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  ینژادپرستی و علیه همه ، ضدتبعیض جنسیتی ضد  کند که مارکسیسم ذاتاًاین مقاله استدالل میچکیده:  

به  کشیبهره  های شکل  فلسفهو ستم است. مارکسیسم  انقالب،  عنوان  اقتصادی  ی  درباره  صرفاًی  بازسازی 

این تغییرات  کند.  طبقه استدالل میبیی تولید  مبتنی بر شیوه  نو  تییبشرِ  تکوین در دفاع از    تر بیش، بلکه  نیست

رشد و  ها و  مناسبات تولید، تغییر در شرایط مادی خانواده  ر در تغیی  ی واسطههبزمان  از نظر دیالکتیکی باید هم

حاصل شود. رهایی زنان و ضدیت با نژادپرستی   های مرتبط با آزادی و برابریها و ایدئولوژیارزش  گسترش

استثمار    دلیلبه  طور خاص  بهپوست  ی کارگر و زنان رنگینزنان طبقهد.  ندر این انقالب نقشی اساسی دار

برای    زنان. صدا، انرژی و تعهد  اندپا خاستههب  رو هستند،حد و ستمی که در سراسر جهان با آن روبه از بیش

   بخش زنان.های رهاییی طبقاتی برای جنبش، و مبارزهضروری است ی طبقاتی مبارزه

*** 

جدیدی    یپدیدهــ   شمار بیایندبهانسانِ کامل  که  این  برای ــ  سازی رادیکال از زنانبرای مفهوم  تالش جدی

مان  های آنان در ازای حقتابع خواستو  مشت آهنین مردان    تحت فشار   بشریطول تاریخِ  تربیشدر  ما    نیست.

، اغلب برای  تعلق نداردبه خودمان    نماگذرانیم که زندگیمی. هر روز را با این آگاهی هولناک  ایمبوده  برای بقا

گلویمان    چنان است که انگار عمریاین زندگی تحقیرآمیز  با  کنیم.  یافتن به رهایی احساس ناتوانی می دست

تصویر  برای به    ایاستعارهخفقان صرفاً  واقع برای بسیاری از زنان این   . در مان بریده است و نفساند،  فشردهرا  

.  دهدتوضیح میها را  واقعی است که واقعیت روزمره آن  و   وحشتناک   ی، بلکه تهدید نیستدرد و تحقیر    کشیدن

کم یک بار در طول زندگی خود قربانی آزار جنسی یا فیزیکی  در نظر بگیرید که از هر سه زن، یک زن دست

متحد،   رند )بخش پیشرفت زنانِ سازمان مللها را دوست داکنند آنتوسط مردانی که ادعا می  شود، معموالًمی

  ؛ شوندمیهست برآورد  چه  آن  از  ترکم   آیند، احتماالًدست میهای شخصی بهاین آمارها که از گزارش  (.2008

  گیر دامن  اغلب   که   قانونی  ی و حتی گاهی اوقات آزار و شکنجه  تر بیشاجتماعی، طردشدگی، خشونت    های انگ

ها عاملیت دارند، اگرچه انسان.  این آمارها را مختل کرده است ،  اندداشتهگزارش کردن  جرأت  که    شده  زنانی

که در دنیای ما رهایی یافتن اغلب به    گوشزد کرد  ،بشوندقربانی    هر شکلیخواهند بهنمیکسانی که  باید به  

و فشارهای    تعالیم مذهبیقانونی،    هایمنعفقر،    خطرفقر شدید یا  چیزی بیش از شجاعت و اراده نیاز دارد.  

»ارزش  خاطرِبهاجتماعی   از  بازمیتخطی  بندگی  از  رهایی  از  را  زنان  از  بسیاری  خانوادگی«  یا    ،داردهای 

ما    بروید به درک!، بگویند:  کنند  خود تلقی میخداوند به    یهدیه  را  ی که زنانبه مردانکه  کند  میدلسردشان  

شده آدمیزاد    دیگریِبه   حیوانی،    استانسان  نوع  مرجع  مرد    که جاآن  ایم،تبدیل  انسان،  مادون  را  زنان  و 

 شود.  هایش هدایت میداند که با غریزهمی احساساتیغیرمنطقی و  
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نیست باور روزانهکه    کردنی  میان هجوم  بیدر  خانگی،  بهره ــ  هاعدالتیی  رایگان  کار  کار،  در محل  کشی 

صورت  کنترل زنان    جهتهای کوچک )خودآگاه و ناخودآگاه( که در  های قانونی و اجتماعی، و تعرضمحدودیت

زنان    ــ گیردمی که  دارد  وجود  اجتماعی  انتظار  را    چنانهماین  خوشبخت«  »همسر  کنند   بازینقش 

(Valenti, 2014  .)های روانی خود را به  دهیم زنان »شکایت« نکنند و آسیبمی  ترجیح  رسدبه نظر می

که از    آنی. البته  درونی کنندهای زنان  اشتهایی و سایر بیماریخورده، بی، سندروم زنان کتکافسردگیشکل  

زنان   اجتماعی و روانی علیه  اقتصادی،  را  تربیشاین جنگ  بهره  از  ی سرمایهبرد، طبقهمیین  دار است که 

ها و خدمات جادویی برای بهبود اثرات  کنند و هم قرصصنایع میلیارد دالری که هم زنان کارگر را استثمار می

کشی  که بهره  ،پوسترنگیندر میان زنان بومی و  کردن   نوع ناانسانیاین  برد.  دهد، سود میآن را توسعه می

مراتب   جتربیشبه  از  تجربه میی  را  در شرایط کاری وحشتناک  کار  و  پایین  بسیار  کنند،  مله دستمزدهای 

  تاریخی استعماری دارای  پوست  رنگینکه زنان   جاآن از  (.Bauer & Ramirez, 2010شدیدتر است )

، استفاده استپوست  فیزیکی و روانی توسط مردان سفید  خشونت خانگی، جنسی،سال   ٥00هستند که شامل  

حال، در    ، در حال چاپ(. با اینMonzo & McLarenها کاری معمول است )انداختن بدن آن و دور

ایم  کرده  خود مبارزه  فرودست  پیوسته و قهرمانانه علیه موقعیتزنان  و در طی تاریخ، ما    ه، امروزسراسر جهان

   ایم.ایم، ما بازنایستادهتالش کردهکرامت با  و برای بهبود زندگی خود و فرزندانمان، کسب احترام و زندگیِ

انتخاب در  ، حق تحصیل، حق  رأیایم، که از جمله شامل حق  های بزرگی برداشتهگذشته گام  در قرن  مطمئناً

مشارکت زنان در کار مزدی در    رشد پایدارِشاهد    است؛ افزون بر این  بودهدر اکثر کشورها  طالق  حق و    ازدواج 

  ، هنوز تنها نیمی از زنانِ (20۱٥)   با این حال، براساس گزارش زنان سازمان ملل متحد  ایم. سراسر جهان بوده

  سوم دودر سن کار، در نیروی کار مشارکت دارند.    چهارم مردانِسهدر سن کار در سراسر جهان، در مقایسه با  

کنند. همین  بدون پرداخت مستقیم در مشاغل خانوادگی کار می  یعنی»کارگران خانگی« هستند،    این زنان

کنند  ی در روز کار میتربیشهای  دهد که در مقیاس جهانی، زنان نسبت به مردان ساعتگزارش نشان می

شکافِ  ی نسبت به مردان دارند. ترکمدرآمد گیری چشم( اما به طور جمع بزنیم غیرمزدی راو  مزدی کار )اگر 

دهد زنان برای  جهانی نشان می  آمارطوری که  دارد، به  ادامهی کشورهای جهان  جنسیتی دستمزد در همه

توجهی  قابلطور  درآمد زنان در طول زندگی به  کنند.از مردان دریافت می  ترکمدرصد   2٤با ارزش برابر،    ی کار

ی به حقوق  ترکمتر، و دسترسی  زنان طول عمر طوالنیکه  این  ویژه با توجه به از مردان است. این امر به  ترکم

عنوان مثال، این  کند. بهپذیر میآسیب   سالمندیویژه در  ها را بهکننده است و آننگرانبازنشستگی دارند، بسیار  

دهد که زنان در  توضیح می،  وجود داردحقوق زنان  حمایتی قوی از    ظاهراً گزارش در مورد آلمان، جایی که  
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زنان   دارند.  درآمد  مردان  نصف  فقط  خود  زندگی  مردان،  چنینهمطول  به  نسبت  به  ی  ترکمدسترسی  ، 

عامل مهمی در سراسر جهان    چنانهم. افزون بر این، تقسیم کار  ددارنهای بهداشتی و آموزش کافی  مراقبت

  طور هماندهند، به این معنی که،  ا انجام میمزد ربیاز مردان کارهای خانگی    تربیشبرابر   ٥/2است و زنان  

  . رو هستندهمزد روببیکنند با دو شیفت کارِ مزدی و  زنانی که در خارج از خانه کار میکه در باال نشان داده شد،  

(UN Women, 2015) 

کند که  با این حال، این رویکرد فراگیر در توصیف ستم بر زنان فریبنده است، زیرا این حقیقت را روشن نمی

«، بدترین شرایط اقتصادی را  توسعهاصطالح »درحال  بهویژه در دنیای  پوست، و بهرنگینزنان  اکثر زنان فقیر، 

ی ثروت  واسطههب   ی متوسط و باالکارکنان طبقهدار و  ی سرمایهطبقه  کنند، درحالی که ستم بر زنانِتحمل می

داری  سرمایه  نئولیبرالی کنونیِ  ی یابد. مرحلهمستقیم/ غیرمستقیم به آن تقلیل می  و قدرت خود و یا دسترسی

درصد   ٤0جهان اکنون حدود  جمعیت  ترین  مندثروت  تر اما نابرابرتر ایجاد کرده است. یک درصدمندثروتدنیایی  

ی پایینی بیش از یک درصد در مالکیت ندارند. این  ، در حالی که نیمههای جهان را در اختیار دارندداراییاز  

کار  کار یا کمهای کارگر از طریق اقدامات ریاضتی است که بسیاری را بیمالکیت از تودهواقعیت ناشی از سلب

این بار مالی فزاینده اغلب بر   .کرده است  تری را تحمیلکرده، دستمزدها را کاهش داده و شرایط کاری سخت

نگری  شوند، با توجه به این پیشاولین کسانی هستند که از کار اخراج می  دوش زنان شاغل است که معموالً

ی  تر بیشهای مراقبت از کودک مطالبات مالی  که ممکن است به دلیل مرخصی زایمانِ با حقوق و مسئولیت

 (.  UN Women, 2015دریافت کنند )

مراقبت که  زنان  در کشورهایی  ندارد سالمت  بهداشتی عمومی وجود  آسیب  تربیشهای  زیرا  را میین  بیند 

احتمال مرگ یک زن در سیرالئون در حین  ی به خدمات پزشکی پولی و منابع مالی دارند.  ترکم دسترسی  

های روستایی در  ویژه خانوادههای فقیر و بهاز یک زن در کاناداست. در میان خانواده  تربیشزایمان صد برابر  

ی برای دسترسی به آموزش دارند، زیرا  ترکمهای  پسران فرصتدنیای »درحال توسعه«، دختران نسبت به  

از پسران در بزرگسالی شغلی با حقوق پیدا    تر کمها ممکن است  تصور )گاهی اوقات واقعیت( این است که آن

  به خانواده تحمیل کند. ی  تربیشبار مالی  نسبت به تحصیل پسران،  شود تحصیل دختران  کنند، که باعث می

برابر   آمریکای التین دو  در  بومی  از مهارت  ترکمبنابراین، زنان  برخوردار  از زنی غیربومی  های سوادآموزی 

 .( UN Women, 2015)ستند ه
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زنان   این،  بر  سختپوست  رنگینافزون  اغلب  دارند.  فقیر  کاری  شرایط  بدترین  در  را  بدنی  مشاغل  ترین 

تخلفگزارش به  مربوط  کار    های  قانون  تولیدیِاز  مشاغل  است.  در  فراوان  های  خیزش  سلسله  صادراتی 

از    را   20۱٤بنگالدش در سال   پوشاکفروریختن کارخانهپس  از    ، ی  سوزی  نفر و آتش ٩00که جان بیش 

ی پوشاک  کارخانه ٥000درصد کارگرانِ بیش از   نفر دیگر را گرفت، در نظر بگیرید. هشتاد 8متعاقب آن جان  

با حدود  تشکیل می  در بنگالدش را زنان فرسا، از جمله  دالر در ماه تحت شرایط بسیار طاقت ٣8دهند که 

دمای   زیاد،  کاری  میناپذیرتحملساعات  کار  دستشویی،  امکانات  کمبود  و  جنسی  آزار    های خواستکنند.  ، 

چون هم  ،فراملیتیپیکر  های غولشرکتشرایط کاری بهتر از سوی  ی  ارائه  افزایش دستمزد و  کنندگانقیام

GAP    وWalmart  ( بودGummow, 2014  این تجربیات زیسته در میان زنان )نشان  پوست  رنگین

 و هم نژادی.   است جنسیتی داری همی تولید سرمایهدهد که طبقه در شیوهمی

طبقاتی   می  چنینهمتحلیل  بهرهنشان  که  فرصتدهد  کمبود  اقتصادی،  از  کشی  غیرانسانی  تجربیات  و  ها 

گزارش زنان سازمان  این  بر اساس    بوده و هست.  ــ زنان ومردان ــی کارگر  های همیشگی طبقهمشخصه

ی کاهش دستمزد مردان است. این اثر کاهشی  در برخی کشورها کاهش شکاف جنسیتی در نتیجه(  20۱٥)ملل  

های فقیر اغلب برای امرار معاش به دستمزد  رساند، زیرا خانوادهمردان شاغل آسیب می   به  به زنان و همهم  

(  ۱٩6٩)خود  فراخوان    ابتدای باشکوه  که مارکس و انگلس در  طور همانمردان و زنان، هردو، وابسته هستند.  

