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 1رات النسوية عن أسواق الجنس ومنظ

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 إبراهيم الفوازترجمة: 
 
 
 
 

د.  نص مترجم ل  ؛حول أسواق الجنس والمواد اإلباحيةوجهات النظر النسوية  حول  فلسفي شامل  مدخل  

(. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في موسوعة ستانفورد للفلسفة منشور على ) ، ويجلوري شرا 

بالشكر محرري  التعديل من    والتي قد يطرأ عليها،  الموسوعة الترجمة. وختاًما، نخّص  تتمة هذه  منذ 

 واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة.  على تعاونهم موسوعة ستانفورد

 

 

 

 
 

1 Shrage, Laurie, "Feminist Perspectives on Sex Markets", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2020 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/feminist-sex-markets/>. 
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  عديدة  خماوف  ( اهلوى  بيع)  اجلنسية  واخلدمات  (اإلابحية  املواد)  الصرحية   اجلنسية  املواد   أسواق   تثري
  بصفتهن   سواء  -   للنساء   مضرّة   حتمًيا   تبدو   األسواق  هذه  أن   هو  الرئيس  القلق   .النسوايتو   لفالسفةل

  للنساء،   اإلابحية  املواد   و  اهلوى  بيع  إيذاء  كيفية  بتحليل  النسوايت  الفيلسوفات  قامت  .مجاعة  أو  أفراًدا
 .والفن اللغة  وفلسفة ،السياسيةو  األخالقية الفلسفة من مفاهيًما موظّفات

 
 اإلابحية املواد .1  

 ابلرتكيز؟  اإلابحية  املواد النسوايت ختص   ملاذا 1.1    
 ؟وخُتضعها  املرأة  ُتسكت اإلابحية األعمال هل 1.2    
 جنسًيا؟  املرأة  اإلابحية املواد  ئتشي   هل 1.3    
 نسوية؟  غاايت  اإلابحية املواد بعض ختدم هل 1.4    

 اهلوى  بيع .2  
 اجلنس؟  أسواق بعض منع أجيب 2.1    
 ابلرتاضي؟  اجلنسي  لوالعم  ابلبشر االجتار بني التمييز ميكننا  هل 2.2    
 بفاعلية؟  اجلنسية اخلدمات أسواق تنظيم ميكن  هل 2.3    

 املراجع •
 ية أكادمي أدوات •
 نرتنتاإل على أخرى مصادر •
 صلة   ذات خلمدا •
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 اإلابحية املواد .1
 ابلرتكيز؟  اإلابحية املواد  النسوايت  ختص   ملاذا  1.1
  املواد   من  فعالية  أكثر  فهي  لذا  جنسيًّا،  ممتًعا  املرأة   إخضاع   تصّور  اإلابحية  املواد  أبن  إيتون  آن  جتادل

  اإلابحّية   ُتشركنا  Eaton) :2007 .(680 املشاهدين  رغباتو   مواقف   تشكيل  ف   األخرى  التمثيلية
  واملعايري   اآلليات"  تعزز  وابلتايل  اجتماعيًّا،  أدنياء  النساء   تصّور  مشاهد  من   جنسيًّا  االستثارة   على   تدرّبنا  و

  املواد   بعض  أبن  إيتون  تقر   (.679)   للنساء  املتكافئ  غري   تماعي االج  الوضع   على   حتافظ   الت   " واألساطري
  األضرار   أن  تفرتض  فهي  ".الالمساوية  اإلابحية  املواد"  على  نقدها  ترّكز  و  الالمساواة،  ُتشبق  ال  اإلابحية

  والتحرش   اجلنسي،  التمييز   معدالت  زايدة   بي   ترتاوح  الالمساوية   اإلابحية   للمواد   التعرض   عن  النامجة 
  وأن   جترييب،  دعم   يتطلب  السبيب  منوذجها  أن   إيتون  تدرك  . املرأة  مكانة   من   احلط  إل   واالعتداء،  ياجلنس

  النوع   هي  ليست  الالمساوية  اإلابحية  املواد  ألن  نظرا  .بعد  تتم  مل  دحضه  أو  لتأكيده  الالزمة  الدراسات
  الصعب   من  يكون  فقد  ك،والسلو   املواقف  ف  اجلنسي  التمييز  تعزز  الت  اجلماهريية   الثقافة  من  الوحيد
 . إابحية ليست الت تلك من  جنسيًّا ُُتّيز  الت  اإلابحية املواد  آاثر فصل 

 
  اإلعالم   مواد   مجيع  ضد  حبملة  الناشطات  قامت  النسوية،  للحركة   الثانية   املوجة  من  األول  السنوات  ف

مّيزة  و   العنيفة   الشعبية
ُ
  العنيفة  اإلعالمية   الصور  إدانة   من   التحول   أبن  برونشتاين  كارولي   جتادل   .جنسًيا  امل

مّيزة  و
ُ
  أوال،   .رئيسي  عاملي   مشلت  (العنيفة  غري  اإلابحية  حىت)  فقط  اإلابحية  املواد  إدانة  إل  جنسًيا  امل

  على   أوسع  عنيف  فعل  رد  من  كجزء  العنيفة  اإلابحية  املواد  تكاثر  رؤية  ف  الراديكاليات  النسوايت  بدأت
  متاجر   و   ثروت،   ديب  و   هسلر،  و   بوي،   بالي  جمالت   من  اجملتمع  تشّبع  ُفّسر   . املرأة  مساواة  ف   التقدم
 والسبعينات، الستينات ف اإلابحية فيديوهات و  املشّفرة التلفزيونية القنوات الحًقا  و الراشدين،  جمالت

  بعض  ماتّ  و .املعي  االجتماعي جماهلم ف النساء على للحفاظ مدبرة كحملة  الناشطات  بعض قبل من
  و   كراغبات  خطآً   خببث   النساء  تصّور  للنساء،  كارهه و   مغوية  بروابغاندا  نشر   ف  خصومهن  النسوايت

هي  و  القسري اجلنسي لالستعمال ُمستحّقات
ُ
  اإلابحية  املواد ستهدافاب أنه، برونشتاين تزعم اثنًيا، .امل

  من   لإلابحية   املناهضة   النسوية  احلركة   استفادت  اإلعالم،   وسائل   ف  اجلنسي  التمييز   من  بدال  كمذنب
 ينتقدون  اخلصوص،  وجه  على  الدينيون،  االجتماعيون  احملافظون  أصبح  . الثمانينات  ف  احملافظ  املناخ

  ف   الثقاف  التحول  على   دلياًل   اإلابحية   املواد   صناعة  منو   ورأوا   الستينات،  ف  اجلنسية   الثورة   متزايد   بشكل
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  غري   من  املايل  الدعم  حصد  من   احملافظي   بعض  بي   و   بينهن  ألهدافا  تقارب  النسوايت   مّكن  .بلدهم
 Bronstein) :2011 .(322 للنسوية  املناهضة املنظمات من وحىت النسويي،

 
  يعتمد   مل   اإلابحية   املواد   لتقييد   جديد   هنج   تطوير   ف   اإلابحية   للمواد   املناهضة   للحركة   األساسي   العمل   تُوج
  ملكافحة  منوذجًيا   مرسوًما  دوركي   وأندراي  ماكينون  كاثرين   كتبت  .الفاحش  مالكال  على   احلكومة   رقابة   على
 اإلجنيلية  املسيحية  املنظمات   مبساعدة  إندايانبوليس  مدينة  تبنته  ما  سرعان  والذي  اإلابحية،  املواد 

 324). 2011: (Bronstein صريح   جنسي  إخضاع“  أهنا   على   اإلابحية   املواد   املرسوم   عّرف  
  دعاوى   برفع  احملتملي   للضحااي  مسح  و  ،"الكلمات  أو  /  و  الصور  خالل  من  وضوحب  مصّور  للمرأة،
  حرية   نشطاء   من  العديد  تعاون   ذلك،  على   رًدا   .احملدد  احملتوى   ذات   املواد   وموزعي  منتجي   ضد  مدنية
  ، 6198  عام  ف   . البالد  أحناء   مجيع   ف   مدن   ف  مقرتحة   مماثلة   وقواني   اجلديد،  القانون   هذا   لتحدي   التعبري 

  النسوية   احلركة  سقطت  وجيزة،  فرتة  وبعد  دستوري،  غري  إندايانبوليس  مرسوم  أن  العليا  احملكمة  حكمت
 .الفوضى  من حالة   ف اإلابحية  للمواد  املناهضة 

 
  لكل   مؤيدة   حركة   إل   تطّورت   الثانية   املوجة   من   لإلابحية  املناهضة   النسوية  احلركة   أن  من   الرغم  على

  حياولن   النسوايت  األكادمييات  من  عدًدا   أن  إال   النسوية،  للحركة   الثالثة   املوجة   ضمن  اجلنس  أشكال
Hornsby 2009; Langton 2007; (Eaton   اإلابحية  للمواد  اجملتمعية  املعارضة  إحياء

 1998). Brison 1995;االجتماعية   لوموالع  الفلسفي  التحليل   أدوات   استخدام  خالل  من  
  . اإلابحية   للمواد  املناهضة  للحركة  الفكرية  األسس  تقوية  إل  النسوايت  األكادمييات  تدف  التجريبية،

  الت   واالجتماعية  النفسية  واآلليات  واجملتمع،  األفراد   على  اإلابحية  املواد  لوقع  أفضل  بفهم  فباالستعانة
  وتوزيعها   إنتاجها  ضد   فاعلية   أكثر   ابتاستجا  تعبئة  للمجتمعات   ميكن  أتثريها،  تفسر  أن   ميكن

  أكب   أتثريها  يكون  فقد   أوسع،  مجهور  إل   الوصول  اإلابحية   للمواد   اإلنرتنت  أاتح  وقد   اآلن  .واستهالكها
   .مضى وقت  أي من
 

  اإلابحية   املواد   إضرار  عن  نظرية   صغن   الاليت  النسوايت  الفيلسوفات  أوائل  من  واحدة  لوجنينو  هيلي   كانت
  تعاملهن   و  النساء  تشيئ  أبنشطة   يستمتعون   والنساء  الرجال   ُتظهر  اإلابحية   املواد   أبن  دلت جا   .ابلنساء
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  املواد   تعزز  إنسانية،  غري  أشياء  أهنا  على  النسائية  املوضوعات  تصوير   خالل   من   .البشر  من  أقل  أهنن  على
 : لوجينو  تكتب  (.هنواستعباد  اغتصاهبن  أي،)  أخالقي   اعتبار  دون   النساء   معاملة  ميكن   أنه  فكرة   اإلابحية 

 
 وليس   للمرأة،   اإلنساين  وغري   املهي   تصويرها  ف  يكمن   إذن،  اإلابحية،  املواد  مشكلة   
 وأن   للرجال  اتبعة  املرأة  تكون  أن  بطبيعتها،  اإلابحية،  املواد  تتطلب  .اجلنسي  حمتواها  ف

  Longino) :1980 (45الذكور  خياالت إلشباع أدوات  جمرد تكون
 

  مل   إن  الصعب،  من   ألنه   أخالقية   مشكلة   ميثل   اجلنس  أن   لوجنينو   تفرتض  كانط،  إميانويل  الفيلسوف   مّتبعة
  الرغبة   .إلرضائنا  "وسيلة  جمرد "  أنه  على  آخر   شخص  معاملة   دون   اجلنس  ممارسة  املستحيل،  من   يكن

  و   ُمشّيأة   فهي   وابلتايل  اجلنسية،  أجسادهم   اءأعض   إل   اآلخرين   اختزال   إل وتقودان  عقالنية   غري  اجلنسية
  يتمتعون   الرجال  ألن   نظًرا   إنه  ابلقول   كانط  إل  نسوايً   عنصرًا  لوجنينو  تضيف  . ُمهينة  و  اإلنسانية  من  جُمرِّدة 

  غاايتم  إلرضاء  كأدوات   النساء  استخدام  على  قادرون  الرجال  فإن  النساء،  من  أكب  اجتماعية  بسلطة
  للنساء   والتبعية   الالأخالقية  املعاملة   وتعزز   ُتجد  املغاير،   للجنس  اإلابحية   الصور  ن فإ  مث،  ومن   .اجلنسية

 . الرجال قبل  من
 

  لألخالق   كانطي  منوذج  على   ابملثل  اإلابحية  للمواد  الشهري   دوركي   وأندراي  ماكينون   كاثرين   حتليل  يشتمل
  ابلنسبة   بطبيعتها  عنيفة  ايرةاملغ  اجلنسية  األفعال  تعتب  (.Shrage 2005)  نسوية   إضافة  مع  اجلنسية

  . وحدودها  سالمتها  حُترتم  ال  للتبديل  قابلة  كأشياء  للمرأة  الرجال   معاملة   على  تنطوي  أهنا  حيث   من  للمرأة 
  النساء   أجساد   واحتالل  بغزو   الرجال   قيام   تتضمن  لدوركي،  ابلنسبة  اجلنسي   بي   العادية  األفعال

 1987). (Dworkin   بعينهن،   نساء  إل  اإلساءة  توثيق  و  مرئية   أدلة   دل تعا  إذن،  اإلابحية،  املواد  
  حبرية   األبوية  اجملتمعات  ف  النساء  تتمتع  ال  ملاكينون،  وفًقا  .انتهاكهن  ف  متعاون   فهو   يشاهدها  من  و

  ابلرتاضي   تتم  ال   الرجال   مع   اجلنس  ممارسة   ف  مشاركتهن  فإن  وابلتايل  الرجال،  مع   اجلنس  ممارسة   رفض 
  عام  مشهد   إل  حُتّول  والت  حقيقية،  موافقة   إعطاء  على  قادرين  غري  أشخاص  مع  نساجل  ممارسة  إن  .ُتاًما
  اإلابحية،  املواد   النساء  تشاهد  عندما   .للجرمية  واملكانية  الزمنية   األبعاد   توسع  اإلابحية،  املواد  خالل   من

  النساء   إيذاء   على  رة القد  لديها   اإلابحية  املواد  فإن  لذلك،  .العام  واإلذالل  االنتهاك  يسرتجعن  ما  فغالًبا
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  للبالغي   اإلابحية   املواد   .ودوركي   ملاكينون   وفًقا   مسّجلة،  ماضية   إساءة   بعرض   فقط  تقوم   وال   وتكرارًا   مرارًا 
  يسمح   كالمها  .هبم  املتحرش   األطفال  معاملة   إساءة  وتضخم   تسجل  والت   لألطفال،  اإلابحية   املواد   تشبه

  ماكينون   تؤكد  ذلك،  على   عالوة  . السادية  املتعة  أجل  من   ما   شخص   إيذاء   واستغالل   ابملشاركة   لآلخرين 
  كما   ُتاًما  املعتدي،  مع   املرأة   تعاون  على  للحصول  استخدامها  ميكن  أداة  هي  للبالغي  اإلابحية  املواد  أن

  النساء   لتدريب "  اإلابحية   املواد   يستخدمون   الرجال  أن   تكتب   .األطفال  مع   اإلابحية   املواد   استخدام   ميكن 
 " MacKinnon) :1987 .(188اجلنسي  اخلضوع على

 
  حاالت   بعض  .مباشر  بشكل  االعتداءات  بعض  تسبب  معينة  إابحية  مواد"  أن  أيًضا  ماكينون  تّدعي

  وألن MacKinnon)" :1987 .(184   جيوهبم  ف   ورقية  كتب  مع  رجال  هبا  يقوم  االغتصاب
" MacKinnon) :1987 اإلانث  إبخضاع   مشروطة   للذكور   اجلنسية  النشوة   جتعل   اإلابحية   املواد "

  املواد   تشّكل   .ُمتسلطة  جنسية   سلوكيات   الرجال  ف   تسثري   شعورايً   وال   مباشر  غري   بشكل  فإهنا   ،(190
  السلوكيات   تظهر   و   ،املعتدي  /  الضحية   أدوار  ف  والذكور   اإلانث   من   لكل   اجلنسية  الرغبة  اإلابحية 
  الذين للرجال ضارة اإلابحية  املواد فإن  كلذل .واجلنس اجلنسي  للتعبري طبيعية كأشكال  املعتدية اجلنسية

  حد   على  .خارجها  أو   الشاشة  على   سواء  الرجال،  مع  اجلنس  ميارسن   الاليت  للنساء  وكذلك  يستهلكوهنا،
 اإلابحية   املواد ُتثل  ماكينون، تعبري

 
  حقيقيات  نساء  على  إلجبارها  بربح  بيعها  ميكن  حبيث  حقيقيات  نساء  على  القسري  اجلنس  ممارسة  
 ُتستباح،   و  ُُتتلك  و  تُؤذى  أن  ميكن   أشياء   إل   حُتّول  و   تُغتصب   و  ُتشّوه  و   تُربط  النساء  أجساد   خرايت؛أ
  يزعج   واملزيد   هذا   -   مرئي   غري   أصبح  الذي   واإلكراه  املرئي   اإلكراه   املرأة؛  طبيعة   أنه  على   هذا   يُقّدم   و

  مكانة   حتدد  مُميِّّزة  و  عنيفة  سلوكياتو   مواقف  اإلابحية   املواد  تسبب  ...  اإلابحية  املواد  بشأن  النسوايت
 .MacKinnon) :1987 (188 السكان نصف معاملة و
 

  مصدر   جمرد  ليست  اإلابحية  املواد  أن  عموًما  اإلابحية  للمواد  املناهضات  النسوايت  تعتقد  األسباب،  هلذه
  اإلابحية   فاملواد   .الشركات   مسؤولية   حماسبة   و  املقاطعة   دعوات   خالل  من  معاجلته  ميكن   ُتييزي   إزعاج
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  انتهاك   إل  ي تؤد  بطرق  املرأة  احرتام  وعدم" Longino) :1980 (54 اجلنسي  التمييز  تغذي"
 . للمرأة األساسية واملدنية   األخالقية  احلقوق

 
  فهي   .األخرى  التعبريية للمواد القانونية  احلماية  نفس  ُُتنح  أن  ينبغي  ال  اإلابحية  املواد  أبن  لوجنينو جتادل
  ولكن   الفاحش،  التعبري  أشكال  من   كشكل  ليس  اإلابحية،  املواد   تقييد   جيب  أنه  تقرتح   ماكينون،  كما 

  التسامح   أن  لوجنينو  تؤكد   .كجماعة  و  فردي   بشكل  للنساء،  خطرية  إصاابت  ف  يتسبب  أن  كن مي  كمنتج
Longino) :1980 .(48   للمرأة   األخالقية  غري  للمعاملة  قبواًل   يشكل  اإلابحية  املواد  مع  الليربايل

  أعمال   تصّور   ما   غالًبا  اإلابحية   املواد   أن   وتزعمان  األمام   إل   خطوة   احلجة   هذه   ودوركي   ماكينون   أتخذ
MacKinnon)   اإلجرامية  األعمال   هذه  أضرار   من  يزيد  نشرها  فإن  وابلتايل  اإلجرامي،  االغتصاب

  اإلابحية   املواد   مع  التسامح   يضعفDworkin :1979 .(201   ؛  49- 148  ،:1987 128 
  ستحيلامل  من   جيعل  مما   ابالغتصاب،  ابلتهديد  ابستمرار   النساء   فيه  تشعر  مناًخا   يدي   ألنه  النساء   كل 

  املواد "  جعل إل  ودوركي   ملاكينون  النموذجي   املرسوم   سعى  .اكتسبنها  الت  الرمسية   احلقوق  ممارسة   عليهن
  ُتنع  عندما  القانون  إل  تلجأ  أن  للمرأة  ميكن  حبيث  "املدنية  للحقوق  انتهاًكا  ابعتبارها  حُتاكم  اإلابحية

  ،acKinnon(M،  121 :1993 22  شخصية   إصاابت   تسبب  أو   حقوقها   ممارسة  اإلابحية   املواد 
32 n..)   تفشل   املسؤولية،  من  ومحايتهم   اإلابحيي   ين املصور   خطاب   محاية   خالل   من   ماكينون،  وحبسب  

 . للمرأة املدنية  واحلقوق املساواة محاية  ف  الدولة
 

  ا عملهم لكن .اإلابحية املواد ضرر حول ملزاعمهما فقط  قصصًيا امبيقًيا دعًما دوركي  و ماكينون تقدم
  . ملزاعمهما  االمبيقي  الدعم  من   مزيد   على   للعثور  جتريبية   دراسات   إلجراء  االجتماع  علماء   من   عدًدا   أهلم 

