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 یادداشت کارگاه دیالکتیک:
ترین  دارانه یکی از معمایی داری یا نسبت میان وضعیت فرودستی زنان و نظم سرمایه ی جنسیت و سرمایه رابطه

ی  کم از دهه دست ،طور عام( ی مارکسیستی )به ی فمینیستی و هم اندیشه هایی است که هم اندیشه پرسش

صورت هم بیان کرد: چه پیوندی میان  توان به این ش بنیادی را میاند. این پرس تاکنون با آن درگیر بوده ۱۹۶۰

رو به ساحت نظریه محدود  هیچ های این پرسش به داری وجود دارد؟ داللت نظام مردساالری و نظام سرمایه

های  یابی جنبش ی سازمان های سیاسی و نحوه گیری آن مستقیمًا بر جهت پاسخ مضمونمانند، بلکه  نمی

ها  ی تاریخی این جنبش در پیشینهخوبی  بهاین مساله رد که  چنان د، همگذار مینیستی و سوسیالیستی تأثیر میف

یابی آن به ساحت مباحثات  راهشدن این پرسش و  واقع، برجسته است. به مشاهدهی دوم قرن بیستم قابل  در نیمه

های  کشاکش های اجتماعی و ، در تحلیل نهایی خود عمدتا محصول سیر تاریخی جنبشهای اخیر دهه ینظر

و اقتدارگرایی مردانه ی  سوسیالیستی با تجربهمتعارف های  ست. برای مثال، زنان فعال در سازمانبوده ادرونی 

به نسبت های متفاوت  و در خالل واکنش ،خویشاتی زمبار سازمانی و های تارچوب فعالیچدر جنسیتی  تبعیض

و  مترقی یها آرمانرغم  )به ییتجنس به برابری ها سوسیالیست عملیبندی  عدم پایزودی دریافتند که  آن، به

مسلط نزد آنها فرض  پیشویژه آنکه  به. استمتکی ی زنان  دن مسالهدی ویثانبر  ،(مثبت تاریخیوهای گبرخی ال

  ترین پاسخ ؛ این شاید کالسیک«مقدم بر سایر سازوکارهای ستم است قتصادیاو استثمار ستم : »بود چنین

ای مدلل شود، و بدتر آنکه از این  کننده قانعمنسجم و طور  آنکه به گفته بود، بی مارکسیستی به پرسش پیش

راتیک سیاسی پدر شد. چیرگی این رویه  گیری می بودن مبارزات زنان نتیجه شناسانه، عمدتا ثانوی ی هستی رابطه

ساز ظهور رویکردهایی )در ساحت نظریه و پراتیک( شد که بر لزوم  راضی به آن، زمینههای اعت و رشد واکنش چپ

های پساساختارگرایی  کردند. ظهور و گسترش سریع گفتمان استقالل و حتی جدایی مسیر جنبش زنان تأکید می

بی در میان طل ها با هژمونی سنت مارکسیستی، گرایش نوظهور جدایی ناپذیر آن و پسامدرنیسم و ضدیت آشتی

ی  به درجه یم مردساالرانظ :جنبش زنان را تقویت کرد و ظاهرًا مصالح نظری الزم برای آن را نیز فراهم ساخت

 .  بازسازی شدچنین درکی از آن در پرتو جنسیت  فهمو  ی دست یافتبخش تعین-باالیی از استقالل و خود

های سیاه فمینیست
۱

آوری کردند که آمریکا اما در پراتیک زیستی و مبارزاتی خود به موج دوم جنبش زنان یاد 

ها و بسیاری از زنان جهان  ای است که بر آن تنیده از ستم تشدیدیافته تبعیض نژادی و طبقاتی نیز بخشی درهم

های چپ( نشاندن سه  رود. از آن پس، گرایش غالب نزد بسیاری از جریانات چپ فمینیستی )یا فمینیست می

ی تالقی  هایی از نظریه ترین شکل خود در  روایت مرسومی جنسیت، نژاد و طبقه در کنار هم بود، که در  مقوله

میان  نسبتِِِِ منسجمیطور روشن و  تنیدگی به شود. اما در اینجا هم این درهم بندی می )اینترسکشنالیتی( صورت

دهد، و حتی تصور غالب بر آن است که سازوکارهای یادشده همچون  این سازوکارهای ستم را توضیح نمی

                                                           

 ی سایت پروسه:  . رجوع کنید به این جزوه۱

 ای از شارون اسمیت؛  و مقاله« کومباهی ی گروه رودخانه»ی  ؛ بیانیه«ی تالقی فمینیسمِِ سیاه: معرفی و بررسی نظریه»

 . ۱۳۹۳، انتشارات پروسه برگردان: امین حصوری و نیما کوشیار.

http://www.k-en.com/gonagon/archive%20prose/feminisme-siah1.pdf
http://www.processgroup.org/


۳ 

ها )و مشخصا زنان( را متأثر  موازی حیات فردی و اجتماعی انسانای  گونه کمابیش به تراز مهاجتماعی ساختارهای 

شناختی آنها، بلکه در همپوشانی اثرات آنها )بر  بیان دیگر، رد این سازوکارها نه در پیوند هستی سازند؛ به می

و محافل ی  حیطهاه در خو -های چپ  فمینیست شوند. امروزه در اروپای غربی های انسانی معین( دنبال می ابژه

عمدتا متأثر از چنین  - های اجتماعی جنبشمشارکت در و سیاسی  گری کنش احتآکادمیک و خواه در س متون

ی مهم ها چالش ترتیب این پرسش نزد آن نگرند. بدین شده در ابتدای این یادداشت می به پرسش طرحرویکردی 

« داری سرمایه»ها معادل  : منطق اقتصادی مسلط )که از نظر آندارد یسیار روشنبشود و پاسخ  محسوب نمی

ی ستم و  ی استثمار و ستم و نابرابری اقتصادی است، که منطق مردساالری برسازنده قدر برسازنده است( همان

ارز با نظام مردساالری داری سازوکاری است هم تبعیض و نابرابری جنسیتی. از این منظر، نظام سرمایه
2

، با این 

گیری  که شکل کنند اعتبار استدالل می دارد، و حتی برخی بدین یبیشتربسیار  تفاوت که نظام مردساالری قدمت

 منطقگونه که  همانبنابراین، داری امتدادیابی منطق مردساالری در ساحت اقتصادی بوده است.  سرمایه

و تبعیض ی ستم ها  کند، مردساالری هم زنان را ابژه می اقتصادی بدل استثماری ها  ابژهکارگران را به  یدار سرمایه

ستم اقتصادی بر ستم جنسیتی مستلزم مقایسه و  «تقدم»ی  ، اثبات داعیهاین منظراز سازد.  میجنسیتی 

قتصادی بر ستم جنسیتی است )وانگهی زنان خود دادن فزونی وزن ستم ا و نشان  سنجش کمی این دو نوع ستم

  انگارانهارز هماین رویکرد  های استدالل کرد که اذعانباید دهند(.  بخش بزرگی از کارگران را تشکیل می

بینش رایج نزد  یعنی این ؛دنداری دار با درک مسلط در مارکسیسم از ماهیت سرمایه ی بنیانیهای خویشاوندی

 . کنند داری( را به ستم طبقاتی خالصه می )و کمابیش کلیت سرمایه  ي سرمایه که رابطه ها مارکسیستبسیاری از 

مسیر مناسبی برای بلکه ای نیست،  گاه بسته نماید گره شده چنان که می پیرامون پرسش طرح پیچیدگیباور ما  به

 :قابل تصور استعنوان گام نخست(  ی آن )به ورزی درباره اندیشه

درک محدود  ،ي تولید اعتبار کلمه داری )که به ی تولید سرمایه گرایانه به شیوه های تقلیل جای رویکرد توان به می

ی شکل اجتماعی  را برسازنده  ی سرمایه یا منطق سرمایه زنند(، رابطه ی را به این مقوله پیوند می اقتصادگرایانه

موازات اثرپذیری  مسلط در نظر گرفت، شکل فراگیری که بر سایر مناسبات اجتماعی و سازوکارهای ستم )به

ی  توان دریافت که مقوله صورت می کند. دراین ید میگذارد و کلیت اجتماعی را بازتول از آنها( اثر مینسبی 

های آشکار و انکارناپذیرش، بخشی از یک کلیت پویا و تاریخی است؛ کلیتی که  رغم خودویژگی جنسیت به

و « شکل ارزش»ی  کننده واره ی شئی اش از سیطره خصلت تاریخا معین یا شکل اجتماعیِِ مسلط آن اثرپذیری

(. ودش رین وجهی نمایان میت روشن بهمنطق سرمایه  در سطح تجریدکه  ای سیطرههای آن است ) پویایی

هاي   شده قرار دارد، مقوله واره ترتیب، اگر منطق اقتصادی مستقیمًا تحت تسلط این شکل اجتماعی شئی بدین

طور غیرمستقیم متأثر از همین شکل اجتماعی  کم به عنوان اجزایی از این کلیت دست جنسیت و نژاد نیز به

                                                           

از  متاثرو آمریکای شمالی(  )در اروپای غربی های چپ فمینیستطیف وسیعی از امروزه از آنجا که کرد که  باید خاطرنشان.  2

یری و گ شکلود، ازجمله ش مدلل میتری  ای پیچیدهه شیوه بهارزسازی درواقع  این هم ،هستند ییپساساختارگراگفتمان های  آموزه

 .نظام سلطه در ساحت زبانبازتولید 
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پذیر است که بازتولید این کلیت )و شکل  ها تنها تا جایی امکان های مستقل آن یجه پویاییهستند، و درنت

ي جنسیت  ها و مضامین تعامالت میان مقوله اجتماعی مسلط آن( مختل نشود. البته از اینجا تا تعیین دقیق شیوه

تری  دانیم که مسیر مطمئن اقل مینامیم راه درازی در پیش است. اما حد داری می با کلیتی که آن را نظام سرمایه

 ایم.  را در پیش گرفته

طبقه( در  ی بی )دوستداران جامعه«  کاسمو پرولت»ی  نامه ای است که رفقای گاه ی مقاله رو ترجمه متن پیش

کوشند با نظر به برخی از  ها می آنهای همین نشریه منتشر کردند. در این متن  در یکی از شماره 2۰۱۵سال 

داری، نکاتی را بنا بر درک خویش در این  ی جنسیت و سرمایه ی رابطه مباحث متاخر درفضای چپ آلمانی درباره

های نوظهور در فضای  ارتباط با برخی از دغدغه هیچ رو بی بهاما گانه  زمینه گوشزد کنند. این جستارهای شش

ضرورت بازاندیشی در »توان آنها را به اختصار هایی که می ینیستی نیست، دغدغهچپ ایران در پیوند با مباحث فم

با  -ای  چنین دغدغه« کارگاه دیالکتیک»کم برای همکاران  نامید؛ دست« ي مارکسیسم و فمینیسم رابطه

از جایگاه مهمی برخوردار است -بندی فوق صورت
3

ریزی سیاست  پی -در سطح کلی-سو  )چراکه از یک 

ی مستقر قابل تصور نیست، و از  دارانه ی زنان در بستر نظم سرمایه بخش بدون فهم درست از مساله رهایی

نزد ما بازخوانی انتقادی میراث نظری مارکس اهمیتی محوری دارد(. شایان ذکر است  -طور خاص و به-دیگر  سوی

ویژه  اند؛ از جمله و به شدهموضوعی به فارسی ترجمه  در همین ساحتِِ -کمابیش–های اخیر متونی  که در سال

هایی از سیلویا فدریچی مقاالت و مصاحبه
4

داری و  ي سرمایه هایش درخصوص رابطه دیدگاه گذشتهی  دههدر ، که 

ی کار خانگی و مراقبتی( بازتاب  زنان )یا جنسیت( و امکانات امروزی بسط مبارزات فمینیستی )مثاًل در حوزه

ی رشد نفوذ  واسطه ی پیش رو نیز به اند. از قضا نویسندگان مقاله داشتهغربی جوامع نسبتًا وسیعی در فضای چپ 

های چپ اروپای غربی، بخشی از این متن را به شرح و نقد آرای فدریچی اختصاص  چنین آرایی نزد فمینیست

 اند.  داده

این متن انتشار داریم که از رفیق گرامی سارا امیریان برای انتخاب و برگردان فارسی این متن سپاسگزاریم و امید 

)پیوند میان در سرآغاز این یادداشت شده  پرسش کلیدی طرحمباحثات حول   زدن به بتواند سهم اندکی در دامن

 داری( داشته باشد.  نظام مردساالری و نظام سرمایه

 ۱3۹۶بهمن  - ی کارگاه دیالکتیک تحریریه

*    *    * 
                                                           

  . برای نمونه نگاه کنید به:3

 .  ۱3۹۶؛ تارنمای کارگاه دیالکتیک، «های مارکسیستی ا پاسخهای فمینیستی ت از پرسش»فروغ اسدپور: 

؛ برگردان: سارا امیریان؛ تارنمای کارگاه دیالکتیک، «یکم و دیالکتیک مارکسیستیِِ فمینیستی برای قرن بیست»نانسی هارتسوک: 

۱3۹۶.  

