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بان آ تا   ب،سللی جهانِ تسللم، ن باابرابو ا ربارللاا ابرو ج ک،ی ی ،بو را ابان  اا 

 برا  یاا مزدو ا یااِ خابگی وم،ان دا ت،غهربد  ه ان ابابی یه دا جهان اهتبو ار طالب

اه صللوات  نرعضللاو خابورا ودرابد  یاا خابگین اه مکناو خدمات خابگی تول،دشللد 

اا ی مابد دراو دا اااتول،د ب،باو یاا دامیادان آن سللبمایهاشللود اریگان عبضلله می

و مااسللل ه وممین خااج را ماداد  هاوحسلللا خلابگین دا ااااو  مبیزو باا  

ممی دا اا  دلای  آن اه  هاوباا  حسلللا  دا آید اه حسلللا  میلص درخمی باخاتول،د 

  ول را رااش آن ا ب،ز هاو خدماتین دشلللوراو ابآاادهاو  اا غ،باااراو اودن فکال،ی

گذراو ر ترللادون تام،  تکادل ا آن را باب رهدرف سلل،اسللی وربدک مااسلل ه وفاید 

هاو ممی رسلی  باا  حسا  شلد غ،ب  رشلاا  تکادل اااراهان تام،  توا ن رشلتغال ا عد 

د  ها ا،ن یشواها طبرحی شمقایسه یبدن شاخصمناوا رستابدراد یبدن ا  اا داار ع اه

حک  ان دا سللاختاا باا  مزدو  هارما دا ار ک،ی رمب اه بامبئی یبدن یاا خابگی م،م،ون

تجاات جهابی ا  ساامان   ا تجویزهاوممی دا یناا رحکا هاودرد  رسلی  باا  حسلا 

تب سللبمایه ار پ،  شللدن سللبمایه ا سللودآااو ا، ن رمب جهابیرل ممی پولصللنداب ا،ن

دراو حذف یااخابگی را سل،ست  یااِ مزدو ا اریگان اودن آن ربد  داار ع سلبمایهابد 

تا ،  یبد  رسلللین اه طباو اس باماسلللو  دا ر ترلللاد  «رمبِ عم ی»ار دا  الب یک 

دهدن آبچه دا ار ک،ی رمب اخ درد  یک تا ، ِ تب بشلللان می،قاباسلللی د  یلهداحلالی

 .به عم ی( اه بفع رب اشی سبمایه رسیا ) ریدئولوژیک

 

  استثمار مرئی ،کارِ نامرئی

یامماً اریگان ابرو  غ،ب ا  یااگبرن مکدنن صلللنکی بفین فولاد یه دا جهلان رمباا رین

رمکان تغ،،ب اا اجود مرای ی م   عد  خابگی ب،سی رما یاا تروا اا یاافبما یاا ینندن 

شغ ن بدرشتن ااا تکط، ن بدرشتن ا، ه ا جدر ب ودن ما  یاا ا ما  ابدگی یه صبف 

یامماً اریگان رسی  ظهوا رین بوع  نشوددراو میسبمایه واااتول،د ب،باو یاا دا جامکه
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ی خاصللرجت اعی دراربه ا،بان آمد  رسللین مو ک،ی تول،د سللبمایه ویاا یه را دلِ شلل،و 

د رما یااگب هستن واخشی را ط قه دراابان خابهاخ  رعا  ابرو ابان ریجاد یبد  رسی  

اه آبها  شوبد  دا گفتاا عام،ابهجزا ج ک،ی غ،بفکال گنجابد  می متکااف ر تراد ابم ناو

رااش  خمقسه ی ع د  دا  گ،ببد رمادست زد ب ی شلود  رگباه رین ابانا،کاا گفته می

دن پبدراهاو ر  ااو خابورا میشلواها درابد یه دا مااسل اتی یه اه اباسی حسا ی دا

  آمد  رسی

خابورد  رسی؛ خدمات خابگی ار تنها ابان ربجا   وخدمات خابگی اظ،فه وعبضه»

