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 مقدمه
تا کنون مبارزات فمینیستی، ضد نژادپرستی، ضد استعماری و  0691 یاز دهه

هرچند به  ؛اندداشتهکوییر نقش مهمی در تحول فضاهای اجتماعی سکسوالیته 

اند که بودههای مختلف در اطراف و اکناف جهان. این تغییرات چنان عمیق شیوه

شود. در کانادا و دیگر کشورهای شمال افراد میخوانده « انقالب جنسی»تسامح به

0LGBTQ  اند، عاملیت جنسی زنان در کردهکسب فرهنگی اهمیت حقوق برابر و

جنسی و خشونت علیه زنان عموماً  آزار، شودمیسطح وسیعی به رسمیت شناخته 

شود و افراد میتر بیان آزادانه، اروتیسم شودمی مسائل اجتماعی شناخته عنوانبه

 کنند.میپیدا  وضعیت حقوقی بهتریتراجنسیتی 

از  حاکیپس از انقالب جنسی  یشدهجنسیجنسیتی و  حیاتبا این همه واقعیت 

از سکوت و خشونت  چارچوبیسکسوالیته را  جهان واقعیِ .نیسترهایی اصیل 

کند که آزادی جنسی واقعی باید هم مشتمل میاستدالل  2دربرگرفته است. برن فاوز

 هم آزادی وبخش برای دو طرف باشد رضایتروابط جنسی غنی و  درگیری دربر آزادی 

 داریم.زیادی  یفاصله مالکدو از هرکدام از این کماکان یا خشونت جنسی. ما  از اجبار

رزهای م تربیشهنجاری غالب را واژگون نکرده، بلکه  یانقالب جنسی، سکسوالیته

های جنسی پراکسیسهمچنان  گراییهنجارباوری دگرجنس جا کرده است.هآن را جاب

 جا شده است تا روابطهدهد، اما مرزهای آن جابمیقبول را شکل قابل

ها تراجنسیجنس و سطوحی از حقوق همهای زوجخارج از ازدواج،  یانهیگرادگرجنس

بحث نخواهم کرد یا  یگراجنسدو خاص از طوربهرا نیز دربرگیرد. در این مقاله 

حث قرار ب کوییر از جنسیت و سکسوالیته را با جزئیات دقیق مورد تعابیرای از مجموعه

عام سکسوالیته در ارتباط با بازتولید  اییپویبر  تربیشجا تمرکز نخواهم داد. این

بخش مهمی از مباحثات و مجادالت ضروری را بیرون  داری است اما چنین بحثیسرمایه

 ذارد.گمیباقی فصل این  هایمحدودهاز 

                                                      

 خواه و تراجنسیتیحروف اختصاری مخفف واژگان لزبین، گی، دوجنس .2

2 . Breanne Fahs 
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در این فصل، بحث خواهم کرد که چارچوب بازتولید اجتماعی ابزارهای مهمی برای 

کند. این میانقالب جنسی فراهم فرایند در  گراییهنجارباوریِ دگرجنس فهم تداوم

 روابطی؛ دهدمیتری از روابط اجتماعی قرار وسیع یعهسکسوالیته را درون مجمو بحث

مشخصاً نظام تولید و بازتولید  [یعنی]کنند، میها گذران زندگی آنکه افراد ذیل 

 یی نهفته نیستهاجنبش محدودیت بینشدر تنها اجتماعی. موانع آزادی جنسی کامل 

در  عالوه برآن بلکه گیرند،در نظر میآزادی  )تحقق(شرط کافی  را برابری حقوقی که

فراغت و  خانواده، تشکیلکار روزمره،  هک نیز جای دارد معیشتیتر گسترده روابط

 گیرد.میهای اجتماعی را دربر  فعالیت

انقالب جنسی تولید شده است،  در طولخاصیت آزادی جنسی که بینگرش 

مالک کارگر  یداری است. اعضای طبقهسرمایه ذیل« آزاد»برخاسته از مناسبات کار 

مند نظام یاجبار یزمان تحت سیطرههم، اما و به این معنا آزادند ود هستندبدن خ

و  ترضایبفروشند. ترکیبی از  امرار معاش براینیروی کار خود را هستند چرا که باید 

، دهدمیتشکیل داری سرمایه نظام ذیلرا مناسبات کار  صلیااجبار که زیربنای 

 .دهدشکل می این نظامدرون مرزهای نیز  را آزادی جنسی هایتواقعی

 

  گراییدگرجنسهنجارباوری  و یدارسرمایه
ا ر گراییهنجارباوری دگرجنسدر طول تغییرات شصت سال اخیر انقالب جنسی 

 گراییهنجارباوری دگرجنس 4و وارنر 3است. برنالت بردهبین ن آن را ازاما  دادهتغییر 

را هژمونیک  گراییدگرجنس کههنجارسازی هب یپروژه»کنند: میرا این طور تعریف 

اشکال مشخص فرهنگی و تاریخی  ،یگراجنسدگرهنجارباوری  (3)«ساخته است

و  عیطبی ،هستند و تقسیم کاروار اشکال خاص خان یکه دربرگیرندهرا سکسوالیته 

 انسانی یجامعه ضروری بنیانطبیعت انسانی و  محصول و آنها را دهدجاودانه جلوه می

 . کندمعرفی می تمام ادوارسالم در 

                                                      
3 . Berlant 
4 . Warner 
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برساخت گفتمان تاریخی »را  گراییدگرجنسهنجارباوری  5وقتی جاناتان ند کتز

 یرا هسته جاودانگیدر واقع کند، میتعریف  «زمانبیعنوان گفتمانی بهمشخصی 

در شرایط  گرادگرجنس اصطالح (4.)داندمی گراییهنجارباوری دگرجنساصلی 

 گراجنسهماجتماعی مشخصی در اواخر قرن نوزدهم ظهور کرد، تنها بعد از آن که 

یکی  گراییدگرجنسمفهومی  یبه جنس موافق به کار رفت. توسعه یدن تمایلبرای نام

 جنسی بود. انضباطعنوان شکل به گراییهنجارباوری دگرجنس یاز اجزای توسعه

 }زندگی{ی جدید هاشیوهفراخواندن  معنای{، }به اصطالحات جدید گسترش

گذاری کرد. نام ،که قبالً ظهور یافته بودندرا ی زندگی هاشیوه تربیشبلکه  جنسی نبود،

و مفهوم آن، اروتیک جنس  گرادگرجنس یاختراع کلمه کنممیفکر ن» کتز نوشت:

برای  هاتالشگذاری این اشکال سکسوالیته به نام (5)«مخالف را خلق کرده باشد.

ه بطور مشخص هبو  ،انهدارسرمایهمناسبات  یپرورده ی زندگیِهامند کردن شیوهقاعده

 .متصل است «آزاد»بازتولید اجتماعی کار 

 انسازمای جامعهر هر درا  معیشتاز مناسبات اجتماعی که  ایشبکهرا سکسوالیته 

 ندگیکار و ز سبکدر  یبنیادینی بازسازی دارسرمایهظهور بخشد، دربر گرفته است.می

 یمهمی متحول کرد. در واقع توسعه یهاشیوهبه همراه آورد که زندگی شخصی را به 

ام محصول نظ«( زبینل مانند»حول ترجیح اروتیک  هاهویت بندیشکلسکسوالیته )

ی، تنوعی از اشکال سکسوال )با دارسرمایهی است. در جوامع غیردارسرمایهاجتماعی 

در شکل غالب مناسبات خویشاوندی گرایش به ادغام یا مخالف(  وافقجنس م ل بهتمای

بود. در  امرار معاشی مرتبط با های فعالیتدهسازمان اساسی یشیوهکه  داشت،

ی مولد انسانی های، چنان که در ادامه بحث خواهیم کرد، فعالیتدارسرمایه یجامعه

یافتند که اشکال متناقض آزادی جنسی  سازمانبازیی هاذیل شیوه تاحدود زیادی

 را خلق کرد.« آزاد»متصل به ظهور کار 

زتولید جدا از باو فعالیت انسانی از متمایز ای حوزهعنوان بهاز نظر فوکو سکسوالیته 

بین دولت و فرد، سکس به مسئله و : »پدیدار شددر قرن هجدهم  ،شناختیزیست

                                                      
5 . Jonathan Ned Katz 
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، ها، دانشهاعیاری از گفتمانتمامی شبکهل شد؛ دببسیار مهمی ای عمومی مسئله

