرابادقتبخوانیممتوجهمیشویمکهایجنسی«اشخاصمسییتق
محدوداستدرضمناز«زنومرد»و«تولیددوگانه»یفراتاریخیبهمعنایدرهمتنیدگیتولیدمثلوتولیییدمییادی
تیروابییطکییالییمطییرحهسییتندو هماثرینیست.دراینحالتاکتورهایاقتصادیفقطبعنوانصورتکهایانسییان
روابطآنهابهطورکلیازمنطقسرمایهوشکلارزشاتبعیتمیکند.دراینسطحازنظریه،اهمیتینداردکهصورتک
روابطکالییچهجنسیتیدارد،دارایکدامگرایشسکسوالاست،چهرنگوچهسنیداردونظایرآن.سییرمایهدر
اینحالت(درجامعهینابسرمایهداری)تنهاباخودرابطهمیگیرد،به«بیرون»ازخودتوجهینییدارد،زیییراکییهدر
حالتخلوتکردنباخوداستو«بیرون»،یعنیسپهرهایدیگریکهبیرونازرابطهیارزشاباخودشاقییراردارنیید،
تابعآنفرضمیشوندزیرافرضبرایناستکهبازتولیدسرمایهبابازتولیدزندگیاجتماعیسازگاراست.بیتوجهی
آنبههمهیتعیناتزندگیاجتماعیوانسانینیزازهمییینرواسییت.بههمیییندلیییل،تنهییابییاطبقییاتسییهگانهی
اجتماعیروبروهستیم،زیرااینسهطبقهدررابطهیسرمایهباخوداهمیتدارند.دراینسطحازتحلیییلودراییین
سطحازتجرید،روابطانسانیازنوعپیشاسرمایهداریآنووابستگیهایمستقیمشخصیشبیهبهآنچییهدرجوامییع
تیروابطکالییدرعرصهیگییردشاو پیشاسرمایهداریوجودداشت،دیگربهچشمنمیخورد.زیراباصورتکهایانسان
تتبنتام»است.دراینجابردهداروبرده،اربابو مبادلهیآزادوبرابرروبروهستیمکهعرصهی«آزادی،برابری،وبهش

خواه برابرند، هم با که داریم را کال حامل دو اینجا در نمیخورد. چشم به آن نظایر و خراجستان و خراجگزار رعیت،
زنباشندوخواهمرد.پسروابطانسانیواجتماعیبهشکلوابستگیساختاریونامستقیمدرآمدهاند.روابییطبییین
انسانهانهازطریقآدابورسوموقهرمستقیم،بلکهبهتمامیازراهوابستگیهایساختاریمیییانجیگریمیشییوند.
دراینحالتفقطدو«کال»داریمکهباسرمایهازدرسازشادرنمیآیندآنهانیزهمانانیییرویکییاروزمییینهسییتند
(نیرویکارهممرداستوهمزن،ولیاینخصوصیتدراینجااهمیتیندارد).علتسرکشیوتمردتلییویحیاییین
دوکالدراینسطحازتحلیلایناستکهایندوکالدستسازسرمایهنیستند،سرمایهآنهاراتولیدنکییردهاسییت،
تی»خودیافتمیشوندآنهارابهخدمتخودگرفتهومتعاقبا بلکهبهشکلیحاضروآمادهآنگونهکهدرشکل«طبیع
تغییروتحولتموردنظرخودرادرآنهاانجاممیدهد(وازهمینجاراهیبازمیشودبرایاینکهچگونگی«تولیدو

بازتولید»نیرویکاروزمینوتضادهایآنهابامنطقسرمایهدرسطوحبعدیتحلیلبحثشود.)

اینجادرسطحتحلیلمنطقسرمایهباتضادییگانهروبروییمکههماناتضادارزشاوارزشامصرفیاست،ونههیییچ
خلمادرپیشناختسرمایههستیموآننیزچنانخصوصیاتیداردکه«فقطعلم تضاددیگری.دراینسطحازتحلی
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ازعهدهیشناساییشانبرمیآید»ودرنتیجهنمیتوانآنرابیواسطهبانیروهایدیگریکهدرسییطحتاریییخیییافت
میشونددرآمیختوامیدواربودکهبدینترتیببتوانآنرادرستودقیقشناساییکرد.علمنیزوقییتیمیخواهیید
نیرویخاصیرامطالعهوپژوهشکندآنرادرجداسریازدیگرنیروهاوباقییراردادنییشدریییکسیسییتمبسییتهی
تجربیویانظریشناساییمیکند.درغیراینصورتنیروهایدیگروتاثیراتشانکارتحقیقرامختلخواهندکییرد.

.اماهمانطورکه13بههمیندلیلاستکهاینجافقطبایکنیرویفعالروبروهستیم،وآننیزمنطقسرمایهاست
پیشترگفتموجودتضادیدرونیدرمنطقسرمایهودرساختاراصلیآنکههماناتضادبینارزشاوارزشامصییرفی
استراهرابهویژهبرایبررسیانکشافااینتضاددرقدمهایبعدیودرسطوحدیگرتحلیلبازمیکند.درجییامعهی
نابسرمایهداری«هرفردکارگربرایزندهماندنبایییدنیییرویکییارخییویشرابفروشید،یییابییرایبقییاازسییوییییک

ترنیرویکاخریاریشود ».همینجملهراهرابییرایکشییاکشهایتئوریییکدرمراحییلبعییدیبحییث14فروشندهیدیگ
پیرامونطبقهیکارگروروابطدرونیاینطبقه،مثلبیندوجنسونظایرآنهموارمیکند.ازآنجاکهحقحیات
انسانی،حقکاریا«حقاستثمارشدن»درجامعهیسرمایهداریناب(ودربسیاریازموارددرسرمایهداریتییاریخی)
تضمیننشدهاستوبااینحالهمهیافرادطبقهیکارگرظاهراازبرابریوآزادیمبادلهینیرویکارخییودبهازای
دریافتمزدبرخوردارند،نتیجهاینمیشودکهدرفقداندخالتجامعهبرایتضمینحقحیاتانسانی،اعضییایاییین
طبقهبایدازافرادبالقوهکارگریکهبههردلیلنیرویکارخودرانمیفروشندیاقادربهفروشاآننیسییتندحمییایت
کنند.مجادلتبعدیپیرامونچندوچوناینحمایتووابستگیهایشخصیومستقیمناشیازآن،بهویژهدرداخل

نهادخانواده،ونیزرابطهیبخشهایمختلفطبقهیمزدبگیربایکدیگردرسطوحدیگرتحلیلانجاممیشود.

درسطحمرحلهبندیسرمایهداریماباانواعگوناگونیازسرمایهداری،ونهنوعیکتاییازآنروبییروهسییتیم.دراییین
سطحازبحث،سرمایهبرایخودگستریخویشنیازمندکمکومساعدتنیروهایدیگریاستکهتییابییهحییالبییه
پسزمینهیبحثراندهشدهبودندوجدیترینونیرومندتریناینهاهمانادولییتاسییت.درمراحییلمختلییفتکامییل
سرمایهداری،منطقسرمایهوضرورتخود-ارزشاافزاییآنبانهاددولتگرهمیخورد،تییاراهبییرایهییدفادوگییانهی
انباشتسرمایهوبازتولییدجییامعهبهبهیترینوجییهممکینهمییوارشیود.امیادرایینمرحلییهازبحییثهمچنییینبیه
سیاستگذاریهاوایدئولوژیهایقدرتمندوهژمونیکهردورهنیزپرداختهمیشود،همانایدئولوژیهاییکهبهویژه
باتمردوسرکشینیرویکاربرخوردکردهوسوژههایانسانیموردنیازتولیدسرمایهداریراتربیتمیکنند.درایین
سطحازتحلیلاستکهمبارزاتومقاومتهایمختلفطبقاتیوجنسیتیوملیونظایرآنرابهترمیتوانمطالعه
کرد.دراینسطحازتحلیل،همدرپرتوشناختمانازمنطقسرمایهوهمدرپرتوتعیناتیییکمییرحلهیخییاصاز
تکاملسرمایهداریوسیاستهایدولتبرایکمکبهانباشتسرمایه،نهادخانوادهرابهشکلبهییتریمیتییواندرک
کرد.تعیناتوخود-ویژگیهایجنسیتوخانوادهرابهویژهبهشکلراحتتریمیتواندرسطحتاریییخسییرمایهداری
بحثکرد.یعنیتغییروتحولتتاریخیمقولهیجنسیتوتعیناتخاصآنرابهنحویتفصیلیدرپیوندبییاتاریییخ
سرمایهداریبحثوبررسیکردیابهبیانیآنهارابامیانجیمفاهیمگوناگونبههمپیوندزد.بهنظییرتییونیاسییمیت

خلقانونمندیهایحرکتسرمایهرادرجداییازدیگرمکانیسمهایعلیتیفرمولهمیکنیم..13 درنتیجه،دراینسطحازتحلی
همانمنبع..14
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بههمیندلیلاستکهمارکسبرخلفاهگلهرگزبرایارائهیبررسیجامعوگستردهایازجامعهیمییدرنتلشییی
خصعناصییری نکردوبررسیجداگانهایازخانوادهبهدستنداد.درنگاهمارکس،نهادهابهطورکلیوخانوادهبهطورخا
خودبسندهنیستند.درجوامعسرمایهداریتنهایکمجموعهازروابییطاجتمییاعی،فییارغازدرجهیپیچیییدگیآنهییا،
وجودداردوخانوادهنیزبخشیازآنمجموعهمحسوبمیشود.پیآمدچنینبینشیایناستکهبییاچشمپوشیییاز

