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  سرمقاله
  زدايي از همجنسگرايي جرم

  حميد پرنيان
  

از امضاكردنِ  - در دوران رياست جمهوريِ جورج بوش  –ي آمريكا، تنها كشور مدرني كه  اياالت متحده
آن را امضا كرد و به  2009كرد، هجدهم مارچ  زدايي از همجنسگرايي خودداري مي ي جهاني جرم يهبيان

. كشوري پيوست كه خواستار حمايت از حقوق بشر و هويت و گرايش جنسي در جهان هستند 66جمع 
انيه هيچ الزام اند، اگر چه اين بي اي هنوز اين بيانيه را امضا نكرده ناگفته پيداست كه كشورهاي خاورميانه

  .حقوقي براي كشور امضاكننده در پي نخواهد داشت
  

هاي غربي بر  كردن ارزش هايي در واقع حاكم براي مخالفت با اين بيانيه ممكن است بگويند كه امضاي چنين بيانيه
سر پذيرش  چنان بر حقوق بشر، كه هم. هاي اجتماعي متفاوتي هستند كشورهاي غيرغربي است كه داراي فرهنگ و ارزش

بحث است، يك اجبار فرهنگي است، اجباري است كه از ) يعني گنجاندن حقوق دگرباشان جنسي در حقوق بشر(كامل آن 
  .خواست فهم جهاني بلند شده است

  
هاي  زدايي از همجنسگرايي منجر به دخالت فرهنگي و تسلط ارزش پايه است؛ اگر پذيرش و جرم استدالالتي از اين دست، بي

هاي  اي بر ارزش هاي جامعه هاست، پس هيچ تعاملِ فرهنگي و اجتماعي نبايد صورت بگيرد تا ارزش ارزش بر خردهغربي 
همين حقوق بشر نيز خودش اساسن ارزشي است و درست قلب فرهنگ جوامع را نشانه . ي ديگر تسلط پيدا نكند جامعه

). هاي جهاني است ها و خواست ترين بيانيه مارِ مهمي حقوق بشر در ش و در واقع براي همين هم بيانيه(گرفته است 
رنگ  شان اشاره شده است، پي ي حقوق بشر به هاي نژادي و قومي و ديني و جنسيتي و جنسي و فردي، كه در بيانيه آزادي

  .هاي آزادانديش و خيرخواه طالب چنين اخالقياتي هستند اخالقيات غربي دارند و انسان
  

. ي ديگر نيست؛ بحث بر سر زيست جهاني است اي بر فرهنگ و خواست جامعه گ و خواست جامعهبحث بر سر برتري فرهن
توانيم ضرورت هيچ  كنيم، نمي هاي جهاني زندگي مي هايي هستيم كه، روزافزون، در تقاطع ارزش اگر نپذيريم ما انسان

چنان گسترده و پهن شده است كه راه ملتي، -روابط اقتصادي و سياسي و اجتماعي بين. مشاركت جهاني را درك كنيم
تواند جهاني شود؛ اگر دگرباشان  اي نمي گرانه و ناانساني اما به اين شدت هم نيست؛ هيچ خواست ستم. گريزي از آن نيست

كنند تنها به اين خاطر است كه عقل جهاني پذيرفته است كه فرد در  جنسي بر حقوق خود به عنوان حقوق بشر پافشاري مي
انتخاب كند كه مادر شود يا نشود، كه با  -خودش  - گونه كه يك زن آزاد است تا  همان. ي زندگي خويش آزاد است اداره

شوهرش آميزش جنسي داشته باشد يا نداشته باشد، آزاد است كه همجنسگرايي خويش را آشكار سازد يا نسازد؛ اين هماني 
  .و شخصيي خصوصي  گويند آزادي فردي در حوزه مياش  است كه به
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اي است  هاي جنسي ي آزادي زدايي از همه كه جرم زدايي از همجنسگرايي است بل زدايي از همجنسگرايي، نه تنها جرم جرم
زدايي از  به ضرورت وجود آن رسيده است؛ جرم –ي اجباريِ خانوادگي  در تنگناي زندگي دگرجنسگرايانه –كه بشر 

. خواهد پسندد و مي اي زندگي كند كه مي گونه  كه فرد حق دارد به است و اينزدايي از انتخاب فردي  همجنسگرايي، جرم
خواهد، با تكيه  روي دگرجنسگراست، كه مي سازي تك زدايي از فرهنگ مسلط است؛ ويران زدايي از همجنسگرايي، جرم جرم

. ي ناراضيان را سركوب كند هي امكانات اجتماعي و فرهنگي را خودخواهانه به نام خويش زند و هم بر منطق خويش، همه
  .زدايي از همجنسگرايي نيست زدايي از همجنسگرايي، فقط جرم جرم
  

انگيزد تا بپذيرند كه همجنسگرايان، يك فرقه يا گروه  هاي رنجيده از دگرجنسگراييِ اجباري را برمي ي انسان همين همه
هيچ اجباري زندگي شخصي خويش را   تا بتوانند بيهاست  دار آزاديِ جنسيِ انسان اجتماعي نيستند، همجنسگرايي پرچم

هاي قدرت استبداد  گري نوا با همجنسگرايان بر عليه وحشي ي خويش واقف شوند و هم نشده شكل دهند و به حقوقِ اعالن
خاطر   به همين. هاست ي انسان حقوق همجنسگرايان صرفن حقوق همجنسگرايان نيست؛ حقوق همه. دگرجنسگرا برخيزند

پيوندند كه اگرچه هويت همجنسگرايانه ندارند اما  بينيم روزافزون كساني به صف مقاومت همجنسگرايان مي كه مي است
روشن است كه روزي خواهد آمد . كند بينند كه جنبش همجنسگرايي در ايران دنبال مي اهداف خويش را همان اهدافي مي

اي  دانند كه نگهباني از آن به همان اندازه اند و مي ه شدهي خصوصي و شخصي خويش آگا ها به حوزه ي انسان كه همه
هاي ديني و ملي و زباني و ديگر  اهميت دارد كه پاسداري از حقوق كودكان و زنان و دانشجويان و كارگران و اقليت

اعي و گر و مطلق اجتم هاي سركوب كردن اساس ايده همجنسگرايي، جوالنگاهي است براي سست. رنجيدگانِ قدرت مركزي
  .تغيير دهندمجنسگرايي به هرا شان  انديشان و فعاالن اجتماعي اين را بدانند و نگاه نيكوست كه روشن. فرهنگي
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  دادها روي
  

ي حركتي فراگير را گذاشت،  ي تكاپوي فردي براي حق شخص گذشت و پايه در چارچوب همجنسگرايي، گامي كه از مرحله
نويسان دگرباش جنسي از سكوي  لين گام پس از آن، در قالب ديالوگ وبالگاو. گامي بود كه ساويز شفايي برداشت

ويژگي اين هر دو، تكيه بر فرد . ديگر متوقف نشد  ديگر  و با نهادهاي اجتماعي برداشته شد و پس از آن ها، با هم وبالگ
ي مسير اجتماعي، به  كننده تعيينبراي فرارفتن از شخص است و تمركز بر فرد، به خاطر منافعي كه از حضور فرد به عنوان 

ي ماها است، كه تجمع نويسنده و  سومين نمايش حركت فراگير جمعي همجنسگرايان مجله. گردد اجتماع و شخص برمي
گري در خصوص  نظر را در چارچوب آشناي يك نشريه ممكن كرد، و در همان مسير فراگير حركت كرد و روشن

يابي همجنسگرايان به حق انساني و شهروندي خود و هم براي بهبود  تهمجنسگرايي را، با دو هدف، براي دس
اين سه . ها را دچار خودزني كرده است، ضروري دانست هاي فرهنگ كه با طرد همجنسگرايي از متن خود، خانواده ناهنجاري

ي كسب حقوق هاي اجتماعي همجنسگرايان، نياز عاجل شخص همجنسگرا برا روي فكري فعاليت حركت، به عنوان پيش
  .ي انساني و شهروندي را تاييد كردند اوليه

آيد تداوم اين حركت در  چه همراه با ضرورت اين مقابله به چشم مي ي مقابله با همجنسگراستيزي، آن هر سال، و در هفته
ه راه اي ضرورت شخصي و غيرشخصي بوده ك مقابله با همجنسگراستيزي براي همجنسگرايان به گونه. طول يك سال است

اي و ضرورت  ي تازه اي و بهانه اي و خبر تازه كشيدن از مبارزه در ابعاد اجتماعي را بسته است و هرچندگاه اتفاق تازه دست
فكري نيست، بهاي آرامش وجدان  ي روشن اي پيش آورده و به ياد آورده كه مبارزه با همجنسگراستيزي كار نيك جامعه تازه

ماندن و جلوگيري از قتل  عايت ملزومات دموكراسي نيست، به خاطر نياز فرد انسان به انسانفعاالن مدني نيست، به خاطر ر
همين است كه همجنسگراي ايراني را وادار كرده يك چرخ را دايم بچرخاند، چرخ تعريف . شخص در قالب قتل هويت است

  . نداردماندن  هاي انساني كه همجنسگرا است و تمايل به انتخاب خفه حقوق و مسووليت
در زندگي فردي، معضل زندگي . ي دگرباشي ايران، به مقابله با همجنسگراستيزي گذشت سرتاسر يك سال گذشته، در جامعه
. هاي همجنسگراستيزان به زندگي همجنسگرايان عادت نشد هاي دگرباشان، آسيب در رسانه. بدون هويت، بدل به عادت نشد

هاي قبل، كيبورد پركار  باز هم مثل سال. در هم تداخل كردند و تركيب شدندهاي ظاهرن فردي و ظاهرن اجتماعي  حركت
  . جا محدود نماند ترين نمايش مقابله با همجنسگراستيزي بود، اما به همان دگرباشان جنسي بزرگ

همجنسگرا،  ي دانشجويان نامه. اي در ادبيات معاصر بود ي دگرباشان جنسي، گام اول حضور آشكار و حرفه امسال، كتابخانه
پذيري و  ي حميد پرنيان به نامزد رياست جمهوري گام اول مسووليت هاي مدني بود، نامه گام اول حضور آشكار در فعاليت

ها ويژگي جالب توجه، اشاره به  ي اين حركت در هر سه. ي سياسي بود فكر همجنسگرا در عرصه استقالل نظر روشن
بودن  ي رسمي، يا غيرممكن ي دگرباشان جنسي و جامعه را و دگرجنسگرا، جامعهي همجنسگ هاي جامعه ها و وابستگي بستگي

يعني زخم هست و نبايد باشد و ما . ي موجود ي جامعه از هم بود، يعني اشاره به واقعيت موجود از زاويه جداسازي اين دو پاره
  . اش كنيم“خوب"ايم كه  آماده

مند، خبرهاي داخلي را پوشش داد  وقفه و هدف بي "صداي همجنسگرايان راديو"از سوي ديگر وبالگ پسر با شباهت به يك 
ي مقابله با همجنسگراستيزي در  انعكاس اخبار هفته. و با طرح برنامه و انگيزه به ايجاد خبر در مسير مشخص پرداخت

Global Voices المللي كتاب  بين گفتار نمايشگاه هاي ايران، و پيش ي دانشجويان همجنسگراي دانشگاه و پوشش نامه
ي وسيع خوانندگان و بازديدكنندگان  دگرباشان جنسي ايران در اين مجوعه، به دو زبان فارسي و انگليسي، دست آورد دامنه
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پذيري در مقابله با  نويسان غيرهمجنسگرا به نقش عد ديگري از كار پسر، دعوت وبالگب. وبالگ پسر است
ترين اليه به زندگي  هاي دموكراسي در عمل و در نزديك كردن تمرين عمليهمجنسگراستيزي، يعني اشاره به ضرورت 

  . رو ايران است ي نسل جوان و پيش روزمره
اي از شعرهاي مهدي همزاد، خشايار پسر خسته، باربد شب، حميد  المللي كتاب دگرباشان جنسي مجموعه نمايشگاه بين

شعر ترجمه از   ميد پرنيان، مجموعه شعر ساقي قهرمان، دو مجموعههاي ح پرنيان، متن و تصوير از چيترا، مجموعه مقاله
رامتين، مجموعه شعر و داستان به قلم دگرباشان جنسي ايراني، ايرج ميرزا به كوشش سپنتا منتشر كرد و براي در وبالگ 

  . نمايشگاه قرار داد
و خارج از ايران، زماني كه به بررسي و انتشار ي بيش از يك دهه انتشار آثار معتبر نويسندگان داخل  نشر افرا، با سابقه

زمان كه دري را به روي چاپ رسمي آثار نويسندگان دگرباش  هاي شعر و داستان نويسندگان دگرباش پرداخت، هم مجموعه
آثار ي  نام غيردگرباش كه دست به انتشار و عرضه جنسي گشود، نام نشر افرا را هم به عنوان اولين انتشارات معتبر و صاحب

  . زند، ثبت كرد دگرباشان جنسي مي
. همزاد صورت گرفت، پوشش يافت اي كه با مهدي المللي كتاب دگرباشان، در راديو زمانه، با مصاحبه خبر نمايشگاه بين

ها بود كه در كلمات مهدي همزاد در زمانه  ي نويسندگان اين كتاب هاي دگرباشان، انعكاس چهره ارزش انتشار كتاب هم
كند و در  بين و روياساز، كه با بلندنظري ابراز آرامش مي ي نظرمند واقع آموخته ي دانش ي فرهيخته شد؛ چهرهمنعكس 
  . زند هاي شهر خود قدم مي خيابان
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  Global Voices  اديو زمانه، و درهاي فارسي زبان در اخبار روز، ايران امروز، و ر هاي ايران خطاب به جنبش دانشجويي در رسانه ي دانشجويان همجنسگراي دانشگاه نامه

homophobia-against-blogging-http://globalvoicesonline.org/2009/05/22/iran  

  . بازتاب يافت 

  Gay and Lesbian Humanistسايت  ي آينده در وب اين نامه هفته

http://www.gayandlesbianhumanist.org/ 

  .منتشر خواهد شد

  
  دانشجويي   هاي ايران خطاب به جنبش ي دانشجويان همجنسگراي دانشگاه نامه

  ي مدني هاي جامعه و ديگر جنبش
  )ماه مه، روز جهاني مقابله با هموفوبيا 17زمان با  ارديبهشت هم 27به مناسبت (

  
  

جنبش دانشجويي ايران هفتاد و اندي سال عمر دارد و در اين همه سال، در شرايط نبود دمكراسي، به صورتي نمادين، نقش 
ايفا  سنگر دفاع از آزادي و حقوق مردم را داشته و  در بسياري مواقع نقش مرجع روشنگري و الهام دهي به مبارزات مردمي را

  .كرده است
هاي حيات خود از جنبش تجدد خواهي متاثر، و بر افكار و باورهاي مردم و نيروهاي  جنبش دانشجويي در شمار افزون سال 

جنبش دانشجويي در  دفاع از . سياسي تاثير گذار بوده
هاي محروم  هاي اجتماعي و ديگر گروه مبارزات  ديگر جنبش

ي شمار افزوني از  بوده؛ سرچشمهجامعه و پيوند با آنها پيشتاز 
هاي روشنفكري و اجتماعي، دانشگاه و جنبش  جنبش

 . دانشجويي بوده است

، )همجنسگراستيزي( در روز جهاني مبارزه با هوموفوبيا
 .   خطاب اين نامه به فعاالن جنبش دانشجويي است

هاي حقوق  و از آنجا كه مطالبات اجتماعي مردم، جنبش
قدم كرده است، فعاالن  در كشور ما، هم شهروندي و بشري را

ي مدني و روشنفكران و كساني  حقوق بشر و فعاالن جامعه
كه درونِ اين كشور، به ويژه در دوران انتخابات، تالش 

كنند مسير آگاهي سياسي مردم ايران را چنان آماده سازند  مي
سار نكند،  ِ بعدي را شرم گيرند نسل تا تصميماتي كه مي

  .د مخاطب اين نامه به شمار نيايندتوانن نمي
، خطاب )همجنسگراستيزي( در روز جهاني مقابله با هموفوبيا 

ي انصاف و عدالت  ي مقام، و با دغدغه انديشند، بي دغدغه ي ايران مي اين نامه به كساني است كه به اصالح شرايط جامعه
  .اجتماعي

هاي گوناگون دانشجويي، در جنبش زنان، در اجتماعات  در صف دانشجويان همجنسگراي ايران، در روزهاي گوناگون سال،
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زمان  ارديبهشت، هم 27اين نامه امروز به مناسبت . اند هاي روشنفكران ايستاده مردم، در تجمعات فعاالن مدني، و در نشست
جنبش . شود مي  ماه مه، روز جهاني مقابله با همجنسگراستيزي، خطاب به دوستان ما در جنبش دانشجويي نوشته 17با 

چنان بر  آيا جنبش دانشجويي هم. ي امن دانشجويان فارغ از تعلق نژادي، مذهبي، جنسي، زباني باشد دانشجويي بايد خانه
  هاي گوناگون درون جنبش را ناديده بگيرد؟  اين قرار است كه طيف

  وانمود نمايد كه ما در كشورمان دانشجوي همجنسگرا نداريم؟ 
پوشي ما  دانيد به خاطر پرده اگر نام ما را نمي. چنان در كنار شما هستيم هم. ايم ذشت، ما در كنار شما بودههايي كه گ در سال
هاي درون جنبش دانشجويي است كه همجنسگرايي را  هاي حاكم در حلقه داوري ها و تعصبات و پيش نظري بر تنگ
دارند ما  ين است كه اگر رهبري و نهادهاي حكومتي اعالم ميها گمان ما ا امروز، بعد از گذشت اين سال. تابيده است برنمي

دارند؛ خواست ما از جنبش دانشجويي، در  در داخل مرزهاي كشور خودمان وجود نداريم، در مسير  سياستي معمول گام برمي
نگاشته نشود و از هاي معمول جنبش اما اين است كه حضور ما از جانب جنبش نفي نشود، ناديده ا ها و سياست آل مسير ايده

  . اعتنا عبور نشود خبر يا بي شود بي هايي كه بر ما روا مي كنار ما و ناروايي
پاي جنبش دانشجويي و روشنفكري ايران، در متنِ مطالبات سياسي و  هاست هم ما دانشجويان همجنسگراي ايران، سال

خواهان و  ي آزادي اينك كه همه. ايم ي ايران بوده اجتماعي قرار داريم و از مدافعان سرسخت تغيير شرايط نابرابر جامعه
اند كه حقوق همجنسگرايان حقوق بشر است و مبارزه براي حقوق ايشان در  انديشان و مدافعان حقوق بشر دريافته نيك
است، و نيز حاال  –گيري جنسي  ي اجتماعي، جنسيت، و جهت صرف نظر از رنگ پوست، دين، طبقه –ي حقوق انسان  زمره
هاي سياسي خبري نيست، ما، دانشجويان  خردي هاي اجتماعي و بي ي روشنفكران به ستم توجهيِ نسل گذشته ه از بيك

هاي خود را  كالسي ميهنان و هم بينيم كه هم همجنسگراي ايراني در برخي از دانشگاه هاي كشور، رسالت تاريخي خويش مي
  .رود ندان اين سرزمين رفته است و مينسبت به ستم و جفايي آگاه كنيم كه بر بخشي از فرز

   
هاي آزاد و آزادانديش جهان  ها و اختالالت رواني حذف شده و از سوي انسان هاست از فهرست بيماري همجنسگرايي، سال

اند، كه  هاي بسياري اشاره كرد كه داراي تمايالت همجنسگرايي بوده توان به نام مي. مورد عنايت سياسي قرار گرفته است
نسگرايي ايشان، ايشان را از توليد و افزودن به فرهنگ و دانش جهان باز نداشته، و همجنسگرايي ايشان باعث ناديده همج

هاي اجتماعي و  اما در ايران، و ديگر كشورهاي نابرخوردار از آزادي. گرفته شدن ايشان توسط جهان متمدن نبوده است
گيرند و كسي حاضر نيست چشمِ  ها قرار مي ها و شكنجه زارها و ستمترين آ چنان مورد سياه انساني، همجنسگرايان هم

با اين كه . شود اي باز كند كه امروزه نيز در حق همجنسگرايان ايران اعمال مي گونه اش را به اعمال اعدام بين واقع
براي  و خدادادي است و همجنسگرايان، درست مانند دگرجنسگرايان، هيچ انتخابي  گيري جنسي طبيعي جهت

داند كه همان زندگي  اي مي اند، باز هم جامعه ايشان را متهم به گناه و بزه اند و چنين به دنيا آمده همجنسگراشدن نداشته
  طبيعي ايشان است؛ 

انداخته است كه   چنان بر زندگي خصوصي و اجتماعي ما سايه) همجنسگراستيزي(هوموفوبيا ! ها كالسي هم! دوستان
جرم ما اين است كه مانند شما، ما نيز بر اساس طبيعت . مان دشوار شده است از كاملن انساني، برايكشيدن، اين ني نفس

طبيعت . دارد اي از جنس خود ما وامي كنيم؛ طبيعت همجنسگراي ما، ما را به انتخاب شريك زندگي خويش زندگي مي
ما معتقديم كه بايد مسووليت . دارد جتماعي وامياي ديگر، ما را به حضور و شركت در زندگي ا همجنسگراي ما، در  مرحله

بيشتري در جنبش دانشجويي و مبارزات مردم كشور خود براي آزادي، برابري جنسي و عدالت اجتماعي،  به دوش بگيريم، و 
آيا جنبش . دوش را با امنيت خاطر از همبستگي و رواداري درون جنبشي، قدم به قدم پيش ببريم- هاي بر يا مسووليت
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   .ي دانشجويان، فارغ از گرايش جنسي آنها است؟ اين عبارت، پرسش نيست، دادخواهي است انشجويي سنگر همهد
ما، دانشجويان همجنسگراي ايران خواستار آنيم كه جنبش دانشجويي، براي نخستين بار در سراسر تاريخ معاصر ايران، در 

ي رفع نقض حقوق انساني و شهروندي در كشور تكاپو بر پاست، و اين تكاپوي سياسي دوران انتخابات، و در روزهايي كه برا
هاي ايران،  در روزي كه براي برخورد و مقابله با باورهاي همجنسگراستيز نامگذاري شده، حضور همجنسگرايان را در دانشگاه

كه با آن دست به  مرز جنبش دانشجويي باور كنند؛ واقعيت حضور همجنسگرايان در جامعه و مشكالتي ي بي و در گستره
  .اند را بپذيرند و در جهت احترامِ اجتماعي به ايشان گام بردارند گريبان

جاست كه جنبش،  همه سال، اين انتظار از جنبش دانشجويي و بر اساس هويت جنبش دانشجويي، به پس از گذشت اين
ونداني كه در  داخل كشور خود و در هاي خبري آن در خصوص حقوق همجنسگرايان، شهر ها و سايت آن، رسانه  سخنگويان

اند، به سخن بيايند و در جهت احترام  ها و نهادهاي اجتماعي سركوب شده داخل فضاهاي مانوس خويش و در عرصه
  . اين گام، شايسته است كه اول بار از جانب جنبش دانشجويي برداشته شود. اجتماعي به ايشان گام بردارند