 رحکایت از ظهوسکسوالیته  یسامانه« و احکام، سکس را محاصره کردند. هاتحلیل

دهی مانزسا»را با « ی بدنهاانضباط»که داشت « قدرت-زیست»شکل جدید 

 ترکیب کرد. « سیاسی حیاتفناوری کل »دهی به شکلبرای  «هاجمعیت

ژی عنوان استراتبهکه  قدم به تاریخ گذاشتدر تحلیل فوکو سکسوالیته وقتی 

 لاسکسوالیته دنبجدید  یسامانهحکومت به کار گرفته شد. خط سیری که او در 

طور مشخص بر بهفوکو . پوشانی داردهمی دارسرمایهاز جهات مهمی با ظهور  کندمی

 . در این جا من از چارچوبکندمیتأکید از باال  عنوان قدرتی انضباطیبهسکسوالیته 

ت از ظهور تا نگرشی متفاو کنممیفمینیستی استفاده  -ستییبازتولید اجتماعی مارکس

به  گیزبرانمجادلهپاسخی  تربیشسکسوالیته پیش رو نهم، در نگاه من سکسوالیته 

از  ایمجموعهن واعنبهی است. سکسوالیته دارسرمایهمناسبات نوین مرتبط با ظهور 

، داریسرمایه نظام ی رو به گسترشدر زمینه ،امرار معاش اب تبطمر یهاپراکسیس

عنوان هب. پیدایی سکسوالیته هم محصول استراتژی حکمرانی از باال )توسعه پیدا کرد

از  مردان و فحشا( بود و هم بسیجگرایی همجنسسازی ممنوعمثال ابزارهای قانونی 

بر سر دسترسی به سقط جنین، جلوگیری از حاملگی و همین طور  مبارزهپایین )مانند 

 ،ی جنسی(. سکسوالیته حول مناسبات انقیاد و سرکوب شکل گرفتهاحقوق اقلیت

و در عین حال  ،ی هستنددارسرمایهنظام  یکه هنوز هم وجه مشخصه مناسباتی

 .استهامکان رهایی نیز بود یدهندهنشانسکسوالیته 

ی اجتماعی مبتنی بر هاترین ابعاد ظهور سکسوالیته گسترش هویتیکی از مهم

 یایده»نویسد: می 9( است. گایل روبینگرادگرجنسیا  گراجنسهمگیری میل )جهت

فقط پس  (8)«محصول قرن نوزدهم است.هستند  گراجنسهم از اشخاص که سنخی

 نامیدن ،استمیل به همجنس  اشی که ویژگیخواندن فرد گراجنسهماز 

 (6).ضرورت یافتشکل میل غالب  مثابهبه« گراییدگرجنس»

                                                      
6 . Gayle Rubin 
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 گراجنسهمی و ظهور دارسرمایهاز ارتباط بین  تأثیرگذارشرحی  7جان دمیلیو

 بر چارچوب بنیادیخوبی با تمرکز به. این شرح دهدمی ارائهد افراز ا سنخی مثابهبه

فقط وقتی افراد شروع به کسب معیشت از طریق » خوان است:همبازتولید اجتماعی 

که به جای بخشی  ،این امکان وجود دارد، گراجنسهم، برای میل کنندمی مزدی کار

بتنی یعنی هویتی م ،اتخاذ کندهویت شخصی  ،اندبه یکدیگر وابستهکه واحد خانواده  از

ر و ساخت زندگی شخصی مبتنی ب گرادگرجنس یبر توانایی باقی ماندن بیرون خانواده

 « خود. با گرایش جنسیجذب کسی 

ی دارسرمایهدرون  گراجنسهمبندی صورتاز  یپردازی مهممفهومبا  8پیتر دراکر

 ییوهش عنوانبهی دارسرمایهی هاترین ویژگیبرد. یکی از مهممیتر این بصیرت را پیش

را به گسترش اشکال  یدارسرمایهی بازسازی هافرایندپویایی آن است. دراکر  تولید

از کار، اجتماع و  یخاصهرکدام در سازمان زند که میپیوند گرایی همجنسمتفاوت 

مراتب سلسلهیک » گراجنسهمبندی صورتدارد. ریشه سیاست در سطح محلی 

ی و نسلاتراجنسیتی، بینالگوهای )مانند گرایی همجنسمشخص از الگوهای مختلف 

 ترشایعکه در آن یک الگو از نظر فرهنگی غالب است )اگر لزوماً « گی/لزبین( است

شمال شرایطی برای گسترش سه کشورهای ی در دارمایهسرتجدیدساختار  (.نباشد

سازی روابط شبیهرا ایجاد کرده است: گرایی همجنسبندی مختلف صورت

گرایی همجنسی غلبه( 0871-0641)تقریباً بین  یگرایجنسی در همگرایجنسدگر

 تا کنون(. 0661)تقریباً از  گراییهمجنسهنجارباوری ( و 0641 -0661)تقریباً  مردانه

ی هاحول هویتگرایی همجنسدر  گراییدگرجنسسازی روابط شبیه یشیوه

، (جنس ضعیف/ جنس قویمثال  عنوانبهمان یافته است، مانند جنسیت )زقطبی سا

 وانعنبهاستعماری ) /کارگر و بورژوازی یا پایگاه نژادی یمثال طبقه عنوانبهطبقه )

نما و زنان مردنما( زن)مردان  فقط ناهمنوایان جنسیتی«(. بومی»یا  استعمارگرمثال 

اعضای اقلیت جنسی شناخته شوند،  عنوانبهدر این مناسبات  شتندکه تمایل دابودند 

                                                      
7 . John D’Emilio 
8 . Peter Drucker 
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 یشیوه. گیرندجای می( نجارهبهنظم غالب )در حال آن که همنوایان جنسیتی اغلب 

ی هارا به شکلباال نفوذ فرهنگی ی مناسبات با هامدل مردانهگرایی همجنسغالب 

ریباً ی جنسیتی تقهامثال دو زن یا مرد با هویت عنوانبه: کندمی منتقلتر دو قطبی کم

 جنسی تمایل در بستر نوعیی گی و لزبین را هااین نگرش هویتهمچنین مشابه. 

. این تاسایی جنسیتی نوناهمی تراجنسیتی مبتنی بر هااز هویتمتمایز بیند که می

بازشناسی  . در این شیوهمحرزتر است گراییهمجنسهنجارباوری  یدر شیوه تمایز

لزبین، گی و )در  یشدهپذیرفتهاشکال  مهمی بین و/یا ازدواج تمایزمشارکت حقوق 

 یهاتفعالییا گرایی همجنساشکال دیگر با ی تراجنسیتی هاتری( هویتپایینسطح 

 است. شدت مذمومکه به دهدمیای ناهمنوایانه

 یهای انباشت و صورتهاتطابق بین رژیم»اصلی بحث دراکر این است:  یهسته

ولید تاریخی: مناسبات مادی ت مبنیادین ماتریالیس تأکیدسندی است بر ی گرایجنسهم

تماعی واقعیت اج کل یدر بر گیرنده که دهدمیشکل  را بنیادینی یشبکه ،و بازتولید

مان را بدنما از سکسوالیته و  یتجربه ،شبکه مناسبات تولید و بازتولید (02).«است

بخشد. چارچوب بازتولید اجتماعی ابزار مهمی برای جانمایی سکسوالیته میچارچوب 

 .کندمی مناسبات اجتماعی فراهم یدرون شبکه

 

 و آزادی جنسی« آزاد»کار 
کسوالیته آماده کرد که آزادی را با اجبار سای برای ظهور اشکال زمینهی دارسرمایه

ی مبتنی بر بازتولید اجتماعی دارسرمایه یآزادی سکسوالیته ذیل جامعهدرآمیخت. 

ایر س در تمایز با  داریسرمایهنظام در  کارگر اتبه این معنا که طبق ،است« آزاد»کار 

اشند. یشان بهابدنبر صوری مالکیت مدعی د نتوانمیدر طول تاریخ طبقات تحت سلطه 

ضرورتاً با اشکال اجبار کار آزادی که مبتنی بر مالکیت بدن خویش است،  درعین حال

نابراین ب ،و نه بر آن کنترلی دارند ندوسایل تولیددارای شده است. کارگران نه  آمیخته

ند به دارند تا بتوان کنترلابزار را در را به کسانی بفروشند که این  توان کارشانباید 

ار ک غیرآزاداشکال  کار آزاد جایگزین خودِزندگی دست یابند. به عالوه، نیازهای اولیه 
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 ت،اسقانونی مدارک  انفاقدو تابعیت  انفاقدکار بردگی، استعمار، حبس و  شامل که

 یابد.ها توسعه میشود بلکه در رابطه با آننمی

ی مشخص سلطه برای هاحاکم از روش یطبقاتی، طبقه یدر هر شکل از جامعه

ولیدِ ت یمالکان زمین در شیوه. کندمی کش استفادهزحمتطبقات  یزنده کنترل کار

ی هادهقانان را از طریق ابزار فرااقتصادی چون نیروی مسلح، محدودیت ،گزارانهخراج

در  03کردند.می داد، کنترلمیجابجایی/استخدام که زحمت کشان را به زمین پیوند 

 ندشومی ی متفاوتی دیدههاگونه عنوانبه فرودستاعضای طبقات حاکم و ه این شیو

کارگر در  ی. در مقابل، اعضای طبقهدهدمیرا به هم پیوند  هاکه قوانین مختلف آن

 زندگی ی مالک بدن خود هستند و در آزادی ظاهری و برابری صوریدارسرمایهجوامع 

 .کنندمی

رسد. شاید اعضای میاست که به نظر چیزی با وجود این، این آزادی، محدودتر از 

به  واسطهبینترل بدن خود را در اختیار داشته باشند اما دسترسی کارگر ک یطبقه

 ولیدوسایل ت یکنندهکنترلاست که مالک و  دارسرمایهنیازهای معیشتی ندارند. این 

ق حجامعه، مانند زمین، کلیدی منابع مولد  دال برفنی  اصطالح. وسایل تولید است

. است اداریکار از کارخانه تا معادن و دفاتر  محلمعادن و  از برداریبهره، حقوق یازتام

