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 1«سیاسی اقتصاد» چنگ آزادسازی زنان از
  بنستون مارگارت مارکسیسم

 جنسیتی ستم درقبال 2اجتماعی بازتولید یک رهیافت و

 

 3باتاچاریا تیتینویسنده: 

 پارسا زنگنه ترجمۀ

                                                           
1 Liberating Women from “Political Economy” 

 
و کننده روشن های اخیر بوده،های مارکسیست در سالی بازتولید اجتماعی که محل تمرکز نظری و پراکسیس فمینیستهدفِ نظریه» 2

کند؟ لید میکسی توچه کند، پس کارگر رااست: اگر کار کارگران تمامی ثروت جامعه را تولید میدست هایی از این پاسخ به پرسشدهندۀ هارائ
هر روز به محل کار خود برسد تا بتواند ثروت جامعه را تولید کند؟ صبحانه،  که دندهبه عبارت دیگر: چه نوع فرایندهایی به کارگر امکان می

که محل تمرکز بازتولید اجتماعی  ۀهدفِ نظری …های عمومی وها و کتابخانهونقل عمومی، پارکخواب خوشِ شبانه، آموزش، نظام حمل
راحی های محوری و طپاسخ به این پرسش دهندۀهارائو  کنندهنهای اخیر بوده، روشهای مارکسیست در سالنظری و پراکسیس فمینیست

رای ب هایی است کهو نهادها بهترین تعریف از بازتولید اجتماعی، فعالیت فمینیستی در این چارچوب است. ]از قول[ تیتی باتاچاریا: مبارزاتِ
ترین مفهوم سرراست .نامممی« بخشحیات»های ها را فعالیتاین ۀاند. من همنسل بشر لازم کردنِجایگزینخلق زندگی، حفظ آن و 

های دیگر مانند تمیزکاری، تغذیه، آشپزی، و انسان است. اما برای حفظ این زندگی به انبوهی از فعالیت آوردنِدنیاهمان به ،بخشیحیات
آمد وونقل عمومی برای رفتوشوی لباس نیاز داریم. ملزومات نهادیِ مادی نیز برای این امر وجود دارد: سرپناهی برای زندگی، حملشست

ستند ه ایهای بنیادیها از جمله نهادهای پس از مدرسه. مدارس و بیمارستانها و برنامهانند پارکبه اقصی نقاط، امکانات تفریحی عمومی م
 .بخشی ضرورت دارندکه برای حفظ زندگی و حیات

ا بازتولید مگوییم. اکار بازتولید اجتماعی و نهادهای بازتولید اجتماعی می ،بخشی نقش دارندیند حیاتآها که در فرها و نهادین فعالیتبه ا
توان به جهان اطراف نگریست و تلاش به فهم آن کرد. این چارچوب اجتماعی همچنان یک چارچوب است. منظری است که از مجرای آن می

داری چارچوب سرمایه .در کار انسانی نهفته است و هم در زندگی انسانینهفته خود ردیابی کنیم، که هم  ۀدهد منشأ ثروت را در جامعه میاجاز
داری پرسش این است: است. در سرمایه یا سودآوری داری به دنبال ساختن چیزهابخشی است: سرمایهداری نقطۀ مقابل حیاتیا منظر سرمایه

نها د ندارد، و تی مردم وجوها بر زندگای دربارۀ تأثیر این چیزچرا که چیزها سودآوراند. هیچ ملاحظه« شود تولید کرد؟چه قدر بیشتر می»
 .داری حاکم بلامنازع آن استکه سرمایه نیست؛ امریچیزها  خلق امپراتوریِ ، چیزی الادغدغه

د. و نرــ غالباً برعهدۀ کارگران زن قرار دامانند پرستاری، تدریس، تمیزکاریهای بازتولید اجتماعی ــها در بخشها و شغلبیشتر این فعالیت
شوند. ارزش جلوه داده میها شدیداً کمبخشی، این کارگران و این فعالیتها اهمیت دارد، و نه حیاتداری تولید چیزمایهجا که در نظام سراز آن

نسی طرف ها پیوسته با آزار جشوند، آنترین پرداختی را دارند و اولین نفراتی هستند که از کار بیکار میکارگران حوزۀ بازتولید اجتماعی کم
رجمۀ آنیشا وگو با تیتی باتاچاریا / تگیری کرونا / گفتبازتولید اجتماعی و همه منبع:«. )کنندخشونت مستقیم را تجربه می هستند و اغلب

 (.اسداللهی
 
3 Tithi Bhattacharyaهای معاصر و استاد تاریخِ جنوبِ آسیا و مدیر مطالعات جهانی در فمینیست-ترین مارکسیست؛ یکی از برجسته

انتشارات ) نگهبانان فرهنگ: طبقه، آموزش و روشنفکر استعماری در بنگالاست. او نویسندۀ کتاب  (Purdue University)دانشگاه پردو 
 نویسد.هراسی میطور گسترده در مورد نظریۀ مارکسیستی، جنسیت و سیاست اسلام (  نیز است. او به5002دانشگاه آکسفورد، 

https://monthlyreview.org/author/tithibhattacharya/
https://monthlyreview.org/author/tithibhattacharya/
https://pecritique.com/2022/03/07/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%da%af%d9%81/
https://pecritique.com/2022/03/07/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%da%af%d9%81/
http://www.tithibhattacharya.net/
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 ای از متن:بریده

 اقتصاد   از خارج که هستند گروهی زنان است، ارزش کنندۀتعیین پول که ایجامعه در

 زشاربی تنهاکارشان نه بنابراین ندارد، پول[ پرداخت] ارزش آنها کار. کنندمی کار پول

 داشت انتظار توانمی سختیبه درنتیجه. شودمحسوب نمی هم واقعی کار بلکه است،

 ارزش کنند،می کار پول برای که مردانی اندازۀبه ،دهندمی انجام ارزشبی کار که زنانی

 است دیگرانی شرایط زنان، شرایط به شیء نزدیکترین ساختاری، لحاظبه. باشندداشته

 .هادهقان و هارعیت ؛بودند یا هستند کالایی تولید از خارج نیز آنها که

 

 ونتمارگارت بنس -

 

 

 ان یکعنوبه دیگر ،اشتراکی مالکیت به تولید ابزار انتقال با، منفرد خانوادۀ»

 صنعت یک به خصوصی داری خانه .شودمحسوب نمی جامعهاز  اقتصادی واحد

 1یعموم امر یک به آنها آموزش  وکودکان  از مراقبتو  ،دگرگون یْاجتماع

 نظرقطع کند،می مراقبت یکسان طوربه کودکان همۀ از جامعه است.شده تبدیل

 در اضطراب بنابراین، خیر. یا اندآمده دنیا به درمدت فرآیند تأهل آنها اینکه از

 اعماجتماعی ) فاکتور که امروزه مهمترینچیزیرود، از بین می «عواقب» مورد

 به را خود آزادانه که دختری شودمی آن از و مانع است اقتصادی( و اخلاقی از

 «.ارائه کند اشعلاقه مورد مرد

 (4881) 2دولت و خصوصی مالکیت خانواده، منشأفردریش انگلس،  -

 

                                                           
1 public matter 
2 Frederick Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State 
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 هایآپارتمان تا این لحظه، سکوت . نیویورکبرانکس،  پارک دم،سپیده]...[ »

. پوستسیاه مترو، زنان شوند، اززنان پیاده می. ستهنوز دست نخورده مجاور

 خیس است، شبنم سحرگاه از هنوز که پارک نیمکت روی را 2میرُر یا 1نیوزدیلی

در  همننشینند؟ آمی با شکیبایی اینقدر چرا .نشینندسپس می کنند وپهن می

 خیس. و سرد این صبحدم 

 نیروی کارمان را بگیرید و بیایید .روز یک برای فروش، برای هستیم، اینجاما 

 را سیر کنیم هایمانشکم بچه باید ما. بدهید ما به تان خواستدل که هرچقدر

ه این ک! ساعتی ده سنت، پانزده سنت. بپردازیم خانۀ بالایی را اجارۀ هارلم در و

 اجاره! پرداخت به برسد چه کند،نمی برای یک روز هم سیر را ما خانوادۀ شکم

اینجا[  ]نشستن این طور فکر کنید کهاین خب، کنید؟نمی پرداخت بیشتر شما

 توبوسکرایۀ ا برای سنتیپنج آخرین کردنخرج از بعد هارلم به برگشتن از بهتر

 .«است

 .(4391) 3تردرخشان دمیک صبح سویبه پترسون، تامپسون لوئیز -

 

 

