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عنوان یکی از پیشروترین زنان به 1فریگا هاگی مترجم: مقدمه

مینیست معاصر، یک دانشگاهی و اکتیویست ف -ت مارکسیس

شناسی و های مختلف جامعهالعمر بوده است که بر حوزهمادام

 قاًیعمصورت عملی صورت نظری و چه بهشناسی انتقادی چه بهروان

گذاشته است. او به همراهی یارانش پس از روبرو شدن با  ریتأث

، 1۹۸۰دهة های فمینیستی در های جنبشها و امیدواریسرخوردگی

برای یافتن نوعی پیوند بین نظریه و عمل به پژوهش پرداختند. آنان 

ی و خاطرات زنان روزمره زندگ معتقد بودند توجه به تجربیات

اساس کار  علم سنتی مردمحور باشد. تواند نقطة عطفی برای تغییرمی

 یشناسروانمارکسیستی، فمینیستی و حث ابمبا  کیارتباط نزد آنان در

خود و شرایط  بخشی و تغییر رهاییدگرگون به دنبال، یآلمان یانتقاد

از دل کار جمعی برخیزد، بتواند ردپای سیاستِ  که بود. فرایند تغییری

 یریادگی نیب زیتماچنین در آن زبان و عقل سلیم را تمیز دهد و هم

کار ماحصل کار آنان پروژة  .شودرنگ حداقل کمیا  یمعنیب قیو تحق

زنان  عنوان یک پروژة فمینیستیبهدر آن که است  2جمعی بر خاطره

مشارکت ای صورت فعاالنهبه شانشدن یاجتماع ندیخود در فرا

 یزندگ هدایتاز دو جهت با  کار جمعی بر خاطره . پروژةکنندمی

                                                           
1 Frigga Haug 

2 Work-Collective Memory 
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که چگونه افراد  یسؤال کل نیا قیاز طرابتدا مرتبط است: روزمره 

 هدایت زندگی روزمرة خویش را برعهده بگیرند و توانندیواقعاً م

 اندازچشم کیچهار در  یاسیپروژه س ییربنایز یهادهیسپس به ا
فرد در چهار حوزة  یزندگ درک یبرا یشنهادیکه پ شودیمربوط م3

 اندازاست. در این چشم( استیو س یخودساز بازتولید، ،تولید) یاصل

از  مشغول انجام کارهای تولیدی و پس عمرتمام  فرد نکهیجای ابه

باشد، بایستی  ایانهدستفروو  ندیناخوشا صورتبازتولید خویش بهآن 

ترین سطح از این چهار حوزه را کامالً فعاالنه و در کامل هرکدام بتواند

عنوان یک پروژة آموزشی به کار جمعی بر خاطره. پروژة تجربه کند

تواند به جز زندگی روزمرة افراد، بخش میو تحقیقاتی رهایی

ی ابعد از متن اصلی، مصاحبههای اجتماعی باشد. جنبش لگریتسه

 ام. خوانید که دو سال پیش با فریگا هاگ داشتهکوتاه را می

*** 

 

همچون کالسیک که  هایمارکسیست شماریهای باز میان ایده

 کم دواند؛ دستنما و چراغ راهنما زندگی من را هدایت کردهقطب

اما  ناسازگار هستند [ با همدر نگاه اول ]به نظر کهوجود دارند  ایده

                                                           
3Perspective-neO-in-Four  
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 در ادامة پایداری برای آورمن را با ضرورتی الزامی مشابه، به صورت

 .اندکارم به چالش کشیده
 

ایِ فحهاین منبع یک و نیم ص، مارکس درباره فوئرباخِ یتزهای یکی از 

هر  آید.می ،برای پژوهش های متراکماز پیشنهادشده استفاده  ترکم

تاباند، چیزی ، بر چیزی جدید نور میدیندازیبه آن نگاهی ب زمان

متمرکز ن عنوان چیزی مهم بر آو به آوردنشده را به یاد میحل

و تغییر  تغییر شرایط یزمانهم بهکه موظف شدم : از آنجا شودمی

 .فکر کنمانقالبی  کنشیعنوان خویش به

 

رومر لوئی بناپارت بهجدهم  رسالة -ای دیگر از مارکس در جمله

اند، ها خود سازندگان تاریخ خویشانسان»کند: مرا خاطرجمع می -

که خود انتخاب کرده باشند، بلکه  یاگونهدلخواه خود، بهاما نه به

اند و به طور مستقیم با آن رویارو که از گذشته به ارث برده یاگونهبه

 «.شوندمی

له رزا لوکزامبورگ این اندیشه را در پیش گرفت و بر قسمت اول جم

 کنند. ها خودشان این کار را می. انسانعمل: نمودتاکید 
 

سیاسی که  فعالِ  هایی از زنانِروشی برای گروه تکویندر  رونیازا

گرفتة آنان است، من از این های شکلشخصیتپژوهشش  موضوع

حال لزوماً عملی سیاسی و درعین پراکسیسکردم که این  آغازفرض 
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زنان  اینه ]این است کهمچنین برای فهمیدن این روش  فردی است.

در مجموع امکانات اجتماعی خود چه چیزی را عملی  فعال سیاسی[

 .انداستفاده رها کردهبیرا  هاییچه ظرفیت واند نکرده

 

و تضادها در بنیان  هاگسیختگی»در تز چهارم مارکس نتیجه گرفت که 

نقد نظریه منجر شود، بلکه این  تنها بایستی بهدنیای دینی نه« سکوالر

 در راستایِ  4یز تبدیل نمود. در مورد ماانتقاد را باید به پراکسیس ن

، مبارزه با خانوادة  «عنوان راز خانواده مقدسکشف خانواده زمینی به»

ما به سیاستی  .در نظر گرفته شد عنوان نوعی پراکسیسپدرساالر به

 برای توزیع جدید و متفاوت نیروی کار فکر کردیم. کودکانی که

که [ به ما محول شده بودند قرار بود روی میز پدرها ]برای مراقبت[

نتوانستیم  نمابنشینند. اما با وجود تمام افکار رادیکال ]مشغول کارند

شدند، عبور می مانیهااز موانع هیجانی که مانع عملی شدن خواسته

 کنیم.
 

تنها عملی را نه «هایدتضا»و « هایختگیگس»ما  ،به طور خالصه

ها شرایط تجربه کردیم، بلکه از آن نقدِعنوان یک روش درک و به

برای منسجم ساختن خود، نزدیکی  و بالواسطه عنوان فشاری فوریبه

                                                           
شرح را  خود نظراتخود هستم تا ابتدا  کردیرو مطابقِ «ام»به «من»از  رییدر حال تغ ف.ه: من4

 .گزارش دهم های گروهپراکسیس، سپس در مورد دهم
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 5ظرفیتِ عملِ کهینحوهیجانات و افکار خود با هم سود بردیم؛ به

 یم.ادخود را افزایش د
 

وعة این مجم ،آنتونیو گرامشی زندان دفترهایگزارة دیگری که من در 

کار خود ترغیب  که ما را به ادامة های فهمشیوهو  شنهادهایعالی از پ

ها من را از این مسئله آگاه ساخت که شخصیت ،، کشف کردمکندمی

 .هستند «یبیغرترکیبِ »

 

اصول  و یعناصر عصر حجر» ختةیرهمبه را در قالبِ شخصیتاگر ما 

اریخ در مربوط به تمام مراحل گذشته ت تعصباتِ » و« ترشرفتهیعلمی پ

د انسانی نژا متعلق بهشهود یک فلسفة آینده که  زمانسطح محلی و هم

کثرتی زمان به هم»صرفاً ما  ، رها کنیم،«کنداست که جهان را متحد می

 . تعلق داریم «انسانی مختلف هایتودهاز 
 

 یبرا یاو در چند جمله برنامه کندیالزم را فراهم م لِیتحل یگرامش

برداشت فرد از جهان نقادانه و  یوقت»: کندیکامل مطرح م رییتغ

باشد، فرد به طور  دهیبردهیو بر ختهیگسمنسجم نباشد بلکه ازهم

..( نقِد .تعلق دارد. ) یمختلف انسان یهااز توده یزمان به کثرتهم

وحدت  کیا به است که آن ر یمعن نیبرداشتِ خود از جهان به ا

                                                           
   handlungsfähigkeit ،onacticapacity forی مترجم آلمانی به انگلیسی برای کلمه 5

 کنند.نیز ترجمه می  agencyرا انتخاب نموده است. برخی آن را 
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؛ میسطح تفکر در جهان برسان نیترشرفتهیو به پ میکن لیمنسجم تبد

است، تا  نیشیفلسفه پ یانتقاد از تمام یبه معنا نیهمچن نی، انیبنابرا

گذاشته  یرا در فلسفه عامه باق یاشده یبندآنجا که رسوبات طبقه

خودت »فرد است.  تِیاز واقع ینقادانه، آگاه سطاست. نقطة آغاز ب

 یاریبس یتا به امروز ردپا یخیتار ندیعنوان محصولِ فرابه« را بشناس

 (324،  1۹۷1، ی)گرامش)...(.« در شما به جا گذاشته است 

 

نیاز نگرِ در نتیجه بیا، دهدپاسخ می قصانیک ن بهبرنامة گرامشی 

 ها در موقعیتی نیستند: انساناستگروه سیاسی و جنبش  یک حیاتیِ

« یرییخود تغ»قدم در راه ، «تغییر شرایط»که بتوانند به طور مولد با 

 برای پژوهش و به خود باید یک برنامه چرخش مقدم بر آن .بگذارند

کامالً  -وجود داشته باشد. اینها افکاری بود که من  خودسازی

رشد در جنبش روبه برانگیزیبحثبر اساس آنها مداخلة  -زده هیجان

 6مقصر - یتز قربانعنوان بهمداخله این  .دمکر 1۹۸۰زنان در دهه 

 زین ویژه صورتاعتراض و خشم شد، اما به منجر بهشناخته شد و 

 گفتمانِ بر مارکس و برخالف  قاطع ةیمورد تأیید قرار گرفت. با تک

که در آغاز جنبش زنان وجود داشت، من این فرض  ایسرایانهنوحه

قربانی مردان و یا شرایط خود  صرفاًرا احمقانه قلمداد کردم که زنان 

                                                           
6Victims or Culprits? Reflections on Women's Behaviour, Frigga Haug,  

1۹۸۰ 

http://www.friggahaug.inkrit.de/documents/VictimsorCulpritsi5.pdf 
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 .ندکمیاساساً همه زنان را از انسان بودن دور این فرض هستند زیرا 

