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یمارکسداریوستمبرزنان:بررسیدوبارهسرمایه

 فرزانه راجی ینس / ترجمه مارتا ای خیمه

 

 

 

های  ندهای کالنی که بنیادچنین فرایداری و هم چکیده: برای شناختن الف( شرایط ساختاری سرمایه

های تغییرات سیاسی و قانونی برای  داری هستند؛ و ب( محدوده نابرابری زن و مرد در جوامع سرمایه

شناسی مارکس حیاتی است. ستم بر زنان )برای مثال در بازار  پایان بخشیدن به نابرابری جنسیتی، روش

ی آشکار  ی، ساختارهای بوروکراتیک قدرت( نتیجهبندی اجتماعی ـ اقتصادی، تقسیم کار خانگ  کار، طبقه

اری با   د ی تولید سرمایه رؤیت روابط بنیادین بین زنان و مردان است که براساس پیوند شیوه و قابل

سازمان بازتولید جسمانی و اجتماعی در میان کسانی که باید نیروی کار خود را برای بقا بفروشند، تعیین 

تر زنان، کارگرانی  م برای حفظ ارتباط با اکثریت زنان، باید تصدیق کند بیششود. بنابراین فمینیس می

 .جنسیتی و استثمار طبقاتی شکل گرفته است شان با ستم های هستند که سرنوشت خود و خانواده

 

یش داده و افسار داری نفوذ خود را بر سرتاسر جهان افزا از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اردوگاه سوسیالیستی، سرمایه

داری را با  ی سرمایه رفتهفرایندهای تغییر اقتصادی را گسیخته است، فرایندهایی، که پیوند بین سرنوشت مردم در کشورهای پیش
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ی مارکس با فمینیسم در این بستر تاریخی،  کند. بازگشت به بررسی رابطه طور فزاینده آشکار و تقویت می دیگر مردم جهان به

ی تولید غالب  داری شیوه ـ زیرا تا زمانی که سرمایهها اعتقاد دارد  ارتباطی آن د کنونی آکادمیک به بیهرچند مُ ـمنطقی است 

ی تحلیل کار  دهند، بدون پشتوانه کنند و روابط بین زنان و مردان را شکل می باشد، فهم کامل نیروهایی که به زنان ستم می

 .مارکس غیرممکن است

چون علوم اجتماعی، تا حد زیادی در تعامل با مارکس رشد و تکامل یافت؛ اما نه با مارکسی فمینیسم نیز همی موج دوم  اندیشه

و   پردازی زایمان، کار زنان، ستم بر زنان(، جبرگرایی ها )ناکامی در نظریه که مملو از ناکامی« مارکسی پوشالی»واقعی، بلکه با 

های کور به  مقوله»، «عاملیت»گرفتن نقش  یی اقتصادی، ماتریالیسم عامیانه(، نادیدهگرایی طبقاتی، جبرگرا گرایی )تقلیل تقلیل

هایی بود که  واقع ذاتاً دچار تمامی نقصان تبع آن سنت مارکسیستی( به اگر کار مارکس )و به .[۱]است« ستیزی زن»و « جنسیت

فکری و   بینیم که از قدرت  یش فراموش شده بود. اما میها پ کنند، مدت ها به آن منتسب می دانشمندان علوم اجتماعی و فمینیست

وپنجه نرم  ها دست طلبی آن کنند باید با چالش های مارکس کاسته نشده، حتی پژوهشگرانی هم که آن را رد می سرزندگی نظریه

ی  ، عدم پذیرش اولیههای آنان دقیقاً با فرایند نفی }کار مارکس{ شکل گرفته است. برای مثال ای که نظریه گونه کنند، به

وجوی  های غیرتاریخی پدرساالری شد که در جست گیری نظریه ها منجر به شکل مارکس توسط فمینیست« جبرگرایی اقتصادی»

های فمینیستی )که در بستر انکار  متأخرترین نظریه .[۲]های اقتصادی بود بندی ی مردان در خارج از صورت منشأ سلطه

، «گرایی طبقاتی تقلیل»و « جبرگرایی اقتصادی»اصطالح  هایشان برای رد به یسم شکل گرفتند( در تالشی مارکس پساساختارگرایانه

ها،  ی از تحلیل یعنی تمرکز بر جنسیت ا مثابه مقوله به« زنان»ساختارزدایی از  .[۳]به شکل متناقضی به جبرگرایی روی آوردند

رسد در خدمت پیوند دادن کار مارکس با  [ میان زنان، به نظر می۴«]ساخته  گفتمان»ی  های چندالیه تمایالت جنسی، بدن و تفاوت

ی فمینیستی معنای  نظریه»کند،  استدالل می (Epstein) گونه که اپشتاین ی فمینیستی و رهایی زنان، بوده است. همان نظریه

گرایی، ساختارگرایی  برای مثال ضدذات، این امر مستلزم پذیرش اصول متضاد )«پساساختارگرایی فمینیستی به خود گرفته است

در بسط «( ها فراروایت»اصطالح  های کالن، به پذیرش نظریه گرایی، عدم اجتماعی، فروکاستن واقعیت اجتماعی به گفتمان، نسبی

ی ستم ی واقع ایده .[۵]های اجتماعی، از جمله رهایی زنان است های سیاسی مفید برای تمامی جنبش تحلیل اجتماعی و استراتژی

شان است، مفاهیمی خارج از قلمروی بختی آنان و اعتبار ادعاهای بر زنان و مبارزه برای رهایی، متضمن واقعیت مادی نگون

 .ساخته است شان نسبی و گفتمانهایی که هر چیزی برای نظریه

ست، دانشجویان و دانشگاهیان مانع مهم دیگر برای رشد و تکامل فمینیسم مارکسیستی، باوری است که میان پژوهشگران مارکسی

ی اجتماعی و  ی اقتصاد سیاسی، دولت، ایدئولوژی، طبقه گسترش یافته است و بنا به آن، هرچند شاید کار مارکس برای مطالعه

های  کند، چراکه عالوه بر آگاهی از مردساالری یا نظام داری مهم باشد، کمک زیادی به فمینیسم نمی سایر عناصر جوامع سرمایه

 .داری در ستم بر زنان نیز مهم است تنی بر تفوق مردانه، بررسی نقش سرمایهمب

رغم آگاهی از  هایی نیست که به اما هدف من نقد پساساختارگرایی فمینیستی، ادبیات فمینیستی له یا علیه مارکس یا دیدگاه

ی برخی عناصر مفید مارکس که از  خواهم درباره می ی نظری او دارند؛ بلکه ی حوزه نظرانه درباره نظرات مارکس، قضاوتی نسبتاً تنگ

 [۶].ها مهم است، نکاتی را ارائه کنم ی نظری و سیاسی برای فمینیست جنبه
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 داری بر زنان ي ستم سرمایه روش مارکس و اهمیت آن برای درک نحوه

شناختی و نظری  های روش عی از بینشی ستم بر زنان ننوشته است، کار او منب که مارکس اثری خاص و مشروح درباره با این

های  داری برای سیاست گذارد که سرمایه هایی را در اختیار می داری و محدودیت ضروری برای مبارزه با ستم بر زنان در نظام سرمایه

 .کند فمینیستی ایجاد می

گذرد،  یاسی را که بر زندگی آنان تأثیر میشناختی، اقتصادی، اجتماعی و س های متنوع روان ی ستم بر زنان، پدیده هر بحثی درباره

مزد پایین، جداسازی سازی اجتماعی، دست  کند؛ از تجاوز، زنا با محارم، خشونت خانگی و آزار جنسی تا کلیشه به ذهن متبادر می

و کاری،  ای، تقسیم جنسیتی کار، کار خانگی و تناقض بین مطالبات خانگی جنسیتی شغلی، تبعیض در مؤسسات آموزشی و حرفه

های رهبری عمومی و ضرورتاً،  مسائل تولیدمثل و مبارزه برای اختیار در تولیدمثل، انقیاد زنان در نهادهای سیاسی و نقش

 .پدرساالری

ی  کند. این شیوه عنوان علت ستم بر زنان مطرح می ها یا مقاصد مردان را به های متنوعش، خصیصه بندی پدرساالری در صورت

دهد، منحرف  های زندگی در موقعیتی نامناسب قرار می ی حوزه پردازی مناسبات اجتماعی که زنان را در همه از نظریه تفکر، توجه را

ای که مستقل از  گونه کند. اما مردان موقعیتی ممتاز در تاریخ ندارند، به مثابه دلیل ستم زنان معطوف می و آن را به سمت مردان به

چون زنان موجوداتی تی باشند که آگاهانه سازمان اجتماعی را به نفع خود شکل دهند. مردان، همهای اجتماعی، دارای قدر تعیّن

 .شوند های اجتماعی در آن ظاهر می عنوان عامل ای را بازتاب می دهند که به اند و ساختار اجتماعی اجتماعی

دهد؛  شمول انسانی به ما هشدار می خصلت جهان های انسان کنونی به }انسان{ گذشته یا به دادن ویژگی  ی نسبت مارکس درباره