نمیتوانحولنهادکنونیخانوادهبحثمفصلیروابطسرمایهدارانهیآنموضوعشکلاجتماعیغالببراینجامعهو
ارائهداد.مارکسروابطخانوادگیراهموارهدرپیوندبایکچنینزمینهیاجتماعی-تییاریخیارزیییابیمیکییردوبییه
دگرگونیهایشکلهایپیشینخانوادهدرپرتوتحولتسرمایهداریتییوجهنشییانمیداد.بهعنییوانمثییال،اونشییان
میدهدکهچهگونهزندگیخانوادگیدرپیوندبادگرگونیهایناشیازسهمزناندرکارمزدیدچارتغییییروتحییول
میشود،وایندگرگونیهارادرپرتوموضوعاتپیچیدهومرکییبیهمچییونعوامییلفنآورانییه،اقتصییادی،سیاسیییو

.15فرهنگیتوضیحمیدهد

امیدوارمهمیناندک،توانستهباشدذهنخوانندهراتاحدیبرایگذاربهقسمتبعدینوشتارآمادهسازد،کههمانییا
خوانشانتقادیمقالهییادشدهازهایدیهارتمناست.میخواهمبییااسییتفادهازدوقسییمتپیشییینبحثامنشییان
بدهمکهآشفتگیروشاشناسینزدهارتمنبهچهدرکتئوریییکآشییفتهایازمسییائلمنجییرشییدهاسییتوچگییونه

بینظمیسیستماتیکبحثاو،استراتژیسیاسیاشارانیزخدشهدارمیکند.

 16. سرمایه داری و پدرسالری۴

همانطورکهگفتمبهنظرمیکچارچوبالتقاطیتحلیل،کهازسوییعناصریازماتریالیسمتییاریخیونقییداقتصییاد
سیاسیسرمایهداریوازسویدیگربرخیازتئوریهایفمینیسییتیرابییدون«تبعیییض»وبهنحییویغیرارگانیییکو
غیردیالکتیکیباهمدرمیآمیزد،نمیتواندخودویژگیهایجامعهیسییرمایهداریوچگییونگیوضییعیتزنییاندراییین

مارکسبهروشنیایننکتهرادریافتکهفنآوریهاقابلیتیبرایانطباقکمیابیشباقدرتبدنیمیانگینزنانرادارندوبهلحاظ«.15
فرهنگینیزمیتواننددرپرتومولفههایجنسیتیشکلبگیرند.اوهمچنینتوضیحمیدهدکهآهنگانباشتسرمایهدردورههایرشییدو
ار ازارک رونازب هبی انراب ادیآن وداقتص شکوفاییاقتصادی،زنانرابهپیوستنبهصفوفانیرویکارتشویقمیکندودردورههایرک
ه بیب ورنامتناس میراندودرهمهحالتیکنظامجنسیتیرابهعنوانپیشفرضخودبازتولیدمیکندکهدرقلمروآنکارخانگیبهط
تربیکییارازسییوی زنانمحولمیشود.مارکسدرمسیربحثخودپیرامونکشاکشهایمحلکاربهموضوعبسیجوبهکارگیریزنانکارگ
تیکییارگرانمییردبییا سرمایهبهمثابهینیرویاعتصابشکنمیپردازد.بررسیهایاوپیرامونقانونکارنشانمیدهدکهسازمانهایسیاس
فرادستیخودوازراهاعمالفشارمنظمموفقبهتصویبنوعیازقانونکارمیشوندکهبهرغممحافظتاززناندربرابراشییکالمعینیییاز

ود. انچهاستثمار،درعینحالموجبحفظوتقویتروابطمردسالرانهدرمحیطکارومحیطخانوادهمیش تچن تیاس تنادرس پنداش
تصورکنیمباچنیناشاراتپراکندهایقادربهارائهیرویکردیرضایتبخشنسبتبهنقشخانوادهوکارخانگیدراقتصادجهانیباشیییم.
اماباچشمپوشیازایننکتهکهچارچوبنظریمارکسدرکلیتخوددارایهمسییوییبیابهیترینخیدماتفمینیستهاسییتهییمدچیار

خطاییفاحشگشتهایم».
.۱۳۹۱برگرفتهاز:تونیاسمیت:«جهانیسازی:چهارالگوویکرویکردانتقادی»؛ترجمهیفروغاسدپور؛نشرپژواک

مقالهایکهدراینجابررسیمیشودنوشتاردیگریاستازهایدیهارتمنبهنام«سرمایهداری،پدرسالریوجداییشغلیبراساس.16
م»منتشیرگردیید. ارهیسوسیالفمینیس ام«درب ان جنسیت»،کهتوسطآزادهشکوهیبهفارسیبرگرداندهشدهودرمجموعهمقالتیب

،ویژهیهشتمارس)۱۳۷۸،اسفند۵،سالدوم،شمارهنشربیدار(
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جامعهرابهدقتبحثکند.اگرچهعناصرتحلیلیوتئوریکوامگرفتهشدهازماتریالیسمتاریخیمیتواننییدبصیییرتی
فراتاریخیبهمااعطاءکنند،امادرعینحالمیتوانندبهکاهشقوتاستدللمادربارهینوبودگیوخود-ویژگیهییای
سرمایهداریوتغییراتیمنجربشوندکههریکازموضوعات«ثابت»جوامعطبقاتی(نظیردولت،خانواده،جنسییییت،
سکسوالیته،مذهبونظایرآن)درایننظامازسرگذراندهومیگذرانند.بااینکهمثلگفتنایننکتهشایدتاحییدی
درستباشدکه«موقعیتفرودستزنانهمیشهوامروزناشیازتقسیمکاربییراسییاسجنسیییتبییودهوهسییت»،و

»وبییااینکییهچنیییناسییتنتاجی17اینکه«مردانهموارهدر[بالی]هرمقدرتوزناندرقاعدهیآنقرارداشییتهاند
تاحدیدرستاستکه:«موقعیتفرودستاجتماعیزناندرجامعهیامروزناشیازتقسیمکاربراسییاسجنسیییت
است…اگرزنانخواهانموقعیتاجتماعیبرابربامردانواگرخواهانرشدکامییلتوانمنییدیانسییانیخییودهسییتند،

»،امااین18میبایستنهتنهاماهیتسلسلهمراتبیتقسیمکار،بلکهاصلتقسیمکاربراساسجنسیتنیزملغیگردد
گزارههانمیتوانندپژوهشدقیقوظریفیازموضوعموردتحقیقبییهدسییتبدهنیید؛زیییراکییهبهبیییانی،شیییطاندر
جزییاتلنهدارد.یعنیاینگزارههانمیتوانندخود-ویژگیهییایمقییولهیجنسیییتورابطهیبییینزنومییردرادر
چارچوبنظاممبتنیبرسرمایهداریبادقتوظرافتتوضیحبدهند.زیراکهدراییینجییاکییارتحلیییلبییامناسییباتی
فراتاریخیآغازمیشودکههماناتقسیمکاراجتماعیوجنسیاستوسپسهمینعنصر«فراتییاریخی»بیدرنییگو

بیهیچمعضلیواردچارچوبنظم«تاریخی»مبتنیبرحاکمیتسرمایهمیشود.

معمولدررویکردهایفمینیستی(کهنزدهارتمنهمبهچشممیخورد)روایتیفراتییاریخیراشییاهدهسییتیمکییهاز
توضیحسیرتکاملیجامعهیبشریبهطورکلیشروعمیکندواینکهچگونهاینجامعهازشکلابتییداییبییهشییکل
متمدنفراروییدوچگونهبهواسطهیپیدایشکشاورزیوشیوهییکجانشییینی،مییالکیتخصوصیییویییادولییت،و
درنتیجخهروابطنیرومندپدرسالریبهوجودآمد.وبعدصورتمسئلهاینمیشودکهبییبینیمسییرمایهداری،بهمثییابهی
تی»سلسلهمراتبیمیییانزنییانومییردانکییهدرآنمییردان پدیدهاینسبتامتاخر،باپدرسالرییعنیروابط«فراتاریخ
مسلطوزنانزیردستوفرمانبردارند،چگونهرابطهگرفتهوچگونهباآنمفصلبندیشدهاستوچگونهایییندودر
اتحادباهمزنانراعقبنگاهداشتهاند.بهنظرمنمیرسدکهروشاتوضیحوضییعیتزنییاندرپرتییوگییذارازدورههییای
خیروشامییوفقیبییرایتوضیییحمییوقعیتتییاریخیزنییاندرجییامعهی(پیشرفتهی) پیشاسییرمایهداریبییهسییرمایهدار

باشد.اینمسالهرادرزیربیشترتوضیحخواهمداد.19سرمایهداری

هارتمنسپسمینویسد:«بحثمنایناستکهنظامپدرسالری،قبلازسرمایهداریوجییودداشییتهاسییت.دراییین
خبفنسازماندهیوکنییترل سیستممردانکنترلنیرویکارزنانوکودکانرادرخانوادهبهعهدهداشتندوبهاینترتی

همانمنبع..17
همانمنبع..18
دراینسطحازبحثمنمشغولتشریحروشاوکاربردآنهستم.منکاملبهایننکتهواقفمکهروابطحاکمدرجوامعسرمایهداری.19

