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 مقدمه
 شماری از منتقداناند. تنها انگشتدانیم که کودکان وارد ساحت بازار شدهامروزه می

زمان و مکانی است که از دسترس اقتصاد « کودکی»کماکان بر این باورند که 

ـ یعنی داری به دور مانده و منزه و دستسرمایه نخورده پابرجاست. دقیقاً همین مسئله ـ

است که امروزه  ـی و کودکِ متعلق به این شبکه ـداری سرمایهکودک درونِ شبکه

جایی که تا آن علاوه،ها و مباحث عمومی را برانگیخته است. بهحجم وسیعی از پژوهش

چه معمولاً با دقتِ تمام بررسی است، آن« شمال جهانی»های بحث بر سر کودکی

مشارکت کودکان  ــ و 1کنندهمصرفـشرکت یهمجوارمگر چیزی نیست  شودمی

 [1] مثابه قربانیان یا تفسیرکنندگان زبروزرنگ آن.به

شونده، شدت جهانیهای کودکان با یک بازارِ بهدرست است که تمرکز بر مواجهه

دهد، اما این تمرکز در عین حال، طیفی از تجربیات ارزنده را در اختیارمان قرار می

گشاید. دارانه پیش رویمان میهای سرمایهانداز محدودی درخصوص کودکیچشم

می متشکل از مناسبات مبادلاتی نیست. این بازار داری صرفاً، یا حتا اساسًا، نظاسرمایه

پذیری هماره به بازار دیگری است که درون بازار کالاها و حیات خود را مدیون دسترس

به هر  [۲]استثمار است.قابلخدمات مصرفی وجود دارد: بازار نیروی کاری که بالقوه 

ه دار وسط بکشیم و چایهسرم کنندگانمصرفعنوان تقدیر، چه عمیقاً پای کودکان را به

ر توانند از تقدینکشیم، اکثریت قریب به اتفاق کودکان، حتا در شمال جهانی، نمی

مان فهم کنونی و آتیِ سرمایه. اگر هدِف تحلیلی کارگرانِمقدرشان بگریزند: 

 هایتجربه بایداست، در این صورت، برای چنین تحلیلی  ۲«دارانههای سرمایهکودکی»

رغم توضیح بدهیم، چرا که، به نیزدارانه را سرمایه تولیدیِیابی مناسبات کودکان و جهت

ی فرهنگ کالایی، بخشی از زندگی کم به همان اندازهظواهر موجود، این موارد نیز دست

 ی کودکان هستند. روزمره

ی هودکان به میاندارانه دقیقاً چه هستند؟ و چگونه پای کمناسبات تولیدی سرمایه

ی های مارکسیستی متداول مناسبات تولیدی را در گسترهشود؟ تحلیلها کشیده میآن

                                                      
1 . corporate-consumerist nexus 
2 . capitalist childhoods 
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کنند: مناسبات برآمده از محل کار )یعنی مناسبات مستقیم محدودی تعریف می

یا به  ،کارگردارانه سوژگانِ مناسبات تولیدیِ سرمایهـکار/سرمایه(. بر این اساس، کودک

از سوی دیگر، یک رویکرد فمینیستی به  با این حال،کودک، هستند. ـگرتعبیری کار

 کند ــتری از این مفهوم جلب میدامنهبازتولید اجتماعی توجه ما را به تعریف فراخ

ارگران را شود که کتعریفی که بنا بر آن، مناسبات تولید شامل آن قبیل مناسباتی می

چند درگیریِ مستقیم کودکان با تولیدِ ارزشِ  کند. هربرای سرمایه تولید و حفظ می

دهد، اما این تمام ماجرا نیست. کودکان دارانه بخش مهمی از داستان را شکل میسرمایه

مثابه کارگران کنونی و آتی، همچنین مستقیماً در فرایندها و نهادهای بازتولید به

شده، مثلیِ )نژادیهای کارِ تولیدکه، کودکان ابژهاند. نخست آناجتماعی سهیم

ها همچنین عاملانی هستند که ی( دیگران هستند. اما آنشدهشده، زنانهجنسیتی

د و تواننهایی که میکنند ــ یعنی سوژهدار تبدیل میهای سرمایهخودشان را به سوژه

خواهند هم نیروی کارشان را در قبال دریافت دستمزد بفروشند و هم در طول زمان، می

گیرند. بروزافزونِ بازتولید اجتماعی خودشان )و احتمالاً سایر افراد( را بر عهده مسئولیت 

تردید فضا و زمانی است که در آن چنین داری بیهرچه باشد، کودکی در نظام سرمایه

 شود. تحولی شروع می

کی تبیین کود فروکاستمثابه هدف یا مقصودِ کودکی، به معنای طرح این مدعا به

ی سیستمیِ آن نیست. به عبارت دیگر، پیشنهاد من این نیست که در به کارکردها

ها را نانگارانه، آای مستقیماً کارکردی یا سادهمان از کودکی و کودکان، به شیوهتبیین

صرفاً پاسخی به مطالبات سرمایه برای نیروی کار تولیدی و تولیدمثلی بینگاریم. 

خواهم داد، پیوند بسیار متناقضی میان  تفصیل شرحکه در ادامه بهدرمقابل، چنان

مایه، ی سروقفهها، از یک سو، و توسعه و بسط بیبازتولید اجتماعی کودکان و کودکی

خواهم بر این نکته پای فشارم که جد میاز سوی دیگر، وجود دارد. با این همه، به

ان و آن، کودک کند که منطبق باای را تعیین میدارانه زمینهمناسبات تولیدی سرمایه

تر، الزامات سیستمیِ بازتولید به بیان دقیق [۳]شوند.ها تولید و بازتولید میکودکی

کند. اگرچه کودکان و های پیِش رو وضع میهای خاصی را بر امکانسرمایه محدودیت

دارانه جوامع سرمایه میانها از حیث تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی، درون و کودکی
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ها، در همه جا[ مطالبات بنیادیِن سرمایه برای یک ، ]اما فارغ از این تفاوتاندمتفاوت

ی نیروی کار فشارهای زیادی را برای پیدایی و برقراری نوع خاصی منبع تجدیدشونده

شده( های بودنِ )بیگانهبخش(، و شیوهها )ی انضباطشده(، کنشها )ی خصوصیاز شکل

 کودکی های دیگرِی شکلزور مانع بسط و توسعهبه کوشدمیهمزمان  و کنداِعمال می

 [ ۴].ودهزدتبعیضپذیر، شود: اَشکال همگانی، نامتقن و انعطاف

ها و کارکردها نیست، با این اوصاف، تمرکز اصلی من در این متن، روی محدودیت

توانند چالش و/یا ها میهایی است که از خلالشان کودکان و کودکیبلکه بر شیوه

داری، و از این رو همچنین در برابر ی بدیلی را در برابر بازتولید اجتماعیِ سرمایههگزین

دارانه، مطرح کنند. یک رویکرد فمینیستی به بازتولید اجتماعی، تولید ارزش سرمایه

ورزد، داری تأکید مندرج در بازتولید سیستمیِ سرمایه تعارضاتتا بر  کوشدمیخاصه 

ه آغازد. این رویکرد بای از مفهوم کار مییافتهرا با تعریف بسط زیرا این رویکرد کارش

آفرینِ کار غالب هستند، های ارزشسازد که اگرچه در حال حاضر شکلما خاطرنشان می

تواند وجود داشته داری بدون اَشکال دیگرِ کار وجود ندارد ــ درواقع، نمیاما سرمایه

فشارد که این کارها، و نیز نهادها و ته پای میباشد. همچنین رویکرد مذکور بر این نک

 ای با یکدیگر هماهنگبخشند، به گونهها تداوم میکه آن فرایندهای بازتولید اجتماعی

اند که تعارض سیستمی میان برآوردن نیاز انسانی و تولید نیروی کار برای شده

 [ ۵]داری را پشت سر گذارند.سرمایه

کودکان در این قضیه، به بسط و گسترش این چارچوب  با این همه، بررسی درگیری

ا به دارد تانجامد. این امر فمینیسم متمرکز بر بازتولید اجتماعی را وامیتحلیلی می

 :شوندکمتر به پرسش کشیده میشرح دو واقعیتی بپردازد که 

ند، کنشان را تحت کنترل مستقیم سرمایه آغاز نمیکه کودکان زندگیالف( این

دارانه آموزش های سرمایهها باید مطابق سوبژکتیویتههای آنها و ذهن، بدنبلکه

 و  [۶]ببیند؛

دارانه، های سرمایهشان به سوژهکه خود کودکان در تحول اجتماعِی خاصب( این

 مشارکت دارند. 

