
بستگی جنبش زنان با جنبش کارگری های هملغو کار خانگی: يکی از حلقه  

 سعيد سهرابی 

« دهد، که نياز انسان تا چه حد نيازی انسانی شده است و نتيجتا تا  چنين نشان میی مرد با زن) هم اين رابطه (رابطه 
اش،  چه حد انسانی ديگر، به مثابه انسان، به نياز او تبديل شده است. و تا چه حد انسان در باالترين حد موجوديت فردی

) ٨٩ی اقتصادی»، مارکس، صفحه  -های فلسفیتهنوشدرعين حال، موجودی اجتماعی است.(«دست  

* * * 

گاهی فرخنده، مردم کشوری از خواب بيدار شوند و دريابند که کار خانگی تعطيل شده است، چه اتفاقی  اگر صبح 
  خواهد افتاد؟ 

يت کار خانگی، البته حق داريد بگوييد چنين شکلی از الغای کار خانگی هرگز ُرخ نخواهد داد . اما تنها برای درک اهم
ها را بيدار کند؟  پرسيم، پس چه کسی بچهی اول از خود میاجازه بدهيد اين قصه را دنبال کنيم. از همان دقيقه 

ها را به مدرسه يا کودکستان ببرد؟ يا  ها غذا بدهد؟ چه کسی آن شان کند و بساط صبحانه را بچيند و به آن وشویُشست
ها را به موقع دهد و آنها بايد مراقبت کند؟ چه کسی به کودکان شير میآن  مانند، چه کسی ازاگر در خانه می 

ها شود، به آن ی کودکان بيدار میها چه کسی چند بار با گريهکند؟ شبشان را عوض می خواباند و به موقع پوشکمی
فوق برنامه را چه کسی مراقبت کند؟ وقت دکتر يا کالس تقويتی يا های ديگرشان را برآورده می دهد يا خواستهشير می

شان قصه  گرداند؟ موقع خواب چه کسی برایها را به خانه برمیشود و آن ها میراه آن کند و چه کسی هممی
ها را ها و لباس کند؟ چه کسی ظرفدهد و نهار و شام را مهيا و سرو میخريد روز را چه کسی انجام می  خواند؟می

ی کيست؟ چه کسی جاروب و گردگيری را انجام خواهد داد؟  ؟ مراقبت از خانه به عهده خواهد شست و اطو خواهد کرد 
ی  کند؟ چه کسی توليد و بازسازی نيروی کار آماده را در آستانهچه کسی از پيران و بيماران در خانه پرستاری می

ها ای شما نيافتاده است، بلکه ميليوندهد؟ … البته اين اتفاق تنها برهای کار تحويل کارفرمايان میها و محلکارخانه
شود  داری يک سونامی محسوب میاند. اين حادثه برای توليد سرمايه انسان از کار معينی به نام کار خانگی دست کشيده

که فاقد هر   –آورد. همين کار ُگم شده در پس ديوار خانه و ُعرف و عادت و قانون و نظم موجود را به لرزه در می
ی مادری و خانوادگی و خصوصی به حساب  شد و به عنوان وظيفهو اهميت و قابليت پرداخت تلقی می گونه ارزش

شود. چه کسی بايد مسئوليت اين کارهای زمين مانده را به عهده بگيرد؟ اش به روشنی آشکار میحاال اهميت -آمدمی
پدر مادری يا اجتماع وهای خصوصی يا زنان به مثابه «مدير خانه» يا اشتراک دولت يا شرکت … 

ياری و هم شود؟ آيا عشق وعاطفه و همبا اين حساب، تکليف خانواده چه می دردی و «کانون گرم خانواده» از هم  
روند و در انزوای مطلق و دور از هم قرار خواهند گرفت؟ آن  پاشد؟ زنان و مردان و کودکان هر يک به سويی میمی

کنند، اگر اين زحمت و کار  ی زنان، تحت عنوان «تقدس خانواده» اظهار میر عهده داران کار خانگی دطور که طرف
برداشته شود، آيا «مهر مادری»   -ی نيروی آن هستندکه عمده –داری حاکم از دوش زنان  مجانی برای سيستم سرمايه

ت؟ آيا کسی که ساعات  ميرد؟ آيا «کانون گرم خانواده» حاصل اين اجبار و ضرورت اقتصادی آن اسها میدر آن 
تر برخورد کند؟تر و مسئوالنهتر و دقيقتواند در قبال ديگری، مهربانتری دارد، نمی فراغت بيش     

