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افتند که چرا این همه کاری که وقتی همه چیز برای فروش است، زنان به صرافت می»
 2«ماند.پاداش میکنند بیمی

 

 مقدمه

و نقش کنشگری  و نوع زندگی ها، مناسباتآنزیستن گونه هچ: یعنیها کار هستی انسان

تمزد بدون دس کار خانگیاشکالِ موجودِ کار، بین در . کندمیتعیین  در زندگی ،را هاآن

و در اقتصاد  شودمیحساب ن ناخالص داخلیدر تولید که استت  زنان یوماً برعهدهعمو 

 اراین قبیل که چرا ک ازستتلالاتی انگیزد؛ میرا برستتلالاتی  این امر استتت.ی ئنامرو جامعه 

متمایز  کارِ دستتتتمزدیو ماهیت این کار چیستتتت که از  مزد استتتت بیو  خانگی زنانه

 ود  گیرمیقرار  - تولیدی و بازتولیدی - یکار شتتکلِدر کدام  کار خانگی  شتتودمی

ی در مبارزه چه تفاوتمسأله کید بر این تأ .زنان داردبر ستم  یمسألهاین کار چه نستبتی با 

در  افق جدیدی کار خانگیآیا با دستتت گشاشتتتن بر  و  کندمیایجاد  زنانبرای رهایی 

  شودمیگشوده فمینیستی و مبارزات مباحث 

 و اشتتکال کار مورد بحث شتتودمیه نگا بحث کارمبتدا به ا ،ستتلالاتبا توجه به این 

ار که چرا ک شتتتودو بررستتتی میپرداخته  بحث بازتولید اجتماعی دوم بته گیرد.میقرار

ر سیستم د و نادیده گرفتنِ آن کار خانگیسوم به  .بازتولیدی به حاشتیه رانده شتده است

ت متفاو هایرویکردو در نهایت  شتتتودمینگتاهی انتداخته ی دارستتترمتایتهاقتصتتتادیِ 

ستتت د خانگی و ستتتم بر زنان کار که بر ارتباط شتتودمی بررستتیفمینیستتتی  هایجنبش

 .دنشارگمی

 

 طبقه و جنسیت

ای نیستتت جز اینکه مفهوم کلیدی کار و اشتتکال آن در چاره کار خانگیبرای توضتتی  

 وبقه طدو مفهوم کلیدی  کار خانگی یمسألهی توضتی  داده شتود. دارسترمایهستیستتم 
یض این شتکل تبعزند. طبقه و میکه سترنوشتت زنان را رقم  کندمیرا پررنگ  جنستیت
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تثبیت  تشدید و ی هستتند که بهدارسترمایهستیستتم  محصتول کدام به نوعی هر یجنستیت

 شودیمرو سعی شده است. ازاینمنجر  هاعلیه آن زنان و تبعیضبر ستتم مختلف  اشتکال

اشاره  تی که بر سلطه و استثمار استوار اسدارسرمایهسازوکار سیستم  بسیار کوتاه به که

 و ادیبه لحاظ اقتصتتگونه ستتلطه و استتتثمار زنان هکید شتتود که چتأنکته  اینو بر  شتتود

 صورت گرفته است. فرهنگی

 اشکال کار

 اردسرمایهآن را به  ریمزدبگکارگر  یعنیاست که مالک آن  ییکار کالا یروین»
 3)مارکس( «که زنده بماند. نیا ی  برافروشدمی. چرا آن را فروشدمی

ست جز استتثمار چیزی نی اتکا دارد وکارگر  یی بر استتثمار طبقهدارسترمایه گفت باید

 در واقع. کندتر از ارزشتتتی که این نیروی کار خلق میبته بهتایی کم کتار مزدیخریتد 

در  ار بزار تولیدا زیرا وی ،است به فروش نیروی کار خودناچار کارگر برای زنده ماندن 

 دارهسرمای فروشد ومی دارسترمایهنیروی کارِ خود را چون کالا به  ناچاربهاختیار ندارد و 

دهد. میزد به وی دستمدن نمازندهکارگر برای بازتولید و  یی اولیههابابت هزینهفقط  نیز

و از کارگر  دهدمی دستتتتمزد به وی دیکارگر جهت تول کارِ یرویبابتِ ن دارستتترمتایته

 یاضتتافارزش صتترک کار کند تا  ترشیستتود ب یبرا کار خود را یِرویتمام ن خواهدمی
سرپناه،  ،غشا یی مانندهاکالا سبد ینهیکار ِکارگر فقط هز یدر ازا دارسترمایهکند.  دیتول

 یزیمزد چ»پس. دهدمیبه او  کارش یروین دیبازتول یبرا را آموزش، مراقبت درمانی و...