رای هایی را بمن بر این باورم که یک رویکرد فمینیستی به بازتولید اجتماعی راه

گذارد، آن هم از طریق کلنجاررفتن با ها پیش رویمان میبه این واقعیتپرداختن 
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ه )ک فعالیت انسانِی عملینوعی کودکان؛ که منظور من از آن، « کار»های خاص ویژگی

شود( است که چنان که در ادامه توضیح خواهم داد شامل بازی و کار، هر دو، میآن

ها و خودهایشان را تغییر بدهند. در جهان شوند تا از این طریقکودکان درگیرشان می

، در فرایند مدیریتِ «کار»شود که چگونه این جا طرح این پرسش ممکن میاین

شود. خوانش ما از داری متجلی میتعارضاتِ موجود در بازتولید اجتماعِی نظام سرمایه

ن و این مسئله ــ که در صفحات آتی بدان خواهیم پرداخت ــ این است که کودکا

ونده با شدارانه دائماً بین برقراری یک ارتباط بازیگوشانه و دگرگونهای سرمایهکودکی

شدنشان به کارگران بیگانگی، که برای بدل 1ترتر و انتزاعیجهان، و حالت ابزاری

ی وآمد در سراسر زندگی روزمرهوآمدند. این رفتداری الزامی است، در رفتسرمایه

کار و مدرسه و فروشگاه ــ جاری و ساری است.  محلگرفته تا کودکان ــ از خانه 

دارانه، نباید صرفًا های سرمایهسازیها و سوژهبنابراین، برای هر بحثی در مورد کودکی

های کودکان در بازارهای مصرفی و/یا تجربیاتشان در مقام کارگر بپردازیم، به کنش

های کودکان چگونه میل ها و ذهنبدن بلکه باید با این موضوع نیز کلنجار برویم که

کنند، یعنی ناپذیر سرمایه برای دستیابی به نیروی کار استثمارپذیر را تجربه میسیری

 .ورزندمیچگونه با آن مخالفت شوند و چگونه تسلیم آن می

من با تأکید بر این تسلیم و مخالفت، تبیینی را از فعالیت عمومی کودکان مطرح 

مثابه قربانی یا گماشته، بر ویژگی ی کودک بهجای ترسیم سوژهر آن بهخواهم کرد که د

  کنم.هایشان با جهان تأکید میها یا کنشپراتیکیِ عاملیت آن

 

 کار
ام اندرکار بازتولید نظمثابه کارگر مستقیماً دستتردیدی نیست که کودکان به

تفصیل در فصل پانزدهم جلد نخست طور که مارکس بهداری هستند. همانسرمایه

داریِ صنعتی کودکان را از سنین پایین به درون سیستم دهد، سرمایهشرح می سرمایه

د هنگفتی به جیب زده است. امروزه، صد و ها نیز سوخودش کشیده و از قِبَل کار آن

                                                      
1 . disembodied 
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ی مارکس، به طور قطع نیروی کارِ معمول در کشورهای پنجاه سال پس از این گفته

ی کار نه افراد بالغ هستند، با این همه، خروج کودکان از عرصه ْجهان اول بیشتر

ه داد سرعت تحقق یافته است و نه به طور کامل. در سراسر قرن نوزدهم هشدارهاییبه

 ها و معادنوسالی که در کارخانهسنشد در خصوص رنج و محنت کودکانِ بسیار کممی

 کردند. با اینفروشی و پادویی میهای شهر دستمشغول به کار بودند و یا در خیابان

همه، کودکان در طول قرن بیستم نیز همچنان پای ثابت بازارهای کار باقی ماندند. 

های ممکن در آمریکای شمالی شمار نمونهدستی از بیی دمهاجازه دهید به دو نمون

که مجلس اونتاریو پنج سال پس از آنویعنی بیست 1۱11اشاره کنیم: در سال 

های زیر چهارده سال برای کار در های زیر دوازده سال و دختربچهاجیرکردن پسربچه

از وضع قوانین دیگری که کار ها را غیرقانونی اعلام کرد، و تقریباً دو دهه پس کارخانه

سوم متوسط ها و مشاغل خیابانی را محدود کرد، باز هم یکفروشیکودکان در خرده

 [۷]شد.درآمد خانواده در شهر صنعتی همیلتون از محل دستمزد کودکان تأمین می

جا وضع شده همان سال در ایالات متحده، در یکی از مناطقی که قوانین مشابهی در آن

داد های مهاجر هلندی نشان میهای حاصل از یک پژوهش بر روی خانوادهافتهبود، ی

 طیکه رغم آنبه[ ۸]اند.درصد از درآمد خانواده سهیم ۴۶بیش از  تأمینکه کودکان در 

دستمزد کودکان کاسته شد،  بهها قرن بعد در آمریکای شمالی از اتکای اکثر خانواده

ی بین نرفت. امروزه کار کودکان به واقعیتِ هرروزهاما کار کودکان به طور کامل از 

ویژه، اما نه منحصراً، کودکانِ کارگران مهاجر ــ بدل شده زندگیِ یک گروه اقلیت ــ به

خورد، به های اندکی از محو کامل کار کودکان در آینده به چشم مینشانه[ ۱]است.

های اخیر، کایی، طی سالهای آمریطوری که در برخی از شهرهای کانادایی و ایالت

وسال در شماری سنترِ کار کودکانِ کمهای طولانیها کاهش یافته و ساعتمحدودیت

، سازیترین صنایع، از جمله کشاورزی و ساختمانترین و خطرآفریننیافتهاز سامان

  [1۱]است. مجاز اعلام شده

کشورهای شمال جهانی داری از کار کودکان در که سرمایهبا این همه، به رغم آن

نوعی آن را در حاشیه قرار داده است. امروزه اکثریت غالبِ پوشی نکرده، اما بهچشم

ها در ساعات پس از مدرسه ، آناماکودکانْ دیگر بخشی از نیروی کار معمول نیستند. 

کنند. به معنای دقیق کلمه ــ و برخلاف قرن و در ایام تابستان مشاغلی را اختیار می
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سنگ گرفته تا تور و سبدبافی، به دهم، که در آن، سودآوریِ هر چیز، از معدن زغالنوز

ــ جوانان امروزه تا حد  [11]توانایی کارفرمایان در استثمار کار کودکان بستگی داشت

لاً آیند، البته اگر اصای به حساب میی انباشت حاشیهدارانهزیادی برای الگوهای سرمایه

جایِ علاوه، مشارکت کودکان در بقای خانواده کاهش یافته است. بههبه حساب بیایند. ب

چنان که در گذشته ی دستمزد به سرپرستان خانواده، آندادنِ تمام یا بخش عمده

مرسوم بود، کودکانِ شاغلِ امروزی تمایل دارند دستمزدهایشان را خرج خودشان کنند 

گیری برداشتی از این الگوها به شکل [1۲]انداز نمایند.دید، آن را پسیا در صورت صلاح

که همچنین انجامد، حال آنپاافتاده میمثابه امری قابل اغماض و پیشکار کودکان به

کننده است تا داری بیشتر مصرفزند که کودکِ جهانِ سرمایهبه این باور دامن می

تولیدکننده. درواقع، قضیه فقط این نیست که کودکِ غیرتولیدکننده یک معیار و قاعده 

د. دهکار قرار می در تضاد بااست، بلکه همین تعریف از کودک و کودکی، کودکان را 

ای فزاینده در طبقات گونهکودکان در کشورهای شمال جهانی )و به  1 ی«مشغله»

ن کردشدن( کارکردن نیست، بلکه بازیمتوسط کشورهای جنوب جهانیِ در حالِ مدرن

 رفتن است. و مدرسه

ی وهکند، بر نحایِ کار و بازی که این حکمت عامه تلویحاً به آن اشاره میتمایز ریشه

ها را شکل داده د آنی پژوهش در موراندیشیدن در مورد کودکان سایه افکنده، و شیوه

 ۲غیرکارگر ، یک کودکِ«دارسرمایهـکنندهمصرف»های است. مثلاً در بررسیِ کودکی

. در این صورت، معمولاً باید بر شودمیو ندرتاً کار کودک بررسی  مفروض گرفته

های ناهمگون کودکانِ جهان اول و جهان سوم تأکید کرد، و این آیرونیِ پرمایه تجربه

درواقع منوط است « گراـمصرف»و « کارـازمعاف»های متذکر شد که وجود کودکیرا 

بودن آیرونی فوق، این فارغ از هوشمندانه [1۳]به استثمار کار کودکانِ اکثریتِ جهان.

تِر مشاهده مبتنی است بر تمایز میان کار و بازی؛ تمایزی که درواقع با بررسی دقیق

رسی گراید. پس از برتر، به سستی میدامنهد اجتماعیِ فراخمشارکت کودکان در بازتولی

                                                      
1. job  
2 . nonlaboring child 
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ی مشارکت کودکان، به این بحث بازخواهم گشت، زیرا این مشارکت را عموماً مسئله

 توان فهم کرد.ی کودکان میپردازیِ ماهیت سوبژکتیویتهدر ارتباط با نظریه

 

 شدنی داری سرمایهبودن و سوژه 1یداری سرمایهسوژه
ی مطالعات فرهنگیِ کودکان و هم مطالعات کار، مشارکت کودکان در عرصههم 

زا و مغایر با علائق کودکان ای بالقوه آسیبکنند و آن را پدیدهعمومی را بررسی می

 انگیزد: کودکان تا چهپاسخ برمیهایی بغرنج و احتمالاً بینگارند. این امر پرسشامی

ها را باید آن توانند عامل باشند؟ آیا ماستند یا میها عامل هاندازه در این موقعیت

ط ها قربانیان شرایکه آنکنندگانی توانا و بااراده فهم کنیم، یا اینمثابه مشارکتبه

های در مورد سوژه پردازیها ــ و نظریهپیرامونشان هستند؟ دقیقًا همین نوع پرسش

 ی دانشگاهی انجامید. کودکی ــ بود که به آغاز مطالعات کودکی در قالب یک رشته

بود که تنی چند از پژوهشگران و مدافعان حقوق کودک  1۱۷۱ی در دهه

الش شدت تأثیرپذیر را به چمثابه موجوداتی منفعل و بههای سنتی از کودکان بهبرداشت

ها ها تأکید کردند. استدلال آنپذیری ذاتی آنکشیدند و در عوض، بر خلاقیت و انعطاف

های نهادهای اجتماعی دانست، کسانی که ارزش این بود که کودکان را نباید صرفاً ابژه

ا های درخور آنتوان به گونهطور میشود که چهو سعادتشان با این محک سنجیده می

یا « ارگرک»جای . کودکان بهرا سر و سامان داد تا به بزرگسالانِ تولیدگر آتی بدل شوند

های ها و قدرتهای فعالی هستند که حقوق، مسئولیتسوژه ۲،«پیشرفتـروبهـافراد»

هایی را به چالش بکشند و رد ها و کنشتوانند ایدهخاص خودشان را دارند؛ آنان می

 شده به دست بزرگسالان،کنند که در مقام اعضای تحت انقیادِ یک جهانِ سازماندهی

ا اند تا کودکان رها در تلاشاند. بنابراین، مثلاً، در حالی که بازاریابها را به ارث بردهآن

بنیاد سوق دهند، ـهای بازارگرایی و سایر ارزشتر از هر زمان دیگری به مصرفعمیق

شوند، یعنی کسانی که بدل می ۳شناسبازارکودکان به شکلی روزافزون به ناقلاهای 

                                                      
1 . capitalist subject 
2. persons-in-progress  
3. market-savvy  
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لیدی ی کها مقاومت کنند. نکتههای بازرگانی را رمزگشایی و در برابر آنپیامتوانند می

هایی است که در ی اجتماعی، وقوف به این موضوع و خلق محیطبرای سیاست و نظریه

و  ،های معنادار کودکان به رسمیت شناخته شوند، فهم گَردندها صداها و مشارکتآن

 مورد توجه قرار گیرند. 

