مصاحبه با سيلويا فدريچی نويسنده "کاليبان و ساحره ھا"
تنظيم و ترجمه حبيب ساعی
يادداشت :ششم مارس ۶ ،سال از درگذشت پوران بازرگان می گذرد .بدين مناسبت و در آستانه  ٨مارس ،روز جھانی
زن ،به معرفی کتابی می پردازيم که به لحاظ تئوريک و در پيوند با مباحث مربوط به رھايی زنان کم نظير است:
"کاليبان و ساحره ھا" اثر سيلويا فدريچی .پيش از مصاحبه ،توضيحی را می خوانيد که نويسنده در باره عنوان کتاب و
ھدف اصلی اش از پرداختن به اين موضوع می نويسد:
در درجه اول انگيزه من اين بود که به رشد سرمايه داری از نقطه نظر فمينيستی بنگرم در عين آنکه تالش داشتم از
محدوديت ھای يک "تاريخ زنانه" که از بخش مردانه طبقه کارگر جدا باشد اجتناب کنم .عنوان "کاليبان و ساحره ھا"
که از نمايشنامه "طوفان" اثر شکسپير ]ترجمه فارسی از ابراھيم يونسی ،نشر انديشه[ به عاريت گرفتم ،بيان چنين
تالشی بود .با وجود اين ،در درک من ،کاليبان نه تنھا يک چھره شورشی ضد استعماری است که تا به امروز ھم
مبارزاتش در ادبيات معاصر جزاير کارائيب طنين دارد ]از جمله آثار امه سزر[ ،بلکه نمودی از پرولتاريای جھانی
است و باز ھم دقيقتر ،بيان جسم و تن پرولتاريا به مثابه عرصه و ابزار مقاومت در برابر منطق سرمايه داری است.
از اين ھم مھم تر ،چھره ساحره ھا که در "طوفان" به گذشته ای دور رانده شده ،در کتاب من مرکز صحنه را اشغال
می کند و به عنوان تجسم دنيايی از سوژه ھای زن که سرمايه داری خواھان نابودی آن است :دنيای مملو از کفار،
زنديقان ،زنان غير مطيع ،زنانی که جرأت دارند تنھا زندگی کنند ،کنيز جادوگری که در غذای ارباب سم می ريزد و
بردگان را به طغيان فرا می خواند.
ً
دومين انگيزه نگارش اين کتاب بازگشت جھانی سلسله پديده ھايی است که معموال متعلق به دوران پيدايش سرمايه
داری تلقی می شدند .پديده ھايی که با موج جديد جھانی شدن مناسبات سرمايه داری بازگشته اند .در اين ميان ،دوره
جديدی از "حصارکشی" که ميليون ھا کشاورز را از زمين شان سلب مالکيت می کند آغاز گشت .چنانکه به فقر
کشاندن گسترده و جنايی جلوه دادن ]مقاومت[ زحمتکشان از طريق دستگيری و به زندان انداختن توده ھای وسيع
کارگر يادآور اصطالح "حبس عظيم" است که ميشل فوکو در تحقيقات خود حول تاريخ جنون تشريح می کند .ما
ھمچنين در سطح جھانی شاھد حرکت ھای کارگران خارجی و سرکوب عليه کارگران مھاجر ھستيم که "قوانين
خونين" قرن ھای  ١۶و  ١٧در اروپا را به ياد می آورد که باعث می شد "ولگردان" مورد شديد ترين استثمار محلی
واقع شوند .بايد گفت که در برخی کشورھا از جمله جنوب آفريقا و برزيل ،تشديد خشونت عليه زنان تا بازگشت شکار
ساحره ھا ھم کشيده است .مصاحبه زير را راس مانل  Manelبرای نشريه ) Luchaايتاليا( انجام داده است.