همه »تاریخ  کردند،  است«.    یاعالم  طبقاتی  مبارزات  تاریخ  تاکنونی  شیوهجوامع  تاریخ  تولیدی  یعنی  های 

می شامل  را  بر  متفاوتی  مبتنی  که  بوده  برتریشود  ستمطبقهیعنی   ــ  اندطبقاتی  از  طبقهای  کار  ی  گران 

های  شیوه  در حال، چگونگی وجود این روابط طبقاتی    اند. با اینکردهی تولیدکنندگان را کنترل میستمدیده 

   تولید متفاوت است. 

جا من دیدگاهی  در این  ی دیالکتیکی آن با طبقه اهمیتی حیاتی دارد.در مبارزه علیه ستم بر زنان، شناخت رابطه

دهم که شرایط تولیدی و بازتولیدی  تاریخی را بر اساس نظریات مارکس بسط و گسترش می -ماتریالیستی

کند که از  ایجاد می  خاصی از امکاناتهای  زمینهداند که  اختاری میرا مساوی با س  مشخصدر زمان و مکان  

این ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک که مارکس    ( Gimenez, 2005.)یابدتوسعه میمناسبات خاصی  آن  

ی  ستیزانهزنهای  ی ستم بر زنان را در چیزی فراتر از دیدگاهدهد ریشهبسط وگسترش داده به ما امکان می

های ستم کند تا ریشه)که متضمن تمایالت خاص و اعمال قدرت آنان بر زنان است( بدانیم و کمک می  مردان

را تشخیص  از امکان  جدیدی    توانیم شرایطو تجلی آن را در بستر خاص تاریخی درک کنیم. از این طریق می

 .  ما منجر شود ممکن است به رهاییدهیم که 
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ی تولید،  دهد که شیوهکنیم، تشخیص میدرک جهانی که در آن زندگی می  تاریخی برای ماتریالیستی  رویکرد  

ای  ی تولیدی همواره همان مناسبات اجتماعییعنی شیوه  ( Miranda, 1980)   . هستی بازتولید نیز  شیوه

استدالل  (  Jose Porfirio Miranda) شود. خوزه پوفیریو میراندا کند که با آن تعریف میرا بازتولید می

گونه  ( آن۱02« ).ی تولید متبلور شودچیزی را تغییر دهد، باید در شیوه  کند که »اگر قرار است تغییری واقعاًمی

بدین معنا نیست که همه چیز  این  (،  Federici, 2004; Vogel, 2013اند )که بسیاری استدالل کرده

( رویکرد  Cole, 2009) .مالحظاتی ثانویه هستند  فرهنگ صرفاًآگاهی و  که  این  یابد یابه طبقه تقلیل می

شود کند. بلکه گفته میبرقرار نمیای علّی  رابطهی تولید و مناسبات اجتماعی  ماتریالیستی تاریخی بین شیوه

شیوه امکان  که  از  معینی  شرایط  تولید  میرا  ی  دادن  ایجاد  شکل  در  بنابراین  و  ظهور کند  چگونگی    و 

ها، از جمله روابط جنسیتی و  ویژگی تاریخی آن  های ایدئولوژیک و سایر مناسبات اجتماعی دریبندصورت

شکل خاصی  عنوان  بهبنابراین ستم جنسیتی باید    ( Ebert, 2009; Miranda, 1980).نژادی نقش دارد

 آن است.   یکنندهتقویتداری کنونی جامعه و هم از ستم در نظر گرفته شود که هم ناشی از ساختار سرمایه

انداز  کش، چشماز ستم بر زنان زحمت  ایعرصهدهد که در هر  در واقع یک تحلیل دقیق طبقاتی نشان می

این دارد.  انباشت سرمایه وجود  با  تولیدی و  مرتبطی  به کار  که    ؛ کارهاییشودمربوط میآنان    بازتولیدیها 

وارزش )مصرف  انباشتمی  خلق مبادله(    های  به  منجر  که  بعدی  آمادهو    سرمایه  تربیش  کنند  نسل  سازی 

عنوان  کردن آنان بهناانسانیکردن بدن زنان و  کاالیی  ، مثالعنوان  به  ( Gimenez, 2005)  .شودکارگران می

، پورنوگرافی  ءفحشا  ، شاملجنسی  ی همچون صنایع برای صنایعای چند میلیارد دالری  های جنسی، سرمایهابژه

جنسی   قاچاق  میو    «ِ مادر»   عنوانبه  «آلایده  خوب  زن»  یدرباره  هاییایدئولوژیکه  این  ضمن،  کندتولید 

  نسل   بازتولید  بخوانید)  کندمی  نیز تولید  است،  فرزندانشان  رفاه  او   اصلی  کارکرد  که  خانگی  و  شدهزداییجنسی

نه  و  مردانی که از امتیازات خود علیه ما )از  بسیاری از زنان    درک کرد کهشود  میکه  این  با   (.کارگران  بعدی

ترین خشم ما )زنان و  کنم که بزرگمن استدالل می،  هستند  عصبانیکنند،  عنوان متحدان ما( استفاده میبه

زنان را در  را ایجاد کرده است که شرایطی که داری باشد ی تولید سرمایهشیوهمعطوف به نابودی مردان( باید 

  مردان کارگر با راضی شدن به امتیازات خود در خانواده، عمالً متأسفانه  ی خاص قرار داده است.  این مخمصه

اهدا  تربیشی کنترل  ، زیرا در حالی که شبههاندشدههای سرمایه  دسیسهی  بازیچه آنان  به  )بر خانواده(  ی 

 کند.  داری تقویت میعنوان کارگران تحت سرمایهستم بر خود آنان را به ، در واقع ظلم وکندمی

داری ساخته شده زن/مرد که از لحاظ اجتماعی در متن سرمایه  یدوگانهوضوح روشن کنم که  بهخواهم  می

برم، منظورم  کار میی زن را بهجا وقتی واژهدر اینکند.  ها را مخدوش میی دیالکتیکی بین آناست، رابطه
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ی  ی زن برای اشاره به همهمن همیشه از واژهگونه تعریف کرده است.  هر آن کسی است که جامعه او را این

ها  ترینزدهبر این امر که در بحث ظلم و ستم، مصیبت  تأکیدکنم، با  ی زنان شاغل استفاده می زنان یا همه

رنگین زنان  هستند.  همیشه  بهپستکه  این  رغمبهپوست  سازی  ذات  یرویهای  مالحظهقابلطور  مدرنیسم 

توانیم  طور بالقوه مینفی مارکس است که به  در  مفهومِ نفیهمانا با استفاده از  ساز کرده است،  ها را مشکلانسان

شناخت، یادگیری    ضمنمعتقدم که  با این حال، تا آن زمان،    بگیریم.بهره  هایی  دوگانهبرای رهایی خود از چنین  

عنوان  ، بهستم راخود از    تجربیات مشترکِ   باید می  چنینهمعدالت،    در جهت خود    متنوعو پرداختن به منافع  

 خود بشناسیم.  یدر مبارزه ،پوستزنان رنگینزنان کارگر و 

کتیکی  لهای زنان برای درک ستم بر زنان باید به مارکس و روش دیاکنم که جنبشدر این مقاله استدالل می

ی موجودات زنده  رهایی بشریت و همهسوی  تنها به سوی رهایی زنان، بلکه به  نهاو توجه کنند تا مسیری را  

اشتباه، به مارکس وارد کرده است،  بهترین انتقاداتی که جنبش فمینیستی، به نظر من  کنند. من به عمده  هموار 

های فمینیستی درک مهمی از تاریخ ستم بر زنان  کنم که پژوهشدهم، اما در عین حال تصدیق میپاسخ می

های مارکس و توجه به ستم بر زنان، به ما  تواند برای تکمیل بهتر نظریهن میارائه کرده است که به اعتقاد م

های  کنم که جنبشطور خالصه استدالل میبه  کمک کند و ما را به سمت بدیلی سوسیالیستی سوق دهد.

 طبقاتی به رهایی زنان نیاز دارد.   ی طبقاتی و مبارزه یبخش زنان به مبارزهرهایی

  ی انقالب مارکس ر نظریهنقش بنیادی زنان د

کامل نقش    ادغامدر    اشناتوانی  ی انقالب او به دلیلو فلسفه  مارکستأثیرگذار  اقتصاد سیاسی درخشان و  

درست است که مارکس بررسی کاملی از ستم بر زنان و  که  این  بازنان، بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است.  

[  ۱]خود  در بررسی کامل  ( اخیراً 20۱٣داری ارائه نکرده است، اما هتر براون )سرمایهی آنان در تولید  نقش ویژه

  ی بارههای او دریادداشت  چنینهمپردازند و  آثار موجود مارکس که به جنسیت و خانواده می  ی همهی  درباره

نشدهقوم منتشر  هنوز  برخی  که  خانوادهنشان می اند،شناسی،  و  زنان  بر  ستم  تاریخ  مارکس  که  در    دهد  را 

افزون بر این، در سرتاسر آثارش مشهود است که    .کرده استهای آخر عمرش به طور خردمندانه مطالعه سال

، بلکه رهایی زنان را  ستدان تنیده می درهمطرزی پیچیده  بهداری  تنها ستم بر زنان را با مناسبات سرمایهنهاو  

مبارزهجز اهداف  از  میئی  در دستDunayevskaya, 1991)  . دانستی طبقاتی  مارکس  های  نوشته( 

کند اشاره کرده استدالل های متفاوتی که »انسان« با مردان و زنان رفتار میبه روش  ۱8٤٤فلسفی خود در  
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  کنداشاره میو  کنیم سنجید،  ای که با زنان رفتار میتوان با شیوهعنوان یک گونه میبهرا  کند که تکامل ما  می

 : او قول به . باشد مردان با ما  رفتار ینحوه از  تر کم نباید این  که

عنوان غنیمت و کنیز شهوت جمعی  اش با زن به، در رابطهکنددر آن زندگی میپایانی که خود مرد  »تحقیر بی

راز رابطهشودگر میجلوه این طریق رابطهمرد    با  ی زندر رابطه  انسانبا    انسانی  . زیرا  از  ی مستقیم و  و 

ی مستقیم، طبیعی و ضروری  رابطه  یابد.میبدیهی خود را  روشن، قطعی، آشکار و    بیانِطبیعی بین دو جنس،  

عنوان یک  که انسان به  شودمیی مرد با زن است... از خصوصیت این رابطه استنباط  انسان با انسان، رابطه

 (. ٤8:  ۱٩٥٩) نوع تا چه اندازه انسان شده است« 

  مثالً داد.  توان به طرق مختلف در طول زندگی کاری او نشان  در واقع توجه مارکس به مبارزات زنان را می

( شامل Marx, 1906/2011)   سرمایه  »روزکاری«  کند( اشاره می۱٩٩۱فسکایا ) یدونا  که   طورهمان

قوانینی   برای ی مارکس  صفحه کامل است که بخشی از آن به انتقاد از بردگی زنان و کودکان و مبارزه 80

ها را کوتاه کند و شرایط کاریشان را بهبود بخشد. مارکس در  اختصاص دارد که قرار بود روزهای کاری آن

ی  اتحادیه”ی  نویسد: »... پیشرفت بزرگی در آخرین کنگرهمی  ۱868 ن در سالاای به دکتر لودویک کوگلمنامه

کرد. هر کس که  رفتار می   برابرنان کارگر کامالًکه با ز  لحاظ شهود بود، از جمله از این  م آمریکا  “  کارگری

 Marxممکن است« )ناج زنان  یداند که تغییرات اجتماعی بزرگ بدون تهی، میسرش شودچیزی از تاریخ  

& Engels, 1968کند که مارکس از نظر سیاسی از »حضور مستقل زنان«  فسکایا استدالل میی(. دونا

های  به سِمتزنان را    المللی مردان کارگرْبین  ی اتحادیهعنوان رئیس اولین  کرد و بهحمایت و برای آن مبارزه می

  الملل اول به پاریس فرستاد.اندازی بخش زنان در بینبرای راه یوا الیزابت دمیتر  چنینهموب کرد و  رهبری منص

فعاالنه شرکت    ــ  کمون پاریســ    ی زنان شد که در اولین قیام مردمیی اتحادیهدهندهسازمان  ها دمیتریوا بعد

کرد و سرسختی و شجاعت زنان کمون را که  داشت. در واقع مارکس کمون پاریس را از نزدیک دنبال می

.  کرد گرفتند، تحسین میاغلب به دلیل اعتراض عمومی و مبارزه برای حق بقای خود مورد سرزنش قرار می

(Brown, 2013; Dunaveskaya, 1991 )  

او تشخیص داده است که    که   فرض کنیم  شودمیالزامی اخالقی نبود.    ستم بر زنان صرفاً  در مورداو    یدغهدغ

مارکس معتقد بود که روابط اجتماعی درون خانواده    داری است. یقیناًستم بر زنان جزء الینفک تولید سرمایه

در  زنان  که بردگی  تا زمانی    و  ،داری استی سرمایهتر جامعهروابط اجتماعی گستردهالگوی کوچکی از همان  
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ایدئولوژی  نیست. مارکس و انگلس در    تصورقابلکافی    قدربه  سوسیالیستی  ی  گزینه،  خانه ادامه داشته باشد

 نویسند:  می آلمانی

ی خود مبتنی بر تقسیم طبیعی کار در خانواده  است و به نوبهمستتر  ی این تضادها  تقسیم کار که در آن همه»

به خانواده  تفکیکو   با  جامعه  توزیع، و  است، هم  دیگریکهای فردیِ متضاد  بر  نابرابر  زمان  توزیع  در واقع 

که  ،  مالکیتنتیجه   در محصوالت آن، و  هم  کار و  در مورد  هم  هم کیفی،    وکمی    لحاظ به  داللت دارد، هم 

ی آن در خانواده نهفته است، جایی که زنان و کودکان بردگان شوهر هستند. این وضعیت  مولکولی و اولیهشکل  

با تعریف    ی خانواده گرچه هنوز بسیار خام، اولین شکل مالکیت است، اما حتی در این مرحله نیز کامالًنهفته

کنترلِ را قدرت  آن  دارد که  م  اقتصاددانان مدرن مطابقت  دیگران  و  یکار  کار  تقسیم  این،  بر  افزون  نامند. 