ی  داری است، به یک دوره ی سرمایه ترین سود در جامعه برای مثال، فردی که با بازار رقابت درگیر است و طبعاً به دنبال کسب بیش

اجتماعی نابرابر  که مناسبات  چنین باید آن شرایط تاریخی را بررسی کنیم(. هم۱٨٩، ۱٩٧٠خاص تاریخی تعلق دارد )مارکس، 

ی آن است؛ و این، مستلزم  های یادشده نتیجه [ را تولید و بازتولید کرده و پدیده٧کنونی و اشکال آگاهی در میان زنان و مردان]

شود. برای تحلیل ستم بر زنان در چارچوب دیدگاه  پذیر می داری امکان هایی در نظام سرمایه بررسی شرایطی است که چنین پدیده

چنین مقدمات شناختی مارکس، و هم شناختی دیالکتیکی و ماتریالیستی و روش ی هستی شناختی مارکس، فهم رابطه روش نظری و

شناسی،  ی هستی چه در ادامه خواهد آمد، تفسیر من از برخی متون مارکس درباره اساسی ماتریالیسم تاریخی ضروری است. آن

ی فمینیستی، مارکسیستی و علم سیاست نشان  ها ها را با نظریه است تا ارتباط آن داری حقوق سیاسی، ماتریالیسم تاریخی و سرمایه

 .دهد

شناختی مارکس الزم است؛ یعنی درک دیالکتیکی وی از  داری بررسی روش ی ستم بر زنان در سرمایه کننده برای فهم عوامل تعیین

طور عام قبل از  طور خاص و به رک وی از تاریخ و دیالکتیک بههای جداگانه؛ و د انتزاع، نقدش از بررسی مبتنی بر خاستگاه پدیده

ی مارکس  ترین سهم بالقوه چنین معتقدم مهمهای موردبررسی. هم تحلیل ساختارهای مشخص تاریخی و روابط موجود بین پدیده

اند  انگاشته  ا آن را نادیدهه ی فمینیستی و علم سیاست، دقیقاً در وجهی از کار وی مستتر است که بسیاری از فمینیست در نظریه
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های  بینی اند درون ی زنان، نتوانسته های او درباره ها و ناگفته های فمینیستی با تمرکز انحصاری بر گفته شناسی او. نظریه یعنی روش

، «ی زنان مسئله»، یا در گذشته تحت عنوان «ستم بر زنان»ای به نام  ی وی را کشف و درک ما را از پدیده شناختی بالقوه روش

 .تر کنند عمیق

ترین و  هایی از واقعیت اجتماعی که واقعی کند که آن جنبه اش استدالل می شناسی ی روش مارکس در تنها اعالم صریح خود درباره

یط ترین اطالعات مفید را در بردارند، زیرا شرا های ما، کم ی آغازین بررسی رسند، }یعنی{ نقطه ترین شکل ممکن به نظر می بدیهی

ها را درک کرد )مارکس،  توان آن تر نمی های تاریخی و نظری بیش دهند که بدون تحلیل فرض قرار می ای را پیش تاریخی چندگانه

)مثالً زنان، مردان، خانواده، مراقبت از « مفاهیم انضمامی خیالی»یابیم که از  (. درواقع، ما زمانی به دانش دست می۲٠۵،۱٩٧٠

ای مانند،  های پیچیده سویه از پدیده یا تجریدات، یعنی مفاهیمی یک« فاهیمی بیش از پیش بسیطم»کودکان، و غیره( به 

کارخانگی، تقسیم جنسیتی کار و جنسیت برسیم، و پس از بررسی نظری و تجربی مناسبات اجتماعی تاریخی یا شرایط 

درک « کلیتی متشکل از چندین تعیُن و رابطه»مثابه  به گردیم که اکنون می ی موردنظرمان باز پذیری این تجریدات، به پدیده امکان

سنتزی است از چند تعریف، و بنابراین نمایانگر وحدت »شود زیرا  محسوب می« واقعیت راستین»شود. اکنون مفهوم یک  می

 (۲٠۶-۲٠۵، ۱٩٧٠)مارکس،  .«های متنوع جنبه

ای از کلیتی پیچیده را   ای از تحلیل، فقط یک لحظه یا جنبه  قولهکند که هر انتزاع یا م شناسی دیالکتیکی مارکس مطرح می هستی

شوند که هستند، }روابطی{ که همیشه بالفاصله برای حواس  شان با چیزهای دیگر همان می کند؛ اشیا فقط در روابط ارائه می

نفسه مشهود فرض  ه از نظر تجربی فیک جای این توانند تشخیص داده شوند، یا به بیان دیگر، اگر چیزها به مشهود نیستند اما می

شناختی مستلزم تمایز بین وجوه  ی روش ها بررسی شود. این شیوه گونه که وجود دارند، شرایط امکان و تغییر آن شوند یعنی همان

کند:  ها هدایت می حاکم بر آن  مشهود و نامشهود واقعیت اجتماعی است و ما را در جهت کاوش شرایط بنیادی و روابط اجتماعی

 (٨۱٧، ۱٩۶٨)مارکس،  .«ی علوم زائد بودند اگر نمود و ذات چیزها کامالً برهم منطبق بودند، همه»

ی  های نابرابر، خشونت خانگی، مسئولیت عمده برای مثال، ما از نابرابری موجود بین زنان و مردان، پرداخت نابرابر، آموزش و فرصت

ها که عمدتاً با ابزارهای  شویم. فمینیست و غیره، از طریق اشکال مشهودشان آگاه می زنان برای مراقبت از کودکان و کار خانگی

بندی  جنسی، جنسیت، طبقه  بندی چون تبعیض جنسی در کار، طبقههم« ای تجریدات ساده»اند،  نظری علوم اجتماعی کار کرده

اند. در این پرسش فمینیستی که چرا زنان  هی زنان و غیره، را مطرح کرد جنسیتی، پدرساالری؛ نظام جنس/جنسیت، مبادله

کند  گونی جمعیتی که آن را توصیف میتنها ناهم مفهومی انتزاعی است که نه« زنان»گیرند؟  مورد ستم قرار می« عنوان زن به»

که هستند طور  تر همان توان پیرامون شرایطی تحقیق کرد که در آن زنان بیش چنین بر اساس آن نمیگیرد، بلکه هم نادیده می

گرایی طبقاتی و  اصطالح تقلیل های ممکن؛ عالوه بر این، مخالفت سیاسی با به یابند، تا برحسب طبقه، ملیت یا سایر هویت هویت می

شناختی در تولید مثل )فایرستون،  های غیرتاریخی تولید کرده است؛ برای مثال، نابرابری زیست اکونومیسم مارکسیستی، پاسخ

(، تصمیم مردانه برای کنترل تولیدمثل جهت ستم بر زنان ۱٧۵-۲۱٠، ۱٩٧۵زنان توسط مردان )روبین، ی  (؛ مبادله۱٩٧۱

 .(، و پدرساالری یا تمایل مردان برای کنترل و استفاده از خدمات خانگی زنان۱٩٧٨(؛ مادری کردن )چودورو، ۱٩٧٩)ایزنشتاین، 

 (۱٩٨۱)هارتمن، 
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شان نگاه کنیم. به  ه برای بررسی نابرابری بین زنان و مردان باید به بستر تاریخیست کشناختی مارکس حاکی های روش دریافت

بندی جنسی یا جنسیتی،  ها یا روزشمار تغییراتی مانند تقسیم جنسی کار، طبقه مفهوم مارکسیستی، این به معنای بررسی ریشه

ها، پدیده موردنظر را در  واسطه آن ه و مقوالتی که بههای ساختاری یا ایدئولوژیکی جنسیت و غیره نیست. ارزیابی یک پدید ترکیب

ی  معنای روشن کردن شرایط امکان وجود و تحکیم آن در یک شیوهی نخست به کنیم، در وهله وصیف میش ت  ا بستر تاریخی

است که شکل   معنای بررسی آن دسته از فرایندهای تاریخیی دوم، به داری( است؛ در وهله یهتولیدی خاص )برای مثال سرما

 :کند ( بیان می۲۱۳، ۱٩٧٠کنند. مارکس ) ی آن را ایجاد می دارانه   سرمایه

برعکس،  ...اند نامناسب و نادرست باشد درپی مقوالت اقتصادی که گویا نقشی غالب در تاریخ بازی کرده ی پی ممکن است ارائه»

طبیعی   کند که کامالً برعکس توالی تکامل تاریخی ایی تعیین میی مدرن بورژو شان در جامعه ی متقابل ها را رابطه ترتیب توالی آن

 «.مدرن بورژوایی است ها در جامعه  موقعیت آن... رسد. نکته مورد بحث به نظر می

های مشترکی دارند و مبنایی برای مقوالت عام تحلیل، که  های تولید، ویژگی کند که تمامی شیوه چنین بیان میمارکس هم

