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سرمقاله
               حمید پرنیان

شاخ دگرجنسگرايي - مردم هنوز توی خيابان ها هستند؛ اين 
بزرگ ترين و بهجت آفرين »چيزی« است که می گذارد تاريخ نفسی از 
روی رضايت بکشد. به رغم سرکوب های شديد و وحشيانه ی حکومت 
اسالمی ايران، به رغم گشودن کشتارخانه ی کهريزک و قتل فرزندان 
ايران، مردم هنوز ندای آزادی خواهی خويش را تکرار می کنند و رنگ 
»سبز« آغوش اش را به روی »رنگين کمان«ی گشوده است که گروه ها 
ايران ساخته اندش.  بر سپهر  گوناگون  باورهای سياسی  با  افرادی  و 
تجربه ی سياسی اين چند ماه گذشته ی مردم ايران اين اميدواری را 
در دل دگرباشان ايجاد کرده است که راه برای برابری خواهی آماده 
- اما هم چنان دشوار - است. گواه من برای چنين ادعايی آن است 
که مردم، اين روزها، با ساقط کردن مشروعيت حکومت ديکتاتورِی 
اسالمی، هم هنگام، همه ی سياست های اجتماعی و فرهنگی ای که 
به دست اين حکومت بر تار و پود جامعه ی ايران تحميل شده بود 
را – خودبه خود - از مشروعيت انداخته اند. حاال »گشت ارشاد« چيزی 
فيلترکردن  و  خبررسانی ها  بر  پارازيت فرستادن  است،  احمدی نژادانه 
سايت ها و وبالگ ها احمدی نژادانه است. مردم در واکنش به »خس و 
خاشاک« ناميدن شان از سوی احمدی نژاد، خوش ترين لباس های شان 
را پوشيدند و کوچه /پس کوچه های مبارزه را شيک پوش کردند. ميوه ی 
اکنون-نارِس اين  اعتراض ها، تنانه ترکردن زيسِت اجتماعِی آينده ی 
ايران است، و – دست آخر - پذيرش ايده های گوناگون جنسی  است؛ 
توجه ی  کشاندن  همجنسگرايی  است،  زمينی  بسيار  همجنسگرايی، 
بر  تمرکز  سوی  به  »فرديت«،  سوی  به  است،  تن  به  انسان  ذهن 
خيال،  در  هم چنان،  اجباری،  دگرجنسگرايِی  و  »فرد«،  خواسته های 
برابری  تا  شود  ويران  بايد  که  دست نخورده(،  )و  مقدس  و  آسمانی 
حاصل گردد؛ يکی از شاخ های دگرجنسگرايِی اجباری، همين حکومت 
اسالمی ايران است که اگر شکسته شود راِه به چالش کشيدن شاخ های 

ديگر هموار خواهد شد.
از پستو به خیابان: ايده ی تاسيس صفحه ی »دگرباش« در راديو 
زمانه از آِن »دانشجويان همجنسگرا« بود. ايشان ضرورت رسانه ی 
همگانی تری را احساس کردند که بتواند در دِل چشِم جامعه ی ايرانی 
قرار بگيرند. از ساقی قهرمان خواستند که آن را با راديو زمانه مطرح 
کند. ساقی مطرح کرد و فريد حائری نژاد، سردبير راديو زمانه، پذيرفت. 
به  برای دگرباشان جنسی،  ايجاد ستونی  با  ماه،  اين  از  زمانه،  راديو 

اقليت های  حقوق  احقاق  برای  که  کرد  يادآوری  ديگر  رسانه های 
را  اشک ها  نخستين  و  ماند  جنسی  هولوکاستی  منتظر  نبايد  جنسی 
از  می خواهند  همجنسگرايان  ريخت؛  دگرباشان  جنازه های  سر  بر 
پستوی اجتماعی و فرهنگی خويش بيرون بيايند، و وضعيت زيسِت 
نانوشته و دردناک شان در جای جای ايران را فرياد بزنند؛ ما هستيم. 
به باور من، پس از رخداد بسته شدن روزنامه ی شرق به خاطر گفتگو 
با يک همجنسگرا، اين دومين رخداد بزرگی است که در رسانه های 
باشد:  خبر  اين  سومين اش  اميدوارم  است؛  داده  روی   فارسی زبان 
»همجنسگرايی در ايران جرم زدايی شد«. ... بايد –  به عنوان يک 
همجنسگرا - از فريد حائری نژاد و همه ی هم کاران اش در راديو زمانه 

تشکر کنم.

تن: }َت{ )اِ( بدن. )برهان( )فرهنگ فارسی معين( )انجمن آرا(. 
جثه و اندام . )آنندراج(. بدن و توش و جسد و اندام و قد و قامت. )ناظم 
االطباء(. )اوستا( تنو. )پهلوی( تن. )هندی باستان( تنو. )افغانی( تن. 
)شغنی( تنا. )گيلکی ويرنی و نطنزی( تان. )سمنانی( تون. )سنگسری 
و  )اشکاشمی  تن.  )شهميرزادی(  تن.  )سرخه ای(  تان.  و السگردی( 
وخی( تانه. )يودغا( ُتُنه. عرق از آن تن نازک در آفتاب چکد/ چوآن 

گلی که در آتش از او گالب چکد. عرفی
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روي دادهاي ايران
* بازداشت گاه کهريزک تعطيل شده است: کاظم جاللی، سخن گوی 
درباره ی  تحقيق  برای  اسالمی  شورای  مجلس  ويژه ی  کميته ی 
بازداشت های اخير، می گويد بازداشت گاهی که آيت اهلل خامنه ای روز 
بازداشت گاه کهريزک  بود  را صادر کرده  دوشنبه دستور تعطيلی آن 
روز  ايران،  ملی  امنيت  عالی  شورای  دبير  جليلی،  سعيد  است.  بوده 
دوشنبه گفته بود رهبر ايران »دستور تعطيلی يک بازداشت گاه را که 
استانداردهای الزم برای حفظ حقوق متهمين را نداشت صادر کرده  

است.« 
پيش تر  شده  واقع  تهران  جنوب  در  که  کهريزک  بازداشت گاه 
جريان  در  و  می شد  استفاده  مخدر  مواد  به  معتادان  نگه داری  برای 
ناآرامی های پس از انتخابات رياست جمهوری، دستگيرشدگان را به 
کرده  منتقل  نبوده،  زندان ها  سازمان  نظر  زير  که  بازداشت گاه  اين 
بودند. در حالی که دبير شورای عالی امنيت از »غيراستاندارد« بودن 
کسانی  چه  که  نيست  مشخص  است،  داده  خبر  بازداشت گاه  اين 
مسئول اين زندان بوده و چند نفر در اين زندان نگه داری می شده اند. 
به گزارش پارلمان نيوز، وب سايت خبری اقليت مجلس، بازداشت گاه 
کهريزک مجموعه ای از »سوله ها که به عنوان بازداشت گاه در اختيار 
در  اجتماعی  امنيت  طرح  اجرای  آغاز  از  دارد  قرار  انتظامی  نيروی 
و  اراذل  نگه داری  محل  و  شد  شناسايی  رادان  سردار  توسط  تهران 

اوباش بود.«
به  کهريزک  بازداشت گاه  تعطيلی  منتظری،  حسينعلی  آيت اهلل   *
مردم«  »اغفال  جهت  در  اقدامی  را  خامنه ای  علی  آيت اهلل  دستور 
دانست و گفت که نمی توان با تعطيلی يک بازداشت گاه، »تمام گناه 

را به گردن يک ساختمان« انداخت.
رياست  انتخابات  نتيجه ی  به  اعتراضات  می گويد  موسوی   *

جمهوری ادامه خواهد يافت.
نيستند،  معترض  باقی مانده  بازداشتی های  مرتضوی:   *

اغتشاش گرند.
در  را  ايران  حاکمان  امنيت می خواهيم  از شورای  گنجی:  اکبر   *

دادگاه بين المللی محاکمه کند.
* بيش از 90 تن از استادان دانشگاه های تبريز از مواضع موسوی 

حمايت کردند.
دهم،  دولت  رئيس  تحليف  مراسم  برگزاری  به  مانده  روز   10  *
محمود احمدی نژاد وزيران فرهنگ و ارشاد اسالمی، و اطالعات را از 

کابينه خود کنار گذاشت.
انجام  مشروطيت  روز  با  مصادف  احمدی نژاد  تحليف  مراسم   *

می گيرد.

* هزاران نفر از مردم شهرهای بزرگ جهان، در حمايت از مردم 
ايران دست به تظاهرات زدند. 

* فرمانده سپاه: مهم ترين تهديد عليه نظام از داخل است.
 * شنبه ۲۵ ژوئيه، سوم مردادماه از سوی شماری از سازمان های 
برای حقوق بشر در  اقدام«  مدافع حقوق بشر در دنيا، »روز جهانی 

ايران نام گرفته است.
در  امروز  کيهان،  روزنامه  مسئول  مدير  شريعتمداری،  حسين   *
مقاله ای، محمود احمدی نژاد را، به دليل تاخير در اجرای فرمان آيت 
اهلل خامنه ای برای عزل اسفنديار رحيم مشائی، به شدت مورد انتقاد 

قرار داد و مشائی را مهره ی کودتای مخملی خواند.
* سنای آمريکا بودجه ای۵0 ميليون دالری را برای مقابله با سانسور 

در ايران تصويب کرد.

* روز شنبه، سوم مرداد برابر با ۲۵ ماه ژوئيه، طبق اعالم قبلی، 
به  اعتراض  در  امضا  هزاران  که  جهان«  پارچه ای  تومار  »بلندترين 
نتايج انتخابات رياست  جمهوری ايران، بر آن نقش بسته در پاريس و 

درکنار برج ايفل به نمايش درخواهد آمد.
جمعه  نماز  در  امروز  تهران  موقت  امام جمعه ی  خاتمی،  احمد   *
با جان و دل  گفت: واليت فقيه اصلی ترين سرمايه ی ملت است و 

مردم عجين شده است.
* محسن روح االمينی فرزند 

يکی از مشاوران محسن رضايی 
در زندان اوين درگذشت: 

پدر محسن روح االمينی، جوانی 
که در جريان حوادث پس از 

انتخابات دستگير شد و در زندان 
جان باخت، می گويد که نخواهد 

گذاشت »خون فرزندش« پايمال 
شود و از »مظلوميت« او دفاع 

خواهد کرد.
* وزارت اطالعات برگزاری مراسم سوگواری کشته شدگان اخير را 

در مساجد منع کرده است. 
به  اعتراض  در  ايران  بشر  حقوق  فعال  مدافع  گنجی،  اکبر   *
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سرکوب خشن معترضين به انتخابات رياست جمهوری ايران و برای 
جلب توجه افکار عمومی جهان به وضعيت زندانيان سياسی پس از 
انتخابات، اعالم کرده است که اعتصاب غذای خود را هم راه شماری 
از چهره های  ادامه خواهند داد. بسياری  تا شام گاه جمعه  ايرانيان  از 

سرشناس آمريکايی نيز از اين اقدام حمايت کرده اند.
* اکبر گنجی در نامه ای به بانکی مون، با تشريح وضعيت سياسی 
جنبش  از  ملل  سازمان  حمايت  خواستار  داخل،  و  خارج  در  ايران 
آزادی خواهی و دمکراسی طلبی مردم ايران شده است. شخصيت هايی 
اکو،  امبرتو  گوردايمر،  پاموک،  دورکين،  چامسکی،  هابرماس،  چون 
بخشی  در  کرده اند.  امضا  را  نامه  اين  آلنده  ايزابل  و  يوسا  وارگاس 
ايران  در  که  جنابعالی مطلع ايد  است: »آيا  آمده  نامه  اين  از 
منتقدان و دگرانديشان و دگرباشان قانوناً از »حق حیات« 
مجازات  قانون   22۶ ماده ی  مطابق  هستند؟  محروم 
ماده ی  ب  قسمت  ج  بند  ذيل   2 تبصره ی  و  اسالمی 
29۵ همان قانون هر کس هر شهروندی را مهدورالدم 
او را به قتل برساند. طی ساليان  تشخیص دهد حق دارد 
گذشته دگرانديشان و دگرباشان بسياری با استناد به اين ماده به قتل 
رسيده اند و جنايت کاران در دادگاه ها تبرئه شده اند. در اين شرايط هيچ 
دگرباش و دگرانديشی در ايران حق حيات ندارد. چون مطابق احکام 
فقهی و قوانين جمهوری اسالمی دايره ی »مهدور الدم« بسيار وسيع 

است.«
با  و  غذا  اعتصاب  در  شرکت  با  محبوب،  خواننده ی  گوگوش،   *
انتشار بيانيه ای، به جمع معترضين پيوست. در بخشی از بيانيه آمده 
است: »من به اين جا آمده ام تا صدای حقانيت روشنفکران، اهل قلم، 
هنرمندان، اقليت های جنسی  و قومی و بومی و مذهبی  و عقيدتی ای 
باشم که طی  سه دهه ی گذشته تنها به دليل گونه ای دگر انديشيدن، 
ديگر سخن گفتن يا داشتن انديشه  و باور متفاوت به زندان افتاده اند، 
شکنجه ديده اند، به قتل رسيده اند، به اعتراف های نمايشی و دروغين 
سرزمين  آن   در  زندگی   دهه ی  دو  من طی   يا چون  و  شده اند  وادار 

مجبور به سکوت شان کرده اند.«
* زهرا رهنورد، همسر ميرحسين موسوی با تاييد بازداشت برادرش 
شاپور کاظمی از يک ماه پيش، گفته است از آن جا که تصور می کرده 
به  به سرنوشت کشور است  به عنوان فردی که عالقه مند  برادرش 
برای  زمينه  اين  در  صحبت  با  نمی خواسته  شد،  خواهد  آزاد  زودی 

برادرش امتياز خاصی قائل شود.
* هفت ميليون بسيجی در اردوهای »مقابله با تهديد نرم« شرکت 

می کنند.
* محمد خاتمی رييس جمهور پيشين ايران بر پيش نهاد خود در 
کرد  پافشاری  انتخابات  نتيجه ی  مورد  در  همه پرسی  برگزاری  مورد 
کنونی  وضعيت  از  خروج  برای  باقی مانده  حل  راه  آخرين  را  آن  و 

دانست.

* آيت اهلل مکارم شيرازی انتصاب رحيم مشايی را فاقد مشروعيت 
خواند. 

* سوم مرداد ماه، مدافعان حقوق بشر دست کم در ۵0 شهر جهان 
در مقابل سفارت خانه های جمهوری اسالمی ايران گرد هم می آيند تا 
همبستگی خود را با ايرانيان معترض نسبت به نتايج انتخابات رياست 

جمهوری در ايران ابراز کنند.
نظر  از  مشروعيت  مسئله ی  با  ايران  دولت  اروپا:  اتحاديه ی   *

رای دهندگان رو به رو است.
شنبه  سه  روز  لباس شخصی ها  با  هم راه  ضدشورش  نيروهای   *
سی ام تيرماه با ضرب و شتم صدها معترض به نتايج انتخابات رياست 
جمهوری در خيابان های مرکزی تهران، تالش کردند مانع برگزاری 

تظاهرات آرام آن ها شوند.
انتشار  با  ايران  اســـالمی  انقالب  مجاهدين  ســـــازمان   *
بيانيه ی شديد اللحنی، رئيس دولت نـــهم، وزاری کشور، اطالعات و 
دادگستری را مسئول »فجايعی« اعالم کرد که پس از انتــــخابات 

رياست جمهوری در ايــران صورت گرفته است.
پيشين  امام جمعه ی  اصفهانی،  طاهری  جالل الدين  آيت اهلل   *
برای  که  خواست  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  از  نامه ای  در  اصفهان، 

پايان دادن به آن چه آن را »فاجعه« ناميد، تدبيری بيانديشد.
* مهدی کروبی دبير کل حزب اعتماد ملی با حضور در منزل ندا 
آقاسلطان، با خانواده ی وی ابراز هم دردی کرد و گفت که مرگ ندا 

»سرفصل و مبداء« تاريخی خواهد شد.