ود ختوانند غذا، سرپناه و دیگر نیازهای معیشتی می تنها در صورتی اعضای طبقه کارگر

ین ا بگیرد.آن( ارز هممزد )یا ضای خانوار بتواند دستعیک نفر از ارا به دست آورند که 

 :استمارکس  در توصیف دوگانگی متناقض آزادیامر 

 باید آزاد یفردهمچون  ، آنهاآزاد شوند مفهومی دوگانهکارگران باید به 

ی سو، و این که، از بفروشندکاالی خویش  مثابهبهنیروی کار خود را  دنبتوان

 04.دنباشنیروی کار خود آزاد  ضروری برای تحقق... تمامی چیزهای دیگر... از

ه مان یافتزمتناقض سای دوگانهآزادی این ی حول دارسرمایهسکسوالیته در جوامع 

بر بدن خویش همواره با اشکال اجبار آمیخته است.  لآن کنتردر چارچوب که  است،

تر از کم ارزشی با ،از طریق فروش توانایی کاربا الزامات استثمار، برای سازگار شدن ما 

ت . این سلب مالکیکنیمباید از بدن خود سلب مالکیت کنیم، میارزش آن چه تولید 

دارد: اول، ضروری است که منابع تولیدی کلیدی از کنترل ما خارج شود. اصلی دو بعد 



 زادهریحانه اصالنی / ترجمه سیرزآلن  8 

ه ب یکارگر یطبقه آنطی که دید می تصاحبفرایند خشن  عنوانبهمارکس این را 

  .ندنداشت یشانهاجز بدنبهمنابع تولیدی تمامی کنترلی بر  گونهوجود آمد که هیچ

به یغما رفت، آنان این مردان آزاد تنها زمانی که تمامی ابزارهای تولید 

، تنها پس از آن که تمامی ابزارهای تولیدشان به شوندمی فروشندگان خویش

ی خطنوع بشر با ی هااز آنان، در سالنامه خلع یدیغما رفت...و این تاریخ، تاریخ 

 05از خون و آتش نگاشته شده است.

خون و آتش به معنی آن است که مردم پس از بیرون رانده شدن از  ی ازتاریخ

 هسر و کارشان ب ،استعماریی هاروژهکشی پنسلزمین گرسنگی کشیدند یا در 

ارد گذمی بدویانباشت که مارکس نامش را فرایند ی و برده داری افتاد. این دارسرمایه

. مارکس این امر کندمیتولید« ای از پرولتاریای آزاد، بدون حمایت و بی حقوقطبقه»

سازد و به دفعات میکارگر را  یاول طبقه یبیند که در وهلهمی را فرایندی تاریخی

. مارکس معتقد است، به محض این که از کارگران دهدمیمختلف در سراسر جهان رخ 

به معاش با فروش توانایی کار، کارگران را منضبط  هاسلب مالکیت شد، نیاز اقتصادی آن

بر  دارسرمایهاجبار خاموش مناسبات اقتصادی امضای خود را بر سلطه »خواهد کرد: 

، ودشمی اقتصادی همچنان استفاده-نیروی مستقیم فراالبته از . کندمی کارگر حک

 «منتها در موارد استثنایی.

ه چآناقتصادی ویژگی پایدارتری از -با وجود این ثابت شده است که نیروی فرا

ا رغم جدعلیی بوده است. دارسرمایه یبینی کند، در جامعهپیش توانستمیمارکس 

منظور  به ، کارگرانبدویانباشت تولید در فرایند وسایل رل بر شدن وحشیانه از کنت

نترل برای کچالشی بالقوه ی دارند. این رساین ابزارهای تولید دستبه  کار و بازتولید

ی کارگران برای اعمال های بالقوهی ظرفیتکه با توسعه ،کندمی حاکم ایجاد یطبقه

سایل وبر  مؤثرکنترل  یبرقراری دوبارهبرای بنابراین . رسدمتقابل قدرت، به فعل می

داوم تفرایند سلب مالکیت باید رسمی مالک آن هستند،  طوربهبرای آنان که  تولید

. یابدیارتباط مبنابراین سلب مالکیت با اعتراض و مقاومت مداوم از پایین  داشته باشد.

و فرایند گسترش نویسد: سلب مالکیت امری مجزا از می 6همان طور که جف بیلی

                                                      
9 . Geoff Bailey 
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پهرهای سگیرد، می دربر سر آن  ی کهیهاکه بخشی از آن است و نزاعبلاستثمار نیست 

تقابل است که ارتباط م مبارزاتیبلکه  ،پلی زده شود هاکه باید بین آن ندمجزایی نیست

 .دارند

 که مالک ایاز زحمتکشان بالقوهیکدست کارگر مفهومی تک و  یعالوه، طبقهبه

ی هادهاند، نیست. نویسنشدهمحروم  وسایل تولیدکه از کنترل  یان هستند، در حالبدنش

هی و دسامان مداومِو  متمایز فرایند سلب مالکیت را ،نژادپرستی انمخالف فمینیست و

ر یم کار د. تقسدفهمنمی جنسیت، استعمارو نژادپرستی ی کارگر حولساخت طبقه

 سلب مالکیت و انقیاد ریشه دارد.تمایزبخش ی هافرایند

 فمینیست ایتالیایی، رویکردی در مقابل سلب مالکیت-مارکسیستسیلویا فدریچی، 

یست . کافی نکندمی تأکیدسلب مالکیت  مداوم و متمایزماهیت شکل داده است که بر 

که کارگران را از تملک بر منابع تولیدی کلیدی محروم کرد، بلکه همچنین الزم است 

اد، بخشی از این انقی عنوانبهشود.  سلبمداوم،  طوربهیشان هاآنان بر بدن مؤثرکنترل 

تا زنان را از کنترل بر  کندمی عمل یتقسیم جنسیتی کار ذیل فرایندهای مشخص

باشت ان یروم و وادارشان کند تا کارگران آزاد را بازتولید کنند. او با ایدهیشان محهابدن

رمایه س-که زمینه را برای مناسبات کاریکبار برای همیشه  که رویدادی عنوانبه بدوی

بندی صورت مداومویژگی  آن را، و در مقابل کندمی ، مخالفتکندمیمدرن برقرار

 :داندمیطبقاتی 

دن شجهانی تمامی مراحلبا  انباشت بدویبار خشونت یاربازگشت وجوه بس

کشاورزان از  اخراجبوده است.  همراه ی کنونی آن،، ازجمله مرحلهیدارسرمایه

ضروری  سازی زنان شرایطدر مقیاس جهانی و فرودست غارتو  زمین، جنگ

 06است. هاتمامی زمانی در دارسرمایهبرای وجود 

 تقسیم کار جنسی جدیدی ایجاد»که سلب مالکیت  کندمی فدریچی استدالل

 دبه بن بازتولید نیروی کار را ذیلزنان  یبازتولید که کار زنان و کارکرد کندمی

 ممکن تحقیرشکال مشخصی از خشونت، ساکت کردن و ا راهاز امر این  21«.کشدمی

مالکیت  سلب . بنابراینکندمی پذیری و وابستگی ایجادآسیبدر میان زنان که  شودمی
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ر جدیدی بی پدرساالرانهنظم »سازد بلکه هم چنین جدید را نمیکارگر  یفقط طبقه

 20.«کندمیایجاد« کار مزدی و تبعیت زنان از مردانی حوزهمبنای بیرون راندن زنان از 

که این نظم پدرساالرانه تا حدی از طریق  کندمی استدالل 01رزماری هنسی

 انسانی وهای مند برخی مقولهنظامکه به شکل  شودمی ایجاد سازیمطیع یهافرایند

 ، بههاسازی برخی بدنارزشتحقیر در بی»: سازدمیارزش بیخصی از کار را مشانواع 

یی که هاسوژه }به معنای{ارزش هستند، بیکه  کندمی یی کمکهاایجاد سوژه

 22«د.انگذاشتهبهره باقی بی ،کندمی خودشان را در مناسبات کاری که تولید سرمایه

 نوانعبه .کنندمی و عمل شوندمی کار شناخته شکال پستِشده با اَی خوارهااین انسان

. شودمی مند، خوار شمردهنظامبه شکل کارهای مراقبتی ی دارسرمایهدر جوامع مثال 

ه چ تغذیه کردنکار مراقبتی : »کندمی را این گونه تعریف ی کارهای مراقبتیهنس

ق طالمنزل که قابل ا حقوق، مراقبت از کودک، مراقبت از سالمند، کارحقوق و چه بابی

حقوق( بیش از آن پرستاری )چه با حقوق و چه بی 23«بگیر باشدکارگر حقوق عنوانبه

کم تو دسامری حیاتی برای نوع بشر در نظر گرفته شود، مسلم انگاشته  عنوانبهکه 

تبط ی مردارسرمایه یآن در جامعه سازیخصوصی سبکبه  تربیش. این شودمی گرفته

أثیر ت امر. این شودمی ی طبقه کارگر دیدههاخانواده شخصینگرانی  عنوانبهاست که 

کشند. برای زنان میبار مراقبت را بر دوش  یعمدهشگرفی بر زندگی زنانی دارد، که 

 24«کار مزدی دارد. آنان با یرابطهمنفی در تأثیر کار مادری و کار خانه »

 ابییسازمان یبا شیوه ارتباط زیادی مراقبت،جهت گیری نامتناسب کار زنان حول 

در  یدقایق متفاوت دارد، چراکه یدارسرمایهامع ور جدبازتولید اجتماعی  وتولید 

ی دیگر تولید، بازتولید اجتماعی و تولید در ها. در شیوهمعیشتی هستند یچرخه

اند. در مقابل، در یافته سازمانخویشاوندی  حولروابط اجتماعی  از واحدی یمجموعه

 وجود دارد.جدایی و محل کار  خانواری بین دارسرمایهجوامع 

تند هس کارگر مالک بدن خود هستند، و در نتیجه مسئول بقای خود یاعضای طبقه

خصوصی و از سپهر  این مسئولیت اساساًتد. افمیهم بر دوش خودشان شان خانه و کار

ضای اع عنوانبههم  ،کارگر یبنابراین زنان طبقهعمومی تولید اجتماعی جدا شده است. 

