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"موقعيت زنان ،مانند ھر چيز دﯾگری در جامعه پيچيده ما زمينه اقتصادی دارد" .النور مارکس
"مساله زن" معموال ً در تحليل ساخت طبقاتی جامعه نادﯾده گرفته میشود .دليلاش ھم اﯾن است که از ﯾک
طرف طبقات به طور کلی به واسطه رابطهای که با وسائل توليد دارند ،تعرﯾف میشوند .از طرف دﯾگر ،گفته
میشود که زنان ھيچ رابطهاي وﯾژه با وسائل توليد ندارند .به نظر میرسد اﯾن مقوله از ھمه طبقات عبور
میکند؛ صحبت از زن طبقه کارگر ،زن طبقه متوسط و غيره میشود .موقعيت زنان به طور واضحی فرودستتر از
مردان است (1).اما تحليل اﯾن وضع معموال ً وارد مسائلی مثل اجتماعی کردن )اطفال( ،روانشناسی ،روابط
شخصی و ﯾا نقش ازدواج به عنوان ﯾک نھاد اجتماعی میشود) .(2آﯾا عوامل اصلی اﯾنھا ھستند؟
در اﯾن بحث که رﯾشهھای موقعيت ثانوﯾه زنان در واقع اقتصادی است ،میتوان نشان داد که زنان به مثابه ﯾک
گروه واقعاً رابطه معينی با وسائل توليد دارند که با رابطه مردان متفاوت است .عوامل روانشناسانه و مشخص
به دنبال اﯾن رابطه خاص با توليد است که مطرح میشوند ،و تغيير در آخری شرطی ضروری است)اما نه کافی(
برای تغيير اولی (3) .اگر اﯾن رابطه خاص زنان با توليد مورد پذﯾرش قرار گيرد ،تحليل موقعيت زنان طبعاً در تحليل
طبقاتی جامعه جای دارد.
نقطه شروع برای بحث طبقات در جامعه سرماﯾهداری تماﯾز بين آنھاﯾی است که صاحب وسائل توليد
ھستند و آنھاﯾی که نيروی کار خود را در ازای دستمزد میفروشند .ھمانطور که مندل میگوﯾد :
"شراﯾط پرولتارﯾا ،به طور خالصه عبارت است از عدم امکان دستﯾابی به وسائل توليد و ﯾا وسائل معيشت که
در جامعهای که توليد کاالئی تعميم ﯾافته است ،پرولتارﯾا را مجبور به فروش نيروی کارش میکند .در مقابل اﯾن
نيروی کار ،او مزدی را درﯾافت میکند که او را قادر میسازد تا وسائل مصرف ضروری برای ارضای نيازھای خود و
خانوادهاش را تامين کند .اﯾن تعرﯾف ساختاری ،از پرولتارﯾا مزدبگير است .از اﯾن تعرﯾف الزاماً رابطه معينی نسبت
به کارش ،محصوالت کارش و موقعيت کلی او در جامعه منتج میشود که میتوان آن را در ﯾک کلمه خالصه کرد:
از خود بيگانگی .اما از اﯾن تعرﯾف ساختاری نمیتوان به نتاﯾجی الزامی در مورد سطح مصرف او  ...حدود
نيازھاﯾش و ﯾا درجهای که او میتواند اﯾن نيازھا را ارضاء کند ،رسيد")4).
ما تعرﯾف ساختاری مشابھی از زنان ندارﯾم .چيزی که نخست به آن نيازمندﯾم بررسی کامل عوارض موقعيت
ثانوﯾه زن نيست ،بلکه توضيح آن شراﯾط مادی است که در جامعه سرماﯾهداری )و ساﯾر جوامع )گروه زن را تعرﯾف
میکند.
بر اساس اﯾن شراﯾط است که روبنای خاصی که میشناسيم ،ساخته شده است .ھمانطور که اﯾن عبارت
جالب از مندل ،به شکلی به چنين تعرﯾف اشاره میکند :
"کاال ...محصولی است که به وجود آمده تا در بازار مبادله شود ،در مقابل محصولی که به وجود آمده تا
مستقيماً مصرف شود.
ھر کاالﯾی میباﯾد ھر دو ارزش را ،ﯾعنی ارزش مصرف و ارزش مبادله را داشته باشد.
"میباﯾد ارزش مصرف داشته باشد وگرنه کسی آن را نمیخرد ...کاالﯾی که ارزش مصرف برای کسی ندارد،
قابل فروش ھم نخواھد بود ،و توليدی بی فاﯾده تلقی خواھد شد که دقيقاً از آنجا که ارزش مصرف ندارد ،دارای
ارزش مبادله نيست.
"از طرف دﯾگر ،ھر محصولی که ارزش مصرف دارد الزاماً دارای ارزش مبادله نيست .فقط ،تا اندازهای ارزش
مبادله دارد که جامعهای که اﯾن محصول در آن توليد شده ،خود بر پاﯾه مبادله قرار داشته باشد ،جامعهای که در
آن مبادله عملی تعميم ﯾافته باشد...
