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  نيه ی رسمی ھيئت مدیره ی سازمان دگرباشان جنسی ایرانیبيا

  

در پاسخ به  يمیسل ياز، ن)1385یازده اسفند ( 2007چراغ، اول مارچ  یهو ششم نشر يستدر شماره ب
وارد  یرانیا یسابق سازمان دگرباشان جنس يرکلدب ی،که در آن زمان به آرشام پارس یاعتراضات و اتھامات

پاسخ  یرانی،ا یسازمان دگرباشان جنس ھيئت مدیره ی از جانب یندگیبه نما یشده بود، در چارچوب نامه ا
 :نامه نوشت  یانیرا منعکس کرد و در بخش پا یزمان ی برھهممکن در آن 

در زمان موعود . اعQم خواھد شد مدیره، يئتدر ھ ييراتتغ یطمنتشر خواھد شد شرا یکه به زود ینامه ا یيندر آ.. « 

آرشام باور  ییبه کارآ یفعل مدیره ی يئتھ یسازمان به اندازه  یاست اگر اعضا یختار ینکه حداقل دو سال بعد از ا

  ».او را خواھد گرفت یجا یگریته باشند حتماً کس دنداش

  

در شماره سی و نھم نشریه  یرانی،ا ی، نامه دوم سازمان دگرباشان جنس)  1387اردیبھشت (  2008 یلآپر در
 يرکلسازمان که متشکل از دب یساختار ييرتغ ييرات انجام شده در سازمان را تحت عنوانغچراغ منتشر شد و ت

در  يراندب یآن عنوان به عضو شورا یلو تبد يرکلحذف عنوان دب يلهوس ینو به ااعMم کرد ود ب يراندب يئتو ھ
 .را به اطMع عموم رساندخوانده شد  يراندب یکه شورا یمجموعه ا

 

تا  85یعنی از اسفند  2008 یلدوم در آپر یو نامه  2007اول سازمان در مارچ  ینامه  يانم یزمان یفاصله  در
سازمان و با در نظر گرفتن  يراندب یگراز جانب د یبه ھمکار یلو اعتماد و تما يتحسن ن يرغمعل 87اردیبھشت 

 ایرانی، یو تنھا سازمان مدافع حقوق دگرباشان جنس ينسازمان به عنوان اول ینوجود ا یرانکار ناپذ يتاھم
نه تنھا  یبه مانع یلزمان تبدسازمان به وجود آمد و با گذشت  ینا یکار یسابق در فضا يرکلتوسط دب یطیشرا

و حقوق  يکاصول سازمان بلکه در تقابل با ھر نوع منش و تفکر دموکرات بر یبر سر راه عملکرد درست و مبتن
جھت  یسازمان از ھر گونه راھکار يراندب یگرد ی،سال و اند یک یفاصله  یناست که در ا يعیطب. یدگرد یبشر
. و اھداف سازمان بھره جستند یمنافع دگرباشان جنس يحت صحدر جھ یآرشام پارس یاعمال آقا یتھدا
با  یرخMف و مغا یاعمال يراندب یگرد یدگاهبود که آنچه از د يتواقع یندوران پر تنش وقوف بر ا ینحاصل ا یتانھا

 یھا يتدر امر فعال یآرشام پارس یآقا یناپختگ یاسازمان بوده حاصل عدم تجربه و  ینا ییاصول ادعا
سرکوبگرانه، نفع طلبانه، و در خMف  يسی،پل یا يوهبلکه با کمال تأسف ش يستن یو حقوق بشر یاجتماع

بوده است و عامدانه به کار گرفته  یرانیا یجنس یدگرباش یدگرباش و جامعه  یانپناھجو یستیجھت بھز
 . شده است

که تنھا "  یرمان با طرح موارد زساز يرانمتعدد دب یجلسه  ینچند یو ط یختار ینطول مدت دو ماه قبل از ا در
 يمتفھ یشانرا به ا یشانا ییعنوان و جابجا يير، تغ"است یآرشام  پارس یخMف آقا یاز عملکردھا یبخش

 يریمطرح شده جھت جلوگ ينقوان ایتروش و رع ييررا در چارچوب سازمان، تغ یشانکرده و شرط حضور محدود ا
بود به  یشاناز عملکرد ا یدوازده اشکال که ناش ینکردند و ا يينتع به سازمان و مراجعان آن يشتراز صدمات ب

 : نامبرده تذکر داده شد 
 یرهمد يئتبه ھ مربوط به پناھجویان دگرباش اطMعات یدر ارائه  يتعدم شفاف  -1
از  یتمصرف و به حما یبرا یدبا یسازمان که م یاز منابع محدود مالدر استفاده  يتعدم شفاف  -2

 اختصاص داده شود  یرانیا یدگرباش جنس پناھندگان
اجتماعات  یگرو د یسانوبMگ نو يانو مجھول جھت نفوذ در م یساختگ یاستفاده از نام ھا یادامه   -3

سازمان و  یبدنه  ياناغتشاش و عدم اعتماد م یجاداطMعات و ا یافتبا ھدف در یرانیا یدگرباشان جنس
 یرانیا یدگرباشان جنس یجامعه 

سازمان تحت عنوان دگرباشان داخل  یراناز مد یتحما یاجھت حمله و  یساختگھای  یتاده از ھواستف  -4
 در داخل سازمان یزیآراء و برنامه ر یبه قصد بر ھم زدن موازنه  یرانا
 یانتقاد به عمل م یشانا یکه از روش ھا یدگرباشان یتبه برمM کردن ھو یدتھدغير مستقيم طرح   -5



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و سوم      –   4  

 عاب و ساکت کردن انتقاداتآوردند به قصد ار
 یگرد یشخص یھا یميلو منتشر کردن آن ھا و ا يندروغ یھا یساز یميلھک کردن، جعل متن، ا  -6
 سازمان  یرانمد
مجله ماھا با نام  يهبر عل یمنتقدان به عنوان نمونه مورد انتشار نامه ا یافشا یدکردن تھد یعمل  -7

ترا به دگرباشان جنسی ایران با نام ساختگی مورچه و ارائه ی آن طرح اف – چراغ یهپرند در نشر ياھل یساختگ
 در قالب ایميل به عضو ھيئت مدیره 

 یو بھره بردار ياھوھ یجادو ا يغاتدرباره اندازه و ابعاد تبل یرانمد یگرد ياستنظر و س یتعدم رعا  -8
  یتحت عنوان اھداف سازمان دگرباشان جنس یشخص

عدم شفافيت در و  یرانا یدشوار پناھندگان دگرباش در خارج از مرزھا یطادر مورد شر يتعدم مسئول  -9
 جھت حمایت از تعدادی محدود از نزدیکان پناھجوسازمان  یو معنو یصرف منابع مال

در خدمت اھداف  یانپناھجو یدو تھد يعاستفاده از اعتبار و امکانات سازمان جھت تطم عدم شفافيت در - 10
 یشخص

 یمتعدد شورا یتذکرھا يرغمعل ينمراجع يگيریجھت پ يراندب یگرو ناقص به د ينات دست چارائه اطMع - 11
  يراندب
 یانبه نام پناھجو یکمک مال یجھت جمع آور مربوط به پناھجویاناطMعات عدم شفافيت در ارائه ی  - 12

 دگرباش
  
 یکایکنھادات  يشپ يهبر تھ يمصمت )1387تير 21جمعه ( 2008 یجوv 11 یخدر تار يراندب یجلسه شورا ینآخر در
موکول  یخبعد به دوھفته بعد از آن تار یجلسه  یخموارد باv اعMم شد و تار يحدر جھت مقابله و تصح یرانمد
 13یخ، در بعد از آن تار وزر دو. جلسه را ترک کردند يمتصم ینبا توافق بر ا يزن یآرشام پارس یکه آقا یدگرد

به عنوان  ی،جمع يمبا تصم یمخالفت رسم اببدون مشورت و  یپارس یآقا ،)1387تير  23یکشنبه (  جوvی
 یواھ یلبه اصرار و با ارائه دv يراندب یگرموافقت دعدم  يرغمچراغ، که عل یهسازمان و نشر یتسا یمسئول فن
اطMعات ان و یھمه پناھجو یمدارک سازمان از جمله پرونده ھا يهکل يمانده مانده بود،سمت باق یندر رأس ا

نام  یشانا ،ھمزمان. را مسدود کردند یرانمد یگرد یبه سرقت برده و امکان دسترسرا  یرانارتباطات با داخل ا
ھا و ارتباطات  یاعMنات سخنران یبه تابلو یلرا تبد یتسا ینسازمان حذف کرده و ا یترا از سا يراندب یھمه 
  .نمودند یشخو یشخص
روز پس از مسدود شدن اطMعات و ایميل ھای سازمان، شورای  ، سه)1387تير  26چھارشنبه (  جوvی 16در 

  . آرشام پارسی از جمع شورای دبيران و از سازمان دگرباشان جنسی ایرانی گرفت اخراجدبيران تصميم به 
نامه ای با پست سفارشی برای ایشان فرستاده  )1387مرداد  4جمعه ( جوvی 25به دنبال مشورت با وکيل، در 

  . مھلت سه روزه تعيين شد تا ایشان در موعد مقرر اموال سازمان را به یکی از اعضای شورای دبيران برگرداند و
وزارتخانه مربوطه، نام آرشام پارسی از ليست مدیران با مراجعه به  )1387مرداد  8سه شنبه ( جوvی 29در 

، تنھا نام ثبت شده ی Persian Gay and Lesbian Organization, PGLOسازمان دگرباشان جنسی ایرانی، 
  .سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، حذف شد

، با مراجعه به بانک برای دریافت و ارسال پول به مقصد ترکيه، به یکی )1387مرداد  9چھارشنبه (  جوvی 30در 
توسط آرشام حب امضا از صاحبان امضا از ميان شورای دبيران، مدیر بانک اطMع داد که نام دو نفر از سه نفر صا

  . عصر ھمان روز گزارش این اتفاق به پليس تورنتو داده شد. حساب بانکی سازمان خارج شده است پارسی از
  

در طول این مدت آرشام پارسی با استفاده از نام سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، اطMعيه ھای نادرست و 
ختار سازمان را منتشر کرده است و اقدام به انتشار نشریه اخبار کذب در ارتباط با تغييرات انجام شده در سا

چراغ بدون اطMع شورای دبيران و سردبير نشریه نموده است و این در صورتی است که ایشان از سمت خود به 
عنوان عضو شورای دبيران به دvیل ذکر شده، و از مدیر مسئولی نشریه چراغ به دليل ایجاد ناامنی در فضای 

  . رکنار شده بودنشریه، ب
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در این مدت با سازمان ھای مربوط در مورد عملکرد آرشام پارسی و نگرانی ھای شورای دبيران در ارتباط با 
استفاده ی خMف قانون از کمک ھای مالی رسيده برای پناھجویان، و نگرانی در مورد پرونده ھای پناھجویان 

  . ه شده و توضيح vزم داده شدایرانی، و موارد متعدد دیگر خMفکاری، تماس گرفت
    

 یگرو د يهدر کشور ترک یرانیا یدگرباش جنس یانپناھجو یطدر شرا یمنف ييرکه ھر گونه تغ يمکن یم اعMم
در حال گذراندن  یاو  یپناھندگ یدر مراحل آخر پروسه  یاکه  یرپناھنده پذ یو کشورھا یتترانز یکشورھا
 یشانا یبتخر يجهو نت یپارس امآرش یآقا یطه نظر سازمان بر عھده ھستند از نق ییپناھجو ی يهمراحل اول

جامعه  یاعضا یبرا يبو آس یو نگران یشتشو یجادھر گونه ا. پروسه شمرده خواھد شد ینا یاندر جر
 یبه سر م یرانا یدر خارج از مرزھا یعاد یبه عنوان پناھنده  يتیامن یلآنان که به دv یادر داخل و  یدگرباش
  یآرشام پارس یعملکرد آقا يممستق ی يجهن انجام گرفته است، نتیشاا یکه از سو یداتیبر اساس تھد برند،

 .  شمرده خواھد شد
مارچ  یخکه در تار یبه تعھد یقطر ینسازمان به ا يراندب یحاضر و فعال شورا یاعضا یر،امضا کنندگان ز ما،

گرباشان ایرانی خارج و داخل ایران درخصوص در پاسخ به درخواست ھای مکرر د)  1387اسفند (  2007
 یشانزدھم جوv یخ،تار ینعمل کرده و در ا یمو اعMم نمود یرفتهپذرسيدگی و نظارت بر کارھای آرشام پارسی 

 یپارس یمخرب و خMف آقا یدر روش ھا ييرھرگونه اصMح و تغ يد، امکان و ام) 1387تير  26( دو ھزار و ھشت
 . يمکن یسازمان خلع م ینا یو ارتباط با بدنه  یرا از ھر گونه ھمکار یشانو ادانسته  مکنم يررا غ
منتشر  یرانیا یسازمان دگرباشان جنس يراندب یاز طرف شورا یگرید یمتن رسم ینده،آ یچند ھفته  یط در
 یآقا سرقت اسناد و پسوردھا توسط يلچنانچه به دل(  یندهو نام سازمان آ يماتشود که در آن حاصل تصم یم

آن تک  یسازمان و ضرورت وجود یناھداف ا. اعMم خواھد شد) نباشد يتامکان ادامه فعال ی، با نام فعل یپارس
راه  یناتکاء ما در ا. يموقفه به کار خود ادامه دھ یدست ب یناز ا یمشکMت يرغمکند که عل یتک ما را موظف م

 . است یباشدگر یفعاvن و کوششگران جامعه  یکایک ياریو ھم یتحما
 یھا يباز آس يشگيریو پ یمتن را جھت آگاھ یننشر و گسترش ا ،دوستان و ھمراھان سازمان یھمه  از

 . یيمنما یدرخواست م یآرشام پارس یاز جانب آقا یاحتمال
 

 سام کوشا_ قھرمان  یساق_  يمیسل يازن_ روشن برھان :  یرانا یسازمان دگرباشان جنس شورای دبيران
  

ضای شورای دبيران، خانم ویکتوریا طھماسبی از مسئوليت کنار گرفتند و آقای صبا راوی اعMم کردند از ميان اع
آقای الفاروق   .که تنھا در ارتباط با مسائل پناھندگانی که به کشور ھلند وارد می شوند امکان ھمکاری دارند

  .ی ایرانی پيوستندخاکی، وکيل پناھجویان دگرباش، به شورای دبيران سازمان دگرباشان جنس
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  سخن سردبير 

  

اعتراضات درست و بسياری برانگيخت » ماھا«جعلی بر عليه نشریه ی  پس از اینکه مدیر مسئول وقت با چاپ نامه ای 2007در مارچ 

ھيئت مدیره ی سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، مسيری قانونی را طی کرد و بر تغييرات با توجه به شرایط و اطMعات مربوط که در 

  . زمان شدآن زمان ممکن بود نظارت کرد ، و مانع از فروپاشی و بروز سير غير قانونی ساختار سا

  

تغييراتی که امروز در ساختار سازمان انجام گرفته است نيز نه تنھا طبيعی نيست، در ھيچ انجمن و سازمانی به طور عادی و معمول 

این تغييرات که در بيانيه ی سازمان منعکس شده است، سرنوشت طبيعی یک سازمان غير انتفاعی نبوده، بلکه . اتفاق نمی افتد

غلط و تصميم گيری ھای نادرست دبيرکل سابق و عضو سابق شورای دبيران سازمان دگرباشان جنسی ایرانی نتيجه ی عملکرد 

شورای دبيران سازمان، تا آخرین لحظه ی ممکن به دvیل متعدد از اخراج آرشام پارسی از ساختار سازمان خودداری کرد و یکی . است

ر ایشان در سازمان، می شد اطمينان داشت چيزی شبيه کراوات در دست شورای از آن دvیل به سادگی این بود که با ادامه ی حضو

  . دبيران باقی است تا امکان کنترل رفتار غير معقول ایشان در صورت لغزیدن به سراشيبی، موجود باشد

، بدون این کنترل با سرنوشت یکی از نگرانی ھای شورا آن بود که فردی که با وجود کنترل روز افزون شورا، مایه نگرانی روزافزون است

با این ھمه، و با اعمال کنترل در حد توان یک شورای دبيران، و با بذل حوصله در تفھيم . چه افراد و اھدافی ممکن است بازی کند

ورا را شيوه ھای درست در برابر شيوه ھای نادرست بکار رفته از جانب آرشام پارسی، ایشان موفق شدند تا آخرین ذره ی توان این ش

  . به اتمام برسانند

  

  . آرشام پارسی زمانی از شورای دبيران سازمان اخراج شد که ھيچ امکانی برای ادامه ی حضور خود در این سازمان باقی نگذاشته بود

  

ی ما این سازمان و اھدافی که در کسب حقوق انسانی و شھروندی دگرباشان جنسی ایرانی دنبال می کند ارزش آن را دارد که انرژ

این سازمان و نامی که از جامعه ی . را برای کسب اطمينان از دنبال کردن ھدف ھای سازمان و نه اھداف شخصی، صرف خود کند

گرفته است شایسته ی آن است که با صرف عمر و انرژی ما، در محدوده ی اعتبار و احترام نام خود  وامدگرباشان جنسی ایرانی 

  . رای حفظ اعتبار جامعه ی دگرباشان جنسی ایرانی صرف شود و به ھيچ مصرف دیگری نرسدباقی بماند و دست آوردھایش ب

ھر کدام از ما، وقتی به این سازمان پيوستيم، گمان این را داشتيم که جامعه ی دگرباشان جنسی ایرانی پرچم یک مبارزه را به دست 

ه ی دگرباشی، ھمياری و ھمبستگی ما با این جامعه به شمار یکی از اعضای خود داده است و ھر گونه کمک ما به این عضو جامع

  . خواھد آمد

تMش برای اصMح . ھر کدام ما از ھمان لحظه ای که کشف کردیم داستان اینگونه نيست، توان خود را صرف تصحيح این اشتباه کردیم

ل آن بوده که ما از خود دیواری درست کردیم و اگر تا به امروز طول کشيده است به دلي. سازمان، از یک سال و نيم پيش شروع شد

سعی کردیم خرابی ھا در داخل سازمان اصMح شود و ھيچ خبر ناگواری تا جایی که امکان تبدیل آن به خبری خوب است، به بيرون 

ر حوصله در سه ھفته ی اخير نيز با مشاوره ی بخشی از جامعه ی دگرباشی، در پخش خب. موفق نشدیم. سازمان کشيده نشود

امکانات ما، حرکت در محدوده ی . در عين حال اقدام ھای vزم را ھم با مشورت با سازمان ھای حقوق بشری انجام دادیم. کردیم

  . قانون است

خواست ما نيز حرکت در محدوده ی قانون است، و بر طبق ھمين قانون، شورای دبيران سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، خود را 

  . کشدد خود را منحل کند و از کار دست نمی است و ھمچنان به کار خود ادامه می دھد و تصميم ندارمنحل نکرده 

که اعضای این  جامعه ی دگرباشان جنسی ایرانی با وجود نيمه پنھان بودن چھره ھای درخشان اش، چھره ی درخشان کم ندارد

چرخ این جامعه به دست  .پر تنش خود اميد به زندگی می آفرینند جامعه ھمه چھره ھای درخشان اند و در ھر لحظه ای از روزانه ی

این جامعه می چرخد و تا این جامعه با این ھمه چھره حضور خود را می نویسد و زندگی می کند، این چرخ به دست ھمين جامعه 

  . خواھد چرخيد

به مجموع بودن و به شورایی بودن خود پابيند  شورای سازمان دگرباشان جنسی ایرانی ھم ھمراه ھمين جامعه، به اصل و به نياز

ما، شورای دبيران سازمان، امروز، در چراغ و در سازمان یک مجموعه ھماھنگ ایم و . می ماند و به عنوان یک مجموعه حرکت می کند

ش ھای گوناگون جامعه در تصميم گيری ھای خود با نظر جمع حرکت می کنيم و حتی به قيمت تأخير، از ارتباط زنده و مشاوره با بخ

  . ی دگرباشی دست بر نمی داریم
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ما در شورای دبيران سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، ھمراه با جامعه ی دگرباشان جنسی ایرانی، امروز، نه از آنچه اتفاق افتاده 

شورای ھر سازمان غير انتفاعی نگرانی ما برای عملکرد غلط این سازمان از حد نگرانی عادی . خوشحاليم و نه احساس رضایت داریم

دیگر، به دليل آن که این سازمان بخصوص بستگی نزدیک با شرایط زندگی پناھجویان دگرباش جنسی ایرانی دارد،  بسيار بيشتر 

شورای سازمان  اگر از آنچه در یک سال و نيم گذشته در فضای درونی سازمان دگرباشان جنسی ایرانی گذشته است و از ت. است

شان جنسی ایرانی ھم ھمراه ھمين جامعه، به اصل و به نياز به مجموع بودن و به شورایی بودن خود پابيند می ماند و به عنوان دگربا

ما، شورای دبيران سازمان، امروز، در چراغ و در سازمان یک مجموعه ھماھنگ ایم و در تصميم گيری . یک مجموعه حرکت می کند

يم و حتی به قيمت تأخير، از ارتباط زنده و مشاوره با بخش ھای گوناگون جامعه ی دگرباشی ھای خود با نظر جمع حرکت می کن

   .دست بر نمی داریم

  

باید اضافه کنم که به عنوان عضو جامعه ی دگرباشان جنسی ایرانی به خاطر سخنرانی ھایی که آقای آرشام پارسی در به نمایش 

ت گسترده ای که برای بر سر زبان انداختن این نام در جامعه ی غرب انجام داده اند گذاشتن نام دگرباشان جنسی ایرانی و تبليغا

برای مصاحبه ھای صميمانه ای که با رسانه ھای ایرانی انجام داده اند و مسئله ی دگرباشان جنسی را به داخل . تشکر می کنم

به خاطر ایجاد ارتباط با سازمان ملل . جاد کرده اند، تشکر می کنمخانواده ھا برده اند و امکان تفاھم اعضای خانواده ھا را با ھمدیگر ای

متحد و معرفی حضور پناھجویان دگرباش ایرانی در کشور ترکيه و معرفی نياز این پناھجویان به انتقال به کشورھای امن، تشکر می 

ده با ھمکاری ھمه ی فعاvن حقوق دگرباشان اميدوارم این تبليغات گستر. با این وجود یک سانتيمتر از این حد پيش نمی روم. کنم

جنسی ایرانی و معرفی پروژه ھای متعدد و سعی در تعميق شناخت جوامع غربی از شرایط دشوار پناھجویان در کشورھای ترانزیت و 

ه مسئله ی اميدوارم پرداختن ب. کشورھای اروپایی و امریکای شمالی، استفاده ی بھينه در جھت بھبود این شرایط داشته باشد

دگرباشان جنسی ایرانی و توضيحات و پرسش و پاسخ ھای صميمانه ی آرشام پارسی نه تنھا به ایجاد آشتی در ميان اعضای 

تا جایی که ما می . خانواده ھا کمک کرده باشد بلکه در بھبود شناخت از دگرباشان در حوزه ی عمومی نيز بسيار مؤثر و مثبت باشد

به عنوان فعال حقوق دگرباشان جنسی، بخشی از کاری که آرشام پارسی . بسيار زیادی این گونه بوده استدانيم این حرکت تا حد 

انجام داده است، ضروری و جواب به نيازی عاجل در پرداختن به معرفی این جامعه بوده است و تا کنون، و با وجود نارسا بودن و خام 

با وجود . پناھندگان از جانب سازمان ھای مربوطه و رسانه ھای جھانی داشته استبودن این حرکت، تأثير مثبت در توجه به شرایط 

این، این حرکت فردی، به دليل آنکه در ھيچ در بخشی از مسير کوتاه خود ھمراه و ھمگام با دیگر فعاvن حقوق دگرباشان جنسی و 

پناھندگان دگرباشی جنسی ایرانی نشد و از vیه ھای ھماھنگ با نيازھای واقعی جامعه ی دگرباشان و شرایط زندگی پناھجویان و 

اميدواریم این نارسایی با وجود ھمکاری ھمه ی ما فعاvن حقوق دگرباشان . رویی و بيرونی فروتر و فراتر نرفت، نارسا مانده است

  .جنسی ایرانی جبران و تکميل شود

امعه ی دگرباشان جنسی و عMقمندان و نزدیکان به این اميدوارم حرکت، و نقش آرشام پارسی، در طول مسير خود، به دست ج

جامعه به عنوان حرکتی که در جامعه ی دگرباشی و از جانب عضوی از جامعه ی دگرباشی انجام شد، در ابعاد مثبت و منفی اش، 

يت مورد نياز جامعه ی ھمه ی ما راه درازی را در پيش داریم و باید اميدوار باشيم موفقيت ھای شخصی مان به موفق. تحليل شود

  .  دگرباشی کوچکترین آسيبی نرساند

با کمال اندوه باید اضافه کنم در دو ھفته ی گذشته یکی از پناھندگان دگرباش جنسی ایرانی که مدت یک سال بود در کانادا اقامت 

ه از جانب سازمان در طول مدت کوتاھی از مرگ این عزیز متأسفيم و به ھمان اندازه متأسفيم ک. داشت با تصميم خود از ميان ما رفت

دوستان شخصی او تنھا کسانی بوده اند که ارتباط مداوم را با او حفظ . که او در این شھر ساکن بود، ھيچ گونه کمکی به او نرسيد

انی برای کمک به تأسف ما از این بابت نيز ھست که سازمان ایرکيو ھنوز در کشور کانادا ھيچ امک. کردند و ھمراه و دلسوزش ماندند

برای پناھندگانی که به این کشور وارد می شوند، ایجاد نکرده است و ارتباط پناھندگان دگرباش، در مقصد، در کانادا، با بدنه ی 

با گفتگویی که با چند نفر از پناھندگان دگرباش ایرانی . سازمان که در ھمين کشور می زید، قطع می شده یا قطع می مانده است

و پناھجویان ایرانی در ترکيه داشتم، از ما خواستند به ھيچ عنوان از این حادثه ی ناگوار ھيچ گونه استفاده ی تبليغاتی در مسير تورنتو 

تا آنجا که ما در شورای دبيران امکان دسترسی به خبرھای ارسالی داشتيم، این تبليغات انجام نشد و . سازمان ایرکيو انجام نشود

  . این خبر و ارتباط آن با سازمان دگرباشان جنسی ایرانی کامM محترمانه عمل کردندآقای پارسی در پخش 

اميدواریم سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، با تMش پيگير و خستگی ناپذیر ما در شورای دبيران، در مسير درستی پيش برود مؤثر و 

، به دليل نياز جامعه ی دگرباشان افزوده شود و تقسيم مسئوليت اميدواریم به تعداد انجمن ھا و سازمان ھای دگرباشان. مثبت باشد
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  . اميدوارم جامعه دگرباشی با خبرھای ناگوار به عنوان قدم اول برای اصMح قدم ھای آینده برخورد کند. vزم انجام بگيرد

  

  

ن نشریه پيش از ھر چيز خبر از انتشار ای. به جمع نشریات دگرباشان جنسی ایرانی پيوست" جنسيت و جامعه"خبر خوب این که 

  . حضور مداوم و مثبت نویسندگان و فعاvن جامعه ی دگرباشی جنسی می دھد

  

  با احترام به جامعه ی دگرباشان جنسی ایرانی و دوستان و ھمکاران این جامعه 

  

  ساقی قھرمان
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  ھم سرشت

  
  

 وقتی شب از نيمه گذشته
   

  غریزه ام مرا آنMین می کند 
   

  به قسمت 
   

  ممنوعه ای از 
   

  مونيتور نگاه می کنم 
   

  ھمه در حال 
   

  عرضه ی خودند 
   

  سياه و سفيد و رنگی
   

  از ھمه رقم 
   

  کM  سيک  ھا سی اه و س فيدند 
   

  و قدیمی ھا صامت 
   

  اما
   

  متمدن ھا تمام رنگی
   

  با صفحه ی تمام تخت و
   

  پMسمایی
   

  که وقتی انگشت می زنی 
   

  صفحه فرو می رود در 
   

  با قابليت پخش ھشت تریليون رنگ
   

  طراحی کامM جدید
   

  و تجربه ای 
   

  تا بدانجا نو آورانه که باورتان نمی شود 
   

  کيفيت پخش آنھا 
   

  به گونه ای منحصر به فرد
   

  واقعی 
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  و بزرگ می نماید 
   

  که شما را به ُبعِد 
   

  پشتی از دنيایی مدرن 
   

  می برد 
   

  جا روی دوست داری ھمان
   

  یکی ازاین صفحه ھای کامM تخت بخوابی 
   

  ولی آگھی ھنوز ادامه دارد 
   

  یکی دارد قابليت ھای خود را پخش می کند 
  
   
   
   

  پردازش مقدماتی چھار تریليون رنگ 
   

  طراحی باریک و خيره کننده 
   

  سيستم کامM ھوشمند برای نزدیکی به صداھای طبيعی
   

  SDپخش تصویر 
   

  HDMIورودی 
   

  با صفحه ای کامQ تخت
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و سوم      –   11  

  نادانایی 

  باربد شب

  

. یکی از این دوستان ساقی ِ عزیز بود. این شعر را آذر ماه ھشتاد و شش نوشتم و برای چند تا از دوستانم فرستادم: پيش نوشت 

سه . باشد 4داشتم اسم ِ شعر صورتک دوست . شعر را خواند و نسبت به آن لطف و محبتی نشان داد که انصافاً سر ِ ذوقم آورد

از آن نقاب . صورتک در شعرھای من نماد ِ نقاب ِ اجباری است. گذاشته بودم) پسران ِ قبيله ( صورتک ِ قبلی را در وبMگِ  قبلی اَم 

از آن ھا که . ان رااز آن نقاب ھایی که کسی را آزار نمی دھد مگر خودم. ھایی که دوستشان نداریم اما مجبوریم که به صورت بزنيم

به ھر حال دوست داشتم اسم ِ این شعر ھم صورتک باشد اما چون نه در توالی ِ آن . قرار نيست کسی را فریب بدھند مگر خودمان را

شورای دبيران تقدیمش می کنم به . گذاشتم" ینادانای"سه شعر در وبMگِ  شخصی اَم که در چراغ قرار است چاپ شود نام ِ آن را 

  . که اتفاقاً گویا قرار است که ھمه مان را فریب دھند ھستندھا خسته و درگير با نقاب ھایی که این روزان و ساقی سازم

 

  من گم شده ام

  گویا

  در باور دروغين یک نام

  یا شاید بيشتر

  و در پنھانی بزرگ صورتک ھایم

•  

  مردمی که عبور می کنند 

  آنقدر سواد دارند

  شاید

  نمی آید که کمکی از دستشان بر

  کمک به من

  در توان ھرزه ی به دنيا نيامده ای ست

  که سال ھاست در ذھن من 

  در آخرین vیه ھای ذھن من

  جنينی می کند

•  

  یک سئوال دارم

  شما کيستيد؟

  اوه ، ممنون ، خوشبختم

  فقط یک سئوال دیگر لطفاً 

  کسی اینجا ھست که من را بشناسد؟

...  