پیشرفتهخودبهانواعمختلفیتقسیممیشودودرضمن،بحثپیرامونموضوعاتیمثلزنانیاخانوادهدرسطحجهانیدراینجانییهمیید
خیمطالعاتتییاریخیومقطعیییبسیییارزیییادیمیطلبییدومسییتلزم نظرماستونهممکن،زیراپرداختنبهچنینموضوعیدرسطحجهان

چارچوبمفهومیوتئوریکیاستکهباآنچیزیدراینجامعرفیمیکنمقدریمتفاوتاست.
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تیمبتنیییبییرمبییادلهیگسییتردهترو سلسلهمراتبیرافراگرفتند.پیدایشدستگاههایدولییتیوسیسییتمهایاقتصییاد
خرسببجداییحوزهیعمومیازحوزهیخصوصیگردید.همینامرکنترلشخصیمردانبرنیییروی واحدهایبزرگت
تلشخصی-مسییتقیمبییهسیسییتمکنییترلغیرشخصییی- کارزنانرادچاراختللکرد.بهدیگرسخن،یکسیستمکنتر

».20غیرمستقیمبهمیانجینهادهایگستردهتبدیلگردید

منظورهارتمندقیقاچیست؟اینکه«مردان»درنظامهایپیشاسرمایهداریکنترلبرنیرویکار«زنان»رادردست
داشتندودرنظامجدیداینکنترلدچاراختللشددقیقابهچهمعناست؟وقتیازکنترلشخصیی-مسیتقیمسیخن
میگوییم،پیشازهرچیزیمنظورمانایناستکهشکلهایاجتماعیغییالبوروابییطاجتمییاعیاصییلیدرجوامییع
پیشاسرمایهداریبراساسوابستگیهایشخصی(پدرسالری)وسلطهیمستقیم(اعمالقهرسیاسیدراخییذمییازاد)
بنامیشدند،مثلرابطهیرعیتوارباب،خراجدهوخراجستان،شاگردواستادکارونظایرآن،همانچیزیکهمندر
قسمتمربوطبه«ماتریالیسمتاریخیودورهبندیجوامعانسانی»بهآنپرداختم.منظورایناستکییهرابطهیزنو
مردبهمثابهیجزییازروابطبزرگتراجتماعیدراینجابایییدمطییرحوبحییثشییودودرنییتیجهنمیتوانییدبهمثییابهی

واحدیخودبسندهموجودیتوتغییراتخویشراتوضیحبدهد.

بههمینترتیب،روابطاجتماعینامستقیمدرسرمایهداریبیشازهرچیزدیگریبهرازورزیهایدنیایسییرمایهداری
درشکلفتیشیسمکالیی،شئیشدگی،شکلمزدواستثمارمبتنیبرکییارمزدییییابییهبیییانیوابسییتگیسییاختاری
نامستقیمارجاعمیدهندومهمترینعنصرونهادمیانجیگریکنندهینامستقیمدراینجامعههمانابازار(وازجمله
بازارکار)است،وبدینمعناروابطگوناگونمیانزنومردنیزسرشتنشاناینروابییطنامسییتقیمومیانجیگریشییده
توسطشکلارزشارابهگونهایخاص،والبتهباتوجهبهحلقههایبینییابینیبسیییاردراییینمیییان،بییرخییودحمییل

میکنند.

درضمندربسترشکلهایاجتماعیپیشاسرمایهداریهمنمیتوانگفتکه«مردان»بهطورمستقیمبرنیرویکییار
«زنانوکودکان»کنترلاعمالمیکردند،زیراکهدراینجوامعوتمامانواعدیگر،تقسیمکار(حتیتقسیمجنسییی
کار)وهمیاریبهعنوانعناصریمرتبطباهمومکملیکدیگردرداخلخانوادهمطرحهستند،ودرنتیجهنمیتییوان
خطعنصرفرادسییتی،کنییترلوسییلطهطلبی فقطازتقسیمکاربدوننامبردنازهمیاریسخنگفتوالبتهدراینرواب
هییموجییودداشییتهاسییتکییهبییازبایییددرپرتییوروابییطاصییلیتراجتمییاعیتوضیییحدادهشییوند.بهعلوه،درجوامییع
پیشاسرمایهداریکههمهیزنانومردانوبهطبعهمهیکودکان«کار»نمیکردند.بنابراین،سخنگفتناز«کنترل

مردانبرنیرویکارزنانوکودکان»بهنظرمبیشازاندازهعامونامشخصاست.

میلدیپایههایکنترلپدرسالرانهکییهبییراسییاس۱۸تا۱۵سپسگفتهمیشودکه«پیدایشسرمایهداریدرقرن
اقتدارنهادهابناشدهبودراموردتهدیدقرارداد،زییراسیرمایهداریبسییاریازاییننهادهییایکهینرانیابودکیردو
نهادهایجدیدیمثلبازارآزادرابنانهاد.سرمایهداریتهدیدمیکردکههمهزنانوکودکانرابهبازارکییارخواهیید

.همانمنبع.20
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کشاندونهادخانوادهوپایهیقدرتمردبرزن(یعنیکنترلبرنیییرویکییارزندردرونخییانواده)رانییابودخواهیید
».21کرد

دراینجااگرازبحثهایدقیقتاریخیوتکنیکیمربوطبهتمایزبینپیدایشوتکوینسرمایهداریواستقرارجدی
آندردورههاییییادشییدهدربییالچشییمبپوشیییم،بییهنظییرممیرسییدکییهازانییواعمتعییددخییانوادههییمدرعصییر
پیشاسرمایهداریوهمسرمایهداریچشمپوشیشدهاستوبه«نهادخانواده»همچوننهادیعمومیوهمهجاحاضر
اشارهمیشود؛درحالیکهمنظورنویسندهازکاربردایناصطلحکاملمشخصنیست.اونمیگویدکهکدامخانوادهها
درمعرضفروپاشیناشیازسستشدننظییامقییدرتجنسیییبودنیید؟الگییویغییالبخییانوادهبییینطبقییاتواقشییار
زحمتکش،کارگروفقیرجوامعمختلفدرهرعصرکدامبود؟آیاسرمایهداریتهدیدمیکییردکییهزنییانوکودکییان
اشرافاوسرمایهدارانرانیزبهبازارکاربکشاند؟فکرمیکنمعقبنشینیازمفهومطبقهرابایییدعلییتاییینآشییفتگی
تئوریکنزدهارتمندانست.زیرادرصورتعنایتبهاینمفهوم،دیگرنمیشدازمفاهیمغیرتاریخیهمچون«زنان»،

«مردان»،«کودکان»و«خانواده»سخنگفت.

اینبودکهتمییامیتفاوتهییاواختلفییاتسرمایه داری خالصهارتمنسپسدرادامهمیافزاید:«اگرگرایشنظری
قراردادیومستبدانهبرکارگرانراازمیانبردارد،پسچرازنانهمچناندربازارکارپایینترازمردانقراردارنیید؟…
بهنظرمنتمامیاینپاسخهاوتوضیحات(اقتصادداناننئوکلسیکومارکسیست)یکچیزرانادیدهمیگیرنییدوآن
نقشمردانیعنیمردانعادی،مردانازهرنوع[ازجمله]مردانکارگر،درزیردستنگاهداشتنزنییاندربییازارکییار

».22است

دراینجابازازبیدقتیهارتمندرواردکردنیکبارهیمقولهی«سرمایهداریخالص»چشممیپوشیموابهییاماییین
،۱۸تییا۱۵اصطلحراهمباتوجهبهدورهبندیبسیارگستردهایکهدربالدرتوصیفپیییدایشسییرمایهداری،قییرن

دامدورهازمقطیعزمیانیبیالاسیت؟).امیاازجهیش انجامدادهنادیدهمیگیریم(سرمایهداریخالصمربیوطبیهک
«مهلکی»کهبینمقولهی«سرمایهداریخالص»درعالیترینسطحتجریدومقولهیبسیارتاریخی-تجربییی«مییردان
کارگر»انجامدادهاستنمیتوانچشمپوشیکیرد.چراکیهاییندوسیطحازتحلیییلرانمیتییوانبیواسیطهوبیدون
میانجیهایمفهومیپیچیدهتروتاریخیتربههممرتبطکرد.نیروییچنانمجییردوچنییان«بیچهییره»،بییا«مییردان
کارگرومردانعادی»بهناگهانکنارهمنشاندهشدهوبییینآنهییاوگرایشهایشییانمقایسییهانجییاممیشییود.گفتییه
تی(منظورهمانگرایشمنطقیاست)«سرمایهداریخالص»معطوفابهمحو«همهیتفاوتها میشودکهگرایشنظر
واختلفاتقراردادی!ومستبدانهبرکارگراناست»،درحالیکهکارگرانمردگرایشبهحفظآنهانشاندادهاند.باییید

پرسید:

منظوراز«گرایشنظری(گرایشمنطقی)سرمایهداریخالص»چیست؟وچرااین«گرایشنظری»بهمحوتمییایزات
«قراردادی»ومستبدانهیبینزنانومییردانتمایییلدارد؟بایییدپرسیییدکییهاصییول«سییرمایهداریخییالص»چگییونه

