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سرمقاله
               ساقي قهرمان

تن، امسال، جای روح را در همه گوشه های زندگی خانه و خيابان 
پر کرد. حرف اول را زد، و صريح گفت. حرف آخر را هم زد، صريح. 
در  تقلب  و  سابق،  جمهور  رييس  توهين  به  اعتراض  روز  اولين  در 
به  و  دست شان  گرفتند  پرچم  مثل  را  خودشان  تن  مردم  انتخابات، 

خيابان  بردند در مالء عام گذاشتند.
آن روز، و روزهای بعد از آن، هر چه بود اندازه ی تحمل تن بود 
و  مغلطه کن  هزارتوهای  به  موجود.  واقعيت  با  تن  بده بستان های  و 
فراموش کن و پنهان کن و به روی خودت نياور و قورت بده و تقيه کن که 
مال روح است ربط نداشت. گلوله که شليك شد و باتوم که زدند از تن 
خون جاری شد، چشم ترکيد، سر و دست و ستون مهره ها و گردن و 

زانو شکست و مرگ نيز همان جا در مالء عام اتفاق افتاد. 
اما يك حرف ديگر را هم برای اولين بار، تن می زند. يعنی با رنج 
آشکار تن هايی که زخم شده اند، تجاوز جنسی را اعالم می کند. اگر به 
خاطر نشانه های تجاوز جنسی بر تن نبود، نه پزشك نه خانواده و نه 
آقای کروبی و نه رسانه های جهانی هيچ کدام نمی فهميدند که تجاوز 
جنسی اتفاق افتاده. تن و عکس العمل اش در برابر زخم، و عشق اش 
پرده ی  پشت  دارد  حاال  بودن،  زيبا  و  نبودن  زخم  و  بی دردبودن  به 

حوادث زندان را به زبان می آورد.  
تجاوز روحی نکرده اند، تجاوز جنسی کرده اند. نه اين که نخواسته اند 
تجاوز روحی بکنند، خواسته اند. تجاوز روحی هم کرده اند. و نه اين که 
آسيب تجاوز روحی در زندانی کم تر از تجاوز جسمی بوده، نه نبوده، 
اما آن چه به روح اجازه نمی دهد درد را فراموش کند، يا مانند غالب 
آسيب ديدگی های روانی، دچار شقاق بشود و بخش دردناک خاطره را 
به دست فراموشی بسپارد تا از راه فراموشی مصيبت، امکان يادآوری 
»سرشکستگی« و »بی عصمت شدگی« و در مورد مردان »ساقط شدن 
از مردانگی«، که تنها بنا به فرموده ی فرهنگ، »يك درد ويژه« و 
»غيرقابل قبول« است را نداشته باشد، زخم تن است. اگر تن زخم 

نمی بود، امکان فراموشی روح ممکن بود. 
مردم ايران که تن خود را به خيابان بردند تا آن چه را که از هيچ 
يعنی مردمی  ثابت کنند،  با حضور تن شان  نبود،  راه ديگری ممکن 
که کشف کرده بودند تن ويژه گی هايی دارد که از آن ميان ويژگی 
تا ديده شود.  بردند  به خيابان  را  ديده شدن و شنيده شدن است، تن 
اگر رای در صندوق ديده نمی شود، صاحب رای در خيابان ديده  تا 
شود، اگر کتك خوردن شهروند در زندان ديده نمی شود، کتك خوردن 

پشت  در  سرکوب  و  زور  وجود  اگر  بشود،  ديده  خيابان  در  شهروند 
ديوارهای زندان ديده نمی شود، در همين مالء عام معروف، ديده شود 
و پای سند محکوميت سرکوب، با تن خودش، انگشت بزند. حاال اين 
نبايد فراموش کنند  به زندانی ها،  مردم در مقابل خبر تجاوز جنسی 
که اين همان تن، همان تن ديده شدنی و شنيده شدنی و زخم شدنی 
و خونی شدنی است که مورد تجاوز قرار گرفته است. شرافت؟ شرافت 
به اندازه ی عصب های پاره شده ی مقعد، در طول بيست و چهار ساعت 
خورد و خواب، درد نمی گيرد. تن لکه دار نمی شود، زخم می شود و در 

اثر زخم، درد می کشد و گاهی در اثر زخم می ميرد.
محاکمه ی  برای  که  هم زمان  بايد  مردم  همه ی  و  مردم،  همين 
جنايتکاران حاکم بر زندان های ايران می دوند بايد در اسرع وقت برای 
معالجه و مداوای جسمی قربانيان تجاوز جنسی هم بدوند، هم زمان 

برای بيرون کشيدن مردمی که االن زندانی هستند هم بدوند.
معلوم نيست چه تعدادی از پزشکان ايرانی تعهد و مسووليت انسانی 
ارايه ی سرويس خصوصی و ابزار الزم برای ارايه ی سرويس خصوصی 
دارند. اما اگر زخمی های تجاوز هر چه سريع تر معالجه نشوند يا از درد 

می ميرند يا از درد خودکشی می کنند.
آن چيزی که از تجاوز جنسی تا به حال گفته شده زخم های روحی 
است. به ندرت کسی از پی آمدهای جسمی تجاوز حرف می زند. هنوز 
در کشور ما، تجاوز جنسی، نه تجاوز در زندان ها، حتی تجاوزی که 
در خانه ها اتفاق می افتد به درستی نه مطرح شده است و نه فهميده 
که  جنسی  عمل  به  معمولن  ايرانی  فرهنگ  در  تجاوز،  است.  شده 
مردی، با زنی که متعلق به خود او نيست، برقرار کند می گويند و در 
واقع تجاوزی که اين جا مطرح می شود، تجاوز يك مرد، به شرافت 
مردان خانواده ی زن است، نه تجاوز به تن زن و عجيب نيست اگر در 
برخورد با تجاوز جنسی در زندان هم به نامشروع بودن عمل بيش تر 
توجه می شود تا به آسيب های فيزيکی که در اثر اين شيوه ی شکنجه 

وارد می شود. 
پی آمدهای  نگفته اند  شده  تجاوز  به شان  که  زندانی ای  زنان  هنوز 
جسمی اش چيست، اما در روزنامه ها و وبالگ ها نوشته اند که مردان 
زندانی که به شان تجاوز شده، پارگی مقعد دارند و روده ی بزرگ شان 

آسيب ديده. 
تجاوز از راه واژن، ديواره های واژن را خراش می دهد، پارگی ايجاد 
ديواره ی  خراش خوردگی  می کند.  زخم  را  رحم  دهانه ی  و  می کند 
واژن و زخم دهانه ی رحم، درد و سوزش شديد و خون ريزی ايجاد 
می کند. گذشته از اين که بدون مراقبت های الزم، در مجرای ادرار و 
در دهانه ی رحم عفونت ايجاد می شود، عفونت دهانه ی رحم بدون 
مراقبت های الزم، يعنی چند عمل جراحی خفيف، به نازايی منتهی 
می شود؛ دردی که در اثر سوزش و خونريزی و عفونت ايجاد می شود 
دردی مدام است. در طول شبانه روز آرام نمی شود. نه تنها ادرارکردن 
هم  بدن  معمول  تحرک  هر  است،  هم راه  شديد  انقباض  و  درد  با 
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ايجاد درد شديد می کند. اما اين درد در برابر دردی که پارگی مقعد 
ايجاد می کند، هيچ نيست. دخول آلت مردانه )کير( يا جسم سخت 
نباشد،  ناگهانی  اگر  مقعد، حتی  داخل  به  باتوم،  تا  ميله  تا  بطری  از 
باعث پارگی عصب های دوره ی مقعد می شود. حلقه ی دوره ی مقعد 
از هزاران عصب ريز تشکيل شده که قابليت اتساع دارند. در حالت 
به  عادی،  حالت  در  می شوند.  منتقبض  سختی  به  بدن،  اضطراب 
محض تماس هر جسمی، جمع می شوند و امکان دخول نمی دهند. 
اگر بدن مضطرب باشد، اتساع، اتفاق نمی افتد. دخول آلت مردانه يا در 
اصطالح زندان، جسم سخت، پيش از آن که حلقه ی مقعد برای انجام 
عمل جنسی با لوبريکت و تحريك طوالنی دوره ی مقعد به اندازه ی 
کافی باز شده باشد، هم عصب های ريز حلقه و هم خود حلقه ی مقعد 
رطوبت  واژن  اندازه ی  به  مقعد  که  اين  به  توجه  با  می کند.  پاره  را 
طبيعی ايجاد نمی کند و اگر بکند اين رطوبت در قسمت داخلی است 
و به دوره ی مقعد بدون دخالت دست، نمی رسد، هر گونه دخول، تنها 
با خراش و جر خوردن حلقه اتفاق می افتد. با اين که در داخل مقعد 
به اندازه ی طول آلت مردانه )کير( جای دخول هست، اما اگر حرکت 
ايجاد می شود.  نيز پارگی  پی درپی و ضربتی باشد در روده ی بزرگ 
بدون مراقبت های الزم، يعنی چند عمل جراحی سنگين، اين پارگی، 
عميق و عفونی می شود. در زنان، تجاوز جنسی از راه مقعد، در اکثر 

مواقع باعث پارگی پرده ی فاصل بين مقعد و واژن می شود.   
بر اثر پارگی مقعد، قابليت اتساع حلقه از بين می رود و فرد کنترل 
مقعد  پارگی های  کش آمدن  باعث  تخليه  بار  هر  نيز  ندارد.  تخليه 
می شود، و دردی که ايجاد می شود غيرقابل تحمل است. اين درد نه 
تنها با هر بار تخليه ی روده، بلکه با هر بار نفس کشيدن معمولی، توليد 
می شود چون در هر تنفس، حلقه ی معقد منبسط و منقبض می شود. 
تناسلی، و سيستم  به دستگاه  به خاطر صدمه ای که  تجاوز جنسی، 
تخليه ی تن وارد می کند، توليد درد شديد می کند. آسيب ديدن قابليت 
اتساع حلقه ی مقعد، کنترل تخليه را از فرد می گيرد، زندگی روزمره  را 
مختل می کند. حتی در مواردی که فرد به سرعت موفق می شود تحت 
عمل جراحی قرار بگيرد، نه يك بار بلکه چندين بار عمل الزم است تا 
آسيب ترميم شود. يعنی اگر زندانی هايی که در زندان مورد تجاوز قرار 
گرفته اند بالفاصله به امکانات درمانی دسترسی نداشته باشند، مقصر 
نگران  تجاوز شده،  به  شديد  جسمانی  آسيب های  از  بيش  که  ماييم 
آبرو و شرف به باد رفته هستيم و دنبال امکانات بيرون کشيدن شان از 

زندان، و درمان  آن هايی که االن بيرون از زندان اند نمی رويم. 
روح، اگر با هر بار دم و بازدم، درد شديد کشنده ی ناشی از زخم های 
مجراهای تناسلی به يادش نياورد که چه اتفاقی افتاده، و با هر بار 
تخليه ی معده درد کشنده يادش نياورد که چه اتفاقی افتاده، آسان تر 

دست به ترميم خود می زند.
من در زندگی شخصی خودم، و در رابطه های شخصی، تجربه ی 
تجاوز جنسی داشته ام، تجاوز از راه واژن و تجاوز از راه مقعد، و به 

تجاوز  جسمی  آسيب های  و  روحی  آسيب های  ابعاد  به  دليل  همين 
جنسی زياد، خيلی زياد آشنايم. اين را هم بايد برای اطالع کسانی 
که فرهنگی شبيه به آقای مهدی جامی دارند و معتقدند داستان ترانه 
موسوی و تجاوز به وی ساختگی است زيرا از نظر آقای جامی فقط 
دختربچه ها دچار پارگی رحم می شوند و يك زن جوان يا مسن به 
اندازه ی کافی گشاد هست که پاره نشود اضافه کنم. با آن که رجوع 
به مقاله ها و گزارش های طبی برای اطالع از اين موضوعات ساده 
کافی است، اما، در پارگی رحم، روده ی بزرگ، واژن، و مقعد، جوانی 
و  خشن  حرکات  نيستند،  پارگی  عامل  تنگی  و  گشادی  و  پيری،  و 
نسنجيده و نامناسب، و در مورد بازجوی متجاوز، لذت از ايجاد درد و 

هدف توليد درد و جراحت عامل اند. 
نوشتن اين متن، به اين دليل نيست که کسی اين چيزها را نمی داند. 
برای دانستن آسيب ناشی از تجاوز جنسی، چه روحی و چه جسمی، 
از سال های سال  بعد  اما حاال که  نيست.  به تجربه ی شخصی  نياز 
بحث تجاوز جنسی در زندان، از حلقه ی زندانيان سياسی و گروه های 
سياسی و فعاالن حقوق بشر مرتبط با زندان ها درآمده و به مسووليت 
مردم بدل شده، به تر است کلمه به کلمه بنويسيم تا اين حرف ها در 
بُعدی واقع بينانه به زبان بيايد و زندان را از کار بياندازد و تن هر چه 
بيش تر ديده شود تا زخم ها ديده شوند و ما ياد بگيريم به حقوق تن 

اهميت بدهيم. 
مطرح  بازداشت شده  افراد  از  عده ای  می گويد:  نامه اش  در  کروبی 
نموده اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده اند 
که منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آنان گرديده 
است. از سوی ديگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشيانه 
تجاوز کرده اند به طوري که برخی دچار افسردگی و مشکالت جدی 
روحی و جسمی گرديده اند و در کنج خانه های خود خزيده اند. بابك 
داد در مورد جوان هفده ساله  ای که در زندان 20 بار مورد تجاوز قرار 
گرفته می نويسد: پارگي شديد مقعد بعد از بارها تجاوز و خونريزي، 

مقعد و روده هاي او را دچار عفونت شديد کرده بود.
*

يك  تِن  اين  دارد،  ادامه  جنگ  که  زمانی  تا  که  نکنيم  فراموش 
که  آن  از  بعد  جامعه  روح  زخمی می شود.  و  که کشته  است  جامعه 
شکست مسجل شد آسيب می بيند. ما هنوز شکست نخورده ايم. هر 
االن،  ديد.  خواهد  آسيب  روح مان  وقت  آن  خورديم  شکست  وقت 
به دنبال مردم، نه به دنبال فرهنگ، بايد حواس مان به تن باشد، و 

زخم های اش، و زيبايی های ويژگی های  تن بودن اش
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رويدادهاي ايران
* مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت، در نامه ای به آيت اهلل اکبر هاشمی 
رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان از وی خواسته است به مسئله تجاوز جنسی 
به بازداشت شدگان رويدادهای اخير رسيدگی کند. به گزارش سايت حزب اعتماد 
اين  افرادی  نامه نوشته است،  اين  اين حزب در  ملی، مهدی کروبی، دبير کل 

مطالب را به وی گفته  اند که دارای پست های حساس در کشور بوده  اند.

* گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره شکنجه از دولت ايران خواست تا به شکايات 
صدها نفر از افراد بازداشت شده پس از انتخابات رياست جمهوری که می گويند 

در مدت بازداشت مورد بر بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته اند، رسيدگی کند.

* ميرحسين موسوی، نامزد معترض دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، با 
»تقبيح عملکرد مسئوالن در رويارويی با معترضان« گفت که »اگر اخباری که 
در روزهای اخير در مورد بازداشت شدگان منتشر شده درست باشد، جا دارد که 

انسان سر زير خاک کند.«

* رئيس کميته ويژه پيگيری وضع بازداشت شدگان انتخاباتی در مجلس شورای 
اسالمی روز شنبه اعالم کرد که 12 مامور نيروی انتظامی و يك قاضی متخلف 

در ماجرای بازداشتگاه کهريزک محاکمه می شوند. 

* رهبر حکومت اسالمی  ايران طی حکمی حجت االسالم صادق آملی الريجانی، 
قضائيه  قوه  رياست  به  را  اسالمی  رئيس مجلس شورای  برادر علی الريجانی، 

منصوب کرد.

به  نسبت  نگرانی  ابراز  ضمن  ای  بيانيه  صدور  با  اروپا  دانشجويان  اتحاديه   *
وضعيت دانشجويان ايران در خشونت  های پس از انتخابات، اقدام هايی نظير حمله 

به خوابگاه های دانشجويی را شديداً محکوم کرد.

* حاکمه ۷ بهائی بازداشت شده در ايران که قرار بود روز سه شنبه برگزار شود، 
به روز 26 مهر ماه موکول شده است.

* شش تن از بازيکنان تيم ملی فوتبال ايران که در جريان بازی با کره جنوبی در 
چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی به نشانه حمايت از اعتراض های مردمی 
نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران مچ بند سبز بسته بودند، به 

عنوان نخستين برندگان جايزه جهانی »ورزش برای صلح« برگزيده شدند.

* عمادالدين باقی از اعضای انجمن دفاع از حقوق زندانيان می گويد، بسياری از 
قربانيان تجاوز در زندان های جمهوری اسالمی تنها به خاطر حفظ آبروی خود و 

از روی شرم سکوت کرده اند.

* يش از 130مستند ساز ايرانی، با انتشار يك بيانيه از عدم حضور خود در سومين 
به  که  بيانيه  اين  در  اند.  داده  المللی »سينما حقيقت« خبر  بين  دوره جشنواره 
امضای بيش از صد و سی مستند ساز رسيده آمده است:» سينمای مستند ايران، 
سندهای ارزشمندی از واقعيت های جامعه ی ايرانی در تاريخ يك صد ساله ی خود 
ثبت کرده است. اين سينما برای تصوير کردن شرايط اين سرزمين توانسته با 
وجود همه ی قيد و بندها، از سال های دور، دوران انقالب، دوران جنگ و نيز دو 
دهه ی اخير اسناد بسياری به يادگار بگذارد. متاسفانه سخت گيری و ممانعتی که 

* امروز بر مستندسازان در ارائه ی تصوير واقعی و منصفانه از جامعه ی ملتهب ما 
اعمال می شود، بی سابقه است.«

با  ای  جلسه  تشکيل  خواستار  الريجانی  علی  به  ای  نامه  در  کروبی  مهدی   *
حضور سران سه قوه و رييس مجلس خبرگان برای ارائه مستندات خود درباره 

آزار جنسی بازداشت شدگان شده است.

* مهدی کروبی در ادامه پاسخ به منتقدان اصولگرای خود اعالم کرد که فرمانده 
نيروی مقاومت بسيج يکی از »طراحان نمايش ترانه موسوی« است.

* محمد رضا باهنر نايب رييس مجلس شورای اسالمی می گويد قرار بوده تا 
احمدی  پيشنهادی محمود  وزاری  ديروز چهارشنبه، فهرست  اداری  پايان وقت 
زمان مقرر، نخستين تخلف  در  اين فهرست  ارائه نشدن  با  و  نژاد معرفی شود 

دولت دهم ثبت شده است.

روابط  از مدير  نقل  به  ايرنا، در خبری  * خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، 
عمومی دادسرای عمومی و انقالب تهران خبر توقيف روزنامه کيهان را تکذيب 

کرد.

* پنج شنبه شب همزمان با گفت وگوی زنده تلويزيونی محمود احمدی نژاد درباره 
اعضای کابينه جديد خود و معرفی آنها، شهروندان معترض تهرانی در برخی نقاط 

اين شهر بار ديگر به تظاهرات دست زدند.

* احمد جنتی، دبير شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران در خطبه های 
نماز جمعه امروز، خواستار بازداشت کسانی شد که او آنها را »ام االفساد و سران 

اغتشاشات اخير« توصيف کرد.

* احمد توکلی، نماينده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
سرگشاده، مهدی کروبی را به گرفتارشدن به سرنوشت آيت اله منتظری تهديد 

کرد.

* آيت اهلل امينی، خطيب موقت نمازجمعه  قم از فضای سرکوب پس از انتخابات 
رياست جمهوری در ايران انتقاد کرد و گفت نظام جمهوری اسالمی را نمی توان 
همچنين  امينی  آقای  کرد.«  حفظ  ها  کردن  جريمه  و  خيره سری  »لجبازی  با 
خواستار جبران آسيب های وارد شده به افراد، آزادی افراد بی گناه از زندان و 

برخورد با مجرمان »واقعی« شد.

* علی مطهری، نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، می گويد کابينه 
پيشنهادی محمود احمدی نژاد کابينه ای »ضعيف« است و با توانايی های کشور 

تناسب ندارد.

* صدر اعظم آلمان با حمايت دوباره از معترضان به نتايج انتخابات در ايران گفته 
است، به عنوان کسی که تجربه زندگی در آلمان شرقی پيشين را دارد، به خوبی 
می داند، که حمايت سياسی از جنبش های اعتراض آميز در کشورهای ديکتاتوری 

تا چه حد اهميت دارد.

* اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از جناحهای 
رهبر  ای،  خامنه  علی  اهلل  آيت  از  خواست  ايران  در  يکديگر  با  درگير  سياسی 

جمهوری اسالمی تبعيت کنند.

* محمود ساالرکيا، معاون دادستان تهران، از صدور قرار بازداشت موقت برای 
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* 160تا 1۷0 نفر از دستگير شدگان اخير که وی آنها را »سران اغتشاشات« 
خوانده، خبر داده است.

از  شماری  قتل  عامالن   قصاص  »خواستار  زنجانی  بيات  اسداهلل  اهلل  آيت   *
معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران و عذرخواهی از مردم به 

خاطر رويدادهای پس از انتخابات شد.«

* دکتر محمد ملکی ، از فعاالن سياسی و اولين رئيس دانشگاه تهران پس از 
انقالب اسالمی، ساعت هشت و نيم صبح روز شنبه بازداشت شد. خانم قدسی 
ميرمعز، همسر آقای ملکی در مصاحبه با راديو فردا گفت: » پنج مامور که خود را 
از سوی وزارت اطالعات معرفی می کردند پس از بازرسی منزل، وی را دستگير 

کردند.«

به  نژاد  احمدی  اسرائيل، می گويد »تصميم محمود  باراک، وزير دفاع  اهود   *
انتصاب احمد وحيدی به مقام وزارت دفاع ايران بيش از هر زمان ديگری ماهيت 
و خوی تروريستی رژيم حاکم بر ايران، و جهت گيری برنامه های ويرانگر اين 

حکومت را به جهانيان نشان می دهد.«

* سايت خبری نوروز، وابسته به حزب مشارکت به دنبال انتشار خبر خاکسپاری 
۴۴ نفر از قربانيان حوادث اخير در بهشت زهرا شماره جوازهايی را که برای دفن 

اين کشته شدگان صادر شده منتشر کرد.

