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 فيلسوفايتاليايییوگوباسيلويافدريچگفت

 داری است مبارزه زنان يکی از مبارزات محوری ضدسرمايه

 جواد گنجی یترجمه

 

 

 

كشی را شالوده  ( ساحره٢٠٠٤« )كاليبان و ساحره: زنان، بدن و انباشت اوليه»سيلويا فدريچی در كتاب خود                

عنوان كار اجباری  داند كه زنان را محدود به خانه و وادار به بازتوليد نيروی كار به داری می يك نظام سرمايه

دهد. اين  او زمين اصلی مبارزه جنبش زنان را در وجه توسعه اين كار بازتوليدی قرار میكند.  اجرومزد می بی

های  يك افسانه پريان نيست كه صرفا درباره ساحرگان باشد. امروزه ساحرگان به ديگر زنان و شخصيت

ندگی كند، زنان كند تنها ز ها، زنان نافرمان، زنی كه جرئت می اند: زنان درمانگر، قابله مرتبط قابل تعميم

داری از بدو پيدايش با  كردند. سرمايه جادوگری كه غذای اربابان را مسموم و بردگان را به شورش ترغيب می

سؤاالتی اساسی درباره اين « كاليبان و ساحره»خشم و ترور با اين زنان مقابله كرده است. فدريچی در كتاب 

از نياز داشت جنگی عليه اين زنان به راه بيندازد؟ چرا داری از آغ پرسد: چرا سرمايه چهره مظهر زنان می

كردن اين زنان به چوبه  ترين كشتارهای تاريخ بوده است؟ با محكوم ترين و خاموش كشی يكی از خشن ه ساحر

پوست  توان تناظری ميان آنها و بردگان سياه دار چه چيزی قرار بود از صفحه روزگار حذف شود؟ چرا می

وگوی حاضر به بهانه حضور او در نمايشگاه كتاب بوينوس آيرس با فدريچی  برقرار كرد؟گفت مزارع در آمريكا

زند و اين دو را در نسبت مستقيم با  انجام شده، كسی كه تاريخ ساحرگان را به كار خانگی زنان پيوند می

ی مبارزه زنان است، های مرتبط با بازتوليد همچنان زمينه بنياد فعاليت»بيند. از نظر فدريجی  يكديگر می

 .«بوده و پيوند دارد با تاريخ ساحرگان ٧٠های زنان دهه  كه پيش از اين در جنبش چنان
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 از ايتاليا تا اياالت متحده

ور و  چيدمان آپارتمان فدريچی در بروكلين در خدمت نوشتن، كاركردن و تحقيق است. صدها كاغذ و پرونده با نظمی دقيق اين

وسفيد  های رنگی و سياه های خانوادگی و پوسترهای يكی در ميان به ديوار آويخته شده، عكس است. عكسوپال  ور پخش آن

انگيز. آشپزخانه او، شايد تنها جايی كه كاغذی در آن نيست، نورگير است با پاستايی كه همسرش، جورج گافنزيس فيلسوف  خاطره

آمد است؛ دو زبانی كه زندگی شخصی او را  و انگليسی و ايتاليايی در رفت وگوی ما بين تبار، برای ناهار آماده كرد. گفت يونانی

 .اند ساخته

 فمينيستی شما در آمريکا چگونه آغاز شد؟ یجوي ورونيکا گاگو: مبارزه

به اياالت متحده رسيدم. خود را درگير جنبش دانشجويی و جنبش ضدجنگ كردم. ضمنا مشاركتم را در  ۱۹۶٧ال من در س

ما تعاونی  ۱۹٧٢وقتم را در كسوت يك فمينيست شروع كردم. در سال  ضای دستمزد برای كار خانگی و فعاليت تمامجنبش تقا

های  المللی كشاند. ريشه المللی را تأسيس كرديم، كه كمپين تقاضای دستمزد برای كار خانگی را به عرصه بين فمينيستی بين

ای  ( رشد كرده است: جامعه۵٠ای سركوبگر )ايتاليای دهه  ام زنی كه در جامعهفمينيسم من عمدتا نهفته است در تجربه من در مق

شده زير بار جنگ. جنگ جهانی دوم برای گسترش فمينيسم در ايتاليا اهميت داشت زيرا  ضدكمونيستی، مردساالر، كاتوليك و لِه

