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 داری   در سرمایه زن كار
 کولسون و ديگران  مارگارت

 : آ. يوسنی مترجم      
 

ی سکومب در والیت سیاسی تحلیل رابطه کار خانگی و سرمایه، توسط اهم

ی زنان رهائسعی او برای نشان دادن زمینه مادی اتحاد استراتژیک مبارزه برای 

 دارندبر خالف کسانی که عقیده  (1)رولتری نهفته است.مبارزه برای انقالب پ و

داری است، بحث او بر کار  ولوژیک جامعه سرمایهئخانواده فقط یک نهاد اید

عنوان جزئی اساسی از پروسه مادی تجدید تولید ه در خانواده ب شدهانجام 

ث ای نیست که این بح های اخیر، او تنها نویسنده . در سالکند ه تاکید مییسرما

کند، شرح جزئیات  یزی که سعی او را از دیگران متمایز میچرا ارائه داده، اما 

اش با دقت تمام است. سعی سکومب برای نشان دادن اهمیت کار خانگی  فرضیه

بحث خواهیم کرد(، او را به موضع  بعداًطور که  همان)داری  برای سرمایه

کند ولی در عین  ولید میت ارزشرساند، مبنی بر اینکه کار خانگی  متضادی می

جنسی و  روابط" کهکند  حال خارج از حاکمیت قانون ارزش است. او بحث می

، اما قادر (2) "اند شدهداری  خانوادگی در دوران بورژوازی تبدیل به روابط سرمایه

یست و بنابراین نداری  حت نظام سرمایهتبه درک ماهیت متضاد کار زنانه 
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یرون خواهند بی و ذهنی که کار خانگی را از تاریخ به تواند آن نیروهای عین نمی

ه در این مقاله نشان چ، تشخیص دهد. آنساختراند و زنان را رها خواهند 

یم داد این است که مشخصه مرکزی در موقعیت زنان تحت نظام خواه

تر  عنوان کارگران خانگی نیست، بلکه بیشه آنان ب نقشداری، صرفاً  سرمایه

ی شکارگران خانگی هستند. این نف همگیر و بم کارگران مزدکه زنان ه این

بخشد. بدون این  ی میخاصدوگانه و متضاد است که به موقعیت آنان پویائی 

عالوه ، ه بود. ب یز نمیبرانگ تضاد، موقعیت آنان، هر چند تحت ستم، اساساً مساله

رای بری که کار خانگی شرط ضرو یم پرداخت که در حالیخواهبه این بحث نیز 

نه در ارزش  شود ی این کاال در بازار فروخته میوقت  است،بازتولید نیروی کار 

کند، زیرا که به مفهوم  آن سهیم است و نه ارزش خود را متحقق می

 . شود تلقی نمیکار از لحاظ اجتماعی ضروری  یک یستی،مارکس

ای  عهدر جام کهری کارگیجه منطقی این واقعیت به هیچ وجه برای زنان نت

 کنند، آکادمیک نیست. تحت تسلط قانون ارزش زندگی می

 
 و توليد زن

آغازگاه خود را بر این  (4)ا تو قبل از او داالکوس (3)مانند بنستون  سکومب

تقسیم  ازبرداری جنسی ناشی  ند که فرمانساز می استوار پیشنهاده ماتریالیستی

جدائی بین  در راطیداری به شکل اف کار جنسی است که تحت نظام سرمایه

. هر دهد نشان میخود را  اقتصادجریان عمومی  در واحد خانگی و واحد صنعتی

دار را مترادف فرض  تحلیل خود، زن و زن خانه منظورسه نویسنده، حداقل به 

داری صنعتی، جریان عمومی  ظهور سرمایه با":نویسد سکومب می (5)ند.گیر می

خانگی و واحد صنعتی. و این انشعاب  احدوکار به دو واحد مجزا منشعب شد:  

کار، در نیروی کار نیز انشعابی ایجاد کرد که تقریباً در راستای جنسی  پروسهدر 

 (6)."در واحدهای خانگی، مردان در صنعت زنانبود 
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ی ستم کشیدگی زنان، یکسان تئورعنوان اولین قدم در تدوین ه البته ب 

مفروض  ی و یاواقعصحیح است: موقعیت کارخانگی کامالً  گرفتن هویت زنان و

یگر، در دسوی  ز، محور اصلی تعیین موقعیت اجتماعی آنان است. ادر خانه زنان

 هرزنان برای  یا به اهمیت کار مزدتکه سکومب مانند بنستون و داالکوس حالی

تواند ارتباط بین این دو  هم نمی اوسیاستی به منظور رهائی زنان آگاه است،  

زیستی این  که هم حالی در (7)دهد. نشانای منطقی  ر زنان را به شیوهشکل از کا

ه به واقعیت در آمده باشد و چه هنوز به تعویق افتاده چاز کار زنانه،  شکلدو 

داری در جهت  که سرمایه -هر چند اساساً محدود –ی است تاریخی سهمباشد، 

تولید، در زندگی  ی و خانگیتاست. شکاف بین واحد صنع کردهرهایی زنان ادا 

در  آنانشده است. نقشی که  پراند،  یر نیز شدهگبآن زنان پرولتری که مزد

کنند، در  مثابه کارگران خانگی ایفاء میه شرایط وابستگی قانونی اقتصادی ب

طوری که تقسیم جنسی کار را به شکلی ه نیز همراه آنان بوده است. ب صنعت

تولید کرده، مزدشان را به مراتب از مزد تولید اجتماعی باز قلمروتر در  وسیع

آنان را در حوزه محدودی از اشتغال در پائین  هتر قرار داد ینپائکارگران مرد 

ا ه طلبی اتحادیه و از آنان شکارهای آسانی برای فرصت کردههرم شغلی متمرکز 

در مورد سرنوشت خانواده بورژوائی درون طبقه  انگلسبینی  ساخته است. خوش

دهی  یخی، ورود زنان به تولید را از سازمانتاردوره کامل  زودرس بود: یککارگر 

 اجتماعی کار خانگی جدا کرده است.

تعمیم یافتن  دهد، طور که سکومب به خوبی توضیح می طرف دیگر، همان از

 افتادهای منزوی و عقب  شده است که واحد خانگی به حوزه ثاعبتولید کاالئی 

 ازداری که حتی  گرفته در آن نه تنها از دیدگاه سرمایه تبدیل شده و کار انجام

یت کارگران خانگی نسبت به موقع"نظر خود کارگران خانگی بی ارزش شود: 

که این بحث  این با (8)های پرولتاریا بدتر شده است. ین بخشتر پائین

ی کردن رابطه کار خصوص اثر"ا است که تای در مقابل داالکوس کننده قانع
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ین است که اسرمایه و جدا کردن آن از قلمرو تصاحب ارزش افزونه  خانگی با

واقع، سکومب از تئوری او  در (9) "ر کار خانگی حاکم نیستبقانون ارزش 

یرا )در میان سایر مسائل( به نتایج متضاد این جدائی و زرود،  چندان جلوتر نمی

نگی با اخکار  رابطهکند. ماهیت  یراتش بر آگاهی زنان توجه نمیتاثیا 

یت موقعشده  ترکیبداری که با تقاضای آن برای کار دستمزدی زنان  سرمایه

زنان را بیش از آن انفجارآمیز کرده است که سکومب در چارچوب تحلیلش به 

تنها از  هبرد. بنابراین، او واقعاً قادر نیست نشان دهد به چه دلیل ن ی میپآن 

کشیدگی زنان دور هستیم، بلکه  تمآمیزی برای حل مساله س مسالمت راهیافتن 

 تر کرده است.  داری در حقیقت فقط این مساله را وخیم یهسرمارشد و بلوغ نظام 

تر  چه بیش هرو رادیکالیزه شدن  66جنبش رهائی زنان در دهه  گیری شکل

 استنشانگر این  (16)های اخیر پیرامون این مساله کارگران زن صنعتی در سال

نیروهای مولده بعد از جنگ دوم جهانی فقط به ایجاد  که گسترش بی سابقه

کمک کرده  ها بر آن  در میان بخش از زنان بر علیه ستم سابقهشورشی بی 

ین رادیکالیزم زنان، یک ارزیابی مجدد از ااست. برای درک نیرو و اهمیت 

عنوان کاری که ارزش ه ی بخانگتعریف او از کار  ،های تحلیل سکومب پایه

یرومند قانون ارزش بر کار ناثرات غیرمستقیم اما  روشمندد و بررسی آفرین می

 خانگی ضرورت دارد.

 
 کند؟ يا کار خانگی ارزش ايجاد میآ

گانه  تی دویی ماهدار اصلی سکومب در باره کار خانگی تحت نظام سرمایه تز

تولید  افزونهدارد: از یک طرف هیچ ارتباط مستقیمی بر سرمایه ندارد، ارزش 

یجاد اکند و بنابراین قانون ارزش بر آن حاکم نیست؛ از طرف دیگر، ارزش  نمی

وجود آمدن کاالی نیروی کار سهیم است، کاالئی که ه کند، زیرا که در ب می

وسیله کار ه شود ارزش تولید شده ب مزد در بازار مبادله می مقابلوقتی در 
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مرحله بسط  . سکومب بحث خود را در چهاربخشد خانگی را نیز تحقق می

 :دهد می

کاالهایی که با "ضروری، زیرا  استدار کاری  که کار زن خانه اول این 

نیستند و کاری  مصرفشوند به شکل اولیه خود قابل  مزد خریداری می دست

یروی کار نمنظور بازسازی ه این کاالها ب به اسم کار خانگی برای تغییر –اضافه 

 . "ضروری است

کاری که  هر"آفریند. زیرا  دار ارزش می کار زن خانه اینکه در جریان  دوم این

را  خودمعادل  هابخشی از کارهایی را تولید کنند که در بازار در مقابل سایر کاال

 ."کند ید ارزش میتولدست آورد. کاری است که ه ب

اهمیت ندارد.  اصالًی بودن شرایط مشخص کار خانگی خصوص"که،  این سوم  

 فروشه ب بازارمثابه کاال در ه ه نیروی کار هنگامی که بواقعیت این است ک

رسد، از اجزا سازنده آن منتزع شده منشاء خصوصی آن در نظر گرفته  می

کاری  دردار و کفاش که هر دو  ای بین زن خانه جا مقایسه این در. "شود نمی

 خصوصی درگیرند، صورت گرفته است. 

ی بقایش ایجاد براتولید  مخارج بابرابر  ارزش"که، کار خانگی چهارم این

امولد که خدمات نخانگی و کارگران  کارای بین  جا مقایسه این (11) "کند یم

 ."آشپز، خیاط خانگی، غیره مثل" ،دهند، صورت گرفته است شخصی انجام می

داری بر  سرمایه نظامحقیقت تمام تحلیل سکومب در باره کار خانگی تحت  در

درست  کند ارد. این که کار خانگی ارزش ایجاد میای غلط قرار د پیشنهاده

کار خانگی  ارزش  کند تا نشان دهد که نیست، و بحثی که سکومب مطرح می

طور که سکومب به درستی  مرحله اول، همان دراشتباه است.  کند تولید می

دار طبقه کارگر انگل  خانهزن  –گوید، کار خانگی کاری است ضروری  می

آن،  بالواسطه  محصولآفریند، زیرا که  اصالً ارزش نمی حال با این -نیست

هدف آن بازار نبوده، بلکه برای مصرف فوری در  کاال؛ه نارزش مصرف است و 
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کند: اشکال کار  دار را از کفاش متمایز می خانه زنخانواده است. این فوراً کار 

 .متفاوتندخصوصی در این دو موقعیت کامالً 

نیروی کارش را  دار گرفتن این واقعیت که زن خانه که، با در نظر این دوم

یست. در نقل ندار و آشپز و غیره، قابل قبول  فروشد، مقایسه بین زن خانه نمی

کند، مارکس از ارزش کار آشپزخانه و غیره فقط در  قولی که سکومب ذکر می

کند.  شوند، صحبت می ها تبدیل به کارگران مزدی می یط خاصی که آنشرا

 د.کن مین تولید یم مارکسیستی، بنا به تعریف کار خانگی ارزشمفاه پس، در

ین حقیقت دارد اکند،  طور که سکومب به خوبی مطرح می که، همان این سوم

دار طبقه کارگر در تولید کاالی نیروی کار که فروش آن  که زن خانه

کارگران )و در این مورد با سایر  کند شرکت دارد می تضمین یتش راموجود

کند و کار  طریق این جریان در تولید اجتماعی شرکت می ازمشترک است( و 

کند. اما  گیرد، مبادله می معیشت او انجام می وسائلخود را با کاری که در تولید 

ین مبادله است بازار نیست، بلکه قرارداد اآن چیزی که واسطه این مشارکت و 

دار در ارتباط  که کار زن خانه است ازدواجازدواج است: بر اساس روابط اجتماعی 

ای است  داری، بازار تنها واسطه یهسرماگیرد. تحت نظام  با کار اجتماعی قرار می

و مبادله کاالهایی  فروشدهد کارهای مشخص متفاوت از طریق  که اجازه می

اجتماعی  مجرد کار بهاند، معادل خود را بیابند و بنابراین تبدیل  که تولید کرده

گیری  شکلگیرد، از  یط اجتماعی که تحت آن کار خانگی صورت میشوند. شرا

 آنتواند از  دار نمی کند، شرایطی که کار زن خانه ای جلوگیری می چنین رابطه

این واقعیت که کار او ضروری  .کند شود، بر خالف آنچه سکومب مطرح می جدا

مفهومی که از لحاظ اجتماعی الزم، به  را به کار اتوماتیک آن طوره باست، 

کند: روابط اجتماعی خانواده هر گونه اثر  تبدیل نمی است،کار برده ه مارکس ب

تواند شرایط  داری فقط بازار می و تحت سرمایه سازد مستقیم بازار را مسدود می

داری  ین، کار خانگی تحت نظام سرمایهبنابراهمگونی کار بشری را فراهم کند. 
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ماند:  صادق نیست، باقی می آنانتزاعی بر صورت کاری خاص که مفهوم کار ه ب

و زمینه مادی  بخشد ای می خصوصی ویژه خصلتو این جنبه است که به آن 

ی موجب دار برای استقالل نسبی ستم بر زنان را از محور اصلی استثمار سرمایه

کند و کارش بی ارزش است،  شود. البته، دانستن اینکه او ارزش ایجاد نمی می

اش  دار طبقه کارگر که اغلب تمام روز را برای بقاء خود و خانواده ی زن خانهبرا

ظالمانه هیچ ربطی به  آشکاراکند، خوشایند نیست. اما، این بیهودگی  یمکار 

ی کار او ندارد، بلکه صرفاً بیهودگی خود نظام ذاتارزش و شایستگی 

خانگی را بر توانیم کار  خالصه، نمی طوره بدهد. پس،  داری را نشان می سرمایه

توانیم خصوصیات ویژه  ی میزماناساس تئوری ارزش کار تعریف کنیم، و فقط 

که خواهیم دید یک  طور همانآن را درک کنیم که این مساله را فهمیده باشیم. 

داری )چیزی که  تحلیل صرفاً ساختاری از کار خانگی تحت نظام سرمایه

اردینر در جائی دیگر، گین ج اش خواستار انجام آن است و یا سکومب در مقاله

( اصالً کافی نیست: فقط پس از یک بررسی ریویو نیولفتن شماره یهم در

توان روابط متقابل  گیرد، می گرفته و یا می صورتتاریخی از تغییراتی که 

گذارند )و برای مثال در  ی تاثیر میخانگنیروهای متفاوتی راکه بر روی کار 

 . کرددرک و تشریح شود(  مقاله گاردینر مطرح می
 

 ينه برای وحدتمز

کنند، زمینه  یجاد میادار ارزش  نظر سکومب، این واقعیت که زنان خانه به

ی، به خانگآورد. انکار ارزش کار  وجود میه مادی برای وحدت طبقه کارگر را ب

هیچ وجه به این معنی نیست که مرد کارگر و زنش هیچ منفعت مشترکی در 

ست، ا ها که مزد وسیله مشترک معیشت آن جا ر واقع، از آنندارند: د مزدقبال 

ین کانون وحدت است. نتیجه سیاسی این مطلب وجود تمایل تر واسطه اغلب بی

طبقه کارگر برای جنگیدن برای  خانوادهاتحاد درون  شدید نسبت به
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است. قدرت این اتحاد بارها و  تورمهای  گری مزدهای باالتر و بر علیه ویران دست

شده است. اما، وحدت  دادهتبلیغات عظیم ضد اعتصاب نشان  ارها در مقابله باب

یا فراتر از منافع پرولتاراستراتژیک بین مبارزه برای رهائی زنان و مبارزه طبقاتی 

یم از آن مستقطور ه رود و ب فوری اقتصادی زنان و مردان طبقه کارگر می

 گیرد. شمه نمیچسر

شان  یران و وابستگانبگتواند مزد مزد می رد دستواقع، منافع فوری در مو در

یان برخوردهای جررا در دو جهت کامالً مقابل قرار دهد. این مطلب، اخیراً در 

یتانیا( در بهار برسازی  ترین کارخانه اتومبیل لیلند بریتانیا )بزرگ مجتمع کالی

 ضربهواسطه مدیریت برای ه هائی که ب در طول درگیری ؛نشان داده شده 1974

برای تضعیف مقاومت کارگران در  -زدن به نمایندگان مبارز کارگران پیش آمد

های بورژوایی توانستند  مدیریت و روزنامه -ها و تسریع خط تولید اخراجمقابل 

های  در بین همسران بعضی از کارگران بیکار شده در بخش موجودنارضایتی 

داعتصاب در میان زنان زدن به یک فعالیت ض دامنخاصی از کارخانه برای 

 .گران استفاده کنند اتحاد اعتصاب بردنسرد کردن و از بین  کارگران برای دل
این جناح ضعیف در طبقه کارگر کاولی فقط نتیجه ساده اتمیزه بودن  وجود (12)

تر نتیجه برخورد بین منافع فوری آنان برای آوردن  دار نبود؛ بله بیش خانهزنان 

دراز مدت به مقاومت در برابر استراتژی مدیریت، برای کم  و نیاز خانهمزد به 

)نیازی که ضرورت فوری  یش بیکاری و سرعت کار بودافزامزدها،  کردن دست

(13) .حمالت مدیریت( برابرمقاومت در  ،خود را ایجاد کرد
 

با خطرات  تواند میان وابستگی فوری به مزد و اهدافی که فقط می تقابل

، البته شرط ذاتی حیات طبقه کارگر تحت نظام دست آیده مبارزه ب

تر از همه جا در مصرف خانواده مشهود است.  ی است. این تقابل بیشدار سرمایه

العاده کار و در نتیجه  رفته، از طریق تقسیم فوق ی پیشدار که سرمایه در حالی

کند، در عین حال  را در کف کارخانه متحد می کارگراجتماعی شدن کار، طبقه 
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یع محصول تولید )بر اساس کار( و توزدهی خصوصی  واسطه سازمانه ن را بآ

برخالق منافع  -گروهی منافعکند. از  بنابراین مصرف، از درون متفرق می

ها  یت اتحادیهفعالاز طریق   -طور کلیه جمعی، یعنی منافع استراتژیک طبقه ب

دهد.  نشان می ی کارگران اول خود را در خانهفردشود. اما منافع  دفاع می

ی، همیشه یکی از عوامل اصلی خانگهای خانوادگی، تقوای  بنابراین ارزش

نیست که تالش  یتصادف مثال،ایدئولوژی و تبلیغات بورژوایی بوده است. برای 

یداهای کاندعنوان یکی از ه اخیر سرکیث جوزف برای پیش کشیدن خود ب

ای صورت  رانی خناصلی جناح راست برای رهبری حزب محافظه کار در س

داری  سرمایه -متمایز از مادی -ضرورت بازسازی تاروپود اخالقی برگرفت که 

تر، کنترل  کاری بیش یق )در میان سایر چیزها، از قبیل بیطربریتانیایی از 

ولوژیک برای حمایت از ئکارگر و غیره( مبارزه اید طبقهشدیدتر روی تولیدمثل 

 خانواده تاکید داشت. 

داری  سرمایه نظامکند، تحت  میکامالً حق با سکومب است که تاکید ین بنابرا

د، کارخانگی ساز میکه تولید اجتماعی شده امکان عمل جمعی را فراهم 

دار را اتمیزه کرده است. چیزی را که او مطرح  ی توان سیاسی زنان خانهخصوص

طور کلی و ه دار مساله طبقه کارگر ب خانه "زنان مسئله"ین است که اکند،  نمی

ای  دست آوردن وحدت عمل لحظهه گونگی بچتر از فقط  ی عمیقمفهومبه 

گرایانه کارگران  ی به هیچ وجه از اعمال فرقهجمعاست. در واقع، آگاهی 

دار  ی که چرا منافع فوری زنان خانهاصلکند. یکی از دالئل  جلوگیری نمی

کند،  ای برخورد پیدا می اتحادیه وتواند و اغلب با نیازهای مبارزات سیاسی  می

بار معتقدند  16بار از  9 کهنتیجه منطقی منافع کوتاه مدت کارگران مردی است 

طور ه ب خودشانطور کلی و زنان و دختران ه زنان ب این مبارزات هیچ ربطی به

مشخص ندارد. بعضی از کارگران کاولی در موقعیت فوق، وقتی با حمله مشترک 

خانه بروید جایی که به آن  به"مواجه شدند، با فریاد خود و کارفرمایان همسران
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که  طور همانم در میان کارگران، سالعمل نشان دادند. سکی عکس "دارید! تعلق

مینه بنیادی محکمی در کنترل مردان بر روی زکند، نهایتاً  سکومب اشاره می

ا و مرد بورژو ،در خانواده"دارد. انگلس در مقایسه قابل توجهی نوشت که  مزد

 ."ستا پرولترزن 

یه اشکال کم و علچنین تاریخ مبارزه سخت  میخ مبارزات طبقه کارگر هتار

ین اعالوه، ه ب (14)فمینیستی در داخل خود طبقه نیز هست. بیش افراطی ضد

مزدهای زنان و مردان و امکانات  چنین عقایدی به واسطه تفاوت بسیار دست

آمدهای  هایی که پی نابرابری -شوند ت و غیره تحکیم میفر ی پیشبرانابرابر 

مند است که  داری ارزش قدر برای سرمایه شان اغلب همان یاسیسافکنانه  تفرقه

 ها. ی از آنناشمنافع مستقیم اقتصادی 

با منافع جمعی،  آنگزینی  ای و جای تنها راه فرو نشاندن منافع فرقه البته

یم، بپردازساله مرکزی سیاسی که به این م سیاست انقالبی است. اما قبل از این

 زنمان یعنی این که مشخصه اصلی موقعیت  دیم بر سر تز اولیهراول باید برگ

داری این واقعیت است که زنان هم کارگران خانگی و هم  تحت نظام سرمایه

ای هماهنگ  شان به هیچ وجه رابطه و این دو جنبه از حیات هستند رمزدبگی

تولید  رایدگی آنان کش ه دینامیزم ویژه ستم گاندوندارد و این نقش متضاد 

است که این کند. جنبه کلیدی دیگر این تز، در شناخت این واقعیت  می

طور که نشان خواهیم داد، قادر به تغییر رادیکال ماهیت  ی هماندار یه سرما

 رفاهچه از طریق افرایش  وطریق گسترش بازار   ازخصوصی کار خانگی چه 

که توهمی نداریم که به نقد تئوری کاملی در باره  حالی اجتماعی نیست. در

ه حال اگر این نکته را ب یدگی و رهایی زنان در دست داریم، با اینکش ستم

های اصلی این تئوری را تعیین  توانیم جنبه کنیم، می اتخاذعنوان نقطه شروع 

 کنیم.
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 داری خانگی سرمايه کار
 

یژگی تاریخی ازدواج و وباید از  ن میکشیدگی زنا گونه تئوری در باره ستم هر

چه کار  داری آغاز کند. آن ماهیت ثبات آن تحت نظام سرمایه وخانواده بورژوایی 

های  کند این است که در فعالیت داری را مشخص می یهسرماخانگی تحت نظام 

و این در نظامی صورت  ؛واسطه بازاره ب نه وگیرد  مرتبط با مصرف انجام می

شده است. وقتی تولید  ادجواسطه بازار از تولید ه مصرف خود بگیرد که  می

عنصری فرعی در  فقطا تولید برای بازار یهای مصرف بود،  فقط تولید ارزش

مصرف در یک پروسه واحد کار  تولید و ؛دش محسوب می فعالیت کلی اقتصاد 

کار  های تمایل برای به کار گرفتن زنان در بعضی از پروسه .بودند شدهادغام 

تر به معنی کارهای  دیگر بود، تقسیم جنسی بیشهای  شاخه از بعضی  تر یشب

ین معنی که مردان دب ،پروسه کار بود مختلفمتفاوت مشخص با مراحل 

زنان  ؛که زنان تولیدکننده برای مصرف یحالافزونه هستند در  کننده ارزش تولید

شان الزم  چه برای حیات بر آن مازادکردند، یعنی محصوالتی  تولید افزونه می

روابط زناشویی یا فرزندی  اساسو مبادله کار آنان و سایر اعضاء خانواده بر  ؛بود

قابل رویت و به  کارشانتحت سلطه پدر یا شوهر صورت می گرفت. با این حال، 

اساس تفکیک  برتر( و مکمل کار پدر یا شوهر بود.  نظر الزم)اگر چه کم اهمیت

. در عین کرد محدود توسط زنان امکان تولید افزونه ،نوادهاز خا روزافزون کار

خانگی به شرکت در مبادله اجتماعی ادامه داد، ماهیت این مشارکت  کارکه  این

یافتن کار خانگی شد. قرارداد ازدواج که قبالً بر اساس  تحققباعث غیر قابل 

ری دا داشت، همانند سایر روابط سرمایه قراربنیاد محکم تولید مادی 

شد. این بحث به این معنی نیست که  ثباتدر نتیجه بی  و "داوطلبانه"

مزد است، فقط به  داد دستقرار "یآزاد" نوعداد ازدواج از همان قرار "یآزاد"
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خود ه داری شکل جدیدی ب سرمایه نظاماین معنی است که خانواده تحت 

