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نشینان جبال آنْد و مادر هفت فرزند است. شوهرش زنی از معادن بولیوی، از کوهپایه دومیتیال،

ی خود، به نهضت کارگران معادن قلع دار منطقهدهیِ زنان خانهمعدنچی است. زنی که با سازمان

ی مردم. او در کار سخت و یکنواخت زبان دومیتیال زبان زنی است از تودهبولیوی پیوست. 

-ی معدن دریافت که کارگر، تنها، کسی نیست که استثمار میدار در منطقهی زن خانهروزانه

ین دریافت او را برانگیخت تا ا کشد.ی کارگر نیز بهره میاز زن و خانواده« سیستم»شود، این 

تا آنجا که به نمایندگی از  ی زحمتکش شرکت جوید.ی طبقهیافتهی سازمانفعاالنه در مبارزه

ی رهبری تشکیالتی که همسران کارگران بخش ، کمیته«02سیگلو دار ی زنان خانهکمیته»

به  ،ن خود مبارزه کنندتا دوشادوش مردا اندسازمان داده 02سیگلو مرکزی معدن قلع اردوگاه 

در مکزیک برگزار شد و بانی آن  5791که در سال « دادگاه سال جهانی زن»آید. می« دادگاه»

ی زحمتکش که به نمایندگی از بولیوی در آن دومیتیال تنها زنی بود از طبقه بود. سازمان ملل

زنان دهقان و کارگر  کرد در آنجااو که با خود فکر میدادگاه به طور فعالی شرکت داشت. 

عار و دردِ سطح باال یکّه شناسند، از دیدن زنان بیی دنیا را خواهد دید که درد همدیگر را میهمه

از دیگر کشورهای استثمارشده بشنود  تا از بولیوی برای دیگران بگوید،آمده بود  که خورد. او

رو ه چنگ آورند، با تاالرهایی روبهشان را باند آزادی و استقاللو از تجربیات آنان که توانسته

زدند که چطور از دوست داشتن همدیگر گرا از این حرف میزنان همجنسشد که در یکی 

اندازند، دشمنند و نخستین گفتند که مردان جنگ راه میمغرورند و در تاالری دیگر از این می

تین، نوبت به دومیتیال رسید. ی امریکای الپس از نمایش مستندی دربارهجنگِ ما با مردان است. 

ما »گفت و این که  مواجب آنها در خانهو جیره و کار بی از شرایط زندگی زنان کارگران معدن

ی عاطفهخواهد شما هم این را درک کنید( که تا این نظامِ بیایم )و دلمان میبه این نتیجه رسیده

سرنگون نشود،  -کنیمزندگی مییعنی این نظم ملعونی که ما توش –داری کش سرمایهبهره

روزی دیگر «. مان را حل کنیمترین مشکالتمحال است که ما بتوانیم حتی یکی از پیش پا افتاده

ها به سادگی آب علیه امپریالیسم صحبت کردند و این که چطور بیگانهدومیتیال و همراهانش 

ظر اجتماعی و خواه از نظر خواه از نظر اقتصادی، خواه از ن –خوردن هر چه را اراده کنند 

های ایالت که با بتی فریدان، رهبر بزرگ فمینیست بودکنند. چنین به آنها تحمیل می -فرهنگی

داده بودند که « ی جهانی عملبرنامه»پیشنهاداتی برای  های لیبرالشان شد. فمینیستمتحد، بحث

خواهد نداشت. فریدان از آنها میبه مشکالتی که زنان امریکای التین باشان درگیرند ارتباطی 

شما »دست بردارند؛ چنین درآمد که « جنگ مانند»های د و از این فعالیتنکه به آنان ملحق شو
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کنید و پاک از مشکالت فقط به مسایل سیاسی فکر می»و « ی مردهایتان هستیدساخته و پرداخته

 .از جای خودش شروع به صحبت کرداو به دومیتیال نوبت پاسخ ندادند و «. ایدها غافل شدهزن

کشور من، بولیوی، هم منشور سازمان ملل را امضا کرده است که توی اون حق شرکت و »

 .«ی بورژوای زنای طبقهها به رسمیت شناخته شده، گیرم فقط برای استفادهسازمان پیدا کردن زن

گفت را به او رساند و  رییس هیئت نمایندگی مکزیک، که یکی از همان زنان بورژوا بود، خود

سینیورا، رنج مردمت رو یه دیقه بذار کنار، یه لحظه کشتارها رو فراموش کن، ... بیایین یه »

دومیتیال در «. ها...خورده هم راجع به خودمون حرف بزنیم، راجع به من و شما، راجع به زن

زه بدید، حرفو من زنیم. اما اگه اجاباشه، راجع به خودمون دو تا حرف می» گفتجواب او 

م، منتها هر روز با یه رنگ لباس؛ درست س که من شما رو شناختهکنم: سینیورا، یه هفتهشروع می

ب، البد وقتشو دارین که به عکس من. شما هر روز بزک و دوزک کرده تشیف فرما میشین، خُ

یگ پول خرج این ها تو سالونای مجلل زیر دست آرایشگرا به قِر و فِرتون برسین و مثِ رساعت

تون ها دیدم که چجور شوفره میجّه پایین در ماشینو واسهکارا بکنین؛ درست به عکس من. صبح

اره که تشریف دکنه که تشریف بیارین پایین و عصراچه جوری میپّره در ماشینو نگه میوا می

میشه طعم  ب، همون جور که از طغارتون خونه؛ درست به عکس من... خُببره ببرین سوار شین

کنین... ماستو حدس زد، از آمد و رفت شمام میشه حدس زد که تو چه قصر مجللی زندگی می

ها فقط یک آلونک عاریه داریم تا شوهرامون جون میکَنن و کار ولی ما زنای معدنچی-نیست؟ 

یر کُنن سایبون سرِِمونه اما همچین که جیگراشونو تیکه تیکه استفراغ کردن یا تهِ معدن زمی

شون بیرون، فقط نود روز کُش شدن یا به دالیل دیگه از شرکت انداختنخروارها سنگ سگ

رحم خداس؛ فرصت داریم که اون آلونکو تخلیه کنیم. بعدش دیگه سقف باالسرمون آسمون بی

چه برف بیاد چه از آفتاب آتیش بباره... حاال، سینیورا، وجدانتونو قاضی کنین و به منِ خنگ 

 "تساوی"ایین چه شباهتی میون وضع شما و وضع من وجود داره؟ من و شما از کدوم خدا بفرم

تونیم حرف بزنیم؟... وقتی میون ما این همه اختالف می "مسائل و مشکالت مشترک"از کدوم  

5«زندگی، اختالف فکر، اختالف سطح هست چی داریم که به هم بگیم؟
 

                                                           
1
معادن بولیوی، و کارگران زنان  ایم. این کتاب شرحی است از زندگی و رزمبرگرفته« بگذار سخن بگویم!»کتاب  را ازها نقل قول  

 .9531انتشارات مازیار ی احمد شاملو و ع. پاشایی، دومیتیال باریوس دوچونگارا، ترجمهبا گفتگو 
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 زنان بخش رهایی جنبش سیاسی و نظری تبیین ضرورت یدرباره سخنی

جنبشی به جهت رفع تبعیض علیه تالش برای ایجاد پررنگ  ی توان نقطه، می35پس از انقالب 
های برای رفع تبعیض9533مپینی که در شهریور دانست. ک« کمپین یک میلیون امضا»زنان را 

زنان بود که حضور  «فعالین»ای از ی آن مجموعهی اولیهنونی علیه زنان آغاز به کار کرد و نطفهقا
خورد. مطالبات و اهداف این های سیاسی متنافر در میان آنان به چشم مینمایندگان گرایش

ن این جریا 1گاهعلی العموم. چنان که در وب« زن»ی کمپین گواهی است بر رویکرد آن به مساله
ها هم از عمده اهداف آنان ایجاد همدلی و اتحاد میان تمامی زنان است؛ به زعم آنان این خواسته

فراگیر است و قوانین تبعیض آمیز هیچ ربطی به جایگاه طبقاتی و موقعیت اجتماعی زنان ندارد و 
اوم جنبش تدکه  33شود. این کمپین در تحوالت سال ی ایران روا داشته میبر تمامی زنان جامعه

، ی مبارزات زنان طرح شدهعرصه تاکنون در از آن زمان  اما هرآنچه .فروپاشیددوم خرداد بود 
معنا سیاسی ایران -فضای اجتماعی در کلیت ،همان افق و سبک کار را پی گرفته است. این افق

 ی مدنیهای موجود در سطح جامعهجنبش غالب بر بندیگفتمان و جبهه؛ چرا که یابدمی
 گیرند.همگام یا یکدیگر شکل می

 93ظهور و بروز جنبشی اعتراضی در سطح جامعه را پررنگ  ی توان نقطه، می35پس از انقالب 
ها توانسته بود در دوم ائتالفی که با وجود تمام اختالف شکست درونی  دانست؛  9553خرداد 
 پذیرش ضرورت الفی حول  ائت 2پیروزی  قاطعی را برای محتمد خاتمی رقم زند. 9551خرداد 

ولت سازندگی شدت ددر گویی که « شکاف میان دولت و جامعه»و کاهش « هاگفتگوی تمدن»
بنا بود تا آغاز  3های اصلی جنبش دوم خردادتئوریسینیکی از گرفته بود. این مرحله به بیان 

ان ریاست ی اقتصادی آن از زمی سیاسی  اصالحات باشد، اصالحاتی که سویهی سویهکننده
                                                           
1
 www.we-change.info 

2
ها امید خود را به پیگیری اصالحات از سوی خود دولت ی اصلی  کمپین هم عمدتًا فعالینی بودند که در همین تالطمنطفه  

کسیون  هایی در سطح جامعه، دولت را وادار به پذیرش آن کنند. از دست دادند و بر آن شدند تا با ایجاد آ
3
 سعید حجاریان  
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: نئولیبرالیسم. به قّوت باقی است نیز تا به امروزو  کلید خورده بودجمهوری هاشمی رفسنجانی 
ی سالم به سردبیری تیر در واکنش به توقیف روزنامه 93در تاریخ  که اعتراضات کوی دانشگاه

اکم کرد: ح پس از خود ای را بر فضای گفتمانی اعتراضات سیاسی  دوگانه ،4عباس عبدی آغاز شد
  .5ی آزادی/استبداددوگانه

*** 

( جامعه بر سطح پدیداری )و از همین رو بور ای، دوگانهحاکمیت سرمایهدر  است: ساری  ژوایی 
گیری . این جدایی که با شکل؛ یعنی جدایی قلمرو سیاسی از غیر سیاسی6ی مدنیدولت/ جامعه

یابد، همان جدایی قلمرو عمومی از قلمرو دارانه معنا میهای مدرن در جوامع سرمایهدولت
ی مدنی قلمرو مالکیت، روابط تجاری و مبادله خصوصی است. بنابر تعریف جان الک جامعه

، ی مدنیگذراند. بر جامعهخواه  آزاد شده از سیاست در این قلمرو روزگار میخویشتن فرد  است. 
بنیادین قانون  ظاهر با یکدیگر برابرند.به، جامعه افرادراند که بنا بر آن تمامی حکم می قوانینی

ی برابرهاست. مارکس امور در این قلمرو، تضمین مالکیت خصوصی و اصل مبادله انجامبرای 
توان، -آفرینی  کاالی کاری برابرها با کتمان  ارزشدهد که چطور قانون  مبادلهخوبی نشان میبه

دارد. به همین معنا قوانین  را از نظر پنهان می -استثمار -داری ی تولید سرمایهنابرابری  ذاتی  شیوه
آن را  و، به همین قرار، سیاسی نیز واقعیت  طبقاتی –حقوق بشر   –ی مدنی حاکم بر جامعه

                                                           
4
تهدید به توقیف شده بود  55طلبان است یک بار هم در سال های منتقد و قانونی اصالحاین روزنامه که از نخستین روزنامه  

که با وساطت وزیر فرهنگ و ارشاد وقت، محمد خاتمی، موضوع مختومه شد. بخشی از محبوبیت خاتمی در میان 
نمای جریان توان خصلتسیاسی عبدی را می-شود. تکوین خط فکریین جا ناشی میطلب و منتقد از همروشنفکران اصالح

رهبران اشغال سفارت امریکا در سال  طلبی و گرایشی در بورژوازی ایران دانست: او که ازی اصالحدر حال تکوینی در بدنه
ای در زندان با نوشتن نامه 38سال  ها به روی غرب شد؛ پس از آن کهاز حامیان جدی گشایش دروازه 51بود، در سال  33

های پر نفوذ از چهره 33اعالم کرد تمام اعتقادش را به حکومتی که سی سال برایش زحمت کشیده از دست داده است در سال 
تر  نژاد بیش این موضع را میگیرد که بر فرض آرای احمدی 33هم او است که در سال  شود.غرب سبز می-جنبش بورژوایی پرو

در مواجهه با خیزش  13تر است و یک رای موسوی برابر چند رای رقیبش است. او سال  اشد، کیفیت آرای موسوی بیشهم ب
 فرودستان باز به آغوش همان حاکمیت بازگشت.

5
 تعارف/نامتعارف و از این دست.م داریدیکتاتوری ؛ سرمایه/: دموکراسیگوناگونی داردهای این دوگانه شکل  

6
 .به آن خواهیم پرداخت در متنی دیگرکند. ی مدنی در واقع پیوند میان دولت و خانواده را برقرار میهنزد هگل جامع 
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، پنهان خود، جامعه در ساحت  سطح پدیداریبه رغم این  کند کهفاش می مارکسکند. میکتمان 
که بر تضاد  تشکیل شده و به همین سبب، نه بر برابری افراد، نه از افراد، که از طبقات متخاصم
گاهی درآی آشتی ناپذیر طبقات استوار است؛ -فرومیجامعه  د بنیانو این تضاد هماهنگام که به آ

 .پاشد

داری ی نظم سرمایهدر گستره های نئولیبرالگیری سیاستا قدرتگام ب، هم9151های از سال
های ی امور اقتصاد و جایگزین کردن  بازار، جنبشراندن دولت از اداره و تالش برای بیرونجهانی 

ها که حول تعارضات موجود میان افراد  با ی مدنی هم قدرت گرفتند. این جنبشاجتماعی  جامعه
های نژادی، قومی و مذهبی، و از این دست ی مدنی )زنان، اقلیتهای مختلف در جامعهویژگی

اندازی متفاوت اند چشمت( شکل گرفتهدام از اینها متمایز از دیگری اسکه به ظاهر معضل هر ک
زای تعارض های دولت را عامل شدتها دخالتهای قلمروی اقتصاد ندارند. ایننئولیبرال با

-اند تا بتوانند با شکلدولت محدود کردنخواستار  دانند و به همین سببها میروهمنافع افراد و گ

 ها را برطرف کنند.ی مدنی این تعارضنهادهای جامعهدهی و تقویت 

است. جالب  -همان ان.جی.او ها-« های مردم نهادسازمان»ترین این نهادها فریبیکی از دل
شوند. کاهش خدمات اینها وارد عمل می 7ی رفاهی  دولتآن که مقارن با کم شدن بودجه

فقر، شیوع بیماری به سبب درمان   شود. فزونی  میخروس اجتماعی، سبب بیرون آمدن دم 
گری، کودکان کار، حاشیه نشینی و هزاران شده، افت کیفیت آموزش رایگان، روسپیخصوصی

ی ی مدنی که بنا دارد تا خوْد شوالیهد. جامعهیابشم بر هم زدن افزیش میمعضل دیگر در یک چ
گذاران دولتی و سرمایه هایدهد؛ البته با بودجههایش را تشکیل میخود باشد، سازمان

اساسًا این معضالت را جزایری  بر یک معضل تمرکز دارد چرا کهصرفًا . هر سازمان 8خصوصی
                                                           

7
در واقع اسم رمز کاهش خدمات اجتماعی است و ابدًا منظور از آن کاهش دخالت دولت در بازار « کوچک کردن دولت»  

ای رعد آسا پس از اعتراضات کارگری بودند در حمله ماحصل« دولت رفاه»های موسوم به نیست. این خدمات که در دولت
های کارگری شق  ضروری  آن بود. این سرکوب در کشورهایی همچون بحران بازپس گرفته شدند و سرکوب سندیکاها و اتحادیه

 در انگلیس با سرکوب معدنچیان. ترین شکل رخ داد وترین و عریانشیلی به سهمگین
8
-شان به عهده میطبقات باالیی برای آرام کردن وجدان آزرده« نیکوکاران»ی آنان را هم ز بودجهدر این میان سهم اندکی ا 

  گیرند.
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ی مدنی، همان دولت غیر جامعه ن نهادها از آنجا که خود را در بطنبیند. ایاز هم می منفک
مپراتوری  سرمایه هر ، به معنای طبقاتی  آنند. در اکنند از اساس غیر سیاسیسیاسی، تعریف می

حتی اگر موضوع آن ، یابدمعنا میرویکردی که غیر طبقاتی است تحت هژمونی  مفهومی  سرمایه 
ازاینجا به بعد سرمایه »شدگان، فرودستان، قربانیان جنگ و پناهندگان باشد. رانده به حاشیه

کند؛ در زدایی میت سیاستکند: تقابل را به مذاکره بدل کرده، از مقاومی کاری تعیین میبرنامه
ای ها بودجه.اوکند. ان.جی.اند مداخله مید بودههای مردمی که به طور سنتی متکی به خوجنبش

های ها فعالین جنبشکه شاید در صورت نبود این بودجه ،ای راتوان مردم محلیدارند که با آن می
کنند که کاری خالقانه و یاستخدام کرد. اما حاال این مردم احساس م،بودندمقاومت می

مدی هم دارند. مقاومت سیاسی واقعی به هیچ وجه دهند و در این حین درآی انجام میاضطرار
ئیزه کردن  سیاسْت خطری است که مقاومت را .اودهد. ان.جی.یبرهایی را نمپیشنهاد چنین میان

کند؛ و گهگاه مزایایی هم وقت تبدیل میند، معقول و با حقوق ماهیانه و تماممبه یک شغل آبرو
 . 9«شود. مقاومت واقعی اما عواقب واقعی دارد؛ نه حقوق ماهیانهبه آن اضافه می

وجود شونده، بین استثمارگر و استثمارشونده بهگر و سلطهای امن بین سلطهان.جی.او.ها ناحیه
اجتماعی   هایان.جی.او شکل سازمانی جنبشموجودند.  تضادگران آورند. آنها تسهیلمی

ی ها قلب تپندهاند. این جنبشداری نئولیبرال ظهور کردهاست که در عصر سرمایه رنگارنگی
داشت آنها به شکل های کاذبی که پاسهایی حول هویتعصر ما هستند. جنبش ی مدنیجامعه

 کریمگوید؛ زبان تمدرن سخن میاصلی مقدس درآمده است. سرمایه در این عصر به زبان پست
ترین سطوح ها به پدیداریها. این جنبشروایتتحریم کالن تکه شده؛ زبانهای تکههویت

