از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

ﭘﯿﺶدرآﻣﺪ
ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ-ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺤﻠﻪی ﻟﯿﺒﺮال ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ،رادﯾﮑﺎل
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .در وﺻﻒ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻮﺗﺎه و ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮال ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺷﺖ زﻧﺎن را ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽ ،اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﯾﺞ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ دو ﺟﻨﺲ را از راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
داﺧﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
رادﯾﮑﺎل ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﺧﻮدوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﻧﺎن در ﺳﭙﻬﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژی و ﻧﻈﺎﯾﺮ
آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ”رادﯾﮑﺎﻟﯽ“ داﺷﺘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ زﻧﺎﻧﻪی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض آزﻣﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺬاردهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه از زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن وﺟﻮه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺎﻧﮕﯽ و ﺟﺎی دادن ﻣﻘﻮﻟﻪی زﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﺳﭙﻬﺮﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﻧﻔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدن دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﮐﻪ ”ﺧﻮاﻫﺮان ﺟﻮانﺗﺮ“ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ از زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﻢزﻣﺎن از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
دو ﻧﺤﻠﻪی ﺑﺎﻻﯾﯽ دﻓﺎع و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺨﺸﺎ ﺗﻼش داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی زﻧﺎن را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و روش ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،در ﺣﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮدوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﻧﺎن ،ﺗﻌﺮﯾ ‰⁔爠⁂吠㌵㗒ﻗﺼﺪ
ﻣﻦ در اﯾﻦﺟﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﺪم ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ روشﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺟﺪﯾﺪ و وﺣﺪتآﻓﺮﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎدر اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺟﺪیﺗﺮ از ﭘﯿﺶ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻘﺪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯽ و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و راﺑﻄﻪی آن را ﺑﺎ
ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﮕﺬارد .ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻧﻘﺪ
ﻣﻄﻠﺒﯽ از ﻫﺎﯾﺪی ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ”ازدواج ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ“) (1ﻣﯽﭘﺮدازم ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﺮد روش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮم
را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارم .ﺳﭙﺲ ﺑﺤﺚ را ﺟﻤﻊ⁔爠ₑی ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮم.
اﻣﺎ در زﯾﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازم ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ )از اﯾﻦ ﭘﺲ
آنﻫﺎ را ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ ﺗﺎ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﻧﺤﻠﻪ را ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺑﺎﺷﻢ( ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن ﺗﺪارک ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﻌﺪ
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮم ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮم ﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ روش ﻫﺎﯾﺪی ﻫﺎرﺗﻤﻦ را در ﻣﻄﻠﺐ
ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻘ⁂吠㌵㖪ﻢ.
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨ吠㌵㖪ﻪ در ﻃﻮل ﺳﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و
اﺻﻼح راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮد از ﺣﺎﻟﺖ
زاﺋﺪهی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﻪ آن اﺳﺘﻘﻼل در ﺧﻮری ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴ吠㌵㗢ﻪ
ﻫﻤﺎﻧﺎ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن )از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ( و اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن اﺳﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﺑﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ )ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﻘ㌵㖪اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ( و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻫﺎﯾﺪی ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﻣﻌﻀﻞ
”ازدواج ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ“ را ﺣ ‰⁔爠⁂吠㌵㗞ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روشﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﺳﺘﻘﻼل
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
www.leﬀttribune.com
www.facebook.com/lefttribune