سرعت مسلط شد و هم ی کودکان بهی سوبژکتیویتهیِم جدید دربارهاین پارادا

کارهای تجربی فراهم آورد، هم حمایت از حق مشارکت کودکان  انجامچارچوبی را برای 

، علاوه 1۱۸۱ی حقوق کودکان به سال را در دستورکار خود قرار داد. برای مثال، معاهده

قوق مشارکت کودکان هم بود. در همان بر حق مصونیت و تأمین مایحتاج، مشتمل بر ح

، برای، و نه باعهد کرد که جهان را  1۱۱۲حال، مجمع عمومی سازمان ملل در سال 

های صدا و عاملیت اما، این پارادایم همچنین باعث شد بالقوگی [1۴]کودکان تغییر دهد.

ناچیز  قدرتِی اجتماعِی نسبی آنانبیش از حد معمولِ آن برآورد شود و بی ْکودکان

ی یکی از منتقدان، رفتار و مواجهه با کودکان ، به نوشته1۱۱۱ی جلوه کند. تا دهه

، به ی خودبنیاد لیبرالمثابه یک کنشگر اجتماعِی توانمند، کنشگری از جنس سوژهبه

مدل [ 1۵]ی متعارف بدل شده بود.شناسانهو نیز رویکرد روش« دستور اخلاقی»یک 

ا مدلی که بپذیر کنار گذاشته شده بود؛ فقط هم برای آنسیبی کودک منفعل و آاولیه

  [1۶]یافته درباب سوبژکتیویته، جایگزین شود.دیگر، مدلی به همان اندازه راکد و شیئیت

ی پردازیِ پویاتری درباب سوبژکتیویتهها، نظریهامروزه، با رد هر دوی این مدل

جای دانان مذکور بهه است. جغرافیی جغرافیای کودکان سر برآوردکودکان، از حوزه

ه بچه کودکان در مقام کنشگران اجتماعی صِرفِ ارزیابِی تأثیر کودکان بر جهان ــ آن
های با محیط چگونهپردازند که کودکان ــ به این مسئله نیز میآورند دست می

 به لحاظ هایشان، کهای از پژوهشها در مجموعه. آنکنندارتباط برقرار میپیرامونشان 

، بر ماهیت متغیر و متجسد این روابط است و از حیث تجربی پرمایه نظری تیزبینانه

دهند که کودکان از خلال دخل و تصرف فیزیکی و تخیلی در تأکید ورزیده و نشان می

هایی منبعث از احساسات و عاطفه، کنند و نیز از خلال روشفضاهایی که اشغالشان می

ی بودنِ ذاتاً بازیگوشانه است که گردند. این یک شیوهنائل می به شناخت این فضاها

قابل مشاهده نیست، بلکه « به وقت بازی»سال آن هم وسنالبته فقط در کودکان کم
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گذران زندگی  1های یوجیاکارتاتری است که در خیابانهمچنین ویژگی کودکان بزرگ

 ۳کنند، در هوواسازماندهی می ۲تاهای خدمات اجتماعی را در چولا ویسکنند، پروژهمی

صرف نظر  [1۷]کنند.برند، یا در منهتن راه خانه تا مدرسه را گز میها را به چرا میگله

که آن تعاملات کودکان با جهان )این کیفیتافزایی دیگری، هنگام بررسی از هر بصیرت

متفاوت از شوند؟(، این فهمِ بدیل و اند؟ و چگونه فهمیده میتعاملات چگونه

ین کاری، کند. با چنسوبژکتیویته، تمایز قاطع و انکارناپذیر میان کار و بازی را مختل می

ی مارکسیستی و نیز به بسط و گسترش فمینیستیِ این نظریه ما را به قلب فلسفه

 بَرَد.ی بازتولید اجتماعی میهای مارکسیستی درخصوص مسئلهانگارهپیش
 

 کار و بازی
وجه چیز جدیدی نیست. هیچبهشان یق تعاملات کودکان با جهانی دقمشاهده

ها، های مدیدی است مجذوب کودکان، بالاخص بدن آنی بورژوایی مدتدرواقع، جامعه

تا پایان [ 1۸]نگاری، خود گواهی است بر این مدعا.شده است؛ تاریخِ عکس و فیلم و چهره

ی چارلز داروین سر برآورده بودند، ــ که با مقاله ۴«تماشاگرانِ کودک»ی نوزدهم، سده

بخش، خلاقانه و احساسیِ فرزندانش های مسرتها و کنشای که او در آن، ژستمقاله

ـ این مجذوب ناسِی شیک علم نوین، یعنی روان قطعاتشدگی را به را توصیف کرده بود ـ

حوزه، کوشیدند تا گرایش گرفته در این نخستین کارهای صورت[ 1۱]رشد بدل ساختند. 

دقت ثبت و ضبط ای احساسی و تخیلی، را بهکودکان به مراوده با جهان، خاصه مراوده

ی شناسانی همچون ژان پیاژه و لو ویگوتسکی که شیوهکنند، آن هم توسط روان

 کردند. هرچند این دانشمندانتوصیف می« بازیگوشانه»ای ی زیستن را شیوهکودکانه

شان را بر روی کودکان و خردسالان بورژواییِ اروپایی سال پیش مطالعاتبیش از صد 

                                                      

1 .Yogyakartaی جاوا واقع در اندونزی. م، شهری در جزیره 

2 .Chula Vista شهری در کالیفرنیا. م ، 

3 .aHow ،کوهستانی در ترکیه. مای ناحیه 

4. child-watchers  
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های ها از همان ایام به بعد، در فرهنگفرضِ بنیادینِ کار آنانجام دادند، اما این پیش

شناسان، مورخان و شناسان، انسانمختلف و در طول زمان تثبیت شد. سایر روان

ها شکل توجه درقابلرغم تنوع فرهنگیِ رند که، بهدانان بر سر این نکته توافق داجغرافی

ی کودکان بازی همهواقع بهکه و اهداف بازی، گواه محکمی وجود دارد مبنی بر این

 [ ۲۱.]کنند.می

وارگیِ حاصل از جذابیت و گیرایی کودکان را بیایید فعلاً پرسش آشکار در مورد بت

هایی مهم در ی دقیق، سرنخاین مشاهدهخواهم بگویم که کل به کناری بگذاریم. می

فرضِ تمام تاریخ بشری است: زعم مارکس، پیشدهد که، بهمورد آن چیزی به ما می

 1چه عموماً کار یا زحمتدهد ــ آنای که جهان را تغییر میفعالیت عملی و آگاهانه

های تهشان در خصوص سوبژکتیویپردازیهای فوق )و نظریهشرح[ ۲1]شود.نامیده می

کنند. همچون کارگران، تعامل کودک با جهان تأکید می ۲«پراتیک»( بر ماهیت کودکانه

ها این کار را به ندهند، اما آهای پیرامون خود را تغییر میکنندگان نیز محیطبازی

بخش دهند که همزمان هم تخیلی و هم حسی، و اغلب نیز لذتهایی انجام میشیوه

همین ذاتِ بازی را چنین وصف  ۳است. توماس هنریکس یچیز بهترو/یا با هدف خلق 

 کند: می

کردن تماماً و به نحوی بازی، آزمایشگاهِ امر ممکن است. بازی

ها و درون واقعیتی راهزدن در کورهپردازانه عبارت است از گامخیال

های زندگی روزمره. هرچند این جهان دیگرگون، میان شکاف

وپاگیر، های دستها و مسئولیتنی مملو از روالروزمره، یعنی جها

کند، اما ایماژهای آن به کماکان در مقابل دیدگان ما قد علم می

ای کنندگان به شیوهشوند. بازیطرز عجیبی تهی از قدرت می

                                                      
1 . labor 
2. praxic  

3 .Thomas S. Henricks ،های مطالعاتی او شناس و استاد دانشگاه ایلون. یکی از حوزهجامعه

 شناسی بازی و ورزش است. م جامعه
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ا هگیرند و آنهایی را از زندگی روزمره برمیها و ایدهگزینشی ابژه

ی دکانی خودرأی، پیچ و مهرهها همچون کوکنند. آنرا معلق می

مالند، یا هایشان میکنند، آن را روی بدنواقعیت را از هم باز می

 [۲۲]دهند.در عرض اتاق از این سو به آن سو غلتش می

ی توان در مطالعهبخش جهان را میاین توصیف هنریکس از تغییر خلاقانه و مسرت

ای را دستیی کودکی که چوبمطالعهموردیِ مشهور ویگوتسکی نیز مشاهده کرد، 

کند و با آن دورتادورِ گذارد و به اسب تبدیلش میدارد و آن را میان پاهایش میبرمی

ه گرفتکند. این قضیه همچنین در مشاهدات صورتمی« سوارکاری»سیر  اتاق یک دلِ

 ومیِدارتر هم صادق است؛ مثلًا کودکانی که کنترل فضاهای عمسالواز کودکان سن

 تا آن« کننداز نو ترسیم می»ها را گیرند و حدومرزهای آنشده را در دست میتثبیت

ی خانه تا مدرسه را از فضاها را با نیازهای خودشان وفق دهند، ]برای مثال[ فاصله

کنند. وپا میزدن با دوستانشان دستروند یا مکانی را برای پرسهیخم مومسیری پرپیچ
بودن در جهان که برای بزرگسالان هم غریب است و هم  ی«کودکانه» یاین شیوه [۲۳]