هايي كه در فضاهاي   و خشونت(ت اين همه سال، جنبش چگونه بر دانشجويان همجنسگرا جاست كه در گذش اين پرسشي به
  است؟   چشم بسته) رود ظاهرن خالي از خشونت برآنها مي

هاي جنسي و جنسيتي  خواهيم به سياست ي جنبش دانشجويي، مي ما، دانشجويان همجنسگراي ايران، از شما، پيكره
دانيم كه اصالح اين  بياندازيد و نقد آن را جزو مطالبات خويش قرار دهيد؛ نيك مي جمهوري اسالمي ايران نگاهي دقيق

ما دانشجويان همجنسگراي . بخش خواهد بود هاي اجتماعي كشورمان سودمند و رهايي ي اقشار و گروه ها براي همه سياست
اعتقاد به حق  ه زير فشار قوانين ناروادار و بيهاي اجتماعي و سياسي، ك در تمام جنبش  مان ايران، از شما، برادران و خواهران

صرف  –ها  ي انسان خواهيم در دورنمايي كه براي كشورمان در سر داريد احترام به همه ها براي  زندگي هستيد، مي انسان
  .هاي انساني را هم بگنجانيد و قدرداني از تفاوت - شان  هاي جنسي در گرايش  نظر از تفاوت

شود كه در  مطرح مي هاي دانشجويي از آن رو با شگفتي و پافشاري مان در جنبش هاي ه، از همكالسيويژ اين خواسته، به
اي به حقوق دگرباشان جنسي ايراني نشده است؛ نه در مطالبات دانشگاهي  محور دانشجويي  اشاره هاي تفصيلي مطالبه بيانيه

  . ات ده يا بيستگانهنه در مطالبات كالن اجتماعي و سياسي و نه حتي در زير مطالب
ي حقوق دگرباشان جنسي در  گوي غيبت آزاردهنده دانند نتوانند جواب اگر نهادهايي كه خود را از فعالين جنبش دانشجويي مي

هاي خويش باشند بايد منتظر  باشند كه روزي، خود نيز همانند  ي حقوق دگرانديشان سياسي مذهبي در بيانيه دايره
  .ها و نفي برابري و عدالت اجتماعي باشند ن، در صدد تبعيض بر تفاوتگران كنوني ايرا حكومت

هاي مدني و  هاي جنبش هاي مدني را به هم نزديك كرده و مرزبندي هاي مردم ايران، جنبش در روزهايي كه خواسته
ش از بيست سال است ي همجنسگرايان ايران، كه بي جامعه آميزد، ريزد و در هم مي روشنفكري و دانشجويي و زنان را به هم

ريزترين فضاهاي خالي از هر  ي جدي و سازماندهي شده خود را در سخت ترين شرايط و با كمترين امكانات و در خون مبارزه
هاي  برند، در كنار چشمداشت خود از جنبش دانشجويي، از ديگر جنبش گونه امنيت حريم خصوصي و اجتماعي، به پيش مي

هند كه حضور همجنسگرايان را در جمع خود مشاهده كنند و به غيبت حقوق همجنسگرايان اعتنا خوا ي ايراني نيز مي جامعه
  .كنند

بندي و  هاي سياسي اجتماعي بياموزيم كه حقوق بشر يك حقوق عام و سراسري است كه طبقه بياييد با هم، در جنبش
  .  ي آزادي است جداسازي آن اولين انحراف در انديشه

  :كنيم، اين است چه ما در اين مرحله، از جنبش دانشجويي طلب مي زش دادن، آنبراي آموختن و آمو
هاي  هاي جنسي در ميان دانشجويان و در كل جامعه را در شمار برنامه روشنگري در اهميت و ضرورت احترام به اقليت
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  خويش قرار دهند
حريم انساني، و نقض حقوق دانشجويان اخبار مربوط به سركوب، دستگيري، ضرب و شتم، آزار، تعرض، بي حرمتي به 

همجنسگرا در محيط دانشگاه از جانب مقامات حفاظتي، مقامات اداري و مقامات آموزشي، و يا ديگر دانشجويان را در 
  منعكس نمايند..) ها، نشريات دانشجويي و  ها، بولتن سايت(هاي خبري خود  ها و كانال رسانه

رب و شتم، آزار، تعرض، بي حرمتي به حريم انساني، و نقض حقوق شهروندي اخبار مربوط به سركوب و دستگيري، ض
  هاي خبري خود منعكس نمايند ها و كانال ي دگرباشان جنسي را در رسانه اعضاي جامعه

هاي دگرباشان جنسي، و قوانين  هاي حاكميت در رابطه با سركوب همجنسگرايان، و ديگر شاخه نقد جدي سياست
  ي خود قرار دهند ي مربوط به دگرباشي جنسي در قوانين اجتماعي و جزايي كشور را در برنامه دالنهآميز و ناعا تبعيض

پيوند با روشنگري جنسي، انتشار مقاالت  برگزاري سمينارهاي مربوط به جنسيت، به طور عام، و مطرح كردن مباحث هم
هاي  ني و شهروندي همجنسگرايان و ديگر شاخهپيوند با حقوق انسا مربوط به دگرباشي جنسي، و مطرح كردن مباحث هم

  هاي خود بگنجانند  دگرباشي جنسي را در برنامه
ها،  ي روشنگري در ضرورت احترام به حقوق دگرباشان جنسي و عمل كردن به اين طرح هايي مثبت در زمينه با انتخاب طرح

ي پشت پا بزنند و رفتارهاي همجنسگراستيزانه را گر مربوط به مسايل جنس هاي سركوب در كردار و رفتار به تعصبات و سنت
نقد كنند و راه را براي شركت شمار هر چه بيشتري از دانشجويان همجنسگرا در مبارزات دانشجويي، و مبارزات اجتماعي در 

  پيوند، باز كنند  هاي هم صحنه
نشجويي، به معناي قبول تبعيض و دا  درك دانشجويان همجنسگرا از مشكالت و موانع سياسي موجود در پيش پاي جنبش

  . ي دگرباشي جنسي نيست نارواداري از جانب جنبش دانشجويي در رابطه با دانشجويان همجنسگرا و جامعه
هاي زباني،  هاي ملي، اقليت هاي ديني، اقليت به اميد روزي كه زنان، كارگران، كودكان، دانشجويان، همجنسگرايان، اقليت

ي  هاي ددمنشانه و نابخردانه شان، بتوانند، بتوانند، آزادانه زندگي كنند و از محدوديت سرزمين مادريتك تك مردم ايران، د ر 
  .ها پاسداري شود به اميد روزي كه از كرامت فرد فرد انسان. اجتماعي و سياسي و اقتصادي رنج نبرند

  
  به اميد آزادي 

 

دانشكده ادبيات و علوم    -ه تهران دانشجويان همجنسگراي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگا
 -دانشگاه صنعتي امير كبير  -دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران   -انساني دانشگاه تهران 

مركز تربيت معلم شهيد   -دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات   - دانشگاه آزاد واحد تهران مركز
دانشكده تربيت معلم شهيد   -مران كرمان دانشكده فني شهيد چ -دانشگاه صنعتي شريف  -رجايي 

  دانشكده شهيد باهنر كرمان -چمران كرمان 
  1388ارديبهشت 
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 موسوي در راستاي انتشار منشور حقوق شهروندي ايشان ميرحسين نامه به

  
 آقاي موسوي

ي انتخابات و  هيچ انتظار ندارم كه در اين بحبوحه
را با دقت تان بتوانيد اين نامه  يبندي كارها اولويت

اما، از سوي من، همين كه . بخوانيد و كمي بيانديشيد
در ميان كانديدهاي رياست جمهوري ايران يكي پيدا 

فريبي بردارد و با زبان  شده است كه دست از عوام
  .اخالق همگاني و جهاني به جنگ انتخابات برود كافي بود كه اين نامه نوشته شود

 

 آقاي موسوي

شان بر خالف تصويرِ مسلط و  ي كساني كه زيست جنسي همجنسگرايان و همه. شما ناقص استمنشور حقوق شهروندي 
ي  ايشان نه تنها فرزندان همين خاك هستند بلكه مانند همه: ي كنوني ايران است از قلم افتاده اند هي جنسيِ جامع ستمگرانه

مفهوم . كنند دارند و در انتخابات هم شركت مي كنند، كنشِ سياسي روند، خريد مي كنند، دانشگاه مي ديگران كار مي
 .ايد، باز هم كهنه و بيمار است شهروندي شما، با آنكه زنان و محيط زيست را هم درش گنجانده

 

 آقاي موسوي

اكثريت مردم به درستي باور داشتند كه حقوق بشر، به همان مفهوم جهاني خود، به هيچ وجهي با خداپرستي و «: ايد نوشته
آيا مفهوم حقوق بشر . »آري گفتند "جمهوري اسالمي"از تعاليم معنوي اسالم تعارضي ندارد، به همين علت نيز به  پيروي
اش  ي جهاني هي ديرين هم همان مفهومي است كه در پيكره - سواي از برداشت مردمِ انقالبي و داغ از حقوق بشر  –شما 

برخالف  نايد همان حقوقِ همجنسگرايان هم نيست كه كامل كرده اش اشاره شود؟ آيا حقوق بشري كه شما به فهميده مي
يعني حقوق بشر را حقوقِ مرد دگرجنسگرايِ شيعه (شود؟ اگر حقوق بشر شما اسالمي است  تعاليم اسالمي نشان داده مي

نوا و نابيناي فقه ام و سنت خموشي در برابر دستگاه ناش گذارم روي دوش ام را مي هاي ي پرسش همين جا كوله) دانيد مي
 .و اگر نه، نياز است كه متن منشورتان را از نو ويرايش كنيد. كنم شيعه را تكرار مي

 

 آقاي موسوي

ي  به اندازه. (انتخابِ شخصي نيست) مانند دگرجنسگرايي. (بيماري نيست) مانند دگرجنسگرايي(همجنسگرايي 
خدادادي ) مانند دگرجنسگرايي. (برخالف طبيعت نيست) سگراييمانند دگرجن. (ي بيماري نيست توليدكننده) دگرجنسگرايي

شود به مانند يك زناكار يا گناهكار  اش را خداوند در نهاد وي گذاشته است مي با كسي كه ميل جنسي! شما بگوييد: است
ه از سوي برخورد كرد؟ اين پرسش اگرچه ساده و عقالني است اما تا كنون نه تنها پاسخي نگرفته است بلكه هيچگا

 .هاي خيرخواه و آزادانديشي، مانند شما، انديشيده نشده است انسان

 

 آقاي موسوي

ي  هاي ملموسي است كه انديشه ي رنج هگوهر اين نامه بر پاي: انديشي و پزدهي روشنفكري نيست باور كنيد اين نامه شيك
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دگرباشان جنسي : دارد دان همين سرزمين، روا ميي سياسي و اجتماعي ايران بر دگرباشان جنسي، فرزن غلط و مسلط جامعه
خواهند زندگي خويش را بر اساس آن ميلي بنا كنند كه خداوند  دگرباشان جنسي مي. اند ايران، به اشتباه، دشمن پنداشته شده

 .ام كه خداوند نادان و ستمكار نيست من به خودم بارها گفته. به ايشان عطا كرده است

 

ي اسالميِ ايراني به بلوغي رسيده باشد كه اشتباهات تئوريك خود را جوانمردانه بپذيرد و بكوشد تا  يشهبه اميد روزي كه اند
 )اي به شما بنويسم و اين همان اميدي است كه واداشت نامه. (تر رفتار كند تر و خداپسندانه هر چه انساني

 

 حميد پرنيان

  يك همجنسگرا
  مدير تحريريه نشريه چراغ

  بيران سازمان دگرباشان جنسي ايرانيعضو شوراي د
  اين نامه در ايران امروز انعكاس يافت
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 »در ي پسرهاي دربه قبيله«گو با مهدي همزاد به مناسبت انتشار الكترونيكي كتاب  و  گفت 

 اي به فضاي باز  روزنه

 حمودياميدرضا م 

با چند . گذارم هاي هنرهاي معاصر در تهران قرار مي ماه امسال در تهران، با مهدي همزاد جلوي ورودي موزه اواخر فروردين
هايي جدا  ي آدم اش او را از بقيه چيز خاصي در قيافه  دهد، يك پسر جوان معمولي كه هيچ دقيقه تأخير خودش را نشان مي

 .زنند كند كه در خيابان قدم مي نمي

ي  ساختمان قديمي و زيباي موزه. رويم ي نگارگري ايران مي زنان به تماشاي دو ساالنه خريم و قدم بليط ورودي موزه را مي
زنيم و  ها قدم مي طور كه در سالن همان. اند هنرهاي معاصر را تابلوهاي هنرمندهاي امروز نقاشي كالسيك پر كرده

پررنگ با يك بافتني   شرت آبي پسري با قدي متوسط، تي: زنم يم، مهدي را ديد ميكن مينياتورهاي رنگارنگ را تماشا مي
 .پشتي كرِم رنگ اند و كوله بنفش تيره بر تن، شلوار جين مشكي بر پا و موهاي معمولي سياه رنگ كه رو به پايين شانه شده

است كه بر ) گرايان در جهان جنس پرچم جهاني هم(كمان  گرا بودن او، پالك پرچم رنگين جنس ي هم تنها نشانه
بخش بود، با  گفت و گو با او لذت. كند زند و هميشه موقع حرف زدن مكث مي آرام قدم مي. اش نصب كرده است پشتي كوله

 .كرد هايش اول چند لحظه فكر مي زد و به حرف صدايي آرام حرف مي

ي مهدي، متوجه محتواي  را اگر دقيق نخوانيد، همانند قيافه همزادوبالگ . شناسم ست مي مهدي را از وبالگش چند سالي ا
اسپات با رنگ آبي تيره كه در آن مهدي، هر چند هفته يك بار  يك وبالگ معمولي بالگ. شويد ي آن نمي گرايانه جنس هم

هاي ادبي قوي به منظور تصويرسازي و نوشته شده با  كند كه اغلب همراه توصيف يك يادداشت خيلي جدي منتشر مي
 .هايي كوتاه است بندي جمله

مهدي در تهران . الخطي منسجم و معنادار پايبند است دهد و به حفظ رسم نويسي نشان مي به درست  مهدي همزاد عالقه
نايي صورت گرفت، فرصتي دوباره به ديدار ما كه به صرف آش. خواند و مطالعاتي منظم در باب ادبيات و فلسفه دارد درس مي

سوزد و هر روز صدها هزار نفر به  المللي كتاب مي ماه، در روزهايي كه تهران در تب نمايشگاه بين من داد تا در ارديبهشت
گرايانه  جنس ي ادبيات هم هاي عرضه شده را ديدار و خريداري كنند، با مهدي صحبتي كوتاه درباره شتابند تا كتاب مصلي مي
 .داشته باشم

روي » المللي كتاب دگرباشان نمايشگاه بين«زمان با آغاز نمايشگاه كتاب در تهران، يك نمايشگاه كتاب اينترنتي با نام  هم
آمريكا و چند شعر «ي  از جمله ترجمه(اند  نت عرضه شده است كه در آن يازده كتاب گوناگون شعر و داستان عرضه شده

ها را نشر افرا در تورنتو به  كتاب.) ب شعري از ساقي قهرمان به دو زبان فارسي و انگليسياز آلن گينزبرگ و كتا» ديگر
 .اند ي ملي كانادا ثبت شده خانه ها در كتاب صورت اينترنتي منتشر كرده است و كتاب

. "نيستند"دولت ي ايران هستند كه از ديدگاه  كساني هم در دل جامعه«: گويد متن نوشتاري وبالگ اين نمايشگاه كتاب مي
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و اين  "هستيم"ما، دگرباشان جنسي ايران، ... ي بازار كند تواند كتابي را روانه تواند بنويسد، پس نمي كسي كه نيست نمي
گيريم و بر  ما در درون اين جامعه قرار داريم؛ از آن تأثير مي. بودن تنها حضوري فيزيكي در شهرها و روستاهاي ايران نيست

اما مردم . كنند سرايند و توليد انديشه مي نويسند، مي گروهي از ما مي... كنيم مي "زندگي"ما در اين جامعه . مگذاري آن اثر مي
 «.هايمان دسترسي داشته باشند توانند به نوشته خوانند، چون نمي ما را نمي

گو به صورت اينترنتي و از  اين گفت و. منتشر شده است» در ي پسرهاي دربه قبيله«از مهدي همزاد در اين مجموعه كتاب 
آدرس اينترنتي اف، به   دي ها در فرمت پي براي بازديد از اين نمايشگاه و دريافت كتاب. طريق ايميل انجام شده است

 .مراجعه كنيد نمايشگاه

 

 »در ي پسرهاي دربه قبيله«تصوير كتاب 

زدم، اين فكر به ذهنم رسيد كه تو از تصويرسازي بيشترين استفاده را  وقتي داشتم كتاب تو را ورق مي
و  ي خاموش هستي انگار تو يك بيننده. هايت داري، اما نه به صورتي عادي براي شكل دادن به انديشه

خواستم  مي. كني تو صرف ديدار خودت را در واژگان عرضه مي. به عنوان نويسنده صدايي از تو نيست
 هاي تو به اين شكل خاموش هستند؟ بپرسم چرا تصويرسازي

 كه از بيرون به خودم و زندگي جاي اين يعني به. زنم هايم، من با تمام صداي خودم حرف مي كنم كه در نوشته اتفاقاً فكر مي
شايد اين . نويسم گذرد مي ها را توصيف كنم، كامالً همان چيزي را كه از ديد من و در ذهن من مي نگاه كنم و بعد اين

ي كلمات نويسنده، خودش را در بطن  واسطه ي خاموش بودن هم از همين جا بيايد، چون خواننده نيز به احساسِ بيننده
 .كند نويسنده حس نمي/تناي با م بيند و فاصله ها مي ماجراها و توصيف

كند و  شده، حس مي گرفته   گرا خودش را در جامعه تنها و ناديده جنس گرا بودن اين باشد كه يك آدم هم جنس شايد تأثير هم
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يعني همان چيزي كه شايد تو . زدن پناه ببرم-حرف-خود- گويي و با گرا به يك نوع درون جنس شود كه منِ هم اين باعث مي
 .من حس كرده باشي هاي در نوشته

كنم، تفاوت  هايش دارد؟ وقتي من به تو نگاه مي گرا بودن يك نويسنده، چه تأثيري در نوشته جنس هم
تنها چيزي كه وجود دارد، ميل جسماني تو به . بينم هاي ديگر نمي ات با آدم خاصي در روش زندگي

ي  ولي اين يك مسأله. ستخودت است، چيزي كه متفاوت از روش زندگي اكثريت مردم ا  جنس هم
خواهم بگويم كه اگر از اين  مي. چيزي نيست كه تو را بخواهد از ديگران جدا كند. خصوصي است

خواهم بدانم  هاي ديگران خواهد داشت؟ مي هاي پسرانه را حذف كني، چه فرقي با نوشته ها نام نوشته
 دهد؟ ه ميگرا بودن، نقشي جدا كننده به تو، به عنوان يك نويسند جنس هم

قدر در نوشته تأثيرگذار است كه مرد يا زن بودن، ايراني بودن، دانشجو بودن، مسلمان يا  گرا بودن نويسنده همان جنس هم
گرا بودن يك نظرگاه بين  جنس هم. ي ديگري كه انسان در آن قرار دارد مسيحي بودن يا هر وضعيت خواسته يا ناخواسته

كه تمايز و ارجحيتي بين هر كدام از اين  ها به جهان نگاه كرد ـ بدون اين از طريق آن توان هزارها نظرگاهي است كه مي
 .ها باشد نظرگاه

خاطر شرايط تاريخي، سياسي، فرهنگي يا اجتماعي ناديده  اندازي فكريِ خاصي به ها هست كه نظرگاه و چشم اما خيلي وقت
هاي ناديده كنيم، يعني  ها را متوجه منظره ها و ذهن كنيم تا نگاه ها را پررنگ مي جا است كه تفاوت شود و همين گرفته مي

 .ها هم بين ما هستند اين آدم! اين مفهوم هم در دنيا وجود دارد؛ ببين! بگوييم ببين

ها و  نظرم اگر هم نام هايم انعكاس بدهم، به طور كه هستم در نوشته كنم خودم را همان خاطر همين مسأله كه من سعي مي به
ها گرايش متفاوت نويسنده  گرايانه از متنِ من حذف بشود، باز هم چيزهايي هست كه بشود در آن جنس هاي آشكارِ هم نهنشا

 .را ردگيري كرد

هاي جنسي و اجتماعي محدود  شود كه خودش را در كليشه ي چشم كسي روايت مي ها از دريچه همين كه ماجراها و توصيف
ها با دقت و با همدلي خوانده شود،  نظرم اگر نوشته خواهم بگويم به مي. دهد جور رهايي مي ها يك ها و جمله نكرده، به كلمه

 .هاي جنسيتي، دوقطبي و مردساالرانه تشخيص داد فرض ها را از قيدها و پيش توان فارغ بودنِ آن مي

لي و. براي من به عنوان يك شخصيت معمولي جامعه، نوشتن يك ابزار ساده است براي كار كردن
بينم، استفاده از نوشتن به  گرا مي جنس هاي تو، به عنوان يك شخصيت هم چيزي كه من در نوشته

نظر خودت در اين باره چيست؟ چرا از نوشتن اين چنين . ي وجود داشتن است عنوان تنها دريچه
 كنيد؟ احساساتي و پر از شور استفاده مي

و فرض كن سوراخ كوچكي هست روي ديوار اين اتاق،  .روزنه گرفتار شده آدمي را تصور كن كه در اتاقي تنگ و تاريك و بي
طبيعي است كه اين منفذ براي اين آدمِ اسير هم راهي است براي نفس كشيدن، هم راهي است . منفذي به فضاي باز بيرون
در اوضاع امروزي . تنگنااي براي فرياد زدن و كمك خواستن، هم اميدي به بيرون آمدن از اين  براي ديدنِ نور، هم دريچه
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 .حكم اين روزنه را دارد) و ديگراني مثل من(طور خاص، براي من  طور عام، و نوشتن به كه ما داريم، فضاي مجازي به

هاي ذهنت  انگار كه وقتي فكر و احساس و تداعي .از طرف ديگر، نوشتن براي من راهي بوده است براي بهتر شناختن خودم
زني و چيزي سيال و فرّار را به  ها قالب مي شكل و آمورف بوده در تن كلمه كه تا االن مبهم و بي نويسي، چيزي را را مي

تري  تواند قضاوت درست و مي» بيند مي«نظرم آدم اين طوري خودش را بهتر  به. كني چيزي منجمد و قابل لمس تبديل مي
 .از خودش و احساسات خودش داشته باشد

 

 

  

  

و از . ها شد اي توضيح بده كه منجر به انتشار اينترنتي اين مجموعه كتاب  ي پروژه لطفاً كمي درباره
 .گيري كتاب خودت هم بگو شكل

از يك . ي مستقل دربيايد رت يك مجموعهصو گراها به جنس اي از كارهاي ادبي هم از چند وقت پيش قرار بود كه مجموعه
ها و از طرف ديگر ميل به معرفي بيشتر و شناساندن بيشتر آثار  ي رسمي اين نوشته طرف نبود امكان انتشار و عرضه

