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ی هاز مقدم ایگزیدهپاس یادبود او، در اینجا از دنیا رفت. به 9112 اوتدر دهم  1آن اسنیتو

همچون دیگر  های میلقدرت .مکنیمی بازنشررا  9سیاستِ جنسیتهای میل: قدرتکتاب 

، که با معیارهای امروزی نیز کتابِ 1291 یدههتنها مطابق معیارهای اوایل آثار اسنیتو، نه

 آید.شمار میبهای شجاعانه

 

ثانویه  را امریی جنسی رابطه مارکسی، علمیهای سوسیالیست های بعدیِ نسل کهیدرحال

وسیالیست و پردازان س، بسیاری از نخستین نظریهدانستندمیو فرع بر روابط واقعی تولید 

 شارل مثالعنوانبهگرفتند. های این حوزه، مسائل جنسی را بسیار جدی میجنبش

های جاذبه ،شهریآرمان های(، از نخستین سوسیالیست1119-1931فرانسوی ) 3یفوریه

دانست یم ایو فراخانوادگی طلبانهاترسیدن به روابط مساو هایپایه یکی ازرا  اروتیک

که برای نخستین بار، پیوند میان برای مثال این فوریه بود  داشت. در نظرخود که 

که د درک کرشده توسط مالکیت خصوصی را همسری و ذهنیتِ اکتسابیِ پروردهتک

 .رواج یافتی روابط جنسی حوزه آتیِ فعالین رادیکالدر میان بعداً 

و ستی سوسیالی هایگریشورشنخستین های جنسی وارد در سطح عملی نیز، سیاست

جنبشی  که ،8اوونیسم ،1981و  1931های در انگلستان، در طول دهه ی کارگر شد.طبقه

                                                      

1 Ann Snitow 

 (، به ویراستاری اسنیتو، کریستین استنسل و شارون تامپسون1293انتشارات مانتلی ریویو،)9 

3 Charles Fourier 
8 Owenism 

شود. اوونیسم خواهان اطلاق می م 12، در قرن اوونشوهریِ رابرت ی سووسویالیسومِ آرماناوونیسم به فلسفه

 م .دانندمیهای اشتراکی یکی از پیشروان جنبشآن را ای در جامعه بود و ایجاد اصلاحاتِ ریشه
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که در آن  آورد انیبه می کارگر بود، از جهانِ اخلاقی جدیدی سخن جمعی در دل طبقه

 .رفتنداز میان میهای مختلف، میان جنسستمگرانه روابط جمله ازتمام روابط ستمگرانه، 

 .کردندمیپشتیبانی  ی قانونخارج از محدوده جنسیِآمیزش  از چنینهم هاستیاوون

انتشار  1991ی دههرا در  موالیداطلاعات مربوط به کنترل  ،صنعتگرانِ رادیکال انگلیسی

ی متوسط، بلکه صنعتگران که نه طبقه کرده استادعا  1جفری ویکس درواقع دادند؛

برای ، دبودنداری ی ضدسرمایهپروپاگاندا پذیرایمردان و زنانی که بیش از همه رادیکال، 

 1جلوگیری از بارداری کردند.مند نظامهای ر اقدام به استفاده از روشانخستین ب

ریکا و های آممسائلِ مربوط به کار و مالکیت در جنبشیافتن حال، با اولویت بااین

یر شواهدی وجود دارد که تأثهرچند . کاهش یافت جنسیهای بریتانیا، توجه به سیاست

مارکس دهد، نشان می 1981ی ی کارل مارکس در دهههای فوریه را بر آثار اولیهنوشته

عنوان ها را بهده و عمدتاً آننکر جنسیدیگر توجه چندانی به مسائل  خود آثار بعدی در

ربوط به گفتمان م کرد، کنار گذاشته است.شهری که رد میبخشی از سوسیالیسم آرمان

 جز( شکل گرفت، 1988-1218دوم )الملل اول و بینمسائل جنسی که در جناح چپ 

 9لهاویکتوریا وودشماری از هنجارشکنان این حوزه، همچون تعداد انگشت برای

، معمولاً به مسائل جنسیی سوسیالیست و فعال رادیکال حوزه ،(1291-1939)

وابسته  الیسمزیر لوای سوسیبهبودیافته ای اخلاقیات جنسیِ هگنگ از گونهایی بینیپیش

ی کارگر طبقه وضعیت 9.از بین بردن فحشا 3،دوگانهمعیارهای وفاداری زناشویی، ردِ  :بود
 کردن ، با محکومه بودنوشته شد 1981ی که در دهه انگلسفردریک اثر  در انگلستان

 یمباحثاتنین چتبدیل به سرمشقی برای ی کارگر، اخلاقیات طبقهبر داری تأثیرات سرمایه

ت نجاب نماد مردان بورژوا، زنان خود راگونهچهکه  شکایت داشت. انگلس شد در آینده

                                                      

1 Jeffrey Weeks 
9 Victoria Woodhull 
3 Double standard 
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بیِ جانبهها با حقآن .کردندیمی خویش ی کارگر را طعمهو دختران طبقهدانستند می