در  اخير  اغتشاشات  و  مخملی  »کودتای  به  متهمان  دادگاه  جلسه  چهارمين   *
تهران« قرار است روز سه شنبه در شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی برگزار شود. 
احتمال می رود که سعيد حجاريان، از چهره های شاخص حزب مشارکت ايران 

اسالمی، در اين جلسه محاکمه شود.

* کميته ويژه مجلس شورای اسالمی، عصر دوشنبه با مهدی کروبی، دبيرکل 
حزب اعتماد ملی ديدار کرد و مستندات اتهامی وی را در خصوص آزار جنسی 

بازداشت شدگان اخير دريافت کرد.
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روي دادهاي دگرباشان
با  برخوردها  در  فجايع  بروز  از  خبر  گزارش ها 

همجنسگرايان در عراق می دهد

در يك گزارش مشخص شده است که همجنسگرايان در کشور 
عراق با حمالت خشونت آميز و رو-به-رشدی از سوی شبه نظاميان 
اين حمالت  از  جلوگيری  برای  دولت  و  رو هستند  روبه  کشور  اين 
اقدامات کافی را انجام نمی دهد. در گزارش سازمان ديده بان حقوق 
تا کنون  از سال 200۴   بشر آمده است که صدها مرد همجنسگرا 
گروه  اعضای  گزارش  اين  شده اند.  کشته  و  گرفته  قرار  حمله  مورد 
و  اقدامات  اين  اصلی  عامل  را  مهدی  لشکر  به  موسوم  شبه نظامی 

تشکيل انجمن های مبارزه با همجنسگرايی می داند.
امنيتی  نيروهای  که  است  آن  از  حاکی  به-دست-آمده  مدارک 
عراقی نيز در اين حمالت دست داشته اند. به شهادت بيش از پنجاه 
مرد همجنسگرا در عراق اين حمالت در خيابان و گاه در هجوم به 
ساير  نام  افشا  به  وادار  را  افراد  آن  در طی  و  می شود  انجام  خانه ها 
مردان همجنسگرا می کنند. يك مرد به ماموران ديدبان حقوق بشر در 
مورد دزديده و کشته شدن پارتنر خود که رابطه ای ده ساله با يك ديگر 
و  سياه پوش  افرادی  نيمه شب  يك  ساعت  »در  گفت:  چنين  داشتند 
با  را  او  بردند.  والدين اش هجوم  به خانه ی  او  برای ربودن  نقاب زده 
فحاشی  او  به  مادرش  و  پدر  چشمان  مقابل  در  و  کردند  صدا  نام 
که  حالی  در  او  جنازه ی  بعد  روز   … بردند.  خود  با  سپس  و  کرده 
در  بود  شده  شکافته  گلوی اش  از  بخشی  و  بريده  تناسلی اش  اندام 

زباله دان های اطراف پيدا شد.«
کارکنان بيمارستان ها و ماموران دفن اجساد می گويند که با اجساد 
به  وحشت ناکی  طور  به  که  می کنند  برخورد  همجنسگرايی  مردان 
اين  در  دکتران   است.  شده  قطع  تناسلی شان  اندام  و  رسيده  قتل 
همجنسگرا  مردان  از  گروهی  کشته شدن  بر  مبنی  گزارشات  کشور، 

بر اثر شکنجه هايی مانند به زور خوراندن ملين ها و عدم اجازه برای 
اين  مقعدی  مجرای  در  چسب ريختن  با  بدن  از  مدفوع  خارج کردن 
مردان را تاييد می کنند. سخنگويان گروه لشکر مهدی رفتارهای “غير 

مردگونه “و ”زنانه ” را محکوم می کنند .
مجازات کسانی  در  زمان صدام حسين  از  مانده  جا  به  قانونی  در 
که با انگيزه های حيثيتی مانند حفظ نام خانوادگی از ننگ، اقدام به 
جرم می کنند تخفيف داده می شود و به همين دليل بسياری از مردان 
همجنسگرايی که حاضر به گفت گو با ماموران ديده بان حقوق بشر 
شده اند، بيان کردند که از طرف خانواده های خودشان نيز تهديد به 

مرگ می شوند.
حقوق  ديده بان  سازمان  در  ال جی بی تی  نماينده ی  النگ  اسکات 
بشر در واکنش به اين گزارش چنين گفت : »رهبران عراق موظف اند 
از تمام مردم عراق حفاظت کنند نه اين که آنان را در برابر حمالت 
اين چنينی که از سر نفرت است تنها بگذارند. بی توجهی به شکنجه 
و قتل اين افراد تهديدی برای حقوق و زندگی ساير عراقيان به شمار 

می رود.«
محسوب  جرم  عراق  در  همجنسگرايی  که  است  ذکر  به  الزم 
اين  ريشه کنی  خواستار  کشور  اين  در  مذهبی  رهبران  اما  نمی شود 

رفتار با روشی صلح آميزتر هستند.
راشا ممن، محقق در مسايل خاورميانه و شمال آفريقا، تصريح کرد 
ايجاد هيچ خصيصه ی اخالقی  نمی تواند موجب  که شکنجه و قتل 
گردد و اين کشتارها تنها نشانه ای  است از عدم موفقيت نظاميانی که 
پيش از اين با هدف استقرار آرامش و حفظ مردم از خطرات کشور را 

اشغال کرده بودند.
حميد، مردی همجنسگرا در عراق، به سازمان ديده بان حقوق بشر 
چنين گفت »بی ارزش ترين چيز در عراق جان انسان ها و زندگی آنان 
که  نيست  انصاف  و  شويم  ريشه کن  ما  می خواهند  آن ها  است…. 

گروهی ازمردم چنين نفرت و خشونتی را تحمل کنند.«

7
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حمله ی يک مهاجم مسلح به يک مرکز همجنسگرايان 
در تل آويو، پايتخت اسرائیل، حداقل دو کشته و تعدادی 

زخمی بر جای گذاشته است.

پليس اسرائيل می گويد که اين حمله به احتمال زياد »تروريستی« 
واقعه يك مرد و يك زن  اين  بر اساس گزارش ها، در  نبوده است. 
کم  دست  را  حمله  اين  مجروحان  آمار  خبرگزاری ها  شده اند.  کشته 
با  نقاب دار  مهاجم  گزارش ها،  اساس  بر  کرده اند.  اعالم  نفر  هشت  
اسلحه خودکار وارد آن مرکز شد و به روی مردم آتش گشود و سپس 
دستگيری  برای  جستجو  عمليات  اسرائيل  پليس  گريخت.  محل  از 

مهاجم را آغاز کرده است.
پليس هم چنين دستور تعطيلی تمام مراکز و باشگاه های شبانه ی 
به  زيادی  آزادی های  اسرائيل  است.  کرده  صادر  را  همجنسگرايان 
گروه های  هرچند  می دهد،  کشور  اين  در  همجنسگرايان  جامعه ی 

مذهبی محافظه کار در اسرائيل با اين آزادی ها مخالفند.

همجنسگرايان  از  حمايت  در  اعتراض آمیز  تجمع 
اسرائیل

صدها نفر در حمايت از همجنسگرايان اسرائيل و برای اعتراض به 
حمله ی مرگ بار به يك مرکز همجنسگرايان در تل آويو )ايران در اخبار 
آن را کلوپ شبانه معرفی کرد(، در اين شهر تجمع اعتراض آميزی 
برگزار کرده اند. حمله ی روز شنبه )1 اوت( يك مهاجم مسلح ناشناس 
به انجمن همجنسگرايان تل آويو، پايتخت اسرائيل، حداقل دو کشته 
و دوازده زخمی بر جای گذاشت. تظاهرکنندگان می گويند عامل اين 
حمله به دليل نفرت از همجنسگرايان به آن ها حمله کرده است. اما 

پليس و شهردار تل آويو هنوز اين موضوع را تاييد نکرده اند.

زيپی ليونی، وزير امور خارجه سابق اسرائيل، در تجمع روز يکشنبه 
)2 اوت( در جمع حاميان همجنسگرايان حاضر شد و سخنرانی کرد. 
اين  عامل  دستگيری  بر  نيز  اسرائيل،  نخست وزير  نتانياهو،  بنيامين 
حمله و اجرای عدالت در مورد او تاکيد کرده است. پليس اسرائيل اين 
احتمال که ضارب فلسطينی است را رد کرده است. در حمله ی روز 
شنبه يك مرد 26 ساله و يك دختر 1۷ ساله جان خود را از دست 
دادند. بر اساس گزارش ها، مهاجم نقاب دار با اسلحه خودکار وارد آن 
مرکز شد و به روی حاضران آتش گشود و سپس از محل گريخت. 
پليس اسرائيل عمليات جستجو برای دستگيری مهاجم را آغاز کرده 

است.
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انديشه
سنجیدن بدن ها و سیاست هویت 

آيريس ماريون يونگ 
ترجمه ی شاهد

و  »عدالت  او  کتاب  از  بخشی  که  مقاله  اين  در  يونگ  اشاره: 
نهفته  فرهنگی  پيش فرض های  بررسی  به  است  تفاوت«   سياست 
در رفتارهای غالب می پردازد. در حالی که به نظر می آيد در دوره ی 
ما رفتار مردم بسيار عادالنه و شايسته تر از دهه های پيشين است و 
اجتماعی رعايت می شود, هنوز می توان عناصری  اقليت های  حقوق 
از سرکوب را يافت که در ظاهر هويدا نيست. يونگ در اين واکاوی 
ما  دهد  نشان  که  است  آن  دنبال  به  روزمره  رفتارهای  در  سرکوب 
را  رفتارمان  آن  از طريق  که  داريم  بدن  مورد  در  پيش انگاشته هايی 
با ديگران تنظيم می کنيم. بنابراين در سرکوب فرهنگی که در قبال 
سياهان, زنان, همجنس گرايان, معلولين و افراد مسن روی می دهد, 
حسب  بر  افرادی  چنين  شناسايی  آن  و  دارد  وجود  عمومی  مبنايی 
مشخص  قالبی  از  خارج  بدن هايی  که  کسانی  است.  بدن های شان 
تعلق  اکثريت سرکوب گر  به  قالبی که  يعنی  باشند  داشته  متعارف  و 
دارد, از جمع اشخاص محترم طرد می شوند. يونگ اين سرکوب را 
با استفاده از ايده ی طرد در کريستوا تحليل می کند و بر اساس اين 
واکاوی معنای ديگری از انقالب فرهنگی را پيشنهاد می کند که در 
آن فرد بايد در نهانی ترين بخش های رفتار خود، عناصر سرکوب يا 

امپرياليسم فرهنگی را کشف کند.

رنگ شده  قناس,  وارفته,  بود,  داده شده  اين گونه  به من  بدن من 
زشت  سياه پوست  سفيد.  بهاری  روزهای  در  عزا  لباس  به  ملبس  و 
بد  سياه پوست  است,  بد  سياه پوست  است,  حيوان  سياه پوست  است, 
سردش  او  ببينيد!  را  سيا  کاکا  است.  کريه  سياه پوست  است,  جنس 
است, او می لرزد چون سردش است,  پسر بچه می لرزد چون از کاکا 
سيا می ترسد, کاکا سيا به خاطر سرما می لرزد, سرما تا مغر استخوان 
آدم می رود, پسرک زيبا می لرزد چون فکر می کند کاکا سيا از خشم 
می لرزد, پسرک سفيدپوست خودش را در آغوش مادرش می اندازد, » 

مامان کاکا سيا می خواد منو بخوره!«.
 همه  ی آدم های دور و بر من سفيدند. آسمان باالی سرم شکافته 
می شود و زمين زير پای ام صدايی گوش خراش می دهد, و سرودی 

سفيد می شنوم, سرودی سفيد. اين همه سفيدی مرا می سوزاند...
لباس مبد ل ام می شوم. آن  را  در کنار آتش می نشينم و متوجه ی 
نديده بودم. واقعًا که زشت است. در آ ن جا منتظر کسی خواهم نشست 

که به من بگويد زيبايی چيست؟
 )11۴.p,196۷,Fanon(  

از  از فانون نقل شد شکلی خاص و بسيار مهم  پاره ای که   ...    
سرکوب امپرياليسم فرهنگی را نشان می دهد: تجربه ی تعلق به گروه 
تجارب  اغلب  می نگرند.  نفرت  با  را  او  ديگران  که  موجودی  توسط 
سرکوب امپرياليسم فرهنگی در زمينه های دنيايی  تعامل ]اجتماعی[ 
و  حرکات  صدا,  آهنگ  گفتارها,  ژست ها,  در  يعنی  می دهند؛  روی 
.198۴ ,Brittan and Maynard( واکنش های افراد ) بنگريد به

pp.6-13. وقتی که فرهنگ غالب گروه هايی را به عنوان گروه های 
متفاوت و به عنوان ديگری تعريف می کند اعضای آن گروه ها محصور 
در بدن های شان می شوند. گفتمان غالب آن ها را بر حسب خصوصيات 
بدنی شان و ساختمان آن بدن ها به عنوان چيزی زشت, کثيف, ناپاک, 
ناخالص, آلوده يا مريض تعريف می کند. کسانی که اين پوستی شدن  
)Slaughter, 1982( عالوه  کرده اند  تجربه  را  زندگی شان  جهان 
ديگران کشف  تجسم يافته ی  رفتار  طريق  از  را  خود  جای گاه  براين 
می کنند: در ژست ها و رفتار عصبی خاصی که نشان می دهند يا در 

پرهيزشان از نگاه کردن و فاصله ای که می گيرند. 
اين فصل کاوشی است در شکل گيری بدن های زشت و استلزامات 
اين  سرکوب  در  که  ناخودآگاهی  نفرت های  و  بيم ها  به  مربوط 
گروه های تحقيرشده وجود دارد. من انديشه ای که در آخرين فصل 
طرح شد را در اين جا بسط می دهم؛ اين که محروميت های نژادپرستانه 
و سکس گرايانه از فضای عمومی, ريشه در ساختار عقل مدرن و تضاد 
خودساخته]ی اين عقل[ با ميل, بدن و عاطفی بودن دارد. فلسفه و 
علم مدرن عقل وحدت بخش و نظاره گر را در تضاد با بدن و حاکم بر 
آن معرفی می کند, و سپس برخی گروه ها را با عقل و برخی ديگر را 

با بدن هم سان می سازد.
    البته ابژه سازی و غلبه آشکار بر بدن های تحقيرشده که در قرن 
و يك  زده شده  کنار  ما  دوره ی  در  امروزه  بود  فراهم شده  نوزدهم 
تعهد گفتمانی به برابری برای همه  پديد آمده است. اما من معتقدم 
نژادپرستی, جنسيت گرايی, هوموفوبيا, سن گرايی  و توانمندگرايی  با 
چنان تعهدی محو نشده بلکه به اليه های زيرين رفته و در عادات 
ناآگاهند النه  از آن  هر روزه و داللت های فرهنگی که مردم اغلب 
کرده است. من از طريق مقوله ی طرد نزد کريستوا در پی کاوش آن 
هستم که چگونه بيم و بيزاری های مألوف و ناخودآگاه که هم چنان 
می کند,  تعريف  زشت  و  پست  بدن های  عنوان  به  را  گروه ها  برخی 
است.  شده  تنظيم  هويت  رفتن  دست  از  مورد  در  اضطراب هايی  با 
جامعه ی ما سرکوب امپرياليسم فرهنگی را به طور وسيعی از طريق 
که  است  جهت  همين  به  و  می کند  اِعمال  واکنش ها  و  احساسات 

فراسوی دست رس قانون و پليس برای عالج و درمان است.
   تحليل ما در اين فصل برخی پرسش ها را برای نظريه ی اخالقی 
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مورد  در  اخالقی  قضاوت های  چگونه  و  چرا  اين که  می آورد,  پديد 
رفتارهای قصدنشده  می تواند ارائه شود. اگر رفتار و عمل ناخودآگاه 
سرکوبی را ايجاد کند اخالقًا بايد آن را محکوم کرد. من معتقدم که 
نظريه ی اخالقی در چنين مواردی بايد ميان سرزنش و مسئول دانستن 

مجرم فرق بگذارد.
انقالب  يك  مستلزم  فرهنگی  امپرياليسم  انحالل  بنابراين     
فرهنگی است که شامل انقالبی در سوبژکتيويته نيز هست. به جای 
اين که در پی کليت خود باشيم ما که سوژه های اين جامعه ی متکثر و 
پيچيده ايم بايد ديگری را درون خودمان تأييد کنيم, تا يادمان باشد به 

عنوان سوژه ها در وابستگی ها و اميال مان غيرمتجانس و متنوعيم.
 

هنجارهای رفتاری محترم بودن
من به بررسی اين می پردازم که چگونه گفتمان عقل مدرن مقوالت 
طبيعی شده ای را برای منحرف, معلول, زنان بيمار, سياهان, يهوديان, 
همجنس گرايان, و سالخوردگان می آفرينند. سازمان عقل علمی مدرن 
ممتاز  موقعيت  از  مطرود  که  می کند  تجويز  را  گروه هايی  ابژه سازی 
سوژه اند؛ موقعيتی که توسط مردان سفيد پوست بورژوا اشغال شده 
است, تا به اين وسيله آن ها را تحت وارسی يك نگاه خيره قرار دهد 
که ويژگی های بدنی شان را با ميزان يك مرد سفيدپوست می سنجد, 
وزن و طبقه بندی می کند. نژادپرستی, زن ستيزی , هوموفوبيای جديد 
تنها در گفتمان علم و فلسفه بنا نشده است. عقل هنجارساز, عقل آن 
سوژه ای که از بدن تطهير شده است, عقلی که بر ابژه های تثبيت شده 
می کند,  نظارت  و  سروری  سنجنش گرش  خيره ی  نگاه  طريق  از  
]اين عقل[ زندگی روزمره را با آن چه که جورج ماس آن را ايده آل 
غالب محترم بودن در اخالق بورژوازی قرن نوزدهم می نامد , پيوند 
اين هنجارهای محترم بودن  بررسی علل  به  اين جا  در  می دهد. من 
به  محترم بودن  ايده آل  چگونه  اين که  به  مثال  برای  نمی پردازم, 
آن  فحوای  تنها  من  است.  مربوط  صنعتی  سرمايه داری  توسعه ی 
هنجارها را توصيف می کنم, تا نشان دهم چگونه آن ها نژاد پرستی, 

جنسيت گرايی, هوموفوبيا و سن گرايی را شکل داده اند. 
    محترم بودن عبارت است از هم نوايی با هنجارهايی که سکسواليته, 
نقش های بدنی و اظهارات عاطفی را سرکوب می کنند. محترم بودن 
است  شخصی  محترم  شخص  است:  خورده  پيوند  نظم  ايده ی  به 
پاک دامن, فروتن که اميال شهوانی, عواطف و رفتارهای بدون تأمل و 
افراطی از خود نشان نمی دهد, شخصی است پاکيزه و ساده که آرام 
سخن می گويد و مؤدب است. نظم داشتن در ايده ی محترم بودن به 
اين معنی است که همه چيز تحت نظارت است , هر چيز در جای 

خودش قرار دارد و مرزها در نورديده نمی شود. 
     رفتاِر محترِم تميزبودن, نزاکت و قواعد پروسواس مربوط به 
نجابت را در بر دارد. قواعد، وجوهی از رفتار روزمره که به نقش های 
از  بايد  بدن  مديريت می کند.  را  است  مربوط  ترتيب محيط  و  بدنی 

همه ی جهات پاکيزه باشد, و منزه از هر وجهی باشد که داللت بر 
فربهی, شل و وارفته, کثيف يا بوداربودن می کند. هم چنين محيطی که 
در آن مردمان محترم زندگی می کنند بايد پاکيزه باشد, پاک باشد؛ نه 
کثافتی, نه غباری, نه اشغالی, و همه ی نشانه های مربوط به نقش های 
بدنی مانند خوردن، دفع کردن, توليدمثل, بايد آن سوی درهای بسته 
خصوصی  حوزه ی  برای  را  فضايی  بورژوازی  اخالق  بماند.  مخفی 
فردی خلق می کند که در آن افراد محترم بايد با بدن های شان تنها 
باشند, از آن ها مراقبت کنند, تحت نظارت خود داشته باشندشان, و 
آن ها را برای نظاره ی عمومی آماده کنند. رفتار محترمانه عبارت است 
از پوشيده نگه داشتن بدن ها و آشکارنکردن کارکردهای شان. بنابراين 
هنجار های سختی شيوه ی غذاخوردن را مديريت می کنند؛ يعنی در 
سکوت, بدون پس آوردن, آروغ زدن, گوزيدن. گفتار نيز برحسب قواعد 
پاکيزه و محترمانه اند, مابقی  نجابت مديريت می شود: برخی واژه ها 
نبايد  مربوطند  سکسواليته  و  بدن ها  به  که  نيز  بسياری  و  کثيف اند 
بورژوايی  قواعد  از  بسياری  شوند.  ذکر  محترمانه  مصاحبت  يك  در 
آداب دانی مانند اشکال خطاب کردن, ژست های احترام گذاردن, کجا 
نشستن و چگونه ُکنياک خوردن, مستقيمًا بر نقش های بدنی اعمال 
بدنی  پاکيزگی  و  پرهيزگاری  نجابت,  با  رويه ها  تمام  اما  نمی شوند. 