توانند  شدن دارند و نمی مند كه نياز به مستقلنشانگر لحظه گسست رابطه زنان از دولت و خانواده بود، زيرا باعث شد زنان بفه

سرهم برای دولتی بچه بياورند كه بعدا  مسئله بقای خويش را به دست مردان و خانواده مردساالر بسپارند و فهميدند كه نبايد پشت

 .برد آنها را به مسلخ می

 نظری اين فمينيسم چيست؟ یها ريشه 

كاران و نيز  های بی ز مضامينی برگرفته از جنبش استقالل كارگران در ايتاليا و جنبشبه لحاظ نظری، فمينيسم من تركيبی است ا

تأثير جنبش  من همچنين تحت ٧٠پوستان در آمريكا. در دهه  های حقوق مدنی و جنبش سياه جنبش ضد استعماری و جنبش

های دولتی برای  آوردن يارانه دست رای بهپوست بود، كه ب حقوق رفاه ملی قرار گرفتم كه به يك معنا جنبش زنان غالبا سياه

خواستند نشان دهند كه كار در  كردند. از نظر ما اين جنبش خصلتی فمينيستی داشت زيرا اين زنان می شان مبارزه می فرزندان

مينه بازتوليد هايی در ز شوند و دولت نيز مسئوليت خانه و مراقبت از فرزندان كاری اجتماعی است كه همه شاغالن از آن منتفع می

دادن اين واقعيت بود كه كار در خانه نه يك خدمت شخصی بلكه كاری واقعی است، زيرا كاری  اجتماعی دارد. هدف عمده ما نشان

ها و  و تظاهرات  ها شود. ما كنفرانس های كار می كه نيروی كار را توليد كند، باعث استمرار همه ديگر شكل است كه، مادامی

ازماندهی كرديم و همواره اين ايده را داشتيم كه كار در خانه به معنايی وسيع درک شود: به لحاظ تأثيرش بر رويدادهايی را س

كرديم بر عوامل بنيادی و بر نياز به تغيير مفهوم  اش با فرزندان؛ و همواره تأكيد می مسائل جنسی و جنسيت، به لحاظ رابطه

 .يت سياسیبازتوليد و قراردادن اين مسئله در محور فعال

 له و عليه دستمزد

 درباره تنش ميان مبارزه له و مبارزه عليه دستمزد چه نظری داريد؟
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حال دارند عليه چنين كاری مبارزه  كنند، آنها درعين در ديدگاه ما، وقتی زنان در راه گرفتن دستمزد برای كار خانگی مبارزه می

السابق تداوم پيدا كند. مطالبه دستمزد برای كار  تواند كمافی نداشته باشد می طور كلی وقتی دستمزدی كنند، زيرا كار خانگی به می

رو، دستمزد نه هدف غايی بلكه يك ابزار و  از اين نوع كار زنان شد. ازاين (denaturalized) زدايی خانگی موجب طبيعت

زه ما چيزی نبود جز تبديل كار شاق استراتژی است برای دستيابی به تغيير روابط قدرت ميان زنان و سرمايه. هدف مبار

كار  زدن تقسيم شده؛ هدف ما برهم به كار اجتماعی تصديق -يافت نشدن حقوق خصلتی طبيعی می كه به علت پرداخت -استثماری

جنسی بود كه بر پايه قدرت دستمزد مردان قرار داشت. قدرتی كه كار بازتوليدی زنان را زير سيطره خود دارد و من در كتاب 

های ناشی از اين  گرفتن از همه سرزنش حال، پيشنهاد ما فاصله ناميدم. درعين« مردساالری دستمزد»آن را « كاليبان و ساحره»

 .شد ای زنانه، تلقی می واقعيت بود كه چنين هدفی همواره يك مسئوليت زنانه يا پيشه

 ؟ايمانگی مواجهواحد نوعی ارزيابی دوباره کار خ بنابراين ما با نوعی ردکردن و درآن 

گوييد، ردكردن وضعيتی است كه در آن هركسی، اعم از مرد و زن،  ردكردن به معنای رد بازتوليد به طور كلی نيست، اما درست می

هم تا جايی كه اين بازتوليد برای بازار كار باشد و نه برای خود ما. ازجمله مضامينی كه  نيازمند زيستن بازتوليد اجتماعی است، آن