..  

.  

  باربد

  86آذر  23
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  ای تنمرگه ھ

  

  خشایار خسته

  

  من این ستون چادر کاشته شده ام

  چراغ ھم شب ھا می گيرم دست ام

  خوش باشند

  کار من برپا داشتن است

  اما تو ھم آن ستون باشی که خوب می شویم 

  روز ستون باشيم 

  خوش باشند

  شب زیر نور ماه

  که می افتد از شکاف چادر 

  که خوش ھا خواب اند در سایه

  ت را بکاومرگه ھای تن ا

  رگه ھای تن ام را بکاوی

  جر جر کنيم

  

7/3/87  

 خشایار خسته

 

 

 

  .شوم ماھی می
 

 مھدی ھمزاد

. 

. 

. 
.ھا کوچه شوم، شناکنان توی پس ماھی می  

!کار کردی ببين چه! لعنتی  

ماھی . ھا کوچه زنيم توی پس ھا پر بشود از تصاوير ِ سياسفيد و برفکی ِ تو و من که دستادسِت ھم قدم می کوچه ی پس کاری کردی ھمه
ھا  کوچه ی بقايای انعکاس ِ صدای تو را که توی پس روم ھمه روم، می روم 0ی تصاوير ِ برفکی و می ھا، می کوچه شوم و شناکنان توی پس می

.دھم جامانده قورت می  

!ببين چه کار کردی! لعنتی  

.رفتم تا دورھا رفتم شناکنان تا آنجاھا که تويی، می ھا، می کوچه ی آن پس شدم توی جوِب کناره شدم، ماھی می کاش ماھی می  

!کار کردی ببين چه  

فروشی،  ھات می شنيدم خال ِ لب: يک گاری بگيرم دستم، دوره بيفتم و جار بزنم. ھا کوچه کاری کردی ماھی بشوم، شناکنان توی پس
فروشی؟ ام چند می خريدارش من  

!کار کردی ببين چه! لعنتی  

.ترين آدم ِ روی زمين ھا، ماھی کوچه م، شناکنان توی پسشو ماھی می  
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  گفتگوی حميد پرنيان با جفری ویکس

  جامعه شناس و تاریخ دان ھم جنس گرای انگليسی

  2008می ماه 

  

 

چراغ، با جامعه شناس و تاریخ دان ھم جنس گرای ی نشریه  گرامیھمکارم، سردبير را با ھماھنگی  این گفتگو

اندیشمندان کوئير خواھم داشت که در  دیگرا گفتگوھایی ب ،در شماره ھای آینده. تمشونس انگليسی، جفری ویک

شایسته است بيافزایم که ھمه ی نشریاتی که در زمينه ی امورجنسی و ...  .خواھد آمددسترس خوانندگان نشریه 

و  ا بی ھيچ مانعی بازچاپ کنند،می توانند نوشتارھا یا ترجمه ھای من ر –اگر بخواھند  –دگرباشان به چاپ می رسند 

  .خواھد شد من خشنودیمایه ی  صد البته این

  

  

او درباره . پرداخته است کوئيرسياست ھای به  1970جفری ویکس از دھه ی 

ی تاریخ و جامعه شناسی ھویت ھای جنسی، ارزش ھای جنسی و نظریه ی 

ری است جنسی نوشته ھای بسياری دارد، و نویسنده ی مقاله ھای بی شما

، )1977( آشکارسازیاین کتاب ھا عبارت اند از . و بيش از بيست کتاب دارد

 امورجنسی و ناخشنودی ھای اش، )1981( امرجنسی، سياست و جامعه

با ھمکاری کوین پورتر، ( بين کنش ھا، )1995( امورجنسی، )1985(

 ساختن تاریخ امورجنسی، )1995( اخMقيات ساخته شده، )1990/1998

امورجنسی ھا و ، و )2001با ھمکاری برایان ھيفی و کاترین دونووان، ( برخی نزدیکی ھای جنسی، )2000(

تازه ترین کتاب ایشان، ). 2003ویراست، با ھمکاری جانت ھلند و متيو ویتس، ( یک پيش درآمد: جامعه

به پس  1940ی ، نشانه ھای زندگی جنسی و خصوصی را از دھه )2007(جھانی که ما به دست آورده ایم 

از احسان نيکی، دوست . ... او در دانشگاه بانک جنوبی لندن، مدیر پژوھش دانشگاه است. ردگيری می کند

  .دیرآشنای ام، برای بازگرداندن پرسش ھای فارسیِ من به انگليسی، بسيار سپاسگذارم

  

  

  

  چيزی می پردازد؟موضوع و رویکردھای جامعه شناسی ھم جنس گرایی چيست؟ به چه  :حميد پرنيان 

 social(امروزه عمده ترین رویکرد به فھم ھم جنس گرایی در جامعه رویکردی است که ساختارگرایی اجتماعی  :جفری ویکس 

constructionist (نداریم که در "دگر جنس گرا"، یا "ھم جنس گرا"آغازگاه این رویکرد آن است که چيزی ھم چون . ناميده می شود ،

اگرچه ممکن است ھم جنس گرایی در ھمه ی فرھنگ ھا وجود داشته باشد، اما . و فرھنگ ھا وجود داشته باشدھمه ی زمان ھا 

و در اروپای غربی  19عمدتا از سده ی (ھم جنس گرایی مدرن یک برساخته ی تاریخی است، که تاریخ و جغرافيای معين خود را دارد 

بوده اند که مردان را دوست داشتند و زنانی نيز بوده اند که عاشق زنان بودند،  البته، در ھمه ی فرھنگ ھا، مردانی). برساخته شد

اما شيوه ی زندگی جنسی ایشان بسيار بسيار گونه گون است، و فقط در این سال ھای اخير بوده است که الگوی ھم جنس گرایی 

شخصی شده است که سراسر کره ی غربی، کم و بيش، شيوه ی جنسی منحصر و یکتا شده است، ھویت و زیست شيوه ی م

ھم چنين بنگرید به پاسخ ھایی که . و البته در بسياری از جوامع نيز با آن سرسختانه مخالفت می شود –زمين عموميت یافته است 

  .به پرسش ھای زیر داده ام
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شما یکی از اعضای آن . ر نشدبيرون آمد، و پس از ده شماره، دیگر منتش 1975در " Gay Left"نخستين شماره ی  :حميد پرنيان 

سال فعاليت  5گروه بودید، خواھش می کنم درباره ی اھداف و شکل گيری این گروه برای مان بگویيد، و این که چرا این گروه پس از 

 آیا می دانيد که دیگر اعضای این گروه اینک کجا ھستند و چه کار می کنند؟. پایان یافت

ب شد دو چيز بود که سب. را بنياد کردند Gay leftگروه کوچکی از مردان ھم جنس گرا که در لندن زندگی می کردند  :جفری ویکس 

جنبش ھم جنس گرایی را وارد گفتگویی با سوسياليسم کنيم؛ و جنبش سوسياليست و کارگری را با : گرد ھم آیيم Gay Leftما در 

بيرون آمد،  1975نخستين شماره در پایيز . ایده ھای آزادی ھم جنس گرایی روبرو سازیم

درباره ی این پروژه  اگرچه یک سال پيشتر اعضای گروه ویراستاری با ھم نشست داشتند و

بحث می کردند، و برخی از ما درگير بحث ھای مارکسيت ھم جنس گرایی بودیم و پيش از 

نخستين بارقه ی . بيرون آمدن نشریه نيز در این باره می خواندیم و با ھم گفتگو می کردیم

یده آزادی خواھی ھم جنس گرایی پدیدار گشته بود، اما در دوره ای به سر می بردیم که ا

گسترده نبود ) به این شکلی که اینک ھست(ھای ھم جنس گرایی به ھيچ روی در اینترنت 

نوشتار، فيلم، ھنر، نمایش، تلوزیون، تاریخ، دانشگاه،  –و ھنوز وارد حوزه ھای گوناگون دانش 

اما امروزه کاوش بی . نشده بود -اتحادیه ھا، آموزش و پرورش، و حتی سياست ھای روزمره 

فرصت ھا گویی بی پایان بود، اما افراد . ی در اجتماعات ھم جنس گرا انجام می شودسابقه ا

زیرا در دوره ای بودیم که قطبی شدن سياسی بی داد می کرد، . ھم جنس گرا عقب نشينی ھای فراوانی از خود نشان می دادند

ھای بين المللی گسترش یافته بود، و زمزمه ی خوشبينی دھه ی گذشته به ارتجاعی شوم بدل گشته بود، تورم و بی کاری و تنش 

شناخته ) سياست ھای مارگارت تاچر(ما در دوره ای به دنيا آمده بودیم که به دوره ی تاچریسم . پایان یک عصر به گوش می رسيد

و بسياری از ما  این احساس به وجود آمده بود که زمان پایداری و پشتيبانی از حقوق ھم جنس گرایان فرا رسيده است،. شده است

شده بودیم و پيدایش و فوران سياست ھای ھم جنس گرایی، چشم  1970و اوایل دھه ی  1960وارد دوره ی انقMب فرھنگی دھه ی 

  .این گونه بود که استوارانه خودمان را با گروه چپ ھماھنگ ساختيم. انداز ما را دگرگون ساخته بود

ده شماره و یک کتاب  –آمد، ما می خواستيم بيایستيم و درباره ی آینده بازاندیشی کنيم پيش  Gay Leftپنج سال پيش، وقفه ای در 

. بسيار خسته کننده بود اگرچه سفر مشترک مان بسيار شادی آور بود) 1980قدرت و سياست، چاپ شده در : ھم جنس گرایی(

با پيروزی گونه ی تازه ای از جبھه ی  1970ی دھه ی گویی در ميانه . شرایط خيلی دردناک بود و در واقع گروه داشت منحل می شد

ھم چنين یک سال بعد، بحران ایدز شرایط زندگی ھم جنس گرایی . راست، جنبش چپ ناگزیر شد با آن جبھه در آميزد تا کامياب شود

  .می رسيدعصر تازه، خواسته ھای تازه ای داشت، و درگيرھای ذھنی ما زائد به نظر . را برای ھميشه دگرگون ساخت

 Gay Leftاما شایسته است بگویم که ھنوز آن سپھری را از دست نداده ایم که روز نخست برپاساختن . راه مان را جدا ساختيم

بيشتر ما در حوزه ھای . بدان ھا پرداخته بودیم 1970ھنوز ھم دست از پرداختن به موضوعاتی برنداشته ایم که در دھه ی . داشتيم

درباره ی فيلم، فرھنگ، تاریخ، جامعه شناسی،  –ی نویسيم، و کتاب ھای چشمگيری را به چاپ رسانده ایم گوناگونی ھم چنان م

آنگس . ھنوز زنده این –مگر یکی مان  –و شاید مھم تر از ھمه ی این ھا آن باشد که ما . ھنر، عکاسی، سفال سازی، رسانه ھا، ایدز

  .از ایدز مرد 1993ری، و پارتنر من، در سال ساتای، یکی از اعضای بنيان گذار گروه ویراستا

  

می . ، نوشته اید)1978( تمایل ھم جنس گرایی، Guy Hocquenghamشما پيشگفتاری بر ترجمه ی انگليسی کتاب  :حميد پرنيان 

اثير بزرگی از نوشته شده است، و ت) queer theory" (کوئيرنظریه ی "دانيم که این کتاب از نخستين کتاب ھایی است که درباره ی 

 در این کتاب از چه چيزی سخن می گوید؟ Hocquengham. ژیل دلوز گرفته است

آشنا کردم، اگرچه دراز زمانی ھيچ  Hocquenghamشایسته است بگویم که من خوانندگان انگليسی زبان را با  :جفری ویکس 

ه با رد کردن مقوله ھای اجتماعی ثابت ھم جنس گرایی و را به چندین شيوه پيشرفت داد، به ویژ کوئيراو نظریه ی . واکنشی نداشت

و به جای آن، بر تمایل چندریختی و چندصدایی ای پافشاری دارد که بر . سال در غرب چيره بوده است 100دگر جنس گرایی، که در 

دا سخن می گوید و به ویژه او از امکان ھای متجاوزکارانه ی تمایل گسترش ز. سرمایه داری فشار می آورد و چند تکه اش می کند

دو چيز بود که سبب شد ما در 

Gay Left جنبش : گرد ھم آیيم

ھم جنس گرایی را وارد 

گفتگویی با سوسياليسم کنيم؛ 

و جنبش سوسياليست و 

کارگری را با ایده ھای آزادی 

  .ھم جنس گرایی روبرو سازیم
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و ھم چنين  –" پایان ھم جنس گرا"پژواک ھای آزادی خواھی ھم جنس گرایی در . این که امرجنسی از ھنجارھای بورژوازی جداست

با بسياری از ایده ھای ساختارگرایی اجتماعی " پایان ھم جنس گرا و دگر جنس گرا"این . دیده می شود -" پایان دگرجنس گرا"

امکان ھای کاربست ایده ھای رادیکالِ فرویدیِ vکان و دلوز را آشکار می  Hocquenghamاما فراتر از ھمه ی این ھا، . است سازگار

  .کند تا درباره ی تمایل ھم جنس گرایی بازاندیشی کند

  

س گرایی چگونه می تواند جامعه شناسی ھم جن). 2005، و 1990، 1982(شما سه مقاله در باره ی فروید نوشته اید  :حميد پرنيان 

  از ایده ھای فوکو بھره ببرد؟

اما من نخستين کتاب ام، . فوکو تاثير بسياری بر من داشته است :جفری ویکس 

فوکو را خوانده  تاریخ امورجنسی، را پيش از آن نوشتم که جلد نخست آشکارسازی

 1970نوشته ی وی بی گمان بر کار من تاثير داشت، اما ميانه ی دھه ی . باشم

و در کانون این درگيری ھای . بود که من را در درگيری ھای ذھنی ام راسخ تر کرد

و کM (ذھنی، نياز به توسعه ی فھم غيرذاتی گرایانه از ھم جنس گرایی 

وجود دارد؛ این رویکرد می کوشد تا تمایل و کنش ھای جنسی ) امورجنسی

رویکردی که ھمه ی ھمجنسی را در بافت اجتماعی و تاریخی واقعی شان بفھمد؛ 

افسانه "و حتی به گفته ی من (ھویت ھای جنسی را برساخته ھایی تاریخی 

می داند؛ رویکردی که امورجنسی را زمينه ی شناور روابط قدرت می داند، که ") ای

تاریخ پيچيده ای آن را ساخته است، و ما، که از نظر جنسی به حاشيه رانده شده 

فوکو یاری رساند این ایده ھا . ستراتژیکی بدل می شویمایم، روزافزون به بازیگران ا

. استوار شوند، و به ویژه با تاکيدی که بر گفتمان و قدرت دارد در به لزره درآوردن بسياری از نظریه ھای قطعی ما عميقا نقش داشت

  .ند می زندبرای نمونه، به طور نپخته ای، ستم دیدگی ھم جنس گرایی را به خواسته ھای سرمایه داری پيو

درست ھمان گونه که مارکس گفته است که مارکسيست . با این ھمه، ما نياز داریم در به کارگيری از فوکو ھشيار و محتاط باشيم

برخی از پيروان وی، اندیشه ھای فوکو را به نظامی فروکاسته . نيست، من ھم می اندیشم فوکو اگر بود می گفت که فوکویی نيست

. من فوکویی نيستم، اما وی را در بيان مسئله ای که به اش عMقمندم بسيار یاری رسان می دانم. کرد بيگانه استاند که با این روی

ماری مک اینتاش عمده ترین تاثيرات را با توجه به ھویت ھای ھم جنس گرایی روی من داشت، اما فوکو پس از آن برخی بينش ھای 

  .که بسيار یاری رسان بود") که قدرت باشد، مخالفت نيز ھستھر جا "مانند این که (تازه ای به من داد 

من از . فوکو، ھم چنين، در بازاندیشی مسائل مربوط به ارزش ھا و اخMق بسيار یاری رسان بود، به ویژه در کارھای اخيرش

در ایاvت متحده ) New Right(مانند بررسی این که حقوق جدید (سرچشمه ی دیگری به غير از فوکو به این مسائل عMقمند شدم 

فوکو می گوید شما . اما دوباره می گویم که کارھای فوکو بينش ھایی برای من فراھم ساخت). چه تاثيری بر ارزش ھا داشته است

ن و این ھمان کاری است که م. باید با نظریه ھم چون یک جعبه ی ابزار برخورد کنيد، که می تواند به شيوه ھای گوناگونی به کار رود

  .می کوشم بکنم

  

  

که در کنار مقاله ی " ساختار ھم جنس گرایی"، مقاله ای دارید با نام )1996" (کوئيرجامعه شناسی /نظریه"در کتاب  :حميد پرنيان 

دو پرسش جدا دارم؛ . گذاشته شده است" نقش ھم جنس گرا"نخستين جامعه شناس ھم جنس گرایی، ماری مک اینتاش، با نام 

 گرایی چيست؟ و اھميت ماری مک اینتاش در چيست؟ ساختار ھم جنس

باورھا،  درباره ی پرسش نخست شما باید بگویم که رویکرد ساختارگرایانه، فھميدن بافت تاریخی ای است که :جفری ویکس 

جامعه  آغازگاه، این پنداشت است که امورجنسی اجبار طبيعت و بيرون از. رفتارھا، و ھویت ھای جنسی در آن شکل می گيرند

امورجنسی، یک . نيست، در واقع ھميشه در کانون جامعه و فرھنگ است، و به دست ھمين فرھنگ و جامعه نيز شکل می پذیرد

. فوکو تاثير بسياری بر من داشته است

، آشکارسازیاما من نخستين کتاب ام، 

را پــيش از آن نوشــتم کــه جلــد نخســت 

ـــاریخ امورجنســـی ـــده  ت ـــو را خوان فوک

نوشـته ی وی بـی گمـان بـر کـار . باشم

من تـاثير داشـت، امـا ميانـه ی دھـه ی 

ه مــن را در درگيــری ھــای بــود کــ 1970

  .ذھنی ام راسخ تر کرد

  



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و سوم      –   16  

آیا این بدان معنی است که طبيعت ھيچ . پدیده ی شدیدا اجتماعی است، و اگر جامعه تغيير پيدا کند، امورجنسی نيز باید تغيير یابد

امورجنسی بر پایه ی توانش ھای زیست شناختی ساخته می شود، و با ارگانيسم . ندارد؟ بی گمان نهسر و کاری با امورجنسی 

روان شناختی نيز در ارتباط است، آن چنان که ھم زیست شناسی و ھم روان شناسی می توانند به ما یاری برسانند تا رشد جنسی 

ما اگر بکوشيم . ر چيز دیگری، فقط در فرھنگ است که معنی پيدا می کنداما ما باید بدانيم که امورجنسی، مانند ھ. فردی را بفھميم

  .ھر چيزی را به الزامات طبيعت یا مغز یا رفتار فروکاھيم، نمی توانيم ظرافت ھا و پيچيدگی ھا را بفھميم

ت ھای پایگانی، طبقه، روابط قدرت که ما در دام اش گرفتاریم، امورجنسی را شکل می دھد؛ دین، خانواده، فشار اجتماعی، تفاو

ھویت ھای جنسی فردی، پی آمد بده . جنسيت، نژاد و قوميت، سن، و ھمه ی فشارھایی که زندگی روزمره ی ما را شکل می دھد

ساختارگرایی اجتماعی، در ساده ترین شکل . بستان پيوسته ميان توانایی ھای انسانی و فرصت ھای اجتماعی و فرھنگی است

فھميدن فرآیندی که در آن معانی و کنش ھای اجتماعی و فردی حوزه ی اروتيک شکل می گيرند و در ھر  اش، کوششی است برای

  .تغيير تاریخی ای از نو شکل می پذیرند

مقاله ای پيشگامانه  1968ماری مک اینتاش، جامعه شناس انگليسی است که در  

من در جنبش آزادی خواھی ھم جنس گرایی در . نوشت" نقش ھم جنس گرا"درباره ی 

بحث وی، نخستين طرح رویکرد . ا خواندموی را دیدم و مقاله اش ر 1970اوایل دھه ی 

او پيشنھاد داد که ھم جنس گرایی را نباید یک شرط . ساختارگرایانه را فراھم می کرد

بل که ھم جنس گرایی یک . دانست که برخی از مردم دارند و برخی دیگر ندارندش

 .مقوله ی اجتماعی است، یا آن چه وی به زبان خویش می نامدش؛ یک نقش اجتماعی

برخی جوامع، نقش ھایی را ساخته اند که دارای ھم جنس گرایی است، و جوامع دیگر 

ایده ی نقش، اینک منسوخ شده است، اما بھره ی مھمی که در زمان . چنين نکرده اند

خودش داشت تاریخ دانان و جامعه شناسان جوانی ھم چون من را وا می داشت 

ا برخی از جوامع این نقش را دارند و برخی شان ندارند؟ این چرخشی در فھم ما از این نقش چگونه پدیدار می شود؟ چر: بپرسند

  .کار مک اینتاش نزدیک به یک دھه پيش از کار ميشل فوکو بود. تاریخ ھم جنس گرایی و امورجنسی به وجود آورد

  

  

  چه اسطوره ھایی می توانيم در امورجنسی مدرن بيابيم؟ نقش آن ھا چيست؟ :حميد پرنيان 

روvن بارت می گوید کارکرد اسطوره این است که توجيھی طبيعی به یک برساخته ی تاریخی می دھد، یعنی آن چه  :جفری ویکس 

برای نمون، ایده ی ھم . اسطوره ھا بر امورجنسی مدرن نيز حکم فرماست. ساخت است طبيعی و جاودان می سازد-را که بشر

زیست شناخيت ذاتی گرایی ریشه دارد، یک اسطوره است، اگرچه نمی گذارد که مردم جنس گرایی و دگرجنس گرایی که در تقسيم 

یا این ایده که امورجنسی مردانه ھميشه کنش گر و غالب است و امورجنسی زنانه ھميشه کنش پذیر و واکنشی . این را بدانند

آسيب رسان ترین . بزرگی بر مردم وارد کندھنوز ھم گمان می شود وقتی آن را به چالش و پرسش بگيریم، می تواند شوک : است

اسطوره ی امروزه، تفاوت ھایی است که ریشه در ژن ھا دارند؛ این تفاوت ھا با آن چيزی توضيح داده می شود که ھزاران سال پيش 

جه به این اسطوره ھا معنی ما دوباره نياز داریم که تاریخ و فرھنگ را با تو. در ميان نياکان انسانی ما در پھنه ی آفریقا رخ داده است

به این دليل است که من به فھم تاریخی و . کنيم، تا گونه گونی انسانی را شناسایی کرده و بدانيم که تفاوت انسان ھا وجود دارد

  .اجتماعی از امورجنسی پایبند خواھم ماند

  

توانيم این مفھوم تازه را با ھم جنس به چه معنی است؟ چگونه می . مفھوم تازه ای است" شھروندی جنسی" :حميد پرنيان 

  گرایی پيوند دھيم؟

در یک جامعه ی آزاد، این وابسته بودن حقوق و . شھروندی درباره ی وابسته بودن به یک جامعه یا فرھنگ ویژه است :جفری ویکس 

، ...)ی گفتار، حوزه ی شخصی و اجتماع صلح آميز، آزاد(این حقوق عموما دربرگيرنده ی حقوق مدنی . مسئوليت ھایی به ھمراه دارد

ماری مک اینتاش پيشنھاد داد که 

ھم جنس گرایی را نباید یک شرط 

دانست که برخی از مردم دارند و 

بل که ھم . برخی دیگر ندارندش

ک مقوله ی اجتماعی جنس گرایی ی

است، یا آن چه وی به زبان خویش 

  .می نامدش؛ یک نقش اجتماعی
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 ، و حقوق)حق تعلق داشتن به اتحادیه ھا، خوش حسابی و مانند آن(، حقوق اقتصادی )حق رای، حق مشارکت(حقوق سياسی 

 در سال ھای اخير، حقوق دیگری ھم. است) حق حمایت به ھنگام بيکاری، پيری، بيماری، یا ھنگامی که بچه دار ھستيد(اجتماعی 

حق ھم : ه است، یکی از مھم ترین این حقوق، حق بيان امورجنسی استشناخته شد

جنس گرا بودن یا نبودن، کنش گر بودِن جنسی یا نبودن، بچه داشتن یا نداشتن، درگير شدن 

شھروندی جنسی درباره ی بازشناسی این حقوق . در رابطه ی پارتنری یا گریختن از آن

این حقوق . ما از شھروندی و تعلق داریم بگنجاند است، و می کوشد تا آن ھا را در فھمی که

جنسی، به گونه ای روزافزون، دارند حقوقی انسانی شمرده می شوند، آن چنان که بحث 

درباره ی شھروندی جنسی تبدیل به بخشی از مباحث گسترده ای شده است که درباره ی 

نده ی ھمه ی تفاوت ایجاد استانده ھای مشترک انسانی است، استانده ھایی که دربرگير

  .ھاست، تفاوت ھایی که ما را در مقياس جھانی تقسيم بندی می کند

  

  

اخMق دوستی ) 2005(شما در مقاله ای . با ھم جنس گرایی ھمپوشی ھایی داشته باشد" دوستی"آیا امکان دارد  :حميد پرنيان 

وجود دارد؟ آیا " ھم جنس گرایی"و " دوستی"چه رابطه ای بين . را برای توضيح دادن مورد خانواده ھای نادگرجنس گرا به کار برده اید

  بطه ی دوستی را یک رابطه ی ھم جنس گرایی بدانيم؟می توانيم را

ھم جنس گرایی درباره ی امرجنسی است، درباره ی عشق است، درباره ی روابط انسانی است، و ھم چنين  :جفری ویکس 

رایانه یا رابطه ی اجتماعی ھم جنس گ) homoerotic(ھمه ی دوستی ھا بر پایه ی اروتيک ھم جنس گرایانه . درباره ی دوستی است

)homosocial) (اما دوستی، در ميان ھم جنس گرایان، عنصر . نيست) یعنی رابطه ی اجتماعی بين افرادی که جنسيت یکسانی دارند

پيتر ناردی، جامعه . اصلی در ماندگاری پيوند انسانی بين افرادی است که شکنجه ھا و ستم ھای خشن و ناگواری را تجربه کرده اند

دوستی، . ی برای مردان ھم جنس گرا در ایاvت متحده می داند"اجتماع شکست ناپذیر"ستی را فراھم کننده ی شناس آمریکایی، دو

  .برای ھمبستگی ای که دنياھای ھم جنس گرایی را به ھم پيوند می دھد، چيزی بنيادی است

  

  

آیا شما ھم مانند ریکتور نورتون، . می شوددیده ن کوئيردر کارھای شما، به ویژه در تازه ترین شان، ردپایی از نظریه ی  :حميد پرنيان 

  بدبين ھستيد؟ باور شما درباره ی این نظریه چيست؟ کوئيربه نظریه ی 

به نوعی می توانيد بگویيد که من یکی از . در کارھای من نباشد کوئيرمطمئن نيستم که ھيچ ردپایی از نظریه ی  :جفری ویکس 

را وارد بحث ھای  Hocquenghamمونه، من برای ن –بوده ام  کوئيرپيشگامان نظریه ی 

آن چه بدان بدگمانم و نمی پذیرم اش این باور است . کرده ام) در زبان انگليسی(امورجنسی 

برای نمونه، . ، رویکرد ما به امورجنسی را دچار تغييرات بنيادین کرده استکوئيرکه نظریه ی 

 1980و اوایل دھه ی  1970ھه ی وامدار مباحث ساختارگرایی اجتماعی د کوئيرنظریه ھای 

روشن ترین تفاوت بين ساختارگرایی اجتماعی و . است که متاسفانه دانسته نشده است

این است که ساختارگرایی اجتماعی شيفته ی آن است که بداند چگونه  کوئيرنظریه ی 

اد در تاریخی پيچيده ایج –به ویژه مقوله ھای جنسی، ھویت ھا، سوژگانی ھا  –مقوله ھا 

بيشتر به ساختارزدایی از مقوله  کوئيرمی شوند و شکل می پذیرند، در حالی که نظریه ی 

ساختارگرایی اجتماعی بيشتر از . ھا می پردازد، و بر شناوربودگی ھویت ھا پای می فشارد

ست، و با چنين کاری به "ساختن ھویت ھم جنس گرا"این دید نقد شده است که درباره ی 

اما در واقع، فعاvن ھم . تر شدن ھویت مدرن ھم جنس گرا یاری می رساندسخت تر و پایدار

جنس گرا فراوان بر من تازیده اند که با پافشاری بر خاستگاه ھای تاریخی ھویت ھم جنس 

شھروندی جنسی درباره ی 

جنسی بازشناسی حقوق 

است، و می کوشد تا آن ھا را 

در فھمی که ما از شھروندی و 

این حقوق . تعلق داریم بگنجاند

جنسی، به گونه ای روزافزون، 

دارند حقوقی انسانی شمرده 

  .شوند می

من یکی از پيشگامان نظریه ی 

برای نمونه،  –بوده ام  کوئير

 را وارد Hocquenghamمن 

در زبان (بحث ھای امورجنسی 

آن چه اما . کرده ام) انگليسی

بدان بدگمانم و نمی پذیرم اش 

این باور است که نظریه ی 

، رویکرد ما به امورجنسی کوئير

را دچار تغييرات بنيادین کرده 

  .است
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نوع  واقعيت این است که جامعه چارچوبی برای به چالش کشيدن ذاتی گرایی، خواه از. گرا دارم آن ھویت را سست و نابود می کنم

زیست شناختی اش و خواه اجتماعی اش، فراھم کرده است تا ثابت بودن مقوله ھای نژادی و جنسيتی و جنسی را به نقد کشد، و 

اگر چيزی ساخته ی دست تاریخ است، پس می تواند در طول  –برای ما گزینه ھای سياسی و اخMقی تازه ای به ارمغان آورده است 

  فراھم آورده  کوئيرچگونه و به کدام سو؟ این بينش ھا، به شيوه ای مثبت و سازنده، خوراکی برای واکاوی تاریخ تغيير پيدا کند، اما 

  .است 

  

  

محمود احمدی نژاد، رئيس جمھور ایران، در سخنرانی ای که در دانشگاه  :حميد پرنيان 

شما، به عنوان تاریخ دان . داشت گفت که ما در ایران ھم جنس گرا نداریم) 2007(کلمبيا 

  و جامعه شناس ھم جنس گرایی، گفته ی وی را چگونه تفسير و ارزیابی می کنيد؟

تاریخ درازی  –ایران، مانند ھر فرھنگ دیگری، تاریخ درازی از ھم جنس گرایی دارد . من متاسفم؛ او اشتباه می کند :س جفری ویک 