                                                      
10 . Rosemary Hennessey 
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 اند. به علتشدهسلب مالکیت کننده کارگران بازتولید عنوانبهطبقه کارگر و هم 

ارتباط با کار غیر مزدی در  ی)که نرخ دستمزد به واسطه زدایی از کار مراقبتیارزش

 ،این تلقی که انجام آن به صالحیت چندانی نیاز ندارد وآید(میخانه پایین 

مزد بودن بخش اعظم کارشان ارتباط به بیکه ارزش آن  سپهر خانگیی هامسئولیت

 مزدی نیز دستمزد زنان تمایل به پایین بودن دارد. یابد، حتی در حالت کارِمی

ارگران مختلف کهای گروه. یابدتمایز میکارگر  یبنابراین سلب مالکیت درون طبقه

 یهاطور متمایزی در چارچوببه بلکهنیستند، پذیر جایگزینبه سادگی واحدهای 

ت سلب مالکیسطوح با  متناسبشان پرداخت حقوق و  شوندمی جانماییکار تقسیم 

است که انه پرستنژاداین سلب مالکیت تمایزیافته همان قدر  25گیرد.میصورت 

 ی استعماری، تبعیض نژادی و بردگی تولید شده است.هاجنسیتی و در طول تاریخ

 ،بردگی زنان سیاه یچهتاریخ }با توجه به{ که کندمی آنجال دیویس استدالل

تر کار دستی در اشکال سنگین ی وجود دارد که به کارهای مزدی وتربیشاحتمال 

ه زنان سیاهی ک داری،بردهبعد از  در طول دوران»ان سفید کشیده شوند: مقایسه با زن

این شکلی از  29«مجبور شدند خدمتکار خانه شوند. ،کندندنمی در مزارع جاندیگر 

ماعی دارد. عمیقی بر سرشت بازتولید اجتتأثیر که است  متمایزسلب مالکیت 

هنجارباوری معیارهای  ازنگرش متفاوتی دارند و تبار افریقاییآمریکایی ی هادهخانوا

سن کنند. ریچارد فرگوپیروی نمی، سفیدان تنظیم شده نظرگاهکه از  گراییدگرجنس

ر بگذارند، تأثیر میامرار معاش همچنان که تمایزهای نژادی در چگونگی »نویسد می

، دننکمی تولید خانواده را یفزایندهو و اشکال متنوع  دارند اثرنیز زندگی خانوادگی 

 .«شودمی بدلتمایزها این شاخص خانواده به }در واقع{ 

همی م هایچارچوب بازتولید اجتماعی با نگرش وسیعی که به معیشت دارد، بینش

 تأکید فمینیست های. مارکسیستکندتمایزیافته طرح می هاینسبت به سلب مالکیت

 یبر حوزه هاچنان که اغلب مارکسیستهمخاصی بر تحلیل بازتولید اجتماعی دارند، 

یاری از اند. بسانگاشتهکرده و عمالً مناسبات کار خانگی را نادیده  تأکیددستمزدی کار 

ر را کارگ یتا طبقه شودمی به کار غیرمزدی که عمدتاً توسط زنان انجام هامارکسیست

اند. چنان که یوهانا اهمیت چندانی ندادهکودکان را پرورش دهد، زنده نگه دارد و 
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 .انددهداطور کامل بر تولید قرار به شان را تقریباًتوجه هامارکسیست» ویدگمی 00برنر

 یاند تا شامل مراقبت و تغذیهدادهکار الزم را بسط  یفمینیست انگاره هایمارکسیست

 28«کنیم.میما از اصطالح بازتولید استفاده  –.نیز باشدافراد 

 جدیدتفرایند  -مبادله با طبیعت دایمی  هایچرخهمبرم بازتولید اجتماعی ویژگی 

ی ها. مردم به استراحت، فعالیتمصرف شده استتولید فرایند در  چیزی است که

 هاچهفظ کنند. بشان برای کار را حاجتماعی نیاز دارند تا توانایی یهافعالیتتفریحی و 

، که بازتولید نیروی کار دهدمیتوضیح  02وگلفاند. لیز مراقبتنیازمند  بیمارانو 

 دایمی دارندگانکه نیازهای شخصی  فرایندی»عنصرحیاتی بازتولید اجتماعی است: 

ی شرط بازتولید اجتماعو در نتیجه ، کندمی افراد انسانی را برآورده عنوانبهنیروی کار 

یا از نیروی کار فعال کنار گذاشته  مردهیی که کارگرانی که هافرایند همچون .هستند

 .«کندجایگزین میاند، شده

 

 بیگانگیازخودو سکسوالیته 
ی امرار معاش که هافرایندی مشخصی از هاچارچوب بازتولید اجتماعی بر شیوه

این که  برحسب ،مردمافکند. میاند، پرتو یافته سازمانی دارسرمایه یذیل جامعه

شرایط محیطی مشخصی کدام در خود را و  یافته است سازمانبه چه شکلی  شانجامعه

ی . برخدهندطبیعی به اشکال کامالً متفاوتی انجام می طوربه، این کارها را یابندمی

که برای برآوردن  کنندمی ی خویشاوندی نسبتاً کوچکی زندگیهادر گروه هاانسان

 .زنندمیدست طبیعت به برداشت از آوری خوراک جمعشکار و  در چارچوبنیازهایشان 

به  کنندمی کارند و از حیوانات اهلی نگهداریمیروش زندگی آنانی که دانه  وراه 

توانند یم مثال، آنان عنوانبه؛ کندمی شان میلسوی کامالً متفاوتی از پیشینیانوسمت

 وند.جا شهتر ناچارند برای یافتن منابع تازه جابتری شکل دهند و عموماً کمبزرگجوامع 

 تحصیل خوداز محیط  شان رامعاش ،اشکال زندگی ی، همهترین سطحابتداییدر 

چه نیاز ی متنوعی روی محیط خود برای کسب آنها، و اشکال واالتر به روشکنندمی

                                                      
11 . Johanna Brenner 
12 . Lise Vogel 
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اشتراکات بسیاری دارد با آن  کنندمی برای بقا ها. کاری که انسانکنندمی دارند، کار

یک تفاوت مهم نیز وجود دارد:  دهند، امامیانجام  هایا دلفین هاچه زنبورها، زرافه

ی هاو انتخاب هدفمندی درباره روش کنندمی ریزیبرنامهاین کار برای  هاسانان

دهند. شاید کندوی عسل میطبیعت و برآورده کردن نیازها انجام  دگرگون ساختن

آن چه بدترین »سازند، اما می های مشخصی باشد که انسانهابسیار زیباتر از سازه

 معمار قبل این است که کندمی زنبورها متمایز یمعمار را از بهترین سازهیک  یسازه

 31.«کندمی را در ذهنش بنا هااز آن که چیزها را از موم بسازد، اتاق

 ها، تولیدشان را برای متفاوت از سایر گونهها، به شیوه، انساندانیممیجا که آنتا 

یگر ی دهادر مقایسه با گونهآگاهانه . این انتخاب کنندهدفمندی و انتخاب مبتنی می

 ازبا طبیعت  ی دیگرهاگونهتعامل . کندمی ایجادتفاوت عظیمی در کار امرار معاش 

. شود، انجام میشدهآموختهی هاای محدود از پاسخجموعهمطریق ترکیبی از غریزه و 

عددی ی متهاطبیعت انتخاب درگیری با؛ ما در تر استخالقانهطور بالقوه به هاکار انسان

کنیم تا این نیازها را میای زیستی است و ما روی طبیعت کار رانهداریم. گرسنگی 

م انجای مختلفی هاما این کار را به شیوهی دیگر، هابرطرف کنیم، اما، برخالف گونه

خوارند و برخی دیگر گیاه هابرخی انسانحتی گاه در یک خانواده، . دهیممی

 ی دیگر وجود ندارد.هااین شکل از تنوع به شکل مشابهی در میان گونه ،خوارگوشت

علق ن تای که به آگونهو نیاز  معیارفقط مطابق با » تمامی حیوانات به جز انسان،

 ،«هاگونهتمامی ی هامعیار برمبنای»، حال آن که انسان دنزنمیدست به تولید « دارد

در  اه. در نتیجه، انسانکندمی خالقانه تولیدو  کندمی اعمال« خاص بر اشیا معیاری»

ی دیگر هاگونهشاید  30.«دندهمیزیبایی شکل قوانین با  انطباقرا در  اشیا»، عین حال

 ،سلیقهچیزهای زیباتری بسازند، اما فقط انسان است که اهداف مشخصی را محض 

 کندنمیمان را ارضا . کار ما بر روی طبیعت فقط نیازهایدهدمیشکل  ظاهر و احساس

. مارکس و انگلس بین نیازهای معیشتی اولیه مانند کندمی بلکه نیازهای جدیدی تولید

 تمایز قایل شودمی که ذیل کار ما بر روی طبیعت ایجاد ثانویو نیازهای  خوراک

ه بابزار ارضا، خود  انجام کنش ارضا وارضای نیازهای اولیه، » نویسند؛ آنان میشوندمی
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و این تولید نیازهای جدید اولین کنش تاریخی  شودمی نیازهای جدیدی منجر

 32«است.