مرتبطند. 
   همان طور که ]در فصل چهارم[ بحث کردم قطبی سازِی جنسيت 
وجه مهمی از نظم در ]ايده ی[ محترم بودن بورژوازی است. جامعه ی 
از  قوی تر  بسيار  را  مؤنث  و  مذکر  تکميلی   تضاد  مدرن  بورژوايی 
با  با بدن, سکسواليته و مخصوصًا  زنان  آن چه وجود داشت ساخت: 
عاطفه تعريف شده اند, در حالی که مردان در جانب عقل غيرجسمانی  
به هر  نوزدهم  بورژوازی در قرن  ايدئولوژی جنسيت  بودند.  ايستاده 
جنسيتی فضای مناسب فيزيکی و اجتماعی اش را بخشيده بود, فضای 
سياست و مبادله برای مردان و فضای خانه و خانواده برای زنان. چون 
پيوسته  با عشق  و مخصوصًا  مادرانه  غريزه ی  با  اخالقًا  فرومايگی 
بود, زنان نمی توانستند به منتهادرجه ی انضباط, فضيلت و ُکف نفسی 
که برای يك مرد محترم ضروری است دست يابند. اما زنان باز هم 
هم راه با ُکدهای برازندگی مالحظه می شدند که بسياری از اين کدها 

با بدن و سکسواليته پيوند داشت.  
    کدهای محترم بودن بورژوازی مردانگی و زنانگی را متضادهای 
دوگانگی  هم چنين  بود.  ساخته  مکمل  حال  عين  در  و  انحصاری 
کثرت,  شکل  به  را  تفاوت  که  هويتی  منطق  طريق  از  جنسيتی 
عدم تجانس و عدم تناسب تجاربی که نمی توانند ذيل يك سنجه ی 
قاطع  مکمليت  و  دوشکلی بودن  می کرد.  نظارت  گيرد,  قرار  عمومی 
مردانگی و زنانگی, زن محترم را تحت نظارت و مراقبت پدرانه ی مرد 
در می آورد. مردان سوژه اند و زنان شان مردان را در عشق, خدمت دهی 
و مهرورزی بازمی تابانند. با خدمت دهی زنی که به عنوان يك معاون 
و مکمل که هم چون باغبانی پيرامون نيازهای بدنی, جنسی و عاطفی 

11

11



Aug/sep - 2009شماره 56 - شهريورماه 1388 -   دست و چراغ و روشن

مستثنی  خود  با  هم کاری  از  را  مرد  حال  عين  در  و  می کند  کار  او 
می سازد, جامعه رو به راه است.

چرا  است  تفاوت  نفی  از  حاکی  بورژوازی  جنسيتی  قطبی سازی 
ماس  دارد.  وجود  سوبژکتيويته  يك  تنها  محترم  جفت  يك  در  که 
نشان می دهد که چگونه فضايل محترم بودن نخست فضايل مردانه 
است. نخستين فضيلت مردانه ی خويشتن داری  است, ]يعنی[ قدرت 
و  بدنی  نيازهای  سکسواليته,  اميال,  عواطف,  بيان  از  جلوگيری 
انگيزه های ناگهانی. خويشتن داری نيازمند انضباط و مراقبت است و 
تنها کسی که آن ها را به درستی کسب کند می تواند حقيقتًا معقول, 
مستعد و اليِق  داشتِن اوتوريته باشد؛ تنها مردی که به درستی خود را 
به ديگران  انضباط دهی  انضباط در می آورد, می تواند در مقام  تحت 
در  است: چيزی  و خودبنياد  به راستی مردی مستقل  مرد  اين  برآيد. 
رفتار او نيست که طغيان کرده باشد يا از دست اش در رفته باشد: او 

کاماًل باعث و منشأ عمل اش است.
ماس نشان می دهد که در قرن نوزدهم ايده ی فضيلت محترم بودن 
پيوند  به  مردانه, نوعی ميل همجس خواهانه  را وضع کرده بود که 
ميان مردان با نفی سکسوال دانستن اين پيوندها, مشروعيت می داد. 
از يك  همان طور که پيش تر گفتم مرد سفيدپوست جوان, تصوری 
زيبايی شهوت انگيز  اما سکس زدايی شده  را بيان می کرد. وحدت و 
عموميت بورژوازی مذکر سفيد که به روشنی ايده ی حوزه  ی عمومی 
را در قرن نوزدهم تعريف می کرد در ناسيوناليسم متکبرانه ترين شکل 
خود را يافت. در ناسيوناليسم، سکسواليته به صورت عشق به ملت 
و امپراتور تعالی يافت. احساسات و وفاداری ناسيوناليستی در برادری 
همجنس خواهانه ای که زنان را کنار می گذاشت, و نيز در باشگاه ها 
و قلمروهای مربوط به نظاميان, سياستمداران و کارمندان امپراتوری 
که ]از زنان[ تطهير شده بود, دنبال می شد. اين ناسيوناليسم هم به 
به  نگاه کردن  نژادی  با  بود  همراه  ايدئولوژيکی  هم  و  مادی  لحاظ 
مرزهای  آن سوی  در  آن ها  حبس  با  بود  همراه  و  غيرسفيدپوستان 
يعنی  محترم بودن   .)1983 اندرسون  به  بنگريد  محترم بودن.) 
متعلق بودن به مردمی متمدن که سيره و خلقيات شان »پيشرفته«تر از 
مردم »وحشی« يا عقب افتاده است. بر اساس اين الگو، رنگين پوستان 
نامنضبط,  بيان گر  ]عواطف[,  بنا بر طبع شان جسمانی, غيراخالقی, 

ناپاکيزه و ناتوان از کفِّ نفس اند. 
طبقه گرايی,  جنسيت گرايی,  نژادپرستی,  اين که  خطاست  معتقدم   
معاصر  غربی   جوامع صنعتی  توانمند گرايی  و  هوموفوبيا, سن گرايی 
را صرفًا به عنوان تداوم کار سلف قرن نوزدهم شان تعبير کنيم. ]اما[ 
تحليل اين امتيازات و سرکوب های معاصر بايد همان قدر به تفاوت های 
تاريخی بپردازد که به تداوم ها می پردازد. يکی از مهم ترين تفاوت ها 
اين است که ديگر تا حد زيادی نژادگرايی, جنسيت گرايی, هوموفوبيا, 
سن گرايی و توانمندگرايی در آگاهی گفتمانی احساس نمی شود, اما 
و  عملی  آگاهی  سطح  در  نخست  و  تمايالت  و  تخيالت  رفتار,  در 

نظام امنيت مبنا  وجود دارد. هنوز می توان پرسيد تا چه حد جامعه ی 
آيينی  می کند  دوری  مردانه  محترم بودن  و  فضيلت  آيين  از  معاصر 
عرصه ی  از  را  همجنس گرايان  و  غيرسفيدپوستان  زنان,  بالطبع  که 
عمومی عقالنی  طرد می کند زيرا اين گروه ها با سکسواليته و بدن 

مربوطند.
ويکتوريايی  دوره ی  در  حالی که  در  است:  آشکار  نظر  به  گسست 
اخالقيات اظهارات جنسی را دست  کم برای مردم محترم سرکوب 
می کرد و آن را بی ارزش می دانست, در جوامع صنعتی  توسعه يافته ی 
کم  دست  اما  نمی شود  تحسين  اگرچه  جنسی  اظهار  معاصر  غربی 
مارکوزه  با  می توانيم  ما  می شود.  دانسته  مجاز  همه  برای  تقريبًا 
انحاء  به  مدرن  سکسواليته ی  کنيم  موافقت   )3.chap,196۴(
شده  تعالی زدايی   سکسواليته ی  سرکوب گرانه ای  شکل  به  مختلف 
است, سکسواليته ای سطحی که متمايل به اجرا و انباشتی-تصاعدی   
و  خالص  سکس  اصيل  مصرفی  جامعه ی  در  بی ترديد  اما  است, 
ميان  مرز  مغشوش کردن  مستلزم  سکسوال کردن  است.  تعالی نيافته 
از  نيستند.  }محترم{  که  آن هايی  و  محترم اند  که  است  اشخاصی 
آن جايی که بدن مردان سفيد روز به روز و به شکلی گشوده سکسوال 
شده است, ديگر داغ ننگ سکسواليته ی تجسديافته کاماًل بر زنان , 
اين  امکان  خود  به  خود  نمی شود.  نهاده  و همجنس گرايان  سياهان 
از  درجه ای  صوری  نحو  به  گروه ها  اين  برای  که  است  آمده  پديد 
عقالنيت که پيش تر انکار می شد تصديق گردد. دوگانگی ميان عقل 
و  بی طرفی خونسردانه  اظهارات جنسی,  و  انضباط شخصی  بدن,  و 
هيجان پذيری, ديگر آن چنان تمايز ميان گروه ها را برجسته نمی کند 

اما در فرم زندگی هر کس خزيده است. 
که  است  محترم بودن  ايده ی  از  ناشی  حدی  تا  ضعف   سرکوب 
جامعه ی معاصر آن را در فضايل و رفتار ]موسوم به رفتار[ »حرفه ای«  
حفظ کرده است. اين امر عماًل در اداره يا مالقات های کاری است که 
افراد در جامعه ی معاصر قواعد مربوط به آداب محترم بودن بورژوازی 
را دنبال می کنند, و در اين گونه نشست هاست که مردم يك ديگر را 
نوزدهم  قرن  در  حالی که  در  می کنند.  ارزيابی  قواعد  اين  اساس  بر 
محترم بودن به يك گروه يا طبقه ی  خاص مربوط بود, که وظيفه شان 
نشان دادن همه ی فضايل در همه ی جنبه های زندگی بود, امروزه ُکد 
محترم بودن به نهادهای عمومی و فعاليت های شغلی محدود می شود. 
عالوه بر اين، بنا بر اين اصل هر کسی می تواند محترم باشد, اگرچه 
ما در زير خواهيم ديد که چگونه تفاوت گروهی اين اصل را مخدوش 

می سازد.
هنجارهای رفتار حرفه ای حاوی سرکوب جسمانيت و بيانگربودن  
بدن است. بی گفتگو، هنجارهای محترم بودن و حرفه ای بودن مستلزم 
»وضوح داشتن«   و  تميزبودن  بدنی,  رايحه های  پوشاندن  و  حذف 
است. در لباس, مردان حرفه ای از فرِم اصلِی لباِس مرِد محترِم قرِن 
نوزدهم پيروی می کنند. » لباس کار«  صاف و گوشه دار است بدون 
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تزيين و حاشيه در پارچه ای با موج های ظريف و وزن قابل  حمل در 
رنگ های سرد که آشکارا به خنثی بودن خود اشاره می کنند. از اين  
رو لباس زنان شاغل در جامعه ی مدرن غربی بسيار متمايز از لباس 
مردان است, با رنگ, پارچه و تزيين بيش تر, سن زن شاعل برخی 
ابهام ها و تنوعات را در لباس حرفه ای ايجاد می کند. به نظر می رسد 
کد لباس زنان واقعًا حرفه ای بر نسخه ی مؤنثی از لباس کار نشانده 
می شود, با دامنی سه گوش ساده و مجازدانستن پيراهن های رنگين تر 

نسبت به پيراهن هايی که در لباس کار مردان مناسب است.
  رفتار حرفه ای که در اين جوامع داللت بر عقالنيت و حجيت داشتن 
ايستادن, قدم زدن, و سخن گفتن است  است مستلزم طرق نشستن, 
يعنی ]انجام اين کارها[ بدون بيان گری  بی جا ... در سخن گفتن فرد 
بايد صدای اش را يك نواخت نگاه دارد و البته بدون آن که خنده اش 
و  ثابت  بايد  ترديد.  يا  نااميدی  خشم,  اندوه,  بيان  بدون  و  بگيرد 
بدون دودلی و ابهام سخن گفت، و لحن عاميانه يا لهجه و آهنگ 
با  يا  سخن گفتن  برانگيخته  باشد.  غايب  گفتار  از  بايد  خاص داشتن 

ژست های گله گشاد سخن گفتن نامناسب است.
در قرن نوزدهم هنجارهای محترم بودن اغلب توسط رفتار گروه های 
با  همراه  سفيدپوست  بورژوای  مردان  يعنی  می شد  هدايت  خاصی 
آن ها  قاعده ی  ذيل  که  زنان  برای  هنجارها  از  مکملی  مجموعه ی 
بودند. يهوديان, زنان, همجنس گرايان و طبقه ی کارگر تمايل داشتند 
به اين که به ناهمجنسِی سرکِش بدن و هيجان پذيری همبسته باشند 
و بنابراين خارج از فرهنگ و محترم بودن تلقی می شدند. من معتقدم 
آن قدرها  ديگر  بدن  و  عقل  ميان  دوگانگی  معاصر  جامعه ی  در  که 
گفته  اصل  در  نيست.  خاص[  گروه ها]ی  به  پيوسته  ثابت  به شکل 
با اين حال من  می شود همه ی گروه ها هم بدنی و هم عقالنی اند. 
و  سکسيت ها  نژادپرستان,  که  عصبی  انزجار  واکنش های  که  برآنم 
دگرجنس گرايان دارند, نشان می دهد که هنوز برخی گروه ها بر حسب 
آگاهی  سطح  در  نشانه گذاری  اين  اما  می شوند,  نشانه گذاری  بدن 
از فرصت های  گفتمانی ظاهر نمی شود. هرچند ديگر برخی گروه ها 
صوری برای شراکت در مشاغل محترم طرد نمی شوند, اما موقعيت 
از  يعنی  می شود؛  قربانی  فرهنگی  امپرياليسم  توسط  گروه ها  برخی 
تساوی  در  موفق  دست آوردی  از کسب  محروم ساختن  آن ها  طريق 

شغلی.
علی رغم اين ادعا که رفتار حرفه ای خنثی است, اين رفتار در واقع 
محصول اجتماعی شدن در يك فرهنگ خاص است. طبقه ی متوسط 
شده اند  اجتماعی  فرهنگ  اين  در  اغلب  انگليسی  دگرجنس گرای 
,]يعنی[ در جايی که زنان, سياهان, التينوها, فقيران و مردم طبقه ی 
که  فرهنگی شان  عادات  که  دارند  تمايل  لزبين ها  و  گی ها   , کارگر 
نمايش  به  را  دارد  با آن تضاد  يا  از فرهنگ حرفه ای منحرف است 
بگذارند. داليل اين تفاوت ها مختلف است. اين گروه ها در ميان خود 
فرهنگ مثبتی را رواج می دهند که »رنگين«تر است يا روش هايی 

پنداشته  استريت ها  فرهنگ حرفه ای  در خور  آن چه که  از  بيان گرتر 
فرهنگ  عامل های  اجتماعی شدن  اين  بر  عالوه  داراست.  را  می شد 
حرفه ای به خصوص معلمان, مردان طبقه ی متوسط را در بسط يك 
اعضای  تا  تقويت می کند  بيش تر   و عقالنی   منظم  رفتار منضبط, 
گروه های ديگر را, چرا که تصويرسازی فرهنگی  هم چنان آن ها را به 

عنوان حرفه ای های نمونه معرفی می کند.
فهرست  در  پذيرش  يعنی  غالب,  فرهنگ  درون  »همانندسازی«  
آن  اعضای  که  است  اين  مستلزم  دارند,  نسبی  مزيت  که  کسانی 
گروه هايی که رسمًا طرد شده اند حاالت حرفه ای را بپذيرند و بيان گری 
که  آن هايی  همه ی  برای  بنابراين  کنند.  سرکوب  را  بدن های شان 
انگيزه های زندگی و بيان گری را گم نکرده اند نوعی خاص از تمايز 
پديد می آيد. خوِد  بدنی شان  رفتار  در  امر عمومی و خصوصی  ميان 
عمومِی من، رفتاِر من در مؤسسات بوروکراتيك, نشستن و برخاستن, 
»درست« راه رفتن و نظارت بر عواطف ام است. رفتار خصوصی من 
اعضای  با  معاشرت  يا  خانواده ام  با  خانه  در  است,  بدنی تر  و  راحت 

گروه هايی که از ايشان هستم.
 تمايز زيسته ی ميان رفتارهای عمومی و محترم و رفتارهای خصوصی 
و سبك تر مطابقت دارد با ديناميك متقابل ميان نژادپرستی, سکسيم, 
هوموفوبيا, سن گرايی و توانمندگرايی. در محيط های خصوصی جايی 
مورد  را  تحقيرآميزی  داوری های  است  ممکن  راحت تراند  مردم  که 
اعضای گروه های ديگری داشته باشند, در حالی که در محافل عمومی 
با قواعد رسمی و عدم شخصيت ]که حالتی[ بوروکراتيك ]است[ خود 

را سرکوب می کنند.
که  ديگرانی  و  لزبين ها  و  گی ها  التينوها,  معلولين,  زنان,  برای 
هم چنان به عنوان ديگران نشانه گذاری می شوند, هنوز مانع ديگری 
موفقيت آميزی  نحو  به  آن ها  اگر  حتی  دارد.  وجود  محترم بودن  بر 
نمايش درآورند, حضور فيزيکی آن ها  به  را  هنجارهای محترم بودن 
هم چنان نشانه گذاری می شود, و چيزی ديگر را نشان می دهد, و برآنم 
که در ديگران واکنش های ناآگاهانه ی عصبی و بيزاری را برمی انگيزد. 
بنابراين با پيوستگی که آن ها با وجود بدنی شان دارند نمی توانند کاماًل 
به  چندان  نمی توانند  و  باشند  حرفه ای  و  محترم  نا-خود-آگاهانه  و 
حساب آيند. در برخورد اول کسی ممکن است ]حتی[ »اثبات« کند 
که با رفتار حرفه ای اش فردی محترم است, اما زندگی او هميشه در 

معرض داوری  لجوجانه ی چنين دادگاه هايی است... .

بیگانه ترسی و طرد  
کرده  سفيد  نژادپرستی  باب  در  که  پژوهش  در  کوول   جوئل 
نژادپرستی  می گذارد:  تفاوت  ايده آل  تيپ  سه  بين  است)19۷0( 
مسلط  نژادپرستی   . فرانژادپرستی  و   , آزارگر  نژادپرستی   , مسلط 
سروری مستقيمی است که در برده داری و ديگر صور کار اجباری, 
قواعد مربوط به پای گاه نژادی که به سفيدپوستان امتياز می دهد و 
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را دارد. در حالی که چنين حاکميتی  نسل کشی آشکارترين جلوه اش 
معمواًل دربردارنده ی يك هم کاری مستمر, اغلب روزمره و صميمی 
نژادپرستی  آزارگر  نژادپرستی  است,  نژادی  گروه های  اعضاء  ميان 
اجتناب  و تفکيك  است. و نهايتًا با آن چه که کوول فرانژادپرستی 
می خواند اغلب همه ی آثار التزام به برتری نژادی کنار گذاشته می شود 
حاکميت  بر  مبتنی  تکنولوژی  و  اقتصاد  يك  که  فرآيندهايی  تنها  و 
از  بسياری  متداوم  فالکت  مسئول  می دهد ,  صيقل  را  سفيدپوستان 

رنگين پوستان است.
نژادپرستی در جامعه ی  نظر کوول همه ی سه سنخ  اگرچه مطابق 
آمريکای معاصر وجود دارد, معتقد است که آن ها کمابيش مطابقت 
دارند با مراحل تاريخ نژادپرستی سفيد به ويژه در ايالت متحده. در 
قرن نوزدهم به ويژه در جنوب نژادپرستی مسلط به عنوان نخستين 
نژادپرستی  از  قوی  سويه های  با  است,  شده  ديده  نژادپرستی  شکل 
 آزارگر در ميان بورژوا ليبرال شمال که ادعا می کردند  از نژادپرستی 
نژادپرستی  شکل  اواًل  نژادپرستی  امروز  متحده  اياالت  در  رهايند. 
آزارگر را به خود گرفته است همراه با اهميت يافتن روزافزون فرانژاد 

پرستی.  
با  می توان  را  آزارگر  نژادپرستی  و  مسلط  نژادپرستی  ميان  تمايز 
و  عملی  آگاهی  به  گفتمانی  آگاهی  از  من  که  داد  تطبيق  انتقالی 
نظام امنيتی پايه طرح کردم. در فرهنگ نژادپرستانه ی قرن نوزدهم 
همراه با جنسيت گرايی و دگرجنسگرايی آشکارا نظريه های مربوط به 
بدن های برتر و خصايل برتر تشريح می شد و سياهان, يهوديان, زنان, 
همجنسگرايان و کارگران به عنوان کسانی تلقی می شدند که دارای 
طبيعت منحط و پَستند, و اين حاکميت سفيدپوستان بر آن ها را توجيه 
می کرد. در جامعه ی معاصر اين سرکوب ها کم تر به شکل حاکميت 
آشکار و بيش تر به صورت اجتناب, آزار و تفکيك هايی وجود دارد که 

توسط گروه ممتاز در حق گروه سرکوب شده اعمال می شود.
 پروژه ی کوول اين است که برداشتی روان پويشی  از نژادپرستی 
ارائه کند. او معتقد است نژادپرستی حاکم و نژادپرستی آزارگر درگير 
با موضوعات و فرآيندهای متفاوتی در ناخودآگاه فرهنگ غرب سفيد 
است. او معتقد است نژادپرستی مسلط نخست درگير با مسايل اوديپی 
ابژه و غلبه ی جنسی است و مسايل مربوط به رقابت و خشونت که در 
درام اوديپ )برای مردان( اجرا می شود. مشغوليت آشکار با توليدمثل 
و سکسواليته در گفتمان نژادپرستی قرن نوزدهم نشانه ی بيماری اين 
رواِن اوديپی است. از سوی ديگر نژادپرستی آزارگر عميقًا در مرحله ی 
فرو  آلودگی  و  به کثافت  بنيادی مربوط  پيشااديپی تخيالت  مقعدی 
و  سرمايه داری  روح  با  بيش تر  را  نژادپرستی  اين  کوول  است.  رفته 
عقالنيت مدرن پيوسته يافت. آگاهی علمی مدرن در پی تقليل خود  
به ذهنيت محضی است که از حسيت و شناوری مادی  در طبيعت جدا 
شده است. چنين اصراری بر محض بودن در ساخت قدرت گروه هايی 
را به عنوان بالگردان و نماينده ی بدن طردشده خلق می کند که در 