  . برای نمونه نگاه کنید به:4

 . ۱3۹۱؛ برگردان: تارنمای اندیشه و پیکار، «ها ی کالیبان و ساحره مصاحبه با سیلویا فدریچی نویسنده»سیلویا فدریچی: 
 ؛«(کالیبان و ساحره: زنان، بدن و انباشت بدوي»فصل دوم از کتاب « )انباشت کار و تنزل جایگاه زنان»سیلویا فدریچی: 

 .  ۱3۹4برگردان: مهدی صابری، تارنمای نقد اقتصاد سیاسی، 

https://kosmoprolet.org/
https://kaargaah.net/?p=259
https://kaargaah.net/?p=254
http://www.peykarandeesh.org/articles/791-federici.html
https://pecritique.com/2016/02/12/انباشت-کار-و-تنزل-جایگاه-زنان-سیلویا-ف/
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 فراسوی سینک ظرفشویی
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طبقه ی بی دوستداران جامعه»نویسنده: 
۵

 ( Kosmoproletی:  )برگرفته از نشریه« 

 برگردان: سارا امیریان

 

شود نادیده بگیرد، نقدی  که سپهر کار خانگی را که عمدتا به زنان واگذار می نقد تقسیم کار اجتماعی، تا زمانی

های جنبش کارگری  ی هفتاد که فمینیست های دهه این مسئله امروزه هم مثل سال ماند. ناقص و ناتمام باقی می

دادند، امری واقعی و مشهود است. اما اینکه  میبستی در رابطه با مناسبات جنسیتی گواهی  قدیم به وجود بن

ی تولید فعلی به یک  ها وجود دارد، و اینکه شیوه ای ضروری میان مناسبات سرمایه و مناسبات جنسیت رابطه

ها متکی است و  ی جنسیت های مقررشده میانجی آن به خصلت تقسیم کار جنسیتیِِ مشخص وابسته است و به

ای مدلل نشده است.  کننده ی معقول و قانع شیوه  امروز هنوز به کند، تا به را تقویت میطور گریزناپذیری آنها  به

ی سرمایه، ما کمتر  ها در سیصد سال آخر تاریخ برساخته های جنسیت های مهم در بسط تفاوت رغم گسستگی به

ازی س سطح شاهد انجماد و تصلبی در مناسبات جنسیتی هستیم، بلکه بیشتر گرایشی به سوی هم

(Nivellierungقابل مشاهده بوده است. براساس این مشاهده، در نوشتار زیر می )  کوشیم به برخی از موضوعات

ی تجربی این مقاله،  ها نگاهی بیندازیم. زمینه های جنسیت ی مباحث پیرامون مناسبات سرمایه و تفاوت عمده

 های صنعتی غربی است.طور عام در کشور ویژه در آلمان و نیز به پویش این مسئله به

های اجتماعی  بندی ناپذیری را از صورت داری نظم جنسیتیِِ بسیار انعطاف در امریکای شمالی و اروپا، سرمایه

، چیزهایی دود شد و به هوا رفتتولید بورژوایی  ی که از طریق شیوه پیشین به ارث برده است. حتی هنگامی

زاد آن نیست نشان داد؛ با  با هر شکلی از سرکوب که درون سان چیزی ناسازگار ی سرمایه خود را به سلطه

                                                           

5. Kosmoprolet: Abseits des Spülbeckens: Fragmentarisches über Geschlechter und Kapital. Heft. 4, 2015. 

Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft, Berlin.  

https://kosmoprolet.org/


۶ 

ی حیات داده و یا حتی به  توانند تحت فرمان سرمایه ادامه دارانه( می حال، این َاشکالِِ سلطه )غیرسرمایه این

را  شرط گرفته در مناسبات سرمایه این پیش زمان، برابری و آزادی انتزاعیِِ جای ای نو ]باز[تولید شوند. هم شیوه

طریق  ای را مورد پرسش قرار داد و به چالش کشید و از این بتوان چنین مناسبات سلطه ایجاد کرده است تا

عنوان کنشی خودکار، بلکه تنها از  ی تغییری مترقی در نظم جنسیتی را فراهم ساخت )قطعا نه به زمینه پیش

سیت بیولوژیکی هرگز تاکنون نقشی چنین های زنان(. از زمان آدم و حوا در تاریخ نوع بشر، جن طریق جنبش

داریِِ پایان قرن بیستم و ابتدای قرن جدید  ی سرمایه یافته گونه که در کشورهای توسعه اندک در زندگی افراد، آن

ی چیستی زن و مرد بحث  ه اکنون این واقعیت که امروزه بیش از هر زمانی دربار داشته، بازی نکرده است. هم

ستیز و ن همه:  پذیری مردانه حرکت کرده است. با ا ی شکل ن است که جنسیت درحیطهشود، گواهی بر آ می

آورد تا کسانی که  داری است، کمابیش بستر مساعدی فراهم می ی بقا در نظام سرمایه مشخصهی عامی که  منازعه

ی  در این پهنهبه یک جنسیت معین یا یک رنگ پوست معین تعلق دارند، بکوشند تا از نقش معین و مسلط خود 

 ستیز و منازعه دفاع کنند.

رویت  کار جنسیتی قابل ی جنسیتی کالسیک، که پیش از همه در تقسیم کند که یک رابطه متن پیشِِ رو ادعا نمی

لحاظ مناسبات جنسیتْی روادارترین  ترین، و به حتی در رشدیافته. طورکامل رفع شده و ازمیان رفته است است، به

کند که از این پس، مناسبات  این متن همچنین ادعا نمی. چنین وضعیتی وجود ندارد جوامع پیشرفته نیز

ی  داعیه[ رایج چپ]هرچند بخش بزرگی از ادبیات . موضوع مهمی برای انقالب اجتماعی نیست[ دیگر]جنسیتی 

تلقی  ی جنسیتی را جدی شده دارانه و سرکوب رمزگذاری ضروریِِ میان نظم اجتماعی سرمایه-پیوند منطقی

 .کند نمی

 

1 

 دارای جنسیت است؟« ارزش»آیا 

ی این دیدگاه است که  ترین نماینده سرشناس( Roswitha Scholz)زبان، ُرزویتا شولتز  در فضای آلمانی

ارزْش »ای تحت عنوان  در مقاله ۱۹۹۲بار در سال  وی اولین. با سرکوب زنان همگام است ناچار بهداری  سرمایه

«یک مرد است
۶

( wertförmige Patriarchat« )ارزش  بسته با شکل هم پدرساالریِِ»، تالش کرد با کمک مفاهیم 

شکاف ارزش»و 
7

« خاستگاه یکسانی»داری و سرکوب زنان  سرمایه. ضروری بپردازد-ی منطقی به طرح این رابطه« 

لغو و »مستقل از دیگری قابل  تواند وجود داشته باشد؛ و در نتیجه هر یک از آنها دارند و یکی بدون دیگری نمی

                                                           

6. [1] Roswitha Scholz, Der Wert ist der Mann, Krisis 12 (1992). 

7. Wert-Abspaltung 
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بدون ( Kapitalverhältnis)ی سرمایه  حتی تالش برای درک مفهومیِِ رابطه. ، یا قابل فراروی نیست«براندازی

قطار  ی سرمایه کمابیش هم و در هرحال، رابطه)ارجاع به پدرساالری از همان ابتدا محکوم به شکست است 

 (.پنهانیِِ پدرساالری است

بودگی ی جدانشدنی است که بنیان جامعه اصل دوگانه همان« ارزش  بسته با شکل همپدرساالریِِ »
8

را خلق  

یا در سپهرهایی که : جامعه تنها در قالب دو توازی وجود دارد: شده سانِِ واقعیتی تفکیک کند، اگرچه به می

ای وجود دارد که در  یا عمومی سو، سپهر مردانه از یک. های زیستی اند، یا در حوزه یافته  مشروط به جنسیْت تعین

که جامعه  طور متعارف[ کار، اقتصاد، تولید ارزش، سیاست، قدرت و چیزهای دیگر جریان دارند؛ درحالی آن ]به

تمام اموری که جایی در سپهر مردانه ندارند، اما برای بازتولید . تواند خود را بازتولید کند تنها در این حوزه نمی

، احساسات، (Sinnlichkeit« )امور اخالقی»کار خانگی، تربیت و نگهداری کودکان، )بشر ضروری هستند 

از . شوند می« فرو فکنده»ی زیستی دیگر، یعنی سپهر خصوصی یا زنانه،  به حوزه( سکسوالیته، عشق و دلبستگی

در ساختار تکوینی»باید « کار مجرد و ارزش»منظر شولتز، 
۹

عنوان  به ی جوهری خود خود، و لذا در هسته 

سازیِِ ارزش مبتکران و برسازندگان اجتماعی»در نهایت، «. ای مردانه شناخته شوند قاعده
۱۰

، که تقریبا فقط «

ساز را به کار انداختند؛ سازوکارهایی که به  واره آنکه بدانند، سازوکارهای بت یقینا بی»مردان بودند، 

از آنجاکه زن در این . منجر شدند( مچنین بر دوش زنانو طبعا ه)ی آنها  ترشدن بار زندگی بر گرده سنگین هرچه

ی  واره ساخت بت)...( انتزاعی قرار گرفته بود،  کارگِردر برابر ( Gegenwesen)سان جوهر مخالفی  فرآیند به

لحاظ جنسیتی نامتقارن بنا شده است و این امر تا نابودی این ساخت  وابسته به شکلِِ ارزْش در بنیادِِ خود به

«ماند ه چنین باقی میوار بت
۱۱

لحاظ  به»داری  ی سرمایه این گزاره که بنیاد جامعه. البته در اینجا معنای دقیق 

ی  منزله دارْی وابسته به کار است، که به ی سرمایه گمان بازتولید جامعه بی است، معلوم نیست.« جنسیتْی نامتقارن

کند،  داند و نیز آن را اثبات می طور که خود شولتز می همان. دهد سختی تن به سازماندهی می  تولید ارزش تنها به

جدایی بر مبنای )ها خاستگاهی تاریخی داشته است  یابی جنسیتیِِ آن ِِ شکاف سپهرهایی که تعین بازسازی

انتزاعی در برابر انضمامی، ذهنی در برابر حسی، معنوی در برابر مادی، : زیر« ای ایده»های  هایی نظیر لفاف ویژگی

[ این بازسازی]شود؛ بلکه  ، ابتکار بدیعی محسوب نمی(در برابر خصوصی، فرهنگ در برابر طبیعت و غیره عمومی

آموزش نظریِِ فمینیستی تعلق دارد« عقل سلیمِِ»به 
۱2

« شکاف»که بر ابهام مفهومِِ تاحدی گنگِِ  چیزی. 