این ھا الگوھای تاریخی متفاوتی دارند که با الگوھای تاریخی . از عشق، تعامMت جنسی، دوستی، شکنجه و ستم گری بر این چيزھا

ین است که ھویت ھا و رفتارھا به خاطر تفاوت ھای دینی، الگوھای متفاوت روابط جنسيتی و کشور من تفاوت دارد، و پی آمدش ا

اما ھنگامی که رھبران می گویند در کشورشان . خانوادگی، و گستره ی گسترده ای از تفاوت ھای فرھنگی است که متفاوت ھستند

ایشان تکذیب خواھند شد، و تاریخ نادرستی گفته ی : باشيدھم جنس گرایی و ھم جنس گرا وجود ندارد شما باید از یک چيز دلگرم 

 .ایشان را اثبات خواھد کرد

محمود احمدی نژاد اشتباه می 

ایران، مانند ھر فرھنگ . کند

دیگری، تاریخ درازی از ھم جنس 

تاریخ درازی از  –گرایی دارد 

عشق، تعامQت جنسی، دوستی، 

  .چيزھا شکنجه و ستم گری بر این
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  اش  انسان ھمجنسگرا و مصایب پيش روی

  

  )وبQگ نویس(کيبورد 

  

اینکه برای یک ھمجنسگرا چه اتفاقی در رختخوابش می افتد به کسـی 

در  بـه ایـن عMقـه داریـم تـا] ھمجنسـگرایان[خيلی از مـا . مربوط نيست

مورد گرایش جنسی خـود بـا دیگرانـی کـه ھمجنسـگرا نيسـتند صـحبت 

بـه . که این کار را بکنيم به آن فکر بکنـيم اما بيایيد کمی قبل از این. کنيم

 . عواقبی که ممکن است برایمان پيش بياید

که برچسب ھمجنسگرایی را بـه خـود بـزنيم، یـک  یادمان نرود قبل از این

  ھای دیگر کارھای  ھمانند انسانانسانی که . انسان ھستيم

بازخواسـت بشـود و نيـز بـه خـاطر ھمـين vزم نيسـت کـه توضـيح ه خاطر انسان بودنش vزم نيست دھد و ب ی خود را انجام می روزمره 

" یانسـان"است و سپس توانستيم  صـفت " انسان"ی نام  را به عنوان موجودی پذیرفتيم که شایسته] انسان[پس چناچه اگر او . بدھد

او از " ھمجنسـگرایی"سئوال این است که آیا بـا دادن صـفت . جا ممکن است ھمجنسگرا باشد را به او نسبت دھيم، این انسان در این

در شـماری " ھمجنسـگرایی"ھرچنـد کـه ! خير: کند؟ جواب بسيار روشن است بودنش سقوط می" انسان"خویش و " انسانی"ی  مرتبه

گردد با این حال این مشـخص  رده شده وموجب اجرای مجازاتی سخت از سوی قانون و جامعه میاز جوامع عملی زشت و ناپسند شم

ی مجـازات  را شایسـتهانسـانی گردد به طور قطع او را به عنوان انسان پذیرفته و چنـين  است که قانونی که عليه چنين فردی اجرا می

  . داند می

رو ھسـتند، صـرف نظـر از  دانند که بـا یـک انسـان روبـه برابر ما ھمجنسگرایان می ھمانطوری که در خطوط باv بررسی کردیم؛ دیگران در

تـوان  بـا ایـن نتيجـه می. ی ھمجنسـگرایی داشـته باشـند، خـواه مثبـت، خـواه منفـی، و یـا ممتنـع این که چه واکنشی در برابر مسئله

  .تر پيش برد ی ھمجنسگرا بودن خود برای دیگران را راحت سياست روشنگری درباره

موجـوداتی کـه حـداقل . ھای بسيار زیادی سر و کـار داریـم ی خود با انسان ما در زندگی روزمره

ی  بســياری از اطرافيــان مــا ھنگــام شــنيدن کلمــه. اســت انســان بــودنصــفت مشترکشــان 

خيلی ساده است؛ لزومـی نـدارد کـه . گيرند میشود و جبھه  شان عوض می  ھمجنسگرا قيافه

است که به طور حـتم بعـد از صـفت  یصفت ھمجنسگرایی. ش خوب یا بد باشيمما منتظر واکن

گيرنـد، ممکـن اسـت توسـط  ی انسان قـرار می صفاتی که بعد از کلمه. گيرد قرار می" انسانی"

چـه مـورد نظـر نویسـنده  آن. دیگر انسان ھا مورد پذیرش قرار بگيـرد و یـا ممکـن اسـت رد شـود

 .ی بسيار بسيار شخصی است ھمجنسگرایی یک مسئله. است خيلی ساده است

. پـردازیم ی شخصـی اسـت بـه بعـد دیگـر آن می حال که پذیرفتيم ھمجنسـگرایی یـک مسـئله

چـه خواسـته یـا  –ی مسایلی که شخصی ھستند در مـوارد انگشـت شـماری بـا دیگـران  ھمه

و در ارتبـاط بـا ایـن  ھـا خـانواده اسـت یکی از این مورد. ته می شونددر ميان گذاش –ناخواسته 

باید محتاط باشيد و با ابتکار عمل دست به روشنگری یـا پنھـان نگھداشـتن ایـن مسـئله  مورد،

ــد ــانواده در این. بزني ــنش خ ــما واک ــه ش ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــا ف ــا  ج ــه ب ــود را در مواجھ ی خ

بحث مـا اینجـا در . ھا برای شما روشن است نش آناید و در نتيجه واک ھمجنسگرایی محک زده

ھـایی کـه نظـر  در ایـن نوشـتار خانواده؛ که مخالف این مسئله ھستند استھایی  خانواده مورد

ھـایی ھسـتند  ی شـما جـزو خانواده اگر خانواده. گذاریم مساعد یا ھيچ نظری ندارند را کنار می

ی ایـن  ھـا در بـاره لزومی ندارد شـما بـا آنگيرند  ی ھمجنسگرایی جبھه می که در برابر مسئله

اگـر . تـر شـدن مسـئله مـی انجامـد ھا را برخواھـد انگيخـت و بـه بغرنج گفتگو در این مورد فقط حساسيت بيشتر آن. مسئله گفتگو کنيد

ا در چگـونگی سـن شـم. محـافظ کـار باشـيد. ھا را در ایـن مسـئله دخالـت ندھيـد به ھمجنسگرایی ندارند آن  ھا نظر مساعدی راجع آن

کم به فکر استقMل باشيد، باید خـود را آمـاده کنيـد  اید که کم قدر رشد کرده اگر از نظر سنی آن. برخورد با این موضوع بسيار دخيل است

عامـل   .ی دراز مـدت اسـت کـه بایـد بـا حوصـله انجـام شـود این استقMل نه ناگھانی، بلکه یـک پروسـه. تان مستقل شوید تا از خانواده

از چيزھـای . ندارید از ھمـين حـاv شـروع کنيـد نظر سنی  آمادگی برای استقMل حال چناچه شما از. نباید از یاد بردنيز شت زمان را گذ

را تا رفتاری خود سياست 

جایی پيش ببرید که 

تان از جنگ کردن با  ه خانواد

که  شما خسته شوند نه این

ھا  تمایل به جنگيدن در آن

  ور شود بيشتر شعله

  

ای که قابل تأمل است  نکته

ی  این است که به خانواده

خود نشان بدھيد و یا یاد  

زیرا  بدھيد که ھرزه نيستيد

رست این چيزی است که د

ی  بQفاصله بعد از کلمه

ھا  ھمجنسگرایی برای آن

  .شود تداعی می
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کوچک شروع کنيد و یک فرزند مستقلِ  داخل خانواده باشيد تا در زمانی که در آینده برایتـان مشـخص مـی شـود، بـه راحتـی بتوانيـد از 

در واقع در ھر سنی و ھر شرایطی که باشيد، اگر خانواده ی شما موافق ھمجنسگرایی نيستند، سعی کنيـد زیـاد . خانواده جدا شوید

  .ی خود وابسته نباشيد  به خانواده

روشـن اسـت کـه . ای که ذکر آن رفت، به ھر دليلی به ھمجنسگرا بـودن شـما پـی بـرده باشـد از طرف دیگر ممکن است چنين خانواده

نبایـد از . قـوی باشـيد و سـر خـود را بـاv بگيریـد. یادتـان باشـد از خـود ضـعف نشـان ندھيـد. تی قرار خواھيد گرفـتشما در شرایط سخ

خودتـان را سـرزنش نکنيـد کـه نبایـد اجـازه  . خيـرای خجالـت و شـرم وجـود دارد؟ چيـزی بـر. ھمجنسگرا بودن خود احساس شرم کنيـد

شـوید کـه بـه  خيلـی مواقـع شـما بـه جنگـی فراخوانـده می. بردنـد ن مسـئله پـی میتان به ایـ خصوص خانوداه دادید که دیگران و به می

بـار ھـم بایـد  امـا این. اگر باید بجنگيد، دو دلی را کنار بگذاریـد و بجنگيـد. خواست شما نبوده ولی متأسفانه شرایط آن احراز شده است

تـان  ه را تا جایی پيش ببرید که خانوادرفتاری خود سياست . ھيدھایتان را به موقع حرکت د محافظه کار باشيد و مانند بازی شطرنج مھره

اگر خوب فکر کنيد شما یـک بـازی، کـه بـه . ور شود ھا بيشتر شعله که تمایل به جنگيدن در آن از جنگ کردن با شما خسته شوند نه این

. ھـا ارتبـاطی نـدارد خيلـی از مسـایل بـه آن .ھميشه نباید ھمه چيـز را بـه خـانواده توضـيح دھيـد. ظاھر جنگ بوده است را خواھيد برد

ایـن چيـزی اسـت کـه درسـت . ی خود نشان بدھيد و یا یاد  بدھيد که ھرزه نيستيد ای که قابل تأمل است این است که به خانواده نکته

ان عـادی ھسـتيد ھا بفھمانيد شما ھـم یـک انسـ سعی  کنيد به آن. شود ھا تداعی می ی ھمجنسگرایی برای آن بMفاصله بعد از کلمه

  .خواھند بفھمند و گاھی ھم نمی. فھمند ھا نمی با این وجود، گاھی انسان. مانند دیگران
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  خانواده ھا و فرزندان ھمجنسگرا

  

  وبQگ نویس –ميQد 

  

  

  

گاھی اوقات با خودم فکر ميکنم اگر پدر و مادرم بفھمند مـن ھمجنسـگرا ھسـتم چکـار خواھنـد 

کـه بداننـد؟ دوسـتی داشـتم کـه مـی گفـت بـه پـدرش گفتـه اسـت  اصـMً آیـا لزومـی دارد. کرد

پدر علی روانشـناس و اسـتاد . با او تماس گرفتم و با ھم مفصل صحبت کردیم. ھمجنسگراست

. دانشگاه است و تا به حال سـمينارھای متعـددی را بـا موضـوعات مختلفـی برگـزار کـرده اسـت

ئل خانواده و جنسيت می چرخد گـاھی علی می گوید او در این سمينارھا که بيشتر حول مسا

. اوقات اشاره ای ھم به ھمجنسگرایی می کند و سعی می کند مردم را با این پدیده آشنا کند

یک سئوال به ذھنم خطور کرد و آن اینکه پدر علی به ھرحال یک ایرانی و خصوصاً یک مسـلمان 

یدی که مانند عصر جاھليت از نياکان خود به ارث برده اند، زندگی کـرده پدران ما در یک جامعه بسته و سنتی به نام ایران، با عقا. است

در . در این جامعھف عرف و سنت این است که پيوند عاطفی و جنسی ھميشه بين مرد و زن بوده، آن ھـم تنھـا در چـارچوب ازدواج. اند

. اسMم ھم که مؤیـد ایـن مطلـب اسـت. شودرابطه جنسی ھم ھميشه مرد و زن نقشی ثابت دارند و ھيچگاه جایگاه آنھا عوض نمی 

  پس چگونه پدر علی این دو مانع بزرگ را رد کرده و ھمجنسگرایی پسرش را پذیرفته و حتی برای او از اینترنت فيلم دانلود می کند؟ 

واره و ميـزان حضـور دسترسی والدین به اینترنت و ماھ ،با علی بحث کردیم و به این نتيجه رسيدیم که سطح تحصيMت و دانش والدین 

پـدر اميـر دیـپلم دارد و . امير یکی دیگر از دوستان دگرجنسگرای من اسـت. آنھا در جامعه تأثير زیادی در درک آنان از ھمجنسگرایان دارد

ممکـن والدین او تحصيMت باvیی ندارند اما در جامعه حضور دارند و ساعات کمی را در خانـه مـی گذراننـد و بـالطبع . مادرش ھم سيکل

است با افرادی مواجه شوند که شاید از نظر ظاھری تفاوتی با مردم عادی نداشته باشند اما روحيات و طرز فکر و شيوه ی زندگی آنـان 

پدر امير در شھر بازی کار می کند و با مـردم زیـاد سـر و کـار . گروھی از این افراد می توانند ھمجنسگرا باشند. با دیگران متفاوت باشد

صحبت از ازدواج و دوست دختر و روابط جنسی شد و آن پسر خـود را ھمجنسـگرا معرفـی . و با پسری آشنا و ھم کMم شده بودا. دارد

شب در مورد آن پسـر بـا . با اینکه مذھبی نبود اما درکش برای او سخت بود. پدر امير اولين باری بود که چنين کلمه ای شنيده بود. کرد

کی از کانال ھای ماھواره را گرفت که موضوع برنامه پيرامون ھمجنسگرایی بود و بـدین ترتيـب خـانواده اش امير صحبت کرد و امير ھم ی

مـادر مـن بـه . اما خانواده ی من اینطور نيسـتند. به گفته امير، والدینش ھيچ مشکلی با ھمجنسگرایان ندارند. را با این قضيه آشنا کرد

دوسـت نـدارد فرزنـدش بـه موسـيقی گـوش . ی ھيچ چيز حتی فرزندانش ھم نمـی کنـدشدت مذھبی است و دین و اعتقاداتش را فدا

کند، کار با اینترنت و داشتن اینترنت ھم حرام است چون جوانان را گمراه می کند، ھر جوانی که خوش تيپ و فشـن اسـت و زیـور آvت 

رود چون به گفته ی اسMم، زن باید در خانه بمانـد تـا مادر من از خانه بيرون نمی . در دست و گردن دارد یک ھمجنس باز و کثافت است

او اگر بفھمد پسرش ھمجنسگراست به احتمـال خيلـی زیـاد دسـتور خـدا را اجـرا خواھـد کـرد و بـه مـرگ پسـرش . به گناه آلوده نشود

حـرام اسـت و مسـلما در نظر مادر من، داشتن روابط عاطفی و جنسی فرزنـدش بـا جـنس مخـالف تـا قبـل از ازدواج . رضایت خواھد داد

  . چنين روابطی را با جنس موافق نيز بر نمی تابد

اول اینکه لزومی ندارد والدینی که از سطح تحصيMت پایين بر خوردارند و عقایـد مـذھبی . من و دوستم به یک جمع بندی کلی رسيدیم

آگـاھی خـانواده، در  . خانواده زندگی می کنند دارند بدانند فرزندشان ھمجنسگراست حداقل تا وقتی که فرزندشان مستقل نشده و با 

وحيـد، یکـی دیگـر از دوسـتانم، از اینکـه بـه والـدینش . این موارد، ھيچ کمکی که به فرد نمی کند ھيچ، بر مشکMت آنان نيز می افزایـد

د و او مثل یک زنـدانی به گفته وحيد پدر و مادرش او را به شدت تحت کنترل دارن. گفته که یک ھمجنسگراست به شدت پشيمان است

  .است

ن اما والدینی که آن عرف و سنت و عقاید موجود در اکثر خانواده ھا در خانواده شان وجود ندارد و از تحصيMت باvیی بر خوردارنـد و ميـزا 

راشـان را درک مـی دارند راحت تـر فرزنـدان ھمجنسگ... حضور آنھا در جامعه پر رنگ تر است و دسترسی کافی به اینترنت و ماھواره و 

به ھر حـال ھـر کـس بایـد . کنند و مشکل کمتری با این قضيه دارند و چه بسا مانند پدر علی در شرایط سخت در کنار فرزندشان باشند

شرایط خانواده خود را بسنجد و در صورتی ھویت خویش را علنی کند که بداند از بار مشکMتش کاسته می شود نه آنکـه بـر آن افـزوده 

  .دمی شو
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  ولد یک اميد ت

  جنسيت و جامعه

  فصلنامه اجتماعی و فرھنگی

  

با » جنسيت و جامعه«پس از مدتھا انتظار و اشتياق فصلنامه ی اجتماعی و فرھنگی 

يدانی برای بحث و گفتگو ایجاد م«تMش و زحمات عزیزانی که بخشی از ھدف خود را 

حول آزادی جنسی، ابعاد روانی، فرھنگی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی دخيل در 

جنسيت و بررسی رفتارھا، عMئق، نقشھا و خشونت جنسی و تأثير ھرکدام در زندگی 

رھنگی، اقتصادی، محروميتھای جنسی و تأثيرآن بر رشد فردی، ف. فردی و اجتماعی

  :   گرفت  ید و در اختيار عMقه مندان قرارعMم کرده اند منتشر گردا» اجتماعی و سياسی

  

ميدانی است برای بحث و گفتگو حول آزادی جنسی، ابعاد » جنسيت و جامعه«مجله 

روانی، فرھنگی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی دخيل در جنسيت و بررسی رفتارھا، 

. ی فردی و اجتماعیعMئق، نقشھا و خشونت جنسی و تأثير ھرکدام در زندگ

محروميتھای جنسی و تأثيرآن بر رشد فردی، فرھنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی 

 .نيز از دیگر موضوعاتی است که در مجله به آن پرداخته خواھد شد

به کمک و ھمکاری عMقمندان به اینگونه » جنسيت و جامعه«برای موفقيت در این کار، 

کند که مقاvت، گزارشات، اشعار، داستانھا، ترجمه ھا، تحقيقات و نتيجه مطالعات خود را برای انتشار مباحث نيازمند بوده، تقاضا می 

  .در مجله ارسال و به ادامه انتشار آن کمک نمایند

جنسيت و جامعه از آن شماست و برای ادامه انتشار، بھبود کيفی، توزیع   .به صورت فصلنامه منتشر خواھد شد» جنسيت و جامعه«

  .معرفی به کمک و یاری شما خوانندگان نيازمند است و

  جھانگير شيرازی

  

  :جنسيت و جامعه نوشته است 

، بـه صـورتی فشـرده و بـه شـکلی …، و مختصـات آن ھمچـون سـکس، عشـق و)سکسواليته(تارھای جنسيت       

ه تقسيم خصوصـی تـرین و لـذت سکس از چنان قدرتی برخوردار است که ما را ب. پيچيده در ضمير آدميان تنيده شده اند

بخش ترین حا�ت، تمایQت و عواطف درونـی خـود بـا دیگـری، حتـی ھنگـامی کـه وجـه مشـترکی در ميـان نيسـت، مـی 

مسلماً عQئق و افکار مشترک، منافع مشترک، و امثـالھم در معاشـرت مـا بـا دیگـران دخيلنـد، امـا ھيچکـدام بـه . کشاند

  .زدیکی ای که سکس بين دو انسان ایجاد می کند، را فراھم نمی کنندتنھایی یا به صورت جمعی اسباب آن ن

  

جنســيت و ســکس بشــر موضــوعی بغــرنج و پــر پــيچ و خــم اســت کــه دھليزھــای اميــدھا، شــوقھا، سرخوشــيھا و 

  .بشری می شود  احساسات لطيف و نازک آدمی را در می نوردد و گاھی ھم اسباب ترسھا، نااميدیھا و درد و رنجھای

  

از یک زیربنای بيولوژیکی برخوردار است که اغلب از نظرھا پنھان مانده و تنھا بخش مربوط به توليد مثل آن  جنسيت

شناسـایی ھورمونھـای مـؤثر در سـکس، توليـد قـرص ویـاگرا، رشـد دانـش سکسـولوژی و سـکس . برجسته می شود

کس را از صرف عمـل بـرای توليـد مثـل ، ھمه و ھمه، س…حرفه ای، دستيابی به روشھای جدید لقاح و) تراپی(درمانی 
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دور کرده و بر بعد جنسيت به عنوان منبع و نيرویی برای لـذت، آرامـش، درآميخـتن بـا دیگـری و احسـاس کمـال، افـزوده 

  . است

  

جنسيت و سکس در موسيقی، مجسمه سازی، ادبيات، نقاشی، ضرب المثلھا و جوکھایی که تعریف مـی کنـيم، در 

سکس در کميت و کيفيـت اعتمـاد . خود را بروز می دھد. …ی که می پوشيم، حا�ت و رفتار ما وناسزاگویيھای ما، لباس

حکومتھا در تنظـيم روابـط جنسـی انسـانھا . به نفس، احساس شادی، سرزندگی و آرامش انسانھا نقش عمده ای دارد

ه به سکس و جنسـيت مـی دھـد ارزشی که جامع. دخالت می کنند و این دخالت در طول تاریخ به نفع مردان بوده است

تسـلط مـردان بـر زنـان در خـانواده، نابرابریھـای . ھم، توسط صاحبان قدرت تعریف و حد و مرز آن مشخص گردیده است

حقوقی زن و مرد در محل کار، ارزش و اعتباری که قانون و ذھنيت جامعه به رأی و نظـر مـردان مـی دھـد، نفـی حقـوق 

ه سکس و جنسيت ابعاد سياسی، فرھنگی، اقتصـادی، حقـوقی و اجتمـاعی مـی ، ھمه و ھمه، ب…اقليتھای جنسی و

  . دھند

  

. یکی از تفاوتھای ميان جنسيت انسان و حيوان شاید ھمانا سکس برای لذت و سکس بـه منظـور توليـد مثـل باشـد

کمتـر «او کـه فاصله بين ھویت فرد به عنوان انسانی متفکر، شھروند و متمـدن بـا ھویـت، تمـایQت و آرزوھـای جنسـی 

  .به نظر آمده و از قواعد خاص خود پيروی می کنند، از دیگر ویژگھای مختص انسانھاست» عاقQنه

  

در جھان حيوانات، ممکن است حيوان نری قوه جنسی خود را از دست بدھد، یا بـا حيـوان نـر دیگـری و بQفاصـله یـا 

ینھا، اسباب محاکمه یا بـه حاشـيه رانـده شـدن آن حيـوان مدتی بعد با حيوان ماده ای جفت گيری کند، اما ھيچکدام از ا

تجاوز به زنان، حتی گاھی در زندگی زناشویی، فقط در بين انسانھا دیده می شـود؛ زنـان و مردانـی کـه بـه . نمی گردد

ھماغوشی با ھمجنس خود رو می آورنـد مـورد لعـن و نفـرت قـانون و متعصـبان واقـع مـی شـوند؛ دختـر خـانواده را بـه 

انـد، در نتيجـه، » انسـانی«ھمـه ایـن رفتارھـا حيـوانی نيسـتند بلکـه . سر مـی برنـد» غریبه«برقراری رابطه با » جرم«

بـه عبـارت دیگـر، در موضـوع جنسـيت، حيوانـات اغلـب . جنسيت، رفتار جنسی و سکس برای انسان دردسرسـاز اسـت

  .انسانی تر از انسانھا برخورد می کنند

  

ی گيرد؟ مسئوليت آموزش علمی و صحيح جنسيت و سکس بـه عھـده چـه کسـی اخQق جنسی ما از کجا نشأت م

است، خانواده، مدرسه، وسایل ارتباط جمعی، یا ھمه اینھا؟ آیا صحبت والـدین بـا کودکانشـان دربـاره مسـائل جنسـی، 

Qق جنسـی، تمایQت و فتيشھای خود والدین را بـرمQ خواھـد کـرد؟ اگـر مـدارس ایـن وظيفـه را بـه عھـده بگيرنـد آیـا اخـ

جنسيت و سکس مورد تأیيد حکومتھا را تبليغ خواھند کرد یا بی طرفانه عمل می کنند؟ چرا در بررسی مشـکQت بخـش 

مسن جمعيت، بعد جنسی مشکQت آنھا از یاد برده شده، یـا در برنامـه ریـزی بـرای رشـد کودکـان، نوجوانـان و جوانـان، 

ر جنسی فراموش می شود؛ چرا جای توليدات اروتيکی، کـه بخشـی از نيازمندیھای آموزشی آنان در امر جنسيت و امو

  . ھنری بسياری از جوامع دیروز و امروز بشری است، در ادبيات امروز ما خاليست –صنایع ادبی 

  

پرداختن به جنسيت و سکس کار آسانی نيست، بخصوص در جامعه ما کـه سرسـپردگی بـه عنـوان یکـی از مؤلفـه 

  .جمعی به عنوان راه حل تمام مشکQتمان تجویز می گردد» ماتم درمانی«شده و ھای فرھنگيمان محسوب 

  

ھدف از انتشار مجله پيش رو، جنسيت و جامعه، آن نيسـت کـه بـه ھمـه سـئوا�ت مربـوط بـه جنسـيت پاسـخ داده 

ا�ت مطـرح شـده شود، بلکه این مجله، در پی طرح سئوا�ت و در حد امکان، ارائه پاسخ و راه حلی برای ھر یک از سـئو

تنھا از طریق طرح مسئله و بحث و گفتگو حول آن است که حداقل خواھيم توانسـت نـواقص و اشـکا�ت را بـرمQ . است

این شاید . کرده و با شناخت بيشتری با مسائل مربوط به جنسيت و ارتباطات جنسی خود و دیگر انسانھا برخورد نمایيم

  . ی عدالتيھای ناشی از جنسيت در جامعه دیروز و امروز ماکمکی شود برای تعدیل نابسامانيھا و ب

  

که ممکن است بعضيھا آنرا بھانه مخالفت بـا پـرداختن بـه ایـن گونـه مسـائل علـم کننـد منصـفانه » اکثریت«ذھنيت 
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نيست، مگر آنکه ھر کسی فرصت مساوی داشته باشد که نگرشھا، سQیق، آرمانھا و حتی ترسھای خود را بيان کند تا 

رأی اکثریــت در ھمــه جــا اعمــال مــی شــود امــا آن اکثریتــی اعتبــار و . ه قربــانی منفعــل ذھنيــت اکثریــت تبــدیل نشــودبــ

  .مشروعيت دارد که حق بلند کردن صداھا و بحثھای مخالف را سلب نکند

  

 ميدانی است برای بحث و گفتگو حول آزادی جنسی، ابعاد روانـی، فرھنگـی، اقتصـادی،» جنسيت و جامعه«مجله 

سياسی و اجتماعی دخيل در جنسيت و بررسی رفتارھا، عQئق، نقشھا و خشونت جنسـی و تـأثير ھرکـدام در زنـدگی 

محروميتھای جنسی و تأثيرآن بر رشد فردی، فرھنگی، اقتصادی، اجتمـاعی و سياسـی نيـز از دیگـر . فردی و اجتماعی

  .موضوعاتی است که در مجله به آن پرداخته خواھد شد

  

به کمک و ھمکاری عQقمندان به اینگونه مباحث نيازمند بـوده، تقاضـا » جنسيت و جامعه«يت در این کار، برای موفق

می کند که مقا�ت، گزارشات، اشعار، داستانھا، ترجمه ھا، تحقيقـات و نتيجـه مطالعـات خـود را بـرای انتشـار در مجلـه 

  .ارسال و به ادامه انتشار آن کمک نمایند

  

این اولـين شـماره مجلـه اسـت و بـدون شـک نـواقص و . منتشر خواھد شد ه صورت گاھنامه ب» جنسيت و جامعه«

جنسـيت و جامعـه از آن شماسـت و . اشکا�تی دارد، بخصوص که با نيروی نسبتاً محدودی تھيـه و منتشـر شـده اسـت

  .برای ادامه انتشار، بھبود کيفی، توزیع و معرفی به کمک و یاری شما خوانندگان نيازمند است

دست اندرکاران فصلنامه ی جنسيت و جامعه برای راحتی در ارتباط خوانندگان با فصلنامه و دسترسی آنھا به مطالب فصلنامه زحمت 
  : آنھا در این وبMگ گفته اند  .راه اندازی یک وبMگ را ھم کشيده اند

آن پيداست، در باره ی جنسيت،  این مجله ھمانطور که از اسم. خوش آمدید» جنسيت و جامعه«به وبQگ فصلنامه  

در این مجله، آنجا که �زم باشد، عکس ھا و مطالب . سکس، اروتيک و اھميت پرداختن به آنھادر جامعه است

چنانچه فکر می کنيد که پردازش جدی و علنی مسائل جنسی و یا جاپ . پورنوگرافی ھم چاپ می شوند/اروتيکی

قادات شما ھمخوانی ندارد، این سایت را ترک کنيد، ولی اگر خواھان آشنایی عکس ھا و تصاویر برھنه با اخQق و اعت

علمی و جدی با مسائل و موضوعات مربوط به جنسيت و سکس ھستيد و بخصوص به اھميت آزادی جنسی در جامعه 

  .ت مال شماس» جنسيت و جامعه«باور دارید، 

  

در سمت راست صفحه » درباره جنسيت و جامعه « برای آشنایی بيشتر با اھداف و موضوعات مجله ، به مطلب 

  .مراجعه شود 

ھای -پی دی اف. بشکل پی دی اف منتشر و با ایميل به عQقمندان ارسال می شود» جنسيت و جامعه«فصلنامه 
اما . مجله در این وبQگ ھم قرار داده خواھند شد تا کاربران اینترنت راحت و مستقيم به مجله دسترسی داشته باشند

اگر با مشکل سانسور، فيلتر ینگ یا سرعت کم اینترنت مواجه ھستيد، با ما تماس بگيرید تا مجله را با ایميل برایتان 
  .ارسال کنيم

به کمک و ھمکاری ھمه عQقمندان به مباحث مربوط به ابعاد مختلف سکسواليته نيازمند » جنسيت و جامعه«
ات، اشعار، داستانھا، ترجمه ھا، تحقيقات و نتيجه مطالعات خود را است و تقاضا می کند که دوستان مقا�ت، گزارش

  .برای انتشار در مجله ارسال و به ادامه انتشار آن کمک کنند

به خوانندگان و عQقمندان خود تعلق دارد و برای ادامه انتشار، بھبود کيفی، توزیع و معرفی » جنسيت و جامعه«
   .نياز داردوسيع در سطح جامعه به کمک و ھمت شما 
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  نقاط اشتراک و چالش ھای مشترک ھمجنسگرایی و جنبش زنان