 مارگارت کلاسیک مقالۀ اصلی بحث کنم، ادعا خواهم در این مقالهمی که را آنچه

 ]سابقاً گذشته از این، .است (4313) «4زنان آزادی سیاسی اقتصاد» ، یعنیبنستون

 سنتی   ژانر درهم ؛ آناستبه موسیقی درآمده )دهقان( کارگر زن یکتوسط [ نیز

 زمان نوزادش را ناچاراً زن  دهقان، که :5پاتو تالاتو جنوبی یا هند کودکانۀ هایآهنگ

 :خواندچنین لالایی میاش اینبرد، برایباخود به مزارع می محصول برداشت

 

                                                           
1 Daily News 
2 Mirror 
3 Louise Thompson Patterson, Toward a Brighter Dawn 
4 The Political Economy of Women’s Liberation (1969) 

5 thalattu pattuم. –خواند. ؛ یک نوع لالایی که مادر برای کودک می 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Thompson_Patterson
https://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Thompson_Patterson
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 کنمرا آنگاه که محصول را درو می تو»

 امبسته هایمشانه به

 روزنیم گرمای در

 که نخواهی کرد؟ ضعف تو احساس

 

 کارم مشغولمزارع  در آنگاه که

 ات بیایمسویبه پیش از آنکه

 کرد؟ که نخواهی گریه

 

  1چیتالم یک من

 شود عصبانی و اگر مباشر

 من، نوزاد

 کند سرزنش مباشر ]من را[ اگر

 «2شد؟ نخواهی غمگین تو

 

ماهیت کار این زن/مادر چیست؟ آیا کار او شامل برداشت محصول است که در ازای 

وجود چیزی درونی در که ش، از نوزاد کردنمراقبت گیرد؟ یاآن دستمزد کمی می

نیازی به پرداخت بلاعوض ندارد؟  آیا کار واقعی او او کدام است؟« کار واقعی» ؟اوست

صورت بیرونی عنوان یک زن، بهآیا این دو نوع کار، بخاطر پیشایندی  هستی او به

                                                           
1 chittal ن. –. کارگر کشاورزی کم دستمزد؛ 
 به نقل از: 2

Vijaya Ramaswamy, “Women and Farm Work in Tamil Folk Songs,” Social Scientist 21, no. 

9/11 (1993): 113–29, at 124. ن.-  
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ونه نیروی هرگ بندی سیستمیک بخاطر سازمان این دو نوع کاروابسته هستند؟ یا اینکه 

 صورت داخلی وابسته هستند؟کار اجتماعی، به

این ا زیربود؛ ها های جامع در نسبت با این پرسشبنستون یکی از اولین کاوش مقالۀ

ه، هم گذشت در این سوالات ها باسنتی مارکسیست برخورد نحوۀ از ،طور ثابتبه ،مقاله

 گیرد.فاصله میگیرد و هم کمک می

 

 

 مارکسیستی سنت قلب در دوگانه تبیینی هایالگو

 دل در نشدهحل یآشوب، داریسرمایه تحت شرایط بر زنان ستم مسئلۀ در خصوص

 ورژوایی،ب خانوادۀ که این است بر کلی توافق اگرچه. دارد وجود مارکسیستی هایتبیین

 ،مرتبط بوده ستم آن بازتولید و مولد« 1مسئله»با  مسلط، خویشاوندی واحد مثابهبه

 .است و مورد مناقشه متفاوت هامارکسیست نزد خانواده دقیق اما نقش

 مورد در بحث برای ای، شالودهاو( 4883) سوسیالیسم و زن که کتاب ببل، آگوست

 بر ستم اجتماعی مبنای که داد پیشنهاد کرد، ایجاددر چارچوب چپ  بر زنان ستم

 ،مردان از شدنمستقل با .است نهفته خانواده در مردان به زنان «وابستگی» در زنان،

 [...] خواهد بود مستقل اقتصادی و اجتماعی نظر از [...] آینده جامعۀ زن  متعلق به»

 خواهد آزاد [...] او. گرفت نخواهد قرار استثمار و سلطه ای هم سوژۀذره حتی دیگرو 

 مالکیت خانواده، منشأ احتمالاً که انگلس، فردریش 2«.او معشوقۀ مرد و همتای بود،

 هنوشت ببل اصلی هایاستدلال از برخی ردکردن منظوربه را( 4881) دولت و خصوصی

یین من در تب کند کهمیبازآفرینی  را چیزیآن از خود، شرحی کلاسیک متن در باشد،

                                                           
1 something 
2 August Bebel, Woman Under Socialism (New York: New York Labor News Company, 

-.ن .343 ,(1904  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/August_Bebel
https://en.wikipedia.org/wiki/August_Bebel
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« 1سی کارجنوابستگی از طریق تقسیم » ستم بر زنان اگر اشکالی نداشته باشد، آن را

 .نامممی

 

 «زن پنهان یا آشکار خانگی بردگی اساس ، برمدرن منفرد خانوادۀ» انگلس، گفته به

 «خود عمومی 2شخصیت» خانواده که شد باعث عمومی تولید از خانواده حذف. شد بنا

 .«کند خارج اجتماعی تولید در شدنسهیم از» را زنان نتیجه در و دهد دست از را

 شان،جنسیت درنظرگرفتن بدون را کارگران تمام مدرن، صنعتی تولید که آنجایی از

هموار  را «اجتماعی تولید مسیر»اما،  کارگر طبقۀ زنان برای بست، خود هایچرخ به

 تخواسمی اگر زنی سو،، از یککه انجام داد ایگونه به وجود، این کار رابا این اما نمود؛

 محروم عمومی تولید از دیگر کند، عمل خانواده خصوصی امور در خود وظایف به

ن زن آ اگر از سوی دیگر، و ؛در آن سهمی داشته باشد توانستنمی بدینسان و ماندمی

 دیگر در کند، معاش امرار طورمستقلبه و سهیم باشد عمومی صنعت در خواستمی

  3.«نبود اشخانوادگی وظایف انجام جایگاه

این امر  بل،ب انگلس برخلاف زیرا است؛ تراستدلال ببل پیچیده از استدلال انگلس البته

 طریق از یا چارچوب خانواده در محاط هایمکانیک طریق از صرفاً  اینکه جای به را

 کندمی سعی دهد، توضیح مرد و زن میان شخصبه]روابط[ شخص هایدینامیک

اما با  .کند متنظی کل یک مثابهبه اجتماعی تولید با را جنسیتی ستم تبیینی  4لوکوس

 لکار نه و انگلس نه که ستایسایه ستم، در قبال کار تقسیم رهیافت وجود،این

 املک طوربه جنسیت، هیچگاه نتوانستند دربارۀ خود نوشتارهای درکدام هیچ مارکس،

 ذارم،گمیدقیقاً دست روی همین موضوع  من. دبکشن بیرون سنگینی آن زیر ازخود را 

                                                           
1 sexual division of labour (SDL) 

 م. –خصلت ویژه  2
 

3 Frederick Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State: In the Light of 

the Researches of Lewis H. Morgan (London: Lawrence and Wishart, 1972), 137. ن.-  
4 locus م. –؛ مکان هندسی یا مکانه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_division_of_labour
https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_division_of_labour
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 تولید دربارۀ آنها هاینوشته توانیم ازمی بعدًا خواهیم فهمید، که همانطور زیرا

 بهتر، بسیار نظری یک معماری ،«صورت فراگیربه»اجتماعی  روابط و داریسرمایه

 برپا کنیم. جنسیتی ستم تشریح درجهت

 

 این هب استدلال ساده، بیان چیست؟ به زنان ستم به قبال در کار تقسیم رهیافت پس

 جودو کارجنسی  تقسیم فقط انسانی، اجتماعی بندیسازمان سرآغاز در :است صورت

 را جایگاه خود بندیتقسیم این خانواده، مانند جدید، نهادهای ظهور با اما. داشت

: بود چیز دو نتیجه .تغییر داد خانواده چارچوب در کار «طبیعی» تقسیم عنوانبه

 (یعاطف و اقتصادی) وابستگی ،و درنتیجه ،اجتماعی تولید در زنان مشارکت کاهش

 .مردان به زنان

 کسمار مقدم بر وابستگی تم چگونه که دهدمی نشان فرگوسن سوزان کوشش اخیر

  1querelle des femmes توان آن را در اوایل دوران مدرن و می بوده انگلس و

 -پیش از بقیه- نوزدهمی  قرن هایفمینیستنوشتار  2)مسئلۀ زن( در اروپا ردیابی کرد.