 الوقت  ذلك ف  املتوفرة االجتماعية العلوم  أدبيات  مراجعة عن سكايل دايان  كتبت
 
  عالوة   .الرجال  االتخي  ف  العنف  ونوعية  كمية  من  اإلابحية،  املواد  مثل  الثقافية،  املنتجات  انتشار  يزيد  

  اإلابحية   املواد  فإن  ضدهن،  املوجه  ابلعنف  يستمتعن  أهنن  على   النساء  ُتصّور  عندما  سيما  ال  ذلك،  على
  مسلحي  .خلياالتم وفًقا  التصرف  على الرجال  من  املزيد  تشجع قد  وابلتايل  االغتصاب، أمهية من  تقلل

  ميكن   يُغتصب،  أن  ف   سًرا   يرغب   اللوايت   النساء  مثل   فة، العني  اإلابحية   املواد   ف   هبا   حُيتفى  الت   ابألساطري 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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. Scully) :1990   للثقافة   املعيارية   احلدود   ضمن  يقع   سلوكهم   أبن  يؤمنوا   أن  املغتصبي   للرجال 
155)   

 
  . اجملرمي   من   ضابطة  مبجموعة   املداني   املغتصبي   قبل  من  اإلابحية  املواد   استهالك  سكايل  حبث   يقارن
   استنتجت  أهنا إال  حبثها،  تصميم  ف املشكالت  بعض  الحظت أهنا من  الرغم  على

 
  وأن   اإلابحية   ابملواد  دراية   على   كانوا   املداني   املغتصبي   غالبية  أن  البياانت  تثبت  

Scully)   .اآلخرين  اجملرمي   استخدام  من   ما  حد   إل  أكب  كان  املواد  هلذه   استخدامهم
154) 1990: 

 
 كاص  وماري أديسون، ُتارا  و ماالموث،  نيل ذكر إلابحية،ا  املواد ألحباث مراجعتهم  ف
 
  ف   حىت)  اإلابحية  للمواد  التعرض  فإن  األمريكيي،  الرجال  لغالبية  ابلنسبة  أنه   إل  احلالية  النتائج  تشري  

  بي   من  ولكن  ...  اجلنسي  االعتداء  من  عالية  مبستوايت  يرتبط  ال  (هنا  قُ ّيمت   الت  املستوايت  أعلى
  العينة   من   ٪   7  من   بقليل  أعلى)  اجلنسي  االعتداء  خلطر  "مهيء"  مستوى  أعلى   لديهم  الذين   أولئك

  عالية   اجملموعة   هذه  من   ٪   12  حوايل )  متكرر  بشكل  اإلابحية   املواد  يستخدمون  الذين   أولئك   ،(أبكملها
  املواد   يستهلكون  ال  الذين  نظرائهم  من   تقريًبا  مرات  أبربع  أعلى  جنسية   عدوانية  مستوايت  لديهم  (اخلطورة
 . ,Koss and Addison, (Malamuth :2000 (85متكرر بشكل اإلابحية 

 
 ب   هارتلي وريتشارد فريغسون كريستوفر   أفاد االجتماعية،  العلوم ألدبيات  أحدث مراجعة  ف
 
  يكون، وقد ضئيل، اجلنسي واالعتداء اإلابحية للمواد   التعرض بي  سببية عالقة وجود  على  الدليل إن  
  بعض  ركزت .االجتماع علماء  وبعض الضغط  ومجاعات  السياسيي   قبل  من فيه مبالًغا  معينة،  أوقات  ف

  اإلابحية   واملواد  متسقة،  غري   سلبية   آاثر  أية   على   األدلة   لكن  العنيفة،  اإلابحية  املواد   على   املناقشات
  عكسية   عالقة   املتحدة  الوالايت  ف  االغتصاب   إيذاء   معدالت  ُتظهر  .احلقيقي  العامل   ف  نسبًيا  اندرة   يفةالعن
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. مماثلة  عالقات  أخرى   دول  من  بياانت  أظهرت  .االغتصاب  ومعدالت  اإلابحية   املواد  استهالك  بي 
 2009) Hartley and (Ferguson 
 

  الالمساوية،   اإلابحية  املواد  ف   فقط  تنظر  الت  لدراسات ا  يناقشان  ال  وهارتلي  فريغسون  أن  من   الرغم   على
  من   حتمي   اإلابحية  املواد  أن  وجدت "   2004  عام  أجريت  دراسة  انقشا  فقد   إيتون،  عمل  يقرتح  كما

  و   اإلابحية   املواد   استهالك   بي   عالقة   أي  جتد  مل "  2007  عام  ودراسة   ،" النساء  جتاه   السلبية   املواقف 
  قد   اإلابحية  املواد  مستهلكي " أن  إل  2004  عام  دراسة   تشري  ذلك،   ومع  ". أة املر  جتاه   السلبية  املواقف 
  " األذى  من  املرأة  محاية  جيب  أنه  معتقداته  ضمن  شمل ي  والذي   اخلرّي،  اجلنسي  للتمييز   عرضة  أكثر   يكونون

  "اجلنسي  التمييز  تغذي"  اإلابحية  املواد  أن  يبدو  ال  وماكينون،  لوجنينو  عكس  على  (.326  :2009)
 .الشائنة أشكاله ف
 

  اإلابحية   للمواد   السببية  للخصائص   حتليالت   أي   كانت   إذا  عما  فريزر  وإليزابيث  كامريون   ديبورا  تتساءل
  يفقد   حيث  البشري،  للسلوك   حتمًيا  منوذًجا   تفرتض   التفسريات  هذه   مثل  أبن   جتادالن  .ُمثرية  أو   مفيدة

Cameron) &   اإلابحية  للمثريات  ريتفك  بال  ما  حد  إل  ويستجيبون  سلوكهم   على  السيطرة  الرجال 
248 2000: Frazer –251.)  اإلابحية،   املواد  ف   يرونه  ما  يقلدون  ببساطة  الرجال   أن  فكرة  إن  

  قادرين   غري   الرجال  أن   تعين  اإلابحية،  للمواد   التعرض   خالل  من   معينة  بطرق  للتصرف  مكّيفون  أهنم   أو
  ن دو   يقلدون  قد  الرجال   بعض  أن  من   لرغم ا  على   .ونقدي  خالق  بشكل  اإلابحية  املواد   تفسري  على

  هؤالء   فإن  اإلابحية،  املواد  خالل  من  اجلنسي  العنف  على  "مدمني "  يصبحون  قد  أو  يرونه،  ما  تفكري
  التعامل   خالل  منFrazer & (Cameron :2000 .(243   القاعدة  ال  االستثناء  هم  الرجال 

  من   ختفف  نظر  لوجهة  النسوايت  تروج  ة،اإلابحي  للمواد   للتعرض   نتاًجا  ابعتباره  اجلنسي  العنف   مع
  الظروف   أو   التعبريية  املواد  على   ذلك  من   بدالً   أفعاهلم   ويلومون  أفعاهلم،   عن  اجلنسيي   املعتدين   مسؤولية 
  الفردية   السيطرة  فقدان  تستدعي  الت  السببية  النظرايت  أن من  الرغم   على  .تسببها  أهنا  يُزعم   الت  املَرضّية

  تشري   والقتل،   اجلنسي  االعتداء   قضااي   ف   للمتهمي   مفيدة   تكون   قد   "اإلدمان"  و   "التقليد"  خالل   من
  وظيفة   هو  اجلنسي  العنف  أن  إلظهار  النسوي  اهلدف  تقوض  النظرايت  هذه   أن  إل  وفريزر  كامريون
Frazer & (Cameron   املرض  أو  العقلي  الوهن  وليس  اهليكلية،  والالمساواة   الثقافية  األعراف



20/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 10

 

  العنف   مرتكيب  مع  اجتماعًيا  تعاطًفا  توّلد  قد  السببية  النماذج  أن  ملفارقاتا   ومن:2000 .(248 
  كامريون   خلصتFrazer & (Cameron :2000 .(247   معاقبتهم   الصعب   من   وجتعل   اجلنسي
  خطاابت   ويتخيلن  "اجلنسية  املمارسة   تُعلم   الت  اخلطاابت "  ينتقدن  أن   ميكن  النسوايت   أن   إل   وفريزر 
Frazer & (Cameron :2000   البشري   للسلوك  اإلشكالية   للنماذج   الرتويج   دون  بديلة،

253). 
 
 أن   على  غاري  آن  وافقت  فبينما  .اإلابحية  للمواد  النسوي  النقد  مع  النسوايت  الفيلسوفات  مجيع  تتفق  ال

  اللوايت   أوائل  من  واحدة  غاري  آن  كانت   للنساء،  املرفوضة  املعاملة  عن  يتغاضى  اإلابحية  املواد  حمتوى
  النوع   على  القائم   والتمييز   العنف   تفشي  عن  املسؤولية  اإلابحية  املواد  حتميل   جيب  كان  إذا  عما   نتساءل

 غاري تكتب  .االجتماعي
 
  عمره   -   سليب  أو  إجياب   -  هلا  أتثري  أي  أن  إل  اإلابحية  املواد  أتثريات  حول  األحباث  من  الكثري  تشري  

 (Garry 1978:  404) .قصري
 

  أن   إل  تشري  و  دائًما،  سيًئا  أمرًا  جنسية  أداة  أهنا  على  املرأة  معاملة  كانت  إذا  ماع  أيًضا  غاري  تتساءل
  ضار   عام  بشكل  اجلنس  أن  يفرتضون  املشاهدين  ألن  جزئًيا،  النساء،  إيذاء  ف  تنجح   اإلابحية   املواد 

  النسوايت   غاري  تشجع  (.Garry 2001  أيًضا   انظر   ؛  Garry :1979 136-37)  ابلنساء
   .اإلابحية املواد  قمع   حماولة  من  بدالً  جنسياً   متحيزة غري  إابحية  مواد  إنتاج  دعم على

 
 

 املرأة؟  خُتضع  و ُتسكت اإلابحية  األعمال هل 1.2
  اإلابحية   املواد  أبن  القائلة   السائدة  النسوية   النظر  وجهة  على  ودوركي   ملاكينون  النموذجي  املرسوم  استحوذ

  الرجال   لدى  اجلنسي  العدوان  إل  فقط  تؤدي   ال  والت  ة،املرأ  ضد  الكراهية  خطاب  أشكال  من  شكل  هي
  الاليت   النساء  ُتصدَّق  ال"  ماكينون،  تكتب  .الضحااي  معاانة  جتاه  اآلخرين  حساسية  من  تقلل   أيًضا  ولكن
  ذلك  يردن  كلهن   ذلك؛ يردن  أهنن   :هي  عنهن اإلابحية  النظر  فوجهة  .اجلنسي  ابالعتداء   الرجال  يتهمن
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 1).19 1987: "(MacKinnonجنسي،   نشاط  ف  املشاركة  ف  رغبتهن  عدم  عن  يعبن  عندما  
  ُتسكِّت   اإلابحية  املواد  فإن  الطريقة،  وهبذه  .رغباتن  عن  التعبري  ف  خيطئن   أهنن  سيستنتجون  حماوريهن  فإن

  االهتمام   من  القليل  تبدي  عندما  خجولة  أهنا  أو  صادقة   ليست  املرأة  أبن  التحيز  تعزز  ألهنا  النساء،
  عندما  وابملثل، .إطالقًا هبم  اهتماًما  تبدي  ال  أو هبا  اجلنسي االتصال  إل  يسعون الذين  لرجال اب اجلنسي
  تعرضه   بسبب  سيتأثر  صدقها   عن  تصوره   فإن  جنسي،  اعتداء   ضحية   شهادة  إل  احمللفي   أحد   يستمع
  آلية   هي  اإلابحية  املواد  هذه،  النظر  وجهة   على  بناء  (.Langton :2009 297)  اإلابحية   للمواد
  واألمن   االجتماعي  واالحرتام  التعبري   حرية  ف   املتساوي   حقها   من   املرأة   حلرمان  استخدامها   ميكن

 . ُتسكتهم و خُتضعهم  فهي   وابلتايل الشخصي،
 

  إخضاعها  و  للمرأة  اإلابحية   املواد  إسكات  كيفية  لتوضيح  الكالم  فعل  نظرية  أدوات  النغتون  راي  توّظف
(215 1995: Langton.)   بشكل   األقوال   مثل  اإلابحية،   والصور   الكلمات   أن  إل   النغتون   تشري  

  ُتثيل   إابحي   لعمل   (اللفظية  القوة )  احلرف  احملتوى  يتضمن   .االجتماعي  الفعل  أشكال   من   شكل  هي  عام،
  جتاه   مواقفهم   وتشكيل  يناملشاهد  بعض   إاثرة  ف   (التأثريية  القوة )  أتثري  هلا  والت   معينة،  جنسية  أفعال 
  تصوير   ف   تُؤدى  الت  االجتماعية  ابألفعال  اإلابحي  للعمل  (اإلجنازية)  اللفظية  غري  القوة   تتعلق  .النساء
  الفتة   تؤدي  املثال،  سبيل  على  .ذلك  إل  وما  واملوافقة،  والتسلية،  واألمر،  اإلخطار،  مثل  والنساء،  اجلنس
  سياق   ف  وفرضه  العنصري  الفصل   أمر  ف   املتمثل  االجتماعي  الفعل  "فقط  للبيض"  الكلمات  حتمل  معّلقة

  قد   وابملثل،  .عرقية  مكانة على تنطوي  الت الرمسية غري  أو  الرمسية  االجتماعية  القواعد من  معينة  أنواع مع
  مع   سياق   ف   اجلنسي  اإلعتداء   سلوكيات   بعض   على   املوافقة   أو   التوصية   وظيفة   اإلابحي  العمل   يؤدي
  القوة   تعتمد  .املعروضة  الشخصيات  أنواع  واستحقاقات  حالة  حول   االجتماعية  القواعد  من  معينة  أنواع

  نوااي   ذلك  ف   مبا  العوامل،   من   متنوعة  جمموعة  على   معي   تعبريي  عمل   أو   عالمة  أو   كالم  لفعل  اإلجنازية 
  للبيض "  الفتة   .اجتماعية  وممارسات  معينة   مبعاين  الكلمات   تربط   الت   واالجتماعية   اللغوية  واألعراف   املؤلف 

  أو   الشرب  انفورة  على  املوضوعة  تلك  عن  خمتلًفا  إجنازايً   تصرفًا  تؤدي  غسيل  سلة  على   املوضوعة  "فقط
  أو   توصيله  املتحدث  يعتزم  ما  على   اجلمهور   حيصل   حيث   الناجح،  الكالم   فعل   يعتمد   . احلافلة  مقعد
  ؛ 2006b (Saul  االستخدام  سياق   نم  وغريها  والقانونية   التارخيية  امليزات  من  العديد   على  به،  القيام

2008 Bianchi 2008   ؛). Mikkola تكن   مل  وإن  جيدة،  أسباابً   هناك  أبن   النغتون  جتادل  
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  أبفعال   األمر  أو   التوصية   أو   أتييد   من   اإلابحية   النصوص   ُتكن   الت   األساسية   العوامل   أبن   لالعتقاد   قاطعة،
  حُتظر   قد   اإلابحية   للمواد  اإلرشادية   القوة   أن  أيًضا  تقرتح   فهي  ذلك،  ومع   . موجودة  النساء   ضد   عدائية
 (.Langton :1995 216) الرقابة  من بدالً  قديها،منت خطاب أفعال خالل  من  فعال بشكل

 
  تؤكد   .للنساء  اإلابحية  املواد   إسكات   كيفية   لشرح  الكالمي   فعلال  نظرية   أيًضا  هورنسيب  جينيفر   توّظف

 العادية  اإلجنازية   معانيها   تصرحياتن  من  تنزع   والت   النساء   ول ح   األفكار  تعزز  اإلابحية   املواد   أن  هورنسيب
 227). 1995: (Hornsby اللوايت   النساء   أن   فكرة  اإلابحية  األعمال  حتمل   رمبا   املثال،  سبيل  على  

  تصرحيهن   فإن  ،"ال “  النساء   تلك  يقلن  فعندما  اجلنسية،  شهواتن  إشباع   إل  يتقن   مثريات  الرجال   جيدهم 
  للرجال  تسمح الت االجتماعية  الرموز اإلابحية املواد تعزز الطريقة، وهبذه .ُتّنع  بل  رفض فعل يشكل ال

  خطاهبن  قمع خالل  من  ليس  إذن،  النساء،  ُتسكت  قد  .جتاهله  و  هيكلًيا النساء  خطاب قراءة  إبساءة
  كانت   إذا  .الرفض  مثل   الناجحة،  الكالم   ألفعال  الالزمة   األساسية   الظروف  ف   التغيريات  خالل   من  ولكن
  اإلابحية   املواد   ضرر  ف   تطعن  أن  للمرأة  ميكن  فال  التواصل،   على   املرأة  قدرة  مع   تتعارض   اإلابحية   املواد 
 .اإلابحية املواد قمع طريق  عن فقط  ولكن   الكالم، من مبزيد

 
  هو   واصلية الت  النساء  أفعال  قراءة   ف   خيطئون  الرجال  جتعل  اإلابحية   املواد  أبن  لالدعاء   الضمنية   اآلاثر  أحد

  يعتزمون   ضحاايهم  أن  صدقًا  يعتقدون  أهنم  يزعمون  الذين   جنسًيا  للمعتدين   دفاًعا   يقدم  أن  احملتمل   من  أنه
  النغتون   حتليل   يقوض   ال  القلق   هذا   أبن  ميكوال   ماري   جتادل   .لتصرحيهم  العادي  للمعن   خمالف   شيء   نقل

  ف   التفكري  إعادة  على   لروايتهم  النتيجة  هذه  جتبان  أن  جيب  ذلك،  من  بدالً   .اإلابحية  وادللم  وهورنسيب
Mikkola) .(2011   للمتهم  خبيثة  نوااي  أو   دوافع  وجود  على  اغتصاب  قضية  ف  اإلدانة  اعتماد  مدى
 :أخرايت و  ماكجوان  كيت   ماري جتادل 

 
  ال   هن  و )  يوافقن  النساء   أبن  الرجال   بعض   اعتقاد   إل   اإلابحية  املواد   استهالك   أدى  لو  حىت 

  لتقويض   شيًئا  يفعل  ال   ابملوافقة   اإلميان  جمرد   .معقولة  املعتقدات   هذه  أن  إلثبات  كاف    غري  فهذا  ،(يوافقن
. أيًضا معقواًل  االعتقاد هذا  يكن مل  ما (حال  أي  على القضائية  الوالايت معظم  ف) املغتصب  مسؤولية 

 145) 2011: al. et (McGowan 
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  يضمن   أن   جيب   فكيف  العادي،   التواصل   حتبط  أو   تعطل   أن  كن مي  اإلابحية   املواد   كانت   إذا  ذلك،   ومع

  الت   اجلنسي  االعتداء  ضد  احلمالت   ابلرتاضي؟  تتم  اجلنسية  أفعاهلم  أن  واألخالقيون  العقالء  األشخاص
  اإلجنازية   القوة   مساواة   إل   أساًسا   ترشدان   ،"نعم  تعين   نعم "  و   "ال  يعين   ال"  مثل   بسيطة،   قواعد   تقرتح

  من  الكالم  سرقة   على   القدرة  لديها   اإلابحية   املواد  كانت   إذا  .اجلنسي  اللقاء  أثناء  احلرف  مبعناه  للتصريح
  لفهم   الرجوع  تتطلب  قد   جنسي  فعل   على   املوافقة  لتأمي   واملعقولة   احلذرة  الطريقة  فإن   العادية،   معانيه
 . والعقاب نائيةاجل  للتهم عرضة يكونون  سوف ذلك   يفعلون ال الذين  أولئك أن ضمنًيا يعين مما  حرف،

 
  التشهري   أشكال  من   شكل  هي  اإلابحية  املواد   أن  وتؤكد   اإلخضاع   أطروحة  بريسون  سوزان  تستكشف

  تضيق   املرأة،  عن  األكاذيب   نشر  خالل  من  .املستهدفة   اجملموعة  استقاللية  يقوض  قد  الذي  اجلماعي
  ُشّوهت   الت  اجملموعات  عضاءأ  يواجه  .هلا  املتاحة  والفرص  االجتماعية  اخليارات  نطاق  اإلابحية  املواد 