زنجانی،  آيت اهلل شبيری  و  اردبيلی  آيت اهلل عبدالکريم موسوی   *
در  منتظری  آيت اهلل حسنعلی  با  مرداد  که ششم  مرجعی هستند  دو 
روستای خاوه در نزديکی قم )اقامت گاه تابستانی آقای منتظری( ديدار 

و گفتگو کرده اند.

اسامی کشته شدگان حوادث پس از انتخابات:
محمد کامرانی، حسين طهماسبی، ناصر اميرنژاد، اشکان سهرابی، 
ندا  غنيان،  آبادی، مصطفی  نعيم  احمد  کرمی،  مهدی  آسا،  کيانوش 
آقا سلطان، سهراب اعرابی، بهمن جنابی، مسعود هاشم زاده، يعقوب 
فهميه  کلی،  پريسا  ساله(،  دوازده  )پسری  گمنام  نفر  يک  بروايه، 
سلحشور، فاطمه براتی، کسری شرفی، کامبيز شعاعی، محسن ايمانی، 
مينا احترامی، شلر خضری، امير طوفان پور، حميد مداح شورچه، جعفر 
هاشمی،  ايمان  طباطبايی،  رضا  سيد  برزگر،  حسين  محمد  بروايه، 
عبدالهی،  ابولفضل  اکبری،  واحد  نيکزادی،  محمد  حدادی،  محسن 
ساالر طهماسبی،  طباطبايی،  وحيدرضا  مادرش،  و  پور  رجب  فاطمه 
علی شاهدی، داود صدری، کاوه عليپور، فرزاد هشتی، امير کويری، 
سعيد عباسی، بهزاد قهرمانی، محسن روح االمينی، امير جوادی فر، 

عليرضا افتخاری، امير حسين طوفان پور.
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روي دادهاي دگرباشان
جديد  جنبش  از  جنسی  دگرباشان  جامعه ی  پشتیبانی 

همبستگی ايران
حمايت بين المللی از مبارزات آزادی خواهانه مردم ايران

لندن - 14  ژوئيه ۲009 
مترجم: صبا بامداد

کارگری،  اتحاديه های  بشر،  حقوق  مبارزان  مجلس،  نمايندگان 
ايرانيان در تبعيد و جامعه  ی دگرباشان جنسی در مجلس اعيان انگليس 

گرد هم آمدند تا آغاز تشکيل همبستگی ايران  را اعالم کنند.
 همبستگی ايران با هدف حمايت از اعتراضات آزادی خواهانه اخير 
مردم ايران تشکيل و از آزادی بيان و پايان دادن به استبداد دينی در 
ايران حمايت می کند. در ميان حاميان مالی و امضاکنندگان بيانيه ی 
سازمان های  و  ايران  برجسته  جنسی  دگرباشان  از  تعدادی  صادره 

حمايت کننده حقوق دگرباشان جنسی حضور داشتند.    
بیانیه

تا  ملحق شديم  ايران  به همبستگی  بيانيه،  اين  امضاکنندگان  ما، 
ضمن اظهار همبستگی صريح خود با مردم ايران به آنان بگوييم که 
آنان در مقابل رژيم  آنان را شنيديم و همراه  ما فرياد آزادی خواهی 

اسالمی می ايستيم. ما خواستار:
آزادی هرچه سريع تر تمامی کسانی که در اعتراضات اخير   •

زندانی شده اند و ديگر زندانيان سياسی هستيم.
و  کشتارها  مسئولين  علنی  و  قانونی  پيگرد  و  دستگيری   •

جنايات اخير و طی 30 سال گذشته ی ايران
اعتراضات  اين  در  که  کسانی  از  پزشکی  مناسب  مراقبت   •
مجروح و يا در زندان مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته اند و 
اطالع رسانی در مورد وضعيت مرگ، مجروحيت و دستگيری ايشان 
دستگيرشدگان  و  مجروحين  دست رسی  امکان  خانواده های شان.  به 
به  عزيزان شان  تدفين  محل  انتخاب  اجازه  ی  و  خانواده های شان  به 

خانواده ها.
توقف شکنجه  •

لغو مجازات اعدام و سنگسار  •
سازمان دهی،  انديشه،  بيان،  شرط   و  قيد  بدون  آزادی   •

تظاهرات و اعتصابات
اتمام  و  رسانه ها  نشريات،  شرط  و  قيد  بدون  آزادی   •
برنامه های  و  موبايل  تلفن،  اينترنت،  شامل  ارتباطات،  محدودسازی 

شبکه های ماهواره ای.
لغو حجاب اجباری و جداسازی جنسی  •

لغو قوانين تبعيض آميز بر عليه زنان و تبيين برابری کامل   •
زن و مرد.

آموزشی  و  قضايی  سيستم  دولت،  از  دين  کامل  جدايی   •
هم چنين آزادی مذهب و الحاد به عنوان امورشخصی

تحريم  و  نظامی  مداخله ی  با  مخالفت  ضمن  ما  اين،  بر  افزون 
و  دولت ها  تمامی  مردم،  زندگی  بر  اثرات مخرب  دليل  به  اقتصادی 
نهادهای بين المللی را به قطع روابط ديپلماتيک و در انزوا قراردادن 

جمهوری اسالمی ايران فرا می خوانيم. 
مردم ايران سخن گفته اند؛ ما نيز همراه شان هستيم.

برای ملحق شدن به همبستگی ايران، از لينک زير استفاده کنيد:  
http://www.iransolidarity.org.uk
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همجنسگرايی در هند آزاد شد
بين  آميزش  هند،  پايتخت  دهلی،  در  دادگاهی  حکم  اساس  بر 
همجنسگرايان در اين کشور از اين پس جرم محسوب نمی شود. به 
اين ترتيب قانونی که از 148 سال پيش وضع شده بود و بر اساس آن 

همجنسگرايی »گناهی غيرطبيعی« خوانده می شد، برچيده شد.
به گزارش نيويورک تايمز، در گذشته همجنسگرايان مورد پی گرد 
قانونی قرار می گرفتند و در صورتی که محکوم می شدند با مجازات ده 

سال زندان روبرو بودند. 
بسياری در هند روابط جنسی بين همجنسگرايان را عملی نامشروع 
از سال ها پيش  زمينه ی حقوق بشر  فعال در  اما گروه های  می دانند 
و  می دانستند  بشر  حقوق  نقض  را  همجنسگرايی  ممنوعيت  قانون 

خواهان تغيير آن بوده اند. 
تبعيض آميز  را  ممنوعيت همجنسگرايی  قانون  عالی دهلی  دادگاه 
حکم  دانست. صدور  بشر  حقوق  اساسی ترين  ناقض  را  آن  و  خواند 
تازه ی دادگاه عالی در کشوری که همجنسگرايان روزانه مورد تبعيض 

و پی گرد قانونی قرار می گيرند، عملی تاريخی محسوب می شود.
اما آن طور که ساتوک بيزواس، خبرنگار بی بی سی در دهلی می گويد 
کاوی  آشوک  اما  شد.  خواهد  مواجه  بسياری  مخالفت  با  حکم  اين 
دارد  اختصاص  همجنسگرايان  مسائل  به  که  مجله ای  تنها  سردبير 
می گويد: »حال همجنسگرايان می توانند آزادانه در مورد مشکالت خود 

با پزشکان صحبت کنند. مبارزه با شيوع ايدز نيز آسان تر می شود 
اما هنوز لکه ی ننگی که به همجنسگرايان نسبت می دهند ادامه 
خواهد يافت.« بسياری از فعاالن حقوق بشر اذعان می کنند که تالش 
پيچ و خمی  پر  احيای حقوق همجنسگرايان راهی طوالنی و  برای 
تبعيض آميز شديدی  رفتارهای  در هند هنوز  آن ها  به گفته ی  است. 
نسبت به همجنسگرايان وجود دارد. هرچند که همجنسگرايان، پس 
از 9 سال مبارزه ی حقوقی، اکنون موفقيت خود را جشن می گيرند، 
اما عدم مدارا با آنان
در جامعه ی هند به
شدت گسترده است
و حتا بوسيدن يا در

آغوش کشيدن دو 
همجنس در مالء
عام نيز، با بيزاری

بسياری از جانب 
مردم سنت گرای 
هند مواجه می شود.

دادگاهی دوباره ی رهبر اپوزيسیون مالزی به اتهام لواط
انور ابراهيم، رهبر اپوزيسيون مالزی، 61 ساله، به لواط با کارمند 
اتهام،  اين  که  دارد  باور  ابراهيم  انور  است.  متهم شده  ساله اش   ۲3
می گويند  وی  هم حزبی های  و  حاميان  دارد.  سياسی  انگيزه های 
حکومت در پروراندن چنين اتهامی دست دارد. دادگاهی انور ابراهيم 
بارها به تعويق افتاده است. وی قرار بود در ماه جوالی ۲009 دادگاهی 

شود.
مجازات  سال  بيست  تا  و  است  ممنوع  مالزی  در  همجنسگرايی 
زندان دارد. اين دومين بار است که ابراهيم به لواط متهم شده است. 
نخستين بار در 1998 بود که موجب زندانی شدن انور ابراهيم شد. خود 
ابراهيم اين اتهامات را رد می کند و آن را يک بازی سياسی می داند. 

وی به هم راه زن اش در دادگاه حاضر شد.
ماليزين ميرر، که جمعی از روزنامه نگاران کهنه کار در آن می نويسند، 
می گويد: »در عصر ارتباطات ديجيتالی، قاضيانی که انور ابراهيم را 
دادگاهی می کنند خودشان در دادگاه مجازی اذهان عمومی محاکمه 
يا  اين کار خشمگين شوند  از  ايشان  می شوند، و فرقی نمی کند که 

نه«.
اما سايِت ليناسوو باور دارد که اگر ابراهيم زندانی شود، به يک قديس 
شهيد بدل خواهد گشت. فريش نور، تاريخ دان سياسی مالزيايی، در 
رابطه با اتهامات انور ابراهيم، از سياسيون خواست که قوانين منسوخ 
و کهنه ی جنسی را الغا کنند: »سوای گروه های اجتماعی و مدنی ای 
در  سياسی  حزب  هيچ  می کنند،  مبارزه  جنسيتی  برابری  برای  که 
مالزی نمی خواهد برخی از قوانينی که مربوط به تفاوت ها و کنش های 
جنسی است را به چالش کشد. اين قوانين، واقعيِت زندگی جنسی در 
مالزی را بازتاب نمی دهد. حاال که هواداراِن انور ابراهيم به دفاع از 
مالزی  بگويد  که  ندارد  جرات  سياست مداری  هيچ  برخاسته اند،  وی 
و  دهانی  ميزان سالمِت سکِس  که  حالی  در  دارد  منسوخی  قوانين 

مقعدی در اين کشور باالست و هميشه باال بوده است.« 
انور ابراهيم زاده ی1947 است که از سال 1993 تا 1998 معاون 
نخست وزير اين کشور بود. او در آغاز کارش تحت حمايت نخست 
وزير وقت، ماهاتير محمد قرار داشت، اما پس از آن، انور به عنوان 
سرشناس ترين منقد سياست های وی شناخته شد. انور ابراهيم فعاليت 
دانشجوی  يک  عنوان  به  ميالدی   70 دهه ی  از  را  خود  سياسی 
نها.  بنياد  را  مالزی  مسلمان  جوانان  نهضت  و  کرد  آغاز  اسالم گرا 
وی در سال های آغازين دهه  ی 1980 به حزب سازمان وحدت ملی 
مااليی ها، به رهبری ماهاتير محمد پيوست. در سال 1991  به سمت 
وزير دارايی و در سال 1993 به سمت معاون نخست وزير منصوب 
شد. در سال 1998 به دليل اختالف نظر با ماهاتير محمد در مورد 
نحوه ی برخورد با بحران مالی آن کشور، توسط وی از مقام معاونت 
يک  نمی تواند  که  بود  گفته  محمد  ماهاتير  شد.  خلع  وزير  نخست 

همجنسگرا را در کابينه اش تحمل کند.
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انديشه
جمهوري اسالمي و شيزوفرني

ديونیزوس

منظور  به  قدرت،  به  رسيدن  از  بعد  واپس گرا،  »نهضت هاي 
براي  نهادي مي کنند. سه روش  را  اضطراب  پيشوا  با  خوديکي بيني 
اين کار وجود دارد : ارعاب، تبليغات و ) براي پيروان پيشوا( مشارکت 

در بزه کاري« ) نويمان1 ، 44۵:1373(

شیزوفرني قدرت و ارعاب
در حال حاضر عرصه ی سياسي و اجتماعي ايران در دو سوي يک 
دودويي  تقابل  اين  سوي  يک  در  است.  درک  قابل  دودويي  تقابل 
حاکميتي با جنون قدرت قرار گرفته و در ديگر سو اين تقابل مردمي 
هستند که در قالب ملت نه تنها فشار جنون قدرت را تحمل مي کنند 
بل که در قالب جنبش هاي اعتراضي خود، جنون قدرت حاکميت را 
به چالش مي کشند. در واقع در يک سو حاکميتي فاشيستي قرار دارد 
که بر قدرت متمرکز  و ساختار ديکتاتوري و سلسه مراتبي ناشي از 
آن پاي مي فشارد و در ديگر سو گروه هاي مردمي قرار دارند که در 
آماج جنون قدرت حاکميت، بر احقاق حقوق شهروندي و آزادي هاي 
از  فارغ  اعتراضي  جنبش هاي  چارچوب  در  و  نموده  تاکيد  اجتماعي 
محدوديت هاي ناشي سلسله مراتب سازماني و حزبي، در روي کردي 

شبکه اي بر بنيان خودآگاهي سياسي عمل مي نمايند.
جمهوري  تشکيل  لحظه ی  به  دودويي  تقابل  اين  شکل گيري 
اسالمي باز مي گردد و هر چه حاکميِت برآمده از اين تقابل گام به 
گام به جنون قدرت نزديک تر شده، اين تقابل شدت بيش تري يافته 
است. به گونه اي که در حال حاضر جمهوري اسالمي نماد کامل يک 
شيزوفرني قدرت بدل گشته است. اين بدان معنا است که جمهوري 
اسالمي در آغاز ذاتي شيزوفرني بوده که بسته به عمل کرد حاکميت 
به سطح آمده و تقابل دودويي را در فراسوي حاکميت/ ملت شکل 

داده است. 
نگاهي گذرا به فرايند تثبيت جمهوري اسالمي به وضوح شيزوفرني 
نهفته در آن را آشکار مي سازد. اين شيزوفرني نه تنها متن را به شدت 
بدن ها  بر  تسلط  فرايند  در  نيز  را  بينامتن ها  بل که  مي کند  سرکوب 
مدنظر قرار داده و اعمال شيزوفرني قدرت البته گام به گام به تمامي 
ابعاد زيست ـ بوم انساني تسري مي يابد. اعدام هاي مرتبط با اولين 

روزهاي پيروزي انقالب ۵7 بر بام مدرسه ی علوي َشماي بسيار

فرايند  است.  اسالمي  جمهوري  در  نهفته  شيزوفرني  از  کوچکي   
سرکوب بدن ها از زندان تا اعدام هميشه نماد بارز در جمهوري اسالمي 
بوده است. اعدام ها و کشتار وابستگان حکومت پهلوي در سال هاي 
13۵7 و ۵8، سرکوب و کشتار گروه هاي سياسي در سال هاي دهه ی 
60 ، اعدام هزاران زنداني در تابستان 1367، کشتار دگرانديشان و 
مخالفان سياسي در داخل و خارج کشور در دهه ی 1370، سرکوب 
)در شهرهاي  اعتراض هاي شهري و کشتار مردم در دهه ی 1370 
نظير مشهد(، قتل هاي زنجيره اي در آذر 1378 ، کشتار دانشجويان 
در 18 تير 1378،  مرگ زنداني هايي هم چون زهرا کاظمي، محمدي، 
بني يعقوب و... در سال هاي اخير، کشتار معترضان به نتايج انتخابات 
در ۲۵ تير، 30 خرداد در زمان حاضر، نه تنها نشان دهنده ی شيزوفرني 
جمهوري اسالمي است بل که پي گيري اين مثال ها از آغاز تا اکنون 
مشخص  را  آن  به سطح آمدن  و  شيزوفرني  فزوني گرفتن  شدت 

مي سازد.
شيزوفرني  گرديد  ذکر  که  همان گونه  بدن ها،  سرکوب  بر  عالوه 
ـ  زيست  ابعاد  تمامي  بر  سيطره  قصد  اسالمي  در جمهوري  موجود 
فرهنگي،  انقالب  اجباري،  حجاب  است.  گرفته  پي  را  انساني  بوم 
گزينش هاي  پوشش،  نوع  تعيين  اجتماعي،  آزاد  ارتباط  ممنوعيت 
تحصيلي و کاري، سانسور شديد محصوالت فرهنگي، محدويت هاي 
و مانع سازي بسيار در دست رسي به رسانه هاي ارتباطي و .... بسياري 
از موارد ديگر که نشان از تحميل شيزوفرني قدرت بر زيست ـ بوم 
اعمال  از سوي حاکميت  به شدت  اکنون   تا  داردکه  جامعه  انساني 
گرديده است. به گونه اي که انقباض اجتماعي حاصل از اين امر شدت 
گرفت و فرايندهاي انحرافي  راه کارهاي کوتاه مدت براي جامعه بود تا 

اين انقباض اجتماعي را تحمل کند.

