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 2داریعشق در عصر سرمایه
گذرانده باشد، از فشار اجتماعی برای بودن  یاربی تنها وهرکسی که روز ولنتاین را 

وانید جایی بروید که خبری از تسختی میبهی عاشقانه آگاه است. در یک رابطه

نباشد.  کنند،های تبریکی که عشق فناناپذیر را اعلام میهای قلبی، گل، کارتشکلات

های اول یک رابطه بامزه باشد، حتی اگر آن را تواند در سالجشن گرفتن ولنتاین می

یگر ددارهاست. بعضی بازی بدانید که به معنی سود فراوان برای سرمایهیک جشن لوده

کار انداختن علاقه در روابطی که دیگر به لحاظ عاطفی هنیز کارکرد روز ولنتاین را در ب

 طوربهبینند. در نهایت نیز برای برخی این روز یا جنسی ارضاکننده نیست، می

ی واسطهبهاست که  کنندهوحشتناکی دلگیر و یادآور تنهایی و انزواست. برایشان قانع

د. این اناند، تنها گذاشته شدهرا پیدا کرده« آن یک نفر»رسد می دوستانی که به نظر

کند که با استانداردهای هنجاری، می افرادی صدق یبارهمشخص در طوربهموضوع 

به  گرا که شاید تمایلیجنسشوند؛ همچنان که برای افراد بیآیند تلقی میتر خوشکم

طور در روزهای دیگر سال نیز . همینی رمانتیک یا جنسی نداشته باشندداشتن رابطه

 ای بر روی افراد در رابطه وجود دارد و صرفاًفشار عظیم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

 شود.فوریه تقویت می 1۱این فشار در روز 

 در مراسم خانوادگی و در مراسم تربیشکه همه باید یک یار پیدا کند، انتظار این

اما موضوع « کس؟؟ هیچپسر داری؟ واقعاًهنوزم دوست»گیرد: عروسی دیگران شدت می

های سرشماری و درمانی از شما ها، در فرمشود. در مالیاتبدین حوزه نیز محدود نمی

هایی که ازدواج کرده باشند، تخفیف مالیاتی ؟ آنهلأمتیا هستید د: مجرد پرسنمی

 شود.انتهایی مواجه میبی هایی هم که مجرد باشند، با طرد اجتماعیگیرند. آنمی

ی ناخوشایند، در هر صورت بسیاری از افراد چه مجرد باشی، چه در یک رابطه

خود ر تقصی ،کنیماگر تنها هستیم و یا احساس رضایت نمیدارند که  از ایندستحسی 

ی هفتاد یک چیز را به ما آموخته باشند این است های دهه. اما اگر فمینیستماست

مند در جریان است. جا یک مجموعه عوامل نظامامری است سیاسی. اینکه امر شخصی 
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داری روی تمام در حقیقت این که کسی مجرد باشد یا در رابطه، در هر صورت سرمایه

داری حامل زند؛ عشق در عصر سرمایههای رمانتیک مهر نادرست میامکان

نیست؛ « آزاد»و « ناب»های جدی اجتماعی و اقتصادی است. امروز عشق، محدودیت

 .است دهکرمحدود آن را بلکه نظامی از بدبختی، ظلم و استثمار 

 

 مقاصد طبقاتی عشق
تغییر جامعه نیست؛ قابل ی جنسی بخش غیرارتباط بین عشق، ازدواج و رابطه