 تداومفقری را خود  کهیدرحال ،کردندیمرا نکوهش  کارگرانشاناخلاقیِ بی ،تمام

 3گرفت.مینشأت اخلاقی از آن بی]این[ که بخشیدند می

، مسائلِ جنسیی ی ویکتوریایی دربارهدورهعمومی  مباحثاتمارکس و انگلس در 

کارانه پیش مفروضات محافظه در کناررا  ایروشنگرانه هایدیدگاهزنان و خانواده، 

مطلوب بودنِ نجابت زن، وفاداری ]مسائلی چون[ هرگز  یک از آن دو نفرهیچ .کشیدند

یِ هایِ اساسارزش) یای هستهگرایان و یا خانوادهی دگرجنسعاشقانه یابطهزناشویی، ر

دار باوری بودند که ریشه در ها میراثهردویآن ،حالنیباا .نبردندزیر سؤال  ی( رایبورژوا

عشق »- اروتیکِ متقابلی باور به قدرتِ سودمند جاذبه ؛شهری داشتسوسیالیسم آرمان

 مثابهبه ،حقیقینگرش ویکتوریایی نسبت به عشق از ای که ایده -«مدرنفردی جنسی 

که  گرفتندفرض میها اگرچه آن 8، متمایز بود.کالبدبدون میان دو روحقرابت 

ویاتری پها بعد به سمت موضع ، انگلس سالاست عشق جنسی لاینفکجزء همسری تک

 ،منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولتِکتاب او تحت عنوان  گرایش پیدا کرد.

ی معرفی جنسبندوباری بیپیشین نظام تکاملی از  و را برساختی تاریخیهمسری تک

گردی تاریخی برای زنان، همراه با ظهور ]مسائلی عقبنشانگرکه تکاملی اما  کند.می

لس انگ ،حالنیباا دوگانه، مالکیت خصوصی و روابط طبقاتی است.معیارهای چون[ 

نظم  اندازی از یکراستای چشمهای خود را در های پیشین، دیدگاهبرخلاف سوسیالیست

 یهمسرتکی خود گسترش نداد. وی اجتماعیِ مرسومِ دورهاسازگار با سنن نجنسیِ 

ی[ قرار داد، اما خودِ ]ایده موردانتقادعنوان بخشی از نظامِ مالکیت خصوصی قانونی را به

سوسیالیسمِ آینده به ازدواج قانونی  .آرمانی ساختای را ی هستهو خانواده یهمسرتک

ی داری، در مرتبهسرمایههای کژدیسگیبا رها شدن از  یهمسرتک، اما دادیمپایان 

، «ای فروپاشیجبه یهمسرتک»این بود که  بارهنیدرابینی او شد. پیشبالاتری شکوفا می

 قدرهر نیات آنکه  ایبندیصورت ،«یابدبالاخره تحقق می»برای زنان و همچنین مردان 
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جنبش  یکارانهی بود با اهداف محافظهمواز از شوخی روزگارهم  د، بازنباشروشنفکرانه 

 5ها در جریان بود.با آنعصر همکه  1اجتماعی پاکی بورژواییِ

 یینهزممشی خود در ، خطمتحدهالاتیادر اروپا و  ستیارکسیمجنبش جریان اصلیِ 

زان شان کمترین میگرفت که نظریاتپرداز اصلی خود میمسائل جنسی را از دو نظریه

ش ی مارکسی، پذیری جنسی در اندیشهنظریهبینی کوته را داشت. یبرانگیزچالش

ه در پاسخ ب اشو حالت تدافعی توسط آن ویکتوریاییی دورههنجارهای ی سربسته

 نهایت دردر، همگی دارندعشقی آزاد  ها روابطِ که سوسیالیست دستنیازااتهاماتی 

به چشم  دهمتحالاتیاهای بریتانیا و که در جنبشند کاریِ جنسی ادغام شدای محافظهگونه

ردبیر یک س نداشت.محترم فرادست کاری طبقات و تفاوت چندانی با محافظه خوردمی

ی روابط حوزه، هنگام ردِ درخواست یک رادیکال 1923در سال  بریتانیایی سوسیالیست

یاری طرف بس ازاش، جنسی برای درج مباحثات بیشتری حول موضوع سکس در روزنامه

 8.«برای من زننده است قضیهمن رادیکال هستم اما...کل این : »گفتسخن رفقای خود از 

 گرد را در رشدنوعی عقب ،سوسیالیسم مارکسیپیدایش توان دید[ که ]می بدینترتیب

از ای رگههنوز  حالنیباا .گذاردمیهای جنسی رادیکال به نمایش و گسترش سیاست

هرچند بود: ماندهپایدار  تر قرن نوزدهمدرون جنبش وسیعسی رادیکالیسم جن

های رادیکالاما  ،نبودند کالیراد مسائل جنسیی حوزهدر  ای رسمیهسوسیالیست

 کالیادر فعّالان آمدند.شمار میبههای غیررسمیسوسیالیستعمدتاً ی مسائل جنسی حوزه

ی، که تغییر در رفتارهای جنسپنداشتند می ،هاست، همانند مارکسیمسائل جنسیی حوزه

 گذارانیبن، (1989-91)9مفری نویساجان ه .بودخواهد همراه پدید آمدن جهان بهتری  با

نه و میا در شهریهای آرمانسوسیالیستشماری از  میان فرد ازترین بدنام 3،ااونید اجتماع

                                                      

1 Social purity movement 
9 John Humphrey Noyes 
3 Oneida community 
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 اروتیک حول رفتارهای را انشدخواجتماعات بود که متحدهالاتیااواخر قرن نوزدهم در 