  "آدریان ریچ"از " دگرجنس گرایی اجباری و ھستی ھمجنسگرایانه"اقتباسی از متن 

  آیدین :به اھتمام

  

در طی زمان و در ميان ملت ھای مختلف، افراد با جھت گيری ھا و طبایع جنسی مختلف 

با توجه به مقوله ی امر جنسی  به عنوان امری (  بيشتر غرق برداشت ھای عمدتاً جنسی

از مسئله ی ) که چه بسا از ریشه مستلزم کشش احساسی و عاطفی  قوی ای نباشد 

این طرز تلقی . ھمجنسگرایی و ھمچنين جنبش ھای استقMل و رھایی طلبی زنان بوده اند

را ھستند را، زنان و ھای عمدتاً جنسی می تواند افرادی که بيشتر دگرجنس گرا یا ھمجنسگ

مردانی که به ميزانی بيشتر یا کمتر در امر مبارزات استقMل طلبی و فرایند ھویت یابی 

جنسی توش و توان صرف کرده اند را، نسبت به این جریان ھا و جنبش ھا کمی مثبت نگرتر 

ایی، یا منفی نگرتر، کمی درگيرتر و آگاه تر در عرصه ی فرھنگ ھمجنسگرایی یا دگرجنس گر

ولی با توجه و تمرکز به نقاط . کمی تلخ تر و تنھاتر یا شيرین تر و مقبول و اجتماعی تر کند

مختلف بسياری از گفت و گوھای روزمره ميان افراد یک جامعه و گفته ھا و نوشته ھای 

اندیشمندان آنان در زمينه ی آگاھی ھای جنسی در vیه ھای عمدتاً ھمجنسگرا یا دگرجنس 

پيشداوری ھایی که بر اساس . جامعه، می توان پيشداوری ھای اغلب دگرجنس گرایانه را به خوبی تشخيص و نشان دادگرای آن 

آنھا خيلی از تجربيات زنان و ھمجنسگرایان با مخلوطی از تحقير و شرم دیده و دریافته می شود، و در واقع آن تجربه طرد می شود یا 

برخی بر این باورند که انتخاب ھمجنسگرایی در واقع نمودی از احساس . از آن پرھيز می شوداز صحبت و ایجاد درکی نو و متفاوت 

بدبينی و در جاھایی شرم و پرھيز از ارتباط گيری با جنس مخالف و در ادامه ی آن جستجوی لذت و شادی، تجسم و التذاذ از جذابيت 

بسيار خوب، چنين ادعاھایی در . ده ای نيز بر این راه می روندھای جنسی ھر دو جنس در ميان فرد یا افراد یک جنس است که ع

  . عرصه ھای روانشناسی، علوم اجتماعی و ادبيات نيز فراوانند

در ھمين جا باید با دیدی تحليلی و روشنگر این نکته را باز پرسيم  که چرا و چگونه انتخاب یک زن یا مرد به عنوان شریک زندگی، 

ز سوی مرد یا زنی دیگر اینچنين سرکوب گردیده، خوار شمرده شده و پنھان شده است؟ و نکته ی دیگر این ھمکار، معشوق و ھمراز ا

واقعيت است که به راه و روش ھمجنسگرایی و ھستی ھمجنسگرایانه، در بسياری از متن ھا و پژوھش ھا چنان تصویر و قالب یک 

شده ی برخی افراد که ممکن است در زمينه ی آگاھی رسانی جنسی  ای بسا از سر نگاهِ مسخ(بعدی و منزوی ای داده می شود 

، و به طور نمونه اشتراکات آن با دیگر جنبش عمده ی آزادی بخش زنان، )به جامعه نيز دست به فعاليت ھای مختلفی زده باشند

صحيح نيست، و ما می دانيم فمينيسم نادیده گرفته می شود که خود به راحتی منجر به این شناخت می شود که چنين برخوردی 

فکر می کنم بسياری از نقد و نظرھای ھمجنسگرایی یا فمينيستی درست به دليل عدم . که یقيناً این مقوvت با ھم در ارتباط ھستند

  . تعميق در مورد این ارتباط محکوم به شکست شده اند

ھر تئوری یا . این که متون ھمجنسگرایانه وجود دارد بسنده کند من با این باور موافقم که اندیشه ی ھمجنسگرایانه نمی تواند تنھا به

ببيند یا " طبيعی"فرھنگی که بخواھد ھستی ھمجنسگرایانه را به عنوان نمودی حاشيه ای و یا پدیده ای کمتر  -الگوی سياسی

یانه و ھمجنسگرایانه ببيند، سست و تعریف کند و یا آن را تابع کليشه ھای دگرجنسگرا" تمایل جنسی"بخواھد آن را تنھا زیر عنوان 

 ًMسطحی خواھد بود؛ و دیگر فرقی نمی کند که این نوع تئوری ھا چه سھم دیگری در مباحث دیگر جنبش ھای آزادی خواه، مث

  . فمينيسم دارند

ی ھمجنسگرایی، و تئوری ھای ریشه دار فمينيستی و ھمجنسگرایانه نمی توانند این اجازه را بدھند که نوعی مدارا با مسئله  

، ترویج شود، و یا که زیر ھمين پوشش و با ھمين دید با ھمجنسگرایان برخورد کرده "شيوه ی آلترناتيوی زندگی"برخورد با آن به عنوان 

  .  و از آنان استفاده ی ابزاری کنند

را از دست داده و ما در پی با اشاراتی، نقد دگرجنسگرایانه به مناسبات ھمجنسگرایانه و بالعکس در این زمان دیگر رواج و تأثيرش 

یک شاھد این امر آن است که ما می بينيم افرادی که خود و خواسته ھای .  صحت و چگونگی این امر را بيشتر نشان خواھيم داد

ر یک به خود را مربوط به جامعه و آرمان ھای اجتماعی ھمجنسگرایان دیده، در راستای آموزش ھای جنسی و آگاه گری اجتماعی ھ

ميزانی درگيرند و دغدغه و سابقه ی کار فرھنگی یا سياسی نيز دارند، بيشتر تMش و تمرکز خود را صرف انعکاس دغدغه ھای 
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فرھنگی و سياسی ھمجنسگرایان می کنند و برای معرفی واقعی و روشن تر این قشر این بستر را بسيار مناسب تر می بينند تا این 

ا مقایسه ی ھمه ی جزئيات رفتار ھمجنسگرایان با دگرجنسگرایان و ترسيم ھویت جنسی آنان از این طریق که بيایند و سعی کنند ب

آنان را به جامعه ی دگرجنسگرا بيشتر بشناسانند، مقایسه ای که خود ھمجنسگرایان ھم در عمل و در روابط فردی و اجتماعی خود 

واقع با شناخت بيشتر خواست ھای خود این قشر است که فعاvن و اعضای  در. چندان گرایشی به شناخته شدن از آن طریق ندارند

مختلف قشر ھمجنسگرایان می توانند به شکلی گویاتر، و قدرتمندتر عامل و پيام آور تغييرات سازنده ای باشند که در ارتباط این قشر 

ی ھمجنسگرا این رسالت را برای خود قائل بودند  تصور کنيد اگر ھر یک از اعضای جامعه. با دیگر بخش ھای جامعه صورت می گيرد

که ھستی ھمجنسگرایانه را به عنوان واقعيت و سرچشمه ی آگاھی و قدرت برای ھمجنسگرایان و فمينيست ھای زن و مرد به 

دان به چالش رسميت بشناسند و از این رو نھاد دیگرجنس گرایی را به عنوان یکی از پایه ھای اعمال فشار، قدرت و تعصب ورزی مر

که ھمانا پذیرش و ھمزیستی آگاھانه و پيوند (بگيرند، تا چه حد در ارتباط ھمجنسگرایان با بخش ھای دیگر جامعه عامل تحوvت مثبت 

  .   ، می بودند)فکری و عملی ھمجنسگرایان و دیگرجنس گرایان در عرصه ی زندگی اجتماعی شان باشد

و اصMً چرا نباید این پرسش تا کنون مطرح شده باشد که آیا اگر اوضاع و احوال و مناسبات دیگری 

در جامعه ی ما حاکم شود، و مثMً اگر برابری جنسی بيشتری حاکم گردد، زنان پيوند و زناشویی 

فرض شود که ) با سکوت(عا شود یا دگرجنس گرایانه را اختيار خواھند کرد یا نه؟ چرا باید تنھا اد

اکثریت زنان است؟ در ھيچ بحث و گفتار آزاد و برابری جویی که " تمایل جنسی"دگرجنس گرایی 

به بررسی نقش زنان در جامعه می پردازد و تقسيم نقش جنسيتی، روابط و الگوھای اجتماعی 

ری، به عنوان نھاد و ساختار برای زنان را محور و موضوع خود قرار می دھد، دگرجنس گرایی اجبا

" تمایل"در ھيچ یک از آنھا نظریه ی . اجتماعی مسلط بر این حوزه ھا، مورد بررسی قرار نمی گيرد

که بر اساس آن مردان تنھا کشش جنسی به زن دارند و زنان ھم دو گونه " کشش غریزی"یا 

ه دار شدن دارند، کشش غریزی، یکی کشش جنسی به مردان و دیگر کشش به توليد مثل و بچ

  . مبنا و نقطه ی اتفاق نظر قرار نمی تواند گرفت

که آثاری اند که " دیردر انگليش"و "باربارا اھرن رایش"بر اساس نوشته ھای نویسندگانی چون 

مجموعاً در قالب پژوھشی چالشگرانه و ھمه جانبه در مورد زنان عرضه شده اند، واقعيت این 

کارشناس بھداشت و سMمتی به زنان آمریکایی، به ویژه در زمينه  است که راھنمایی ھای مردان

ی رابطه ی جنسی زناشویی، مادری و تربيت کودکان، دقيقاً ھمان کليشه ھای برخاسته از 

الگوھای اقتصادی و تقسيم نقش جنسيتی است؛ اختصاص دادن نقش ھایی به زنان که آنھا می 

زنان در دوره ھای مختلفی، . داری، در روند توليد و بازتوليد نيروی کار، بر عھده بگيرندبایست بر اساس نيازھای جامعه ی سرمایه 

از جمله تجویز این نسخه برای زنان بورژوا . (قربانی مصرفی انواع درمان ھا و متحمل دوره ھای نقاھتی دیدگاه ھای آموزشی بوده اند

البته قشر ھمجنسگرا نيز به ھيچ کدام از این تجویزھا به عنوان .) ندکه تقدس خانه و آشپزخانه را تجسم بخشند و در حفظش بکوش

ای که مختص زنان می شود نمی نگرد، بلکه آنھا را محصول و انعکاس نيازھا و تخيMت مردانه در جامعه " راھنمایی ھای کارشناسانه"

ی با شيوه ی تفکر عمدتاً مردساvرانه در برخورد با زنان و ای که  از عادات و رفتارھای مردساvرانه آکنده  است، و به عنوان رفتار مردان

در حوزه ی جنسی و حتی حوزه ی مادری، چنين تجویزھایی نشانگر منافع مردان در کنترل زنان و . دیگر گروه ھای جنسی، می بيند

قواعد آن که اداره گر جامعه اند می  انعکاس نگاھشان به دیگر گروه ھای جنسی اند که تا حدی نيز آميخته به الزامات سرمایه داری و

  . باشد

اثر جين بيکر ميلر است " به سوی روانشناسی نوین زنان" یکی از کتاب ھای مفيدی که مزین به عنوان روانکانه نيز گشته، کتاب 

(Toward a New Psychology of Women) .زنان لزبين حتی ًMبه عنوان گروھی  این کتاب به گونه ای نوشته شده است که انگار اص

 –. با توجه به تيتری که ميلر برای کتابش انتخاب کرده، این امر حيرت آور است –. اجتماعی در حاشيه ی جامعه نيز وجود ندارند

نقدھای مثبت بر این کتاب در مجMت فمينيستی به ما نشان می دھد که ادعاھای ميلر، متکی بر مناسبات دگرجنس گرایی، در 

  .تری مقبوليت داردمحدوده ی وسيع

اھميت موارد و شواھد عينی ای چون سوزاندن و شکنجه ی ميليون ھا زن بيوه و مجرد در دوره ی شکار جادوگران در سده ھای 

پانزده، شانزده و ھفده در اروپا، سوزاندن بيوه ھا در ھندوستان، کنترل مردانه بر قانون، الھيات و علم، و یا شانس حيات مستقل 

نان در سيستمی مبتنی بر تقسيم کار جنسيتی را ھرگز نمی توان در بررسی تاریخ شکل گيری گروه ھای قوی تر و اقتصادی ز

منسجم تر زنان، و علنی تر شدن زوج ھای زنان که پس از تحمل آن ھمه مصائب و فشارھا و اقدامات سرکوبگرانه صورت گرفت، 

و اصQً چرا نباید این پرسش 

مطرح شده باشد تا کنون 

که آیا اگر اوضاع و احوال و 

مناسبات دیگری در جامعه 

ی ما حاکم شود، و مثQً اگر 

برابری جنسی بيشتری 

حاکم گردد، زنان پيوند و 

زناشویی دگرجنس گرایانه 

را اختيار خواھند کرد یا نه؟ 

چرا باید تنھا ادعا شود یا 

فرض شود که ) با سکوت(

تمایل "دگرجنس گرایی 

اکثریت زنان " جنسی

  است؟
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دانسته ی مردان و زنان  - شی که با مسئله ی دگرجنس گرایی اجباری یا مقدرفرای ھمه ی برخوردھای آزاداندی.    نادیده انگاشت

مگر این که  –نيازی به توجيه و بررسی ندارد " ميل و کشش"صورت گرفته، یک توافق عمومی بر روی این موضوع وجود دارد که این 

بر اساس این نوع نگاه، تنھا چيزی که نياز به . شود قرار باشد تئوری وارونه ی عقده ی اودیپ زنانه یا ضرورت بقای نوع انسان تشریح

و . توضيح دارد، رابطه ی جنسی ھمجنس گرایانه است که به طور معمول و غير اصولی به ھمجنس گرایی مردان اختصاص یافته است

یی شگفت انگيز این ادعا: اما می رسيم به ادعای بدیھی بودن دگرجنس گرایی زنان که به خودی خود، برای من ھم جالب است

  !است که آرام و آھسته در پایه ھای فکری ما رخنه کرده است

در جھانی که مردان سرکوبگری نکنند و برای  م چنين ادعایی می تواند به این اطمينان نيز منجر شود که در جھانی عادل ووالبته تدا

و چنين باوری به طرز ظریفی بر شرایط واقعی ای که . فرزندان خود مادری کنند، شمار بيشتری از انسان ھا دوجنس گرا خواھند بود

. زنان در آن روابط جنسی خود را تجربه می کنند تأثير گذاشته و آن را آزادتر و پرتنوع تر تواند کرد

ترتيب پرشی ليبرال از روی تمام حواشی و تمام بحث ھای جانبی یا تعصبات ناvزم در راه  بدین

مبارزه و آزادی جویی صورت خواھد گرفت و این امر پروسه ی vزم گرفتن حق اختيار نوین در 

این پروسه در دل خود ھمه ی امکانات گزینش و ھمه ی . روابط جنسی را تسریع خواھد کرد

نکته ی مھم و شایان ذکر دیگر این است که می بينيم گروھی به این . م را داراستاختيارات vز

باور می رسند که گویا زنان تنھا به خاطر سرخوردگی از مردان سرکوبگر و بی عاطفه، به 

و البته، چنين باوری در پاسخگویی به این پرسش در . (ھمجنسان خود کشش پيدا می کنند

می خواھم بگویم که امر ) پس چرا زنان باز ھم با مردان سرکوبگر و بی عاطفه رابطه برقرار می کنند؟ می ماند که اگر چنين است،

از قضا این بررسی  –. دگرجنس گرایی می بایست، دقيقاً مانند امر مادری، به عنوان نھاد سياسی دیده شود و مورد بررسی قرار گيرد

دليل تجربه ی شخصی شان، گمان می کنند که پيام آوران رابطه ی اجتماعی می باید از سوی کسانی انجام بگيرد که خود، به 

  . نوینی برای اعضای ھر دو جنس ھستند

  

زمانی که باور داشته باشيم زنان سرچشمه ی کشش جسمی و عاطفی برای فرزندان پسر و دختر ھستند، دست کم از دیدگاه 

آیا جستجوی عشق و لطافت نباید ھر دو جنس را نخست به سوی زنان : فمينيستی، منطقی است که این پرسش ھا را مطرح کنيم

 -جذب کند؟ اگر چنين است چرا باید زنان در مسير دیگری در جستجوی آنھا باشند؟  چرا بقای نسل، توليد مثل و رابطه ی عاطفی

وسيعی vزم است که  احساسی این چنين بی چون و چرا با یکدیگر ھمسان فرض می شوند، و چگونه است که چنين خشونت

وفاداری احساسی و عاطفی زنان به مردان را حفظ کنند؟ من شک دارم که نظریه پردازان و استادان فمينيستی باشند که به خود 

زحمت داده و عوامل اجتماعی یک موضوع را به حد کافی بررسی کرده باشند، و آن ھم تMشی است که با قدرت تمام و با ابزار 

ی گيرد تا زنان را از انرژی و امکان اتکاء به خود و به زنان دیگر دور نگه دارند و آنھا را از نزدیکی به ارزش ھای ادغام مختلف صورت م

در پی سعی خواھم کرد نشان دھم که این ابزارھای بازدارنده از بردگی جسمی منظم تا وارونه جلوه . شده با ھویت زنانه باز دارند

  . را در بر می گيرند دادن امکانات دیگر زندگی

می گویند که پرستاری مردان از فرزندان، تضادھای ميان دو جنس را تا حد ممکن تخفيف خواھد داد، عدم تعادل جنسی و سروری 

ری ھمه ی این چاره جویی ھا تا کنون ھيچ پيوندی با امر دگرجنس گرایی اجبا. مردان بر زنان را پایان داده و یا آن را متوازن خواھد کرد

مسئله ی من روانشناسانه کردن . به عنوان یک پدیده نداشته است، چه برسد به این که با این امر به عنوان ایدئولوژی برخورد شود

یعنی من فکر می کنم که مردان بسيار زیادی، در ابعاد . قضيه نيست، بلکه می خواھم سرچشمه ی قدرت مردانه را نشان دھم

ئله ی پرستاری از فرزندان کنار بيایند، بی آنکه دامنه ی نفوذ قدرت مردانه در جامعه ی مردساvر گسترده ای، می توانند با مس

  . دستخوش دگرگونی جدی شود

، کاتلين گاوف ھشت نشانه ی تيپيک قدرت مردانه را در جامعه ی کھن و مدرن بر می شمرد که من می "مبداء خانواده"در رساله ی 

مردان این قدرت را دارند که زنان را از رابطه ی جنسی محروم کنند و یا آنان : " ارچوب دیدگاھم استفاده کنمخواھم از آنھا به عنوان چھ

اعمال نفوذ کنند ) از جمله زایيدن(را وادار به رابطه ی جنسی کنند، آنھا این قدرت را دارند که برای زنان تعيين تکليف کنند و بر کارشان 

آنھا این قدرت را دارند که بر فرزندان زنان اعمال کنترل کنند و یا . تا ثمره ی این کار را در کنترل خود گيرندو یا آنھا را استثمار کنند 

فرزندانشان را از آنان بگيرند، مانع آزادی جسمی و تحرک زنان شوند، آنھا را به عنوان کاvی کسب و کار مردانه شان به کار گيرند، 

  ."آنھا را از عرصه ی گسترده ی دانش قابل دسترس و نوآوری ھای فرھنگی در جامعه دور بدارندخMقيت آنھا را سرکوب کنند یا 

که امر دگرجنس گرایی می 

بایست، دقيقاً مانند امر 

مادری، به عنوان نھاد 

سياسی دیده شود و مورد 

  .بررسی قرار گيرد
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گاوف اعتقاد ندارد که این شاخص ھای قدرت ابزار تحميل دگرجنس گرایی ھستند، بلکه ( 

  .)تنھا به عنوان نشانه ھایی برای وجود بی عدالتی جنسيتی می باشند

با ناقص سازی جنسی و دوختن آلت جنسی زنان، تأکيد مدام (سلب رابطه ی جنسی زن . 1

ر کردن کمربند عفت، مجازات تا حد مرگ برای رابطه ی خارج از ازدواج، مجازات تا بر محکم ت

سرحد مرگ برای رابطه ی جنسی ھمجنسگرایانه، انکار روانی کليتوریس، انتقادھای شدید 

در مورد خودارضایی، نفی رابطه ی جنسی در ھنگام حاملگی و پس از دوره ی یائسگی، 

ه ی تصاویر غير واقعی از ھمجنسگرایی زنان در مطبوعات و خارج کردن غيرضروری رحم، ارائ

  ).ادبيات، بستن آرشيوھا و نابودی اسناد موجودیت ھمجنسگرایی زنان

حتی در روابط (به زنان با تجاوز و کتک ) از سوی مردان(تحميل رابطه ی جنسی . 2

یرش این که ، سوءاستفاده ی جنسی از دختران و خواھران، تربيت زنان برای پذ)زناشویی

ھوسرانی مردان حق آنھاست، ایده آليزه کردن رابطه ی دگرجنس گرایانه ی عشقی در ھنر، 

ادبيات، مطبوعات، تبليغات و غيره، ترتيب دادن ازدواج ھای ناخواسته ی دختربچه گان، و 

ازدواج ھای اجباری در سنين بزرگسالی، ترویج فحشاء، حرمسراھا، آموزش روانی در مورد 

ی جنسی و امکان ارضاء زنان تنھا از طریق واژن، تصویرسازی پورنوگرافيک از زنان با ھدف ناتوان

به نظر می (منتقل کردن این دیدگاه که زنان از خشونت و تحقير به لذت جنسی می رسند 

رسد پيام دیگر این تصاویر این است که داشتن سادیسم دگرجنس گرایانه طبيعی تر از 

  ). ھمجنس استعاطفه ی ممکن بين دو 

این امر توسط نگاه به . (استثمار زنان و تعيين تکليف بر کار آنان و استفاده از ثمره ی آن. 3

ساختار خانواده و رکن مادری به عنوان عرصه ی توليد بدون مزد، کنترل مردان بر سقط جنين، 

محملی و خرید و فروش آنھا، کشتن فرزندان دختر در جلوگيری از بارداری زنان، نازاسازی اجباری زنان، طعمه و قربانی کردن زنان 

  .)بعضی نقاط و کشورھا، و ھمچنين گرفتن و جداکردن دختران از مادرانشان به مناسبت ھا و دvليل گوناگون، صورت می گيرد

ه شکل ھای مختلفی انجام می این مورد نيز تحت عنوان حق پدری و ب. (اعمال کنترل بر فرزندان و یا گرفتن آنھا از زنان و مادرانشان. 4

اعم از دزدی قانونی بچه ھا، نازاسازی اجباری، قتل سيستماتيک کودکان، مصادره ی قانونی بچه ھای مادران لزبين، و نيز  - شود 

سوءاستفاده یا استفاده ی اجباری از مادران به عنوان ھمدستان شکنجه گرانی که ھمان ماماھا باشند که دست به عمل ختنه یا 

  .) اقص سازی جنسی دختربچه ھا می زنندن

زنان را با ایجاد رعب و وحشت از امکان تجاوز از خيابان ھا دور نگه داشتن، تعيين نوع لباس . (ممانعت از آزادی بدن و حرکت زنان. 5

وجھی به قابليت ھا و زنانه، مقرر کردن حجاب اجباری، ایجاد مزاحمت با عنوان یادآوری عفت و مسائل اخMقی در خيابان ھا، بی ت

استعدادھای زنان در عرصه ی ورزش و تحرکات بدنی، ترویج و تبليغ برخی از گونه ھای مد، ایجاد شکاف و اختMفات درون سازمانی 

  .)ميان زنان شاغل در انواع حرفه ھا، تحميل نقش مادری تمام وقت، و نيز وابستگی اقتصادی اجباری زنان به ھمسرانشان

، مھریه، صورت "کادو"از طریق استفاده از زنان به عنوان . (رفتن زنان در معامMت مردانه و استفاده از آنان به عنوان کاvبه خدمت گ. 6

دادن ازدواج ھای اجباری، استفاده از زنان به عنوان ابزاری برای پيشبرد معامMت مردان از قبيل شرکت زنان در مراسم استقبال، و دیگر 

انی ھای تجاری که در آنھا موظفند لباس ھای جذاب بپوشند، و یا استفاده از زنان به عنوان دختران تلفنی، مناسبت ھا و ميھم

  .)فاحشه ھا و گی شاھا، یا به عنوان منشی و غيره

ابله ھا و از طریق سوزاندن و نابود کردن جادوگران و رماvن در طول تاریخ، تبليغات عليه ق(سرکوب و خفه کردن خMقيت ھای زنان . 7

، تقليل تعالی زنانه به ازدواج و صرفاً مقدس دیدن و "نا به جا"و "استقMل طلب"شفادھندگان زن به وسيله ی ایجاد تحریکات عليه زنان 

تأکيد صرف بر جایگاه مادری، استثمار جنسی زنان توسط برخی ھنرمندان و معلمان مرد، ایجاد موانع اقتصادی و اجتماعی در راه تMش 

  .)ی خMقانه ی زنان، نابودی سنت ھای زنانه و غيرهھا

محروم کردن زنان از عرصه ی وسيع علوم قابل دسترس و کاربردی، و دور کردن آنھا از یافته ھای فرھنگی از طریق عدم مبادرت به . 8

  ، )درصد ھمه ی بيسوادان جھان زن ھستند 80(آموزش بيشتر زنان 

مورد اھميت حضور زنان و به خصوص زنان ھمجنسگرا در تاریخ و فرھنگ یک جامعه، ایجاد نقش در " سکوت بزرگ"از طریق ادامه ی 

حرفه ای مردانه  –دور بدارند، تشکيل اتحاد ھای اجتماعی " مردانه"ھای کليشه ای که زنان را از علم، تکنولوژی و دیگر عرصه ھای 

  .زنان در مشاغل آزاد و آکادميک که زنان به آنھا راه داده نمی شوند، و نيز تحقير و ستم بر

 ، سلب رابطه ی جنسی زن

از (تحميل رابطه ی جنسی 

استثمار  ، به زنان) سوی مردان

زنان و تعيين تکليف بر کار آنان 

 ، و استفاده از ثمره ی آن

اعمال کنترل بر فرزندان و یا 

زنان و  گرفتن آنھا از

ممانعت از آزادی  ، مادرانشان

به خدمت  ، بدن و حرکت زنان

گرفتن زنان در معامQت مردانه 

و استفاده از آنان به عنوان 

سرکوب و خفه کردن  ، کا�

محروم  ، خQقيت ھای زنان

کردن زنان از عرصه ی وسيع 

اینھا برخی روش ھایی  ؛ علوم

ھستند که با کمک آنھا قدرت 

و پابرجا نگاه  مردانه تثبيت

  .داشته می شود
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اینھا برخی روش ھایی ھستند که با کمک آنھا قدرت مردانه تثبيت و پابرجا نگاه 

چنانچه نگاھی به این موارد بياندازیم بMفاصله متوجه خواھيم . داشته می شود

ساده روبرو نيستيم، بلکه شد که ما در اینجا با یک بی عدالتی و رابطه ی مالکيت 

با یک رابطه ی قدرت که از خشونت فيزیکی تا کنترل روحی را در بر ميگيرد روبرو 

ھستيم، آنچه که ما را به این باور می رساند که یک قدرت خارق العاده از نيروھای 

  . متضاد vزمند تا بتوان این طلسم را شکست

خيص ھستند تا اجبار برای برخی بنيان ھای قدرت مردان ساده تر قابل تش

دگرجنس گرایی، اما ھر کدام از این بنيان ھا عاملی برای تقویت این قدرت محسوب 

می شوند؛ بنيان ھایی که باعث می شوند زنان به این اعتقاد برسند که ازدواج و 

گرایش جنسی به مردان حتی به قيمت سرکوب شدن و افسردگی غير قابل 

ره شد مواردی چون تأکيد بر محکم کردن کمربند ھمانطور که اشا. گذشت است

در ھنر، ادبيات و فيلم، و ھمين طور ایده آليزه ) به جز در اشکال ھرزه و خشن(عفت، ازدواج دختر بچه گان، نفی وجود ھمجنسگرایان 

د اول نمونه ھای خشونت دو مور: کردن عشق رمانتيک دگرجنس گرایانه و ازدواج در این چارچوب، برخی از اشکال این اجبار ھستند

  . فيزیکی و عملی ھستند، و نمونه ھای دیگر نشانه ی کنترل روحی و اعمال سليقه و کنترل بر آگاھی زنان ھستند

را به ) نام برده می شود" ختنه ی زنان"معموvً به غلط از آن تحت عنوان (زمانی که فمينيست ھا شروع کردند ناقص سازی جنسی 

ه مطرح کنند، کاتلين بری، یک فعال حقوق زنان، به عنوان اولين نفر این مسئله را مطرح کرد که ھدف این عمل عنوان شکلی از شکنج

این مسئله می بایست زنانی که در ازدواج ھای چند : و تبدیل به یک زن کنند" قابل ازدواج"خشن تنھا این نيست که دختر بچه ای را 

نيز از رابطه ی جنسی با یکدیگر باز دارد، یعنی از دید مردانه ی شيفته ی واژن، رابطه ی  ھمسری در کنار یکدیگر زندگی می کنند را

  .به معنای واقعی کلمه قطع شود) حتی در جایی که زنان به رقابت با ھم کشانده می شوند(اروتيک بين زنان 

دارای این قدرت است که به طور فزاینده ای تصاویر سادیستی و تحقيرآميز از زنان  -پورنوگرافی–در زمانی که یک صنعت ميلياردی 

اما حتی تبليغات و . ليد کند، عملکرد آن به عنوان یک عامل تأثير گذار بر آگاھی، موضوعی بسيار مھم و مربوط به ھمه ی ماستتو

نيز زنان را به عنوان موضوع تحریک جنسی و فارغ از ھر گونه احساس عميق و بدون ھر گونه محتوای فردی و یا " معتدل"پورنوگرافی 

در . (عنی غالباً به صورت یک کاvی مصرفی برای مردانشخصی به تصویر می کشد، ی

پورنوگرافی ھمجنسگرایانه که برای چشمان حریص مردان تھيه شده نيز چارچوب ھای 

  ).احساسی، فردی و شخصی به ھمين ميزان غایبند

پيام اصلی پورنوگرافی این است که زنان به طور طبيعی و داوطلبانه غنيمت جنسی 

ویا سکس و خشونت برای زنان یکی ھستند و سکس مازوخيستی، مردان ھستند، که گ

  .تحقيرآميز و ھمراه با تنبيه بدنی برای آنان لذت آور و تحریک آميز است

کاترین مک کينون در تحقيق گسترده ی خود در مورد سوءاستفاده ی جنسی از زنان در 

ه عنوان یک نمونه از محل کار به رابطه ی بين دگرجنس گرایی اجباری و منافع اقتصادی ب

در سرمایه داری، زنان در جایگاه خاص جنسيتی قرار داده . تبعيض جنسی اشاره می کند

این نکته ی تازه ای نيست، اما مک کينون این سؤال را طرح . شده و در مشاغل خود پست ھای پایين تری از مردان را اشغال می کنند