(Abspaltung )لحاظ  ر یادشده، که بههای جنسیتی به افرادِِ دو سپه افزاید، آن است که تخصیص خصلت می

                                                           

8.  Gesellschaftlichkeit  (یا اجتماعیت) 

9. Konstitutionszusammenhang 

10. Initiatoren und Macher der Wertvergesellschaftung 

 .۴۵جا، ص.  همان[ 2]. ۱۱

 نگاه کنید به:[ 3]. ۱2

Karin Hausen, Die Polarisierung der „Geschlechtscharaktere“. Eine Spiegelung der Dissoaziation von 

Erwerbs- und Familienleben, in: Werner Conze (Hg.), Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, 

Stuttgart 1967. 
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  و از آنجا. گردد ی خود بازنمی ی سرمایه دیگر به حالت اولیه بار به اجرا درآمده است، در درون رابطه تاریخی یک

 .برانگیز است طور موجهی مدلل سازد، صحت این مدعا همچنان بسیار شک تواند این امر را به که شولتز نمی

ها ی جنسیت کند که رابطه ی گذشته، این انگاره را طرح می ز روند دههسرانجام شولتز در ترسیم نظری خود ا
۱3
 

های اجتماعیِِ جدید بر این نظر است که  او در توصیف خویش از جنبش. شود می« آمیز تنش»ای  طور فزاینده به

ا ارزیابی سازیِِ جنسیتی را ب طریق قطبی ها خصلت اجتماعی زنانه را ستایش نکنند و از این که این جنبش تاجایی

برداشتن دیوارهای میان دو سپهر  هایی در جهت ازمیان ها را تالش توان آن معکوسی از آن بازیابی نکنند، می

ساخت : »تر از وی نقل شد مغایرت دارد، اینکه اما این برآورد شولتز، با درکی که پیش. یادشده تلقی کرد

این امر تا نابودی این … جنسیتی نامتقارن بنا شده است و  لحاظ ی وابسته به شکل ارزْش در بنیادِِ خود به واره بت

 «. ماند واره چنین باقی می ساختِِ بت

ساخت  »هیچ وجه  ی این دو سپهر، به تر بایستی روشن گردد که نفوذپذیری و تداخل فزآینده اما با نگاهی دقیق

ای از مطالبات فمینیستی از  زنجیره های اخیر طور مشخص، طی سال به. کند را تهدید نمی« ی شکل ارزش واره بت

کردن انجام شده است، اما درنهایت  اند، روندی که اگرچه تحت پوشش مدرنیزه ها جذب و اتخاذ شده سوی دولت

در )کند  حفظ نرخ سود خدمت می  طریق به دهد و بدین کار مزدی ارزانِِ زنانه را در اختیار سرمایه قرار می

 (.پردازیم ساله میهای بعدی بیشتر به این م بخش

 

2 

 ی کوچک فراز و فرود خانواده

بندیِِ جنسیتی را تنها  دارانه، قطب های جنسیتی سرمایه دلیل شکست و ناکامی قواعد و تعیناتِِ عام نظریِِ رژیم به

 شود که  شود، با محیطی روبرو می ها وارد می داری در جوامعی که بدان سرمایه. توان توضیح داد طور تاریخی می به

سپس . این نظم ست، محیطی که نظم جنسیتی نیز به آن تعلق دارد لحاظ تاریخی دارای فرهنگ رشدیافته ای به

گیری یک سپهر  جدایی میان خانه و تولید و در اثرِِ آْن شکلیابد.  می دارانه تغییر شکل تحت شرایط سرمایه

های بعدی که در دل این  یافت. برای نسل ی قرن هجده تا اوایل قرن نوزدهم تحقق ی بازتولید، از میانه ویژه

طور جدی بر آن غلبه کنند؛  باید به شود که می فرآیند تولید زاده شدند، اینک پرورش کودکان به چالشی بدل می

طور مجرد  ی کارگرِِ درحالِِ تکوین اغلب به در جاهایی که کودکانِِ نوزاد وجود دارند. زیرا طبقه کم دست

با تخریب و  بیان دیگر: کند که امکان کار وجود داشته باشد؛ یا به مکان می به جایی نقلفرزند  همسر[ یا بی ]بی

                                                           

13. Geschlechterbeziehung 



۹ 

ی کار  زاد بود(، مساله ی بزرگِِ کالسیک )که برای آْن کار بازتولیدی همیشه امری درون فروپاشی مدل خانواده

 توان از داری، نمی سرمایه در ابتدای گسترش»لحاظ اجتماعی نقش محوریِِ اندکی دارد:  بازتولیدی در ابتدا به

ها  ی کارگران موجود در سرزمین وقفه ذخیره طور بی سرمایه در ابتدا بهچون   ی کارگر سخن گفت؛ بازتولید طبقه

گیرد و کشورهای قلمرو گسترش خویش را به کار می
۱4

ی اقتصاد  طبعا زنان نیز در چارچوب سرکوب فزآینده«. 

اجبار به سمت کارِِ مزدی  سازی، به سازی و شهری و نیز روندهای صنعتیداری،  معیشتی در اثر گسترش سرمایه

ی قرن نوزدهم زنان کارگری که تحت شرایط نامساعدی بودند و غالبا به جستجوی  شوند؛ در میانه رانده می

شوی یا  عنوان کارگر کارخانه، رخت آمدند و یا به مشاغلی در صنعت نساجی، کاغذسازی یا موادغذایی برمی

کردند، آشکارا شرایط دستمزد بدتری نسبت به همکاران مردشان  متکار عمدتا به شهرها نقل مکان میخد

دهی و  در اینجا زنِِ خانه صرفا سازمان: داریِِ بورژواییِِ آن زمان، مناسبات دیگری جریان داشت خانه . درداشتند

رغم  البته به. شود مستخدمین انجام می نظارت بر کار خانگی و پرورش کودکان را بر عهده دارد، اموری که توسط

ی کارگر  ی مطلوبی در درون طبقه ی آغازین، ]تصویر[ زن غیرشاغل نیز به انگاره وضعیت اقتصادی بدترِِ این دوره

 شود. بدل می

عدالتی و  علیه بی ی جنبش کارگری اندازه ای )فارغ از خود جنبش زنان( به جنبش سیاسیهیچ باوجود اینکه 

ی برابری قانونی، اقتصادی و اجتماعیِِ کامل برای  ت به زنان مبارزه نکرده بود، این جنبش با مطالبهسرکوب نسب

تر علیه شرایط  ی مصمم جای مبارزه مدافع حقوق زنان مانند کالرا زتکین و دیگران، به. زنان خوان بود زنان ناهم

ین مخمصه شکایت داشتند که ورود یکسان زنان به طور عام، از ا ی بدترشدن شرایط کار به منزله بدتر کار زنان به

دموکراسْی  ترتیب، در سوسیال بدین. تحصیل و اشتغال، موجب تشدید رقابت میان مردان کارگر خواهد شد

ای جنسیتی ]توأم با تبعیض جنسیتی[ دنبال  گونه مطالبات ناظر بر بهبود شرایط کاری ]قوانین حمایتیِِ کار[ به

ی  نهایتا زنان از بسیاری از مشاغل محروم شدند و این امر همچنین منجر بدان شد که انگارهشدند، که در اثر آن 

در پایان قرن نوزدهم، زنان گردد.  دار( در درون محیط پرولتاریا تحکیم عنوان زن خانه مطلوبِِ بورژوایی از زن )به

مانند تحصیل )هاین امر . شدند رانده خصوصیتاسیس  های کار مزدی به سپهر تازه شاغل در بسیاری از حوزه

های دولتی است،  گری  ی مبارزات کارگرانِِ زن و مرد و نیز دخالت نتیجه( اجباری، قانون حمایت از کار و غیره

: ی کار[ متعهد بودند های بازار کار ]به بازتولید قوه که پیش از هرچیز به تدارک و تامین نیازمندی  هایی دخالت

فرسا در  طور مداوم[ به کار طاقت و زن و نیز کودکان تحت شرایطی بسیار نامساعد ]بهموقعیتی که در آن مرد 

مدت قابل تحمل نیست، چون دیر یا زود در میانِِ نسل بعدی، مردان مقاوم و  کارخانه بپردازند، در طوالنی

ی  پرولتاریایْی بر پایهی  آل خانواده این پیکربندی، سنخ ایده . از دلروند نیروهای کار قابل استثمار از کف می

طور کامل اجرا نشد، اما توانست الگوی  با وجود اینکه این روند عمال هرگز بهگرفت. الگوی بورژواییِِ آن شکل 

                                                           

 :قابل دسترسی است در اینجااین مقاله (. Autonome Gruppe 1. Mai« )گروه اتونوم اول ماه مه» [4]. ۱4

Kapitalismus und Hausarbeit 

https://entdinglichung.wordpress.com/2008/02/29/kapitalismus-und-hausarbeit-betrachtungen-uber-die-reproduktion-als-grundlage-kapitalistischer-geschlechterspaltung/
https://entdinglichung.wordpress.com/2008/02/29/kapitalismus-und-hausarbeit-betrachtungen-uber-die-reproduktion-als-grundlage-kapitalistischer-geschlechterspaltung/
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عنوان تصور  به ی کارگر نیز را در طبقه –دار و فرزندان  آور خانه، زن خانه با مرد نان -ی کوچک  بورژوایی خانواده

 مطلوب تثبیت نماید. 

ی سرمایه، شرایطی که تحت آن کار خانگی با  همراه با رابطه. هیچ وجه آسان نبود وتحول برای زنان به پویشاین 

بخش انجام شود، مطالبات  نحوی رضایت تربیت کودکان باید به: کند رسد نیز تغییر می موفقیت به انجام می

ی اوج تحقق این ساختارِِ ]جدیدِِ[  نقطه. غیرهآمیزی برآورده شوند و   طور دقیق و وسواس بهداشتی در شهر باید به

های پنجاه و شصت ]میالدی[  ی کوچک پدرساالرِِ فوردیستی در دهه خانواده در قرن بیستم، در الگوی خانواده

کار  ی نخست قرن بیستم شاهد گسست ناشی از دو جنگ جهانی بود، که رویداد تقسیم بود؛ هرچند نیمه

 گذاشت. نمایش  ای چندین سال با نگاهی به زنان شاغل بهکم بر جنسیتی در اروپا را دست

ی کوچک از آغاز پیدایش موج دوم جنبش زنان )در پایان  فرسایش و فروپاشی تدریجی مدل کالسیکِِ خانواده

( در Felxibilisierungسازی ) منعطفهمانند ]سازوکار[ ی شصت( تا امروز ادامه داشته است. این روند،  دهه

سازی  طور کامل تغییر داده است. این منعطف دارِِ پرولتاریا را به اجتماعی است، و موقعیت زن خانهسپهرهای دیگر 

بخشیدن  ی برابری حقوقی، خواهان پایان البته با مبارزات مشترکی همراه بوده است که در آن زنان ضمن مطالبه

های اخیر   اند. در دهه ( بودهHausfrauen-Dasein« )دار موقعیتِِ وجودی زنان خانه»به انزوای خویش در چارچوب 

ها هرچه  است که خانواده  رغم بارآوری فزآینده ]در سپهر تولید[، کاهش دستمزدهای واقعی منجر بدان شده به

باید خود را بیش از پیش در بازار کار ادغام نمایند.  موجب آن زنان می بیشتر به درآمدِِ دوم وابسته گردند، که به

درآمد[ که  ی کاریِِ دارای دستمزد نازل ]متشکل از کارگران بسیار کم زمانِِ یک حوزه ایش همگیری و پید شکل

