
  ازدواج ناخشنود ماركسيسم و فمينيسم
 پيش بسوي يك اتحاد پيشروتر

  هايدي هارتمن
  شكوهي. آ

  
ماركسيسـم و فمينيسـم يكـي    . مـرد در قـانون انگلـيس بـود     -ازدواج ماركسيسم و فمينيسم مثل ازدواج زن

مـا   هـاي اخيـر امـا بـراي ادغـام ماركسيسـم و فمينيسـم،         تـالش ) 1.(هستند و آن يكي هم ماركسيسم است
عليـه سـرمايه تقليـل داده     "  تر  عظيم"فرعي مبارزه  ءها به جز  ها را راضي نكرد، زيرا مبارزه فمنيست  فمنيست

  .داريمتر و يا جدايي نياز  مان به يك ازدواج سالم براي تداوم آينده مشترك. شد
هـاي بسـياري     ركسيسـت طبق سنت، ما. هاي اين ازدواج مثل اغلب حوادث اجتماعي تصادفي نيستند  نابرابري

كاهد و در بدترين حالت موجب تفرقـه    مبارزه طبقاتي مي   ترين حالتش از اهميت معتقدند كه فمينيسم در به
اين موضوع سياسي عمال موجب جذب و زير سايه قرار گـرفتن فمينيسـم در   . شود  در صفوف طبقه كارگر مي

اي كـه    يسم با قدرت تحليلي خاص خود و اهميت ويـژه نكته ديگر آن است كه ماركس. شود  مبارزه طبقاتي مي
  .دهد، حدود توجه به جنسيت را نامفهوم كرده است  به سرمايه مي

هاي ماركسيستي ديدگاه اساسي و دقيقي بـه    كنيم در حالي كه تحليل  ما دراين نوشته اين بحث را مطرح مي
له جنسـيت  ئا مقوالت مختلف ماركسيسم مسقوانين تاريخي و به خصوص نسبت به سرمايه مبذول داشته، ام

فمينيستي است كه خصلت روابـط زن و مـرد را روشـن     يتنها يك تحليل ويژه. واره ناديده گرفته است را هم
هاي تـاريخي   هاي ماركسيستي به ويژه روش  تحليل. اما تحليل فمينيستي نيز به تنهايي كافي نيست. سازد  مي

-ي فمينيستي به ويژه در تعريف پدرساالري به عنـوان يـك سـاختار اجتمـاعي    ها  و ماترياليستي آن و تحليل
در ايـن مقالـه   . داري غربي و وضعيت نامساعد زنان الزم است براي درك رشد و تكامل جوامع سرمايه تاريخي،

در قسمت اول به برخوردهاي گونـاگون  . شود  نهاد مي جديد تحليل ماركسيستي فمينيستي پيش ييك شيوه
در قسمت دوم عـدم  . دزپردامي هاي راديكال  و در قسمت دوم به آثار فمينيست "  مسئله زن  "سيستي به مارك

مـان را از    شـود و برداشـت    هاي راديكال بررسي مـي   كفايت تعاريف ارائه شده از پدرساالري از سوي فمينيست
و استحكام ماركسيسـم و فمينيسـم   در قسمت سوم سعي شده با استفاده از قدرت . نيمكميپدرساالري ارائه 

ايم از   ما تالش كرده ؛داري و وضعيت زنان در جهان امروز طرح شود  نهاداتي در باره تكامل جوامع سرمايه پيش
كردهـاي اخيـر     براي تحليل اهـداف فمينيسـتي و تصـحيح عـدم تعـادل در عمـل       تيماركسيس شناسيروش

تـر از سـاختار     ايـم يـك تحليـل جـامع      ين حـال سـعي كـرده   ها استفاده كنيم و در ع  فمينيست-سوسياليست
هـاي    كنـيم كـه براسـاس بررسـي      مان روشن مـي   در بحث. نهاد كنيم اجتماعي جوامع امروزي پيش-اقتصادي

به . اجتماعي است-بلكه يك ساختار اقتصادي ،ماترياليستي پدرساالري به طور ساده يك ساختار رواني نيست
تـر ايـن    پدرساالرانه بـه شـناخت بـه   -دارانه  يابي اين جامعه براساس سرمايه  گي سازماننظر ما آشنايي با چگون

  .جوامع ياري خواهد رساند
كنـيم كـه انباشـت سـرمايه بـه تطـابق و         داري و پدرساالري ما بحـث مـي    با اشاره به تنش منافع بين سرمايه

لوژي ئومقالــه ايــن نكتــه را كــه ايــد در ايــن. رســاند  جــاودانگي ســاختار اجتمــاعي پدرســاالرانه يــاري مــي 
در  يدارانــه بـه خـود گرفتــه و موجـب تقويــت روابـط پدرســاالر      سـرمايه  يشـكل ويــژه  (Sexist)جنسـيت 



 _داري هم چنين به طور خالصه بحث خواهيم كرد كه مشـاركت سـرمايه  . كنيم داري شده را طرح مي  سرمايه
كنـيم كـه     اين بحث را طرح مي) بخش چهارم(گيري  پدرساالري رشد و گسترش يافته است در قسمت نتيجه

هـا از مسـئله زنـان      رابطه سياسي ماركسيسم و فمينيسم موجب تسلط ماركسيسم بر فمينيسم در درك چپ
  .شده است

تر و اصالح شده از رابطه طبقـه و    تر بين ماركسيسم و فمينيسم نه فقط به درك روشن  براي يك اتحاد مترقي
گزين رابطه سلطه و تابعيت، راهنمـاي سياسـت چـپ قـرار       كه اتحاد جديدي بايد جاي جنسيت نياز هست بل

  .گيرد
  
  :ماركسيسم و مسئله زن -1

جوي علت نابرابري و تسلط مـرد بـر زن    مسئله فمينيسم جست. مسئله زن هرگز مسئله فمينيسم نبوده است
گـردد تـا بـه      ن با سيستم اقتصادي بر ميهاي ماركسيستي از وضعيت زنان به رابطه ز  اغلب تحليل. بوده است

ها ستم بـر زن را در    اين تحليل. هاي ماركسيستي از مسئله زن سه محور اساسي دارد  تحليل. رابطه زن با مرد
دانـد و دائمـاً رابطـه زن و مـرد را تـابع        ي از طبقه كارگر ميئزن را جز بيند، رابطه و يا عدم رابطه با توليد مي

  .كند  مايه ارزيابي ميرابطه كار و سر
داري تمـام    وتسكي و لنين شاهد آن بودند كـه سـرمايه  ئكا انگلس، هاي اوليه شامل ماركس،  ماركسيست -الف

  .زوال تقسيم جنسي كار بودند فرآيندها شاهد  دهد آن  زنان را به طرف كارمزدي سوق مي
در ايـن  . كننـد   داري، ادغـام مـي    رمايههاي معاصر مسئله زنان را در تحليل حيات روزمـره سـ    ماركسيست -ب

داري است و ما همه كـارگران ايـن سيسـتم      ديدگاه تمامي زواياي زندگي ما در حال باز توليد سيستم سرمايه
  .يما
در اين ديـدگاه، كـار خـانگي    . ها بر كار خانگي و رابطه آن با سرمايه متمركز شدند  فمينيست-ماركسيست -ج

  .داران هستند  د و كارگران خانگي مستقيما در خدمت سرمايهكن  ارزش اضافي توليد مي
  :دهيم  اين سه محور را مورد بحث قرار مي

گاه فرودست زنان را باز شناخت و آن را به  جاي "  مالكيت خصوصي و دولت  و    منشأ خانواده  "   انگلس در كتاب
  .مالكيت خصوصي ربط داد

 داراي يـك همسـر باشـند،   . ورژوا، زنان بايد به مردان خود خـدمت كننـد  هاي ب  در خانواده": نويسد  انگلس مي
در بين پرولتاريا چون مالكيت خصوصي . ها ادامه دهند ني براي اموال خانواده توليد كنند و به افزايش آناوارث

 زماني كه گسـترش كـار فـردي كشـاورزان    "گويد   انگلس در ادامه مي  ". وجود نداشت زنان تحت ستم نبودند
ـ مرد خانه كه ر اقتدارراه مردان به ارتش كار پيوستند،  رد را از صحنه بيرون كرد و زنان و كودكان، همخُ يس ئ

  )3.("  خانه بود زير گرفته شد و روابط پدرساالري نابود شد
داري تبعـيض جنسـي را     به نظر او سـرمايه . رفتبه شمار ميكليد رهايي او  ،براي انگلس شركت زن در توليد

 شـانه بـه شـانه   و  ،شـوند   زنان به لحاظ مالي مستقل مي ؛سان رفتار خواهد كرد با همه كارگران يك  سوخ ومن
ند و مالكيت خصوصي منسوخ ا بگيرتمام مردم مزد ،پس از انقالب ،كنند  مردان در انقالب پرولتري شركت مي

زنان كارگر كـه در حقيقـت دو    رايط سختشها از   ماركسيست. يابند  و مردان، رهايي مي   شده، زنان از سرمايه
داري در   تـر بـر خصـلت مترقـي سـرمايه      آگاه بودند، اما تأكيدشـان بـيش  ) كارخانگي-كارمزدي(شغل داشتند 



طبق اين نظر در سوسياليسم، كـار خـانگي   . فرسايش روابط پدرساالرانه است تا سيستم دائمي بر زن در خانه
هاي اوليه   مفاهيم سياسي نظرات ماركسيست. شوند  دوگانه رها ميي اين سختشود و زنان از   دست جمعي مي

 تبديل كارگر مزديبه  چون مردان،  ها معتقدند رهايي زن نخست نياز به آن دارد كه زنان هم آن. روشن است
سـرمايه و   نخسـتين هـاي    طبق نظر ماركسيسـت . داري به آنان بپيوندند  شوند و سپس در مبارزه عليه سرمايه

بـه شـمار   طور كه به طور كلي عامل اسـتثمار كـارگران نيـز     ، همانكيت خصوصي عوامل اصلي ستم بر زنلما
  .ندرومي

ـ تج   نتوانستند بر تفـاوت  ،با وجود آگاهي از وضعيت اسفناك زنان در آن دوره نخستينهاي  ماركسيست  يهرب
 به اين معنـا كـه   ،متمركز نشدندفمينيستي  مسائل برها  آن. داري متمركز شوند  زنان و مردان در دوره سرمايه

ـ عال و در نتيجه آرمـان  .ها به دليل زن بودنشان تحت ستم قرار گرفتند  چه طور و چگونه زن ق مـردان را در  ئ
طور كه در بخش سوم بحث خواهيم كرد، مردان از انجام نـدادن كـار    همان. ادامه ستم بر زن تشخيص ندادند

روابـط  . بردنـد   تـر در بـازار كـار سـود مـي      شان و اشغال جاي بهش زنان و دختراناز انتقال كار بر دو -خانگي
 ،كنند  هاي اوليه اشاره مي  طور كه ماركسيست همان. توليد شدداري باز  نتي سريعا توسط سرمايهپدرساالرانه س

كه بـر جـاي    بل. ودداري به سرعت از بين بر  روابط پدرساالرانه بقاياي كهنه و سنتي نيستند كه توسط سرمايه
و چـون سـرمايه و مالكيـت     ؛شـوند   داري به بقـاي خـود ادامـه داده و تقويـت مـي       مانند و در كنار سرمايه مي

. انجامد  ها به تنهايي به امحاي استثمار زن نمي د، امحاي آنشو  استثمار زن به عنوان زن نمي خصوصي موجب
هاي دوره بعد اسـت مقـاالت الـي زارتسـكي در       ماركسيستدهنده نظريات ترين مقاالتي كه نشان  شايد معرف

هاي فمينيسـتي معتقـد اسـت كـه       اگر چه زارتسكي در توافق با تحليل) 4.(نشريه انقالب سوسياليستي باشد
كنـد    تأكيـد مـي   اوداري خلـق شـده باشـد،      جديدي نيست كه توسـط سـرمايه   يپديده) Sexism(جنسيت

ـ تج  زارتسكي بـر تفـاوت   .اي به خود گرفته است  داري شكل ويژه  يهجنسيت در دوران حاضر توسط سرما  يهرب
داري، وي   يك قرن پس از انگلس در دوران بلوغ سرمايه. شود  داري متمركز مي  زنان و مردان در دوران سرمايه

 ،نكـرده اسـت  داري زنان و مردان را به شكل مساوي در بـازار كـار ادغـام      كند كه سرمايه  به اين امر اشاره مي
. خانواده و زندگي شخصي از يك سو و محل كار از سوي ديگر جدايي انداختـه اسـت  -كه سرمايه بين خانه بل

تـر    داري به علت جدايي بين كار مزدي و كار خانگي زهرآگين  لوژي جنسيت در دوران سرمايهئوبه نظر وي ايد
گويد مردان به علت انجام   ميزارتسكي . استستم مضاعف بر زنان به علت محروميت از كار مزدي . شده است

محـروم  . ندا كه زنان به علت عدم شركت در كار مزدي تحت استثمار مزدي تحت استثمار هستند در حاليكار
كند   داري هم در خارج خانه كار توليد مي  وجود آمد زيرا سرمايهه داري ب  شدن زنان از كار، ابتدا توسط سرمايه

توليد تغذيه و پرورش كارگران مزدبگير و نيـروي كـار   زنان با باز .در داخل خانه احتياج داردو هم به كار زنان 
  .گيرند  اي از صميميت در دريايي ازخودبيگانگي در خدمت سرمايه قرار مي  جوان و به وجود آوردن جزيره

خانـه و محـل كـار و     فقـط جـدايي بـين   . كنند و نه بـراي مـردان    زنان براي سرمايه كار مي ،به نظر زارتسكي
بـه  مـردان   در خـدمت  ،در خانـه  زنان كارتا  شود   داري موجب مي  خصوصي شدن كار خانگي ناشي از سرمايه

  .نظر رسد
موجـب   ،كنـد   كند و واقعيت اين كه زن براي سـرمايه كـار مـي     تفاوت بين ظاهر اين كه زن براي مرد كار مي

ند اگر چـه  ا ي از طبقه كارگرئزنان بايد تشخيص دهند كه جز .ه استهاي زنان شد  گيري اشتباه جنبش  جهت
  .كنند  در داخل خانه كار مي



داري   ويژه جوامع پيشـرفته سـرمايه   يدر كنار پرولتاريا دو نشانه "  دار  هزن خان  "به نظر زارتسكي پديدار شدن 
تنهـا    .دهـد   ت سـتم قـرار مـي   دار را تحـ   خانـه   هم شوهر پرولتـر و هـم زن   ،ها سازي زندگي آنو جدا )6(است
را  امكـان دربر گيرد  اين  هاي الزم اجتماعي  كه شامل كار زنان در خانه و تمامي فعاليت "  توليد  "از  يتعريفباز

كه در آن ايـن جـدايي مخـرب از بـين      مبارزه كنند ايجامعه ها براي ساختن  د كه سوسياليستكن  مي فراهم
زنـدگي   يهاي جدا شده  ند تا قسمتمبارزه كن) يا جداگانه(مردان بايد با هم طبق نظر زارتسكي زنان و . برود
. ييـد گو  تمامي نيازهاي شخص و اجتماعي پاسخ تا به بنا كنند سوسياليسم انساني يكهم متحد كنند و  ارا ب

ها و   هم پيوستنها، به   توان پايان آن را موجب پايان جدايي  داري به عنوان ريشه مشكل، مي  با شناخت سرمايه
  .رفع ستم از زن و مرد دانست

امـا او نهايتـا از اصـالح جهـت جنـبش فمينيسـتي سـخن         ،تحليل زارتسكي مديون جنبش فمينيستي است
كارخـانگي  اهميـت   و داري  ها را در مورد وجود جنسيت قبل از سـرمايه   زارتسكي مباحث فمينيست. گويد  مي

آن را تحقيـر   دهد كه كار خانگي سـخت و طاقـت فرساسـت،     تشخيص مياو . پذيردميتوليد سرمايه براي باز
هاي او نهايتا بر جدايي   اما تحليل. كند  استفاده مي "  گرايي  جنس  "كند و از مفاهيمي چون برتري مردانه و  نمي

شود مانند   داري نسبت داده مي  بر مفهوم تقسيم، به عنوان ريشه مسئله، تقسيمي كه به سرمايه. متمركز است
شد زن و مـرد اگـر چـه جـدا هسـتند،        ، در اين بحث طرح مي در اوائل قرن بيستم  "  هاي مكمل  حوزه  "بحث 

زارتسكي به طور كلي وجود و اهميت نابرابري بين زن و مرد را رد . ند و به يك اندازه مهم هستندا مكمل هم
بـه قـول زارتسـكي كـه     . داري اسـت   در سـرمايه  يخصوصـ  يخانواده و حـوزه  تمركز او بر رابطه زن،. كند  مي
آيـد كـه چگونـه مـرد       وال پيش مـي ئخصوصي را  تعيين كند اين س يداري حوزه  حتي اگر سرمايه"گويد  مي

بدون مراجعه به پدرسـاالري   پرسشخصوصي؟ پاسخ دادن به اين  ينيروي كار است و زن در حوزه بخشي از
اقتصـاد و   -بـازار كـار  -به نظر ما شكل خـانواده . د بر زن اصل قضيه استمر يافتهنظامتسلط . غير ممكن است

گاه برتـر و زن را   كه در تقسيمي است كه مرد را در جاي بل ،شود  جامعه به سادگي در تقسيم كار محدود نمي
ن داري عامـل سـتم بـه ز     گلس مالكيت خصوصي را در سرمايهنطور كه ا همان .دهد  گاه فروتر قرار مي در جاي

او معتقد است زنان به علـت ايـن   . شمارد  عوامل اصلي برميبخشي از خصوصي را  يزارتسكي حوزه. انگارد  مي
  .كه كارگران خصوصي خانه هستندشوند   تحت ستم واقع مي

گـان و  صنعتي شـدن را، جـايي كـه مـردان و زنـان و بزر      پيشا يدر دوره انگلس و زارتسكي جامعه و خانواده
. كنند  رومانتيزه مي همه در زندگي اجتماعي شركت دارندكنند، و   كار مي ار با هم ديگرحد خانوكودكان در  وا

