
1 
 

 

https://naghd.com 

 ی دارهیو سرما تی جمع

 

 نس مهی. خی مارتا ا

 ی: فرزانه راجی ترجمه

 

  1401 دی

https://naghd.com/


2 

 

ت بجای تأمین معیشت را از  سخواتواند  شده، نمی  تصرفکه از قبل  [  ۱]شوددر دنیایی زاده می  کس که آن»

 سهم از غذا ندارد، و در جایی که هست  ترینکوچکحقی به    و اگر جامعه کار او را نخواهد،   والدینش طلب کند 

 [ 2]«ای برای او وجود ندارد. طبیعت هیچ جای خالیدر ضیافت بزرگ . شودمی تفادهسبالا

 [ 3]«. را به همراه داردبورژوایی    هایتراشیترین توجیهبه مبتذل  تنزل ناگزیر    گراییبا مالتوس  زنی انتقادیسال»

بهس توها همیشه  مارکسیست در مقامِ    یا »انفجار جمعیت«  »افزایش جمعیت«  ل  انبوه  را خواه  تبیین اصلیِ 

(  زیست و غیره  ، فقر گسترده، قحطی، آلودگی محیطیکاربیمانند  داری )ی سرمایهمشکالت ناشی از توسعه

از  [  4.]اند رد کرده  ته وستراشی دانتوجیهامری غیرعلمی و    ، این مشکالت غلبه بر  مانع اصلیِ   چونهمخواه  و  

ی بین رشد جمعیت، رشد اقتصادی، و کیفیت  رابطه  یهای مالتوسی و نئومالتوسی دربارهسوی دیگر، رد تحلیل

ی جمعیت همراه نبوده است.  و جامع برای مطالعهبدیل  زندگی، با تکوین یک چارچوب نظریِ مارکسیستیِ  

( و  ساختارها، فرآیندها و تضادهای آن داری )ی تولید سرمایهی بین شیوهبطهرا  پویشمن قصد دارم از طریق  

شده های تعیینمحدودیتدلیل   به  . کمک کنمچنین چارچوبی    شرح و بسط  بهمیر و مهاجرت،  وباروری، مرگ

پردازم.  ی تولید و جمعیت نمیی بین شیوهبرای موضوع، به تحلیل عوامل سیاسی، قانونی و ایدئولوژیک رابطه

موجود   جمعیتیِتنوع    گربیان  بندی اجتماعیهر صورت المللیِشرایط ملی و بین  چنینهمی و  یعناصر روبنا  این

ی تولید محدود خواهم کرد  من تحلیل خود را به سطح شیوه  .است داری  های اجتماعی سرمایهبندیصورت  در

با توجه به »افزایش جمعیت«،  ی مارکسیستی جمعیت ایجاد کنم.  ی نظریهنظری در روند توسعه  آغازیتا نقطه  

کیفی در شیوهکه  استدالل خواهم کرد   تغییرات  تولید  اگر  بیفتدی  انباشت سرمایه،به  و   اتفاق  ارضای    جای 

. برخالف  تبدیل شود  مشکلی بزرگتواند در آینده به  ، رشد جمعیت میتبدیل شوددف تولید  به ه  دمنیازهای مر

مسئله جمعیت »ببری کاغذی« است، استدالل خواهم کرد  که  این  ها مبنی برتصور رایج در میان مارکسیست

 ای مهم تبدیل خواهد شد.  دقیقا در دوران گذار سوسیالیستی است که رشد جمعیت به مسئلهکه 

 داری و جمعیت سرمایه

ی جمعیت را در هر زمان مشخص  جمعیتی وجود دارد که اندازه  نظر جمعیت شناختی، دو فرآیند اساسیِاز نقطه

ومیر )فقط خروج(، و  اروری )فقط ورود(، مرگب ــ  نظامِ ]جمعیتی[کند: فرآیندهای ورود و خروج از  تعیین می

مشخص را نیز تعیین خواهد    یاثر تراکمی چنین فرآیندهایی نرخ رشد جمعیتمهاجرت )هم ورود و هم خروج(. 

ومیر باشد، اندازه  )بدون مهاجرت(، اگر نرخ زادوولد باالتر از نرخ مرگ  کرد. با فرض یک نظام جمعیتی بسته 

میر و  ویابد، یا اگر نرخ مرگومیر باالتر از نرخ زادوولد باشد، کاهش میاگر نرخ مرگیابد،  جمعیت افزایش می
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ومیر و مهاجرت تابعی از توزیعِ سنی و  در هر زمان مشخص، باروری، مرگ  ماند.زادوولد برابر باشد، ثابت می

عبارت دیگر، ساختار جمعیت )یعنی توزیع    بهجنسیتی موجود است و ساختار جمعیتی آینده را تعیین خواهد کرد.  

جمعیت(   جنسی  و  تعیینسنی  یا  پیشایند،  )بههم  جمعیتی  فرآیندهای  اثرِ  یا  پیامد  هم  و  مثال  عنواکننده،  ن 

 ومیر و مهاجرت( است.  باروری، مرگ

  های طبیعی و اجتماعی آناین ساختار و فرآیندهای اساسی جمعیت، پیوند بنیادین بین نظام جمعیتی و محیط

نسبتاً ساده است.    از دیدگاه علوم اجتماعی، موضوع   یابد.اولی بازتاب می  تغییراتِ  در است؛ تغییرات در دومی  

عنوان متغیرهای وابسته )یا مستقلی( در نظر  توان به، ساختار و فرآیندهای جمعیتی را مییبرای اهدافِ تحلیل

های محیطی، مذهب،  غذا، کیفیت  چونهمای از متغیرهای مستقل یا وابسته،  مجموعه  یواسطهبهکه  گرفت  

تحت غیره  و  اجتماعی  قشربندی  اقتصاد،  میفرهنگ،  تعیین  یا  گرفته  قرار  نظری  از    شوند.تاثیر  دیدگاه 

شود:  مختلفِ تحلیل ضروری می  ح تر است زیرا بررسی آن در چارچوب دو سطمارکسیستی، موضوع پیچیده

ی  فرآیندهای جمعیتی »در وهله  ساختار و  داری بری تولید سرمایهبندی اجتماعی. شیوهتولید و صورت  یشیوه

مشترک است، تاثیر  داری  رمایهس ی اجتماعیهابندیهای خاص تاریخی که در تمام صورتنهایی« و به شیوه

تأثیر  داری  رمایهسبندی اجتماعی  هر صورت  المللیِهای روبنایی، ملی و بیناز سوی دیگر، ویژگیگذارد.  می

در این بخش سعی خواهم کرد پیوندهای    [5کند.]مشخص( می  )یعنی تاریخاً  متعین«بیش  ی تولید را » شیوه

های  دلیل نقش حیاتی باروری در تعیین نرخ  وضوح بیان کنم. به و جمعیت را به  داریرمایهس  ی تولیدبین شیوه

 میر و مهاجرت بررسی خواهم کرد.  وتر از مرگقرا عمیفعلی رشد جمعیت، من آن

   داری و جمعیتتولید سرمایه یشیوه

و جمعیت در اصلِ ارتش ذخیره کار یا جمعیت مازاد نسبی متجلی    داری ی تولید سرمایهشیوهکلی بین    یرابطه

ی بین  ی کارگر است. رابطهکارِ طبقهو کم کار بیهای منطق انباشت سرمایه مستلزم ایجاد بخش [6.]شودمی

شود  دار تعیین میی سرمایه، بلکه توسط نیازهای سودِ طبقهجمعیتی جمعیت نه توسط  سطح اشتغال و اندازه

که مارکس    طورهمان.  شودگذاری شده در یک زمان معین آشکار میی سرمایهکه در ترکیب ارگانیکِ سرمایه

ی کارگر مزدبگیر خود را حمایت و تکثیر  وبیش مساعدی که در آن طبقه»... شرایط کموضوح اشاره کرد،   به

تولید سرمایههیچکند، بهمی اساسی  تغییر نمیوجه خصلت  را  انباشت    [ 7دهد.«]داری  بدان معناست که  این 

 تفاوت و مستقل از آن است: سرمایه نسبت به نرخ رشد جمعیت بی
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افزا » با  کار  برای  تقاضا  نه عرضه  سانهمیش سرمایه  نه  و  افزایش طبقه  یاست  با  که  این  ی کارگر...کار 

ها  همواره مازادی از آن  حال این با کند، و  برآورده نمی  افزایش طبیعی تعداد کارگران الزامات انباشت سرمایه را 

 [  8]«وجود دارد، تناقض ذاتی حرکت خود سرمایه است. 

المللی  انحصاری و امپریالیسم منجر به بین  یاصلِ ارتش ذخیره کار در بافتار سرمایه  از لحاظ تجربی، عمکردِ

اری پیشرفته  دبندی اجتماعی سرمایهدر صورتاشتغال ناقص و  یکار بیشدن ارتش ذخیره کار، حضور مداوم 

ـ  و اشتغال ناقص  ی کاربیبر  عالوه ــو رشد   داری  بندی اجتماعی سرمایهای در صورتهای حاشیهبخش  ـ

 [9شود.]ی امپریالیسم میتحت سلطه

 از نظر مارکس اصلِ ارتش ذخیره کار عبارتست از 

ی تولید تاریخیِ  واقع هر شیوهداری است؛ و در  ی تولید سرمایهی جمعیت که مخصوص شیوه... قانونی درباره»

های آن معتبر است. قانون انتزاعی ی خود را دارد که از لحاظ تاریخی تنها در محدودخاص قوانین جمعیتی ویژه

 [ ۱0]«ها دخالتی نکرده باشد.سان در آنجمعیت تنها برای گیاهان و حیوانات وجود دارد، و فقط تا جایی که ان

داری، جمعیت، نرخ رشد آن  ی تولید سرمایهکنم که در شیوهین معنا درک میمن این »قانون جمعیت« را بد

« است. اصلِ ارتش ذخیره کار توجه ما را به  اضافیهر چه که باشد، در رابطه با تقاضا برای کار همیشه »

انباشت سرمایه جلب میجنبه پیامدهای  های ذاتی  و فقر ویژگی  ی کار بیدهد که  کند؛ نشان میهای کمی 

سرمایهبندیصورت اجتماعی  تأثیر  های  نه  دارند،  ریشه  سرمایه  انباشت  خودِ  منطق  در  که  هستند  داری 

  حال این با  [ ۱۱]«. فراتر از غذای آماده شده برای آن  یبرای افرایش  ان جاندارتمام زندگیِ    گرایش دائمیِ »...