، در دیگری با  شده استتأیید  در یکی با اشاره به فعالیت  چه  آن  های یکسانی هستند: مالکیت خصوصی گزاره

  ( 52-51 :1998) .«شده استتأیید اشاره به محصولِ فعالیت  

سان  یک  فرایندسانی هستند، به  های یکدارد که مالکیت خصوصی و تقسیم کار گزارهوقتی مارکس اظهار می

کاال تعریف   یعنی  عنوان کارگر، به کنترلِ نیروی کار دیگران اشاره دارد که فرد، از جمله زن را در جامعه صرفاً 

کند تا  مقابله می  خصمانهصورت  با او به  و   گذاردمیتأثیر  فرد  بر  هم کار و هم محصول کار    ، و در آنکند،  می

 عنوان برده محدود کند.او را به

 : کندمی اشاره(  ۱٩٥٩) « کمونیسم و خصوصی مالکیت» در  مارکس از  نقل به( ۱٩٩۱) دونایفسکایا 

ی  بود، بلکه مخالفت او... به واسطه  “ مالکیت”ی  مخالفت مارکس با مالکیت خصوصی بسیار دور از مسئله»

 (. 8۱.« )ص  “کندنفی می شخصیت انسان را کامالً ”این واقعیت بود که 

بلکه    ثابتنه امری    که مارکس آن را  ،به این معنا، الغای روابط مالکیت مستلزم تغییر در ماهیت انسان است

هدفِ تغییر ماهیت  دانست که تحت شرایط خاص ماتریالیستی تاریخی توسعه یافته است.  امری اجتماعی می

دهد که در آن  ها، رویکرد دیالکتیکی مارکس را نشان میانسانی، ایجاد آگاهی سوسیالیستی در میان انسان

هایی از دیگری و در رابطه  وان جنبهعنبه  ــ شرایط مادی و آگاهی ــ  مفروض از اضداد    اساسیی  رابطهیک  

تواند از طریق شرایط  در واقع، این نظریه که طبیعت انسان می  ( Allman, 1999).با دیگری وجود دارد

  رهایی،  کند. بدین ترتیببه طبیعت و انسان آشکار می  نگرش  استدالل دیالکتیکی او را دراجتماعی تغییر کند،  

از لحاظ اخالقی ضروری است )بنگرید    فقط ی مالکیت( به نظر مارکس، نهزنان در خانواده )انحالل اولین رابطه

کند نیز ضروری  « توصیف میینعنوان »زنِ نوگوارا بهچهچه  آن  ی (، بلکه برای توسعهMiranda, 1980  به
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داند، کسی که ارزشِ اشتراک،  های فردی میاز خواسته  ترمهمرا    ی جمعیاست؛ انسانی که مسئولیت اجتماع

ضرورت  معنا که همه بتوانند فراتر از   ، بدینکندرا درک می  و بسندگی  دیگریکمسئولیت اجتماعی در قبال  

ی جامعه  اخالق شخصی و توسعه ی خود را برای رشد فکری، اجتماعی،کار خالقانه  ،عوض زندگی کنند و در

 (. انتشار دست در  McLaren & Monzoبسط و گسترش دهند. ) 

  فمینیستی پاسخ به نقدهای ضدمارکسیستیِ

ی خود بود، مورد حمالت شدید جنبش فمینیستی ، مارکس که بدون شک مرد زمانه۱٩80و    ۱٩۷0 های از دهه

که امروزه از آن حمایت  را جنسیتی مارکس توجه دقیق به زبان غیرعدد قرار گرفت. بدین معنا که ما در آثار مت

شکلی   طرفی جنسیتیبیداد که  نمی، تشخیص  دانیممیگونه که ما امروز  او آن  چنین هم ،  بینیمنمی  کنیممی

جمله   دهد که هدف او رهایی تمام بشریت، ازبا این حال، بررسی دقیق کلیت آثار او نشان می  .از طرد است

  ی داری و فلسفههای تولید سرمایهفرایند  ینظریهی  ی او بر توسعهرهایی زنان بوده است. گرچه تمرکز اولیه

شناسی او مشهود  های قومشتی دقیق ستم بر زنان روی آورد که در یادداانقالب بود، اما در نهایت به مطالعه

  تر از همه مهم(  Brown, 2013)  .بتواند این کار را به پایان برساند درگذشتکه  این  گرچه قبل ازاست،  

بسط و  که او    ایاریخی و روش دیالکتیکیداری، ماتریالیسم تتولید سرمایه  یی مارکس دربارهنظریهکه  این

و منطق، انگیزه    ،ستم بر زنانبه  قوی    نقدی  یتوسعهی انقالب او عناصر سازنده را برای  داد، و نظریه  گسترش

ابزارهایی   زنان را    ی کلی مارکسْ در واقع فلسفه  کند.ارائه می  آنانجهت رهایی  برای تالش در  و  ستم بر 

  ایجاد و گسترش داند و بنابراین رهایی آنان باید برای  داری میآگاهی سرمایه  ایجاد و گسترش در خدمت  ابزاری  

 .  شودضروری تلقی   طبقه بیای برای یک انقالب سوسیالیستی پایدار و جامعه الزم آگاهی سوسیالیستیِ

ی ناکامی در درک عمیق روش  کند که شکست ادغام فمینیسم با مارکسیسم نتیجه( استدالل می20۱٣براون )

کند که ارجاعات مارکس به مفاهیم خاصی همچون  هایی را نقد میدیالکتیکی مارکس است. براون فمینیست

این مفاهیم برای  که  این  وجه بهت کنند، بدون  کار و ماتریالیسم را از منظری تکین و صوری، اشتباه برداشت می

است  های دیگری  از جنبه  ایکدام جنبهکه در واقع هر  است  ای درونی از اضداد مفروض  رابطهدارای  مارکس  

داری، کارخانگی،  سرمایه  منظر از    رسند.)در تنش دائمی( به نظر می  دوگانه دار به صورت  سرمایه  منظرو فقط از  

چون  هایی همد. فمینیستوشگران، کار عاطفی و کارهای خانه، غیرمولد تلقی میکار  آتیاز جمله بازتولید نسل  

تولید تفسیر شود   عنوان معلول یک نظام اجتماعیِ( استدالل کردند که ستم بر زنان »باید به200٤فدریچی )

شناسد، بلکه آن سرمایه نمیاقتصادی و منبع انباشت  -عنوان فعالیتی اجتماعیکه تولید و بازتولید کارگر را به
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کند، در حالی که از شرایط بدونِ مزد نیروی کار درگیر  عنوان منبعی طبیعی یا خدمتی شخصی رازآلود میرا به

  داری تعریف شده است، در سرمایهچه  آن  ، بنا بربرد.« این استدالل که کار خانگی و عاطفیدر آن سود می

کند که ارزش را بر انباشت سرمایه  می  تأیید  ایدر ساختار ناعادالنه  هدف برابری جنسیتی را،  »مولد« هستند

 کند. استوار می

کسانی که بر ستم نژادی تمرکز دارند، این است که دیدگاه    چنینهمها، و  ی فمینیستیکی از انتقادات عمده

تاریخی   تقلیل میهمهماتریالیستی  طبقه  به  را  ها آن  ( Vogel, 2012, Federici, 2004)  .دهدچیز 

شده شاهد  تجربه  های سوسیالیستیِکنند که اگر چنین بود ما برابری جنسیتی و نژادی را در دولتاستدالل می

های مارکسیست  ها و فمینیستکه بسیاری دیگر از مارکسیست  طورهمان؛  طور نبوده استبودیم، که اینمی

قائل    ستم جنسی یا نژادی چرا که در رابطه با    ، ریالیسم تاریخی استاز ماتبرداشتی اشتباه  اند، این  اشاره کرده

کلیدی و پایدار هر  ویژگی    ی تولیدْباور است که شیوه  ، ماتریالیسم تاریخی بر اینبلکه .  ی علّی نیستابه رابطه

  .کندتعیین می  ضروریمادیِ غذا، آب و سایر منابع    نیازجامعه است، زیرا شرایط را برای بازتولید خود از طریق  

(Miranda, 1980  چنین هم( با این حال، آگاهی از لحاظ دیالکتیکی با مادیت مرتبط است. ستم جنسیتی )و  

های  ستم جنسیتی در شیوهتردید  بیگیرد.  شکل میهای خاصی  به روشی تولید معین  ستم نژادی( در یک شیوه

  مسلطتولید  ی  عنوان شیوهداری بهزمانی که سرمایهاز  نیز وجود داشته است، اما    ،تولید، از جمله فئودالیسمقبلی  

(، روابط جنسیتی و ستم بر زنان به منبع  باشند  نیز همزمان وجود داشتهتولید  دیگر  های  شیوهمطرح شد )اگرچه  

ی نسل  توسعهبرای  کنترلِ بدن زنان و الگوهای اجتماعی شدن    و به مهمی برای انباشت سرمایه تبدیل شده  

 (.  Gimenez, 2005; Holmstrom, 2003) گره خورده استبعدی کارگران 

ی  نتیجهصرفاً  طبقه حاصل شود،  ی بیتمام بشریت( که ممکن است با ایجاد یک جامعه  به همراهرهایی زنان )

ی دیالکتیکی بین شرایط  شرایط محتملی خواهد بود که از رابطه  یتغییر شرایط مادی نخواهد بود، بلکه نتیجه

ند که هم ایدئولوژی  کی دیالکتیکی فرض میشود. یعنی، این رابطهایجاد می  هادر قالب ایده  مادی و واقعیت

  یتحول یابند. فلسفهکنند تا به یک واقعیت سوسیالیستی بدیل  هم کار می  راستایو هم شرایط مادی در  

نبود، بلکه بر کلیتی استوار بود که به یک نظام اقتصادی  مبتنی  بر تجدید ساختار اقتصادی    صرفاًانقالب مارکس  

ی بدیلی سوسیالیستی، برای توسعه  ، در واقعشود.  سوسیالیستی و آگاهی سوسیالیستی در میان مردم تبدیل  

ای نیست که مارکس  شرایط مادی و آگاهی سوسیالیستی به یک اندازه ضروی است. این ماتریالیسم جبرگرایانه

ای دیالکتیکی بود که واقعیت مادی و فکری را برای  ی انقالب و آزادی او فلسفهده است. فلسفهبه آن متهم ش

تاریخ   اندازه  ساختن  یک  میبه  که  مهم  استدالل  این  بنابراین،  ساختاردانست.  به  تجدید  تنهایی  اقتصادی 
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های رهایی  ایده  به خاطر   را  ی انقالب مارکستواند باعث رهایی زنان شود، استداللی دقیق است، اما فلسفهنمی

در دوران سوسیالیسم  در واقع زنان    .کشد به چالش نمیاقتصادی است،    صرفاً مالحظات  از  بسیار فراتر  که    ،او

زمینهشاهد   در  بزرگی  جنسیتی  دستاوردهای  برابری  و  زنان  حقوق  و  اندبودهی  زنان  رهایی  اهداف  به  اما   ،

  ای داده نشده استنقش برجسته  اعتقاد من کار مارکس خواستار آن است،، که به  ی آگاهی سوسیالیستیتوسعه

کمک    کمدستمنجر شد یا    ای های »کمونیستی«توجهی )همراه با عوامل دیگر( به رژیماین بیبه نظر من   و

ویژگی نهایت  در  که  کردندهایی  کرد  ایده  پیدا  با  چندانی  ارتباط  نداشتندکه  مارکس   . های 

(Dunayevskaya, 1991, Holmstrom, 2003 ) 

  ی چی فدر  .شودیاو مربوط م  آثار در    ی فرض  یخط  گراییجبر  به که بر مارکس وارد شده    یا نقد عمده  نیدوم

  ییرها  فراینددر    ی ضرور  ی گام  را  [یدار هی سرما]  آن  [مارکس ]که او    ستین  ی»شک  کندی( استدالل م200٤)

 که احتماالً  است  هکرد  خلقبزرگ را    اسیدر مق  دیتول  ت یظرف  یدارهینشان داد که سرما  رایز  دانست«یانسان م

( با حرارت  20۱0اندرسون )  نیاز کو  تیبه تبع  سیودی ه  تری. پبخشدیم  ییو ضرورت رها  یابیرا از کم  تی بشر

  ح یتوض  او .  است   کرده  میترس  توسعه«   از   برجسته  راستاییچند  دگاهید  ک یاستدالل کرده است که مارکس »