  "دستمزد کمتر و موقعيت کھتر احتياج دارد، چرا این انسان ھا الزاماً باید زن باشند؟انسان ھایی با "می کند که سرمایه داری اگر 

او به این نکته اشاره دارد که صاحب کاران مرد حتی وقتی که بتوانند به زنان حقوق کمتری از مردان ھم رده شان بپردازند، باز ھم 

تنھا سودآوری "آنچه برای مک کينون این ایده را ایجاد می کند که  و این است. اغلب کارکنان و متخصصين زن را استخدام نمی کنند

او انبوھی از اسناد را برای این موضوع ارائه می دھد که زنان نه تنھا به پذیرش کارھا و ". نيست) استخدام زنان(انگيزه ی این کار 

ن نویسی، تلفنچی، مربی کودک و یا مثل منشی گری، کلفتی، پرستاری، ماشي(خدماتی با دستمزد کمتر وادار می گردند 

  ".جنسی کردن زنان را به ھمراه دارد"بلکه این مشاغل در عين حال ) گارسونی

  

یکی از محورھای مھم و غير قابل چشم پوشی در بررسی شرایط اقتصادی زندگی زنان، انتطار به کار گيری جذابيت جنسی خود بر 

ردانی که قدرت اقتصادی و موقعيت خود را در خدمت تحميل تمایMت جنسی شان به زنان م. اساس نياز بازار و نياز مردان از آنھاست

برخی بنيان ھای قدرت مردان ساده تر 

قابل تشخيص ھستند تا اجبار برای 

دگرجنس گرایی، اما ھر کدام از این 

بنيان ھا عاملی برای تقویت این قدرت 

محسوب می شوند؛ بنيان ھایی که 

باعث می شوند زنان به این اعتقاد 

ه برسند که ازدواج و گرایش جنسی ب

مردان حتی به قيمت سرکوب شدن و 

  .افسردگی غير قابل گذشت است

پيام اصلی پورنوگرافی این است 

که زنان به طور طبيعی و 

دان داوطلبانه غنيمت جنسی مر

ھستند، که گویا سکس و 

خشونت برای زنان یکی ھستند 

و سکس مازوخيستی، تحقيرآميز 

و ھمراه با تنبيه بدنی برای آنان 

  .لذت آور و تحریک آميز است
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و مک کينون به طور مبسوطی اثبات می کند که اعمال . به کار می گيرند

در محل کار، مدار بسته ای که در آن زنان به عنوان " سوءاستفاده ی جنسی"

گه داشته می شوند را برده ی جنسی مردان در رده ھای پائينی بازار کار ن

دو ستون اصلی قدرت در جامعه ی آمریکایی به یک نسبت . ابدی می کند

کنترل مردان بر جنسيت زنان، و کنترل سرمایه بر زندگی مزد : اینھا ھستند

  .بگيران در محيط کار

کاترین مک کينون ما را به یک مورد اختMف مشخص بين تجربه ی زنان لزبين 

یک زن ھمجنسگرا که ھمجنسگرایی . توجه می دھد و ھمجنسگرایان مرد

اش را به دليل پيشداوری ھای دگرجنسگرایانه در محل کارش مخفی می 

کند، مجبور است حقيقت را در مورد روابط و زندگی خصوصی اش انکار کند، اما فرای ھمه ی اینھا شغل او به این بستگی دارد که او 

دگرجنس گرا نيز باشد، یعنی می بایست لباس مناسب به تن کند و نقشی را " زنِ "بلکه مدل  خود را نه تنھا دگرجنس گرا نشان دھد

  .و زنانه انتظار می رود" درست"ایفا کند که از یک زن 

مک کينون تفاوت کيفی بين مزاحمت و آزار جنسی، تجاوز و رابطه ی جنسی عادی ھمجنسگرایانه را به طور جدی به زیر سؤال می 

ی مناسب برای نشان دادن نقاطی که به گفته ی مک کينون می بایستی آگاھانه تر و با شناخت بيشتر با آنھا برخورد  نمونه. (برد

این مرد چنين بيان کرده بود که وی . کرد، صحبت ھای یک فرد متجاوز در دفاعيه اش از عمل تجاوزی است که مرتکب شده بود

  .)ی جنسی معمول است، به کار نبرده است خشونتی بيش از آنچه که برای مردان در رابطه

: وی سوزان براون ميلر، نویسنده ی دیگر را آنجایی نقد می کند که او تجاوز را از زندگی روزانه حذف کرده و مدعی می شود که 

ی سکس  ، و بدین طریق تجاوز را به طور کامل از محدوده"یعنی سکس) دخول(تجاوز یک عمل خشونت آميز است و آميزش جنسی "

" خشونت"اگر تجاوز را از محدوده ی سکس خارج کنيم و آن را در چارچوب : "استدvل اساسی مک کينون این است. خارج می کند

قرار دھيم باعث می شویم که افرادی عليه تجاوز باشند بدون این که به این ذھنيت رسيده و این سؤال را مطرح کنند که تا چه حد 

  "تعریف کرده و با آن توأمش می شناسد؟" تمایل جنسی"گرا خشونت را به عنوان جزئی از ساختار و دنيای دگرجنس

  ".در شرایط سلطه ی مردان اصMً معنایی دارد؟" توافق"ھرگز این سؤال مطرح نمی شود که آیا "

  

اروتيک جلوه دادن تحقير "ابراز فشار دگرجنس گرایی و با توجه به ابعاد و اشکال متنوع 

به نظر می آید که کم و بيش به نگاه روان تحليلی ) آنچنان که مک کينون می گوید" (زنان

نگاھی که از سوی نویسندگانی چون کارن ھورنی، . توجه و دقت vزم داده نمی شود

این ھم نمایندگی می شود، اینکه ِھيس، وولفانگ لدرر، و به تازگی از طرف دوروتی دینراشت

و اعتقاد به " ترس قدیمی از زنان"نياز مردان به کنترل زنان به لحاظ جنسی ناشی از یک 

به نظر من احتماvً ترس آنھا کامMً از چيز دیگری . سيری ناپذیری جنسی شان می باشد

آنھا را منکوب کرده و ترس مردان از این نيست که زنان آنھا را مجبور به لذت کنند و یا : است

به دام اندازند، بلکه ترس آنھا از این است که آنھا برای زنان در تمام این روند بی تفاوت 

 –و متعاقب آن رابطه ی اقتصادی  –نگرانی از این که ارتباط احساسی و جنسی : باشند

ین صورت به زنان با آنھا تنھا با پيش شرط ھای زنانه قابل ایجاد باشد، و این که در غير ا

این که مردان به چه شيوه ھایی رابطه ی جنسی . حاشيه ی محدوده ی زنان می افتند

به بحث گذارده " کاتلين بری"خود با زنان را تثبيت می کنند در یک تحقيق پایه ای از طرف 

  .شده است

د بردگی زنان یک مقوله ی فراگير بين المللی او در یک استدvل عميق و پایه ای اسناد حيرت انگيزی را ارائه می دھد که ثابت می کن

بردگی جنسی زنان در تمام شرایطی که زنان یا دختر بچه گان قادر به تغيير بMواسطه ی شرایط زیست : "ادعا می کند" بری"است، 

از آن خارج شوند، شرایطی نمی توانند  –بدون توجه به اینکه چگونه در آن قرار گرفته اند  –خود نيستند وجود دارد، شرایطی که آنھا 

  . که در آن مجبور به تن دادن به خشونت و استثمار جنسی ھستند

برای مثال با : من ارائه ی یک سلسله مثال ھای مشخص برای وجود تجارت بين المللی زنان به توضيح عملکرد آن می پردازداو ض

و انتقال دختران فراری مو بلوند و چشم آبی از روستاھا به محMت دارای فاحشه خانه ھا در شھرھای بزرگ، از " ایجاد مسير قاچاق"

با توجه به ابعاد و اشکال متنوع 

ابراز فشار دگرجنس گرایی و 

" اروتيک جلوه دادن تحقير زنان"

) چنان که مک کينون می گویدآن(

به نظر می آید که کم و بيش به 

نگاه روان تحليلی توجه و دقت 

اینکه نياز ... . �زم داده نمی شود

مردان به کنترل زنان به لحاظ 

ترس "جنسی ناشی از یک 

و اعتقاد به " قدیمی از زنان

سيری ناپذیری جنسی شان می 

  .باشد
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تاھای فقير آمریکای جنوبی و آسيای جنوبی، و از طریق ارسال آنھا به ھتل ھای فاحشه ھا و مکان طریق خرید دختران جوان از روس

بری به جای .  پاریس و غيره دایرند 18که برای کارگران فصلی در شھرھا و نقاطی مانند منطقه ی " قصاب خانه ھا"ھایی معروف به 

" استعمار جنسی"حتمالی آنھا باشد، روشنگری خيره کننده ای در مورد بيماری را مقصر بداند و در جستجوی بيماری ا" قربانيان"اینکه 

سادیسم . ، و با اشاعه ی صنعت پورنو در ابعاد جھانی خود را نشان می دھد"سادیسم فرھنگی"می کند که با ترویج ایدئولوژی 

  ."جنسی به مرد ھستندموجودات جنسی ای می داند که مسئول خدمت "فرھنگی ای که زنان را در وھله ی اول 

می پردازد که از پس پرده ی آن سوءاستفاده ی " سياست سلطه و اقتدار جنسی"او به طور فشرده آن چنان که خود می گوید به 

در چنين . جنسی و ایجاد رعب و وحشت برای زنان توسط مردان به شکل موضوعی طبيعی و غير قابل تغيير نشان داده می شود

ی این ااھداف سياسی کتاب بر. ی قابل مصرف ھستند که بتوانند نيازھای جنسی و عاطفی مردان را پاسخ دھندتفکری زنان تا جای

جایگزینی که ھمانا کسب ميزانی واحد از آزادی برای تمام . است که به چشم انداز این سلطه پایان داده و برای آن جایگزینی بيابد

ن از ھر گونه محدودیت در کار و فعاليت شان، و رھایی از سلطه ی مردان در ارتباط زنان جھان، رھایی از خشونت جنسی، رھایی زنا

  . احساسی و جنسی با آنان است

او در مقدمه ی کتاب از خوانندگانش می خواھد که ھمه ی بھانه ھای ساده در توضيح نادانی و ناآگاھی شان را کنار بگذارند و ادامه 

  :می دھد

کليت خشونت جنسی عليه  که عبارت است از ھمان( مادامی که ما به واقعيت ... 

نام مشخص ندھيم و مفھوم و عينيت آن را نمایان نکنيم، حضور ) زنان و تسلط بر زنان 

آن را در مکان و زمان معين قابل رؤیت نکنيم، مشخص ترین قربانيان این شرایط نيز 

  .نمی توانند آن را بيان کنند و تجربياتشان را تشریح کنند

یکی از دvیل . در ابعاد مختلف قربانی این واقعيت ھستند اما ھمه ی زنان به اشکال و

دشواری و از موانع نام بردن از بردگی جنسی زنان و بيان کردن آن به عنوان یک 

ھمانطور که بری به وضوح مشخص می کند، . ساختار، دگرجنس گرایی اجباری است

ر قاچاقچيان دگرجنس گرایی اجباری با عملکردش در خانه و در عرصه ی خصوصی، کا

به . و دvvن زنان در دوایر فحشاء و مراکز سکسی را در سطح جھانی ساده می کند

می کنند، مادران این موارد را انکار می کنند، و ھمسران کتک " تحمل"این ترتيب که دختران سوءاستفاده ی جنسی از سوی پدران را 

  . خورده نيز در کنار مردان خشونت پيشه ی خود می مانند

تاکتيک معمول قاچاقچيان است، قاچاقچيانی که وظيفه شان این است که دختربچه گان جوان فراری و سر در " عشق"و یا " دوستی"

ایدئولوژی عشق رمانتيک دگرجنس گرایانه که به دختر بچه گان از . به دست دvvن بسپارند" آموزش و آماده سازی"گم را تحت عنوان 

ھا، تلویزیون، تبليغات، ترانه ھا، موزیک و عروسی ھای مجلل آموزش داده می شود، سMح کارآمدی در  کودکی در داستان ھا، فيلم

یک مقوله ی غربی است، اما بالعکس " عشق"معتقد کردن زودھنگام دختربچه گان به این احساس که . دست این دvvن می باشد

در اینجا چند مثال از استدvل ھایی که بری . ن امری جھان شمول استارجحيت و غير قابل کنترل بودن غریزه و تمایMت جنسی مردا

  :در کار خود ارائه کرده است می آورم

در حال رشد در تجربه ی اجتماعی شان از غریزه و ميل جنسی خود مفھوم قدرت جنسی را می آموزند، ) پسران(در حالی که جوانان 

با توجه به این که در پروسه ی ھویت یابیِ اجتماعی . پایه و اساس مردانه استدختربچه گان ھم یاد می گيرند که قدرت جنسی از 

دختربچه گان، و ھمين طور پسر بچه گان، غریزه و ميل جنسی مردان معيار است، نوجوانی ای بسا اولين فاز مھم درک ھویت مردانه 

تد که یک دختر نوجوان در حالی که آغاز به درک مثMً ممکن است به کرات این اتفاق بيف. در زندگی و رشد یک دختربچه باشد

پس . احساسات جنسی رو به رشد خود می کند، روابطش را که تا آن زمان به طور ارجح با دوستان دخترش بوده است کنار بگذارد

د، و شاید حتی چنين پيش می رود که آنھا برای او مقوله ی کناری می شوند و اھميت پيشين خود را در زندگی او از دست می دھن

اینجاست که او آغاز به رشد و زیست، تجربه اندوزی و ھویت یابی به طور . ھویت خود او نيز به تدریج برایش مقوله ای جانبی شود

  .ارجح مردانه می کند

ھای تا با برخی دوستی "می بایستی یک بار این سؤال مطرح شود که چرا بعضی از زنان اما ھيچگاه، و نه حتی به صورت موقت، 

وفاداری به اتحاد با مردان در عرصه ی اجتماعی، سياسی، و  –و چرا ھویت یابی مردانه ". کنون ارجح شان وداع نمی کنند؟

و ھم در بين زنانی که تمام زندگی شان را در یک رابطه ی ھمجنسگرایانه گذرانده اند؟  -در بين زنان نيز وجود دارد،  –روشنفکری 

او روشن می کند که در چه اشکال چند جانبه ای، دگرجنس گرایی اجباری خود را . را به نکات جدید می رساند نظریه ی بری البته ما

ابعاد  ھمه ی زنان به اشکال و در

 یعنی (مختلف قربانی این واقعيت 

کليت خشونت جنسی عليه زنان و 

یکی از د�یل . ھستند) تسلط بر زنان

دشواری و از موانع نام بردن از 

بردگی جنسی زنان و بيان کردن آن 

به عنوان یک ساختار، دگرجنس 

  .گرایی اجباری است
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قوانينی که حق تسلط جنسی مرد بر زن را تثبيت می کند ریشه شان در اسطوره ی پھلوانان، در تمایل مردان به فتح . بروز می دھد

این قوانين از یک سو فحشاء را به عنوان یک مقوله ی جھانی و . نھفته است –رش و زندگی خودمختا –ھمه چيز، در آلت جنسی مرد 

" حق زندگی خصوصی و خانوادگی"قابل فھم فرھنگی توجيه کرده و از سوی دیگر بردگی جنسی در خانواده را تحت عنوان پيش فرض 

  . توجيه می کنند" ویژگی ھای فرھنگی"و 

  

وان یک ساختار ببينيم به این معنی است که نمی خواھيم بپذیریم که سيستم اقتصادی ای که اگر نخواھيم دگرجنس گرایی را به عن

سرمایه داری ناميده می شود و یا سيستم کاستِ نژاد پرستانه بر اساس ابزارھای متعددی سرپا نگه داشته شده است که خشونت 

س گرایی به شھامت زیادی احتياج دارد که این گام را برداشته فمينيسم ھویت یافته از دگرجن. فيزیکی و آگاھی غلط اجزاء آن ھستند

برای زنان به زیر سؤال ببرد و سپس به فعاليت روشنفکرانه " انتخاب از روی اجبار"یا " تمایل طبيعی"و دگرجنس گرایی را به عنوان یک 

آزادی تفکر، اعMم راه ھای تازه، : بار خواھد آوردبه باور من این امر در ھمه جا نتایج با ارزشی به . ی منتج از این درک ادامه دھد

شکستن سکوتی بزرگ در مورد روابط و مناسبات دگرجنس گرایانه و ھمجنسگرایانه، و در کل ایجاد صراحتی نوین در مناسبات 

  .شخصی

  

واژه ی وجود یا ) در اینجا مقصود شخص نویسنده، خانم ریچ می باشد(من 

ھستی ھمجنسگرایانه و یا توالی ھمجنسگرایانه را انتخاب کردم، چرا که 

وجود و ھستی . یک مفھوم جانبی پزشکی با خود به ھمراه دارد" لزبينيسم"

در تاریخ حضور ) مانند گی ھا(امر تأکيد می کند که لزبين ھا ھمجنسگرایانه بر این 

دارند و در عين حال نشان می دھد که چنين زنانی ھمواره در تMشند تا به این 

مفھوم توالی ھمجنسگرایانه می تواند مجموعه ای از تجربيات . حضور معنا بخشند

ومش تنھا این نيست ھر زنی در طول زندگيش و در طول تاریخ را در بر گيرد و مفھ

  .  که زنی با زن دیگر رابطه ی جنسی را تجربه کرده باشد و یا آگاھانه آن را آرزو کند

چنانچه ما این مفھوم را بيشتر بسط داده و به اشکال پایه ای رابطه بين زنان 

برای مثال به اینکه زنان یک زندگی پر محتوای درونی با یکدیگر دارند و  –بکشانيم 

ر مقابل ارعاب مردان متحد کرده و در عمل و در سياست از یکدیگر خود را د

پشتيبانی می کنند و یا آن را با انکار ازدواج و یا آنچنان که ماری دالی می گوید 

بخش بزرگی از تاریخ و روانشناسی زنانه را در  –کنار ھم بگذاریم " جادوگرھا"رفتار 

  .برای ما ممکن نبود  –و در کل ھمجنسگرایی   –" لزبينيسم"از ) جسمی و تا کنون غالباً(می یابيم که با درک محدود 

ھستی ھمجنسگرایانه ھمچنان که شکستن یک تابو است، رد یک نوع زندگی اجباری است و در عين حال یک حمله ی مستقيم و 

  . غير مستقيم عليه حق مسلم مردان بر زنان است

حتی اگر ما آن را ابتدا به ساکن فقط در شکل انکار مردساvری و به . این ھاست اما ھستی ھمجنسگرایانه باز ھم مفھومی فرای

طبيعتاً این امر ایفای نقش ھای اجباری، از خود بيزاری، افسردگی، اعتياد به الکل، خودکشی و . عنوان عملی مقاومت آميز می بينيم

و تحت تھدید به شدید ترین مجازات " خMف جریان"جتناب کنيم که ما بایستی از این کار ا. خشونت حتی در بين زنان را انکار نمی کند

ھا، ارتباط جویی با افراد در متن زندگی روزمره ی اجتماعی را، و نيز روابط فردی و عشق ورزیدن را ساده، بی خطر و سانتيمانتال 

معنی اش زندگی ) لمان و یا کاتوليک بودن از جنبه ای که فرق می کند با یھودی و یا مس( گی و لزبين بودن . توضيح و جلوه دھيم

کردن بدون مجموعه ای از علم و راھنمایی ھای سھل و ھمواره قابل دسترسی، بدون یک سنت یا توالی جا افتاده و بدون پشتوانه و 

ا به عنوان ما بایستی نابودی تمامی شواھد، نامه ھا و اسناد مربوط به ھستی ھمجنسگرایان ر. بنيان ھای محکم اجتماعی است

و ھمين اجبارھاست که به وسيله ی آن شناخت و آگاھی . . ابزاری برای حفظ دگرجنس گرایی اجباری برای زنان و مردان جدی بگيریم

روشنی از لذت، عاطفه، شجاعت و تجربه ی متحد بودن، درست مثل آگاھی از فریب اجتماعی، خود فریبی و قصور و دردی جمعی، از 

  . ما دریغ می شود

  

در ھمجنس گرایی مردانه، ھستی سياسی شان از آنھا گرفته  –به عنوان تعبير زنانه  –لزبين ھا " محدود کردن"از لحاظ تاریخی، با 

ھستی ھمجنسگرایانه ی زنان را با ھمجنس گرایی مردان یکی دانستن به این علت که ھر دو آنھا مطرود ھستند، به این معنی . شد

وجود و ھستی ھمجنسگرایانه بر این 

مانند (امر تأکيد می کند که لزبين ھا 

ند و در عين در تاریخ حضور دار) گی ھا

حال نشان می دھد که چنين زنانی 

ھمواره در تQشند تا به این حضور معنا 

مفھوم توالی ھمجنسگرایانه . بخشند

می تواند مجموعه ای از تجربيات ھر 

زنی در طول زندگيش و در طول تاریخ 

را در بر گيرد و مفھومش تنھا این 

نيست که زنی با زن دیگر رابطه ی 

ده باشد و یا آگاھانه جنسی را تجربه کر

  .  آن را آرزو کند
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این که زنانی ملعون به عنوان لزبين و ھمجنسگرا، در روند مستمر مقاومت زنان عليه . زنانه را منکر شویم است که بار دیگر واقعيت

بدیھی است که بخشی از . بردگی جنسی فقط راه خود را پيش گرفته و در یک مدل مردانه قرار گرفته اند، این یک جعل تاریخی است

ل نبود اجتماعات زنانه ی قابل اتکاء به نوعی زندگی اجتماعی و تقسيم امور مشترکشان با آنجایی که آنھا به دلي –تاریخ زنان لزبين را 

اما بایستی بين اینھا تفاوت قائل شویم، . باز می یابيم) در مردان و زنان(در تاریخ ھمجنسگرایی   –مردان ھمجنس گرا روی آوردند را 

رای زنان در مقایسه با مردان، و تفاوت ھایی از قبيل نبود امتيازات فرھنگی و اقتصادی ب

برای آوردن مثال ھایی در این زمينه می توان به تسلط . تفاوت کيفی روابط زنان با مردان

رابطه ی جنسی مخفی و ناشناس و نيز توجيه رابطه ی جنسی با کودکان بين 

ھمجنسگرایان مرد، و جوان بودن به عنوان یکی از معيارھای جذابيت جنسی و عادات و 

من اميدوارم که در تعریف و تبيين ھستی . فتارھای مربوطه اش در بين آنان اشاره کردر

ھمجنسگرایانه ی زنان، قدم ھای vزم در جھت جداسازی و تشخيص آن از معيارھای 

من تجربه ی ھمجنسگرایی زنان را مانند مادری، . ھمجنس گرایان مرد برداشته شود

البته به این تجربه اشکال خاص و معينی از سرکوب نيز و . تجربه ای عميقاً زنانه می دانم

به ھر حال، مادامی که تجربه ی ھمجنسگرایی زنان را با اشکال دیگر روابط . تعلق دارد

یکی کنيم، تعاریف و ) که آنھا نيز در بسياری موارد مطرود شمرده شده اند(جنسی 

  . ظرفيت ھای ویژه ی آن برای ما تفھيم نمی شوند

تعریفی محدودکننده و صرفًا " لزبين"در حالی که از سویی تعریف مردساvرانه ی واژه ی 

جسمی است، از سوی دیگر دوستی ھا و رفاقت ھای بين زنان از محدوده ی اروتيسم 

زمانی که ما دامنه ی تعریف ھستی ھمجنسگرایانه را درک . ا نيز محدود می کندپس آن تعریفی است که اروتيسم ر. خارج می شوند

کنيم و آن را عمق و وسعت بخشيم، در آن صورت شکاف ھای موجود در استمرار ھمجنسگرایی را نيز نشان داده و اروتيسم را با 

یک عضو بدن و یا اصوvً محدود به بدن، بلکه آنچنان  اروتيسم نه به عنوان چيزی مبھم و یا محدود به: معيارھای زنانه باز می شناسيم

و در شناسایی و بازگویی " –لذت جسمی، عاطفی و روانی  –بيان و تقسيم لذت "که آدره ُلرد آن را تبيين کرده است یک انرژی که در 

خش که به ما انرژی پذیرش و اروتيسم به عنوان لذتی توان ب. قدرتمند و آزادانه ی احساسات ناگفته مان خود را نشان می دھد

برخوردی تازه و قوی با ناتوانی و یا ھر احساس مأیوس کننده، احساساتی ھمچون تسليم، تردید، پشيمانی، افسردگی و انکار خود را 

  .می دھد

از زمان شير . کنند ما می بایست ھر زمان این احتمال را در نظر بگيریم که ھمه ی زنان در یک توالی ھمجنسگرایانه زندگی می

خوردن از سينه ی مادرشان تا زن بزرگسالی که حس ارضاء جنسی دارد، تا زمانی که او به بچه اش شير می دھد و شاید با بوی این 

نشانه ھای این گرایش و توالی در شخصيت ھای . شير به یاد بوی شير مادرش می افتد

دو شخصيت زن یکی از (مثل کلو و اليویا مختلفی در عرصه ی ھنر به چشم می خورد؛ در زنانی 

که یک آزمایشگاه را با ھم قسمت کرده اند و ھمکارند، یا گرایزین ) نوشته ھای ویرجينيا وولف

  .  که تا ھنگام مرگ در نود سالگی، توسط زنان تيمارگر پرستاری و نوازش می شود

ه زنان چه خود را لزبين بنامند و چه ما اگر این موارد را در نظر بگيریم آنوقت احتماvً می بينيم ک

با درک این موضوع می توان . ننامند، دائم در این توالی حضور یافته و دوباره از آن بيرون می آیند

ارتباط دوستی ھای عميق و احساسی و چه : ارتباط وجوه متفاوت ھویت زنان با یکدیگر را فھميد

، برای مثال، با رفاقت جویی ھای زنان ی دختر بچه ھای ھشت تا ده ساله" بيشرمانه"بسا 

زنانی که خانه ھای ارزان در مناطق پيشه ور نشين را با ھم تقسيم ( 15تا  12در قرون " بگينه"

می کردند، زنان پرھيزگار مسيحی که طبق صMح دید خودشان لباس ساده می پوشيدند، ساده 

ندگی خود را از طریق نخ ریسی، زنانی که خرج ز. زندگی می کردند و با مردان نمی آميختند

نانوایی، پرستاری بيماران، و تأسيس مدرسه برای دختربچه ھا به دست می آوردند و توانستند 

  .)تا وقتی که کليسا به اجبار آنھا را پراکنده کرد، بدون احتياچ به ازدواج و امور و امکانات ناشی از آن زندگی کنند

و یا . نان را با زنان معروف لزبين از مدرسه ی زنان در ساپفو در قرن ھفتم قبل از ميMد بشناسيمسپس ما می توانيم ارتباط بين این ز

ارتباط آنھا را با خواھری ھای نھان و شبکه ھای اقتصادی در آفریقا، و یا تجمع زنان چينی که از ازدواج سر باز می زدند و اعتصابات 

برای مثال، شرایط خودمختاری که یک زن : ، در یافته و آنھا را با ھم مقایسه کنيمموفق کارخانه ھای ابریشم را سازمان می دادند

نسگرایانه ی زنان را ھستی ھمج

با ھمجنس گرایی مردان یکی 

دانستن به این علت که ھر دو 

آنھا مطرود ھستند، به این معنی 

است که بار دیگر واقعيت زنانه را 

این که زنانی ملعون . منکر شویم

به عنوان لزبين و ھمجنسگرا، در 

روند مستمر مقاومت زنان عليه 

بردگی جنسی فقط راه خود را 

ه و در یک مدل مردانه پيش گرفت

قرار گرفته اند، این یک جعل 

  .تاریخی است

ما می بایست ھر زمان این 

احتمال را در نظر بگيریم که 

ھمه ی زنان در یک توالی 

ھمجنسگرایانه زندگی می 

زمان شير خوردن از  از. کنند

سينه ی مادرشان تا زن 

بزرگسالی که حس ارضاء 

جنسی دارد، تا زمانی که او 

به بچه اش شير می دھد و 

شاید با بوی این شير به یاد 

  .بوی شير مادرش می افتد
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برای خودش ایجاد کرد را با استراتژی ھای یک زن سياه به  19سفيد و دارای شخصيتی فوق العاده به اسم اميلی دیکينسون در قرن 

دیکينسون . زندگی می کرد، می توانيم مقایسه کنيم 20اسم زورا نئال ھورستون که او نيز شخصيتی بسيار قوی داشت و در قرن 

ھرگز ازدواج نکرد، با مردان رابطه ی دوستی طوvنی مدت داشت، در خانه ی پدریش عزلت گزید و در تمام طول زندگيش نامه ھای 

  . شقانه می نوشتیک دوره ی طوvنی نيز به دوستش کتی اسکات آنتون نامه ھای عا. نوشت) سو گيلبرت(عاشقانه به جاری اش 

از فلوریدا به ھارلم آمد و از آنجا به . ھورستون بالعکس، دو بار ازدواج کرده بود و ھر دو بار پس از مدت کوتاھی از ھمسرانش جدا شد 

دانشگاه کلمبيا و سپس ھایيتی و باvخره مجدداً به فلوریدا بازگشت و بارھا ارجحيت سفيدپوستان، فقر، موفقيت و شکست شغلی 

این دو زن با شرایط زندگی کامMً . روابطی که به آنھا تکيه داشت از مادرش شروع می شد و ھمه، روابطی بود با زنان. ا تجربه کردر

متفاوت ھر دو در جایی با ازدواج مخالفت کردند و کار و زندگی خود را خود تعيين کردند، ھر دوی آنھا به مردان روشنفکر عاليرتبه 

  .ی ھر دوی آنھا، زنان جذابيت دائمی و نيروبخش زندگيشان بودندکشش داشتند و برا

بدانيم، دیدن نمونه زندگی ھای این " طبيعی"پس اگر ما دگرجنس گرایی را برای احساسات و گرایش عاطفی زنان تنھا ساختار  

و یا در یک بيان آزادتر، دگرجنس . برایمان باعث سردرگمی و گيجی است –نمونه ھای آسيب دیده و عاری از احساس لذت  –ی چنين