  أدوار   أداء  حماولة  أو  أهدافهم  وراء  السعي  ف  صعوبة  أكثر  رحلة  الكراهية  أدبيات  بواسطة  اجتماعيا  مسعتها
  ابخليال   تتعلق   اإلابحية  املواد   كانت  لو  حىت  أنه  النغتون  جتادل Brison) .(1998   معينة  اجتماعية

  تعرض   اإلابحية املواد  إن لالنغتون، وفًقا  .مضللة  تكون  أن   ميكن  فإهنا خيالية، أهنا  على   تُفهم  أن وجيب
  يطابقون  قد   أقل  اجتماعية  قوة   لديهم  الذين   أولئك  وألن  اجتماعًيا،  األقوايء  أولئك  خياالت  و   معتقدات
  من   النساء  اإلابحي  التعبري  يؤذي  الطريقة،  هبذه  .ذاتا  حتقق   املعتقدات   فإن  املعتقدات،   تلك   مع  سلوكهم 

  ماكجوان   جتادل   ابملثل،  (.Langton :2009 301-9)  يصفه   أنه  يبدو   الذي  العامل   تغيري   خالل 
  الت   ابلطريقة   ،"املرأة  طبيعة  حول   به  موثوق   ولكن   خاطئ  حكم"  أهنا  على  تعمل  اإلابحية  املواد   أبن

  يل أبيغ  تدعيMcGowan) :2005 .(43  اللعبة  أحداث  حول احلقائق احلكم صافرة  هبا تؤسس
  منح   على  تعمالن  وابلتايل  "املهيمنة  األغلبية  صوت   مها  الكراهية   وخطاب  اإلابحية  املواد "  أن  ليفي 

 (. Levin–2) :2009 371 املهيمنة واجملموعات القوية  األغلبية مصال  عن والدفاع  االمتياز
 

  للمواد   الذايت ققللتح الواضحة الطبيعة   لشرح الكالم   فعل  لنظرية  النغتون استخدام أنطوين لويز  تتحدى
  . ذاته  الوقت  ف  يوجدها  و  األمور  حالة   يصف  أن  ميكن  ال  الكالم   فعل  أبن  أنطوين  جتادل   .اإلابحية

  أو   القوة   اإلابحية   للمواد   يكون  قد   فبينما   ،"السلطة"ب  " القوة"  خيلط  النغتون  حتليل   أبن  أنطوين   جتادل 
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  أتيت   السلطة  أن  إل  أنتوين  تشري  .بذلك  القيام  سلطة  خمولة  ليست  أهنا  إال  العامل،  ف  التأثري  على  القدرة
  أو )  احلكم   بسلطة   تتمتع   ال  املعن،  هبذا  اإلابحية،  املواد  وأن  اجتماعية،  اتفاقيات  أو   اتفاق   خالل   من

  ف   التأثري  ف  األحيان  بعض  ف  تنجح  قد  أهنا  من   الرغم  على  للواقع،  رؤيتها  أو  أوامرها  لفرض  (القانون
 Stewart .(2019 أيًضا  انظر ؛Antony) 2017  ديناملشاه سلوك  أو  معتقدات

 
  مُميِّّزة   بطبيعتها  هي  واحدة  موثوقة   معان    هلا   اإلابحية  األعمال   أبن  القائلة  الفكرة  سرتوسن  اندين  تتحدى
 :تكتب .للنساء كارهة   أو جنسًيا

 
  ،   مهي   أنه  على  الرجل  مع   ابجلنس  للمرأة  الظاهري  الرتحيب   إل  للرقابة  املؤيدات  النسوايت  تنظر   قد   

  ترى   أن   املرجح  من   .جنسية  خيارات  اختاذ   على   املرأة  قدرة  جتاه  السلبية  مواقفهن  بسبب  هذا  ولكن
 . Strossen) :1995 (162وصحًيا  إجيابًيا املشهد  هذا  مثل أُخرايت مشاهدات

 
 :لسرتوسن  وفًقا ، ذلك على  عالوة

 
  العنيفة   الصور  ذلك  ف  مبا  اجلنسي،  للخطاب  الكامل  النطاق  على  واإلجيابية   الغامضة  التفسريات  تنطبق  
  ما   تصور   الت  واملشاهد  االغتصاب  مشاهد  مثل  ،"مهينة"  أو   "خُمضعة"  أبهنا  توصف  قد   الت   الصور   و

 . Strossen) :1995 (146يُغتصب   أن ف يرغب  النساء   أن أي االغتصاب،  أبسطورة  يسمى
 

  على   املتعارضة   الفعل  ردود   سرتوسن   تفحص  متباينة،  دوًدار   تنتج  أن  ميكن  اإلابحية  النصوص  أن  لتوضيح
  املثرية   والصور  االغتصاب،  تصور  الت  األفالم   ذلك   ف   مبا  الشعبية،  اإلعالم  وسائل   من   متنوعة   جمموعة
  أن  سرتوسن  تدعي  .دوركي   ألندراي  اجلنسية  املصورة  والرواايت  السائدة،  اإلعالانت  ف   للنساء   للجدل 
 :إجيابًيا يكون قد  النساء، ذلك   ف مبا شاهدين،امل  بعض على التأثري

 
  أو   يقرأهنا  الاليت   للنساء   أخرى  غاية  اإلابحية،  االغتصاب   مشاهد  ذلك  ف  مبا   اإلابحية،  املواد   ختدم  قد   

  املعن   هبذا  .والفردانية  التمرد  عن  ابلتعبري  للمشاهدات  يسمح  مما  التيار،  مع  تتعارض  فهي  :يشاهدهنا
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. اإلانث  من للمشاهدين  مقّوي أتثري  املرأة عجز حرفًيا تصور  الت  الصور أو للكلمات  يكون قد  أيًضا،
 174) 1995: (Strossen 
 
  أتثري   أي  هلا  اإلابحية  املواد   أن  فكرة  يتحدى  اإلابحية   األعمال   على  متباينة  وردود   تفسريات   وجود  إن

  أو   املشاهدات   دعوة  اإلابحية   لألعمال   ميكن  ابختصار،  .لالتصال  األساسية  الظروف  على  منفرد   ضار
  هذه  جتعل  تقدير،  أقل  على  .هبا  االلتزام  جمرد  من   بدالً   القمعية،  االجتماعية   األعراف   لتحدي  استفزازهن

  : Strosse1995 n)  والنقد   العام   للنقاش  متاحة  البشري  اجلنسي  النشاط  من  مقلقة  جوانب  املواد 
176.) 

 
 :بقول  اإلسكات ية فرض على الطاولة  وارنك  جورجيا تقلب

 
  إدانة   طريق   عن  املختلفة  اجلنسية  النساء  تعابري  إسكات  على  لإلابحية  املناهضة  النسوية  احلركة  تعمل   

  قمع   شأهنا من الت  التشريعات  تعزيز خالل من [و] ... زائًفا وعًيا ابعتبارها معهن تتفق ال  الت التعابري
  طرق   الواقع،  وف  األصيلة،  اجلنسانية  عن  خمتلفة   نظر  وجهات  اكتشاف  خالهلا  من   للمرأة   ميكن  الت   املواد 

 (Warnke :1999 124)  .اجلنسية لفاعليتها خمتلفة 
 

 لإلابحية  املناهضة  النسوية أبن كونسيبسيون  كونسويلو   جتادل
 
  أو   اجلنسي   بي   اجلماع   كانت   سواء  للمرأة،   املختلفة   اجلنسية  للممارسات   االحرتام   من   القليل   ُتظهر  

  أن   يفرتض  ألنه  اجلنسية  الفاعلية  من  النساء  حيرم   التعميم  من  الشكل  هذا  .السحاقية  املازوخية  السادية
  عن   الشرعية   تنزع  [وهي]  ...  .عليها  سيستويل  األبوي  النظام  وأن  شرعية   هلا  ليس  اجلنسانية  حول  أفكاران

  االحنراف   أشكال  من   كشكل  اجلنسية  حياتنا  تصور  أن  ميكن   وابلتايل،  للمرأة؛  املختلفة  اجلنسية  األصوات 
 . Concepcion) :1999 (98األخالقي
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  النساء   بعض  تستمتع  .اإلابحية  املواد  بسبب  يُسكت   أو   نفسية  لصدمة  النساء  كل  تتعرض   ال  ابختصار،
  أو   االجتماعية   األعراف  تعزز  أن  من   بدالً   تتحدى،  أو  تتعدى  بطرق   كمستهلكات  اإلابحية  ابملواد 

  املتنوعة   األشكال  يهمشن  و   لإلابحية  املناهضات  النسوايت  تتجاهل  .املرأة  طبيعة  حول  اخلاطئة   اتاملعتقد
 . النساء بعض  هبا تتمتع  الت اجلنسي  للتعبري  التقليدية وغري

 
  إخضاع  على  القدرة  إل  السلطة  فكرة  الختزاهلا  اإلابحية  املواد  حول  النسوية  النقاشات  ألي   إميي  تنتقد

  من  إال   اإلابحية املواد أتثري  اإلابحية  للمواد  املناهضات النسوايت  تفهم  ال  . التبعية ومة مقا أو   ما شخص 
  القوة   أشكال   عن  ويتغاضي   كضحااي  النساء   مجيع   يعاملن   الطريقة   وهبذه   للنساء،   الرجال   تبعية  حيث 

  املؤيدات   سوايتالن  تنظر  .طبقاتن  أو  جنسياتن  أو  أعراقهن   حبكم  النساء  بعض  هبا  تتمتع   الت  االجتماعية 
  ُتكينهن   خالل  من  النساء  وتقوية  اجلنسية،  األعراف  لتخريب  أداة   أهنا  على  اإلابحية   املواد  إل  للجنس

  قوة   أبن  فوكو،   مّتبعة  ألي،   جتادل   .األنثوي  لالحرتام  جنسًيا  التمييزية   البن   و   اجلنسي  القمع   مقاومة   من
  البشرية   والرغبات  لالحتياجات   املشرتك   الفهم   خالل   من  كالمها  يتشكل  حيث  مرتابطي،  املقاومة  أو   القهر 

 : ألي  تكتب .حتريرها  أو  اآلخرين  قبل من  عليها السيطرة  ميكن الت
 
 ُتتلكه،  أهنا  ودوركي   ماكينون  تدعي  الذي   االجتماعي  واقعنا  بناء  على  ابلقدرة  اإلابحية   املواد   تتمتع   ال   
  إحداث   ميكن  ال  .ابلضرورة  ختريبية  أهنا  على   اإلابحية  املواد   ل حتلي  على  القدرة  أفراًدا  بصفتنا  حنن  منتلك   وال 

  : Allen 2001)  .مجاعية  اجتماعية  حركة  خالل  من  إال  اإلابحية  املواد  أتثري  ف  التحول  هذا  مثل
528) 

 
  االجتماعية   األعراف  تقويض  أو   دعم  على  قدرتا  فإن  اإلابحية،  املواد  لتأثري  هذه  النظر   لوجهة  وفًقا

   .اآلخرين مع ابلتضامن  التصرف  على القدرة  وهو  السلطة، من  اثلث بنوع وط مشر  السائدة
 
 

 جنسًيا؟  املرأة اإلابحية املواد تشيئ  هل 1.3
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 تكتب  .اإلابحية املواد لنقد واملقاومة  للهيمنة  الثنائي هيجل فهم أسيرت   أليسون توظف
 
  املواد   من   كثري   ف  .اإلابحية  الشبقية   ف   الناس  بي   العالقة   يلتقط  والعبد   السيد   دايلكتيك   أن  يبدو  

  أن   هو  حيدث  ما  اإلابحية،  املواد  حالة  ف  ...  لآلخر  أشياء  إل  النساء،  عادة  الناس،  يتحول  اإلابحية،
 (Assiter :1988 65) .مبادلة بال  اآلخر، فيه  يرغب جسًدا  أحدهم يصبح

 
  هلا   ذات   أيًضا  أبنه  االعرتاف  دون   ، آخر  شخص  الستخدام   جسد  جمرد  أنه  على  ما   شخص   معاملة  إن

 كرامته  تنتهك  وابلتايل  البشر،  دون  كائن  أو  وخملوق   عبد،  أنه  على  ما  شخص   معاملة  هو  رغبات،
 :هليغل ابلنسبة أنه أسيرت تشرح .كإنسان

 
  تتحكم  الت   "الروح"  حرية حنو   التقدم   ف   -   العامل  ريخ ات  تطور  ف   مرحلة   هو " والعبد  السيد   دايلكتيك "  
 (Assiter :1988 65) والسيد العبد من  لكل  ضارّة العالقة  الواقع، ف  .التارخيي التغيري  ف
 

 .العاطفي واإلشباع الذايت  للوعي الالزمة االعرتاف أشكال  يكتسب ال  منهما أاي ألن
 

  اجلماعية   القوة   من  تزيد  أهنا  حي   ف  حىت   فردي   بشكل   الرجال   تؤذي   اإلابحية   املواد   أبن   برود  هاري  جيادل 
 : ويكتب  واملاركسية   واهليغلية   الكانطية   األخالقية   املفاهيم   برود   يطبق   (.Brod :1992 158)  للرجال 

 
  كامل،   بشكل  ُتشيئ  مل  إذا  أو،  .جنسية  كذات  وليس  جنسي،  كموضوع  األول  املقام  ف  موجودة  األنثى  

 حيتاج  ملرءا   لكن  .خاضعة   ذاتية  األقل  على  هي  ذاتيها  فإن  أيًضا،  مرغوبي   يكونوا  أن  نيريدو   الرجال  ألن
  إذا   أو   براعته،  من التحقق  يريد  املرء  كان  إذا  خاضعة، ذاتية  أو   موضوًعا   وليس  أخرى،   مستقلة   ذات  إل

  الرجل،  انيةجلنس  اإلابحي   النمط   ف  يعيشون   الذين  الرجال   حُيرم   .البشري  التفاعل  ف   ببساطة   يرغب  كان
 ( Brod :1992 154) .البشرية الرغبات هذه  إشباع من النساء،  على الرجال يهيمن حيث
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  العالقات   جودة  من  تقلل  بينما  النساء،  على  للرجال  السياسية  السلطة  اإلابحية  املواد  تعزز  برود،  حسب
  جيادل   .الذات  وإدراك  اإلجياب  البشري  التفاعل  فقدان  ف  تساهم   وابلتايل  والنساء،  الرجال   بي   الشخصية 

 ليس   و  كمستهلكي،  الرجال  سلطات  يعزز  مما  اجلنسانية،  تسليع  ف  تساهم  اإلابحية  املواد  أبن  أيًضا  برود
 .وحريتهم  احلقيقية استقالليتهم ابلضرورة

 
 :اإلابحية املواد مع املشكلة  لتوضيح األخالقية كانط  فلسفة أيًضا  ماكينون كاثرين  تستخدم

 
  بينما  .أداة  ال  ذاته،  حد   ف  غاية   وجوده  وعقالين،  حر  فاعل  هو  كانط،  نظر  وجهة  من  شخص،ال  

 . MacKinnon) :1987 (158الذكور ملتعة اإلابحية، املواد  ف  النساء  توجد
 

  رغباتم   إلشباع  أدوات  جمرد  أهنن  على  للنساء  الرجال  معاملة  اإلابحية  املواد  تتضمن  ملاكينون،  ابلنسبة
  وف   ومتساوين،  أحرار  كأشخاص  ابلنساء  تعرتف  ال   األحوال،   أحسن   ف  املعاملة،  هذه  مثل  .اجلنسية

 ماراث   تتساءل  ماكينون،  على  رداً   .لإليذاء  تعّرضها  على  وتشّجع  إنسانيتها  من   املرأة  جتّرد  األحوال،  أسوأ
  لتحقيق  وسيلة   جمرد  أنه على  ما  شخص معاملة  على دائًما  ينطوي اجلنسي  التشيؤ كان  إذا عما  نوسباوم
Nussbaum)   معينة   سياقات   ف  فقط   ذلك   على   ينطوي  كان   إذا  ما   أو   آخر،  شخص   غاايت
214) 1999:. 

 
  حالة   أي  ف  التشيؤ  من   جزًءا  تكون  ال  أو  تكون  قد   الت   األفعال  من  خمتلفة  أنواع  سبعة  نوسباوم  حددت 

  الذاتية   وإنكار  واالمتالك،  واالنتهاك،  ديل،التب  وقابلية   والتقييد،  االستقاللية،  من   واحلرمان  األداتية،  :معينة
 218). 1999: (Nussbaum لكن   أخالقية،  إشكاليات  األفعال  هذه   بعض  تكون  ما  دائًما  

 : نوسباوم تكتب .املتبادل االحرتام على  تنطوي  أكب عالقة  من  جزًءا  تكون عندما مقبول  بعضها
 
 وجودهنا   ولكن   البالغي،  عالقة   طوال   استمرا   إذا   ن مرفوضا  أمران   الذاتية  وإنكار  االستقاللية   إنكار  إن  

  وثيقة  بطريقة   و  ...  رائًعا  حىت   أو   مقبواًل،  يكون  أن   ميكن   املتبادل،  ابالحرتام  تتميز  عالقة  ف   كمرحلة
  . خامل  حىت  أو  سليب،  أنه  على  اآلخر  الشخص  معاملة  األحيان  بعض  ف  الرائع  من  يكون  قد   الصلة،
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  أشكال   وبعض  اجلنسية،  احلياة  من   جًدا  مهًما  جزًءا  يكون  أن  حُيتمل   لحدودل   العاطفي  االخرتاق  أن  يبدو
  الشخص   معاملة  تعتب . هذه هي ما  الواضح من   ليس أنه من  الرغم على أيًضا، اجلسدية  احلدود ق اخرتا
عامل  الشخص  يكون  عندما  فيه  مشكوًكا  أمًرا   لالستبدال  قابل  أنه  على

ُ
  جمموعة   من  النحو  هذا  على  امل

  هذه   فتختفي  االجتماعيي   املتكافئي   بي   أما  جائزة؛  أو   كأداة  واسُتخدمت األحيان  من   كثري   ف ُسلعت
 ( Nussbaum . –39) :1999 238…املشاكل

 
  ابلشخص   االعرتاف  مع   جنسًيا  آخر  شخص   جبسد   فيها  نستمتع  الت   األفعال  بعض   تتسق   أخرى،  بعبارة

  ابملعن   شيء   جمرد   أنه   على  معاملته  على  يتنطو   وال   ذاته،  حد  ف   كغاية  النحو  هذا   على  املستخدم
  تلبية   ف  تفشل  بوي،  بالي   مثل   التقليدية،  اإلابحية  املواد   معظم   أن  إل   ختلص  نوسباوم  لكن   .الكانطي

 :و  الكانطية،  األخالقية  املعايري
 
  تصال ا  أي  عن  اجلنس  يفصل   العملية،  هذه   وف  اجلنسيي،  للشركاء   وتسليع   شاملة   استبدال   قابلية   تصّور  

 . Nussbaum) :1999 (234 العاطفة  أو الذات عن  ابلتعبري عميق
 

  أو   أشياء   جمرد  أهنن  على   النساء   تعامل   السائدة  اإلابحية  املواد   أن   ف  ماكينون  مع   نوسباوم   تتفق  لذلك 
  .التايل اجلذاب ابجلسم الطلب  عند استبداهلا  ميكن  أو  الرجل مكانة تعزز أشياء  -  جوائز

 
  حتفظات   أربعة  تقدم  فإهنا  اإلابحية،  للمواد  ودوركي   ماكينون  حتليل   مع  متعاطفة  نوسباوم   أن  من  الرغم   على
  تسببها  الت  املزعومة  األضرار  عن  قانونًيا  مسؤولي   اإلابحيي   جعل  إل   تدف  الت   ابلقواني   يتعلق  فيما

  قضائية   دعوى  رفع  كنمي  الت  األخالقية  األخطاء  بي   التمييز  ف  النموذجي  املرسوم  فشل  أواًل،  .موادهم
  للمواد   مسامهة  عزل  الصعب  ومن  متنوعة  أسباب  املرأة  ضد  للعنف  اثنًيا،  .ميكن  ال  الت  وتلك  بشأهنا