داری و جمعیت الزم است که اصل ارتش ذخیره کار را  ی تولید سرمایهی بین شیوهبرای درکِ کامل رابطه

فرآیند  شناسیِ فرآیند انباشت سرمایه در نظر بگیریم.  پیامدهای مربوط به جمعیت  متعدد   یکی از عنوان  به

نباید با مفاهیم توسعهمیی کلیدی در تحلیلی است که در ادامه  کنندهانباشت سرمایه عامل تعیین ی  آید و 

فرآیند انباشت  شود، اشتباه گرفته شود.  ی اقتصادی فهمیده میگونه که در نظریهگذاری، آناقتصادی یا سرمایه

بیش از هر    بلکه پیروی کند؛    کارآمدیاز معیارهای فنی    اقتصادی نیست که منحصراً   سرمایه فرآیندی صرفاً

تضاد    چنینهمطبقاتی و    یی سطح مبارزهترتیب بازتاب دهنده  بدین ی فرآیندی سیاسی است و  چیز نتیجه

نتیجه،   در معین است.    یبندی معین اجتماعی در زمانی یک صورتکه مشخصه  ،بین مناسبات و نیروهای تولید

که   جاآن ، از حال این باشود.  « مینیمتعیشبهایی که نیاز به بررسی نظری و تجربی دارد، »همیشه به شیوه

کنم، و بنابراین به دنبال تعیین پیامدهای  ی تولید، دنبال میترین سطح، سطح شیوهمن تحلیل را در انتزاعی
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برای همهداقتصا انباشت سرمایه  اجتماعی سرمایهبندیی صورتی و جمعیتی  های  داری هستم، تعینهای 

شرح    این پیامدهای اقتصادی و جمعیتیِ مرتبط به  دهم.ی بحث شرح نمیتوسعه  از  مرحلهمتعدد آن را در هر  

 زیر است: 

یعنی نسبت نیروی کار شاغل،  کند؛  کار را تعیین مینیروی  تقاضا برای    درکمی  انباشت سرمایه تغییرات  (  ۱

 کند.ی کار( تعیین میرا در هر زمان معین )اصل ارتش ذخیره  کار بی ودچار اشتغال ناقص  

تغییرات  2 انباشت سرمایه  برای    کیفی (  تقاضا  تعیین مینیروی  در  را  مهارتکار  منسوخ  کند؛  قدیمی  های 

ها در برخی موارد به نوعی مهارت تبدیل  ، و فقدان مهارتشوندمیهای جدید مورد تقاضا  شوند، مهارتمی

عنوان  ؛ به[۱2]،است  تغییراتی در روابط فنی تولیدشود. تغییرات کیفی در تقاضا برای کار متضمن  می

هایی که عوامل تولید باید داشته باشند  فرآیند تولید. این تغییرات در انواع مهارت  دهیسازمانمثال تغییرات در  

 یابد.  می بازتاب

تغییرات در روابط فنی تولید در )الف(    چنینهمتغییرات کمی و کیفی در تقاضا برای کار و    اثرات ترکیبیِ(  3

 تغییراتِ تقسیم اجتماعی کار ؛ و )ب( در  مادیبندی بین تولید خانگی و تولید  تغییراتِ مفصل

می الف( تجلی  بازتولید   یابد.  اصلی  منبع  به  نسلیِخانواده  و  روزانه  اجتماعیِ  و  مناسبات  )زیستی، جسمانی   )

این مبنای مادی تبعیض  ی کارگر(.  و طبقه  میانیدار، طبقات  ی سرمایهیعنی طبقه)  شودتولیدی تبدیل می

تأثیر فرآیندهای مذکور  تحتطور متفاوتی  به  سهریک از دو جنداری است.  ی تولید سرمایهجنسیتی در شیوه

در سطح تقسیم اجتماعی   شود. ب(عنوان کارِ خانگی تعریف میگیرند و کارِ زنان در درجه اول بهقرار میدر باال  

عنوان فرآیندهای تمایز جنسی و قشربندی جنسی آشکار  خانواده به  ی کردنو تخصص  تبعیض جنسیتیکار،  

 [ ۱3کند.]ر میشود که از نظر تاریخی در پاسخ به تغییرات اساسی در انباشت سرمایه تغییمی

هایی را  شرطتواند پیشو میو تغییرات آن است    هاگذاریمحل سرمایه  یکنندهتعیینانباشت سرمایه  (  4

برداری  ایجاد کند )مثال از طریق کشف منابع جدید، الحاق قلمروهای جدید، بهره  تربیشی  برای انباشت سرمایه

گیری از شرایط  ها و غیره( و/یا بهرهی بنادر، شهرها، جادههای فناوری، توسعهی پیشرفتبهتر از منابع بواسطه

تواند  دهد که میمی  های موجود و نیروی کار متمرکز در مناطق شهری(. این نشانمساعد قبلی )مثال زیرساخت

شهرنشینی« »بنابراین فرآیندهای  کند.    تربیشبندی اجتماعی معین را نیز  زوال شهرها و مناطق در یک صورت

آن و توسعه نابرابرِ مالزم  نومستعمره می  ،ی  را در کشورهای مستعمره و  نمودهای خود  یابد،  که شدیدترین 

 د. بازتابی از فرآیندهای خاص انباشت سرمایه هستن
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شود  های مذکور در باال نتیجه میهبا توجه به گزار  [۱4دهد.] ای از موارد فوق را نشان مینمودار یک خالصه

 کند: که انباشت سرمایه موارد زیر را تعیین می

رسد پذیر به نظر میای معین: جمعیت به مناطفی که اشتغال در آن امکاندر جامعه  توزیع جمعیت   الف(

کند. بنابراین در هر  شود ترک میساز میامرار معاش در آن مشکلکه  آورد و مناطقی را  هجوم می

«تر یا «مدرن« تر از سایر  یافتهحال »توسعهتر و در عینبندی اجتماعی، برخی مناطق پرجمعیتصورت

 مناطق است. 

منطقهساختار جمعیت ب(   در  کار  برای  تقاضا  نوع  معین  :  و  در شکلای  سنی  ترکیب  ی  سجن گیری 

هایی بیانجامد که  مکانایجاد  تواند به  عنوان مثال، تقاضا برای کار مردانه می. بهنقش داردجمعیت  

هستندمرد  آن  جمعیت  تربیش میدان  ان  یا  جنوبی  آفریقای  معدنی  مناطق  مثال  نفتی  )برای  های 

 امریکای التین(.  

الزامترکیب جمعیت    ج(  های مهارتی و تحصیلی  : تغییرات کیفی در تقاضا برای نیروی کار در تغییر 

این  نمایان می در    معنایبهشود.  به  )به  است  ساختار شغلیتغییر  از کشاورزی  تغییر  عنوان مثال 

تغییرات در توزیع  ؛  سطح تحصیلی جمعیتتغییرات در  (؛  ]اقتصاد[  های ثانوی و ثالثبخش

های خاصی از جمعیتی معین و در  و درنتیجه تغییر در استاندارد زندگی و سبکِ زندگی بخش  درآمد

گونی فرهنگی و ایجاد عوامل  که منجر به ناهم  تغییر در ترکیب نژادی و قومی جمعیتنهایت  

نیز می بهروبنایی  افراد تحتِ محدودیتشود که  رفتار  بر  متفاوتی    تأثیرهای ساختاری مشابه  طور 

جمعیتیِ  گذارد.می اعضای  در    توزیع  فوقبندیدستهمعین  میهای  تشکیل  را  مبنایی  که  ،  دهد 

 نامند.  می  ی معینجامعهیک قشربندی اجتماعی شناسان آن را جامعه

های اجتماعی: این بدان معناست که ساختار، توزیع  بنددرون و میان صورت  فرآیندهای مهاجرت د(  

ناشی از انباشت سرمایه در    و ترکیب جمعیت همواره در واکنش به فرآیندهای اقتصادی و جمعیتیِ

 نوسان است.  

بورژوازی، خانوارهای دهقانی و  خردهی کارگر،  : یعنی نسبت طبقهترکیب خانوار برحسب طبقه ه(  

شود. البته ترکیب خانوار که به  بندی اجتماعی معین، در زمانی معین یافت میغیره که در یک صورت

طب ساختار  همتای  است،  شده  تعریف  ترتیب  کیفی  این  بافتارهای  تاثیرِ  درک  برای  که  است؛  قاتی 
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باروری که یک صورتبر مرگ  و موثر   متفاوت نرخ  بهومیر و  را  اجتماعی  طور کلی مشخص  بندی 

 کند، بسیار مهم است.  می

بر اساس موارد فوق به این نتیجه رسیدم که انواع فرآیندهای مهاجرت، ترکیب خانوار، قشربندی اجتماعی،  

معین در زمان    داریرمایهس   بندی اجتماعیی یک صورتکنندهجمعیت، که مشخصترکیب و توزیع    ،ساختار

ی نهایی« توسط انباشت سرمایه تعیین  ؛ یعنی »در وهلهاندهمگی اثرات ساختاری انباشت سرمایه  تند،سه   معین

بندی اجتماعی متفاوت است )یعنی  صورتهای خاص  های بخشمیر برحسب ویژگیوباروری و مرگشوند.  می

، قومیت و غیره  اقتصادی- اجتماعیپایگاه  های مرتبط با طبقه،  تفاوت  چنینهمروستایی و  -ها شهری تفاوت

هایی است که الگوهای  ی توزیع جمعیت در تمام بخشکنندهتعیینانباشت سرمایه  که  این  با توجه به  .وجود دارد( 

ومیر را در  انباشت سرمایه باروری و مرگشود که  دهند، نتیجه میومیر را نشان میمتفاوت باروری و مرگ

که قبال بیان شد، تعیین    ایی اثرات ساختاریی پیچیدهبندی خاص از طریق شبکهسطح کل یک صورت

   توان در مورد مهاجرت نیز به کار برد.ل را میکند؛ همین استدالمی

 رمایه سشناختی انباشت اقتصادی و جمعیت -داری و پیامدهای اجتماعی رمایهس:  1جدول 
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 [ ۱5]باروری

ی متفاوت پرداخته خواهد شد. اول، بررسی عوامل کلی  ی باروری از دو زاویهبه موضوعِ عوامل تعیین کننده

براساس طبقه    کهگیری خانوار با توجه به رفتار تولیدمثلی،  فرآیندهای تصمیم  تمرکز بر عقالنیتِباروری و دوم،  

اجتماعی پایگاه  است.  - و  متفاوت  نظریهاقتصادی  هیچ  تحلیلی،  نظر  نمیاز  ساختاری  تغییر  بررسی  ی  تواند 

نادیده بگیرد، نظریه مارکسیستی نیز از این قاعده    ها را روابط متقابل آن  چنینهمسطوح خرد و کالن تحلیل و  

 مستثنی نیست.  

این  .  تسهیل شده است گامِ دیویس و بلیک پیش  اثری باروری توسط  کنندهتعیینعوامل کلی    یبحث درباره

ساختار اجتماعی   تأثیر تواند تحتی میر ها بارودهد که از طریق آنبندی متغیرهایی را ارائه میبه ما طبقهاثر 

مثل  ی اصلی فرآیند تولیداز سه مرحله  چون  ،مشترک در تمامی جوامع  و  این متغیرهای میانجیقرار گیرد.  