آيد. نه تنها در کشورهای متروپل، رسد و به چشم می های اين سونامی دارد به گوش میخارج از رويا پروری، زمزمه 
دامن احزاب بورژوايی را هم گرفته، بلکه   -گيری رفاه نسبیاز بازپس پس –ی اين بحث نظير آلمان، عروج دوباره

های جنبش دارد به بی خبری -ی شصت در بين انقالبيون اروپايی اوج گرفته بودکه دهه –های اين زمزمه ترکش
ی و مترقی برای کند. ميزان اين اصابت به حدی است، که عالوه بر اقدام نيروهای انقالبانقالبی ايران هم اصابت می

ها جمهوری اسالمی را هم به تکاپو و وحشت انداخته است. آن   پردازان سلطه و کار به دستان رژيماين مطالبه، نظريه
کنند، شعارها را قلب ماهيت کرده و بر پرچم ارتجاعی خويش الصاق نمايند. البته هر کجا که  مثل هميشه تالش می

ی ُکتب مذهبی به دقت رويت های پوسيدهچنين حالتی گريزناپذير است. ورق خواهی زنان اوج بگيرد،جنبش آزادی
ی چه کسی  تعالی مسئوليت اين کارها را به عهده شوند، تا روشن شود که باریشوند و فُقها به استمداد طلبيده میمی

م عزيز» فکری برای  شان راحت است که «اسال گذاشته است. کارفرمايان و دولت، به مثابه کارفرمای بزرگ، خيال
تعالی را از خطر اين حمالت مصون بدارداين معما هم کرده است؛ به شرط آن که بتواند خود و باری  . 

های مختلف،  وجو کنيد، تا ببينيد صدها «مقاله و تحقيق» از قلم گروهی کار خانگی را ُجستکافی است به فارسی کلمه 
ی حاکم، و ايضا عابدين  اين رابطه صادر شده است. از ديدگاه طبقه پردازان و ماموران رژيم، دراز جمله نظريه 
اند، به  داران جمهوری اسالمی، خانواده مساوی است با کار خانگی. هر دو با هم «مقدس» و سردم   مذهبی و اسالم



ورژوايی به ی برود. در اين جا نقش اقتصادی خانوادهنحوی که اگر کار خانگی را برداريم، خانواده از ميان می 
هايی اتفاقی دارند های عارفانه در باب عشق و محبت، به زعم آنان، نقشنمايد. جمله پردازی ترين شکل ُرخ میُعريان 

شان را از پرداخت  شان را برای کيف پول و امتناعهای روند. دغدغه ها از ميان میو با لغو کار خانگی اين موهبت
ها، به نحوی مشابه، حول نوع کنند. استدالل آن برای کانون گرم خانواده پنهان میسوزی برای اين کار مجانی، پشت دل 

کنند. به عنوان نمونه و تيپيک،  ی بورژوايی کنونی است و اين نوع رابطه را ازلی و ابدی فرض می معينی از خانواده
ها در رابطه با  تريناش را از مهمی مجلس شورای اسالمی و کتابگاه و نمايندهکه خود را استاد دانش –احمد بهشتی 

معتقد است -داندخانواده می : « ی زمين، همواره زنان و مردان، با تشكيل كانونى به از بدو پيدايش انسان بر روى ُكره
ديگر گذرانيده و فرزندانى در دامان پُر مهر خويش پرورانده و از اين جهان رخت نام خانواده، عُمرى را در كنار يك

روند و آيا اين يك نياز فطرى اند… عمده اين است، كه ببينيم چرا زن و مرد به دنبال تشكيل زندگى مشترك مىتهبر بس
يك نياز غير طبيعى و طبقاتى   -دانندها، كه همه چيز را روبناى اقتصاد مى به قول ماركسيست –و طبيعى است يا 

تاريخ ُرخ داده است، با اين نياز «فطرى و طبيعى» پاسخ  او تمام تحوالتی را که بر امر خانواده در طول !«.است
گيرند.  بيند، که نيازها هر چند طبيعی، اما در ُگذر از مناسبات اجتماعی اشکال مختلف به خود می دهد. او نمیمی

شان  ها در بدو پيدايش يا دوران مادرساالری و چندشويی و… و چندزنی، که هنوز هم برای ايوار انسان زندگی گله
ها «نياز فطرى و روند و کسی به آن شيوهمعتبر است، معلوم نيست چرا و چگونه به وجود آمدند. و چرا از ميان می

که   –ی چندزنی ی انسانی، امروزه، با پديدهداند چرا بخش بزرگی از جامعهکند؟ او نمیاش را ارضاع نمیطبيعى»
گردانند. آيا اين تغييری در «نياز کنند و از آن روی برمیمیمقابله  -مورد دفاع حکومت اسالمی و ايشان است

ها نقش منافع اقتصادی و طبقاتی و فردی را پشت اين  طبيعی» است؟ يا تحولی در امر خانواده؟ وقتی مارکسيست
شوندکنند، برآشفته میکارانه افشا میافاضات فريب . 

