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ترین ی عالی پژوهش اجتماعی )نیواسکول( در نیویورک و یکی از برجستهاستاد فلسفه و سیاست در مدرسه رنانسی فریز

دهد ان مینشو کند را نقد می داریسرمایه بافمینیسم لیبرالی  سازمسألههمگرایی وی است.  حال حاضرپردازان انتقادی نظریه

با پیشبرد نقد  رفریز. کندارائه می بخشرهایی ظاهریوقفه بی برای نظامی مبتنی بر استثمارِگونه چهفمینیسم خوانش از این که 

 گونه برابری جنسیتی در کانون تمامی مبارزاتدهد که چهنشان میای متفاوت از فمینیسم طور ریشهداری و بینشی بهسرمایه

ی وی اله. مقنامدمی« بحران مراقبت»نانسی فریزر به طرح موضوعی پرداخته که گیرد. اخیراً ه قرار میاخوی برابریجامعهبرای 

های آینده در سایت نقد اقتصاد در هفته نیزمنتشر شده ( 6102اوت ـ )ژوییه  ریویو نیولفتی صدم با همین عنوان که در شماره

تصاص داری معاصر اخی حاضر به تشریح موضوع بازتولید اجتماعی و بحران آن در سرمایهووگگفتسیاسی منتشر خواهد شد. 

 دارد.

 

 دارد؟ قرار شما فمینیستی تحلیل کانون در چرا و چیست اجتماعی بازتولید: لئونارد سارا

ها مربوط لبین نس روابطیک بخش آن به ایجاد و حفظ روابط اجتماعی است.  یهبازتولید اجتماعی دربارنانسی فریزر: 

 میان یافقروابط حفظ  یهدرباربخش دیگر است. مثل به دنیا آوردن و بزرگ کردن فرزندان و مراقبت از سالمندان. 

طور همزمان ها بهآن ها برای جامعه بسیار ضروری هستند.. این نوع فعالیتاست دوستان، خانواده، محله و اجتماع

 سازمان اجتماعینه بدون آن کنند. را فراهم می همیاری اجتماعیتحکیم برای « چسب اجتماعی» ند وامادی وعاطفی 

نسیتی شده طور تاریخی جبازتولید اجتماعی به. یفرهنگو سیاسی و ی اقتصاد وجود داشته باشد و نه سازمانتوانست می

 اند.همواره بخشی از آن را انجام دادهنیز بخش اعظم مسئولیت آن به زنان محول شده است. اگرچه مردان است. 

جنسیتی را تشدید کرده است. با جدا کردن تولید اقتصادی از بازتولید اجتماعی و داری این تقسیم ظهور سرمایه

ها ه کارخانهند. تولید بتنظیم شدمتفاوت  یهند و به دو شیوقرار گرفت ها که در دو نهاد متمایزدو چیز مجزا انگاشتن آن

 سپهربه  بازتولید جا ماند وشد. شد و برایش دستمزد نقدی پرداخت میانگاشته می« اقتصادی»و دفاتر منتقل شد که 

شد که یانجام م« فضیلت»و « عشق»و به خاطر  طبیعی و احساساتی جلوه داده شدتنزل یافت. جدید خانگی خصوصی 

 یانوادهخواقع بازتولید اجتماعی هرگز منحصراً در حدود گونه بود. درخب، حداقل در تئوری ایندر تضاد است. « پول»با 

 جودو با .ها کاالیی شدو برخی از آن گرفتقرار مدنی  یجانگرفت بلکه در محله، نهادهای عمومی و جامعه خصوصی

داری هفرودستی زنان در جوامع سرمایمبنای نهادی اصلی جنسیتی بازتولید اجتماعی از تولید اقتصادی  جداسازیِ این،

 تر از این برای فمینیسم وجود ندارد. ای مهمبنابراین مسئله دهد.تشکیل می را



 ایم؟رسیده جااین به گونههچ و معناست چه به این. ایمشده مراقبت بحران وارد ما معتقدید شما: لئونارد

دانسته  قدرشان .هستندارزش پولی فاقد رای بازتولید اجتماعی ب دسترسدرهای داری ظرفیتجوامع سرمایه درفریزر: 

بر این  فرضکه نیازی به تجدید و توجه ندارند.  کنندتلقی میی هدایای رایگان و همیشه در دسترسها را آنشود، نمی

کافی  همیشه انرژی ،تر جامعه به آن وابسته استطور عامکه تولید اقتصادی و به برای حفظ روابط اجتماعیاست که 

طبیعت دارند و آن را منبع  ازداری است که جوامع سرمایه ایتلقیزیادی شبیه به  این تا حدّوجود خواهد داشت. 

