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،  تبعیض جنسی  که مارکسیسم ذاتاً ضدد  شومیاین مقاله استدالل  در  :  چکیده
همه علیه  و  نژادپرستی  بهره   یضد  به   یکشاشکال  مارکسیسم  است.  ستم  مثابه  و 

  تکوین ، بلکه در مورد  ست نیاقتصادی    تجدیدساختار  فقط حول محورانقالب    ی فلسفه
نظر دیالکتیکی، این   کند. از بقه بحث می طبی تولید    ی ه جدید مبتنی بر شیو   یبشریت

هم  باید  خانوادهتغییرات  مادی  شرایط  در  تغییر  تولید،  مناسبات  تغییر  از  وزمان   ها 
د. آزادی زنان و  نهای مرتبط با آزادی و برابری حاصل شوها و ایدئولوژی ارزش  ی توسعه

باضد طبقه این  در    ینژادپرست  یت  زنان  دارد.  اساسی  نقش  زنان    ی انقالب  و  کارگر 
که در سرتاسر جهان با آن روبرو   ستمیو    ازحدش ی ب  یکشبهرهی  واسطه پوست به رنگین 

ها ، انرژی و تعهد آنها. صداشوند می  و تهییج  برانگیختهبیش از سایرین    ژهیوهستند، به 
زنان   بخشی های آزاد طبقاتی برای جنبش   ی طبقاتی الزم است و مبارزه   ی برای مبارزه 

 ضروری است.
 ؛ طبقه؛ دیالکتیکپوستن یرنگ ها: آزادی زنان؛ مارکسیسم؛ نژادپرستی؛ زنان کلیدواژه

 

به    کهاین  برای -  زنان  رادیکال  پردازی مفهوم  برای   مبارزه کامل  انسانی  مقام  در 

فشار تحت   ما  تاریخ،  بخش اعظم در    . نیست  جدیدی   ی پدیده   - شوند  شناخته   رسمیت

اند.  کردهخود را طلب    ی هاخواسته  بقای ما،  حق   ازای  در   که  میابوده  مردان  آهنین  مشت

نیست   خودمان  به  متعلق  ما  زندگی  که  کنیممی   زندگی  هولناک  آگاهی  این  باهرروز    ما

احساسی دارد   اغلب  تحقیرآمیز  این حیات  .کنیم می   رهایی  در  ناتوانی  احساس  اغلب  و

درواقع    .نیستیم  کشیدن  نفس  به  قادر  و  اندانگار همواره گلویمان را گرفته  کهاین   شبیه

 را  هاآن  تحقیر  و  درد  که  نیست   ی ااستعاره  کردن صرفاً  خفه  این  زنان،  از  بسیاری   برای 

  را   زنان  ی روزمره  واقعیت  که  است  بالفعلی  وحشتناک  بلکه تهدید  کشد،می  تصویر  به

 عمر   طول  در  بارکی   حداقل  زن  یک  زن،  سه  هر  از  که   بگیرید  نظر  در  .کند می  تعریف

سوی معمواًل    همآنشود،  می   فیزیکی  یا  جنسی  آزار   قربانی  خود  ادعا  که  مردانی  از 

  این  (. 2008  زنانِ سازمان ملل متحد،  ی توسعه   بخش)  دارند«  »دوست  را  هاآن  کنند می 

کمتر از میزان واقعی هستند   احتمااًل  آیند،می   دست  به  شخصی  های گزارش  از  که  آمارها

 پیگرد  اوقات حتی   گاهی  و  بیشتر   خشونت  طردشدگی،   اجتماعی،  انگ  و عواملی چون
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مانعی بر سر راه   دارند،  کردن  گزارشجرئت    شود کهمی   زنانی  نصیب  اغلب  که  قانونی

اما باید به کسانی که از گزارش   عاملیت دارند،  هاانسان  اگرچه  .شودیمگزارش دادن  

چیزی درگرو    غالباً   رهایی   ما   دنیای   در  که   کنم  یادآوری   کنند، می  خودداری   شدنقربانی 

شجاعت  از    قانونی،   های ممنوعیت   فقر،  به  تهدید  یا  شدید  فقر  .است  اراده  و  بیش 

 خانوادگی«،  های »ارزش  گسست از  برابر  در  جامعه  از  ناشی   فشارهای   و  دینی  های آموزه

 که  مردانی   بندگی بگریزند و به   که از  کندمی   منصرف  یا  داردی بازم  را  زنان   از  بسیاری 

»دیگریِ«    به   ما   هستند، بگویند گور پدرتان.  هاآن  به   خداوند  ی هدیه  زنان  کنندمی   فکر

در موقعیت مادون   را  زن  است و  انسان  ی مرجعنقطه   مرد  کهچنان  ایمشده   مرد تبدیل

هیجانی  حیوانی، -انسان   می   غیرعقالنی،  هدایت  غریزه  با  که  کسی  تعریف    -شودو 

 . کندی م

  کار،   در محل  یکشبهره   -ها  عدالتی بی  ی روزانه  هجوم  میان  نکردنی است که درباور

  و  آگاهنیمه)  خُرد  های تهاجم   و  اجتماعی،  و  قانونی   های محدودیت  خانگی،  رایگان  کار

به    زنان  که  دارد  وجود  اجتماعی  انتظار  این  -هستند  زنان  کنترل  خدمت  در  که(  آگاهانه

  ترجیح   ما  رسدمی  نظر  به  (.2014  1)والنتی،  دهند  ادامه  «خوشبخت  همسر»  نقش  ایفای 

 2شده، درونی   ستم   شک  به   را  خود  روانی  های آسیب   و   «غر نزنند»  زنان  که   دهیممی 

  .بریزندخود    به درون  زنانه،  های بیماری   سایر  و  اشتهاییبی   3خورده، زنان کتک  سندروم

 زنان  علیه  روانی  و  اجتماعی  اقتصادی،  جنگ  این  از  را  سود  بیشترین  که  کسانی  البته

 زنان  هم  که  بردمی   سود   ی دالر  اردی لیم  صنایع  از  که  است  دارسرمایه  ی طبقه   برند،می 

 آن   اثرات  بهبود  برای   را  جادویی  خدمات  و  هاقرص  هم   و  کنند می   استثمار   را  کارگر

 استثمار   که  پوسترنگین  زنان  و  بومی  زنان  میان  در  زداییاین انسانیت .  دهندمی  توسعه

 کار   و  پایین  اغلب بسیار  دستمزدهای   ازجمله  کنند،می  تجربه  را  نظیری بی   ازحدش یب

 جا که از آن   (.2010  5رامیرز،   و  4باور)   است  حتی حادتر  وحشتناک،  کاری   شرایط  در

 
1 Valenti 
2 Internalized oppression 
3 Battered woman syndrome 
4 Bauer 
5 Ramirez 
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  که مشتمل بر پانصد سال  ی خود دارنداستعماری را بر گرده  تاریخ  پوسترنگین   زنان

 استفاده شود،می  سفیدپوست مرد در دستان روانی و  فیزیکی جنسی،  خانگی، خشونت

 (. دست انتشار  در  6الرن،مک   و  مونزو)است    معمول  ها روالآن   بدن  انداختن  سپس دور  و

 علیه   قهرمانانه  و  پیوسته  زنان  ما  گذشته،در تاریخ    و  اکنون  جهان،  سرتاسر  در  ،حالنیباا

 کسب  فرزندانمان،  و  خودمان  زندگی  بهبود  برای  و  ایمجنگیده   خود  زیردستی  موقعیت

 ایم.ما شکسته نشده .ایمکرده مبارزه باعزت زندگی و احترام

 حق  ی،رأ  حقازجمله    ایم،برداشته   بزرگی   های گام   گذشته  قرن  در  ما  شکی ب

در  و  انتخابی  ازدواج  حق  تحصیل،  یپیوسته   افزایش  شاهد   و  کشورها،  اکثر  طالق 

 زنانِ  گزارش اساس  بر ،حالن یبااایم. بوده جهان سراسر در مزدی  کار در  زنان مشارکت

 در   جهان  سراسر  در  کار  سن  در  زنان  از  نیمی  تنها  هنوز   ،(2015)  متحد  ملل  سازمان

 زنان،   این. دوسوم  کار  سن  در  مردانچهارم  سه   مقایسه با   در   مشارکت دارند،  کار  نیروی 

 مشاغل  در  مستقیم  دستمزد  بدون  که  معنی  این  به  هستند،  کارگران صنایع خانوادگی«»

 ساعات   زنان  جهانی،   مقیاس  در  که   دهدمی   نشان  گزارش  همین   .کنند می   کار   خانوادگی

 با   را  غیرمزدی  و  مزدی   کار  کهی )هنگام   کنندمی  کار  مردان  به  نسبت  روز  در  بیشتری را

 جنسیتی  دستمزد  شکاف   .دارند  مردان  از تری کم   بسیار  درآمد  اما(  کنندمی   ترکیب  هم

  24  زنان  دهدمی   نشان  جهانی  ارقام  کهی طوربه  دارد،  وجود  جهان  کشورهای   ی همه  در

  درآمد   زندگی،   طول  در  . گیرندمی   دستمزد  برابر   ارزشی  با  برای کار  مردان  از  ترکم   درصد

 بیشتر عمر  زنان   کهاین   به  توجه  با  ژهیوبه   امر  این   .است  ترکم   توجهیقابل طور  به   زنان

  باالتر   سنین  در  را  هاآن   که  دارند  بازنشستگی  حقوق  به  کمتری   دسترسی  و  کنندمی 

 که  کند ی م  بیان  گزارش  این  ،مثال برای    .استکننده  نگران  سازد، بسیار می  ترپذیرآسیب 

 در   زنان  دارد،  وجود  زنان  حقوق  از  قوی   حمایت  رسدی م  نظر   به   که  جایی  آلمان،  در

خدمات   به  دسترسیازنظر    همچنین  زنان  .دارند  درآمد  مردان  نصف  فقط  خود  عمر  طول

 همچنان   کار  م یتقس  این،   بر  عالوه  .هستندتر  عقب   مردان  از  کافی،  آموزش  و  درمانی

  خانگی   کارهای   مردان  از  بیشتر  برابر  5/2  زنان  و  است  جهان  سرتاسر  در  مهمی  عامل

شیفت    با   کنند،می   کار   خانه  از  خارج  که  زنانی   بنابراین،  دهند.می   انجام  دستمزد  بدون
 

6 McLaren 
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طور که در باال نشان داده هستند، همان  روبرو  دستمزد  کار بدون  و  مزدی   کار  مضاعف

 (. 2015 متحد،  ملل زنان سازمان) شد

 این  زیرا  است،  فریبنده   زنان  بر  ستم   توصیف  برای   فراگیر  رویکرد  این  ،حالنیباا

اصطالح به  در  ژهیوبه  و  پوستن یرنگ  غالب زنان   فقیر،  زنان   که  کندینم  روشن  را  واقعیت

 و  ثروت  کهیدرحال  ، کنندی م  تحمل  را  اقتصادی   شرایط بدترین  ،«توسعه»درحال  جهان

با   طبقات  و  دارهیسرما  ی طبقه   زنان  غیرمستقیم   دسترسی  یا/و  قدرت   درآمد  کارگر 

 کنونی  نولیبرال  ی مرحله  . شوندبه حائلی در برابر ستم تبدیل می   ها،به آن  باال   و  متوسط

 درصدیک.  است  نابرابرتر  اما  ثروتمندتر  که  است  کرده  ایجاد  را  دنیایی  ی،دارهیسرما

  اختیار   در  را  جهان  ی هاییدارا  از  درصد  40  حدود  اکنون  جهان   جمعیت  ثروتمندترین

پاییننیمه   کهیدرحال  دارد،  از   ناشی   واقعیت  این  .ندارد  مالکیت  درصد  1  از  بیش  ی 

 دچار بیکاری  را  بسیاری   که  است  ریاضتی  اقدامات  طریق  از  کارگر  های توده  مالکیتسلب 

کردهکارثباتبی  یا کاری   کمتری   دستمزدهای   است،  ی  شرایط  و  دارد  همراه  به 

  که   است  کارگر  زنان  دوش  بر  اغلب  فزاینده  مالی  بار  این  .کنندیمی را تحمل  ترسخت 

  ممکن  که  انتظار  این  به  توجه  با  شوند،می  اخراج  کار  از   که  هستند  کسانی  اولینمعمواًل  

 مطالبات   کودک،  از  مراقبت   های مسئولیت  و  حقوق  با  زایمان  مرخصی  دلیل  به   است

 (. 2015زنان سازمان ملل متحد، ) داشته باشند بیشتری  مالی

بیش از   فقیر  زنان  سالمت  ندارد،  وجود  خدمات درمانی همگانی  که  کشورهایی  در

 مالی  منابع  و  پولی  پزشکی  مزایای   به  کمتری   دسترسی  ، چراکهافتدی مسایرین به خطر  

  زنی  از بیشتر برابر 100 زایمان حین  در سیرالئون در زنی مرگ احتمال .دارند کمتری 

 کشورهای  در  روستایی  های خانواده  ویژهبه   و  فقیر  های خانواده  میان   در  . است  کانادا  در

 آموزش   به  دسترسی  برای   تری کم   فرصت   پسران  به  نسبت  دختران  ، «توسعه»درحال

از پسران در کم  احتمالبه   که  است   این(  واقعیت  اوقات  گاهی)  تصور   زیرا  دارند، تری 

 بیشتری   مالی  بار  پسران  تحصیل  به  نسبت  تحصیل دختران  و  شوندیمی شاغل  سالبزرگ

  زنان   از  بیش  برابر  دو  التین  آمریکای   در   بومی  زنان   بنابراین،  .کند ی متحمیل    خانواده  بر

 (. 2015زنان سازمان ملل، ) هستند سوادآموزی  های مهارت  فاقد غیربومی 

 بدترین  در  فیزیکی را  مشاغل  ترینسخت   اغلب  فقیر  پوسترنگین   زنان  این،  بر  عالوه

 تولیدی  مشاغل  در  کار  قانون  تخلفات  به  مربوط  ی هاگزارش  .دارند  کاری   شرایط
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  فروریختن  از  پس  2014  سال  در  بنگالدش   ی هاامی ق  سلسله  .است  فراوان   صادراتی،

آن   متعاقب  سوزی آتش  و   نفر  900  از  بیش  جان  که  بگیرید  نظر  در  را  پوشاک  ی کارخانه

 پوشاک   تولید  ی کارخانه  5.000  از  را در بیش   کارگران درصد  80 . گرفت را  نفر 8جان  

 بیگاری،   شرایط  در  ماهانه  دالر  38حدود    با  که  دهندمی   تشکیل  زنان  بنگالدش،  در

 جنسی،  آزار  و  ،فقدان امکانات استحمام  تحمل،غیرقابل   دمای   زیاد،  کاری   ساعاتازجمله  

دستمزدها  . کنندمی   کار افزایش  خواستار   سوی  از  بهتر  کاری   شرایط  و  معترضین 

  تجربیات   (.2014  9گامو، )  بودند  8والمارت   و  7گپ   مانند   فراملیتی  شرکتی   های غول

 ی، دار ه یسرما  تولید  ی شیوه   در  طبقه  که  دهدی م  نشان  پوسترنگین   زنان  میان  در  زیسته

 .است نژادی  هم و جنسیتی هم

 و   هافرصت   کمبود  اقتصادی،  استثمار  که  دهدمی  نشان  طبقاتی   تحلیل   همچنین

 و  بوده   -زنان  و  مردان-  کارگر   ی طبقه  همیشگی   مختصات  از  یکی   غیرانسانی،  تجربیات

  شکاف  کاهش  کشورها  برخی  در(  2015)  ملل  سازمان  زنان  گزارش  اساس  بر  .هستند

سازی با کاهش  همسطح  این  .است  کارگر  مردان  دستمزد  کاهش  ی جهیدرنت  جنسیتی

  فقیر   های چراکه خانواده  رساند، می   آسیب  مردان  کارگر نیز عالوه بر  زنان  به  دستمزدها،

مرد  دستمزد  بهامرارمعاش    برای   اغلب و  زن   که  طورهمان   .هستند   وابسته  هردوی 

باشکوه (  1969)  انگلس   و  مارکس  عبارت   تمام  »تاریخ  کردند،  اعالم  خود  آغازین  در 

یعنی  طبقاتی  نبرد  تاریخ  داشته،  وجود  تاکنون  که  جوامعی  های شیوه   تاریخ،  است«. 