ی حاکم همواره از عشق تاریخی دارد و همواره به یک صورت فهم نشده است. طبقه

داری نیز از این موضوع مستثنی تفاده کرده است و سرمایهعشق برای مقاصد خود اس

مختلف حس کنیم،  اع متفاوتی از عشق را برای مردمتوانیم انونیست. اگرچه می

های شود در سازمانی ازدواج بیان میطور که عشق رمانتیکی که به واسطههمان

دود ک، این موضوع را حاجتماعی دارای مزیت است. الکساندرا کولونتای، انقلابی بولشوی

ی بورژوایی به روی اصول فردگرایانه و جامعه»کند که طور طرح مییک قرن پیش این

رقابت بنا شده است و در آن، جایی برای دوستی و عامل اخلاقی نیست. دوستی 

 .«کند و ممکن است مانع از رسیدن به مقاصد طبقاتی شودوجه کمکی نمیهیچبه

چیستند؟ این مقاصد، رقابت فراتر از همبستگی، خانواده « تیمقاصد طبقا»اما این 

ار ی نیروی کها عصارهگرایی فراتر از انترناسیونالیسم است. آنو ملی ،فراتر از اجتماع

ول معم طوربهکه  –در قالب مراقبت از کودکان، تمیزکاری و آشپزی هستند  بدون مزد

زد مشان را با کار بیرود عشقانتظار می هاشوند که از آنی زنانی انجام میبه وسیله

کاری حساب  مزد، دومین شیفتِی کارگر این کار بینشان دهند. برای زنان طبقه

شود. برای کنند، شروع میشان را ترک میکه مشاغلکاری که پس از آن - شودمی

انجام  مپوست و مهاجر با دستمزد کزنان سیاه رامزد این کارهای بی تربیشثروتمندان، 

 .ددهنمی

کند و در برابر هم قرار عشق ابزاری ایدئولوژیک است که ما را از یکدیگر جدا می

کنند تا زندگی بهتری را برای فرزندانشان کار می سختیبهوالدین  تربیشدهد. می

که رضایت شخصی خود را به ارمغان بیاورند و نه برای بهبود فراهم کنند؛ نه برای این
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ی دو نفره جامعه. هیچ جای تعجبی ندارد که عشق، ازدواج و زوجیت عاشقانهبخشیدن 

 داری بسیار مهم است.برای سرمایه

عشق و ازدواج به همان اندازه که یک قرارداد رمانتیک است، یک قرارداد اقتصادی 

شود. این رابطه به همان اندازه که حول محبت، مراقبت و همراهی است نیز تلقی می

دار ی سرمایهتراک اظهارهای بانکی، مالیات، رهن و وام نیز است. برای طبقهحول اش

ی کارگر نیز یک خرج اساسی است معنی واگذار کردن اموال است. برای طبقهاین به

هان هر دو خواها و جمهوریوقتی که دموکراتزند. که دولت از تأمین آن سر باز می

کنند، مشهود است؛ همگی مردم مستحکم ملامت میهای فقر را به خاطر فقدان خانواده

کنند، نه عشق را به خاطر کارکردهای اقتصادی خانواده دعوت به در کنار هم بودن می

 یا همراهی.

همزمان، در این بین سازوکارهایی نیز وجود دارد که بر کارکردهای اقتصادی عشق 

لاند قبوای است که به ما میگذارند. یک استراتژی بازاریابی تودهو ازدواج سرپوش می

ای، ولو ناکارآمدترین آن، تنها راه ما به سمت خوشبختی و همسریی تککه هر رابطه

دانند که چگونه فشار اجتماعی را به خصوص برای ها به خوبی میامنیت است. بازاریاب

ا به منمایی کنند. ها را بزرگزنان، به سمت قرار گذاشتن و ازدواج کردن تشدید و آن

شود که لباس بخرید و آرایش کنید و رژیم بگیرید که جذاب شوید تا تنها گفته می

د که شونمانید و به همین منوال مردی را پیدا کنید و او را حفظ کنید. به ما گفته می

 دارانحالی را بخریم و در نتیجه به خریدن ادامه بدهیم و سرمایهتوانیم راه خوشما می

 ن از این موضوع ادامه بدهند.نیز به سود برد

 

 مال من باش؛ عشق تملیکی
ر شود که فشار بسیاری بمزیت عشق به یار در نسبت با دیگر انواع عشق موجب می

. تریشبباشد و هنگامی که پیدا شد نیز، فشاری « آن یک نفر»همگان برای پیدا کردن 

رد او ف« یگانه»حب کنیم تا یک نفر را تصا پندارهایخواهیم بدن و که ما میی اینایده

ا کنید، ارزش شمتصاحب میی رایج اما پیچیده است. در نهایت، آنچه باشیم، یک ایده
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پسر یا نیز داشتن دوست همین ترتیب،کند. به داری تعیین میرا در سرمایه

 دختر، شوهر یا زن معیاری است برای ارزش اجتماعی.دوست

داری هستند، تنها شامل ایی که ویژگی سرمایههفعالیت -خرید، تصاحب، تملیک

های کارت تربیششود، شاهد قضیه هم پیامی است که روی چیزهای مادی نمی

 شود: مال من باش.ها چاپ میهای قلب و عروسکولنتاین، شکلات

سری همتکاما این هم برای زوج بودن کافی نیست؛ روابط رمانتیک باید به صورت 

شود که احساس کنیم که اگر به کس دیگری میل یکی باعث مینیز باشد. عشق تمل

داشته باشیم، مشکلی داریم و اگر طرف مقابل ما به کسی دیگری میل داشته باشد، 

مان ندارد. عشق تملیکی روابط ما و خودمان را نیز از درون متلاشی یعنی دیگر دوست

 کند.می

 کند که کسی که دوستشت میدر نظر( این بینش را تقوی ولوهمسری اجباری )تک

 لندبالاب یستفهرست با ا تواند تمام نیازهای جنسی ما را ارضا کند و این برابرداریم، می

