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ی است سخن از آن است که جهان مدرن نخستین جهانی است که از محدوده دیرزمانی

ا رود. یا چنین سخنانی تدری جهانی بشر پیش میراپیوندهای تنگ و محلی به سوی ب

ه ایم کبردهشد. از آن زمان تاکنون دیگر پی مرتباً در گوش ما خوانده می 0791ی دهه

ل ی مثاراآفرین است. باصطلاحی نیز، مشکل روایی، حتی از حیثی جهانخودِ آموزه

د جنس مؤنث را( از آن رو که جنسیتی مذکر دارد، جملگی افManدری بشر )راعبارت: ب

-انهای زبتوان مثالحتی میرادهد. بهی دوم، تنزل میبه درجه راها گرفته یا آننادیده  را

روایی و مشروعیت جهانشناختی متعددی آورد که حاکی از تنش درونی میان تداوم 

 ستند. یی در دنیای مدرن هراگتداوم واقعیت )مادی و ایدئولوژیکی( نژادپرستی و جنسیت

 را. زیاش سخن بگویمخواهم دربارهتر تضادی است که میاین همان تنش یا به بیان دقیق

آورند، بلکه خصوصیات هم میراف راهای تاریخی تنها نیروی محرک نظامتضادها نه

 کنند.نیز برملا می راها ساسی آن نظاما

روایی از کجا آمده و به چه وسعتی، گسترش پیدا کرده یا این ی جهاناین که آموزه

سأله اند و تداوم دارند، یک منه، پابرجایراچنین مص رایی و نژادپرستی، چراگکه جنسیت

ادشدگی های همزریشه یکلی متفاوتی که مطرح است، پرسش دربارهی بهاست. اما مسئله

ی همزیستی این دو متضاد فرضی سخن بطهراتوان از این دو ایدئولوژی است، در واقع می

رین چالش تیی، عمدهراگکنیم. نژادپرستی و جنسیتظاهر ناسازه آغاز میگفت. از یک به

 روایی نیزترین چالشِ پیشِ روی جهانروایی هستند و اصلیپیشِ روی باورهای جهان

ک از این ن هریراشود که طرفدااند. تصور مییانه بودهراگباورهای نژادپرستانه و جنسیت

ه گونندرت توجه داریم که همانباورها، اشخاصی در دو اردوگاه مخالف باشند. ولی به

ی ما( پیروی همزمان گوید دشمن خود ما هستیم، بخش اعظم ما )شاید همهمی پوگوکه 

ال، حی تأسف است. با ایندانیم. این وضع، مایهپذیر میکاملاً امکان رااز این دو آموزه 

ز تأسف، به توضیح نیز نیاز دارد؛ اما توضیحی بیش از یک ادعای ساده که راجز اببه

)یا ریاکاری(،  ناسازهاین  رااکاریِ صرف خلاصه کند. زیدر ری رای علت بخواهد همه

 ی انسانی نیست. رامستمر، شایع و ساختاری است. این صرفاً یک خطای گذ
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های که نظامتر بود، با وجود اینحتراهای تاریخی گذشته یافتن در نظامتطابق

ی و تبعیض خلاقگذشته، ساختارها و احکام گوناگونی داشتند، در برپاداشتن نوعی اصول ا

ها، نهایی که در آدادند؛ نظامه نمیراخود  د درون و برون نظام، تردیدی بهراسیاسی بین اف

ها نسبت به سایر مردم، بر تمام مفاهیم انتزاعی از ها و برتری آنه و روشِ خودیرامنش و 

ن دیشدند(. حتی سه انسان، ارجحیت داشت )البته اگر اصلاً چنین مفاهیمی ادعا می

ها و ن خودیبی راهایی توحیدی جهانی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز چنین تبعیض