سللاختاا « دا آن درابد؛ رما خدمات خابگی ابابه رسللی  یدهندن مبدرن ب،ز سلله  ی ب ی

یند ا اختاا رجت اعی را طبیق ه ،ن رصلل  یمی ت ،،ن میط قاتی جایگا  جنس ار دا سلل

  یندخابورد  اه شکمی یه رمباا شاهد آن هست، ن ظهوا می

ابق ن مبر  ی را غذرن مسلللکن ا ر امین ح   وخدمات خابگی ع دتاً شلللام  ته،ه

ه  رسی  س شوشسی)یودیانن ا، اارنن سلالخوادگان ا سلایب رعضلاو ب،اامند( ا  رفبرد

 ابق هاو ح  سه  مبدرن مباوط اه فکال،ی وها االا رسی ا ع د هب یک را رینابان دا 

دن شللود  داار ع حاضللب شللمیمنجب ها بهایتاً اه اااتول،د ب،باو یاا شللود  رین فکال،یمی

ی  م کن ب،سرمواو را رین دسلی شلغمی خودن ادان اتق ا فتق  جایگا یک یااگب دا 

 ویک یااگا  تول،دو یا سلللمول رارئه وم ااهدراو اهیااگب دا باا  سلللبمایه وخابورد 

 ند یخدمات جهی اااتول،د یااگب ع   می

م،م،ون خابورا دا یشوا اجود دراد ا  42ا،  را  ن5931ابرسلا  سلبشل ااو سلال 

 نادین تبت،ب  ابد  رسیم،م،ون خابورد  با   4۲رخ،برً دالی دا تخرل،ص س د مک،شتی را 

م،م،ون یااگا  خدمات خابگی اجود دراد یه دا آن  4۲،  را ارمباا  اسلللدباب میاله

 دا خدمیرشتغال درابد یه ادان یک ایال هزینه « دراان خابه»ابان یااگب تای عنورن 

 .دراو هستنداااتول،د باا  سبمایه
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 کنندارزش ثروتی که زنان تولید می

 گذراو یاااشپولی ا اابکی اابک مبیزو آخبین آماا دا خرللوا راو پژاهشللکد 

گذراو یاا رااش ابرون یه طی آن مااسللل اتی [5د ]یبرارئه 5911دا سلللال  خابگی ار

رسللی  طی رین مااسلل اتن ابآااد رااش ایالی یاا ربجا  شللد  دا  ربجا  شللد خابگی 

هزرا م،م،ااد تومان اود  رسلللی   ۶.۷۶ا    11خدمات خابگی مناطق شلللهبو دا سلللال 

هزرا م،م،ااد تومان اود   .5۲2۷۶لص خدمات خابگی بلاخلا ورااش رفزاد  حلال داع،ن

  هزرا م،م،ااد تومان اود  رسی .91رسی  دا ه ،ن سال تول،د باخالص درخمی دا یشوا 

داصللد  3.مطااق بتایج طبح آمااگ،بوِ گذارن ا ی خابوراهاو شللهبون بزدیک اه 

ابان دا مناطق  وشلللد   اناابرین رااش ایالی یاا ربجا ربددرد ابان ربجا   ار یاا خابگی

باخالص ابان دا مناطق  وا رااش رفزاد  11هزرا م،م،ااد تومان دا سللال  19۷5۶شللهبو 

هزرا م،م،ااد تومان اود   44۷22هزرا م،م،ااد تومان ا دا مناطق ااسللتایی  11۷59شللهبو 

