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 مقدمه

پذیر  امکانفمینیستی   یچهار جریان اصلی در اندیشه شناسایی، جنبش آزادی زنان وتابپرتبدر روزهای 

رادیکال )متمرکز  (،  داری برابری اقتصادی و سیاسی در چارچوب سرمایهیابی به  ی دستبا دغدغهلیبرال )  :بود

تا  داری و مارکسیسم،  سوسیالیست )منتقد سرمایه(،  زنان  عنوان عوامل اصلی ستم بربر مردان و مردساالری به

که    ای انجامیدهای دوگانههای سیستمبه نظریه  مارکسیسمهای منتسب به  گراییتقلیلاجتناب از    جا کهآن

و فمینیسم مارکسیستی    ،( انگاشتندمسلم می  داری و پدرساالری راکنش بین سرمایهاشکال مختلفی از برهم

ـ  از جمله خود من ــ  متحده  ایاالت  ی هامعدودی از فمینیست  نسبتا    یعده  یشدهاذاتخ)موضع نظری   که    ـ

پتانسیل نظریهدنبال توسعهبه ه  ی ستم بر زنان بوددارانههای سرمایهی مارکسیستی برای درک خاستگاهی 

   (.است

های  شکاف  درعین حالآثاری غنی و پیچیده است که    ازحد ساده از مجموعههایی بیشها توصیفالبته این

پردازی  ظهور تأثیرات نظریهداد.  نظری، سیاسی و اجتماعی مهم بین زنان را، که تا به امروز ادامه دارد، بازتاب می

های  بیان نیازها و دغدغهچون  همهای مردمی برای فمینیسمی که  مدرن در کنار چالشپساساختارگرایی و پست

های  شاخهشد، باعث افزایش  نانِ »جهان اول« تلقی میمتوسط و متوسط باالی ز  ی زنان سفیدپوست طبقه

ازپیش دشوار شد، زیرا نقد پسامدرن از  فمینیسم بیش  ی سوژه، تعریف  فرآینددر این  .  فمینیستی شد  یاندیشه

های  ، جنسی و تفاوتتینژادی، قومی  ات گرایانه همراه با نقدهای مبتنی بر ترجیحای ذاتعنوان مقوله»زن« به

فرهنگی و    سیاست .  شد  ها«، و »صداها« های سوژه«، »هویت»موقعیت  پایانِبی  ظاهرا    تکثیربه  منجر  ملیتی،  

طبقاتی    شکافهای مارکسیست( و  در بین فمینیست  داری )عمدتا پیشین بر سرمایه  یگزین تمرکزِجا  هویتیْ

با    همراه دیگری از ستم که    ن زنان شد؛ امروزه طبقه به »ایسمی« دیگر تقلیل یافته است؛ یعنی به شکلمیا

پردازی و پژوهش لحاظ کنند، هرچند، در نظریه  دهد، چیزی که همه بایدجنسیت و نژاد نوعی مانترا را شکل می

می من  که  جایی  نظریهتا  دربارهدانم،  در    یپردازی  میاستعاره  سطحآن  باقی  )ها  تنیدگی، درهم  مثال ماند 

 کنش، ارتباط متقابل و غیره(. برهم

دلیل   همین  پیشبه  سال  کتابی  افراخو  ،چند  مورد  در  مقاله  برای  انتشارنی  دست    ی درباره  در 

کهبود.  خواندنی  بسیار  برایم    ( MaFem) ماتریالیستی فمینیسم و    ویراستاران:  توصیفی  اینگراهام  کریس 

(  MarxFemمارکسیستی ) فمینیسم  از    تمیز قابلبرای من    بودنداز فمینیسم ماتریالیستی داده  رزماری هنسی  
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کردم  دعوت  ویراستاران  از  رسید که  می  نظر بهی فمینیستی  در نظریهای  چنان پیشرفت امیدوارکنندهآن.  نبود

کردم  ابتدا فکر میبه من بپیوندند.    ی فمینیسم ماتریالیستیدرباره  الکترونیکیایجاد سلسله گفتگوهایی  تا برای  

این  کردم؛  روشی دیگر برای اشاره به فمینیسم مارکسیستی است، اما اشتباه می  سم ماتریالیستی صرفا  یکه فمین

نظریهشکل   دو از  متمایزی  هستند.  های  فمینیستی  حال،پردازی  این  چنان   با  فمینیستی  آثار  از  دربرخی 

 .  یافت شوددو  درجاتی از سردرگمی بین آنرود انتظار میها وجود دارد که  هایی بین آنشباهت

  ی فمینیستهای  گرایش  بازگشتِی فمینیستی و دالیل  های این دو جریان مهم در نظریهین فصل، تفاوتدر ا

به  چرخشی  ای کهدر دوره  رابه ماتریالیسم   ایدهنظری  آکادمی    اقتضاگرایی آلیسم و  سمت  مسلط    نظر بهدر 

من  دارند،    وجود  تیپوششِ ماتریالیسزیر  که    متناقضیهای  با توجه به دیدگاه  .کردخواهم    شناسایید،  یرسمی

دومی که    تفکیکدر جهت   به  بازگشت  برای  و  مارکسیستی،  فمینیسم  و  ماتریالیستی  فمینیسم  بین  روشن 

سرمایهتأثیرات  دلیل  به و  مخرب  زنان  بر  نتیجهداری  سیاسی    یدر  نظری  اهمیت  علل  بسنده  تحلیل  از 

 ها ضروری است، استدالل خواهم کرد.  آنبختی نگون

 فمینیسم ماتریالیستی چیست؟ 

ماتریالیستی  تعریف آسانی(  MaFem) فمینیسم  نظریه  کار  فمینیست  نیست؛  را  خود  که  پردازانی 

ها، و در نتیجه نوع  کنند در درک خود از معانی این برچسبماتریالیست یا فمینیست مارکسیست معرفی می

  ممکن است   شانو درک شخصی  ها، بسته به تعلق نظریفمینست.  متفاوت هستندکنند،  دانشی که تولید می

خطوط مشخص مرزبندی نظری بین و   ایجادطوری که ها متفاوت باشند، بهبندی آثار دیگر فمینیستدر طبقه

. من همیشه  [ را در نظر بگیرید1]برای مثال، آثار فوگلتا حدودی دشوار است.    کلی  اتاصطالحدرون این  

فمینیستمی برخالف  زیرا  است  مارکسیست  فمینیست  فوگل  سوسیالیپنداشتم  از  های  احترازشان  )که  ست 

نظریهگراییتقلیل شد  باعث  مارکس  به  منتسب  کنند(] های  مطرح  را  پدرساالری  غیرتاریخی  او  2های   ،]

بر سنت مارکسیستی    کامال مبنایی از ستم بر زنان    یمثابهمارکسیسم را جدی گرفت و تحلیلش از بازتولید به

(، »مقاالتی  است   منتشر شده  قبال   ی که مجموعه مقاالتبا این حال، عنوان فرعی کتاب اخیرش )استوار است.  

دارد  کند و اظهار میمعرفی می  که در آن خود را یک فمینیست سوسیالیست  برای فمینیسم ماتریالیستی« است

زنان، با   یهمسئل یپردازی سوسیالیستی دربارهگزینی سنت نظریههای سوسیالیست »درپی جایکه فمینیست

گرایی«  ؛ رد »تقلیلاست  جدیدی   برای من خبر  قطعا این    [ 3]از ستم بر زنان بودند.«   « ماتریالیستی» درکی  
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برای استقرار »پدرساالری«    خواهی آنانبدلمنجر به تالش    سوسیالیستیمارکس و مارکسیسم توسط فمینیسم  

گوید  فوگل به ما میخارج از تاریخ شد.    ،ی مارکسیستینظر نظریهاز نقطه  ،نتیجه ی تولید و درخارج از شیوهدر  

به ستم منتهی  تعیین شرایط    درــ   از جمله تولید خانگی ــماتریالیسم برای برجسته کردن نقش کلیدی تولید  

ی  »پرچمی« برای قراردادن فمینیسم سوسیالیستی در اندیشه  ن اعنو بهچنین  ماتریالیسم هم.  استفاده شدبر زنان  

استفاده شد.   ،  توانرا نمیفمینیسم ماتریالیستی    که   کندفوگل استدالل میبنابراین  فمینیستی و درون چپ 

ا تحلیل  [ اما آی4]شی در مطالعات فرهنگی تقلیل داد.دهند، به گرای طور که برخی منتقدان ادبی ترجیح میآن

نبود؟ ماتریالیستی  آ5] انگلس  و  فمینیستی[  )ا  مارکسیست  بنستون]های  مورتون] 6مارگارت  پگی  و   ]7  )]

   ؟، کشف نکردنددندهکشی قرار میزنان را تحت ستم و بهره ــ عمومی و خانگی ــتولید  را که هایی روش

نظرات   فمین  درکِ   یدرباره  مختصراین  از  از  یفوگل  برخی  ماتریالیستی  مشکلجنبهسم  آنهای  را    ساز 

  برجسته  است، گرفته شده در نظری فمینستی که برای شناسایی گرایشی خاص در نظریهعنوان اصطالحی به