"در جامعه سرماﯾهداری ،توليد کاالﯾی و توليد ارزشھای مبادله  ،به بيشترﯾن پيشرفت خود رسيده است .اﯾن
اولين جامعه در تارﯾخ بشری است که قسمت اعظم توليد ،توليد کاالﯾی است .اﯾنکه تمام توليد سرماﯾهداری
کاالﯾی است ،صحت ندارد .ھنوز دو دسته از توليدات به صورت ارزش مصرف ساده باقی ماندهاند!
"اولين گروه شامل تمام محصوالتی است که کشاورزان برای مصرف خود توليد میکنند ،ھر چيزی که
مستقيماً در مزرعهای که در آن توليد شده ،مصرف میشود...
"گروه دوم توليداتی که در جامعه سرماﯾهداری کاال نيستند و به صورت ارزش مصرف ساده باقی ماندهاند،
شامل تمام توليدات خانگی میشود .علیرغم اﯾن واقعيت که بخش قابل مالحظهای از کار انسان صرف اﯾن نوع
توليد خانگی میشود ،ھنوز به صورت توليد ارزشھای مصرفی باقی مانده و به توليد کاالﯾی تبدﯾل نشده است.
ھر وقت آشی درست میشود و ﯾا دکمهای دوخته میشود ،توليدی صورت گرفته است ،اما اﯾن توليدی برای
بازار نيست.

"ظھور توليد کاالﯾی و تنظيم و تعميم بعدی آن ،به طور بنيادی شکل کار انسان و نحوه سازماندھی جامعه را
تغيير داده است")5) .
شاﯾد خود مندل دقت نکرده باشد که اﯾن پاراگراف آخری چقدر صحيح است .ظھور توليد کاالﯾی واقعاً شکل کار
مردان را تغيير داده است .ھمانطور که او اشاره میکند ،اکثر کار خانگی در جامعه سرماﯾهداری )و ھمينطور در
جوامع سوسياليستی موجود( در مرحله قبل از بازار باقی مانده است .اﯾن کاری است که برای زنان در نظر
گرفته شده ،و اﯾن واقعيتی است که میتوانيم اساس تعرﯾف زنان را در آن بيابيم.
از نظر صرفاً کمی ،کار خانگی که شامل مراقبت از کودکان نيز میشود ،بخش عظيمی از توليد ضروری
اجتماعی را تشکيل میدھد و با اﯾنحال ،در جامعهای که بر اساس توليد کاالﯾی است ،معموال ً به عنوان "کار
حقيقی" در نظر گرفته نمیشود ،زﯾرا که خارج از حيطه تجارت و بازار قرار دارد .به معنای واقعی کلمه ،ماقبل
سرماﯾهداری است .محول کردن کار خانگی به عنوان نقش خاص مقوله" زنان" بدﯾن معنی است که اﯾن گروه در
مقاﯾسه با گروه "مردان" رابطه متفاوتی با توليد دارد .بدﯾن ترتيب ،فعال ً  ،زنان را به عنوان آن گروھی از مردم
تعرﯾف میکنيم که مسئول توليد ارزشھای مصرفی ساده در فعاليتھاﯾی ھستند که در ارتباط با خانه و خانواده
قرار دارند.
از آنجاﯾی که مردان ھيچگونه مسئوليتی در قبال اﯾن توليد ندارند ،تفاوت بين دو گروه نيز در اﯾنجا نھفته
است .
باﯾد توجه کرد که زنان از توليد کاالﯾی محروم نشدهاند .آنھا در کار مزدی شرکت میکنند ،اما ،به عنوان ﯾک
گروه ،شرکتشان معموال ً مسالهای گذرا است و ھيچ مسئوليت ساختاری در اﯾن حوزه ندارند .از طرف دﯾگر،
مردان مسئول توليد کاالﯾی ھستند؛ در اصل آنھا ھيچ نقشی در کار خانگی اﯾفاء نمیکنند .برای مثال ،وقتی
ھم که در توليد خانگی شرکت میکنند ،حتی بيش از ﯾک استثناء تلقی میشود؛ اﯾن کاری است که روحيه را
تضعيف میکند ،غيرمردانه و حتی برای سالمتی مضر است) .در صفحه اول روزنامه ونكوور سان منتشره در
ژانوﯾه  1969گزارشي است از مردان انگليسی که سالمت خود را معرض خطر میدانند ،زﯾرا که می باﯾد کار
خانگی بسيار زﯾادی را انجام دھند)!
مبناي مادی نقش ثانوی زنان را میباﯾست درست در ھمين تعرﯾف از زنان ﯾافت .در جامعهای که پول
تعيينکننده ارزش است ،زنان گروھی ھستند که کارشان خارج از اقتصاد پولی است .کارشان ارزش پولی ندارد،
پس بی ارزش است ،و بنابراﯾن حتی کار واقعی نيست .و اﯾن انتظاری بیجا است که خود اﯾن زنان که کاری بی
ارزش انجام میدھند به اندازه مردان که برای پول کار میکنند ،ارزش داشته باشند .از لحاظ ساختاری،
نزدﯾکترﯾن چيز به شراﯾط زنان ،شراﯾط کسان دﯾگری است که آنان نيز خارج از توليد کاالﯾی قرار داشتند و ﯾا
دارند ،ﯾعنی رعيتھا و دھقانان .