برابر سوژه ی محض و منتزع قرار می گيرند.
واکنش  طريق  از  مدرن  جامعه ی  در  که  سرکوبی  معتقدم  من 
وجهی  و  نمی شود  محدود  نژادپرستی  به  است  يافته  شکل  نفرت 
توصيف  را  توانمند گرايی  و  سن گرايی  هوموفوبيا,  جنسيت گرايی,  از 
می کند. سياهان, التينوها, آسيايی ها, گی ها و لزبين ها, سالخورد گان, 
معلوالن, و اغلب مردمان فقير تجربه ی عصبی شدن و دوری جستن 
را حتی از طرف آن هايی دارند که آگاهی گفتمانی شان در صدد است 
آن  معنی  به  اين  ببيند.  برابر  افراد  و هم چون  احترام  با  را  ايشان  تا 
نيست که سرکوب در همه ی اين گروه ها يکسان است. هر کدام از 
به  نمی تواند  دارد که  تاريخ خاصی  و  گروه های سرکوب شده هويت 
ديگری فروکاسته شود. ]در فصل دوم[ من پنج جنبه ی  سرکوب را 
توضيح دادم, ترکيب ها و نمونه هايی که يك گروه سرکوب شده ممکن 
است تجربه کند, اما هيچ يك از آن ها شرايط ضروری سرکوب نيست. 
از تقليل گرايی  يك کارکرد برای چنين مدل کثرت گرايانه ای پرهيز 
در بحث از سرکوب گروه ها است. بر اين باورم که همه ی گروه های 
يا  زشت  پَست,  بدن های  عنوان  به  را  مشابهی  موقعيت  فوق الذکر 
ترسناک اشغال می کنند که عنصر اساسی سرکوب آن ها است. ذياًل 
نحو  به  دارم  گمان  که  می کنم  عرضه  را  موقعيت  اين  از  برداشتی 
مساوی برای همه ی اين گروه ها به کار می رود. می توانيد بگوييد اين 
برداشت تنها برشی از سرکوب نژادپرستی, جنسيت گرايی, هوموفوبيا, 

سن گرايی و توانمند گرايی را نمايش می دهد. 
و  رفتار  فهم  برای  را  ابزاری  طرد  مفهوم  طرح  با  کريستوا  ژوليا 
بيزاری گروه محورند،  و  بيان گر ترس  فراهم می سازد که  تعامالتی 
چيزی شبيه به برداشت کوول از نژادپرستی آزارگر اگرچه نه آن قدر 
بيش تر  مانند  کريستوا   ,)1982( وحشت«  »نيروهای  در  فرويدی. 
آثارش به منازعه با تأکيد روانکاوی فرويدی بر رشد اگو می پردازد، 
نشان دهنده  که  بازنمودکردن   و  نمادسازی   ظرفيت  رشد  ]يعنی[ 
پيدايش خودی هم سان در برابر آن چيزی است که به عنوان اوبژه، 
در  دست کاری  قابل  و  ميل  موضوع  تعريف پذير،  بازنمودشدنی،  امر 
برابر او واقع شده است. به نظر کريستوا نظريه ی روان کاوی توجه ی 
اندکی به فرآيندهای پيشااُديپی سازمانی می کند که در آن چهره ی 
اديپی که توسط پدر  اپيزود  برابر  مادر عواطف را شکل می دهد، در 

قانون گذار تشکيل می شود.
و  نمادين   وجه  ميان  را  تمايزی  آثار  از  ديگر  برخی  در  کريستوا 
نشانه شناختی  به عنوان دو وجه غيرقابل تقليل و غيرمتجانس زبان 
است  ظرفيتی  نمادين  وجه   .)19۷۷,Kristeva( می کند  مشخص 
برای داللت کردن  و ساختن عنصری در عوض عنصر ديگری که 
غايب است. امکان بازنمود، معنا و منطق است. وجه نمادين مبتنی 
و  خودآگاه  تداعی  ميان  تضاد  بر  مبتنی  و  سرکوب هاست  برخی  بر 
ناخودآگاه. از سوی ديگر حالت نشانه شناختی وجه نامتجانس، بدنی، 
مادی و محسوس گفتار است که اغلب با مدلول اش حاضر است البته 
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با آن مدلول يکی نمی شود: ژست ها، لحن صدا، مردانگی گفتار، نظم 
واژگان و وجوه مادی همه ی زبان ها که بيانگرند و تأثيرگذار بی آنکه 
مدلول تعريف پذيری داشته باشند. خودی که سخن می گويد اين سايه 
را در رفتار و  را هميشه به همراه دارد، در بدن منتشرش که  خود 

برانگيختگی ها بيان می کند.
قرار می دهد.  را  اين خودکفايی  از  ايده ی طرد حالتی  در  کريستوا 
بل که  نمی کند،  ايجاد  اگو-    - اوبژه  با  پيوند  در  را  سوژه ای  طرد 
مرحله ی جدايی مرز ميان »من« و ديگری را ايجاد می کند، پيش از 
آن که »من« شکل بگيرد. اين کار نسبت ميان اگو و اشياء را ممکن 
می سازد. اما ميل يعنی حرکتی که در آن خود متوجه اوبژه های اش 
می شود، يك خواست محض، فقدان، کمبود يا خالئی است که غايب 

است و تنها به عنوان يك تأثر وجود دارد. 
طرد احساس نفرت و بيزاری است که سوژه در برابر اموری خاص 
دارد، تصورات و تخيالت و امور هراس ناکی که اين احساس هم راه 
طرد  حال  عين  در  آن هاست.  برابر  در  واکنشی  پريشانی  و  تهوع  با 
تا آن را پس زند. طرد  موضوع جذابی است؛ سوژه را طرح می کند 
بی معنی است و به نحوی نامعقول و تصورناشدنی نفرت انگيز است. 
کريستوا مدعی است که طرد از سرکوب اوليه ای سرچشمه می گيرد 
تغذيه کرده و  را  او  از بدن مادر که  برای جدايی  که در آن کودک 
مايه ی آرامش اش بوده، تقال می کند، تقاليی از سر بی ميلی در جهت 
بدن  با  پيوستگی  و  تنش  در  جدا،  جسمانی  شاکله ی  يك  تأسيس 

مادری که می خواهد او را با خود يکی کند. 
برای سوژه ورود به زبان و تبديل شدن به خود، مستلزم جدايی از 
ميان  مرز  معنای  و حصول  است  مادر  بدن  با  لذت بخش  پيوستگی 
مادرانه   )jouissance( لذت  اوليه ی  سياليت  در  ديگری.  و  خود 
از  تنها  جدايی  مرز  بنابراين  می کند    درونی   را  ديگری  کودک 
عمل  اين  از  پس  فقط  که  مادر،  دورکردن  و  بيرون انداختن  طريق 
و  درون  ميان  مرز  که  اخراجی  می گردد.  ممکن  می شود،  جدا  او  از 
رانه های  با  درگير  کودک  هست.  نيز  خود  اخراج  می سازد  را  بيرون 
خود در ارتباط با ديگری است، تا معنايی برای نظارت بر بدن را به 
دست آورد، اما اين نزاع از سر بی ميلی است و جدايی به عنوان يك 
کم بود، يك زخم و يك تمنا تجربه می شود. مرحله ی جدايی تنها به 
با خطر  باشد، هم راه  عنوان يك گسست خشن و  زمخت می تواند 
هميشگی سقوط به تزلزل قدرتی که همان قدر امن است که ناپايدار 

 .)13.p,19۷۷,Kristeva(
چون  می شود،  نفرت انگيز  تهديد  يك  به  تبديل  خوداخراج شده  
مرزی که ميان او و خود متمايز  ايجاد شده در معرض اين خطر است 
که او باز گردد و مرز را از ميان ببرد. جدايی رقيق است )قابل اتکا 
نيست(، سوژه آن را به صورت يك کم بود و اشتياق می نگرد چون در 
حال بيرون راندن، توسط ديگری دوباره الحاق می شود. ]روش[ دفاع 
می کند،  حفظ  را  مرزها  آن ها  طريق  از  که  وسيله ای  و  متمايز  خود 

عبارت است از بيزاری از ديگری، ]يعنی[  نفرتی که به خاطر ترس 
از تجزيه شدن دارد.

طرد، واکنش انزجارآميزی است به مدفوعات بدن، يعنی موادی که 
از دورن بدن دفع می شوند: خون، چرک، عرق، مدفوع، ادرار، استفراغ، 
مايع قاعدگی، و رايحه ای که به هر يك از اين ها مربوط است. فرآيند 
زندگی خود همين بيرون ريختن آن چيزی است که درون من است. 
من به آن چه خارج می شود با بيزاری واکنش نشان می دهم زيرا بايد 
مرزهای خودم را مستقر سازم. طرد نبايد به من نزديك شود، چون 
می ترسم از اين که جاری شود و مرزهای ميان درون و بيرون که برای 
زندگی ام ضروری است و در فرآيند دفع ظاهر می شود را محو کند. 
اگر برحسب تصادف يا فشاری طرد به من نزديك شود، من باز با دفع 

آن چه درون ام است واکنش نشان می دهم: استفراغ می کنم. 
کريستوا سپس می گويد طرد مقدم بر تضاد ميان سوژه در برابر يك 
اوبژه است، و اين تضاد را ممکن می سازد. حرکت طردکردن از طريق 
به تقسيم کردن، تکرارکردن، و جداکردن  قادر  آفريدن موجودی که 
است ممکن می شود. طرد چيزی غير از سوژه است بل که تنها وجه 
ديگری از مرز است. بنابراين طرد در برابر و رودررو با سوژه نيست 
بل که به او نزديك است، آن قدر نزديك که می توان احساس آرامش 

کرد:
در اين جا مضامين »ناخودآگاه« کنارزده باقی می مانند اما به طرزی 
غريب؛ به طور ريشه ای هنوز کافی نيست تا تمايز ميان سوژه و اوبژه 
وضعيتی  بگوييم  که  آن قدر هست  اين  وجود  با  اما  بدانيم،  مجاز  را 
اما  انکارشده  بر بسطی  ايجاد شده، وضعيتی که داللت دارد  دفاعی 

.)۷.p,1982,Kristeva( تعالی يافته

طرد ترس و نفرت را برمی انگيزد زيرا مرز ميان خود و ديگری را به 
صورت چيزی تقوم يافته و شکننده عرضه می کند و با انحالل اين مرز 
سوژه را به انحالل تهديد می کند. فوبيا نامی است که بر اين ترس 
نهاده شده است، هراسی نامعقول از گره خوردن به ماده ای که در آن 
اين تهديد به صورت جذبه ای هولناک طراحی شده است. بر خالف 
ترسی که از يك اوبژه وجود دارد که در آن تالش برای نظارت، دفاع 
از  گيج کننده  و  فلج کننده  هراسی  فوبيايی  ترس  در  است،  مقابله  و 
چيزی وجود دارد که ناميدنی نيست. طرد در عين حال جذاب است 

چرا که يك شيفتگی آزاردهنده را پديد می آورد.
در  »زيرا  است.  ابهام  از  خاص  تجربه ای  طرد  می گويد  کريستوا 
ريشه ای سوژه  نحو  به  رها می سازد  را  توقيف شده  موجود  که  حالی 
عکس،  به  نمی بخشد،  خالصی  می کند  تهديدش  آن چه  از  را 
هميشگی  خطری  معرض  در  که  می دهد  او  به  را  آگاهی  اين  طرد 
»آن جايی  در  بالقوه  طور  به  طرد   .)9.p,1982,Kristeva( است« 
 ,Kristeva( است«  نظم  و  نظام  هويت،  مخل  که  می شود  ظاهر 
ابهام مرزی می تواند تهديدی برای سوژه در مورد  p,1982.۴(. هر 
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از  خشن  گسستی  ديگری  و  سوژه  ميان  جدايی  باشد.  مرزهای اش 
سست  تقوم يافته  که  چيزی  عنوان  به  مرز  است.  پيشين  پيوستگی 
است زيرا که خود اين جدايی را به عنوان يك کم بود و فقدان بدون 
نام و نشان تجربه می کند. سوژه به اين طرد با ابراز بيزاری به عنوان 
وسيله ای برای بازگرداندن مرز جداکننده خود و ديگری واکنش نشان 

می دهد. 
من معتقدم اين تلقی از طرد به ما درکی از زيبايی شناسی تنانه ای 
از  و  می کند  تعريف  زشت  عنوان  به  را  گروه ها  برخی  که  می دهد 
اين  اعضاء  مورد  در  را  آزارنده ای  واکنش های  و  دارد  هراس  برخی 
گروه ها پديد می آورد. نژاد پرستی، سکسيم، هوموفوبيا، سن گرايی، و 
توانمندگرايی تا حدی محصول طردند يعنی يك داوری ناخواسته و 
ناخودآگاه در مورد زشتی و نفرت انگيزی ]ديگری[. البته اين برداشت 
زشت  بدن های  عنوان  به  گروه ها  برخی  چگونه  که  نمی کند  تبيين 
و حقير تعريف شده اند. پيوند نمادين برخی گروه ها با مرگ و فساد  
تاريخی تبيين شود، و به  بايد به صورت اجتماعی و  در هر موردی 
شکل تاريخی تغيير کند. حتی اگر موضوع طرد نتيجه ی ساختار سوژه 
باشد شکل سوژه ضرورتًا گروهی را نفرت انگيز نمی سازد. پيوند ميان 
گروه ها و مسئله ی طرد به شکل اجتماعی شکل می گيرد، به محض 
اين که رابطه برقرار شد، نظريه ی طرد نشان می دهد که چگونه اين 
پيوندها به هويت و اضطراب های سوژه محکم شده است. از آن جايی 
را  است  گرفته  قرار  خود  مرزهای  فراسوی  که  را  آن چه  آن ها  که 
نمايش می دهند، سوژه با ترس و عصبيت و بيزاری به اعضای اين 
گروه ها واکنش نشان می دهد چون آن ها تهديدی عليه خود هويت را 
نمايش می دهند، تهديدی عليه آن چه که گيدنز آن را »نظام امنيت 

پايه«  می نامد.
بيگانه ترسی، طردی است که در سراسر تاريخ آگاهی مدرن حضور 
تعريف  فاسد  را  بدن ها  برخی  که  ای  پزشکينه   توسط عقل  و  دارد 
می کند ايجاد شده است.  البته با انتقال از آگاهی گفتمانی برتری گروه 
آگاهی عملی  در سطح  برتری گروه نخست  آن  در  به وضعيتی که 

وجود دارد، نقش طرد گسترش می يابد. 
و  سن گرايی  دگرجنس گرايی،  جنسيت گرايی،  نژادپرستی،  وقتی 
آن گاه  باشد،  داشته  وجود  گفتمانی  آگاهی  سطح  در  توانمندگرايی 
گروه های تحقير شده به اوبژه تبديل می شوند. گفتمان علمی، پزشکی 
و اخالقی و حقوقی، اين گروه ها را به اوبژه هايی مبدل می سازد که 
دارند،  نام گذار  سوژه  با  تقابل  در  و  متفاوت  ماهيتی  و  خصوصيات 
دارد.  سيطره  و  می کند  اداره  می کند،  نظارت  بر  اين  که  ]سوژه ای[ 
کنار  گفتمانی  آگاهی  از  فروتری  و  برتری  به  مربوط  دعاوی  وقتی 
گذاشته می شود اين گروه ها ديگر با يك سوژه ی قاهر روبرو نيستند؛ 
به عنوان اوبژه هايی که به روشنی متفاوت و در تقابل با اين سوژه 
مشخص شوند. زنان، سياهان، همجنس گرايان، ديوانگان و معلولين 
ناميده می شوند، يعنی به عنوان  ذهنی به سختی به عنوان ديگری 

مخلوقاتی با طبيعتی فاسد و فرومايه. در سوبژکتيويته ی بيگانه ترس  
آن ها به يك احساس مبهم بدون بازنمود عقب می نشينند.

نژادپرستی،  جنسيت گرايی،  کنارگذاردن[  ]و  سرکوب         
گفتمانی،  آگاهی  از  توانمندگرايی  و  سن گرايی،  دگرجنس گرايی، 
جوامع  بيش تر  در  می کند.  ايجاد  طرد  فرآيند  در  را  مبهمی  ويژگی 
تعهدی گسترده به اصول احترام عادالنه و برخورد عادالنه با همه ی 
اشخاص با هر هويت گروهی که داشته باشند وجود دارد. اما در عين 
حال عاداتی که مربوط به آگاهی عملی است هويت، رفتار متقابل و 
قواعد تمکين از يك ديگر را طوری شکل می دهد که آشکارا در جهت 
ديگرخواهی  ميان  است.  ديگر  برخی  بر  گروه ها  برخی  اولويت دادن 
تساوی طلبانه کور گروهی که در آگاهی گفتمانی وجود دارد با عادات 
گروهی که در آگاهی عملی وجود دارد يك ناهماهنگی پيش می آيد. 
برای  آماده  که  ايجاد می کند  را  مرزی  بحران  ناهماهنگی يك  اين 

پديدارشدن طرد است. 
آگاهی  نيست؛  متمايز  من  از  اوبژه  يك  هم چون  ديگری  امروزه 
عنوان  به  معلولين  و  همجنس گرايان  زنان،  سياهان،  از  گفتمانی 
افرادی شبيه به من حمايت می کند. اما در سطح آگاهی عملی آن ها 
به نحو محسوسی متمايز دانسته می شوند. در اين وضعيت آن هايی 
که گروه های تحقيرشده هستند مرز هويت سوژه را تهديد می کنند 
 ,Fryچراکه آگاهی گفتمانی آن ها را کاماًل متمايز نمی داند )بنگريد به
کسانی  يعنی  ديگران  اين  رودرروی  حضور   .)  15-1۴.1983b.pp
برای خود »جای گاه« مشخصی  گويی  که  چنان عمل می کنند  که 
ندارند، يعنی جايی که در آن محدود شوند، باعث می شود وجوهی از 
نظام امنيت مبنای مرا تهديد کنند، يعنی درک من از هويت ام را و 

]بنابراين[ بايد با بيزاری و نفرت روی برگردانم.
ايده ی  شالوده ی  است.  مرزی  اضطراب  چنين  الگوی  هوموفوبيا 
را  امکان  اين  تبار هنوز  و  با خصوصيات جسمانی  آن  ارتباط  و  نژاد 
آسيايی  يا  سياه  را  خودش  که  می کند  حفظ  سفيدپوست  يك  برای 
می شود  اوبژه سازی  غير  روز  به  روز  همجنس گرايی  چون  اما  نداند. 
هيچ مشخصه ی خاصی، يا »ويژگی«  جسمانی، ژنتيکی، ذهنی، يا 
اخالقی آن ها  را از دگرجنس گرايان متمايز نمی سازد. پس روزبه روز 
تفاوت گذاردن ميان همجنس گرايان و دگرجنس گرايان دشوار می شود 
عميق ترين  از  يکی  هوموفوبيا  جنسی شان.  شريك  انتخاب  در  مگر 
ميان  مرز  که  دليل  اين  به  دقيقًا  است  تفاوت  به  مربوط  ترس های 
گی و استريت نفوذپذيرترين مرزی است که ساخته شده؛ هر کس 
از  اين که من  تنها راه برای  باشد، حتی خود من، پس  می تواند گی 
هويت ام دفاع کنم اين است که با بيزاری ای نامعقول روی برگردانم. 
بنابراين می توان فهميد چرا کسی که انصافًا به طور موفقيت آميزی 
بازهم  است،  کرده  محو  را  جنسيت گرايی  و  نژادپرستی  نشانه های  

اغلب هوموفوبيايی عميق را به نمايش می گذارد.
    سن گرايی و توانمندگرايی نيز اضطراب مرزی مربوط به طرد را 
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به نمايش می گذارند. زيرا من در مواجه با سال خوردگان و معلولين 
با مرگ خود مواجه می شوم. کريستوا معتقد است که طرد به مرگ و 
فروپاشی سوژه پيوند خورده است. بيزاری و عصبيتی که سال خوردگان 
و معلولين برمی انگيزند و مفهوم زشت بودن شان ناشی از پيوند فرهنگی 
اين گروه ها با مرگ است. تامس کول  )1985( نشان می دهد پيش از 
قرن نوزدهم سال خوردگی به مرگ پيوند نخورده است؛ در واقع خالف 
اين صادق است. در زمانی که مرگ ممکن بود به سراغ هر کسی در 
هر سن و سالی بيايد، و اغلب دامن گير کودکان و جوانان هم می شد، 
سال خوردگی نشان دهنده ی غلبه بر مرگ و نشانه ی فضيلت بود. در 
بود، سال خوردگان  اين دوره که دوره ی غلبه ی خانواده ی پدرساالر 
به  تا سال خوردگی  بودند. حال که مردم  بسيار مورد توجه و تکريم 
زندگی خود ادامه می دهند، سال خوردگی با فساد و مرگ پيوند خورده 
برسند،  سال خوردگی  به  دارند  انتظار  مردم  اغلب  که  زمانی  است. 
سال خوردگان نوعی اضطراب مرزی مانند آن چه هوموفوبيا را ايجاد 
انکار کنم که خود من  را  اين  توليد می کنند. من نمی توانم  می کرد 
ممکن است يك سال خورده باشم اما همين به معنی مرگ من است، 
بنابراين من نگاه از فرد سال خورده می گيرم يا با او مانند يك خردسال 
برخورد می کنم و تمايل دارم هر چه زودتر محضرش را ترک گويم. 
نسبت من با معلولين نيز چنين شکلی دارد. تنها تفاوت من با بيلچر 
سوار خوش شانسی من است. مواجه با يك فرد معلول باز هم نوعی 
ابهام را در تشخيص اين به وجود می آورد که شخصی که من او را 

