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 تقديم به
 پال بابالی آشور بن
 او ی همتا يبه خاطر نقش پيشتاز و ب

 در تئآتر آوانگارد ايران
  و به خاطر روح بزرگش
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   ٧»   . . .ما در کشورمان همجنسگرا نداريم « 

       ١٧روند   ی  به بهشت مها لوطيی  ههم
 ٢۴لطافت لواط   

 ٣۴  ی جنسی هوموفوبيا، فاشيسم، و آزاد
 ۴٩نظافت بدن   ی  هتاريخچ

 ۵٩  ی ـ دختر آمريکايی برادر جهاد
 ۶۶فائزه   ی  حماسه

 ٧۶ازدواج ايدئولوژيک   
 ٩١  ی دينی  هکارکرد سنگسار در جامع

 ١٠٠اخالق سنگسار   
 ١٠٩در ترکيه   ی ناموسی ها قتل

 ١١۶   بهشت در کوير
 ١٣٠مريم جميله   ی ضداستعماری گرايی بوم

  ی جهانشمول يا عامليت بومی آزاد: يفمينيسم ايرانی دوراه
١٣٩  

  ١۶٧در نيويورک   ی  مرجان ساتراپ
 ١۵٣تحريک آميز مدانا   ی صدا

 ١۶٠عشق، سکس، و انقالب   
  ١٧٠و تجدد   ی گراي جنس هم
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 ». . .ما در کشورمان همجنسگرا نداريم « 
 

کريستوفر ايشروود را خوانده باشيد، به ويژه ی زيبای اگر داستانها
ی چاپ شده،  متوجه م» برلينی داستانها«که با عنوان ی مجموعه ا

ی نهنرمدرنيست در اروپا، يعی از مهمترين زادگاههای شويد که يک
 سنت و مدرنيسم ی و سياسی جدال فرهنگی  هوايمار، صحنی جمهور

ـِـر وودی ئ: تلفظ(کريستفور ايشروود . هم بود  اقامت اش ی از سالها) ش
که فيلم ی کسان. گويدی کارآمدن هيتلر سخن می در برلين پيش از رو

را ديده اند ــ براساس همان کار ايشروود ی باب فاسی  هساخت» کاباره«
کريستوفر . گيرندی از آن سالها و از آن فضا می ه طور مبهم، حســ ب

دوستان همجنسگرايش، از کشورخودشان ی  هايشروود به اتفاق حلق
بريتانيا و محيط محافظه کار آن به برلين پناه آورده بودند که مرکز 

 . بودی جنسی ها آوانگارد و آزاديی هنرها
 

 و ضدمدرنيستيی مدرنيستی ها حساسيت
بشناسد بدون آنکه ی تواند مدرنيسم در هنرها را به خوبی کس نمهيچ

وايمار را از نزديک ی جمهوری و فرهنگی هنری ها  و صحنهها جنبش
تواند ی همزمان و به طرز متناقضي، هيچکس نم. مطالعه کرده باشد

را نيز بفهمد، بدون آنکه واکنش ی جنبش هيتلری فرهنگی ها ريشه
از . وايمار را مطالعه کرده باشدی ر جمهور محافظه کاران دی فرهنگ

منحرف، فاسد، ( با آنچه که هنرمنحط ها فاشيستی  هجمله مبارز
ـِرِتی د/ تبهگن  » عنصر يهودي«و همچنين » انحرافات جنسي«و ) جِن

 . در فرهنگ نام گذاشته بودند
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محافظه کارانه بعدها با پوپوليسم سياسي، ی فرهنگی ها اين حساسيت

ی ستيزي، يهودی ش رهبر، کمونيسم ستيزي، آمريکايکيش پرست
را قوام بخشيد که راه ی همراه شد و جنبشی  دينی ستيزي، و منزه طلب

 .ختم گرديد) هالوکاست(ی آدم سوزی ها آن به کورهی و نظامی سياس
  

 
 

توسط ی وايمار، و شکست اين جمهوری دوران جمهوری فرهنگ سياس
ی دهد که فاشيسم، جذابيت پوپوليستی پوپوليسم رايش سوم،  نشان م
و تحقير ی ــ استثمار اقتصادی طبقاتی ها اش را با برجسته کردن تلخي

ی آن، همان اندازه که سياسی کند و آمريکاستيزی ــ کسب می فرهنگ
ی بندوباری هم مثل بی همجنسگراي: نيز هستی و فرهنگی است، اخالق

ی بومی  هبه جامع)  مدرنيتبخوان(» آمريکا«زنان، توسط ی پروايی و ب
 .آن ايستادی شود، که بايد جلوی صادر م

 
، )١٩٣٣-١٩١٨ (ها کارآمدن نازيی اول تا روی  از پايان جنگ جهان

دوران ی ها حرکت. مدرنيسم در آلمان نبودی برلين تنها کالنشهر فرهنگ
مبورگ، فرانکفورت، ها و ادبيات در شهرهايی و نقاشی ساز در موسيق

هميشه ی را برای فرهنگ اروپايی  هتوتگارت، واليپزيک چهرمونيخ، ش
اکسپرسيونيسم ی ها و طراحي، شاخهی باهاوس درمعمار.  دگرگون کرد
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ينريش مان، آلفرد ها توماس و(و تئاتر و سينما ی در ادبيات و نقاش
. . اسکار کوکوشکا، ماکس بکمن، اتو ديکس . . . / دوبلين، هرمان هسه 

. . ./  اروين پيسکاتور، ماکس راينهارت، ارنست تالر برتولت برشت،./ 
اوفا ی مورنائو، فريتز النگ، پابست، فن شترنبرگ، و محصوالت استوديو

جنبش . . .) آرنولد شوئنبرک، پل هيندميت، آلبان برگ، کورت وايل/ 
ـ فوتو » کوالژ«ی  هرتفيلد ابداع کنندها از جمله جان (ها دادائيست

