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بدن به مثابه عرصة نبرد طبقاتی

 دکتر محمد غفوری
دکترای تاریخ ایران و اسالم

بررسی و نقد کتاب کالیبان و ساحره

چکیده
ســیلویا فدریچــی در کالیبــان و ســاحره به بررســی نقــش ساحره کشــی در توســعة جهــان 
بورژوایــی و به ویــژه در شــکل گیری انضبــاط جنســی ســرمایه داری می پــردازد. ایــن شــکل 
از انضبــاط در تــداوم دیگــر اشــکال رویه هــای انضباطــی بــود کــه نظــم اقتصــادی مــدرن بــر 
حیــات اجتماعــی انســان تحمیــل می کــرد. لیکــن هــدف ســرمایه داری از ایجــاد و تقویــت 
ــرمایه داری  ــود. س ــاوت ب ــی متف ــای انضباط ــر رویه ه ــداف دیگ ــا اه ــیتی ب ــاط جنس انضب
ــرون  ــی بی ــتغال غیرخانگ ــوزة اش ــان را از ح ــان آن ــاد زن ــازی و انقی ــا رام س ــت ب می خواس
ــه، فعالیت هــای تولیــدی آن هــا را در حــوزة  ــان در درون خان ــا محصورکــردن زن رانــده و ب
بازتولیــد نیــروی کار محــدود و منحصــر ســازد. تحقــق چنیــن امــری بیــش از هــر چیــزی 
مســتلزم خنثی ســازی عاملیــت اجتماعــی زنــان از طریــق ســلب مالکیــت آن هــا از 
ــن  ــود. در ای ــرمایه داری ب ــرای س ــل ب ــین تولیدمث ــه ماش ــان ب ــل زن ــان و تبدی بدن هایش
میــان ســاحره ها تبدیــل بــه نمــود اصلــی سرکشــی زنانــه شــدند و هــر مرحلــة جدیــدی 
از مصیبــت و فالکــت اقتصــادی در تاریــخ ســرمایه داری تــوأم بــود بــا نوعــی انتقام گیــری 
ــناخته  ــکلی ناش ــه به ش ــوزی ک ــیطانی و مرم ــل ش ــوان عوام ــاحره ها به عن ــی از س جمع

ــد مصیبــت جمعــی تلقــی می شــدند.  ــا شــکل گیری اشــکال جدی مقصــر تشــدید ی

کلیدواژه ها:
انباشت بدوی، سرمایه داری، ساحره کشی، بازتولید، نیروی کار، سیلویا فدریچی.

مقدمه
ــا  ــرمایه داری ت ــن س ــخ تکوی ــارة تاری ــتی درب ــای مارکسیس ــیاری از پژوهش ه بس
طبقاتــی  مناســبات  جنســیتی  ســویه های  از  غفلت شــان  به ســبب  مدت هــا 
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در معــرض انتقــاد فمینیســت ها قــرار می گرفتنــد. حتــی پژوهــش ســترگی 
چــون تکویــن طبقــة کارگــر در انگلســتان، نوشــتة ای پــی تامپســون، کــه شــاید 
ــد.  ــاد دور نمان ــن انتق ــد، از ای ــابه باش ــار مش ــی آث ــان تمام ــن در می پرآوازه تری
میــل بــه فهــم زمینه هــای جنســیتی شــکل گیری مناســبات ســرمایه داری و 
رویارویی هــای زنــان و نظــم جدیــد اجتماعــی بــا یکدیگــر زمینه ســاز شــکل گیری 
ــام  ــور به ن ــوزه ای نوظه ــه ح ــردی ب ــای منحصربه ف ــه غن ــد ک ــاری ش ــه آث مجموع
»تاریــخ زنــان« می بخشــید. رویکــرد غالــب در بیشــتر ایــن آثــار رویکــرد فرهنگــی 
ــود کــه خصوصــاً در دهــة 1980 به بعــد اوج گرفــت )مک رایلــد و تیلــور، 1397،  ب
ــی در واکاوی مناســبات جنســیتی اســت  ص ص. 245-249(. همیــن فرهنگ گرای
ــیلویا  ــد. س ــن می کن ــابه تعیی ــار مش ــی را از آث ــاب فدریچ ــراق کت ــرز افت ــه م ک
فدریچــی در کتــاب کالیبــان و ســاحره ســویه های جنســیتی توســعة ســرمایه داری 
ــکال  ــی از اش ــذف یک ــد ح ــد و فراین ــی می کن ــی بررس ــاد سیاس ــر اقتص را از منظ
فعالیــت بازتولیــدی از تاریــخ اقتصــادی ســرمایه داری، یعنــی »بازتولیــد نیــروی کار« 
را، در کانــون بررســی خــود قــرار می دهــد. فراینــدی کــه از نظــر فدریچــی، تاریــخ 
ــت  ــا حــد فعالی ــد و ت ــع انباشــت ســرمایه نمی دان رســمی ســرمایه داری آن را منب
شــخصی و طبیعــی زنــان آن را فــرو می کاهــد )فدریچــی، 1397، ص ص. 19-18(. 
کلیــدواژه ای کــه در سراســر کتــاب میــان یافته هــا و تبیین هــای فدریچــی پیونــدی 
وحدت بخــش برقــرار می کنــد »انباشــت بــدوی« اســت. فدریچــی به بررســی 
ــد  ــان و تولی ــی زن ــگاه اجتماع ــه ... در جای ــی ک ــدوی از »منظــر تغییرات انباشــت ب
ــگاه مذکرســاالر  ــاوت از ن ــه متف ــه ای ک ــردازد، نکت ــرد« می پ ــروی کار اعمــال ک نی
مارکــس بــا محوریــت تولیــد کاالیــی اســت. از ایــن قــرار انباشــت بــدوی متضمــن 
ســه رونــد عمــده بوده اســت کــه در کار اســتاد بــزرگ اقتصــاد سیاســی غایب انــد:

■ فدریچی، ســیلویا )1397(. کالیبان و ساحره، 
ترجمة مهدی صابری، تهران: چشمه.

شابک: 978-600-229-942-0
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ــان و کارکــرد تولیدمثلــی  1( »رشــد تقســیم جنســیتی جدیــد کار کــه کار زن
ــد«؛ ــروی کار می کن ــد نی ــع بازتولی ــان را تاب زن

ــان از کار  ــردن زن ــة محروم ک ــر پای ــاالرانه ب ــد مردس ــم جدی ــی نظ 2( »برپای
مــزدی و فرمان بــرداری آن هــا از مــردان«؛

3( »ماشــینی کردن بــدن پرولتاریــا و، در مــورد زنــان، تبدیــل آن هــا بــه 
ماشــینی بــرای تولیــد کارگــران جدیــد«. )فدریچــی، 1397، ص. 25(

بررســی چنیــن فرایندهایــی مســلتزم عبــور از تلقــی صــرف فرهنگــی از 
ــان  ــن می ــت و در ای ــی آن اس ــویه های طبقات ــازی س ــت جنســی و برجسته س هوی
ــرمایه داری  ــعة س ــخ توس ــن تاری ــوری در مت ــدادی مح ــوان روی ــی به عن ساحره کش
قــرار می گیــرد کــه اهمیتــی کمتــر از ســلب مالکیــت از دهقانــان و اســتعمار نــدارد. 