 مخالفت برای ی کهزنان :کنید اضافه به این واقعیت هم را جنوبضداستعماری  جهان

 مانیفست حتی تخیلی و-علمی داستان شعر، تراکت،دست به نوشتار  مرد، برتربودگی با

 مردان به باید چرا که که پشت کارشان وجود داشت، این بود ی«دلیل» تنها ؛زدند

 ؟باشند آنها مطیع یا باشند وابسته

 نانز که کرد اعلام سرسختانه ایتالیایی، شاعر مارینلا، لوکرزیا ،4100 دهۀ اوایل در

 :باشند برتر نیزحتی  وجود دارد که این امکان بلکه برابرند، مردان با تنهانه

اسناد بودند،  و اسلحه به استفاده از مجاز زنان ما روزگار در اگر داند،می خدا»

قد نرحمانه[ ]بیرا  زنان اینهایی که کاش ای دیدیم ]...[می هاییشگفتی چه ما

                                                           
1 The woman question 
2 Susan Ferguson, Women and Work: Feminism, Labour, and Social Reproduction (London: 

Pluto, forthcoming). ن.-  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_woman_question
https://en.wikipedia.org/wiki/The_woman_question
https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_J._Ferguson
https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_J._Ferguson
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سن مه دختر  یک و پسر یک :چنین آزمایشی بزننددست به یک ، روزیکنندمی

 .کنندتربیت  اسلحه و اسناد با باشند، سالم جسمْ و ذهن را که هردو ازنظر

 پذیرتر ازدختر آموزش چگونه که فهمیدخواهند  کوتاهی ظرف مدتسپس 

 1.«استجلو زده او از سریع بوده، و چقدر پسر

 

پا  گالی،بن مسلمان حسین، فمینیست پرشور و سخاوت رقیه بیگم ترتیب، همین به

بکشد؛ زیرا  چالشبه مذهبی را متون زنان بودگیپَست رد برای پیش گذاشت تا

 :دانستمی مرد نویسندگان حسادت از ناشی انگاشتن زن در این متون راپَست

 

 مقرر ایگونهخود به اسفل باشند، زنان قصد داشت که خودش خداوند اگر»

دنیا بارداری به پنجم ماه پایان در مادران، نوزادان  دختر  خود را تا نمودمی

 بیاورند؛ و یا ذخیرۀ شیرشان برای نوزاد دختر نصف نوزاد پسر باشد ]...[ اما

 ایبهانه عنوانبه دین از حاضرحال در نیست ]...[ مردان چنین بینیم کهمی

 سروصدایب دین نامبه نباید ما کنند ]...[ بنابراینمی استفاده ما بر تسلط برای

 2.«شویم ظلمی چنینیک تسلیم

 

 گفتمان  این در انگلس، و مارکس جمله از اروپا، سوسیالیستی سنت ،درهرحال

 تمرکز که جایی :نقش داشتنداست،  زنان 3رهایشکه مربوط به  ترقدیمی و ترگسترده

حاصل  چارچوب این از که یاستراتژیک گیرینتیجه 4بود. مردان از زنان استقلال بر

                                                           
1 Lucrezia Marinella, La Nobiltà et L’Eccellenza delle Donne Co’ Diffetti, e Mancamenti de 

gli Huomini (Venice: 1600), quoted in Joan Kelly, “Early Feminist Theory and the ‘Querelle 

des Femmes,’ 1400–1789,” Signs 8, no. 1 (1982): 21. ن.-  
2 Rokeya Sakhawat Hossain, Sultana’s Dream and Selections from The Secluded Ones (New 

York: Feminist Press, 1988), 41–42. ن.-  
3 emancipation 

 ن. –سوزان فرگوسن این برابری را فمینیسم نامیده است.  4

https://en.wikipedia.org/wiki/Lucrezia_Marinella
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucrezia_Marinella
https://en.wikipedia.org/wiki/Begum_Rokeya
https://en.wikipedia.org/wiki/Begum_Rokeya
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قتصادی ا استقلال باید ببینند، یا آموزش مردان مانند باید زنان یا ،که است این د،وشمی

 .دو هر و یا کنند، تضمین مزدی کار با را ]خود[

داشتند، و این  تأکید آموزش طریق از رهایش مسیر بر معمولاً ،گران لیبرالاصلاح

 ود،ب مزدی کار طریق از یافتنرهایش روی بر هاسوسیالیست ست که تأکیددرحالی

 مسیر. دو این بین زیادی هایهمپوشانی با البته

 اً ذات اومانیستی  سازیچارچوب این توانکرات می، بهانگلس و مارکس نوشتارهای در

 ابکت در انگلس مثال، عنوانبه. درک رساندبه را زن مسئلۀ -اصطلاحبه– از لیبرال

  کند:می چنین استدلال خانواده... منشأ

 

 اتفاق تواندمی زمانی تنها مردان و زنان بین «واقعی اجتماعی برابری» ایجاد»

 وشنر آنگاه. باشند حقوق کامل برابری از برخوردار قانونی نظر از دو هر که افتد

 مؤنث جنس وکمالبازگرداندن تمام زن، رهایش برای شرط اولین که شد خواهد

 خانوادۀ براندازی مستلزم ،خود نوبه به ،امر این و ،است عمومی صنعت به

 1.«است جامعه اقتصادی واحد عنوانبه همسریتک

 

 سنت مفسران ترینخلاق از یکی به 2تولیدگرایانه چارچوب این که آیا بدیهی نیست

 کایاکروپس نادژدا جزوۀ اولین طور است؛شود؟ همین منتقل ها(بلشویک) مارکسیستی

 عنوانمارکسیستی به محافل در ،(4304) زن کارگر ، تحت عنوانزنان بر ستم دربارۀ

 طبقۀ زنان و دهقانان شرایط آن زمان درمورد اگرچه شد. معرفی پیشتاز یک مطالعۀ

 کرد تا برای آن سعی کارگر زن اما وجود داشت، تجربی مطالعۀ یک روسیه کارگر

 .دهد ارائه نظری یک مبنای اطلاعات

                                                           
1 Engels, The Origin of the Family, 137–38.-ن.  
2 productivist 
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 که فقط از سر لجبازی «زنان کارگر»دست از آنکرد: چنین استدلال  کروپسکایا

روند،  یرونب از خانه کار یابد برایتنها از اینکه نه»، هستندالگوی وابستگی  کنندۀدنبال

ونه پرسد که چگاما او می«. به مردان نیز در رنج هستند بودنبودن و وابستهبلکه از زن

 .جنسی کار تقسیم توان این وضعیت وابسته را توضیح داد؟ البته از طریقمی

وط دستورات مربعنوان استاد، صادرکنندۀ تمام مرد، به»اً به همین دلیل است که دقیق

 ، فقط حاضر برای اجرای اوامر است.است و زن به کار

 انجام چه زمانو ، زدن یا بذرپاشیگیرد: چه زمان  شخمصمیم میچیز تمرد برای همه

 ورامور اجتماعی مستثنی است، و به ام از تمام  تمام این دقایق،کار ]...[، زن در فلان 

از طریق کار -ال حدرعین« مسئلۀ زن»حل . راه«استخانه و فرزندان گره خورده

 روشن بود: -مزدی

 

سد، رهنگامی که یک زن، به لطف ایفای نقش خود در تولید، به استقلال می»

سان حق مالکیت کامل آن زمین را با تواند یک قطعه زمین بخرد، بدینمی

ان زن کارکردن  آورد که مشابه شرایط ]مالکیت[ مرد است.دست میشرایطی به

است؛ با نگریستن به زنان شاغل سازی شدهعادی صنعتی هایدر برخی از شاخه

 خودشان خوبیبه توانندمی شویم که آن زنانها، این را متوجه میدر آن شاخه

هرچند که دستمزدشان کمتر از دستمزد کارگر مرد است.  –کنند  جورجمع را

- زن ؛ چراکهی زن نیست ]...[«دهندهروزی»در چنین شرایطی، شوهر دیگر 

 کارخانه در ،از شوهر مستقلطوربه -دهقانی زیست در شیوۀ رایج برخلاف

 شوهر برده دیگر زن [.... ]نخواهد بود فرمان او تحت دیگرو مشغول خواهد شد 

 رابریب شوهرش، با به کامل وابستگی. است خانواده یک عضو برابر در و نیست

 1.«شودجایگزین می

                                                           
1 Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, The Woman Worker (Croydon: Manifesto Press, 

-.ن .10 ,(2017  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nadezhda_Krupskaya
https://en.wikipedia.org/wiki/Nadezhda_Krupskaya
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 در نز آزادی که بودند معتقد هابلشویک یا انگلس مارکس، گویمکه بندارم  قصدمن 