، این امر باید به طور سازندمیبپذیریم که مردان تاریخ خود را اگر 

 .به کار رودمشابه برای زنان نیز 
 

نشینی ، در اعتراض به حاشیهانهجنسیت زن ازبرحق ما  یداردر طرف

 سشانیدر پراکسآنان ، ما باید در نظر بگیریم که انو سرکوب آن

من نوشتم:  شان را تحقق ببخشند.یابیِ اجتماعیموقعیتگام بهگام

و نتیجه گرفتم:  «است، نه یک سرنوشت عملقربانی بودن نیز یک »

، مردساالری نیست، انهآنچه باید بررسی شود در وهله اول سلطة مرد

موقعیت خود،  از نآنا واقعیرضایت  ؛زنان است پذیریجامعهبلکه 

طور که همان در این فرایند است. عملِ خودشانفرایند زن شدن و 

آزادی به ما »، اندیشمند و شاعر بزرگ مارکسیست گفت: ۷پیتر ویس

آوریم. اگر خود نتوانیم  فرا چنگخود باید آن را ما ، شودارزانی نمی

 ۸« نخواهد داشت. نکنیم، هیچ دستاوردی برایما فتحش
 

 یتیخود را در مورد روابط جنس استیس یجنبش کارگر یهاسازمان

)که بر  ایقراردادند که پرولتار دگاهید نیبر ا یمبتن -به زبان ساده  -

( ابتدا خود را و سپس شدیعنوان مرد تصور مخالف همة تصورات: به

را از زبان  ییهادهیا نیتوان چنطور که می. همانکندیزنان را آزاد م

                                                           
۷Peter Weiss  
 Address and Provisional Rules theدر  1۸64سالدر توسط مارکس  دهیا نیاف.ه:  ۸

of the Working Men's شد تدوین 
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. من در افتیدر 1۸4۷در سال  ستیکمون فستیکاررفته در مانبه

فوئرباخ،  یر اساس تزهامصمم شدم و باز ب دگاهید نیاعتراض به ا

با  یسو به نگهبانان کیجامعه از  میجای تقسرا بنا ساختم. به امدهیا

 رییو تغ طیشرا رییتقارن تغ» ها،تیاقل گرید ییباال و از سو التیتحص

افراد به دست  «یرییتغ -خود »در قالب  تواندیفقط م «یبشر تیفعال

 ستیبه آن نگر توانیم یانقالب کیفقط در شکل پرات» نیو بنابرا دیآ

 «. آن را درک نمود یعقالن یو به نحو

 

ای در مورد وضعیت زنان من را در وضعیت چنین گزارهکاربردن به

( از تلقی کردمطور که کم آنقرارداد: از یک سو من )دست ایویژه

از سویی  شدم فکو من مطرودتعلقات قبلی خود به جنبش کارگری 

این حمایت  المللی زنان را تجربه کردم.گستردة بین دیگر حمایتِ

ها من را تشویق نمود تا با موفقیت ائتالف زنان در طی سال المللیبین

ت مارکسیسالمللی ، کنفرانس بینهااین ائتالف آخرینِرا آغاز کنم که 

شود صورت دوساالنه برگزار میبه 2۰15است که از سال  مینیستف -

بائو که متأسفانه به جلسات زوم محدود  لیدر ب 2۰21)با کنفرانس 

 ۹شد(. 
 

                                                           
ی این کنفرانس رجوع کنید ی جلسات ضبط شدهبرای مشاهده ۹

  https://marxfemconference.net.به:
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های گذشته من به پژوهش درمورد کار پرداختم و گروهی در سال

تأسیس نمودم که بیش از ده سال در مورد تأثیرات اتوماسیون بر 

که رسید ها به این نتیجه پژوهشکرد. این پژوهش می ،فرایندهای کار

یک چالش برای و  ن یک فرصتعنواجدید از افراد شاغل به مطالبات

ظاهراً به نظر  1۰. صنفی دریافت شودهای اتحادیه ورزیِسیاست

رسید که این دو پروژه اشتراک چندانی ندارند، اما آنها با یک منطقِ می

خوردند: درگیری انتقادی با می وندیپبه هم ورزیمشابهِ سیاست

 .سرایانهنوحهگفتمان 

 

رشد »که از  یاشدهگروه محروم و سرکوب نیچطور چن

انقالب در  یتواند ما را براشده، می یریجلوگ زیشان ن«جانبههمه

: میکن هیمورد بر مارکس تک نیکند؟ اگر در ا دواریام یروابط اجتماع

ها و . او با منطق بحرانیاست و نه خط انهیتفکر او نه جبرگرا

 ،یمیاز درونِ اشکال قد روندهشیپ ریی. تغشدیاندیم هایختگیگس

 یامکان نی. اردیگیتناقضات نشئت م یِفکنبر موانع و برون یابیغلبه

حال به ما و درعین کندیدر کارخانه فراهم م یوصف بدبخت یبرا

 شرطشیپ جهیو در نت میتعم یبرا یانهیکه آن را زم دهدیامکان م

شکل  نیو همچن مختلف یِ فن یدر هنرها 11بیلدونگاز  یشکل واالتر

                                                           
  Widersprüche derکه در )PAQ (پروژه تیو صالح ونیبه انتشارات اتوماس ف.ه:1۰

Automationsarbeit  ،1۹۸۷ دیشده است ، مراجعه کن یجمع آور. 
11polytechnic Bildung  
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جانبة انداز رشد همهبه چشم جه،یکه در نت ببینیماز جامعه  یواالتر

 . کندیکارگران اشاره م
 

شت: دا اجیمشابه احت یزنان به روش یزنان و تعهد من به آزاد تیوضع

 یلیانساز چه پت افتهیکه به زنان اختصاص یسیپراکس میابیالزم بود در

 پردازهینظر کیعنوان جامعه آزاد برخوردار است. من به کی یبرا

مراحل  یجنس زن در ط تیرضا یبرا یحاتیبه دنبال توض یستیبا

ها و عدم مقاومت و سرکوب هاهیرغم همة حاشبه یمختلف زندگ

 دیش با. موضوع پژوهگشتمیم بخشیآزاد یسیعنوان پراکسبه

که افراد  ییهاحلراه باشد؛ روزمره و تناقضات آن یفرهنگ زندگ

 یمه براارائه شده توسط فرهنگ عا یو ساختارها هاهینظر ابند،ییم

در سطح  هانیا یتقادان شِیواال یجنس زن و سرانجام آنچه علوم برا

 اند.کرده دیباالتر تول

 

نمود که چگونگی رضایت زنان برای زنان روشی را طلب می حرکت

بررسی را  آنها تجویز شده، که بهیی هابه صورت ،در جامعه مشارکت

بود: روشی که به زنان  کار جمعی بر خاطرهکار بر این شروع  .کند

دهد در جایگاهِ متخصصِ وضعیت و تاریخچة زندگی خود امکان می

بخواهی حال آنچه در سطح تصادفی و دلو درعین سخن بگویند،

های اقضشود را به یک فرایند یادگیری مشترک مبتنی بر تنگفته می

، این فرایند تزهایی دربارة فوئرباخزندگی روزمره بدل کنند و پیرو 
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کار جمعی بر های اکثر گروه 12صورت جمعی انجام شود. بهبایستی 

عنوان که در آنها شرکت کردم، خودپندارة جمعی را به خاطره

کنندگان شرکتاین فعالیت،  جةینتدر  های سیاسی بسط دادند.سوژه

زنان،  ورزیسیاستبه مداخله در  ،مثالعنوانبه ،کردندشروع 

 ورزیسیاست مدونِ مباحث ،معلمتیآموزشی، ترب ورزیسیاست

حتی در الهیات و های صنفی، حزب چپ، فعالیت اتحادیه

 .بخشرهایی

 
 

 یگرامش ویاز آنتونآموختن  : ادامةیفرهنگ است  یس

 

از است که  13والیالبر ویآنتون کنم،ذکر می نجایکه در ا یفرد نیاول

. او مانند رمزگشایی کرد «پراکسیسفلسفه »عنوان به یستیمارکس هینظر

 یواقع پراکسیسکند که می شنهادیپ فوئرباخ تزهایی دربارةمارکس در 

از  یکیاگرچه او  .میریعنوان نقطه شروع در نظر بگرا به هاانسان

 دکتریناز او در  یمدت طوالن یبرا است، سمیمارکس گذارانانیبن

درک  رامونیپ کهدکترینی  شد.یبرده نم ینام یستیشده مارکس نهینهاد

                                                           
 همچنین ببینید: 12

  F. Haug, Vorlesungen zur Einführung in die Erinnerungsarbeit 

(Berlin Hamburg, 1999) and the nine volumes of Frauenforme  

 
13Antonio Labriola  
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ها همه زمانبرای است که ساخته شده  یابدی نیقوان و اصول، قواعد

جای آن که به درکِ تغییر، تکوین و اجراست بهو همة افراد قابل

 زندگی تپنده بپردازد.
 

