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 چرا جنسیت کار است؟

 سیلویا فدریچی

 ترجمه: طلیعه حسینی

. مجوزی است برای است ی کاریضروری روزمرگی و انضباط خشک هفته متممشود. می دادهبه ما است که از انضباط فرآیند کار  خلاصی همان جنسیت

امر  و «خودانگیخته»هجوم امر « شنبه شب» تر سر کارمان برگردیم.سرحالتوانیم روز دوشنبه ی آن ما میکه در نتیجه «نگرفتنسخت» و «بودنطبیعی»

به ما قبولانده شده کار « دیگریِ»کار باشد و به صورت ایدئولوژیک در مقام برای  غرامتقرار است  ست.ا ی زندگی مادارانهعقلانیت نظم سرمایه بهغیرعقلانی 

در جهانی از روابط اجتماعی که در آن دائماً « ناب»و  امکانی برای روابط صمیمانه ؛مان باشیمود حقیقیتوانیم خمی لابدآزادی که در آن از  فضاییاست: 

 ، حتا از خودمان.ورزیمبه آن میل می کههستیم یزی چ آن کردنپنهان و کردنکردن، معوقزنی، موکولمجبور به واپس

هایمان به توانیم صرفاً با درآوردن لباسهمانطور که نمی شود بسیار دور از انتظاراتمان است.آنچه واقعاً نصیب ما می که داده شده اما است ایاین وعده

بندی، شرایط و میزان انرژی موجود برای عشق که زمان حال شویم.« خودمان» ،ورزی استعشق توانیم صرفاً به این خاطر که زمانبازگردیم، نمی تطبیع

ماشین  مثلها را آنتوانیم ها و احساساتمان کرخت هستند و نمیپس از یک هفته کار، بدناندکی ممکن است.  نترل ما است، خودانگیختیِخارج از ک

آماده است تا در  که خود پنهانیماناست و نه  مانزدهو خشونت واپس یسرخوردگ زند، اغلبآنچه بیرون می «گیریمسخت نمی»که زمانیاما  روشن کنیم.

 شود. متولددوباره  تخت

کنیم یا اعمال اروتیک انجام وناله میز آنکه چندبار در تخت فریاد و آهفارغ ا بودن این خودانگیختگی آگاهیم.ما همواره از کذب گذشته از دیگر مسائل،

شویم با هم قهوه خواهیم گشت )همچنان که برای کار حاضر میمتمدنمان باز هایلباسدانیم که یک پرانتز است و فردا هردوی ما به دهیم، میمی

« 1وحشی»ی روز یا هفته آن را انکار خواهد کرد، برایمان دشوارتر خواهد شد تا تلاش کنیم به است که بقیه ینوشیم(. هرچه بیشتر بدانیم این پرانتزمی
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با علم به  ،شدنلختحین است که  عذابی این احساس مشابه .اراحتی اجتناب کنیمتوانیم از احساس نو نمی .«همه چیز را فراموش کنیم»تبدیل شویم و 

 عذابها هستیم؛ )نهایتاً( ی فاصلهمشغول تثبیت دوباره به همین زودیکه  هنگامی عذاب صبح روز بعد،کنیم؛ تجربه می ،ورزی خواهیم کردعشق اینکه

در این کار ماهر هستند، شاید رسد مردان این گذار مخصوصاً برای زنان دردناک است؛ به نظر می .متفاوتیمکاملاً  در باقی روز هستیم چهاز آنتظاهر به آنکه 

 توانسته« مرد»، شبانه پرشورنمایش یک واره در عجبند که چگونه ممکن است پس از زنان هم .قرار دارندکارشان ری شدیدتری در در معرض سختگی چون

در هر صورت همواره این زن  .شودمیدشوار ای جسمانی با او ی رابطهبرقراری دوباره بعضاًحتا ی متفاوت بیدار شود، آنقدر دور که یدر دنیا به همین زودی

های بیشتری بر دوش خود احساس نه فقط چون ما در پایان روز وظایف و نگرانی، برداسکیزوفرنیک روابط جنسی بیشترین رنج را می خصلتاست که از 