 اینکه سرنوشت معتقد بودند  آنها ؛ چراکهاست پذیرامکان داریسرمایهشرایط 

 این که را آنچه اما با سرنوشت طبقۀ کارگر یک پیوند ناگسستنی دارد. بخشیرهایی

 یانم بیرونی ایرابطه ایجاد داد، انجام کار تقسیم بندی چارچوب طریق از وابستگی

 نانز که نقشی را : اولًا،داشت مهم ضعفنقطه اما این سه. بود اجتماعی تولید و خانواده

د شوو این امر موجب می گیرد،می کمدست اند،کرده ایفاء اجتماعی تولید در همیشه

 ،ودهب رهایی کلید اجتماعی تولید در زنان مشارکت اگر. متزلزل شودنظریه قدری  تا

 انستهنتو اند،داده انجام طبقاتی جامعۀ در زنان که کمرشکنی کار است که چگونهپس 

 رابریب سوی به راهی مثابهبه دستمزدی کار ارتقای شیوهنهمیبه بخشد؟ رهایی را آنها

 مداوم طوربه جنسیتی هاینابرابری چگونه یا چرا به پاسخ  به این مهم نیست:قادر  هم

 زدنگره دوماً، با ؟شوندمی بازتولید کار آن خود  کارایی  طریق  از اطمینان،قابل و

 ی،علّ هایروشبه زنان بر ستم و مالکیت روابط یکدیگر،کار به تقسیم هایرشته

 کند،بازشناسی می نادرستطوربه را داریسرمایه خانوادۀ تحت سلطۀ نظری استاتوس

 از مختلف، هایمکان در ،طور ویژهبه انگلس، و مارکس که شودمی همین امر باعث و

]درنتیجۀ این  یند؛ زیراآ وجدبه خانوادۀ طبقۀ کارگری الوقوعقریب ]=زوال[ 1انتقال

 .دوشفاقد مالکیت می طبقۀ کارگر همانتقال[، 

امیدهای   2بودگینارس به تواندمی بنگرد، جهان اسرتسر به امروز که کسی هر

 ولیدت ر،کا تقسیم تبیینباید گفت  همه، از مهمتر و نهایت، در .دهد گواهی الذکرفوق

 صرفاً  هخانواد که گویی کرد، تنظیم خانواده با بیرونی ارتباط یک مثابهبه را اجتماعی

 الاها،ک تولید کنار در که باشد واحدی اینکه نه است، اجتماعی تولید تأثیرات متحمل

                                                           
1 demise 

2 prematurityم. –هنگامی. ؛ نابه 
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 اعیاجتم تولید کلیتدهندۀ تشکیلخودشان  که دهد تشکیل را روابط قبیل همان

 .هستند داریسرمایه تحت سلطۀ

 مشکل آنگاه با یک چنین بود، مارکسیستی سنت در ،جنسیت درمورد تفکر کلیت  اگر

د  کلی و کلید  فهم مارکسیستی، روش از حسن اتفاق،ولی . کردیمبرخورد می جدی

 گونهچ که است این است، جالب آنچه بنابراین،. ستنیز ه جنسیتی ستم  مشکل  حل 

 دام در نویسند،می جنسیت دربارۀ «طور ویژهبه» انگلس و مارکس وقتی ،(چرا یا)

 رددرمو آنها نوشتارهای کهست حالی و این در افتند،می الذکرفوق نابسندۀ تحلیل

 ر،تسترگ بسیار ماتریالیستی یک نظریۀ بذرهایی از حاوی عام، اجتماعی تولید

 رهیافت ،این. است داریسرمایه تحت سلطۀ دربارۀ جنسیت ترتاریخی و ترخلاقانه

 .است اجتماعی بازتولید

 

 

 2اکونومیسم از چنگ اقتصاد 1قاپیدن: اجتماعی بازتولید رهیافت

خانواده [ 4]مورد خانواده بودند:  در انگلس و مارکس بینش مورد، مهمتریناین سه

 تغییرات پاسخگوی آن اجتماعی فرم[ 5] بنابراین گرفته از تولید اجتماعی است؛نشأت

 و ارک فرآیند در تغییر دلیلبه ،خودنوبهبه که نیز هست، عمومی تولید در تاریخی

 روابط شدیداً بهتنها نه ]تولید اجتماعی[ طورکلیبه[ 9]کند؛ می تغییر کار تقسیم

 مالکیت روابط در تغییرات با آن هایایدئولوژی و هافرم ، بلکهخورده گره مالکیت

 هستند. نیز قدمهم

ک ی اینجا شوند، اما درتلقی می استاندارد مارکسیستی محافل مذکور در اگرچه موارد

 ظاهراً، توجیه نظری ناکافی است. که ناشی از شوددرونش دیده می مهم شکاف

                                                           
1 Wresting ،م. –کشیدن. بیرون؛ یا جداسازی 
2 Economism .م. –؛ اقتصادپرستی یا اقتصادگرایی 
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 پس نظرات؛ باشد ی اوضاع«گوپاسخ»تواند می جدا نباشد، «تولید» از اگر خانواده،

 :را باید مرور کنیم تولید نوع دو مورد در انگلس مکرر

 

یک  و معین تاریخی دورۀ یک های مربوط بهانسان که اجتماعی، نهادهای»

 تولید نوع هردو اند، توسطکردهزندگانی  شاندیوجو تحت اثر کشور معین

 سوی از خانواده و سو یک از کار نیروی 1گیریمرحلۀ شکل :شودمی مشخص

هم  آن محصولات حجم ،یابد توسعه کمتر کارنیروی  نیروی هرچه .دیگر

 ۀسلط تحت بیشتر اجتماعی هم نظم ،درنتیجه اندازه رشد نخواهد کرد؛همانبه

 ساختار از درون این در رغم این،اما به. گیردقرار می خویشاوندی پیوندهای

 نیروی کار 2وریبهره خویشاوندی است، پیوندهای بر مبتنی جامعه، که

 ه،مبادل و خصوصی مالکیت ،ضمن اینکه؛ کندپیدا می توسعه ازپیشبیش

 اساس نتیجه در و دیگران، کار نیروی از استفاده امکان ثروت، در هانایکسانی

 رد که جدیدی اجتماعی عناصر: کنندطبقاتی نیز توسعه پیدا می تضادهای

 دجدی شرایط با را جامعه قدیمی ساختار تا کنندمی تلاش 3هانسل جریان تولید

 وکاملتمام یک دگرگونی به منجردر نهایت امر  شانمنافات دهند، تطبیق

 برخورد با است، خویشاوندی پیوندهای بر مبتنی که قدیم جامعۀ .شودمی

 جامعۀ ،آن جای بهو  پاشد؛می هم از ،یافتهتوسعهتازگیبه اجتماعی  طبقات 

 شودبرپا می دولتی در ،رساند، و این جامعۀ جدیدظهور میبهخود را  جدیدی

 پیوندهای برنیستند که مبتنی هاییگروه دیگر آن اخس واحدهای که

 ایجامعه همچنین و هستند؛ 4های قلمروطلبگروه بلکه خویشاوندی باشند،

 مالکیت نظام سلطۀ تحت کاملاً خانواده نظام آن در کهرساند ظهور میخود را به

                                                           
1 developmentِ؛ یا فرآیند [ ِایجادx .]– .م 
2 productivity .م. –؛ تولیدگری یا قدرت تولید 

3 in the course of generations 
4 territorial 
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 توبمک تاریخ تمام محتوای که طبقاتی مبارزۀ و طبقاتی تضادهای آن در و است

گری دست  به خودآشکار طور  آزاد،به دیگر ،اندداده تشکیل را زمان آن تا

 1.«زنندمی

 

 دقت با را پاساژ این اگر چیست؟ ،جداست آن از خانواده که 2رازورزانه «تولید» این اما

 کلیدی نقشی باشد، تولید دوم دستۀ اینکه از دوربه خانواده، که شودمی روشن بخوانیم،

 ادعا تیدرس به انگلس کههمانطور زیرا کند؛می ایفاء نیروی کار مرحلۀ توسعۀ تغییر در

 «خویشاوندی پیوندهای بر مبتنی جامعه ساختار» در تغییراتی چنین کند،می

 اتبازتولید ذاتی و تولید» که نیست ادعا ایندر  مشکل بنابراین، .هستند 3خودبنیاد

تولید از  سو،یک از یعنی [...] است؛ دوگانه خصلت ویژۀ دارای [...] 4زندگی واسطۀبی

 غیاب   ،مشکل ،؛ درواقعهاانسان از طریق خود دیگر، سوی از [ و...] 5موجود ابزار طریق

 در اجتماعی، بازتولید نظریۀ. است دو این «میان» رابطۀ نظری  مربوط به توجیه

پیرامون   اینظریه ،غیرآگاهانه خواه شود خوانده آگاهانه خواه خود، پرشمار 6تکرارهای

 است. رابطه این

یک اثر  اکنون که 4389 سال در زنان ستم بر و مارکسیسم کتابدر  ووگل، لیز

 برقراری برای را بنستون کلیدی حرکت که بود کسی اولین ،آیدحساب میبه کلاسیک

 کار خانگی و درنتیجه خانواده. به رابطه برگزید: ارائۀ یک استاتوس نظری این

 آن شأمن سازیشناسایی با زنان، بر ستم از بنستون تبیین که دهدمی نشان ووگل

 آغاز زنان مزد بدون خانگی  کار شده درواقعِ  - […] «مادی» یا «اقتصادی» ستم 

                                                           
1 Engels, The Origin of the Family, 71–72. -ن.  
2 mystical 
3 immanent 
4 the immediate essentials of life 
5 production of the means of existence 
6 iterations 
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 مراقبت کارهای و شستن،لباس غذاپختن،مثل  خانه در زنان کاردرواقع،  1.شودمی