رین توسیعبه و کار را بخشیم، می تحققما انسانیت خود را با کارمان بر روی جهان 

 التتعام ودگرگونی طبیعت برای خلق چیزها، مفاهیم  ذهنی و جسمیِمعنای کلمه، کار 

 «خود[]اراده و آگاهی موضوع »ی زندگی خود را ها. انسان فعالیتیابیمدرمی

ان شطهواسبیی دیگر فقط به منظور برآوردن نیازهای هادر حالی که گونه 33.کنندمی

حتی آن گاه که از نیازهای جسمانی فارغ  کندمی انسان تولید»زنند، میدست به تولید 

 «است و حقیقتاً وقتی چیزی تولید کرده که از آن آزاد باشد.

سان که ان گویدمیاین کار از طبیعت جدا نیست، بلکه بخشی از آن است. مارکس 

بازوهایش، پاهایش، سر و دستانش را ی که به بدن او تعلق دارد، نیروهای طبیع» کارگر

 شطبیعت را به شکلی درآورد که با نیازهای [برگرفته از]آورد تا مصالح می به حرکت در

طبیعت را برای برآوردن نیازهایشان  هاهمچنان که انسان 34«انطباق داشته باشد.

 بر روی طبیعت فعالیتش از طریقاو »دهند: می، خود را نیز تغییر کنندمی دگرگون

زمان طبیعت خود را نیز همو به این شیوه  دهدمیو آن را تغییر  کندمیخارجی کار

 طور خاصبهگیری هدفمند تصمیمریزی، انتخاب، و برنامهدر نتیجه، .« دهدمیتغییر 

 خشدبمیتکامل درون طبیعت را  هایبالقوگیاو : »کندمی نقش مهمی در کار بشر بازی

 35«.کندتابع قدرت حاکم خود مینیروهای آن را عملکرد و و 

. رفتار شان استبنابراین طبیعت انسانی پویاست، محصول تعامل بین مردم و محیط

دو ین ا میانتعامل  درطور اجتماعی، بلکه بهو نه است  تعیین شدهطور زیستی بهما نه 

اصلی  یهمین مسئله را هسته 04و ریچارد لوونتین 03. ریچارد لوینزگیردمیشکل 

 طوربهو محیط واره اندام»اند: دادهقرار دیالکتیکی شناسی زیستپردازی خود از مفهوم

 فرایند یزمان سوژه و ابژههمتا آن جا که هر دو  ،کنندمی متقابل در یکدیگر رسوخ

یر تغیتا پیش از و  هر آن را ی دیگرهاگونهطبیعت  توانمیدر حالی که  39«ند.اتاریخی

تنوع  ،شرزندگی بآشکار واقعیت »، نظر گرفتکمابیش تعیین شده در  ،در فرایند تکامل

                                                      
13 . Richard Levins 
14 . Richard Lewontin 
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نشان  در طول زمان و مکانرا سازمان اجتماعی  تاریخ زندگی فردی وباورنکردنی 

 37.«دهدمی

جامعه از طریق دهند، لزوماً اجتماعی است؛ می روی طبیعت انجام هاکاری که انسان

 :اندهگفتی بسیار مشخص سازمان یافته است. چنان که مارکس و انگلس هاو به شیوه

 جریان و هم تولید حیات تازه در کار تولید حیات، هم حیات خویش در

 ونهمچ : از سوییرسدنظر میبه ای دو سویهرابطهشکل بهاکنون هم ،تولیدمثل

به این معنا که بر  -ای اجتماعیرابطه همچون از سوی دیگرو ای طبیعی، رابطه

 38همکاری افراد متعدد داللت دارد.

، یابدمیدر بسیاری از جوامع بشری، این همکاری حول طبقات اجتماعی سازمان 

ز عواید حاصل از کار ، بخشی احاکمطبقات  آن طی اجتماعی که  ایرابطهحول  یعنی

 کشند.می را باال کشطبقات زحمت

در جوامع اولیه، همه در کار ابتدایی  اجتماعی ندارند. یبرخی از جوامع بشری طبقه

. در مقابل، در جوامع کنندمی و از تولید مشترک سهمی دریافت روی طبیعت مشارکت

که  یکارند و آنانمحیط  یکنندهکنترلیا و/که مالک  کسانی میانی معاصر دارسرمایه

 طورهبوجود دارد. ظهور طبقات اجتماعی تمایز ، کنندمی شانکنندگان استخدامکنترل

اول  یدر درجهبخشید. کار جامعه  ی دوبارهبنیادینی این کار بر روی طبیعت را ساختار

ان دارسرمایهو  اشرافداران، سازمان یافت. برده انقدرتمندحول برآورده کردن نیازهای 

ه نسوی منافع خودشان سود جستند، ودهی جامعه به سمتبرای جهت تولید از کنترل

 کشند.می منافع آنان که زحمت

 کندمی استخدام راکارگران کار صاحبی معاصر، دارسرمایهبرای مثال، در جوامع 

خود را برآورده کنند و از کار  نیازهای  کهنه این سود برسانند هابه شرکت بیشتر تا

 یعنی کسب -ای برای رسیدن به هدف استوسیلهکار  .احساس رضایت کنندخویش 

 شدهبیگانهکار باشد. مارکس چنین کاری را  نفسههدفی فیکه آن درآمد، به جای 

جه تولید، و در نتیبر فرایند نامد، آن جا که کارگر نه کنترلی بر محصول دارد و نه می

این .پیوندها را بسازد ای اززنجیرهفرآیند کار  در یا محقق کند را استعدادهایش تواندنمی
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زندگی  یوسیله همچونزندگی خود »شده است که بیگانهی کار هااز ویژگی

 36.«شودمیپدیدار

شان کشیده شده و از ی جانشیرهکنند میاحساس  کارگران }در این وضعیت{

 . کارگرشودویران میجای تکامل بهدر طول کار  هاو ذهن ها. بدناندانسانیت تهی شده

کند مین کند، خویشتن را تصدیقنمی اش را محققدر نتیجه در کارش استعداد انسانی»

، انرژی روحی و کندمی ساس بدبختیحکند، انمی ، احساس غناکندمی بلکه انکار

بنابراین در  41«شودمی یابد، بدنش له و ذهنش ویراننمی اش آزادانه گسترشجسمی

. کنندمی ، افراد احساس حقارتکار هدفمندمان، یعنی انسانیمتمایزترین فعالیت 

کار مرا انجام  توانستمی دیده هممیمون آموزش»گویند می کارگران خط تولید اغلب

 تر خویش آزادانه احساسحیوانیی هادر فعالیتفقط »نویسد، کارگر می سمارک«. دهد

بیش از همه در محل و }یعنی{ خوردن، نوشیدن، تولید مثل،  -کندمیفعالیت 

اش دیگر خود را انسانیی هاو در فعالیتآن  جز، هنگام پوشیدن لباس و سکونتش

و معلمان استفاده از دستشویی  کارفرمایانبرای مثال  40«حیوان داند، مگرنمیچیزی 

کار  یرسد فراغتی خوشایند از فشار خردکنندهمی، چرا که به نظر کنندمی را کنترل

 باشد.

جارباوری هنحیوانات است. سایر متفاوت از انسان  یکه سکسوالیته گیریممینتیجه 

 انتخاب هوشمندانهی هاو شیوه کندمی سازیسکسوالیته را طبیعی گراییدگرجنس

ما  ی. سکسوالیتهکندحذف میشناختی است ییکه اجتماعی و زیبارا سکسوالیته 

در جوامع بشری به  کردارهای جنسی. نیز هستزمان اجتماعی همطبیعی است اما 

شدت محل به دهدمیاند و حتی تعریف آن چه سکس را شکل متنوعطرز شگرفی 

های فردی مهمی وجود تفاوت، مستقر... حتی درون الگوهای اجتماعی ه استشمناق

 .دارد

بخشی از کار بر روی مان است. ته بخشی از راه و روش تحقق انسانیتسکسوالی

گذاریم. جهان میکه از طریق آن ما نشان خود را بر  است طبیعت )درونی و بیرونی(

زندگی ایط . شرستکیستی ما شناختی، شخصی و اجتماعیییزیباسکسوالیته تبیین 

کند و به جای آن که خود هدفی تبدیل می را به اجباری جنسی رابطه ،ازخودبیگانه

 نسیجخوبی در کار به امر . اینیابی به هدفشود برای دستای مینفسه باشد وسیلهفی
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 استفادهمان اهداف زندگیمزدی آشکار است، اما ما اغلب از سکسوالیته برای برآوردن 

ر دیگکه  حیاتیبه  بخشیو معنا گریز از ناشادیبقا، ، همراهی اهدافی همچونکنیم، 

طبقاتی  یبیگانگی در جامعهازخودهمراه دارد. تهی بودن به  ی ازحس شیهافعالیت

 .بخشدعمیقاً به سکسوالیته شکل می

 

 بازتولید اجتماعی رضایت و اجبار
 و استیافتهتکوین انضباط جنسی  ی ازصورت عنوانبه گراییهنجارباوری دگرجنس