 کارگراستتتثماربدین ترتیب و  4«کار کارگر یروین دیبازتول ارزش لازم برای جز ستتتین

ت وی پرداخ ش بهوی کارنیر ارزش تولیدشتتتده توستتتطافتد زیرا بخش اعظم میاتفاق 

ولید بازت بخش زیادی از توان دید کهمی جاایندر . رودمی دارسرمایهجیب  بهو  شودمین

 ی غشا،هتهی کارهایی مانند شودمیانجام  گر بل توسط زنانکار نه توسط خود نیرویِ کار

بر کارهای  علاوه بنابراین .ستتتالمندانفرزندان و مراقبت از از  ینگهدار وشتتتو،شتتتستتتت

وب محستتمنزلت کمکه عمدتاً ای از کار وجود دارند کنندهتعیینتولیدی اشتتکال مهم و 
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 ی خصوصی راندهحوزهبه  و کندمیپرداخت ن ایهزینه برای آنها دارسرمایهو  شتوندمی

 عشق و مادرانگی و... پیوند خورده است. چون میمفاهیو با  شده

 از اقشار یبخشتگونه کار چهه ک پرداخت کاری مقولهکه باید به بازبینی  جاستتاین

ستتتلطه و  ماز نظاتری دقیق بندیبتوان به صتتتورت و بدین ترتیب شتتتودگرفته مینادیده 

 انگریبل ب یکار منشتتأ ارزش استتت و نقش کار نه صتترفاً اقتصتتاد .دستتت یافتاستتتثمار 

 قاًیمع و یاجتماع ایرابطه اقتصادی امر همین سبب، به. استت هانانستا یاجتماع یزندگ

ولیدی ی بازتای از کارهاعمدهی برای بخش دارسرمایهسیستم  ،در واقعیت است. یاسیس

. زنان استی عمدتاً بر عهدهو این کارها به صورت رایگان و  کندمیای پرداخت نهزینه

ن یسترنوشت زنان را تعیو کار  بازدمیرنگ  اش کلاستیک کارگر از معنای یطبقهپس 

 یچهارم اقتصتتاد جهانستته: دگویمیبدون دستتتمزد  یدر کتاب زندگ گینیدن» .کندمی

شتتتکل گرفته استتتت، اقتصتتتاد فقط در چارچوب اقتصتتتاد  یکار فرد یهطیخارج از ح

امرار  یپراکنده برا یکارها ای یبلکه خارج از آن مانند کار خانگ ،شودمین دیتولمیرس

 یوقت دشتتویمیمرتکب  ینیستتنگمیو مفهو کی. پس قمار استتترات شتتودمیخلق معاش 

بنابراین   5.«دکنیمی یدهستتتازمان یکارگر صتتتنعت یعنی میمرد قرن نوزده گوریحول ف

 یازتولیدب کار دلیل جدایی کار تولیدی از در این لحظه بهزنان در کار خانگی استتتثمار 

دی یار بازتولک»افتد؛ می، اتفاق کندمیای پرداخت ن ی برایش هزینهدارسرمایهکه سیستم 

 6.«شودمیچون خدمتی شخصی خارج از سرمایه ظاهر 

 

 چیست؟  اما کار بازتولیدی 

آوری و بچه)ار ی کهانیرونستتتل آتی و البته تولید  بازتولید نیروی کاری به کار بازتولید

اد و با ابع رایگان و زنانه ته شتتد عمدتاًطور که گفهمانو  مربوط استتت (گهداری از آنن

