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 ای؟کی یتو بچه-
سریلانکایی کودک که از ایزادورا، یک این پرسش را ژوزفین پررا، پرستار 

 پرسد.کند، میاهل آتن در یونان نگهداری می یتپل و بامزه یدختربچه
ای که مادرش در آن مشغول به کند، نگاهی به اتاق دربستهای فکر میکودک لحظه

ژوزفین در حالی که کودک را «. جاستنمامانم او»گوید: اندازد، و میکار است، می
 «.منی ینه، تو بچه»گوید: دهد، میمی قلقلک

 «!هر دوتون با هم»گوید: ایزادورا، برای این که مسئله را حل کرده باشد می
او، دارای دو مادر است. مادر خودش و ژوزفین. و خب البته برای یک کودک، چه 

 ,Ehrenreichچیزی بهتر از این که بزرگسالان بیشتری به او عشق بورزند؟ )

Hochschild, 2003.) 

 

 مقدمه
ن آثار تریترین، و پرمخاطبسطرهای بالا، نخستین سطرهای یکی از نخستین، جامع

جهان هستند. « شمال»به « جنوب»نیروی کار از  عنوانبهمعاصر، پیرامون مهاجرت زنان 

، اثر «زن جهانی: پرستاران کودک، خدمتکاران و کارگران جنسی در اقتصاد جدید»

، به چاپ اول رسید. سطوری ۳۰۰۲ارنریچ و آرلی راسل هوشیلد که در سال  باربارا

مهم در آن پی برد؛ نکاتی که شالوده و  یتوان با تأملی کوتاه به چند مسئلهکه می

آیند: نخست، کیفیت موقعیت زن مهاجر را در پیکربندی کتاب مذکور به حساب می

توان، و شایسته و بایسته می گونهچهجدید )مقصد(  یساختار قدرت و منزلت جامعه

 یزن طبقه یاست که مورد ارزیابی قرار داد. دوم، گره همواره موجود در مسئله

 اش ومباحث مربوط به نقش مادری و همسری یمتوسط، هنگامی که این زن در میانه

 ترین راه نجات زنان از ساختار قدرتایعنوان نخستین و پایهبه« بخشکار رهایی»

 گیرد؛ زنی که بیش از هرتقویت وضعیت اقتصادی او، قرار می یواسطهاجتماعی، به
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های موج بوده و البته، بسیاری از فمینیست« فمینیستی یمسئله»گروه از زنان دیگر، 

العاده و اثر فوق یجهانی، همچون بتی فریدان، نویسنده یدومی مطرح در عرصه

دوم  گذاری موجتوان آن را سنگ بنای پایهکه می« رازوری زنانه»بنیادین فمینیستی 

 خصوصشمار آورد، هدف نقدهای پسین، بههای آن بهفمینیسم و پیشبرد خواسته

تر های متنوعهای موج سوم و چهارم، به سبب نپرداختن به گروهفمینیست دستبه

فاده از ، سوءاستو سوم .- چه که البته موضوع این مقاله نیستآن – اندزنان قرار گرفته

« نجات»نیازمند  « قربانی  »ها در جایگاه داشتن آنموقعیت فرودست زنان مهاجر و نگه

 ها خواهم پرداخت.های ایدئولوژیک مدرن. که در این مقاله به تشریح آندر گفتمان

 

 نیازمند نجات اُبژه، قربانی،«: زن جهانی»زن شرقی، 
تفاده از زنان مهاجر در جوامع غربی، و بالاخص در پرداختن به مباحث مربوط به سوءاس

 مهم پیش از هر چیزی یباید به چند مسئلهدر بحث ما در کشورهای اروپای غربی، می

واقع نوعی پرسش است. نخست، به یاز یاد نبرد. مسئله گاهیچها را هاشاره کرد و آن

تا از خود سؤال کنیم که چه عنصری موجب شده تا در  داردپرسشی که ما را بر آن می

موقعیت زنان مهاجر در غرب به  یهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری، به مسئلهسال