  يلهمها   قد   الت  اإلجرامية  األعمال  عن   املسؤولية   املؤلفي   لتحميل   يكون  أن  املرجح  من   اثلثًا،  . اإلابحية
  هذه   مثل   تطبيق  واحملاكم   املسؤولون   يسيء  أن  املرجح  من   ،ورابًعا  .القّيم  التعبري  على  خميًفا   أتثريًا  عملهم 
Nussbaum) :1999 248-.(249   املؤذي   غري  ولكن  للجدل  املثري  اخلطاب  على  املراسيم
  كل   ليس أنه  إل تشري  حيث   التعبري،  حلرية النطاق واسع   أو  حمدود  غري حبق  التذرع نوسباوم  نقد يتجنب
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  وتشري  Nussbaum) :1999 .(247 [األمريكي   الدستور   ف]  األول  املادة  مبوجب  حممًيا  الكالم 
  الضارة   اآلاثر   عن   مسؤولي   يكونوا   أن   ميكن   التبغ،  مثل   الضارّة،   األخرى   املنتجات  صانعي   أن  إل  أيًضا

  ذلك،   ومع  .الكراهية  خطاب  على  قيود  بفرض  تسمح  األخرى   الغربية  الدميقراطية  الدول  وأن  ملنتجاتم،
 .الثقاف  والتحليل  األخالقي  احلوار  خالل   من  اإلابحية   املواد  أضرار  معاجلة  نميك  أنه  نوسباوم  تقرتح

  قضية  األساس  ف  أهنا  ترى  اإلابحية،  للمواد  ماكينون  حتليل  مع  بشدة  تتعاطف  الت  النغتون،  فإن  وابملثل،
 (.Langton :2009 24)  جيدة   حياة  تعيش أن معن عن  فلسفية ومشكلة  أخالقية 

 
 التشيئ  من   مقبولة   غري   أشكااًل   تتضمن   اإلابحية  املواد   أبن  القائلة   النظر   وجهة   ليمونتشك  ليندا   تتحدى
  املرأة   ذاتية   أن  إل  ضمنًيا   تشري  اإلابحية  املواد  ف  املصّورة  اجلنسية  التخيالت   أبن  القول  خالل  من  اجلنسي
  قهر   خيال   يفرتض LeMoncheck) :1997 .(133   املادة   هذه  مستهلكي  قبل  من  هبا  معرتف

  املرأة   ُتتع  ف   املتمثل  واخليال  ، LeMoncheck) :1997 (131لُتقهر   إرادة   لديها   أن  املرأة   إرادة 
LeMoncheck)   للرجال  اجلنسي  االستخدام  حيققها  رغبات  لديها  أن  يفرتض  اجلنسي  ابالستغالل

 :ليمونتشك تكتب:1997 .(133 
 
  هو   اجلنسي  العمل   .إنسانيتها من  جتريدها جمرد وال  كشيء   املرأة معاملة  على  اجلنسي العمل  يقتصر  ال   

  ألنه  التحديد  وجه على  انجًحا   إنسانيتها  من   املرأة جتريد  يكون   حيث  واملوضوع   الذات  بي   معقد جدل
. LeMoncheck) :1997 للرجال  وسلطته  وإغوائه  إرادته  ختضع   شخص   أهنا  على   إليها  يُنظر

134) 
 

  . إخضاعها  يتخيلون  فيما  املرأة   بوكالة  يعرتفون  ومستهلكيها  ةاإلابحي   املواد  فإن  هذه،  النظر  وجهة  من
  . بشرية  غري   أشياء   جمرد   أهنن   على   ُيصّورن  وال   غاايتن  هلن   ذوات   أهنن  على  النساء   على   يتعرفون   وابلتايل،

  تعب   ذوات  أبهنن  جتادل  لكنها   اإلابحية،  املواد   ف   كذوات  ُيصّورن  النساء  أن   ابملثل   بوردو  سوزان  تدرك
شاهد إرضاء ف كرغبة  فقط نفسها  عن تنوكاال

ُ
 : تكتب .املقصود امل
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  خاطر   طيب   عن  ُمسّلمة   (الشخصية  أو )  الذاتية  تصوير   هو  ...  اإلابحية   ف   األساسية   املكوانت   إحدى  
  ُتييزها   و   إرادتا،  عن   اإلابحية   ف  املرأة   تتخلى  ...   وإشباعه  الذكر   قبول   -  وحيدة  لغاية  ومتعتها  إمكانياتا

 . Bordo) :1994 (276للرجل   أخرًسا جسًدا  لتصبح  ال  لكن  واستقالهلا، نسي،اجل
 

  الرغبات   من  حمدوًدا  نطاقًا   فقط  ينقل  لكنه  اإلابحي،  األنثوي  اجلسد  داخل  عقل  هناك  لبوردو،  ابلنسبة
هدِّدة، غري

ُ
 . مبتورة كذات  موجود فهو   وابلتايل امل

 
  استخدام   حتًما  يتضمن  ألنه  أخالقية  إشكالية  ميثل  اجلنس  أبن  القائلة   الكانطية  الفكرة   شارغ   تعارض
  بشكل   اآلخرين   لتشيئ  أكب   إبمكانية  اجلنسيي   الفاعلي   وكالة   تتمتع  ال   .أداة  حمض   بصفته  آخر   شخص

  القدرات   يستغلون  الذين  الوكالء   من  والعديد  واملستهلكي   العمل   أصحاب  وكالة  إمكانية  من   أخالقي  غري
  يعتب   ال اإلابحية   املواد  ف   العاملي   اآلخرين  استخدام  أبن  شارغ   جتادل  .اخلاصة غاايتم  لتحقيق  البشرية 

  وتشمل   .عاملي ال  والعارضات   املمثلي   مطالب   حيرتمون  واملنتجي   املستهلكي   أن  طاملا  أخالقًيا   ال  تشيًئا
  حتددها   الت  التقليدية  احلدود  ضمن  اجلنسية  تهمجاذبي  من  اقتصادايً   االستفادة  ف  الرغبة  املطالب،  هذه
  عالقات   هي  لعملهم  واملستهلكي   اإلابحيي   النجوم  بي   العالقة  .والرتفيه  اجلنسي  التمثيل  من  خمتلفة  أنواع

 (.Shrage 2005)  والرومانسية  الصداقات  معايري  ال   العالقات،  تلك  مبعايري  االلتزام  وجيب  سوقية
 التشيئ   لتجنب  حامسان  أمران  مها  وموافقتهم   اآلخرين  استقاللية  احرتام  أبن  مارينو   ابتريشيا  جتادل  وابملثل،
  عالقة   إطار   ف   حيدث  كان   إذا   ما  أو   متبادالً   اجلنسي  االستخدام   كان   إذا  ما  وليس   أخالقي،   الال  اجلنسي
  إذا   ملا   منتبًها   كان  إذا  أداة   أو   شيء   جمرد   أنه   على  آخر   شخص   معاملة  الشخص   يتجنب   .مستمرة  راشدة 
  عالوة   .له  املعي   واملثال   االستخدام  نوع   على  مستمرة  موافقة   صراحًة،  أو  ضمنًيا  يعطي،  شريكه  كان
  كوسيلة   يُستخدم  الذي  الشخص  على  احلكم  ميكن  حبيث  مهيئة  الظروف  تكون  أن  جيب  ذلك،  على

  أو   جتاري  دلتبا  ف  املعايري  هذه  ُتستوىف  عندما  .وصدقًا  طوعًيا  موافق  أبنه  آخر   شخص  غاايت  لتحقيق
 (.Marino 2008) أخالقي  غري  ليس األدايت استخدام فإن واحد،  جانب  من  عرضي

 
  معاملة   -  والتشخيص  -  كأشياء   الناس  معاملة -  التشيئ  بي   احملتملة  العالقة  شاول  جينيفر  تستكشف

  ة اإلابحي  للصور   الرجال   استخدام  أبن  السابقة  النسوية  االدعاءات   شاول  تنتقد  .كأشخاص  األشياء
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Saul)   حية   غري  أبدوات   النساء  خلط   على  ينطوي  وابلتايل   النساء،   مثل  الورق   قطع   معاملة  يتضمن 
2006a،  49 -50.)  ميكن   الت  األشياء  إنتاج  أبن  املثال،  سبيل  على  فاداس،  ميليندا  جتادل  

  واحدة  وجودية   فئة  ف  اإلابحية  وبدائلهن النساء يضع اجلنسية  الشهية إلشباع النساء،  مثل  استخدامها،
  اجلنسية   الفكرة  يعزز  هذا   .اجلنسية  الرغبة  وترضي  تثري   أن  ميكن   الت  الكياانت  فئة  املثال،  سبيل  على   -

  دون   اجلنسي  لالستهالك  قابلة  ال،  أم  أفراًدا  كانت  سواء  واجلذابة  األنثوية  األشياء   تلك  كل  أبن  القائلة
  بطرق   مرتبطان   والتشخيص   التشيئ   أبن  شاول   جتادل Vadas) .(2005   لالغتصاب   قابلة   أو  موافقة،

  التارخيي   العمل   على  شاول   تعتمد  .أخالقًيا  اإلشكايل  يئللتش  الشروط   بعض  اسُتوفيت  إذا  فقط   مقلقة 
  للهزازات   النساء  استخدام   أن  ويؤكد   الشخصي  اهلزاز  ابسم  اآلن  يُعرف  جهاز  تطوير  على  ماينز  لراشيل 

  حلت   النساء،  لبعض  ابلنسبة  .التشيئ  أشكال  من   شكالً   ميثل   اجلنسية  والنشوة  اجلنسية  للمتعة   للوصول
  ذلك،  ومع  (.الصحية  واملنتجعات  لقابالت وا)   األطباء   قدمها  الت  اخلدمة   حمل  املطاف   هناية  ف   اهلزازات 

  -   التشيئ  من   مقلقة  أبشكال   مرتبط  شكل   وهو  -   التشخيص   أشكال  من  مقلًقا  شكالً   ليس   هذا   فإن
  السرية   العادة  ف  النساء  الستخدام  نتيجة  اجلنسية  واأللعاب  األطباء  بي   خُيلط  أن  احملتمل  غري  من  ألنه

  . هبم  خاصة   استخدامات  إل   ابإلضافة   هبا،  معرتف  أخرى  طبية   استخدامات  لألطباء   .االهتزاز  لتقنية
  الفهم   خالل   من  ،"(اهلستريايت"  أو )  جنسًيا  احملبطات  النساء   عالج   ف   التارخيي  دورهم  حتول   فإن  لذلك،
  . األطباء  اضطهاد   ف  يساهم  ال  اهلزاز،  تكنولوجيا  ف  والتقدم   للمرأة   واجلنسية  اإلجنابية  للصحة  اجلديد
  مفيدة  بذلك، تسمح قد  الت األساسية والظروف واألشياء، لألشخاص احملتملة ادلةللمع  شاول مناقشة
  واحلاسوب   الرقمي  التصوير  تقنيات  تتيح  .اإلابحية  املواد  ف  اجلديدة  التكنولوجية  التطورات  بعض  ف  للنظر

  اشة ش  على   لزمالئهم   املتحركة   الرسوم   مع  "اجلنس  ممارسة "  و   التفاعل   للمستخدمي   اجلديدة   الشخصي 
  أشخاص   مع   الكمبيوتر  بوساطة  تتم  الت  التفاعالت  بي   التمييز   أحياانً   الصعب  من  يكون  قد  .الكمبيوتر

  أشخاص   مع   الكمبيوتر  بوساطة  تتم  الت   اإلنرتنت  عب   التفاعالت  عن  خياليي   ولكن  رقمًيا  حماكي 
  تشيئ   أو  تشخيص  على   ابلضرورة  تنطوي  ال   اإلابحية  االحتماالت  هذه   مثل  فإن ذلك، ومع  .حقيقيي 
  ، والدم اللحم بي  التمييز  منا تتطلب  االجتماعية اخللفية  ظروف  أن  طاملا األخالقية،  الناحية من  مقلقي 
 . ومستقلي  نشطي  كوكالء   أو كذوات،  األول  ومعاملة  السلبية، واألشياء االفرتاضيي  غري  والبشر
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  مسؤوالت   النساء  أن  إل  وتشري  لألنوثة،  ماعياالجت  ابلبناء   يتعلق  فيما  بوفوار  أفكار  ابور  اننسي  تستدعي
  الفيلسوفات   ابور  تنتقد  .الرجال  هبن  يتصرف   سلبيات  وكيالت  جمرد  لسن  و  الذات،   تشيئ  عن  ما   حد  إل

  املعاصرة   اجلنسية  واملمارسات   الثقافات  على   الضوء  إلقاء   ف  لفشلهن   النغتون،  مثل   املعاصرات،  النسوايت
  هو   اإلابحي،  اخلطاب  مثل  الفلسفي،  اخلطاب  .الذايت  والوعي  لذات ا  نقد  أصالة   إل  تؤدي  قد  بطرق
  أنواع   ف   التفكري  على   النسوايت  الفيلسوفات  ابور   كتاب  وحيث  االجتماعي،  الفعل  أشكال  من  شكل
Bauer)   اإلابحية  املواد  لتأثري  تقنية  لغوية  حتليالت  يقدمن  عندما  فيه  ينخرطن  الذي  االجتماعي  العمل 

ه  اجتماعي  كتعليق  االتصالية  عاهلنأف  تعمل  هل.(2015    العامل   داخل  نظرية  كتفسريات  أو   لألفعال،  ُموجِّّ
  هبا   نفعل  ماذا  خيبان  أن  اإلابحية  للمواد   السببية  اخلصائص  لتحليل  ميكن  هل  األكادميية؟  للفلسفة  املنعزل

 عنها؟  أو
 

  تفسر  .اجلنسي  للعمل  فةاملختل  األشكال   لتحليل  خاطئة  أداة  هي  "التشييء"  فكرة  أبن  كاهيل  آن  جتادل
  حي   ف   أخالقي،  كواجب   األشخاص  واستقاللية   ذاتية   احرتام   املفهوم   هذا  على   تعتمد   الت   التحليالت 

  هذه   تعطي  الطريقة،  وهبذه   .أخالقيا  به  مسموح  غري   أمر   جسد  أو  مادي  كشيء  الشخص   معاملة  أن
  . كرامة  أو  أمهية   أقل  أهنا   على  ذات لل   اجلسدية  املكوانت   وتعامل  اجلسد،  على   للعقل  امتيازًا   الرواايت

  املزعومة   األخطاء   على   ابجلنس  للعمل  انتقاداتم  تبين   الذين  األخالقيي   املنظرين  من  وغريهن   النسوايت
 جنسًيا  جذاب  كجسم  املرء  معاملة  لتجربة  ميكن  كيف   شرح"  ميكنهم  ال  األشخاص،  تشيئ  ف  املتمثلة

  من   حنط  أننا  كاهيل  تقرتح" Cahill) :2014 .(842 تقويضه  من  بدالً   بذاته  املرء  إحساس  تعزيز
  ختتزل   ما  غالًبا  .ألنفسنا  املهمة  ذاتيتهم   من  اجلوانب  تلك   فقط   أخرى   ذات  ف   ندرك   عندما  اآلخرين   قدر

  تُقّيم  و   ،(إخل  األم،  النادل،  املثال،  سبيل  على)   أخرى   لذات   تؤديها   الت   األدوار   ف  " املشتقة  الذوات"
  معاملتهم   خالل   من   ليس  الناس  قدر  من  حيط  االشتقاق   إن  .األدوار  هلذه   املناسبة  لسماتا   على  بناء  فقط
  احتياجات  خالل   من الذاتية وهوايتم صفاتم  تتحدد حبيث الناس  مبعاملة   ولكن جسد، جمرد  أهنم على

 ابجلنس  املشتغلي   اشتقاق   على  ينطوي  عندما  مشكلة  ميثل  اجلنسي  العمل  أن  كاهيل  تؤكد  .اآلخرين
  من   النوع   هذا  على  بطبيعته  ينطوي  ال  اجلنسي  العمل  لكن  ،(زابئنهم  متطلبات  حيث  من   تعريفهم)

  إنتاج   ويعيد  يعكس  عندما   خاص  بشكل   أخالقية  مشكلة   ميثل   االشتقاق   أن  إل   وتشري   .االحنطاط
 . العادلة غري  االجتماعية االمتيازات
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 نسوية؟  غاايت اإلابحية  املواد بعض ختدم  هل 1.4
  ( الرجال  وبعض )  النساء   بعض  وأن  النظر،   بشبق  تتعلق  اإلابحية   املواد   أبن  ايتالنسو   املنظرات   بعض   جتادل 

  الباحثات  درست  اإلابحية،  للمواد   النساء   استخدام  الستكشاف  .اجلنس  تصوير  إل   ابلنظر   يسعدون
 Radway) املثري  الرومانسي   اخليال   مثل  للنساء،   ُتسّوق  الت   الناعمة   اإلابحية   األنواع  النسوايت

  على   دائًما  تنطوي  اإلابحية  املواد   أن  فكرة   لتحدي  السحاقية   اإلابحية   املواد   البعض   درس  كما .(1991 
  ُضبط “   النسوايت  من   جمموعة   نشرت   ،1986  عام  ف   (.Ross 2000)  للنساء   الرجال   إخضاع 

  بسبب   اإلابحية  املواد   استهدفن  النسوايت  أبن  جيادل  والذي  ،”الرقابة  و  اإلابحية،  و  النسوية،  :ينظر
  الصور   من   متنوعة  جمموعة  الكتاب   يعرض   .املرأة  ضد  العنف  من   احلد   ف   تقدم  إحراز  عدم  من   إحباطهن
  النسوية   من  املدعومة  القانونية  اللوائح  مبوجب  مقيدة   تكون   قد  الت  املواد  أنواع  لتوضيح  اإلابحية 

(Duggan،  Hunter ،   1986). Vance &أودير   وابربرا  إليس  كيت   جادلت  املقدمة،  ف  
 : اتملر وآب

 
  اجلنسي   التعبري  أو  التمثيل  على  الرقابة   ممارسة   إل   املرأة،  محاية   ابسم   النسوية،  احلركة   تنجذب   أال   جيب   
  تقع   الت   اخلبات  عن   التعبري  أخرايت،  نساء  من  بدعم  يتعلمن،   أن   النساء  على   كان  ...  "املنحرف"

  نتحدث   أن  جيب  ...  اجلنسية  خبياراتنا  ونفخر  خبياالتنا  نعرتف  لكي  ،"عةالودي  للفتاة “  املالئم  اجملال  خارج
  خالل   من  عيشهن  يكسب   اللوايت   النساء  وندعم  يثريان،  مبا  نعرتف   أن  جيب  كما   ضحااي،  نكون  حي 
 . al. et (Ellis :1986 (6ألنفسنا  و  للرجال  اإلاثرة هذه توفري 

 
  تركيًزا   أكثر  جبنس  املطالبة   ف  احلق"  حول  النسوية  جلنسيةا  املناقشات  ف  النظر  إعادة  إل  سنيتو  آن  تدعو
Snitow) :1986  الذكوري اجلنسي النشاط ف التحكم  على  الرتكيز من  بدالً  ،"اإلانث متعة على

11). 
 