از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ در ﭘﺎی اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ روشﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﻫﻤﭽﻮن دو ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﺎوی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﺤﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ و در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﻘﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪی ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی راﯾﺞ ﭼﭗ و ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن درﺳﺖ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻟﺰوم ﺗﺎﻣﻞ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺟﺪی در ﺗﺌﻮریﻫﺎ و
ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﺗﯿﮏﻫﺎی روزﻣﺮه و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﭗ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زﻧﺎن دارم اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﻃﺮح ﻧﻈﺮاتﺷﺎن ﮔﺎﻫﺎ ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ،ﻏﯿﺮدﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
اﻧﺴﺠﺎم ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎیﺷﺎن ﮐﻢرﻧﮓ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻐﺸﻮش
اﺳﺖ .در ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺎﯾﺪی ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﺑﭙﺮدازم و ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺷﻤﺮدم دارای ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮم ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی درﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و در ﭼﺎرﭼﻮب آﺷﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎی ﻧﻈﺮی و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺻﻄﻼﺣﺎت
و ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه را از ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﮐﻨﺪه و از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯽ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص آن ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺟﺪی ﻧﺪارﻧﺪ ،و
ﯾﺎ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در زﯾﺮ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﺳﺮﻣﺸﻖ
ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻢ و ﺳﭙﺲ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ”زﻧﺎن“ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ در
اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﭘﺮدازم ﮐﻪ در ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دورهﺑﻨﺪی ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )درک ﻣﺎدی از ﺗﺎرﯾﺦ( و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ آن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ارزﻧﺪهای در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی اﻧﻮاع ﺳﺘﻢ و
ﺳﺮﮐﻮب و اﺳﺘﺜﻤﺎر در ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و
رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ و در ﺿﻤﻦ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی ﺧﻮد را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﻣﯿﺰان
ﭘﯿﺶرﻓﺖ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﺲرﻓﺖﻫﺎی ﮔﺎﻫﺎ اﺳﻔﺒﺎر اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻫﻢ ﺣﺎوی ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺪاوم و ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺴﺴﺖ در ﺳﯿﺮ وﻗﺎﯾﻊ و ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢﭼﻮن دوﻟﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺪرﺳﺎﻻری ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻃﺒﻘﺎت ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ،و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻫﻤﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺟﺰاء و ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺛﺎﺑﺖ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺧﻮاه ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺖﺧﻮش
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺟﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر رﻋﺎﯾﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺪرن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و رواﺑﻂ ﭘﺪرﺳﺎﻻری در آن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ
ﻓﺮازوﻧﺸﯿﺐ ﺳﯿﺼﺪ و اﻧﺪی ﺳﺎﻟﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .آن ﺗﺪاوم و اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
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درک و ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺻﺮﻓﺎ روی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮدوی
آنﻫﺎ را در راﺑﻄﻪای دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ و درک ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪرﻏﻢ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﺌﻮرﯾﺰهﺷﺪن در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺎ ﻋﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ رواﺑﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ
روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺘﺰ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﺰه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ )و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ( ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری
آنﻫﺎ را︠م دﺳﺘﮎﮑﯽ锠ﻦﻣﺘﻠﻒ 㐶㐠㘊〠焯ﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم آن را ﻧﺪارﻧﺪ .آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی
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ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﻔﺼﻞ ﻫﮕﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺷﮑﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ”آزاد“ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﺑﻪ
ﻣﻨﺼﻪی ﻇﻬﻮر ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺤﻘﻖ ارادهی آزاد اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارادهی آزاد اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻫﮕﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﻧﯿﺰ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻣﺮ ﺟﺰﯾﯽ و اﻣﺮ ﮐﻠﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﺰﯾﻤﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎﯾﺪ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺴﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آن ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺤﻘﻖ ارادهی آزاد اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن ،ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﻧﯿﺰ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻣﺮ ﺟﺰﯾﯽ و اﻣﺮ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آنﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻌﯿﺎری درونﻣﺎﻧﻨﺪه ﺑﺮای ﻧﻈﻢﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺷﮑﺎل را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺷﻤﺮدم )ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮد
و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ( ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮد:
اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ .در ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﺑﯽواﺳﻄﻪ ،در ﺷﮑﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )آداب ،ﺳﻨﻦ ،آﯾﯿﻦﻫﺎ ،و ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ( .اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮهوری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎر و رﺷﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺤﺪودی ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ درﺟﻪی ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ وﺟﻮد دارد و ﺷﮑﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن آن ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺛﺮوت و اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ارادهی آزاد اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﯾﮏ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،و ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺛﺮوت و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻦ ﺟﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﮑﻞ ارزش را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮده و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن در ﺷﮑﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮیﻧﺎﺷﺪه )ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﻮاع ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری( را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﻧﺎﻣﺤﺪود در اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .درﺿﻤﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪﻃﻮر
ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﺗﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﻨﺘﯽ را در ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد .ﻓﺮد را از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ از ﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ
)ﭘﺲ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﺷﺎره ﮔﻔﺘﻢ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﯾﮏﺳﺮه ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ( .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
آن ﻧﻮع ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮیﺷﺪه از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺛﺮوت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود و ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺳﺘﻢ ،ﺳﺮﮐﻮب ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺷﺪﮔﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرتﺑﻨﺪیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن از ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم،
دوﻟﺖ ﺑﻄﻮر ﻋﺎم و ﯾﺎ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه آنﻫﺎ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺗﺐ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم،
ﻣﻌﻨﺎی ﭼﻨﺪان ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ.
ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ” :در اﯾﻦﺟﺎ ]اروﭘﺎی ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ[ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻫﻤﻪ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﻫﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ -ﺳﺮف و ارﺑﺎب ،ﺧﺮاجده و ﺧﺮاجﺳﺘﺎن ،روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻋﻮام ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺖﻧﺸﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدی اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪهی ﺳﭙﻬﺮﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻮارﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ“ (4).ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎرﮐﺲ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪ .رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ
اﺳﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺷﻔﺎف ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری )در ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺮدی
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
www.leﬀttribune.com
www.facebook.com/lefttribune

از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

ﮐﻪ در ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ آن را ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ( ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ”اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ“ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺎﻟﻮدهی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﭘﺲ در ﺑﺎرهی ”ﺳﭙﻬﺮﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻮارﻧﺪ ﻧﯿﺰ“ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺸﺮﯾﺢ آنﻫﺎ از
ﻫﻤﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﻫﻢ
در ﺑﺎرهی اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽﮐﺮدن و ﺗﻌﯿﻦﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .او ﻫﻤﺎنﺟﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﮐﺎر در ﺣﺎﻟﺖ دوﮔﺎﻧﻪی ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﻣﻌﯿﻦاش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﻗﻠﻤﺮو ”ﺿﺮورت“ ﯾﻌﻨﯽ ﺿﺮورت
ﮐﺎر ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )ﻫﻤﺎنﮐﻪ ﻣﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارده و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ( اﻣﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺷﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ” :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﻣﺰهی ﮔﻨﺪم ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ زﯾﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪی ﺑﺮدهدار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﯾﺎ زﯾﺮ ﻧﮕﺎه ﻧﮕﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار“(5).
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،زﻧﺎن و ﻣﺮدﺳﺎﻻری را ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب
ﺑﺤﺚ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﻮری
ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﺎﺑﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪی ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎرﯾﺨﯽ آنﻫﺎ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﺟﺎی آن دارد ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ اﯾﻦ درﺟﻪ آن را از دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم در وﺻﻒ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺘﺼﺎدﺳﯿﺎﺳﯽدانﻫﺎ در ﺑﺎرهی ﻣﺎﻫﯿﺖ و
ﺧﻮدوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﭘﯿﺶ از ﻣﺎرﮐﺲ ﻗﻠﻢ زدﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﮕﺎرش ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﮐﺎﻣﻞ آن ﻧﮕﺸﺖ و ﻃﺮح ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ .در وﺻﻒ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ روﺷﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را ورق زد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ”ﺷﺒﯽ در ﺣﯿﻦ ورق زدن ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ“ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ روش دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻫﮕﻞ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺷﺪ ﺳﺮﺷﺖ رازآﻣﯿﺰ ،ﻣﺘﻀﺎد و
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ واروﻧﻪی آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .در وﺻﻒ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻻﯾﻪﻣﻨﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ
ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻮﺷﺖ اﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدﻧﺪ اﺻﻮﻻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﺑﻮد .او در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ آن ﭼﻪ در ﻇﺎﻫﺮ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و آن ﭼﻪ در واﻗﻊ ﻫﺴﺖ ،ﻣﺎ را واﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ روش ﺗﺠﺮﯾﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ذات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و راﺑﻄﻪی آن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﻃﺮاﻓﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ وﯾﮋهای دارد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ اﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻤﻪی ﺟﻮاﻣﻊ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺎم ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ( ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ درک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ (6).اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺒﺬول ﻧﻤﯽدارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪر/ﻣﺮدﺳﺎﻻری را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص آن
اﻣﺮوزه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻦ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،روشﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻄﺎﻫﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد .آنﻫﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
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از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