  .دساز را بر پا مي " كارگاه خوشبختي  "كند و   سوسياليسم انساني زارتسكي خانواده را مجدا متحد مي
نيست كه آيا همه مـا  كنيم كه سوسياليسم خواست زنان و مردان است روشن   وقتي از اين مسئله صحبت مي

جـا   ساني از رزمي كه براي رسيدن به آن جنگيم، آيا همه ما برداشت يك  براي يك نوع سوسياليسم انساني مي
در   مـا  "گويـد    دانيم؟ زارتسـكي مـي    الزم است داريم و تا چه حد سرمايه را به تنهايي عامل ستم كنوني مي

گوييم كـار زنـان     مي ،داري است  است اما در اصل براي سرمايه مردان در خدمتكار زنان كه  كهنظر  برابر اين
بازسـازي تصـويري از   . كند  داري را هم باز توليد مي  واقع براي مردان است، اگر چه قطعا سرمايهدر در خانواده 

وز تـا  خواهيم ايجـاد كنـيم امـا از امـر      كه مي ياري رساند اي  توليد ممكن است به انديشه ما درباره نوع جامعه
 -ماركسيسـت  .راه با مبارزه عليه سرمايه ادامه پيـدا كنـد   ساختن آن جامعه، مبارزه بين مردان و زنان بايد هم

  . "اند كرده   ها  مبارزه فمينيستي را تابع مبارزه عليه سرمايه  فمينيست



داري   عه سـرمايه خانگي در جام گاه كار درباره رابطه كارخانگي با سرمايه و جاي M.D.Costa تحليل نظري 
گـاه سياسـي    جاي ؛حثي نكرده استبحث مهمي ارائه كرده است، اما پيرامون رابطه زن و مرد در كار خانگي ب

 خـانگي   بـراي كـار  را مـزد   دسـت  يمطالبـه  به نظر او زنان بايد .بوداز اهميت برخوردار  M.D.Costa  بحث
بش زنان در مورد كارخـانگي ارتقـأ داد و هنـوز در    اين ايده به شكل وسيعي آگاهي زنان را در جن. كنندطرح 

بـاز   از طريـق كوستا با طرح اين كه زنان در خانـه نـه فقـط    . قرار داردهاي زنان آمريكا مورد بحث   ميان گروه
چنين با كارشـان ارزش اضـافي نيـز توليـد      كه هم دهند بل  توليد نيروي كار خدمت مهمي به سرمايه ارائه مي

و به بحثي طوالني درباره رابطه  ارتقاء دادخانگي  آگاهي چپ را نسبت به مسئله كار M.D.Costa. كنند  مي
كنـد در    با درك فمينيستي از كار خانگي به عنوان كار واقعي ادعا مـي Costa . خانگي و سرمايه دامن زد كار

 زنـان بايـد بـراي كـار    . مزد تعيين كرد خانگي كاري است قانوني و بايد براي آن دست داري كار  دوران سرمايه
مزد كنند و اجازه ندهند به عنوان نيروي كار سـنتي كـه در آن بـه طـور مضـاعف كـار        خانگي تقاضاي دست

. مـزد بـه دوش كشـند    كنند و بار خـدمات خـانگي بـراي سـرمايه را، چـه مجـاني و چـه در برابـر دسـت          مي
M.D.Costa تواننـد آن را بـه شـكل جمعـي       انگي مـي خ كند كه زنان با دريافت مزد براي كار  نهاد مي پيش
درخواست و دريافـت  . تهيه كنند. ..هاي جمعي و  داري از كودكان و آشپزخانه  مراكز عمومي نگه. سازمان دهند

دهند بـاال خواهـد بـرد و متوجـه اهميـت اجتمـاعي و         مزد آگاهي آنان را در رابطه با كاري كه انجام مي دست
اين ترتيب اولين قدم الزم به سوي يك تغييـر فراگيـر اجتمـاعي برداشـته      به. شوند  خصوصي ضرورت آن مي

  .شود  مي
جاست كه نقـش  اهميت اجتماعي كارخانگي در نياز سرمايه به آن نهفته است و در اين M.D.Costaبه نظر 

ـ   مزد براي كارخانگي و با رد شركت و هم با تقاضاي دست. يابد  استراتژيك زنان اهميت مي ازار كـار  كـاري در ب
توانند نسبت بـه سـرمايه     هاي اجتماعي زنان مي  سازمان. داري را پيش برند  توانند مبارزه عليه سرمايه  زنان مي

كـه   بـل  ،هاي مبارزه را نه فقط براساس مقاومت عليـه تجـاوز سـرمايه     ند و پايهكن عمل نيروي براندازچون هم
  .ساختن جامعه نوين بگذارند

M.D.Costa ت مردها در برابر آزادي زنان مقاومت نشان خواهنـد داد مقـاومتي كـه بـا متشـكل      معتقد اس
ه هدف نهايي سوسياليسم يك امـر  اما اين مبارزه در رسيدن ب .گيرد شان صورت ميهاي شدن زنان در سازمان

كـه   بل ،شانانقالبي است نه به دليل فمينيست بودن يك مبارزه مبارزه زنان M.D.Costaبراي . ي استبجن
گويـد زنـان     از طريق اين كه مـي  كند  پيدا مي او در انقالب جايي براي مبارزه زنان. سرمايهبا  يتخاطر ضده ب

اين بـه فعاليـت سياسـي زنـان مشـروعيت      . ندا كنند و در نتيجه بخشي از طبقه كارگر  ارزش اضافي توليد مي
  )11.(بخشد  مي

ها هدف رهايي زنان اسـت    زيرا براي فمينيست ،شته استجنبش زنان هرگز در اهميت مبارزات زنان شك ندا
در بـاال بـردن درك مـا از طبيعـت اجتمـاعي       M.D.Costa. شـود   كه تنها از طريق مبارزه زنان حاصل مـي 

هاي ماركسيستي ديدگاه او نيز بر سرمايه و نه روابط بين   اما مثل ساير ديدگاه. اي داشت كارخانگي سهم ويژه
  .شده بود زن و مرد، متمركز

هاي او نامفهوم است و روشن   ق، اهداف و استراتژي متفاوتي دارند در تحليلئاين واقعيت كه زنان و مردان عال
داري اهميت و نقش استراتژيك كار زنـان در داخـل سيسـتم را پـايين نگـاه        شود چگونه سيستم سرمايه  نمي



وجود دارد  اما وي بر محتواي فمينيسم تاكيد  سرايي فمينيستيسخن M.D.Costaهاي   در نوشته. دارد  مي
  .ندارد

M.D.Costa اجتمـاعي در   يخانگي به عنـوان يـك رابطـه    توانست براي مثال طرح كند كه اهميت كار  مي
خانگي بر دوش آنان اسـت بـراي مـردان     نقش قاطع آن براي جاودانه ساختن برتري مرد است و زنان كه كار

  .يه پدرساالري استكنند و اين امر پا  كار مي
چه . كار در درون خانواده به اندازه كافي موفق نيستند فرآينددر تحليل  M.D.Costaو Zaretakyانگلس، 

چنين مردان كه به عنوان شوهر يا پـدر   داران اما به طور يقين هم  برد؟ قطعا سرمايه  كسي از كار زنان سود مي
نـژاد و قوميـت    -زان و محتوي اين خدمات بسـته بـه طبقـه   مي. دارند  خدمات شخصي را در خانه دريافت مي

شان از زنان باالتر است مثال   زندگي معيارهايمردان . ستاقابل انكار غيرها  اما واقعيت وجودي آن ،ندا متفاوت
يك ديدگاه ماترياليستي نبايد اين امـر را  ) 12.(وقت فراغت و خدمات شخصي-در رابطه با مصرف مواد لوكس

  .مردان در جاودانه ساختن ستم بر زنان نفع مادي دارند) 13.(نگارندناديده بي
شـوند، در طـوالني مـدت     جايي كه اكثريت مردان از الغاي سلسله مراتب در پدرساالري بهـره منـد مـي    از آن

، كنترلي كه مردان دارند كنترلزنان اما در كوتاه مدت بر نيروي كار . ممكن است به آگاهي كاذب منجر شود
هـاي اوليـه كارخـانگي را    سيسـت هاي مارك  در حالي كه ديدگاه .طلبانه حاضر نيستند آن را از دست بدهندداو

د تـا  گاه اخير بر كـار خـانگي تأكيـد دار   گرفتند و به شركت زنان در بازار كار تأكيد داشتند، دو ديد  ناديده مي
صورت، هر سه ديدگاه تالش بر جـادادن زن  در هر . گيرند  حدي كه نقش جاري زنان در بازار كار را ناديده مي

زن به عنوان ستم طبقاتي دارند و در عين حـال هـر سـه تحليـل بـه       طبقه كارگر و درك ستم بر يدر مقوله
شوند اما   ما دقيق تحليل مي "  مسائل  "در حالي كه . ندا هاي فمينيستي و نقش روابط زن و مرد معترف  تحليل

ز تحليل ماركسيستي بر روابط طبقاتي و هـدف آن درك قـوانين حركـت جامعـه     تمرك. شوند  اشتباه درك مي
تواند براي فرموله كردن اسـتراتژي    درحالي كه ما باور داريم متدولوژي ماركسيسم مي. داري بوده است  سرمايه

و روشن هاي ماركسيستي فمينيستي فوق اين كار را به شكل واضح   فمينيسم مورد استفاده قرار گيرد، ديدگاه
  .شان غلبه دارد  ها بر فمينيسماند، يعني ماركسيسم آن  نكرده
ماركسيسم تئوري تكامل، جامعه . قدرت تحليل ماركسيستي است تا حديگونه كه گفتيم، علت اين امر   همان

. استتوليد سلطه طبقاتي و تكامل تضادها و مبارزه طبقاتي باز داري ،  طبقاتي، روند انباشت در جوامع سرمايه
آهنـگ   شود،  به طور خالصه از طريـق توليـد مبادلـه هـم      داري از طريق روند انباشت اداره مي  جوامع سرمايه

  .شود نه مصرف مي
يابد كه قابليت سودسازي داشـته باشـد و     داري توليد تنها زماني اهميت خود را باز مي  در يك سيستم سرمايه

داران در استثمار نيـروي كـار و     سود از توانايي سرمايه. تارزش مصرفي محصوالت فقط يك فرض تصادفي اس
-نظـام انباشت سود بـه طـور   . شود  كه توسط كارگر توليد مي آيد  حاصل مي تر از ارزشي مزد كم پرداخت دست

ارتـش ذخيـره كـار، فقـر تـوده      . سازد  زمان ساختار اجتماعي و روابط توليدي را تغيير و دگرگون مي ، هميافته
. انباشت است فرآيندهاي بشري محصول خود  اين رسوايي ي اقتصادي بسياري از اقشار جامعهرماندگمردم و د

  )14(."  تواند به خودش واگذار شود  مي آسانيبه   "داري بازتوليد طبقه كارگر   از ديدگاه سرمايه
و  ،فردگرايـي، رقابـت   ولوژيئايـد  كنـد،   كند كه پا به پايش رشـد مـي    ولوژيي را خلق ميئسرمايه هم زمان ايد

 شـته باشـد  ولوژي دائاز تكوين ايـد  ياهر كس هر تئوري. ولوژي مصرفئدر دوران ما به طور ويژه ايد ه؛ وطسل



 يسـاختار توليـد، سـاختار ويـژه     .شناسدبه رسميت مي داري  هاي مسلط جوامع سرمايه  آن را به عنوان ارزش
 "خـدمات    " بخـش  بـه ،مـاركس   يسـرمايه تئـوري   در .درسـان   ولوژي حاكم ياري مـي ئسرشت ايد بهغال تاش

. گويـد   بـراي مثـال مـاركس از رشـد پرولتاريـا و از زوال خـرده بـورژوازي سـخن مـي         . اسـت  پرداخته نشـده 
Braverman براي كـارگران دفتـري و خـدماتي در جوامـع      "  جاهايي  "يات از ايجاد ئو چند تني ديگر با جز

  .اند  فتهداري سخن گ  رفته سرمايه پيش
كننـد، مقـوالت     چـه افـرادي آن را پـر مـي     كـه  اين اهميتي نداردكند و   را ايجاد مي "  جاهاي خالي  "سرمايه 

كننـد    نمـي   كار و كارگران روزمزدي هيچ كدام روشن يمختلف در تحليل ماركسيستي، طبقه ، ارتش ذخيره
دهند كه چرا زنان در داخل و   ها هيچ دليلي ارائه نمي نآ. كنند  معيني را پر مي "  جاهاي  "كه چرا افراد معيني 
  .تر از مردان هستند و چرا برعكس نيست خارج خانه فرودست

تواننـد    مقوالت ماركسيستي نمي. گيرند  داري نقش جنسيت را ناديده مي  مقوالت ماركسيستي به مانند سرمايه
هاي ماركسيستي از مسله زن اين مشكل اساسـي را    ليلتح. كنند  را پر مي "  جاهاي خالي  "بگويند چه كساني 

  .تحليل و بررسي نكرده است 
  

  :تر  فمينيسم قابل استفاده-پيش به سوي ماركسيسم
كارگيري ايـن  ه با ب. تاريخي است -ماترياليسم ديالكتيكي مبتني بر ،تحليل اجتماعي يماركسيسم يك شيوه

-هـاي جديـد ماركسيسـم     شـوالميت فايرسـتون جهـت    ، جوليت ميچـل و يروش در خدمت مسائل فمينيست
  :كنند   فمينيسم را پيشنهاد مي

  :گويد   ميچل به درستي مي
به ) متد ماركسيستي(بلكه استفاده از سوسياليسم علمي  ،رابطه ما با سوسياليسم نبايد مورد سوال قرار گيرد  "

. البي ماست كه بايد مورد سوال واقـع شـود  تحليل خصلت ويژه ستم بر ما و بنابراين نقش انق ،عنوان يك متد
هـاي قبلـي و تكامـل يافتـه سوسياليسـتي آن را درك        روشي، همان قدر كه تئوري كاربست چنينبه نظرمن 

  )16.("  كرده  بايد راديكال فمينيسم هم آن را درك كند 
  :نويسد  طور كه انگلس ميهمان

نهايت توليد و باز توليد زندگي بالواسـطه اسـت ايـن امـر     طبق درك مادي، عامل تعيين كننده در تاريخ در   "
يك سو، توليد لوازم ضروري زندگي، غـذا، پوشـاك و ابـزار الزم بـراي     : خود از خصلت دو گانه برخوردار است

سوي ديگر، توليد خود انسان يا تكثير نوع انسان است، سازمان اجتماعي كه مـردم يـك دوره    از توليد است و
ايـن نـوع تحليـل مـورد     ) 17.("  شـود   تعيين مي به وسيله دو نوع توليد كنند،  آن زندگي مي تاريخي معين در

-دربـاره بـازار كـار، توليـد مثـل      "  ترين انقـالب   زن طوالني  "ميچل در مقاله اولش . استفاده ميچل قرار گرفت
نانـه بـراي او توليـد    ميچل شايد به اين علت كه تمـام كـار ز  ) 18.(گويد  جنسيت و پرورش كودكان سخن مي

و ساير موارد  رودبه شمار ميبه نظر او فقط كار در بازار است كه توليد . شود، كامال موفق نيست  محسوب نمي
جنسيت و پرورش كودك را به شكل وسـيع   -پدرساالري كه توليد مثل. گيرند  ولوژيك به خود ميئايدخصلت 
  .اردمادي ند يكند، براي ميچل پايه  دهي مي سازمان

تر بر تكامل و توسعه تحليل كار زنان در بازار كار متمركز است تا بـر تكامـل   وي بيش "  گاه زن جاي  "در مقاله 
 و سـرمايه اسـت تـا بـراي مـردان،      باكار زنان  پيوندتر درباره مقاله بيش. تحليل و بررسي كار زنان در خانواده



ميچـل   "  كـاوي و فمينيسـم    روان  "كتاب بعدي با نام . ينيسمتا راديكال فم پذيرفتهتر از ماركسيسم تأثير بيش
هـاي    گيـري شخصـيت زن و مـرد براسـاس تفـاوت       دهد و آن شكل  مهم را مورد مطالعه قرار مي ييك حيطه

  )19.(شان است  جنسي
كند كـه    خواهد بگويد پدرساالري در وهله اول تأثير رواني دارد و در جايي عمل مي  رسد ميچل مي  به نظر مي

ميچل بر توليد مثل جنسيت و پـرورش كـودك   . گيرند  ، زن و مرد بودن را ياد ميان در كودكيو پسر اندختر
او بـه  . كند  هايش را رفع نمي  ولوژي ضعف اساسي تحليلئايد ها در بخش شود، اما با جاي دادن آن  متمركز مي
، درست مثـل سـرمايه كـه سـاختار     است داربرخور ولوژيكئساختار بنيادين ايداز  يد پدرساالري گو  وضوح مي

ولوژيك ئداري و روش ايـد   اقتصادي سرمايه روش: ما با دو موضوع مجزا سروكار داريم  ". بنيادين اقتصادي دارد
  ) 20(."  پدرساالري

يـه  گويد اما عدم موفقيت او در ارائه يـك پا   پدرساالري سخن مي-داري   اگر چه ميچل از درهم تنيدن سرمايه
  .كند  هايش را محدود مي  مادي در روابط نيروي كار زن و مرد براي شخصيت و جنسيت، استفاده از تحليل

) 21.(كـرد  برقـرار  پيوندبين ماركسيسم و فمينيسم  ،شوالميت فايرستون با تحليل ماترياليستي از پدرساالري
گويـد ديالكتيـك     او مـي . دو جانبه نيست هاي ميچل  تحليل چونهم ،هاي ماترياليستي  او از تحليل ياستفاده

مادي پدرساالري در كار زن در تجديـد توليـد نـوع قـرار       جنسيت يك ديالكتيك اساسي تاريخي است و پايه
گـاه زن اسـت و    هاي ماركسيستي براي تحليـل و بررسـي جـاي     اهميت كار فايرستون استفاده از تحليل. دارد
اما نظر او تأكيد زيادي بر بيولـوژي  . الري، كه اهميت آن را بايد دريافتمادي پدرسا يچنين در اثبات پايه هم