آن چنان متفاوت و ديگری فرامی افکنم، شبيه من است.
داستانی را که من روايت کردم به وجه نظر گروه های ممتاز مربوط 
بود يعنی کسانی که طرد را در مواجه با سياهان، التينوها، آسيايی ها، 
يهوديان، گی ها، لزبين ها، سالخوردگان، معلولين و زنان تجربه کرده اند. 
اما در مورد سوبژکتيويته خود اين گروه ها چه بايد گفت؟ اشتباه است 
که گمان کنيم در اين تلقی از طرد فرض بر اين است که برای مثال 
سياهان سفيدپوستان را به عنوان ديگری خود می سازند و غيره. زيرا 
امپرياليسم فرهنگی عبارت است از اين واقعيت که وجه نظر سوژه 
باشد، مطابق وجه  که  در هر سوژه ای، حاال عضو هر گروه خاصی 
نظر گروه های ممتاز معين می شود. غرب تنها يکی از موقعيت های 
سوژه بودن را فراهم می کند و بر آن تأکيد دارد؛ يعنی موقعيت عقلی 
واحد و تجسديافته در مرد سفيدپوست بورژوا. در منطق وحدت بخش 
به  گروه های  اعضای  سوبژکتيويته  محترم بودن،  در  و  مدرن  عقل 
لحاظ فرهنگی امپرياليزه شده می خواهد که در موقعيتی مانند موقعيت 
فرض  بنابر  سوژه ی  موقعيت  همين  از  گيرد.  قرار  ممتاز  گروه های 
خنثی است که اين گروه های تحقيرشده و منحرف به عنوان ديگران 

مطرود تجربه شده اند.
اعضای گروه های به لحاظ فرهنگی امپرياليزه شده خودشان اغلب 
گروه خودشان  اعضای  به  نسبت  تحقير  و  نفرت  ترس،  نشانه های  
مثال  برای  می گذارند.  نمايش  به  را  گروه های سرکوب شده  ديگر  و 

سياهان  ديگر  برابر  در  نژادپرستانه ای  واکنش  آن قدر  سياه پوستان 
و  »روشن پوست«  سياهان  ميان  تمايز  برابر  در  که  نمی دهند  نشان 
نمايش  به  را  هوموفوبيا  خود  اغلب  لزبين ها  و  گی ها  »تيره پوست«. 
می گذارند، سال خوردگان از مسن بودن به بدی ياد می کنند، و زنان 
گروه ها  اين  اعضای  که  مادامی  هستند.  جنسيت گرا  اوقات  برخی 
موقعيت سوژه ها را در درون فرهنگ غالب به انديشه می آورند، اعضای 
گروه خود را به گونه ای طردکننده  تجربه می کنند. حتی بيش از اين 
پيش می آيد که اعضای گروه های به لحاظ فرهنگی امپرياليزه شده از 
اعضای گروه های سرکوب شده ی ديگر هراس و نفرت دارند: التينوها 
اين ها  دو  هر  عکس،  به  و  نژادپرست اند  سياهان  به  نسبت  گاهی 

هوفوبيايی اند و غير.
حتی زمانی که آن ها موقعيت سوژه ی قاهر را از وجه نظر خود به 
باعث  که  فرهنگی   دانش  آن  اين  وجود  با  نمی پذيرند،  جدی  طور 
می شود گروه های غالب بر اساس آن از ايشان هراس و بيزاری داشته 
باشند را درونی خود می کنند تا جايی که موقعيت سوبژکتيويته ی قاهر 
را نسبت به خود و اعضای گروه های ديگری که با آن ها خويشاوندند 
امپرياليزه شده  فرهنگی  لحاظ  به  گروه های  اعضای  اما  می پذيرند. 
زيست  نيز  را  قاهر  سوژه ی  موقعيت  با  متفاوت  سوبژکتيويته ای 
آن ها و شبکه ی  مثبت  از خويشاوندی  می کنند، سوبژکتيويته ای که 
می شود.  ناشی  هستند  او  گروه  در  که  ديگرانی  با  آن ها  اجتماعی 
ديالکتيك ميان دو سوبژکتيويته، يعنی وجه نظر فرهنگ غالبی که 
وجه  و  می کند  تعريف  هراسناک  و  زشت  افراد  عنوان  به  را  ايشان 
نظر افراد سرکوب شده ای که خودشان را به عنوان افرادی معمولی، 
را که من ]در بخش  با هم تجربه می کند، آن چه  متحد و صميمی 
دوم[ تحت عنوان آگاهی دوگانه  از آن ياد کردم را نشان می دهد. از 
اين جهت گروه های به لحاظ فرهنگی امپرياليزه شده سوبژکتيويته ای 
متفاوت از آن چه که توسط گروه های ممتاز زيست می شود را زيست 
می کنند، يعنی تجربه ی خويش به عنوان يك گسست و انفکاک از 
سوبژکبيويته ای که به صورت شکننده و پراکنده داشته است. آن گونه 
از  خالص  راه  کرد  خواهم  پيش نهاد  فصل  اين  آخر  بخش  در  که 
نژادپرستی، جنسيت گرايی، هوموفوبيا، سن گرايی و توانمندگرايی که به 
شکل فرهنگی تعريف شده اند، عبارت است از هدايت همه ی سوژه ها 
به سمت درکی از خويشتن به عنوان ]هويت های[ متکثرف جابجا، 
و غيرمتجانس. نخست من مسئله ی مسئوليت نسبت به سرکوب را 

بررسی می کنم تا اين تحليل  پيش رود ... .

عدالت و انقالب فرهنگی
اين سخن که برخی اعمال، رويه ها، اشکال واکنش و روش های 
ناعادالنه دانست به معنی آن  بايد  ناآگاهانه را  سخن گفتن مألوف و 
و  معنی  که  بپذيرند  را  اين  مسئوليت  بايد  آن ها  عامالن  که  است 
داللت اين اعمال مألوف را در آگاهی گفتمانی  شان وارد کنند. اما 
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چرا بايد مسئله ی عدالت اجتماعی مورد برررسی قرار گيرد و نه صرفًا 
عمل اخالقی منفرد؟ ]در بخش اول[ من استدالل کردم که عدالت 
بايد بر حسب سرکوب و استيال تعريف شود. همان طور که  نخست 
بيان کردم سپهر عدالت محدود به توزيع نمی شود بل که شامل همه ی 
فرآيندهای اجتماعی است که از سرکوب حمايت يا با آن مقابله می کند، 
و فرهنگ را نيز در بر می گيرد. رفتار، رويه ها، تصورات و کليشه هايی 
شده اند  نشانه گذاری  بدنی  شکل  به  که  گروه هايی  سرکوب  در  که 
يك ديگر  متقابلی  شکل  به  سيستماتيك اند،  و  فراگير  دارند،  دخالت 
را توليد می کنند و به شکل متقابلی يك ديگر را تحکيم می بخشند. 
آن ها بخشی از اعمال فرهنگ غالب اند که به عنوان زمينه ی جامعه ی 
دموکراتيك ليبرال ما وضع شده اند. تنها تغيير خود عادات فرهنگی 
است که سرکوب هايی که آن ها توليد می کنند و تحکيم می بخشند 
تغيير در عادات فرهنگی تنها در صورتی روی  اما  تغيير می دهد.  را 
می دهد که افراد از عادات فردی شان آگاه شوند و آن را تغيير دهند. 

فرهنگ تا حد زيادی موضوع انتخاب اجتماعی است؛ ما می توانيم 
خلق  را  جديد  عناصری  و  انتخاب  را  فرهنگ  از  عناصری  تغيير 
تدوين  و  قانون گذاری  طريق  از  می تواند  تغييرات  اين  گاهی  کنيم. 
سياست گذاری ميسر شود. نيکاراگوآ قانونی عليه استفاده از بدن زنان 
برای آگهی های تجاری دارد. مجالت جذاب می توانند سياستی را برای 
داشتن مقاالت، عکس و آگهی های بيش تری در جهت معرفی سياهان 
در فعاليت های زندگی روزمره داشته باشند.  اغلب تغييرات فرهنگی 
را نمی توان با توصيه انجام داد. نمی توان قانونی را تصويب کرد در 
داشته  ديگری  از  را  مناسبی  فاصله ی  هر کس چگونه  اين که  مورد 
باشد يا اين که مردم چگونه يك ديگر را لمس کنند.  به همين ترتيب 
در اغلب موقعيت ها کسی دوست ندارد رسمًا اظهار تخيالت، لطيفه ها 
و غير را تنظيم کند، چون اين کار برای آزادی بسيار خطرناک است. 
در حالی که احکام زيبايی شناختی معمواًل حاوی قاعده های مبهمی 
هستند، و پروژه ی ارزش گذاری مجدد بدن برخی مردم منوط به تغيير 
اين قاعده هاست، احکام زيبايی شناختی نمی تواند به شکل رسمی ]و 
چنين  در  کردن«  رفتار  »عادالنه  به  دستور  شود.  تنظيم  توصيه ای[ 
مواردی نبايد چيزی جز اين باشد که اين پديده های مربوط به آگاهی 
يا ناخودآگاهی عملی بحث گذاشته شود يعنی سياسی کردن  آن ها. 
مطالبه عدالت بيش تر از آن که به ساختن قواعد فرهنگی مربوط باشد 
در گرو فراهم ساختن ابزارهای نهادی  برای پرورش بحث فرهنگی 
سياسی شده و آماده ساختن گفت وگوهای عمومی  و رسانه ها برای 

تجربه و بازی فرهنگی متفاوت است. 
 انقالب فرهنگی که با هراس ها و بيزاری هايی که رفتار ناآگاهانه 
انقالبی است  بين می برد،  از  را  آن  و  دارد  برخورد  را شکل می دهد 
در خود سوژه. برداشت کريستوا از سوژه ی در فرآيند  اين است که 
cf.;19۷۷,kristeva( است  نامتجانس  و  گسسته  هميشه  سوژه 

pp,1988.Smith.11۷-23(. البته فرهنگ تك گويانه ی عقالنيت 

محترم، ميل سوژه را به يك خود واحد، سخت، منسجم و مجتمع 
روانشناسی های مردم پسند  در جامعه ی  از  بسياری  تشويق می کند. 
ما اين تصوير از سوژه ی اصيل و سالم به عنوان سوژه ی يك پارچه 
را تشويق می کنند. ما به خودمان توصيه می کنيم که »با يك ديگر 
است،  توبيخ  قابل  کثرت  و  تضاد  خود  از  ما  برداشت  در  باشيم«. 
حالتی که بايد بر آن غلبه کرد. اما اگر آن چنان  که گفتم هراس ها و 
بيزاری های سرکوب گر نسبت به ديگران ريشه در ترس از دست دادن 
هويت دارد، پس اين اصرار بر وحدت می تواند بخشی از مسئله باشد. 
برای آن که مردم در قرب کسانی که آن ها را متفاوت تصور می کنند 
در  که  تجانسی  عدم  با  که  است  ضروری  کنند،  آسودگی  احساس 
ميان خودشان وجود دارد احساس آسودگی کنند. زمينه های اجتماعی 
داريم،  تعامل  و  می کنيم  زندگی  آن  در  ما  که  متضادی  و  مختلف 
هم راه با کثرت عضويت های مربوط به گروه مان و هويت های متکثر 
ديگرانی که با آن ها تعامل داريم، عدم تجانس سوژه را اجتناب ناپذير 

می سازد. مسئله اين است که ]اين پديده[ را پس زنيم يا بپذيريم.
انقالب فرهنگی که پيوستگی برخی گروه ها را به بدن های مطرود 
اين  تعاريف  دربردارنده ی سياسی کردن  به چالش می کشد هم چنين 
گروه هاست. گروه های تحقير و سرکوب شده وقتی هنجارهای غالب 
فضيلت، زيبايی و عقالنيت را مورد پرسش قرار می دهند امپرياليسم 
فرهنگی را به چالش می کشند تا به اين وسيله تعريف مثبت از خودشان 
را به عنوان يك گروه مطرح کنند و از اين طريق هنجارها را متکثر 
سازند. ]در فصل ششم[ من به شکل مبسوطی از معنا و دالالت اين 

سياست حمايت از تفاوت مثبت گروه بحث خواهم کرد. 
اميال  و  تخيالت  بيان  احساسات،  عادات،  سياسی سازی  فرآيند 
درمان  نوعی  مستلزم  دهد  پرورش  را  فرهنگی  انقالب  می تواند  که 
به طور  از طريق روش های  درمانی  به چنين  التزام  است.  اجتماعی 
که  بود  خواهد  بزرگ  تعهدی  بزرگ  مقياسی  در  روان کاوانه  جدی 
ناظر  تغييرات فرهنگی  تصورش دشوار است. من معتقدم که برخی 
به اين اهداف به شکل واقع بينانه ای می تواند پذيرفته شود، البته در 
آن  اجتماعی  جنبش های  که  شخصی  مباحث  سياسی سازی  فرآيند 

را»آگاهی تعالی جو«  می خوانند.
عبارت »آگاهی تعالی جو« توسط جنبش زنان در اواخر دهه ی 1960 
به کار برده شد تا فرآيندی را توصيف کند که در آن زنان در تجربه شان 
از محروميت، بدبختی، و اضطراب شريك شوند و الگوهای عمومی 
سرکوبی را بيابد که داستان های شخصی شان را شکل می دهد. آن ها 
در می يابند که »امر شخصی امر سياسی است« يعنی آن چه که در 
واقع  در  است  تجربه شده  امر خصوصی و شخصی  به عنوان  اصل 
دارای ابعاد سياسی است، زيرا که جنبه ای از مناسبات قدرت ميان مرد 
و زن را نشان می دهد. جنبش رهايی بخش سياهان در اواخر دهه ی 
نااميدی  شخصی  بحث های  طريق  از  تا  می کرد  تالش  نيز   1960
کنند.  جای گزين  اجتماعی  منابع  با  را  سرکوب شده  افراد  بی ميلی  و 
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امور داده شده و طبيعی  از حيات اجتماعی که به عنوان  جنبه هايی 
و  اجتماعی  عنوان ساختارهای  به  و  پرسش اند  مورد  ظاهر می شوند 
به همين جهت قابل تغيير ظاهر می شوند. فرآيندی که در آن گروه 
سرکوب شده شرايط اجتماعی سرکوب شان را تعريف می کنند و شکل 
می دهند يك گام ضروری و قاطع در برخورد و تقليل سرکوب است، 
فرآيندی که در آن گروه از طريق برخورد با امپرياليسم فرهنگی ای 
که تجربه ی گروهی ويژه ی آن ها را بدنام يا در موردش سکوت کرده 

است، فرهنگ را سياسی می کنند. 
يك  ايجاد  به  می شود  مربوط  تعالی جو  آگاهی  از  ديگری  شکل 
شناخت ممتاز از اين که چگونه اعمال عادت شده، واکنش ها، تصورات، 
اين  از  من  تجربه ی  هم  باز  دارند.  دخالت  سرکوب  در  کليشه ها  و 
فرآيند گروه در سياسی سازی فرهنگ از جنبش زنان نشأت می گيرد. 
تهمت های  از  بود  ناشی شده  اواخر دهه ی 19۷0 خودکاوی که  در 
را  مباحثی  است،  نژادپرستانه  زنان  جنبش  می گفت  که  خشم ناکی 
دامن زد که به شکل انضمامی تجربه ی زنان از تفاوت های گروهی 
امتيازهای  به  مربوط  مناسبات  تغيير  پی  در  و  قرار می داد  را خطاب 
ويژه در گروه و سرکوب در ميان زنان بود. گروه های زنان ساختاری 
برای بحث های فشرده و اغلب عاطفی فراهم کردند که قصد داشت 
کليشه ها  واکنش ها،  احساسات،  شرکت کنندگان  گفتمانی  آگاهی  در 
و مفروضاتی را احضار کند، مفروضاتی که آن ها در مورد زنان ساير  
گروه ها داشتند و به همين ترتيب شيوه های رفتاری آن ها نسبت به 
اين زنان که ممکن بود در مناسبات مبتنی بر امتياز ويژه و سرکوب در 
ميان زنان دخالت داشته باشد يا آن را بازتوليد کند. اين فرآيندسازی 
گروهی می تواند به هر نشست اجتماعی توسعه يابد. سياست آگاهی 
دو  باشد که من  داشته  نهادينه شده می تواند صور مختلفی  تعالی جو 

نمونه آن را طرح می کنم.
در سال های اخير برخی شرکت های روشن گرشده که تا حدی به 
قصد پايان دادن به اين بحث و مرافعه ها به حرکت در آمده اند کارگاه 
آگاهی تعالی جو را برای مديران مرد و ساير کارمندان مرد در مورد 
آزار جنسی تأسيس کرده اند. مفهوم آزار جنسی که از آگاهی تعالی جو 
فمينيستی در ميان زنان ناشی می شود ديگر رفتاری اجتناب ناپذير و 
فردی که تنها زنان آن را آزاردهنده، توهين آميز و زورگويانه بدانند 
تلقی نمی شود. البته قادرساختن مردان به تعريف رفتاری که زنان آن 
را اجماعًا آزاردهنده، توهين آميز و زورگويانه قضاوت کرده اند و توضيح 

چرايی اين امر کار ساده ای نيست.
به  می کند  جدا  را  نژادی  مختلف  گروه های  اعضای  که  امتياز 
خاطر فرآيند آموزش تا حدی پايدار است. اگر برداشت من از بيزاری 
ناآگاهانه به عنوان يك ديناميك نوعی نژادپرستی  درست بوده باشد، 
اگر نه همه ی معلمان اما بسياری از آن ها ناآگاهانه نسبت به سياهان 
و التينوها متفاوت با سفيدپوستان رفتار می کنند. نظام آموزشی که 
که  کند  منتشر  را  مکتوباتی  می تواند  است  نژادی  عدالت  به  متعهد 

فرآيند برخورد متفاوت ناآگاهانه را توصيف می کند و کارگاه هايی را 
برگزار کند که در آن معلمان در مورد نحوه ی رفتارشان با دانش آموزان 

نژادهای مختلف تأمل و بحث کنند. 
استراتژی  مهم ترين  می تواند  هوموفوبيا  مورد  در  تعالی جو  آگاهی 
گفتم  که  همان طور  باشد.  سوژه  در  انقالبی  چنين  برای  سازنده 
هويت  چراکه  است،  طرد  تجربيات  قوی ترين  از  يکی  هوموفوبيا 
جنسی از ديگر هويت های گروهی مبهم تر است. مزر ميان جذب در 
افرادی از جنس ديگر و جذب در افرادی از جنس خود سيال است. در 
عين حال هموفوبيا عميقًا با مسائل هويت جنسی آميخته است چرا 
که در جامعه ما هويت های مذکر و مؤنث دگرجنس گرايی را دنبال 
می کنند: جنسيت ها به شکل متضاد هايی به شکل متقابل منحصر به 
فرد مالحظه می شوند که با يك ديگر کامل و مکمل اند. بنابراين نظم 
مبتنی است بر تعيين مشخص جنسيت ها: مرد بايد مرد و زن بايد زن 
باشد. پس همجنس گرايی اضطرابی خاص را ايجاد می کند، زيرا به 
نظر می رسد نظم جنسيتی را نامعين می سازد. از آن جايی که هويت 
جنسيتی ]مرد و زن بودن[ مرکز هويت هر کسی است به نظر می آيد 

هوموفوبيا در مرکز هويت هر کسی جای می گيرد. 
پس برخورد با هوموفوبيا شامل هرگونه برخورد با ميل به داشتن 
چنين  وابستگی  با  برخورد  و  است،  منظم  و  يك پارچه  هويت  يك 
هويت يکپارچه ای بر شالوده ی مرزی که وجوه سوبژکتيويته را طرد 
اگر کسی  دارد.  اِبا  آن  با  مواجه  از  ]هوموفوبيا[  می کند، وجوهی که 
بر اساس آگاهی تعالی جو بپذيرد که می توان متفاوت بود، و ]در اين 
مورد خاص[ در گرايش جنسی متفاوت بود، معتقدم که اين می تواند 
طرد ديگرانی که متفاوت با تصور ما از خود به نحوی ديگر تعريف 
نژادگرايی،  با سرکوب  برای مقابله  تعديل کند. در تالش  را  شده اند 
اين ها هر  جنسيت گرايی، دگرجنس گرايی، سن گرايی و توامندگرايی 
يك ديگری را تحکيم می بخشند، به اين دليل که اين گروه ها عاليق 
مشترکی دارند و برخی اشخاص و نهادها تمايل دارند سرکوب مربوط 
به اين گروه ها را بازتوليد کنند. روابط مستقيم تری ميان اين گروه ها 
در  دقيقًا  دارد.  وجود  نفس  از  به[ صيانت  ]ميل  و  ساختار هويت  در 
داشت  وجود  تمايل  اين  گروه ها  اين  از  نوزدهم  قرن  کليشه سازی 
با يك ديگر وفق دهند مخصوصًا به واسطه ی تصورات  که آن ها را 
جنسی، لذا گفتمان معاصر می تواند با تفکيك اين گروه ها از يك ديگر 

در واژگون سازی هراس های گروه-محور کمك کند.
که  می گذارد  اين  بر  را  فرض  تعالی جو  آگاهی  استراتژی 
را در مورد چگونگی ديناميك  قباًل برخی مسايل  مشارکت کنندگان 
متقابل و تصويرسازی فرهنگی که سرکوب را تثبيت می کند می دانند، 
و به قدر کافی به عدالت اجتماعی در راستای تغيير آن ها ملتزم اند. 
بر  تأمل  برای  مردم  نمی دهد.  رخ  انتزاعی  شکل  به  فعاليتی  چنين 
خويشتن  و مناسبات شان با ديگران  تنها در شرايط هم کاری اجتماعی 
تشخيص  را  مسايل  آن ها  که  جايی  در  يعنی  می شوند،  برانگيخته 
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و  گی ها  نارضايتی  صدای  آن  در  که  سياسی  گروه  يعنی  می دهند، 
لزبين ها شنيده می شود، شرکتی که در آن هرگز به نظر نمی رسد زنان 
می توانند پيشرفت کنند و بنابراين توان آن ها را تباه می کند، مدرسه 

يا همسايگی ای با برخوردهای نژادپرستانه.
پيش از درمان مرحله ای در سياسی سازی فرهنگ وجود دارد يعنی 
را تجربه  امپرياليسم فرهنگی  تأييد هويتی مثبت توسط کسانی که 
تجربه ی  و  به عموميت داشتن چشم انداز  مربوط  مفروضات  کرده اند. 
افراد ممتاز، آن گاه که اشخاص سرکوب شده خودشان اين مفروضات 
را با بيان تفاوت تجربه شان آشکار سازند، کنار می رود. آن ها با آفرينش 
تصاوير فرهنگی خودشان کليشه هايی که در موردشان وجود دارد را 
فرومی شکنند. برای آن که از طريق سازمان ها و بيان فرهنگی عمومی 
هويت شخصی مثبتی شکل بگيرد، کسانی که از طريق امپرياليسم 
فرهنگی سرکوب شده اند می توانند با طلب اين که خاص بودن شان ]از 
طرف ديگران[ تشخيص داده شود، با فرهنگ غالب برخورد کنند ... 