در  .در آن زباله بریزیمتوانیم میبخواهیم  قدرچهو هر بگیریمتوانیم از آن قدر بخواهیم میههرچدانند که الیزالی می

در بالً ق .ندبه پایان برسممکن است ها هر دوی آنبازتولید اجتماعی. های ظرفیتت الیزال است و نه واقع نه طبیع

 زمانکه جامعه همبفهمیم. هنگامی گونهرا هم این «مراقبت»خواهیم شده است و ما می بررسیاین مسئله مورد طبیعت 

رساینده ف کنندگان اصلی آن را به کار مزدیِتأمین کند،نشینی میتولید اجتماعی عقباز حمایت عمومی در باز با این که

اً این دقیق است.ها وابسته کند که جامعه به آنبازتولید اجتماعی را تهی میهای ظرفیتخودِ د، دارمیو طوالنی وا

ما برای حفظ روابط اجتماعی را های ظرفیتمند طور نظامداری بهیهشکل کنونی مالی سرماوضعیت امروز ما است. 

 ناختیشبوم چون بحرانهماست که « بحران مراقبت» . نتیجهخوردرا می حیوانی که فرزندانشکند. همچون مصرف می

 رده است.هرحال با آن گره خوحاضر جدی است و به

دهم. داری را در برابر اشکال قبلی آن قرار میاین شکل سرمایهایم، طور به اینجا رسیدههکه ببینیم چبرای این

ثال برای م. تشکیل شده استهای مختلف انباشت توالی رژیم ازداری تصور عموم بر این است که تاریخ سرمایه

اً این محققان غالب. یولیبرالداری مالی ندموکراتیک( و سرمایه-اجتماعی)یا  داری دولتیداری لیبرال، سرمایهسرمایه

ولید اما از نسبت بین تولید و بازتکنند. از هم متمایز میمتمایزشان در ارتباط دولت و بازار  یها را براساس شیوهرژیم

انون کداری است و در سرمایه یهجامع یهکنند. این نسبت ویژگی تعییناندغفلت کردهکه به همان میزان مهم است 

ده ی شدهسازمانداری بازتولید اجتماعی در هر یک از مراحل سرمایه گونهچهتمرکز بر این که  تحلیل ما قرار دارد.

 کاالیی شده است؟« کار مراقبتی» مقدار ازچهمعین  یهدر هر دور: کندداری کمک میبه فهم تاریخ سرمایه است

 درقچهاز آن در خانه جای گرفته است؟  مقدارچهگذاشته شده است؟  یاجتماع تأمیندولت یا  یآن به عهدهمقدار چه

 مدنی؟ یدر جامعه قدرچهدر محله؟ 

رن محور اواسط ق-داری موسوم به لیبرال قرن نوزدهم تا رژیم دولتتوانیم مسیری را از سرمایهبر این اساس می

رده داری لیبرال بازتولید اجتماعی را خصوصی کسرمایهخالصه طور. بهداری مالی امروزی دنبال کنیمسرمایهتا بیستم و 



 ای آن را کاالییطور فزایندهداری مالی بهمحور بخشی از آن را اجتماعی کرده است؛ سرمایه-داری دولتاست؛ سرمایه

های جنسیتی و خانوادگی آلی از ایدهمتمایز یهبا مجموعی کرده است. در هر دوره سازمان خاصی از بازتولید اجتماع

 تا هنجار« مزد خانواده»دموکراتیک -تا مدل اجتماعی« جداگانهسپهر » یداری لیبرالسرمایه یهنسخ: از همراه است