 گیرد.  می

مزدی زنان )که اجازه  کارثباتی خانواده بورژوا با درخواست سرمایه برای  یب

تولید موثرتر بازدهد زنان از وابستگی کامل اقتصادی رها شوند( و برای  می

تر شده  یشبنیروی کار )که گرایش به تغییر قلمرو و شدت کار خانگی دارد( 

طور ه رغم کم اهمیت شدنش، هرگز ب است. ادامه وجود خانواده بورژوا، علی

به هر حال خانواده به اشکال مختلف به تحلیل  وال نرفته است. امائیر سزجدی 

داری، در اولین انقالب صنعتی، درخواست  یل تاریخ سرمایهاوارفته است. در 

های خاصی، مردان،  ها و مکان یاد بود که در زمانزقدری ه برای نیروی کار ب

 .شدندگیر بزنان و کودکان همه کارگر مزد

ی بریتانیا کار نواحل، در بسیاری از انقالب صنعتی او در ی مثال، ازدواجبرا

 کارکه مادران در کارخانه  طوری اتفاقی تجارتی شد. در حالیه خانگی ب

ها  گرفتند تا از بچه زنان مسن پول می کردند، بسیاری از دختران جوان و می

خانه را تمیز کنند. بند مالکیت، حتی در سطح کنترل والدین بر  و کردهمراقبت 

ثباتی  . محو شکل خصوصی کار خانگی با افزایش بیشد کار کودکان سست

شرایط مصیبت بار پرولتاریا بود که در  بازمان  راه بود. و این هم خانواده هم

 شد.  و میر زیاد بین کودکان نمایان می مرگیروی کار و ن "یفیت پائینک"

را یاز به نیروی کار نافزایش استفاده از ماشین آالت در جریان تولید،  اما،

طور ه ای ب اندازهمزد واقعی اجازه داد که تا  کاهش داد و در کنار افزایش دست

 کارگرای در اثر تشویق، خانواده بورژوایی در طبقه  خودی و تا اندازه هخود ب

داری، یعنی در سوئد فعلی،  بازسازی شود. در انتهای دیگر طیف تاریخ سرمایه

یگر، جمعیت کم و نبود ارتش ذخیره کار یاز زیاد به کار زنان )در میان عوامل دن

رو سنتی مفروض  ی( باعث توسعه خدمات اجتماعی در قلمرزکشاو بخشدر 
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برای سوسیال دموکراسی رویای از بین رفتن  کهبرای کار خانگی شده است 

 آورده است. باره بیجی را رطور صلح آمیز و تده ستم بر زنان ب

 
 ير قانون ارزشتاث

داری به  است که تاریخ کار خانگی تحت نظام سرمایه نوشها ر مثالاین   از

تدریجی نیست. یکی از  رکود کند سکومب مطرح می کهطور  هیچ وجه آن

ظاهراً آرام قلمرو کار خانگی را مختل  ارزشاصلی که تاثیرات قانون  های راه

که  کردی است. )نباید فراموش صنعتعنوان کارگر ه کرده، نیاز به کار زنان ب

دار فقط یکی از بسیاری از منابع ذخیره کار در مراحل گسترش  خانهن زنا

دهند. برای مثال در دوره بعد از جنگ، کارگر مهاجر  یل میتشکداری را  سرمایه

اغراق  بهتواند  یت داشت. نفهمیدن این مطلب میاهم رقد در اروپا حداقل همان

ری بر روی کار خانگی دا در اثرات بالقوه نوسانات اقتصادی تحت نظام سرمایه

طور ه جا که کار خانگی کاری است خاص و قانون ارزش ب شود(. از آن منجر

ی و نحوه آن تاثیر ندارد، قابلیت انعطاف آن به سرمایه در ده سازمانای بر  ریشه

استفاده مولد از کارگران درگیر در این کار را  امکانمراحل گسترش 

ه داری ب آمیز برای موقعیت زنان در سرمایه انفجارو این، نتایجی  (15).دهد می

که این را  دهد، بدون آن افزایش می را زناندنبال داد. امکان استقالل اقتصادی 

موجود برای کار خانگی  ساعاتقرار دهد؛  سر طور کامل و یا دائمی در دسته ب

 کرده باشد، انزوای همکه آلترناتیو دیگری برای آن فرا کند، بدون آن را کم می

کند.  کمولیت خصوصی آنان را ئکه بار مس شکند، بدون آن زنان را در هم می

هایی است  ر بازتاب تشنجگجویی زنان کار جنبش رهایی زنان و رشد مبارزه تولد

کرد قانون ارزش بر روش روابط اجتماعی نه کامالً  عمل واسطهه بکه 

 .اند داری ایجاد شده سرمایه
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ی که سکومب به آن کانالیان کار خانگی، و تنها دوم نفوذ سرمایه در جر کانال

ی جدید در کار تکنولوژدائمی  فوذن"توجه کرده، چیزی است که او تحت عنوان

ه او حق دارد بر ک یحالدر  (16) .یح داده استتوض "خانگی از طریق تولید کاالی

این  شمردنمحدودیت ذاتی این تاثیر تاکید کند، همان اشتباه رایج بی اهمیت 

به  ،شود. انقالب تکنولوژیک در آشپزخانه طبقه کارگر مر مهم را مرتکب میا

کردن کار خانگی کمک کرد و به زنان اجازه داد مقدار کمی وقت اضافی  معقول

در عین  نآناو این حداقل بهبود در زندگی مشقت بار هر روزی  ،شنداب هداشت

 تر ممشان مص دگیکشی حال، باعث شد بخشی از زنان برای مبارزه علیه ستم

شدت کار ضروری در خانه، جستجوی وسائل مستقل حیات  کاهشد. ونش

های اتحادیه و غیره  تر آنان را در فعالیت یشباقتصادی و اجتماعی و درگیری 

 تسهیل کرده است.

ی تاثیر دارد، از خانگرو و شدت کار  مهم سومی که قانون ارزش در قلم راه

 دولتداری یا  به وسیله موسسات سرمایه طریق بر عهده گرفتن وظائف آن

 بورژوایی است.

یه، سکونت، تغذاند،  دار بوده وظیفه زن خانه یسنتبه طور یفی که تاکنون وظا

آموزش و پرورش اطفال ارتش عظیم پرولتاریا که در شهرهای کشورهای 

دهی سنتی بازتولید  داری متمرکز هستند. از توان سازمان یشرفته سرمایهپ

روند. غذاهای نیمه آماده، گسترش و معقول  فراتر می خانوادهکار در نیروی 

مهدکودک و  شویی، و خدمات لباس ییشو خشک کردن امکانات خرید،

های کارخانه  ی ارزان، غذاخوریها کافه و رستوران ،لداری از اطفا های نگه انسژآ

های  خانهها و  یمارستانبهای جوانان،  های کودکان و کلوپ و مدرسه، کلینیک

(17).گزین کار خانگی هستند ندان، مکمل و تا حدودی جایلمسا
 

جهانی دوم،  جنگداری، مثل ربع قرن بعد از  دوره شکوفایی سرمایه در

مزدهای واقعی  داری با افزایش دست گسترش این گونه موسسات سرمایه
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. برای راه بود ی برای خرید کاالهای جدید( و افزایش نیاز به کار زنان همضرور)

هش میزان اشتغال جبریتانیا، گسترش عظیم صنعت بعد از جنگ با  در ،مثال

راه بود.  هم 1976درصد در سال  51به  1951ال سدرصد در  27سال از  15باالی 

خود را در  بازتاب "زنان حقوق"ی مبارزه در راه برامساعد بودن چنین اوضاعی 

بریتانیا، برای  درایی یافته است. انی بورژوقوف، حتی در سطح محدودهای   رمورف

منجر به  شان ازدواجمثال، اخیراً یک سری تغییرات قانونی به نفع زنانی که 

 صرفشود مطرح شده است. در واقع زنان زمانی را که در تولید  متارکه می

مثابه بخش دائمی زندگی خود تلقی کرده و هر ه تر ب تر و بیش کنند بیش می

کارفرمایان برای اخراج و یا پائین آوردن  تالش مقابلتر در  چه بیش

زودی برای ه ب که "مزد مساوی دست قانون"کنند  مزدشان مقاومت می دست

رم ویک رف -ی را اجباری خواهد کردمساومزد مساوی برای کار  کارفرما دست

ای نتیجه فشار زنان  اندازه تاحداقل  -واقعی، هر چند محدود و قابل مانور دادن

 مبارز است.کار گر 

 مسخانگی و سوسيالي کار
 

داری گفته  سرمایه نظامدر باال در باره ماهیت و نقش کار خانگی تحت  چه آن

انقالب  تواند داری نمی ای برای درک این مساله است که چرا سرمایه شد، زمینه

 ی در اینخانگبورژوایی را در حوزه بازتولید نیروی کار به اتمام برساند. سهم کار 

یقت حقان، هر چقدر غیرمستقیم، مهم است. اما چرا باید اساسی باشد؟ این جری

  بحثدر باره آن طور که قبالً  دارد که خود موجودیت خانواده بورژوا، همان

های تولید  ای در دوره خاطر نوسانات لحظهه یچ وجه بهیم، به ا هکرد

ولوژیک این است یدئارود. از این گذشته بحث مهم  وال نمیئیر سزداری  سرمایه

 موجودکه نقش خانواده در اولین مرحله اجتماعی کردن و قبوالندن وضع 

داری نهفته  بورژوایی کلیدی است. اما جواب واقعی در خود ماهیت تولید سرمایه
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. از یک طرف، بازار آزاد کار خواهان آن است که هیچ گونه کنترلی بر است

داری بود. از طرف  فئودالیزم و بردهطور که مشخصه  نشود، آن اعمالنیروی کار 

عدم تساوی )روزانه و نسلی( در  وسائل تولید، با بردیگر، مالکیت خصوصی 

یابد،  بورژوایی پیرامون خانواده سازمان می جامعهتوزیع افزونه اجتماعی که در 

رفته، تعلیم و تربیت پرولتاریا، فقط از طریق  یشپداری  راه است. در سرمایه هم

پذیر است. اما دخالت دولت  امکانارزان و کارآی دولت ملی  نهادهای

تواند ماهیتی  فقط می اقتصاد،داری در بازتولید نیروی کار، درست مانند  سرمایه

خانواده بورژوایی و  است،ای که تحت تسلط بازار  محدود داشته باشد. در جامعه

 د. نما می یقاخودی درون طبقه کارگر ب هب طور خوده کار خانگی ب

ی کردن مالکیت بر اجتماعفوری انقالب پرولتری خلع ید از بورژوازی و  هدف

یالیستی است سوسوسائل تولید است. اما این فقط اولین قدم در ساختن جامعه 

شکل  ازتبدیل  ؛رادیکال برای توزیع نیز نیاز دارد و دهی مجدد که به سازمان

وسیالیستی آن یعنی هر کس بورژوایی آن )به هر کس بنا به کارش( به شکل س

مزد است.  نیازش. و این بی تردید در گرو محو بازار و شکل رازواره دست بربنا 

کار مستلزم الغای خانواده بورژوایی است که مصرف  یت که اینواقعاما این 

و در نتیجه مستلزم تغییرات انقالبی نه فقط در  دارد،خصوصی شده را در بر 

روابط جنسی و احساسی است، احتماالً  تمامکه در روابط اقتصادی و سیاسی 

ی در خانگشود. دوام اشکال خانواده بورژوایی و کار  دادههنوز باید توضیح 

م سشوروی بر وجود شکاف عظیم میان ملی کردن ساده وسائل تولید و سوسیالی

ینه را برای برابری زنان در زمی وقت کند. اقتصاد با برنامه فقط می داللت

ینه برای محو کامل زمزمان  سازد که هم ای تولیدی و سیاسی میسر میه حوزه

اولین دولت کارگری در  تجربهطور که  کار خانگی تدارک دیده شود. همان

دولت پرولتری بندهای وابستگی  که جایی نشان داد، تا آن اکتبرهای بعد از  سال

ه اده بورژوایی بی خانوغالابرد،  احساسی را از بین می ومادی در روابط جنسی 
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ید که زمینه آ دست میه کند. اما این وقتی ب نیز آغاز می راعنوان یک نهاد 

یجاد اقسیم کار اجتماعی از جمله تقسیم جنسی تبردن  مادی الزم برای از بین

شود. هماهنگی تولید و مصرف و مساوات واقعی در توزیع هنگامی تحقق خواهد 

دان تاریخ سپرده  ردگی خانگی آنان به زبالهکشیدگی ویژه زنان و ب ستم کهیافت 

اتژیک طبقه راست خواستدلیل بنیادی که چرا رهایی زنان  آن استشود. این 

 م است. سفرض ضروری برای ساختمان سوسیالی کارگر و پیش

 

 يجه گيرینت

کفایت و یا  عدمتحلیل سکومب صرفاً  از ین انگیزه ما در نوشتن این نقداول

خودی سیاست  هب خاطر مفهوم خوده تر ب او نبود، بلکه بیشاشتباهات تئوریک 

 کارگر در رابطه با مبارزه برای رهایی زنان بود که مشخصه کل برخورد او طبقه

یت ناموزون و مرکب انقالب ماه"بر این اعتقاد است که  سکومبست. ا

 دهد که بر اساس منافع خود و دار این امکان را می خانه زنانسوسیالیستی به 

دار و طرح  یا وارد صحنه تاریخ شوند. بسیج زنان خانهپرولتارمنافع کل زنان و 

های ضد دولتی،  ی کردن کارهای خانگی، خواستاجتماعهای مربوط به  خواست

چنین اقداماتی سهم  -ها و غیره یمتقهای نظارت بر  خواست ایجاد کمیته

زمان  طور همه یژه اگر بوه ببرد مبارزه طبقاتی ادا خواهند کرد،  عظیمی در پیش

از میان این  عمدتا" دهد . و بعد ادامه می"دبا اقدامات پرولتاریا ترکیب شون

دار هستند و  فقط خانه هنوزر از میان زنانی که ت گیر( بیشبجمعیت )زنان مزد

خواست.  برخواهدهای آینده  تعدادشان رو به نقصان است، رهبری زنان در سال

 مدارسها و  برای مساوات کامل با مردان در اتحادیهزنان کارگر و محصل که 

گامان مبارزه برای از بین بردن تقسیم جنسی در طبقه  کنند، پیش مبارزه می

عالوه، عمدتاً همین زنان آگاهی رادیکال رهایی زنان را به درون ه بود. ب خواهند

(18) ."اند، خواهند برد دار باقی مانده ی که هنوز فقط خانهزنانتوده 
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 انتقالمبارزه علیه تورم،  مدارس،ها و  ، مبارزه علیه نابرابری درون اتحادیهالبته

یر متقابل این تاثآگاهی رادیکال میان زنان، وحدت ابتکارات پرولتری و 

 های مختلف از مبارزه طبقاتی غیرقابل انکار است.  جنبه

چه احتمالی، ی و عملفاصله بسیاری بین موارد مختلف مبارزات زنان، چه  اما،

و تدوین  انقالبو یک استراتژی کامل انقالبی وجود دارد؛ بین اعتقاد به ضرورت 

تدوین  عدم"خاطر ه عملی برنامه آن. انتقاد اولیه سکومب از چپ انقالبی ب

یی بورژواانداز استراتژیکی که مستقیماً به روابط اجتماعی خانواده  تاریخی چشم

ین چنتوجهی با عدم موفقیت خود او در تدوین  طور قابله ب (19) ."برخورد کند

 شود. یف میعاندازی استراتژیک تض چشم

اقتصادی  واسطهخودی از شرایط بی ه طور خود به ین استراتژی انقالبی بچن

 پراکندهگیرد. منافع  داری نشات نمی زندگی طبقه کارگر تحت نظام سرمایه

گام  قالبی و دخالت پیشهای مختلف طبقه کارگر فقط از طریق سیاست ان بخش

 تواند متمرکز شود و به سطح منافع کل طبقه ارتقاء یابد.  ی میانقالب

ین نیاز به شرکت در بکنند، فوراً  ی مثال، وقتی زنان کارگر اعتصاب میبرا

یجاد خواهد شد. الیت خانگی برخورد ئوهای اعتصابی و نیاز به ادامه مس فعالیت

ر عدم وجود امکانات اجتماعی مثل مهد خاطه این برخورد، از یک طرف ب

 -ها در اکثر موارد خاطر عدم حمایت اتحادیهه و غیره و از طرف دیگر، ب کودک

خاطر منزوی ه یابد. کارفرمایان ب شدت می -(26)ی فعال آنان خرابکاراگر نگوئیم 

بیمه  قادرندی با نهادهای دولتی اغلب دست همطریق   ازبودن زنان کارگر، 

یق طرتوانند از  اعتصاب پرداخت نکنند. انقالبیون می به خاطرزنان را اجتماعی 

داری از این مبارزات  های کارگری در طرف ها و سایر سازمان تبلیغ در اتحادیه

ی برایغات در نشریات و جلسات؛ کمک به کمیته اعتصاب تبل، کنند مداخله

ر روی های عادی زنان در خانه، فشار مشترک ب دهی مسئولیت سازمان

 وی برای ایجاد تسهیالت؛ نشان دادن رابطه بین کارفرمایان  محلهای  شهرداری
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اند اما در خود مبارزه  مهمهای مربوطه که  دولت؛ مطرح کردن دیگر خواست

جوانب این  تمامتر توضیح دائمی ارتباط بین  اند؛ و از همه مهم مطرح نشده

راحتی ه مزد ب رای دستباب م. اعتصسمساله خاص و مبارزه کلی برای سوسیالی

تواند به حرکتی سیاسی که بعضی از نکات باال را مطرح کند، تبدیل شود.  یم

در اعتصابات خاص به خودی خود کافی نیست؛ حرکت  مداخلهاما، البته 

 ی است.ضرورتر منجمله در سطح ملی  گسترده

فاً کنیم صر یمگامی که ما از آن صحبت  الزم به توضیح است که پیش اما

 شکلهای انقالبی موجود و یا در واقع یک نیروی به نقد  بری سازمانججمع 

وجود آید که ه تواند ب گامی فقط تحت شرایطی می گرفته نیست. چنین پیش

چالش طلبیدن رای به بهای تحت ستم  گروه دروندر  خصوصه بطبقه کارگر و 

چه در باال  ن آنیدگی متشکل شوند. با در نظر گرفتکش ساختار استثمار و ستم

 تکشیدگی زنان و فقدان هرگونه وحد ستمدر رابطه با استقالل نسبی 

گیری  که شکل است حناپذیر منافع کوتاه مدت گفتیم، واض اجتناب

 کهپیشگام است  دهای الزم برای رش شرط ی زنان یکی از پیشیاب خودسازمان

این پیشگام ادغام  های تحت ستم باشد. وظیفه گر منافع تمام گروه واقعاً بیان

یی در برنامه انتقالی است که بر شکاف درون طبقه کارگر میان خانه ها خواست

به نابرابری زنان در تولید برخورد کند، برای حق زنان برای  بزند،و کارخانه پل 

ه های طبقه کارگر و در جامعه ب ی تساوی زنان در سازمانبراکار مبارزه کند، 

ی کار بایستد، برای وسائل جلوگیری از جنستقسیم جنگد، علیه ه طور کلی ب

یری از هر گونه سرکوب جنسی و جلوگانی و برای جحاملگی و سقط جنین م

های مختلف  یان کشورمغیره مبارزه کند)مالحظات تاکتیکی به معنی تفاوت 

یقا، در دقای است مشکل ولی نه غیرممکن؛ زیرا  خواهد بود(. این وظیفه

 ر ریشه دارد، هم مرد و هم زن.نیازهای طبقه کارگ
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 زیر است:  مواردانگلستان شامل   درهای اخیر تنها  سال

Lucas Burnly, Fakenham, Admiralty Porter,Boac Air Terminal. 

Ag Patents, Mclaren Controls, Hawker Siddley, Dorothy Gray. 

Kenilworth Compoents, Imperial Typewriers, Typhoo, Personna. 

Yauxhall, Standard Telephone- Cables, Hoover Motors –Associated 

Automation(RED MOLE. 45,49 red Weekly. 7.9,11,12,27 ,32,38,48,59, 60, 

63, 65, 71.79 

 .16و  9ص  ،1سکومب ، منبع  -11

ایجاد کند. از یک طرف،  یچ سوء تفاهمی راهانتخاب این مثال نباید  -12

وسیله ه کاولی کاری در مقیاس نسبتاً محدود بود که ب در "زنان شورش"

وسیله مطبوعات برای تضعیف روحیه ه های آگاه آغاز شد و ب شکن اعتصاب

دیگر، تمایل به اتحاد درون خانواده شد. از طرف  بزرگکارگران بیش از حد 

 وسرعت خود را مطرح کرد  ه یم بکردارائه   راطبقه کارگر که در باال بحثش 

 "زنان شورش"تری است. همین باعث شکست سریع  که نیروی قوی کرداثبات 

حال، علیرغم نکات فوق، این حوادث یک تضاد واقعی را نشان داد.  یناا ب. شد

، در مورد بحران صنایع اتومبیل بریتانیا و تاریخ 1974 احثمببرای گزارش کامل 

های  ، از گروه مارکسیستکاولیی، به جزوه انگلیسی کاولخاص مبارزه طبقاتی 

 شود.  مراجعه 1974انترناسیونالیست، آکسفورد 

دار کاولی، سعی کرد، این   شورش زنان خانه موردتفسیر دیلی تلگراف، در  -13

کند،  یمطور که در این کشور عمل  م آنسیکالیسند"که  را جا بیندازد نکته

 مرتبپول  -گیرد یکی از نیازهای ابتدایی تقریباً همه زنان را شدیداً نادیده می

به  ،یونالیستناسهای انتر . نقل از جزو گروه مارکسیست"داری از خانه برای نگه

 مراجعه شود.  12یادداشت 

به رهایی ای آلمان  یخ جنبش اتحادیهتار موردبرای یک مقدمه جالب در  -14

 مراجعه شود. زنان نوشته ورنر تانزن
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یم، این به هیچ وجه به معنی آن نیست که دادطور که توضیح  اما همان -15

ی شود. در این مورد، تحلیل اجتماعداری  تواند تحت نظام سرمایه کارخانگی می

تعادل بین سهم آن در  اساسجین گاردینر از دالئل تداوم حیات کار خانگی بر 

در مراحل گسترش  زنانداری به کار  بازتولید ارزان نیروی کار و نیاز سرمایه

طریق  ازناکافی است. از یک طرف، اگر کاهش هزینه بازتولید نیروی کار 

برای انباشت سرمایه مرکزی بود، توضیح این جریان که بسیاری  کارخانگی واقعاً

اند، غیر ممکن بود.  نگی بودند از خانواده خارج شدهچیزهایی که قبالً تولید خا از

کامل زنان مورد توجه  استخدامجا که نتایج  آن تاطرف دیگر، برای مثال  از

ینی بیش از ب خوشاست، تداوم تقسیم جنسی کار در سوئد، هشداری است علیه 

 حد. 

  .17ص  1سکومب ، منبع  -16

وسیله ه ر رابطه با خانواده باجتماعی د رفاهدر این مورد، نقش دولت  -17

  .استالیزابت وینستون مورد تحلیل قرار گرفته 

 .23-4و ص ص 1منبع  سکومب،  -18

 .5جا ص  همان -19

مزد مساوی در کارخانه وسائل  برای دست کارگردر اعتصاب اخیر زنان  -26

مرد اتحادیه به شکست  ی، اعضارمنچستوود نزدیک  الکترونیک سالفورد در هس

 کردند. مراجعه شود به  کمکال کارخانه از طریق شکستن درهای ورودی اشغ

Ingrid Falconer, Divide and Rule, United in Struggle, Red Weekly  

 1974دسامبر  12.

 

 

 

 

 

 



 مينيسم و کار خانگیف

 

 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باره كار خانگی زنان در

 
 اقتصاد سياسی زنان "  گروهای از "  هنوشت

 : افشار مترجم
 

واالتی که در ئیفیت سکدهیم با  لیل تئوریکی که انجام مییفیت تجزیه و تحک

 گردد.  دهیم، مشخص می مقابل آن قرار می

سال  در "سیاسی زنان اقتصاد گروه"یکی از دشوارترین مسائلی که در برابر

بتوانند مالحظات  کهواالت تئوریک بود ئگذشته وجود داشت، تعریف مجدداً س

 . سیاسی خود ما را بهتر بیان کنند

کنیم که همه سوسیالیست و  رنمای سیاسی مشترک آغاز میدوبا این  ما 

ها و  را از موافقت مان درککوشیم  آن می ازفمینیست هستیم، ولی فراتر 

 تحقیق انکشاف دهیم. ومان در روند بحث  های مخالفت

در خانه( و ارتباط آن  کارگر نظر ما در باره مساله کار خانگی ) ین مقاله بیانا

از  این چارچوب، منظورمان درداری است.  ا نقش کلی اقتصادی زن در سرمایهب

مادی ستم  های تر به تولید و بازتولید به مثابه جنبه توجه بیش "اقتصاد"
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زنان در  است. ما روابط متقابل بین اشکال مختلف کار زنانکشیدگی 

های  گروهگیری سرمایه و  و بهره گرایی جنسی مادداری، زمینه های  سرمایه

کنیم. در عین  بررسی می راکشیدگی زنان  مختلف کارگران از استثمار و ستم

بر نقش زنان  ماپذیریم، ولی تمرکز  حال که اهمیت ایدئولوژیک خانواده را می

 اقتصادها، کمک مشخص  در تولید است. به نظر ما، این نوع تجزیه و تحلیل

تر به کار خانگی ما  بیش سیاسی به جنبش زنان است. به عالوه، با توجه

این نظر هستیم که نقش زنان در خانه عامل اساسی انقیادشان  کننده منعکس

هایی که راجع به این موضوع وجود  . ما با اغلب نوشتهاستداری  در سرمایه

 یم.نظردارند، در این مورد هم 

نیم: ک یک را مطرح میتئورمان به قرار زیر است: ابتدا یک مساله  مقاله ساختار

ی. بر اساس این دار رابطه کار خانگی با روند تولید ارزش اضافی در سرمایه

 مناسباتتولید و کاربرد آن را در تجزیه و تحلیل  شیوهمساله تئوریک مفهوم 

کنیم. سپس به بررسی   داری بررسی می تولید سرمایه شیوهبین کار خانگی و 

پردازیم.  خانواده می درونات ویژه مناسبه یت روابط تولیدی کار خانگی و بماه

ییرات صورت تغزنان و  یگیربخانگی با کار مزد عاقبت، مناسبات تاریخی کار

 متضادگرفته در گذشته و تغییرات احتمالی آتی در کار خانگی ناشی از نیازهای 

 گیریم. داری را در نظر می سرمایه
 

 کار خانگی و ارزش اضافی -1

ی و گسترش ارزش خانگیک رابطه بین کار ین بخش از مقاله به مشکل تئورا

وال آغاز ئین سایابی به درک این مساله ما با  پردازد. در پروسه دست اضافی می

کردیم که کار خانگی چه سهم و نقشی در تولید ارزش اضافی دارد؟ در این 

از  ییی به شمارگو پاسخوال ئهای گوناگون به این س دریافتیم که جواب پروسه

 یل:قبواالتی از ئسازد. س یخی مشخص را ضروری میواالت تارئس
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داری  سرمایه جوامعکار خانگی در حفظ و تجدید تولید نیروی کار در  چرا

 ای را ایفا کرده است؟  نقش عمده

در مرحله کنونی  ،شناسیم آیا کار خانگی و خانواده به آن شکلی که می -

 رفت؟ داری بریتانیا به مقدار زیادی از بین خواهد سرمایه

ی این اضافمان راجع به رابطه به کار خانگی و گسترش ارزش  بحث در

 واالت را در مد نظر خواهیم داشت. ئس

 ارزش اضافی از نظر مارکس:  -الف

یه مطرح سرماشرح زیر در جلد اول ه نظریه ارزش اضافی مارکس ب جوهر

تولید  ی شیوهشده است. مارکس بررسی خود را به روابط تولیدی در 

طبقه  ؛ی ناب که در آن فقط دو طبقه وجود دارند محدود کرده استدار رمایهس

غیر از نیروی  یل تولید است و پرولتاریا که بر چیزی بهوسابورژوازی که مالک 

کار انجام شده در این انقیاد، در تولیدکاالیی  تمامکار خود مالکیت ندارد. 