توان نوعی خروج از انفعال و را می« شکل دیگر»شکل دیگری پرداخته شود. این 

عنی اعی، یهای اجتمعاملیتی توصیف کرد که در یکی از پرکاربردترین دوگانهبی

های تنیدگیها و  درهممتعرض و قربانی، در هر معنا و مفهومی، زنان را در تقاطع

دهد و سوی دیگر این بازی اما، تلاش پیچیده، در گروه فرودست این دوگانه قرار می

باک این زنان قربانی، ضعیف و شکننده معرفی قهرمان و بی« ناجی»کند تا خود را می

است که مسئله، امروز، شکلی وارونه به خود گرفته است. به این  کند. به همین دلیل

هایی چون علوم اجتماعی معنا که از سویی، در مطالعات دانشگاهی غربی نیز، در حوزه

بزرگ به ساختار قدرت موجود در این فضاها « نه»و علوم سیاسی، گویی، بالاخره، یک 
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غیر غربی( /نشین )غیر سفیدمسلمان زن ساکن جوامع عمدتاً یها به مسئلهو نگرش آن

ی باشند های صرف تحقیقاتگفته شد. در کشور فرانسه، زنان مغربی، دیگر از این که اُبژه

جای شان، مرکز توجه قرار گیرند، دوری گزیده و تلاش کردند تا بهبومیت یواسطهو به

به بررسی تمرکز بر موضوعاتی چون تاریخ ستم بر زنان در این جوامع، عاملانه 

زنان در این جوامع بپردازند. این هویت، اگرچه هویتی  یموضوعاتی چون تاریخ مبارزه

های متعدد و مختلف مهاجران مغربی در فرانسه، در دام آن گرفتار بودند، بود که نسل

 اما هویتی بود که امکان تصور هیچ امیدی برای تغییر صعودی در کنار آن وجود نداشت.

ساکن فرانسه، یا مکزیکی ساکن ایالات متحده، تنها محدود به همین  مغربی  یمسئله

 ها وها تنها نشانبندی عام و فراگیر در اروپا و ایالات متحده نیست. ایندو دسته

یا  استعماری، یهایی از موقعیت فرودست در ساختاری هستند که با پیشینهنمونه

های خصوص گروهها و به«ملیت» های خاص اینبردارانه، گروهاستثماری و بهره

هایی که عمومًا اند. بررسیهای خود قرار دادهشان را موضوع تحقیق و بررسیاقلیت

 «تردستیک»، اما در واقع، «ترعادل»جهانی  یعنوان تلاش برای ساخت یک دهکدهبه

ت هاسشوند. البته سالهای مدنی ادغام جهانی یا بومی معرفی میو در قالب سیاست

که در کنار فضای دانشگاهی، اندیشمندان و نویسندگانی که از خاستگاه مطالعات 

 یاز دریچه« شمال»به « جنوب»اند، به موقعیت زنان مهاجر از پسااستعماری برآمده

اند تا نشان دهند که در شرایط پسااستعماری، نگرش دیگری نگریسته، و تلاش کرده

ار نوین خارج از خاک شود، زنان مهاجر، منبع تأمین تواند عموماً منجر به استعمکه می

طور در خدمات جنسی در نیروی کار در بخش مراقبت و خدمات خانگی، و همین

جوامع مقصد هستند؛ جوامعی که قرار بود مقصدی برای دستیابی به آزادی، رفاه، و 

 احتمالاً پیشرفت برای مهاجران باشد.

سارا آر. فاریس، مبدع اصطلاح  های اخیر، اندیشمندانی چوندر سال

اند که نوید این مسئله پرداخته ی(، به مطالعهfemonationalism« )فموناسیونالیسم»
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گرایان، ملی یمسلمان در تقاطع همگرایانه و همگنانه/نجات و آزادسازی زن شرقی