تبلیغات و ايجاد اضطراب
اضطراب به آزادي تصميم لطمه مي زند و بسا ممکن است آزادي 
اضطراب،   .)4۲۵:1373 نويمان،   ( کند  غيرممکن  را  تصميم گرفتن 
مالطي است که در جمهوري اسالمي در قالب يک حاکميت فاشيستي 
پيشوا  با  آن ها  پيوستگي  و  مردم  توده هاي  از  برخي  انسجام  سبب 
تسري  و  مي گيرد  تبليغات شکل  طريق  از  اضطراب  ايجاد  مي شود. 
در  اضطراب  بنيان  بر  پيشوا  با  توده ها  خوديکي بيني  براي  مي يابد. 
جمهوري اسالمي، توهم توطئه تبليغ مي گردد. بر اين مبنا پريشاني و 
مشتقي که گريبان گير توده ها شده صرفًا و منحصراً نتيجه ی توطئه ی 

برخي از اشخاص يا گروه هاي معين  بر ضد مردم است.
بر بنيان همين توهم توطئه و ايجاد اضطراب است که جمهوري 
به  هميشه  ديکتاتور  يا  پيشوا  است.  دشمن  دائمي  نيازمند  اسالمي 

دشمن ارجاع مي دهد و واژه ی دشمن، واژه ی محوري در ادبيات 
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ديکتاتور است. در واقع ديکتاتور با صحبت از توطئه گران اهريمني، 
اضطراب بالقوه موجود را به فعليت مي رساند و چنين وانمود مي کند 
که توطئه ی بنياد خانواده، اخالق و دين را تهديد مي کند. اضطراب 
از  با  و شخص  مي شود  تبديل  عصبي  اضطراب  به  آساني  به  ساده 
دست دادن »خود« واقعي دچار خوديکي بيني با ديکتاتور مي شود و به 

نسبت خودبيانگي اجتماعي نيز در او شکل مي گيرد.
مرگ  از  بعد  )بخصوص  اضطراب  ايجاد  اسالمي  جمهوري  در 
خميني و پايان سياست هاي کاريزماتيکي که پيوند گسترده با توده ها 
را سبب گرديده بود و با روي کار آمدن خامنه اي( براي ايجاد پيوند 
ميان ديکتاتوري که از قابليت هاي کاريزماي بي بهره بود با توده ها به 
شدت به کار گرفته شد. ديکتاتور براي اين که ساختار بوروکراتيکي 
که دارد بنياد عاطفي او را نابود نکند، اضطراب را در قالب نظريه ی 
توهِم توطئه نهادي نمود و در اين راه از تبليغات و ارعاب استفاده ی 

فراوان کرد. 
اگر به مرور وضعيت سال هاي 67 تا 76 بپردازيم قابل درک است 
که اضطراب نهادي شده توسط حاکميت بي عالقه گي واکنش سياسي 
را در جامعه شکل داد که منتهي به خودبيگانگي اجتماعي گرديد به 
گونه اي که سبب امتناع آگاهانه و عمدي از پذيرش سراسري نظام 
افراد جامعه  سياسي و تجلي آن به صورت بي عالقه گي گرديد زيرا 
هيچ امکاني را براي تغيير هيچ چيز از راه کوشش و تالش شخصي 

خود مشاهده نمي کردند.
براي  اسالمي  جمهوري  در  نهادينه شده  اضطراب  آن  بر  عالوه 
ديکتاتور اين فرصت را مهيا نمود که در فقدان قابليت کاريزماتيک، 
از استراتژي حامي پروري بهره ی فراوان برد و با تشکيل و ساماندهي 
نمايد.  اقدام  دل خواه  وضعيت  تحکيم  و  تقويت  به  حامي  گروه هاي 
آن چه که در جامعه به عنوان »لباس شخصی ها« يا »گروه هاي فشار« 
و نظير اين ها معرف هستند در واقع در راستاي استراتژي حامي پروي 
ديکتاتوري و بر بنيان نهادي شدن اضطراب شکل گرفته است. اين 
گروه ها حامي، وسيله ی سرکوب و ارعاب را براي ديکتاتور بر عهده 
ايفا  اسالمي  قدرت جمهوري  در شيزوفرني  را  مهمي  نقش  و  دارند 

مي کنند.
ايجاد  وسيله ی  به  اسالمي   جمهوري  در  ديکتاتور  کلي  بطور 
اضطراب عصبي، پيروان و گروه هاي حامي را آن چنان به خويشتن 
مقيد مي سازد که بدون خوديکي بيني با او نابود شوند. سپس ديکتاتور 
دستور ارتکاب کشتار مي دهد؛ منتهي بر طبق موازيني که او اعالم 
مي کند )نماز جمعه ۲9 خرداد 1388( چنين کشتاري نه تنها جرم و 
همين  به  مي کند.  جلوه  اخالقي  اصواًل  اعمالي  بلکه  نيست،  جنايت 
از سوي گروه هاي  علت است که کشتار مردم در 30 خرداد 1388 
حامي گونه اي اداي دين به ديکتاتور و کاستن از بار اضطراب عصبي 

نهادينه شده است و نه تنها شرم آور نيست بلکه مايه ی افتخار است.

خشونت عريان و چالش هاي پیش رو
همان گونه که شرح داده شد در قالب شيزوفرني جمهوري اسالمي 
گرفت  شکل  نهادينه شده  اضطراب  و  دودويي  تقابل  از  گونه اي 
جامعه  در  را  شديدي  اجتماعي  ازخودبيگانگي  و  انقباض  فرايند  که 
با  داد.  شکل  ايران  در   70 دهه ی  اوليه ی  سال هاي  در  بخصوص 
در  غيرسياسي  انگيزه هاي  از  ناشي  شهري  اعتراض هاي  وجود  اين 
و  اقتصادي  وخيم  از وضعيت  ناشي  پيامدهاي  به هم راه  دهه ی 70 
از  برون رفت  براي  را  روزنه هاي  اجتماعي  فراوان  محدوديت هاي 
يک  قالب  در  آن  نتيجه ی  که  آورد  فراهم  اجتماعي  ازخودبيگانگي 
مشارکت  با   1376 خرداد  دوم  انتخابات  در  مسالمت آميز  اعتراض 
حداکثري رقم خورد و کانديداي مدنظر حاکميت قرباني »نه بزرگي« 
واکنش  واقع محصول  در  انتخاب خاتمي  نمود.  ابراز  جامعه  شد که 

اعتراضي جامعه نسبت به وضعيت موجود حاکميت بود. 
گرديد  مواجه  اعتراض  اين گونه  با  اولين بار  براي  که  نيز  حاکميت 
به  گرفت  بر  در  را  حاکميت  ارکان  تمامي  سياسي  بهت زدگي  و 
گونه اي که تا چند ماه زمان برد که حاکميت با در نظر گرفتن شرايط 
پيش آمده راه کارهاي مدنظر خود را اعمال نمايد؛ قتل هاي زنجيره اي 
عکس العمل حاکميت در برابر شرايط به وجود آمده بود. از آن جا که 
دهد  را شکل  ارعاب  از  گونه اي  اين طريق  از  مي خواست  حاکميت 
گردن  به  را  قتل ها  اين  تا  پذيرفت  که  بود  دليل  همين  به  اتفاقًا  و 
بگيرد تا از اين طريق يادآوري نمايد که کشتار در قالب شيزوفرني 
جمهوري اسالمي مي تواند به راحتي شکل گيرد ولي برون رفت واقعي 
پيوست  وقوع  به  زماني  حاکميت  توسط  اضطراب  ايجاد  وضعيت  از 
دانشگاه،  کوي  واقعه ی  در  و  ماه  تير   18 در  دانشجويي  جنبش  که 
به صورت مستقيم ديکتاتور را مورد خطاب و نقد خويش قرار داد و 
چالش  به  ديکتاتور  با  را  توده ها  از  بسياري  بنيان هاي خوديکي بيني 
ارتکاب  به  را  از چاره جويي، گروه هاي حامي  ناتوان  کشيد. ديکتاتور 
سرکوب فرمان داد ولي غافل از آن که آب رفته به جوي باز نگشت. 
در واقع 18 تير نقطه ی آغازي بود بر پايان خود بيگانگي اجتماعي 
موتور  فرهنگي جامعه، که  متوسط  از طبقه ی  بزرگي  حداقل بخش 
محرک جنبش هاي درون متني گرديد که از سال اوليه ی دهه ی 80 

به سطح آمده و ديکتاتوري را به چالش کشيده اند.
هشت سال به اصطالح دوره ی اصالحات، براي ديکتاتور سخت ترين 
ايجاد اضطراب، گستره ی  براي حفظ وضعيت  بود. ديکتاتور  سال ها 
توهم توطئه ی خود را به شدت افزايش داد به گونه اي که بسياري 
بنيان  افراد داخل حاکميت را نيز در برگرفت و از سوي ديگر بر  از 
زمينه هاي  حتي  و  نمود  تقويت  را  حامي  گروه هاي  اضطراب،  ايجاد 
ورود نظاميان وابسته را به قدرت اجرايي مهيا کرد؛ به عبارتي غول 
نظامي گري را براي حفظ حاکميت خود از شيشه خارج نمود. نهادهاي 
آن  گستره ی  و  شديدتر  را  سرکوب  و  داد  شکل  را  بسياري  موازي 
براي  ديکتاتور  گرديد  سبب  خرداد  دوم  تجربه ی  نمود.  وسيع تر  را 

10



شماره 55
مرداد ماه 1388

August /July 2009

دست و چراغ و روشن

جلوگيري از هرگونه اعتراضي همسان، مهندسي انتخابات را در پيش 
گيرد و عالوه بر آن بيش از هميشه به نظامي گري روي آورد و در اين 
زمينه از کارشناسان خارجي بخصوص از روسيه و چين که تجربه ی 
سرکوب و ديکتاتوري را دارا مي باشند، کمک گرفته و به آن ها تکيه 

نمايد.
ديگر ديکتاتور به هيچ وجه نمي خواست کوچک ترين تجربه ی تلخي 
از راي دادن اعتراضي باشد به همين علت حتي صالحيت نمايندگان 
مجلس را نيز خود بررسي مي کرد تا مطيع ترين ها امکان حضور يابند. 
انتخاب کارگزار مطيع،  و  انتخابات  روش هاي ديکتاتور در مهندسي 
به  از صندوق درآورد. احمدي نژاد  انتخابات 1384  را در  احمدي نژاد 
عنوان کارگزار ديکتاتور از يک سو ارعاب را شدت بخشيد و از سپاه 
يک حزب پادگاني بزرگ ساخت و از ديگر سو براي بسترسازي ايجاد 
اضطراب، دشمن هاي بسياري را گرد آورد و حتي باکي نداشت که با 
تهديد حمله ی نظامي مواجهه شود. ادبيات ديکتاتور تنها در واژه ی 
دشمن خالصه شد و ابزار و شيوه هاي جديد سرکوب تدارک ديده شده 

و حتي براي چگونگي سرکوب همايش هاي علمي برگزار گرديد. 
با اين وجود عمل کرد جنبش 18 تير در شکستن فضاي خوبيگانگي 
در  اجتماعي  جنبش هاي  پديدارشدن  و  شکل گرفتن  و  اجتماعي 
چارچوب استفاده از وضعيت پسامدرنيته و نوآوري هاي تکنولوژيکي 
از بين  از آن، کارکرد ايجاد اضطراب را مابين اکثريت جامعه  ناشي 
برد و شيوه هاي ارعاب نه تنها تاثيرگذار نبود بل که شدت مخالفت را 
افزايش مي داد. وضعيت بسيار وخيم اقتصادي نيز اين امر را تشديد 
بدل  اجتماعي  ارتباط  تکنولوژيکي  روزنه هاي  آن،  بر  مي کرد. عالوه 
به پنجره اي باز گرديد که سطح خودآگاهي سياسي و اجتماعي را در 
افراد جامعه افزايش مي داد. ميل اعتراضي در داخل گروه هاي کوچک 
شکل گرفت و در جامعه بسط يافت. تقابل دودويي حاکميت ـ ملت 
به سطح آمد و شکاف ناشي از شيزوفرني قدرت در جمهوري اسالمي 
عميق تر  سو  ديگر  از  جامعه  اجتماعي  اعتراض هاي  و  سو  يک  از 
گرديد. مطالبات مدني سرکوب شده از سوي جامعه از حاکميت مطالبه 

گرديد. 
در اين وضعيت بود که انتخابات دهم شکل گرفت جامعه در پي 
تکرار اعتراض خود به وضعيت موجود در قالب مشارکت حداکثري و 
نه گفتن به کانديد ديکتاتور بود. از ديگر سو ديکتاتور هرگز نمي خواست 
اشتباه  گرفت.  شکل  انتخاباتي  کودتاي  يابد.  تغيير  موجود  وضعيت 
بزرگ ديکتاتور انجام شد و پرده ها کنار رفت. اعتراض هاي ميليوني 
و  کشتار  دستور  جامعه،  ارعاب  چارچوب  در  ديکتاتور،  گرفت.  شکل 
آمدند. کشتار شکل  به خيابان ها  ارعاب  با وجود  داد. مردم  سرکوب 

گرفت ولي اعتراض خاموش نشد  و تا اکنون به شدت ادمه دارد.
چنين وضعيتي در واقع نشان دهنده اوج تقابل دودويي شيزوفرني 
جمهوري اسالمي و اعتراض هاي مردمي است. ديکتاتور خود را در 
ارعاب  به  ولي  است  داده  قرار  مردمي  اعتراض هاي  مقابل  و  آماج 

آن که  بدون  است  بسته  دل  اضطراب  ايجاد  و  عريان  خشونت  و 
دريابد توان برجانشاندن جامعه اي که به پا خواسته را ندارد هر چند 
مشاوران خارجي به او اميد مي دهند. عالوه بر آن عمل کرد ديکتاتور 
حتي  که  گونه اي  به  است  کرده  منتفي  را  اضطراب  ايجاد  هرگونه 
رنگ باختن  حال  در  نيز  ديکتاتور  حامي  گروه هاي  مابين  اضطراب 
است. هرگونه ادامه دادن اين وضعيت آن گونه که ديکتاتور مي خواهد 
تقابل  چارچوب  در  متني  درون  خواست هاي  که  مي گردد  آن  سبب 
دودويي حاکميتـ  ملت ، به نفع ملت تحکيم گردد و در قالب خواست 
را ساختارشکني  تقابل  اين  و ملت  نظام گذر کند  از حفظ  اجتماعي 

نظام، به سود خود پايان دهد.