 . بگذارید توضیح بدهم.«شاغلی-دو یهخانواد»ولیبرال مالی ن

 ، از جمله زنان وپرولتاریاشدگان جدید صاحبان کارخانهکه زمانیداری لیبرال کامالً روشن است. موردِ سرمایه

. نتیجه بحران بازتولید اجتماعی ها عمدتاً از دور نظاره کردندبه کار گرفتند، دولتها و معادن در کارخانه را کودکان

توانستند هایی احتماالً نمیاما چنین سیاست شد.« تدوین قانون حمایتی» بود که موجب شورش عمومی و مبارزات برای 

توانند کارگر و اجتماعات دهقانی به حال خود بود تا هرطور که می یهطبق رها کردن آن یمشکل را حل کنند و نتیجه

یزی چداری از نظر فرهنگی مولد بود. با تبدیل بازتولید اجتماعی به این شکل سرمایه، همه با این از پس خود بربیایند.

، «جداگانههای سپهر»، خانوادهاست، تخیل بورژوایی جدیدی از  خصوصی یهمسئولیت زنان در خانواد یحوزهکه در 

بسیاری را از شرایط الزم برای افراد که  و این در حالی بود ساخت« ای در خانهفرشته»و « رحمبهشتی در جهان بی»

 کرد.ها محروم میآلدرک آن ایده

. داد یمحور جدید-داری دولتسرمایه یهبه جامعجای خود را رژیم لیبرال دچار بحران شد و در قرن بیستم 

 مین اجتماعیتأق دولت و تولید انبوه و مصرف انبوه بود، بخشی از بازتولید اجتماعی از طری یهپایکه بردر این مرحله 

هنجار مدرن جای خود را به  «جداگانهسپهرهای »مدل  به صورت اجتماعی درآمد.« رفاه اجتماعی» یهحاصل از برنام

های کارگری بود، کارگر صنعتی باید به که مورد حمایت کامل جنبش هنجارداد. براساس این « مزد خانواده» یهو تاز

 را بدهد که تمام وقت امکاناش مراقبت کند و به همسرش این کافی حقوق بگیرد که از همه اعضای خانواده یاندازه

که برای درحالیآل رسیدند. نسبتاً برتری به این ایدهباز هم تنها اقلیت خود را وقف فرزندان و کارهای خانه بکند. 

که  دلمهای سابق از این ها و مستعمرهمستعمرههای ثروتمند آتالنتیک شمالی. حداقل در دولت - بسیاری آرزو بود

 یهادپرستانهای نژتقارنعدم هم در امریکا مستثنی بودند. کشورهای موسوم به جهان سوم بود یهپیوست غارتمتکی به 

کارگران زراعی و خدمه از امنیت اجتماعی و اشکال دیگر تأمین اجتماعی براساس آنها وجود داشت که  اینشدنیمنفک

داری رمایهس ترتیببدینالبته مزد خانواده وابستگی زنان و هنجارمندی دگرجنسگرایی را نهادینه کرد. محروم بودند. 

 امروز داریم. عصر طالیی نبود، اما کامالً متفاوت از چیزی بود که ما یدولتبا مدیریت 



کاهش دستمزدهای واقعی است که  یهآل مزد خانواده منسوخ شده است. این امر از طرفی نتیجایده البته امروزه

ف ها باشد( و از طر)مگر این که آن یک نفر از یک درصدی کنداز خانواده با حقوق یک نفر را غیرممکن می مراقبت

زدایی وابستگی زنان که بخشی از مزد خانوادگی بود، مشروعیت یهکه از ایدهای فمینیسم است پیروزی یهدیگر نتیج

ر داشتنی به نظدوستداریم. « شاغلیدو یهخانواد»جدیدی از  هنجارمتعاقب اکنون  یهکرده است. در اثر این دو واقع

 یهسابقافزایش بیآل مزد خانوادگی این هم مبهم است. مجرد نباشید. اما همچون ایده بر فرض که، نه؟ رسدمی

اگر هم خانواده شامل فرزندان یا کننده است. الزم است گیج خانوادهساعات کار مزدی که اکنون برای مراقبت از 

د، اوضاع وقت کارکرد داشته باشنتمام خویشاوندان مسن یا افراد بیمار و ناتوان باشد که نتوانند به عنوان مزدبگیران

ل دوشاغلی آباشد از آن هم بدتر است. حاال این را هم اضافه کنید که ایدهسرپرست -اگر خانواده تکخیلی بدتر است. 

