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ی منفرد واحد اقتصادی با گذار به مالکیت عمومی ابزار تولید، دیگر خانواده

اقبت شود. مرداری خصوصی، به صنعتی اجتماعی دگرگون میجامعه نیست. خانه

شود. جامعه مراقبت یکسان از از کودکان و آموزش آنان موضوعی همگانی می

اشند و چه نباشند. بدین ی ازدواج بگیرد، چه زادهکودکان را برعهده میی همه

لاقی اخ -ترین عامل اجتماعی عنوان مهم، که امروزه به«عواقب»ترتیب، نگرانی از 

رد، داورزی آزاد با مردی که دوستش دارند بازمیدختران را از عشق -و اقتصادی 

 ناپدید خواهد شد.

 (4881فردریش انگلس، منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت )
 

های دم در پارک برونکس، نیویورک. هنوز هیچ جنبشی در خانهسپیده …

پوست. با دقت آیند، زنان سیاهآپارتمانی اطراف نیست. زنان از مترو می

را بر روی نیمکت پارک که هنوز از شبنم « میرر»یا « دیلی نیوز»های روزنامه

بورانه قدر صآن نشینند. چراها میکنند و بر آنصبحگاهی مرطوب است مرتب می

 جا سرد و مرطوب. صبحدم است و همه نشینند؟می

د که چه را بدهیما اینجاییم، برای فروش روزانه. نیروی کار ما را بگیرید و آن

ارلم را ی هی سنگین در محلهمان را سیر کنیم و اجاره. باید فرزندانکنیدمی اراده

ه ی خانوادبپردازیم. ده سنت، پانزده سنت برای هر ساعت! این خرج غذای روزانه

گمانم همین بهتر از دهید؟ خب، بهنمی تربیششود، چه برسد به اجاره. هم نمی

 .. .ی راه استبرای کرایه بازگشتن به هارلم پس از خرج کردن آخرین پاپاسی

 (4391تر )دمی روشنلوییس تامپسون پترسون، به سوی سپیده
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زن کارگر، مفهومی را در قالب  1،تالاتو پاتو ها در هند جنوبی یاسنتی لالایی ژانردر 

ون، ی کلاسیک مارگارت بنستاصلی مقاله استدلالکنم گنجاند که ادعا میموسیقی می

از  ،( است. زن که ناچار شده هنگام برداشت محصول4313« )اقتصاد سیاسی رهایی زنان»

 کند:فرزندش هم مراقبت کند، چنین مویه می

 هنگام برداشت محصول

 در گرمای ظهر
 کنمکه در مزرعه کار می

 هایم ببندمشانه براگر تو را 
 روی؟از هوش نمی 
 اگر کناری بگذارمت تا وقت ترک مزرعه فرا رسد  و

 گریه نخواهی کرد؟
 من اممزرعه (4)پایکارگر خرده

 سرکارگر خشمگین خواهد شد
 و اگر قرار باشد ناسزایم گوید

 !کودکم
 (2)غمین نخواهی شد؟

 
ماهیت کار این زن / مادر چیست؟ آیا کار او برداشت محصولات کشاورزی است که 

او مراقبت از کودک است؟ « کار حقیقی»کند؟ یا دستمزدی کم دریافت میبرای آن 

آیا  وجودش است، نیازی به پرداخت مزد هم در ازای آن نیست. چیزی که چون غریزیِ

که در این دو نوع کار، چون او تصادفاً زن است، در شکلی بیرونی به هم مرتبطند؟ یا این

 به شکلی درونی به هم ربط دارند؟ مند کل کار اجتماعیطی سازماندهی نظام

                                                      
1 thalattu pattu 
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ا بود، اما هی این پرسشجانبه دربارههای همهی بنستون یکی از نخستین کاوشمقاله

دیک و هم ها، هم نزها به این پرسشی مارکسیستبه روشی که به رویکرد سنتی گذشته

 شود.دور می

 

 ی تبیینی در قلب سنت مارکسیستیهای دوگانهمدل

ای وجود ناشدهداری تنش حلهای مارکسیستی برای ستم بر زنان در سرمایهدر کانون تبیین

واحد مسلط  عنوانبهی بورژوایی، دارد. اگرچه توافق کلی وجود دارد که خانواده

ی ها دربارهولی نظرات مارکسیست خویشاوندی، با ایجاد و بازتولید این ستم مرتبط است،

 فاوت است.نقش دقیق خانواده مت

ی ستم بر زنان را در ی بحث درباره( او پایه4883که زن و سوسیالیسم ) ،آگوست ببل

زنان به مردان در خانواده مبنای اجتماعی ستم بر « وابستگی» چپ بنا نهاد، اظهار داشت که

ی زنِ جامعه»یافتن ]زنان[ از مردان درون خانواده، دهد. با استقلالزنان را تشکیل می

ای حتی در انقیاد ذره .. دیگر.]خواهد بود[.. از نظر اجتماعی و اقتصادی مستقل .هآیند

 (9)ی بخت خویش، آزاد ]خواهد بود[... همتای مرد، شیفته.سلطه و استثمار نیست. او

منشاء »های اصلی ببل، کتاب انگلس، که احتمالاً برای رد برخی از استدلال فریدریش

( را نوشت، با وجود این در متن کلاسیک 4881) «ولتخانواده، مالکیت خصوصی و د

 اروابستگی ناشی از تقسیم جنسی کچه تبیین ستم بر زنان از طریق خود روایتی از آن
 خوانم بازتولید نکرد.می

 داری خانگی آشکار یا، بر اساس برده«ی منفرد مدرنخانواده» ،ی انگلسبه گفته

پنهان زن ساخته شد. بازداشتن خانواده از تولید عمومی باعث شد که زن خانواده 

خارج از مشارکت در تولید »را از دست بدهد و در نتیجه زنان به « شخصیت عمومی خود»

کارگران را مستقل از جنسیت،  مدرن، جا که تولید صنعتیرانده شدند. اما از آن« اجتماعی

ی به راه»ی کارگر نیز ی خود زنجیر کرده بود، برای زنان طبقهروندههای پیشبه چرخ

ای که اگر زن وظایف خود را در خدمات اما به گونه، کرد باز یاجتماعسمت تولید 
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 دتواننمیو  است، کماکان از تولید عمومی محذوف دهدخصوصی خانواده انجام 

در صنعت عمومی مشارکت و زندگی خود را  خواهدمیدرآمدی به دست آورد. و اگر 

طور مستقل اداره کند، در موقعیتی نیست که قادر به ادای وظایف خانوادگی خود به

 (1)«باشد.