خصی از مش دهیمانزکه سادارد بیگانگی و سلب مالکیتی ازخود پیوندی تنگاتنگ با

 مریا. این کندمی ی تقویتدارسرمایهتکامل خاصی از  یبازتولید اجتماعی را در دقیقه

 .تیافته استغییر  بازتولید اجتماعیبا تجدیدساختار روابط  ایستا نیست بلکه

نهادینه شده  یهمسرتک هایزوج هژمونیک در شکل گراییِهنجارباوری دگرجنس

بل دهند. قمیپرورش  دهو فرزندان را در یک خانواکنند میبا یکدیگر زندگی که  است

یافته بود. انقالب جنسی این  سازماناز انقالب جنسی روابط زوج اساساً حول ازدواج 

زندگی ها جای که در برخی طوربهی مختلف بسط داد، هاهنجاری را به شیوه یحوزه

 بسیار ر کار مزدیدوالدی و اشتغال مادران تکخانواده بدون ازدواج،  مشترک

جنسی هنجارمندی  عناصر. به عالوه، است 0691 یقبل از دهه تر ازشدهپذیرفته

نوع جدیدی از  ؛دربر بگیرد را همگرایی هنجارباوری همجنستا  گسترش یافته

ی تلقجنس دگر زوجمانند جنس را هایِ همزوجزندگی تداوم هنجاری لزبین و گی که هب

بزار ، ابرمبنای تحلیل بازتولید اجتماعی گراییهنجارباوری دگرجنس منظر .کندمی

 آورد. بسیج حولمیاجبار و رضایت فراهم  برمبنای روابطمفیدی برای فهم آزار جنسی 

در  0671 یاصلی موج دوم فمینیسم در دههی مایهدرونمسائل مربوط به آزار جنسی 

ی با که حت کنندعموماً تصدیق میبود. تر در جامعه طور گستردهبهو دانشگاهی فضای 

. ناکارآمد استهمچنان  نظاماین ، 0671 یوجود دستاوردهای مهم کسب شده از دهه

اهمیت جلوه سازی آزار جنسی و بیدر کار طبیعی این نظام کهاگر پنداریم در واقع 

 43.کندنمیچندان هم بد کار  ،های زنان استدادن تجربه
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واقع بهمند و نظامبلکه امری  ،آزار جنسی محصول رذالت چند مرد نیست

که اشکال هنجاری روزمره و  کندمی سازی شده است. نیکوال گیوی استداللطبیعی

فرهنگی برای  یداربست همچون گراییهنجارباوری دگرجنس یشدهانگاشتهمسلم 

 یانهگراجنسدگرکه سکس  کندمی مشخص او استدالل طوربه 44.کندمی تجاوز عمل

نبال به د سکسوالیته و مردِفاقد  یزن منفعل و پذیرنده هنجارهای جنسیتیمبنای بر

کنش علیه آزار جنسی باید این داربست  45جنسی آنی و ضروری است. خالصی

سکس و  بین جنسیتی گذاشتنزیر ذرهفرهنگی را تخریب کند، آن هم از طریق 

باید از طریق ترکیبی از آموزش، نقد  امراین  49. هاسکسوالیته به گسترده ترین روش

 آن ایجاد یکنندهتعیینفرهنگی و کنشگری اجتماعی حاصل شود و یکی از ابعاد 

یی برای دختران و زنان است تا بتوانند نیروی جسمانی، اشتیاق و فراست الزم هافرصت

 یافته کسب کنند.برای عاملیتی تجسمرا 

نهد میپیش  بخشیحیاتچارچوب بازتولید اجتماعی رویکردی به سکسوالیته و 

وری هنجارباداربست فرهنگی تجاوز مشارکت کند. از مفهوم این تواند در تعمیق میکه 

روابط قدرت ریشه دارد. ما  یشبکهدرون  بخشکردارهای حیاتدر  گراییدگرجنس

یا غیبت آن را ذیل اشتغال به اشکال مختلفی از کار  05یافتهتبلورفهمی از عاملیت 

این خود که  ایمکردهاتخاذ ی فراغت هامزدی و غیر مزدی، و همین طور فعالیت

جنسی  گرایش یبر طبقه است مبتنی اند کهیافته سازمانی حول تقسیم کار هافعالیت

در  و جهانیی کشانهبهرهنظم چارچوب مراتب نژادی در سلسله، جنسیت و یافته

 .تاریخ استعمار و امپریالیسم یزمینه

تا حدی  مردان دیگر هایو بدنزنان  هایبدن ،خود هایمردان به بدن هاینگرش

(. تدر یک موقعیاشکال کار حتی برخی کار است )یا آماده شدن برای  ربامبتنی بر تج

 اندرهروزمی هاکردارای از مجموعهگفتمان نیستند بلکه  صرفاً هنجارهای جنسیتی شده

تار ی ساخدارسرمایه یاز روابط قدرت که تولید و بازتولید را در جامعهماتریسی که در 

را تا حدی در طول اشتغال  جسمانیتاند. مردان فهم خود از  یافته سازمانبخشد، می

 عنوانبهدهند. می شکلمشخص روابط قدرت  یبه اشکال مشخصی از کار در زمینه

                                                      
15 . Embodied agency 
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 وسازیخودر یمثال در اوایل قرن بیستم، هم چنان که تولید انبوه توسعه یافت، کارخانه

ود یافته ب سازمانی مدیریتی را توسعه بخشید که حول غرور مردانه هافورد استراتژی

 ،سنگینخانواده و توان تحمل کار  یاعضای وابسته مالی تأمینکه خود ریشه در 

تبلور از عاملیت  داری درکیخانهو  این مناسبات کار 48آور داشت.لو مال فرساطاقت

بدون  کاراز راه که بسیار متفاوت از چیزی است که زنان ممکن است  کندمی خلق یافته

 یشکل دهند. غرور مردانه کند()که وابستگی اقتصادی واقعی خلق می در خانوادهمزد 

 با هم فرق دارد، توجهیقابلی هاتاکسی به شیوه یو راننده ، معدنچی،استاد دانشگاه

و جایگاه مشخصی در تقسیم کار  دهوخانوا همگی به به پیکربندی خاصی از کاراما 

 وابسته است. 

شوند، حال، مزدی مشغول ی مراقبتی های دارد که زنان در فعالیتتربیشاحتمال 

سنگین فهم متفاوتی از بدن فرد صنعت یا غیر مزدی، که در مقایسه با کار در معدن و 

وه نوباکودکان  یمعلم مدرسه عنوانبه. کارولین استیدمن بر کار خود کندمی ایجاد

ند، گرفتمیانگشتان کوچکی که دستانم را مرد،  هابدنم طی این سال: »کندمی ملأت

به نحوی مرا از هر نوع خواند می کی که تکیه داده بود و کتابش را برایمگرمای کود

که زنان و مردان  کندمی دوروتی اسمیت استدالل 46«برخورد دیگری با بدنم بازداشت.

ی هادرگیر فعالیت هاتمایل دارند که جهان را }به اشکال{ متفاوتی بشناسند چرا که آن

مردان اغلب شناخت تقسیم کار،  در اشکال رایجمتفاوتی هستند.  یکاری روزمره

ود از وج هابر بیگانگی سوژهمبتنی »دارند چرا که کارشان اغلب از کارشان تری مجرد

یک مرد میسر است چرا که  این سبک زندگی فقط برای« است. شانمکانیجسمانی و 

ی او را به ها، بچهکندمی که از خانه برای مرد مراقبت» وادگیدر ساحت خان کار زن

 از او مراقبت شودمی شوید، وقتی مریضمی یش راها، لباسکندمی بزرگآورد، می دنیا

جور دیگری  51.«کندمی تأمینجسمانی او را  کلی تدارکات وجود طوربهو  کندمی

 .کندمی ایجاب

مشخص کار و فراغت بنا  کردارهایانتزاعی شناخت، که تا حدی حول ی شیوهاین 

تعامالت ماتریس از کل  سکسوالیته در قالب فهم فعالیت جنسیسپهر در  ،شده

 یوی استداللگ. یابدتبلور می دوگانگی ساختگی انسانی منتزع شده و حول ییافتهتبلور
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پردازی از سکس داربست فرهنگی تجاوز، مفهومهای شالودهکه یکی از  کندمی

یانه گرادگرجنسسکس  اساس»که  است یک الزام مقاربتیدر قالب گرایانه دگرجنس

 ایدقیقه ،تعریف محدود از سکساین  50«کندبنا می دخول قضیب به واژن عنوانبهرا 

نتزع م دهدمیجنسی واقعی را شکل فعالیت را که  هاو زندگی هابدن یاز روابط پیچیده

هنجارباوری سازد. این الزام برای میگرایانه دگرجنساوج سکس  یآن را نقطه و

، شودیم زیستی تلقی یرانه ،اروتیسم حول آن چندان بنیادین است که گراییدگرجنس

راکم تمیعانی ی هااز این مدلتر و متغیرتر پیچیدهدانیم اروتیسم بسیار حال آن که می

انتزاعی مرتبط با مردانگی در تقسیم ی با شیوهفشار و رهاسازی است. الزام مقاربتی 

ردمی که به بدنی و اجتماعی بین می هادرگیری یابد که در آنارتباط میکار غالب 

 احتمال . زنان کهشودو انزال منی می انتزاع الزام مقاربتیاند، تابعی از متقابلدنبال لذت 

یته ارد که سکسوالتری دباشد، احتمال کم شان مشتمل بر مراقبتمعیشتیرود کار می

 را ذیل این انتزاع محدود بفهمند.