در »نویسند: می 1که کورتی و مورنوپذیر و سیال. چنانای است انعطافقریب، شیوه

ر کردن، و دکردن و عملبندیی سرهمو تأثیرگذاری، در میانه فعالیتی کنش و میانه

فعل و انفعالات عاطفی، جد و جهدها و ی واسطهیک کلام، از خلالِ شدن، کودکان به

ا ــ ها و فضاهنها، بدها، مکانی شوندی فعالانه در معیت ابژهواسطهتخیلاتشان، نیز به

سازند ــ حرکت و ها را دگرگون میدر حالی که همزمان چیستی، ساختار و شکل آن

 ایجهی است: لامسهفعالیتی سراسر دوو کردنخلقها در این نمونه[ ۲۴]« کنند.تغییر می

تواند داشته باشد، این دو وجه است ی دیگری میکه بازی چه سویهو فکری. فارغ از این

هایی که از هایشان را تغییر دهند، آن هم به شیوهدهد جهانکه به کودکان اجازه می

 یابند. ی بروز و شکوفایی میهای جدید اجازهها، معانی و امکانخلال آن

جا تمایز میان کار و بازی به این نکته نیز توجه کنید که چگونه در این ،همچنین

، شوندگونه )با نیت و تمرکز( ساخته میـهایی کارها به شیوهشود. جهانمغشوش می

اند. این لبریز از احساس )هم بدنی و هم عاطفی( و تخیل ْهای متقابلاما این کنش

                                                      
1. Curti and Moreno 
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نشده شباهت دارد که بخشیِ بیگانهینتعی بودن، به آن نوعی از خودـشیوه

. دهندبخشی و آزادی را بدان نسبت میتحققـهایی همچون خودها ویژگیمارکسیست
کند و تعاملات انضمامی و تخیل را به همراه این شیوه تمام حواس را درگیر می[ ۲۵]

امیال و  آورد تا جهانی مادی و اجتماعی بیافریند که در آن،جا گردِ هم مییکمحیط 

شوند. به بیان دیگر، این همان فعالیت انسانِی عملی و نیازهای بشری برآورده می

از آن  1۴۱۱فلسفی  های اقتصادی ونوشتهدستای است که مارکس در آگاهانه

در جهانی که در آن مردم بدون مزاحمت،  [۲۶]کند.عنوان موتور محرک جامعه یاد میبه

گرفته ]صورت« کارِ»یابند، هایشان دست میای بسط بالقوگیبه امکانات و آزادی لازم بر

تواند کاری احساسی باشد و هم کاری مان هم میمان و جهانبرای[ تولیدِ خویشتن

بخش تو نیز آشکارا لذ« بازیگوشانه»تواند تخیلی. این بدان معناست که چنین کاری می

 فعالیتی که فاقد عنصر تفریح ــ است؛ در این معنا،« تفریح»مترادف با « بازی»باشد. 

 توان بازی به حسابتر، حس و حال خوب ــ باشد را دیگر نمییا شاید به تعبیر درست

ش بخجاییِ لذتگوید که سرمایه این جابهاما، مارکس )و نیز تجربه( به ما می [۲۷]آورد.

ه خواهد که بیتواند تاب بیاورد. سرمایه کارگرانی مدر طول پیوستار کار/بازی را نمی

فقط از محصولات کارشان، بلکه همچنین از یکدیگر، شده باشند، کسانی که نهابزار بدل 

اند. سرمایه به کارگرانی نیاز دارد که هایشان بیگانه شدهها و حِسانیتنیز از حساسیت

ترشان را تحت انقیاد یک های زیستیِ وسیعتوانند نیازها و بالقوگیخواهند و میمی

  [۲۸]شدت کارکردی با جهان و دیگران، قرار دهند.و به 1زدودهی شهوتبطهرا

ها وابسته است داری بدانکه سرمایه از این رو، کودکان ــ یعنی همان کارگران آتی

ها، برخلاف بزرگسالان، حاضر آورند: آنداری به وجود میــ مشکلی را برای سرمایه

آن، از بازی دست بکشند. این  ملزوماتی نیستند در انتهای پیوستار کار/بازی و همه

. قرار دارند داریبه معنای آن نیست که ادعا کنیم کودکان اساسًا در تضاد با سرمایه

که با  نیی بودن است؛ بودنشدهگویم که بازی یک حالت تماماً بیگانهعلاوه، من نمیبه

جا اجازه دهید در این دارانه تغییرشکل نداده و محدود نشده است.های سرمایهواقعیت

                                                      
1 . de-eroticized 
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هایی را توضیح دهم که ها و مقولهفرضامکان پیشاندکی تغییر مسیر بدهم و تاحد

 اند. ها بنا شدهاستدلال من بر آن

د، به این معنا که گونه باشاست، و باید هم این خواهداری یک نظام تمامیتسرمایه

ی گیرد، بر همهداری مفروض میسازی اموال که سرمایهسلب مالکیت و خصوصی

های بازیگوشانه و کاری، تأثیر های انسانیِ آگاهانه و عملی، اعم از فعالیتفعالیت

کند )به داری تمایزی قاطع میان کار و بازی برقرار میگذارد. با این همه، سرمایهمی

کند(. کارگران و یک منطق قوی را در پشتیبانی از این تمایز ایجاد می این معنا که

ا و ههایی بازی کنند که آن زمانها و مکانشوند فقط در زمانکارگران آتی تشویق می

آفرین و بیش از آن، کار مربوط به بازتولید ـکردن )ازجمله کار ارزشها به کارمکان

توان تاریخِ پیکار طبقاتی را تاریخ نزاع بر درواقع، میاجتماعی( اختصاص نیافته باشند. 

سر جدایی کار و بازی یا کار و فراغت دانست. کودکی ــ تا جایی که زمان و مکانی 

ی سرمایه قسر دررفته است ــ پیامد و فراورده مستقیمِی است که در آن، کار از سلطه

کان، خاصه در شمال جهانی، این جایی که برای کوداز آن[ ۲۱]جانبی این منازعات است.

ها نتوجهی بگیرند، آقابلی ی مستقیم کار/سرمایه فاصلهامکان فراهم شده که از رابطه

ها و تأثیراتی را بیازمایند و به کار گیرند که، در شرایطی جز این، توانند ظرفیتمی

 اند. دهکوب شاند، بلکه درواقع سرتنها تضعیف شده یا در مسیر دیگری انداخته شدهنه

وعی ی نکنندهداری، منعکساین بدان معناست که تمایز میان کار و بازی در سرمایه

، کهبلمقرر و ماهوی میان این دو شکل از فعالیت نیست. ی ازپیششدهتعارض قطبی

انی ی حسمداخله سرکوبِوقفه برای شود: یکی تلاش بیاین تمایز از دو چیز ناشی می

ی اصلیِ بازی است؛ ای که مشخصهو تخیلی، یعنی انضمامی، در جهان ــ همان مداخله

شده. شده و ابزاریدهی فعالیت به سمت کار یا زحمتِ بیگانهو دیگری تلاش برای جهت

های شان به میانجیِ منطقگیرد )که همگیهای فراوانی به خود میاین تلاش شکل

 ، نژادپرستانه، و نیز منطقخواهانهجنسدگر ستیزانه،نشین، معلولستعمرهمـاستعماری

ها توان به مصادیق متعددی از این شکلشوند(. میجنسیتیِ خاصِ آن اجتماع محقق می

های کار )چیزهایی از قبیل های انضباطی در محلها و سیاستاشاره کرد، مثلًا فعالیت

وری از جمله ی[ بهرهدهندههای ]افزایششده و سهمیهریزیهای استراحت برنامهزمان

ساعته ۲۴که طی روزهای هفته های همراه میان مدیران اجرایی برای اینتوزیع تلفن
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نظور مهای ضدبارداری در بین زنان کارگر کارخانه بهدر دسترس باشند، یا توزیع قرص

ی( و در مدارس )از جمله کاستن از میزان ترک خدمت زنان در دوران حاملگی و شیرده

آموزان به دلیل کردن دانشی دویدن در راهروها و نیز حبسکنندهقواعد منع

دهنده به ی هنجارهای اجتماعی و علمیِ شکلعلاوهشان(، بهندادن تکالیفانجام

ای و ونبایدهای حرفهالصحه )از قبیل بایدهاتربیت، و حفظ 1،پدرومادرانگی

اند( استانداردهای بهداشتی، رشدِ پرورشی، و تمایلات جنسی حاکم پدرومادرانگی، که بر

گیری آن نیروی ی این قبیل تمهیدات به شکلو چیزهای فراوانی از این دست. همه

احساسی، فکری و  ۲بخشیِتحققـتواند خودخواهد و میکنند که میکاری کمک می

های نشی کوض برآنند تا گسترهعاش را به فراموشی سپارد. تمهیدات مذکور درفیزیکی

با جهان را به تولیدِ ارزش برای سرمایه محدود سازند، و در خصوص کارِ بازتولید  انسانی

مناسب برای استثمارشدن را تولید کنند. این سرکوب ــ که  ۳اجتماعی نیز نیروی کارِ

 بیگانه است دهد که کارگر هم از ابزارهای تولیدی نخست، به این دلیل رخ میدر وهله

ـ شامل بیگانگی کارگر از و هم از محصولی که تولید می )خلاق و حساسش(  ۴خودِ کند ـ

 شود. هم می

یخ ها را از این تارشوند. کودکی، آنی تاریخی متولد نمیکودکان، بیرون از این برهه

ولات محصشان دارد. در مقابل، کودکی، کودکان، و فعالیت انسانیِ عملیدر امان نگه نمی

جویند. با این همه، تاریخ نیز مشارکت می ۵رَویِـها در پیشطور که آناند، همانتاریخ

هر چند بازیِ کودکان در معرض همان شرایطی )اعم از زمانی و فضایی( قرار دارد که 

سازند، اما بازی مستقیماً در معرض کار انتزاعی را به فرم غالب و ضروری کار بدل می

های کند، قرار ندارد. کودکیرا تولید می یاضافسازی که ارزش منتزع آن فرایندِ

توان دارانه میی سرمایهی شمال جهانی، تا جایی که درون یک جامعهدارانهسرمایه
                                                      
1 . parental 
2. self-fulfillment  
3. labor power 
4. self  
5. ongoing-ness 
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ها جوامعی هستند اند؛ اینتصورش را کرد، از فرایند نامبرده به کناری گذاشته شده