کار و کوشش روزانه ی . گرایی برایمان به یک شيوه ی زندگی انتخابی تقليل می یابد

ن کار که چو –این زنان برای ادامه ی بقاء، و مقاومتشان به تنھایی یا دسته جمعی 

 –نویسندگان، فعالين سياسی، مدافعين اصMحات، ھنرمندان و مردم شناسان است 

تMشی است که برای خود شدن و روشن تر شناخته شدن به ھمت و نيروی خودشان 

انجام می دھند، تMشی که متأسفانه بسياری جاھا بی ارزش قلمداد شده و به 

به عنوان عصاره ی اروتيسم تجربه نکرده ، و یا "حسرت آلت مردانه"عنوان ميوه ی تلخ 

آغاز  اما اگر ما به حرکت از این نقطه. برداشت می شود" ضد مرد"و یا حرف مفت یک 

  "تمایل"کنيم که بخواھيم ببينيم در چه ابعادی و به چه شيوه ھایی 

دگرجنس گرایانه به زنان تحميل می شود، آنموقع معنای چنين زندگی و کار منحصر به  

را نه تنھا به شکل روشن تری می فھميم، بلکه متوجه یک عملکرد مرکزی در  فردی

این نکته که زنان ھميشه عليه ارعاب مردان به دفاع از : تاریخ زندگی زنان می شویم

در تمام فرھنگ ھا و در تمام دوره ھا غالبًا یک نوع فمينيسم در عمل . خود برخاسته اند

و ما باvخره می توانيم مبارزه ی زنان عليه بی قدرتی خود و شورش ھای رادیکال . ر قرار گرفته استو نه صرفاً تئوریک، در دستور کا

، بلکه با نگاھی بيشتر زنانه و در تمام موقعيت ھا بررسی "موقعيت ھای مشخص انقMبی"آنان را نه تنھا با نگاه و تعریف مردانه ی 

برای مثال، سرپيچی بعضی از زنان در توليد بچه در . ناميده نمی شوند" انقMبی"ه کنيم، بسا آن شورش ھایی که در ایدئولوژی مردان

حالی که زنان دیگری نيز با تحمل خطرات بسيار به آنھا کمک کرده اند، و یا سرپيچی شان از اینکه برای مردان فراغت و آسودگی 

ن مزد زنان ھستند که از سوی ھيچ سندیکایی ھم حمایت ھر دوی این موارد بخش ھایی از کار غيررسمی و بدو(زندگی ایجاد کنند 

، و یا ھمچون برخورد آندریا دورکين، سکس افسانه ای زنان با رد آلت جنسی مردان که به عنوان )اقتصادی نمی شدند و نمی شوند

بنا به . نا می داده استھم شمرده شده، عملی که در واقع فرعی و جانبی دانستن قدرت مردانه مع" پاک دینی"و " ناتوانی جنسی"

ما نمی توانيم با بينش ". اما در نھایت یک شورش... این یک شورش بوده است، گيریم یک شورش بی اثر "گفته ی دورکين، 

بلکه ما آغاز به بررسی رفتارھای . تاریخ را در ھمدستی با مردان بنا کردند" نظم جنسيتی"دینراشتاین خود را راضی کنيم که گویا زنان 

مواردی که تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته اند و یا برچسب ھای انحرافی بر خود  –اریخی و ھمچنين سرنوشت افراد می کنيم ت

رفتارھایی که در زمان ھا و مکان ھای مشخصی با توجه به خشونتی که در تقابل با آنھا اعمال می شد، در بسياری موارد . داشته اند

با توجه به چنين شورش ھایی و احساس ضرورت آنھا، ما می توانيم در نھایت احساس و . دھند شورش ھای رادیکال معنا می

لذت : عواطف بدنی زنان به زنان دیگر را به ھم ربط دھيم، امری که برای ھستی ھمجنس گرایانه ی زنان دارای مفھوم محوری است

  . ه به طرز وحشيانه ای نابود شده استجنسی و اروتيسم، به عنوان یک تجربه ی زنانه که نه تصادفًا بلک

این مقاومت . و با این وجود زنان عليه آن مقاومت کرده اند دگرجنس گرایی با خشونت آشکار و یا اجبار نھان بر زنان تحميل می شود

در سال . طلق بوده استدر بسياری از موارد به بھای شکنجه، زندان، ھم گروه شدن با بيماران روانی، طرد شدن از اجتماع، و یا فقر م

پذیرفته " جنایت عليه زنان"به عنوان یکی از اشکال " دگرجنس گرایی اجباری"، "تریبونال عليه جنایات عليه زنان"در بروکسل، در  1976

با اظھارات شھود از فرھنگ ھای مختلف، برای مثال نروژ و زیمبابوه، مشخص شد که در چه ابعادی تعقيب زنان . شد

  . لی ھر روزه و جھانی استھمجنسگراعم

اگر ما به حرکت از این نقطه آغاز 

کنيم که بخواھيم ببينيم در چه 

" تمایل"ابعادی و به چه شيوه ھایی 

دگرجنس گرایانه به زنان تحميل می 

شود، آنموقع معنای چنين زندگی و 

کار منحصر به فردی را نه تنھا به 

تری می فھميم، بلکه  شکل روشن

متوجه یک عملکرد مرکزی در تاریخ 

این نکته که : زندگی زنان می شویم

زنان ھميشه عليه ارعاب مردان به 

  .دفاع از خود برخاسته اند
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یعنی زنانی که ازدواج کردند، متأھل  –اما قدری ھم در مورد زنانی بگویيم که در بررسی ھای کارول اسميت روزنبرگ مطرح می شوند 

ن ای. بوده است" تمایل"، که نمی توان گفت که دگرجنس گرایی شان یک –ماندند، و با احساس و عاطفه ی قوی زنانه زندگی کردند 

زنان ازدواج کرده اند چرا که برای حفظ حياتشان به لحاظ اقتصادی این یک ضرورت بود، برای این که بتوانند بچه دار شوند و بچه 

این زنان ازدواج کردند که قابل احترام باشند، تا آن کاری را کرده باشند که از زنان . ھایشان در فقر و انزوای اجتماعی بزرگ نشوند

ای را پشت سر گذاشته بودند، بيشتر نياز می داشتند به این که " غيرطبيعی"خصوصاً چنانچه آنھا دوران کودکی  – انتظار می رود

بودن کنند، عMوه بر این که عشق دگرجنس گرایانه ھميشه به عنوان یک وظيفه ی بزرگ و ھيجان آور برای تأمين و " طبيعی"احساس 

ه این است که گروھی از زنان با اعتقادی محکم تر یا با احساساتی مغشوش تر از این حال مسئل. رضایت خاطر زنان مطرح می شود

ھيچ آماری در مورد زنان ھمجنسگرایی وجود ندارد که . ساختار پيروی کردند، اما احساسات و لذتشان به این طریق رام و ارضاء نشدند

نطور که نویسنده ی تئاتر، لورین ھانسبری در یک مجله ی و آ. غالب عمر خود را در یک زندگی دگرجنس گرایانه گذرانده اند

یک زن قوی و صادق ممکن است زناشویی خود را ... چنين آماری ھرگز نيز به دست نخواھد آمد : "نوشت" vدر"ھمجنسگرایی به نام 

ز ایاvت متحده این زن به خاطر چنين بر ھم زده، شریک دیگری برگزیند و جامعه ھم از آمار باvی طMق نگران شود، اما در کمتر جایی ا

طبيعی است که برای یک زن که از ھمسرش جدا می شود تا ) بنا به عادات و فرھنگ جامعه(البته . عملی از اجتماع طرد خواھد شد

  ."با زن دیگری زندگی کند، چنين چيزی صدق نمی کند

از  –ر مردانه بر اساس برتری منافع و حق مردان صورت می گيرد به معنای توافق ظاھری که در یک ساختا –" زندگی دوگانه ای"چنين 

دو گانگی ای که خود را در مادری و در بسياری رفتارھای دگرجنس گرایانه ی دیگر . ابتدا یکی از شاخص ھای تجربيات زنانه بوده است

و نمایش دروغين ارضاء  19ر قرن ، یا در نمایش ظاھری خنثی بودن جنسی ھمسران د)مانند مراسم خواستگاری(نشان می دھد 

  .ی قرن بيستم" آزاد شده" –به اصطMح  –شدن و لذت در فاحشه ھا و در معشوقه ھای اشراف، و یا در زنِ از نظر جنسی 

قدرت و انرژی ای که در ساختار . زنانه استھویت یابی زنانه سرچشمه ی انرژی و قدرت 

این که وجود و اظھار عشق و . دگرجنس گرایانه با خشونت اخته شده و به ھدر رفته است

احساس زنان به یکدیگر مورد انکار قرار می گيرد و انتخاب زنان به عنوان یاوری متحد، 

روابط این زنان با یکدیگر معشوقه، و عضوی از یک انجمن مورد نفی قرار گرفته است، اینکه 

باvجبار مخفی شده است و باvخره تحت فشار شدید از ھم گسسته است، تمام اینھا 

قدرتی که می توانست روابط اجتماعی . تأثيرات مخرب عظيمی بر قدرت زنان گذاشته است

دروغ دگرجنس گرایی . بين دو جنس را تغيير دھد و باعث آزادی افراد ھر دو جنس شود

ری برای زنان امروز تنھا باری بر دوش بررسی ھای فمينيستی نيست، بلکه عاملی است که ھر حرفه ای را، ھر اثر مرجعی را، اجبا

این موضوع . ھر زندگينامه ای و ھر گونه تMشی برای تشکل یابی را، و خMصه ھر رابطه و ھر گونه پيوندی را از خود متأثر کرده است

دروغين و ھيستریک در خود گفتمان دگرجنس گرایی می شود، چرا که در یک جامعه ی پرتنوع ھر رابطه باعث تزویر عميق و تقدیس 

زنان و ھمجنسگرایان به ھر . ی دگرجنس گرایانه ی واقعی ھم کمابيش در حال و ھوای تعفن بر انگيز این دروغ زندگی می کند

خورده و زندگی آنھا را شکلی که ھویت خود را جستجو کنند، این دروغ در ميانشان تاب 

  . تحریف می کند

و دیگر زنان در اسارت ذھنيات از " مخفی ماندن"بدین شکل ھمجنسگرایان زن در اسارت 

بودن، ھر دو در درد امکانات از دست رفته و ارتباطات و " طبيعی"پيش تعيين شده ی چگونه 

  . محافل گسسته، و در درد از دست دادن آزادی اختيار شریکند

این  –در سنت رمانتيسم غربی  –آبشخور یکی از این vیه ھا . دروغ چندین vیه دارداین 

زنان به صورتی بی اختيار جذب مردان می شوند، ھر چند که اغلب اوقات این : ادعاست که

  .کشش بدون فکر و تراژیک است

 Kate   /مثل تریستان و ایزولده(ولی این کشش حتی اگر به خودکشی منجر شود نيز 

Chopin, The (Awakening سنت علوم . نشانه ی برتری طبيعت او قلمداد می شود

است و زنان به مردان به عنوان حاميان اقتصادی و " طبيعی"اجتماعی این ادعا را مطرح می کند که ارجحيت عشق بين زن و مرد 

دگرجنس گرایی، خانواده را ھسته ی اصلی  .اجتماعی محتاج اند، و مردان برای زنان یک کمال جنسی و مکمل روانی می باشند

جامعه می داند و زنی که احساسش در وھله ی اول به یک مرد وابسته نيست می بایستی در عمل به طرز فاجعه باری منزوی شده 

، آمار زنان مایه ی تعجب نيست که گفته می شود که در ميان گروه ھای اجتماعی ای که زندگی پنھانی دارند. و مورد لعنت قرار گيرد

ھویت یابی زنانه سرچشمه ی 

. انرژی و قدرت زنانه است

قدرت و انرژی ای که در 

ساختار دگرجنس گرایانه با 

 خشونت اخته شده و به ھدر

  .رفته است

ھمجنسگرایان زن در اسارت 

و دیگر زنان در " مخفی ماندن"

اسارت ذھنيات از پيش تعيين 

بودن، " طبيعی"شده ی چگونه 

ھر دو در درد امکانات از دست 

رفته و ارتباطات و محافل 

گسسته، و در درد از دست 

  .دادن آزادی اختيار شریکند
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  ! لزبين بيش از ھمجنسگرایان مرد است

  

به عنوان فردی  –برای یک زن سياه پوست : "منتقد فمينيست و لزبين سياه پوست، لوراین بتل در مورد زورا نئال ھورستون می نویسد

) ھمجنس گرایی(دیگر " رھویت منفو"دشوار است که یک  –در حاشيه ی جامعه قرار دارد ) زن و سياه پوست( که به صورت مضاعف 

با این وجود، تداوم و توالی ھمجنسگرایانه به عنوان ارتباطی آگاھانه و روشن با یک واقعيت انسانی، و به عنوان . را برای خود بپذیرد

  ."یک ھویت یابی یکپارچه ی توأم با اتحاد، حامی و نجات بخش زنان سياه در آفریقا و ھمچنين در ایاvت متحده بوده است

. به خاطر ضد مرد بودنشان به زنان تمایل نشان می دھند) ھمجنس گرا(و اما vیه ی دیگر این دروغ، ادعای دائمی این است که زنان 

در واقع، در جامعه ای تحت سلطه ی مردان که فرھنگ ضدیت با زنان در آن ریشه دوانيده است، بی اعتمادی عميق، احتياط و ترس 

  .ل سالم ھر زنی استبه حق از مردان عکس العم

دانستن " طبيعی"این عکس العملی است به یکی از اشکال بروز و عوامل بر جای ماندن تنفر، عکس العملی به تنفر ورزی به 

تا اصوvً طبيعت این مسئله را دریابند  –" آگاه سياسی"و " حساس"حتی مردان  –این عکس العملی است به ناتوانی مردان . جنسيت

به نظر می آید که به عنوان یک مقوله " طبيعی"زن ستيزی آنچنان در این فرھنگ جا افتاده است و آنچنان . نگران شوند و نسبت به آن

ی اجتماعی به طور پایه ای از نظر دور نگاه داشته می شود، تا حدی که بسياری از زنان و حتی فمينيست ھا و یا زنان ھمجنسگرا 

لزبين بودن . شان به شکلی غير قابل انکار و تکان دھنده خود را نشان ندھد از آن غافل می مانند نيز مادامی که این مسئله در زندگی

غالباً به عنوان راه فراری از سوءاستفاده ی مردان تلقی می شود، به جای اینکه آن را یک عرصه ی انرژی بخش و قدرت دھنده و 

کتاب (قطعاتی که به کرات از یک کتاب در مورد زندگی ھمجنس گرایان  برای من جالب است که یکی از. پرحرکت برای زنان بدانيم

آنھا که در فرار از زندگی در آغوش : "نقل می شود این است) کوِلت، تحت عنوان تصویر تکان دھنده و ماليخوليایی از ناتوانی دو نفر

در فرار از بدجنسی مردان، و می خواھند از چيزی  –ھستند  آنھا در فرار... یکدیگر غرق شدند، برای اینکه بيارامند و با یکدیگر بگریند 

خوشبختی تلخ، با ھم یکسان حس کردن گفتار و کردارھا، به یک اندازه تحقير شدن، رانده : لذت ببرند، چيزی که فرای ھر لذتی است

  ..."شدن و فراموش شدن 

کولت معموvً به عنوان نویسنده ی لزبين مورد توجه قرار می گيرد، چنين بر می آید که محبوبيت او بيشتر به این دليل است که 

پيشينش، به نام  ی" ھمجنس گرایانه"مجموعه رمان ھای . ھستی ھمجنس گرایانه ی زنان را برای مخاطبين مرد تصویر می کند

به . را او تحت فشار ھمسرش نوشت و با نام ھر دو آنھا منتشر شد" سری کلودین"

استثنای نوشته ھای او در مورد مادرش، کولت منبع موثقی برای درک ھستی 

ھمجنس گرایانه نيست، برعکس شارلوت برونته که تا حدی فھميده است که زنان در 

اما . گی متحد، ھمدرد، مشاور و ھمراز یکدیگر باشندعمل می توانند و می باید در زند

عMوه بر این، بایستی بدانيم که ویژگی دیگری به جز اینھا در این رابطه ھست و آن 

شيفتگی نسبت به جمع و کشش روحی و شخصيتی ای است که منتج از شناخت 

  . توانایی ھای یکدیگر می باشد

در " آگاھی سياسی فمينيستی"م که آغاز در اینجا این مطلب را ھم می توانيم بگویي

آنجایی قرار دارد که عليرغم نھادینه کردن دگرجنس گرایی اجباری، یک زن را به عنوان 

و برای اینکه ھستی ھمجنس گرایانه این سياست را . شریک و معشوق انتخاب کنيم

به درستی درک کرده و به آن جامه ی عمل بپوشاند، می بایست بر روی آگاھی، 

یعنی  –درت و انتخاب اروتيک تمرکز شود و بر این اساس ھویت یابی آگاھانه ی زنان ق

  .  تکامل یابد –فمينيسم ھمجنس گرایانه 

  

ناميده ایم، " ھستی ھمجنس گرایانه"کاری که در پيش روی ماست و بایستی آن را به انجام برسانيم این است که آنچه را ما در اینجا 

بدون شک چنين کاری می . چنين کاری بر تمام زنان و ھمجنسگرایان تأثير رھایی بخش خواھد داشت. معلنی کرده و تبيين کني

بایست از مرزھای تحقيقات در حيطه ی زندگی ھمجنسگرایان و زنان سفيد غربی طبقه ی متوسط فراتر رفته و زندگی، کار و 

عMوه بر آن به یاد داشته . می و نژادی مورد بررسی قرار دھداتحادھای موجود ميان این قشر را در تمامی ساختارھای سياسی، قو

تفاوت وجود دارد، تفاوت ھایی که می تواند در جنبش " توالی یا استمرار ھمجنس گرایانه"و " ھستی ھمجنس گرایانه"باشيم که بين 

زندگی دوگانه ی بسياری از زنان و ما معتقدیم که استمرار یا توالی ھمجنسگرایانه را بایستی در . و زندگی ما تأثير بگذارد

" آگاھی سياسی فمينيستی"آغاز 

در آنجایی قرار دارد که عليرغم 

نه کردن دگرجنس گرایی نھادی

اجباری، یک زن را به عنوان شریک و 

و برای اینکه . معشوق انتخاب کنيم

ھستی ھمجنس گرایانه این 

سياست را به درستی درک کرده و 

به آن جامه ی عمل بپوشاند، می 

بایست بر روی آگاھی، قدرت و 

انتخاب اروتيک تمرکز شود و بر این 

 – اساس ھویت یابی آگاھانه ی زنان

 –یعنی فمينيسم ھمجنس گرایانه 

  .  تکامل یابد
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ما نيازمند وسعت دید بيشتری در مورد اشکال این زندگی دوگانه . ھمجنسگرایان دید

تاریخ دانان بایستی در ھر گام این سؤال را مطرح کنند که دگرجنس گرایی به . ھستيم

مزد عنوان ساختار در فرھنگ جوامع مختلف چگونه سازماندھی شده و چگونه با کمک دست

تحميلی به زنان طبقه ی متوسط، تحریف رمانتيک آزادی جنسی، " تنبلی"پایين زنان، 

محروميت زنان از آموزش، نگاه سرسری و یک جانبه به فرھنگ و ھنر بخش ھای مختلف 

جامعه، اسطوره سازی از پاکدامنی، عفت و حریم شخصی، و بسياری چيزھای دیگر تثبيت 

ليل اقتصادی احتياج داریم که نھاد دگرجنس گرایی را با و نيز ما به یک تح. گشته است

به عنوان سيستم اقتصادی ای که بيش   –ستم مضاعفش بر زنان و تقسيم کار جنسيتيش 

  . از ھر سيستم دیگری ھم ستوده شده است، مورد ارزیابی و تحول قرار دھد

سپس این سؤال مطرح می شود که آیا ما از ھمه ی روابط دگرجنس گرایانه، حتی از 

دی آنھایی که کمتر ستمگرانه ھستند، می بایست نفرت حاصل کنيم؟ جواب عمده ی افرا

و (آشنایی نسبتاً خوبی دارند   –ھمجنس گرایی و دگرجنس گرایی  –که با ھر دو فرھنگ 

به این سؤال کمابيش این است که ) به خصوص خود را بيشتر با اولی ھویت یابی می کنند

ھرچند این سؤالی صادقانه است، اما مطرح کردن آن به این صورت برای رسيدن به یک رفتار 

مسئله این است که ما در داvن ھایی . مزیستی آگاھانه بی اثر استھوشمندانه و یک ھ

پر از تناقضات مصنوعی گرفتاریم که مانع از این می شوند که ساختارھا را آنگونه که ھست 

در مقابل " ازدواج بر مبنای عشق"، "بد"در تناقض با زناشویی " خوب"زناشویی : بازشناسيم

در تقابل با " درد عشق"، رابطه ی جنسی دگرجنس گرایانه در تقابل با تجاوز، "تن فروشی"تقابل با در " آزاد"، سکس "ازدواج اجباری"

اما فقدان امکان انتخاب آن . بدیھی است که در ھر ساختاری تجربياتی به لحاظ کيفی متفاوت موجود است. تحقير و وابستگی

دیکتاتوری به عنوان یک مسئله ی حل نشده بر جای می ماند و واقعيتی است که در یک فضا و جامعه ی تعصب ورز و به عبارتی 

مادامی که زنان و ھمجنسگرایان از این امکان انتخاب برخوردار نيستند، به یک تصادف و شانس برای یک رابطه ی استثنائی وابسته 

را در روابط واقعی و بين  می مانند و فاقد قدرت جمعی ای ھستند که بر اساس آن مفھموم و ارزش رابطه ی جنسی مطلوبشان

  .  ھمدیگر، تجسم و تحقق بخشند

بنابراین، اگر ما ساختارھا را به این شکل درک کنيم متوجه تاریخ مقاومت ھمجنسگرایان و زنان می شویم، تاریخی که برای خودش نيز 

  . ی آن شده استکمتر به طور کامل درک شده است، چرا که بارھا از ھم گسسته شده، و سعی در تحریف و نابود

ما به یک شيوه ی تفکر شجاعانه نياز داریم تا سياست، اقتصاد و ھمچنين تبليغات فرھنگی دگرجنس گرایی را تا آن ميزان به تسلط 

خود در آوریم که بتوانيم فرای نمونه ھای فردی و یا شرایط چند گونه ی یک گروه به یک مجموعه بينش دست یابيم، تا بتوانيم ھمان 

را به دست بياوریم که، به عنوان مناسب ترین مثال، مردان در خيلی جاھا بر زنان اعمال می کنند، قدرتی که به عنوان مدلی  قدرتی

  .مؤثر برای دیگر اشکال استثمار و بی حقوقی، و به عنوان مدلی با اقتدار بدان نگریسته شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

سپس این سؤال مطرح می 

شود که آیا ما از ھمه ی روابط 

نه، حتی از آنھایی دگرجنس گرایا

که کمتر ستمگرانه ھستند، می 

بایست نفرت حاصل کنيم؟ جواب 

عمده ی افرادی که با ھر دو 

ھمجنس گرایی و  –فرھنگ 

آشنایی   –دگرجنس گرایی 

و به خصوص (نسبتاً خوبی دارند 

خود را بيشتر با اولی ھویت یابی 

به این سؤال کمابيش ) می کنند

ی این است که ھرچند این سؤال

صادقانه است، اما مطرح کردن 

آن به این صورت برای رسيدن به 

یک رفتار ھوشمندانه و یک 

  .ھمزیستی آگاھانه بی اثر است
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 انسان و سکسوآليته

 

 

  علی صيامی

  

ایی که سواد و دانش من قد می دھد بـه ایـن نتيجـه رسـيده ام کـه نظـم دنيـا در تمـامی وجـه ھـای تا آنج

بـه بـاور مـن موجـودی . یکی از آن وجه ھا انسان و سکسوآليته اش است. ھستی اش اسپکترومی است

واحـد " -،  بـه عنـوان یـک زیرمجموعـه"بشـر"در این اسپکتروم وجود ندارد، بلکه " مرد"یا " زن"ذھنی به نام 

ایـن دو نيمـه از . متجلی است" مرد"و " زن"باشکل ظاھریِ " نيمه"در مجموعه ی ھستی در دو  -"مستقل

منظر اندامی و نقش شان درتوليد نسل، اختMفات شـان روشـن و قابـل لمـس و مشـاھده ھسـتند، امـا از 

ــان اســپکتروم  ــردی در ھم ــاعی و ف ــای اجتم ــروز رفتارھ ــی و ب ــارکرد ذھن ــاه ِ ک ــان"نگ ــا ↔گیزن ــی ی مردانگ

  .قراردارند" مادینه↔نرینه

کس، رحم، سيستم تخمک گـذاری، خـونریزی ماھانـه، سيسـتم >": زایایی"بشر؛ یعنی زن، اندام " نيمه ی اندامی"طبيعت در یکی از 

امـا . اسـت را نھـاده< کير، سيستم اسپرم سـازی>": اندام باروری"بشر؛ یعنی مرد، " نيمه ی اندامی"و در دیگر< پستان و شيرسازی

معنـا نمـی شـود، بلکـه بيشـتر از چگـونگیِ رفتـاری اش در ارتبـاِط متقابـل بـا /تفسـير/اندامی اش، تعریف/تنھا در شکل ظاھری"  بشر"

، "چيسـتی"ھر نيمه از بشـر  " شکلِ اندامیِ"به دیگر سخن . اجتماع و نورم ھای آن است که شخصيت اجتماعی اش را بروز می دھد

بشـر از برآینـد کـارکرد روان، ھورمـون ھـا،  Qualitativ=، یعنی عامـل کيفـیِ"چگونگی. "بشررا تعریف می کند Quantitativ=عامل کمی

فکـر مـی کـنم بشـررا مـی بایسـت در ھمـان . موسوم شده اسـت" جان مردانه"و " جان زنانه"ھمان چيزی که به . ناشی می شود...و

  .شاید مثال زیر به من برای انتقال درکِ منظورم کمک کند. دید" ینهنر=مردانگی"و " مادینه=زنانگی"اسپکتروم با دو قطبِ 

  
درھر بشری، زن یـا مـردِ انـدامی، ایـن دو ھورمـون از دوران جنينـی ". زنانه=تروژسترون" و " مردانه= تستوسترون"دو ھورمونِ  •

ر ھر نيمه از بشـر یکـی از فاکتورھـای ميزان حضور و باز توليد این دو ھورمون د. اش تا مرگش حضور دارند و بازتوليد می شوند
فـرض کنـيم مجمـوع تستوسـترون و تروژسـترون در ھـر . شخصی فرد اسـت/پایه ای در تکوینِ شخصيت و بروز رفتار اجتماعی

امـا . از دید ریاضی ھر یک از این ھورمون ھا می توانند عددی بين صفر تا صـد را بـه خـود اختصـاص دھنـد. باشد 100انسانی 
ریاضـی تـر صـحبت ). 0,00↔100(ن ھيچکدام از آن ھا در این اسپکتروم به صفر و یا صد دسترسی پيدا نمی کنـدھيچگاه ميزا

ميزان حضور ھر ھورمونی در این مجموعِ از صفر تا صد می تواند به سمت صفر یا صـد ميـل کنـد امـا ھيچگـاه ایـن تمایـل . کنم
گی و زنانگی فرد، در اینجا با فاکتور ھورمونی، به ميـزان کمـیِ پس مردان. موفق به رسيدن به آن عددھای انتھایی نمی شود

حـاv فـرض کنـيم انـدامی مردانـه دارای درصـد بـاvیی از . حضور و توليد این ھورمـون ھـا در اسـپکتروم درصـدی بـروز مـی کنـد
چنان که تـو . باشد نتيجه چه خواھد شد؟ ھوموسکسوآليته؟ پاسخ به این پرسش نمی تواند حتماً مثبت. ھورمون زنانه باشد

ھم می دانی، این درصد باvتر ھورمون زنانه در اندام مردانه می توانـد بـه کمـک ھنرمنـد مـرد بيایـد تـا خMقيـت فـانتزی ھـای 
فـردی انسـان /اگر قبول کـنم، کـه کـرده ام، کـه رفتـار اجتمـاعی.البته این فقط یک مثال انتزاعی بود. ھنری اش را شکل دھند

خانوادگی، بـاور /تربيت و اخMق ھای اجتماعی( درھم تنيدگیِ فونکسيون ژن ھا و تأثيرات محيط زیست/یبرآمدی از درھماميز
بر انسان و ميزان حضور و بازتوليد این دو ھورمون جنسيتی است، و به این بـاور اضـافه کـنم تـأثيرات فاکتورھـای ...) مذھبی و

آن چه در بالفعـل بـروز مـی . پلی سکسوآل ھستند=چندجنسی اندیشه ای و سن را، می بينم که ھمه ی انسان ھا بالقوه
ــرد اســت ــی ف ــی و درون ــای بيرون ــرایط و فاکتورھ ــابعی از ش ــم ت ــد ھ ــزرگ . کن ــروه ب ــرد در ســه گ ــدن رفتارجنســی ف گنجان

گـروه تنھـا توانسـته =این سه واژه. ھتروسکسوآل، ھوموسکسوآل، بای سکسوآل تنھا یک طبقه بندی سيبرنتيک کلی است
 . ردبان اسپکترومی ھستیِ سکسوآليته در انسان سه نرده تعبيه کننداند در ن

 
سـيال . گروھا در ھر انسان چيزی از قبل تعيين شده و سفت و سخت نيسـتند=اما حدفاصل این نرده ھا

" پلــی سکســوآل "یعنــی. ھتروسکســوآلند/بــای/ ھومــو/بــه دیگــر ســخن ھمــه ی انســان ھــا  . ھســتند

بنا به موقعيت ھای متفاوت بيرونی و درونی کـه بـر انسـان حـادث بشـود، یکـی از آن رفتارھـا در . ھستند

ــا نيــازی ھســت کــه از بــروز ھوموسکســوآليته در انســان ھــای . لحظــه ی بروزقــرار خواھــد گرفــت آی

صـوفی ھـا در جمـع اغيـار ھتروسکسوآل در خوابگاه دختران و یا سربازخانه ی مردان مثال بياورم؟ یا ميـل 

  

  ھترو سکسوآل

  بی سکسوآل

  ھوموسکسوآل
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 ؟"ناھم اندام"یا " ھم اندام"به یکدیگر؟ و یا حتا تناوبی بودن رفتار جنسی بعضی ازافراد در مقابل 

اگـر قبـول کـنم در بـروز رفتـار . حتا براین باورم که انتخاب ھمسر چيزی فراتر از جمع جبری فاکتورھای در باv نامبرده شـده ھسـتند

يرناخودآگاه اش نقش دارد، آنگاه پيچيـدگی انتخـاب ھمسـر خـود را از تـک ھمسـری بـرای تمـام ضم% 75کنشی و واکنشی بشر 