تفاوتمیو  کند.  می کیفیتواند  راهای  کند  ای  رشته  که  محو  سوسیالیستی،  فمینیسم  تفکر  بین  غالب  ی 

وجود   ،شدهراندهحاشیهبهفمینیسم   مارکسیست، و  1970 و  1960 یاواخر دهه  درمتحده   ایاالتفمینیستی در  

ثیرات چنین تفسیری  أبه ت  صرفا  ،  دهمهایی را به فوگل نسبت نمیمن چنین انگیزه.  چنان وجود داردداشت و هم

رغم استفاده از اصطالحات و ارجاعات مارکسیستی  که به  مکناشاره می  متحده ایاالتاز فمینیسم سوسیالیستی  

 . ه است نوعی نفی انتزاعی فمینیستی از مارکسیسم توسعه یافت چونهمداری، به لحاظ نظری، به سرمایه

توریل موی و جنیس    نظر بهها نیز به دالیل مختلف با تفسیر فوگل مخالفند. برای مثال  سایر فمینیست

رابطه »رادوی،  ماتریالیستی  فمینیسم  و  سوسیالیستی  فمینیسم  بین  وضوح«ی  از  دور  ها،  آن  [ 8]است.«  به 

شمارهبه سردبیران  ویژهعنوان  جنوبینامهفصل  یی  آتالنتیک   The South Atlanticی 

(Quarterly )کنند.  نظریه یا تعریف واضحی از این اصطالح ارائه نمی،  که به این موضوع اختصاص یافته بود

ی  همه  ، زیرا کند  تعریف این اصطالح را    دهد تا خودْ را می  عناصر الزم به خواننده    نامه ویژهمحتوای    احتماال 

تاریخ  تحلیل  به  بهفرهنگی  ی  نویسندگان  فمینیسم  به  و  »روایت انضمامی،  رهاییعنوان  تعهدی  ی  بخش« 

 کند: شرح زیر تعریف میسم ماتریالیستی را بهییکی از این نویسندگان، جنیفر ویک، فمین [9] مشترک دارند.

مادیاست  فمینیسمی  » شرایط  بررسی  بر  نظام  داردتأکید    ایکه  آن  تحت  جمله  که  از  اجتماعی،  های 

سلسلهنظام توسعههای  جنسیتی  از  یابند...  می  مراتب  ماتریالیستی  )سلسله  یمشاهدهفمینیسم  مراتب  این 
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به می  تنهاییبه  مردساالری.  ..تأثیر  عنوان  جنسیتی(  شبکهاجتناب  درعوض  و  و  کند  اجتماعی  مناسبات  ی 

؛ ... فمینیسم ماتریالیستی استدالل  سازدمیتاریخی را    و   ای مادید که لحظهدهای را مقیاس قرار میروانی

های مختلف  کند و روشکند که شرایط مادی از هر نوع نقشی حیاتی در تولید اجتماعی جنسیت بازی میمی

دار شوند  توانند بچهمیدر این واقعیت که زنان    کند...همکاری و مشارکت زنان در این تولیدات را بررسی می

گرایی اجتماعی از اهمیت  از ساخت  تر کم  ... فمینیسم ماتریالیستی... ی مادی وجود دارددغدغه  هایی ازعرصه

   [10]«شود.زده میخجلتهای جنسی تفاوت گاهِ بهمادی گاه

ی  ای از مناسبات پیچیدهمجموعهعنوان  بر اهمیت شرایط مادی، لحظات تاریخی مادی بهتأکید  با این حال،  

مراتب جنسیتی، مادی بودن بدن و عملکردهای جنسی، تولیدمثلی و سایر  گذار بر سلسلهتأثیر شامل و  اجتماعیِ

بیولوژیکی آنعمل باقی می  احکامی صورت  چنان بههم  ، کردهای  به تمرکز  ناگزیرمانند که  انتزاعی    ی منجر 

دادهتجربه بر  نظریهشود.  می  واسطهبیهای  گرایانه  دربارههیچ  یا  ی  ای  تولید  تاریخ  یا  اجتماعی  مناسبات 

چه در یک »لحظه تاریخی مادی«ِ مشخص  مراتب جنسیتی وجود ندارد که بتواند در مورد معنای آنسلسله

 شود رهنمود بدهد. مشاهده می

  کتابی ها  گویند که کتاب آن[ به ما می11]ماتریالیستی  هایفمینیسملین، نویسندگان  ی و مکرلند

متحده   ایاالت در  را    های بین فمینیسم و مارکسیسمفمینیسم و مارکسیسم« است که در آن بحث  ی »درباره

  یزمینه . کنندکندوکاو میی ادبی و فرهنگی و پیامدهای این مباحث را برای نظریه  کنندمیو بریتانیا بررسی 

دلیل ظهور  ، بهشد احتمالی مارکسیسم و فمینیسم انجام مینهادِبرهمهای اولیه که با هدف ادغام یا  آن بحث

هویتی،  سیاست بههای  و    توجه  غیره،  و  ناسیونالیسم  نژاد،  جنسیت،  و    تأثیرپسااستعمار،  پسامدرنیسم 

و  از  آگاه    ی»برساخت تحلیلی ماتریالیستی از فرهنگ  مربوط است به  ی جدیدپساساختارگرایی، تغییر کرد. زمینه

لندری    نظر به   [12شده.«]راندهحاشیهبههای  پوستان و سایر گروهچنین رنگین های زنان و همگو به دغدغهپاسخ

 لین فمینیسم ماتریالیستی و مک

از  از مصنوعات فرهنگ و تاریخ اجتماعی،   مندانه هوشای انتقادی، یا خوانشی  خوانشی انتقادی ... بررسی»

بالقوه برای هماوردی سیاسی از طریق    مکانیوی و آثار نظری است...  متون ادبی وهنری، اسناد آرشی  جمله

   [13]«دیدگاه فمینیستی ماتریالیستی ساختارشکنانه.یک  ... ناپذیرانکارنقد، و نه از طریق تکرار مداوم حقایق 



6 
 

خبر این نقد  از  ی تاریخ و چه سیاستی  معناست؟ کدامین نظریهچه  دقیقا به  بافتار  در این    یاما ماتریالیست

آندهدمی اگرچه  را  ؟  ماتریالیسم  می  در ها  تعریف  اخالقی  و  فلسفی  ماتریالیسم  معنای  بین  تفاوت  و  کنند 

پیوند   هنگامهیچ تعریفی از معنای ماتریالیسم اما کنند، مکانیکی یا »مبتذل« و ماتریالیسم تاریخی را بیان می

  اصالحیه عنوان  بهگونه که در آثار ریموند ویلیامز بسط داده شده،  فمینیسم وجود ندارد. ماتریالیسم فرهنگی آن  با

بین تولید  ناگسستنی  ی ویلیامز، »ارتباطی  عقیدهبهماتریالیسم تاریخی مارکس ارائه شده است.  یا مکملی برای  

برای  ای  زبان آگاهی عملی است، شیوه  جود دارد...های سیاسی و فرهنگی، و آگاهی ومادی، نهادها و فعالیت

کند  کنند که ویلیامز »کوشش میها اشاره میآن  [14کنش در جهان که پیامدهای مادی دارد.«] دن و  یاندیش

 [. 15های فرهنگ به بحث ماتریالیستی بازگرداند.«] عنوان عاملهای انسانی را بهسوژهتا 

عنوان عامالن فرهنگی« در ماتریالیسم تاریخی حضور  ها بهاین اظهارات این است که »انسان  معنای ضمنی

که    یاما هرکسنابسنده است.  آگاهی  زبان و  ،  بین شرایط مادی  ی رابطه  ی های مارکس دربارهندارند و دیدگاه

آثار مارکس آشنا باشد می انگلس بودند که نوشتند »زبان داند که اینبا  طور نیست. در واقع این مارکس و 

کند، مطرح کردند،  که از همان ابتدا بر »روح« سنگینی می  امری مادیعنوان  عملی است« و زبان را به  آگاهیِ

 [ 16آگاهی همیشه و از همان ابتدا محصولی اجتماعی است.] ا زیر

و  دهند تا کنون ارائه می 1960 یی فمینیستی از اواخر دههی اندیشهاز توسعه گزارشیلین الندری و مک

را می  آن  تقسیم  مقطع  سه  مباحثهبرخورد:  کنندبه  و  و  ها  بریتانیا  در  فمینیسم  و  مارکسیسم  بین  های 

ها »سه  این  ماتریالیستی ساختارشکن.«نهادینه شدن و کاالیی شدن فمینیسم و »فمینیسم  ،  متحده ایاالت

ماتریالیستی  برهه فمینیسم  می [ 17]:هستند  «از  نشان  که  جالب  بسیار  ماتریالیستی ادعایی  فمینیسم    دهد 

نسبتا مشکلمفه ــ بازتاب  نظر بهکه  فهم  و سختساز  ومی  ی  های پسامدرنی دربارهی حساسیتدهندهمن 

  وجود داشته، فقط منتظر کشف شدن بوده است.اول  همیشه و از همان    ــ فرهنگ و موضوع فمینیسم است