 درکند تر از ببل است، زیرا برخلاف ببل، سعی میسبک استدلال انگلس پیچیده البته

تبیین ستم جنسیتی، جایگاه این ستم را به کلیت تولید اجتماعی بکشاند، نه این ییبازآرا

که آن را به سادگی محدود به مکانیک درون خانوار سازد یا برمبنای پویایی بینافردی زن 

ه ی تقسیم کار، موضوعی است کو مرد تبیین کند. با این حال، رویکرد به ستم از زاویه

ر این سازند. بی جنسیت آن را کاملاً روشن نمیهایشان دربارهانگلس و مارکس در نوشته

ی تولید ها دربارههای آنطور که خواهیم دید، از نوشتهکنم، زیرا همانامر تأکید می

رای مراتب بهتری بتوانیم ساختار نظری بهطور عام میداری و روابط اجتماعی بهسرمایه

 دهیم. معماری نظری تبیین ستم جنسیتی به دست

 چیست؟ ی تقسیم کاراصلاً رویکرد به ستم جنسیتی از زاویه

است: در آغاز پیدایش سازمان اجتماعی بشر، فقط  نبه بیان ساده، این استدلال چنی

پیدایش نهادهای تازه مانند خانواده، این تقسیم  تقسیم جنسیتی کار وجود داشت. اما با

 . نتیجه دوگانه بود: مشارکتکردجا درون خانوار جابه« طبیعی»خود را به تقسیم کار 

 ی زنان در تولید اجتماعی و وابستگی )اقتصادی و عاطفی( ناشی از آن به مردان.فروکاسته

یش از ابستگی به پموضوع و ونهگهچکند که اثر اخیر سوزان فرگوسن مستند می

غاز مدرنیته در آ 1«ی زنانمسأله» مباحثات آن را تا توانگردد و میمارکس و انگلس برمی

 (5)در اروپا ردیابی کرد.

                                                      
1 querelle des femmes 

 زنان اشاره دارد سرشتمباحثات فکری از قرن پانزدهم تا هجدهم حول « ی زنانمسأأله»منظور از مباحثات 

 و هم کارزارهای فمینیستی از قرن هجدهم به بعد است. )م.(
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ضد استعماری کشورهای جنوب را نیز  هایفمینیستهای قرن نوزدهم توان نوشتهمی

 به آن افزود.

الش هایی برای به چتخیلی و حتی مانیفست-های علمیها، شعرها، داستانزنان ترانه 

 [توجیه]بود که به آنان برای « دلیلی»تنها « برتری»کشأأأیدن برتری مردانه نوشأأأتند، این 

 ارائه می شد. انوابستگی به مردان یا تبعیت از آن

تنها قاطعانه اعلام کرد زنان نه ، لوکرزیا مارینلا شاعر ایتالیایی4111خیلی زود در سال 

 برابر با مردان بلکه چه بسا برتر هستند:

[ ars et marsتوانستند سواد و فنون نظامی ]کاش در این زمانه زنان میای»

ه ]کسأأأانی ک کنم که ایناندیدیم... آرزو میها که نمیبیاموزند، چه شأأأگفتی

که همزمان، یک پسأأر و بیازمایند: ایناین تجربه را  شأأمرند[قدر میزنان را کم

یک دختر همسن با قوای ذهنی و جسمی همسان را، برای سوادآموزی و فنون 

 دختر گونههچنظأامی پرورش دهنأد. آنان در مدت کوتاهی خواهند دید که 

 (1)«گیرد.بیند و به زودی از او پیشی میکاملاً بهتر از پسر آموزش می

، با رد پرشور مسلمان بنگالی گراوت حسأین، اصلا به همین ترتیب، بیگم رقیه سأخ

زنان، گامی فراتر نهاد تا با به چالش کشأأأیدن آن متون دینی که گواه جایگاه فرودسأأأت 

که از حسادت نویسندگان مرد ناشی  بداندآثاری  ها راآن جایگاه فرودسأت زنان اسأت،

 :شده است

کرد که طوری مقدر میاگر خدا خود قصأأد داشأأت زنان فرودسأأت باشأأند، »

مادران فرزند دختر را در پایان ماه پنجم بارداری به دنیا بیاورند. شأأأیر مادر در 

ی نصأأف فرزند پسر تأمین طور طبیعی به اندازهصأورت داشأتن فرزند دختر به

 شأود. اما این طور نیسأت... مردان از دین همچون دسأتاویزی برای تسلط بر ما

این ما نباید در سأکوت تسلیم چنین ستمی شویم که به کنند... بنابراسأتفاده می

 (8)«نام دین در حال اعمال است.
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رو، سأأأنت سأأأوسأأأیالیسأأأتی اروپا، ازجمله مارکس و انگلس، در این گفتمانِ ازاین

تر رهایی زنان جای گرفت که تمرکز آن بر اسأأتقلال زنان از مردان تر و قدیمیگسأأترده

گرفت این بود که زنان یا باید به چارچوب سرچشمه می که از این راهبردینتایج  (8)بود.

شده در کار مزدی داشته ی مردان آموزش ببینند، یا استقلال اقتصادی تضمینهمان شأیوه

طلبان لیبرال معمولاً بر مسأأأیر رهایی از طریق آموزش تأکید باشأأأند و یا هر دو. اصأأألا 

ه ی از طریق کار مزدی بود، اگرچها بر رهایکردند، درحالی که پافشاری سوسیالیستمی

 همپوشی زیادی بین این دو مسیر وجود داشت.