ها اونیدی .ی خانواده بودمعطوف به خارج از محدوده که نددادیمسازمان  یاشدهاصلاح

تکنیکی  ؛دادندرا به مردان آموزش می 1پرهیز جنسی همسری را ممنوع اعلام کرده وتک

 انزال برسد ارگاسم را تجربهآنکه به بدون برای جلوگیری از بارداری که در آن مرد 

زاری آیین را با برگ : او دختران باکرهداشتنویس شخصاً بر سیستم اونیدا نظارت  د.کرمی

ینان وجود داشت، اطم اجتماعی نظارتی که در این واسطهو بهپذیرفت تشرف به آنجا می

هایی . قرارداداز حد لزوم به هم وابسته نشونددو طرف بیشاز  کیچیهکه  کردیمحاصل 

 ود.فمینیستی ب زحمتبهگرایانه و شدت اقتدارگرایانه، دگرجنسکه وجود داشت به

ر دشک موجب پیشرفت رادیکالیسم جنسی، هم در اندیشه و هم ، نویس بدونحالنیباا

یید تأد شرکای جنسی برای هردو جنس را ی جنسی و تعدّونیدا ارزشِ تجربهشد. ا عمل

های استملذت و  در کنارری از بارداری های[ پیشگی]راه قرار دادن کنار همنویس با  ؛کرد

اصل حاز باروری  سکسجداییِ  در پیِ تواندآزادی جنسی می گونهچهکه د نشان داد متعدّ

 1.شود

های لاادریاز  وگشادگلی اشبکه- طرفداران عشق آزاد، 1911ی در دهه

 -پیشگیری از بارداری و اصلاح قانون طلاق و طرفداران 9گراهااجتماعاندیش، آزاد

یی در گراجنسی، آزادی اجتماعی و عقلآزادسازی [ نظیرگسترش روابط بین ]مسائلی 

 تعبیرنحسش تبدیل به برای دشمنان« عشق آزاد» .آغاز کردندراتر دموکراتیکمحیطی 

سبت به نواقع در  طرفداران عشقِ آزادنخستین بندوباری جنسی شد، اما اشاره به بی برای

                                                      

توسوووط جان هامفری  1898ی مسووویحی بود که در گرایانهی اشوووتراکی با عقاید کمالااجتماع اونیدا جامعه

میلادی  11مسیح در سال  یسیعشود. اعضای آن اعتقاد داشتند که  یگذارهیپانویس در اونیدای نیویورک 

دِ گناه و از بن بنانهادهی مسوویح را تا بتوانند پادشوواهیِ هزارسوواله اسووت ها دادهو این امکان را به آن بازگشووته

 م در بهشت بلکه در این دنیا نیز به تکامل دست یابند. تنهانهنخستین رها شوند و 

1 Male continence 
9 Communitarians 
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 یهمسرتکهایِ آزاد اتحادیه ارزش ،در عوضها آن روابط جنسی متنوع محتاط بودند؛

شد و پرورش ابراز میکلیسا  یرانهیگسخت قیدوبندهایکه خارج از  عواطفی را و

به بعد ی ، طرفداران عشق آزاد در دو دههنیاوجودبا 9.کردندیم غیتبل یافت،می

 1991های . در دههپر و بال دادندی روابط جنسی متعدد رزشِ خلاقهباب اهایی در اندیشه

، شد ترکینزدالیسم سوسیالیستی و کارگری از عشق آزاد به رادیک یطرفدار، 1921و 

 انواع با را مهاجران و یهودیان کارگری هاینبشجچراکه مهاجران آلمانی و یهودی، 

اما هیأت در مقطع، عشق آزاد در قرن نوزدهم  در این .نددکر آشنا آن یاقاره و روسی

فعّال ترین بدنام ،گلدمن. دیرسآنارشیستِ روس به اوج خود  ،(1982-1281) گلدمن

های قرن نوزدهمی را ت، سنّمتحدهالاتیای روابط جنسی تا آن تاریخ در رادیکال حوزه

جنگ از  پیش هایدر سال مدرن انهخودآگاه دان و زنانِمر ی نسلی جدید ازتجربه به

ق آزاد؟ عش»پرسد: او در یکی از بیانات بسیار پرشور خود با بلاغت تمام می پیوند داد.

 2!«هم داریم رآزادیغکه عشق  یگوی

خودِ صار انحبا زیر سؤال بردن  «گرایان جدیداخلاق»در همین دوره در بریتانیای کبیر، 

( 1988-1299) 1ادوارد کارپنتر بردند.تر یک گام پیش عشق آزاد را، گراییدگرجنس

که  وضع کردرا  -انیگراجنسهم - 9«واسطجنسِ »سوسیالیست بریتانیایی، وجود 

وی  طورکلی،به .ردیقرار گ واسطه متضاد زنانه و مردانه ظاهراً یوخوهاخلقتواند میان می

ی و توانایی آن در پیوند دادن مردم برای خلق اجتماعات دوستانه ی جنسیرابطهت ابر لذّ

سیاسی  ازلحاظ های فراآتلانتیکی کهجنبشبستر . آرای کارپنتر، در کندیمتر تأکید وسیع

 ی قدیمیِ هبه عقاید آرمان شهران بودند،های صنفی و انتخابات منحصر شدهتقریباً به اتحادیه

 چاپ متحدهالاتیادر  1211 در سالکارپنتر که به قلم  عشقبلوغِ . رجعت کرد سوسیالیسم

کس، الیسم، سیوسی مسائلی چون سالان رادیکال دربارهفعّ یهایمشغولدل تبلورشد، 

                                                      

1 Edward Carpenter 
9 Intermediate sex 
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راه رسیدن نویسد، کارپنتر می 1جو بولماریطور که همان فمینیسم و زندگی شخصی بود.