 مل موثر براحاملگی و عومواجهه با    درمقاربت، عوامل موثر  در مواجهه با  گیرند، عوامل موثر  انسان نشأت می

های اجتماعی متناظر خود،  بندیهای صورتی تولید بر ویژگیهر شیوه  [۱6]موفق هستند.  بارداری و زایمانِ

طور تجربی تعیین  توان بههای خاص تاریخی که مییرهای میانجی و باروری، به روشها بر متغو از طریق آن

انباشت سرمایه و تغییرات مربوطه در تقاضا برای کار،  ،  داریی تولید سرمایهبافتار شیوهدر  گذارد.  کرد، تأثیر می

احتماالًتقسیمتولید،    دهیسازمان غیره  و  اجتماعی  قشربندی  بر    کار،  حاکم  متغیرهای  بر  مستقیمی  تأثیر 

  میرِ وعلل غیرارادی موثر بر باروری، ناباروری و مرگ  دارند.  مثلتولیدی  در دوره  پیوندها  فسخگیری و  شکل 

های مختلف ساختار  ی بخشی سطح سالمت و تغذیهکنندهتاثیر عوامل تعیینتحتطور غیرمستقیم  جنین به

به همین ترتیب، استفاده از    ند.ی تولیدتاثیر شیوهتحتطور مستقیم  ی خود بهاجتماعی قرار دارند که به نوبه

سقطروش بارداری،  پیشگیری  عقیم های  و  وهلهجنین  در  نهایی  سازی  طبقهتحتی  متغییر  منافع  ی  تاثیر 

 شوند.  ها و ایدئولوژی جمعیتی بیان میدار است که از طریق قوانین، سیاستسرمایه

متفاوت است و    اقتصادی - اجتماعیپایگاه  تأثیر مثبت یا منفی متغیرهای میانجی بر باروری برحسب طبقه و  

متفاوت   باروری  بخشمیبه  به  متعلق  زنان  خاصی  شرایط  تحت  مثال،  برای  ساختار  انجامد.  فقیرترِ  های 

به    احتماالً  چنینهمها  شوند؛ آنهای جنسی میپیوند  اجتماعی، زودتر از زنانی که وضعیت بهتری دارند وارد

بیروش نسبتا  اقدام اثرتر  های  این روشمی  ضدبارداری  از  استفاده  )در صورت  و  ها( کنند  زودتر  ،  نتیجه  در 

می خانواده  فوق  دهند.  تشکیل  گزارهموارد  هصرفاً  توضیحی  تفاوتتندسهایی  یک  ؛  از  باروری  واقعی  های 

 طور تجربی مشخص شوند.  بندی دیگر متفاوت است و باید در هر مورد بهبندی اجتماعی به صورتصورت
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تفاوتتالش برای توضیح  باروریهای نظری غیرمارکسیستی کنونی  کاربرد نظریه  ،های  اقتصادی در  بر  ی 

ی  عنوان کاالهای تولید شدهبه  یا  [،۱7االهای بادوام مصرفی]عنوان کچه کودکان به  .مبتنی است   رفتار باروری

[، فرض نظری اصلیِ زیربنای این نوع تحلیل این است که  ۱9شوند][، یا ترکیبی از این دو تلقی  ۱8خانگی ]

ی  نظریه   رسانند. مندی خود را در چارچوب منابع کمیاب به حداکثر میکنند و فایدهخانوارها عقالنی رفتار می

باروریاق اولویت خاص، مصرف/تولیدِ فرزندانی را  اساساً تصریح می  تصادی  یا  با سلیقه  کند که خانوارهایی 

ها باید با  مندی آنشوند که فایدهعنوان کاالهایی در نظر گرفته میبه  ،از منظر تحلیلیکه    ،کنندانتخاب می

خانوارها درآمد و زمان محدودی در اختیار دارند و باید  که  این با توجه به تراز باشد.مندی سایر کاالها همفایده

بخرند یا در خانه    توانندهای بازار را در نظر بگیرند، کمیت و کیفیت کودکان و سایر کاالهایی که میقیمت

های درآمد و قیمت تاکید  کننده بر محدودیتمصرفمثابه رفتار  ی باروری بهنظریهتولید کنند نیز محدود است.  

با  می فایدهعنوان بیشینههای داده شده »... بهسلیقهکند؛ خانوارها  های درآمد و  محدودیتتابع ِمندی  سازی 

رفتار    های اصلی ساختمانِبلوک  _  درآمد، سلیقه و قیمت ــ  . بنابراین سه عاملشوندمیها در نظر گرفته  قیمت

هستند.« باروریِ [20] باروری  به  تحلیل  رفتارِخانواده  خانواده،  مثابه  را    تولیدی  چهابهنیز  زمان  رمین  عنوان 

عوامل محدودیت  این  می  به  فایدهاضافه  منابعِ  سایر  و  کودکان  کیفیت  و  کمیت  زمینه  این  در  مندیِ  کند؛ 

فرض بر این  ها خواهد بود.  تولیدشده در خانوار تابعی از مقدار زمان و کاالهای اختصاص داده شده به تولید آن 

تنها وقت زن  در خانه    (2؛  کنندبازار به درآمد خانواده کمک می  های عایدی( تنها زن و شوهر از  ۱است که »...

کاالهای مفید  ( تولید مشترک کودکان و  4ماند؛ و  های نسبی بازار ثابت باقی می( ساختار قیمت3مولد است؛  

انتخاب داده    جوهر رویکردِ  [2۱است.«]کنار گذاشته شده   اقتصادی به رفتار باروری در اهمیتی است که به 

انتخاب  است    وزنها هممندی آنکاالها و کودکان که فایده  گزینجایهای  شود؛ خانوارها از میان ترکیبمی

 کند.   را فراهممعینی میزان رضایت مشابهی   ای که هر ترکیبِگونه، بهکنندمی

بهجامعه بهشناسان  و  کرده  انتقاد  باروی  اقتصادی  تحلیل  از  قانعشدت  میکنندهطور  استدالل  که  ای  کنند 

دارند محدودیت تمایل  زمینهاقتصاددانان  در  اجتماعی  به حداقل  های  یا  نادیده گرفته  را  تولیدمثلی  رفتار  ی 

جامعه نظر  از  تولیدبرسانند.  رفتار  رفتاری  شناختی  رفتار   همحدودشدمثلی  ماهیت  است؛  در  ریشه  که  ی 

داردنقش[  22پروناتالیستی ] بزرگساالن  توسط شبکه  های جنسی  از  و  اقتصپاداشای  و  اجتماعی    دیاهای 

بر  که    شودحمایت می بدیلی  نقشهر  منظر  .  گذارندکنار میرا    والدانههای  ایفای  از  که  معناست  بدان  این 

نیستند.  جامعه آزاد  خود  فرزندان  کیفیت  و  کمیت  انتخاب  در  والدین  رابطه  شناختی  معیارهای  کمیت،    ابدر 

صورت  هنجارین یک  صورتاز  در  امروزه  مثال،  برای  است؛  متفاوت  دیگری  به  اجتماعی  های  بندیبندی 
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هایی با یک  حداقل فرزند پذیرفته شده دو فرزند در هر خانواده است؛ خانواده داری پیشرفتهاجتماعی سرمایه

پذیر شدن، کیفیت کودکان که برحسب اجتماعهای بدون فرزند بر این مبنا »ناهنجار« هستند.  فرزند یا زوج 

به اقشار    شود نیز تا حد زیادی توسط انتظارات مربوطهای سالمت و غیره تعریف میدآموزش، تغذیه و استاندار

ا تحت فشارهای انگیزشی پروناتالیست هستند، ران و فق مندثروتدر حالی که  شود.  مختلف جامعه تعیین می

های  فشارهای انگیزشی ضدزایمان )مانند شغل و حرفه، سطوح باالی مصرف و غیره( عموما مختصِ دسته

باروری را میای معدر نتیجه، معموال رابطهاست؛  اقتصادی  -اجتماعیپایگاه  باالتر   توان  کوس بین درآمد و 

شناختی، از دیدگاه جامعه  [ 23]متفاوت فرزندان توضیح داد.  و کیفیت  ها برای کمیتبراساس تفاوت در سلیقه

پروناتالیسم الزامات    وجود  اساس  بسطبر  مرگ  یافتهکارکردی  شرایط  میدر  داده  توضیح  باال  که  ومیر  شود 

ی  که مشخصهچه  آن  ومیر کم مانندهاست؛ تحت شرایط مرگمثل گونهمستلزم باروری باال برای تضمین تولید

تنها از نظر اقتصادی و اجتماعی نامطلوب است بلکه    جهان در حال حاضر است، تجویز تولیدمثل جهانی نه

 [  24.]شودمیآزاد انسان نیز ی کامل و توسعه مانعِ

از دیدگاه مارکسیستی، درک کامل از الگوهای باروری مستلزم آن است که از این بحث فراتر برویم که آیا 

گویند( یا برعکس، از لحاظ  گونه که اقتصاددانان میرفتار تولیدمثلی با اِعمال واقعی انتخاب مرتبط است )همان

ی تحلیلی مارکسیستی از پروناتالیسم و تولیدمثل است.  شود. در اصل، این مستلزم توسعهاجتماعی تعیین می

کم فضای نظری الزم برای تحلیل مارکسیستی این موضوعات را ایجاد  من دست  ی این فصلدر محدوده

 خواهم کرد.  

های  عنوان بٌعدی معین از نقشهای والدینی برای هر دو جنس بهپروناتالیسم، که نسخه جهانی نقشبا توجه به  

شناختی از رویکرد اقتصادی به تولیدمثل ارزش توصیفی دارد و به درک  بزرگساالن است، دریافتم که نقد جامعه

،  حال این بارساند.  کند، یاری میهای پروناتالیستی محبوس میای که افراد را در نقشهای اجتماعیسازمندی

ها ارائه شده، مخالفم.  ی آن نقشکه برای توضیح تداوم امروزهی گسترده و غیرتاریخی  کردمن با توضیح کار

ی  را در شیوههای آنداری باید ریشهبندی اجتماعی سرمایهبرای درک اساس مادی پروناتالیسم در هر صورت

 [ 25]بررسی کرد.داری، تولید غالب، یعنی سرمایه

های  بندیاز پروناتالیسم در صورت  در حمایت  داری ی ایدئولوژیک سرمایهترین پشتوانهشده اصلیکار بیگانه

های گوناگون بیگانگی )از خود، از فرآیند کار، از محصول کار، و از  جنبهداری پیشرفته است.  اجتماعی سرمایه

ها از روابط تولید  سازد که تبعیت آنپذیر میشده آسیبهمکاران( مردم را در برابر انواعِ منابعِ معنایی بیگانه
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را  سرمایه میان چنین مسکنکند.  می  تربیشداری  بیگانهدر  کار  عواقب  برای  موقتی  پروناتالیسم  های  شده، 

 العاده روشنگرانه اشاره کرد: ای فوقکه مارکس در گزاره طورهمانبرجسته است؛ 

خوردن،   ــ  کنند فقط در کارکردهای حیوانی خودرسیم که مردان و زنان احساس می... ]ما[ به این نتیجه می»

آزادانه دارند،    ــ های شخصی خودثل، یا حداکثر در تعیین محل سکونت و زینتآشامیدن و تولیدم فعالیت 

شود و انسان حیوان. البته  حیوان انسان میاند.  درحالی که در کارکردهای انسانی خود به حیوانات تقلیل یافته

تولید و  آشامیدن  خوردن،  اما  که  هستند.  انسان  طبیعی  کارکردهای  از  نیز  محیط    خود،خودیبهمثل  از  جدا 

