
   داری کار زن در سرمايه

  مارگارت کولسون و ديگران 
 ۴ انقالب و سوسياليسم – يونسى. آ: مترجم

  
اھميت سياسی تحليل رابطه کار خانگی و سرمایه، توسط والی سکومب در سعی او برای نشان دادن زمينه 

بر خالف کسانی ) 1.(مادی اتحاد استراتژیک مبارزه برای رھائی زنان و مبارزه برای انقالب پرولتری نھفته است
است، بحث او بر کار انجام شده در خانواده داری  که عقيده دارند خانواده فقط یک نھاد ایدئولوژیک جامعه سرمایه

ھای اخير، او تنھا  در سال. کند به عنوان جزئی اساسی از پروسه مادی تجدید توليد سرمايه تاکيد می
کند، شرح جزئيات  ای نيست که این بحث را ارائه داده، اما چيزی که سعی او را از دیگران متمایز می نویسنده
طور  ھمان(داری  سعی سکومب برای نشان دادن اھميت کار خانگی برای سرمایه. اش با دقت تمام است فرضيه

کند ولی  رساند، مبنی بر اینکه کار خانگی ارزش توليد می ، او را به موضع متضادی می)که بعداً بحث خواھيم کرد
ر دوران روابط جنسی و خانوادگی د"کند که  او بحث می. در عين حال خارج از حاکميت قانون ارزش است

، اما قادر به درک ماھيت متضاد کار زنانه تحت نظام )2" (اند داری شده بورژوازی تبدیل به روابط سرمایه
تواند آن نيروھای عينی و ذھنی که کار خانگی را از تاریخ به بيرون خواھند  داری نيست و بنابراین نمی سرمایه

ر این مقاله نشان خواھيم داد این است که مشخصه آنچه د. راند و زنان را رھا خواھند ساخت، تشخيص دھد
تر  داری، صرفاً نقش آنان به عنوان کارگران خانگی نيست، بلکه بيش مرکزی در موقعيت زنان تحت نظام سرمایه

این نفشی دوگانه و متضاد است که به موقعيت . که زنان ھم کارگران مزدبگير و ھم کارگران خانگی ھستند این
. بود برانگيز نمی بدون این تضاد، موقعيت آنان، ھر چند تحت ستم، اساساً مساله. بخشد صی میآنان پویائی خا

که کار خانگی شرط ضروری برای بازتوليد نيروی کار  به عالوه ، به این بحث نيز خواھيم پرداخت که در حالی
کند،  رزش خود را متحقق میشود نه در ارزش آن سھيم است و نه ا وقتی این کاال در بازار فروخته می  است،

  . شود زیرا که به مفھوم مارکسيستی، يك کار از لحاظ اجتماعی ضروری تلقي نمي
ای تحت تسلط قانون ارزش زندگی  نتيجه منطقی این واقعيت به ھيچ وجه برای زنان كارگری که در جامعه

  .کنند، آکادميک نيست می
   

 زن و توليد
  

آغازگاه خود را بر این پيشنھاده ماتریاليستی استوار ) 4(او داالکوستا  و قبل از) 3(سکومب مانند بنستون 
داری به شکل  برداری جنسی ناشی از تقسيم کار جنسی است که تحت نظام سرمایه سازند که فرمان می

ھر سه . دھد افراطی در جدائی بين واحد خانگی و واحد صنعتی در جریان عمومی اقتصاد خود را نشان مي
با :"نویسد سکومب می) 5.(گيرند دار را مترادف فرض می حداقل به منظور تحليل خود، زن و زن خانه نویسنده،

و . واحد خانگی و واحد صنعتی  :داری صنعتی، جریان عمومی کار به دو واحد مجزا منشعب شد ظھور سرمایه
ر راستای جنسی بود زنان در این انشعاب در پروسه کار، در نيروی کار نيز انشعابی ایجاد کرد که تقریباً د

  )6".(واحدھای خانگی، مردان در صنعت
البته به عنوان اولين قدم در تدوین تئوری ستم کشيدگی زنان، یکسان گرفتن ھویت زنان و کارخانگی کامالً  

از . موقعيت واقعی و یا مفروض زنان در خانه، محور اصلی تعيين موقعيت اجتماعی آنان است: صحيح است
که سکومب مانند بنستون و داالکوستا به اھميت کار مزدي زنان برای ھر سياستی به  گر، در حالیسوی دی

ای منطقی نشان  تواند ارتباط بين این دو شکل از کار زنان را به شيوه او ھم نمی  منظور رھائی زنان آگاه است،
در آمده باشد و چه ھنوز به تعویق زیستی این دو شکل از کار زنانه، چه به واقعيت  که ھم در حالی) 7.(دھد

داری در جھت رھایی زنان ادا کرده  که سرمایه - ھر چند اساساً محدود –افتاده باشد، سھمی است تاریخی 
اند، پر شده  شکاف بين واحد صنعتی و خانگی توليد، در زندگی آن زنان پرولتری که مزدبگير نيز شده. است
کنند، در صنعت نيز  قانونی اقتصادی به مثابه کارگران خانگی ایفاء می نقشی که آنان در شرایط وابستگی. است

تر در قلمرو توليد اجتماعی بازتوليد  به طوری که تقسيم جنسی کار را به شکلی وسيع. ھمراه آنان بوده است
غال در پائين ھرم تر قرار داده آنان را در حوزه محدودی از اشت کرده، مزدشان را به مراتب از مزد کارگران مرد پائين

بينی انگلس در  خوش. ھا ساخته است طلبی اتحادیه شغلی متمرکز کرده و از آنان شکارھای آسانی برای فرصت
دوره کامل تاریخی، ورود زنان به توليد را از  یک: مورد سرنوشت خانواده بورژوائی درون طبقه کارگر زودرس بود