همانمنبع..21
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موجودیتیاست؟بااینکههارتمنخودبهاینپرسشپاسخینمیدهد،امامنظوراحتمالبایدهمانچیزیباشدکه
آلبریتون،بهپیرویازرویکرداونو-سکین،تحتعنوان«جامعهینابسرمایهداری»فرمولهکییردهاسییتومییندراییین
نوشتاردربخش«سرمایهداریوروشاشناسیخاص»دربارهیآنقدریتوضیحدادم.هستهیاصلیتئوریجییامعهی
سرمایهداریناب(یاآنچههارتمن«سرمایهداریخالص»مینامد،کهالبتهمشخصاتاینمفهوماصلروشننیستو
مادقیقانمیدانیماوازکدامپدیدهودرکدامدورهیتاریخیصحبتمیکند)،برگرفتهازتجربهیمرحلهایازتاریییخ

بییهشیییوهاینسییبتا«نییاب»ویییا«خییالص»عمییل۱۸۷۰تا۱۸۳۰سرمایهدارییعنیسرمایهداریلیبرالاستکهاز
.امانظریهپردازاینتجربههایبرگرفتهازواقعیتتاریخیراتئوریزهکردهوباامتداددهیبییهآنهییادرسییطح23میکرد

تئوری(آزمایشگاهفکریپژوهشگر)،ذاتسرمایهیاساختارهایاصلیآنبهمثابهیقدرتمندتریننیییرویحاضییردر
جامعهیمعاصرراشناساییوفرمولهمیکند.برایدرکایننکتهکهچراسرمایهدرآنسطحازتجریدبهجنسیتو
سنورنگنیرویکاربیتوجهاست،بایدشکلاجتماعیغالبدراینجامعهیعنی«شکلارزشا»راتوضیییحدادکییه
اصولنسبتبههرگونهارزشامصرفیوتعیناتخاصومفیدآن-ونهفقطتفاوتهاواختلفاتبینزنییانومییردان-
بیتفاوتاست.اینبیتفاوتیدرسرشتسرمایهاستوقتیکهآنرادرجییداییازهمهینیروهییایاجتمییاعیدیگییر
بررسیمیکنیموبدینمعنابداناجازهمیدهیمکهماهیتخودرابرایمافاشاکند.منطقسییرمایه،منطییقخییود-
خلکوررنگاستوبهجنسیتبیتفاوت.تنهاموضییوعمهییمبییرایآنطبقهایاز ارزشاافزاییآندراینسطحازتحلی
تل»حاملکالینیرویکاراستتابتوانندبهعنوانزائدهیماشینبرایآنارزشااضافیتولیدکننیید. «اشخاصمستق
اماهنگامیکهبهتدریجعناصردیگری،کههمگیدراینمرحلهازتحلیل،تابعسرمایهفرضمیشوند،درسطوحدیگر
تحلیل«فعال»میشوند،سرمایهدیگرنمیتواندبدینشکلعملکند.زیراکهدرسطحتحلیلمراحل،دولتبهعنییوان
نهادیبامنطقسرزمینمحوریبهمیدانمیآیدتابیننیازهییایخییود-بازتولیییدگریسییرمایههایموجییوددرداخییل
قلمروخویشازیکسوونیازهایخود-بازتولیدگریجامعهیتحتحکومتشازسویدیگرمیانجیگریکند،وبرای
اینمیانجیگریمجبوربهقانونگزاریهاییاستکهبایدمنافعهردوسویاینماجراراتییاحییدودیبییاهییمآشییتی
دهد.طبقهیکارگرودولت،بهمثابهی«عنصرخردورزودوراندیشرابطهیسرمایه»،دونیروییهسیتندکیهتوانییایی
مقاومتدربرابرمنطقسرمایهوجرحوتعدیلآنرادارند.امابحثپیراموننوعاییینمقییاومت(مبییارزاتطبقییاتی)،
درکاینطبقهازخویش،تقسیمبندیهایدرونیآن،وبازتاباینمبارزاتدرسطحروابطدرونیییاییینطبقییهابییزار
تحلیلیخاصخودواصولسطحدیگریازتحلیلرامیطلبدکههماناسطحمراحلوسطحتاریخیاست.یعنیییدر
اینجانمیتوانبهشیوهیهارتمنبالفاصلهپسازذکرگرایشمنطقیسرمایهبهموضوع«مردانکارگر»(کدامدسته

.24ازآنها؟)وآگاهیتجربیوروزمرهیآنانپرداخت

نگاهشودبهآلبریتون:«دیالکتیکوواسازیدراقتصادسیاسی»..23
24 نمونهایازایندستتحلیل،یعنیذکرمرحلهیرشدوتکاملسرمایهداریوبهمیانکشیدنفاکتورهایگونییاگونتییاریخیوشییرح.

تضادهایآنهابایکدیگررامیتواندرکاپیتالبهوفوریییافت.مثلمیارکسدرقسییمتیازکاپیتیالدررابطیهبیاتولییدکارگیاهیچنیین
مینویسد:«دردورهیتولیدکارگاهیبهمعنایخاصکلمه،یعنیدورانیکهدرآنتولیدکارگاهیبازنمودشکلمسلطتولیدسرمایهداری
بود،موانعگوناگونیدرمقابلتحققکاملگرایشهایویژهیآنقرارگرفت.اگرچهپیشازایندیدیمکییهدرتولیییدکارگییاهی،درکنییار
سلسلهمراتبموجودبینکارگران،یعنیتقسیمسادهیکارگرانبهماهروناماهر،شمارکارگرانناماهربهدلیلنفوذغالبکییارگرانمییاهر
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خصبییهسییطوحدیگییریازبحییثمیپییردازدو هارتمنبدونروشنساختنموضوعگرایییشنظییریسییرمایهداریخییال
مینویسد:«نظریهیرادیکال(اقتصاددانانمارکسیست)مشخصابرنقشمردانسرمایهداردرایجییادسلسییلهمراتبدر
پروسهیتولیدبهمنظورحفظقدرتخودتاکیددارد.براساسایننظریهسرمایهدارانباتقسیمبازارکییاربییراسییاس
خنقدرتخودراحفظمیکنند.بحثمنایناسییت نژاد،جنس،قوموغیرهوبادامنزدنبهاختلفادرمیانکارگرا
کهمردانکارگرنیزبرایحفظپروسهیتقسیمکاربراساسجنسیت،عیناهمیننقشرابازیکییردهوآنراادامییه

».25میدهند

فکرمیکنمحالبهآشفتگیهایناشیازروشاشناسیهارتمنبازهمبیشترپیمیبریم.هارتمنروشننمیکندکییه
«سرمایهداریخالص»و«مردانسرمایهدار»چهتفاوتیباهمدارندوچرااگرسرمایهداریخالصگرایشیییمنطقییی
داردبهازمیانبرداشتنهرگونهتبعیضیبینگروههایمختلفنیرویکییار،درعییوض«مییردانسییرمایهدار»ازوجییود
تقسیماتوتفرقههایمختلفدرنیرویکارمبتنیبرجنسیت،نژاد،قومیتوسنوغیرهبهرهبرداریمیکنند.یعنی
شاهدتضادیبین«سرمایهداریخالص»و«مردانسرمایهدار»هستیم؟مردانسرمایهدارهمانکسییانیهسییتندکییه
سرمایهداریخالصراتشکیلمیدهند؟یاسرمایهداریخالصبهمردانسرمایهدارهمچونشکلهایپدیداریخییود
نیازدارد؟یااصلایندومقولهرانمیتوانبهاینشکلبحثکرد؟درضمن،منظورویچیستکهمردانکارگرهییم
عیناهمیننقش(نقشمردانسرمایهدار)رابازیکردهوآنراادامهمیدهند؟ازکدامدستهازمردانکارگرصحبت
میشود؟منظوراوایناستکه«مردانکارگر»همدست«مردانسرمایهدار»هستند؟یعنیبهدلیلداشتنجنسیتی
مشترک،ایندودستههمدستومتحدیکدیگرند؟یعنیاینکهمنافعایندوگروهازمرداندرموردسییرکوبزنیان
باهمتلقیوهمپوشانیدارد؟آیامعنایایننظرایننیستکهسرمایهداریومردسییالریدومکانیسییمعلیییتی،دو
نیرویمساویوهمپوشانودرحالهمکاریبایکدیگرند؟امایکنیرویفراتاریخیهمچونمردسییالریچگییونهبییا
یکنیرویتاریخامعینهمچونسرمایهداریهمپوشانیانجاممیدهییدوچگییونهوچییراایییندونیییروینییاهمگونو

نامساویبایکدیگرمتحدمیشوند؟اینجابازبهابهاماتبسیاریبرمیخوریمکههارتمنبهآنهاپاسخینمیدهد.