ها، این برند، اما به خود آن هرگز. این تبعیضهای حاصل از تضاد کار و سرمایه حمله میتبعیض
ی که زاده« گران اجتماعیکنش»یا همان  –ها جنبش« فعالین» جزایر جدا از هم، اساسًا از منظر

 افراد، جامعه از در سطح پدیداریگفتیم تر پیش واحد نیستند. ماحصل  منطقْی  -اند این دوران
 -نه زیست طبقاتی–شخصی  یتجربههایی که در . حال این افراد علیه تبعیضتشکیل شده است

                                                           
9
 Arundhati Roy 16 Aug. 2004, "Public Power in the Age of Empire”, Address to the 99

th
 

annual meeting of American Sociological Association.  
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-، نه در زیست اجتماعیزندگی شخصیشوند. کجا؟ در همان با آن مواجهند با هم متحد می

گیرند، متحدین خود را نه گر زنان کارگری که در محیط کاْر دستمزدی کمتر از مردان میشان. دی
-سقف»نی که یابند؛ زناای  خود در همان محیط کار، که زنان به معنای عام آن میطبقهمردان هم

-هم های باالی مدیریتی، هنوز هم دستمزدی کمتر از مردان  اند و با ردهشکسته را« ایهای شیشه

-دار است که او را استثمار میکنند. دیگر مهم نیست که همان زن  سرمایهایشان دریافت میرده

. 10کنندهای ناروایی است که مردان  همکار نثارشان میکند نگاهکند، آنچه آنها را متحد می
گر پرولتاریای غیر متشکل کار بر ذهنیت و عملدرست به همان ترتیب که ایدئولوژی بورژوایی، 

بر زنان پرولتر اثرگذار است. بازی همچنان در نیز  یی، نگاه و مطالبات فمینیسم بورژواافتد می
هم وارد این زمین  11شود که چپی اصلی زمانی آغاز میزمین بورژوایی جریان دارد، اما غائله

 شود. می

صحنه باز های نئولیبرال به سازی سیاستسرکوب  پیاده در چنین فضایی است که چپ از پس  
بر تمامی طبقات اجتماعی از یک سو، و  ی ایدئولوژی بورژواییگردد. چپ که به سبب سیطرهمی

ی نبرد را دست و آماده، دیگر آن پرولتاریای یک12خرد شدن تولید در تمامی ابعاد از سوی دیگر

                                                           
10

« های ناموسیقتل»ی آنجا به کشیدهرهسپار ایالم شدند تا در کنار زنان ستم« فعالین مدنی»سال جاری،  ماهاردیبهشت 81  
ها و حتی بیشتر دستی است. همین که خودسوزیدر حالی که مسبب بسیاری از مصائب زنان ایالم فقر و تنگ کنند.اعتراض 

داری هم به لحاظ فرهنگی و هم ی نامتوازن سرمایهبب توسعهدهد که به سای رخ میدر شهرهای حاشیه« ناموسی»های قتل
شود. ترین اقشار میترند گویای این امر است. این قبیل مسایل در همان شهرها هم بیشتر مختّص فرودستاقتصادی عقب

است به های واقعی آن که مربوط ی شخصی و عدم بازشناسی ریشهارجاع تمامی این فجایع به همان مسایل درون حیطه
ها، تنها به ی واقعیت است. حاصْل آن که به جای دست بردن به ریشهی عمومی و از قضا امری است طبقاتی، پوشانندهحیطه

 پیامدهای آن را از بین برد. توانون تخریب بنای طبقاتی، نمیپردازند. اما بدبروزهای آن می
11

چپ پیشاپیش بورژوایی است. چپ  .باشد روشن شود می نامیده کمونیسم که چیزی با آن بین فاصل خط تا چپ گوییم می  
کند ایجاد انحنا و  گیرد، لیکن فقط زبان را و کاری که می شود که بورژوازی زبان مارکسیسم را به عاریه می زمانی زاده می

 انحراف در همان مارکسیسم است. چپ همیشه جناح چپ بورژواها ایستاده است.
سازی  سرمایه. پیشرفت تقسیم کار به سبب آورد؛ عصر جهانی، عصر نئولیبرال سر بر می9151-38 هایاز پس  بحران سال 12

ی تولید فوردیستی  پیشین، غلبه بر افول نرخ عمومی  سود، سازمانی نوین را برای تولید به وجود آورده است که بر خالف شیوه
-ها در کشورهای مختلف پخش میواحدشود. این رده میتر سپمراحل مختلف تولید یک کاال به واحدهای تولیدی کوچک

سازی نه فقط شامل سرمایه، که وری را دارد تولید شود. جهانیشوند تا هر بخش از کاالی نهایی در جایی که باالترین بهره
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هنوز در ی بازی شود. خواهد برندهی مدنی میبیند، در همان زمین جامعهپیش  چشم خود نمی
گاه چپ رّدی از آن سنت باقی مانده که علت ها را تضاد کار و العلل تمام این ستمضمیر ناخودآ

تی، ی حقیقی  انقالب، به جای باز ترسیم خطوط طبقاداند. اما به جای بازسازی سوژهسرمایه می
یت به جای خط بطالن کشیدن بر تژی های کاذب و به جای احیای جنبش کمونیستی، استراهو

 رهایی بخشهای دیگر خبری از جنبشریزد. ا پی میهای اجتماعی رایجاد وحدت میان جنبش
هایی که بنیادشان بنیان گذاشته بودند نیست. جنبش 13های انترناسیونال سومزنان که کمونیست

-ه میدارانه را نشاندر زمین نبرد طبقاتی بود و به همین قراْر پیکان این نبرد نظم و قرار سرمایه

گاههای سدهترین اصول کمونیستگرفت. از اساسی -ی بیستم، که به ضرورت  کار  ویژه برای آ

سازی زنان پرولتر به جهت شرکت در نبرد طبقاتی و ایجاد جنبش کمونیستی زنان قائل بودند، 
ا های بورژوا فمینیستی بود. فقدان همین اصل ما رمرزبندی قاطع و منع هرگونه همکاری با جنبش

-آن مساله رساند که موضوعی بیست و یکم میجنبش زنان در سدهورزی چپ در نوع دخالتبه 

اش، حول مطالباتی است. جنبشی که درست خالف جهت اسالف کمونیستی العمومعلی ی زن
کند که همه با یک چشم به جهان از آن رو که ایدئولوژوی بورژوایی چنان کار می -فراگیر ظاهربه

 گیرد تا مجالی برای کمونیسم باقی نگذارد.شکل می -بنگرند

بدعت  -اند اتی حول معضلی خاص تعریف شدههایی که بی هیچ مرز طبقمتحد کردن جنبش
ی ندارد. خوانبا نگاه طبقاتی مارکسیسم به جامعه هم -ی عصر حاضررفته ورونوین چپ  رنگ

-های مارکسیسم با آن، نظریهکردن آموزه استراتژی  وحدت طبقاتی و سازگار مند کردنبرای نظریه

 ی ستم بر زن بخشی از آنها حول رویکرد کلی  اند. در باب مسالههای بسیاری به میدان آمده

                                                                                                                                      
غیر بومی در کنار زده، و قرار گرفتن کارگر شود. فزونی  کارگر مهاجر از کشورهای بحرانهمتای آن شامل عوامل تولید هم می

ی چنین اندازد. گفتمان پست مدرن الزمهیکی از مواردی است که به کمک آن سرمایه در میان پرولتاریا تفرقه می ،کارگر بومی
ها را بپذیریم، در واقع گوید تفاوترود و علیرغم آن که به ظاهر میها میداشت این تفاوتوضعیتی است. گفتمانی که به پاس

 کنند.های قومی و مذهبی نیز دقیقا چنین نقشی را ایفا میهای اقلیتبزرگ برای ایجاد اتحاد میان پرولتاریا. جنبشمانعی است 
13

 وری: کولنتای، زتکین، آرماند، لنین، سوردولف، تروتسکی، لوکزامبورک، لیبکنخت و بسیاری دیگر.برای یادآصرفًا   
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است.  15ی تقاطعاند که آشناترین آنها برای ما نظریهشکل گرفته 14های دوگانهی سازگاننظریه
هایی وجود ستمبر ی تقاطع، هنوز هم وجود تضاد کار و سرمایه را باور دارند، اما قائالن به نظریه
 کنند. می ، هم عرض با آن تاکید دیگر در جامعه

*** 

-سازی سیاستپیاده سه دههبیش از در ایران هم روزگاْر چندان متفاوت سپری نشده است. طی 

ی کرده است. تفاوت در این است که در گرایی هم مراحل تکامل خود را طهای نئولیبرال، جنبش
 . یاری رساننداتحاد فراطبقاتی  این ایران عوامل دیگری نیز درکارند تا به تقویت

بنای ایجاد آن را دارد، در همان  که چپها میان جنبشچنان که گفتیم، اتحاد فراطبقاتی  -نخست
شمن طبقاتْی پیشاپیش از گیری دگیرد. توان شناسایی و نشانهی مدنی شکل میفضای جامعه
در میدان  استشبیه به مبارزی در چنین توازن قوایی، پرولتاریا سلب شده است.  چنین اتحادی

را ساقط کند بی آن که  یتبنا دارد حاکمامروز . چپ باشدکه سالح خود را صیقل نداده نبرد 
ای که دوگانه -ا. دوم؛ یعنی بی حزب پیشتاز پرولتاریی کسب قدرت سیاسی باشدآمادهپرولتاریا 

داری ی آزادی/استبداد یا شکل دیگر  آن: سرمایهشود. دوگانهتر گفتیم اینجا دردسرساز میپیش
-در تکامل و استقالل دولتاسالم سیاسی متعارف/نامتعارف. چپ، ناتوان از تبیین نقش گفتمان 

)حال با  داری نامتعارفه، حاکمیت موجود ایران را سرمای16از جهان های بورژوایی در این منطقه
دارانه از سوی ی حاکمیت مذهبی از یک سو و سرمایهنامد؛ یعنی ملغمهمی مفاهیم گوناگون(

داری بوده است و به سبب  وجود  آن سرمایه مذهب مانعی در راه تکامل دولتاینجا دیگر. گویی 

                                                           
14

    System معادل دیگری نیز دارد: سازگان. هر چند به گمانم هیچ کدام معنای دقیق لغت را شود، که غالبا نظام ترجمه می
های یک سازوکار در کارند؛ یک ای از چیزهاست که با یکدیگر همچون بخشرساند. سیستم در واقع به معنای مجموعهنمی

که البته به عنوان معادل فارسی نظام درج  مند شده. سازگان نیز معنایی مشابه با این داردکل پیچیده؛ برنامه یا روشی سازمان
 کنند.که در یک سازواره کار می شده است، اما وجه موکد آن نظم نیست، بلکه اجزای بسیاری است

15
 Intersectionality 

16
ر شود سیاحت داش میداری، که نتیجههیدر تبیین ضرورت بازتولید ستم بر زنان در سرمابرخی نظریات شبیه به ناتوانی   

داری از سوی دیگر. در این رویکرد، برایند این دو سازگان، که های دوگانه؛ یعنی پدرساالری از یک سو و سرمایهفضای سازگان
 سازد.ی ستم بر زن را برمیداری ملغمهگاه شریکند و گاه رقیب، است که در عصر سرمایه
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وکراسی به ارمغان داری همچون غرب روی خوشش را به ما نشان نداده و دماست که سرمایه
: وجود داردها جنبش ینیاورده است. با این خوانش، توجیه دیگری هم برای اتحاد نامیمون تمام

 ی آن( یا همان انقالبایی از بورژوازی و بدنههسرنگونی حاکمیت فعلی )در اتحاد با جناح
داری و بعدترها تالش برای انقالب اجتماعی و تشکیل دولت متعارف سرمایهبه قصد سیاسی، 

طلبی  ها و منشورهای سرنگونی پالتفرمو اقسام کل انواع  برای نمونهحرکت به سوی سوسیالیسم. 
قویا ایدئولوژیک و گفتمانی  رواز اینهای پدیداری و  اپوزیسیون چپ ایران بر مبنای همین دوگانه

 اند. استوار شده

داری در ایران را فراهم ل است که مجال چنین خوانشی از دولت سرمایهفقدان عامل سوم در تحلی
اش یا امپریالیسم به سرکردگی امریکا. در داری جهانی در شکل کنونیسرمایه -کرده است: سوم

ی غرب در این منطقه شق  ضروری، یا از الزامات، تثبیت واقع عدم تحقق دموکراسی به شیوه
ست. با در نظر گرفتن جایگاه خاورمیانه در فضای ژئوپلیتیک، هژمونی  امپریالیسم امریکا

ی جدید ی خاورمیانههاست که نقشهلیابد. امریکا ساتر میگرایی اینجا مضمونی پیچیدهجنبش
 افقاز قضا با  که اینقشه؛ برای افق راهبردی خود و تسهیل تسلط بر منطقه ترسیم کرده استرا 

تحوالت اخیر منطقه شاید افق اجرایی   . باآیددر میهم سازگار های استقالل طلب قومی جنبش
شدن آن نقشه چندان روشن نباشد. اما استراتژی کلی رژیم چنج در کشورهایی که سر  ناسازگاری 

 با امریکا دارند قاطعانه در دستور کار است. 

است.  -طبقاتیبه معنای غیر –ی مدنی، اتحادی غیر سیاسی اتحاد فراگیر افراد درون جامعه
معنا  یطلبدستگاه سیاسی. اینجاست که جنبش سرنگونی و  ماند چیست؟ دولتآنچه بیرون می

داری جهانی است که چپ طلب با دستور کار  سرمایهیابد. از سازگاری افق چپ سرنگونیمی
که  چی آن، یعنی چپی پروامپریالیست است و تدارکاتشود. یعنی چپی که ستون پنجم زاییده می

های اجتماعی نوین، سودای سرنگونی فوری  حاکمیت را افکنی طبقاتی میان جنبش بدون انشقاق
که به تمامی نفی  ها، بل افکنی نه به منظور تدارک بخش طبقاتی درون این جنبش این شقاق دارد.

این چپ از  هاست. گذر از کلیت نظرگاهی، سیاسی و سبک کاری آن های مدنی و  این جنبش
-کند: جنبش سبز، دراویش، بهاییان، اقلیتنمی دریغت از هیچ اعتراضی علیه حاکمیت حمای
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، هرگونه اعتراض به 1317ماه و آبان 11ماه های استقالل طلب قومی، خیزش فرودستان در دی
بماند آن که همین منطق را حتی به اعتراضات حجاب اجباری و هر چیز دیگر که پیش آید. 

ی حاکمیت ایران دهد و از هر گونه اعتراضی که تضعیف کنندهط میکشورهای منطقه هم بس
کند، چه آن اعتراض در راستای تحکیم مواضع امریکا در منطقه باشد. این باشد حمایت می

هایی هستند به سوی ی اینها گامکند، همهرا به یک چشم نگاه می ی این اعتراضاتهمه« چپ»
؟ بی شک در صورت فقدان قدرت واقعی و در انتظار است از سرنگونی چه بعدسرنگونی. 

پرولتاریای متشکل، تقدیر  پس از سرنگونی، فارغ از این که به دست چه کسی رخ  ی یافته سازمان
ی طبقاتی کمکی . این امر نه تنها به انکشاف مبارزه18زنددهد، را امپریالیسم است که رقم می

 اندازد.کند، که آن را باز به تعویق مینمی

ی فعالیت اجتماعی طی شده است، اینک پس از فراز و فرودهایی که این دو دهه در عرصه
شان است. نخست آنان که بیشتر  کنش ی زن به دو شکل عمدهچپ به مساله 19«فعالین»رویکرد 

-دارحاکمیت  سرمایه»یابد و مطابق با همان خوانش طلبی معنا میدر همان جنبش سرنگونی
کنند که در تقاطع این دو داری در ایران، بر آن موضوعی تمرکز میاز دولت سرمایه« دارمدین

به تقویت جنبش سرنگونی  اشگیریداری و مذهب( قرار دارد و به زعم آنان پیسازگان )سرمایه
کند: حجاب اجباری. آنان بر این باورند که یکی از اساسی ترین مطالبات زنان )در کمک می
ی اند که اساسًا همان حلقهو به منظور ایجاد اتحاد فراطبقاتی( را شناسایی کرده اگیر  آنمعنای فر

. به همین سبب است که است زنان بوده فراگیرکه تا کنون مانع ایجاد جنبش است  20ایمفقوده
 که نوک پیکانش حجاب اجباری باشد.اند ی از اعتراضعمیقًا مدافع هر شکل
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از سوی دیگر. باید که آن  13و آبان  11دی  و خیزش از یک سو 33و جنبش ارتجاعی سبز  53تیر  93افتراقی است بین  
 ی طبقاتی این دو مورد متاخر را به دیده انگاشت و وظایف برآمده از آن را به جان نوشید.  دقیقه و وهله

18
 طلبد.می ی دیگرشود مجالتبیین این که چرا این امر سبب تحقق دموکراسی بورژوایی در این منطقه نمی  

19
 گرای بورژوایی و نگاه فردگرایانه در جنبش چپ اند.ماحصل نفوذ ایدئولوژی نخبه «فعالین»این  

20
گاه تز ، وب«ی پیوند اقتصاد و سیاستی مفقودهحجاب اجباری: حلقه رفع»نام  بهای  به طور مثال بنگرید به نوشته  

 یازدهم.
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 ان.جی.اوئیزه کردن مقاومتشان در همان هایی است که بیشتر تاریخنشکل دوم مربوط به هما
زنان را داشتند  برابریی تر گفتیم ائتالفی بزرگ میان آنان که دغدغهیابد. چنان که پیشمعنا می

به نتایج  33. این ائتالف تا اعتراضات سال بیرون آمد« کمپین»شکل گرفت که از دل آن 
انتخابات ریاست جمهوری نیز پایید. اما شکست جنبش ارتجاعی  سبز شکافی میان آنان به 

ی حمایت از برای مقابله با الیحه« ی برابرتا قانون خانواده» گاهوبوجود آورد. در همین سال 
را شامل تری تغییر یافت تا فعالیت گسترده« بیدار زنی»خانواده تاسیس شد که بعدتر نامش به 

آوری امضا در مخالفت با نیاز به امضای پدر جمعدر کمپینی برای « فعاالن»شرکت همان شود. 
دهد که نگاه اینان هنوز معطوف است به مطالبات نشان می ،از کشورمجرد برای خروج دختران 

البته باید منصف  .ی زیست خودشان هم هستزنان طبقات میانی به باال که احتماال دغدغه
، تالش برای 21ها.ی کاری  این دوستان، در همان قماش  فعالیت  درون ان.ج.اواشیم. در رزومهب

خورد. یعنی به آنان یاد دهیم چگونه در به چشم می هم نشینتوانمندسازی  اقتصادی  زنان حاشیه
افتتاح پزی ها، حتی به کمک هم شیرینیترین نمونهخانه باقالی پاک کنند یا حتی در یکی از موفق

آوری امضا برای خروج از کشور و ها کنار  هم، یعنی جمعی این فعالیتمجموعه در وصفکنند. 
ها برای داشتن زندگی جنسی موفق که در ی حق زن بر بدن و انواع و اقسام آموزشطرح مطالبه