کردند؛ به رغم باورشان به خداوند واحد که پروردگار تمامی ها اعمال میبیگانه

 ها.ی خاصی از آنهاست و نه فقط دستهانسان

های ز سرچشمههای جهانی مدرن، سپس اهای آموزهدر این مقاله، نخست از ریشه

دغام این ی ایی بحث خواهد شد و در پایان نیز، حقایقی دربارهراگنژادپرستی و جنسیت

دو ایدئولوژی، هم از حیث عوامل دخیل در این ادغام و هم پیامدهای آن، مورد بحث 

 ر خواهند گرفت.راق

ی خمثابه ایدئولوژی نظام تاریروایی بههای جهانی تشریح ریشهرادو روش عمده ب

ی حد غایی یک سنت روایی به منزلهحاضر، وجود دارد. دیدگاه نخست، تلقی جهان

ی است ی یک ایدئولوژمنزلهداری بهفکری قدیمی است. دومین دیدگاه نیز، تلقی سرمایه

 ی است. دارطور ویژه متناسب با اقتصاد جهانی سرمایهکه به

، پیامد یا ارروایی د. استدلالی که جهاناین دو دیدگاه، لزوماً منافاتی با یکدیگر ندارن

ی انهگداند، مستقیماً مرتبط است با ادیان سهحدِِّ کمال یک سنت طولانی فکری می

ی عطف مهم در اخلاقیات، هنگامی حادث شد شود که نقطهبرده. استدلال میتوحیدیِ نام

ناخته و به رسمیت ش راکشیده، یگانگی خداوند  ها از باور به خدای قبیله دستکه انسان

ی حصول اطمینان، این رامفروض داشتند. ب راطور ضمنی وحدانیت بشر همچنین به

طور هصرفاً ب راشان گیریی توحیدی، منطق موضعگانهدهد که ادیان سهاستدلال ادامه می

سل ی برگزیدگان خدا )یعنی نراای بونیمه دنبال کردند. آیین یهود، جایگاه ویژهنصفه
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و اسلام،  داد. مسیحیتگزینی ]از میان غیر یهود[ نشان نمید( قائل بود و تمایلی به عضویهو

برچیدند و در واقع با تبلیغ و عضوگیری دینی، مسیر  رامرزهای ورود به گروه برگزیده 

تر به درگاه ی تقرب هرچه بیشراپیمودند. اما هم اسلام و هم مسیحیت، ب رادیگری 

وانست تیمان سرسپردگی مؤکد بودند )که طبق آن، شخص میخداوند، مستلزم یک پ

شود که عنوان کسی که سابقاً کافر بوده، به صورت رسمی تغییر دین دهد(. گفته میبه

اج که یک گام به پیش برد؛ با این استنت رامدرن، این منطق توحیدی  روشنگریی اندیشه

ن ت؛ یعنی همان چیزی که با آبری اخلاقی حقوق بشر، برخاسته از سرشت انسان اسراب

ین تعی رامان ها و نه امتیازهای ماست که حقوق، این استحقاقشویم و در نتیجهزاده می

د مهم [ چندین سنراها پنداشت. ]زی، تاریخ نادرست اندیشهراتوان این روایت کند. نمیمی

ی این ایده ی روشنگری در دست است که صحتاخلاقی از اواخر سده-سیاسی

ه ی سیاسی، بهای عمدهعنوان دگرگونیکنند؛ اسنادی که بهآشکار می راروشنگری 

ی نسه، اعلامیهرااند. )انقلاب فر گرفتهراشکلی گسترده با اعتماد و پایبندی، مورد استقبال ق

ادامه دهیم.  راتوانیم تاریخ ایدئولوژیک استقلال آمریکا و غیره(. وانگهی، می

وانی در اسناد ایدئولوژیک قرن هجدهم وجود داشت، که قابل رافهای عملی فروگذاری

ها تادگیافبطه با غیرسفیدها و زنان بود. با گذشت زمان، این از قلم راها، در ترین آنتوجه