داری که بر طبیعتِ ذاتاً مقدس کودکی صحه ور در ایدئولوژیِ عمیقاً ریشهغوطه

بازار مصون نگه « حرمتیبی»الظاهر( کودکان را از گذارد، همان جایگاهی که )علیمی

ی مستقیم کار/سرمایه )و گیریِ زمانی و مکانی از رابطهدارد. دقیقاً همین فاصلهمی

ایر ابعاد )خلاقانه و ساز بالندگی سی زمان انتزاعی( است که زمینهبنابراین از قاعده

  [۳۱]شود.احساسی( فعالیت انسانی می

نیاز دارد، فرایندهای  1«خود»دارانه به سرکوب و بیگانگی هرچند مناسبات سرمایه

اِر عنوان ککار انضمامی ــ کارهای تحت نظارت مستقیم کارفرما، و نیز کارهایی که به

پتانسیل بیشتری برای کم از شوند ــ دستنشده انجام میخانگِی پرداخت

گیری از لذایذ حسی و خیالی( برخوردارند. معمولًا بخشی )یعنی توان بهرهتحققـخود

یابد )و البته تا همین حد هم مجال بروز های محدودی نمود میاین پتانسیل به شیوه

سازی را تصور کنید که به دلیل حل ی ماشیندارد(. برای نمونه، کارگران یک کارخانه

های بالند، یا کارمندان زندان که وقتآمده در خط مونتاژ به خود میکل پیشمش

شان را تمام کنند. این کارگران، به بازیدهند تا کارتمی کششان را استراحت

شان شکل های فردیشان را متناسب با انگیزههای گوناگون، کارهای انضمامیشیوه

ترشان سرمایه، بخشی از خودهای پرمایه ی کارشان برایدهند و در همان هنگامهمی

های فضایی و زمانیِ جایی که در برابر محدودیتها تا آنبخشند. آنرا نیز تحقق می

کاهند. کنند، از بیگانگی خودشان میی قانونِ ارزش مقاومت میوسیلهمقررشده به

رگرانِ که غرور کاحال آن حال خوب است،وی نگهبانان، اوقات خوش و حسخواسته

 ۲وزیشود. حتی، ارسولا هشان بابت محصولِ نهایی ناشی میسازی از رضایتماشین

داریِ نولیبرالیستی، یعنی سرمایه ۳مدلِ ـگوید احتمال بسیاری وجود دارد که سوژهمی

« نشدهشغلی بیگانه»عنوان کم برخی اوقات، به، شغلش را، دست«دانا»یا « خلاق»کارگر 

 یکه ایجادکنندهتجربه کند، شغلی 

                                                      
1. self  
2. Ursula Huws 
3. model subject  
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ی رضایتِ ناب، نیز ایجادگرِ انگیزه برای کار یک سرچشمه

ی اقتصادیِ صِرف برای توان آن را به انگیزهای که نمیاست؛ انگیزه

چه برای کارگر مهم است محتوای کار امرار معاش فروکاست. آن

)یا مالکیت معنوی( است، که حتا پس از فروشِ آن کار ممکن است 

   [۳1]تجربه شود. 1«از آنِ خود»معنی، یکمثابه چیزی، بهکماکان به

و اما در مورد کار انضمامیِ تربیت کودکان و تضمین بقای خود یا اعضای خانواده، 

های فردی تغییر آهنگ دهد. ها و دلبستگیتواند با همین نوع از لذتاین کار نیز می

نوباوه، پاره و قسمتی از بازتولید  خوردن با قاشق به یکشک تلاش برای آموزشِ غذابی

های غذایی که برای وعدهها )مثلاً اینمندینیروی کار است. این کار از خلال زمان

ها با روزِ کاری هماهنگ شوند( شود و سعیِ غالب بر این است که وعدهریزی میبرنامه

ها غذایش را های شخصی یا مهدکودکدارانه )کودک عموماً در خانهو فضاهای سرمایه

شدت تواند یک فعالیت بهگیرد. اما علاوه بر این، غذاخوردن میکند( شکل میصَرف می

شود. های کودک و پرستار ناشی میبازیگوشانه باشد که لذتِ آن تا حدی از تلاش

تر سروکار دارند، و احتمالاً کودکان را با مفاهیم همچنین معلمانی که با کودکان بزرگ

ان بر ش«تملک»کنند، اغلب از این کار و از احساس ریاضیات و علوم آشنا می ترِانتزاعی

ی کنند. مشاغل بازتولیدکنندهدر کودکان احساس غرور می ۲لحظات انکشاف آنی

ی سلب مالکیت قرار دارانهاجتماعی یعنی پرستاری و معلمی در معرض شرایط سرمایه

 «فرایند بازتولید»ارزش است. با این همه،  دارند، و این امر خود تابع فرایندهای تولید

ی سرمایه برای نیروی کارِ آینده ی مطالبهوسیلهانجامد، فقط بهها میکه به خلق انسان

ی امیال و واسطهکننده، بهدهد، بلکه همچنین، به طرزی تعیینتغییر آهنگ نمی

یکِ فیزیولوژـزهای روانیی تمایلات و نیاواسطهنیازهای فردیِ پرستار و معلم، و نیز به

تر باشد تواند بازیگوشانهگیرد. به معنای دقیق کلمه، این فرایند، هم میکودک شکل می

 تر بیگانه. و هم کم

                                                      
1 . owned 
2. aha! moments 
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 کند که کار انتزاعی بر تولید مسلطدارانه تضمین میبنابراین، قانون ارزشِ سرمایه

به طور کامل از آنِ خود سازد. این تواند کار انضمامی را باشد، اما کار انتزاعی هرگز نمی

ـ خاستگاه کار انتزاعی درون کار انضمامی، و زیست همزمانِ آنماهیت دوگانه ها ی کار ـ

داری و علت سرمایه ی مرکزی تضاد درونیِ هسته 1لیاــ به باور دیوید مک ن

اید بمستعدبودن آن برای درافتادن به بحران است. کار به بدن زنده الصاق شده است و 

ای وابسته است های انضمامیها و مکانهم چنین باشد، بدنی که بازتولیدش به زمان

 ها را از بینحال آنبخشد اما با اینها را ضرورت میدارانه آنکه منطق بازتولید سرمایه

سازی آن، و به جانبه بر کار، به ابزاریتمایل سرمایه به تسلط همه»بَرَد. هم می

ه کار ی وابستگی آن بهر شکلی از تجسد و سوبژکتیویته، با مسئله ساختنش ازتهی

 [۳۲]«شود.مند ــ مواجه میزنده و انضمامی ــ کارِ خودآگاه، متفکرانه، متجسد، احساس

به بیان دیگر، بدن، و بنابراین فعالیت انسانیِ عملی و انضمامیِ برآمده از آن، حتا هنگامی 

 ۲یوطور که جان هالوروند. هماند، از آن فراتر میکه تحت تسلط انتزاع قرار دارن

ی دارانهفرایندهای سرمایه ورای و، در تضاد، درونگوید: کار انضمامی ــ همزمان ــ می

های مشغولِ بازی یا درگیر کارِ افزون بر این، تا جایی که بدن [۳۳]انتزاع قرار دارد.

نیانی برای تنها بکنترل داشته باشند، نه شانانضمامی، بر فعالیت انسانیِ عملی و آگاهانه

آورند، بلکه همچنین بدیلی را برای آن شکل داری فراهم میماندگار سرمایهنقد درون

 نهند. داری بر آن استوار است، پیش میاز بودنی که بازتولید سرمایه

ی( عبنابراین، این به معنای آن است که بازی شکلی از کار انضمامی )بازتولید اجتما

شده و دستمزدی است که، از جهات بسیاری، نسبت به شکل کار انضمامِی انتزاعی

کند آزادتر )اندکی بعد به این واژه بازخواهم )یعنی کار( که مستقیماً تولیدِ ارزش می

گشت( است. بازی همچنین نسبت به شکل کار انضمامِی کاملًا غیردستمزدی که برای 

پذیرد )مثلاً کارهای خانه( آزادتر است. این آزادیِ رت میبازتولید اجتماعی کارگران صو

های بازی را، از یک ای که فضاها و زمانی نسبیبیشتر ارتباط وثیقی دارد با فاصله

های کار ــ یعنی جاهایی که قواعد مربوط به تولیِد ارزش صراحتاً کار طرف، از محل

                                                      
1. David McNally 
2. John Holloway 
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ـ مجانتزاعی را بر کار انضمامی برتری می ها سازد، و از طرف دیگر، از مکانزا میبخشند ـ

های مربوط ها و زمانای از کار بازتولید اجتماعی. هرچند مکانهای بخش عمدهو زمان

ماً ی قانون ارزش نیستند ــ یعنی مستقیبه کارِ بازتولید اجتماعی مستقیماً تحت سلطه

اند تزاعی انتظام نیافتهزمانِ انآفرینیِ کارـی منطق فرایندهای تصرف و ارزشوسیلهبه

 [۳۴]اند.دارانه تغییر آهنگ دادهزمان سرمایهـــ اما عمیقاً با این نظم

ت عملِی شده از فعالیترابزاریتر و کمی نسبی به ایجاد یک شکل گستردهاین فاصله

 کنندگان، رها از نظم مستقیم بازار و با ساماندهی زمانانجامد. بازیانسانی و آگاهانه می