»زنجيره مونتاژ صنايع از آشپزخانه شروع می شود ،از دستشويی ،از تن ما«
گفت وگو با سيلويا فدريچی
سيلويا فدريچی ،استاد دانشگاه ھوفسترا در نيويورک است و از فعاالن فمينيستی دھه .١٩۶٠
او کار خود را با تحقيق در نظريه فمينيستی و فلسفه تاريخ زنان آغاز کرد و اخيراً پس از
اقامتی طوالنی در نيجريه ،به بررسی تاثير سياست ھای صندوق بين المللی پول و بانک
جھانی در آفريقا پرداخته است .اما شھرت فدريچی به خصوص به دليل درک نوآورانه اش در
زمينه مطالعات حول فرايند رھايی بدن زن و شناخت تاريخ شکار ساحره ھا و معتقدات جوامع
است .کتاب او تحت عنوان" :کاليبان و ساحره ھا") .نسخه انگليسی  ٢٠٠۴نسخه اسپانيايی،
 (٢٠١٠در شرف انتشار به زبان فرانسه است .در مورد اين اثر برخی معتقدند که حاوی
بخشی نانوشته از "سرمايه" مارکس است؛ اظھار نظری که خود فدريچی آنرا چنين تصحيح
می کند :نبايد اين نوشته را نوعی اضافه بر "سرمايه" دانست بلکه بايد سرمايه داری را به نحو ديگری و در کليت آن
انديشيد.
چرا به فکر نوشتن کتابی در باره ساحره ھا و موضوع شکار ساحره ھا افتاديد؟
نگارش اين کتاب در جريان تحقيقاتی که از اوايل  ١٩٧٠آغاز کرده بودم و به مباحث درون جنبش زنان مربوط می
شد ريشه گرفت .نقطه آغاز بحث اين بود که منشاء تبعيض نسبت به زنان چيست و اينکه چرا زنان در جامعه سرمايه
دارى جايگاه ھای مختلفی در مقايسه با مردان دارند .در درجه اول می خواستم بفھمم که چرا زنان ھنوز مورد تبعيض
اند .نظريه ای ھم در مورد آن برای خودم داشتم ،به خصوص ھدفم اين بود که نشان دھم اين تبعيض بر سنت استوار
نيست ،و در واقع زاده جامعه سرمايه دارى است .به عبارت ديگر پدرساالری صرفا ميراث گذشته نيست ،بلکه در
سرمايه دارى دوباره بنياد يافته است .من تالش می کنم اين نظر را بسط دھم که سرمايه دارى سازمان کار مشخصی
دارد که دو جنبه را در بر می گيرد :توليد کاال و ھمينطور توليد نيروی کار برای بازار .اين زنان ھستند که تحقق

توليد نيروی کار را به عھده دارند و تبعيض عليه آنھا از اينجا ناشی می شود که اين واقعيت از ديده ھا پنھان مانده
اجتماعى محدودی ھم که برای يک مرد کارگر به رسميت شناخته شده و حقوق و دستمزدی
است .بنابراين ،حتی قدرت
ِ
بابت آن دريافت می کند ،نسبت به زنان نفی شده و زنان از آن محرومند.
اگر ما سرمايه دارى را از زاويه کار مورد تجزيه و تحليل قراردھيم و کار غير مزدی را ھم در آن بگنجانيم ،تازه
متوجه می شويم که رابطه مزدوری بسيار پيچيده تر از آن درک از سرمايه داری است که به کار مزدورى صرف
بسنده می کند .به عالوه ،رابطه مزدوری مکانيسم ھای طرد و کنار زدن را نيز شامل می شود و ھمانطور که مارکس
می گويد ،کار غير مزدوری در مکانيسم ھای استثمار ادغام شده است.
در سخن از نقش زنان می توان گفت که کار آنھا مھم ترين بخش فرايند توليد است زيرا آنھا آفريننده انسان ھايی
ھستند که کار خواھند کرد .اگر توليد کننده ای وجود نداشته باشد محال است بتوان خودروھای سواری توليد کرد.
براين پايه است که می گويم :زنجيرهء مونتاژ صنايع از آشپزخانه شروع می شود ،از دستشويی ،از جسم و تن ما.
سرمايه دارى اين را به خوبی درک کرده است زيرا بيش از ھر سيستم استثماری ديگر به کار اھميت داده است.