روا، رفع ی جهانها تحت شمولیت آموزهر دادن صریح این گروهراو موارد مشابه، با ق

 سازیشان پیادههای سیاسی که منطق وجودیشدند. امروزه حتی آن دسته از جنبش

ه، به طور لفظی هم که شدکم به یانه است، دستراگهای نژادپرستانه و جنسیتسیاست

چه رسد برملا شدن ماهیت واقعیِ آنین به نظر میراروایی متعهدند، بنابایدئولوژی جهان

ین کند، تعی راشان اسیهای سیکنند باید اولویتحت بدان باور داردند و فکر میراصبه

توان می حتیراترتیب، از روی تاریخ اندیشه بهآور باشد. بدینتواند تا چه اندازه شرممی

آن، به  ج و بر مبنایراروایی استخگیر از پذیرش ایدئولوژی جهانرایک منحنی صعودی ف

 ناپذیر اذعان کرد. جهانی اجتناب-یند تاریخیرآوجود نوعی ف
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جا آن روایی ازرسد که جهاننظر میادعا نیز استدلال بسیار محکمی به ، اینبا این همه

طور جدی پیگیری شده است، ی سیاسی، تنها در جهان مدرن بهکه در مقام یک آموزه

 جوواقتصادی جهان مدرن جست-ی اجتماعیباید در چارچوب ویژه راهای آن پس ریشه

. یکی از پایان سرمایهمبتنی بر انباشت بی داری، نظامی استکرد. اقتصاد جهانی سرمایه

. شدن جملگی چیزهاستآورد، کالاییهم میراف راسازوکارهای نخستینی که این امکان 

 حتمالاًایابند. این کالاها به شکل اجناس، سرمایه و نیروی کار، در بازار جهانی گردش می

جه، تر خواهد بود. درنتیششدن نیز بیتر باشد، شدت کالاییقدر این گردش، آزادانههر

 بار خواهد بود. زیان طبق این فرضیهنچه که مانع این گردش باشد، رآه

ی اجناس، سرمایه و نیروی کار به شکل خدمات و کالاهای چه که عرضههر آن

کند. از سوی محدود می راهایی در بازار با مشکل مواجه کند چنین جریان رامصرفی 

گذاری اجناس، سرمایه و ی ارزشراری غیر از ارزش بازار، بچه که معیادیگر، هر آن

برحسب اولویتی غیر از آنچه که در بازار مرسوم است،  راها کار گیرد و آننیروی کار به

بب س راکم کاهش قابلیت فروش آنها گذاری کند؛ عدم قابلیت فروش یا دستارزش

توان گفت که هرگونه می ؛نابگیری از یک منطق رو، با بهرهخواهد شد. از این

کم مانع عملکرد داری اصلاً همخوانی ندارد یا دستیی با منطق نظام سرمایهراگخاص

 و داری، داعیهتوان گفت که در چارچوب نظام سرمایهی آن است. درنتیجه میبهینه

ایه، ر انباشت سرمناپذیگیری پایانمثابه عنصر اساسی پیروا بهپیشبرد یک ایدئولوژی جهان

همچون  راداری ضرورت دارد. پس به همین خاطر است که مناسبات اجتماعی سرمایه

ه کالاهای ی چیزها بی فروکاستن همهراکنیم که در تلاش بفرض می «گیرراحلِّال ف»نوعی 

 شان، پول است. همگنی است که تنها شاخص سنجش

ه این شود کتدلال میشود که این امر باید دو پیامد عمده داشته باشد. اسگفته می

رد. هم آورادر تولید کالاها ف راوری ممکن تواند بالاترین بهرهداری میخصلت سرمایه

 )یکی از« ای گشوده به سوی استعدادهاحرفه»چه ویژه از بابت نیروی کار: چنانبه
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د ارنسه( داشته باشیم، گویا خواهیم توانست تواناترین افراشعارهای زاده شده در انقلاب ف

ی راا بهترین جایگاهکار گماریم که در تقسیم کار جهانی، متناسبهایی بهدر جایگاه را

هاست. و در واقع ما کل سازوکارهای نهادی ـ یعنی نظام آموزش دولتی، خدمات آن

سالاری ر آن چیزی که امروزه نظام شایستهرای استقراب راکشوری و قوانین ضدفساد ـ 

 ایم. شود، توسعه بخشیدهنامیده می

لکه ی دارد، بیراتنها از لحاظ اقتصادی کاسالاری نهشود که شایستهوانگهی، گفته می

 های تاریخیداری تاریخی )همانند نظامسیاسی نیز هست. در سرمایه بخشعامل ثبات

ی که نارضایتی آنانها وجود داشته باشد، بری در توزیع پاداشراپیشین(، مادامی که ناب

رند، خیلی داتری دریافت میکنند، از کسانی که پاداش بیشتری دریافت میپاداش کم

ایجاد  را بریراد است که این نابراشود که شایستگی افتدلال میاس را.. زیزیاد نیست.