ها همواره یستسوسیال»نشان داد: را  جنسیی رابطهسوسیالیستیِ کاملاً بدیعی به  به دیدگاهِ

 لیبه دلنهد، اما اند که عشق را ارج میاعتقاد داشته تعاونیی همسود جامعهقسمی از به 

ورتی ص بهو آمال کهنه تحقق  به شکلموعود را وضعیت ، اروتیکوی نیرشدت ترس از 

خود تأکید کارپنتر  11.«های جدیدشکوفاییِ رویه ، نهگرفتندیم در نظرافلاطونی و روحانی 

ل در زمان حا ی جنسیرابطه یکنندههای دگرگونبر قدرت ،انتزاعیناکامی  جایبهرا 

 .گذاشت

را از حصار تنگ آن به  جنسیروابط ی رادیکالیسم در حوزهگلدمن و کارپنتر 

ها در زمانی تر کردند. آرای آنهای جنسی نزدیکو به جریان اصلی سیاست درآورده

 وند فرویدزیگمآثار  بر اساس) دیجدالگوهای جنسی و دانشِ جنسیِ رواج یافت که تغییر 

آمیز بدعت سابقاًرا نسبت به عقاید  متحدهالاتیاهای نسل جوانِ چپ ،(9سیآلهاولک  و

وسط، ی متدر سراسر طبقه کرده بود.پذیراتر  ،ادی آدمیدر آز اروتیکامر ی نقش درباره

ریان ازدواج( در ج ی رسمیرابطه از بارداری )در پیشگیریای نسبت به پذیرش فزاینده

داد تا بتوانند لذت جنسی را از بارداری جدا کنند. ویژه زنان اجازه میبود که به مردان و به

ی جنسی خارج از محدودهروابط در همین زمان، افراد جوان و مجرد برای تجربه کردن 

د شاید هرچن زدند.هایشان سرباز میهای جامعه و خانوادهتدریج از محدودیتازدواج، به

گر ی کارزنان طبقه-ی متوسط بود ای مختص به طبقهپدیده عمدتاًاین امر در ابتدا 

ی قهزنان جوان طب اما -دسترسی آسان به شرایط و وسایل جلوگیری از بارداری نداشتند

 که البته در آن خبری از بردندمیبهره  زندگی اروتیک خودشانکارگر بدون شک از 

دند؛ د به شهرها سرازیر شسترش نیروی کار زنانه، زنان جوان و مجرّ. با گدخول جنسی نبود

ی با جای زندگ، بههابه این معنا بود که بسیاری از آن شناختیجمعیتتغییر الگوهای 

                                                      

1 Mari Jo Buhle 
9 Havelock Ellis 
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زندگی  -چه تنها و چه همراه با زنان جوان دیگر-صورت مستقلبه های خود،خانواده

: شهری هایو لذت خیریهدختران »در  1پایسکتی طور که ، همانرونیازاو  کردندیم
دهد، نشان می «1991-1291ی کارگر، ی طبقهی سکسوالیتههایی تاریخی دربارهیادداشت

 11شان بود کسب کردند.که دلخواهسان بدان وآمدرفتبرای  آزادیِ معینی]این زنان[ 

دواج موقت پیش از از صورتبهحتی  ،برای استقلال جنسی ای راسابقههای بیامکان هاآن

 به ایبرای عده و همچنین ان شهریجواننوظهور فرهنگ نوعی که به تجربه کردند 

 .ختم شدزن و مرد  انیگراجنسهمزیرزمینی در میان جنسی گسترش روابط 

 9نویچی گریدهکده وارمحافل کولیی که جوان ها و هنرمندانها، فمینیستسوسیالیست

فمینیسم، »ی مقالهدر  3کی تریمبرگر لناو قرن بیستم تشکیل دادند، نخست های را در دهه

، استپرداخته  هاآن توصیف به« 1291-1295ی گرینویچ، : دهکدهمردان و عشقِ مدرن

برای  19.پرورش دهندهای این انقلاب جنسی را مؤلفه ترینامیدبخشتلاش کردند تا 

جان  8،تیانابر زلوئی 5،و برادرش ماکس 8منکریستال ایس)کسانی چون  های نورادیکال

در مسائل جنسی با مردان ، زنان ساحت نظر( در 2فلوید دل 9وورس،ماری هیتون  1،رید

نسی ج یهایشرویدر پو نقشی محوری بودند  -هابرتر از آن و برخی اوقات نیز-برابر 

                                                      

1 Kathy Peiss 
9 Greenwich Village 
3 Ellen Kay Trimberger 
8 Crystal Eastman 
5 Max Eastman 

8 Louise Bryant 
1 John Reed 

9 Mary Heaton Vorse 

2 Floyd Dell 
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ه تغییر بجهان شروع  کهیهنگام»آورد: ها به خاطر مییکی از رادیکال .کردندیمآنان ایفا 