  .ھمسری سيمون دوبوآر یکی از نمونه ھای بارز در تائيد این ادعایم است/زندگی جنسی  .فصول رھا می کند

  

ه سـه سـال از او بزرگتـر بـود، عاشـق شـان بـود، بـه جـز سـارتر کـ) 1986-1908( مردھا و ھم چنين زن ھایی که سيمون دوبـوآر"
او در دوران دانشجویی اش با سارتر آشنا و دوست می شود، قرارِ زندگی مشترکی بدون زیر یـک . ھمگی از او خيلی جوانتر بودند

رختخـواب -او در این سال ھا با یکی از شاگردان دختـرش ھـم ھـم. سقف بودن و بدون محدودیت سکس با نفر سوم را می گذارند
ایـن دو . آشـنا مـی شـود/   Nelson Algren/در سفرش به آمریکا با نویسنده ی آمریکایی نلسون آلگلـرن 1947در سال  .می شود

امـا  در سـال . خطاب مـی کنـد" مرد من=شوھرم: "نلسون تنھا مردی است که سيمون او را. دیوانه وار عاشق یکدیگر می شوند
سيمون ارتباطش را با آلگرن  در . از او جدا می شود و به پاریس برمی گردد. دقصد بازگشت به پاریس و نزد سارتر را می کن 1948

. در این سال نلسون که خواھان ازدواج با سيمون بود از او قطع اميد مـی کنـد و بـه آمریکـا بـازمی گـردد. دارد 1963پاریس تا سال 
فـردش و ھـم چنـين نـوع بکـارگيری آن ھـوش برای ھوش منحصر بـه : سيمون درباره ی علت بازگشتش به سوی سارتر می گوید

او بود که اولين بار به من گفت، وقتی می نویسی، زنانـه بنـویس، طـوری کـه . منحصر به موجودیت فرد، به سمت سارتر برگشتم
  ... .در زندگی مشترک چيزی مھمتر از سکس ھم ھست، کار مشترک.... از یک زن است" نوشته" معلوم شود

ھر دو خود را در مبارزه برای صلح و مخالفـت بـا جنـگ فرانسـه بـا الجزایـر و . با، چين و روسيه سفر می کندسيمون با سارتر به کو
بـود کـه سـی سـال از   Silvie Le Bon آخرین عشق بعد از سارتر پروفسور فلسفه، خانم سيلوی لو ُبـن. بعد ویتنام فعال می کنند

  2008ژانویه 09تاریخ  به http://www.3sat.de/kulturzeit" :نبعم. خودش جوانتر بود و تا لحظه ی مرگش با ھم بودند
  

؟ او در مراحل مختلف سـنی و اندیشـگی اش رفتـار جنسـی توأمـان را داشـت کـه در "بای"بود؟ یا " ھترو"بود؟ " ھومو"آیا سيمون 
از خود می پرسـم آیـا ھمـه ی انسـان ھـا . ی می کرد و بعد جایش را به دیگری می دادمقطع ھای متفاوت یکی از آن ھا بروز عين

  چنين نيستند؟ یعنی بالقوه پلی سکسوآل و بالفعل شان تابعی از شرایط؟ 
  

یعنـی رفتـار . من ھيچ بشری را در کليت زمانی و مکانی اش زنـدانیِ تنھـا یـک نـوع از رفتـار جنسـی اش نمـی کـنم: نتيجه بگيرم
حتـا ایـن انتخـاب ھمسـر مـی توانـد در . مـی گنجـد" مردانگـی"و " زنـانگی"در انتخابِ ھمسر در طيفی با دو قطبِ " بشر"جنسی 

زمـان و مکـانِ . پس این رفتارھا را تـابعی از متغيرھـای زیـاد در زمـان و مکـان مـی بيـنم. انتخابِ خود به عنوان ھمسر متجلی شود
و ) مکـان= زمـان، محـل سـکونت و نـوع تربيـت خـانوادگی و تأثيرپـذیری اجتمـاعی =زیستن در مقطعی تاریخی( پيرامونی/خارجی
در ھماميزی لحظه ای شان رفتار جنسی بشر را شـکل ) مکان= زمان، بازی ھا و تغييرات ھورمونی و دانش شخص=سن( درونی

  . منظورم از ھماميزی لحظه ای، پایدارنبودنِ مطلقِ رفتار جنسی است. می دھند
  

  ن عزیزساقی قھرما
ھـا داری، کـاری کارسـتان مـی کنـی و "دگرجنسـی"این که سردبير نشریه ی چراغ ھستی و سعی در شناساندن حق و حقـوق 

فکر می کنم از منظر جنسی به بشـر، ھمـه پلـی . مشکل دارم" دگرجنسی"اما می بينی که من اصMً با واژه ی . خسته نباشی
عه ای از مجموعه ی انسان بـه عنـوان ھوموسـکوئل و غيـره را اصـMً نمـی اما نامگذاری زیرمجمو. چندجنسی ھستيم=سکسوآل
این نامگذاری کليت شخصيتی و موجودیت انسانی یک فرد را در گرایش جنسی اش بـه فـرد دیگـر خMصـه مـی کنـد و در . پسندم

د کرد؟ اما می دانم که چـه خودم ھم نمی دانم که چه بای. این خMصه تعریف از انسان، تحقير انسان به جنسيت اش نھفته است
  .  نباید کرد

آن نوشته قصد دارد که  شرح کـنش جوانـان مردانـدام در مقابـل لـذت جنسـی *". مھين بچه باز"حاv برمی گردم به آن نوشته ی  
کـون یـا کپـل اش  در ھمخوابگی با مھين بچه باز، مرد از این که زنی با سـوراخ. توأمان بردن در ھمخوابگی با اندام زنانه را بيان کند

بازی کند و او ھم خوشش بياید، در عين حالی که مرد نرینگـی اش را داخـل مـادینی کـرده تـا بـه ارگاسـم برسـد، چيـزی از غـرور 
مردانه ی مرد نمی کاھد تا خود را کونی و تحقير شده بيابد، اما با ھمين کونش را در دست ھای زن حس کـردن بـه تشـدید لـذت 

به دیگر سـخن مشـتری ھـای . د، و مرد این کمک را تلویحی و یا تصریحی می خواھد و یا می پسنددارگاسمی اش کمک می کن
  . چندجنسيتی خود را را ارضا می کردند=مھين بچه باز گوشه ای از پلی سکسوآليته

بيعـی جنسـی پدوفيلی را ھم انحراف جنسی نمی شناسند، بلکـه آن را نـوعی از تمـایMت ط=می دانی که حتا امروزه بچه بازی
= اصM علـم امـروزه  بـر چنـدگونگی موجودیـت. بشر می شناسند که احتمال وقوعش در انسان ھا از درصد پائينی برخوردار است

در پھنـه ی سکسـوآليته ی انسـانی، مثـل دیگـر رفتارھـای . ھمان اسپکترومی دیدن ھستی. اگزیستنس انسان ھا باورمند است
ایـن کـه پـدوفيل بـه حـریم آزادی و . چرا که طبيعت آن را در طبيعت انسـان نھـاده اسـت بشری، ھمه ی گونه ھا طبيعی ھستند،

حقوق کودک تجـاوز مـی کنـد، موضـوعی اجتمـاعی اسـت کـه مربـوط بـه علـم چگـونگی سوسياليزاسـيون آحـاد بشـری در قـرارد 
ــاعی شــان اســت ــن اســت . اجتم ــر ای ــا ب ــا و روانشــناس ھ ــد بحــث سوســيولوگ ھ ــان و ھلن ــروزه در آلم ــای ام ــدوفيل ھ ــه  پ ک

طبيعی کامMً طبيعی ھستند، اما این طبيعت در زندگی اجتماعی ای که فرد پدوفيل مایل به زندگی در آن اسـت بـا /ژنتيکی/ذاتی
ــی شــود ــه م ــایی مواج ــه شــرف . ناســازگاری ھ ــه ب ــدون آن ک ــد ب ــل کنن ــل را ح ــن معض ــا ای ــی ھســتند ت ــدد راه حل ــس در ص پ

  .  دخللی وارد شو Menschen Würde=انسانی
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شاید بپرسی، چرا این مقوله ی جنسی تا این حد برایم اھميت دارد؟ برایم اھميت اصلی دارد، چون رھایی انسان ھـا را از قيـد و 
انسانِ مدرن نظـر بـه . بندھای اجتماعی در نوع نگاه و جھان بينی شان به طبيعی بودن یا نبودن ھمه نوع تمایل جنسی می بينم

ھا به حقوق طبيعـی اجتمـاعی شـان برسـند، در عـين حـال بداننـد کـه بـرای رسـيدن و بدسـت آوردن آن  آینده ای دارد که انسان
یعنی حق خواھی بدون احساس وظيفه مندی یک پـایش مـی . حقوق اجتماعی، نسبت به ھمان اجتماع وظيفه مند ھم ھستند

ه آن مقوله ای از نوع لولـو سـت کـه بایـد از آن در ما ایرانی ھا خواستن حق امر مسلم ماست، اما احساس وظيفه و عمل ب. لنگد
حق برابری را می خواھند، امـا در جـایی کـه انجـام . نمونه ی روشن آن حرف ھای اکثریت فمينيست ھای ایرانی است. پرھيزکرد

  .   البته این داستانی دیگر است. وظيفه ی برابری طرح شود، زیر سبيلی از کنارش می گذرند
  

خواستم از توخواھش کنم که گروه جنسی مورد حمایتت و حمایت چراغ را با اشراف به طبيعـی بـودن جـزء در از این ھمه نوشتن، 
فکر می کنم آنگاه راحت تر، علمی تر و تواناتر به ھـدف انسـانی ات نزدیـک خـواھی . یعنی کل را از نظر دور نگاه نداری. کل ببينی

آیا در چـراغ دربـاره ی وظـایف اجتمـاعی شـان ھـم مطلـب بـه تناسـب بـا  .گروه جنسی مورد حمایت چراغ وظایفی ھم دارند. شد
  حقوق شان نشر می یابد؟  

  
  .اگر مایل باشی، در آینده این مقوله را در ارتباط با فلسفه ی کوآننتيک و فيزیک کوآنتيک پی می گيرم

  
  با احترام

 ھامبورگ/2008ژانویه ی /علی صيامی

. يامی که قرار بود در یکی از شماره ھای چراغ به چاپ برسد و بحثی را دنبال کندمھين بچه باز، مطلبی است از علی ص*
.  این مطلب و بحث مربوط به آن منتشر خواھد شد  
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  با گوگل ریدر از وب لذت ببرید

  "پسر"رضا 

  

ند و می این مطلب را تقدیم می کنم به عزیزان دگرباشی که زحمت به روز کردن لينک ھنر و خانه ھنر را می کشيد« 

متاسفانه مدتھا است لينک ھنر در ایران فيلتر و غير فعال است اما خوشبختانه خانه ھنر ھنوز فعال و پيگر . کشند

  . است

اميدوارم آنکه غير فعال است فعال و آن یکی که فعال است ھمواره فعال و به روز باقی بماند و این شمع برایمان ھرگز 

  ». رھای دگرباش خانه ای باشد استوارخاموش نگردد و ھمواره برای بQگ

  

  

از مطلب شـماره قبـل طـوvنی تـر و وسـيع تـره ! بذارید ھمين اول مطلب براتون بگم که اونچه که این بار با ھم مرور می کنيم یه خورده

عـا لـذت خواھيـد بـرد و خيلـی از ولی باور کنيد اگر ھمراه این مطلب بشيد و تا آخر اون رو بخونيد و اجرا کنيد با گوگل ریدر از وبگـردی واق

رو براتـون حـل ... ) مثل فراموش کردن آدرس ھـای محبوبتـون، یـا از دسـت دادن مطالـب جدیـد وبـMگ ھـای محبوبتـون و ( مشکMتتون 

ه خواھد کرد و درضمن کاربران داخل ایران ھم راه دیگری برای دور زدن فيلتر جمھوری اسMمی یاد خواھند گرفت، راھـی مطمـئن، سـاد

  .حاv با این توضيح فکر می کنم بتونيم شروع کنيم به آموزش گوگل ریدر. و جذاب

  

گوگل ریدر یکی از خدمات رایگانی ھست که گوگل در اختيار کاربرانش قرار می ده، اما اگر دقت کنيد نوشتم کاربران، یعنی تـا یـوزری در 

البته داشتن و ساخت یک یوزر نه سخته و نه چندان وقتی می گيـره پـس گوگل نداشته باشيد نمی تونيد از گوگل ریدر استفاده کنيد و 

  .شروع می کنيم تا پله پله جلو بریم و در نھایت از داشتن یک گوگل ریدر لذت ببریم) که ساخت یوز ھست ( از ھمون اول 

  

ره به مرحله بعد که گشایش گوگـل اگر جی ميل دارید یعنی یک یوزر در گوگل برای شما ثبت شده و بھت(  ":ساخت یوزر"مرحله اول

  )ریدر ھست برید و این قسمت رو برای اونھایی قرار دادم که جی ميل یا ھيچ یوزری در گوگل ندارند 

در گوگل چند حالت برای داشتن یوزر وجود داره، اما وقتی جی ميل دارید به این معنی ھست که شما یک یوزر در گوگل ھم داریـد پـس 

  : م پوشــی مــی کــنم و بــا ھــم در ایــن مرحلــه بــه مــرور آمــوزش ســاخت یــک جــی ميــل مــی پــردازیماز راه ھــای دیگــه چشــ

  

  :گام اول اینه که به این آدرس برید

http://mail.google.com/mail/signup  

  

  :س زیر جلو بریدحاv باید فرم رو پر کنيم، پس با دقت و به ترتيب به کمک عک
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  :اگر با گزینه ای مشکل دارید در مورد تمام گزینه ھا در زیر توضيح داده شده

  .نام و نام خانوادگی که مورد خاصی ندارد •
ــام کــاربری • ــک در محــل نوشــتن ن ــد عــرض کــنم کــه ی ــل از ســه قســمت تشــکل شــده اســت  بای مــثM در آدرس . آدرس ایمي

@Gmail.comyourname یک قسمت  ماGmail.com داریم که نشان دھنده این است که ما از سایت www.Gmail.com  داریـم
 yournameنشاندھنده این است که ایـن آدرس یـک پسـت الکترونيکـی اسـت و @ کاراکتر قبل از آن یعنی . خدمات می گيریم

نامـه فرسـتاده مـی  yourname یعنی وقتی کسی یک نامه به این آدرس می فرسـتد بـه حسـاب کـاربر. یک نام کاربری است
  .این نام یکتاست و ھيچ کس دیگری نمی تواند نام کاربری مشابه شما را داشته باشد .شود

  .کاراکتر داشته باشد 8م عبور باید بيشتر از با این شرط که این نا. یک رمز عبور دلخواه بنویسيد در محل نوشتن رمز عبور،  •
  .نشانگر قدرت رمز عبور معيار خوبی برای مناسب بودن پسورد شماست •
  . تایپ کنيد  در قسمت دوباره تایپ کردن پسورد نيز، پسورد خود را عينا دوباره  •
ھربـاره رمـز عبـور  شـوید نيـاز بـه وارد کـردنیادآور رمز عبور را اگر تيک دار کرده باشيد، بعدا که مـی خواھيـد بـه حسـابتان وارد  •

  . مسلم است این گزینه را فقط در کامپيوتر شخصی عMمت بزنيد و نه کامپيوتر ھای عمومی مانند کافی نت. ندارید
. اگر فعال ساز تاریخچه وب گردی را تيکدار کرده باشيد اطMعات استفاده شما از اینترنت در سرورھای گوگل ذخيـره مـی شـود •

اگـر خـدا بخواھـد در . ن بحث کمی یچيده و زمان بـر اسـت بنـابراین مـن بـه شـما توصـيه ميکـنم ایـن گزینـه را عMمـت بزنيـدای
  . نوشتارھای بعدی بيشتر در این مورد صحبت می کنيم

. بنویسـيد این گزینه سوال است که در کادر بعـدی بایـد جـواب آن را. در قسمت سوال امنيتی، یکی از گزینه ھا را انتخاب کنيد •
ھـدف از ایـن سـوال و جـواب . طبيعی است اگر جوابی که می خواھيد بنویسيد را ھمه بدانند که دیگر سـوال امنيتـی نميشـد

این است که در زمانی که اطMعات حساب خود را به ھر دليلی از دست دادید بتوانيد با استفاده از ایـن سـوال و جـواب دوبـاره 
 . ریدمالکيت حساب خود را به دست آو

اگـر قـبM یـک ایميـل در یـاھو داشـتيد . در قسمت ایميل ثانویه یک آدرس ایميل دیگر را باید به عنوان آدرس پشـتيبان وارد کنيـد •
  . اگر اولين ایميل شماست با خالی گذاشتن این کادر به مرحله بعد بروید. ميتوانيد از ھمان استفاده کنيد

  . برخMف یاھو ميل شما در اینجا حق انتخاب ایران را دارید. يددر قسمت مکان نام کشور خود را انتخاب کن •
کاراکترھـایی را کـه در  اسـپم مشـخص شـده اسـت  حاv در مرحله بعد در قسمتی که زیر عکس می بينيـد و بـا نـام کـد ضـد •

  .عکس می بنيد را عينا باید وارد کنيد



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و سوم      –   45  

  . کليک کنيد…  I acceptقبول داشتن بر روی گزینه  را بخوانيد و در صورت Gmailحاv شما باید قوانين استفاده از  •

اگر تمام مراحل رو بدون اشکال انجام داده باشيد و نام کاربری شما قبM ثبت نشده باشه ثبت نام شـما قطعـی مـی شـه و بـه صـفحه 

  :راھنمائی می شيد که شکل زیر نماینگر اون صفحه است) Introduction to Gmail(دیگه ای 

  

  :ينکی که در شکل زیر مشخص شده کليک کنيدحاv روی ل

  

  :، وقتی کامل وارد شدید به شکل زیر خواھيد رسيد)به سرعت نت بستگی داره ( چند ثانيه صبر کنيد تا وارد جی ميلتون بشيد 
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معتبر برای دریافت نامه  حاv شما یک جی ميل دارید که می تونيد با استفاده از اون برای دوستانتون نامه بدین یا به عنوان یک آدرس

  .ھاتون از اون استفاده کنيد

برای رسيدن به ریدر . اما قرار نيست  فقط روی جی ميل باقی بمونيم  پس به سمت گوگل ریدر می ریم :"گوگل ریدر"  مرحله دوم

  :شکل زیردر گوگل به باvی صفحه جی ميلتون دقت کنيد، به احتمال قوی کلمه ریدر رو ھمونجا خواھيد دید مثل 

  

  

که در عکس باv ھم مشخص ھست کليک کنيد، اونجا " more"اگر کلمه ریدر در آن باv نبود نگران نباشيد، کافيه روی کلمه مور  ( 

  )حتما به لينک ریدر خواھيد رسيد 

  .با کليک روی کلمه ریدر صفحه جدید برای شما باز می شه که شما رو وارد گوگل ریدرتون می کنه

  ):شکل زیر ! ( من شما وارد گوگل ریدر شدید اوه خدای
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  .بھترین خوراک خوان در نت! حاv شما یک خوراک خوان حرفه ای دارید و شاید

اولين قدم اینه که خوراک وبMگ مورد عMقتون رو به گوگل ریدر بدین تا براتون . وقت اونه که یاد بگيریم چطور با گوگل ریدر کار کينم

  :ین کار به شکل زیر دقت کنيدبرای ا. بازش کنه

  

  

برای ادد کردن خوراک ھای مورد عMقه شما در کنار گوگل ریدر قرار داره روی   add subscriptionھمونطور که در باv می بينيد گزینه 

سایت یا ) د یا اتم آر اس اس، في( این گزینه کليک کنيد تا کادر کوچکی که در شکل زیر آن را خواھيد دید باز بشه و بتونيد خوراک 

  :وبMگ مورد عMقه تون رو داخلش قرار بدین



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و سوم      –   48  

  

  

رو در کادر قرار دادم و )  http://khanehonar.blogspot.com/atom.xml: یعنی این آدرس( برای نمونه من آدرس خوراک خانه ھنر 

  : ليک خواھم کردرو ک" add"گزینه ادد 

  

  

حاv با زدن کليد ادد خانه ھنر به عنوان یکی از آدرس ھای مورد عMقه ام وارد گوگل ریدر خواھد شد و از این پس ھيچ مطلبی از خانه 

  .ھنر رو از دست نخواھم داد

انه رو بعMوه یک پسوند در کادر قرار ھنوز ھيچ توضيحی ندادم و اگر دقت کنيد آدرس اصلی خ! ) فيد، آر اس اس، یا اتم(در مورد خوراک 
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در اصل ھمون نکته ایه که به انتھای آدرس   atom.xmlپسوند . خانه است) اتم، فيد یا آر اس اس ( دادم که ھمون آدرس خوراک 

اضافه نکنم گوگل ) که در بMگر ھست ( اضافه کردم تا گوگل ریدر بتونه خانه ھنر رو برام ادد کنه و اگر این پسوند رو برای این آدرس 

  .ریدر اون رو قبول نخواھد کرد

اما بذارید در مورد فيد در آخر مطلب بگم و فعM بریم ببينم بعد از اضافه کردن آدرس خوراک خانه ھنر گوگل ریدر به چه شکلی در 

  ):شکل زیر ( خواھد آمد 

  

  

  :حاv بذارید کمی وارد جزئيات بشيم، پس به شکل زیر دقت کنيد

  

  

تی که با عدد یک در شکل مشخص کردم می تونيد برای چند کار ازش استفاده کنيد، البته این قسمت رو به صورت دائم در قسم

باvی کادر باز شده آدرستون نخواھيد داشت اما ھر وبMگی که برای اولين بار ادد کرده باشيد و برای اولين بار آدرسش براتون باز شده 

v رو خواھيد دید و ھمونجا به وسيله ی اون قسمت که با عدد یک مشخص کردم می تونيد دسته بندی باشه اون نوار زرد رنگ با
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چون شما تازه گوگل ریدر رو باز ) تقریبا مثل قرار دادن آی دی ھا در گروه ھای مختلف در یاھو مسنجره ( وبMگتون رو مشخص کنيد 

براتون یک زیر گزینه باز می شه که ھمونطور که در شکل باv می   add to a folderکردین و ھنوز ھيچ گروھی نساختين با کليک روی 

می تونيد یک گروه بسازید، در شکل ھای زیر خواھيد دید که من دو گروه با عنوان  new folder، با کليک روی new folderبيند نوشته 

این به بعد در گروه دگرباش و وبMگ ھا و سایت ھای   ساختم که می تونم ھمه ی وبMگ ھای دگرباش رو از! ھای دگرباش و روزانه

مورد عMقه و غيردگرباش رو در قسمت روزانه قرار بدم تا اگر زمانی گوگل ریدرم خيلی شلوغ شد به راحتی بتونم وبMگ ھای ھم 

  ):شکل ھای زیر . ( احساس ھام رو پيدا کنم و اول به سراغ اونھا برم
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کليک و نگه داشتن موس روی لينک خانه اون رو به قسمت دگرباش  رو از گروه روزانه بيرون بکشم می شه با برای اینکه آدرس خانه( 

کشيد که چون اونجا ھست از روزانه پاک و در ھمون دگرباش باقی می مونه، البته این یک راه حرفه ای نيست ولی یک راه ساده و 

  )  فوری ھستش و حرفه ای ترش رو در ادامه خواھم گفت

حاv دو گروه دارم که خانه در ھر دوی اونھا ھست برای برداشتن خانه از گروه روزانه باید به قسمت ستينگ برم و تيک روزانه رو برای 

  :خانه بردارم مثل شکل زیر

  

  

برای دیدن . گل ردیربھتره برای اینکه گيج نشيم از گفتن در مورد جزئيات بيشتر خودداری کنيم و بریم سراغ دیدن مطالب خانه در گو

  :خانه ھنر که در ستون سمت راست قرار داره کليک کنيم تا صفحه به صورت زیر در بياد) لينک ( آخرین مطالب خانه باید روی اسم 

  

  .رو ببيند و مطالعه کنيد) تا به حال ( حاv می تونيد به راحتی آخرین پست ھای خانه ھنر 
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آنچه در عکس باv می بينيد اون چيزی نيست که روی وبMگ . یر راھی ھست برای دور زدن فيلتردر اول کار گفتم استفاده از گوگل رد

خانه ھنر می بينيد، روی وبMگ خانه ھنر شما صفحه ای دارید با بخش ھای مختلف که اینجا فقط مطالب برای شما قابل دیدن 

خانه به شما ارائه کنه، به ھمين دليل شما قادرید ھر وبMگی که  ھستن، یعنی شما ھر آنچه را می بيند که موتور خودکار فيد وبMگی

  . رو به راحتی از طریق گوگل ریدر ببينيد) حتی اگر فيلتر باشه ( دوست دارید 

سایت ھا یا وبMگ ھا می گيره، روی سرور خودش می بره و بعد به شما نشون می ) موتور خودکار ( گوگل مطالب رو از آر اس اس 

  . باعث می شه تا دیگه فيلتر جمھوری اسMمی بی معنی بشه و شما از این راه به راحتی فيلتر رو دور خواھيد زد ده و این

کردین و باید بگم خسته نباشيد اما حاv شما یک گوھر به نام گوگل ریدر دارید ! دقيقه وقت ھزینه 20تا اینجای کار احتماv چيزی حدود 

  .بليت ھای بی نظيرش بيشتر آشنا خواھيد شد و خواھيد دید چه لذتی کار با اون دارهکه کم کم با کار با اون به قا

دیگه نياز نيست ھر روز به وبMگ ھا یا سایت ھای مورد عMقتون سر بزنيد تا از به روز شدن یا نشدنش مطلع بشيد، گوگل ریدر برای 

با چند مطلب به روز شده و ) یا وبMگ ( د تا براتون بگه کدوم سایت ھمين کاره و کافيه تا به نت وصل شدین گوگل ریدرتون رو باز کني

  .ھمونجا ھم می تونيد مطالب رو بدون محدودیت ببينيد

اما ھنوز چند نکته مونده، اولين و مھمترین نکته ای که باید در موردش براتون توضيح بدم در مورد خوراک ھستش، در ميانه راه با 

تا حدی آشنا شدین اما اینھا اصM چی ھستن و چرا باید برای گوگل ریدر باھاشون آشنا باشيم رو ! ) اتم آر اس اس، فيد یا( خوراک 

  .حاv براتون می گم

خوانه، به این معنی که آخرین مطالب رو از موتور خودکار وبMگ ھا یا سایت ھا می گيره، درون سرور خودش ! گوگل ریدر یک خوراک

  ! ). ببينيد( ه می داره تا وقتی که بتونيد به نت وصل بشيد و مطالعه شون کنيد می بره و بعد برای شما نگ

ھر وبMگ یا سایتی یک زیر مجموعه داره به نام فيد یا آر اس اس یا اتم، این زیر مجموعه رو می شه به موتوری خودکار تشبيه کرد که 

  .مطالب رو به صورت خوراکی در مياره برای خوراک خوان ھا

در صورتی که این ( برید ھيچ نشانی از آدرس فيد این وبMگ نمی بينيد )  http://khanehonar.blogspot.com(آدرس خانه ھنر  اگر به

برید در کنار وبMگ عکسی به )  http://5pesar.wordpress.com(ولی اگر به آدرس فعلی پسر ) وبMگ ھم خوراک خودش رو داره 

  : شکل زیر خواھيد دید

  

  :کافيه روی این عکس در وبMگ پسر کليک کنيد تا براتون صفحه ای باز بشه به این آدرس

http://feeds.feedburner.com/pesar  

می خوام این رو . نباید گيج بشيم. یک آدرس خوراک عمومی نيست اما آدرس فيدی ھست که پسر به بينندگانش معرفی کردهاین 

داره که می تونيد با دادن اون به گوگل ) آر اس اس، فيد یا اتم ( بگم که ھر وبMگی چه خودش بخواد و چه نخواد یک آدرس خوراک 

  .ریدر به راحتی ازش استفاده کنيد

حاv اگر آدرس خوراک وبMگی مثل خانه روی خودش لينک نشده بود باید چه کنيم، ساده است به خدمات دھنده اون وبMگ توجه 

  .کنيد

  :اگر اون وبMگ داشت از سرویس بMگر استفاده می کرد فورا ته آدرسش این رو اضافه کنيد
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atom.xml  

  :به طور مثال اگر آدرس این بود( 

http://examle.blogspot.com 

  :آدرس خوراک این وبMگ رو اینطور خواھيد داشت ،با اضافه کردن پسوند

http://examle.blogfa.com/atom.xml (  

  :د فورا ته آدرسش این رو اضافه کنيداگر اون وبMگ داشت از سرویس وردپرس استفاده می کر

feed  

  :به طور مثال اگر آدرس این بود( 

http://examle.wordpress.com 

  :آدرس خوراک این وبMگ رو اینطور خواھيد داشت ،با اضافه کردن پسوند

http://examle.wordpress.com/feed  (  

  :ته آدرسش این رو قرار بدین بود روی سرویس بMگفااگر وبMگی 

rss.aspx  

  :به طور مثال اگر آدرس این بود( 

http://examle.blogfa.com 

  :ور خواھيد داشتآدرس خوراک این وبMگ رو اینط ،با اضافه کردن پسوند

http://examle.blogfa.com/atom.xml (  

البته اینطوری به آدرس خوراک تمام وبMگ ھا و سایت ھا نمی رسين ولی چون ( تا برسين به آدرس خوراک وبMگ مورد عMقتون 

  )ا رو مثال زدم اغلب وبMگ ھا روی این سه سرویس بودن اینھ

اگر وبMگ یا سایت مورد عMقتون از سرویس دیگه ای استفاده می کنن نگران نباشيد، کافيه روی اون وبMگ دنبال نشان یا کلماتی 

  .بگردین که آر اس اس یا فيد یا اتم اون وبMگ رو معرفی کردن و بعد از پيدا کردنش قادرین اون آدرس رو به گوگل ریدر بدین

  :گه اینه که شما چطور می تونيد برای دفعات بعدی به گوگل ریدرتون دست پيدا کنيد، ساده است، کافيه به آدرس زیر بریدنکته دی

google.com  

  :حاv به شکل دقت کنيد تا راه وراد شدن به یوزتون رو ببينيد
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  ):شکل زیر ( حاv به این صفحه خواھيد رفت 

  

  

رو وارد کنيد و در قسمت دوم رمز )  Gmail.comyourname@: به طور مثال( ميل خودتون  در قسمت یک به صورت کامل آدرس جی

  . عبوری که انتخاب کردین

  ):شکل زیر ( رو کليک کنيد، حاv دوباره به صفحه گوگل خواھيد رفت  sign inبعد از وارد کردن صحيح آدرس جی ميل و رمز عبور کليد 

  