 یتماعاج دیبازتول»عنوان مثال کارهای مراقبت از کودکان و ستتالمندان. بهعاطفی استتت؛ 

 ربوطم هانسل نیبخش آن به روابط ب کیاست.  یو حفظ روابط اجتماع جادیا یدرباره

 رگیآوردن و بزرگ کردن فرزندان و مراقبت از ستتتالمندان. بخش د ادنی به مثل. استتتت
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نوع  نیدوستتتتتان، ختانواده، محله و اجتماع استتتت. ا انیتم یحفظ روابط افق ی دربتاره

 و دانیمادو  یطور همزمان عاطفبهها هستتتند. آن یضتترور اریبستت امعهج یبرا هاتیفعال

. بدون آن نه ستتتازمان کنندمیرا فراهم  یاجتماع یاریهم میتحک یبرا یچستتتب اجتماع

. یو فرهنگ یاستتیو ستت یوجود داشتتته باشتتد و نه ستتازمان اقتصتتاد توانستتتمی یاجتماع

ن به زنان آ تیشتده استت. بخش اعظم مسلول یتیجنست یخیطور تاربه یاجتماع دیبازتول

بخشتتی از آن را  متفاوت ممکن استتت هایالبته باید گفت در دوره 7«.محول شتتده استتت

 یهبر عهد بر عهده گرفته باشتتند اما عموماً ...مدارس، بیمارستتتان و  ی ماننددولتنهادهای 

 ومنزلت پایینی برخوردار استتت  از و شتتودمیانجام  میاقتصتتاد غیررستت زنان استتت و در

 هاارخانهکبه ستههر خصوصی در مقابل دفاتر و این کارها معمولاً .شتدت طبقاتی استتبه

آنها » .شتتودمی، طبیعی انگاشتتته شتتدن و... توجیه بودن منتقل شتده و با ایدئولویی وظیفه

 8«و مواجب. رهجی یکار ب مگوییمیعشق ما  ندیگومی

 یرویو فروختن ن ید که منجر به کار مزدیتاز ابزار تول دیتتول ییپس علتاوه بر جتدا 

 میدر اقتصاد وجود دارد که منجر به تقس یدیو بازتول یدیکار تول انیم ییکار شتده جدا

 ها شده است. و ستم بر زنان و استثمار آن کار یتیجنس

یل ی به دلدارسترمایهآنچه که مهم استت این استت که زنان از ابتدا توستط گفتمان  

و در  ای برای کارهای بازتولیدیهستتته یزن و مرد و ترویج خانواده یستتاخت دوگانه

و...تربیت شتدند و این کار توسط نهادهایی چون مدارس، مشهب، خدمت کستب ستود 

ی مهر مادری و عشتتق یا ایدهعنوان مثل به ایجاد شتتد؛ و... شتتناستتیعلوم پزشتتکی و روان

مجموعه نیروهایی استتتت که  رو جنستتتیت محصتتتولند. از اینترعاطفیذاتاً که زنان این

 یتقدیر بیولوییک ستترشتتتی طبیعی وبه  بودن زن و مرد را به وجود آورد و زن یدوگانه

هوم مف یرگیشتتتکلدر  یغرب یجامعهو  رانیا نیب میمه یهاالبته تفاوت .شتتتد محکوم

ه قرن ب دیبا رانیزن و مرد در ا یدوگانه یریگشکل یبررس یوجود دارد و برا تیجنست

 (ادیآبنجمآثار افسانه ر.ک. ) .اشتاره کرد رانیدر ا تهینوزدهم و مواجهه با اروپا و مدرن



 داریسوی فمینیسم ضدسرمایهمجدد اشکال کار: راهی بهارزیابی  6 

ود استثمار و کسب سآن  ی است که ذاتیِدارسرمایهطبقه نیز حاصتل ستازوکار  همچنین

 یهکنندمینتأرایگان یا ارزان و از طرفی به  زنان را به نیروی کار استتتت و از این جهتت

 .نیروی کار آینده بدل کرد

سبب  کار خانگیرو نگاه به و از این .مجانی و کار بودن یعنی بزنگاه زن کار خانگی

ه جایی راه ب هاکه برخی فمینیست که به خیلی از مسائل دیگر نگاه کرد و فهمید شتودمی

 شتللی و کسب مشاغل مدیریتی برای ینظیر ارتقا هاییحلراهعنوان مثال بهنخوهند برد؛ 

امروز چون کتتاهش ختتدمتتات اجتمتتاعی و  هتتایهمچنین معضتتتتلبرابری بتتا مردان. 