هایی که قرار است بقای بازارِ کار را تضمین و مکان به طریقی متفاوت از آن فعالیت

)یعنی تولید و بازتولید اجتماعی( « کارگران»کنند، بیش از، و شدیدتر از، کار 

های خلاقانه و احساسیِ موجود در فعالیت انسانیِ آگاهانه و عملی را به کار پتانسیل

زمانی که خودش با خلق نیروی کارِ اکنون و آینده همبسته  گیرند. اما این بازی تامی

فقط در این  [۳۵]ماند.باشد، کماکان فعالیتی در خدمت بازتولید اجتماعی باقی می

ت کند، اسها و فضاهایی که بازار حقنه میگرفتن از زمانصورت، یعنی به شرطِ فاصله

شکل  امیال خودِ )باز(تولیدکنندگانی نیازها و وسیلهکنندگان بیشتر بهکه فعالیت بازی

زعم مارکس در ی امر و نهی بازار. این همان چیزی است که بهوسیلهگیرد تا بهمی

کنش »یک  نویسدبرای نیل به آزادی الزامی است. مارکس میگروندریسه، 

های اهداف بیرونی، نمود صِرفِ ضرورت»پیوندد که زمانی به وقوع می« بخشرهایی

ع ها را وضمثابه اهدافی انگاشته شوند که خود افراد آنرونی نباشند، و بهطبیعیِ بی

بخشی به سوژه، و از این رو آزادی بخشی، تعینتحققـمثابه خوداند ــ یعنی بهکرده

اش کار/بازی )یا شاید به پیشنهاد من، کنش [۳۶]«اش مشخصاً کار استواقعی، که کنش

بایست در مورد تمایزهای پیشنهادیِ من توان و میاست(. چیزهای بسیار بیشتری می

های انتزاعی و مندیگیریِ زمانی شکلبیان کرد؛ خاصه، ما نیازمند آنیم که نحوه

های بازتولید اجتماعی را با دقت بیشتری بررسی کنیم. انضمامی در بازی و سایر فعالیت

ی است که بازی یک گزینه ی حائز اهمیت برای اهداف این نوشتار آنبا این همه، نکته

ی بدیل است، چالش و مقاومتی بالقوه را جایی که یک گزینهبدیل را برای ــ و از آن

ـ ابزاری حمیل ی قانون ارزش توسیلهبخشیِ کار انضمامی، که بهسازی و انضباطدر برابر ـ
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ر برابر د نهد. بنابراین، تمایلات بازیگوشانه و پراتیک کودکان دائماًشده است، پیش می

ویای زنی پکنند. چانهدارانه ایستادگی میسازیِ سرمایهاجتماعیِ سوژهـنیروهای سیاسی

کند های بازتولید اجتماعی کمک میگیری آن دسته از مکانکودکان همچنین به شکل

 ها کودکان هم سوژه هستند و هم ابژه. ی آنواسطهکه به

 

آمیز بازتولید اجتماعی: مدارس و پیوستار های منازعهمکان

 کار/بازی 
های هشدگِی سوبژکتیویتتواند شیءرویکرد فمینیستی به بازتولید اجتماعی می

های رایج از عاملیتِ کودک شاهدش هستیم، به چالش بکشد، کودکان را، که در برداشت

ا دارانه، و لذمایهطور کودکِی سرو در عین حال نیز بر این نکته انگشت گذارد که چه

ار از کند. این کسازیِ کودکان، برای بازتولید نیروی کار نقشی کلیدی ایفا میسوژه

در  ایو پو زنده یِ بودگشخصای از مثابه جنبهپردازی در باب نیروی کار بهخلال نظریه

رد فبَرد که قوای شود. این یعنی، رویکرد فمینیستی از یاد نمیانجام می 1یدارهیسرما

ها و نیازهایی که بازتولید زندگی ن دست بالقوگیکردن در خدمت سرمایه، از آبرای کار

و از  بخشد، مجزا نیست. ]درواقع[ زندگی درونِها را ضرورت میدر مقام یک کل آن

ای شود. بنابراین ــ و این نکتهافراد انضمامی و چندبُعدی زیسته و بازتولید می طریقِ

 نیز ودارانه برای بسط و گسترش فهمی پرمایه از کودکیِ سرمایه است بسیار حیاتی

در تعارض با سایر  ۲،های کارکنی سرمایه برای سوژهداری ــ مطالبهفهم خودِ سرمایه

توان کلی قرار دارد )ابعادی که میطوری زندگی بهدهنده و بازتولیدکنندهابعاد شکل

این تعارض و کشمکش در ادوار گوناگونِ  دانست(. ۳«زندگی خوب» ایجادگرها را آن

زندگِی اکثر قریب به اتفاق افراد وجود دارد. با این همه، کشمکش مذکور بالاخص در 

تر به مطالبات مستقیم سرمایه تن دوران کودکی مشهود است، چرا که کودکان کم

هانی، شوند. درواقع، در شمال جتر هم با این دست مطالبات سازگار میدهند و کممی
                                                      
1 . living, capitalist personhood 
2 . laboring subjects 
3 . good life 
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کم تا حدی از این قبیل مطالبات در کودکی چنان برساخته شده که کودکان دست

 [۳۷]اند.امان

گیری سوژه پاسخی درخور بدهیم، ضروری ی شکلاگر بخواهیم به پرسش از نحوه

مان بر روی فرد، به این نکته اذعان داشته باشیم که فرایندهای است در بررسی

شناختی نیستند، بلکه علاوه بر صرفًا سیاسی و جامعهگیری سوژه فرایندهایی شکل

اند. گیری سوژه سهیمشناختی هم در شکلها، فرایندهای فیزیولوژیک و رواناین

سازیِ ما نیروی قهاری است که بنابراین، در حالی که مثلًا دولت در فرایند سوژه

شدن از مدرسه، مها، جیهای خاصی از بودن در جهان )خوابیدن بر نیمکت پارکشیوه

های فیزیولوژیک و کند، تکانهرا محدود و منع می«( نظم عمومی»اخلال در 

ران(  دیگداشتنورزیدن و دوستکردن، عشقشناختی )پیگیری لذات، پرخاشگریروان

نند. کهای بدیل را ترغیب میهای بدیلِ بودن یا سوبژکتیویتههم هستند که شیوه

کنند، ی قدرتمند آغاز میی یک خودشیفتگیِ اولیهسلطه کودکان، که زندگی را تحت

آموزند که با آن گفتگو و شوند و میتر میای تدریجی وارد جهان بزرگگونه فقط به

در  دهنده به سوژه،شناختیِ شکلمراوده کنند. درنتیجه، فرایندهای فیزیولوژیک و روان

ر به این مدعا، قصد دارم در بخش شدت دخیل و تأثیرگذارند. با نظزندگیِ کودکان به

ید های اصلی بازتولپایانِی این مقاله نگاهی )بسیار اجمالی( بیندازم بر یکی از مکان

د توانشده در بالا میانداز ترسیمهای آموزشی. به باور من، چشماجتماعی، یعنی مکان

های از مکانمثابه یکی های آموزشی بهآمیز مکانما را یاری کند تا ماهیت منازعه

 بازتولید اجتماعی را بهتر بفهمیم. 

بود که تحصیلات، هم تحصیلات خصوصی و هم تحصیلات « جهان جدید»با استقرار 

ی وجود نهاد. لیکن، فقط در قرن نوزدهم (، پا به عرصهمالی محلی نیتأم باعمومی )

حل که غالبًا م های آمریکاتوجهی از کودکان )در برخی ایالتقابلبود که بخش نسبتاً 

درصد( در مدارس  ۵۱تر بودند، چیزی نزدیک به های مرفهاستقرار سفیدها و خانواده

های که بسیاری از خانوادهرغم وجود شواهد کافی مبنی بر ایننام کردند. بهعمومی ثبت

جای فرستادن به کارخانه، به مدرسه دادند کودکانشان را بهکارگری ترجیح می

ه ها تا چه پایه باین تصمیم تا حد زیادی به این بستگی داشت که آنبفرستند، اما 
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عنوان کارگر کشاورز یا پرستار ها بهآن شان یا کار غیردستمزدیدستمزدهای کودکان

رفتن کودکان در انتاریو احتمال مدرسه 1۸۵۱که مثلاً تا سال نیاز داشتند. لذا با آن

و کودکان سایر  ورانپیشهرفتنِ کودکان مدرسهی احتمالِ صنعتگران به همان اندازه

تن رفعلاوه، این مسئله ]مدرسهها ثابت نبود. بهنویسی آنهای مرفه بود، اما نامخانواده

های بعد به طور قابل توجهی کاهش یافت، و این مصادف کودکانِ صنعتگران[ در سال

های را تهدید کرد و شغلها ترشدن اقتصاد، معاش خانوادهبود با زمانی که مکانیزه

های ها گزینهوجود آورد که کودکان برای کارکردن در آنجدیدی بهی «غیرماهرانه»

همچنین، فشار اقتصادی بر فشار قانونی پیشی گرفت، به طوری  [۳۸]کاملاً مناسبی بودند.

 در کانادا و ایالات 1۸۷۱ی رفتن که در دههشدنِ مدرسهکه قوانین مربوط به اجباری

 کنندگان در مدارس داشتند. تنهاناممتحده تصویب شدند، تأثیر اندکی بر شمار ثبت

ی جدیدی از ترکیب و تمرکزیابی ، طی مرحله1۸۱۱ی پس از رکود اقتصادی دهه

ی جنگ جهانی اول ادامه داشت، ها که تا آستانهسرمایه و افزایش ناگهانی مهاجرت

کار کودکان در صنعت هستیم. این امر ــ  یشاهد کاهش تدریجی و ناموزون مطالبه

ی دهشی تثبیتی قوانین در خصوص تحصیلات اجباری و قاعدهبه همراه وضع گسترده

ـ کماکان فقط به ها نامای کجدار و مریز بر میزان ثبتگونه]ممنوعیت[ غیبت از مدرسه ـ

ه یک هنجار بدل ها برفتن برای اغلب بچهبود که مدرسه 1۱۲۱ی افزود. تنها در دهه

و « مهارتـکم»ی کارگرِ های طبقهای که در آن، رفاهِ نسبتاً پایدارِ خانوادهشد، دوره

نظر ها اجازه داد تا از دستمزدهای حاصل از کار کودکان صرفبه آن« مهارتـبی»

 [۳۱]کنند.