.
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تن کوئیریزه شده شکل دیگر از انقیاد تن است
يادداشتی در مورد مقاله ی »پيش به سوی تن کوئير«

نوشته ی شاهد

به نظر می رسد مونولوگ های روشن فکرانه ی ما در فضای چنين 
مجله ای که تنها ما بدون آلترناتيوهای نظری نظر می دهيم، شبيه به 
خطابه سرايی خواهد بود، مگر آن که لذت های اروتيك گفت وگو را نيز 
تجربه کنيم. ذياًل نکته ای را در مورد مقاله ای قابل تأمل در شماره ی 

پيش )55( بيان می کنم. 
تن کوئيرزه شده ی مقاله ی مورد اشاره، تنی است که از قطبی سازی 
جعلی فرهنگ دگرجنس گرا می گريزد و طبيعی سازی مربوط به روايت 
تعيين  از طريق  که   روايتی  زير سوال می برد.  را  از جنسيت  مدرن 
اقليت جنسی نُرم های محترم بودن را مشخص می سازد. تِن اکثريت، 
دارد؛  قرار  خود  جای  در  که  است  تنی  برمی انگيزد،  احترام  که  تنی 
مدرنيته  توليدی  اقليت که چارچوب  تِن  اما  توليدمثل می کند.  يعنی 
را نقض می کند به عنوان يك مرز يا خط قرمز مشخص می شود تا 
به  بنابراين  گردد.  مدرن مشخص  زندگی  سيستم  در  اختالل  حدود 
از طريق مشخص کردن  ايدئولوژی جنسيتی مدرن  نظر می رسد که 
همجنس گرا/دگرجنس گرا جنسيت را در مسير توليدی مورد نظرش 
هدايت می کند. هم چون مفهوم شر در الهيات، اقليت نيز در مدرنيته 
بر  نظارت  بتوان  آن  طريق  از  تا  دارد  را  سلبی  شاخص  يك  نقش 
تا  می شود  موجب  شر  امر  ساخت.  ممکن  را  سيستمی  اختالل های 
پاسداران سيستم در هر کجا نشانه های شر يافت شود حاضر شوند 
و به سرکوب بپردازند. در مورد اقليت جنسی نيز نقشی ماند شر در 

الهيات وجود دارد. 
تن  می کند  ايجاد  مدرن  فرهنگ  که  انقيادی  اين  برابر  در  اما 
رهايی بخش از ديد اين مقاله تنی است که فراسوی رژيم جنسيتی 
کوير!«  تن  به سوی  »پيش  می کند.  امر  جنسيتی  نافرمانی  يك  به 
تنها  نه  انقياد  اين  است.  تن حاکم  بر  که  است  انقيادی  از  نافرمانی 
نظارت می کند بل که  را  يا زن دگرجنس گرای خوانده شده  تن مرد 
بر تنی که همجنس گرا خوانده می شود نيز حاکم است. پرسشی که 
واسطه ی  که  است  اين  پرسيد  می توان  تنانه  رهايی بخشی  اين  از 
تحقق اين رهايی بخشی در دنيای واقعی جز قدرت و انقيادی ديگر 
برابر  در  پست مدرن  پرسشی  ديگر  عبارت  به  ديگری ست؟  چيزی 
تزی کالسيك نهاده می شود؟ چه تضمينی هست که پس از شورش 
انقياد  نشانه های  رفع  برای  ما  تالش  به- انقياد-در آمده  تِن  عليه  ما 

واسطه ی  آيا  نشود؟  تن  بر  انقيادی سخت تر  به  منجر  دگرجنس گرا 
و  است؟  ديگری  چيز  انضباط  و  قدرت  اجرای  جز  ما  جديد  انقالب 
اگر نشانه شناسی ما در مورد عاليم انقياد تنی را بسازد که رهای از 
را  لذت  دوباره-ساخته-شده،  تِن  آيا  است،  دگرجنس گرا  ايدئولوژی 
دوباره به حبسی ديگر نمی فرستد؟ به نظر می رسد تن کويريزه شده 
دشواری های  همان  است  انقالبی  و  کالسيك  تزی  که  مادامی 
چنين  هميشه  يعنی  دارد.  را  قدرت  مسئله ی  و  انقالب ها  به  مربوط 

پاک سازی هايی نظمی ديگر بر بدن و لذت را حاکم می سازد.

تن؛ ژیل دلوز
ليسا هلپس

کانادايی.  تِن  تاريخ  نقشه ی  ميل؛  قدرت،  تن،  مقاله ی  از  بخشی 
نشريه ی مطالعات کانادايی، زمستان 200۷

ترجمه ی حميد پرنيان

دلوز، به مفاهيم اسپينوزا از تن نيرويی دوباره می بخشد. همان گونه 
که ميشل هارت اشاره کرده است، اسپينوزا مدعی است »تن، يك 
واحِد ترکيب يافته ای نيست که ساختاِر درونِی ثابت يا ايستايی داشته 
و  دورنی اش  ساختار  که  است  پويايی  رابطه ی  تن  بر عکس،  باشد. 
محدوديت های بيرونی اش تغيير می کنند«. )هارت 1990( تن، از ديد 
دلوز، اساسی ترين ارگان زندگی است. تن، ارگانی اجتماعی است که 
ساختارها و محدوديت های اش در رابطه با تن های ديگر تغيير می کند. 
خورد  پيوند  ديگر  ناارگانِی  و  ارگانی  تن های  با  که  دارد  تمايل  تن، 
هم گذاری هايی  دهند،  را شکل   )assemblages( هم گذاری ها  تا 
که خودشان تن هستند. دلوز، در گفتگويی که با ميشل فوکو دارد، 
تاکيد می کند که »ميل }و نه قدرتی که فوکو ازش بحث می کند{ 
پهنه ی اجتماعی را به کار می اندازد«. )دلوز 199۷( ميل، از ديد دلوز، 
فقدان نيست. يك فرآيند است، نه يك ساختار. يك رخ داد است، نه 
يك چيز يا يك فرد. به زبان وی، »فراتر از همه ی اين ها، }ميل{ 
متضمِن چهارچوِب پهنه ی درون مان يا »تِن بی ارگان« است ... اين 
تن، هم زيست شناختی است، هم جمعی، و هم سياسی؛ در اين تن 
}بی ارگان{ است که هم گذاری ها خودشان را می سازند و وامی سازند 
)خراب می کنند(«. )199۷( »تِن بی ارگان« سطح درون مانی است که 
پهنه ی اجتماعی ازش پديدار می گردد. هم گذاری ها، باشنده ها )برای 
نمونه، انسان ها، حيوان ها، گياه ها( و چيزهای زنده ای هستند که در 
پيکره ای ويژه و زمان و مکانی ويژه گرد هم می آيند. هم گذاری ها، 
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  1- »خطوط گريز، همه جا هستند. آن  ها ابزار گريز از نيروهای سرکوب و قشربندی را فراهم می آورند. حتی شديدترين اليه ها نيز سرشار از خطوط گريز هستند«. ژيل دلوز و 
فلکس گاتاری ... خطوط گريز، گريختِن خالق و رهايی بخش از استانداردسازی، ستم، قشربندی جامعه است. خطوط گريز، کوچك باشد يا بزرگ، هميشه در دست رس ماست و و 
در هر جهنی می تواند رهنمون شود. آن ها، نمونه هايی از تفکر و عملی است که »بيرون از جعبه« صورت می گيرند، و خوب می دانند که جعبه چيست و چگونه کار می کند و چگونه 

می شکند و شايد بتوان آن را به جعبه ی به تری تبديل کرد - مترجم
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ساخته  قلمروزدايی  جنبش های  و  گريز1   از طريق خطوط  پيوسته، 
و واساخته می شوند. افزون بر اين، دلوز تاکيد دارد که خطوط گريز 
را  اجتماعی«  پهنه ی  »نقشه ی  آن ها  هستند؛  بنيادی(  )و  ابتدايی 
می سازند. )199۷( به ديگر سخن، جنبش، يا شدن، اصلی )و ابتدايی( 
نظر  از  را  تن ها  و  گوييم،  سخن  هستی شناسی  زبان  به  اگر  است. 
هميشه  تن ها  يا  است.  تن، يك شدن  بودِن  کنيم،  بررسی  تاريخی 
دارند می شوند؛ از ديد دلوز، سامانه های قدرت می کوشند اين شدن ها 
کنند. سامانه های  قلمروبندی  نو  از  و  مقيد سازند  را  گريز  و خطوط 
فوکو  که  همان گونه  تنها،  نه  دولت(  و  قانون  نمونه،  )برای  قدرت 
گفته است، از طريق هنجارسازی و انظباط، بل از طريق کدگذاری 
و بازقلمروبندی نيز، به شدِن تن و ساختن و واساختِن هم گذاری ها 

مربوطند )دلوز 199۷(.
به  تاريخ  در  چگونه  تئوريك  بينش های  اين  ببينيم  اين که  برای 
به مورِد جوزف جی. می کنم.  اشاره ی کوتاهی  عمل درآمده اند، من 
و  به خاطر »پرسه زنی  را  پانزدهم می ماه 1881، جوزف  در  جوزف، 
ول گردی« به دادگاه ويکتوريای بريتيش کلمبيا آوردند. رئيس پليس 
هفته ی پيش اش به رئيس دادگاه گزارش داده بود که جوزف متعهد 
شده است که »کشور را ترک کند«. او به واشنگتن رفته بود اما با 
کشتِی بعدی دوباره بازگشت و »او اين جاست دوباره!«. طبِق گزارِش 
روزنامه ی ديلی بريتيش ُکلونيست، جوزف موکدترين دفاعيات را از 
خودش عليه  اتهام پرسه زنی و ول گردی انجام داد: »عالی جناب، من 
گناه کار نيستم، اََقلَن فکر نمی کنم بشود هر مردی که بطرِی مشروبی 
توی جيب اش باشد را ول گرد ناميد« )ديلی بريتيش کلونيست 1881، 
3(. رئيس دادگاه برخالف جوزف می انديشيد و وی را محکوم کرد 
سه ماه در غل و زنجير به کار اجبارِی شکستِن سنگ بپردازد. ممکن 
انضباط دهی و  برای  بدانيم  را کوششی  دادگاه  رئيس  ما حکِم  است 
با  که  را محکوم کرد  دادگاه جوزف  رئيس  تِن جوزف:  هنجارسازِی 
را  وی  و  بارآورد،  موثر  را  وی  می خواست  کند،  کار  زندانيان  گروه 
تحت قوانين رژيم های انضباطی )زندان( قرار داد. می توانيم اين گونه 
است، که  غيرقانونی  مهاجراِن  بيانديشيم که جوزف جزو هم گذارِی 
قلمروزدايی می کند و به واشنگتن می گريزد، و به واسطه ی ميل )ميِل 
بازگشت به ويکتوريا، ميِل به پرسه زنی و سيگارکشيدن با دوستان، 
يك  به  می خواهد  پاتوق ها(  در  مراوده  و  تنباکو  کردن  دود  به  ميِل 
هم گذاِر مرِد خيابانِی ُدودی تبديل شود. رئيس پليس )يك هم گذاِر مرِد 
اين  متوقف شدِن  موجب  دستگيرِی جوزف  با  مسلح(،  يونيفورم پوِش 
هم گذاری می شود، آن را بازقلمروبندی می کند، از خيابان ها جمع اش 
می کند، و از تجسم  اش در فضای عمومی مانع می شود. رئيس دادگاه، 
هم گذاری هاِی مرِد خيابانِی دودی را »ول گرد« کدگذاری می کند و 
اين هم گذاری را از طريق کار اجباری در زندان بازقلمروبندی می کند 
می کند.  تبديل اش  سنگ شکن  درزنجيرشده ی  مرِد  هم گذارِی  به  و 
من، در اين دو خوانِش متفاوت، نمی خواهم يك چيز را به دو زبان 

مختلف بگويم؛ در خوانِش انضباطی و هنجارسازی از تن، سامانه های 
قدرت و مقاومت اين سامانه ها – شايد جوزف برای يك بار هم که 
شده از سنگ شکستن سر باز بزند – تن را می سازند. در خوانش دوم، 
اين ميل است که موجِب شدن می شود و سامانه های قدرت اين شدن 

را مسدود می کنند.
تن موجِب  قدرِت  افزايش دادِن  به  ميل  ميل چيست؟  اين  ماهيِت 
تََحُرِک تن و پيوندش با تن های ديگر می شود. در اين جا، مفهوِم اصلی 
قدرِت تن است، که لهجه و کيفيِت متفاوتی از سامانه های قدرت – 
که پيش تر توصيف شد – دارد. قدرِت تن، }قدرِت{ پيوستن است. 
دلوز به اسپينوزا و نيچه می پردازد تا قدرِت تن را تعريف کند؛ ظرفيِت 
تن برای تاثيرگذاری و تاثيرپذيری )دلوز 1983، 62؛ هم چنين بنگريد 
به تريفت 200۴، 59-61؛ پَتون 2000، ۴9-6۷(. برای افزايش دادن 
قدرِت تن، بايد اين ظرفيت را افزايش داد. ميشل هارت، در ارزيابِی 
اثِر دلوز درباره ی نيچه، می گويد دو نقطه ی مهم وجود دادر که در 
مناسباِت قدرِت تن بررسی می شوند: »نخست، اين قدرت برای آن که 
متاثر شود هرگز با يك امکان معامله نمی کند، اما هميشه در روابط 
با تن های ديگر تحقق پيدا می کند. دوم، اين قدرت، پذيرش پذيرِی 
يك تن را نه منفعالنه که کارآمدانه و دريافت گرانه و حساس تعريف 

می کند« )هارت 1990(.
سه نکته ی کليدی را می توان از اين بحث کوتاه فهميد. نخست، 
اگر تاريخ دانان تن را نه يك واحِد ثابت و ايستا که چيزی بدانند که 
از طريق جنبش ها و پيوندهای اش با ديگر باشنده ها و چيزها هميشه 
نظر  از  را  شدن ها  اين  می توانيم  ما  }آن گاه{  است،  شدن  حاِل  در 
تاريخی بررسی کنيم و ساختن و واساختِن هم گذاری ها را موشکافی 
کنيم. دوم، اگر بپذيريم اين ميل است که در پهنه ی اجتماعی عمده 
و اساس است، و ميِل تن ها به پيوند با تن های ديگر، و تاثير و تاثر 
تن ها، و احساس کردن و احساس شدِن تن ها را بپذيريم، آن گاه بايد 
و  قانون  نمونه،  برای  بفهميم.  واکنشی  چيزی  را  قدرت  سامانه های 
دولت واکنش هايی هستند که می کوشند تا از طريق تن هايی که دارند 
به هم می پيوندند و بدن هايی که دارند می شوند، ميل به خطوط گريز 
را مسدود و کور کند. سوم؛ هنگامی که ما تن را، هم چون دلوز، ارگاِن 
ميل کننده ای بدانيم که قدرت اش در توانش اش برای درگيرشدن با 
و تاثيرگذاشتن بر و متاثرشدن تن های ديگر است، می توانيم تن را 

موتوِر تاريخ بدانيم.
يا  فرآورده   است،  تاريخ  فرآورده ی  نيز  تن  که  کرد  رد  نمی توان 
به  است.  انتظامی  رژيم های  و  قدرت  فن آوری های  و  نظام ها  تاثير 
بحث فوکو درباره ی توليد و هنجارسازی تن، در کتاب نظم و تنبيه، 
بسيار پرداخته شده است و از اين رو من نمی خواهم آن ها را اين جا 
کم تر  شايد  فوکو  آثار  از  باتلر  جوديث  خوانش   .)19۷۷( کنم  تکرار 
شناخته شده باشد. وی می گويد که »آن چه تثبيِت تن، مرزهای تن، 
و پويش های تن را برمی سازد، کامال مادی است، اما ماديتی که به 

22
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مثابه ی موثرترين تاثير قدرت ... بازانديشی شده است« )1993، 2(. 
برای باتلر، بازشناسِی تن به مثابه ی تاثير قدرت، هرگز کافی نيست. 
وی بر فوکو سماجت می ورزد و تاکيد دارد که »مهم است بپرسيم 
تن هايی که نمی توانند روند مادی شدن را پذيرا شوند چگونه »بيرون« 
)outside(ِ  ضروری، و نه حمايِت ضروری، را برای تن هايی به دست 
می دهند که در رونِد مادی کردِن هنجار، به عنواِن تن هايی توصيف 
می شوند که مهم هستند« )1993، 16( در اين جا، برای کسانی که 
هيچ »بيروِن ضروری« و »بيرون واساخته« و کال »بيرون« ندارند 
تنشی با کارهای دلوز پيش می آيد. همان طور که خواهيم ديد، برخی 
از کارهايی که در زير بررسی شده اند نشان می دهند که در فهميدِن 
مهم  همان اندازه  تن  از  باتلر  مفهوِم  تن ها،  تاريخی سازِی  و  کارکرد 
را  تن هايی  پيامدهای  و  تقديرها  آن ها  يعنی،  دلوز.  مفهوم  که  است 
بررسی می کنند که به هنجار ماديت نمی دهند و هم هنگام حمايِت 
و  نوزدهم  در سده ی  که  فراهم می آورند  تن هايی  برای  ضروری ای 

بيستم در کانادا مهم شده بودند.
ما  داده اند،  انجام  باتلر  و  فوکو  و  دلوز  که  کارهايی  از  پس  حتی 
هنوز هم پاسخ شايسته ای به اين پرسش ها نيافته ايم: »تن چيست؟« 
با  مربوط  مسائل  آخر،  دسِت  و  شده اند؟«.  ساخته  چگونه  »تن ها  و 
توليِد فضا، بحِث ِهنری لِِفبور درباره ی فيتيش شدگِی کاالها، نيز فهِم 
به  پرداختن  با  می گردد. وی،  حياتی  تاريخ  فرآورده ی  عنوان  به  تن 
مارکس، می گويد که »کاالها و روندهايی که کاالها )در فضا( ايجاد 
واقعيت  خوِد  از  »واقعی« تر  بنابراين  و  هستند  فتيش شده  می کنند 
است{.  }واقعی   توليدی  فعاليِت  خوِد  از  واقعی تر  يعنی   – می شوند 
آن چيزهايی  ناديده گرفتِن   ... به هستِی چيزها  اشاره کردن  ... صرفا 
روابط  يعنی  می شوند،  پنهان  و  می يابند  تجسم  هم هنگام  که  است 
را  کارش  وی  گرچه   .)81  ،1991( روابط«  اين  اَشکاِل  و  اجتماعی 
پی می گيرد تا اين قضيه ی اصلی را برای ارزيابِی توليِد فضا به  کار 
گيرد، }اما{ هم چنين می تواند برای تاريخی سازِی تن نيز به کار رود. 
تاريخ دانان، به جای اين که با اين قضيه آغاز کنند که تن »واقعی« 
است، می توانند بپرسند که فعاليت ها )مانند بچه زايی، شفاِی مذهبی، 
استعمار، کالبدشکافی( موجِب توليِد تن های ويژه ای )مانند تِن مادرانه، 
تِن ايمان، تِن استعماری شده، ابژه ی پزشکی( می شود. افزون بر آن، 
به  بدانيم که فعاليت ها و تن هاِی توليدی هستند که  ضروری است 
صاحباِن تن اجازه  می دهند هم هنگام به عنوان }تن های{ مادی و 
گفتمانی پديدار شوند. به زباِن پاِمال موس و ايزابل دايك، جغرافی دانان 
فمينيست، حياتی است که اين »جفت بودگی را بررسيم، }ضروری 
است که{ – از طريِق نوشتار و معنی و هم دستی - به جای وحدت، 
به نقطه ی هم زمانِی تِن گفتمانی و تِن مادی – از طريِق فعاليت و 

احساس و تعديل - بپردازيم« )2002، 3۷(.
سرانجام، ضروری است که مفهوم تئوريِك تجسم را تعريف کرد. 
کاتلين َکنينگ، تاريخ دان، در »تن به مثابه ی روش؟« پيشنهاد می کند 

که ايده ی تجسم، »مفهومی که کم تر از تن ثابت و ايده پردازی شده 
است،« ممکن است برای مطالعه ی تن در تاريخ کارآمد باشد، زيرا 
»}تجسم{ دربرگيرنده ی لحظه های مواجهه و تفسير، }لحظه های{ 
نمايندگی و مقاومت است« )1999، 505(. به همين گونه، کاترين هيلز، 
فيلسوف، می گويد که »تجسم، زمينه ای است، و درون شبکه هايی از 
ويژگی های مکان و زمان و فيزيولوژی و فرهنگ پيچيده شده است، 
که همه ی اين ها قانون را در دل خود دارند. تجسم هرگز دقيقا منطبق 
با تن نيست« )1993، 15۴-55(. با پژواک يافتِن اين تعريف، موس و 
دايك تجسم را اين گونه تعريف می کنند؛ »آن فضاهای زيسته ای که 
تن ها در آن }فضاها{ مفهوما و جسما، استعاره ای و عينی، گفتمانی و 
مادی قرار گرفته اند و هم هنگام بخشی از اَشکاِل تنانه و ساختارهای 
ايشان می گويند  اجتماعی آن ها })تن ها({ می شوند« )2002، 55(. 
که تجسم، اتصال يافتگِی موقت و تاريخی و با ديگر باشنده ها – ديگر 
تن ها - ی گفتمانی و مادی است و اين اتصال يافتگی، از نظر سياسی 
و فرهنگ و اجتماعی و اقتصادی و فضايی، در کنش های عينی  رخ 
می دهد )2002، 55(. اين، مفهوِم تجسم است که به ما اجازه می دهد 
تا دلوز و فوکو و باتلر و لفبور را به هم پيوند دهيم. به کوتاه سخن، 
دنيا هستند.  در  آن  از طريِق  تن ها  که  است  تجسم همان شيوه ای 
به زباِن دلوزی، تجسم روشی است که تن ها از طريِق آن می شوند، 
بازقلمروبندی هايی  و  قلمروزدايی ها  است،  گريز  خطوط  }تجسم{ 
است که هم گذاری ها از طريق آن ها ساخته و ويران می شوند. تجسم، 
از ديد فوکو و باتلر، ابزاری است که تن ها، به عنوان اثرهای نظام های 
قدرت، با آن توليد می شوند؛ مذاکرات تجسم يافته، شيوه هايی هستند 
می کنند.  مخالفت({  })و  ايستادگی  نظام های  اين  درون  تن ها  که 
طبق نظر لفبور؛ تجسم، فعاليِت توليدی است، روابِط اجتماعی است، 
که تن ها از طريِق آن ها ساخته شده اند؛ بررسِی تجسم، بررسِی اين 

ساخته شدِن مادی و گفتمانی است.
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گفتگو

گفتگوی چراغ

با سپهرمساکنی، 

فعال دانش جويی و 

حقوق دگرباشان 

جنسی ايرانی

در اين شماره مصاحبه ای داشته ايم با سپهر )مرتضی( مساکنی، فعال دانش جويی/ 
سياسی و هم چنين فعال حقوق دگرباشان جنسی ايران. آقای مساکنی در ايران 
در شماره ی  تهران مشغول تحصيل هستند.  دانشگاه  در رشته ی جامعه شناسی 
با عنوان »تن کوئير به پا می خيزد« منتشر شده  ايشان  از  پيش )55( مقاله ای 
با  اين شماره، گفتگويی  در  ايران،  در شرايط جديد  و  مناسبت  به همين  است. 