ژوليت ميشل در مقاله اخير خود در باره زنان موضوع را اﯾنطور توضيح میدھد" :در جوامع پيشرفته صنعتی،
کار زنان تنھا کاری حاشيهای نسبت به کل اقتصاد است .در عين حال ،انسان از طرﯾق کار است که شراﯾط
طبيعی را تغيير میدھد و در نتيجه جامعه را میسازد .تا زمانی که ﯾک انقالب در توليد رخ نداده است ،شراﯾط
فعلی کار ،موقعيت زنان را درون دنيای مردان تعيين خواھد کرد" (6) .بيان اﯾنکه کار زنان حاشيهای است ،به
معنی پذﯾرش تفاوت کار زنان و مردان است ،بدون تحليل آن .چنين کاری اما حاشيهای نيست ،صرفاً کار
مزدبگيري نيست ،و بنابراﯾن به حساب نمیآﯾد .او حتی کمی پائينتر در ھمان مقاله میگوﯾد" :کار خانگی،
حتی امروز ،در مقاﯾسه با کار توليدی مقدارش بسيار زﯾاد است" .او ارقامی برای روشن شدن اﯾن مطلب ارائه
میدھد :در سوئد 2340 ،ميليون ساعت در سال توسط زنان صرف کار خانگی میشود ،در حالیکه کار زنان در
صنعت  1390ميليون ساعت است .بانک چيس مانھاتان ،کار ھفتگی زنان را بيش از  99/6ساعت تخمين میزند .
ميشل ،روی عوامل اقتصادی کم تاکيد میکند) در واقع ،او اغلب مارکسيستھا را به "بيش از اندازه
اقتصادگرا" بودن متھم میکند( و شتابزده به عوامل روبناﯾی روی میآورد ،زﯾرا متوجه میشود که "پيشرفت
صنعتی تا به حال زنان را آزاد نکرده است" .چيزی را که او نمیبيند ،فقدان جامعهای است که در آن کار خانگی
صنعتی شده باشد .انگلس متذکر میشود که "اولين شرط برای رھاﯾی زنان شرکت دوباره کل جنس زن در
توليد اجتماعی است ...و اﯾن نه فقط به اﯾن دليل که صنعت مدرن در مقياس وسيع ھم امکان شرکت گسترده
زنان را در توليد فراھم میکند و ھم در واقع محتاج آن است ،بلکه به اﯾن دليل که به سوی تبدﯾل کار خصوصی
خانگی به صنعت عمومی نيز ميل میکند" (7).او در ھمان قسمت مینوﯾسد":ھمين جا به نقد میبينيم که
رھاﯾی زنان و برابریشان با مردان تا زمانی که زنان خارج از کار مولد اجتماعی نگه داشته شده و به کار خانگی
که کاری است خصوصی محدودند ،ممکن نيست" .چيزی را که ميشل به حساب نياورده اﯾن است که مشکل به
اﯾن سادگی که زنان درگير توليد صنعتی موجود شوند ،نيست ،بلکه پيچيدهتر از آن ﯾعنی تغيير توليد خصوصی کار
خانگی به توليد اجتماعی است.
برای اکثر آمرﯾکائیھا ،کار خانگی به مثابه "توليد اجتماعی" تصاوﯾر کتاب"دنيای متھور جدﯾد" ﯾا موسسهای
عمومی در مقياس وسيع را تداعی میکند -چيزی بين ﯾتيمخانه و سرباز خانه – جاﯾی که ھمه ما مجبور به
زندگی خواھيم بود .به اﯾن دليل ،شاﯾد الزم باشد مختصراً و به صورتی شماتيک و ساده بر ماھيت صنعتی کردن
اشاره شود.
در واحد توليدی ماقبل صنعتی ،توليد در مقياسی کوچك و قابل تکثير است :ﯾعنی تعداد زﯾادی واحدھای
کوچک که ھمه کامل و شبيه به ھم ھستند .معموال ً اﯾن گونه واحدھای توليدی به شکلی بر پاﯾه خوﯾشاوندی
بنا شده و در عين حال دارای چند وظيفه ھستند ،وظائف مذھبی ،تفرﯾحی ،استراحتی  ،آموزشی و عملکرد
جنسی به موازات عملکرد اقتصادی صورت میگيرند .در چنين شراﯾطی خصوصيات ارزشمند افراد ،چيزھاﯾی که

به افراد اعتبار میبخشند ،فقط از طرﯾق معيارھای اقتصادی صرف سنجيده نمیشوند :برای مثال در ميان
خصوصيات تائيد شده ،رفتار شاﯾسته با خانواده و ﯾا آمادگی برای انجام وظائف نيز وجود دارند.