 این با بنستون. دنشو تعیین اقتصادی فعالیت عنوانبه باید ، همگیعمومی

 درنتیجه و شد وابستگی/کار تقسیم موجب گسترش الگوی یک ضربه، با بندی،صورت

 نگچ از «اقتصاد» رهانیدن اول،: بخشید تحلیلی موهبت دو مارکسیستی نظریۀ به

 بر پایانبی تمرکز جایبه دوم، ؛2کار ارزش نظریۀ با آن تعریف بازآرایی و اکونومیسم

 یینتب چگونگیچنین چیزی گذاشت:  بازتولید، تمرکز خود را بر کار در زنان نقش

 ابزار اب زنان رابطۀ»چراکه  است؛« تولید ابزار با زنان رابطه»کنندۀ تعیین ی کهکار

 برآمدهای مورد دو هر ]تاکنون[ .«است ابزارآن  با مردان رابطۀاز  متمایز، تولید

 .استداشته ماندگاری

 چارچوب در خانگی کار ترسیم امر  در ،سوسیالیست  مابعد  او هایفمینیست ، وبنستون

 مرد اغلبه ک) مشهور اقتصاددانان از بیشتر بسیار یافته،تعمیم اقتصادی تولید نظری

 الذکروقمفهوم ف ها فهم اصیل مارکسیستی فمینیست. شدند نزدیک مارکس به( بودند

 .بازگرداندند «اقتصاد» به را

 

عنی ی مارکس خود توسط سرمایه عنوان فرعی دقیق انتخاب در اینجا مفید است که از

 سیاسی اقتصاددانان تأثیرتحت مارکس شدیداً .شروع کنیم 3سیاسی اقتصاد نقد

. کردیم انتقاد سنت، شدیداللحن آن هایمحدودیت ازاما با این وجود،  بود، بریتانیایی

 دست امور 4جایگاه حقیقی به تقریباً «کلاسیک سیاسی اقتصاد: »نوشت تمسخر با او

 سنت اقتصادی بریتانیایی تا. کند اشبندیصورت آگاهانه اینکه بدون همزند؛ آنمی

                                                           
1 Lise Vogel, Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory (New 

Brunswick: Rutgers University Press, 1989), 17.   -.ن 
2 Labor theory of value 
3 Critique of Political Economy 
4 true state 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lise_Vogel
https://en.wikipedia.org/wiki/Lise_Vogel
https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_theory_of_value
https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_theory_of_value
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 یبندصورت این انجام به باشد، قادرپناه گرفته خود بورژوایی پوست در که زمانی

 1.«نخواهد بود

 از نهاآ بازشناسی نادرست سیاسی، اقتصاددانان شکست اصلی از نظر مارکس، علامت

ه آن ک بودند،سازی کردهمفهوم مثابه شیئیبه بود؛ زیرا، آنها سرمایه را سرمایه ماهیت

ت، اس سرمایه و کار زمین، ها،نهاده پر از یک زنبیل که درون از مکانیکی طوربه شیء

 هم اد،اقتص نسبت به مکانیکی  بینش این. کند تولید 2سود-یک بازده تا آید،بیرون می

 3.آنها میان اجتماعی روابط از هم بود و بهرهبی مردم از

 یازخودبیگانگ و ستم انسانی، عاملیت از عاری ایوارهاین شکل که معناست بدان این

 رهیافت. کردمی محدود بازار پدیدار به تنها را اقتصاد معنای اشتباه، به که بود،

 داریسرمایه 4خانۀتاریک ماهیت در تضاد بلاواسطه، دست به آشکارکردن  مارکسیستی،

 وسیلهبدین و شدمی بیان 5میان اشیاء ایرابطه مثابهبه مردم میان رابطۀ که جایی زد،

 .ذاشتگمی پا هم زیر را بشریت کل انسانی  و خلاقانه هایانگیزه ترینابتدایی حتی

 :استکرده بیان چنین را آن ،9 جلد ،کاپیتال در ،مارکس

 

 کی بلکه نیست، شیء یک سرمایه حال،این با! زمین و نیروی کار سرمایه،»

 از معین تاریخی یک فرماسیون به متعلق است، معین اجتماعی تولید رابطۀ

 اجتماعی یک کاراکتر شیء این به و شودمی متجلی شیء یک در که جامعه،

 سرمایه،. نیست 6مولد و مادی تولید ابزار مجموع سرمایه. بخشدخاص می

 بیش ایسرمایه 7انفسهمفی که است، سرمایه به شدهتولید  دگرگون ابزار بیشتر،

                                                           
1 Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin Classics, 1990), 682. -ن.  
2 output—profit 

 م. - به عبارت دیگر: بینش اقتصادی کلاسیک انگلیسی هم از مردم جدا بود و هم از مناسبات اجتماعی میان مردم. 3
4 camera obscura 
5 things 
6 produced 
7 in themselves 



Tajrishcircle.org 
 

 در تولید ابزار .هستند پول 1النفسهنقره فی و نقره نیستند، چراکه طلا یا طلا از

 مثابه محصولاتبه 3جاری 2قوۀ کار با قرار دارد، و جامعه از خاص بخشی انحصار

 سرمایه که در؛ چیزیشودمواجه می از قوۀ کار واقعی مستقل 4کارکنندۀ شرایط و

 هایقوه به کارگران محصولات تنهانه. یابدمی صتشخُ تزآنتی همین طریق از

گان تولیدکنند خریداران  و فرمانروایان مثابهبه شده )محصولات تبدیل مستقل

و در آینده ]...[ فرم این کار )که کارگران را  اجتماعی خود(، بلکه نیروهای

 دیلتب نیز مستقل هایقوه سازد( بهمحصولاتشان مواجه می مایملک با عنوانبه

 بسیار اول نگاه در و مشخص اجتماعی فرم یک ما اینجا در پس .شوندمی

ولد م لحاظ تاریخیبه اجتماعی که تولید دفرآین فاکتورهای از یکی از رازورزانه،

 5 .«است، در دست داریم

 

 رادیکال طوربهو  شودمی ناپدید اشنامرئی دست و اسمیتی بازار تعادل و هماهنگی

 .دهدمی خشونت و زور )تحمیل( طبقاتی، استثمار طبقات، به را خود جای

 آشنا اقتصاد قبلی  ُمردۀ وارۀبا شکل را اشجاری کار نیروی و کارگر که هنگامی

 به 6ارک ارزش نظریۀ نخست،. شوندمی آغاز انگیزاننده تغییرات  یک تعداد کنیم،می

 داریسرمایه کار غیرانسانی فرآیند و کارگر جاری، کار سرنوشت دربارۀ روایتی عنوان

 دیگر کند،می کار به شروع کارگر که ایلحظه از درست آن، در که شود،می پدیدار

 .متعلق به او نیست کارش

 نفردم داران سرمایه که کندمی حکمچنین  هاسرمایه از بسیاری میان رحمانۀبی رقابت

 است ممکن که زمانی تا را کارگر [4یکی از این دو مورد تلاش کنند: ]کم دستبرای 

                                                           
1 in itself 

2 power-labour م. –مارکس  نظریۀ ارزش کار؛ یا توان نیروی کار. در همین راستا بنگرید به 
3 living 
4 working 
5 David McLellan, ed., Karl Marx: Selected Writings (Oxford: Oxford University Press, 2000), 

530.   -.ن 
6 Labor theory of value 

https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_theory_of_value
https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_theory_of_value
https://en.wikipedia.org/wiki/David_McLellan_(political_scientist)
https://en.wikipedia.org/wiki/David_McLellan_(political_scientist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_theory_of_value
https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_theory_of_value
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 به [5]دارند؛  نگه کار محل در( روزکاری طول ) مطلق اضافی ارزش درآوردن برای

 اضافی ارزش درآوردن و کار نیروی ارزش کاهش برای تکنولوژیکی هاینوآوری دنبال

 .باشند نسبی

 ماندن زمان مدت مورد در ما .ایمشده کارگری دنیای آشفتۀ روال روزمرۀ وارد اکنون ما

 بتصح بخرد تواندمی که مسکنی بخورد، تواندمی که غذایی نوع کار، محل در کارگر

متعلق به  «قیمت» مقابل در را او «کار قوۀ»متعلق به  «ارزش» اینها همه - کنیممی

 .کنندمی تعیین او «کارنیروی[ »]