ﺗﺮﺗﯿﺐ راﺑﻄﻪی ﻣﻨﻄﻖ و ﺗﺎرﯾﺦ ،راﺑﻄﻪی ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪه ،و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از درﻏﻠﺘﯿﺪن ﺑﻪ دام ذاتﮔﺮاﯾﯽ ،ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽ ،اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ،دﺗﺮﻣﻨﯿﺴﻢ ،وﻟﻮﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻓﻘﻂ از ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ و
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ راﺑﺮت آﻟﺒﺮﯾﺘﻮن اﺳﺖ (7).ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻟﺒﺮﯾﺘﻮن ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﯾﮑﺘﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺘﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺎم ]ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ[ در اﯾﻦﺟﺎ
ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻋﺎم در ﺑﺎرهی رواﺑﻂ ﺳﻮژه-اﺑﮋه اﮔﺮ در ﭘﺮﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻻﯾﻪﻣﻨﺪ
و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ روش ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻓﺎع ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽای ﮐﻪ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﻣﻌﻬﺬا دارای ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﯾﻦ روش ،ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﺎ دورهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،و ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺗﺎرﯾﺨﯽ )در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری( .ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻗﻬﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻖ آن از
ﭼﻨﺎن درﺟﻪای از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ،ﺷﺊﺷﺪﮔﯽ و ﺷﺊﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺷﺪﮔﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﯽ
ﻋﻠﻤﯽ و در ﺗﺠﺮﯾﺪ از ﻫﻤﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ”ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ“ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎزﮔﺎری ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ

ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
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از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

در اﯾﻦ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﺷﯿﯽﺷﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺊﺷﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ اﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﻮی ”اﺷﯿﺎء“ )ﮐﺎﻻ و ﭘﻮل( اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ”رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ“
ﺑﯿﻦ اﺷﯿﺎء در ﺑﺎزار و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﮑﺮﯾﺎﺑﯽ رواﺑﻂ در آنﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺷﯿﯽﺷﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎزار اﺳﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﯾﺠﻨﺴﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ،ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎزار و
ﻓﺮاﺳﻮی اﺧﺘﯿﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد آنﻫﺎﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ”اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻘﻞ“ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد و
ﺗﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎزارﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪی اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد دارد ﯾﮑﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ دﯾﮕﺮی
ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ و ﺳﻮﻣﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮان زاﺋﺪهﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از
ﺗﺠﺮﯾﺪ رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺤﺚ ﮐﺮد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﺳﻤﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺎب
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻄﻮح اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ” ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﯽﺷﺪﮔﯽ ﮐﻢﺗﺮ در ﺷﮑﻞ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﺠﻨﺴﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
آن و ﺗﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دوﺑﺎره ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ… ﺷﯿﯽﺷﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎن ﮔﺮاﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ دروﻧﯽ از آن ﺧﻮد را ﺗﮑﺎﻣﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز
دﯾﮕﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ… در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﻮژهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮژهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ“(11) .
اﮔﺮ ﻓﺼﻞﻫﺎی اوﻟﯿﻪی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺠﻨﺴﯽ ”اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻘﻞ“ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪود اﺳﺖ در ﺿﻤﻦ از ”زن و ﻣﺮد“ و ”ﺗﻮﻟﯿﺪ دوﮔﺎﻧﻪ“ی ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدی ﻫﻢ
اﺛﺮی ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻨﻮان ﺻﻮرﺗﮏﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ رواﺑﻂ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ و رواﺑﻂ
آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺷﮑﻞ ارزش ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺻﻮرﺗﮏ رواﺑﻂ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﭼﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ دارد ،دارای ﮐﺪام ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﮑﺴﻮال اﺳﺖ ،ﭼﻪ رﻧﮓ و ﭼﻪ ﺳﻨﯽ دارد و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ )در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ”ﺑﯿﺮون“ از ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد
زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﻮد اﺳﺖ و ”ﺑﯿﺮون“ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﭙﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از راﺑﻄﻪی ارزش ﺑﺎ ﺧﻮدش
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺎﺑﻊ آن ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻓﺮض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو اﺳﺖ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ آن ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﺗﻌﯿﻨﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ در راﺑﻄﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺗﺤﻠﯿﻞ و در اﯾﻦ
ﺳﻄﺢ از ﺗﺠﺮﯾﺪ ،رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آن و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ در
ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﺟﻮد داﺷﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .زﯾﺮا ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﮏﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ رواﺑﻂ ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﻋﺮﺻﻪی
ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﭘﺎﯾﺎی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪی ”آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی ،و ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻨﺘﺎم“ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮدهدار و ﺑﺮده ،ارﺑﺎب و
رﻋﯿﺖ ،ﺧﺮاجدﻫﻨﺪه و ﺧﺮاجﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .در اﯾﻦ ﺟﺎ دو ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ،
ﺧﻮاه زن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺮد .ﭘﺲ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درآﻣﺪهاﻧﺪ.
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آداب و رﺳﻮم و ﻗﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از راه واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ دو ”ﮐﺎﻻ“ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از در ﺳﺎزش درﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر و زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﺮد اﺳﺖ ﻫﻢ زن وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ در اﯾﻦﺟﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد( .ﻋﻠﺖ ﺳﺮﮐﺸﯽ و
ﺗﻤﺮد ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺎﻻ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺎﻻ دﺳﺖﺳﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آنﻫﺎ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ”ﻃﺒﯿﻌﯽ“ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ )و از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ راﻫﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ”ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ“ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و زﻣﯿﻦ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﻄﻮح ﺑﻌﺪی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺤﺚ
ﺷﻮد(.
اﯾﻦ ﺟﺎ در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﺎدی ﯾﮕﺎﻧﻪ روﺑﺮوﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻀﺎد ارزش و ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ
ﺗﻀﺎد دﯾﮕﺮی .در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ در ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و آن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ”ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻢ
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
www.leﬀttribune.com
www.facebook.com/lefttribune