نتیجهایکههارتمنمیگیردایناستکه«تقسیمکاربراسییاسجنسیییت،مکانیسییماساسیییجوامییعسییرمایهداری
جهت…تسلطمردانبرزناناست.چراکهاینامرموجبمیشودزناندربازارکاردستمزدکمییتریدریییافتدارنیید؛

بسیارمحدودباقیمیماند.اگرچهاینگرایشدرتولیدکارگاهیعملیاتمتفاوتوویژهرابادرجاتگونییاگونپختگییی،قییدرتوتکامییل
ابزارهایزندهیکارمنطبقمیکندوبدینسانبهاستثمارزنانوکودکاندرتولیدمتمایلاست،اماعمدتادرنییتیجهیعییادتومقییاومت

.ترجمهیحسنمرتضوی.۴۰۲کارگرانمردشکستمیخورد».کاپیتالجلداول.ص.
مرحلییهازرشییدخییوددراینجابهنظرممارکسسرمشقیبهدستمیدهدکهشایستهیدقتوتوجهاست.زیراگرایشسرمایهرادراییین

همراهباموانعتحققآنذکرمیکندکهبخشاناشیازسازوکاردرونیفرایندتولیییدوبخشییاناشیییازمقییاومتکییارگرانمییاهراسییتکییه
میخواهنداز«مهارتزداییخود»جلوگیریکنندودرهمینراستااحتمالمخالفاستفادهازنیییرویکییارارزانزنییانوکودکییانتوسییط
سرمایههستند.مارکسدراینجاازنیروی«عادت»نزدکارگرانهمحرفامیزندکهخودعنصریازمکانیسممقاومتیکارگرانمرداست.
اگرچهمارکسبهتعریفاینعنصرنمیپردازد،اماروشناستکهاوعواملفرهنگیراهمدرتحلیلهییایخییوددرنظییردارد.یییکبحییث

ترمزدیزنان)نیازبهپژوهشهایبازهمبیشترتاریخیواجتماعیدارد. نظاممندتردراینمورد(رابطهیمردانطبقهیکارگروکا

همانمنبع..25
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دستمزدکمترزنانرابهمردانوابستهکردهوآنهاراتشویقبهازدواجمیکنیید.زنییانمتاهییلمجبییوربییهانجییامکییار
خانگیبرایهمسرانخودهستند.بهاینترتیب،مردانهمازداشتندستمزدبالتردربازارکاروهمازداشتنکسییی
کهکارهایخانگیرابرایشانانجاممیدهدسودمیبرند.ایننوعتقسیمکارخانگیدرعینحالموقعیتزناندربازار
کارراتضعیفمیکند.پستقسیمسلسلهمراتبیکارخانگیتوسطبازارکاربهبقایخودادامییهمیدهیید،وبییالعکس
اینروندنتیجهیفعلیادامهیرابطهبیندوسیستمدرهمتنیییدهیسییرمایهداریوپدرسییالریاسییت.پدرسییالری
دبیهنظیرمیرسید.پدرسیالریاشیکال هنوزبسیارنیرومنداسیتوتصیورزوالآنتوسیطرشیدسیرمایهداریبعی
سرمایهداریمدرنراتغییرمیدهد،همیانطورکیهرشیدسیرمایهدارینهادهییایپدرسییالرانهرادگرگیونمیسییازد.

».26نتیجهیهمسازیمتقابلسرمایهداریباپدرسالریدایرهشومیبرایزنانخلقکردهاست

بااینکهمنهمباهارتمنتوافقدارمکهتصورزوالتقسیمکارجنسیومردسالریتوسطسرمایهداریبعیدبهنظییر
میرسد،امابحثاواستدللکافیبرایاثباتنظرشابهدستنمیدهیید.آیییاسییرمایهداریازاییینتقسیییمکییارسییود
میبرد؟اگرآری،سودسرمایهداریدراینمیانچیست؟گرایشمنطقیسرمایهداریبهازبینبردنتبعیضاتجنسی
چهمیشود؟آیا«سرمایهداریدلشمیخواهد»کهزنانوابستهبییهمییردانبماننییدودسییتمزدکمییتریبگیرنییدودر
نتیجهبرایهمسرانخودشاموناهاربپزند؟اگراینطوراستچراکارفرماهادربرخیازصنایعازاستخدامزنانیکییه
همسراختیارکردهبودند(مثلصنعتمخابراتدرکشورهایخاصیاصنایعدیگر)خودداریمیکردنیید؟یییاچییرادر
خعکارفرمایانگرایشبهاستخدامزنانمتاهلداشتند،زیراکهآنهابهنظرشانکارگرانیسییاعیوجییدی برخیازصنای

؟27بودند

آیابهرغمرشدفناوریهایبسیارپیشرفتهدرحیطهیکارخانگیواجتماعیشدنبخشزیادیازوظییایفخییانگیو
انتقالآنهابهبیرونازخانه،هنوزهمکارخانگیبههمانروشاهایقدیمیبایدتعریفشودوآیاهنوزهییممیتییوان
گفتکه«سرمایهداری»کارخانگیرابرهرالگویدیگریازبازتولیدنیرویکار«ترجیح»میدهد؟آیییاهمیییننیییز
امریتاریخامعیننیست؟آیارابطهیسرمایهومردسالریرابطهایپرتنشوپرتضادووابستهبهسرشییتبحرانمییدار
سرمایهداری،سیاستگذاریهایدولتی،ایدئولوژیهایرایجاجتمییاعیوسییرانجاممبییارزاتاجتمییاعیدراییینمیییان
نیست؟آیااینرابطه،رابطهایمیانجیگریشدهنیست؟درضمن،بهانییواعخییانوادهدرعصییرسییرمایهدارینیییزنباییید
بیتوجهیکرد:خانوادههایتکوالدینی،خانوادههایهمجنسخواه،خانوادههایدگرجنسخواه،خانوادههایجییدا-زی
(یعنیزنومردهاییکهباوجودداشتنفرزندانمشترکوباوجوداینکهرسماخودراهمسریکدیگرمیدانندامییا
هریکدرمسکنجداگانهیخویشزندگیمیکنند)ونظییایرآن.دربرخیییازاییینالگوهییایخییانوادگی،زنییانکییار

اطرمرداننیست.دربرخیازاینالگوهایخانوادگیمردانهمکارخانگیخانگیرااگرهمانجامدهنددیگربرایخ
رابایدبهتنهاییانجامبدهند.دربرخیازاینالگوهایخانوادگی،زنانومردانمزدبگیردخترانوزناناقشارپییایینی
همینطبقهراازکشورهایفقیر«وارد»میکنندتاکارخانگیرابرایشییانانجییامدهنیید.دربرخیییازاییینالگوهییای

همانمنبع..26
درمورداخیرنگاهشودبهجلداولکاپیتال،فصلسیزدهم..27
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خانوادگیهمالبتهزنانکارخانگیرابهطورعمدهانجاممیدهند.

خواسییت۱۸۴۰هارتمنسپسبهتوصیفمواضعکارگراندرآندورهمیپردازدواینکهمثل«مردانکارگردرسال
سالهبههشتساعتکاردرروزوممنوعیتاستخدامکییارگرانزیییرنییهسییالرا۱۳تا۹کاهشساعاتکارکودکان

روالدینرابامشکلتعلیمومراقبتکودکانروبرومیساخت.بهعنوانراهحل،اینام اسملسربنابهنظرطرحکردند.
مردانکارگروطبقاتمتوسطوبالپیشنهادکردندکهزنانهمازکارخانجاتکنارگذاردهشوند».

هارتمندراینجافضایتاریخیآندورهوذهنیتوتفکروعادات«کارگران»آندورهرادرنظییرنمیگیییرد.بهطییور
کلیخواستممنوعیتیااستخدامدیرترکودکان،خواستینیستکهازسوی«جامعه»وطبقهیکارگرطرحشدهو
بلفاصلههمازسوی«دولییتسییرمایهدارها»(واژهیخییودمییارکس)وخییودسییرمایهدارهایآندورهپییذیرفتهشییود.
سالهاییبسیارطولنی(حدودپنجاهسال)حولاینموضوعمبارزهجریانداشت،تاسییرانجامبییهیییکبنییدقییانونی

)هنوزبهدرستیاجرانمیشدهاست،ازسییویمییارکس۱۸۶۰تبدیلشد.درضمن،همینقانونکهآنروزها(دههی
بهگرمیاستقبالمیشود،زیراکهسرانجامحقجامعهبرایدخالتدرسپهر«خصوصی»خانوادهبهرسمیتشییناخته
میشود،تاازبهبردگیرفتنکودکاناینطبقهبهدستپدرومادرهایشان(دراثرفقرشدید)بازورقانونجلییوگیری
خیتعدیبهحریمخصوصیخییانوادهقلمییدادمیشیید. بهعملآید،درحالیکهپیشترهاچنیندخالتیازسویبورژواز

درمعادنوبرخیشاخههایپرمشقتصنعتممنوعمیشودونییههمهجییا.۱۹۵۰استخدامزناننیزدرپایاندههی
درنوشتارهارتمنمردانکارگربهواسطهیمشارکتدرتوطئهعلییهزنییان،همدسیتطبقیاتبیالارزیییابیمیشییوند.
درحالیکهدراینجاجایزاستکهبهموضوعخانوادهیبورژواییکهطبقاتفرادسیتجدییدبیهنمیایشمیگذارنید،
توجهشود.بورژوازیبهمثابهطبقهایجدیدو«خودآگاه»کییهپیشییرفتهترینبخشهییایآندارایالگییویخاصیییاز
خانوادهودرکودریافتمعینیازسکسوالیته،تربیتفرزندوجایگییاهزندراییینمیییانهسییتند،الگوهییایپیشییین
د.نهییادخیانوادهی خانوادهرانابههنگامجلوهدادهوجذابیتبسیاریحولارزشاهایجدییدخیانوادگیایجیادمیکن
مدرنبورژواییدرآندورهجاییاستکهخودخواهیمردبورژواکهروزهادرجنگلبیرون،درسپهراقتصادیبییرای
پیشبرد«منافعخودوخانوادهاشا»میجنگد،متعاقبادرسپهرخصوصیخانوادگیاشادورازمراکزشییلوغوکییثیفو
پرسروصدایشهرهایصنعتیازسویهمسروفرزندانشنوازشامیشودوهمینالگوبهتدریجدرمیییانبخشهییای
هرچهگستردهتریازطبقهیکارگرنیزجایپاییبرایخودبازمیکنیید.ایییناشییاراتبییهمعنییایانکییارروحیییاتو
رفتارهایمردسالرانهوحتیزنستیزانهدرمیانکییارگرانمییردبهطییورکلیوبهخصیوصانییواعسییازمانیافتهیآنهییا
تیمتفییاوتیرابییدون نیست؛اماوقتیهییارتمنرویکییرد«چنییدفییاکتوری»رادرپیییشگرفتییهوفاکتورهییایتوضیییح
درنظرگرفتنتضادهاوتنشهایموجودبینفاکتورهاووزنهریکازآنهاپیشمیکشیید،خییوباسییتکییهفییاکتور
خیایدههایطبقهیحاکمآناست»رانیزطرحکند.بهنظرمتنهاپییسازبهمیانکشیییدن «ایدههایحاکمدرهرعصر
خیمیتوانبهسطحآگاهیفردیوجمعیکارگرانسییازمانیافتهیمییرددرآن همهیفاکتورهاییادشدهواینآخر

دورههاعروجکردهوازگرایشهایمردسالرانهیایشانسخنگفت.