) به عنوان يك واقعيـت بيولوژيـك  (يم اين است كه چگونه جنسدريابآن چه ما الزم داريم . و توليد مثل دارد
در براي يافتن پاسخ الزم است تمـامي كـار زنـان    . شود  مي) به عنوان يك پديده اجتماعي(تبديل به جنسيت 

اگـر فايرسـتون مـدلي مـدرن و     . اش قرار گيرد و فقط بر توليد مثل متمركـز شـود    اجتماعي-گاه تاريخي جاي
كند اما اصرار او بر تقدم تسلط مرد بر زن به عنوان بنياد انواع   نهاد مي فمينيستي از متدلوژي ماركسيسم پيش

بندي شـود تـا     راديكال فمينيستي طبقه يرده تر درشود تا كتابش بيش  موجب مي... نژادي و-طبقاتي(ها  ستم
هـا رد    فمينيستي است توسـط ماركسيسـت  -ترين اثر راديكال  اين كتاب كه كامل. فمينيست-رده ماركسيست

  .شد
Zaretsky و آن چه در كتاب فايرستون بـراي زنـان جالـب بـود تحليـل او از       ناميد "دفاعيه ذهنيت "آن را

بخش مربوط بـه عشـق در كتـابش بـراي درك ايـن      . و عليه اين وضعيت بودقدرت مرد بر زن و خشم سالم ا
 درگيـر ها بتوانند با آن   كه ماركسيست نيست "  ولوژي مردانهئايد  "اين بخش فقط درباره . مسله خواندني است

. كنـد   كه تفسيري از نتايج قدرت مردان بر زنان اسـت، كـه زنـدگي در پدرسـاالري را مـنعكس مـي       ند، بلشو
كنـد پنـداري واهـي بـراي       ادعا مـي  Zaretskyآن طور كه  "  مسائل شخصي جدا از مسائل سياسي نيستند  "

تر نيست، خواستي است براي شناخت قدرت مردان و علت فرودست قرار گـرفتن زنـان بـه     داشتن احساس به
  .عنوان يك واقعيت سياسي و اجتماعي

  
  
  
  



  :راديكال فمينيسم و پدرساالري
. "  نيسـتند   مسائل شخصي از مسائل سياسي جدا  "بود كه طرح شعار   ها اين  قدام راديكال فمينيستترين ا  مهم

كه پاسـخي اسـت بـه     بل ،عدالتي نيست  ناخشنودي زنان از بيهاي عصبي   ضجهها معتقدند   راديكال فمينيست
  .گيرند ر ميتحت استثمار و تحت ستم قرا -ساختار اجتماعي كه زنان در آن دائماً فرودست 

هـاي طبقـه متوسـط، اسـتفاده از زن در      مـدار ازدواج سـاختارعاطفي مرد  گاه فرو دست زن در بازار كـار،  جاي
بــاليني  شناســي آكادميــك وكــه توســط روان(تبليغــات، درك و شــناخت از روان زن بــه عنــوان روان نژنــد 

از ديگري توسط  داري يكي پس  مايهرفته سر و موارد مختلف از زندگي زنان در جامعه پيش) شده است عمومي
تـوان آن را   ادبيات راديكال فمينيستي گسترده است و نمـي . ها تحقيق و بررسي شده است راديكال فمينيست

اسـناد تشـكيالتي راديكـال    . شناسـي تاكيـد دارد  به سادگي خالصـه كـرد و در عـين حـال پيوسـته بـر روان      
  ."من سياست "ها عبارتند از جمله   فمينيست

دهنـد كـه بـراي راديكـال     نشـان مـي   "  مسائل شخصـي  از مسـايل سياسـي جـدا نيسـتند       "اين اسناد نظير 
ها تقسيم طبقاتي اصلي بين دو جنس است و نيروي محركه تاريخ تالش مردان براي  اعمال قدرت   فمينيست

  )22.(و سلطه بر زنان است، يعني ديالكتيك جنسيت
كه چگونه پسران و دختران  بر حسـب قـدرت بـه مـردان و زنـان تكامـل        فايرستون از فرويد براي درك اين

وار  هاي نمونـه   از  نوشته "مونث و مذكر"ي بندي او از صفات مشخصهخصلت اي ارائه كرد،  يابند، طرح تازه  مي
مـذكر بـه دنبـال قـدرت و تسـلط اسـت، او خـودمركز و فردگراسـت،         . آينـد   راديكال فمينيستي به شمار مي

نـث پـرورش دهنـده،    وم  .به نظـر فايرسـتون مردانـه اسـت    "آوري  شيوه فن". گرا است طلب و مصلحت  ترقاب
بـدون شـك   . بـه جـنس مونـث اختصـاص دارد     "شيوه زيباشناسانه"مشرب و هنرمند است به عبارتي  فلسفي

نسـت باشـد؛ و   توايان باستان يك شوك تكان دهنده مـي براي يونان "شيوه زيباشناسانه"اعتقاد به مونث بودن 
هـاي زنـان و     گـي  هـا ويـژه    ديالكتيك جنسيت به روايت راديكال فمينيست. اشتباه در همين نكته نهفته است

ها در اين اسـت كـه     ضعف تحليل راديكال فمينيست. دهندعصر حاضر به تمامي تاريخ تسري ميمردان را در 
ها در اين است كه فقط حـال را   و قدرت تحليل آنگيرد  كنند كه تاريخ را ناديده مي شناسي تاكيد ميبر روان

كه در سرشت خود پدرساالري نيز  گردد بل  ها باز مي  دليل اين امر نه تنها به روش راديكال فمينيست. بيند  مي
. چون پدرساالري شكلي از سازمان اجتماعي است كه از قابليت انعطاف فراوانـي برخـوردار اسـت   . نهفته است

 هسـلط  ي  مشخصـه  با كه كنند  استفاده مي ها از پدرساالري براي نشان دادن نظام اجتماعي  راديكال فمينيست
پدرسـاالري  .... جامعـه مـا    ": گويـد   تعريف كيت ميلت تعريفي كالسيك است وقتي مي. است همراه مرد بر زن

ادارات ، علـوم  ،هـا   دانشـگاه ، تكنولـوژي ، صـنايع  ،گيري نهادهايي چـون ارتـش    اين امر واقعي را در شكل. است
خالصه كنم همه ابزارهاي قدرت در جامعه از جمله قـدرت قهـر پلـيس    . توان مشاهده كرد  سياسي و مالي مي

شود   ها از پدرساالري در همه جوامع ديده مي  اين تعريف راديكال فمينيست) 24.("  فقط در دست مردان است
وار ها از تاريخ  به طـور نمونـه    نيستراديكال فمي يستفادها. تواند مشخصات ويژه هر يك را بررسي كند  و نمي

قبـل از  ). 25(دهـد  ها نشـان مـي   ها و مكان شود كه وجود پدرساالري را در تمامي زمانبه مواردي محدود مي
منداني علوم اجتماعي، پدرساالري سيسـتم و روابطـي    ها و براي اكثر دانش  هاي زنان براي ماركسيست  جنبش

 .اي داشـته اسـت    هـا مشخصـات ويـژه    در آن) هيرارشـي ( يجوامعي كه روابـط سلسـله مراتبـ   . ردانبود بين م
شخصـي نـام   و غير سـاالري داري با عناويني چـون شايسـته    شناس بورژوا از جوامع سرمايهمندان جامعه دانش



هيچ يك از اين دو نـوع   اما براي. دانند  داري را سيستم ستم طبقاتي مي  ها جوامع سرمايه  برند، ماركسيست  مي
داري غربـي بـه عنـوان      پدرسـاالري و نـه جوامـع امـروزي سـرمايه      مبتني بـر  مندان، نه جوامع تاريخي دانش

  .كند  ها را قادر به تسلط بر زنان مي كه روابط بين مردان آن شناخته شده نيست هايي  سيستم
ي از روابط اجتماعي بين مـردان كـه داراي پايـه    ا مجموعه: توان چنين تعريف كرد  به نظر ما پدرساالري را مي

اين روابط اگر چه سلسله مراتبي است اما نوعي وابسـتگي متقابـل و همبسـتگي بـين مـردان در      . مادي است
گر چه پدرسـاالري سلسـله مراتبـي اسـت و مـردان از طبقـات ـ        . آورد  اعمل سلطه بر زنان ياري به وجود مي

هـا در سـلطه    كننـد، امـا آن    گاه متفاوتي را در ساختار هرم اشـغال مـي   وت جايقومي متفا   هاينژادها و گروه
ديگر وابسته هسـتند و افـراد در    داشتن اين تسلط به يك  مردان براي باقي نگه. ندا متحد شان بر زنانمشترك

. زدسـا   شـان مـي  كه منافع وسيعي نصـيب  ورزند  تالش مي هرم سلسله مراتبي حداقل براي حفظ وضع موجود
گاه برترشان  تر جاي هاي پايين هاي مياني بر رده رده يهاي باالتر قرار دارند با حمايت از سلطه آنان كه در رده

 داربرخـور گاهي كه در هرم مردسـاالري   رغم جاي تمام مردها علي. كنند در  راس هرم پدرساالري تضمين مي
دهـد،    برخـي مـدارك مسـتند نشـان مـي       .نـد كن د وضعيت خود را با سلطه بر بعضي از زنـان تضـمين مـي   ان

شكل گرفته است، حكمرانان نشسته بر مسند    كه دولت شود نهادي مي پدرساالري براي اولين بار در  جوامعي
تا مردان در مقابـل،  ) يعني نظارت مردان بر زنان و كودكان(كنند  ها را به رياست خانواده تعيين ميقدرت آن

هاي متفـاوت و سلسـله     گاه رغم جاي  مردان علي) 27.(به حكمرانان جديد واگذار كنند اي را  بعضي منافع قبيله
  .اند  ديگر وابسته زنان، به يك شان در هرم پدرساالري، براي حفظ كنترل بر  يمراتب
مردان اين كنترل را از طريـق  . نيروي كار زنان استوار است مادي پدرساالري براساس كنترل مردان بر  يپايه
و بـه وسـيله   ) داري  مـثال اشـتغال در جوامـع سـرمايه    (ذف زنان از دسترسي به برخي منابع اصلي توليـدي  ح

هاي تك همسـري دو جنسـي كـه نسـبتا در گذشـته        ازدواج) 28.(كنند  محدود كردن جنسي زنان اعمال مي
كنتـرل روابـط    .رسـاند   نزديك شكل گرفته شكل موثري است كه به كنترل مردان بر هر دو حـوزه يـاري مـي   

جنسي، قدرت باروري و جنسيت زنان به نوبه خود موجبات آن را فراهم ساخت تا مردان كنتـرل نيـروي كـار    
  .زنان در رابطه با خدمات شخصي و جنسي و پرورش كودكان را نيز به دست گيرند

مبـرا  ) توالـت مثـل تميـز كـردن    (خدمات زنان به مردان و آن چيزي كه مردان را از انجام وظـايف ناخشـنود   
تـوان از  آزار زنـان كـارگر و      در خارج خـانواده مـي  . دهد  دارد، هم در خارج و هم در داخل خانواده رخ مي  مي

ها براي مـثال درسـت كـردن      دختران دانشجو به وسيله روساي مرد و پروفسورها يا استفاده شخصي از منشي
  .گري براي سكسي كردن محيط مثال آورد  قهوه يا عشوه

رورش و تربيت كودكان، بدون در نظر گرفتن اين كه قدرت كار كودكان به شكل بالواسـطه در اختيـار پـدر    پ
طـور   همان. قرار خواهد گرفت يا خير، يكي از موارد مهم جاوداني ساختن پدرساالري به عنوان يك نظام است

بـط  شـود روا   وليـد مـي  هـاي مصـرف و غيـره بـاز ت     هنجـار -محـالت كـار  -وسيله مدارسه كه جامعه طبقاتي ب
در جامعه ما كودكان به طـور عمـومي توسـط زنـان و در خانـه      . ي را الزم دارندفرآيندپدرساالرانه نيز چنين 

شوند و اين در حالي   دست تشخيص داده ميلحاظ اجتماعي نسبت به مردان فرو شوند، زناني كه به  تربيت مي
يابنـد،    كودكاني كه به اين ترتيـب پـرورش مـي   . شوند  ميخانگي ظاهر  است كه مردان به ندرت در تصوير كار

هـاي خـارج خانـه     به هر حال جنبه اصلي اين روند حـوزه . آموزند  شان را در سلسله مراتب جنسي ميگاه جاي
. شـود   شـود و موقعيـت فرودسـت زن تأكيـد و تقويـت مـي        است، جايي كه رفتار مردساالرانه آموزش داده مي



، مراكـز سـالمتي  ، ادارات، كارخانـه ، ارتـش ، ها  اتحاديه، ها باشگاه ،ها  آموزشگاه ،مدارس، هامراكزي مانند كليسا
شود، بلكـه    وسايل ارتباط جمعي و غيره پس پايه مادي پدرساالري تنها در تربيت كودك در خانه خالصه نمي

بـر نيـروي كـار زن كنتـرل      دهد تـا   گيرد كه به مرد اين قابليت را مي تمامي ساختارهاي اجتماعي را در برمي
  .داشته باشد، در بحث تربيت كودك تأثير به سزايي دارند

سـازند تعـاريف تئوريـك دارنـد از ايـن رو جـدا از         هاي ساختار اجتماعي كه پدرساالري را جاودانه مي  ديدگاه
/ يت هـاي جنسـ    بينش مـا را نسـبت بـه پدرسـاالري بـا تعريفـي كـه از سيسـتم         Rubinهاي رابين   ديدگاه
قواعـدي    جـنس مجموعـه  -نظام جنسـيت  : گويد  او مي. تر كرده است  ارائه داده دقيق) Sex-gender(جنس

تـا از طريـق آن   . كند است كه به وسيله آن جامعه جنسيت بيولوژيكي را به محصول فعاليت انساني تبديل مي
  )29.(شوند ءي تغيير شكل يافته ارضااين  نيازهاي جنس
ايم، اما از طريق تعاريف جنسيت كه از سـوي جامعـه بـه      نث يا مذكر به دنيا آمدهئم وژيك،ما از جنسيت بيول

  .شويم  رسميت شناخته شده به زنان و مردان تبديل مي
كه انگلي از آن تحت عنوان توليد خـود   شود  مربوط مي توليد يچگونگي خلقت بيولوژيك ما به نوع دوم شيوه

  .برد  ها و تكثير نوع نام مي انسان
ها به طـور    اگر انسان. شود  كنند از طريق شكل اجتماعي آن تعيين مي ها چگونه نوع را تكثير مي اين كه انسان

كه تمامي اشكال روابـط   يافت سازمان مي اي  طبيعي از نظر جنسيت چند شكلي هستند و اگر جامعه به شيوه
هاي غير  هاي جنسي يعني تقابل ط از برخي تقابلجنسي به شكل برابر امكان بروز داشته باشند، توليد مثل فق

  .شد هم جنس نتيجه مي
تقسيم جنسي نيروي كار كه يك ابتكار اجتماعي جا افتاده در تمامي جوامع تاكنوني بـوده، دو جـنس كـامال    

ر ايـن امـ   .كنـد   آورد و نياز به قرار گرفتن يك زن و يك مرد به داليل اقتصادي را تشديد مي  وجود ميه جدا ب
. شـود   يابي نيازهاي جنسي به طرف روابط غير هم جنس و كمك به تجديد توليد بيولوژيك مـي   موجب جهت

رسد تقسيم كار  اما به نظر مي ،شود هاي ديگري تضمين مي  تر تجديد توليد جنسي با تكنيك در جوامع خيالي
ك جدايي جنسـي در كـار ممكـن    اگر چه به لحاظ تئوري. براساس جنس راه حل جهاني تا به امروز بوده است

گـاه   جـاي ي است نابرابري بين دو جنس را افزايش ندهد، اما در اكثر جوامع اين امر تا كنون موجب فرودسـت 
هاي جنسي كه در آن زنان و مردان زندگي را   چنين انواع فرهنگ تقسيم جنسي در كار هم. زنان گرديده است
پايه مادي قدرت مرد در جامعه ما نه فقط در انجام نـدادن  . نمايد  ميريزي و تأييد   كنند، پي  متفاوت تجربه مي

چنين در وارد آوردن فشارهاي رواني مرتبـا تجربـه    كه هم بل ،هاي باالتر  خانگي و امنيت استخدام در مقام كار
  .شود  مي

ي تحقـق  شـان، چگـونگ    ها بـا نيازهـاي جنسـي     جنسيت چگونگي برخورد انسان -در نظريه روبين نظام جنس
نقـش هـر جـنس در ايـن رابطـه را        هاي اجتماعي به نسل جديد و آموزش   هنجارتكثير نوع، چگونگي تلقين 

  .سازد  روشن مي
براهميـت   G.Rubin. دهد كه زن يا مرد بودن چه احساسي را با خود به همـراه دارد   اين سيستم توضيح مي

و تكامل رفتارهـاي  ) توان بر آورده ساخت  ه كسي ميسازد نياز جنسي را با چ  واحدي كه مشخص مي(خانواده 
 3-6اديپي و به احساسات و عـالاق كودكـان     مشخص جنسي از طريق تعليم و تربيت از كودكي و آن دستگاه

  .كند  تأكيد مي) عقده اديپ(ساله نسبت به جنس مخالف 



ادهاي اجتماعي پيرامون تعريـف  جنسيت براي كاوش در تمامي بني-توان از مفهوم نظام جنس  عالوه بر آن مي
  .و تقويت سلسله مراتبي جنسيت استفاده نماييم

G.Rubin تواند زن ساالرانه، مرد ساالرانه يا با تساوي همـراه    جنسيت مي/ كند، تئوري نظام جنس  اشاره مي
  .ها را  درخود داردبندي تاريخي آنجنسيتي يا دوره/ و اشاره مشخص به چنين نظام جنس. باشد