هنر اين ی  هبرجستی از نامهای ، تنها شمار)بصري یمونتاژـ در هنرها
 . دوران اند

 
 مفسـدان
ی  مفسـدان فی فرهنگی ها  از فعاليتها وايمار، نازيی در جمهور

بندوبار، ی هرجا که زنان ب» ها پيراهن قهوه اي«. داشتندی االرض دل پر
ی  تنها گير مها  و همجنسگرايان را در کوچه پس کوچهها يهودي
و البته در . کردندی ريختند و لت پارشان می ، برسرشان مآوردند
شبانه يک دم از فعاليت ی ها  و کلوبها  و کابارهها وايمار، کافهی جمهور
کرد؛ جورفين ی ايستادند؛ سکس و رقص و دکادنس غوغا می باز نم

مقدار ی پست و بی رقصيد، موسيقی بيکر نيمه برهنه بر صحنه م
ی ها ــ زنان و مردان را به تکان» جاز« به نام  ــها سياهان در کافه

» لواللوال«داشت؛  مارلن ديتريش جوان در نقش ی شنيع بدن شان وا م
را اغوا ی دانشگاهی  همردان موقر پا به سن گذاشته و استادان سالخورد

ی فرستاد؛ و در ميان اين بساط عيش و بی کرد و به جهنم می م
ی  هرسيدند که در نخستين شماری  م از راهها بندوباري، دادائيست

از اين به ی جنسی ها آميزشی  هشان اعالم کنند همی مرکزی  هنشري
 سکسِ  ی دفتر مرکز«و توسط ی دادائيستی  هاز روحيی بعد بايد به تأس

 ! شودی قاعده بند» دادايي

Abdee Kalantari                                                                                             All Lutis Go to Heaven 
 يکالنتری   نوشتة عبد                                                                            روند ی  به بهشت مها »لوطي«ی  ههم



 
و ی بزرگ، يک تزکيه و پااليش بزرگ روحی فقط يک انقالب فرهنگ

يا اينکه . . . را بشويد ی اخالقی ها اين پليديتوانست ی می روحان
 . بسـوزاند

 
 روان فاشيستي
را به بهترين وجه در آن نوع اخالقيات ی فاشيستی  هذهنيت و روحي

توان مشاهده کرد که معطوف به نقش زن، مادر، ی می ای جنس
ـُد«خانواده، ناموس،  و کاهش ی ، همجنس خواه) و آرايشها پوشش(» م

 از پورنوگرافي، سکسِ  زنان، ها وحشت فاشيست. ه باشدِ قدرت مردان
وار، به ويژه در ميان دختران ی  کولی بوهيميايی سقط جنين، زندگ

جوان و دگرباشان جنسي، همه نه فقط به لحاظ گناه و عقوبت اخروي، 
بلکه مهمتر از آن به خاطر از دست دادن کنترل و قدرت مردساالر 

 . بودی دنيو
  

 
 

بود که مشروب ی ، زنها وايمار از ديد فاشيستی د در جمهورمظهرِ فسا
ی خوابيد؛ يا زنی ديگر می کشيد، با مردها يا زنهای خورد، سيگار می م

پوشيد و زنان را به مردان ی شد، لباس مردانه می م» قوي/ سخت «که 
بود و در » زنانه«کرد، ظريف و ی که آرايش می داد؛ يا مردی ترجيح م

او را ی گرفت و لبهای را می زيرزميني،  دست مردی  هنشبای ها کلوب
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بود ی از همان جنبش وسيعِ  فرهنگ مدرنيستی  بخشها اين. بوسيدی م
» بلشويسم فرهنگي«و انحطاط فرهنگ يا ی  آن را بيمارها که نازي

 . ناميدندی م) کولتوربولشويسموس(
 

 مای فقدان يک مفهوم در فرهنگ سياس
به ندرت به کار » فاشيسم«ايران، مفهوم مدرن ی در فرهنگ سياس

از آن استفاده کنيم، بيشتر در ی شود، و اگر هم در مواردی گرفته م
ی ژورناليستي، به معنی فاشيست را به نحو. مقام فحش و توهين است

روشنفکران ما، يا ی گوي. گيريمی به کار می القلب يا جانی قس
فاشيسم ی ها مصداقو راست در کشور ما ی چپ و ملی ها ايدئولوگ

ِ  توده گير و يک فرهنگ، به ی ايران را ، به عنوان يک جنبش اصيل
را قابل انطباق بر شرايط ی شناسند، يا اينکه چنين مفهومی نمی درست

 . دانندی ما نمی خاص سياس
 

محور ی ايران خود را به قوای دوم، دولت مرکزی يک بار در جنگ جهان
 تازه به دوران ی ناسيوناليستذهنيت ی هيتلر برا. نزديک کرد

، حس ها از تقدس و قدرت پيدا کرد که تا سالها و دههی له اها رسيده،
رضاشاه، بنيان گذار دولت مدرن در . ماندی  باقها رمانتيک آن بر دل

پيروزمند متفقين ی نادرست، توسط قوای  هاين محاسبی ايران، به جزا
بر سرکار آمده ی نظامی کودتااما رضاشاه، که با . به تبعيد فرستاده شد

 . توانست باشدی نبود و نمی بود، رهبر يک جنبش فاشيست
 

ــ از پايان » ناقصی دموکراس«ی محمدرضاشاه جوان که در سالها
بيست و هشت مرداد ــ بيشتر يک رهبر ی دوم تا کودتای جنگ جهان

مصدق به تدريج، نه يک ی آمد، پس از سرنگونی سمبوليک به شمار م
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ی  هشصت و اوايل دهی  هدر اواخر ده. شد» ديکتاتور«، تبديل به شبه
به » فاشيست«چپ ايران، مفهوم ی هفتاد ميالدي، در فرهنگ سياس

آن را يونان ی ها شد که نمونهی اطالق می ای نظامی ها ديکتاتوري
سوهارتو، و ی چون دو هوآ، اندونزی  هپينوشه، کری سرهنگان، شيل