یم کاهش خدمات عمومی رژیافته و افزایش دولتی تقویت شده است. بین نیاز به ساعات کارِ تأمینی کاهش در دوره

ی داراین شکل سرمایهدهد. ما برای حفظ روابط اجتماعی را کاهش میهای ظرفیتمند نظامطورداری مالی بهسرمایه

این بحران  طور ساختاری درک کرد.را باید به« بحران مراقبت»رساند. می پایانرا به « مراقبت»ما برای  انرژی

 یهامعج به بحران بازتولید اجتماعی است که ذاتی سوق تجلیِ حاضردر شرایط  .ادفی نیستاتفاقی و تص وجههیچبه

  است. وخیم شده داری مالیدر رژیم کنونی سرمایهخصوص بهداری است. اما سرمایه

 

-دو یهها خانواد؟ هدف فمینستدهید توضیح تربیشمورد نقش فمینیسم در این بحران  لئونارد: ممکن است در

 نبود. کنندکه جان می یمزدبگیر

ها این یهده درمورد نقشی که فمینیسم در همطور نبوده. اما هنوز یک پرسش عمیق و آزاردهننه، البته که این: رفریز

ار و ک کردند ردسازی وابستگی زنانه خاطر نهادینهرا بهمزد خانوادگی آل ها ایدهبازی کرده وجود دارد. فمینیست

ر از پایه آن ایده را از نظتولید صنعتی  ییجاهولی ما این کار را دقیقاً زمانی انجام دادیم که جابدرستی هم کردند. 

اما در  ،ها در صنعت یکدیگر را تقویت نکرده باشندجاییهفمینیسم و جاب شاید در جای دیگرکرد.  منقضی اقتصادی

استه واقتصادی نبودند، اما ناخ هایجابجایی وجه علت آنهای فمینیستی به هیچاگرچه جنبشه اند. در نتیجکرده جااین

 ایدئولوژیک فراهم کردیم. مبنای وجاذبه ما برای دستورکار دیگران . آن مشروعیت بخشیدندبه 



کسانی که  ،موافق هستند ولیبرالی هستند که کامالً با این دستورکارهای ناما در ضمن یادمان نرود که فمینیست

 0ستیم.جمهور امریکا هعنوان رئیسبهیکی از آنها  انتخابِ یهانگار در آستان ،یک درصدند. بگذارید بگویم یهنمایند

بینیم که توانیم بگوییم نیستند. اما با آن استاندارد فمینیسم میهرحال فمینیست هستند. نمیولیبرال بههای نفمینیست

وقتی  اشمونهن. اندشده تفسیربازو با اصطالحات موردپسند بازار اند مثله شدهاند، سازی شدههای فمینیستی سادهایده

دارد. مستعد را از پیشرفت بازمی سازی زنان در چارچوب تبعیض فکر کنیم که زنانِخواهیم به فرودستمیاست که 

ن منافع دشم اساسکه از  بخشددهد. به دیدگاهی مشروعیت میاعتبار می مراتبیسلسله ذهنیت به کلِاین تفکر 

م فراهم ه یولیبرالبخش برای غارت نرهایی یظاهرفمینیسم  یهاین نسخاکثریت زنان و درواقع همه مردم دنیا است. 