 :دهدیم

تر است، به کشور  یافتهکشوری که از نظر صنعتی توسعه”ت: شنو سرمایهآلمانی ویراست مارکس در اولین »

آیندهتوسعه ترکم تصویر  فقط  مییافته  نشان  را  او  خود  بعدا۱86۷ً)  “دهدی  او  در    (،  را  گزاره  ویراست  این 

تر است، به  یافتهتوسعه»کشوری که از نظر صنعتی که این با بیان(، ۷8٥: ۱8۷٥) توضیح داد   سرمایه فرانسوی 

 ,Hudis).دهد« ی خودشان را نشان میکنند تنها تصویری از آیندهرا در مسیر صنعتی دنبال میکسانی که آن

داری تنها  انباشت سرمایه  فرانسوی اظهار داشت که تحلیل گرایش تاریخیِویراست  در    چنینهماو    ( 2015

ی  مرحله”   توانستکه می کندبحث می  روسیه [نوع انقالب]  از  های دیگر دارد. در نوشته  به اروپای غربی اشاره 

، کوتاه  شدانقالب دهقانی توسط انقالبی در کشورهای اروپای غربی حمایت می  در صورتی که،  را  داریسرمایه

 . ( 2:  20۱٥) « “کند یا دور بزند

  ی هااستیس  انیم  در  ،تی واقع  قلبِ   ن یا  رایز  دارد  یاژهیو  تیاهم  ما  زمان  یبرا   اسطوره  نیا  دنیکش  چالش  به

  یویبول  ، قایآفر  جمله   از  یمتعدد   ی بافتارها  در   ی دارهیسرما   وجود  دییتأ منجر به    ستی و کمون  ست یالیسوس  حزب

  ار یبس  ی هادهیا   و بسیاری   بشوند مارکس    مخالف   یستینیجنبش فم  موجب شده تا  چنینهم  و   است   شده  نیچ  و

 . مردود بشمارند د،نکشیم چالش به را یدار هیسرما  ژهی وبه و یطبقات   یجامعه که را  او  مهم
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دیرینه   سوءتفاهمی  این    یفلسفهی  دربارهجبرگرایی  من  نظر  به  حال،  این  با  است.  بوده  مارکس  انقالب 

فلسفهاست   مشهودترین سوءتفاهم بیش  .  مارکس  دربارهی  چیز  انسان،از هر  عاملیت  ی  فلسفه  ی درباره  ی 

رشد کند و به    تواندمیآگاهی طبقاتی    در آنکه    کندخلق می  از امکان   یکه شرایطاست  ،  عمل/پراکسیس

شود.   منتهی  )انقالب  میراندا  پورفیریو  خود،  ۱٩80خوزه  مهم  اثر  در  مارکسیست(  علیه  با  هامارکس   ،

  ها، نقاط قوت و ضعف انسانی را برای ارزشدهد که مارکس به شدت اخالقی بود و  های متعدد نشان میمثال

آمدهبکه  چه  آن انساندانست.  ، حیاتی میوجود خواهد  تاریخ میاو  قهرمانان  را  بهها  این  در  دانست.  وضوح 

انقالب در مسیرِ رهسپاریِ  که  این  اذعان بهایستادگی وی برای ترسیم طرحی برای سوسیالیسم مشهود است، با  

  را   کار اوفسکایا  ایدارند، توسعه خواهد یافت. در واقع رایا دونای انقالبی الزم را برمیهکسانی که با هم گام

 است.  دانسته مارکسیستی  ی اومانیسم

عنوان کار »مولد«  مارکس ناکامی او در به رسمیت شناختن کار خانگی به  هیعل  یستینیفم  یعمده  انتقاد  نیسوم

 ,Federici).کندربط« میداری »بیآنان را به تولید سرمایه  زنان و نیروی کار این امر  منتقدان  زعم  بهبود، که  

قابلیت    همانا  داریسرمایههای درک مشارکت زنان در ساختار  کند یکی از راه( اشاره می20۱۱( فوگل )2004

آن زنانْبازتولیدی  که  معنی  بدین  آن  هاست.  کار  نیروی  و  کارگران  بعدی  مینسل  بازتولید  را    که   کنندها 

اجتماع دنیابه و  پرستاری  کاری   پذیرآوردن،  عادات  با  کودکان  ادامه  الزمکردن  شیوهبرای  تولید  ی  ی 

منظر  ی کار مولد، از  گفته شد، مارکس درباره که قبالً  طور همان. شودشامل می را  داری در نسل بعدیسرمایه

دار کار زنان را  سرمایهکه  این  کند.کند که ارزش اضافی تولید  را کاری تعریف می  دار، نوشت که او آنسرمایه

، بدین  ایمبادله  یمصرفی است و نه ارزش  یارزشبلکه  کند  ارزش اضافی تولید نمیزیرا  ،  داندمی»غیرمولد«  

دار  معناست که سرمایه بدینصرفاً  این    د.بینربط میدار کارِ خانگی و بازتولید کارگر را بیمعنا نیست که سرمایه

کار خانگی و  که  این یبه دنبال به حداکثر رساندن کار مولد و ارزش اضافی حاصل از آن است. مارکس درباره

ای است که نیاز به بررسی  حوزه گوید و این قطعاًداری است چیزی نمیسرمایهباروری زنان چگونه در خدمت 

  ی شود، به معنای تنزل دادن همه»کار زنان« نامربوط تلقی می  ادعا که  در عین حال، اینپردازی دارد.  و نظریه

را که در کار تولید ارزش  پوست  رنگینی خانگی و بازتولید است، در نتیجه اکثر زنان فقیر و زنان تنها به حوزه

بسط خواهم داد، کار خانگی    تر بیشکه کمی بعد    طور همانبه نظر من،  گذارد.  کنند کنار میاضافی شرکت می

و این کارکرد از طریق    داردداری  در حمایت از سرمایهکارکردی متفاوت اما به همان اندازه مهم    بازتولیدی و  

با  ها مهم است. تنزل ارزش کار خانگی )بدون مزد( برای کنترل آن طوری کهشود، بهکنترل زنان تضمین می

، بدیهی است که مارکس  توضیح دادم  که قبالً   برای مارکس  آگاهی، عاملیت و اخالق انسانی  توجه به ارزش
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داند. افزون بر این، اگر مارکس به  شود، بسیار مرتبط میکه »کار زنان« فرض میرا  ای  کار اجتماعی و عاطفی

های آخر عمر خود، آنقدر از وقت خود را صرف درک تاریخ  داد، در سالاعتبار کمی میها  ار زنان و ستم بر آنک

 کرد. های زنان در آن نمیخانواده و نقش

مدرنیسم و پساساختارگرایی روی  ها با رد مارکسیسم، برای توضیح ستم جنسیتی به پستبسیاری از فمینیست

از   دیدگاه  آوردند.  بهاین  هویتی  طبقه  می  اساسیعنوان  انسانشود  تلقی  در  که  را  که  دوگانهها  تنگ  هایی 

محدود    نی هر فرد را به تصویر بکشندبیها و تکنیگی تجارب و جهانتجربیات در بین انسان  کثرت توانند  نمی

ی فردی  که حقیقت مبتنی بر تجربه  بنا شده است این ایده  مبنای  شناختی بر  ز نظر هستیاین دیدگاه ا .  کندمی

ساز را رد  ی کلیها نظریهاین نظرات  متنوع، اما به همان اندازه ارزشمند هستند.    هایی است که لزوماًو ذهنیت

ستم  در نتیجهتر مرتبط کنند. تاریخی گسترده-توانند تجربه را به ساختارهای اجتماعیبنابراین نمیکنند و می

به دلیل    باز همها  فمینستشود.  ها منتسب میها، باورها و خواستهی فرهنگی، از جمله ارزشجنسیتی به حوزه

های خاصی  بین گروه  معموالً،  دارندافراد تجربیات متنوع  که  این  که با  توانند دریابندنمیدرک دیالکتیک  فقدان  

نیز وجود دارد و   های هاز مردم تجرب   دل   از   افتند بلکه ضرورتاً اتفاق می  فقطنهاین تجارب  که  این  مشترکی 

ساختارهای     ِامکانمتنوعِ  شرایط   با  گستردهمرتبط  و  می  ترجامع  مک  یابند.توسعه  رابطهپیتر  این  ی  الرن 

ی حقایق یا  گرایانهسویه و ساده های یکآن را در تبیین  فاحش بودندهد و  تیکی را به زیبایی توضیح میدیالک

 کشد: به تصویر مینسبی کلیات 

طور عینی بشناسیم، بلکه   توانیم آن را به»...تجربه ذهنی ما میانجی واقعیت است، به طوری که ما هرگز نمی

دهند، دیواری ضروری  غیرقابل عبور را تشکیل میسدی  شویم که  هایی به آن نزدیک میفقط از طریق سیستم

تجربه منجر شده است که درک    یآموزهاز طریق    آگاهیی  دربارهای منفعل  به نظریه  نگاه  این..  از رمز و راز.

توخالی شباهت دارد که در آن واقعیت به    [2]گرایینفس  کند و به نوعیرد می  را   یک کل  یمثابهبهجهان  

از گزارهمجموعه تقلیل میای  منطقی  یا  دیدگاهما مییابد.  های رسمی  در  را  این موضع  مبتذل  توانیم  های 

داوری در مورد  و مبنایی برای    ،هادر مورد ارزشهیچ حقیقت واقعی  گرایان فرهنگی ببینیم که معتقدند  نسبی

سوبژکتیویسم  اعمال نفوذِ  گرایی مبتذلی منجر به  چنین نسبی  دیگر وجود ندارد...  یفرهنگ بر فرهنگیک    ارزش 

کشی  را نسلآن  ( 200٥)  (Grosfoguel)  شود که گروسفوگلتواند منتهی به چیزی  شود که میغربی می

معرفت یا  میمعرفتی  ه..  نامد.کشی  من  بدینموضع  است،  نمی گلی/مارکسیستی  ما  معتقدم  که  توانیم  معنا 

ـ   مطلق ــ  های مجزای تجربه را بدون کلتکه باید بپرسیم چه چیزی تجربه را  درک کنیم.    قدر کافی به  ـ

آیند، و شرایط امکان برای انواع  خاص بیش از دیگر تجارب به حساب می  سازد، چرا برخی تجاربِ ممکن می
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می درک  مطلق  با  مجاورت  در  دیاکتیکی  صورت  به  را  این  ما  چیست؟  تجربه  از  کیجانو  ..  کنیم. خاصی 

(Quijanoبه ما هشدار می )محور اجتناب  کنیم، باید از پارادایم کلیت اروپادهد که وقتی به کلیت فکر می

ادغام    بااز مناسبات اجتماعی انجام دهیم که    ایحوزهعنوان  کلیت به  اندیشیدن بهتوانیم این کار را با  میکنیم.  

به    هااین عرصهاز  ، که هر یک  است  ساخته شدهاجتماعی    یتجربه  مختلفِ  هایعرصهی  ناهمگون و ناپیوسته

در عین حال، هر  .  اند  خود ساختار یافتهمتضادِه و  ستناپیو  موقتی،،  همگنناتاریخیِ  ی خود توسط عناصر  نوبه

  عامتلقی کرد. اما در درون گرایش    ها را یگانه و تکینتوان آنو میدارای استقاللی نسبی هستند    ها آنیک از  

ی آموزشی کنونی  دغدغه  ...عنوان ساختاری بسته در نظر بگیریم.  توانیم کلیت را بهکنند. نمیکل حرکت می

های اجتماعی  کند که مردان و زنان خود خالق این واقعیتها پنهان میاین امر را از انسان  « تجربه »ی  درباره

  ناپذیرِلوحانه اما شاید از نظر تاریخی اجتنابتوهم ساده  حتماًهستند و هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که ما  

اشتباه   موافقم که مارکسیسم ممکن است...    عنوان حقیقت بپذیریم.داری را بهضروری سرمایه  تداومو    مصونیت

هدایت شود که دیگرانِ فرهنگی را به حاشیه    تمامیتو    محوریخود  یروحیه  چنان باکار گرفته شود. اگر    به

بسیاری از    که   طور همانو باید از آن فراتر برویم.    اعتراض استقابل  براند، اهریمنی بداند و طرد کند، عمیقاً

دستیابی به آزادی به معنای فراتر    اند.اومانیستی چنین کرده-تی مارکسیس  های مارکسیسم، مانند گرایشِ نحله

   (2٣٥ـ2٣۷)صص ی آن است.«رفتن از واقعیت نیست، بلکه تغییر شکل فعاالنه

تواند تجربیات  ، که نمیمدرنپستاین است که چرخش فرهنگی دوران    الرن   استدالل مک ی مهمنکتهیک  

چه    دقیقاً که  این داری مرتبط کند، با پنهان کردن یعنی سرمایه  مان ی ما را با واقعیت ساختار عینی عصرزیسته

توانند  می  وتی چگونه اجتماعی عادالنه و ناعادالنه است و چنین افراد متفا  لحاظچیزی و در ارتباط با چه کسی از  

تفاوت و منفعل کرده  ها را بیانسانگرد هم آیند تا در مورد آن به توافق برسند و در جهتش همکاری کنند،  

 . است

زنان    توجه جالب رنگین  دستتهیاست که  نقد پستو  از همان  استفاده  با  علیه  ذات  از   مدرنپوست  گرایی، 

برخاستهفمینیست آن ها  کنند که  استدالل  تا  نظریهاند  از  زنان سفید  ها  نیازهای  به  تنها  فمینیستی که  های 

اند که چگونه منافع زنان سفیدپوست  ها نشان دادهاند. در واقع آنپردازند کنار گذاشته شدهی متوسط میطبقه

طوالنی مدت    نبردبرای مثال،  پوست در تضاد است.  و رنگین  تدستهیی متوسط اغلب با منافع زنان  طبقه

حمایت از آنان شناخته    کاری کوچک درعنوان  به  دستتهی، در میان زنان  و مردان  برای دستمزدِ برابر زنان

به همین ترتیب، مسائلی که    کنند.پوست اغلب مزدهای بسیار کمی دریافت میشده است، زیرا مردان رنگین

  گذارد، مانند ترورهای اخیر علیه جوامع می  تأثیرپوست  ویژه بر مردان رنگینپوست، از جمله و بهبر جوامع رنگین
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طور سنتی چندان مورد توجه  پوست است، بههای اصلی زنان رنگینپوست، که از دغدغهو مردان جوان سیاه

های متقاطع متعددی،  در این مورد که هر گروهی دارای هویت  ایندهفزشناخت  جنبش فمنیستی نبوده است.  