و  نرفتکنندگیِ دوجانبه میان مدرسهی تقویتبا این همه، تا حد زیادی یک رابطه

عملی  مستقیماًرفتن را توان مدرسهکار کودکان وجود دارد، و آشکار است که نمی

دانست که در خدمت نیاز سرمایه به تدارک نیروی کارِ آینده بسط و گسترش یافته 

ی مدارس از خلال وضع مالیات، و نیز است. درواقع، کارفرمایان عمومًا با تأمین بودجه

ی سیاسی که، ارادهورزیدند. حال آنمخالفت می 1دکانبا قانون تحصیلات اجباری کو

ها ــ اساسًا از در آن حضوربرای تأسیس مدارس ــ و پس از آن واداشتن کودکان به 

                                                      
1. compulsory-attendance legislation 
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اجتماعی سرچشمه گرفت و تعداد زیادی از ـاجتماعات مذهبی و مصلحان سیاسی

غم رتردیدهای بسیار(. بههای طبقات کارگر نیز از آن حمایت کردند )هرچند با خانواده

های گوناگون، با یکدیگر های موجود در درون هر گروه و نیز در میان گروهکه انگیزهآن

متفاوت است، اما دو گفتمان اصلی در سراسر این قرن رواج داشته است: یکی گفتمان 

 [۴۱]ها.بخشی به آنحمایت از کودکان، و دیگری گفتمان انضباط

 حمایت از کودکان و اصلاح آن یخطابهنشان خواهد داد،  که تحلیل حاضرچنان

ای که کودکان موجودات بسیار ویژهاست تر یافتهی این احساسِ عمومیتدهندهنشان

بت ای نسی بورژوا، شیفتگیِ رمانتیک فزایندههستند. در قرن نوزدهم، در میان طبقه

از کودکاِن  افزایشیبهبرای شمار رو به کودکان و کودکی سر برآورد، یقیناً به این دلیل که

ی متوسط که از ضرورت کارکردن رها شده بودند، فضا و زمان لازم برای طبقه

د ها اشاره شی بودن در جهان ــ که در بالا بدان«کودکانه»های گذاشتن شیوهنمایشبه

ـ مهیا گردید. درواقع، ویژگیِ غریب اما به دکان لِ کوهای متقابعجیبی آشنای کنشطرزـ

واعی انی بازی، به زند، به طوری که مطالعهبا جهان است که به این شیفتگی دامن می

های بازیگوشانه منتهی شد که محافظ و مُبلّغ کودکی های اجتماعیگذاریسیاستاز 

 1۸۳۱ی در دهه 1ها )که تا حدودی ملهم از مطالعات فردریش فروبلبودند: مهدکودک

او بودند( در مناطق آموزشیِ انگلیسی،  ۲«ی بازی آلمانیِمؤسسه»و در مورد کودکی 

 اعضای شورای ْکه مصلحانآمریکایی و اروپایی سر برآوردند، و این همزمان بود با این

ها، رشد خیابانبهشهر را متقاعد کردند که برای محافظت از کودکان در برابر خطرات رو

کودکان در  حضور. آشکار است که در های بازی شهری کننداقدام به ساخت زمین

هایی ی نوظهورِ مختص به خودشان، چیزی وجود داشت که برای آنفضاهای کودکانه

ی آن را در اختیار داشتند، هم کنجکاوانه بود و هم که زمان و منابع کافی برای مطالعه

                                                      
1 1852)-Friedrich Frobel (1782 ،ی آموزش مدرن در آلمان بود. او از بنیانگذاران نظریه

های منحصر به فردی دارند. فروبل بنیان آموزش مدرن را بر این اصل نهاد که کودکان نیازها و توانمندی

  واضع مفهوم مهد کودک بود.

German Play Institute  2های اولیه وضع کرد. ادنِ مهدکودکنه، اصطلاحی که فروبل برای نام 
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این ها در جهان که ی بودنِ آنی بازیگوشانهبخش ــ چیزی مربوط به شیوهالهام

 یافته برای صیانت، گسترش و حمایت از آن سوق داد. بزرگسالان را به تلاش سازمان

با این حال، همین شیفتگی نسبت به کودکان ــ همچون هر فتیش دیگری ــ 

ان، شده از سوی کودکآفرین شد. پیوستار کار/بازیِ به نمایش گذاشتهشدت اضطراببه

اما از دید آن دسته از دانشمندان، مصلحان  هر چند ممکن است بسیار ستودنی باشد،

ه ی کارگر کی متوسطی، و نیز از منظر آن گروه از اعضای طبقهو سیاستگذاران طبقه

مهار  بایستکردند، چیزی بود که میاز فراگیرشدنِ رفتنِ کودکان به مدرسه حمایت می

ه کودکی ک»د: گویدر کتابش با موضوع کودک سینمایی می 1و کنترل شود. ویکی لبیو

و که پاسدار چیزی مخالف است اکند، همدر برابر مطالبات زندگیِ فرهنگی مقاومت می

ی بودنِ خاموش، اما همچنان پرتب و تواند تماشاچی را به وضع روحی و شیوه... می

مجاورت با »دهد: او ادامه می« های آغازین کودکی پرتاب کند.تاب، طفولیت و سال

شناختیم اما اینک مان، فضا و زمانی که سابق بر این آن را میروندر د “دیگری”یک 

بایست پشت سر برایمان ناآشناست، این ]آشنای غریب[ یک کودک است که می

 [۴1]«وقفه باید با آن مراوده کنیم.گذاشته و فراموش شود ... لیکن، ما همچنان و بی

های بدن»، ۲توجه مارگاریت شیلدریکجالبجویی و تخیل )یا بنا به تعبیر لذت« مازادِ»

ی بازتولید کودکان( تهدیدی است برای نظم استقراریافته ۳«کننده/درزدارنشت

و « کودکان ولگرد»طلِب متظاهر چنان که گفتمان عمومی و اصلاحاجتماعی ــ آن

ی هاهای بازی، اردوگاهزمین [۴۲]نگرد.خیابانی را به چشم تهدید می« هایبیکاره»

ند هست« راهکارهایی»رفتن همگی های جوانانِ تحت نظارت، و مدرسهتابستانی، سازمان

ود شدر این میان، آن دسته از کودکانی که گفته می«. مسئله»اصطلاح برای این به

کودکان هستند )بسته به زمینه و شرایط موجود، این « ترینمنحرف»و « جوترینلذت»

ی کارگر را نیز شامل ران، سیاهان، بومیان، فقرا و طبقهتواند دختگروه از کودکان می

ترِ کنترل وسختزنند(، اَشکال سفتها دامن میترین هراسشود، همانان که به عظیم
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که  انگیزندهای دیگری از انضباط را برمیاجتماعی از قبیل دارالتأدیب، زندان، و شکل

شوند. با این جویی محروم میتکردن و لذها کودکان از فرصت بازیی آنواسطهبه

، «کودکی»گرفته برای پرورش، محافظت و حمایت از های صورتهمه، عمدتًا تلاش

در  ترِ بودنهای بازیگوشانههایی هستند برای سازماندهی و کنترل شیوههمزمان تلاش

همواره به طور همزمان « حفاظت»جهان که مختص به کودکان است. به تعبیری، 

ن مثابه یک طبقه ممکداران بههم هست. کارفرمایان شخصی و سرمایه« بخشیانضباط»

 ورانیشهپهایی نباشند، اما بسیاری از مردم ــ از است مستقیماً به دنبال چنین سیاست

که پیشتر تا حد زیادی با « غیرماهر»و « ماهر»ی متوسط گرفته تا کارگران طبقه

ت و اند ــ با گوشها را درونی کردهاند و آنق یافتهدارانه انطباهای سرمایهسوبژکتیویته

انه های خلاق ویژگیهایشان( که سرکوبدانند )هر چند نه همیشه با قلبشان میپوست

دانند که بازتولید ها خوب میی زندگی تا چه پایه ضروری است. آنجویانهو لذت

نوط است خود مینوبهیز بهشان به توانایی کسب دستمزد بستگی دارد، که این نزندگی

 دارانه. های سرمایهشدن به سوبژکتیویتهبه یادگیری راه و روشِ تبدیل

مدارس )همچون تمام نهادهای بازتولید اجتماعی دیگر( برای ضبط و ربطِ همین 

اند. هجویی شکل گرفتهای ناشی از این لذتجویی کودکان و نگرانیکشمکش میان لذت

رل و کنت« بدرفتار»نخست این کار را از خلال تنبیه بدنی کودکانِ ی مدارس در وهله

رفتنِ ی مدرسهترشدن پدیدهامروزه با عادی [۴۳]دادند.گریز انجام میکودکان مدرسه

عمومًا  اجبار قانونی( یپشتوانهبه گیرانه )البتهتر سختکم اجباری، اِعمال نوعی انضباطِ

گرفته در مورد های درخشان صورتری از تحلیلکند. این قضیه در بسیاکفایت می

ها وفور و با دقت، مستند شده است. با این حال، اغلبِ این تحلیلرَوی، بهی مدرسهپدیده

که نیاز به انضباط را مورد شک و تردید قرار دهند، آن را مسلّم فرض جای آنبه

ند که چرا خاصه کودکان به کنها معمولاً از این سؤال نمیگیرند. به بیان دیگر، آنمی

ضوع مو اش را به خود گرفته است، و اینانضباط نیاز دارند، چرا انضباط اَشکال کنونی

های بدیِل بودن پای شده، بر شیوههای اعمالواقع در مخالفت با تنبیهکه کودکان به

رفتن با فشرند، ممکن است چه چیزی را در خصوص ارتباطِ میان مدرسهمی

آور نباشد، آن هم با نظر داری به ما نشان دهد؟ شاید این موضوع چندان تعجبسرمایه
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کند گذار کودکِ بازیگوش و به سلطۀ ایدئولوژیِ رشد و پرورش کودک که تأکید می