همسری و حسادت اموری ذاتی و در طبیعت انسان خواسته از یک شخص. تک از

نیستند. بلکه عواقب ناشی از ساختاری اجتماعی است که عشق بین دو نفر را از دیگر 

 بخشد.می زامتیا موارد بیش از دیگرهلی أمتکند و به عشق ی عشق جدا میهاصورت

ا هکند، شکافروح و بدن را تشویق می همسریتک گونهایندر عین حالی که جامعه 

های خارج از ازدواج و شایع بودن خیانت جنسی نیز همواره عیان هستند. رواج رابطه

داری وع مالکیت حتی زیر لوای سرمایهعنوان یک نبهدهد که ممارست بر عشق نشان می

 کند.واقع کار نمی طوربهنیز 

اند که دارایی شخصی همسرانشان اگرچه زنان این حق قانونی را به دست آورده

رغم این واقعیت که هنوز بسیاری از زنان توسط پدرانشان ]به دیگری[ نباشند )علی

صوص خبه –نفر نوعی دارایی است که یار رمانتیک یک شوند(، احساس اینمی« واگذار»

دار باقی مانده است. این احساس که زنان در فرهنگ ما ریشه -اگر این یار زن باشد 

مصداقی از استحقاق  عنوانبهپیشینی دارایی )یک مرد( هستند وقتی خود را  طوربه

ها ن، زندهند که مردها در مترو، بارها، محل کار و در خیاباها از بدن زنان نشان میآن
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این موضوع را برجسته کرد که چطور  3«هم من»کنند. جنبش را لمس و دستمالی می

شوند، خشونت و تعرض جنسی در نظر گرفته می ءشی عنوانبهای که زنان در جامعه

 ایم. شود. ما همه این مسایل را تجربه کردهشایع می

دریش انگلس یپیش، فرسال  1۵۱ستند. بیش از نی چندان جدیدها ی ایناما همه

اطمینان از وفاداری زن و از این رو اصلیت ]پدر بودن[  برای»گفته که  زمینهدر این 

او  را بکشد، زنشد؛ اگر مرد هیچ شرطی تحویل قدرت همسر می]زن[ بی فرزندان، او

ی زنجیر بلند خشونت کشی، آخرین حلقهزن«. فقط به حقوق خود عمل کرده است

ی مریکادر سرتاسر آ ۱«تر هم نه!یک زن کم»ی جنبش هم به وسیله دولتی و ساختاری

ی آزار خانگی از تجربه یک زن از هر چهار زن جنوبی برجسته شد. در ایالات متحده

سمت شریک زندگی خود را دارد و هر دقیقه، بیست نفر به وسیله شریک صمیمی 

 گیرد.زندگی خود مورد آزار قرار می

 

 هارابطهدام افتاده در به
هایی از زنان مستقل در حال ظهور هستند که به مردی برای از سوی دیگر، نمونه

ی تربیشکنند و زنان تری ازدواج میزنان کم تدریجبهمراقبت نیاز ندارند. در حقیقت، 

که به دنبال به رسمیت شناخته شدن ی بدون اینتربیشهای گیرند و زوجطلاق می

 کنند.ی دولت باشند، اقدام به زندگی با یکدیگر میسیلهی خود به ورابطه

رغم عناصر مترقی این موضوع، چنین روایتی از زنان مستقل نسبت بدین علی

ی دیگر خود نیاز نداشته توجه است که حتی اگر ما به مردی برای نیمهواقعیت بی

طور هبنیاز داریم.  هاما به مرد، زن یا کسی برای کمک در پرداخت هزینه تربیشباشیم، 

شود، به خصوص اگر پای چند ای گذران زندگی تنها با یک درآمد، ناممکن میفزاینده

                                                      

3 #MeeToo  .جنبش و هشتگ اینترنتی برای نشان دادن و تقابل شیوع تجاوز و آزار جنسی 

۱ Ni Una Menos  
کشی )قتل عمد زنان و دختران به جنبشی در آمریکای جنوبی در مقابله با خشونت، به خصوص زن

 دلیل جنسیت(.
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سنت در مقابل یک  ۶۷طور بدین دلیل که درآمد زنان، بچه هم در میان باشد و همین