سياست های تن

فمینیسم و سیاست های تنانه
اصطالح سياست های تنانه به اَعمال و سياست هايی اشاره  دارد که 
قدرِت جامعه از طريق آن ها تن انسان را کنترل و مديريت می کند. 
عبارتند  دارند  کليدی  نقش  تنانه  سياست های  در  که  قدرت هايی 
انظباطی  قدرت  دارد،  نمود  قوانين  و  دولت  در  که  نهادی  قدرت  از 
در  که  شخصی  قضاوت  قدرت  دارند،  وجود  اقتصادی  توليد  در  که 
مصرف اِعمال می شود، و قدرت فردی که در روابط خصوصی به اجرا 
درمی آيد. افراد و جنبش ها هنگامی درگير سياست های تنانه می شوند 
که بکوشند تاثيرات سرکوب گرانه ی قدرت نهادی و بين فردی را بر 
کسانی که تن شان پَست نشان گذاری شده است يا کسانی که حِق 

کنترل بر تن شان را ندارند کاهش دهند.
جنبش  در   ،1970 دهه ی  در  بار  نخستين  تنانه،  سياست های 
موجب  سياست ها  اين  رفت.  کار  به  آمريکا  دوم  موج  فمينيستی 
پديداری سياست های فمينيستی و مباحث مربوط به سقط جنين شد. 
به  زنانه،  تن  از  ابژه سازی  عليه  مبارزه  به  اساسن  تنانه  سياست های 
خشونت عليه زنان و دختران، و به کمپين  هايی برای حقوق توليدمثلِی 
زنان پرداخت. »امر فردی، امری سياسی است« به يک شعار تبديل 
شد و دعواهای خانگی بر سر حقوق برابر در خانه و در روابط جنسی 
را برای مبارزه برای حقوق برابر در حيطه ی عمومی ضروری دانست. 
بر تن خويش  اقتدار زن  و  به قدرت  تنانه،  از سياست های  نوع  اين 
به  منجر  که  اَعمالی  فمينيست ها  از  خيلی  می گذارد.  تاکيد  انگشت 
تفاوت هايی ميان تن مردانه و زنانه شود را رد می کنند، و از اين که پاها 
و زيربغل های شان را بتراشند سر باز می زنند و از آرايش و زينت آالت 
و لباس های يک دست می پرهيزند. کتاِب تن های ما، برده های ما، در 
1973 منتشر شد و می خواست دانش زنان از کارشيوه ی تن زنانه را 
گسترش و ژرفا بخشد، و به زنان اين حق را می داد که در پی گيری 
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شهوت جنسی و سالمت توليدمثلی  شان بسيار کوشا باشند.
سياست های تنانه ی فمينيستی موج دومی، سکوت درباره ی تجاوز 
و آزار جنسی و خشونت عليه زنان و دختران را شکست، تجاوز و آزار 
و خشونتی که از نظر اجتماعی تضمين کننده ی قدرت مردانه است. 
فمينيست هايی که در پايان سده ی بيستم، خشونت و تجاوز عليه زنان 
و دختران را پذيرفتند اما آرمان های جنسيتی ِ فمينيست های موج دومی 

را بسيار محدود يافتند.
فمينيست های سده ی بيستمی، که گاهی فمينيست های موج سومی 
اَعمال  و  تنانه  پيرايه های  می شدند،  ناميده  پسافمينيست  ها  يا 
جنسيتی،  تلفيِق  جنسيتی،  مردنمايانه ی  نقش های  مانند  جنسيتی ای 
سبک های زندگی ترنس جندری، عمل های جراحی ترنس سکسچوالی، 

سوراخ کردن و خال کوبی تن را به کار می بردند.
تن های زنانه، محلی برای ستيز بر سر مباحث سقط جنين شدند. 
مبارزه ی درازمدت برای ايجاد حق زنان درمورد پايان دادن به آبستنی 
متحده  اياالت  عالی  دادگاه  که  نشست  ثمر  به  هنگامی  خودشان 
حق سقط جنين را در مورد Roe v. Wade در 1974 تاييد کرد. 
گرچه بی درنگ پس از اين تصميم، فعاالن ضد سقط جنين دست به 
اين عمل  اين حقوق زندند. فعاالن ضد سقط جنين،  اعتراض عليه 
را هم چون کشتِن جنين می دانند، در حالی که مدافعان سقط جنين 
غيرقانونی  سقط جنين های  در  که  می گذارند  انگشت  زنانی  خيل  بر 
اگر سقط جنين هم چنان غيرقانونی  زنانی که  و، هم چنين،  می ميرند 
باشد به اين خيل می پيوندند. در مياديِن رقابت بر سر مسئله ی کنترل 
فردی در مقابل کنترل اجتماعی بر آبستنی زنان، سقط جنين نمونه ی 

اصلی سياست های بدن است.
مباحث مربوط به قوانين و تن ِ زنان موجب جلِب عالقه ی آن گروه 
نهادی،  قدرِت  يا  حکومت  می کنند  احساس  که  است  شده  زنان  از 
بايد  اين که جامعه   يا  اِعمال می کند  ايشان کنترل  تِن  بر  نامنصفانه، 
مسئوليِت بيش تری برای مراقبت و محافظت از زنان و کودکان فراهم 
آورد. فعاالن ِ هر دو جبهه ی معترض و مدافِع سقط جنين می کوشند 
تا برای زنان آبستن حقوِق کاری ايجاد کنند و هم چنين برای والدين 
می گويد  فعاالن  اين  کنند.  پا  و  دست  مادری  و  پدری  حِق  جديد 
که حکومِت قوانين و اخالقيات بر معامالت تجارِی جنسی منسوخ 
شده است، و سازمان های روسپی گری دارند از جرم زدايی از شغل شان 

تالش می کنند.

سیاست های راديکال تنانه 
تخصيص ويژگی های ارزشی، اخالقی، فردی، و اجتماعی به افراد 
يا جمعيتی بر اساس رنگ پوست، ويژگی های چهره ای، اَشکال تن، 
بررسی  تنانه  راديکال  سياست های  در  عمدتن  جنسی،  آناتومِی  و 
می شوند. اين کنش ها )تخصيص ها( بيش تر در اياالت متحده برای 
همين که  شد.  اعالم  آفريقايی تبار  آمريکايی های  عليه  نژادپرستی 

آفريقايی ها در معامالت برده آتالنتيک، به کاال بدل شدند، کشورهای 
غربی خو گرفتند که تفاوت های تنانه را برای انقياد آفريقايی ها موجه 
نشان دهند. بر طبق منطق نژادپرستی، پوسِت سياه در سوِی منفِی 
دوقطبی ای است که سوِی مثبت و خوب اش سفيد است، و چهره ی 
پهِن سياه ها نماِد هرزگی و فقداِن هوش است، و تِن عضالنی مردان 
و زنان سياه پوست داد می زند که مناسِب کاِر دشوارند. باور کرده اند 
که انداِم جنسِی افسانه ای مردان و زنان سياه پوست جای گاه زياده روِی 
و  جنسی  کشتارهای  و  جنسی  تجاوزهای  قربانياِن  و  است،  جنسی 
اختگی را منسوب به سياهان می کنند. مليت های ديگر نيز موضوع 
تِن  نمونه،  برای  گرفته اند.  قرار  منفی  شخصيت پردازی های  چنين 
مکزيکی ها را پَست و مناسِب کار در مزرعه می دانند اما انگشت های 
را مناسب کارهای ظريفی چون ساختِن  آسيايی  زنان  ظريف و فرز 

تراشه های رايانه ای می پندارند.
از آن جا که سياست های تنانه، از يک سو قدرِت کنترل تنانه و از 
را زير پوشش  اعتراض به چنين قدرت هايی  سوی ديگر مقاومت و 
می گيرد، سياست های تنانه هم می تواند از نژادپرستی حمايت کند و هم 
می تواند آن را به چالش کشد. جنبش حقوق مدنی، در اياالت متحده، 
سياست های تنانه ی غالب در قوانيِن جيم کرو را برانداخت و موجب 
کاهش تفرقه ی نژادی شد. شعار »سياه زيباست« يادآور لحظه ای در 
دهه ی 1960 است که آمريکايی های آفريقايی تبار با هوشيارِی تمام 
نسبت  سياه پوست ها  جسمانِی  خصيصه های  به  را  مثبت  ارزش های 
دادند. سياست های تنانه، در طول اين دهه، شامِل سبک دادِن طبيعی 
که  بود  لباس هايی  پوشيدن  و  »آفريقايی«  موِی  دست نخورده ی  و 

ملهم از آفريقا بودند.

پيش به سوی تن کوئير
س.م.

حاشيه نشينان  نداريم،  دادن  دست  از  برای  چيزی  تن مان  جز  ما 
جهان بپا خيزيد.

با کدام تن می توان رهايی را تجربه کرد؟ تِن به انقياد درآمده؟ تن 
مين گذاری شده توسط قدرت؟ آيا اساسا ما تنی از آن خود داريم؟ واگر 

نه، بايد چه تنی را از آن خود کنيم؟
دل  می تواند  چگونه  شده،  کشيده  حاشيه  به  جنسی  ميل  تکثر 
در  سازوکاری  چه  با  بگيرد؟  نشانه  را  اجباری  دگرجنس گرايی  متن 
و  همجنس خواه  حاشيه نشستگان  تريبون  هم  می توانم  نوشتار  اين  
دوجنس گرا و ... در مقابل بولدوز دگرجنس گرايی اجباری باشم  و در 
عين حال در قلمرو سياست هويتی که اين سوژه های به حاشيه تبعيد 

شده را ناخواسته به انقياد می کشاند، نيفتم؟
رهايی بخش  تن  کدام  نوشتار،  اين  سوال  اولين  به  می گردم  باز 
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است؟
دگرجنس گرا-  شده،  برساخته  دوگانه های  از  فرار  برای  بی شک 
همجنس گرا، اکثريت-اقليت که اتفاقا ساخته ی دسته گفتمان قدرت 

دگرجنس گرايی اجباری است بايد چاره ای انديشيد.
از اين رو منظور از تِن رهايی بخش در مقابل تن به انقياد درآمده 
تن  نه  مردساالر،  اجباری  دگرجنس گرايی  دام  در  مين گذاری شده  و 

همجنس خواه، نه تن دوجنس گرا است.
تن  است،  شالوده شکن  تن  همان  تنها  رهايی بخش  تن  اين جا  در 
تمام  است.  شده  کوئيريزه  تن  هويت ها،  از  گريزان  تن  سيال شده، 
رهايی بخش  آلترناتيو  عنوان  به  انتخاب  اين  چرايی  به  نوشتار  اين 

می پردازد.
از سر ناچار بايد بگويم تن همجنس گرا هرگز آنتی تز دگرجنس گرايی 
اجباری نيست و نبوده است، چرا که در عين آن که  قدرت مردساالر 
دگرجنس گرای اجباری مستقيما بر تمام سطوح  آن ستم وارد می کند 
خود اتفاقا آن را به عنوان ديگری کوچک، ديگری در اقليت برمی سازد 
و از همين در اقليت بودگی اين هويت برساخته است که خود را به 
عنوان ديگری بزرگ، اکثريتی و به اصطالح طبيعی معرفی و تحميل 
ديگری  اين  وجود  به  نياز  خود  بقای  برای  قدرت  واقع  در  می کند. 
دراقليت رفته، حاشيه شده دارد در همان دستگاه گفتمانی خدايگان–

بنده ای اين ادعا را می توان اثبات کرد.
در واقع اين ديگری کوچک )و به اصطالح گفتمان قدرت حاکم در 
اقليتی( به اين اکثريِت تخيلِی پوِچ جعلی واقعيت می بخشد و موجب 

بقای آن می گردد.
اين قدرت خدايگانی با در حاشيه نگه داشتن تکثر امر جنسی و بعد 
مجوز زيسته ی پستوخانه ای، قرنطينه ای، جزيره ای دادن به آن برای 
خود  فيگور طبيعی، نرمال  و اکثريتی می سازد و هم فيگور دفاع از 
حقوق دگرباشان. )خود اصطالح دگرباشی بصورت نمادين در زبان، 
به عنوان ديگری کوچک مقيد می کند و  را  سوژه های حاشيه نشين 
موجب تثبيت حاشيه نشينی آن ها و موقعيت خدايگانی خود می شود.(

از اين حيث، سياست هويتی تا زمانی که خود را به امرکلی گره 
نزند اتفاقا در داخل گفتمان مردساالر  دگرجنس گرای اجباری باقی 
فرم  تا  گرفته  اجتماعی  زيسته ی  سبک  از  می شود،  تنظيم  و  مانده 
اروتيزه شدن بدن آنان را اين قدرت به اصطالح اکثريتی بر می سازد 

و کنترل می کند.
سکس  حتی  و  روابطی  مناسبات  زيست،  شيوه ی  ميل،  نوع  آيا 
داللتی  اقتصاد  تنظيمات  از  بيرون  می توان  را  همجنس گرا  دو 
هتروسکشواليته ی فالوس محور ديد؟ آيا اين قدرت تمام سيطره های 

زيسته ی آنان را ترسيم نمی کند؟
بايد توهم »بدن جنسی شده«ی همجنس گرا به عنوان ساختار جدا 
و بيرون از الزامات فرادست- فرودستانه سياست های مردساالرانه ی 

دگرجنس گرا را سخت به چالش کشيد.

بر  مستقيما  فالوس محور  دگرجنس گرای  قدرت  داللتی  اقتصاد 
بدن ها وارد می شود و سطوح آن را نشانه گذاری و مرزکشی می کند، 

از اين رو ما با تقليل امر جنسی به امر تناسلی مواجه می شويم!
توليدمثل  امکان  بر  مبتنی  تناسلی  امر  به  جنسی  امر  تقليل  اين 
آيا در خدمت  در خدمت چه مناسباتی است؟ و چه کارکردی دارد؟ 
دوگانه سازی جنس نيست؟ در خدمت طبيعی سازی بدن و امکانات اش 
و  نيست؟  فرهنگی  پيشا  طبيعی،  امری  مثابه ی  به  تناسلی(  )تفاوت 
جای  به  بدن ها  ميل ورزيدِن  امکان  کنترل کردن  و  محدود  پيامدش 
هويت ها نيست؟ و در اين  صورت تقدير ما همان بدن مان به مثابه ی 

امری پيشافرهنگی نيست؟
طبيعی فرض شده ی  دوگانه ی  باتلر،  هم چون  مستقيما،  نبايد  آيا 

جنس را زير سوال برد؟
بيش  توهمی  و طبيعی  پيشافرهنگی  امری  مثابه ی  به  بدن  وجود 

نيست در خدمت اين دوگانه سازی.