مراتبـي و تسـلط مردانـه را    سلسـله  يكنيم زيرا شـيوه   جنسيت كنوني را پدرساالي ارزيابي مي/ما نظام جنس
 يطبـق اصـطالحات ماركسيسـتي شـيوه    (طبق نظر انگلس توليد اقتصـادي . نقطه تمركز خود قرار داده است

ها در يك دوره   كه انسانكند   تعيين ميجنسيت بنيادهاي اجتماعي را / ها در نظام جنس و توليد انسان) توليد
پس، كل جوامع از طريق تحليل و بررسي اين نوع توليد و تجديـد  . اند  تاريخي و در يك كشور مشخص داشته

داري   سـرمايه   "چيزي به نـام  ) 30.(تر قرار گيرند  توانند مورد شناسايي و درك روشن  مي ءها و اشيا توليد انسان
چه وجـود دارد  آن. وجود ندارد چرا كه اين دو نظام ضرورتا با هم وجود دارند "  پدرساالري خالص  "يا  "  خالص
، جوامـع  )دوران نخسـتين (آور برابـر    وداليسم پدرساالرانه، جوامع شكارچي و گـرد ئف داري پدرساالرانه،  سرمايه

يرات در يك جنبه از توليد رسد بين تغي  به نظر مي. هستند....وابسته به كشاورزي مادرساالرانه يا پدرساالرانه و
ـ   توانـد از سـرمايه    امعـه مـي  بـراي مثـال يـك ج    .ديگر پيوند ضروري وجود نـدارد  يو تغيير در جنبه ه داري ب

گويند كـه    اگر چه تاريخ، تجارب و عقل سليم به ما مي) 31(ساالرانه باقي بماندسوسياليسم انتقال يابد اما پدر
پيچيده و وابسته به هم هستند كه تغيير در يكي موجب موجـب تكـان و   قدر در هم  ي توليد آن اين دو جنبه

  .بحران و تناقض در ديگري خواهد شد
 تـر در راسـتاي تعريـف نظـام نـژاد     هاي بيش  پيچدگي. سلسله مراتب نژادي نيز به اين ترتيب قابل درك است

. كند  ه مقوله اجتماعي تبديل ميكه رنگ پوست را بد كن  مي را فراهم ناكماين ازندگي اجتماعي  يرنگ پهنه
دهـد و در    هاي گوناگون سازمان اجتماعي را بازتاب مي  سلسله مراتبي نژادي مثل سلسله مراتب جنسي جنبه
ولوژيك ئه مراتبي جنسي و نژادي اساسـا ايـد  دهد، سلسل  اين حال چگونگي توليد و باز توليد مردم را نشان مي

تـر    شايد دقيق. ها هستند انسان توليد يعني توليد و تجديد توليدشيوه  يهنيستند بلكه تركيبي از دومين جنب
داري پدرسـاالرانه بـا سـلطه       سـرمايه   "بلكـه   "  داريسـرمايه   "باشد اگـر بـه جوامـع امـروزي نـه بـه  سـادگي        

نژادپرسـتي   كه با اشاره خواهيم كرد داري  رجوع كنيم در قسمت سوم مقاله به نوعي از سرمايه "  سفيدپوستان
پدرساالري -داري  هايي درباره رابطه تنگاتنگ سرمايه  كند و مثال  استفاده مي   شود و از قوانين نژادي  منطبق مي

هـاي    داري جايي هم براي سلسله مراتبي كارگران به وجـود آورد، امـا ماركسيسـت     رشد سرمايه. خواهيم آورد
سلسله مراتب جنسي و نـژادي مشـخص   . كند را اشغال مي توانند روشن سازند چه كسي چه جايي  سنتي نمي

  .كنند  كند چه كساني جاهاي خالي را پر مي  مي
پدرساالري تنها يك سازمان سلسله مراتبـي نيسـت، بلكـه هرمـي اسـت كـه در آن افـراد مشـخص جاهـاي          

سـتم و سـلطه قـرار    آموزيم كه زنان چرا و چگونه تحت   با مطالعه پدرساالري مي. كنند  مشخصي را اشغال مي
اند، پدرساالري را به عنوان يـك پديـده     مادام كه باور داريم اكثر جوامع شناخته شده پدرساالر بوده. گيرند  مي

ها اجازه تسـلط بـه   روابط مردان است كه به آندروني  ياالري شيوهسپدر .بينيم  جهاني، غير قابل تغيير، نمي
قطعا هيراشـي و منـافع متفـاوتي كـه از آن     . ل زمان تغيير كرده استدهد، شكل اين روابط در طو  زنان را مي

حتي وضـعيت تاهـل، آشـنايي بـا      مليت و ،نژاد، طبقه. شود در طول زمان آزموده شده است  حاصل مردان مي
هـا،    و زنان از طبقات، نژادها، مليت. كنند  سكس و هم چنين سكس در اين ساختار قطعا نقش مهمي بازي مي



شان با سكس، نيز بـه درجـات متفـاوت مـورد فشـار قـدرت پدرسـاالري قـرار           هل و ميزان آشناييوضعيت تا
بر ) از طريق روابط فاميلي(زنان ممكن است خود قدرت نژادي، طبقاتي، ملي و حتي پدرساالري را . گيرند  مي

  .كرده باشندتر از آنان هستند بر مردان غير خويشاوند اعمال   مرداني كه در هرم هيرارشي پايين
  

  :مطالـب سرتيترتـــكرار 
و سلسـله مراتبـي   مـادي دارد و در آن روابـط     اي از روابط اجتماعي است كه پايـه   به نظر ما پدرساالري شيوه
مادي پدرساالري در كنترل مرد بر  يپايه. سازد تا بر زنان مسلط شوند  ها را قادر ميهمبستگي بين مردان آن

وسيله محروم كردن زنان از دستيابي به منابع توليدي اقتصادي ضـروري و  ه ن كنترل باي. نيروي كار زن است
مردان كنتـرل خـود را از طريـق دريافـت خـدمات و      . ممنوعيت قاطع روابط جنسي زنان به دست آمده است

داري كودكـان، دسترسـي بـدن زن    سرويس شخصي از طريق زنان، عدم دخالت در كارخانگي و پرورش و نگه
محورهاي اصـلي پدرسـاالري كـه روزانـه     . آزمايند  رفع نياز جنسي و احساس قدرت و قدرتمند بودن مي براي

  :عبارتند از. شوند  تجربه مي
ــ     ــان ب ــداري از كودك ــانگي و نگه ــار خ ــام ك ــالف، انج ــنس مخ ــان و  ه ازدواج دو ج ــيله زن ــنس(وس -همج

، )از طريـق سـازمانيابي بـازار كـار    تحميل شـده  (، وابستگي اقتصادي زن به مرد )homophobiaباورهراسي
( هاي و بنيادهاي گوناگوني كه براسـاس روابـط اجتمـاعي بـين مـردان بنـا شـده اسـت           دولت و تمامي بنگاه

تمـامي ايـن محورهـا بايـد بـراي      ). ارتش ها،  تعاوني كليساها، ها،  ها، دانشگاه  ها، حرفه  اتحاديه ورزش، ها،  كلوپ
  .قرار گيرنددرك پدرساالري مورد مطالعه 

زنان به كاركرد جوامع امروزي گره خورده، به ديگر سخن ايـن   فرودستيو همبستگي مردان و سلسله مراتبي 
  .اند  روابط شكل سيستماتيك به خود گرفته

توان روابط پدرساالرانه را در جامعـه    پرسيم آيا مي  گذاريم و مي  چگونگي خلق اين روابط را كنار مي پرسشما 
كـه   جستجو كنـيم  هاي بين مردان را  داري آن عهد و ميثاق  داري تشخيص داد؟ بايد در جوامع سرمايه  سرمايه

يم دريـاب تـوانيم    آيا مـي . قابل اهميت نيستند كنند وجود ندارد يا  دانشمند بورژوا و ماركسيست هر دو ادعا مي
تـوانيم    بقاي خـود ادامـه دهـد؟ آيـا مـي     داري اين گونه روابط بين مردان توانسته به   چگونه در جوامع سرمايه

  ؟است رشد و تكامل شكل داده داري را  سرمايه وسيله آنه كه پدرساالري بمشخص كنيم  هايي را  راه
  

  :شراكت پدرساالري و ســـرمايه
 رسد اگر هـر زن   داري باز شناخت؟ به نظر مي  توان روابط اجتماعي پدرساالرانه را در جوامع سرمايه  چگونه مي

روابط بين مردان و خانواده جـدا  . شود  واقع شود مشكل او شخصي تلقي مي فقط از طريق شوهرش مورد ستم
-نظـام مشكل است كه روابط بين مردان و بين زنان و مـردان را پدرسـاالري   . رسد  و متالشي شده به نظر مي

داري پدرسـاالري    جوامع سـرمايه  كنيم اين است كه اگر چه در  چه ما حول آن بحث ميآن. ارزيابي كرد يافته
اي سالم و قوي بـين    داري رابطه  به عنوان يك سيستم روابط بين مردان و زنان وجود دارد و در جوامع سرمايه

تـوان    داري مي  سرمايه و پدرساالري موجود است، اما با درك روشني از مفهوم پدرساالي و شيوه توليد سرمايه
مـردان و   توان چنين توضيح داد كـه   علت را مي. مايه اجتناب ناپذير نبوده استپدرساالري و سر پيوندفهميد 
هـايي كـه     يكـي از راه . ويژه در رابطه با استفاده از نيروي كار زنان دارنده ق متضادي بئداران اغلب عال  سرمايه



براي دريافـت خـدمات    اكثريت مردان حضور زنان را در خانه: توان تضاد را نشان داد اين است  بدان وسيله مي
) والبته نه زنـان خودشـان را  ( دار هستند زنان را   دهند، تعداد كمتري از مردان كه سرمايه  شخصي ترجيح مي

هاي تاريخي بر سر نيـروي كـار زنـان، پايـه مـادي        خواهند با تحليل و بررسي كشش  براي كار در بازار كار مي
  .توان شناخت  سرمايه و پدرساالري را مي پيوندهاي   و هم چنين پايهداري   روابط پدرساالرانه در جوامع سرمايه

  
  صنعتي سازي و رشد و توسعه در آمد خانوادگي

نوزدهم كـه شـاهد    از گلچين حوادث اجتماعي قرن كردنداخذ  بسيار معقولي هايگيرينتيجهها   ماركسيست
گرفتنـد  ميدست كم درساالري سابقا موجود را قدرت و توانايي فشار اجتماعي پ در نهايتاما . وقوع آن بودند

كرد و در عين حال خود را با آن تطبيـق    بايد با آن رقابت و ستيز مي به دوران رسيده را كهتازه   سرمايه يعني
  .داد  مي

انقالب صنعتي اكثريت قريب به اتفاق مردم و از جمله زنان و كودكان را به بازوي كار تبديل كرد، در حقيقت 
استقالل مالي زنـان و كودكـان بـه علـت     ) 32.(منحصرا از كار زنان و كودكان استفاده كردند هاهن كارخاناولي

گـاه  نو سـطح دسـتمزد را پـايين     )طـور كـه در بخـش اول بحـث شـد     همان(دريافت دستمزد، اتوريته مردان
  .داشت  مي
  :دهد  را چنين شرح مي فرآينداين  1892وتسكي در سال ئكا

ـ     همسران و كو  دن تـرس از  ودكان مردان كارگر قادر به كسب در آمد مستقل شـدند، دسـتمزد كـارگر مـرد ب
زنـان و كودكـان    عـالوه بـر ايـن كـار    . كمبود كارگر متفاضي به حد برآورد نيازهاي شخصي كاهش داده شـد 

گي و داران در برداشـت، زنـان و كودكـان كمتـر از مـردان توانـايي ايسـتاد         سودهاي ديگري نيز براي سرمايه
ار عرضـه  هاي مختلف كارگري كميت كاري را كه جهت فروش به بـاز   ها به گروهمقاومت داشتند و تقسيم آن

از اين رو كار زنان و كودكان ظرفيت كـارگران مـرد را بـراي مقاومـت     . داد  يش مياشد به طور فاحشي افز  مي
موارد علل پـايين آمـدن دسـتمزد كـارگران را     كرد، اين   تقليل داده و بازار را از نيروي متقاضي كار اشباع مي

  )33.(سازد  روشن مي
دهاي ناچيز و شركت اجباري اعضاي خانواده در كار، بر زنـدگي خـانوادگي طبقـه كـارگر،     متأثير مخرب در آ

داري در اغلب موارد تنها خانه يـك مـرد     سيستم سرمايه: وتسكي نوشت ئكا .ها بررسي شد  توسط ماركسيست
امروزه فعاليت . چاپد  مي) هاي ناخوشايند آن را  البته به جز جنبه(كند بلكه همه چيزش را   اب نميكارگر را خر

امـا يـك نفـر    . يابـد   ليت قبلي او با بار جديدي افزايش ميويعني بار مس ...شود  پيگيري مي هاهزنان در كارخان
دنبال نـان روزانـه باشـد بـه درسـتي اداره       خانه مرد كارگر وقتي زنش بايد. تواند به دو ارباب خدمت كند  نمي
  )34.(شود  نمي

 "  رقبـاي ارزان   "زنان نـه فقـط   . وتسكي مضرات كار دستمزدي زنان را تشخيص دادندئمردان كارگر همانند كا
مردان كارگر در مقابل ورود زنان . "به دو ارباب خدمت كنند  "توانستند   شان بودند كه نميبودند بلكه همسران

در . هـاي كـارگري، مقاومـت كردنـد      دكان به بازار كار، از طريق محروم كردن آنان از عضويت در اتحاديهو كو
ها براي بهبـود شـرايط     ضروري است بگوييم، تمامي تالش  ": نويسد   مي Tenhours advocate 1846سال 

گوييم زنان متاهل بسيار   ي ميما حت. ايده استف  فيزيكي و اخالقي زنان كارگر بدون تقليل ساعات كارشان بي
مـا اميـدواريم آن   . ناپذير را دنبال كننـد هاي خستگي  دهند تا كار با ماشينبهتر است كارهاي خانگي را انجام 



ها شان را داشته باشند و الزم نباشد آن  روز دور نباشد كه شوهران توانايي برآوردن نيازهاي همسران و خانواده
  )35(اقت فرسا به كارخانجات نساجي بفرستندرا براي انجام كارهاي ط

أييـد قـرار   تداشت استخدام زنان مورد تشويق و گران مقرر در اياالت متحده اتحاديه ملي چاپ 1854در سال 
اي بدهنـد و در عـوض سـعي در      هـاي اتحاديـه    خواستند به زنان كارگر حمايت  هاي مردان نمي  اتحاديه. نگيرد

مـا    ": گفـت   Adolf strasserالمللـي سيگارسـازان     ول اتحاديه بـين ئمس 1879در سال. حذف آنان داشتن
شان را از طريق قـوانين كـار خانـه      توانيم سهميه كار روزانه  ها بيرون كنيم اما مي  توانيم زنان را از اتحاديه  نمي

  ).36("  محدود كنيم
مشكل از  ،زنان و كودكان مزدبگير حل شوددهي  توانست از طريق سازمان  در حالي كه مشكل رقباي ارزان مي

هاي اتحاديه را براي خـود حفـظ كـردن و سـخن از،       مردان حمايت. هم گسيختن خانوادگي راه حلي نداشت
  )37.(قوانين حمايتي كار براي زنان و كودكان، به ميان آوردند

ز كـار زنـان و كودكـان را بهبـود     ها ا  استفاده ءقوانين حمايتي كار در حالي كه ممكن بود برخي از بدترين سو
خواسـتند    مـردان مـي  ) 38.(كـرد   محـدود مـي   "  مردانـه   "بخشد، شركت زنان بـالغ را در بسـياري از مشـاغل    

 بودنـد  ها خواستار دسـتمزدي آن. دستمزدهاي باال را براي خود حفظ كنند و حقوق مردان را عموما باال ببرند
 هنجـار ايـن سيسـتم دسـتمزد خـانوادگي بـه تـدريج بـه        . باشـد  كه براي حمايت و معاش كل خانواده كافي

  )39.(هاي طبقه كارگر به اثبات در پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم تبديل شد  خانواده
جيره مواجب كـارگران مـرد را بخشـي از دسـتمزد كـارگر مـرد بـه          معاش همسران بي  ناظران بسياري هزينه

ر به جاي مبارزه براي دسـتمزد برابـر بـراي زن و مـرد، خواسـتار دسـتمزد       مردان كارگ) 40.(آورند  حساب مي
توانسـت    اگر پدرساالري وجـود نداشـت طبقـه كـارگر مـي     .  شان به خانه شدندخانوادگي و بازگشت همسران

داري مواجه كند، اما در حضور روابط اجتماعي پدرساالرانه طبقه كـارگر شـقه شـد، و يـك       با سرمايهنه متحدا
هيرارشي موجود بين مـردان و همبسـتگي بـين    . خريداري شد) زنان(بخش ديگر  يبه هزينه) مردان(بخش 

به اين ترتيب دستمزد خانوادگي به عنوان راه حل مشـكل كـار   . اين تجزيه تأثير قطعي داشت فرآيندآنان در 
دسـتمزد  . زمـان رخ داد  پدرسـاالري در آن -داري  ق سـرمايه ئرائه شد و تضادي را حل كرد كه مابين عالزنان ا

خانوادگي براي بسياري از مردان بالغ به معناي پذيرش مردان و تباني براي دستمزد كمتر براي ديگران يعني 
ـ    ايرلندي. (تري داشتند  جوانان، زنان يا مرداني كه به لحاظ اجتماعي رتبه پايين طـور  ه ها، سياهان و غيـره و ب

پرداخـت  ) كردنـد   ايين بودند و منـافع حاصـل از پدرسـاالري را رد مـي    هايي كه در هرم هيرارشي پ  لي گروهك
دستمزد كمتر به زنان و كودكان و مردان رتبه پايين، از طريق ايجاد جدايي و افتراق در بازار كار تحميل شـد  

هـا    هاي آموزشي و حتي خـانواده   كمك كننده مثل مدارس و برنامه يها، مديريت، بنيادها  وسيله اتحاديهه و ب
  .حمايت شد