در هایی را برای ما رقم خواهد زد، و ها، چه ُبردها و باختگرایان و فموکراتراست

 گونههچها بودیم، روند از دست دادن امتیازاتی که داشتیم یا به دنبال دستیابی به آن

توان موقعیت فرادست و فرودست کنونی را تغییر داد، یا دست کم، شروع به تولید می

 ایشرایطی کرد که در آن، زن مهاجر غیر غربی در فرودستی یو بازتولید آگاهی درباره

ونی، و با پسامدرن کن یتثبیت شده، گرفتار آمده، و در مناسبات و تشکیلات پیچیده

 تواند ازروز نیز میبهایدئولوژیک دولتی، روز هایمند نظمهای نظاماستفاده از روش

اما  شده، که با ظاهری پر زرق و برق،تر سقوط به فرودستی تثبیتسازوکارهای متنوع

. از «استفاده کرده و منتفع شود»شود، ن نظم مذکور عرضه میهما یوسیلهفریبنده به

، که در آن، برای مثال، زنان جوان اهل «تبادل خدمات»درخواست برای ویزاهای 

یک زوج دگرجنسگرای )نه لزوماً، اما عمومًا(  یآمریکای لاتین، وارد خانه و خانواده

 داری از کودکان اینی نگهشوند، تا در ازاسفیدپوست ثروتمند در اروپای غربی می

مثال  چه که برایتحصیل بپردازند؛ آن یو احتمالًا سپس ادامه« یادگیری زبان»خانه، به 

که من در ترجمه واژه « سقوط طبقاتی»در فرانسه، شاهد آن هستیم، و یا هنگامی که 

 اتفاق افتاده و زن« میزبان» یکنم، در جامعهاستفاده می déclassementفرانسوی 

شود که مهاجر غیرغربی و غیرسفید، در ساختار بازار کار، در مشاغلی جای داده می

د تری نسبت به شغلی هستنهای طبقاتی پایینزعم او و قراردادهای اجتماعی، در ردهبه

ها جای داشته است. در این حین، نباید از این موضوع مبدأ در آن یکه وی در جامعه

ت مندی یکی از احترام و منزلشدن مشاغل و بهرهطبقاتی ینیز غافل شویم که تاریخچه

ای تشدید و ها در یکی دیگر، از چه چیزی نشأت گرفته و در چه زمینهو فقدان این

پوست ام با زنان تیرهشود. مثال این سقوط طبقاتی را در گفتگوهای روزمرهتقویت می

های هنسه، در طول روز، در حومتباری یافتم که در پاریس، پایتخت کشور فراآفریقایی
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دهند یک یا چند کودک سفیدپوست را هل می یثروتمندنشین پاریس، هر یک کالسکه

های دستور کاری خود به جا یکی از بخش عنوانبهکودک را  یو گردش روزمره

های کودکانی تحت توان اجتماعاتی از این زنان و کالسکهآورند. گاهی نیز، میمی

 اند. هماندیگر جمع شدهگرد یک نشاا یافت که بر مبنای اشتراکاتمراقبتشان ر

 .communitarismگرایی، یا اجتماع

ای همقالتر در بندی فموناسیونالیسم، که من پیشکه، در بررسی صورتدوم آن

 یای چون دورههای زمانیام، بررسی دورهآن پرداخته یبه تعریف و مطالعه مفصل

به ایالات  ۳۰۰1در سال « تروریستی»های که اشاره به حمله« پسا یازده سپتامبر»زمانی 

رسد. آن گونه که برای مثال ادعاهایی چون امری لازم و ضروری به نظر می متحده دارد

مرد مسلمان )غیر غربی( که عامل اصلی خشونت جنسیتی « شر»نجات زنان از برقع و از 

جنگ علیه کشورهای آسیای جنوب  یوجه برای حمله و ادامهشود، دلیلی ممعرفی می

ها، حوادثی است که پس از مهاجرت اجباری و انبوه غربی شد. یکی دیگر از این مثال

سوری نسبت  یبعد به اروپای غربی، به مردان پناهندهبه ۳۰1۲مردم سوریه، از سال 

زنی به جنسی و جیب گروهی در قالب تعرض یداده شد. یکی از این موارد، حمله

شناخته « تعرض جنسی انبوه کلن» عنوانبه، ۳۰1۲زنان سفیدپوستی بود که در سال 

در رادیو و تلویزیون « کارشناسانه»های ها، سرخط اخبار و تحلیلشد و برای مدت

غیر متمدن انجام شد « دیگری»ها، در راستای ساختن همان کشور آلمان بود. این تلاش

ا کرد. هایشان اعطمیزبان ناجی و پذیرا را به جوامع اروپای غربی و دولتتا بتوان نقش 

( ستیز )شرقزن« ناتمدن»آیند تا از ناجیان و پذیرندگان زنان مهاجر غیر غربی که می

نده شوند. در همین راستا، اندیشمندانی چون «پناه»حامی زنان )غرب( « تمدن»به 

اند و هه زمانی پس از یازدهم سپتامبر پرداختهجاسبیر پوار، به خوبی به بررسی این بر

یل از آغاز تبد گونهچهاند نشان دهند که جنگ علیه ترور، و ادعای نجات زنان، توانسته

 های غربی.های مدرن و نظامی دولتآویزی شده بود برای کشورگشاییبه دست

https://pecritique.com/2019/12/29/%d9%81%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%81%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%b3/
https://pecritique.com/2019/12/29/%d9%81%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%81%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%b3/
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ایدئولوژیک غربی « نجات»پرستار کودک، خدمتکار، کارگر جنسی: 