فوکو  وظيفه ی تبارشناسی را آشکارسازی بدنی می داند که تماما 
توسط تاريخ شکل گرفته و ادعا می کند تاريخ با مدل تمدن فرويدی 

بدن را به تباهی می کشاند.
ويتيگ اشاره بر آن دارد که يک اپيستمه ی خاص فرهنگی پيشينی 

»طبيعی گرايی« جنس را بنا می نهد.
از اجراگری حرف می زند و  با اشاره به ماجرای مبدل پوشان  باتلر 
سخت بر آن است که از اين طريق دوگانه ی درون-بيرون، فرهنگ-

طبيعت، مذکر- مونث را به چالش بکشاند؛ او بر آن است که اين ذات، 
درون، طبيعت، يا هويِت جنسيتی نيست که ميل را می سازد بل که اين 
اجراگری )کنش عادت وار است( که توهم انگارهای وجود اين درون، 

طبيعت يا نوع هويت جنسيتی را می سازد.
آيا می توان از بدن پيشاتاريخی و طبيعی حرف زد؟ آيا دوگانه سازی 
جنس-جنسيت باز هم توپ را در زمين بازی دگرجنس گرايی اجباری 

فالوس محور نمی اندازد برای ساختن دوگانه ی اکثريت-اقليت؟
تثبيت  تنها موجب  توليد جنسيت  تاکيد می کند: که  يانگ  ايريس 
تمايالت  تنظيم  و  دگرجنس گرا  ساختارهای  نفع  به  جنسيت  کاذب 

جنسی در قلمرو تناسلی می گردد.
در همين راستا، برای مثال، در بدن همجنس خواه يا دوجنس گرا در 
حين سکس ما با غياب قسمت هايی از بدن دو طرف رابطه مواجه ايم 
که دقيقا بر اساس نسخه ی تجويزِی قدرِت دگرجنس گرايِی اجباری 
صورت می گيرد. )به خصوص در مردان و در فرهنگ ِگی می توان اين 
انگاره های تحميلی را ديد(. از اين رو بايد کل مناسبات اين سياست 

هويتی را بر هم زد.
برای مورِد ستم قرار نگرفتن در تمام سويه های زندگی در مقابل اين 
قدرت، بايد سوژه های تازه دست وپا کرد.  سوژه ای که در دوگانه های 

اين قدرت به انقياد کشيده نشود.
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 تنی تازه، سيال را به ميدان کشاند، تنی ساختارشکن که درحاشيه 
نمی ماند، تنی که با تن ديگر می آميزد نه با هويتی ديگر؛ تن کوئير.

بدن را بايد دوباره جنسی کرد. ساختار غياب و حضور بخش های 
مختلف اش را که تنظيم شده ی قدرت  دگرجنس گرايی اجباری است، 
لت و پار کرد. هذيانات و چرنديات طبيعی جلوه داده شده ی قدرت 

حاکم را سخت به چالش کشيد.

چه کسی می گويد که لذِت واژنی در زنان بيش تر از لذِت کليتروسی 
است؟ لذِت مقعدی در مردان کم تر از لذِت تناسلی است؟ يا لذت بردن 
از سوراِخ کون افراد را در موقعيِت فرودستانه نسبت به لذت بردن از 
فروکردن  کير قرار می دهد؟ يا لذِت تن بازی کم تر از لذِت فالوس محور 
مردساالرانه ی  مسلط  گفتمان  برساخته ی  همه  اين ها  آيا  است؟ 
دگرجنس گرايانه های ُهموفوبيک نيستند؟ آيا حوزه ی ميل، به شدت، 

هموفوبيک و فالوس محور صورت بندی نشده است؟
راِه برون رفت از رابطه ی فرادست-فرودسِت تحميل شده ی قدرت، 
بی شک ساختن هويت های حاشيه نشين نيست، همان طور که گفته 
شد، اين قواعد خدايگانی خود را بر فرهنِگ حاشيه نشينان تحميل و 
مناسبات آن ها را تنظيم می کند )به عنوان مثال، در بسياری از روابط 
اجباری  دگرجنس گرايی  ادبيات  و  زبان  قدرت  و  مردساالری  گی، 
به شدت بر روابط حاکم است به طوری که کسانی که لذت مقعدی 
می برند )اصطالح »مفعول« استفاده  از زبان و فرهنگ اقتصاد داللتی 
نشان می دهد(، خود، تحِت ستِم گی هايی  به خوبی  را  فالوس محور 
قرار می گيرند که لذت تناسلی می برند )استفاده از واژه  ی« فاعل« با 

تمام قدرِت نمادين اش بازهم از همان ساختار!(.
بايد کار ديگر کرد؟ حرف زدن از تن همجنس خواه يا دوجنس خواه 
يا ترانس سکشوال را بايد متوقف کرد و تِن هتروسکشوال را به چالش 
امر جنسی فقط  اساسا  نيست چون  تنی هتروسکشوال  کشاند. هيچ 
که  نيست  معنا  بدان  )اين  نيست  مثل  توليد  بر  مبتنی  تناسلی  امر 
رابطه ی تناسلِی مبتنی بر توليدمثل را امر جنسی ندانيم بل که آن را 
بايد فرمی از فرم های متکثر امرجنسی فرض کنيم( امر جنسی را بايد 
از زير آوار ارتباط هويت ها در آورد آن را با لذِت تماِس بدن با بدن 
از نو بازتعريف کرد، و در اين بين، دقت به اين نکته ضروری است 
که استفاده از تن بازی )تماس بدن با بدن نه هويت با هويت( اگر به 
عنوان امری جدا و يا مازاد از عمل جنسی در نظر گرفته شود خود 
اتفاقا به شدت از ساختار ُهموفوبيکی تبعيت می کند که اقتصاِد داللتِی 
قدرت با استفاده از آن سعی بر اصيل، طبيعی نشان دادن عمل جنسی 
هم چنان  تا  می کند  توليدمثل  امکان  بر  مبتنی  تناسلی  هويت محور، 
وجود تنها دوگانه ی جنس زن-مرد را به عنوان امری پيشافرهنگی 
و طبيعی تثبيت کند. )البته امروزه حرف از امکان لقاح مصنوعِی زيِر 
آب اين بنياِن طبيعی فرض  شده را نيز شده است، ما با حاشيه نشستن 

آميزش به هدف توليد و تداوم نسل از دايره ی امرجنسی مواجه ايم و 
آميزش فقط به منظور کسب لذت، نه توليد نيروی کار يا تداوم نسل 

جای آن را می گيرد.(
هويت  }تماِس{  جای گزين  کوئيريزه شده،  بدِن  با  بدن   تماس 
حفظ  راستای  در  خدايگانی   قدرت  اين  می تواند  زمانی   با  هويت، 
امرجنسی،  مازاد  عنوان  به  نه  که  بکشاند  چالش  به  را  موجود  نظم 
اصلی  متن  و  خود  عنوان  به  بل که  تازه  تجربه ای  و  ماجراجويی  يا 
مبتنی  شالوده شکن  تن  سيال،  تِن  همان  شود.  معرفی  امرجنسی 
را  تحميل شده  کليشه های  که  تنی  آن،  نقاط  تمام  اروتيزه شدن  بر 
نابود می کند و درهای ميل ورزيدن را بدون موانع  و مين گذاری های 

هموفوبيک می گشايد. تن کوئير
فکر می کنم با انتخاب تن کوئير به مثابه ی لذت افزون و استراتژی 
سياسی ما، می توانيم تِن به حاشيه رانده شدگان را، تکثر ميِل جنسی، 
زناِن  تِن  حتی  و  همجنس گراها  به اصطالح  تِن  دوجنسگراها،  تِن 
برای  »به اصطالح«  واژه ی  از  )استفاده  دگرجنس گرا  به اصطالح 
نيفتادن در دام نوشتار هويتی است( را از کاالی لوکِس فيگوربخِش 
قدرِت جعلی، متوهم نجات داده  و بر ستم پستوخانه ای و دراقليتی 
از  اجباری  فالوس محور  خدايگان  اين صورت  در  که  چرا  آييم  فائق 

هستی ساقط می گردند.
پيش به سوی تن کوئيريزه شده

ماليخوليایی درباره ی ماليخوليای بدن
امین قضايی

لکان، تن از هم پاشیده و »من« به عنوان يک چشم
هيچ  نيستم،  خودم  پاهای  و  دست  من  است.  غمگين  مقاله  اين 
نيازی هم نيست شکم، قلب، معده، روده يا کله داشته باشم، هر وقت 
پاهای خودم را تکان دادم می توانم پاهای خودم باشم. در ثانی اگر 
دست های خودم را جزئی از خودم بدانم، در اين صورت هميشه جزئی 
از من باقی می ماند. يک رابطه ی ثابت جزء و کل بين دست و من 
برای هميشه باقی می ماند. اما اگر من دست خودم نباشم، هر وقت که 
بخواهم می توانم دست خودم باشم. رابطه ی من با اجزای بدن خودم 
دست  گاهی  است.  »بودن«  نوع  از  بل که  نيست  »داشتن«  نوع  از 
هستم هروقت هم که بخواهم نيستم. وقتی راه می روم می توانم پا 
باشم، اما مجبور نيستم هميشه فکر کنم که پاهايی دارم. بدن به من 

کمک می کند که اعضای اش را فراموش کنم . پس چرا که نه؟ 

من يک تصوير گشتالتی و آينه ای از مجموعه ی اعضای يک بدن 
اين مفهوم   با ديگری است که  انعکاسی من  رابطه ی  هستم. صرفا 
»خود« را در من بوجود می آورد. در واقع »خود« فقط به خاطر اين 
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وجود دارد که »من« بتوانم با مردم ارتباطی زبانی برقرار کنم. »خود« 
همان چيزی است که مردم در رابطه با من، تصور می کنند و من هم 
مجبورم هميشه به اين خودی که ديگران از من دارند، تبديل بشوم. 
»خود » در زبان شکل می گيرد ، اما ما خيلی هم از اين »خود« راضی 
نيستيم، به سادگی در معرض تهاجم و نفوذ قرار می گيرد. زبان خوب 
می داند که ما را چگونه تحقير کند. حتی ميان »تو« و »شما« آن قدر 
فاصله هست که هر تحقيری را می توان در آن گنجاند. اما در کجا 
می توانم از دست اين »خود« رها شوم. در کجا می توانم دوباره بدن 

از هم پاشيده ی خودم را بدست آورم؟ در بستر.

پتو، محفظه ی کوچکی در اتاق خواب ام ايجاد می کند، فضای تنگ 
ما  نيست که  فقط جايی  بستر  است،  زهدان شبيه  به  تاريکی که  و 
از زبان است. من در بستر  در آن می خوابيم بل که نقطه ی تبعيدی 
می توانم هر کاری که بخواهم انجام دهم. مخفی ترين اعمال انسانی 
در بستر انجام می شود، ما به بستر نمی رويم که بخوابيم می رويم که 
خود و تمامی اميال مان را هم به آن جا تبعيد کنيم. رابطه ی انعکاسی 
»خود« در »ديگری« قطع می شود. من می توانم ديگر خودم نباشم، 
برای اين کار نياز به ذهنی ماليخوليايی داريم، ديگران به تمامی بدن 
ما با هم احتياج دارند تا تصويری از ما در ذهن آن ها کامل شود. آن ها 
وقتی با ما صحبت می کنند با گشتالتی از کل بدن ما صحبت می کنند، 
اما من در بستر نيازی به هم راهی کل بدن با تجربه ی بالواسطه از 
خودم ندارم. ما معموال اين کار را با غلت زدن در رخت خواب انجام 
می دهيم. اعضای بدن ما ولو می شود، می خواهيم پاها و دستهای مان 
را احساس نکنيم. اين فقط برای راحت خوابيدن نيست، خود اين کار 
پاهای خودم  از همه  اول  لذت بخش است، تجربه ای است متفاوت. 
را فراموش می کنم. به شکل و کمر هم احتياجی ندارم، دست ها هم 
اضافی هستند. من ديگری کليتی نيستم که اين اعضا را دارم، من 
می توانم هرکدام از اين اعضا که دل ام بخواهد باشم. من برای اين که 
هميشه  من  اما  ندارم.  بدن ام  کليت  به  نيازی  کنم  تجربه  را  خودم 
به  که  است  جايی  آخرين  باشم. چشم  می دهم چشم های ام  ترجيح 

خواب می رود. 

فقط  نهايت  در  و  دست ها  بعد  پاها،  بعد  هستم،  بدن ام  کل  ابتدا 
چشم های ام می شوم. اما من فقط چشم نمی شوم، به اندازه ی چشم 
و تخت خواب شبيه  پتو  و  بدن ام  اين صورت کل  در  هم می شوم. 
کوهستانی می شوند که »چشم« يعنی همان«من« در آن جا زندگی 
می کند. در يک لحظه من کوچک می شوم چون چشم من می تواند 
به موجودی به اندازه ی همان چشم تعلق داشته باشد، اگر بدن خودم 
اندازه ی چشم های ام باشم. چشم  نبايد به  را فراموش کنم، من چرا 
بدن  اندازه ی  تصوير،  اين  اندازه ی  اما  می دهد  تصوير  يک  شما  به 
به  شما  که  است  فراهم  امکان  اين  پس  نمی کند.  منعکس  را  شما 

ساخته  نامرئی  مرد  درباره ی  که  فيلم هايی  باشيد.  اندازه ی چشم تان 
شدند را تصور کنيد که ابتدا دست و سپس پاها و بعد کل بدن و در 
نهايت چشم ها ناپديد می شوند. اين نوع ناپديدشدن، چيزی نيست جز 
تجربه ی تن از هم پاشيده که به صورت نامرئی شدن تخيل می شود. 
اکنون بدن من از روی پتو، مانند تپه و ماهورهای کوچکی به نظر 
می آيد . اما اين »من« جديد که به اندازه ی يک چشم است می تواند 
راه  هم برود! اين راه رفتن با تغيير ماهيت انجام می شود. من در اين جا 
چشم هستم، برای اين که لحظه ای بعد جای ديگری باشم، انگشت 
اين ترتيب به سرعت برق نقل مکان  به  شصت پای ام خواهم بود. 
می کنم. پيانيستی را تصور کنيد که هر لحظه به يکی از سرانگشتانی 
تبديل می شود که روی کليدها فرود می آيد. او فقط با همين دگرگونی 
منيت می تواند پيانو بزند، در غير اين صورت اگر به استفاده ای ابزاری 

از دستان اش توجه کند، ناگهان تمرکز خود را از دست خواهد داد.

کودکی  يا  نوزادی  جهان  به  بازگشت  برای  آرزويی  کوچک شدن 
انعکاسی و ساختگی مان  نيست، بلکه نفرتی است که ما از »خود« ِ 
داريم. چه کسی دوست دارد بچه ی مدرسه ای حقيری ده يا دوازده 
ساله باشد که در ميان صدها شاگرد مدرسه ای پر سرو صدا وول بزند 
او   بترسد. »خود«  متری  از يک خط کش سی سانتی  باشد  مجبور  و 
هميشه به خاطر انجام ندادن تکاليف اش در معرض تحقير و توهين 
قرار دارد. او مخالف است. شک ندارم که مخالف است اما نمی تواند 
برود عضو حزب کمونيست شود. يک وسوسه ی غريب و ماليخوليايی 
در او وجود دارد که بتواند از دست »خود » فرار کند. می تواند تصور 
کند، يک شخصيت بالغ است. اما او می تواند تصور کند که »خود« 
يا بدن او يک سفينه ی فضايی است که يک آدم کوچولو در پشت 
 ِ شخصيت  داد  خواهد  ترجيح  او  می کند،  هدايت  را  او  چشمان اش 
قهرمان اما کوچک تری باشد که کاپيتان يک آدمک غول پيکر است تا 
اين که شخصيت بزرگ تر اما حقيرتر يک بچه مدرسه ای باشد. می توانيم 
فيلم جديد ويلی اسميت را به ياد آوريم که آدم کوچولوهای فضايی 
يک سفينه ی فضايی به شکل انسان دارند. اما ترجيح می دهم به ياد 
فيلم جان مالکوويچ بودن بيافتم. در اين جا قهرمان داستان شخصيت 
می شود  موفق  تونل  يک  طريق  از  که  است  عروسک گردانی  حقير 
در جلد مالکوويچ فرو برود. او ترجيح می دهد »خود« تحقيرشده اش 
را رها کند و آدم کوچولويی درون پوست جان مالکوويچ يعنی يک 

چهره ی برجسته و محبوب باشد. 