جدايي جنسي در كار، با تضمين دستمزد كمتر براي زنان، هم وابستگي اقتصادي زن به مرد را تضمين كرد و 
ادگي براي اغلب مردان توسعه دستمزد خـانو . فعاليت زنان و مردان را تقويت كرد يحوزه دهم نظريات در خو

اول، مردان كارهاي بهتر را در بازار كار دارند و دستمزد . كند  پايه مادي تسلط مرد را در دو زمينه تضمين مي
دارند، دستمزد كمتر بـراي زنـان در بـازار كـار، برتـري مـردان بـر زنـان را           باالتري نسبت به زنان دريافت مي

بودن، انجام كارخانگي و نگهداري و پـرورش كودكـان   سازد و در عين حال زنان به انتخاب همسر   جاوداني مي
را انجـام   داري و پـرورش كودكـان و سـاير خـدماتي    دوم، زن كارخانگي، نگه. شوند  به عنوان شغل تشويق مي



او را در بـازار كـار    فرودسـت هـاي زن در خانـه جايگـاه      وليتئمس) 41.(كه مستقيما به نفع مرد است دهد  مي
داران و پدرساالري را تـأمين    ق سرمايهئاوائل قرن بيستم تكامل يافت عال اي كه در  جزيهت) 42.(كند  تقويت مي

داران پـي بردنـد كـه      العـاده بحرانـي اوائـل قـرن نـوزده سـرمايه        شود كه در شرايط فـوق   اغلب بحث مي. كرد
ايـن امـر شـدند كـه زنـان      ها متوجه آن. ثر خودشان را تكثير كنندوتوانند به طور م  هاي كارگري نمي  خانواده

كنند و كودكان تحصيل كرده   تري توليد و تربيت مي  بگير كارگران سالمدار نسبت به زنان و همسران مزدهخان
  .شوند  سواد كارگران بهتري مي  نسبت به كودكان بي

ـ      معامله براساس پرداخت دستمزد خانوادگي به مـردان و نگـه   راي داشـتن زنـان در خانـه، در آن زمـان هـم ب
معامله در طول زمـان تغييـر كـرده امـا ايـن       يواژهاگر چه . داران و هم براي مردان كارگر مناسب بود  سرمايه

خـدمت  ) توليـد مثـل  (از طريق توليـد نيـروي كـار       واقعيت هنوز وجود دارد كه كار زن در خانواده به سرمايه
كنند تا به مردان   زنان كار مي. كار گيرنده را ب رساند و به مردان از طريق ايجاد فضايي كه در آن حق ويژه  مي

 طـور كـه  همان) 43.(كنندگان خدمت كنند  داران نيز به عنوان مصرف  شان خدمت كنند و به سرمايه  و خانواده
انـد خـانواده محلـي بـراي آمـوزش        همدرسه فرانكفورت و بسياري ديگر تشريح كـرد  )Firestone( فايرستون

  )44.(ودش  تسلط و انقياد مي
در . گيرنـد   هاي مخصوص خود را ياد مـي   شوند، دختران و پسران نقش  كارگران مطيعي مي شنو  فرزندان حرف

داري خود را با پدرساالري منطبق ساخته، تغيير جايگاه   دهد كه سرمايه  حالي كه دستمزد خانوادگي نشان مي
  .سازد  داري آشكار مي  فرزندان تطبيق پدرساالري را با سرمايه

كودكان مثل زنان كار دستمزدي منع شدند، وقتي توانـايي آنـان بـراي كسـب درآمـد كـاهش يافـت روابـط         
در آغاز صنعتي سازي در اياالت متحده، برآورده ساختن نيازهاي فرزندان . شان با والدين نيز تغيير كرد  قانوني

زمـاني كـه   . توقيف برتري قـانوني داشـت  به طور قطع بردوش پدر بود، پدر در موارد مشاجره، دعوا و حبس و 
ول فرزنـدان شـناخته   ئمادران به عنوان مس توانايي كودكان براي همكاري در بهبود اقتصاد خانه كاهش يافت،

توليدكنندگان بودند با مردان  ءوقتي كودكان جز) 45.(شدند و حق قانوني در حبس و دعوا را به دست آوردند
  .شان به عهده زنان گذارده شد  ليتوز آنان سلب شد مسامي كه حق كار اطرف بودند، هنگ

  
  :شراكت در قرن بيســـــتم

داري به پرولتريزه   زمان با نياز سرمايه هاي قرن نوزدهم مبني بر اين كه پدرساالري هم  گويي ماركسيست پيش
و انعطاف پدرسـاالري  ها نه فقط قدرت   ماركسيست. شود، درست از آب در نيامد  كردن افراد جامعه پژمرده مي

مـاعي  هـا نيـروي جديـد اجت     ماركسيسـت . را دست كم گرفتند بلكه در مورد قدرت سرمايه نيـز غلـو كردنـد   
نـاظران معاصـر در جايگـاه    . ودالي را از هم دريده بودئپنداشتند كه روابط ف  داري را بالقوه قدرتمند مي  سرمايه

كه روزانه بـا  قرار دارند  "  داري واقعي  و سرمايه "  داري خالص  يهسرما  "هاي تمايالت   بهتري براي مشاهده تفاوت
هـاي نـژادي و تقسـيم      بنـدي   هاي مربوط بـه شـراكت سـرمايه و دسـته      بحث. كند  هاي تاريخي مواجه مي نيرو

ـ  -يـا -دار در رو  دهنـد نيروهـاي سـرمايه     هاي روشني هستند كه نشان مـي   ها در بازار كار نمونه  بندي ا رويـي ب
انعطاف بسـياري ابـراز    فرآيندداري در اين   از سوي سرمايه. هستند "  خالص  "هاي تاريخي تا چه اندازه   واقعيت

  .شده است



اند معتقدند كه اكر چه قـوانين تبعـيض نـژادي      هايي كه آفريقاي جنوبي را مورد مطالعه قرار داده ماركسيست
سازد اما اين بـدان معنـي نيسـت كـه تبعـيض نـژادي از تجمـع          يرا امكان پذير نم دپرولتريزه شدن برابر افرا

  )46.(كند  جلوگيري مي   سرمايه
داران براي كسـب ارزش    كه سرمايه بحث كنند توانند درباره اقداماتي  گران به شكل مجرد و انتزاعي مي  تحليل

داران بايـد نسـبت بـه      ايهبا وجود اين در يك موقعيت اقتصـادي خـالص، سـرم   . دهند  تر انجام مياضافي بيش
كنترل اجتماعي، مقاومت گروهي كارگران و سيستم مداخلـه دولـت در امـور اقتصـادي و عـدم وجـود آزادي       

توليد در امور اقتصـادي مداخلـه كنـد، ممكـن اسـت الزم      زدولت ممكن است جهت با .تجارت، حساس باشند
ـ   سـرمايه تر سرمايه بعضي از   باشد براي غلبه بر تمايالت بسيار خشن وسـيله پلـيس اداره و كنتـرل    ه داران را ب

  .كند
داران بـه منظـور     اگـر سـرمايه  . زننـد   ترين سودها را به جيب ميداران عمال بيش  با توجه به اين نكات، سرمايه

كنترل اجتماعي كار به شيوه خاصي سازمان دهند، باز هم هيچ چيز درباره سـرمايه بـه خـودي خـود روشـن      
  .كند  ترين رتبه را در دريافت مزد اشتغال مي  ي باالترين يا پايينكند چه كس  نمي

مـدافعان  هاي مسلط جامعه باشند و   كند تا خودشان جزو گروه  داران كمك مي  البته اين نوع كنترل به سرمايه
از هـم   معينـي هـاي  خصلت از داري  سرمايه. برند  هم از اين نمد كالهي بزرگ مينژادپرستي و تبعيض جنسي 

مباحـث جديـد دربـاره تمايـل سـرمايه      . بـرد   هـاي تحـت سـتم بـه ارث مـي     هـاي مسـلط و هـم گـروه    گروه
  ) 47.(است در تطابقبه جداسازي در بازار كار با اين درك ) انحصاري(مونوپل

بـراي   ويـژه هـاي  خصلت اين كنند از  داران هدف جداسازي جنسي نيروي كار را پيشه مي  هنگامي كه سرمايه
كنند، اين امر قطعـا ناشـي از احتيـاج بـه كنتـرل اجتمـاعي ناشـي          شكاف بين طبقه كارگر استفاده مي ايجاد
هـاي نفـاق افكـن      و در طول زمان اين گونـه تـالش  ) 48(شود تا نياز به تجمع به شكل دقيق و ظريف آن   مي

 اول،: ز بسـتگي دارد  توانايي سـرمايه بـراي شـكل دادن نيـروي كـار بـه دو چيـ       . شوند  مفيد و موفق واقع مي
براي مثال توليد، به شكلي سازمان داده شـده كـه ارتبـاط بـين كـارگران      (هاي ظريف و خاص تجمع  ضرورت

دوم، بر نيروهـاي  ). ضروري و حتمي است؟ اگر چنين است بهتر است كارگران همه به يك زبان صحبت كنند
هـاي نظافـت     بـراي مثـال، ايجـاد اتـاق    . (كننـد   اجتماعي جامعه كه سرمايه را به انطباق تشويق يا مجبور مـي 

دار است، اما فشار اجتماعي   جداگانه در آفريقاي جنوبي براي سياه و سفيد فقط يك خرج اضافي براي سرمايه
  .)كند  سفيدان مجبورش مي

 داري اين است كه سرمايه آن چنان هـم قدرتمنـد نيسـت محـور      اگر محور اول بحث ما درباره تكامل سرمايه
 اشـكال ي بـا  يـ رو-يـا -تجمـع سـرمايه، در رو  . پذير استافطالعاده انع  ن است كه سرمايه فوقمان اي  دوم بحث

تطبيق سرمايه را، بـه عنـوان   . شود  ها متطبق ميكند و هم با آن  ها را خراب مياجتماعي سابقا موجود هم آن
دهنـد،    اي خود استقامت به خـرج مـي  انعكاس قدرت اشكال اجتماعي سابقا موجود كه در محيط جديد در بق

لوژيي كه جـنس  ئوبراي مثال ايد. مانند  توان مشاهده كرد اين اشكال در عين ادامه بقا غير قابل تغيير نمي  مي
نـژادي را در  -كه تقسيمات جنسي شود  تعريف مي هاي خاصيكند قويا از طريق راه  ژاد را امروزه تعريف مينو 

  .ند،كن  پروسه تجمع تقويت مي
  
  



  مزد خانوادگي در جهان امـــروز خانــــواده و دســـت
مـزد   پدرسـاالري موجـب توسـعه دسـت    -داري  سـازي دو جانبـه سـرمايه    در باال بحث كرديم كه انطباق و هـم 

بـا  . مزد خانوادگي پيوند پدرساالري و سرمايه را تحكـيم كـرد   دست. خانوادگي در اوائل قرن بيستم شده است
بناي   چنان سنگ مزد خانوادگي، هم ويژه از زمان جنگ دوم جهاني، دسته ركت زنان در كار بوجود افزايش ش

وليت زنـان كـار خـانگي و اولويـت     ئوز اسـت كـه در نتيجـه آن اولويـت مسـ     تقسيم جنسي كار در جهان امر
كـودك بـه   و نياز به پـرورش و نگهـداري   (مزد كمتر زنان در بازار كار  دست. وليت مردان كار مزدي استئمس

مزدها و درآمـدها تضـمين    ادامه وجود خانواده را به عنوان واحد ضروري شراكت دست) وسيله يكي از والدين
  .اي براي كنترل كار زن به وسيله مردان در داخل و خارج از خانواده است  مزد خانوادگي وسيله دست. كند  مي

وتسـكي و  ئشـبيه فشـاري كـه كا   (آورد   به وجود مـي  مزد باال فشار روحي و رواني در خانواده كار زنان با دست
اشتباه است اگر فكر كنيم يـا نتيجـه بگيـريم كـه مفـاهيم و      ) انگلس در قرن نوزدهم به آن اشاره كرده بودند

جدايي جنسي در كار در بـازار كـار   . شوند  هاي خانواده و جدايي جنسي در مشاغل به زودي ناپديد مي  واقعيت
دهنـد    شوند كه معموال همان كارها را  در خانـه انجـام مـي     ، زنان به كارهايي گمارده ميكند  مجددا ظهور مي
تا زماني كه ايـن گونـه مشـاغل    ... داري و غيره نگه -انواع مختلف نظافت  -سرويس خدمت و -مثل غذا پختن

هر چند پايـه  . د ماندروابط پدرساالرانه بكر و دست نخورده باقي خواه مزد نازل وجود دارد پايه وبا دستدون 
خـانوادگي   يمزدهاي متفاوت نظافت و از پدرساالري با پايه دست ن پدرساالري از خانواده به سيستممادي اي

  )50.(شود  به پدرساالري با پايه صنعتي منتقل مي
قراردادهـاي  . شـود   روابط پدرساالري كه بر پايه صنعت شكل گرفته باشد به طرق گونـاگون پـيش بـرده مـي    

آورنـد؛    تر را براي زنان به ارمغـان مـي   رفت كم تر و امكانات پيش منافع و سود كم -تر مزد كم حاديه كه دستات
ولوژي برتري مردها بـه آن  ئگرايانه يا ايد جنس  هاي  وردي كه گرايشم(فقط باقي مانده از دوران قديم نيستند 

قـدر اغـراق    اگـر چـه بسـياري آن   . كننـد   ظ مـي ها پايه مادي سيستم پدرساالري را حفـ ، آن)كنند  استناد مي
در  S.Ewenل اسـتوارت اون     بـراي مثـا  (كنند پدرساالري از خانواده حذف شـده اسـت     كنند كه فكر مي مي

  )51).(كتاب رهبران آگاهي
داري و پدرساالري تغيير كرده، وظايف اضافي كه سـابقا بـه دوش خـانواده بـود       هاي مصالحه بين سرمايه دوره
  )52.(گاه قدرت كار زنان تغيير كرده است دارانه شده و جاي ايهسرم

راه  مزدها به علت تقسيم كار بر اساس جنسيت، خانواده و هم با اين حال حقيقت اين است كه تفاوت در دست
  .كند  با آن تقسيم كار در داخل منزل و تشويق زنان به ازدواج را تقويت مي

ممكـن  ) تواند معاش همه افراد خـانواده را تـامين كنـد     ه يك مرد با آن ميك( "  مطلوب  "مزد خانوادگي  دست
است امكان ايجاد درخواست جديدي را فراهم آورد تا زن و مرد هر دو بـراي بـه دسـت آوردن درآمـد نقـدي      

مزدها، براي جاودانه كردن پدرسـاالري و كنتـرل مـرد بـر      در اين حالت، تفاوت در دست. خانواده تالش ورزند
  .شود  رت كار زن ضروري ميقد

كند و هم زمان وابستگي مالي زن   مزدها، در تعريف كار زن به عنوان كار درجه دوم كمك مي تفاوت در دست
تقسيم كار بر اساس جنسيت در بازار كار يا هر جاي ديگر بايد به عنوان دليلـي  . سازد  تر مي  به مرد را ضروري

اند كه اگر چـه پيونـد سـرمايه و پدرسـاالري       بسياري بحث كرده. شود براي جاودانه شدن پدرساالري فهميده
داري غيـر قابـل تحمـل شـود و       اكنون وجود دارد اما ممكن است در يك روند طوالني اين پيوند براي سرمايه



 گويد، روابـط   جا منطقي است كه مياين بحث تا آن. سرمايه عاقبت روابط خانوادگي و پدرساالري را نابود كند
تمايل به عمومي شدن دارد، كه زن بـيش از پـيش   ) كه خانواده تنها نمونه آن نيست_داري   اجتماعي سرمايه

زنـد و چـون خـانواده بـه      كند و  از تسليم  به تابعيت در خانواده سرباز مي  توانايي كار و كسب درآمد پيدا مي
اي خـارج از خـانوده بـه دسـت      پشـتوانه ها  گر است به محض اين كه آن  ويژه نسبت به زن و كودكان سركوب

  .شود  آورند نظام آن  متالشي مي مي
داري نابود شـوند و    كنيم روابط پدرساالري تنيده شده در خانواده به آساني به تواند توسط سرمايه  ما فكر نمي

نـان در  اگر چه شركت وسـيع ز . دهد  مدارك و واقعيات كمي تالشي نظام خانوادگي را درحال حاضر نشان مي
مزد زنان به تعداد محدودي  دست. تر ساخته است، ولي انگيزه طالق جنبه غالب ندارد  بازار كار طالق را ممكن

شان را مستقل و شايسته اداره كنند بـه طـور كلـي حتـي در     دهد تا به توانند خود و كودكان  از آنان اجازه مي
  . را نشان دهند بسيار محدود استترين حالت آمار و مداركي كه انحطاط خانواده سنتي  به

طبـق   1970تـا سـال   . هاي مجـدد بسـيار بـاال اسـت      آمار طالق چندان افزايش نيافته و در عوض آمار ازدواج
دار   مـردم ديرتـر ازدواج كـرده و بچـه     1970از سـال  . اش را ادامه داد  سرشماري سن ازدواج اول نزول تاريخي

البته حقيقتي اسـت كـه بخـش وسـيعي در حـال حاضـر در خـارج از        . است اخيرا نرخ تولد باال رفته. اند  شده
به ويژه جوانان والدين را ترك كرده و قبـل از ازدواج و آغـاز زنـدگي    . كنند  مرزهاي خانواده سنتي زندگي مي

شـان و  ويژه زنان پـس از رفـتن فرزنـدان   ه ترها، ب  مسن. كنند  خانوادگي سنتي، زندگي مستقلي دست و پا مي
دهد نسل جديد جوانـان مايـل اسـت      در هر حال واقعيت نشان مي. يابند  ايي يا فوت شوهر خود را تنها ميجد