ی کند؛ اگر چه به گفته، اين تحوالت را تاکيد میباکوفن، که نقش خانواده را در تاريخ تحقيق کرده است
» :انگلس انگاردی تاريخ جهان میباکوفن مذهب را اهرم تعيين کننده و معتقد است، که تحوالت در امر خانواده، در   «

اندپی تحوالت و تغييرات در مذهب، پديدار شده . 

کنند و ها علت اين تحوالت را بررسی میسيستدر مجموع، اين تحوالت در امر خانواده غيرقابل انکاراست. مارک
گذارندبرعوامل تعيين کننده در اين تحوالت انگشت می بر اساس برداشت ماترياليستی، عامل تعيين کننده در تاريخ، » .

، ای دارد. از يک سوی خود، خصلت دوگانهدر تحليل نهايی، توليد و تجديد توليد حيات بالفاصله است. ولی اين به نوبه
شوند، از سوی ديگر، توليد خود ها ضروری میتوليد وسايل معاش، خوراک، پوشاک، سرپناه و ابزارهايی که برای آن 

های يک دوران تاريخی معين و يک کشور معين تحت  موجودات انسانی، تکثير انواع نهادهای اجتماعی، که انسان 
ی تکامل کار و از ی مرحله شوند: از يک سو، به وسيله می ی هر دو نوع توليد مشروطکنند، به وسيلهها زندگی میآن 

ی تکامل خانوادهسوی ديگر، به وسيله .»* 

خوش تغييرات آينده نيز خواهد بود. اما اگر تاکنون تحول در امر خانواده صورت گرفته باشد، الجرم اين پديده دست
شوند؛ آن طور که اشکال  شان محو میمبانی بُنيادی راه باشوند، بلکه هماشکال قديمی خانواده به يک باره لغو نمی

  .پيشين از ميان رفتند

برد. از يک ی توليد پيش میی کنونی يا بورژوايی، يک سلول اقتصادی است، که وظايف معينی را در پروسه خانواده
کند و بازتوليد آن د میسو، محمل انتقال سرمايه و دارايی تحت عنوان ارث است و از سوی ديگر، نيروی انسانی تولي

ی کارگری توليد و بازتوليد نيروی کار را به عهده نمايد. در مناسبات مبتنی بر کار مزدی، يک خانوادهرا تامين می
شودی توليد ارزش اضافی دخيل میدارد و از اين طريق، در پروسه ..  

گويدسکومب می : « ی ارزش،  دشان به موضع من در مورد مسالهی نقبا اين حال کولسون، مکاش، وين رايت در ميانه
کند… و شرکت می -نيروی کار -ی کارگر در توليد يک کاالدار طبقهيابند: زن خانه ی بحث من را در میعمال هسته

از طريق اين فرآيند، در توليد اجتماعی شرکت و کارش را با کاری که در توليد وسايل معيشت او دخيل است، مبادله  
نمايدمی ی آيد، که حداقل اين نظريه پردازان ارزش کار خانگی بر سر نکتهی سکومب چنين برمیاز گفته «.

ی بنتسونتوافق دارند. اما به گفته   مذکور : « ی قبل از بازار باقی مانده و ارزش مصرفی ساده و  کار خانگی در مرحله 
کنند نيز ارزش مصرف ساده  ف خود توليد می به کاال تبديل نشده است. جنان که محصوالتی که کشاورزان برای مصر

و به کاال تبديل نشده است. افزون بر اين، کار زنان در جايی که پول تعيين کننده ارزش است، خارج از اقتصاد پولی  
 **«.است



 اش با توليدشود و رابطهاختالف نظر بر سر اين که کار خانگی چگونه و تا چه اندازه در توليد اجتماعی وارد می 
ارزش اضافی چيست، مانع از آن نيست که بر سر ضرورت اجتماعی شدن کار خانگی، اتفاق نظر در بين نيروهای 