 کند.می

 جنگرا به  مالی کنونی زنانتقسیم کار مراقبتی در اقتصاد  گونهچه توضیح دهید که تربیشممکن است لئونارد: 

 دارد؟با یکدیگر وامی

ر برآیند خدمتکا یههزین یهعهد که در آن کسانی که بتوانند از است کار مراقبتی دارای دوجنبهفریزر: حتماً. اکنون 

 اغلب برای گروه اول کار مراقبتی ،شان مراقبت کنندتوانند از خانوادهپردازند. اما کسانی که نمیراحتی آن را میبه

گیری لکم شاهد شکما کمظتی. فاحم گونهچاغلب هم با مزدهای خیلی خیلی کم و تقریباً بدون هی دهند.مزدی انجام می

 ت.اس منافع یرودررو جنگِکامالً روشن است که این مبارزات بر سر حقوق و مزدهای حداقلی در این بخش هستیم. 

تنها شرکت  یمدیرهتهیأ دفتردر  جلو زدناست؛  بوده مسخرهبه نظرم  6شریل سندبرگ« جلو زدن» یههمیشه اید

ها توالت ارگرانی که. کبتوانند به کارگران مراقبتی با دستمزد پایین تکیه کنند برای خوانندگان او ممکن است کهزمانی 

 کنند و...مراقبت می شانکنند، از والدین پیرهایشان را عوض میکنند، پوشک بچهها را تمیز میو منازل آن

                                                           
ع . در آن مقطجمهوری امریکا و رقابت هیالری کلینتون در آن انجام گرفته استاین مصاحبه در مقطع انتخابات ریاست 1

 ها دالّ بر پیروزی کلینتون بود. )م.(ی نظرسنجیهمه

2 Sheryl Sandberg 

های مدیریتی موانع حضور اندک زنان در سمتکند که دلیل این ایده را مطرح می «Lean in»در کتاب خود با عنوان شریل سندبرگ، 

ن باید به جلو ست و زناپذیرند نیرغم تعهد کاری خیلی محتاطانه مشاغل مدیریتی را میپروازی کافی ندارند، یا بهدرونی مانند این که بلند

 های خود را نشان بدهند.های مدیریتی توانمندیروی و کسب منصبگام بردارند و با یپش

 



ی و زنان بارتعمدتاً زنان مهاجر رنگین پوست، زنان آفریقایی در نهایت. کنیم صحبتجا درباره نژاد هم باید در این

 یههای طبقهای محلههرکدام از پارکدهند. کافی است به آمریکای التین هستند که این کارها را انجام می از

ی کشورها برخ ی«هتوسع»استراتژی موسوم به  کل نشین شهر نیویورک بروید تا این را ببینید. کامالً روشن است.متوسط

شدت به برای مثال فیلیپین به منظور. اینآسان کردن مهاجرت زنان به کشورها و مناطق ثروتمند به عبارت است از 

هست. این  دولتی هم یهیافتکار سازمان یهاین مبادلفرستند وابسته است. شان میپولی که کارگران خدماتی به خانه

نگی کمبود نقدی بدهکارند، .اندساختاری شده اصالحاتوادار به  ی مورد بحثهادولتاست.  دولت یهتوسعاستراتژی 

 .فرستادن زنان به خارج برای کار ندارند غیر ازو هیچ راهی برای به دست آوردن پول  و نیاز مبرم به پول دارند دارند

م کار گویمن نمیبه هرحال افراد فقیر دیگری از آنها مراقبت کنند.  تا کنندترک میخانواده و فرزندان خودشان را 

 و این که چه کسی آن را انجام بدهد آنی دهسازمانو  مراقبتی هرگز نباید کار مزدی باشد. اما در چگونگی پرداخت

 تفاوت زیادی هست.

   ؟بپردازند ایریشهی خاصی سراغ دارید که به این مشکالت به طور دهسازمانآیا کار لئونارد: 

اما شود. ، خالقیت و انرژی بسیاری صرف میدر جریان است های بسیار زیادیورزیکنشو  هایدهسازمانفریزر: 

. اگر غییر دهدرا ت ی بازتولید اجتماعیدهسازمانکه  برسند هژمونیک-ضد ایپروژه اند بهنتوانسته و اندنسبتاً پراکنده

رط، شقید و بدون  همگانی یتر، درآمد پایهکاری کوتاه یهبرای هفت مختلف را کنار هم بگذارید، منازعات منازعات

های سالمندان، رگرانی که کارهای خدماتی در خانهحقوق کارگران خدماتی مهاجر و کابرای همه، نگهداری از کودکان 