ی، هم ی مزیت مبتنی بر شایستگواسطهدار بهشود که سرمایهکند، نه سنت. تصور میمی

از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ سیاسی نسبت به حقوق و امتیازات موروثی، در نزد اغلب 

 تری برخوردار است. مردم از مقبولیت بیش

شناسیِ سیاسیِ غیر قابل اتکایی است. در واقع، دقیقاً عکس این وضعیت ین جامعها

ظمی ابدی یانه به نراکه از دیرباز به سبب باورهای عرفانی یا تقدیرگدرحالیدرست است. 

تاحدی نزد  کمبخشید تا امتیازات موروثی دست بسیاری از فرودستان اطمینان می که به

اشد، پذیرش دیدگاهی که بر طبق آن، امتیاز اجتماعی بدین علت ب آنان مقبولیت داشته

ی حتماً سطح تحصیلات بالاتر واست تر باهوشتمالاً احآید که یک شخص دست میبه

های ترقی هستند، ممکن نیست. ی اندکی که در حال پیمودن نردبانی عدهرادارد، مگر ب

ها، آید. شاهزادهاش نمیز این جماعت خوشاگر کسی خود، نوکیسه یا ولخرج نباشد، ا

 های ولخرج، چیزیشدند. اما این نوکیسهکم شاید در نقش پدری مهربان ظاهر می دست

ترین ثباتسالار از لحاظ سیاسی، یکی از کممد نیستند. نظام شایستهرآجز فرزندانی پرد

یی راگیترستی و جنسهاست. و دقیقاً به علت همین شکنندگی سیاسی است که نژادپنظام

 شوند. پدیدار می
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روایی شد که منحنی فرضی صعودی ایدئولوژی جهانهای متمادی تصور میزمان