 [ 26]«ی، کارکردهایی حیوانی هستند. های نهایی و انحصارهای انسانی، و تبدیل شدنشان به غایتفعالیت

بین دنیای کار )که در آن افراد مجبور به تحمل اضطراب مداوم، انکار خود، و  شناختی، جدایی  از منظر جامعه

  یمبارزه برای بقای اقتصادی هستند( و دنیای »فراغت« یا »حریم خصوصی« )که در آن افراد مصرف کننده

ی  مشخصهکه  اجتماعی خود وغیره هستند(  های  پایگاهنمادهای  انواع    ها،، کودکان، سرگرمیی جنسیرابطه

است« صنعتی  است.]،  »جوامع  نظام«  حفظ  برای  مارکسیستی،    [27»کارکردی  دیدگاه  نقش  که  این  بااز 

ای مورد بحث قرار گرفته  طور گستردهایدئولوژیک و اقتصادی خانواده در بازتولید روابط تولید و نیروی کار به

نادیده گرفته    تبعیض جنسیتیهای پروناتالیستی  جنبه  [28،]تبعیض جنسیتیها با  ی آنویژه در رابطهاست، به

خواهم  نکته مهمی که میکامل درک نشده است.  طور  شده است و پیامدهای پروناتالیسم برای آن هنوز به

های این فصل به آن اشاره کنم، این است که تضاد ایجاد  بدون پرداختن به این موضوع به دلیل محدودیت

دارد که به    ایبینی نشده«کار بیگانه بین کار و زندگی خانوادگی، پیامدهای جمعیتی »پیش  یبواسطهشده  

های اقتصادی و ایدئولوژیک خود برای  ها هم در نقشخانواده.  کندکمک میداری  تشدید تضادهای سرمایه

و هم »ناکارآمد«  د،  نآوردست میبهدر خانواده  ای که نقش والدین  دلیل اهمیت ویژه  بهتند،  سنظام »کارآمد« ه 

از وضعیت خانواده    تند، چراکهسه متفاوتی  بپردازندتند به  ستوانمیی  تربیشکارگران  در شرایطی  در  .  تولید 

انباشت سرمایه بهنتیجه، یک جمعیت مازاد نسبی بواسطه از    طور مستقیمی فرآیند  )»آزاد کردن کارگران« 

پیشرفت تکنولوژیکی( طریق  غیرمستقیم    های  پروناتالیستیِبهو  پیامدهای  بیگانه  دلیل  ایجاد  کارِ  شده 

 [  29شود.]می

های  بندیخودبیگانگی در صورت  پروناتالیستیِ  پیامدهای  یبواسطهاعمال شده    تعینیبیش  کنمگمان میمن  

تر است؛  داری هنوز اکثریت عظیم جمعیت را به کارگر تبدیل نکرده، ضعیفسرمایه  ها در آن  ای کهاجتماعی

های کشاورزی فئودالی  معیشتی شهری و بخش  ]اقتصاد[  های بزرگهایی که دارای بخشبندییعنی صورت

نیمه آنفئودالی هستند.  و  تحمیلدر  تولیدمثل  استراتژی  بر  و  جا، عالوه  معیشتی شهری  توسط بخش  شده 
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از  کنند.  نقش بزرگی ایفا می  های فرهنگی و مذهب هم احتماالًداری، سنتهای روستایی پیشاسرمایهبخش

داری تمام اشکال دیگر مناسبات تولیدی و بازتولیدی  ای که سرمایهاعیهای اجتمبندیسوی دیگر، در صورت

گر  خصوصی و حمایت( و دنیای  « رحم )بازار و »جامعهبی  ی عمومیِشدید بین حوزه  شکافرا منحل کرده است،  

 کننده توصیف کرده است. قانعبه طرزی بخشد که مارکس را ایجاد کرده و تداوم میهایی ، پدیدهخانواده

در صورت  طور هماندرست   پروناتالیسم  اجتماعیبندیکه  با    داریرمایهس  های  رابطه  در  تولید  شیوهباید  ی 

ی خود  دارانهسرمایهدر چارچوب  ب  سازی مناسبرای مفهوممثلی نیز باید  درک شود، رفتار تولید  داریسرمایه

اقتصادی و جامعهنظریه.  قرار گیرد  آن  تولیدمثلشناختی  های  را    تولیدمثلها  ناگزیر غیرتاریخی هستند زیرا 

نتیجه،   دری انسان تضمین شده است.  دانند که از طریق آن بقای گونهشناختی افراد میفعالیت زیست  اساساً

ها، منابع، زمان و غیره(  )مانند هزینههای جهانی  ی علوم اجتماعی تبدیل شده است به کشف محدودیتوظیفه

های ترجیحی و غیره( که  سیستمنواده،  ی مطلوب خاهای پرونالیستی، اندازه)مانند نقشیافته  اجتماعاً تعینو  

 گذارند.  تاثیر می تولیدمثلیبر رفتار 

بارورینظریه اقتصادی  را    ،ی  تولیدمثلی  لحاظ صوری رفتار  می  به  اقتصادی  رفتار  دو  معادل  هر  زیرا  داند، 

نظریه  [30هستند.]  صوریرفتار عقالنی  از  هایی  نمونه جامعهدر  پژوهش  و  این  پردازی  اقتصادی  و  شناختی 

ی  گیری از بارداری وکاهش اندازههای پیشفرض وجود دارد که رفتار عقالنی مترادف است با استفاده از روش

به استقالل عقالنیت صوری از هر هدفی   نظربا دقتمندان علوم اجتماعی  ، برخی از دانشحال این باخانواده. 

اشاره  به سودمندی  کردن  حداکثر  برای  ،  چنینهمو  کنند  میجز  افراد  ترجیحی  نظام  در  تغییرات  اهمیت  بر 

 [ 3۱اند.]در نرخ زادوولد تاکید کرده ی نوسانات و تغیراتمحاسبه

عقالنیت صوری، در    .کندداری را آشکار میسرمایهاز دیدگاه مارکسیستی این توضیحات دو بعٌد از عقالنیت  

  رسد، با این وجود عقالنیتی تاریخی مبتنی بر مناسباتنظر میحالی که مستقل از هر محتوا یا اهداف خاصی به  

به    بایدنرا  بنابراین، تعییرات در الگوهای تولیدمثلی    [32کشد.]داری را به تصویر میی سرمایهتولید و سلطه

  برحسبباید آن را ی اجتماعی، بلکه شدهتعیین های ترجیحیِمبتنی بر نظامرفتار عقالنی صوری  یامدپعنوان 

طبقاتی یا روابط استثمار و سلطه است،    یداری، که روابطعینی مورد نیاز روابط تولید سرمایه  طور که بهچه  آن

داد.   جامعه  ایدئولوژیکِماهیت  توضیح  و  اقتصادی  در  تحلیل  دقیقا  توسعه  محوکردنشناختی  ی  فرآیند 

متعددی  گرایانهتجربه  شدن  تکهتکه  در پسٍ  داریسرمایه به »عوامل«  آن  احتماالً  استی  در    که  تغییراتی 

توان بدیهی تلقی کرد،  افراد را نمی  نظام ترجیحیِ.  کندعقالنیت بازیگران ایجاد می  یدرجه  سیستم ترجیحی و

تماعی جهای مختلف ساختار ابخشکه    یها« یا »ترجیحات« متفاوتبلکه خود باید توضیح داده شود. »سلیقه
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( را  ، تمایل به فرزندانی از جنس معین وغیرهتبعیض جنسیتیی مطلوب، تعاریف نقش  ی خانوادهمانند اندازه)

پیوتوصیف می از  بازتابی  بین شیوهکنند،  )در مفهوم جمعیتند  بازتولید  و  تولید  از یک سو، و  های  شناختی( 

داری را از طریق  ی تولید سرمایهالزامات شیوهچنین ترجیحاتی  های روبنایی آن از سوی دیگر است.  مشروعیت

عنوان منبع اصلی توضیحِ تغییرات در رفتار تولیدمثلی در سطح  کانال رفتار عقالنیٍ صوری، که پس از آن به

می پدیدار  کردهشود،  خانواده  می  وارد  بازخورد  از  یا  را  خود  توجه  کانون  ما  که  است  این  مستلزم  این  دهد. 

طور  در سطح مصرف، بهدخیل در فرآیند تولید تغییر دهیم.    خانوارها به عقالنیت عواملِعقالنیت افراد و  

ها  سانی از قیمتهر دو طبقه با ساختار یک:  داران و کارگران وجود ندارد تفاوتی بین سرمایه  صوری

می تالش  و  هستند  بهرهمواجه  تا  محدودیتکنند  در  را  خود  درآمدبواسطهشده  تعیینهای  مندی  و    شانی 

برسانند.   به حداکثر  ترجیحاتشان  نظریهبراساس  بهدر  ندارد که کودکان  تفاوتی  باروری،  اقتصادی  عنوان  ی 

  ها اساساً عنوان کاالهای مصرفی بادوام؛ در هر دو مورد خانوادهی خانگی تصور شوند یا بهکاالهای تولیدشده

خرند« که در ترکیب با زمان  کودکان یا کاالها و خدماتی را »می  کنند کهکنندگانی رفتار میعنوان مصرفبه

  ای صرفاًهای درآمد را به شیوهشناسان تفاوتاقتصاددانان و جامعهانجامد.  کار خانگی به »تولید« کودکان می

رهای  به استاندا   چنینهمها و  ها تحلیل خود را به قدرتِ خریدِ مرتبط با آن تفاوتکنند؛ آنکمی تصدیق می

اما .  کنندکند، محدود میهای درآمدی مختلف را مشخص میمتفاوت در مورد کیفیت و کمیت فرزند که گروه

تصمیمات تولیدمثلی    های کیفی وجود دارد.داران و کارگران تفاوتدر سطح تولید بین سرمایه

ها  هایی است که از مالکیت آنهای درآمدی و قیمتی نیست، بلکه تابع محدودیتداران تابع محدودیتسرمایه

داران، حفظ مالکیت در  ی رفتار تولیدمثلی سرمایهکنندهتعیینطور کلی، عامل  شود. بهبر ابزار تولید ناشی می

عنوان ارزشی عقالنی  به  خوبیبهرا  توان آنرفتار عقالنی نیست، اما می  لحاظ صوریبهها  خانواده است. رفتار آن

سازی )یعنی اهداف اقتصادی و سیاسی که ریشه در  با معیارهایی غیر از معیارهای صرفا بهینه  که درک کرد  

 از سوی دیگر، عقالنیت کارگران  [33]  .شودمیهدف حفظ و گسترش قدرت دارند( تعیین 

دار  ]است[، که کارگر باید از آن برخوردار باشد تا عقالنیت سرمایه عقالنیتی مکمل، مشتق و وابسته ... »

گونه تضاد غیرقابلحلی داری بدون هیچدارِ منفرد، نظام سرمایهاینکه، از فراز سر سرمایه  موثر باشد، و  کامالً

   [34] «کند. بتواند عمل

»گزینه انواع  در  تبعیت  و  وابستگی  میهااین  منعکس  ساختارهای  یی«  در  معین  زمانی  در  که  و شود  تولید 