اماهارتمنسپسچنینادامهمیدهد:«اینکهمردانکارگراستخدامزنانراتهدیییدیبییرایمشییاغلخییودارزیییابی
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میکردندچندانتعجبآورنیست،آنهمدرایننظاماقتصادی.اینکهزناندستمزدکمتریدریافتمیکردند،اییین
تهدیدراتشویقمیکرد.اماچراعکسالعملوتلشامردانکارگر،حذفازنانکارگربودونهسازماندهیآنییان.اییین
چرارانمیتوانتنهاازطریقسرمایهداریتوضیحدادبلکهبایدآنراازطریقروابطپدرسالرانهبییینزنییانومییردان

».طبقهیکییارگر28تشریحکرد.مردانمیخواستندمطمئنشوندزنانبهانجاموظایفلزمدرخانهادامییهمیدهنیید
بهمثابهیطبقهایمزدبگیراقشارگوناگونیرادرخودجایدادهاستکهلزومیادارایفرهنییگوارزشاهیاییکسییانی
نیستند.درحالیکهگروهیازمرداناینطبقهکهبهعلتمهارتهاهییاودرآمییدهایبییالترمیتوانسییتندبخییوداجییازه
بدهندکهازالگویخانوادهیبورژواییتقلیدکردهوزنانراازبازارکاربکلیبرانندوانحصارخودبربرخیحوزههییای
شغلیراحفظکنندوآنهاراازدسترسرقابتنیرویکارارزانزنانهدورنگهدارند،درعینحیالمیردانکیارگریهیم
بودندکهبهبیانمارکسزنانوفرزندانخودراداوطلبانهبهکارخانجییاتمیفرسییتادندویییاحییتیبییهخییرجزنییانو

فرزندانخودزندگیمیکردند.

تمایزگذاریبیناینلیهبندیطبقهیکارگربهنظرمکماهمیتنیست.درضمن،درکاپیتالنمونههایدرخشییانیاز
توضیحاتچندفاکتوریوجییوددارد:پیرامییونجنییگکییارگرانمییاهربییرایحفییظمهارتهییایشغلیشییانوسییپس
تن»بخشیازاعضایاینطبقهنظیرزنانوکودکانوکارگرانناماهرازسییویسییرمایهدارانبییرایاز «بهگروگانگرفت
تتپیچیدهرویگروههایمختلفکییارگرانوازجملییهروابییط صحنهبیرونراندنکارگرانماهرمردوتاثیراینوضعی
بیندوجنسونسلهایمختلفخانوادههایکارگری.اینتوضیحاتبهرغمپراکندگیوعدمانسجامشانبااینحال
تصویریبزرگتر،ماتریالیستیتر،تاریخیترودیییالکتیکیترازوضییعیتزنییانومییردانآندورهبهدسییتمیدهنییدو
فاکتورهایگوناگونبهنحویروشنباهمارتباطمیگیرند.شایدبهترباشدسرمایهداریراطبقدورهبندیهایرایییج:
دورهیمرکانتالیسم،دورهیلیبرالی،دورهیامپریالیسییم،دورهیمصییرفاگرایی(یییافوردیسییم)ودورهیتولیییدلغییر
(نئولیبرالیسم)بحثکردوبدینترتیبهمراهباتحولتسرمایهداریوتاثیراتآنبرمردسالریوبهعکس،تغییرات

.چراکهمردسییالرییییکچیییزوهمییانچیییز29رخدادهدرمردسالریوموقعیت«زنان»راهمروشنتربررسیکرد
نیستوتحتتاثیرنیروهاییبسیارقییویترازخییودقییرارداردکییههمانییامنطییقسییرمایه،دولتهییایسییرمایهداری،
قانونگزاریهایآنانوجنبشهایاجتماعیبهطورکلی،وبهویژهجنبشزنییانقییراردارد.دربییارهینقییشدولییتدر
جایانداختنایدئولوژی«خانوادهیهسییتهای»میتییوانبییهتلشاهییایدولییتوکارخییانهداراندردورهیفوردیسییم
تق(اتیییک)کییاردربییین بهمنظورتربیتاخلقمسئولیتپذیریدرقبالخانوادهوزنوفرزندودرنییتیجهرشییداخل

.یعنینمیتوانچنینتصورکردکهتمییاممییردانکییارگرازهمییانابتییداخواهییانتشییکیل30کارگرانمرداشارهکرد

همانمنبع..28
29 دررابطهباتاریخخانوادهیاتاریخجنسیتدرهرجامعهیتاریخامعینیدرعصرسرمایهداریبهنظرممیتوانمطابقروشاارائهشییده.

د رانبای دراینجاپژوهشهایماتریالیستی،تاریخیودیالکتیکیانجامداد.البتهروشامزبوردرکاربستبررویمثلکشوریهمچونای
دستخوشاجرحوتعدیلهاییگردد،امااصولکلیاینروشاخطراهنمایخوبیاستبرایتدویننظاممندفاکتورهایگوناگونتوضیحی.

دراینبارههمچنیننگاهشودبهنوشتارزیر:.30
روشنفکرانفروغاسدپور:« و پروژه های ضد( )؛۱۳۸۷»(پاییزساماننو»؛ویراستنخستدرقالبمجموعهمقالتدرنشریهی«هژمونیک)

.۱۳۹۳»،خردادپراکسیسویراستجدیدوبازنشردرقالبدفتردیجیتالی:تارنمای«
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خانوادهیهستهایبهشکلرایجآنبودهاند.توگوییآنهابنابییه«ذات»مییردانهیخییودخواهییانانجییامکییارمزدیو
درعوضبهاسارتدرآوردنیکزندرخانهوتحمیلکارخانگیبراوبودهاند.اینگونهبحثهییاخطییردرغلتیییدنبییه
نوعیتاریخززداییازجنسیتوخانوادهونظایرآنرابرجستهمیکنند.نقددیگریکهبههییارتمنوارداسییتتصییویر
سیاهیاستکهاز«خانوادهیهستهای»بهدستمیدهدکهاولگویامردهابهنحویبیشخودآگاهدرحفظآناصرار
خنکاررایگانزنانراتصاحبکنند.هارتمنبدینترتیبتاثیراتاجتماعیوسیاسیرویمییردان دارند،تابهواسطهیآ
وتعریفمردانگیرادستکمیانادیدهمیگیرد؛دوماگویاروابطداخلایییننهییاداساسییامکییانیکیوفاقیدهییرگیونه
احساساتانسانیاستوکارکردخانوادهچیزیجزکارخانگیزنانوبازتولیدنیرویکارووابستگیمسییتقیمزنبییه
مردنیست.درحالیکهخانوادهنهادیاستحاویتضادهایبسیاروکارکردهایگونییاگونکییهبایییدبییدانهادرپرتییو

رابطهاشاباجامعهیپیرامونتوجهکرد.