چنين توليدی اصوال ً برای مبادله نيست .اما اگر مبادله کاال به اندازه کافی اھميت پيدا کند ،افزاﯾش بارآوری
توليد الزم میشود .اﯾن افزاﯾش در بارآوری توليد ،به دنبال گذار به توليد صنعتی که باعث حذف واحدھای توليدی
بر مبنای کار فاميلی میشود ،عملی است .واحد توليدی بزرگ و غير قابل تکثير که فقط عملکرد اقتصادی دارد،
جایگزﯾن آن میشود ،و دﯾگر اعتبار و موفقيت فقط از طرﯾق مھارتھای اقتصادی به دست میآﯾد؛ توليد عقالﯾی
میشود و راندمان آن به مراتب افزاﯾش میﯾابد و ھرچه بيشتر عمومی میگردد به مثابه بخشی از ﯾک شبکه
به ھم پيوسته اجتماعی .گسترش عظيمی در پتانسيل مولد انسان رخ میدھد .تحت نظام سرماﯾهداری چنين
نيروھای مولد تقرﯾباً به طور کامل صرف اﯾجاد سود خصوصی میشوند .اﯾنھا را میتوان اشکال توليد
سرماﯾهداری ناميد.
اگر ما استدالل باال را در مورد کار خانگی و پرورش اطفال در نظر گيرﯾم ،واضح است که ھر خانواده ،ھر خانه،
واحد توليدی منفردی را تشکيل میدھد ،واحدی که ماھيتی ماقبل سرماﯾهداری دارد ،درست مانند کشاورزان ﯾا
بافندگان روستاﯾی که واحدھای توليدی ماقبل سرماﯾهداری را تشکيل میدادند .مھمترﯾن مشخصات اصلی آنھا
عبارتند از :قابل تکثير بودن ،بر پاﯾه خوﯾشاوندی بودن و ماھيت خصوصی کار )جالب است که به مشخصات دﯾگر
ھم توجه کنيم ،مثل :وظائف چندگانه خانواده و اﯾن واقعيت که خصوصيات مطلوب زنان پيرامون مسائل اقتصادی
متمرکز نيستند ،و غيره( ،عقالﯾی شدن توليد که نتيجه گذار به توليد در مقياس وسيع است ،در اﯾن حوزه صورت
نگرفته است.
صنعتی شدن ،به خودی خود ،نيروی عظيمی در خدمت سعادت بشر است .سرماﯾهداری است که با خود
استثمار و سبعيت را به ھمراه دارد و نه الزاماً ،صنعتی شدن .دفاع از تبدﯾل کار خانگی به صنعت عمومی در
نظام سرماﯾهداری ﯾا دفاع از اﯾن تغيير در جامعهای سوسياليستی کامال ً متفاوت است .در مورد دوم ،نيروھای
توليدی برای رفاه انسان کار خواھند کرد و نه برای سود خصوصی ،و نتيجه رھاﯾی خواھد بود و نه محو انسانيت.
و اﯾنجا است که ما میتوانيم از اشکال اجتماعی شده توليد صحبت کنيم .
قصد از اﯾن تعارﯾف جنبه تکنيکی آن نيست ،بلکه بيشتر تفاوت ميان دو شکل از صنعتی شدن است .ترس از
چيزی شبيه سربازخانه ،به عنوان نتيجه تبدﯾل کار خانگی به اقتصاد اجتماعی ،تحت نظام سرماﯾهداری واقعی
است .اما ،با توليد اجتماعي شده و الغای انگيزه سود و تابعش ﯾعنی کار از خودبيگانه ،دليلی ندارد که در
جامعهای صنعتی ،صنعتی کردن کار خانگی ،توليد بھتری از خانواده ھستهای امروز را سبب نشود؛ ﯾعنی،
غذاﯾی بھتر ،محيطی راحتتر ،مراقبتی به مراتب ھوشمندانهتر و با عشق بيشتر از کودکان و غيره .اغلب بحث
به اﯾنجا میکشد که در سرماﯾهداری نو ،کار در خانه به مراتب کاھش ﯾافته است .حتی اگر اﯾن واقعيت داشته
باشد ،از لحاظ ساختاری اھميت ندارد .جز برای خيلی از ثروتمندان که میتوانند برای انجام کار کسی را
استخدام کنند ،برای اکثرﯾت زنان حداقل غير قابل کاھشی از کار ضروری که مربوط به مراقبت از خانه ،شوھر و
کودکان میشود ،وجود دارد .برای زن شوھر کرده و بدون فرزند اﯾن حداقل غير قابل کاھش کار ،احتماال ً ھفتهای
 15تا  20ساعت خواھد بود ،و برای زنی با بچه کوچک ،اﯾن حداقل در حدود  70تا  80ساعت در ھفته خواھد
بود) (8).در مقابل پذﯾرش پرورش اطفال به عنوان کار مقاومت میشود .اﯾن واقعيت راکه کاری انجام گرفته،
ﯾعنی ارزش مصرفی توليد شده است ،ھنگامی میتوان به روشنی مشاھده کرد که ارزش مبادله نيز در ميان
باشد -ﯾعنی ھنگامی که اﯾن کار به وسيله پرستار بچه ،مرکز نگهداری از اطفال و ﯾا معلمان صورت میگيرد.