ن کار مجردی تعریف زما صورتاست. ارزش اضافی به  نهفته داری سرمایه

. این بخش از استداری مستتر  شود که در بخشی از تولید کاالئی سرمایه می

 باتوانند جهت مصرف خویش  تولید، اضافه بر آن کاالئی است که کارگران می

داری  هجا که تمام تولید، تولید کاالئی سرمای مزد خویش خریداری کنند. از آن

 گیرد. کل مصرف کاال به خود میکارگران نیز تماماً ش مصرفاست، 

کوشد آن  یه میسرماند. ناپذیر آشتیتولیدی بین کار و سرمایه ذاتاً  روابط

و بنابراین  کندکند کوتاه  بخش از روز کار را که کارگر برای بقای خویش کار می

 تر ست، طوالنیا بخشی را که کارگر درگیر تولید ارزش اضافی برای کارفرما

ای است که ذاتاً حامل کشمکش و  ولید ارزش اضافی پروسهت هنتیج در سازد.

جا که به  زند. تا آن ی است که حول مزد و پروسه تولید دور میطبقاتتخاصم 

عقیده مارکس مقدار مزد واقعی برای هر گروه از کارگران  بهشود  مزد مربوط می
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 ل الزمقاست. به نظر او این مقدار، حدا ثابتدر هر دوره مشخص تاریخی 

 معیشت در هر مرحله تاریخی است.

کار مجردی است که  زمانکاالی نیروی کار، در نتیجه، برابر با مقدار  ارزش

را تشکیل  حلهرمدر مجموعه کاالهائی که این حداقل الزم برای معیشت در هر 

 دهند، مستتر است. می

معیشت  مشخصمارکس مبتنی بر ثابت بودن مزد واقعی برای هر سطح  نظر

ن فرض استوار است که مصرف کارگران فقط شامل کاالهائی است که با بر ای

شوند. در این شیوه برخورد، تحلیل مارکس برای تعیین سطح  خریداری می مزد

چنین بررسی مناسبات متقابل این سطح با سطح  یشت و هممعتاریخی الزم 

مصرفی  های در نظر بگیریم که کارگران ارزش اگرشود. البته  مزد، تجریدی می

های مصرفی  چنین ارزش کنند)هم یمتولید شده توسط کارخانگی را هم مصرف 

، رفاه اجتماعی( در آموزشهایی مثل بهداشت،  تولید شده توسط دولت در حوزه

 یستند.ندیگر  آن صورت سطح مزدها و سطح الزم معیشت دیگر معادل هم

تاریخی از پیش  رنظکه مارکس سطح مزد واقعی را از  جائی ، از آنعالوهه ب

ید ارزش تولاش از  گیرد، در نتیجه، بخش اعظم بررسی تعیین شده در نظر می

 ثابتشود. وقتی که مزد واقعی  داری متمرکز می اضافی بر پروسه تولید سرمایه

 تر وجود ندارد:  باشد، برای افزایش نرخ ارزش اضافی دو راه بیش

یش یابد. هر دو با افزاکار تر بشود یا شدت  یا باید روز کار طوالنی -7

 شوند. یمیافته نیروی کار مواجه  های جسمانی و مخالفت سازمان محدودیت

 کاهش یابد.  کارگرزمان کار الزم برای تولید کاالهای مورد نیاز  -7

کار خانگی با گسترش ارزش  رابطهایم که برای درک بهتر   بر این عقیده ما

تری مورد  جزئیات بیش روی کار باید باو ارزش کاالی نی مزداضافی، مساله 

 بررسی قرار بگیرد.

 ارزش کاالی نیروی کار – ب
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، چه زن و چه کنندگانسازد که انبوه تولید داری ضروری می سرمایه سلطه

اما، مارکس  آن،مرد، از امکانات مستقل برای معیشت جدا شده باشند. فراتر از 

لید نیروی کار در دوران به مساله چگونگی دگرسان شدن معیشت و بازتو

رسد که مارکس  نظر نمیه داری توجه چندانی نکرده است. برای مثال، ب یهسرما

عنوان یک وجه تولیدی که در آن کارگران از ه داری ب از سرمایه خوددر تحلیل 

اند و از سوی دیگر مساله بقاء و  یش به مزد وابستهخویک سو برای معیشت 

ای پیرامونی و غیرتاریخی واگذار شده،  حوزه بهار تجدید تولید کاالی نیروی ک

 تضادی مشاهده کند:

داری است و باید  ید سرمایهتولتجدید  طو تجدید تولید طبقه کارگر شر بقا"

غریزه کارگران برای حفظ  بهداران به راحتی انجام این امر را  باشد. ولی سرمایه

(1) ."کنند... ار میذو تجدید تولید خویش واگ
 

ی زنان جلب کرد خانگوقتی که جنبش فمینیستی معاصر توجه را به کار ی ول

معلوم  گذاشت،و بر نقش آن در حفظ و تجدید تولید کاالی نیروی کار انگشت 

 مجموعهشد که ارزش کاالی نیروی کار )به معنای زمان کار مجرد مستتر در 

گر اشکال کاری دهند( از دی کاالهائی که این حداقل الزم برای بقا را تشکیل می

دهند، مستقل نیست. مسائل  سطح کل معیشت طبقه کارگر را تشکیل می که

جزئی از تئوری ارزش کاالی نیروی کار مورد  عنوانه بباید  هستند که متعددی

چه که سرمایه  ای آن ین است که در هر دورهابررسی قرار بگیرند. اولین نکته 

پردازد،  طریق مزد به کارگران می ازر برای تجدید تولید و بقای کاالی نیروی کا

یخی شکل مشخصی دارند، تارفرض وجود کار خانگی و دولت که از نظر  بر پیش

ی تهیه براخودی خود ه شود، ب استوار است. مزدی که به کارگران پرداخت می

طور روزمره از ه ید تولید کاالی نیروی کار بتجد وشرایط مادی الزم برای حفظ 

 دیگر کافی نیست. یک نسل به نسل
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به ساختار اقتصادی  کاریاً این مساله هم وجود دارد که ارزش کاالی نیروی ثان

ه یروی کار، بناش از ارزش کاالی  خانواده نیز بستگی دارد. مارکس در بررسی

وضوح نوعی از خانواده را فرض کرده است که در آن زن و کودکان کار 

دارد که تمایل تاریخی سرمایه بر این است . اگر چه به این نکته اشاره کنند نمی

کارگیری زنان و کودکان بر کل خانواده ه ی نیروی کار را با بکاالکه ارزش 

 سرشکن کند.

این دو،  برهای دیگر ما به این نکات باز خواهیم گشت. عالوه  بخش در

یابی به تئوری ارزش  شان برای دست موضوعات دیگری هم هست که بررسی

کار ضروری است. برای نمونه: حداقل الزم معیشت چگونه تعیین  یروینکاالی 

کند؟ نیازها چگونه بر سطح مزدها  چگونه تغییر می زمانشود؟ و به مرور  می

گیرند؟ سطوح مختلف مزد چگونه تعیین  یر میتاثگذارند و از آن  تاثیر می

ییر یا به مرور زمان چگونه تغ شده،شوند؟ و این اختالفات چگونه حفظ  می

ها  جا به آن یم و اینکن واالت قناعت میئکند؟ ما فقط به ذکر این س می

 شوند. ینمطور مستقیم به موضوع نقش کار خانگی مربوط ه پردازیم، زیرا ب نمی

و در نتیجه در  کارکه نقش کار را در تعیین ارزش کاالی نیروی  از آن قبل

یدی تولنگی را با وجه تولید ارزش اضافی بررسی کنیم، ابتدا رابطه کار خا

 نظرمان در  آمدهای این مناسبات را برای بررسی داری مطالعه کرده و پی سرمایه

 خواهیم گرفت. 
 

 داری ی توليد سرمايه شيوهکار خانگی و  -7

به عنوان شکلی از  راهای زیادی در گرفته است که آیا باید کار خانگی  بحث

وجهی  عنوانه ببررسی قرار بدهیم یا داری مورد  ی تولید سرمایه وهشیکار تحت 

این  (2)دارد؟داری قرار  ی تولید سرمایه وهشیی مرتبط که خارج از ول "مادون"

ی واقعای لغوی است ولی در عین حال چند نکته  مساله به مقدار زیادی مساله

 ها اشاره خواهیم کرد. طور کلی به آنه تئوریک هم وجود دارند که ما ب
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استفاده قرار  مورد "یدتولی  وهشی"بیم چگونه باید مفهومکه دریا ی اینبرا

گذار نیستند، تفکیک  حالبگیرد باید بین جوامع در حال گذار و جوامعی که در 

سلطه یک  ازقائل شویم. جوامع در حال گذار جوامعی هستند در جریان تغییر 

یگر. دای  ای از مناسبات استثماری به سلطه طبقه طبقه حاکم بر اساس مجموعه

بندی و  خوش دسته جوامعی که در حال گذار نیستند، هر اندازه متالشی، دست

جا که این تفکیک  تحت تاثیر چنین جریانی از تغییر قرار ندارند. تا آن ،تشاشغا

هائی مطابق سلیقه  ای واژه تواند تا اندازه گیرد، هر کس می انجام نطور روشه ب

ا، مفاهیم مورد استفاده ما مفاهیم مناسبی یرد. به نظر ما، امگکار ه خویش را ب

 هستند.

گیرد، ولی  کار نمیه همه جا به یک معنی ب را "ی تولید وهشی"عبارت  مارکس

داری  با سرمایه تقابلاعصار تاریخی دیگر در  داری و تولید سرمایه ی وهشیاو 

 ای از مجموعه( را بر اساس "یت فئودالیمالک" و  "آسیائی شکل")برای مثال 

بین  رابطه ؛کند مناسبات اجتماعی و با یک تضاد واحد در هر یک تعریف می

 ی وهشیها. بنابراین، مفهوم  کنندگان کار آن کنندگان مستقیم و کنترل تولید

به این معنی که تغییرات در  ؛تولید برای تئوری تاریخ مارکس اساسی است

 "نهائی یلتحل"تولیدی و رشد نیروهای مولده در  مناسباتمجموعه 

سوم  جلدترین شکل در  کننده پروسه تاریخی هستند. این نکته به واضح یینتع

سرمایه، جائی که مارکس اجازه زمین فئودالی را بررسی کرده و آن را در تقابل 

دهد، به این صورت بیان شده  یم قرارداری اخذ ارزش اضافی   شکل سرمایه با

 است:

کنندگان  ی از تولیداضافداخت نشده آن شکل خاص اقتصادی که کار پر ..."

هائی  آن وکنندگان  کننده مناسبات بین حکومت شود، تعیین مستقیم اخذ می

شود. این مناسبات که مستقیماً از تولید نشئت  ها حکومت می است که بر آن

گذارند...  کننده تاثیر می عنوان یک عامل تعیینه خود بر آن ب اند، به نوبه گرفته
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کنندگان مستقیم  ناسبات مستقیم صاحبان شرایط تولید یا تولیدین ماهمیشه 

شده همه سراسر ساختار  نیده درونی و اساس کتماپوشاست که ماهیت 

یاسی رابطه بین حاکمیت و وابستگی و خالصه سراه با آن اشکال  اجتماعی و هم

طور ه . این مناسبات مستقیم و بسازد شکل متناسب و خاص دولت را بر مال می

نتیجه بارآوری  درهای کار و  طبیعی به مرحله مشخصی از انکشاف شیوه

 مشابهشود که همین اساس اقتصادی  اجتماعی آن مرتبط است. این باعث نمی

های مشخص،  شمار در موقعیت های بی به دلیل تفاوت -از لحاظ شرایط اصلی

به  یعی، مناسبات نژادی، عوامل تاریخی خارجی و غیره، خود راطبشرایط 

، ص 3) سرمایه ،ج  "های مختلف نشان ندهند... یه روشنسااشکال گوناگون و با 
791). 

ید است که به تولی  وهشیعقیده ما این بهترین شکل استفاده از مفهوم  به

کنندگان و غیرتولیدکنندگان  یدتولمندانه تضاد اصلی بین  کمک تجریدی هوش

 سازد.  را آشکار می

پروسه حل یا  عنوانه بتواند  تغییر در یک جامعه میین ترتیب، دینامیزم بد

تاریخی  عصرتر قرار بگیرد. بنابراین، در هر  بیش یتقویت این تضاد مورد بررس

فقط یک تضاد در تعیین قوانین انکشاف جامعه اساسی خواهد بود. در عصر 

ف جامعه اکننده قوانین انکش تعیین پایهداری تضاد بین سرمایه و کار  یهسرما

ین بررسی ما از کار خانگی باید در ارتباط با این تضاد و دینامیزم بنابرااست و 

باید توجه بشود که ما  نکتهاین  بهداری صورت بگیرد.  ید سرمایهتولی  وهشی

دهیم. مناسبات  نمی تنزل "تولید مناسبات"به  را "تولید ی وهشی" مفهوم

ولید وجود داشته باشند، ت ی وهشیتوانند در درون یک  ی میگوناگونتولیدی 

همراه دارند. ه تولید را ب ی وهشیونشان خصلت آن مهر اما،همه این مناسبات، 

.(3)
 

ید مجزا را تول ی وهشیمثابه یک ه بندی کار خانگی ب ین ترتیب، ما خصلتبد

ی بررسداری  تولید سرمایه ی وهشیما کار خانگی را در درون  (4)کنیم.  رد می
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داری از یک  پذیریم مناسبات کار خانگی در سرمایه که می نکنیم، در عین ای می

 ی وهشیبا مناسبات کار مزدی و از سوی دیگر با مناسبات کار خانگی در هر  سو

 یگر اساساً تفاوت دارند.دتولید 

جوامعی که در حال گذار  وتوانیم بین جوامع در حال گذار   ما می اکنون

ه جوامع در حال گذار با وجود متضاد ک یم. در حالیشونیستند، تفکیک قائل 

این نکته در باره جوامعی که در  شوند، بندی می وجوه مختلف تولیدی خصلت

یک وجه تولیدی وجود  فقطصادق نیستند. در این جوامع  قرار ندارندحال گذار 

ید خانگی به تولید تولای در حال گذار از  داری مدرن جامعه دارد. سرمایه

تولید  ی وهشیی از یعکس( نیست. در نتیجه، کار خانگی جز هداری)یا ب سرمایه

 داری است. سرمایه

ید جداگانه تول ی وهشیعنوان یک ه آمدهای بررسی کار خانگی ب یکی از پی

ین ا (5).دهند ای را تشکیل می دار طبقه ویژه این بوده است که زنان خانه

توان این چنین  نمی های تئوریک گیری غیر قابل اجتناب نیست. از بررسی نتیجه

 ا کار وبیم به نتایج سیاسی رسید. ولی تمایل به بحث از طریق قیاس مستق

. در همه جوامع، موقعیت مادی زنان با مردان متفاوت است. داردسرمایه وجود 

دهقانی رابطه زنان با وسائل تولید با مردان همانند  جوامعبرای نمونه، حتی در 

وتحلیل مادی، برای نمونه، طبقه، کاست،  ی تجزیهاه نیست. از آن گذشته، مقوله

ی مردان مشخص می شوند. گفتن ندارد که ماددر واقع، در ارتباط با موقعیت 

اند،  موقعیت مادی مردان تعریف شده باها که در ارتباط  کاربرد ساده این مقوله

دتر، دار، و از آن ب خانه زنانبه مناسبات بین مردان و زنان و در نتیجه دیدن 

 است. تعنوان یک طبقه نادرسه طور کلی، به زنان ب

موقعیت  مختلفهای  ین نکته هرگز بدان معنی نیست که زنان که به شکلا

ی ها شان متفاوت با مردان است، منافع ویژه طبقاتی ندارند. در نوشته مادی

های گوناگون بر  های مفصلی از موقعیت طبقاتی گروه توان به بررسی مارکس می
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که  برخورد کرد، بدون این دارندداری  ی که در جامعه سرمایها ویژه منافعاس اس

در ادامه این  (6).باشدها در تقسیم بین کار و سرمایه فراموش شده  موقعیت آن

کارگر  طبقهبررسی این نکته با اهمیتی است که توجه داشته باشیم که زنان 

 اعظمها در بخش  ندارند. آنهمانند کارگران مرد هیچ کنترلی بر وسائل تولید 

جمله درصد باالئی از زنان از زندگی خود کارگران بالقوه سرمایه هستند و اغلب 

اند. فقط با تصدیق نقش  داده انجامگیری هم  در مراحلی کار مزد ،کرده ازدواج

ها  توانیم موقعیت طبقاتی آن می کهدوگانه زنان در تولید )واقعی یا بالقوه( است 

باز  ،شد خواهدکرده و کشاکش درونی آن را که موجب تغییر را بررسی 

 شناسیم.
 

 روابط توليدی و کار خانگی : -5

 روابط تولیدی در خانه:  -الف

روابط  تحتچه که گفتیم، کار خانگی تولید ارزش مصرف  اساس آن بر

داری است. ما اکنون به بررسی  تولید سرمایه ی وهشیمزدی در  تولیدی غیر دست

آمدهای آن در تعیین روابط اقتصادی  مزدی و پی وابط تولیدی غیردستین را

طور ه این فرض رایج که زنان ب زخانه خواهیم پرداخت. ما ا دربین مرد و زن 

کنیم، وقتی زنان  کنند، پرهیز می داری می خانهوار همگی تمام وقت  نمونه

مام وقت به زیادی وجود دارد که ت احتمالسال دارند،  5کودکانی کمتر از 

در سنین ماقبل مدرسه تقریباً  اطفالداری از  داری مشغول باشند، زیرا نگه خانه

این مورد توجه خواهیم کرد و  بهعهده کار خانگی است. ابتدا ه کامل ب طوره ب

کند، توضیح  خانه کار می درتفاوت در روابط تولیدی را برای کار مزدی وزنی که 

 خواهیم داد.

ی مدت معینی در براعنوان یک کاال ه یروی کار خویش را بگیر نبمزد کارگر

ه ی او بزندگفروشد. بقیه وقت او به خودش تعلق دارد و  مبادله با مزد پولی می
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 یم شده است. او مزد خویش را صرف خریدتقسطور دقیق بین کار و استراحت 

جه، رسند. در نتی از محل کار به مصرف می خارجکند که عمدتاً  کاالهائی می

هائی  هم از لحاظ احساسی فعالیت وبرای او تولید و مصرف هم از لحاظ جسمی 

صورت یک  ید خود را بهتولگیر شرکت در بمجزا از هم هستند. برای کارگر مزد

که  یحالسازد، در  بندی شده عیان می طور دقیق زمانه ضرورت ناپسند و ب

 یابد. ه جریان میبخش است و در حول و حوش خان استراحت به اصطالح لذت

کند، وقتش به  ینمگیر خانه مکانی است که او کار بنتیجه، برای مزد در

 اوست،دار، خانه محل کار  کند، برای زن خانه خودش تعلق دارد و مصرف می

رود. در نتیجه، در زندگی او تفکیک  استراحت او به جای دیگری نمی یولی برا

گیرد.  یت مکانی صورت نمیموقعا یقی بین کار و استراحت از نظر زمان یدق

ی که صرف زمانکند و مدت  دهد چیزی دریافت نمی برای کاری که انجام می

توجه مستقیم کسی قرار  موردشود،  شود، مادام که کار انجام می کار می

داری وجود دارد،  ید کاالئی سرمایهتولگیرد. این وضعیت با موقعیتی که در  نمی

ید ارزش مصرف تولری کاهش زمانی که صرف دا متفاوت است در سرمایه

دار و نه  یهسرمادار است. زیرا در این نظام این  شود مورد توجه خاص سرمایه می

دار  خانهگردد. برای زن  مند می وری کار بهرهآکارگر است که از افزایش بار

فشاری که برای کاهش زمان صرف شده برای انجام کار معین وجود دارد، 

لوژیک و غیر مشخص دارد و به زور مستقیم هم ارتباطی ندارد. یدئواماهیتی 

ه با تعریف مبهم کار زن در خانه در نظر بگیریم و ب تواماًرا  وقتی که این نکته

کند، آن وقت معلوم  برای بازار تولید نمی زنعالوه توجه داشته باشیم که 

با کار تحت خانه در مقایسه  دروری کار زنان آشود که برای افزایش بار می

زندگی زن بین  درشود. حتی  داری فشار مشابهی اعمال نمی مناسبات سرمایه

 .نداردمصرف و تولید جدائی آشکاری وجود  
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تحت کنترل  رامقدار زیادی شیوه و شدت کار خود  عکس شوهر، زن به بر

 است،هائی  خویش دارد. گر چه در تطبیق با پیرامون خویش مواجه با محدودیت

دهد. در رابطه با کار او، نه تقسیم کاری وجود  خود را خود سازمان می ولی وقت

دار تقریباً کار مشابه  که عمالً اجتماعی شده است. تمام زنان خانه نه این و دارد

های محدودی  دهند. فعالیت طور انفرادی و جدا از هم انجام میه یگر را بد هم

دهد، ولی این اجتماعی  گر قرار میدی دار در ارتباط با هم خانه زناننظیر خرید 

که افراد یک گروه به موازات هم درگیر آنند، هر  استشدن فعالین مشخص 

دار و شوهر شباهتی به  بین یک زن خانه رابطهکنند.  چند که با هم عمل نمی

ی بر اساس مبادله کاالیی ا و رابطه ندارددار  رابطه بین یک کارگر و یک سرمایه

قابلی وجود دارد که حداقل در تئوری بر اساس آن چیزی یست. مسئولیت متن

ید هر کدام در چارچوب روابطی نام "یت و عشق فردیجنس"است که انگلس 

تعیین شده برای هر جنس استوار است، حوزه  نقشکه معموالً براساس 

توان این روابط را به روابط یک  یجه، نمینتمسئولیت خویش را دارا هستند. در 

ین بر خالف روابط مبادله کاالئی چن هماز مبادله پولی تنزل داد. بعدی ناشی 

قدر آزاد  به اصطالح ضمانت اجرائی دارد. برای مثال، طرفین آن رابطهاین 

داد جدید قرارجدید بشوند و  روابطعالقه دارند وارد  کهنیستند که هر طور 

یشی به گراری دا ببندند. این بدان معنی است که همانند تولید کاالئی سرمایه

شود( وجود  های متفاوت جبران می سان کردن شرایط کار )که با پرداخت هم

هم ه های موجود برای ب داوری یشپو  مشکالتکه  جائی . به عالوه، از آنندارد

و متفاوتی  گوناگونمند هستند، در نتیجه، سطوح  زدن این روابط خیلی قدرت

ین روابط امل است. معذالک، ماهیت از کار خانگی و زمان صرف شده کامالً محت

ست که وقتی طرفین در اجرای نقش تعیین شده بر اساس جنسیت به ا طوری

کنند، بقیه اعضای خانواده و در واقع جامعه آن را نشانه  ی کوشش میکافاندازه 

مند یک کارگر خوب کارخانه  دانند. یک شوهر خوب و عالقه یمعشق و عالقه 
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مند هم زنی است که  دارد و یک زن عالقه یافت میردهم هست که مزد زیادی 

 کند. کار خانگی می متفاوتتر وقت خویش را صرف انواع  بیش

برای این تولید  لمسهای قابل  های مصرفی است. داده ی تولید ارزشکارخانگ

دار با  خانهزن  شوند و کاالهائی هستند که با بخشی از مزد شوهر خریداری می

کند. بعضی از این  رفی مستقیماً قابل استفاده تولید میهای مص ها ارزش آن

شوند و بعضی  وسیله اعضای منفرد خانواده استفاده میه های مصرفی ب ارزش

کند. بعضی از کارها، برای نمونه تمیز  طور جمعی مصرف میه ب خانوادهدیگر را 

 شوند، زیرا های زمانی خیلی کوتاه تکرار می دوره درکاری و تهیه غذا، 

 مقوله. بسیاری از این کارها در استینقطع الدار و  شان عمالً ادامه مصرف

ه گیرند و در نتیجه ممکن است ب خدمات و نه تولید اشیای قابل لمس جای می

یگر اعضای خانواده نادیده گرفته شوند. گاهی اوقات ممکن است دیگر دوسیله 

 خانه در کار کمک کنند. زناعضای خانواده به 

ترین  کنند، بیش یمداری  ی از اطفال برای زنانی که تمام وقت خانهدار نگه

اطفال  وساعته است  24داری از اطفال به تعبیری کاری  گیرد. نگه وقت را می

را الزم دارند. این بخش از کارخانگی  غکم سن و سال حضور دائمی یک فرد بال

جائی که یک بدیل  ز آنعالوه اه توان به آسانی با کار مزدی ادغام کرد. ب نمی را

دار برای  ست که زنان خانها ترین کاری ی شده وجود ندارد، این مهماجتماع

 دهند.  ی انجام میدار تداوم سرمایه

 
 کار اضافی در خانه: -ب

یک هستیم. این تئوربررسی کار خانگی ما مواجه با یک مشکل پیچیده  در

و مرد  زنای مصرفی بین ه ها و ارزش بندی اقتصادی جریان کاال مشکل، خصلت

و کودکان در خانه است: یک شیوه برخورد به این مساله را در نوشته هاریسون 

توان یافت که از مدل مبادله نابرابر در فروش  می (7)مقاله اول جین گاردینر و
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اند که زنان اغلب اوقات  یروی کار استفاده کرده و به این نتیجه رسیدهنکاالی 

شود. این  داری یا به شوهر منتقل می دهند که به سرمایه می انجامکار اضافی 

کاری که در کار خانگی مستتر است معموالً از ارزش آن  کهنکته فرض شده بود 

تر است. در نتیجه  شود، بیش مصرف می زنوسیله ه بخش از مزد شوهر که ب

فی دهد. کار اضا ی انجام میاضافتوان گفت که زن مثل هر کارگر دیگری کار  می

یب بخشی از ارزش ترتدهد و به این  زن بخشی از مصرف شوهر را تشکیل می

کار ه را ب شوهرداری که  آید. در نتیجه، سرمایه کاالی نیروی کار او به حساب می

 صورتپردازد. بدین  تر از ارزش کاالی نیروی کار او می گیرد، به او کم می

ی ارزشاوالً، از کارگر مرد، زیرا کند.  دار به دو شکل ارزش اضافی اخذ می سرمایه

)اگر بدین  ستا تر از حداقل الزم برای بقای او کند کم که کارگر مرد تولید می

کار زن که بخشی از  از مساله نگاه کنیم، ارزش کاالی نیروی کار(. ثانیاً، بهشکل 

کند.  را از کانال کار اضافی خویش تولید می مزدحداقل الزم برای بقای کارگر 

سازد که  ضروری می را "کاالی نیروی کار ارزش"نظریه، تعریف جدیدی از  این

گیری  یرد و بر اساس زمان کار اندازهگ کل معیشت کارگر مرد را در نظر می

فروش ه تر از ارزشش ب ی کمبهائشود. به این ترتیب، کاالی نیروی کار به  می

 این گرچهگردد.  دار منتقل می رسد و کار اضافی زن هم به سود سرمایه می

یان کمیت اقتصادی کار در خانه و بکوششی است واقعی برای  شیوه برخورد

یدی که نهایتاً نصیب فواکار و  گیری مرد از این نشان دادن ارتباط میان بهره

قضیه را  که آنکنیم، زیرا بیش از  رد می ما ما این شیوه رااگردد،  سرمایه می

چند  ازدارد و به عالوه  کرده پوشیده نگه میبشکافد و بازگو کند آن را کتمان 

 لحاظ ناکافی است.