با توجه به  بگیر وابسته، های حقوقطبقات کارگر و بخشدر دسترس کارگران قرار دارد. داری مصرف ِ سرمایه

ای تطبیق دهند که با  باید رفتار خود را به گونه  ، برای بقا  داری ی تولید سرمایهعملکرد شیوه  به  شانوابستگی
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  عنوان به  ،آنان»انحراف« خود از رفتار مورد انتظار    یهزینهدار مطابقت داشته باشد یا  ی سرمایهمنافع طبقه

می  بپردازند.را    ،زندگی  داستاندار قبلیِتوان  اکنون  تحلیل  به  را  خانوار  تولیدمثلی  رفتار  پیامدهای    تحلیل 

انباشتشجمعیت روند  در  تغییرات  کرد:  مرتبط  سرمایه  انباشت  بازتولیدی    ،ناختی  رفتار  محتوای  در  تغییرات 

د که در نهایت در تغییراتی در سطح کل بازتاب خواهد داشت.  نکرسمی و عقالنی طبقات کارگر را تعیین می

در  تغییر  برای نیروی کار )کمی و کیفی(،  به عبارت دیگر، تغییرات در سطح تولید از طریق تغییر در تقاضا  

  مناسبات که در سطح بازار و    شودمتجلی می  های« در دسترس طبقات کارگر ی »گزینهتوزیع درآمد و گستره

آنتغییر در »سلیقه  مثابهبه  اجتماعی بیرونی  «  برای کودکان و کاالهای مصرفی در یک زمان مشخص  ها 

دار خواهد داشت که  انباشت سرمایه تاثیر کیفی متفاوتی بر طبقات سرمایه  از سوی دیگر، تغییرات در شوند.  می

به گسترش و    اًشان، اساسهای درآمدی و قیمتی و با توجه به رفتار تولید مثلیدر عین استقالل از محدودیت

می خود  خانواده  در  دارایی  دامنهبه  [35]پردازند.حفظ  تولدلیل  رفتار  بررسی  مقاله،  این  محدود   یدمثلیِی 

  هایخانوادهبا این وجود، دو نوع خانوار )  [36]طبقاتی متوسط یا متناقض غیرممکن خواهد بود.های  موقعیت

نیافته مهم  توسعه  که برای درک نرخ فعلی رشد جمعیت در جهانِ  و دهقانان(   ،واجد اشتغال ناقص   و  کاربی

 هستند به اختصار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  

  و نوعِ   ها با توجه به مرحله، مبنای مادی رفتار تولیدمثلی آنواجد اشتغال ناقص  کار بیبا توجه به خانوارهای  

سرمایهتوسعه صورتی  که  میبندیداری،  رقم  را  مشخصی  اجتماعی  است.  های  متفاوت  در  زند، 

  کار بیهای غیرماهر و  برای بازتولید بخشدستمزدی حداقلی،  های اجتماعی پیشرفته، دولت رفاه  بندیصورت

کنند؛ از  انوار اضافه نمیبه مخارج خ  پردازد. تحت شرایط فقر مفرط، کودکان اساساًی کارگر، به زنان میطبقه

   [37] برای فقرا باقی مانده است.که توانند منبع اصلی معنا و رضایتی باشند ها میسوی دیگر، آن

های  امپریالیستی، الزم است به ارتش ذخیره منظم کار، »توده  استثمارِهای اجتماعیِ تحتبندیدر بافتار صورت

کند  دای تحت آن شرایط موقعیتی ایجاد میی سرمایهتوسعه[  38« هم افزوده شود.]تخصصیای« یا » حاشیه

شوند.  جذب بازار شوند از مناطق روستایی بیرون رانده میکه  این  های دهقان و صنعتگران بدون که در آن توده

از داخل به این مشکل کمک    ، مناطق شهری برای مردم  های دروغیننیز از طریق وعدهناموزون  ی  وسعهروند ت

مانند، بدین معنا که معیشت آنان  ای« باقی می»حاشیه  داریها برای مناسبات تولید سرمایهکند. این تودهمی

 ها مبتنی است بر نیست. معیشت آنوابسته  در درجه اول به مزد  

شود.  »صنعت خدمات« نامیده می  که اصطالحاًچه  آن  وساز، در بازرگانی،... درگاه روزانه: در ساختبهکار گاه...  »

گرایش به  گذارد دقیقا این است که  ترین ویژگی ساختار اشتغال که بر این گروه اجتماعی تاثیر میاما مهم
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کودکان   افزایش  در  دارد  اشتغال  کردن  باز  زدن،  واکس  شست...  بین  وماشین،  در  گدایی...  ماشین...  شوی 

 [ 39]«کنند اصال غیرمعمول نیست. میرا تأمین کودکان بزرگساالن در آن  هایی که نشینان یافتن خانوادهزاغه

کمک کند، داشتن  افراد بسیار فقیر  به    های مختلف دولتی واگذاریدر شرایطی که دولت قادر نیست از طریق  

  کند. ها را تضمین میی آنست زیرا »امنیت« اقتصادی حال و آیندههاآنای بزرگ انتخابی معقول برای  خانواده

ای از خویشان که  های پرجمعیت شبکهاگر وجود خانوادهشان،  استاندارد زندگیثبات  بینظر از وضعیت  صرف

 [ 40.]شد، اوضاع بدتر هم میکردهستند ایجاد نمیهای اجتماعی و اقتصادی ی حمایتقادر به ارائه

  داران دارها و نسقبرای کشاورزان کوچک، اجارهکند:  همان منطق تولیدمثلی در بافتار کشاورزی نیز عمل می

ها همگی کارگران بالقوه در مزارع هستند و برخی  بچهبزرگ تنها امید برای بقای اقتصادی است.    ی خانواده  نیز

که ممدانی در تحلیل کامل و جامع خود از   طورهماندریافت مزد از مراکز شهری کمک خواهند کرد.    بانیز  

  شنیاز  است تر و کشاورز فقیرتر  دهد، هرچه مزرعه کوچکروستای هندی به وضوح نشان مییک باروری در 

ور و فرد شاغل در مشاغل خدماتی )که گر، پیشههرچه صنعت  چنینهم  .شودمی  تربیشفرزندان   به نیروی کارِ

ی پرجمعیتی که  ها در اثر تغییرات فناورانه در حال اضمحالل است( فقیرتر باشد، نیاز به خانوادهآنوکار  بسک

افراد بسیار فقیر فرزندان خود را  .  کندی پیدا میتربیشاهمیت  شود،  مند  هاز نیروی کار کودکان و نوجوانان بهر

درست    شکها بدون  کنند، برداشت آنزندگی می  هاکه آن  دانند و در بافتار اقتصادیی خود میتنها سرمایه

 [ 4۱است.]

گذارد،  تاثیر می  داریی تولید سرمایهشیوهها انباشت سرمایه بر باروری در سطح  دو کانال اصلی که از طریق آن

در تالش برای روشن شدن مسائل نظری مربوطه،  اول، متغیرهای میانی، و دوم، رفتار تولیدمثلی خانوار است.  

 خالصه شده است.   ۱این استدالل در نمودار  

،  تست نی سدهرگز یک  رباشد که رفتار تولیدمثلی خانواشده  باید برای خواننده روشن  اکنون  براساس بحث قبلی  

محدودیتسخپا  چراکه  محدودیت.  تسا  متفاوتیهای  گوی  به برعکس،  که  دارد  وجود  متفاوتی  کیفی    های 

ی تولید  هایی براساس ساختار طبقاتیِ شیوهگذارد؛ محدودیتثیر میأهای کیفی متفاوتی بر خانوارها تروش

ی نیاز  دهندهاست زیرا نشاناز یک سو، این بینش نظری مهم  داری و عملکرد قانون انباشت سرمایه.  سرمایه

لحاظ  بهگیری  عنوان بافتار اصلی به فرآیندهای تصمیمبه واکاوی مبنای طبقاتی رفتار تولیدمثلی است، که به

ی تولید و نه  از سوی دیگر، این امر بر معنای واقعی بازتولید، وقتی از منظر شیوهدهد.  ی معنا مینعقالصوری  

طور انتزاعی در  افکند. رفتار تولیدمثلی، اگر بههای منزوی در نظر گرفته شود، پرتو میخانوادهاز دیدگاه افراد و  
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حیاتی    وجهی طور انضمامی و تاریخی درک شود،  اما اگر بهکند.  انسان را بازتولید می  ینظر گرفته شود، گونه

همه بازتولید  روند  شیوهاز  حامالن  ی  تولیدمثلی  رفتار  است.  تولید  میهای  بازتولید  را  تولید  کند:  مناسبات 

  ر، دهقانان، مالکان زمین و تولیدکنندگان خردِ کاال دداریی تولید سرمایهران در شیوهداران و کارگسرمایه

بازتولید به لحاظ مادی یا ایدئولوژیکی درک شود بستگی به  که  این  داری و غیره. های تولید پیشاسرمایهشیوه

  به هنگام   مستقیم   که تولید مازاد برای تولیدکنندگانِ  طور همانداری دارد.  میزان وقوع آن تحت شرایط سرمایه

  [42]نامشخص نیست.امری    شان نیز برای   شانتولیدی فرزندان  اهمیت نیست،    معما ابزار و فرآیند تولید    بر   کنترل

سرمایه بافتار  در  گونهتنها  به  تولیدمثلی  رفتار  ماهیت  که  است  میداری  مبهم  جنبهای  فقط  که  های  شود 

به »جاودانگی«،  زیست نیاز  یا  خانوادگی،  نام  ماندگاری  برای  وارث  به  نیاز  )مثال  آن  ایدئولوژیک  و  شناختی 

ی  و آیندهفعلی  الن خانواده به نیروی کار  وقتی امنیت اقتصادی بزرگسا  شود.»خودشکوفایی« و غیره( درک می

عنوان عناصر  توان »کاالهای« مصرفی/ تولید خانگی؛ یا به، فرزندان را به سادگی میفرزندانشان بستگی ندارد

های  ایدئولوژی  علوم اجتماعی صرفاً ضروری زندگی »طبیعی«؛ محصول غرایز »والدین«ِ فرد و غیره درک کرد.  

