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 نگاهی به کتاب 

 نوشته سیلویا فدریچی« الیبان و ساحرهک»

 وضع مزد در کارِ خانه و لغو مزد در کارخانه

 علي سالم

 

« طوفان»نامه  نام دو شخصیت نمایش« الیبان و ساحرهک»

شکسپیرند. کالیبان برده شورشي ضداستعمار که دست از 

جسم و بدن پرولتاریای »دارد؛ نمادی از  مقاومت برنمي

دارد:  زمینه نگه مي ساحره که شکسپیر او را در پس«. جهاني

کردن زنان است، ربودن  نمایانگر شروع اهليمحو او از صحنه 

گیری درباره تولید مثل، تبدیل  آگاهي زنان نسبت به تصمیم

آوردن ارزش کار بازتولیدی و  مادرانگي به کار اجباری، پایین

های  فروشي به دلیل سلب مالکیت زمین رشد گسترده تن

های کالیبان و ساحره هم جنبه نژادی و جنسي  اشتراکي. نام

ها توسط سرمایه را با یکدیگر تلفیق  کردن بدن بطمنض

های عامي و نافرماني را که در مقابل آن  کنند و هم چهره مي

« الیبان و ساحرهک»زنند. در کتاب  دست به مقاومت مي

 .کند ساحره مرکز صحنه را اشغال مي

و ارتباط « اصطالح اولیه سرمایه انباشت به»شکال خشن ترین ایده کتاب شکار صدها هزار ساحره و اعدام آنها به عنوان یکي از ا مهم

تاریخ گذار اروپا از دوره فئودالي به « الیبان و ساحرهک»داری است.  زمان با رشد سرمایه شروع جنگي خونین علیه زنان هم

تحول بر عهده زن به داری است با تمرکز بر تغییراتي که در وضعیت زنان و نظام پدرساالری رخ داد. نقش مهم در این  سرمایه

عنوان نیروی کار مجاني و برده مدرن است. سیلویا فدریچي نویسنده کتاب در بررسي تاریخي خود، روند تبدیل بدن انسان را به 

دهد  کند و نشان مي سازی زنان برای انجام وظیفه بازتولید نیروی اجتماعي کار بررسي مي ماشین کار و ایجاد نظام مزدی و مطیع

ه ک« داری تمدن سرمایه»ای از رشد  داری قرار گرفت؛ سویه ه رحم زنان و زادوولد اجباری در خدمت تثبیت و رشد سرمایهکه چگون

کند و با  در آثار مارکس دیده نشده بود. مارکس در جلد اول سرمایه انباشت اولیه را فقط از منظر کارگران صنعتي بررسي مي

گذرد.  گرفتن ساکنان اولیه آمریکا و آفریقا توسط اروپاییان از کنار آن مي بردگي آمریکا و به ای گذرا به کشف طال و نقره در  اشاره

تاریخ  فدریچي همچون متفکران مارکسیست دیگری از جمله رزا لوکزامبورگ و دیوید هاروی انباشت اولیه را فقط مختص به پیشا

نت را تا به امروز که با اشکال جدیدی از اتحاد خشونت دولت و سرمایه داند و امتداد این خشو داری و مرحله آغازین آن نمي سرمایه



 

۲ 

هایي که  داری در سراسر کره زمین و بازگشت جهاني پدیده آغاز دور جدیدی از گسترش روابط سرمایه»کند:  مواجهیم، بیان مي

سابقه فقر و  کننده کشاورزی و رشد بي ها تولید های میلیون اند، ازجمله مصادره زمین داری عموما مختص دوران پیدایش سرمایه

های تعدیل  سیاست پدیده مهاجران،   های امپریالیستي، جنگ  خانماني عده زیادی از مردم در سرتاسر جهان، بي  سرکوب کارگران،

افزاید.  مي« انباشت اولیه»های مارکسیستي درباره تبیین مفهوم  او از این طریق موارد اصالحي مهمي به تحلیل«. ساختاری و ...

توجهي او به مقوله  است البته با تکمیل آن و جبران بي« مراقبت و تنبیه»راستا با پروژه میشل فوکو در  پروژه او همچنین هم

 .انباشت سرمایه

 در ایاالت متحده زندگي کرده است. در آمریکا بود که مبارزات فمینیستي و ١٩٦٠فدریچي در ایتالیا به دنیا آمد ولي از دهه 

است و همه روابط « دار المللي دستمزد برای زنان خانه شبکه بین»گذار  اش با جنبش سیاهان بیشتر و بیشتر شد. او بنیان  همکاری

داند که در آن جامعه به یک کارخانه تبدیل شده است. با  داری و مرتبط با امر تولید مي کننده روابط سرمایه اجتماعي را بازتولید

دهد، مرد محق است محصول کار خانگي زنان را تصاحب  که کار خانگي زنان را یک وظیفه طبیعي جلوه ميای  کمک ایدئولوژی

داری امری الزم و ضروری است. از نظر او جنبش  وجه بدیهي نبود و در تاریخ تکوین سرمایه کند؛ امری که در دوران پیش به هیچ

 .ر مزدی در نظام اجتماعي موجود استدریافت مزد برای کار خانگي معادل و متحد جنبش لغو کا

های تعدیل ساختاری  های زنان علیه سیاست در نیجریه زندگي و تدریس کرد و در آنجا نیز با سازمان ١٩٨٠فدریچي در خالل دهه 

ها  هایي که در سراسر آفریقا به محک آزمون گذاشته شده بودند. اهمیت مباحث فدریچي در شکاف همکاری و مبارزه کرد؛ سیاست

توجهي مارکسیسم ارتدوکس به مسئله زنان و  شود؛ هم بي های فمینیستي و مارکسیستي آشکار مي های موجود در قرائت و کاستي

های نظری جدید حول  توجهي فمینیسم لیبرال به مسئله طبقه و ادغام آن در ساختار نولیبرالیسم. بحث و جدل جنسیت و هم بي

ویکم مثل تجربه بهار عربي یا جنبش تسخیر و پیامدهای آن خواند. امروز با  وقایع ابتدای قرن بیستاین مباحث را باید در پیوند با 

پیراموني، بیش از همیشه   های داری یافته و چه در سرمایه توسعه  های دموکراسي ادامه ماشین فقیرسازی اکثریت مردم چه در  لیبرال

های موج اول و دوم آن و  تواند فمینیسم را از محدودیت است که ميمشخص شده که فقط تفکر و کنش در سنت مارکسیستي 

جنسیت و قومیت  اش یعني عدالت اجتماعي با تکیه بر فاکتورهای طبقه،  های امروز رها کند و آن را به آرمان اولیه محدودیت

نگاری زنانه تأکید  ش یک تاریخبودن خود یا نگار«فمینیست»بازگرداند. شاید به همین خاطر باشد که فدریچي چندان هم روی 

کند. در  مک ميک« طبقه»و « جنسیت»تحلیل من به عبور از دوگانگي »نویسد:  مي« الیبان و ساحرهک»ندارد. او در مقدمه کتاب 

 ای شده است اما جنسیت را نباید یک واقعیت فرهنگي ناب دید، بلکه باید داری، هویت جنسي تبدیل به مفهوم ویژه جامعه سرمایه

نگاری مسلط بر این  های حذفي تاریخ او با پیوند مفاهیم اقتصاد سیاسي به سویه«. مثابه خصوصیات روابط طبقاتي نگریست به آن به

« سوژه زن»بخشي ناگزیر به  پیکار برای عدالت اجتماعي و هر پروژه رادیکال رهایي  کند که در دوران حاضر، حقیقت پافشاری مي

 .ره خورده استگ
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