  .تشكيل دهند) تريبه نسبت بيش( اي را در سنين بسيار باالتر خانواده هسته
دار   ههـا و بچـ    هـاي سـني قبلـي آمـار بـاالتري از ازدواج       به بعد نسبت بـه گـروه   1930هايي از متولدين   گروه
 بـه طـور   شايد طول زمان ازدواج و پرورش و نگهداري كودك كمتر شده امـا هنـوز  . هاي احتمالي دارند  شدن
بحث تالش خانواده توسط سرمايه به نيروهاي اجتماعي كه زندگي خانوادگي را طلـب  ) 53.(وجود دارد وسيع
داند، در يك جامعه  ا از نظر رواني مخرب مياي ر رغم انتقاداتي كه خانواده هسته علي. گيرد كنند ناديده مي  مي

هـاي تـك     اين موضوع نه فقط براي ازدواج. سازد  رقابتي، خانواده هنوز بسياري از نيازهاي افراد را بر طرف مي
هـم مشـكالت    والدين تنهـا، . همسري طوالني مدت بلكه حتي براي پرورش و تربيت كودكان نيز صادق است

به خصوص براي زنان كارگر اين مشكالت شركت مستقل در . كشند ا بر دوش ميمالي و هم مشكالت رواني ر
  .كند  بازار كار را به يك خيال و تصور تبديل مي

 انـد   تفسير شـده  هاي انتقالي خانواده  اي به عنوان شكل  هاي تك والده  گران سياسي خانواده  اخيرا توسط تحليل
تواند به   نأثير افزايش شركت زنان در توليد مي) 54.(شوند  تبديل مي كه با ازدواج مجدد به خانواده دو والديني

آمار دربـاره ايـن   . جاي طالق موجب كاهش تقسيم جنسي كار در خانه گردد، مدارك براي اين ادعا كم است
هايي كه زنان كـار مـزدي دارنـد تغييـرات كمـي را        دهد حتي در خانواده  كه چه كسي كارخانگي را انجام مي

  )55.(دهند  ترين كار را انجام مي دهد، زنان هنوز بيش  ن مينشا
آور اين است كه از هنگام تقسيم كـار براسـاس جنسـيت      تعجب. روز مضاعف براي زن مزد بگير واقعيتي است

. در خارج خانواده و بازار كار، وابستگي مالي زنان به مردان با وجود كسب درآمد مسـتقل ادامـه داشـته اسـت    
ساالري فقط وابسته به آينده روابط بسته خانوادگي نيست زيرا پدرسـاالري مثـل سـرمايه بـه طـور      آينده پدر
  .تواند انعطاف پذير باشد  غريبي مي



ناپـذير خواهـد بـود، ايـن امـر را        تقسيم پدرساالرانه كار در خارج و داخل خانواده، نهايتا براي سرمايه تحمـل 
  .بينيم  داري مي  گيري سرمايه  امروزه در شكل

داران، بعضي   طور كه در ادامه مقاله خواهيم ديد، پدرساالري در عين مشروعيت بخشيدن كنترل سرمايه همان
  .كند  هاي خاص  مبارزه عليه سرمايه را غيرمشروع مي  مشكل

  
  لوژي در قــــرن بيســــتمئوايد

دي از هر گـروه اجتمـاعي حـداقل    هر مر(پدرساالري از طريق ايجاد و نهادي كردن سلسله مراتب بين مردان 
دارانه نيـز    هاي سرمايه  كند و ارزش  دارانه را تحكيم مي  سيستم كنترل سرمايه) تواند كنترل كند  چند زن را مي

هـا يـاد   هـاي روانـي كـه شـوالميت فايرسـتون از آن       پديده. كنند  به نوبه خود تعابير پدرساالرانه را تقويت مي
ها از طريق قدرت واقعـي    اين مثال. ها در روابط وابستگي و تسلط هستند  داده  از رخ هاي مشخص  كند مثال  مي

داري رخ   و با توجه به اين حقيقت كه در متن يك جامعه سـرمايه ) كه زنان منكر آن هستند(اجتماعي مردان 
  )56.(يابند  دهند، واقعيت مي  مي

معقـول، مسـلط و سـبقت جوينـده و در     (دهند   مي ها شرح  هاي مردان آن طور كه راديكال فمينيست خصلت
تـوان    اين انطباق را بـه دو طريـق مـي   . داري شباهت دارند  هاي مسلط در جامعه سرمايه  به ارزش) حال رقابت
  :تشريح كرد

شـوند، بـه طـرف      دارانـه در مشـاغل خـود مـي      اوال ، مردان به عنوان مزدبگيران جذب روابط اجتماعي سرمايه
هـاي   شـوند، توصـيف    هاي مشـابه مـي    شوند و صاحب ارزش  كند سوق داده مي  اين روابط تجويز ميرقابتي كه 

  .ربط هم نبوده است  داري بي  ها از مردان در جوامع سرمايه  راديكال فمينيست
كننـد،    داري رفتـار نمـي    هاي جنسي تجويز شده در جامعـه سـرمايه    درثاني، حتي اگر زنان و مردان طبق الگو

مثال نويسنده كتـاب كـريس   . كنند  ولوژي مسلط را مطالبه ميئگزاري شده در ايد  هاي ارزش خصلتردان آن م
شـان را از طريـق كنتـرل    نويسد تا زماني كه مردان متخصص روزهاي  مي Crestwood heightsوود هيث 

هاي اساسـا غيـر عقالنـي      انگيزهكنند كه اغلب با توسل به   هايي استفاده مي  و از تكنيك(گذارنند  زيردستان مي
و تا وقتي زنان قسـمت اعظـم   . شوند  به عنوان واقع بين شناخته مي) خواهند به رفتارهاي مورد نظر برسندمي

هايي غيـر منطقـي     كنند، انسان  هاي تربيت كودك و تكامل او صرف مي  شان را براي مطالعه علمي روش  انرژي
  )58(.شوند  اما احساساتي ارزيابي مي

ولوژي ئو هـم چنـين شـناخت شـكل ويـژه ايـد       "  زن  "و  "  مـــرد   "هـاي    اين تحليـل بـه شـناخت شخصـيت    
طور كه اشتغال زنان به هـدف دوگانـه جاودانـه     همان. كند  داري كمك مي  در جوامع سرمايه (Sexist)جنسي

هـاي    هدف دوگانه ستايش ارزشولوژي جنسي به ئايد سازند،  داري ياري مي  ساختن تسلط مرد و توليد سرمايه
مـردان بـراي فرودسـت قـرار     . رسـاند   زنانه ياري مي/ ارزش كردن نيازهاي اجتماعي   مردانه و بي/ دارنه  سرمايه

فقـط در جامعـه   . انـد   داري داليـل متفـاوتي ارائـه داده     قدرت كردن زنان در جوامع ما قبل سـرمايه   دادن و بي
ايـن  . تحقير كردن زن را به عنوان انساني احساساتي و غير منطقي توجيه كـرد توان   داري است كه مي  سرمايه

داري است كه اين انگ معنـاي خـود را بـاز      تنها در جامعه سرمايه. ها در دوران رنسانس مفهومي نداشتند انگ
  .يابند  مي



بـه عنـوان    "  وابسته  ". پنداشت "  وابسته  "توان از باال به زن نگاه كرد و او را   داري است كه مي  در جامعه سرمايه
داري از سويي نقش زنان را بـه    شيوه تقسيم كار در جوامع سرمايه. ودالي معنايي نداشتئيك انگ در جوامع ف

مند مربوط ساخت، از سويي ديگر بـا اعتبـار كـردن ايـن      عنوان همسران و مادران خانواده به توليد مواد ارزش
سـرمايه  . رو شدن با يك نياز مشخص اجتماعي بـه نمـايش گذاشـت    -به-را در روسرمايه    وظايف عدم توانايي

  .سازد  دهد، تسلط مرد را معقول و عقالني مي  زمان با آن كه زن را در چشم مرد فرومايه نشان مي هم
ده داري خـود را آمـاده بـرآور     از طرفـي سـرمايه  . هاي دوپهلو تلويزيـوني نگـاهي بياندازيـد    براي مثال به آگهي

هاي بنجل از هـر    شويي و جنسدهد و مثال مشكل پودرهاي لباس  ساختن نيازهاي روزمره اجتماعي نشان مي
مشـغولي بـه    كند، از طرف ديگر دل  آورند را طرح مي  كند و حساسيت پوستي مي  ها را خراب مي  قلم كه لباس

  .نگرد اين مسايل را با ديده تحقير مي
ايـن  . دهد پيرامون تقسيم جـنس مشـاغل اسـت     پدرساالري را نشان مي-داري  بحث ديگري كه پيوند سرمايه

. كنـد   دهد و وظايفي زنانه براي آنـان تعيـين مـي     هاي كم درآمد جاي مي  گونه تقسيم جنسي زنان را در شغل
پرورشـي زنـان   -نقش حمايتي. معلم به كارگران بخش رفاهي و اكثريت كاركنان بخش بهداشت هستند زنان،

كند و بـر توانـايي     داري بر عدم وابستگي شخصي تأكيد مي  گاه فرودستي دارد زيرا سرمايه ها جاي  اين شغلدر 
گذارد، البته اين تأكيد با ارائه خـدمات اجتمـاعي عمـومي در      شخصي براي رفع نيازهاي اجتماعي انگشت مي

داري، حمايت و پـرورش   با وظايفي نظير نگه "  زنانه  "تا زماني كه اهميت اجتماعي مشاغل . گيرد  تضاد قرار مي
هاي اجتماعي سودمند از جانـب    اي به جاي ارزش  هاي مبادله  در الويت قرار گرفتن ارزش نگردد درك و روشن

گرايي است كه در ميان طبقه كارگر  به اين ترتيب، نه فمينيسم بلكه جنس. ناپذير خواهد بود  سرمايه، اجتناب
  .زند  من مينفاق و جدايي را دا

  
  تـــرپيش به سوي يك اتحاد مترقي
تـر يـك   معني كه ما از آن اسـتفاده كـرديم بـيش    نپدرساالري در آ. ماند  مسائل زيادي براي كاوش به جا مي

اگر فكر كنيم ماركسيسم به تنهايي ناكافي است پس نياز داريم تا . اي تحليلي  اصطالح توصيفي است تا مقوله
  .وسعه دهيممقوالت جديدي را ت

و   -سازد اين است كه خصوصياتي مثل تقسيم جنسي كار اغلب  هم پدرساالري  چه وظيفه ما را دشوار مي آن
هـاي    پدرسـاالرانه جـدا  كـردن سـازوكار     -دارانـه   كند و در يك جامعـه سـرمايه    داري را تقويت مي  هم سرمايه

ما به چنـد مـورد بـراي آغـاز كـار      . د انجام دهيماگر چه اين كاري است كه باي. پدرساالري امري دشوار است
  :اشاره كرديم

برد، برداشتن پوشـش از پايـه مـادي پدرسـاالري و       بررسي دقيق اين كه چه كسي از قدرت كار زنان سود مي
  . هاي سلسله مراتب و همبستگي مردان  كاوش در سازوكار

  .پايان است  ها پاسخ دهيم بي واالتي كه بايد به آنئس
  توانيم از قانون حركت نظام پدرساالري صحبت كنيم؟  يآيا م

  شود؟  چگونه پدرساالري موجب مبارزه فمينيستي مي
داري،   رفته سـرمايه  چه نوع سياست جنسي و مبارزه جنسي بين زنان و مردان، در جوامعي غير از جوامع پيش

  وجود دارد؟



  داري دارد؟  ي سرمايهاي با تضادها  تضادهاي نظام پدرساالري چيست؟ و چه رابطه
رابطه . شود  دانيم روابط پدرساالرانه موجب گسترش جنبش فمينيستي و سرمايه موجب جنگ طبقاتي مي  مي

  است؟  فمينيسم با مبارزه طبقاتي در مفهوم تاريخي آن چگونه بوده
  .كنيم به سوال آخر پاسخ دهيم  در قسمت پاياني مقاله سعي مي

  
  :ــيفمينيسم و مبارزه طبقاتـ

فمينيسـم  (انـد    در طول تاريخ و در دوران كنوني رابطه فمينيسم و مبارزه طبقاتي دو جاده جـدا از هـم بـوده   
و يـا در چـپ تسـلط ماركسيسـم بـر فمينيسـم ديـده        ) در يك سو، مبارزه طبقاتي در سوي ديگر "  بورژايي  "

هـا   م و قدرت مردان درميان چـپ تسلط ماركسيسم برفمينيسم نتيجه قدرت تحليلي ماركسيس. شده است  مي
هـا    فمينيسـت  -گاه متناقضي براي ماركسيسـت  همين امر ستيزهايي را درچپ بوجود آورد و جاي. بوده است
  .ايجاد كرد

 -ضـد امپرياليسـم   -داري  ضـد سـرمايه  -ضـد نظـام  (داننـد    هايي كه خودشان را راديكـال مـي    اغلب فمينيست
القولند كه موج راديكال جنبش زنان لحظـه مناسـب     همگي متفق ...)ماركسيست و -كمونيست -سوسياليست

جنبش ما اينك ديگر در . ها افتاد ها زمان را دريافتند و هژموني به دست آن  را از دست داد در حالي كه ليبرال
نـان  ها را بيـدار كـرد و ز    ها را باال برد، وجدان  البته اين جنبش سطح آگاهي. انرژي نيست /زدگي دوره هيجان

در عين حال توانست شفافيت مسائل زنان را در جامعه با به مبـارزه طلبيـدن   . تري را جذب جنبش كردبيش
كـاري بـا    كنيم بخشـي از جنـبش بـه هـم      اكنون ما احساس مي. داري و پدرساالري مطرح كند  روابط سرمايه

هـا حكـم     هـا قاضـي   ثـال در دادگـاه  بـراي م . شـود   داري تن در داده و فمينيسم عليه زنان استفاده مي  سرمايه
اند نيـاز بـه نفقـه ندارنـد زيـرا اكنـون زنـان آزاد          زناني كه ازدواج طوالني مدت داشته و كدبانو بوده: دهند  مي
  .اند  شده

شكست در به تصويب رساندن اصالحيه حقوق برابر در اياالت متحده حضور تـرس واقعـي از سـوا اسـتفاده از     
كند تـا دوبـاره بـه      در عين حال نيازي واقعي ما را وادار مي. دهد  اري از زنان نشان ميفمينيسم را ما بين بسي
كاري به اين شكل را از سـوي برخـي افـراد، تحليـل      مان بپردازيم و علل تن دادن به هم  ارزيابي مجدد جنبش

  .كنيم
ظريه مترقـي و متكـاملي   منطقي است براي كمك به ارزيابي مجدد به ماركسيسم باز گرديم زيرا ماركسيسم ن

ها بـراي    نظريه ماركسيسم نسبت به فمينيسم به خوبي تكامل يافته و ماركسيست. از تغييرات اجتماعي است
  .استفاده از آن در تالش هستند، ما گاهي اوقات از اهداف فمينيستي منحرف شديم

انقـالب سوسياليسـتي    يچپ همواره در مورد جنبش زنـان دوپهلـو برخـورد كـرده اسـت و اغلـب آن را بـرا       
كنند ممكن است براي مـردان چـپ بـه      وقتي زنان چپ از فمينيسم حمايت مي. خطرناك ارزيابي كرده است

  .برند  هاي چپ از فعاليت زنان استفاده ميالبته بسياري از سازمان. لحاظ شخصي تهديدآميز باشد
حـاظ نظـري و سياسـي بـه خـود يـاري       بـه ل ) در هر دو شكل سـنتي و مترقـي  (گران چپ   بسياري از تحليل

خواهند بر زنان نفوذ داشته باشند تا زنان تالش بـراي تكامـل درك مسـتقل از وضـعيت       ها مي آن. رسانند مي
طـور كـه بـه     در پاسخ به اين فشار طبيعي اسـت، همـان  . هاي چپ را رهاكنند  خودشان و تطبيق آن با تحليل

. گيرد بپيونـديم   الهام مي) ماركسيسم(به صنفي كه از اين ايده  هاي ماركسيستي برگشتيم، سعي كنيم  تحليل



پايان دهيم و در عـوض سـعي    "  صنف  "مان توسط   در عين حال ممكن است به تالش براي برحق بودن مبارزه
ها بـه    به هر رو، بسياري از ماركسيست. كنيم وضعيت زنان را براي بهبود عمل سياسي خودمان تحليل نماييم

گـاه زن   ها طبقه را به شكل چارچوبي كـه در آن جـاي   آن. ندا هاي ماركسيست سنتي از مسله زن قانع  تحليل
مبـارزه طبقـه   . به نظر آنها زنان بايد به عنوان بخشي از طبقه كارگر شناخته شوند. بينند  قابل درك است، مي
سـي مقـدم باشـد و بـا همبسـتگي      داري بايد بر هر تضادي بين زن و مرد و تضـادهاي جن   كارگر عليه سرمايه

  .طبقات منافات نداشته باشد
گـران سـنتي ماركسيسـم مجـددا بـه        در چند ساله اخير كه وضعيت اقتصادي اياالت متحده بدتر شده تحليل

جنـبش   -جنبش ضد جنـگ  -جنبش دموكراتيك دانشجويي  -در دهه شصت جنبش مدني. اند  صحنه آمدن
اي ويقـه سـفيدها سـواالت      هـاي حرفـه   طلبـي گـروه  جويي و نزاع نگط زيست و افزايش ججنبش محي -زنان

  .ها پيش آورد  جديدي را براي ماركسيست
هـا را مجـددا     اما اكنون بازگشت به مشكالت اقتصادي قابل وضوح مثل تورم و بيكاري اهميـت ايـن خواسـته   

هـاي شـبه حزبـي     زگشته اسـت فرقـه  هاي طبقه كارگر با  سياست "  بنيادهاي  "الشعاع قرار داده و چپ به   تحت
هـاي    بحـث . لنينيست در حال رشـد، هـم در نظريـه و هـم در عمـل ضـد فمينيسـت هسـتند         -  ماركسيست

هـا    هـاي چـپ    محلي براي مراقبـت از كودكـان در كنفـرانس   . فمينيستي در چپ آكادميك كاهش يافته است
فكران، شبكه  سياست اقتصادي توسط روشنهمزمان با مورد قبول واقع شدن ماركسيسم و . ناپديد شده است