ی آمريکای نظامی ها ديکتاتوري. دادندی ممشابه تشکيل ی ها رژيم
 اياالت متحده دوام داشتند، ی و امنيتی التين که تنها با حمايتِ  نظام

اما  اين . بودندی افسران سابق نازی  هکنندی پناهگاه و مخف
خود در شکنجه و قتل ) بروتاليتي(سبعيت ی  ه نيز با همها ديکتاتوري

ِ  مقدس مخالفان شان، نه جنبش توده گير بو دند و نه به پااليش
از آنها سمبوليسم و ی ورزيدند؛ هرچند که تعدادی مبادرت می فرهنگ

و اخالق ی خدايی ب«را عليه ی و خرافات توده ای مسيحی آيکونوگراف
بود ی از همين رو شايد بهتر م. گرفتندی به کار م» فاسد کمونيستي

 .ناميديمی آنها را شبه فاشيست م
 

ی نخستين بار رهبری که شاپور بختيار برای گامبه همين جهت، هن
انقالب را هم از آن خود ی رفت هژمونی را  ــ که می جنبش وسيع دين

کارآمدن آن هشدار داد، ی خطاب کرد و عليه رو» فاشيست«کند ــ 
» فاشيست«مگر . بگيردی را جد» پيری ترياک«توانست آن ی نمی کس

بر ی يتاريزه شده و متک تا دندان ملی درست همان رژيم تک حزب
خواست آن را از گزند خشم ی نبود، که بختيار می نژاد آريايی ايدئولوژ

 مردم در امان نگه دارد؟ کدام فاشيسم؟ی انقالب
 

 بندو باري، و مدرنيسم ما ی دکادنس، ب
ی ها و پااليش روانی تزکيه فرهنگی و در حقيقت، جنبش بزرگ ما برا

ز انقالب ايران، جالل آل احمد در کتاب  پيش اها سال. فاسد آمده بود
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: را مشخص کرده بود، از جملهی عاليم انحطاط فرهنگ» غربزدگي«
و زن صفتي، اهميت دادن به سر و پز و ی گری مذهبي، قرتی هرهر«

  . »کفش و لباس و مصرف کردن مصنوعات غربي
 

 
  
ی مدرنيستی  و در هنرهاها رسانهی  هشد در همی را می بندو باری ب

دختر ی  هژوپ و مسابقی در مين: ديدی غربزده و بدون شک نواستعمار
ی شو«به نام ی ای تلويزيونی  هزن روز؛ در برنامی  ههفته نامی  هشايست

جلف و رقاص که به هنگام آواز خواندن ی توسط مرد» ميخک نقره اي
در کارگاه نمايش، مرکز . بوسيدی  را مها داد و زنی باسن اش را تکان م

ی از هنرمندان آن همجنسگرا بودند يا بی ر آوانگارد ايران که نيمتئات
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را ی کردند و دختران جوان و زيبايی تظاهر می شرمانه به همجنسگراي
صحنه ی اغواگر روی با لباسهای به نام شهره آغداشلو و سوسن تسليم

 . رد و بدل کنندی وقيح جنسی ها بردند تا با مردان جوان حرفی م
 

 
 

فريدون آو و نمايشگاه ی منحرف و منحط، آثار نقاشی ها نمايشگاه
ی  هپال بابال در آستانی  آشوربنی آلت تناسلی ها عکسی پرسروصدا

ی سکسی ها کفش«ی ها خلق مسلمان، نمايشگاه نقاشيی جنبش مردم
با ی کيوان خسروانی معمار ايرانی کامران ديبا؛ ازدواج رسمی » زنانه

خطاب اش » نامبر وان«منام با بوتيک او دوست پسرش که بايد آن را ه
تهران و ی باالی  هدر ميان اقشار مرف» دولچه ويتا«کرد؛  و خالصه، 

اولين بار  ی که برای ي» ها اگزي«کمتر مرفه، همان ی بوهيميايی جوانها
سروکله شان پيدا شده ی اثر رـ اعتماد» تويست داغم کن«در کتاب 

کليت «، و ديسکو و کاباره، داشتند ها  و هيپيها بود و در کنار تب بيتل
پرتگاه غربزدگي، که همان ی  هما را به لب)  اصطالح آل احمد(» اسالمي

 .  دادندی کامل بود، سوق می و خوباختگی ناموسی ب
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 سرکوب دگرباشان يا گريز از آزادي
. آغاز شدی  پسااستعماری نکشيد که مقاومت فرهنگی خوشبختانه، طول

شد و به ی دولو منتشر می آقای که به سردبير» هفتهاين «ی  هنشري
به آتش ی برادران جهادی شهرت داشت، به يار» ايرانی بوی پل«

نوارسلولوئيد، مظهر فساد و وابستگي، به شکل سمبوليک . کشيده شد
بزرگ ی آرزو. در سينما رکس آبادان محاکمه و به خاکستر تبديل شد

ن جنبش حفظ ناموس در جالل آل احمد متحقق گشت و بزرگ تري
. پرپر شد و باد آن را باخود بردی ميخک نقره ا. رسيدی تاريخ به پيروز
خواهيم رسيد که ی شد حدس زد که دير يا زود به جايی از آن پس، م

ما در «: بتوانيم سرمان را باال بگيريم و با افتخار به دنيا اعالم کنيم که
 » .کشورمان همجنسگرا نداريم

 
ی نام گذاشته بودند، برا» علم يهودي« آن را ها وي، که نازيدانش روانکا

داشت؟ آنکس که با خشونت ی اين نوع رفتار منزه گرا چه توضيح
: داشتی سادومازوخيستی کرد، پروفايلی را سرکوب می همجنسگراي

همزمان با برون  ) مازوخيسم(همجنسخواهانه در خود ی سرکوب تمنا
). ساديسم(ه همجنسخواهان ديگر فکن کردن خشم، و قساوت نسبت ب