 ستمگران   ی طبقه   اند؛بوده   طبقاتی  تمایز  بر  مبتنی  که  گیردبرمی  در  را  متفاوتی  تولید

  وجود   چگونگی   ،حالن یباا.  کندی م را غصب    تولیدکنندگان  ی ی ستمدیده طبقه   کار  که

 . است مختلف، متفاوت تولید های شیوه  در طبقاتی روابط چنین

مهم  از  حیاتی یکی  عناصر  ی رابطه   شناخت  زنان،  بر  ستم  علیه   مبارزه  در  ترین 

 اساس   بر  را  تاریخی  یماتریالیست  این نوشتار دیدگاه  در  .است  طبقه  با   آن  دیالکتیکی

  زمانی  و  مکان  بازتولیدی را در  و  تولیدی   شرایط  که  دهممی   توسعه  نظریات مارکس 

 
7 GAP 
8 WALMART 
9 Gummow 
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  کند می ایجاد را امکانات از خاصی های زمینه  که شناسدمی  ساختاری  با مساوی   معین،

  و ماتریالیسم   دیالکتیک  .(2005  10گیمنز، )  یابندمی   توسعه  هاخاصی از آن  روابط   که

عنوان به  را  زنان  بر  تا ستم  دهدرا می  این امکان  ما  به  داد،   توسعه  مارکس  که  تاریخی

 که)   کنیم  درک  مردان  ی ستیزانه زن  های دیدگاه  از  فراتر  چیزی   در  دارشهیرامری  

  ما   به  و(  گیردفرض می پیش  قدرت  و  زنان  با  نسبت  مردان در  میان  خاصی را  تمایالت

.  کنیم  درک  خاصی  تاریخی  ی را در زمینه   آن  تجلی  و   ظلم  های ریشه  تا  کندمی  کمک

 رهایی   به  است  ممکن  تشخیص دهیم که  را  امکان جدیدی   شرایط  توانیممی  جااین  از

 . شود  منجر ما

  تشخیص   کنیم،می  زندگی  آن  در  که  جهانی  درک  به  تاریخی  یماتریالیست  رویکرد 

  یعنی   (.1980  11میراندا،)  است  بازتولید  ی همچنین شیوه   تولید  ی شیوه  که  دهدمی 

ها آن  طبق  که  کندمی  بازتولید  را  اجتماعی  روابط  همان  پیوستهطور  به   تولید  ی شیوه 

 تغییری  است  قرار  اگر»  که  کند می  استدالل  میراندا  پورفیریو  خوزه  .شودمی  تعریف

 که  طورآن  (. 102ص.  )   «شود  متبلور  تولید  ی شیوه   در  باید  دهد،  تغییر  را  چیزی   قتاًیحق

گفته(2013  12ووگل،  ؛2004  فدریچی،)  اندکرده  استدالل   بسیاری  این   معنا   بدان  ، 

 مالحظات صرفاً    فرهنگ  و  آگاهی  کهاین  یا  یابدمی   تقلیل  طبقه  به  زیچ همه   نیست که

رویکرد(2009  13کول، )  هستند  ثانویه رابطه  تاریخی  یماتریالیست  .    بین   علّی  ی یک 

 یشیوه   که   شودمی  گفته  بلکه   . کندنمی   برقرار  اجتماعی  روابط  سایر  و   تولید  ی شیوه 

 تجلی  به  دادن   شکل  در  بنابراین  و  کندمی  ایجاد  را  معینی  امکان  شرایط  تولید،

 ها،آن  تاریخی  بودگیخاص  در  اجتماعی  روابط  سایر  و  ایدئولوژیک  های بندی شکل

  بنابراین،   (.1980  میراندا،  ؛2009  14ایبرت، )  دارد  نقش  نژادی،  و  جنسیتی  روابطازجمله  

 داریسرمایه   ساختار  از  ناشی  هم  که  شود  درک  خاصی  اشکال  در  باید  جنسیتی  ستم

 . کنندمی  تقویت را  آن هم و هستند جامعه کنونی
 

10 Gimenez 
11 Jose Porfirio Miranda 
12 Vogel 
13 Cole 
14 Ebert 
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  زنان   علیه   ستم   از  ای حوزه   هر  در  که   دهدمی   نشان  طبقاتی   دقیق  تحلیل  ،درواقع

 تولیدی  کار  اندازها بهدارد. این چشم  وجود  سرمایه  انباشت  از  مرتبطی  اندازچشم  کارگر،

 منجر   که  آفریندمی  (مبادله  و  مصرف)  هاییارزش  که  شوندمی   مربوط  ها آن  بازتولیدی   و

.  (2005  گیمنز،)  شوندمی  کارگران  بعدی   نسل  ی سازآماده  و  بیشتر  ی سرمایه  انباشت  به

  جنسی،  های ابژه عنوان  به   هاآن  از  زداییانسانیت   و  زنان  بدن  کردن  کاالیی  ، مثالبرای  

  که   جنسی  همچون صنایع  کند،می   تولید دالری   میلیارد  چند  ایعصن  برای   را  ای سرمایه

 هاییایدئولوژی   همچنین  کهیدرحال  شوند،می   جنسی  قاچاق  و  پورنوگرافی  فحشا،  شامل

 دار و عاری از تمایالت جنسی تولید »مادران« خانه  مثابهبه  خوب«  ایدئال  »زن  مورد  در

 بعدی  نسل   بازتولید  بخوانید)  است  فرزندانشان   رفاه  هاآن  اصلی  کارکرد  که   کندمی 

 خود   امتیازات  از  که  مردانی  از  یدرکقابل   ی به شیوه   زنان   از  بسیاری   اگرچه  (.کارگران

 استدالل   اما  هستند،  خشمگین (  ما  متحدان عنوان  به  نه  و)  کنندمی   استفاده  ما   علیه

  تولید   ی شیوه   تخریب  جهت  در  باید(  مردان  و  زنان)  ما  خشم  ترینبزرگ  که  کنممی 

 خاص  ی مخمصه  این  در  را  زنان  و  کرده  ایجاد  را  چنین شرایطی  که  باشد  داری سرمایه

به    دقیقاً  خانواده  در  خود  امتیازات  به  دادن  تن   با  کارگر  مردان  متأسفانه،  .است  داده  قرار

 ها آن   به بیشتری  کنترل  در ظاهر   حال کهعین   در  که اندافتاده   سرمایه های دسیسه  دام

 . کندمی   تقویت  داری سرمایه   تحت  کارگران  در مقام  خودشان را  ظلم به درواقع    دهد،می 

  داریسرمایه بافتار در اجتماعی طور به مرد/زن ی دوگانه  که بگویم واضح خواهممی 

 از  وقتی  جا،این  در  . سازدمی   مبهم  را  هاآن  بین  دیالکتیکی  ی رابطه  که  شودمی   برساخته

 کرده  تعریف  چنین  را  او  جامعه  که  است   یهرکس  منظورم  کنم،می   استفاده  زن  ی واژه

 استفاده  کارگر   زنان  ی همه  یا  زنان  ی همه   به  اشاره  برای   زن  ی واژه  از  همیشه   من  .است

 بیشترین   پوست رنگین   زنان  همیشه  ستم،  و  ظلم   بحث  در  اینکه  به   عنایت  با   کنم،می 

 ها انسان  سازی ذاتی  عمل  توجهیطرز قابل   به  پسامدرنیسم   کهیدرحال  .بینندمی   را  آسیب

 از خود رهایی برای   توانیممی   بالقوه را نفی مارکس نفیِ مفهوم  است،  کرده داررا مسئله

  شناخت،  ضمن  که  معتقدم   زمان،  آن  تا  ،حالنیباا  . بندیم  کار  به  ییهادوگانه   چنین

 که   است  ضروری   همچنین  عدالت،  نفع   به  خود  مختلف  منافع  به  پرداختن  و  یادگیری 
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 در  پوستن ی رنگ  زنان  و  کارگر  زنانعنوان  به   ظلم و ستم  از  را  خود  مشترک  تجربیات

 . بازشناسیم مانجهت مبارزه 

کهمی   استدالل  مقاله،  این  در  روش   و  مارکس  به  باید  زنان  های جنبش   کنم 

 یسو تنها به نه  را  راهی  و  کنند  درک  را  زنان  بر  ستم  تا  نظری داشته باشند  او  دیالکتیکی

  ترینگسترده   به  من  بگشایند.  زنده  موجودات  ی همه  و  بشریت  رهایی  به  بلکه  زنان،  آزادی 

  ی مارکسدرباره اشتباه  به   -من  نظر  به-   فمینیستی  جنبش  دهم کهمی  پاسخ  انتقاداتی

 از   مهمی  درک  فمینیستی  تحقیقات  که  دارم  اذعان  همچنین   اما  است،  کرده  مطرح

 هاینظریه  کند  کمک  ما  به  تواندمی  من   اعتقاد  به  که  است   داده  ارائه  زنان  بر  ستم  تاریخ

  سمت   به  را  ما  وکنند    بیشتر توجه  زنان   ستم بر  نظریاتی که به  کنیم؛  تکمیل   را  مارکس

 هایجنبش   که  کنممی   استدالل  خالصهطور  به   .دهند  سوق  سوسیالیستی  بدیل  یک

 .دارد نیاز زنان آزادی  به  طبقاتی ی مبارزه  و طبقاتی ی مبارزه  به زنان بخشآزادی 

 

 ی انقالب مارکس نقش بنیادی زنان در نظریه
 دلیل   به  انقالب او  ی فلسفه  و  سیاسی  اقتصاد  به  مارکس   تأثیرگذار  و  درخشان  نقد

اگرچه حقیقت  .  است  گرفته  قرار  موردانتقاد  بسیار  زنان،   نقش  کامل  ادغام  در  ناتوانی

 داریسرمایه   تولید  در  زنان  خاص  نقش  و  زنان  ستم بر  از  کاملی   بررسی  مارکس  که  دارد

  مارکس   موجود  آثار  ی همه  کاملی از  بررسی  راًی( اخ2013)  15براون   رتهاما    فراهم نکرد،

که  ارائه است  دفترچه می   خانواده  و  جنسیت   به   داده   مورد  در  مارکس  های پردازند. 

ی هاسالدر    وی   که  دهدمی   نشان  اند،نشده   منتشر  هنوز  هاآن  از  برخی  که  شناسیقوم

 بر  عالوه  .کرده است  مطالعه  را  خانواده  و  زنان  بر  ستم  آخر زندگی خود مدبرانه تاریخ

 را   زنان   بر  ستمتنها  نه   او  این است که  ،دیآیمبه چشم    آثار مارکسآنچه در تمامی    این،

نظر    داری سرمایه   مناسبات  با   تنگاتنگ  پیوندی   در  را   زنان  آزادی   بلکه  ، گرفتی مدر 

  مارکس   (. 1991  16دونایفسکایا،)  دانستمی   طبقاتی   ی مبارزه   اهداف  از  جزئی الینفک

( موجود انسانی)  «آدم »  رفتار  متفاوت  های شیوه   به  1844  فلسفی  های نوشته دست  در

 
15 Heather Brown 
16 Raya Dunayevskaya 
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 توان می   را  گونهکی  عنوانبه   ما  تکامل  که  کندمی   استدالل  و  دارد  اشاره  زنان  و  مردان  با

ی رفتار ما  باید برابر با نحوه   دهد کهنشان می   و  سنجید  زنان  رفتارمان با  ی نحوه   طبق

 با مردان باشد. به قول او:

  غنیمت   عنوانبه  زن  با  ی اورابطه   برد، دربه سر می   آن  در  مرد  که  پایانیبی   انحطاط
قطعی،   روشن،  انسان، بیان  با   انسان  ی رابطه  راز  زیرا  .شودی مبیان    جمعی  شهوت  کنیزِ   و

 طبیعی  و  مستقیم  یدر رابطه  طریق  این  از  و  زن  ی مرد بارابطه  در  خود را  علنی و آشکار
 مرد   ی رابطه   انسان،  با   انسان  ضروری   و   طبیعی   مستقیم،  ی رابطه   . یابدمی  جنس   دو  بین 

 چه  تا  گونهکی  عنوانبه  انسان  که  آیدبرمی   چنین  رابطه  این  خصوصیت  از...  است   زن  با
 (. 48 ص.  :1959) است شده  انسان اندازه

  زندگی   طول  در  مختلف  طرق  به  توانمی  را  زنان  مبارزات  به  مارکس  توجه  ع،درواق

  که  بگیرید  نظر  در  کند،می   اشاره(  1991)  دونایفسکایا  که  طورهمان.  داد  نشان  کاری او

  است کامل ی صفحه  80 شامل( 1906/2011 مارکس،) سرمایهدر  کاری« بخش »روز

  مبارزه  قوانینی   برای   مارکس  و  دارد  اختصاص  کودکان  و  زنان  بردگی  نقد  به  حدی   تا  که

قصد می  که  داشتند  هاآن  کاری   شرایط  بهبود  و  کاری   روزهای   کردن  کوتاه  کرد    . را 

 پیشرفت : »نویسدمی   1868  سال  در  17کوگلمن  لودویگ  دکتر   به  ای نامه   در  مارکس 

 زنان  با  اینکهازجمله    بود،  مشهود  آمریکا  "کارگری   ی اتحادیه"  ی آخرکنگره   در  بزرگی

به این   بداند،  تاریخ  ترین چیزی ازکم   که  یهرکس  .کردمی   رفتار  کامل  برابری   با  کارگر

 «است  غیرممکن  زنانه   جوشش  بدون  بزرگ  اجتماعی  تغییرات  که  رسدیمدرک  

  سیاسی ازنظر    مارکس  که  کندمی   استدالل  دونایفسکایا  (.1968  انگلس،  و  مارکس)

  اولین   رئیس  در مقام  . اوکردی م  مبارزه  آن  برای   و  بود  «خودآیین زنان  وجود»  طرفدار

  الیزابت   همچنین  و  کرد  منصوب  رهبری   های سمت   به  را  زنان  کارگران،  المللی بین   انجمن

 دمیتریوا  پاریس فرستاد.  به  الملل اولبین   زنان  ی شعبه  اندازی راه  برای   را  18دمیتریوا

 کمون -مردم    قیام   اولین  در  که  شود  19زنان   ی اتحادیه  ی دهنده سازمان  بود  قراربعداً  

 
17 Ludwig Kugelmann 
18 Elizabeth Dmitrieva 
19 Union de Femmes 
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 کرد می   دنبال  را  پاریس  کمون  نزدیک  از  مارکس. درواقع  داشت  مشارکت جدی   -پاریس