 ت،داش تمرکز دومی بر حالعین در و آمیخت هم در را دو این کلاسیک سیاسی اقتصاد

 درنتیجه،. خالی بود «کارگر بازتولید خود یا تولید هزینۀ» از مفهوم اشدست زیرا

 و «نیروی کار 1طبیعی هزینۀ» ،«نیروی کار ارزش» هایمقوله» غیرانتقادی طوربه

 آن و پذیرفت بسنده و نهایی حالت عنوانبه ،بررسی مورد ارزشی  رابطۀ برای، را غیره

 یک رکن  » همان اثناء و در داد سوق «لاینحل تضادهای و هاسردرگمی سویبه» را

 شانمایگیروی بی که از کرد ارائه مبتذلی اقتصاددانان به را هااپراسیون از مناَ

 2.«کردندمی مطرح اصل یک مثابهبه را نمودها گری پرستش

یزی چ هایشان،بازده و هانهاده با «اشیاء» از ایمجموعه مثابهبه اقتصاد تعریف بنابراین،

 مارکسیست شامل ان[کار یک ]اقتصادد نیست. «مبتذل اقتصاددانان» الا وظیفۀ

 اضطرار» توسط بازار درتنها نه که است کارگری هایاشک و هامحاکمه بازگویی

 توسط اش همغیربازاری زندگی بلکه ،مورد ضربت قرارگرفته «اقتصادی کاسد

 . استشده محدود 3ارزش کالاها قانون گرانۀسرکوب هنجاریّت 

 شرایط در اقتصادی زندگی بهمربوط درجاتی تا  تنها کار ارزش نظریۀ بنابراین،

های متشکل شبکه :است اجتماعی روابط درمورد ، این امر نهایت، در. است داریسرمایه

 طدهندۀ شرایفرم هم که داری،سرمایه کلیت درون در نهادی و انسانی کنش متقابل از

                                                           
1 natural price 
2 Marx, Capital, vol. 1, 678, 679. -ن.  
3 Law of value 

file:///G:/ماه/آزادسازی%20زنان%20از%20اقتصاد%20سیاسی/Law%20of%20value
file:///G:/ماه/آزادسازی%20زنان%20از%20اقتصاد%20سیاسی/Law%20of%20value
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. اندفرم درآمدهبه ،آن براساس نتیجۀ هم و هستند اقتصادی فرآیند برای 1توانش

 که است «سوبژکتیو نظریه» یک این ،کرده بیان اخیراً یارو دیوید که همانطور

 ،2گریحساب پهنۀ در را اقتصاد» تا کندمی «مصالحه به تهدید» را نظری هایتلاش

 برتل مانند محققانی برای که است دلیل همین به 5.«دارد نگه 4مبادله و 3کمیابی

 6.است ارزش کار نظریۀ تپندۀ قلب  ،ازخودبیگانگی مارکسیستی  نظریۀ اولمن،

 رایب بنستون پروپوزال چرا که بفهمیم توانیممی اکنون الذکر،فوق بحث پرتو در

 داری، یک پروپوزال سرمایه تولید در چارچوب خانگی کار نیروی مندکردن موقعیت

 تئوریزه ار کار این خانگی، کار توصیف و ثبت جای به بنستون. بود پیشتاز راستیبه

 ن،یکی چارچوبی در درون قوۀ کار بازتولید و کالاها تولید درک را برای ایپایه و کرد

 برجای نهاد. بعدی هایفمینیست برای

 

 

 

 کند؟تولید می« چگونه» 7خانوار

 اسخپ چیست؟ آن تولید باشد، آنگاه قوانین داریسرمایه تولید از سهمی خانواده اگر

 .آنها تولید شرایط بهاشاره  هم ودارد  محصول بهاشاره   هم ،بنستون

 است، اقتصادی فعالیت یک خانگی کار اینکه بر مبنی خود اصلی ادعای تشریح با او

 ولیپ اقتصاد مقابل در که است اقتصادی واحد یک نوع خانوار :کندمی استدلالچنین 
                                                           

1 possibilityم. –پذیری. ؛ یا امکان 
2 calculation م. –؛ محاسبه 
3 scarcity .م. –؛ کمبود 
4 exchange .م. –؛ تبادل ارزی 

5 David Yarrow, “Accounting Against the Economy: The Beyond GDP Agenda and the Limits 

of the ‘Market Mentality’” (PhD dissertation, University of Warwick, 2018), 121.   -.ن 
 بنگرید به: 6

Bertell Ollman, Alienation: Marx’s Conception of Man in Capitalist Society (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1971). ن.-  
7 Household 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bertell_Ollman
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 تولید «ساده 1استفادۀ هایارزش» ؛زندمی ایمبادله ارزش با کالاهایی دست به تولید

 کهچیزی  ،هست نیز خانواده برای 2آرماتور کنندۀخانوار فراهم گذشته از این،. کندمی

 هایهریش .نامدمی «فرزند تربیت و خانه کارهای برای تولید واحد»یک  را آن بنستون

 تولیدی 3مدار/ واحد این در که است متفاوتی هایمسئولیت در ، موجودزنان بر ستم

 :استشده تحمیل زنان و مردان دوش بر ،خاص

 

 نز از تعریف همین در فقط را زنان فرودست استاتوس مادی  مربوط به اساس»

 گروهی زنان است، ارزش کنندۀتعیین پول که ایجامعه در یافت: توانمی

 پول ارزش ]پرداخت[ آنها کار. کنندمی کار پول اقتصاد  از خارج که هستند

 جه،درنتی .نیست واقعی هم کار حتی رواز همینو  است، ارزشبی بنابراین ندارد،

 دهندمی انجام را ارزشبی کار این که زنانی داشت انتظار توانمی سختیبه

 اری،ساخت از نظر. باشند داشته ارزش کنند،می کار پول برای که مردانی اندازۀبه

 تولید زا آنها نیز خارج که است دیگرانی شرایط زنان، شرایط به شیء نزدیکترین

 4.«هادهقان و هارعیت بودند؛ یا هستند کالایی

 

 رمف معطوف به را توجه که است مارکسیستی اولین بنستون دانم،می من که آنجا تا

 در ،این فرم از تولید، از روی قصدمندی که کندمی استدلال او .کرد خانواردرون تولید

اش مقاله مانند آنچه در ادامۀاین استدلال،  5.شد گرفته پی صنعتیپیش یک سطح 

                                                           
1 use values 
2 armature 
3 unit/circuit 
4 Margaret Benston, “The Political Economy of Women’s Liberation,” Monthly Review 21, no. 

4 (September 1969): 20, 16. ن.-  
در کتاب  (Mary Inman)گرفته است. مری اینمن  ناکارآمدی تولید خانگی در ادبیات کار خانگی، قبل از بنستون هم مورد بحث قرار 5
ای هاست؛ گذشته از این، از دوران پیشین، این امر در آثار سوسیالیستبه آن اشاره کرده (In Woman’s Defense)« در دفاع از زن»

بندی کرد. من از اگیرشده، صورتداری فراست. اما بنستون اولین کسی بود که تبیین خود را نسبت به تولید سرمایهاتوپیایی حضور داشته

 ن. –سوزان فرگوسن برای اشاره به این موضوع سپاسگزارم. 

file:///G:/ماه/آزادسازی%20زنان%20از%20اقتصاد%20سیاسی/Use%20value
file:///G:/ماه/آزادسازی%20زنان%20از%20اقتصاد%20سیاسی/Use%20value
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Benston
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Benston
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 مقولۀ در آنچه برای ستچالشی هم و ماتریالیستی است استدلال  یکهم  آید،می

 .شودمی گنجانده اقتصاد

 گیخان دربارۀ کارهای لنین باوجود عبارات  اش را نداشتند کهجرأت هاخیلی حالیکه در

 قتمش یک] و تحقیرکننده خردکن، اعصاب پا،خرده غیرمولد، طور وحشیانهبه» مانند

چرایی کار  خانگی را  که بنستون بود این اضافه کنند، را عبارات دیگری ،«1[کوبنده

 تبیین و ارائه کرد.