شوند. اما این مفاهیم عام  دهند، محسوب می فرهنگی تشخیص می های تاریخی و میان اجتماعی از طریق مقایسه دانشمندان علوم

ترین و  مدرن ...اند های متفاوت بندی مقوالتی گوناگون و شامل دسته»)همچون تقسیم جنسی کار، نابرابری جنسی و غیره( خود 

این واقعیت که سوژه، انسان، و ابژه، طبیعت، »، اشتراکی ناشی از «داشت ها مقوالت )مشخص( مشترکی خواهند ترین دوره قدیمی

... دقیقاً واگرایی از آن اشکال مشترک و عام است»دهد  چه تکامل این مقوالت را شکل میچه مهم است، آن؛ اما آن«یکی هستند

 (۱٩٠، ۱٩٧٠)مارکس،  .«ها های ذاتی آن تفاوت

 های مشخصًا تاریخی دهمثابه پدی تولید و بازتولید به

چه را که  ها آن کننده زیرا آنآورند: گمراه کننده به بار می اهبه نظر مارکس تجریدات ساده یا مقوالت عام فقط دانش جزئی و گمر

آورد؛ اگر روابط مشخص تولید و شکل  دهند. او از سرمایه نمونه می ی خاص تولید تاریخاً مشخص است تعمیم می برای یک شیوه

 شمول وی جهان یک رابطه»مثابه سرمایه دیده شود که، پس از آن  تواند به تخصیص مازاد حذف شوند، هر انباشت ثروتی می خاص

، اگر مناسبات اجتماعی تاریخاً مشخصی که  (. در خصوص بازتولید انسان۱٩٧٠،۱٩٠)مارکس،  رسد به نظر می« ی طبیعی جاودانه

رسد که گویی بازتولید انسان )و روابط بین زنان  گیرد حذف شود، به نظر می اعی صورت میدر آن بازتولید زیستی، جسمانی و اجتم

یرناپذیر اجتماعی است، و در شمول و تغی شود( یک امر جهان ی آن بین والدین و کودکان ایجاد می و مردان، و روابطی که درنتیجه

کن است به استفاده از فناوری، برای الغای بازتولید ها چنان قدرتمند، که برابری بین دو جنس مم برخی فمینیست نگاه

 (۱٩٧۱)فایرستون،  .شناختی، نیاز داشته باشد زیست

ای که قصد فهم آن را داریم، با استفاده از  بودنِ تاریخی پدیده تر از طریق تشخیص خاص کند که دانش دقیق مارکس استدالل می

چنین هیچ بازتولید انسانی به طور هیچ تولیدی به طور عام وجود ندارد، و هم(؛ ۱٩٧٠،۱٩۱آید )مارکس،  دست می مقوالت عام به

چنین هیچ تولید یا بازتولید عامی وجود ندارد؛ تولید داری، فئودالی و غیره وجود دارد. هم معاش )یا بازتولید( سرمایه عام؛ بلکه تولید 

 .مشخص اجتماعی، و غیرهاند، مثل تولید صنعتی، بازتولید طبقات  و بازتولید همیشه مشخص
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ی منطق مسئله،  های وی در باره وجود دیدگاه ی نابرابری بین زنان و مردان ننوشت؛ بااین تفصیل درباره درست است که مارکس به

های مشهودی  ی پدیده که شالوده   داری های سرمایه پردازی در خصوص ساختارها، فرایندها و تناقض  برای کمک به ما برای نظریه

ی  ناپذیری )یعنی مستقل از اراده شود، مهم است. مارکس با تشخیص اجتناب ست که ستم بر زنان یا نابرابری جنسیتی نامیده میا

( را ۶٧،۱٧۶[ )مارکس، ٨«]آزادی، برابری، مالکیت و بنتام»داری که بنیان  ی تولید سرمایه مردم( مناسبات نابرابر و استثمارگرایانه

چنین دهد. هم های سیاسی و قانونی متناظر با آن را از نظر تاریخی نشان می ات رقابتی بازار و چارچوبدهند، مناسب تشکیل می

تولیدکننده و   مثابه داری( بنیادین و مشخصاً تاریخی بین زنان و مردان، به پذیری روابط )سرمایه توان با تشخیص شرایط امکان می

ی اجتماعی و اشکال خانگی نابرابری بین زنان و مردان )برای مثال جداسازی جنسی در بند مشاهده، طبقه بازتولیدکننده، بازار قابل

داری  ها( را از نظر تاریخی تبیین کنیم. مناسبات اجتماعی بازتولید سرمایه اشتغال، تقسیم جنسی کار در داخل و خارج خانواده

 .[٩]شان با شرایط تولید و بازتولید هستند میانجی روابط اند که ها مناسبات بین زنان و مردان مناسباتی چندفاعلی نیستند؛ آن

کنند( میانجی روابط  ی مادی قدرتی که مالکان وسایل تولید برغیرمالکان اِعمال می طور که روابط بین طبقات اجتماعی )پایه همان

شان به شرایط ضروری برای  تفاوتداری میانجی دسترسی م افراد با وسایل تولید است، روابط بین زنان و مردان در نظام سرمایه

 .ها، است طور روزمره و درطی نسلشان، به زتولید جسمانی و اجتماعیبا

کرد ی تولید غالب است، عمل داری شیوه های اجتماعی، جایی که سرمایه بندی اصل بنیادین تحلیل یادشده این است که، در صورت

ی بازتولید را  های اقتصادی بازتولید انسانی یا شیوه های تاریخی( و بنیان دویتی تولید، سازمان اجتماعی )برای تغییر آن مح  شیوه

ی مادی  آمیزی تاریخاً مشخص کار، و شرایط و وسایل بازتولید است )پایه ی تولید، در متن این تحلیل، هم شیوه .[۱٠]کند تعیین می

 .ر روابط بین عامالن بازتولیدـ برای اجرای وظایف بازتولیدی( در بستشناختی و اقتصادی  ـ زیست

های مشهود آن داللت دارد، وجود  ترین شکل که بر گسترده« خانواده»هیچ نام تاریخی خاصی، به جز مفهوم عرفی و غیرتاریخی 

عوامل ی بازتولید و  بودن اندیشیدن به خانواده و روابط خانگی، مفاهیمِ شیوه ندارد. اگرچه جالب نیست، اما به دلیل سهل و ممتنع

های ناظر( به موضوع  خانواده )بسته به ارزش« ناهنجار»و اشکال متفاوت یا « خانواده»یابند، زیرا توجه را از  بازتولید اهمیت می

های  کنند: فرایند فراتاریخی ضروری بازتولید جسمانی و اجتماعی انسان و بنیان پردازی و پژوهش معطوف می متفاوت نظریه

ای،  های هسته ها غالب است؛ مثالً خانواده داری درآن ی تولید سرمایه ل مشهود آن در میان جوامعی که شیوهی اشکا دارانه سرمایه

 .ها و غیره خانه والد، یتیم های تک خانواده

ی  دهـ چه سازمان واقعی بازتولید شکل یک خانواکنند  خواه آغاز می عنوان واحدهای دگرجنسها به که اکثریت عظیم خانواده ینباا

نسبی   ـ قدرتای به خود بگیرد )یعنی فقط والدین و کودکان( یا شامل سایر منسوبین زیستی و/یا اعضای غیرنسبی بشود  هسته

اجتماعی،  ـی اجتماعی، وضعیت تاهل، جایگاه اقتصادی  های خانواده منعکس شد، بنا به طبقه طبقات که در دولت رفاه و سیاست

)یعنی تغییرات در « نیروهای بازتولید»یابد. عالوه براین، تغییرات در  ژاد و قومیت تنوع میترجیح جنسی، شغل، فرهنگ، ن

که  های بازتولید( در ایجاد شرایط برای اشکال نوین جدایی بین روابط اجتماعی بازتولید و تولیدمثل مؤثر بوده است، چنان فناوری

ی که صرفا در فرایند بازتولید جسمانی درگیر هستند( مواجه هستیم، در حال حاضر با ظهور عوامل جدید تولیدمثل )یعنی عوامل

ها را  های بازار با هم ارتباط دارند که امکان خرید و فروش عناصر زیستی بازتولید جسمانی نسل عواملی که صرفاً از طریق مبادله

 [۱۱. ]کنند فراهم می
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 تولید، بازتولید و ستم بر زنان

ی بازتولید و درنتیجه روابط نابرابر مشهود بین زنان و مردان را تعیین  داری، شیوه ید در نظام سرمایهی تول این تصور که شیوه

ی اثرات کالن یک  ی پیچیده رسمیت شناختن شبکه نیست، بلکه به« گرایی طبقاتی تقلیل»یا « اکونومیسم»کند، شکلی از  می

تعامل »عبارت دیگر، بدیهی پنداشتن نه ارضای نیازهای مردم( است. به )و ی تولید بر روابط زن ـ مرد با هدف انباشت سرمایه شیوه

پوشی از اهمیت نظری  معنای چشمشدن، به ی برای دومی اولویت قائلسازمان تولید و سازمان بازتولید، یا از لحاظ عِلّ« متقابل