آمد که فاشيست خشن و يونيفورم پوش، خود ی بسيار پيش م
ترسيد از پستو به ی واخورده و خجلت زده بود که می همجنسخواه

همراه بوده که ی او در کودکي، با تجاوزی  جنسی شايد بيدار. درآيد
فرين ن«ی ها صحنه. خشمارنج آن به خشونت آدم سوزانه انجاميده بود

 . را به ياد بياوريد) برتولوچي(» کانفورميست«يا ) ويسکونتي(» شدگان
 

) سايکو سکسوآل(ی ـ جنسی روانی يا ديني، جنبه ای در رفتار سياس
ی  هجنب. است ويا معطوف به سرکوبی وجود دارد که يا معطوف به رهاي
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عارفانه، ی  هبخش، به شکل رفتار عاشقانه، دوستي، شور و خلسی رهاي
، )جنسيی ها از جمله هويت(ی هويتی ومونيته، شکسته شدن مرزهاک

 . کندی بروز می و سرود آزادی رقص و پايکوب
 

امر به معروف و (تجاوزگر ی خشونت آميز، يا رفتار دينی اما رفتار سياس
ی سادومازوخيسم نيز نوع. آبستن سادومازوخيسم است) ازمنکری نه

. داردی کند، اما در بند نگه می انسان را سبک م. پااليش روان است
است که باالدست به فرودست و ی و اخالقيات، تجاوزی تحميل ايدئولوژ

وايمار، دو روانکاو ی در جمهور. کندی فرودست به فرودست تر م
فاشيسم، ی مارکسيست، ويلهلم رايش و اريش فروم، در توضيح روانکاو

نام بردند که همان  یيا گريز از آزادی به نام هراس از آزادی از احساس
رهبر و مونوتئيسم / پدری  ه بلوغ، انتخاب، بيرون آمدن از سلطی آزاد

بهراسيم، تمايل به اين داريم که ی که از اين آزادی تا زمان. پدرساالر بود
 ی جنبش پوپوليستی در دريای کوچکی  هباشيم در ميقات، قطری خس

يا ی يا سياسی نرا اعم از ديی که  هرنوع دگرباشی پدرساالرانه ا
ستيز ی ستيز، و بهايی زن ستيز، يهود: کندی جنسيتي، سرکوب م

کشورش را از وجود همجنسگرايان پاک ی است، و اصرار دارد به هرقيمت
  ٢٠٠٧ سپتامبر ٣٠. /// سازد
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 روندی  به بهشت مها لوطيی  ههم
 

، ی يا قوانين اسالم» شريعت«است که در آن ی کشوری عربستان سعود
در عربستان نوشيدن شراب . دهدی کشور را شکل می رسمی ظام قانونن

و ديگر مايعات روح افزا، رقصيدن در ديسکو، و معاشرت با جنس 
کنندگان ی تخط. که از بستگان و محرمان نباشد، ممنوع استی مخالف

از منکر، طبق ی امر به معروف و نهی  هاز قانون، توسط مأموران کميت
تناقض ی اما به نحو. روندی خورند و به حبس م یاحکام شرع شالق م

ی بسيار شديد، کمتر به اجرا گذاشته می ها از مجازاتی آميز، برخ
از اعمال حرام، مرگ است؛ از جمله ی طبق قانون، کيفر بعض. شوند

 . در ميان مردان عرب به نام لواطی عمل بسيار رايج
 

 در پسـتو
ی همجنسگرايانی د دارد براوجوی زبان اصطالحی انگليسی  در کشورها

در «اين اصطالح . خود را آشکار کنندی خواهند هويت جنسی که نم
اگر گفته شود . }»اين کالزِت«ی يا به زبان انگليس{نام دارد » پستو

ی هنوز بروز نداده و تظاهر می فالنی ، يعن» هنوز در پستو استی فالن«
ی يعن} »ت آو کالزتآو«{» از پستو در آمدی فالن«اگر گفته شود . کند
هويت «او ! را به تن ماليد و گفت هرچه بادا بادی بدنامی پی فالن

 .صندوقخانه به درآورد و به خيابان روشن بردی خود را از تاريک» جنسي
 

و تقيه، تعداد از ی هرچه جامعه بازتر و روادارتر باشد و دورتر از دوروي
که ی ر، در کشورهاياخيی ها در دهه. شودی پستو درآمدگان بيشتر م
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است،  ی ليبرالی بر اصول دموکراسی آنها مبتنی و حقوقی نظام سياس
در آمريکا، که . کم و کم تر شده استی جنسی ها تعصبات ضد اقليت

 ها ترينی ، از مذهبی صنعتی  هپيشرفتی مردم آن درميان کشورها
ر اما د. وجود داردی جنسی ها  ضد اقليتی هستند، هنوز تعصبات دين

اخير، در اثر مبارزات مدافعان حقوق مدني، از شدت تعصبات ی ها سال
» سادومي«از اياالت آمريکا، قوانين ضد ی در بعض. کاسته شده است

ملغا شده و اکنون صحبت از به رسميت شناختن حقوق ) لواط(
همجنسگرا است مثل حق ازدواج ، تشکيل خانواده و داشتن ی ها زوج
سطوح جامعه، حتا در ی  هتوان در همی ا مهمجنسگرايان ر. اوالد

و ی آمريکا، شهرداری  هکنگری چون نمايندگی ای مقامات رسم
در . و سياستمداران مشاهده کردی ، در ميان قضات دادگستری فرماندار

دموکرات غربي، از پستودرآمدگان نه تنها داغ لعنت نثارشان ی  هجامع
 .   آيدی وارد نمی شه اآنها نيز خدی شود، بلکه به حقوق مدنی نم
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 هزارپسـتوی  ه، جامعی دينی  هجامع
در . عملِ لواط مرگ استی عربستان، مجازات رسمی دينی  هدر جامع
را به جرم لواط و جرايم ديگر ی گذشته در شهر مکه مردی  هماه فوري