یروی کار را ناز ارزش کاالی  دیدمشخص، ما ضرورت این تعریف ج طوره ب

یست نر کمیت قابل مقایسه ظاز ن یگیربقبول نداریم، زیرا کار خانگی با کار مزد

 و این وجه مشترکی ندارند. 
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کند،  ی عمل میناموزونالئی به طریق چه پروسه ایجاد ارزش در تولید کا گر

به  مجرداز کمیت کار  یگیربدهد که در مورد کار مزد ولی این امکان را می

توان  نحوی صحبت بکنیم که در مورد کار خانگی صحت ندارد. بنابراین، نمی

جمع کرد تا بتوانیم کار اضافی زن را  یگیربکار خانگی را با زمان کار مزد زمان

 سان و معادل نیستند. دو هم یرا اینزیم، کنمحاسبه 

 یگیربمزد کار، شیوه برخوردی که زمان کار خانگی را با زمان عالوهه ب

 اشکالداری را در این  گیرد، تفاوت سهم کار زنان از دیدگاه سرمایه سان می یک

تواند نیروهائی را که در تغییر رابطه  کند و در نتیجه نمی متفاوت مخدوش می

.یر دارند، توضیح دهدتاثیوه کار ین دو شابین 
چه  در نتیجه، و عالوه بر آن (8)

نادیده گرفته شده است، ما  یزن برای کار مزد ظرفیتجا که  آن ازایم،  گفته

 دانیم. ایستا و غیرتاریخی می رااین شیوه برخورد 

تئوری ارزش  ازرتدکس وگیریم از تفسیر ا کار میه یوه برخوردی که ما بش

 مستترارزش را به صورت زمان کار اجتماعی الزم که در کاالها  د وجوی بهره می

 کلکند. ارزش کاالی نیروی کار را در نتیجه به صورت ارزش  است، تعریف می

اند، تعریف  اش الزم خانواده وکاالهائی که برای حفظ و تجدید تولید کارگر 

 کنیم.  می

ی کارخانگی )و وقت، ین تعریف بدان معنی است که ارزش کاالی نیروی کارا

ید تولگیریم، همان زمان کار مستتر در حفظ و تجدید  دولت( را در نظر می

 کاالی نیروی کار نیست.

خارج از خانه  دردر نظر بگیریم که بیش از نصف زنان ازدواج کرده  اگر

و  سومشغول کار هستند، ناچاریم که رابطه بین مزد زنان و مردان را از یک 

را با ارزش کاالی نیروی کار از سوی دیگر بررسی کنیم. برای  رابطه مزد زنان

توانیم با ارزش کاالی نیروی کار زنان را جداگانه بررسی کنیم،  ما می منظوراین 

گیری ارزش کاالی نیروی کار در کل  مزد زنان در چارچوب شکل نقشکه  یا این
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برخورد تا کنون به کدام از این دو شیوه  بگیریم. هیچ نظرواحد خانواده را در 

اند. به عقیده ما این حوزه مهمی برای  نگرفتهاندازه کافی مورد بحث قرار 

 کارهای تحقیقی آینده است.

ی و هم بر سطح مزدین، ارزش نیروی کار هم بر نقش زنان در اقتصاد بنابرا

. استکند( متکی  دهی کار خانگی )و خدماتی که دولت عرضه می ویژه سازمان

معیشت طبقه کارگر تا حدودی از ارزش کاالی نیروی کار جدا مفهوم سطح 

 تئوریک هم تغییراتی یافته است.  جنبهشده و از 

تحلیلی است که انتقال کار از کار  کند تجزیه و رد می ما یبررس چه آن 

پذیریم که شوهر امکان  می یرد، ولی این ایده راگ ی به سود را نتیجه میگخان

ای را در  ی نشان دادن این مطلب خانوادهبرامند شود.  رهدارد از کار همسرش به

عالوه فرض ه کنند و ب می کارگیریم که هم زن و هم مرد هر دو  نظر می

 در خانه و کارکنند، ولی همه  کنیم که هر دو مزد برابر هم دریافت می می

های  گیرد. این وضعیت در بین زوج وسیله زن انجام میه داری از اطفال ب نگه

شود. احساس بی عدالتی آشکار که از آن  کرده شاغل فراوان دیده می زدواجا

طرف فمینیسم سوق داده است. اگر فرض ه یرد، زنان زیادی را بگ نشئت می

شوند، در  یم میتقسطور مساوی بین زن و مرد ه های خانواده ب ینههزکنیم که  

بررسی  موردچه باید  آنشود.  مند می طور آشکار از کار زن بهرهه این مورد مرد ب

وسیله ه های مصرفی تولید شده ب وری است. ارزش قرار بگیرد، ماهیت این بهره

اجتماعی  خانگی در خود جزئی از خدمات شخصی را مستتر دارند که با کار

روند. اگر کسی  های مصرفی از بین می شدن این ارزش کاالشدن و در نتیجه 

که خود شما این کار را بکنید، با هم  این ید تابشوهای شما را  باشد که لباس

کنید،  خود این کار را نمی یست که شمانشان فقط در این  متفاوت است. تفاوت

یگری در خانواده در برابر شما نقش خدمتکار را د بلکه قضیه این است که کس

 کند. یمایفاء 
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حل و در م خانهکه تقسیم کار در  وری از کار زن حتی وقتی ین نوع بهرها

ی که وقتماند. ولی  طرز آشکار به نفع مرد نیست هم کماکان باقی میه اشتغال ب

کند و در  دهد، یا در حالتی که زن نیمه وقت کار می زن کار مزدی انجام نمی

تر از مرد دارد، مساله تقسیم مزدهای دریافتی بین زن و مرد  یجه درآمدی کمنت

ه کار و مصرف در خانه در . گرچه اطالعات آماری راجع بگردد مطرح می

تری  طور کلی زنان ساعات طوالنیه که ب رسد نظر میه رس نیست، ولی ب دست

یر این معیشت زن است که ابتدا به فقهای  کنند و در خانواده از مردان کار می

(9).خورد ساکن از فقر خانواده لطمه می
 

است که در  این داردای که وجود  تحلیل این مساله نکته لحاظ تجزیه و از

یم تقسساختار خانواده هیچ نیروی ذاتی وجود ندارد که به تساوی وی در 

امکانات و منابع خانواده بین زن و مرد منجر بشود. این واقعیت که بخش عمده 

گیرد، تشخیص تقسیم واقعی  رک و با هم انجام میتشم به طور خانواده مصرف

ور نیست که اگر ط ه وضعیت اینعالوه سازد و ب می دشوارامکانات و منابع را 

 تری خواهد داشت یگر سهم بیشدتر بگیرد ضرورتاً طرف  طرف کم یک

دار در  خانهشان صفر باشد(. معذالک، نقش زن  )تغییراتی که حاصل جمع

ی مزد دستداری در خیلی از موارد بر اساس تقلید بی نمکی از مناسبات  سرمایه

اجع به مقدار مزد رکاری شوهر  فیآید. مخ ای پولی در می شکل رابطه به

جروبحث هفتگی در باره مقدار پولی که برای حفظ خانه و خانواده  ودریافتی 

اند. گسترش مصرف شخصی و استراحت زن در اغلب  نمونهالزم است، از این 

استراحت شوهر و کودکان صورت  وموارد ضرورتاً به ضرر مصرف شخصی 

شود که زن نتواند به نیازهای  می باعثگیرد و این وضعیت اغلب اوقات  می

 کند.   توجهشخصی خود 

که مزد معموالً  یه نظراین ارتباط به نکات دیگری هم باید اشاره کنیم. این  در

شود، این تمایل همیشه وجود دارد که آن را مایملک  یمطور فردی پرداخت ه ب
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یم. وقتی زن کار کرده است به حساب بیاور مزد آنآن عضو خانواده که برای 

رسد که مشغول کار  نظر نمیه پردازد، ب یمدار فقط به انجام کار در خانه  خانه

شود که ارزش آن گرچه از نظر  یمباشد، زیرا ماهیت کار بی مزد در خانه باعث 

که مسئولیت بودجه  یجائ آنعالوه، از ه . بداقتصادی اساسی، ولی کم بر آورد شو

این مساله حتی در مورد زنان شاغل و مزدبگیر  است و زنانگردن  بهخانواده  

ها نیازهای فردی خویش را  یشه هست که آنهمد، این تمایل کن میهم صدق 

عنوان دو ه دو را ب یناکه باید  یحالدر کلیت نیازهای خانواده ادغام کنند. در 

تری  طور که احتمال بیش حساب آورد، همان به و متفاوت هزینه مجزامحدوده 

 ین بکنند. چنارد که مردان وجود د

طور نیمه وقت کار ه دهند یا ب انجام نمی یکه زنان کار مزد هائی خانواده در

ی وجود دارد اقتصادکنند یا درآمد ناچیزی دارند، و دالیل ایدئولوژیک و  می

 تقسیم بشود.  مردانکه مزدها در خانواده احتماالً به ضرر زنان و به نفع  برای این

بخش اعظم  ها آنکنند و مزد  دی که زنان نیمه وقت کار میی در موارحت

ی بند کند، با این وصف برای بودجه می هنیازهای معیشتی خود آنان را بر آورد

 هماند. از نظر ایدئولوژیک  نیازهای خانواده آنان به مزد باالتر مردان وابسته

وسیله ه وی بطور مساه آید که ب نظر نمیه کند ب ی که خانواده دریافت میمزد

چه که  تر از آن آمده باشد، زیرا ارزش کار در خانه کم دسته بشوهر و زن 

هائی که زن و شوهر مزد برابر  در خانواده مسالهشود. این  هست بر آورد می

جا که زنان  ها هم از آن این خانواده درکنند وجود ندارد، ولی حتی  دریافت می

کنند،  ادغام می خانوادهدر منافع  تر از مردان منافع فردی خویش را بیش

 تری داشته باشند. تر و مصرف کم ها سهم کم که آن محتمل است

در چارچوب  فقطوری  این باید گفته شود که تقسیم منابع و بهره البته

در  زنانشود. کم بر آورد کردن ارزش کار زنان و نیازهای  نمی خانواده تعیین

دن کار زنان در حیطه کار مزدی تاثیر که از کم بر آورد کر خانه در حالی
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گذارد. همین ارتباط متقابل در پروسه  یرد، بر آن حیطه تاثیر هم میگ می

خانگی و جلب زنان به حیطه کار مزدی هم مشاهده  کاراجتماعی شدن 

 شود.  می

ه منفرد و ب خانه، در حیطه تولید خود را درونبه علت روابط تولیدی  زنان،

یابند. این نقش و اجتماعی شدن با این کیفیت، انقیاد  رت میی فاقد قدنسبطور 

بخش مقاله ما  نکند. در آخری چارچوب کار مزدی را تقویت می درشان  تحمیلی

مندی سرمایه را از  یم که در ابتدا به آن اشاره کردیم و بهرهگرد به مطلبی بر می

اجتماعی مان راجع به پروسه  در چارچوب بحث زنانستم کشیدگی دوگانه 

 یم.ده کردن کار خانگی مورد بررسی قرار می

 

 اجتماعی کردن کار خانگی -4

معینی از  بخشاین بخش پروسه اجتماعی شدن کار خانگی و انتقال  در

دست آمده در تولید شخصی تحت روابط خانگی به تولید ه ارزش مصرفی ب

یم. ما به این ده مورد بررسی قرار می رااجتماعی شده تحت روابط سرمایه داری 

ی اجتماعهای تولید خانگی  چرا فقط بعضی از جنبه کهمساله خواهیم پرداخت 

مانده آن در آینده  های باقی جنبه کنیم که آیا عالوه بررسی میه اند و ب شده

 خیر؟ ی خواهند شد یااجتماع

برای بازتولید  کماکانگیرد،  وسیله زنان صورت میه خانگی که عمدتاً ب کار

ی خدمات خانگداری اهمیتی اساسی دارد. در حال حاضر، کار  مایهنظام سر

آورد که برای تجدید تولید نیروی کار ضرورتی حیاتی  بسیار مهمی فراهم می

گزین کنند، به  . خدماتی که بتوانند خدمات ناشی از کار خانگی را جایدارد

قبل از  لاطفا داری از شوند. مثال بارز آن نگه یه یا دولت فراهم نمیسرماوسیله 

مدرسه است. کار خانگی، عالوه بر خدمات، در تهیه دیگر اقالم  بهسنین رفتن 

نظر کیفی،  زکند. ا نیز نقش مهمی ایفا می غذانظیر تدارک و تهیه 
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ین وجه از کار خانگی هستند. ولی در اهائی که وجود دارند، بدیل  رستوران

فقط گاه و بیگاه غذای  عملر قدر زیاد است که د ها آن با مزد، قیمت مقایسه

 گزین جای شدهکار خانگی تولید  با که غذائی را تواند تولید شده در بازار می

 بارابطه کار خانگی  طور نیست. به این ترتیب، مندان این کند. البته برای ثروت

تولید ارزش اضافی به سادگی این است که کار خانگی تولید ارزش اضافی را 

سال گذشته  156است که چرا در طول  وال اینئس ذالک،عم .سازد ممکن می

ی به طرز روزافزونی اجتماعی شده است؟ منظور ما از اجتماعی شدن خانگکار 

ه ها بکارین نیست که زمان صرف شده در انجام این نوع اکار خانگی البته 

. تمایل کار استداری مشغولند، کاهش یافته  وسیله زنانی که تمام وقت به خانه

و  مستندکه تمام روز را پر کند، یکی از وجوه  ر خانه به گسترش برای ایند

گزین گشتن )و  اثبات شده کار خانگی است. منظورمان از اجتماعی شدن جای

وسیله کاالها و خدمات ه با آن دگرسان شدن( کار انجام شده در خانه ب زمان هم

های  ی مثال، مغازهوسیله دولت )براه ی بازار یا فراهم آمده ببراتولیدی 

 آموزش و بهداشت( است. آماده،شوئی، غذای  رخت

کنند.  عمل می همچارچوب اجتماعی شدن کار خانگی دو پروسه مکمل با  در

 شوند یمگزین  های کار خانگی با تولید اجتماعی شده جای اوالً، بعضی از جنبه

 )خدمات دولتی و کاالها(. 

از  (16).کنند می شرکتگیری بکارهای مزد طور روز افزونی دره یاً، زنان بثان

 شود: این دو نتیجه حاصل می

یابد و در نتیجه نیروی  ی افزایش میدار تولید تحت روابط تولیدی سرمایه -7 

 شود. کاری که مولد ارزش اضافی است، زیاد می

داری الزم  طریق سرمایهه به عنوان پیش شرط ضروری افزایش تولید ب -7 

در خانه برای تولید یک سطح زندگی قابل قبول  شدهرف است که زمان مص

نظر اجتماعی الزم در خانه با این مفهوم  ازبرای خانواده کاهش یابد. مفهوم کار 
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گیرد،  داری مورد استفاده قرار می یهسرماوقتی که در تولید کاالئی با مناسبات 

رار است زنان ین مطلب که اگر قاگون و معادل نیست. ولی برای درک  دقیقاً هم

دارد، الزم  ضرورتمزدی بشوند، اجتماعی شدن کار خانگی  وارد مناسبات دست

ین چن همکارهای خانه و  است که ما مفهوم حداقل زمان الزم برای انجام

شوند را بشناسیم. بنابراین، اگر چه  نیروهائی که باعث کاهش این حداقل می

طور که  کار مزدی)همان با یع و عقالئی کردن کار در خانه در مقایسهتسر

کاالهائی که  شرو نیست، ولی پیدای هیم( با فشارهای مشابهی روبا تر گفته یشپ

شوئی،  کنند، برای مثال، غذای آماده، ماشین لباس یمجوئی  در مصرف کار صرفه

رسی به  حداقل زمان الزم برای دست کاهشبار مصرف، موجب  های یک کهنه

کردن زنان برای کار  آزاداند. پروسه  ه شدهسطح مشخصی از مصرف خانواد

که در تعدادی  داردمزدی تا حدودی ادامه یافته است، ولی این هنوز حقیقت 

و  ندا مشغولداری  طور تمام وقت به خانهه های کارگری زنان ب یادی از خانوادهز

سرمایه نتوانسته است همه موانع را از سر راه اجتماعی شدن کامل کار خانگی 

 .اردبرد

ا نبود یی کافرسد که در هر مقطع تاریخی فقدان انباشت  نظر می به

جوئی کند، به صورت مانعی  قدر کافی در مصرف کار صرفهه تکنولوژی که ب

وسیله سرمایه را گرفته است. ه تر کار خانگی ب ی اجتماعی شدن بیشجلو

نین قبل در س لداری از اطفا حاضر، اجتماعی شدن نگه زمانبهترین مثال، در 

داری از این اطفال  گزین نگه قدر کافی جایه ب باشداز مدرسه است که اگر قرار 

گذاری اولیه را  نیروی کار و سرمایه آور وسیله خانواده بشود، هزینه سرسامه ب

مهد کودک به  کارمندانهای دولتی، نسبت  سازد. در مهد کودک الزم می

یده بگیریم. ندن اداری و کمکی را است. البته اگر کارمندا پنجکودکان یک به 

هر مادر  ها اگر این نسبت را با یک خانواده متوسط مقایسه کنیم، در این خانواده

کند. در نتیجه، حداقل  داری می سال نگه 5تر از  بچه کم 5/1طور متوسط از ه ب
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سال  5تر از  کم لی از اطفادار نگهی شدن اجتماعداری که با   از زنان خانه 3/1

 گرفته شوند. البته اگر کاره بها  شوند، باید مجدداً در این مهد کودک د میآزا

ماند.  زنان باقی می کارداری از اطفال کماکان  ای بکنیم که نگه بینانه فرض واقع

وسیله زنان ه ب ها داری از اطفال در خانواده به این نکته هم توجه بکنیم که نگه

 خدماتشود. اگر قرار باشد که  نمیساعته است و فقط شامل ساعات روز  24

 گیر به مراتب باالتر خواهد بود.بکاملی عرضه بشود، شماره کارکنان مزد

یطه تهیه خدمات حطور انفرادی وارد ه این غیرمحتمل است که سرمایه ب

ها و  عنوان یک کاال بشود. هزینه زیاد مهد کودکه ب لداری از اطفا نگه

سازد که برای این خدمات قیمتی  ضروری می ها از نظر زمان کار یرخوارگاهش

بعید است زنان در حال حاضر یا در آینده از مزد خویش قادر  کهخواسته شود 

طور انفرادی ممکن است ه سوی دیگر سرمایه صنعتی ب ازبه پرداخت آن باشند. 

عنوان ارزش مصرفی ه عنوان یک کاال بلکه به ب نهرا  لداری از اطفا امکانات نگه

رود که  یش فراهم کند. انتظار میخوم برای استفاده کارگران زن واحد مستقی

یرد که سوددهی باال و کمبود بگها در مناطقی مورد توجه سرمایه قرار  این طرح

مستقیم، هیچ  طوره بداری اطفال  نیروی کار وجود دارد. در تهیه خدمات نگه

زنانی که  استفاده رود، زیرا این خدمات مورد ینم "هدر"سرمایه معتبری به 

طور کلی ه ب زنبچه ندارند قرار نخواهد گرفت. اگر غیر از این بود، مزد کارگران 

 راداری از اطفال  که بتوانند خدمات کاالئی نگه اندازه کافی برای اینه باید ب

دار زنان  خریداری کنند، مزد همه زنان افزایش یابد. اگر قرار باشد مزد زنان بچه

فال را خریداری کنند، مزد همه زنان طداری از ا بتوانند خدمات نگهیاد بشود تا ز

 ید به همین نحو زیاد بشود.باشاغل 

به اجتماعی  استهای سیاسی احتمالی که ممکن  کسی بخواهد به پروسه اگر

یه این تهداری از اطفال منجر بشوند بنگرد، باید گفت که تنها امکان  شدن نگه

همان دلیلی که در ه وسیله دولت است. به آن ب مقیاس وسیع تهیه درخدمات 
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عنوان کاال به بهائی ه داری از اطفال را ب تواند خدمات نگه ت نمیلیم، دوگفتباال 

طور که  اند و یا آن های دولتی یا مجانی فروشد. مهد کودکه ب آنمعادل ارزش 

د. از کنن تر است، به شدت کمک مالی دریافت می قبولاز نظر ایدئولوژیک قابل 

یش هزینه تجدید تولید نیروی کار افزاجا که تدارک این خدمات باعث  آن

درک است که فقط در  قابلاین  هنتیجدر ل کند، بشود که سرمایه باید تق می

رفتن بارآوری  باالهای رونق که همراه با انباشت سریع سرمایه و در نتیجه  دوره

داری  یهسرمامرحله کنونی  است، چنین خدماتی عرضه بشوند. این شرایط برای

بریتانیا صادق نیست و فقط یک نمونه از مجموعه شرایط بحرانی است که از 

 کند. در موقعیت زنان جلوگیری می بهبود

تمام وقت  شکلاست دالیل مثبتی هم برای حفظ کار در خانه به  ممکن

 هائی از طبقه کارگر، چه زن و چه موجود باشد. یک نمونه این است که بخش

ای کلیدی در ایدئولوژی  لقهمند شوند. این نکته احتماالً ح از حفظ آن بهره مزد،

طور کلی کل کارگران ه کارانه اشرافیت کارگران مرد در قرن نوزدهم و ب محافظه

ن در خانه برای رفع زبرای رسیدن به مزدی که برای حفظ  کهمرد بود 

ای  نه کامالً بلکه تا اندازه کردند. تالشی که می تالشان کافی باشد، ش نیازهای

های کارگری در  های متفاوت اتحادیه یتموفقعالوه، ه موفق هم بوده است. ب

بدون شک یکی از  مردانیابی به مزد کافی برای خانواده برای  دست

به ماهیت پر زحمت کار  توجهیافته است. با  آوردهای کارگران سازمان دست

برآورد  خود نفعبه دان این تجربه را رو م یاری از زنانبسدوره  نگی در ایناخ

ند ا ای از زنان ازدواج کرده شاغل یش یابندهافزااند. در حال حاضر که درصد  کرده

( تقاضا برای مزد کافی برای خانواده برای ساله 59تا  16درصد زنان  56)بیش از 

 تر است یابی به آن هم کم دست احتمالکارگران مرد معنی چندانی ندارد و 

یدئولوژی که زنان باید وابسته اعالوه، این ه های بحرانی(. ب )مخصوصاً در دوره

تر از قافله زمان  یشبتر و  ست که بیشا شان در خانه است، نظری باشند و جای
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زیادی  مشکالتعقب مانده است. کار تمام وقت در خانه برای زنان ازدواج کرده 

 کارزنانی که تمام وقت در خانه ها ایجاد کرده است )در بین  برای خانواده

  .شود( کنند موارد باالی بیماری روانی مشاهده می می

روی شوهر نیز  فشاردهند،  جا که زنان درآمد خویش را از دست می از آن و

زنان  کهطور روز افزونی مقبولیت یافته این است ه شود. الگوئی که ب تر می بیش

ز یک سو با مرد خویش در درآمد دو شیفته کار کنند. این مدل که زنان ا

ترین بخش کار در خانه را هم  نقش داشته باشند و از سوی دیگر بیش خانواده

ترین مدل برای مردان در آینده باشد. ولی اگر  ممکن است مطلوب بدهند،انجام 

ین وضعیت موجب نارضایتی زنان نشود و برای ساختار خانواده اقرار است که 

 که در نقش مردان تجدید نظر بشود.  استزم دردسر ایجاد نکند، ال

آید،  ه میچیروی کار نکه با اجتماعی شدن کار خانگی بر سر ارزش کاالی  ینا

یش خواهد افزاطرف، مزد واقعی هر خانواده احتماالً  وال دشواری است. از یکئس

 سطحهای بحرانی زنان ممکن است برای حفظ  )نه ضرورتاً البته، در دوره یافت

گی موجود خانواده کار کنند.( بهر حال، اثری که این تحوالت بر ارزش زند

یروی کار خواهد داشت، بستگی دارد به رشد بارآوری در اقتصاد و نکاالی 

که ارزش کاالی نیروی کار تا چه حد بین  یم، به اینگفتطور که در باال  همان

ایجی را جمع نت توان مان می اساس بحث برشود.  یم "سرشکن"زنان و مردان 

 آمدهائی سیاسی دارند: بندی کرد که پی

خانواده به سرمایه و  ازطور نسبی ه ، سنگینی بار تجدید تولید نیروی کار باوالً

به مقدار  راتوان اوضاع ه رسد که ب به دولت منتقل شده است. بعید به نظر می

ده زیاد به عقب برگرداند، اگر چه در دوران بحران اقتصادی کنونی مشاه

تر کار کنند و با خرید کردن انتخابی  شوند سخت یم که زنان ترغیب میکن می

گشتن( و با تهیه غذا در خانه )غذاهائی که به شکل آماده  ارزان س)دنبال اجنا

بدین ترتیب کاهش در  ( کار خانگی را شدت بخشند تادارندشده در بازار وجود 
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نواده در تجدید تولید ارائه و ین کاربرد خاآخرمقدار واقعی مزد کتمان شود. 