از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

از ﻋﻬﺪهی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ“ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ درآﻣﯿﺨﺖ و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺘﻮان آن را درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﯿﺮوی ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﺪ آن را در ﺟﺪاﺳﺮی از دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺑﺎ ﻗﺮار دادﻧﺶ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪی
ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﻧﻈﺮی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﺸﺎن ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻣﺨﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻓﻌﺎل روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ (12).اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻢ وﺟﻮد ﺗﻀﺎدی دروﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ آن ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ارزش و ارزش
ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ راه را ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮑﺸﺎف اﯾﻦ ﺗﻀﺎد در ﻗﺪمﻫﺎی ﺑﻌﺪی و در ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ”ﻫﺮ ﻓﺮد ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ از ﺳﻮی
ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪهی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﺷﻮد“ (13).ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ راه را ﺑﺮای ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺤﺚ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و رواﺑﻂ دروﻧﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﻖ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﺪن در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺎب )و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺎرﯾﺨﯽ(
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮا از ﺑﺮاﺑﺮی و آزادی ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ازای
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﻘﺪان دﺧﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮوش آن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﺎدﻻت ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﺑﻪ وﯾﮋه در
داﺧﻞ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ،و ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ در ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻨﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻧﻪ ﻧﻮع ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ از آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ
ﺳﻄﺢ از ﺑﺤﺚ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﮔﺴﺘﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪی ﺑﺤﺚ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﺎ دوﻟﺖ اﺳﺖ .در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺿﺮورت ﺧﻮدارزشاﻓﺰاﯾﯽ آن ﺑﺎ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ ﮔﺮه ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ راه ﺑﺮای ﻫﺪف دوﮔﺎﻧﻪی اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻤﻮار ﺷﻮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺤﺚ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﻫﺮ دوره ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻤﺮد و ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺳﻮژهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات و ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺳﻄﺢ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻫﻢ در ﭘﺮﺗﻮ ﺷﻨﺎﺧﺖﻣﺎن از ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻫﻢ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻌﯿﻨﺎت ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺧﺎص از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮان درک ﮐﺮد .ﺗﻌﯿﻨﺎت و
ﺧﻮدوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﺣﺖﺗﺮی ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻄﺢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺤﺚ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﻌﯿﻨﺎت ﺧﺎص آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ زد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻧﯽ اﺳﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﮕﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪرن ﺗﻼﺷﯽ ﻧﮑﺮد و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﺪاد .در ﻧﮕﺎه ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪه
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺎرغ از درﺟﻪی ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ،وﺟﻮد دارد و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯽآﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﻮل ﻧﻬﺎد ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ اراﺋﻪ داد .ﻣﺎرﮐﺲ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را
ﻫﻤﻮاره در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺷﮑﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در
ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻬﻢ زﻧﺎن در ﮐﺎر ﻣﺰدی دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ را در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺮﮐﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻦآوراﻧﻪ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ(14) .
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
www.leﬀttribune.com
www.facebook.com/lefttribune

از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

اﻣﯿﺪوارم ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺗﺎ ﺣﺪی آﻣﺎدهی ﮔﺬار ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﻮاﻧﺶ
اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻘﺎﻟﻪی ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻫﺎﯾﺪی ﻫﺎرﺗﻤﻦ اﺳﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺤﺚام ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ
آﺷﻔﺘﮕﯽ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺰد ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ درک ﺗﺌﻮرﯾﮏ آﺷﻔﺘﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺤﺚ او اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽاش را ﻧﯿﺰ ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﭘﺪرﺳﺎﻻری )(15
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪﻧﻈﺮم ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺪون ”ﺗﺒﻌﯿﺾ“ و ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻏﯿﺮارﮔﺎﻧﯿﮏ و
ﻏﯿﺮدﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ درﻣﯽآﻣﯿﺰد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ وام ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ
ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻄﺎء ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻮت اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎ در ﺑﺎرهی ﻧﻮﺑﻮدﮔﯽ و ﺧﻮدوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ”ﺛﺎﺑﺖ“ ﺟﻮاﻣﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ )ﻧﻈﯿﺮ دوﻟﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﺴﯿﺖ،
ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ ،ﻣﺬﻫﺐ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن( در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه و ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ”ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮودﺳﺖ زﻧﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ و اﻣﺮوز ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ“ و
اﯾﻦ ﮐﻪ ”ﻣﺮدان ﻫﻤﻮاره در ﻫﺮم ﻗﺪرت و زﻧﺎن در ﻗﺎﻋﺪهی آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ“) (16و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی درﺳﺖ اﺳﺖ
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﻪ” :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮودﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻣﺮوز ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ… اﮔﺮ زﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻠﻐﯽ ﮔﺮدد“
)(17؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺰارهﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﻗﯿﻖ و ﻇﺮﯾﻒ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ
ﺷﯿﻄﺎن در ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻻﻧﻪ دارد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮔﺰارهﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ و راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد را
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ”ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ“ ﺑﯽدرﻧﮓ و
ﺑﯽﻫﯿﭻ ﻣﻌﻀﻠﯽ وارد ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﻢ ”ﺗﺎرﯾﺨﯽ“ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ )ﮐﻪ ﻧﺰد ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﻫﻢ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد( رواﯾﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺷﮑﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺘﻤﺪن ﻓﺮاروﯾﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺷﯿﻮهی ﯾﮏﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﺎ دوﻟﺖ و
درﻧﺘﯿﺠﻪ رواﺑﻂ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .و ﺑﻌﺪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﺎﺧﺮ ،ﺑﺎ ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﯾﻌﻨﯽ رواﺑﻂ ”ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ“ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﻪ در آن ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻂ و
زﻧﺎن زﯾﺮدﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدارﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ دو در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ
ﻫﻢ زﻧﺎن را ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ روش ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺬار از دورهﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری روش ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﻓﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری )ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ( ) (18ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﺳﭙﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ” :ﺑﺤﺚ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺪرﺳﺎﻻری ،ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮدان ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و
ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و
واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﺟﺪاﯾﯽ ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺣﻮزهی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮدان ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر زﻧﺎن را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﮐﺮد .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺨﺼﯽ-ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽ-
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ“(19) .
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
www.leﬀttribune.com
www.facebook.com/lefttribune