معرفی اثر و نویسنده
ســیلویا فدریچــی )1942( محقــق و فعــال فمینســیت ایتالیایــی ـ آمریکایــی اســت 
کــه نامــش بــا جنبــش »دســتمزد بــرای کار خانگــی« پیونــد یافته اســت و مضامیــن 
ــدن  ــخ ب ــزرگ؛ تاری ــان ب ــوان کالیب ــا عن ــی ب ــر در کتاب ــر را پیش ت ــاب حاض کت
شورشــی در نخســتین مرحلــة ســرمایه داری مطــرح کــرده بــود. وی پیــش از هــر 
چیــز می کوشــد تــا تاریــخ را به عنــوان ابــزاری در خدمــت پیــکار سیاســی و مدنــی 
درآورد و محــرک اصلــی او نیــز همــان آرمــان پرداخــت دســتمزد بــرای کار خانگــی 
اســت؛ آرمانــی کــه در کتــاب حاضــر در بــازکاوی تاریخــی ابعــاد جنســیتی انباشــت 
بــدوی و فراینــد محدودســازی زنــان بــه عنــوان منبــع رایــگان بازتولیــد نیــروی کار 

در توســعه ســرمایه داری تجلــی می یابــد. 
فدریچــی در پنــج فصــل روایــت تکان دهنــدة خویــش، شــدت و عمــق اســتثمار 
ــا  ــد. در فصــل نخســت ب ــخ ســرمایه داری را صورت بنــدی می کن جنســیتی در تاری
عنــوان »سراســر جهــان بایــد بلــرزد« بــه بســتر اجتماعــی و سیاســی کالن موضــوع 
ــی  ــوالت کالن ــا و تح ــه جنبش ه ــی ب ــل فدریچ ــن فص ــردازد. در ای ــش می پ خوی
ــه برانگیز را  ــای مناقش ــن ادع ــد و ای ــی رخ دادن ــة فئودال ــه در جامع ــردازد ک می پ
مطــرح می کنــد کــه ســرمایه داری نوعــی ضــد انقــالب بــود کــه بــا هــدف ســرکوب 
ایــن پیکارهــای ضــد فئودالــی پایه ریــزی شــد. وی ســپس در چهــار فصــل بعــدی 
بــا عناویــن »انباشــت کار و تنــزل جایــگاه زنــان«، »کالیبــان بــزرگ: مبــارزه علیــه 
ــا« و »اســتعمار و مسیحی ســازی«  ــزرگ در اروپ ــدن شورشــی«، »ساحره کشــی ب ب
بــه فراینــد ارزش زدایــی از کار زنــان و تــالش مردســاالرانه بــورژوازی و ســرمایه داری 
ــد  ــدون دســتمزد به منظــور بازتولی ــِی ب ــه کار خانگ ــان ب ــردن زن ــرای محــدود ک ب
نیــروی کار مــورد نیــاز بــرای نظــم جدیــد اقتصــادی می پــردازد. وی در طــی ایــن 
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ــدن  ــر ب ــرل ب ــظ کنت ــرای حف ــان ب ــاک از کوشــش زن ــری دردن ــج فصــل تصوی پن
خویــش و تــالش خون بــار ســرمایه داری بــرای ســلب ایــن کنتــرل و تملــک کامــل 

پیکــر زنــان ارائــه می کنــد.
ــة اصلــی روایــت فدریچــی را تشــکیل می دهــد.  فصــل چهــارم کتــاب جان مای
ــناختی  ــزاری روان ش ــاحره ها اب ــراس از س ــد ه ــان می ده ــل نش ــن فص وی در ای
ــان و  ــان زن ــرد، می ــه تضــادی جنســیتی ک ــل ب ــی را تبدی ــه تضــاد طبقات ــود ک ب
مــردان پرولتــر خصومتــی عمیــق ایجــاد نمــود و جنبــش دهقانــان علیــه دولــت و 
اشــرافیت را به محــاق بــرد. قــرون وســطی هیــچ گاه پیگــرد نظام منــد ســاحره ها را 
در دســتور کار خــود قــرار نــداد بلکــه ایــن ســدة پانزدهــم بــود کــه شــاهد برپایــی 
ــران  ــری متفک ــدال نظ ــا ج ــد ب ــن رون ــود. ای ــان ب ــه آن ــا علی ــتین محکمه ه نخس
ــا 1630  ــال های 1580 ت ــد و س ــت ش ــری تقوی ــه جادوگ ــا علی ــاب کلیس و اصح
ــد  ــن اش ــود. تعیی ــاحره ها ب ــه س ــی علی ــات دولت ــی و اقدام ــاهد اوج ساحره کش ش
ــی شــد و  ــه بخشــی اصــل از رویه هــای قضای ــل ب ــرای جادوگــری تبدی مجــازات ب
ــه  ــت ک ــرار گرف ــا ق ــتور کار کلیس ــان در دس ــده آن ــد و مدیریت ش ــرد نظام من پیگ
ــا تبلیغــات گســترده در میــان عامــة مــردم چارچــوب ایدئولوژیــک الزم را بــرای  ب
دامــن زدن بــه جنــون جمعــی علیــه ســاحرگان فراهــم می کــرد. در کنــار فعــاالن 
ــس  ــون تام ــی چ ــاور سرشناس ــران عقل ب ــان، متفک ــی و حقوق دان ــوزة دیوشناس ح
ــز و ژان بُــدن وظیفــة توجیــه نظــری خشــونت علیــه ســاحره ها و جرم انــگاری  هاب
ــدن خــود در بســیاری از  ــه بُ ــه ک ــدان پای ــا ب ــد، ت ــده گرفتن ــر عه ــری را ب جادوگ