از تغییرات    مدللیشود که به توضیحِ  می  فرد همنحصرب کند و گرفتار مشکلی  ی بازتولید را مدون میمسلط درباره

د،  نشومیوارد  ی تولید در تحلیل از درِ پشتی  ت در شیوهاانجامد، تا جایی که تغییردر الگوهای بازتولیدی می

  کنند.یعنی از طریق تغییراتی که در رفتار فردی ایجاد می

تحت چه شرایطی    باروری این است:  روندهایدر رابطه با ماهیت    کلیدیاز دیدگاه نظری مارکسیستی، پرسش  

داری مستلزم  های اجتماعی سرمایهبندیگیرد؟ بررسی آن شرایط در بافتار صورتبازتولید نیروی کار صورت می

های  بندیهای صورتداری است که ویژگیداری و پیشاسرمایههای تولید سرمایهی ترکیب خاص شیوهمطالعه

انباشت سرمایه در زمانی مشخص یا در طول یک دوره زمانی  اجتماعی خاص، انواع نیروی کار مورد نیازِ فرآیند  

ی طبقاتی و غیره را مشخص  داری جهانی، وضعیت مبارزهبندی اجتماعی در نظام سرمایهمعین، جایگاه صورت

بینمی و  داخلی  شرایط  روبنا،  توسط  کار  نیروی  بازتولید  صورتکند.  بر  موثر  اجتماعی  بندیالمللی  های 

بندی  ی تولید و صورتعناصرِ شیوه  ی پیچیده  یمجموعه  بررسی دقیقِ نادیده گرفتنِ  و  د  شومی  متعینبیش

.  انجامدمیی اقتصادی  تحلیل جبرگرایانهیک  درغلتیدن به    الجرم به  ،شوندتلقی میعنوان کلیت  که بهاجتماعی  

انجامد  فرآیند انباشت سرمایه که به بازتولید کمیت و کیفیت معینی از نیروی کار می  یکنندهعنصر حیاتیِ تعیین

ی بازتولید  شرایط تعیین کننده  .است   توجه المللی آن مورد  ی طبقاتی است که در هر دو بٌعد ملی و بینمبارزه

زیرا   است،  مهم  بسیار  باروری  الگوهای  درک  برای  کار  بینیروی  به  توجه  طبقات  با  شمار ِ  بودن  اهمیت 

کلیِسرمایه باروری  متوسط،  و  صورت  دار  عمدتاًیک  معین  اجتماعیِ  تولیدمثلی  دهندهبازتاب  بندی  رفتار  ی 
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تصمیم فرآیندهای  که  است  عظیمی  آنگاکثریت  »یری  طبقهمکملها  تصمیمات  از  مشتق  و  وابسته  ی  «، 

طور مفصل  دار است. تحلیل مارکس از تولید و بازتولید نیروی کار بسیار مهم است و شایسته است که بهسرمایه

 نقل شود:

وجود او ]فرد زنده[ را    ،عنوان یک ظرفیت یا نیرویِ فرد زنده وجود دارد. در نتیجه تولید آننیروی کار تنها به»

خود تأمین  او برای  داری از اوست.  گیرد. با توجه به فرد، تولید نیروی کار شامل بازتولید یا نگهفرض میپیش

کارگر  تأمین  به مقدار معینی از وسایل معیشت نیاز دارد... ارزش نیروی کار، ارزش وسایل معیشت الزم برای  

 « است...

ی پول به سرمایه  فانی است. اگر قرار باشد ورود او به بازار مستمر باشد، و تبدیل پیوستهی کار ی نیرو دارنده»

ی  واسطهه. نیروی کاری که بجاودانه کندخود را    ،ی نیروی کار باید با تولیدمثلاین امر را را تقبل کند، فروشنده

کم مقدار مساوی نیروی کار تازه  دستشود، باید پیوسته با  استهالک و فرسودگی و مرگ از بازار کار خارج می

مجموع وسایل معیشت ضروری برای تولید نیروی کار باید شامل وسایل الزم برای    شود. از این رو   گزینجای

همیشگی  ورود خود به بازار را    صصاحبان کاالهای خا  تبارِ جانشینان کارگر، یعنی فرزندان او باشد، تا این  

   [43]«.کند

های خاصی از طبقات کارگر  های موجود برای بخشآید که سطح مزدها/حقوقاز تحلیل مارکس چنین برمی

طور مداوم در بازار ظاهر شوند.  تنها برای بازتولید مداوم هربخش کافی است تا انواع خاصی از صاحبان کاال به

شوند، موارد مربوط به نقش  وارد میاز میان عناصر تاریخی و اخالقی که در تعین حداقل مزد/حقوق  چنینهم

تر از حداقل ضروری  ی کارگران کمند. در نهایت، اگر همهای خانواده بسیار مهموالدین، تشکیل خانواده و اندازه

غالب، ساختارهای    هایهای کافی، ایدئولوژیی دریافت کنند یا اگر در چارچوب پرداختگزینجایبرای بقا و  

اقتصقانونی، مشوق را  های  بازتولید  غیره،  و  شیوهگزینجایاز سطوح    ترپایینادی  کنند،  تشویق  تولید  ی  ی 

های مستقیم  گذاریدار تنها تحت شرایطی استثنایی سرمایهطبقات سرمایه  تواند عمل کند.داری نمیسرمایه

بخش کیفیت  ارتقای  میبرای  انجام  را  کار  نیروی  از  خاصی  کارِهای  نیروی  کلی  کیفیت  و  یک    دهند، 

  ی انسانی«ِ مورد نیاز برای عملکردِ گذاری در »سرمایهی میزان سرمایهبندی اجتماعی بازتاب دهندهصورت

  طور کلی نیروی کارِ ومیر و به، نرخ باالی مرگسوادیبیبرای مثال، نرخ باالی  است.    روان انباشت سرمایه

مبتنی بر استفاده از نیروی کار غیرماهر است.    انباشتی عمدتاًی نیاز به فرایند کلی  دهندهکم کیفیت بازتاب

خود یا   ی انسانی«ِگذاری در »سرمایهشود که با سرمایهمین مالی میأمعموال این ارتقا توسط خود کارگران ت

ی  ، از طریق آموزش/ یا تحصیل فرزندانشان، پدیدهنیروی کار خودبا بازتولید نیروی کار با کیفیتی باالتر از  
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از طریق فرآیند ارتقای خود که طبقات  مثلی،  تفاوت در رفتار تولید.  دهندرا افزایش می»تحرک اجتماعی«  

حقوق و  میکارگر  پدیدار  هستند،  آن  به  ورود  به  مجبور  مزدبگیران  حقوق  بگیرانشود.  برحسب  و  بگیران، 

بندی اجتماعی به دیگری متفاوت  « که از یک صورتهانییتعبیش»  چنینهمو    ،یمتهای درآمد و قمحدودیت

تر، برابر یا باالتر از نیروی کار خود تولید کنند.  توانند »انتخاب کنند« نیروی کاری با کیفیتی پاییناست، می

فرآیند   فشارهایی از خودِ. چنین  هر بخش از نیروی کار در هر زمان معین تحت فشارهای مختلفی قرار دارد

سفید و  ای، یقهدر تعداد کارگرانِ با کیفیت معین )غیرماهر، ماهر، حرفهکه  این  شود:انباشت سرمایه ناشی می

دار و میزانی  ی آخر بستگی دارد به منافع مسلط طبقات سرمایهدر وهله  شته باشد،غیره( مازاد یا کسری وجود دا

عمل کند.  ،مبارزات کارگران برای حقوق خود تواند بدون مانعِوسط این منافع میشده تتعیینکه روندِ انباشتِ  

یابد، هم از لحاظ جغرافیایی و از هم از نظر اجتماعی. این  تحرکات سرمایه در تحرکات جمعیت بازتاب می

   تر خواهد شد.موضوع در بخش بعدی روشن

 ومیرمرگ 

، ایجاد  انواع دالیل مستقیم و غیرمستقیمبه    پاسخدر  ای  یدهپد  چونهمومیر  مرگ  تربیش به دلیل پیچیدگی  

ی باروری وجود داشت غیرممکن است. شناسایی تمام  برای مطالعه  که قبالًچه  آن  مشابه با  ،چارچوبی تحلیلی

آنکانال طریق  از  که  آنهایی  طریق  از  فقط  و  شیوهها  سرمایهها  تولید  پیچیدگیی  تمام  با  های  داری 

ی کنندهبندی زیر از عوامل تعیینممکن است بر طول عمر انسان تاثیر بگذارد، ممکن نیست. طبقه  متعینشبیش

داری ممکن  ی تولید سرمایهها شیوهدهد که از طریق آنهای ممکنی را نشان میمیر صرفا برخی از راهومرگ

 ومیر تاثیر بگذارد:است بر مرگ

منابع طبیعی، آلودگی دسترسی به    عنوان مثالبه:  متغیرهای محیطی و اجتماعی در سطح کالن (۱

خدمات بهداشت عمومی،    دهی سازمانکنترل مرگ،    ی فناوریِ ی سرزمین، توسعهمحیط زیستی، اندازه

 های دفاعی، جنگ، سرکوب داخلی و غیره.  های کشاورزی، هزینهسیاست

ی دسترسی متفاوتِ  کنندهتعیینعنوان مثال متغیرهای  : بهمتفاوت سطح    در   متغیرهای اجتماعی  (2

رژیم غذایی، مراقبت بهداشتی، های قومیتی به مسکن،  اقتصادی، و گروه- های اجتماعیگروهطبقات،  

 تامین آبِ مناسب و غیره. 

عنوان مثال نگرش نسبت به زندگی و مرگ، عادات  : بهمتغیرهای اجتماعی در سطح فردی (3

 های بهداشتی و غیره.  ها به مراقبتغذایی، رویکرد
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نشان داده    ۱داری در نمودار  ی تولید سرمایهها با شیوهاین متغیرها خود گویا هستند و پیوندهای رسمی آن

ومیر متمرکز خواهد  داری بر مرگمحدود و بر تاثیر کلی سرمایهالجرم  آید  شده است. بحثی که در ادامه می

 بود.  

ود به هر قیمتی به  ستی است. دستیابی به حداکثر  داری ذای تولید سرمایهنابرابری در تمام ابعادش در شیوه

مینابرابری اقتصادی  و  اجتماعی  نوبههای  به  که  نرخ انجامد  در  خود  بازتاب میی  مرگ  متفاوت  یابد.  های 

پیامد،  »توان به عنوان  ومیر را میی نابرابری اجتماعی و اقتصادی است: مرگدهندهبازتابنابرابری در مرگ  

ی نابرابرهای  ومیرهایی که به وضوح بازتاب دهندهانواع مرگ  [ 44]ابرابری« در نظر گرفت.همبسته و شاخص ن 

ومیر ناشی از  ومیر ناشی از خطرات شغلی و مرگومیر نوزادان و مادران، مرگبنیادین است عبارتند از: مرگ

برخی  های منتقل شده از طریق حشرات ساکن در  های محیطی )مثال بیماریهای عفونی و بیماریبیماری

مراقبتبندیصورتکه  این  با  (.هامحیط به  )دسترسی  خود  محیطی  شرایط  برحسب  اجتماعی  های های 

توان ساختارهایی را  با این وجود می  بهداشتی، خدمات بهداشت عمومی، غذا و غیره( بسیار متفاوت هستند،

انجامند.  میبه نابرابری در مرگ  داری مشترکند و  های اجتماعی سرمایهبندیی صورتدر همهکه  شناسایی کرد  

های بهداشتی زمانی که الزم  زیست پاکیزه، مراقبت محیط غذای سالم، مسکن و    طور کلی، حفظ زندگی به به

ی طبقاتی  مبارزه  . شرایط کار همچنان یکی از موضوعات کلیدیاست، و شرایط کار سالم و ایمن نیاز دارد

ها برای نیروی کار  داری استخراج حداکثر سود با حداقل هزینههستند، زیرا گرایش کلیِ سازمان تولید سرمایه

فرضِ  پیشکه  گرفت  است. با توجه به سایر کاالها و خدمات ضروری برای سالمت و طول عمر، باید در نظر  

و غیره ابتدا    یهای بهداشتمعناست که غذا، مسکن، مراقبتاست؛ این بدان  تولید کاالیی    تعمیمِ  داریسرمایه

بتوانند نیازهای مادی جمعیت  که  این  باید به کاال تبدیل شوند )یعنی ابتدا باید در بازار فروخته شوند( قبل از

ی نیازها باید از طریق بازار برآورده شوند؛ در  داری، همهشاغل را برآورده کنند. بنابراین تحت شرایط سرمایه

ی کافی ندارند قادر نیستند کاالها و خدمات ضروری برای رفاه جسمی خود و  نتیجه، کسانی که وسایل مبادله

انجامد که حداقل ضروریات  و توزیع نابرابر درآمد می  یکار بیداری ناگزیز به  مایهتولید سرفرزندانشان را بخرند.  