خریب ت، مسکن و شرب . منازعه بر سر آبسودمحور هستندکه  دهندانجام می یها و مراکز نگهداری کودکانبیمارستان

 هب ایجاد نیاز. به باور من این امر باعث اضافه کنید را هم ویژه در کشورهای موسوم به جهان سوم، بهزیستمحیط

 شود.بازتولید اجتماعی می یدهسازمانهای جدید روش

د فتاق بیاین اتف کند. اما اگرشان فرق میوجود دارد. فقط اسمدر همه جا  منازعات بر سر بازتولید اجتماعی تقریباً

ها با هم برای پیوند دادن آن محکم، مبنایی بفهمند عنوان منازعات بر سر بازتولید اجتماعیکه این منازعات خود را به

ت بحران مراقبایجاد خواهد شد. اگر هم درک کنند که مبنای ساختاریِ  برای تغییر اجتماعی یتردر جنبش بزرگ

 افتد.های جالبی میتفاقآن وقت ا است، بازتولید مادون تولیدبرای قرار دادن داری سرمایه ذاتی میلی امروز

لئونارد: با در نظر گرفتن افزایش عالقه به سوسیالیسم در میان جوانان آمریکایی، آیا به نظر شما منازعه بر سر 

 یسم ارتباط دارد؟بازتولید اجتماعی با منازعه برای سوسیال



کنیم دانم، درست مثل برنی سندرز. اما ما در دورانی زندگی میقطعاً. من خودم را سوسیالیست دموکراتیک میفریزر: 

ه معنای اقتصاد وجه بدانیم که به هیچمی دقیقاً به چه معناست. یسمدانیم سوسیالصادقانه اعتراف کنیم که نمیکه باید 

از  ترخواهانهتر و برابریتر، قویدانیم که معنایی عمیقمیحزبی کمونیسم نیست.  -دستوری اقتدارگرایانه، مدل تک

در تواند در جهانی که استثمار و سلب مالکیت و استخراج کامالً فراملّی هستند، نمیدانیم میسوسیال دموکراسی دارد. 

ی دشوار ای ایجابتواند باشد، اما تعیین برنامهدانیم چه چیزی نمیبه عبارت دیگر می .دباشت مل-دولتچارچوب یک 

 است.

یکم وخواهم بر آن تأکید کنم این است که هر نوع سوسیالیسمی که ادعا کنیم مناسب قرن بیستچیزی که می

اید تمایز بازتولید/تولید امروزه ب گونهچهای محوری در آن باشد. مسئلهبازتولید اجتماعی  یهتصور دوبار است باید

 ،نیدگر به تاریخ سوسیالیسم نگاه کا جالب است که دوشاغلی گردد؟ یهتواند جایگزین خانواداصالح شود و چه چیز می

نون که من اکدارد چیزی توجه زیادی به حتی سوسیالیسم اتوپیایی منسوخ که مارکس و انگلس آن را رد کردند، 

خانواده و زندگی اجتماعی و... را سامان دهیم؟ آن سوسیالیسم چون برای ما عملی  گونهچه: ناممبازتولید اجتماعی می

سوسیالیسم صنعتی مدرن، سوسیالیسم مارکسی و  در آن بود. حتی در تاریخ مندیمسئلهنبود اتوپیایی بود، اما 

 یهبازتولید اجتماعی غالباً فرع مسئل یهمسئلشود. دیده میمندی مسئلهسوسیالیسم صنعتی غیرمارکسی این 

، شودز تولید/بازتولید تمرکزوج ریزیِ تولید بوده است. اما اگر تنها روی یک قطب از شدن و برنامهیِ صنعتیدهسازمان

 گذارد که تمام پروژه را نابود خواهد کرد.ناخواسته اثری می بازخواهد گشت و قطب دیگر

 ی، مانند مسائلی که از دههکنیدزندگی اجتماعی و خانواده طرح می یهکه شما دربار مسائلیبسیاری از لئونارد: 

حال . با اینندگیرقرار نمیی سوسیالیستی هاو لزوماً محور برنامهرسند میاتوپیایی  برخی به نظر به جا مانده، 0691