ــرد.  ــه می ک ــاحرگان را توجی ــوزی س ــت و زنده س ــور می یاف ــات حض محاکم
مورخــان هنــوز نتوانســته اند پاســخی درخــور بــه چرایــی ایــن تکاپــوی 
ــان  ــی محــرک پنه ــن فدریچ ــد، لیک ــاحرگان بدهن ــه س ــی علی خشــونت بار ناگهان
ــت  ــازی مقاوم ــتایی و خنثی س ــرمایه داری روس ــعة  س ــی را توس ــون جمع ــن جن ای
ــا  ــوأم ب ــه ت ــد ک ــرمایه داری می دان ــبات س ــترش مناس ــه گس ــان علی ــتردة زن گس
نوعــی تــالش بــرای ســاختن یــک نظــم مردســاالرانه جدیــد بــود. گــواه ایــن امــر 
ــود کــه جنبــش حصارکشــی در آن  رواج ساحره کشــی در مناطقــی از انگلســتان ب
بــا قــدرت دنبــال می شــد و در مقابــل فقــدان ایــن پدیــده در مناطقــی کــه هنــوز 

ــود.  ــم ب ــن داری در آن حاک ــن زمی مناســبات که
ــت  ــد حکای ــاحرگی بودن ــه س ــم ب ــه مته ــتی ک ــان تهی دس ــاری زن ــوق آم تف
ــم  ــرایط وخی ــت ش ــه به عل ــود ک ــتی ب ــات فرودس ــاال از طبق ــات ب ــرس طبق از ت
اجتماعــی خویــش آمــاده هرگونــه عمــل انتقام جویانــه علیــه آنــان بودنــد. از ســوی 
دیگــر جهان بینــی جادویــی مانــع فکــری مهمــی در برابــر عقالنی ســازی مناســبات 
اجتماعــی و افســون زدایی از جهــان به شــمار می آمــد و قــدرت جادوگــران بدیلــی 
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ــرای نظــم  ــزرگ ب ــی و در نتیجــه خطــری ب ــزاران دولت ــدرت کارگ ــرای ق ــر ب مؤث
مســتقر قلمــداد می شــد. طرفــه آن کــه اوج ساحره کشــی هم زمــان بــود بــا بحــران 
اقتصــادی عمیقــی در اواخــر ســدة شــانزدهم تــا نیمــة نخســت ســدة هفدهــم کــه 
ــه  ــن، از جمل ــازی زمی ــه خصوصی س ــی علی ــای دهقان ــدید جنگ ه ــا تش ــالزم ب م
جنبــش ضــد حصارکشــی در انگلســتان )در ســال های 1549، 1607، 1628 و 
ــن  ــان در ای ــترده زن ــور گس ــز حض ــة تأمل برانگی ــان نکت ــن می ــود. در ای 1631( ب
ــز  ــا نی ــیاری از آن ه ــت بس ــاز و هدای ــده دار آغ ــه عه ــود ک ــی ب ــای طبقات جنگ ه

بودنــد.
ــف از  ــل تخل ــه محم ــاحرگان ک ــی س ــت های آیین ــی نشس ــی گفتمان کژنمای
تمامــی هنجارهــای اخالقــی و جنســی قلمــداد می شــد ریشــه در ترســی داشــت 
کــه حاصــل تداعــی شــورش های دهقانــان و تجمعــات شــبانه آنــان بــرای 
ــَبِت  ــر ایــن، شــب زنده داری در َس ــود. افــزون ب برنامه ریــزی علیــه وضــع موجــود ب
جادوگــران تخلفــی آشــکار از انضبــاط فزاینــده حاکــم بــر مناســبات ســرمایه داری 
ــه ســاعات کار به نظــر می آمــد. از ســوی دیگــر  ــوط ب و در رأس آن هــا قوانیــن مرب
ســاحرگی در امتــداد جنبش هــای بدعت گذارانــة مخالــف مســیحیت رســمی تلقــی 
ــذار و  ــای بدعت گ ــان جنبش ه ــی می ــی این همان ــی نوع ــی در مقاطع ــد و حت ش

جادوگــری در اذهــان شــکل گرفــت.
اتهــام ســاحری دامــان گروه هــا و افــراد متفاوتــی را در جامعــة اروپایــی 
ــن حــال  ــا ای ــری می شــدند، ب ــه جادوگ ــم ب ــز مته ــردان نی ــی م ــت، و حت می گرف
نزدیــک بــه 80 درصــد قربانیــان چنیــن اتهامــی را زنــان تشــکیل می دادنــد، زنانــی 
کــه جــرم آنــان نوزادکشــی و مقابلــه بــا توالــد و تناســل از طریــق پیشــگیری و یــا 
ــای  ــر دغدغه ه ــی نمایانگ ــام واه ــن اته ــد. ای ــته می ش ــارداری دانس ــت از ب ممانع
ــد و  ــه بازتولی ــی در زمین ــان اروپای ــتمداران و اقتصاددان ــناختی سیاس جمعیت ش
انباشــت نیــروی کار بــود، دغدغه هایــی کــه بحــران جمعیتــی اروپــا آن را تشــدید 
و  بــارداری  از  پیش گیــری  هرگونــه  شیطانی ســازی  و  جرم انــگاری  می کــرد. 
ــا  ــویق ی ــه تش ــم ب ــه مته ــی ک ــه جادوگران ــنگدالنه و بیرحمان ــای س مجازات ه
کمــک بــه زنــان بــرای ســقط جنیــن یــا جلوگیــری از بــارداری بودنــد می توانســت 
ــه  ــان را از هرگون ــه زن ــد ک ــل کن ــزی عم ــده ی رعب انگی ــل بازدارن ــوان عام به عن
عمــل پیشــگیرانه تناســلی بازمی داشــت و بــدن آنــان را بــه ماشــین تولیــد نیــروی 
کار بــدل می کــرد کــه تحــت کنتــرل کامــل دولــت بــود و هیــچ اختیــاری در مــورد 
تولیدمثــل نداشــت. ایــن فراینــد ســلب مالکیــت زنــان بــر بدن هایشــان و نابــودی 
قــدرت اجتماعــی آنــان مقدمــة عینــِی ســاختن تصویــر ذهنــی ایــده آل بــورژوازی از 

ــود.  ــش ب زن و مناســبات خانوادگــی مطلوب
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نقد آزاد

به مــرور تصویــر کلــی ســاحره بــا تصویــر کلــی زن این همانــی یافــت و در ایــن 
ــا دســتگاه قــدرت  میــان مــردان اروپایــی نیــز در ایــن ســرکوب و طــرد زنانگــی ب
ــه  ــر آن ب ــا دســت کم مقاومت  هــای جمعــی بســیار اندکــی در براب همــراه شــدند ی
ــی  ــرای تفرقه افکن ــود ب ــردی ب ــان راهب ــردان از زن ــازی م ــد. بیگانه س ــرج دادن خ
طبقاتــی و در هــم شکســتن مقاومــت فرودســتان در برابــر طبقــات بــاال، در واقــع 