ﯾکی از اقتصاددانان به نقد به اﯾن مساله غرﯾب اشاره کرده است که اگر مردی با خدمتکارش ازدواج کند ،درآمد
ملی را پائين میآورد .زﯾرا پولی که به زنش میدھد ،دﯾگر به عنوان مزد در نظر گرفته نمیشود ).کاھش کار
خانگی به حداقل امروزی نيز پر خرج است؛ برای خانوادهای کم درآمد ،کار خانگی بيشتری الزم است .به ھر
حال ،کار خانگی از لحاظ ساختاری به ھمان شکل باقیمانده است -مسالهای مربوط به توليد خصوصی .
ﯾک نقش خانواده ،نقشی که در مدرسه به ما میآموزند و ھمه آنرا قبول دارند ،ارضای نيازھای معنوی است.
نياز به نزدﯾکی ،تجمع و روابط گرم و مطمئن .اﯾن جامعه راه دﯾگری برای ارضاء اﯾن نيازھا نمیگذارد؛ برای مثال،
روابط کاری و ﯾا دوستی ھرگز به عنوان رابطهای با اھميت تقرﯾباً ﯾکسان با رابطه مزد -زن -کودک در نظر گرفته
نمیشوند .
حتی ساﯾر روابط خوﯾشاوندی به مراتب ثانوی ھستند .اﯾن وظيفه خانواده در ثبات آن اھميت بسيار دارد و
باعث میشود که به تواند وظيفه دوم و صرفاً اقتصادی را که در باال بحث شد ،انجام دھد .مزدبگيران ،شوھران-
پدران ،که درآمدشان آنھا را نگه میدارد ،مخارج کار مادر -زن و نگهداری اطفال را نيز "پرداخت" میکنند .مزد ﯾک
مرد نيروی کار دو نفر را میخرد .اھميت اﯾن نقش دوم خانواده را وقتی میتوان تشخيص داد که واحد خانواده با
طالق از ھم بپاشد .ادامه نقش اقتصادی ،وقتی پای بچه در ميان است ،مساله اصلی است؛ مرد باﯾد به
پرداخت برای کار زن ادامه دھد .دستمزد او به ندرت امکان نگهداری از خانواده دﯾگری را میدھد .در اﯾن صورت،
نيازھای معنوی او قربانی ضرورت نگهداری از زن سابق و بچهھا میشود .وقتی تضادی پيش میآﯾد ،نقش
اقتصادی خانواده تقرﯾباً ھميشه بر نقش معنوی آن فائق میآﯾد .و اﯾن در جامعهای رخ میدھد که میآموزانند
نقش اصلی خانواده ارضای نيازھای معنوی است)9).
خانواده ھستهای ،به مثابه ﯾک واحد اقتصادی ،نيروی ثبات با ارزش برای جامعه سرماﯾهداری است .از آنجاﯾی
که توليدی که در خانه صورت میگيرد به وسيله مزد شوھر -پدر پرداخت میشود ،امکان او را در امتناع از فروش
نيروی کارش در بازار به شدت کاھش میدھد .حتی تحرک او در تغيير شغل نيز محدود است .زنان ،که در بازار
کار محل فعالی ندارند ،به شراﯾطی که بر زندگیشان حکمفرما است نيز کنترل ناچيزی اعمال میکنند .

وابستگی اقتصادی آنان ،خود را به صورت وابستگی معنوی ،انفعال ،و ساﯾر"مشخصات زنانه" نشان میدھد .او
محافظه کار ،ترسو و حامی وضعيت موجود است .
از اﯾن گذشته ،ساختمان اﯾن خانواده به شکلی است که آن را به عنوان واحد مصرفی اﯾدهآلی میسازد .اما
اﯾن حقيقت ،که به شکل گستردهای در ادبيات جنبش زنان به آن توجه شده ،نباﯾد به اﯾن معنی تلقی شود که
نقش اصلی آن است .اگر تحليل باال صحيح باشد ،خانواده باﯾد اساساً به عنوان واحد توليدی برای کار خانگی و
پرورش اطفال در نظر گرفته شود.
تمام افراد در جامعه سرماﯾهداری مصرفکننده ھستند ،ساختار خانواده صرفاً آن را به وﯾژه برای مصرف بيشتر
مساعد میسازد .زنان به خصوص مصرفکنندگان خوبی ھستند؛ و اﯾن طبيعتاً منتج از مسئوليت آنان در قبال
خانه است .ھمچنين ،موقعيت فرودست زنان ،فقدان کلی ﯾک حس قوی مقام و موجودﯾت ،آنان را بيشتر از
مردان قابل استثمار و در نتيجه مصرفکنندگانی بھتر ساخته است .