از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺎرﺗﻤﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﮐﻪ ”ﻣﺮدان“ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ”زﻧﺎن“ را در
دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ وﻗﺘﯽ از ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺨﺼﯽ-ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺎﻟﺐ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻠﯽ در
ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ اﺳﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ )ﭘﺪرﺳﺎﻻری( و ﺳﻠﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﺧﺬ ﻣﺎزاد( ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ راﺑﻄﻪی رﻋﯿﺖ و ارﺑﺎب ،ﺧﺮاجده و ﺧﺮاجﺳﺘﺎن ،ﺷﺎﮔﺮد و اﺳﺘﺎدﮐﺎر و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ،ﻫﻤﺎن
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ”ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دورهﺑﻨﺪی ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ“ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ راﺑﻄﻪی زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﺰﯾﯽ از رواﺑﻂ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح و ﺑﺤﺚ ﺷﻮد و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ واﺣﺪی ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ رازورزیﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
در ﺷﮑﻞ ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﻢ ﮐﺎﻻﯾﯽ ،ﺷﺊﺷﺪﮔﯽ ،ﺷﮑﻞ ﻣﺰد و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﻣﺰدی ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ و ﻧﻬﺎد ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮیﮐﻨﻨﺪهی ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎزار )و از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺎزار ﮐﺎر( اﺳﺖ ،و ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ رواﺑﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺷﺖﻧﺸﺎن اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮑﻞ ارزش را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺿﻤﻦ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ”ﻣﺮدان“ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
”زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن“ ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر )ﺣﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻨﺴﯽ
ﮐﺎر( و ﻫﻢﯾﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻓﻘﻂ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺪون ﻧﺎمﺑﺮدن از ﻫﻢﯾﺎری ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮادﺳﺘﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﯽ
ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﺗﻮ رواﺑﻂ اﺻﻠﯽﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﻫﻤﻪی زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻫﻤﻪی ﮐﻮدﮐﺎن ”ﮐﺎر“ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن از ”ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮدان ﺑﺮ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن“ ﺑﻪﻧﻈﺮم ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻋﺎم و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ”ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻗﺮن  15ﺗﺎ  18ﻣﯿﻼدی ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻗﺘﺪار ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار داد زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﻬﻦ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺜﻞ ﺑﺎزار آزاد را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺎﯾﻪی ﻗﺪرت ﻣﺮد ﺑﺮ زن )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر زن در درون ﺧﺎﻧﻮاده( را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد“.
)(20
در اﯾﻦ ﺟﺎ اﮔﺮ از ﺑﺤﺚﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺪی
آن در دورهﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ”ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده“ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻬﺎدی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ اﺷﺎره
ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .او ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در
ﻣﻌﺮض ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ اﻟﮕﻮی ﻏﺎﻟﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎر
زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﮐﺎرﮔﺮ و ﻓﻘﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ ﮐﺪام ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
اﺷﺮاف و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ
ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﺰد ﻫﺎرﺗﻤﻦ داﻧﺴﺖ .زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢﭼﻮن ”زﻧﺎن“،
”ﻣﺮدان“” ،ﮐﻮدﮐﺎن“ و ”ﺧﺎﻧﻮاده“ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ” :اﮔﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻈﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﺎﻟﺺ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻗﺮاردادی و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد ،ﭘﺲ ﭼﺮا زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از ﻣﺮدان ﻗﺮار
دارﻧﺪ؟… ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت )اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ( ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آن ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدان ﻋﺎدی ،ﻣﺮدان از ﻫﺮ ﻧﻮع ،ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ -در زﯾﺮ دﺳﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ زﻧﺎن در ﺑﺎزار
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
www.leﬀttribune.com
www.facebook.com/lefttribune