  رسی

 وپولی ا اابکی اابک مبیزون دا بهایی رااش رفزاد  وط ق تاق،قات پژاهشکد 

داصللد  44۷1هزرا م،م،ااد تومان رسللی یه  .1۲۷1درا دا ی  یشللوا لص ابان خابهباخا

ی  خدمات خابگی یشلللوا  ورااش رفزاد  حالنع،نرسلللی  دا تول،د باخالص درخمی

  داصد رااش تول،د باخالص درخمی یشوا رسی 43۷9

شود ا تی مکمو  می و یاا ابان دا ر تراد ریبرنباشد آاا سله  مااسل هح،بتراکاد 

یله الدرب،لد سللله  اخ  صلللنکین مکدن اتجاات را تول،د باخالص درخمی اب حسلللب 

داصد اود   49۷9مکادل  5931ن دا سلال 593۲هاو ر ترلادو اه  ، ی ااای سلال فکال،ی

مقایسلله اا ی  اخ  صللنکین مکدن ا تجاات دا یشللوا رین یکنی یاا خابگی ابان  اا 

دران یااو یه دا فبهنگ عامه ان خابهشلللود یله یلاا اریگان ابرسلللیا تلاا  مکمو  می

ا  دا ریبرن باا  رب اشی سبمایها،بو دا مکادلات ار کی أشلودن اه ترااش شل بد  میای

  جهان دراد
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 29 ی مکادلا   .533رااش یااخابگی ادان دسللت زد دا رسللتبرل،ان دا مااسلل ات 

د مااس ه شد  داص ۶1داصلد را ی  تول،د باخالص ممی اود  یه سه  ابان دا رین یاا 

داصد اود  رسی  ه چن،ن رین  ۶1ن ا   5334رسی  سه  یاا خابگی دا آل ان دا سال 

 [4داصد اود  رسی  ] 22عدد  5333ا   ابرو ابیتاب،ا دا مااس ات سال 

 

 پاسخیب یهاپرسش و برالیل سمینیفم

 ااو ن امکه را دل ان،ن رسللت دا یاا خابگی ب،سللیرسللت  اا  وباو مسللهمه فقب اب سللب 

ت،جه را شود ا دا بجایگا  ان دا خابورد  اه م ااه جایگا  جنس دا باا  تول،دو ت ،،ن می

ه ا گبدد  جدرسااو خابم ااه جنس ضک،ف تمقی میان اه ی رسی یهمکادلات ان،نداان 

ید مکاش مبدرن اا»ما،ب یاا ا را ا،ن افتن شللبریی ر ترللادو اا رین ع اات یم،دو یه 

دراو ه بر  اود  تدرعی شلللدن مبدرن اا اا ظهوا سلللبمایهطوا عا  اه« ندم،ن ینأابان ار ت

 اداجه دا تدایج ابان ار اه مقا  شهبابدرن  م با ع ومی ا ابان اا  م با خرلوصلی اه

دا جایگا  ابان  ار کیتاول ابرو ریجاد اا  را رین  رسلللیتنزل درد ادان مزد ییااگبرب

ا اریگان ابان دا خابه گب  خواد  رسللین ااید باا  مدان یه اا یا وخابورد دا جامکه ا 

اب را سللت  اب ابان سخن ؤرو متورن اه گوبهب یدراو ار هدف گبفی  ر ترلادو سلبمایه

ربند   رگب ابان اتوهدف  برا درددراو دا ست  اب ابان ار یه بق  سبمایهگفین ادان رین

فبادسلللی ار حف   جایگا ضلللب شلللوبدن ه چنان خابه دا ااارا یاا ب،ز حا دا یناا یااِ

ابات عا،  دا جامکه رین ها دا تول،د یه ه چنان تکم،ف بق  آنینندن ضللل ن رینمی

رو مطال ات ابان یااگب دا ما،ب ا،بان را خابه شللام  مشللخص ب،سللی  رگباه را ارایه

شود میابراب اا مبدرن ا مبخری اری ان مطبح  دست زدن مزریاو شغمی ا مک،ااهاو ری نیِ

 مطال ات ابان ار اه م،ان ورو ا اردیکال مسللهمهرو ایشللهیااخابگی اه گوبه ورما عبصلله