کوچک ترشدن ، بازهم کوچک ترشدن
يا کالس شلوغ می کند، سربازی که نظم   کودکی که در صف و 
و ترتيب صفوف سربازان را برهم زده است دالی است که دست از 
داللت کردن برداشته است. لغزش زبانی، لغزش اجتماعی هم هست. 
می گيرند  ياد  زبان  در  کودک  آواهای   . می ترسد  آن  از  خطيبی  هر 
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که ديگری باشند، به مدلول اشاره کنند و دالی باشند برای فالوس. 
برای چيزی که نمی دانند چيست، اما می دانند آن چيز نيستند، بعد ياد 
می گيرند که آن چيز باشند. آواها يکی يکی به دال تبديل می شوند و 
در صفوف مرتب زنجيره های داللتی قرار می گيرند . اين زنجيره های 
داللتی همان زنجيره های اجتماعی هم هستند.  ما می توانيم زبان را 
رها کنيم و سوت بزنيم، موسيقی بنوازيم، شعر بگوييم، سرود بخوانيم، 
آوا در شعر و موسيقی اجازه دارد که داللت نکند. جنون اجازه دارد که 
به هنر تبديل شود. اما تمامی اين مجراهای فرهنگی يک آلترناتيو 
جدی تری هم دارند که هيچ گاه به فرهنگ در نيامده است و در واقع 
که  است  اين  ماليخوليايی  آلترناتيو  است.  نگرفته  قرار  کنترل  تحت 
پدر  اتمسفر  به  دهيم  اجازه  و  واگذاريم  زبان  به  يک باره  به  را  بدن 
تبديل شود. کودک می تواند هم چنان همان پسر يا دختر کوچولوی 
تبديل  پسری  به  می رود  کمد  داخل  به  وقتی  اما  باشد،  مادر  و  پدر 
می شود که از خانه فرار کرده است، وقتی از زبان عروسک های اش 
سخن می گويد به دختری تبديل می شود که خودش مادرش است، 
وقتی سرباز درست هنگامی که بايد گوش به فرمان بعدی باشد، به 
زندانی  وقتی  باالی سرش می گذرد،  از  که  تبديل می شود  پرنده ای 
درست هنگامی که تحت فشار و شکنجه ی بازجويی قرار می گيرد، 
به شعری تبديل می شود که زمزمه می کند. درست است که بدن به 
نقطه ی  به  و  می کند  رها  را  اين سنگر  اما »من«  درمی آيد  انضباط 

تمرکزش تبديل می شود. 
چه کسی می تواند  بگويد من کليتی هستم که ديگری به بدن من 
داللت می کند. درست است که راه کار من خيالی است، اما واقعيت 
يا  درست تر، آن چه ما واقعی می خوانيم، هم زيرمجموعه ای از تخيل 
است. واقعيت خيالی است پذيرفته شده. هم امرجزئی خيالی است و 
هم امرکلی و بدتر اين که رابطه ی کلی و جزئی هم خيالی است. پس 
»خودی«  می توان  می شود،  ساخته  تخيلی  فضای  يک  در  »خود« 
از نقطه ی تمرکز ساخته شده باشد. »من«  ابتکاری بوجود آورد که 
الزاما بدنی نيست که نگاه می کند، می تواند ابژه ای باشد که به آن نگاه 
می کنم. من از لحاظ فيزيکی، کوچک تر می شوم تا از لحاظ اجتماعی 
کوچک نشوم. وقتی آليس در سرزمين عجايب به نيمه ای از قارچ گاز 
کوچک ترشدن  به  هم چنان  بل که  نمی شود  کوچک تر  فقط  می زند، 
ادامه می دهد تا زمانی که نيمه ی ديگر قارچ را بخورد. آن چه آليس 
می شود، کوچک شدن نيست بل که کوچکترشدن است. او به يک چيز 
نوع  از  تبديل می شود. شدنی  به شدن  بل که  نمی شود  تبديل  ديگر 
کوچک ترشدن. سرباز کوچک تر از سرهنگ است. کودک کوچک تر 
دوسره  رابطه ی  يک  دارد  وجود  اين ها  بين  آن چه  پدرش هست.  از 
است. اما کوچک ترشدن ما را از رابطه ی کوچک/ بزرگ جدا می کند. 
کوچک ترشدن، نسبت را رها می کند و پيش خودش بزرگ می شود. 
پدر پسری است که »بزرگ« شده است ، اما من فقط پسری هستم 

که »بزرگ تر« شده است.

دو روش خريد کردن
از دوران کودکی به عنوان  نفرين بر ستايش بی هوده و رياکارانه 
جهانی معصوم و عاری از مسئوليت. چه کسی عالقه دارد در جهان 
غول های چهارمتری زندگی کند که همه چيز را برای خودشان و در 
ابعادی غول آسا ساخته باشند؟ در عوض روان کاوی چه می کند، جز 
اين که از کودک يک هيواليی کوچک تناسلی  و يک نيروی مکنده ی 
جنسی می سازد؟ پسران می توانند به جای آن که دهان يا مقعد باشند  
فالوس باشند يا دختران به جای اينکه کليتوريس باشند، واژن می شوند. 
اما اين فقط نگاشتی جزئی از کليه ی امکان های حرکت در تن از هم 
پاشيده است. تصور کنيد در جمعی تمسخر می شويد، ناگهان در روابط 
تعادلی گفتگو، حفره ای خالی می شود و شما احساس می کنيد در آن 
اين  می افتد.  اتفاقی  چنين  واقعا  پاتافيزيکی  لحاظ  از  می رويد.  فرو 
در  را  من  و  کند  باز  دهان  زمين  می خواست  دل ام  که  ضرب المثل 
خيالی  کليت  ناگهان  امر.  همين  از  است  استعاره ای  ببرد،  فرو  خود 
که ديگران آن  را به عنوان »خود« ِ شما منعکس می کردند، از بين 
می رود. آن ها ديگر چيزی را از شما منعکس نمی کنند. دهان باز کردن 
زمين، يعنی خالی کردن اتمسفر زبان و بازگشتی به بستر= زهدان= 
کنيد.  بازسازی  را  کليت خود  بتوانيد  دوباره  آن جا  در  تا  زمين  داخل 
کودکی که توسط والدين تنبيه می شود و يا قهر می کند به داخل کمد 
می رود. شما احساس می کنيد که می خواهيد آب شويد، ديده نشويد، 
در خود فرو رويد، چون می خواهيد بدن اجتماعی تان را از دست بدهيد، 
و نقطه ی تمرکزتان را به جای ديگر منتقل کنيد. می خواهيد از هم 

پاشيده شويد، آب شويد! 
نقطه ی  يعنی  باال می گيريم،  را  افتخار می کنيم، سرمان  ما  وقتی 
تمرکز ما، آن چه که من هستم با »خود« گشتالتی و انعکاسی يکسان 
می شود. اما وقتی خجالت می کشم، سرم را پايين می گيرم. ديگران 
به چشمان يا پيشانی من  نگاه می کنند و من به نقطه ای ديگر. من 
فرش می شوم، »خود« هم چنان کله ی من است، آن ها نگاه من را 
دنبال می کنند، من، در، پنجره، زانو، جوراب های پا يا چيزی ديگری 

می شوم. آن ها از بازی من سر در نمی آورند.
 کودکان هميشه به سادگی از اتمسفر زبان پدر فرار می کنند. دو 
نظر  مورد  کاالی  می شويد  مغازه  وارد  شما  دارد:  وجود  خريد  روش 
خود را درخواست می کنيد، مغازه دار آن را برای شما می آورد و يا شما 
پرداخت  را  پول  شما  سپس  می کند،  هدايت  مشخصی  سمت  به  را 
می کنيد و کاال را برمی داريد. روش دوم، به اين صورت است که شما 
پيدا می کنيد و  را  نگاه می کنيد، کاال  وارد مغازه می شويد، در مغازه 
برمی داريد و بعد پول آن را پرداخت می کنيد. کودکان اغلب به روش 
دوم عمل می کنند. اين کار مانع گفتگو می شود. لذتی که بزرگسال 
از خريدکردن می برد، تقاضاکردن است، من چيزی می خواهم، يعنی 
دستور  و  کنم  درخواست  تو  از  را  آن  می توانم  دارم،  را  پول اش  من 
می دهم و تو را دعوت به يک مبادله می کنم. اما کودک از اتمسفر 
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بقالی ها خريد  از  بلدند  به همين خاطر آن ها فقط  زبان فرار می کند 
کنند يا از مغازه هايی که جنس شان را در دست رس آزاد قرار می دهند. 
خريد بدون مکالمه، يعنی حرکت از البالی مجراهای امراجتماعی که 
هميشه امری زبانی است. مانند زندگی در جامعه ای که زبان آن را 
نمی دانيد، شما راه نمی رويد، راه خود را پيدا می کنيد. زندگی نمی کنيد 
، به سر می بريد يا از سر می گذرانيد. فيزيک بدن و قوانين انعکاسی 
حاکم بر  »خود« گشتالتی ، زيرمجموعه ای از پاتافيزيک بدن از هم 
پاشيده و من متغيری است که با منطق های »شدن« خود را جابجا 

می کند.

تن مردانه به مثابه ی متن
فیلیپ کولبرستون

The Journal of the Society for Textual Reasoning، 1998، شماره ی 7

ترجمه ی حمید پرنیان

زنی از من پرسيد: »چرا تن زنانه هميشه به عنوان بيگانه، ديگری، 
و دل ربا بررسی و انگاريده می شود؟ چرا تن مردانه چنين نمی شود؟«

ندارد،  وجود  دگرجنسگرا  مردانه ی  تن  عنوان  به  واقعيتی  هيچ 
اجتماعن- بی متِن  متِن  يک  دگرجنسگرا{  مردانه ی  }تن  زيرا 

ساختاريافته ای است که جلوی هر کوششی برای خواندن معنی اش را 
می گيرد . ما به اندازه ی کافی می دانيم که چه رخ  می دهد وقتی نگاِه 
خيره ی مرد دگرجنسگرا به زنان می افتد. اما وقتی همين نگاِه خيره 
بر مرد دگرجنسگرای ديگری می افتد چه؟ وقتی مرد دگرجنسگرا نگاه ِ 
خيره اش به خودش می افتد چه؟ نويسندگانی مانند روزاليند کوارد و 
ابراز  ماکسين شيتس-جامنستون از نبوِد چنين بررسی و واکاوی ای 
نظر می رسد که تن مردانه،  به  آن  بر  افزون  و  ناخشنودی کرده اند، 
اين متِن بی متن، در دو دهه ی گذشته کامال خودش را غايب کرده 

است.
ساختارگرايی اجتماعی می گويد که هويت انسان، هم فردی و هم 
زندگی  آن  در  وی  که  است  اجتماعی ای  بافت  محصول  بين فردی، 
چيزی  داريم  اجازه   آيا  که  می آموزاند  ما  به  اجتماعی  بافت  می کند. 
بروز  را  احساسات خويش  داريم  اجازه  آيا  و  نه،  يا  کنيم  احساس  را 
دهيم يا نه؛ چه روابطی اجباری، مرجح، الزامی، انتخابی، يا ناخوشايند 
نبايد  را هرگز  باشد و چه چيزهايی  است؛ روياهای مان چه می تواند 
روياپردازی کنيم؛ چه آرزوهايی درون قلمروی امکانات هست و چه 
آروزهايی نيست؛ و استانداردهای عمومِی زيبايی و فضليت و ُحسن 
چگونه  که  می آموزاند  ما  به  وقتی  اجتماعی،  ساختارگرايی  چيست. 
و  است  ارزشمند  چيزی  چه  می آفريند:  را  ما  واقع  در  پس  بنگريم 

واکنش مان در مقابل چيز ارزشمند چه بايد باشد.

پنداشت بنيادين نقد خواننده-محور آن است که هيچ متنی وجود 
ندارد که صرفا يک معنی ذاتی داشته باشد، بل که معانی ممکن بسياری 
دارد که خواننده بدان ها می رسد. اين ايده هم در سنت مسيحی و هم 
از »هفت چهره ی  اوليه،  يهوديت  آشناست.  بسيار  يهودی  در سنت 
تورات«، استعاره ی معانی چندگانه سخن گفته است. آگوستين قديس 
کوشيد تا نُه معنی جداگانه از هر يک از آيه های آغازين کتاب مقدس 
به دست دهد، و مسيحيت قرون وسطی پذيرفت که هر آيه ی بابل 
روحانی.  و  مجازی،  تمثيلی،  ظاهری،  دارد:  معنی  چهار  کم  دست 
اوليه، در هر دو سنت، معانی ذاتی متن را  نويسندگان  در حالی که 
می فهميدند، اما امروزه ما می دانيم که آن معانی از تعامل بين متن 
بر دوش  را هم  آفريده می شوند، و مسئوليت معنی سازی  و خواننده 

خواننده می گذارد و هم بر دوش خود متن.
کمک  ما  به  خواننده-محوری  تئوری  و  اجتماعی  ساختارگرايی 
چيزهای  چاپی،  صفحه های  از  غير  به  ما  که  بفهميم  تا  می کنند 
قادريم  که  چيزهايی  می کنيم.  معنی خوانی  نيز  را  ديگری  بسياری 
درون يک متن ببينيم و ارزش گذاری کنيم و واکنش نشان دهيم از 
نظر اجتماعی ساخته شده اند، و معانی ای که ما از هر چه با آن روبرو 
ما  اولويتی است که درون  برآمِد همان  استخراج می کنيم  می شويم 
تجربه ی  و  فرهنگ  پيچيده ی  تعامل  دست  به  و  بود،  يافته  اسکان 

زندگی و نياز فردی شکل می گيرد.
که  بفهميم  بی متن  متنی  مثابه ی  به  را  تن ها  می توانيم  حاال  ما 
انسان  تن  مطالعه  ی  می شوند.  خوانده  معنی های شان  آن ها  از  خارج 
به مثابه ی ابزاری استعاری، گاهی »آناتومی اجتماعی انسان« ناميده 

می شود. داتون آن را اين گونه توصيف می کند:
از اين زاويه، تن انسان را تنها می توان در بافت ساختار اجتماعِی 
واقعيت فهميد؛ خود تن، يک برساخته ی اجتماعی است، ابزاری است 
که هويت و ارزش ما را می سازد و می آزمايد و اعتبار می بخشد تا بيان 

يا اجرای اجتماعی يابند.
روی اش  چيزی  هنوز  که  نيست  خالی  صفحه ی  يک  انسان  تن 
نوشته نشده است. بل که متن بی متنی است که خوانندگان بسياری 
معنی اش را می خوانند، خواه دعوت شده باشند به خواندن خواه نه. تن 
انسان متنی است که تقريبا هميشه از بيرون خوانده می شود )خواننده 
معانی را فرافکنی می کند(، اما هميشه مستعد است که از درون هم 
خوانده شود، يعنی ممکن است صاحِب تن بر متن کنترل يابد و آن را 

تفسير کند، معانی يگانه ای بسازد و جايگاه باالتری بدان ها دهد.