از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

ﮐﺎر اﺳﺖ“(21) .
در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎز از ﺑﯽدﻗﺘﯽ ﻫﺎرﺗﻤﻦ در وارد ﮐﺮدن ﯾﮏﺑﺎرهی ﻣﻘﻮﻟﻪی ”ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﺎﻟﺺ“ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﻢ و اﺑﻬﺎم اﯾﻦ
اﺻﻄﻼح را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دورهﺑﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻗﺮن  15ﺗﺎ ،18
اﻧﺠﺎم داده ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام دوره از ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ؟( .اﻣﺎ از ﺟﻬﺶ
”ﻣﻬﻠﮑﯽ“ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪی ”ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﺎﻟﺺ“ در ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺮﯾﺪ و ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﺗﺠﺮﺑﯽ ”ﻣﺮدان
ﮐﺎرﮔﺮ“ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد .ﭼﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻄﺢ از ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯽواﺳﻄﻪ و ﺑﺪون ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﺗﺎرﯾﺨﯽﺗﺮ ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮد .ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﺠﺮد و ﭼﻨﺎن ”ﺑﯽ-ﭼﻬﺮه“ ،ﺑﺎ ”ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ و
ﻣﺮدان ﻋﺎدی“ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎتﺷﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زده ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻈﺮی )ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ( ”ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﺎﻟﺺ“ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﺤﻮ ”ﻫﻤﻪی ﺗﻔﺎوتﻫﺎ
و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺮاردادی! و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ“ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از ”ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻈﺮی )ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﺎﻟﺺ“ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﺮا اﯾﻦ ”ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻈﺮی“ ﺑﻪ
ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﯾﺰات ”ﻗﺮاردادی“ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪی ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد؟ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ”ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﺎﻟﺺ“
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻟﺒﺮﯾﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری“ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻦ آن را در ﻗﺴﻤﺖ ”ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص“ آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم .ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ ﺗﺌﻮری ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺎب )ﯾﺎ آنﭼﻪ ﻫﺎرﺗﻤﻦ ”ﺳﺮﻣﺎﯾﻪد ‰⁔狈퓾و در
ا₻〰⸲緻ੱ‰⸲マ퓋爠⁂吠㘱⸰㘰簀쳾鄰ﻻﯽ⁷ਰ㈠طاز ﮐﺪام ﭘﺪﯾﺪه
ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻼ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ او
﹘دﯾﻋ.〳ﾎﻣﺘﻪی焠〮될ﯽ ﭼۨ
ﺗﻮﺻﯿ㜀ヒﻒﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ
ﺧﺎﻟﺺ“ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ
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ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﺑﺪون روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻈﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮی از ﺑﺤﺚ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ” :ﻧﻈﺮﯾﻪی رادﯾﮑﺎل )اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ( ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در اﯾﺠﺎد ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ در
ﭘﺮوﺳﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﮋاد ،ﺟﻨﺲ ،ﻗﻮم و ﻏﯿﺮه و ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺤﺚ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﭘﺮوﺳﻪی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻋﯿﻨﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺎزی ﮐﺮده و آن را اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ“(24) .
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﻫﺎرﺗﻤﻦ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
”ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﺎﻟﺺ“ و ”ﻣﺮدان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار“ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﭼﺮا اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ۓارد ﺑﻪ ا ㊧ﻣﯿﺎن 醐ﺮداぱ띆ﻻ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،در ﻋﻮض ”ﻣﺮدان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار“ از وﺟﻮد
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ﺟﺪی ﺑﻮدﻧﺪ؟) (26آﯾﺎ ﺑﻪرﻏﻢ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺣﯿﻄﻪی ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی
از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روشﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد و
آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ”ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری“ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺮ ﻫﺮ اﻟﮕﻮی دﯾﮕﺮی از ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ”ﺗﺮﺟﯿﺢ“ ﻣﯽدﻫﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ راﺑﻄﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺮدﺳﺎﻻری راﺑﻄﻪای ﭘﺮﺗﻨﺶ و ﭘﺮﺗﻀﺎد و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺤﺮانﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی راﯾﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎرزات
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،راﺑﻄﻪای ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮیﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ؟ درﺿﻤﻦ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﺎﻧﻮاده در ﻋﺼﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽﮕﻮﺮد :ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺗﮏواﻟﺪﯾﻨﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاه ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاه،
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺟﺪازی )ﯾﻌﻨﯽﮕزن و ﻣﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻤﺎ ﺧﻮد را ﻫﻤﺴﺮ
ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻣﺴﮑﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪی ﺧﻮﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( و ﻧﻈﺎﺮ آن .در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﮕزﻧﺎن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﮔﺮ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدان ﻧﯿﺴﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻣﺮدان ﻫﻢ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ،ﮕزﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ
دﺧﺘﺮان وﮕزﻧﺎن اﻗﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ”وارد“ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺮایﺷﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﮕزﻧﺎن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان در آن دوره ﻣﯽ﹘ﺮدازد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ”ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎل  1840ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن  9/13ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮔﺮانﮕزﺮ ﻧﻪ ﺳﺎل را
ﻃﺮحﮕﻮﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﻤﻠﺴﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮدﮐﺎن روﺑﺮو ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه
ﺣﻞ ،ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﮕﻮﺮدﻧﺪ ﮐﻪﮕزﻧﺎن ﻫﻢ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﻨﺎر ﮔﺬارده ﺷﻮﻧﺪ“.
ﻫﺎرﺗﻤﻦ در اﯾﻦﺟﺎ ﻓﻀﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن دوره و ذﻫﻨﯿﺖ و ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﺎدات ”ﮐﺎرﮔﺮان“ آن دوره را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮد .ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺪام دﯾﺮﺗﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ”ﺟﺎﻣﻌﻪ“ و ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻃﺮحﮕﺷﺪه و
ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻢ از ﺳﻮی ”دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارﻫﺎ“ )واژهی ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ( و ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارﻫﺎی آن دوره ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ )ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل( ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .در
ﺿﻤﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ آن روزﻫﺎ )دﻫﻪی  (1860ﻫﻨﻮز ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ از ﺳﻮی ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻠﻬﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد
زﺮا ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﭙﻬﺮ ”ﺧﺼﻮﺻﯽ“ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ
رﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎیﺷﺎن )در اﺛﺮ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ( ﺑﺎ زور ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻠﻮﮔﺮی ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮﻫﺎ اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ از ﺳﻮی ﺑﻮرژوازی ﺗﻌﺪی ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﺪ .اﺳﺘﺨﺪامﮕزﻧﺎن ﻧﯿﺰ در
ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻪی  1950در ﻣﻌﺎدن و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﭘﺮﻣﺸﻘﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ .ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻢدﺳﺖ
ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪﮕزﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﺎﻧﻮادهی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮادﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪای ﺟﺪﯾﺪ و
”ﺧﻮدآﮔﺎه“ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی آن دارای اﻟﮕﻮی ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده و درک و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ،
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎهﮕزن در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﺟﻠﻮه داده و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺣﻮل
ارزشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺪرن ﺑﻮرژواﯾﯽ در آن دوره ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد
ﺑﻮرژوا ﮐﻪ روزﻫﺎ در ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯿﺮون ،در ﺳﭙﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ”ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش“ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در
ﺳﭙﻬﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽاش دور از ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻠﻮغ و ﮐﺜﯿﻒ و ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﻮازش ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺎی
ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺷﺎرات ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﮑﺎر روﺣﯿﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ و ﺣﺘﯽﮕزنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪی آنﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽﮕﻫﺎرﺗﻤﻦ روﯾﮑﺮد ”ﭼﻨﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮری“ را
در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و وزن
ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ”اﯾﺪهﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮی اﯾﺪهﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ آن اﺳﺖ“
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
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www.facebook.com/lefttribune