انقالبی وجود داشته باشد. انگلس، تمايل صنعت مدرن را به تبديل کار خصوصی خانگی به صنعت عمومی تاکيد  
. او، اين شرکت دوباره را اولين شرط  ی «ُکل جنس زن» در توليد اجتماعی استکند و خواهان شرکت دوبارهمی

کندرهايی زنان محسوب می : « ی زنان نه تنها به اين دليل، که صنعت مدرن در مقياس وسيع هم امکان شرکت ُگسترده
کند و هم در واقع محتاج آن است، بلکه به اين دليل که به سوی تبديل کار خصوصی خانگی به  را در توليد فراهم می 

کندميل می صنعت عمومی نيز .» « بينيم، که رهايی زنان و برابری شان با مردان تا زمانی که  همين جا به نقد می
محدودند، ممکن نيست -که کار خصوصی است  – خارج از کار مولد اجتماعی نگه داشته شده و به کار خانگی  .» 

وجود آورده است، اساسا بر دوش  يی که اين شکل تقسيم کار به نظران کار خانگی، مصايب اجتماعیاز ديد صاحب 
ی زن و کار  گيرد. خانواده، يعنی تقسيم کار ميان زن و مرد، به نحوی که تمام وظايف خانگی به عهده زنان قرار می 

ی اين کارها را بايد بپردازد  ی مرد باشد. در صورتی که زن کار بيرون از خانه انجام دهد، هزينه بيرون عمدتا وظيفه
ها به  ی اقوام خود برای انجام بعضی از اين وظايف استفاده کند. خانواده، نه با عشق و عطوفت انسانيا از کمک مجان

شود. از اين رو، ممکن است هر يک از اعضای  ديگر و زندگی زير يک سقف، بلکه با وظايف ياد شده تعريف میهم
ی  ی خانواده است، خانوادهم که اين وظايف به عهده ديگر زندگی کنند، اما تا مادای بسيار دوری از هم خانواده در فاصله 

دهد و کار بدون مزد خانگی به دوش والدين و عمدتا زنان است. خانواده، يعنی هر بورژوايی به حيات خود ادامه می
چند نفر يک آشپزخانه و مسئول هر آشپزخانه يک زن با کار مجانی. خانواده، سلول تنظيم مناسبات جنسی متناسب با  

گشايد و از اين طريق، تمام ای که مالکيت خصوصی برای عشق رسمی می الکيت خصوصی است. تنها دريچهم
شود، بلکه از آن رو که  برد؛ نه از آن رو که اهميت وظايف کاسته میپوشاند و به سايه میوظايف ديگر خانواده را می

نمايد. در دهد و بر اين نياز انسانی سوار میرار می کند و شامل متعلقات عشق قی انسانی میآن وظايف را بار عاطفه 
ی مناسبات اجتماعی به نهايت محدود کرده، فُرم داده و محتوای آن را از قانون  واقع، عشق طبيعی را که در عرصه 

زند. بورژوازی از طريق تثبيت و  بازار انباشته است، اينک برای مرگ نهايی زير رگبار وظايف خانواده شالق می
ی بورژوايی بخشد. بر خالف تبليغات رايج، خانوادهسداری اين وظايف، مردساالری و نابرابری زنان را تداوم میپا

کانون پُر عطوفت انسانی نيست، بلکه محلی است برای تبديل هر چيز حتا عشق به کاال، يعنی متاعی قابل خريد و  
بيعی، بازار بسازد و نياز جديد خلق کند؛ همان طور که فروش. و اين رسم بازار است، که برای هر نياز انسانی و ط

ترين بازار دنيا تبديل نموده است. در حاکميت سرمايه، هر نياز بايد بازاری را  ها را به بزرگنياز جنسی انسان
وشانده ها را زير قانون رقابت و سود پبستگی واقعی انسانبچرخاند و سودی عايد صاحبان سرمايه کند. سرمايه، که هم 

ديگر، خانواده و وظايف خانگی را قرار  ها به هم ی انسانی را به آحاد تجزيه نموده است، در قبال نياز انسانو جامعه
کند. مثل مليت و مذهب و قبيله، که  دهد. و آن چه خود ويران کرده است را بر مبنای نياز سرمايه بازسازی می می

دهد. نه برای  گيرد و مطابق نيازهای خود سازمان میها را به خدمت میروزگاری با آن جنگيده بود، اما اينک آن
گذرد ی اجتماعی، که درعمق میی ُگستردهتر، بلکه برای پوشاندن اين رابطهای ُگستردهها به رابطه پاسخ به نياز انسان

د مستثنی نيستو ملت و قبيله و مرزها را پشت سر نهاده است. رفتار با امر خانواده نيز از اين رون . 