 را صنعتیپیش 2باشندۀ یک منفرد و تولیدی واحد یک» خانوار هر بنستون، گفتۀبه

 دیتولی واحدهای ،نیز لبهنساجان  کُ یا دهقان  روستایی که طورهمان دهد،می تشکیل

 تولید مبادله برای کالاها آن در که ایبرخلاف پهنه 3.«دادند تشکیل را صنعتیپیش

 جودو با. افتدنمی اتفاق خانواده داخل در هرگز «تولید راسیونالیزاسیون» شوند،می

 هایارزش تولید کند،می کمک خانه کارهای انجام به که تکنولوژیکی نوآوری  چندین

 محدود دستی صنایع تولید سطح به ساختاری نظر از همیشه خانوار در استفاده

 .دنشومی

 دتولی فرماما ، دنسازمی ترآسان را خاص یعملکردهای اگرچه ،ابزارهای تکنولوژیکی

 در و داخل در را این فرم از تولید تا کندمی تلاش سرمایه. دهندنمی تغییر را خانگی

 حمایت کند. کالایی  مربوط به بازار تولید  هایفرم ترینپیشرفته کنار

 هجوم از را ما جهانی هم، تغذیۀ الگوهای  محققان  درست همزمان با چنین امری،

 اشتانب تأثیرتحت صورت بلاواسطهبه قبلاً اند کهکرده آگاه هاییعرصه به سرمایه

 و مونتیرو کارلوس ،4380 دهه در نئولیبرالیسم شروع زمان از. اند]سرمایه[ نبوده

 اختراع[ که] اندکرده شناسایی غذایی علوم هایتکنیک در را شتابی» شاهمکاران

 قیمت ارزان هایافزودنی و مواد از شدهساخته طعمخوش محصولات  از وسیعی طیف

                                                           
1 I. Lenin, “A Great Beginning,” in Collected Works XXIX (1919; repr., London: Lawrence 

and Wishart, 1965), 429. ن.-  
2 entity .م. –؛ هستی مستقل، نهاد مستقل 

3 Benston, “The Political Economy of Women’s Liberation,” 18. -ن.  
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 که دهدمی نشان زیرا است؛ مهم مشاهدۀ یک این. «استساخته ممکن ]بدردنخور[ را

که رحالید ،داشت نگه سابق صنعتی پیش سطح در را خانگی تولید توان فرممی چگونه

 جهانی بازار هستند، برای آن 1های متشکلۀمحصولات را که از مؤلفه از برخی توانمی

الیزه کان خانوارها روزمرۀ سمت زندگی به را بازار نیروهای نتیجه در و کرد شانکالاسازی

 :نمود

 

 و غذایی مواد به وابسته هایشرکت و فودفست فروشی،خرده توزیع، تولید،»

 انیکس برندهای با مصرف آمادۀ محصولات از آنها سود که فراملی هاینوشیدنی

 اب تغییرات این. اندشده تبدیل جهانی عظیم هایشرکت به شود،می حاصل

 ت،دیاب ویژهبه مرتبط، غیرواگیردار  مزمن هایبیماری و چاقی چشمگیر افزایش

 کشورهایی در نیز اکنون و متوسط، و بالا درآمد با کشورهایی در ،ابتدا در

 یغذای سیستم یک از بخشی به اکنون غذایی منابع. استبوده همراه درآمدکم

 شدۀفرآوری محصولات سلطۀ تحت فزاینده، طرزیبه که شده تبدیل جهانی

 2.«است مصرف آمادۀ

 

 تماهی دربارۀ اولیه توجیه نظری یک ارائۀ مشارکت بنستون، گویم:اینطور می من

 (ایمبادله هایارزش) بازار تولید و( استفاده هایارزش) خانگی تولید 3ساختمندیهم

 تصاداق تعریف فهم و محدودکردن چرا ببینیم تا کندمی کمک ما به او استدلال. است

 یانب السون دایان که همانطور .باشد بارزیان بسیار تواند، میاخیر نیروهای به تنها

 اپراسیون   به ،«مولد کار» منظوربه قوۀ کار بسیج  درجهت پول توانایی» کند،می

                                                           
1 constituent 
2 A. Monteiro, J. C. Moubarac, G. Cannon, S. W. Ng, and B. Popkin, “Ultra-Processed Products 

Are Becoming Dominant in the Global Food System,” Obesity Reviews (2013): 22.  ن.–  
3 co-constitutive 
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 منظوربه کار قوۀ بسیج  درجهت  که دارد بستگی غیرپولی اجتماعی روابط از ایمجموعه

 2.«است 1زاینده-باز کار

 

 

 کند؟می تولید «چیزیچه» خانوار

 کند؛است، روشن می خانگی که مربوط به کار محصول یک نسبت به را ما السون نظر

 خانوار اگرچه ،مقاله این .کار قوۀ: است مشهود بنستون مقالۀ آن در غیاب چیزی که

 از مقل یک این مورد اما در کند،مند میموقعیت تاریخی ماتریالیستی  قاب  در یک را

 سرمایه، برای حداقل که : تولیدیاست سکوت در طرزی معناداربه ،انوارخ تولیدات

 سطح در آن حفظ و  خانواده 3هنجاریدگرجنس (عمدتاً) فرم حفظ به را اشعلاقه

 کند.می توجیه صنعتیپیش

متحده  ایالات کمونیست حزب اعضای از یکی اینمن، مری ،4391 سال اوایل در

T(CPUSA) علاما زمانیکه کرد؛ مخالفت خود سازمان در شدهپذیرفته تفکر روش با 

 رد را خود نقش دارخانه زن که است «اشتباه باور ]...[»طور مطلق یک به این که کرد

دیگر جایی برای تولید مانند سابق که خانه درحالیتولید از دست دهد  سیستم»

 [...کالاها ] ترینارزش با» همچنان خانواده که کرد اعلام صراحت به اینمن .«نیست

 4.کندمی تولید را «کار قوۀ

 سازمان از بعداً و گرفت قرار سرزنش مورد شدیداً خود گذاریبدعت دلیل به اینمن

 نمود پیدا کرد. مختلف هایفرم در بعد هایدهه در و ماند زنده اما او بینش شد، رانده

                                                           
1 reproductive work 
2 Diane Elson, “Micro, Meso, and Macro: Gender and Economic Analysis in the Context of 

Policy Reform,” in The Strategic Silences: Gender and Economic Policy, ed. Isabella Bakker 

(London: Zed, 1994), 40.   -.ن 
3 heteronormative 
4 Mary Inman, “The Role of the Housewife in Social Production,” Viewpoint (1940; repr., 

2015). Inman’s book was first serialized in the West Coast Communist newspaper, People’s 

Daily World, in 1939. -.ن   

https://en.wikipedia.org/wiki/Reproductive_labor
https://en.wikipedia.org/wiki/Reproductive_labor
https://en.wikipedia.org/wiki/Diane_Elson
https://en.wikipedia.org/wiki/Diane_Elson
https://en.wikipedia.org/wiki/Heteronormativity
https://en.wikipedia.org/wiki/Heteronormativity
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Inman
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Inman
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 عطوفم اجتماعی بازتولید]نظریۀ[  که بر روی هاییفمینیست دیگر با همراه ،من

 .مدهارائه می 1مردمساخت  مثابهبه را کار قوۀ بازتولید کار مربوط به ،هستیم

 ری، همداسرمایه در انسان، زندگی بازار، برای کالا تولید با مستقیم تضاد در و همزمان

. فرم درآمده استبه اجتماعی فضاهای و خویشاوندی واحدهای در هم و آمده وجودبه

 .دارند معین 2ایآستانه یک کیفیت به تمایل فضاهایی چنین

 (تولید واحدهای عنوان به) خانوارها - هستند مصون ارزش قانون آنها از از یک سو؛

 ترقاب شیوه مؤثرترین به کار قوۀ تولید برای جهانی مقیاس در یکدیگر با دائماً

 برای فضاهایی به خانوارها را سرمایه، بلاواسطۀ کنترل بودن ازخارج. کنندنمی

 اعضای از دیگر یکی جونز، کلودیا مثال، برای. کندمی تبدیل فراغت و استراحت

CPUSA، دیگری راه ،داریسرمایه 3پروری  نژادپرست فرآیندهای چگونه که داد نشان 

 هم چگونه، فرماسیون سوژه نیز، و دهد،می بازار فرم و خانوار تولید هایپهنه میان را

 است. آن قاطع و بلاواسطهبرآمد  ،5تامر مراقب برای هم و 4پرستار برای

 زن» بعد، به داریبرده دوران از تاریخی لحاظبه که کرد یادآوری خود رفقای به جونز

 محافظت خانواده و نیازهای به رسیدگی هایی داشت:مسئولیتچنین  سیاهپوست

 در کودکان تربیت ،6کرو-قانون جیم هایتوهین ضربات و برابر در آن از جویانهستیزه

 برای مبارزه و پلیس، خشونت ،7جداسازی نژادی دست اوباش،ترور به مملو از فضایی

 .«هابچه آموزش

 در وجه التزامی و سیاسی شدیداً ، امریجونز برای خانواده بازتولید و مراقبت کار

ارگر، ک عنوانبه و سیاهپوست عنوانبه مادر، عنوانبه: »نوشت جونز .بود ضدسیستمیک

بارز م وخانواده  نابودی علیهمبارز  سیاهپوست یک مبارز است: زن :گفتچنین باید 

                                                           
1 people making 
2 liminal 

3 racializationم. –سازی. ؛ یا نژادی 
4 carerدیده یا ؛ پرستار آموزشcaregiver .– .م 

5 the cared 
6 Jim-Crow 
7 segregation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Racialization
https://en.wikipedia.org/wiki/Caregiver
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Crow_laws
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Crow_laws
https://en.wikipedia.org/wiki/Racial_segregation_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Racial_segregation_in_the_United_States
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 و برادر خواهر، هامیلیون زندگی و روحیه سلامت، که کرو-جیم 1گتوی وجود علیه