قدرت و برساخت استقالل و وابستگی د اجتماعی حول تقسیم کار، روابط بازتولی

ان یوی نش. گاندبخشیدهجنسی را چارچوب یابد که مسائل رضایت و اجبار می سازمان

های بازتابرضایت و اجبار حق مطلب را در مورد واقعیت  یسادهکه چارچوب  دهدمی

خاکستری بین  یدر حوزهتجربیات جنسی که در آن بسیاری از ، دهدمیزنان نشان ن

ند، ه باش. زنان گاهی سکس دارند بی آن که لزوماً میل آن را داشت گیردمی این دو، قرار

بار و فشار بسیار قدرتمند دارند، وقتی حس اجننتخابی ا کنندمی وقتی که احساس»

 دکنمی مرد فشاری اعمال»که ذیل آن  کندمی وی از تجربیاتی صحبتیگ 52«است.

کننده یا واقعی ندارد اما زنان در مقابل آن خود را ناتوان از فیزیکی تهدید وجهکه 

که نه اجباری بلکه ناخواسته اند گفتهزنان از همراهی با سکسی  53«بینندمی مقاومت

به خاطر آن که کرده که حق دارد آن را متوقف کند یا نمیچرا که حس »است  بوده

  54«ن امتناع کند.آور از دانسته است چطنمی

جانبی مردان و کمبود حس بهجتماعی ابزار مهمی برای فهم حقاچارچوب بازتولید 

هنجارباوری که فراتر از اشکال فرهنگی نهد را پیش رو میعاملیت در زنان 

د، در سازمیپذیری و عاملیت آسیب. روابط قدرت نابرابر فهمی از است گراییدگرجنس
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د. تیتی سازمی میان زنان و مردان یابیشخصیت ی ازمعین انتظاراتحالی که تقسیم کار 

 گوید:میاز این موضوع سخن وضوح به تصویر زیرترسیم  باباتاچاریا 

پوست زن سیاه ،برهنه مرد سفیدِقیمتی در منهتن هتل گراندر پستوی 

د. مرد، البته مدیر داروابه سکس تا او را  کندمی را تعقیب پناهجویی درآمدکم

ست و ا المللی پول، سیاستمدار فرانسوی، دومینیک استراوس کانصندوق بین

سابق  یاهل گینه، مستعمره، هتل استراوس کان کارخدمت 09،نفیسه الدیالو ،زن

 . پناهنده شده استبه ایاالت متحده  الحالفیفرانسه است و 

هره چحقیقی سلب مالکیت بین این دو  نگارینقشه»که  دهدمیباتاچاریا نشان 

 59«کند.امتداد پیدا می

بین رضایت و اجبار در  یرابطه با مشارکت در فهمچارچوب بازتولید اجتماعی 

یم این اند، در ترسیافته سازمانسلب مالکیت حول بیگانگی و که اشکال سکسوالیته 

 . کندمشارکت می« برداری از سلب مالکیتنقشه»

 لورتب هایثبات، تاریخبیکار  الینقطع بندیزمان، مزدی نابرابر هایحول ساختار

از  مراقبتیی صرفهبهمقرونخدمات  به جنسیتی ذیل کار و فراغت، کمبود دسترسی

استعمار، تخریب حمایت اجتماعی، خشونت علیه زنان و بردگی و های تاریخ، کودکان

 ،اندی که هنوز به لحاظ قانونی پذیرفته نشدهناهمنوایان جنسیتی، آسیب پذیری مهاجران

جنسیتی و نژادی، جنسی،  هایکلیشهمادر و همسر،  عنوانبه انتظار جنسیتی از زنان

شرکت در فعالیت  ،کمبود دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری و سقط جنین

بر تجاوز خشونت علیه زنان  یزمینه. در این بحث من در است یافته سازمانجنسی 

خارج از مرزهای دو جنس به یاد داشته باشیم مردان و افراد  الزم است. کنممیتمرکز 

مشابهی  مجموعه روابطهم در  ورگیرند و این که این اممی هم مورد تجاوز قرارغالب 

ی هست که درباره تنوع اشکال و تربیش. چیزهای بسیار قرار داردجنسیتی  یاز سلطه

ک بعد تمرکز خواهم یخاص بر  طوربهمعنای آزار جنسی گفته شود؛ با این حال، من 

 کرد.

                                                      
16 . Naffissatou Diall 
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هر دو  و دارد جایبعیت تاتر سلطه و وسیعروابط دلِ داربست فرهنگی تجاوز در 

د. آنجال ندهمیبه حیات خود ادامه راه آن از و  دهندمی جلوه طبیعیاجبار جنسی را 

ضروری مناسبات اجتماعی بین ارباب و برده  یاجبار جنسی جنبه»نویسد میدیویس 

چنان که امروز عموماً شناخته شده است، بعد از شرایط « فرهنگ تجاوز»این  57«است.

آزار جنسی  ینهادینه شدهالگوی »داری به حیات خود ادامه داده است: بردهمشخص 

داری نیز توانست به حیات بردهرتمند شد که بعد از الغای دچنان قپوست سیاهزنان 

 است: ی آنو پشتوانه فرهنگ تجاوزی شالودهی تنژادپرس 58«خود ادامه دهد.

 56«گیرد.نیرو میتشویق اجبار جنسی اش برای توانایینژادپرستی همواره از »

ط ارتبااست گرا دگرجنسفتح که در نسبت با مردانگی  وانعنبهسکس  یایده

ست، بوده اتوأم . فتح نظامی اغلب با اجبار جنسی گرایی سلطه داردتجامعی با جنسی

فرماندهی نظامی ایاالت متحده  یسیاست نانوشته»نویسد: می چنان که آنجال دیویس

تشویق کند، چرا که سالح  مند تجاوز رانظام طوربهده است که وبچنین  [در ویتنام]

ارتش ژاپن در جنگ جهانی « نهایت قدرتمندی در ایجاد ترس و وحشت عمومی بود.بی

جنسی به اسارت  یبرده عنوانبهی دیگر را هاتای و تایوانی و ملکرهزنان چینی و 

شدند(. یوشیمی میخوانده  دهندهآسایشحسن تعبیر زنان برای گرفت )که می

 "غنیمت جنگی" عنوانبهخصوصی تجاوز را  طوربهنگرشی که » گویدمی 07یوشیاکی

ی هازنداندرامروزه  90«کرد در میان تمامی سطوح ارتش ژاپن سیطره داشت.تأیید می

آزار و : »شودمی علیه زندانیان سیاسی فلسطینی اعمالجنسی یل آزار و تحقیر یاسرا

برای تجاوز و تجاوز علیه زنان اقدام اشکال آن شامل  یاذیت جنسی و تحقیر در همه

 92«تا آنان را از مشارکت در مبارزه بازدارد. شودمی به کاربرده

 کیمحروابط قدرت را ت ،ی فاتح و تحقیر فرودستگذاری سلطهبا نشانه آزار جنسی

پذیری مرتبط است. کیمبرلی آسیباشکال موجود قدرت و  . این }امر{ عمیقاً باکندمی

تلزم مس پوست قربانی تجاوزرسانی به زنان رنگینخدمت که کندمی یادآوری 08کرنشاو

                                                      
17 . Yoshimi Yoshiaki 
18 . Kimberele’ Crenshaw 
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که مستقیماَ با آزار جنسی  یی استتوجهی برای برآوردن نیازهامنابع قابل تخصیص

 :کندمینقل خدمات این مرتبط نیست. او از یکی از کارکنان 

 :مثال، ممکن است زنی به دالیل متنوعی مراجعه کند یا تماس بگیرد عنوانبه

جایی ندارد که برود، شغل ندارد، پول ندارد، غذا برای خوردن ندارد، کتک خورده 

شد یا تالش کردی تمام این نیازها را برآورده  تأمین هااست و وقتی تمام این نیاز

هم ، به من تجاوز این میان درسازی، تازه ممکن است آن زن بگوید، راستی، 

سازد. یک فرد اول می متفاوت هاانجمناز مابقی را  این امر انجمن ماشده است. 

توانی میتر راحتتازه وقتی شکمت سیر باشد،  خواهد.میاش را اولیهنیازهای 

 93.راجع به چیزها گفتگو کنی

رضایت و اجبار جنسی را در بر گرفته است.  ،تبعیتبنابراین مناسبات سلطه و 

شناسیم، ریشه در آن دارد که می رضایت جنسی که یایده گویدمی 06کرول پتمن

 زنان بیش از آن که آزادی داشته باشند، آزادی نسبی دارند:

 شودمی پیش قدم ،مهاجمو از نظر جنسی کنشگر برتر، « طبیعی طوربه» مردِ

 ای است منفعل یامنقاد « طبیعی طوربه» که زنِ کندمی پیشنهاد را یا قراردادی

تواند بر این اساس استوار باشد؛ نمی برابر جنسی یرابطه .«دارد رضایت» آن به

 یباشد. شاید گویاترین وجه مسئله «رضایت»تواند مبتنی بر نمی}به عبارتی{ 

ندگی زشکلی از  تشکیلاین است که ما فاقد زبانی هستیم که در  رضایتزنان و 

 یطهراب دنکنمی آزادانه موافقت ،که در آن دو انسان برابربه ما یاری کند شخصی 

 94.بلند مدتی با یکدیگر بسازند

ای است از توافق نمونهکارگرو کارفرما قرارداد کاری پایه بین به همین ترتیب، 

، کنندیم صوری با یکدیگر مالقات هایبرابر عنوانبهمبتنی بر نابرابری. کارگر و کارفرما 