ســرکوب زنــان ابــزار مؤثــری بــود بــرای ســرکوب کل پرولتاریــا.  
از  زنــان یکــی دیگــر  لیبیدویــی  نیــروی  اخالق زدایــی و شیطانی ســازی 
راهبردهــای رایــج در بامــداد عصــر مــدرن بــرای انقیــاد زنــان بــود کــه بــا تصویــر 
مطلــوب پیش گفتــه از زن هم خوانــی داشــت. تصویــر جنــس پســت تر کــه زنانگــی 
را همســان بــا حیوانیــت می دانســت جنســیت زنانــه را بــه عنــوان سرچشــمه هــر 
ــی مجــاز می شــمرد  ــان را تنهــا زمان شــری تقبیــح می کــرد و فعالیــت جنســی زن
ــی  ــدی داشــته باشــد، یعن ــی وجهــی تولی ــر مناســبات اجتماع ــه همچــون دیگ ک
ــوهرش  ــا ش ــه زن ب ــی؛ رابط ــه لذت جوی ــد و ن ــل باش ــد مث ــت تولی ــا در خدم تنه
ــی ارزش  ــا ب ــه تنه ــورت ن ــن ص ــر ای ــود و در غی ــد« می ب ــه ای »مول ــتی رابط بایس
ــود  ــود. ساحره کشــی تبدیــل بــه دال بزرگــی شــده ب بلکــه اساســاً غیــر اخالقــی ب
کــه هــر یــک از عواملــی کــه باعــث اختــالل در ســازوکار پیشــروانه ســرمایه داری 
ــای آن  ــمار مدلول ه ــی در ش ــد اخالق ــی و ض ــری اهریمن ــوان ش ــه عن ــد ب می ش
ــر ســرکوب ســاحرگان بــدون  ــه تمامــی اهــداف مترتــب ب قــرار می گرفــت. نیــل ب
ســرکوب آن عناصــری از حیــات اجتماعــی و عمومــی، کــه می تــوان عناصــر 
ــد  ــردی بودن ــنن ف ــته ای از آداب و س ــی رش ــه جمع ــان، و دنبال ــی نامیدش کارناوال
ــش  ــی و ایدئولوژیک ــان سیاس ــورژوازی و حامی ــی ب ــای اخالق ــا آیین نامه ه ــه ب ک
ــرای  ســازگاری نداشــتند، تأثیرگــذاری الزم را نداشــت، از همیــن رو تالش هایــی ب
ــا پرده دری هــای اخالقــی همــراه  یکســان انگاری جشــن های عمومــی، کــه اغلــب ب

ــت.  ــاحره ها صــورت گرف ــم ســبت س ــا مراس ــد، ب بودن
اواخــر  در  اساســی  عامــل  چنــد  را  اروپــا  در  ساحره کشــی  رونــد  پایــان 
ــا و  ــس از پیگرده ــورژوازی پ ــت ب ــاس امنی ــت احس ــم زد؛ نخس ــم رق ــده هفده س
ــاع  ــه دف ــه ب ــه البت ــد، ک ــی جدی ــج جهان بین ــان، دوم تروی ســرکوب های گســترده زن
ــه  ــز ب ــی را نی ــی ساحره کش ــه علم ــواردی توجی ــی در م ــت و حت ــان برنخواس از زن
ــت. در ایــن  ــده از دســتان دول دســت مــی داد، و ســوم خــارج شــدن مهــار ایــن پدی
ــی در  ــاعه اتهام زن ــا اش ــه ب ــه اینک ــود، چ ــر ب ــه حیاتی ت ــوم از هم ــل س ــان عام می
ــی  ــرای انتقام جوی ــزاری ب ــوان اب ــاحره به عن ــب س ــتفاده از برچس ــردم و اس ــان م می
فــردی، دیگــر حتــی کارگــزاران دولتــی و نخبــگان بــورژوا نیــز از اتهــام ارتــکاب بــه 
ــان را هــم  ــد و تبعــات دهشــتناک اش دامــان آن ــه مصــون نمی ماندن اعمــال جادوگران
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می گرفــت. بدین ســان نوعــی بازبینــی از ســوی دولــت در رویه هــای قضایــی صــورت 
گرفــت و این بــار جــرم ســاحری از میــان قوانیــن کیفــری حــذف شــد تــا انبوهــی از 
ــری  ــه جادوگ ــس از آن ک ــه پ ــه این ک ــود. طرف ــن آن ش ــر جایگزی ــای دیگ مجازات ه
نیــروی بالقــوة براندازانــة خــود را از دســت داد، اعمــال ســاحری حتــی از مقبولیتــی 

ــت. ــو یاف ــه ای ن ــل اشــرافی جاذب ــان محاف ــی برخــوردار شــد و در می اجتماع
ــرای نخســتین بار ساحره کشــی  ــن اســت کــه ب اهمیــت کتــاب فدریچــی در ای
ــرون می کشــد و ســویه های  ــری بی ــخ فک ــری را از پســتوهای تاری ــخ جادوگ و تاری
اقتصــادی آن را برمــال می ســازد. تــا پیــش از وی کمتــر مورخــی بــه ساحره کشــی 
ــت  ــد انباش ــان و فراین ــرمایه دارانه زن ــاد س ــروری در انقی ــه ای ض ــه مرحل به مثاب
بــدوی نگریســته بــود. چــه بــا دیدگاه هــای فدریچــی در ایــن زمینــه موافــق باشــیم 
ــی  ــی تاریخ ــدی در جامعه شناس ــه جدی ــاحره مرحل ــان و س ــیم، کالیب ــه نباش و چ
ــدی  ــت جدی ــان را در باف ــای تاریخــی مورخ ــبات جنســیتی اســت و یافته ه مناس
ــز تازگــی داشــته  ــزرگ نی ــرای بســیاری از مورخــان ب ــرار می دهــد کــه شــاید ب ق

باشــد. 