ان را ی زنی به اصأأطلا  مسأأألهاسأأاسأأاً لیبرالی، درباره بندی اومانیسأأتیِاین صأأورت

هأای مارکس و انگلس یافت. مثلاً در منشأأأأ خانواده، انگلس توان بأارهأا در نوشأأأتأهمی

بین زنان و مردان تنها هنگامی « تمأاعی واقعیبرابری اج»کنأد کأه ایجأاد اسأأأتأدلأال می

 تواند رخ دهد که:می

ن گاه روشهر دو به لحاظ قانونی از برابری حقوقی کامل برخوردار باشند. آن»

خواهد شد که اولین شرط رهایی زن خانواده، بازگرداندن کلیت جنس زن به 

ی تک همسری ی خود مستلزم امحای خانوادهنوبهکار اجتماعی است و این به

 (3)«.عنوان واحد اقتصادی جامعه استبه

ترین مفسأران سأنت مارکسأأیستی طبیعتاً این چارچوب تولیدگرایانه، به یکی از خلاق

 «کارگر زن»ی نادژدا کروپسأأأکایا، ها نیز منتقل شأأأد. نخسأأأتین جزوهبلشأأأویکبه یعنی 

ی ستم بر زنان مطر  دربارهای پیشگامانه عنوان مطالعه(، در محافل مارکسیستی به4314)

 ی کارگر و دهقانان روسی،ای تجربی در مورد شرایط زنان طبقهمطالعه« کارگر زن»شد. 

 بود اما سعی داشت مبنای نظری برای آن اطلاعات فراهم کند.

کند که گیرد، اسأأتدلال میکروپسأأکایا که سأأرسأأختانه الگوی وابسأأتگی را پی می

روند بلکه از زن تنها به این دلیل که برای کار بیرون می کشأأند، نهکارگران زن رنج می»

 توان این وضأأعیتمی» گونهچهپرسأد، اما او می« شأان به مردان.بودنشأان، و از وابسأتگی
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عنوان رد بهم»البته از طریق تقسأأیم جنسأأیتی کار. چراکه « ی زنان را توضأأید داد؟وابسأأته

ها کند و زن تنها برای انجام آندر میی دسأأأتورهای مربوط به کار را صأأأااربأاب، همه

چه زمانی شخم زدن یا کاشت آغاز شود،  :گیردجا اسأت. مرد تمام تصأمیمات را میآن

امور اجتماعی حذف  ی.. زن از همه.چه زمانی ادامه یابد و کارهایی از این دست یا غیره

به همان اندازه « زنی مسأأأله»حل راه« خورد.شأأود و به امور خانه و فرزندان گره میمی

 :استاز طریق کار مزدی  -روشن بود 

در جایی که یک زن به لطف نقش داشأأتن در تولید، به اسأأتقلال برسأأد، گاهی »

دست آورد، بدین ترتیب حق مالکیت زمین را تواند یک قطعه زمین بهاوقات می

هایی از بینیم که در شأأاخهآورد. ما میکاملاً با شأرایط مشأابه مردان به دسأت می

ها مرسأأوم شأأده اسأأت، زن شأأاغل در کارخانه فقط صأأنعت که کار زنان در آن

تواند با دسأترنج خود شأکمش را سیر گیرد و میتر از مرد دسأتمزد میکمی کم

خانواده نیسأت. زن در کارخانه جداگانه و مستقل « آورنان»دیگر و کند. شأوهر ا

گی دهقانی، زیر فرمان او باشد. ی زندکه به شیوهاین کند نهاز شأوهرش کار می

ی شوهر نیست و عضوی یکسان در خانواده است. برابری زن خانواده دیگر برده

 (41)«جایگزین وابستگی کامل او به شوهرش شده است.

ها بر این باور بودند که آزاد کردن زن در گویم مأارکس، انگلس یأا بلشأأأویکنمی

ر طور داشأأتند که سأأرنوشأأت چنین رهایی بهها اصأأراپذیر اسأأت. آنداری امکانسأأرمایه

ستگی از بندی وابی کارگر پیوسأته اسأت. اما این صورتناگسأسأتنی با سأرنوشأت طبقه

د بین خانواده و تولی زای بروناطریق تقسأأأیم جنسأأأی کأار، باعث بنا نهاده شأأأدن رابطه

 شود.شکال مهم نمایان میاجتماعی شد. }که در این وضعیت{ سه اِ

ظریه گیرد، بنابراین نکم میش همیشگی زنان در تولید اجتماعی را دست، نقنخسأت

کنأد. اگر مشأأأارکت زنان در تولید اجتماعی کلید رهایی اسأأأت، را بسأأأیأار متزلزل می

سته اند نتوانی طبقاتی انجام دادهفرسایی که زنان همیشه در جامعهطاقت کارهای گونهچه

عنوان راه رسأأأیدن به برابری، هأا را آزاد کنأد؟ به همین ترتیب، ارتقای کار مزدی بهآن
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های جنسأأیتی از طریق عملکرد همان نابرابری گونهچهتواند توضأأید دهد که چرا یا نمی

 شود.بازتولید می با استواریمداوم و  طوربهکار 

ت و زنان به شکل علدوم، گره زدن موضوعات تقسیم کار، روابط مالکیت و ستم بر 

شود داری میمعلولی، باعث بازشناسی نادرست جایگاه نظری خانواده تحت نظام سرمایه

های مختلف برای ویژه مارکس و انگلس در موقعیتکأه خود موجأب آن اسأأأت که به

ده است. چیز شوجد آیند چرا که این طبقه بیی طبقه کارگر بهالوقوع خانوادهمحو قریب

نارسأأی حاد چنین امیدهایی گواهی  تواند بهبه سأأراسأأر دنیا نگاه کند، میامروز هرکس 

 دهد.