ن  زنان تریهای فرودستپزی و فروش کاردستیشود؛ و افتتاح شیرینیها به وفور یافت میگاهوب
سرشت  رنگارنگی که این زنان به عمر  خود های خیریه که پر است از جوانان  نیکدر نمایشگاه

 !صفتی است ابتر« کریه»اند، ندیده

، این فعالین 11ماه پس از پررنگ شدن مطالبات معیشتی در جامعه و خیزش فرودستان در دی
زنان فرودست خود را در تداوم اعتراضات قلب و طینت  ما بر آن شدند تا با طرح مطالبات خوش

کسیون دی مارس  همان سال تفاوتی جدی به  3ماه تعریف کنند. چنین بود که در شعارهای آ
ن آنان را وادار به این امر خورد. هر چند این خود  فرودستان بودند که با حضور در خیاباچشم می

ت. اما نشانگانی وجود دارد که حاکی از شد به فال نیک گرف، این چرخش را شاید میکرده بودند

                                                           
21

ها همچون تر گفتیم که اینگری اجتماعی! پیشاست، با نقش تسهیلاین بار در سرای محالت که از نهادهای شهرداری  
 کنند.  و پنهان تضاد ظبقاتی را تسهیل کنند تالش مینهاد در واقع های مردمسازمان



13 

 

در متون و مباحثی که طی این مدت از  اساس همان است که بود.از ی آنان مبارزهآن است که 
ی زنان واقف آید که خوْد به فقدان جنبش گستردهنام  زنان انتشار یافت چنین بر میبه «فعالین  »

اصطالح فعالین زنان در متنی با عنوان مین بهشناسی آنند. یکی از هاند و حال در پی آسیبشده
گاه در وب 15ماه که در فروردین« مطالبات معیشتی زنان، ضرورتی که باید به آن پرداخت»

ات معیشتی کند که مسبب  این وضعیت، عدم توجه به مطلبانتشار یافته است مطرح می بیدارزنی
طرح مسایل معیشتی زنان را خارج از  بسیاری از دوستانشان اساساً  است. به اذعان خود او،

کسیون روز جهانی زن در ی جنبش زنان میحیطه ، تاکید دارد 11سال دانند. او با برجسته کردن آ
ی به کنار یکدیگر قرار گیرد. متن است که تالش شده بود تا مطالبات تمام زنانکه اتفاق  میمون آن 

گذارد. او نیز معضل  دقیقا بر همین امر صحه می ،گیالن اوجای قلم یکی دیگر از آنها در نشریه
داند. در هر دو متن تاکید بر آن است که با ای فراگیر میتاکنونی  جنبش زنان را عدم طرح مطالبه

گرایی. البته این جنبش را به وجود آورد؛ یعنی تداومها توان اتحاد میان جنبشچنین مطالباتی می
ی تقاطع. اند: نظریهی خود چارچوبی نظری نیز فراهم کردهگروه، بر خالف گروه نخست، برا

؛ کسی که در تقاطع نشینشود زن  مهاجر  حاشیهی مورد نظر آنان میبرای همین است که سوژه
 ها قرار گرفته است. تمام ستم

ای در این کنش جاری است. فعالینی که نگاه خیریه معضل دوم مربوط است به سبک کار اینان.
اما قدرتی که را مطرح کنند. آنها تالش دارند مطالبات  ند وی کارگرز زیست زنان طبقهخارج ا

 منفردیتواند حاکمیت را وادار به پذیرش خواست آنان کند از کجا قرار است برآید؟ فعالین می
توانند متحد باشند احتماال در همین سالروزها و یا در فضای مجازی است که تنها جایی که می

گری خود زنان کارگر، این مطالبات از بدون کنش د؟اندازننظم موجود را به مخاطره می چگونه
وفاداری به پیگیری وضعیت معیشتی زنان کارگر، تنها با تالش برای اند؟ کجا تراوش کرده

های کارشان، تنها قدرتی است که یابد. متشکل شدن آنان در حوزهدهی خود آنان معنا میسازمان
گاهی بردارد.  ارتقایگامی رو به جلو برای تحقق این مطالبات و هم  تواندمی در حالی که اینان آ

کنند هر های جورواجور در فضای مجازی جمع میها و بیانیهکه پای نامه انفرادیبا امضاهای 
 شوند. تی منسجم و متشکل یادآور میبار ناتوانی خود را برای حرک
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که گروه نخست با وجود وفاداری پراتیک به آن، از بسط آن  استیافته گروه دوم، چارچوبی نظری 
وکاست طلب بی کمای است که چپ  سرنگونیی تقاطع، همان نظریهنظریه. ه استعاجز بود

کند. چپی که در ادبیاتش کارگر همواره در کنار کرد، بلوچ، بهاییان، دراویش و غیره اجرایش می
سبک کاری در هر دو -تلفیق انحراف نظریم قرار دارد. همچون او تحت ست دقیقانشیند و می

-ماتریالیستی یتبیینی ارائه هاکمونیستی وظیفهدر این میان،  آفریند.، فاجعه میباال شکل  
و طبقاتی در جنبش بورژوایی زنان  افکنیانشقاق دارانه ودر جوامع سرمایه ستم بر زن تاریخی از

ست. جنبشی که ا زنان رهایی بخش و کمونیستیجنبش ایجاد  تبّری جستن از آنان به منظور
بی اند. های راستین انقالبی آن زنان پرولتر اند، زنانی که نیمی از پرولتاریا و در واقع سوژهسوژه
های دوشادوش مردان کارگر و طرد سازمان -دهی زنان کارگر از سازمان هاکمونیست افق تردید

مردان هم طبقه ای شان  میان آنان واتحاد ایجاد  -بورژوایی استجداگانه که میراث فمینیسم 
 22از بردگی خانگی و رهایی دارانه و مبارزه برای آزادی حقیقی زنبرای سرنگونی نظم سرمایه

گاه سازی است. به این منظور، جز دار و زنان خانه در محیط کارکارگر زنان  و متشکل شدن آ
 میانبری وجود ندارد.کارگران حول مبارزه طبقاتی راه 
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که به موجود است انحرافی در فضای مجازی منتشر شده است به تازگی که  ستم علیه زنان و تکلیف مادر متنی با عنوان  
د نهاد خانواده، ستم را  درون آن، یعنی از سمت مرد کارگر  به زن کارگر آن هم از نوع استثمار جای درک جایگاه ارتجاعی  خو

نه نگارنده میداند.  «پرولتر یک پرولتر»می بیند و به تقلید از گفته ی لوکزامبورگ که زن بورژوا را انگل میخواند، زن پرولتر را 
زن کارگر را  . در نتیجهجستجو میکندخانواده میان افراد  روابطدرون که اده، خانوساختاری  در ضرورت ستم را نهتنها به اشتباه 

-کردن گفته تهی این کار را به مدد و دهند(ها به طور کلی انجام میدهد )همان کاری که فمینیستدر مقابل مرد کارگر قرار می

در اتخاذ جایگاهی  ر دفاع از نظم موجود وآن است که د . مقصود اصلی  رزادهدانجام می ی رزا از محتوای طبقاتی  آن
شود. چرا که او بی حتی اندک مشارکتی در تولید اجتماعی از ثمرات ارتجاعی، زن بورژوا نسبت به مرد بورژوا پیشگام می

نه شود. چرا که ی خود متضرر میی کارگر سهیم است، و در صورت فروپاشی این نظم او بیش از مرد  طبقهکشی از طبقهبهره
ی رزا ی منطقی گفتهشود. ادامهمیهم مجبور به مشارکت در تولید ندارد، بلکه ی کارگر را تنها دیگر توان بهره کشی از طبقه

شود این است که به سبب جایگاه های لنین و زتکین، به روشنی دیده میچنان که در تمام سنت مارکسیسم ارتدکس، در نوشته
ممتنع  فراطبقاتی زنان اساساً  بخش ورهاییگیری جنبش رود،  امکان شکلستمی که به او میطبقاتی  زن بورژوا، با وجود 

یسنده در قسمت دوم متن، بی هیچ ارتباط  به عنوان را ی حجاب منطقی با بخش نخست، مطالبهو امتداد است. در حالی که نو
 کشد.مفصلی برای ایجاد جنبش فراطبقاتی زنان پیش می
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*** 

چرا که امروز در  ؛بود یاد شده های ارتجاعی و منحط   هدف اولیه، نوشتن  نقدی بر همین نظریه
چپ ایران طرفداران بسیاری دارد. اما از آنجا که در این مسیر، تبیین نظری  «روشنفکری  »فضای 

یابد، بر آن شدیم ابتدا می داری ضرورتی تولید سرمایهچرایی  بازتولید ستم بر زن در شیوه
ی بازتولید اجتماعی. پردازد: نظریهچارچوبی را به طور مختصر تعریف کنیم که به این امر می

از نخستین متونی است که به شکلی منسجم به  23به قلم ووگل مارکسیسم و ستم بر زنکتاب 
 25و سوزان فرگوسن 24ای است که دیوید مک نالیتشریح آن پرداخته است. متن پیش  رو مقدمه

ی این متن به معنای تایید اند. ترجمهبر آن نوشته 8195به مناسبت بازنشر این کتاب در سال 
تمامی مواضع سیاسی و نظری ووگل نیست. اما چنان که خواهید خواند، هرگونه تالشی برای 

ف از این ترجمه ی عزیمت خود قرار دهد. هدتکوین این نظریه، به ناچار باید این کتاب را نقطه
ی کامل کتاب ووگل و بدون شک ترجمهنیز معرفی مقدماتی این سنت نظری مارکسیستی است. 
ی دشواری ترجمه .در آینده انجام دهیمالبته نویسندگان دیگر  این سنت کاری است که باید 

داخل را های مترجم متن اصلی است. افزوده تالش مترجم برای وفاداری بهفارسی متن به سبب 
 یم.اهها را با )م.( مشخص کردایم و پانویسآورده}...{ 

 توران فروزنده

8931 بهمن  
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 Lise Vogel 
24

 David McNally 
25

 Susan Ferguson 
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 و روابط جنسیتی توان-کارسرمایه، 

 نالی سوزان فرگوسن و دیوید مک

 

های  به قلهاقبال عمومی فراوان  بر امواجشان  بعضی وغریبی دارد. هر کتابی داستان زندگی عجیب
هایی که در  در این میان هستند کتابروند.  رسند و الباقی در گمنامی فرو می رفیع موفقیت می

مانند، پیروانی که به  با تقالی پیروان متعهدشان زنده میدهند،  اعماق به حیات خود ادامه می
ه ووگل، شبیه به همین آخری داستان کتاب لیزگسترانند.  می کالم راتر  سرپیچی از سکوتی گران

-یی نابسامانی جنبش سوسیالیست درست در لحظهمنتشر شد،  9135نخست در است. 
در فضای سیاسی  فمینیسم سوسیالیستی داد. کتاب را تشکیل می ی عملحیطهای که  فمینیستی

زیر ضربات چکشی نئولیبرالیسم و در قلمرو روشنفکری در تندباد پست مدرنیسم تلو تلو 
درمانده  عمیقاً ی کارگر، جنبش سوسیالیستی و جنبش زنان  خورد؛ با عقب نشینی جنبش طبقه می

پیش از یک دهه  .زده بودچنگ فکری  سیاسی و  های زندگی شد و به حضوری مذبوحانه در بیغوله
 تا اواسط}اما{ شد.  می کتابی همچون کتاب ووگل رعدگیر مناظرات و مناقشات پر تکاپوآن، 
 ، به سختی بر رادار فرهنگی نشان داده شد. 9131 یدهه

با  .و تضمینی بود که ناپدید نشود آن را میسر ساختی حیات ادامهاما اصالت ناب متن ووگل 
همچون ) فمینیست منفرد-کسیست و سوسیالیست، محققان و فعاالن مارنامساعد  ی  وهله وجود

ی  مداخله ترین یقینًا پرمایه خوانندگان را بهتالش کردند توجه  خود ما( کالم را گستراندند و
در امروز، بازنشر این اثر، مارکسیستی در مباحثات نظری فمینیسم سوسیالیستی جلب کنند. 

ی مارکسیستی و رادیکال،  داری و رنسانس ناچیز اندیشه سرمایه-تجدید حیات نبرد ضد گیرودار
هایی  نظری که روایت ییاقی فزاینده برای آثار، اشتروی هم رفتهرسد.  به نظر می مبرمو  هنگامبه



18 

 

به وجود دارد.  کنندیکپارچه میداری  ضد سرمایه های گوناگون ستم را در تحلیلی اساساً  از شکل
د، منابعی اجتناب ناپذیر برای ستداللی که در این کتاب وجود داراین منظور، خطوط کلیدی ا

داری و ستم بر زنان ارائه  سرمایهدر باب ماتریالیستی تاریخی  هایپردازی نظریهبسط دقیق 
 دهد.  می

است: اش  آغازگاه نظریمارکسیسم و ستم بر زنان  ترین وجه تمایز کتاب نخستین و برجسته
متون ها  فمینیست-مسلم است که بسیاری از سوسیالیست. مارکس )جلد نخست( ی سرمایه

منشاء یا  ایدئولوژی آلمانیهای  کتاب به طور معمول. اما اند بردهمارکس را به منظور تحلیل به کار 
دستاورد این متون مرجع آنها بوده است.  ، به قلم انگلس،خانواده، مالکیت خصوصی و دولت

اما زیست مادی بوده است.  اجتماعی   به تمرکز بر تولید و بازتولید نسبی بندیپایبرای آنها 
مبتنی داری که  ی تولید سرمایه ی مارکس از شیوه یافته روایت بلوغ جایگاهنویسندگان به ندرت با 

طور که ووگل تشخیص  ، هماناین با وجود اند. ، درگیر شدهسرمایهحاصل عمرش، ما است بر
ناچار باید مقوالت بهداری،   ی سرمایه از ستم بر زنان در جامعه گرانبار مارکسیستیهر روایت داد، 

از  سرمایهی مارکس در  ی نقادانه شیوه به زبان ساده، .منظور داردرا  برجستهاثر آن  نظری  کانونی
، 1توان-کارکاال، ارزش، پول، سرمایه،  -دارد یکدیگر پرده برمی ای از مفاهیم مرتبط با مجموعه

ی تولید  که بنا بوده تا فرایندهای ساختاری عمیقی را روشن سازد که شیوه -و جز آن 2مازادارزش
                                                           

1
  Labour-power این انتخاب نخست از ایمگذاشتهتوان -کار شود، در این متن معادل آن راکار ترجمه می که غالبا نیروی .

کارگر است که هم در اقتصاد دانشگاهی و هم فرد اصطالحی جا افتاده، معادل با « نیروی کار»آن روست که در زبان فارسی، 
گاهی به های روزمره به این معنا به کار میصحبت در معنای مارکسیستی آن، گاه رود. این قرابت سبب شده است که با وجود آ

شود. اما جهت دارد، و به جسم وارد می نیرونیروی کار، همان کارگر باشد. دوم آن که نیرو با توان متفاوت است.  منظور از
، که labourشود، نه ی مارکس آنچه در حکم کاال خریدوفروش میعل نشده. در نظریهامری بالقوه است که هنوز بالف توان

labour-power باشد. صرفًا جهت تطابق  یتردقیقمعادل توان شاید -است. یعنی توانایی  کار کردن. بنابراین توان  کار یا کار
ید. در هر حال دو یا سه عبارت در این متن وجود دارد که بیشتر با زبان مبدا، عبارت دوم به نظر بهتر اما شاید به گوش بدتر بیا

تر از آن های پیشین و مهمبرگردان  رایج آنها آورده نشده است. اما این به هیچ وجه دال بر ادعای مترجم به اشتباه بودن  برگردان
 )م.( در مقام تمرین است، شاید که مقبول افتد. پر مدعا بودن او نیست! اینها صرفاً 

 
2
  Surplus-value مازاد ارزش معادل آن راشود و در این متن های جدیدتر  مارکسیستی ارزش اضافه ترجه میدر برگردان

-ی دخلشده که زمان محاسبهوارد متون مارکس و انگلس شود، در جایی استفاده می surplus که تر از آن. پیشایمگذاسته
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ماتریالیستی به طور کلی  هایبا این که پایبندی بله، شود. آنها بازتولید می به میانجیداری  سرمایه
 دشو می هویداسرمایه که سرتاسر  ایویژه  تاریخی-های ماتریالیستی پردازی نظریه اند، ستودنی

ی ستم بر زنان در  با طرح مسالهووگل  .برد می مفهومیشفافیت  ی باالتر به مرحله آشکارا ما را
پژوهش برای  ی نوینمسیر ،3موردی فراتر از بررسی، و سرمایه مندمقولهچارچوب 

با این ، توفیق نیافته به تمامیدر این راه  متن او هر چنداست.  فمینیستی گشوده-سوسیالیستی
های  نظریهمروری مختصر بر  این امر است. برای فهم دستاوردهای چشمگیری داشته حال

 .ضروری است یک دهه و نیم پیش از کتاب ووگل فمینیستی  -یسوسیالیست

یه خانگی، کار سوسیالیستی: فمینیسم  اجتماعی بازتولید و مدرن، پست ی نظر

 و ینیسم سوسیالیستی تکوین پیدا کردصریح فم، جریان سیاسی و نظری 9151ی  در سراسر دهه
حول به طور کلی   های سوسیالیست مینیستف. حقیقاتی به آن استمرار بخشیدت جدیهای  پروژه

، به داری درونی سرمایه اجتماعی  -ماتریالیستیی روابط درک ستم بر زنان بر پایهشان به پایبندی
. داستان بودندهم ها و رفتارها، ها، ایدئولوژی ی نگرش جای درک آن در مقام محصوالت ساده

 ی مارکس از تاریخاتریالیستم دریافتبا  پیونددر   ی نظرییهاهیافتبه این منظور به رآنان 
  بازگشتند.