متناظر خواهد بود با کاهش سطح تبعیض ناشی از جنسیت و نژاد؛ هم در ایدئولوژی و هم 

تی ح رفت. شایدطور نبود که انتظار میدر واقعیت. گرچه این مورد از لحاظ تجربی، آن

ر های نژادی و جنسیتی، مسلماً دبریراعکس بتوان استدلال کرد که در جهان مدرن، ناببه

اند. یافتهن کم کاهشیا دست مقام واقعیت و شاید حتی در مقام ایدئولوژی، افزایش یافته

چنین است، لازم است نگاهی بیفکنیم بر آنچه که  راکه چبردن به اینی پیراب

 دارند. رااش یی و نژادپرستی داعیهراگجنسیتهای ایدئولوژی

رهای ز نسبت به شخصی که از لحاظ معیارانژادپرستی، صرفاً رواداشتن تبعیض و احت

های )وابستگی مذهبی، ویژگی )همچون رنگ پوست( یا معیارهای اجتماعی ژنتیکی

پرستی طبعاً د، نیست. نژاهای زبانی وغیره(، متعلق به گروه دیگری باشدفرهنگی، اولویت

. تحقیر و هاستتر از اینراگیرد، لیکن بسیار فدربر می راافکنی سراچنین تبعیض و ه

داری چه که واقعیت نژادپرستی در اقتصاد جهانی سرمایهافکنی در مقایسه با آنسراه

لال کرد که توان استدواقع، حتی میکلی فرعی هستند. بههایی بهکند، پدیدهبازنمایی می

از نژادپرستی  ایسی(، جنبهراهن )بیگانهراافکنی نسبت به دیگسراداشتن تبعیض و هروا

 ی نوعی تعارض است. است که دربردارنده

ه راهمی رفتاری بههای تاریخی پیشین یک پیامد عمدهی نظامسی در همهراهبیگانه

ته. های بسگروه ی کالبدی اجتماع، جامعه، واز حوزه« هابربر»ندن راداشته است: بیرون

یکی شکل فیزها بهندن بود. هرگاه سایر گروهراکشتار، شدیدترین حالت این بیرون

ن آمد، اما در همیدست میمحیط که گویا به دنبال آن بودیم به« خلوص»زده شوند، پس

شده و درنتیجه ندهرادِ پسرادادیم. ما نیروی کار افاز دست می راناچار چیزی حال به

ب طور مکرر تصاحتوانست بهدادیم که میاز دست می راها در تولید مازادی آن مشارکت

ی زیان است؛ اما در مورد نظامی دهندههای تاریخی نشانی تمامی نظامراشود. این امر، ب
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تواند تر میبسیار حادپایان سرمایه است، که کل ساختار و منطق آن مبتنی بر انباشت بی

 باشد. 

ی کارگیری تمامی نیروگسترش است، نیازمند بهداری که اغلب روبهنظام سرمایه

کند د میتولی رااین نیروی کار است که اجناسی  راهم کند، زیراتواند فکاری است که می

د، راندن افراترتیب، بیرونشود. بدینکه سرمایه از رهگذر آن، تولید، محقق و انباشت می

ر رساندن انباشت سرمایه، مد نظر باشد، همزمان لازم است حداکثصلاح نیست. اما اگر بهبه

 های اخلال سیاسی به حداقل رساندههای نیروی کار( و هزینههای تولید )و طبعاً هزینههزینه

 رسد کهکل حذف کرد(. به نظر میتوان بهنمی راضات نیروی کار رااعت راشود )زی

 خشد. بزمان تحقق میطور همبه راهدف  است که این دو نژادپرستی، همان اکسیر جادویی

 یترین مباحث دربارهاندازیم به یکی از نخستین و معروفاکنون نگاهی می

ند، با مردمی دنیا گام نهادمثابه یک ایدئولوژی. زمانی که اروپاییان به ینگهنژادپرستی به

قیماً با خواه مست -سرعت و در ابعاد وسیع، به کشتار آنان پرداختند رویارو شدند که به

هب اسپانیایی به نام راهای مهلک. یک کندن بیماریراسلاح، خواه غیرمستقیم با پ

ها باید هایی دارند که از آنسپوستان، نفْکه سرخبا اعلام اینکازاس بارتولومه دِلاس

زاس کاخواهیم استدلال لاسپاسداری کرد، به طرفداری از این مردم پرداخت. اکنون می

دست به اردنبال کنیم که رضایت رسمی کلیسا و متعاقباً موافقت دولت  رایامدهای آن و پ

رو اصول قانون اند و از اینروح هستند، انسانپوستان ذیجایی که سرخآورد. از آن

ار( ی روزگشان از صحنهشود. پس کشتار آنان )حذف کردنشان میطبیعی، شامل حال

به سوی  راها هاشان شد. )آنسنفْ ض باید متعهد به نجاتاخلاقاً مجاز نیست. و در عو

مانند و احتمالاً در جا که آنان زنده میهای جهانی مسیحیت هدایت کرد(. از آنارزش

شان یعنی اهی تواناییالبته در حد و اندازه -شوند مسیر تغییر کیش در نیروی کار ادغام می

 مزدی. -تب شغلیرامترین مرتبه از سلسلهدر پایین



 

 
 

 داریسرمایه های ایدئولوژیکتنش 9

« شدنمیتیقو» راتوان آن نژادپرستی، از لحاظ عملکردی، شکلی به خود گرفته که می

دی مز-تب شغلیرامنیروی کار نامید که مقصود من از آن، این است که همواره سلسله

ی نامند، همبستگمی اصطلاح، معیارهای اجتماعیبه راچه آن که معمولاً با آن موجود بوده

شدن، ثابت مانده است، جزئیات آن، از که خود الگوی قومیتیداشته است. اما درحالی

های ختهکه کدام اندومکانی تا مکان دیگر و از زمانی تا زمان دیگر متغیرند؛ برحسب این

اجتماعی و ژنتیک انسانی در یک زمان و مکان خاص جای گرفته و کدام نیازهای 

 ر داشته باشند.راتبی اقتصاد در آن زمان و مکان قارمسلسله

 اریعنی نژادپرستی، همواره ادعاهای مبتنی بر پیوند با گذشته )ژنتیکی و/یا اجتماعی( 

های کند تا مرزهای دقیق واحدپذیری معطوف به زمان حال ترکیب میبا انعطاف

عریف نامیم، تدینی می-ملی-های نژادی، یا قومیبندیگروه راها ای که آنیافتهشیئیت

ه با بازترسیم دائمی این مرزها در راکنیم. انعطاف در ادعای پیوند با مرزهای گذشته، هم