صورت كتاب  ها به هايي كه انجام شد، اين مجموعه با هماهنگي. ي اصلي اين كار را ايجاد كرد گرايانه ايده جنس هم
آماده و منتشر شد و همزمان با نمايشگاه كتاب تهران روي اينترنت  )در كانادا(طور رسمي از طرف نشر افرا  بهالكترونيكي 
 .قرار گرفت

ساقي قهرمان، شاعر ايراني مقيم كانادا، دوستانه رابط  .ها در واقع امكاني براي ديده شدن براي ما فراهم كرده اين كتاب
 .بينيد اش را االن مي ها را كشيد، كه نتيجه كار كتاب ها با نشر افرا شد و زحمت نويسنده

نويس كويير ايراني نيستي،  وبالگ  خواهم بدانم االن چه احساسي داري، وقتي كه ديگر صرف يك مي
كني اين  هايت به صورت يك كتاب منتشر شده است؟ فكر مي بلكه يك نويسنده هستي كه نوشته

 ي تو بگذارد؟ بي آيندهاتفاق، چه تأثيري بر زندگي كاري و اد

صورت مجازي ـ امكاني براي خوانده شدنِ بيشتر  خب قاعدتاً شوق و شادي زيادي دارم، چون با چاپ اين كتاب ـ هر چند به
كاري رسمي براي عرضه كردن دارم ـ در مقابل وبالگ كه مثل نقش  شود و طبيعي است كه با اين كتاب، نمونه فراهم مي

هاي بيشتري ارتباط  توانم با آدم اي است كه با آن مي براي من ارزش شخصي زيادي دارد و پنجره اين كتاب. روي آب است
 .برقرار كنم

دانم، چون به هر ترتيب كتابي كه در خارج،  چناني هم نمي العاده و آن اما در عين حال در آمدن اين كتاب را اتفاقي خارق
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 .همچنان مخاطبان اندكي داردشود  صورت مجازي، و با نام مستعار منتشر مي به

كه دوست داري اثر بعدي خودت با نام  هايي اين چنين خواهي رفت؟ يا اين باز هم به سراغ چاپ كتاب
 ات به صورت قانوني در كشور منتشر شود؟ شخصي و واقعي

اين دست را با نام خودم  دانم تا زماني كه زنده باشم بتوانم كتابي از با اوضاعي كه در اين زمانه در كشور هست، بعيد مي
 .اي جز استفاده از ابزارهايي مثل وبالگ، چاپ غيرقانوني، چاپ مجازي و اين چيزها نيست بنابراين چاره. منتشر كنم

خواست شخصي من انتشار به اين صورت نيست، اما تا وقتي كه شرايط اين طوري باشد، كارهاي بعدي من هم به همين 
كه بتوانم آزادانه  در فضايي غيررسمي، بدون حق استفاده از نام واقعي خودم، بدون اين شكل منتشر خواهند شد؛ يعني

كه من دوست دارم كارم چطور چاپ شود يك مسأله است  اين. ها را به كسي نشان بدهم ي آن حرف بزنم يا بتوانم آن درباره
 .جز اين نيستاي  فعالً شرايط همين است و چاره. ي ديگر هايي كه دارم مسأله و گزينه

هاي ادبي ايران محدود رفت و آمد داري و با نام واقعي خودت هم كار  دانم كه با شخصيت مهدي، مي
هاي ايراني ارتباط برقرار  گرا با ديگر نويسنده جنس تواني به عنوان يك هم خواهم بدانم مي مي. كني مي

 بيني؟ ها مي كني؟ يا خودت را موجودي جدا مانده در بين آن

ي بيشتري براي پذيرش و درك  تصور كلي من اين است كه افرادي كه در فضاهاي فرهنگي هستند، زمينه! دانم ز نميهنو
كه در ميان  خصوص با در نظر گرفتن اين خواهي كنار بيايند؛ به جنس تر بتوانند با هم هاي انساني دارند و شايد راحت تفاوت

 .توان سراغ گرفت آشناي زيادي را مي گرايان و دگرباشانِ نام نسج ي ادبي و هنري جهان، هم هاي برجسته شخصيت

يا (هوموفوبيا . گدار به آب بزني كني، هرگز نبايد خطر كني و بي گرا هستي و در ايران زندگي مي جنس اما اگر هم
منظورم اين . تهميشه در كمين كساني مثل من اس) ارديبهشت روز جهاني مقابله با آن است 27هراسي، كه  گرايي جنس هم

 .بيني كند ها را پيش تواند واكنش آن خبر است و نمي هاي دروني ديگران بي داوري ها و پيش فرض است كه آدم از پيش

هاي بيشتري  آرام گرايش خودم را براي آدم توانم بكنم اين است كه با صبر و حوصله جلو بروم و آرام  بنابراين كاري كه مي
آيند اين است كه  گرايي كنار نمي جنس من اين است كه مشكل افرادي كه با همي شخصي  تجربه. علني كنم

اند؛ و اين مسأله باعث شده كه تصور غلط و  ها را از نزديك نديده شناسند و زندگي و رفتار آن گرايان را نمي جنس هم
 .نامنطبقي از افرادي مثل من داشته باشند

طور كه هستم با دوستان خودم و با نويسندگان و شاعران ارتباط  انم هماندر عين حال آرزوي بزرگ من اين است كه بتو
  .برقرار كنم و گرايش جنسي من باعث خودسانسوري و جداافتادگي نشود
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  يهفدهم ماه م يا،مبارزه با هوموفوب يبه مناسبت روز جهان
  يرانيا يانگرا جنس هم ي شده يدرون هوموفوبياي

  يانپرن حميد
  
از  ياريشمار بس المللي، ينب يبر حسب احتماالت و آمارها يداگرچه با. است كه وجود ندارد اي يدهپد يرانا در گرايي جنس هم
وجود ندارد بلكه به  يآمار ينجزو گروه دگرباشان باشند اما نه تنها چن) درصد 12حدود هفت تا ( يرانا يليونيهفتاد م يتجمع

و  گريزند يآن م يرفتناز پذ ياهستند  يجنس يالتتما ينا يهم كه دارا يكسان گرا، جنس مضده يها و آموزش يغاتخاطر تبل
 يلم ينبا ا يكه پنهان بينند ينم ينجز ا يا چاره كه ينا ياو  شوند يگرفتار م يشخو ي شده يدرون يايدر دام هوموفوب
  .ناگوار آن دست و پنجه نرم كنند يامدهايدردسرساز و با پ

  
 شان يسبك زندگ داشت يو گرام يادآوري يبرا يگوناگون يها ساالنه مناسبت يشرفتهپ يهادر كشور يانگرا جنس هم اگرچه

داشته باشند؛ چون تنها  توانند يم يراندر ا يانگرا جنس است كه هم يتنها مناسبت يامبارزه با هوموفوب يدارند، اما روز جهان
اعالم حضورشان كه رگبارِِ آزار و  يبرا ييها ران فرصتنه با بينند يم شان گرايي نسج به خاطر هم يانگرا جنس كه هم يزيچ

را تحت  يراندر ا ييگرا جنس رو، هم يناز هم. بارد يم يشانبر ا يو هم در سطح اجتماع ياست كه هم در سطح فرد يستم
  .كرد يبررس توان يبهتر م يامفهوم هوموفوب

  
  

  هوموفوبيا
  
شده  يفتعر ينچن ياهوموفوب. اند كرده يگذار نام يامبارزه با هوموفوب يهر سال را روز جهان ي، هفدهم ماه م2005سال  از

  .دهند ياز خود نشان م ييگرا جنس هم ي يدهبه پد يانگرا جنس خود هم ينچن و هم يانگرا كه دگرجنس يترس: است
  

 ينا  جامعه، ينا كه در ذهن و روان يدد يمخواه يمكن يبررس يرانا ي ترس را در متن جامعه ينعلت ا يمبخواه چه چنان
مرد  يكرا بفهمد؛  ييگرا جنس هم يستگرا قادر ن است كه مرد دگرجنس يناز ا يناش يترس ينمتعاقب چن يترس و رفتارها
كه مردان را  شود يرو م روبه يبا مرد ياند وقت داشته ياو كشش جنس ايزنان بر يشهدارد و هم يجنس يشچون به زنان گرا

  .جنس را بفهمد به هم يلتما ينا تواند ينم كند يم ييجو كام يشاناز او  گيرد يم يشخو يجنس يكشر
  

را » مرد بودن« يوقت يچرا كه و شود، يم يا و خصمانه يزانهست يمنجر به برخوردها و رفتارها يلرابطه و تما ينا نفهميدن
و  يگرد«پا گذاشته است و جور  يررا ز» مرد بودن« ينكه ا يندرا بب يگريد» مرد«است هرگاه   كرده يفتعر يشبا بودنِ خو

است  يگرا دشمن مفهوم جنس است كه مرد هم ينا پروراند يكه در سر م اي يشهاند يننخست گمان يب كند يرفتار م »يناجور
  .دارد »يمردانگ«از  يكه و
  
 فهمد يگرا را م نسج گرا نه تنها زن هم مرد دگرجنس دهد؛ يرخ م يتصور ينزنانه برعكسِ چن ييگرا جنس هم ي درباره اما
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مردانه در معرض  ييگرا جنس كمتر از هم ينيسملزب ي،رو يناز هم. برد يهم م يدو زن لذت دوچندان يجنس يزشبلكه از آم
  .گيرد يم ارگرا قر مرد دگرجنس ي كنش دشمنانه و خصمانه

  
گرا نگرش  مردان دگرجنساز  تر يفتر و ضع گرا كم گفت كه زنان دگرجنس توان ياساس م ينو بر هم يگر،د يسو از
  .با دگرباشان دارند يا تر خصمانه و رفتار كم دهند ياز خود نشان م يزانهگراست جنس هم
  

انداخته است، نگرش مردمحور  يهاجتماع سا ي هنوز مردمحور است و قدرت مردانه بر تمام گستره يرانا ي كه جامعه هنگامي
و  يهپا ينو بر هم كند؛ يرا اشغال م گيرنده يمتصم يگاهو جا نشيند ياها مها و صد نگرش ي در كانون همه ييگرا جنس به هم

از زنان با  يشترشود و مردان ب يدارپد تواند ينم ينيسملزب شود، يم يدهو د پنداشتهمردانه  يراندر ا ييگرا جنس اساس، هم
  .اند مواجه ييگرا جنس هم
  

 يفياما تعر. متفاوت است رود يگرا م جنس كه بر مردان هم يا نوع ستمب رود يگرا م جنس كه بر زنان هم ينوع ستم بنابراين،
 يشبه خاطر گرا يانگرا جنس كه هم ييها آزار و ستم ي گستره ي محدود است و همه يارشد بس ياكه در باال از هوموفوب

  .دهد ينم يحتوض يرا به خوب يدهو آن پد گيرد، يرا در بر نم شوند يمتحمل م شان يجنس
  
ساختار  يگر،د يها كند كه گروه يانرا ب اي يزانهگراست جنس هم يرفتارها تواند يو نم ماند يم يباق يدر سطح فرد يفرتع اين

است كه با  ينيبال شبه يرفتار ماند يم يباق يدر سطح فرد يزيگراست جنس هم يوقت. دهند يبروز م ينجامعه، نهادها، و قوان
  .زودهنگام درمانش كرد توان يدر فرد م گرايي جنس مه يرشپذ يبرا يطيفراهم كردن شرا

  
. باشد تر يتتر و بااهم دارد چه بسا كالن ياستدر فرهنگ و س ي،در سطح اجتماع يزيگراست جنس كه هم ييكاركردها اما

 يزآم يضدشمنانه و تبع يتا از خود رفتار دارد يگرا را وام گرا، فرد دگرجنس جنس هم يكترس از بودن در كنار  ينگرچه ا
  .شود يخالصه نم ينبه ا يرانا ي در جامعه گرا سجن هم يك هاي يشوربخت ي نشان دهد، اما همه

  
به خود  يعقالن يهترس جدا گشته و رنگ توج يناز ا يقاًكه دق شود يآور م خطرساز و مرگ يدر سطح يشترب هوموفوبيا

به كار  ييجزا ينو آن را در قالب فقه و قوان پردازد يط مو لوا ييگرا جنس هم ي مسأله يينبه تب ينكه نهاد د يهنگام گيرد؛ يم
  .نگرش و رفتار دانست ينا رايب يترس را علت توان ينم يگرد گيرد يم
  

و  پذيرد يرا نم ييگرا جنس هم ي،فرد و سطح فرد يگاهنظر از جا  و صرف دهد يقرار م يشسخن خو يارخدا را مع ي گفته دين،
كه بر  يو ستم يضبعد از تبع ينا ي درباره ياهوموفوب. كند يها را اعمال م مجازات اظهارات و ينو بدتر يدترينشد
  .كند يگر ند روشنتوا يساكت است و نم رود يم يانگرا جنس هم
  

. كند مان ياريبهتر  يزيگراست جنس هم يبعد اجتماع يدر وارس تواند يم heterosexismهمان  يا يگراباور دگرجنس مفهوم
- نا يجنس يها و نگرش ها يشگرا ي تا همه آورد يفراهم م اي يعقالن ياست كه ابزارها ينظام ياورگراب دگرجنس
و  داند يم يدكنندهرا گناهكار، منحرف و تهد يانگرا جنس هم ام،نظ ينا. رانده و سركوب كند يهگرا را به حاش دگرجنس
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  .داند يهم م يررا نه تنها موجه كه ضرو شود يوارد م يشانكه بر ا يخصومت و خشونت
  
  
 يگراباور است كه نظام دگرجنس يرويين ي دهنده نشان يها، همگ و دستورالعمل ينگرفته تا قوان يمنف يها زدن برچسب از

. نشود يدهخودش را گم كند تا د سازد يرا وادار م يگرا، و جنس ننگ به دامن هم يها  ها و لكه نظام، با زدن برچسب ينا. دارد
  .دارد گراباوري گرجنساست كه نظام د يردكارك يننخست ينا
  

كاركرد  ينا ي در واقع بازگوكننده يم،گرا ندار جنس هم يرانما در ا گويد يم يادر دانشگاه كلمب نژاد يكه محمود احمد هنگامي
ها و  امرا هم سلب كرد و اعد يشانخود، حقوق ا خود به  يي،گرا جنس هم يبا سلب هست نژاد ياست؛ احمد يگراباور دگرجنس
 يهرا به حاش ييگرا جنس نظام، هم ينا كه يناما با ا. گرفت يدهرا ناد رود يم يرانيا باشانكه بر دگر ييها ها و خشونت شكنجه

 يشرا برا يسخت يها نظام مجازات ينا شود يگرا رو م جنس هم يك ياز بد اتفاق كار پنهان يرانده و گم كرده است، وقت
  .تمسخر يض،تبع يت،جه، آزار، محروماعدام، شكن بيند؛ يتدارك م

  
 سازد، يم  ينهرا در افراد نهاد يو كنش جنس يتجنس ي،امورجنس ي خود درباره هاي فرض يشپ يگراباور دگرجنس نظام
جنس را سركوب كرده و نگرش  خود به هم يجنس يشتا گرا دارد يگرا را وام جنس از افراد هم يبرخ يچنان كه حت آن
 يو به رفتار و ماند يهمراه فرد م يشههم شده يدرون گراستيزي جنس هم ينا. داشته باشند ييگرا جنس هم يلبه م اي يمنف

  .ترسد يگرا م جنس هم يكنفرت دارد و از بودن در كنار  يانگرا جنس فرد از هم ينا دهد؛ يجهت م
  
گرا، هر  جنس است؛ افراد هم يرونـ د يسطح، فرد يننخست. نام برد يزيگراست جنس از سطوح هم توان ياساس، م ينهم بر

 ييدارند؛ در گفت و گوها يشاز خو اي يجامعه، تصور و پنداشت منف يموثر نهادها يغاتنادرست و تبل يها بنا بر آموزه يك،
 يگانه پنداشتند يرا در خود كشف كردند م يلم ينا ياند كه وقت شان اذعان كرده يام همگ داشته يمگرا جنس كه با دوستان هم

  .برخوردار است يليم ينهستند كه از چن ينسانا
  

  جا پخش كرده آن را همه يگراباور كه نظام دگرجنس شود يطرف م هايي فرض يشافراد با پ ينا يدو سف يذهن خال وقتي
ود خ كنند، يم يداپ يشخو ي درباره اي يافراد نگرش منف ينا. خواهد يكه آن نظام م پذيرد يرا م يهمان شكل ترديد ياست ب

 گردند يمتصل م يانگرا جنس هم ي  كه به شبكه يهنگام يشاناز ا ياريبس ه،اگرچ. يابند يم يناراض يمار،را گناهكار، ب
  .گردد يم يحو تصح يلشان تعد پنداشت

  
دارند را  شان يلكه با م يو مشكالت يلاند مسا هنوز نتوانسته يشعمر خو ي يانههم هستند كه در م يانيگرا جنس هم اما
اصالً  يا توانند يم يگراناز د يرتراست د يزانهگراست جنس هم يپر از باورها شان يرامونپ يطكه مح ينانا. طرف سازندبر
از  كنند يكه ادعا م يدر افراد شده يدرون يزيگراست جنس هم. دهند آشتي ييگرا جنس هم يلخود را با م توانند ينم
  .سر كنند، خود گواه سخن باالست يشاننار ادر ك يستندو حاضر ن آيد يبدشان م ييگرا جنس هم
  

و  يدترينشان دارند شد ساالن و خانواده كه با دوستان و هم يدر روابط يانگرا جنس هم. دوم، سطح فرد ـ فرد است سطح
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 يت،اند؛ رانده شدن، تمسخر، كتك، محروم را تجربه كرده  بار و آزارنده خشونت يو رفتارها يعاطف يها واكنش ترين يمنف
 يو ي درباره يشو انتظارات خو كاهد، يبعد فروم يكگرا را به  جنس هم ردف هاي يتهو يگري،سطح، د يندر ا. انگ خوردن
 يگرا باق جنس فرد هم يكها  ها و مكان زمان ي گرا در همه جنس فرد هم. كند يو ثابت م دهد يبعد كاهش م يكرا به همان 

  .شود ينم يدهد يو هاي يتهو يگرو د ماند، يم
  

 هاي يگونگ گونه ي در سراسر خود، همه ييگرا كردن دگرجنس يزهاجتماع با كانال ي يكرهپ. است يسوم، سطح اجتماع سطح
 يانداخته است كه حت يهچنان سا يرانا يسنت ي در جامعه يغالب جنس يالگو. كند يو سركوب م زند يرا پس م يجنس
و  شوند يكه رفتار دخترانه دارند همواره مسخره م يپسران گيرد؛ يم ردر ب يزرا ن يتيجنس يبا هنجارها يرنگ و هم يينوا هم

  .شوند يافراد جامعه م ينو تحس يرتموجب ح دهند يكه رفتار پسرانه از خود نشان م يدختران
  
است كه در  خاطر ينبه هم. دهد يقرار م يعموم هاي يداور يركند خود را اس يچيهنجارها و الگو سرپ يناگر بخواهد از ا فرد

 يشانا كشند؛ يم يدگرباشان سخت يگرتر از د جندرها كم همان ترنس يا  گونه افراد دگرجنس يرانا ياسالم يجمهور
 يمتا به تصم كند يم شان ياريافراد مدارا دارد و  ينبا ا يزجامعه ن. مرد شوند يا نو ز ياينددر ب »يفيبالتكل« يناز ا خواهند يم

  .دعمل بپوشانن ي خود جامه
  

مرد شود  خواهد يكه م يزن يماشاره كرد يشترطور كه پ و همان. (كند يمردانه زنانگ ي كه فرد در جامه يردبپذ تواند ينم جامعه
. است كه دارد اي يـ جنس ياسيس يرهايگ جهت يايگو كند يافراد م ينكه دولت به ا ييها كمك). دارد يتر كم يدردسرها

  .شود يمربوط م گراستيزي جنس هم يبه سطح اجتماع يزن ييجزا ينقوان
  
 يبلكه هرگونه تماس جسمان داند يمرگ م ي يستهرا ممنوع و شا) لواط( ييگرا جنس هم ينه تنها خود كنش جنس ينقوان اين
 يدهاواخر شن ينهرچند در ا. متناسب با نوع تماس را اعالم كرده است يها و مجازات زند يجنس را رنگ گناه م دو هم ينب
 يرعمليرا غ ينقوان ينبه چهار شاهد، خود به خود، ا يازن گردند؛ يعمل اجرا م رد يبه سخت ينقوان ينا گويند يكه م شود يم
با شهادت دادن،  ينانا. را همراه دارد يششاهدان خو برد يم يورش يا به خانه يوقت يسكه پل دانند ينم يناناما ا. سازد يم

  .سازند يم يقانون را عمل
  
  

  ييگرا جنس هم بشر و حقوق
  

را  ياهمال و سكوت. حقوق بشر است ياست كه حقوق دگرباش جنس ينا )IRQO( يرانا يسازمان دگرباشان جنس ياصل شعار
. يدشان د در گفت و گوها و مقاالت توان ياند م داشته يجنس يو دگرباش ييگرا جنس هم ي درباره يرانيفكران ا كه روشن

 يفتعر يا داشتند و حقوق بشر را به گونه ينشيگز يبرخورد يران،ا رو حقوق بشر د يسدموكرا سازي يدر روند بوم يشانا
  .مسلمان است يگرا اند كه همان حقوق مرد دگرجنس كرده
  

قرار  يانيپا يها در گام ييگرا جنس هم يجا گام به گام بوده و آزاد در همه يكردن دموكراس يادهپ گويند يم يشاناز ا برخي
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 ينتر غالب يانجو زنان و دانش. دارند يكامالً واكنش يدگاهيو د گويند يسخن م يدموكراس هاي يتاز اولو نيشاا. داشته است
را از  ها يتو آن اولو رسانند يفكران م حقوق بشر و روشن بانان يدهرا به گوش د يشخو يصدا يرانهستند كه در ا ييها گروه
  .اند ساخته يشآنِ خو

  
 ينبر ا يدگرباشان جنس ي گرفته شده يدهحقوق ناد ي درباره يشهم با سكوت خو ييانشجوجنبش زنان و د يگر،د يسو از
و گام به گام  يجيبه كل آن را هم تدر يابي كه دست(شان  كه حقوق يستندآگاه ن يناز ا يشانا. گذارند يصحه م بندي يتاولو
  .است» حقوق بشر«كه نامش  كند يم يداپ يمعن يدر بستر) دانند يم
  

چنان  آن يكارگران، دگرباشان جنس يهوديان، ييان،بها يان،مفهوم حقوق زنان، دانشجو يد؛پاره پاره د توان يبشر را نم حقوق
. نام حقوق بشر بدان داد توان ينم يردبگ يدهناد ياكند  يمالرا پا يگرگروه حقوق گروه د يكدر هم گره خورده است كه اگر 

 يبرانداز« ،»يستم بر زنانگ«مانند  ييها با چترواژه يدبا يژه،و و يمباحث جزئ دن بهيشياند ينمونه، زنان، به جا يبرا
كنند كه نه تنها  يفتعر يا را به گونه يشكار كنند و اهداف خو »يجنس يضتبع« ،»يجنس هاي ياستس« ،»يمردانگ ي سلطه