جرئت از پستو ی بايد انتظار داشت کسی به طور منطق. اعدام کردند
ه باشد، يا اينکه هرچه زودتر آن محيط را ترک کند و درآمدن را نداشت

از تقيه ، همراه با امکان ناپذير ی اما نوع خاص. برودی به کشور ديگر
ی  هجامعی بودن تماس آزاد دختر و پسر، باعث شده که عربستان سعود

 . ايده آل لواط کاران بشود
 

لواط ی  هاردرب» آتالنتيک«ی که اين ماه در ژورنال آمريکايی در گزارش
ی بيست و سه ساله می در عربستان به چاپ رسيده، از زبان پسر

. اينجا بسيار راحت تر است که آدم همجنس خواه باشد«: شنويم که 
. کنندی می اگر تو را بايک دختر در خيابان ببينند، مردم شروع به فضول

ام در قرارمدار بگذارم، خانواده ی باال با پسرديگری  هاما اگر من در طبق
 » .به کار من نخواهند داشتی پايين کاری  هطبق

 
ی  هرفتار پذيرفته شدی که ظاهر حفظ شود، لواط به عنوان نوعی تا جاي

چون جده ی بزرگی در شهرها. شودی ، اما در پستو،  تحمل می اجتماع
آنها ی از همجنس خواهان وجود دارند که اعضای يها و رياض، جمعيت

از ی خاص، و به تازگی ها ، محلهها ارس، کافهاز طريق مالقات در مد
در . گذارندی کنند و قرار مالقات می طريق اينترنت، يکديگر را نشان م

وجود دارد به نام ی فرهنگ همجنسخواهي، اصطالح
گشت زدن و  «ی کروزين به معنی انگيسی  هواژ.  (cruising)»کروزين«

 نه سينما کهی در کشور. سکس فوريی است برا» شکار تورکردن
ی رقص و خوشگذراني، صيادی ها شبانه و کلوبی وجود دارد و نه بارها

Abdee Kalantari                                                                                             All Lutis Go to Heaven 
 يکالنتری   نوشتة عبد                                                                            روند ی  به بهشت مها »لوطي«ی  ههم



، تنها راه به چنگ آوردن ها در خيابان با اتوموبيل و شکار در کافه
 . گوشت تازه است

 
: گويدی که از هشت سال پيش ساکن رياض شده می يک جوان سور

ناديا  ینيويورکی  هنويسند» .اين شهر بهشت همجنسخواهان است«
از آمريکاييان اهل ی نويسد بسياری البي، در گزارش خود از عربستان م

که ی دهند؛ آمريکايی لواط، اين بهشت را به خود آمريکا ترجيح م
 . دهدی کيفر م» تجاوز به صغير«همين عمل را زير عنوان 

 
 ».کنيم اما همجنسگرا نيستيمی ما لواط م«

. دانندی د را همجنسگرا نمدر عربستان بيشتر مردان اهل لواط خو
از ی است که گروه خاص» هويت جنسي«ی در غرب نوعی همجنسگراي

ی ديگر، متمايز و مشخص می مردان يا زنان را ، مثل هر گروه هويت
آنها معتقدند لواط يک . کنندی را رد می اهل لواط چنين هويت. کند

. کندی رفع می را به طور طبيعی است که نيازی جنسی عمل معمول
ی پرسد خربزه يا خيار؟ پسرک می بقال م: مثل يک بده بستان در بازار
 . خواهمی گويد ، يک سير دل خوش م

 
آنکه . و دروازه بان تمايز کامل برقرار استی در عمل لواط، ميان توپچ

. شودی اش کم نمی از مردانگی گشايد، چيزی زند و دروازه را می م
هم وجود ندارد که او ی ند و دليلمای او دست نخورده می  ههويت مردان

از اهل لواط ی بسيار. بنامدی چيز ديگر» مرد«بخواهد خود را به جز 
که در برابر ی دروازه بان. همسرو وفرزند اند و در جامعه سربلندی دارا

شکند بر دو نوع است، گاه جوان ی ارباب غالمباره، دفاع خود را م
ه عنوان کارگر مهمان به است که بی و لطيف صورت فيليپينی زيبارو
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است که در محيط ی عربستان آمده ، و گاه پيسرتازه بالغِ بدور از صاحب
پسرک . دهدی خانواده يا در محله و بازار دفاع خود را از دست م

ی  هکه بزرگ شد و صاحب ريش و سبيل، به نوبی سيما، هنگامی ملکوت
ی و زور طبقات یتوان اقتصاد. خورده را خواهد کردی ها خود جبران گل

انسان شناس . کنندی هرچه بيشتر باشد، توپ را شديد تر شوت م
اعتقاد دارد اين تمايز ميان فاعل و مفعول يا » ويل روسکو«ی آمريکاي

ـ ی است و ريشه در فرهنگ يونانی بر منزلت اجتماعی مرد و اَمرد، مبتن
 ) .را به ياد بياوريدی ساتريکون پترونيوس و فلين. (داردی روم

 

 
 

يا ی توانند قبل از پيمان زناشويی زنان و مردان نمی دينی  هدر جامع
يا خون زنان، مردان ی دوران باردار. خارج از آن ، سکس داشته باشند

مهم تر آنکه احتمال کاربرد . گريزاندی را از بدن همسران شان می مذهب
مادرِ با » زير«و » رو«زور در سکس و لذت از تحقير مفعول در رابطه 

ی در جاي. نشاندی شود و اشتياق مرد را فرو می فرزندان کم و کمتر م
» زنا«ممنوع و ی گری که رابطه با دختران جوان ناممکن است و روسپ

. حاجت استی بهترين راه قضای نيز کيفر مرگ دارد، غالمبارگ
ی  بيارايد و دلبرها تواند خود را مثل دخترـ پريچهی غالمبچه حتا م