سو با بازتوليد زندگی، امكان زيستن و شخص مواجهيم و  ما اهميتی محوری داشت خصلت دوگانه بازتوليد بود، يعنی ما از يكبرای 

شود. از منظر ما، سروكارمان با يك كار بسيار  ديگر با بازتوليد نيروی كار؛ برای همين است كه بازتوليد تا اين حد كنترل می ازسوی

گذاری  سش كليدی در رابطه با بازتوليد يك شخص اين است: برای چه و با چه كاركردی بايد آن را قيمترو پر خاص بود و از همين

گذاری كرد يا برای بازار؟ درک اين نكته ضروری است كه مبارزه  كرد؟ آيا بايد آن را برای خود شخص )چه زن و چه مرد( قيمت

های بازتوليد اجتماعی را هدف  داری است. اين مبارزه حقيقتا ريشه هزنان در راه كار خانگی يكی از مبارزات محوری ضد سرماي

 .كند اند سرنگون می دارانه بر آن مبتنی را كه روابط سرمايه  گيرد و نظام بردگی می

 داری را تغيير دهد؟ تواند تحليل سرمايه برنهادن محوريت کار خانگی چگونه می

بلكه بايد خود را توليد كند بدان معنا است كه هرنوع زندگی و حياتی به يك تشخيص اينكه نيروی كار يك امر طبيعی نيست 

فقط داخل  داری نه شود به روابط توليدی. اين يعنی سرمايه روابط جنسی بدل می شود و هر نوع خانواده و  نيروی توليدی بدل می

داری، به كارخانه روابط  بنيادين انباشت سرمايه يابد و اينكه جامعه، در مقام عرصه كارخانه بلكه در جامعه توسعه و تحول می

شود. به همين دليل، گفتار كار خانگی، تفاوت جنسی، روابط ميان زنان و مردان، و ساختن الگوی زنانه  دارانه تبديل می سرمايه

توانيم بفهميم چرا، برای  شدن بنگريم می اهميتی بنيادی دارد. برای مثال، امروزه اگر از منظر كار بازتوليدی به فرايند جهانی

شدن  دهد كه جهانی اند. اين نوع نگاه به ما اجازه درک اين واقعيت را می اند كه نيروی محرک فرايند مهاجرت بار، اين زنان نخستين

اعات و اند كه اجتم های بازتوليد كشورهای سرتاسر جهان شده است و امروزه اين زنان و آزادسازی اقتصاد جهانی باعث نابودی نظام

 .كنند شان ترک می های زندگی خود را برای يافتن وسايل بازتوليد و بهبود وضع زندگی محل

 تجربه جهان سوم

 های شما تأثير گذاشت؟ چگونه بر دغدغه ۸۰زندگی شما در کشور نيجريه در دهه 

ارتباط برقرار كردم. زندگی « نيافته توسعه»اصطالح  كردن در نيجريه بسيار مهم بود زيرا در آنجا با واقعيت آفريقا و با جهان به زندگی
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( آنجا بودم كه يك مناقشه جدی اجتماعی، از ۱۹۸۶تا  ۱۹۸٤ای )از   در آنجا يك فرايند آموزشی اساسی بود. من دقيقا در دوره

هم پس از آغاز بحران  ا نه، آن المللی پول وام دريافت كرد ي ها، در جريان بود بر سر اينكه آيا بايد از صندوق بين جمله در دانشگاه

عظيم بدهی و پايان دوران توسعه كه محصول رونق صنايع نفت و پتروشيمی بود. ما شاهد آغاز برنامه آزادسازی اقتصاد و نخستين 

پيامدهای اين برنامه برای جامعه و نيز برای مدارس بوديم: پيامدهايی از قبيل تغييرات عظيم در مخارج بخش عمومی، قطع 

المللی پول و برنامه تعديل ساختاری.  ای از مبارزات دانشجويی عليه صندوق بين های بهداشت و سالمت و آموزش، آغاز سلسله ارانهي

حال اعتراضی بود عليه برنامه ايجاد دوباره استعمار  های ناشی از فقر نبود، بلكه درعين روشن بود كه اين مسئله صرفا مربوط به تنش