های مختلفِ فمینیستیِ این است؟ اگر چنین است این ماتریالیسم نهفته در زیر سطح نظریه  آیا مشکل واقعا  

طور کلی، به »شرایط مادی« به ارجاع آیا   چیست؟تولید شده، در دو سوی آتالنتیک  1960 یاز اواخر دههکه 

عنوان مبنایی برای برساخت چارچوب نظری جدیدی، از لحاظ کیفی  بهزنان«    یا به »شرایط مادی ستم بر 

مارکسیستیبا  متفاوت   است؟  ،فمینیسم  چگونه  کافی  است  چنین  می  ؟اگر  استدالل  که نویسندگان  کنند 

  یجنسیتهای  اند و تحلیلمتمرکز شده  های دوگانهبر جنسیت و سیستم  که منحصرا    ایهای فمینیستینظریه
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های  که »شیوه  هستندای مواجه  شناختی و سیاسی روش  مشکالتبا    دهند،در کنار هم قرار میطبقاتی را    و

، ماتریالیسم  نامتداومهای   جنبشبندیِمفصل» هاآنها کمک کند«.  تواند به حل آنخوانش ساختارشکنانه می

فمینیسم پیش  و  مفصل  [18نهند.]می  را  میاین  تلقی  جدی  را  ساختارشکنی  سیاسی  ادعاهای  ..  کند. بندی 

و مارکسیسم چیزی نیست که به آن  ساختارشکنی    دادنآیا پیونداما  .  ابزارِ نقد سیاسی«  یمثابهبه ساختارشکنی  

مستعاری    نام که ماتریالیسم  بندی است که نویسندگان با هدف نشان دادن ایندر جمع  ؟دهدوجه انتقادی می

 کنند:زیر بیان می  برای مارکسیسم نیست، تفاوت بین فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم ماتریالیستی را به شرح 

های مختلفی را  دهد و شیوهمی  فمینیسم مارکسیستی تضادهای طبقاتی و تحلیل طبقاتی را محور قرار »

درون   بر تضادهای طبقاتی و تضادهایِ . عالوه آزموده است اساسیبرای تحلیل ستم جنسیتی حول این تضاد 

به رسمیت  مادی را نیز  تضادهای  سایر  کنیم که فمینیسم ماتریالیستی باید  ایدئولوژی جنسیتی... ما استدالل می

ها و آثار مادی مبتنی هستند...  کنند، و بر شالودهها عمل میتاریخ دارند، در ایدئولوژی  نیزاین تضادها    .بشناسد

این  ... قائل شدها وزن مادی آنبرای  خوانند باید  می  یاتریالیستای که خود را مهای اجتماعی و ادبیدر تحلیل

شاملمقوله ایدئولوژیها  به    های...  امپریالیسمربوط  جنسیت،  انساناستعمار    ، منژاد،  نقدهای  یمحور و  با   ،

   [19]«شود.ها میآنهمراه رادیکالِ 

، وقتی به فمینیسم  شانگروهیاز هویت  معاصر های ماتریالیست  فمینیستدرک منظور  که این برای  این با

کند. مفهوم  ، معنایِ مبنای مادی، آثار مادی و وزن مادی را روشن نمیکنند، مفید استماتریالیستی اشاره می

جنسیت    معنای واقعی یا عینی است )مثال   رسد بهنظر می ماند: گاه به نشده باقی می  تعریف اصلی ماتریالیسم  

اندا   )مثال    است  تییات علتأثیردارای    وکننده،  معنای تعیین ی طبقه واقعی است(، یا مرکزی، بهزهو نژاد به 

گرایی  ها شبح »تقلیلدر پسِ این ایده . قدر مرکزی هستند یا »وزن مادی« دارند که طبقه( ها همانایدئولوژی

مارکس و سنت مارکسیستی است که  ای از  طبقاتی« و »جبرگرایی اقتصادی« نهتفه است. این درکی کلیشه

اند.  ها توصیف شدهعنوان نافی انتزاعی آنرود که در اساس بهکار می برای استدالل به نفع برتری ادعاهایی به

  ی که اکنون برای تحلیل همه  درکمین است،  مادی بودن ایدئولوژی  یدرباره [20های آلتوسر]ین دیدگاه نچهم

درحالی که برای آلتوسر سطح تولید  های متضاد گسترش یافته است، اما با تفاوتی اساسی:  اشکال ستم و هویت

، هستندکننده  تعیین  «ی آخروهلهدر »  یبین سرمایه و کار و بین نیروها و مناسبات تولید  هاینتیجه تضاد و در

اثر  «  کنندهتعیینحداز»بیشهرچند   در  صورتویژگیو  اجتماعی  هایبندیهای  تاریخی به  مشخص   لحاظ 
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پشتوانه متکی است  بیرسد که فمینیسم ماتریالیستی به این ادعای  نظر می به  ،[21] اندفعال شده  و  »فرامتعین«

های  جز طبقاتی و ایدئولوژیدیگر نابرابری به  ی اشکالِعلیت وجود ندارد: همه  ی ازمراتبگونه سلسلهکه هیچ

  درند بلکه  اتنها به یک اندازه واقعی و مهمنهها، به یک اندازه »مادی« هستند، بدین معنا که  آن  متناظر با 

بخش باشد، اما بر مفهومی  گیری ممکن است از نظر سیاسی رضایتچنین نتیجهبرابرند.  نیز  خود  قدرت علیتی  

کنش و  برهم  نهادها یا عناصر نظام اجتماعی متقابال   ی علیت استوار است که بر اساس آن همهکاربردی از  

توانند پارامترهایی  یک نمیمؤثر نیست، یعنی هیچبقیه « از تر بیشکدام از نظر علّی »متقابل دارند و هیچ تأثیر

ماتریالیست    هایایی« که فمینیستماهیت دیگر »تضادهو  تعیین کنند.  بقیه  ی  را برای شرایط امکان و توسعه

توان در نظام مشخصی از مناسبات  را می  ها باید تشخیص دهند چیست؟ تضاد معادل تعارض نیست، زیرا تعارض

حال کرد،  میآن حل  تنها  را  تضاد  کرد.که  حل  اجتماعی  کیفی  تغییر  طریق  از  به    توان  ارجاع  سرانجام، 

کند که نویسندگان  می  تأییدهمان چیری را    کشی، امپریالیسم، ستم، استعمار وغیره دقیقا  ها، بهرهایدئولوژی

ببرند:   بین  از  داشتند  مستعارِمی  نظر بهقصد  نام  ماتریالیسم  به  رسد  که  مارکسیسمی  باشد،  طور  مارکسیسم 

معنای عینیت، واقعیت، و اثربخشی علی  )شاید به  برای اعطای مادیت  حال  این مناسب اصالح شده است، با

 . به همه چیز برابر( 

 فمینیسم ماتریالیستی/فمینیسم مارکسیستی: همان تفاوت؟ 

کند ردیابی می  ای های بریتانیایی و فرانسویفمینیستسم ماتریالیستی را در آثار  یهای فمینخاستگاههنسی  

ها مارکسیسم  دادند، زیرا از نظر آنمیسم ماتریالیستی را به فمینیسم مارکسیستی ترجیح  یکه اصطالح فمین

در    کند کهبیان میهنسی    [22]شد که بتواند تقسیم جنسیتی کار را توضیح دهد.ای دگرگون میگونهباید به

دلیل تعصب طبقاتی و تمرکزش بر تولید، برای انجام این وظیفه نابسنده بود،   مارکسیسم به  ،1970 یدهه

است  همین دلیل  به  . ساز بودزن مشکل  اش از آلیستیگرایانه و ایدهدلیل مفهوم ذات درحالی که فمینیسم نیز به

ماتریالیستی بهکه     شد.   ظاهرفمینیسم  هم برای  برای مارکسیسم و  هم  مثبت    گزینیجای  یمثابهفمینیسم 

نقد پس  اثرات  [23] از خودِاترکیبی  زنانی که خود  مدرن  انتقادات  زن در  نوعیِ  ی  سوژهدر  را    شانتجربی و 

که    انجامید  ایماتریالیستیهای  به تحلیل  1990 یدیدند، در دههنمیدانشگاهی    مفمینیس  های پردازینظریه

میو همگن    بدیهی تجربی    کلیتیک  عنوان  بهرا    “زن ”»   دریابند  طرح  تا  ای  مقوله  ی مثابهبه  “ زن”کنند 

میبهگفتمانی   ساخته  چگونه  تاریخی  درلحاظ  و  محور    شود  یک  از  میسان  ناهمبیش    [24]«رود. پیش 
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های اجتماعی،  های نظریِ نظامها و تحلیلکلیتمدرنیِ  ارغم ردِ پسبه  که   کنداین، هنسی استدالل می بر عالوه

داری،  مردساالری و سرمایه،  گذارندمی  تأثیرهایی که بر زندگی زنان  های ماتریالیست باید به نقد کلیتفمینیست

گزین کردن آن  و جای  داری جهانی و مردساالری قرار داردسرمایه  تأثیر  جا تحتهمهزندگی زنان در   بچسبند.