 بقای  حق  برای   مبارزه  و  اعالم  دلیل  به  اغلب  که  را  کمون  زنان  شجاعت  و  سرسختی  و

 (.1991 دونایفسکایا، ؛2013 براون،) کردمی  تحسین  گرفتند، قرار موردسرزنش خود

  کنیم   بهتر است فرض.  نبود  اخالقی  الزامیصرفاً    زنان  ستم بر   ی درباره  او  ی دغدغه

  .است  داری سرمایه   تولید  الینفک  جزء  زنان  بر  ستم   به این تشخیص رسیده بود که  او

 ترگسترده  اجتماعی  روابط   خانواده،  درون  اجتماعی  روابط  که   بود  معتقد   مارکس  ناً یقی

 خانه  در  بردگی   به   زنان  که  زمانی  تا  و  کنند خود خالصه می   در  را  داری سرمایه  ی جامعه

 در   انگلس  و  مارکس.  شودنمی  درک  ایبسنده   طوربه  سوسیالیستی  بدیل  دهند،  ادامه

 : نویسندمی  آلمانی ایدئولوژی 

 ینوبه به  و  وجود دارند  طور تلویحیبه تناقضات    این  ی همه  آن  در  که  کار  میتقس
  فردی  های خانواده  به  جامعه  تفکیک  و  خانواده  در  طبیعی  کار  میتقس  بر  مبتنی  خود

 کار   کیفیِ  و  یکمّ  از  اعم  نابرابر  توزیعدرواقع    و  بر توزیعزمان  هم   است،  یکدیگر  متضاد با
مالکیت داللت می   رونیازا  آن و  محصوالت  و اولین  اساس  کند که بر   آن در   شکل   و 

ابتدایی   وضعیت  این  .هستند   شوهر  بردگان  فرزندان،  و   زنان  که   جایی  قرار دارد،   خانواده
  مرحله هم  این  در  حتی  اما  است،  مالکیت  شکل  اولین  خام،  بسیار  هنوز  خانواده، هرچند

 کار  نیروی   غصب  قدرت  را  مالکیت  که  دارد  مطابقت   مدرن   اقتصاددانان  تعریف  با کامالً  
:  هستند  یکسانی  عبارات  خصوصی،  مالکیت  و  کار  م یتقس  این،  بر   عالوه  . نامندمی  دیگران

  محصول  به  ارجاع  با  دیگری  در  و  شودمی   تأیید  فعالیت  به  ارجاع  با  یکی  در  یکسانیچیز  
 (. 52-51  صص.  :1998) فعالیت
 یکسانی   عبارات  کار  میتقس  و  خصوصی  مالکیت  کند می   بیان  مارکسکه    یزمان

 در   زنازجمله    فرد  که   دارد  اشاره  دیگران  کار  نیروی   غصب  یکسان  فرایند  به   هستند، 

 هم  و  کار  هم  کند. در اینجامی  تعریف  کاال عنوان  بهکارگر و  عنوان  صرفاً به  را  جامعه

 را  او  تا  شودمتخاصمی مواجه می صورت  به   او  با  و  گرددمی   حول محور فرد  کار  محصول 

 به بند بکشد.  ای برده  مانند

(  1959)  کمونیسم«  و  خصوصی  »مالکیت   در  مارکس  از  نقل  به(  1991)  دونایفسکایا

 : کندمی  اشاره
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بیش  مالکیت  با  مارکس   مخالفت چیزی  .  بود  »مالکیت«  ی مسئله  از  خصوصی، 
 کند« می   نفیکامالً    را  انسان  شخصیت»  که   این واقعیت بود  دلیل  به...  او بیشتر    مخالفت

 (. 81 ص.)
  آن   مارکس  که  است   انسان   ماهیت  در  تغییری   شامل  مالکیت  روابط  لغو  معنا،  این  به

تاریخی   ماتریالیستی   خاص   شرایط  تحت  تکوین یافتهاجتماعی  ازنظر  بلکه    ثابتنه    را

 ها،انسان  میان   در  سوسیالیستی  آگاهی  ایجاد  انسان و  ماهیت   تغییر  هدف   .دانستی م

 مفروض  اضداد  ی بنیادینی میانرابطه  آن  در  که  است  مارکس  دیالکتیکی   رویکرد  گویای 

 رابطه  در  و  دیگری   از   ای جنبه عنوان  به شود و هر یک  برقرار می   -آگاهی  و  مادی   شرایط-

 از طریق   انسان  ماهیت  که   تصور  این  ،درواقع  (.1999  20آلمن،)   دارد  وجود  دیگری   با

که   کندمی   آشکار  نیز  را  ای دیالکتیکی   استدالل  یابد،  تغییر  تواندمی   اجتماعی  شرایط

آن  مارکس  در   زنان  آزادی   ترتیب،اینبه   .نگریستمی   انسانیت   و  طبیعت   به  از خالل 

 ضروری  اخالقیتنها ازنظر  نه   مارکس  در نگاه(  مالکیت  ی رابطه   اولین  انحالل)  خانواده

مرد »  عنوانبه   چه گوارا  آن چیزی که  ی توسعه  برای   بلکه(  1980  میراندا،  نک.)  است

انسانی  ضروری   کرد،می   توصیف  «نو  زن[/]  را  جمعی  اجتماعی  مسئولیت   که   است؛ 

  قبال   در  اجتماعی  اشتراک، مسئولیت  انسانی که ارزش  داند،می  فردی   امیال  از  ترباارزش

 زندگی  ضرورت  آزاد از  هرکسی قادر باشد  کهی طوربه  کندیمیکدیگر و کفایت را درک  

 شخص خود و   اخالقی  و  رشد فکری، اجتماعی  برای   اشخالقانه  به کار  عوض  در  و  کند

 (.دست انتشار در مونزو، و  الرنمک)جامعه مشغول شود 

 

 فمینیستی  ضدمارکسیستی  انتقادات  به در پاسخ
 مورد  بود،  خود  ی زمانه   انسان  اینکه  دلیل   به  شک  بدون  مارکس  ،80  و  70  ی دهه  از 

 زبان  به  دقیق  توجه که   معنا   این  به   .گرفته است   قرار  فمینیستی   جنبش   شدید  حمالت

را در می   حمایت  آن  از  حاضر  حال  در  که  غیرسکسیستی    مارکس  وسیع  آثار  کنیم، 

  . است  طرد  از  شکلی  جنسیتی،   طرفیبی   که  دهدنمی   تشخیص   امروز  مانند  یا   بینیمنمی

 
20 Allman 
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 تمام   رهایی  مارکس  هدف  که  دهدمی  نشان  او  آثار  کلیت  دقیق  بررسی  ،حالنیباا

 ی نظریه  تدوین  بر  مارکس  یاولیه  تمرکز  اگرچه  .است  بوده  زنان،  آزادیازجمله    بشریت،

 دقیق   ی مطالعه  به  ت یدرنها  اما  بود،  انقالب  ی فلسفه  و  داری سرمایه   تولید  فرایندهای 

او   اگرچه  است،  مشهود  او  ی شناسانه قوم  های دفترچه  در  که  آورد  روی   زنان  بر  ستم

 آن،   از  ترمهم   (.2013  براون،)  برساند  پایان  به  را  کار  این  بتواند   اینکه  از  قبل  درگذشت

 که  دیالکتیکی  روش  و  تاریخی  ماتریالیسم  داری،سرمایه  تولید  ی درباره  مارکس   ی نظریه

  به   نیرومندی   نقد   پروراندن  برای   را  سنگ بناهایی   او،  انقالب  ی نظریه  و  داد  توسعه  او

  زنان فراهم کردند.   رهایی  ی سوبه  کار  ابزارهایی را برای   و  انگیزه  منطق،  و  زنان  بر  ستم

ابزاری   زنان  بر  ستم   مارکس،  انگارت یتمام  یفلسفه  ،درواقع آگاهی   برای   را   گسترش 

  سوسیالیستی  آگاهی گسترش برای  را  . بنابراین، رهایی زنانکندی مدرک  دارانهسرمایه

 .کرد تلقی ضروری  طبقه بایدبی ی جامعه و پایدار سوسیالیستی  انقالب  برای  الزم

  مارکسیسم،   با  فمینیسم  ادغام  در  شکست  که  کند می   استدالل(  2013)  براون

 را  هاییفمینیست   براون .است   مارکس دیالکتیکی  روش  عمیق  فهم  در ناکامی  ی نتیجه 

 نظریم  از  ماتریالیسم را  و  کار  مانند  خاصی   مفاهیم  به  مارکس  ارجاعات  که   کندمی   نقد

 مفاهیم ظاهراً  برای مارکس  تشخیص دهند   کهاین  بدون  گرفتند،   اشتباه  تکین   و  سطحی

 از  فقط  و  است  دیگری   ای ازجنبه  یک  هردرواقع    که  درونی با هم دارند   ای رابطه   متضاد

 کار  .دارند  وجود(  دائمی  تنش  در  و)  دوتاییصورت  به  رسد که می   نظر  به  دارسرمایه  دید

  دار سرمایه  دیدگاه  از  خانگی،   و  عاطفی  کار  کارگران،  بعدی   نسل  بازتولیدازجمله    خانگی،

  که  کردند   استدالل(  2004)  فدریچی  مانند  هاییفمینیست  .شدند می  تلقی  غیرمولد

  بازتولید   و  تولید  که  شود  تفسیر  تولیدی   اجتماعی  نظام  معلول  عنوانبه   باید»  زنان  بر  ستم

رسمیت  به    سرمایه  انباشت  منبع  و  اقتصادی -اجتماعی  فعالیت  عنوانبه  را  کارگر

رازواره   شخصی  خدمتی  یا  طبیعی  منبعی عنوان  به  را   آن  عوض  در  بلکه   شناسد،نمی

 این  .برد«می   آن سود  دخیل در  کار  نیروی   دستمزد  بدون  شرایط  از  کهیدرحال  ،سازدی م

تعاریف  عاطفی  و  خانگی   کار   که   استدالل   هستند،   «مولد»داری  سرمایه  در چارچوب 

  انباشت   بر  را  ارزش  که   کندمی   تأیید  ناعادالنه  ساختاری   درون  جنسیتی را  برابری   هدف

 . دسازیم  استوار سرمایه
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 متمرکز  نژادی   ستم  بر  کارشان  که  کسانی  و  هافمینیست  ی عمده  انتقادات  از  یکی

 دهدمی   تقلیل   طبقه   به  را  زیچهمه  تاریخی  ی ماتریالیست  دیدگاه   که  است  این  است،

پس ما    بود،  چنین  اگر  که  کنندمی   استدالل  هاآن  (. 2004  فدریچی،  ؛ 2012  ووگل،)

 کهیدرحالبودیم،    پایدار  سوسیالیست  های دولت  در  نژادی   و  جنسیتی  برابری   شاهد

 های فمینیست   و  هامارکسیست   از  دیگر  بسیاری   که  طورهمان  . است  نبوده   طورنیا

 و  است  تاریخی  ماتریالیسم  از  نادرست  تفسیری   این  اند،کرده   اشاره  مارکسیست

 عوض،  در  .کندبرقرار نمی  نژادی   یا  جنسیتی  ستم  با  علّی  ی ماتریالیسم تاریخی رابطه

 هر   کلیدی   ی ماندگارخصیصه   تولید،  ی شیوه   که  است  باور  این  بر  تاریخی  ماتریالیسم

  منابع  سایر  و  آب  غذا،  مادی   نیاز  طریق  از  را  خود آن  بازتولید   شرایط  زیرا  است،  جامعه

  مادیت  با   دیالکتیکی  ی رابطه   آگاهی  ، حالنیباا  (.1980  میراندا،)   کندمی  تعیین  ضروری 

  تولید   ی شیوه  درون  خاصی  های روش  به(  نژادی  ستم همچنین  و)  جنسیتی  ستم.  دارد

ازجمله   پیشین  تولید  های شیوه   در  جنسیتی  ستم  ناًیق ی  .گیردمی  شکل  معینی 

تفوق   مسلط  تولید  ی شیوه   عنوانبه  داری سرمایه  که  زمانی  اما  داشت،  وجود  فئودالیسم

 بر   ستم  و  جنسیتی  روابط  ،(دارند  همزیستی  آن  کنار  در   دیگر  های شیوه  اگرچه)  یافت

به با کنترل  شده   تبدیل  سرمایه  انباشت  برای   مهمی  منبع  زنان  و   و  زنان  بدن  است 

  ؛ 2005  گیمنز،)پیوند دارد    کارگران  بعدی   نسل  پرورش  برای   شدناجتماعی  الگوهای 

 (. 2003 21هولمستروم،

 طبقه بی  ای جامعه  استقرار  با   است  ممکن   که (  بشریت  کل   با   همراه)  زنان  رهایی

 شرایط   ی نتیجه بلکه  بود،   نخواهد  مادی   شرایط  در  تغییرات  ی نتیجه   فقط  شود،  حاصل

ایجاد   ذهنی   واقعیت  و  مادی   شرایط  بین  دیالکتیکی  ی رابطه   از  که  خواهد بود  امکانی

 شرایط  هم  و   ایدئولوژی   هم  که  گیردمی   فرض  دیالکتیکی  ی رابطه  یعنی این  .شودی م

 ی فلسفه   .صورت دهند  بدیل سوسیالیستی   واقعیت  به   تا   کنندمی   کار   هم  همراه با  مادی 

 استوار  تمامیتی  بر  بلکه  نبود،  اقتصادی   تجدیدساختار  بر  مبتنیصرفاً    مارکس  انقالب

 تبدیل   مردم   میان  در  سوسیالیستی   آگاهی   و  سوسیالیستی   اقتصادِی  به نظام  که   بود

 سوسیالیستی  بدیل  تکوین  برای   سوسیالیستی  آگاهی  و  مادی   شرایط  ،درواقع  .شودمی 
 

21 Holmstrom 
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 به   مارکس  که   نیستیم  ای جبرگرایانه  شاهد ماتریالیسم  اینجا  .اندضروری   اندازه  یک  به

  بود   دیالکتیکی  ای فلسفه  او  آزادی   و  انقالب  ی فلسفه  بلکه.  است   شده   متهم  ی آنتوسعه

مهم  یک  به   را  ذهنی  و  مادی   واقعیت  که   . گرفتبرمی  در   تاریخ  ساختن  برای   اندازه 

  زنان  آزادی   تواند سببنمی   ییتنهابه  اقتصادی   تجدیدساختار  که  استدالل  این  بنابراین،

فلسفه  است   دقیقی   استدالل   شود، زیرا نمی   چالش  به   را  مارکس  انقالب  ی اما  کشد، 

تحت    زنان  واقع،به  . بودند  اقتصادی صرفاً    مالحظات  از  فراتر  بسیار  رهایی  های او ازایده

جنسیتی به    برابری   و   زنان  حقوق  ی زمینه   در  بزرگی را  دستاوردهای   سوسیالیسم   لوای 

  نقش  آن  سوسیالیستی  آگاهی  ی توسعه  و  زنان  رهایی  اهداف  به   اما  ،انددهیدچشم  

  همراه )  این  و  است  آن  خواستار  مارکس  آثار  من  اعتقاد  به  که  است  نشده  داده  ای برجسته

 ها آن  به  حداقل  یا  شد  منجر  «کمونیستی»  هاییرژیم  به   من،  ی عقیده   به (  دیگر  عوامل  با

 های ایده   با  چندانی  ارتباط  که  گرفتند  خود  به  هاییویژگی  تیدرنها  که  کرد  کمک