  .دھی اجتماعی کار خانگی جدا کرده است سازمان
دھد، تعميم یافتن توليد کاالئی باعث شده است که  طور که سکومب به خوبی توضيح می از طرف دیگر، ھمان
داری  ای منزوی و عقب افتاده تبدیل شده و کار انجام گرفته در آن نه تنھا از دیدگاه سرمایه واحد خانگی به حوزه

ھای  ترین بخش رگران خانگی نسبت به پائينموقعيت کا: "که حتی از نظر خود کارگران خانگی بی ارزش شود
اثر خصوصی کردن "ای در مقابل داالکوستا است که  کننده که این بحث قانع با این) 8.(پرولتاریا بدتر شده است

رابطه کار خانگی با سرمایه و جدا کردن آن از قلمرو تصاحب ارزش افزونه این است که قانون ارزش بر کار خانگی 
به نتایج متضاد ) در ميان سایر مسائل(رود، زیرا  در واقع، سکومب از تئوری او چندان جلوتر نمی )9" (حاکم نيست

داری که با تقاضای آن  ماھيت رابطه کار خانگی با سرمایه. کند این جدائی و یا تاثيراتش بر آگاھی زنان توجه نمی
ارآميز کرده است که سکومب در چارچوب برای کار دستمزدی زنان تركيب شده موقعيت زنان را بيش از آن انفج

بنابراین، او واقعاً قادر نيست نشان دھد به چه دليل نه تنھا از یافتن راه . برد تحليلش به آن پی می



داری در  کشيدگی زنان دور ھستيم، بلکه رشد و بلوغ نظام سرمایه آميزی برای حل مساله ستم مسالمت
  . استتر کرده  حقيقت فقط این مساله را وخيم

ھای  تر کارگران زن صنعتی در سال و رادیکاليزه شدن ھر چه بيش 60گيري جنبش رھائی زنان در دھه  شكل
نشانگر این است که گسترش بی سابقه نيروھای مولده بعد از جنگ دوم جھانی ) 10(اخير پيرامون این مساله

برای درک نيرو و . ھا کمک کرده است ر آنب  فقط به ایجاد شورشی بی سابقه در ميان بخش از زنان بر عليه ستم
ھای تحليل سکومب، تعریف او از کار خانگی به عنوان کاری  اھميت این رادیکاليزم زنان، یک ارزیابی مجدد از پایه

  .آفریند و بررسی روشمند اثرات غيرمستقيم اما نيرومند قانون ارزش بر کار خانگی ضرورت دارد که ارزش می
   
 کند؟ رزش ایجاد میآیا کار خانگی ا

  
از یک طرف ھيچ ارتباط : گانه دارد داری ماھيتی دو تز اصلی سکومب در باره کار خانگی تحت نظام سرمایه

کند و بنابراین قانون ارزش بر آن حاکم نيست؛ از طرف دیگر،  مستقيمی بر سرمایه ندارد، ارزش افزونه توليد نمی
دن کاالی نيروی کار سھيم است، کاالئی که وقتی در مقابل مزد در کند، زیرا که در به وجود آم ارزش ایجاد می
سکومب بحث خود را در . بخشد شود ارزش توليد شده به وسيله کار خانگی را نيز تحقق می بازار مبادله می

  :دھد چھار مرحله بسط می
شوند به شکل  ری میمزد خریدا کاالھایی که با دست"دار کاری است ضروری، زیرا  که کار زن خانه اول این 

به اسم کار خانگی برای تغيير این کاالھا به منظور بازسازی  –اوليه خود قابل مصرف نيستند و کاری اضافه 
  ". نيروی کار ضروری است

ھر کاری که بخشی از کارھایی را توليد کنند که "زیرا . آفریند دار ارزش می که در جریان این کار زن خانه دوم این
  ".کند کاری است که توليد ارزش می. مقابل سایر کاالھا معادل خود را به دست آورد در بازار در

واقعيت این است که نيروی کار . خصوصی بودن شرایط مشخص کار خانگی اصالً اھميت ندارد"که،  سوم این  
وصی آن در نظر رسد، از اجزا سازنده آن منتزع شده منشاء خص ھنگامی که به مثابه کاال در بازار به فروش می

دار و کفاش که ھر دو در کاری خصوصی درگيرند، صورت  ای بين زن خانه جا مقایسه در این". شود گرفته نمی
  . گرفته است
ای بين کار  جا مقایسه این) 11" (کند ارزش برابر با مخارج توليد برای بقایش ایجاد می"که، کار خانگی چھارم این

مثل آشپز، خياط خانگی، "دھند، صورت گرفته است،  ات شخصی انجام میخانگی و کارگران نامولد که خدم
  ".غيره

این . ای غلط قرار دارد داری بر پيشنھاده در حقيقت تمام تحليل سکومب در باره کار خانگی تحت نظام سرمایه
 کند تا نشان دھد که کار کند درست نيست، و بحثی که سکومب مطرح می که کار خانگی ارزش ایجاد می

گوید، کار خانگی  طور که سکومب به درستی می در مرحله اول، ھمان. كند اشتباه است ارزش توليد مي  خانگی
   آفریند، زیرا که محصول با این حال اصالً ارزش نمی -دار طبقه کارگر انگل نيست زن خانه –کاری است ضروری 

این . بلکه برای مصرف فوری در خانواده استبالواسطه آن، ارزش مصرف است و نه کاال؛ ھدف آن بازار نبوده، 
  .اشکال کار خصوصی در این دو موقعيت کامالً متفاوتند: کند دار را از کفاش متمایز می فوراً کار زن خانه

دار و  فروشد، مقایسه بين زن خانه دار نيروی کارش را نمی که، با در نظر گرفتن این واقعيت که زن خانه دوم این
کند، مارکس از ارزش کار آشپزخانه و غيره  در نقل قولی که سکومب ذکر می. قابل قبول نيستآشپز و غيره، 