 .داری از تولید است ی تبعیت بازتولید سرمایه شواهد مستند قوی درباره

کند؛ این امر  های ساختاری نسبتاً تنگی ایجاد می پذیری آن را در محدوده کند، زیرا شرایط مادی امکان بازتولید را تعیین می تولید

تر از  که احتمال برخی از اشکال بیشطور ساختاری مستثنی شوند، درحالی بازتولید به  ی کند که برخی از اشکال شیوه ایجاب می

با هم ها وجود دارد که در منابع با هم شریک شوند،  ای از خانواده که منطقاً این امکان برای مجموعه یندیگران است. مثالً، با ا

ای از سازمان اجتماعی و حقوقی  های بدیلی درون شیوه  طور جمعی بزرگ کنند، استمرار چنین شکلزندگی کنند و کودکان را به

های  گر غیرممکن نباشد، دشوار است. در نتیجه، مقدر است که روشکه مبتنی بر مالکیت خصوصی و مسئولیت فردی است، ا

اند  که مایل گیرند زیرا مردم، با این تر استثنا باشند تا قاعده، و اساساً نظام اجتماعی را به چالش نمی زندگی کمونی یا جمعی بیش

های اقتصادی خود را نیز  پیش بروند که داراییقدر  وپز و مراقبت از کودکان را مشترکاً انجام دهند، بعید است بخواهند آن پخت

 .مشترک شوند

مزد یا حقوق مکفی برای تأمین کند زیرا، چه افراد به شرایط ضروری برای بازتولید )اشتغال با دست تولید بازتولید را تابع خود می

های بازتولیدی و درآمد  که{ راهبردمعاش والدین و کودکان( دسترسی داشته باشند یا دسترسی نداشته باشند، }این تولید است 

کند، ایجاد  دهد. عواقب ناشی از این روابط تعیُن و تبعیت، که بازتولید را به بوالهوسی فرایند انباشت مشروط می آنان را شکل می

ثل ادامه ی جنسی و تولیدم  حل و رنج عظیم در میان بخش بزرگی از مردم است. مثالً، در میان فقرا، رابطه مشکالت غیرقابل

های اجتماعی و کاری است( از نظر مالی تأمین نشده یا در حد بسیار  یابد، اما بازتولید نیروی کار )که مستلزم بازتولید مهارت می

هایی که از مشارکت  سرپرستی زنان و جماعت های تحت داری، نسبتِ خانواده ، درتمام جوامع سرمایه شود. در نتیجه کمی تأمین می

معنای این است که ارضای نیازهای مردم و کند. تبعیت بازتولید از تولید به اند، رشد می ر حال و آینده محروم شدهدر نیروی کا

وکار و تصمیماتی که هدفش به حداکثر رساندن سود  های کسب های آتی کارگران وابسته است به جزر و مد دوره نیازهای نسل

   ناپذیر برای  ومیر، مبارزات پایان های طبقاتی در باروری، مرگ کاری، تفاوت، بیاش فقر است. ظهور دولت رفاه در اشکال متنوع

 .شود شان تبعیت بازتولید از سودآوری آشکار می هایی است که از طریق ها برخی از راه وجود آورد. این مزد و غیره را بهدست

   ت )کسانی که مالک وسایل تولید نیستند و برای های موجود برای مردان و زنان فاقدمالکی تولید از طریق محدودکردن گزینه

ها تاحدی قادرند خود را تأمین و روابط بازتولیدی  کند؛ آن مزد و حقوق باید نیروی کارشان را بفروشند( بازتولید را تعیین میدست

و   یت به فرایند پیچیدهپایداری برقرار کنند تا به شرایط مادی ضروری برای تأمین زندگی دسترسی داشته باشند، امری که درنها

کاری،  کاری مزمن و کمسازی تولید کاالیی و بی شدن، جهانی خارج از کنترل افراد وابسته است. اثرات مرکبِ حاصل از پرولتریزه
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کند. اشتغال به شکل  زنان و مردان را برای کسب پول الزم جهت خرید نیازهای اساسی زندگی، وادار به فروش نیروی کار خود می

ها  ای از مهارت بندی پیچیده ی تقسیم اجتماعی و فنی کار است با درجه یاب است و تغییرات در نیروهای تولید که نتیجهنی کممزم

ی  داری اشتغال کامل را فراهم کند و به همه شود. بنابراین از نظر ساختاری غیرممکن است که سرمایه ها مشخص می و پاداش

شان بدهد. زنان و  های ر ویژگی اجتماعی دیگر( مزدی کافی برای تأمین معاش خود و خانوادهنظر از جنسیت )یا ه کارگران، صرف

ی بازارهای کار مبتنی بر تفکیک  شوند برای مشاغل اندک موجود با هم رقابت کنند، رقابتی که با توسعه مردان کارگر مجبور می

های  تر آنان به فرصت هایی که منجر به دسترسی بیش سیاست ی شود، اما با مبارزات سیاسی زنان در نتیجه می  جنسیتی تعدیل

 .گیرد آموزشی و شغلی سنتاً مختص به مردان شدت می

های کارگران را منسوخ  بخش و مرتباً مهارت ی تغییرات مداوم تقسیم کار که نیروی کار را بخش واسطه رقابت بین کارگران به

های سیاسی ساختگی تشدید  استگاه نژادی، قومی، جنسیتی، ملی یا سایر تفاوتکند، و با توجیهات ایدئولوژیک پیرامون خ می

 .شود می

داری مشترک  ی جوامع سرمایه داری و بنابراین در همه ی تولید سرمایه های شیوه که تبعیت بازتولید از تولید یکی از ویژگی با این

داری، متفاوت خواهد بود.  یت آن در اقتصاد جهانی سرمایهشان و موقع است، مظاهر مشهود آن براساس شرایط تاریخی و محیطی

یابد که فقرا را  های مسکنِ کشورهای ثروتمندتر می یافته همتای خود را در پروژه ترتوسعه ها در کشورهای کم نشین مثالً تکثیر زاغه

مند  طور نظام است که به« زنانه شدن فقر»الح اصط به  ی تولید بنیاد دارانه کند؛ مناسبات سرمایه داری می های ناخوشایند نگه در محل

ها برای  که توانایی آن طوری شوند، به مانع دسترسی بخش بزرگی از مردم فاقد مالکیت، زن و مرد، به مشاغلی با حقوق مکفی می

از   زنان وجهی شود. از این منظر، فقر طور جدی دچار اختالل شده و فرودستی آنان ابدی می های آتی به بازتولید خود و نسل

تر است: محرومیت بخش زیادی از جمعیت فاقد مالکیت، زن و مرد، از دسترسی به حداقل شرایط الزم برای  ی گسترده ا  پدیده

 .بازتولید

ازار هایی از ب آمیز قرار دارند، و این روابط در بخش طور عینی در روابط رقابت در سطح مشهود مناسبات بازار، زنان و مردان کارگر به

ها به طور خودجوش این مناسبات را  تر مبتنی بر تفکیک جنسی است اندکی تخفیف یافته است؛ کارگران در این بخش کار که بیش

کنند. اما روابط زن و مرد  های جنسیتی علیه آن مبارزه می های متفاوت از جمله ایدئولوژی کنند و از طریق ایدئولوژی درک می

برای اکثریت قریب به اتفاق مردم تا حد « نیروهای بازتولید»ی نیست، زیستی هم هست، و تا زمانی که منحصراً اجتماعی یا تاریخ

مانند. این مبنای مادی این  دیگر باقی میزیادی بدون تغییر باقی بماند، زنان و مردان در روابط جنسی و تولیدمثل مکمل یک

بالقوه جنسی و   چون شرکایچنین همشوند، بلکه هم رو نمی م روبهچون رقیبانی محض در بازار با هها هم واقعیت است که آن

توان از  شوند{. بر سایر تقسیمات در بین کارگران می رو می ـ نیز }روبهی بازتولید  مثابه عوامل بالقوهـ یعنی بههای بالقوه  جفت

هاست،  د نیروی کار به شکل روزمره و در طی نسلها چیره شد. خانواده، که محل بازتولی های کارگری و سایر سازمان طریق اتحادیه

آورد. باتوجه به فقر ساختاری تولیدشده و  ترین نهادی است که شرکای جنسی و والدین و کودکان را دورهم گرد می اصلی

مزد کافی برای زندگی، درهر زمان مفروض بخش بزرگی از مردم فاقد محرومیت جمعیت بزرگ و درنوسانی از اشتغال و دست

های  ها و یارانه بگیر، یا با کمک خیریهایی بر منابع کارگران مزد و حقوقتوانند نیازهای مادی خود را از طریق ادعاه مالکیت می

حاضر، از طریق مناسبات ازدواج و خویشاوندی است که بسیاری از مردمی که قادر به کار نیستند )به  دولتی، برآورده سازند. درحال
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توانند خود را تأمین کنند،  وقت نمی رغم کار تمام داری، تعدیل ساختاری و غیره( یا به ثیرات بازسازی سرمایههردلیلی، ازجمله تأ