مدرسه است. اگر این خدمات قرار نیز  ازفال قبل طداری از ا عرصه خدمات نگه

مثل یک واحد حفظ  را خانوادهوقت نیروهائی که  هست اجتماعی بشوند، آن

 یف خواهند شد. تضعاند،  کرده

کار کار خانگی، زنان همیشه نیروی  در  زنان "عمده"یاً، به دلیل نقش ثان

اغلب با مزد کم در آن بخش از تولید خانگی )اند.  ی برای سرمایه بودهارزاننسبتاً 

طور ه ارزش کاالی نیروی کار بین زن و مرد ب کنند( و ی شده کار میاجتماعکه 

 پایهشود. ولی رفته رفته با تضعیف )و نه نابود کردن(  یمناموزونی سرشکن 

 مبنایو کشاندن زنان به کار مزدی، سرمایه  نهادعنوان یک ه مادی خانواده ب

و اکنون با  کردهرفته تضعیف   رفتهمادی این شکل ستم کشیدگی را نیز 

های الزم برای برابری )مثل مهد  شرط ی جهت برقراری پیشهائ خواسته

شان نیست. اگر  هائی که سرمایه قادر به انجام خواستهها( مواجه است.  کودک

تواند نقش زنان را به عنوان  می شوند،ر جدی تعقیب طوه ها ب این خواسته

یگر، پروسه کار سرمایه مخالفین دبار  نیروی کار ارزان به مخاطره بیندازد. یک

 کند.  خویش را تولید می
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ر چیز دیگری در موقعیت زنان، مانند ه"

 ."جامعه پیچیده ما زمینه اقتصادی دارد

 النور مارکس

 

 

 

 اقتصاد سياسی رهایی زنان
 مارگارت بنستون *

 ترجمه از آ. يونسی 
 

شود.  معموالً در تحلیل ساخت طبقاتی جامعه نادیده گرفته می "مساله زن"

ای  طهاش هم این است که از یک طرف طبقات به طور کلی به واسطه راب دلیل

شود که زنان  شوند. از طرف دیگر، گفته می که با وسائل تولید دارند، تعریف می

رسد این مقوله از همه  ای ویژه با وسائل تولید ندارند. به نظر می هیچ رابطه

کند؛ صحبت از زن طبقه کارگر، زن طبقه متوسط و غیره  طبقات عبور می

اما تحلیل  (1)از مردان است. تر شود. موقعیت زنان به طور واضحی فرودست می

شناسی، روابط  این وضع معموالً وارد مسائلی مثل اجتماعی کردن )اطفال(، روان

.شود شخصی و یا نقش ازدواج به عنوان یک نهاد اجتماعی می
آیا عوامل  (2)

 ها هستند؟ اصلی این
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های موقعیت ثانویه زنان در واقع اقتصادی است،  در این بحث که ریشه

نشان داد که زنان به مثابه یک گروه واقعاً رابطه معینی با وسائل تولید  توان می

شناسانه و مشخص به دنبال  دارند که با رابطه مردان متفاوت است. عوامل روان

شوند، و تغییر در آخری شرطی  این رابطه خاص با تولید است که مطرح می

رابطه خاص زنان با تولید  اگر این (3)ضروری است)اما نه کافی( برای تغییر اولی. 

مورد پذیرش قرار گیرد، تحلیل موقعیت زنان طبعاً در تحلیل طبقاتی جامعه 

 جای دارد.

هایی   داری تمایز بین آن نقطه شروع برای بحث طبقات در جامعه سرمایه

هایی که نیروی کار خود را در ازای  است که صاحب وسائل تولید هستند و آن

 گوید:  طور که مندل می همانفروشند.   مزد می دست

یابی به  شرایط پرولتاریا، به طور خالصه عبارت است از عدم امکان دست"

ای که تولید کاالئی تعمیم یافته  وسائل تولید و یا وسائل معیشت که در جامعه

کند. در مقابل این نیروی  است، پرولتاریا را مجبور به فروش نیروی کارش می

سازد تا وسائل مصرف ضروری  کند که او را قادر می ت میکار، او مزدی را دریاف

اش را تامین کند. این تعریف ساختاری، از  برای ارضای نیازهای خود و خانواده

پرولتاریا مزدبگیر است. از این تعریف الزاماً رابطه معینی نسبت به کارش، 

را  توان آن شود که می محصوالت کارش و موقعیت کلی او در جامعه منتج می

توان  در یک کلمه خالصه کرد: از خود بیگانگی. اما از این تعریف ساختاری نمی

ای که  به نتایجی الزامی در مورد سطح مصرف او ... حدود نیازهایش و یا درجه

 (4)."تواند این نیازها را ارضاء کند، رسید او می

ما تعریف ساختاری مشابهی از زنان نداریم. چیزی که نخست به آن 

زمندیم بررسی کامل عوارض موقعیت ثانویه زن نیست، بلکه توضیح آن نیا

داری )و سایر جوامع( گروه زن را  شرایط مادی است که در جامعه سرمایه

 کند. تعریف می
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شناسیم، ساخته شده  بر اساس این شرایط است که روبنای خاصی که می

ن تعریف اشاره طور که این عبارت جالب از مندل، به شکلی به چنی است. همان

 کند:  می

کاال... محصولی است که به وجود آمده تا در بازار مبادله شود، در مقابل "

 محصولی که به وجود آمده تا مستقیماً مصرف شود.

باید هر دو ارزش را، یعنی ارزش مصرف و ارزش مبادله را  هر کاالیی می

 داشته باشد.

خرد... کاالیی که  را نمی باید ارزش مصرف داشته باشد وگرنه کسی آن می"

ارزش مصرف برای کسی ندارد، قابل فروش هم نخواهد بود، و تولیدی بی فایده 

جا که ارزش مصرف ندارد، دارای ارزش  مبادله  تلقی خواهد شد که دقیقاً از آن

 نیست.

از طرف دیگر، هر محصولی که ارزش مصرف دارد الزاماً دارای ارزش مبادله "

ای که این محصول در آن  ای ارزش مبادله دارد که جامعه دازهنیست. فقط، تا ان

ای که در آن مبادله  تولید شده، خود بر پایه مبادله قرار داشته باشد، جامعه

 عملی تعمیم یافته باشد...

های مبادله ، به  داری، تولید کاالیی و تولید ارزش در جامعه سرمایه"

لین جامعه در تاریخ بشری است رفت خود رسیده است. این او ترین پیش بیش

داری  که تمام تولید سرمایه که قسمت اعظم تولید، تولید کاالیی است. این

کاالیی است، صحت ندارد. هنوز دو دسته از تولیدات به صورت ارزش مصرف 

 اند! ساده باقی مانده

اولین گروه شامل تمام محصوالتی است که کشاورزان برای مصرف خود "

ای که در آن تولید شده،  ، هر چیزی که مستقیماً در مزرعهکنند تولید می

 شود... مصرف می
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داری کاال نیستند و به صورت ارزش  گروه دوم تولیداتی که در جامعه سرمایه"

رغم این  شود. علی اند، شامل تمام تولیدات خانگی می مصرف ساده باقی مانده

ین نوع تولید خانگی ای از کار انسان صرف ا واقعیت که بخش قابل مالحظه

های مصرفی باقی مانده  و به تولید کاالیی  شود، هنوز به صورت تولید ارزش می

شود،  ای دوخته می شود و یا دکمه تبدیل نشده است. هر وقت آشی درست می

 تولیدی صورت گرفته است، اما این تولیدی برای بازار نیست.

به طور بنیادی شکل کار ظهور تولید کاالیی و تنظیم و تعمیم بعدی آن، "

 (5). "دهی جامعه را تغییر داده است انسان و نحوه سازمان

شاید خود مندل دقت نکرده باشد که این پاراگراف آخری چقدر صحیح است. 

طور که او  ظهور تولید کاالیی واقعاً شکل کار مردان را تغییر داده است. همان

طور در جوامع  داری )و همین یهکند، اکثر کار خانگی در جامعه سرما اشاره می

سوسیالیستی موجود( در مرحله قبل از بازار باقی مانده است. این کاری است 

توانیم اساس  که برای زنان در نظر گرفته شده، و این واقعیتی است که می

 تعریف زنان را در آن بیابیم.

، بخش شود از نظر صرفاً کمی، کار خانگی که شامل مراقبت از کودکان نیز می

ای  حال، در جامعه دهد و با این عظیمی از تولید ضروری اجتماعی را تشکیل می

در نظر گرفته  "کار حقیقی"که بر اساس تولید کاالیی است، معموالً به عنوان 

شود، زیرا که خارج از حیطه تجارت و بازار قرار دارد. به معنای واقعی کلمه،  نمی

کار خانگی به عنوان نقش خاص مقوله  داری است. محول کردن ماقبل سرمایه

رابطه  "مردان"بدین معنی است که این گروه در مقایسه با گروه  "زنان"

متفاوتی با تولید دارد. بدین ترتیب، فعالً ، زنان را به عنوان آن گروهی از مردم 

هایی  های مصرفی ساده در فعالیت کنیم که مسئول تولید ارزش تعریف می

 اط با خانه و خانواده قرار دارند.هستند که در ارتب
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گونه مسئولیتی در قبال این تولید ندارند، تفاوت  جایی که مردان هیچ از آن

 جا نهفته است.  بین دو گروه نیز در این

ها در کار مزدی  اند. آن باید توجه کرد که زنان از تولید کاالیی محروم نشده

ای گذرا است  ان معموالً مسالهش کنند، اما، به عنوان یک گروه، شرکت شرکت می

و هیچ مسئولیت ساختاری در این حوزه ندارند. از طرف دیگر، مردان مسئول 

کنند.  ها هیچ نقشی در کار خانگی ایفاء نمی تولید کاالیی هستند؛ در اصل آن

کنند، حتی بیش از یک  برای مثال، وقتی هم که در تولید خانگی شرکت می

کند، غیرمردانه و  کاری است که روحیه را تضعیف می شود؛ این استثناء تلقی می

حتی برای سالمتی مضر است. )در صفحه اول روزنامه ونکوور سان منتشره در 

گزارشی است از مردان انگلیسی که سالمت خود را معرض خطر  1969ژانویه 

 دانند، زیرا که می باید کار خانگی بسیار زیادی را انجام دهند!( می

بایست درست در همین تعریف از زنان  قش ثانوی زنان را میمبنای مادی ن

کننده ارزش است، زنان گروهی هستند که  ای که پول تعیین یافت. در جامعه

کارشان خارج از اقتصاد پولی است. کارشان ارزش پولی ندارد، پس بی ارزش 

ن جا است که خود ای است، و بنابراین حتی کار واقعی نیست. و این انتظاری بی

دهند به اندازه مردان که برای پول کار  زنان که کاری بی ارزش انجام می

ترین چیز به شرایط  کنند، ارزش داشته باشند. از لحاظ ساختاری، نزدیک می

زنان، شرایط کسان دیگری است که آنان نیز خارج از تولید کاالیی قرار داشتند 

 ها و دهقانان.  و یا دارند، یعنی رعیت

طور توضیح  در مقاله اخیر خود در باره زنان موضوع را این ژولیت میشل

ای نسبت به  در جوامع پیشرفته صنعتی، کار زنان تنها کاری حاشیه"دهد:  می

کل اقتصاد است. در عین حال، انسان از طریق کار است که شرایط طبیعی را 

ر تولید سازد. تا زمانی که یک انقالب د دهد و در نتیجه جامعه را می تغییر می

رخ نداده است، شرایط فعلی کار، موقعیت زنان را درون دنیای مردان تعیین 
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ای است، به معنی پذیرش تفاوت  که کار زنان حاشیه بیان این (6) ."خواهد کرد

ای نیست، صرفاً  کار زنان و مردان است، بدون تحلیل آن. چنین کاری اما حاشیه

تر در  آید. او حتی کمی پائین نمی کار مزدبگیری نیست، و بنابراین به حساب

کار خانگی، حتی امروز، در مقایسه با کار تولیدی "گوید:  همان مقاله می

دهد:  . او ارقامی برای روشن شدن این مطلب ارائه می"مقدارش بسیار زیاد است

شود، در  میلیون ساعت در سال توسط زنان صرف کار خانگی می 2346در سوئد، 

میلیون ساعت است. بانک چیس مانهاتان،  1396در صنعت که کار زنان  حالی

 زند.  ساعت تخمین می 6/99کار هفتگی زنان را بیش از 

کند) در واقع، او اغلب  میشل، روی عوامل اقتصادی کم تاکید می

زده  کند( و شتاب بودن متهم می "بیش از اندازه اقتصادگرا"ها را به  مارکسیست

رفت صنعتی تا به  پیش"شود که  رد، زیرا متوجه میآو به عوامل روبنایی روی می

ای است  بیند، فقدان جامعه . چیزی را که او نمی"حال زنان را آزاد نکرده است

اولین شرط "شود که  که در آن کار خانگی صنعتی شده باشد. انگلس متذکر می

برای رهایی زنان شرکت دوباره کل جنس زن در تولید اجتماعی است... و این 

فقط به این دلیل که صنعت مدرن در مقیاس وسیع هم امکان شرکت  نه

کند و هم در واقع محتاج آن است، بلکه به  گسترده زنان را در تولید فراهم می

این دلیل که به سوی تبدیل کار خصوصی خانگی به صنعت عمومی نیز میل 

ه رهایی بینیم ک همین جا به نقد می"نویسد: او در همان قسمت می (7)."کند می

شان با مردان تا زمانی که زنان خارج از کار مولد اجتماعی نگه  زنان و برابری

. "داشته شده و به کار خانگی که کاری است خصوصی محدودند، ممکن نیست

چیزی را که میشل به حساب نیاورده این است که مشکل به این سادگی که 

تر از آن یعنی تغییر  یچیدهزنان درگیر تولید صنعتی موجود شوند، نیست، بلکه پ

 تولید خصوصی کار خانگی به تولید اجتماعی است.
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تصاویر  "تولید اجتماعی"ها، کار خانگی به مثابه  برای اکثر آمریکائی

ای عمومی در مقیاس وسیع را تداعی  یا موسسه "دنیای متهور جدید"کتاب

مجبور به جایی که همه ما  –خانه و سرباز خانه  چیزی بین یتیم -کند می

زندگی خواهیم بود. به این دلیل، شاید الزم باشد مختصراً و به صورتی شماتیک 

 و ساده بر ماهیت صنعتی کردن اشاره شود.

در واحد تولیدی ماقبل صنعتی، تولید در مقیاسی کوچک و قابل تکثیر است: 

یعنی تعداد زیادی واحدهای کوچک که همه کامل و شبیه به هم هستند. 

این گونه واحدهای تولیدی به شکلی بر پایه خویشاوندی بنا شده و در معموالً 

عین حال دارای چند وظیفه هستند، وظائف مذهبی، تفریحی،  استراحتی ، 

گیرند. در  کرد اقتصادی صورت می کرد جنسی به موازات عمل آموزشی و عمل

مند افراد، چیزهایی که به افراد اعتبار  چنین شرایطی خصوصیات ارزش

شوند: برای  بخشند، فقط از طریق معیارهای اقتصادی صرف سنجیده نمی می

مثال در میان خصوصیات تائید شده، رفتار شایسته با خانواده و یا آمادگی برای 

 انجام وظائف نیز وجود دارند.

چنین تولیدی اصوالً برای مبادله نیست. اما اگر مبادله کاال به اندازه کافی 

شود. این افزایش در بارآوری  آوری تولید الزم می زایش باراهمیت پیدا کند، اف

تولید، به دنبال گذار به تولید صنعتی که باعث حذف واحدهای تولیدی بر 

شود، عملی است. واحد تولیدی بزرگ و غیر قابل تکثیر  مبنای کار فامیلی می

شود، و دیگر اعتبار و  گزین آن می کرد اقتصادی دارد، جای که فقط عمل

آید؛ تولید عقالیی  های اقتصادی به دست می وفقیت فقط از طریق مهارتم

گردد   تر عمومی می یابد و هرچه بیش شود و راندمان آن به مراتب افزایش می می

به مثابه بخشی از یک شبکه به هم پیوسته اجتماعی. گسترش عظیمی در 

یروهای مولد داری چنین ن دهد. تحت نظام سرمایه پتانسیل مولد انسان رخ می
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توان  ها را می شوند. این تقریباً به طور کامل صرف ایجاد سود خصوصی می

 داری نامید. اشکال تولید سرمایه

اگر ما استدالل باال را در مورد کار خانگی و پرورش اطفال در نظر گیریم، 

دهد،  واضح است که هر خانواده، هر خانه، واحد تولیدی منفردی را تشکیل می

داری دارد، درست مانند کشاورزان یا بافندگان  ماهیتی ماقبل سرمایه واحدی که

ترین  دادند. مهم داری را تشکیل می های تولیدی ماقبل سرمایه روستایی که واحد

ها عبارتند از: قابل تکثیر بودن، بر پایه خویشاوندی بودن و  مشخصات اصلی آن

توجه کنیم، مثل: ماهیت خصوصی کار )جالب است که به مشخصات دیگر هم 

وظائف چندگانه خانواده و این واقعیت که خصوصیات مطلوب زنان پیرامون 

مسائل اقتصادی متمرکز نیستند، و غیره(، عقالیی شدن تولید که نتیجه گذار 

 به تولید در مقیاس وسیع است، در این حوزه صورت نگرفته است.

ت بشر است. به خودی خود، نیروی عظیمی در خدمت سعاد صنعتی شدن، 

داری است که با خود استثمار و سبعیت را به همراه دارد و نه الزاماً،  سرمایه

داری  صنعتی شدن. دفاع از تبدیل کار خانگی به صنعت عمومی در نظام سرمایه

ای سوسیالیستی کامالً متفاوت است. در مورد  یا دفاع از این تغییر در جامعه

سان کار خواهند کرد و نه برای سود دوم، نیروهای تولیدی برای رفاه ان

جا است که ما  خصوصی، و نتیجه رهایی خواهد بود و نه محو انسانیت. و این

 توانیم از اشکال اجتماعی شده تولید صحبت کنیم.  می

تر تفاوت میان دو  قصد از این تعاریف جنبه تکنیکی آن نیست، بلکه بیش

بازخانه، به عنوان نتیجه شکل از صنعتی شدن است. ترس از چیزی شبیه سر

داری واقعی است. اما،  تبدیل کار خانگی به اقتصاد اجتماعی، تحت نظام سرمایه

با تولید اجتماعی شده و الغای انگیزه سود و تابعش یعنی کار از خودبیگانه، 

ای صنعتی، صنعتی کردن کار خانگی، تولید بهتری از  دلیلی ندارد که در جامعه

تر،  روز را سبب نشود؛ یعنی، غذایی بهتر، محیطی راحتای ام خانواده هسته
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تر از کودکان و غیره. اغلب  تر و با عشق بیش مندانه مراقبتی به مراتب هوش

داری نو، کار در خانه به مراتب کاهش  کشد که در سرمایه جا می بحث به این

رد. یافته است. حتی اگر این واقعیت داشته باشد، از لحاظ ساختاری اهمیت ندا

توانند برای انجام کار کسی را استخدام  مندان که می جز برای خیلی از ثروت

کنند، برای  اکثریت زنان حداقل غیر قابل کاهشی از کار ضروری که مربوط به 

شود، وجود دارد. برای زن شوهر کرده و  مراقبت از خانه، شوهر و کودکان می

ساعت  26تا  15ای  ماالً هفتهبدون فرزند این حداقل غیر قابل کاهش کار، احت

ساعت در  86تا  76خواهد بود، و برای زنی  با بچه کوچک، این حداقل در حدود 

)در مقابل پذیرش پرورش اطفال به عنوان کار مقاومت  (8)هفته خواهد بود.

شود. این واقعیت راکه کاری انجام گرفته، یعنی ارزش مصرفی تولید شده  می

روشنی مشاهده کرد که ارزش مبادله  نیز در میان  توان به است، هنگامی می

داری از اطفال  یعنی هنگامی که این کار به وسیله پرستار بچه، مرکز نگه -باشد

گیرد. یکی از اقتصاددانان به نقد به این مساله غریب  و یا معلمان صورت می

ئین کارش ازدواج کند، درآمد ملی را پا اشاره کرده است که اگر مردی با خدمت

دهد، دیگر به عنوان مزد در نظر گرفته  آورد. زیرا پولی که به زنش می می

شود(. کاهش کار خانگی به حداقل امروزی نیز پر خرج است؛ برای  نمی

تری الزم است. به هر حال، کار خانگی از  ای کم درآمد، کار خانگی بیش خانواده

مربوط به تولید  ای مساله -مانده است لحاظ ساختاری به همان شکل باقی

 خصوصی. 

را قبول  آموزند و همه آن یک نقش خانواده، نقشی که در مدرسه به ما می

دارند، ارضای نیازهای معنوی است. نیاز به نزدیکی، تجمع و روابط گرم و 

گذارد؛ برای مثال،  مطمئن. این جامعه راه دیگری برای ارضاء این نیازها نمی

سان با  ای با اهمیت تقریباً یک ه عنوان رابطهروابط کاری و یا دوستی هرگز ب

 شوند.  کودک در نظر گرفته نمی -زن -رابطه مزد
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حتی سایر روابط خویشاوندی به مراتب ثانوی هستند. این وظیفه خانواده در 

شود که به تواند وظیفه دوم و صرفاً  ثبات آن اهمیت بسیار دارد و باعث می

پدران، که  -نجام دهد. مزدبگیران، شوهراناقتصادی را که در باال بحث شد، ا

داری اطفال را نیز  زن و نگه -دارد، مخارج کار مادر ها را نگه می درآمدشان آن

خرد. اهمیت این  کنند. مزد یک مرد نیروی کار دو نفر را می می "پرداخت"

توان تشخیص داد که واحد خانواده با طالق از هم  نقش دوم خانواده را وقتی می

د. ادامه نقش اقتصادی، وقتی پای بچه در میان است، مساله اصلی  است؛ بپاش

مزد او به ندرت امکان  مرد باید به پرداخت برای کار زن ادامه دهد. دست

دهد. در این صورت، نیازهای معنوی او قربانی  داری از خانواده دیگری را می نگه

آید، نقش  ادی پیش میشود. وقتی تض ها می داری از زن سابق و بچه ضرورت نگه

آید. و این در  اقتصادی خانواده تقریباً همیشه بر نقش معنوی آن فائق می

آموزانند  نقش اصلی خانواده ارضای نیازهای  دهد که می ای رخ می جامعه

 (9)معنوی است.

ای، به مثابه یک واحد اقتصادی، نیروی ثبات با ارزش برای  خانواده هسته

گیرد به  جایی که تولیدی که در خانه صورت می . از آنداری است جامعه سرمایه

شود، امکان او را در امتناع از فروش نیروی  پدر پرداخت می -وسیله مزد شوهر

دهد. حتی تحرک او در تغییر شغل نیز  کارش در بازار به شدت کاهش می

محدود است. زنان، که در بازار کار محل فعالی ندارند، به شرایطی که بر 

کنند. وابستگی  فرما است نیز کنترل ناچیزی اعمال می شان حکم زندگی

مشخصات "اقتصادی آنان، خود را به صورت وابستگی معنوی، انفعال، و سایر

 دهد. او محافظه کار، ترسو و حامی وضعیت موجود است.  نشان می "زنانه

حد از این گذشته، ساختمان این خانواده به شکلی است که آن را به عنوان وا 

ای در ادبیات  سازد. اما این حقیقت، که به شکل گسترده آلی می مصرفی ایده

جنبش زنان به آن توجه شده، نباید به این معنی تلقی شود که نقش اصلی آن 
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است. اگر تحلیل باال صحیح باشد، خانواده باید اساساً به عنوان واحد تولیدی 

 د.برای کار خانگی و پرورش اطفال در نظر گرفته شو

کننده هستند، ساختار خانواده صرفاً  داری مصرف تمام افراد در جامعه سرمایه

سازد. زنان به خصوص  تر مساعد می آن را به ویژه برای مصرف بیش

کنندگان خوبی هستند؛ و این طبیعتاً منتج از مسئولیت آنان در قبال  مصرف

قوی مقام و چنین، موقعیت فرودست زنان، فقدان کلی یک حس  خانه است. هم

کنندگانی  تر از مردان قابل استثمار و در نتیجه مصرف موجودیت، آنان را بیش

 بهتر ساخته است. 

های صنعتی اقتصادی صرفاً بستگی به نیاز به کار در آن  تاریخ زنان در بخش

کنند. وقتی نیروی  بخش دارد. زنان به عنوان ارتش عظیم ذخیره کار عمل می

اوائل صنعتی شدن، در طول دو جنگ جهانی، و غیره(،  شود )در کار نایاب می

تری برای  دهند. وقتی تقاضای کم زنان بخش مهمی از نیروی کار را تشکیل می

داری جدید( زنان به صورت نیروی کار  کار هست )مثل حاال  در نظام سرمایه

شان هستند که از نظر اقتصادی مسئولند و  اما این شوهران -آیند اضافی در می

در دوره پیدایش نیروی کار اضافی دو باره ظهور  "کیش خانه"نه جامعه. 