به صفحه ای که در عکس زیر خواھيد دید منتقل ميشيد که در اونجا ھمونطور که روی شکل مشخص my account بعد از کليک روی 

کليک  moreاگر ریدر در صفحه انتخاب ھا نبود روی ( کليک کنيد ) در فارسی خواننده ترجمه شده ( شده می تونيد روی نشان ریدر 

  )گزینه ی ریدر رو انتخاب کنيد کنيد و در اونجا 
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  .اميدوارم خسته نشده باشيد و این آموزش ھم به دردتون بخوره و به مشکل یا نقطه ی نامفھومی ازش بربخورید

تا یادم نرفته اینم بگم که قسمتی از این مطلب رو با کمک مطلب وبMگ یک فتحی تھيه کردم که ھمينجا از اون و ھمه ی بMگرھای 

  .خوب نت فارسی تشکر می کنمفعال و 

  .از شما ھم متشکرم

  

  "پسر"رضا 
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  ما یا آی دی ھایمان؟

 مانی از تھران

  

مجموعه ای جالب . بودم Queer As Folkچند شب پيش مشغول تماشای سریال 

  از مقاطعی از زندگی چند مرد و زن ھم جنس گرا با 

س گرایان است، یکدیگر افراد عمدتاً در دیسکویی که ویژه ھم جن. زمينه اجتماعی

. را مMقات می کنند و با توجه به ھدف خود از آشنایی، ارتباط را پيش می برند

. خب، سریال داستانی است و شاید با زندگی واقعی کمی تفاوت داشته باشد

آن سو زندگی را تجربه نکرده ام، اما می دانم که یکی از پایه ھای آشنایی به 

ی که افرادِ واقعی در آن وجود دارند و عمدتاً خوِد ھمين ترتيب است؛ مکان ھای

راه ھای دیگر نيز کمابيش وجود دارد که . واقعی شان را با خود به ھمراه می آورند

در  manjamیکی از آنھا سایت ھای اینترنتی است، که برخی از آن ھا از جمله 

  .ایران نيز خواھان زیادی دارد

رفين تعيين می کنند، اما پایه ارتباط و جست و شکل ارتباط و ادامه آن را البته ط

اینکه در پی . جوی مناسب اولين گام برای رسيدن به ارتباط دل خواه است

آشنایی باشيد یا سکس یا ھر چيز دیگر است که مرجع جست و جو را تعيين می 

این شکل از ارتباط و آزادی در تعيين آن، که در آن سوی ایران و در کشورھای . کند

اما چرا در . اد در جریان است، به گمانم شکل بسيار مناسب و منطقی ای داردآز

  کشور ما نباید وجود داشته باشد و نبود ِ آن، چه ضعفی برای ما به ھمراه دارد؟

 manjamارتباط ما در ایران به طور عمده از طریق سایت ھای اینترنتی مانند 

تند و نيازی به این شکل از افرادی را که دارای ارتباط خاص خود ھس. (است

در ایران بسياری از .) جست و جو ندارند، از موضوعيت این گفتار کنار می گذارم

افراد، به دvیل امنيتی، ترجيح می دھند تنھا از طریق سایت و حضور در آن که 

این امر و . کمتر احتمال شناخته شدن را در پی دارد، به ایجاد ارتباط ادامه دھند

اما اگر این ترس و دليل پناه بردن به سایت را کنار بگذاریم و بخواھيم پيامدھای آن را در . در این سرزمين البته ناگزیر استاین ھراس 

  نظر بگيریم، به چه نتيجه ای می رسيم؟

ر یک کMم، د. مردی با سی و اندی سال سن که در تجربه ھای معمولی خود انسانی موفق می نماید. از شرایط خودم مثال می آورم

ھم جنس گرایی که در زندگی معمولی خود موفق است و حال سير از تجربه ھا و ارتباط ھای گوناگون در پی یافتن ارتباط عاطفی ای 

سایت اینترنتی : در این جست و جو، البته مراجع و منابع زیادی سراغ نداشته ام. ثابت و البته بر پایه منطق و نه تنھا احساسات است

مشکلی که در این راه به آن برخورده ام و به نظر خودم مشکلی اساسی . خرید جام جم، تنھا پاتوقی است که می شناسمو مرکز 

به عبارتی، در این شيوه . است، این است که با آدم ھایی رو به رو ھستم، که خوِد اینترنتی شان با خودِ واقعی شان تفاوت دارد

چيزی متشکل از یک یا چند عکس واقعی و غيرواقعی با مشخصاتی محدود، آن . به رو ھستيمارتباطی ما با آی دی و نه انسان رو 

نه آنگونه که برخی . (مشکلی نيست؛ سایت اینترنتی به ھمين منظور و برای قرار گذاشتن ایجاد شده است. ھم واقعی و غيرواقعی

اطفی در این گونه آشنایی ھا البته وجود دارد، اما پایه آشنایی، به عبارتی امکان ایجاد ارتباط ع. از دوستان می طلبند، برای عاشقيت

که خود نيز از این طریق ارتباط ھای دوستانه خوبی، گرچه اندک، پيدا کرده . قرار می باشد که شاید قرار به مراحل عاطفی نيز برسد

  .)ام

، که بعد از چند بار رو به رویی با این شرایط، اعتماد خود را واقعی وجود داردمن اینترنتی و من در بسياری از موارد، آن قدر تفاوت ميان 

این ترجيح به خودی خود منفی . از دست می دھيم و ترجيح می دھيم از این سایت تنھا برای ارتباط ھای موقت و گذرا استفاده کنيم

با آی دی ھا رو به رو می . ھستيمو شناختن فردی واقعی ) انتخاب(اما زمانی به مشکل بر می خوریم که در پی یافتن . نيست

شویم، مشخصاتشان را می خوانيم، و اگر انطباق داشتيم، پيامی خصوصی می دھيم، تا در چتِ مثMً یاھو برای آشنایی بيشتر زمان 

ن اینترنتی ما مناین جاست که آی دی بودن افراد و . خب، این زمان ھم طی می شود و نوبت به قرار حضوری می رسد. بگذاریم

چرا که در ساخت آی دی، که زمانی بيش طول نکشيده، ممکن است آمال و آرزوھای مان را نيز دخيل کنيم، . مشکل ساز می گردد
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پس در ساختن . ی که واقعی است و در طول ھزاران ھزار ساعت و روز ساخته شده، از آن آمال و آرزوھا بی بھره باشيممناما در 

با تکرار چند باره این مراحل کار به جایی می رسد، که از طM بودن مان . شکست رو به رو می شویمارتباط مورد نظر خود البته با 

ولی آیا به راستی این مشکل قابل حل شدن است؟ این مشکل مطمئنًا از سایت نيست . پشيمان، به مس ماندن راضی می شویم

. واقعی است منمشکل از نبودن محلی برای به ھمراه آوردِن به نظرم . ساخته شده است) Date(که این سایت برای قرار گذاشتن 

و این مشکل را چگونه باید در این شرایط تا جای ممکن ھموار . مشکل از ارائه نشدن ظاھرِ واقعی و در پی آن باطنِ واقعی است

  ساخت؟

که زیاده  -حق مسلم خود می دانند  برای بسياری از ما این خMء به خMئی جدی بدل شده است؛ افرادی که پيدا کردن ھمراه را

ولی آیا . نمی توانند به این خواسته جامه حقيقت بپوشانند) بخوانيد دنيایمان(ولی به دليل واقعی نبودن دنيایشان  –خواھی نيست 

ھای به راستی این خواسته، خواسته کوچکی نيست؟ ھمسر داشتن و شناختن آدم ھای واقعی و انتخاب دوست از ميان این آدم 

بزرگ می شویم، تجربه کسب می کنيم و جایی . واقعی، البته امروز در تمامی دنيا به امری طبيعی و حقی مسلم بدل شده است

خب این حق، مال ھر انسان است، فارغ از اینکه این خواست درست است یا نه . حس می کنيم که تثبيت را ھم دوست می داریم

ولی در این شرایط مایيم و انبوھی آی دی که شاید حتی چند تایشان . نجام می رسد یا نهو آیا به سرا) که این ھم نسبی است(

  . متعلق به یک نفر باشد

ھمان آی دی ای که ...! خب، زمان می گذاری، از بين آن ھا انتخاب می کنی، پيغام پسغام می دھی، چت و گفت و گو و سر آخر

و به . این نشد، دیگری، این ای دی نه، آن یکی آی دی. ل امروزی ھا، کم نمی آوریولی پشيمان نمی شوی و به قو! دیدی، بھتر بود

زمانی خستگی و نااميدی چيره می گردد و به قول شيخ اجل، عطایش را به لقایش می بخشی و ! اما تا کی و کجا؟. ھمين ترتيب

. اره ای ندارد، مگر پيوستن به دنيای رنگارنگ آی دی ھامی مانی ھمان آدمی که شرایط مطلوبی برای خود ندارد، اما برای تغيير نيز چ

به یاد می آورم فيلم کمدی بوئينگ بوئينگ را که تونی کرتيس با تغيير ساعات آمدن ھر معشوق، چگونه با عجله زندگی خود را تغيير 

کوب می دھد و ھر لحظه خطر جانی اما آیا چاره ای برای ما نيست؟ البته بر خاکی که ذره ذره اش بوی اختناق و سر! رنگ می داد

ما بيش از اینکه در اندیشه رفع مشکMت ثانویه ای از این دست . پی گيرت است، این چاره یا چاره ھا چندان به آسانی رخ نمی نمایند

شاید vزم پس . باشيم، باید در پی رفع سوء ظن ھای دیگران و تردیدھای خود باشيم تا جان سالم با خود به ھمراه داشته باشيم

  .است دیگر بسيار جدی تر به این موضوع بيندیشيم

قصد من از نوشتن این مطلب و مطالب آینده بحث در ھمين زمينه و یافتن راه ھای احتمالی رفع این مشکل می باشد، که اميدوارم با 

  .یاری ھمه دوستان آزادی خواه به این مھم دست یابيم
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   د شمس اسحاقی نوشته شداین مطلب در پاسخ به مطلب آقای سھن

 ھمجنس من 

  

  

باز ھم جای شکرش باقی است که بعضی از روشنفکران و به اصطQح اھل 

قلم  به این نتيجه رسيده اند که لزبين بودن از غرب به ایران عزیزشان وارد 

نشده است و خدای نکرده یک مد و یا روند غربی نيست که فرھنگ غنی ما 

اما اگر . و از ساليان پيش در ایران دیده شده استرا به خطر انداخته باشد 

این عزیزان مایل به دفاع و دلسوزی ھستند سعی کنند کامل و درست این 

کار را انجام دھند و با دادن اطQعات اشتباه و یا ناقص مشکل را دو چندان 

  . نکنند

ھمجنسگرایی گرایشی است که در ھر جامعه و قشری وجود دارد و از بدو 

خ بشر نيز وجود داشته است و اصQً عجيب نيست که در ایران دیده تاری

  شده است؛ مگر یک زن ایرانی با زنھای دیگر فرقی دارد؟

اما متأسفانه از آنجایی که ھيچوقت تعریف درستی از واقعيت زنان  

طرح شده است که ھمجنسگرا نشده استف ھر تعریفی که وجود دارد از دید مردان ھمجنسگرا و یا زنان دوجنسگرا م

  .به اشتباه خود را ھمجنسگرا می دانند

�زم به ذکر است که زنان ھمجنسگرا در روابط جنسی شان به ھيچ عنوان از دیلدو و یا وسایل سکس دیگر که شباھت 

به  یک زن ھمجنسگرا به تنھایی و. به آلت تناسلی مردان دارد استفاده نمی کنند و از این کار ھم ھيچ لذتی نمی برند

  .طور کامل از بدن یک زن لذت می برد

ارضاعی است که مختص زنان ھمجنسگرا نمی باشد، زنان دوجنسگرا و دگرجنسگرا -زنی در زنان ھمان خود -طبق 

  . نيز این کار را انجام می دھند

نسگرا است بستن وسيله چرمی و جایگزین کردن آن به عنوان آلت تناسلی مرد تنھا مربوط به روابط جنسی زنان دوج

  .که از دخول آلت تناسلی مردان لذت می برند و این کار در مورد زنان ھمجنسگرا صدق نمی کند

  .  یک لزبين زنی است که از نظر حسی و جنسی به ھمجنس خود تمایل داشته باشد.
   

شناخت خود و رفتار اکثر لزبين ھا در اولين مراحل آشنایی با ھویت خود، در . یک زن است. یک لزبين، یک انسان است

ظاھری خود دچار سردرگمی می شوند و این باعث بروز رفتارھای گوناگون و آرایش بيرونی مختلف در بين آنھا می 

  . گردد

این گرایش،  مسئله . لزبين زنی است که ھم از نظر حسی و ھم از نظر جنسی به ھمجنس خود گرایش داشته باشد  

دوران کودکی، شاید به طور مبھم، به آن پی می برند و در جوانی و گاه دیرتر، به آن ایست ذاتی  که اکثر لزبين ھا، از 

  . اشراف پيدا می کنند

  

  .گرایش حسی در یک لزبين یعنی عQقه قلبی به ھمجنس اش و تمایل به گذراندن تمام اوقات خود با او

و نا خوشی ھایش را با ھمجنس  یک لزبين در حضور یک زن احساس آرامش می کند و می خواھد تمام خوشی ھا

  .اش به اشتراک بگذارد و در ادامه برای طی طریق مسير زندگی، تنھا یک زن را بر می گزیند

  . با یک زن تجربه کند_ که ھمان سکس می باشد_ او حتی مایل است خصوصی ترین مسئله زندگی خود را

  .این بدان معنی نيست که اھميت کمتری داردسکس در بين لزبين ھا اکثراً در درجه دوم قرار می گيرد اما 

برای یک زن ھمجنسگرا مھم ارضاء روحی و جسمی طرف مقابل و لذت بردن از ثانيه ھا در کنار شخصی ست که 

  .دوست اش دارد و شریک خود می نامدش
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یک زن می تواند آن به جرأت می توان گفت سکس و عشق بازی با زن، دشوارترین و پيچيده ترین معما می باشد و تنھا 

  .را درک کند و به دیگران انتقال دھد

  

گرایش لزبين ھا تأثيری بر روی روابط اجتماعی آنھا با مرد ھا نمی گذارد؛ مگر آنکه، خود مرد ھا، باعث به وجود آمدن 

  . تنفر از مرد، می تواند در بين لزبين ھا وجود داشته باشد ولی عمومی نيست. مشکQتی شوند

در بين مردان زندگی می کنند، کار می کنند، ارتباط ھای اجتماعی بر قرار می کنند و اکثراً مورد مشورت  لزبين ھا

مردان قرار می گيرند، زیرا مرد ھا، بدون آنکه از گرایش یک لزبين خبر داشته باشند، به این مسئله اقرار دارند که این 

  .زن با زن ھای دیگر فرق دارد

  

وحيه قوی و قدرت با�ی تصميم گيری، تشخيص و تحليل مسائل در یک لزبين است، که یک ویژگی این تفاوت به دليل ر

  . طبيعی می باشد و امتيازی برای یک زن لزبين نسبت به زنان ھتروسکسوال به حساب می آید

عه باشنده حد و حدود از نظر لزبين ھا، مردھا تا وقتی که حد و حدود زن بودن آن ھا تجاوز نکنند می توانند جزئی از جام

که اکثراً از طرف مردھای ھتروسکشوال این  -زن بودن آنھا تجاوز نکنند اما در صورتی که به این مرزبندی تجاوز کنند

بھتر است که دست آن ھا از امکان تجاوز به زندگی زنان لزبين با قاطعيت پایگاه ھای اجتماعی  -اقدام صورت می گيرد

  . و قانونی کوتاه شود

  

وابط نسبتاً خوبی بين گی ھا و لزبين ھا وجود دارد که می تواند به د�یل مختلفی باشد اما به شخصه معتقدم که ر

قرار گرفتن زیر پرچم رنگين کمان و مصداق کلمه ی ھموسکشوال در مورد ھر دو گروه می تواند از عوامل اصلی این 

  .ارتباط مثبت باشد

  

وجود زنان ھمجنسگرای ایرانی نيازی به برسی روابط جنسی و نـوع پوشـش شـان خQصه اینکه برای شناختن و اثبات 

  .                   ندارید بلکه در تاریخ و محيط اطرافتان بيشتر دقيق شوید و یک غریزه طبيعی را با ابزار سکس نسنجيد

  

  با تشکر

نھمجنس م  



  و روشن دست و                                                                                                                              شماره  چھل و سوم      –   60  

...حرفھائی از سر تنھائی   

 وبQگ نویس 

                                                        

کنم اگرننویسم  احساس می .کنم دارم دق می .ترکم راستش دارم می 

  کسی نيست، .شوم منفجر می

  . ھيچ کس، ھيچ دوست واقعی، ھيچ مرد واقعی، ھيچ ھمدردی

ورد را باز می کنم ومی نشينم تا تمرکز کنم، و . کامپيوترم را روشن می کنم

اتاقم روبروی آینه می نشينم و به چشمان بی فروغم نگاه بعد در تنھائی 

  نگاھی که دیگر در آن فروغ مرده. می کنم

  مثل فروغ فرخزاد، مثل فروغ فرخزاد که او ھم قلبی تنھا داشت، مثل فروغ فرخزاد

  . که زخم ھای او ھم ھمه ازعشق بود، درست مثل من و ما

اد آن دو نگاه غمزده دیگر که ھميشه تنھائی در آن موج می زد و ھر گاه که به آنھا نگاه می ی. و بعد یاد دو نگاه بی فروغ دیگر می افتم

  .کردم آتش می گرفتم

  نگاه آن دوست ترنس سکشوالم که طاقت این دنيای نامرد را نداشت وحاv بدن

  .چقدر اسم نازنين را دوست داشت. نازنينش زیر خروارھا خاک متMشی شده

  

  

  

  با شرمندگی نگاھی. تم که آتش سيگارش بر روی پرده اتاقم افتادیاد روزی می اف

به من کرد و من مھربانانه به او گفتم، از وجود خود عزیزت که اون ھم داره می سوزه مھم تر که نيست، و او باز ھم از آن نگاه ھای 

  .عميق اش تحویلم داد

  

  ر این آھنگش وصف حال نازنين استچقد. دارم سياوش قميشی گوش می کنم و به نازنين فکر می کنم

  

  /قانون جنگلو زیر پا گذاشتی/ رفتی و آدمکا رو جا گذاشتی  

  /تو تو جنگل نمی تونستی بمونی/  اینجا قھرن سينه ھا قھرن با مھربونی 

. نشدنی مانو فکر می کنم به شب ھای تکرار . و باز فکر می کنم و فکر و به دوست پسر نامردش که حتی یکبار سر خاکش نرفته

می گفتيم که چطور با این  فيزیولوژی جسمانی مان عاشق پسرھا می شویم و از عشق ھایمان . چقدر از ھر چيزی حرف می زدیم

  .می گفتيم

  

  :فقط یک سئوال می کنم/ یکبار گفت، اگر روزی مردم  و به پيشگاه خدا رسيدم 

  

  چررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا؟

  

  نمی دانم توانسته پاسخ پرسشش را بگيرد یا نه، ولی برای ما که ھنوز روی زمينيم

  .معمامان ھنوز مثل ھمان آتش سيگار است

  

  .ولی خوشحالم که نازنين ھفت شھر عشق را گشت و رفت

  

ما مبتذل فکر می کند  بگویم دنيا چقدر راجع به. از نوشتن خسته شده ام ولی ھنوز دوست دارم برای شما ھمدردھایم درددل کنم

  ، از ھمان اصطMحاتی که دائم خودشان تکرار می کنند، و از این که خانم شيرین عبادی برنده نوبل صلح،)!مبتذل(
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  .با تمامی احترامی که برایشان قائلم، چقدر مبتذل راجع به ما فکر می کنند

  

  !و به این که ثبوت ھویت دگرباشی را اثبات دخول در مقعد می دانند

  

  راستی مگر ما دگر باشان تمامی شعور،عاطفه، و ھویت انسانی و جنسی و 

  دنيای زیبا و پر احساس یک استریت را تنھا زمانی می پذیریم که بفھميم 

  !که آلتش را تا انتھا داخل واژن یک زن کرده بوده است؟

  

  آیا این توھين آميز نيست؟

  

  ده به زبانی که حکومت با آنشاید خانم عبادی مجبور بو. نمی دانم چه بگویم

  .آشناست سخن بگوید، بگذریم

  

  و به این فکر می کنم که تنھائی ما بی انتھاست

  حتی اگر زیبا باشی، حتی اگر

  
 

  :فقط یک سئوال می کنم

  

  چررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا؟

  

که نمی دانم توانسته پاسخ پرسشش را بگيرد یا نه، ولی برای ما 

  ھنوز روی زمينيم

  .معمامان ھنوز مثل ھمان آتش سيگار است

  

  ... ولی خوشحالم که نازنين ھفت شھر عشق را گشت
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  دگرجنسگونگان را بشناسيم

 رھا

 مقدمه

Introduction 

  

 

Today, there is a certain celebratory tone about recognition of transsexuality and permissibility of sex-

change operations within the Islamic Republic of Iran (IRI). There are an increasing number of Western reports 

about the rise of sex change operations in the Islamic Republic.
1
 Western journalists express surprise, 

sometimes mixed with praise, about how an Islamic state that punishes homosexuality with death is actively 

recognizing transsexuality, and partially funds sex change operations. Within Iran, government officials, 

clerics, and medical authorities similarly praise themselves for being among the first in the Muslim world who 

have made transsexuality and sex change legal. Yet, behind these apparently progressive stories of gender 

recognition lies an emerging disturbing discourse on gender and sexual disorders and pathologies. This 

discourse is informed by Islamic literature on the “true sex” of every human body on the one hand, and by 

psycho-medical literature on the “truth of sex” as a natural biological entity on the other.
2
 It defines gendered 

identity as the core truth of every morally and physically healthy individual that must express itself in a 

consistent, life-long, sex-dimorphic way. According to this discourse, there are only two kinds of people – men 

and women – so, two sexes, and each and every individual must belong to one or the other.  All human beings 

come to life gendered and sexed, and their innate sex/gender identity, which is often, but not always, genitally 

signified, leads them to develop dimorphic gender and heterosexual behaviours and attributes, generally 

specified as masculine or feminine. Within the logic of this religio-scientific discourse, therefore, individuals do 

not construct manhood and womanhood; they simply actualize these already-made identities whose seeds are 

implanted in them by God. These divinely-implanted seeds (should) grow to produce “normal”, gender 

euphoric heterosexual men and women who devotedly reinscribe dimorphism through specifically gendered 

                                                
1
 See, for example, Vanessa Barford, “Iran’s ‘diagnosed transsexuals,” BBC �EWS, 25 February 2008; Frances Harrison, “Iran’s sex-

change operations,” BBC �ewsnight, January 5, 2005; Aresu Egbali, “Iran’s transsexual get Islamic approval, but!” Middle East 

Online, September 30, 2004; Nazila Fathi, “As Repression Eases, More Iranians Change Their Sex,” The �ew York Times, August 2, 

2004, 3; and Angus McDowall and Stephen Khan, “The ayatollah and the transsexual," The Independent, November 25, 2004;  
2
 Afsaneh  Najmabadi, ““Truth of Sex,” Iranian.com, January 12, 2005, 

http://www.iranian.com/Najmabadi/2005/January/Sex/index.html; Afsaneh  Najmabadi, “Mapping Transformations of Sex, gender 

and Sexuality in modern Iran,” Social Analysis 49, no. 2 (2005): 72 
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speech patterns, norms of appearance, facial and bodily hair, their preferred movement modalities, their 

postures, their odours and scents, their assertiveness or coyness, their sexual desires, their emotional 

expressiveness, their preferred hobbies and activities, their modes of cognition, and their life and career 

aspirations.
3
  

It is acknowledged within this discourse, however, that these innate sexed and gendered identities do not 

always develop as they “ought to”; they sometimes deviate in their path of development and bring into being 

“gender troubled” (moshkeldar) individuals whose gender or sexual identities fail to arrive at the “normal” 

expectations of their biological sex. Men judged to be “effeminate”, women deemed “masculine”, 

homosexuals, bisexuals, heterosexual cross-dressers, gay female impersonators, transsexuals, individuals who 

identify as neither man nor woman, or maybe both,  and all other individuals who have real difficulty 

conforming to polarized, (hetero) normative codes of gender are some examples of such “troubled” individuals. 

Current research that is done in this emerging discourse is predominantly preoccupied with identifying, 

understanding, and categorizing the origins, causes and solutions of these “gender troubles.”  

After the revolution in 1979, all these “gender troubles” were classified by the IRI authorities as cases of 

sexual and moral perversion (enheraf-e jensi va akhlaghi), worthy of criminalization.
4
 In the immediate post-

revolution years, all “gender troubled” individuals were, therefore, treated as morally bankrupt and sexually 

perverse (monharef-e jensi va akhlaghi), and were consequently subjected to intimidation, persecution, arrest, 

and torture, if not outright death. Often times, these individuals were all lumped into the category of 

homosexual (hamjensbaz), which was and is still a capital crime punishable by flogging or the death penalty.
5
 

Such acts of persecution and prosecution occurred in a general political context that defined the control of 

sexuality and enforced compliance with gender roles as an essential cultural and political priority, necessary for 

eliminating corruption (fesad) and establishing social order and security (nazm  va  aamniat-e ejtemayee).
6
  

The IRI official policy toward “gender troubled” individuals went, however, under an alteration in 1986, 

                                                
3
 This list of characteristics is drawn from Catharine Pauly Morgan, “Gender Police,” in Foucault and the Government of Disability, 

ed. Shelley Tremain (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005),  304.  
4
 Before the revolution, there was no particular policy regarding homosexuals, transgenders and transsexuals. Iranian transsexuals 

with the inclination, means and connections could obtain the necessary medical treatment and new identity documents.  
5
 Nazila Fathi, “As Repression Eases, More Iranians Change Their Sex,” The �ew York Times, August 2, 2004, 3. 

6
 For information on this general political context, see Hammed Shahidian, Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic 

(Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2002), 161-216.   
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when the government for the first time gave the permission to an Iranian transwoman to proceed with surgery.
7
 

Since then, a new religio-scientific discourse has been slowly emerging that has introduced a new category for 

understanding and treating “gender troubles”, that of gender identity pathologies or disorders (ekhtelalat-e 

hoviat-e jensi). This emerging discourse allows some “gender troubles” to be categorized as cases of disease 

and disorder, requiring medical intervention, while others are maintained as cases of sexual and moral 

perversion, deserving criminal punishment. Individuals who live outside dimorphic, heteronormative gender 

relations can now, therefore, be categorized in two distinct, yet related, ways: either as gender identity disorder 

(also referred to as bisexed) patients (bimaran-e mobtala be ekhtelal-e hoviat-e jensi ya dojensi) or as 

moral/sexual perverts. The first category is for “gender troubled” individuals who can still be brought, with 

intensive psychotherapy, hormone therapy, and plastic genital surgery, within the bounds of gender 

“normalcy”; while the second category is for all other “gender troubled” individuals who are determined to live 

“troubled” (i.e., non-heterosexual freely-gendered non-dimorphic) lives that fail to meet the “normal” 

expectations of their biological sex. This discursive dichotomization of gender atypical individuals into two 

groups, one marked by perversion and the other by pathology, has gradually opened up the socio-political 

possibility of accepting transsexual individuals as temporarily bisexed patients who can be surgically corrected 

to fit into their proper gender location, while maintaining the criminal status of homosexuals, cross-dressers and 

transgender individuals as perverts who refuse to undergo any treatment to remove their perversion.  

This emerging discourse has not, therefore, dismantled the general oppressive apparatus of gender that 

has been at work since the beginning of the revolution. Central social discourses and institutions, that is, the 

law, science, religion, culture, education, health care, and the judiciary, continue to classify individuals who 

refuse to conform to heteronormative gender rules of conduct as perverse and criminal. Gender atypical 

individuals continue to be vulnerable at anytime and anywhere to the state’s implementation of moral codes, 

humiliation, harassment, and arrest. The gender police work that the IRI authorities perform is further 

complemented by the police work of family members, neighbours, classmates, teachers, colleagues, social 

workers, and the community at large who continuously ridicule, silence, abhor, fear, abuse, and even murder 

individuals who live outside heteronormative gender relations.  The religio-scientific discourse that accepts 

                                                
7
 The developments that led to this change in official policy will be discussed in Part II-A.  
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transsexuality and sex change medical interventions is developing within the matrix of this oppressive 

apparatus of gender. This discourse conceptualizes transsexuals as patients whose true sex/gender can be 

revealed through a series of medical operations that can turn them from transmen to “real” (i.e., heterosexual 

and gender dimorphic) women or from transwomen to “real” men.
8
 It predominantly represents transsexuals as 

individuals who, by and large, repudiate the genitals with which they are born and speak of themselves as men 

“imprisoned in the body of women” or the other way around. Sex reassignment surgery (SRS) is believed to 

correct the grave mistake that happened during the psycho-sexual development of these individuals, allowing 

them to live their real gender identity as men or women. 

 This paper aims to examine the development of this emerging religio-scientific discourse on 

transsexuality, and its internal connection with the larger apparatus of gender and sexuality in the Islamic 

Republic of Iran. It will provide an overview of the cultural politics of gender and sexuality under the Islamic 

Republic’s rule, and will discuss the confluence of religious and medical discourses that led the Islamic 

Republic to accept transsexuality despite or rather because of its sex/gender politics.  The paper does not deny 

that this emerging discourse has been somewhat empowering for classical transsexuals who genuinely desire to 

surgically transform themselves from male to female or female to male. The IRI acceptance of transsexuality as 

a medical problem has, at least, provided these individuals who were so viciously rejected and shackled before 

with an air of legal protection, however thin and superficial. But empowering as it might have been for such 

transsexuals, this emerging discourse is still deeply troubling since it systematically regards homosexuality and 

more generally any sexual or gender non-conformity as unintelligible, perverse and punishable by law, except 

for those trapped  in the “wrong bodies”. It, thus, places pressure upon all individuals to either bring their 

gender into conformity with the expectations that come along with their sexed body or alter their body to match 

their gender. As such, this discourse, which can only conceive of heterosexual males and females, leaves little, 

if any room, for homosexuals and all those transpersons who want to blur their sex/gender, partially transform 

their anatomies, or simply cross-dress part-time or full-time. This paper will, therefore, demonstrate that the 

IRI’s permission of transsexuality and sex change operations is motivated by a goal that is more about 

assimilating gender atypical individuals into the heteronormative order than about broadening horizons for 

                                                
8
 It should be noted that Iranians, unlike many Westerners, usually use the term transman to refer to a pre-operative transsexual whose 

biological and legal sex is male, and the term transwoman to refer to a pre-operative transsexual whose biological and legal sex is 

female.  
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sex/gender possibilities.  
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