  للنسوايت  السياسية  االسرتاتيجيات   ف   فانس   وكارول   هانرت   وانن  دوغان  ليزا  تشكك  ، ”ينظر  ُضبط “  ف

  التمييز   مبهمة   األبوية  الدولة   إل  يعهدوا  أن  للنسوايت  ميكن   كيف"  يتساءلن  .ابحيةاإل  للمواد   املناهضات
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  غري   شكل  أي  استهداف  ميكن   (.73)  "هبا؟  املسموح  وغري  هبا  املسموح  اجلنسية  الصور  بي   قانوانً 
  النموذجي   املرسوم  خالل  من السحاقية، الشبقية أو   ابلرتاضي السادية مثل  ،  اجلنسي التعبري   من معياري
   :روبي  جايل  توضح  .ماكوني  و  لدوركي 

 
  اإلساءة   من   جديدة  وأشكااًل   جديدة،  مشاكل   سيخلق   فداء  ككبش  اإلابحية  املواد   استخدام   إن   

  ف   تقدمية   و  ولةمسؤ   سياسية  حركة ألي   شأن ال  .االضطهاد  من   جديدة   وأمناطًا  واالجتماعية،   القانونية 
 ( Rubin :1993 38) .السراب مطاردة إل  تؤدي  اسرتاتيجيات اتباع

 
 :اإلابحية املواد مكافحة قواني   ملعارضة   أخرى أسباب  ثالثة  فانس و  هنرت و  داغان تقدم

 
 ، اثنياً   النساء؛  كراهية  لثقافة   األخرى  اجلوانب  من   أكثر   ضررًا  تسبب  ال  املعنية  اجلنسية  الصور  أواًل،  

  إجيابية   اجتماعية  وظائف   خيدم   الذكور،  عليه  يهيمن   الذي   اجملتمع   ف   حىت  الصريح،  اجلنسي  اخلطاب
  ف   املدعومة   تلك   مثل   اإلابحية،  املواد  مناهضة  قواني   وإنفاذ   إقرار   يعيق  أن  املرجح   من   واثلثًا،  للمرأة؛ 

. Vance & ter,Hun (Duggan تعزيزها  من  بدالً   النسوية  األهداف  وإندايان،  مينيابوليس
80 1986: –81) 

 
  للمرأة   القدمية  النمطية  الصورة   تكريس   إل  مليله  ودوركي   ملاكينون  النموذجي  املرسوم   كورنيل  دروشيال  تنتقد

  القانون   على  يعتمد  املرسوم   هنج   أن  تّدعي  و  . احلماية  إل   وحباجة  ضعيفة  أهنا  على   املرأة  -  القانون  ف
  ف   بعمق  أُدرجت الت  الرمزية  األشكال  تلك  وراء فيما"  يناضل  ال  وابلتايل  االجتماعية،   األعراف لفرض

2000a: (Cornell  أحياانً  للشبقية اجلديدة األشكال تفعل كما  ،"خالهلا  ومن اجلنسانية اهلياكل
). 554 
 

  تسمح   الت   الظروف  على   احلفاظ  عن   وتدافع  النسوية   السياسة   ف  اخليال  دور   بتلر  جوديث  تدرس
  أيت   مل  مستقبل  افرتاض   على  القدرة  على  النسوية  النظرية   تعتمد "  بتلر،  تكتب  .للمرأة  متنوعة   بتمثيالت

  املناهضات   النسوايت  تفرتض  لبتلر،  ووفًقا  (..Butler "،  487 2000: J)اخليال  خالل  من  بعد

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B1/
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  واقًعا   تعطل   أن  كنومي  "التصاوير"  فيها   تُقّلد   واقعية  ُتثيلية  أنطولوجيا  وجود  نقدي  غري   بشكل  لإلابحية 
  على   الرتكيز   مع  ومراجعها،  التمثيالت  بي   للعالقة  تعقيًدا  أكثر  فهم  أجل  من  بتلر  جتادل  .مسبًقا  موجوًدا
  من   "الواقعي"  إنتاج  يتم  وكيف   للكياانت  األنطولوجي  الوضع  ف  تشكك  أن  للتمثيالت   ميكن   كيف
  من   بدالً   االجتماعي  العمل  من  يدةجد  أشكااًل   املخففة  التمثيالت  ستنتج  .االجتماعي  الفعل  خالل
 :بتلر تكتب . الواقع من مشّوشة  غري و  مفّضلة،  نسخة محاية

 
  على   والسيطرة  اخليال،  على  السيطرة  أمل  على  التمثيل  ممارسات  لتقييد  اجلهود   من  معينة  أنواًعا  إن  

  مع   تتعارض  بطرق   لواقع،ا   ف  مقصودة،  غري  بطرق  الوهم  وتكاثر  إنتاج  إعادة  إل  األمر   هبا  ينتهي  الومهي،
 . ,J. (Butler :2000 (490نفسها للقيود  املقصودة األغراض

 
  . وعرضها  إنتاجها  زايدة  إل  أدت  قد   املثلي   اإلغواء  صور  على  رقابة   لفرض  املبذولة  اجلهود   أن  إل  بتلر   تشري

 : أنه تستنتج
 
  هذا   كان  وإذا  :ذاته  "التمثيل"  ذلك   إنتاج  دون  "النساء"  ُتثيل  تنظيم   النسوية  والسياسة  للنظرية  ميكن  ال   

  لتلك   املفتوحة  اإلنتاجية  محاية   املهمة   تكون  أن   فيجب   التمثيلية،  للسياسة  استطرادية   حتمية   ما  مبعن
 . ,J. (Butler :2000 (503خطرها  كان  مهما  الفئات،

 
  من   احلاالت،  معظم  ف  املؤذي،  الكالم  هذا  معاجلة   ميكن  أنه  يعتقدن  الاليت  النسوايت  مع  بتلر  تتفق

  مقلق   تصوير  أي  ف  الطعن  ميكن   املثال،  سبيل  على   .ومدروًسا  نقدايً   خطاابً   يتضمن   الذي   العمل  خالل 
  النهج   هذا  كورنيل  تطور   .املثرية  الصور  من  جديدة  وأنواع  الثاقبة   التعليقات   خالل   من   "احلقيقي  للجنس"

  إنتاج   ف  للتدخل   الرئيسي   النمط  يكون  أن  بجي   القانوين،  اإلجراء   وليس  السياسي،  العمل "  إن  ابلقول
  النسوايت  أن  كورنيل  تعين   السياسي،  العمل   خالل  من" 2000a: (Cornell .(551 اإلابحية  املواد 
  . النساء  ستفيد  للجنس  ُتثيالت  خللق  اإلابحية  املواد   صناعة  ف  النسوايت  مع  حتالفات  يشكلن  أن  جيب

  األنثوي،   للخيال  العنان   إطالق "  على   يركز  أن  جيب  لنسويا  النشاط  أبن  سنيتو،  مثل  كورنيل،  جتادل
  و   روايل  كانديدا  وأداء  فيلم  كورنيل  تفحص" 2000a: (Cornell .(553 الرجال  تقييد  من  بدالً 
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  املواد   هبا  تعرض   الت  الطرق   النسوية   اإلابحية   واملواد  " املرأة"  تتحدى   كيف  إلظهار  سبينكل  وآين  زي   أوان
  النسوية   املشاريع  حتقيق   ف   اخليال  أمهية  على  بتلر،  مثل  كورنيل،  تؤكد  .واجلنس  نساء ال  التقليدية   اإلابحية 

  قادرين   نكون  لن  اجلنسية،  حياتنا  عن  للتعبري  جديدة  وكلمات  جديدة  صور  بدون"  تكتب  .التحويلية
 " 2000a: (Cornell .(564للنساء  جديد  عامل خلق  على

 
  اإلابحية   املواد  تشّكل  كما  ُتاًما  أبنه،  وجتادل   النسوية   حية اإلاب  املواد  وتسويق  إنتاج  إيتون  آن  تستكشف

  إنتاج  ميكن   .النسوية  لألغراض   ُتستغل  أن  جيب   بل   ميكن  األبوية،  القيم  تعزز  بطرق  املثرية   أذواقنا  التقليدية
Eaton) ;2017   املساواة   قيم  تعكس  الت  والعالقات   اجلنسية  املمارسات  ُتظهر   حبيث   اإلابحية  املواد 

 2019). Stewart soal see املواد   صناعة  ف  امللوانت   النساء   عمل  زينغ  روبن   تستكشف  
  .اجلمالية  والقيم   العنصرية   النمطية  الصور  ومقاومة  تعزيز  على  اإلابحية   املواد  قدرة  ف   وتنظر  اإلابحية،

  وائد، الف  تفوق  اإلابحية  صناعة  ف   املشاركة  خماطر  أن  يزعمون  الذين  أولئك  حجج  مواجهة  ف  زينغ  كتبت
  يُسمح   فلن   أخالقياً،  طاهرة   جنسية   ملذات   أجل  من   األبوي  النظام   يُفكك  حىت   االنتظار   علينا  كان  إذا"

  -   واللعب  التجريب  من  النوع  هذا  ف  نشارك  لن  ذلك،  على  عالوة  .اإلطالق  على  ملذات  أبي  لنا
  إل   النهاية   ف  ؤديست  والت  -  النجاحات   من  أكثر  أخطاء   إل  البداية   ف  يؤدي   قد  ابلتأكيد،  والذي،

  معينة   وأعمال  عناصر  انتقاد  ابلتأكيد  ميكننا  بينما  .النسوايت  هبا  رغبت  طاملا  الت  التحويلية  اإلابحية  املواد
  دور   لعب  ف   ستستمر  الثقاف  لإلنتاج  وأشكال  سوق   كصناعات  اإلابحية  املواد   فإن   اإلابحية،  املواد   من

... Zheng)"   نكون  أن   ف   نرغب   الت   النشطة  ة اجلنسي  الذوات   تشكيل  و  تنمية  تسهيل   ف  مهم 
2017). 

 
 
 
 اهلوى  بيع .2

 اجلنس؟  أسواق بعض  منع أجيب  2.1
  األسواق   هذه   ُتيل  . سياسة  و   أخالقية   أبسس  ختلّ   أو   تفسد   الت   األسواق   قمع   جيب   ساتز،   لديبا   وفًقا 
  لبعض   عالية  خماطر  تشّكل   و  الشفافية،  إل   تفتقر  و   لآلخرين،  االجتماعية   الضعف   نقاط   استغالل  إل
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  اخلدمات   أسواق   املثال،  سبيل  على  .اجلماعات  لبعض  االجتماعي  التهميش  ف  تساهم  أو   املشاركي،
  ( 2)  أو  املستضعفة،  و   ملوصومة ا   االجتماعية   الطبقات  من   اخلدمات   مقدمي  تستقطب   (1)  الت   اجلنسية

  الصور   تعزز  الت  (4)  أو  املشاركي،  بصحة  تضرّ   الت  (3)  أو   املستنرية،  املوافقة   شروط  خلق  ف  تفشل  الت
  مسات   أن   من   الرغم  على   .فيها  مشكوك   قيمة   ذات   هي  أخرى،   مجاعات  أو   النساء   عن   اخلبيثة   النمطية 

  األسواق،   هذه   تنظيم  أو   تقييد   حق  للدول  فإن  ّرت،استم  إن  لكن   عارضة،  تكون   ما  عادة  هذه  األسواق
  أن  فيليبس  آن وتدعي (.SATZ 2010)  الضرر تفوق  مبنفعة   بذلك  القيام إبمكاهنم  كان  إذا خاصة 
  ف   املساواة  عدم"  تكتب،  . االجتماعية  املساواة   عدم   ظروف   ظل   ف   فقط   تنشأ  اجلنسية  اخلدمات   أسواق 

  يقّدم  Phillips)" :2011 .(738 هبا  أصيلة  مسة  هي  إمنا  فقط؛  عارضة  ليست  األسواق  هذه  مثل
  القدرات   هذه  يسّلعون  وال  عاطفية،  كأفعال  اجلسدية،   األعضاء  أو  اجلنسية،  احلميمة  العالقة  الناس

  استعداد   على  سيكونون  األسواق   هذه   ف   العمالء   من   قليل   عدد  أن  إل   فيليبس   تشري   .عادة  اجلسدية
  قدرات   من  غريها  أو   اإلجنابية   أو  اجلنسية  قدراتم  بعرض   يقومون   ن الذي  أولئك  أن  و   .كبائعي   للدخول
 .الظروف حتّدهم عندما فقط  ذلك  يفعلون أساسية جسدية

 
  الوضع   عن   يعب  حيث   األخرى،  الوظائف  عن   خيتلف   اهلوى   ابئعة   عمل   أبن  بيتمان   كارول   جتادل

  هي   اجلنسية  والقدرات  الناس  دأجسا   ألن  نظًرا  ذلك،  على   عالوة  .للمرأة  الدوين  والسياسي  االجتماعي
  نفسها   وابلتايل  أنوثتها  تبيع  هوى  كبائعة   تعمل الت  املرأة  فإن والنساء،  كرجال  هوايتم  من   يتجزأ   ال جزء 

 207). 1988: (Pateman جيب   صفقة   هي  اهلوى  بيع   أبن  مشابه  بشكل   أوفرول  كريستي   جتادل  
  أعمال   عن  خيتلف  اهلوى  ابئعة  عمل  أن  تّدعي  .اآلخر  رغبات  يليب  اجتماعي  كتابع  فيها  طرف  يُعّرف  أن

 .Overall) :1992 (718  ابملثل   تُرد   أن  ميكن   ال  األعمال   من  صنف  أهنا  ف  األخرى   الدنيا   املكانة 
 :أهنا هو  اجلنسية العملية ف ما  خري   أبن جتادل و  الفكرة هذه  أندرسون إليزابيث تطّور

 
 الروح  بنفس جنسانّيتها  [املرأة]  فتقّدم  نوعًيا،  ابملثل  اآلخر  هدية  شخص  كل   يردّ   عندما  فقط  تتحقق  

  الرد   نوع  يدّمر   اجلنسية  "اخلدمات"  تسليع  إن  .الذات  من   أصيلة  كعطّية   -  اآلخر   جنسانية  هبا  تتلّقى  الت
 تشارًكا، ابعتبارها البشرية  اجلنسية  احلياة لتحقيق  الالزم ابملثل
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  السوق  ف قيمتهن  حيث  من النساء  لتقييم الرتويج  خالل من يةالسوق غري اجلنسية  العالقات تُفسد وقد
(154 1993: Anderson–133). 1996: Radin also see 55; 
 

  أنه   على  اجلنسية  املرء   قدرات  تسويق  يعتبن  أندرسون  و  أوفرول،  و  بيتمان،  فيليبس،و  أن  من  الرغم   على
  جتادل  . عارضة  هذه  العمل   مسات   أبن  رتضنيع  األخرايت   النسوايت  املنظرات  فإن  بطبيعته،  قامع   و  مهي 
  النساء   تنزل  و  جنسًيا  ُتّيز  الت  األفكار  تستغل  ما   غالًبا  األخرى،  األسواق  مثل  اجلنس،  أسواق  أبن  شارغ

  . املرأة  توصم   الت اخلبيثة االجتماعية  األساطري  يدي  أن   ميكن  النموذج   هذا   ف  ووجودها  التابع،  أدوار   إل
  االجتماعي   النوع   قواعد  وأن  خاصة   تتغري،  أن  ميكن  األسواق   هلذه   ألساسيةا   الظروف   فإن  ذلك،  ومع

 : ساتز ديبا  تكتبshavage) :1989 .(357  ُتييًزا  أقل  بطرق تتطور واجلنسانية
 
  ف   .ألنفسهن  النساء  تصّور  و  للنساء  الرجال  تصّور   على  أتثريه  بسبب  فهو  خاطًئا،  اهلوى  بيع  كان  إذا  

 ( SATZ :1995 78) .للرجال جنس  خدم النساء اهلوى  بيع ميّثل  جمتمعنا،
 

  تُرى  الت  الطريقة  على   وتؤثر  تشّكل"  اهلوى  بيع  هلا  يرّوج  الت  للنساء  السلبية  الصورة  أن  إل  ساتز  تشري
  ُتييًزا   أقل  لتكون  الصناعة   هيكلة  أُعيدت  إذا  ذلك،  ومع  (.SATZ :1995 79)  "ككل  املرأة  فيها

   .خمتلفا سيكون  اجملتمع على أتثريها فإن ًيا،جنس
 

  ابلنساء   الضرر  يلحق  أو   مبقدميها   حًقا   يضر   اجلنسية  اخلدمات   بيع   كان  إذا  عما  نوسباوم  ماراث  تتساءل
  الغناء  مثل  مبقابل،  للفرد   الفنية   املواهب   استخدام  كان  الزمان،  من  قرني   قبل  أنه  إل  نوسباوم   تشري   .ككل

  أبن   نوسباوم   تقر Nussbaum) :1999 .(277   اهلوى   بيع   أشكال  من  كالً ش  يعتب   التمثيل،  أو
  الوصمة   كانت   إذا  عما  تتساءل  لكنها   مهنتهن،  بسبب  حالًيا   للوصم   يتعرضن   اجلنس  جمال   ف   العامالت 

  أبجر   العمال  جتاه  األرستقراطي  التحيز  من  كل  إل  الوصمة  هذه  تتبع  خالل  من   .ُمبّرة  بعملهن  تلحق  الت
  الوصمة  هلذه   العقالين  األساس   نوسباوم   تتحدى  األنثوي،  اجلنسي  التعبري   بشأن  والقلق   األخالقية   واملواقف 

  جيب   النسوايت  أن  إل  خلصت  (.Nussbaum –79،  286–88) :1999 278  االجتماعية
  تتساءل   .النساء  وصم   ف  ملسامهته  اجلنسي  العمل  معارضة  من  بدالً   اجلنسي،  العمل  وصم  يعارضن  أن



20/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 30

 

  االستقاللية   و  مفرطة،  خماطر  على  انطوائه  :اهلوى   بيع  ضد   شائعة  ادعاءات  سبع  عن  أيًضا  نوسباوم
  احلميمية  العالقات  على  املدّمر أتثريه  و اهلوى، لبائعة  اجلسدية السالمة  انتهاكه و اهلوى، لبائعة احملدودة

  عليه   يهيمن   اجتماعي  نظام   ف   تهمسامه  و   جلنسانيتها،  الثابت   الشخص   حق   انتهاكه و   التجارية،  غري
  هي   اهلوى   ببيع   املرتبطة  املشاكل   أبن  نوسباوم   جتادل   . للعامالت  االقتصادي   إلكراه  اعتماده   و   الذكور، 

  ف   متأصلة   ليست  املشاكل   هذه   وأن   االجتماعية،  واملمارسات   العمل  من  كثرية  أخرى  ألنواع   مكوانت
  اآلخرين  قبل   من  معاملتهن   و  اهلوى   ابئعات  عمل   لظروف   نتيجة  تكون  ما   غالًبا  ولكنها  العمل 
288 1999: (Nussbaum–  97 ،  2012  أيًضا  انظر). Moen 

 
 بيع  تطبيع  أبن  جماداًل   األخرى،  العمل  كأشكال  اهلوى  بيع  معاملة  خطوات  أندرسون  سكوت  يعارض

  . كاليات الرادي  النسوايت  عنها  تدافع  مهمة  قيمة   وهي  اجلنسي،  االستقالل  ف  الشخص  حق  يقّوض  اهلوى
  تعاقدية   التزامات  حتت   يضعهن  عملهن   ألن  اجلنسي  االستقالل  ف  حقهن  عن  اهلوى  ابئعات  تتنازل

  مجيع   أبن   أندرسون  يقر   .اجلنس  ميارسن   من   ومع  مىت   على   سيطرتن   من   يقلل  وابلتايل   اجلنس،  ملمارسة
  اجلنسية  ستقاللية اال   أن  ويؤكد   .لالستقاللية  املختلفة   األشكال  من   تقلل  ما،   حد  إل  العمل،  أشكال

  الطعام،   يقدم   وملن  مىت   على   الشخص  سيطرة   مثل   األخرى،  األشكال   عن  خمتلف   بشكل  تُقدَّر   أن  جيب 
 : يكتب .الفلسفة عن  يتحدث أو  مشورة، يقدم أو  يرقص، أو  يُدّلك، أو
 
  ته تطلعا  و  اجملتمع،  ف  ومكانته  لذاته،  تصوره  جوانب  من  كجانب  دائًما   الشخص   جنسانّية  تتمظهر  

  عامله   خيلق   فهو   …  البالغي   معظم   حياة   ف  حمورايً   دورًا   يلعب   اجلنس   ألن  و  ...  واالجتماعية   االقتصادية 
 (Anderson :2006 386) .استقاللية أقل أو  أكثر املرء  يكون  أن ميكن  حيث  اخلاص

 
  . ونساء  كرجال  تناهواي  من  يتجزأ   ال  جزء  هي  اجلنسية  وممارساتنا  قدراتنا  أبن  بيتمان  زعم   هنا  أندرسون  يردد 
  تدمري  يعين  اغرتاهبا  ألن   لالغرتاب،  قابلة   غري  للشخص  اجلنسية  االستقاللية   تكون   أن  جيب   السبب،  هلذا

 .أصالته  أو الشخص  وحدة
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  التنازل   للمرء   ،ميكن  أوالً   .سلعة  أو   حق  عن  لالغرتاب  طرق  ثالث  ليبتو  هايل  مّيزت  أندرسون،  على  رداً 
  على  (\  س)\  إل  الوصول  حق  ما  شخص  منح   خالل  من  (يفضع  مبعن)  (\  س)\  ف  احلق  عن

 احلق  عن  يتنازل  أن  للمرء  ميكن  اثنًيا،  (.\  س)\   االستخدام  إذن إلغاء  ميكن  حلظة،  أي  ف  أنه،  أساس
  على الوقت،   من ملدة (\  س)\  إل  الوصول حق ما  شخص  منح  خالل  من  (قوي  مبعن)  (\ س )\ ف