به همین خاطر است که معمولاً زنان نسبت به مردان به لحاظ جنسی  سازیم.ب بخشی جنسی را برای مرد لذتربهم تجینیز هست موظفنیم، بلکه چون کمی

، از بخشیلذتاز  ایمیاد گرفتهاست که  رسوخ کردهمان آنچنان در جنسیت بخشیلذتی وظیفه سکس برای ما کار است، نوعی وظیفه. هستند. پذیراکمتر 

 کنیم. لذتتحریک و تهییج مردان، کسب 

به ما  کنند.شان را در آن تخلیه میزدهشویم که مردان خشونت واپسای میبه ناچار ابژه کنیم، محققرا  ]از کار[ خلاصیرود نوعی از آنجا که از ما توقع می

ی خشنودی جنسی باشیم، سوپاپ کنندهاند که فراهماین علت که ما را جوری پدید آوردهها، دقیقاً به هایمان و هم در خیابان، هم در تختاست تجاوز شده

و به مردان همواره اجازه داده شده است اگر انتظارات این نقش را برآورده نکنیم،  اطمینانی برای هر چیزی که در زندگی یک مرد برخلاف خواست اوست،

 .شان را متوجه ما کنند، خشمنیمی آن سر باز زکه از عرضهزمانی الخصوصعلی

خواهی به عنوان تنها مان برای بازتولید نیروی کار به این معنا است که دگرجنساست. انقیاد جنسیتمان کردن جنسیتتنها یک جنبه از مثلهبندی تقسیم

ناپذیرند و ها و احساساتمان از هم جداییزیرا بدنمحتوایی جنسی دارد،  ،نابی ارتباطهر  این است که واقعیت رفتار جنسی مقبول به ما تحمیل شده است.

قدغن است زیرا در اخلاق بورژوایی هرچیزی که غیرمولد باشد  ]برای زنان[ جنسی با زنان تماساما  کنیم.ما همیشه در تمام سطوح ارتباط برقرار می

مان باید بیاموزیم نوعی شرایط اسکیزوفرنیک حقیقی بر ما است، زیرا در عنفوان زندگیاین مسئله به معنی تحمیل  منحرف است.و مستهجن، غیرطبیعی 

توانیم بدنمان را در اختیارشان بگذاریم ها که میکنیم، آنها صحبت میتوانیم عاشقشان باشیم و مردمی که فقط با آنکه خطی بکشیم میان مردمی که می
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های مان روحنتیجه آن است که ما برای دوستان مؤنث مان.مان و دوستانهایمعشوقه میان ها عرضه کنیم،را به آنخود « روح»توانیم هایی که تنها میو آن

ها و برحسب اینکه از نقطه نظر تولید ما چه چیزی را بر بدنبندی تقسیماین  گوشت بدون روح هستیم. مذکرمانهای بدون بدن و برای معشوقه

توانند در که تنها می« خصوصی»و « کثیف»های که برای نمایش حاضر هستند و قسمت« تمیز»های یعنی قسمت پذیریم،نمی پذیریم یامان میاحساسات

 .کندنه تنها ما را از سایر زنان بلکه از خودمان نیز جدا می بستر زناشویی هویدا شوند )و از این رهگذر تمیز شوند(،

های مشخصی از زندگی ما شود. جنسیت در کودکان و است که جنسیت، به خصوص در زنان، محدود به دورههمین نگرانی برای تولید خواستار آن شده 

ها از همه هایی است که در آنسال همان هایی که ما اجازه داریم به لحاظ جنسی فعال باشیم،شود. بنابراین سالنوجوان و نیز در زنان مسن واپس زده می

 شود.میبدل  ایبرجسته عملبه  نمامواجهات جنسی بردن ازلذت کهزمانیکار هستیم،  زیر فشاربیشتر 

ی لذت به مرد عرضه .سکس کار استاست که برای زنان این  ،فراهم کند تواندمیکه جنسیت سرخوش باشیم توانیم از لذتی اما دلیل اصلی آنکه چرا نمی