 13«ناپذیریِ زنان بانی اصلی ]این تغییر[ بود.، خستگیکرد

الی که رادیک الان زنِ دهد، برابری جنسی فعّکه تریمبرگر نشان می طورهمان حالنیباا

گرینویچ سکونت داشتند، بیشتر خیالی بود تا واقعی. همانند زنان دیگر  یدر دهکده

 .رفتتنها فرصت واقعی برای تأمین امنیت ایشان به شمار می هنوز عصرشان، ازدواجهم

به فروش  جنسی تفکیکبسیار بالایی از تبعیض و میزان در بازاری که نیروی کار با 

زل بود. ثبات و متزلافتند، بییرسید، ]زنان[ هرقدر هم به استقلال اقتصادی دست میمی

ری ها خطرات بسیار بیشتدواج، برای آنی ازروابط جنسی خارج از محدودهبندوباری و بی

ی قائل به آزاد نظرساحت در . مردانی که دربرداشتشان رذکّهای ممعشوق در مقایسه با

یندا ل بودند. گردانیرونگران و اما در عمل، اغلب نسبت به آن  هی برای زنان بودجنس

تمامی  همانند»نویسد: مینوین از زنان  ی این دستهدر توصیف وضعیت پیچیده 1گوردون

ها ، آنحالنیباا 18.«داشتن مردان بودر گرو خشنود نگهها دزنان دیگر، موفقیت و بقای آن

گر فقط دیزن که  باز کردندمستقل  جنسی یسوژه مثابهراه را برای فهم جدیدی از زن به

تص به مخاروتیک با نیازهای  بلکه شخصی، مردان نبودی جنسی آغاز رابطهی دهپذیرن

 رفت که قادر بود ابتکار عمل به خرج دهد.به شمار میخود 

زنِ جوان، های رادیکال، بسیاری از 1211تا  1218های در سال کنترل موالیددر جنبش 

نیمت شمردند. غی طبقاتی خود به مبارزهنسل جنسی لیبرتاریانیسمِ برای تبدیلِ فرصت را 

پزشک ه به با مراجع ندتوانستمی مرفّهان هرچند انونی بود؛عملی غیرق یباردارپیشگیری از 

عملاً به هیچ راهی برای پیشگیری از بارداری دسترسی  فقرا ،به آن دست یابند خصوصی

 9.دوشاستفاده از یا و  نیجنسقطتی چون مصرف داروهای های سنّجز شیوه ند،نداشت

 کازارهایی برایحول داشت، در ابتدا  ی مردمکه ریشه در توده کنترل موالیدجنبش 

                                                      

1 Linda Gordon 
 از بارداری. م ی جنسی برای جلوگیریشستشوی واژن با آب یا مایعات دیگر پس از رابطه 9



 

 
 

هدی کرمی ی/ ترجمه استیتو و دیگرانآن  00  

یم تحکهای پیشگیری از بارداری روشی اطلاعات لازم دربارهو ی جنسی رابطهآموزش 

های کارگری و سوسیالیستی به درون جنبش جوان 1که اما گلدمن و مارگارت سنگرشد 

 جملهاز، ای پیدا کردزودی پیروان گستردهبه کنترل موالید]جنبش[  انجام رساندند.

 یدهدهکها بسیاری از ساکنین یالیست )که در بین آنسروشنفکران جدیدِ حزب سو

و رهبران کارگران  محلی زنان درون حزبهای شاخهحضور داشتند(،  چگرینوی

 دغین جنبش مقیّ روشنفکران و مبلّ  اغلب 9.کارگران صنعتی جهانویژه از سوسیالیست، به

 د به کاهش فلاکت ناشی ازخانواده بودند؛ مقیّ ریزی برنامهدر  3نومالتوسیبه باوری 

چنین هما ام ی کارگر.رقیِ طبقهعالی و تتای برای عنوان وسیلههای ناخواسته، بهبارداری

یان باینکه : خوردیمدر آثار آنان به چشم  ،جنسیدیدگاهی تماماً یک دیدگاه دیگر، 

یکی از و  اساسی بشر ی از حقوقزنان، یک در موردویژه ، بهجنسیی مسائل آزادانه

 15ی طبقاتی است.مبارزه برحقِ هایِخواست

ها ن چپ، در بیجنسیروابط  یمسئلههای پیشین حول بندیطولی نکشید که دسته

جنسی م سیاست عملی رادیکالیس نوعی نمایانگرِ ]کنترل موالید[دوباره پدیدار شد. جنبشِ 

رار تخاصم قدر تر و قدیمی ترارتدکسهای وسیالیستبود و با ]آرای[ بسیاری از س

وقت  اتلاف»کارزار، کردند که این عا می. منتقدان درونِ حزب سوسیالیست ادّگرفتمی

                                                      

1 Margaret Sanger 

9 Industrial Workers of the World (IWW) 

3 Neo-Malthusian 

در ین دارد و ا تصاعدیصورت بالقوه روندی که باور دارد رشد جمعیت به اسوت یدگاهیدمالتوسویانیسوم 

های مردم که خود توده ردیگیمکه رشووود ذخایرِ غذایی محدود اسوووت و از این مقدمه نتیجه  سوووتی احال

ریشوه در آرای سویاسی و اقتصادیِ توماس رابرت مالتوس در  روزی خویش هسوتند. این دیدگاهعامل سویه

ریزی برای جمعیت انسوانی اسووت تا بتوان از طریق آن عدم مالتوسویانیسوم حامی برنامهوقرن هجدهم دارد. ن

 ند.کتأمین  ها در آینده و زمان حالگر گونهمحیطی را برای جمعیت انسانی و دینقصان در منابع زیست
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 ظرن از)که شود میی طبقاتی ه کارگران از مبارزهو باعث انحراف توجّاست « و انرژی