هارتمندرنتیجهگیریمقالهیخودمینویسد:«جایگاهامروزیزناندربارارکارونظمجییاریدررابطییهبییاجییدایی
ختنتیجهیروندطولنیهمکاریسرمایهداریوپدرسالریاست.منبرنقشکارگرانمییرددر شغلیبراساسجنسی
اینروندتاکیددارم،زیرامعتقدماینتکیهوتاکیدضرورتدارد.اگرزمانرهاییزنانازفرومایگیوخلصیمییردان
ازستمطبقاتیواستثمارفرارسیدهاست،مردانرابایدمجبورکردجایگاهمطلوبخودرادربازارکارودرخانهرهییا
کنند.درحقیقتسرمایهدارانزنانرابهعنواننیرویناماهربادستمزدکمبکارگرفتهاندتادستمزدمییردانکییارگررا
کمترکنند.ایناماهنوزآغازماجراسییت،همبسییتگیوهمکییاریمییردانبییرایحمییایتازجییامعهیپدرسییالرانهبییا
تنطبقهایکییهحکییومتنمیکننییدرهییا سلسلهمراتبمردانه،روزیگریبانمردانراخواهدگرفت.اگربناباشدمییردا
شوند،بایدمییواردهمکاریشییانبییاسییرمایهداریپدرسییالرانهرابییهرسییمیتبشناسییندوازمنییافعمردسالرانهشییان
چشمپوشیکنند.اگرقراراستکهزنانرهاشوند،بایدعلیییهقییدرتپدرسییالریوسییاختارسییرمایهدارانهیجییامعه

».31بجنگند

اگرچهمنبا«مجبورکردنمردان»برایچشمپوشیازامتیازاتشانموافقتدارم،امادقیقانمیدانمهییارتمنکییدام
خیبییازارکییار مکانیسمهایاجتماعیرابرایاینمهییمدرنظییرگرفتییهاسییت.تنهییامکانیسییماجتمییاعیپیشیینهادیو
سرمایهدارانهاست.یعنیراهحلرهاییزنان(دراینمقاله)دررهاییآنانازقیدوبندهایخییانوادگی-شخصییی،وراه
یافتنتاموتمامبهداخلروابطوابستگیساختاریدرکمیشود.آیاراهیافتنزنانبهطورمساویبهبازارکاروحتی
برابریدستمزدهالزومابدانجامنجرخواهدشدکهزنانبهمبارزهایجدیعلیهسرمایهداریوارزشاهایمبتنیبییر
مردسالریرویبیاورند؟وآیاچنینامریبهمعنایپایانمردسالریخواهدبود؟دیگراینکهآیااصولچنینچیزی،
یعنیاشتغالکاملوبرابریدوجنسدراینزمینه،درچارچوبسرمایهداریممکناست؟پرداختدستمزدبرابربه
کارهای«زنانه»وکارهای«مردانه»مستلزمازبینبردنمقولهیکارمولدوکارنامولداست،کهنییابرابریدسییتمزدها
رادروهلهیاولشکلمیدهد.تاریختاکنونینشاندادهاستکهازبینبردنچنینتمایزیدرسرمایهداریممکیین
نیست.زناننمیتوانندبهمثابهیموجوداتیبیشخودآگاهمعضلتقسیمجنسیکاررادرسطحاجتمییاعوخییانهحییل
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کنند.بلکهاینموضوعنیازمندسیاستگزاریهایکلنورهاییبخشاستکهدولتهایسییرمایهداریدغییدغهیآن
راندارند.

ختهمواره«گروههییایضییعیفی»در تردول درجامعهیسرمایهداریبنابهقانونمندیهایسرمایهومنطقسرزمینمحو
ختهییمبهگییونهایابژکییتیو(یعنییی داخلطبقهیمزدبگیروجودخواهندداشت(ارتشذخیرهیکییار)وهمییینواقعییی
ناموزونیوتضاددرساختارهاوروابطاجتماعی)وهمسوبژکتیو(بهرهبرداریسیاسیوایدئولوژیکازایننییاموزونی)
بهیکسانشدنوضعیتعمومیاعضایطبقهیکارگروبرابریزنانومردانلطمهیجدیمیزندوسطحاشییتغالو
دستمزدهارابهویژهدرهنگامبحرانهایاقتصادیبهضررایناقشارضعیفکاهشمیدهد.درجامعهیسرمایهداری
بحرانهایانباشتوبازتولیدسرمایههموارهدولتسرمایهداریراقادرمیسازدتییادسییتاوردهایطبقهیمزدبگیییرو
اقشاروگروههایمختلفآنرابهبهانهی«بحران»بهچالشگرفتهوحتیآنهارابخشابازپسبگیرد.بییایییکچنییین
نوساناتیدرواقع«حقزندگی»ازنوبهچالشگرفتهمیشودوبدینمعناوابستگیهایشخصیومسییتقیمافییرادبییه
یکدیگرتقویتمیشود.بههمینسبباستراتژیهارتمننمیتواندیکاستراتژیحقیقتارهاییبخشباشد.اسییتراتژی
رهاییبخشهارتمندرنهایتچشمبرموضوعطبقهمیبنددواستقللیابیزناندرچارچوبسییرمایهداریراهلهلییه
میکند.اواگرچهازمبیارزهتوامییانعلییهسیرمایهداریومردسیالریدادسیخنمیدهید،امیاراهحیلواسیتراتژی

رهاییبخشیاومبتنیبردرخواستاززنانبرایپیشرویدربازارکارکنونیاست.

بحث و جمع بندی

منبراینباورمکهموضوعزنانبایدبادقتعلمیودرپرتوروشاهایمبتنیبرنقداقتصادسیاسیوبدینترتیبدر
سطوحگوناگونتحلیلبحثوبررسیشود.ماتریالیسمتاریخیباروشافراتاریخیوتعمیمبخشخودبهتنهاییقییادر
نیستوضعیتزناندرجامعهیسرمایهداریرابهماتوضیحبدهد.همانطورکییهدرنقییدمازهییارتمنتوضیییحدادم
هستیشناسیسرمایهداریخودویژهاستولیههایگوناگونینیزداردکهبایدبهآنهاتوجهلزممبذولگردد.زمانی
کهازهستیشناسیسرمایهبهمثابهیقدرتمندتریننیرویموجوددراینجییامعهسییخنمیگییوییم،ممکییننیسییت
بتوانهمزمانازمردسالریویا«کارگرانمرد»حرفازدوگرایشهییایآنییانرابییا«گرایییشسییرمایهداریخیالص»
درهمآمیختیاباهممقایسهکرد.زیراسوژهگی(سوبژکتیویتهی)«سرمایه»دراینسییطحازبحییثتقریبییاتاموتمییام
استوسوژهگیهایدیگرهمهتابعسرمایهفرضمیشوند.تنهادرسطحمطالعاتمراحیلتکامیلسیرمایهداریودر
سطحمطالعاتتاریخیاستکهعاملیتسیوژههایدیگیررامیتییوانمیوردبحییثقیرارداد.گرایشیاتزنسیتیزانهو
سلطهجویانهیبخشیازمردانکارگرآنگونهکههارتمنازآنهاناممیبرد،بهرغییمرگههییاییازحقیقییتامییابیشییتر
یادآوربحثرادیکالفمینیستهاپیرامونزنومییردبهمثییابهی«دوطبقهیمتضییاد»اسییتومبنییایچنییینبحییثی
بهنظرمنهواقعی،نهعلمیونهمارکسیستیاست.زیراحتیاگر«مردانکییارگر»رادارایمواضییعزنسییتیزانهتلقییی
کنیماینمواضعنمیتواندناشیاز«ذات»مردانباشد،بلکهمواضعیتاریخیاستوبهاییینمعنییاتغییرپییذیر.نقییش
دولتوایدئولوژیهایخانوادهمحوردرسیاسییتگذاریهایدولییتیورسییانههاوموسسییاتآموزشیییرانمیتییواندر
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بررسیرابطهیزنومرددرجوامعسرمایهداریدستکمگرفت.

همانطورکهمارکسدرکاپیتالگوشزدکردهاستنبایدفراموشاکنیمکهسییرمایهداریبییاهمهیوحشیییگریهای
خوددرفروپاشانیدنبنیانهایخانوادهیسنتیبههرحالمبناهایجدیدیبرایروابطبیندوجنس(وروابییطبییین
نسلها)رانیزبنانهادهاست.ازاینرواستکهنقشهایثابتومحدودپیشینتاحدودزیادیازمیانرفتهوزنییان
ومردانیکهدرجوامعسرمایهداریپیشرفتهوحتیانواعغیرپیشرفتهیآنزندگیمیکنندمرتبادرتعریفیییکییهاز
خودوهویتخودبهدستمیدهندبهچالشگرفتهمیشوند.بییرایمثییال،پژوهشگییرانتاریییخمردانییهدرانگلیییس،

تعریفمردانازخودشییانبهسییببتغییییروتحییولتبهایننکتهاشارهکردهاندکه32لنونوردیویداوفاکاترینهالو
تاریخیدستخوشابحرانشدهوبههمیندلیلمرزهایبینزنانگیومردانگیبهنحییویجییدیمییوردبییازبینیقییرار
گرفتهاستوبههمیندلیلبهتدریجشاهدکمرنگشییدنتمییایزاتبیییندوجنییسدربسیییاریازاقشییاراجتمییاعی

درهمینرابطهمیگویدکییهبحییراندرهویتهییایجنسیییبهسییببتغییییراتسییاختارهای33هستیم.مایکلکیمل
اجتماعیپیشمیآید،همانتغییراتیکهچارچوبهایزندگی،کار،هویتورفتییارشییخصرابهویییژهدرچییارچوب
خانوادهعوضمیکنندوبرنحوهیمعاشرتدوجنسباهمتاثیربهسزاییبرجایمیگذارند.تغییراتجدیودائمی
درنحوهیرفتارواندیشهییکجنسرویدیگریهمتأثیرمیگذاردزیراتغییییروتحییولدریکییی،درکدومیییاز

بهویژهخودرا۱۸۰۰خودشاراتغییرمیدهد.ازنظراینپژوهشگر،شرایطبرآمدهازبحرانیهاییکهازاواخرسدهی
همشاهدشتابگرفتنآنبودهایم،نشاندادکهمردانچطوربهتغییراتیکه۱۹۷۰مرتبانشاندادهاستوازدههی

شدرمیردان دردوروبرشانودرزنانهمراهشاناتفاقمیافتدواکنشنشانمیدهند.اودراینراستاسهنوعواکن
رابرمیشمارد:

)مردانگیمنفی:یعنیمردانیکهازدرکشرایطبحرانیوتغییییراتجییدیعییاجربودهانییدوتغییییراتسییاختاری،۱
اجتماعیوبههمیننحوتغییردرزنانرابهرسمیتنمیشناختند.