  .دهند ييرا رها يزنان را بلكه زنانگ
  
 توان ينم يگرد يست،ن يهسخن از جنس پست و فروما يگرندارد د يبرتر يگرد يتبر جنس يتيكه جنس يا جامعه در
 بندي يتو اولو يدد ينشيگز توان يرا نم» حقوق بشر«جا كه  از آن. زنانه آزار داد يرا به جرم داشتن رفتارها يانگرا جنس هم

  .عمل كنند و يانديشندب يكديگرو هماهنگ با  ينندبب را يكديگر يدبا بخش ييرها يها جنبش ي كرد، همه
  

 يتمحدود ينا بر بنا. زنند يادرا فر يشو حقوق خو يايندب يروناز گنجه ب توانند يپنهان هستند و نم يراندر ا يجنس دگرباشان
كنند كه  يفبازتعر يا را به گونه يشخو هاي يدههاست كه اهداف و ا جنبش يگربر دوش د يي،گرا جنس جنبش هم ياسيس

  .شود يدهو شن يددهند تا به صدا درآ ييارحقوق خاموش دگرباشان را 
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ي  روزي، پركارترين هفته گيري شبانه ي مقابله با همجنسگراستيزي با طرحي پيشنهادي و پي واز هفته رضا پسر در پيش
گيري  با ابتكار و پي. هاي دگرباشان، و غيردگرباشان، مهندسي كرد مقابله با همجنسگراستيزي را امسال در بين وبالگ

  . پسر ضرورت ابراز نظر و اقدام به گفتگو در طول اين مدت امكان فراموشي نيافتوبالگ 

 

 

نزديكه، اگر شما هم مثل من از تقويم امسال پرينت گرفته باشين و االن روي ديوار اتاقتون باشه حتما اون  روز جهاني مبارزه با هموفوبيا
روز جهاني  .رو از روزهاي ديگه متمايز كرده) ارديبهشت ( همين ماه  27مناسبت كه به صورت صورتي رنگ مشخص شده رو مي بينيد كه 

هموفوبيا براي غالب فعالين هوموهاي دنيا مهمترين روز سال براي مبارزه در مقابل هموفوبيا و تالش براي احقاق حقوق مبارزه با 
) بي بي سي فارسي، راديو قردا و صداي آمريكا ( سال گذشته نامه اي تهيه و به سه خبرگزاري مطرح خارج از ايران  .هموسكشوال ها است

شت و امسال هم بايد هرچه زودتر اين كار رو انجام بديم و با اومدن تلويزيون فارسي بي بي سي بايد جديت ارسال كرديم كه نتيجه هم دا
اما به نظرم برداشت گامي در حد و اندازه گام سال گذشته نوعي درجا زدن باشه و بهتره امسال ما هم قدري پيش بريم و  .بيشتري هم داشت

براي همين پيشنهاد مي كنم تا امسال عالوه بر نامه به خبرگزاري ها كار تازه  .ار بيشتري داشته باشيممخصوصا از دنياي مجازي ايرانيان انتظ
 ر حركتي نمادين بالگرهاي غيردگرباش رو به نگارش در مورد هوموهاي هم ميهنشون دعوت كنيم،اي انجام بديم و د

نمي دونم و براش اين پيشنهاد رو دارم كه به صورت تك به تك بالگرهاي  براي اين كار هم انتشار يك نامه دسته جمعي و يا بيانيه رو كافي
) يا هرچند بالگري كه صالح بود ( يعني به طور مثال روي پسر به عنوان يك وبالگ از پنج بالگر . غيردگرباش رو دعوت به اين كار كنيم

ر بشه نتيجه گرفت و در عين حال بشه يك سري مطلب و نظر دعوت كنيم و روي ديگر وبالگ ها هم از بالگرهاي ديگه، اينطوري شايد بهت
براي تكميل اين طرح به كمك تك تك بينندگان پسر، بالگرهاي  ) چيزي مثل بازي هاي وبالگي. ( جديد رو هم دريافت و جمع آوري كرد

تك بالگرهاي  تك و ماني زانيار، سيآرشام پار، ساقي قهرمان، خانه هنراز دگرباش و فعالين دگرباشان ايراني نياز دارم و همينجا 
دعوت مي كنم تا پايان اين هفته نظرشون رو در مورد اين طرح برام بنويسن و اگر موافقند ) كه به علت كثرت اسم نمي برم  ( دگرباش

انتخاب بهترين جمله جمله ي پيشنهاديشون براي دعوت بالگرهاي غيردگرباش به همنويسي در مورد دگرباشان ايراني رو هم بنويسند تا با 
به نظرم بهتره در يك جمله مشترك از بالگرها به صورت خاص دعوت كنيم و براي همين خواهش مي . بتونيم دعوتي جامع و كارا رقم بزنيم

 كنم در تهيه يك جمله مختصر و مفيد و گويا كمك كنيد

  و

 هموفوبيا  وز مقابله بانامه به رسانه هاي مطرح خارج از كشور براي انتشار مطلبي به مناسبت ر

رسانه هايي كه در زير آدرس ميلشان ذكر   اگر مايليد در شناساندن هموفوبيا دگرباشان هم ميهنتان را ياري كنيد لطفا شما هم با نامه اي به
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راني را در راهي كه براي با انتشار مطلبي در مورد هموفوبيا دگرباشان اي) ارديبهشت  27( ماه مي  17شده از آنها درخواست كنيد تا در روز 
  .احقاق حقوق خود در پيش دارند، ياري رسانند

  :هاي پيشنهادي ما براي ارسال نامه آدرس
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  ):براي راحتي هر چه بيشتر عزيزاني كه مي خواهند اقدام به ارسال ميل نمايند ( متن پيشنهادي براي ارسال 

  
  با درود و احترام

هر سال به عنوان روز جهاني مبارزه با هموفوبيا نام نهاده شده در گوشه ) ارديبهشت  27( ماه مه  17از آنجايي كه 
شه جهان با برگزاري همايش ها و مراسم هاي مختلف به معرفي اين معضل و راه هاي درمان آن مي پردازند، گو

هرچند به درستي مي دانيم آن رسانه وزين در گسترش و رفع موانع تحقق كامل حقوق بشر و حقوق اقليت ها همواره 
ر رعايت ادب و جنبه ي احتياط يادآوري اين مناسبت را كوشا بوده و هرگز به تذكر در اين راستا نيازمند نيست اما بنا ب

الزم ديديم و خواهشمنديم با نشر خبر يا گزارشي در باب آن براي مخاطبان فارسي زبان خود، فعالين حقوق بشر به 
خصوص فعالين حقوق دگرباشان ايراني را در شناساندن معضل هموفوبيا به اقشار مختلف جامعه هرچه بيشتر ياري 

  .يدنماي

  با تشكر و خسته نباشيد

مرزي  ها، دروني دگرباشي و برون پسر در طول يك ماه تمامي اخبار مربوط به مقابله با همجنسگراستيزي را در رسانه
  . پوشش داد
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    خواهي جنس هم ي پديده به اجمالي نظري

     نژاد مصلي عزت

  1388 خرداد 05 ،شنبه سه

  2009  مي 28 پنجشنبه  1231 شهروندبازچاپ مطلب منتشر شده در 

 
 عنوان به آن به بايد آيا است؟ بشر نسل عليه بزرگ جرم يك و كبيره گناه يك اخالقي، ضد تمايل يك خواهي جنس هم آيا
 بايد قانون آيا كرد؟ معالجه مخصوص هاي بيمارستان در را خواهان جنس هم و نگريست روحي يا جسمي بيماري يك
 نرمال پديده يك عنوان به خواهي جنس هم به بايد برعكس يا بيفكند؟ زندان  به و بشمارد مجرم را خواهان جنس هم

 لذت دو هر براي و پذيرد صورت طرف دو كامل رضايت با بالغ فرد دو  بين كه جنسي فعاليت هر كه پذيرفت و نگريست
  است؟ طبيعي باشد آفرين

 به توجه با و است بشر زندگي هاي پديده ترين پيچيده و ترين عمتنو از يكي افراد جنسي تمايالت كه است اين واقعيت 
 ي تازه معيارهاي امروز. دارند قرار مختلفي عوامل  تاثير تحت افراد جنسي گيري جهت. پذيرد مي تنوع و تغيير افراد شرايط
   .شود مي هبرد نام عوامل از اي مجموعه از آن در كه است شده پيشنهاد جنسي روابط برقراري براي اخالقي

 تعهد و گرايانه جنس هم عشق هم فحشا، هم دارد، وجود طلبي تنوع هم گرايان دگرجنس مانند نيز گرايان جنس هم بين در
 .العمر مادام
 تاي شش و هفتاد در كه دادند قرار بررسي مورد را يابتداي ي جامعه نود و صد يآمريكاي دانشمندان از تن دو ،1951 سال در 

 تقدس و احترام ي درجه ترين عالي از خواهان جنس هم آنها در كه جوامعي .بودند. شد مشاهده يگراي جنس هم از مواردي آنها
 .برخوردارند غيبي قدرت و يجادوي نيروي از گرايان جنس هم كه بود براين همگاني باور جوامع دراين. بودند برخوردار

 هفتم قرن در .شد مي شناخته طبيعي گرايي جنس هم باستان يونان در
 سافو يغمايي پيرايه خانم قول به يا ساپهو نام به زني ميالد، از قبل
 گروهي  "لزبوس "نام به اي جزيره در) ازميالد قبل 612 سال متولد(
 و عاشقانه موسيقي آنان به و كرد مي رهبري را جوان دختران و زنان از

 ياد به مذكور ي جزيره نام از لزبين اصطالح. داد مي ياد جنسي غزليات
  .است شده گرفته سافو

 سنت يك عنوان به يگراي جنس هم مسيحي ـ يهودي درجوامع
 اگر و" خوانيم مي) 13 ي شماره ي آيه بيستم باب( "الويان سفر" در درتورات. شد مي محكوم پرستي بت دوران ي پوسيده
 ".است ايشان خود بر ايشان خون. شوند كشته تهالب ايشان دو هر. اند فجوركرده دو هر. بخوابد زن مثل مردي با مردي

 نسبت شك حتي وسطا قرون دوران در.  ساخت مي محكوم شدت به را يگراي جنس هم پل سن رهبري تحت اوليه مسيحيت
 آتش هاي شعله ميان در فجيع مرگ حتي و شديد هاي شكنجه معرض در را متهم كه بود كافي كسي بودن گرا جنس هم به
 .گرفت صورت آمستردام در 1703 سال در گرايان جنس هم سوزي انسان جنايت رينآخ. دهد قرار
 مردان) طالبان زمان در( افغانستان و ايران در. است شده شناخته منفور يگراي جنس هم اسالمي جوامع در امروز  
 اگر يمن و سومالي سودان، اني،موريت پاكستان، مالزي، سعودي، عربستان در. اند كرده سنگسار لواط خاطر به را گرا جنس هم
 هم و جامعه جانب از هم و گيرد مي قرار شكنجه و آزار تحت خانواده طرف از هم دهد نشان زنانه رفتار خود از اي بچه پسر
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 .نيست بهتر چندان وضع اسالمي كشورهاي ديگر در. دارد مرگ مجازات خواهي جنس هم جوامع اين در. دولت

 اعمال خاطر به لوط شهر. است شده تكرار هايي، تعديل و جرح با آمده، تورات در كه طلو قوم ي افسانه قرآن در
 محكوم شدت به گرايي جنس هم لوط قوم به مربوط درآيات. شود مي ويران خدا توسط ساكنانش ي خواهانه جنس هم
 شناسان اسالم از برخي. است شدهن پيشنهاد گرايي جنس هم براي مجازاتي گونه هيچ قرآن جاي هيچ در اين وجود با. شود مي

 كه است احاديث در فقط بعدها. است بوده شده پذيرفته اسالمي جوامع در خواهي جنس هم هجري نخست قرن تا كه برآنند
 جاري حد مجازات برآن بايد لذا و گردد مي اعمال خدا حق در كه شود مي شناخته گناهاني از يكي عنوان به خواهي جنس هم
 .شود
 ي خواهانه جنس هم عشق گوي پارسي ي بلندپايه شاعران تمام تقريبن. گرايانه جنس هم تمايالت از است پر فارسي ادبيات 

 خواهانه جنس هم عشق به مولوي عطار، نظامي، اشعار در. اند ستوده اياز نام به غالمانش از يكي با را غزنوي محمود سلطان
 پي در عراقي. است بوده خواهانه جنس هم نوع از تبريزي شمس و ولويم رابطه كه برآنند برخي حتي. كنيم مي برخورد
  :كشد مي نظم به عشق اين در را خود حال زبان و كند مي هموار برخود را دراز و دور سفري رنج زيبا پسركي

  الابالي مست عاشق آن

  خالي نبود دمي كزعشق

  دست بر سبحه و دوش به سجاده

  سرمست عشق كوي به گشت مي

  جاوداني حيات است شقع

  زندگاني مباد عشق بي

 سخن خواهانه جنس هم روابط از بارها شور و مستي و عشق باب در بوستان در و جواني و عشق باب در گلستان در سعدي
 در دلش نعل و بود سرخوش پسري نعلبند با كه كنند حكايت را همدان قاضي": رود مي اشاره مورد دو به اينجا در. است گفته
 حكايت پنجم باب گلستان( "....گويان واقعه برحسب و جويان و مترصد و پويان و بود متلهف طلبش در روزگاري. آتش
  :بوستان سوم باب از حكايتي اينهم و) بيستم

  بود مرو در پريچهره طبيبي

  بود سرو قامتش دل باغ در كه

  خبر ريشش هاي دل درد از نه

  خبر خويشش بيمار زخم از نه

  غريب دردمندي كند ايتحك

  طبيب با سرم چندي بود خوش كه

  خويش تندرستي خواستم نمي

  پيش به طبيبم نيايد ديگر كه

  دست چيره زورآور عقل بسا

  زيردست كند عشقش سوداي كه

  :است نبوده بيگانه گرايي جنس هم با نيز حافظ

           دل و دين راهزن برون آمد مغبچه
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  شد بيگانه مهه از آشنا آن وزپي
 ،"امرد" چون اصطالحاتي. داد هديه بزرگان به را ارمني باالي به سال14 كودك هفتصد تاجگذاري هنگام نادرشاه

  .است بوده مردانه يگراي جنس هم ي جانبه همه رواج دليل "مخنث" ،"غالمباره"

 مورد اين در اسالمي كشورهاي از خيبر در.  است نداشته وجود ظاهر به زنان بين يگراي جنس هم اسالمي جوامع در 
 زنان. آيد نمي حساب به انسان زن دين اربابان نظر از كه است دليل اين به اين. نيست موجود نيز قانوني مشخص مجازات
 موارد در اين وجود با. شان گرايانه جنس هم تمايالت ابراز به رسد چه تا ندارند همسرانشان به جنسي تمايل ابراز جرات حتي
 اثر در عرب تبار ايراني شاعر ابونواس پيش سال هزار از بيش مثلن. كنيم مي برخورد زنانه خواهي جنس هم ادبيات به ما ادرن

 مرد زمخت دست كه نباشد زن نازك بدن حيف گويد مي و كند مي اشاره زنان بين جنسي عشق به "عدن باغ" نام به خود
 زنان ترين برجسته از يكي هجري هشتم قرن در. شود دوپاره مرد آلت با كه نباشد زن تناسلي آلت حيف و كند لمس را آن

 ديني هاي كتاب از يكي در. است داشته جنسي ي رابطه ديگر زني با نويسان تذكره از برخي قول به خاتون، جهان شاعر،
 مدت به آن گند بوي از كه شد خواهد جاري اي رودخانه دو هر فرج از جهنم در كنند مساحقه باهم زن دو اگر كه خوانيم مي

 جوامع در زنان خواهانه جنس هم رابطه وجود از هستند نمودهايي اينها ي همه. شد خواهند هالك جهنم اهل سال پانصد
  .اسالمي

 همگام فرهنگي ماندگي عقب نوعي با همواره خواهي جنس هم ايران در 
 ياد خود عمل از ارافتخ با جا همه گرايانه جنس هم ي رابطه فاعل. است بوده
 ابدي ننگ نوعي اش خانواده و مفعول براي يگراي جنس هم ليكن كند، مي

 آميزي تبعيض نقش تبعيض اين علل مهمترين از يكي. شود مي محسوب
 .است لقاي زن براي مذهبي فرهنگ كه است

 بچه صورت به اغلب رابطه اين. دارد بيمارگونه شكل گرايي جنس هم ايران در 
 جنس هم. است داشته جريان) پدوفيلي يا كودكان با جنسي ارتباط قراريبر( بازي
 با گرايانه جنس هم رابطه و گيرد مي صورت زيرزميني و مخفي صورت به يگراي

 و قانون از ترس خاطر به قربانيان و است همراه ها شكنجه انواع و اغفال فريب،

  )پايان مطلبدر  چراغتوضيح ( *  .كنند مي پرهيز  موضوع كردن علني از شان خانواده
 ديني معيارهاي با گرايي جنس هم نوزدهم قرن دوم ي نيمه تا اروپا در 

 1869 سال در بنكرت،. ام.ك دكتر اتريشي، سكسولژيست و پزشك  كه بود بار نخستين براي. شد مي محكوم و سنجيده
 گناه يك عنوان به آن مذهبي تعريف جايگزين را تعريف اين و كند مي تعريف بيماري يك عنوان به  را يگراي جنس هم

  .كرد كبيره

 بسيار عوامل تاثير تحت افراد جنسي گيري جهت. است بوده ناموفق يگراي جنس هم علت يافتن براي تالشي هرگونه تاكنون
 دكتر. است جنسي  تنوع نوعي يگراي جنس هم كه ساخت مطرح هيرشفيلد ماگنوس دكتر 1920 سال در. است متعدد

 تالش اين درآلمان نازيسم ظهور. زد دامن گرايان جنس هم انساني حقوق احقاق براي آلمان در را وسيعي ي مبارزه هيرشفيلد
 آتش به را آن و بردند حمله هيرشفيلد دكتر آزمايشگاه و كتابخانه به ها نازيست ،1933 سال در. ساخت سترون را انساني
  .رسيدند هالكت به مرگ هاي اردوگاه در اروپا در گرا جنس هم هزار 400 تا 100 بين فاشيسم استقرار با. كشيدند

 مردان از درصد 37 حداقل آمريكا ي جامعه در كه داد نشان 1953 تا 1948 هاي سال بين كينزي آلفرد يآمريكاي دانشمند 
 .اند رسيده يجنس ارضاء ي مرحله به و شده همبستر موافق جنس با خويش عمر در يكبار زنان از درصد 13و
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. نيست قرين گرايانه جنس هم تمايالت با روحي يا جسمي ناهنجاري هيچگونه كه داد نشان علمي تحقيقات 1974 سال در 
 .كرد حذف خود رواني هاي بيماري كاتالوگ از رسمن را يگراي جنس هم "روانشناسان يآمريكاي انجمن"
 از فارغ كه انساني و است جنسي تمايل ابراز تفاوت نوعي خواهي جنس هم كه كنم مي تاكيد نكته اين بر جرات با پايان در 
 تفاوت وجود بدون تحول زيرا ورزد، مي عشق آنها به بلكه پذيرد، مي را ها تفاوت تنها نه است داوري پيش و تعصب نوع هر

 رسميت به انساني حقوق ترين اساسي از يكي عنوان به را جنسي گيري جهت حق امروز بشر حقوق. نيست بيش سرابي
   . اند خواه جنس هم جهان مردم از درصد يازده امروز رسمي بررسي يك طبق. شناسد مي
ي  هايي مثل مقاله ينه جاي تشكر دارد، اما متني دگرباشي جنسي و تالش براي روشنگري در اين زم ري و اجتماعي غيردگرباش به مسالههر چند توجه فعاالن حقوق بش –چراغ 

شود يك بار ديگر يادآوري  ي دگرباشي داخل نوشته مي و بافت جامعهي داخل ايران  با حسن نيت، و بر اساس دانش حقوق بشري، اما بدون اطالع كافي از جامعهگر چه باال، كه ا

  . ود به دست بدهندي خ درست و دقيق از خود و بافت جامعهخود بايد بنويسند و اطالعات قلم به دست داخل ايران، دگرباشان جنسي كند كه  مي



  و روشن دست و                                                                                                                              سهپنجاه  و   ی شماره  –  29  

Ĥترت  
  پينوكيو

  همجنسگرايي در تĤتر
  

  .يك
  . تĤتر بستر گفتگو است

دوران . گيري تĤتر پيش از هر جا در يونان باستان، و در دوران زرين اين تمدن، رخ دادهاي نمايشي و شكلدگرگوني ِ آيين
  .دهاي فلسفه، دموكراسي و تاريخ نويسي را به خود ديزريني كه نخستين گام

  .دوران زريني كه عشق به همجنس مورد احترام و پذيرفته بود
- گوي پرسش اي از بيان  بودند كه بتواند جوابكردند، نيازمند گونهيونانيان، كه اين چنين تحوالت بزرگي را تجربه مي

هاي انديشه. ا فراهم كردهاين امكان را براي آن "ديالوگ". شان را سامان دهدهاي فكريشان باشد؛ تا بتواند درگيري هاي
شدند تا ها جمع نميرانيونانيان ديگر گرد خطابه. نفره به حاشيه رفت متضاد پاي ميز ديالوگ نشستند و سخنراني تك

ديگر  كردند و يكدادند و خود نيز در گفتگو شركت ميهاي بزرگان انديشه گوش ميها به مناظرهشان موعظه كنند، آن براي
  .دهندها را به خوبي نشان ميي بياني و به اشتراك گذاشتن انديشههاي افالطون اين شيوهرساله. كشيدندرا به چالش مي

چون افالطون پس از نگارش گفتگوهاي سقراط، آراي خود را هم به  ي نو تا جايي كارآمد بوده كه فيلسوفي هماين شيوه
  .نگاردالي ، ميكنندگاني خيهمين گونه، اين بار با سقراطي خيالي و پرسش

از گروه كُر جدا شد  تسپيسهاي آييني براي نخستين بار فردي به نام در نمايش: گذاشتديالوگ را تĤتر پيش پاي يونانيان 
ي گيري تراژدي ديالوگ حمل كنندهنويسان و شكلنامهسپس با روي كار آمدن نمايش. و با گروه به پرسش و پاسخ پرداخت

  .كردنديافتند و هم را كامل ميهايي كه از برخورد با يكديگر قوام مي انديشه. ها شدي شخصيتانديشه
تĤتر خود . ي بيان به جامعه نبوداما كار تĤتر تنها ياد دادن اين شيوه

هاي روز را بر صحنه انديشه سردمدار استفاده از آن شد و درگيري
  .آورد
  

  .تĤتر هنر رواداري است؛ و شايد روادارترين هنر
كشند اما در هاي آييني درگيري خوب و بد را به تصوير مينمايش
شود، قضاوت صريحي بر خوبي و بدي نمي) به ويژه تراژدي(تĤتر 

درگيري ميان دو انديشه است؛ چالش ميان دو دنياي متفاوت كه به 
سنجند كه هم را بپذيرند يا ياند و در بستر گفتگو هم را مهم رسيده

ي سومي هم و انديشه... . براي از ميان برداشتن هم مبارزه كنند و يا
بيند و به ها را ميتماشاگري كه كشمكش انديشه: در ميان است