ها این پرسش  از جمله جنسیت، نژاد، تمایالت جنسی، توانایی، مذهب و غیره است، باعث شده برخی فمینیست

شوند که دیگر نتوانند   قدر تقسیمها آنجنبشکه این توان در برگرفت بدون را مطرح کنند که چند گروه را می

و  حذف زنان    برای از مارکس    اشانها در نقد اصلیاین امر منجر به بازنگری برخی فمینیستبا هم کار کنند.  

های مختلف برای توضیح  که بتواند توسط گروه  ترکلیای  نظریهامکان دارد  که  شده است    درک این موضوع 

تجارب تاریخی  موقعیت  سرمایهاز    شان چگونگی  تولید  در  گیردداری  ستم  قرار  استفاده  باشدمورد  مفیدتر   ،  

(Holmstrom, 2002.)  هویت که  میزانی  و  ماهیت  بین  مداوم  چالش  این  واقع  وابستگیدر  های  ها، 

دهد و در عین حال مدعی حق خود  برگرفت تا یک گروه را تشکیل  توان در  فرهنگی وتجربیات خاص را می

  کند.اومانیستی را آشکار می-استدالل دیالکتیکی مارکسیستی  ضرورتِبرای تفاوت باشد، 

 داری جهانی تحلیل مارکسیستی از ستم بر زنان در سرمایه

،  برنساخت داریسرمایه تحت این ستمگیری زنان یا چگونگی شکل  ستم بری ای دربارهاگرچه مارکس نظریه

جزئیات    کنندبه ما کمک میبسط و گسترش ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک ابزارهای مهمی هستند که    اما

مادی بهرهزمینهکه  ای  شرایط  ز های  حد  از  بیش  کردهکشی  ایجاد  را  آن  تداوم  و  کنیم  است  نان  و  درک   ،

ی کارگران، از جمله زنان  ی طبقاتی و رهایی همهرا برای چگونگی حرکت به سوی مبارزه  ی مسیر  چنینهم

نقش اساسی زنان در رشد آگاهی انسانی ما در خانواده، و در  که  واضح است  کند.  می  فراهمپوستان  و رنگین

  برساخت شود که  منتهی می  گیریبه این نتیجه  شدکه در باال بحث    طور هماننتیجه به سوی آگاهی جدید،  

دارد.    ویژه  یی بدیلی سوسیالیستی اهمیتبرای انقالب و توسعه  ویژه به  داریی ستم بر زنان تحت سرمایهنظریه

، و تحت  از  تواند برای درک چگونگی ساختار زندگی زنان قبلمی  بارهاین  های تاریخی فمینیستی درپژوهش

 بسیار مفید باشد.  نددادها و مناسبات جنسیتی زنان را شکل میهایی که نقشفرایندداری، و  سرمایه

  ی مادی و ایدئولوژیک حوزهتوان در هر دو  با اتخاذ رویکرد دیالکتیکی میداری را  استثمار زنان تحت سرمایه

عنوان کارگر از طریق تقسیم کار، کاهش ارزش مزدها و شرایط  تشخیص داد. زنان به  ــ  کار و خانوادهــ  

داری که مبتنی بر هدف انباشت سرمایه و تولید  های تولید سرمایهفرایندرا در    هاتوان آنکه می  ،ی کارظالمانه

تحت   کرد،  ردیابی  است  میارزش  قرار  شدید  دلیل  که   جاییآن از  گیرند.استثمار  به  زنان  کار  نیروی  به 

برای کارفرمایان    تربیشی  هزینه  جملهآن  از  شود،  ی داده میترکمای از عوامل مادی و اعتقادی ارزش  مجموعه
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های مراقبت  در کار به دلیل مسئولیت  تر بیشی مرخصی زایمان و نیاز زنان به انعطاف  هزینه  تقبل  یواسطهبه

از دستمزد    تر کمتوجهی  قابلطور  به  چنان همدستمزد زنان    باور دیرپا به جبر زیستی،  چنینهم، و  از کودک

هایی با فرزندان  ثال، خانوادهرا دشوار کرده است. برای م  امرمردان است و ایجاد شرایط مادی برای تغییر این 

یکی از والدین در خانه بماند، زیرا   که  نیاز دارند  احتماالًکوچک و بدون دسترسی به امکانات مراقبت از کودک  

به جز چند استثنا در این شرایط، این مادر است  هاست.  از درآمد آن  تربیشی مراقبت از کودک  گاهی هزینه

  یبارههای سنتی درایدئولوژی  کهد  شومیایجاد  موقعیتی مادی  ماند و  ی دارد و در خانه میترکمکه درآمد  

  ،در نتیجهکند.  شکاف جنسیتی دستمزد را توجیه می  دارد و احتماالًهای جنسیتی را دست نخورده نگه مینقش

ویژه  زنان را به و شود چیزی شده است که زنانه شدن فقر نامیده میآن به دستمزد منجر  این شکاف جنسیتیِ 

 دهد.  کشی و سوءاستفاده در محل کار قرار میکند و در معرض انبوهی از بهرهمحتاج اشتغال می

ـ   هاکار آنیعنی تولید نسل بعدی کارگران و نیروی  ــ  ی کار بازتولید  واسطههزنان در خانواده نیز ب  مورد    ـ

)  چنینهمکار خانگی    گیرند.قرار می  تربیشکشی  بهره از کارگران    معموالً شامل مراقبت جسمی و عاطفی 

  را  شود تا از نظر جسمی، عاطفی و ذهنی بهتر بتوانند کار مولد خودها کودکان کار( میبافتمردان و در برخی  

داری  ی مشارکت زنان در نیروی کار مزدی، برای تولید سرمایهدر روز بعد ادامه دهند. این کار به همان اندازه

مولد نیست. در نظر بگیرید زنانی که دو    مستقیماًدار، کار خانگی  نظر سرمایهبا این حال، از نقطهحیاتی است.  

 ها انجام دهد.  برای آن کنند کسی را ندارند که این کار عاطفی راکار می نوبت

هایی  به شیوه ،ی کار و خانواده برای تحت انقیاد نگه داشتن زنانکه توضیح داده شد، هر دو عرصه طورهمان

طور مستقیم و  مزد( بهکار زنان )چه بامزد چه بدون  ، تعامل دارند.کندداری حمایت  که از روند تولید سرمایه

از داشتن را ها کند و تقسیم کار آنداری و به تبع آن از انباشت سرمایه حمایت میسرمایه غیرمستقیم از تولید

که مارکس   طورهماندر واقع  دارد.باز می جانبههمه یها روند به روشاین ابزار کافی برای به چالش کشیدن 

کند. دستمزدهای اندک  ل میاشاره کرد تقسیم کار اولین شکل مالکیت است که زنان را به دارائی مردان تبدی

های کنترلی در جامعه نیز  کند و قانون و سایر مکانیسمها را به مردان وابسته میزنان در بسیاری موارد آن

کنند که در آن  ساختاری را حفظ می  بنابرایناندازند،  زنان برای خودشکوفایی به راه می  قابلیتجنگی را علیه  

ی  ارزش دستمزد مردان نیز در نتیجهکه  این  توجهقابل.  است مردان و سرمایه،  هر دو،  ستم بر زنان در خدمت  

در    به طور خاصها در کار مزدی کاهش یافته است. این امر  کاهش ارزش کار زنان و مشارکت نابرابر آن

 اساساً  تواند این تصور مفروض را که ستم بر زنانجنسیتی پنهان است، زیرا بالقوه می داری ومناسبات سرمایه

گیرند،  که به طور کلی زنان بیش از مردان تحت ستم قرار میاست  در حالی  .  برهم بزندبه نفع مردان است،  
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تحت  اما این واقعیتی است که باید  ی کارگر نیز اغلب گذران بهتری نسبت به زنان ندارند.  مردان فقیر طبقه

تبدیل شود که    اینقطهتواند به  طور بالقوه میخوبی پنهان شود، زیرا به  داری بههای سرمایهایدئولوژی  پوشش

داری را  تواند سرمایهآگاهی طبقاتی که می  یتوسعه  های جنسیتی، جهت رغم تفاوت، بهو مردان بتوانند  زنان

 .گیرندکنار هم قرار نابود کند، 

ها  دهند، تعداد کمی از آنارکسیستی وضعیت کنونی ستم بر زنان را توضیح میهای ماین استداللکه  این  با

این غیبت در  .    اندمورد واکاوی قرار داده، از نزدیک  اندرا ممکن کردهستم بر زنان  که  ای  های تاریخیفرایند

که مارکس اتخاذ کنند را   ایها این اجازه را داده است که رویکرد غیرتاریخیادبیات مارکسیستی به فمینیست

  .ها خاص به طبیعت انسان بدون شواهدی از تغییر اجتماعی و مادی انتساب ویژگی  :نسبت به آن هشدار داد

کنند ساختاری مردساالرانه موازی با  در واقع این رویکردی رایج در میان کسانی بوده است که استدالل می

  نهفته است.  این ساختاررت مردان و تمایل آنان به حفظ  آن در موقعیت ممتاز و قد  مبنایطبقه وجود دارد و  

عنوان توضیحی برای  به  به کار بازتولیدیزنان  شناختی  طبیعی و زیست  گرایش فمینیستی علیه  در اینجا نقد  

و منجر به  شود  ای که کانون نقد است، پیشینی تلقی می، سلطهدرعین حال.  شودی مردان مطرح میسلطه

چه آن  که  کنددهد و آشکار میشود که روش دیالکتیکی مارکس ما را از آن نجات میای میدایرهاستداللی  

 نیروهای مادی و ایدئولوژیک قرار دارد.  تأثیرپنداریم، همیشه تحتما »طبیعی« می

این   تاریخی در -پرداختن به تحلیلی ماتریالیستی با این حال، برخی از منتقدان مارکس و مارکسیسم به ارزشِ 

پی بینشبرده  زمینه  ارائه کرده  ایجاد و گسترشی  های مهمی دربارهاند و  زنان  بر  عنوان مثال،  اند. بهستم 

ای و تقسیم کار بود. این  ی هستهی خانوادهاند که صنعتی شدن کلید توسعهبسیاری از نویسندگان اشاره کرده

اساس زمین دور کرد و به کار مزدی راند. این امر تضاد  ی کارگر را از معیشت بر  تغییر در اقتصاد، آحاد طبقه

کردند و زنان بورژوا که در خانه  باید کار مزدی پیدا می  لزوما بسیاری شدیدتری را بین زنان طبقات کارگر که  

( که  ۱٩06/20۱۱)بنگرید به »روزکاری« مارکس  ایرحمانهبا توجه به شرایط کاری بی ماندند، ایجاد کرد.می

ها داشتند و مشکالتی که به خاطر کار در خارج از خانه برای زنان باردار یا شیرده وجود داشت، زنان در کارخانه

نه خادادند در  طور کلی ترجیح میآوردند، به َدست میزنانی که شوهرانشان درآمد کافی برای کل خانواده به

تقسیم کار با صنعتی شدن یا کار مزدی ایجاد نشد. قبل از  کارهای خانه و فرزندان رسیدگی کنند.  بمانند و به 

 وجود داشت. با این حال تفکیک کار به فضاهای فیزیکی مجزا، انجام کارهای غیرجنسیتی را دشوارتر نیز  آن  

 شد، کاهش داد.  « فرض میی خود ارزش کاری را که »کار زنانه، که به نوبهکردتر مشخصو تقسیم کار را 
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ای  ی هسته، ضروری و حتی »طبیعی« تثبیت شد، خانوادهمقتضیامری    عنوانبهدر همان زمان که تقسیم کار  

قبل  که این  ها به شهرهای صنعتی برای کار مزدی در حال توسعه بود. با توجه بهی مهاجرت خانوادهدر نتیجه

کارگر منابع خود را برای امرار معاش تجمیع کرده بودند، گرفتن پول از  ی  های طبقهاز کار مزدی، خانواده

پرداختِ  برای  بین همان خانواده توزیع می  صرفاً کار خانگی    مزدبگیران  را  بنابراین »نیروی کار    کرد.وجوه 

  ارزش شد. تنها با گذشت زمان مشخص شد که کار بدون مزد زنان نیروی کار بدون مزد بیعنوان  بهزنان«  

   ها را بدون امکانات مالی برای مراقبت از خود رها کرده است.داری آندر نظام سرمایه

با زنانی    ــ از زنان و مردان شد  دوگانهکه منجر به تفسیری  کنیممشاهده میای را جا ما شرایط مادیدر این

کند، برای جامعه تعیین میرا  ی حاکم هنجارها و توقعات  که طبقه جاییآن رود در خانه بمانند. از که انتظار می

شان در مقایسه با مردانی که قدرت فرضی و شخصیت تهاجمی  و زنان  شد  «عادیتعریف بورژوایی از زنانگی » 

، مالیم و ظریف  مراقبت کنندهدهنده،  »طبیعی«، پرورش طورشد، بهتر تلقی میبرای کار در فضای باز مناسب

 در نظر گرفته شدند. 