و  گیردمیصورت  اجتماعی یشیرازه نادیده گرفتن کار بازتولیدیِستازی با خصتوصتی

ای ی شروعی باشد برنقطهتواند میخانگی  پس کار لازم استت سترفصتل مباحث باشتد.

 . طلبید در مبارزه و افق خود راهی دیگرسیاسی فهمید و  را عمیقاً مسألهکه این

 

 دارد؟یی هاچیست و چه ویژگی اما کار خانگی

به محض شتتنیدن کار خانگی تصتتویر زنی در حال شتتستتتن و  احتمالاً نگاه نخستتت،در 

. .توان متوجه شتتد که آشتتهزی، تمیزکاری و.می ملی کوتاهبا تأآشتتهزی به ذهن بیاید. اما 

 ناز آ آوری و نگهداریبچه این کار شامل از این کار استت در واقعیت بخش کوچکی

نی در ز تصویر . پس کار خانگی کهشودمیقبت از ستالمندان جایی و مراجابهو خرید و 

را  اراز ک بعادیااز گفتمانی دارد که  نشانآورد میرا به یاد  یا آشهزی شووتحال شتست

و نه دستمزدی  شودمیکار خانگی نه شلل محسوب در حال حاضتر کرده استت. ی ئنامر

که این کار زن را  صتتتورتی. در شتتتودمیکاری راحت تلقی همچنین اند، و قائلبرایش 

ستتتاعت  اری کهو... در چاردیو دیریت خانه و مراقبت از کودکبته مت کنتدمیمحکوم 

همیشگی است و در آن فراغت ندارد. در واقع این کار  ای لحظه کاری مشخص ندارد و

 پیامدهای ، کاری بدون مرخصتتتی، بیمه و بازنشتتتستتتتگی و نامریی بودنخلاصتتتی ندارد

، عدم داشتتتتن بیمه و در نتیجه ی اجتماعی و روانیهاو آستتتیب اش چون بیماریکتاری

 ین مرد بودن. تحت دِو  مالی نداشتن استقلال
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 رایگان یا ارزان نیروی کارها ، از آنستتازی زنانفرودستتتی با دارستترمایهدر واقع 

با  که ملازم استمیسیست .آوردمیتحت انضتباط و کنترل خویش دررا  و آنان ستازدمی

هر » فتتوان گمیعلیه آنان. پس  کردن زنان و تبعیض و خشتتتونتپرولتریزهو استتتتثمار 

اخته س ابتدا برای این کارهاکه زنان از همان  ستتبعیض به این معنا 9«کارگر استت. یزن

 لیزنان به دل یو از طرف ها محکوم به فرزندآوری استتت.آنروابط جنستتی و  شتتوندمی

د. در هستتتن ندهیکار آ یروین یکنندهنیتأم ،هابزرگ کردن آن تیو مستتلول آوری بچه

ت پوس شتعار زنان سیاه طور کههمان .«استت اجتماعاً لازم یبزرگ کردن بچه کار» واقع

 یت. وقدآیمیما  هایهدولت محتاج ستترباز استتت ستترا  بچ یوقت» که بود ر خیابان ایند

رو بسیاری از نازای 10.«دیآمیما  هایبچه محتاج کارگر استت سرا  شهاینهکارخا یبرا

به مهارت خاصی دست پیدا  مانند ومیاز آموزش جا  ی حاکمهاولوییایدئزنان به دلیل 

 هادولتم مستتتقیغیرنداشتتتن استتتقلال مالی تحت حکمرانی به دلیل  ،از طرفی .کنندمین

انقیاد  به در راستتتای اهداک دولت زنان ،گیرند؛ به بیان بهتر از طریق مرد خانوادهمیقرار 

 بر زنان مو ست به خشونتی دارسرمایهو همدستی مردسالاری با سیستم  شوندمیکشتیده 

 .شودمیو... منجر 

 