فروشد. کارگر دست آخر ناچار است }نیروی میخرد که دیگری مییکی توانایی کاری را 

ه جا کزندگی دسترسی داشته باشد، تا آن ینیازهای اولیهکارش را{ بفروشد تا به 

علیه  بارزهم 95«شده است.دار میانجیی با شکل قرارداد دارسرمایهمناسبات استثمار »

                                                      
19 . Carol Pateman 
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ی باشد رفراگیی هانابرابریی تعامل شیوهفهم برسر  و نیز رضایتسر آزار جنسی باید بر

نهایتاً مدیریت » گویدمیطور که باتاچاریا همانسازند. میتر پیچیدهرا  رضایتکه 

ارگران کبافد که آسیب پذیرترین قشر میرا  یانضباط تاروپودسکسوالیته و مدیریت کار 

 99«کندمی جهانی را به هم وصل

 

 یافتهتبلوراجتماعی و عاملیت  هایجنبش
یوی گ برخی معیارهایمختلف  اشکالی به دارسرمایهرسد کنشگری ضد میبه نظر 

 یهافتیتبلورعاملیت  یو توسعه گراییهنجارباوری دگرجنس تأمل جنسیتی بربرای 

در طول اعتصابات  زنانی که در کنشگری زنانمثال،  عنوانبهسازد. میزنان را برآورده 

-0685ی هاالدر طول س هاکاران علیه حصارکشی گودالمعدنی جویانهستیزه غالباً

 عاملیت را تجربه کردند:تکوین ی غنی برای هافرصت ،مشارکت داشتند 0684

ارز ای بضانه به شیوهمعتر ی فردی و شور زیستنِهاکشف استعدادها و مهارت

. پیوندی که آن جا شکل گرفت در بسیاری تمامی زنانی هادر روایت  و درخشان

بود، خصوصاً آن جا که زنان برای حمایت عملی و احساسی بر قدرتمند از موارد، 

 97کردند.می یکدیگر تکیه

 ی درونی اتحادیههااز فعالیتشدگی و احساس طرد هاهمچنین این زنان با تنش

همچنان ناچار بودند با »کرد، میاز خودشان تغییر  هاحالی که فهم آنروبرو بودند. در 

 98«اتحادیه در طول اعتصاب روبرو شوند. یفرهنگ مردانه

 نوانعبهی مثبت کنشگری هاتواند فرصتمی و تهدید آزار جنسی« فرهنگ مردانه»

ند. را تضعیف ک گراییهنجارباوری دگرجنس یایگاهی برای به چالش کشیدن شبکهج

انشجویی شهر ددر اعتصابات  2102مثال، در فضاهای کنشگری در طول سال  عنوانبه

دانشگاه یورک زنان مورد آزار در  2131613cupاعتصاب در 2105سال کبک و در

متناقضی هم در جهت تخریب و هم در تأثیرات اغلب  گریبسیج 96جنسی واقع شدند.

تواند سرآغازی بر اشکال می . کنشگریدارد اییگرهنجارباوری دگرجنسجهت تقویت 

ی یاهکردار ،در ساختار اجتماعی فعلیسیاسی  یوجود این مبارزه، با باشدجدید تعامل 
                                                      

 ای متشکل از اساتید قراردادی، مربیان و دستیاران اساتید در دانشگاه یورک. م.. اتحادیه20 
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 20. استیو میررندداتهاجمی ریشه در مردانگی  که دهدمیرا در مرکز توجه قرار 

در برابر در مقاومت »اغلب  0631سازی در آمریکای دهه اتومبیلکه کارگران  گویدمی

 شد،ناشی میو بیکاری شدن ماشینی یهااز دوره که به چالش کشیدن مردانگی

 71.«جویانه و قهرمانانه را به کار گرفتندمردانگی مبارزه

اغلب به کنشگران در مواجهه با قدرت کارفرما یا دولت  همردان کردارهای تهاجمی

 طرف چه کسی را»ها دیهکالسیک اتحا جالب است که سرود رسانده است. یاری

 مرد باشی خواهیمی»پرسد، می. او ته استنوش ، فلورانس ریکه،یک زنرا  «؟گیریمی

از  ی مشابهیمجموعهمبتنی بر اغلب مردانگی مبارزه « ؟یشکن نکبتاعتصابیا یک 

اند. مبارزه علیه آزار جنسی به بنیادیناست که برای بقای فرهنگ تجاوز  ییرفتارها

هنجارباوری و به چالش کشیدن  در مبارزهیدی جد ابتکاراتمعنی یافتن 

 مبارزه برایمردانه تهاجم ی دمسمومی است که اغلب به خاطر سودمن گراییدگرجنس

 همچنان در فضاهای کنشگری باقی است.

، ی کارگریهااتحادیهزمان دادن وجود دارد. سا مبارزهی دیگری هم برای هاشیوه

سیج ب مسیربرای زنان مهم است.  بسیار ی کهی دیگرهاو جنبشی دانشجویی هااتحادیه

زنان به »که  گویدمی 22مردان است. لیندا بریسکینبسیج زنان تا حدی متفاوت از 

 یشیوهشان به خانوادهی خانه/ هاطور مسئولیتو همین کاریی هاخاطر محیط

ای در اتحادیهبا زنانی که  مصاحبهان فارست در .« شوندمی هاد اتحادیهمتفاوتی وار

 ها، دریافت که آنبودندرو در مینزور انتاریو راه انداخته سازی خودقطعه یکارخانه

کسب کنند، به آزار و اذیت جنسی خاتمه  اجتماعی اند تا احترام و شأنیافته تشکل

 72کنند. ریزیبرنامهمادر  و کارگر عنوانبهیازهایشان ن تأمینبرای بخشند و 

سیاسی بهره  یمبارزه شرکت دربرای  تفاوتیزنان اغلب از منابع و تجربیات م

نیروی خود در تنسی شرقی رخ داد تا حد زیادی  0626ابی که در سال اند. اعتصبرده

نان برای زرا عمومی  سپهریگرفت. بسیج اعتصاب محلی فتح میاز کنشگری زنان را 

                                                      
21 . Steve Meyer 
22 . Linda Briskin 
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در موقعیت اغلب به روی آنان بسته بود. زنان جوان در  ترپیشبه ارمغان آورد که 

 :قرار گرفتند کنشگری رویارو

 گذاشتهشاید مردان را نیز در مبارزه پشت سر  در آغاز جنبش، دختران مبارز

ری تی کمها، احتماالً به خاطر آن که نسبت به همکاران مردشان وابستگیبودند

شاید  ،به منابع مالی پدری اتکا کنندبار دیگر  توانستندمیراحتی بهشتند و دا

شجاعت را این ، کار کارخانه افزایش استقالل حاصل ازو  همسان بودنفرهنگ 

 73زد.میبه کسب تجربیات جدید دامن و  انگیختبرمی

هنجارباوری جنسیتی قواعد یی برای تخطی از هااعتصاب برای زنان فرصت

اعتصاب زن از دادگاه دو رهبر  ایجلسهصورتل به ها .ردکفراهم می گراییدگرجنس

به سرپیچی از حکم بازداشت به سبب اعمال مجرمانه شان  تهمدست یافته است که م

 شده بودند:

ربار آنان زی، شودمی برای زنان تابو محسوب ویژهبهبا استفاده از واژگانی که معموالً 

 شان را مخفیجنسی یتجربه اصالً. نشدندو احترامی برای آن قایل  تسلیم نرفتند

ای را کنندهزبان قانونی تحریک واعتصاب زبانی خشن و پرعشوه در صف کردند، نمی

 .اتخاذ کردند

که رد کاعتصاب موقعیتی خلق  یاز تجربه سرشارگونه، و بزم، پرشورواقع فضای در 

رمانس و در طیفی از رفتارها در شور آن لحظه »وجود داشت. عشقی در آن آزادی 

ی فعالیت جنسی شهرت در)که  23تریکسی پریکاری از افراط  - درآمیختندسیاست 

 «( تا سیل ازدواج در میان دختران دیگر.داشت

 ساختارتجاوز ضدآگاهانه که حول کنشگری  انهیافضاهای کنشگراحتمال دارد 

ی تهاجم باشد و هم مردانگی ورزیعشق یسرخوشانه تشافهم سرآغاز اک باشدنیافته 

زار جنسی آبا خورد که همراه میگرایی پیوند هنجارباوری دگرجنسکه به الگوهای 

آزاد شده است. چنانچه  روزانهگیر وپادستاحتماالً تا حدی از بعضی فشارهای  واست 

 .سمی است، این ترکیبی حمله قرار نگیردآگاهانه آماج فرهنگ تجاوز 

 

                                                      
23 . Trixie Perry 
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 گیرینتیجه
 .است تری عامخواهانهتحول هایبسیج یکی از ابعاد مهممبارزه برای آزادی جنسی 

به  تواندنمی و تغییرات در زندگی اجتماعی نیستسایر  آمد خودکارپیآزادی جنسی 

شود.  حاصل تیی، نژادپرستی، استعمار یا نابرابری جنسیدارسرمایهدور از مبارزه علیه 

آورد که می یی فراهمهاومی مهمی برای فهم روشرچوب بازتولید اجتماعی ابزار مفهچا

. چالش آزادی گیردجای میسکسوالیته درون روابط اجتماعی وسیع تر  هاذیل آن

با ساخت قدرت از پایین سازی زندگی روزمره دموکراتیک همان چالشدر نهایت  جنسی

  .است
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