تر از همه، تبیین تقسأیم کار، تولید اجتماعی را چنان سأأاختار بخشید سأرانجام و مهم

 که خانواده صأأرفاً تأثیرات تولید اجتماعیزا با خانواده دارد، چنانکه گویی ارتباط برون

واحدی اسأأأت در امتداد تولید کالاها که در تشأأأکیل روابط  هککرد، نه اینرا تحمل می

 داری مشارکت داشته است.ی کلیت تولید اجتماعی تحت سرمایهبرسازنده

ی جنسأأیت در سأأنت مارکسأأیسأأتی بود، با مشأأکل جدی اگر این کلیت تفکر درباره

تم ی سشأدیم. خوشأبختانه، کماکان روش مارکسیستی کلید فهم و حل مسألهرو میهروب

)یا چرا( مشخصاً هنگام نوشتن در  گونهچهجاست که جنسأیتی اسأت. بنابراین جالب این

ه کأأافتنأد، درحأالیمورد جنسأأأیأت، مأأارکس و انگلس در دام تحلیأل نأاکأافی فوق می

های بسأأأیار قدرتمندتر، ی تولید اجتماعی حاوی جوانههأا دربأارههأای کلی آننوشأأأتأه

است.  داریماتریالیسأم تاریخی در مورد جنسیت تحت سرمایهتر و حامل دیدگاه خلاقانه

 است. این بازتولید اجتماعی  رویکردِ

 

 یرهاکردن اقتصاد از اقتصادزدگ :رویکرد بازتولید اجتماعی

 این موارد بود:  خانواده یهای مارکس و انگلس دربارهترین بینشمهم
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 هایدگرگونیرو، شأأکل اجتماعی آن به این. از2شأأه در تولید اجتماعی دارد، . ری4

ناشی  اتتغییری خود به سبب دهد که به نوبهتاریخی در تولید عمومی واکنش نشأان می

. به روابط مالکیت گره خورده و اشکال 9 ،شودمی دگرگوناز فرایند کار و تقسأیم کار 

 .های آن مطابق است با تغییرات در روابط مالکیتو ایدئولوژی

موارد بالا تصویر متعارف در محافل مارکسیستی است، شکاف مهمی در حالی که 

تأثر رسد خانواده، اگرنه متمایز، مپردازی ناکافی در اینجا وجود دارد. به نظر میبراثر نظریه

  است، در این مورد انگلس از دو نوع تولید می نویسد: «تولید»از 

مشخص و یک کشور ی تاریخی نهادهای اجتماعی که مردمان یک دوره»

له شوند: مرحکنند، با هر دو نوع تولید متعین میمشخص تحت آنها زندگی می

اشته تری دتکامل کار از یک سو و خانواده، از سوی دیگر. هرقدر کار تکامل کم

رسد باشد و حجم تولیدات آن و بنابراین ثروت جامعه محدودتر باشد، به نظر می

رانند. با این حال، در تر حکم میتماعی غالبپیوندهای خویشاوندی بر نظم اج

 تربیشوری نیروی کار هرچه ی روابط خویشاوندی، بهرهساختار جامعه بر پایه

یابد، به همراه آن مالکیت خصوصی و مبادله، اختلاف در ثروت، امکان تکامل می

رش گست]ی ستیز طبقاتی برداری از نیروی کار دیگران، و به سبب آن شالودهبهره

ار کنند ساختهای متمادی تلاش مییابد[: عناصر جدید اجتماعی، که در نسلمی

 تا زمانی که سرانجام ناسازگاری این ،قدیمی جامعه را با موقعیت نو سازگار کنند

ی کهن بر پایه روابط خویشاوندی، گردد. جامعهدو منجر به یک تحول کامل می

ای امعهپاشد. به جای آن، جیافته فرومی در برخورد با طبقات اجتماعی تازه تکوین

شود که تحت لوای یک دولت تشکیل شده. واحدهای زیرین جامعه نو پدیدار می

های سرزمینی های مبتنی بر پیوندهای خویشاوندی نیستند بلکه گروهدیگر گروه

یت ی نظام مالکای که در آن سیستم خانوادگی کاملاً تحت سلطههستند و جامعه

بقاتی ی طای که{ در آن آنتاگونیسم طبقاتی و مبارزهشود. جامعهجاد میاست }ای
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 اکنون آزادانه آشکار -زندکه محتوای تمام تاریخ مکتوب تاکنون را رقم می-

 (44)«.گرددمی

ت ی بالا را با دقرازآمیز که خانواده از آن جداست، چیست؟ اگر قطعه« تولید»اما این 

ی دوم تولید، در واقع نقش اده جدا از جای داشتن در مقولهبخوانیم، روشن است که خانو

س به طور که انگلی تکامل کار دارد. زیرا چنین تغییراتی هماناساسی در تغییر مرحله

اندگارند. مدرون« ی مبتنی بر بر روابط خویشاوندیساختار جامعه»کند، دردرستی ادعا می

.. سرشت .یی زندگو بازتولید ضروریات اولیهتولید »بنابراین، مسأله این ادعا نیست که 

 ،«هادوگانه دارد.... از یک طرف تولید وسایل زیست...، از طرف دیگر، تولید خود انسان

در  ی بازتولید اجتماعی،ی بین این دو است. نظریهپردازی از رابطهبلکه فقدان نظریه

 به این رابطه است.های متعددش، خواه آگاهانه بدانیمش خواه نه، مربوط روایت

)که اکنون اثری  4389نوشته شده در سال  «زنان ستم برمارکسیسم و »لیز فوگل، در 

ی برای بندی جایگاهی نظرشود(، نخستین کسی بود که با صورتکلاسیک محسوب می

دهد ان میای در این راستا برداشت. فوگل نشکنندهمتأثر از بنستون گام تعیین کار خانگی،

« اقتصادی»املی{ }ع عنوانبهی آن ستم تبیین بنستون از ستم بر زنان، با شناسایی سرچشمه

کار زنان در خانه، پختن » (42)شود و... در کار بدون مزد زنان جای دارد.آغاز می« مادی»یا 

ا این در نظر گرفت. ب فعالیت اقتصادیو کارهای مراقبت عمومی را باید وشو، غذا، شست

عت بخشید طور همزمان بسیار وسبندی، بنستون الگوی تقسیم کار/ وابستگی را بهصورت

از « اقتصاد»ی تحلیلی اعطا کرد: نخست، نجات ی مارکسیستی، دو هدیهو به نظریه

پایان بر ی ارزش کار. دوم، به جای تمرکز بینظریه باو بازآرایی تعریف آن  اقتصادزدگی

 ی زنان را با وسایلرابطه»این کار  گونهچهنقش زنان در کار بازتولیدی، شر  داد که 

ها، انهر دوی این ارمغ« ای متمایز است.کند، که در قیاس با مردان، رابطهتولید تعیین می

 داشته است. هایی ماندگار آمدپی
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 پس از وی، در ترسیم کار خانگی در چارچوب های سوسیالیستِ بنستون و فمینیست