بررسی و نقد شکلی اثر
ــر شکســپیر  ــان )1612( اث ــش را از نمایشــنامه طوف ــاب خوی ــوان کت فدریچــی عن
ــادی  ــر تض ــپیر نمایانگ ــنامه شکس ــپر« در نمایش ــخصیت »پروس ــت. ش برگرفته اس
درونــی اســت کــه حاصــل حضــور متعــادل و هم هنــگام دو نیــروی متضــاد جســم 
و روح و یــا عقــل و شــهوت اســت. در کنــار وی شــخصیت »اوریــل« مظهــر خالــص 
نیروهــای ارزشــمند روحــی و شــخصیت »کالیبــان«، فرزنــد یــک ســاحره، مظهــر 
تــام و تمــام شــرارت های جســمانی اســت. پروســپر بــا دلهــره ای عمیــق در تــالش 
ــی  ــان تجل ــه در شــخصیت کالیب ــی ای اســت ک ــه اهریمن ــر آن وج ــه ب ــرای غلب ب
می یابــد. حضــور ایــن دو نیــروی متضــاد در وجــود آدمــی بیانــی اســت اســتعاری 
بــرای داللــت بــر نیروهــای متضــادی کــه در عرصــه حیــات اجتماعــی و سیاســی 
حضــور دارنــد: »حاکمــان« در برابــر »ســوژه های شورشــی« کــه دوگانه هــای دیگری 
ــی  ــة عین ــی دنبال ــگارة گفتمان ــن ان ــی آورد. ای ــال م ــابه را به دنب ــن مش ــا مضامی ب
خــود را در تــالش بــورژوازی بــرای هم راســتاکردن طبقــات فرودســت بــا نیازهــای 
ــتخوان بندی  ــتعاری، اس ــوب اس ــن چارچ ــت. همی ــرمایه داری می یاف ــد س روبه رش
روایــی کتــاب فدریچــی را تشــکیل می دهــد. ســرمایه داری بــا تظاهــر بــه نمایندگــی 
قــوای عقالنــی انســان و بــا کژنمایــی تمایــالت زنانــه تصویــر کالیبــان شورشــی را 
ــان  ــا بدین س ــد ت ــه فرامی تابان ــات زنان ــت حی ــر کلی ــاحره ب ــی س ــب بازنمای در قال

زمینــة ایدئولوژیــک ســرکوب بــدن زنــان را فراهــم آورد. 
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نقد آزاد

ــه  ــد آن فالکــت ســاحرگان ب ــت فدریچــی جــذاب و گیراســت و ترجیع بن روای
ــار پــس از هــر فاجعــه و مصیبــت  ــان شورشــی اســت کــه هــر ب ــوان نمــاد زن عن
یــک جامعــه  بالگردان هــای  به عنــوان  را  آنــان  مردســاالر  جمعــی، جامعــة 
فالکــت زده، بــه نیابــت از همــه مجــازات می کنــد. بــا ایــن حــال در برخــی مــوارد 
فدریچــی بیــش از حــد در دام بازگویــی و تأکیــد گاه مــالل آور بــر برخــی مضامینــی 
ــه آن هــا بازمی گــردد. در واقــع فدریچــی  ــار ب می شــود کــه در هــر فصــل چندین ب
می توانســت از تکــرار برخــی عناصــر تفســیری متــن بکاهــد و داده هــا و آورده هــای 
روایــی بیشــتری را در اثــر خــود بگنجانــد. نویســنده همچنیــن به تناســب موضــوع 
ــری  ــی، تاریخــی و هن ــار ادب ــی را از آث ــا و نگاره های ــاب، گراووره در جای جــای کت
ــان هســتند در اثــر  کــه اغلــب تصویرگــر رونــد ســرکوب ســاحرگان و اســتثمار زن
ــاری می رســاند.  ــه گیرایــی بصــری کتــاب ی خویــش گنجانده اســت و ایــن خــود ب
ــر  ــاب، گسســت تصاوی ــورد عناصــر بصــری کت ــی در م ــن همــه مســئلة اصل ــا ای ب
ــیری  ــای تفس ــة داللت ه ــت هم ــکان دریاف ــف ام ــا و تضعی ــی آن ه ــت اصل از باف
آن هــا از جانــب مخاطــب اســت، خاصــه این کــه فدریچــی در کتــاب خویــش تمامــاً 
متکــی بــه منابــع دســت دوم اســت و کــوالژ او از داده هــای بصــری منابــع دســت 
ــذاری الزم را  ــوارد تأثیرگ ــة م ــت دوم در هم ــع دس ــوب مناب ــای مکت اول و داده ه
نــدارد و حضــور عناصــر دیــداری بیشــتری جنبــه ای تزئینــی می یابــد تــا محتوایــی.

بررسی و نقد محتوایی اثر
ــش  ــوع خوی ــی موض ــرای بررس ــی را ب ــاد سیاس ــر اقتص ــه منظ ــی اگرچ فدریچ
و  فکــری  ســویه های  به ویــژه  بحــث،  ســویه های  دیگــر  از  امــا  برمی گزینــد 
ــان  ــن می ــان داشــت در ای ــه بایســتی اذع ــد ک ــل نیســت، هرچن فرهنگــی آن غاف
رویکــرد وی همان ماتریالیســم کالســیک اســت. وی بســتر کالن بررســی خــود را در 
ــی طراحــی می کنــد. جامعــه ای کــه در کنــار همــة  درون تحــوالت جامعــه فئودال
ــاری  ــت و خودمخت ــة مالکی ــوق اولی ــه ای از حق ــا و آســیب هایش مجموع تبعیض ه
اقتصــادی را در حــوزة خانــوار بــرای زنــان قائــل بــود. دیــدگاه فدریچــی در این جــا تا 
انــدازه ای مشــابه بــا نظــرات آلیــس کالرک دربــارة حقــوق زنــان در جامعــة اروپایــی 
پیــش از ســرمایه داری صنعتــی اســت. فدریچــی هماننــد کالرک معتقــد اســت کــه 
به دنبــال ظهــور ســرمایه داری زنــان اروپایــی بــا از دســت دادن ایــن امتیــازات تمامــاً 
بــه کارگرانــی خانگــی بــرای بازتولیــد نیــروی کار ســرمایه داری تبدیــل شــدند. یکی 
از نقــاط ضعــف فدریچــی و کالرک در همیــن جــا آشــکار می شــود. ناتالــی زمــون 
دیویــس در ارزیابــی کلــی خــود از ســر تحــول تاریخ نــگاری زنــان اشــاره می کنــد 
ــوان  ــه به عن ــزدی، و در نتیج ــروی کار م ــوان نی ــه عن ــان ب ــور زن ــه کالرک حض ک
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بدن به مثابه عرصة نبرد طبقاتی

ــار  ــز از کن ــرد و نی ــده می گی ــه پیشــاصنعتی نادی ــا، را در جامع بخشــی از پرولتاری
ایــن واقعیــت عبــور می کنــد کــه نقــش زنــان بــه عنــوان کارگــران مــزدور حتــی 
پــس از مراحــل اولیــه توســعه ســرمایه داری صنعتــی تــداوم یافــت )زمــون دیویــس، 
ــه  ــس ک ــا جفری ــدار فیون ــن هش ــم ای ــن، علی رغ ــر ای ــزون ب 1976، ص. 86(. اف
نبایســتی تحلیل هــای فدریچــی دربــاره حقــوق و امتیــازات زن اروپایــی در جامعــه 
پیشاســرمایه داری را بــا اشــتیاق نوســتالژیک خلــط کنیــم )جفریــس، 2018، ص. 6( 
بــاز هــم می تــوان گونــه ای حســرت خواری رمانتیــک را دربــاره قــدرت و اســتقالل 
زنــان پیــش از عصــر ســرمایه داری در کار نویســنده »کالیبــان و ســاحره« تشــخیص 
ــی  ــا شــماری از عناصــر جهان بین ــی ب ــی همدل ــه نوع ــی گاه ب ــه حت ــری ک داد، ام