مشخص    اقتضایی قعیت اجتماعی که با منطقی  از وا  برداشتیهای سیاسی محلی و پراکنده و  نقد با استراتژ

 نقض غرض است.  شود، از لحاظ سیاسی می

و موفه،    ئو انتقادی او با آثار الکالتعامل  های فمنیسم ماتریالیستی از طریق  ی ویژگینظرات هنسی درباره

خوانش« است   روشی در فمینیسم ماتریالیستی » .آیدپدید میمدرن پردازان پستفوکو، کریستوا و دیگر نظریه

میانگارهکه   رد  را  اقتضایی  منطق  و  مسلط  متکثر  سوبژکتیویتهمیو    کندهای  میان  ناهمکوشد  سانِ  های 

مراتب نابرابری که زنان  اند، و سلسلهپردازی فمینیستی شدهدر نظریهنوعی  گزین »زن«  ساخت که جایپراکنده

آن بر  و  استثمار  روامیرا  ستم  کند.  ها  برقرار  ارتباط  سوبژکتیویتهبهدارد  دیگر،  نمیعبارت  را  ازها  جدا    توان 

، درعین حال  خوانش  طریقی از  یمثابهبهی سیستمی درک کرد. فمینیسم ماتریالیستی،  یافتههای سازمانکلیت

ی  این ترتیب از طریق دانشی که درباره  و بهاست  برای توضیح یا بازنویسی و معنابخشی به جهان    ایشیوه

مادی دارند؛ یکی    اتیتأثیرگفتمان و دانش   .گذاردمیکند بر واقعیت تاثیر  تولید می  خودسوژه و بافتار اجتماعی  

  نه  نابرابری که مراتبهای مبتنی بر سلسلهساخت سوژه است، اما این سوژه با تفاوت ات مادی گفتمانْتأثیراز 

  بنابراین  .رودوپیش میپس،  داریمردساالری و سرمایه  مانندمند هستند،  مبلکه تاریخی و نظااتفاقی  محلی یا  

یا بین    ،اجتماعیامر  ی مادی بین زبان، گفتمان و  مشکلِ رابطهبلکه نابرابری است.    ،کثرت نیست  صرفا تفاوت  

گرانه  روابط اجتماعی استثمارگرانه و ستم  هی فمینیستی( و غیرگفتمانی )زندگی زنان که ب گفتمانی )نظریهامر  

می را  است(  شده  مفهومتقسیم  طریق  از  بهتوان  گفتمان  کرد.  عنوانسازی  حل  نظریه  ایدئولوژی    ییک 

های  خوانش انتقادی هنسی از نظریه  ازو این نظریه، که    گیردفرض میای اجتماعی را پیشنظریه  ژیْایدئولو

را »تحلیلی جهانی«    دهد، چیزی است که او آنمدرن از سوژه، گفتمان، موقعیت، زبان و غیره خبر میپست

به سرمایهمی او  ارجاعات  پرتو  در  که  تقسیمنامد  چندملیتی،  اقتصادی،    هایرویهالمللی،  بین  کارداری  معینِ 

غیره،   و  فرهنگی  دستمی  رنظ بهسیاسی،  که  به  رسد  ارجاعات  اما  باشد.  پسامدرن  مارکسیسم  نوعی  کم 

های او  قدر در تکوین استداللای آننشانه  ی ایدئولوژیِ آلتوسر و مفهوم خوانشِماتریالیسم تاریخی و نظریه

زیربنای    ی اجتماعیِعنوان نظریهمارکسیسم یا ماتریالیسم تاریخی به از   بردن منادر  مهم است که از تردید او 

 شویم.  می زدهشگفت اقتضایی مدرنِتپس انتقادش از منطقِ
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آمیزهبه از فمینیسم ماتریالیستی  روایت هنسی  از نظریهطور خالصه،  و پساهای پسای  مدرن  امارکسیسم 

مدرن )سوژه، گفتمان،  اهای تحلیلی پسها« است که مقولهها« و »بازنویسیسوژه و منبعی از »خوانش  یدرباره

کردن    مندسازی یا زمینهکاران، برای تاریخیگراییِ محافظهگرایی و کثرتبومی،  اقتضاییتفاوت( را از برزخ  

  دهد. داری و پدرساالری، نجات میمایهشان در سربه مبنای مادی سیستمی  هاآن  ها از طریق پیوند دادنآن

«  عامایدئولوژی به پایگاه مادی آن در »تحلیل    دادن  ایدئولوژی و پیوند  یمثابهبهاین امر با درک گفتمان  

 شود.  ممکن می

مانند سایه تاریخی در تحلیل هنسی  اما خاموش    همیشهای  ماتریالیسم  رسد که تحت  می  نظر بهحاضر 

سم  یفمینی کتاب  مقدمه« نهفته است. با این حال، در  عام چون »کلیت«، »سیستمی«، و »تحلیل  عباراتی هم

ت  یدرباره  ایمجموعه:  ماتریالیستی زنانفطبقه،  و زندگی  ویراستارش    [25،]اوت  همکار  با  که 

تصدیقی  گریس اینگراهام نوشته شده است، بازگشتی روشن و بدون ابهام به ماتریالیسم تاریخی وجود دارد،  

اهمیت نظریهبی  بر  برای  آن  سیاست  بدیل  مقدمه.  فمینیستی  و  عنواناین  با  فمینیسم    ،  »بازیابی 

از    منفک   ، فرهنگ، هویت و تفاوت  یدربارهبِ فمینیستی  ی غال دغدغه  ه، نقدی است ب [26داری«] ضدسرمایه

  دانشگاهیفمینیسم  به  ی است  زندگی زنان، و نقد  گذار برتأثیر  هرگونه درکِ سیستمی از نیروهای اجتماعی

  ج ی فمینیستی و بسیگرپژوهشدر  ها  مارکسیسم و دستاوردهای آن  ابها  فمینیست  درگیریکه دانش حاصل از  

تر از آن، این مقدمه تجلیلی از فمینیسم مارکسیستی  مهم  و تحقیر کرده است.به حاشیه رانده  سیاسی زنان را  

گفته به  بینشی آناست که  مقدمات و  بار  آن    هایها  یا زیر  همواره »نادرست خوانده شده، تحریف شده، 

پستسیاست شکوفایی  حال  در  فرهنگی  است.«]های  شده  مدفون  میآن  [27مدرن  اشاره  که  ها  نامِ  کنند 

فمینیست تالش  دستمحصولِ  برای  )فمینیسم  ها  باشد  که  هرچه  تاریخی  ماتریالیسم  با  کردن  نرم  وپنجه 

نام این  گرچه  مارکسیستی(،  فمینیسم  یا  سوسیالیستی  فمینیسم  نشانماتریالیستی،  و  تفاوت  یهندهدها  ها 

عنوان منبع دانش  رسمیت شناختن ماتریالیسم تاریخی به ی بهدهندهنشان  است، اما همگیات نظری  تأکید

پروژهرهایی در  موفقیت  برای  نیاز  مورد  فمینیستیبخش  به  .  است   ی  ماتریالیستی  فمینیسم  مقدمه،  این  در 

ترین جلوه را  شود، که دومی برجستهجای فمینیسم مارکسیستی استفاده میکه به  شودمیاصطالحی تبدیل  

بین ماتریالیسم فرهنگی که مشخصهدارد.   آثار فمینیستنویسندگان  ردِ  ی  با  های پسامارکسیست است که 

داری تحلیل  ها در سرمایهماتریالیسم تاریخی، اقدامات فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی را جدا از پایگاه مادی آن
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طور جدی  کنند، و فمینیسم ماتریالیستی )به معنای فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم سوسیالیستی( که بهمی

است استوار  تاریخی  ماتریالیسم  می،  بر  ترسیم  روشنی  فمینیستکنندمرز  »برخالف  فرهنگی،  ؛  های 

را    دانند بلکه آن اجتماعی نمی  های ماتریالیست، سوسیالیست و مارکسیست فرهنگ را کلِ زندگیفمینیست

تنها یک    ای حوزهتنها   بنابراین  و  اجتماعی  تولید  می  عرصهاز  فمینیستی  مبارزه    ، نویسندگان  [ 28دانند.«]از 

فم از  را  ماتریالیستی  مییفمینیسم  متمایز  مارکسیستی  با  نیسم  ماتریالیستی  اینه  ب   اشارهکنند،  فمینیسم  که 

سم مارکسیستی و فمینیسم رادیکال، و  یهای متعددی است )ماتریالیسم تاریخی، فمینگفتمانی نهایی  نتیجه

پسنظریه که  اهای  سوبژکتیویته(،  و  معنا  مورد  در  روانکاوانه  و  دادهآن  نظر بهمدرن  میان،  آن  در  های  ها 

بازگشتی    ،های مقدمهپاراگراف، در آخرین  این  با وجود  آن است.   یکنندههای تعیینویژگی  منشاء مدرن  پست

های  تحلیل هایِمدرنیسم و تفاوتالیستی پستهای ایدهبه بحثِ فمینیسم مارکسیستی، نقدهای آن بر ویژگی

بازنمایی از  مارکسیستی  تاریخی/  ماتریالیستی  و  دارد.  پسامدرن  وجود  هویت  میآنهای  اشاره  که  ها  کنند 