 پایبندی کند جامعه متمایز میی  درباره «بورژوایی»های  که مارکسیسم را از نظریه ارکانییکی از 
انسان  ی یافته دتجّس در اعمال که است ای  ش به نظریهاپایبندی ،تر به بیان دقیق ،یا به ماتریالیسم

برای  .شود تولید و بازتولید می اجتماعْی -ماتریالیستیآنها حیات  به میانجیکه  ، اعمالیپایه دارد
به  انضمامی وروابطی -ها و چیزها کندوکاو کنیم  انسانروابط در قلمرو  بایدمارکسیست بودن 

به عنوان  یابیممیکه در آن قلمرو را الگوها، قوانین و تضادهایی و  -برساخته شکل تاریخی
ادبیات بخش الهامبود که  رهیافتبه این  باور .معرفی کنیم اجتماعاز های انتقادی  تبیینسرمشق 

                                                                                                                                      
شده است یا زیاد آمده است. اما اضافه به آن چیزی اشاره دارد که شاید دور آید. یعنی چیزی زاده وخرج مبلغی مازاد می

 )م.( ریختنی باشد.
3
 ad hoc 
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از آثار که در گفتگو  انبوهی شد، 9151و  9111های  دهه فمینیستی-مارکسیستیغنی و پیشگام 
ی کار  مباحثه درباره 4جناح چپ جنبش معاصر زنان رشد کرد. های بیش از پیش رادیکال با ایده

های  پایه تعیین حدود و ثغوربرای  جستجوظهور کرد،  9111ی  که اواخر دهه 5خانگی
 را متبلور کرد. در چارچوب و مفاهیم اقتصاد سیاسی مارکسی اجتماعی ستم بر زنان-ماتریالیستی

هایی که خوانندگان را با خود برد و فروپاشی  ی مسائلی که طرح کرد، راه به واسطه -این مباحثه 
هرچند . آراستمارکسیسم و ستم بر زنان صحنه را برای کتاب  -نهایی چارچوب تحلیلی اش

دارد  ش راارزشکند،  کتاب با جزئیات ترسیم می مو نه مهای دو را در بخش هاطرحووگل این 
 .درنگی کنیم بحث اهداف و گذرگاه   برای مرورهم اینجا 

به شکلی شان  کرده بودند و برخی را با محل ستم بر زن یکسان تلقی ، خانوادهی پیشینها ینیسمفم
با  6ی مارگارت بنستون دانستند. انتشار مقاله فضای خانگی را به قلمرو تولید مربوط می سطحی
 خانوادهی که زنان در کار بود که سبب شد 9111به سال  «7اقتصاد سیاسی رهایی زنان»عنوان 

نوآوری بنستون در این بود که این  دی قرار گیرد.ادهند به طور جدی موضوع جستار انتق انجام می
ی  ها که بازتولید جامعه ای از فعالیت پروسه یا مجموعه –کرد  درک می کار مولدکار را به مثابه 

حرف بنستون چنین ی  بیان ساده 8به آن بستگی دارد. وکمالتمامسازگانی  در مقامداری  سرمایه
توانند خود را بازتولید کنند؛ و بدون کارگران، سرمایه  است: بدون کار خانگی، کارگران نمی

 .شود بازتولید نمی

                                                           
که فمینیسم سوسیالیستی را از فمینیسم مارکسیستی متمایز کند، دومی وجود ندارد هیچ خط صریح و قاطعی  هر چند 4

را در این  اصطالح. ما هم این نزدیک بداند صاد سیاسی مارکسماتریالیسم تاریخی و نقد اقت هب متمایل است خود را صراحتاً 
 بریم. معنا به کار می

5
 گاه نشر بیدار ترجمه شده مفید است. )م.(ای که در وبی جزوهبرای آشنایی بیشتر با  مباحثه پیرامون کار خانگی، مطالعه 

6
 Margaret Benston (1937-1991) 

7
 The Political Economy of Women`s Liberation 

باری، اینجا ابهامی آشکار وجود دارد: آیا کار خانگی کنش مولد انسانی است که برای زیست اجتماعی اجتناب ناپذیر است، 8
های ای دشوار میان فمینیستیا افزون بر این به طور مستقیم مولد سرمایه است؟ عدم توافق بر سر این پرسش به مباحثه

 سوسیالیست شکل داد.



21 

 

 بندی بنستون چارچوبی تحلیلی ارائه داد که است. صورت ی اهمیت این گام دشوار درباره مبالغه
و بتی  9مچون سیمون دوبوار، هپیشین های نسل که فمینیستدر آن قرار داد توان تجاربی را  می

با های سوسیالیست  فمینیستی بعد،  سرتاسر دهه .کنند شانانستند توصیفتو تنها می ،10فریدان
ناپذیر در مقام بخش جدایی مند کردن کار خانگیدست به کار  نظریه ،قدرت این چارچوبدرک 
نیو ، 11ی رادیکالامریکا مانندتی انشریصفحات الی البه آنها. شدندداری  لید سرمایهوی ت شیوه

بولتن ، 14ی اقتصادی کمبریجمجله، 13نقد و بررسی اقتصاد سیاسی رادیکال، 12لفت ریویو
همچون ارزش مفاهیم مارکسیستی  16ها،این مانندو  ،15آیی اقتصاددانان سوسیالیستگردهم

 معنایی  درباره این مفاهیمتا ببینند  کاویدندو طبقه را میتوان -کاراستفاده، ارزش مبادله، 
ی  تا تهیهگرفته وپز  ها و پخت از شستن ظرف ،ی خانگی کارهای روزمره اقتصادی-سیاسی

 کند. آشکار میچه چیزی را  ،پوشاک و پرورش کودکان

کند؟ آیا  ( تولید میمازادرزش )آورد که با هم مرتبط بودند: آیا کار خانگی انهایتا دو پرسش سر بر
داری متمایز است؟  ی تولید سرمایه سازد که از شیوه ی تولیدی از آن خود برمی هکار خانگی شیو

در پاسخ به این  18و ماریاروزا داال کوستا 17های بنستون، پگی مورتن به هدف تشریح تالشووگل 
کار خانگی  ،«نه: »رهنمون شد  های آنان به این پاسخسازد که چطور نوشتهها روشن می پرسش

به وجود  مازادارزشبه طور مستقیم  رواز اینکند، نه ارزش مبادله و  ارزش استفاده تولید می
ی تولید مختص به خود است که منطبق با منطقی غیر  کار خانگی شیوه «احتماالً »آورد؛ و  نمی

 کند. دارانه عمل می دارانه یا پیشا سرمایه سرمایه

                                                           
9
 Simone de Beauvoir (1908-1986) 

10
 Betty Friedan (1921-2006) 

11
 Radical America 

12
 New Left Review 

13
 Review of Radical Political Economics 

14
 Cambridge Journal of Economics 

15
 Bulletin of the Conference of Socialist Economists 

16
  Hartmann 1981, pp. 34-5 n.10  فزون بر آنان که ووگل بررسی کرده ، اننسبتا جامع بر این نویسندگااست مروری

 .Luxton 2006, p. 34 n. 10. همچنین نگاه کنید به است
17

 Peggy Morton  
18

 Mariarosa Dalla Costa (1943) 
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بر ی ستم بر زنان  دربارهی تحلیلی  امکان ارائه سویرا به  اتتوجهی کار خانگی  پس اگر مباحثه
 امکاْن آن  مسلم   بر حد و مرزهایهم  جلب کرد، نتایج مباحثهسیاسی مارکسی -مبنای اقتصاد

ی جداگانه )که به  ، در دو مقاله20و هایدی هارتمن 19، ماکسین مالینو9151 سال .تاکید کرد
مرزها ارزیابی  جدی آن دست به  به چاپ رسیدند( ه و طبقهسرمایو  نیو لفت ریویوترتیب در 

بین سطوح تحلیل،  سردرگمیکارکردگرایی و گرایی اقتصادی،  با استناد به تقلیلآنها  .زدند
مخالف  برآوردبا این  شارحینتعداد کمی از  ی کار خانگی را رو به مرگ تشخیص دادند. مباحثه

 ی ظرفیتبارهدردر حالی که مارکسیسم را به طور کامل کنار نگذاشتند، اما منتقدین بودند. 
در . تردید داشتندستم بر زنان از  محدود یی چیزی بیش از درک ارائهبرای اقتصاد سیاسی مارکسی 

 باالخصتحلیلی » بایداستدالل کرد که می ،مارکسیسم دانستن   «21جنس-کور»با واقع هارتمن 
تر امیدوار کنندهیا اتحاد  «پیوند»به آن الحاق شود.  ی پدرساالری، نظریه، یعنی «فمینیستی

 راهی نوین برای تحلیل فمینیستی»امکان تکوین سم و فمینیسم به پایان رسیده بود؛ مارکسی
، ناهمانندنسبتا که هر کدام هم اهدافی – دو جنبشاین  شد کهدمی متحقق میتنها  «مارکسیستی

 22.را فرا گیرندتوام با احترام همزیستی  -داشتند ،متضاد گاه

 سازگان ی)یک «23های دوگانه سازگان» یبر پایه رهیافتی درخواستی هارتمن  مقاله هر چند
، را آشکار ساخت (سوسیالیستی-فمینیستی، به جای یاست و دیگری فمینیست یسوسیالیست

                                                           
19

 Maxine Molyneux (1948) 
20

 Heidi Hartmann (1945) 
21  Sex-blind به این معنا که جنسیت در  .پوش بر امر جنسی آمده استجنس و یا چشم-ی کورترجمهاین عبارت غالبا با دو

 آن تحلیل لحاظ نشده است. )م.(
22

 Luxton 2006, p. 2-3. 
23

 Capitalist Patriarchy and the Case forدارانه و موردی برای فمینیسم سوسیالیستی )کتاب پدرساالری  سرمایه  

Socialist Feminismهایی است که در تالش نوشته است شاید یکی از نخستین نوشته 9153ژیال. ر. انیشتین در سال  ( که
ای تولید کند تواند با تحلیلی فمینیستی از پدرساالری ادغام شود و نظریهاست بگوید چطور تحلیلی طبقاتی مارکسیستی می

کنند. انیشتین عبارت بری با یکدیگر تالقی میهای نابرابرای توضیح آن که چطور امر جنسی و طبقه همچون سازگان
دارانه ی بین ساختار طبقاتی سرمایهکنندهی دیالکتیکی و متقابل تقویترا به عنوان توصیفی از رابطه« دارانهپدرساالری سرمایه»

ای جنسیتی، کیفیت هبرد. او بر این باور است که بازشناسی زنان به عنوان طبقو ساختار جنسیتی سلسله مراتبی به کار می
ی نشاند. چرا که لیبرالیسم منوط است به طرد زنان از زندگی عمومی بر همین پایهویرانگر فمینیسم برای لیبرالیسم را فرو می
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ش از آن در چنین چارچوبی پی های سوسیالیست واقعیت آن است که بسیاری از فمینیست
نوشته در پاسخ به هارتمن  9139که به سال مقاالتی   که مجموعه چنانهماما  .فعالیت داشتند

دهد،  گواهی می ،«ی پیوند نامبارک مارکسیسم و فمینیسم زنان و انقالب: بحثی درباره»شد، 
ی  بودند که نظریه منتقدان بر این باور داشت. بسیاری هایکاستیهم  انگاردوگانه نگرش
-نظریه چنان که باید و شایدبرای دو قلمروی متمایز را  دلیل اساسیتواند نمیهای دوگانه  سازگان

خورند؟(؛  گرایی به این الگو می نژادپرستی و دگرجنس از چه نظرپرسیدند که میآنها )مند کند 
داری را تبیین  بین پدرساالری و سرمایه ارتباط سرشت  متقاعد کننده تواند به شکلی همچنین نمی

ی  نظریه»اند: شناختی بنیادینی ی روش طفره گواه بر گوید این مشکالت می 24نگایریس یا کند.
روابط تولیدی،  در بابسازد که فراهم می مارکسیسم سنتی این امکان را برایهای دوگانه  سازگان

نگه دارد ... و  اساسیرا بدون هیچ تغییر اش نظریهداری  تغییر تاریخی و تحلیل ساختار سرمایه
 25«اصلی مارکسیسم تلقی کند. یمسالهای بر  افزودهچون هم ی ستم بر زن را صرفاً  مساله

 :دهد راه حل، تکوین   چنان که او ادامه می
است، بخش به آن }روابط تولید{ منتج شده از و استحکام ی روابط تولید و روابط اجتماعی   ای درباره نظریه
به جای پیوند با باید  می. فمینیسم انگاردمی کانونی ارکانی زنان را که روابط جنسیت و جایگاه اینظریه

روابط  که بپرورانیمیستی چارچوبی تحلیلی با کند.  شادگرگونای  به چنین نظریهو  بر آن استیال یابد ،مارکسیسم

                                                                                                                                      
ای اش برسد، ساختار پدرساالری را که برای جامعهطبقاتی. تقاضا برای برابری واقعی زنان با مردان، اگر به منتهای منطقی

 برد.روری است از بین میلیبرال ض
ی خود کند و به نوبهمطالعات پیشین ظهور می تر  در نظریه سازگان های دوگانه، پدرساالری در مقام انتزاعی از تفاصیل انتزاعی

های دوش چارچوبکند و همشود. به این طریق، به لحاظ تحلیلی موقعیتی مستقل کسب میتبدیل به متغیر توضیحی می
ایستد. به ویژه در کنار چارچوب نظری مارکسیسم که در مفاهیم کلیدی  آن جنسیت نامعین است؛ می تیجنسی تحلیلی  غیر

کند. به طور کمیل میرا ت تیهای غیر جنسیپردازان، امر جنسی، تحلیلی تولید. از منظر این نظریههمچون طبقه و شیوه
داری ایستاده است، و به طور عام، حتی االری دوشادوش سرمایهگیرد که پدرسچنین در نظر می انگارخاص، تحلیل دوگانه

ای از تولید یا ابزار ستم در نظر گرفته شود که در سراسر تاریخ رواج داشته است، یا به عنوان ممکن است همچون شیوه
 )م.(ای بر هر آنچه غیر از روابط پدرساالرانه. ضمیمه

 
24

 Iris MarionYoung (1949-2006)  
25

 Young 1981, p. 49. 
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که تمایزات  ، نظامیداندمی را یک نظام بندی اجتماعی تاریخی مشخصتاجتماعی مادی مربوط به صور
 26دارند. کانونیای  جنسیتی در آن جنبه

 به میانجی–ستم بر زنان  پیرامون یگانهای  دستیابی به نظریهچگونگی  طرح او در باب گرچه
ت مارکسیسم توان همان مقوالاین خیال که می ،27به تحقق نپیوست -تقسیم کار ی بر اساستحلیل

 یدرباره فراگیری ا نظریه» روابط جنسیت درآمیخته با و تحلیل ،فمینیستی یلنز را به میانجی
 در تحقیقات گشود.نوین به واقع مسیری دوباره تصویر کرد  ،«روابط تولید

به آن را  توانیمبرای سادگی میکه  ،نئولیبرالیسم ظهور .زاده شد دورانی بدشگوننگ در یا طرح اما
، متناظر است با دور برگردانیم 9131رونالد ریگان در  و 9151انتخاب مارگارت تاچر در  زمان

به و کارگری های اجتماعی   اجتماعی چپ که طی آن دستاوردهای پیشین جنبش جدید افول
 شان کرده بود،سرگردان ی افولدوره ، کههای فعال بسیاری از گروه. شکلی تهاجمی پس گرفته شد

ای بودند که  سیاسی-های سازمانی راه کردن چالشچرا که در تقالی روبه به درون چشم دوختند
 .شان تحمیل کرده بودنداساسهای بیبه یگانگی و هویت 28و کوئیرهای ضدنژادپرستی  سیاست

بندی به پای .را برانگیختی نظری یهاها و تغییر جهترویگردانی سیاسْی  افول بر این، افزون
آمد؛ به نظر می متعلق به گذشتهبیش از پیش چیزی  حاالبخش و انقالب های رهاییسیاست

عیارهای عصری به ظاهر فروپاشی اجتماعی که گرایی و دیگر این مفاهیم با فرهنگ مصرف
از  کهمساعد بود، انکاری  «هاکالن روایت»انکار  اند بیگانه بود. از این رو زمان براینوین

و منفرد، به قوام زمانه های جزئی آیین گزاره. ی پست مدرن و پسا ساختارگراستیهنشانگان نظر

                                                           
26 Young 1981, p. 51. 

انگاری است که امید به طفره از آن در معرض خطر بازسازی همان دوگانه»دهد نهایتًا چنان که ووگل نشان می تحلیل یانگ،27
 .Vogel 1983, p. 192 n. 4 ،«داشت

 
28 queer politics یٔه کوئیر یت ای از عقاید بر پایٔه این امر است که مجموعه نظر توانند  ثابت نیستند و نمی ها هو

، «زنان» طور کلی صحبت کردن در مورد گروهی تحت عنوان کنندٔه خصوصیات یک انسان باشند. طبق این نظریه، به مشخص
که  فرضاین پیشاست و و غیره، بی مفهوم است، چرا که هر هویتی متشکل از تعداد زیادی عناصر مختلف « همجنسگرایان»

کند که انسانها مفاهیم  بندی کرد بسیار اشتباه است. این نظریه پیشنهاد می ها را بر پایٔه یک هویت مشترک طبقه بتوان انسان
 د. )م.(ال ببرنوهای مختلف و مبتکرانه زیر س گونههای ثابت را به  مربوط به هویت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
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وغریب ، همچون تعقیب عجیبیگانهی نظریهتقال برای برساخت قسمی  تبدیل شد؛
 . سادگی به فراموشی سپرده شدبهشده، فسیل« هایمدرنیست»

در این وزیده بود. فمینیسم سوسیالیستی هم بر و سیاسی فکری  این تغییر و تحول مسیر نسیم
-ای قدرتمند از ایدهمجموعه- ایدئولوژیاز پدرساالری در مقام  29میشل برتخصوص تحلیل 

ی دارانه که قادرند در مقابل میل واقعی سرمایه به برابر ساختن )که وجه مشخصههای پیشاسرمایه
های بیش از حد برای مدل برت آلتوسری  مارکسیسم  30بود. تعیین کننده -آن است( تاب آورند
 آتشاما همچنین  .بود بخشمرهمی عافیت ینسوسیالیستی  پیش بر فمینیسممکانیکی  تاثیر گذار 

در همین آتش  ،و به تحقیقداشت )را روشن نگه میمدرن های پساساختارگرا و پسترهیافت
ی اجتماعی شدند، ماتریالیستی به نظریهگرایش دقیقًا همان جایگزین  هارهیافتاین (؛ سوخت

های فمینیست .کردسوسیالیستی پیرامون کار خانگی را متمایز می-یکه مباحث فمینیستگرایشی 
غالبا با  -غرق شدند ساختاریپسای نظریه خروشانج امواکه خیلی زود در - 31دانشگاهیچپ 

های مبارزه برای حقوق و آزادی مشغول شانهایانجمنهای کار و در محیطهنوز آنانی که 
گون به خط های هویتی گونههر چند، با ورود سیاست .کردندجلوه میبی ارتباط  فمینیستی بودند

در این اوضاع و احوال، به  مقدم، در محافل فعالین هم چرخشی تند و تیز از مارکسیسم رخ داد.
و اقتصاد  -به طور کلی–رکسیسم را تقریب بر محققین و فعالینی از همان دست بدیهی بود که ما

چارچوبی  کنار بگذارند؛تاریخ گذشته چارچوبی در مقام  -به طور اخص-سیاسی مارکسی را 
 ستم بر زنان نابسنده. پیرامونای جامع گراست و برای برساخت نظریهفی که نومیدانه تقلیلتوصی

های ارتدکسی نظریهبر  دیگراز جهات های چپ افراطی که ، تعداد کمی از گروهاین میاندر 
کردند که توضیح دهندگی راستین ماتریالیسم میلی می ابراز بی، کردندپافشاری می پیشین

 بشناسند.را به رسمیت  داریی سرمایهستم بر زنان در جامعه در رابطه باتاریخی 
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 Michele Barrett 
30

 .Brenner and Ramas 1984 ی برت، نگاه کنید بهنگاربرای نقدی بر تاریخ 
31

 academic 
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منظر  به میانجیهمچنان هنوز هم استثنائات قابل توجهی وجود داشت، به خصوص آنانی که 
منصفانه بگوییم اگر در واقع،  .متعهد بودندبه اقتصاد سیاسی مارکسی  «بازتولید اجتماعی»

 کار خانگیبه جای تمرکز بر فمینیسم سوسیالیستی  جریان مشخص فمینیستی مارکسیستی  درون
بدون تردید،  ، به طور فزاینده به سوی چارچوب بازتولید اجتماعی کشیده شد.به خودی  خود

 وفادار یانگدرخواست تجدیدنظر  حقیقی روح گیری بهبه طرز چشمیسم بازتولید اجتماعی فمین
داری که ستم بر زنان در سرمایهاست  در این فرض شریک }جریان فمینیستی مارکسیستی{ است.
 یافتنبه جای اگر چه که این فمینیسم تبیین کرد.  یگانهتوان در چارچوبی ماتریالیستی و را می

تقسیم جنسیتی کار )کاری که یانگ انجام داد(، تولید و بازتولید روزانه و مبنای آن چارچوب در 
 ی عزیمت خود قرار داد.نسلی  نیروی کار را نقطه

پرداخته  رهیافتهایی است که به برساخت این یکی از نخستین نوشته انم و ستم بر زنمارکسیس
راستا با ووگل تر اهل  کانادا، در همان زمان همهای سوسیالیست، بیشباقی  فمینیستاست. 