پس، در مفاھيم . کند شوند، صحبت می ھا تبدیل به کارگران مزدی می فقط در شرایط خاصی که آن
  .كند مارکسيستی، بنا به تعریف کار خانگی ارزش توليد نمي

دار طبقه کارگر در  کند، این حقيقت دارد که زن خانه وبی مطرح میطور که سکومب به خ که، ھمان سوم این
و در این مورد با سایر كارگران (کند شرکت دارد  توليد کاالی نيروی کار که فروش آن موجودیتش را تضمين می

ئل کند و کار خود را با کاری که در توليد وسا و از طریق این جریان در توليد اجتماعی شرکت می) مشترک است
اما آن چيزی که واسطه این مشارکت و این مبادله است بازار نيست، . کند گيرد، مبادله می معيشت او انجام می

دار در ارتباط با کار اجتماعی قرار  بر اساس روابط اجتماعی ازدواج است که کار زن خانه: بلکه قرارداد ازدواج است
دھد کارھای مشخص متفاوت از طریق  ای است که اجازه می هداری، بازار تنھا واسط تحت نظام سرمایه. گيرد می

. اند، معادل خود را بيابند و بنابراین تبدیل به کار مجرد اجتماعی شوند فروش و مبادله کاالھایی که توليد کرده
کند،  ای جلوگيری می گيری چنين رابطه گيرد، از شکل شرایط اجتماعی که تحت آن کار خانگی صورت می

این واقعيت که کار . کند تواند از آن جدا شود، بر خالف آنچه سکومب مطرح می دار نمی کار زن خانه شرایطی که
را به کار از لحاظ اجتماعی الزم، به مفھومی که مارکس به کار برده است،  او ضروری است، به طور اتوماتيک آن

داری فقط  سازد و تحت سرمایه ا مسدود میروابط اجتماعی خانواده ھر گونه اثر مستقيم بازار ر: کند تبدیل نمی
داری به صورت  بنابراین، کار خانگی تحت نظام سرمایه. تواند شرایط ھمگونی کار بشری را فراھم کند بازار می

و این جنبه است که به آن خصلت : ماند کاری خاص که مفھوم کار انتزاعی بر آن صادق نيست، باقی می
ه مادی برای استقالل نسبی ستم بر زنان را از محور اصلی استثمار بخشد و زمين ای می خصوصی ویژه

کند و کارش بی ارزش است، برای زن  البته، دانستن اینکه او ارزش ایجاد نمی. شود داری موجب می سرمایه
ن اما، ای. کند، خوشایند نيست اش کار می دار طبقه کارگر که اغلب تمام روز را برای بقاء خود و خانواده خانه

بيھودگی آشكارا ظالمانه ھيچ ربطی به ارزش و شایستگی ذاتی کار او ندارد، بلکه صرفاً بيھودگی خود نظام 
توانيم کار خانگی را بر اساس تئوری ارزش کار تعریف  پس، به طور خالصه، نمی. دھد داری را نشان می سرمایه

طور که  ھمان. این مساله را فھميده باشيم توانيم خصوصيات ویژه آن را درک کنيم که کنيم، و فقط زمانی می
اش  چيزی که سکومب در مقاله(داری  خواھيم دید یک تحليل صرفاً ساختاری از کار خانگی تحت نظام سرمایه



فقط : اصالً کافی نيست) ريويو خواستار انجام آن است و یا جين گاردینر در جائی دیگر، در ھمين شماره نيولفت
توان روابط متقابل نيروھای متفاوتی  گيرد، می ی از تغييراتی که صورت گرفته و یا میپس از یک بررسی تاریخ

  . درک و تشریح کرد) شود و برای مثال در مقاله گاردینر مطرح می(گذارند  راکه بر روی کار خانگی تاثير می
   

  زمينه برای وحدت
، زمينه مادی برای وحدت طبقه کارگر را به کنند دار ارزش ایجاد می به نظر سکومب، این واقعيت که زنان خانه

انکار ارزش کار خانگی، به ھيچ وجه به این معنی نيست که مرد کارگر و زنش ھيچ منفعت . آورد وجود می
ترین  واسطه ھا است، اغلب بی جا که مزد وسيله مشترک معيشت آن در واقع، از آن: مشترکی در قبال مزد ندارند

ياسی این مطلب وجود تمایل شدید نسبت به اتحاد درون خانواده طبقه کارگر برای نتيجه س. کانون وحدت است
قدرت این اتحاد بارھا و بارھا در مقابله با . ھای تورم است گری مزدھای باالتر و بر عليه ویران جنگيدن برای دست

رھائی زنان و مبارزه  اما، وحدت استراتژیک بين مبارزه برای. تبليغات عظيم ضد اعتصاب نشان داده شده است
رود و به طور مستقيم از آن  طبقاتی پرولتاریا فراتر از منافع فوری اقتصادی زنان و مردان طبقه کارگر می

  .گيرد سرچشمه نمی
شان را در دو جھت کامالً مقابل قرار  تواند مزدبگيران و وابستگان مزد می در واقع، منافع فوری در مورد دست

) سازی بریتانيا ترین کارخانه اتومبيل بزرگ(ليلند بریتانيا  اً در جریان برخوردھای مجتمع کالیاین مطلب، اخير. دھد
ھائی که به واسطه مدیریت برای ضربه زدن به نمایندگان مبارز  نشان داده شده؛ در طول درگيری 1974در بھار 

ھای  مدیریت و روزنامه -ع خط توليدھا و تسری برای تضعيف مقاومت کارگران در مقابل اخراج - کارگران پيش آمد
ھای خاصی از کارخانه  بورژوایی توانستند نارضایتی موجود در بين ھمسران بعضی از کارگران بيکار شده در بخش