معنی گذاری، نگاِه خیره ی مردانه، و روابط اجتماعی هم جنسی
ما  است.   )objectify( »معنی گذاری«  نشان دهنده ی  خواندن، 
اين قصه ی رضايت بخش را ادامه می دهيم که مواجهه با يک متن 
يک رابطه ی من-تو است، گرچه تاريخ نص گرايی و بنيادگرايی دينی 
عمدتا از آن با رابطه ی من-آن ياد می کنند. در واقع، ما نمی توانيم 
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و  بياييم  ما  که  است  ننشسته  سوژه  آن  زيرا  بخوانيم  را  سوژه ای 
بخوانيم اش. ما ناچاريم برای تفسيرکردن، معنی گذاری و معنی سازی 
کنيم. به همين روی، ما متون تنانه ی پيرامون خويش را معنی گذاری 
می کنيم. در دوران ما، عمومی ترين شکل مطالعه ی معنی گذاری در 
حوزه ی مطالعات جنسيتی همان نگاِه خيره ای است که مردان به زنان 

می اندازند.
خيره ی  »نگاِه  اصطالح  که  بود  مولِوی  لورا  بار  نخستين  گويی 
که  می گويد  مولوی  برد.  کار  به  را   )the male gaze( مردانه« 
درون ساختار کالسيک سينما، مردان دارای نگاِه خيره هستند و زنان 

ابژه ی آن نگاه. همان گونه که ِشر توضيح می دهد:
مردگرايانه،  گفتمان  عمل کرد  تعريف کننده ی  خيره ی  نگاِه  اين، 
از  خودبودن،  از  را  زن  می سازد،  متنی  ابژه ی  را  »زن«  که  است 
بودن )being(، از »بودن« )Being(، از داشتن »خويشتنی« جدا 
خيره ی  نگاِه  که  اجتماعی-ديداری ای  ساختار  از  پيش  خويشتنی  يا 

مردانه و گفتماِن آن/وی تحميل می کند بازمی دارد.
نگاِه خيره ی  ابژه می کند.  به  تبديل  را  )gaze(، سوژه  نگاِه خيره 
مردانه ارزش گذاری می کند – هنگامی که آن نگاه به زنی می افتد، 
تحقير  می افتد،  همجنسگرا  مرد  يک  به  وقتی  می کند؛  پيدا  تمايل 
می کند. در هر مورد، آن نگاه، کنترل را از ديگری می قاپد. ديگری 
تخلف }به حقوق  را چيزی چون  مردانه  خيره ی  نگاِه  است  ممکن 
خود{ يا تجاوز درک کند؛ ابژه ی آن نگاه، ديگر، ديگری نيست بل 
کسی است که تصرف شده يا تعين يافته است. در دنيای متن ها، نگاِه 
زيرا هدف اش  ناميد،  می توان »خوانش تک نفره«  را  مردانه  خيره ی 

آشکارا برای خودبرانگيزی و خشنودی جنسی است.
روابط اجتماعی هم جنسی )Homosociality( اصطالحی است 
که او کسوفسکی سجويک ابداع اش کرد تا ساختار اساسی پدرشاهی 
خشنود  را  ديگر  مردان  زنان،  واسطه ی  با  مردان  کند:  توصيف  را 
فرآيندی توصيف  را  اجتماعی هم جنسی  روابط  می سازند. سجويک، 
می کند که مردان در آن می کوشند تا با يک ديگر رابطه ی صميمانه ی 
دارد  وجود  زن هم  يک  رابطه  اين  در  معموال  باشند،  داشته  جنسی 
)رابطه ی مثلثی( که نقش پنهان کننده ی آن رابطه ی صميمانه)ی بين 

دو مرد( را ايفا می کند:
»روابط اجتماعی هم جنسی« واژه ای است که گه گاه در تاريخ و علوم 
اجتماعی به کار بسته شده است. اين واژه، پيوندهای اجتماعی ای را 
توصيف می کند که بين افراد هم جنس برقرار می شود؛ اين يک نوواژه 
 )homosexuality( با همجنسگرايی  قياس  در  آشکارا  و  است، 

ساخته شده است و معنی  متمايزی از »همجنسگرايی« دارد.
مربوط  خانواده  نظام های  تئوری  به  مستقيما  سجويک  تئوری 
می شود، نظام هايی که می پندارند انسان ها درون ساختارهای مثلثی 
ارتباطند. در مثلِث دو مرد و يک زن، کشش جنسِی  با يک دگر در 
بين دو مرد بايستی دسِت کم به همان اندازه جدی باشد که کشِش 

جنسِی بين هر يک از مردان و زن جدی است. اين کشش هنگامی 
بيش تر و شديدتر می شود که هر دو مرد تشخيص دهند که می توانند 
بيش تری  تاثير  و  قدرت  مثلث،  ديگر  دو عضو  با  اتحاد  وسيله ی  به 
انباشته کنند. از آن جا که زنان به ندرت دارای قدرت هستند، }پس{ 
تنها شانس برای ايجاد اتحاد مرد ديگر است. اين اتحاد ممکن است 
به شکل های هم کاری يا رقابت يا حتی تََعرض باشد. نمی توان اين 
اتحاد )به عنوان داللِی قدرت( را، صرف نظر از شکل اش، رد کرد. 
اين تمايل به اتحاد قدرت با مرد ديگر، يکی از شکل های غيرتناسلِی 
برای  تکانه های شديدی  و کشِش جنسی،  تمايل  اين  است،  اروس 
را  کشش  آن  حتی  سجويک  می آفريند.  هم جنسی  اجتماعی  روابط 
دست  گاه  هر  مردان،  بيش تر  می کند.  توصيف  نيرومند«  و  »شديد 
آن  از  ايشان  از  اندکی  شمار  گرچه  می کنند،  عمل  گونه  اين  دهد، 

آگاهند.
بايد  بل که  می کند،  معنی گذاری  تنها  نه  مردانه  خيره ی  نگاِه 
معنی گذاری کند تا از منظر رابطه ی اجتماعی هم جنسی کاربرد پيدا 
کند. خنده دار اين جاست که نظام هوموسوشيال زمانی می تواند ادامه 
نگاِه  اين  بگيرانند؛  از يک دگر  را  خيره شان  نگاه ِ  پيدا کند که مردان 
خيره، هرچند مجازا، بايستی بر يک زن تمرکز داشته باشد. همان گونه 
که دی. اچ. الرنس نشان داده است، هنگامی که نگاِه خيره ی مردانه 
به مرد ديگری انداخته می شود رابطه ی اجتماعی هم جنسی در خطر 
می گيرد.  قرار   )homoerotism( هومواروتيسم  به  تبديل شدن 
پس، پدرشاهی بر اين پنداشت ساخته می شود که تن مردانه متنی 
است که به مردان ديگر اجازه نمی دهد آن را بخوانند. وقتی به چنين 

کاری اجازه داده شود، پايه ی قدرت و کنترل ويران می شود.
تصميم  می انديشيدم،  مقاله  اين  نوشتن  درباره ی  که  همين  من، 
گرفتم که از ميان مردانی که بيش تر با ايشان دم خور هستم نظرخواهی 
کنم. توی يک مهمانی، گوشه ای نشستم و از ايشان پرسيدم »وقتی 
جلب  به اش  توجه ات  که  چيزی  اولين  می شود  اتاق  اين  وارد  زنی 
می شود چيست؟« ايشان پاسخ های گوناگونی دادند؛ »سينه های اش، 
»پاهای اش«. »موهای اش«. »کون اش«.  ممه هستم«.  عاشق  من 
هر مردی يک پاسخ سريع و صريحی داد. من ادامه دادم: »خب وقتی 
جلب  به اش  توجه ات  که  چيزی  اولين  چه؟،  می شود  وارد  مرد  يک 
می شود چيست؟« همه يک صدا گفتند: »کل اش«. چون راضی کننده 
نبود پرسش ام را دوباره مطرح کردم، و دوباره همان پاسخ را دريافت 
کردم. در واقع، نظرشان ذره ای اين ور و آن ور نشد. ايشان نام هيچ 
باشد،  را جلب کرده  توجه شان  نياوردند که  را  مردانه  تن  از  عضوی 
درون شد  آغازگاِه  که  نياوردند  زبان  به  را  مردانگی  از  بُعدی  هيچ  و 
به خواندن آن متن )تن مردانه( باشد. ايشان می خواستند با متن به 
مثابه ی يک کل درگير شوند، و نه آن جور خوانش نزديک که حاال در 

حوزه ی نقد ادبی رواج دارد.
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نگاه گرفتن، سر باز زدن از خواندن
مردانه ی  خيره ی  نگاِه  که  است  دشوار  مردان  برای  چرا 
دگرجنسگرای شان را به مرد ديگری بياندازند؟ چرا ظاهرا برای شان 
بياندازند؟  دشوارتر می شود اگر آن نگاه  را به تن مردانه ی خودشان 
پيچيدگی پاسخ را شايد اين گونه بشود توضيح داد که اين سوژه تقريبا 
به طور کامل در ادبيات انفجاری مردانگی ناديده گرفته شده است. 

بگذاريد به توضيح پنج دليل متفاوت بپردازم.
خواندن خطرناک است

خواندن اين خطر را دارد که خويشتن فرد را آسيب پذير می سازد، خطر 
مواجهه ای را دارد که وين بوث آن }مواجهه{ را »ديگری ای که گاز 
می گيرد« می نامد. بيش تِر مردم درباره ی چيزی که می خوانند شديدا 
انتخابی عمل می کنند، و از خواندن متونی که آسايش يا امنيت شان 
نداند  آگاهانه  پرهيز می کنند. مرد ممکن است  به خطر می اندازد  را 
که خواندن تن مردی ديگر خطرناک است، اما ناخودآگاهانه می داند. 
هم چنين می داند که خواندن تن مردی ديگر امکانی را پيش می آورد 
تا مرد ديگر نيز تن وی را بخواند، و شايد در حين خواندن پی ببرد که 

او })مرد ديگر({ نيز می خواهد }تن  وی را بخواند{.
خواندن، خواننده را از نو جای گاه می بخشد

يک  عنوان  به  مردانگی،  گفته ام،  ديگر  جايی  در  که  همان گونه 
ساختار جنسيتی در هر جامعه ای، شکننده و ُترد است و بايد پيوسته 
با  رابطه  در  را  ديدگاه  همين  ساتال  ميشل  گيرد.  قرار  حمايت  مورد 
مردانگی  عبری ها،  نزد  روی،  اين  از  دارد:  مردانگی  از  عبری  فهِم 
هرگز ايمن نيست؛ »مردانگی از طريق تمريِن پيوسته ی انضباط برای 
جستجوی فضيلت حاصل می آيد، و همين که مردی از اين تمرين 
انضباط دست می کشد }مردانگی{ ناپديد می شود.« خيره  نگاه کردن 
به مردی ديگر، مرد دگرجنسگرا را به جای گاه يک مرد همجنسگرا 
تاثيِر خواندن  ُخرد می کند.  را  مردانگی شکننده ی وی  و  می کشاند، 
بر خواننده بسيار ژرف تر از تاثير خواننده بر متن است؛ تاثيِر خيره-

نگاه-کردن بر کسی که خيره نگاه می کند بسيار ژرف تر از تاثير آن 
)خيره-نگاه-کردن( بر کسی است که نگاه متوجه  اش است. سوزان 
بوردو اشاره می کند که نگاِه خيره ی مردانه نه تنها قدرِت معنی گذاری 

دارد، بل که قدرِت زنانه سازی هم دارد:
چه افشايی )و در-ديد-بودگی ای( در حمام بيش تر ترس آور است؟ 
را  آن، مرد دگرجنسگرا  ديدِن  )گرچه  نيست  ديدِن کير }ترس آور{ 
نا-راحت می سازد(، بل  }ترس آور{ هنگامی است که مرد خم می شود 
تا صابون را، که از دست اش لغزيده و به کف حمام افتاده، بردارد. در 
پنداره ی اين هنگامه است که آگاهی از حضور يک همجنسگرا در 
حمام، مرد ارتدوکس را به فساد می کشاند؛ حضور يک همجنسگرا و 
نگاه خيره اش، مرد ارتدوکس را به عنوان مفعول جنسی، و بنابراين 
به عنوان يک »زن«، تعريف خواهد کرد. پارادوکسی در اين جا هست. 
ابژه هايی  ايشان  از  اگرچه  همجنسگرا  مردان  بودِن  زن صفتانه  زيرا 

مردانگی  مورد،  اين  در  اما،  می سازد،  دگرجنسگرايانه  تمسخر  برای 
و  جنسی  فاعِل  همجنسگرا  مردان  که  اين  از  آگاهی  )يعنی،  ايشان 
و  تعريف گر  جنسی شان  خيره ی  نگاه  و  هستند،  جنسی  سوژه های 
»نافذ« )و ُکننده( است( از ايشان )مردان همجنسگرا( ابژه هايی برای 

ترِس دگرجنسگرا می سازد.
پس، ترِس مردان از نگاِه خيره ی مردانه ترس از اين است که، در 
نظمی فالوس محور، زن شوند يا زن احساس شوند يا زنانه بازنمايی 
شوند. تن همجنسگرا، در حمام، همساِن تِن دگرجنسگراست، اما تنها 

تفاوت آن است که ميل گر می شود.
خواندِن متنی که به اش پرداخته نشده است

چنان چه تن مردانه متنی باشد که خواندن اش بسيار دشوار باشد، 
پس هنگامی که لباس های اش را درمی آورد بايد ناپديد شود. کير، در 
نظام پدرشاهی، به مردانگی اشاره دارد، و وقتی تن، »بودن«، ناپديد 
می شود و فرد به يک نقش تبديل می گردد، }آن گاه{ شکل به ذات 
تبديل می شود، به مردانگی، به »اجرا« تبديل می شود. جزء بر کل 
استيال می يابد، آن چنان که کل به چيز بی اهميتی تبديل می شود، و 
}آن گاه{ ما فقط جزء يا »عضو« را می توانيم بخوانيم، جزء يا عضوی 
که، در به ترين حالت اش، تجزيه کننده است. فيليپ لوپيت می نويسد:

اين عضو از تن من، که با تکنيک »اراده ی کل از جزء« تن مرد 
امر  مردانه }اين  اندام  )همان گونه که اصطالح  را شناسايی می کند 
درباره ی  را  کمی  بسيار  و  زياد  بسيار  اطالعات  می دهد(،  نشان  را{ 
دارد.  گربه  مانند  می دهد. }کيِر{ من شخصيتی  من  به  مردبودن ام 
ازش ملتمسانه می خواهم که به تر رفتار کند و کم تر يا بيش تر جست و 
خيز بزند؛ من عاشِق سوراِخ }کيرم{ هستم، و به عقل سليم بی محلی 
می کنم و به عواقب آن بی توجه ام؛ اما به اين رسيده ام که کير من 
هوِش ويژه ی خودش را دارد که بايد به اش گوش داد يا اين که منتظر 

عواقب ديگری بايد نشست.
کير، رفتار نمی کند: کير يا فالوس، خودش يک متن است که ما، حتی 
با دوبينی )double-vision( هم، به ندرت می خوانيم اش. گويی 
يکی نيست، که دوتاست. فالوس به کير ارجاع دارد و بر عکس. هويت 
اجتماعی ترکيب شده ای ندارد، بل که ايدئولوژی های نژاد و قوميت، آن 
را تکه تکه کرده اند. »}کير يا فالوس{ بيش تر از آن که دارای ثباِت 
نمايشِی ُفرم باشد، شايد آشکارا بی ثبات ترين اندام بدن باشد؛ }کير 
به  و  جاودان.  امر  نه  و  است  موقتی  امر  فراخواننده ی  فالوس،{  يا 
جای آن که برقرارکننده ی خواسته يا هدفی يک نواخت باشد، متغيير 
و دم دمی مزاج و پيش بينی ناپذير است.« همين پيش بينی ناپذيربودگی 
است که بسياری از خوانندگاِن تِن مردانه را مفتون و نااميد و، سرانجام، 

رنجور می سازد.
مردانه  تن  اعضای  نمی دانيم  حتی  ما  يکی،  نه  و  دوتاست  چون 
از چيزهای جدايی ناپذير هستند:  را چگونه بشماريم. دخترها مرکب 
کميت ها  نه  باشد«.  باحال  که  چيزی  هر  و  چاشنی  و  »شکر 
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اما  دارند.  مشخص  کميت های  به  نيازی  دخترها  نه  و  مشخص اند 
پسرها مرکب از چيزهای شمارش پذيرند: »قيچی و مار و دِم توله سگ 
کيرهای  از  کنايه هايی  جداشدنی،  نه  و  شمارش پذير،  چيزهای   .»...
هميشه اخته شده شان. اما آيا ما داريم کير را از فالوس جدا می کنيم؟ 
خودبه خود  که  است  متنی  است،  بالقوه  متن  يک  کير صرفن  آيا  يا 
ساخته می شود؟ سن  آگوستين باور دارد که اين ها دو تا هستند: کير، 
که »تعميم منطقی« همه ی مردان عقاليی است، به شکل لوگوِس 
است،  کنترل ناپذير  عقلن  که  فالوس،  و  است،  شده  ساخته  آسمانی 
ديدگاه  از  فالوس،  باشد.  شيطان،  غير-خدا،  دسِت  آفريده ی  بايستی 
آگوستين، مار مکاِر بهشت است و، از آن جا  که عضوی از تن است که 
از فرمان عقل سر باز می زند، يادآوِر هميشگِی هبوط است. آگوستين 
و  می داند.  نخستين  گناه  ناقِل  را  آن  و  می شمارد،  خوار  را  فالوس 
حتی يک چنين قديس بزرگی هم که بر ايگوِی مردانه ی فالوسانه-