در  هاییهرصورت چنین جنبشبه ای اقتصادی و سیاسی بود(.ایشان محدود به مبارزه

بودند، چراکه روی کار آمدنِ دولت سوسیالیستی، موقع بیو نارس ، داریسرمایهدوران 

، حالنیبااشد. ای از روشنگری جنسی محسوب میصورت خودکار، آغازگر دورهبه

شکیل تتری افراطیی های مردسالارانهای را نگرشزیربنای چنین هشدارهای تاکتیکی

طور انکشیده بود: همنبه چالش آن را که باید  طورآنداد که سوسیالیسم رسمی هرگز می

 ترس»ها به تن مسائل جنسی ، آموزشکردیمبه این قضیه اعتراض  ان مرداز منتقد یکه یک

باید کنار  رونیازاانجامید و می« و مادر پیشروهمسر صدها در اذهان  اعتمادیِبیو 

 18.شدیمگذاشته 

ه جنگ بز ا پیشهای در سال مسائل جنسیِی ، فعالان رادیکال حوزهمدتکوتاهدر 

و  زیر فشارِ اختلافات داخلی کنترل موالیدجنبش  نتایج چندانی دست پیدا نکردند.

پیکارِ در  ،1291ی در دهه پاشید. این جنبش تنها از همخارجی سیاسی های سرکوب

 هایهرگِِ .دوباره پدیدار شد سَنِگر تحت هدایت ،ی پزشکیعرصهمتخصص نخبگان 

 نسیِ جو جای خود را به نظم تضعیف شد برانگیزِ رادیکالیسم جنسی مناقشهانقلابی و 

مراتب با نه بود، اما همچنان بهطلباجدیدی داد که هرچند از برخی جهات رهایی

ها ادیکالبود که ر چیزی سازگارتر از آن ای  ی هستهو ]ساختارِ[ خانواده داریسرمایه

شمار ی پیشین بهدورهزن انقلابیِ  پس از جنگ که خویشاوندِ  1زنان فلاپر کردند.تصور می

 .رسیدندبه نظر میاما در مسائل سیاسی خنثی ،ندفعّال بود جنسی لحاظ ازهرچند ، ندآمدمی

                                                      

1 Flapper 
را  شوووانیموها دند،یپوشووویکه دامن کوتاه م شووودیگفته م یزنان جوان هی 1291 یدر دهه کایدر آمر فلاپر

 شیآرا، نددینوشیم نیمشروب سنگ، دندیکشویم گاریسو ،دادندمیجاز گوش موسویقی  کردند،یکوتاه م

 داشتند. م یجد ریغ یجنس یرابطهو  کردندیم ظیغل
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خانواده، »ی مقالهدر  9اینکه باربارا اپست 1«نیو دیل»و  زندگی خانوادگیجدیدِ سبک 

در  است،داده شرح  «بیستم قرن آغازدر آمریکای  مردمیهای و جنبش جنسیاخلاقیاتِ 

 که تگرفیدر برمرا بیانِ عاطفی و جنسی برای نیازهای این زن نو در ساحت نظر  یحال

لیدِ تو یخانگلوازممد، محصولات آرایشی و  گرا،مصرف داریِسرمایه از یجدید اسلوبِ

 ترشیپکه  جنسیفمینیسم  11دانست.کافی، بیانگر هویتِ اروتیک او می قدربهخود را 

آورده  دبه وجوی زنان شکل دادن به سکسوالیتهبرای قدرت مردان  در برابرهایی را چالش

تبدیل به  در عوضی جدید، زنانه جنسیِرو به افول نهاد. آزادی  1291ی بود، در دهه

 محیطِ  در مردان شد.ی جنسی آغاز رابطه فرمانی برای دادن پاسخ مثبت ]از جانب زنان[ به

ی مقالهدر  3که آتینا گروسمن در همان دههوایمار آلمان  یشدهکیاروت طور مشابهبه

، استده قرار داسی مورد تحلیل و برر« وایمار آلمان سکسوالیته در شدن یعقلانزنانِ نو و »

 سالارانهمردکار و محافظهدستورکار مجدد نیز با  مقاصد و اعمال لیبرالتوان دید که[ ]می

ده و جمعیت، اوها در امور خاننازی گذاری، سیاستدر آلمان 19.شده استهمسو 

سرکوب کرد. ، موفق به کسب آن شده بود 1291ی دهه« ینزنِ نو»که را  هاییآزادی

 حضیض احتمالاً آنچه یسوبه بعد یدهه دو طی در آمریکایی یجامعه حرکت

 چشمگیر ترکم پیامدهایی گرچه آمد،می شمار به 1251 یدهه در جنسی کاریمحافظه

 .شد متحدهالاتیا در فمینیستی جنبش ماندن عقیم سبب اما داشت

تا را  جنسیعصیان ، هرگونه ارتباط با 1281تا  1231از  متحدهالاتیاچپ رسمی در 

 8ینماتاش یجامعهتأسیس  کهباوجودآنیا نادیده گرفت، حتی  انکار کردحد زیادی 

                                                      

1 New Deal 

9 Barbara Epstein 

3 Atina Grossman 
8 Mattachine Society 
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ه های مربوط بن تحرکات در جنبش( نمایانگرِ نخستی1255) 1و دختران بیلیتیس( 1251)