ای  های حرفههای بین فمینیستبر شکاف  تضادهادهند و  رخ نمی  های نظری جدا از تضادهای طبقاتیتعارض

  شان درک  و داری به سرمایهشان نسبت هاینگرشبرحسب ها فمینیستگذارد. می تأثیرها و وفاداری طبقاتی آن

به موفقیتِ  از شرایط مادی ستم و میزانی که موفقیتِ را  فمینیستی    ربطداری  سرمایهمبارزات ضد  مبارزات 

داری بودن نیست و فمینیست ماتریالیست  معنای ضدسرمایهبه  فمنیست بودن لزوما  .  اندتقسیم شدهدهند،  می

فمینیسم  ”   امضای ثری که  ابودن، معادلِ سوسیالیست بودن یا حتی انتقاد از وضع موجود نیست. در واقع، » 

  های مادیواقعیتقصد ندارد  که    از این جهت،  ی با فمینیسم فرهنگی داردتربیشاشتراکات    دارد  “یماتریالیست

از سوی دیگر، فمینیسم مارکسیستی    [29.«]، تبیین کند یا تغییر دهدکندکه ستم زنان را به طبقه مرتبط می

ی  ، به گفتههاآن  کتاب کند و به همین دلیل است که هدف  داری ارتباط برقرار میبین ستم بر زنان و سرمایه

 شرح زیر است: نویسندگان به

در فمینیسم ماتریالیستی، که انحراف    هنگام( فمینیسم مارکسیستیههای )ناب آن معرفت  وارد کردن مجدد»

حد   از بیشهای  ویژه در بخشبه  مدرن سرکوبشان کرده است،های فرهنگیِ فمینیسم پستبه سمت سیاست

امیدواریم با انجام این کار، این پروژه به ظهور موج    شود. میخوانده    تربیشن مجموعه  ای که اییافتهتوسعه

 [  30] «کننده کمک کند.دگرگونعنوان نیرویی حیاتی برای تغییرات اجتماعی سوم فمینیسم و احیای آن به



12 
 

گرفتن موارد فوق، با توجه به ابهام ذاتی اصطالِح فمینیسم ماتریالیستی، آیا بازگشت به فمنیسم   نظر با در

آیا تالش برای بازتعریف فمینیسم    نیست؟تر  بخشنتیجهتر و از نظر سیاسی  لحاظ نظری مناسب  مارکسیستی از 

فمینیسم  گسترش معنای    مندی است؟ تالش ارزش  های فمینیسم مارکسیستیماتریالیستی با درج مجدد معرفت

شاید جوِ سیاسی داخل و خارِج    چقدر اهمیت دارد؟گنجاندن مطالب فمینیسم مارکسیستی    برایماتریالیستی  

های مارکسیست با  اعتبار شده که فمینیستای است که مارکسیسم چنان بیگونهبه  متحده ایاالتدر    آکادمی

ی  تر بیشای  مقبولیت و مشروعیت حرفه  گیری نظری خود، احتماال جهت  در مقام  ماتریالیستی   ادعای فمینیسم 

ی کتابشان آشکارا مارکسیستی  وجه این انگیزه را به اینگراهام و هنسی که مقدمههیچمن بهکنند.  کسب می

واقع، پس از خواندن کتاب و نگاهی به فهرست مطالب آن، فکر کردم که عنوان   دهم. دراست نسبت نمی

که با ماتریالیسم تاریخی آشنا باشد    ی بایست فمینیسم مارکسیستی باشد. و هرکستر برای کتاب میمناسب

 .  ببردمستدل هنسی را  العادهفوق کتابِ ارکسیستیِم ا ی دقیقشالوده پی به تواندمی

 فمینیست ماتریالیست: آیا نام من این است؟ 

روزها نادر   با این حال، چنین ارزیابی فمینیستی مثبتی از ارتباط نظری و سیاسی فمینیسم مارکسیستی این

توجهی به  بی  گرایی طبقاتی ولین از اقتصادگرایی، تقلیلاحتمال زیاد در نقدِ لندری و مک  ها بهفمینیستاست.  

سم، سهیم هستند. زیربنای این انتقادات و  منتسب به مارکسیهمگی  عاملیت و تأثیرات فرهنگ و ایدئولوژی  

از کاستی فمینیستی  مشابه  آثار  انتقادات  از  غیردیالکتیکی  و  اقتصادگرایانه  مارکسیسم، خوانشی  فرضی  های 

دانند نپرداخته  های قرن بیستم مهم میکه مارکس ممکن است به موضوعاتی که فمینیستاینمارکس است.  

داری او برای کمک  ی سرمایهچنین پتانسیل نظریهشناسی و هماعتبار کردن روشبیباشد، شرط کافی برای  

ی جنبش رهایی  با این حال، این پتانسیل در مراحل اولیهپردازی و بررسی علل ستم بر زنان نیست.  به نظریه

ماتریالیست    ایهبرخی از فمینیست  کهگذشته، خواندن آثاری   طور گسترده شناخته شد. در نگاهی بهزنان به

است  اند،نوشته  1970 یدر دهه  بریتانیایی جالب  و  بسیار  آن  شویممتوجه می،  درکه    های نظریهاز  واقع   ها 

نسبت به مارکسیسم  را  ها  که موضع انتقادی آندهند  و آن را بسط میکنند  ای استفاده میگونهبهمارکسیستی  

، تعریف انگلس از ماتریالیسم  [31]   فمینیسم و ماتریالیسممثال، کوهن و ولپ، ویراستاران    برایکند.  رد می

 :پذیرفتندرا 
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واسطه  ی نهایی، تولید و بازتولید حیات بیکننده در تاریخ، در وهلهتعیینبراساس درکِ ماتریالیستی، عامل  »

؛ از یک سو تولید وسایل زندگی، غذا، پوشاک و سرپناه و ابزار ضروری برای آن  نیز دو جنبه دارداین    است.

 [ 32]«. گونهتولید؛ از سوی دیگر تولید خودِ انسان، تکثیر 

  ی ماتریالیستی برای واکاوی تاریخ انسان و سازمان اجتماعی، مستلزم شناخت اهمیت اساسیِ مسئلهبنابراین،  

بازتولید   و  انسان  حیاتتولید  طبیعت  و  طبیعت  دگرگونی  یعنی  مناسبات    یمادی  بافتار  در  کار  طریق  از 

بازتولیدتغییریابنده و  تولید  تحلیل    [ 33است.]   ی  و  مارکسیستی  تحلیل  بین  تفاوت  ولپ  و  کوهن  نظر  از 

تحلیل آیا  که  دارد  بستگی  این  به  تمرکز   مذکور   ماتریالیستی  شیوه»سنت  مارکسیستی  از  بر  تولید؛  ی«  های 

زنان    روابطجنسیتی کار و بررسی »   ویژگی تاریخی تقسیمفراتر رفته است تا    ها، تضادها و غیرههای آنگرایش

تحلیل »درستی«    دتوانکه مارکسیسم نمیشد    نتیجه این  [34ی تولید و بازتولید« را دربربگیرد یا نه.]هابا شیوه

ی  های دیگرِ شیوهی جنبهکه با گنجاندن تحلیل تقسیم جنسیتی کار و همهمگر اینزنان ارائه دهد،    از ستم بر

به  ها  آن  کتابِ  اندرکاراندستگذارند متحول شود.  زن/مرد تأثیر می  روابطتولید که مستقیم و غیرمستقیم بر  

بشیوه با  تا  کردند  تالش  مختلف  خالقانهههای  نظریهکارگیری  اصالح »کی  و  مارکسیستی  های«  استیی 

عنوان مثال:  کردند، بهطور خاص زنان را سرکوب میداری و نهادهایی که بهمارکسیسم، روابط بین سرمایه

پدرساالری، خانواده، دولت، کارِ خانگی، تقسیم جنسیتی کار، جایگاه زنان در نیروی کار و غیره را مورد کاوش  

 قرار دهند.  

او  [  35ویژه کریستین دلفی، مرتبط بود.]های فرانسوی، بهفمینیست  کار چنین با  فمینیسم ماتریالیستی هم

ترین  بنیادیستم را  که  ی تاریخ است  کرد که ماتریالیسم )یعنی روش مارکسیستی( تنها نظریهمیاستدالل  

ه آن  های تحت ستم برای بررسی وضعیت خود بگروه  داند؛ به همین دلیل است که زنان و همهواقعیت می

به   [ 36نیاز دارند: »آغاز کردن از ستم معرفِ رویکردی ماتریالیستی است... ستم مفهومی ماتریالیستی است.«]

استثمار مردساالرانه    محل  ،از تولید  ا لحاظ تحلیلی مستقل و جد  بهی تولید خانگی،  نظر دلفی خانواده یا شیوه

بود.   زنان  ازدو و مبنای مادی سرکوب  استدالل کرد که  به مردان حق  یک  اج  او  قراردادی کاری است که 

را  ها  آنکار آنان در محیط خانه یا کنترل دستمزد یا سایر درآمدهای بازار  نیروی  استثمار زنان، حق تصاحب  

دنبالِ مبنای ساختاری  ی تولید بهدلفی در سازماندهی شیوه  [37ی بردگی است.]، این یک رابطهواقع دردهد؛  می

هایی که افراد از  روشجنسیت یا    ی ساختار اجتماعیِجای تحقیق درباره برای تقسیمات جنسیتی بود؛ او به
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ای بود که زنان و مردان  جوی شناسایی شرایط مادیوکنند، درجستهای جنسیتی را کسب میطریق آن هویت

دلفی را به دالیل مختلف مورد انتقاد قرار دادند؛ برای    [38بارت و مکینتاش]دهد.  نابرابر قرار می  طروابرا در  

بر استثمار    تأکید  کرد(،بخشید رد میهایی را که به ایدئولوژی اهمیت علیتی میمثال اقتصادگرایی )او تحلیل

ی  کارگیری نامناسب مفهوم شیوههزنان مجرد، و ب  وضعیتمادری و    اتتأثیر عنوان همسر، نادیده گرفتن  زنان به

ی  ی تولید خانگی از شیوه ها استدالل کردند که دلفی با فرض استقالل خانواده یا شیوهآنتولید در خانواده.  