شگام پی بررسیترین و پیگیرترین کردند. اما کتاب ووگل به لحاظ نظری مستحکمحرکت می
، به تصدیق ووگل با این که 32است.ی مارکس سرمایهپیرامون این پروبلماتیک در رابطه با بنای 

سکنی داری مدعی نیست که تمامی  جوانب ستم بر زنان را آن گونه که در سرمایه رهیافتیچنین 
}این  33کند.برای فهم این ستم فراهم می اجتماعی-ماتریالیستیکند، اما بنیادی میتبیین  گزیده

حال گیرد، ها و گفتمان باز پس میایدهبه  قاطعمشغولی دلفمینیسم سوسیالیستی را از رهیافت{ 
 هایسازگانی یرامون کار خانگی و نظریهپ ی پیشینمجادلهشناختی  های روشاز دشواری آن که

داری را ای در باب ستم بر زنان در سرمایههای نظریه، مولفهبنابراین ورزد.اجتناب میهم دوگانه 
 دهد که سودای آن را دارد تا هم ماتریالیستی باشد و هم تاریخی.شرح می
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ی ، برای مروری بر آثار دیگری که پارادایم فمینیستی بازتولید اجتماعی را در اوایل دههFerguson 1999نگاه کنید به  
 شرح و بسط دادند. 9131

33
 Vogel 1983, p. 138. 
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یه س:مارک کردن روزآمد  توان-کار بازتولید و تولید کردن مندنظر

فرعی عنوان این . یگانهای به سوی نظریهمهمی دارد: فرعی عنوان  مارکسیسم و ستم بر زنان
یگانه یکپارچه و  اییهای سوسیالیست برای شرح نظرفمینیست ی ووگل را با پژوهشپروژه
دهد به جای ووگل پیشنهاد میکند. مرتبط میداری ی تولید سرمایهستم بر زنان و شیوه یدرباره

 گرفتار شدنو  -داری ی به تحلیل مارکس از سرمایهیتوصله زدن شرحی ماتریالیستی از ستم جنس
 مفهومی   امتداد -به آن مبتالست هم های دوگانه که نظریه سازگان روش شناختی یبه التقاط
مسلم های ستم بر زنان را تبیین کنیم. ریشهکه بتوانیم  بسط دهیمرا به نحوی  سرمایهمقوالت 

بر روح }یعنی{ داشته باشیم،  سرمایه جزمی با-غیر برخوردیباید است که به این منظور می
مفاهیم  به بسط و گسترشای که ای پژوهشی تاکید کنیم، برنامهانتقادی آن در مقام برنامه-علمی

 نه تنها این برخورد را پیش گرفته؛، یگانهای . کاوش ووگل برای نظریهخواندمانفرامی اشکلیدی
سکوت  در کلکه متن کاود را می هاییبخش کند،کاو میکندورا سرمایه  فقدان نظری همچنین

مارکسیسم و بنابراین  34چنین باشد. نبایددر واقع اصال  –است با این که نیازی به آن نیست  کرده
کند که از منطقی می یوادار به پذیرش نتایجرا سرمایه های مفهومی خود نوآوری انستم بر زن

  اند.ی آن گریختهها خوانندهدست نویسنده و نسل

و در پی دنبال کنیم  را سرمایهدر  استداللی مارکس روندفهم منظور ووگل، خوب است برای 
 - شناسداشاره دارد که ووگل در مقام مشکل کلیدی بازمی همان چیزیبه  نکاتی باشیم که

درست که را بیابیم هایی همچنین گذرگاه ،- توان-کار، اجتماعی و نسلی  شناختیزیستبازتولید 
 . در سکوت فرو میرود کاویدمیکلیدی را در این باره  یمسئله یجایی که بایست
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های مارکس در این زمینه از گرایش او به پذیرش تقسیم کاری به افتادگی( از قلمVogel 1983, p. 62نویسد )ووگل می 
مکان دارد بینیم، اتردید این بخشی از ماجرا است. افزون بر این، چنان که بعدتر میشود. بیلحاظ تاریخی مشخص ناشی می

 ناپذیری بوده مخدوش شده باشد.کارگر در وضعیت تباهی برگشتباور او به این که خانواده طبقه دیدگاه مارکس متاثر از
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 اش«ویژه کاالی» و داریسرمایه

مازاد نظام تولید ارزشتمامی رسد که کاالیی که آن گاه سر می سرمایهاساسی درام  دقایقاز  ییک
کاالی »نگاه ما متوجه این هنگام که آید. همبه صحنه می - انسانیتوان -کار - تداوم بخشیدهرا 

ی : تنها آن زمان که از تودهبریمپی می شود، به سرنخی حیاتی از اسرار سرمایهمی 35«ویژه
شوند، با ی بازار کار ابزار معاش به اجبار روانه طلبی از مردم سلب مالکیت شود و در عظیم

. به به جریان افتدتواند مند انباشت سرمایه می، فرایند نظامفروش توانایی کار خود در ازای مزد
در بازار با کارگر گیرد که مالک ابزار تولید و معاش تنها زمانی حیات می»بیان دیگر، سرمایه 

جهان را  روشد مالقات کند. و این یگانه شرط تاریخی، تاریخ  فرا می توان خود-کارآزادی که 
 36.«دهدشکل می

نویسد: چرخد، میی آن میبر پایهتمام نظام در مقام لوالیی که توان -کارمارکس با شناسایی 
 این }کاال{ هم بررسی کنیم. تردقیقرا توان -کار، یعنی حال باید این کاالی عجیب و غریب»

این پرسش  37«؟شودبرآورد میاین ارزش چگونه دیگر، ارزش دارد. اما  {کاالهای}مانند تمامی 
های در پژوهشرا  پر اهمیت ایمناقشه - توان-کارارزش  برآوردچگونگی ی ربارهد -

را فمینیست -پردازان سوسیالیستو همچنین شمار زیادی از نظریه ،به راه انداختهمارکسیستی 
، این خطر را دارد که پرسشی به همان سی بجوییمتأمارکس به  درنگبیاما اگر . درگیر کرده است

این خود را از قلم بیندازیم:  -تر کنندهتعیینتوان گفت می مقتضیات کنونیو برای  - مهممیزان 
ای وجود مساله پی برده است که جااین مارکس شود؟کاالی ویژه چگونه تولید و بازتولید می

له استدالل مارکس را دچار یرت انتقادی ووگل دقیقا در این وهبصپردازد. آن نمی ُکنهدارد، اما به 
ی نقطههمان توان، -کار، «کاالی ویژه»این  پذیریالزم امکانشرایط پرسد: کند و میوقفه می

-به میانجی   توان-خود  کارچیست؟ سرشت فرایندهای اجتماعی که  ،دارانهاقتصاد سرمایه اتکای

دارانه تولید ... به شکل سرمایه توان-کار»شود چیست؟ پاسخ ووگل قاطع است. میتولید شان 
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 Marx 1976, p. 270. 
36

 Marx 1976, p. 274. 
37

 Ibid. 
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-ی طبقهخانواده»شود؛ تولید و بازتولید می 38«محوردخویشاون َمَقری»بلکه در «. شودنمی

کارگر به خودی  خود حرکتی بدیع نیست. نوآوری ووگل ی طبقهتمرکز بر خانواده 39.«کارگر
ی )که خود بر پایه دهدکارگر نسبت میی طبقهبه خانواده اجتماعی که یست به نقشمربوط ا

. کندرا تحلیل می این نقش کهی اشود( و شیوهمی یابیسازمان – تیجنسیو  – یهای سنتفاوت
اجتماعی تولید/بازتولید  مقرکارگر در مقام ی طبقهشناسایی خانواده بهآغازیدن  ووگل به منظور

های این شکل  خانواده به و پویایی درونیبه ساختار  عمدهاز دل مشغولی ، توان-کاریژه، کاالی و
پردازان به طور قطع باقی نظریهدهد. آن با بازتولید سرمایه تغییر موضع می ساختاری یرابطه

 توجه توان-کارسرمایه به میانجی  بازتولید  باکارگر ی طبقهی خانوادهرابطه }هم{ بهفمینیست 
از آنجایی که کار خانگی است که  چنین نتیجه گرفتند کهاند. اما غالب این نقدها به اشتباه هکرد
کند، خلق می مازادارزشاست که برای سرمایه ارزش و  توان-کارکند و را تولید می توان-کار

استدالل ایراد کار این خوبی ووگل به  40شکلی از کار خالق ارزش باشد. بایدمیخود این کار هم 
ستفاده تولید ارزش ا}این کار{ کار در خانواده کاالیی نشده است؛ کشد: استدالل را بیرون می

 کند.دار متحقق میرا برای سرمایه مازادشان ارزشکند، نه کاالهایی که فروشمی

او را این واقعیت  ووگل از درکاند که پردازان کار خانگی، گفتهنظریههم، البته نه شبیه به سایرین 
روابط  وندررا ستم بر زنان  اجتماعی-ماتریالیستیمبنای توان می دهد کهبه این سوق نمی

داری ستم بر زنان در جوامع سرمایه نبخش بنیادی. با این که خانواده یافتجنسیتی درون خانواده 
کار{ }این  قدر این ستم کار خانگی زنان برای مردان و کودکان نیست، هر ی اصلیهستهاست، 

 – است استوار اجتماعی کار خانگی برای سرمایه اهمیتبر  ،بلکهساز باشد. و بیگانه گرانهمست
-پویایی نظام سرمایه توان شرطی اساسی است که-کار این حقیقت که تولید و بازتولید اجتماعی

                                                           
38

 kin-based site 
39  Vogel 1983, pp. 151, 170.  اند. برای نمونه البته پیش از انتشار متن ووگل، دیگران هم به این موضوع اشاره کرده

گری را سراغ نداریم که پیش از ووگل . اما تحلیلGimenez 1978؛ و Quick 1977؛ Seccombe 1974نگاه کنید به 
 ، همچون کار ووگل، تبیین کرده باشد.سرمایهای با جلد نخست مند و در چنین نسبت سنجیدهاین موضوع را به شکلی نظام

40
ًا ، بودند. اخیرHumphries 1977؛ و Gardiner 1975؛ Dalla Costa and James 1972حامیان این باور اشتباه  

Hensman 2011, pp. 7-10  گرفته استباز همین موضع را. 
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برای  ین که الزام قاطعیابا  کند.داری را قادر به بازتولید خود میسرمایه ،کندتقویت میرا  داری
های دولتی یا خصوصی هم برای نمونه، پرورشگاه - وجود ندارده این امور درون خان فتقورتق
واقعیت  به فراخور   این است کهحقیقت  - توان را بر عهده گیرند-بازتولید کار توانند مسئولیتمی

 شدیداً  }امور{این  ،هایی با جنسیت زنانهبدن نیاز زادوولد و شیردهی به فیزیکی  -زیستی
 ابتدا از همانکه چرا  کندروشن می . این حقیقتاندو خانگی بر عهده گرفته شدهخصوصی 

بدان این . با هنجارهای جنسیتی نابرابر وجود داشته است سازگاریبرای فشارهایی بر خانواده 
کنند انه میاند نه از آن رو که کاری که در خستم تحتداری ی سرمایهدر جامعهمعناست که زنان 

مردان را  ،فراتاریخیپدرساالرانه و ی اکند و یا به این دلیل که وسوسهبرای سرمایه ارزش خلق می
 یگسترهدر )با وجود این که مسلم است چنین برخوردهایی  دهددر تعارض با زنان قرار می

ستم بر زنان در  اجتماعی-ماتریالیستیهای در عوض، ریشه .(است وجود داشته یو مکان یزمان
دولت و سرمایه باید ی ساختاری خانواده با بازتولید سرمایه: داری مربوط است به رابطهسرمایه

، ولید نسل بعدی کارگران سامان بخشندبرای ت ها{خانواده} شناختیزیستتوانایی به  قادر باشند
 41حاضر باشد.وبه منظور استثمار حیتوان -به نحوی که کار

استداللی  نیست. چرا که «کارکردگرایی»نوعی  ضرورتاً  تاکید کنیم که این روایتضروری است 
را برای اهداف مذکور  گراای دگرجنسی هستهخانوادهداری سرمایهکه اینجا آوردیم چنین نبود که 

نگهداری پیوندهای  مشتاقکارگر، در عوض مدعی است که افراد طبقه به وجود آورده است.
-دولت همچنین از جانبو  بودند؛ ی خانوادهدارانههای پیشاسرمایهیان شکلخویشاوندی، حام

 تقویت و تعدیل شدند ها{آن }شکل ی اجتماعْی های سنجیدهسیاستبا دارانه های سرمایه
اجتماعی فرایندهای  از طریق(. پس کنیمصحبت میبخش بعدی  ی هر دو سوی جبههدرباره)
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شرطی اجتماعی برای فرایند کار ی ووگل در این چارچوب بیندیشیم: او هنگام تمرکز بر پیششاید سودمند باشد که به نوشته 
دهد، گویی اشاره دارد به این که زمینه قرار میی بین زنان و سرمایه را پیشرابطه –توان -بازتولید کار –داری در نظام سرمایه

ای جهان شمول و شود، نه به شکلی غیر تاریخی، همچون پدیدهدر این بستر تاریخی فهمیده میی بین زنان و مردان رابطه
 فراتاریخی.
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توان سازگارند -ی کارشدهاز خانواده که با بازتولید خصوصیهایی ، شکلپیچیده و گاه متضاد
 . بورژوایی همساز شدجنسیتی نظم نوین با  و حفظ

ی گسترهبرای فهم علت استمرار َاشکال جنسیتی خانواده در تمامی برد این استدالل پیشدر ووگل 
. با این دهدبه دست می تاریخی-ماتریالیستیداری مبنایی ی تولید سرمایهشیوه زمانی و مکانی

چارچوب  دیگر خود  خانواده شود.دگرگون می فمینیستی-مارکسیستیی سرشت مجادلهبینش، 
شود. در مند میبا بازتولید سرمایه نظریه نسبتحاال در  خانوادهنیست؛ واحد  ایتحلیلی بسنده

به شکلی آن که شود، به جای می حفظشود عین حال خاص بودگی کاری که در خانه انجام می
در هم ی ارزش( ین طریق تولید کنندها شده )و ازهای کار کاالییبا فرایندرا آن  گمراه کننده

 .آمیزیم

ی تولید شیوه نبنیادیدر خود  روابط داری را ی سرمایهستم بر زنان در جامعه یپایه این نگرش
-، سرمایهتوان-جاری و آتی کارمنابع تضمین تولید و بازتولید  به هدف. کندمی بناداری سرمایه

-زیستبر بازتولید کنترل خود را  است تا به میانجی آنها داری نیازمند سازوکارهایی نهادی

که  همان قدر اعمال کند. تییسامانی جنس، و حفظ های خانواده، پرورش کودکان، شکلشناختی
بیانگر و به لحاظ اجتماعی بازتولید }در بهترین حالت{ تواند مرد درون خانواده می-روابط زن

تمامیت ستم بر زن }روابط{  اینباشد که مرد در آن مسلط است،  تیجنسی سامانیی کننده
ی یهامقر( در مقام از اساسهای خصوصی )سبب نقش استراتژیک خانوادهدر واقع، به نیستند. 