شود و زنان در قبال آن دريافتی ندارند،  اند. از آن جا که اين کار ساده و خصوصی تلقی میزنان مسئول کار خانگی
بندی اند. اين وابستگی، خصوصيات معينی را که تحت عنوان «زنانه» طبقه آور خانه الجرم وابسته به حقوق مرد يا نان

کندشود، به زنان تحميل میمی .  

ی فطرت و طبيعت  ی خانواده از سوی مذهب و مردساالری، مساله اين تقسيم کار جنسی، عالوه بر مقوله  در توجيه
اند، تالش گيرد. در مطبوعات بورژوايی و گرايشات مختلف مذهبی، که به اين مقوله پرداخته زنانه نيز مبنا قرار می

ی حجاب و  ی اسالمی دربارهعيض جنسيتی و قوانين ظالمانهشود که تفاوت بيولوژيک بين زن ومرد اثبات و تب می
ی زنان و… از اين زاويه توضيح داده شود. تقالی حضانت و سرپرستی و نابرابری در ارث و کار خانگی در عهده

نيسم ها را به تقلب و نوعی شارالتاها در حد اشمئزازآوری در مراجعه به تاريخ فمنيسم و مطالبات زنان، همواره آن آن 
ی «حورا» است. در اين مقاله، نويسنده سعی ی بی نامی در نشريهی آن مقاله ی برجستهکشاند. نمونهآخوندی می

ديگر، همه را مجاب کند و سپس بر  ها به يکهای فمينيسم شده و سپس با استفاده از نقد آن کند ابتدا وارد تمام شاخهمی
ه تفاوت فطری و طبيعی زنان رسيده و تبعيض جنسيتی را توجيه نمايدای از استاد شهيدش، مطهری، بمبنای گفته : 

ی مطهریبه گفته : « گردد… زن  تر موجب پايمال شدن حقوق او میعدم توجه به وضع طبيعی و فطری زن بيش
ی ايام  تر. به عالوه، بيماری ماهانه، ناراحتاش بيشتر است و استهالک ثروتبالطبع نيروی کار و توليدش از مرد کم



دهد که به حمايت مرد و های وضع حمل و حضانت کودک شيرخوار، زن را در وضعی قرار می بارداری، سختی 
تر نيازمند استتر و حقوقی بيشتعهداتی کم .»  

ی «نظريات فمينيستی» را در مقابل  ی مقاله، که تمام نقدهای موجود را در مقابل هم قرارداده و تکليف همهنويسنده
کشی زن را در جنبش ادش مطهری يک جا مشخص کرده است، اما نقد «طبيعت و فطرت» به مثابه عامل ستمنظر است

بندی  گيرد. و در نهايت، محصول ديدگاه خود را چنين جمعناديده می -شودکه به وفور يافت می –زنان 
کندمی : « داران فمينيسم، مرد از سوی طرفهای جنسی بين زن و ی تفاوتخالصه اين که، عدم توجه کافی به مساله 

بُردی پارادوکسيکال سوق داده است، به اين معنی که تحقق برابری حقوق زن و مرد واقعا مستلزم  آنان را به اتخاذ راه 
کند که  های طبيعی دو جنس، وضعيتی را بر زنان تحميل مینابرابری است؛ زيرا به دليل ناديده گرفتن يا انکار تفاوت

ريزانندخود از آن گ خواهد به تحقق رسد؛ نوعی استراتژی، که میاو در پايان، به يک «استراتژی جامع» می «.
 .برابری برسد

های اصلی اين استراتژی جامع از اين قرارندگويد: «برخی مولفهاو می :    

ان از اظهار زينت ای از تمايزات جنسيتی (مانند سرپرستی شوهر بر خانواده ، حجاب يا ممنوعيت زنپذيرش پاره -١
  و رفع برخی از تکاليف مانند جهاد از زنان)؛