ايشان را می خوانيد:
چراغ: به عنوان نخستین پرسش، خواهش می کنم از فعالیت ها و 
نوشته ها و آثارتان به خوانندگان چراغ بگويید تا آشنايی مختصری 

با شما داشته باشند.
اين  در  تهران هستم و  دانشگاه  دانشجوی جامعه شناسی  سپهر مساکنی: من 
»روز  و  »چراغ زنبوری«  دانشجويی  نشريه های  سردبير  و  مسئول  مدير  دوران 
به  هم چنين  بوده ام.  فرهنگی  سياسی،  اجتماعی،  مطالعات  حوزه ی  در  داوری« 
و  ديگری«  و  »من  عناوين  با  من  وبالگ های  پرداخته ام.  وبالگ نويسی  کار 
دارد.  قرار  خوانندگان  دست رس  در  هم اکنون  دو  هر  روزمره«  »هرزه بافی های 
مقاالت من در سايت »آزادی-برابری« و هم چنين نشريه  ی چراغ منتشر شده 
است. همکاری با ان جی اوی »کار کودک« و فعاليت  احقاق حقوق دانش جويی 

در دانشگاه ... 
چراغ: از آن جايی که شما فعال حقوق دگرباشان جنسی هستید 
و  در ايران به سر می بريد مايل هستیم درباره ی شرايط اجتماعی 
دگرباشان جنسی، به ويژه در رخ دادهای اخیر ايران، و فعالیت های 

آنان توضیحاتی بدهید.
سپهر مساکنی: واقعيت اين است که قشر دگرباشان جنسی در ايران عالوه بر 
مشکالت و دشواری های قانونی و مذهبی، با مسائل و موانع ديگری نيز دست 
به گريبان هستند. يکی از بزرگ ترين مسائلی که آنان را بسيار پستوخانه ای و 
ناديدنی می سازد موانع اجتماعی و عرفی و خانوادگی می باشد. )البته نمی توان اين 
دو را جدا از هم در نظر گرفت.( در ماجراهای انتخاباتی و حوادث و فجايع بعد از 
آن، ديديم که دگرباشان جنسی هم مانند بسياری از گروه های ستم ديده مطالباتی 
را مطرح نمودند از جمله انتشار نامه ی دانشجويان همجنسگرای ايران، نامه ی 
مطالبه محوِر حقوق شهروندی در ايران که واکنشی بود به انتشار منشور حقوق 
معترضين  ديگر  کنار  در  آن ها  جمهوری،  رياست  کانديدای  از  يکی  شهروندی 
به خيابان ها رفتند و دستگير و شکنجه شدند. اما متاسفانه در اين بين به دليل 
هوموفوبيای جمعی/ اجتماعی که حتی در قشر روشن فکری ايرانی نيز به شدت 
با آن مواجه ايم حضور دگرباشان جنسی در هاله ای از ابهام قرار دارد و چيزی از 
آنان  نمی گوييم و نمی نويسند. در واقع، اتفاقی که افتاد جرقه ای بود برای آغاز 
و  اجتماعی  و هم چنين  تمام هزينه های حکومتی  با  که  ديديم  ما  يك جنبش. 
دادند،  نامه  آمدند،  خيابان   به  پستوخانه  از  دگرباشان  بار  اولين  برای  خانوادگی، 

مطالبه مطرح نمودند. شکنجه شده اند، و زندان رفته اند. و اين آغازی اميدوارکننده 
است با تمام فشارها و خطرات مضاعف به اين افراد.

چراغ: فکر می کنید گروه دانش جويان همجنسگرا با چه آينده ی 
بقیه  که  بپردازد  بايد  نکاتی  چه  به  و  بود  خواهند  روبرو  کاری ای 

ارگان های دگرباشی نپرداخته اند؟
با توجه به فضای خفقان و سرکوب در دانش گاه و جامعه ی  سپهر مساکنی: 
ايرانی، مسلما کار دانش جويان همجنسگرا صدچندان سخت تر از ديگر گروه ها 
خواهد بود. در اين شرايط، ما می بينيم که دانش جويان همجنسگرا مجبورند به 
خاطر در حاشيه ی امن قرارگرفتن چه از لحاظ سرکوب های حکومتی و هم چنين 
ادامه  فعاليت  به  مجازی  صورت  به  دانش گاه  داخل  حتی  اجتماعی  تابوهای 
دهند، البته اين کامال در اين شرايط منطقی و طبيعی است. فکر می کنم اتفاق 
فرخنده ای به وقوع پيوسته است؛ برای اولين بار اين دانش جويان اعالم می کنند 
که تا به امروز ما در داخل جنبش دانش جويی فعاليت کرده ايم و هزينه داده ايم 
اما چيزی از مسائل ما مطرح نشده است. اين بار می خواهيم پرچم رنگين کمانی 

خود را نيز به احتزاز در بياوريم.
اما نکاتی که از آن نبايد غافل شوند شکل تئوريك دادن به اين مطالبات، استفاده 
با آن مواجه ايم، و  از نظريات مطرح روز که ما در محيط های آکادميك غربی 
فشار برای به گفتمان درآوردِن اين نظريات علمی حداقل در فضای علوم انسانی 
البته، با توجه به شرايط اخير که حتی زيرآِب علوم انسانی با بحث هايی  است. 
انتظار  نبايد  حاکميت،  وسيله ی  به  می شود  زده  اسالمی   / بومی  علم  هم چون 
چندانی داشت. فکر می کنم در اين فضا اولين کاری که دانش جويان بايد انجام 
دهند ارتباط گرفتن با يك ديگر و ايجاد حلقه های حمايتی است آن هم به شکل 

خيلی مطمئن و حساب شده.
چراغ: حاال پرسشی که مطرح است اين است که برای برون رفت 
و احراز حق شهروندی دگرباشان در ايران، چه راهکارهايی وجود 

دارد؟
سپهر مساکنی: انتقادی که هميشه به جا يا نابه جا به فعالين حقوق دگرباشان 
جنسی مطرح نمودم خاصيت فرقه ای و در-خود-ماندگِی اين قشر و حساسيِت 
کِم آنان نسبت به مسائل جدا از ستم جنسيتی می باشد. در واقع، دگرباشان برای 
رهايی از اين ستِم مضاعف )مضاعف از آن جهت که عالوه بر نداشتن آزادی مانند 
ديگر اقشار جامعه، با يك هوموفوبيای جمعی نيز مواجه هستند( بايد خود را در 
کنار ديگر گروه های مطالبه محور قرار دهند و زنجيره ی هم عرضی با اقليت های 
مذهبی، با جنبش زنان، با جنبش دانشجويی، و ديگر گروه های آزادی خواه قرار 
دهند. )هر چند در واقع نمی توان اين گروه ها را جدا از يك ديگر ديد و در مطالبات 
آنان هم پوشانی هايی وجود دارد.( به همين معنا، برای احراز حق شهروندی، اين 
روايت کالن که همان خواست سرنگونی حکومت  به  را  بايد خود  خرده روايت 
فاشيستی جمهوری اسالمی ايران است گره بزند. من فکر می کنم، گرفتن حق 
شهروندی در واقع آغاز راه رسيدن به رهايی از يوغ ستِم جنسيتی است، و نه 
پايان آن. و در اين بين، نبايد تنها به آن تاکيد داشت. برای از بين بردن اين 
در  ادبيات،  سطح  در  روزمره،  زيست  سطح  در  مبارزه  بايد  جمعی  هوموفوبيای 
سطح تئاتر، موسيقی، و ... ادامه يابد. چنان که برای من هميشه تفکيك دوتايِی 
همجنسخواه / دگرجنسخواه جای شك دارد، در اين مبارزه بايد هشيار باشيم تا 
به نحو ديگر، هم چون جريانات ليبرالِی فقط حِق شهروندی محور، خود گوِر خود 
را نکنم و باعث بازتوليد اين دوگانه سازی فرادست / فرودست به نحوی ديگر 
نشويم. احراز سياسِت هويتی، آغازی است که بايد هشيار باشيم تا در ادامه باعث 
در-خود-ماندگی، فرقه ای شدن، جداشدن از اَشکال ديگِر ستم نگردد. چنان که ما 
در ايران، به عنوان مثال، زِن همجنسخواه داريم، کارگِر همجنسخواه داريم، که 
در کنار ستِم مرتبط با گرايش جنسی، با ستم زن بودن، ستِم طبقاتِی کارگربودن 

دست و پنجه نرم می کنند.
علیه  مبارزات  از  هم عرضی  زنجیره ی  يک  ايجاد  به  شما  چراغ: 
ستم های اجتماعی اشاره کرديد، اما آيا گروه های ستم ديده ای نظیر 

24



Aug/sep - 2009شماره 56 - شهريورماه 1388 -   دست و چراغ و روشن

زنان و کارگران و دانش جويان هم اين ديدگاه را دارند؟ می خواهم 
بپرسم آيا با توجه به هوموفوبیای جمعی  و کلیشه های جنسی ای که 
اشاره کرديد آن ها )زنان، کارگران، ...( نیز پذيرای قرارگرفتن در 

کنار دگرباشان جنسی هستند؟
سپهر مساکنی: به نکته ی مهمی اشاره کرديد. مايلم اول انتقاد يا پيشنهادی 
داشته باشم به فعالين حقوق دگرباشان. چيزی که من در اين مدت ديدم، حذف 
يا کم رنگ بودن ستم بر زناِن همجنسخواه يا دوجنسخواه در فعاليت های سازماِن 
دگرباشان جنسی است. و به يك معنی، انگار هنوز هم سايه ی شوِم مردساالری 
به  انتقاد را می توان  اتفاقا همين  افکنده است. در مقابل،  اين جا سايه   به نوعی 
در  ما  مثال،  عنوان  به  داشت.  کارگری  و  چپ   فعالين  و  زنان  حقوق  فعالين 
دگرباش  زنان  بر  مضاعف  ستِم  از  حرفی  امضا  ميليون  يك  کمپيِن  بحث های 
جنسی نمی شنويم و همين طور در مطالبات فعالين کارگری. انگار کارگِر دگرباش 
جرياناِت  که  زد  زنجيره حرف  اين  از  می توان  زمانی  معنا،  اين  به  ندارد.  وجود 
حوزه ی  در  ما  مسلما  باشند.  رسيده  راديکاليسمی  يك  به  دگرباشان  هم سوِی 
در  همين طور  و  وحدت  تحکيم  دفتر  مثل  جرياناتی  از  نمی توانيم  دانشجويی 
حوزه ی زنان از کمپين يك ميليون امضا با آن سازوکارهای ليبرالی که از سوی 
ديگر در جاهايی سر از جريانات اصالح طلبِی داخِل سيستم جمهوری اسالمی در 
می آورند توقع پذيراشدن دگرباشان جنسی را داشت. بايد برای گره زدن به امر 

کلی به دنبال جرياِن راديکاِل رهايی بخش و آزادی خواه و برابری طلبی گشت.
جنسی  دگرباشان  حقوق  زمینه ی  در  شما  کاری  آينده ی  چراغ: 
ايران چیست؟ و فکر می کنید تا چه اندازه در شرايط کنونی داخل 
ايران فعالیت هايی از اين دست شدنی است؟ هم چنین مايلیم از 

برنامه  و فعالیت های شما در آينده ی نزديک مطلع شويم.
سپهر مساکنی: به قول يکی از استادان عزيزم، هنرمند کسی است که مسئله ی 
شخصی خود را مسئله ی شماره ی يك سازد. و به قول ماکس وبر برای کار علمی 
بايد خشم گين بود و برای کنترل خشم کار علمی کرد. و من هم فکر می کنم 
همه ی ما بايد سعی کنيم ستمی که بر زيست روزمره ی ما وارد می شود را به 

نحوی به گونه های مختلف افشا کنيم.
فعاليت در ايراِن لت وپارشده توسط فاشيست های بنيادگرا خيلی سخت و شايد 
هم تا اندازه ای غيرممکن باشد در فضای رسمی اجتماعی و سياسی. فقط می توان 
به مبارزات خرد روزمره در زندگی شخصی و فضاهای کوچك مطمئن اميدوار 
بود تا اطالع ثانوی و همان طور که شما به تر می دانيد هم اينك اساس فعاليت 
در اين زمينه و سنگينی آن بر دوش دوستان خارج از ايران می باشد که در واقع 
نقش بسيار اساسی و حياتی در اين بين بازی می کنند. بايد از آنان تشکر کرد و 

با آنان ارتباط گرفت.
در مورد برنامه های من، هم اينك درباره ی ستم به دگرباشان جنسی طبقه ی 
محروم اقتصادی و ابعاد آن تحقيق کنم. هم چنين در پی جمع آوری مستنداتی از 

زيست روزمره ی دگرباشان در ايران هستم.
چراغ: سپهر مساکنی در ايران چه آينده ای خواهد داشت؟ سپهر 
مساکنی ای که فعال حقوق دگرباشان و دانش جويی است و همه ی 
کرده  لمس  نزديک  از  را  بودنی  چنین  محدوديت های  و  موانع 

است.
سپهر مساکنی: خوش بينانه ی آن، هرچند نمی توان در بحبوحه ی اين کشتارها 
صدها  در-گلو-خفه-شده ی  صدای  به صدادرآوردِن  و  رسيدگی  بود،  خوش بين 
دگرباش است. و بدبينانه ی آن، شايد به تر است بگويم واقع گرايانه ی آن، پيوستن 
خود من به جمع همه ی صداهای در-گلو-خفه-شده ی آزادی خواه و برابری طلب 
است. بی گمان، هر کسی که در اين زمينه ها آغاز به فعاليت می کند می داند پا در 
چه حوزه ی خطرناکی گذاشته است؛ من هم، به عنوان فعال دانش جويی و حقوق 
آينده ی خطرناک و  اين قاعده مستثنی نيستم و به  از  ايران،  دگرباشان جنسی 

پرسنگالخ خود واقف هستم. زنده باد آزادی، زنده باد برابری.
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ادبیات
برده ی مراکشی

عبداهلل الطايع
ترجمه ی حميد پرنيان

او من را در انحصار خودش 
گرفته است.

من، کنترِل همه ی زندگی ام 
را به وی دادم. زندگی ما 

يك نواخت است. يك نواختِی 
عشق. يك نواختِی او و من در 
اين جا: يك آپارتمان پاريسی.

من با او هستم، عاشق اش 
هستم، چاره ی ديگری هم ندارم. فقط به خاطر اوست که در فرانسه 
او. من پسرش هستم، عشق اش،  تيمارکردِن  به خاطر  فقط  هستم، 

معشوق اش هستم. او آقای من است.
براندو. دوست دارم داد  نام اش را می پرستم: مارلون! مثل مارلون 
بزنم: »مارلون، مارلون، مارلون، بيا پيِش من ... مارلون مارلون مارلون 

مرا با خودت ببر ... توِی خودت ...«
آمريکايی است. اهل نيويورک.

حرف  انگليسی  خوب  خيلی  َرباط.  پايتخت،  اهل  مراکشيم،  من 
نمی زنم، هميشه هم اشتباهی حرف می زنم. من فرانسه را به عنوان 
زبان خارجی در کشورم يادگرفتم. به پاريس آمدم تا در سوربن دکترِی 
ادبيات فرانسه را تمام کند. اما اين جا مارلون را ديدم. همه چيز تغيير 

کرد. من، خودم نيستم.
می خواهم  می گيرم.  ياد  انگليسی  روز،  هر  تنها،  و  تك  من،  حاال 
همه چيِز خودم را به مارلون بگويم، از احساسات ام، کشورم، زادگاه ام، 
... من می خواهم تا جايی انگليسی را ياد بگيرم که  تن ام، پوست ام 
بتوانم همه ی حرف های او را بفهمم. او از دنيای ديگری است – يك 
فرانسوی  و  عربی  فرهنگ های  در  زندگی  برای  را  من  دور.  دنيای 
درست کرده اند. حتی توی خواب هم خودم را توی آمريکا نديده ام. 
اين آمريکا بود که پيِش من آمد، دو هفته قبل از اين که از مراکش 

بروم. 
تنها. غمگين. من  زندگی می کردم.  َرباط  الودايه ی  کاخ  توی  من 
چاِی معطرم را توی کافه ی مشهوِر مور می خوردم. به مادرم، مبارکه، 
نقشه هايی  بروم.  مراکش  از  من  که  نمی خواست  او  می کردم؛  فکر 
برای آينده ی من کشيده بود، درباره ی کارم، خانه ام، حتی درباره ی 

زن و بچه ام. من مبارکه را دوست دارم. جايی خوانده ام که اگر کسی 
می خواهد بزرگ شود بايد تا جايی که می تواند از مادرش دور شود. 
من هميشه خودم را بچه می دانستم. بچه ی کِس ديگر. اول، بچه ی 

مبارکه. و حاال بچه ی مارلون.
من بچه ی مارلون هستم. دوست دارم اين را تکرار کنم تا به خودم 
مسلم شود که حقيقت دارد. اين تکرارکردن ها به من احساس امنيت 
می دهد. مارلون مرا دوست دارد و از من محافظت می کند. او قسم 
خورده است که هرگز مرا ول نکند. اولين قدم را او برداشت. با لبخند 
نگاه  به اش  می شود؟«  بسته  مور  کافه  ساعتی  »چه  پرسيد:  من  از 
کردم: يك َمرد، يك مرد واقعی، بزرگ، خيلی بزرگ، ُگنده، سفيد، با 
چشم های آبی، موهای سياه، شکم نداشت. مدت زيادی به اش نگاه 
می شود؟  بسته  کافه  اين  ساعتی  »چه  پرسيد:  من  از  دوباره  کردم. 
يك  فهميدم.  را  دوم  جمله ی  من  بزنی؟«  انگليسی حرف  می توانی 

جواب بيش تر نداشتم، يك جواب کوتاه. »نه!«
«?Et le francais? Tu parles le francias»

خدايا شکر! او می تواند فرانسه حرف بزند، روان نيست اما لهجه ی 
توی  پارسال  از  من  هستم.  آمريکايی  »من  دارد.  مردانه ای  و  مليح 
پاريس زندگی می کنم. اولين بار است که به مراکش می آيم، به رباط. 

اين شهر را دوست دارم. می توانم بنشينم؟«
کامال  و گرم گفت. من  بزرگ  با صدايی  را  کوتاه  اين جمله های 
خيلی  می زد.  حرف  من  با  خودمانی  خيلی  بودم.  شده  مجذوب اش 
راحت هر چيزی که می خواست گفت. او مرا دوست داشت، اما عين 
همين عبارت را نگفت. چشم های اش، دست های اش، سرش به سرم 

نزديك شد.
آره، می تونی بنشينی ... با کمال ميل!  -

اهل رباط هستی؟  -
بله، رباطيم ... مثه من چاِی معطر دوست داری؟  -

بله. چرا انگليسی حرف نمی زنی؟  -
آه! انگليسی را در ليسه )دبيرستان( ياد گرفتم، اما همه اش   -
فراموش ام شده ... همه اش. حاال همه ی انرژی ام را گذاشته ام روی 

فرانسوی ... چون می خواهم بروم پاريس.
خوب است! تو بايد در پاريس شروع کنی دوباره انگليسی   -

ياد بگيری ... جدی ... به اش نياز داری، مطمئنم.
با کی؟  -

با من ... فقط با من!  -

جدی به نظر می رسيد. جوری که من عاشق اش شدم.
او چای مراکشی را دوست داشت.