تحت سرپرستی  های تک والد وشود که خانواده، چنین نتیجه میتوان-برای تولید و بازتولید کار
-نمونهدو زن یا هایی تحت سرپرستی ین خانوادهاند، همچنزن، بخشی از ماتریس ستم جنسیتی

ای پدرساالریبر  دارانه ساختارًا نهسرمایه تیجنسی سامان. از این رو، از این دست های دیگری
بندی بین بلکه مبتنی است بر مفصل ی تولید مجزای خانگی؛فراتاریخی ابتنا دارد و نه بر شیوه
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-ضروریتوان -تولید و بازتولید کارکارگر، که برای های طبقهدارانه و خانوادهی تولید سرمایهشیوه

  42.اند

، برای مشخص کردیمبا تحلیل مارکس را  نسبتدر ووگل  ی کلیدی ابداعیحال که موقعیت نکته
 گردیم. باز می سرمایهووگل با غیاب منطقی متن مارکس به ی ی مواجههاجمالی شیوهبیان 

 توان-کار نسلی بازتولید و کارگرطبقه یخانواده

این او در واقع توان غافل نیست. -کار منابع از نیاز سرمایه به تجدید نسلی به هیچ رویمارکس 
 توان  -ارزش کار یمسأله گیری  در پیکند. مارکس وارد میاش در باب مزد نظریه مساله را در

ی بازتولید کارگر مزدی لهدهد که این صرفا مسأنشان می شود،، که در مزد بازنموده میکاالیی
 :هر رویبه نیست.  بالفصل

به سرمایه این امر  او در بازار کار مداوم باشد، و تبدیل مداوم پول بناست که حضوراگر  توان میراست.-مالک کار
ای خود را که هر فرد زنده همان ترتیبیبه »، سازدتوان باید خود را جاودانه -ی کارفروشنده، را مسلم دانسته است

، بایستی به طور شوداز بازار کار کنار گذاشته می به سبب فرسودگیتوان که -کار .«، با تولید مثلسازدجاودانه می
تیجه، مجموع ابزار معاش ضروری برای در نتوان تازه نفس جایگزین شود. -کار ، همان تعدادمداوم با، دست کم

حضور  که باشد ؛توان باید شامل ابزار ضروری برای جانشینان کارگر، یعنی فرزندانش، هم باشد-بازتولید کار
 43در بازار جاودانه شود. منحصر به فرداین کاالی  دارندگان تبار

ی فرایندهایی آشکارا درباره، مارکس مثل تولید فراسویشویم: رو میبا این همه، با مشکلی روبه
د سکوت کرده نکزاد و رشد می «منحصر به فردتبار دارندگان کاالی » نسل بعدی   که طی آن

به که  های متعارفیو روش روابط اجتماعی مند کردننظریهبه جای  در واقعمارکس است. 
-چنین می گردد؛بازمیای ساده گرایی، به طبیعتشوندتولید می شان کارگران مزدی  آتیمیانجی
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و  های خصوصی رکن اصلی  تولیداما خانواده کنند.ویژه مدارس، نقشی مهم ایفا میاینجا باقی نهادهای اجتماعی، به 
 مانند.توان باقی می-کار جتماعی  ا-زیستیبازتولید 

43
 Marx 1976, p. 275. 
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چه بسا با »داران سرمایهدر میان باشد، « ی کارگرحفظ و بازتولید طبقه» آموزدمان که وقتی پای
 44.«کنندمحول می زاد و ولدو  صیانت نفسکارگران برای  به تمایلاین امر را  خاطر اطمینان

-، در شکلتولید مثلحفظ و تکثیر خود، درست مانند  تمایل بهاین پاسخ مساله نیست.  تردیدبی

ها در فرایندی از آن رو که این شکل .دشومند میسازماناجتماعی -فرهنگیزیست های 
گرایانه طبیعت ای منحصراً توان چنان که نظریهشوند، نمیاجتماعی خلق و بازتولید می-تاریخی

 -و بالغ  -کارگران کودک  نگهداری و بازتولیدبه بیان دیگر،  شان.دهد بدیهی انگاشتپیشنهاد می
در دوران مارکس، همچنان که در  گیرد.صورت نمی نهادی-اجتماعیزیست های خارج از شکل
اند که با نام خانواده ی خویشاوندیبر پایهو  ها همان واحدهای مسلط}شکل{ دوران ما، این

داری در حال نابود ی تولید سرمایهمارکس بر آن بود که شیوهرو که از آن ،هرچندشان. شناسیممی
چنان که خواهیم دید تحلیل او در . شویممشکلی مواجه میبا   کارگر استی طبقهکردن خانواده

شناسد که نابودی عمیق است. اما او این امر را باز نمیاین مورد هوشمندانه و به شکلی نادر 
توان در آن -اجتماعی است که تولید و بازتولید کار آن مقر انهدامای گر به معنکاری طبقهخانواده
شناسد: بازنمینه را داراسرمایه گسترش سرشت متضاداو در این زمینه ، قرار به ایندهد. رخ می

های پویشآن پس اند، توان-تولید و بازتولید کار اصلیهای های خویشاوندمحور مقراگر خانواده
عمیقًا  سرمایه در مقام یک کْل  د برایکنها را سست میدارانه که پی این خانوادهاقتصادی سرمایه

های از تاثیرات مخرب سرمایه بر خانوادهبی گمان مارکس به دقت د بود. مشکل آفرین خواه
گاه بوده است. طبقه ی کار کودکان و درباره خشماگین یگریزهایمملو است از  سرمایهکارگر آ

، مانند این یادآور شده است کراتها به این پدیده خانوادگیمند زنان. و اثرات زیانهمچنین کار 
 :یادداشت

ماشین، جانشین کار زنان و کودکان بود.  ،آالتی ماشیندارانهی کاربست سرمایهنخستین نتیجه از این رو
 چیرگی در شرایط ؛دگردیسه شدتعداد کارگران مزدی  فزونیبه ابزاری برای  درنگبی ،پرصالبت کار و کارگران

 کارگر بدون تمایز گذاری بر اساس سن و جنس یهر عضوی از طبقه استخدامبا این امر سرمایه،  وکاستکمبی
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 Mrax 1976, p. 718. 



34 

 

کار مستقل در خانه بر ، بلکه تصاحب کردبازی کودکان را جایگاه دار نه تنها ممکن شد. کار اجباری برای سرمایه
 45.چنگ انداختشد هم خود خانواده انجام میبرای ، ی مرسومدر محدودهکه، 

کار  ،افزاییسرمایه، به منظور خود ارزش»گوید می باال یقطعه در پانوشتی برهمچنین مارکس 
 46.«کرده است تصاحبضروری برای مصرف را خانگی 

دهند مارکس از چه حیث متوجه واقعیت کار ها از آن رو اهمیت دارند که نشان میاین قطعه
توصیف  «کار ضروری خانواده برای مصرف»و « کار مستقل در خانه»شود و آن را می خانگی

-ی شناسایی این مساله است که چطور تولید و بازتولید )غیر سرمایهاو اینجا در آستانهکند. می

مواجه  پردهبیبا این پرسش  اگر بنا بودشود. می حفظداری سرمایه بنیادی( کاالی ویژه در دارانه
ادعایی  آورد جدی بگیرد؛تضادهایی را که برای ادعای خودش به وجود می ناگزیر بایستیشود، 

کارگر را ی طبقهخانواده آالت و گسترش کار زنان و کودکان پی  شدن، ماشینصنعتیمبنی برآن که 
ی، که نهادی اجتماع آیدجور در نمی تشخیصدعا به سادگی با این ه این مچ کند.سست می

ضروری  کندای که کار مزدی می، برای بازتولید طبقهکارگرطبقهمحور خویشاوندی مانند خانواده
-بازمی ایتا اندازهشاهد آنیم که مارکس ابعاد جنسیتی این مساله را ای دیگر است. در قطعه

 شناسد:

توان به کلی او، را نمی پرستاری ازای از کارکردهای خانواده، همچون شیر دادن به کودک و از آنجایی که پاره
کار خانگی، مانند هایی بیابند. جانشین کمابیشبایستی شان کرده است که سرمایه مصادرهمتوقف کرد، مادرانی 

رف کار در خانه ، کاهش َص به این قراروصله کاری، باید با خرید لوازم حاضر و آماده جایگزین شوند. خیاطی و 
یابد، و با کارگر افزایش میی طبقهی تولید خانوادهبنابراین هزینهپول بیرون از خانه.  رفهمراه است با افزایش َص 

صرف و مهیا ساختن ابزار معاش م درایت درجویی و شود. عالوه بر این، صرفهاش متوازن میدرآمد فزونی یافته
 47شود.ممکن مینا

شیردادن و » –کشد را پیش می شناختیزیستهای ی تفاوتمارکس اینجا مسالهدر واقع 
-لحاظ تاکتیکی می ، او بهبنابراینآورد. از بارداری و زایمان حرفی به میان نمیالبته ، و «پرستاری
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 Marx 1976, p. 517. 
46

 Marx 1976, p. 518 n. 38. 
47

 Ibid, n. 39. 
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های در تفاوت اشپایهدارد که  شدهیکارا سرشتی جنسیتتولید نسل آتی، آش یوظیفهد که پذیر
که چرا زنان در جوامع شود میرهنمون به این مسأله بحث این  تردیدبیاست.  شناختیزیست
استدالل همین جاست که ووگل  درستکنند. ستم را تجربه میاز  یکتایی هایگونهداری سرمایه

 پیش شرطی مادی برای بنای اجتماعی  » شناختْی زیستیابی اجتماعی  تفاوت که سازمانکند می
جا  چند هرکند. موضعی انتقادی اتخاذ می و با این استدالل سازدبرمی 48«های جنسیتیتفاوت

بر را  حق برخی کارهای خانگی در ارتباط با پرورش کودک و رسیدگی به خانواده به دارد مردان
شان برای انجامشناختی زیستکه مردان به لحاظ  حیاتی وجود دارد، فرایندهایی عهده گیرند

 ،خودِی خودبه  شناختیامر زیستنه . این بسیار دقیق باشیمدر این باره باید  باریمجهز نیستند. 
 -بارداری، زایمان و شیردهی-مختص زنان شناختی زیستبستگی سرمایه به فرایندهای بلکه 

. این امری است که کندمی حکماست که ستم بر زنان را ی کارگر برای تضمین بازتولید طبقه
دهد به می شانو سوق کندمی وابسته به زنان آن را وادار به کنترل و تنظیم بازتولید   سرمایه و دولت  

با تفاوت بند همکه مرد در آن مسلط است. و این واقعیت اجتماعی،  ییتجنس یساماناستحکام 
. دهدشکل می داریی سرمایهمندی ستم بر زنان در جامعهبنیانی را برای سازمان، شناختیزیست

49 
سازگار است. با این همه اگر مارکس این سیر  سرمایهبا منطق وگل در این مورد به دقت تحلیل و

های او گرایش آشکاری در نوشته ،نخستبه دو دلیل بوده است.  گویااستدالل را دنبال نکرده، 
او به  وتابتب ،دلیل دیگر 50کند.مرد را طبیعی، و نه اجتماعی، تلقی می-که روابط زنهست 

ی های پدرساالرانهای( از شکلکنندهنی کارگر )به طرز ویرااین دورنماست که طبقهموجب  
مانیفست کمونیست ( و هم در 9311)ایدئولوژی آلمانی در  برداشتشود. این خانواده رها می

به »ی پرولتری کند خانوادهنمایان است. در حالی که متن نخست استدالل می روشنی( به9313)

                                                           
48

 Vogel 1983, p. 142. 
49

است که در آن  تیی روابطی جنسیندهآوری  تمامی زنان نیست. بلکه دربرگیرمستلزم بچه تیتوجه کنید که این سامان جنسی 
آوری و پرورش نسل آتی در مقام امری زنانه کد گذاری شده است. در این باره همچنین نگاه کنید به مسئولیت اجتماعی  بچه

Armstrong and Armstrong 1983. 
50

 Vogel 1983, p. 62. 



36 

 

صنعت نوین، تمامی پیوندهای با فعالیت »تاکید دارد  مانیفست، «واقع منسوخ شده است
 با له در پیوستاری چشمگیرپیرامون این مسأ سرمایه 51.«پاشدخانوادگی میان پرولتاریا از هم می

هر کارگر، طبقه یکه زوال خانواده از این گذشته، مارکس آنجا تاکید دارد قرار دارد. دو متن پیشین
 کند:تر مهیا میاجتماعی مترقی شکل برای کامیابی راه را، قدر هولناک که باشد

انگیز هر قدر هم به ظاهر آزارنده و نفرتداری، نظام سرمایه یدر زمانه، پیشین یشاوندیزوال پیوندهای خو
ین، ، با این همباشد نقشی مهم در فرایند تولید، بیرون از  با محول کردناین طور که معلوم است ه، صنعت نو

تر خانواده و متعالیبرای شکل  نوینیاقتصادی  ی، بنیانو کودکان با هر جنسیت انفضای خانگی، به زنان، جوان
مسیحی خانواده را -شکل ژرمنکه  مضحک است همان قدربدون تردید  .آوردپدید میها بین جنسیت روابط

 ؛های شرقیبه رم باستان، یونان باستان، یا شکلنسبت دهیم  را قطعی سرشت این که ،تمام عیار و قطعی بدانیم
این گذشته، روشن از دهند. تاریخی شکل می تکوینای را در دنباله رفتههمرویها این شکل ،بر این افزونکه 

گویی ه از افراد هر دو جنس و هر سنی تشکیل شده است، در شرایط مناسب، جمعی ک وجود گروه کاراست که 
-دارانهسرمایه یسفاکانهی رشد خودانگیختهکل شود؛ هر چند که در شی پیشرفت انسانی میسرچشمهناگزیر 

ی مهلک سرچشمه که در آن کارگر برای فرایند تولید وجود دارد، و نه فرایند تولید برای کارگر، این حقیقت اش،
 52فساد و بردگی است.

 شورانگیزساالن و کودکان روابط بین زن و مرد، و بین بزرگ «تر  متعالی»به شکل نوین و  این بینش
 یخانوادهفروپاشی  داری ناگزیراین که گسترش سرمایهاستوار است:  فرضی معیوباست. اما بر 

ی اقدامات هماهنگ مربوط به اهمیت کلّ  بازنماییدر در واقع، مارکس . دنبال داردکارگر را به طبقه
های بر تمایز ویکتوریایی بریتانیا، به هدف تاکید دوباره یدورهبه خصوص طی گذاری، قانون

گذاری و این قانوندر }های پارلمانی هیئت کارگر ناکام ماند.طبقه یجنسیتی و تحکیم خانواده
)در دو  بررسی اشتغال کودکانهای شتند، به ویژه گزارش هیئتدا چشمگیر ینقش تحکیم{

، این دست هایی ازگزارش. (9318)هر دو مربوط به  سنگقانون مقررات معادن زغالبخش( و 
منع اشتغال زنان را تسریع و  و ساعت کار انبه منظور محدود کردن کار کودک ای قانونیفراینده

دار ، به وضوح عهدهی ایجاد تحصیل عمومی اجباری کودکانبا الیحه ترکیب اینهادولت با  کرد.
پذیری متناسب تعلیمها به کودکان و مهارت «آموزش»نوزادان،  مقابله با نرخ مرگ و میر کودکان و
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 Marx and Engels 1975a, p. 180; and Marx and Engels 1973, p. 84. 
52

 Marx 1976, pp. 620-1. 



37 

 

کار که پیوند زنان را با محیط  یشدهتاکید بر تقسیم جنسیتیالبته{ و شد }داری صنعتی با سرمایه
)در این باب جالب است که کار زنان در معادن منع شد، در حالی که . کردخانگی تقویت 

ندها شد، رایاین فی هراسی اخالقی ضمیمه بارتر محفوظ ماند(.خدمات خانگی  به کرات مشقت
در  کردندکار میبا بیل و کلنگ  ی که در زیرزمینزنان شلوارپوش یدرباره کارساززنگ خطری 

قارن شد با قوانینی که زنان و دختران را از کار در معادن زیر زمین م این هشدار ؛این شمار است
-ی طبقهخانوادهدولت در صدد بازسازی ویکتوریایی،  یدورهبدین ترتیب سرتاسر  .کردمنع می

جنسیتی،  سامانقیدوبندهای جدید بر کار زنان و کودکان، تحکیم ریق طز اکارگر بود و این را 
 ، به موازات اصالح }نظام{ سالمت و بهداشتدار شدن مسئولیت آموزش عمومی کودکانعهده

در ، وی و هرزهکارگر بد یطبقه فوجاز  هراس به میانجی ایجادبخش زیادی از اینها  -بردپیش می
 53.واج داده شدر کارگری زنان طبقهخانه و محله، و به خصوص ترس از رفتار خطاکارانه

شان مبارزه های خویشاوندیکارگر هم برای دفاع از زندگی خانوادگی و شبکهافراد طبقه البته که
 - سرمایه بودکه جزو منافع بلند مدت ، ندانسته به اصالحاتی شتاب دادند از این روکردند. 

هایی برای به مردان، و محدودیت «54مزد خانواده» پرداخت، فشار برای انکار کودکممانعت از 
از این رو، نرخ مشارکت زنان  55.را تقویت کرد مسلط تییسامان جنسکه همچنین  –اشتغال زنان 

درصد تثبیت شد، و استخدام  83حوش وی نوزدهم حولهای مزدی در سرتاسر سدهدر حرفه
در  ؛شد به طور موقت متوقفکارگر طبقه یانحالل خانواده از این رو 56کاهش یافت.کودکان 

 شد.  هوارونروند آن واقع، 

 کارگری طبقهباور به فروپاشی خانواده همچنانو آوردن این موضوع ارکس در فراچنگ م ناکامی
محرز توان که نمیدارد چیزی  بدیهی گرفتن نشان از ایاندازهتا }ناکامی{ این  است. آموزنده

                                                           
53

-های جنسیتی را هم وامیی چنین دلهره، او همچنین ابعاد روانکاوانهMcClintock 1995, pp. 114-18 به نگاه کنید 

 رسد.
54

 )م.( ی او را بدهد.شود تا کفاف مصرف کل خانوادهمزدی که به یک مرد کارگر داده می 
55

 Laslett؛ و Humphries 1977ی پراندیشه پیرامون این فرایندها، نگاه کنید به ، برای بحثClark 1995نگاه کنید به  

and Brenner 1989 . 
56 Humphries 1977, p. 251. 
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نه  شود،همواره به شکل نسلی و هم اجتماعی روزانه بازتولید می توان-کارجدید  منابع – دانست
با وجود مشاهدات خود مارکس . درخوری «هاتوانایی»و « هامهارت»بلکه با  بسنده میزانتنها به 

پرولتری، او همچنان به های دارانه بر خانوادهشدن سرمایهصنعتیدر خصوص تاثیرات ویرانگر 
-کارگر می یوقتی نوبت به بازتولید طبقه ،که در آن بسنده کرده بودگرایانه و طبیعت شرحی ساده

زاد و برای صیانت نفس و این امر را به تمایل کارگران خاطر با اطمینان »تواند ، سرمایه میرسد
 .«دبسپار ولد

سم  پیشی اسا چنان که دیدیم منطق دیالکتیکی خود مارکس اصالحیهچه ب را ی ووگل نهادهاز ق 
-یاجتماع مانند بازتولید سرمایه نیازمند روایتی توان هم درست-خواند. بازتولید کارفرامی

اعی، روزانه، و ، اجتمشناختیزیستبازتولید  مند کردننظریهبدون این امر ما اانتقادی است. 
-ی سرمایهدر جامعه مستلزمش شناختی  زیست زاجتماعی  تمای مندیسازمان، و توان-کار نسلی

به  داریاز ستم جنسیتی در نظام سرمایهگر بنا داریم ای کالم، خالصه شود.، محقق نمیداری
بین  روابط درونی باید، میسر در آوریماست سازگار  سرمایهکه با ساختار مفهومی  روشی

 شود. سازیمضمون داریی تولید سرمایهجنسیت، خانواده، و شیوه

 نقدها و منتقدین

 انتشارش در زماندر محافل فمینیستی و مارکسیستی  مارکسیسم و ستم بر زناننان که گفتیم، چ
ی یکی از ، نویسنده57تا حدودی مهم را جوانا برنر پاسخ علمی  تنها چندان بلوایی به پا نکرد. 

گامی  در مقامکتاب ووگل برای برنر  58مطرح کرد. 89 یسده فمینیستی-ترین آثار سوسیالمهم
 «ی زنمساله»پیرامون سنت مارکسیستی  بازیابیدر  خصوصنگاری رادیکال، به تاریخ در جهت

به . پیشینمتن سیاسی جنبش سوسیالیستی  آن در استقرار سببهمچنین به و ، قابل توجه است
را بر مبنای مستنتج از آثار متکامل مارکس  بدیلدر همان هنگام که رهیافتی ووگل بیان او 
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 Johanna Brenner  
58

 Brenner 2000. 
تاریخی -اری  علمی  کتاب ووگل، توجه داریم که در بررسی ستایش انگیز آثار ماتریالیستیذگوفر در باب  شواهد بیشتر برای . 