 (. 2003 هولمستروم، ؛1991 دونایفسکایا،)  نداشت  مارکس

 در مفروض جبرگرایی خطی به  است، شده وارد مارکس   به که ای عمده  نقد  دومین

کهمی   استدالل(  2004)  فدریچی  .شودمی  مربوط  او  کار   او   که   نیست  شکی»   کند 

  زیرا   ،«دانستمی   انسان  رهایی  فرایند  در  ضروری   گامی  را[  داری سرمایه]  آن[  مارکس]

 بشریت که آفریندمی را بزرگ مقیاس در تولید ظرفیت داری سرمایه داد نشان مارکس

  23اندرسون   کوین  پیروی از  به  22،   هیودیس  پیتر  .کندیمکمبود و ضرورت خالص    از  را

  را   توسعه«  به  متمایزی   چندخطی  »دیدگاه  مارکس  که  تأکید داشتهشدت  به   ،(2010)

 دهد:او توضیح می  .است کرده ترسیم

  صنعتی ازنظر    که  کشوری : »نویسدمی [  سرمایه]  آلمانی  ویراست  اولین   در  مارکس
 ی خودشان آینده  تصویری از  یافته فقطتوسعه  کمتر  به کشورهای   است،  تریافتهتوسعه

 ( 785  ص.  :1875)   فرانسوی   ویراست  در  را   گزاره  اینبعداً    او  .(1867)  «دهدمی  را نشان
 به   است،  تریافتهتوسعه  صنعتیازنظر    که  کشوری : »کند، با بیان اینکهمی   سازی شفاف 

 خودشان  ی آینده  از  تصویری   کنند، تنهامی   دنبال  صنعتی  مسیر  در  را  آن  که  کشورهایی

 
22 Peter Hudis 
23 Kevin Anderson 
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 که   داشت اظهار فرانسوی  ویراست در همچنین او (.2015 هودیس،) «دهدمی  نشان را
 در   او  .دارد  اشاره  غربی   اروپای   به  تنها  داری سرمایه  انباشت  تاریخی  گرایش  تحلیل
داری ی سرمایهمرحله»که ممکن است    کند می   بحث  ی روسیهدرباره  دیگر  های نوشته 

 غربی  اروپای   کشورهای   در  انقالب  با  دهقانی  انقالب  اگر   دور بزند،  حتی  یا  را کوتاه کند
 (. 2 ص. :2015) شود« حمایت
  یارائه  این  زیرا  دارد،  ایویژه  اهمیت  ما  زمان  برای   اسطوره  این  کشیدن  چالش  به

  کمونیست   و  سوسیالیست  احزاب سیاسی  میان  در  ی دارهیسرما  پذیرش  به  منجر  نادرست

جنبش    همچنین.  است   شده  چین  و  بولیوی   آفریقا،ازجمله    متعدد  بسترهای   در

اری از کسانی که  در میان بسی  مشخصاًکند و  فمینیستی را علیه مارکس هدایت می 

  چالش   به  را   داریسرمایه  و  طبقاتی  یجامعه   که  کنندمی  را رد  او  ی بسیار مهمهادهیا

 .کشدمی 

  به  ،حالن ی. باااست   بوده   مارکس  انقالب  ی فلسفه  از  ای دیرینه  سوءفهم  جبرگرایی

  عاملیت   ی درباره  چیز  هر  از  بیش  مارکس  ی فلسفه   . است  سوءتفاهم  ترینبدیهی   من،  نظر

 که   آفریندمی  را  امکانی  شرایط  که  پراکسیس  ی فلسفه  ی درباره   ،کندی مبحث    انسان

 میراندا  پورفیریو  خوزه.  شود  منتهی  انقالب  به  و  کند  رشد  آن  از  تواندمی  طبقاتی  آگاهی

نشانمثال   با  24، هامارکسیست  علیه   مارکس  خود،  مهم   اثر  در(  1980) پیاپی    های 

 نقاط ضعف   و  ها، نقاط قوتارزش  و  داشت   اخالقی نیرومندی   وجه  مارکس  که  دهدمی 

 تاریخ   قهرمانان  را  هاانسان  او  .دانستمی  حیاتی  آید،می  وجود  به  آنچه  برای   را  انسانی

 سوسیالیسم   کلی برای   اینقشه   ترسیم  در برابر  او  مقاومت  دروضوح  بهمسئله    این.  دیدمی 

یافت ایجادشده    خواهد  توسعه  امتداد مسیری   در  انقالب  اینکه  تشخیص  با  است،   مشهود

 دونایفسکایا  رایا  ،. درواقعداشتند برمی  هم  را با  الزم  انقالبی  های گام   که  کسانی  به دست

 . است کرده اعالم مارکسیستی  اومانیسم را مارکس  کار

  شناختن   رسمیت  به  در  او  ناکامی  مارکس،  علیه  فمینیستی  ی عمده   انتقاد  سومین

  به  راها  آن  کار  نیروی   و  زنان  معتقدند  هاآن  که  بود  «مولد»کار  عنوان  به   خانگی  کار

  کندمی  اشاره(  2011)   وگل ف(.  2004 فدریچی،)  سازدمی  «ربطبی»  داری سرمایه  تولید
 

24 Marx against the Marxists 
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ظرفیت  داری، سرمایه   ساختار  در  زنان  مشارکت  درک  های راه   از  یکی  که طریق    از 

 بازتولید   را  هاآن  کار  نیروی   و  کارگران  بعدی   نسل  زنان  یعنی  هاست؛آن  تولیدمثل 

 الزم   کاری  عادات  برای   کودکان  سازی اجتماعی  و  پرستاری   تولد،  امر شامل  این  .کنندمی 

 که   طورهمان  .است  بعدی   نسل  از طریق  داری سرمایه  تولید  ی شیوه   یادامه  منظوربه

 عنوان به  را  آن  و  نوشت  دارسرمایه   دیدگاه  از  مولد  کار  ی درباره   مارکس  گفتیم،  ترش یپ

 را   زنان  کار  دارسرمایه  کهاین  .کرد  تعریف  کند، می  تولید  اضافی  ارزش   که  کاری 

 ارزش   زیرا  کند،نمی  تولید  اضافی  ارزش  اینکه  به  توجه  با  کند،می  توصیف  «غیرمولد»

 و  خانگی  کار  دارسرمایه  که  نیست  معنا  این  به  نیست،  ای مبادله  ارزش  و  است  مصرفی

 به  دنبال   به  دارسرمایه  که   است   معنی  این  به  فقط   . بیندمی   ربط بی   را   کارگر  بازتولید

 و  خانگی  کار  اینکه  ی درباره   مارکس  .بود  آن  اضافی  ارزش   و  مولد  کار  رساندن  حداکثر

قطعاً   این  و  گویدنمی  چیزی   است،  داری سرمایه   خدمت  در  چگونه  زنان  تولیدمثل

 «زنان  کار»  که  ادعا  این  ،حالن یباا  .دارد  پردازی نظریه  و  بررسی   به   نیاز   که  است  ای حوزه

 تولیدمثل   و  خانگی   ی حوزه   فقط به   زنان  دادن  تنزل  معنای   به   شد، می  تلقی  اهمیتبی 

 اضافی   ارزشِ  تولیدِ  کارِ  در  که   را  پوسترنگین   زنان  و  فقیر   زنان  اکثر  جهیدرنت   است و

  خواهم  شرح و بسط  بعد  کمی  کهطور  همان   من،  نظر  به  .کند می   حذف  دارند،  شرکت

 از   حمایت  در  مهم   اندازه   همان  به   اما   متفاوت  کارکردی   تولیدمثل  و  خانگی   کار  داد،

  تقلیل   کهی طوربه   شود،می   تضمین  زنان  کنترل   طریق  از  کارکرد  این  و  دارد   داری سرمایه

با توجه به ارزشی که   است.  مهم  هاآن  کنترل  برای (  دستمزد  بدون)  کار خانگی  ارزش

در   قبالً  طور کههمان  شود،انسانی قائل می   اخالقیات  و  آگاهی، عاملیت  برای   مارکس

 سازی راو اجتماعی  عاطفی  کار  مارکس  که  رسدمی   نظر  بدیهی به   موردش حرف زدم،

 کار   به  مارکس  اگر  این،  بر  عالوه  .داندمربوط می   شدتبه   شود،می  فرض  «زنان  کار»  که

 های سال  در  را  خود  داده بود، بخش زیادی از زمان  کمی  اهمیت  هاآن  ستم بر  و  زنان

 .کردنمی  آن در زنان نقش و خانواده تاریخ  تالش برای درک صرف عمر آخر

  روی  پساساختارگرایی  و  پسامدرنیسم   به  مارکسیسم  رد  با  هافمینیست  از  بسیاری 

 شود می  تلقی  ذاتی  هویتی   طبقه  دیدگاه،  این  از  .دهند  توضیح  را  جنسیتی  ستم  تا  آوردند

  بین   را در  تجربیات  کثرت  توانندنمی  که  کندمی  یی محدودهادوگانه  در   را  هاانسان  که

نظر  از پساها این .بکشند تصویر به را فرد هر بینیجهان و تجربیات تکینگی و هاانسان
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این  شناختیهستی    و  فردی   ی تجربه  بر   مبتنی  حقیقت  که  ایده  برمبنای 

 های نظریه  هستند،  ارزشمند  اندازه  یک  به   اما   متنوعضرورتاً    که  است   هاییسوبژکتیویته 

راتمامیت  -اجتماعی  ساختارهای   به  را  تجربه  توانندنمی  رونی ازا  و  کنندمی  رد  انگار 

ازجمله   فرهنگی،   ی حوزه  به   جنسیتی   ستم   جا،این  در  . سازند  مرتبط   ترگسترده  تاریخی

هم این موضوع را  دیالکتیک باز درک عدم  .شودمی  داده تنزل امیال،  و باورها ها،ارزش

  متنوع  تجربیات  از  ای انبوهه  دارای   افراد  اگرچه  که  کردپنهان می   هااز نگاه فمینیست

تجربیات  هستند،   این  و  دارد  وجود  مردم   از  خاصی  های گروه   بین  نیز  مشترکی  اما 

 مربوط به ساختارهای   امکان متنوع  شرایط   از ضرورتاً    بلکه  افتند،نمی  اتفاق  فقط  تجربیات

می گسترده  انگارتمامیت  ایجاد  پیترتری   را   دیالکتیکی   ی رابطه  این  الرنمک  شوند. 

فاحش   و   کندمی   روشن   زیباییبه از   گرایانهساده   و  سویهیک  های تبیین   در  را  خطای 

 : کشدمی تصویر به نسبی کلیات یا حقایق

ادراک  ی تجربه ... است،  واسطه   ما  ی شده سوبژکتیو  واقعیت   هرگز  کهی طوربهی 
مانعی   که  هایینظام  طریق  از  فقط  بلکه  بشناسیم،  عینی  طوربه   را  آن  توانیمنمی

 شویم.می نزدیک آن به دهند،می   شکل -دیواری ضروری از رازوارگی-عبور غیرقابل 

 شده   از تجربه  ای آموزه  ی واسطهبه   از دانش  منفعل  ای نظریه  به  منجرموضوع    این
  ایتوخالی  خودتنهاانگاری   به  و  کندمی  رد  کل  یکعنوان  به  را  جهان  درک  که  است

  تقلیل  منطقی   یا  صوری   های گزاره  از   ای مجموعه  به  آن  واقعیت در  که  دارد  شباهت 
  مبتذل   فرهنگی  گرایاننسبی   های دیدگاه   در  را  موضع  این  توانیم بازتابمی   ما   .یابدمی 

  و هیچ  ندارد  وجود  واقعی  هیچ حقیقت  هاارزش  ی درباره  معتقدند  که  کنیم  مشاهده
  چنین...  نیست    دیگر  فرهنگ  بر  فرهنگ  یک  های در مورد ارزش  قضاوت  برای   مبنایی
  به   منجر  تواندمی   که  شودغربی می   سوبژکتیویسم   تحمیل  موجب  مبتذلی  گرایینسبی 

 کشی معرفت   یا  معرفتی   کشینسل  را  آن(  2005)  25گروسفوگل   که  شود  چیزی 
 .. . نامدمی 

 هایتکه   توانیمنمی  ما  معتقدم  که  معنا  این  به   است  مارکسیستی /هگلی   من   موضع 
 چه   که  بپرسیم  باید  ما .  کنیم  درک  کافی  ی اندازهبه  -مطلق-  کل  بدون  را  تجربه  منزوی 

 
25 Grosfoguel 
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»تجربه  از  بیش  خاصی  تجربیات  چرا  سازد،می   ممکن  را   تجربه  چیزی   « دیگر های 
صورت به  را  این  ما  چیست؟  تجربیات  از  خاصی  انواع  امکانِ  شرایط  و  آیندمیحساب  به

 . خوانیممی  مطلق برابر در دیالکتیکی

  پارادایم   از  باید  اندیشیم،می   تمامیت  به  وقتی  که  دهدمی  هشدار  ما   به  26...کیجانو 
 عنوان به   تمامیت  به  تفکر   با  را  کار  این  توانیممی   ما  .کنیم   اجتناب  تمامیت  اروپامحور

میدانی  اجتماعی  روابط  از  میدانی دهیم،   و   ناهمگن   ادغام  با  ساختاریافته  صورت 
 ازنظر عناصر    با  خود  ی نوبهبه  یک  هر  که  اجتماعی  ی تجربه  مختلف  های حوزه  ی ناپیوسته 
  ،حالنیباا  .است  یافته  ساختار  خود  متعارض   و  ناپیوسته  زمانی  ازنظر  ناهمگن،  تاریخی

 نظر  در  جزئیت و تکینگی   یک  را  آن  توانمی   و  است  نسبی  استقالل   دارای   عنصر   هر
عنوان به   به کلیت توانیمنمی  ما. کنند می  حرکت عام کل گرایش ها درونآن اما. گرفت

 . بیندیشیم   بسته ساختاری 
)  ی ...دغدغه   پنهان  هاانسان  از   «تجربه»   مورد  در  کنونی  (پداگوژیکآموزشگرانه 

واقعیت  خالق  خود  زنان  و  مردان  که  کندمی   دلیل  هیچ  و  هستند  اجتماعی  های این 
 تاریخی ازنظر    شاید  اما  لوحانهساده  توهم  باید  چرا   که  ندارد  وجود   قبولیقابل 

 .حقیقت بپذیریمعنوان به را داری سرمایه ضروری  تداوم و ناپذیری تخطی  ناپذیرِاجتناب
روحیه  اگر.  شود  کاربردهبه  اشتباه  است  ممکن  مارکسیسم  که   موافقم  ...من  ی با 

  رانده،   حاشیه  به  را  فرهنگی  دیگرهای   که  شود  هدایت  یاگونه به تمامیت    خودابرازگری و 
 رویم. بسیاری   فراتر  آن   از  باید  است و  اعتراضقابل   قاًیعم  پس  کند،  طرد  و   انگاری اهریمن

 . است  کاری کرده  چنین  اومانیست، -مارکسیست   گرایش  مانند  ی مارکسیسم،هاشاخه  از
 آن   ی فعاالنه  شکل  تغییر  بلکه  نیست،  واقعیت  از  فراروی  عمل  آزادی،  به  دستیابی

 ( 237-235است« )صص. 
 دوران   فرهنگی  چرخش  که  است  این  کند،می   مطرح  الرنمک  که  مهمی  ی نکته 