سرد کردن و از بين بردن اتحاد  برای دامن زدن به یک فعاليت ضداعتصاب در ميان زنان کارگران برای دل
وجود این جناح ضعيف در طبقه کارگر کاولی فقط نتيجه ساده اتميزه بودن زنان   )12. (گران استفاده کنند اعتصاب
تر نتيجه برخورد بين منافع فوری آنان برای آوردن مزد به خانه و نياز دراز مدت به مقاومت در  دار نبود؛ بله بيش خانه

نيازی که ضرورت فوری (بود  مزدھا، افزایش بيکاری و سرعت کار برابر استراتژی مدیریت، برای کم کردن دست
  )13). (خود را ایجاد کرد، مقاومت در برابر حمالت مدیریت

تواند با خطرات مبارزه به دست آید، البته شرط ذاتی  تقابل ميان وابستگی فوری به مزد و اھدافی که فقط می
در . خانواده مشھود استتر از ھمه جا در مصرف  این تقابل بيش. داری است حيات طبقه کارگر تحت نظام سرمایه

العاده کار و در نتيجه اجتماعی شدن کار، طبقه کارگر را در  رفته، از طریق تقسيم فوق داری پيش که سرمایه حالی
بر اساس (دھی خصوصی توزیع محصول توليد  کند، در عين حال آن را به واسطه سازمان کف کارخانه متحد می

برخالق منافع جمعی، یعنی منافع استراتژیک  - از منافع گروھی. کند میو بنابراین مصرف، از درون متفرق ) کار
اما منافع فردی کارگران اول خود را در خانه نشان . شود ھا دفاع می فعاليت اتحادیه  از طریق - طبقه به طور کلی

يغات ھای خانوادگی، تقوای خانگی، ھميشه یکی از عوامل اصلی ایدئولوژی و تبل بنابراین ارزش. دھد می
برای مثال، تصادفي نيست که تالش اخير سرکيث جوزف برای پيش کشيدن خود به عنوان . بورژوایی بوده است

ای صورت گرفت که بر ضرورت  رانی یکی از کاندیداھای اصلی جناح راست برای رھبری حزب محافظه کار در سخن
کاری  در ميان سایر چيزھا، از قبيل بی(ی از طریق داری بریتانيای سرمایه -متمایز از مادی -بازسازی تاروپود اخالقی

  . مبارزه ایدئولوژیک برای حمایت از خانواده تاکيد داشت) تر، کنترل شدیدتر روی توليدمثل طبقه کارگر و غيره بيش
داری که توليد اجتماعی شده امکان  کند، تحت نظام سرمایه بنابراین کامالً حق با سکومب است که تاکيد مي

چيزی را . دار را اتميزه کرده است سازد، کارخانگی خصوصی توان سياسی زنان خانه عی را فراھم ميعمل جم
تر  دار مساله طبقه کارگر به طور کلی و به مفھومی عميق خانه" مسئله زنان"کند، این است که  که او مطرح نمی

عی به ھيچ وجه از اعمال در واقع، آگاھی جم. ای است از فقط چگونگی به دست آوردن وحدت عمل لحظه
تواند و اغلب با  دار می یکی از دالئل اصلی که چرا منافع فوری زنان خانه. کند گرایانه کارگران جلوگيری نمی فرقه

کند، نتيجه منطقی منافع کوتاه مدت کارگران مردی است  ای برخورد پيدا می نيازھای مبارزات سياسی و اتحادیه
این مبارزات ھيچ ربطی به زنان به طور کلی و زنان و دختران خودشان به طور مشخص  بار معتقدند 10بار از  9که 
بعضی از کارگران کاولی در موقعيت فوق، وقتی با حمله مشترک ھمسران خود و کارفرمایان مواجه شدند، . ندارد

طور  ميان کارگران، ھمانسکيسم در . العمل نشان دادند عکس!" به خانه بروید جایی که به آن تعلق دارید"با فریاد
انگلس در مقایسه . کند، نھایتاً زمينه بنيادی محکمی در کنترل مردان بر روی مزد دارد که سکومب اشاره می
  ".در خانواده، مرد بورژوا و زن پرولتر است"قابل توجھی نوشت که 

طی ضد فمينيستی در چنين تاریخ مبارزه سخت عليه اشکال کم و بيش افرا تاریخ مبارزات طبقه کارگر ھم
مزدھای زنان و  به عالوه، این چنين عقایدی به واسطه تفاوت بسيار دست) 14.(داخل خود طبقه نيز ھست

افکنانه  آمدھای تفرقه ھایی که پی نابرابری -شوند رفت و غيره تحکيم می مردان و امکانات نابرابر برای پيش
  .ھا مند است که منافع مستقيم اقتصادی ناشی از آن داری ارزش قدر برای سرمایه شان اغلب ھمان سياسی

اما قبل از . گزینی آن با منافع جمعی، سياست انقالبی است ای و جای البته تنھا راه فرو نشاندن منافع فرقه
مان یعنی این که مشخصه اصلی  که به این مساله مرکزی سياسی بپردازیم، اول باید برگردیم بر سر تز اوليه این

داری این واقعيت است که زنان ھم کارگران خانگی و ھم مزدبگير ھستند و این  ن تحت نظام سرمایهموقعيت ز
ای ھماھنگ ندارد و این نقش متضاد دوگانه دیناميزم ویژه ستم  شان به ھيچ وجه رابطه دو جنبه از حيات

داری  یه اين است که سرماجنبه کليدی دیگر این تز، در شناخت این واقعيت . کند کشيدگی آنان را توليد می 
و   طور که نشان خواھيم داد، قادر به تغيير رادیکال ماھيت خصوصی کار خانگی چه از طریق گسترش بازار ھمان

در حالی که توھمی نداریم که به نقد تئوری کاملی در باره . چه از طریق افرایش رفاه اجتماعی نيست