، ستیالیدر گروه زنان سوس، با او ما .میبود دهینشنی او نام ازما هم 

انتشار پس از  ازمرگِ او، یعنی آنتونیو گرامشی،پساز طریقِ شاگردِ 

ترجمه ا جلد ب 1۰در 14 آرگیومنت ولرگتوسط  زندان دفترهای کتاب

کار بر  کار ها پس از شروعسال، 2۰۰2 تا 1۹۹1 یهاسال نی، بیآلمان
 هاییادداشتمطالعة  .دیمآشنا ش ،1۹۸۰ هدر ده جمعی بر خاطره

به ارمغان آورد.  یفرد تکوین و تغییردر مورد  یمهم هاینشیب زندان
15 

در  ادداشتی نیدر اول کار جمعی بر خاطره یبرا رگذاریتأث بندی

 نیا ی. وقتاست آمدهدستبه ارجاعاتِ مقدماتی در پژوهش فلسفه

، به نظر خواندمیم بیوغربیعج تیمطلب را در مورد شخص

 یکتابچه راهنما، حت کی -و عملِ  هیگمشده نظر دیکل قاًیرسید دقمی

ها آن را با است که من سال کار جمعی بر خاطره -فراخوان  کی

خود شکل داده  اتیام. ما آن را بر اساس تجربکرده نیتمر گرانید

منفرد و  یهاتیشخص یجانیو ه ینظر یبا آشفتگ زشآغا م،یبود

                                                           
14Argument Verlag  
15W.F. Haug, Zur Neuausgabe von Antonio Labriolas >Drei Versuchen<.  

Einleitung, Berlin 2018 



 

Problematicaa.com 
 

 

14 

فلج شده نگاه  یتناقضات اجتماع یبود که ما را بر بلندا ییهاتناقض

 . داشتیم

 

 یستیبا نمود که پس از پنجاه سال میترس ییهاگزاره یگرامش ویآنتون

. البته او شود یمترق یپژوهش تجرب یهاشرطشیاز پ یبه بخش لیتبد

از همان ابتدا  ینمود. و نیتکو زین یاسیالعاده سآنها را به روش فوق

و  متیعز یعنوان نقطهزمان به، هم«درایت»و « میعقل سل» فیبا تعر

پژوهشگران را در طرح پژوهش در  یآگاه ش،یمقصد مطالعات خو

ه در عقل کاست  یهستة سالم»نامد می «درایت». آنچه او ردیگینظر م

 و یگانگیاست از  ستهیاز آن )...( که شا یوجود دارد، بخش میسل

، نجایدر ا (.32۸،  1۹۷1، ی)گرامش »برخوردار شود یشتریانسجام ب

  .جهان استو بر در  کنشیاز  یناش آگاهیمربوط به  عقل سلیم 
 

هستند  روشنفکرکه همه  کندیم انیمتناقض ب یبه شکل یگرامش

 م،یعقل سل نیهدف تکو شدن با روشنفکر ندیحال فرادرعین

. در شودیقلمداد م یضرور یو فراروعنوان نقطه شروع هنگام بههم

، ی)گرامش« هستند لسوفیها فهمة انسان» دیگویراستا او م نیهم

 «ستیمحتمل ن ست؛ین لسوفیف هک یتصور انسان»( ، 34۷،  1۹۷1

است، پس  لسوفیف کیچون هر انسان »( و 34۷،  1۹۷1، ی)گرامش

(. 354،  1۹۷1، ی)گرامش« است زیدانشمند ن کی یهر انسان
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در  تواندینم سیفلسفة پراکس»است که  نیا ریناپذاجتناب یریگجهینت

تفکر  وهیش نیگزیعنوان جابه ،یو انتقاد یجدل یهمان ابتدا با ظاهر

موجود( خود را  یموجود )جهان فرهنگ یموجود و اندیشة انضمام

 . «نشان دهد

 یانتقاد) باشد «میسل عقل» از انتقاد یستیبا نیا ازهمه،اول ن،یبنابرا»

« هرکس» که دهد نشان تا( نهدیم بنا میسل عقل بر را خود ابتدا در که

 یعلم اندیشة ک، یصفر از که ستین نیا مسئله و است لسوفیف کی

 یستیبا بلکه شود، گرفته کار به همه یفرد یزندگ در و شود ساخته

 سپ. برود شیپ موجود تیفعال «کردن یانتقاد» و ینوساز یراستا در

 کلش آنان از فلسفه خیتار که باشد یروشنفکران فلسفة بر ینقد دیبا

 (.بعد به 33۰ ، 1۹۷1 ،یگرامش) «)...(  گرفت

 

با عموالً مآنچه را که  یکیالکتیواضح و د صورتهها بگزاره نیا

 دهند.یم حی، توضشدیم دهینام «نییاز پا استیس»کژفهمی 

 آن به طبعو  مسائل رشتهکیزنان،  بخش باانجام فعالیت رهایی یبرا

 یکمبود کل، با ازهمه. اولندیآیبه وجود م هاحلاز راه یدیانواع جد

این وجود ندارد.  یمستند مطلب چی، هروبروییم سلیم عقل تاریخچة

آنها در جامعه  16زنان، و کارپراکسیس در مورد  کمبودِ مستندات

                                                           
 یم اتیصحبت از واقع یکار زنان مستند شود، اما وقت خیشده است تا تار هاییتالش ف.ه:16

 یهاشبه رو سمیمارکس یخیتار یالمعارف انتقادهرا در دائر نیا من هستند. زیناچ اریشود بس
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 «امرِ بسیط»ندارد  لیتما سیفلسفة پراکس»بعالوه،  .است رتریچشمگ

ها را آنخواهد مید، بلکه نخود رها ک میعقل سل ییرا در فلسفة ابتدا

 کی جادیمنظور اسوق دهد )...( به یاز زندگمفهومی فراتر به سمت 

 تنهانه یفکر شرفتیپ یاسیتواند از نظر سبکه  یاخالق - یبلوک فکر

 .«پذیر سازدامکان راتودة مردم ی، بلکه های کوچک فکرگروه

 

ترجمه  بخشییرها یِورزاستینوع س کیرا به  شنهادهایپ نیاگر ا

  یآموزش - یاسیمفهوم س واجد قسمی حالکه درعین میفهمیم م،یکن

شود که هر دو در می یآموزانکه شامل آموزگاران و دانشهستند 

 یِ آنها، همان موارد درس طرفکیاز .شوندیعملکرد مضاعف ظاهر م

شود و از طرف از خودِ آنها استفاده می نآموخت یهستند که برا یواقع

 رییمدام تغ مانند،ینم رییها بدون تغ. آنهنددیخودشان آموزش م گرید

وجود  دیکنند. در آموزش، شکست، پسرفت، نقد و شروع جدمی

است که  نیرا در خود دارند که هدفشان ا ییهادارد. آموزگاران درس

گذشته و  یرهایمدت زنجدر کوتاه یصورت جمعند بههمه بتوان

را  خیصورت خالصه کل تارها و بهورسوم و سنتقبل، آداب یزندگ

                                                           
ی هاقطعه نیا بر میهادر تالشام. دار و آشپز امتحان کردهاشکال زن خانه یبرا ییکامالً ابتدا

 نیهمچن صورت جمعیبه ما را متوجه شدم. یتالش نیکننده بودن چنخسته ،یانتخاب کوچک

 ی. تالش هامیبخش کرد نیدر ا دیتول یروهاین گسترشو  ییشولباس خچهیتار یابیشروع به رد

زنانه در  هایپراکسیس فرایندمطالعه  فهیوظ میدواریاست که ام یدر انتظار زنان یمیعظ یقاتیتحق

 ..رندیرا بر عهده بگ خیطول تار
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نما را و قطب رندیگیدر هم بشکنند و آنان نقش راهنما را برعهده م

 . دارندینگاه م ریاز بودن در مس نانیاطم یبرا
 

 یریادگی ندیفرا طیتوده، از شرا انیدر مورد انسانِ در م یمتن گرامش

انسان ». دیگویدانش سخن م شیو افزا یعنوان رابطه مداخله عملبه

 یِ نظر یِاریاست، اما هوش یعمل یتیفعال یتوده دارا انِیفعال در م

که شناخت جهان را تا  یتیخود ندارد، فعال یعمل تیاز فعال یروشن

تواند از او می ینظر ی. آگاهردیگیدگرگونش کند در برم هک ییآنجا

توان گفت که او او باشد. تقریباً می تیدر تقابل با فعال یخینظر تار

صورت به یکیمتناقض( است:  یآگاه کی) ینظر یدو آگاه یدارا

او وجود دارد و در واقع او را با همة همکارانش  تِیدر فعال یضمن

 یبه صورت ،یگریو د کندیمتحد م یواقع یایدن یدر تحول عمل

است که از گذشته به ارث برده و به طور  یشفاه ای حیصر ،یسطح

 (.333،  1۹۷1، ی)گرامش« جذب کرده است یرانتقادیغ

دعوتی است به جستجوی آگاهیِ خاطرة زنان که کار جمعی بر یبرا

ای که زیرِ آگاهیِ سطحی و کالمی ضمنی در اعمال، یعنی آن آگاهی

گاهی آ - نیمهای بهتر از این نداشتیم که آن را یک نوع قرار دارد، ایده
و  زنانبر خاطرة  یها پس از شروع کار جمعسال موقت بنامیم.