 ن شرقیبرای ز
در این میان، نگاهی به موقعیتی که زنان مهاجر غیرغربی در کشورهای غربی به دست 

د. یکی رسیتنها خالی از لطف نبود، بلکه اضطراری نیز به نظر میآورده بودند نیز، نه

گیر در این زمینه، متعلق به همان اندیشمندی است که از کارهای تحقیقاتی بسیار چشم

 سارا آر. فاریس. :ن جریانات فکری پسااستعماری را ضرب کردای ایمفهوم هسته

زنان  فموناسیونالیسم وهای بسیار پربازخورد خود با عنوان فاریس در یکی از مقاله

به بررسی تقسیم جنسیتی نیروی کار در  1،نیروی کار« عادی»ارتش  عنوانبهمهاجر 

های شنیدنی و معروف ارنریچ گزارهپردازد. وی در آغاز این مقاله به جوامع غربی می

زن جهانی: پرستاران کودک، خدمتکاران و کارگران جنسی در اقتصاد و هوشیلد در 
 کند:اشاره میجدید، 

کند: نازپرورده، محق، ناتوان در نقش مرد سنتی خانواده را بازی می جهان اول،»
انواده ش زن سنتی خهایش. کشورهای فقیر نیز، نقآشپزی، نظافت و پیدا کردن جوراب

که  ایکننده و ازخودگذشته. تقسیم کار جنسیتیکنند: صبور، تغذیهرا بازی می
ای اکنون تبدیل به مسئلهها در سطحی بومی به آن پرداخته بودند، اما همفمینیست

 «.جهانی شده است
فاریس باور دارد که نباید از این ارتباط تجسمی میان جهان اول و جنوب جهانی 

 سازیروابط قدرت در جهانی یدهندهای استفاده کرد که نشاناستعاره عنوانبهها تن

صاد واقع در اقتاند، بلکه بهمدهبه وجود آ ناموزون ینولیبرال هستند، و در روند توسعه

 ی«فرستنده»ای جدید جهانی، کشورهای فقیر به معنای واقعی کلمه، به طرز فزاینده

                                                      

1 Femonationalism and the “Regular” Army of Labor called Migrant 

Women, History of the Present, Vol. 2, No. 2 (Fall 2012), pp. 184-
199 
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کارند. خدمتکارانی هستند که در کشورهای ثروتمندتر مشغول بهپرستاران کودک و 

های اخیر، تعداد زنان در جمعیت دهند که در سالآمارهای جهانی اخیر نشان می

رسیده است. این روند زنانه شدن مهاجران  یمی ازنزدیک نبه مهاجران در سراسر دنیا، 

رین تتوان از یکی از اصلیمیافتد، اما نمهاجرت، اگرچه به دلایل مختلف اتفاق می

 فاریس،«. و خدمات خانگی تتقاضای نیروی کار در صنعت مراقب»ها غافل ماند: آن

 ینتیجهه این افزایش نیروی کار زنانه درکند که البتسرعت ذکر میدر ادامه و به

مهاجرت کاری »مهاجرت )که خود معلول تقاضای مذکور است(، هرگز عنوانی چون 

به خود نگرفته و هرگز نیز جایگزین روند مهاجرت مردان با عنوان را « زنان

« جنوب»میلادی از  ۲۰و  ۰۰که از نوع مهاجرت دهه « کارگران میهمان» یشدهشناخته

های همان ابژه هموارهدر این گفتمان گیرد، نشده است؛ زنان نشأت می« شمال»به 

 (.۳۰1۳مانند )فاریس، شرقی تحت ستم باقی می

ند که کماندگار و سرسخت جهانی، شبیه به دستگاهی عمل می ی«زنانه»ابژگی این 

( زنان در جامعه classبا نگاهی وبری، ممکن است عملکرد آن منجر به تغییر طبقاتی )