های دينی ستم)؛آلود (با لحاظ معيارحذف قوانين و مقررات ستم -٢    

ها، خرافات و آداب و رسوم ستم آلود و مغاير با شرع اسالم؛ابطال و نسخ اسطوره -٣    

به سطح اخالقی مطلوب؛ -چه مرد و چه زن  –کوشش در جهت رسيدن تمامی افراد  -۴   

  کوشش در جهت نهادينه شدن نظارت اجتماعی؛ و -۵

) ١٣٨۴آمدی دستگاه قضايی، پليس و…)؛(«حورا»، آبان و آذر  تامين ضمانت کافی برای اجرای قانون (کار  -۶  

بينيم،  که می های ارتجاعی در اين رابطه است. همان طورمايهی پُر آب و رنگ صدها مقاله با درون اين مطلب، نمونه
توان ی اين نوع تحقيقات را پای منبر هر مداحی نيز میی همههر چند با اداهای تحقيق آراسته شده، اما چکيده و نتيجه

 .شنيد

کاری است.  شويم که خود نمايش بزرگ اين ستمی کار خانگی میهای ستم بر زنان که بگذريم، وارد عرصه از پايه
ی کار خانگی سخن بگويند، اگر شوند دربارهداری، دولت و مذهب و مردساالری، آن جا که مجبور میسرمايهمدافعان 

شوند، اما تا ممکن است در مقابل هر گونه پرداخت در قبال اين کار ايستادگی جات متفاوت نقسيم میچه به دسته 
اند پرداخت مزد از سوی شوهر عملی شود. يا  مايلدهند؛ اگر ممکن نشد، کنند و داليل مخصوص خود را ارائه می می

 .به شکلی، مزد مرد بين زن و مرد سرشکن شود

جويی به خانه و ميان زن و مرد  ها در نهايت، مثل هر فمينيست بورژوا، دعوای کار خانگی را در آخرين چاره آن 
ای از اين دسته، فاطمه آليا است که  نهکنند. نموالمثل يا تقسيم کار میکشانند. و از مردان طلب مزد يا اجرتمی
دار، دريافت حقوق از شوهر روش مناسبی نيست، چون بسياری از زنان  مزد زنان خانه گويد: «برای پرداخت دستمی

توان حقوقی را برای زنان در اين صندوق  پسندند… با دو روش میبا توجه به جو فرهنگی جامعه اين حالت را نمی 
که اين مبلغ به طور ول آن که، مرد از ابتدای ازدواج مبلغی را به اين صندوق واريز کند يا آن  (رفاه) قايل شد؛ ا

تری  طبيعی از فيش حقوقی کارمندان دولت کسر شود و به حساب زنان واريز شود. به اين شکل، زنان با کرامت بيش
مردان مراجعه کنند مزد بهکنند، بدون آن که زنان برای دريافت دستشان را دريافت میحقوق .» 

به بازار کار،    داری تاريخا با ورود زنان و کودکانکنند. سرمايهبدين صورت، مزد مرد را بين خانواده سرشکن می
گويی به کار خانگی پيش آمده است، احزاب مزد مرد را درتمام خانواده سرشکن کرده است. اينک که ضرورت پاسخ

جويی از جانب اينان از  دهند، اما محتوای هر چارهتوجيهات خود را سازمان مینظر از اين که چگونه بورژوا صرف 
نمايد. يکی کند و يا کار خانگی را اجتماعی نمیهايی که هدف رهايی زنان را دنبال نمیجويیرود؛ چارهنمی   اين فراتر

مزد به کار خانگی استها، دستجويیاز اين چاره  . 



ن شعار را بررسی کنيم، بايد نخست کار خانگی و عواقب مصيبت بار آن را برای عمدتا  اگر بخواهيم جوانب مختلف اي
دار يا زنانی که عالوه بر کار بيرون، ملزم به انجام تمام و کمال کار خانگی هستند، بشناسيم (توجه کنيد، که زنان خانه 

کنيم.) صحبت میی سرگذشت و رنج نيمی از بشريت معاصر، يعنی اکثريت زنان، داريم درباره    

ای مبتنی بر کار مزدی، درک اين مساله خيلی آسان  نخست آن که، کار خانگی، کاری است بدون مزد. برای جامعه
گيرد، پس مزدی بايد به آن تعلق بگيرد. بنابراين، تنها الزم است که آن را به عنوان  است که اگر کاری صورت می 

ها مردان را صاحب کار يا کارفرما شناخته و مدعی  ای از فمينيستعدهکار حساب کنند و دنبال کارفرما بگردند. 
ها هم هستند کسانی که معتقد به طور که فاطمه آليا توضيح داد. اما در بين سوسياليستشدند؛ همانحقوق از آنان می 