دهد درحالی که دیگران، به ضرر  توجهی از طبقات کارگر قرار میقابلهای  مادی را خارج از دسترس بخش

ی بر مبنای  های بهداشتی، قادر به خرید غذا و سرپناه هستند. این واقعیت که کاالها و خدمات ضرورمراقبت

ها را خارج از دسترس  طور خودکار آنشوند )یعنی برای سود، نه برای ارضای نیازها( بهداری تولید میسرمایه

دسترسی متفاوت به ملزومات زندگی؛ که به نابرابری در مرگ  دهد.  های جمعیت شاغل قرار میفقیرترین بخش

دهد که سازمان  ای را بازتاب میماهیت منافع طبقاتی  چنینهمتضاد بین تولید و توزیع، بلکه    انجامد، نه تنهامی
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ناوارو تحلیلی از تولید و  کند.  به آن خدمت می  طور خاصبه  سالمت   تولید خدماتِ  و  یک کل  چونهمتولید  

قبل شیلی،  در  سالمت  خدمات  زیرا  از  بازتولید  است  مهم  که  است  نوشته  آلنده  دولتِ  از  بعد  و  طولِ  در   ،

کند. برخی از  داری ارائه میهای اجتماعی سرمایهبندیی صورترتبط با درک موضوع در همهم هاییبینش

 نکات اصلی ناوارو به شرح زیر است:  

ی  پایین تحت پوشش بیمه شود؛ طبقات متوسطِساختار طبقاتی در ساختار خدمات بهداشتی تکرار می (۱

دهد و کارگران،  دار برای طبقات باال خدمات ارائه میهای سرمایهداوطلبانه قرار دارند در حالی که بخش

های سرانه در  . نیازی به گفتن نیست که هزینهدارندقرار  دولت  ان و فقرا تحت پوشش  کاربی  ،دهقانان

 ست.  بخش دولتی کمتر و در بخش خصوصی باالترین رقم ا 

دار قرار دارد: از طریق )الف(  طبقات سرمایه  نفوذهای زیر تحت  تولید و توزیع خدمات بهداشتی به روش (2

عنوان مکانیسمِ تخصیصِ خدمات و منابع بهداشتی که در نتیجه بر اساس تقاضای  فشار بر بازار به

نوعِ متخصصان تولید شده )مانند جراحان به  ی پزشکی و  کنترل بر حرفه  د؛ )ب(نشوموثر توزیع می

خودِ خدمات بهداشتی و نوع خدمات    دهیسازمانجای پزشکان اطفال و کارشناسان بهداشت(؛ )ج(  

الگوی   از  پیروی  با  ،  داریسرمایهی  پیشرفتهاجتماعی    هایبندیشده توسط صورتتعیینارائه شده. 

 : گیری به سمت زیر استجهت

فناوری  » با  پزشکی شهری  )ب(  اجتماعی؛  پزشکی  برخالف  بیمارستانی  پزشکی تخصصی  )الف(  ]ایجاد[... 

با پزشکی فشرده تقابل  و کارفشرده در  از طب پیشی روستایی  )د(  ؛ )ج( پزشکی درمانی متمایز  و  گیرانه؛ 

تغذیه و بیمارهای  ءکه( سوخدمات بهداشت شخصی در تقابل با خدمات بهداشت محیطی... )با توجه به این

داری  های اجتماعی سرمایهبندیکنم تمام صورتومیر و ناخوشی )در شیلی و اضافه میعفونی علل اصلی مرگ

دهد، تاکید  تاثیر قرار میتحتبرای مبارزه با مشکالتی که اکثریت را    راهبردتابع امپریالیسم( هستند، بهترین  

 [ 45]«است.  مخالف تولیدصریح بر الگوهای 

ها در مناطق  اند؛ آننیز بد توزیع شده جغرافیاییشتی نه تنها از نظر اجتماعی بلکه از نظر اخدمات بهد (3

 گذارند.  اند و در نتیجه جمعیت روستایی را بدون محافظت میشهری متمرکز شده

ی از منابع برای خدمات درمانی  تربیشهای بهداشتی با صرف درصد  منافع طبقاتی در تخصیص هزینه (4

 [  46یابد.]بر نیز بازتاب میفردی و سرمایه
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که توسط حکومت نظامی و با حمایت کامل انجمن    آغاز کردرا در بخش بهداشت شیلی    آلنده اصالحات مهمی 

  مله جها کاهش یافت )از  ها برای دموکراتیزه کردن نظام رها شد، بودجهشد. تمام تالش  پزشکی شیلی لغو

ی توزیع شیر لغو شد و اپوزیسیون  ها تغییر کردند، برنامهی بهداشت عمومی شیلی(، اولویتتنها مدرسه  یبودجه

تن زندانی شدند و   85پزشک هدف گلوله قرار گرفتند،   2۱رحمانه تحت تعقیب قرار گرفتند، »...  پزشکی بی 

 [ 47]«شمار دیگری اخراج شدند.تعداد بی

های  بندیها در تمام صورتحکومتچه  آن  با  طور معمولبهعملکرد حکومت نظامی شیلی در بخش بهداشت  

بر  درمانی، سرمایهصرفا    های بهداشتیِتاکید بر مراقبتدهند، هیچ تفاوتی ندارد.  داری انجام میاجتماعی سرمایه

امروزه مشخصه اجتماعیبندیی صورتو فردی که  در صورت  داریرمایهس  های    اجتماعی  هایبندیاست 

ومیر نوزادان، امید پایین به زندگی، وجود بیمارهای  ی در نرخ باال و مدوام مرگانگیزطور غمتحت امپریالیسم، به

  ،کیفیت کلی زندگی  بر  جدی   یبهداشتی عواقب  این شرایط نارکارآمدِعفونی و سوءتغذیه بازتاب یافته است.  

های اجتماعی نه تنها در معرض غارت  بندیصورت  این توان ادعا کرد که  وری مردم دارد؛ مییی و بهرهاکار

[  48شان هستند. کاسترو]خود: مردم  منابعترین  ی باارزشاقتصادی هستند، بلکه در معرض زوال فیزیکی آهسته

ملوتی] مز[49و  گرسنگی  مختلف  انواع  ویرانگر  پیامدهای  دیگران،  درمیان  کرده،  مستند  را  زندگی  اند.  من 

های  طمطراق که اغلب توسط طبقات حاکم و ایدئولوگپر  تعهداترغم  به  درکشورهای امپریالیستی  هاانسان

ی بورژوایی و پیامدهای  های سیاسی و بشردوستانهتناقض بین ایدئولوژیارزش است.  شود، بیای بیان میحرفه

نباشد که در آن مایحتاج  گذاری  قیمتتر از سطح  کجا واضح  ، شاید هیچداریسرمایهی تولید  ناپذیر شیوهاجتناب

ها را ساخته  که کار اضافی آنان امپراتوریدهد  قرار میکشی های زحمتدور از دسترس تودهرا  ی زندگی  اولیه

توزیع نابرابر    چونمهداری است و در سطح اقتصادی  ی تولید سرمایهاین تضاد ذاتی شیوهسازد.  چنان میو هم

اند  نشان داده  طور قاطعبرانگیز خود بهی بحثاقتصاددانان آدلمن و موریس در مطالعهشود.  درآمد پدیدار می

نیز  نابرابری درآمد را    بلکه  ،شودمنجر نمی  افرادی که نیازمندترندسود بردن    تنها بهنهی اقتصادی،  که توسعه

  ی بین ساختار اقتصادی و توزیع درآمد تحلیلِ مارکسیستی رابطه  مبتنی برها، که  های آندهد. یافتهافزایش می

جای کمک، از توسعه اقتصادی  دهد که »... صدها میلیون تن از مردم فقیر در سراسر جهان بهنشان می است

دیده مداخله»کارنامهکه  این  و  [50«]اند.آسیب  در کشورهای    یی  لحاظ  توسعهاقتصادی  از  نیافته، هر چند 

در است.  بوده  ناامیدکننده  اجتماعی  عدالت  لحاظ  از  است،  خوب  اقتصادی اقتصادی  رشد  چه    ،واقع، 

های  یافته  توان پیامدهای کاملِ نمی  [ 5۱ده، فقط اوضاع را بدتر کرده است.«] نشریزیبرنامهشده یا  ریزیبرنامه

معنای نابرابری در به  آن،  یبٌعد جمعیت نابرابری درآمد در  در نظر گرفتن این امر درک کرد که  ها را بدون  آن
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تحقیقات وود، که  درک نیستند.  قابلجدا از آن  ی طبقاتی هستند و  دو مظاهر مبارزه هرکه  این  مرگ است، و

کند،  هوریزونته بررسی میزادان را در سائوپائولو و بلوومیر نو ی بین »معجزه«ی برزیل و افزایش مرگرابطه

توصیف وود از اثرات  که  این  بادهد.  ی کارگر برزیل را نشان میداری بر طبقهتاثیر واقعی رشد اقتصاد سرمایه

ی نیروی کار و  ومیر نوزدان )یعنی خسارات ناشی از مرگ اعضای آیندهمستقیم و غیرمستقیم افزایش مرگ

شوند( درست است،  تغذیه موفق به زنده ماندن میرغم اثرات سوءزوال جسمی و ذهنی افرادی که به  چنینهم

از منظر وضعیتی ها را  کنند که آنضرر جلوه می  چونمهزمانی  تنها  تاثیراتی    ینخواهم تاکید کنم که چنمی

  داری، چنین تاثیراتی صرفاً . تحت شرایط سرمایهنجیمس، ب خودمختاری مردم برزیل  ، یعنیمحقق نشدههنوز  

بر آن در  بخشی از فرآیند انباشت سرمایه است که به دالیل اقتصادی و سیاسی، با توجه به ماهیت سرمایه

 [ 52.]توانست به آرامی پیش برودنیروی کار بالقوه فزاینده و سالم، نمییک چارچوب 

ی تولید  شیوه  تاثیرات عملکرد  ،داری و جمعیتی بین سرمایهتحلیل رابطه  با تمرکز بر در طول این فصل من  

اجتماعی قلمروی  بر  های مختلف طبقاتی،  افراد در جایگاهدر آن  که    قلمرویی،  امبررسی کرده  اقتصادی-را 