شناسی  های قومتاریخ زنان و خانواده در دفتر  ی های مارکس دربارهدهد که یادداشت( نشان می20۱٣براون )

سوق  هایش او را به کشف این نکته  دهد که پژوهشهای او نشان میاو با این تفسیر مطابقت دارد. یادداشت

ویژگی  داده است تاریخ  زنان در طول  بر  به خود گرفته که برحسب شرایط خانوادگی  که ستم  های خاصی 

است.   یادداشت درمتفاوت  میواقع  اشاره  خانواده  در  تغییر  به  مارکس  تا  های  پدرساالری  به  طایفه  از  کند، 

  ترمنزویی مارکس تغییر در خانواده زنان را  یابند. به عقیدهای، که به موازات تغییرات اقتصادی توسعه میهسته

های بازتولیدی  اد و نقشی بر زنان دتربیشپذیرتر کرد، زیرا به مردان کنترل  و در برابر بدرفتاری شوهران آسیب

 داری تضمین کرد.  ها را در خانواده و سرمایهآن

ها را هم در کار و خانواده، هم در  بنابراین تفسیر مارکسیستی از ستم بر زنان دیالکتیکی است و استثمار آن

ها  ایگان آنشناسد. تقسیم کار، دستمزدهای اندک زنان و کار خانگی ری تولید و بازتولید به رسمیت میعرصه

سرمایه برای  را  ارزان  میکار  تضمین  و  داری  خانواده  چنینهمکند  و  مردان  شدید  کنترل  تحت  را  ها  زنان 

نامد: تولید و بازتولید نسل بعدی کارگران، از جمله نیروی کار  که مارکس کاالی ویژه میچه  آن  دارد تا می نگه

اگر  کند، تضمین کند.  می  کار ها  استثمار آن  بر اساسای که  های الزم برای جامعهها و ارزشها و نگرشآن

ها و  ارزش آن  کم  توجهی داشته است، دستمزدهایها رشد قابلچه مشارکت زنان در نیروی کار در طی سال
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دهد  قرار می  جایگاه سرایدار خانه ها درخانه است«، زنان را در  »جای آنکه  این  دار مبنی برهای ریشهایدئولوژی

 کند.  های جنسیتی جلوگیری میو از تغییر ایدئولوژی

افزاید. او توضیح  که منجر به استثمار زنان شد، می  شرایط مادیاین  جدیدی به بررسی  بُعد  (  200٤)  اثر فدریچی 

یک ماشینِ کار    عنوان داری، به زنان نقش »طبیعی« خانگی نسبت داده شد و بدن بهسرمایه  ذیلدهد که  می

های  ی تولید تبدیل شود، زنان زندگیداری به شیوهسرمایهکه  این  ی فدریچی قبل ازبه عقیدهبازتعریف شد.  

  ی واسطهبههای طبیعیِ عشق و تمایالت جنسی )قدرت  یدارندهعنوان  ها بهازتر و جنسی داشتند و به آنب

ه چالش کشیدن  در جهت بتوانست برای سوق دادن مردان  شد که می( نگریسته میشانآوریتوانایی فرزند

ای با حصارکشی  طور فزایندهر بهتدر دوران تغییر شرایط اقتصادی، زنان مسن.  کار رود  بهداری  نظم سرمایه

تری  عنوان زنان مسنبهها آن. ها رها کردها را برای امرار معاش به گدایی در خیابانآنکه  شدندمواجه  زمین

داری را داشتند، تهدیدی قوی برای نظم اقتصادی جدید  ی زندگی جمعی دوران پیش از سرمایهکه خاطره

می این  ].  شدندمحسوب  بها  [راستادر  که  انداخت  راه  به  زنانی  علیه  صلیبی  جنگی  غربی  آنروپای  ها  زعم 

ها را به  ، آنها را تغییر دادی زندگی آن»جادوگر« بودند، که باعث مرگ صدها هزار زن شد و به آرامی شیوه

که تمایالت    ، از زنانیامنیت خانه بازگرداند و به منظور ایجاد نگرشی سرکوبگرانه نسبت به تمایالت جنسی

در فضای  را  ی جایگاه زن  همسر تکبا  و باالخره  های منفی ایجاد کرد،  تداعی  دادندبروز میجنسی خود را  

با  تثبیت کرد.   تر بیشای  ی هستهخانواده  ذیل  بردگیِ است  و  ایدئولوژیکه  این  واضح  زنان  به  مربوط  های 

این شرایط اقتصادی بود که زمینه را برای شکار جادوگران  اما  ،  داشتاین کشتار    درمهمی    نقش  آنان»طبیعت«  

 و تغییرات بعدی در »طبیعت زنان« فراهم کرد.  

دهد و فقط از  داری جهانی کنونی را توضیح نمیاین است که مارکسیسم اقتصاد سرمایه  مهم  یک تصورِ غلط 

گوید. این ادعا تا حدی اعتبار دارد  باال در جهان صنعتی سخن میبهمتوسطی متوسط و  تجربیات زنان طبقه

مارکسیست از  معدودی  تعداد  مارکسیستی  زیرا  درک  دانشگاهی  جهان    عمیقیهای  در  زنان  بر  ستم  از 

وست در جهان  پی کارگر و رنگیندرگیر تحلیل نقش زنان طبقه  عالوه بر این اند و  توسعه« داشته »درحال

ی بیان  انجام وظیفه  درهای مارکسیسم  به نظر من محدودیت  ، علتحال این بااند.  نشدهیز  نیافته«  »توسعه

پوست نیست. برای مارکس روشن بود که ماتریالیسم تاریخی تالشی  نظریِ ستم بر زنان فقیر و زنان رنگین

ماتریالیسم تاریخی  که  ینا   ، بابلکههای جهانی نیست.  ها از بدو پیدایش، یا توسعه نظریهبرای مستندسازی پدیده

مفهومی که اغلب به صورت ساده   انتزاعِ   و تضاد ذاتی هر  زیربناییهای  فرایندبرای درک  جا  در همهتوان  میرا  

متفاوتی  ، به شرایط  مشخصیافته در زمان و مکان  توسعهشرایط مادی    بودگیخاص،  بردشد به کار  تلقی می
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داری  وضوح ثابت کرد که سرمایهبهتوان  شود. افزون بر این، او استدالل کرد که اگرچه میامکان منجر می  از

های دقیقی از زمان  معنا نیست که تصویر است، اما این بدانآمده    فئودالیسم   بعد ازدرکل  از لحاظ تاریخی  

دهد که چندین  ی تاریخ خانواده نشان میرهشروع و پایان یک نظام اقتصادی وجود دارد. در واقع بررسی او دربا

ی کارگر  کنند. بنابراین تجلی ستم بر زنان در میان طبقهمختلف عمل می  بافتارهای زمان در  نظام اقتصادی هم

دار  ی سرمایهاز آن با زنان طبقه  تربیشی متوسط در جهان صنعتی و حتی  شاغلِ طبقهبا ستم بر زنان    الزاماً

ها  مسیری که منجر به ستم بر آن  متحده ایاالتی کارگر  پوست طبقهبرای زنان رنگین.  دمتفاوت خواهد بو

 توجهی با زنان کارگر سفید پوست متفاوت است.  قابلطور   شده است به

با شرایط مادی عصر کشاورزی مرتبط    تواند مستقیماًمی  ظلم و ستمپوست از  عنوان مثال، تجارب زنان سیاهبه

 ,Mintzاز آفریقا به آمریکای کنونی وارد کرد )  ۱80۷تا    ۱6۱٩ هایپانصدهزار برده را بین سال  باشد که تقریباً

زنان، مردان و کودکان تحت بردگی متحمل شدند حدی نمی  (.2015 توان برای تجربیات وحشتناکی که 

پوست تحمل  های سیاهقائل شد. صحبت از ستم بر زنان بدون شناخت این تاریخ بسیار متفاوت که خانواده

و    صرفاً اند،  کرده هواخواهی  بر  مبنی  غیرصادقانه  دربارهحسناظهارات  بآرمان  ی نیت  عدالت  های  و  رابری 

است.   سیاهاجتماعی  زنان  بر  نمیستم  را  خانواده  در  گرفتنپوست  نظر  در  بدون  روابط  که  این  توان  چگونه 

ها، از  های زندگی آنجنبه  یهمه  تقریباً  وشد  ها توسط صاحبان سفید مزارع بزرگ دیکته میجنسیتی بین آن 

  در نظر بگیرد که زنان برده به کرد، درک کرد. تعیین می ها راهای تولیدمثلی آنجمله روابط خانوادگی و شیوه

  تر بیشها برای تولیدمثل کودکان  آوردند که از آندنیا میفرزند به درخواست صاحبان مزارع به  2/٩طور متوسط  

مفهوم    در(  ۱٩٩2)  [٣]پاتریشیا ویلیامز  ( Mintz, 2015)  .آمدنددر می  شانکردند که به مالکیتاستفاده می

پوست  های سیاهداری برای خانوادهگیر از میراث درد و تحقیری که دوران برده»کشتن روح« تصویری چشم

 کند. این مفهومی است که برای رهایی زن سیاه باید به آن پرداخت.  جا گذاشت، ارائه می به

پوست  ی برای مردان و زنان سیاهتر بیشمادی  عواقب چنینهمای که تجارت برده را توسعه داد شرایط مادی

که برای  داشتند  ای  های نژادپرستانهبه یافتن شغل مزدی در میان ایدئولوژینیاز  که پس از رهایی خود    ،داشت

شان به  ی دسترسیها و نحوهبه شکل تعریف از ارزش نیروی کار آنداری ایجاد شده بود و سپس توجیه برده

هستیم شاهد شواهدی    چنانهمما  (  Callinicos,1993)  . دامه یافتا  [٤] یم کروی بعدیِ جدر دوره  ،مشاغل

توان از  پوست را نمیدهد ستم بر زنان سیاهکه نشان میشوند( ها منعکس میدر رسانه تر بیش در نهایتکه  )

طور فزاینده در سنین  و به  چنانهمکه  جدا کرد    پوستو به طور کلی از جوامع سیاهپوست  ستم بر مردان سیاه
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شود مورد  »بردگی جدید« شناخته میعنوان  بهاکنون  چه  آن  تر از طریق خط سیر مدرسه به زندان، در پایین

 ( Dubois, 2013) .گیرندارعاب و هدف مرگ و حبس قرار می

توان از دست دادن  ها ارتباط ندارد، اگر چه نمیبه نیاز اقتصادی آن  صرفاً پوست  ستم بر زنان سیاهتردید  بی

های فقیر و وابسته به درآمدهای چندگانه  یا زندانی شدن اعضای خانواده در بین خانواده  درآمد را، که با کشته

  به یره  عنوان نیروی کار ذخی متوسط که بهی زنان طبقهبا این حال، تجربهکم گرفت.  شود دستاحساس می

نیروی کار و وابستگی آنان به مردان است، در جوامع  تنزل ارزش  کنند و این یک جنبه از  مردان خدمت می

  کارکم  یا   بیکار   غایب،   متوسط  ی طبقه  جوامع   از  تر بیش  مردان   جاآن  در   چرا که ،  معمول نیست  پوست فقیر رنگین

سیاه  .هستند زنان  بر  ستم  و  ظلم  این،  بر  از    چنینهمپوست  افزون  کمبود  بی  فقدانناشی  عزیزان،  معنای 

آسیبفرصت و  تبعیض  سیاهها،  زنان  بر  ستم  به  پرداختن  برای  تالش  است.  نژادپرستی  بدون  های  پوست 

ها  نمنافع آ  یالحظهمها، از جمله پدران، شوهران و فرزندانشان، و  آن  بر کل جوامع  ظلم و ستمپرداختن به  

ی جنبشی فمینیستی است  الوقوع، برمالکنندهکشی قریبدر مواجهه با نسل  ،براساس »دستمزد برابر«  صرفاً

 نیست.  نیز متعهد زنان  یبه رهایی همهدر واقع  هیچ، که ها انسان  یکه به آزادی همه

سرمایه شدن  جهانی  راستا،  همین  تغییراتی  در  بهداری  که  کرده  ایجاد  »جهان  اقتصادی  برای  ویژه 

از کشورهای پیرامونی به کشورهای  با حرکت  که مهاجرت    در نظر بگیریدتوسعه« سخت بوده است.   حال در

پایان است و با منافع اقتصادی  و بی  معنابیهای  منظور فرار از فقر و خشونت، که اغلب ناشی از جنگبهصنعتی  

متحده مرتبط است، به   ایاالتویژه در  ها برای خرید متحدان دولتی در جهان غرب، بهها و توانایی آنشرکت

از مکزیک   متحده ایاالتبه    تبرای مثال، مهاجر  ( Robinson, 2013)  .ای جهانی تبدیل شده استپدیده 

شود،  خواهند مشاغل و منابع ما را تصاحب کنند« توصیف میعنوان »کسانی که میو آمریکای مرکزی اغلب به

برجستهحتی شخصیت ترامپ،  ای همهای سیاسی  دونالد  منتخب  رئیسچون  بهمتحده ایاالتجمهور  طرز   ، 