پیشــامدرن پهلــو می زنــد.
ــدوی« محــور تبیینــی ـ  تفســیری فدریچــی در  اصطــالح کلیــدی »انباشــت ب
ــن  ــا ای ــن فصــول می کوشــد ت چهــار فصــل بعــدی را تشــکیل می دهــد. وی در ای
نکتــه را تبییــن نمایــد کــه به طــور کلــی انباشــت بــدوی مســتلزم ارزش زدایــی از 
ــود. کار درون  ــردان ب ــا م ــان ب ــتانه آن ــبات فرودس ــازی مناس ــان و طبیعی س کار زن
ــادی  ــه تض ــی ب ــاد طبقات ــن تض ــد. همچنی ــزد می مان ــد م ــتی فاق ــی بایس خانگ
ــان کار  ــر همدســت جنســیتی صاحب ــردان پرولت ــا م ــد ت ــل می ش جنســیتی تبدی
شــوند و نیــروی کار ســرمایه داری بــدون پرداخــت هــر گونــه دســتمز و بــا هزینــه 
خــوِد پرولتاریــا بازتولیــد شــود. در یــک کالم »انباشــت بــدوی بیــش از هــر چیــز 
بــود  تقســیم بندی هایی  و  سلســله مراتب ها،  نابرابری هــا،  تفاوت هــا،  انباشــت 
ــن  ــت«. و در ای ــرده اس ــه ک ــود بیگان ــی از خ ــر و حت ــران را از یکدیگ ــه کارگ ک
میــان ســاحرگان بــه عنــوان اصلی تریــن نمادهــای زن شورشــی هــم خــود ســرکوب 
ــد و  ــان در عرصــه تولی ــرای ســرکوب زن ــک ب ــه ای ایدئولوژی ــم بهان می شــدند و ه
کار مــزدی فراهــم می آوردنــد. ایــن رونــد امــا بــه اروپــا محــدود نشــد؛ مســیحیت 
ــه  ــر را کــه ب ــا ایــن مناســبات نابراب و اســتعمار، دوشــادوش یکدیگــر، کوشــیدند ت
ســود توســعه ســرمایه داری بــود در فراســوی مرزهــای اروپــا نیــز بازتولیــد کننــد. 
انباشــت بــدوی رخــدادی کلیــدی در فراینــد »گــذار« بــه ســرمایه داری بــود، ولــی 
ــه خــرج  ــد ب ــذاری وجــود داشــت تردی ــن گ ــا اساســاً چنی ــه آی فدریچــی در اینک
می دهــد. امــا اگــر وجــود تاریخــی چنیــن گــذاری محــل تردیــد اســت، پــس چــه 
ــود  ــن خواهــد ب ــاً پاســخ هــر مارکسیســتی ای چیــزی انباشــت شــده اســت؟ طبع
ــن مســئله  ــان و ســاحره ای ــف کالیب ــن حــال مؤل ــا ای ــه: »انباشــت ســرمایه«. ب ک
ــان  ــی می ــه تفاوت ــود نداشــت چ ــذاری وج ــن گ ــر چنی ــه اگ ــد ک ــرح نمی کن را ط
ــی وجــود داشــت )الیبمــن، 2006، ص. 578( کــه یکــی  ــروت فئودال ســرمایه و ث
ــدی  ــا ح ــری ت ــد و دیگ ــان می ش ــت انگیز زن ــه و دهش ــرکوب همه جانب ــث س باع
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ــناخت؟ ــمیت می ش ــان را به رس ــازات آن امتی
ــی از  ــی آن برخ ــه ط ــان را ک ــاد زن ــری انقی ــخ فک ــن تاری ــی همچنی فدریچ
ــز،  ــا دکارت و هاب ــی، در رأس آن ه ــدرن اروپای ــر م ــای تفک ــان ترین چهره ه درخش
ــرا و  ــه ای گی ــدند به گون ــان ش ــرکوب زن ــرمایه داری در س ــتان س ــه هم دس ــل ب تبدی
خواندنــی واکاوی می کنــد. وی نشــان می دهــد کــه چگونــه بســیاری از اندیشــمندان 
ــرای  ــد آن راه را ب ــر نظام من ــدن و تحقی ــین انگاری ب ــا ماش ــی ب ــناس اروپای سرش
ــِت  ــه گرایــش و فعالی ــگاری هــر گون ــا جرم ان ــا ب عقالنیــت ســرمایه داری گشــودند ت
ــرکوب  ــان و س ــدن زن ــخیر ب ــرای تس ــی« راه را ب ــر عقالن ــورژوازی »غی ــم ب به زع
ســاحرگان بــاز کنــد. فدریچــی عــالوه بــر محکوم کــردن عقالنیــت مــدرن به بررســی 
ــب  ــکارا غای ــه در کار وی آش ــا آن چ ــردازد، ام ــز می پ ــی نی ــای عموم جهان بینی ه
ــاحره مشــحون  ــان و س ــا« اســت. کالیب ــخ ذهنیت ه ــه »تاری ــرد مترقیان اســت رویک
اســت از توصیــف نظام هایــی فکــری کــه برون دادهــای جنســیتی آشــکار بــا 
پیامدهــای مذکرســاالرانه دارنــد، لیکــن مــا کمتــر بــا ذهنیت هــای زنانــه، یــا نوعــی 
ــان  ــخ زن ــا تاری ــه ب ــری ک ــن در اث ــم و ای ــروکار می یابی ــن، س ــری از پایی ــخ فک تاری
ســروکار دارد انتظــار باالیــی نیســت. تردیــدی نیســت کــه زنــان خــود در همــة ادوار 
تاریخــی در بازتولیــد انگاره هــای مردســاالرانه و زن ســتیزانه نقــش داشــته اند و تنهــا 
ــی  ــای عموم ــن نظام ه ــا چنی ــد. چه بس ــری نبوده ان ــای فک ــن نظام ه ــان ای قربانی
نادیدنــی و علی الظاهــر کم تأثیــری بیــش از گرایش هــای کالن و چشــمگیر در 
ــخ فکــری جهــان در پاسداشــت نظــم ســرکوبگرانه جنســیتی ســهم داشــته اند.  تاری
ــش  ــروژة خوی ــی از پ ــری بخش ــخ فک ــگارش تاری ــی در ن ــرد فدریچ ــع رویک در واق
نخبه گرایانــه باقــی مانــده و نتوانسته اســت بــه درون زیســت جهان زنانــه نفــوذ 