  اسُتوفيت   إذا   األرجح  على)  الفرتة  هذه  خالل   (\  س)\  ام ابستخد  اإلذن  إبطال  ميكن  ال  أنه  أساس
  هذا   نقل  طريق  عن  (\  س)\  ف  حقه  عن  املرء   يتنازل  أن  ميكن  اثلثًا،  (.األخرى  اإلجيار  عقد  شروط
  إذا   إلغاؤه   ميكن   وال  دائم  بشكل   (\  س )\  استخدام  إذن  مُينح احلالة،  هذه ف   .اهلبة  أو  البيع  مثل  احلق،

  شكالً   اجلنسية  اخلدمات  تسويق   يعتبون  الذين   أولئك   أن  إل   ليبتو   تشري  .األخرى  النقل  شروط   اسُتوفيت 
  ف   حقها  عن  تغرتب  لن  العامالت،  من  غريها  مثل  اجلنس،  عاملة   أن  يفرتضون  العمل  من  مشروًعا
  انظر   ؛   Liberto –43) :2009 141   ضعيف   مبعن   إال   اجلنسي   والعمل  جسدها   على   السيطرة 

  العمل   أشكال   من  شكل   أي   فيه  حُيظر   جمتمع  فhwarzenbachSc :1991 .(112   أيًضا
  على   العمل،  عقود  عن   ابلرتاجع  عموًما  للعمال  يُسمح   ،(والسخرة  العبودية  املثال،  سبيل  على)  اجلبي
 (.Shrage 2016) املتوقعة املزااي مجيع عن يتخلون  بذلك أهنم من الرغم 

 
  قدراتن   (يبيعن)  يغرتبن   ال   أبهنن  اجلنس  جمال  ف  العامالت   عن   واملدافعات  الناشطات  جادلت   لطاملا 

– Schwarzenbach) :1991 112  ابملزااي  اجلنسي  العمل  يستبدلن  بل  دائم،  بشكل  اجلنسية
  ف   ابحلق   فيها  حتتفظ  الت   السياقات   ف  اجلنسي  االستقالل   ف   اجلنس  عاملة  حق   يُقّوض  ال   (.14

  Shrage  ؛Shrage and (Tuana :2003 33   وقت  أي  ف   عملها   عقود   من  االنسحاب
 اجلنسي  االستقالل  تقّوض  اهلوى  بيع  مكافحة   قواني   أن  املودوفار   جان   ونورما  يل   كارول   تقرتح  (.2016

  ؛ Leigh) 2004   املنفعة   متبادلة   جنسية  اتفاقيات   إببرام   للبالغي   السماح  عدم   خالل   من
 2002). Almodovar مشاهبة   بطرق  ابجلنس  املشتغلي   عقود   من  ابحلد  مارنيف  دي   بيرت   جيادل  

  احرتام   بي   يوازن  أن  وتنظيمه  اهلوى  بيع  تقييد  شأن  من  .والضار  اخلطري  العمل  من  أخرى  ألشكال
  من  أعضائه محاية  ف اجملتمع  مصلحة وبي  (اجلنسية اخلدمات ومستهلكي)  اخلدمات مقدمي استقاللية 

 Marneffe (de .(2010  األذى 
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 ابلرتاضي؟  اجلنسي والعمل  ابلبشر االجتار بني  التمييز ميكننا  هل 2.2

  ، Satz) (2010  ضعيفة  وكالة   يظهرن  الاليت  اخلدمات  مقدمات  اجلنسية  اخلدمات  أسواق  بعض  تستغل
  وغري   واملهاجرات،   املضطهدة،   واألقليات   والفقريات،  املخدرات،   ومدمنات  واملشردات،   اليافعات،  مثل

  فهم   إل  حنتاج  اترخيًيا،  اهلوى  بيع  تطّور  كيفية  لفهم  أبنه  لريان  جريدا  جتادل   .ذلك  إل  وما  املسجالت،
 Lerner)  "اإلانث  ابستعباد   وعالقته  القدمية   الدول  ف  النساء   جلميع  اجلنسي  ابلتنظيم   عالقته"

 :لرينر تكتب (.124  :1986
 
  .وتشّكلها  الطبقات  وتوحيد  ساءالن  استعباد  من  مباشرة  مستمد  التجاري  اهلوى  بيع  يكون  أن  احملتمل  من  

  عليهن   واالعتداء  األسريات   النساء  استعباد  إل  امليالد،  قبل  الثالثة  األلفية   ف  العسكري،  الغزو  أدى
  اهلوى،   بيع  ف  للعمل  عبداتم  بتأجري  العبيد  مالكو  قام  راسخة،  مؤسسة  العبودية  أصبحت  عندما  .جنسًيا

 ( Lerner :1986 133) .العبدات هبا تعمل ية جتار  بغاء  بيوت إبنشاء األسياد  بعض وقام
 

  هذه   قُ ّلدت  مث  والسلطة،  للثروة  كرموز  اجلواري  و   اهلوى  ابئعات  استخدموا  احلكام  أبن  لرينر  تتكهن
  أُجب   ما  غالًبا  (.Lerner :1986 133)  واملكانة  الثروة   أصحاب   من   آخرين  رجال   قبل  من  املمارسة

  أصبح   عندما  ذلك،  على  عالوة  .الغرض  هلذا  املعروضة  العمالة  من  زاد  مما  األطفال،  بيع  على  الفقراء
  كضرورة   التجاري  اهلوى  بيع  إل   يُنظر  أصبح"  بعفتها،  مرتبطي   للزواج  وقابليتها  للمرأة  االجتماعي  االحرتام

  النساء   كانت  ابختصار،  (.Lerner :1986 134)  "للرجال  اجلنسية  االحتياجات   لتلبية   اجتماعية
 .فقريات  أو أسريات  أو  مستعبدات  إما القدمية  اجملتمعات  ف  هوى ات ابئع أصبحن الاليت 

 
  النساء   فيها   تُتبادل  الت   األبوية   القرابة  أنظمة  ظهور   إل  احلديث  اهلوى  بيع  أصول  روبن   غايل  تتعقب
 :روبن تكتب  (.Rubin :1975 175) االجتماعية الروابط لتعزيز العائالت  بي  كهدااي

 
  تضفي   من  هم  اهلدااي،  لسن  و  والشركاء،  .التبادل  شركاء  هم  الرجال   فإن  اهلدااي،  هن  النساء  كانت  إذا  

  النساء  جتعل  النظام  هذا  مثل  ف   العالقات  إن  . االجتماعي  للربط  الصوفية   شبه  قوتا  ابملثل   املبادلة  عليهم
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  النساء،  نيتبادلو   الرجال   أن  حتدد   العالقات   أن  وطاملا   .تداوهلن  فوائد  بتحصيل  هلن   يسمح   ال   وضع   ف
  : Rubin 1975)  .االجتماعي  التنظيم   -  املبادالت  هذه  مثل  نتاج  من  املستفيدون  هم   الرجال  فإن

174) 
 

  أجل   من   التبادل  طقوس   خالل  من  أخضعن  النساء  أن  يُزعم  اجملتمع،  خلق  خضم  ففي   أخرى،  بعبارة
 : روبن تكتب .االجتماعي للنظام  كأساس   الرجال بي  قرابة  روابط خلق

 
  االجتماعية   النظم   ف   املرأة   اضطهاد   يضع   أنه  حيث  من  جذاب   فهو  .وقوي  مغر    مفهوم  "النساء  تبادل"  

  أة املر  الضطهاد النهائي  املوضع عن نبحث أن إل يقودان فإنه ذلك، على عالوة  .األحياء علم من بدالً 
 (Rubin :1975 175)  .البضائع  جتارة  خالل من  ال  ابلنساء، االجتار  خالل من
 

  للمرأة   االجتماعية  التبعية  روبي،  حسب  الرجال،  بي   اجتماعية  روابط  خللق   ابلنساء   االجتار  يشرح
 .عائالت غري  جنس كخدم   النهاية  وف  كزوجات،

 
  الرجال   استعباد  عن  وتتغاضى  النساء،  ضاعإبخ  اهلوى  بيع  انتشار  وروبن  لرينر   من  كل  حتليالت   تربط

  العبدات   تعرض  سبب  تفسري   ف   لرينر  حتليل  فشل  .واحلديثة  القدمية   اجملتمعات  من   كل  ف   اهلوى  وبيعهم
  عن   عوًضا  ابلنساء،  "االجتار"  أو  النساء  تبادل  سبب  تشرح  ال   فهي   .العبيد  من   أكثر  اجلنسي  لالستغالل

  القرابة   ظهور  حول  سؤااًل   تستدعي  روايتها  فإن  وابلتايل  املبكرة،  القرابة  أنظمة  ف  األزواج،  أو  الرجال
  مستهلكي   أن  حي   ف  (.Shrage :1994 105 ، 131 - 32)  السياسية   واألنظمة  األبوية 

  التبعية  غري  أخرى   عوامل   أثرت فقد التاريخ،  عب  الذكور  من  الغالب   ف  كانوا  التجارية  اجلنسية  اخلدمات
Kempadoo)   العرقية   والتبعية  االستعمار  مثل   اجلنسي،  عملهم   بيع  أو   مقايضة  تُت   من   على  اجلنسية

  الرواايت   هذه  تتغاضى  النساء،  تبعية  حيث  من  املعاصرة  اجلنس  جتارة  تفسري  حماولة  خالل   من.(1999 
  اجلنس  خدمات   مقدمي  إل   دائًما  يُنظر   مل   املثال،   سبيل  على   .مهمة  وثقافية  اترخيية  اختالفات   عن

  Shrage)  األماكن  بعض  ف  عالية  بدرجة  جمتمعاتم  ف  ُدجموا  و  للزواج،  مؤهلي   غري  أهنم  على  ريالتجا
  (.Rossiaud :1988 70  ؛White :1990 19   ؛ 115  ، 109  :1994
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  . احلديثة   اجملتمعات  ف   اهلوى  بيع  وجود   لشرح  الليبالية  السياسية   النظرية  مفاهيم   بيتمان  كارول  توّظف
  يؤسس   ليبايل،  سياسي  نظام   ف   الرجال  وحرايت  حقوق  يؤسس  الذي   االجتماعي،  دالعق  أبن  وجتادل 

  بي   ضمنًيا  اتفاقًا  األبوي   االجتماعي  النظام   يتضمن  اخلصوص،  وجه  على  .املرأة  خضوع   شروط  أيًضا
  حقوقًا  الرجال  يكتسبPateman) :1988 .(2   النساء  إل  اجلنسى الوصول  حق  مينحهم  الرجال 
  احلق   -  طبقي  ابمتياز  الرجال  يتمتع  أخرى،  بعبارة  .اهلوى  بيع  و  الزواج  خالل  من  اتمعين  لنساء  جنسية

  كأزواج   حقوقهم  أتكيد   خالل   من   ممارسته  ميكنهم  والذي   -   النساء   من   اجلنسي  التنفيس  على  احلصول   ف
  ل الرجا  سلوك  عن  انتج  اهلوى  بيع  أن  فكرة  بيتمان  تتحدى  وروبي،  لرينر  كما  و  .هوى  ابئعة  قاصدي  أو

  السياسية   اهلياكل  ف   للذكورة   معي   ملفهوم   دمج   أنه  على   اهلوى   بيع  تشرح   ذلك  من   وبدالً   الدافع،  أحيائي
  احلديث   اهلوى  بيع  ميثل   الطريقة،  وهبذهPateman) :1988 198-.(99   احلديثة  واالجتماعية

  الزواج   من  كل   .احلديثة  ية الليبال  الدولة  داخل   القدمية  الليبالية   غري  االجتماعية   األنظمة   جوانب  بعض   بقاء
  القدرات  إل   الوصول  إمكانية   الرجال  مينحان  وروبن،  ولرينر  لبيتمان  ابلنسبة  اهلوى،  بيع  و  التقليدي
 . هبا والتحكم للمرأة اجلنسية

 
  ضد   للعنف   أحادي  تفسري   ف   ببساطة  اختزاهلا  ميكن   ال  العاملية اجلنس  جتارة"   أبن  كيمبادو   كاماال  جتادل

  بيع   ترى  الت   األقدم،  النسوية   النماذج  أن   كيمبادو  تدعي" doo(Kempa :2001 .(28 املرأة
  تواريخ   اللتقاط   كافية  غري "  البدنية،  القوة   استخدام  ابحتكار  مدعومة   الذكور   لقوة  انعكاس   أنه  على   اهلوى
 (. Kempadoo "،  37) :2001 35 امللونة  البشرة  ذوات  للنساء  املختلفة  والتجارب   القمع 

  العامل   نساء   اختيارات  تنّظم   والعوملة   والعسكرة   واالستعمار   العنصرية  تواريخ   أن   كيف   وكيمباد   تستكشف
  من  اهلوى بيع فهم  على النسوايت حتثّ  كيمبادو  أن من الرغم على .امللونة البشرة ذوات والثالث األول
  أن   جيب   ىاهلو   بيع  حول   النسوي   التنظري  أن  تؤكد   أهنا  إال  االجتماعية،  القوى  من   أوسع  نطاق   منظور

  سلبيي   ضحااي  جمرد  أهنن  على  معاملتهن  خالل  من  امللونة  البشرة  ذوات  النساء   وكالة  إغفال  يتجّنب
 :كيمبادو  تكتب Kempadoo) :2001 .(43 للقمع 
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  النظر   وجهات   مهُّشت   و   عنها  التغاضي   مت  أو   اهلوى  بيع  حيال   والسود   السمر   النساء  وكالة   جُتنّبت   
  ُحجبت   . اهلوى  بيع   و   العاملية   اجلنس  جتارة   حول  السائد   النظري   اخلطاب   ف   التجارب   هذه  عن  الناشئة 
  الراديكالية   النسوية  التحليالت   عليها  هيمنت   أو   كبري  حد  إل   اجلنسي  للعمل  وفهمنا  ومعرفتنا  رؤيتنا

  ف   ة راغب  غري   أو  قادرة   غري  إما  كانت   الت  الغربية  االشرتاكية  النسوية  أو   اجلديدة   املاركسية  أو   البيضاء 
 . Kempadoo) :2001 (40امللونة  البشرة ذوات النساء حيوات  تعقيدات  معاجلة

 
  بيع   فهم   إل   كيمبادو  تدعو  منها،  احلط   و  للمرأة  اجلنسي  االستغالل  حيث   من   اهلوى   بيع  تصور   من  بدالً 

  ؛ Kempadoo) :2001 45   املهمشون   األشخاص   غالًبا  يؤّديه  الذي  العمل  من  كنوع   اهلوى
 Kempadoo1998 4-5   و: Doezema1997 .(   أيًضا  انظر  ؛ Leighالطريقة،   وهبذه  

  حتليل   خالل  من  .النقل   أو  التصنيع  أو  الزراعة  مثل   األخرى،  الصناعات  ف  العمل  يشبه  اهلوى  بيع  فإن
  ميكن   الشر،  أو  االجتماعي   االحنالل   أشكال  من  شكالً   وليس  العمل،  أشكال  من  كشكل  اهلوى  بيع

  ؛Doezema and (Kempadoo 1998  الواقعي  غري  اإللغائي  النهج  جتنب  للنسوايت
1990 White1996 ؛ Shrage.) 

 
  تصادية االق  العالقات  منظور   من  ابلبشر   واالجتار  اهلوى  بيع  بتحليل   النسوايت  املنظرات   من  عدد   تقوم

  لتوفري  األرضية  الكرة جنوب ف  الفقرية  البلدان من  النساء  جُتّند حيث  اجلديدة،  واالستعمارية  النيوليبالية
  األحيان،   بعض   ف  .العامل  مشال  ف  الغنية   الدول  من   الرجال   من   وغريهم   للعسكريي   "والرتفيه  الراحة"

  هلا،  وتروج  هبا  اخلاصة  "اجلنسية  سياحةال"  مشاريع  مع  الفقرية  الدول  ف  االجتماعية   النخب  تتسامح
  ؛   Enloe،  86) :1989 36   األجنيب  املال  رأس  جلذب  اجلنسي  العمل  احملليات   النساء   توفر   حيث

O 75 1998: Davidson Connell’1998   ؛). Robinson and Bishop حتذر  
  عن  يبحثون  الذين  (شرعيي   غري  أهنم  رغم)  الطوعيي   املهاجرين  بي   اخللط  من   النسوايت  أوغستي   لورا

  الرغم   على  (.Agustí2007 n)  هبن  املتاجر   النساء   مع  ابجلنس  العمل   خالل  من   أكثر   مرحبة  أشكال
  فقد   ابلبشر،  املتاجرين  قبل  من  يُستغلون  ما  غالًبا  (الثاين  والعامل)  الثالث  العامل  من   الفقريات   النساء   أن   من

  أو   املصنع   ف  العمل)  هلن  املتاحة  األخرى  املهن  من  بدالً   اجلنس  جتارة  ف  والعمل   اهلجرة   البعض  خيتار
  إل   االجتار   ضد   القاسية   القواني   تؤدي   ما   غالًبا  .املستهدفة  والبلدان   األصلية   بلداهنم  ف   (املنزيل  العمل 
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  قانوين   غري  بشكل  ويعملن  موثقات  غري  يكن  قد  الاليت   الطوعيات  واملهاجرات   اجلنس  عامالت  حمنة   تفاقم
 1201 (Kotiswaran2003   ؛ Rajan؛   Kempadoo1998   و). Doezema

  واهلجرة،   اجلبي  العمل   على  القضاء  على  اهلوى  بيع  ومكافحة   االجتار  مكافحة  جهود  ترّكز  أن  جيب
  جمال   ف   والعاملي   للمهاجرين   املعادية   القانونية  والبيئات  االستغاللية،  العمل   وظروف   األطفال،   وعمالة 
 Kotiswaran) :2011 47-8.(  اجلنس

 
  األساسية   حقوقهن   فإن  مهمشة،  اجتماعية   فئات  إل   ينتمون   ما   غالًبا  اجلنس  ف   العامالت   ألن   نظًرا

  الاليت   النسوايت  املنظرات   تدرك   (..Butler،  2015 C)  تُنتهك   ما  غالًبا  ومواطنات   كعامالت 
  لكسب رص الف من  حمدودة  جمموعة   بي  من  الناس،  بعض به يقوم  شرعي  كخيار  ابجلنس ابلعمل  يعرتفن

  اهلوى   ابئعات  يكن  احلاالت  بعض   ف  .عديدة  أشكااًل   تتخذ  أن  ميكن   اجلنس  أسواق  أن  العيش،  لقمة
  وضع   ف   التحدي  ويتمثل   . كذلك  يكن  ال   أخرى  حاالت  وف  صالحيات،  ولديهن   نسبًيا  أحرار  وكيالت

  حقوق   كذلك   وحتمي  كمقدمات،   اجتماعياً   املستضعفات   واألشخاص   األطفال  جتنيد  ُتنع   سياسات
 .مستنري برًضى  حىت  األسواق  هذه يدخلن  اللوايت أوالت

 
 بفاعلية؟ اجلنسية اخلدمات أسواق تنظيم  ميكن هل 2.3

  ختتلف   .ابستحقاق  عاملًيا  ُمدان   اجلنس،  جتارة  ذلك   ف   مبا   غرض،  ألي   (البشر  عبودية )  ابلبشر   االجتار   إن
  يعتبن  فالاليت   .القسراين   واجلنس  العمل   على  تنطوي   اجلنس  أسواق   مجيع   ت كان  إذا  ما   حول   النسوايت

  الت   القواني   يدعمن  املرأة  ضد  والعنف   الطوعية  غري  العبودية  أشكال  من   شكالً   عموًما  ابجلنس  املتاجرة 
  Barry  ؛Jeffreys) 1998  الظروف   مجيع  ف   ابجلنس  املال  يبادلون   الذين   األشخاص  تعاقب 

  األعمال   بعض  أن  يعتقدن   الاليت  النسوايت  بينماWhisnant and Stark .(2004   ؛1996
  الت   السياسات   يدعمون  عام،  بشكل  األخالقية   والوكالة   االستقاللية   ميارسون  أشخاص   يؤديها   اجلنسية
  ؛ Nussbaum 1999  ؛Shrage 1996)  املرتاضي   البالغي   بي   املال  مقابل  اجلنس  بتبادل  تسمح