افرادبه بازتولید خود تصمیم می  ،عنوان خانواده و  بازتولید  گیرند،  در مورد  مناسبات تولید را  این فرآیند  و در 

شناختی توسط  سطح بازار و رفتارهای مربوط به جمعیت  بین تغییراتِ  مفروضی  کنندهتعیینروابط    کنند.می

تاریخیِ صورتویژگی اجتماعی  بندیهای خاص  فرهنگ،  به  شوند؛می  نیمتعبیشهای مختلف  مثال  عنوان 

ها و غیره، تاثیراتِ  بندیبندی اجتماعی در رابطه با دیگر صورتمذهب؛ توازن قوا بین طبقات، جایگاه صورت

کنند. الگویی که برخی از اثرات مهمِ تغییرات در انباشت سرمایه را  انباشت سرمایه را تعدیل میتغییرات در  

کشد.  از یک فرآیند دیالکتیکی بسیار پیچیده را به تصویر می  یوجوهدهد، ناگزیر خطی است و  نمایش می

و میر و  ی باروری، مرگچارچوب مفهومی مارکسیستی برای مطالعهیک  ها،رغم کاستی این فصل، بهبنابراین 

ی  توان آن را به عنوان آغازدهد و میداری ارائه میبازتولید اجتماعی در بافتار سرمایهی  ابعاد کلیدو  مهاجرت  

  با   [ 53ی جمعیت، در نظر گرفت.] های تفکر مارکسیستی: نظریهترین حوزهدر بسط و گسترش یکی از ضعیف

برای کسانی که کامال از نظریه مارکسیستی آگاهی دارند    جا بیان کردم مطمئناًدر اینچه  آن  بسیاری از که  این

ه  مسئلشبه  یک  عنوانی کار و اخراِج معمول جمعیت بهآشناست، اما من از تاکید معمول بر اصل ارتش ذخیره

اضافه کنم، به  و باید    ،ومیر و مهاجرتداری در باروی، مرگکنندگی سرمایهبه تعیینام تا توجه را  فراتر رفته

   جلب کنم.کنند، ش خود را در سرکوب زنان ایفا میهای جمعیتی بازتولید نسلی که نقجنبه
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 ی ازدیاد جمعیت ی مسئلهضمیمه: یادداشتی درباره

بدین با مطالعهمن  ارتباط مارکسیسم  به  های  که روشدر زمانی  کهمند شدم  شناسی عالقهجمعیت  ی جهت 

میجمعیت مطالعه  را  »توسعهشناختی  و  فقر  عمدتاًکردم،  اشتباه  به  التین  امریکای  »افزایش    نیافتگی«  به 

داده می نسبت  بهشد.  جمعیت«  بینظر می  امروزه  مالتوسی  توضیحات  این وجود، رسد  با  است،  شده  اعتبار 

را انتقادی  اظهارات  این  گرفتم  توضکه   ــ  تصمیم  از  مبسوط  نقدی  در  جمعیتیابتدا،  شناختیِ حات 

بهنیافتگیِ»توسعه التین  امریکای  شد«  منتشر  فصل  این  از  بخشی  برای    ــ عنوان  زیرا  کنم،  درج  نیز 

های مارکسیستی مهم است که واقعیت مادی فرآیندهای جمعیتی و تاثیرات آن بر  ها و فمنیستمارکسیست

ی  شیوهآن  روی گذار به  ات کارگر برای بقای اقتصادی، و بر مشکالت پیشهای طبقسرکوبِ زنان، بر فرصت

قرار دهد، را در  ارضای نیازهای انسانی  که هدف اصلی فعالیت اقتصادی را نه منفعت خصوصی بلکه    تولیدی

 نظر بگیرند.  

 [ 54]»مشکل جمعیت« امریکای التین

که   منطقی  به  توجه  عبا  شیوه از  سرمایهملکرد  تولید  میداری  ی  کهکندپشتیبانی  کرد  خواهم  استدالل   ،  

این استدالل که آمریکای التین مشکل جمعیتی ندارد به  .  امریکای التین امروز مشکل جمعیتی ندارد

اشاره بر این امر است که چنین مشکالتی    تربیشمشکلی ندارد، بلکه    این معنا نیست که آمریکای التین اصالً

داری جهانی سرچشمه  اقتصادی و سیاسی هستند و از موقعیت فرودست امریکای التین در نظام سرمایه  عمدتاً

، تراکم و رشد جمعیت آن است؛  ی تولید و توزیع مستقل از اندازهکنندههای کنترل، مکانیسماساساًگیرند.  می

وری پایین کشاورزی و غیره نه  ، شهرنشینی مفرط، بهرهیکاربیرکود اقتصادی،    در نتیجه مشکالت کنونیِ

بندی موارد باال،  با جمعتر از بین خواهد رفت.  ناشی از نرخ باالی رشد جمعیت است و نه با نرخ رشد پایین

جز کوبا،  چیزی به نام »مشکل جمعیت« در امریکای التین وجود ندارد این است که، بهکه  این  دلیل اصلی

وجه مشکلی  هیچداری، جمعیت بهداری است و تحت سرمایههای اجتماعی امریکای التین سرمایهبندیصورت

  نامناسب با نیازهای سیاسی و اقتصادی انباشت سرمایه   داری با رشد جمعیتِروشی که سرمایهدهد.  نشان نمی

و اجازه دادن   [55] سازی( ، عقیمزادوولد )مانند تنظیم خانوادهنرخ    در  تر بیش  کاهش، از طریق  کندبرخورد می

تغذیه، »...مشاغل  بر اساس »قوانین طبیعت«( سوء  مالتوسیِ« )احتماالً  های تلهوبیش نامحدود »به عملیات کم

انواع  ناسالم، کار شدید و قرار گرفتن در معرض فصول، فقر شدید، پرستاری بد از کودکان، شهرهای بزرگ،  

به عبارت    است،  [56گیر، جنگ، طاعون، و قحطی»]بیمارهای رایج و همه  ی ازقطار کامل   ها،مختلف افراط
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شیوه از طریق  افزایش مرگهادیگر،  به  که  مییی  شیوهکند.  ومیر کمک  عمدی این  است  ممکن  )مثال    ها 

بسیار پرهزینه برای اکثریت مردم، از طریق اقداماتی  [ و 57های بهداشتی]دسترسی فقرا به مراقبتممانعت از 

که از    باشند  داریفرآیند انباشت سرمایهخودِ  ی  یا پیامدهای ناخواستهو  [  58(]اندکه بدین منظور طراحی شده

 کنند. ومیر عمل میی مرگکنندهطریق عوامل کلی تعیین

داشت.  العاده میبا ابعاد فوق  شد، یک مشکل جمعیتیشبه سوسیالیست میاز سوی دیگر اگر امریکای التین یک

های  بنیان  .داری وجود ندارند آیند اما در سرمایهوجود میمشکالت جمعیتی در سوسیالیسم به

رهنمود مارکس »از هر کس  وغریب در اصول اساسی سوسیالیسم است.  ظاهر عجیب  ی بهاین بیانیه  نظری

توانایی به  که  بنا  معناست  بدین  نیازهایش«  بر حسب  هرکس  به  سازمان  یک  ،  در عملهایش،  و  اقتصاد 

ای را تضمین کند که  حداقل استاندارد زندگیکه برای تمامی اعضایش  شود  اجتماعی سوسیالیستی متعهد می

در این مرحله، تمام احکامی که  .  ت سالزم اجسمی و فکری  پرورش    بقا و رشد در شرایط مناسبِ  برای تضمین

جم کنترل  مطلوبیت  با  رابطه  در  غیرمارکسیست  میاقتصاددانان  مطرح  مجموعهعیت  به  از  کنند،  مهم  ای 

های  بازیهای زندگی« افراد به هوسداری، جایی که »شانسدر نظام سرمایهشوند.  تبدیل می  هادستورالعمل

رشد  اگر  ای است که حتی  گونهچند نفر باشند، زیرا منطق نظام به  هاآنکند  شود، تفاوتی نمیبازار واگذار می

ـ  »مازاد«جمعیت  یعنی   ــو فقر    ی کاربیباز هم  ،  باشد  جمعیت صفر  برعکس، در اقتصاد  وجود خواهد داشت.    ـ

به   آن  سیاسی  تعهد  به  توجه  با  اجتماعی سوسیالیستی،  سازمان  نیازهای    دهیسازمانو  ارضای  برای  تولید 

  منظر باید از  را  بر فرض زیر استوار است: جمعیت    چنینهماین استدالل  شود. همگان، مشکل جمعیت حاد می

هیچ مقدار تغییر    فعلی واقعی است و  رشدِ  هایِ رخ ن  ناشی ازمشکل    که  تصدیق کردو    کردماتریالیستی تحلیل  

استدالل من این است که  نخواهد برد.    برطرف  را  آن  ، یک شبه ساختار و فرآیندهای جمعیتی موجودبا    ،نهادی

  اگر در موضع دفاعِ  ،کنار بیاید  هاندازه کافی با مسائل مبرم زمان   تواند بههیچ تحلیل مارکسیستی از جمعیت نمی

ساختار    [ 59]قرار گیردطبیعت  -در دیالکتیک سوژه  وجهیطبیعت یا به    شناختِطبیعت به    الیستیِ فروکاستنِایده

های تولید  ی شیوههای مادی هستند که طبیعت بر همهای بدیهی از محدودیتو فرآیندهای جمعیت جنبه

آنکند و نمیتحمیل می را در قالبتوان  مارکسیستی    های صرفاً ها  تحلیل  نتیجه،  اجتماعی تصور کرد. در 

  های خودِگذارد، بلکه باید ویژگیمیی تولید بر جمعیت  که شیوه  باشد  یثیر أتواند منحصر به تجمعیت نمی

نسبت افراد در سنِ کار به کل  سال،   ۱5جمعیت )مانند توزیع سن و جنس، متوسط سن، درصد حمعیت زیر  

رو  های پیشها بر گزینه، نرخ رشد، نرخ زادوولد، نرخ مرگ و غیره( را نیز در نظر گرفت و تاثیر آنجمعیت کشور

لحاظ نظری و  بهبندی مشخص اجتماعی در زمانی معین را بررسی کرد.  تی تولید در یک صوربرای شیوه
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با آن چیزی که در  داری بهی تولید سرمایهعملی، جایگاه جمعیت در شیوه از نظر کیفی  عنوان یک کلیت، 

از سرمایه به سوسیالیسم کسب میفرآیندِ تحولِ گذار  است. داری  به  کند، متفاوت  عنوان »متغیری  جمعیت، 

جای نیازهای انباشت  شود، زیرا بهوابسته« هم از لحاظ نظری و هم عملی، به »متغیری مستقل« تبدیل می

  عکسِ کند.  اجتماعی و اقتصادی، نیازهای مردم اولویت اول را پیدا می  دهیسازمانسرمایه، در شکل نوظهور  

نیازهای انباشت، آشکار  از    نیازهای جمعیت  تبعیتِعدم سم با میزان، اصالت فرآیندِ بنای سوسیالیداری[]سرمایه

 شود. می
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