  .كندي گوناگون دست پيدا ميسنتزي از برخورد دو انديشه
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اش است، امكان بروز دگرباشي را بيش از هاي اصلير هنوز از ويژگيگيري تĤتاين رواداري، كه در دوهزار و اندي سال ِ شكل
  .كند ي بياني در تĤتر فراهم ميهر هنر و پيش از هر شيوه

  
  .دو

  .ي رواداري نيستي ايران جامعهجامعه
  .تواند بشوداما مي

نگرفتيم و آن چه خودمان  خواهندش را يادخواهيم بر ديگراني كه ميما از كودكي آموزش روا داشتن آن چه خود نمي
تر به ها باال رفته رواداري بيشمان در آناما دست كم در مورد موضوعاتي كه آگاهي. دانيمهستيم را بديهي و طبيعي مي

  .خوردچشم مي
فق شوند چون حقوق زن چه از ديد مواتر مي براي نمونه روز به روز مردهايي كه خواستار حقوق برابر براي زنان هستند بيش

  .ش، استا ي ايران، در تمام سطوحهاست كه موضوع بحث و جدل در جامعهو چه از ديد مخالف سال
  

نه .ي ماستهاي پيش روي همجنسگرايان ايران نبود گفتمان همجنسگرايي در جامعهترين چالشام يكي از بزرگبه گمان
  .يانتنها در ميان اكثريت سرراست بلكه متاسفانه در ميان خود همجنسگرا

-ها را بيكند و سرراستپايين بودن آگاهي همجنسگراها را سركوب مي. آوردنبود گفتمان آگاهي ما را به شدت پايين مي

  .تفاوت
- دارترين سنگترين و ريشه سركوب جنسي يكي از بزرگ. ي ايران استاين نياز جامعه. اين دو دنيا بايد با هم برخورد كنند

و از اين ناداني . آوردها به ارمغان نميبود برخورد ميان اين دو دنيا چيزي جز ناداني براي ايرانين. هاي پيش پاي آزادي است
  .اشجوييي ديكتاتوري و سلطهبرد براي ادامه تنها اقليت حاكم سود مي

  
  .سه

  . تĤتر هنر رواداري است. تĤتر بستر گفتگو است
  .تĤتر آموزگار رواداري است

  . ي همجنسگرايي باشدتواند آغازگر گفتگو دربارهگاه چنداني بين مردم ندارد اما مي جايهر چند تĤتر در ايران 
  .ي بياني تĤتر هم يك راه براي آغازيدن استگيري از شيوهگذشته از آن بهره

  .هايي با محوريت همجنسگرايي، فعال براي خواندن يا اجراي بيرون از ايران، استنهاد من نگارش نمايشنامه پيش
توانيم مي: ندا نويسان ايراني ِ همجنسگرا يا همجنسگرادوست كه در تĤتر امروز ايران فعالنهاد ديگر براي نمايشنامه و پيش
اتفاقي كه (مان باز كنيم مثال با قرار دادن يك همجنسگرا در دل داستان  هايآرام بحث همجنسگرايي را در نمايشنامه آرام

  ... و يا.) شودهاي چند سال گذشته يافت مياي در نمايشنامهخيلي هم نادر نيست و چند نمونه
  

شان جاي دهند  هاينويسان مخالف همجنسگرايي هم مواضع خود را در اين باره در دل نمايشنامهو حتا اي كاش نمايشنامه
 .تري از دنياهاي هم برسيممان خالق و پويا شود و به درك درست مان ذهن هايتا از برخورد انديشه
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  ترانه

 پاكان

گرايي بر اين  ي افكار دگرجنس گيرند ممكن است سلطه شان از ترانه سراغي نمي هاي يكي از داليل عمده كه دگرباشان در نوشته چرا ترانه در بين ما غريب مانده؟
 مقوله نظير ديگر مقوالت باشد

هاي موجود كرده و از ظن خود از  خوار ترانه دگر باش هميشه خود را در اين جريان ريزه .دهسراي دگرباش را منجمد كر هاي ترانه ها و قلم و رخوت حاصل از آن كه لب
توانند با  هاي ترانه ساده فهم بودن آن است كه اكثر مخاطبان  با توجه به نوع ترانه مي يكي از ويژگي. دليلي بدل شده طرفه و بي جويد و اين به بازي يك ترانه كام مي

هاي گذشته و حال و حتا  آهنگين به آرامش هيجان غم شادي و مرور دريافت) اكثرا(كنند و از مشاهده و درك تجربيات مشترك در قالب آن ارتباط برقرار 
 هاي هاي موجود و ترانه در اينجا هدف من ايجاد فاصله بين ترانه. هاي پيش رو سري بزنند ناشناخته

سراي دگرباش براي يك عشق يا موضوع كويير ساخته شده باشند و به گوش ما  هاي امروز از ذهن كويير و ترانه دگرباش نيست، چه اين كه ممكن است بسيار از ترانه
سراهاي دگرباش است، كه چه  آيي ترانه مقصود من از اين گفتار، تشويق به برون. مند شده باشند و بر عكس ها بهره و ديگران هم رسيده باشد و همه نوع گرايش از آن

 توانند اي و چه در سطح وبالگ خود مي حرفهبه صورت 

ي معروف را تصور كنيد با بردي معادل چند نسل، كه براي همه افراد  يك ترانه .اين كار به طور قطع نتايج خوبي را در بر خواهد داشت. فعال باشند و يا هستند
رساني و آشنا  ها كار فرهنگي و آگاهي ز آن آگاه باشند، اين خود بردي برابر با ساعتسراي آن دگرباش باشد و همگان ا اگر ترانه. شود زبان آن ترانه دلنشين مي هم

هاي آن ترانه ببينند  خود را در روايت و كشاكش و كنش ...ستيزان و جنس هراسان، هم جنس گرايان، هم گرايي ندارد؟ اين كه عموم دگرجنس جنس سازي با موضوع هم
اش به بار خواهد آورد؟  سرا و گرايش اي به جز احساس پذيرش بيشتر نسبت به ترانه ند، بلكه خود را با آن همسان بيابند، چه نتيجهو نه تنها احساس غربتي با آن نكن

هاي  نههدفي كه هزي. ايم هاي ممكن و انساني در پي آن دست آمده،  هدفي كه از همه راه اي ملموس و عاطفي و با زيباترين شكل به احساس پذيرشي كه از دريچه
يك مجسمه تا به صورت كامل پرده برداري نشود همگان از ديدن زيبايي و جزييات با ارزش آن . كند و خواهد كرد ي دگرباش تحميل كرده، مي سنگين به جامعه

ي در ميدان بودن است  مان كنيم و اين الزمه انمان خرج هويت و نام و نش هاي تا حد ممكن از تمامي زوايا و توانايي. ما بايد يك راستي را دريابيم. محروم خواهند بود
رسد و اگر زماني اين  كنم كه در اين شرايط نابرابر ابن كار الزم به نظر مي تاكيد مي. و براي شرايط امروز دگرباشان ايراني با مشكالت پيش رو امري حياتي است

 .مشكالت مرتفع شده باشند، خود من هم به اين كار اصراري ندارم
ي چراغ به آدرس الكترونيكي  تان را براي انتشار در مجله هاي ترانه. صتي ديگر به طرح نكاتي پيرامون ترانه خواهم پرداختدر فر

taranehgir@yahoo.com پاكان.  روانه كنيد  

   

 

 .رواز در آوريمهاي سازهامان و صدامان به پ بر بال نت  ها را بياييد ترانه

 بمانيم بيشتر شنيده شويم و جاودان

 هامان را بخوانيم و در خاطرها حفظ كنيم بياييد ترانه

 

 ي چراغ از آهنگسازان، تنظيم كنندگان وخوانندگان دگرباش ايراني ي نشريه بخش ترانه

 سراهاي دگرباش اين بخش، كند با ذكر نام ترانه داخل و خارج ايران دعوت مي

 .شدن آنها را فراهم كنند آهنگ بسازند و امكان به آواز خوانده ين صفحههاي منتشر شده در ا نهترا براي

  

  

  پاكانترانه از 
 

 زنه يكي فرياد مي

 زنن ها پر مي پروانه

 از دل ِ خشك ِ بيابون

 زنن گالمون سر مي
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 جاده بدجوري جدا كرده دل ِ عاشقمو

 بشنوي حرف ِ دلمو, مگه من داد بزنم

 زنه  ياد مييكي فر

 تا دلم آتيش بگيره

 يكي اون اسم تورو

 تا دل ِ تنگم بگيره

 كيه از چاه ِ سكوت

 زنه اسم ِ تورو داد مي

 اون منم يا دل ِ زاري

 كه يه عمره اسيره

  

 جاده بدجوري جدا كرده دل ِ عاشقمو

 بشنوي حرف ِ دلمو ،مگه من داد بزنم

  
 زنم همه حرفامو واسه ابراي ساكت مي

 پروا منم بدوني عاشق ِ بي, نتا ببار

 دست مي كشم روي سرش ،‘بوسم قاصدك مي

 رسه دور و برش ره و يه روز مي دونم مي مي

 چه كنم جاده جدا كرده دل ِ ديونه رو

 رنگ ِ دل تنگي گرفته همه جايِ خونه رو

  

 جاده بدجوري جدا كرده دل ِ عاشقمو

 بشنوي حرف ِ دلمو ،مگه من داد بزنم

  
 بره مي يكي از ياد

 ي عشق منو خاطره

 زنه يكي فرياد مي

 اسم ِ تورو، اسم تورو
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  سپهر برگردان –ترانه 
Wherever I am with you I'm home                                                        
I've come very far but I've felt so alone 
I'll go there with you 

There's nothing I won't do 
Cause now I know where we're going to  

  
 هر جا كه با تو هستم در خانه هستم

 كنم ام اما خيلي احساس تنهايي مي ها آمده از دور دست

 جا مي روم با تو به آن

 چيزي نيست كه نخواهم انجام بدهم

 رويم دانم به كجا مي چون االن، مي

 
 

Sometimes when I feel like I'm not of 
this world 
The people they stare like I was a 
little girl 
But this little girl has got a man inside 

her 
That only needs one man to be there 
when I come home 

  
 كنم كه از اين جهان نيستم گاهي حس مي

 ام مردم چنان مرا خيره مي شوند، انگار كه يك دختر بچه

 اش يك مرد دارد اين دختر كوچك درون اما

 آيم جا باشد، وقتي به خانه مي خواهد كه آن كه تنها يك مرد مي 

  
 
 

CHORUS: 
There is a place where you'll find me 
Cause you know there's no place like home 

There's where the safety that you bring 
Knowing I'll never be alone 
This is the space where you'll guide me 

Cause when I come to you 
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I come home 
  

 مكاني هست؛ جايي كه مرا پيدا خواهي كرد

 و ميداني هيچ مكاني مثل خانه نيست

 آوري جايي، براي امنيتي كه مي

 دانم هرگز تنها نخواهم شد مي

 ام كشاني اين حريمي ست كه به آن مي

  آيم ، به خانه ميآيم پيش تو كه مي
 
 
It's so often said 

Yet there's nothing more true 
Home is where the heart is 
And that is with you 

Don't need me to be 
Anyone besides me 
Cause every time I look in your eyes 

I know I'm home 
  

 هميشه گفته شد

 :و هنوز هم چيزي درست از آن نيست

 جا باشد ست كه دل آن انه جاييخ

 كس را كنار خود مبرم نديدن و از توست، حضور هيچ

 كنم ات نگاه مي دانم هر وقت به چشمان چون مي

 در خانه هستم

 
 

CHORUS 
 
Your face is the beauty in life 

And your eyes shine in mine 
Don't you know your kiss is the warmth of my life 
Cause anywhere else I might roam 

When I come to you 
I come home 

 

Home, home, home, home 



  و روشن دست و                                                                                                                              سهپنجاه  و   ی شماره  –  35  

  
 ست ات زيبايي زندگي چهره

 ات روشنايي من و چشمان

 ام است ات گرماي زندگي داني؟ بوسه نمي

 ام چون هر جا كه سرگردان

 آيم آيم، به خانه مي پيش تو كه مي

 ...به خانه خانه خانه

 
  
 --  
 

   It's so often said 
Yet there's nothing more true 

Home is where the heart is 
And that is with you 

Don't need me to be 
Anyone besides me 
Cause every time I look in your eyes 

I know I'm home  
 
  

 هميشه گفته شد

 :از آن نيست تر و هنوز هم چيزي درست

 جا باشد ل آنست كه د خانه جايي

 كس را كنار خود مبرم نديدن ، حضور هيچ و از توست

 كنم ات نگاه مي دانم هر وقت به چشمان چون مي

  در خانه هستم
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  اي رو به خيابان ما پنجره
  رسول معين

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ساله متولد يكي از  23ي ترانسكشوال تر ظاهر شد، اين شماره با پر اي رو به خيابان ما اين شماره به داليلي كمي متفاوتپنجره

اش و شهرستان محل تولدش  شهرهاي كوچك جنوب ايران گپ و گفتي خواهم داشت، به خاطر درخواست پري نام پسرانه و دخترانه

  .آورم نمي را مشخصن

  

 اي؟ها و نشريات دگرباش را مطالعه كرده كدام از وبالگ تا به حال نشريه چراغ و يا هيچ: رسول

قبيل مسايل نروم، به من هشدار داده شده كه سراغ اين نگاه زير نظر هستم و رسم نه متاسفانه، من توي خواب: پري

  .بيان نكنيد نبراي همين هم از شما خواستم اسم من و شهرم را علن

 

  اولين سوال؛ گفتي كه عمل داري؟ كي و كجا؟: رسول

  .ترسم ران براي تغيير جنسيت و خوب كمي هم مياره من يك ماه ديگر وقت عمل دارم بايد بروم ته: پري
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 هزينه عمل را چه كسي تقبل كرده؟: رسول

  .كل هزينه عمل با بهزيستي هست: پري

 

  .نامه الزم است با خانواده مشكل نداري؟ براي تغيير جنسيت رضايت: رسول

نه بود، بگذاريد تعريفي از شود فوت كرده، مشكل؟ مشكل براي يك ثانيه من توي آن خا پدرم چند سالي مي: پري

هاي جنوب به دنيا آمدم يك شهر كوچك و گرمسيري با من در يكي از شهرستان. شهري كه به دنيا آمدم، بكنم

اش بزند و  اش در آن شهر اگر يك دختر رژ قرمز به لب راست... ساكنان متعصب و آماده به جنگ براي بحث و دعوا

ي  شود و بايد از جانش بگذرد كه اگر به وسيله ؛ حتما جنده محسوب ميتوي خيابان با مانتو روشن ظاهر شود

ست كه من به  آور شهري اين جو بسته و خفقان... اش نباشد حتما توسط پسر همسايه از بين خواهد رفت  برادرهاي

  .دنيا آمدم و بزرگ شدم

 

العملي نشان  يت داري چه عكسوقتي به مادرت گفتي يك دختر در قالب پسرانه هستي و قصد تغيير جنس: رسول

 داد؟

ام توي سالن خوابيده  رود، توي آشپزخانه مشغول غذا درست كردن بود و يكي از برادرهاي وقت يادم نمي هيچ: پري

ديدم، دستي  هام يك غم بزرگ مثل وقتي پدر مرد را مي اش افتاد روي زمين و زل زد توي چشم بود، روغن از دست

  .د از خيرش بگذرم، گفت اين كار مساوي با مرگ من خواهد بودروي سرم كشيد و گفت باي

 

  يعني همين؟ من دوستي داشتم كه مادرش به خاطر اين حرفش غوغايي به پا كرده بود؟: رسول

سالگي هنوز ريش  23دانست، من توي  كه مادر از قبل مي نه همين، خودم هم متعجب بودم اما مثل اين: پري

رقصيدم، شايد مادرم پوشيدم ومياش را مي هايديده من لباس ود، بعدها گفت هميشه ميام نازك ب نداشتم و صداي

  .تر از من دوست داشت دختر داشته باشد بيش

 

   ات چه جوري كنار آمدي؟ چند تا برادر داري؟ با برادرهاي: رسول

ن بويي از اين ماجرا تري بود كم باهاشون كنار نيامدم، فقط كافي نتا برادر دارم، خوب بهتره بگم من اصل 3من : پري

يادم هست پسري چند . تر بود شان از جان من مهم غيرت مثلنها  خونم ريخته شده بود، براي آن ببرند مطمئنن

گفتند با  اش حرف بود، مي لي بود، اما هميشه پشتگاش هادي بود، پسر خوش كرد، اسم كوچه باالتر از ما زندگي مي

دود و دستان  ها مي قدر اين شايعات اوج گرفت كه يك روز ديديم مادرش توي كوچه آنپسرهاي محله رابطه دارد، 

بام انداخته  دهد، متوجه شديم پدرش به خاطر ترس از آبرو هادي را از پشت ها نشان مياش را به همسايه خونين

ا ديد و يا شنيد فراموش ناك بود، محال است تا آخر عمر فراموش كنم نه من، كه هر كي اون ماجرا ر پايين، وحشت
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ترين و مردترين پسر تمام شهر ما براي هميشه از اين دنياي كثيف پر  لگترين و خوش هادي مودب. نخواهد كرد

  .اش بود گاه اصلي كشيد رفت به اون باالها كه جاي

 

 مادر هادي چي؟ پدرش بازداشت شد؟: رسول

شه كه با هادي حرف  ها ديده مي ، هنوز توي كوچهمادرش  يك جورايي ديوانه شد و اختالل حواس گرفت: پري

  - عموي هادي –ماه با شهادت دروغ برادرش  6پدرش بازداشت شد اما بعد از . كند خنده و يا گريه مي زنه و مي مي

دانستند كسي جز هادي و مادر و پدرش در  كه همه مي بام خودش افتاده آزاد شد، با اين گفت هادي از پشت كه مي

ماه پدر آزاد شد و هنوز توي همان خانه زندگي  6بعد از ... گير ماجرا نشد نبودند اما پليس هم زياد پي آن خانه

  .ترين عذاب وجداني كند بدون كم مي

 

 .و براي هادي كه قرباني تعصبي خشك و متحجرانه شد، فاجعه تلخي بوده... براي مردم متاسفم اقعنو: رسول

  .اش هنوز جلوي چشمام هست ي پاك و ساده شناختم اما چهره كه زياد هادي رو نمي متاسفم، با اين نمنم واقع: پري

 

  كني؟ چه طوري به مركز استان آمدي و االن چه مي: رسول

كردم يكي از برادرهام كه زودتر از سر كار برگشته بود مرا ديد، زمين  يك روز كه داشتم براي خودم آريش مي: پري

ام كند اما وقتي  ز از هر سه تا برادرم حسابي كتك خوردم، مادرم اول سعي كرد كمكو زمان را به هم دوخت آن رو

اون وقت بود كه كامال مطمئن شدم توي اين شهر   .چند تا كمربند روي دست و پايش خورد خودش رو كنار كشيد

تر، با مادرم  بزرگ تصميم گرفتم بروم توي يك شهر ديگر يك شهر... توانم هرگز من باشم و توي اين خانه من نمي

سوار اتوبوس شدم با يك دست پيراهن و . داد از خانه بروم ولي وقتي خانه نبود فرار كردمدرميان گذاشتم، اجازه نمي

  .اي بود تومان پول كار احمقانه 10000شلوار كه تنم بود و د و تا مانتو از مادرم و يه روسري و يه رژ لب، و 

 

  دو دست لباس زنانه توي يك شهر بزرگ و غريب، چه اتفاقي افتاد؟ نترسيدي؟تومان پول و  10000با : رسول

شهر زياد بزرگي هم نبود اما خوب باالخره مركز استان بود، اول جاده شهر پياده شدم، خيلي ترسيده بودم، : پري

متلكي گفتند،  كردند، ترسيده بودم چند نفري برايم بوق زدند و چند نفريوقتي پياده شدم همه به من نگاه مي

اول جاده ايستاده بودم كه مرد چهارشونه از سوپري به طرف من آمد، لبخندي زد . شم ام جالب بود كه ديده مي براي

 خواهي بري مشهد؟ و گفت مي

من تعجب كرده بودم، گفتم پول ندارم، گفت كه راننده تريلي هست و يك محموله براي مشهد دارد و شاگردش هم 

ام را از  ست براي مني كه تا حاال تنها پايمرا به عنوان كمك با خودش ببرد، گفتم يك تجربه تازه تواند نيست و مي

اش شديم، اول از همه يك دستمال بزرگ داد دستم و گفت  سوار ماشين. آن شهر نكبت بيرون نگذاشته بودم
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جوري بهم نگاه  ميدم چرا همه ايناش كردم، وقتي توي آينه خودم را ديدم فه با تعجب نگاه... هات رو پاك كن لب

  . امام ماليده هام سرخ سرخ بود توي اتوبوس نديده بودم چه قدر رژ به لب كردند، لب مي

 

 رفتي مشهد؟ اون مرد چه طوري باهات برخورد كرد چيزي از تو فهميد؟: رسول

ابيده بودم، روي صندلي زياد بله، رفتيم مشهد، اولين شب كنار جاده پارك كرد تا استراحت كند من عقب خو: پري

اش اون شب  توانست بخوابد ازش خواستم كنار من بخوابد، جا به اندازه كافي بود و خوب راست راحت نبود و نمي

ي من بود، در عقب يك  ترين تجربه ام متفاوت بار بود كه تونستم عطر مردانگي را حس كنم و اولين تجربه اولين

  !كاميون وسط جاده

 

 نسبت به اون مرد چه طور بود؟  حست:  رسول

ام آمده بود تا  قيافه  و مهربان، ازش خوش كم به دلم نشسته بود، كامال مردانه و كمي خوش اش كم راست: پري

كه گفت زن و بچه دارد، روياهايي كه توي اين چند روز براي خودم ساخته بودم نقش بر آب شد، خودم را توي  اين

تا مشهد ... كنيم، اما وقتي از پسرش حرف زد از خودم متنفر شدم با هم زندگي مي خونه اش تصور كرده بودم كه

كه رسيديم مشهد، بعد از تحويل بار رفتيم بازار برام كلي لباس و  زدم تا اين خودم را به خواب مي. باهم حرف نزديم

  .وسايل خريد و بعد هم برگشتيم و برگشتن دوباره با هم خوب شديم

 

  سكسوال هستي هم چيزي فهميد؟ كه يك ترانس از اين: رسول

اس، برام جالب بود كه يه راننده جاده اين چيزها را بدونه، گفتم من  اره، خودش ازم پرسيد گي هستم يا تي: پري

اش اولين بار بود كه  راست! كه زيادي نرم و لطيفي دانستم خانم كوچولو براي اين اس هستم، خنديد و گفت مي تي

وقت  ها داشت كه من رو آزار بدهد اما هيچ كرد، مرد مهرباني بود خيلي فرصت كوچولو خطاب مي كسي مرا خانم

  .كاري بر خالف ميل من انجام نداد

 

 پشيمان نبودي كه از خانه فرار كردي؟: رسول

 23گار توانم مانتو بپوشم و كار گير بياورم، ان كردم به محض رسيدن به شهر مي كمي، ترسيده بودم، فكر مي: پري

  .ام در خواب و رويا بود سال زندگي

 

  وقتي برگشتي شهر كجا رفتي؟: رسول

گشتم، شب بود كه پسري از من خواست  زدم و ول مي ها گشت مي توي شهر حيران و آواره بودم، توي پارك: پري