دهند و طالب  ان قرار میدارها، کارفرما را دولت سرمايه باشند. آن دار میمزد، اما از سوی دولت به زنان خانه دست
شود، کارفرما مدعی  مزد بر اساس حداقل معيشت خانوار تعيين میشوند. در جوامعی که حداقل دستمزد از دولت می 

آور خانه در نظر گرفته است. فرض کنيم، که اين ادعا درعمل هم  است که امرار معاش خانواده را در مزد مرد يا نان 
شود. آلترناتيو اين گروه، اما، ی نان آور خانه (مردساالری) تثبيت میورت سلطه واقعيت داشته باشد، در آن ص

دار از سوی دولت است. اما دولت چيزی ندارد، تا به کسی بدهد، مگر آن که آن را از کس پرداخت مستقيم به زن خانه
ی پرداخت دولت همواره بايد معين باشدديگر گرفته باشد. از اين رو، سرچشمه . 

ای محدود و در انزوا، که  اين که، کار خانگی فقط کاری بدون مزد نيست، بلکه کاری است تکراری و با دامنه  دوما
عواقب وخيمی برای تکامل و رشد اجتماعی انسان دارد. کاری نيست، که اکثر زنان از روی عالقه به آن پرداخته  

کاری زنانه باقی مانده است. کافی است به شغل  باشند. تازه تا همان جايی هم که کار خانگی صنعتی شده، هنوز 
رفته» نگاه های خدمات خانگی در کشورهای «پيشها و بنگاهپرستاری و تا حدودی آموزگاری، کار در مهد کودک

 .کنيم .درصد قريب به اتفاق آنان، زن هستند

اش با اهداف  ندارد و رابطهی کار خانگی قرار مزد، اما، اساسا در راستای رهايی زنان از وظيفهخواست دست
کند. البته ميزانی از استقالل  کم از چهارچوب خانه خارج نمیسو نيست؛ زيرا زنان را دست استراتژيک جنبش زنان هم

شود، اما اين به هيچ وجه با موقعيت اجتماعی حاصل از  مزد حاصل می مالی و اهميت اجتماعی حتما در پی دست
اجتماع قابل مقايسه نيست. کار خانگی مانعی اساسی برای حضور در اجتماع و تحوالت  آزادی انتخاب شغل و کار در 

ای برای پرتاب زنان بيکار است. و لذا، نخستين قدم موثر، معافيت زنان از کار خانگی است. ما نبايد آن و ورطه 
 .آلترناتيوهايی برداريم، که با اين استراتژی بيگانه است

گيرد و نه مستقيما شوهر يا مرد. ل از پاسخ، پرداخت هزينه از سوی دولت صورت میبه طور خالصه، در اين شک 
تشويق و تاکيد بر خانه ماندن زنان است. اين شکل «جبران»،    اما نقص بزرگ اين شکل از جبران کار خانگی،

اهد و به سوی حل  ککند. در واقع، از مضرات کار خانگی نمیکمکی به اجتماعی شدن و صنعتی شدن کار خانگی نمی
های اين عرصه را  دهد و عقب ماندگیگشايد. بارآوری کار خانگی را افزايش نمیمعضل کار خانگی راهی نمی

بر و تکامل نيافته هستند، به حال خود  ها زن را که درگير کار تکراری و نيروبر و وقتکند. و ميليونجويی نمیچاره
گذارد معه را بی پاسخ میدار از جاکند. انزوای زن خانه رها می .  

های بورژوا، تقسيم کار خانگی را شعار جنبش زنان در  تقسيم کار خانگی، پاسخی ديگر به کار خانگی است. فمينيست
ی خانواده، به مثابه يک سلول اقتصادی در خدمت سرمايه، ايجاد دانند. تقسيم کار هيچ تغييری در وظيفهاين رابطه می 

تر و در واقع، تقسيم ستم محسوب اجتماعی شدن کار خانگی، اين رابطه ميان زن و مرد، عادالنهکند. اگر چه تا نمی
داران و شدت استثمار را  شود و مفری است برای زنان تا خود را بازيابند و بايد بدان گردن نهاد، اما سود سرمايه می

کار، تقاضايی است از مردان. در اين رابطه،  کند. تقسيم دهد، بلکه آن را بين زنان و مردان سرشکن می کاهش نمی
که برای صيانت از خانه نشينی  – کنند و لشگر مردساالران را داران جنگ را به ميان زنان و مردان منتقل میسرمايه