 دهد.( زنان پیش پای آنان قرار نمیcaste) کاستشود، اما، هیچ راه گریزی برای تغییر 

ن سوزان شیور، چنی یبالا را با کمک گرفتن از ایده توان ادعایها، میبه زبان گزاره

پشت هر مرد موفق )شاغل در بیرون خانه، دارای درآمد و ارتباطات »تشریح کرد: گزاره 

مالی به  یاجتماعی و اختیار و اقتدار(، یک زن خوب )شاغل در امور خانه، وابسته

یر ، پس از تغی«ور داردگروهی و اختیار و حتی قدرت( حضمرد، فاقد ارتباطات بیرون

فمینیستی، شکستن مرزهای  یها مبارزهگروهی شرایط زن و پس از سدهدرون

اگر پشت هر مرد موفق، »شود که های تحمیلی و غیره، تبدیل به این گزاره مینقش

«. یک زن خوب هست، پشت هر زن موفق، یک پرستار کودک خوب وجود دارد

 عموماً یک زن است. حال چرا؟پرستار کودکی که نه لزوماً، اما 
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خود  یتوانند در جوامع طبقاتی و مبتلا به ساختار قدرت، از طبقهامروزه، زنان می

ه رسد؛ کصعود کنند، اما تحرک در کاست، امری بسیار سخت و غیرممکن به نظر می

یی زااولی ناشی از تغییر شرایط نسبی و گروهی برخی زنان، و دومی معلول طبقه

گروهی زنان، با فشار نیروهای خارج از کاست زنان است. به همین دلیل است درون

گرا، زن زیسته در تاریخ سیاسی پوست، زن کارگر، زن همجنسکه امروز، به زن رنگین

دیگری نگریسته  یهای فرودست زنان، از دریچهاستعمار، زن مهاجر، و تمام گروه

 زنان بهتر و بیشتر قابل بررسی و مطالعه شود. یبودن فرودست« ذاتی»شود، تا این می

بلکه از  ای نوین است،البته که این نکته را نیز باید ذکر کنم که این مسئله، نه مسئله

لحظات آغازین مبارزات فمینیستی همواره به صورت نقد درونی، در میان جنبش 

است؛  ی شدهبازنمای« ستم مضاعف»فمینیستی وجود داشته و در قالب مفاهیمی چون 

زوج  یک یپوست خدمتکاری )برده( است که در خانهبارزترین مثال آن نیز، زن تیره

دگرجنسگرای صاحب کار )ارباب( در اواخر قرن نوزدهم، مشغول به کار )استثمار 

تر از زن سفیدپوست خانه به لحاظ قدرت ای فرودستشدن( است. زنی که در رده

از قدرت،  دیگری یت مرد سفیدپوست خانه به منزل، ردهگیرد و البته با بازگشقرار می

 گیرد.بالاتر از مسند قدرت زن سفیدپوست شکل می

های آغازین قرن بیست و یک، و در جوامع مدرنی که روابط حال، در سال

های مسلط دیگری رعیتی حضور رسمی ندارند، و در قالب/بردگی و فئودال/ارباب

کارگر، خریدار /پرستار کودک، کارفرما/بیولوژیک ینخدمتکار، والد/خانهچون صاحب

های توان زنان را به نام ایدئولوژیاند، دیگر نمیسکس هبوط کرده یفروشنده/سکس

بند وظایف خانگی و داخلی کرد. شناختی، اسیر و دری شرایط زیستالهی، و به بهانه

ری دارد که قرار است به فرودستان و به بند کشیدگان دیگ« نیاز»حال، جهان مدرن ما 

عهده بگیرند. مراقبت از افراد نیازمند در فرادستان را به یشدههای ترکبرخی از نقش
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فراموش »های این نقش یمنزل )کودکان و سالمندان( و رسیدگی به امور خانه از جمله

 و کهنه هستند.« شده

 

 بندیجمع

 یکمبود و مسئله یزنان مهاجر کارگر و مردان مهاجر کارگر؛ مسئله

 مازاد
گردیم؛ او موقعیت مردان کارگر مهاجر را در اقتصاد غربی، با استناد به به فاریس برمی