ها یک تحلیل ماتریالیستی از نظر آن [ 39اجتماعی جدا کرد.]  ، آن را از پویایی تغییراتتولید به این صورت

قبول باید سطوح اقتصادی و ایدئولوژیک تحلیل را به هم مرتبط و بررسی کند که چگونه شرایط مادی  قابل

   [40]دهد. )یعنی اقتصادی( آگاهی را شکل می

های  کار خود را یکی از نظریه  ، ممکن بودخواندندمیکه خود را ماتریالیست  های پیشین  اگرچه فمینیست

پردازیِ ستم بر زنان نشان  را برای نظریه، اما در واقع اهمیت اساسی آنبدانند« مارکسیستی  ی یافته»تغییر  

پردازی پدیدهای جدید، مستلزم  جای استفاده از همان مفروضات برای نظریهسازی نظری، بهدادند. دگرگون

نشان دادن درک دیالکتیکی از مارکسیسم که در تحلیل ستم بر  وضات بنیادین مارکسیسم بود.  چالش با مفر 

دیگر جنبه و  خانواده  ایدئولوژی،  دولت،  علیتی  اثربخشی  جامعهزنان  را معرفی میسرمایه  یهای  کند،  داری 

 ت نه دگرگون کردن آن.  معنای وفادار ماندن به اصول اساسی آن اس ند، بهاهها انجام دادکه آنکاری  همان

دهه در  نیز  من    ی درباره  1970  یمن  زیرا  بود،  متفاوت  من  رویکرد  اما  نوشتم  فمینیسم  و  مارکسیسم 

جا  از آندانستم.  های سیاسی و نظری فوری او میاولویت  ی نتیجه  صرفا های موجود در آثار مارکس را  خالء

دهد و ماهیت دیالکتیکی  ها را نشان میخاستگاه  یانتزاعی دربارههای  روش مارکس مشکالت ذاتی نظریهکه  

[ اوایل به این نتیجه رسیدم که مفهوم مردساالری از نظر توصیفی  41کند،]های تحلیلی ما را آشکار میمقوله

جوی خاستگاه ستم بر زنان در خارج از  وعمد برای جستبهمفید است، اما از لحاظ نظری نادرست است زیرا  

عنوان  چنین به استفاده از »زنان« و «مردان« بهمن همی تولید( ایجاد شده است.  اریخ )یعنی مستقل از شیوهت

اقتصادی را نادیده   -های موقعیت اجتماعیتقسیمات طبقاتی، نژادی و قومی و تفاوت  کههای تحلیل )مقوله

دار و  تضادهای واقعی در منافع مادی زنان سرمایهماهیت اتوپیایی »خواهرانگی«، با توجه به    گرفتند( و می

  ، زنانْ متحده ایاالتای که در آن، برخالف  من اصالتا  اهل آرژانتین هستم، جامعه  انتقاد داشتم.  ی کارگرطبقه

نبودند،  حرفه استثنایی  و    شکافای  غخودطبقاتی  خدمتشناسی  از  استفاده  و  بود  خاالب  بسیار  نکاران  گی 
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ی متوسط(.  ای و شاغل طبقهبین کار و خانواده برای زنان حرفه  تعارض  نبودگسترش داشت )دلیلی مهم برای  

های  دادند و نسبت به واقعیتی مردان و ستم بر زنان را بیش از حد تعمیم میهایی که سلطهنظریه  ،نتیجه در

  یمند نیستند و زندگی خود را تحت کنترل ندارند و همهقدرت  داری، جایی که اکثر مردانْزندگی تحت سرمایه

ها و سطوح متناظرِ  که بین انواع ستم  الزم بودتری  های ظریفنظریهزنان هم ناتوان نیستند، متقاعدم نکردند.  

داری بودم که  تمایز قائل شوند. به همین دلیل در کارم به دنبال شناسائی شرایط تاریخی خاص سرمایه  تحلیل

 های اجتماعی و اقتصادی مشهود بین زنان و مردان است.  مبنای نابرابری

معرفی نکردم؛ به نظر من این برچسب  فمینیست ماتریالیست  یک  عنوان  با این حال، من هرگز خود را به

  این گونه برچسب   که  را   و ماهیت مارکسیستی واقعی آثاری  دادجلوه می  بد  ماهیت دیالکتیکی مارکسیسم را

های ماتریالیست و سوسیالیستِ  فمینیستهای من و  که بین دیدگاهکرد. با اینمی  مخدوششده بودند    زده

تحلیلهایی  پوشانیهم  1970 یههد موضوعات  نظر  از  هم  داشت،  جنبه  یوجود  در  هم  نظریهو  از  ی  هایی 

عنوان  به  ،کار من در رد پدرساالری  ،دانستیممارکس که برای بررسی ستم بر زنان مناسب می  داریسرمایه

سرمایه فرآیندهای  شناسایی  برای  مارکس  روش  از  استفاده  در  و  توضیحی،  بود؛    داریمفهومی  متفاوت 

که با ساختارهای   حالی دهد درهای طبقاتی مشابه قرار میمکانچیز را در  و زنان بی  که مردان   فرآیندهایی

ها  تر از تفاوتاما مهم  [42] بازتولید مواجه هستند.و در نتیجه دسترسی نابرابر به شرایط ضروری    فرصتمتفاوت ِ 

بین کار من و سایر فمینیستو شباهت بریتانیا،  این،  1970 یهای سوسیالیست دههها  در  بر سر  جا  مسئله 

ی فمینیستی است. چرا فمینیسم  روز در نظریه عنوان گرایشی مدفمینیسم ماتریالیستی بهکنونی تجدید حیات  

طور که در وفورِ انتشارات اخیر با عنوان ماتریالیسم بازتاب یافته است،  ماتریالیستی دوباره ظاهر شد؟ چرا همان

ی فمینیستی  « است؟ آیا فمینیسم ماتریالیستی پیشرفتی مثبت در نظریهانگیز تازه و هیجاناین یک کاالی »

تالش    ، یعنیمبارزه کنند  آکادمیکت سیاسی و  های مارکسیست باید برای بازیافتن مشروعیاست؟ آیا فمینیست

 ؟ متمایز کننداز فمینیسم ماتریالیستی  را  مینیسم مارکسیستیکنند ف

 مهم است؟  در شرایط فعلی چرا فمینیسم ماتریالیستی 

آثار اولیه در از فمینیسم مارکسیستی در  ویژه  ی فمینیستی، بهحالی که جدا کردن فمینیسم ماتریالیستی 

که   فمینیستآثاری  فمینیسم  توسط  و  ماتریالیستی  فمینیسم  امروزه  است،  دشوار  شده،  نوشته  اروپایی  های 

ها تا حدودی  که آناین  متفاوت.   سیاسی کامال   معنایمتفاوتی دارند، با    های نظری کیفیتا مارکسیستی دیدگاه
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بافتار سیاسی کنونی، در دانشگاه و صنعت نشر    بازتاباند  شده  سردرگم ایدئولوژیکی قدرت در  است،  توازن 

د،  نمشروعیت و فروش دارها«، و البته »ماتریالیسم« جایی که »تفاوت«، »نژاد، جنسیت و طبقه«، »پساگرایی

 نیست.   چنیندرحالی که ماتریالیسم تاریخی 

نقطهنیستیفم را  مارکسیسم  اولیه  ماتریالیست  به  یهای  دادند.  قرار  خود  کاستیآغاز  از  انتقاد  های  رغم 

فمینیست دربارهمارکسیسم،  ماتریالیست  و  مارکسیست  در    یهای  زنان  بر  ستم  قراردادن    چارچوب اهمیت 

داری تولید، ارتباط بین تولید  که سازماندهی سرمایهو بررسی این  عنوان یک کلداری بهتولید سرمایه  یشیوه

مردان درون و بیرون  و  ها، دولت، نظام حقوقی و غیره چگونه بر مناسبات نابرابر بین زنان  و بازتولید، ایدئولوژی

داشت  ها در برنظرها، آنرغم اختالفبه  نظر داشتند.اتفاقرا بازتولید کرده است،    گذاشته و آن  تأثیرسپهر خانگی  