 [9یشد ]می
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ی یه ابان اه تماش ابرو یسب رمت،اارت وهاو ل، برل اا ماداد یبدن مسهمهیف ،ن،سل

رو راایاای رو ایشلللهگوبه مه اااد ابان اه ااارا یاان موضلللوع ار اهرا ج نمبدرن درابلد

درن ابرو ابان یسب رمت،اارتی مسااو مب ون،س  ل، برل اه مسهمه،ینند  دا بوع بگا  ف ب ی

توربد ااشللد  ابریه جایگا  مبد شللود یه پاسللخی ابرو سللت  اب ابان ب یابان مطبح می

ن اه جاو یافته رسللی ا اناابریتنزل یدراربه مو ک،تیهیااگب ب،ز دا ی  باا  تول،دو سللبما

ن اه تاول   ل، برلن پبدرختف ،ن،سللتک ،ق شللکاف جنسلل،تی ااید دا ارسللتاو مبااندو اا 

جت اعی ابرو تاول جایگا  را اااتول،دو دا باا  تول،دو  یم ااه سمولجایگا  خابورد  اه

  ابان ا مبدرن ار هدف  برا درد

 وک،هآیدن دا خرللوا ت  ل، برل اه م،ان میف ،ن،سللمبااندو اا بگا  دیگبو یه دا 

 هاو یااگبو رتفا اًیه دا خابورد اب اااد ابان اه ااارا یاا رسلللی  داحالی گبری رین 

فقب تا ،مین ابان ا رل ته یودیان ار مج وا یبد  تا اراد ااارا یاا شلللوبد  رما رین رمب به 

ه اه عمی ب،اا خابورا اه اند من ع داآمد اخ درد  تب امکهاو رفزانعمی یسلللب آاردواه

داآمد ابابه ا مشللاغ  مشللاغ  ی  ه  ااارا یااو یه اه شللبریب تا ،مین اهرسللی  آن

یاا ایاد مکباف رسللی  -پبآمد مبدربه تقسلل،  شللد  رسللی  مشللاغمی یه اه دسللت زد ی 

داصد شاغمان  1۲م،ن رجت اعین دا ریبرن أت پژاه و عالی سسهؤیه ابرسا  آماامانان

  ربد ا رغمب دا مشاغ  غ،ب اس یان اود  3۶ادان ا، ه دا سال 

یاا اریگان دا خابه ار تض ،ن یندن رما  ویوشلد تا ردرمهمی دراو اه هب باوسلبمایه

 ماً اا تبین ب،باهاو یاا عایژ  دا یشللواهایی اا راارنب،باو یاا اه ویافتهشللبریب تنزل

تب شللدن راضللاع را اابربی تنها را رسللت  اا یاسللته بشللد ن امکهبهاااد ابان اه ااارا یاا 

ن را درا دا ا،بادرا ب،ز حکایی دراد  دا ار ع رشتغال ابان خابهیااگب ا ابان خابه وط قه

خابهن اه مکناو شلغ  دا  ا رسلت  اا مضلاعف آبان دا خابه ا ا،بان رسی  شبریب باابراب 

 اترشللتغال اسلل ی اا مشللکم وفتن شللغ  دا حوا ابرو ابان موجب شللد  یه آبان دا یا

جورن ابان را اخ  فکال ج ک،ی داصد  22ن حداد .3مورجه شلوبد  دا سلال  تبوا، 
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داصللد اود   45۷5 جورن مشللااه ا،کاا اودبد داحال،که ببخ ا،کااو مبدرنسللال  43تا  51

  رسی

 

  یدیتول سازمان مثابهبه خانواده

رد ن گوا خودش یه خودش ار توسکه د چنان یهه  تکوین خوددراو را راتدرو سلبمایه

دراو ش،و  تول،د سبمایه وار ه  یند  رسلی  رین یک رصل   دی ی ماایسل،ستی داااا 

رو مت بیز دا یک سللاامان تول،دو مک،ن  برا درابد ا اه گوبهصللنکتی رسللی  یااگبرن 

عنورن یک رمکان مادو ا ماتبیال،سللتی ابرو م ااا  اه رن اریااگب ط قاتیه ،ن رمب رتااد 