دارانه  گرفتن بود كه شامل استعمار مجدد سرمايه المللی جديد در حال شكل ح ديديم چگونه يك تقسيم كار بينوضو سياسی. ما به

 .شد اين كشورها می

  ... آمد پديد موقع همان که کنيم یم مشاهده را زمين ويژه، به و (common goods) ما ضمنا مضمون کاالهای اشتراکی

هايی بود كه در  آموختم درباره مسئله زمين بود. زندگی بخش اعظم جمعيت وابسته به زمين بله. ديگر نكته مهمی كه در نيجريه

ويژه برای زنان، به معنای امكان رشد و گسترش وسايل امرار  چارچوب يك رژيم مالكيت اشتراكی قرار داشت. دسترسی به زمين، به

گی به بازار. اين چيزی است كه به بخش مهمی از درک من از جهان شان بدون وابست بود، يعنی امكان بازتوليد خود و خانواده  معاش

تبديل شد. اقامت من در نيجريه همچنين درک مرا از مسئله انرژی، نفت، و جنگ افزايش داد، جنگی كه در سرتاسر جهان در حال 

دهه بعد در اروپا اتفاق افتاد: در  در نيجريه روی داد يك ۸٠های نفتی بودند. آنچه در دهه  وقوع بود و عامل پيدايش آن كمپانی

تجاری، و به همين دليل است كه دانش توليدی -رفتن و فقر دانشگاه عمومی و سپس تغيير آن به سياقی شركتی وهله اول تحليل

 .شود ارزش می اين دانشگاه صرفا معطوف به بازار است و هر چيزی بيرون از اين روند تحقير و بی

 گيرد؟ ايی دارند؟ گفتار کاالهای اشتراکی از کجا نشأت میکاالهای اشتراکی چه معن 

شد، اما نه برای امر اشتراكی  وجود نداشت. برای خيلی چيزها مبارزه می« اشتراكی»مفهوم  ٧٠و دهه  ۶٠های دهه  در گفتار جنبش

كردن  خودكردن و بازاری از آنِ سازی و تالش برای ای است از فرايندهای خصوصی فهميم. اين مقوله نتيجه به معنايی كه اينك می

كل بدن، دانش، زمين، هوا و آب. نتيجه اين امر صرفا نه يك واكنش بلكه يك آگاهی سياسی حقيقتا جديد بوده است كه با ايده 

تناظر  يا  های ما را برانگيخته است. بنابراين، رابطه زندگی اشتراكی ما پيوند دارد، و تأمل در باب ساحت جمعی و اشتراكی زندگی

مثابه يكی از  ، توليد امر اشتراكی و اهميت امر اشتراكی به(expropriation) بسيار نيرومندی وجود دارد ميان سلب مالكيت

 .مفاهيم زندگی و روابط اجتماعی

 های فمينيستی چه تأثيری بر پرسش امر اشتراکی دارند؟ پردازی نظريه

اند كه بيش از همه در دفاع از  حاضر، زنان كسانی ميتی حياتی دارد زيرا درحالبندی امر اشتراكی از منظری فمينيستی اه صورت

نقاط جهان، زنان در حوزه كشاورزی  كنند. در اقصی گذاری می تر همكاری اجتماعی سرمايه های وسيع منابع اشتراكی و ساخت شكل

پردازند؛ برای مثال، در  ها بيشترين هزينه را می نسازی زمي هستند كه هنگام خصوصی  توليد معاش را برعهده دارند، آنها كسانی

رو وجود مالكيت اشتراكی زمين و آب برای آنها اهميتی  كنند و ازهمين درصد از معاش كشاورزی را زنان توليد می ۸٠آفريقا 

شگفتی من است اين بنيادی دارد. در نهايت، ديدگاه فمينيستی سروكارش با سازماندهی اجتماع و خانوار است، زيرا آنچه مايه 
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آيد!  وگو پيرامون زمين و اينترنت است، اما ذكری از مفهوم خانه به ميان نمی است كه در همه مباحث مربوط به امر اشتراكی گفت

كه من كارم را با آن آغاز كردم، همواره درباره جنسيت، فرزندان و خانه حرفی برای گفتن داشت و بعدها،   جنبشی فمينيستی

دليل رويكردش به اين موضوعات. ما بايد  مند شدم به كل سنت فمينيستی، يوتوپيايی سوسياليستی و آنارشيستی به خيلی عالقه