رغم  شود، به عمدتا زنان در آن اشتغال دارند، و از منظر دولت مزیت بزرگی در وضعیت رقابت جهانی محسوب می

 اش خویش شده است.موجب افزایش فشار بر زنان برای تأمین مع، بخش ی مبارزات و تغییرات رهایی همه

 

۳ 

 فرسایش و زوال پدرساالری

توان  ی لغو تمایزهای جنسیتی )با نگاه به جوامع صنعتی غرب( می های امروزیِِ مربوط به مساله در بحث

های تاکنون موجود در  های بورژوایی ]شهروند[ را درست همانند تفاوت ی سوژه منزله بازشناسیِِ تدریجی زنان به

ای است؛ با درنظرگرفتن این امر دیگر  کننده تعیین فاکتورگرایش درازمدت کرد. البته سطح دستمزدها تلقی 

کردنِِ  این گرایش، که معطوف به اِِعمالگفت.  وسخت و استواری سخن توان همانند قبل، از هرگونه نظم سفت نمی

است، از قرن نوزدهم تاکنون در ی سرمایْه در سطحی عملی  سازیِِ برابری و آزادیِِ انتزاعیِِ نهفته در رابطه و پیاده

ناپذیر نیست، اما تجلی بسیار  سویه[ و بازگشت تمامی سپهرها نمایان شده است؛  گرایشی که طبعا خطی ]یک
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طور  انگیزی به طور شگفت ی صنعتیِِ اروپای غربی و آمریکای شمالی به واضحی داشته است، و در جوامع پیشرفته

 تواند به ترسیم طرحی از این گرایش کمک کند.  ی آلمان می معهدر اینجا جا .موازی رشد یافته است

این گرایش که در قرن گذشته با ]قانون[ حق رای برای زنان آغاز شده بود، هرچه  ،حقوقی -سپهر سیاسیدر 

دوم زنان همچنان با مشکالتی از این   جهانی  بعد از جنگ. بیشتر به سمت برابرسازی ]قانونی[ حرکت کرده است

مواجه بودند: اجبار قانونی به کار خانگی در زندگی مشترک، تعیین محل سکونت توسط مرد،  دست

تمامی . های حق طالق، وابستگی زن به موافقت مرد برای قرارداد کار، و نیز ممنوعیت سقط جنین محدودسازی

کم بسیار سست شد گام منسوخ شدند، و در مورد حق سقط جنین، محدودیت قانونی مربوطه دست به اینها گام
۱۵

 .

شود، که  تجاوز در زندگی مشترْک عملی خالف قانون و درخور مجازات محسوب می  ۱۹۹۸بر این، از سال  افزون

که  برانگیزی وجود ندارد، یا این معنای آن نیست که در این مورد دیگر احکام قضایی جنجال البته این امر به

متجاوزان لزوما تحت پیگرد قرار خواهند گرفت
۱۶
. 

خدمات زنان در )برای مثال، شدن مشاغل کالسیکِِ مردانه به روی زنان،  ی گشوده واسطه به سپهر اقتصادیدر 

ای  های گسترده جایی جابه شد( فقط به خدمات بهداشتی و پزشکی و موسیقیِِ نظامی محدود میقبال ارتش 

ای تلقی  های خاص و ویژه رهای زن پدیدهامروزه دیگر زنان پزشک، زنان کارفرما، یا پروفسو. وجود آمده است به

 شوند.  نقل عمومی پذیرفته می و های حمل های کارآموزیِِ شرکت  شوند، و زنان نیز همانند مردان در دوره نمی

17روابط فرهنگی و جنسیهمچنین این مساله نیز درخور توجه است که انقالبی در 
در . به وجود آمده است 

های زندگی )نظیر پارتنرهای جدا از هم ی کوچک به تنوعی از مدل خانوادهگذار از مدل کالسیک 
۱8

، یا 

شوند هایی که  کودکانی از روابط پیشینِِ والدین را نیز شامل می خانواده
۱۹

گمان دسترسی به وسایل  ( بی

ده(، نکر ی اجتماعی مادران مجرد )ازدواج همچنین مرتبه. گیری از بارداری نقش مهمی ایفا کرده است پیش

وجه حاکی از  هیچ های مصنوعی، به ها یا موافقان ]کاربست[ پورنوهای فمینیستی و آلت ها و لزبین موقعیت گِِی

 .وجود یک نظم جنسیتی ثابت و استوار نیست

 

                                                           

تنهایی از  بایستی خود بههر فرد بعد از جدایی )طالق(  ۲۰۰۸ی حق معاش نابسامان مانده است. اینکه در سال  اما مسئله [5]. ۱۵

مرد سرپرست خانوار باشد؛ اما عمال زنان بیشترین بازندگان این  -دار  توانست پایانی بر الگوی زن خانه واقع می اش برآید، به پس مخارج

ع، به متن زیر ترشدن موضو توانستند تمام وقت کار کنند. برای روشن دلیل نگهداری از کودکان نمی اصالح مصوب بودند. زیرا آنها به

 رجوع کنید:

Lily Lent & Andrea Truman, Kritik des Staatsfeminismus, Berlin 2015. 

 نگاه کنید به: [6] .۱۶

Wenn ein „Nein!“ nicht reicht, die tageszeitung, 10.6.2014. 

17. kulturelle und sexuelle Beziehungen 

18. Abschnittspartner 

19. Patchworkfamilie 

 کند. / م.  ی جدید می اش وارد خانواده ی پیشین کم یکی از والدین، کودکی را از رابطه ای، دست ر چنین خانوادهد
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 ها در بحران جنسیت

های متعارض یادشده )در مدخل این نوشتار(، در پویش مناسبات جنسیتی  در حین بحران اقتصادی گرایش

موجبِِ آْن مناسبات جنسیتی،  رسد هیچ قانون آهنینی وجود ندارد که به نظر می حال، به . با اینگردند نمایان می

های شکوفایی اقتصادی بعد از  سو، سال از یک. وابسته به بحران و رشد اقتصادی، در مسیر مشخصی بسط یابند

ی اشپیگل در سال  از سوی دیگر، مجله. بود ها جنگ جهانی دوم همچنین زمان ترمیم و بازسازی روابط جنسیت

مردان رکود»نام  بحران اقتصادی اخیر، از علتی بهدر تحلیل دالیل  ۲۰۰۹
2۰

در ایاالت متحده یاد کرده است. « 

دلیل انفجار بحران اقتصادی مشاغل خود را از  به ۲۰۰۸ی سال  های اولیه امریکا هشتاد درصد کسانی که طی ماه

درصد رشد داشته  ۴۹,۹های شغلی حتی تا  که سهم زنان در تمامی حیطه بودند )درحالیدست دادند، مردان 

درصد داشته  ۱۲,۴افزایشی معادل   ۲۰۰۹تا آوریل  ۲۰۰۸در آلمان نرخ بیکاری در میان مردان از آوریل . است(

 قرار است ه بدین. توضیح این مسالکه طی این مدت نرخ بیکاری زنان حتی قدری کاهش پیدا کرد حالی است، در

( بیش از همه از بحران  -وتولید ونقل و ساخت حمل-های مشاغلی که )در کنار صنایع کالسیکِِ صادراتی  که حوزه

های عمومْی باز  در فاز بعدی بحران، در پی کاهش هزینه. اند اخیر متأثر شدند، عمدتا قلمروهای کاری مردان بوده

طریق تاثیرات جنسیتی بحران بر بازار کار، بار دیگر به سمت  ه از اینک، هم مشاغل بیشتری برای زنان عرضه شد

 برابری سوق یافت. 

سازیِِ اثرات بحران فراهم  ی سنتی، امکانی برای مهار و تلطیف و پراکنده ی تقویت خانواده واسطه زمان، به هم

وقفه شد و در  دچار ۱۹۲۰ی  در خالل رکود بزرگ در ایاالت متحد امریکا سیر حرکت فمینیسم دهه. گردد می

یک ژورنالیست امریکایی دریافت که  ۱۹۳۹در سال . وجود آمد گرد آشکاری به ایدئولوژیک عقب -سطح فرهنگی

: طور دقیقی با تعداد زنان شاغل مطابقت دارد و چنین پیشنهاد کرد تعداد بیکاران در ایاالت متحد امریکا تقریبا به

بیکاری ! خیلی سریع. نباید کار کنند، اخراج کنید و مردان را استخدام نماییدزنان را، که در هرحال صرفا »

«ممنوع! ... اخراج )مردان( ممنوع! رکودممنوع! 
2۱

ویژه زنان متاهل به  دادند، به زنانی که باید کار مزدی انجام می. 

در مورد کاهش نیروی  آغاز شد.ای برای کنارزدن آنها از زندگی شغلی  خودخواهی متهم شدند و تالش گسترده

لحاظ قانونی مصوب شد که ]درصورت نیاز به کاهش نیرو[ زنان متاهل باید اولین گروهی باشند که  انسانی نیز به

و شروع  ۱۹۲۹های  ی مشاغل زنان بین سال رغم این واقعیت، با کمال حیرْت میزان و دامنه به. شوند اخراج می

                                                           

20. Männer-Rezession 

 به نقل از: [7]. 2۱

Alice Kessler-Harris: Out to Work: A history of Wage-earning Women in the United States. New York 1982, 

p.256. 



1۳ 

ونقل  اینجا نیز این توضیح صادق است که صنایع سنگین و حملدر . [ گسترش یافت۱۹۳۹جنگ جهانی دوم ]

 .طور سنتی زنان بدان اشتغال داشتند، از بحران متاثر شدند هایی که به بیش از حوزه

آشکارا متضمن مزدهای  (New Deal« )نیو دیل»شده در پی اجرای طرح اقتصادی  های پایینِِ باب دستمزد

کردند، زنان بودند، زیرا  های پایین کار می حال، اکثریت کسانی که با این دستمزد تری برای زنان بود. با این پایین

در آلمان نیز ابتدا رژیم . ها بودند هایی اشتغال به کار داشتند که دارای کمترین و بدترین پرداخت آنها در حوزه

برونینگ
22

زار کار، آمار بیکاری را کاهش ها تالش کردند تا از طریق اخراج اجباری زنان متاهل از با ، و سپس نازی

پس . ای صراحتا ضد فمینیستی بود برنامه( NSDAPسوسیالیست ) ی حزب ناسیونال که برنامه . روشن استدهند

دار زایش کودکان آلمانی شد، تصویر جنسیتی سنتْی به توهم سیاست  از آنکه زن ]آلمانی[ پیش از هر چیز عهده

گذاری زنانِِ  تر در رژیم برونینگ برای بیرون پیشهایی قرار گرفت که  د تالش. این رویه در امتدانژادی الصاق شد

حال،  ی کار آکادمیک سقوط کرد؛ با این ی کار مزدی جریان داشت. شمار زنان فعال در حوزه متاهل از حیطه

 .، افزایش یافت۱۹۳۹و بیش از آْن تا سال ، ۱۹۳۴تا  ۱۹۳۲درمجموْع تعداد زنان شاغل از سال 

ها و رژیم حاکْم کارزاری را  ، رسانه۱۹۹۷ی جنوبی در سال  سوی دیگر، بعد از فوران بحران اقتصادی در ُکرهاز 

شدگان در اثر  کنفوسیوسی آغاز کردند. هشتاد درصد اخراج –ی پدرساالر  برای تبلیغ و تحمیل الگوی خانواده

ویژه زنان متاهل شرایط بحران، زنان شاغل بودند، به
23

عنوان نیروی کار ارزان در صنایع  های قبل به که در دهه 

مبتنی بر کار فشرده
24
یافته[، محرک رشد اقتصادی این کشور شده بودند ]کار شدت 

2۵
 . 