از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

را ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪن ﻫﻤﻪی ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه و اﯾﻦ آﺧﺮی آﻧﮕﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪی ﻣﺮد در آن دورهﻫﺎ ﻋﺮوج ﮐﺮده و از ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪی
اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
او ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ” :اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺪان
ﺗﻌﺠﺐآور ﻧﯿﺴﺖ آن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ..اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎن دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻤﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﭼﺮا ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ و ﺗﻼش ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺣﺬف زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ آﻧﺎن .اﯾﻦ ﭼﺮا را ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
ﻣﺮدان ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ زﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻻزم در ﺧﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ“ (27) .ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ
ﻃﺒﻘﻪای ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ دارای ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدان اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ از
اﻟﮕﻮی ﺧﺎﻧﻮادهی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده و زﻧﺎن را از ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺮاﻧﻨﺪ و اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را از دﺳﺘﺮس رﻗﺎﺑﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان زﻧﺎﻧﻪ دور ﻧﮕﻪدارﻧﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺲ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاری ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻻﯾﻪﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺿﻤﻦ در ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭼﻨﺪﻓﺎﮐﺘﻮری وﺟﻮد دارد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻨﮓ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽﺷﺎن و ”ﺑﻪ
ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ“ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻈﯿﺮ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎﻣﺎﻫﺮ از ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺮای از
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ ﻣﺮد و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه روی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺮان و از ﺟﻤﻠﻪ رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ و ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی .اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻪرﻏﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎمﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽﺗﺮ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽﺗﺮ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽﺗﺮ از وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان آن دوره ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی روﺷﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻃﺒﻖ دورهﺑﻨﺪیﻫﺎی راﯾﺞ:
دورهی ﻣﺮﮐﺎﻧﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ،دورهی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،دورهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،دورهی ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ )ﯾﺎ ﻓﻮردﯾﺴﻢ( و دورهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﻏﺮ
)ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ( ﺑﺤﺚ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﺑﻌﮑﺲ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده در ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ”زﻧﺎن“ را ﻫﻢ روﺷﻦﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد (28).ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﯾﮏ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﺎن
ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮیﺗﺮ از ﺧﻮد ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری،
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰاریﻫﺎی آﻧﺎن و ﺟﻨﯿﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻪوﯾﮋه اﺳﺖ .در ﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﺟﺎی
اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﺎﻧﻮادهی ﻫﺴﺘﻪای ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی دوﻟﺖ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪداران در دورهی ﻓﻮردﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼق ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی در ﻗﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده و زن و ﻓﺮزﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ اﺗﯿﮏ ﮐﺎر در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد اﺷﺎره
ﮐﺮد (29).ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﺞ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ”ذات“ ﻣﺮداﻧﻪی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻣﺰدی و در ﻋﻮض ﺑﻪ اﺳﺎرت
درآوردن ﯾﮏ زن در ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ او ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺧﻄﺮ درﻏﻠﺘﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺦزداﯾﯽ از
ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻘﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎرﺗﻤﻦ وارد اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺖ و”ی ﻫﺴﺘﻪای ﻣﯽﺗﻮا﹆ﻪﻣﯽدﻫﻨﺪ و〠呣‰⁔眠嬨ؠهاﻧۻنﻫﺎ ﺎری ﯾ۫ات“ ﺷﻦ ﺑﺎڑﺟﺘﻫﺎنﺮدیدﺳﺎﻻﺎرتﻫﺎ 䜆⼆뜢ڐن ︹⸴ㄶ′㈶⸲㘲⁔搠‰︀ 䘹
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از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارم زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺿﺮورت دارد اﮔﺮ زﻣﺎن رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن از ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ و ﺧﻼﺻﯽ ﻣﺮدان
از ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺮدان را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﮐﺎر و در ﺧﺎﻧﻪ
رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران زﻧﺎن را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻢ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ
را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز آﻏﺎز ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدان ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺑﺎ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮداﻧﻪ روزی ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻣﺮدان را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ ﻣﺮدان ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ رﻫﺎ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد ﻫﻤﮑﺎرﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪﺷﺎن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺪرت ﭘﺪرﺳﺎﻻری و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ“(30).
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ”ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن ﻣﺮدان“ ﺑﺮای ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از اﻣﺘﯿﺎزاﺗﺸﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارم اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﮐﺪام
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ راهﺣﻞ رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن )در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ( در رﻫﺎﯾﯽ آﻧﺎن از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ-ﺷﺨﺼﯽ و راه
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﺑﻪ داﺧﻞ رواﺑﻂ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری درک ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر و
ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮی دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ارزشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدﺳﺎﻻری
ﻣﺒﺎرزهای ﺟﺪی ﮐﻨﻨﺪ؟ و آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ اﺻﻮﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ،ﯾﻌﻨﯽ
اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮاﺑﺮی دو ﺟﻨﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ”زﻧﺎﻧﻪ“ و ﮐﺎرﻫﺎی ”ﻣﺮداﻧﻪ“ ﻣﺴﺘﻠﺰم از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻘﻮﻟﻪی ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ و ﮐﺎر ﻧﺎﻣﻮﻟﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ
را در وﻫﻠﻪی اول ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰی در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑﯿﺶﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﻌﻀﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎر را در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع و ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاریﻫﺎی ﮐﻼن و رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﻏﺪﻏﻪی آن را ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻣﺤﻮر دوﻟﺖ ﻫﻤﻮاره ”ﮔﺮوهﻫﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ“ در
داﺧﻞ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ )ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮهی ﮐﺎر( و ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ و
ﺗﻀﺎد در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( و ﻫﻢ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ )ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ( ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن
ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻟﻄﻤﻪی ﺟﺪی ﻣﯽزﻧﺪ و ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل و
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ را ﺑﻪوﯾﮋه در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺿﺮر اﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﻮاره دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪی
ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ و اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ”ﺑﺤﺮان“ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺸﺎ ﺑﺎزﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ درواﻗﻊ ”ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ“ از ﻧﻮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻫﺎرﺗﻤﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﺑﻨﺪد و اﺳﺘﻘﻼلﯾﺎﺑﯽ زﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
را ﻫﻠﻬﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮاﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻣﺮدﺳﺎﻻری داد ﺳﺨﻦ ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ راه ﺣﻞ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺸﯽ او ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ از زﻧﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮوی در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ و در ﭘﺮﺗﻮ روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ
در ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ روش ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻌﻤﯿﻢﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻘﺪم از ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادم ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﻮدوﯾﮋه اﺳﺖ و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﺪرتﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
www.leﬀttribune.com
www.facebook.com/lefttribune

از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
www.leﬀttribune.com
www.facebook.com/lefttribune