فکر کنم بدانی که اين چای را چه طور درست می کنند؟  -
نه.  -
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بايد از مادرت بپرسی که چه طور درست می کند، چون من   -
واقعا دوست اش دارم و می خواهم تو برای من درست کنی اش ... توی 

پاريس.
قبل از اين که به پاريس بيايم ازش می پرسم ... قول می دهم   -

...
خداحافظ! آينده ی بزرگی توی پاريس منتظر توست.  -

با تو؟  -
آره، با من! فقط ...  -

با تو!  -

االن، دو سال بعد، من توی پاريسم، شهر روشن. آپارتمان مارلون 
نزديِك  است،  سن-ژرمن  توی  است.  بورژوازی  پاريسی های  آن  از 
يك عالمه انتشاراتِی مشهور، لو سوی، اکت سود، استوک ... هر بار 
که وارد آپارتمان می شود، من را می بيند که منتظرش هستم، قلب ام 
و دست ام شروع می کند به تپيدن انگار که اولين بار است می بينم اش. 
می َدَوم سمت اش، يعنی هميشه می دوم، مثل نينا سيمون، با همان 

جمله: »هی! سالم، برای توست که اينجام ... کامال برای تواَم!«
همه ی کارهای ام را بايد تا قبل از برگشتِن او در ساعت هفت بعد 
از ظهر انجام دهم. طاجين های عزيزش را بايد آماده کنم و آپارتمان 
اين جوری  او  است.  خودش  جای  سر  تميز،  همه چيز  کنم.  مرتب  را 
شادتر است. بعد غذای مراکشی می خوريم، چای معطر می نوشيم و 
نيست.  ابری در آسمان  آرام. هيچ  زماِن درازی عشق بازی می کنيم 
من  به  وقتی  می ترسم  اين قدر  ندارم:  دوست  را  او  خشمگينی  من 
چشم غره می رود، که نمی دانم چه کنم، چه بگويم، حتی همين چند 
کلمه  انگليسی ای که بلدم و باهاشان می توانم از خودم دفاع می کنم را 
فراموش می کنم . اما عصبی اش نمی کنم. او را شاد و خرسند می خواهم 

و می خواهم هميشه با من عشق بازی کند.
بله، نينا سيمون، من کامال ماِل او هستم. تو تنها کسی هستی که 
می توانم بی پرده از عشق ام حرف بزنم، بی اين که شرم کنم، بی اين که 
پشيمان شوم. من، به نام عشق، برده ی او هستم. آوازهای تو، نينا، 
از همين می گويد، تو من را می فهمی، که چرا من عاشق تو هستم. 
روزی، وقتی بتوانم به راحتی انگليسی حرف بزنم، زندگی نامه ی تو را 
خواهم خريد، تو را طلسم می کنم. نمی خواهم آن را به فرانسه بخوانم. 
ترجيح می دهم با کلمه های خودت، با آهنگ و نََفس و صدای خودت 
با زندگی ات روبرو شوم. وقتی آمدم اين جا مارلون آلبوم های تو را به 
به خاطر  را خوب  او گفت، و من حاال کلمه های اش  من هديه داد. 
دارم: »اين بانو برای تو، يك روزی می فهمی چرا ...« حق با او بود. او 
هم عشق اش را به من داد و هم يك دل گرمی، تو را. خيلی بخشنده 
است، نه؟ »بيش تر بگو به من، بيش تر و خيلی بيش تر« اولين آهنگی 
از تو بود که با هم شنيديم، توی رخت خواب، تن های مان چسبيده بود 

به هم، جدانشدنی، بعد از عشق بازی.

از خودت، از زندگی ات توی آمريکا بگو!  -
من؟  -

آره، تو، مثل نينا سيمون که آواِز روزهای اش را، قصه اش را،   -
سرگذشت اش را می خواند.

خيلی بيش تر از آن چيزی که فکر می کنی طول می کشد   -
...

همه ی زندگِی من وقِف شنيدِن توست، برای کشف کردِن   -
زندگِی آمريکايِی توست.

که  خواسته ام  هميشه  عاشقانه!  است:  بوده  همين جوری  هميشه 
بگويم عاشقانه. هيچ جنگی بين ما نيست، هيچ اختالفی، فقط عشق 

است. فقط من و او در پاريس.
از زندگی اش به من گفت. خيلی مختصر. همه ی حرف های اش را 

نفهميدم.
از  سياسی  علوم  فارغ التحصيل  بود.  آمده  دنيا  به  بوستون  توی 
در  هم  و  می کند  کار  ملل  سازمان  در  هم  است.  نيويورک  دانشگاه 
نيويورک سيتی. نه برادری دارد، نه خواهری. مادر و پدرش مرده اند. 
تنهای تنها؛ اين را وقتی که غمگين است می گويد. رابطه ی عاشقانه ی 
بزرگی هم با ... يك زن داشته است: مارلون بيست و شش ساله بود، 
و ده سال با هم زندگی کردند. حاال چهل ساله است و من اولين عشِق 
همجنسگرايانه اش هستم. هميشه از ورزش کردن و جاز و سينما لذت 
می برد. دوستان زيادی در نيويورک ندارد )و همين طور در پاريس!(. 
هر جايی می تواند زندگی کند، هيچ مشکلی هم ندارد، حتی، يك روزه، 
توی مراکش. همجنسگرا نيست. او عاشق يك پسر شده است. البته 

که فرق می کند.
اين همه ی آن چيزی است که من از مارلون می دانم. خيلی مرموز 
است. شايد جاسوس باشد، يك جاسوِس دوجانبه ی خطرناک. وقتی از 
اين ايده های بد باهاش حرف می زنم می خندد. از ته دل اش می خندد. 
قوی است ... بزرگ ... اين جوری به چشِم من می آيد ... او چاله ی مرا 
پر کرده است. در رباط ديدم اش. هنوز توی ذهن ام ما همان جاييم و 
داريم اولين چای مراکشی مان را می خوريم، هم ديگر را می کاويم و به 
دنبال يك هتل ارزان توی اين شهر قديمی، توی اين مدينه، جايی 
که توانستيم شديدا عشق بازی کنيم، جايی که خودم را به اش دادم، 

تن ام را، روح ام را و کامال دورن اش برهنه شدم.
ديروز دوباره شگفت زده ام کرد.

»می خواهم به من عربی ياد بدهی ... می خواهم صدای تو را به 
عربی گوش کنم ...«

َسَنِد بزرِگ عشق ِ او! پذيرفتم، من استاد او خواهم شد.
ما امروز شروع کرديم، 11 سپتامبر. درس اول.
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آلیس واکر
چراغ

آليس واکر )19۴۴ - (، 
نويسنده ی آمريکايی، 

دوجنسگرا، فمينيست، زن گرا
)واژه ای که واکر ابداع اش 
کرد تا به تجربه ی ويژه ی 

زناِن رنگين پوست اشاره کند( 
است. رمان مشهورش، 

 ،The Color Purple
جايزه ی پوليتزر را از آِن خويش 

کرده است. وی بيش تر از 
جنسيت و نژاد می نويسد.

آليس واکر با مارتين لوتر کينگ زمانی ديدار داشت که در دهه ی 
1960 در کالج اسپلمن دانشجو بود. آليس به لوتر کينگ ايمان آورد 
بعدها کوشنده ی جنبِش حقوق مدنی گشت. در 8 مارس 2003،  و 
روز جهانی زن، آليس واکر به همراه چند کوشنده ی ديگر، به خاطر 
گذشتن از خطوط قرمِز پليِس کاخ سفيد در طول تظاهرات ضدجنگ 
)به بهانه ی جنگ عراق( دستگير شد. وی در مصاحبه اش با مجله ی 
داريم  باور  زنان  ديگر  همراه  »من  گفت   Democracy Now
که زنان و کودکان عراقی به همان اندازه ای عزيز هستند که زنان و 
کودکان خانواده های ما، و در واقع ايشان خانواده ی ما هستند. و انگار 

ما روی خودمان داريم واقعا بمب می ريزيم«.
آليس واکر در ماِه مارس 2009، به همراه 60 زِن کوشنده ی ضد-

جنگ به غزه رفت. هدف اين سفر، رساندن کمك ها بود و ديدار با 
ان جی اوها و ساکنين، هم چنين درخواست داشتند که اسرائيل و مصر 
لِِونتال، که  با مل  واکر  در 1965،  کنند.  باز  به غزه  را  مرزهای شان 
وکيل و کوشنده ی يهودِی حقوق بشر بود، ديدار و بعدها ازدواج کرد 
و بدين ترتيب نخستين زوِج بين-نژادی بودند که در می سی سی پی 
تريسی  با  آليس  که  بود   1990 دهه ی  ميانه ی  در  رسيدند.  ثبت  به 
چپمن، خواننده و ترانه سرای سياه پوست، درگير يه رابطه ی عاشقانه ی 

کوچولو شد. آليس واکر گياه خوار است.

برگزیده ی کارهای وی
رمان ها و مجموعه ی داستان های کوتاه

*The Third Life of Grange Copeland )19۷0(

* Everyday Use )19۷3(

* In Love and Trouble: Stories of Black Women )19۷3(

* Roselily )19۷3(

* Meridian )19۷6(

* The Color Purple )1982(

* You Can't Keep a Good Woman Down: Stories )1982(

* Beauty: When the Other Dancer Is the Self )1983(

* Am I Blue? )1986(

* To Hell With Dying )1988(

* The Temple of My Familiar )1989(

* Finding the Green Stone )1991(

* Possessing the Secret of Joy )1992(

* The Complete Stories )199۴(

* By The Light of My Father's Smile )1998(

* The Way Forward Is with a Broken Heart )2000(

* Now Is The Time to Open Your Heart )2005(

* Devil's My Enemy }2008{

مجموعه های شعر
* Once )1968(
* Revolutionary Petunias and Other Poems )19۷3(
* Good Night, Willie Lee, I'll See You in the Morning 

)19۷9(
* Horses Make a Landscape Look More Beautiful )1985(
* Her Blue Body Everything We Know: Earthling 

Poems )1991(
* Absolute Trust in the Goodness of the Earth )2003(
* A Poem Traveled Down My Arm: Poems And 

Drawings )2003(
* Collected Poems )2005(
* Poem at Thirty-Nine

* Expect nothing

غیر-داستانی

* In Search of Our Mothers' Gardens: Womanist Prose 

)1983(
* Living by the Word )1988(
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* Warrior Marks )1993(
* The Same River Twice: Honoring the Difficult )1996(
* Anything We Love Can Be Saved: A Writer's Activism 

)199۷(
* Go Girl!: The Black Woman's Book of Travel and 

Adventure )199۷(
* Pema Chodron and Alice Walker in Conversation 

)1999(
* Sent By Earth: A Message from the Grandmother 

Spirit After the Bombing of the World Trade Center and 

Pentagon )2001(
* We Are the Ones We Have Been Waiting For )2006(
* Mississippi Winter IV

شصت و پنج

شصت و پنج
که می تواند
باورش کند.

چرا
پنجاه و شش نَه

يا
حتی

سی و پنج؟

به هر حال
حقيقت دارد که

بعضی چيزها
کوچك تر

يا بزرگ ترند

کوتاه تر
يا درازتر

سفت تر
يا

ُشل تر

کم
يا خيلی

زيادتر
يا کم تر
باشکوه

انکار نخواهم کرد

انکار نخواهم کرد
لب های ام را

لب خندشان را
انکار نخواهم کرد

قلب ام
گرفته است

انکار نخواهم کرد
چشم های ام را

اشك های شان را
انکار نخواهم کرد

گيسوان ام را
سرکشِی
ِسن ام را

خودپسندِی
ژرفی
است

انکار نخواهم کرد
هيچ چيِز
خودم را.

هرگز نخواهی دانست

هرگز نخواهی
دانست

چه
اندازه

دوست دارم
تو را

همين که
تماشا کردم
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آن ها را
که سنگسار کردند

تو را
توی

اين فيلم.

نامردها،
آن ها پنهان کردند

تِن تو را
و چهره ی

تو را
تا چشم شان

توی
چشِم تو

نيافتد.

سنگی بود
قشنگ
اندازه ی
له کردِن

جمجمه ات
سنِگ ديگر

درست
برای ترکاندِن

برآمدگِی
ظريِف

بينِی
تو:

باز هم يکی ديگر،
تيز و لبه دار

تا
زخمی

کند
يا

بزند ببندد
چشم های

تو را.

کفِن
صورتی رنگ ات

که

تو
بايد

هر روِز
زندگی

اَت
بپوشی

روزنه ی
کوچکی

دارد
تو آيا

به راحتی
می توانی

بنگری
ازش

بيرون را؟

همسايه های تو
و

پسران شان
ممکن است

آن جا
بوده

باشند:

بچه ها
بايد ياد بگيرند.

شايد پسراِن
خوِد تو

تشويق شده بودند
که اولين
سنگ را

پرتاب کنند.

از مسيح
آنقدر که
ديگران

حرف می زنند
من

نمی زنم
اما
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به اندازه ی ديگران
نيازش را

حس می کنم.
هنوز هم چه اندازه حق

داشت
عزت دهد –

اين
زنانگی را

در زن
در زمين

و
در خودش -

تا بکوشد
که

سنگسار را
متوقف سازد.

La Vaca )گاو(
برای مارکو

بنگر
به

چشم های اش
و بدان:

آن زن خودش را
استيِك گوشت

نمی داند.

عشق یک کیِف گنده است

عشق
کيِف

گنده ای است
که

ممکن است
همه چيِز
توی اش

ناپديد شود
بی

ردپايی
و

پيدا شوند
دوباره:

حتی
پدر-مادری که

تو
فکر می کردی

ُگم
شده اند.

پدر،
ره سپاِر روح شد

پيش از آن  که
تو به سِن

من
برسی،

من
روياِی

تو
از

خودم
هستم

و
بيش تر

و
خودمان را

خواهم
بُرد،

َکنده
از

مغاِک
عشق.

عشق، خداست که تقدير است که الهه ی شيادی است
که شياد است، شيادی می کند

بر
ما.
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یک ترانه
پاکان

بيا حرفی بزن بارون بگيره
تن باغچه بدون گل نميره

تو باشی و منو آغوش بازت
دل رنگين کمونامون نگيره
بيا دست منو تو چاره سازه
هزار تا در نه، اما يکی بازه

يك و دو سه، مث ِ مردای قصه
با هم باشيم، گره ها بازه بازه

بزار از در و ديوارا بباره
دالی سنگ و دشمن با ترانه

ترانه های تن رنگين کمونی
تبسم کن بزار بارون بباره

ترانه های تان را برای انتشار در مجله ی چراغ به آدرس الکترونيکی 
taranehgir@yahoo.com روانه کنيد. پاکان

دلکده
سالم 

سپنتا هستم. يکي از مليون ها ايراني که در گوشه ی تنهايي خود، 
نمي گويد.  چيزي  و  مي شود  خاموش  مي کشد،  شعله  و  مي گيرد  ُگر 
نابجايي،  با کم ترين حرکت  که  افتاده  اسير  گرگاني  در چنگال  زيرا 
تمام عشق و زندگي و آرزو و جواني خود و خانواده اش را بايد فداي 

ضحاک زمانه کند 
اول که روزي دو  به مرام آن ضحاک  باز خوش  )گفتم ضحاک، 

جوان مي کشت نه ساعتي ده جوان.( 
22 خرداد 1388 روزي نيست که بشود به اين آساني آن را فراموش 
دولت  از  است؛  خورده  بزرگي  رودست  روز  اين  در  ايران  ملت  کرد. 
مردان و حاکماني که اگرچه سفاکي خود را بارها اثبات کرده اند اما 
نمي دانم که اين مردم، چه در چهره ی پليد اينان مي بينند که دوباره و 
دوباره، باز فريب آن ها را مي خورند و آن ها را آقا و يگانه منجي کشور 

خود مي شمارند.
را  چهره اي  هنوز  ماه،  در  اينان  آيا  خواب زده اند؟  هنوز  اينان  آيا 

جستجو مي کنند؟ آيا هنوز الي قرآن دنبال چيزي مي گردند؟
جلو  تلوتلو  که  است  اينان خورده  مغز  بر  آيا چه  ملت،  برين  واي 

مي روند و سواري مي دهند!
اما سخن من با اينان نيست. با کساني که به قول فروغ:

اگه يه بار تو عمرشون زد و يه خواب ديدن، خواب پياز و ترشي و 
دوغ و چلوکباب ديدن.

نه، سخن من با برادران و خواهران هم نسل خودم است. هم نسالن 
که  کساني  خاص،  طور  به  خودم  هم کيشان  و  عام،  طور  به  خودم 
دغدغه ی آينده دارند. زندگي مي خواهند. و خواستار آرامش و صلح با 

تمام جهان اند.
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برادران من!
بدون شك در اين روز بيست و دوم، نطفه ی يك انقالب بسته شد. 

نطفه اي که رشد مي کند، بزرگ مي شود، و هرگز خفه نخواهد نشد.
اگر انقالب 135۷ ايران ريشه در واقعه اي در 30 سال پيش از آن 
داشت، بدون ترديد واقعه ی 22 خرداد امسال همان واقعه اي است که 

انقالب آينده ی ايران ريشه در آن خواهد داشت.
گمان نکنيد اين اجتماعات و اين شلوغي ها اگر کمي آرام شد، پس 

ديگر همه چيز تمام شده است، نه.
اين درختي که ما کاشته ايم بايد قطره قطره آب اش داد تا با رشد 
طبيعي خودش ريشه ی اين درخت جهالت را از بيخ و بن برکند . اگر 
بخواهيم با شتاب زدگي عمل کنيم شايد اين فرصت را براي هميشه 
از دست بدهيم. پس بياييد با اتحاد و هم بستگي، با آرامش و تفکر، 
با صبوري و درايت، به دور از هرگونه کج روي اين نطفه ی بسته شده 

را پرورش دهيم.
و يادمان باشد اين روز خفت بار را هرگز نبايد فراموش کنيم. روزي 
که غرور ما، ايرانيت ما، مليت ما، تفکر ما، اراده ی ما، انديشه ی ما، 

آينده ی ما و شعور ما به سخره گرفته شد.
اين روز سياه اين جمعه ی سياه روز عزاداري ما خواهد بود تا هميشه 

يادمان باشد در چنگال چه ديومنشاني اسير افتاده ايم.
دو قطعه شعري که به شما تقديم مي کنم همين خشم من است 
که نتوانستم با آن بيرون بروم و فريادش کنم. نتوانستم با نيروي آن 
با  نتوانستم  از سگ هاي حکومت بکوبم،  بر سر يکي  بردارم  سنگي 
حرارت آن آتشي شعله ور کنم، عکس اين ديوان را نابود کنم. فقط 

توانستم در گوشه اي بنشينم رنج بکشم شعري بنويسم.

به اميد ايراني سربلند
سپنتا

Spanteman.blogspot.com
18 تير 1388

بانگ آتش

برخيز اي برادر، از بستِر خموشي 
تا چند در اسيري، جامه سيه بپوشي

برخيز و شعله ور کن، آتش به نام زرتشت 
برخيز و هم رهي کن، با بانگ خود، خروشي

تا کي ز خود گريزي، در گوشه اي نشيني
تا کي ز هم رهان ات، در دوري و خموشي

تا کي فرو بسته لب، در جهل و ِخفتي تو
تا کي نهال فکرت، در دست يك چموشي
تا کي به بند عفريت، در پنچه ي شبي تو

تا کي به خود رهايي، از جان و دل نکوشي
برخيز و شب شکن شو، با ِمهر گرم خورشيد

برخيز و هم نفس شو، با رايِح سروشي
اي از تبار آرش، هم رستم و نريمان 

اي هم رکاب بابك، از نطفه ي َسووشي
بايد که بربخيزي، چون کوه استواري

بايد ستيزه گر شي، در جنگ خودفروشي
بايد که بربشويي ، از چهره ات غباري

بايد که از دل خود، چون چشمه اي بجوشي
تا کي ز ترس دشمن، در باوِر َزقومي

بايد که بشکني اين، جام ِمي اي بنوشي
تا کي چو موِم عاطل، بازي چه ی زماني

هم چو مترسك خواب، نه زنده اي نه هوشي
برخيز و نو بنا کن، بنيان ديگري را

برخيز که بايد اين بار، تا مرز جان بکوشي
اي تو برادر من، هم خون و هم رگ من
برخيز که اهرمن را، شير رميم بدوشي

من آتش »سپندم«، در پاي ظلمتي سوخت
گويي به خون فرو شد، تا تو سيه نپوشي

برخيز اي برادر، با بانگ آتش خود
هنگاِم خشم و داد است، ديگر نه جاي گوشي

12 تير 1388
سپنتا

ِخّفت: خواربودن، کوچك پنداشته شدن

چموش: اسب و استر و خر بدنعلي که بد لگد مي زند

عفريت: مرد خبيث، ظالم

رايح: بوي خوش شبانگاهي

سروش: فرشته ی وحي در استوره هاي ايران

نريمان: در اوستا صفت گرشاسب جهان پهلوان است، در شاه نامه نام جد پدري رستم

َسووش: سياوش

زقوم: درختي است در دوزخ که ميوه ی تلخ آن خوراک دوزخيان است )در استوره هاي عرب(

عاطل: بي هوده

رميم: استخوان  پوسيده

سپند: تخلص شاعر در اين شعر
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فرداي وحدت ما

در اين شب ويران گر
در دام اين عصيان گر
بنگر تو اي هم وطن

بر درد ملت من
تاراج ملت ماست، خوني که او بريخته ست
تاراج ملت ماست، دستي که او بريده ست

تاراج ملت ماست،  قلبي که او شکسته ست
تاراج ملت ماست، چشمي که او دريده ست

بنگر تو اي هم وطن
بر َضّجه ي ما و من
بنگر برين اهريمن
ناپاِک پسِت ريمن

در چنگ وحشي او، ناموس ملت ماست
دستار مذهب او، زنجير ِخفت ماست

خوي منش ديو او، چنگال هر رهايي
نيِش ُدژم مار او، بر پاي همت ماست

بنگر تو اي هم وطن
بر درد ملت من

اين ناله ي اسيري ست
فرياد شب گريزي ست

لبخند فرداي ما، دل شادي ايران است
فرداي وحدت ما، آزادي ايران است

پاي ستم جوي ما، بر ُگرده ي اهريمن
بر دست همت ما، آبادي ايران است

بنگر تو اي هم وطن
بر َضّجه ي ما و من

اين ناله ي نهايي ست
فرياد شب رهايي ست ... 

16 تير 1388
سپنتا
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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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