ها از درآمد کمتری  معناست که خانواده ها، بحران اقتصادی برای زنان بدین ورای اخراج اجباری از کارخانه

ی کار بازتولیدیِِ  واسطه که اغلب به یابد، امری یِِ دولتی کاهش میشوند و خدمات رفاهی و اجتماع برخوردار می

سازی سن  ها، همسان در یونانِِ امروز کاهش نظام خدمات اجتماعی، بستن مهدکودک. گردد زنانه جبران می

تر،  بیان دقیق به. گذارند جای می طور ناهمگونی تأثیرات بیشتری بر زنان به بازنشستگی مردان و زنان، تقریبا به

نهد، ]در عمْل[ به  های وابسته به کار مزدی را وامی که دولْت دیگر  مسئولیت خود برای دفاع از بقای انسان زمانی

ی تور نجات به خدمات زنان به منزله ویژه خانواده و به
2۶
 (Sicherheitsnetz )کند.  تکیه می 

 

 

                                                           

22. Brüning-Regierung 

« زنان جوان»انداختند. آنها را با عنوان  شان را به تاخیر می جا پیش رفت که بسیاری از زنان، ازدواج این مسئله تا بدان [8] .23

(IWFمی ) .شناختند 

24. arbeitsintensive Industrien 

25. [9] Katharina Mader, Feministische Ökonomie – die „Krisengewinnerin“?, Kurswechsel 4 (2013). 

 ( به هنگام سقوط از بلندی. / م.safety net. تور نجات )2۶
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27سازی و تمجید منابع مشترک آل از نقد کار خانگی تا ایده
 

آید که نوعی جابجایی موضوعی در ]طرح[ مباحثات فمینیستی رخ  نظر می با توجه به بحران اقتصادی کنونی، به

ماتریس هتروجنسی»های گذشته موضوعاتی نظیر نقد  در دههترتیب که اگر  . بدینداده است
28

، یا قواعدی برای «

های فراوانی  اشتند، این اواخر پرسشدست در مرکز توجه قرار د یک زبان جنسیتیِِ خنثی و مواردی از این

در مباحث مربوط به کار مراقبتی  -برای مثال-طور که  اند؛ همان پیرامون کار بازتولیدی اهمیتی کانونی یافته

(۲۰۱۲« )خیزش از درون آشپزخانه»مثال دیگر در این مورد، انتشار کتاب  . نمایان شده است
2۹
است. این کتاب  

عنوان نویسنده و فعال فمینیست در تکاپو  ها پیش به است که از مدتفدریچی لیوا حاوی سه مقاله به قلم سی

لحاط خاستگاه فکری و سیاسی[ برآمده از جنبش اپرائیسمِِ بوده و ]به
3۰

فمینیستی است. جنبش اپرائیسم زمانی  

ها و همچنین در  نه[ در ایتالیا مبارزات فراوانی را در کارخا۸۰ی  ی دهه میالدی تا نیمه ۵۰ی  ]از اواخر دهه

مبارزات کارخانه در مرکز توجهات اپرائیسم . در این میان، ها و مدارس برانگیخته بود محالت کارگری، دانشگاه

ها را محقق سازد تا  ای افزایش دهند که سرمایه نتواند آن گونه بایست مطالبات خود را به کارگران می: قرار داشت

ی  بیرون از دایرهدار  موقعیت زنان خانهترتیب،  . بدینارزات انقالبی بدل شوندطریق مبارزات ]کارگری[ به مب بدین

                                                           

 ( یا منابع مشترک مادی )و طبیعی( و فرهنگی یک جامعه/ م. Commonsها ) . انبازه27

ی نظام قدرت  با الهام از آرای فوکو درباره( مفهومی است که جودیت باتلر )heterosexistische Matrixماتریس هتروجنسی ). 28

کار بسته است. این مفهوم ناظر بر تعامالت میان سه سطحِِ بدن آناتومیکِِ  آن را وضع کرده و به«( های گفتمانی سازه»ی  برساخته

متقابل به جنسیتی )جنس(، نقش اجتماعی جنسیتی )جنسیت(، و تمنای اروتیکی )میل( است. این سه مقوله هر کدام به صورت 

شود. گاهی از بدن نقش مشخص  ی تمنا استوار می یکدیگر مربوطند. گاهی تمنا از جنسیت ناشی می شود، گاهی جنسیت بر پایه

طریق نشان  شود،گاهی نقشی مشخْص تمنایی مشخص را به وجود می آورد و الی آخر. ماتریس هتروجنسی بدین اجتماعی مشتق می

ماتریس کند.  ی را بر آنها تحمیل می پوشاننده کند، و نیز برابری هم طور هنجارمند تنظیم می را بهمی دهد که این نظام سه گانه 

پیکر جنسیتی »طریق  کند. از این ها را دقیقا و فقط و فقط به دو جنسیت آشکارا متفاوت با یکدیگر تقسیم می هتروجنسی انسان

شود که  عنوان یک محصول فرهنگی ظاهر می زی کامال طبیعی، بلکه همچنین بهی چی مثابه آید، که نه صرفا به وجود می به« آناتومیک

کند. براساس این منطق، سپس به پیکر جنسیتی، نقش و هویت و نیز تمنای  کارکرد مشخصی در نظام ایدئولوژیک اعمال می

ای  گونه گردد و به همان می اینشود. بنابراین، جنسیت اغلب با سکسوالیته  هتروجنسیِِ اجتماعی کامال مشخصی نسبت داده می

فقط شکلی چیره و مسلط است، بلکه برای خود این حق را قائل است که طبیعی  یافته نه شود. این شکل سازمان هتروجنسی درک می

که  ای ترسیم کرد ی  نظام سلطه منزله توان هتروسکسوالیته را به هتروجنسی، می  کمک مفهوم ماتریس قلمداد گردد. بنابراین، به

بخشد.  سازد و این نظم تحمیلی را همچون یک وضعیت بنیادیِِ طبیعی مشروعیت می ی آنها با یکدیگررا  هنجارمند می ها و رابطه بدن

ای از کارولین نیو  انتقادی به آرای باتلر، مقاله های . )از میان دیدگاهQueer Theory und Queer Politics ]برگرفته و برگردان از:

(Caroline New: Sex and Genderدرخور توجه است که رویکرد باتلر به مقوله )  ی جنسیت را از منظر رئالیسم انتقادی مورد نقد

 ی این مقاله توسط همین قلم در دست انتشار است. /م.[ دهد. ترجمه قرار می

29. Silvia Federici (2012): Aufstand aus der Küche. 

30. feministischer Operaismus 

معنای کارگر( توامان ناظر بر یک جریان فکری مارکسیستی و یک جنبش اجتماعی  ی ُاپرا به ( )برآمده از واژهOperaismoاپرائیسم )

د این رهیافت نظری و سیاسی بر قدرت ویژه در مناطق صنعتی شمال ایتالیا( است. تأکی میالدی )به ۷۰و  ۶۰های  در ایتالیای دهه

های سرمایه را  یابی ای که )با استناد به مارکس( رویکردها و بازسازمان گونه کنندگی مبارزات طبقاتی کارگران است، به کارگران و تعیین

های آتونومیستی و نیز برخی  ی گرایش کنند. اپرائیسم خاستگاه اولیه ی کارگر تلقی می هایی در برابر مبارزات طبقه ها و واکنش اقدام

پردازان و  ترین نظریه شود. آنتونیو نگری یکی از معروف های سیاسی و نظری ربع آخر قرن بیستم محسوب می دیگر از نحله

 شود /م.  دهندگان بعدی رهیافت اپرائیسم محسوب می بسط

http://www.linksnet.de/de/artikel/18504
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ها  ی جنسیت انداز را حول محور مساله زنان فمینیستِِ فعال در این جنبش تالش کردند این چشمتوجهات بود. 

«جامعه قدرت زنان و سرنگونی»ُکستا با نام -ُرزا دال-برای این منظور، نوشتاری از ماریا. بسط دهند
3۱
نقش مهمی  

 ایفا کرد. 

کند که مستقیما از طریق کار مزدی در  داری را بررسی می ی سرمایه این متن در ابتدا جایگاه اعضایی از جامعه

کار دار و کودکان[  ها ]زنان خانه دار و کودکان. اما اینکه آن ویژه زنان خانه شوند، به فرآیند استثمار ادغام نمی

کودکان نیز . دهند انجام نمی باشدمعنا نیست که آنها کارهایی که تابع منافع سرمایه  دهند، بدین مزدی انجام نمی

گیرند که سرمایه آن  ای را یاد می شوند و در مدرسْه حرفه شان بیرون کشیده می های مانند مردان مزدبگیر از خانه

دیده و  قدرکافی به کارگران مزدبگیرِِ آموزش یه در آینده نیز بهی خود قرار داده است، زیرا سرما را تحت سلطه

زنانِِ خانه دار . رسد دار بار دیگر در بازار، یعنی در بازار کار، به ثمر می پس، محصول کار زنان خانه. مطیع نیاز دارد

ی کارِِ قوه
32

از نیروی کار را برای ای  کنند و منبع ذخیره دهند را بازتولید می شان که کار مزدی انجام می مردان 

گیرد، از نگاه دال ُکستا پیامدهای  اما اینکه به این کاْر دستمزدی تعلق نمی. بینند )های( بعدی تدارک می نسل

دار به همسرش، در مقایسه با وابستگی کارگر به  یکی از این پیامدها آن است که وابستگی زن خانه. متفاوتی دارد

دار  دار به سرمایه بر این، ]پیامد دیگر این امر[ وابستگی زن خانه  تر است. افزون هواسط تر و بی دار، شخصی سرمایه

شود، فعالیت وی در آنجا  که همسر زن وارد کارخانه می هنگامی. است که همسرش نیز تحت استثمار او قرار دارد

که زن و مرد  ، درحالیدلیل مستلزم هیچ دستمزدی نیست همین دار را از پیش در بر دارد، و به کار زن خانه

 .کنند دهند، بازشناسی اجتماعی یکسانی را تجربه نمی ی این کارهایی که انجام می واسطه به

شویی،  ماشین لباس)ها راه پیدا کردند  های الکتریکی که پس از جنگ جهانی دوم به خانه ی دستگاه رغم همه به

نشانِِ تولید  شود که سنخ ای انجام می ظام همکاری جمعیآالت و ن ، کار خانگی زْن بدون ماشین(جاروبرقی و غیره

های کاری[  دارانه هستند، و ریتم کارخانگی ]برای زن[ از طریق ساعت ورود و خروج ]رایج در محیط سرمایه

از زمان پیدایش کار مزدی، مبارزه برای دستمزد، زمان کار و شرایط کاْر پیوسته افزایش یافته . شود تعیین نمی

دار نقشی  با اینکه زنانِِ خانه. ای تقریبا هرگز پیوندی با کار خانگی نداشته است که چنین رویه حالیاست، در

شان در زندگی  داشتند، اما موقعیت های کارگری خیزش ( و حتی درArbeitskampf)اساسی در مبارزات کار 

 .مانده است نخورده باقی روزمره دست

درخواست   ی مرسوم در جنبش متعارف کارگری، به ی برخالف شیوهحال، دال ُکستا از چنین تحلیل با این

معنای آزادی و رهایی از بردگیِِ  داریِِ خط تولید به برده: »رسد دار در کار مزدی نمی ی[ ادغام زنان خانه ]مطالبه

شود و  کسی که این واقعیت را حاشا کند، بردگی در خط تولید را نیز منکر می. شویی نیست سینک ظرف

در «. واقع قابل فهم نیست کند که بدون درک استثمار زنان، استثمار مردان نیز به ترتیب بار دیگر اثبات می نبدی

                                                           

31. Mariarosa Della Costa: Die Macht der Frauen und der Umsturz der Gesellschaft. 

32. Arbeitskraft 



1۶ 

از آن زمان تاکنون این درخواست داستانی طوالنی . کند مقابل، او درخواست دستمزد برای کار خانگی را طرح می

 . را پشت سر نهاده است

بیشتر تلقی « عدالت اجتماعیِِ»گرا در جهت تأمین  و واقع  طلبانه دی اصالحعنوان پیشنها گهگاه این درخواست به

او بر . بیند گرایانه[ می ای پراگماتیستی ]عمل ی نخست مطالبه دال ُکستا اما این درخواست را در وهله. شده است

...[ کردند، ] ها کار می که در مراکز تولیدی جدید و یا در کارخانه کسانی»داری  این باور است که با تکوین سرمایه

زنان،  شان نبود. هیچ چیزی نصیب...[ بودند، ]بیرون از این دایره  کردند؛ اما کسانی که دستمزد دریافت می

دلیل وابستگی خانواده به کار  تر به ی خویش را از دست دادند، قدرتی که پیش شده کودکان و پیراْن قدرت محدود

رو، دال ُکستا بر این عقیده است که  از این. «شد، در اختیار داشتند تلقی میآنان، که کاری اجتماعی و ضروری 

 تواند این هدف را پی بگیرد که بر این جدایی که مبتنی بر تنها می…[ سازماندهی مبارزه از سوی جنبش زنان ]»

«کار مزدی است، چیره گردد آزادِی
33

ار اساسی دارد، ها، با کار مزدی تفاوتی بسی کار خانگی از برخی جنبه. 