 کردن کار خانگیمندمسألهاهمیت 

است  یاردسرمایه یاز قاعده یبل خود نشان ستین یدارسرمایهدر  ییاستثنا کار خانگی 

کل گرفته شتت دیبازتول تولید از ییو جدا نیروی کاراز  دیابزار تول ییکه استتتثمار در جدا

را در  میستتتهم مه یکار خانگ بودنِ گانیو را یدیبازتول یکارها ستتتازیزنانهاستتتت و 

استت که سمت و  ریناگز یستتینیفم یمبارزه رونیاز ا ؛کندمی فایا یاستتثمار و فرودستت

 یه برابرب زنان یمستتأله د. زیرا دیگرببر شیپ یدارستترمایه ستتتمیستت هیعل را مبارزه یستتو

 شودمین به نفع زنان ختم در قانون راتییتل ایبه شلل بهتر  یابیدست ایمردان  ابصتوری 

و  دتولی یعرصتتهبه  و بدل کردن بدن زنستتازی جنستتیت ستترا  مستتائلی چونبلکه به 
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ونه در گهچ دهدکه شرح اینرود، تا میبازتولید نیروی کار و تبعات آن در زندگی زنان 

دی و شدن کارهای بازتولیکالاییسازی فقر و زنانهو  ستازی کارزنانه ،ستمیبرالیعصتر نول

با دستتتمزدهای بسیار  خدمات اجتماعی یدهندهارائهاشتتلال زنان فرودستت در کارهای 

آن  کردن مندمستتتألهگاهی استتتت که با گره کار خانگیپس  شتتتکل گرفته استتتت. کم

 کتار را مورد بحتث قرار داد و اشتتتکتالی از کار را بررستتتی کرد که از تعریفتوان می

لی فعی مرحلهو ستتتهس ماهیت این کار را در ارتباط با  اقتصتتتاددانان بیرون مانده استتتت

 ایهبه مرزکشی با فمینیست و همچنین مورد بحث قرار داد.آن  هایو بحران یدارسرمایه

ا مردان که به معنی دسترسی برابر ب– ای شهیسقف شکه شتعار شتکستن  پردازدمی لیبرال

الا رفتن و ب یشلل یبا مردان، ارتقا یراه برابر گانهی ییوگ،دهندمیسر  - در مشاغل است

 11«است. یمراتب شللسلسلهاز نردبان 

 و گویدمی ی استدارسرمایهکه ضدمی، فمینیسدرصدی 99نانسی فریزر از فمینیسم 

 زهیاتکه اعتصتتاب را دموکر یجنبشتت»که:  کندمیاشتتاره  در تز اول مانیفستتت فمینیستتتی

خود را  یگستتتره ،شتتودمی فیکار تعر یمثابهبهچه آن فیبازتعر یو به واستتطه کندمی

 یِرگیبازپسدر حال  ،یزنان، فراتر از کار مزد یِاعتصتتاب یگرکنش. بخشتتدمیوستتعت 

ه ک هاییتیفعال یارزش قائل شتتدن برا قیستتکس و لبخندهاستتت و از طر ،کار خانگی

ار ک یاتینقش ح ،ندکمیپرداخت ن پولی هاآناما بابت  بردمی ستتتود هاناز آ هیستتترما

 یادآوریو  ستتازدمی ریپشداریرا د یدارستترمایه یجامعهدر  تیبر جنستت یمبتن یمزدریغ

است  یزیآن چ فیدر حال بازتعر زین یکار مزد ینهیزمدر  یستینی. اعتصتاب فمکندمی

تنها دستتمزدها و ساعات نه دیجد فیکه تعر شتودمیکار برشتمرده  یروین یمستألهکه 

حق  هایتیو محدود یدیموانع عتدالتت بتازتول ،یبلکته آزار و تعتارج جنستتت یکتار

تواند راهگشتتا باشتتد که میمیفمینیستت وی یبه عقیده 12.«ردگیمیدربر  زیاعتصتتاب را ن

دهد و از رویکرد رقابت که در خدمت کستتتب میی را هدک قرار دارستتترمایهمبارزه با 

قلب  ؛ویدگمی و اهمیت آنی ئنامرفولبر از قلب  ینانس تر استت بر حشر باشد.ستود بیش

و ستترپا  تداوماستتت که ستتبب  و عاطفی و مراقبتی نامرئی استتتعاره از کارهای بازتولیدی
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 شودیمگرفته  بازار نادیدهی ئنامرکه در رویکرد حاکم به دلیل دست ماندن جامعه است 