 رود.بخش ضروری چیزی است که از هر زنی انتظار می

اما  شویم.نیستیم، سنگسار نمی« باکره»یا اگر کاشف به عمل آید که « وفادار نباشیم»مهم است که اگر این مسئله کند. قطعاً آزادی جنسی کمکی نمی

داشته  لی مزدیشغرود اکنون از ما توقع می را بزرگ کنیم. فرزندانرفت که در گذشته فقط از ما توقع می مان را شدت بخشیده است.کار« آزادی جنسی»

تخت بپریم و به لحاظ جنسی اغواگر  رویپرکار آماده باشیم تا بسیار انتهای یک روز باشیم، همچنان خانه را تمیز کنیم و فرزندانی داشته باشیم و در 

حاکی از آن است  و اینرود( )چیزی که از اکثر مشاغل انتظار نمیاست بردن از آن کردن و لذتی سکسوظیفه همانحق داشتن سکس برای زنان  باشیم.

  است که چه قسمتی از بدنمان، واژن یا کلیتوریس، به لحاظ جنسی مولدتر هستند. اخیر تحقیقات متعددی صورت گرفتههای که چرا در سال

گر همگی تضمین ،مان به مردانقانون، پزشکی و وابستگی اقتصادی ست.آن، هنوز تحت کنترل ا ترزدهواپسچه در فرم آزاد و چه در فرم  ،مانجنسیتاما 

 یکی از زنی جنسی در خانوادهواپس مان کنار گذاشته شده است.اند، خودانگیختگی از زندگی جنسیشده ترسست تا حدی قوانینآن هستند که اگرچه 

مان نظارت کنند تا بر کار جنسی اندکردههمگی همچون مأموران دولتی عمل  پااندازها آن کنترل است. از این لحاظ، پدران، برادران، شوهران و کارکردهای

 دهیم.ارائه می تأییدشده از سوی اجتماعقر و ستممولد هنجارهای  مطابقجنسی را  خدماتکه ما  مطمئن شوند و
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های زنان است و فاحشگی ترین مشغولیتبه همین دلیل است که کار جنسی هنوز یکی از اصلیمان است. وابستگی اقتصادی فرم نهایی کنترل بر جنسیت

و به همین دلیل است که لذت در ممکن نیست ای در سکس برای ما تحت چنین شرایطی هیچ خودانگیختگی کند.جنسی را برجسته می برخوردهر 

 .است گذرازندگی جنسی ما بسیار 

است که بیش از همه از کار خانگی  بخشیآن و بدون شک  شودهمراه میبا اضطراب  همیشه، دخیل در آنی دقیقاً به دلیل مبادلهجنسیت برای ما، 

سازد. هیچ زنی را فارغ از شکل یا فرمش ناممکن می مانکردن با بدنسازی بدن زنانه، احساس راحتیتجاری ،به علاوه .است نمسئول نفرت از خودما

های زنانه وجود دارد که با شود، بلکه استانداردهایی برای عملکرد بدنداند نه تنها ارزیابی میکه میمرد لخت شود در حالییک تواند با رضایت جلو نمی

ی تلویزیون، مان و صفحههایمان، بر روی هر دیواری در شهرجا در اطرافهمه ، چرا کهآگاهند هاکه همه، مرد یا زن، از آن شود،سنگین میوسبکها آن

 مان را نابود کرده است.از بدن مانو لذت مانفروشیم، اعتماد به نفساطلاع از آنکه ما به نحوی داریم خودمان را می بزرگ چاپ شده است.

مان متنفریم. از آن نفرت هایباشیم یا کوتاه، همگی از بدن بلندز داشته باشیم یا کوتاه، قدوچله، دماغ درابه این دلیل است که لاغرمردنی باشیم یا چاق

از آن متنفریم چرا که  .که در ذهن داریم بازاری-بدن کنیم و باچشمان مردانی که ملاقات می بابیرون ببینیم،  از اند آن راداریم چرا که ما را عادت داده

دانیم که از ما بیگانه شده است و همواره برضد ما است. از آن نفرت داریم چرا که می چیزیبرای فروش فکر کنیم،  چیزیایم به آن در مقام عادت کرده

توانیم مقداری قدرت میاینکه از خانه(،  ر ازدواج یا در خارجبد )د یشغلیا  شودنصیبمان میخوب  یشغل آیاکه اینبسیاری چیزها به آن وابسته است. 