زم را جا گذاشتم و چي رفتم، بدترين شب عمرم بود، صبح زود همه اش، منم خسته بودم رفتم، اما كاش نميبروم خانه

توي يك پارك ديگه سرگردون بودم كه پسري با آرايش . فرار كردم، حاال ديگه حتي پول يك دانه نان هم نداشتم
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ام يك اش رو گذاشت روي شانه ام و گفت من نيلوفر هستم، گريه كردم، دست زياد بهم نزديك شد، داشتم گريه مي

م دست داد، كمي از  توسط اندامي بود با موهاي بلند و آرايش تند، بهاش كردم، پسر م دفعه قطع شد، برگشتم نگاه

ام را گرفت و گفت بريم جايي كه بتوني الاقل بخوابي،  اش گفتم، دست ام را به ي درددل خودش گفت و منم همه

  .اول ترسيده بودم ولي وقتي ديدم اونم مثل من هست بازم اعتماد كردم

 

 كنند؟ با نيلوفر كجا رفتيد؟ ها اعتماد تو را جلب مي قدر سريع آدم هميشه اين: رسول

ها بود، خودم را  رفتيم بهزيستي، پيش خانمي كه فكر كنم مسئول دختر فراري. گويند همه همين رو به من مي:  پري

تا سوال ازم  100چيز شك داشت، نزديك  اش معرفي كردم، نيلوفر خيلي كمك كرد، زن بدبيني بود و به همه به

گاه دخترانه به من داد و گفت كه فكر نكنم اين براي هميشه است  ي خواب نفره گوشه و آخر هم يك اتاق تك پرسيد

 .و فردا بايد از اينجا برم

كه  ام و رفتيم پزشك قانوني، بعد هم برگشتيم بهزيستي بدون اين اما روز بعد  خودش به همراه مردي آمد دنبال

  .بخواهم اي حرف بزنند و يا من توضيحي كلمه

 

 آن راننده جاده چي؟ چي شد؟:  رسول

دانم اگر كس  اش كردم، نمي اش را به من داد اما گم هيچي وقتي برگشتيم، با هم خداحافظي كرديم شماره: پري

  .كنم كرد من توي همان شهر زندگي مي ديگري بود چه رفتاري داشت، فكر مي

 

  ه؟ برخورد دخترها با تو چه طور بود؟ دي درستسرپرست بو گاه با دخترهاي بي گفتي در خواب: رسول

بعد هم به من . گو نيستم كه مطمئن شدند من دروغ گاه اما درمحوطه بودم تا اين اول توي اتاق جدا از خواب: پري

پوشاندند و مثل   شان را مي ديدند موهاي نفره بود، اوايل دخترها تا مرا مي نفره دادند كه تنها اتاق تك يك اتاق تك

گفتند كه به خاطر فرار از خدمت سربازي خودم را دختر جا زدم، حتي از  كردند، بعضي هم مي سر با من برخورد ميپ

  .گاه پسرانه نرفتم شاكي بودند كه به خواب اين

  

  ها چه طور با تو كنار آمدند؟ تر بگم آن گاه كنار آمدي؟ يا به چه جوري با دخترهاي خواب: رسول

كردند،  زنانه مرا ديدند، منو بين خودشان قبول كردند هر چند هنوز هم با ترديد به من نگاه ميكم كه رفتار  كم: پري

قدر رقصيدم كه همه تعجب كردند، حتي اعتراف كردند از رقص  ها اون البته حق داشتند، توي جشن تولد يكي از بچه

  .آمدند اتاق من سازي مي تر بود بعدها براي گل خيلي دخترها ظريف

  

  گاه خارج شي؟ اجازه داشتي از خواب: رسول
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گاه بيرون بروم، خانم  وجه اما بعد از يك مدت نسبتا طوالني به من اجازه دادند كه از خواب چند ماه اول به هيچ: پري

گاه يك دست مانتو شلوار مشكي و يك عينك آفتابي بزرگ و يك روسري و ماسك صورت به من داد و  اومد خواب

  .ظهر هم برگرد، البته همراه من يكي از دختراي مورد اعتماد خودش را هم فرستاد 12ساعت گفت برو بيرون تا 

  

  ه؟ شدي درست باري بود كه كامال دخترانه توي جامعه وارد مي فكر كنم اين اولين: رسول

اصال ديده زدم، هرچند با اون عينك و ماسك  ها با هيئت دخترانه قدم ميبار كه توي خيابان اره اين اولين: پري

  .توانستم حس كنم كه هستم شدم اما خودم را مي نمي

  

  بعد از اون باز هم با مانتو و شلوار بيرون رفتي؟: رسول

كه رسيدم من رو بردند دفتر خانم، يك آقايي هم بود كه گفتند دكتر هست و ازش خجالت  به محض اين: پري

رفتم و  خواست با لباس مردانه مي ام نمي خيابان، آيا دل پيچ كردند اينكه چه حسي داشتم توي نكشم، بعد منو سوال

اش وقتي گفتم به دختري كه همراهم بود  راست. ام فرستاده بودند داشتم كه چه حسي به دختري كه همراه اين

تر از  و بعد از اون بيش. انگيخت كردم خودم هم تعجب كردم، دختر زيبايي بود كه حسادت من رو بر مي حسادت مي

  .گاه خارج شوم ه طول كشيد تا اجازه گرفتم دوباره با لباس دخترانه از خوابما 6

  

  ي دوم كه رفتي چه طور بود؟ دفعه:  رسول

تر زنانه به  هاي هورموني بيش بار به خاطر مصرف قرص ي اول عالي بود البته اين ي دوم هم مثل دفعه دفعه: پري

  .رونرفتم بي ي سوم نمي اما كاش دفعه! رسيدم نظر مي

  

  مگه چه اتفاقي افتاد؟: رسول

همه چيز . خواست دانشگاه آزاد را از نزديك ببينم، هميشه از زيبايي دانشگاه شنيده بودم و رفتمخيلي دلم مي: پري

ام  ام از دانشگاه هوا گرم بود و با دستم براي چند ثانيه ماسك را از صورت خوب بود تا اينكه وقت بيرون آمدن

ناك بود من  وحشت توي دانشگاه بود من رو ديد، واقعنچند ثانيه يكي از پسرهاي همشهري كه  برداشتم كه همان

. گاه، دو روز بعد دوباره نزديك دانشگاه شدم زد، منم دويدم سوار تاكسي برگشتم خواب رو به اسم پسرانه صدا مي

رفتم؛ دستي از پشت سر من  قت نميپسري را ديده بودم كه خيلي جذاب بود خواستم دوباره ببينمش، اما كاش هيچو

ام افتاد و ماسك كنده شد، برگشتم فحش بدم كه ديدم دو تا از برادرهام  رو گرفت و به طرف خودش كشيد، عينك

رفت، از ترس داشتم  پشت سر من بودند، مثل كسي كه عزرائيل را ديده باشه سفيد شده بودم و سرم گيج مي

  .ن و به طرف شهرمان حركت كرديممن رو انداختند توي ماشي. مردم مي
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 كه چيزي ازت نپرسيدند؟ توي ماشين چي؟ شان توضيحي بدهي؟ يا اين نتوانستي براي: رسول

 –ي سياه هيچي نگفتند حتي به من نگاه هم نكردند فقط احمد  تر بگم دهكده نه تا رسيدن به شهرمان يا به: پري

وقتي رسيديم خانه من رو پرت كردند توي حياط، . حس شد بيام را گرفته بود كه از درد  محكم دست  - برادرم

شان به رحم آمد يا به خاطر مادر من رو  دانم چي شد؛ دل هوش شدم نمي قدر با مشت و لگد منو زدند كه بي اون

  .انداختند توي اتاق و در را قفل كردند

 

  وقت نتوانستي چيزي را توضيح بدي؟ چه اتفاقي افتاد؟ هيچ: رسول

راست رفتم مركز استان و توي  گذاشتند، به هر ضرب و زوري بود دوباره از آن خانه فرار كردم و يك ه، نمين: پري

تره شكايت هم نكني  گاه، اول فكر كردند من رفتم پي كارخودم اما وقتي خانم فهميد چي شده گفت به همان خواب

  .گاه باشم و ديگه به من اجازه ندادند بيرون از خواب

  

  كند؟ لوفر چي كار ميني: رسول

زنه و كسايي مثل من رو به  ها قدم مي ست، فهميدم هميشه توي خيابان تر آشنا شدم، دختر خوبي با نيلوفر بيش: پري

-ي عمل تغيير جنسيت را دارد اما هنوز اقدامي نكرده، شايد به خاطر هزينه كه تاييديه كنه، با اين بهزيستي معرفي مي

  .اش اش باشد و يا خانواده

 

  كني؟ تا كي در بهزيستي هستي؟ االن چه كار مي: رسول

جور عمل نيست، به هر  جا دكتري براي اين ي دوم خرداد عمل تغيير جنسيت دارم، بايد بروم تهران، اين هفته: پري

  .انداز كوچكي دارم، بعد از عمل هم سراي كهريزك خواهم بود سازي كه ياد گرفتم خودم هم يك پس حال با گل

 

  قصد نداري يك روز ازدواج كني؟: لرسو

كه تقريبا كسي پيدا  تر اين دار شوم و مهم توانم بچه وقت نمي دانم كه هيچ اين آرزوي هميشگي من است اما مي: پري

  .بين باشم شود كه بخواهد با يكي مثل من ازدواج كند؛ بايد واقع نمي

 

 شوي؟ به همين راحتي از ازدواج نااميد مي: رسول

دهم، همين كه بتوانم به عنوان يك دختر در اين كشور زندگي  خود نمي ي بي اصال، من فقط به خودم وعدهنه : پري

 .امام رسيده كه خودم باشم به خيلي از روياهاي كنم؛ اين

  

  ات چيست؟ ترين آرزوي بزگ: رسول

  .فقط همين... ام من رو عمه خطاب كنند هاي برادرهاي كه بتوانم روزي برگردم خانه و بچه اين: پري
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 ات براي خوانندگان چيست؟ آخرين حرف: رسول

ي كوري رسيدند صبر  خواهم كه در زندگي وقتي كه به نقطه ها مي ها و لزبين ها و گي ي ترانسكسوال از همه: پري

 ... .انديشه، عمل، صبر و صبر و صبر . كنند، صبر خيلي چيزها را حل خواهد كرد

 

ات آرزوي شادكامي و سالمتي دارم و  حاضر به گفت و گو شدي سپاسگذارم، برايكه  پري عزيز از اين: رسول

  .آميزي در پيش داشته باشي اميدوارم عمل موفقيت

اش را بخوانم  توانم اين نشريه و امثال كنم، هر چند نمي هاي چراغ تشكر مي ي بچه ممنون منم از شما و همه: پري

  .موفق و پيروز باشيد. ام شيرين است شان هم براي اما فكر بودن
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  ادبيات
  مريم نجوا

  
  كه پياده شويقبل از آن

  ماهينويسنده، 

  
براي . زنم ام هم جلق مي ي دست راست كه قبلن اليبركيت خورده تا نيمه در كونم است، با دست چپ انگشت سبابه

من هم وسط كار . بر شد از خنده رودهام اين صحنه را ديد  دست بار كه دوست پسرِ راست يك. ها بايد ديدني باشد دست راست
هاي ميخك كه تازه  اش روي گل اشتباهن به جاي دستمال كاغذي، ريختم. اش دهم هول شدم و نتوانستم به خوبي انجام

مكيِ  ي كم حاال اما همان پسره. پسرم شد ي بيشتر دوست اين كار باعث خنده. بزرگ و زرد. سه تا بودند. شان گرفته بودم
هميشه حوالي ساعت ده . ها هم دوبار بعضي وقت. ارضايي دارم بار خود شود كه روزي يك اي مي دو هفته. م نيستديالق ه

كارِ من . بعد از خوردن يك ليوان شيرِ هميشگي، به جاي صبحانه و قبل از شروع كار. دهد صبح، اين حالت به من دست مي
شود پول درآورد  تر مي گي بيش از جنده. ام ولي از اين راه در نياوردهنويسم و هيچ وقت پ چند سالي است كه مي. نوشتن است
  . تا نوشتن

با دستمال كاغذي خودم را . شوم خيالش مي بي. ام خيلي وقت است كه درست حسابي حمام نرفته. ي حمام ندارم اصلن حوصله
. پوشم كنم و شلوارم را مي پاك مي

زنم بيرون تا از  مي. سيگارم تمام شده
در سوپر ماركت . پري سيگار بگيرمسو

يه پاكت بهمنِ : گويم به فروشنده مي
. يك جوان قد كوتاه و كُپل است. بلند

ها  آدم. چقدر بد است كه گردن ندارد
اگر . شوند بدون گردن افتضاح مي

اش فكر  به  شد راجع گردن داشت مي
چاره تو، كه هميشه مجبور  بي. كرد

. ستانحتا تاب. گردن ببندي بودي شال
يك نفر ديگر . آخر، هميشه كبود بود

چه زوجي . آيد ام نمي ها هم خوش از قدبلند. اي بلند قد كه حداقل چهار روز است اصالح نكرده پسره. جا ايستاده هم اين
ديدي اين آخري چه باليي : گويد اش مي كپل رو به دوست. قد بلند اصالح نكرده و كپلِ بدون گردن. شوند اين دوتا مي

  سرمون آورد؟
  . ات گفتم به اين يارو كونده اعتماد نكن از اول به: گويند قد بلند مي

. ه دونستم اين طوري چه مي: گويد كُپل مي. ها حساسند هايم به اين جور حرف شاخك. چرخانم رو به قد بلنده باره سر مي يك
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گذارم  هفصد تومان مي. كند ام دراز مي يگار را به طرفپاكت س. آقا بفرما. پدرِ كونده بي. هرچي داشتم باال كشيد و در رفت
اوايل كه . آيد تر سيگارِ خوب و ارزاني مثل بهمن گير مي كم. زنم خوان و با بيست نخ سيگار از مغازه بيرون مي روي پيش

. هدد هميشه بوي رطوبت مي. اگر بشود گفت خانه. رسم به خانه مي. كشيدم نزديك بود ورشكست شوم وينستون مي
. شوند هاي مرطوب و شُل و وِل، زير ناخونت جمع مي طوري كه اگر ناخن به ديوار بكشي گچ. اند اش همه خيس ديوارهاي

بايد . دهد طور آب به خورد اين ديوارها مي ها تركيده و همين احتمالن يكي از لوله. يك روز ديدي روي سرم خراب شد
كنم تا  سيگاري روشن مي. دهم خانه روي سرم خراب شود ترجيح مي. خيال بي. گيرد حداقل بيست تومان مي. كش بياورم لوله

. دانم بايد چطور پيش برود ام و نمي تنها سه پاراگراف نوشته. ام روي زمين افتاده تمام داستان نيمه. بوي رطوبت را نشنوم
حاال . احتمالن استريت است. گي باشدآيد اما مطمئن نيست پسره  خانه از پسري خوشش مي داستانِ پسري است كه در كتاب

تو صندلي جلو نشسته بودي و . من اما تو را در تاكسي ديده بودم. اي شده بايد چطور پيش برود؟ تا همين جا هم خيلي كليشه
  . هاي بلندي كه داشتي پشت گردنت را پوشانده بودند و من جرات نكردم قبل از تو پياده شوم مو. من پشت سرت

. شوند هاي ارزان زود قحط مي اين شير. اي هم گرفته بودم اي كاش يك كيسه شيرِ يارانه. د شير هم تمام شدهآي يادم مي
ي اجاق، تنها  البته از سه شعله. گذارم ي وسط اجاق گاز مي كتري پر از آب را روي شلعه. شود چاي درست كرد حداقل مي

تو تخم مرغ را با قارچ و . سوزد اش مي كارش كني نصف هر. خورد يبه درد درست كردنِ تخم مرغ نم. كند همين يكي كار مي
آيد هر جور غذايي  ام مي از وقتي فهميده بودي از قارچ خوش. ناك دوست داشتم كردي كه من وحشت دلمه سبز درست مي

بالفاصله من هم پياده  .چهارراه سوم پياده شدي. كدام را ياد نگرفتم آخر هم هيچ. كه با قارچ بلد بودي را درست كرده بودي
. هاي شلوغي كه تو انتخاب كرده بودي هم در اين خيابان آن. ات بيايم سخت بود دنبال. رفتي چقدر سريع راه مي. شدم
ي آبي وارد  تو از يك در دولنگه. ات نكنم ام بود گُم حاال حواس. ترسم از شلوغي مي. آمدم ها نمي وقت به اين خيابان هيچ
. دي پر كرده بودند هايي پر از سي ر تا دورِ مغازه را قفسه دو. جاي كوچك و دنجي بود. ي موسيقي ك مغازهي. اي شدي مغازه

شوپن را بر سر . بعد هم شوپن را برداشتي. دي موزارت خيره بودي ي موسيقي كالسيك ايستاده بودي و به سي جلوي قفسه
اين مرد . كنم شخصن پيشنهادش مي: گفتم. شوبرت را برداشتممن از پشت سر آمدم و . اش گذاشتي و باخ را برداشتي جاي

  . نام است ي گم يك نابغه
  شوبرت؟ - 

  ايد؟ گوش داده. بله، شوبرت –. عجب صدايي
  .نه - 
  .اش كنيد از طرف من هديه قبول - 
  .خرم نه، خودم مي - 
  .كنيد؟ دوست دارم به شما هديه دهم قبول نمي - 
  چرا؟ - 
  .ام بيايد هديه بدهم امروز از صبح هوس كرده بودم به اولين كسي كه ازش خوش. ام دهخيلي وقت است هديه ندا - 
  تان آمده؟ از من خوش - 

  . ام آمده از تو خوش: با خنده گفتم. كرديم ديگر را با افعال جمع، خطاب مي هنوز داشتيم يك
. كنم ام را روشن مي سيگارِ دوم. ام دو پهلو داشته ديِ او، منظورِ گرا بوده و با انتخاب سي بعدها به تو گفتم كه شوبرت همجنس

روز،  114تو خواسته بودي سيگار را ترك كنم و من هم . اش دهد تواند فريب چند فنجان چاي داغ مي. ام خالي است معده
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رِ چاقي كه جا نبودي و من به سوپريِ سرِ كوچه رفته بودم و از پس ام وقتي چشم باز كردم تو اين 115روز . سيگاري نبودم
گذارم و شروع به شستن فالسك چاي  ام مي ي لب سيگار را گوشه. گردن ندارد يك پاكت بهمنِ پايه بلند خريده بودم

. گزينِ خوبي است شكر جاي. ام اي هست كه تمام كرده يك هفته. راستي قند هم ندارم. بايد يك فنجان هم بشورم. كنم مي
چهار . كنم پاكت چايِ خشك را پيدا مي. آب جوش آمده. شود تلخ خورد چاي را مي. تمهم نيس. ديروز شكرمان هم ته كشيد

در چند روز گذشته اين . زندگي سخت است ديگر. ريزم ته فالسك و بعد هم آب جوش يك قاشك مي. اش مانده قاشك ته
اش  سرِ گيِ تنها كه از خانه بيرونو براي يك پ. بله، سخت است: ام ام؟ بعد هم اضافه كرده جمله را چند بار تكرار كرده

مامان . ه از بي غيرتيِ من: زد پدر مدام نعره مي. تر هم هست اي است سخت هاي كليشه اند و تنها هنرش نوشتن داستان كرده
كردم  يك ماه بعد با پولي كه مامان، مخفيانه به دستم رساند اين خانه را رهن. اش بود البته اين كارِ هميشه. كرد هم گريه مي

خبري از  معلوم نيست در بي. چاره مامان بي. كس ندادم جا را به هيچ ي موبايلم را عوض كردم و آدرس اين و بعد هم شماره
  . تر است گرچه سخت. تر است جوري به اما اين. كشد من، چه مي

و . اند جا تلنبار شده لوده يكهايِ آ دستمال كاغذي. رنگ است خيلي كم. مانم خنك شود ريزم و منتظر مي يك فنجان چاي مي
هنوز . و البته بوي سيگار هم تازه وارد ميدان شده. بوي مني در رقابت با بوي رطوبت ديوار تا چند ساعتي پيروز است

گفته بودي ما . خواهي بروي يك غروب گفته بودي مي - نه شب نبود، در واقع غروب بود-دانم چه شد كه يك شب  نمي
تر از  اش زياد بود كه به احتمال. و وقتي من گريه كرده بودم، گفته بودي بعدن به من سر خواهي زد. ايم ردهروي ك  كمي زياده

مان خسته شده  پوزيشني هاي تك نكند از سكس. كنم تو از يك چيزي خسته شده بودي اما فكر مي. من را پيدا كرده باشي
هاي ديگر هم گفته بودي كه  خيلي چيز. كرد تا ابد كه ادامه پيدا نمي گفته بودي هر چه بود. گفتي بار مي بودي؟ كافي بود يك

  .شوند ام تكرار مي هاست روزانه در ذهن حاال مدت
شويي  كنم و به دست سيگاري روشن مي. سوزد ام دارد مي ام نيست كه گلوي هنوز حالي. داغ بود. كشم چاي را الجرعه سر مي

  .ارضايي ديگرروم براي يك خود مي
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  يشهاند
  حميد پرنيان

  
  انگيز تاريخي نوين و بحث: درآمدي بر تاريخ همجنسگرايي پيش
  ي فلورنس تاماگن نوشته
  ي حميد پرنيان ترجمه

  
  

اين . است 1ي كامال نوين مطالعاتي با اين همه، تاريخ امورجنسي يك حوزه. امورجنسي، در كانون جوامع انساني جاي دارد
و تاريخ امورجنسي  –شناسي، پزشكي  شناسي، انسان شناسي، قوم تاريخ، جامعه –خورد  ند ميي ديگر پيو حوزه، با چندين رشته

مباحث  .هاي آشفته در نوسان است گويي ساري و پراكنده راه خودش را پيدا كرده است، اگرچه ميانِ خاموشيِ ناشي از شرم
در واقع، امورجنسي ثابت . طرف و عيني باشد شود كه بي امورجنسي نيز معموال يا گوسنفدوار است يا برانگيزاننده؛ به ندرت مي

ي روابط  دهنده كه كامال برعكس است؛ موقعيتي كه امورجنسي درون جامعه دارد نشان و قطعي و مستقل از زمينه نيست؛ بل
كو، يك همين مفهوم امورجنسي، نزد ميشل فو. هاي زيربنايي و تابوهاي گذرناپذير است ها و تنش سازي قدرت و اسطوره

  .ي خودش را به امورجنسي دارد ويژهاي نگرش  در واقع، هر جامعه. ي ايدئولوژيكي است سازه
از اين رو، الگوي . شود ي اجتماعي و جنسيت نيز تعيين مي مفهوم امورجنسي نه تنها به دست فرهنگ، كه به دست طبقه