بازخورد گرفتن با و از نقاط جهان  یاریروش در بساین  کاربردنبه

 آن جمالترسید که را خواندم. به نظر می یمثبت، جمالت گرامش

پروژة  ای پرداختن به یکند: برمن داد پرسش عاجلپاسخ را به  نیاول
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 تکویندر  عمرکیصرف  ، وزنان یبرابا زنان و  مجزا یاسیس

ی برا یعناصر مشترک دیبانروزمرة زنان  سیپراکسآیا ، هایشانیبن

 به همان اندازه، کهمطلوب داشته باشد، عناصری  ندةیآ آوردندستبه

 ؟است یدارهیسرما جامعةدر  نراندن آنا هیاشبه ح یبرا یلیدل

 

روزمرة زنان  هاییسپراکس هایی ازدرسبتوان  باید، گریدعبارتبه

 از شیانداز، فراگرفت. بچشم کیدر قالب  یآزاد حت ایجامعه یبرا

ود موج یعناصر اخالقیستی آنکه اخالق بردگان وجود داشته باشد، با

حال، زنان بااین .است ضروری گانهم ندهیآ آزادی یباشد که برا

انداز را محقق چشم نیبالفاصله ا توانستندیاز جمله من نم یواقع

. شدیفرما مرنج و جبر حکم ،یدیکنند. در عوض دوباره و دوباره ناام

 وجود داشت که مانع یحسادت متقابل، رشک و حقارت نیا عالوه بر

هور ظ هبه منص یدو آگاه زین نجایاز ائتالف و حرکت زنان بود. در ا

 گرفته شده گرانیآنان در مراقبت از د سیکه از پراکس یکی. دیرس

 گاهیو جا یکه به همان اندازه که آنان را در فرودست یگریبود، و د

. ساختیل مفعا زیدر جامعه ن داشت،یطلبکار نگه م یاکنندهمصرف

ن زنان در ائتالف با زنا یآزاد استیس نیتکو یتالش جسورانه برا

پذیر امکان یسختو خواست آنان به یبا زنان واقع یانتقاد اربدون ک

 گرفت.  دهیآن را نادشود ینم گریحال دبود و درعین
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 انیقبالً ب یکه گرامش یدیمف هایاندیشه به مرحله، ما دوباره نیدر ا

 گیریِ و جهت یما بر عملکرد اخالق برداشت: مرسییکرده است، م

قدرتمند  یاندازه کافاما اغلب به یی متغیربا کارا و گذاردیم ریاراده تأث

هیچ  اجازة آگاهی متناقضِ  حالتِ ،که در آنکند را ایجاد می یتیوضع

ی اسیو س یانفعال اخالق شرایطو  دهدمیکنش، تصمیم یا انتخابی را ن

 مبارزه با قیاز خود از طر نقادانهدرک  نی؛ بنابراکندرا ایجاد می

 نةیابتدا در زم مخالف، یهایریگو جهت یاسیس یها«یهژمون»

 میتا بتوان د؛ریگیصورت مشایسته  استیس و سپس در حوزة یاخالق

از  یآگاه .میکار کن تیخود از واقع برداشت از یدر سطح باالتر

 نی( اولیاسیس یآگاه یعنیخاص ) کِیهژمون یِروین کیدر  تیعضو

و عمل  هیاست که در آن نظر یبعد یمترق یمرحله از خودآگاه

 کیو عمل فقط  هیوحدت نظر نیخواهند شد؛ بنابرا یکیسرانجام 

است که مرحله  یخیاز روند تار یبلکه بخش ست،ین یکیمسئله مکان

، «جدا بودن»بودن و « متفاوت» یبه معنا دیبا راآن  یو مقدمات ییابتدا

تصور  یکه تا سطح واقع افتیاستقالل  یِزیاحساسِ غر کیدر 

 (. 333،  1۹۷1، ی)گرامش رودیم شیو منسجم از جهان پ کپارچهی

 

بود که در اعتراض  یضرور یابتدا جنبش زنان ،ما ةیاول افتِیدر ةیبر پا

را بلند  شانیصدا 1۹۷۰در سراسر جهان در  نیسقط جن تیبه ممنوع

 رابطه که در یدیبه دخالت دولت در رفتار بازتول یاعتراض یعنیکنند، 

 ازین یاندهیبا بدن خود و استعمار آن است. سرانجام، زنان به طور فزا
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داشتند.  یاسیس - یآگاهانة اخالق یرویعنوان نو کار به یبه سازمانده

 ییرویبه زبان مارکس ن ده،یدآموزش ییرویرگ نبه زبان رزا لوکزامبو

 یسکوالر که منجر به انقالب یبر مبان یآگاه به تناقضات خود؛ تناقضات

 دیبازنان »: میفرض کرده بود یاسیصورت ق. ما بهشوندیشدنِ آن م

 «کنند. تیخود را تثب تیخانواده را سرنگون کنند تا شخص

 

 

 خاطره بر جمعی اجرای کار

 

ترکیب »روزمره  یالزم است که زندگ ییجا خاطره بر یجمع کار

ند. که در تناقض و در رنج هست ییهاتیخصهمانند شباشد،  «غریبی

 ییاطور که در تزهدور هم جمع شوند و هماناگر زنان تک افتاده به

 رییتغ یزندگ طیشرا رییرا با تغ شتنیدربارة فوئرباخ گفته شد، خو

 شیتحولِ خو یبرا یدرخور یدهند، پس آنان ضرورتاً به آگاه

ز هسته آنان قادر خواهند بود ا ها،یگانگیهمة ب رغمی. علازمندندین

جهان  رییتغ یراه برا یجهت هموارساز« میعقل سل»سالم موجود در

شود  دهیامن «درایت» تواندیم از آن یبهتر گام بردارند. بخش یسویبه

( و آنان 32۸، یشتر شود )گرامو منسجم کپارچهیکه  تاس ستهیو شا

عنوان روزمره به یکنند. اگر زندگ یراه را با هم ط نیا خواهندیم

 یسیدر نظر گرفته شود، کسب دانش با پراکس متینقطه عز

 کننده همراه خواهد بود.متحول
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ها و با سوژه یستینیفم یسیعنوان پراکسبه خاطره بر یجمع کار

 بیکه ترک یو فشار زابیآس یهاها، تطابقتناقض ،شدنشان یخیتار

 شودیآغاز م سازد،یم تحملرقابلیآنان را غ تیشخص بیوغربیعج

، وجودنیو انفعال است باا ییرگرایتقد یبرا ینیگزیجا بیترتنیاو به

وجود دارد. کار فقط در مورد  یادیز یکارها ن،یدر هر پروژة همانند ا

 نی. با قرارگرفتن در استین هاتیشخص یانتقاد - یخیتار یبازنگر

خود  رییجامعه و تغ رییتغ س،یو پراکس هیکه نظر شودیآشکار م ر،یمس

 سیدارد. از منظر پراکس ازیدر علوم ن یمیپارادا رییتغ کیبه  زین

و  ی، نظرورزیدئولوژیعنوان ابه توانیرا م یسنت یهاهی، نظریانسان

 یبرا هاهینظر تینمود و برعکس اهم ییق خاص شناسایتکرار عال

 .دیروزمره را آشکارا د یآگاه

 

 

 بزرگ شیآزماه: نمون

اضطراب  درمورد مسئلةجوانبش با تمام  خاطره بر یجمع کارز ما ا

 هیجانی بعدِ ؛ اضطراب، اینمایاستفاده کردهصورت فراگیری بهزنان 

زنان با  ناریسم کی درکار  نی. اکندطلب میرا  درکی منسجم که

از  شیآغاز شد. در ابتدا ب ،عموم آزاد بود یکه برا اضطرابموضوع 

 یبرا التیو تحص ابقهاز نظر س گروه نیا دزن در آن شرکت کردن 5۰

یک  یبرگزارو جهت  ناهمگن بیش از حد پژوهش ندیشروع فرا

 ناریسم کی یبرا حالبااین بیش از حد متنوع بودند.« یعاد ناریسم»
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که در آن  . سمیناریبود مناسب یموضوع شخص با زنان در ارتباط

 نیخواستند در مورد خود دانش کسب کنند و بنابرایزنان م تمامی

را شروع  رییو تغ یریادگی بزرگِ یِکار ندِیفرا کیآماده بودند که 

از مطالب  یغن یامجموعه گونه که بودند،آن خود شدنِدر  نناآ .کنند

باشد.  پژوهش یمتنوع بود تا بتواند مبنا یاندازه کافرا ارائه دادند که به

روزمرة خود در  آگاهیآماده بودند تا در وهله اول از ان ، آنهنگامهم

که  بسازند - ریختههمبه هرچقدر - فهرستیو  بدانندمورد اضطراب 

 ،]اضطراب[ ودبا خ تناقضِاین که نوری بتاباند بر اینکه بالفاصله 

هایی ان اضطرابآن .است روزمرة زنان یدر زندگ پراکسیسی همگانی

و سکوت،  شلوغیبزرگ و کوچک، ارتفاع و عمق،  واناتیح از

ها و بهی، با هم بودن و تنها بودن، غرشدنگرفتهدهیو ناد شدندهید

 ی را مطرح کردند.سرعت و کند ، آشنایان

 

 قاً یدق دیرسی. به نظر ممیادامه ده تا ابدرا  فهرست میتوانستمی

مدت  ی. ما فقط براشودمیاضطراب  ، منجر بهدر درکتضادهایی 

به  یابیدست یو برا میماند یباق یدارشناختیسطح پد نیدر ا یکوتاه

ما  .میاضطراب حرکت کرد رامونیدر مورد فرهنگ مشترک پ ینشیب

 درقبالِ هوشیاریِ نقادانه . ما با نامیدیم بارش افکارمرحله را  نیا

، مرحله نیا ی، برابارش افکارفرایندهای متداول سطحی بودن رایج 

 شتریب .را در نظر گرفتیمجلسة دوساعته  کی از قهیدق بیست تقریباً

در  ، بر خالفِ پروژة اضطراب که در طیِ چند سال اجرا شد،هاپروژه
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در  ند.دشیمثال آخر هفته، انجام معنوانمحدود، به یبازة زمان کی

و  شتریب یآوربه طور مداوم به دنبال جمع یصورت، برخ نیا ریغ

 گفته نشده است، زیو اصرار دارند که هنوز همه چ هستند هاداده شتریب

 جادیراحتی مشکل ابه یریادگیاز محققان  یدر جمع تواندو این می

ی هنوز در قلمرو انآن رایدهد زیرخ م ادیل زاحتمابه مشکل نیا کند.