کند و از آن برای کانالیزه کردن زنان به خارج از اقتصاد بازاری استفاده  می

شود. و این کاری نسبتاً ساده است، زیرا که نفوذ ایدئولوژی حاکم تضمین  می

ر را خیلی جدی کس، مزد و زن، شرکت زنان در نیروی کا کند که هیچ می

ایم، کار واقعی زنان، در خانه است، و این در مورد  طور که ما آموخته نگیرد. آن

 کند.  زنی که شوهر کرده باشد یا نه، تنها باشد و یا رئیس خانواده صدق می

کنند،  ها بیرون از خانه کار می همیشه مسئولیت خانه با زن  است. وقتی آن

دو کار در خانه و خارج از خانه را بدهند )و یا باید به شکلی ترتیب انجام هر 

دار که بیرون از  ای دیگر برای آن بیندیشند(. مخصوصاً زن ازدواج کرده بچه چاره

شان در نیروی کار فقط وقتی  کند، صرفاً دو شغل دارد؛ شرکت خانه کار می
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ساله یابد که ادامه مسئولیت اولیه خود را در خانه تضمین کنند. این م امکان می

به خصوص در کشورهایی مثل روسیه و کشورهای اروپای شرقی قابل مشاهده 

است. یعنی، در جاهایی که امکانات زنان در نیروی کار گسترش یافته ولی این 

یابی  راه نداشته است. امکان دست گسترش به همان نسبت رهایی آنان را به هم

های رهایی زنان  شرط مساوی به کار خارج از خانه در حالی که یکی از پیش

است، به خودی خود برای زنان مساوات نخواهد آورد، تا زمانی که کار خانگی به 

عنوان تولیدی خصوصی و تحت مسئولیت زنان باقی بماند، آنان صرفاً بار 

  سنگین دو کار را بر دوش خود خواهند کشید.

شود، تبدیل  دومین شرط ابتدایی برای آزادی زنان که از تحلیل باال منتج می

گیرد به کاری است  کاری که اکنون در خانه به عنوان تولید خصوصی صورت می

تر، به این معنی است که  که تحت اقتصاد اجتماعی صورت بگیرد. دقیق

مسئولیت پرورش اطفال نباید تنها به دوش والدین باشد، جامعه باید شروع به 

صادی زنان و کودکان به تقبل مسئولیت در قبال کودکان کند؛ وابستگی اقت

شود نیز باید  پدر باید خاتمه یابد. سایر کارهایی که در خانه انجام می –شوهر 

های عمومی. وقتی چنین  شویی ها و لباس برای مثال: غذاخوری -تغییر کند

های مادی تبعیض  کاری به بخش عمومی منتقل شود، آن وقت است که پایه

ها هستند. اعتقاد به  شرط ها فقط پیش علیه زنان از بین خواهد رفت. این

دار و برای از بین رفتن آن نیاز به  موقعیت فرودست زنان عمیقاً در جامعه ریشه

کنند  تالش عظیمی است. اما وقتی ساختارهایی که این طرز تفکر را ایجاد می

رفت باشیم. برای مثال،  توانیم امیدوار به پیش تغییر کنند، و فقط آن وقت، می

است تغییر به مراکز غذاخوری عمومی، صرفاً به این معنی باشد که زنان  ممکن

های عمومی  نقل مکان کنند. مطمئناً  این خود  از آشپزخانه منزل به آشپزخانه

رفت خواهد بود، به خصوص در جامعه سوسیالیستی که کار اصوالً  یک پیش

از تولید  خصلت استثماری امروزی خود را نخواهد داشت. زمانی که زنان
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خصوصی در خانه آزاد شوند، احتماالً خیلی مشکل خواهد بود که بتوان تقسیم 

کار جنسی فعلی را برای مدت درازی توجیه کرد. این مطلب رابطه متقابل دو 

تساوی واقعی در امکانات شغلی،  کند: پیش شرط داده شده در باال را آشکار می

کن خواهد بود، و صنعتی کردن کار احتماالً بدون آزادی از کار خانگی غیرمم

 خانگی بدون خروج زنان از خانه برای کار، غیرمحتمل است.

طور به نظر آید که از نظر تئوریک، تغییرات ضروری در تولید که  شاید این

داری ممکن است. یکی از  باعث خروج زنان از خانه شود، تحت نظام سرمایه

داری تولید  عیت باشد که بدیل سرمایهتواند این واق منابع جنبش رهایی زنان می

خانگی به نقد موجود است. مهدهای کودک وجود دارد، حتی اگر ناکافی و گران 

باشند، غذاهای حاضر، امکان تحویل غذا به خانه، خریدن غذا از خارج، همه 

ها و  شویی های مخصوصی برای تعداد زیاد لباس برای خشک جاگیر است، نرخ

دارد. اما، مخارج این کارها معموالً از اتکاء کامل به این ها وجود  شویی لباس

رس نیستند، حتی در  کند، و همه جا نیز در دست تسهیالت جلوگیری می

توان به عنوان شکل جنینی در نظر گرفت تا یک  ها را می آمریکای شمالی، این

ای ها به وضوح به عنوان آلترناتیو سیستم موجود بر شکل کامل. به هر حال، آن

 "صنایع خدماتی"انجام این گونه کارها وجود دارند. مخصوصاً در آمریکا که رشد

اهمیت بسیاری در حفظ رشد اقتصادی دارد، تضاد بین این آلترناتیوها و 

 ضرورت نگه داشتن زنان در خانه افزایش خواهد یافت. 

رد. گی نیاز به نگه داشتن زنان در خانه از دو جنبه اصلی نظام فعلی نشات می

که، مقدار کار پراخت نشده و انجام شده  به وسیله زنان بسیار زیاد است  اول این

و برای صاحبان وسائل تولیدی بسیار سود بخش. پرداخت به زنان برای این کار، 

مزد، به معنای بازتوزیع اساسی ثروت خواهد بود.  حتی در حد حداقل دست

مزد بگیران است/  هان بر درآمد دستداری از خانواده نوعی مالیات پن امروزه نگه

مزد مردان در ازای نیروی کار دو نفر است. و مشکل دوم این است که آیا 
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تواند برای به کار گرفتن همه زنان به عنوان بخشی از نیروی کار  اقتصاد می

معموالً شاغل به اندازه کافی توسعه یابد. اقتصاد جنگی برای کشیدن بخشی از 

ها یا تقریباً  صاد کافی بود، اما نه برای ایجاد نیاز به همه آنزنان به داخل اقت

ها. اگر بحث شود که مشاغل ایجاد شده به وسیله صنعتی کردن کار  همه آن

توان در مقابل به این نکات  خانگی خود باعث ایجاد این نیاز خواهد شد، می

ود و بر های نیرومند اقتصادی در خدمت حفظ وضع موج گرایش (7)اشاره کرد: 

صنایع  (7)داری کردن کار خانگی که در باال بحث شد، در کارند. ضدسرمایه

اند  کنند، قادر نبوده ها عمل می ای علیه این گرایش خدماتی فعلی که تا اندازه

رشد نیروی کار را حتی به شکل کنونی آن جذب کنند. گرایش موجود در 

خانه است و برای زنان  در "کاری کم"صنایع خدماتی، صرفاً در جهت ایجاد 

 امکانات شغلی جدیدی به وجود نیاورده است.

تا وقتی که این وضع وجود دارد، زنان به صورت بخش بی دردسرتر و 

تر از ارتش ذخیره صنعتی باقی خواهند ماند. ادغام مساوی آنان در  پذیر انعطاف

ز تحت فشار داری کردن کار خانگی نی تواند برای سرمایه نیروی کار شاغل که می

بگذارد، فقط وقتی ممکن است که اقتصاد گسترش یابد. و چنین گسترشی 

داری مدرن، فقط تحت شرایط بسیج تمام و کمال جنگی  تحت نظام سرمایه

 تحقق پذیرفته است.

ای  گونه تغییرات ساختاری مستلزم انهدام کامل خانواده هسته به عالوه، این

چنین کیش خانواده  مصرفی خانواده و هم آور و کردهای ثبات کنونی است. عمل

داری  قدر برای سرمایه شود، آن داشتن زنان از بازار کار می که باعث دور نگه

تر بنیادی،  اهمیت دارند که نگذارد به سادگی از بین بروند. و در یک سطح کم

داری  حتی اگر این تغییرات ضروری در ماهیت تولید خانگی تحت نظام سرمایه

ید، نتایج نامطلوبی به بار خواهد آورد که به معنی کشیدن تمام روابط به دست آ

انسانی به حوزه روابط پولی خواهد بود. پراکندگی و انزوای شدید مردم در 
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آیند است که تحمل چنین انزوای  جامعه غرب به نقد به اندازه کافی ناخوش

یکی از  آید که در واقع روحی کاملی را مورد شک قرار دهد. به نظر می

رهایی زنان دقیقاً ناشی از  های منفی احساسی علیه جنبش ترین واکنش عمده

 –های موجود  همین ترس باشد. اگر مساله این است، پس باید به بدیل

اشاره کرد تا نشان داده شود که در واقع، اگر  -ها، غیره ها، کیبوتص تعاونی

نیازهای روحی برای  ی شوند، ا گزین خانواده هسته ساختارهای دیگری جای

 همبستگی و گرمی روابط انسانی بهتر ارضاء خواهند شد.

تواند به زنان  داری کردن کار خانگی فقط می اش، سرمایه در بهترین شکل

داری به اکثر مردان داده  همان آزادی محدودی را اعطا کند که جامعه سرمایه

رای خواست رهایی از باید ب است. این حرف اما به این معنی نیست که زنان می

های مادی برای موقعیت فعلی زنان وجود دارد؛  تبعیض منتظر شوند. زمینه

 شویم.  شود بلکه استثمار می نسبت به ما فقط تبعیض روا نمی

در حال حاضر کار پرداخت نشده ما در خانه برای کارکرد سیستم ضروری 

کنند،  ی مبارزه میاست. فشار ایجاد شده به وسیله زنانی که بر ضد چنین نقش

تواند  ای می موثر بودن این استثمار را تخفیف خواهد داد. به عالوه، چنین مبارزه

کرد خانواده شود و ممکن است خارج کردن زنان از نیروی کار را  مانع عمل

ای را که تغییرات  ها انتقال به جامعه کمتر موثر کند. امید است که همه این

قعاً صورت خواهند گرفت، تسریع کند. چنین انتقالی ساختاری الزم در تولید وا

بدون تردید مستلزم یک انقالب است؛ وظیفه ما این است که تضمین کنیم 

 تغییرات انقالبی در جامعه، واقعاً به ستم بر زنان خاتمه دهد.

 
به فارسی برگردانده شده و اولین بار در  1969این مقاله از مانتلی ریویو شماره سپتامبر 

 چاپ شده است 3سیالیسم و انقالب شماره سو
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 ها: يادداشت

1-Marien  Dixon, Secondary Social Status of Women 

بحث بیولوژیک البته اولین بحثی بود که مورد استفاده قرار گرفت، اما  -2

جنس و  "شود.  معموالً به وسیله نویسندگان سوسیالیست جدی گرفته نمی

 ن توضیح اهمیت فرهنگ به جای بیولوژی است.مارگرت ماد اولی "طبیعت 

توانند  به گروه یا دسته به طور کلی اطالق می شود. زنان به عنوان فرد می -3

ای از کار اجتماعی کردن اطفال )اجتماعی کردن( آزاد کنند )و  خود را تا اندازه

توانند در مواردی به موقعیت اقتصادی دلخواهی برسد(. اما اکثریت  حتی می

 ان چنین شانسی را ندارند. زن

رساله ایراد شده  "داری جدید کارگران تحت نظام سرمایه"ارنست مندل :  -4

در دانشگاه سایمون فریزر )در دانشکده علوم سیاسی، جامعه شناسی و مردم 

 شناسی، دانشگاه سایمون فریزر، برنابی، کانادا موجود است(.

)نیویورک،  "دی مارکسیستیای بر تئوری اقتصا مقدمه "ارنست مندل: -5

 .11-16(،ص ص 1967انتشارات مریت، 

 .1966نیو لفت ریویو دسامبر  "ترین انقالب  زنان، طوالنی "ژولیت میشل: -6

)مسکو،  "منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت "فردریک انگلس:  -7

شناسانه مورد اطالع  . شواهد مردم158، ص 9( فصل 1968انتشارات پروگرس، 

دادند که زنان دوران اولیه بر مردان تسلط داشتند.  نگلس نشان میا

شناسی مدرن این تسلط را مورد تردید قرار داده است، اما شواهدی در  مردم

اند )جوامعی که  مورد موقعیت برابر زنان در جوامع مادرساالرانه به دست داده

ت انگلس در این ها به عنوان نمونه استفاده کرده است(. مباحثا انگلس از آن

تر بر سر  کتاب مستلزم پذیرش این تسلط اولیه زنان نیست. بلکه بحث بیش

 های او الزاماً نیازمند تغییر نیستند.  گیری برابری اولیه آنان است. بنابراین نتیجه
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این ارقام به سادگی قابل محاسبه است. برای مثال، از یک زن ازدواج  -8

د که هر هفته غذا بپزد و ظروف را شستشو رو کرده، بدون بچه، انتظار می

ساعت ( و  1ها را بشوید ) ساعت(، لباس 4ساعت(، خانه را تمیز کند ) 16کند)

ساعت ( این ارقام حداقل الزم کار برای انجام این قبیل کارها در  1خریدکند )

ساعت که احتماالً خیلی کمتر از واقعیت است. با وجود  16هفته است.  در کل 

 ریباً برابر است با نصف کار هفتگی مشاغل عادی. این تق

برای مشاهده چنین تدریسی، به هر نوع مطلب بر سر خانواده در  -9

 دبیرستان رجوع شود.



 سكومب، مارگارت کولسون... الیو

 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مينيسم و کار خانگیف

 

 71 

 

 

 

 

 باز هم در باره اقتصاد سياسی رهایی زنان
 راونتری 

 مترجم : افشار
تون در شماره نوشته مارگارت بنس "اقتصاد سیاسی رهائی زنان"مقاله 

کند:  نشریه مانتلی ریویو چاپ شد.  او زنان را چنین تعریف می 1969سپتامبر 

هایی  های مصرفی ساده در فعالیت آن گروهی از مردم که مسئول تولید ارزش"

موقعیت ". به عالوه، زنان "هستند که در ارتباط با خانه و خانواده قرار دارند

پذیر ارتش  الوصول و انعطاف رت بخش سهلبه صو"و  "فعالی در بازار ندارند

اند. با وجودی که با بررسی بنستون در باره نقش  باقی مانده "عظیم ذخیره کار

زنان در خانه موافقیم، به نظر ما تغییراتی که در ترکیب جنسی نیروی کار از 

جنگ جهانی دوم به بعد صورت گرفته تاکید او را بر زنان به عنوان کارگران 

 کند. گیرد، رد می کم می ها را به عنوان کارگر مزدبگیر دست نقش آن خانه که

سال فقط یک نفر در نیروی کار کل  14زن باالی  4از هر  1946در آمریکا در 

 12کرد و از هر  مادر فقط یک مادر کار می 16آمده، از هر  جامعه به حساب می

سال  16زن  5هر از  1968ساله فقط یک زن مشغول تحصیل بود. در  18-24زن 

مادر  2مادر  5آمد، و از هر  زن در نیروی کار کل جامعه به حساب می 2به باال، 

داری  سرمایه (1)ساله یک زن مشغول تحصیل بود. 18-24کرد و از هر زن  کار می
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انحصاری نه تنها زنان را از نیروی کار اخراج نکرده بلکه به طور روز افزونی آنان 

 1968تا  1947کشیده و روانه بازار نموده است. در فاصه  ها بیرون را از خانه

درصدر جمعیت فعال  2/81به  8/86میزان مشارکت مردان در نیروی کار از 

درصد  6/41به  8/31که میزان مشارکت زنان از  مردان کاهش یافت. در حالی

افزایش داشته است. این افزایش قابل توجه در حالی صورت گرفته که نسبت به 

گیری داشته است. برای سنین  ان بالغ در مراکز آموزشی هم افزایش چشمزن

درصد در  1/22به  1956درصد از  9/9ساله، نسبت زنان مشغول تحصیل از  24-18

درصد  1/26که  1956رسید و اکنون از درصد مردان مشغول تحصیل در  1967

ی که به نسبت زنان ،1956-1968بود پیشی گرفته است. در طول همین مدت، 

درصد به  66اند، از  شده جزء نیروی کار جامعه حساب نمی "داری خانه"علت 

 26مرد بین سنین   666/681/47، 1969درصد رسیده است. در ژوئیه  56تر از  کم

که برای  اند، در حالی درصد کل( جزء نیروی کار جامعه بوده 4/93ساله ) 64تا 

نفر به  666/186/25ء این کل بوده و درصد کل( جز 1/48نفر ) 666/867/25 زنان

 اند.  خارج از آن قرار داشته "داری خانه"علت 

کل نیروی کار جامعه را تشکیل  5/2که  این دشوار است که زنان را در حالی

های مصرفی در خانه حساب  کنندگان بی مزد ارزش انگارانه تولید دهند، ساده می

یر نظامی شاغل هستند( سهم زنان در از مردان در نیروی کار غ 4/3کنیم. )فقط 

افزایش  1968درصد در  1/37به  1947درصد در  1/28نیروی کار غیرنظامی از

 های مختلف به قرار زیر بود: سهم زنان در بخش 1969یافته است. در آوریل 

 درصد  26المنفعه   حمل و نقل و خدمات عام

 درصد 28تولید صنعتی 

 رصد د 39عمده فروشی و خرده فروشی 

 درصد  43مستخدمین دولت 

 درصد  51بیمه، مالیه و مستغالت 
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 درصد 54خدمات 

تواند برای  نه تنها زنان اعضای مهم نیروی کار هستند بلکه خانه دیگر نمی

 96گوید که امروزه  آنان پناهگاهی در برابر ضروریات بازار باشد. وزارت کار می

طور که  اگر آن (2)واهند کرد.درصد دختران در مراحلی از زندگی خود کار خ

دارد، باید  داری نیاز دارد که زنان را در خانه نگه گوید، نظام سرمایه بنستون می

چنین  گفت که در برآوردن این نیاز به طرز بارزی موفق نبوده است. بنستون هم

تواند انکشاف  های رهائی زنان می کند که یکی از منابع جنبش نهاد می پیش

داری تولید خانگی باشد که زنان را آزاد خواهد ساخت تا  ی سرمایهاشکال ابتدائ

تساوی در کار، حقوق و موقعیت را طلب کنند. اگر به خواهیم از توجه زیادی 

شود سرنخی به دست آوریم، نباید توجه را فقط به  که اخیراً به مساله زنان می

د بین نقش زن در خانه یا فقط به محل کار خالصه کنیم، بلکه باید تضاد موجو

های درازی است که در خانه  خانه و در محل کار را بررسی نمائیم. زنان مدت

تواند منبع نارضایتی  اند. این مساله به تنهائی نمی بدون دریافت مزد کار کرده

تر و  زنان باشد. به عالوه ما براین باوریم که درصد بیکاری باالتر، مزد کم

ای زنان نتیجه تضادی است که بین نقش فرهنگی های نابرابر شغلی بر موقعیت

 زنان و نقش زنان به عنوان کارگر مزدبگیر وجود دارد.

یا بازار و با نقش او به  "آور نان"در این جامعه، نقش پدر در خانواده به عنوان 

خوانی دارد. ولی نقش از نظر فرهنگی تعریف  عنوان یک کارگر آزاد مزدبگیر هم

که مردان  خواند. در حالی داری روزمره کودکان با بازار نمی شده مادر یعنی نگه

احساس آرامش  "آورم ام را در می حداقل، نان خانواده"توانند از این تفکر که  می

. در نتیجه، "کنم من به کودکانم بی توجهی می"کنند، زنان شاغل دلواپسند که 

بیگانگی را تجربه  داری از خود زنان نه تنها مثل هر کارگری در نظام سرمایه

ها هم  های فرهنگی و نه تقویت آن کنند، بلکه مواجه با کشمکش ارزش می

 کنند.  شوند و تازه در ازای آن پاداش مالی هم دریافت نمی می
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که زنان به عنوان کارگران آزاد مزدبگیر در موقعیت برابر با مردان  برای این

ابر برای ورود به مناسبات قرار بگیرند، الزم است که از آزادی فرهنگی بر

مزدبگیری برخوردار باشند. ولی زنان با همان آزادی فرهنگی مردان وارد بازار 

تر از زنان است و نقش زنان به عنوان  شوند. مقدار بیکاری بین مردان کم نمی

کند. به عالوه، تجزیه بازار کار، با این  مادر به پیدائی این نابرابری کمک می

شوند و در نتیجه یک  ن به خدمت نظام وظیفه فرا خوانده میواقعیت که مردا

 گردد.  شود، تشدید می کاهش نسبی عرضه نیروی کار مردان پیدا می

 5/2که کل افراد شاغل در ارتش به طور متوسط  1962تا  1947در فاصله 

%درصد از 6درصد بود که فقط  6/4میلیون نفر بود، درصد بیکاری میان مردان 

که کل افراد شاغل در ارتش  1962تر است. ولی از  ری میان زنان کمدرصد بیکا

 67/1درصد رسید که  83/3میلیون رسید، درصد بیکاری مردان به  3به بیش از 

جا که مردان به  تر است. از آن درصد( کم 5/5درصد از بیکاری میان زنان )

مند  تری بهره کم کاری بی "امتیاز"شوند، در نتیجه از  خدمت نظام فرا خوانده می

ها دو برابر دفعات  دهد که آن وار زنان نشان می گردند. به عالوه، تجربه نمونه می

دار شدن و بار دیگر وقتی  شوند. یک بار قبل از بچه مردان وارد بازار کار می

توانند مجدداً وارد بازار کار به شوند.  شوند که مادران می قدر بزرگ می ها آن بچه

دو باره وارد "هائی هستند که  کار آن خیر، تقریباً نصف زنان بیهای ا در سال

از دست دادن "، درصد زنانی که به علت 1969. در ژوئیه "اند نیروی کار شده

شان در  بود که تقریباً برابر با سهم 37اند، تقریباً  کار شده بی "آخرین شغل خود

ورود دوباره به "لت کل نیروی کار جامعه است. ولی در میان اشخاصی که به ع

برابر سهم مردان بوده است. باالخره، از  2/2کارند، سهم زنان  بی "نیروی کار

را دارد، در نتیجه، تغییر مکان عمدتاً با  "آور نان"که پدر نقش  جائی آن

هائی که هم  شود. بدین ترتیب، زنان در خانواده های شغلی او تعیین می موقعیت

ور نابرابری مواجه با بیکاری ناشی از تغییر مکان زن و هم مرد شاغلند، به ط
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کاری میان زنان اگر چه مستقل از  تر بی شوند. بنابراین، درصد بیش می

شود که زنان به عنوان مادران در  نیست، عمدتاً از این منتج می "تبعیض"

نیروی "شوند.  ای با شرایط متفاوتی از مردان وارد بازار کار می های هسته خانواده

 رسانند.  این روند را به اتمام می "طبیعی بازار

درصد متوسط درآمد مردان است. تردیدی  66متوسط درآمد زنان شاغل فقط 

گویند، بعضاً حقیقت  چه مدیران در توضیح و توجیه این تفاوت می نیست که آن

برابر مردان است  4تا  2دارد. این درست است که میزان غیبت زنان از محل کار 

مانند تقریباً نصف مردان است  وسط زمانی که زنان در یک شغل باقی میو مت

نکته این است که این زنان هستند )و نه  (3)سال(.  2/5سال در مقایسه با  8/2)

مانند  دار شوند و سپس در خانه می کنند تا بچه مردان( که بازار کار را ترک می

شوند که هزینه اضافه کاری  داری کنند. این عوامل موجب می که از کودکان نگه

تر بشود و در نتیجه هزینه استخدام زنان افزایش پیدا  و آموزش کارگران بیش

کنند  بکند. از عوامل دیگری که به پائین بودن متوسط درآمد زنان کمک می

درصد زنان  66ها عمدتاً در کارهای اداری شاغلند )تقریباً  این است که آن

در اتحادیه متشکل هستند )وضعیتی که با توجه به  تر شاغل(، به طور نسبی کم

کوتاهی دوران اشتغال به آسانی قابل اصالح نیست(، باید با عرضه روزافزون 

رو هستند. به  نیروی کار زنان رقابت کنند، و باالخره، باتبعیضات آشکار هم روبه

طفال، هر حال این واضح است که با توجه به تقابل بین کار در بیرون و پرورش ا

گیرند که هزینه آموزش کارگران و  هائی به کار می کارفرمایان زنان را در شغل

 ضرر ناشی از غیبت از سر کار پائین باشد.

های بنستون برای رهائی زنان امکانات برابر داشتن با  شرط یکی از پیش 

مردان برای کار در بیرون از خانه است. ولی برای تحقق آن ضروری است که 

مردان متساوی و یا از قیدوبندهای رفتاری بیگانه با بازار آزاد باشند.  زنان و

نارضایتی روز افزون زنان احتماالً نتیجه پرولتریزه شدن سریع آنان است که در 
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گر تضاد بین قید و بندهای بیگانه با بازار  اند که بیان مواجهه با بازاری قرار گرفته

مطابق با بازار کارگر آزاد مزدبگیر از سوی برای مادران از یک سو و قیدوبندهای 

دیگر است. اگر زنان قرار باشد که درآمد برابر با مردان داشته باشند و اگر 

داری و پرورش اطفال را به طور مشترک انجام  های عملی نگه والدین مسئولیت

تر قابل اعتماد هستند و  دهند، کارفرمایان استخدام کارگران مجرد را که بیش

تری در یک شغل باقی خواهند ماند، به استخدام کارگران متاهل  بیشمدت 

ای و کار مزد بگیری آزاد  وقت تضاد بین خانواده هسته ترجیح خواهند داد و آن

شود. ما براین باوریم که الزمه رهائی زنان عالوه  داری آشکار می در نظام سرمایه

پرورش اطفال است و ما بر برابری، صنعتی کردن کار خانگی و اجتماعی کردن 

ای هر دو مبارزه کنیم. البته  داری و خانواده هسته توانیم برای نابودی سرمایه می

داری خانواده  این نکته باید روشن باشد که با کارگر شدن مادران، سرمایه

درصد از مادرانی که  46ای را تضعیف کرده است )در حال حاضر تقریباً  هسته

 اند(. سال دارند وارد بازار کار شده 18تر از  اطفال پائین

هیچ "در خاتمه، ماعقیده داریم که آمار ارائه شده این نظر بنستون را که 

به زیر  "گیرد کس، نه زن و نه مرد نقش زنان در نیروی کار را خیلی جدی نمی

اند و درآمدشان بخشی از  از زنان شاغل که ازدواج کرده 5/3برد.  سئوال می

گیر زنان   گیرند. ورود چشم است، این نکته را خیلی هم جدی میدرآمد خانواده 

به نیروی کار از جنگ دوم جهانی به این سو و همراه با آن افزایش انفجارآمیز 

بوده است.  "شیوه زندگی طبقه متوسط"کار خانوادگی مسبب اشاعه و گسترش 

یر خالصه وزارت کار آمریکا این وضعیت را به درستی به شرح ز 1967در مارس 

 کرده است: 

ساله در هر مقطع زمانی مشغول کارند و از هر زن  64تا  18حدود نصف زنان 

کنند. تقریباً تمام این زنان  زن ازدواج کرده با شوهران خود زندگی می 3شاغل 

شود  در درآمد خانواده سهم دارند و اغلب در آمد زنان است که موجب می
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ها درآمد زن  تر بشود. در برخی از خانواده بیشدرآمد خانواده از حداقل خط فقر 

شود که درآمد خانواده از سطح پائین به سطوح متوسط درآمدها  موجب می

ترین  های با درآمد متوسط است که بیش ارتقاء یابد. در واقع، در میان خانواده

 کنیم. درصد زنان شاغل در نیروی کار را پیدا می

لیون خانواده )زن و شوهر( وجود داشته که می 6/42در آمریکا  1967در مارس 

هائی که  اند. در خانواده ها، زنان جزء مزدبگیران بوده میلیون از این خانواده 15در 

دالر بود، در  1246، 1966اند، متوسط درآمد خانواده در  کرده زنان کار می

دالر  7128اند، متوسط درآمد  هائی که زنان کار رسمی کرده که در خانواده حالی

 بوده است.