[ مشترک بودند، که نقشی محوری در تاریخ بشری به سازمان تولید و بازتولید  43انگلس از ماتریالیسم تاریخی]

های تولید نیز بر این  کنند و شیوهنیروها و مناسبات تولید تغییر می  زیرا  ،دهدها میمتغیر آنبندی  مفصلو  

   کنند.اساس تغییر می

ی مارکسیسم.  ردِ پساساختارگرایانه  براست  مبتنی  متفاوت است زیرا    ماتریالیستی کامال امروزه فمینیسم  

به  ساختارشکنیِ مقوله»زنان«  تحلیلای  عنوان  »جنسیتاز  بر  تمرکز  سکسوالیته،  بدنها،  های  ها، 

زنانم  متعددهای  »گفتمانی ساخته شده«، و تفاوتطور به فمینیستی  بین نظریهپیوندهای    ، یان  و شرایط  ی 

شکل است.    تربیش  زندگیِ  یدهندهواقعی  کرده  قطع  را  نظریهزنان  فمینیستی  امروزه  فمینیسم  ی  معنای 

استبهپساساختارگرا   گرفته  )  [44]خود  اصولی  اتخاذ  مستلزم  این  ذات  مثال و  گرایی  پیشایندگرایی،  ضد 

[contingency]رد  ، ساخت گفتمان،  به  اجتماعی  واقعیت  تقلیل  اجتماعی،  غیره(  «  ها فراروایت»گرایی  و 

توسعه تحلیلمخالف  همهی  و  زنان  برای  مفید  سیاسیِ  راهبردهای  و  اجتماعی  ستم  های  تحت  افراد  ی 

فرض  ها را پیشهای آنی ستم بر زنان، واقعیت مادی وضعیت اسفبار و صحت ادعایخودِ ایده  [45]است.

صورت گفتمانی ساخته  و بهاتفاقی    نسبی،  هاگیرد، مفاهیمی خارج از قلمروی نظریاتی که همه چیز برای آنمی

کند که این ناتوانی در مواجهه با شرایط مادی )یعنی عینی، مستقل از آگاهی  ایبرت استدالل میشده است.  

مدرن ایجاد کرده است، زیرا  افمینیستی پس  یگذارد بحرانی در اندیشهمی  تأثیرسوژه( که بر زندگی واقعی زنان  

همین دلیل است که  رنگ کرد«؛ بهتوان در گفتمان کمندهای تاریخی را »نمینیرومند فرآی  تأثیرعینیت و  

 [ 46.«]آزارنده استفمینیسم برای  »ماتریالیسم تاریخی 
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صورت  چیز به همهبندی به این تصور که  ویژه زنان، پایبا توجه به بدتر شدن عینی شرایط کارگران، به

.  تر شده استدفاعغیرقابلروز  ه، روزب پیشایندیو    بومیاجتماعی یا گفتمانی ساخته شده، یا چسبیدن به داستانی  

سیاست به بازنویسی یا توصیف مجددِ   تا  نیست جهان ستم بر زنان داستان، متن یا شکلی از تفسیر یا خوانش  

های  جا که فمینیستشود. از آنبر مادی بودن گفتمان حاصل می  اصرارای که از  جهان خالصه شود، نتیجه

با ساختارها، فرآیندها  ای متناقض  رابطهها  اند، گفتمانها« را رد کردهی »فراروایتماتریالیست پسامدرن همه

ی تولید طور اتفاقی« به شیوه»به  صرفا ها  ؛ آنهاستآنپذیریِ  امکانکه شرط  ند  دار داری  و تضادهای سرمایه

کنند( اما از  گرایی« و »اقتصادگرایی« اجتناب میهای »تقلیل از شبح ایطور احمقانهبهبنابراین  مرتبط هستند )

، در نتیجه به کننده هستندتعیین  شود که اصالتا فرض می  شوند، عمال لقی میجا که در تأثیراتشان مادی تآن

 انجامد.  گرایی گفتمانی ناشناخته میتقلیل یک

اینگراهام   و  بهاز  هنسی  که  گفتمان  بین  ارتباط  حفظ  مفهوملزوم  ایدئولوژی  میعنوان  و سازی  شود، 

حال  با این.  گویندمی  ،داریمردساالری و سرمایهکند:  چه زنان را سرکوب میآن  با مرتبط    عامِ« های  »تحلیل

ها برای نجات فمینیسم ماتریالیستی معاصر از موضع آشکارا ضدمارکسیستی آن کافی نیست و تنها  تالش آن

ابهام این مفهوم می افزایش  امکان پرکردن شکاف بین    عالوهشود.  باعث  بر این، فمینیسم ماتریالیستی از 

   متن، روح ماتریالیسم پسامدرن موضوعِ   آخرین حلولی تولید دورتر شده است؛  ها و شیوهها، ایدئولوژیگفتمان

عنوان  بدن بهدر رابطه با  «  پابرجای امر غیراستداللی    “موضوع” »گفتمان نیست بلکه    متن و  زبان سامان یا

تبیین شود تا از  ماده، خواه مربوط به بدن یا هر چیز دیگر، باید از لحاظ تاریخی    .موضوع مورد بررسی است

این    [47و یک انتزاع است.«]  ی محض ی اندیشهآفریده  النفسهفیلحاظ نظری و سیاسی معنا یابد، زیرا »ماده  

  اشکال ی تولید است که انواع فرآیندهای کار و سایر  های شیوهی خود مستلزم در نظر گرفتن ویژگینوبهبه

می تعیین  را  بهتجربه  که  بدنکند  آگاهی،  و  هستی  اشکال  انسانی،  طبیعت  و  طبیعت  دیالکتیکی  و  طور  ها 

پردازی ماده و ماتریالیسم  ین رویکرد به نظریهبا این حال، ا.  دهدتغییر میو غیره را    ی مربوط به بدن هاگفتمان

نشدنی مواجه  نتیجه با معضلی حال با مفروضات فمینیسم ماتریالیستی پسامارکسیست در تضاد است، که در

است: »چگونه جهان خارِج از آگاهیِ سوژه را انکار نکنیم، اما آن جهان را علت مادی اعمال اجتماعی هم قرار  

از طریق تغییر در نیروهای    مثال ی تولید )، انکارِ تأثیر علی شیوهباشدبر علیت  دال  اگر مادیت    [ 48]ندهیم.«

گیریم، به  زبان و گفتمان را فرض می  یتتولید، استثمار طبقاتی، مبارزات طبقاتی و غیره( در حالی که ماد

کند، زیرا »اگر  یفا کند، تضعیف میگفتمان قرار است ا  انجامد که نقشی را که مادیتِمی  ای جبرگرایی گفتمانی
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از ابتدا  معنا مادی باشد، بنابراین چیزی وجود ندارد که ]مادی[ نباشد، و این اصطالح به سادگی همه چیز را  

 [ 49]کند.«می لغو

علمی و تجاری    پسامارکسیست مبنای جذابیت  های نظری و سیاسیِ فمینیسم ماتریالیستیِبستشاید این بن

داری،  ی سرمایه، و تبرئهاحتمال  عاملیت »امتیاز« پذیرشِبر    که اساسا آن باشد. بین مفروضات نظری غالب آن )

  ،( دارد  تأکیدهای هویت  و تنوع سیاست  کثرتبر    زمانبه حداقل رساندن نقش محوری استثمار طبقاتی، و هم

های متخصصان و  بینیداری، و سبک زندگی و جهانی سرمایههای مسلط در کشورهای پیشرفتهایدئولوژی

باال و متوسط  از جمله فمینیسم  که مشتاقانه پست  دانشجویان طبقات متوسط  و پساساختارگرایی،  مدرنیسم 

 [.  50]داردوجود  اند، یک »میل ترکیبی« را پذیرفتههای مختلف آنماتریالیستی، در جلوه

 بندی جمع

رغم موضع انتقادی  بهکه  هایی  فمینیسم ماتریالیستی، اصطالحی که ممکن است در گذشته برای فمینیست

بسط    متفاوت است.  امروز نماد چیزی کامال   ،مفید بوده باشد  مارکسیستی باقی ماندند،  محکم در سنت  ،خود

زمان این اصطالح  برای دربرگرفتن فمینیسم مارکسیستی چه فایده دارد اگر هممعنای فمینیسم ماتریالیستی  

ماتریالیست ادعای  فمینیستمورد  و  فرهنگی  دیدگاههای  که  باشد  پسامارکسیستی  عمیقا  ضد  ا هایشهای  ن 

  یحمایت فمینیسم ماتریالیستبا    های مارکسیستیهای فمینیستکه دو مجموعه از نوشتهاین  مارکسیستی است؟

در مورد این  گیری  گویای ارزش بازاری »ماتریالیسم« و قدرت ناشران برای تصمیم  تربیش  است  منتشر شده

  . اتریالیستیگرایی نظری بین فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم متا وجود هم  چه چیزی فروش برود  است که 

های جدید  سازی« شود، نسلاگر تحلیل ماتریالیستی تاریخی تحت عنوان فمینسم ماتریالیستی اهلی و »به