چنين با مالحظات  امورجنسي هم. همسري است ي دگرجنسگراي تك امورجنسي، همان خانواده) اي طبقه و ميان(سنتي 
زنانگي  "جاويدانِ"زن امورجنسيِ مستقلي ندارد، او بايد تجسمِ تصويرِ (شناختي  ، مالحظات زيست)كند زن كار نمي(اقتصادي 
در . است در پيوند) خانواده، عاملِ پايداريِ جامعه است(و مالحظات سياسي ) نوايي داشته باشد هم "نقش زنانه"باشد و با 
ها تحميل كنند، در نتيجه اين الگو، كه از جنسِ پِيرَوي است،  ي نوزدهم، بورزواها كوشيدند تا اخالقيات را بر توده پايانِ سده
هاي امورجنسي، هر شكلي  با اين تعريف شديدا محدودكننده از استانده. ي كارگر گسترش پيدا كرد ي متوسط به طبقه از طبقه

پس، تحت فشارهاي دين و پزشكي و قانون . شود ي ناهنجاري گنجيده مي نوا نباشد در مقوله ا اين الگو هماز امورجنسي كه ب
  .فروشِ مادرزاد، همجنسباز زند، زنِ هيستريك، تن اي كه جلق مي بچه: اي زاييده شدند هاي ويژه و اخالقيات، گونه

هاي  امورجنسي با تاريخ اخالق، نگرش: ان گره خورده استهاي فعاليت و تاريخ انس تاريخ امورجنسي با بسياري از حوزه
تاريخِ بازنمايي، تاريخ پزشكي، تاريخ قانون، تاريخ پليس، تاريخ دين، و : هاي ما نيز در ارتباط است متغير، و دگرگونيِ پنداره

شود را فقط در  كه به امورجنسي ميهايي  نگرش. تاريخ ادبيات و هنر و زبان را نيز بايد به آن موارد افزود. تاريخ امور سياسي
توان فقط بر حسب مفاهيم اجتماعي  چنين تاريخ همجنسگرايي، را نمي تاريخ امورجنسي، و هم. توان فهميد بافت گسترده مي

رساند تا  ندارد، و ياري مي ها كند كه گويي هيچ ارتباطي با آن گري مي هايي روشن تاريخ امورجنسي در حوزه. توصيف كرد
هنگام، دشواريِ اصلي آن است؛ منابع  بودگيِ تاريخ امورجنسي، هم اين غني .ي تاريخي را به خوبي بفهميم  هاي ويژه دوره

خواهند  دانان، هنگامي كه مي تاريخ. ديگر داشته باشند آيد كه ارتباطي با يك گونند، و در نگاه اول به چشم نمي بسيار و گونه
شان بيگانه است؛ مانند پزشكي و  اند كه براي هايي وارد گشته برند كه به حوزه ي ميدادها را با هم آميزند، پ اين درون

                                                
 :Peschanski, Michael Pollak and Henry Rousso, Histoire politique et sciences sociales, Bruxelles, Complexe, 1991, 285 pagesبنگريد به  1

Jacque Le Goff (dir.), La Nouvelle Historire, Bruxelles, Complexe, 1988. 334 pages 
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كردن  دان بايد بكوشد تا از دخيل هاي اجتماعي درست است، و تاريخ هاي نگرش ي تاريخ اين مسئله براي همه. شناسي انسان
هاي برخاسته از تحصيالت و جنسيت و  و ديدگاهها  داوري وي بايد از پيش. ي آزمودني پرهيز كند هاي خودش بر جامعه ارزش
پس ما بايد منابعي را به كار گيريم كه . زندگي و خاستگاه اجتماعي و فرهنگي و تجربيات فرديِ خويش آگاه باشد  سبك
فردي  ها و باورهاي مردمي بايد پيوسته با اسناد عيني و شواهد هاي اجتماعي و بازنمايي ي نگرش ما در حوزه. طرف هستند بي

كاربست پهناورِ ادبيات تاريخي به عنوان شاهد، . شود گيري هم دشوار مي دست و پنجه نرم كنيم، از اين رو گاهي نتيجه
ي نبود  ي همجنسگرايي، ممكن است سكوت دراين باره به نشانه براي نمونه درباره. هاي نااراداي شود تواند موجب اعوجاج مي

توان به  پس با فروتني بسيار بايد اذعان شود كه در تاريخ امورجنسي نمي. ي شواهد دورغ شواهد گرفته شود يا به نشانه
ما بايد از آن آگاه . تر است در تاريخ همجنسگرايي وضع از اين سخت –طرفي ناب و حتي شايد به حقيقتي تقريبي رسيد  بي

اش  و افشا و واكاوي  ست كه ارزشِ جستجوكردناي از حقيقت ه كمينه. اما بدان معني نيست كه دست از كار بكشيم: باشيم
  .و اين همان كاري است كه من تالش دارم انجام دهم. را دارد

اين . جنس است ي فرد هم اش متوجه كششِ جنسيتوان به عنوان شكلي از امورجنسي تعريف كرد كه  همجنسگرايي را نمي
افزون بر آن، ما بايد مشخص كنيم كه چنين  2.آورد مياي است كه مسائل گوناگوني را پيش  تعريف، يك تعريف كمينه

جنس  خواهيم مردان و زنان همجنسگرا را افرادي بدانيم كه صرفا به هم آيا ما مي: گيرد تعريفي چه چيزي را زير پوشش مي
ن است كساني كه برابرانه به هر دو جنس كشش جنسي دارند يا ممك(خواهيم دوجنسگراها  خود كشش جنسي دارند، يا مي

هاي  اي واقعي است زيرا، به خاطر محدوديت را هم شامل كنيم؟ اين مسئله) ي جنسي داشته باشند با هر دو جنس رابطه
چنين  هم. اجتماعي، بسياري از همجنسگرايان مجبورند دو  زندگيِ موازي داشته باشند و در ظاهر دگرجنسگرايانه رفتار كنند

يم فردي همجنسگراست يا نه، كامال ضروري است كه مشخص كنيم آيا او بايد با خواهيم بپذير نيز، براي مايي كه مي
كه يك كششِ جنسيِ نابِ افالطوني داشته باشد كافي است؟  ي جنسي داشته باشد يا همين شخصي از جنسيت خودش رابطه

هاي  ست و براي دوستيي نوسازي ا ي همجنسگرا، واژه واژه: كشد ي ديگري را پيش مي مالحظه اين پرسش، مسائل قابل
كه خودشان را  سري از افراد را به خاطر اين حاال آيا بايد يك. رفته است به كار نمي هاي هجدهم و نوزدهم ي سده شفيقانه

  ؟مان كنار بگذاريم دانستند از پژوهش همجنسگرا نمي
گر ديدگاه ايدئولوژيكي  نمايشهاي همجنسگرايي نشسته است، و هر پاسخي كه داده شود  ها در كانون پژوهش اين پرسش

هاي همجنسگرايانِ  تعريف بسيار سفت و سخت از همجنسگرايي و لزبينيسم، كه گاهي در نوشته. دهنده خواهد بود پاسخ
خواهد، با هويتي روشن و انحصاري،  اي است كه مي ي آن تمايل شديد سياسي دهنده شود، نشان مبارز به دست داده مي

زني، مختص  گيري و پس ي كناره اين پديده. ي غالبِ دگرجنسگرا، متحد سازد را، در مقابل جامعه اجتماعات همجنسگرايان
هاي  گويد لزبين از اين روست كه سوزان كاوين مي. هاي اكثريت بياستد ها و نفهمي خواهد عليه دشمني اقليتي است كه مي
. گويد گمان، او درست مي بي 3.دهند مال زنانه به دست ميدادهاي زنانه برداشتي كا طلب از رخ هاي جدايي فمينيست و لزبين

هاي همجنسگرا يا لزبين خيلي كم به كار  تا همين چند سال پيش، تاريخ همجنسگرايي يك ناكجاآباد بود، و اصطالح

                                                
 Michel Foucault, History of theتوان به  اما براي يافتن يك ديدگاه كلي مي. هاي گوناگون همجنسگرايي را مورد واكاوي مشروح قرار داد ي تئوري توان همه جا نمي ايندر  2

sexuality, tI, La Volonte de savior, Paris, Gallimard, 1976, 211 pages هاي آمريكايي و انگليسي بنگريد به  براي خواندن تئوري. اشاره كردKenneth Plummer, 

The Making of the Modern Homosexual, London, hutchinsons, 1981, 380 pages  وDavid F. Greenberg, The Construction of 

Homosexuality, Chicago, the University of Chicago Press, 1988, 635 pages. چنين  همGuy Hocquenghem, le Desir homosexuael, Paris, 

Editions universitaires, 1972, 125 pages .توانيد به  ي خاستگاه همجنسگراي مي شناختي درباره براي پژوهش انسانEvelyn Blackwood, The Many Faces of 

Homosexuality, New York, Harrington Park Press, 1986, 217 pages بنگريد.  
3

  .Susan Cavin, Lesbian Origins, San Francisco, Ism Press, 1989, 288 pages, p.17  
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 دانان همجنسگرايي چون ي تاريخ كارهاي برجسته. آبروساختن كسي اي براي جوكي و بي رفت مگر به عنوان چاشني مي
. نام بودند اي را آشكار ساخت كه كامال گم هاي تاريخ اجتماعي جفري ويكس، ليليان فيدرمن، و كلوديا شوپمن بود كه واقعيت

چنان كه تاريخ ايشان  انداخت، آن ها را از قلم مي ي همجنسگراها بود لزبين هاي بسياري كه درباره افزون بر آن، پژوهش
  .مغفول شده است) ها لزبين(

تمايل كامال قابلِ . پرهيز كنيم) و همجنسگرايي مردانه را از قلم بياندازيم(ا هم از اين كه خالف جهت حركت كنيم حاال م
شده است، كه بر محله  4»جويانه تالفي«درك اجتماع همجنسگرايانِ مرد به ساختن تاريخِ همجنسگرايي منجر به تاريخي 

و بدبودنِ يك ايده را به نسبت سود و زياني كه  بودن زه تاكيد دارد، و خوببيش از اندا) جغرافيايِ منحصر به همجنسگرايان(
اين امر، به ويژه در دوران جنگ، منجر به مباحث . كند رساند مشخص مي به مفهوم انحصاري همجنسگرايي مي

ي  ، ممكن است دربارهبراي نمونه. اي از اين دست شده است كه آيا فالني و بهماني واقعا همجنسگرا بود يا نه كننده خسته
گر بود، در حالي كه ممكن  ، لزبيني كامل و ستيزهي خودش هاي دوره ي لزبين بگويند كه وي، به عنوان نمونه 5ويرجينيا وولف

است و هرگز خودش را به عنوان يك لزبين تعريف نكرده   است ديگري با اين نگر مخالف باشد و بگويد وي ازدواج كرده
شده فرو - انديشيده-پيش-گيرند و آن را به يك الگوي از رها، پيچيدگي رفتار انساني را ناديده ميهر دوي اين نگ. است
هاي  گوني كردنِ مفهوم همجنسگرايي، با اين كه گونه رقيق) يك: (نگرهايي از اين دست، دو خطر در پي دارند. كاهند مي
ي  چنان كه نتوان اين مفهوم را درباره سگرايي، آنو قلمروبندي همجن) دو(هاي فردي وجود دارد،  شماري از تجربه بي
كشش  : ي معيارهاي سياسيِ همجنسگرايي برخوردار باشند كس به كار برد مگر اعضاي گروه منحصري كه از همه هيچ

ي جنسي منحصرا همجنسگرايانه، هويت اثباتيِ منحصرا همجنسگرايانه، و  جنسي منحصرا همجنسگرايانه، رابطه
  .آشكاراي  گري ستيزه

مند است،  شمول است، و هويت همجنسگرايي، كه ويژه و زمان تاريخ همجنسگرايي بايد بين رفتار همجنسگرايي، كه جهان
جنسي را بيابند كه با  ضروري نيست كه همجنسگرايان خودشان را بدين گونه تعريف كنند، حتي اگر افراد هم. تمايز بگذارد

هاي جنسيِ افراد،  به همين گونه، ضرورتي ندارد جامعه هم، بر حسب كنش 6.دي جنسي دارن جنس خود كشش و رابطه هم
  .شان تمايز بگذارد بين

اين اصطالح، در . كوب شده است گاه و زمان ويژه اي ميخ كامال به يك جاي) homosexual(خود اصطالح همجنسگرا 
مجارستاني بود كه اين  7گويي كارولي ماريا كرتبريِ .اي يافت كم كاربرد گسترده پديدار شد، و كم ، در اروپا،ي نوزدهم سده

                                                
4 Revanchist  :سياسي به كار مي 1870ي  اين واژه در دهه. سرزمين از دست رفتهكردن است به ويژه براي بازيافت  سياستي كه به دنبال تالفي خواهد، با  اي را تعريف كند كه مي رفت تا خواست

  مترجم.  هاي از دست رفته را به خاك مادري بازگرداند توسل به جنگ، سرزمين
5

 Adeline Virginia Woolf ،)1882 – 1941 (ي وخانم دالو: از آثارش. ي بيستم هاي ادبيات مدرنيست سده رهنويس انگليسي، يكي از چه نويس و مقاله رمان)به سوي فانوس )1925 ،
  مترجم - ).1929(، و اتاقي از آن خويش )1928(، اوراندو )1927(دريايي 

معني، نامهم، و ناجذاب  شان را عموما بي هاي شخصيتي برخي، اين ويژگي. تتر موارد از اين دست بوده اس بيشي نوزدهم،  برخي با اين مفهوم همجنسگرايي كامال ناآشنا بودند؛ تا پيش از پايان سده 6
بهره  ها بي هايي بود كه ايشان از آن ويژگي ي ويژگي دهنده زدند زيرا اين واژه بازتاب سر باز مي "همجنسگرا"ي  ديگران از به كار بردن واژه. ي بيستم نيز رايج بود پنداشته بودند؛ اين نگرش پس از سده

پذيرند كه  ي واژگان اين است كه برخي از مردان مي پس، مسئله. دانند فروشي، زندانياني كه به اجبارِ شرايط تن به كنش همجنسگرايي مي دهند اما خودشان را دگرجنسگرا مي كه شامل تن -ودندب
 .بينند اي در آن واژه مي گونه رخي تواردات زنانهكنند چرا كه ايشان ب پرهيز مي "همجنسگرا"اند، اما از خوردنِ برچسب  عاشق مرد ديگري شده

7
 Karoly Maria Kertbery )1824 - 1882  (نزديكي داشت كه همجنسگرا بود. االصلِ مجارستاني نويس، و فعال حقوق بشرِ اتريشي نامه روزنامه نگار، زندگي اين فرد، پس از . وي دوست
نام برد كه » اي ي غريزي رانه«داد دردناك وي را به موضوع همجنسگرايي عالقمند ساخت و از آن به عنوان  كرتبري بعدها گفت كه اين رخ. كه از سوي يك اخاذ تهديد شده بود كشته شد آن
در قانون جزاي پيشنهاديِ پيمان  152اف و بازتاكيد آن در پاراگر 1851آپريل  14ي قانون جزاي پروسيِ  143پاراگراف  "اي نوشت با عنوان ، رساله1869در سال . »شود متحمل ناعدالتي مي«

) تبديل شد 175كه بعدها در قانون جزاي امپراتور آلمان به پاراگراف (  143پاراگراف . ي دوم خويش، به همان موضوع پرداخت و قانون لواط پروس را به چالش كشيد در رساله. "آلمان شمالي
ي مبتني بر رضايت طرفين نبايد به عنوان موضوعي در قانون جنايي قرار  هاي جنسي محرمانه سيك را پيشرفت داد و اعالم كرد كه كنشوي مباحث ليبرال كال. كرد را پايمال مي "حقوق انسان"

وي گفت كه مردان همجنسگرا داراي . همجنسگرايي شد "الگوي پزشكي"ي مادرزادي و تغييرناپذيربودگي همجنسگرايي را پيش كشيد و مبحثي را مطرح كرد كه بعدها  چنين مسئله وي هم. بگيرند
ي همجنسگرا  كرتبري واژه. كرد هاي عمومي مطرح مي او نخستين كسي بود كه اين بحث ناآشنا را در رسانه. اند هاي بسياري در تاريخ وجود دارند كه همجنسگرا بوده ذات زنانه نيستند و قهرمان

)homosexual (كار  را به جاي لوطا)pederast ( كساني كه به زنان كششِ جنسي دارند را دگرجنسگرا نشاند و)heterosexual ( و استمناكاران را تكجنسگرا)monosexualist( و ،
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تا پيش از آن، جامعه تمايزي ميان افراد . ابداع كرد و بعدها اجتماع پزشكي كاربردش را گسترش داد 1869اصطالح را در 
ز به كار تقريبا هرگ "homosexual"ي  واژه. لواط در بسياري از كشورها ممنوع بود. ها چرا گذاشت، اما ميان كنش نمي
اين تغييرات  .uranist8هاي منحرف و  كرد، به ويژه با واژه هاي ديگر رقابت مي اين واژه، با واژه. كم رايج شد رفت و كم نمي

دهند كه چگونه جامعه و خود همجنسگرايان در درك ما از  ها نشان مي كه بر عكس، آن بل: اهميت نيستند واژگان، ناچيز و بي
آميز بودند و از  ي نوزدهم، فقط اصطالحاتي وجود داشت كه تحقيركننده و توهين تا پايان سده. كنند د ميها تغيير ايجا پديده
. ي يك كنش، از لواط متمايز نشده بود همجنسگرايي به مثابه: شد كردن به چنين افرادي استفاده مي ها براي اشاره آن

شان، و عدمِ  كرد علمي شان، روي بينشِ عيني خواستند مي "homosexual"ها با به كار بستن اصطالح  پزشك
با اتخاذ اين واژگان، همجنسگرايان به هويتي بنيادين دست يافتند، اما اين گامي . شان از اين پديده را نشان دهند داوري پيش

ي درگير اي علمي و پزشكي گير افتادند و با اصطالح و مفهوم همجنسگرايان در مقوله: آمدهاي بسياري داشت بود كه پي
ي بيستم  ي دوم سده تحولي مهمي را در نيمه gay«9«اتخاذ اصطالح . اش كرده بود ي دگرجنسگرا تعريف شدند كه جامعه

ي اصطالح  كننده ي تمايلي بود به گريختن از تواردات تحقيركننده و پست دهنده اين گزينش، نشان. دهد نشان مي
homosexualي يك اجتماع، و كاربست يك زبانِ غيرارزشي رايي به مثابهي هويت همجنسگ ، و تاييد دوباره.  

ي روابط ميان  كه، مطالعه بل 10تاريخ همجنسگرايي، تاريخ رفتار جنسي نيست، رفتاري كه عمال تغييرپذير نيست؛
ين وجود، با ا. اند شان داده هايي است كه همجنسگرايان در راستاي اثبات هويت ي واكنش ه همجنسگرايان و جامعه و مشاهد

شان در شگفت  هاي جنسي بنديِ افراد بر طبق كنش هويت همجنسگرايي و اعتبارِ مقوله} نشينيِ هم{ممكن است شما از 
ي  من به هر فردي كه رابطه. اي از همجنسگرايي را برگزينم خواهم تعريف گسترده به همين خاطر است كه من مي. شويد

به همين گونه، من، در متنِ بازنمايي و تفسير، اروتيسم . ام اشته است توجه كردههمجنسگرايانه، حتي موقتي يا افالطوني، د
  .ام اي گسترده كاويده جنس، را به گونه ، يعني كششِ پراكنده و حتي ناخودآگاه بين دو هم)homoeroticism(همجنسگرايانه 

  
  شناختي ل روشمساي: ي همجنسگرايي پژوهش درباره
چرا نبايد فقط . اي بر كار ما بيافزايد هاي ناضروري ي از منظري تطبيقي، ممكن است پيچيدگيي همجنسگراي پژوهش درباره

در . روي يك كشور تمركز كرد و همجنسگرايي را در آن كشور بررسي كرد؟ تجربه، راهنمايِ من براي انتخاب بوده است
روشن است كه سرنوشت همجنسگرايان  12.ام پژوهش كرده) 1933- 1919(، روي همجنسگرايي در انگلستان 11نخستين كارم
از . اي موازي پژوهيد پس، شايسته است كه هر دو كشور را به گونه. ي آلمان تاثير پذيرفته است تر، از نمونه انگليسي، بيش

                                                                                                                                                                              
مزار نويني بر گورش نصب اجتماع همجنسگرايان مجارستان سنگ . اش را ببيند كرتبري آن اندازه زنده نماند تا پذيرش ايده. ناميد) در يوناني يعني كون pygist )pygoكاران را  زاهدان و دخول

  مترجم -  .كند ي گلي، بر مزار وي آغاز به كار مي همجنسگرايان مجارستاني، با نثار حلقه  تا كنون، هر ساله، جشنواره 2002كردند و از 
يسي، براي اشاره به سمپوزيوم افالطون و همجنسگرايي ابداع ، شاعر و فعال همجنسگرا و فيلسوف اجتماعي انگل)Edward Carpenter) (1844 - 1929(اي است كه ادوارد كارپنتر  واژه 8

 مترجم -. كرد
به )  ي كهن فرانسه( gaiاين واژه از . كرد خيالي و شادماني و سرخوشي و خودنمايي اشاره داشت و غيراخالقي بودن را هم توارد مي تر به احساسات بي ي بيستم بيش ي سده اين واژه تا پيش از ميانه 9

 "دوشيزه فور و دوشيزه اسكين"كردن به روابط همجنسگرايانه استفاده كرده است  نخستين متني كه از اين واژه براي اشاره. وارد شده است كه آن هم دست آخر از آلماني گرفته شده است انگليسي
ها يادگرفته بودند كه چيزهاي كمي هست كه سرخوش باشد،  سرخوش بودند، آن... ها  ن آ«: كند ره مياشتين از اين واژه براي اشاره به لزبينيسم يا سرخوشي اشا. بود) ي گرترود اشتين نوشته) (1922(
  مترجم -. »ها كامال هميشه سرخوش بودند آن... 
ي ويكتوريا، آزار جنسي كودكان، لذتي  اند؛ در طول دوره هبراي نمونه، در انگلستان، روابط همجنسگرايانه دچار تحول شد. روند آيند و مي اي هست كه مي هاي جنسي فشن. البته، اين، نسبي است 10

 .شد به لواط ترجيح داده مي) آميزش جنسي بين دو مرد، بدون دخول( coïtus contra ventremاستمنا دوطرفه، كيرليسي، و . مرسوم بود
11
 Florence Tamagne, L’Homosexualite eb Angleterre, 1919-1933, DEA d’histoire de xxe siècle, under the direction of Anthony 

Rowley, IEP de Paris, 1991-1992, 188 pages. 
ي، وانگه. ي همجنسگرايي با پادشاهي متحد انگلستان نداشتند موضوع پژوهش در واقع محدود به پادشاهي متحد انگلستان بود، چرا كه اسكاتلند و ايالت اولسترِ ايرلند قوانين همانندي درباره 12

 . نمايد تري نياز دارند، كه اكنون، به خاطر كمبود منابع، بسيار دشوار مي اين دو ناحيه، به پيمايش ژرف. اي هستند اسكاتلند و ايالت اولستر موارد ويژه
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تاريخ همجنسگرايي فرانسه، چيز غريبي بود، و خيلي هم . ام ام، به فرانسه خيلي كوتاه پرداخته سويي ديگر، در مطالعات
، راهنماي 14و ژيد 13فكري، به خاطر پروست هاي سياسي و روشن ، در حوزه1930و  1920هاي  ي دهه فرانسه: نطقي نبودم