مزد خانواده، که معموالً به شان دسترسی یابند. برای همین است که دست توانند به منابع ضروری برای برآورده کردن نیازهای می

استراتژی بقای   مثابه طور دیالکتیکی بهشود، باید به وی کار زنان نقد میمرد در تصاحب نیراز نفع کارگران   ترین نمونه عنوان اصلی

برای مثال ) شد ی کارگر در قرن نوزدهم کامالً فهمیده می ی کارگر درک شود که در آن شرایط تاثیرگذار بر طبقه طبقه

نیافتنی برای سطح باالتر زندگی کارگران  ال نسبتاً دست عنوان یک مبنای ایده که امروز به؛ در حالی( Humphreys, 1977.ن.ک

 .ی مشخصی برای اکثریت کارگران قابل دسترس نبوده است باقی مانده است، هرچند که هرگز در هیچ دوره

ار ـ کهایی که انباشت سرمایه تحمیل کرده است، مردان کارگر یک منبع مهم برای بقای اقتصادی  ی محدودیت بنابراین در حیطه

ـ دارند، درحالی که زنان کارگر عالوه بر کار پرداخته، کار خانگی نپرداخته را هم دارند. تغییرات در انباشت سرمایه مزدی یا حقوقی 

ای که واحدی باثبات،  گونه کند، به وقفه آن را تضعیف می زمان بی چیزان تنظیم و هم گیری خانواده در میان بی شرایط را برای شکل

اش،  در اشکال متنوع کنونی« خانواده»شود. اما  دوام می نیافتنی یا بی طور روزافزونی دست ی کارگر، به پذیرتر طبقه ر آسیببرای اقشا

ها و روابط بسیاری  ینتمامیتی که شامل تع»یا « واقعیت راستین»است؛ « واقعیت خیالی»با استفاده از واژگان مارکس، صرفاً یک 

های متغیر روابط اجتماعی منتج از آن است که در آن بازتولید اجتماعی  داری بازتولید اجتماعی و شبکه   هسرمای  همانا سازمان« است

 .شود پذیر می در زمان مشخصی برای اقشار متفاوتِ جمعیت فاقد مالکیت امکان

ی  فردی نیست( برای شیوهبنابراین منطق تحقیق مارکس منتج به شناسایی بنیانی ساختاری )که قابل تقلیل به سطح توضیحات 

رسد، شرایط امکان  نظر می جهانی به زمان و شبه  ای بی «خانواده»شود که، گرچه در ظاهر  چیزان می داری در میان بی بازتولید سرمایه

نان و ی تأمین زندگی ز داریِ تأثیرگذار بر نحوه های ساختاری سرمایه داری است. محدودیت ی تولید سرمایه ساختاری و خاص شیوه

ست. بنابراین نابرابری مردان فاقدمالکیت و احتمال تشکیل واحدهای باثبات، مبنای مادی نابرابری ساختاری بین زنان و مردان ا

های  شود، و غیرقابل تقلیل به بنیان سازی می داری مفهوم های اجتماعی سرمایه بندی عنوان یک ویژگی ساختاری صورتجنسیتی به

شناختی، رشد روانی ـ جنسی و  توان آن را منحصراً یا اصوالً برمبنای مقاصد زنان یا مردان، امور زیست ثال نمیعنوان م خرد است؛ به

ای  گونه کالن است که از طریق آن تولید و بازتولید به ای پیچیده از فرایندهای  ی ساختاریِ شبکه غیره توضیح داد، زیرا نتیجه

شود، زنان  هایی در ساختارهای فرصت برای زنان و مردان فاقد مالکیت می بکه باعث محدودیتاند. این ش ناپذیر به هم مربوط جدایی

دهد، بنابراین  بگیری( اختصاص می مزدی یا حقوقی دوم به کار پرداخته )دست را اصوالً به سپهر کار خانگی/بازتولید و در مرتبه

های عینی یا  کند. بنابراین، تحلیل نمونه یاسی آنان را ایجاد میدر قدرت نسبی اقتصادی، اجتماعی و س  مبنای عینی برای تفاوت

های خرد نیست،  ها و غیره صرفاً منوط به مطالعه در سطح بنیان مراتب ها، سلسله ها، شرکت مشخص نابرابری جنسیتی در خانواده

گران اصلی  اب آوردن عاملیت کنشگرانه در نهادی مشخص را بدون به حس توانیم اعمال ستم اش این است. ما نمی بلکه الزمه

ای که  ها، باورها و اعمال این کنشگران }نیز{ باید برحسب شرایط ساختاری اجتماعی به طور کامل توضیح دهیم؛ مقاصد، نگرش

 .پذیر ساخته، توضیح داده شود ها را امکان آن

سازد، بلکه در  داری می های اجتماعی سرمایه بندی ورتمثابه وجه کالن ص تنها نابرابری جنسیتی را به تبعیت بازتولید از تولید نه

گذارد. این روابط شرایط را برای  ی مردم و در نتیجه بر آگاهی آنان نیز تأثیر می ی این امر بر هستی و اعمال روزمره نتیجه

چنین ت جنسی و غیره و همداری و آداب و رسوم در خصوص جنسیت، تمایال داری و پیشاسرمایه  های سرمایه تأثیرگذاری ایدئولوژی



 

 10 

بندی  داری در فرهنگ و ایدئولوژی یک صورت کند. به بیان دیگر، حضور عناصر پیشاسرمایه برای ظهور انواع جدید آن، ایجاد می

 داری سرمایه پیشا« بقایای»ای از  ی ساده ای فراتاریخی یا نمونه مثابه پدیدهاخصی از شیوع نابرابری جنسیتی بهاجتماعی مشخص، ش

گذاری رفتاری توسط این عناصر فرهنگی و  داری است که امکان تأثیر نیست. بلکه، شواهدی از وجود شرایط مادی سرمایه

های سنتی در خصوص  چنین هواداری آنان از دیدگاهگذارد. وقتی آن شرایط مادی تغییر کند، رفتار مردم و هم ایدئولوژیکی می

جا که تحول اجتماعی همیشه نامتجانس است و برخی  کند. از آن و غیره نیز تغییر می ی خانواده جنسیت، تمایالت جنسی، اندازه

های اجتماعی  های ایدئولوژیک و تقسیمات درون جنبش دهد، چالش تاثیر قرار می های مردم را به نسبت بقیه بیشتر تحت بخش

ای را که بسیاری زنان   سردیهای فمینیستی، و دل یههای پیشین و کنونی بین زنان و نظر بندی ناپذیرند، دسته ای اجتناب  نتیجه

 .توان به عنوان نمونه ذکر کرد کنند، می امروزه نسبت به فمینیسم احساس می

نسلی  ام. در میان مالکین سرمایه، انتقال بین چیزان مورد بررسی قرار داده برای اختصار، من این اثرات تعیین کننده را در بین بی

رایط ایدئولوژیکی، قانونی و سیاسی تضمین شده است که، ضمن انعکاس الزامات موردنیاز برای بازتولید بین سرمایه از طریق ش

طبقه، و شرایط  ای بی پدیده« خانواده»رود، گویی که  کار می ی طبقات اجتماعی دیگر نیز به دار، برای همه ی سرمایه نسلی طبقه

هایی که روابط بین زنان و مردان مالک سرمایه را شکل  است. موانع و فرصت سان بودهی افراد یک پذیری آن برای همه امکان

گذارد، از برخی جهات متفاوت  هایی که بر زنان فاقدمالکیت تاثیر می شود، با آن دهد و اشکال ستمی که متوجه زنان ثروتمند می  می

چنین بسیاری از مردان( فاقدمالکیت هستند. این )و هم ام که بر دومی تمرکز کنم زیرا بسیاری از زنان است، اما من تصمیم گرفته

های  شد و در آینده منجر به برانگیختن سیاست ۱٩۶٠ی  های آنان بود که باعث برانگیختن جنبش زنان در دهه تجارب و نارضایتی

 .های فمینیستی غنی شده است ای خواهد شد که با سیاست  طبقاتی

 بندی: مارکس و فمینیسم امروزی جمع

در این مقاله، من ارتباط روش شناختی مارکس برای تعمیق درک خود از مبنای ساختاریِ نابرابری زنان و مردان در نظام 

ی تولید محدود  ام. این یک تحلیل مقدماتی، و به ترسیم آن شرایط ساختاری در سطح شیوه داری را مورد کاوش قرار داده سرمایه

شناسی  ام که روش کند. استدالل کرده ها را در بسترهای مشخص تاریخی ایجاد می ت آنهای تحلیل تجربی اثرا است که زمینه

بندی اجتماعی  عنوان مثال، در بازار کار، طبقه رؤیت )به مثابه اثری مشهود و قابل سازی از ستم بر زنان، به مارکس منجر به مفهوم