نام دیگر، هی اقتصادی، بیش از بسیاری از اقتصاددانان )غالباً مرد( بیافتهنظری تولید تعمیم

را به « قتصادا»به را ن آز ها درک اصیل مارکسیستی ابودند. فمینیست بندپایبه مارکس 

 بازگرداندند. آن

توسط خود مارکس سودمند  سرمایهشروع بحث از از گزینش دقیق عنوان فرعی 

دانان انگلیسی تأثیر اقتصادسیاسی. وی در حالی که به شدت تحتنقد اقتصاد سیاسی  است:

صاد سیاسی اقت»های آن سنت نیز حساس بود. او با قاطعیت نوشت: بود، نسبت به محدودیت

که آگاهانه آن را کند، بدون آنتقریباً در وضعیت واقعی امور گیر میکلاسیک 

ار ی بورژوایی خود باقی بماند قادر به انجام این کبندی کند. تا زمانی که در پوستهصورت

 (49)«نیست.

ها از ندانان، تشخیص نادرست آی اصلی شکست اقتصاد سیاسینظر مارکس، نشانهبه

پردازی کردند که به شکل مفهوم چیزعنوان یک ا سرمایه را بههماهیت سرمایه بود. آن

رکت ح سود یستادهزمین، کار و سرمایه به سمت تولید  هاینهادهی مکانیکی از مجموعه

ز قلم ها را اکند. این دیدگاه مکانیکی از اقتصاد هم مردم و هم روابط اجتماعی بین آنمی

که  انگی بودانسانی، ستم و بیگای عاری از عاملیت واره. بدان معنا که طر داختانمی

ا های بازاری محدود می کرد. در تقابل مستقیم باشتباه مفهوم اقتصاد را فقط به پدیدهبه

داری را آشکار کرد، رویکردی ی سرمایهخانهرویکرد مارکسیستی، ماهیت تاریک آن،

ی بین اشیا بیان شده و بدین سبب حتی ، همچون رابطهی بین مردمکه در آن، رابطه

 گیرد.یک کل، نادیده می عنوانبههای خلاقانه و انسانی بشریت ترین انگیزهبنیادی

 

 :گویدمارکس در جلد سوم کاپیتال، چنین می

ی ی تولیدی معین، اجتماعسرمایه، زمین، کار! اما سرمایه شیء نیست، یک رابطه»

بندی اجتماعی معین تاریخی است که خود را در یک ورتو متعلق به یک ص

دهد. سرمایه مجموع نمایاند و به این شیء خصلت اجتماعی خاصی میشیء می
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ی تولید نیست. سرمایه وسایل تولیدی است که به سرمایه شدهوسایل مادی و تولید

لیدی نیز وقدر که طلا و نقره در خود پول نیستند، این وسایل تتبدیل شده، و همان

ای از در خود سرمایه نیستند. سرمایه وسایل تولیدی است که توسط بخش ویژه

جامعه به انحصار درآمده است، محصولات و شرایط فعالیت نیروی کار که در 

شوند و از طریق این تضاد در سرمایه مقابل این نیروی کار زنده خودمختار می

بدیل ر که به نیروهای مستقلی تیابند. سرمایه فقط محصولات کارگشخصیت می

اربابان و خریداران تولیدکنندگانش،  عنوانبهشوند نیست، یعنی محصولات می

های ویژگی عنوانبهنیز  - [ی این کارآینده نیروهای اجتماعی و شکل]بلکه 

ملی از جا ما با عاگیرند. بنابراین در اینمحصولاتشان در مقابل کارگران قرار می

فرایند تولید اجتماعی تاریخاً ایجاد شده در شکل اجتماعی معینی، و در نگاه 

 (41).«رو هستیمنخست، در شکل بسیار اسرارآمیزی، روبه

ی، اپدید و طبقات، استثمار طبقاتهماهنگی و تعادل بازار اسمیتی و دست نامرئی آن ن

 .شوندطور بنیادین جایگزین آن میفشار و خشونت به

ائه ی پیشین اری اقتصادی کهنهوارهی او را در طر هنگامی که ما کارگر و کار زنده

شود. نخست، تئوری ارزش کار همچون روایتی بخش آغاز میکنیم، چند تغییر حیاتمی

ی دارانه که در همان لحظهگر و فرایند غیرانسانی کار سرمایهاز سرنوشت کار زنده، کار

رحمانه میان رقابت بی شود.پدیدار می ،آغاز، کار وی دیگر به خودش تعلق ندارد

ین زمان ممکن تربیش( او را تا 4دارد که یا داران منفرد را ومیهای بسیار، سرمایهسرمایه

ق )بر مبنای افزایش ساعات کار در طول روز( در محل کار نگه دارند تا ارزش اضافی مطل

او و استخراج  برای کاهش ارزش نیروی فناورانههای ( از نوآوری2را استخراج کنند و یا 

بریم سر میی هر روز کارگر به . ما اکنون در دنیای آشفتهدنبگیرارزش اضافی نسبی بهره 

در  شامصرفیماند، نوع خوراک که او چه مدت زمانی در محل کار میو در مورد این

 کنیم.اش را دارد صحبت میمحیط کار و مسکنی که توانایی مالی تهیه
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یاسی کند. اقتصاد سها ارزش نیروی کار وی را مغایر با بهای کار او تعیین میی اینهمه

، چرا که هیچ بودمی ، در حالی که تمرکزش روی دوآمیختکلاسیک هر دو را درهم 

ست . در نتیجه با پذیرش دربنداشت« ی تولید یا بازتولید خود کارگرهزینه»تصوری از 

ی عنوان بیانی نهایی و بسنده برای رابطههای ارزش کار، بهای طبیعی کار و غیره بهمقوله»