ناپذیر. با این همه، لجباز به شخصیتی عاقل و مهارشده امری است طبیعی و اجتناب

 گاه ]نقش[ عاملیتبَرد، آنیر سؤال میرا ز« پیشرفت»بودن این وقتی کسی طبیعی

شود ــ رفتن آشکارتر میکودکان در برانگیختن و ایجاد ماهیت انضباطِی مدرسه

 نماید. های انضباطی نیز رخ میترِ این کنشچنان که هدِف اصلیهم

ساختن کودکان است. اما این تمامِ ماجرا نیست. رفتن اساساً منضبطهدِف مدرسه

داری قرار ندارند، مدارس )و سایر که کودکان مستقیماً تحت نفوذ سرمایهجایی از آن

توانند مرتباً زمان و فضایی فراهم کنند ــ و چنین نیز نهادهای بازتولید اجتماعی( می

ها شناختی کودکان. آنهای فیزیولوژیک و روانکنند ــ برای پرداختن به تکانهمی

گویند، نقاشی بکشند، آواز بخوانند، ورزش کنند، کنند که قصه بکودکان را تشویق می

هایی معطوف به لذت، عاطفه، و برای حل مشکلات با یکدیگر همکاری کنند؛ فعالیت

ها زندگی احساسی و خیالی کودکان گرایی. به معنای دقیق کلمه، آنجسمانیت، و جمع

جهانِ کار شاهدش  ای که ندرتاً درکنند، آن هم به شیوهرا تحریک و از آن محافظت می

ه ها فعالانهستیم، البته اگر اصلاً به چنین چیزی مجال بروز داده شود. این یعنی آن

ه دهند )در حالی کهایی جایگزین را پرورش میهای بدیلِ بودن و سوبژکتیویتهشیوه

واقع، والدینِ هایی دیگر سرکوب کنند(. بهها را به روشکوشند همینهمزمان می

رفتن را ی متوسطِ اواخر قرن نوزدهم مدرسهطلبان طبقهکارگر و اصلاحی طبقه

یل هایی که برای تحصرغم سایر محرکپنداشتند ــ بهجایگزینی برای کار کودکان می

ها هایی که در آنمثابه مکانکودکانشان وجود داشت. این تصور در مورد مدارس به

ای آن را تشویق کرد، کماکان به تا تا اندازهتوان از پیوستار کار/بازی حمایت و یا حمی

ها نیز همین شرایط را برای کودکان قوت خود باقی ماند. جنبش مهدکودک

جان دیویی و  1،سوریتر فراهم کرد، و مصلحانی همچون ماریا مونتهسالوسنکم

                                                      

 1 .1952) -Maria Montessori (1870 مربی و مصلحِ آموزشیِ ایتالیایی که تلاش فراوانی ،

ار فشگذاری آموزش مبتنی بر آزادی و خلاقیت در کودکان انجام داد و به همین سبب با برای پایه

 ها در تبعید به سر برد. م حکومت فاشیستی، سال
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مطرح کردند،  1۱۳۱ی را در دهه 1محورـی تحصیل کودکدیگرانی که مسئله

تر نیز ترغیب و یی را فراهم آوردند تا این پیوستار درخصوص کودکان بزرگهاامکان

های آموزشیِ رسمی در اغلب کشورهای توان اصلاحات جاری در برنامهحفظ شود. می

توانند و گونه فهمید: نزاع بر سر حد و حدودی که کودکان میشمال جهانی را این

د اجتماعی ترغیب شوند تا بدین طریق، بایست به استفاده از این فضاهای بازتولیمی

 هایی بودن را کشف کنند. برای نمونه، شاهدیم که در سالشدههای غیرابزاریشیوه

جای آموزش لاتین، دستورزبان، های آموزش همگانی عموماً بهآغازین قرن بیستم، نظام

 و ریاضی محض، به دروسی همچون موسیقی، هنرهای تجسمی و ورزش روی آوردند.

امکان « بنیادـپژوهش»همچنین این روزها در بسیاری از مدارس، تأکید بر آموزشِ 

اهم تر با جهان را برای کودکان فرتر و بازیگوشانهتر، خلاقانهبرقراری ارتباطی کنجکاوانه

 آورده است. 

رای هایی بالبته قصد ندارم بگویم که ابتکارهایی از این دست، در عین حال تلاش

نیستند ــ حال « تولیدی»حدوحصر کودکی به سمت اهداف های بیدادنِ انرژیسوق

ت شوند یا لذها منتفع مییکسان از آنی کودکان بهکه همهاست ــ یا این که چنینآن

را، که  ۲های آموزشیِ کارـ مانندعلاوه، این ابتکارها هرگز به طور کامل برنامهبرند. بهمی

تا کنند یا حهای استاندارد، از میدان به در نمیوار و آزمونطوطی اند بر یادگیریمبتنی

جایی که مناسبات اجتماعِی دهند. درواقع، از آنالشعاع هم قرار نمیآن را تحت

آورد که در دلِ آن، بازتولید اجتماعی محقق و دارانه ساحتی را به وجود میسرمایه

ت ی انسانی به دسا و نیازهای گستردههشود، حد و حدودِ شکوفایی پتانسیلممکن می

رو است. اما بههای واقعی روکودکان منفرد و نهادهای بازتولید اجتماعی، با محدودیت

توان درون مدارس و نهادهای دیگری هر دو دینامیسمِ مذکور را میجاست که نکته این
ز تواند اکار نمیاز این دست شاهد بود ــ دقیقاً به این دلیل که بازتولید اجتماعیِ 

بازتولید اجتماعی زندگی متمایز باشد و نیز به این دلیل که عمومًا این فرصت برای 
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2 . work-like 
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دارانه ها فراهم شده تا از اجبارهای فضایی و مکانیِ تولید ارزشِ سرمایهکودکان و کودکی
ها یکی از شروط ضروری بازتولید ی بیشتری بگیرند )در عین حال که آنفاصله

تر خیلیهای تبنابراین، کودکان خودشان دائماً میان سوبژکتیویتهاری هستند(. دسرمایه

، ها در این فرایندآمدند. آنوها در رفتتر، و سرکوب یا رد این سوبژکتیویتهو احساسی

ای که بسیاری از بزرگسالان آن را ی بدیلِ بودن، شیوهگشایند بر شیوهای میدریچه

بایست آن را پاس داشت و حتا برایش جنگید. چیزی که می یابند،چیزی ارزشمند می

 قدرتِ یک رژیم آموزشیِ انضباطی نیستند.در پرتو این نور، کودکان صرفًا قربانیانِ بی

شان های بازیگوشانههستند که با شیوه 1های مذاکرهها یکی از طرفدر عوض، آن

 ْامروزه برای بازتولید نیروی کارهایی که دهند، همان نظامهای مدرسه را شکل مینظام

ه کآمیز است، زیرا، چنانآفرینی عمیقاً تعارضحیاتی هستند. با این حال، این نقش

یست. ن« چیز»دهند، نیروی کار یک ی بدیلِ بودنشان به ما نشان میکودکان با شیوه

، با یالشاناستعداِد افرادِ انضمامی و بالقوه بازیگوشی است که نیازها و ام ْنیروی کار

 اجبار سرمایه برای متمایزکردن بازی و کار در تضاد قرار دارد. 

 

 گیرینتیجه
ی خصوصی، ها، مدارس، خانوادههای نهادی به تضاد نامبرده ــ پرورشگاهپاسخ

زدایی از کودکان گرایش دارند. اما ساختن و قدرترفته به منضبطهمها ــ رویزندان

که بازتولید اجتماعیِ کار تحت کنترل مستقیم سرمایه به جایی در عین حال، از آن

شایند گی بدیلِ بودن میای را بر شیوهجایی که کودکان دریچهپیوندد، و از آنوقوع نمی

حفظ  برایای که بزرگسالان آن را به یاد دارند، اما درواقع همواره ــ شیوه

ی هتوان گفت نوعی تکانــ میکنند شان سرکوبش میدارانههای سرمایهسوبژکتیویته

ای که فضا و زمانِ دارانه هم در تشکیل نهادهای مذکور دخیل است، تکانهغیرسرمایه

بخش استعدادهای کند و الهاملازم برای اجابت نیازهای گستردۀ انسانی را فراهم می

ا ان ادعتوها میی انسانی است. به بیان دیگر، خصوصاً در مورد مدارس و خانوادهبالقوه

ها علاوه بر این، ها صرفًا بازتولیدکنندگان نیروی کار نیستند. آنکرد که آن

                                                      
1 . negotiators 
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هایی بازتولیدکنندگان زندگی هم هستند. به معنای دقیق کلمه، خانواده و مدرسه مکان

ازی سها، و بدین واسطه هم بر فرایند سوژهبخشیهستند برای نزاع بر سر انواع تعین

ند، شان نقش دارزون بر این، خودِ کودکان نیز در بازتولید اجتماعیگذارند. افتأثیر می

و، و تر، از یک ستر و بازیگوشانههای گستردههم هنگامی که دائماً میان سوبژکتیویته

اند، و هم هنگامی که برای بازتولید ها از سوی دیگر در نوسانسرکوب و انکار آن

گاه در آمد هیچوکنند. این رفتتقلا می دارانههای سرمایهعنوان سوژهخودشان به

تواند هم رفع شود. با این حال، تشخیص آن شود. درواقع، نمیداری رفع نمیسرمایه

دارانه و دیدنِ کودکاِن جهان های سرمایهبرای فهم ماهیت کودکان و کودکی

یار حائز بسکنندگان ــ جهانشان فقط مصرفمثابه تولیدکنندگانِ ــ و نهداری بهسرمایه

ی( کودکان ارزش و نشدهءشیتنها به عاملیت )اهمیت است. تشخیصِ این مهم، نه

در  ترهای بزرگهای رسیدن به آزادیبخشد، بلکه همچنین امکاناعتبار بیشتری می

  دهد.های درگرفته بر سر تغییر جهان را به ما نشان مینزاع
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و تفصیل هایی از این دست سهیم باشم، آن هم با بسط هدف من در این نوشته آن است که در تلاش

ن را با صراحت بیشتری در نسبت با های کودکاو تجربه یک چارچوب تئوریک که موقعیت کودکی
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