2005 Ditmore20.(04   ؛ Leighاحلثيثة   اجلهود   مع  يتوافق   السياسات   هذه   مثل  وجود   إن  
 .ابلبشر االجتار  لوقف
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  وشراء   بيع  جتري  يشمل  و   احلظر،  (1)  .اهلوى  بيع  حتكم  الت   للقواني   هنوج  أربعة   مارنيف   دي  بيرت  مييز
  لغاء، اإل  (2) .بغاء  بيت إدارة أو  عن البحث  مثل الصلة، ذات   األنشطة جانب  إل اجلنسية، اخلدمات

  عن   البحث  مثل  الصلة ذات األنشطة  مع  جنب إل  جنًبا  فقط،  اجلنسية  اخلدمات  شراء  جتري  يشمل  و
  جتارة  أعمال   وتنظيم  احلكومي   الرتخيص   يشمل   و  ،(التقني )  التنظيم   (3)   . القوادة  أو  اهلوى   ابئعات
 البالغي   بي   اجلنس  بيع  أو  شراء  أفعال  عن  اجلنائي  احلظر  رفع  يتضمن  و  التجري،  إلغاء  (4)  .اجلنس

Kotiswaran :2011 .(16   أيًضا  انظر  ؛de) Marneffe :2010 28-30   ابلرتاضي
  ف   األخالقي  ابحلق  االحتجاج  خالل  من  التجري  إلغاء   عن  يدافع   أن   للمرء  ميكن   مارنيف،  لدي  وفًقا

 Marneffe (de .(2013 الكبرية للمشاريع وخاصة  التقني، دعم  دون   الذاتية،  السيادة
 

  يتعامل   اإللغاء  هنج  ألن   احلظر،  من   بدالً   اإللغاء   يدعمن   اجلنس  جتارة  يعارضن  اللوايت  النسوايت   معظم 
  اجلنس   بيع  بتهمة   النساء   حماكمة   أبن  البعض   جيادل   .كمجرم  ال  كضحية،   اجلنسية  اخلدمات   مقدم   مع

Watson)   هجالن  هذا  تتبن  دولة  أول  السويد  كانت   .والقمع  للظلم  تعرضهن  تفاقم  إل  فقط   تؤدي
  للخطر   ابجلنس  العامالت   يعرض   أن  ميكن   اإللغاء  ألن  التنظيم،  األخرايت   النسوايت  تدعم.(2019 

  أشكال   من   شكالً   وأملانيا  هولندا   تبنت  .العمالء  محاية  أجل  من  ابخلفاء   العمل  على  إجبارهن  خالل  من
  النسوايت   بعض  تدعم  . عليها  القضاء   من   بدالً   الدعارة   أضرار   تقليل   إل   أساًسا  يهدف   والذي   التنظيم،

  التسجيل   املثال،  سبيل   على)  التنظيمية  األساليب  معظم  ألن  (نيوزيلندا  ف  اآلن  املتبع  النهج)  التجري  إلغاء
  وبيوت   املناطق   تقسيم  خالل  من   العمل مواقع  وتقييد اخلدمات،  ملقدمي  الصحية  والفحوصات  اإللزامي
  ف  تساهم  و  ابجلنس،  املشتغلي   ال   الثالثة،  واألطراف  ءالعمال   محاية   إل  تدف   (ذلك  إل  وما  البغاء،
Doezema and Kempadoo   ؛ Nagle) 1997اخلطيئة   و  ابملرض  اهلوى   ابئعات   وصم

  التنظيم   داعمي   يشعر  ذلك،   من   النقيض   علىLeigh .(2004   ؛ Almodovar 2002  ؛ 1998
  البعض   ويستكشف  الشديد،  ل لالستغال عرضة ابجلنس  العاملي  جيعل التدخل  عدم  هنج   أن  من   ابلقلق
  الثالثة   واألطراف   العمالء   وكذلك   اجلنس،  جمال  ف  العاملي   محاية  وسياسته  العمل   لقانون  ميكن   كيف 

 2015 (Davis 1994 ؛ Shrage  1996  و .) 
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  يتمكنون   وابلتايل  قة،ُمرافَ   وكاالت  ف  اجلنسية  اخلدمات  مقدمي  من   العديد  يعمل   املتحدة،  الوالايت  ف
  وال   املرافقة  وقت  مقابل   للوكالة  يدفع  العميل  ألن   نظًرا  .اهلوى  بيع  مكافحة  قواني   على  االلتفاف  من

  اجلنس   ممارسة  جتاهل  يتم  ما  غالًبا  فقط،  الوكالة  من  ولكن  العميل  من  مباشرة  أموااًل   اخلدمة  مقدمة  أتخذ
  ممارساتا   ف  متبّجحة  و   عدوانية  الوكاالت  تصبح  ندماع  .القانون  منفذي  قبل   من   وموكلها  املرافقة   بي 

  الكاملة   ابلقوة  يشعر  ال   ذلك،  ومع  .اهلوى  لبيع  كواجهات  أحياانً   حُتاكم  فإهنا  التجارية،  أو  اإلعالنية
  الالئي   فقط،  اهلواة  أو  املخدرات،  على  املدمنات  أو  املعدمات،  النساء   إال  اهلوى  بيع  مكافحة  لقواني 
  مكافحة   قواني   ُتستخدم  ما  غالًبا   احلظر،  أنظمة   ظل   ف   .العامة  األماكن   ف  أو   مباشرة  نالزابئ  إل   يلجأن

  غري   الُقّصر  أو   املشردات  النساء  مثل   البقاء،  أجل  من   اجلنس   ميارسون  الذين  األشخاص  ضد   اهلوى   بيع
  يواعدن   اللوايت  املتوسطة  الطبقة  نساء  ضد  ُتستخدم  ما  اندرًا  .أماانً  أكثر  أماكن  ف العمل  على  القادرين
  املعيشة   نفقات  أو   جامعية   دراسية  رسوم   أو  الثمن  ابهظة   هدااي  وراء   سعياً   متسلسل   بشكل  الرجال 

(2015 Shrage.)  النساء   يستغلون  الذين  الرجال  ملقاضاة  أيًضا   اهلوى  بيع  مكافحة   قواني   ُتستخدم  
  ابئعات   أحباء  ملقاضاة  أحياانً   دمُتستخ  لكنها  ،(والقوادين  العمالء  املثال،  سبيل  على)  وجتارايً   جنسًيا
  ركزت Almodovar) .(1993   وداعمة   توافقية   عالقات   تربطهم  الذين  العمل  ف   وزمالئهن   اهلوى

  وخاصة   وحماكمتهن،  اهلوى   ابئعات   على   القبض  على   اترخيًيا،  املتحدة،   الوالايت  ف   الشرطة   ممارسات
  املناعة   نقص  بفريوس  مصاابت  أهنن  لمواع  إذا  مشددة  لعقوابت  يتعرضن  قد   الاليت  الشوارع،  عامالت
  زائًدا   ُتثياًل   األقليات  نساء  وُتثل  عليهم،  يُقبض  من  وأغلبية  اهلوى  ابئعي  غالبية  النساء  تشّكل  .البشرية

 Marganski) .(2012  املعتقلي  بي 
 

  ئعات اب  أنشطة   وتنظيم  التسامح   حنو   البلدان  من   قليل   عدد  حترّكت   املاضية،  القليلة   العقود   مدى   على
  والقوادين   العمالء   على   العقوابت   زايدة  مع   وغالًبا  التجري،   حنو   األكب   االجتاه  كان   ذلك،  ومع  اهلوى،

  واالجتار   اهلوى   بيع  ضد   النسوية   احلمالت   حشدت  (.هبم  اخلاصة   الدعارة   وسياسات   دولة  100  انظر)
  اإلابحية   للمواد  املناهضة  النسوية  احلركة  تطّورت  جوهراًي،  .اإللغاء  سياسات  على  املوافقة  لكسب  ابلبشر

  . والعشرين  احلادي  القرن  ف   ابلبشر  لالجتار  املناهضة  النسوية  احلركة  إل  والثمانينيات  السبعينيات  ف
  املرأة،  ضد  العنف  أشكال  من  كشكل  الصرحية   اجلنسية  واخلدمات  املواد  أسواق  مع  احلركتي   كلتا  تعاملت

  ف   اإلابحية   املواد  مناهضة  حركة  مثل  .للمرأة  االجتماعية  التبعية  ييد  معهما  التسامح  أن  اّدعت  و
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  لديهم   الذين  االجتماعيي   احملافظي   مع   مشرتكة  أرضية  ابلبشر  االجتار  مكافحة  حركة  جتد  الثمانينيات،
  املهاجرين   إبعاد  يريدون  الذين  السياسيي   احملافظي   مع  ومؤخًرا   زواج،  بال  اجلنس  على   دينية  اعرتاضات

 .  بلداهنم عن القتصاديي ا
 

  اجلنس   جمال   ف   العاملي   حلقوق   دولية   حركة   ُشّكلت   اجلنس،  أسواق   ملنع   السابقة   اجلهود   هلذه   استجابة
  اجلنس،  جمال  ف  العاملون   الناشطون   طعن  .ابلرتاضي  البالغي   بي   اجلنسي  العمل   جتري   إلغاء  إل  للدعوة

  على  قدرة  أقل  جيعلهم  التجري  أبن  جادلوا  و  وعملهم،  حياتم  حول  العلمي  البحث   نسوايت،  منهم  وكثري
Pendleton 1993; (Almodovar ;1997   حقوقهم   وممارسة   صحتهم   محاية

 2001; Quan 1998; Sprinkle 1997; Queen 1997; Highleyman
 2004). Leigh 2000; Bernsteinحتالفات  بتشكيل  اجلنس  جمال  ف  العاملي   منظمات  تقوم  

Beloso)   السياسية  أهدافهم  لتعزيز  اإلنسان  حقوق   عن   ومدافعي   عمالية،  ونقاابت  يي،مثل  نشطاء   مع
  الدول  يدعو قرار  على الدولية، العفو منظمة مؤثرة،   حقوقية  منظمة وافقت   ،2015  عام ف.(2012 

  ف  العاملي  حقوق  حلركة  كبريًا   انتصارًا ميثل  ما  وهو  البالغي، بي  ابلرتاضي  اجلنسي العمل  جتري   إلغاء  إل
 .اجلنس جمال

 
  ف   احتاًدا   أكثر  ألهنا  السياسية  االنتصارات   من  املزيد  حققت  اإللغاء  حركة   أبن   ديفس  أدريي   جتادل 

  بشدة  منقسمات ابجلنس العامالت حلقوق  الداعمات  النسوايت فإن ذلك، من النقيض على .أهدافها
  بي   التشابه أوجه  ف   يبالغون   التنظيم  عن  ي املدافع  أن   ديفيس ُتظهر  .التجري  عدم   أو   التنظيم  دعم   حول 

  تقرتح   .االختالفات  ف   التجري  عدم  عن   املدافعون  يبالغ   بينما   األخرى،  العمل   وأنواع  ابجلنس  العمل 
  مكان   على   تعتمد  احملتملة   األضرار   أن   يدرك  والذي   ابجلنس،  للعمل  "اجلنسية  اجلغرافيات "  هنج  ديفيس
  ويلتقون   نسبًيا  جمهولي  اخلدمة   مقدمو  يكون  حيث  االفرتاضي، اجلنسي  العمل  يعتب  . العمل  أداء   وكيفية

  العمالء   مع  ابجلنس  العاملون  يلتقي  حيث  خارًجا،  العمل  أّما  .نسبًيا  آمًنا  فقط،   اإلنرتنت   عب   ابلعمالء
  خطورة   أكثر   فهو  عمالئهم،   مع   جسدي   اتصال  لديهم   ويكون   الفنادق،   غرف   مثل   خاصة،   أماكن  ف

  والنوادي،  احلاانت  مثل   العامة،  األماكن  ف  عروضهن   يؤدين   الاليت  اإلغراء،   اقصاتر   تواجه  .بكثري
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  الصحة   لوائح  تشمل  أن  جيب   .املخاطر  من  متوسط  مستوى  العمالء،  مع  حمدود  جسدي   اتصال  ولديهن
 .منها لكل  املناسبة التدابري تتضمن  وأن  واملخاطر، العمل مواقع من  خمتلفة  أنواًعا والسالمة

 
  يواجهها   الت  املخاطر  بعض   ملعاجلة  كاف    غري  املتحدة   الوالايت  ف  احلايل  العمل  قانون  أن  ديفيس  تالحظ

Davis)   البغيض  والتمييز  العمل   وزمالء   العمالء  قبل   من   االعتداء   مثل  اجلنس،  جمال   ف  العاملون 
  ابلعنف   مقارنة  دالفر   عمل  أداء  أثناء  املكتسبة  لإلصاابت   أكب  محاية  عادةً   العمل   لوائح   توفر.(2015 

  ف   صعوبة   أكثر  سيكون  اجلنسي  التحرش   تعريف  أن   إل   أيًضا   ديفيس   تشري   .العرضية  واالعتداءات
  مدجمة   تكون  قد  اجلنس،  مثل  ،العرق  تفضيالت  ألن  نظًرا  ذلك،  على  عالوة  .ابجلنس  العمل   سياقات

  اخلصائص   إل   عام  شكلب  واحملاكم   العمل   أصحاب  ينظر  فقد  للعمالء،   اجلنسية  والتخيالت  األذواق   ف
  التجري   إلغاء  ديفيس  تفضل  ذلك،  ومع  .أصيلة  مهنية  مؤهالت  أهنا  على  الصلة  ذات  غري  الشخصية
  للعمل   أفضل  ضماانت  هناك  تكون  حبيث  التوظيف  تنظيم  لتحسي   النسوايت  وتتحدى  ابلتنظيم،
   .عةواملتنو  التقليدية غري العمل  مواقع  ف جُترى الت األخرى  واألعمال ابجلنس،

 
  النسوي   والدفاع   اهلوى   لبيع  الراديكالية   النسوية  املعارضة  من  لكل  واملنصف   الدقيق  النظري  عرضها   ف

  احلركة  تويل  ".وسطًا"  نسوايً   موقًفا  كوتيسواران  براهبا  ترسم  اجلنس،  جمال  ف  العامالت   حقوق  عن  الليبايل
 ابجلنس  املشتغالت  منظمات  وجهود  اجلنس  مهن  ملختلف  التجريبية  احلقائق  إل   االنتباه  الوسطية   النسوية
  صناعة   ف  اجلنسي   بي   مُيّيز   كيف   الوسطية  نسوايت  تدرك   .ألعضائها  واالقتصادية   املدنية   احلقوق   حلماية

  املشتغالت   عن  املدافعات   مقرتحات  مع  وحمرتم  نقدي  بشكل  يتفاعلن  األحيان،  بعض  وف  اجلنس،
  صناعة   تدف  الت  للرجال   املزعومة  االحتياجات  ف  متشككات   يكن  قد  املثال،  سبيل  على  .ابجلنس
  وكيالت   ولكنهن  سلبيات  و  مغفالت  لسن  ابجلنس  املشتغالت  أبن  االعرتاف  مع  خدمتها،  إل  اجلنس

  متجانسة،   أهنا   على  اجلنس  جتارة   مع   الوسطيات  النسوايت  تتعامل   ال   .مثالية  من   أقل   ظروف   يستغلن
  الكثري   أن  يدركن  فهن   .خمتلفة  مهن  ف  املال  ورأس  العمل  هبا  يُنظّم  الت  املختلفة  الطرق  إل  ينتبهن  لكنهن

  وأحياانً   وضيع   عمل  هو   املنخفضة،  املكانة  ذات  اخلدمة  أعمال   من   غريه   مثل  اجلنس،  جمال   ف   العمل   من
  أن  أيًضا  يدركن  وهن  .طواعية  يؤدونه  الذين  ألولئك  ابلنسبة  عنيًفا  أو  مهيًنا  عماًل   ليس  لكنه  سار،  غري

  واألمهات   الزوجات  مثل  النساء،  تؤديها  الت  الرعاية  تقدي  أعمال  من  الكثري  مع  متوافق  ابجلنس  العمل 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82/
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  غري   حصة  النساء  لتحميله   اجلنس   صناعة  يستثني   وال  املنازل،   وخدم   واملربيات  واملعلمات  واملمرضات 
 استثنائي أنه على ابجلنس العمل عاملن ي ال الطريقة، وهبذه .اجملتمع ف الرعاية تقدي أعمال  من متكافئة

  ف   النسوايت  تتعاون  أن  املرجح  غري  من  وأخريًا،  .األكب  اجملتمعية  وآاثره  وصعوابته  خماطره  حيث  من
  جيدوا   أن  املرجح  ومن  للهجرة،  املناهضي   واحملافظي   للنسوية  املناهضي   اجلنسيي   األخالقويي   مع  الوسط

  االقتصادي   والواقع   الصعبة   العمل  ظروف  مع  يتصارعون  الذين  اجلنس  ف  العاملي   نقاابت  مع  مشرتكة   غاية
 2011). (Kotiswaran 
 
 

ع المراج  

المستشهد بها المراجع  

• Agustín, L., 2007, Sex at the Margins: Migration, Labour Markets, and the 
Rescue Industry, London: Zed Books. 

• Allen, A., 2001, “Pornography and Power”, Journal of Social Philosophy, 32: 
512–31. 

• Almodovar, N.J., 1993, From Cop to Call Girl: Why I Left the LAPD to Make an 
Honest Living as a Beverly Hills Prostitute, New York: Simon and Schuster. 

• –––, 2002, “For Their Own Good: The Results of the Prostitution Laws as 
Enforced by Cops, Politicians, and Judges”, in Liberty for Women, W. McElroy 
(ed.), Chicago: Ivan R. Dee, pp. 781–87. 

• Anderson, E., 1993, Value in Ethics and Economics, Cambridge: Harvard 
University Press. 

• Anderson, S., 2006, “Prostitution and Sexual Autonomy: Making Sense of 
Prohibition and Prostitution”, in Spector 2006: 358–93. 

• Antony, L., 2017, “Be What I Say: Authority Versus Power in Pornography”, 
in Beyond Speech: Pornography and Analytic Feminist Philosophy, M. Mikkola 
(ed.), Oxford: Oxford University Press, pp. 59–90. 

• Assiter, A., 1988, “Autonomy and Pornography”, in Feminist Perspectives in 
Philosophy, M. Griffiths and M. Whitford (eds.), Bloomington: Indiana 
University Press. 



20/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 42

 

• Barry, K., 1996, The Prostitution of Sexuality, New York: New York University 
Press. 

• Bauer, N., 2015, How to Do Things with Pornography, Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 

• Beloso, B., 2012, “Sex, Work, and the Feminist Erasure of Class”, Signs, 38: 
47–70. 

• Bernstein, M., (ed.), 2000, Tricks and Treats: Sex Workers Write About Their 
Clients, New York: Harrington Park Press. 

• Bianchi, C., 2008, “Indexicals, Speech Acts and Pornography”, Analysis, 68: 
310–16. 

• Bishop, R. and L. Robinson, 1998, Night Market: Sexual Cultures and the Thai 
Economic Miracle, New York: Routledge. 

• Bordo, S., 1994, “Reading the Male Body”, in The Male Body: Features, 
Destinies, Exposures, L. Goldstein (ed.), Ann Arbor: University of Michigan 
Press. 

• Brison, S., 1998, “The Autonomy Defense of Free Speech”, Ethics, 108: 312–
39. 

• Brod, H., 1992, “Pornography and the Alienation of Male Sexuality”, 
in Rethinking Masculinity: Philosophical Explorations in Light of Feminism, L. 
May and R. Strikwerda (eds.), Lanham: Littlefield Adams, pp. 237–54. 

• Bronstein, C., 2011, Battling Pornography: The American Feminist Anti-
Pornography Movement, 1976–1986, Cambridge: Cambridge University Press. 

• Butler, C., 2015, “A Critical Race Feminist Perspective on Prostitution & Sex 
Trafficking in America”, Yale Journal of Law and Feminism, 27: 95–139. 

• Butler, J., 2000, “The Force of Fantasy: Feminism, Mapplethorpe, and 
Discursive Excess”, in Cornell 2000b: 487–508. 

• Cahill, A., 2014, “The Difference Sameness Makes: Objectification, Sex Work, 
and Queerness”, Hypatia, 29: 840–56. 

• Cameron, D. and E. Frazer, 2000, “On the Question of Pornography and 
Sexual Violence: Moving Beyond Cause and Effect”, in Cornell 2000b: 240–53. 

• Concepcion, C., 1999, “On Pornography, Representation, and Sexual 
Agency”, Hypatia, 14: 97–100. 