تنها نکته در روش  نیا .ستندیبه ترک آن ن لیقرار دارند که ماآشنایی 

قانون  کیشود تا به فراخوانده می ادآورندهیبه اجتماعِ ،است که در آن

  1۷باشد.  بندیزمان پا جوییصرفهبر  یمبتن
 

در انتظار  پیشبردشان یو برا هستندو موقت  یشیآزما گریمراحل د

د. نکن خاطره بر یجمع که خود را وقف کارکسانی هستند ورود 

 یموجود در مورد اضطراب بررس یهاهیآن نظر یمرحله دوم که ط

 نیبه دانش خود در ا توجه دارد که با ازین لگریتسه کیبه  شوند،یم

مربوط به دانش رشتة خود را انتخاب  یپژوهش نةیشیبتواند پ نهیزم

 نکهیالزم بود قبل از ا م،یکار نقد را ادامه ده میبتوان نکهیا یکند. برا

را مشخص  یدانش علم یکنون تیوضع م،یمطالعة خود برو سراغبه 

                                                           
 

کشد تا باز دو ساعت طول  شیب دینبا خاطره کیدهد که کار با  ینشان م نایسال یتجربهف.ه:  1۷

که به  فقیاتو یعنی در نظر گرفت.  زیرا ن یگرید مراحلتوان ب و نکند زایلرا  یعالقه و کنجکاو

ال با ح نیو در ع دیکن یگذارارزش امکان کیها را به عنوان تک داستاندهد تک یشما امکان م

را تجربه  نآنا درکو  نههای چندوجهی زناپراکسیس نی، بنابرادیداستان کار کن کیاز  شیب

 .دیکنمیفراهم نیز را  میامکان تعم تیو در نها دیکنمی
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حرکت هم  یبه معنا یستیمارکس - یستینیپروژه فم کی ی. برامیکن

و  روهایابط موجود نو رو دیروابط تول ،یتیهنگام در روابط جنس

 ها با تمرکز بر تناقضات است. پرداختن به آن

 

 یِ نظر مکاتبِ متنوعِ از مطالبِ یادهیتوان گزیساده م یبه روش

 یهاهینظر در خالصه کرد: ریمختلف دربارة اضطراب را به شرح ز

شود و یم یشده تلقیریادگیعنوان رفتار ، اضطراب بهییرفتارگرا

ها هینظر نیا اند.شده یطراح زدایییادگیری یبرا تربیتی یهابرنامه

 یاند که براختهیدرهم آم یدارهیجوامع سرما یواقع طیچنان با شرا

 مدلِ  سپس 1۸. است ازینای اساسی چاره به طیشرا نیاز ا ییرها

ای سازنده وجود داشت که ما به شکل 1۹تناقضفرویدیِ  روانکاوانة

از  دیاضطراب در روابط تول و یتیجنساضطراب در روابط در فصول 

 .میاستفاده کردآن 

                                                           
از  یاری، به بسگانهسه یاپراداده است. در  بسطمثال  باروش را  نیبرشت به وضوح اف.ه:  1۸

ارائه  وژهوارونگیِ سشود که روابط متداول کاال و پول را به عنوان یاجازه داده م هایشتیشخص

ما ، همانطور که سازدمیانسان را احساسات پول »(: ارگزارک کیدر آواز به عنوان مثال ) -دهند 

عنوان داروی بهپول  همانند زیچ چیه به»آهنگ  یسیدر نسخه انگلر.ه: ]« میآموزمیتجربه  از

در مورد  یاریبس حیمارکس نکات صر سرمایه.[ در افتی رییتغ «کندتقویت میل جنسی عمل نمی

وجود  هاآن رمانتیک، و برداشتن حجاب یبه روابط پول یروابط انسان دیتول وهیش لیتبد یچگونگ

 .دارد

 
 .واند آن را حل کندتینم ییاست که فرد به تنها یاز تعارض یاضطراب ناشف.ه:  1۹
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وضعیت خود را در ، زن اضطرابِ »: دیگویبه ما م استیس حوزة

ی وضعیت ناشناخته نیا 2۰. دهدشدن نشان میمتناقضِ ازجاکنده

هنگامیِ شده، پرهیزکردنی اما جستجوشونده، همشناخته

ناشدنی پیش ای حلمسئلهبود که « جهان»و « خانه»ناپذیری زیست

آورد برای هر کسی که جایی نداشت تا به آن بگریزد و بنابراین مجبور 

ای بیابد نشینی کند تا موعدی که بتواند روزنهعقبموقفی  شد که به

 دیدیمبرخورد با اضطراب را  ی ازما در همة موارد، نوع .و به راه بیفتد

 ییساختارها .داندیمسئول مرا  مضطرب، و نه ساختار،که در انتها فرد 

 یدرستبتوانند به هآنکیب در آن بگنجند خواهندیاز زنان م کیکه هر 

 کار را انجام دهند. نیا

شود و با انتقال مشکل به می جادینقاط است که اضطراب ا نیدر ا

 ندیما فرا نینابراب -د وشمیساخته  شتریب ، این اضطرابشخصخودِ 

حل  رسدی. )...( به نظر ممیرا تجربه کرد مضطربفرد  کی تولیدِ

قابل  یدموکراس کی ازمندیشود، ناضطراب می منجر بهکه  یتناقض

 است. زیستن

ما که در آن  یاسیس یساختارها ای ما بیوغربیعج دوگانة شخصیت

 گرید سویاز  کهیشرط است، درحال سو کیمشارکت افراد از 

                                                           
 یه آلمانکلم نیترجمه شده است. ا dislocationبه عنوان  نجایدر ا  Ortlosigkeitاصل ر.ه:2۰

 .اشاره دارد «یمکانبی»خاص،  یمکان داشتن به حالت گم شدن بدون
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را  یاجتماع یینارسا نی، امشارکت محقق شود نیا تواندمی یسختبه

 یفقط اکنون آنچه در پ. کندیم ریتعب ینقص شخص کیعنوان به

« است مکانیبیدر حالت  فردی مضطربخودساختة  دیتول دیآیم

 .(2۰2، 1۹۹1)هاگ و هاوزر، 
 

 

 کار جمعی بر خاطره یعمل هیرو میترس

 
کار با زبان است.  یانضمام یکار ،کار جمعی بر خاطره یهستة اصل

گفتن افراد در مورد خود، سخن یبه مطالعة چگونگ جمعی بر خاطره

گفتن سخن یخود و چگونگ قیعال جانات،یها، هنحوة ابراز کنش

 یخاطرات نقش یهااصالً در صحنه گرانیاگر د - گرانیدربارة د

ها کار، الزم است که داستان نیانجام ا ی. براپردازدیم -داشته باشند 

 رایصورت مکتوب وجود داشته باشد، زمانده به ادیر د یهاصحنه ای

و بر  ندیآ رونیاز سر ب» د،یگویطور که برشت مهمان دیکلمات با

 شود،یبه کاغذ بدل م نجایدر ا اهیستخته. «جا خوش کنند اهیتخته س

 زیچچیمراحل کار ه یاست و در ط وحاضریهمه ح یکه برا یطور

 سندهیمختصر از آنچه نو یبه درک دنیوجود ندارد. پس از رس یمستتر

کند،  انیما ب یداستان( برا امیخاطرة خود )پ -با صحنه  خواهدیم

که  ییهاسپس صفت شوند،یم یکدگذار یصورت جمعافعال به

برساختة  ،یجمع ییوگو. در گفتکنندیم انیرا ب قیو عال جاناتیه



 

Problematicaa.com 
 

 

27 

با او کشف  رابطه در گرانیدربارة شخص خودش و د سندهینو

در کالس دستور زبان  یمبتد کی نیتمر نیا رسدی. به نظر مشودیم

 روشنگرانه است. ییهانشیب زیانگرتیباشد، اما درواقع سرچشمة ح
 

 شتریهستند، در ب هیجاناتاز  مملو یظاهراً زنان جنس نکهیا رغمیو عل

ت هیجاناکه توسط زنان نوشته شده، فقدان کامل  یاخاطره یهاصحنه

در  است. اتو تناقض مربوط به خألها گرید وجود دارد. سؤاالت

و  مدونتازه  یامیپدر  موشکافانهکار  نیا جینتا مفصل وگوهایگفت

تنهایی بهاوقات زنان خود را  شتریب»حالت:  نیا در .شودمی یگردآور

دشمنان کامالً  یی کهایدر دن کنند؛ترسیم می تنها مبارزانیعنوان و به

ی همانند عضو سندهینو «هستند. یاجتماع یواقع طیمستقل از شرا

اگر به دنبال نتیجه است، و  کار جمعی بر خاطرهگروه دیگر اعضای 

 گیرد.عنوان عاملیت و امکان عمل در دست او قرار میباشد، نتیجه به

 یهاخواسته کنار آمدن با یبرا کار جمعی بر خاطرهترتیب، اینبه

است  یبه دنبال موانع شتریببلکه  در نظر گرفته نشده است. یهنجار

ها شده است، تا آن جادیروزمرة ما در جامعه ابا زندگی  انطباقکه با 

 پراکسیسیببرد و با  میانرا از  های فرودستیمایهتهرا سست کند، 

فرایند  نیا .قیام کندانزوا  هی، عل«ما»یک  سویعزیمت به یعنی، یجمع

را  یآگاه -خود ترتیب که اینانجامد. بهگاهی میآ -د خوبه تقویتِ 
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 -ا م ملیِأتکند و آن را به سطحِ جدا می میعقل سلاش در ریشه از

 21. رساندگاهی میآ

 

دت را خو» یمیقول قدنقل از یارجاع به اوراکل دلف با ی،گرامش

 نیا یراب ییعنوان راهنما( به324، 1۹۷1 ،ی)گرامش «بشناس

بحث ا با راین توصیه  ،کار جمعی بر خاطرهکند. استفاده می پراکسیس

 .کندمی دنبال روش ینوان بخش اساسعبه یجمع

 

 یسیعنوان پراکسرا به کار جمعی بر خاطره هینظر میاگر بخواه

هنگام ارائه شده است، هم که یشنهاداتیتاکنون پ م،یکن یغن یستینیفم

 توانیکه چرا و چگونه م میپاسخ ده زیپرسش ن نیبه ا کندیکمک م

زنان به  اشیو استراتژ استیکرد که در س جادیبا زنان ا ییهااستیس

 توانندیدارند که م ییهایژگی. زنان چه وشوندمتحول  یطور مولد

 یمشبه گفته گرا - ایباشند،  بخشییرها استِیس یبرا دیحامالن ام

 سازند؟ منسجم را خودشان انزوا شکستن اب -

 