البتـه بـا ايـن    . ها رو به افزايش اسـت   ها و راديكال  هاي ليبرال در شبكه جوان ماركسيست قديمي آكادميسين
  .مرد، جوان و راديكال هستند ءتفاوت كه اين بار اعضا

و ) يعنـي مسـله زنـان   (كننـد    اي كه روي آن كـار مـي    فشار بر زنان راديكال براي رها ساختن موضوع احمقانه
كار ما نسبت به كـار بـر روي مسـائلي چـون تـورم و      . شدن افزايش يافته است "  جدي  "هاي   تبديل به انقالبي

هـيچ وقـت    "  مـا   "هاي تسلط مردان يكي اين بود كه بيكاري   از نشانه. رسد  بيكاري وقت تلف كردن به نظر مي
بيكاري وسـيع بـه علـت حـذف زنـان از       1930هاي   هاي اقتصادي سال  در آخرين بحران. بحراني ارزيابي نشد

پدرساالري از بحران  -داري   مزد براي هر خانواده و اشتغال  مردان، سرمايه يك دست. (بسياري كارها حل شد
كـردي حيـات بخـش بـراي       طوري كه از طريـق موازنـه، عمـل    هاي اقتصادي همان  بحران) پيروز بيرون آمدند

. شـان عقـب رانـد   زنان را سرجاي اول 1930هاي   سال. كنند  داري دارند، به پدرساالري نيز خدمت مي  سرمايه
اي كـه    مبـارزه . پدرساالري بدون مطالعه، بررسي و عمل، تالش موفـق نخواهـد شـد   -داري  مبارزه عليه سرمايه

توجـه باشـد     به عنوان پايه آن بـي  داري باشد اگر به حمايت روابط پدرساالري  گر سرمايه  فقط عليه روابط ستم
تحليل پدرساالري براي تعريف نوع سوسياليسمي كه براي زنان به سودمند باشـد مهـم   . شكست خواهد خورد

. كننـد   ند اما هر يك منافع جنس خاصي را نيز دنبال ميا داري سهيم  زنان و مردان در سرنگوني سرمايه. است
سوسياليسمي كه براي آن جنگيده شده براي زنان ) سوسياليست از تاريخ از انگاره ما، يا مردان(معلوم نيست 
براي ساختن يك سوسياليسم انساني بايد بدانيم جامعه جديـد چگونـه خواهـد بـود و     . سان باشد و مردان يك

تر بگوييم، نياز هست كه مردان از امتيازات شخصي چشم پوشي   رسد، دقيق  يك انسان سالم چطور به نظر مي
مـا بايـد تيـز و    . مان بگـذريم   ما زنان نبايد چون گذشته به خودمان اجازه دهيم از وظايف مهم و حياتي. دكنن

نهـاد   براي رسيدن به اهداف فمينيستي دو اسـتراتژي را پـيش  . نافذ و دقيق و حتي اگر شده با تهديد بجنگيم
  :كنيم   مي



ق گونـاگون متحـد   ئهاي مختلف با عال كه در آن گروه اي باشد  مبارزه براي استقرار سوسياليسم بايد مبارزه -ا
ها را آزاد خواهند ساخت تا حدي به علت اين كه  زنان نبايد به مردان اعتماد كنند كه پس از انقالب آن. شوند

هيچ دليلي وجود ندارد كه باور كنيم اين كار را خواهند كرد و تا حدي به دليل اين كه هيچ نيازي ندارند كـه  
مـا بايـد   . ق شخصي و فوري آنـان در ادامـه سـتم نهفتـه اسـت     ئدر حقيقت عال .اقدامي دست بزنندبه چنين 

  .سازمان و پايه قدرت خاص خودمان را داشته باشيم
يم نيازهاي انساني و وابستگي دريابداري به ما زنان درسي داده، تا   براساس جنسيت در سرمايه رتقسيم كا -2

بـه  . انـد   دانند بـراي چـه جنگيـده     اند زنان مي  ه مردان عليه سرمايه جنگيدهدرحالي ك. متقابل انساني چيست
شـود كـه آنـان از درك      پدرسـاالري موجـب مـي    -داري  گاه مـردان در سـرمايه   عنوان يك قانون عمومي جاي

 يـن نيازهـا در يـك جامعـه غيـر     بالقوه مشاهده ا  نيازهاي انسان براي رشد، پرورش و تربيت، شراكت و نيروي 
مردان ممكن است در مقابل ضررهاي احتمـالي بـه منـافع بـالقوه     . مراتبي غير پدرساالرانه عاجز باشندسلسله

مـردان چيـزي بـيش از    . قانع شوند و وضعيت موجود را بپذيرنـد  حتـي اگـر مـا آگـاهي آنـان را بـاال ببـريم        
-داري  د عملـي را عليـه سـرمايه   ها بايـ   فمينيست -ما به عنوان سوسياليست. دهند  شان از دست ميزنجيرهاي

خواهيم ايجاد كنيم كه وابسـتگي متقابـل، رهـايي      اي مي  ما بايد تأكيد كنيم جامعه. پدرساالري سازمان دهيم
هاي كاذب   اي كه در آن زنان به آزادي  گرانه، جامعه  است نه شرم، پرورش و تربيت عمومي است نه عملي ستم

  .دهند اص مردان تن نميدهند و به امتيازات خ رضايت نمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  پاورقي

  "شودند و آن يك شوهر است  زن و مرد يكي انگاشته مي"در قوانين انگليس  -1
، بـا اقتبـاس از كتـاب    117صـفحه  Paul Minn.1974كتـاب تبعـيض جنسـي براسـاس جنسـيت نوشـته       

Commentorien نوشتهK.M.Davidson 1965  445-442صفحات .  
  .E.B.Leacocاي از   با مقدمه 1972نيويورك. مالكيت خصوصي و دولت. گلس منشاء خانوادهان. ف -2
  ,296و162-166صفحات 1958انگلس شرايط زندگي طبقه كارگر در انگليس.ف -3
 14-13بخـش اول شـماره   -خانواده و زنـدگي خصوصـي انقـالب سوسياليسـتي    -داري  زارتسكي سرمايه  الي-4

  .19-70صفحات 1973نئژو-مه.15و بخش دوم شماره  66-125تصفحا. 1973آوريل-ژانويه
. 1974مـارس  -ژانويـه  19انقـالب سوسياليسـتي شـماره   . هاي سوسياليستي و خـانواده   الي زارتسكي سياست

. و محدوديت زندگي روزمـره  تماركس، فردي 1976.صيخخانواده و زندگي ش. داري  سرمايهو  83-98صفحات
  ,1971بورس  ليف  نوشته هنري. گي روزمره در دنياي مدرن زند. Bruce Brown.1973نوشته

. ريويو  مانتلي. اي تحت عنوان سياست اقتصادي رهايي زنان  در مقاله(برستون  .زارتسكي نظريه ام دراين جا -5
داري،   را كه معتقد است زنان نسبت به مردان در مقابله بـا سـرمايه  ) 13-27صفحات.4,1961بخش. 21شماره
ناس قابل تعـويض  جخانه ا جي متفاوت دارند به نظر وي زنان در خانه احناس سودمند و مردان در خارا  رابطه

هـا كـار     زارتسكي بر ايـن تفـاوت  . كند  داري ارزيابي مي  او كار زنان را در غالب ماقبل سرمايه. كنند  را توليد مي
  .كند  زيابي ميداري ار  كيد دارد اما هر دو را در قالب سرمايهتازنان و مردان 

  ,114زندگي خصوصي، قسمت اول صفحه .زارتسكي .ا -6
  ,78صفحه 1973.چيمز-در قدرت زنان و انهدام جامعه نوشته كوستا. زنان و انهدام جامعه. كوستا.د.م -7
گويد دستمزد براي كارخانگي تنهـا موجـب جـا      كوستا مي) 7منبع شماره(جالب است كه در مقاله اصلي  -8

او از ) 52صـفحه  16شـماره  (اما در يك ياداشت ) 32-34صفحات. (شود  داري زنان مي  نقش خانه افتاده شدن
يـك اعتصـاب   . رحـوع كنيـد بـه كوسـتا    . كنـد   اي از اين خواسته حمايت مي  محبوبيت اين خواسته و استفاده

  ,1975عمومي در كارتام بدون دستمزد،زنان، كارخانگي و حق دريافت دستمزد
وب دستمزد، كارخـانگي نـه تنهـا اجنـاس سـودمند      چارچما بايد روشن كنيم كه در ":ه استمددر مقاله آ -9

منظور دقيق مـا  : آمده است 12در ياداشت. 31صفحه "كند بلكه بر توليد ارزش اضافي نيز تأثير دارد  توليد مي
عنـي توليـد ارزش   اين است كه كارخانگي به عنوان كار نقش توليد گرايانه به مفهـوم ماركسيسـتي آن دارد ي  

بـه اعتقـاد مـا ايـن ادعـا تـا كنـون چنـين سـختگيرانه مطـرح شـده بـود البتـه              . 52صـفحه  "كند  اضافي مي
  .اند  ها به اين ادعا پاسخ مفصلي داده  ماركسيست

  مقاالت مربوط به اين مبحث- -10
  .5-9صفحات 51973-4بخش-7گل خانواده زميني نشريه راديكال امريكا شماره.ف.ل-
  .128-151صفحات 5,1973و  4بخش-7شماره-امريكاي راديكال. داري  كارخانگي و سرمايه. شتاينگار.ج-
 1بخـش -3هـا شـماره     اكونوميسـت  -بولتن كنفـرانس سوسياليسـت  . اقتصاد سياسي كارخانگي. هاريسون.ج-

  .1973سال



 1974سـال  83ماره شـ .نشـريه نيولفـت ريويـو    -داري  دار و كار او تحت سـيطره سـرمايه    زن خانه. اسكامب.و-
  .24-3صفحات

نيولفـت  . داري  دار و كـار او تحـت سـيطره سـرمايه      كاسان نقـدي بـر مقالـه زن خانـه    .مگاس،م.رايت،ب  وين.ه-
  .59-71صفحات  1975سال.89شماره.ريويو

  .47-58صفحات.1975سال 89شماره.نيولفت ريويو. كارخانگي زنان.گاردنير.ج-
اكونوميسـت  -بـولتن كنفـرانس سوسياليسـت   .ه غيرتوليـدي و كارخـانگي  هاريسون، باز هم دربـار .ج.گواق .ج-

  .1975سال 1بخش 4شماره
 5ها شـماره   اكونوميست-مكينتاش كارخانگي زنان بولتن كنفرانس سوسياليست.گاردينر، م.ويت، ج  هايمل.س-

  .1975سال 2بخش
  .85-9-6تصفحا 1975سال 94شماره .ريويو  نيولفت. سكامب كارخانگي،پاسخي به نقدها.و-
وسـه توليـد نشـريه مجلـه اقتصـاد سياسـي راديكـال        ريلي از كارخانگي و رابطه آن با پفي كارخانگي تحل.ت-

  .1-8صفحات  1976سال 1بخش 8شماره
سـال   1بخـش  1نشريه مجله اقتصاد سياسي راديكـال شـماره  . موهن كارخانگي و سرمايه.وايت، س  هيمل.س-

  ,15-31صفحات 1977
11-In the u.s. the most often heard polical cnticism of the wages for howework 

group has been its opportunism.  
نشريه مطالعات فمينيسـتي   ".1950تا 1860هاي كارگري انگليس از   زنان در خانواده"اورن در مقاله -ل -12

  125-157صفحات 1973سال 4و3بخش 1شماره
علـت بـروز ايـن نقطـه     . اشـاره دارد ...انگلس در كتاب منشاء خـانواده و  هيمر به نقطه منفي در تحليل.شا-13

گويـد    انگلس مـي . حليل پروسه كار و توليد در درون خانواده سخن نگفته استتست كه انگلس از صنف اين ا
هيمـر  . دهند كه خواهان اموالشـان بـه فرزنـدان خودشـان برسـد       مردان تك همسري را به اين علت رواج مي

بايد به . اي بوده براي آن كه فرزندان كار پدران را دنبال كنند  ت در ميان خرده بورژوازي ارث وسيلهمعتقد اس
  .برند توجه داشت  پروسه توليد و كار و اين كه چه كساني از اين پروسه نفع مي

رمايه بقاء و باز توليد طبقه كارگر شرط ضروري باز توليـد سـ  "تفسيري از جمله ماركس كه نوشته است  -14
 "نمايـد   دار انجام اين امر را به غريزه حفظ جـان و تكثيـر كـارگران واگـذار مـي       هست و بايد باشد، اما سرمايه

  ,572صفحه 1كاپيتال بخش 
  ,1975كار و سرمايه انحصاري سال.بريوزمن.ه-15
  ,92صفحه 1973ميچل وضعيت زنان سال-ج -16
در مرحله رشد و تكامل كار از يـك  . 71-72اپ اول صفحاتاي بر چ  مقدمه... انگلس منشاء خانواده و-ف -17

گيـرد،    جالب است كه در معنا، كار از آن چه در چـارچوب خـانواده صـورت مـي     "سو و خانواده از سوي ديگر
  .گذاريم  مي  انگشت   اين درست همان نقطه ضعفي است كه ما بر رويش. متمايز گرديه است

  . 11-37صفحات 1966سال 40شماره Newleft Reviewالب نشريهترين انق  زنان، طوالني.ميچل-ج-18
  ,20صفحه 1974ميچل روانكاوي و فمينيسم سال -ج -19
  ,412صفحه 1974روانكاوي و فمينيسم سال. ميچل -ج -20



  ,1971ستون ديالكتيك جنسيت سال رياف.س-21
 Rebirth ofورك در كتـاب  هـاي نيويـ    اي بـراي راديكـال فمينيسـت     هاي خود از برنامـه   مقاله سياست-22

feminism.هـايي هسـتند كـه معتقدنـد       ، فمينيسـت "ها  فمينيست   راديكال" 440-443صفحات 1971سال
ني ضد راديكال در اين جا به مع". است  حويانه مردان بر زنان بوده  تحرك اساس تاريخ به خاطر ميارزات تسلط

بلكه معني مشخصي براي بـاور بخـش يـا گروهـي از      ند فرهنگي و غيره نيستچ -داري، سوسياليست  سرمايه
هاي نيويورك را تحت تأثير   ساير مقاالت راديكال فمينيستي كه احتماال راديكال فمينيست. ها است  فمينيست

  .شود  يافت مي 1972كودت در سال .قرار داده بوده در كتاب راديكال فمينيست با ويراستاري آ
فايرسـتون معتقـد اسـت،    . ها در نقد فرويد بوده اسـت   هاي مثبت فمينيست  تمركز بر قدرت، يكي از قدم -23

به اين دليل است كـه آنهـا تشـخيص     "برند  مي حسد"براي مثال، اگر دختران كوچك به آلت تناسلي پسران 
دهند پسران كوچك اعضاي طبقه قدرتمند آتي خواهنـد بـود و دختـران كوچـك زيـر دسـت آنـان قـرار           مي

ها فايرستون را بـه خـاطر     اخيرا فمينيست. قدرتي، و نه اختالل رواني، مسئله اصلي زنان بود  بي. خواهندگرفت
در تعقيب يافتن توضيحي براي استحكام و بقا . اند  رد مفيد بودن مفهوم ضمير ناخودآگاه مورد انتقاد قرار داده

بنـابر جنسـيت    تري  شخصـي هاي طبيعي و اساسي شـكل گيـ    هاي جديد بر تفاوت  تسلط مردان، فمينيست
ها در ضمير ناخودآگاه و مشكل دائمي چگونگي از بين بردن   هاي تفاوت  آنها هم چنين به ريشه. اند  تأكيد كرده

دينراشـتاين  .نوشـته د ) نيمـي گـاو  -نيمـي انسـان  (رحوع كنيد به پري دريـاي و مينوتـار   . اند  آنها اشاره كرده
  .1977سال

  .1978دروف سالچو.نوشته ن "بازتوليد مادي"
فالكـس نشـريه مقـاالت    .ج "تضاد بين تربيت و پرورش و استقالل در رابطه مـادر و دختـر و در فمينيسـم   " 

  ,141-189صفحات 2بخش 4فمينيستي شماره
  ,25صفحه  1971هاي فمينيستي سال  ميلت سياست.ك -24
 "مردان، زنـان، تجـاوز جنسـي    برخالف ميل ما،"يك نمونه از تاريخچه اين نوع راديكال فمينيست مقاله -25

  ,1975براون ميلر سال .نوشته س
هـاي سـازمان جامعـه و      تئوري. وبر.براي آگاهي از ديدگاه علمي بورژوازي از پدرساالري رجوع كنيد به م-26

  .328-357صفحات  1964اقتصاد سال
 4و3بخـش  1شـماره   هاي جنسيتي مردم شناسان دوره ويكتوريا در نشريه مطالعات فمينيسـتي   في سياست.ا

  .23-26صفحات .1973سال 
  ,1966جامعه .3سنت جامعه شناسانه بويژه بخش. نيسبت.ر

هاي تئوريك و يـك نمونـه در     گيري دولت و ستم برزن برخي فرضيه  شكل". مولر.رجوع كنيد به مقاله و -27
 1977سـال  3بخـش -9شـماره .Review of Radical Political Econumicsنشـريه  "انگلـس و ولـز  

  ,7-21صفحات
يابي زنان به منابع اقتصادي و محدودكردن مسـائل و روابـط جنسـي آنـان بـه        مردان براي كنترل دست -28

هـاي متفـاوت     هـاي قـومي و زمـان     ها در جوامع و اقليت  شوند، اين تفاوت  هاي كامالً متفاوتي متوسل مي  شيوه
ايـم از تجـارب     ي توضـيح پدرسـاالري اسـتفاده كـرده    هايي كه ما در اين قسمت بـرا   مثال. است  مشاهده شده

بـه  "، R.R.Reiterهـا را در كتـاب     داري غربي استنتاج شده است گوناگوني  سفيدپوستان كشورهاي سرمايه