هایی  ی شیوه ی خود نتیجه نوبه شود، و این به بین زنان و مردان میاقتصادی، تقسیم کارخانگی و غیره( از روابط ساختارمند بنیادی 

چیزان تعیین کرده و آن را به توانایی مردم برای فروش  شان سازمان بازتولید را بین بی داری از طریق است که انباشت سرمایه

 .کند کارشان مشروط می

کنم. این استدالل که  نیست؟ گمان نمی« گرایی طبقاتی تقلیل»یا  «اقتصادباوری»سازی اهمیت دارد؟ آیا شکلی از  آیا این مفهوم

زنان و مردان نابرابرند چون تبعیت بازتولید از انباشت سرمایه آن نابرابری را ناگزیر کرده است، قراردادن ستم وارده به زنان در 

است. مفاهیمی که برای نظریه فمینیستی و داری  ی تولید سرمایه داری، در فرایندهای اصلی و اشکال خود ِشیوه جوامع سرمایه

 .اند سیاست مهم

ی تفکر مردان ـ علیه ـ زنان با چارچوبی  گزین شدن شیوهاز لحاظ نظری، تمرکز بر روابط بنیادین بین زنان و مردان، به جای
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ها و عملکرد افراد،  ورها، نگرش، با«ها گفتمان»های تبعیض جنسیتی،  شود که برطبق آن ایدئولوژی تر و دیالکتیکی منجر می پیچیده

مثابه های فردی نیستند. روابط، به یژگیزن و مرد، شرایط ساختاری ظهور و تأثیرگذاری دارند که قابل تقلیل به مقاصد و و

بینیم و  ها را می بینیم، اما اثرات آن توانند درک شوند. ما روابط طبقاتی را نمی ها می آن  موضوعات تحقیق، صرفاً از طریق اثرات

وری کار و سود،  رغم رشد در بهره گذارد، یا وقتی که به کار به جای میکنیم، مثالً هنگامی که تعدیل ساختاری هزاران بی تجربه می

چنین ما روابط بین مردان و زنان فاقد مالکیت را براساس دسترسی نابرابرشان به یابد. هم مزد واقعی کارگران کاهش میدست

بینیم. شاید استدالل  ها را در فقدان نسبی قدرت زنان در محل کار و خانه می بینیم، اما اثرات آن ابزار مبادله نمیشرایط بازتولید و 

ها،  پذیری، ایدئولوژی های جامعه های مزد/حقوق، تفاوت  سازی این روابط بنیادین زائد است، و کافی است تفاوت شود مفهوم

ها  گرایانه و غیره را مستند کنیم. این کند، تعصبات مردانه، اعمال تبعیض حقیر میساختارهای اجتماعی جنسیت که زنان را ت

ی که برای   ا ی مردان براساس پدیده گویی )مثالً توضیح سلطه های مهمی هستند که اگر بخواهیم از درغلتیدن به همان پدیده

یح داده شوند، این در حالی است که مبارزه برای شود( اجتناب کنیم، به هرحال خود باید توض استنتاج وجود آن استفاده می

اثر است. بدیل توضیح ستم بر زنان، که در  ـ احتماالً در درازمدت بیقدر مهم باشند  مدت چه که در کوتاه نظر از این ـ صرفتغییرات 

د مالکیت را، برحسب شرایط داری که زنان و مردان فاق ریشه دارد )فرایندهای سرمایه  ِهستی آنان شرایط مادی مشخص تاریخیِ

های  های غیرتاریخی مبتنی بر نیازهای اجتماعی یا ویژگی دهد(، طرح نظریه الزم برای تولید و بازتولید، در روابط نابرابر قرار می

ـ جنسی و غیره( که، برحسب منطق تحقیق مارکس، در بهترین توصیف،  شناختی، رشد روانی  شناختی، روان افراد است )زیست

 .نامیم مشاهده هستند که ما آن را ستم بر زنان می های قابل  کننده از پدیده راههایی گم ئی و در نتیجه گزارشجز

نیست بلکه به مفهوم « گرا تقلیل»دهم  ای که من در این مقاله ارائه می در پرتو اظهارات قبلی، تحلیل مارکسیستی ـ فمینیستی

،  یابد های کیفیتاً متفاوت سازمان می کند که چون تولید چیزها به طرق یا شیوه ح میمارکسیستی تاریخی است؛ }این تحلیل{ مطر

های  شود. اگرچه در سطح پدیده های کیفیتاً متفاوتی ساخته می بازتولید زندگی و مناسبات اجتماعی مالزم با آن نیز به شیوه

های  ها و نابرابری کند که تفاوت گیری را تضمین می نتیجهاین  ای از تداوم وجود دارد که  سد که چنان درجه می نظر مشهود، به

شناسی مارکس به شناسایی  های فراتاریخی هستند که در علل اجتماعی فراتاریخی یا فردی ریشه دارند، روش  جنسیتی پدیده

رغم تغییرات در  که بهشود، یعنی شرایطی  داری منجر می ها تحت نظام سرمایه پذیری آن شرایط تاریخی ساختاری متفاوتِ امکان

های مشهود، مثالً مشارکت مردان در کار خانگی و مراقبت از کودک، افزایش درآمد زنان، دسترسی زنان به کارها،  سطح پدیده

رود که آیا طبقه  ماند. این رویکرد از این موضوع فراتر می تغییر باقی می سیاسی و غیره، بی  ها، مشاغل مردانه و مناصب حرفه

ی  که مردم هر دوره دارند یا نه، به این طریق که با فرض این« کنش متقابل»دو برهم  که آن است یا جنسیت، یا این« عمده»

کنند که بازتاب مناسبات درونی ساختارهای مشخص تاریخی  هایی عمل می مشخصی، به مثابه مجریان روابط اجتماعی، به شیوه

داری مستلزم تقسیمات  ترین هستند. تولید سرمایه ها تولید و بازتولید مهم یان آندهند و در م ها را شکل می هستند که زندگی آن

موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی، برای    دار و زنان فاقد مالکیت است؛ که در میان دومی تفاوت طبقاتی و تضاد بین منافع زنان سرمایه

کند. از سوی دیگر، بازتولید که مستلزم تجربیات مشترک  میی کارگر، ایجاد تضاد  و زنان طبقه« ی متوسط طبقه»مثال بین زنان 

بستگی و منافع مشترک زنان )تمایالت جنسیتی، مهمی است که اکثرشان در تمامی طبقات جاری است، مبنایی مادی برای هم

ن برحسب طبقه و جایگاه کند. اما، زنا ها، غیره( ایجاد می های خانگی، مشکالت و شادی مراقبت از کودکان، حقوق باروری، مسئولیت

های آنان به سقط جنین،  کنند، که در نگرش های مهمی را تجربه می شناختی تفاوت شان، در بازتولید زیست اجتماعی ـ اقتصادی
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هایی در سازمان بازتولید اجتماعی: استفاده از کارگردان مزدی  چنین تفاوتیابد، و هم ی مطلوب خانواده و غیره بازتاب می اندازه

کارگیری آنان را دارند، نشان  مند هستند که استطاعت بهدار بلکه توسط زنانی که آنقدر دولت نگی نه فقط توسط زنان سرمایهخا

ی  ی طبقه فتهرشکار واقعاً پی ای و کاسب ان حرفهتوانند به زنان اعمال کنند. زن دهد که ستم چیزی نیست که فقط مردان می می

کاران کنند( در طی سی سال گذشته متضمن وجود یک قشر از خدمت رقمی کسب می های شش هایی که حقوق متوسط باال )آن

های قومی و نژادی است، اغلب  ی کارگر سربرآورده و شامل بخش زیادی از زنان اقلیت های طبقه اند که از ناماهرترین الیه ه بود

 .مهاجرین غیرقانونی

های اجتماعی متفاوت است، تقسیمات طبقاتی در میان تمامی  بندی رحسب صورتکه ماهیت و تعداد تقسیمات درمیان زنان ب بااین

های مهاجر، نژادها، اقوام و غیره( نیز  عنوان مثال، جمعیت های اجتماعی )به داری رایج است و تمامی گروه های سرمایه بندی صورت

ی مارکس، باید به یاد  و از نظریه« یمت از طبقهعز»ی جدید فمینیسیتی  اند. از منظر نظریه ی طبقه تقسیم شده وسیله خود به

عنوان سازوکار  ی از تحلیل، طبقه به ا مثابه مقوله کنند، طبقه به ی طبقه فکر می پردازان درباره چه نظریه نظر از آن داشت که صرف

محدود کرده، تأثیر خود را بر  های مردم را برای بقا و خودشکوفایی ای اجتماعی که فرصت مثابه رابطه تولید و به استخراج اضافه

های زنان در فضای اجتماعی، در آموزش، در  جنبش …بدون درک اهمیت جایگاه طبقه»کند:  زندگی زنان )و مردان( را حفظ می

 . (Skeggs, 1977, 6) «توانند درک شود شان، نمی ها، بازارهای کار و به طور خاص، در تولید عاملیت خانواده