هايی  گفتاری خلق كنيم درباره خانه، قلمرو و خانواده و آن را در محور سياست امر اشتراكی قرار دهيم. امروزه ما شاهد نياز به عمل

 .رينندآف هستيم كه الگوهای جمعی جديد می

 اشاره شما به چه چيزی است؟

های اجباری محل   تخليه  برای مثال، در اياالت متحده آمريكا، هزاران نفر از افرادی را شاهديم كه اينك به دليل گسترش سياست

هايی برپا  ردوگاهحاضر، در كاليفرنيا به علت بحران مسكن ا كنند. درحال ها زندگی می زندگی در خيابان و در جايی شبيه به اردوگاه

كند، و به همين دليل امكانی  اثر و تخريب می ای است كه در آن ساختار روابط اجتماعی روزمره خود را بی شده است. اين لحظه

توان در جنبش مستأجران  كنم به اين معنا آنچه می آيد. فكر می پذيری و همكاری به وجود می برای شكل جديد جامعه

ای كه در آن افراد بسياری نيازمند اين بودند كه  عنوان لحظه هم به نتين مشاهده كرد اهميتی بنيادی دارد، آنشده در آرژا خانمان بی

 .زندگی خود را به اشتراک بگذارند. اين دقيقا ابداع دوباره عمل جمعی است

 محافل جادوگران

 کنيد؟ طور خالصه بيان می کشی را چگونه به هدف ساحره

شان تحت  ها، و نيروهای جنسی و بازتوليدی ود برای ساختن يك نظام مردساالرانه كه در آن بدن زنان، كار آنكشی ابزاری ب ساحره

ها بيش از آنكه بخواهند تخطی  كش شد. به عبارت ديگر، ساحره گرفت و به منابعی اقتصادی مبدل می كنترل دولت قرار می

تحمل نبود،  شان قابل  ای از رفتار زنانه كه ديگر برای يافته های تعميم دن شكلبر مند بودند به ازبين مشخصی را مجازات كنند، عالقه

 .انگيز تلقی شود بايست در انظار عموم مردم رفتاری شنيع و نفرت رفتاری كه می

 ...توان به هزاران نفر از زنان تسری داد برای همين است که اين اتهام را می

داد كه، به طرز معناداری، تقريبا در همان دوره  را انجام می (treason) «خيانت»ه به اتهام ساحرگی و جادوگری كاركردی شبي

يعنی اين واقعيت كه  -در عصر ما نيز همين كاركرد را دارد. ابهام اين اتهام« تروريسم»و اتهام  -به نظام قانونی انگلستان راه يافت

توان برای مجازات هر نوع  گويای آن بود كه از اين اتهام می -نگيختا حال حداكثر وحشت را برمی اثبات آن ناممكن بود و بااين

 .های زندگی روزمره ترين جنبه اعتراضی استفاده كرد، اتهامی كه هدفش ايجاد سوءظن بود، از جمله سوءظن در مورد عادی

 آمد؟ درمیتوان گفت با آزار و شکنجه زنان جنگی عظيم عليه خودآيينی و استقالل آنها به اجرا  آيا می 

شان درآورد،  های اشتراكی را از چنگ ها باعث سلب مالكيت دهقانان شد و زمين همان نحو كه حصاركشی و تفكيك زمين به

توانست سر راه كاركرد آنها به عنوان  كرد، و آنان را از هر نوع مانعی كه می هايشان سلب مالكيت می كشی نيز زنان را از بدن ساحره

كرد،  های زنان علم  تهديد سوزاندن زنان حصارهايی سهمگين پيرامون بدن«. كرد آزاد می»يروی كار قرار گيرد های توليد ن ماشين

توان تصور كرد سوزاندن ساحرگان چه تأثيری  تر بود. در واقع، می های اشتراكی هم عظيم كه حتی از حصارهای برپاشده دور زمين
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يافتند كه هر نوع تالشی برای جلوگيری از  ديدند و درمی اوندان خود را در آتش میبر زنانی داشت كه همسايگان و دوستان و خويش

 .شود بارداری به منزله ايجاد نوعی انحراف اهريمنی قلمداد می

 

 Viewpoint Magazine :منبع

 شرقبرگرفته از 