 . کند
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 با حوران و غلمان در باغ فردوس
که » اورِت روسون«به نام ) يوی ان وا(يک استاد دانشگاه نيويورک 

قرون ی اسالمی  هدر جامعی همجنسگرايی  هدرباری مشغول نوشتن کتاب
ی  هدرباری وسطا است، اعتقاد دارد که در قرآن حکم روشن و قاطع

است که ) لوط( لوت تنها در بحث از قوم. داده نشده استی همجنسگراي
کم ی اما آن روايت نيز کمابيش تکرار ب. به اين موضوع اشاره شده است

ی کسان= اهل لواط (و کاست روايت عهد عتيق است که در آن لوطيان 
ی به جرم گناه عقوبت داده م) که پسران را بر دختران زيبا ترجيج دادند

، بار » زنا«ه اين عقوبت، در مقايسه با کيفر احکام مربوط ب. شوند
در تفسير احاديث نيز . کندی با خود حمل نمی و شرعی مشخص حقوق

 . در اين خصوص اختالف نظر وجود دارد
 

از مورخان تاريخ سکسوآليته براين عقيده اندکه عمل لواط در ی برخ
بوده  ی اخالقی پذيرفته شده و منطبق با هنجارهای امری جوامع اسالم

و » اخالق ويکتوريايي«دي، با ورود تجدد و و تنها در قرن نوزدهم ميال
ی خودآگاه» همجنس خواهي«بود که نسبت به ی تصاوير و ادبيات غرب

ی متجددان و غربزدگان مذموم تلقی به وجود آمد و اين رفتار از سو
 .شد

 
روارد، در ها افسانه نجم آبادي، استاد تاريخ و مطالعات زنان در دانشگاه

قرآن ی ها با آنکه آيه«:نويسدی م» ريشی ان بزنان سبيلو و مرد«کتاب 
دهد، اما ی نسبت نم) غالمان(را به غلمان ی جنسی به صراحت نقش

ی که حوريان به اهالی از غلمان در کنار خدماتی موازی ها توصيف
ی از نقش سکس[ی ادبی تفسيرهای کنند راه را برای بهشت عرضه م

و ی فارسی ادبی از ژانرهای اردر بسي. در دوران بعد باز کرد] ها غالمبچه
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حوريان مورد توجه قرار ی  هغلمان به همان اندازی سکسی عربي، معان
 ) ١۵ص(» .گرفت

 
شدن ی مثل عربستان سعودي، که به تدريج با جهانی حال، در کشور

ی فرهنگي، مفاهيم مربوط به حقوق مدنی ها ارزشی نخواهی خواه
ی شود، آنها که به عمل لواط می مردم می همجنسگرايان  نيز وارد آگاه
» هويت«آيا بايد : گيرندی قرار می پردازند بر سر يک دوراه

بپذيرند و سپس همچون جوامع ليبرال ی را به طور رسمی همجنسخواه
که مثل هر ی خود حرکت کنند؟ راهی در جهت احقاق حقوق مدن

 يا. ديگر با مبارزه، خشونت، و پرداخت هزينه همراه استی جنبش مدن
و ی بمانند و در نقش شکارچی اينکه کماکان در آرامش پستو باق

شهوت در باغ عدن، به روال گذشته ی  هگلخانی آهوبچه ، يا در رويا
حفظ ی برای هزار پستو شايد تقيه راه بهتری  هادامه  دهند؟ در جامع

 . /// باشدی سلسله مراتب قدرت و انواع روابط فاعل و مفعول
 ٢٠٠٧ آوريل ١٠

  
 :نبعم

Nadya Labi, The Kingdom in the Closet, The Atlantic, May 
2007 
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 لطافت لواط
  ريشی زنان سبيلو و مردان بکتاب ی  هدربار

 نجم آباديی  هافسانی  هنوشت
 

، استاد ی نجم آبادی  ه، افسان» ريشی زنان سبيلو و مردان ب«در کتاب 
روارد، از ها ليته در دانشگاهتاريخ و مطالعات زنان ، جنسيت، و سکسوآ

کند با عطف توجه به ی صحبت می ايرانی  هتحول مفاهيم در مدرنيت
). در زبان انگليسي» جِندر«(» نقش جنسي«جنسيت يا ی نقش اجتماع

از آغاز تاريخ تجدد در ايران است که مفاهيم ملت، سياست، ی اين دوران
ی معنای ن حاوگيرند و همزمای جديد می وطن، و علم، بار معناي

خانم . آنها در اين دوران اشاره داردی شوند که به نقش جنسی می ديگر
کند اما ی مذکر کسب می نقش جنس» ملت«پرسد، چرا ی می نجم آباد

آن باشند؟ » ناموس«مؤنت که مردان بايد مدافع ی نقش جنس» وطن«
 پرچم ملي، شير مذکر است و خورشيد مؤنث؟ ی چرا رو

 
ی آزاد«يا » کشف حجاب«چون ی ای فرهنگی رويدادهااز اين زاويه،  

ی ظاهری تعريف کرد که همان معنی توان طور ديگری را م» نسوان
مهم تر اينکه . خود را ، نداشته باشندی  همتجددانی معنی خود را، يعن

ی که حول مفاهيمی ای  و تعلقات عاطفها شويم پنداشتی متوجه م
را » نقش جنسي«د، اگر عامل گيرنی شکل م» زيبايي«و » عشق«چون 

ی اروتيک تازه ای  هوارد تحليل خود کنيم،  در روند تجدد، وارد حوز
ايران با غرب و ی  هپيش از مقابل. شوند که متفاوت از گذشته استی م

انسانها در روابط عاشقانه يا ی ورود تجدد به کشور ما، توصيف زيباي
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) هومواروتيک(انه همجنس خواهی ـ اجتماعی عاطفی ، در فضای جنس
و » مرد اروپايي«اين فضا پس از برخورد با نگرش . گرفتی صورت م