کنــد.
ــه  ــر صحن ــت و در ه ــوگوار اس ــاً س ــند عمیق ــی می نویس ــه فدریچ ــی ک تاریخ
ــا  ــخیص داد. ب ــتم را تش ــون و س ــوان رد خ ــاک آن می ت ــور و دردن ــت پرش از روای
ــر اســت، جنســیتی کردن بیــش  ــا آن درگی ــت وی ب ــن حــال مشــکلی کــه روای ای
از حــد مســئلة اســتثمار و ســرکوب اســت. در تصویــر کلــی تاریخــی ترسیم شــده 
ــه  ــویم ک ــه می ش ــی مواج ــال و مظلوم ــان فع ــا زن ــا ب ــاحره م ــان و س در کالیب
ــه ای  ــر زنان ــر غی ــر عنص ــوند. ه ــع می ش ــتمی واق ــض و س ــه تبعی ــوع هرگون موض
ــدرن  ــة م ــت و جامع ــان اس ــاختن زن ــاد و منزوی س ــال انقی ــخ به دنب ــن تاری در ای
عــالوه بــر اســتعمار در فراســوی ســرحدات اروپــا، بــه اســتعمار جنســیتی زنــان در 
ــرای مبــارزة  ــه محملــی ب ــان تبدیــل ب ــردازد. این کــه پیکــر زن درون خویــش می پ
طبقاتــی شــد واقعیتــی اســت کــه نمی تــوان آن را انــکار کــرد، امــا آشــکار اســت 
ــا  ــوان تنه ــی را نمی ت ــاد طبقات ــت و تض ــت نیس ــی واقعی ــچ روی تمام ــه به هی ک
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ــردان  ــک فدریچــی م ــت تروماتی ــل داد. در روای ــویه های جنســیتی آن تقلی ــه س ب
پرولتــر تبدیــل بــه همدســتان منفعــل و گاه خبیــث ســرمایه داری مردســاالر )مــرد 
ــوند و  ــورژوازی( می ش ــط و ب ــة متوس ــت طبق ــر سفیدپوس ــو مذک ــای عض به معن
هیــچ اراده ای بــرای مقابلــه بــا وضعیــت موجــود در میــان آنــان مشــاهده نمی شــود. 
ــای  ــی از جنبش ه ــر نام ــا اگ ــتند ی ــا هس ــان در جنبش ه ــع زن ــا تاب ــردان ی م
ــت  ــا نهض ــی ب ــبتی تمثیل ــا در نس ــود، تنه ــرده می ش ــر ب ــی مذک ــل دهقان فی المث
ســاحرگان، معنامنــد می گردنــد. اگرچــه فدریچــی قطعــاً منکــر ظلــم ســرمایه داری 
ــد  ــیم می کن ــان ترس ــه او از آن ــری ک ــا تصوی ــردد، ام ــرد نمی گ ــران م ــر کارگ ب
بیــش از حــد ساده ســازانه و دو قطبــی اســت. در کالن روایــت فدریچــی دو قطــب 
بــزرگ مبــارزه وجــود دارد: زنــان مظلــوم و نیمــة ظالــم دیگــر جامعــه کــه بــا همــة 
ــی  ــم اجتماع ــر نظ ــان مذک ــد. قربانی ــدت می یاب ــان وح ــرکوب زن ــش در س تنوعات
ــد.  ــده می مانن ــوند و نادی ــی می ش ــی قربان ــاب فدریچ ــر در کت ــار دیگ ــد ب جدی
ظلــم جنســیتی مــردان پرولتاریــا بــر زنان شــان خــود بازتولیــد ســتم طبقاتــی در 
ســطحی گســترده و فراگیــر بــود و بــدون پرداختــن، دســت کم گــذرا، بــه آن بافــت 
ــت از  ــد از جامعی ــن ح ــار ای ــه انتظ ــرد. البت ــکل نمی گی ــد ش ــه بای ــث چنان ک بح
چنیــن کتابــی معقــول نیســت لیکــن، آن جــا کــه پــای علت شناســی اجتماعــی در 
میــان اســت، بررســی هرچنــد مختصــر زمینه هــای علّــی گوناگــون ضــروری اســت. 

ارزیابی نهایی اثر
ســاحره ها عــالوه بــر عرصــة تاریــخ حقیقــی در ســاحت تاریخ نــگاری نیــز ســرکوب 
ــداری  ــی همذات پن ــه در پ ــد ک ــیت بودن ــان فمینس ــن مورخ ــد و ای ــده بودن ش
خویــش بــا ســاحره ها پدیــدة ساحره کشــی را از پســتوهای تاریــخ بــه روی صحنــه 
ــاد  ــه »نم ــل ب ــرعت تبدی ــخ به س ــة تاری ــرودان همیش ــن مط ــه ای ــد، چنان ک آوردن
ــت  ــی مقاوم ــی نوع ــد ساحره کش ــت ها در فراین ــدند. فمینیس ــه« ش ــان زنان طغی
ــود،  ــده ب ــرکوب ش ــه س ــه ظالمان ــد ک ــرمایه داری را می دیدن ــه س ــترده علی گس
واقعیتــی کــه از چشــم بزرگ تریــن منتقــدان تاریخ نــگار ســرمایه، یعنــی مورخــان 
ــدام، شــکنجه و  ــزار زن اع ــا ه ــرن صده ــود. طــی دو ق ــده ب مارکسیســت، دور مان
ــر  ــرمایه داری نظی ــخ س ــع تاری ــن وقای ــا تلخ تری ــه ب ــدادی ک ــدند، روی ــوزانده ش س
اســتعمار، نسل کشــی در جهــان نــو، حصارکشــی در انگلســتان، بــرده داری و وضــع 
قوانینــی ســتمگرانه علیــه بی خانمان هــا و گدایــان تالقــی یافــت؛ و ایــن ســویه ای 