داری  های کیفی در موقعیت زنان تحت نظام سرمایه هایی در تحول د تقسیمات طبقاتی باعث ایجاد محدودیتلحاظ سیاسی، وجو به

ها و کیفیت زندگی بسیاری  های اساسی در فرصت رفتیابی به پیش شود. مبارزات فمینیستی برای حقوق زنان، اگرچه برای دست می

کند. موفقیت زنان در  دهد و نه این کار را می طور اساسی تغییر ان را بهی زن تواند وضعیت همه از زنان منفرد مهم است، نه می

اند دگرگون  موجد مشکالتی را که محرک این مبارزات شده  شان برای حقوق اقتصادی، سیاسی و مدنی، شرایط مادی مبارزات

چون ست، چراکه بسیاری از زنان، همدرواقع مهم ا داری داللت دارد. این  ی سرمایه کند؛ فقط بر عضویت کامل در جامعه نمی

شان باید کار کنند. الغای موانع جنسیتی در آموزش، اشتغال، پیشرفت شغلی، های بسیاری از مردان، برای حمایت از خود و خانواده

، کرد گونه که مارکس استدالل می ی ضرروی و کلیدی از مبارزه علیه ستم بر زنان است. اما، همان مشارکت سیاسی یک جنبه

هایی را  تواند محدودیت یابی به حقوق سیاسی و مدنی ذاتاً دستاوردهایی محدودند، زیرا اگرچه دولت می رهایی سیاسی و دست

کند که بنیاد این  ی شهروندان هستند، آن مناسبات اجتماعی را ملغی نمی ملغی کند که مانع مشارکت سیاسی کامل همه

 :دولت هستند های فرض هستی و ویژگی ها و پیش محدودیت

گیرد. وقتی که دولت اعالم  فرض می کند، در واقع آن را پیش ابطال سیاسی مالکیت خصوصی نه تنها مالکیت خصوصی را ملغی نمی

که هریک از آحاد مردم را به مشارکت مساوی در حاکمیت اند، هنگامی های غیرسیاسی تفاوت کند تولد، طبقه، آموزش و حرفه می

. با این وجود دولت هنوز …کند ها در تولد، طبقه، آموزش و حرفه شانه خالی می ی خود از تفاوت د، به شیوهخوان مردمی فرامی

ها احساس شود. به  شود ماهیت خاص آن و باعث می ...ی خودشان اثرگذار باشند به شیوه ...دهد مالکیت خصوصی، آموزش اجازه می

 (٧، ۱٩۴۴شود. )مارکس،  فرض درنظر گرفته می ی یک پیش ها به مثابههای واقعی، وجود آن جای لغو این تفاوت

مردم   های زندگی های اعمال شده را نیز به آن جنبه توانیم جنسیت، نژاد، قوم، وضعیت مهاجرتی و سایر محدودیت امروزه می
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لغای برتری مرد )و سایر گذاری معاصر که برای ا کند. قانون بیافزاییم که آنان را از مشارکت کامل اقتصادی و سیاسی محروم می

داری  دست در شرایط سرمایه تواند به این اشکال نابرابری پایان بخشد. حداکثر چیزی که زنان تهی اشکال برتری( طراحی شده نمی

 تناسب زنان دهد. در این صورت، فقر بی بندی شده است که تصویر مردان را بازتاب می توانند انتظار داشته باشند، تصویر الیه می

که چنین وضعیتی پیشرفت بزرگی در جایگاه زنان خواهد بود، وقوع آن نامحتمل است. با توجه به  شود. با این متوقف می

وری را افزایش  پذیری قراردادهای کار، تحرک بالمانع سرمایه، و تغییرات در نیروهای تولیدی که با کاهش نیروی کار بهره انعطاف

داری، تا زمانی که  ی سرمایه های ساختاری جامعه های تحت ستم برای برابری در محدوده وهدهد، مبارزات زنان و سایر گر می

 .اندازی از پایانی خوش داری غالب است، احتماالً طوالنی خواهد شد، بدون هیچ چشم ی تولید سرمایه شیوه

اصب سیاسی و رهبری تغییر چشمگیری یابی نسبی زنان به نمایندگی در من هایی دارند. دست دستاوردهای سیاسی نیز محدودیت

ترین افراد و صاحبان  کرده تواند به نفع ماهرترین، تحصیل در شرایط مؤثر بر زندگی بسیاری از زنان ایجاد نخواهد کرد )گرچه می

تواند  های رهبری نمی طور که نمایندگی بیش از حد مردان در مناصب سیاسی و نقشامتیاز اقتصادی باشد(، درست همان

های اقتصادی بین مردان  ی سیاسی، طبقاتی و اقتصادی اجتماعی بین مردان را تغییر دهد. در واقع ، نابرابری های گسترده برابرینا

مشهود بین درآمدهای مرد و زن، وجود خود را   شده است؛ برای مثال در ایاالت متحد، شکاف باریک  سال گذشته عمیق ۲٠در طی 

)میشل، برنشتاین و اشمیت،  .مزد واقعی مردان استقیقی باالتر برای زنان، که مدیون کاهش دستهای ح مزدنه تنها مدیون دست

۲٠٠۱ ،۱۲٩-۱۲٧) 

داری  دهد که تا زمانی که سرمایه  های کار مارکس برای فمینیسم، نشان می ی برخی داللت تردید اجمالی درباره این گزارشِ بی

شان، بازتولید ترین توانایی زنان و مردان برای ارضای نیازهای خواهند ماند زیرا بیشستم باقی  حاکم است، زنان فاقدمالکیت تحت

ی فمینیستی و سیاست، بنیاد ستم بر  روزانه و نسل خود، تابع نیازهای متغیر انباشت سرمایه باقی خواهد ماند. تا حدی که نظریه

با زندگی   طور فزاینده، به«گرا تقلیل»ای است  ین نظریهکه اداری به این عنوان رد کنند  زنان را در شرایط مادی وجود سرمایه

داری جهانی با قدرت و  جز }با زندگی{ دانشگاهیان و افراد نسبتاً مرفه. چون اقتصاد سرمایه شوند، به می ربط  بسیاری از زنان بی

پذیری کارگران  بود کند، }درنتیجه{ آسیبشبه نا تواند اقتصادهای محلی و ملی را یک کند، می رشد می  ی سرمایه سابقه تحرک بی

های کارگری در داخل و در سراسر مرزهای ملی الزم است.  یابد. در این بستر، تجدیدحیات سازمان به شکل تصاعدی افزایش می

و اذعان به شناختن ارتباط کار مارکس برای رهایی زنان  تواند در این فرایند غایب باشد، اما این مستلزم به رسمیت فمینیسم نمی

تواند طبقه  ی فمینیستی می شود که آیا نظریه اهمیت تقسیمات طبقاتی در میان زنان است، درنتیجه این موضوع پیش کشیده می

را نادیده انگارد و درعین حال از لحاظ سیاسی با اکثریت قریب به اتفاق زنان پیوند داشته باشد. اما اذعان به اهمیت مارکس برای 

داری که بر زنان ستم  های سرمایه ی بین ساختار ی جدید و مستندسازی رابطه تنها مستلزم بسط تحقیق پژوهشگرانه جنبش زنان نه

چنین }مستلزم{ گیری جنسیت، آگاهی، تمایالت جنسیتی، بازتولید و غیره است، بلکه هم دارند و مسایل مربوط به شکل روا می

 ی هشتاد است و اوایل دهه ٧٠ی  کسیست، سوسیالیست و ماتریالیست دهههای مار کشف مجدد و تصدیق میراث نظری فمینیست

های  تر فمینیسمی باشد که از صداها و هویت ی چنین تحقیقی تقویت و وضوح بیش رود که نتیجه تر از آن، امید می مهم .[۱۲]

تاریخی، فرهنگی و سیاسی مهم و  های ساختاری رغم{ تفاوت بار زنان کارگر توجه کند. }به منفرد فراتر رود و به وضعیت اسف

جا در ایاالت متحد و جاهای دیگر، فاقد  انکارناپذیر بنیادین بین زنان، این واقعیت اساسی وجود دارد که اکثریت زیادی از زنان، این
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به برای های مشا مالکیت هستند و مجبورند برای تأمین زندگی کار کنند، و با اشکال مشابهی از استثمار و ستم، و محدودیت

 .اند شان مواجه های زندگی انتخاب

شناختی موجود در کار مارکس برای  توان از ابزارهای نظری و روش گونه می این تحلیل مقدماتی نشان داده است که چه

ستفاده کرد. ورزی فمینیستی گشوده شده، ا ی ستم بر زنان، و امکاناتی که امروزه برای سیاست دارانه های سرمایه پردازی بنیان نظریه

زمان با تشدید  های شغلی، هم مزد مردان کارگر و فرصتچون اوایل قرن نوزدهم، دستکند؛ هم تاریخ دارد خود را تکرار می

فمینیسم مارکسیستی است که هم   کارییابد. در این بستر، از طریق کمک و هم پرولتریزه شدن زنان و کودکان، کاهش می