 2.«کندمی نابود را فرزند

رم ف بازار نیروهای توسط هاخانواده و خانوارها رغم آنچه گفته شد،و از سویی دیگر؛ به

 هک واحدهایی عنوان به آنها اولاً،. آیندفائق می خود بر الزامات اغلب و کنندپیدا می

 ولیدهم ت را کارگران بلکه افراد، فقط نه دارند که، وظیفه کنند،می را تولید کار قوۀ

 و هاتوانایی ها،ظرفیت حائز ماهیتاً هاانسان زیرا است؛ معنادار تمایز یک این. کنند

 مدارس ها،قدم کند. خانههم داریسرمایه تولید با را آنها بتواند نیستند که هاییگرایش

 به همان اندازه که این وظیفه دهند:می انجام را دوگانه ایوظیفه اجتماعی، فضاهای و

کند را به آنها معرفی می ابزارهایی اندازه همبه همان کند،آماده می برای بازار را آنها

 مجدّانه ارزش سرمایه دوماً،. هستند بازار نظارتی هنجارهای با مخالفت که درجهت

 سود از سهمی از کار، این برای ،پول مالی، سطح در. سازدمی ارزشبی را مردم کار  این

 به آن از بیشتری سهم که است این بر تلاش درنتیجه و ،شودحاصل می داریسرمایه

 داده تخصیص( پذیردصورت می زنان توسط عمدتاً هنوز که) مزد بدون کار نیروی

 قلونحمل ها وبیمارستان مانند مدارس،) مؤسساتی به حداقلی هم یمقدار و نیز، شود؛

 شدیدتر پول افت قیمت  اما. کنندمی حفظ را آن شود که داده تخصیص( عمومی

  .کندخود را ایفاء میهم نقش  ارزش قانون  عملکرد در و شودمی

                                                           
 کاروزی روزگاری در آمریبنگرید به: فیلم –ها هایی هستند که دولت نه تنها یک گروه اقلیت )یهودی، جوامع و محلهگتوهای آمریکایی 1

« هر درونیش»برای خروج از آن نیز برای آنها تراشیده است.  ها و ...( را آنجا متمرکز کرده، بلکه موانعی راپوستو سیاه -ساختۀ سرجیو لئونه
)Inner city( های جغرافیایی گتوهای دهد. نمونهشود، اما معمولاً همان ایده را نشان میاغلب برای اجتناب از کلمه گتو استفاده می

 م. –شود. ری بزرگ مانند نیویورک، شیکاگو و دیترویت دیده میآمریکایی در مراکز شه
2 Claudia Jones, “An End to the Neglect of the Problems of the Negro Woman!” in Words of 

Fire: An Anthology of African-American Feminist Thought, ed. Beverly Guy-Sheftall (New 

York: New Press, 1995), 108–9. ن.-  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_ghettos
https://en.wikipedia.org/wiki/American_ghettos
https://en.wikipedia.org/wiki/Once_Upon_a_Time_in_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Inner_city
https://en.wikipedia.org/wiki/Claudia_Jones
https://en.wikipedia.org/wiki/Claudia_Jones
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 اظلحبه» خانگی هایفعالیت این چگونه که دهدمی نشان فلوید کوین درخشان اثر

 ، بایدباشد ارزش کار حائز یک قوۀ اینکه برای: هستند «غیرکارگری ساختاری، مصنوع

 1.شود جدا ارزش مدار از کند،می بازتولید را کار قوۀ که خانگی، کار

میان آن سخنی به تولید هایمکان و کار قوۀ مورد در بنستون کوتاه مقالۀ اگرچه

اجتماعی  بازتولید برای را رکنی و دهدمی انجام مهمی نظری حرکت اما آورد،نمی

 دیگران و ونبنست توسط که ایفمینیستی توجیه نظری . سازدبرپا می آینده فمینیسم 

واحد /هاکتیویت یک مثابهدهد که کار خانگی یا کار خانوار بهشد، نشان میبنیان نهاده

 .است اقتصادی یداًیک کار شد اقتصادی اضافی،

دارد؛  دردناک ایرابطه هستند، تولید )ساخت( حال در که افرادی با سرمایه ظاهراً

 ارزش تولید  مدار  آغازکنندۀ آن، که ستچیزی کار، یعنی قوۀ خانوار، اصلی محصول

 امتناع خود )ساخت( به تولید حد از بیش منابع  تخصیص از وجود،با این اما ،است

 ،بنابراین. شودمی سود افزایش باعث هاسرمایه از بسیاری بین رقابت زیرا ورزد؛می

 2رغبتوابستگی  بی در یک رابطۀ متشکل از ،افراد تولید )ساخت( فرآیندهای با سرمایه

 چنینیک به وابسته سازی  سرمایهجاودان-اگرچه خود. استدهی شدهمکان

 اشنابودی ای را کهتخیلی و خودبنیاد منابع  امر، این سرمایه در اما ست،فرآیندهایی

 کند.شهودی بازشناسی می طورسازند، بهمی ممکن را

 با الفتمخ در بنستون سازد.برپا می خانوار درمورد دقیقی استدلال بنستون بنابراین

 نظر در میچل که کندمی خاطرنشان زنان، سرکوب مورد در 3میچل ژولیت روایت 

بلکه  لکهب نیست، موجود صنعتی  تولید به زنان واردکردن  صرفاً ،مشکل» که بود نگرفته

اتب مربه، که این خود است عمومی تولید به خانوار کار خصوصی تولید شدن تبدیل

 .«تر استیدهپیچ مشکل یک 

                                                           
1 Kevin Floyd, “Automatic Subjects: Gendered Labor and Abstract Life,” Historical 

Materialism 24, no. 2 (2016): 79–80. ن.-  
2 reluctant reliance 
3 Juliet Mitchell 

https://de.wikipedia.org/wiki/Juliet_Mitchell
https://de.wikipedia.org/wiki/Juliet_Mitchell
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 درجهت  که  نیست اولیه انترناسیونالیستی حل راه دومین  درخصوص حکمی  ،این

 ،زیرا اگرکه چنین باشد ؛باشد –مزدی کار یعنی– مولد اصطلاحاً کار  به زنان کشاندن

 الیک استدل از طرفی هم، این. کندمیتبدیل به یک متروکه  را خانوار واحد ،حکم این

 که هم نیست، خانه کارهای برای دستمزد متأخر 1خودمختارگرایی حل راه درجهت 

 تونبنس آنچه. کندمی ریزیطرح خانگی واحد درونبه را پول اقتصاد منطق سادگی به

مثابه به اجتماعی تولید کامل بندیسازمان-باز بگیریم، نظر آن را در تا خواهد،می ما از

 :است یک کل

 

 ۀبیت فرزند دیگر نباید تنها برعهدتر، این بدان معناست که تربه عبارت دقیق»

والدین باشد. جامعه باید مسئولیت کودکان را متقبل شود. این مسیر  وابستگی 

پدر باید مسدود شود. کار دیگری که در خانه -اقتصادی زنان و کودکان به شوهر

های غذاخوری عمومی و ل مکانبرای مثا -شود هم باید تغییر کند انجام می

 اساس آنگاه ول گردد،مح دولتی بخش به کارهایی چنین وقتی ها.خشکشویی

 2.«رفت خواهد بین از زنان علیه تبعیض مادی

 

 تونبنس استدلال دهد،نمی را حرکتی چنین اجازۀ سادگی به داریسرمایه که آنجایی از

 دهد؛ درواقعمی سوق داریضدسرمایه حل راه یکسوی بهناپذیر اجتناب طرزیبه را ما

سوی به بلکه خانوار، کارهای کاهش یا سازیصنعتی برای سیستم اصلاح سویبه نه

 .انقلاب یک

ندارم؛  شک من ،است انقلاب ، نیازمند3انتقال این: »گویدمی چنین او پایانی خط

  جامعه در انقلابی تغییراتواقع الفی که کنیم حاصل اطمینان که است این ما وظیفۀ

                                                           
1 autonomist 
2 Benston, “The Political Economy of Women’s Liberation,” 21–22. -ن. 
3 transition 
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 داریسرمایه انباشت خطر معرض در که جهانی در 1.«دهدمی پایان زنان سرکوب به

 دیگر ما. کند هدایت را ما هایموومان و نظریه باید بنستون گیرینتیجه است،

 رارق اولویت درتولید )ساخت( افراد  کار آن در که کنیم تصور را ایجامعه توانیمنمی

 - تازه بگیرد یجان جهانی مبارزات با باید ای،خاکستری تئوری چنینیک. گیرد

 ()تولیدکردن ساختن برای ،مان باشیمیمعیشت ابزار به جمعی دسترسی خواستار

 .]به آن[ تحقق بخشیدن و زندگی،

 

 

 پایان

                                                           
1 Benston, “The Political Economy of Women’s Liberation,” 24. -ن.  