  یعنی  ما  عصر  عینیِ  ساختاری   واقعیت  با  را  ما  ی زیسته  تجربیات  تواندنمی  پسامدرن

بر  چه چیزی و قاًیدق کهاینپنهان کردن سازد و به همین دلیل با  مرتبط داری سرمایه

 افراد  چنین  چگونه  و  اجتماعی عادالنه یا ناعادالنه است  ازنظرکسانی    نظرات چه   مبنای 

 
26 Quijano 
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در جهت    یکدیگر  با  و  رسند  توافق  به   آن  مورد   در  تا  آیند  هم  گرد  توانندمی   متفاوتی

 . است ساخته تفاوتبی و ها را منفعلکنند، انسان رسیدن به آن همکاری 

نقد پسامدرن    همان  از  استفاده   با  پوسترنگین   زنان  و  فقیر  زنان  که  است  توجهجالب

ازآن  که  اندکرده   استدالل  و  انددرآمده  هافمینیست   علیه  سازی،ذاتی  به  نظریات   ها 

  کنار  پردازد،می   متوسط  ی طبقه   سفیدپوست  زنان  نیازهای   به  فقط  که   فمینیستی

 ی طبقه  سفیدپوست  زنان  منافع  چگونه  که  اندداده  نشانها  درواقع آن  .اندشده   گذاشته

 نبرد   برای مثال،  .است  تضاد  در  پوسترنگین   زنان  و  فقیر  زنان  منافع  با  اغلب  متوسط

  کند، ها دوا نمیچندان دردی از آن  فقیر  زنانازنظر    زنان،  برابر  دستمزد  برای   طوالنی

  راستا،   همین  در.  گیرندمی   کمی  بسیار  دستمزدهای   اغلب  پوست رنگین  مردان  زیرا

  گذارند، می   پوست تأثیررنگین   مردان  ازجمله مشخصاً  پوست رنگین   جوامع  بر  که  مسائلی

 اصلیموردتوجه    پوست،سیاه   جوان  مردان  و  پوستسیاه   جوامع  علیه  اخیر  ترورازجمله  

  جنبشموردتوجه    چندان   سنتیطور  به   هانگرانی   این   و  است  پوسترنگین   زنان

  متعددی  متقاطع  های هویت  گروهی  هر  که  فزاینده  شناخت این    .اندنبوده   فمینیستی

 برخی  شودمی   باعث   دارد،  غیره   و  مذهب  توانایی،  سکسوالیته،  نژاد،  جنسیت، ازجمله  

 کهاین  بدون  برگرفت  در  توانمی  چند مقوله را  که  پیش بکشند  راسؤال    این  هافمینیست 

 برخی   بازنگری   به   امر  این  . کنند  کار   هم  با  نتوانند  دیگر  که   شوند   تقسیم  قدرآن  هاجنبش 

به این   و  است  شده  منجر  زنان  حذف  برای   مارکس  به  هاآن  اصلی  نقد  در  هافمینیست 

 استفاده  توانند از آنمی  مختلف  های گروه  که  گراتری عام  ی نظریه  که  انددهیرسدرک  

توضیح  تا  چگونه  کنند  از  تجربیات  دهند  ستم  از    تولید   در  تاریخی  نظر  خودشان 

، این درواقع  (.2002  هولمستروم،)  باشد  مفیدتر  است  ممکن  ریشه دارد،  داری سرمایه

 و  فرهنگی   های وابستگی   ها،هویت  توان می   که  میزانی  و  ماهیت   بین   مداوم  کشمکش

 هاآن  حق  حالن یدرع  و  برگرفت  در  را برای تشکیل یک گروه  خاص و جزئی  تجربیات

داشت،  تفاوت  به محفوظ   را  ی اومانیست-یمارکسیست  دیالکتیکی   استدالل  به  نیاز  را 

 . کندمی  آشکار

 

 جهانی   داریسرمایه در   زنان ستم بر  از   مارکسیستی  تحلیل
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تحت نظام    آن  گیری شکل   چگونگی  یا  زنان  ستم بر  ی درباره  ای نظریه  مارکس  اگرچه

 به  که   هستند   مهمی  ابزارهای   دیالکتیک  و  تاریخی  ماتریالیسم  اما  نپروراند،  داری سرمایه

 از  ازحدش ی ب  یکشبهره   سازنه یزم  تشریح کنیم که  را ای مادی   شرایط  کنند می  کمک  ما

برای حرکت    مسیر ما را  همچنین  یابد؛ ومی  ادامه  ی همچنانکشبهره این    و  اندزنان شده 

 فراهم  پوستان،رنگین   و  زنانازجمله    کارگران،  ی همه  رهایی   و  طبقاتی   ی مبارزه   سوی به

 بنیادینی که   گرفت، نقش  قرارموردبحث    ترپیش   که  طورهمان  است  واضح  .کنندمی 

ایفا    آگاهی  ی سوبه   جهیدرنت  و  خانواده  درون  ما  انسانی  آگاهی  رشد  در  زنان جدید 

 داری، سرمایه  در  زنان  ستم بر  ی نظریه  تدوین  که  شودمی   منتهی  نتیجه  این  به  ،کنندی م

سوسیالیستیتوسعه  و  انقالب  برای   ژهیوبه بدیل   تاریخی   تحقیقات  .است   مهم  ی 

 زنان  باشد که زندگی  مفید  این مسئله بسیار  درک  برای   تواندمی  اینجا  در  فمینیستی

های نقش   به  چه فرایندهایی  و  داری ساختار یافتاستقرار سرمایه  از  بعد  وقبل    چگونه

 . دادند شکل  جنسیتی روابط و زنان

  را   داری سرمایه  تحت   زنان  استثمار  دیالکتیکی،  رویکرد  با   شدن  ی درگیرواسطهبه

مقام   در  .داد  تشخیص  -خانواده  و  کار-  ایدئولوژیک  و  مادی   ی حوزه  دو  هر  در  توانمی 

 مورد  ظالمانه  کاری   شرایط  و  دستمزدها  کاهش  ،کار  میتقس  طریق  از  زنان  کارگر،

آن  توان می   که   گیرندمی   قرار  ازحدش یب   یکشبهره    تولید  فرایندهای   در  را  رد 

 از   . کرد  جستجو  هستند،  ارزش  تولید  و  سرمایه  انباشت   هدف   بر   مبتنی   که  داری سرمایه

 دارد،   کمتری   ای ارزشایده  و  مادی   عوامل   از  گروهی  دلیل   به   زنان   کار  نیروی   که  آنجایی

  نیاز  و  زایمان  مرخصی  ی متحمل هزینه  که   کارفرمایانی  برای   بیشتر  ی هزینهازجمله  

می   از  مراقبت  های مسئولیت   دلیل  به   بیشتر  پذیری انعطاف   به  زنان  و  شوند کودک 

 کمتر   توجهیقابل طور  به   زنان  شناختی، دستمزدزیست  همچنین باور دیرپا به جبرگرایی

 را   وضعیت  این  که  مادی   شرایط  ایجاد  است و باعث شده  مانده  باقی  مردان  دستمزد  از

باشد.می   تغییر دشوار   و  دارند  کوچک  فرزندان  که  هاییخانواده  مثال،  برای   دهد، 

 والدین  از  یکی  که  باشند  داشته  نیاز  است  ممکن  ندارند،  کودک  پرستار  به  کافی  دسترسی

  . هاستآن  درآمد  از  بیش  کودک  از  مراقبت  ی هزینه  اوقات  گاهی  زیرا  بماند،  خانه  در

 و  ماند می   خانه  در  دارد،  کمتری   درآمد  که  والدی   شرایط،  این  در  استثنا  چندجز  به

 را  جنسیتی  های نقش  مورد  در  سنتی  های ایدئولوژی   که  شودایجاد می  مادی   شرایط
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  این  .کند می  توجیه  را  جنسیتی  دستمزد  شکافاحتمااًل    و  داردمی  نگه   نخوردهدست

  است   فقر شده  سازی به زنانه   ای موسومپدیده   به   بنابراین منجر  جنسیتی  دستمزد  شکاف

 سوءاستفاده  و  یکشبهرهانواع    معرض  در  سازد ومی  نیازمند اشتغال   ژهیوبه  را  زنان  که

 .دهدمی  قرار کار محل در

نیز   در  زنان آن  گیرندمی  قرار  ازحدش یب ی  کشبهره مورد    خانواده  در    کار   به  که 

 خانگی   کار  .هاآن  کار  نیروی   و  کارگران  بعدی   نسل  تولید   یعنی  پردازند؛می   تولیدمثل 

 هازمینه  برخی  در   و  مردان )معمواًل    از کارگران  عاطفی  و  فیزیکی  مراقبت  شامل  همچنین

 در   خود  مولد  کار  به  بتوانند  بهتر  ذهنی  و  عاطفی  جسمی،ازنظر    تا  شودمی (  کار  کودکان

 ی حیاتی است کهدار هیسرمابرای تولید    اندازه  همان  به   کار   این  . دهند  ادامه  بعد  روز

 ماً یمستق   خانگی  کار  دار،سرمایه  دیدگاه  از  ،حالنی. باامزدی   کار  نیروی   در  زنان   مشارکت

 این  که  ندارند  را  کسی  کنند،می   کار  شیفت  دو  که  زنانی   بگیرید  نظر  در.  نیست  مولد

 . کند  عرضه هاآن  به را عاطفی  کار

  که   هاییشیوه   به  زنان، داشتن  نگه   انقیاد  تحت  برای   شد،  داده  توضیح  که  طورهمان

با هم اندرکنش    خانواده  و  کار  ی حوزه  هردو  کند، می   حمایت  داری سرمایه  تولید  فرایند  از

  تولید  از  غیرمستقیم   و  مستقیم طور  ( به مزد  بدون  چه  و  مزدبگیر   چه)   زنان  کار  .دارند

 ها آن  ،کار  میتقس  و  کندمی  حمایت  سرمایه   در جهت پشتیبانی از انباشت  داری سرمایه

 .داردبازمی   گسترده  های روش  به  این روند  کشیدن   چالش  به  برای   کافی  ابزار  داشتن  از  را

 زنان  که   است  مالکیت  شکل  اولین  کار  م یتقس  کرد،  اشاره  مارکس  که  طورهمان  ،درواقع

 را   ها آن  موارد،  از  بسیاری   در  زنان،  ناچیز  دستمزد.  کندمی  تبدیل  مردان  مایملک  به  را

  علیه  جنگی   نیز  جامعه  در  کنترلی  های مکانیسم   سایر  و  قانون   و   کندمی   وابسته   مردان  به

 کنندمی   حفظ   را  ساختاری   اندازند و بنابراینمی   راه  به   خودشکوفایی  برای   زنان  توانایی

 توجهجالب  ی نکته   اما.  باشد   هردوی مردان و سرمایه  خدمت  در  بر زنان  ستم  آن  در  که

 نابرابر  مشارکت  و  زنان  کار  ارزش  کاهش  ی جه یدرنت  نیز  مردان   دستمزد  که  است  این

 جنسیتی   و  داری سرمایه  روابط  در  ویژهبه   امر  این  .است  یافته  کاهش  مزدی،  کار  در  هاآن

اساساً    زنان  ستم بر  بزند که  هم  بر  را  مفروض  تصور  این  تواندمی   بالقوه  زیرا  است،  پنهان

 گیرند،می   قرار  ستم  تحت  مردان  از  بیشتر  زنان  یطورکلبه   اگرچه  .است  مردان  نفع  به
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  واقعیت  این  ،حالنی. بااندارند  زنان  از  بهتری   وضعیت  اغلب   کارگر  ی طبقه  فقیر  مردان

 اینقطه   به  تواندبالقوه می   زیرا  شود،  پنهان  یخوببه  داری سرمایه  های ایدئولوژی   زیر  باید

  گرد هم آیند  جنسیتی   فراسوی اختالفات  آن  حول   بتوانند  زنان  و  مردان  که   شود  تبدیل

 . کند نابود را داری سرمایه تواندمی  که  کنند ایجاد ای راطبقاتی  آگاهی و

 توضیح   را  زنان  بر  ستم  کنونی   وضعیت  مارکسیستی  های استدالل   این  کهیدرحال

 زنان   بر   ستم  هاآن  توسط  را که  تاریخی  اما شمار کمی از افراد، فرایندهای   دهند،می 

  به   مارکسیستی   ادبیات  در  غیبت   این  .اندکرده  بررسی   دقتبه شد،    پذیرامکان

  نسبت   مارکس   که  کنند  را اتخاذ  ای غیرتاریخی  رویکرد  تا داد  این امکان را  هافمینیست 

 شواهدی  بدون  انسان  طبیعت   به  خاص  های ویژگی  داد، یعنی انتسابمی   هشدار  آن  به

  است   بوده  کسانی رایج  میان  در  رویکرد  این  ،درواقع  .مادی   و  اجتماعی  شرایط  تغییر  از

 در   آن   اساس  و  دارد  وجود  طبقه   اتموازبه   پدرساالرانه  ساختار  کنند می   استدالل  که

  فمینیستی   نقد  جااین  در  .است  آن  حفظ  به  شانتمایل  و  مردان  قدرت  و   برتری   موقعیت

 مطرح  مردان  ی سلطه  توضیح  برای   کار تولیدمثل، زنان به    شناختیزیست  تمایل  علیه

 ی نتیجه  و  شودمی   گرفته   فرضپیش   است،  نقد  کانون  که  ای سلطه   ،حالنیباا  .شودمی 

 آشکار  و  دهدمی   نجات  آن  از  را  ما   مارکس  دیالکتیکی   روش  که   است  دوری   استداللی  آن

 ایدئولوژیک   و   مادی   نیروهای   تأثیر  تحت  همیشه  پنداریم،می   «طبیعی»  آنچه  که  کندمی 

 . است

از  ،حالنیباا  تحلیل  انجام  ارزش  به  مارکسیسم  و  مارکس  منتقدان  برخی 

  زنان  بر  ستم  ی توسعه  مورد  در  مهمی  های بصیرت   و  اندبرده   پی  تاریخی  یماتریالیست

  کلید   شدن،صنعتی   که  اندکرده   اشاره  نویسندگان  از  بسیاری   ،مثال  عنوانبه  .اندداده  ارائه

 ی طبقه  مردم  اقتصاد، دست  در  تغییر  این   .بود  کار  م یتقس  و  ای هسته  ی خانواده  گسترش

  بسیار   تضاد  امر،  این  واداشت.  مزدی   کار  ها را به آن  و  قطع کرد  زمین   معیشت  از  را  کارگر

 زنان  و  کردندمی  پیدا  مزدی   کار  بایدلزوماً    که  کارگر  طبقات  زنان  بین  را  شدیدتری 

 مارکس،   نک.)  وحشیانه  کاری   شرایط  به   توجه  با.  کرد  ایجاد  ماندند،می   خانه  در  که  بورژوا

هایی دشواری   و  بودند  آن   معرض  در  هاکارخانه  در  زنان  که(  کاری«   »روز  ،1906/2011

زنان برای  خانه  از  دور  کار  به  اجبار  که  یا   باردار   که  زنانی  داشت،  همراه  به   شیرده 

ومی   کار  شوهرانشان داشتند،    کل  برای   کافی  درآمد  کردند   ترجیح  عموماًخانواده 
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  با  کار  م یتقس   .کنند   رسیدگی  فرزندان  و  خانه  کارهای   به   و  بمانند  خانه  در  دادندمی 

 کار   تفکیک  ،حالنیباا  داشت.  وجود  نشد، بلکه از قبل   ایجاد  مزدی   کار  یا  شدنصنعتی 