د )برخی شواه ،آداب جنسیِ درون حزب کمونیست هرچه که بود بودند. انیگراجنسهم

اند( مند نبودهنامیِ چندانی بهرهویژه زنان، از نیکدهد که اعضای حزب، بهنشان می

نه  ،موضوعات مرتبط با ساحت عمومی متمرکز بودبر تنها  صورت رسمی تقریباًسازمان به

، نیعلاوه بر ا 12.کارتیسممک: تهدیدِ فاشیسم، فروپاشی اقتصادی و ساحت خصوصی

 ،یجنس یسرکوبگرانههای سیاستآن حزب به اتحاد جماهیر شوروی، با  یوفادار

ای از عنوان نشانهبهرا جنسی ی مسائل گری دربارهنسبت به هرگونه پرسش یبدگمان

کاریِ محافظهاغلب  ت، حزب کمونیسدر عوض .تقویت کرد ییانحطاط و فساد بورژوا

 یدر جامعه ی جنسیرابطه دید.ها میبرای ارتباط با توده پلی فرهنگیرا جنسی 

ای هگونخبر از آن  سریعِ  گسترشو دیگری را داشت ، تنها حکم کالای دارانهسرمایه

 .دادیم رشد در حالهمواره  گراییِمصرف

روی کار آمدند، تلاش کردند تا خود را از  1281ی هایی که در دههنسل رادیکال

انقلاب »پا به  -آنویژه مردان به- چپِ قدیمی برهانند. چپ نو نسیجهای محدودیت

ن را آ دسترسو قابل متیقارزانهای پیشگیری از بارداریِ که راهگذاشت دوم  «جنسی

یرون آمدن ب و راهی برایبالقوه انقلابی را  ، سکسدانشجویان رادیکال .بودکرده تسهیل 

 .دندیدیم متحدهالاتیای متوسط زندگیِ طبقهآور خفقان یشناخترواناز ساختارهای 

 .شد گرفته در نظرکم در پیوند با رهاییِ فرهنگی روابط جنسی متعدد و متنوع کم

ه در تقریباً با شروعِ دهخود را ن سیاست جنسی، ای [پیشبرد]های و دشواریها تناقض

دانشجویان سفیدپوست برای کار در  کهیهنگام حقوقِ مدنی آشکار کرد. جنبش

تحت عنوان  9یدانشجویآمیز غیر خشونتی هماهنگیِ کمیتهثبتِ رأیِ کارزارهای 

                                                      

1 Daughters of Bilitis 
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پوست و سیاهجوانان ، شدند سرازیر کشور به جنوب 1288سال در  1تابستانِ آزادی

ت و مردان زنان سفیدپوس میانویژه به-نژادی ابینی روابط عاشقانهتدریج به سفیدپوست

 رکیبِ ت نژادپرستانه دیدند. یتابوها در برابرعنوان چالشی قدرتمند به را -پوستاهیس

، سوکیاز غافلگیرکننده از آب درآمد.  یتامور مربوط به نژاد، سکس و جنس حاصل از

حمایت  ر کناردنیز را تأیید جنسی شده، سیاسیبسیاری از فعّالان توانستند در این روابطِ 

 چنینکه  جایی» نوشته است: ،مورخ آمریکایی 9،سارا ایوانزکه  طورهمان ند.بعاطفی بیا

 و وستانپاهیس "محبوب اجتماعِ" شدند،می همراه واقعی متقابل توجه و احترام با نیازهایی

 ودخ به ملموس واقعیتی خواب اتاق صمیمیت در معنا یک به هم با سفیدپوستان

عنوان هبدر این تعاملات از سوی دیگر، بسیاری از زنان سفیدپوست، خود را  91.«گرفتمی

 بر این،دیدند. علاوهاز جسارت و عصیان می مردانههایی پیاده در یک بازی اساساً مهره

گفتن به مردان  «نه»نسبت به ]از روی اجبار[ شد تا میباعث احساس گناه خودشان 

 ود.ها نشانی از نژادپرستیِ پنهان تلقی شمبادا امتناع آن ،دونشمیل شدیداً بی پوستاهیس

های محول کردن نقش آمازونزودی نسبت به آنچه بهی خود نیز به نوبهپوست زنان سیاه

ی جنبش در انحصار زنانهی بهره کهیدرحالهم  آن رسید،ها به نظر میغیرجنسی به آن

ادآور پوست یکردند. یکی از زنان سیاهزنان سفیدپوست بود، موضعی خصمانه اتخاذ 

و  زنان یانم زنان سفیدپوست مشکلی داشتند، این مشکل تنها مشکلی چنانچه»شود: می

شمار و زنان سفیدپوست به پوستاهیسزنان  ی میانهمچنین مشکلبلکه  ... مردان نبود

های پیشرفت و تأثیری ژرف بر ماندیمها باقی این سال یدهیتندرهممیراث  91.«رفتیم

 .گذاشتیمبرجای  ،رابطه با فمینیسم ویژه در، بهمربوطه سیاسیِ تمام احزاب

بسیاری از جهات، مصداقی از از موجود در جنبش حقوق مدنی، جنسی تضادهای 

تبدیل به  جنسیاب ، انقل1291 یدهه همانندهای آتی بود. چپ نو در سال جنسیِتاریخِ 

                                                      

1 Freedom Summer 
9 Sara Evans 
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 ای،تااندازه لااقلزنان شد. قابلیت دسترسی به جنسی در مردان و بندوباری بیمجوزی برای 