ین حال اگر این نکته را به عنوان نقطه شروع اتخاذ کنيم، کشيدگی و رھایی زنان در دست داریم، با ا ستم
  .ھای اصلی این تئوری را تعيين کنيم توانيم جنبه می
   

 داری کار خانگی سرمایه
  

باید از ویژگی تاریخی ازدواج و خانواده بورژوایی و ماھيت ثبات  کشيدگی زنان می ھر گونه تئوری در باره ستم
کند این است که  داری را مشخص می چه کار خانگی تحت نظام سرمایه آن. کند داری آغاز آن تحت نظام سرمایه

گيرد که مصرف  گيرد و نه به واسطه بازار؛ و این در نظامی صورت می ھای مرتبط با مصرف انجام می در فعاليت
د برای بازار فقط ھای مصرف بود، يا تولي وقتی توليد فقط توليد ارزش. خود به واسطه بازار از توليد جدا شده است

شد؛ توليد و مصرف در یک پروسه واحد کار ادغام شده  محسوب مي  عنصری فرعی در فعاليت کلی اقتصاد
ھاي دیگر بود، تقسيم  از بعضی شاخه  تر ھای کار بيش تمایل برای به کار گرفتن زنان در بعضی از پروسه. بودند

مختلف پروسه کار بود، بدین معنی که مردان  تر به معنی کارھای متفاوت مشخص با مراحل جنسی بيش
کردند، یعنی  که زنان توليدکننده برای مصرف؛ زنان توليد افزونه می افزونه ھستند در حالی کننده ارزش توليد

شان الزم بود؛ و مبادله کار آنان و سایر اعضاء خانواده بر اساس روابط  چه برای حيات محصوالتی مازاد بر آن
اگر (با این حال، کارشان قابل رویت و به نظر الزم. زندی تحت سلطه پدر یا شوھر صورت می گرفتزناشویی یا فر
بر اساس تفکيک روزافزون کار از خانواده، امکان توليد افزونه . و مکمل کار پدر یا شوھر بود) تر چه کم اھميت

اعی ادامه داد، ماھيت این مشارکت که کار خانگی به شرکت در مبادله اجتم در عين این. توسط زنان محدود كرد
قرارداد ازدواج که قبالً بر اساس بنياد محکم توليد مادی قرار داشت، . باعث غير قابل تحقق یافتن کار خانگی شد

" آزادی"این بحث به این معنی نيست که . و در نتيجه بی ثبات شد" داوطلبانه"داری  ھمانند سایر روابط سرمایه
مزد است، فقط به این معنی است که خانواده تحت نظام  قرارداد دست" آزادی"مان نوع قرارداد ازدواج از ھ

  . گيرد داری شکل جدیدی به خود می سرمایه
دھد زنان از وابستگی کامل  که اجازه می(ثباتی خانواده بورژوا با درخواست سرمایه برای کار مزدی زنان  بی

تر  بيش) که گرایش به تغيير قلمرو و شدت کار خانگی دارد(نيروی کار و برای بازتوليد موثرتر ) اقتصادی رھا شوند
. رغم کم اھميت شدنش، ھرگز به طور جدی زیر سئوال نرفته است ادامه وجود خانواده بورژوا، علی. شده است

الب داری، در اولين انق در اوایل تاریخ سرمایه. اما به ھر حال خانواده به اشکال مختلف به تحليل رفته است
ھای خاصی، مردان، زنان و کودکان  ھا و مکان صنعتی، درخواست برای نيروی کار به قدری زیاد بود که در زمان

  .ھمه کارگر مزدبگير شدند
برای مثال، ازدواج در انقالب صنعتی اول، در بسياری از نواحی بریتانيا کار خانگی به طوری اتفاقی تجارتی 

گرفتند تا از  کردند، بسياری از دختران جوان و زنان مسن پول می نه کار میکه مادران در کارخا در حالی. شد
. بند مالکيت، حتی در سطح کنترل والدین بر کار کودکان سست شد. ھا مراقبت کرده و خانه را تميز کنند بچه

يبت بار زمان با شرایط مص و این ھم. راه بود ثباتی خانواده ھم محو شکل خصوصی کار خانگی با افزایش بی
  . شد نيروی کار و مرگ و مير زیاد بين کودکان نمایان می" کيفيت پائين"پرولتاریا بود که در 

مزد  اما، افزایش استفاده از ماشين آالت در جریان توليد، نياز به نيروی کار را کاھش داد و در کنار افزایش دست
ای در اثر تشویق، خانواده بورژوایی در طبقه کارگر  اندازهخودی و تا  ای به طور خود به واقعی اجازه داد که تا اندازه

در ميان (داری، یعنی در سوئد فعلی، نياز زیاد به کار زنان  در انتھای دیگر طيف تاریخ سرمایه. بازسازی شود
رو  باعث توسعه خدمات اجتماعی در قلم) عوامل دیگر، جمعيت کم و نبود ارتش ذخيره کار در بخش کشاورزی

فروض برای کار خانگی شده است که برای سوسيال دموکراسی رویای از بين رفتن ستم بر زنان به سنتی م
  .طور صلح آميز و تدریجی را به بار آورده است

   
 تاثير قانون ارزش

  
طور که سکومب مطرح  داری به ھيچ وجه آن ھا روشن است که تاریخ کار خانگی تحت نظام سرمایه مثال  از این

ھاي اصلی که تاثيرات قانون ارزش ظاھراً آرام قلمرو کار خانگی را مختل  یکی از راه. تدریجی نيستکند رکود  می
دار فقط یکی از بسياری از  نباید فراموش کرد که زنان خانه. (کرده، نياز به کار زنان به عنوان کارگر صنعتی است