 ی، و اقتصاد سیاسی را به سمت سردرگمی و تضادهارسیدارزشی مورد بررسی به پایان 

ی عملی مطمئنی برای اقتصاددانان عامیانه ارائه پایه»عین حال،  و در دادنشدنی سوق حل

 (45)«شان آن را به اصلی برای ستایش ظواهر بدل کنند.مایگیکه با بی داد

ها و با نهاده «چیزها»تجمیع  عنوانبهتعریف اقتصاد « اقتصاددانان عامیانه»ی پس وظیفه

ت که های کارگر اسها و محنتی مارکسیستی بازتعریف رنجهایشان است. وظیفهستاده

 به بازار پرتاب شده و حتی زندگی غیربازاری وی را نیز« اجبار کور اقتصادی»ی واسطهبه

ش کار، زی ارقانون ارزش محصور کرده است. بنابراین، نظریه سرکوبگر سازیهنجار به

 هبداری است. در نهایت، مربوط است ی زندگی اقتصادی در سرمایهتنها تا حدی درباره

م داری که ههای انسانی و نهادی در کلیت سرمایههای تعاملبه روابط اجتماعی، شبکه

یرد. گدهد و هم خود با برآمدهای آن شکل میشرایط امکان فرایند اقتصادی را شکل می

تهدیدی بر  و «ی ذهنینظریه»یراً دیوید یاروو تأکید کرد این یک طور که اخهمان

سپهر محاسبه، کمیابی و مبادله محصور اقتصاد را در » کههای نظری است تلاش

 یبه همین دلیل است که برای پژوهشگرانی مانند برتل اولمان، نظریه (41)«کند.می

 (48)ی تئوری ارزش کار است.ازخودبیگانگی مارکسیستی واقعاً قلب تپنده

ار توانیم ببینیم که چرا پیشنهاد بنستون برای قرار دادن کدر پرتو بحث بالا، اکنون می

گامانه بود. بنستون بیش از ثبت و داری واقعاً پیشخانگی در چارچوب تولید سرمایه

عدی فراهم های بو زمینه را برای فمینیست پردازینظریهتوصیف کار خانگی، این کار را 

 .کرد تا بتوانند تولید کالایی و بازتولید نیروی کار را در چارچوبی واحد درک کنند
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 کند؟تولید می گونهچهخانوار 

م است، قوانین تولید آن چیست؟ پاسخ بنستون ه ارانهدسرمایهاگر خانوار بخشی از تولید 

 .گیردشرایط تولید را دربرمی محصول و هم

که کار خانگی یک فعالیت اقتصادی است، اظهار  محوریشاو با شر  دقیق ادعای 

با  که کالاهاییبرخلاف اقتصاد پولی داشت که خانوار نوعی واحد اقتصادی است که 

 ،انوار. علاوه بر این، خکندتولید می« های مصرفی ساده ارزش» ،کندارزش مبادله تولید می

واحد تولیدی برای کارهای خانه و پرورش »که بنستون آن را  ساختار لازم را برای خانواده

ای شدههای تفکیکر زنان در مسؤولیتهای ستم بکند. ریشهنامید، فراهم می« فرزندان

 است که به زنان و مردان در این واحد / دورپیمایی تولیدی محول شده است:

 .ی مادی جایگاه فرودست زنان را دقیقاً باید در این تعریف از زنان یافتشالوده»

 از ، زنان گروهی هستند که خارجکندای که پول ارزش را تعیین میدر جامعه

ارزش است، کنند. کار آنها ارزش پولی ندارد، بنابراین بیاقتصاد پولی فعالیت می

ارزش را انجام پس حتی کار واقعی هم نیست. و خود زنان هم که این کار بی

ه کنند، ارزش داشتی مردان، که برای پول کار میانتظار ندارند به اندازه دهندمی

رین چیز به موقعیت زنان شرایط دیگرانی است باشند. از لحاظ ساختاری، نزدیکت

 (48)«.هارعیتو  هاکه خارج از تولید کالاها هستند یا بودند، یعنی سرف

، بنسأتون نخسأتین مارکسأیسأتی اسأت که به شکل تولید درون های منبنا به دانسأته

ه تدر سأطد پیشاصنعتی نگه داشعمد به [کار خانگی]کند که خانوار توجه و اسأتدلال می

های او، این مقاله نیز اسأأتدلالی ماتریالیسأأتی و همزمان به مقاله یبقیهمانند  (43)شأأود.می

که گیرد. در حالیی اقتصأأأادی قرار میچالش کشأأأیدن آن چیزی اسأأأت که در مقوله

کلی به شأأأ»معأدودنأد آنأان کأه بتواننأد بأا لنین در معرفی کردن کار خانگی با عبارات 

وردی آهم« ، خرحمالی خردکنندهبارکننده، حقارتمقدار، عصبیرحمانه غیرمولد، بیبی

 (21)نین است.چدهد که چرا کنند، این بنستون است که تبیینی ارائه می
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به همان شأأأکلی که کشأأأاورزان رعیت، یا بافندگان »ی بنسأأأتون، هر خانواربه گفته

 (24).«دهند، یک واحد منفرد تولید استتشکیل می خانگی واحدهای تولیدی پیشاصنعتی

 «یدسأأازی تولعقلانی»شأأوند، برخلاف سأأپهری که در آن کالاها برای مبادله تولید می»

های تکنولوژیک که به انجام رغم برخی نوآوریبهدهأد. هرگز درون خأانوار روی نمی

های مصأأأرفی درون خانوار همیشأأأه از نظر کند، تولید ارزشکأارهأای خأانه کمک می

سازی تی است. چنین ابزارهایی، با وجود آسانساختاری محدود به سطد تولید صنایع دس

ا این کنند. سرمایه در تلاش است تبرخی کارکردها، شکل تولید خانگی را دگرگون نمی

 ترین اشکال تولید کالا برای بازار حفظ کند.شکل را درون و کنار پیشرفته

 از سرمایهتوی تاختی جهانی به ما دربارهدر همین حال، دانشأمندان الگوهای تغذیه

مسأأتقیم تحت تأثیر انباشأأت قرار  طوربهاند که پیش از این هایی هشأأدار دادهبه عرصأأه

کارلوس مونتیرو و همکارانش  ،4381ی اند. از زمان ظهور نولیبرالیسأأأم در دههنگرفتأه

 دهد طیف]که[ امکان میاند های فنی علوم غذایی را کشأأف کردهدادن به شأأیوهشأأتاب»