 هم است. تربیشپوست این اختلاف حتی دلار مردان است. برای زنان لاتین و سیاه

که مدعی هستند زنان  ۵«پیشبه»های روایت زن مستقل با فمینست اکثر مواقع،

توانند همه چیز را در کنار هم داشته باشند، مشارکت دارد: هم بزرگ کردن فرزندان می

رغم وکار. این یک روایت از زن مستقل است؛ علیکسبو هم شکوفایی شغلی در جهان 

توانیم مستقل باشیم . چطور میهای مادی اساسی برای چنین استقلالیتمام فقدان

توانیم بدون داشتن حقوق دو نفر جایی را اجاره کنیم؟ حتی زمانی هم که وقتی نمی

های بزرگ کردن فرزند، ادامه دادن ممکن درآمد خوبی را متصور باشیم، باز با هزینه

 نیست.

کند، یم اتمام رابطه دشوار برایشرایط را افراد  تربیشاین وابستگی اقتصادی برای 

های روانی هزینهمین أتهم زدن، حتی اگر عشقی در میان نباشد. پیش از این هم به

شکستگی و عادت به زندگی بدون شریک، کار دشواری بود. اگرچه این نوع از دل

های زندگی با درآمد خانوار شوند با از دست رفتن مزیتهای عاطفی ترکیب میدشواری

قطعیت پیدا کردن جایی برای ن به معنی مواجه شدن با عدمهم زددونفره و وقتی که به

سازی یهای اعیان. چیزی که به لطف پروژهباشد با درآمد یک نفر صرفهبهی مقروناجاره

 شود.برانگیز میبیش از پیش نیز چالش

موانع اقتصادی امکان ورود و خروج آزادانه به روابط، برای کسانی که در تلاش 

رد. باری در پی داهای خانگی نیز جان سالم به در ببرند، عواقب فاجعههستند از خشونت

س ای که بتوان از پهای زندگی را تقبل کرد، خانهاطمینان از شغلی که بتوان هزینهعدم

ی آن برآمد یا درآمدی که فرزندان را بتوان با آن تأمین کرد، بسیاری را مجبور اجاره

که راه خروجی را پیش کند؛ بدون اینبینند، میآزار می ای که در آنبه ماندن در رابطه

ر تدانند و کماز مردان خود را قربانی خشونت خانگی می تربیشخود ببینند. زنان 

پذیر خروج از رابطه را چه از منظر اقتصادی و چه از منظر روانی پیش های امکانگزینه

 بینند.خود می
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و داری های سرمایهاسترس ها و آرزوهایمان:های بدنمحدودیت

 فقدان زمان
طور عمیق عاشق شریک زندگی خود هستید، بههنوز صبورانه و  کهولو آن

ر، ی کارگکند. برای طبقهرا محدود می دایمی با آنداری توان بیان آن و زندگی سرمایه

ی تسخبهکند که ای ایجاد میزمانی که مشغول کار و در راه کار هستند، چنان خستگی

امکان رفع آن است. کار خانگی، مانند آشپزی، تمیزکاری و مراقبت از فرزندان خستگی 

مان و خودمان را گذران زمان ما با شریک زندگی شتاب روزهاکند. تر میما را عمیق

دهد. کند و زندگی ما را به خوردن و خوابیدن و کار کردن تقلیل میتر میمحدود

برای تلویزیون تماشای ماند، انجام کاری بیش از هرچقدر هم از یک روز باقی ب

ی جنسی، صمیمیت و ، رابطهاشتیاقذهن و جسم کاری سخت است.  کردنلَخت

 یروزانه هایافتند. علاوه بر این، استرسدوستی چیزهایی هستند که تا ابد به تعویق می

فاصله بین مردم  افزایش امطور عبهها و بین زوجدعوا رایج  مخارج علتکار و ناشی از 

 .است

 اشتیاقروی روابط رمانتیک وارد و زمان و انرژی و فشار عظیمی  روزانههای استرس

ی اجبار ما به کار کردن کار کارگران را به واسطه داران صرفاًکند. سرمایهرا محدود می

غیر مستقیم  طوربهها دزدند، آنها نمیهای طولانی برای سود بالادستیدر ساعت

ناچیز، توانایی ما را  یدزدند. با گرفتن زمان و انرژی ما و پرداختمان را نیز میهایبطهرا

 کنند.ی شراکت زندگی کم میبرای ساختن عشق و ادامه

 

 ساخت بنیانی برای عشق
های جنسی و جنسیتی بوده است. ی دارای برخی آزادیشکلهای گذشته به دهه