واضح است در اين سيستم زنان مھمترين عامل مولد محسوب می شوند اما برای آنکه ھزينه توليد تا حد ممکن کاھش
يابد اين کار نامرئی شده است .خواستم با مطالعه تاريخ تالش کنم اين فرايند را بفھمم .از قرن  ١٩شروع کردم و باز
بيشتر به گذشته برگشتم و در آنجا بود که با پديده شکار ساحره ھا برخورد کردم.
با مطالعه پديده شکار ساحره ھا چه چيزی کشف کرديد؟
اين برای من خيلی تکان دھنده بود .ھمه داستان ساحره ھا را شنيده ايم ،اما دشواری ھمواره
آنجاست که بخواھيم واقعيت را از افسانه جدا کنيم .وقتی شروع به مطالعه و پژوھش کردم،
متوجه شدم که با پديده بسيار مھمی طرف ھستم که ھمزمان با روند "حصاربندی" ]سلب
مالکيت و مصادره زمين از دھقانان انگليسی در قرن ھای  ١۶و  .١٧مترجم[ و طرد
دھقانان از زمين شان و استعمار و تجارت برده ھمراه بوده است.
با اين مطالعات بر من آشکار شد که پديده شکار ساحره ھا نقشی اساسی در توسعه جامعه
سرمايه دارى داشته است که حتی بايد آن را به منزله يکی از پايه ھای مھم آن محسوب کرد .جالب است توجه داشته
باشيد که کل اين فرايند مبتنی بر نابودسازی است :قتل عام اھالی مستعمرات و قاچاق زجرآور بردگان آفريقايی ،به
لحاظ زمانی ،به موازات قتل عام ساحره ھا رخ داده است .متوجه شدم که اين پديده ھا در پيوند با يکديگر قرار دارند و
بخشی از انباشت اوليه سرمايه و نيز شکلگيری طبقه کارگر و نيروی کار را می سازند .با اين زمينه فکری به تجزيه
و تحليل شکار ساحره ھا پرداختم که مرا به مسيرھای بسيار متفاوتی کشيد .من شروع به درک اين نکته کردم که
توسعه سرمايه دارى آنطور که مارکس شرح داده ،البته کامالً درست و قوی است  --مضافا ً به اينکه اين تحليل امروز
بسيار مفيد ھم ھست  --اما بايد بازنويسی شود زيرا داستان ديگری ھم وجود دارد که مارکس نديده بود.
شما آثار مارکس را بسيار مطالعه کرده ايد و اغلب در کتاب خود به او رجوع می دھيد ،در عين حال بر اين نکته
تأکيد داريد که او تاريخ را از ديدگاه زنان نديده است .از مارکس چه بايد آموخت و چه چيز را بايد دوباره بيان کرد؟
برای من ،مھم ترين نظريه مارکس ،تئوري او در مورد استثمار است و اھميت و جايگاھی که برای دستمزد قائل
است ،نه صرفا ً به معنی پولی آن ،بلکه آنچه اين مفھوم در مورد سازمان جامعه به ما می گويد و ھمينطور در مورد
مناسبات توليد ،آنھم نه تنھا در کارخانه ،بلکه در سطح کل توليد اجتماعى .توضيح و تشريح او از انباشت اوليه سرمايه
دارى کماکان اساسی است .مارکس امروز برای ما ھمچنان پراھميت است زيرا آنچه را که در توسعه سرمايه دارى
اتفاق می افتد به ما توضيح می دھد .اما نظر او براين عقيده استوار است که سوژه انقالبی ،کارگر مزدبگير است و
اينکه مبارزه برای تغيير جھان و نيل به کمونيسم در عرصه کار مزدوری جريان خواھد يافت .اما مارکس به تعميق
شناخت پروسه توليد نيروی کار در سرمايه دارى نپرداخته است .اگر ما در کتاب اول سرمايه به تئورى ارزش اضافی
او توجه کنيم که در آن به توصيف توليد نيروی کار می پردازد ،می بينيم که بسيار محدود و موجز است .براى
مارکس ،توليد نيروی کار کامال در توليد کاال گنجانده شده است .کارگر حقوق و دستمزدی می گيرد تا با آن کاالھايی
را که مصرف می کند بخرد .اين امر به او امکان می دھد تا خود را بازتوليد کند ،اما در ھيچ حالتی از حوزه کاال
خارج نمی شود .درنتيجه ،تمام عرصه کار مربوط به بازتوليد که در جوامع سرمايه دارى بسيار حياتی ست ،يعنی کل
مساله تقسيم جنسى کار کامالً غايب است .البته بايد به ياد داشته باشيم که تجزيه و تحليل ھمه اين زمينه ھا به معنی
افزودن فصل پنجمی به کتاب اول سرمايه نيست.