ــی مانده اســت. ــده باق ــه نادی ــود ک ــخ ســرمایه ب ــدوی در تاری از انباشــت ب
ــرمایه داری« را  ــه س ــذار ب ــگاری »گ ــتراتژیک در تاریخ ن ــری اس ــی بازنگ فدریچ
ــود  ــار خ ــن ب ــد و ای ــرمایه دارانه می دان ــد س ــش ض ــر جنب ــات ه ــی از ملزوم یک
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ــا  ــت. ب ــه زده اس ــی تاریخ نگاران ــن بازاندیش ــه ای ــت ب ــیتی دس ــری فمینس از منظ
ــت،  ــارف آن نیس ــای متع ــت اول در معن ــگاری دس ــش او تاریخ ن ــال، پژوه ــن ح ای
ــن رو  ــع دســت اول تاریخــی نیســت. ازهمی ــه مناب ــی او ب ــکای اصل ــه ات چــه این ک
ــی  ــا نوع ــد، ی ــت دوم نامی ــگاری دس ــی تاریخ ن ــی را نوع ــاب فدریچ ــوان کت می ت
جامعه شناســی تاریخــی زنــان، کــه از آثــار مورخــان بزرگی چــون برودل، تامپســون، 
ــر  ــورگ، روب ــو گینزب ــی، کارل ــی، آر اچ تون ــم، جــون کل ــوروا الدوری، شــیال روبوت ل
مانــدرو و... بــه بهتریــن نحــو بهــره می گیــرد. ایــن اتــکای صــرف بــه منابــع دســت 
ــود. گذشــته از این کــه هــر  ــاری دردسرســاز خواهــد ب ــرای چنیــن آث ــاً ب دوم طبع
نــوع داده پــردازی و گــردآوری داده هــا از صافــی نوعــی تفســیر و مفروضــات نظــری 
ــا  ــای تاریخــی م ــی مورخــان دســت اول گذشــته اســت و در پژوهش ه ــا مفهوم ی
صرفــاً بــا انبــان داده هــای خــام و خنثــی جهــت اســتفاده در دیگــر اشــکال پژوهــش 
مواجــه نیســتیم، معضلــی کــه همــواره دامــان مــورخ دســت دوم را می گیــرد ایــن 
اســت کــه وی تــا جایــی می توانــد بــه داده هــای موضــوع خــود دسترســی داشــته 
باشــد کــه عالئــق مــورخ دســت اول ایجــاب کرده اســت، از همین روســت کــه مثــاًل 
ــوان  ــورت به وضــوح می ت ــک میدل ف ــه پژوهش هــای اری ــگام ارجــاع فدریچــی ب هن
دیــد کــه ســکوت مــورخ دســت اول نتیجه گیــری مــورخ دســت دوم را بــا اشــکال 
ــان  ــکافی اســت می ــن ش ــه ای ــد )فدریچــی، 1397، ص. 285(. البت ــه می کن مواج
دو مرحلــه از نــگارش تاریــخ کــه فعــاًل نمی تــوان به ســادگی آن را پــر کــرد. تنهــا 
ــا  ــان ی ــدن کار مورخ ــدن و نظری ترش ــد مفهومی ترش ــر می رس ــه به نظ ــی ک راه حل

ــد. ــی دارن ــش تاریخ ــرو پژوه ــه دل در گ ــت ک ــی اس ــدن نظریه پردازان مورخ ترش
ــوه  ــارة وج ــی را درب ــای مهم ــی بصیرت ه ــر فدریچ ــا اث ــن ام ــته از ای گذش
نادیــدة تاریــخ جنســیتی ســرمایه داری در اختیــار مورخــان قــرار می دهــد و 
ــد  ــی نق ــگام اصل ــیت زدوده پیش ــرد جنس ــر رویک ــی را ب ــادات مهم ــاً انتق خصوص
ــس،  ــاور فدریچــی مارک ــد. به ب ــس وارد می کن ــی مارک ــرمایه داری، یعن تاریخــی س
ــوان  ــل به عن ــان و تولیدمث ــدن زن ملهــم از نگاهــی مردســاالرانه، نقــش اســتثمار ب
ــن  ــد مهم تری ــت و همانن ــده می انگاش ــدوی را نادی ــت ب ــای انباش ــی از ابزاره یک
ــری  ــدآوری را ام ــی آدام اســمیت، فرزن ــرال، یعن ــرداز اقتصــاد سیاســی لیب نظریه پ
طبیعــی می دانســت نــه امــری از لحــاظ تاریخــی و اجتماعــی متعیــن. از همیــن رو 
ــئله  ــن مس ــه ای ــان ب ــت های زن ــع و خواس ــر مناف ــت از منظ ــز نتوانس ــز هرگ نی
ــی  ــای جمعیت ــیتِی پایه ه ــل جنس ــدان تحلی ــبب فق ــز س ــر نی ــن ام ــرد. همی بنگ
ــزون  ــی، 1397، ص. 153(. اف ــد )فدریچ ــس ش ــرمایه داری در کار مارک ــد س رش
ــود و  ــابهت های تاریخــی موج ــش مش ــر خوی ــای اث ــن، فدریچــی در جای ج ــر ای ب
عناصــر ســاختاری ناگزیــر در منطــق عملکــرد ســرمایه داری در دوران گــذار و دوران 
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بدن به مثابه عرصة نبرد طبقاتی

ســلطة کنونــی اش را متذکــر می شــود و نمونــه ای قابــل اتــکا از تبارشناســی مســائل 
ــذارد. ــش می گ ــر را به نمای معاص

ــان و  ــة مترجم ــرور عالق ــه به م ــت ک ــی اس ــی موضوع ــی تاریخ جامعه شناس
مؤلفــان ایرانــی را به خــود جلــب کرده اســت. بــا ایــن حــال، جامعه شناســی 
ــا  ــوز راه درازی ت ــن«، هن ــخ از پایی ــرد »تاری ــا رویک ــم ب ــیت، آن ه ــی جنس تاریخ
ــی  ــه از جامعه شناس ــری ک ــران دارد. تصوی ــی ای ــة پژوهش ــان جامع ــت در می تثبی
تاریخــی عمدتــاً بــه ذهــن متبــادر می شــود، تصویــر نوعــی تاریخ نــگاری گریزنــده 
از جزئیــات اســت کــه تحلیل هــای پیشــینی و جامعه شــناختی را بــا نمونه هایــی از 
داده هــای تاریخــی مزیــن می کنــد. از همین روســت کــه اصطــالح »جامعه شناســی 
تاریخــی از پاییــن« می توانــد متضمــن نوعــی تضــاد باشــد، چــه این کــه تاریــخ از 
پاییــن بیــش از هــر چیــز مســتلزم توجــه بــه مجموعــه وســیعی از جزئیاتــی اســت 
ــه  ــا این هم ــد. ب ــر باش ــان کالن نگ ــة جامعه شناس ــورد عالق ــد م ــاً نمی توان ــه نوع ک
فدریچــی چنیــن ترکیــب شــگرفی را تــا حــد زیــادی بــا موفقیــت ارائــه کرده اســت 
و بــا توجــه بــه فقــر پژوهش هــای پیشــرفته تاریخ نــگاری مــدرن در کشــور، کتــاب 
ــن  ــا ای ــنایی ب ــرای آش ــطه ای ب ــوان واس ــم به عن ــد ه ــاحره می توان ــان و س کالیب
ــق  ــد در تلفی ــرد جدی ــک رویک ــی از ی ــش الگوی ــم نق ــد و ه ــل کن ــا عم پژوهش ه

ــی. ــش تاریخ ــری و پژوه ــای نظ دغدغه ه
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