برای مثال در دوره بعد از جنگ، کارگر  .دھند داری را تشکيل می منابع ذخيره کار در مراحل گسترش سرمایه
تواند به اغراق در اثرات بالقوه نوسانات  نفھميدن این مطلب می. قدر اھميت داشت مھاجر در اروپا حداقل ھمان
جا که کار خانگی کاری است خاص و قانون  از آن). داری بر روی کار خانگی منجر شود اقتصادی تحت نظام سرمایه

دھی و نحوه آن تاثير ندارد، قابليت انعطاف آن به سرمایه در مراحل گسترش  ی بر سازمانا ارزش به طور ریشه
آميز برای موقعيت زنان در  و این، نتایجی انفجار) 15.(دھد امکان استفاده مولد از کارگران درگير در این کار را می

که این را به طور کامل و یا  ھد، بدون آند امکان استقالل اقتصادی زنان را افزایش می. داری به دنبال داد سرمایه
که آلترناتيو دیگری برای آن  کند، بدون آن رس قرار دھد؛ ساعات موجود برای کار خانگی را کم می دائمی در دست

تولد . که بار مسئوليت خصوصی آنان را کم کند شکند، بدون آن فراھم کرده باشد، انزوای زنان را در ھم می
کرد قانون ارزش بر  ھایی است که به واسطه عمل جویی زنان کارگر بازتاب تشنج رشد مبارزهجنبش رھایی زنان و 

  .اند داری ایجاد شده روش روابط اجتماعی نه کامالً سرمایه
کانال دوم نفوذ سرمایه در جریان کار خانگی، و تنھا کانالی که سکومب به آن توجه کرده، چيزی است که او 

كه  در حالی) 16. (توضيح داده است" کنولوژی جدید در کار خانگی از طریق توليد کاالینفوذ دائمی ت"تحت عنوان
او حق دارد بر محدودیت ذاتی این تاثير تاکيد کند، ھمان اشتباه رایج بی اھميت شمردن این امر مھم را مرتکب 



کرد و به زنان اجازه داد  انقالب تکنولوژیک در آشپزخانه طبقه کارگر، به معقول کردن کار خانگی کمک. شود می
مقدار کمی وقت اضافی داشته باشند، و این حداقل بھبود در زندگی مشقت بار ھر روزی آنان در عين حال، 

کاھش شدت کار ضروری در . تر شوند شان مصمم کشيدگی باعث شد بخشی از زنان برای مبارزه عليه ستم
ھای اتحادیه و  تر آنان را در فعاليت و درگيری بيشخانه، جستجوی وسائل مستقل حيات اقتصادی و اجتماعی 

  .غيره تسھيل کرده است
رو و شدت کار خانگی تاثير دارد، از طریق بر عھده گرفتن وظائف آن به  راه مھم سومی که قانون ارزش در قلم

  .داری یا دولت بورژوایی است وسيله موسسات سرمایه
اند، تغذیه، سکونت، آموزش و پرورش اطفال ارتش  دار بوده هوظایفی که تاکنون به طور سنتي وظيفه زن خان

دھی سنتی  از توان سازمان. داری متمرکز ھستند عظيم پرولتاریا که در شھرھای کشورھای پيشرفته سرمایه
غذاھای نيمه آماده، گسترش و معقول کردن امکانات خرید، . روند بازتوليد نيروی کار در خانواده فراتر می

ھای ارزان،  داری از اطفال، کافه و رستوران ھای نگه شویی، مھدکودک و آژانس خدمات لباس شویی و خشک
ھای سالمندان،  ھا و خانه ھای جوانان، بيمارستان ھای کودکان و کلوپ ھای کارخانه و مدرسه، کلينيک غذاخوری

  )17.(گزین کار خانگی ھستند مکمل و تا حدودی جای
، مثل ربع قرن بعد از جنگ جھانی دوم، گسترش این گونه موسسات داری در دوره شکوفایی سرمایه

راه  و افزایش نياز به کار زنان ھم) ضروری برای خرید کاالھای جدید(مزدھای واقعی  داری با افزایش دست سرمایه
درصد  27سال از  15برای مثال، در بریتانيا، گسترش عظيم صنعت بعد از جنگ با جھش ميزان اشتغال باالی . بود

حقوق "مساعد بودن چنين اوضاعی برای مبارزه در راه . راه بود ھم 1970درصد در سال  51به  1951در سال 
در بریتانيا، برای مثال، . محدود، حتی در سطح فوقانی بورژوایی یافته است  ھای بازتاب خود را در رفورم" زنان

در واقع . شود مطرح شده است ان منجر به متارکه میش اخيراً یک سری تغييرات قانونی به نفع زنانی که ازدواج
تر به مثابه بخش دائمی زندگی خود تلقی کرده و ھر چه  تر و بيش کنند بيش زنان زمانی را که در توليد صرف می

مزد  قانون دست"کنند  مزدشان مقاومت می تر در مقابل تالش کارفرمایان برای اخراج و یا پائين آوردن دست بيش
یک رفورم واقعی،  - مزد مساوی برای کار مساوی را اجباری خواھد کرد که به زودی برای کارفرما دست" مساوی

  .ای نتيجه فشار زنان کار گر مبارز است حداقل تا اندازه -ھر چند محدود و قابل مانور دادن
   

 کار خانگی و سوسياليسم
  

ای برای درک این  داری گفته شد، زمينه چه در باال در باره ماھيت و نقش کار خانگی تحت نظام سرمایه آن
سھم . تواند انقالب بورژوایی را در حوزه بازتوليد نيروی کار به اتمام برساند داری نمی مساله است که چرا سرمایه

ا چرا باید اساسی باشد؟ این حقيقت دارد که ام. کار خانگی در این جریان، ھر چقدر غيرمستقيم، مھم است
ای  ایم، به ھيچ وجه به خاطر نوسانات لحظه کرده  طور که قبالً در باره آن بحث خود موجودیت خانواده بورژوا، ھمان