 را  کار  م یتقس  و  ساخت  دشوارتر  را  غیرجنسیتی  کارهای   انجام  مجزا  فیزیکی  فضاهای   به

 شد،فرض می  «زنانه  کار»کاری را که    ارزش  خود   ی نوبهبه   که  کرد  ترسیم  تروسختسفت 

 .داد کاهش

  مستحکم   «طبیعی»  حتی  و  ضروری   مناسب،  امری   عنوانبه   کار  می تقس  که زمان  هم

برای    صنعتی  شهرهای   به  هاخانواده  مهاجرت  ی جهیدرنت  ای هسته  ی خانواده  شد،می 

کردن  مزدی،   کار  از  پیش  کهاین  به  توجه  با  .یافتمی  گسترش  دستمزدی   کار  پیدا 

  گرفتن  گذاشتند،روی هم می معاش    امرار   برای   را  خود  منابع  کارگر  ی طبقه  های خانواده

کار  پرداخت   برای   مزدبگیران  از  پول  واحد  همان  بین  را  نقدینگیصرفاً    خانگی  مزد 

 از ارزش   مزد  بدون  کارعنوان  به  «زنان  کار  نیروی »  بنابراین،  کرد.می   توزیع  خانوادگی

 داری،سرمایه  نظام  در   زنان  دستمزد  بدون  کار  که  شد  مشخص   زمان  گذشت  با  تنها.  افتاد

 .است  کرده رها خودشان از مراقبت برای   مالی امکانات بدون را هاآن

که به تفسیری دوگانه از زنان و مردان منجر   می نیبی مجا شرایط مادی را  در این

انتظارات را برای   و  هنجارها   حاکم،   یطبقه   که  جاآن  نشینی زنان. ازشد؛ با انتظار خانه

 عتاً«ی »طب  زنان   و  شد  «سازی عادی »  زنانگی   از  بورژوایی  تعریف  کند، می  تعیین   جامعه

 که   مردانی   با  مقایسه  در  ظریف در نظر گرفته شدند،   مالیم و  دلسوز،  دهنده،پرورش

  تلقی  ترمناسب   خارج از خانه  فضای   در   کار  شان برای تهاجمی   شخصیت  و  فرضی  قدرت

 شد. می 

  خانواده   و  زنان  تاریخ  ی درباره   مارکس  های یادداشت  که  دهدمی   نشان(  2013)  براون

 دهدمی  نشان  او  های یادداشت  .دارد  مطابقت  تفسیر  این  با  او  شناسیقوم  های دفترچه  از

 تاریخ   طول   در  زنان  بر  ستم  که   است  داده  سوق  نکته  این  کشف  به  را  او  تحقیقاتش

  خانوادگی  شرایط  به  توجه  با  که  هاییاست، ویژگی   گرفته  خود  به  خاصی  های ویژگی

 از   کند،می   اشاره  خانواده  در  تغییرات  به  مارکس  های دفترچه  ،درواقع  . هستند  متفاوت

به ]خانواده  پدرساالری   کِالن  با  که   ای هسته  ی[به    تحول  اقتصادی   تغییرات  همراه 

 ها آن  و  داد  افزایش  را  زنان  انزوای   خانواده،  نوع  در  تغییرات  مارکس،  ی عقیده   به  .یابدمی 
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  بر   بیشتری   کنترل  مردان   بهچراکه  کرد    پذیرترآسیب   شوهران  اذیت  و   آزار  برابر  در  را

 . کرد تضمین  داری سرمایه و خانواده  درون را هاآن  تولیدمثلی  نقش و داد زنان

 های از آنکشبهره   و  است  دیالکتیکی  زنان،  بر  ستم  از  مارکسیستی  تفسیر  بنابراین،

  .شناسدمی   رسمیت  به   بازتولید  و  تولید  ی حوزه  در  و  خانواده  و هم درون  کار  درون  هم  را

  ارزان   نیروی کار  هاآن  رایگان  خانگی  کار   و  زنان   بسیار پایین  دستمزدهای   ،کار  م یتقس

 و  مردان   شدید  کنترل  تحت  را  زنان  همچنین  و  کندمی   تضمین  دارسرمایه  برای   را

نامید، تضمین کند؛ یعنی  می  ویژه  کاالی   که مارکس   را   آنچه  تا  داردمی  نگه   هاخانواده

 هایارزش  و  هانگرش  و  آنان  کار  نیروی   ازجملهبازتولید نسل بعدی کارگران،    و  تولید

 اگرچه   .دهدیمها به حیات خود ادامه  آن  از  یکشبهره بر اساس    که  ای جامعه  برای  الزم

 اما دستمزدهای   است،  داشته  توجهیقابل   رشد   هاسال   طی   کار  نیروی   در   زنان  مشارکت

  زنان   ،«است  خانه  در  هاآن  جای »  اینکه  بر   مبنی   مستحکم  های ایدئولوژی   و  هاناچیز آن

 .شودمی  جنسیتی های ایدئولوژی  تغییر مانع و  کندمی  معرفی مراقب  عنوانبه را

  بُعد   شد  زنان  استثمار  به  منجر  که  ای مادی   شرایط  بررسی  به(  2004)  فدریچی  کار

 عتاً« ی»طب  نقش  زنان  داری،سرمایه  تحت نظام  که  دهدمی   توضیح  او  .افزایدجدیدی می

  قبل فدریچی، ی عقیده  به .شد بازتعریف  کار ماشین در نقش  بدن و کردند پیدا خانگی

  تریجنسی   و  بازتر  زندگی   زنان  شود،  تبدیل  تولید   یشیوه   به  داری سرمایه   اینکه  از

 جنسی   تمایالت  و  عشق  طبیعی   های قدرت  دارای   افرادی   عنوانبه   هاآن   به  و  داشتند

  دادن   سوق  برای   توانستمی   که  شدمی  نگریسته(  هاآن  فرزندآوری   های توانایی   جهی)درنت

  تغییر  دوران  در  .شود  استفاده  داریسرمایه   نظم  کشیدن  چالش  به  در جهت  مردان

  بودند  مواجه  های اراضیحصارکشی  با  ای فزایندهطور  به  ترمسن  زنان  اقتصادی،  شرایط

تر مسن   زنان  کهییآنجاکنند. از    گدایی  هاخیابان  درامرارمعاش    برای   هاباعث شد آن  که

 نظم  برای   نیرومند  تهدیدی   بودند،  داری پیشاسرمایه  دوران  جمعی  ی خاطره   حامل

  انداخت  راه  به  زنانی   علیه  صلیبی  جنگ  غربی  اروپای   . شدندمحسوب می  جدید  اقتصادی 

 یشیوه   و  شد  زن  هزار  صدها  مرگ  باعث  بودند. این جنگ  «ساحرهها »زعم آنبه   که

آن  داد:  تغییر  یآرامبه  را  هاآن   زندگی سپردن   نگرش   ایجاد  و  خانه  امنیت  به  هابا 

 در پی داشت که  زنانی  برای   های منفیتداعی  جنسی که  تمایالت   به  نسبت  سرکوبگرانه

 تحکیم بیشتر زن   ی زنان وهمسر تکگذاشتند،  می   نمایش  به  را  خود  جنسی  تمایالت
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هستهخانواده  تحت  بردگی  جایگاه  در  های ایدئولوژی   کهیحال  در  است  واضح  ای.ی 

 بود  اقتصادی   شرایط  بودند،  کشتار  این  از  مهمی   بخش  زنان   «طبیعت»  و  زنان  به  مربوط

 .کرد مهیا «زنان طبیعت» در متعاقب آن تغییرات و هاساحره  شکار برای  را صحنه که

  را   جهانی کنونی  داری سرمایه  اقتصاد  مارکسیسم  که  است  این  مهمی  سوءبرداشت

 در   متوسط  ی طبقه های میانی و باالیی  الیه  زنان  تجربیات  از  فقط  و  دهدنمی   توضیح

تا   این  . کندمی   صحبت  صنعتی  جهان  از   کمی  تعداد  زیرا  دارد،  صحت  حدی   گفته 

بر  از  ای متفکرانه  مارکسیستی  درک   دانشگاه  در  هامارکسیست   جهان  در  زنان  ستم 

  پوسترنگین   زنان  و  کارگر  ی طبقه   زنان  نقش  تحلیل  درگیر  یا  اندداشته  «توسعه»درحال

باااندشده  «یافتهتوسعه»   جهان  در به  من،  نظر  به  ،حالنی.  مشکل   خاطر  این 

 و   فقیر  زنان  بر  ستم  نظری   بندی مفصل  به  خدمت  برای   مارکسیسم  های محدودیت

 مستندسازی  برای   تالش  تاریخی  ماتریالیسم  که   کرد  روشن  مارکس   .نیست  پوسترنگین 

 ماتریالیسم  کهیدرحال  عوض،  در  .نیست  کلی  نظریات  ی توسعه  یا  پیدایش  بدو  از  هاپدیده

 تناقضات   و  زیربنایی  فرایندهای   درک  برای   شمولکلی و جهانطور  به  تواندمی  تاریخی

 بودگیخاص   شود،می   تلقی  انگارانه ساده  اغلب  که  رود  کار  مفهومی به  انتزاع  هرگونه  ذاتی

 متفاوتی  امکان  شرایط  به  منجر  خاصی  مکان  و  زمان  در  یافتهتوسعه  مادی   شرایط

دادوضوح  به  توانمی  اگرچه  که  کرد  استدالل  او  این،  بر  عالوه  .شودمی   که  نشان 

  نیست  معنا   بدان  اما  است،  آمده  فئودالیسم  به دنبال  تاریخیعموماً ازنظر    داری سرمایه

امکان  و   اقتصادی   نظام  یک  شروع  زمان  دقیق  تعیین  که   ،درواقع  .دارد  پایان دیگری 

 درزمان  هم   اقتصادی   چندین نظام   که  دهدمی   نشان  خانواده  تاریخ  ی درباره  او  ی مطالعه

 کارگر   ی طبقه   میان  در  زنان  بر  ستم  تجلی  بنابراین،  .کنند می  عمل  مختلف  بافتارهای 

 از   بیش   حتی  و  صنعتی  جهان  در  متوسط  ی طبقه   کارگر  زنان  بر  ستم  با   متفاوتلزوماً  

  در   کارگر  ی طبقه   پوسترنگین   زنان  برای .  بود  خواهد  دارسرمایه  ی طبقه   زنان  با  آن

 زنان   با  توجهیقابل طور  به   است،  شده  هاآن  ستم بر  به   منجر  که  مسیری   متحده،ایاالت

 . تفاوت دارد سفیدپوست کارگر

 مادی   شرایط  با  ماًیمستق  توانمی  را  ستم  از  پوستسیاه   زنان  تجربیات  ،مثال  عنوانبه

 و   1619  های سال   بین   را   برده  هزار  500  باًیتقر  که  دانست  مرتبط  کشاورزی  دوران 
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کنونیمتحدهایاالت  به  آفریقا  از  1807   تجربیات   بر  (.2015  27مینتس، )  آورد   ی 

تأکید شود باز   کردند، هرچه  تحمل  بردگی   تحت  کودکان  و  مردان  زنان،  که   وحشتناکی

تاریخ  بدون  کم است. این   تحمل  پوستسیاه   های خانواده  که  متفاوت  بسیار  شناخت 

  .باد هواستصرفاً    اجتماعی  عدالت  و  برابری   های آرمان  زنان و  بر  ستم  از   کردند، صحبت

  بین جنسیتی  روابط کهاین  گرفتن   نظر در  بدون  را  خانواده  در  پوست سیاه زنان  ستم بر

سوی   چگونه  هاآن  یهمه  باًیتقر  که  شدمی   دیکته  مزارعسفیدپوست    صاحبان  از 

راآن  زندگی  های جنبه   هایرویه  و  خانوادگی  روابطازجمله    کردند،می   تعیین  ها 

 9/ 2  متوسط طور  به  برده  زنان  که   بگیرید  نظر   در  .کرد  درک  تواننمی  ها،آن  تولیدمثل 

 پرورش   برای  هاآن  از  و مالکان  آوردندمی   دنیا  به  مزارع  صاحبان  درخواست  به  فرزند

  مینتس، )  شدمی   تبدیل  هاآن  مایملک  به  که  کردندمی   استفاده   بیشتری   کودکان

 میراث   از  چشمگیری   تصویر  ،«روح  قتل»  مفهوم   در  (1992)  28ویلیامز  پاریشیا  (. 2015

.  دهدمی  ارائه  گذاشت،جا  به   پوستسیاه   های خانواده  بر  داری برده  دوران   که  تحقیر  و  درد

 . پرداخت آن به  پوستسیاه  زن رهایی برای  باید  که است مفهومی این

برای   بیشتری   مادی   مدهای آپی  داد،  توسعه  را  برده  تجارت  که   مادی   شرایط  نیز 

 کار مزدی   یافتن   به  نیاز  خود  رهایی  از   پس  هاداشت؛ زیرا آن  پوستسیاه   زنان  و  مردان

 و  بود  شده  ایجاد  داری برده   توجیه  برای   که   داشتند   نژادپرستانه  های ایدئولوژی   بطن   در

 جیم   بعدی   طی دوران  در  مشاغل  ها بهآن  و دسترسی  کار  نیروی   ارزش  تعریف  به  سپس

 هارسانه  در  سرانجام)   بینیممی  شواهدی   همچنان  ما  (.1993  کالینیکوس،)ادامه داد    کرو

به  از  توان نمی   را  پوستسیاه   زنان  به  ظلم  کهاین  از(  شد   علنی  بیشتر  مردان   ظلم 

معرض   همچنان  که  کرد  جدا  پوستسیاه   جوامع  اعمطور  به  و  پوستسیاه  در 

تر از  در سنین پایین   شیازپش ی ب،  رندیگیمافکنی و هدف مرگ و حبس قرار  وحشت

 شناخته   جدید«  »بردگیعنوان  بهزندان در آنچه اکنون  -به-ی مدرسهطریق خط لوله

 . (2013 29دوبوآ، )شود می 
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  شود،نمی   مربوطها  آن  اقتصادی   ضرورت  به صرفاً    پوستسیاه   زنان  بر  ستم  ناً یقی

 شدن   زندانی  یا  کشته  با  گرفت که  کمدست   درآمد را  رفتن   دست  از  تواننمی  اگرچه

 .شودمی  احساس  متعدد،  درآمدهای   به   وابسته  فقیر  های خانواده   میان  در  خانواده  اعضای 

 مردان  برای   ذخیره  کار  نیروی   در نقش  که  متوسط  ی طبقه  زنان  ی تجربه  ،حالنیباا

  به   هاآن متعاقب وابستگی و کار ارزش نیروی  کاهش  از ای جنبه این و  کنندمی  خدمت

فقیررنگین   جوامع  در  مردان است، نیست  پوست   ی جوامع طبقه  از  بیش  که  معمول 

 زنان   به   ستم   و  ظلم   این،  بر   عالوه   کار هستند.ثباتیا بی  بیکار   غایب،  مردان  متوسط،

 و   تبعیض  ها،فرصت   فقدان  و  معنای عزیزانبی  خسران  از  ناشی  همچنین  پوستسیاه 

 بدون   پوستسیاه   زنان  بر  ستم  به  پرداختن  برای   تالش  .است  نژادپرستانه  های آسیب 

  منافع   درک  و  فرزندانشان،  و  شوهران  پدران،ازجمله    شان،جوامع   بر کل  به ستم  پرداختن