 فراهم شده است، حتی نامی از آن برده نشد.  Haug 2005پیرامون روابط جنسیت که در 
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کالسیکهای دوگانه تا آثار ی سازگاننظریه{ بنیان} گیری  پیبا ، شناساندمی« بازتولید اجتماعی»
بل ها کمتر که برنر  ،گرچه .دهدگسترش می نظریهاین  بنیادهایفهم ما را از انگلس و ببل،  از ق 

وب بازتولید اجتماعی مورد نظری ووگل است، بر این باور است که چارچهای مجذوب نوآوری
 کنند،ویژه با توجه به نقش فعالی که مردان در پی افکنی و تداوم ستم جنسیتی ایفا می، بهنظر او

 او. ین زنان و مردان کامیاب نشده استمنافع ب تعارض کردن   در لحاظآن طور که باید و شاید 
را نیستی فمی-سوسیالیستی کلیدی هایپرسش بر این اساسووگل کند که چنین استدالل می

طور به  تقریببه»مردان درون نظام خانواده، که چرا  بارهدر اینهایی رد، پرسشگیمینادیده 
  59کنند.بر زنان اعمال قدرت می «همگانی

تحلیل ووگل نسبت  «انتزاع و عمومیتسطح باالی »را به  شکلی شگفت انگیز این ناکامیبه برنر 
دست کم مشخص کند که چطور  ی بسنده، بایستی"یک تحلیل "یگانه»دارد که  تاکیداو دهد. می

خانواده و  ،تحت انقیادطبقات   ی آنهاکند که در محدودهمی ر طبقاتی مرزهایی را برقرارساختا
ی های خانوادهشوند که نظامطریقی برقرار میبه مرزها و چطور این  کنندمند میسازمانرا خانوار 

مستلزم این است که طرحی  دهد که چنین. برنر ادامه می«کنند "تحت تسلط مرد" را تقویت
جامعه، به ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیکی توجه کنیم که سلسله  «مادی یشالوده» سویافر

ی مرحله» چنین توضیحی، صرفاً  به سبب فقدانووگل  آورند.مراتب جنسیتی را به وجود می
  60دهد.نظریه بازتولید اجتماعی را ارائه می« ابتدایی

که کند می بیانای را مسئله همان به روشنیچرا که  ستراهگشا به شدتنظرات برنر در این مورد 
اجتناب و به لحاظ نظری سطح نخست  ریزیپایه :یافتن پاسخ آن شده است کار  ووگل دست به

را  ای یگانهکه نظریه اجتماعی}بازتولید{ و  ،}بازتولید{ جنسیتبازتولید  سرمایه،  تحلیلناپذیر 
}در این مورد{ در واقع برنر  سازد.ممکن می -انگاردوگانهدر تقابل با روایتی صرفا توصیفی یا -
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  Brenner 1984, p. 699. خاطر مرور بیش از حد محدود سنت سوسیالیستی در باب درستی ووگل را بهبرنر به
شود که او در پرداختن به آثار اما گلدمن آنارشیست و هم الکساندرا کولنتای بلشویک کند، و یادآور مینقد می« ی زنمساله»

 یاب نبوده است.کام
60

 Ibid. 
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مند یهنظر خودخودی  مال قدرت مردانه را درون خانواده بهعکند ا  بر حق است که ووگل تالش نمی
چیزی در  آنتحلیل  بهاو  دلبستگی ،در عوض ارائه دهد.کند، یا شرحی تاریخی از گسترش آن 

-تحت سلطه تی  یجنس سامان استوار بر یداری است که گویی نظام خانوادهروابط بنیادین سرمایه

بازتولید این مسئولیت کار خانگی ضروری برای ». به بیان خود ووگل کندرا ایجاب میی مرد 
که به شکل   -خودخودی  بهکار یا خانواده  تییو نه تقسیم جنس - است نهاداراجتماعی سرمایه

به رغم  61«.دهدرا تشکیل می دایزیربنای تداوم ستم بر زنان و نابرابری در جوامع سرمایه مادْی 
او در ی اجتماعی، در نظریه چرخش زبانی در پس  ی فمینیستی، به ویژه بخش بزرگی از اندیشه
به  .مبتنی بر ستم بر زن است یاجتماعی نظام خانواده-ماتریالیستیهای پی رمزگشایی از بنیان

 ایقاطع برهایی مرز چگونهدارانه، سرمایه-های باالخصکه پویایی کنداین منظور، بررسی می
در خالل  ووگلآنچه  کند.می برقراربازتولید اجتماعی  عمالاَ قابل قبولی از نهادها و  یگستره

 ی ضرورتاً در پرتو رابطه اشبررسیو  –توان -شناخت نیاز متضاد سرمایه به استثمار و تجدید کار
 مربوط به وجوه ( در نسبت باو زنانه مردانه به لحاظ جنسیهای با بدن) زن و مردمورد تبعیض 

 دارینظام سرمایه اجتماعی-ماتریالیستیپویش شناسد: باز می – اعمالو شیردهی آن  تولید مثل
 در جای جای  ، همچنان که دی خانواده دارهای پدرساالرانهشکل به بازتولیدکه گرایش است 

 .ر سماجت ورزیده استداری جهانی بر این امسرمایه

با گرایش سروکار داریم، نه با قانونی آهنین. این واقعیت که بازتولید  در این زمینه تردیدبی
جریان دارد، و باید هم چنین  داریسرمایه ملزوماتاسیر  و متجّسد یافراد به میانجیاجتماعی 

 اند.شده متعینبه شکلی کارکردگرایانه  های خانوادهاز شکل باشد، به این معنا نیست که هر یک
اما دهند. شکل می ترتیبات خانواده یاجتماعی هم به گستره ستیزهایهای فرهنگی و سنت

 داری کهاجتماعی در نظام سرمایهَمقّری ی ضرورت ی کلیدمسئلهبا شناسایی ووگل تحلیل 
که دهد ی آن است، این امکان را به ما میتوان بر عهده-شناختی کاربازتولید اجتماعی و زیست

، به طور مکرر مختلف هایتاریخچه گونگونه به رغم آرایش ،داریجوامع سرمایه چرابفهمیم 
، روشی برای درک این همین قرار. به اندمرد را بازتولید کرده ی تحت تسلطهای خانوادهشکل
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به برود  میانبدون آن که ستم بر زنان از ند توامی های خانوادهکه چرا شکل دهدموضوع ارائه می
-ی همازدواج و خانواده قانونی دانستن  و روز افزون د، همچون پذیرش چشمگیر تغییر کن میزانی

طبقات چرا که هر قدر هم . های به سرپرستی مادر یا پدر مجردجنس، درست مانند خانواده
}روند{  این تغییراْت ، را تاب آوردند تی و آداب و رسوم جنسی هنجارهای جنسی تخفیفحاکم 

 متزلزل را ماهیتاً پرورش و بزرگ کردن فرزندان ، تولید مثل نهای بنیادیئولیتمسسازی جنسیتی
ی بازتولید اجتماعی را از خود به نظریه «ی نخستینمرحله»، در واقع ووگل منظراز این  اند.نکرده

ی تولید های اساسی شیوهگینطقی ستم بر زنان را با ویژهم که پیوند ای، نظریهجا گذاشته است
بودن کار او،  ی کم بنیهچنان که استدالل کردیم، این امر نه نشانه 62.کندبرقرار میداری سرمایه

 است. مارکسیسم و ستم بر زناننظیر در عوض دستاورد بی

در جستار  بارآوربه شدت  مسیری، نه تنها سرمایهمعماری مفهومی در  جا گرفتن ووگل با
های قابل توجه فمینیسم سوسیالیستی پیشین همچنین بر سستی گشاید،می تاریخی-ماتریالیستی

بر این مدعای معیوب که کار به شکلی منطقی  به طور ویژه، چنان که دیدیم. آیدفایق می
. هرچند در کشدخط بطالن می کندتولید می مازادخانه ارزش و هم ارزشنشده در پرداخت

که کار خانگی در همان معنایی که مارکس در افتد حال ووگل در دام این استدالل می همان
-اشتباه می بی گماندر این باره او  63.های کار ضروری استاز مولفه به کار برده است سرمایه

نوشته تصدیق  علم و جامعهی در مجموعه 8111ای که به سال ، چنان که بعدتر در مقالهکند
تردید ووگل بر حق بود که کاری که بیشده است.  پیوستکتاب  بازنشرکند؛ این مقاله در می

شود برای سرمایه اجتماعًا الزم های فعلی و آتی کارگران مزدی میصرف تولید و بازتولید نسل
معنایی بسیار محدودتر  مازادارزش یبرای مارکس در نظریه «اجتماعًا الزم» اصطالحاما  است.
-سرمایه در بر دارد، کاری که میای را برای الزم هزینهاین اصطالح اشاره دارد به کاری که دارد: 
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انتزاعی -برداشت زیاده مارکسیسم و ستم بر زناناش در ی شوربختی است که ووگل بعدتر به منظور تبیین اسلوب نظریمایه 
تر (. به باور ما، بسیار سازندهVogel 2000)نگاه کنید به  که به }امر{ تجربی نیالوده است برگرفت را« نظریه»آلتوسر از 

دارانه درک ای سرمایهدر جامعه تیهای خانواده و سامان جنسیپذیری شکلخواهد بود که اسلوب ووگل را استقرار شرایط امکان
 کنیم.

63
  Vogel 1983, pp. 152-4. همین اشتباه در Hensman 2011, p. 8.  .نیز وجود دارد 
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 از دستمزداز این روست که مارکس  64)در شکل دستمزد( از موجودی سرمایه پرداخت شود. باید
 - ی بسیار بیشتری وجود داردنشدهکار پرداختآورد. ی متغیر سخن به میان میبا عنوان سرمایه

داری ی سرمایهبرای بازتولید جامعه که -نیستآن }بهای{ ملزم به پرداخت سرمایه ری که کا
شوند، زاده می خویشاوندمحوراین حقیقت که کودکان در واحدهای  یقینبهو است.  ضروری

بینند بیش از حد به شوند، و آموزش میشوند، دوست داشته مییابند، تغذیه میپرورش می
لحاظ بدنی، روانی و اجتماعی در آنجا  طور که بزرگساالن بهرساند؛ دقیقًا همانسرمایه یاری می

هیچ شوند که اجتماعی منتفع می عمالیاَ از های منفرد سرمایه در این زمینهاما شوند. بازتولید می
-ای از ارزشدر این مورد هیچ درجه بنابراین 65دهد.های الزم آنها را تشکیل نمیاز هزینه بخشی

کنند و )اینها ارزش استفاده تولید می عمالاَ به سبب کاالیی نبودن این  ؛ نخستمازاد وجود ندارد
 .ندارد ی مورد نظر وجودی ساختاری مستقیمی برای سرمایهاین که هیچ هزینه نه ارزش( و دوم

خوانندگان پر اهمیتی است که  ی این موضوع دارد، پاالیشای که ووگل بعدتر دربارهاصالحیه
 یافزون بر این، تذکاری است از روحباید در ذهن داشته باشند. میهنگام خوانش متن او 

بخشد، و آن را اثری قابل تجدید، تعمیم شکل می مارکسیسم و ستم بر زنانانتقادی که به -علمی
 سازد.و تکوین می

یالیستی، فمینیسم اینترسکشنالیتی، جدید: هاینسخه  و اجتماعی، بازتولید ماتر
یه برای مداوم یکاوش  یگانه یانظر

با  هنگاممنتشر شد، دقیقا همای نامساعد در زمانهمارکسیسم و ستم بر زنان دیدیم، چنان که 
ی کارگر و طبقه جنبش های سوسیالیستی،جنبشآغاز افول یورش وتهاجم نئولیبرال و نتیجتًا 

نظریه و  شکوفاییموانعی فزاینده بر راه  جوستیزهی نوین و این زمینه. رادیکال سوسیالیستیجنبش 
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ی الزم ی کارگران بسنده باشد. اما هزینهدیدیم این دستمزدها بایستی برای تسهیل تداوم تولید نسل آینده کهگمان چنان بی 
 ی تولید اشتغال دارند.واسطهبرای سرمایه پرداخت مستقیم به کارگرانی است که در فرایند بی

65
مالیات بر سود طلب کند. ما در حال حاضر از این موضوع  ها را به عنوانگمان ممکن است دولت برخی از این هزینهبی 

 مازاد ندارد.یری بر استدالل پیرامون نرخ ارزشکنیم چرا که تاثانتزاع می



43 

 

های سیاسی و نسخهها، طی گذر سالبه وجود آورد.  فمینیستی-سوسیالیستی پر طنینعمل 
ی ی نظریههاموزه مارکسیستی به سیاقبه تیستم جنسی ن بهدادند و پرداختتغییر مسیر روشنفکری 

، تدارک دیده شده بودها دههبرای در این وهله بود که چرخش زبانی، که شد.  پرتاب «مدرنیستی»
جریان{ چپ هایی از }علوم انسانی و اجتماعی را رفت و روب کرد و نقش خود را بر بخش

 شمرتکب ایرسوایی که هر ماتریالیسم عامیانهبه همان  ایگراییبا تقلیلزبان و گفتمان، انداخت. 
مشغولی اکنون که دل 66ی زیست اجتماعی بدل شدند.نیروهای تعیین کننده{ تنها}، به شدمی

بافانه، کنار امری عجیب، اگر نه صراحتًا خیال عمال عینی انسانی به راحتی در مقامبه کار و اَ 
تبدیل تمرکز تحلیل سیاسی کانون نخست  به ی گفتمانهای برساختههویت، ه استگذاشته شد

 د.شونمی

طبقه سرسختانه باقی ی جنسیت، نژاد، و رحمانههای بیکه به ناگزیر واقعیت ویحتمل از آن ر
شدت گرفته بود،  ویژه طی جنگ نخست خلیج،، بهجویانهگری سلطهنظامیمانده بودند و 

-پاد ی سیاسی،عیارش از مداخلهگیری تمامکنارهی گفتمان و نظریه یرقیق شدهگرایی تقلیل
 همراهبهنقد  های ماتریالیستی  پردازانی که به شیوهنظریهکه  دیری نپاییدپدید آورد.  یواکنش

های نظری به تنگناهای عاجز ی پاسخبخش متعهد بودند، شروع به ارائههای رهاییسیاست
که جنبش بود، -پادهای کلیدی این شاهد وهله 9111ی کردند. اوایل دهه «نظریهپسا»ی کننده

  67نیسم سیاه و فمینیسم ماتریالیستی به جریان درآمد.فمی عمدتًا تحت لوای

« اینترسکشنالیتی» یشناخته شده به چارچوبکه پیچید ای نسخه به طور خاص، ،فمینیسم سیاه
 طیف وسیعی از مباحث عت به یکی از موضوعات اصلی ارجاعسربال داد، چارچوبی که به و پر

 فمینیستی-سوسیالیستیهای ی سازماندر تجربه های عمیقیریشه رهیافتاین شد. تبدیل  نظری
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 McNally؛ و Palmer 1990؛ Jameson 1972های مارکسیستی از این رویدادها نگاه کنید به ای از تلقیبرای نمونه 

2001 . 
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 Landy and Mclean؛ Hennessy 1993؛ Smith 1993؛ Collins 1992 & 1993 برای نمونه نگاه کنید به 

1993. 
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در  9151سال که  68ی کمباهیتعاونی رودخانه داشت، به ویژهتبار افریقایی -زنان امریکایی
به کرد. ایفا میدر آن دانشگاهی با نام باربارا اسمیت نقشی مرکزی  یفعال بوستون شکل گرفت و

، لغو مجازات زندانحقوق مربوط به تولید مثل،  پیرامون هاییکمپینپیمان شدن با هم سبب
ی ، تعاونی رودخانههایی از این دستنمونه، و سازی اجباریعقیمها، تجاوز، حقوق لزبین

زمان کمی برای تقلیل سیاست به گفتمان  همسان  آن، سیاه فمینیست   گامانکمباهی و پیش
پوست، کارگر سیاهزنان طبقه تینسیج های مورد تبعیض نژادی وها، به ویژه بدنبدنداشتند. 

هر قدر هم اینترسکشنالیتی،  نگرش 69آمد.نظریه و عمل آنان به شمار میی مرکزی مسئله
که از دل فمینیسم سیاه سر بر آورده بود  آن به سببپیشین را جرح و تعدیل کرد،  یهاماتریالیسم

  70.بود ماتریالیستی دارگرایش ریشهمدعی همچنان{ }

به فمینیست این سنت،  ترین، شاید بتوان گفت پر کارترین و بلند آوازه71پاتریشیا هیل کالینز
راتب { سلسله مکه }مطابق با آن چالشی، را بسط دادویلیام دو بوآ  چالش خردمندانهشکلی 

 پوستسیاسی مردم سیاه-های اقتصادیواقعیت مشترک به طوراجتماعی نژاد، طبقه، و ملیت 
، شامل «ماتریس سلطه»ر }کالینز{ توجهات را به سوی ، و از این رهگذدکنتعیین می امریکا را

-سازگانکه برای نگرش  اساسی یمشکل از پس   رهیافتاین  72.نژاد، طبقه و جنسیت، جلب کرد

-درهمبرآمد: روشن کردن شده بود  دردسرساز های هویْت دوگانه و هم نگرش سیاست های

دهند. شکل می که به آن }روابط{ عمالیاَ ی اجتماعی و نهادها و متمایز تجربه هایسویه تنیدگی
و نژادی یا طبقه و  یجنسای را بین، فرضًا، تبعیض رابطه گفتههای پیشهر قدر هم نگرش

که این اند داشته یتتمامیّ  باشند، توجه بسیار کمی به عملکردشناخته به رسمیت گرایی دگرجنس
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(؛ James 1975) سلما جیمزی نوشته نژاد و طبقهامر جنسی، گام در این امر اقرار کنیم: مهم است که به تاثیر دو اثر پیش 
یس ینوشته زنان، نژاد و طبقهو    (.Davis 1981) انجال دیو

70
هایی پست مدرنیستی عرضه کردند. هم وجود داشت که بخشی از این کار را به شیوه های سیاهفمینیستبی گمان، مواضع  

مدرن مرتبط با طبقه طور مرتب به مسائل نامتداول غیر پست هوکس بهاثر بل هوکس غالبا گواهی است بر این موضوع، اگر چه 
 .Hooks 2000اجتماعی بازگشته است. برای نمونه نگاه کنید به، 

71
 Patricia Hill Collins (1948) 

72
 .Collins and Anderson 1992؛ Collins 1993, 1998 نگاه کنید به 
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ی . تبیین نظری چنین پیوندهایی تبدیل شد به پروژهنددر پیوند با یکدیگردرون آن ماهیتًا روابط 
 مجزای اینترسکشنالیتی.

ی مستندات نشان ای بوده است، آثاری که با ارائهبخش آثار تجربی برجستهاینترسکشنالیتی الهام
. این گرایش داشته استتداوم و غالبًا متضاد  بندی نشدهمقولههایی به شیوه ،دهند چطور ستممی

-از یک سو، چنین مطالعاتی توانستهقوت و همزمان ضعف این نظریه بوده است. ی نقطهتجربی 

بار دیگر مردم، کارگزاران انسانی، را در تحلیل تاریخ و زیست ستم، ی تجربه به با جلب توجهاند 
نظر فرایندهای پیچیده و متضاد از نقطه ،تجربه را رهیافْت بر این، این افزون اجتماعی قرار دهند. 