تر از آنچه روزگاری بود، اند و ازدواج بسیار کمی امروز از دخمه درآمدهتربیشافراد 

له أمسجا اشاره دارد که در این شدهحال بسیاری از موارد بررسیاجباری است. با این

داری زمان ما را محدود ساختاری، سرمایه طوربهاین نظام است.  بلکه خودنیست؛  ظواهر

کند که در روابط بمانیم؛ از نظر ایدئولوژیک ما تحت تاثیر و ما را مجبور می



 ی علی راغب و حسن ایقانیتاتیانا کوتزارلی / ترجمه 8 
 

م. شویهایی برای تملیک میءهراسی تبدیل به شیگراهراسی و تراجنسیتهمجنس

ی اها بدون وسایل تولید و ارادههیچ راهی برای تغییر این ساختارها و این ایدئولوژی

ی ای بر پایهوسیالیسم ما را برای ساختن جامعهبرای اجرای آن وجود ندارد. عشق در س

توانیم نمی ،سازد. امای عاطفی و چه خارج از آن آزاد میعشق، چه درون رابطه

تثمار داری و اسکه عشق آزاد باشد، باید با نابودی سرمایهآلیست باشیم؛ برای اینایده

 های اقتصادی لازم برای این آزادی را ایجاد کنیم.بنیان
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 6شق و سوسیالیسمع
حاکم بوده است. عشق در سوسیالیسم  یدر طول تاریخ، عشق در خدمت طبقه

 چگونه خواهد بود؟

 

 عشق تاریخ دارد
ت، لشویک در مباحث جنسیای یکی از پربارترین نویسندگان بالکساندرا کولونت

 یعشق و ازدواج است. همچون هر مارکسیست خوب دیگری، کولونتای عشق را به مثابه

بیند می یی تاریخسازهبرکند بلکه آن را یک نمی یک احساس ابدی و تغییرناپذیر تلقی

که در طول زمان تغییرات چشمگیری داشته است. عشق تاریخی دارد و در طول تاریخ 

ی کوچک حاکم استفاده شده است. دهی جامعه به نفع یک طبقهاز آن برای سازمان

تمام مراحل »کند که در می استدلال ۶اروس بالداربرای  گشاییراهکولونتای در متن 

کند عشق در چه زمانی می تاریخی، جامعه هنجارهایی برقرار کرده که مشخص تکامل

است )به عبارت دیگر، با منافع گروه اجتماعی موجود  "قانونی"و تحت چه شرایطی، 

ف عنی، با تکالیمطابق است( و در چه زمانی و تحت چه شرایطی، گناه و مجرمانه است )ی

 «.ی موجود در تضاد است(جامعه

وشد کمی منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولتاز این گذشته، انگلس در کتاب 

ی بورژوایی را بررسی کند. او ای به خانواده ی هستهبه طرز علمی تحول واحد خانواده

ی واحدهاکند که تا پیش از پیدایش مالکیت خصوصی، جوامع بر اساس می استدلال

 گری دیان یک خانواده با خانوادهشدند و تفکیک سختی مینمی دهیخانوادگی سازمان

 جمعی، تولید و نگهداری از فرزندان را سامان طوربه هاوجود نداشت. در عوض، گروه

منظور به ارث دادند. تنها با پیدایش مالکیت خصوصی است که واحد خانواده بهمی

« یبورژوای» یی، خانوادهدارسرمایه تکوینجاد شد. بعدًا با رسیدن مالکیت خصوصی ای

گونه اموالی برای به ارث گذاشتن نداشت و به همین ترتیب شکل گرفت؛ پرولتاریا هیچ

                                                      

۷ https://www.leftvoice.org/Love-and-Socialism 
۶ Make Way for the Winged Eros 

https://www.leftvoice.org/Love-and-Socialism
http://www.4edu.info/images/b/b6/Kollontai_Winged_Eros.pdf
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ی ااجتماع فاصله گرفته بودند، نیز هیچ بهره یای که از بقیه برای واحدهای خانواده

شکست تاریخی »واحد خانواده را  نداشت. انگلس پایان روابط مادرسالاری و تأسیس

ان ی بوده و به بنیدارسرمایهپدرسالار مقدم بر  ینامد. پیدایش خانوادهمی «نثؤمجنس 

امر  نیاشد. از نظر ایدئولوژیک، بدل ی دارسرمایهساختار اقتصادی و اجتماعی در 

 . شودمیسازی  عنوان تنها راه بیان و تنظیم روابط عاشقانه عادیبه

 

 یدارسرمایهر عشق د
 برسر چیزهمه یدارسرمایهدر توانند به شما بگویند، می طور که اکثر مردمهمان

رقابت و فردگرایی است. گرچه این درست است اما تنها بخشی از ماجراست. این فقط 

خلاف ربفردی توجه کرد.  یفرد نیست که باید به آن پرداخت بلکه باید به واحد خانواده

 ای است. ی خانواده هستهدارسرمایه یی اصلی جامعهی سازندهبایل، پایهیا ق هادهکده

به همسر و  تربیشکند که ما می ی حکمدارسرمایهبه دور از هر نوع آگاهی جمعی، 

، سایر افراد تر از آنمهمخودمان و یا  یفرزندان خود اهمیت دهیم تا سایر افراد جامعه

 جهان. 