 یک   پرده از  الوقوع،قریب  کشینسل   با   مواجهه  در  «برابر  دستمزد»  با  فقط در پیوند  هاآن

  چه رسد به   نیست،   زنان  ی همه  آزادی   به  متعهدواقعاً    دارد کهبرمی   فمینیستی  جنبش 

 . هاانسان ی همه آزادی 

 کرده است  ایجاد  را   اقتصادی   تغییرات  داریسرمایه  سازی جهانی   راستا،  همین  در

  به   مهاجرت   که  بگیرید  نظر  در  .اندبوده  سخت  «توسعهدرحال  جهان»  برای   ژهیوبه   که

 کشورهای  به  پیرامونی  کشورهای   از  حرکت  با  شده  تبدیل  جهانی  سطح  در  ای پدیده

  است   پایانیبی   و  معنابی   های جنگ  از  ناشی   اغلب   که  خشونت   و  فقر   از  فرار   برای   صنعتی 

 جهان  در  حکومتی  متحدان  خرید  برای ها  آن  توانایی  و  هاشرکت   اقتصادی   منافع  با  که

و است  متحدهایاالت  در  ژهیوبه  غرب  خورده    مثال،   برای   (.2013  رابینسون،)  گره 

به  آمریکای   و  مکزیک  از  مهاجران »به   اغلب  متحده ایاالت  مرکزی   که  افرادی عنوان 

 هایاز طرف شخصیت   حتی  شوند، می  توصیف  «بگیرند  را  ما  منابع  و  مشاغل  خواهندمی 

رئیس   دونالد  مانند  ای بلندمرتبه  سیاسی  طرز   به  که  متحدهایاالت  جمهورترامپ 

 30مورنو، )  زندمی   جنایتکار و متجاوز«»  برچسب  هاآن  به  انگیزی باورنکردنی و حیرت

 غارت  اگر  حتی  ،«قربانی  دانستن  مقصر»  هماهنگ  کامالً  استراتژی   از  استفاده  ، با(2015

توسط شرکت آن   طبیعی  منابع   مواد   علیه  جنگ  و(  شودمی   تسهیل  نفتا  با  که)  هاها 
 

30 Moreno 
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 کرده   ایجاد  را   ترس  و  اقتصادی   ضرورت  شرایط  که  بوده  متحدهایاالت  رهبری   به  مخدر

 مونزو،   ؛2015  الرن،مرز رانده است )مک   ی سوآنرا در جستجوی زندگی بهتر به    هاآن  و

 (.دست انتشار در 31رودریگز، و الرن مک

  سفر  که  هستند  دخترانی  و  زنان  ای فزاینده طور  به   مهاجران  این  از  بسیاری 

 ادامه  متحده همایاالت  به  ورودشان  از  پس  اغلب  که  کنندمی   تحمل  را  آمیزی خشونت

 که تا  است  آن  از  حاکی   مختلف  های اما گزارش  است،  دشوار  آن  تأیید  اگرچه  .یابدمی 

 تجاوز  مورد  سفر  طول  در  کنند،می  عبور  مرز  از  غیرقانونی  طوربه   که  زنانی  از  درصد  80

 بارداری  ی کنترلهاروش  از  که  شودمی   خواسته  زنان  اکنون از  و  اندگرفته  قرار  جنسی

چنین چیزی   انتظار   بله،   باشند؛   داشته  را  جنسی  تجاوز  انتظار  باید  زیرا  کنند،   استفاده 

 متوجه  زنان از  بسیاری   متحده،ایاالت  در  زندگی  محضبه   (.2014  32گلدبرگ، ) رودمی 

  غیرقانونی  منزلت  زیرا  شده است،  تبدیل  کابوس  به  هاآن  آمریکایی  ی ایرؤ  که  شوندمی 

  اشکال   سایر  و  اجباری   فروشیتن  جنسی،  ی سوءاستفاده   ی،کشبهره   برای   ابزاری   هاآن

شرکای   یا  همسران  سوی   از  گاهی  بلکه  کارفرمایان،  سوی   ازتنها  نه   توهین  و  سوءاستفاده 

  اشکال  سایر  و  تجاوز  مهاجرت،  الگوهای   این  (.2010  رامیرز،  و  باور)  شودمی   زندگی

موردانتظار  خشونت غیرقانونی  بالفعل،  یا  جنسیتی   جغرافیایی   های جدایی  و  منزلت 

  آینده  خانوادگی  الگوهای   در  به سزایی  تأثیراحتمااًل    فرزندان  یا/ و  همسران  از  گسترده

 یاد  که   هستیم  زنانی  میان  در  تغییرات  شاهد  حاضر  حال  در  ما  ،درواقع  .داشت  خواهد

 مانند و همسرانشاندر خانه می   که  زمانی  یا  خود  جدید  مهاجرتی  شرایط  در  گیرندمی 

 مطالعات  ی موسسه)  گلیم خود را از آب بیرون بکشند  کنند،می  مهاجرت  شمال   ی سوبه

 زنان .  نیستدرک  قابل  دیگر  متعدد  عوامل  بررسی  بدون  تغییرات  این  اما  (.2009  التین،

  جنسیتی مطمئن   ی ستمدرباره   چقدر  کهفارغ از این  از سلطه رهایی یابند،   توانندنمی

  . کنند  گذران زندگیمستقالً    نتوانند  که   زمانی   تا  انتقادی هشیار شده باشند،  لحاظ  ازیا  

  به  اقتصادی معاش    امرار  برای   متحده ایاالت  در  کارگر   یطبقه   پوست رنگین  های خانواده
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 برابر   در  پناهگاهیاست    ممکن  خانواده.  اندوابسته(  مرد   و  زن  از  اعم)   خانواده  اعضای 

 . کنندمی   تجربه  سفیدپوست مسلط  دنیای   در  پوستانرنگین   که   باشد   نژادی نیز  خشونت

  به   متعلق  صادراتی  تولیدی   های کارخانه   در  اغلب  ، زنان«توسعهدرحال  جهان»  در

دستمزدی نزدیک به هیچ      توانندمی   باً یتقر  که  شوندمی  استخدام  فراملیتی  های شرکت 

 مشاغل  این  در  ژهیوبه  هاآن  که  شودمی   باعث  زنان  متصور  یراه. سربه بپردازند  هابه آن

 در کار  مقررات  رشوه برای دور زدن  یا/و  کم  نظارت  که  آنجا  از  ژهیوبه   باشند،   موردتقاضا

  را   کارگرانشان  ایمنی  که  هاییسیاست   از  دهدمی   اجازه  هاشرکت   به  خارجی  کشورهای 

 تجربه   توسعهدرحال  جهان   در  فزاینده که  فقر  به  توجه  با   . کنند  کوتاهی  کند، می   تضمین

 دهدمی   کاهش  را  دستمزدها  که  است  شدید  حدی   به  مزدی   بر سر کار  رقابت  شود،می 

 خدمات  فقدان  فقر،  بستر  در   .آوردیمبه ارمغان    هاشرکت   برای   را   بیشتری   اضافی  ارزش  و

معمول  )  ای هسته  ی خانواده  حمایتی،  ساختارهای   سایر  فقدان  و  اجتماعی شکل  که 

 گسترده   های خانواده  در  زندگی   .نیست  مناسبی   ی گزینه(  صنعتی است  خانواده در جهان

  باشد،   زنان  از  حمایت  برای   مهمی  منبع  تواندمی   گسترده  ی خانواده  اگرچه  و  است  تررایج

شود  گاهی  است  ممکن  تحمیل  را  سنتی  جنسیتی  های نقش  نیز  والدین  که  معلوم 

هستند   روابط  و  هانگرش  تغییر  مخالف  یا/و  کنندمی   ساختارهای مجدداً    .جنسیتی 

  دیدگاه .  نشود  برابرتر  جنسیتی  روابط   به   منجرلزوماً    است   ممکن   خانواده   متفاوت

  تعیین  یا  بینیپیش   خاص  های خانواده  انواع  جنسیتی را در  روابط  تاریخی،  یماتریالیست

 ایجاد   امکانات را  مادی،  شرایط  که  دهداین را می  تشخیص  امکان  ما  به   بلکه  کند،نمی

می   امکانات  کدام  کهاین  .کندمی  وغالب   عوامل  سایر  با  زیادی   ارتباط  چگونه،  شوند 

 .دارد فردی  عاملیت  و مرتبط

 ی فلسفه   که  نیست  این  زنان،  و جزئی از ستم بر  خاص  تجربیات  میان  در  تمایز  مدآپی

  پراکسیس  ی فلسفهعنوان  به   مارکسیسم  که  است  این  بلکه  سازد،می  غیرنظری   را  مارکس

  امیدوارکننده   راهی  جااین   .رود  کار  امور جزئی به   به   بخشیدن   معنا  برای   باید  انقالب  و

جهت  پراکسیس  به  پرداختن  برای   از  هم  که  است  نهفته  طبقاتی  ی مبارزه   در 

  خود   بخشی الینفک از اهداف  به  را  ها آن  آزادی   هم  و  بردمی   بهره   زنان  های مشارکت 

 . کندمی  تبدیل
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 امکان شرایط آفریدن
 و  هاسازمان  در  بیشتری   زنان  ادغام  طبقاتی،  ی مبارزه  حیاتی در  موارد با اهمیت  زا

  نفع   به  ژهیوبه   جهان  سرتاسر  در  پوسترنگین   و  کارگر  زنان  . ماست  اجتماعی  های جنبش 

 هایانقالب  تمام  در  ،درواقع  .اندشده  به عمل برانگیخته  زنان  حقوق  و  طبقاتی   ی مبارزه 

  جهانی   را برای   خود  ی خواسته  و  اندکرده  ایفا  مهمی  نقش  زنان  سوسیالیستی،  بزرگ

  علیه  سالح  گرفتن  دست  به  حتی  و  دهیسازمان   تهییج،  اعتراض،  در  بلند  صدای   بهتر با

 شمار، تظاهرات بی  و  هاشورش  بر  عالوه  ،امر  این  اند.کردهداری مستقر اعالم  سرمایه  نظم

 بولیواری   انقالب  راًیاخ  و  ساندینیستا  انقالب  چین،  انقالب  کوبا،  انقالب  روسیه،  انقالب  در

در   هاآن  با  رفتار  برای   خود  احقاق حق  برای   جهان  سرتاسر  در  کارگر  زنان  .بود  صادق

.  اندپا خاسته به  ضدبشری   نیروهای   علیه تمام  شرافتمندانه،  زندگی  و  انسان  یک  مقام

 سوسیالیستی  های جنبش   موفقیت  در  مهمی  نقش  زنان  که   است  داده   نشان  تاریخ

 (. 2000 34وودز،  و 33مونوز ) اندداشته

 قوانین  و  مزایا  اند توانسته  زنان  سوسیالیستی،   های حکومت  آمدن  کار  روی   از  پس

  (.2015  مونزو،)  شده بود  دریغ  هاآن  ازقبالً    که  آورند  دست  به نفع خود به   را  متعددی 

شناخته    هرگز  دهند،می  انجام   انقالبی  کارهای   که  زنانی   اکثر   متأسفانه  رسمیت  به 

 در   آن  از  بیشتر  حتی  و  مستندات تاریخی  از  بسیاری   در   هاآن  ی چهره  و  نام  .شوند ینم

 ی تکانه  از  پس  مستمر  پیشرفت  ،حالن یباا  .ندارد و غایب است   وجود  عمومی  آگاهی

انقالبی    زنان  .رسید می  نظر  بهزوال  روبه  بود،  شده   برانگیخته  انقالبی  پیروزی   با  که  اولیه

  اعتماد  در  هاآن  ناتوانی  و  زنان  های نقش  مورد  در  مردان  دارریشه  های ایدئولوژی   دلیل  به

 ندرت به مردانه،    برتری   با  مرتبط  امتیازات  از  پوشیچشم  یا/ و  رهبری   برای   زنان  ظرفیت  به

باالی   سطوح   رندال   مارگارت(.  2009  ، 1994  35رندال، )  اندده یرسی  ریگم یتصمبه 

 : رساندی مبه گوش ما   ساندینیستا  انقالب در را ناامیدی  این صدای 
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  توانیممی   که  است   صورت  این  در  تنها   کنیم؛   متحد   را  کارگر  یطبقه   باید  اول
  اجتماعی،   برابری   «جزئیات»  به  توجه  برای   وقتبعداً    .کنیم  سرنگون  را  دیکتاتورها

 وجود   انیگراجنس هم تبعیض علیه  بعداً    و  نژادپرستی  جنسی،  بقایای تبعیضازجمله  
  جلوه   اهمیتبی  را  ما  های نگرانی   بود؛  پرکاربرد  »بقایا« صفتی  ی کلمه  .داشت  خواهد

 (. 3 ص.  :1994) کردمی   شرمنده  هاآن مطرح کردن خاطر به را ما و  دادمی 
 تضعیف  نیز  را  طبقاتی  ی مبارزه   بلکه  زنان  پیشرفتتنها  نه   فراگیر  جنسی  تبعیض  این

 . است کرده

  اهمیت(  1970  تروتسکی،)  تروتسکی  لئون   و  لنین   والدیمیر  روسیه،  درمثال  عنوانبه

 را  کودکان  از  مراقبت  و  خانه  کارهای   شدناجتماعی  و  کار  نیروی   به  زنان  کردن  وارد

  ، حالن یباا  .دادند  تشخیص  نامید،می   « خرحمالی»  تروتسکی  آنچه  از  معافیت زنان  برای 

 ازحدش ی ب  امر  این  تحقق  برای   اقتصادی ازنظر    روسیه  اقتصاد  که  کردند  استدالل  هاآن

  حکومتی  های یارانه  بتوانند   تا  باشند  بیشتر  اقتصادی   رونق  منتظر  باید  و  است  پذیرآسیب 

  را به چالش   خانواده  سنتی  های کند، به اجرا بگذارند و نقشمی   حمایت  زنان  از  که  را

 روشن   ارزیابی  که  است  این  هاآن  طرح  توجهجالب  ی جنبه  (.1970  تروتسکی،)  بکشند

  شکل  اولین  و  بود  جنسیت  اساس  بر  کار  میتقس  اولین  که  گرفتمی  نادیده   را  مارکس

  که یدرحال  .شود  حذف  سوسیالیسم  در  باید  بنابراین  کرد،   ایجاد  را  خصوصی  مالکیت 

  مردان   زندگی  حالنیدرع  و  گذاردمی  زنان  بر  مطلوبی  تأثیر  «زنان  کار»  شدناجتماعی

  رفتن   دست  از  معنای   به   کار  م یتقس  کردن  کنریشه  کند،می   حفظ  نخوردهدست  را

 .است مردان برای  امتیازات

  هشدار   به  توجه  با  کرد،می   بینیپیش   مارکس  که  طورهمان  که  نیست  تعجب  جای 

  سنجید،  زنان  با  رفتار  ی نحوه   طبق  توانمی  را  بشریت  وضعیت   اینکه  بر  مبنی   خود  صریح

 بارها   و  بارها  را  این  و  شوند  حفظ  ت ینهای بتا    توانندنمی   زنان  رهایی  بدون  هاانقالب

  توانست  که  کرد  پیدا  اعتبار  زمانی  ی ضدمارکسیست  فمینیستی   جنبش  .میاه شاهد بود

 شوروی،   جماهیر  اتحاد  در  مثال  برای   انقالب،  از  هادههگذشت    از  پس حتی  دهد  نشان