دگرجنسگرا يا مذکرـ ی ـ اجتماعی عاطفی ورود مدرنيته، تبديل به فضا
ی رايج همجنسخواهانه را به پديده ای مدرنيته ، فضا. شودی مؤنث م

  .کندی تبديل م» غيرنورمال«
  
 

 
 
  
 »غيرنورمال«و » نورمال«

ی ا«(» حذف و پاک شدن توسط مدرنيته«از اصطالح ی خانم نجم آباد
تازه ی گذارد، درهای هرجا که تجدد بدان پام. کندی استفاده م) »رِيژِر

را ساکت يا پاک ی ديگری ها گشايد اما صداها و فضاها و گرايشی می ا
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ی طبقه بند» غيرنورمال«کند، يا آنها را زير مقوالت بيمارگون و ی م
آزاد هومواروتيک در ی نجم آبادي، فضای  هبه اعتقاد افسان. ندکی م

بود » نورمال«ی ايراني، پيش از آغاز تجدد، فضايی اسالمی  هجامع
پژوهش خانم ). مذموم= غيرنورمال. //  متداول، پذيرفته شده= نورمال (

» حفاري«است که به ی به روال آن دسته از نويسندگانی نجم آباد
خاک شده توسط ی و معنايی گفتاری ها زند تا جنبهپردای تاريخ م

بخش در ی کنند و با اين کار بر امکانات رهايی مدرنيته را دوباره آفتاب
 .مدرنيته، بيفزايندی ها ميان بن بست

 
تجدد در ايران ی  همعتقد است که تاکنون مطالعی نجم آبادی  هافسان

ی ضيح اين فراموشدر تو. بوده است) ژيای امن(» فراموشي«ی دچار نوع
پنداشتن اين وجه ی زن ، و بديه/مردی بينشِ دوقطب«: نويسدی او م

در قرن نوزدهم ی دوقطبي، باعث شد که احتماالت ديگر از نقش جنس
ی اين دوران رخ داد، تحوالتی  هکه در سکسوآليتی حذف شوند و تحوالت

ن نورمال من اي. داشتند، ناديده گرفته شدندی که با يکديکر ارتباط درون
ی مردـ زن را مورد پرسش قرار می بينش دوقطبی بودن به ظاهر عاد

 را ها ديگر مذکر بودن، تفاوت اين شيوهی ها دهم و با نقش کردن شيوه
 ) ٣ص (» .دهمی نشان م» مردانگي«با 
 

ی شکل گيری چگونگی  همطالعی کند برای اشاره می خانم نجم آباد
نيست ی فراموش شده، کافی ها جنبهمفاهيم در مدرنيت و پرداختن به 

ی ها که با تحقيقات بيشتر راجع به زنان يا همجنسگرايان، پژوهش
ی شکل گيری  هبلکه بايد به همان نحو. کرد» تکميل«گذشته را 

گيرند، توجه کرد تا ی که دارند شکل می مفاهيم، درست به هنگام
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احد ،  يک مفهوم ، همزمان و در آن وی دريافت که چگونه شکل گير
  . ديگر را در خود داردی ها واپس زدن و دفن بينش

 
 فاقد جنسيت در دوران ماقبل تجددی زيباي

تواند هم به ی م» زيبايي«همجنس خواهانه ، مفهوم ی معنايی در فضا
و انواع » مرد«تعلق داشته باشد و هم به نقش » زن«ی نقش جنس

تعريف ی که هنوز مثل مرد و زن به روشنی ديگری جنسی ها نقش
مردـ زن، به ما يادداده ی دوقطبی معنايی درحاليکه ، در فضا. نشده اند

صفت ی خانم نجم آباد. (»خوش تيپ«است و مرد » زيبا«اند که زن 
گرفته اند تا نشان دهند اين » هندسام«ی را معادل واژه انگليس» رعنا«

 نشان مذکر دارد و کاربرد آن در مورد پسران و مردانی کلمه بار معناي
اما واژه رعنا . زنانه از مردانه استی تفکيک خوش سيمايی  هدهند

در . مؤنث استی آن در فارسی نيست و بارمعناي» هندسام«معادل 
درست ی نتيجه ، دست کم در اين نمونه ، فرض تئوريک خانم نجم آباد

 .)رسدی به نظر نم
 
م قاجار مفهوی  هاثبات اينکه در دوران اول حکومت سلسلی برا
ی بار مشخص زنانه يا مردانه نداشته ، خانم نجم آباد» زيبايي«

 مردان و زنان ها در اين نقاشي. کندی می آن دوره را بررسی ها نقاشي
پيوسته، ی کم صورت ، ابروی مو: ترسيم شده اندی جوان به نحو مشابه

آن دوران نيز ی ها  ، خاطرات و سفرنامهها در نوشته. لطيفی  هو چهر
توصيف شده اند ـــ توصيف صورت و لب و چشم و ی وان طورپسران ج

اين . با توصيف دختران زيبا نداشتی آنها ـــ که چندان تفاوتی ابرو
اروتيک و عاشقانه ، در توصيف اشراف ی نوع توصيفات ، عالوه بر فضاها

نيز به کار ی و حتا غالمان وکنيزان خانگی و شاهان ، و نيز مردم عاد
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به ی که هنوز ريش درنياورده، با دختری پسرجوانی يگو. شدی برده م
 . نداردی همان سن وسال، از هيچ لحاظ تفاوت

 
تحول ی دوران سلطنت محمدشاه ، سبک نقاشی در قرن نوزدهم ، حوال

و {، ی ورود دوربين عکاس. شودی کند و به رئاليسم نزديک می پيدا م
نگاه دعوت کننده از «ی که معادل آن در نقاش» نگاه مرد اروپايي«البته 

طلبد ناظر در موضوع شريک ی است که می داخل عکس به ناظر بيرون
گذشته ی  هايده آليزه شدی باعث تحول در نگارگر}  )٣٢ص (» .شود