در واقع ،شايد به اين دليل است که گفته می شود کتاب شما بخش نانوشته سرمايه مارکس است...
من فکر می کنم اگر اينطور بود ،فقط چيزی به آن اضافه می شد درحالی که مسئله ،بازانديشی مجموعه سرمايه داری
به عنوان يک کليت است .من ھميشه می گويم که آنچه من در جھت آن تالش کردم ،نه نوشتن تاريخ زنان در سرمايه
دارى ،بلکه نگاه به تاريخ سرمايه دارى با عزيمت از ديدگاه زنان و از مسئله بازتوليد است .چيزی که کامالً متمايز از

اولی است .نوشتن تاريخ زنان در سرمايه دارى به اين شبھه دامن ميزند که گويا اين ھا اموری به موازات يکديگر
ھستند :يکطرف تاريخ مردان و اکنون تاريخ زنان.
بر عکس ،نوشتن تاريخ سرمايه دارى و ريشه ھای آن ،از نقطه نظر آنچه بر زنان می رود و آنچه در بازتوليد روی
می دھد ،دو امری که به نحوی تنگاتنگ در پيوند با يکديگر قرار دارند ،اجازه می دھد تا اين مجموعه را از چشم
اندازی ديگر از نو بينديشيم .کار مزدوری مبتنی بر قرارداد در سرمايه دارى با مقادير زيادی کار رايگان ،غير آزاد و
بدون قرارداد ھمراه شد .با در نظر گرفتن اين عنصر است که می فھميم چرا در طول تاريخ سرمايه دارى اشکال
مستمر استعمار و ھمينطور اشکال مختلف برده داری وجود دارد .تجزيه و تحليل و درک کار غيرآزاد و غيرمزدوری
امری اساسی است چون نشان می دھد که تنھا ھدف آن استحصال ثروت از کارگران نيست ،بلکه نوعی سازماندھی
جامعه ھم محسوب ميشود .بقای مناسبات غير آزاد امری اساسی است و بخشی از ُکد ژنتيک جوامع سرمايه دارى.
تجزيه و تحليل سرمايه دارى از ديدگاه توليد مثل ،که من آن را بازتوليد نيروى کار می نامم برای درک سرمايه دارى
مھم است و آن را در مارکس نمی توان يافت .
به موضوع کتاب بازگرديم ،شما اشاره می کنيد که در قرون وسطی ،تقسيم کار ،لزوما موجب ستمکشى زنان نمی
شده...
در بسياری از جوامع ،قبل از استقرار فرآيندھای استعمار ،مردان و زنان کارھای مختلفی داشتند ،بنابراين نوعی تقسيم
وظايف وجود داشت .در واقع ،در بسياری از جوامع مثال در نيجريه ،زنان و مردان در بخش کشاورزی مشغول به
کار بودند و ھر کس چيزھای مختلفی می کاشته و برای انجام آن روال خاصی داشته است .در برخی موارد حتی
مردان و زنان از واژه ھای ويژه خود استفاده می کردند .در نتيجه ،زنان به مردان وابسته نبودند و به محصوالت
کشت خود دسترسی داشتند و در صورت لزوم از آنھا برای معيشت خود استفاده می کردند.