دهد. نیروی کار مازادی کارل مارکس مورد ارزیابی قرار می« نیروی کار یذخیره» یایده

که حضورشان، انباشت سرمایه و پایین نگه داشتن دستمزد کارگران را در نظام 

 خصوصیکم،  بهوهای آغازین قرن بیستکند. حال، در سالداری تضمین میرمایهس

های عظیم مهاجرت به جنوب و غرب این قاره، از «سیل»و پس از  اروپا، یدر قاره

رد م یشرق آن، و از آفریقای شمالی و آسیای شرقی و آسیای جنوب غربی، مسئله

حرانی که با مهاجرت کاری به این شده است؛ ب« بحران»مهاجر، تبدیل به نوعی 

تواند موجبات کاهش دستمزد را به خطر انداخته و می« ملی»کشورها، امنیت نیروی کار 

این نیروی کار را فراهم کند. در مقابل، وضعیت زن مهاجر کارگر هنوز دچار چنین 

 ای نشده است. دلیل این امر چیست؟تراژدی

از جمعیت کل مهاجر در غرب، و کمی بیشتر دهند که زنان، نیمی آمارها نشان می

دهند. اروپا را تشکیل می یکشور عضو اتحادیه ۳۲از نیمی از جمعیت مهاجران در 

کنند، تعداد زیادی از این زنان، مسلمان یا غیر مسلمان، که در بازار کار غربی فعالیت می

خانگی. مشارکت  عموماً در یک بخش از این بازار مشغول به کارند: مراقبت و خدمات

ز جنگ جهانی دوم، کاهش ها پس اتر زنان کشورهای میزبان در اقتصاد مولد آنگسترده

چنین افزایش جمعیت مسن، در کنار فرسایش، عدم کفایت، و ولد، و همنرخ زادو

صرفه، دلایل اصلی رشد بازاریابی بهطور ساده، نبود خدمات مراقبت عمومی و مقرونبه
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شود. نیروی کاری که نامیده می 1«بازتولیدینیروی کار »د که نیروی کاری هستن

منحصر به زنان مهاجر است. تقاضای چنین نیروی کاری، در ده سال گذشته در اروپای 

ترین دلیل زنانه شدن مهاجرت به غربی، افزایش چشمگیری داشته و در نتیجه به مهم

 (.Farris, 2012شده است )تبدیل این قسمت از جهان 

ه رسد با بحث صورت گرفتدر نهایت، آن چه که باید ذکر شود و البته به نظر می

خشی ببر مخاطب پوشیده نمانده باشد، این است که چرا این بخش خاص از بازار کار، 

بندی خوب باشد که به هلما لوتز استناد کنم که مراقبت و زنانه است. شاید برای جمع

؛ به آوردبه شمار نمی «تنها یک بازار نیروی کار دیگر»کار، را  عنوانبهخدمات خانگی 

فعالیت اصلی و اساسی در تعریف »زعم او این کار، فقط یک کار نیست، بلکه نوعی 
 یرخهچ یتوان نوعرا می« تمرین جنسیت»است. این « و بازتولید ساختار جنسیتی

ها، متر این نظدههای مردسالاری دانست که جنسیت، در ابعاد گسترعلت و معلولی نظم

نه مربوط به زنانگی و مردانگی است، بلکه استعاره از جایگاه قدرتی است که توسط 

شود. طبقاتی در آن اعمال می ی، در اختیار گرفته شده و سلطه«دیگران»برخی نسبت به 

 پنجه نرم کردن با جنسیتی بودنوچنان دستتمرین جنسیت در بازار نیروی کار، و هم

دیگر  رسد کهنیز پیداست، به نظر می« تمرین»طور که در استفاده از لفظ مانمشاغل، ه

نوعی ستم جنسی و جنسیتی به دلایل مختلف است، بلکه با تغییر شکل  یتنها زاییدهنه

، شدهپیش تعیینبه نظامی هدفمند و ازهای انسانی، سازی امیال و خواستهو وارونه

ها، یدئولوژیک که قرار است با تغییر شرایط طبقهبندی اشده است. نوعی صورتتبدیل 

خروج نگه داشته و بیشتر مورد غیر قابل یگرایانهمند و ذاتهای آیینزنان را در کاست

 استثمار قرار دهد.

                                                      

های دیگری نیز برای آن ارائه است که ترجمه reproductive labor یاین اصطلاح، ترجمه1 

 شده است.
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