هائی که زنان هم کار می کنند، به مراتب  احتمال فقیر نبودن در خانواده"

میلیون خانواده در  5کنند. تقریباً  هائی است که زنان کار نمی تر از خانواده بیش

 اند. دالر داشته 3666تر از  ای کم در آمد سالیانه 1966

کنند در این دسته جا  یهائی که زنان هم کار م درصد از خانواده 5فقط 

 15کنند، این رقم  هائی که زنان کار نمی که برای خانواده گیرند، در حالی می

ما درآمد متوسط  1966دالر در سال را در  7666درصد است. درآمدی معادل 

عضو داشته  4کنیم، ولی این مقدار برای یک خانواده شهر نشین که  برآورد می

اند، درآمدی  کرده هائی که زنان هم کار می خانوادهدرصد از  29باشد کافی است. 

کنند، این  هائی که زنان کار نمی تر از این مقدار دارند، ولی برای خانواده پائین

 درصد است.  49رقم 

تری  دالر( احتمال بیش 15666تر باشد )تا  هر چه درآمد سالیانه خانواده بیش

 دارد که زنان هم جزء نیروی کار باشند.

هائی که در  برای خانواده 1967مشارکت زنان در نیروی کار در مارس درصد 

 13تر و برابر  اند، از همه پائین دالر داشته 2666تر از  درآمدی کم 1966سال 

شان بین  هائی که درآمد سالیانه که برای خانواده درصد بوده است. در حالی
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ه شود که زنان شاغل رسد. اگر پرسید درصد می 53دالر بوده این رقم به  12666

به چه مقدار در درآمد خانواده نقش دارند؟ در جواب باید گفت که بر اساس 

پژوهش اداره آمار وزارت کار، متوسط درصد درآمد زنان در کل درآمد خانواده 

هائی که زنان تمام وقت در طول سال  بوده و در خانواده 2/22، 1966در 

 .(4)...درصد بود 8/36اند، این رقم  کارکرده

گویند. حفظ سطح زندگی خانواده و در بسیار از  این ارقام خود سخن می 

موارد اجتناب از فقر در حال حاضر عمدتاً به یک درآمد بلکه به دو در آمد )زن 

و شوهر( بستگی دارد. این روندی غیر قابل بازگشت است. شرکت زنان در کار 

برآورد نمود. زمان برای رجعت  "ناپایدار و گذرا"توان  مزدبگیری را دیگر نمی

 زنان به خانه سپری شده است.

به فارسی برگردانده شده و اولین  1976این مقاله از مانتلی ریویو شماره ژانویه 

 چاپ شده است 4بار در سوسیالیسم و انقالب شماره 

 
 ها: يادداشت

 که غیر از آن تصریح شود: اند مگر آن تمام محاسبات از منابع زیر استخراج شده -1
Historical Statistics of The United States,  

Statistical Abstract of The United States, 1968, 1969 

Employment And Earnings Vol. 16,No,2 August 1969  

 راجع به مادران شاغل نگاه کنید به : 
U.S Department of Labour ,Women’s Bureau 

Laaflet 37:Who Ard The W0rking Mothers? 

 نگاه کنید به گزارش :  
San Francisco Chronicle, September 15, 1969 

 نگاه کنید به : 
V.C. Perella: Women And The Labour Force;Monthly Labour Review, 

February 1969.p.9  H. R Hamel: jub Tenure of Workers, January1967 , 

Special Labour Fopce Report p.31  

 نگاه کنید به :  
U.s Department of Labour: Women’s bureau 

Woking Wives- Their  Contribution To Family Incmom December 1969. 
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 كار خانگی 

 پاسخ به منتقدان 
 مبووالی سك

 برگردان: فرهاد سيدلو
 

قعی نقد مارگارت کولسون، برانکا مگاش، هیالری وین رایت از اهمیت وا

در این است که بحث در مورد پیوند استراتژیک  (1)تحلیل من درباره کار خانگی

داری  آزادی زنان با انقالب سوسیالیستی را بر شرایط کار دوگانه زن در سرمایه

های  در سال کند. این واقعیت که زنان طبقه کارگر، بیش از پیش متمرکز می

گاه و آگاهی  پس از جنگ، هم کارگر خانگی و هم کارگر مزدبگیرند، به جای

دهد. مولفین  ساز و ناپایدار می داری یک ویژگی مسئله آنان در ساخت سرمایه

ام در  دهند. من در مقاله ای در این باره ارائه می کننده توضیح روشن و قانع

رابطه کار خانگی با کار مزدی به طور ، در جهت تحلیل 83نیولفت رویو شماره 
                                                           

1
، و اثر مارگارت کولسون، برانکا مگاش، 15نیولفت ریویو  "داری دار و کار او در سرمایه زن خانه"نگاه کنید به اثر من  - 

، من در زیر به طور جداگانه درباره  نقد 17، نیولفت ریویو "یک نقد –داری  دار و کار او در سرمایه زن خانه"هیالری وین رایت 

 کنم. ژان گاردینر در همان شماره صحبت می
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کلی حرکت کردم، که یک سطح انتزاعی صحیح برای شروع طرح مسئله بود، 

تری  اما قبل از اخذ نتایج سیاسی مفید، ضروری بود که به بحث عینیت بیش

طور که کولسون، مگاش وین رایت به درستی خاطر نشان  داده شود. همان

توجه به فقدان سطح دوم تحلیل که رابطه کار سازند، نتایج سیاسی من با  می

خانگی با کار مزدی زنان را به طور خاص نشان دهد، تا حدودی فاقد پیوستگی 

ضروی بودند. در این سطح از تحلیل الزم است سئوال شود که: اگر قانون ارزش 

مستقیما بر کار خانگی به شکل سرمایه حاکم نیست، چگونه به طور غیر 

گیرد، به شکلی که  کل زمان کار زنان بین اشتغال در  در بر میمستقیم آن را 

دهند که  کولسون، مگاش و وین رایت وعده می (2)؟گردد خانه و خارج توزیع می

تر آثار غیرمستقیم اما قوی قانون ارزش بر کار خانگی را  به روش سیستماتیک"

"مورد بررسی قرار دهند،
اتیک یا غیر اما در هیچ جا آنان به طور سیستم (3)

سیستماتیک چگونگی تاثیر آن بر تقسیم کل زمان کار زنان در داخل و خارج 

جا که این موضوع دقیقا همان سئوالی است که  کنند. از آن خانه را بررسی نمی

توان به حساب از  در تمام نقد آنان مطرح شده است، نادیده انگاشتن آن را نمی

شان در درک کار  جه طبیعی ناتوانیقلم افتادگی گذاشت. بر عکس، این نتی

خانگی به عنوان مولد ارزش است. چرا که تنها ارزش به عنوان یک مقوله 

دیگر با کل کار اجتماعی در یک  تواند رابطه کارهای خصوصی جدا از یک می

جامعه تولید کاالیی تعمیم یافته را توضیح دهد. بدون این پیوند، ارتباط 

توان به درستی شناسایی  گی و صنعتی را نمیزیرساختی بین واحدهای خان

                                                           
2
شود، تغییری در تاکید نسبت به مقاله  در حالی که سطح تحلیل در این پاسخ به حوزه شرایط کار دوگانه زنان منتقل می -  

مندم که چگونه  تر به این موضوع عالقه جا من بیش اغتشاش باید ذکر شود. در این گیرد که برای جلوگیری از قبلی من صورت می

طور  که در نوشته قبلی تاکید من بر این بود که این کار به شود، حال آن داری وارد می طور غیرمستقیم در خانه قانون ارزش به

طور کلی نه خلق  ر چرخه بازتولید نیروی کار، ارزش بهمندم که د گیرید. دوما من حاال به این موضوع عالقه مستقیم انجام نمی

 تاکید داشتم.  –کارخانگی  –آفرینی یک بخش  شود و نه نابود، در حالی که قبال بر جنبه ارزش می
3
 .97، ص 17کولسون، مگاش و وین رایت، نیولفت ریویو  -  
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شوند، و تنها به  کرد، در نتیجه دو نوع کار زن به طور تحلیلی شناور رها می

دیگر  وسیله آگاهی زنانی که هر روز بین این دو در حرکت هستند، به یک

 مربوط گردند.
 کند؟ آيا کار خانگی ارزش توليد می

ی نقدشان به موضع من در  در میانهبا این حال کولسون، مکاش، وین رایت 

دار طبقه  زن خانه"یابند.  مورد مسئله ارزش، عمال هسته بحث من را درمی

کند... و از طریق این فرآیند در  شرکت می -نیروی کار -کارگر در تولید یک کاال

تولید اجتماعی شرکت و کارش را با کاری که در تولید وسایل معیشت او دخیل 

"نماید. است، مبادله می
دار یک پرولتر در تولید کاال شرکت  اما اگر زن خانه (4)

گردد؟ کولسون، مگاش  کند، چرا کارش به بخشی از ارزش آن کاال بدل نمی می

 کنند از سه طریق به این سئوال پاسخ دهند. و وین رایت تالش می

محصوالت "کار خانگی ممکن است در تولید کاال شرکت کند اما  -7

ها به سوی بازار  های مصرف هستند و نه کاالها، آن ن، ارزشبالواسطه آ

داری انجام  بخش اعظم کارهایی که در سرمایه (5) ."اند... گیری نشده جهت

های مصرف  کند، بل که تنها ارزش کاال تولید نمی "بالفاصله"شود  می

آفریند. آیا این موضوع صالحیت تولید ارزش را از چنین کارهایی سلب  می

ی کاالیی عمومی )شامل مبادله نیروی  ند؟ البته که نه. این فرآیند مبادلهک می

کار( است و نه فعالیت مشخص کارگران مستقل خصوصی که برابری تمام انواع 

بر حسب زمان،  –بخشد. کارهای مشخص  داری را تحقق می کارها در سرمایه

بازار مبادله  ای که در توانند از کاالی تمام شده می –مکان و شکل محصول 

ها بیش از کار خانگی از محصول جدا  شود، کامال جدا شوند. بسیاری از آن می

                                                           
4
 .97همان صفحه  -  

5
 .97همان صفحه   -  
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حال هنوز بخشی از ارزش کاالیی تحقق یافته در آن را  شوند و با این می

 آفرینند. می

بنا به تعریف، کار خانگی "فروشد بنابراین  دار نیروی کارش را نمی زن خانه -7

"ارزش ندارد.
مزد، معیار تعیین خلق ارزش  تا به حال حضور دست از کی (6)

کنندگان کاالیی مستقل که برای  است؟ آیا این به معنای آن است که تولید

های مهمل! مولفین در این  آفرینند؟ حرف کنند، ارزش نمی دست مزد کار نمی

جا از یک نقل قول از مارکس در مورد آشپزها و  زمینه مرا به استفاده نابه

گیرند و زنان  کنند، چون این کارگران دستمزد می ای زنانه متهم میه خیاط

گیرند این انتقاد وارد نیست. من از مثال آشپزها برای استدالل  دار نمی خانه

خلق ارزش به خودی خود استفاده نکردم. این بحث در جای دیگری مطرح شد. 

چگونه میزان  مسئله قیاس با آشپزها از این بابت مطرح بود که ببینم مارکس

دهند،  ارزش ایجاد شده از کار کارگران غیر مولد را که سرویس مشخصی می

دار در این است که هر دو به شکلی  ها با زنان خانه کند. تشابه آن تعیین می

 آفرینند. های معیشت خود می غیرمولد، ارزش  برابر با هزینه

طبقه کارگر در تولید دار  ین حقیقت دارد که زن خانها»گوید:  کولسون می -5

)و  کند شرکت دارد می تضمین یتش راموجودکاالی نیروی کار که فروش آن 

طریق این جریان در تولید  ازمشترک است( و کارگران در این مورد با سایر 

معیشت او  وسائلکند و کار خود را با کاری که در تولید  اجتماعی شرکت می

ین ان چیزی که واسطه این مشارکت و کند. اما آ گیرد، مبادله می انجام می

مبادله است بازار نیست، بلکه قرارداد ازدواج است: بر اساس روابط اجتماعی 

ارتباط  .«گیرد دار در ارتباط با کار اجتماعی قرار می است که کار زن خانه ازدواج

این بحث بر من روشن نیست. این مبادله درونی خانوادگی نیست که بر نیروی 
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زند. نیروی کار با مبادله در بازار به کاال تبدیل  نوان یک کاال مهر میکار به ع

کند  شود، و این ارتباط بیرونی، کارهای گذشته مجسم در آن را استخراج می می

شد،  دهد. اگر نیروی کار در بازار مبادله نمی آفرینی می ها موقعیت ارزش و به آن

باشد. حضور یک ضمانت  توانست مطرح آفرینی کار خانگی نمی بحث ارزش

های  دار در ازدواج بندی خارج از موضوع است. زنان خانه قانونی برای این ترتیب

 آفرینند. شان کارگران مزدبگیر باشند، ارزش می عرفی هم، اگر همسران

 
 چرخه بازتوليد نيروی کار

ورود  –ردگیری دقیق جریان ارزش از طریق چرخه بازتولید نیروی کار 

دی به واحد خانه از یک طرف و خروج نیروی کار بازسازی شده از کاالهای مز

پیوند حیاتی در برقراری ارتباط بین کار خانگی و کار مزدی زنان  –طرف دیگر 

است. این چرخه کامل یک تعادل ارزشی است که در آن زمان کار به طور 

یابی مجدد در هر یک از  مداوم در حال تنظیم، شکسته شدن و تناسب

آید. بدون این ارتباط ارزشی، بر  اش به حساب می دهنده های تشکیل بخش

توان فائق آمد. در نتیجه  شکاف نمایان بین واحد خانواده و اقتصاد آزاد، نمی

کند، که در  گرد به یک درک دوآلیستی گرایش پیدا می تحلیل به ناگزیر به عقب

ال نفوذ ناپذیر به نظر آن خانه خارج از اقتصاد و در برابر قوانین حرکت آن کام

ی صنعتی به قدر کافی واقعی است، اما  جدایی شکل خانگی از حوزه (7)رسد. می

گردند،  داری ظاهر می هایی که در سطح جامعه سرمایه نسبت به دیگر جدایی
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(، اما سپس تالش برای 57)ص  "دهد...  شرایط تولید خارج، به طبیعت تولید و بازتولید در خانوده نفوذ کرده و به آن شکل می

کشی و ارزش افزوده، که برای توضیح تولید  جای کش آوردن مقوالت مارکسی بهره به"د:کن انعکاس مفهومی این نفوذ را رها می

کشی در این زمینه، ما باید کار زنان در خانه را به زبان خود آن  اند، و دو پهلو سخن گفتن درباره ستم و بهره کاالیی ساخته شده

تواند به یک  سی چنین دوآلیسمی در تحلیل نهایی می(، نتیجه سیا97)ص "تحلیل کرده و مفاهیم جدید را ارتقاء بخشیم.

بر سر این  "های چپ ارتدوکس"دیدگاه تقسیم شده از مبارزه زنان منتهی شود. شاهد آن، بحث سترون بین سلیا جیمز و 

 موضوع است که آیا زنان را باید در جامعه سازماندهی کرد یا در محل کار. 
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را مخفی  "زیرالیه پنهان"زننده است، و یک  این جدایی مهم، عمیقا گول

کار خانگی با دیگر کارها به عنوان  "برسازیبرا"کند. جریان مداوم ارزش با  می

شود(،  کاالهای تولید شده برای مبادله در بازار )که نیروی کار را نیز شامل می

 زند. آن را به تقسیم کار گسترده تثبیت شده در کل جامعه گره می

هدف من در این پاسخ نشان دادن این مسئله است که چگونه جریان ارزش از 

داری و اشتغال   یروی کار، کل زمان کار زنان را بین خانهطریق بازتولید ن

کند. اگر این تحلیل بتواند به شکلی مناسب شروع شود، بحث  درخارج توزیع می

تر جریان خواهد  استراتژیک درباره شرایط کار دوگانه زنان بر یک اساس محکم

از  یافت. مارکس در کاپیتال اقتصاددانان عامی را به سبب درک محدودشان

شان مبنی بر این که ارزش تنها در  فضای اقتصادی و برای فرض بی اساس

دهد.  کرد دارد، مورد حمله قرار می کنند، عمل ها تجویز می هایی که آن محدوده

نه تنها اقتصاد بلکه تمام دیگر فضاهای  "سازد که تقسیم کار  او خاطر نشان می

"گیرد. جامعه را در بر می
های  ر را نه تنها بین و درون شاخهارزش، توزیع کا (8)

مختلف صنعت )از طریق برابرسازی در اطراف نرخ متوسط سود(، بلکه با 

، توزیع آن را بین تولیدکنندگان کاالیی مستقل هم "قید نامریی"برقراری یک 

بخشد. به عبارت دیگر، ارزش، کار انجام گرفته در خارج از حوزه  سازمان می

کند. رابطه جمعیت کارگر با ارتش  را هم تنظیم میاقتدار مستقیم سرمایه 

دار یک ذخیره پنهان آن هستند، و اغلب یک  ذخیره صنعتی را که زنان خانه

 کند. مولفه فعال آن، ساختاربندی می

کند که جامعه چه مقدار  قانون ارزش نهایتا تعیین می"این گفته مارکس که 

"صی از کاالها کند،تواند صرف گروه خا از زمان کار موجود را می
باید زمان  (9)

کار صرف شده در کاالی نیروی کار را هم شامل گردد، که کار خانگی هم 
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بخشی از آن است، اما چون کار خانگی مستقیما در انقیاد سرمایه نیست و به 

گردد، و قابلیت تولید آن مستقیما در تولید ارزش افزوده  وسیله آن توزیع نمی

نهایتا مقدار زمان کار خانگی الزم برای  "قانون ارزش"ه یابد، چگون تجسم نمی

 "کند؟ بازتولید نیروی کار کاالیی را تعیین می

دار مستقیما به وسیله نیازهایی که به وسیله شوهر و فرزندان بر  کار زن خانه

گردد. اما این سازوکار شخصی تنها بازتاب  شود، تعیین می اش گذاشته می عهده

داری کل خانه در بهترین شرایط ممکن با  خانواده برای نگه جبر مادی نیازهای

مزد است. چون قاعدتا هیچ ارزش  های نیروی خرید دست توجه به محدودیت

ای در دست فرد وجود ندارد، دست او در تبدیل آن به وسایل معیشت  افزوده

عیین وسیله تالش الزم برای انجام این تبدیل ت چندان باز نیست. میزان کار او به

شود. فرض کنید که فرد متوسط، قیمت کاالی دستمزد و شرایط زندگی  می

داری مشخص در هر مقطع زمانی، معین شده  عادی کارگر در یک کشور سرمایه

گیرد،  دار به طور کامل در حیطه این سه عامل قرار می باشند. چون کار زن خانه

کار خانگی متوسط، آن  میزان آن هم معین و قابل دریافت است. بنابراین زمان

داری متوسط پرولتاریا با  زمان کاری است که برای تبدیل مزد متوسط به خانه

(16)قیمت متوسط کاالی مزد، الزم است.
 

چارچوبی بنا نهاد که در آن کار خانگی "من در مقاله اول گفتم که مارکس 

خه کردم شکافی را که او در چر بنابراین تالش  "گیرد. به خوبی جای می

بازتولید نیروی کار، به هنگام تبدیل کاالی فردی به نیروی کار جدید در واحد 

خانواده به جای گذاشت پر کنم. هر تحلیلی )دایر بر تولید ارزش در کار خانگی 

، قاعدتا نباید کل تعادل این چرخه ارزش را "جای گیرد"که در این چارچوب 
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رکس معموال یک معادله ارزشی سه به هنگام گذار از واحد خانه واژگون کند. ما

کند. حقوق پولی، وسایل معیشت خریداری شده با حقوق،  عنصری را تشریح می

این عناصر از ارزش معادل برخوردارند.   -و نیروی کار تجدید شده با هدف بازار

شود  طور که اولی به دومی و سپس به سومی تبدیل می به عبارت دیگر، همان

 -شود نامد(، ارزش حفظ می می "تغییر شکل"ن را یک )در چیزی که مارکس آ

گردد. جوهر کار من بسیار ساده است. جایی که  و در کل خلق یا نابود نمی

گیرد، من آن را سرشکن  مزد فرض می مارکس کل معیشت خانواده را در دست

دار در بازتولید نیروی کار فروخته شده به سرمایه، در برابر  کرده، سهم زن خانه

کنم. او ارزشی برابر با ارزش معیشت خود  های معیشت خود او را جدا می ینههز

یابد. توجه داشته  آفریند که در نیروی کار فروخته شده به سرمایه تجسم می می

ارزش به طور کلی نه خلق  –باشید که معادله کماکان در حالت موازنه است 

 گردد. شود و نه نابود، تنها منتقل می می

ی ترسیم آگاهانه این پیوند درونی در چرخه نیروی کار آن است که اثر مفهوم

کند، آن هم به  ارتباط کار خانگی را با دیگر کارهای پیرامونی آن بر قرار می

توان دید که چگونه  روشی که بدون آن، درک این ارتباط ناممکن است. حال می

ط دستمزدهای شان افزایش و سقو ترین تر، که مهم تغییرات در اقتصاد بزرگ

دارد. برای  دار را به تنظیم کارشان وامی واقعی است، به طور مداوم زنان خانه

دار استانداردهای  آیند، زنان خانه مثال هنگامی که مزدهای واقعی پایین می

ها،  تر لباس زندگی پرولتاریا را با یک فشردگی کاری پنهان، مثال تعمیر بیش

کنند. یا  تر و غیره حفظ می خرید با دقت بیش ریزها، تر با خرده پخت و پز بیش

برعکس اگر امکان اشتغال بیرونی وجود داشته باشد، زنان با گرفتن کار دوم به 

ای از  دار منبع گسترده دنبال تکمیل درآمد خانواده هستند. بنابراین زنان خانه

د دهند که به هنگام سقوط مزدهای واقعی مور نیروی کار پنهانی را ارایه می

پذیری در موقعیت و میزان کار زنانه است که  گیرد. این انعطاف استفاده قرار می
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دهد و این که به طبقه کارگر،  به چرخه بازتولید نیروی کار قابلیت بازگشت می

های معین، حفظ استانداردهای زندگی، در مواقع چالنده شدن  البته در محدوده

 دهد. های واقعی توسط سرمایه را اجازه می حقوق

 
 عناصر شكننده و سازگارساز در چرخه توليد

میزان و محدودیت کارکرد سازگارسازی کار زنانه در چرخه نیروی کار زمانی 

زننده تعادل و عناصر  ساز برهم  تواند معین شود که ما عناصر نوسان می

دارنده تعادل را شناسایی کنیم. عناصر برهم زننده تعادل در خارج از خانواده  نگه

 گیرند: تر قرار می و در اقتصاد گسترده

 تغییرات در بارآوری کار در بخش کاالی مزدی )دپارتمان دو(، .7

 تغییرات در مزد شوهر. .7

 عناصر سازگارساز به کار زنان مربوط هستند: 

 پذیری بسیار زیاد کار خانگی انعطاف .7

 دار در گرفتن شغل دوم در صورت لزوم.  پذیری زن خانه انعطاف .7

 ابتدا عناصر برهم زننده تعادل را در نظر بگیریم. بیایید در

کاالی مزد )دپارتمان دو(: مزد یک مقدار فیزیکی مشخص از کاالها را  -7 

شوند، اما زمان کار الزم برای  کند که به وسایل معیشت تبدیل می خریداری می

 تولید این مقدار با تغییر بارآوری کار در بخش کاالهای مزدی )دپارتمان دو(

کند. بارآوری دپارتمان دو یک متغیر اصلی در تمام چرخه  اقتصاد، تغییر می

تواند باال رود، هر  است. با باال رفتن آن، استانداردهای زندگی پرولتاریا هم می

چند که دستمزدها ثابت مانده یا حتی سقوط کنند. این گرایش، و نه افزایش 

های زندگی طبقه کارگر در مزدها، توضیح اصلی افزایش مطلق در استاندارد

 قرن گذشته بوده است. 
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مزد: مزد یک معادل ارزش نیروی کار است، بدین ترتیب بزرگی آن به  -7

وسیله کار قبال صرف شده در تولید نیروی کار پیش از این که در بازار با 

گردد. اما از طرف دیگر مزد هم یک قرارداد با  سرمایه مواجه شود، تعیین می

نظر، میزان آن به وسیله رابطه خاص قوای کارگر به  ت، از این  نقطه سرمایه اس

 گردد.  دار تعیین می هنگام عقد قرارداد با سرمایه

گردد. مارکس یک  بین این دو محور تعیین مزد، یک تعادل کامل برقرار می

اگر در نتیجه "کند:  ها را در متن زیر از کاپیتال نقل می نوع خاص از ترکیب آن

وری کار، ارزش نیروی کار سقوط کند... مقدار این سقوط به وزن  یش بهرهافزا

نسبی فشار سرمایه در یک طرف و مقاومت کارگر در طرف دیگر ترازو بستگی 

"دارد.
گیری بخش معینی از  آمیز باشد، بازپس اگر مقاومت کارگر موفقیت (11)

مقاومت کارگر  شود. به بیان دیگر، وری کار برای او میسر می افزایش بهره

کند،  تواند از سقوط بهای نیروی کار با همان سرعتی که ارزش آن سقوط می می

جلوگیری کند. اگر توضیح این فرآیند را در همین جا متوقف کنیم، ظاهرا زن 

تواند به مقداری افزوده دست یابد که به شکل قابل  دار اکنون می خانه

معیشت را آسان خواهد کرد. اما تنها  ای کار او در تبدیل فرد به وسایل مالحظه

ها پایین بیاید. در  با این فرض که مقدار وسایل معیشت ثابت مانده، اما ارزش آن

رفته، وسایل معیشت  داری پیش افتد. در جوامع سرمایه واقع این اتفاق  نمی

تحت تاثیر یک عنصر فرهنگی به شدت متغییر قرار دارند که از ضروریات 
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وری افزوده به ارزش  شود آن است که تبدیل بهره ، چیزی که در این متن توصیف می17مارکس، کاپیتال جلد یک ص  -  

افزوده نسبی برای سرمایه به هیچ وجه یک فرآیند اتوماتیک یا صرفا تفکیکی نیست، و دقیقا به همین دلیل  از طریق تماس 

یابد. در نتیجه این تعادل تا حدودی موضوع تاثیر بیرونی مبارزه طبقاتی است. بنابراین  د، جریان میسرمایه با کار در نقطه تولی

کند.  های معین، مبارزه می طبقه کارگر به خاطر بعد گسترش یابنده نیازهای خود، برای تثبیت ارزش نیروی کار، در محدوده

هرگز "تواند کار افزوده را کاهش دهد اما این تمایل دهای واقعی می)نگاه کنید به توصیف بعدی این موضوع در متن( افزایش مز

(. به محض این که انباشت سرمایه کند 515)کاپیتال، جلد یک ص  "ای برسد که خود سیستم را تهدید کند تواند به نقطه نمی

 نماید.  دهای واقعی عمل میشود عدم اشتغال در حال افزایش، موقعیت کارگر را تضعیف کرده، یک بار دیگر در جهت کاهش مز
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این عنصر که در آفرینش نیازهای جدید  (12) رود. فراتر میفیزیکی زندگی 

ویژه پاسخی به امکانات گسترده ذاتی در تکامل کل نیروهای  شود، به گر می جلوه

وری در دپارتمان دو، یک بهبود عمومی  مولد جامعه است. همراه با افزایش بهره

زهای جدیدی در آید. این بهبود، نیا در کیفیت و تنوع کاالهای مصرفی پدید می

آفریند که به عنوان عامل فشار برای گسترش و بهبود  خانواده طبقه کارگر می

 کند. کیفیت مصرف عمل می

وری صنعتی، ارزش مقدار معینی از کاالهای مزدی را  بنابراین افزایش بهره

آورد، اما در عین حال میزان و کیفیت کاالهای مورد نیاز )و نه مورد  پایین می

کند. هر  یابد، که این سقوط را جبران می طبقه کارگر گسترش می درخواست(

آورد، بالفاصله با نیازهای گسترش  ای که پرولتاریا به دست می"افزوده"

دهد که بهای نیروی کار از ارزش  گردد، و معموال اجازه نمی اش جذب می یابنده

زد به نیروی کار دار مفری در تبدیل م بدین ترتیب زن خانه (13) آن  باالتر رود.