ناپذیری برای حفظ نظام استثمار و مالکیت ش جداییای بخ هسته یاگر خانواده

ی، فریبی است برای کارکردهای اقتصادی واحدهای دارسرمایهخصوصی باشد، عشق در 

 واحد اقتصادی که نظام -هشیار باشید که ثبات خانواده »گوید: می خانواده. کولونتای

 از صرف روابط اقتصادیکند اعضای آن بیش می ایجاب -شود می ی بر آن استواریبورژوا

 ظهور، آرمان اخلاقی جدیدنوهای انقلابی بورژوازی به یکدیگر متصل شوند، ایدئولوژی

به عبارت دیگر، «. را جانگیرد هم  را در برمی جسمکنند که هم می عشق را تبلیغ

 د.کری ابداع دارسرمایه خوردپیوند میازدواج  اکه برا عشق مدرن 

نواده خدمات مراقبت از کودکان، پختن غذا و شستن لباس از این گذشته، واحد خا

آنها  تربیشکند که می ان تضمیندارسرمایهای برای دولت یا  را بدون هیچ گونه هزینه

مشخص در قالب کار بدون مزد زنان، رقابت را در  طوربه. خانواده دکننمی زنان ارائه را

طور کند. همانمی درون آن تضمین بیرون خانه و به همان میزان از خود گذشتگی را

. سرمایه بود تراکممعطوف به  اخلاق بورژوازی تماماً »کند: می که کولونتای استدلال
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آل این بود که زن و شوهر منفک از جامعه، هر دو برای بهبود وضعیت رفاه و افزایش ایده

 «.خود کار کنندی مختص بهثروت واحد خانواده

کند، ازجمله می عشق ایجادروی بر  یهای مهمدودیتمح  نظام یادشده مجموعه

و کمبود وقت برای صمیمیت. سوسیالیسم به  ابطهضرورت اقتصادی برای ماندن در ر

که است چنان بخشیمعنای رهایی از این قیدها است. این به معنای عشق آزاد

 کند.می توصیف 8«اروس بالدار»کولونتای آن را 

 

 وادهپایان خانسوسیالیسم و 
ی اصلی یک انقلاب سوسیالیستی ها، عشق آزاد و آزادی زنان مؤلفهاز نظر بلشویک 

گسترده در مورد این موضوع نوشتند و بحث کردند و همچنین  طوربهبود. آنها 

ها ترین قانون حقوق زنان را که جهان تاکنون دیده است، ارائه دادند. بلشویکپیشرفته

زدایی کردند و دولت از طریق  گرایی جرمهمجنساز و سقط جنین و طلاق را قانونی 

 مزد زنان را برعهده گرفت.  کار بی ،ی عمومی و مراکز نگهداری از کودکانهاکافه

ی بلشویکی پایان خانواده بود که هم ها در جهت عقیدهاینها تنها اولین گام

ها برای لغو کار اجباری مشد. این تنها اولین گاو هم مردسالارانه قلمداد میدارانه سرمایه

د. ریزی شده بوکردن کار تولید مثل و گنجاندن آن در اقتصاد برنامهاجتماعیخانگی، 

کانون "ای برای از بین بردن به اصطلاح  انقلاب کوشش قهرمانانه»نویسد: می تروتسکی

آن نهاد باستانی، کهنه و راکد که در آن زن طبقات زحمتکش از کودکی  -"خانوادگی

عنوان یک واحد بهکند، انجام داد. جایگاه خانواده می کار 9خانها زمان مرگ، در مطبخت

ی یک نظام کامل مراقبت و نگهداری کننده باید به وسیلهاقتصادی کوچک حبس

 1۱،هاخانهاشغال شود؛ نظامی که شامل زایش -ریزیطبق برنامه -اجتماعی 

                                                      
8 “winged eros” 
9 galley labor 
1۱ Maternity houses      

ج از ازدواج زنانرمراکز حمایتی دولتی برای بارداری خا  
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ی هاهای عمومی، خشکشوییوریها، مدارس، غذاخدبستانیها، پیشمهدکودک