دلیل انزوایی که کار خانگی در  ی کار(، و خواه به ی کاالی تولیدشده توسط آن )یعنی قوه خواه بنا بر خصلت ویژه

زمان کاریِِ او : شود دار به زمان کار و زمان فراغت تقسیم نمی از یک سو، روز زنِِ خانه. شود چارچوب آن انجام می

تواند از  نمی -شود  تاجایی که ]این کار[ شامل نگهداری از کودکان می -نگی در اصل نامحدود است و زمان کار خا

از سوی دیگر، به کار خانگی . دهد( کوتاه گردد که در کارخانه روی می چنان های فنی و تکنیکی )آن طریق نوآوری

ترتیب، مقاومت زنان  بدین. ی مبارزه برای کار مزدی بودند دستمزد و زمان کار شالوده. گیرد دستمزدی تعلق نمی

آفرینانِِ مبارزات جمعیِِ  توانند به نقش ی دستمزد می ماند و آنان تنها از طریق مطالبه دار نامرئی باقی می خانه

 .ی کارگر ببینند مثابه توانند خود را به شان در خانه هرگز نمی با انزوای. زنان عمومی بدل شوند

کند که  طریق مستدل می ی دستمزد برای کار خانگی را بدین ن مطالبهاو همچنی. نهد اما دال ُکستا گامی فراتر می

معناست که کار  تواند به لحاظ اجتماعی مولد باشد، که این امر در معنای مارکسی کالم بدین چنین امری می

کند،  ی کار را تولید می شود که کارخانگی قوه این مسئله چنین مدلل می. کند خانگی ارزش اضافی تولید می

داری اما وابسته به کارهای بسیار  سرمایه. ی ثروْت الزامی است دارانه کاالیی که طبعا وچودِِ آن برای تولید سرمایه

که از مالکیت خصوصی   کنند؛ برای مثال، کار نیروهای پلیس ای تولید نمی زیادی است، که خودشان ارزش اضافه

داری  یافته هستند، نیز برای سرمایه تامین نیروی کار مهارتکنند، یا کار معلمان که مسئول  ابزار تولید دفاع می

که به کار در یک بنگاه  کند )تا جایی ای که یک کارگر مزدبگیر تولید می گریزناپذیر هستند. ارزش اضافه

است از تفاوت میان ارزش کاالهایی که برای بازتولید کارگر مزدبگیر )در هر  دارانه اشتغال دارد(، عبارت سرمایه

در شکل مزد دریافت می کند، و ارزشی که او به و وی آن را  اخالقی معین( ضروری است -سطح تاریخی

دار به  شود که مزدی که سرمایه این تفاوت از آنجا ناشی میبخشد.  میشوند،  کاالهایی که وارد فرآیند تولید می

ند، یعنی با مقدار کار الزم برای بازتولید ک ی کارِِ کارگر مطابقت می کند با ارزش قوه کارگر مزدبگیر پرداخت می

                                                           

33. [10] Mariarosa Dalla Costa, Die Frauen und der Umsturz der Gesellschaft, Berlin 1973.  
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ی کار، یعنی قابلیت آن برای تولید کاالها را  دار ارزش مصرفیِِ قوه در مقابل، سرمایه. کند ی کار برابری می قوه

ارزش اضافه در انباشت سرمایه، یعنی در . گیرد ی کار فزونی می دریافت کند، کاالهایی که ارزش آنها از ارزشِِ قوه

ی  دهد که در خدمت بازتولید قوه دار کاری را انجام می زن خانه. شود گسترش سرمایْه مرئی و آشکار می بسط و

طریق، بازتولید مادیِِ خود وی نیز بار دیگر تضمین  گیرد. از این ها قرار می کار همسرش و نیز بازتولید نسل

ن اساس، او از همسرش ]یعنی از زن[ هیچ کند و بر ای همسر زن ]یعنی مرد کارگر[ چیزی انباشت نمی. گردد می

معنای آن نیست که مرد از جایگاه فرودستِِ زن سوءاستفاده  این امر به. ستاند ی معینی را نمی ه ارزشِِ افزود

طور بسیار  ها نرخ اشتغال زنان پایین است، کار در زندگی مشترک به در جوامعی که در آن. هم اینک کند نمی

. میانجی کار خانگی نیست هیچ رو معادل تولید ارزش اضافه به این واقعیت اما به. تنابرابری تقسیم شده اس

داری  دار، شخص سرمایه ی بازتولید ]کارگر[ توسط کار زنِِ خانه ی کاهش هزینه واسطه همچنین این تعبیر که به

د، تعبیری قابل تردید ستان ی تولیدشده توسط وی را نیز می گیرد، ارزش اضافه که همسر این زن را به خدمت می

یابد، در آغاز برای  اینکه این ارزش دقیقا چگونه تحقق می. خرد ی کار مرد را به ارزشِِ آن می دار قوه سرمایه. است

او : خواهد، خرج کند تواند دستمزدش را برای چیزی که می کارگر در اصل می. اهمیت است این معامله بی

 .رد یا مجرد زندگی کنددار را بخ تواند خدمات یک زن خانه می

های بازتولید را   داْر هزینه مزد زنانِِ خانه کارگیریِِ خدمت بی معنای آن است که به این امر پیش از هر چیز به

(، اما unentlohntدار فاقد اجر و مزد هستند ) طور که اشاره شد، درست است که زنان خانه دهد. همان کاهش نمی

اما . شود نیستند، و کار آنها غیرمستقیم در فرایند تولید اجتماعی جاری می( هم unbezahltبدون پرداخت )

گیری باشد، از  که اصال قابل اندازه گیرد، بازدهی کار آنها، تا جایی دلیل انزوایی که کار خانگی تحت آن انجام می به

دار کمابیش  ابد، زن خانهی گونه که خود دال ُکستا هم درمی داری بسیار دور است؛ همان استانداردهای سرمایه

ها را ازطریق  مشاغل کمی وجود دارند که نتوان آن. امروزه کند دارانْه تولید می سرمایه-تحت شرایط پیشا

سازی جمعی
34

لحاظ تکنولوژیک شرایط این  تواند به میسرمایه »سازیِِ کار به چارچوب عقالنی درآورد:  و ماشینی 

عنوان  دار به آمادگی ندارد تا از موقعیت زن خانه -کم در ایتالیا دست -حاضر اما سرمایه درحال . کار را تسهیل کند

سازیِِ -دلیل نباید در انتظار خودکار همین به. پوشی کند و آن را کنار بگذارد ی کوچک  چشم محور اصلی خانواده

(Automatisierungکارخانگی بمانیم، چون این خودکار )  ی  حفظ خانوادهسازی هرگز رخ نخواهد داد؛ چراکه

سرمایه برای اینکه بتواند این نوع خدمات ]کارخانگی[ را . کوچک با خودکارشدن این نوع خدمات سازگار نیست

باید  باید شکل امروزیِِ خانواده را از بین ببرد؛ یعنی سرمایه برای خودکارسازیِِ کار خانگی می خودکار سازد، می

دارانه به چه معناست؛ چیزی  سازیِِ سرمایه دانیم که اجتماعی خوبی میاما ما به . سازیِِ کامل تن دهد به اجتماعی

«که در هر حال همیشه متضاد کمون پاریس خواهد بود
3۵

ی اخیر دقیقا اتفاق  با کمی فاصله، این امر در دهه. 

ید مکیده ی بازتولیدِِ مزدبگیران، بیشتْر زنان هستند که در فرآیند تول منظور فروکاستنِِ هزینه اکنون به. افتاد

                                                           

34. kollektivisierung 

35. [11] Dalla Costa, Die Frauen und der Umsturz der Gesellschaft, p. 15. 
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زده  اند )از پیتزای یخ بیشتر تجاری شده های بازتولیدی هرچه که از سوی دیگر بسیاری از فعالیت اند، درحالی شده

تر در  و موارد متعدد دیگر که پیش های سالمتی کاری درمانی و خدمات مربوط به ریزه ی روان تا رواج فزآینده

 ان کاال یا کار خدماتی قابل دسترسی هستند.عنو دار بود( و به ی مسئولیت زنان خانه حوزه

سان تولید ارزش اضافه )تالشی که  اش در جهت فهم کار خانگی به کننده کمتر قانع  دال ُکستا با وجود تالش

  های مولد، قدرتمند، و بالقوه ی سنت اپرائیستی در جهت برابرسازیِِ مقوله مسلما در امتداد رهیافت شکننده

مانند  توانست امر ظاهرًا خصوصی را به ، در زمان خود نقد رادیکالی ارائه داد؛ نقدی که میانقالبی قرار داشت(

این پیشرفتِِ شگرف، پیش از هر چیز با گسست از رمزگشایی کند.  ی تولیدِِ مسلط گرفته توسط شیوه امری شکل

مزدیِِ هر دو جنس تا ]سطح[ کارِِ ، چراکه بر مبنای این تفکراْت ]مفهوم[ تفکرات سوسیالیستی قدیمی همراه بود

یافت. امروزه بیشتر زنان در کشورهای پیشرفته، متفاوت با وضعیت ایتالیای  بسط می« ی زنان مساله»ورفع  حل

وقت نیستند و شورش علیه رژیم کارخانه، به ترس و واهمه از محیط کار دارِِ تمام آن زمان، خانه
3۶

]و وضعیت  

در خصوص ضرورت تهاجمِِ همزمان به کار بازتولیدی و کار مزدی،  حال، استخدامی[ بدل شده است؛ با این

 .وضعیت اساسا هیچ تغییری نکرده است

اش در این زمینه با  که انتشار کتاب (،Silvia Federiciتداوم آشکار همین مسیر از سوی سیلویا فدریچی )

یستی به درون بافتار نقد اقتصاد ای روبرو شد، از منظر ]هدفِِ[ انتقال نقد فمین های گسترده استقبال و بحث

های اخیر  های اقتصادی دهه فدریچی توجه خویش را بر جابجایی. سیاسی، در نهایتِِ امر، ناامیدکننده است

ی زنان نیز  ی نقصانی مهم است که سپس در رویکرد او نسبت به مبارزه دهنده کند، اما تحلیل او نشان متمرکز می

سرمایه »های ]اقتصادی[ متاخْر در این واقعیت نهفته است که  ی پویش ی هستهنظر فدریچ . دریابد بازتاب می

معنای ]تداوم[  این امر به های تولید را کاهش دهد. کوشد از طریق بسط بازار جهانی سهم کارگران در هزینه می

هایش آن را انتخاب ها و تضاد منظور غلبه بر بحران لحاظ تاریخی سرمایه همواره به ای است که به همان استراتژی

سازیِِ  افزایش شمار کارگرانِِ در دسترس برای استثمار، منضبطکننده عبارتند از:  . فاکتورهای تعیینکرده است

 «.  ی کار این کارگران، و کاهش هزینه

های  دار نسبت به زیان المللی سرمایه ی بین طبقه  اعتنایی باید این برداشت را نفی کنیم که ]گویی[ بی اما ما می»

کند بیانگر آن است که سرمایه دیگر به کار  ها وارد می ی انسان سازی بر زندگی روزمره آشکاری که روند جهانی

تخریب . مان روبرو هستیم در اطراف مازادای با جمعیتی  طور فزآینده ای که ]گویی[ ما به گونه زنده نیازی ندارد، به

ای ناگزیر با  گونه مکملی ضروری ]برای پیشروی سرمایه[ است که مسلما بهزندگی انسانی در ابعاد کالن }...{ 

«بار همراه است روندی خشونت
37

دستاویزی مناسب برای از پیشِِ پا برداشتنِِ »همچنین بحران کنونی هم صرفا . 