 .گویی به چالش زمانه دوباره احیا شوندند برای پاسختوان مارکسیسم و هم فمینیسم می

 

 ها نویس پی

 .شان تشکر کنم و نظریات اندیشمندانه استفانو و لیز فوگل برای پیشنهادات دانم از کریستین دی الزم می* 

های  ی موردنظر لیز فوگل که فمینیست . نکته۱٩٨۱؛ او براین، ۱٩٨۱؛ هارتمن، ۱٩٧٩برای مثال نگاه کنید به ایزنشتاین، [ ۱]

نقدهای به  ،(۱٩٨۱،۱٩٧)فوگل،  «اند که خودنابسنده و تا حد زیادی اقتصادگراست با درکی از مارکسیسم کار کرده»سوسیالیست 

؛ ۱٩٨٧حبیب و کورنل،  چنین رجوع کنید به بنشود. هم ها از مارکس و اندیشه مارکس مربوط می پیشین و نسبتاً متأخر فمینیست

 ۱٩۶٠ی  های فمینیستی از اواخر دهه تر نوشتهاستفانو، بیش . به استثنای نیکلسون و دی۱٩٩۱؛ دی استفانو،۱٩٨٧نیکلسون، 

ی  گرایی طبقاتی، جبرگرایی اقتصادی، و غیره( در مارکس و نظریه سازی )تقلیل دست های یک رد جریانای در مو اظهارات تأییدنشده

اند. چنین رویکردی نشانگر این است که بسیاری از نویسندگان فمینیست و ویراستاران آنان، در  طور کلی ارائه داده مارکسیستی به

ای که ویراستاران هیچ اصراری  گونه اند، به ها شریک بوده کس و مارکسیستای بدیهی در خصوص مار ای از باورهای کلیشه مجموعه

 .دست ندارند قول برای تأیید این انتقادهای یک به ذکر نقل

هایش را باید در  های تولید ساخته شد، ریشه ی تحلیلی جدا و مستقل از شیوه عنوان یک نظام سلطه وقتی مفهوم پدرساالری به[ ۲]

شناختی در تولیدمثل، نیاز مردان برای کنترل جنسی زنان،  شمول و غیرتاریخی یافت: تفاوت های زیست جهانعوامل انتزاعی، 

ی مردان از تفاوت  ورزانه ی مردان برای سلطه بر زنان؛ تفسیر غرض های بازتولیدی و/یا نیروی کار خود و فرزندانشان، انگیزه ظرفیت

، و «نظام جنس/جنسیت»کردن؛ تبادل زنان توسط مردان؛  کار؛ اثرات روانی مادری شناختی در تولیدمثل؛ تقسیم جنسی های زیست

 ؛ کوبین۱٩٧٨(؛ چودورو، ۵-۴٠، ۱٩٧٩؛ ایزنشتاین، ۱٩٧۱،(Millet) ؛ میلت۱٩٧۱غیره. برای مثال، رجوع کنید به فایرستون،

(Kubin)، ۱٩٧۵. ؛ مک دوناف و هریسون، ۱٩٨٠گرید به بارک، های غیرتاریخی پدرساالری بن برای یک ارزیابی انتقادی از نظریه

؛ ۱٩٧٨برای تاریخی نشان دادن پدرساالری )برای مثال مک دوناف و هریسون،   تالش .۱٩٨٧، (Beechey)چی ؛ بی۱٩٧٨

یه ماند. برای نقد نظر که خودِ پدرساالری ثابت باقی میآید، در حالی تغییر آن به دست میی اشکال م ( در مطالعه۱٩٧۶هارتمن، 

، ۱٩٨٨جا حاضر تبعیض جنسیتی نگاه کنید به میدلتون،  پدرساالری به مثابه تالشی غیرتاریخی و تکراری برای تشریح ماهیت همه

۴۵-۴۱. 
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ی واقعیت اجتماعی به گفتمان یا متن به عنوان گفتمان جبرگرایی یا تقلیل گرایی مورد نقد قرار گرفته  تقلیل پساساختارگرایانه[ ۳]

داری پیوند  از گفتمان که آن را به کارکردهای سرمایه   ای . برای فهم منتقدانه۱٩٩۵و ابرت،  ۱٩٨٩مثال، توسط آلکوف، است، برای 

 .۱٩٩۳دهد، نگاه کنید به هنسی،  می

[۴]Discursively constructed  قلیل واقعیت اجتماعی به گفتمان است. )مترجم(تمنظور 

 .٧۵-٧٠، ۱٩٩٠استفانو،  د به دیچنین بنگری، هم۱٩٩۶اپشتاین،  [۵]

؛ آلتوسر و بالیبار، ۱٩٧٠)آلتوسر،  (Godelier) شناس و تحت تاثیر کار آلتوسر و گادلیر عنوان یک جامعه با آموزشی که به[ ۶]

ان چون لیز فوگل، به سازمشناختی مارکس در اثرم پررنگ است. هم بستگی آنان به روشام، دل ( دیده۱٩٧۳؛۱٩٧۲؛ گادلیر، ۱٩٧٠

تر بوده است. من  های من به طور خودآگاهانه روشمند ام، اما نوشته های ستم بر زنان اهمیت داده بازتولید به عنوان یکی از بنیان

ای که توسط مارکس ابداع و توسط آلتوسر و گادلیر بسط داده شد، با شناسائی ساختارهای  گونه اهمیت روش مارکس را به

ی تعامل بین مردان و زنان که دومی را در موقعیت فرودست قرار  نیادین برای الگوهای قابل مشاهدهغیرمشهود و روابط اجتماعی ب

 .ام دهد، بررسی کرده می

های  ی تحلیلی آگاه هستم. اما اگر کسی بخواهد گزینه ساز استفاده از مردان و زنان به عنوان مقوله آمدهای مشکل من از پی[ ٧]

معنای این است که در باتالق تفکر و نامتمرکز پسامدرن ـ بداند، به ی چند پاره یی و نفی آن ـ سوژهگرا نظری خود را فقط ماهیت

(، به عنوان وحدت ۱٨٨-۲۱۴، ۱٩٧٠بینم )مارکس،  شمول می را مشخص جهان« زنان»و « مردان»دیالکتیکی فرو رفته است. من 

گذارد(، و  ها تأثیر می ها، برآن شناسی و محیط طبیعی انسان تشمولِ انواع انسانی، یعنی طرقی که زیسهای مادری جهان جنبه

 .دهند پردازند و تولید وبازتولید را سازمان می ی تاریخاً مشخص مناسبات اجتماعی که در درون آن مردم به زندگی خود می مجموعه

عروف است. ویژگی این فلسفه اش م باوری ی فایده ( حقوقدان و فیلسوف انگلیسی که فلسفه۱٧۴٨-۱٨۳۲جرمی بنتام )[ ٨]

گذاری معنوی و اخالقی رفتارهاست. اگر رفتارها خوشی و لذت ایجاد کنند، خوب و اگر در راستای ایجاد درد و رنج باشند بد  ارزش

 )مترجم( .شوند گذاری می ارزش

ها با  ی بین هرکدام از آن ، توسط رابطهی بین دو متغیر ای از تعیُن، به روشی اشاره دارد که رابطه میانجیگری، به عنوان شیوه[ ٩]

ی روابط نسبی آنان )مالکیت و عدم مالکیت(  داران و کارگران نتیجه ی بین سرمایه گیرد. برای مثال رابطه یک متغیر سوم، شکل می

مزد یا زنان دست با وسایل تولید است. در میان کسانی که برای تأمین معاش به کار نیاز دارند، به طور میانگین، مردان بیش از

تر در مورد  دهد. برای بحث بیش ویژه زنان و مادران مجرد را، در وضعیتی وابسته و فرودست قرار می گیرند؛ این زنان را، به حقوق می

 .۱٩٧٨،۲۳ی تعیُن، بنگرید به رایت،  این شیوه

؛ یوهان ۱٩٨۳بر زنان نگاه کنید به لیز فوگل،  ی نقش بازتولید در ستم های فمینیستی ـ مارکسیستی درباره برای سایر تحلیل[ ۱٠]

کند که تولید همیشه دوالیه است، زیرا شامل تولید چیزها و، هم  ( استدالل می۱٩٧۲. فریدریش انگلس )۱٩٨۴برنر و ماریا رامز، 

 .زمان، تولید زندگی انسان است؛ اثر او مبنای نظری را برای فمینیسم مارکسیستی فراهم کرد
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 .۱٩٩۱نس،  تر در مورد این موضوعات بنگرید به خیمهزئیات بیشبرای ج[ ۱۱]

فمینیستی را که فمینیسم موج سوم نادیده گرفته، در معرض  -های مهم مارکسیستی ی به نسبت تازه، مقاله دو مجموعه[ ۱۲]

 :دهند تر قرار می های جوان توجه دانشجویان و فمینیست

. 1995; Hennessy and Ingraham, 1997Vogel, 
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