قیمت های ارزانطعم سأأأاخته شأأأده از مواد و افزودنیی از محصأأأولأات خوشوسأأأیع

لید شکل تو گونهچهدهد ای بسیار مهم است زیرا نشان میاین مشاهده« ذیر شأود.پامکان

که برخی از محصأأولات شأأود در حالیخانوار در سأأطحی پیشأأاصأأنعتی نگه داشأأته می

و بدین ترتیب فشأأأارهای بازار به  شأأأودی آن در بازار جهانی کالایی میدهندهتشأأأکیل

 شود:ها هدایت میی خانوادهزندگی روزمره

ها، فروشأأیهای فراملی خوراک و نوشأأیدنی، شأأرکتهای پخش، خردهشأأرکت»

شأأان که سأأود آنها تحت عنوان یکنواخت های وابسأأتهفسأأت فودها و شأأرکت

انی آسأأای جههای غولآید، به بنگاهی مصأأرف به دسأأت میمحصأأولات آماده

اند. این تغییرات با افزایش چشأأأمگیر چاقی و بیماریهای غیرواگیر تبدیل شأأأده

مزمن مرتبط بأا آنهأا همراه بوده اسأأأت. بأه ویژه بیمأاری دیأابت که در ابتدا در 

و در حال حاضر نیز در کشورهای  [بروز کرد]کشورهای با درآمد بالا و متوسط 

ی از نظام غذایی جهانی تبدیل های تأمین غذا اکنون به بخشکم درآمد. شأرکت
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 ی آمادهی محصأولات فرآوری شدهای تحت سألطهفزاینده طوربهشأوند که می

 (22)« مصرف است.

ک پردازی اولیه بر مبنای ماهیت مشتربه نظر من، سهم اثر بنستون فراهم کردن نظریه

ه ما ستدلال او بهای مبادله( است. اهای مصرفی( و تولید بازار )ارزشتولید خانوار )ارزش

کند بفهمیم که چرا منحصأر کردن فهم و تعریف اقتصأاد صأأرفاً به نیروی دوم کمک می

توانایی پول در تحرک نیروی کار »آور اسأت. همانطور که دایان السون می گوید، زیان

های غیرپولی روابط اجتماعی بسأأأتگی به عملکرد برخی مجموعه "کأار تولیأدی"برای 

 (29)«را به سمت کارهای بازتولیدی حرکت دهند. دارد که نیروی کار

 

 کند؟خانوار چه چیزی تولید می
ن به ی بنتستودهد که در مقالهاظهارنظر السون ما را به آن محصول کار خانگی توجه می

 نیروی کار.  :وضو  غایب است

دهد، در حالی که این مقاله خانوار را در چارچوب ماتریالیستی تاریخی قرار می

اعث کند که بتاحدود زیادی در این مورد از تولید خانوار )یعنی نیروی کار( سکوت می

 ی خانواده به صورت )عمدتاً(ی سرمایه به ابقای شکل هنجارسازی شدهشود علاقهمی

 خواهانه و حفظ آن در سطد پیشاصنعتی توجیه شود.دگرجنس

ات متحده، برخلاف ، مری اینمان، عضو حزب کمونیست ایال4391در همان سال 

است که  «باور... اشتباه » ی سازمانش اظهار کرد که این مطلقاً یک شدهی پذیرفتهشیوه

دار، از زمانی که دیگر خانه محل تولید نیست، نقش خود را در نظام تولید از زن خانه

ن ارزش تریبا»پرده اظهار داشت که بدون شک این خانوار، هنوز دهد. اینمان بیدست می

خاطر بدعتش توبیخ و بعداً از اینمان به (21)کند.را تولید می« .. نیروی کار.ی کالاهاهمه

 های گوناگونهای بعد به صورتسازمان بیرون رانده شد، اما بینش او زنده ماند و در دهه

 پدیدار گشت.
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ت حهای بازتولید اجتماعی، کار بازتولید نیروی کار را تبا سایر فمینیست مراهمن ه

کنم. در پیوند و در تباین مستقیم با تولید کالاها برای بازار، مردم طر  می ساختنعنوان 

داری در واحدهای خویشاوندی و در فضاهای ها تحت تسلط سرمایهزندگی انسان

ای گرایش گیرد. چنین فضاهایی به کیفیت آستانهشکل می و آیداجتماعی به وجود می

 دارند.

ید( واحدهای تول عنوانبهخانوارها ) -از یک سو، نسبت به قانون ارزش مصون هستند  

مداوم در مقیاس جهانی با یکدیگر در رقابت نیستند تا نیروی کار را با کارآمدترین  طوربه

در خارج از کنترل مستقیم سرمایه، آنها را به فضاهای پناه و  نداشتشیوه تولید کنند. قرار 

، کایگر از اعضای حزب کمونیست امریکند. مثلاً، کلودیا جونز، یکی دمی تسکین بدل

های داری مسیری دیگر را بین حوزهفرایندهای نژادپرستی سرمایه گونهچهنشان داد که 

گیری سوژه برای فرد داد و چگونگی شکلتولید خانگی و تولید بازار شکل می

 و مهم آن بود. ی آنیشونده نیز نتیجهکننده و مراقبتمراقبت

، زن سیاه»رفقایش یادآوری کرد که در طول تاریخ ه ب [پوست بودکه خود سیاه] جونز

سؤولیت زن سیاه م» ،داری به بعداز زمان برده«. ی سیاه بوده استپشتیبان و محافظ خانواده

مراقبت برای نیازهای خانواده را بر عهده داشته است، وظایفی شامل حفاظت پیکارجویانه 

، پرورش فرزندان در فضای وحشت لینچ، «جیم کرو»از خانواده در برابر ضربات آزارهای 

راقبت و کار م« تفکیک نژادی و وحشیگری پلیس و مبارزه کردن برای آموزش فرزندان.