غیر ای یافته اما به شیوههمچون امری اجتماعًا تعینیافتگی اجتماعی، مندی و تعینسازمان
-بیشتر  نوشته، دهدنشان میهمانطور که جوانا برنر از سوی دیگر، . گرایانه درک کرده استتقلیل

اجتماعی های موقعیتین پویایی به توصیف و تبی انددرون این سنت خود را محدود کرده های
 ازکه غالبًا حال آن دهد؛ به تجربه و هویت شکل میچطور  ویژه یه موقعیت، بررسی این کخاص

 درون و به میانجیو  ،اندبه چه ترتیب پدید آمدهها که این موقعیتاند واماندهطرح این پرسش 
اجتماعی  روابطحاصْل آن که اند. به بیان دیگر، تداوم یافتهچگونه رت نظام اجتماعی قدیک 

این تا  73.شودمند میکمتر نظریهپرستانه(، اری پدرساالرانه و نژاددیک سرمایهسلطه )مربوط به 
کند، میتقاطع استفاده  نالیتی آنگاه که از ایماژ فضاییحدودی از آن روست که نگرش اینترسکش

 باقیمچون یک بردار مجزای قدرت ببیند، برداری که با ی سلطه را هتمایل دارد که هر شیوه
ی استقالل هر بردار قدرت در وهلهتلقی با  رهیافتاما این کند. بردارها برخورد )تقاطع( می

 و به میانجی ونی اجتماعی را درهر رابطه بنیانی-همتا کند می تقالنخست )پیش از تقاطع(، 
  74درک کند.باقی روابط قدرت 

ی فمینیستی، زایش اینترسکشنالیتی در مقام الگویی قدرتمند در چارچوب نظریه مقارن با
واکنش علیه چرخش و دیگران در  75رزماری هنسی فمینیسم ماتریالیستی در حال تکوین بود.
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 گردیم.به این موضوع برمی هیمانی بنرجی مهمی اثر هنگام بحث درباره 
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نیازها، روابط طبقاتی،  ،هازبانی  بدن-گفتمانی، بر رجعت نظریه و عمل فمینیستی به وجوه فرا
است که باب  یآثاراز ای نیرومند حاصل، پیکره 76.صرار ورزیدندا اتسجنسیت، و احسا

-رهیافتو به  کندمیهای پیشین را بار دیگر باز فمینیست-سوسیالیست موضوعات مورد توجه

داستان با افزون بر این، هم. بخشدمیدرک ستم جنسیتی توان  برای یتاریخ-ماتریالیستی های
های ند، تحلیلکنکار می رهیافتپردازانی که در چارچوب این ، نظریههای سیاهفمینیست

 کاستی  از حاکی صرفًا ها{ }این تحلیلند، حتی اگر اهوبسط دادای از ستم جنسیتی شرحبرجسته
 .دباش بودهاش های چندگانهراستی یکپارچه برای سرمایه و ستمای بهنظریه

بسط  مارکسیسم و ستم بر زنانانتشار  های پس ازفمینیسم بازتولید اجتماعی، همچنان که در سال
جنسیت و جنس، بنیانی روابط طبقه، -تدارک روایتی به تمامی یکپارچه از هم یعهدهیافت، از 

ای بسط نظریه هدف مقرر   به رغمکردند بسیاری از کسانی که در این سنت کار مینژاد برنیامد. 
از  حکایتبه شکلی نویدبخش عام از کار ونومیستی و کغیر ا درکیآنان به  بندیپاییگانه، که 

یا  ووفادار نماندند های دوگانه سازگان یبر پایه هایتحلیل ، }در نهایت{ یا بهرددا این }هدف{
نی ااند از آنچه هیمتردید میراثیها بیاین گرایش 77.}؛نه به هر دو{ رینظگرایی غیرتوصیفبه 

. ششناسدبازمیسوسیالیستی -سیاسی فمینیستیتاثیر ساختارگرایی بر اقتصاد به عنوان  78بنرجی
گرایش بازتولید اجتماعی از مفهوم کار آغازیدند، رهیافت{ متاثر از }های هر چند فمینیست

 یا چیزی ساختارکه درون  چیزی، مفهوم پردازی کنند چیزیک  عنوانبهکه کار را غالب آن بود 
این رویکرد ، مطابق نظر بنرجی. کندفعالیت می، یا جامعه( خانوادهدیگر )همچون اقتصاد، 

که طی آن  شدْن  هایشود، درک فرایندمیتمام  یاز دست دادن درک تاریخ به قیمت  پوزیتیویستی 
آن که بسیاری از  حاصْل آن تاریخ.  هایویژه درک سوژهگیرند، و بهساختاری شکل می یروابط

، فرهنگ و تجربه، و جهانی که 79نشدنی بین خویشتنرفع شکافی »های سوسیالیست فمینیست
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 از نظر 80«.گی سیاسی ندارندی سوژهحرف چندانی درباره»اند و ایجاد کرده« آینددر آن پدید می
و  9131های دار سنت فمینیسم بازتولید اجتماعی دههیکی از دالیل سکوت ریشه همین مسالهاو 

که نوبت  آنگاه فمینیستی-ی مارکسیستی. بخش بزرگی از اندیشهنژادپرستی استدر باب  9111
رسید، به لکنت افتاد؛ این به سبب  های فراوانشگوناگونیمند کردن تمامیت اجتماعی با به نظریه

ی چندگانه هایسویهشان که به میانجیاست درک فرایندهای پیچیده و متضادی  اش ازناتوانی
 .کنندکلیتی یکپارچه و پویا ایجاد میزیست اجتماعی 

کار،  –اش مقوالت تحلیلی با که تی بازتولید اجتماعیجستار در نگرش فمینیس پیداینوما سیر ا 
. این دارتر خواهد بودآتیه شودمواجه میبه مثابه فرایندها، و نه چیزها،  –، و غیره اقتصاد، خانواده

از روابط  تاریخی-ماتریالیستی واقعبه، امکان خوانشی توفیق یافتهنگرش، چنان که تا کنون 
نژاد، جنس، جنسیت و طبقه  که دهدتشخیص می؛ این خوانش کنداجتماعی قدرت را فراهم می

، 81. ایزابال بکرشوندمی، دگرگون، و به طور بالقوه منقلب ( بازتولیدهمگی با هم)در چه شرایطی 
چارچوب بازتولید  بازسازی همگی در 84کمفیلد، و دیوید 83، سیندی کاتس82استفن گیل

به جای درک پیشین از جامعه که عبارت بود از  اینان هاینوشتهدر  85اند.اجتماعی نقش داشته
شان را به های اجتماعیمند موقعیتها در آن صرفًا همان منطق نظامساختارهای موجود که سوژه

ای شود، مجموعهگذشته و آینده فهمیده می عمالاَ ای از جامعه همچون مجموعهآورند، جا می
-، بازتولید و دگرگونتجربه در گذر زماْن مند که افراد روابط ساخت ی ازنظام متشکل است از که

ی به گفتهاجمالی، مستتر است.  معنای، در 86دگرگون کننده در کار کنند. این کنش  شان می
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  Bannerji 1995, p. 80. آلتوسر، پذیرای مفهومی رقیق ایم، این که ووگل بعدتر، با روشتر یادآور شدهچنان که پیش-

 (.Vogel 2000شود که به امر تجربی نیالوده است، ارتکاب به خطایی مشابه است )نگاه کنید به می« نظریه»شده از 
81

 Isabella Bakker 
82

 Stephen Gill 
83

 Cindi Katz 
84

 Dvaid Camfield 
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، به تاکید بکر و گیلیا  –ی افراد است کمفیلد، جهان به طور معناداری محصول کار بازتولید
  88.شنامدمی «87 حرفه» همان که گرامشی

گاهانه، حسی، و عملی که در مقام -کار  استقرارپردازان با این نظریه  -شود فهمیده می کنشی آ
 نیزو  گشتهباز ووگل بنیادی دریافت به  ه جای ساختارها و کارکردها(آغازین تحلیل )ب دمدر 

. این فکر که در (به کارکردگرایی ساختاری)ساختارگرایانه درغلتیدن؛ بدون اندنیرومندش ساخته
، )مقرر(مندمکانمردم  به لحاظ اجتماعی توان فرایندی است بر دوش -واقع تولید و بازتولید کار

له وارد ها را به معادبدنتاریخ را به تصویر بازگرداند. همچنین  ،آخردست   ،توانست عاملیت و
از د، نشوبازتولید اجتماعی، که با ووگل آغاز می}رویکرد{ های و در حالی که فمینیستکرد. 
ویژه، به -اند کردهدقت بررسی به( را ی کارگریها )ی ماهیت بیوفیزیکی  بدنمسأله ها پیشمدت

 کندزنان برای زایش و پرورش کودکان اهمیت پیدا می شناختیزیستاین که چرا و چطور ظرفیت 
 ،فرگوسن تبعیض نژادی نکردند. تحت( کارگریبدن ) از طریقچندانی وقف اندیشیدن تالش  –

مراتبی  دارانه که سامانی سلسلهها در جهان سرمایهبدن 89سازیبا پرسش از }چگونگی{ فضامند
ن همراه با حال آن که لکست کند؛این کنکاش پیشنهاد می سرآغازبرای  نیرومندجایگاهی دارد، 

برای  با آن که راهی طوالنی 90دهد.همان خطوط کّلی ارائه میدر امتداد  بکر و سیلوی استداللی
، نژادی و تییبه تمامی روابط اجتماعی جنسکه بازتولید اجتماعی  یپایهچارچوبی بر  تکمیل

های کارگری )باز(تولیدکننده ، مفهوم سوژهدر پیش است موارد دیگری ازین دست را توضیح دهد
 های نوپیدایی است سرآغازی نویدبخش است.که اساس چنین نوشته
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توانند خوب یا بد باشند. ها میدهند ارجاع دارد؛ این کنشمی های بیرونی که مردم انجامبه کنش« work»ی یونانی واژه 
 . )م.(معادل کار صرفًا بر صرف تالش تمرکز دارد« labour»توانیم بگذاریم. در مقابل آن، معادل آن را ورزه یا حرفه می

88
ها را همچون بخشی از طبیعت انسانگیرد. اگر خود را در بر نمی ی سادهگرایانهباوری انسانچنین دیدگاهی ضرورتًا اراده 

-زیست ، آنگاه مفهوم تولید جهان گرفتار طبیعت وهای متجسدی که توان ساختن تاریخ را دارندبفهمیم، همچون موجودیت

 .McNally 2001کند. در این باره نگاه کنید به چنین آنها را بازسازی میماند، حال آن که همشناختی باقی می
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ی نژاد و جنسیت سرآغازهای نویدبخش درباره شورانگیز تاریخی-های ماتریالیستیتحلیل
که ، مارکسیسمی بازگردیم هاتوانیم به آنمیاحیاشده  که در بسط مارکسیسم  نماید دیگری را بازمی

. درک کند 91«هاگونیگانگی  ناهم های بسیار، یعنیتمرکز تعین»همچون  قادر باشد جامعه را
ممکن نیست، شاید مفید  ،هممبسوط  اندکیحتی  ،این ادبیاتبه  نپرداختدر این وهله  حال که

 .گشا اشاره کنیمهای راهاز منابع و رهنمون برخیبه  باشد

اثری تر اشاره شد، که پیش افزون بر ادبیات فمینیسم سیاهل نژاد و ستم نژادی، تحلی بادر رابطه 
بسیاری که  شناختیروان هایگذاریغایت به فهم سرمایهبه« بودنسفید پاداش»ی درباره برجسته

این  ؛یاری رسانده است کنندمی پرستانهنژادهای و هویتساختارهای قدرت  از کارگران سفید بر
با  گاهها، هماین تحلیل 92.تاسبرگرفته دبلیو. ای. بی. دوبوآ  خود را از ی عزیمتنقطهاثر هم 

مقام  کارگر را بهی بازتولید اجتماعی، افراد طبقهبهترین کار نوپیدا در نظریهگرایش نظری 
به همین  گرداند.نژادی بازمیساختن )و به همان نسبت هم ویران کردن( نژاد و تبعیض  کارگزاران

گرچه با زاویه  ،93لیرابین دی. جی. ک   دانی به نام تاریخای از آثاری فزاینده، مجموعهمنوال
را، که  امریکا ی کارگر سیاهبه شکلی بخردانه سیمای به وجود آمدن طبقهی کامال متفاوتی، حمله
از چه آن تجربه که این هم  ومستند کرده است،  شود،اش میتییهای جنسی سویهگیرندهدر بر
 در حالی کهلی بوده است. ک   94«رویای دیرپای آزادی»فرهنگی -مستلزم تولید سیاسی طریق

-، یا همدوسویه تحول هموارههای }مربوط به{ جنسیت، نژاد، و طبقه دهد تجربهتشخیص می

ی اجتماعی در جامعهی گون تجربههای ناهمبا تحلیل پیوند سویهچنین ، هماندداشته، بنیانی
در امریکا « ی کارگر شهری چندنژادی نوینطبقه»به تکوین ه شکلی موجز ب داریسرمایه
 95.ه استپرداخت
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ئیر هم به همان نسبت نویدبخش ی جنسیت و کوپژوهی پرشور مارکسیستی دربارهظهور دانش
برسی های کوئیر را گیری هویتهای طبقاتی دخیل در شکلمطالعاتی که تنشویژه به است؛

کنده است از فرایندهای اجتماعهایی اند، تنشکرده  .سازیکاالیی}حاصل از{  فرهنگی  -یکه آ
تر  انباشت گیری هویت جنسی به فرایندهای اجتماعی کالنپیوند زدن شکلاین مطالعات با 

نگیز ُپرسان  اغیر مستقیم و بحث شکلیبه در فضاهای دچار به تبعیض جنسیتی و نژادی،  سرمایه
ناپذیر در سهمی گریز چنین مطالعاتیاز این رو،  96اند.دیالکتیک طبقه، جنس، نژاد، و جنسیت

که  چارچوبی اند؛داری نوپیدا داشتهسرمایه}تبیین{ برای ماتریالیسم تاریخی نیرومندی  پیشرفت
-سرمایه یجامعهتبیین در باب که بنا دارد ی ای یگانههر نظریهبرای  ،در آن جنس و ستم جنسی

 اند. استقرار یافتههای ضروری گیدر مقام ویژه ،کامیاب باشدداری 

به  ،ی اجتماعی دیالکتیکیبیرون از نظریه ندنتوانمیهای نظری یک از این پیشرفت، هیچباری
اند، کردهپردازان بسیاری در این زمینه کار نظریه با این که با یکدیگر جفت شوند.شکلی سازنده 

 تربرجسته« مارکسیسم فمینیستی  ضد تبعیض نژادی»ای برای ی شالودهتعداد کمی از آنان در ارائه
در نیز ، چنان که ای. پی. تامپسون آغازدمی مفهوم تجربه از بنرجیاند. از هیمانی بنرجی بوده

دیالکتیکی و  یتحلیل و به این طریق 97کرده است،چنین کارگر طبقه تکوینخود پیرامون کنکاش 
در  برتری این مفهومگری تاکید دارد. دهد که بر مفهوم میانجیچند سویه را گسترش می

ما از جهان همواره به نحوی « میانجیبی»ی است که تجربهاش بر این امر نهفته پافشاری
عی همواره ی اجتماای از تجربه«وهله»از این رو، هر  98شود.مند میاجتماعی و تاریخی میانجی

شود. این رهیافت به جای تالش برای فراگرفت می منکسرهای دیگر از طریق، یا به میانجی، وهله
ارائه « مندرابطهتحلیلی یکپارچه و »رسند، روابط اجتماعی متمایزی که در یک تقاطع به هم می

                                                           
96  Hennessy 2000 ؛Sears 2005؛ Floyd 2009. تر، نگاه کنید بهبرای آثار زودهنگام Smith 1983؛ Kinsman 

1987. 
97 Thompson 1963 . است. نگاه کنید به دوروتی اسمیت  همچنین عمیقًا وامدار اثر تجربهبرداشت بنرجی ازSmith 

1987. 
 .Hegel 1977, Chapter 1توانید اینجا ببینید بحث کالسیک را می 98



51 

 

عمال از اَ  مندساختو  متأمالنه برداشتی»که بر آن است تا به شکلی نظری  . تحلیلیدهدمی
 –شکن زمان ساختهم ایشناختیبه بیان بنرجی چنین رهیافت روش 99برسازد.« اجتماعی

و به شکل دیالکتیکی بازسازنده است:  – کلیتهای متمایز وهله یافتنتمامیت به منظور ی تجزیه
 کردنآشکار  یبرا است، تحلیلی که مند و یکپارچهرابطه ،اشدر اوج شکوفاییاین تحلیل، »

-با استفاده از نظریهتواند شکن است. این }روش{ میمندی نیازمند روشی ساختفرایند میانجی

گاهی، فرهنگ و سیاست،  در تکه کند و آن را را تکهیا تجربه رویداد ای ماتریالیستی در باب آ
 .101«کند سر هم دوباره( 100عییغیر تجمتر )با اسلوبی بافتاری گسترده

به میانجی درون و ی اجتماعی پیشاپیش، از تجربه ایرهیافت با طرح این که هیچ مقوله این
-)غالبًا آشتیاجتماعی را کماکان یگانگی   کلیتساخته نشده است، و  ،تجزیه، متحول مابقْی 

 آمیز زیست اجتماعیهای تبعیضگریتواند به میانجیمی بنابراینکند. درک می هاتفاوتناپذیر( 
گاه  هواداری از فراگرفت کاری که مارکس  ی آنها بپردازد، درست همانیگانگی  پیچیده نیز بهو 

 .شرح داد« هاگونیگانگی  ناهم»و از این قرار « های بسیارتمرکز تعین»امر انضمامی همچون 

 ، یکی از وظایفحالبا این ناتمام باشد.  همواره تواند طرحیتردید، چنین طرحی تنها میبی
ها و فرایندهای اساسی ماتریالیسم تاریخی گسترش ترسیمی مفهومی از واقعیت با تمام پیچیدگی

ای برای تولید و بازتولید مداوم تمامیت اجتماعی اش است. و این امر بدون نظریهشدن متضاد  
-های تولید و بازتولید کاردریافت راهنوآوری شگرف مارکس بود که بی تردید، ناممکن است. 

راز بزرگ درک فرایند  –ها که داللت آنند ها و مصادرهو سرگذشت سلب مالکیت –وان ت
مارکسیسم و ستم بر  تحلیل کانونآن راز در  قرار دادنلیزه ووگل با  سرمایه است. بخشتمامیت

کارگر، به شکلی های طبقههای بازتولیدی مختص زنان در خانوادهفعالیت، و پیوند دادن آن با زنان
بازتولید  تیهای جنسیاجتناب ناپذیر در فهم شکلطرح مارکس را بسط داد و سهمی  شکافانهمو
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 نباید ما را از آن باز دارد تا ایفا کرد. دشواری و بسیاری  راه  پیش رو، دارانهاجتماعی سرمایه
 خود کنیم. و ازآن   دهیمنیرومندترین بینش این اثر را گسترش 
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