داری هیچ بخشی از  یابد. حال اگر طبقه کارگر در نگه تجدید یافته، نمی

وری افزایش یافته خود موفق نشود، آنگاه گسترش نیازهای پرولتاریا، فشار  بهره

کند، بدون این که با افزایش مزد این  فشار  دار وارد می مستقیمی بر زن خانه
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عادات و درجه راحتی که طبقه کارگران آزاد در آن شکل  "جا به موضوعی اشاره دارم که مارکس در کاپیتال در این -  

نامد. این عنصر در قرن گدشته به وضوح گسترش قابل توجهی یافته است، اگر  ( می791) کاپیتال جلد یک صفحه  "اند گرفته

  میل دارند به ما بقبوالنند. "عصر وفور"ای که مبلغان  زهچه نه به اندا
13

گر اشتباه  کنند. شناخت این حقیقت، اصالح پدید آمدن نیازهای جدید نقش فعالی در تعیین ارزش نیروی کار ایفا می -  

ربی برای کارگر عمومی در دیدن وسایل معاش به عنوان صرفا یک عامل اشتقاقی است. شرایط زندگی متوسطی که به شکل تج

یابد که ارزش نیروی کار را در کار عینی صرف شده  تثبیت شده است. این اشتباه نتیجه طبیعی خود را در یک اشتباه صوری می

کند، و این موضوع را که ارزش تجسم یافته، بیان تعمیم یافته زمان کار اجتماعا الزم برای تولید نیروی  در تولید آن ردیابی می

به یک نتیجه "شود هنگامی که موضع من را  سپارد. ژان گاردینر اشتباهی از این نوع را مرتکب می فراموشی می کار است، به

داند که گویا یک زن هر چه کمتر از شوهرش پاکت حقوقی دریافت کند، کمتر در آفرینش  ارزش  دار منتهی می تجربی خنده

 (.52، ص 17)نیولفت ریویو  "سهیم است. 

دیگری که در  "کار در ازای پول"رسد چرا که ارزش در این مبادله و در هر مبادله  به نظر می "دار تجربی خنده"ظ نتیجه از لحا

 یابد. افتد، سنجش تجربی مستقیمی نمی سطح جامعه بورژوایی اتفاق می
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ه ظرفیت او برای افزایش کار خانگی یا راه تخفیف یابد. در این نقطه است ک

دیگری که همانا جستجوی یک مزد تکمیلی است، نقش محوری در حفظ 

 کند.  استانداردهای زندگی طبقه و تخفیف فشار سرمایه بازی می
 کارمزدی زنان به عنوان يک موازنه ارزش

روی کار گردد، او با چرخه نی دار به دنبال کار دوم می زمانی که یک زن خانه

سازد.)در  کند؟ در حقیقت او یک موازنه ارزشی می در مفهوم ارزشی آن چه می

گردد.(  عنوان مولد ارزش آشکار می جا باز هم اهمیت شناسایی کار خانگی به این

افزایش هزینه معاش خانواده که ناشی از کاهش زمان کار خانگی او به سبب 

شود،  یله درآمد اضافی او جبران میوس اش از خانه است، اکنون به غیبت روزانه

های  که با زمان کار الزم او در کار برابر است. به عبارت دیگر، کاالها و سرویس

شوند، زمان کار کافی برای جبران زمان کار از  اضافی که با مزد  او خریداری می

بخشند. مهد کودک، استخدام مراقب  دست رفته در کار خانگی را تجسم می

های جدید، شاید پول نهار  شویی، غذاهای آماده، لباس ، رختبچه، خدمات

پخت( همه این مخارج مستقیما از  شوهر )که سابقا خود او ناهار شوهرش را می

ای از مخارج جدید وجود  عالوه مجموعه خیزند. به کاهش زمان کار خانگی برمی

تند: برای نمونه های باالتر بازتولید نیروی کار خود او هس دارند که بازتاب هزینه

های  های جدید مناسب برای کار، رفت و آمد روزانه، و باالخره مالیات لباس

 مرکب باالتر.

های  دار، شکاف بین مزد انفرادی قدیمی و هزینه در مجموع، مزد زن خانه 

جا  کند. اگر چه در این جدیدا افزایش یافته بازتولید نیروی کار خانواده را پر می

ها بالانقطاع  مجزا در سه بخش کار متداخل وجود دارند، اما آن پنج مولفه کاری

شوند، در حالی که  ارزش از طریق چرخه نیروی کار  دیگر تنظیم می با یک

 ها عبارتند از: یابد. بخش جریان می

 داری دپارتمان دو/خانه .7
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 شوهر/ زن .7

 مزد کار خانگی زن. .5

از مزد انفرادی است، از  گزینه مزد دوگانه، یک چرخه بازتولید بسیار متفاوت 

طور  کند. این تفاوت همان دیگر متناسب می ها را با یک این جهت که این مولفه

سازند، هنگامی که روال  که کولسون، مگاش، و وین رایت خاطر نشان می

عنوان یک کل از یکی به دیگری به شکلی که اکنون جریان  ی کارگر به طبقه

حال  گذارد. با این سیاسی عمیقی به جای می دارد منتقل شود، آثار اجتماعی و

هر دو معادالت  –اند  ای، این دو چرخه بازتولید یکسان در یک مالحظه ریشه

ارزشی متوازن هستند. اگر کاالها و خدمات اضافی خریداری شده به وسیله مزد 

طور قابل مالحظه زمان کار خانگی را کاهش دهد، در  توانست به دوم نمی

توانست برای زن پرولتر ازدواج  یل اشتغال بیرون از خانه هرگز نمیصورت بد این

کرده وجود داشته باشد. پس این بدیل بر اساس قابلیت مبادله زمان کار مجسم 

باالخره (14)گردد. بینی می در کاالی مزدی در ازای زمان کار خانگی، قابل پیش

وسیله  ال شده بههای اعم محدودیت این قابلیت مبادله عبارتند از محدودیت

داری. جدایی طبقه کارگر از وسایل تولید ضرورتا به جدایی  شیوه تولید سرمایه

انجامد. مصرف خصوصی شده و اجباری خانواده هرگز  واحد خانواده از تولید می

داری انتخابی باشد، در نتیجه یک بخش ذخیره از کاری که  تواند در سرمایه نمی

ها در  رفت ز لحاظ ساختاری، فارغ از پیشدهد ا این مصرف را انجام می

حال  داری، خدمات مراقبت از کودک و غیره، ضروری است با این تکنولوژی خانه

حوزه این قابلیت مبادله در این چارچوب، با توجه به بهبود وسیع در 

                                                           
14

گرایش تاریخی مسلط، برم، زیرا حتی اگر چه  گزینی به کار می جای قابلیت جای من اصطالح قابلیت مبادله را به -  

تواند  داری است، در مواقع معین، هنگامی که مزدهای واقعی در حال سقوط هستند، انتقال می گزینی زمان کار خارج از خانه جای

 در جهت مخالف هم اتفاق بیفتد.
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داری و در  رفت فن خانه ساختارهای زیربنایی دولتی برای ساکنین شهرها پیش

تواند از عهده  مصرفی جدید به قیمتی که طبقه کارگر می دسترس بودن وسایل

 ای گسترش یافته است. طور قابل مالحظه آن برآید، به

 
 

 وری کار خانگی و صنعتی بهره
هنگامی که زمان کار مجسم در کاالهای خریداری شده با مزد، جانشین زمان 

نی مبادله زمانی شود، این به هیچ وجه به مع کار خانگی با ارزش مبادله برابر می

برابر یک ساعت کار در بخش دو در ازای یک ساعت کار در خانه نیست. در 

افتد، هیچ چیز غیر عادی در  حقیقت یک مبادله بسیار نابرابر زمانی اتفاق می

داری کارهایی را که در سطوح  این جا وجود ندارد. ارزش در تمام دنیای سرمایه

دهد، گرایش عمومی در انجام این کار،  میوری هستند، به هم ربط  متنوع بهره

بازتوزیع کار مطابق با منطق غلبه بر این نابرابری است. )در صنعت، این منطق 

یابی از کمترین نرخ سود  گذاری به جریان به باالترین بیان در تمایل سرمایه

طور که قبال گفتم، منطق ارزش نه تنها از طریق  شود، اما همان منتهی می

کند. رفتار این  سرمایه، بلکه فراتر از حوزه بالواسطه آن عمل می های حرکت

 دار چگونه است؟ ویژه زن خانه منطق در مورد خانواده و به

وری زمان کار ساده در بخش دو نیست.  کار خانگی هیچ جا نزدیک به بهره

ها در خانه زحمت بکشد تا یک ساعت  دار باید ساعت این حقیقت که زن خانه

شده در تولید کاالی مزد را جبران کند، یک معیار کسرشان اوست، کار صرف 

اش نتیجه  وری که از شرایط منحصر به فرد کار او و عدم عالقه سرمایه به بهره

وری کار خانگی از یک قرن و نیم پیش افزایش واقعا  حال بهره شود. با این می

االها و خدماتی که داری، اکنون ارزش ک رفت فن خانه زیادی یافته است. با پیش

سابقا تنها در دسترس ثروتمندان بود، کاهش یافته و در دسترس طبقه کارگر 
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راه با جایگزینی بخشی  وری افزایش یافته کار خانگی )هم بهره (15) اند. قرار گرفته

از آن با خدمات دولتی( در کاهش زمان الزم برای اجرای وظایف اساسی آن 

عنوان تنها  طور فزاینده به زمان از کودکان به بی یاید. نقش مراقبت بازتاب می

تر در روز به جای  مانع خروج زن از کار خانگی به مدت هشت ساعت یا بیش

وری کار خانگی، امکان زن متاهل برای  مانده است. در این مفهوم، افزایش بهره

چنین باید به یک عامل دیگر  دهد. هم اشتغال بیرون از خانه را توضیح می

 وط به ارزش برای توضیح جبر اقتصادی زنان در گرفتن شغل دوم اشاره کرد.مرب

طور مطلق افزایش یافته، اما از  وری کار خانگی به در عین حال هر چند بهره

طور خاص بسیار  طور کلی و کار بخش دو به وری کار صنعتی به افزایش بهره

ه تعادل که در آن تر شود، از نقط تر است. هر چه این شکاف وسیع عقب مانده

کننده زمان کار از دست رفته در کار خانگی است، عبور  حقوق دوم دقیقا جبران

رفته در  داری پیش توان گفت که در جهان سرمایه طور کلی می کند. به می

ابتدای خیزش درازمدت بعد از جنگ دوم جهانی، این دوره برای اغلب 

ر حال پس از آن دوره ارزش های طبقه کارگر سپری شده است. به ه خانواده

حقوق زن، تنها کسری از ارزش زمان کار صنعتی او، قادر است زمان کار 

داری خریداری کند تا تمام زمان کار  تری در کاالهای خانه یافته بیش  تجسم

وری  سپری شده در کار خانگی. )این ظرفیت بیش از هر چیز با افزایش بهره

طور کلی  افزایش حقوق زنان که در حقیقت به شود تا با دپارتمان دو ایجاد می

 نسبت به حقوق مردان در وضعیت بدتری قرار دارد.( 

عنوان ارزش افزوده استخراج  وری زن به با گرفتن کار دوم، عمده درآمد بهره

حال او کسری را دریافت خواهد کرد که بیش از میزان کافی  گردد. با این می

ای   اش در خانه است. وجود این کسر انگیزه تهبرای جبران زمان کار از دست رف
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دار را در مقاله اول کم  هداری، روی کار زن خان حق با کولسون، مگاش و وین رایت است که من تاثیر تغییرات در فن خانه -  

 ارزیابی کردم.
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های ساختاری  راند. با فرض این که به محدودیت است که او را به بازار کار می

داری نرسیده باشیم، و با  قابلیت مبادله بودن کاالهای بخش دو در ازای کارخانه

وری  گاه شکاف بهره فرض این که مشکل مراقبت از بچه حل شود، آن

 دهد. بنده، بیش از پیش زنان متاهل را به بازار کار سوق مییا گسترش

های سود  تر کردن حاشیه رو که زندگی کنند، یا برای بیش زنان صرفا از آن

ها کار پیدا  ورزند. آن داران، به اشتغال بیرون از منزل مبادرت نمی سرمایه

ر اقتصادی از نظ"داری، این عمل  کنند زیرا در منطق فاسد ارزش در سرمایه می

ها مجبورند منافع خود را در نظر بگیرند.  ، چرا که زنان و خانواده"عقالنی است

بیان انعکاس قانون ارزش در آگاهی طبقه کارگر است. زن هنوز باید  "عقالنی"

وسیله مدافعان اخالق سنتی تلقینی  ای به طور گسترده با تعصب قوی که به

شود، مبارزه کند.  ترویج می "ستجای یک زن در خانه ا"مبنی بر این که 

طور قطع و یقین پیروز شده است، که جلوه  آشکارا در این نبرد به "منطق بازار"

رفته به بازار  داری پیش آن ورود روزافزون زنان متاهل در تمام جوامع سرمایه

داری که باعث کم شدن کار  در دسترس بودن کاالهای خانه(16)کار است.

ن سوی مرزهای نیروی خرید مزد دوم، این گرایش را شوند، درست در آ می

 کند. تقویت می

جا یک رابطه علت و معلولی آشکار وجود دارد. افزایش کل حوزه کاالها  در این

گزینی  شرط جای داری در بخش خدمات سوم، پیش و خدمات مربوط به خانه
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های مسلط نظم بورژوایی تحت فشار قوانین غیر شخصی تقاضای بازار در  البته مشاهده زیر پا گذاشته شدن ایدئولوژی -  

های  گرسد که اکنون در میان ایدئولو ای چیز چندان جدیدی نیست. تذکر این نکته هم جالب به نظر می دگرگونی در رفتار توده

ورود زنان به نیروی کار، مسئله تحت پوشش قرار دادن  "واقعیت جدید"سطح باال و رهبران سیاسی بوروژوازی در رابطه با 

های انقالب بورژوایی  طور جدی مطرح است. تا جایی که این تحت پوشش قرار دادن به عامل بازکشف وعده اساسی آنان به

ای در پی  آمیز هستند. از یک طرف به روشی گزینه یت( منجر شود نتایج آن تناقضها برای همه فارغ از جنس )تساوی فرصت

طور  داری مدرن، حتی با ظرفیت تعدیل، قادر نیست به مصون نگه داشتن ایدئولوژی بورژوازی است. از طرف دیگر جامعه سرمایه

تری بر حسب  تر گرفته شود، موانع بیش یهایش باشد. مثال هر چه مسئله پرداخت برابر و کار برابر جد کامل پیگیر وعده

 گیرد. دار و تقسیم کار پیش رو قرار می اجبارهای سود سرمایه
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 آورد. در عین حال که یک مولفه بزرگ از زمان کار خانگی را پدید می

کند. به عبارت  داری، ضرورت مزد دوم را ایجاب می های آن برای خانه هزینه

دیگر افزایش این صنایع، افزایش تقاضا برای کار مزدی زنان، و کاهش کار 

خانگی، همگی الزم و ملزوم دگرگونی گسترده در زمان کار زنان به خارج از 

 خانه و به یک بخش سوم است.
 زنان متاهل در نيروی کار

ن امیدوارم که در تاکید آگاهانه بر عواملی که زنان متاهل را در جست و م

راند، توضیح استاندارد برای افزایش  ویژه به خارج از خانه می جوی کار مزدی، به

زنان در نیروی کار بعد از جنگ را که منحصرا بر کشش تقاضای ناشی از تغییر 

شک انقالب صنعتی سوم رشد در بازار کار تمرکز دارد، رد کرده باشم. بدون 

های یقه سفید و خدماتی همراه با آن، تقاضای موثر برای کارگران زن را  بخش

های کار  رو که این مشاغل بسیاری از جنبه به شدت افزایش داده است، و از آن

های موجود در مسیر زنان برای کسب  کنند، مقاومت خانگی را بازتولید می

ترین فشردگی در عرضه زنان  دون شک اگر کمدهند. ب دستمزد را کاهش می

ها )از  های مزد در این بخش آماده برای پر کردن این تقاضا وجود داشت، نرخ

تری  های سنتی مردان( باید با سرعت بیش ها در بخش نصف تا دو سوم نرخ

 –کرد. یک نشانه بسیار روشن از عوامل عرضه  نسبت به وضع کنونی رشد می

های متفاوت نیروی کار زنان متاهل و  زنان در خانواده، نرخ فشار قوی وارد بر

اند برای تامین معاش  زنان مجرد است. زنان کارگر مجرد همیشه مجبور بوده

ها نسبتا پایدار باقی  کار مزدی کنند. در این قرن نرخ شرکت نیروی کار آن

تا سال  مانده است. بر عکس نسبت زنان متاهل شاغل از عمال صفر در آغاز قرن،

درصد  35تا  25اش  ماند، سپس با سرعت به وضع کنونی اندک باقی می 1945

هجوم شدید زنان "رسد و هنوز در حال افزایش است. هنگامی که مردم به  می

کنند، منظور آنان واقعا هجوم  اشاره می "های پس از جنگ به بازار کار در سال
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یقه سفید و خدماتی در  های زنان متاهل است. اگر فرض کنیم که رشد بخش

آورد،  های شغلی برابر برای زنان مجرد و متاهل پدید می وهله نخست فرصت

گر تغییرات  آنگاه نرخ ورود پرشتاب زنان متاهل نسبت به زنان مجرد، باید نشان

 17اساسی در فشارهای وارد بر زنان در خانواده برای جست و جوی شغل باشد.

اره تمام تغییراتی که در خانواده برای تشویق من به هیچ وجه مدعی بحث درب

این تمایل صورت گرفته نیستم، تالش من در این پاسخ توضیح مرکزیت کارکرد 

زمان کار خانگی ضروری و افزایش شکاف  علی قانون ارزش در کاهش هم

داری و صنعت است. من با نقد جین  وری بین کار صرف شده در خانه بهره

شناسانه و  های اساسی روش از کار خانگی، دارای تفاوتام  گاردینر بر تحلیل

حال بد نیست اشاره شود که گاردینر موضع خود را  با این (18) مفهومی هستم.

نظر من نسبت به (19)ای تغییر داده است. طور قابل مالحظه نسبت به آن زمان به

ای گذرا  توانم اشاره جا تنها می کار جدیدش بسیار مساعدتر است، هرچند در این

 به آن داشته باشم.

چرا سرمایه "سئوال مرکزی گاردینر در انتقادش از این قرار است که 

"خواهد کار خانگی را به شکل خصوصی حفظ کند؟ می
دلیل اصلی برای (26) 

گاردینر، اقتصادی است. اگر کار خانگی در خلق ارزش افزوده سهمی نداشت، 

غم زوال تدریجی آن، این کار هنوز وجود ر کرد. اما، علی سرمایه آن را حفظ نمی

افزوده و بنابراین سود،  طور غیر مستقیم در تولید ارزش دارد. بنابراین باید به

نقش داشته باشد. دوما از دیدگاه گاردینر، کار خانگی بعضی از نیازهای عاطفی 

                                                           
17

در واقع زمانی که  –خوانی دارد  جا هم بندی من در این طور تقریبی با تقسیم بنابر آمار دولتی وضعیت تجرد/ تاهل تنها به -  

 رابر کسانی که فاقد چنین مسئولیتی هستند.داری خانوادگی دارند، در ب های خانه مسئولیت
18

 .17نیولفت ریویو  "کار خانگی زنان"جین گاردینر،  -  
19

، بولتن کنفرانس اقتصاددانان سوسیالیست،  "کار خانگی زنان "جین گاردنیر، سوزان هیمل ویت و مورین مکینشاش،  -  

  (.7، )4، جلد 25ژوئن 
20

 . 55، ص 17نیولفت ریویو  -  
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وال عالوه ز گردند، به سازد که در جای دیگر ارضا نمی کارگران مرد را برآورده می

داری را  های جنسی در طبقه کارگر شده، سرمایه کامل آن باعث کاهش تفاوت

شود.  سازد. بنابراین کار خانگی خصوصی حفظ می از نظر ایدئولوژیک ناپایدار می

مفهومی از سرمایه که در این استدالل تجسم یافته اساسا خطاست. سرمایه در 

گرای آگاه که در بازتنظیم عناصر  عنوان یک استراتژی فراگیر و تمامیت جا به این

اش برای رسیدن به  نتایج دلخواه در کسب سودهای  بنیادی ساختار اجتماعی

شود. در  حداکثر و پایداری سیاسی عمال از اراده آزاد برخوردار است معرفی می

کنند، کور، آنارشیک و  واقعیت، نیروهایی که حرکت بنیادی سرمایه را تعیین می

که  "تصمیم بگیرند"توانند  داران نمی عقالنی هستند. سرمایهفراسوی کنترل 

کار خانگی حفظ شود، اما روشی که گاردینر سئوال را مطرح کرد، و پاسخ 

ها قادر  دهد که گویا آن ای است که انسان را به این سو سوق می دهد به گونه می

. به چنین کاری هستند. سرمایه قبل از هر چیز یک رابطه اجتماعی است

کند و قانونی در خود نیست. سرمایه  انباشت از این رابطه اجتماعی تبعیت می

داری در  تواند انباشت کند مگر آنکه ساختارهای بنیادین شیوه تولید سرمایه نمی

کند، کار خانگی به شکلی که  طور که گادرینر ادعا می جای خود باشند. من، آن

ردم. بلکه ضرورت آن را که از داری وجود دارد را مسلم فرض نک در سرمایه

جدایی واحدهای صنعتی و خانگی در این شیوه تولید خاص تاریخی جریان 

داری وجود دارد، یک هسته ذخیره از  یابد را نشان دادم. تا زمانی که سرمایه می

کار خانگی خصوصی هم وجود خواهد داشت در غیر این صورت یک طبقه 

مالکیت در وسایل تولید از چه طریق دیگر کارگران آزاد و محروم از مازاد و 

توانست خود را از روزی تا روز دیگر بازتولید کند، چه رسد از نسلی به نسل  می

 دیگر؟

ویت و مورین مکینتاش، بیانگر جدایی  اثر اخیر گاردینر با سوزان هیمل

عنوان علت غایی  شود. سرمایه به اش محسوب می اساسی او از موضع اولیه
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که وجود کار خانگی به نقش آن در سود  شده و فرض اینمجسم محو 

دار بستگی دارد، ناپدید شده است. حاال او آگاهانه کار خانگی را در شیوه  سرمایه

دهد، مفهوم مبادله نابرابر بین شیوه خانگی و  داری جای می تولید سرمایه

گرایی  گر یک هم کند که بیان کند، موضعی اتخاذ می داری را رها می سرمایه

تر با کولسون،  گرایی حتی بیش عملی با موضع من و )از دید من ( یک هم

ویت و مکینتاش با  مگاش و وین رایت است. در این مقاله اخیر، گاردینر، هیمل

شوند که من هم در حین کار مستقل بر روی  ای از مسائل درگیر می مجموعه

فتم. )یعنی چه نیروهایی ها را ضروری یا پاسخم به این سه نفر، برخورد با آن

ای بین سطح  کنند؟ چه رابطه زمان کار زنان را به سمت کار مزدی بازتوزیع می

تاریخی وسایل معیشت و ارزش نیروی کار وجود  دارد؟ ( بر این مبنای جدید از 

تر شده است.  های تحلیلی و استراتژیک بسیار بیش نظر من شانس پیوند دیدگاه

ای که  ویت و مکینتاش در مطرح کردن مسائل پیچیده لکار اخیر گاردینر، هیم

 ها مواجه شد واقعا نقش دارد.  باید با آن
 