تارﯾخ زنان در بخشھای صنعتی اقتصادی صرفاً بستگی به نياز به کار در آن بخش دارد .زنان به عنوان ارتش
عظيم ذخيره کار عمل میکنند .وقتی نيروی کار ناﯾاب میشود )در اوائل صنعتی شدن ،در طول دو جنگ جھانی،
و غيره( ،زنان بخش مھمی از نيروی کار را تشکيل میدھند .وقتی تقاضای کمتری برای کار ھست )مثل حاال در
نظام سرماﯾهداری جديد( زنان به صورت نيروی کار اضافی در میآﯾند -اما اﯾن شوھرانشان ھستند که از نظر
اقتصادی مسئولند و نه جامعه" .کيش خانه" در دوره پيداﯾش نيروی کار اضافی دو باره ظھور میکند و از آن برای
کاناليزه کردن زنان به خارج از اقتصاد بازاری استفاده میشود .و اﯾن کاری نسبتاً ساده است ،زﯾرا که نفوذ
اﯾدئولوژی حاکم تضمين میکند که ھيچکس ،مزد و زن ،شرکت زنان در نيروی کار را خيلی جدی نگيرد .آنطور که
ما آموختهاﯾم ،کار واقعی زنان ،در خانه است ،و اﯾن در مورد زنی که شوھر کرده باشد ﯾا نه ،تنھا باشد و ﯾا
رئيس خانواده صدق میکند .
ھميشه مسئوليت خانه با زن است .وقتی آنھا بيرون از خانه کار میکنند ،باﯾد به شکلی ترتيب انجام ھر دو
کار در خانه و خارج از خانه را بدھند )و ﯾا چارهای دﯾگر برای آن بيندﯾشند( .مخصوصاً زن ازدواج کرده بچهدار که
بيرون از خانه کار میکند ،صرفاً دو شغل دارد؛ شرکتشان در نيروی کار فقط وقتی امکان میﯾابد که ادامه
مسئوليت اوليه خود را در خانه تضمين کنند .اﯾن مساله به خصوص در کشورھاﯾی مثل روسيه و کشورھای
اروپای شرقی قابل مشاھده است .ﯾعنی ،در جاھاﯾی که امکانات زنان در نيروی کار گسترش ﯾافته ولی اﯾن
گسترش به ھمان نسبت رھاﯾی آنان را به ھمراه نداشته است .امکان دستﯾابی مساوی به کار خارج از خانه
در حالی که ﯾکی از پيش شرطھای رھاﯾی زنان است ،به خودی خود برای زنان مساوات نخواھد آورد ،تا زمانی
که کار خانگی به عنوان توليدی خصوصی و تحت مسئوليت زنان باقی بماند ،آنان صرفاً بار سنگين دو کار را بر
دوش خود خواھند کشيد .
دومين شرط ابتداﯾی برای آزادی زنان که از تحليل باال منتج میشود ،تبدﯾل کاری که اکنون در خانه به عنوان
توليد خصوصی صورت میگيرد به کاری است که تحت اقتصاد اجتماعی صورت بگيرد .دقيقتر ،به اﯾن معنی
است که مسئوليت پرورش اطفال نباﯾد تنھا به دوش والدﯾن باشد ،جامعه باﯾد شروع به تقبل مسئوليت در قبال
کودکان کند؛ وابستگی اقتصادی زنان و کودکان به شوھر – پدر باﯾد خاتمه ﯾابد .ساﯾر کارھاﯾی که در خانه انجام
میشود نيز باﯾد تغيير کند -برای مثال :غذاخوریھا و لباسشوﯾیھای عمومی .وقتی چنين کاری به بخش
عمومی منتقل شود ،آن وقت است که پاﯾهھای مادی تبعيض عليه زنان از بين خواھد رفت .اﯾنھا فقط
پيششرطھا ھستند .اعتقاد به موقعيت فرودست زنان عميقاً در جامعه رﯾشهدار و برای از بين رفتن آن نياز به
تالش عظيمی است .اما وقتی ساختارھاﯾی که اﯾن طرز تفکر را اﯾجاد میکنند تغيير کنند ،و فقط آن وقت،
میتوانيم اميدوار به پيشرفت باشيم .برای مثال ،ممکن است تغيير به مراکز غذاخوری عمومی ،صرفاً به اﯾن
معنی باشد که زنان از آشپزخانه منزل به آشپزخانهھای عمومی نقل مکان کنند .مطمئناً اﯾن خود ﯾک پيشرفت
خواھد بود ،به خصوص در جامعه سوسياليستی که کار اصوال ً خصلت استثماری امروزی خود را نخواھد داشت.
زمانی که زنان از توليد خصوصی در خانه آزاد شوند ،احتماال ً خيلی مشکل خواھد بود که بتوان تقسيم کار
جنسی فعلی را برای مدت درازی توجيه کرد .اﯾن مطلب رابطه متقابل دو پيش شرط داده شده در باال را آشکار
میکند :تساوی واقعی در امکانات شغلی ،احتماال ً بدون آزادی از کار خانگی غيرممکن خواھد بود ،و صنعتی
کردن کار خانگی بدون خروج زنان از خانه برای کار ،غيرمحتمل است.