های ورزشی، ، سازمانهاها، آسایشگاههای اولیه، بیمارستانی کمکهاعمومی، ایستگاه

 یی نهادهای جامعهداری خانواده به وسیلهسینماها و ... است. جذب کامل وظایف خانه

ها در همبستگی و کمک متقابل، برای نسل یسوسیالیستی، ضمن متحد کردن همه

 های عاشق، رهایی واقعی از بندهای هزار ساله را محققو بدین ترتیب برای زوج زن

 (.انقلابی که به آن خیانت شد)تروتسکی، « کندمی

 

 عشق در سوسیالیسم 11:رفاقت-عشق
را به  "های عشاققلب"کند زیرا افکار و احساسات می عشق مدرن همیشه گناه»

ای نه ی آینده چنین جداییند. در جامعهکمی خود جذب و زوج عاشق را از جمع جدا

 «.شناختی نیز قابل تصور نخواهد بودتنها زائد بلکه از نظر روان

 یک واحد اجتماعی و اقتصادی، بنیان عشق آزاد را تشکیل عنوانبهپایان خانواده 

توانند به میل خود و بدون ترس از عواقب اقتصادی وارد می دهد، جایی که افرادمی

دهد می وند و از آن خارج شوند. این امر بنیان برابری بین زن و مرد را تشکیلش ابطهر

 جایبرد. همچنین، درهای جامعه را بهمی های جنسیتی را از بینو الزام ساختاری نقش

 طوریک رفاقت گسترده، باز خواهد کرد. همان عنوانبهروی عشق، بهتملک خصوصی 

ی، عشق محدود به ازدواج نیست؛ دارسرمایهون درون کند، اکنمی که کولونتای استدلال

ها در های عاشقانه، عشق در شکافاز دوستان گرفته تا امور خارج از ازدواج تا مثلث

 حال ترکیدن است. 

کولونتای معتقد است که تحت سوسیالیسم، گسترش عشق فراتر از یک شریک 

هیر شوروی نوپا را تقویت و تواند اتحاد جمامی عاشقانه جزئی از سوسیالیسم است و

مهم و مطلوب نیست که احساسات  از نظر پرولتاریا واقعاً»نویسد: می تحکیم کند. وی

پیچیدگی روان انسان و  تری را گسترش دهد؟ و واقعاً وسیع و غنی یمردم باید دامنه

بودن تجربیات عاطفی نباید به رشد پیوندهای عاطفی و فکری بین افراد  یوجهچند

ی دارسرمایهعشق خارج از ازدواج با « کند؟تر میکند که این مجموعه را قویکمک 

                                                      

11 Love-comradeship 
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ه حتی شود کمی یابد و به چیزی بدلمی در ستیز است. در سوسیالیسم، عشق گسترش

 کولونتای نیز برای توصیف کامل آن تلاش نکرده است. 

کند. می هبرای توصیف عشق در سوسیالیسم استفاد با این حال، او از مفهوم رفیق

ه آنها افرادی بودند ک -برای یک بلشویک، یک رفیق بالاترین سطح از احترام را دارد 

ترین ارتباط و همبستگی با هزاران شما مایل بودید در کنار آنها در مبارزه بمیرید؛ عمیق

گوید: یم اند. کولونتاینفر که بسیاری از آنها غریبه هستند و با هدف انقلابی متحد شده

کمونیستی جدید بر اساس اصل رفاقت و همبستگی بنا شده است. همبستگی  یامعهج»

کری ی فپیوسته همهفقط آگاهی از منافع مشترک نیست؛ این امر همچنین به روابط ب

گی ی همبستو عاطفی اعضای گروه وابسته است. برای ایجاد یک نظام اجتماعی بر پایه

ی عشق و احساسات گرم را داشته باشند. و همکاری، ضروری است که افراد توانای

 هددکوشد تا هر یک از اعضای طبقه کارگر را آموزش می بنابراین، ایدئولوژی پرولتری

حالی و نیازهای سایر اعضای طبقه پاسخ دهند و و تشویق کند تا بتوانند به پریشان

ن ای یهمه درک حساسی از دیگران و آگاهی نافذی از روابط فرد با جمع داشته باشند.