آن هم    ؛( Moreno, 2015)  زند ان« میها برچسب »جنایتکاران و متجاوزانگیزی به آنباورنکردنی و حیرت

غارت منابع طبیعی توسط    حتی وقتی   ، قربانی«  سرزنشی »شدهدهیسازمان  کامالًاستراتژی  کارگیری  با به

علیه مواد مخدر باشد که باعث    متحده ایاالتشود( و جنگ به رهبری  تسهیل می  نفتاها )که توسط  شرکت

جوی زندگی بهتر به آن سوی مرزها سوق  وها را در جستاقتصادی و ترس شده و آناضطراری ایجاد شرایط 

 در دست انتشار(. ،  McLaren, 2015; Monzo, McLaren, & Rodriguez) دهدمی
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شوند که  آمیزی را متحمل میزنان و دخترانی هستند که سفر خشونت  فزایندهطور  بسیاری از این مهاجران به

، اگر  دهند کههای مختلف نشان میگزارش  یابد.نیز ادامه می  متحده ایاالتها به  اغلب حتی پس از ورود آن

کنند در طول سفر خود مورد  درصد از زنانی که بدون مدرک از مرز عبور می 80  چه تأیید آن دشوار است،

نترل بارداری کنند زیرا باید  اقدام به کشود که  اند و اکنون از این زنان خواسته میز جنسی قرار گرفتهتجاو 

(. بسیاری از این  Goldberg, 2014)داشتند!ش را میانتظارباید  بله،   ــ  داشتندمیانتظار تجاوز جنسی را  

، زیرا  شده استکابوس تبدیل  ها به  آن  آمریکاییی  رؤیاکه    یابنددرمیرسند،  می  متحده  ایاالتزنان وقتی به  

  هایشکلفروشی اجباری و سایر  ، تنی جنسیاستفاده کشی، سوءها به ابزاری برای بهرهوضعیت غیرقانونی آن

شان  از سوی کارفرمایان، بلکه گاهی از طرف همسران یا شرکای جنسی فقط نهو تحقیر و توهین  سوءاستفاده

یا واقعی و سایر    احتمالیاین الگوهای مهاجرت، تجاوز    ( Bauer & Ramirez, 2010)  .شودتبدیل می

 احتماالًهای جغرافیایی طوالنی از همسران و/یا فرزندان  خشونت جنسی، وضعیت غیرقانونی و جدایی  هایشکل 

در واقع ما در حال حاضر شاهد تغییراتی در میان  ی آینده خواهد داشت.  توجهی بر الگوهای خانوادهقابل  تأثیر

  همسرشان به سمت شمالْ   پس از مهاجرت یا    ،مهاجرتی جدید خود  بافتار گیرند در  زنانی هستیم که یاد می

( اما این تغییرات بدون بررسی  Institute for Latino Studies, 2009)  .معاش خود را تامین کنند

توانند رها  طور مستقل زندگی کنند نمیزنان تا زمانی که نتوانند بهدرک نیست.  قابلنقش عوامل متعدد دیگر  

پوست  های رنگین. خانوادهباشندشوند، مهم نیست که چقدر در مورد ستم جنسیتی از خود مطمئن یا هشیار  

ی امرار معاش اقتصادی به اعضای خانواده )اعم از زن و مرد( وابسته هستند.  برا  متحده ایاالتی کارگر در  طبقه

پناهگاهی    یمثابهبهتواند  کنند میکه زندگی در دنیای مسلط سفید را تجربه میپوستان  برای رنگین  خانواده

 باشد. نیز در برابر خشونت نژادی 

های فراملیتی های تولیدی صادراتیِ تحت مالکیت شرکتدر »جهان در حال توسعه« زنان اغلب در کارخانه

بهزنان کارگر    تقریباًتوانند  شوند که میاستخدام می رایگان  به  گیرندرا  بهاطاعت  .  کار  باعث    منتسب  زنان 

آنمی که  بهشود  بهها  گیرند،  قرار  توجه  مورد  مشاغل  این  در  خاطرویژه  به  و/یا  که  این  ویژه  اندک  نظارت 

هایی که ایمنی  دهد تا در مورد سیاستها اجازه میمقررات کار در کشورهای خارجی به شرکت  مصالحه بر سر 

فقر روزافزونی که در جهان در حال توسعه تجربه    با توجه بهد، کوتاهی کنند.  نک کارگرانشان را تضمین می

آورد و ارزش اضافی  که دستمزدها را پایین می  رقابتی  طور خاص شدید است،شود، رقابت برای کار مزدی بهمی

فقدان    و  فقر  بستر در  ایِ )معمول در جهان صنعتی(  ی هستهخانوادهکند.  ها تضمین میی را برای شرکتتربیش

تر است  های بزرگ رایجی مناسبی نیست. زندگی با خانوادهگزینه  و سایر ساختارهای حمایتیْخدمات اجتماعی  
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والدین  شود که  میگاه نیز دیده  تواند منبع مهمی از حمایت برای زنان باشد،  ی گسترده میو اگرچه خانواده

دهند. ها و روابط جنسیتی روی خوش نشان نمیبه تغییر نگرش  و/یا  کنندرا تقویت می  جنسیتیسنتی  های  نقش

شود. دیدگاه ماتریالیستی تاریخی  ساختارهای متفاوت خانواده لزوما منجر به روابط جنسیتی برابرنگر نمی  پس

دهد تشخیص  ، بلکه به ما امکان میکندبینی یا تعیین نمیپیش  خانوادهمشخص  انواع    دررا    روابط جنسیتیِ

  آیند این امکانات به وجود می  چگونهو    امکانات کدام که  این کند.ایجاد می  امکاناتی  چه   ه شرایط مادیدهیم ک

 ارتباط زیادی با سایر عوامل مرتبط و عاملیت فردی دارد. 

کند،  مارکس را غیرنظری می  یتمایز در میان تجربیات خاص ستم بر زنان این نیست که فلسفه  پیامدهای

کار  ی پراکسیس و انقالب باید برای معنا بخشیدن به جزئیات بهعنوان فلسفهبلکه این است که مارکسیسم به

اینجا  رود.   پراکسیس مبارزه  روشیدر  به  نزدیک شدن  برای  از  امیدوارکننده  نهفته است که هم  ی طبقاتی 

 کند. ها را به یکی از اهداف خود تبدیل میگیرد و هم رهایی آنمشارکت زنان بهره می

 ایجاد شرایط امکان 

. زنان  داردطبقاتی  ی برای مبارزههای اجتماعی اهمیتی حیاتی  ها و جنبشزنان در سازمان  تربیشادغام هرچه  

اند. در  خاسته  پاه  ی طبقاتی و حقوق زنان بویژه به نفع مبارزهپوست در سرتاسر جهان بهو زنان رنگین  شاغل

دهی،  ج، سازمانیاند و در اعتراض، تهیهای بزرگ سوسیالیستی نقش مهمی ایفا کردهدر تمام انقالبزنان  واقع  

حمایت  با صدای بلند از خواست خود برای جهانی بهتر  داری  دست گرفتن سالح علیه نظام سرمایهو حتی به

انقالب بولیواری و    و اخیراً  ا، انقالب چین، انقالب ساندینیستیاین امر در انقالب روسیه، انقالب کوبکردند.  

در شورش آن  بر  بیافزون  تظاهرات  و  بودها  علیه همه  در سرتاسر جهان    شاغلزنان    .ه استشمار صادق 

اند. تاریخ نشان داده است  عنوان یک انسان و زندگی با کرامت ایستادهنیروهای ضد بشری برای حق خود به

 ( Munoz and Woods, 2000) .اندهای سوسیالیستی داشتهکه زنان نقشی حیاتی در موفقیت جنبش

دست آورند که  اند مزایا و قوانین متعددی به نفع خود بههای سوسیالیستی، زنان توانستهدولت  استقرارپس از  

دهند  اکثر زنانی که کارهای انقالبی انجام میمتأسفانه  ( Monzo, 2015) .ها محروم شده بودنداز آن قبالً

آگاهی  و حتی بیش از آن در    مکتوب   ی تاریخِ ها در بخش عمدهی آنشوند. نام و چهرههرگز شناخته نمی

پیروزی    ی واسطهبهکه    اولیه  شتابپس از    پیشرفت مستمرِ  رسدبا این حال، به نظر میعمومی وجود ندارد.  

  ی نقشدار مردان دربارههای ریشهی ایدئولوژیواسطهزنان انقالبی بهزوال باشد.   به  ، روایجاد شده بودانقالب  

  ان مرد  برتریامتیازات مرتبط با    پوشی ازچشمیا    اعتماد به ظرفیت زنان برای رهبری و/  ها درزنان و ناتوانی آن
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مارگات راندال صدای این    ( Randall, 1994, 2009)  .اندگیری رسیدهندرت به سطوح باالی تصمیمبه

 کند: منعکس می را در انقالب ساندینیستی سازی محروم

توانیم دیکتاتورها را شکست دهیم.  ی کارگر را متحد کنیم. تنها در این صورت است که میابتدا باید طبقه»

برابری اجتماعی ازجمله تبعیض جنسیتی، نژادپرستی و خیلی بعد،  “نکات ظریفِ”بعدا زمانی برای پرداختن به 

کلمهدگرجنس داشت.  خواهد  وجود  پُ  “باقیمانده”ی  گرایی  چنان  دغدغه  کاربردرصفتی  که  را  بود  ما  های 

 ( 3 :1994) «. ها شرمنده کردما را به خاطر مطرح کردن آن تا حدی کهاهمیت جلوه داد، بی

 ی طبقاتی را هم تضعیف کرده است.  پیشرفت زنان بلکه مبارزه فقطنهر  این تبعیض جنسیتیِ فراگی

( اهمیت وارد کردن زنان به نیروی  Trotsky, 1970برای مثال در روسیه، والدیمیر لنین و لئون تروتسکی ) 

چه  آن  کار و اجتماعی کردن کارهای خانگی و مراقبت از کودکان را به منظور در امان نگه داشتن زنان از

ها استدالل کردند که اقتصاد روسیه برای  با این حال، آننامید، تشخیص دادند.  کندن« می تروتسکی »جان

ی باشند تا بتوانند تربیشپذیر است و باید منتظر رونق اقتصادی تحقق این امر از لحاظ اقتصادی بسیار آسیب

  . دنکشهای سنتی خانواده را به چالش مید و نقشنکنیکه از زنان حمایت مرا اعمال کنند  ای  های دولتییارانه

(Trotsky, 1970 )  د که  نگیرها این است که ارزیابی روشن مارکس را نادیده میی جالب طرح آننکته

و بنابراین باید در   کاشتاولین شکل مالکیت خصوصی را  بذر که  این  و اولین تقسیم کار بر اساس جنسیت بود  

و در عین حال    گذاردمطلوبی بر زنان میتأثیر  اجتماعی شدن »کار زنان«  که  این  سوسیالیسم حذف شود. با

کن کردن تقسیم کار برای مردان به معنای از دست دادن  ، ریشهکندنخورده حفظ میدستزندگی مردان را  

 امتیازات است.  برخی 

توان  وضعیت بشریت را میکه  این  که مارکس با هشدار صریح خود مبنی بر  طورهمانکه  جای تعجب نیست  

با زنان سنجید، پیشبا نحوه طور نامحدود  بدون رهایی زنان بهتوان  را نمیها  کرد، انقالببینی می ی رفتار 

افت که توانست نشان  مارکسیستی زمانی اعتبار ی ضدجنبش فمینیسمِ  ایم. این را بارها و بارها دیده  و   کرد حفظ  

به میزان   اندنتوانستهها انقالب، برای نمونه در اتحاد جماهیر شوروی، چین و کوبا، زنان دهد حتی پس از دهه

بسیاری از مقررات  که  این  با.  کنندی کسب  تربیشرهایی  داری  نسبت به دنیای صنعتی سرمایهتوجهی  قابل

، برابری نژادی اغلب  ن اساسی سوسیالیستی گنجانده شده استقانونی در حمایت از برابری جنسیتی در قوانی

اقلیت و  بومی  زنان  و  است  مانده  ناراضی  عقب  نژادی  حال   عین در(  Randall, 2009).اندماندههای 

گذارند در سطح غیررسمی  می  تأثیرها، که بر فضاهای کار و خانواده  ناشی از باورها و ارزشهای زیادی  نابرابری



26 
 

سیالیستی ادامه  تقسیم کار در سراسر کشورهای سو توانند حاکم باشند وجود دارد.که قوانین نمی و در مناطقی 

های سنتی مردانی نقشکه  این  ، اما عکس آن،اندشدههای سنتی مردانه کشیده  داشته است، زنان به حرفه

نظر از ساختار اقتصادی  رسد صرفویژه در کارهای خانگی، را ایفا کنند، اتفاق نیفتاده است. به نظر میزنانه، به

ادامه دارد. استدالل خواهم کرد که این به دلیل شکست    چنانهمهای خانگی  زنان با مراقبت  ندجامعه، پیو

زنان  بر  انقالب نبوده است، بلکه به دلیل شکست در به چالش کشیدن ستم  و  پراکسیس    مارکسیستیِ  یفلسفه

 طبقاتی بوده است.   ی گام با مبارزههم

ی  رابطه  دیاکتیکی که،  تر دیالکتیک مارکس استشفاف  ما نیاز داریم اجرایچه  آن  که  استدالل من این است

  رغمبه  شناسد.به رسمیت می  را  دیگر یکها بر  آن  تأثیرو    آلیسم و تعامل مداوم یدهدرونی بین ماتریالیسم و ا