از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

ﻧﺤﻮ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ،ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺤﺮانﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دورهﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺴﺘﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﻧﺎن را
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی دوﻟﺖ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﯿﻮهی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ و ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﻪرﻏﻢ اﮐﺮاه و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدان و ﻧﻬﺎد ﭘﺪرﺳﺎﻻری ،ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و در دورهﻫﺎی رﮐﻮد و ﺑﺤﺮان ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺎدی از زﻧﺎن )و
ﻫﻢ-ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدان( را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﻪ درون ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺲ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ )ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺮﯾﺰه و دﭘﺮوﻟﺘﺮﯾﺰه ﮐﺮدن( و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﺮخ ﺗﺎرﯾﺦ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .زﯾﺮا ﭘﺲ زدن زﻧﺎن ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر در
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﻄﻪی ﺻﻔﺮی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺲ زدن و ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺿﻌﯿﻒ
ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ )از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎرﺟﯽﺗﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﯿﺎﻫﺎن( ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮهی ﮐﺎر در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺲ زدن و ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪن ،ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻘﺪان ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪی و ﻓﺮاﮔﯿﺮ از ﻓﺮد،
ﻫﻤﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺎاﯾﻤﻨﯽ ﺟﺪی ،ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده را ﻫﻨﻮز ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻘﺪان اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻋﻼوهی ﻓﻘﺪان ﺑﺪﯾﻞﻫﺎی ﺟﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوی
ﻣﻬﯿﺐ ﻋﺎدت و ﺳﻨﻦ ﺟﺎنﺳﺨﺖ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ”ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ“ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺤﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر دوام اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﮐﺎرﻣﺰدی ﺗﻌﺪاد ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از زﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻧﻘﺎﺋﺺ ﯾﻨﯿﺎدیاش ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻬﺎدی
ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮم ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻫﻤﻪی اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ آن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدان ،ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ
ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ”ﺑﺎزﺗﺎب“ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ آن در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮد .ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده از ﺳﻮﯾﯽ ”ﺑﻬﺸﺖ“ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ زﯾﺮا اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در آن ارزشﻫﺎی ﺳﭙﻬﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ”آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و رﻗﺎﺑﺖ“ را ﻓﺮاﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
”وﺣﺪت ازﮔﺎﻧﯿﮏ اﻓﺮاد آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺮاﺑﺮ“ درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢﭼﻮن اﺗﻢﻫﺎﯾﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺧﻮد دارد و در ﻏﻢ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ وﺟﺪان ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ واﻗﻌﯽ را ﺑﻪ راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺲ ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﺑﻮدن و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎی درونﻣﺎﻧﻨﺪهی ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮان
درک ﮐﺮد.
در ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ”ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص آن“ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ،در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری )و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺎرﯾﺨﯽ( ﺣﻖ ﺣﯿﺎت و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪن ،ﻫﯿﭻﮐﺪام
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮی ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ
زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻔﺮوﺷﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻘﺪان ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺨﺼﯽ در دل واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد )و رواﺑﻂ اﻗﺘﺪارﮔﺮااﯾﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺪروﻣﺎدر و ﮐﻮدک( را از ﻧﻮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ در
اﻗﺸﺎر و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدان در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل زﻧﺎن )در ﻫﺮ
زﻣﯿﻨﻪای( ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺤﺮانﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﺷﺖ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻮاره اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮض دوﺑﺎرهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ )ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان( و از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق )ﺑﻮرژوا-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ( زﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ و زﻧﺎن اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﯿﺮ ﻫﻤﻮاره در
ﺧﻄﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺑﺰار ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ و زﻧﺎن
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
www.leﬀttribune.com
www.facebook.com/lefttribune

از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
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زﻧﺎن را دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .او ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
آﻫﻨﮓ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در دورﻫﻬﺎی رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،زﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در دورهﻫﺎی رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽراﻧﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺧﻮد ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو آن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎرﮐﺲ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯽﮐﺎر از ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻋﺘﺼﺎبﺷﮑﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی او ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺂنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد ﺑﺎ ﻓﺮادﺳﺘﯽ ﺧﻮد و از راه اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻮﻋﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ
ﺣﻔﻆ زﻧﺎن از اﺷﮑﺎل ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﺳﺘﺜﻤﺎر ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎرات ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪی روﯾﮑﺮدی رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﻣﺎرﮐﺲ در
ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد دارای ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎﺳﺖ ﻫﻢ دﭼﺎر ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻓﺎﺣﺶ ﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ“.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی :روﯾﮑﺮد ﻣﺎرﮐﺴﯽ اﺛﺮ ﺗﻮﻧﯽ اﺳﻤﯿﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ زودی
در اﯾﺮان در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
 -15ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﭘﺪرﺳﺎﻻری و ﺟﺪاﯾﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻫﺎﯾﺪی ﻫﺎرﺗﻤﻦ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ”در ﺑﺎرهی ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ“ /ﺗﺮﺟﻤﻪی آزاده
ﺷﮑﻮﻫﯽ .ﻧﺸﺮ ﺑﯿﺪار اﺳﻔﻨﺪ  1378ﺳﺎل دوم ﺷﻤﺎره  5وﯾﮋهی ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس
 -16ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ
 -17ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ
 -18در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺸﺮﯾﺢ روش و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ واﻗﻔﻢ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ
در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺜﻼ زﻧﺎن ﯾﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ¬ﺟﺎ ﻧﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻗﺪری ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ
از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
 -19ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ
 -20ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ
 -21ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ
 -22ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ آﻟﺒﺮﯾﺘﻮن” :دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ و واﺳﺎزی در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ”.
 -23ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ذﮐﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪی رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪن ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺷﺮح ﺗﻀﺎدﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ” :در دورهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﮐﻠﻤﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ دوراﻧﯽ ﮐﻪ
در آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﺴﻠﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
وﯾﮋهی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان،
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺎدهی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺮ و ﻧﺎﻣﺎﻫﺮ ،ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻔﻮذ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوت و وﯾﮋه را ﺑﺎ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺨﺘﮕﯽ ،ﻗﺪرت و
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺑﺰارﻫﺎی زﻧﺪهی ﮐﺎر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻋﺎدت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد“ .ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﺟﻠﺪ اول .ص .402 .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺣﺴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮی.
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
www.leﬀttribune.com
www.facebook.com/lefttribune
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در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﺎرﮐﺲ ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ آن ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎزوﮐﺎر دروﻧﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺨﺸﺎ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ”ﻣﻬﺎرتزداﯾﯽ ﺧﻮد“ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻦﺟﺎ از ﻧﯿﺮوی ”ﻋﺎدت“ ﻧﺰد
ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻨﺼﺮی از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ
ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻫﻢ در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دارد .ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪﺗﺮ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد )راﺑﻄﻪی ﻣﺮدان ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻣﺰدی زﻧﺎن( ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دارد.
 -24ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ
 -25ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ
 -26در ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﺟﻠﺪ اول ﻓﺼﻞ ﺳﺒﺰدﻫﻢ.
 -27ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ
 -28در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﻋﺼﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم داد .اﻟﺒﺘﻪ روش ﻣﺰﺑﻮر در
ﮐﺎرﺑﺴﺖ روی ﻣﺜﻼ ﮐﺸﻮری ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖﺧﻮش ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮدد اﻣﺎ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ اﯾﻦ روش ﺧﻂ
راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ.
 -29در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ”روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺿﺪﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ“ در ﻣﺠﻠﻪی
ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻮ ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ و ﯾﺎ آرﺷﯿﻮ اﺧﺒﺎر روز.
 -30ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ
 -31ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ:
Agnes S. Arnórsdóttir Krasilnikoﬀ, Jens A: Køn i Historien. 2004
 -32ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ
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