)مردانگیهژمونیک:مردانیکهتغییراترادرکوتصدیقمیکردند،امابهجایتسلیمکردناقتداروامتیازاتخود۲
سعیمیکردندتاشکلاقتدارخویشراعوضکردهوبهشیوههایجدیدیبییدانمشییروعیتببخشییند،مثلحییالتی

مبتنیبرپذیرشاداوطلبانهوآزادانهازسویهردوطرفا.

)مردانگیخلق:مردانیکهامتیازاتخویشراتسلیممیکنندتنبهسازشامیدهند،همتغییراترامیفهمنییدو۳
همدرکخودازخویشبهعنوانمردراعوضمیکنند.

چیزیکهاینپژوهشگرانرویآنتاکیدمیکنندتغییرپذیریمردانگیوزنانگیوتعاریفآناست:چراکهاموری
تاریخیهستند.دررابطهباموضوعمردانطبقهیمزدبگیروفایدهایکهازکارخانگیزنانمیبرند،بهنظرمهییارتمن
وبسیییاریازفمینیسییتهایچییپرویکییردیغیرتییاریخیدارنیید.هییارتمنمثلبهدلیییلرویکییردبسیییارتجربیییو

نگاهشودبه:.32
Agnes Arnórsdóttir & Krasilnikoff, Jens, 2004: Køn i Historien. 
33. ibid.
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سوبژکتیویستیخودمردانکارگررامرتبابههمکاریبامردانسرمایهداروطبقاتبالییجامعهبییرایبهرهمنییدیاز
کاررایگانزناندرخانهمتهممیکند.اگرچنیناستپسچگونهاستکهتعدادهرچهبیشییتریاززنییاندرجوامییع
سرمایهداریبهبازارکارراهیافتهاند؟موضوعاشتغالکمیازیادزنانوکارخییانگیکییمیییازیییادزنییانرابییا«تئییوری
همدستیتوطئهگرانهیمردانه»وبااستنادبهآگاهیتجربیوروزمرهیمردانکییارگرومیردانسییرمایهدارنمیتییوان
بهنحورضایتبخشیتوضیحداد.اینرابطه،یعنینرخاشتغالزنان،تابعیازقانونمندیهایبحرانمدارسرمایهاست،
کهطیدورههایخودگستریخویشنیازمندنیرویکاربیشتریاستودرنتیجهتعدادهرچهبیشتریاززنانرابا
میانجیگریدولت،نهادهایتحصیلیوشیوهیزندگیمبتنیبرمصرفاگراییوفردگرایی،بهرغییماکییراهومخییالفت
برخیازمردانونهادپدرسالری،بهبازارکارمیکشاندودردورههایرکودوبحرانگروههایزیادیاززنان(وهییم-
تدپرولتریزهکردن)والبتهنمیتواندچییرخ چنینمردان)راموقتابهدرونخانههاپسمیفرستد(مکانیسمپرولتریزهو
تفاینطبقههرباردرسطحیبالتر تاریخراکاملبهعقببرگرداند.زیراپسزدنزنانمزدبگیرودیگرگروههایضعی
تفطبقهیمزدبگیییر تنگروههایضعی تکرارمیشودونقطهیصفریدرکارنیست.اینوضعیتپسزدنوپیشکشید
(ازجملهگروههایبسیاریازخارجیتبارهاوسیاهان)خاصیتتشکیلارتشذخیییرهیکییاردرسییرمایهداریاسییت.
همینپسزدنوپیشکشیدن،همینفقدانحمایتهایمستمرقانونیجدیوفراگیرازفرد،همینوجییودنییاایمنی

جدی،نهادخانوادهراهنوزموضوعیتبخشیدهاست.

فقدانامنیتاجتماعیبههمراهفقدانبدیلهایجدیاجتماعیکهبتوانندبهجایخییانوادهبنشییینند،ونیییزنیییروی
مهیبعادتوسننجانسییختدرزمینهیتعریییف«خوشییبختی»درچییارچوبخییانوادهوهمچنییینسیاسییتهاو
ایدئولوژیهایخانوادهمحوردرجامعهیکنونیبهنظرمیرسدکهعواملدستاندرکاردوامایییننهییادباشییند.چییهبییا
تیتعدادفزایندهایاززناندرسطحجهانی،هنوزخانوادهباهمهینقایصبنیادیاشابهمثییابهینهییادی ترمزد وجودکا
پراهمیتبرجایخودبرقراراست.بهنظرمفروکاستنهمهیاهمیتایننهادبییهکییارکردیایییدئولوژیکازجییامعهی
بورژواییویاتقلیلآنبهاهمیتکارخانگیزنانبرایمردان،سطحیکردنبحثخواهییدبییود.بهطییورکلیبایییدبییه
تضادهایموجوددرنهادخانوادهنیز،که«بازتاب»جایگاهمتناقضآندرروابطاجتماعیسرمایهداریهستند،تییوجه
کرد.نهادخانوادهازسویی«بهشت»جامعهیسرمایهداریاست،زیرااعضایجیامعهدرآنارزشاهیایسیپهرمبیادله
یعنی«آزادی،برابری،خودخواهیورقابت»رافرامیگیرند،ازسویدیگربسیاریازخانوادههاجمعخودرابهمثابهی
«وحدتازگانیکافرادآزادومستقلوبرابر»درکمیکنند.اعضایخانوادهازسوییهمچوناتمهاییرفتارمیکنند
کههریکسربهسویدغدغههایخودداردودرغمدغدغههایدیگراننیستویانمیتواندباشد؛وازسییویدیگییر
تنناشیازاینازهمگسیختگیواقعیییرابییهراههییایگونییاگونجییبرانکننییدوحییس سعیمیکنندتاناراحتیوجدا
کنارهمبودنوهمبستگیرابامیانجیهایگوناگونصنایعتفریحیومصرفیبهخوداهداکنند.بهنظرمتوجهبهاین
تناقضهایدرونمانندهینهادخانوادهراتنهادرپرتوتحلیلهایمارکسیستیونگاهیتاریخیبییهخییانوادهمیتییوان

درککرد.

درضمنهمانطورکهدربخش«سرمایهداریوروشاشناسیخاصآن»توضیحدادم،درجامعهینابسرمایهداری

24



(ودربسیاریازجوامعسرمایهداریتاریخی)حقحیات،ونهحتیحقکاریعنیییحییقاسییتثمارشییدن،هیچکییدام
یکباربرایهمیشهتضمیننشدهاستودرنتیجههرمزدبگیریعلیالصولبایدنیرویکارخودرابرایخاطرتامین
زندگیاشابفروشد،وگرنهمعمولبایدازسوییکمزدبگیردیگرحمایتشود.همینفقدانتضییمینحیییاتانسییانی
خودمبناییاستبرایوابستگیشخصیدردلوابستگیساختاریکهدردورههایگوناگونتاریخیشییدتوضییعف
یافتهونابرابریزنومرد(وروابطاقتدارگرایانهبینپدرومادروکودک)راازنوبرمبناهاییتییاریخیدرجییامعهودر
داخلخانوادهبازتولیدمیکند.همیننیییزدرگیریهییایبسیییاریرابییرایخانوادههییایطبقهیمزدبگیییردراقشییارو
لیههایگوناگونآنایجادمیکند،کهازجملهمیتواندشاملمقاومتمرداندربرابراستقللزنان(درهرزمینهای)
باشد.علتفقدانتضمینحقزندگیرابایددرسرشتبحرانمییدارسییرمایهداریجسییتوهمییینسرشییتبحرانییی
هموارهامکیانتعیرضدوبیارهیسیرمایهبیهدسیتاوردهایطبقهیکیارگر(مزدبگییران)وازجملیهحقیوق(بیورژوا-
تناییینطبقییهنیییرهمییوارهدر دمکراتیک)زنانبهطورکلیوزناناینطبقهبهطورخاصراایجادمیکند.بنابراین،زنا
خطرتعرضاتسیاسیوایدئولوژیکناشیازبحرانهایسرمایهداریوسیاستگذاریهایدولتسرمایهداریهستند.
بههمیندلیل،نقداقتصادسیاسیابزارتئوریکمناسبیاستبرایتحلیلوضییعیتزنییانبهطییورکلیوزنییانطبقهی
کارگربهطورخاصدراینجامعه.باکاربرداینروشاروشنمیشودکهچراحقییوقزنییاندرجییامعهیسییرمایهداری
(حتیحقوقبهاصطلحبورژوا-دمکراتیکآناننظیرحییقسییقطجنین،آزادیهییایسکسییوال،ونظییایرآن)همییواره
میتواننددرمعرضتعرضاتجدیقراربگیرند.باکاربرداینروشاروشنمیشودکهحقزندگی،حقاشییتغال،حییق
خیبافرادستیمنطقسرمایهوفرادستیدولتهایسرمایهداریسازگارنیست.زیراگاهی استقللوخودشکوفاییفرد
تنزنانومردانطبقهیکییارگرازسیینگرهاییکییهتییاکنونفتییحکردهانیید، برایبازتولیدوضعیتموجودوبهعقبراند
ارتجاعیترینایدئولوژیها(ازجملهمردسییالریوضییدیتبییااسییتقللزندرحیطههییایمختلییف)رادردورههییای

گوناگونتاریخیفعالمیکنند.

***
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