صنعتی    با جهان  نسبت  توجه بیشتری درقابل  رهایی  اند بهنتوانسته   زنان  کوبا،  و  چین

  اساسی  قوانین  در  قانونی  مقررات  از  بسیاری   کهیدرحال  .دست پیدا کنند   داری سرمایه
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  اغلب  نژادی   برابری   اند،شده   گنجانده  جنسیتی  برابری   از  حمایت  در  سوسیالیستی 

نژادی   و  بومی   زنان  و  است   مانده عقب  (.  2009  رندال، )  است  کرده  ناراضی  را  اقلیت 

 قانون  که  دارد  وجود  مناطقی  در  و  غیررسمی  سطح  در  زیادی   نابرابری   ،حالنیباا

 تأثیر   خانواده  و  کار  فضاهای   بر  کهها  ارزش  و  باورها  مانند  باشد،  حاکم  تواندنمی

 که ی طوربه   است،  داشته  ادامه  سوسیالیستی   های دولت  سراسر   در  کار   می تقس   .گذارندمی 

 های نقش   مردان  برعکس،  اما  شوند، می   کشیده  مردانه  سنتی  های حرفه  به سمت  زنان

 از   نظر صرف   رسدمی  نظر  به  .گیرند نمی بر عهده    را  خانگی   کارهای   ویژهبه   زنانه  سنتی

. دارد  ادامه  همچنان  خانگی  ی هامراقبت  با  زنان  همراهی  جامعه،  اقتصادی   ساختار

 انقالب   و  پراکسیس  مارکسیستی  ی فلسفه   شکست  دلیل  امر به  این  که  کنممی   استدالل

زنان  ستم   کشیدن  چالش  به  در  شکست  دلیل  به  بلکه  نبوده،  ی مبارزه   با   همگام  بر 

 . است بوده  طبقاتی

  که   است  مارکس  دیالکتیک  ترواضح  اجرای   داریم،  نیاز  آنچه  که  کنم می   استدالل

 یک   هر   آن  در  که  را  هاآن  مداوم  اندرکنش  و  ایدئالیسم  و  ماتریالیسم  بین  درونی  ی رابطه

 دهد می   تشخیص  ماتریالیسم  اگرچه  . شناسدمی   رسمیت  به  گذارد،می   تأثیر  دیگری   بر

در بدان  کنند،می   تعیین  را  امکانات  مرزهای   تولید  روابط  نهایی،  تحلیل  که    معنا  اما 

 این،   بر   عالوه  .شود  درست  مادی   شرایط  تا  باشد  منتظر  باید  فرهنگی  ی حوزه   که  نیست

 یتوسعه  از  تا  داد  تغییر  هاآن  در  توانمی  را  مادی   شرایط  که  دارد  وجود  متعددی   سطوح

عنوان به   خصوصی   مالکیت  آن  در  که  سطحی  کند؛  حمایت  جدید  سوسیالیستی  آگاهی

  و   آن برای آزادی   پتانسیل  دلیل  به  جمعی   همراهی  و  شودمی   شناخته  طبقات  مبنای 

 . یابدمی  ارج و قرب  عشق،

 اقتصادی   شرایط  تا  باشد  منتظر  تواندنمی  زنان  آزادی   ،یسوسیالیست  های دولت  در

 کشند،می   چالش  به   را  جنسیتی  کار  م یتقس  که  هاییسیاست   اجرای   برای آغاز  مناسب

 ترینپرهزینه  از  یکیاحتمااًل    که  «زنان  کار»  شدناجتماعی   ،درواقع  .شود  ایجاد

  به چالش   را  تصور  این   زیرا  نیست،  کار  میتقس  برای   حلی راه   است،  حکومتی  های یارانه

برای زنان    «طبیعی»موقعیت    کودکان،  از  مراقبت  و  نظافت  خانه،  کارهای   کشد که نمی

  این  توانندمی   نیز  مردان  شود  آشکار  که  کرد  خواهد  تغییر  زمانی  ایدئولوژی   این  . هستند
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 خانگی  کار  با  که مرتبط  مشاغلی  در  و  دهند  انجام  یخوببه   اندازه  همان  به  را  وظایف

 . شوند استخدام( افزایش شأن با)است 

 که   باشیم  انقالبی   منتظر  توانیمنمی  داری سرمایه  کشورهای   در  ترتیب،   همین  به

 را   زنان   که   کنیم  ای مادی   شرایط  ایجاد  به  شروع  باید  ما   .کند  سرنگون  را  داری سرمایه

 خود   انقیاد  به  فرهنگی  و  مادی ازنظر    را  هاآن  که  کند  ساختاری   علیه  قیام  به  تشویق

  یهمه  در  را  کار  میتقس  که   کنیم  ایجاد  را  ای مادی   شرایط  باید  همچنین  .است  درآورده

 ارتقا   جوامع  ی همه  برای   را  زندگی  استاندارد  که  هاییسیاست  .بکشد  چالش  به  هاخانواده

بلکه (  زنان  و  مردان برای   برابر  دستمزد  مانند )  مرد  و  زن   بین  برابری   ایجادفقط  نه   دهد؛

آزادی  درون  کشیدن  چالش  به  برای   زنان  ی همه   به  بیشتر  دادن    و   کار  ساختارهای 

 که   هاییسازمان   همچنین  و  کنندمی  کار  زنان  حقوق  برای   که  هاییسازمان   .خانواده

 محور  آن را  و  کنند   تالش  نیز  بشر  حقوق  راستای   در  باید  کنند،می   کار  طبقات  علیه

 خانواده  را که  کار  م یتقس  کشیدن  چالش  به  توانندمی  هاسازمان  این  .بدانند  خود   اهداف

 و   خصوصی   مالکیت   مانند   داری سرمایه  های ارزش  القای   برای   ایدئال   بستری   به  را

 الکساندرا  که  طورهمان  . کنند  آغاز،  کندمی   تبدیل  گراییجمع  ی جابه  فردگرایی

 عشق  بر   مبتنی   ای خانواده  به   خانواده  دگرگونی  کرد،  استدالل  پیش   قرن  یک  کولونتای 

 ضرورت  مالکیت،  روابط  محدودیت  بدون  یکدیگر،  به  احترام  و  آزادی   برابری،  متقابل، 

 با   تاریخی همسوازلحاظ    که   مذهبی   یا   قواعد اخالقی  از  رهایی   و  کار   می تقس  یا  اقتصادی 

 (. 1921؛ کولونتای، 2014ایبرت، ) است ضروری کامالً   اند،بوده  سرمایه

  استدالل   مطابق با .  دارد  بشریت  رهایی  و  طبقاتی  ی مبارزه   در  برجسته  نقشی  آموزش

دهیم  باید  دیالکتیکی  و  گذاردمی   تأثیر  هاایدئولوژی   بر  مادی   شرایط  که  تشخیص 

 گرامشی   که  است  آن چیزی   قلمرووپرورش  آموزش  .پذیردمی  تأثیر  ها آن  از  همچنین

 کشیدن  چالش  به  برای   هاتوده  علیه  ایدئولوژیک  جنگی  نامید؛می   ضعامو  جنگ(  1970)

 هایکالس  و  مدارس  در  .کنند می   حمایت  حاکم  ی طبقه   از  که  پنهانی   های ایدئولوژی 

 هایمانخانه  در  و  محلی  های باشگاه   و   کلیساها  کاری،  فضاهای   سایر  و  هاکارخانه  درس،

 عنوانبه   دهدمی   اجازه  زنان   به   که   شرایطی  ایجاد  وپرسش  طرح    به   کنیم   شروع  توانیممی 

در  اندازه  همان  به  اعضایی  هاینقش تنها  نه   و  شوند   دیده  و  شنیده  جامعه  ارزشمند 
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 را  شرایطی  که   بکشند  چالش   را به   نهادهایی  بلکه   ببرند،  سؤال  زیر  را  سنتی   جنسیتی 

 . کنندیم ایجاد سکسیستی  هایایدئولوژی  و اعمال تداوم برای 

  بررسی و  را شرایطی که  است پراکسیسی ی فلسفه انتقادی، (پداگوژی آموزشگری )

 داریسرمایه   روابط  از  که  را  تخاصماتی  و  موجود  ی داره یسرما  روابط  که   کندمی  ایجاد 

  . کشدمی   چالش  به   ها،ستم   دیگر  و  نژادپرستی  جنسی،  تبعیضازجمله    ، کنندی م  حمایت

 36داردر، )  اندداده  توسعه   را  او  های ایده  که  دیگرانی  و(  1970)  فریره  پائولو  کار  اساس  بر

 درک  برای   را  ما  توانایی  انتقادی   آموزشگری   ،(2015  الرن،  مک  ؛2011  37ژیرو،  ؛2002

 م یتوانی م  و  کندمی   درگیر  اجتماعی،  چه  و  مادی   چه  نابرابری،  شرایط  تشخیص  و  جهان

  .برندمی  ها سوداز آن  کسانی  چه  و  اندآمده   وجود  این شرایط به  چگونه  که  بررسی کنیم

 جهان   در  ما  اجتماعی  شرایط  خودانعکاسیِ  و  متفکرانه  پراکسیس  انتقادی،  آموزشگری 

  . است   مانخواهران  و   برادران  با  همبستگی  و  اجتماعی  عدالت  به  تعهد  برای   چالشی  و

 یدوگانه   انحالل  در پی  زیرا  شناسدمی  رسمیت  نیز به  را  دیالکتیک  انتقادی،  آموزشگری 

-نظریه-کنش  که  کند می  ایجاد  را  فرایندی   و  است  عمل  و  نظریه  اغلب متصور میان

  در   ریاکاری  باید  انتقادی   آموزشگری   .هستند   مرتبط  هم  به  همواره  آن  در  کنش

دهدجنبش  قرار  موردتفحص  را  کهمی   حفظ  را  چیزی   همان  که  هایی   فریره  کنند 

(1970« هدایت  حفظ  با   کرد،می   توصیف  «کاذب  سخاوت(   های جنبش   سکان 

 فرض  این  با   هستند،  مسلط  اجتماعی  های موقعیت   در که  کسانی  دست  در  بخشآزادی 

  پیگیرترین  رهبری   برای  الزم را  مهارت  یا  پوست، تجربهرنگین   مردم  یا/کارگر و  زنان  که

  اعتماد  مستلزم  رهایی  برای   اصیل  و  حقیقی  جستجوی   .ندارند  ما  جهان  مبارزات

 اعتماد،  این  .برسانند   انقالبی  پیروزی   به  را  ما   تا  است  ستمدیدگان  به   دوشرطیقی ب

دارد، می   نگاه   راضی  انقیاد  از  فضایی  در  را  هاآن  که  شده درونی  ستم   از  را  ستمدیدگان

 . ببینند تاریخ  انسانیِکامالً  عوامل عنوانبه را خود بتوانند تا بخشدمی  رهایی
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  الرنمک   پیتر  و(  2001)  38آلمن  پائوال   که  مارکسیستی   انقالبی   انتقادی   آموزشگری 

سوسیالیستی   بدیل  برای   مارکسیستی  اهداف  و  هاریشه  اند،داده  توسعه(  2015  ،2012)

 داریسرمایه  که  دارد  اصرار  رویکرد  این  .گرداندبازمی   انتقادی   آموزشگری   های شاخه  به  را

 این   که  دارم  اصرار  من .  شود  کنریشه  باید  مانییرها  برای   و  کرد  اصالح  تواننمی  را

  روابط  بردن  بین  از  بدون  تواندنمی   ما  رهایی  زیرا  است،  مرتبط  زنان  به   ژهی وبه  رویکرد

شود.    محقق  کند،می   تعریف  را  جنسیت  هم  و  داری سرمایه  هم   که  مالکیت  اجتماعی

  »شیفت   مانند   انقالبی  انتقادی   آموزشگری   که  کندمی   خاطرنشان(  2015)  الرنمک

کم   آموزشگری   شب« است،  دفاع   دائماً  و  شودمی  ی گذارارزش  ترانتقادی   از   نیازمند 

  در همین راستا   .است  بهتر  دنیایی  آفرینش  برای   بادوام  نیروییعنوان  به  خود  موجودیت

ضروری   تالشعنوان  به   را  زنان  رهایی  که  انقالبی  انتقادی   آموزشگری   کنم می   استدالل

 آموزشگری  «تغییر  دومین»  دهد،می  قرارموردتوجه    طبقاتی  ی مبارزه   با   پیوسته هم به

  کار   این  موقعیت،  به دلیل همین  قاًیدق  ،حالن ی. باااست  فمینیستی   جنبش  و  انتقادی 

 . دارد رهایی حیاتی برای  اهمیتی ما اسفناک وضعیت در

  و   ی اپردازیرؤ  ممارست   درگیر  را  ما  تواندمی   همچنین  انقالبی  انتقادی   آموزشگری 

 فراسوی   شده تخیل  بدیلی  بدون  را  انقالب  ضروری   خطرات  که  است   بعید  .کند  امیدواری 

 برای  امید   کرد،می   اشاره   فریره اغلب  که  طورهمان   .بپذیریم  امکان آن  به   باور  و  طبقات

شواهدی   در  بلکه  ندارد،  انتزاعی  آرزوهای   در  ریشه  امید  این.  است  ضروری   رهایی  فرایند

 به  منجر   که  کوچک  مقیاس  در  تغییرات  به  بخشیدن  فعلیت  مستمر،  پراکسیس  از

  به  را  ما  داریم،برمی  امروز  که  هاییگام   کهاین  از  آگاهی  و  شوندمی   تربزرگ  تغییرات

 . است یافته  عینیت برد،می فردا ی آینده

ما  که  ی اگونه به  است،  همبستگی  آموزشگری   داریم   نیاز  آنچه   شامل   انقالب 

 باید   هااین  من  نظر  به  .باشد   زنان  آزادی   و  طبقاتی  نبرد  ی وسته یپهمبههای  تالش

 را   جهانی   ی ایرؤ  من  .کند می  ایجاب  را  دیگری هرکدام    زیرا  باشند،  ای یکسان مبارزه 

  .برسند  خود  انسانی   درجات  باالترین  به   بتوانند   مردان  و  زنان  ی همه  آن  در  که   بینم می 

  اشکال   ی همه  و  یکدیگر  به  نسبت  بتوانند  هاانسان  ی همه   که  معناست   بدان  من،  برای 
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 زندگی  عزت  با  فردی   هر  کنند؛  شفقت  احساس  و  باشند  داشته   محبت  و  عشق  زندگی، 

 بتوانیم   جمعیطور  به  و  دهد؛  توسعه  را  خود   فکری   و  خالقانه  های ظرفیت   بتواند  و  کند

 واقعی   آزادی   و  برابری   اجتماعی،  مسئولیت  ی پایه   بر  طبقه،  بدون  دموکراتیک و  جهانی

 که   شدهبرساخته   اجتماعاً  های دوگانه   و  باشد  مهم  فردی   هر  کنیم؛  ایجاد  همگان  برای 

  کنریشه  صیرورت  یپیچیده   فرایند  نفع  به  کنند،می  برقرار  را  سلطه  و  قدرت  روابط

  به  توانش،  ی اندازهبه  هرکس  از»  آرمان  تجسم  را  گراجمع  ی جامعه  این  مارکس  .شوند

مقام    من،  برای .  کردمی   توصیف  «نیازش  ی اندازهبه   هرکس مارکسیست    آموزشگردر 

نه    . ماست  هدف  که  است  کمونیستی  اتوپیای   همین  امکان  تبار،التین   زنی  و  انتقادی 

 .کمتر زیچچیه
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