نان چاستثماری که تحت لوای - جنسی ی استثمارزنان رادیکال دربارهکامی تلخخشم و 

ش تند و پرتنچندپارگی به  -تر بودآزاردهنده مراتببه ،شدیماعمال های والایی آرمان

اب نگرانه شکایت داشتند که انقلپسوابا نگاهی بعداً زنان  .شدمنجر  1282 سال چپِ نو در

نبش جموجود در  خیالِبیجنسیِ روابط ی دیگری بوده است: ی مردانهجنسی، تنها حربه

-ن ناشان بر زی جدیدی از خواست قدیمی مردان برای اثباتِ مالکیت، نسخهدفرهنگض

 1ارج پیرسیم یانتقاد کوبنده بود. -جای مالکیت خصوصیبه مالکیت اشتراکی بار نیا

یک : »گذاردیمدست خشم زنان  بر جوهر 9،«گراند کولی دمن»ی در مقاله، جنبشآن از 

جب مو توقف این رابطهو با  کندسازمان وارد او را با خوابیدن با یک زن،  تواندیممرد 

ا وی ریا تواند زنی را تنها به این دلیل که از او خسته شده، حذفِ او شود. یک مرد می

 99«ذارد.کنار بگاز سازمان ، گرفته استدیگری را چشمش کسآبستن کرده و یا اینکه 

لاحی حتی نیرویی انقلابی، به س به اشترقیهمین  به یمنسکسوالیته ، طنزآمیزای گونهبه

 خواه تبدیل شده بود.های ترقیی مردانه درون جنبشسلطهبرای قدرتمندتر 

ی ترین واکنشی که به تجاربِ دههدرون سنت چپ در طی ده سال اخیر، شاید متداول

 جنسیهای درون سیاست کارانهمحافظهوجود داشته، احیای تمایلات بیشتر  1281

تلاش  3،ی غربیکرانهی هاخانوادهدوستانِ هایی چون سازمان مارکسیستی بوده است.

حتراز از ا نیدرعها ، سوسیالیستاین کنند: برداری ها بهرهکاهش هزینهاین از اند تا کرده

 سکس و کنترل موالیدهمچون  ،اندشدهرفتهیپذعموماً که اینک  جنسیهای انقلاب مؤلفه

آن دسته از اشکال ی نمونهای را ی هستهو خانوادههمسر های تکزوج، پیش از ازدواج

چپ  پیشینِ ها به سیاستآن دارند . پاس داشتنکه ارزش کنند معرفی می ایاجتماعی

                                                      

1 Marge Piercy 
9 The Grand Coolie Damn 

3 West Coast Friends of Families 
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ذعان اوان مسائلِ اساسی عنبه تیهای جنسیتفاوتبه ندرت به گردند که در آنبازمی

وانیِ ناتعجز و طور مستقیم به که بهبدون این ،گویندسخن می« خانواده»ها از آن ؛شدمی

اب بدر چپ غیرفمینسیتی  زنان و کودکان درون این خانواده اشاره کنند. خصوصِهب

سال در  که ایرسواییسست عمل کرده است.  بسیار تولیدمثلوقِ حقمسائل مربوط به 

 ری حاضزمانه در ،یسوسیالیستپیشگام ی روزنامه ی ازیک کهیهنگام، رخ داد 1212
اندازه  چها ت نشان داد که هاستینیفمبه ، شد نیجنسقطبا جنبشِ ضد خواستار گفتگو 

 فعالان 93های استقلال جنسی زنان بیگانه است.با سیاستهمچنان سنت چپ بخش اعظم 

ی اهمیت ها دربارهبصیرتیِ سوسیالیستبی هنوز با انیگراجنسهمزنان و  حقوق

ی طبقه فرضیجنسیِ با احتیاطِ  کهدینی پاکنوعی ، هستندرادیکالیسم سکس مواجه 

 اهای سوسیالیستی چون کوبی دولتکارانهمحافظه جنسیِو آداب  متحدهالاتیاکارگر 

 .استهمدل 

 یدهه جنسیهای ی دیدگاه، توانِ ساختارشکنانه1211ی ، برخلاف دههحالنیباا

تقویت  و افتهیگسترش ،ایتودهمردمی های جنبشی به واسطهو  به دربردهجان سالم  1281

را به چالش کشیده و سؤالات  انهیگرادگرجنسهنجارهای  گراجنسهمشده بود. فعالان 

 د.نای جایگاه سکس در زندگی روزمره مطرح کردهو ژرفی درباره زیبرانگبحث

 یفرهنگ لحاظبهشده چقدر الگوهای جنسی پذیرفتهاینکه ها به فاش کردن فمینیست

 های. جنبشدهندمیادامه  ،دنشومی موجب تضعیفِ زندگی اروتیک و اجتماعی زنان

عنوان یک به ی جنسیرابطهاهمیت  نشان دادنِ با ، گرایانجنسهای همو جنبش فمینیستی

 سیجنهای سیاست ند کهاهشد یی مارکسیسممؤاخذه اجتماعی، خواستار مهمبرساخت 

آن دسته  برای .کرده استتجملی برای لذتِ شخصی تلقی را دارای اهمیتی ثانویه و حتی 

هم  و مسائل جنسیی ، هم فعالان رادیکال حوزهگوش شنوا دارندها که از سوسیالیست

های سیاستتواند چرا چپ نمی کهنیاهند از دکننده ارائه میای قانعنمونه هافمینیست

 د.تلقی کن انحراف مسیر ایگونهصرفاً  را یجنس
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