یند  اه رین مکنا خابورد  ب،ز یک ساامان اااتول،دو ب،باو دراو ار فبره  میهضلدسلبمای

یااگب فبره  ساخته رسی   وهاو منسج ی دا ط قهدراو رسی یه سمولیاا دا سلبمایه

هاو منسلج  ار دا مامات یااگبو مت بیز یبد  رسی  رگباه دراو رین هسلتهسلبمایه

هاو عنورن یکی را فبصلللیارحلد تول،دو اههلاو سلللااملابی ابرو یلااگبرنِ هب خلابله

امات هاو بهول، برلی اه مااب افته رما ه چنان مس،اسی اه س بیاای ط قه یااگب تشلک 

یااگبرن موجود رسی  دراوعنورن یک رمکان مادو ابرو ین  ضلد سبمایهیااگبو اه

  یند  ره ،ی رین مسلللهمه را اامی فبره درا ار ابلان خلابلهرمکلان ت بیز فضلللایی یله 

درا ا تک ،ق آگاهی ابان خابه اتگ،بو رتااد ابرو طبح مطال هاو مادو شک ضلباات

هاو ع ومی ا اریگانن ط قاتی دا آبان دا مامه ا خابه رسی  مطال اتی ه چون آشپزخابه

ا  مج وع رجت للاعیهللاو رجت للاعی ا اریگللان ا دادیودکهللا ا مهللخللابللهواختشلللو

دا  مدان ااید طبح شللود ا وتاول خابورد  سللااو یاا خابگی یه دا مسلل،برشللتبریی

را  توربد اه یکیخود می یلااگب الایلد تکوین یلااد یه وم لااارت جلااو ا آتی ط قله

او بیااگب دا بقاط عطف تاایخی پ،ش وهاو مقاامه اا گبدش اه ارسی جامکه ا ط قهار 

  خود ادل شود
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 یگخانبرای کار دستمزد  یمطالبه یدرباره

 وه بو م لااا  ابرو مطلال للهرام،مگبربی ه چون درللا یوسلللتلا ا ج، ز را ادا رین ا،ن ت

یبدبد یه سود حاص  را رست  اا رستدلال می انآب[ 2ربد ]سخن گفته« دراودست زد خابه»

شود ا اناابرین به مبدرن امکه دالی ااید رین دست زد ار پبدرخی ابان برل،ب سلبمایه می

بح رین موضوع دا جامکه ااشن رسی رما را بوعی اخ  طهاو اهایییند  رگباه رمکان

ت با  فبض حف  مختراشود ا اا پ، دراو باشی میا،نی بسل ی اه باا  سبمایهخوش

ساعات یااو یه ابان دا خابه صبف  وشدبی ب،سی  داااا دراربه رین رید  ماققسبمایه

دا هفته ار دا اب ساعی  5۲۲ساعی تا  1.ینندن را ا  متکددو ذیب شلد  رسلی یه را می

ساعی دا هفته  22گ،بدن رین دا حالی رسی یه دا ریبرن ساعی یااو هفتگی مکادل می

رسللی ا دالی ااید حدادرً ا،  را دا ابراب دسللت زد یااگب عادو ار اه ابان اپبدراد  دا 

  رل ته رسیدراو دا یشلواهاو پ،شلبفته ه  یک یااو  ار ع رین رمب حتی ابرو سلبمایه

درا درابد رما اه هب حال ملایلان تورن ان،ن پبدرختی ار اه یااگبرن ا ابان خابهیله یلاافب