                                                           

36. Angst um den Arbeitsplatz 

37. [12] Silvia Federici, Aufstand aus der Küche. Reproduktionsarbeit im globalen Kapitalismus und die 

unvollendete feministische Revolution, Münster 2012, p. 53, 66f. 



1۹ 

«هاست ن  انسا
38

های  ی استراتژی مثابه های اقتصادی را صرفًا به در مجموع، فدریچی تنها قادر است پویش. 

المللی  ی بین های سرمایه برنامه»سوم آن است که  ی سرمایه توضیح دهد؛ برای مثال علت فقر در جهان آگاهانه

ی صفر بازتولیدی طور حادی معطوف به نقطه برای برخی از مناطق جهان به
3۹

یعنی ناظر بر مرز وجودی  

«)اگزیستانسیل( است
4۰

: پس شوند اسخی به مبارزاتِِ از پایین اتخاذ میی پ منزله ها ]در نظر وی[ به این استراتژی. 

شوند، خود واکنشی نسبت به  سازی یا نئولیبرالیسم توصیف می عنوان جهانی های اخیر به که در دهه هایی پویش

ای که  در تحلیل فدریچی جایی برای فرآیندهای اقتصادی. ی هفتاد هستند های دهه مبارزات گوناگون طی سال

ی میان کار و سرمایه را تنها  او رابطه. ندگان ]در چنین مبارزاتی[ جریان دارند وجود نداردکن پس پشتِِ مشارکت

ای  که در آن یک بازیگرِِ میدان تنها زمانی می تواند پیروز  کند، مبارزه ی طبقاتی ناب درک می ی مبارزه مثابه به

. در این میان، کند آن را هدایت می ای که سرمایه با طرحی صریح و روشن شود که دیگری بازنده شود؛ مبارزه

ی کارگر  کوشد که بر طبقه ی کار و سرمایه به یکدیگر، و اینکه چرا سرمایه در پی آن می ستگی دوسویهواب

 مانند.  ی توجه ]فدریچی[ بیرون می چیرگی یابد، از دایره

ی زنان آغاز شد و نیز امکان رهایی  بهمثا استثمار شدیدتر زنان به داری }...{ با سرمایه»یابد که  دال ُکستا در می

«نهایی آنها ]در افق[ پدیدار گشت
4۱

کند و برخالف آن  طور کامل نفی می فدریچی این دیالکتیک را به. در مقابل، 

جای اینکه  مان را بلعیده است، به داری، منابع سیاره ی سرمایه پنج قرْن توسعه»دارد که  چنین اظهار می

 شرایط مادِیمقیاس،  سازیِِ کالن در شکلِِ صنعتی نیروهای مولدبا بسط ( گرفته بود مارکس فرض که گونه )آن

که طبق نظر مارکس مانع  -]کمبود[ را  فقدانی[  ]مساله . این نیروهای مولْدرا خلق کند کمونیسمگذار به 

ی  نتیجه امروزه فقدان در مقیاس جهانی خوْد برعکس، در سطح جهان رفع نکردند؛ -اصلی رهایی بشر است

سختی قابل انکار  ی جهانی به دلیل فقر و قحطی گسترده این واقعیت به«. دارانه است ی تولید سرمایه واسطه بی

آنچه امروزه این مساله را چنین ننگین و رسوا . است، اما این فقدان در طول تاریخ همیشه وجود داشته است

نقد . سختی قابل انکار است اندازی این فقدان نیز بهسازد آن است که درعین حال وجود امکان ]عینیِِ[ بر می

اگر مارکس . کند وار ]عجیب و مرموز[ از کنار مواضع مارکس گذر می وضوح گروتسک روشی به  فدریچی به

را در جهان رفع می کند، دیگر وی منتقد « فقدان»ی  داری خود مساله راستی چنین فرض کرده بود که سرمایه به

ها درست در جای دیگری که فدریچی بخش ماشین. بود نمی ی تولید این شیوه
42

ی مارکس را  در گروندریسه 

«سازی علم و تکنیک آل ایده»تحت عنوان 
43

عنوان  زمان کار به»گوید که  کند، مارکس چنین می مینکوهش  

دارْی  ایهطریق در سرم سازد و بدین ای بناشده بر فقر برمی ی مقوله منزله معیار ثروت، خودِِ ثروت را به

                                                           

38. [13] Ihre Krise und unsere, Interview in Jungle World, 28.6.2012. 

39. reproduktiver Nullpunkt 

40. [14] Federici, Aufstand aus der Küche, p. 64. 

41. [15] Dalla Costa, Die Frauen und der Umsturz der Gesellschaft, p. 3. 

42. Maschinenfragment 

43. [16] Federici, Aufstand aus der Küche, pp. 23-33. 
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تر از حیوانات وحشی کار کند، یا اینکه کارگر  کنند که طوالنی کارگر را مجبور می آالت }...{ ترین ماشین پیشرفته

«کرده است، کار کند ترین ابزارها کار می ترین و خام بیش از آنچه خود با ساده
44

نزد مارکس مفهوم نیروی مولد . 

تر ناظر بر امکانات اجتماعی است که خود  طور دقیق همان( نیست، بلکه به نبا ابزار تولید یا روش تولید همسان )ای

ی تولیدِِ  تواند تحت شیوه کنند که نمی سازند؛ اما همچنین پتانسیلی را ترسیم می سان ابزار تولید محقق می را به

موجود فعلیت یابد
4۵

و فدریچی ). تقابل میان پتانسیلی که در وضعیت امروزی نیروهای تولیدی جای دارد 

 واضح و آشکار نبوده است.گاه مانند امروز چنین  و فقدان جهانی، هیچ( خواهد آن را تصدیق کند نمی

ی آغازین  فدریچی، در دوره. بنا بر توصیف گذارد طور غیرمستقیم بر کار بازتولیدی نیز تاثیر می طبعا این امر به

شان را ساکت  کارخانه سپری کنند، برای اینکه کودکانبایست در  داری چون مادران تمام روزشان را می سرمایه

مشابه این مساله امروز هم . ها مسموم کنند نداشتند ها را با مسکن نگه دارند هیچ انتخاب دیگری جز آنکه آن

بایست تقریبا برای هر کسی آشکار باشد که این امکان وجود دارد که بتوان اقتصاد  دهد، اما امروزه می روی می

ای سامان داد که هر انسان از وقت کافی برای مراقبت و رسیدگی مهربانانه به کودکان، بیماران  را به گونهجهانی 

ای از جمعیتِِ بشر یا برای  در این بین، این واقعیت که اینک بخش بزرگ و فزآیندهبرخوردار باشد.  و سالمندان

های مالی، در ادارات پلیس  در سپهر نظامی، در بخش سرمایْه زائد و زیادی است و یا بازتولید خود را از طریق کار

کنند، نشان  بار اند( تضمین می هایی که برای بازتولید بشریت نه تنها نامناسب، بلکه زیان  و غیره )یعنی حوزه

آسانی تحقق  ی وضعیت کنونی نیروهای مولد نسبتا به واسطه تواند به دهد که بازتولید مادیِِ نابِِ بشریت می می

شرطی باشد تا بتوان کار بازتولیدی درمعنای محدودتر آن را در قالبی انسانْی  تواند پیش این امر همچنین می. یابد

 .سامانی نو بخشید

شوند به  زنان مجبور می: کند های اخیر بر زنان را تحلیل می های اقتصادی دهه فدریچی تاثیرات تخریبی توسعه

ها روی بیاورند )تن دهند(؛ حذف خدمات  و با بدترین نوع پرداخت  غلترین مشا ترین و نا امن ثبات کار در بی

های بهداشت و سالمت، مراقبت از سالمندان، تربیت و نگهداری کودکان  رفاهی دولتی، وظایف مربوط به مراقبت

تشدید ثباتی عمومی ]در شرایط کاری و زیستی[ موجب  و غیره را بر دوش زنان می افکند؛ و نیز رشد ناامنی و بی

تواند تصمیم درستی اتخاذ  وضوح نمی ی مرکزی فدریچی به اما درست در یک نقطه. شود خشونت علیه زنان می

ی زنان در  خصوص در شمالِِ جهانی حضورِِ شمار فزآینده به»ی نخست ناظر بر آن است که  این امر در وهله: کند

داری به  توجهی از کار خانگی از خانه که بخش قابلقیدوشرط منجر بدان شد  بیای  گونه به ساحتِِ کار مزدی }...{

فدریچی در ادامه به این نتیجه  ؛ اما«صورت جدیدی سازمان داده شود بیرون منتقل شده و بر بنیانی تجاری به

«شود داری منتقل می ی به ساحت خانه طور فزآینده کار زنان مجددا به»رسد که  می
4۶

 . 

                                                           

44. [17] Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, MEW 42, p. 604. 

 نگاه کنید به:  [18]. 4۵

Rassen Samuel Loewe, Proletarische Bewegung und Produktivkraftkritik, Kosmoprolet 3 (2011). 

46. [19] Federici, Aufstand aus der Küche, pp. 73-78. 
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انداز سیاسی زیر را  معنایی چشم او به. اهمیت نیست ی فدریچی کامال بیی آخر برای روند استدالل این سویه

های معطوف به روابط اشتراکی یا کمونی نقشی محوری ایفا  ی فعالیت در تمام دنیا، زنان در توسعه: »گشاید می

تالش شان  ها و جماعت )کمونته( های ها زن برای پشتیبانی از خانواده در حقیقت، اگر میلیون. اند کرده

شد،  تر می ترین وسایل معیشتِِ ما بسیار سخت سازیِِ اقتصاد و حمالت مداوم بر مهم کردند، پیامدهای جهانی نمی

{ در شان، زنان با کار بازتولیدی}دارانه قابل سنجش باشد.  مستقل از اینکه این امر چگونه در سطح بازار سرمایه

رآیندی از بازتخصیصسازیِِ کامل زندگی مقاومت کردند و ف کاالیی برابر
47
سازیِِ تولید و روند جدیدی از جمعی 

48
 

«مان باشیم، ضروری است گیریِِ کنترل زندگی دست را بنیان نهادند؛ فرآیندی که اگر ما خواهان به
4۹

در اینجا . 