ید اجتماعی چالش بازتولبحران هستیم و این مسائل باید محوری باشند.  یهدر نقطواقعاً کنید که ما شما استدالل می

آور است که این مسئله در هر کسی اساسی است که برای من تعجب یههر روز یهزیست یهتجرب درقدری به

 امروزی سوسیالیسم غایب است. تجدید حیات

 منفیی توجهی به آن چپ را اتوپیایی به معنا، بیفریزر: کامالً موافقم. با در نظر گرفتن شدت بحران بازتولید اجتماعی

 را بازگردانیم اتوپیایی است، باز هم به معنای منفی در کارخانه تولیدای به گونهتوانیم آن خواهد کرد. این ایده که می

های مراقبتی اولیه، اشتغاالت بزرگساالن را افرادی با مسئولیت یهای ساخت که همتوان جامعهکه می این ایدهآن. 

 ای است که براساس زندگی واقعی انسان است. بداند، اتوپیایی نیست. نسخه اجتماعی و تعهدات اجتماعی



جلو زدن  عثبامکانیزه شدن کار خانگی آیا  ؟برای تکنولوژی در این میان قائل هستیدآیا نقش مثبتی  لئونارد:

ن به زنان ایبرای این طراحی شده که شنویم که منجمد کردن تخمک در گوگل زیاد می یهدربار؟ اخیراً شودمی

صنعتی  کارهای تربیشکنیم کار کنند. ما اغلب فکر میدار شدن قبل از بچه که تا سنین باالتر بدهدامکان را 

تر خصیکنید؟ یا کار مراقبتی شطور فکر میمکانیزه شوند. آیا شما درمورد کار مراقبتی هم اینکننده باید خسته

 از آن است که صنعتی شود؟

برق که با نورش در شب مطالعه کنم، از داشتن امکان من از داشتن شدن نیستم. مطمئناً من دشمن صنعتیفریزر: 

قدشان که منت یهایحتی مخالف آن تکنولوژی. من خیلی هم خوشحالم اسکایپ با شما از راه دور و خیلی چیزهای دیگر

ین که اتکنولوژی است:  یهمادران. مسئله زمین های مکانیکیهستم هم نیستم. مثل منجمد کردن تخمک یا شیردوش

توان می شوند و به نفع چه کسانی هستند. بنابراینو توسط چه کسانی به کار گرفته می گونهچهشوند، تولید می گونهچه

ه خاطر خواهم کسی را بها انتخابی مشروع باشد. من اصالً نمیای را تصور کرد که دردسترس بودن آن تکنولوژیزمینه

 .کنیمببد محدود و خیلی  هایگزینهبین  شرمنده کنم که ناچاریم یهایانتخاب

ارند. های شخصی غیرقابل انکاری د، رگههستندحفظ ارتباط اجتماعی  برایهایی که کنم فعالیتعالوه فکر میبه

 یهیدهمچنین مانع اجرای کامل ا شوند.هستند و شامل ارتباط بیناذهنی و گاهی تماس فیزیکی می فردیآنها نوعاً بین

به معنای حذف دخالت انسانی  خودکار شدن کامل چیزید. از طرف دیگر من شک دارم شونمکانیزه شدن مراقبت می

 قابل تصور باشد.

 یزهاییوقت کافی نداریم چ چون ماکنیم. زمان صحبت می یهما یک جورایی دربار چون لئونارد: درست است.

ن فکر کافی داشته باشیم آیا واقعاً به ایاگر وقت جویی کنیم. صرفه مانکنیم تا در وقتمثل مراقبت را مکانیزه می

 خواهیم مکانیزه کنیم؟کنیم که چه چیز را میمی

خواهم دانم کارهای زیادی هستند که نمیم و مییهایم را با دست بشولباس یهخواهم همکامالً مطمئنم که نمیفریزر: 

از ای م کارهای دیگری، مثل داشتن مکالمهبرای انجای تربیشها تلف کنم. من دوست دارم زمان وقتم را با انجام آن

 داشته باشم. این دست
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