بنابراين ،نفس انجام وظايف مختلف ،خود به خود ،موجب درجات مختلف قدرت نمی شود .مسئله اين است که ببينيم چه
ارزش ھايی با اين تفاوت ھا عجين ھستند؟ ما در جنبش زنان بحث ھای زيادی داشتيم در ارتباط با نوع جامعه ای که
می خواستيم .آيا جامعه ای می خواھيم که ديگر در آن از مقوالت مرد يا زن استفاده نشود؟ يا اينکه می خواھيم جامعه
ای داشته باشيم که ھمچنان در آن نوعی تفاوت وجود داشته باشد نه تخصص بلکه تفاوت ،زيرا زنان اند که ظرفيت
بچه دارشدن دارند .به نظر من ،مشکل در تفاوت داشتن نيست ،بلکه در ايجاد سلسله مراتبی است که بر اساس آن
وضع می شود .اين سلسله مراتب است که تفاوت را به منبع تبعيض و انقياد و بی ارزش کردن تبديل می کند .الزم
نيست جامعه ای بسازيم که در آن تفاوت وجود نداشته باشد ،حتی شايد بتوان گفت که برخی از تفاوت ھا خوب ھم
ھستند.
شما ھمچنين از شيوه ای صحبت می کنيد که از طريق آن انباشت سرمايه در عين حال انباشت و تقسيم کردن
تمايزات نيز ھست و اين نه تنھا در طبقه کارگر ،بلکه در عرصه روابط نوع ،قوميت و سن نيز چنين است.
مارکس بارھا تصريح کرده ھنگامی که از انباشت اوليه صحبت می کنيم آنچه واقعا ً منظور داريم ،انباشت کار است.
آنچه سرمايه در اولين مرحله توسعه خود انجام می دھد ،انباشت طبقه کارگر است .يکی ديگر از جنبه ھای انباشت
اوليه ،انباشت تقسيم ھا و جدا کردن ھا است که سرمايه به آن دست می زند ،يعنی تقسيم را انباشت می کند و اين لحظه
ای بنيانگذار در نژادپرستی و جنسيت گرايی است .من ھميشه بر اھميت اين موضوعات اصرار ورزيده ام .اينکه
سرمايه در موقعيت سازماندھی نظام ھای گوناگون کار است )کار مزدوری ،غير مزدی ،رايگان ،بردگی  (...خود
يکی از قدرتمند ترين سالح ھايی ست که با استفاده از آن فرآيندھای انقالبی را مھار می کند .اوالً به اين خاطر که اين
بين مردم تفرقه می اندازد .ديگر اينکه می تواند برخی از گروه ھا را ،که به آنھا اندکی قدرت واگذار کرده ،عليه
ديگران بگمارد و خود سود جويد .بھترين مثال قدرتی است که به مردان جھت کنترل کار زنان واگذار کرده است.
از خالل کار مزدوری ،سرمايه داری توانسته است عرصه ھای بسياری از استثمار را پنھان کند و آن ھا را »طبيعی«
جلوه دھد .کار خانگی از اين جمله است .ساختمان ايدئولوژيک تمايزات به نحوی تنگاتنگ به توليد مادی گره خورده
است .بدين ترتيب ،با تقسيم کردن مردم و بخشی را عليه ديگری تحريک کردن ،انواع گوناگون نامرئی بودن به وجود
آمده است .مھارت سرمايه داری در بيرونی کردن و تقسيم کردن کار بسيار زياد بوده است .اگر مثالً يک کامپيوتر را
در نظر بگيريم ،واقعا ً نمی دانيم دقيقا ً چه مقدار کار و چه نوع کار برای ساختن آن ضروری بوده است .در يک
کامپيوتر مقادير معتنابھی کار يدی الزم است که مثالً در کنگو برای حفر زمين و استخراج ليتيوم انجام می شود ...