-های نژادی یا قومیها یا جماعتشکلِ ساختن و بازساختن دایمی گروهزمان حال، به

ره ها همیشه وجود داشته و همواها یا جماعتدینی، پدیدار شده است. این گروه-ملی

ها شوند؛ اما همیشه عیناً یکسان نیستند. برخی گروهبندی میتبی ردهرامصورت سلسلهبه

های دیگر توانند ناپدید شوند یا با گروهبندی، سیار باشند، برخی میتوانند در نظام ردهمی

آیند. اما در این های جدید پدید میگسلند و گروهها نیز از هم میمیزند؛ برخی از آنرآد

وستی در کار پشوند. اگر سیاهشناخته می« سیاهکاکا»ای هستند که با نام میان همواره دسته

-کاکا»توان صورت میی ایفای نقش این دسته، کافی نباشد، در آنرانباشد یا تعدادشان ب

 برساخت. را« سفیدها

ف طاز این دست که در آن شکل و زهر نژادپرستی پابرجا، اما مرزهای آن منع نظامی

عداد دهد تا بتوان تکند. نژادپرستی اجازه میالعاده موفق عمل میچیز، فوقدر سه -است 

های اقتصادی ترین نقشسزای کمرا، برانیروی کار موجود در هر مکان و زمان مشخص 

کنده و یا متمرکز ساخت. این امر منجر به رامد، بر حسب ضرورت، پرآبا ناچیزترین د
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هایی در اجتماع خواهد شد که عملاً در حال ئمی جماعتایجاد و بازسازی دا

های متناسب خویش هستند. )هرچند البته ی ایفای نقشراسازی کودکان باجتماعی

-تواند مجموعه مبانی غیردر شکل مقاومت، اجتماعی کنند(. این امر می راکودکان 

أکید کرد. ی اخیر باید تهم سازد. بر این نکتهرابری، فرای توجیه نابرانه براسالاشایسته

 ارداری روایی است که سرمایهای ضد جهاندرست به این علت که نژادپرستی، آموزه

هم راف رادهد تا در مقام یک نظام، پایایی داشته باشد. نژادپرستی این امکان یاری می

ه چتری حتی نسبت به آنای از نیروی کار، حقوق بسیار کمآورد تا بخش عمدهمی

 اند بر اساس شایستگی توجیه شود، اختصاص یابد. تومی

رتیب تهمانمثابه یک نظام، که موجد نژادپرستی است، آیا بهداری بهاما اگر سرمایه

کدیگر این دو ارتباط تنگاتنگی با ی رانیز پدید آورد؟ آری، زی رایی راگلازم است جنسیت

ی که دستمزد بسیار اندک به تمامسازی نیروی کار به این علت وجود دارد دارند. قومیتی

پذیر باشد. چنین دستمزدهای اندکی در عمل صرفاً به این های نیروهای کار، امکانبخش

د مرآجا دارند که د« خانوار»ن مزدگیر، در ساختارهای راشوند که کارگعلت ممکن می

تشکیل  ارن زندگی، تنها کسر نسبتاً کوچکی از کل عایدی خانوار رای گذراآمده بدستبه

دهد. چنین خانوارهایی مستلزم مشارکت کاری مستمر )نه تنها از جانب مردان می

ه کودکان راهمبه سالتری، از جانب زنان بزرگتب بیشرامسال، بلکه به میزان بهبزرگ

داری دام و طیور )در مقیاس بسیار عت و نگهراخوردگان مذکر و مؤنث( در زو سال

 فروشی هستند. کوچک( و خرده

مد حاصل از رآی کار در کارهای غیرمزدی، کاستی ددر چنین نظامی، این نهاده

امر  ی منفعت مالی حاصل از ایندهندهکند و در نتیجه، حقیقتاً نشانمی« نراجب» رادستمزد 