ها، اجتماعی  گيرند. از اين رو، شعار سوسياليستبه کار می -و حفاظت از نظم موجود مردساالر تربيت و گماشته شده
طلبد؛ ميان زنان و مردان،  بستگی زنان و مردان را در مقابل سرمايه و دولت آن مین کار خانگی است، که هم کرد

کند. اين شعار در راستای استراتژی رهايی اجتماعی  تر میو آسان   دهدرا سازمان می  کار خانگی   اتحاد بر عليه
دهد؛ فرصت ُگسترش و تعميق خت شده را افزايش میانسان قرار دارد. و در روند تحقق خود، ساعات فراغت پردا

دهد و  ی زن ومرد را بر مبنای عالقه و نياز واقعی به ديگری قرار می نمايد؛ رابطه ها را تامين میی انسان رابطه
زندفرهنگ بازار را عقب می  . 

يد. در اين صورت، تحول در  ی کار خانگی را بايد در راستای رهايی زنان از تبعيض جنسی و رهايی اجتماعی دمقوله
ی های مجانی در محل کار و فعاليت و تحت کنترل و اداره ها و غذاخوری شکل انجام کار خانگی مثل ايجاد مهد کودک



های درمانی، بيکاری و از کارافتادگی و بازنشستگی رايگان، کار برای همه از  جامعه و اعضا و افراد ذينفع، بيمه
يجاد رفاه اجتماعی و افزايش ساعات فراغت والدين، و… از اقدامات فوری است، که  طريق کاهش ساعات کار و ا

ی جنسی، ابعاد اجتماعی آميز و روابط مبتنی بر سلطهتوان در اين رابطه انتظار داشت. الغای تمام قوانين تبعيضمی
ه بر آموزش و پرورش و ساير ها و سلطها از طريق رسانهدهد. در حال حاضر، دولت اين چاره جويی را ُگسترش می

اند. قرار  های اجتماعی، تربيت و آموزش کودکان و حتا والدين را به سود منافع سرمايه در اختيار خود گرفتهاهرم 
راه شود. اين مطالبات به سود زنان  ای و والدين، با لغو کار خانگی بايد همگرفتن اين مراکز تحت نطارت و کنترل توده

کش در اين رابطه ندارند؛  داران نيست و زنان بورژوا وجه مشترکی با عموم زنان کارگرو زحمتبورژوا و سرمايه
مزدها و افزايش  تواند با کاهش دستهای غارت شده است و دولت نمیها، ارزش اضافی ی اين پرداختزيرا سرچشمه

بخش عظيمی از زنان را زنان کارگر کشان، چيزی به کسی بپردازد. در واقع، عالوه بر اين که ماليات برای زحمت
دهد، اين مطالبات اجتماعی است ی کارگران قرار میها را در زمرهدهند و عالوه بر اين که کار خانگی آن تشکيل می
دهد. اين مطالبات از سوی کارگران قابل طرح است و به ی جنبش کارگری را با جنبش زنان توضيح میکه رابطه 

بستگی کارگران با جنبش زنان برای رهايی،  اند. در واقع، هم حبان اصلی اين مطالبات اجتماعی ها صالحاظ تاريخی آن 
های واسط و مطالبات مشترک، لغو کار خانگی و اجتماعی کردن آن  هايی مادی استوار بوده و يکی از اين حلقه بر پايه

عت کارگری يا سرمايه تجزيه شده و است. هر جنبش اجتماعی ديگری برای تحقق اهداف خود، بالفاصله حول منف
شود به يکی از دو قطب جامعه متکی باشدناچار می .  

* * * 

 :توضيحات

ها از انگلس از کتاب «منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت» استتمام نقل قول  * . 

 سکومب  **

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/kar%20khanagi/pasoukh%20be.htm 

ام. آن  های ديگر اين مساله را توضيح داده مزد به آن و عرصه من در مقاالت ديگری، بحث کار خانگی و دست –
رس استدست  های زير درمقاالت در آدرس : 

http://www.hasteh.se/women/ss_women/Dastmozd_r_Naser.htm 

http://www.hasteh.se/women/SS_women/lghve%20kar%20manigheh.htm 

http://www.hasteh.se/zanan_list.html 

، ٢٠١١برگرفته از: دفتر بيست و پنجم «نگاه»، مه   

 