ی دستمزد برای کار خانگی قرار داشت، نزد  ای که نزد دال ُکستا در پس مطالبه شود که چگونه اندیشه روشن می

ی هفتاد چنین  های دهه های اپرائیست در سال فمینیست: یابد ای تمامًا معکوس استقرار می گونه ریچی بهفد

دستمزدی را درخواست کردند تا بتوانند برای کار خانگی در سطحی برابر همانند کار در کارخانه مبارزه کنند؛ 

این بینش . ی دنیایی بهتر پنهان است جوانه که، درمقابل، از نظر فدریچی در دل کار بازتولیدی از پیْش درحالی

کند،  نفسه مقاومتی علیه سرمایه را ترسیم می بخشد، فی کند یا ارتقا می که کار، که زندگی پرولتری را حفظ می

او : تواند منافع مشترک کار و سرمایه را تشخیص دهد رو نمی هیچ شود که او به تنها از آن رو نزد فدریچی یافت می

اما درواقع . کند دلیل کاربازتولیدیِِ زنانه را همچون شکستی برای سرمایه تعبیر می دن و بقای کارگر بهمان زنده

شرطی برای استثمار  ی کارگر )پرولتاریا(، پیش کم بخش معینی از طبقه باید روشن باشد که بازتولیدِِ دست می

 .ت سرمایه استشرطی برای استمرارِِ انباش میانجیِِ آْن پیش ی آنهاست و به دوباره

مارکس، و ستایش و نزد  (Technikfetischismusگرایی فنی ) واره اصطالح بت توجه به اعالن جنگ فدریچی با به با

یا مشترکات  تجلیل وی ]فدریچی[ از انبازه
۵۰

 (Commonsاین نتیجه ،) ای  گونه آید که فدریچی به ی منطقی برمی

گرا بوم کامال مثبت به فمینیسمِِ زیست
۵۱

ی  کسی که اسطوره دهد؛ ارجاع می (Maria Miesریا میز )ما ی

بسته با طبیعت ی زنِِ هم پدرساالرانه
۵2

. از این نظر، کند می تجویزرا   -شود  که با مضمونی مثبت بازسازی می – 

                                                           

47. Wiederaneignung 

48. Vergemeinschaftung der Produktion 

49. [20] Ibid., p. 84. 

( به هر منبع، چه فرهنگی و چه مادی، که در بین تمام اعضای یک جامعه به Commons. منابع مشترک یا انبازه یا مشترکات )۵۰

ها و مراتع و... باشد. چنین  تواند شامل منابع طبیعی همچون آب، هوا، جنگل شود. انبازه می اشتراک گذاشته شده است گفته می

 پدیای فارسی /م.[ شوند. ]برگرفته از ویکی ی معدودی نیست انبازه خوانده می یت آنها محدود به عدهمنابعی که مالک

های مبتنی  ( نگرشی فمینیستی برمبنای بازیابی ارزشÖkofeminismus/Ecofeminismگرا یا اکولوژیکی ) بوم . فمینیسم زیست۵۱

بیعت. این نگرش که تلفیقی از رویکردهای فمینیسمی و همسویی با طهای زنانه در  بر همبستگی با طبیعت و با تأکید بر گرایش

ی کسب سود و یا پیشرفت است و تخریب  بهانه کند، مخالف رفتارهای تهاجمی و مخرب نسبت به طبیعت به شناختی عرضه می بوم

پردازان  کی از نظریهند. ماریا میز یدا جویی مردانه در نظام مردساالر مرتبط می داری را با سازوکار سلطه مند طبیعت در سرمایه نظام

 /م.  رود. شمار می پیشگام این رویکرد فمینیستی به

52. naturverbundene Frau 
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ها با واسازیِِ جنسیتی های فدریچی نزد چپ اینکه دیدگاه
۵3
فمینیسم کوئیر»و  

۵4
 ی شود، مایه همسو انگاشته می« 

 .جب استتع

 

۶ 

 اندازها چشم

پوشی کند، در اینجا   ناپذیر چشم تواند از یک نظم جنسیتی خشک و انعطاف االصول می داری علی اگرچه سرمایه

سان یک گرایش تاریخیِِ ناگزیر  باید مورد اغراق واقع شود، و نه اصال به فرسایش و تباهی این نظم جنسیتی نه می

پیوند دارند، صرفًا چون نظم جنسیتی  پدیداری فالکت و ستمی که امروزه هم با اینهزاران شکلِِ . قلمداد گردد

توان گفت که]الجرم[ از نوعی  یا نظایر آن نیستند نمی (Wert-Abspaltung« )شکاف ارزش»برآمده از هیچ نوع 

ی زنان در قلمروهای گیری قابل مشاهده است که پیشرو طور چشم ویژه این امر به به. خیزند سازوکار ثانوی بر می

سوی اجاق گاز آشپزخانه و تعویض پوشک  حال با هیچ تمایل برعکسی از سوی مردان به ی پیشین، تا به مردانه

توان گفت در  اگرچه می. شوند های کودکان امروزه هم توسط زنان حمل می اکثر کالسکه کودکان مطابقت ندارد:

کنند و  چرا که امروزه مردان نسبت به گذشته بیشتر آشپزی میاین مورد نیز این گرایش رو به فرسایش دارد، 

ی امری متمایز و ویژه  منزله توان به کنند، اما این واقعیت را نمی بیش از گذشته پوشک کودکان را تعویض می

که کودکان در حال بازی هستند نشان  سان واقعیتی سمج، خود را هنگامی های جنسیتی به قش. نتوصیف کرد

توانایی زاد و ولد، کامال . رسد نظر می ی باطل به یکی از دالیل ممکن برای این مساله، نوعی چرخه. دهند می

های منفی ]برای زنان[ در بازار  االصول یکی از سویه مستقل از اینکه زنان خواهان فرزندآوری هستند یا نه، علی

موجبِِ یک منطق هماهنگ و  وجود بگذارد، به ی آید؛ پس از آن اگر یک کودک واقعًا پا به عرصه کار به شمار می

ی باطل گریزناپذیرتر  شوند. البته این چرخه دار مراقبت از کودک می مشخص، غالبا زنانی با درآمد کمتْر عهده

، الزام تقسیم (و این فاصله قطعا کمتر شده است)ی میان دستمزد زنان و مردان کمتر باشد  هرچه فاصله نیست؛

لحاظ قانونی مجبور  اینک این بحث جریان دارد که والدین به در سوئد هم. شود ز کمتر میها نی کالسیک نقش

پنجاه(  میان -طور مساوی )پنجاه شان را به ( کودکانErziehungsurlaubتربیتیِِ )-گردند حق مرخصیِِ مراقبتی

دهد که  اما نشان میی کمی پیدا کرده است،  خود تقسیم کنند؛ رویدادی که گرچه تا امروز بازتاب و جاذبه

رود،  که این مساله از این منظر چگونه پیش می قابلیت دگرگونی نظم بورژوایی نباید ناچیز انگاشته شود. این

حول مناسبات جنسیتی   اش تصمیم بگیرند، بلکه وابسته به تکاپوی روزانه چیزی نیست که ارزش و سرمایه درباره

 کار است.  و پیکار حول نیازها و تقسیم

                                                           

53. Geschlechterdekonstruktion 

54. Queer-Feminismus 
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در گونه که اشاره شد،  همان. دهند ها و تعارضات درست در یک موقعیت مبهم و ناروشن روی می امروزه این تنش
بندی شده بودند:  تر قویًا قطب های جنسیتی قرار دارد که پیش وارفتگی و افولِِ برآوردناپذیرِِ خصلت سو یک

اهمیت انگاشته  شان بی بازیکنان فوتبال که مردانگیخاطر سرزمین پدری کشته شوند،  امروزه زنان اجازه دارند به

حتی از چند سال پیش در آرژانتین هر کس . کنند برهنه برای کرم پوست و لباس زیر تبلیغ می شود، نیمه می

اش تصمیم بگیرد،  ی دولتی دو جنسیت در گذرنامه( تا کنون)تواند مطابق میل خود برای ذکر یکی از  می

که اینک مبنای طبیعیِِ مناسبات  شد، درحالی چون امری استوار و تغییرناپذیر تلقی میکه در هرحال هم چیزی

سان تهدیدی تلقی  سازی به نیز این سیال در سوی دیگرشود.  اعتبار می جنسیتی از سوی خود دولت نفی و بی

شاخص برای آن، طبعا یک مثال . شود های ]جنسیتیِِ[ سنتی پشتیبانی می شود و در برابر آن، از حفظ نقش می

تجویزیِِ موجود راه   های نظم کوشد از خالل شکاف واکنش اسالمیستی است که از طریق ریش انبوه و حجاب می

ها  های اخیر صدها هزار نفر از مردم به خیابان در جمهوری لیبرال فرانسه نیز طی سال. حتی نجاتی پیدا کند

اینک پیشروی فرایند  بر این، هم اما عالوه. دفاع کنند« ی سنتیخانواده »رفتند و بخشا با پلیس درگیر شدند تا از 

راند؛ بنابراین، در برابر  سازی ]لیبرالیزه کردن[، بسیاری از افراد را به سمت بازگشت و توسل به سنت می لیبرال

جایی  های مخالفِِ هم قابل مشاهده است. های جنسیتی، شمار انبوهی از نمونه  ی افول و وارفتگی خصلت پدیده

باید امنیت و اطمینان را بنا  کند، طبیعتِِ نخست می که طبیعتِِ دوم، یعنی جامعه، عدم امنیت ]ناامنی[ ایجاد می

کوچک  ی باره ذکر کرد آن است که رویای بخت خانواده توان در این نهد. مثال مشخصی که می

(Kleinfamilienglückبار دیگر در میان جوانان رواج یافته و نیروی ب )ای کسب کرده است رانگیزاننده. 

  سمت اتحاد های غربی را فارغ از خواست یا اکراه آنان به امروزه پیکار علیه هنجارهای جنسیتیِِ منسوخ شده، چپ

تنها دیگر از راهکارهای شووینیستی  دهد؛ اتحادی که نه های مدرن نهادهای مستقر سوق می عمل با فراکسیون

سازیِِ جنسیتی استریم ی کارگزاران رسمی مین شود، بلکه از همه نمیها تشکیل  متکی بر بانک
۵۵

، مدیریت تنوع
۵۶
 

ی  ای که جامعه ها خواهان تحقق برابریِِ شهروندان هستند، برابری گیرد. این فراکسیون و نظایر آن فاصله می

گماْن همواره  )که بی  ارزهسازد. چیزی که امروزه هم به فراسوی این مب ی آن خود را متمایز می بورژوایی با داعیه

که به کار خانگی و کار مزدی  کند، پیشنهاد دال ُکستا و رفقایش است مبنی بر این ضروری است( اشاره می

زیرا آنچه در ساحت  طور همزمان آماج مبارزه قرار دهیم. ها را به همچون دو روی یک سکه  توجه کنیم و آن

شرطی ضروری برای تولید  ی پیش منزله آن است که بازتولید انسان به ی بورژوایی هرگز تغییر نخواهد کرد جامعه

قصد   توان گفت که هیچ مهدکودکی بدین تر: می تر و مشخص بیانی ساده ماند؛ به ارزش اضافه همواره برقرار می

تنها در  بیشتری برخوردار شوند، بلکه چنین موسساتی  ویژه مادران از اوقات فراغت ایجاد نشده که والدین و به

ی مطالبات  همه(. در اینجا سازی نسل بعدی نیروهای کار و نیز بهینه)خدمت بسیج نیروی کارِِ والدین قرار دارند 

تعریف زیبایی از کمون . شوند خود روبرو می  شوند، با مرزهای مطرح می« مراقبت»معقولی که امروز با اسم رمزِِ 
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های محوری خود را لغو و  بخشد و یکی از هدف را پایان میتواند چنین باشد، که کمون چنین استیالیی  می

 .کند براندازی نظم جنسیتی مستقر تعریف می

جای آنکه صرفا به  توانند در درونِِ خود به پایانی سعادتمند هدایت شوند، به های امروزی لغو خانواده می گرایش

گاه،  کشند، بیانجامند. آن ه را بر دوش میتنهایی بار سرپرستی خانواد تکثیر مادران و پدران مستاصلی که به

ی  تواند برای آزادی همه سرمایه برانگیخته شد، می ی سیطرهتر تحت  معناُزداییِِ جنسیتِِ بیولوژیکی که پیش

 . افراد مفید واقع شود

 

*   *   * 
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