ی جونز بود، بنابراین، وی قویاً سیاسی و بالقوه ضد سیستم بود. لید خانواده بر عهدهبازتو

پوست، و در مقام کارگر، علیه محو زن سیاه در مقام مادر، در مقام سیاه»جونز نوشت: 

ها ی سیاه، علیه وجود گتوهای جیم کرو که سلامت، اخلاقیات و زندگی میلیونخانواده

 (25)«جنگد.کنند میدران و فرزندان او را نابود مینفر از خواهران، برا

اً گیرند و غالبها توسط نیروهای بازار شکل میاما از سوی دیگر، خانوارها و خانواده

عنوان واحدهای تولید نیروی کار، وظیفه دارند بخشند. نخست، بهبه الزامات آن تمرکز می

طبیعی  ورطبهایزی مهم است، زیرا انسان نه فقط مردم، که کارگران را تولید کنند. این تم
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ها و نگرشهایی باشد که وی را مناسب ها، تواناییاین موهبت را ندارد که دارای ظرفیت

اده ای برای آمی دوگانهها، مدارس و فضاهای اجتماع وظیفهداری کند. خانهتولید سرمایه

یی برای کلنجار رفتن با ی سازوبرگهاسازی آنها برای ورود به بازار و همچنین ارائه

سرمایه فعالانه این کار تولید مردم را  ،بخش بازار برعهده دارند. دومهنجارهای انتظام

 شودکند. در سطد مالی، پول این کار با بخشی از سود سرمایه داری تأمین میقدر میبی

نان انجام زداری بر این است که کار بدون مزد )که اکثراً توسط و بنابراین تلاش سرمایه

مدارس، )، کنندی از آن داشته باشد و به مؤسساتی که آن را حفظ میتربیششود( سهم می

ی زدایارزشحمل و نقل عمومی( فقط در حداقل مقدار تخصیص بدهد. اما  ،بیمارستانها

دهد شود. اثر درخشان کوین فلوید نشان میمحصور می محض قانون ارزش تر و درعمیق

که ای این: برشودمیاز نظر ساختاری غیرکار تلقی »های خانگی این فعالیت گونهچهکه 

اید از ی نیروی کار است بنیروی کار دارای ارزش باشد، کار خانگی که بازتولید کننده

 (21)«دورپیمایی ارزش خارج گردد.

اما د، گویهای تولید آن چیزی نمیکوتاه بنستون در مورد نیروی کار و محل یمقاله

گذاری ی بازتولید اجتماعی را پایهزند که فمینیسم آیندهحرکت نظری اساسی را رقم می

ه پردازی فمینیستی ککند. جدا از کار خانگی یا خانواری که آن را دربردارد، نظریهمی

شن غایت اقتصادی است. رودهد که این امر بهاند نشان میبنستون و دیگران پیشگام آن

، محصول اصلی خانوار، نیروی کار ای بغرنج با تولید مردم دارد.ایه رابطهشود که سرممی

چیزی است که آغازگر جریان تولید ارزش است، اما }سرمایه{ از تخصیص منابع بسیار 

 کند، زیرا به دنبال بالابردن سود برای رقابتزیاد به تولید آن }نیروی کار{ خودداری می

خته با داری با تولید انسان، آمیی سرمایهرابطه ترتیب،نبدی های متعدد است.بین سرمایه

اتکایی ناخواسته است. خوداستمراری آن وابسته به چنین فرآیندی است، در حالی که 

ماندگار را نیز تشخیص درون ییهاذهنیتشهودی در این کار عوامل و  طوربه}سرمایه{ 

 دهد که نابودی آن را ممکن خواهد کرد.می
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با  کند. وی در مخالفتی خانواده طر  مین بنستون استدلال دقیقی دربارهبنابرای

مسأله »کند میچل در نظر نگرفته که در مورد ستم بر زنان، تأکید می میچلبررسی ژولیت 

دیل تولید تر، تبی پیچیدهفقط ورود زنان به تولید صنعتی موجود نیست، بلکه مسأله

دوم نیست  المللحل بینای از راهاین چکیده« است.خصوصی کار خانگی به تولید عمومی 

طر   –یعنی کار مزدی  -اصطلا  مولد رهای بهتر در مورد سوق دادن زنان به کاکه پیش

شود بخش واحد خانگی دیده نشود. همچنین بحثی هم نیست که شده بود، زیرا باعث می

حل اتونومیستی برای پرداخت مزد برای کار خانگی طر  شود، که به سادگی منطق در راه

کند، کند. آنچه بنستون ما را بدان ترغیب میاقتصاد پولی را در واحد خانگی هم ترسیم می

 تولید اجتماعی در کلیت آن است:سازماندهی کامل 

تر، این بدان معناسأأت که پرورش فرزند دیگر نباید فقط مسأأؤولیت به بیان دقیق»

پذیری در مورد فرزندان را آغاز کند. والأدین بأاشأأأد. جأامعأه باید مسأأأؤولیت

نیز  پدر باید پایان یابد. کار دیگری-وابسأتگی اقتصادی زنان و فرزندان به شوهر

های مثلاً }از طریق{ مکان -حأال انجام اسأأأت باید تغییر کند  کأه در خأانأه در

اشأتراکی غذاخوری و شستشوی پوشاک. وقتی چنین کارهایی به بخش عمومی 

 (28)«رود.ی مادی برای تبعیض علیه زنان از بین میمنتقل شود، پایه

ون ستدهد، استدلال بنی چنین اقدامی نمیداری به سادگی اجازهجا که سأرمایهاز آن

دهد، نه اصأألا  نظام برای داری سأأوق میحلی ضأأد سأأرمایهناگزیر به سأأمت راهما را به

ی او مقاله گیریسأأازی یا تخفیف کارهای خانه، بلکه یک انقلاب. خطوط نتیجهصأأنعتی

ی ما این اسأأأت که وظیفه ؛چنین گذاری به انقلاب نیاز دارد، شأأأک ندارم» گویأد: می

 (28)«دهد.واقع به ستم بر زنان پایان میهای انقلابی در جامعه بهنیدگرگو ،اطمینان یابیم که

نستون گیری بداری است، نتیجهی انباشت سرمایهدر دنیایی که در معرض تهدید رانه

ا تصور ای رراحتی جامعهباید نظریه و جنبشهای ما را هدایت کند. ما دیگر نمی توانیم به

های گونأه نظریهاولویأت قرار دهیم. این ردمردم را ی تولیأد کنیم کأه در آن بأه وظیفأه
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دسترسی  رخواستا که مبارزاتی –خاکستری را باید با مبارزات جهانی، به سبزی درآورد 

 .و به زندگی است ،جمعی به وسایل معیشت، به تولید زندگی
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