. روزالـدو .م-المفـر .به ويراستاري ل "زنان، فرهنگ و جامعه"و دركتاب . 1975سال "سوي انسان شناسي زنان
ليبــووتز .نوشــته ل"اســانه نيــك معبــر زيســت جامعــه ش: هــا  نوادهدان خــامــر زنــان،"و كتــاب  1974ســال
توانيد مطالعه فرماييد كنترل امور و روابط جنسي زنان به شدت به جايگاه كودكان گره خـورده    مي.1978سال

دار شدن زنان منجر بـه تغييراتـي در شـرايط فرومـايگي زنـان        داران جهت بچه  است خواست مردان و سرمايه
  .گردد  مي
جا كه كودكان براي كار الزمند امور و روابط جنسي زن در جهت توليد مثل و پرورش كودكان سـوق داده    آن
آن جا كه كودكان زائد و غير ضروري هستند امـور و روابـط جنسـي زن در جهـت ديگـري تشـويق       . شود  مي
داران هـم از جنسـيت زنانـه      يهسرما. دهند  شود، مردان آن را جهت ارضاء اميال جنسي خودشان سوق مي  مي

  .شان  برند،مثالً تبليغ اجناس  براي منافع خودشان سود مي
  ,159در انسان شناسي زنان صفحه  "تردد زنان"روبن .ج -29
توليد و هم توليـد مثـل شـيوه از توليـد بايـد       مهيمل وايت و موهن اشاره دارند كه هر دو وجه يعني ه -30

. به تنهـايي كـافي نيسـت   ) توليد مثل-توليد(هيچ كدام از اين دو وجه. داشته باشدتوانايي باز توليد خودش را 
. توليد كاال نيـاز بـه آدم دارد، و توليـد آدم نيـاز بـه كـاال دارد      : شود  تر بيان كنيم چنين مي  اگر بخواهيم ساده

د و يـا رابطـه ايـن    نشـو   يد مـي ها چگونه تول  د كه آدمها را ديد اما اهميتي ندا  داري به آدم  ماركس نياز سرمايه
رجوع شود بـه منبـع   (نوشته هيمل وايت و موهن  "كارخانگي و سرمايه"رجوع كنيد به . دونوع توليد چيست

  )10شماره 
زنـان در  "براي مطالعه يك بحث عالي در مورد چنين حركتي به سـوي سوسياليسـم رجـوع كنيـد بـه       -31

 Review ofويـن بـاوم در نشـريه    .نوشـته ب . "چينـي مالحظاتي بـر نمونـه   : حركت به سوي سوسياليسم

Radical Political Economics .34-58صفحات  1976سال. 1بخش 8شماره,  
ضروري است به خاطر داشته باشيم كه در دوران ماقبل صنعتي شـدن، زنـان از طريـق كـار در كارگـاه       -32

مزد بابت كار ايـن موقعيـت     از آغاز دست. خانوادگي يا كشاورزي نقش مهمي در تؤمين معاشر خانواده داشتند
بنابراين نقطه عزيمت اين . را براي زنان فراهم ساخت كه مستقل از مردان در خانواده جايگاهي را كسب كنند

  .كنند  شومد بلكه درآمد را تحت كنترل شوهر با پدر كسب مي  نبود كه زنان صاحب درآمد مي
هـاي اقتصـادي زنـان در      به توضيح نقـش . 1969ن هفدهم سال زندگي كاري زنان در قر"كالرك در كتاب .آ

رسـد    بـه نظـر مـي   . پـزدازد   داري مي  ها در دوردان تكامل سرمايه  دوران ماقبل صنعتي شدن و تغيير اين نقش
  .داري آگاه نبودند  ماركس، انگلس و كائوتسكي دقيقا از نقش اقتصادي زنان در دوران ماقبل سرمايه

  25-26صفحات 1971مبارزه طبقاتي سال وتسكي ئكا.ك -33
  .تأكيد از ماست.26، صفحه33، منبع شماره "در خارج از خانه"ما ممكن است اضافه كنيم،  -34
  ,301صفحه 1959سال. تغييرات اجتماعي و انقالب صنعتي. اسملسر .اقتباس شده از ن -35
هـارتمن نشـريه   .نوشـته ح "مشـاغل   پدرسـاالري و تبعـيض جنسـي در   -داري  هـا از مقالـه سـرمايه     مثال -36

Journal of women in Culture and socie.163صفحات. 1976قسمت دوم سال  3بخش  1شماره-
162,  

داران عليـه اعتراضـات اسـت قـوانين حفـاظتي        همانطور كه قوانين كارخانجات براي حفظ منافع سرمايه -37
تنهـا يـك   . انـد   ادامه بازتوليد طبقه كـارگر تهيـه شـده   براي زنان و كودكان نيز توسط دولت و با توجه به امر 



تواند نافي آن باشد كه قوانين كارخانجـات و قـوانين حفـاظتي از طريـق       ديدگاه كامالً ابزارگرايانه از دولت مي
  .دهند  نمايند و به نيازهاي طبقه كارگر پاسخ مي  اعطاء امتيازات انحصاري دولت را توجيه مي

و  مبـدا : قوانين حفـاظتي كـار بـراي زنـان    "تري درباره قوانين حفاظتي و زنان به مقاله   براي بحث كامل -38
هـا    حـل   داليـل و راه : يض جنسـي و قـانون  عتب"چاپ شده در كتاب  1970سال.سيلهيل استن.نوشته آُ "تثير

سـي در  تبعـيض جن "همچنين مقاله هارتمن . 1975فريدمن سال.نورتو و آ.ه.روز، ا.ث.باب كوك، س.نوشته ب
  ,164-166صفحات "مشاغل

اشاره به آن دارنـد كـه    "زنان كارگر"و كتاب ايوپينچبك  "زندگي كاري زنان"كالرك به نام .در كتاب آ -39
مـزد    اضمحالل و مندف توليد در خانه با پروسـه تطبيـق اجتمـاعي پيگيـري شـد و موجـب پيـدايش دسـت        

داري و كار زنان در خانه طـي    سرمايه"رتمن در مقاله هايدي ها. خانوادگي به عنوان يك نرم اجتماعي گرديد
پردازد كه براسـاس اطالعـات     به اين بحث مي) 1974سالYaleتز دكتراي دانشگاه ( "1900-1930هاي  سال

كسي بايد اين فرضيه را به لحاط كمي نيز مطالعـه  . كيفي، اين پروسه در اوايل قرن بيستم در امريكاه رخ داد
هاي مختلف و محاسبه تناسب درآمد خانواده براي طبقات   محاسبه بودجه خانواده در سال كند يعني از طريق

. مختلف با توجه به دستمزد خانوادگي احتماال در دوران بعد از جنگ دوم جهاني به تدريج پـس گرفتـه شـد   
-1مي ژورنال شمارهدر نشريه ايسترن اكونو "اعانه زنان مزدبگير به دستمزد خانواده"كارولين شاوبل در مقاله 

كند كـه اكنـون ديگـر مـرد نـان اور اصـلي         با ارائه اطالعات بحث مي 185-201صفحات  1974سال 3بخش
تر از اين در اين قرن، چگونه بوده هست با اين حال هنوز   اين كه وضعيت امروزي يا كني پيش. خانواده نيست

مين كند نـرم بـودن   ااش را به لحاظ مالي ت  د خانوادهنبايست بتوا  باشد كه مرد مي  نرم اجتماعي اين بوده و مي
  .در واقع تصوري است اگر نرم با ارزشي را طرح كنيم. گير بودن نيسست  به معناي عمومي و همه

خانواده ناپديد شدند مثالً در ميـان مهـاجرين    "قانوني"با توجه اين امر كه در غياب دستمزدهاي باال، اشكال 
  .هاي جهان سومي امروزي  اييدر قرن نوزده و آمريك

دهـد،    ، بوستون را در اواسط قـرن نـوزدهم شـرح مـي    1968سال "مهاجرين بوستون"اسكارهندلين در كتاب 
و اغلـب   زماني كه زنان ايرلندي در كارخانجات نساجي اشتغال داشتنداين زنان دستمزد نسبتا خوبي داشـتند 

ساختار خانواده در ميان سياه پوستان آمريكايي امروزه هم بحث . كردند  شوهران بيكارشان را حمايت مالي مي
نوشـته  . "استراتژي بقا در يك جامعـه سـياه   "تمامي خويشاوندان ما"مراجعه كنيد به . چنان در جريان است

هـا براسـاس     ها، نـرم   انوادهخخواهيم هم چنين كه در اغلب   مي بويژه قسمت اول ما 1974استاك سال .ب.س
  .شوند  رد دربازار كار تعيين ميجايگاه زن و م

دار بـه عنـوان بخشـي از      پردازد كه معمـوال زن خانـه    هايدي هارتمن در مقاله كارزنان به اين موضوع مي -40
 "كارهـانگي "و گرشـتاين در مقالـه    136صـفحه  .شـد   استاندارد زندگي مرد در اوايل قرن بيستم انگاشته مـي 

  )121صفحه .(ديل به بخشي از ارزش نيروي كار شوهر شدكند كه كار زن مزد بگير تب  مطرح مي
دهند هرگز نيايد ناديده گرفته شود و همواره   اهميت اين واقعيت كه زنان در خانه به مردان سرويس مي -41

ميزان سـتم روا  :....گويد  مي "هاي كارخانگي  سياست"مايناردي در .همان طور كه پت. كيد شودتابايد روي آن 
. چـاپ شـده اسـت    "خواهري قدرتمند است"دارد دركتاب ) شوهرتان(بسته به درجه مقاومت او  شده به شما

ايرسـتون در عشـق برايمـان بـا     فكه شايد به اندازه (مقاله او  451صفحه 1970ويراستاي رابين مورگان،سال 
  .تحليل روابط قدرت بين مردان و زنان مثالً در رابطه با كارخانگي است) اهميت است



ثانويه بازار كار را با ساختار خانواده در نيو انگلند را مـورد  -يبي سيمرمن رابطه عضويت در جايگاه اوليهل -42
ــرار داده اســت  ــژوهش ق ــه  . پ ــد ب ــوع كني ــاد"رج ــه: زن در اقتص ــه مطالع ــين  نمون ماساچوســت در -اي از ل

هاي خانواده و جايگـاه    بطه نقشباوم اخيرا در مورد را  باتيا واين). 1977تز دكترا سال( "1760-1974هاي  سال
 Review ofدر نشريه  "باز تعريف مسئله انقالب"رجوع كنيد به . آن در بازار كار پژوهشي انجام داده است

Radical Political Economics  ومعـاش كنجكاوانـه    78و54صـفحات .1977سـال   3بخـش  -9شـماره
پدرساالري در مقاله -داري  ابطه با پيوند سرمايهديگر منابع در ر. 1978جنبش رهايي زنان با سوسياليسم سال

  ,1978نوشته سيال آيزن اشتاين سال "فمينيسم-داري پدرساالرانه و دعوي براي سوسياليست  سرمايه"
. نوشـته آمـي بويـدجز    . "انحصاري و ساختار مصـرف   سرمايه: آن سوي چك پرداختي"مراجعه كنيد به  -43

بـراي بحـث دربـاره كـار     .88-103صـفحات .1976سـال  3بخـش  28شـماره .وباتياواين باوم نشريه مانتلي رويـ 
  .گرايانه زنان  كصرف

نوشـته مـاكس   . در تئوري نقـد  "اتوريته و خانواده"براي مطالعه مدرسه فرانكفورت رجوع كنيد به مقاله  -44
  ,1972در وجوهي از جامعه شناسي سال "خانواده"هورك هايمر و انستيتو تحقيقات اجتماعي فرانكفورت، 

 Socialنشـريه   "هـايي كـه تحـت اداره زن هسـتند      داري پدرساالرانه و خـانواده   سرمايه"كارول براون  -45

Scientist 28-39صفحات1975سال41و40شماره. هند  
 Politics and نشــريه "تشــكيالت اقتصـادي تجـاري بــا يـك سـاختار راديكـال     "رجـوع شـود بـه     -46

Socicty.از ترقـي  : بـق در معـادن مـس   نرنـگ ز . بـورواي .م.213-240ت صفحا 1976، سال2بخش 6شماره
  ,1972سال 7شماره.نشريات زامبيا. آفريقايي تا زامبيايي شدن

 Americanنشـريه   "گـي بـازار كـار     تئوري تقسيم شده". ريجارد ادوارز، ديويدگوردون و مايكل رايش -47

Economic Review.ب ويراستاي شده با همين و كتا 359-365صفحات  1973سال  -2بخش 63شماره
  ,1975نام چاپ سال

 3بخـش .28شـماره .Monthly Reviewنشريه  "دار و كارآيي سوسياليست  كارآيي سرمايه"گوردون .د -48
و ) نيازهايي كه احتياج به حمايت اجتماعي دارند(براي بحث درباره كارآيي كيفي .19-39صفحات 1976سال

  ).نيازهاي ذخيره(كارآيي كمي
شان سازماندهي كرده بودند، اما بعدها   كارگران را بنابر تعلق قومي Milwaukeeمثال كارخانجات براي  -49

صـنعتي  "مراجعـه كنيـد بـه    . با تغيير تكنولوژي و نيازهاي مقتضي همه كارگران زبان انگليسـي را آموختنـد  
  ,1967من سالنوشته گردكور. 11866هاي  مهاجرين و آمريكايي شدن، نگاهي به ميلواكي درسال-شدن

بنـا نهـاده شـده    "كـن كـه مـا از پدرسـاالري       مثالً بحث مـي  "داري پدرساالرانه  سرمايه"كارول براون در -50
داري در جركـت    در چـارچوب سـرمايه   "بنـا نهـاده شـده بـر صـنعت     "به سوي پدرساالري  "براساس خانواده

  . هستيم
  ,1976فرماندهان آگاهي سال. استوارت سون -51
گاه سـرمايه  دعلت تغيير جايگاه كار زنـان را از ديـ  ) 10منبع شماره( "كارخانگي زنان"ردينر در جين گا -52

  .كند  بررسي مي
نياز بـه مراحـل مختلـف    ) بنابر سطح واقعي دستمزدها، عرضه كار و اندازه بازار(دهد كه سرمايه   او توضيح مي

گيـرد و در    تـر مـي    كارخانگي جنبه اجتمـاعي هاي سريع   به نظر او در دوران جهش. رشد و چرخه تجاري دارد



در تالش براي ارزيابي اقتصاد بريتانيايي گـاردينر بـه   . گردد  كود كارخانگي به جنبه سنتي خود باز ميردوران 
كنيم كه اگر چه برخي پدرسـاالري    ما در اين مقاله بحث مي. پردازد  ارزيابي نيازهاي اقتصادي پدرساالري نمي

جهـت محتمـل سيسـتم اقتصـادي را      توانند آن طور كه بايد  آورند اما نمي  داري را به حساب مي  و نيز سرمايه
  .ارزيابي نمايند

ها مشابه در تجارب چرخه زندگي خـانوادگي    گوناگوني"اي، رجوع كنيد به   براي تناسب در خانواده هسته-53
 5بخـش  36شماره Journal if Marriage and the Familyنشريه . الن برگ.نوشته پ "زنان آمريكايي

  .284-292صفحات  1974سال 
 "نگـاهي بـه بازگشـت در طـالق و ازدواح مجـدد در دوره اخيـر      "براي آمار ازدواج مجـدد، رجـوع كنيـد بـه     

بـراي طـالق و   .301-314صفحات  1974سال  10مشريه دموگرافي شماره. گليك.نورتون نوشته پاولس.جي.آ
نورتـون در  .گليـك و آچـي  .س  نوشـته پـاول   "فـردا -امروز-ثبات، ديروز  دواج بياز"ميزان درآمد رجوع كنيد به 

اينجـا  "و نگاه كنيد بـه   5-20صفحات  1976سال 1بخش  32شماره Journal of Social yssnesنشريه 
  ,1976بون سال .ج.نوشته م "20هاي آمريكايي در قرن   خانواده: بايستيد

 "شـوند   هـايي كـه توسـط زنـان اداره مـي       انوادهخـ رشـد  : حركـت  زمان"ساوهيل، .زابل باي -روس .ل.چ -54
  ,1975سال
 "گيري توليد خانگي وسايل و خدامات خـانواده   اندازه: زمان مصرف شده"والكو، .اي.كا-وودز.مارگارت اي -55
نشـريه   "مثال كارخـانگي : بقاتي و سياسيط-خانواده امكان مبارزه فمينيستي"و هايدي هارتمن . 1976سال

Journal of woman in Culture and Society 1981سال 3بخش  6شماره,  
در اين كتاب به نمـود مشـابه روان شناسـانه در    . 1973سال  "صدمات پنهاني طبقه". كوب.جي -زنت.ر -56

  .شود  چارچوب روابط هيرارشيك مردان در محيط كار اشاره مي
باشـد، كـه در ايـن جـا امكـان      ) Sexism(سيسـم  هاي طبقاتي در سك  اين امر بايد نشان دهنده تفاوت -57

  .تر آن نيستپژوهش بيش
  .382-394صفحات  1956سال . سيالي، كرست وودهايتز و اتال.ا.رجوع كنيد به جي-58

شود اين بـدان معنـا نيسـت كـه جايگـاه زنـان بـه          در حالي كه جايگاه مردان با شركت در توليد مشخص مي
كار بـدون  . شود  وظايف زن نيز بوسيله سرمايه شكل داده مي. رزيابي شودا "عدم شركت در توليد"سادگي در 

هـاي  شدستمزد زنان نتيجه توليد روزمره براي تبادل براساس نيازهاي اجتماعي مشخص و تهيه و تدارك ارز
تر رجـوع كنيـد     براي بحث دقيق) كند  يعني زمينه مصرف را فراهم مي(  داري است  ضروري در جامعه سرمايه

هـاي تبـادلي     اي كـه ارزش   اين واقعيت كـه زنـان در جامعـه   . "باوم، آن سوي چك پرداختي  به بريدجز و واين
تواند جهت بدنام كردن زنان مـورد اسـتفاده قـرار      كنند مي  هاي ضروزي توليد مي  ارزش "فقط"مسلط هستند 

  .گيرد
  .رجوع كنيد 10به منبع شماره  "خانواده زميني"فوگل، .ال -59

  
 