از یک منبع  -حساسیت، شفقت، همدردی و پاسخگویی  -« احساسات گرم»

یی از عشق هستند، نه به معنای سطحی جنسی هاشود: آنها جنبهمی ناشی

 «.بلکه به معنای وسیع کلمه

کند به دنبال تصاحب کسی نیست، زیرا در می عشقی که کولونتای توصیف

و سعی در مالکیت « مال من باش»شد. دیگر کمونیسم، تصور تصرف منسوخ خواهد 

ی کسی وجود نخواهد داشت. بلکه جامعه عشق، مراقبت و عطوفت را هابدن یا خواسته

 کند.می نسبت به همه تشویق

ی مطالب زیادی گفته شده است. دارسرمایهافسردگی در  گیریهمه یدرباره

 استدلال 12«اد تنهایی استنولیبرالیسم در حال ایج»ای با عنوان  در مقاله گاردین

داری دارد. در افسردگی و اضطراب ریشه در سرمایه یگسترده گیریهمهکند که می

                                                      
12 “Neoliberalism is creating loneliness” 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/12/neoliberalism-creating-loneliness-wrenching-society-apart
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ها که مغز آن 13،ی انسانی، پستانداران فرااجتماعیهاهستی»است:   جا نوشته شدهآن

اندازی هستند. پوستکشی شده است، در حال برای پاسخ دادن به افراد دیگر سیم

 ما با زندگی دیگران ارتباط ناگسستنی دارد، اما در همه جا به ما گفته گرچه رفاه

. «شود که از طریق منافع شخصی رقابتی و فردگرایی افراطی پیشرفت خواهیم کردمی

است  کند تنها چیزیمی که کولونتای توصیف ایگرایی و عشق رفیقانه بنابراین، جمع

 یهتواند نیمنمی ی ما پایان دهد. هیچ کسارهپپارهتواند به خلأ زندگی منزوی و می که

های ما را درمان کند. زخم ینیازهای ما را برآورده کند و همه یدیگر ما باشد، همه

 گرایی روحجمع»گوید: می تواند. کولونتایمی ی اصرار دارد کهدارسرمایهاگر چه که 

رهنگ ف که مردمِ "نهایی درونیسرمای ت"تواند خودکفایی فردگرایانه را از بین ببرد و می

«. اند از طریق عشق و ازدواج از آن فرار کنند، از بین خواهد رفتبورژوازی سعی کرده

در سوسیالیسم، این درک وجود خواهد داشت که عشق به دوستان، همسایگان و 

ا رنولیبرالی  ءگونه خلاعشق رمانتیک اهمیت دارد. این یشما به همان اندازه یخانواده

 کند پر خواهیم کرد.می توصیف گاردینکه 

ی، ما از نظر اقتصادی منزوی هستیم، در حالی که همیشه به دنبال دارسرمایهدر 

یوند، آید. در سوسیالیسم، پمی دستهندرت ببهیافتن نوعی پیوند اجتماعی هستیم که 

 شود.می ی ساختارهای اجتماعی و اقتصاد اعمالهمبستگی و رفاقت به وسیله

 

 رو  مسیر پیشِ
پذیر باشد؟ در آن امکان« اروس بالدار»ای بسازیم که بنابراین چگونه جامعه

 پذیر باشد؟ که عشق رفیقانه در آن امکانای جامعه

کنار گذاشتن  -توانیم و باید از دیدگاه کولونتای می حتی در نظام موجود، ما

درس بگیریم. با این  - حسادت، تصرف و ضرورت قرار دادن معشوق خود در اولویت

بورژوا بسیار  یبرای طبقه - ناقص، منحرف و محدود -ی دارسرمایهحال، عشق در 

قلاب کند تنها پس از یک انمی سودآور است. در نتیجه، نوع عشقی که کولونتای توصیف

ی را نابود کند، قابل تحقق است. عشق رفیقانه فقط دارسرمایهسوسیالیستی که دولت 
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سم هژمونیک خواهد شد؛ وقتی که خانواده به شکل امروزی آن به یک در کمونی

 پریشانی، یها، تجربهدور بدل گردد و شرایط مادی برای شروع و پایان رابطه یخاطره

 عاشق دوستان شدن و همه چیز در این میانه مهیا شود.  گی و عمیقاًدل شکست

از جامعه به دلیل کمبود در اتحاد جماهیر شوروی، تلاش برای ایجاد نوع جدیدی 

 یسالاری استالینیستی که سعی در تحمیل خانوادهدیوانشرایط مادی کمونیسم و 

اروس »ای که سنتی داشت، ناکام ماند. این بدان معنا نیست که ما نباید برای نوع جامعه

 بجنگیم. گیردبال میدر آن   1۱«بالبی

 

                                                      
1۱ wingless eros 