از اين رو، با آوردنِ اين سه كشور به عنوان . پس، از ديد من آموزنده بود كه فرانسه را هم در اين پژوهش بگنجانم. اروپا بود
ي جنگ را كشيد، الگوها را تعريف كرد، و تعامالت و  جنسگرايي در اروپايِ دورهي هم توان نقشه هاي نماينده، مي نمونه

  .ي اين سه كشور يافت هاي زندگي همجنسگرايي در همه ها را فهميد و عموميتي در انديشه و سبك تمايزات برخي زمينه
اين سه، در . گاه موثري داشتند الملل و اروپايي جاي ي سياست بين ، در صحنه1930و  1920هاي  اين سه كشور، در دهه

ي  دوره. آمدهاي ناگواري براي هر سه، به ويژه براي آلمان، داشت جنگ نخست جهاني شركت داشتند و اين جنگ پي
. دانست كه مجهز به نظامِ پارلماني بودند ي اين كشورها خودشان را دموكراسيِ ليبرال مي كوتاهي پس از جنگ، دولت هر سه

چنان كه بدون  ي اقتصادي و تجاري و سياسي و نظامي و اجتماعي و فرهنگي شدند؛ آن الت پيوستهبعدها، وارد تعام
  .گرفتند ديگر تصميمي نمي ديد يك صالح

شد تاريخ  خيلي از كارهايي كه در اين زمينه انجام مي. يافت اي مي شد، تاريخ طوالني همجنسگرايي، وقتي پژوهيده مي
تواند تقليل  كرد كه اين موضوع به سادگي مي كرد، وانمود مي ي معاصر بررسي مي كهن تا دورههمجنسگرايي را از روزگاران 

ي  مطالعه. ها يا حتي هزارهاي گوناگون تغييراتي رخ داده است در سده} كرد كه وانمود مي{و همچنين  پيدا كند
من اما، به  .ي هر دوره است ويژگيِ مشخصه همجنسگرايي در تاريخي دراز، به معني ناديده گرفتنِ تغييرات ناگهاني و هر

اي تاريخي است كه درون بافت سياسي و اقتصادي و اجتماعي  خواهم اثبات كنم كه همجنسگرايي پديده ي خويش، مي نوبه
توان فهميد كه نسبت به اجتماع همجنسگرايي هم دروني  دادهايي مي ي رخ شود، و اين را تنها در سايه مشخصي شكوفا مي

در {اي  كننده ، عامل مشخص}براي پژوهش{ي خاص تاريخي  ثابت شده است كه انتخاب يك دوره. ند و هم بيرونيهست
هاي جنگ، هم براي همجنسگرايان و هم براي  براي نمونه، تاريخ انگلستان مرا متقاعد ساخته است كه سال. است} پژوهش

ي نامشخصِ آزادي  جنگ نخست جهاني تا كنون آغازگر دوره از پايان. اي حياتي برساخته است مفهوم همجنسگرايي، دوره
اما انگار . پردازي خرد و كالن فرهنگ همجنسگرا، زنده مانده است اش تا امروز، در اسطوره همجنسگرايي است، و پژواك

هاي شديد  مهبرنا 1930ي  افزون بر آن، در طولِ دهه. آيد رفتي براي اجتماع همجنسگرايان به شمار نمي پيش 1920ي  دهه
پس از جنگ دوم جهاني، . اي، در رژيم نازي در آلمان، براي مبارزه با و سركوب همجنسگرايي آغاز به كار كرده بود و ويژه

. ها تبديل به تابو شد هاي نازي باور به عصر طاليي همجنسگرايي ناپديد شد و سرنوشت همجنسگرايان در اردوگاه
ي جنگ تقريبا سانسور  ها، تاريخ همجنسگرايي در طولِ دوره در واقع، تا همين تازگي. همجنسگرايي، بيست سال، زدوده شد

  .ي پس از جنگ در مركز توجه بود چنين دوره ي بيستم و هم ي نوزدهم و اوايل سده شده بود، و به جاي آن اواخر سده
ي  تا آن را براي تاريخ همجنسگرايي دورهي جنگ را به چالش بكشيم  ي دوره ايم كه پيمان و شرايط ويژه ما تازه آغاز كرده

واقعيت كه همجنسگرايان به   اين. شود نگاري آلمان ناشي مي انداز، از تاريخ اين واژگونيِ چشم. سازي نشان دهيم سرنوشت
 شد، بر تاريخ همجنسگرايي مشخصي روي ايشان انجام مي  هاي كار اجباري فرستاده شده بودند و آزمايشات پزشكي اردوگاه

اي به  اما در فرانسه و انگلستان، عالقه. اي شده بود هاي پژوهشيِ عمده گرِ پروژه ي شومي انداخته بود و الهام در آلمان سايه
  15.را مطالعه كنيم 1930و  1920هاي  اين دوره هنوز شكل نگرفته است؛ پس، ضروري است كه دهه

                                                
13 Marcel Proust )1871 - 1922 (در جستجوي زمان از دست رفته«اش،  مان هفت جلدياش را مديون ر تر آوازه بيش. نويس، و منتقد همجنسگراي فرانسوي است نويس، مقاله رمان« ،

  مترجم -. است
14 Andre Gide )1869 - 1951 (مترجم -. 1947ي نوبل ادبيات  ي جايزه و برنده ي همجنسگراي فرانسوي نويسنده  
 .گانه مناسب استي كافي براي بررسيِ جدا از ديد من، همجنسگرايي در طول جنگ دوم جهاني خودش موضوعي است كه به اندازه  15
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ي  داشت جنبش آزادي همجنسگراييِ دهه ها و براي گرامي ريكاييتر به دست آم ها، بيش تاريخ همجنسگرايي، تا همين تازگي
پردازد كه چرا و چگونه  تر به اين مي اين تاريخ بيش. ي مطالعات همجنسگرايي، كاويده شده است ، و عمدتا در زمينه1970

ه برخي از البت. چه بوده است AIDSجنبش آزادي همجنسگرايي و هويت همجنسگرايي شكل گرفت و تحوالت مربوط به 
ي  هاي گذشته، به ويژه در پايان سده هاي زندگي همجنسگرايان در سده شيوه) هم مردان و هم زنان همجنسگرا(نويسندگان 
تري در  هاي كم پژوهش. اند ، را ردگيري كرده)پديدار شد "مفهوم"يعني هنگامي كه همجنسگرايي به عنوان يك (نوزدهم 

  .اروپا انجام شده است
ي  اما، نويسندگاني هم بودند كه عالقه. را بر گرايشي آمريكايي بنا كرد} از تاريخ همجنسگرايي{اكاوي خودش انگلستان، و

ي هويت همجنسگرايي و ساختار همجنسگرايي گسترش پيدا  كارهاي تئوريك درباره. تر داشتند هاي جديد اي به دوره ويژه
اي  شود به موارد برجسته از ميان آن كارها مي. ه تا كنون نادرندهاي نخست را زير پوشش گرفتند ك اين كارها، دوره. كرد

 )coming out – Homosexual Politics in Britain from the 19th Century to the Present )1979اشاره كرد؛ كتاب 
تر  گونه كه پيش هماندر آلمان، . دهد ارزيابيِ كارآمدي به دست مي از همجنسگراييِ انگلستان كبير ي جفري ويكس، نوشته

هاي جوان كوشيدند تا تاريخ كاملي از همجنسگرايي آلماني بسازند، از اوج جمهوري وايمار گرفته تا سركوب  گفته شد، نسل
و ميشل فوكو،  17لوئيس بوري- ، ژان16، زير رهبري گاي هاكنگم1970ي  ي دهه در فرانسه. ها همجنسگرايان به دست نازي

به تازگي،  18.اي پا گرفت و گسترش پيدا كرد، گرچه گرايش همانندي به پژوهش تاريخي نشد تيكارهاي تئوريك و مبارزا
  .توجهي قرار گرفته بود هاي اوليه عمدتا مورد بي ي پس از جنگ مورد واكاوي قرار گرفته است، اما در سال دوره

نوشتانه، و  نامه منابع پزشكي، ادبي، زندگي. ي اصلي است چنان يك مسئله دان همجنسگرايي، يافتن منابع هم براي هر تاريخ
اند  به همجنسگرايي پرداخته اي كه يافت هستند، حتي اگر شمار معيني از كارهاي آلماني پروپاگاندايي به راستي فراوان و آسان

در بمباران از  اند، ناپديد شده باشند و هنگامي كه هيتلر به قدرت رسيد سوزانده شده باشند يا كه و بين دو جنگ منتشر شده
. ياب است ها و اظهارات فردي از آن روزها، كم به داليل روشن، شهادت: آيد تري پيش مي حاال مشكل بزرگ. بين رفته باشند

ترِ منابع قانوني و  بيش. كردند شد و نشريات خيلي با احتياط با آن برخورد مي جمعيت بر اساس آن موضوع سرشماري نمي
ي همجنسگرايانه،  صحنه: اند رس ما هستند موضوعات معيني را زير پوشش گرفته عي كه در دستمناب. پليسي مبهم هستند

و  ها به همين گونه، ارجاعات پزشكي و رمان. هاي همجنسگرا، و به ويژه؛ همجنسگرايي در مدارس عمومي انگلستان جنبش
ي  ي همجنسگرايانِ طبقه درباره: ه هويداستروي ديگر سك. هاي مردميِ بسياري وجود دارد فكران و چهره هاي روشن گفته

ها از سوي  ترِ اين واكنش زيرا بيش(هاي مردمي زياد معتبر نيست  هاي اندكي وجود دارد؛  واكنش متوسط و كارگر دانسته
اي انجام  ي گزارشات روزنامه اند، پس هر پژوهشي كه بر پايه ؛ و نشريات عموما سكوت كرده)شخص گزارش شده است سوم
اند؛ شواهد و مدارك مربوط به مردان  ها در منابع ناشيانه ناجور نشان داده شده افزون بر آن، لزبين. اند ه باشد تحريف شدهشد

                                                
16 Guy Hoquenghem )1946 - 1988 (جويان فرانسه شركت  دانش 1968اش از حزب كمونيست اخراج شد و در شورش مي  وي به علت همجنسگرايي. پرداز كوئير نويسنده و تئوري

 Lionel(با ليونل سوكاز . گذاري شده بود ها پايه پيوست كه اصال به دست لزبين) FHAR( "گامان همجنسگرايِ كنش انقالبي پيش"از نخستين مردان همجنسگرايي بود كه به عضويت . داشت

Soukaz ( فيلم مستندي با نامRace d’Ep! )1979 (ي كوئير تئوري را با نام  نخستين كتاب در زمينههاكنگم . ي تاريخ همجنسگرايي نوشت و توليد كرد دربارهHomosexual Desire 
  مترجم -  .نوشت) 1972(

17 Jean-Louis Bory )1919 - 1979 (در طول مبارزات خود، چندين مقاله و . شناسند وي مي "مبارزه براي همجنسگرايانِ"فرانسه را با  1970ي  دهه. نگار و منتقد فيلم نويسنده، روزنامه
كه ) (Eugene Sue, dandy et socialiste )1973( ،La révolution de Juillet ou les Trois Glorieuses )1972( ،the Pied )1976رمان منتشر كرد مانند 
  مترچم. = بوري خود را با گلوله كشت. را بنويسد) 1978( Cambaceresدچار افسردگي شديد شد و فرصتي پيش آمد تا  1977وي در  ).اش به همراه داشت موفقيت زيادي براي

 Guy Hocquenghem, La Race d'Ep - Un siècle d'images deا و عاليق متفاوتي انجام شده است، مانند ه توان به برخي از كارهايي اشاره كرد كه با اندازه البته مي 18

l'homosexualité (1978) ،Jacques Girard, Le mouvement homosexuel en France )1981( ،Marie-Jo Bonnet, Un choix sans équivoque. 

Recherches historiques sur les relations amoureuses entre les femmes, xvie-xxe siècle (1981) ،Gilles Barbedette et Michel Carassou, 

Paris gay 1925 (1981) ،Maurice Lever, Les Bûchers de Sodome (1985) ،Frédéric Martel, Le Rose et le Noir (1996) 
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تا . هاست تر از شواهد و مداركي است كه مربوط به لزبين ، فراوان)ي قانون به ويژه زمينه(اي  همجنسگرايان، در هر زمينه
ام؛ همانگونه كه خواهيد ديد، همجنسگراييِ زنانه،  ادل ايجاد كنم اما هميشه كامياب نبودهام تا تع جا كه شده كوشيده آن

ها خيلي  افزون بر آن، بسياري از لزبين. شود تر به بحث كشيده مي آورد و از اين رو كم تري را پيش مي مشكالت اجتماعي كم
ي  هايي درباره هر چند، به تازگي پژوهش. ا عمومي سازندخواهند تجربيات خويش ر كنند و نمي با تدبير و مالحظه زندگي مي

  .تري پديدار شده است هاي بيش ها آغاز شده و كتاب تاريخ لزبين
هاي جزئيِ  دهد كه به تفاوت شود، اين اجازه را نمي اي بيست ساله مي اي كه بين سه كشور در طول دوره و سرانجام، مقايسه

ترِ  شهرهايي كه فعاليت بيش اند، كالن شهرها متمركز شده همجنسگرايي در كالن هاي ي صحنه همه. اي بپردازيم منطقه
اي، همجنسگرايي وجود ندارد؛ نه، به  البته منظور آن نيست كه در شهرهاي حاشيه. دهد جاها رخ مي همجنسگرايان در آن

ام به شهرهاي ايالتي  ه شده است كوشيدهجا ك من تا آن. اما ما مدارك اندكي در اين باره داريم. هيچ روي منظور اين نيست
هاي خوبي ازش در آلمان آغاز شده است، يكي از عاليقِ   ايِ تاريخ همجنسگرايي، كه بررسي ي منطقه مطالعه. بپردازم
  .هاي اجتماعي خواهد بود ي تاريخ نگرش برجسته
} چرا كه{. و، به ويژه، آلمان متفاوت خواهد بود ي انگلستان پژوهشِ من درباره. ي پليس و منابع قانوني باقي ماند اما مسئله

ترِ  بيش. تواند ما را از ترسيم تصويرِ كليِ سركوبِ همجنسگرايان بازدارد اي وجود ندارد، اما باز هم نمي هيچ منبع انگليسي
. پليس است هاي رسميِ هاي محكوميت همجنسگرايان، گزارشات و يادداشت هاي قانوني، گزارش منابعي كه وجود دارد آمار

ها بياندازيم و اختالفات جغرافيايي را در دستور كار قرار  تري به داده اي ما را قادر خواهد ساخت تا نگاه ژرف مطالعات منطقه
هايي محدود كنم  ام را به بررسي من ناچار شدم پژوهش. هاي آلماني فراوانند، اگرچه پراكنده و گسترده هستند پرونده. دهيم

  .اند ي شهرها آغازيده اي را درباره هاي پژوهشيِ بسيار ويژه پروژه گر آلماني، چندين پژوهش. يِ مشخصي دارندي مل كه گستره
قانون فرانسه در : فرانسه مورد بسيار خاصي بود. اي روبرو شد هاي جزئي ي فرانسه نيز با ناكامي ام درباره از اين نگر، پژوهش

با . كرد، به همين خاطر طبيعي بود كه مستندات اندكي بيابم ازات قانوني نمي، همجنسگرايي را مج1930و  1920هاي  دهه
اي بر  رسمي كند كه نظارت شبه فروشيِ همجنسگرايانه در مناطقِ ساحلي اثبات مي ي تن اي درباره اين همه، بررسيِ پرونده

هايي  ها و بازپرسي ي درخواست همه: رويمشوربختانه، ناممكن است كه در اين زمينه فراتر . همجنسگرايان وجود داشته است
  .ثمر كرده است اي را بي اند چنين فراروي كه در آرشيو ملي فرانسه و آرشيو پليس گردآوري شده

گويي تناقض است كه زمان و انرژي زيادي را صرف كنيم و شواهد . خواستم از برخي انواع منابع پرهيز كنم مي
اي بسيار  چنين افرادي شمار زيادي ندارند، و افزون بر آن، بازگردآوريِ گذشته. ي كنيمي جنگ را گردآور همجنسگرايانِ دوره

هاي ناارادي هم، ممكن است اعتبار خاطرات را به  تحريف، حتي تحريف. كند ي عينيت موضوع ترديد ايجاد مي دور، درباره
ي موجود تكيه كنم، و  شده صداهاي ضبط بنابراين، من ترجيح دادم كه به شواهد و مدارك مكتوب و. آساني سست كند

ي  با توجه به مشخصه. ها را هم با احتياط مورد استفاده قرار دادم هاي روزنامه بريده .ها را با ديدي انتقادي خواندم هميشه آن
را، من نشريات همجنسگ. مندي از نشريات داشته باشم جهانيِ اين پژوهش، ناممكن بود كه براي هر كشوري بررسيِ نظام

ي ملي تمركز كردم، كه به عنوان  پس، براي هر كشوري، من به يك روزنامه. ها، را بررسي كردم هايي از آن دست كم نمونه
دخد  واكاويِ نشريات به ما امكان مي .ام ها هم نگاهي كرده منبع به كار رفته است، و گاهي هم در موارد ويژه به ديگر روزنامه

اين پژوهش در آلمان انجام شده است، كشوري كه نشريات چپ از . رايي داشته باشيمكه خوانشي سياسي از همجنسگ
منابعِ فيلمي . ، را مورد بازنگري قرار دادمGay Newsچنين نشريات معاصر، مانند  اند؛ من هم نزديك مورد بررسي قرار گرفته

  .دخيلي كم مورد استفاده بود، مگر سه يا چهار فيلم كه نماد آن دوره بودن
ي خاطراتي كه به دست  بسياري از اين منابع نياز داشتند كه خوانشي انتقادي شوند، به ويژه خاطرات و مجموعه
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هرچند، . ي زندگي همجنسگرايان هستند ي شيوه جايگزيني درباره ها منابعي ارزشمند و بي آن. همجنسگرايان نوشته شده بود
توان  هاي زباني نيز مي در مورد شهادت. داد نوشته شده است ها پس از رخ كه سالي كارهايي  بايد مراقب بود، به ويژه، درباره

زيرا  –آيد  تري پيش مي هنگامي كه منبعي آشكار سوگيرانه است، مشكل كم. شوند گفت كه با گذشت زمان دچار تحريف مي
ام، گرچه  اي به كار برده ل گستردهچنين ادبيات آن دوره را به شك من هم. گيرد خودش تبديل به موضوعي واكاوي قرار مي

كنند كه مواد عيني ندارند، و  دانان همجنسگرايي را اغلب سرزنش مي تاريخ. (ترِ پژوهش من بر منابع ادبي نيست مبناي بيش
نابع با اين وجود، كارهاي ادبي م. توان از ادبيات متمايز ساخت كه تاريخ همجنسگرايي را ميشوند تاكيد كنند  ايشان ناچار مي

نويس همجنسگرا، ادراك خويش از  ي خويش است؛ رمان نويسنده، گواه زمانه  .)بسيار كارآمدي براي گرفتن اطالعات است
پس، . دهد نويس دگرجنسگرا هميشه يك گرايشِ خاصِ باور عمومي را بازتاب مي رساند، و رمان مي} به ما{موقعيت را 

. توانند افشاكننده باشند طرفانه، مي هاي بي ي واكاوي منابعِ سوگير، به اندازه. شتي عينيت كنار گذا ادبيات را نبايد به بهانه
توان در كنار  را مي 19كارهاي پروست، ويرجينيا وولف و توماس مان شايستگيِ ادبيِ اين كارها مورد نظر نيست؛ شاه

  .دهد كه در باور مردمي وجود دارد مياي از همجنسگرايي به دست  ها بررسي كرد، و هر يك بينشِ ويژه ترين رمان آشغال
اي از مواد پژوهشي را در خود  ي بسيار گسترده كنم كه، روي هم رفته، گستره باور ندارم كه كار من جامع است، اما فكر مي

اي كه بسيار مهم است ناديده گرفته  ي تاريخي شدن موضوعي شود كه در طول دوره اميدوارم اين كار موجب روشن. دارد
هاي گوناگون برخوردي كه در اين سه كشور با همجنسگرايي شده است را روشن  شيوه} اميدوارم{است، افزون بر آن شده 

ها و  اش را در تاريخ نگرش گاه ي همجنسگرايي، سواي از اين كه يك بعد خُرد تاريخ امورجنسي است،  جاي سازم تا مسئله
بتواند } اين كتاب{فتنِ استعدادي كه همجنسگرايي براي توجه و دشمني دارد هاي اجتماعي بيابد، و با به خدمت گر بازنمايي
ي جنگ، نازيسم و آغاز جنگ دوم  خواهم دوره كنم كه مي گمان، ادعا نمي بي. هاي جامعه را افشا سازد ها و ترس اسطوره

اي  اسي و اجتماعي نقش قطعيناگفته پيداست كه عوامل اقتصادي و سي. جهاني را منحصرا بر اساس امورجنسي تشريح كنم
شناختيِ تاريخي  هاي روان را تفسير كنم، حتي اگر تئوري 20شناسيِ تاريخي ام اين نيست كه تئوريِ روان چنين، هدف هم. دارند

هايي برسيم كه حكومت  ي همجنسگرايي بايد به ما اجازه دهد تا به فهم نويني از ترس با اين همه، مطالعه. گرند گاهي روشن
هاي عمومي  گيريِ پنداره هاي جنسي را در شكل تاثير فانتزي} به ما اجازه دهد تا{دم به بخشي از خود دارند، و شايد و مر

  .مورد بازارزيابي قرار دهيم

                                                
19 Thomas Mann )1875  - 1955 (تورينو كروگر : از آثار وي. ي نوبل نويس، و برنده منتقد اجتماعي، خير اجتماعي، مقالهنويس،  نويس، داستان رمان)1912(، مرگ در ونيز )1903( ،

  مترجم - ). 1954(، قوي سياه )1947(، دكتر فاستوس )1924(، كوهستان جادويي )1918(اش  ، يك مرد و سگ)1918(ي مرد اوتوپيايي  تامالتي درباره
20 Psychohistory ي اصلي رفتار اجتماعي و سياسي  شناسي علوم اجتماعي، تا انگيزه درماني و روش اين رشته، تركيبي است از روان. دادهاي تاريخي است شناختيِ رخ هاي روان ي انگيزه طالعهم

. يك: شناسي تاريخي ي روان گانه هاي سه حوزه. پردازد آزاري مي داري از كودكان و كودك زايي و كنشِ نگه ي تاثيرات بچه اين رشته، به ويژه به مطالعه. ها را در گذشته و اكنون بفهمد ها و ملت گروه
امعه گاه و ارزش متغير كودك در ج كنند، جاي ها چرا و چگونه بر اثر گذشت زمان تغيير مي يابند، خانواده چگونه ساخته شده است، كنش كودكان در سراسر تاريخ چگونه پرورش مي(تاريخِ دوران كودكي 

هاي  فهم انگيزه(شناسي تاريخي گروه  رون. سه. هاي ايشان در تاريخ فرديت تاريخي افراد و انگيزه. دو). كند آزاري و غفلت از كودكان تغيير مي هاي كودك هاي مختلف، چرا و چگونه ديدگاه  در دوره
  مترجم -). هاي بزرگ در تاريخ و امور جاري گروه
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  ها رسانه
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