اينست تقسيم کار ،ساختن تمايزات) .پايان مصاحبه(
اکنون به منظور تسھيل درک مباحثی که در اين مصاحبه به نحوی گذرا و سريع مطرح شده است به ترجمه گزيده
کوتاھی از کتاب فدريچی پرداختيم )ص ۶۴-۶٣متن انگليسی( که در زير مالحظه می کنيد:

"مارکس پروسه انباشت اوليه را تقريبا ً به نحوی انحصاری از زاويه کار مزدوری صنعتی نگريسته است .اين
نيروست که از نظر او فرايند انقالبی زمان خود و بنای جامعه کمونيستی آتی را بر عھده دارد .بدين ترتيب ،انباشت
اوليه اساسا ً در سلب مالکيت زمين از دھقانان و شکلگيری کارگران غير وابست َه آزاد خالصه می شود .ھر چند
مارکس اضافه می کند که "کشف طال و نقره در آمريکا ،نابود سازی ،برده گيری و مدفون کردن بوميان ،آغاز
فتوحات و غارت ھند غربی ]آمريکا[  ،تبديل آفريقا به منبعی برای شکار سياھپوستان به ھدف تجارت ...ھمگی از
مراحل مھم انباشت اوليه محسوب می شوند".
برعکس ،در آثار او ھيچ توجه خاصی به تغييرات عميقی که سرمايه داری در بازتوليد نيروی کار و موقعيت اجتماعی
زنان وارد کرد ،نمی يابيم .در تحليل او از انباشت اوليه ،ھيچ اشاره ای به شکار وسيع جادوگران که در قرن ھای ١۶
و  ١٧در اروپا پيش آمد نمی بينيم .حال آنکه کارزار ارعاب و نابود سازی ،به ھزينه قدرت مرکزی انجام می شد و
در به شکست کشاندن مقاومت دھقانان اروپا و تسھيل اخراج آنھا از زمين ھايی که در گذشته مشترکا ً به آنان تعلق
داشت ،نقشی مرکزی ايفا کرد.
ما در اين فصل و فصول بعدی کتاب ،اين مباحث را با رجوع به تاريخ اروپا بسط می دھيم و نشان خواھيم داد که:
 -١فرايند سلب مالکيت از زحمتکشان اروپا ،مصادره اسباب معيشت آنان ،به بردگی کشيدن بوميان آمريکا و آفريقا در
معادن و کشتزارھای "دنيای جديد" تنھا وسايلی نبود که به شکلگيری و" انباشت" پرولتاريای جھانی انجاميد.
 -٢اين فرايند نيازمند آن بود که جسم و تن به "ماشين -کار" تغيير يابد و زنان به بازتوليد نيروی کار گمارده شوند.
مھمتر از ھمه الزم بود که قدرت زنان به انقياد کشيده شود و اين مھم در اروپا و آمريکا از طريق نابود سازی
"جادوگران" انجام شد.
 -٣در نتيجه ،انباشت اوليه نه صرفا ً انباشت و تمرکز کارگران قابل استثمار از يک سو و سرمايه از سوی ديگر ،بلکه
انباشت تمايزات و ايجاد جدايی و تقسيم در درون طبقه کارگر نيز بود که به موجب آن ،سلسله مراتبی در درون طبقه
ايجاد شد که متکی بر تمايزات جنسيت ]مناسبات نوع[ و ھمينطور "نژاد" يا سن است .اين تمايزات جزو تعريف طبقه
شده و از بدو شکلگيری پرولتاريای مدرن با آن عجين گشته است.
 -۴بدين ترتيب ما نمی توانيم انباشت سرمايه دارانه را مترادف آزادشدن کارگران ،مرد يا زن تلقی کنيم ،آنطور که )از
جمله( بسياری از مارکسيستھا می کنند يا به ظھور سرمايه داری به مثابه لحظه ای از پيشرفت تاريخی بنگريم.
برعکس ،سرمايه داری اشکال به مراتب خشن تر و موذيانه تر برده داری را به وجود آورد ،چرا که در بدن و جسم
پرولتاريا تمايزات و تفاوت ھای عميقی کاشت که در خدمت تشديد استثمار و در عين حال پنھان کردن آن است .اين
امر به مقياس وسيعی حضور دارد زيرا بر اساس اين تمايزات تحميلی است – بخصوص آنچه به زنان و مردان
مربوط می شود – که انباشت سرمايه دارانه ھمچنان در ھر گوشه ای از کره زمين زندگی را به ويرانی می کشد".
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