معنا   کند، این بدانکه در تحلیل نهایی روابط تولید مرزهای امکانات را تعیین می  اذعان داردماتریالیسم  که  این

برای    سطوح متعددیی فرهنگی باید منتظر بماند تا شرایط مادی درست شود. افزون بر این،  نیست که حوزه

تشخیص    بقهاساس طعنوان  تغییر شرایط مادی وجود دارد تا با تکوین آگاهی سوسیالیستی، مالکیت خصوصی به

 خاطر فراهم کردن امکان آزادی و عشق ارزش داشته باشد.  داده شود و همبستگی جمعی به

اجرای    آغازتا شرایط اقتصادی مناسب برای    منتظر بودآزادی زنان    توان برایدر کشورهای سوسیالیستی نمی

کردن »کار زنان«  اجتماعی   ، در واقعکشند.  که تقسیم کار جنسیتی را به چالش میوجود آید  بههایی  سیاست

را که کار   تصورحلی برای تقسیم کار نیست، زیرا این های دولتی است، راهترین یارانهیکی از گران  احتماالًکه  

این ایدئولوژی    کشد.طور »طبیعی« مناسب زنان است، به چالش نمیخانگی، نظافت و مراقبت از کودکان به

توانند این وظایف را به خوبی زنان انجام دهند و )با  زمانی تغییر خواهد کرد که مشخص شود مردان نیز می

 ای( برای تصدی مشاغل مرتبط با کار خانگی استخدام شوند.  ارتقای جایگاه اجتماعی و حرفه

داری را سرنگون کند.  بی باشیم که سرمایهتوانیم منتظر انقالداری نمیبه همین ترتیب، در کشورهای سرمایه

که ما را از لحاظ مادی  تشویق کند  زنان را به قیام علیه ساختاری  ای را آغاز کنیم که  ایجاد شرایط مادیباید  

ی  ای ایجاد کنیم که تقسیم کار در همهباید شرایط مادی  چنینهم.  است  ی خود درآوردهو فرهنگی تحت سلطه

نه    ،باال ببرد  امعهجهای  بخشی  هایی که استاندارد زندگی را برای همهها را به چالش بکشد. سیاستخانواده

ی  که به همه  هاییسیاستاتخاذ  برابر برای زنان و مردان(،    پرداختفقط ایجاد برابری بین زن و مرد )مانند  

هایی که برای حقوق  سازمانی برای به چالش کشیدن ساختارهای کار و خانواده بدهد.  تربیشآزادی    زنان

کنند باید در راستای حقوق بشر  هایی که علیه نظام طبقاتی مبارزه میسازمان  چنینهمکنند و  می  فعالیتزنان  



27 
 

توانند با به چالش کشیدن تقسیم  ها میاین سازمان  [٥] .ها را از اهداف محوری خود بدانندنیز تالش کنند و این

مانند مالکیت خصوصی و    ، داریهای سرمایهآل برای القای ارزشبه بستری ایده  که خانواده را آغاز کنند  کار  

ساندر کولنتای یک قرن پیش استدالل کرد،  کگونه که الهمانکند.  گرایی تبدیل میفردگرایی به جای جمع

یت  د، بدون محدوباشد  دیگریکمبتنی بر عشق متقابل، برابری، آزادی و احترام به  که  نهادی  تبدیل خانواده به  

روابط مالکیت، ضرورت اقتصادی، یا تقسیم کار، و رهایی از قوانین اخالقی یا مذهبی که در طول تاریخ با  در  

 ( Ebert, 2014; Kollontai, 1921) . ضروری است کامالً ند،  اسو بودهسرمایه هم

برجسته  تربیتوتعلیم مبارزهنقش  در  میای  ایفا  بشریت  رهایی  در  و  طبقاتی  همانی  منطق  کند.  که  گونه 

ایدئولوژیکتیک میلدیا بدانیم که شرایط مادی بر  باید  قرار    آن  تأثیرتحت  گذارد و متقابالًمی  تأثیرها  گوید 

انداختن  راه بهنامد:  می  [6] ضعیموجنگ    (۱٩۷0چیزی است که گرامشی )آن  یقلمرو   تربیت وتعلیمگیرد.  می

ی حاکمه  های پنهانی که از طبقهها برای به چالش کشیدن ایدئولوژیتودهبا تکیه بر  ای ایدئولوژیک  مبارزه

های  ها و دیگر فضاهای کاری، کلیساها و باشگاههای درس، در کارخانهکنند. در مدارس و کالسحمایت می

عنوان  بهدهد  که به زنان اجازه می  گری و ایجاد شرایطی را آغاز کنیمتوانیم پرسشمیهایمان  در خانهو  محلی،  

  سؤالزیر  های جنسیتی سنتی را  نقش  فقطنهمندِ جامعه شنیده و دیده شوند و  ارزش  ی به همان اندازهاعضای

 کنند به مبارزه بطلبند.  های جنسیتی را فراهم می، بلکه نهادهایی که شرایط اعمال و تداوم ایدئولوژیببرند

مناسبات  کند که  گری شرایطی ایجاد میپراکسیس است که با پرسشای برای  انتقادی، فلسفه  تربیتوتعلیم

سرمایهموجود  داری  سرمایه مناسبات  از  که  تضادهایی  میو  حمایت  جنسیتی،  داری  تبعیض  ازجمله  کنند، 

های او  و دیگرانی که ایده  (۱٩۷0)   پائولو فریره  آثارکشد. بر اساس  ها را به چالش مینژادپرستی و دیگر ستم

  تربیتوتعلیم (،  Darder, 2002; Giroux, 2011; McLaren, 2015اند ) را بسط و گسترش داده

که  این انتقادی توانایی ما را برای بازخوانی جهان و تشخیص شرایط نابرابر، اعم از مادی و اجتماعی و بررسی

انتقادی عملی متفکرانه   تربیت وتعلیم . گیردکار میبه برند، ها سود میاند وچه کسانی از آنوجود آمدهچگونه به

بستگی با برادران  شی برای تعهد به عدالت اجتماعی و هماز شرایط اجتماعی ما در جهان، و چال   بازتاب و خود

شناسد زیرا به دنبال انحالل  رسمیت میدیالکتیک را به  چنینهمانتقادی    تربیتوتعلیمو خواهرانمان است.  

عمل پیوسته -نظریه -عملکند که در آن  ی را ایجاد میفراینداز نظریه و عمل است و    متصورغالبا  ی  دوگانه

  همان چیزی ،  ببرد  سؤالرا زیر    هاجنبشبرخی  انتقادی باید ریاکاری در    تربیتوتعلیم مرتبط هستند.    دیگریک  اب

بخش  های رهاییجنبش  رهبریکند، یعنی حفظ  عنوان »خیرخواهی کاذب« توصیف می( به۱٩۷0که فریره )را  

پوست  های اجتماعی مسلط هستند، با این فرض که زنان کارگر و/یا رنگینموقعیت  دردر دست کسانی که  
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برای رهبری پیگیرترین مبارزات جهان ما ندارند. تالش واقعی و درست برای رهایی  را  تجربه یا مهارت الزم  

اعتماد است که    گان است تا ما را به پیروزی انقالبی برسانند. همیندیده وشرط به ستمقیدمستلزم اعتماد بی

کند تا خود را  دارد آزاد میبخش نگه میکه ما را در فضای انقیاد رضایتشده  گان را از ستم درونیدیدهستم 

 انسانی تاریخ ببینیم. کامالً عنوان عامل  به

(  20۱٥،  20۱2( و پیتر مک الرن )200۱توسط پائوال آلمن )گونه  آنانتقادی انقالبی مارکسیستی    تربیت وتعلیم

انتقادی    تربیتوتعلیمهای  ها و اهداف مارکسیستی را برای بدیل سوسیالیستی به شاخه یافته است، ریشه  تکوین

د.  کن شوباید ریشه  توان اصالح کرد و برای رهاییداری را نمیدارد که سرمایه  تأکیداین رویکرد  گرداند.  باز می

به  تأکیدقاطعانه   رویکرد  این  که  زنان  دارم  با  داردویژه  نمیارتباط  ما  رهایی  زیرا  بردن  ،  بین  از  بدون  تواند 

(  20۱٥مک الرن )کند، محقق شود.  داری و هم جنسیت را تعریف میمناسبات اجتماعی مالکیت که هم سرمایه

برای    ترکموتربیت انتقادی است،  تعلیموتربیت انتقادی انقالبی مانند »شیفت شب«  تعلیمکند که  خاطرنشان می

عنوان نیرویی قابل دوام برای ایجاد دنیایی  و نیازی دائمی به دفاع از موجودیت خود به  اندقائل شده  ارزش  آن

رهایی زنان  به  که    ای نقالبیانتقادی ا  وتربیت تعلیمی این روش،  استدالل من این است که، در نتیجهدارد.    بهتر

انتقادی و    تربیتوتعلیمدر   [ ۷]«دومی   ، »تغییرداردوجه  تی طبقاتی  مبارزه  او پیوسته ب  عنوان تالشی ضروریبه

ما برای رهایی اهمیتی   بغرنجبرای این موقعیت، در وضعیت    دقیقاًاین، این اثر   وجود باجنبش فمینیستی است.  

 حیاتی دارد. 

و امیدواری کند. بعید است که بدون  رؤیاپردازی  تواند ما را درگیر  می   چنینهمانقالبی    انتقادیِ  تربیت وتعلیم

که فریره   طورهمانو باور به امکان آن، خطرات ضروری انقالب را تقبل کنیم.  ،بدیلی، فراتر از طبقاترؤیای 

رهایی ضروری است. این امیدی نیست که ریشه در آرزوهای انتزاعی    فرایندامید برای  کند  اغلب اشاره می

تر  در تحقق تغییرات کوچک که به تغییرات بزرگ  یابد:عینیت می  مستمرگری  کنشداشته باشد، بلکه در شواهد  

 برد.  ی فردا میداریم، ما را به آیندههایی که امروز برمیشود و در آگاهی از این که گاممنجر می

های مشترک  سازیم متضمن تالشای که انقالبی که میگونهبستگی است، بههم  آموختنچه ما نیاز داریم آن

باید یک مبارزه باشند، زیرا هریک دیگری را   دو و رهایی زنان باشد. به نظر من اینی طبقاتی درجهت مبارزه

های  قله  نتریرفیعبه    توانندمیمردان    ی زنان وبینم که در آن همهجهانی را میرؤیای  کند. من  ایجاب می

  ی و همه  دیگریکتوانند به  ها میی انسانانسانی خود برسند. برای من این بدان معناست که همه  عظمت

های  کند و ظرفیتبا عزت زندگی  تواند  میو احساس شفقت کنند. هر فردی    بورزندهستی عشق    های شکل 
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و بر  طبقه  بیتوانیم جهانی دموکراتیک،  می  دیگریکدر کنار  که  این  خالقانه و فکری خود را شکوفا کند. و

براپایه اجتماعی،  مسئولیت  همه  بری  برای  واقعی  آزادی  و  کنیمی  آن  که    بنا  مهم  در  فردی  و    است هر 

ی »شدن«  پیچیده  فرایندکنند به نفع  اجتماعی که روابط سلطه و قدرت را برقرار میی  برساختههای  دوگانه

هایش، به  »از هر کس بنا به توانایی  عنوان تجسم آرمانِی جمعی را بهشوند. مارکس این جامعهمیکن  ریشه

،  تبارالتیننی  مارکسیست و ز  انتقادیِ   معلمعنوان یک  هرکس بر اساس نیازهایش« توصیف کرد. برای من، به

 از این نخواهد شد.    ترکموجود دارد. دارش هستم، طرف  شهر کمونیستی کهامکان این آرمان

 

 Liliaی  نوشته  Women and Revolution: Marx and the Dialecticای است از ی حاضر ترجمه * مقاله 

D. Monzó  شودیافته می  لینک این که در . 

 

 ها یادداشت 

چند سال پیش توسط همین مترجم با همکاری فریدا    خانوادهمارکس در باره جنسیت و تحت عنوان  این بررسی    [. ۱]

 م.  -آفاری به فارسی ترجمه و توسط نشر شیرازه منتشر شد 

 [2.]  Solipsism   درنفس   حاصله   تغییرات   و   خود  جز   چیزى   انسان  نفس   است  معتقد  که  اىفرضیه   : گرایی/خودآئینی نفس  

 م.  -شناسدنمى  را خود 

[3]. Patricia Williams 

[٤ .]  Jim Crow era  میدوره اجرا  کرو  جیم  قوانین  که  جنوب  ای  در  محلی  و  ایالتی  قوانین  کرو  جیم  قوانین  شد. 

 م. -شداجرا می  ۱٩6٥کردند. این قوانین تا سال بودند که تبعیض نژادی را اجرا می  آمریکا  متحده ایاالت

زیست، آزادی  محیط و... ، مبارزه علیه تخریب    ، دگر اندیشان چون رفع تبعیض از اقوام، ملل، مذاهباهدافی هم   و قطعاً   [. ٥]

 م. -مثل جامعه ایران استکه این روزها مسائل و معضالت جوامعی چه آن   بیان و تشکل و ...

کنند داری فرهنگ پرولتاریایی را ایجاد می ای فکری و فرهنگی است که در آن انقالبیون ضدسرمایه مبارزه   موضعی جنگ    [. 6]

 م. -کندکه نظام ارزشی آن با هژمونی فرهنگی بورژوازی مقابله می 

به معنای شیفت/نوبت در »شیفت شب« و به معنای تغییر در »دومین تغییر« بازی    Shiftی  جا نویسنده با کلمه در این   [. ۷]

 م.  -کرده است
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