• Cornell, D., 2000a, “Pornography’s Temptation”, in Cornell 2000b: 551–68. 

• ––– (ed.), 2000b, Feminism and Pornography, Oxford: Oxford University 
Press. 



20/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 43

 

• Davis, A., 2015, “Regulating Sex Work: Erotic Assimilationism, Erotic 
Exceptionalism, and the Challenge of Intimate Labor”, California Law Review, 
103: 1195–1275. 

• de Marneffe, P., 2010, Liberalism and Prostitution, New York: Oxford 
University Press. 

• –––, 2013, “Vice Laws and Self-Sovereignty”, Criminal Law and Philosophy, 7: 
29–41. 

• Ditmore, M.H., 2011, Prostitution and Sex Work, Santa Barbara: Greenwood. 

• Duggan, L., N. Hunter, and C. Vance, 1986, “False Promises: Feminist 
Antipornography Legislation”, in Ellis et al. 1986: 72–85. 

• Dworkin, A., 1979, Pornography: Men Possessing Women, New York: Perigee 
Books. 

• –––, 1987, Intercourse, New York: Free Press. 

• Dwyer, S. (ed.), 1995, The Problem of Pornography, Belmont: Wadsworth 
Publishing Company. 

• Eaton, A., 2007, “A Sensible Antiporn Feminism”, Ethics, 117: 674–715. 

• –––, 2017, “Feminist Pornography”, in Beyond Speech: Pornography and 
Analytic Feminist Philosophy, M. Mikkola (ed.), Oxford Scholarship Online. 

• Ellis, K., et al., 1986, Caught Looking: Feminism, Pornography, and Censorship, 
Seattle: The Real Comet Press. 

• Enloe, C., 1989, Bananas, Beaches, and Bases: Making Feminist Sense of 
International Politics, Berkeley: University of California Press. 

• Ferguson, C. and R. Hartley, 2009, “The Pleasure is Momentary…The Expense 
Damnable? The Influence of Pornography on Rape and Sexual 
Assault”, Aggression and Violent Behavior, 14: 323–29. 

• Garry, A., 1978, “Pornography and Respect for Women”, in Social Theory and 
Practice, 4: 395–421. 

• –––, 2001, “Sex, Lies, and Pornography”, in Ethics in Practice, 2nd edition, H. La 
Follette (ed.), Malden: Blackwell Publishing, pp. 344–55. 

• Highleyman, L., 1997, “Professional Dominance: Power, Money, and 
Identity”, in Nagle 1997: 145–55. 

• Hornsby, J., 1995, “Speech Acts and Pornography”, in Dwyer 1995: 220–32. 

• Hunt, L. (ed.), 1993, The Invention of Pornography: Obscenity and the Origins 
of Modernity, 1500–1800, New York: Zone Books. 



20/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 44

 

• Jaggar, A., 1985, “Prostitution”, in Women and Values, M. Pearsall (ed.), 
Belmont: Wadsworth Publishing Company, pp. 132–46. 

• Jeffreys, S., 1998, The Idea of Prostitution, North Melbourne, AU: Spinifex 
Press. 

• –––, 2009, The Industrial Vagina, New York: Routledge. 

• Kempadoo, K. (ed.), 1999, Sun, Sex, and Gold: Tourism and Sex Work in the 
Caribbean, Lanham: Rowman and Littlefield Publishers. 

• –––, 2001, “Women of Color and the Global Sex Trade: Transnational 
Feminist Perspectives”, Meridians, 1: 28–51. 

• Kempadoo, K. and J. Doezema (eds.), 1998, Global Sex Workers: Rights, 
Resistance, and Redefinition, New York: Routledge. 

• Kotiswaran, P., 2011, Dangerous Sex, Invisible Labor: Sex Work and the Law in 
India, Princeton: Princeton University Press. 

• Langton, R., 1995, “Speech Acts and Unspeakable Acts”, in Dwyer 1995: 203–
19. 

• –––, 2009, Sexual Solipsism, New York: Oxford University Press. 

• Leigh, C., 1997, “Inventing Sex Work”, in Nagle 1997: 225–31. 

• –––, 2004, Unrepentant Whore: Collected Works of Scarlot Harlot, San 
Francisco: Last Gasp. 

• LeMoncheck, L., 1997, Loose Women, Lecherous Men: A Feminist Philosophy 
of Sex, Oxford: Oxford University Press. 

• Lerner, G., 1986, The Creation of Patriarchy, New York: Oxford University 
Press. 

• Levin, A., 2009, “Pornography, Hate Speech, and Their Challenge to Dworkin’s 
Egalitarian Liberalism”, Public Affairs Quarterly, 23: 357–73. 

• Liberto, H.R., 2009, “Normalizing Prostitution versus Normalizing the 
Alienability of Sexual Rights: A Response to Scott A. Anderson”, Ethics, 120: 
138–45. 

• Longino, H., 1980, “Pornography, Oppression, and Freedom: A Closer Look”, 
in Take Back the Night: Women on Pornography, L. Lederer (ed.), New York: 
William Morrow and Company, pp. 40–54. 

• MacKinnon, C., 1987, Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law, 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 

• –––, 1993, Only Words, Cambridge, MA: Harvard University Press. 



20/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 45

 

• Malamuth, N., T. Addison, and M. Koss, 2000, “Pornography and Sexual 
Aggression: Are There Reliable Effects and Can We Understand 
Them?” Annual Review of Sex Research, 11: 26–91. 

• Marganski, A., 2012, “Prostitution, Contemporary”, in The Social History of 
Crime and Punishment in America, W.R. Miller (ed.), Thousand Oaks, CA: 
Sage, pp. 1450–56. 

• Marino, P., 2008, “The Ethics of Sexual Objectification: Autonomy and 
Consent”, Inquiry, 51: 345–64. 

• McGowan, M., 2005, “On Pornography: MacKinnon, Speech Acts, and ‘False’ 
Construction”, Hypatia, 20: 23–49. 

• McGowan, M.K., A. Adelman, S.Helmers, and J. Stolzenberg, 2011, “A Partial 
Defense of Illocutionary Silencing”, Hypatia, 26: 132–49. doi: 10.1111/j.1527-
2001.2010.01122.x 

• Mikkola, M., 2008, “Contexts and Pornography”, Analysis, 68: 316–20. 

• –––, 2011, “Illocution, Silencing and the Act of Refusal” Pacific Philosophical 
Quarterly, 92: 415–37. 

• Mikkola, M. (ed.) 2017, Beyond Speech: Pornography and Analytic Feminist 
Philosophy, Oxford Scholarship Online. 

• Moen, O.M., 2012, “Is Prostitution Harmful?” Journal of Medical Ethics, 40: 
73–81. 

• Nagle, J., 1997, (ed.), Whores and Other Feminists, New York: Routledge. 

• Nestle, J., 1987, “Lesbians and Prostitutes: A Historical Sisterhood”, in Sex 
Work: Writings by Women in the Sex Industry, F. Delacoste and P. Alexander 
(eds.) San Francisco: Cleis Press, pp. 247–65. 

• Nussbaum, M., 1999, Sex and Social Justice, Oxford: Oxford University Press. 

• Overall, C., 1992, “What’s Wrong with Prostitution?: Evaluating Sex 
Work”, Signs, 17: 705–24. 

• O’Connell Davidson, J., 1998, Prostitution, Power, and Freedom, Ann Arbor: 
The University of Michigan Press. 

• Pateman, C., 1988, The Sexual Contract, Stanford: Stanford University Press. 

• Pendleton, E., 1997, “Love for Sale: Queering Heterosexuality”, in Nagle 1997: 
73–82. 

• Phillips, A., 2011, “It’s My Body and I’ll Do What I Like With It: Bodies as 
Objects and Property”, Political Theory, 39: 724–48. 

• Quan, T., 2001, Diary of a Manhattan Call Girl, New York: Crown. 



20/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 46

 

• Queen, C., 1997, Real Live Nude Girl: Chronicles of Sex-Positive Culture, San 
Francisco: Cleis. 

• Radin, M., 1996, Contested Commodities, Cambridge, MA: Harvard University 
Press. 

• Radway, J., 1991, Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular 
Literature, Chapel Hill: University of North Carolina Press. 

• Rajan, R.S., 2003, The Scandal of the State: Women, Law, and Citizenship in 
Postcolonial India, Durham: Duke University Press. 

• Raymond, J., 2004, “Prostitution on Demand: Legalizing the Buyers as Sexual 
Consumers”, Violence Against Women, 10: 1156–86. 

• Ross, B., 2000, “‘It’s Merely Designed for Sexual Arousal’: Interrogating the 
Indefensibility of Lesbian Smut”, in Cornell 2000b: 264–317. 

• Rossiaud, J., 1988, Medieval Prostitution, Oxford: Basil Blackwell Press. 

• Rubin, G., 1975, “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of 
Sex”, in Toward an Anthropology of Women, R. Reiter (ed.), New York: 
Monthly Review Press, pp. 157–210. 

• –––, 1993, “Misguided, Dangerous and Wrong, an Analysis of Anti-
pornography Politics”, in Bad Girls and Dirty Pictures: The Challenge to 
Reclaim Feminism, A. Assiter and A. Carol (eds.), London: Pluto Press, pp. 18–
40. 

• Satz, D., 1995, “Markets in Women’s Sexual Labor”, Ethics, 106: 63–85. 

• –––, 2010, Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of 
Markets, New York: Oxford University Press. 

• Saul, J., 2006a, “On Treating Things as People: Objectification, Pornography, 
and the History of the Vibrator”, Hypatia, 21: 45–61. 

• –––, 2006b, “Pornography, Speech Acts, and Contexts”, Proceedings of the 
Aristotelian Society, 106: 229–248. 

• Schwarzenbach, S., 1991, “Contractarians and Feminists Debate 
Prostitution”, New York University Review of Law and Social Change, 18: 103–
30. 

• Scully, D., 1990, Understanding Sexual Violence: A Study of Convicted Rapists, 
London: HarperCollins Academic. 

• Shrage, L., 1989, “Should Feminists Oppose Prostitution?” Ethics, 99: 347–61. 

• –––, 1994, Moral Dilemmas of Feminism: Prostitution, Adultery, and Abortion, 
New York: Routledge. 



20/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 47

 

• –––, 1996, “Prostitution and the Case for Decriminalization”, Dissent, 43: 41–
45. 

• –––, 1999, “Do Lesbian Prostitutes Have Sex With Their Clients? A 
Clintonesque Reply”, Sexualities, 2: 259–61. 

• –––, 2005, “Exposing the Fallacies of Anti-Porn Feminism”, Feminist Theory, 
6: 45–65. 

• –––, 2015, “When Prostitution is Nobody’s Business”, The New York 
Times (Opinionator/The Stone section), August 10, 2015. 

• –––, 2016, “Prostitution”, in Philosophy of Sex and Love, J. Petrik and A. 
Zucker (eds.), Farmington Hills: Macmillan Reference USA. 

• Shrage, L. and Stewart, R.S., 2015, Philosophizing About Sex, Peterborough, 
Ontario: Broadview Press. 

• Snitow, A., 1986, “Retrenchment vs. Transformation”, in Ellis et al. 1986: 10–
17. 

• Spector, J. (ed.), 2006, Prostitution and Pornography: Philosophical Debate 
About the Sex Industry, Stanford: Stanford University Press. 

• Sprinkle, A., 1998, Post-Porn Modernist: My 25 Years as a Multimedia Whore, 
San Francisco: Cleis. 

• Stark, C. and R. Whisnant (eds.), 2004, Not For Sale: Feminists Resisting 
Prostitution and Pornography, North Melbourne: Spinifex Press. 

• Stewart, R.S., 2019, “Is Feminist Porn Possible?”, Sexuality & Culture, 23: 
254–70. 

• Strossen, N., 1995, Defending Pornography: Free Speech, Sex, and the Fight 
for Women’s Rights, New York: Scribner. 

• Tuana, N. and L. Shrage, 2003, “Sexuality”, in The Oxford Handbook of 
Practical Ethics, H. LaFollette (ed.), Oxford: Oxford University Press, pp. 15–
41. 

• Vadas, M., 2005, “The Manufacture-for-use of Pornography and Women’s 
Inequality”, The Journal of Political Philosophy, 13: 174–93. 

• Warnke, G., 1999, Legitimate Differences: Interpretation in the Abortion 
Controversy and Other Public Debates, Berkeley: University of California 
Press. 

• Watson, L., 2019, “Philosophical Debates About Prostitution: The State of the 
Question”, The Southern Journal of Philosophy, 57: 165–93. 

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/08/10/when-prostitution-is-nobodys-business/


20/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 48

 

• White, L., 1990, The Comforts of Home: Prostitution in Colonial Nairobi, 
Chicago: University of Chicago Press. 

• Zheng, R., 2017, “Race and Pornography: The Dilemma of the (Un)Desirable”, 
in Beyond Speech: Pornography and Analytic Feminist Philosophy, M. Mikkola 
(ed.), Oxford Scholarship Online. 

أخرى مهمة  مراجع  

• Adler, A., 2001, “The Perverse Law of Child Pornography”, Columbia Law 
Review, 101: 209–273. 

• Barry, K., 1979, Female Sexual Slavery, New York: Avon Books. 

• Bell, L., 1987, Good Girls/Bad Girls: Feminists and Sex Trade Workers Face to 
Face, Toronto: Seal Press. 

• Bell, S., 1994, Reading, Writing, and Rewriting the Prostitute Body, 
Bloomington: Indiana University Press. 

• Burstyn, V. (ed.), 1985, Women Against Censorship, Vancouver: Douglas and 
McIntyre. 

• Butler, J., 1997, Excitable Speech: A Politics of the Performative, New York: 
Routledge. 

• Carse, A., 1995, “Pornography: An Uncivil Liberty?” Hypatia, 10: 155–82. 

• Cawston, A., 2019, “The feminist case against pornography: a review and re-
evaluation”, Inquiry, 62: 624–58. 

• Chancer, L., 1998, Reconcilable Differences: Confronting Beauty, Pornography, 
and the Future of Feminism, Berkeley: University of California Press. 

• Chapkis, W., 1997, Live Sex Acts: Women Performing Erotic Labor, New York: 
Routledge. 

• Dewey, S. and P. Kelly (eds.), 2011, Policing Pleasure: Sex Work, Policy, and 
the State in Global Perspective, New York: New York University Press. 

• Drabek, M., 2016, “Pornographic Subordination, Power, and Feminist 
Alternatives”, Feminist Philosophy Quarterly, 2(1): 1–19. 

• Gauthier, J., 2011, “Prostitution, Sexual Autonomy, and Sex 
Discrimination”, Hypatia, 26: 166–86. 

• Gibson, P.C. and R. Gibson (eds.), 1993, Dirty Looks: Women, Pornography 
and Power, London: BFI Publishing. 

• Grebowicz, M., 2011, “Speech, Rights, Privacies, and Pleasures in 
Conflict”, Hypatia, 26: 150–65. 



20/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 49

 

• –––, 2013, Why Internet Porn Matters, Stanford: Stanford University Press. 

• Griffin, S., 1981, Pornography and Silence: Culture’s Revenge Against Nature, 
New York: Harper and Row. 

• Gubar, S. and J. Hoff (eds.), 1989, For Adult Users Only: The Dilemma of 
Violent Pornography, Bloomington: Indiana University Press. 

• Itzin, C. (ed.), 1992, Pornography: Women, Violence, and Civil Liberties, 
Oxford: Oxford University Press. 

• Kappeler, S., 1986, The Pornography of Representation, Minneapolis: 
University of Minnesota Press. 

• Kipnis, L., 1996, Bound and Gagged: Pornography and the Politics of Fantasy 
in America, New York: Grove Press. 

• Kulick, D., 1998, Travesti: Sex, Gender and Culture among Brazilian 
Transgendered Prostitutes, Chicago: University of Chicago Press. 

• Kuo, L., 2002, Prostitution Policy: Revolutionizing Practice Through a 
Gendered Perspective, New York: New York University Press. 

• Leidholdt, D. and J. Raymond (eds.), 1990, The Sexual Liberals and the Attack 
on Feminism, New York: Pergamon Press. 

• Levine, J., 2002, Harmful to Minors: The Perils of Protecting Children from Sex, 
Minneapolis: University of Minnesota Press. 

• Levine, P., 2003, Prostitution, Race, and Politics: Policing Venereal Disease in 
the British Empire, New York: Routledge. 

• MacKinnon, C. and A. Dworkin (eds.), 1997, In Harm’s Way: The Pornography 
Civil Rights Hearings, Cambridge, MA: Harvard University Press. 

• Marshall, S.E., 1999, “Bodyshopping: The Case of Prostitution”, Journal of 
Applied Philosophy, 16: 139–50. 

• Matrix, C., (ed.), 1996, Tales from the Clit: A Female Experience of 
Pornography, Edinburgh: AK Press. 

• Miller v. California, 1972, U.S. Supreme Court, 413 U.S. 15. 

• Mintz, K., 2014, “Sexual Intimacy, Social Justice, and Severe Disabilities”, The 
Journal of Philosophy, Science & Law, 14: 4–15. 

• Outshoorn, J. (ed.), 2004, The Politics of Prostitution: Women’s Movements, 
Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

• Pheterson, G. (ed.), 1989, A Vindication of the Rights of Whores, Seattle: Seal 
Press. 



20/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 50

 

• Russell, D., 1998, Dangerous Relationships: Pornography, Misogyny, and 
Rape, Newbury Park: Sage. 

• ––– (ed.), 1993, Making Violence Sexy: Feminist Views on Pornography, New 
York: Teachers College Press. 

• Segal, L. and M. McIntosh (eds.), 1992, Sex Exposed: Sexuality and the 
Pornography Debate, London: Virago Press. 

• Stark, C., 1997, “Is Pornography an Action?: The Causal vs. the Conceptual 
View of Pornography’s Harm”, Social Theory and Practice, 23: 277–306. 

• Truong, Thanh-Dam, 1990, Sex,Money and Morality: Prostitution and Tourism 
in Southeast Asia, London: Zed Books. 

• Vance, C. (ed.), 1984, Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality, 
London: Routledge and Kegan Paul. 

• Walkowitz, J., 1980, Prostitution and Victorian Society: Women, Class, and the 
State, Cambridge: Cambridge University Press. 

• Watson, L., 2007, “Pornography and Public Reason”, Social Theory and 
Practice, 33: 467–88. 

• –––, 2010, “Pornography”, Philosophy Compass, 5: 535–50. 

• Weitzer, R., 2011, Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawful Business, 
New York: NYU Press. 

• –––, (ed.), 2009, Sex For Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry, 
2nd Edition, New York: Routledge. 

• West, D. and C. Haycroft, 1993, Male Prostitution, New York: Routledge. 

• Widdows, H., 2009, “Border Disputes across Bodies: Exploitation in Trafficking 
for Prostitution and Egg Sale for Stem Cell Research”, International Journal of 
Feminist Approaches to Bioethics, 2: 5–24. 

• Williams, L., 1989, Hard Core: Power, Pleasure, and the “Frenzy of the 
Visible”, Berkeley: University of California Press. 

 أدوات اكاديمية 
 

How to cite this entry. 

 

Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society. 

 

Look up topics and thinkers related to this entry at the Internet Philosophy Ontology 

Project (InPhO). 

 

Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its database. 

https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=feminist-sex-markets
https://leibniz.stanford.edu/friends/preview/feminist-sex-markets/
https://leibniz.stanford.edu/friends/
https://www.inphoproject.org/entity?sep=feminist-sex-markets&redirect=True
https://philpapers.org/sep/feminist-sex-markets/
https://philpapers.org/


20/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 51

 

 مصادر أخرى على اإلنترنت 

• Prostitutes’ Education Network 

• Global Network of Sex Work Projects 

• Coalition Against Trafficking in Women 

• The New Prostitution Wars, website by Robert K. Fullinwider 

• Prostitution, webpage for the Philosophy Talk episode on prostitution. 

• Historical Timeline 

• 100 Countries and Their Prostitution Policies 

• Sex Workers Outreach Project 

• Amnesty International Policy “State Obligations to Respect, Protect and Fulfil 
the Human Rights of Sex Workers” 

• The House Would Legalise Prostitution, The International Debate Education 
Association 

• The Men’s Bibliography: Pornography 

• The Men’s Bibliography: Sex work, the sex industry, prostitution 

• ESPLER Project Inc. 
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