                                                           
. در میردکار جمعی بر خاطره را شروع ک 1۹۷۰دهه  انی( در پاستیالی)گروه زنان سوسما ف.ه:  21

صله با بالفا ما؛ روش ، Frauenformen - میکتاب خود را منتشر کرد نیما اول 1۹۸۰سال 

 نیلاو 1۹۸3. افتیگسترش  زیکشورها ن ریروبرو شد و به سرعت در سا ایگسترده استقبال

 ترجمه Female Sexualisationبه عنوان  1۹۸۷ یسیو به انگل آمدپدید مطالعه بزرگتر ما 

 شد.
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مراقبتی هایپراکسیس   

 

 ةینظر کیبه  میکن یو سع میمورد شروع کن نیتربا واضح بخواهیماگر 

. نویسندگان میشویمادر مواجه م فیگور، با میفکر کن کار مراقبتی

ی موجودی مثابهی مادر، بهشدهشیدهفرمِ به بندک ریتأثتحت

 یهاقصه .اندگرفتهی موجودی پناهنده قرار مثابهانگیز و بههراس

که توسط خودش از سر  ییهاجام او درکه  دیاوریخاطر برا به 22آهمد

وفا شراب سرو فرزندانش بریده و ساخته شده است برای پادشاه بی

 دیو ادامه آن را توسط برشت بخوان یگورک میرمان ماکس ای کند.می

خاطر تجارت )ننه دالور و فرزندان او( فرزندان خود را به بارکیکه 

یافته ای رهاییچهرهبه مادر  (مادراما سپس )در کتاب  .کندیفدا م

اش فرزندی-ی مادرعنوان یک انقالبی در رابطهبخشد که بهمی

کند؛ همگانی که به علت انداز آزادی برای همگان را حمل میچشم

، یستیضد فاش اتیدر ادب .گیرندباط میدیگری با این رابطه ارت

سوگواری مادران هستند که با این  شهی، هم23یمثال توچولسکعنوانبه

به جنگ  آورند کهان پسرانی به دنیا میآن رایزشوند؛ معرفی می

 یزندگبرای و  یکار آنها در زندگ لیدل نیو به همشوند فرستاده می

 .است یمعنبی
 

                                                           
22Medea: در  سیمنطقه کولخ یالاست که از اه یونانی یهاها و داستاندر اسطوره ینام زن

 .شودخوانده میجهان باستان  نیساحر نیاز برتر یکیگرجستان بود. او 
23Tucholsky  
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بر که  بینیمرا میمادران از  ییهافیگور اتیاست که در ادب ذکرانیشا

 قیاز طر اینو  اندعینی یافته تجسم رهیو غ یصلح، عشق، شادبلندای 

نقش  ،یستینیفم اتیشود. در ادبیها انجام مکامل آن تیانسان بیتخر

ظاهر نوشته شده،  خیدر تار گونه کهاز آن متفاوت یبه شکل زیمادر ن

سه  25ن( ایو  (، او )مؤنث مذکر()او ) 24یرسیمارج پ اثردر  .شودمی

 کیاست که  یدانشمند یکی شود.یم دهیمادر از سه نسل د فیگور

است  یدختر انقالبدیگری سازد، یعنوان معشوق خود مربات را به

مهم که چند  دانکیزیف کیبا اسپرم  یشگاهیلقاح آزما قیکه از طر

 آخری کند.یم هیبه مادر هد دختری نوة کیکرده یم یزندگ شیقرن پ

 نیواسطة والدشود و بهیم لیدانشمند و مادر تبد کیبه نوبه خود به 

 در رقابت با یکدیگر هایسرمایه یبرا ژتونیپسرش  ش،مبارز

و تصاحب  تیهم هنگام بشر دیبه بازتول دیمادر، ام فیگوردر  شود.یم

 است. آزادی دیکل، دیتول یروهایمرحلة رشد ن نیترشرفتهیعلم در پ
 

 

 کار جمعی بر خاطرهو زنان جنبش 

 

وجود  زیجنبش دوم زنان ن یدر ابتدا یمسئلة دوگانه به شکل نف نیا

نسل بشر،  دیبازتول رفتنینپذ یعنی ،یخودخواستة باردار انیدارد: پا

 یجارا به یمادر نبودن و در عوض خودساز یِآزاد یبرا دنیجنگ

                                                           
24Marge Piercy  
25He, She and It  



 

Problematicaa.com 
 

 

31 

خود  خیافراد تار یطیانتخاب نمودن. چگونه و در چه شرا یفرودست

از  کار جمعی بر خاطره سازند؟یاند( منکرده انتخابرا )که خود 

و از همان ابتدا  شودیشروع م ، که از مارکس آموخته است،نجایا

بدون شناختن  کار جمعی بر خاطره. رودیم شیپ یصورت جمعبه

سؤال  ریغالب را ز یهاهیهنگ و نظرو فر ردیگیم یشیاز او پ یگرامش

 رسدیبه نظر م یهیکه بد هدر مورد آنچ کار جمعی بر خاطره. بردیم

که  آموزدیاست و از مارکس م ییزداو هدف آن عادت کندیم دیترد

 ببرد. شیبه تناقض را تا حد تناقض با خود پ لیم
 

 یارتقاء آگاه یهااز گروه یاریبس سیبا شوقِ شناختِ خود، پراکس

در معرض خطر بود.  زیشده بودند ن لیکه در آغاز جنبش زنان تشک

 ادیدر اثر فشار ز یکرده و پس از مدت کوتاه جادیا یآنان محافل

 دیبا ییگوو داستان تیلذت روا یعنیبودند. قدرت آنان  دهیدست کش

و به منابع دانش در مورد  ردیمورداستفاده قرار گ یابه شکل نقادانه

و موانع منتقل شود.  یبیخودتخر یهاها، نگرشها، سرکوبانتقال

دانش توسط  دیاست، بلکه در تول زیانگرتیتنها حفرایند نه نیعمدتاً ا

عنوان در جمع به گرانیو تجربة د رییتغ یخود شخص و آغازگر

 قیتحق دنیاز فرا یرو بخشازاین ست،ه زیبخش نهمکار فعال، لذت

 است.  یجمع
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 چه؟ یعنی یخودساز

 

سنت  در ای کهدر علمِ سوژه، از جمله یستیمارکس هینظر در

ها امکاناز  سرشار یعنوان موجود، انسان بهافتهینیتکوی ستیمارکس

و واقعی شدن یافتن ها قابل تحقق پردازی شده که این امکانمفهوم

 «الزم است» شود:می لیاثبات و تکم یمورد توسط گرامش نیا هستند.

 هاانسان. )...( میچگونه از آنها استفاده کن میو بدان میرا بشناس نآنا

 جهتی خاص و انضمامی. با دادن 1، سازندمیخود را  تیشخص

که  یابزار یی. با شناسا2خودشان؛  یاتیارادة ح ای زهی( به انگعقالیی)

اصالح مجموعة . با کمک به 3 ؛کند ملموسو  انضمامیرا  ادهار نیا

خود  یهاتیحدوحدود ظرفدر اراده  نیتحقق ا یبرا انضمامی طیشرا

 یخیتودة تار کیعنوان به دیانسان با ممکن. شکل نیو به بارورتر

 ای ینیو ع مردمیو از عناصر  یو ذهن یمتشکل از عناصر کامالً فرد

، یشود )گرامش درکرابطه فعال است،  کیکه فرد با آنها در  یماد

ششم ازآنِ خودسازیِ تز و  یادامة عمل راستای . در(36۰،  1۹۷1

توان گفت یم لیدل نیبه هم»: گیردمی جهینت یگرامش ،فوئرباخدربارة 

و  رییتغ تیفعال قیانسان از طر رایاست ز« یاسیس»که انسان اساساً 

 عتیطب»، انسان« یتانسان» است که گریدهای انسان آگاهانة تیهدا

 در راستای . وی(36۰،  1۹۷1، ی)گرامش «کندیرا درک م« یانسان

 یمرحله از خودآگاه نیاول یاسیس یآگاه»: کندبیان می تکوینفرایند 

)...(  شدد نخواه یکیو عمل سرانجام  هینظر»است که در آن  یمترق
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 شیجهان پواحد از مفهوم منسجم و  کی یو تا سطح تصرف واقع

 .(333،  1۹۷1، ی)گرامش« رودیم

 

و بالعکس از  کردنو احساس کردنعبور از دانستن به درک»مهم 

احساس »مردمی است. عنصر  دانستنو  کردنبه درک کردناحساس

 روشنفکریکند؛ عنصر یدرک نم ایداند ینم شهیاما هم« کندیم

 .کندیاحساس نم شهیهم خاصهکند و یدرک نم شهیاما هم« داندیم»

 و ذوقیبیو  فروشیفضلاند از: سو عبارت کیدو افراط از  نیبنابرا

 فروشفضل نکهی. نه اییگراکور و فرقه تعصب از سویی دیگر

اندازه بهفروش متعصب فضل ،دور از آنمتعصب باشد، د انتوینم

 مسخره و خطرناک است. یبیفرو عوام ییگرافرقه نیتریوحش

تواند بدون یاست که شخص مباور  این رندةیدربرگ روشنفکر یخطا

دانش  ی)نه فقط برا اشتیاقبدون احساس و  بیش از این یدرک و حت

  :هدف دانش( بداند یبلکه برا خودیخودبه

 کیروشنفکر باشد )و نه  کی تواندیروشنفکر م گر،یدعبارتبه

 یعنیباشد،  زیمردم جدا و متما -فروش خالص( اگر از ملت فضل

مردم، آنها را درک کند و در  ییبدون حس نمودن احساسات ابتدا

با  یکیالکتید یو در ارتباط یخیتار تیها را، خاصه در وضعآن جهینت

به طور  یعنیدهد:  حیاز جهان توض برتر یو برداشت خیتار نیقوان

که  یی(. در جا41۸،  1۹۷1، ی)گرامش و منسجم آنها را بداند یعلم

کامالً  یِژگیو کیروابط مردم به  ییابتدا التِیکردن تمااحساس
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مشترک  یزندگ»آنچه الزم است  ابد؛ییم لیتقل یو رسم کیبوروکرات

بلوک » جادیبا ا -است  یاعاجتم یروین کیتنهایی ( است که به.)..