تفکر در  از رایی، ما راگنوارهاست. جنسیتن مزدبگیر در این خارای کارفرمایان کارگراب

ارزش متفاوت و کمهای کاری یی صرفاً واگذاردن نقشراگدارد. جنسیتباره بازمیاین

ور که طسی دست کمی از نژادپرستی ندارد. همانراهبه زنان نیست؛ این پدیده در بیگانه
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آن  داری آنان در دروناهن از نظام کار، بلکه نگرازدن کارگمنظور پسنژادپرستی نه به

 یی نیز چنین کارکردی دارد. راگاست؛ جنسیت

 یرابه کار و خلق ارزش اضافی ب راای زنان، کودکان و سالخوردگان ما به شیوه

ها صورت نپذیرد یا پرداخت بسیار کمی داریم که پرداختی به آنصاحبان سرمایه وامی

 ار دارخانه آید. ما ]اصطلاح[حساب نمیبه کارانجام شود، با این ادعا که کار آنها عملاً 

-نگه راخانه »کنند و صرفاً نمی« کار»گوییم که زنان در این نقش، ایم و میابداع کرده

ه شاغل ک رااصطلاح فعالی ها وقتی درصد نیروی کارِ بهین، دولتراکنند. بنابمی« داری

نه  کند وی نیروی کارِ فعال لحاظ مینه در زمره رادار کند، زنان خانههستند محاسبه می

ور طیی است. همانراگه خودکار جنسیتراهمیی راگی نیروی غیرفعال. اما سندر زمره

یم توانیم ادعا کنکند، پس میدار، ارزش اضافی خلق نمیکنیم کار زن خانهکه ادعا می

 چنین هستند.خوردگان نیز مزد کودکان و سالکه کارهای متعدد بی

ها در ی واقعیت کار نیستند. اما همگی آندهندهیک از این موارد، بازتابیچه

آیند. هاست گرد هم میی آنی همهکنندهغایت قدرتمندی که هماهنگایدئولوژیِ به

توانند نی میهای میاای که کادرها یا لایهمثابه شالودهسالاری بهشایسته-رواییترکیب جهان

بخشی یی که در خدمت ساختارراگجنسیت-یت بخشند و نژادپرستیبا آن به نظام مشروع

است؛ اما  مدرآالعاده کاداری جهانی[ فوقی نظام سرمایهرابه اکثریت نیروی کار هستند ]ب

ر است که هر دو الگوی راای دارد. داستان از این قتا حد معینی، و این علت ساده

د. قضی آشکار نسبت به یکدیگر هستنداری در تناایدئولوژیک اقتصاد جهانی سرمایه

ها همواره در خطر آن است که از کنترل خارج شود؛ به نحوی که میختگی ظریف آنرآد

 روایی و در سوی دیگر،های گوناگون تمایل داشته باشند در یک سو منطق جهانگروه

 طی دنبال کنند. رابه شکلی اف رایی راگمنطق نژادپرستی و جنسیت
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یی، از حد تعادل برون شوند، چه روی راگتی نژادپرستی و جنسیتدانیم که وقمی

-به - نندرایکسره بیرون  رادهد. نژادپرستان ممکن است بکوشند گروه غیرخودی می

آپارتاید  رراتر همچون استقها، با شتابی کمدست نازیعام یهودیان بهسرعت، همچون قتل

غیرعقلانی  یطراگونه اشکال افیی در اینراگجنسیتهای نژادپرستی و گیر. ایدئولوژیراف

ه که شود. البتها مقاومت میبر آنرانه در برااند مصهستند و به دلیل آن که غیرعقلانی

ن مقاومت بر آرازنند، اما نیروهای قدرتمند اقتصادی نیز در بقربانیان به مقاومت دست می