شاﯾد اﯾنطور به نظر آﯾد که از نظر تئورﯾک ،تغييرات ضروری در توليد که باعث خروج زنان از خانه شود ،تحت
نظام سرماﯾهداری ممکن است .ﯾکی از منابع جنبش رھاﯾی زنان میتواند اﯾن واقعيت باشد که بدﯾل
سرماﯾهداری توليد خانگی به نقد موجود است .مھدھای کودک وجود دارد ،حتی اگر ناکافی و گران باشند،
غذاھای حاضر ،امکان تحوﯾل غذا به خانه ،خرﯾدن غذا از خارج ،ھمه جاگير است ،نرخھای مخصوصی برای تعداد
زﯾاد لباس برای خشکشوﯾیھا و لباسشوﯾیھا وجود دارد .اما ،مخارج اﯾن کارھا معموال ً از اتکاء کامل به اﯾن
تسھيالت جلوگيری میکند ،و ھمه جا نيز در دسترس نيستند ،حتی در آمرﯾکای شمالی ،اﯾنھا را میتوان به
عنوان شکل جنينی در نظر گرفت تا ﯾک شکل کامل .به ھر حال ،آنھا به وضوح به عنوان آلترناتيو سيستم
موجود برای انجام اﯾن گونه کارھا وجود دارند .مخصوصاً در آمرﯾکا که رشد"صناﯾع خدماتی" اھميت بسياری در
حفظ رشد اقتصادی دارد ،تضاد بين اﯾن آلترناتيوھا و ضرورت نگه داشتن زنان در خانه افزاﯾش خواھد ﯾافت .
نياز به نگه داشتن زنان در خانه از دو جنبه اصلی نظام فعلی نشات میگيرد .اول اﯾنکه ،مقدار کار پراخت
نشده و انجام شده به وسيله زنان بسيار زﯾاد است و برای صاحبان وسائل توليدی بسيار سود بخش .پرداخت
به زنان برای اﯾن کار ،حتی در حد حداقل دستمزد ،به معنای بازتوزيع اساسی ثروت خواھد بود .امروزه نگهداری
از خانواده نوعی ماليات پنھان بر درآمد دستمزد بگيران است /مزد مردان در ازای نيروی کار دو نفر است .و
مشکل دوم اﯾن است که آﯾا اقتصاد میتواند برای به کار گرفتن ھمه زنان به عنوان بخشی از نيروی کار معموال ً

شاغل به اندازه کافی توسعه ﯾابد .اقتصاد جنگی برای کشيدن بخشی از زنان به داخل اقتصاد کافی بود ،اما نه
برای اﯾجاد نياز به ھمه آنھا ﯾا تقرﯾباً ھمه آنھا .اگر بحث شود که مشاغل اﯾجاد شده به وسيله صنعتی کردن
کار خانگی خود باعث اﯾجاد اﯾن نياز خواھد شد ،میتوان در مقابل به اﯾن نکات اشاره کرد (1) :گراﯾشھای
نيرومند اقتصادی در خدمت حفظ وضع موجود و بر ضدسرماﯾهداری کردن کار خانگی که در باال بحث شد ،در
کارند (2).صناﯾع خدماتی فعلی که تا اندازهای عليه اﯾن گراﯾشھا عمل میکنند ،قادر نبودهاند رشد نيروی کار را
حتی به شکل کنونی آن جذب کنند .گراﯾش موجود در صناﯾع خدماتی ،صرفاً در جھت اﯾجاد "کمکاری" در خانه
است و برای زنان امکانات شغلی جدﯾدی به وجود نياورده است.
تا وقتی که اﯾن وضع وجود دارد ،زنان به صورت بخش بی دردسرتر و انعطافپذﯾرتر از ارتش ذخيره صنعتی باقی
خواھند ماند .ادغام مساوی آنان در نيروی کار شاغل که میتواند برای سرماﯾهداری کردن کار خانگی نيز تحت
فشار بگذارد ،فقط وقتی ممکن است که اقتصاد گسترش ﯾابد .و چنين گسترشی تحت نظام سرماﯾهداری مدرن،
فقط تحت شراﯾط بسيج تمام و کمال جنگی تحقق پذﯾرفته است.
به عالوه ،اﯾنگونه تغييرات ساختاری مستلزم انھدام کامل خانواده ھستهای کنونی است .عملکردھای
ثباتآور و مصرفی خانواده و ھمچنين کيش خانواده که باعث دور نگهداشتن زنان از بازار کار میشود ،آنقدر برای
سرماﯾهداری اھميت دارند که نگذارد به سادگی از بين بروند .و در ﯾک سطح کمتر بنيادی ،حتی اگر اﯾن تغييرات
ضروری در ماھيت توليد خانگی تحت نظام سرماﯾهداری به دست آﯾد ،نتاﯾج نامطلوبی به بار خواھد آورد که به
معنی کشيدن تمام روابط انسانی به حوزه روابط پولی خواھد بود .پراکندگی و انزوای شدﯾد مردم در جامعه غرب
به نقد به اندازه کافی ناخوشآﯾند است که تحمل چنين انزوای روحی کاملی را مورد شک قرار دھد .به نظر
میآﯾد که در واقع ﯾکی از عمدهترﯾن واکنشھای منفی احساسی عليه جنبشرھاﯾی زنان دقيقاً ناشی از ھمين
ترس باشد .اگر مساله اﯾن است ،پس باﯾد به بدﯾلھای موجود – تعاونیھا ،کيبوتصھا ،غيره -اشاره کرد تا
نشان داده شود که در واقع ،اگر ساختارھای دﯾگری جایگزﯾن خانواده ھستهای شوند ،نيازھای روحی برای
ھمبستگی و گرمی روابط انسانی بھتر ارضاء خواھند شد.