و همچنین به راهکارهایی چون  کندمیخدمات صتتتحبت  یدر ارائه هااز نقش دولت و

 .کندیمو کاهش ستاعات کار اشاره و مراقبتی  کار خانگیو برابر در  تقستیم کار جدید

ا للو کار انتقالی ت یمطالبه عنوانبهرا  دستتتمزد برای کار خانگی کارزارستتیلویا فدریچی 

ر تنها یک مطالبه د کار خانگیپس دستتتتمزد برای » گوید:میوی  .کندمیطرح م مزدی

کنار ستایر مطالبات نیستت، بلکه دورنمایی ستیاسی است که زمینی جدیدی برای مبارزه 

 13«ولی به سود تمام طبقه است. شودمیشایدکه از زنان آغاز گمی

ول مسائل حکه که با کدام راهکار در باب حل توان گفت فار  از اینمیدر نهایت  

 گیری در قبالموضتتتع)اگرچه که هرکدام از راهکارها  موافق یا مخالف بود کار خانگی

تواند ستتترآغاز بازبینی میاما این بحث  که افق چیستتتت(استتتت و این «چته باید کرد »

، آن یاعی و چگونگی ارائهاجتم ختدمتات یدر ارائته هتاچون نقش دولتت یهتابحتث

شدن یکالای ،طبقاتی و استثمار یو تشتدید فاصتله ستازیخصتوصتیدر باب  هاییبحث

 هایمهدکودک بهداشت رایگان و آموزش و خدمات اجتماعی و تبعات آن، لزوم وجود

مهدکودک و رختشتتتویخانه و ستتتیس أتتمین اجتمتاعی، تتأ ی، ضتتترورت بیمتهرایگتان

 ها ینشدن آن و نقش تعاواجتماعیاشتتراکی، تقسیم مجدد کار خانگی و ی هاآشتهزخانه

 و... جدیدی از مبارزه چون اعتصتتاب هایبازیابی راه و کار خانگییا دستتتمزدی شتتدن 

 نآ یو ستتتلطه یدارستتترمایهبودن ستتتیستتتتم جهانیمباحثی که امروز به دلیل ؛ بینجامد

توان میدر نهایت  ضتترورت دارد بدان اندیشتتیده شتتود و مورد چند و چون قرار گیرد.

ی ویهسمورد بازاندیشتی قرار گیرد مبارزه و  و جنستیت گفت که اگر مفهوم کار و طبقه

به  یتاریخی این مرزکشی فمینیست ی از نمونه توانمی کرد.بخش نیز تلییر خواهد  رهایی

یه بوکی، به زنان توص زمانی که شتریل سند برگ میلیاردر فیساشتاره کرد؛  2018ستال 

به  ترین راه برای رسیدنعالیوکار کسبکوشتی و موفقیت در دنیای ستختکرد که می

اعتصاب فمینیستی  اما در همان سال 14 .()رویکرد فمینیست لیبرال برابری جنستیتی استت
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نوعی سکته کرد. و نوعی دیگر این کشور را دچار  2018مارس  8در سترتاسر اسهانیا در 

با  دهندگان اعتصتاب فمینیستی همراهستازمان فمینیستتی ستربرآورد. یاز مبارزه و مطالبه

ثمار، ای بدون استجامعه»خواهان پنج میلیون نفری که در راههیمایی شترکت کردند،

 شورش و مبارزه بر ضد اتحاد پدرسالاریخواهان و  «خشونت و سرکوب سکسیستی

مارس ما دست به دست  8در روز » همچنین اعلام کردند که شدند و یدارسرمایهو 

ی تولیددی و بازتولیدی را متوف  هدادهیم و تمدا  ععدالیدتمییکددیگر 

 15.«خواهیم کرد

 
  

 

در  14/2/98در تاریخ « نقد و بررستی دستتمزدی شدن کار خانگی»این متن برای ستخنرانی در نشتستت  .1