به هدف اصلی آن است که مغفول مانده شان نه به نژادپرستی، بلکه ضراکنند و اعتمی

 شده اما مولد(. است )یعنی ایجاد یک نیروی کار قومیتی

ه روی تر رود، چراروایی از حد ]معینی[ فتوانیم تصور کنیم که اگر جهانهمچنین می

ا هی موقعیتخواهانهد ممکن است خواستار تخصیص عملاً مساواتراخواهد داد. برخی اف

کاری شوند که در آن، نژاد )یا امثال آن( و جنسیت حقیقتاً دخیل نباشند. های و پاداش

ی ارروایی وجود ندارد؛ به این دلیل که بی تحقق جهانراه سریعی برابرخلاف نژادپرستی، 

روایی، بلکه بر جهانراتنها مرزهای قانونی و نهادی در بتحقق کامل آن لازم است نه

نیز از میان برداریم. و این خود، ناگزیر نیازمند  راسازی ی قومیتیشدهالگوهای درونی

توان در ی میآسانین، نسبتاً بهرابر با زندگی یک نسل است. بنابراکم بمدت زمانی دست

ی حذف راهایی بروایی مقاومت کرد. هرگاه که گامطی جهانرابر گسترش افراب

روایی، ود، به نام خودِ جهانیی برداشته شراگهای نهادی نژادپرستی و جنسیتسازوبرگ

 محکوم کرد.  را اصطلاح وارونهباید نژادپرستیِ به

ین ی پیوندی پرتنش بواسطهشود، نظامی است که بهچه مشاهده میترتیب، آنبدین

هایی کند. همواره تلاشیی عمل میراگجنسیت-روایی و نژادپرستیسطح مناسب جهان

ی گیرد که پیامد آن نوعاز دو طرف معادله صورت میزدن تعادل به نفع یکی ی برهمراب

ز در جی همیشه ادامه داشته باشند؛ بهراتوانند بت میراالگوی زیگزاگی است. این تغیی

ی جاهای زیگزاگی، بهی این تغییرجهتمرور زمان، اندازهآفرین. بهموردِ مشکلیک



 

 
 

 داریسرمایه های ایدئولوژیکتنش 03

ین گیرد. همچنیی قوت میرواکاهش، پیوسته افزایش خواهد یافت. فشار در جهت جهان

 . این امر دو علت دارد.رودبالا میت رایی. مخاطراگفشار در جهت نژادپرستی و جنسیت

 ی تاریخی، از جانب جملگی عواملسو، تأثیر اطلاعات حاصل از انباشت تجربهاز یک

یر یتر به این دلیل که تغیند. از سوی دیگر، روندهای جهانیِ خود نظام. بیشرآدخیل در ف

ر نظام گ موجود درایی، تنها زیگراگجنسیت-روایی و نژادپرستی زیگزاگی بین جهان

روایی و نیست. زیگزاگ انبساط و انقباض اقتصادی نیز وجود دارد، که زیگزاگ جهان

زیگزاگ  هایطور نسبی با آن همبستگی دارند. دندانهیی نیز بهراگجنسیت-ییرانژادگ

رد. شود، خود داستان دیگری داچنین می راکه چشوند. اینیاقتصادی نیز تیز و تیزتر م

به  ارحال، همچنان که تناقضات کلی موجود در نظام اقتصاد جهانی مدرن، این نظام بااین

ی بر نهاد -های ایدئولوژیک ترین محلنیرازمدت کشانده است، بحران ساختاری درابح

وایی و رهای بین جهانش شدت زیگزاگسر تعیین نظام آینده، در تشدید تنش و افزای

ی ین دوگانهی اشود. مسأله این نیست که کدام نیمهیی، نمودار میراگجنسیت-نژادپرستی

این دو در پیوند نزدیک و مفهومی با  راشود، زیای بر دیگری چیره میمتناقض تااندازه

ته های جدیدی ساخگونه امکان دارد نظامیکدیگرند. بلکه مسأله این است که آیا و چه

-کار گیرند و نه ایدئولوژی نژادپرستیبه راروایی شوند که نه ایدئولوژی جهان

ای هی سادساختن این سؤال است که اصلاً مسئلهی ما روشن. وظیفهرایی راگجنسیت

 نیست. 
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