  مارکس و مارکسیسم قبال    اهمیت نظری و سیاسی ماتریالیسم تاریخی برای زنان را خواهند آموخت؟چگونه  

شده  رانده  حاشیه  به  دانشگاه  فقط  در  ماتریالیستی  فمینیسم  چتر  زیر  مارکسیستی  فمینیسم  دادن  قرار  اند؛ 

نسلفهمیکج بین  در  گسترده  میهای  تشدید  را  فمینیست  جوان  همان  کندهای  به  زیرا،  را  توجه  که  طور 

  « را که ظاهرا عوامانه یالیسم  های غالب در مورد »ماترکند، کلیشه»مادی« در ماتریالیسم تاریخی جلب می

های مارکسیست خود را  بنابراین زمان آن فرا رسیده است که فمینیست  کند.ذاتی مارکسیسم است، تقویت می

اساسا     کار   این کنند.    تأکیدهای ماتریالیست جدا کنند و بر مشروعیت و فوریت سیاسی رویکرد خود  از فمینیست

ها  م ابهامات، حذفیات، پیچیدگیغرداری، بهمستلزم بازگشت به مارکس است که روش و تحلیل او از سرمایه
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دیده مردم ستم  یها و همهفمینیست  برای  های معاصر نظریهاز    تربیشهای قرن نوزدهمی، بسیار  و محدودیت

  ی درونی بین هستی و آگاهی یا بین گفتمان و شرایط مادی امکانِ با قطع رابطه های که نظریه، دهدمیارائه 

باشد )طبیعت؟ بدن؟( را  وجود داشته  گفتمان  از  «  خارج»در  چه ممکن است  آن گفتمان و هر  ی بودنآن، ماد

اثربخشی  مستقل از آگاهی مردم و    یعنی واقعیتِ ــ ی تولیددر عین حال مادیت کار و شیوهو کنند، فرض می

کند، نقد مارکس  درستی اشاره میطور که ایبرت بههمان  کنند.می رد  «اقتصادگرایی »عنوان را بهــ   علیتی آن

تا  فوئرباخ    کند: » ماتریالیستی امروزی را توصیف می  درستی ماتریالیسمِ فمینیسمِاز »ماتریالیسم فوئرباخی« به

 [51] ماتریالیست نیست.«  گیرددر نظر میتاریخ را    جا کهآن  و تا   سروکار ندارد تاریخ    باماتریالیست است    جا کهآن

دلیل دیگری وجود دارد که چرا معتقدم فمینیسم مارکسیستی باید از فمینیسم ماتریالیستی »پیوندزدایی«  

فمینیسم مارکسیستی بسیار  سیاسی و نظری    محتوای  ی مارکسیست درباره  هایفمینیست  از لحاظ نظری،  شود:

هایی که  ماند، مکانی برای فمینیستاز سوی دیگر، فمینیسم ماتریالیستی موضوعی مبهم باقی میترند.  شفاف

از  چه  آن  یدربارهرسد  می  نظر  بهاما    ،صراحت دارندهای منتسب به مارکس و مارکسیسم  رد کاستی  مورد   در

مدرنی    دانند فمینیسم ماتریالیستیِان فمینیست میگرپژوهشالبته  .  دارند ی  ترکماطمینان    کنندآن دفاع می

تحقیقشان  مخاطبان  مشارکتِ  ها در جلبِ  رسد کار آنمی  نظر بهچیست، اما    یپردازی کردند دربارهکه نظریه

است.   مواجه  بسطبا مشکالتی  در  ادعاهای من  این  متفاوتِ و مبنای  بسیار  بحث    برای   دو شبکه  گسترش 

دربارهشبکه  :است  الکترونیکی بحث  برای  ماتریالیستی  یای  برای   و  ( MATFEM)فمینیسم    دیگری 

فمینیسم ماتریالیستی که همراه با کریس اینگراهام و رزماری   ی شبکه  [52.]( M-Fem)فمینیسم مارکسیستی

( نفر داشته است.  363)در حال حاضر    350ثابتی بیش از    اعضایها  ایجاد کردیم، سال  1994 هنسی در دسامبر

در کمال  ها متوقف شد،  برای معرفی خود وجود داشت، اما وقتی این پیام  یهای معمولجا پیامدر آغاز، در آن

ای از رزماری هنسی  مقاله  ی ما یک بار سعی کردیم درباره ها را نگرفت.هیچ بحث مستمری جای آن  ناامیدی

کتاب  یک  آگهی    یک نفر  از چند گاهند؛ هر اهاما این پروژه شکست خورد. اعضا عمدتا  خاموش بودبحث کنیم،  

فکری و سیاسی اهداف  اجتماعی با    وسوییسمتفاقد    MATFEMاما    کند.یا فراخوانی برای مقاله پست می

دهند هیچ احساس  ماتریالیستی، در بررسی فرآیندهایی که به سرکوب زنان ادامه می  م ؛ از دیدگاه فمینیساست

آن کمک   ی من ایجاد نکردم اما به ادارهرا  ( M-Femفمینیسم مارکسیستی)ی شبکهوجود ندارد.  اضطراری 

ی کمبود کسانی است که  دهندهنشاننفر(    72ایجاد شد و اعضای اندک آن )  1997 این شبکه در میکنم.  می



20 
 

های  ها متفاوت است و شبکه دورهکه حجم ایمیلکنند. با اینمارکسیست معرفی می  امروزه خود را فمینیست

است و در  های نظری و سیاسی بسیار زنده و مفیدی تولید کرده کند، بحثطوالنیِ سکوت را تجربه می نسبتا 

توجهی از این  در واقع بخش قابلفمینیسم ماتریالیستی است.  ی  شبکهاز    تربیشها بسیار  مجموع تعداد پیام

درباره بود که  نوشته شده  فمینیست  مارکسیست  اعضای  از  یکی  به  پاسخ  در  فمینیسم    یمقاله  بین  تفاوت 

کردم اما هیچ  را برای هر دو لیست اعضا پست  . من آنکرده استسؤال ماتریالیستی و فمینیسم مارکسیستی 

جز پاسخی مشتاقانه و مثبت از رزماری هنسی( در حالی که  دریافت نکرد )بهی ماتریالیستی  شبکهواکنشی از  

تفاوت کمی و کیفی بین آرشیوهای این دو شبکه  .  شد  ی مارکسیستیشبکهتعدادی نظر در  باعث برانگیختن  

گذار بر  تأثیرقدرت مارکسیسم را در بررسی شرایط  فمینیسم مارکسیستی  ی  بکهشتوجه است. آرشیوهای  قابل

اثبات می امروز  زنان  آرشیوهای  زندگی  فقر  که  حالی  در  ماتریالیستیی  شبکهکند؛  می  فمینیسم  از  توان  را 

بی نسبیپیامدهای  پسامدرن    ربطی  فمینیسم  سیاسی  سترونی  و  فمینیسم    یشبکهکرد.    تفسیرنظری 

نتوانسته است یک بحث نظری یا سیاسی   گذشته   در پنج سال  تقریبا آن،    تربیشرغم اعضای  به  ماتریالیستی

های کیفی بین فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم ماتریالیستی  ها تفاوتپایدار تولید کند، مسیر متفاوت این شبکه

 کند.  دهد و ربطِ سیاسی و نظری اولی و ماهیت مدرسی دومی را برجسته میخوبی نشان میرا به

از فمینیسم مارکسیستی از    متحده ایاالتهای دانشگاهی کار فمینیستبینانه نگاه کنیم حمایت آشاگر واقع

را مارکسیست فمینیست معرفی میمیسیاسی    وای  لحاظ حرفه باشد. کسانی که خود  کنند  تواند خطرناک 

های »ارتدوکس« یا »بنیادگرا«  ها مارکسیستشوند؛ آنای دچار مشکل میاز لحاظ سیاسی و حرفه  احتماال 

شده می  اندتلقی  مواجه  مشکل  با  شغل  یافتن  در  بهو  زمان  شوند،  این  در  مشاغلِویژه  در    وقت تمام  که 

فزایندهبه  متحده  ایاالتهای  دانشگاه کمطور  میای  کوتاهشوند.  یاب  در  است  ممکن  تسلط  مدت  بنابراین 

داری  مدت و بسته به تغییرات در اقتصاد سرمایهدانشگاهی فمینیسم ماتریالیستی بدون چالش باقی بماند. در بلند

ان فمینیست از  گرپژوهش  تر بیش شود و آگاهی  میفراملی    سیاسیِسازماندهی  جهانی که منجر به تحوالت  

و  هنگام به ممکن است دوباره داری جهانی، سرمایهتضادهای زنان کارگر به اکثر سرنوشت  خوردن  گره  میزانِ

در این  گزین فمینیسم ماتریالیستی شود.  و فمینیسم مارکسیستی جایتلقی    بدیهی  مرتبط بودن مارکسیسم

  خوبیبه  فمینیسم ماتریالیستیی بین فمینیسم مارکسیستی و  کنندهی ناآرام و گیجرابطه  طور کهمیان، همان

 ، مبارزه طبقاتی در سطح ایدئولوژی ادامه دارد.  دهدنشان می
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