از این گذشته بحث مھم ایدئولوژیک این است که نقش . رود داری زیر سئوال نمی ھای توليد سرمایه در دوره
اما جواب واقعی در خود . ولين مرحله اجتماعی کردن و قبوالندن وضع موجود بورژوایی کليدی استخانواده در ا

از یک طرف، بازار آزاد کار خواھان آن است که ھيچ گونه کنترلی بر نيروی . داری نھفته است ماھيت توليد سرمایه
دیگر، مالکيت خصوصی بر وسائل توليد، از طرف . داری بود طور که مشخصه فئوداليزم و برده کار اعمال نشود، آن

در توزیع افزونه اجتماعی که در جامعه بورژوایی پيرامون خانواده سازمان ) روزانه و نسلی(با عدم تساوی 
رفته، تعليم و تربيت پرولتاریا، فقط از طریق نھادھای ارزان و کارآی  داری پيش در سرمایه. راه است یابد، ھم می

داری در بازتوليد نيروی کار، درست مانند اقتصاد، فقط  اما دخالت دولت سرمایه. است پذیر دولت ملی امکان
ای که تحت تسلط بازار است، خانواده بورژوایی و کار خانگی به  در جامعه. تواند ماھيتی محدود داشته باشد می

  . ماند خودی درون طبقه کارگر باقي می به طور خود
اما این فقط . د از بورژوازی و اجتماعی کردن مالکيت بر وسائل توليد استھدف فوری انقالب پرولتری خلع ی

دھی مجدد و رادیکال برای توزیع نيز نياز دارد؛  اولين قدم در ساختن جامعه سوسياليستی است که به سازمان
و . زشبه شکل سوسياليستی آن یعنی ھر کس بنا بر نيا) به ھر کس بنا به کارش(تبدیل از شکل بورژوایی آن 

کار مستلزم الغای خانواده  اما این واقعيت که این. مزد است این بی تردید در گرو محو بازار و شکل رازواره دست
بورژوایی است که مصرف خصوصی شده را در بر دارد، و در نتيجه مستلزم تغييرات انقالبی نه فقط در روابط 

دوام . ، احتماالً ھنوز باید توضيح داده شوداقتصادی و سياسی که در تمام روابط جنسی و احساسی است
اشکال خانواده بورژوایی و کار خانگی در شوروی بر وجود شکاف عظيم ميان ملی کردن ساده وسائل توليد و 

ھای توليدی و  اقتصاد با برنامه فقط وقتی زمينه را برای برابری زنان در حوزه. کند سوسياليسم داللت می
طور که تجربه  ھمان. زمان زمينه برای محو کامل کار خانگی تدارک دیده شود ھمسازد که  سياسی ميسر می

جایی که دولت پرولتری بندھای وابستگی مادی در  ھای بعد از اکتبر نشان داد، تا آن اولين دولت کارگری در سال
اما این . کند يز آغاز میبرد، الغای خانواده بورژوایی به عنوان یک نھاد را ن روابط جنسی و احساسی را از بين می

آید که زمينه مادی الزم برای از بين بردن تقسيم کار اجتماعی از جمله تقسيم جنسی ایجاد  وقتی به دست می
کشيدگی ویژه  ھماھنگی توليد و مصرف و مساوات واقعی در توزیع ھنگامی تحقق خواھد یافت که ستم. شود

این است آن دليل بنيادی که چرا رھایی زنان خواست . سپرده شود دان تاریخ زنان و بردگی خانگی آنان به زباله
  . فرض ضروری برای ساختمان سوسياليسم است استراتژیک طبقه کارگر و پيش

   
   

  نتيجه گيری



اولين انگيزه ما در نوشتن این نقد از تحليل سکومب صرفاً عدم کفایت و یا اشتباھات تئوریک او نبود، بلکه 
خودی سياست طبقه کارگر در رابطه با مبارزه برای رھایی زنان بود که مشخصه  به تر به خاطر مفھوم خود بيش

و مرکب انقالب سوسياليستی به زنان  ماھيت ناموزون"سکومب بر این اعتقاد است که . کل برخورد او است
بسيج . دھد که بر اساس منافع خود و منافع کل زنان و پرولتاریا وارد صحنه تاریخ شوند دار این امکان را می خانه

ھای ضد دولتی، خواست  ھای مربوط به اجتماعی کردن کارھای خانگی، خواست دار و طرح خواست زنان خانه
برد مبارزه طبقاتی ادا خواھند  چنين اقداماتی سھم عظيمی در پيش - ھا و غيره قيمتھای نظارت بر  ایجاد کميته

عمدتا از ميان این "دھد  و بعد ادامه می". زمان با اقدامات پرولتاریا ترکيب شوند کرد، به ویژه اگر به طور ھم
شان رو به نقصان است، دار ھستند و تعداد تر از ميان زنانی که ھنوز فقط خانه بيش) زنان مزدبگير(جمعيت 

زنان کارگر و محصل که برای مساوات کامل با مردان در . ھای آینده برخواھد خواست رھبری زنان در سال
به . گامان مبارزه برای از بين بردن تقسيم جنسی در طبقه خواھند بود کنند، پيش ھا و مدارس مبارزه می اتحادیه

اند،  دار باقی مانده ھایی زنان را به درون توده زنانی که ھنوز فقط خانهعالوه، عمدتاً ھمين زنان آگاھی رادیکال ر
  )18". (خواھند برد

ھا و مدارس، مبارزه عليه تورم، انتقال آگاھی رادیکال ميان زنان، وحدت  البته، مبارزه عليه نابرابری درون اتحادیه
  . طبقاتی غيرقابل انکار استھای مختلف از مبارزه  ابتکارات پرولتری و تاثير متقابل این جنبه