از  پیش اما به دلیل غیابِ اجباری ناشتتتی از بازداشتتتت در گردهمایی اول ماه مه ،گالری آ تنظیم شتتتده بود

وضتتوع ند کردن ممبرگزاری جلستته، تصتتمیم به انتشتتار بخشتتی از آن گرفتم. متن حاضتتر، فراتر از مستتأله

ع تا ویراستتاری و انتشار آن صفحات برخی منابی تنظیم این متن رود و به دلیل گششتت زمان و فاصتلهنمی

دقیق تو  این مستتتأله یتر دربارهکاملذکر نشتتتده استتتت. امیدوارم که فرصتتتتی دیگر برای نوشتتتتن متنی 

قلم  به این حوزه دستتت بهدیگر آن پیش بیاید و بیش از آن امیدوارم که علاقمندان  یگیری دربارهموضتتع

ی زنان به ستتوی رهایگامی های آن منجر شتتود تا شتتاید بدیلببرند تا به تأمل بیشتتتر در باب این مستتأله و 

 برداشته شود.
 مه حسن گلریزی خانوادگی، ترجها، قلب نامرئی؛ علم اقتصاد و ارزش(1388) نانسی فولبر.  2
 ، تیتی باتاچاریا، ترجمهبازتولید اجتماعی کار و طبقه کارگر جهانی :گونته طبقته را نتادیده نگیریمچته. 3 

 .92ص ،1397نقد اقتصاد سیاسی، شماره نهم، زمستان ی هفصلناممنصوره خائفی، 

 96.همان، ص. 4 

 8ص ،ترجمه کیوان مهتدی کاران، ثبات زندگی پس از کار، نینا پاور، جو لیتلر و بریگاد بی. 5 

ی ستتتودابه رخش، ترجمهستتتیلویا فدریچی، وگوی جیتل ریچتاردز با گفتت، هر زنی کتارگر استتتت6  .

 233ص، 1397شماره نهم، زمستان  ،یاسینقد اقتصاد س یفصلنامه

                                                      

https://pecritique.com/2019/03/09/%da%86%d9%87%e2%80%8c%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%aa%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8/
https://pecritique.com/2019/01/11/%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88%db%8c-%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%b1%db%8c%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b2/
https://pecritique.com/2019/01/11/%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88%db%8c-%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%b1%db%8c%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b2/
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ورزاده، ی پریستا شکترجمه گوی ستارا للونارد با نانستی فریزر،وگفت ،داریدر سترمایه بحران مراقبت. 7 

 2ص
ی ستتتودابه رخش، ترجمهستتتیلویا فدریچی، وگوی جیتل ریچتاردز با گفتت، هر زنی کتارگر استتتت. 8 

   .233ص ،1397شماره نهم، زمستان  ،یاسینقد اقتصاد س یفصلنامه
 .233ص ،همان. 9 

  233همان، ص.  10
نقد ی فصلنامه ،یزمرجان نما یترجمه ،یستینیفم ستیفیمانآروتزا،  ایزیچ ا،یباتاچار یتیت زر،یفر ینانس. 11

 .136ص ،1397شماره نهم، زمستان  ،یاسیاقتصاد س
 140همان،. 12 
 یفصلنامه، طلیعه حستینی یترجمه ،ریزی متقابل از آشتهزخانهبرنامهل کاکس، و نیک ستیلویا فدریچی. 13 

 .265ص ،1397شماره نهم، زمستان  ،یاسینقد اقتصاد س
ی فصتتلنامه ،یازمرجان نم یترجمه ،یستتتینیفم ستتتیفیمانآروتزا،  ایزیچ ا،یباتاچار یتیت زر،یفر ینانستت .14 

 .140و  139ص .1397شماره نهم، زمستان  ،یاسینقد اقتصاد س

 140و  139. همان، ص15 

https://pecritique.com/2018/09/23/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88/
https://pecritique.com/2019/01/11/%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88%db%8c-%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%b1%db%8c%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b2/
https://pecritique.com/2019/01/11/%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88%db%8c-%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%b1%db%8c%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b2/
https://pecritique.com/2019/03/06/%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%88-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://pecritique.com/2019/02/19/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%88/
https://pecritique.com/2019/03/06/%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%88-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/