 (.41۸،  1۹۷1، ی)گرامش« یخیتار
 

 یبهتر است، بدون داشتن آگاه ایآ»پرسد یبا فصاحت م یگرامش 

...[ بهتر  ای]...  دیشیقطعه اندو قطعه ختهیگسازهم یاوهیبه ش ،یانتقاد

 نیکرد و بنابرا میرا از جهان ترس شیاست آگاهانه و نقادانه مفهوم خو

بود،  شیخو یجهان فعاالنه شرکت نمود، راهنما خی)...( در خلق تار

از خارج  تیشخص یریگمنفعالنه و سستِ شکل رشیپذ از و

ها را در متن بخش نی(. او ا323،  1۹۷1،  ی)گرامش« کرد؟ یخوددار

هر عمل  کندیکه فکر م سدینویم یخیتار یِکیمکان سمِیالینقد ماتر

 یستیمارکس یانهیعام شهیشده است. اند نییتوسط ساختار تع یاسیس

کنار هم قرار دادنِ هم  یبرا ییهابرابر تالش ررا د ییهادائماً استدالل

 رونی. ازادهدیمسئله زنان پرورش م اتیو هم کل هایبودگخاص

است.  یزنان ضرور یکار با زنان و برا یبرا یگرامش شنهاداتیپ

به  کار جمعی بر خاطره یِنهیریعملکردِ د یِبه همان اندازه یگرامش

 .است ییت عقالیو فعال جانیدنبال انسجام احساس، ه

 

 جهینت

 

فوئرباخ دربارة  تزهاییدر  بخشبین نگاه رهایی پیوندتالش  نیثمرة ا

عنوان به یانتقاد یشناس)اصطالح روان «ی عملیابندهظرفیتِ بسط»و 
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ی فرهنگ یهااستیو س تیشخص ةی( با نظریستیسوژة مارکسعلمِ 

 ؟چه بود کار جمعی بر خاطرهی به نظریه ابیدستبرای  گرامشی

 

، کارگران در مبارزات طبقاتیاز مردم،  ییهامارکس در مورد گروه

. آن هم سدینویم یاسیاز اقتصاد س یانتقاد منظری، با هاجنبش

را  یدارهیسرما یروابط اجتماع داریناپا سرشتتنها که نه ینوعبه

و انتقادی  یخیدانش تار برای دستیابی به ید، بلکه علمسازیروشن م

 یهاتیاز شخص یطرح یگرامش 26. یستیمارکس هی: نظرنهدبنا می

، دکنن یابیبتوانند خودشان را باز یستیکند که بایم ریزیپیرا  یفردمن

 یبورژواز یاز شبکة هژمون ییرها یخود را برا یاسیس یآگاه

 .هندها قرار دبا آن یاسیکار س شرطشیگسترش دهند و آن را پ

 

تنها . او نهدهدیرا بسط م کیمنظور او مفهوم روشنفکر ارگان نیا یبرا

که  یروش، هنگام نیبلکه با ا ند،یبیروشنفکر م کیعنوان همه را به

خود در جامعه است،  تیدرک خود و موقع ییمجهز به توانا یهرکس

 نیچن ی. گرامشسازدیرا م شیخو کیروشنفکران ارگان یهر گروه

 یها به معناتوده یبودن برا کی: روشنفکر ارگاندهدیآموزش م

ها پرداختن و منسجم ساختن اصول و مسائل مطرح شده توسط توده»

و  یبلوک فرهنگ کی جهیخود است که درنت یعمل تیدر فعال

                                                           
هنوز  یی بسیارشروع وجود دارد ، اما کارها یزنان، دو نقطه تیوضع لیو تحل هیتجز یبرا26

 دیمراجعه کن"Marx within Feminism"در مورد   هاگبه مقاله  نیانجام شود. همچن دیبا

(http://www.friggahaug.inkrit.de/documents/marxinfem.pdf(  

http://www.friggahaug.inkrit.de/documents/marxinfem.pdf
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کار جمعی (. در 33۰،  1۹۷1، ی)گرامش «دهدیرا شکل م یاجتماع

 دهدیشود که نشان مظاهر می یاگونهفرد به بِیغر بی، ترکبر خاطره

 طیشرا رییو تغ شیخو رییدربارة فوئرباخ )تغ تزهاییمارکس در  دهیا

کار جمعی خاطر  نی. به همشودیمحقق م یجمع یسیبا هم( در پراکس

 ییرها استیس یبرا یاتیح یابندهیبسط سیعنوان پراکسبه بر خاطره

 است.

 

که  ستییهاهینظرشامل نقد ، یشبا تمام اجزا کار جمعی بر خاطرهو 

 -ت سیزنان مارکس ی. برادکننیمحافظت م یبورژواز یهژموناز 

است. مارکس  ضروری پراکسیسی کار جمعی بر خاطره ستینیفم

خودشان  یکند تا بتوانند روینم مهیاافراد  یرا برا یایاستراتژ

 یبه طور جمع طیشرا رییتغ یکار کنند که بتوانند برا ی نقادانهاگونهبه

 تکلیف اوو انسجام خود  یبرا یگرامش نظر مبنایما بر  .فتندیابه راه ب

روند  نیفعاالنة ا حمایتدرک و  منظوربهروشنفکران جنبش  یبرا

 تیبا فعال یافراد واقع با مارکس،سو ایم. همرفتهپیشخود و همه  یبرا

با  استیس یبرا نی؛ بنابرااندعزیمت نقطة ،کنش یعنیخود،  انیحس

 مختصجداگانه که  یزمانبرای  یدر مبارزات طبقات بایدزنان  یو برا

 نیبه همنیاز از توضیح بیشتر است که بی. میبجنگ ستیفرد تکوین

زنان و  یواقعترتیب که به جنگیدنی مشابه برای فهم موقعیت 

زمان  یبه طور مشابه به مبارزه برا ان نیازمندیم،آنهای سیپراکس

 نیما ا .نیز نیازمندیم صورت کلیبهمراقبت از مردم  یجداگانه برا
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کرونا آشکار شد،  یریگهمه یدر طکه  هایینابسامانیدرس را از 

 استیس هایتناقضکه رزا لوکزامبورگ در  یاصطالح 2۷. میاآموخته

 ما باشد. راهنمای تواندیابداع کرد م یدارهیروزمره در جامعه سرما

 وندی، به پگویدیم سخن یانقالب پولیتیکِرئال اصطالح او از یوقت

هدف بلندمدت اشاره  کیکارگر با  تیروزانة جمع یهاخواسته

 مدتیطوالن یها، در تالشستینیفم -ت سیکند. ما، زنان مارکسمی

تعبیر از این  تیزنان، در نها اساسیاما  مزدکار بدون  شدندهید یبرا

 .مایهداد رییرا تغ اصطالح

 

 یعنوان کارمزدبه یسادگرا به یخانگ یکارها میکنینم یسع گریما د

 شنهادیرا پ« اندازچشم کدر یچهار » استِیدر عوض س م،یکن یتلق

متفاوت در کار داوطلبانه و  اریبس یهاتیفعال دگاهید نی. امیکنیم

 یاسیرقابت س کیدر  نیانداز و همچنچشم کیعنوان را به یکارمزد

چپ  کیها را در مبارزات آن جهیدر نت دهد،یدر دستور کار قرار م

 یکه در آن چهار بعد کار در زندگ دیجد یزمان میرژ کی یبرا دیجد

رشدِ  ،یدیبازتول ،تولیدیبافته شده است:  نیگزیمدل جا کیبشر در 

شود.  کپارچهی دیانسجام با یمبارزه برا نه،یزم نی. در ایو فرد یاسیس

از  شیب یتقاضاها نیو همچن یدیتول یروهاین شدصورت که ر نیبد

 یرشد فرد یو کار رو ردیگیرا در نظر م یحد در مبارزات اجتماع

مناسب  یریادگیآن به سمت  یریگجهت یطورکلکند. بهمی اتریرا پو

                                                           
 .دیمراجعه کن Soiland ,2۰21 به به عنوان مثال 2۷
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به  شهی. در همة جهات همرودیم رییتغ یاینقاط پو یگرو واسطه

عنوان شرط به عتیو طب سانان عتیطب عت،یانسان و طب نیروابط ب

انسجام،  ینظر، مبارزه برا نی. از اشودیها مربوط مانسان یزندگ

اتحادها و اشکال  ها،تیفیاست که در راهش، ک یاسیس یاساساً کار

 خود را ابداع خواهد کرد.

 

 

 

 

 

به  2۸ی آلمانی این متن از فریگا هاگ توسط رابرت همتوضیح: نسخه

انگلیسی ترجمه شده است. این ترجمه با نظارت و رضایت هر 

 دونفرشان منتشر شده است.
 

 از: ای استاین متن ترجمه
Haug, F. STRUGGLING FOR COHERENCE: 

TOWARDS A THEORY OF MEMORY-WORK 

AS FEMINIST PRAXIS.  
 