اما، فاصله بسياری بين موارد مختلف مبارزات زنان، چه عملی و چه احتمالی، و یک استراتژی کامل انقالبی 
انتقاد اوليه سکومب از چپ انقالبی به خاطر . وجود دارد؛ بين اعتقاد به ضرورت انقالب و تدوین عملی برنامه آن

) 19". (ستراتژیکی که مستقيماً به روابط اجتماعی خانواده بورژوایی برخورد کندانداز ا عدم تدوین تاریخی چشم"
  .شود اندازی استراتژیک تضعيف می به طور قابل توجھی با عدم موفقيت خود او در تدوین چنين چشم

چنين استراتژی انقالبی به طور خود به خودی از شرایط بی واسطه اقتصادی زندگی طبقه کارگر تحت نظام 
ھای مختلف طبقه کارگر فقط از طریق سياست انقالبی و  منافع پراکنده بخش. گيرد داری نشات نمی رمایهس

  . تواند متمرکز شود و به سطح منافع کل طبقه ارتقاء یابد گام انقالبی می دخالت پيش
ابی و نياز به ادامه ھای اعتص کنند، فوراً بين نياز به شرکت در فعاليت برای مثال، وقتی زنان کارگر اعتصاب می
این برخورد، از یک طرف به خاطر عدم وجود امکانات اجتماعی مثل . مسئوليت خانگی برخورد ایجاد خواھد شد

اگر نگوئيم خرابکاری فعال آنان  -ھا در اکثر موارد مھد کودک و غيره و از طرف دیگر، به خاطر عدم حمایت اتحادیه
دستی با نھادھای دولتی اغلب  ھم  طر منزوی بودن زنان کارگر، از طریقکارفرمایان به خا. یابد شدت می - )20(

ھا و  توانند از طریق تبليغ در اتحادیه انقالبيون می. قادرند بيمه اجتماعی زنان را به خاطر اعتصاب پرداخت نکنند
لسات؛ کمک به داری از این مبارزات مداخله کنند، تبليغات در نشریات و ج ھای کارگری در طرف سایر سازمان

ھای  ھای عادی زنان در خانه، فشار مشترک بر روی شھرداری دھی مسئوليت کميته اعتصاب برای سازمان
ھای مربوطه  و دولت؛ مطرح کردن دیگر خواست  محلی برای ایجاد تسھيالت؛ نشان دادن رابطه بين کارفرمایان

تر توضيح دائمی ارتباط بين تمام جوانب این مساله  اند؛ و از ھمه مھم اند اما در خود مبارزه مطرح نشده که مھم
تواند به حرکتی سياسی که  مزد به راحتی می اعتصاب برای دست. خاص و مبارزه کلی برای سوسياليسم

اما، البته مداخله در اعتصابات خاص به خودی خود کافی نيست؛ . بعضی از نکات باال را مطرح کند، تبدیل شود
  .ه در سطح ملی ضروری استتر منجمل حرکت گسترده

ھای انقالبی  کنيم صرفاً جمع جبری سازمان گامی که ما از آن صحبت می اما الزم به توضيح است که پيش
تواند به وجود  گامی فقط تحت شرایطی می چنين پيش. موجود و یا در واقع یک نيروی به نقد شکل گرفته نيست

ای تحت ستم برای به چالش طلبيدن ساختار استثمار و ھ آید که طبقه کارگر و به خصوص در درون گروه
کشيدگی زنان و  چه در باال در رابطه با استقالل نسبی ستم با در نظر گرفتن آن. کشيدگی متشکل شوند ستم

يابی زنان  گيری خودسازمان ناپذیر منافع کوتاه مدت گفتيم، واضح است که شکل فقدان ھرگونه وحدت اجتناب
. ھای تحت ستم باشد گر منافع تمام گروه ای الزم برای رشد پيشگام است که واقعاً بيانھ شرط یکی از پيش

ھایی در برنامه انتقالی است که بر شکاف درون طبقه کارگر ميان خانه و  وظيفه این پيشگام ادغام خواست
زه کند، برای تساوی زنان در کارخانه پل بزند، به نابرابری زنان در توليد برخورد کند، برای حق زنان برای کار مبار

ھای طبقه کارگر و در جامعه به طور کلی به جنگد، عليه تقسيم جنسی کار بایستد، برای وسائل  سازمان
جلوگيری از حاملگی و سقط جنين مجانی و برای جلوگيری از ھر گونه سرکوب جنسی و غيره مبارزه 

ای است مشکل ولی نه  این وظيفه). لف خواھد بودھای مخت مالحظات تاکتيکی به معنی تفاوت ميان کشور(کند
  .غيرممکن؛ زیرا دقيقا، در نيازھای طبقه کارگر ریشه دارد، ھم مرد و ھم زن
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  . مراجعه شود 12

ای آلمان به رھايي زنان نوشته ورنر تانزن مراجعه  برای یک مقدمه جالب در مورد تاریخ جنبش اتحادیه -14
  .شود
تواند تحت نظام  یم، این به ھيچ وجه به معنی آن نيست که کارخانگی میطور که توضيح داد اما ھمان -15

در این مورد، تحليل جين گاردینر از دالئل تداوم حيات کار خانگی بر اساس تعادل . داری اجتماعی شود سرمایه
از یک . است داری به کار زنان در مراحل گسترش ناکافی بين سھم آن در بازتوليد ارزان نيروی کار و نياز سرمایه
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کامل زنان مورد توجه است، تداوم تقسيم جنسی کار در سوئد، ھشداری  جا که نتایج استخدام برای مثال تا آن
  . بينی بيش از حد است عليه خوش

  . 17ص  1سکومب ، منبع  -16
در این مورد، نقش دولت رفاه اجتماعی در رابطه با خانواده به وسيله اليزابت وینستون مورد تحليل قرار  -17

  . گرفته است
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. نزدیک منچستر، اعضاي مرد اتحادیه به شکست اشغال کارخانه از طریق شکستن درھای ورودی کمک کردند
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