 رین رید  اا ان،ن اال  ازاگی ه بر  رسی  

ابللان دا یللک  و«ه لله»شلللودن ه بر  دربسلللتن دیگبو یلله مطبح می ومسلللهملله

 ورش رساساً گبری  اه طبح مطال هرسی  ان اواژار اه عمی شبریب مادو ابدگی م ااا 

دراو بدراد  ان یااگب ابرو متاول یبدن ضللدسللبمایه وا م ااا « دراو زد خابهدسللت»

یند رما ابرو ان اواژار دراو ار رحسا  میضدسبمایه وی  شلبریب خود ب،اا اه م ااا 

رفزری  ببخ رسلللت  اا اه مکناو افاه،ات ا،شلللتب خورهد اود  لغو یااخابگی ا رشلللتبریی 

عنورن یک رفق دا ن ترویبو رسی یه ه ،ن رمباا اهآ یبدن آن دا پی لغو یاا مزدون

ا دا  رین تراایب رمباا ودرا ااید  برا اگ،بد  شلاید ه هیااگب ا ابان خابه وابراب ط قه

براب ا آن ار دا ا ، یندب ال می اایدحای ،ی سللبمایه شللدبی ب اشللد رما رفقی رسللی یه 

دای  ربگس یگ،بدن اه  ول فبرا میدا ابراب جامکه  ب   ترللویبو یه، دهجامکه  برا می

 :بویسدتبو خورهد گبفی  ربگمس میدا آیند  اضوح ا، 
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تنا،  ااراب جنسلللی دا خللابورد  پس را  وتورب،  دااللاا الله مللا رینون میآن»

اه دراو رسللتن اط ین،  تنها خرللوصلل،ات منفی آن رسللی ا آنسللببگوبی تول،د سللبمایه

و اجود خورهد درشی؟ پاسخ رین پبس  مویول راجود بخورهد درشی  رما اه ا،ز تاا 

رو اشد یبد  ااشد: بسمی را مبدرن یه دا ابدگی خود هبگز اه امابی رسی یه بس  تاا 

  دات رجت اعی دیگبو آشنا بشد  ااشند؛ ارااا مکناو تراحب ان اه اس،مه پول یا هب راز

ی ،می جز عشللق ار کت ک،ن اه مبدو اه دل وبسلمی را ابان یه دا ابدگی خود هبگز مز 

ار بچشل،د  ااشندن یا را ت ک،ن اه مبد ما و  خود اه س ب هبر  را پ،امدهاو ر ترادو 

برو تب اخوددراو بکبد  ااشللند  هنگامی یه ان،ن مبدرن ا ابابی دا جهان ااشللندن ا، 

تب اا رااش تمقی هاو رمبااو ی ا،زهلایی رااش  ائ  خورهند شلللد یه دا باب ربسلللان

 [1«]آفبینند    رین فبجا  یاا خورهد اود ن آدرای خاا خود میشود؛ آبامی

 

 هانوشتپی

درا ابرسلللا  ی،د اب خدمات ابان خابهأابآااد رااش خلدملات خلابگی یشلللوا اا ت-5

هاو ر  ااو خابورا پژاهشلللکد  پولی ا اابکی اابک مبیزو رسلللتلابدرادهاو حسلللا 

  ج هواو رسمامی ریبرن

 هادرد -د  دا من ع پژاهشکد  پولی ا اابکی اابک مبیزو شلذیب  ل،اردفتب آماا رسلتب-4

ا اب ابیتاب،دا ا  نهزینه جایگزینی-بهاد  ودا رسللتبرل،ا ا آل ان اب رسلللا  ااش مااسللل ه

  رسا  ااش ستابد  اود  رسی

 و من،ژ  بج  عبر یندراون خابورد  ا ابدگی شخرین تبج هریماو اراتسکین سبمایه-9

 593۲بین 

Eli Zaretsky,socialism and feminism III,53.2 

2- Dalla costa, Mariarosa and Selma James, women and the 

subversion of the community, 53.4  
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 591۶بشب دیگبن 

 