 

 

                                                           
28 Robert Hamm 
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**** 

. ایدالعمر بودهمادام یو متفکر انتقاد اکتیویست کیشما  گایفر -

مقدمات  گر،یدعبارتبه ؟دانیده میخود را چ یزندگ یهدف اصل

 ؟انده بودهکند چمی جادیشما را ا عمل لیکه دال یاصل

 

آمدم. پدرم  ایدوم به دن یمن درست قبل از شروع جنگ جهانفریگا: 

شمار بیاز  یکیمادرم  و کشته شد هیتجاوز آلمان به روس لیدر اوا

 صنعتی منطقة، با چهار فرزند در حومه شهربود که جوان  یهاوهیب

چهره  کیعنوان که پدرم بهبود  ییجااین منطقه  .کردیم یزندگ

و مادر من هر دو در  ر. پدکردکار می بزرگ عیاز صنا یکیدر  شرویپ

استقبال کرده بودند،  یستیفاش میآنها از رژ. اقتصاد خوانده بودند نیبرل

. بعد از جنگ ه بودداد هایهمة آلمان هرا ب یمل سمیالیوعدة سوس رایز

من فرزند  ،اما مادرم موفق شد هر چهار نفرمان را م،یبود ریفق یلیخ

 یدر آنجا غذا بفرستد.دانشگاه  و دبیرستانمدرسه و  بهدوم بودم، 

 «یجنگ یهامیتی» عنوانبه یاندک درآمدو  میکردیم افتیدر گانیرا

 یجمهور یمین -شده بود  میشهر تقس کی نیبرل -. میگرفتیم
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ی و ستیالیکشور سوس کیساختن  یآلمان، در تالش برا کیدموکرات

 یایتانیبر کا،یمتحده آمر االتیا یمتعلق به متحدان غرب گرید یمین

 بود. فرانسه و ریکب

ما  یبرا یعال یکردند که مکان سیرا تأس «نیدانشگاه آزاد برل» نآنا

 اریو با پول بس میکن دنیاز شرق د میتوانستیبود: ما م انیدانشجو

انگلس  و و آثار مارکس کی، همة آثار کالسیاریبس یهاکتاب یکم

و هم  کالیراد یاسیعنوان دانشجو هم از نظر س. ما بهمیکن هیرا ته

 یستیدولت فاش کیکه وارثان  میدانستی. ما ممیآمادة اعتراض بود

دانشگاه واقعاً  کیو  میکار کن خیتار نیا یرو میخواستیو م میهست

از آن است که  تریطوالن یلیداستان خ نیاالبته . داشته باشیم گانیرا

 رد.ک انیمصاحبه کوتاه ب کیبتوان آن را در 

 

باعث  یکه چه اتفاقات دییبگو یرانیبه مخاطبان ا دیتوانیلطفاً م -

 د؟یشو لیفعال/متفکر منتقد تبد کیشد شما به 

 

مشکل  همچنین سم،یضرورت غلبه بر فاش گفتمطور که همانفریگا: 

 میتصم نید؛ بنابرادندوران گذشته بو ی که متعلق بهدیداشتن اسات

. ما شروع به میکن شو واقعاً آزاد میکن از آن خوددانشگاه را  میگرفت

 ی دانشگاهدر برنامه رسم رایز میکرد یستیمارکسنظریات مطالعة 
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 هیعل هاییکای. در طول همة اعتراضات، جنگ آمرشدینم سیتدر

در  یاهسته یهاشیآزما ،یمجدد سربازان آلمان حیتسل تنام،یو

دانشگاه متعلق به  فضا و جوبه طور خالصه، ی آفریقا، صحرا

شروع  ،یمبارزه با بمب اتم بود. متعلق به ستیالیسوس انیدانشجو

که  یزنان بود. هنگام یآزادو همچنین  تر کل جامعهساختن عادالنه

 یراندازیت انیاز دانشجو یکیبه  رانیدر اعتراض به سفر شاه ا سیپل

 یبرارا واقعاً مصمم به مبارزه  انیاتفاق همة دانشجو نی، اکرد

 ساخت.متفاوت  یاجامعه

 

 -ت سینیفم ای ستینیفم -ت سیمارکس کیخود را شما 

 بر شما مقدم است؟  یاز نظر منطق کیکدام  د؟یدانیم ستیمارکس

 

قبل  ( را مطالعه کردم وسرمایه 1)جلد  یستیمارکس نظریهمن فریگا: 

 شدم. ستیشدن، مارکس ستینیاز فم

 

که  میکنیمشاهده م ،29سمینیفم یبرا ییهادر کتاب خود، پرسش

ما را از  م،یرا درک و تصاحب کرد سمیکه ما مارکس یاوهیش»

                                                           
2۹Questions for Feminism  
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 ایآ«. به مسائل زنان بازداشت کالیواقعاً راد یکردیرواتخاذ 

واقعاً  کردیرو»که منظورتان از  دیده حیما توض یبرا دیتوانیم

 ست؟یچ سمینیبه فم «کالیراد

 

تم بر که چگونه س میو متوجه نشده بود می: ما مطالعه نکرده بودگایفر

 یااز ساختاره یو جزئ یدارهیاز جامعه سرما یزنان واقعاً بخش

نها آ که یکسان تینسبت به جنس یدارهیسود است. سرما دکنندةیتول

 رسدیبه نظر م نیاست، بنابرا تفاوتیکامالً ب کندیاستثمار مرا 

 یرضروریغ یدارهیاز سرما یعنوان بخشستمِ زنان به هفکرکردن ب

منظور که به یساختار دیشویکردن متوجه ماست. اما با دوباره نگاه

 ازین یدارهیجامعه سرما یاز اعضا یبه گروه کند،یم دیتول یسودآور

همراه  به یبپردازند که سود ییهاتیدارد که به انجام تمام آن فعال

همة  یصورت کلو به ماری، بکودک ر،یاز افراد پ بتندارد. مانند مراق

کنند، اما  تیاز قواعد ارزش مبادله تبع توانندیکه نم یکسان

به  -ان منظور زن نی. بدکنندیاز پول عمل م ریغ یگرید یهازهیباانگ

 هستند. یروه مناسبگ -ستم  یمتحمل شدن سابقه طوالن لیدل
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شما استدالل  ۳0سمینیفم - سمیتز در مورد مارکس 1۳از  4در تز 

 یهاداری و رشتهجامعه سرمایه یبرا سمیمارکس»کنید که می

پس . «ستین دیمف بخشندمشروعیت میسلطه به که  یدانشگاه

را در حوزه  یستینیفم - یستیمارکس هایپژوهش توانیچگونه م

هستند،  یدارهیرماجوامع س ریناپذییجدا یهاها که بخشدانشگاه

 انجام داد؟

 

 م،یده موضع مخالف انجام کیکار را در  نیا میتوانیما فقط مفریگا: 

 .نامدیم «یانقالب کیپولترئال»که روزا لوکزامبورگ آن را  یراه

 

ما استدالل ش سمینیفم - سمیتز در مورد مارکس 1۳از  ۸در تز  -

از  کیو هر  پرداخت بحث به شتریب دیکنید که بر سر تقاطع بامی

در هر  انضمامی صورتبه دینژاد، طبقه( با ت،یها )جنسستم نیا

با زنان  نیب میتوانی. چگونه مردیقرار گ یمورد بررس یفرهنگ

فردی منحصربه هایستم باکه های مختلف تاریخچه و فرهنگ

 م؟یکن جادیا ی، همبستگدارند سروکار

                                                           
 gahaug.inkrit.dehttp://frigتز رجوع کنید به: 13ی این برای مطالعه 3۰
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بهتر  یلی. خرودینم شیپ یکافاندازه بحث در مورد تقاطع بهفریگا: 

 که در آن انسان یهمه روابط یبرانداز» :میاست به مارکس برگرد

ا رلطفاً خودتان آن « .تگرفته شده اس دهیپست و ناد ،خار یموجود

 .دهدیاسخ مپراحتی به سؤال شما ، بهدیترجمه کن

 

 تحت ستم چنان زنان ران،یاز نقاط جهان، مانند ا یدر برخاکنون 

را  یردایپا یاجتماع هایتوانند جنبشنمیکه هستند  یدیشد

 ی بانوعزنان به ،یاجتماع طیشرا نیدر چن ن،یسازمان دهند؛ بنابرا

 یاجتماع یهانا جنبش یعنی ،یجمع ریغ فعاالن یجمع هایکنش

مقاومت  یتیمختلف ستم جنس یهادر مقابل جنبه کنندیتالش م

 لیککه امکان تش یآن دسته از زنان یبرا یتز شما حت 1۳ ایکنند. آ

در سطح  تواندیرا ندارند، م پایدار یجنبش اجتماع کی

 اجرا باشد؟قابل شمولیجهان

 

ت سیالمللی مارکسزنان بین ریسؤال شما را به سا نیمن آخرفریگا: 

 بعداً ام . اکنون خستهدهدمیپاسخ  به آن 31نورا، مسپاریم ستینیفم -

 .دیباش و پیروز موفق کنید.مراقب زنیم. از خودتان بیشتر حرف می

                                                           
31Nora Räthzel  
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رگز ه رایسؤال بدهم ز نیبه ا یتوانم پاسخ خوبمین که متأسفمنورا: 

نتوانم  سرکوب خاطربهکه ام نکرده یزندگ یبد طیشرا نیدر چن

ار از ک ستیدر حزب کمون تیعضو لیبه دل بارکیکنم.  یسازمانده

 یلتدر خدمات دو توانستمیبود که نم یمعن نیبه ا نیمحروم شدم و ا

 رایا نشد زماز  کی چیواقعاً مانع از ادامة کار ه نیاما ا نم،ک دایپ یشغل

. میندان بمانکه در ز مترسیدینمینبود. ما هم ما  یزندگ یبرا یدیتهد

 چطورکه  دیبدان دیتوانیفقط شما خودتان م کنمیتر، فکر م یطورکلبه

شما  طیشرا یبرا تواندیم ی دیگریهر متن ای - تز 13 نیو چگونه ا

 طیو شرا ازهایه نب. ممکن است الزم باشد بسته ریخ ایاجرا باشد قابل

 .دهی کنیدو سازمان دیبحث کن د،یشدیانیب یخود به طور متفاوت

 

 

 

 

                                                           
 