ورم کرده اش غلبه کرده است، اظهار می دارد که زنان در بهشت کيرش 
را پس خواهند گرفت. شايد اگر کير واقعا جداشدنی بود و )هم چون 

پاداِش يک رفتار نيک( اعطاکردنی بود، وی خرسندتر می شد.
در فيلمی )1986( که »حرِف کير« نام داشت، واکنِش گروهی از 
زنان به تن مردانه، و به ويژه آالت جنسی مردانه، را مستند کرده است. 
در بخش آغازيِن فيلم، »نخست«، کارگردان از زنان می پرسد نخستين 
باری که به کير فکر کردند کی بوده است و چه فکر کرده اند. يکی 
می گويد فکر می کرده کيرها شبيه موشکند، از مردان جدا می شوند 
و وارد تن زنان می شوند و تبديل به بچه می شوند. وی نمودار کير را 
در کتابی مشاهده کرده بود، و وقتی پدرش را ديده بود که با ُشرت 
در  آن چه  نظير  مشهودی  شق شدگی  بی آن که  می زند  قدم  خانه  در 
نمودار بود داشته باشد، پنداشته است که حتما جدا }يا شليک{ شده 
است. او سپس رويايی را تعريف می کند که در آن مردانی لباس هايی 
يک دست به تن داشتند و در دست شان چمدانی بود که کيرهای شان 

را در آن نگه داری می کردند.
فالوِس جداشدنی، در رويای آن زن، بايستی پشِت سايه ی خويش، 
کير، بماند. ِشر می گويد به همين دليل است که کير اغلب پنهان است: 
»باور دارم که کير پنهان ترين عضو تن مردانه است زيرا وسوسه ی 
ايدئولوژيکی و هم چنين روان کاوانه ای هست که کير را به ُقل برادِر 
اهريمنی اش، فالوس، تبديل می کند«. به آالت تناسلی در نقاشی های 
کوچکند.  بی تناسبانه  همه شان  کنيد:  دقت  سيستين  کليسای  سقِف 
اين کوچک بودن، آن ها را ايمن و زيبا می سازد، و }بازنماياننده ی{ 
آرمان های يونان کهن درباره ی برهنگِی مطلوِب مردانه است. ک. ج. 
داِور، در مطالعه ای که بر همجنسگرايی در يونان کهن دارد بازنمايِی 
کير در گل دان های يونانی را واکاوی می کند. کيرهای جذاب، کوچک 
هستند و هيچ پشمی ندارند: کيِر دوران پيش از بزرگسالی. کيرهای 
تنی  به  و  هستند،  تهديدگر  و  بزرگ  اغراق آميزی  طرز  به  ناجذاب، 
در  کير  زيبايِی  فرهنگی  شاخِص  رو،  اين  از  پشمالوست.  که  وصلند 

پيمان شکنِی  است،  فرمان بردای  و  آزرم  گل دان ها،  از  داِور  خوانِش 
پاگشايِی جنسی يا رقابِت جنسی است.

از  بسياری  و  شرم،  جای گاه  هم  و  است  غرور  منشا  هم  کير، 
مردان نمی توانند دريابند که چگونه کير خودشان را واقعن بخوانند، 
اين  تا  کوشيدند  يهوديان  می کنند.  پرهيز  ديگران  کير  خواندِن  از  و 
معماِی متنی را حل کنند؛ »کاله اش را بردار« اما مسيحيت واکنش 
واکنش ها فرهنِگ  اين  بزن«.  را  داد: »سرش  نشان  سرسختانه تری 
تِن مردانه ی مسيحی،  توليد کرده است.  را  نمادين و عملی  اختگِی 
با رِد تن، با قدغن کردِن ژويی سانس })خوشِی جنسی({ و با تعريِف 
ازدواج و در  به آميزش دگرجنسگرايانه ی محدود در  فعاليت جنسی 
جهت توليدمثل، نمادينانه اخته شده است. از ديِد برخی از قديسين، 
همين هم کافی نبود. اوريگن در سده ی سوم و پيتر آبالرد در سده ی 
دوازدهم، دو قديسی هستند که هر متِن تناسلی ای را از تِن خويش 

بُريدند و حذف کردند.
خواندِن متنی که متعلق به ما نیست

بزرگ ترين  بی متن  متوِن  تفسيرِی  معنِی  خواندِن  در  که  آن هايی 
اختيار را دارند کسانی هستند که قدرت شان با همين تفسير افزايش 
خوانش های  هويت دهنده،  خوانش های  موضوع  کِل  می کند.  پيدا 
آن قدر  ذاتن  مردانه،  دگرجنسگرايانه ی  تِن  ساختار  از  ساختارزدايی 
گريزان است که ناچار می شوم به کرات بکوشم تا در طول نوشتِن اين 

مقاله هر يک از معانی سوژگانی را حفظ کنم.
آن هايی که در خواندِن معنی تن مردانه بزرگ ترين اختيار را دارند 
حکومت ها و قدرت های سياسی-نظامی هستند، اين نهادها به مردانی 
بتوانند جای گاِه  که  کنند  به گونه ای تصور  را  دارند که خودشان  نياز 
قدرِت خويش را نگه دارند. به زبان ديگر؛ خواننده ی اصلی، حکومِت 
ساختار جامعه ای است که مردان در آن زندگی می کنند و هموست 
کيمل  ميشل  می کند.  وارد  مردانه  بی متِن  متِن  آن  به  را  معانی   که 
آن که  برای  می کند  اشاره  مردانگی«،  »تباهِی  خويش،  مقاله ی  در 
واقعی،  به مرداِن  تبديل  آمريکای پاک دين  نوزدهمِی  مرداِن سده ی 
و  ميل  گردِش  که  می يابد  ضروری  حکومت  شوند  بازار«،  »مرداِن 
نياز دارند  سياليِت تن ِ وی را تحت کنترل درآورد. گردش های ميل 
که اخالقا تنفرانگيز پنداشته شوند زيرا اين گردش ها از نظر اقتصادی 
اين  از  يا ضد-اقتصادِی ميل  نامطلوب  ضد-توليدی اند: گردش های 
پس يک آسيب پنداشته می شود. ميشل فوکو، در تاريخ امورجنسی، 
گفتمان هاِی  دارد،  تاکيد  زيست-سياسی  گفتمان های  توسعه ی  بر 
رسمی ای که افراد را از طريق محکوميت ها و سرزنش ها و تذکر ها 
کنترل می کنند. اين گفتمان های زيست-سياسی، فرد را با خويشتِن 
سياسی اش به عنوان يک شهروند هويت دهی می کند. فرد می کوشد تا 
نقِش عضوی از جامعه را به به ترين شکل ايفا کند. تن ها، برای اين که 
ناچارند  باشند، مردان  َمملوک  نياز دارند که  توليد کنند،  بازار  مرداِن 
که هم دگرجنسگرايانه و هم مردانه خوانده شوند، و پدرانگی کردن 
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خوب  شهروند  هر  مسئوليِت  اين ها  شود.  دانسته  اجبار  يک  بايستی 
است.

تِن مردانه، متِن بی متنی است که حکومت ها ارزش ها و انتظاراِت 
تامين کننده }ی حکومت ها{ را در آن }متن{ می خوانند، و اسطوره های 
در  دگرجنسگرايی  می دهند.  نسبت  آن  به  را  بشر  حقوق  يا  حقيقی 
مباحث  در  که،  است  دليل  همين  به  و  می شود،  خوانده  مردانه  تِن 
مربوط به تکويِن جهت گيری جنسی، مردان همجنسگرا معموال رشِد 
خودآگاهی جنسی شان را با نمودار نشان می دهند در حالی که مردان 
دگرجنسگرا باور دارند »هميشه همين جور بوده اند«. دگرجنسگرايی، 
فرآيندی است که حکومت ها در آن توليدمثل، يا کشاورزِی حيوانی، را 
طراحی و کنترل می کنند. جلق زدن، تجرِد داوطلبانه، همجنسگرايی، 
و هر جانشيِن جنسی ديگری تحت کنترل است و حتی ننگ دانسته 
می شود، زيرا تنها از طريق ازدواج دگرجنسگرايانه و زايش کودکان 
آينده  در  را  اقتدار خويش  می تواند  فالوسی  سياسِی  قدرِت  که  است 
نشانه ی  دگرجنسگرا،  مردانه ی  خيره ی  نگاِه  دارد.  نگه  مصون 
نهايِی  نشانه ی  است،  تحميل شده  جاوداِن  معنِی  يک  تسليِم  نهايِی 

قدغن بودگِی ژويی سانس انسانی است.
خواندن، ابهاِم الهی را افشا می سازد

مردان يهودی و مسيحی، خواه همجنسگرا باشند خواه دگرجنسگرا، 
در خواندِن تِن مردانه، با دشوارِی افزونه ای روبرو می گردند. َدنا نوالن 
ِفِول و ديويد گان و هوارد ايلبرگ-شوارتس مسئله ی کانونِی جنسيتِی 
می توانند  چگونه  زنان  و  مردان  کاويده اند:  وسيعن  را  مقدس  متون 
خداوند  که  صورتی  در  شده اند  آفريده  خداوند  شکِل  به  که  بفهمند 

ظاهرا تن ندارد؟ ايلبرگ-شوارتس می نويسد:
آيا خداوند آلت جنسی دارد، و اگر دارد، از آلت جنسی کدام جنس 
است؟  جالب است که مفسرين عمومن از اين پرسش پرهيز کرده اند. 
معنی  اين  به  را   1 پيدايش   ۲7 و   ۲6 آيه های  که  مفسرينی  گويی 
است،  شده  ساخته  خداوند  اساس شکل  بر  انسان  تن  که  می گيرند 
دچار ابهام مهمی می شوند. ايشان، با پرهيز از پرسِش جنِس خداوند، 
چشم شان را بر پرسِش بنيادينی می بندند: تن مردانه و تن زنانه، هر 
خداوند  جنِس  وقتی  باشند؟  الهی  شکِل  مانند  می توانند  چگونه  دو، 
عباراتی  از  غيرمستقيمن  بايد  استنتاجی  هر  است،  پنهان  و  مستور 
گرفته شود که درباره ی جنسيِت خداوند است. اما وقتی اين پرسش 
پيش  امورجنسی  }تجسِم{  و  انسان  تجسِم  مسئله ی  يافت،  پاسخ 
می آيد. اگر، همان گونه که بسياری از مفسرين می گويند، خداوند از 
نظر جنسی خنثی است پس فقط بخشی از تِن انسان بر اساس تصوير 

خدواند ساخته شده است.
آن بخش از تِن َمرد که آشکارا از تصوير خداوند ساخته نشده است 
اين  و  است.  الهی  ابهام  خواندِن  ديگر،  مرِد  تِن  خواندِن  است.  کير 
ابهام، کيرهای مردها تعبير می شود – به کيرهای ديگران، و به کيِر 

خود فرد }تعبير می شود{.

هرگز  دگرجنسگرا  مردانه ی  خيره ی  نگاِه  که  نيست  شگفت آور 
است  مشخص  زيرا  نمی شود،  ديگری  دگرجنسگرای  مرد  متوجه ی 
که  نيست  شگفت آور  باشد.  ترس آور  و  نهيب زننده  بايد  چه قدر  که 
مردهای مهمانی فقط به کليِت مردهای ديگِر آن مهمانی نگريسته 
مرد  تن  نتواند  مرد  اگر  کنيم!  قبول  حد  همين  در  اگر  تازه  بودند، 
ديگر را بخواند، پس چه نتيجه ای در پی خواهد داشت اگر مرد نگاه 
و  تمام ضعف ها  با  تن خود  روی  می اندازد،  روی خود  را  مردانه اش 

قدرت ها }می اندازد{؟
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 ادبیات

زخم
پسر خسته

اضطرار ِ عشق ماست ، زخم
زخمي که بر تن تو روا مي دارم

بزنم
زخمي ام مي کني

گز گز ِ نوک انگشتانم
.
.
.

ساحتي هست بين ما
از آن روزي که در آغوش ات گرفتم

پسر زيباي خيالي ام شدي
آلوده اش نکرديم
آلوده اش نشديم

 تنها نگاه مان را دوختيم به تقدس ِغريب اش
    هيچ راهي انگار نداشت عشق مان

        جز زخم
           زخمه

            زمختي
.            
.            
.            

           با زخم تو را شناختم
           درد دارد

           خون
           نه
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دو ترانه
پاکان

پسر خوبه نگاش
 خوبه صداش

خوبه صدای خنده هاش
 

لبش داغ پسر ِ
رازه ِ پسر

سينه ی ’گر داره پسر
 

دالمون واسه هم
ميکشه پر

غصه و ماتم ديگه پر
بيا بازی کنيم

ممنوعه رو
کالغ پر، پسر هم پر

 
وقتی لب می ذاره

،روی لبام،
جا می گيرم تو بغل اش

 
سرم تو بغل اش

هرم تن اش
کاکتوس ِ لب بوس ِ پسر

 
دل ام اين پسرک،

غنچه ی تنگ،
کاش بشه پرپر رو تن اش

 
دل ام منتظره،

خسته بشه،
سفره ی قلب اش وا بشه

 
بازم ساده بشه

تب بکنه،
هذيون آشفته بشه

 

 

دالمون واسه هم
می کشه پر

غصه و ماتم ديگه پر
بيا بازی کنيم

ممنوعه رو
کالغ پر، پسر هم پر

 
شبش تاره پسر،

زاره پسر،
کوه ِ و مغروره پسر

 
نامه هاش نم و نم،

خيس ِ پسر،
از دل من دوره پسر

  
چيکه چيکه چشاش

دل نمکِه 
داغ ِ بيابون ِ پسر

 
سحر در می زنه،

ترس دل اش
از چشای ِ شوره پسر

 
نمی خواد بدونن،

مال ِ هميم،
وای چه گرفتاره پسر

 
دالمون واسه هم

می کشه پر
غصه و ماتم ديگه پر

بيا بازی کنيم
ممنوعه رو

کالغ پر، پسر هم پر
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اشک ِ من ديگه برای دل ام از غصه نباريد
مث ِ مرهم نشد و معنی کارش رو نفهميد

اشک من وقت غم ام اين دفعه خشکيد
واسه چيزی که می گن عشق ه، نم و نم زد و باريد

 
بايد از چشم تو دونست، نم ِ اشک ام اگه شد رود

گر چه اين  عاشقيامونو  ميگی کار خدا بود

دست ِ من امشب و هر شب به تو فکر کرد و نخوابيد
تن کاغذپاره هام هر چی نوشتم نپسنديد

گاهی از شکل نوازش، گاهی مشت شد رو کتابام
گاهی آدم شد و از فکر تن تو يهو لرزيد

 
بايد از چشم تو دونست نم ِ اشک ام اگه شد رود

گر چه اين  عاشقيامونو  ميگی کار خدا بود
 

اشک ِ من هم دم ِ من نيست که ازت شکوه کنيم باز
نمی باره، تورو دوست داره و با من می کنه ناز

با زبون ِ بی زبونی می گه خوبی تا بفهمم
نگيرم از تو بهونه، بشيم هم خونه و هم راز

ترانه های تان را برای انتشار در مجله ی چراغ به آدرس الکترونيکی taranehgir@yahoo.com روانه کنيد.  پاکان
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رسانه ها
ماها ـ مجله ی الکترونيکی هم جنس گرايان ايرانی

majaleh_maha@yahoo.com

دلکده ـ ماهنامه ی ادبی هم جنس گرايان ايرانی 
delkadeh@gmail.com

رنگين کمان ـ فصلنامه ی دگرباشان ايرانی 
majalehranginkaman@gmail.com

چراغ ـ نشريه ی دگرباشان جنسی ايرانی 
http://cheraq.irqo.org

member@irqo.org
http://blog.irqo.org

هم جنس من ـ نشريه ی لزبين های ايرانی 
hamjenseman@gmail.com

ضيافت                                
www.ziaafat.org
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