در بھترﯾن شکلاش ،سرماﯾهداری کردن کار خانگی فقط میتواند به زنان ھمان آزادی محدودی را اعطا كند که
جامعه سرماﯾهداری به اکثر مردان داده است .اﯾن حرف اما به اﯾن معنی نيست که زنان میباﯾد برای خواست
رھاﯾی از تبعيض منتظر شوند .زمينهھای مادی برای موقعيت فعلی زنان وجود دارد؛ نسبت به ما فقط تبعيض روا
نمیشود بلکه استثمار میشوﯾم .
در حال حاضر کار پرداخت نشده ما در خانه برای کارکرد سيستم ضروری است .فشار اﯾجاد شده به وسيله
زنانی که بر ضد چنين نقشی مبارزه میکنند ،موثر بودن اﯾن استثمار را تخفيف خواھد داد .به عالوه ،چنين
مبارزهای میتواند مانع عملکرد خانواده شود و ممکن است خارج کردن زنان از نيروی کار را کمتر موثر کند .اميد
است که ھمه اﯾنھا انتقال به جامعهای را که تغييرات ساختاری الزم در توليد واقعاً صورت خواھند گرفت ،تسرﯾع
کند .چنين انتقالی بدون تردﯾد مستلزم ﯾک انقالب است؛ وظيفه ما اﯾن است که تضمين کنيم تغييرات انقالبی در
جامعه ،واقعاً به ستم بر زنان خاتمه دھد.

]اين مقاله از مانتلي ريويو شماره سپتامبر  1969به فارسي برگردانده شده و اولين بار در سوسياليسم و
انقالب شماره  3چاپ شده است[
ﯾادداشتھا:
1-Marien Dixon, Secondary Social Status of Women
2بحث بيولوژﯾک البته اولين بحثی بود که مورد استفاده قرار گرفت ،اما معموال ً به وسيله نوﯾسندگانسوسياليست جدی گرفته نميشود ".جنس و طبيعت " مارگرت ماد اولين توضيح اھميت فرھنگ به جای
بيولوژی است.
3به گروه ﯾا دسته به طور کلی اطالق می شود .زنان به عنوان فرد میتوانند خود را تا اندازهای از کاراجتماعی کردن اطفال )اجتماعي كردن( آزاد کنند )و حتی میتوانند در مواردی به موقعيت اقتصادی دلخواھی
برسد( .اما اکثرﯾت زنان چنين شانسی را ندارند .
4ارنست مندل " :کارگران تحت نظام سرماﯾهداری جديد" رساله اﯾراد شده در دانشگاه ساﯾمون فرﯾزر )دردانشکده علوم سياسی ،جامعه شناسی و مردم شناسی ،دانشگاه ساﯾمون فرﯾزر ،برنابی ،کانادا موجود
است).
5ارنست مندل ":مقدمهای بر تئوری اقتصادی مارکسيستی" )نيويورک ،انتشارات مرﯾت، 1967)،ص ص -10.11
6ژوليت ميشل ":زنان ،طوالنیترﯾن انقالب " نيو لفت ريويو دسامبر .19667فردرﯾک انگلس " :منشاء خانواده ،مالکيت خصوصی و دولت" )مسکو ،انتشارات پروگرس 1968) ،فصل ،9ص  .158شواھد مردمشناسانه مورد اطالع انگلس نشان میدادند که زنان دوران اوليه بر مردان تسلط داشتند.
مردمشناسی مدرن اﯾن تسلط را مورد تردﯾد قرار داده است ،اما شواھدی در مورد موقعيت برابر زنان در جوامع
مادرساالرانه به دست دادهاند )جوامعی که انگلس از آنھا به عنوان نمونه استفاده کرده است( .مباحثات
انگلس در اﯾن کتاب مستلزم پذﯾرش اﯾن تسلط اوليه زنان نيست .بلکه بحث بيشتر بر سر برابری اوليه آنان
است .بنابراﯾن نتيجهگيریھای او الزاماً نيازمند تغيير نيستند .
8اﯾن ارقام به سادگی قابل محاسبه است .برای مثال ،از ﯾک زن ازدواج کرده ،بدون بچه ،انتظار میرود که ھرھفته غذا بپزد و ظروف را شستشو کند) 10ساعت( ،خانه را تميز کند ) 4ساعت) ،لباسھا را بشوﯾد ) 1ساعت
( و خرﯾدکند ) 1ساعت ) اﯾن ارقام حداقل الزم کار برای انجام اﯾن قبيل کارھا در ھفته است .در کل  16ساعت
که احتماال ً خيلی کمتر از واقعيت است .با وجود اﯾن تقرﯾباً برابر است با نصف کار ھفتگی مشاغل عادی .
9-برای مشاھده چنين تدرﯾسي ،به ھر نوع مطلب بر سر خانواده در دبيرستان رجوع شود.