 مسئله ما است، همگی به این انتظاربرای مبارزه با تنهایی که در سن پیری و نیز اغلب در دوران جوانی در  پیدا کنیمشریکی  و کسب کنیم اجتماعی

و ما همواره ترس آن را داریم که بدنمان ممکن است به ضد ما تبدیل شود، ممکن است چاق شویم،  .رسدمیبدن ما چطور به نظر وابسته است که 

مان برای را از دست بدهیم، شانس یتداشتن صمیم ایمان برتفاوت کنیم، حقوچروک پیدا کنیم، زود پیر شویم، مردم را نسبت به خودمان بیچین

 شدن را ببازیم.شدن یا در آغوش گرفتهلمس

مان احساس ارزش از شکست. مرعوببسیار بخشی و لذتمشغول  اجرا هستیم، مشغولبازی لذت ببریم، از آنکه بخواهیم از عشق بیشتر بسیار در مجموع ما

 دوست داشتهی با او را بازکنیم، چه عشقاو را تحریک میو  کنیمورزی میعشق خوببگوید به ما ی جنسی در معرض خطر است. اگر مردی در هر رابطه
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ها را بدانیم که پس از آن هنوز باید ظرفکند، حتا اگر مان را تقویت میاحساس قدرت دهد وبه ما دست می، احساس خوبی باشیم و چه نداشته باشیم

می ن 2مان با یک مرد استعلاقیی عشرابطهرابطه در -را فراموش کنیم چرا که هرگز از ارزشدر آن ی دخیل وقت اجازه نداریم که مبادلهبشوریم. اما هیچ

کشیم، ما آه میشود. صرف محاسبات میمان کند. بیشتر مواجهات جنسیمان از جنسیت حکمرانی میسوالی است که همیشه بر تجربه« چقدر؟» .بخشیم

چقدر از  -دهدادامه می« چقدر»ی به محاسبه پریم اما در همان حین مغزمانزنیم و در تخت بالا و پایین میله میزنیم، لهنفس میکنیم، نفسهق میهق

آید؟ اگر قرار اولمان است، اجازه دهیم که ، در عوض چقدر گیرمان میفروخته باشیمتوانیم عرضه کنیم قبل از آنکه خودمان را ببازیم یا ارزان خودمان را می

؟ با چه «بسه!»م یای باید به او بگوید، انگشتش را زیر سوتینمان ببرد؟ در چه لحظهتواند تا بالای دامنمان برود، بلوزمان را باز کنبه چنگ آورد: میچقدر او 

 هستیم؟« ارزان»آید تا پیش خودش فکر نکند که ما چه موقع باید به او بگوییم که از او خوشمان میمیزان جدیتی باید امتناع کنیم؟ 

شوند چرا که باید تر هم میدر تخت هستیم، محاسبات حتا پیچیده دیگراگر  .است آموخته شده قانون این است، حداقل قانونی که به ما -نرخ را بالا نگه دار

سرعت باید همچنین به اشتیاقهای زدن و سایر نمایشنفسکشیدن، نفسمان را نیز محاسبه کنیم که به این معنا است که در خلال آهشانس باردار شدن

و از نوع سخت آن است چرا که زمانی که  یکاراضافه در حین کنش جنسی، در غیاب ارگاسم،  تحریکاما تمارض به  جدول زمانی پریودمان را گیر بیاوریم.

 ، بیشتر انجام دهید.نبودناز ترس کافی انجامد کهبه این میدانید تا کجا باید پیش بروید و همواره کنید هرگز نمیدارید تمارض می

 .دادرخ نمیاتفاقی هیچ تا نهایتاً شروع به پذیرش آن کنیم که  جهش چشمگیری داشته است ما نفعو قدرت به  ستبه راستی مبارزات زیادی انجام شده ا
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