به ی عقيده دارد ، از آن پس توجه مرد ايرانی خانم نجم آباد. گرددی م
آنها بود که ی  هشدی زنان نيز متآثر از تصور اروپايی  هبرجستی ها سينه
به عبارت ديگر، هيچ چيز . کردندی م) فيتيشايز(زنانه را بتُواره ی اعضا

گرد و ی از بت ساختن آن دو گوی بهتر از تصور غلط مرد اروپاي
ی مرد ـ زن را به رخ نمی  هو غربزدی وارداتی برجسته ،  بينش دوقطب

 ! کشد
 

 هومواروتيکی  هتلطيف شدی فضا
ی صوفی ها قيده دارد، تا اواسط دوران قاجار، حلقهعی نجم آبادی  هافسان

کشش ی آنها، حکايت از اين داشت که فضای  همسلک و ادبيات عارفان
و ی همجنسخواهانه در ايران رايج بوده بدون آنکه بار معنايی جنس
از ديد . کندی را عوض می تجدد اين تلق. داشته باشدی منفی عاطف

پاييان در همان دوران ، گرايش خانم نجم آبادي، از آنجا که ارو
هم به ی کردند، مرد ايرانی می تلق»  فسق«همجنس خواهانه را  

نگاه «ی  هاو اکنون از دريچ. شودی ديدش عوض می  هناگهان زاوي
نگرد، و در ی خود می به روابط اجتماع) ديد مرد اروپايي(» ديگري
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ست، از دانی می کسب تجدد، او هم آنچه را که خود عادی تالش برا
 . پنداردی م» فسق«اين پس 

 
ماقبل تجدد ، در ی ادبيات اسالم«: نويسدی می نجم آبادی  هافسان

مرد ی حتا زيباي. تفاوت بودی بی ، به نقش جنسی ترسيم عشق و زيباي
ی می تلقی از عواطف جنسی مذکر به مذکر ، نوع بهتری و کشش جنس

اظهار ی ازترين ژانر برا، ژانر غزل ، ممتی در سنت شعر ايران. . . شد 
 ) ١٧ص (» .مرد به مرد بودی کشش جنس

 
اروتيک ی معنايی  همعطوف به حوز» نظربازي«در ادبيات عارفانه ، عمل 

ی شد که ميان يک مرد و يک پسر جوان به وجود می می ا) شهواني(
ی اروتيک پسرانه همزمان به عنوان صُنع خدايی البته ، زيباي. آمد

گرفت ، ی اروتيک قرار م» نظر«که هدف ی رکپس. شدی تصعيد م
ی اين نوع نظرباز. آن عشق واالتر به پروردگاری شد برای می » شاهد«

ی گذر از عاشق. گناه ، خود عمل سکس بود.  شدی ، گناه محسوب نم
، البته ) به تماس شيطانيی از مهر خداي(به لواط ی به گناه ، از نظرباز

حکايات با زبان ی در بعض. (رسيد یبه ثبت نمی هرگز در شعر تغزل
کند ، مثل ی به آنها اشاره نمی خشن و متجاوز آمده که خانم نجم آباد

ی  هتصور اينکه در ذهن و قلب و توبر).  و کَنده در مولويی روايت لوط
ی ، چه آتشی پايينِ مرد عارف ، به هنگام رقص و سماع و نظرباز

ی درنغلطد ـــ خود می انبه تماس شيطی برپاست ـــ که از مهرخداي
 ! باشدی غيرتغزلی ژانرهای برای تواند مضمون خوب
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آن . مذکر بودی ، بيشتر اوقات ، نقش» ساقي«در اين ادبيات ، نقش 
شدند ، به اعتقاد ی شناخته م» مخنث«يا » اَمرد«که ی دسته از مردان
 به نقشی داشتند که ارتباطی مستقلی ، نقش  جنسی خانم نجم آباد

ست که ها ديدن نقشی تنها در دوران تجدد و قطب. زنان نداشتی جنس
که نقش مردانه را ی کس. کنندی توصيف م» زن صفت« را ها مخنث

. زنانه تعريف شودی نقش جنسی  هنپذيرفته ، باالجبار بايد در مقول
تراشيدند و ی که ريش شان را می  ، يا کسانها  و آندروجنسها دوجنسي

ابنه «گرفتند ، ی متلون به عهده می جنسی ها ند و نقشداشتی ابرو برم
گريز از ی  براها اين شخصيت. مرض استی لقب گرفتند که نوع» اي

، ی ، مطربی چون بازيگری يها ، به حرفهی پيگرد داروغه يا شرم اجتماع
 .آوردندی و رقص رو م

 
به (ی توجه از پسرکم سال به دختر زيبا رو» شيفت«توصيف اين ی برا
به تحليل ی ، خانم نجم آباد) نگام ورود تجدد و نگاه مرد اروپاييه

در ) مسيحي(شيخ صنعان و عشق او به دختر ترسا ی  هداستان صوفيان
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زنانه و سپس ی تسليم شدن شيخ به زيباي. پردازدی عصر قاجار م
دارد که ی صوفيان ، خود نشان از اين دوراهی  هبازگرداندن او به حلق

 . قرار گرفته استی ه خواهش اروتيک مرد ايراناکنون بر سر را
 

 گذردی  مها زير چاچقور چه
و دربند بودن ی عقب ماندگی  هدر دوران ماقبل مدرن ، حجاب نشان

» همجنس خواهانهی عاطفی ها همبستگي«ی زنان نبود بلکه به معن
به عنوان پروژه » نسوانی آزاد«. بود) و مردان(در ميان زنان ) ۴ص (
اروتيک ی اجتماعی  ، توأم شد با سرکوب و حذف فضامدرنی ا

، با ی خانم نجم آبادی  هبه عقيد. بود نورمالی همجنسخواهانه که فضاي
اروتيک هم صادر ی تولد فمينيسم مدرن در ايران حکم قتل آن فضا

 . شد
 

کند که هنوز تاريخ کامل حجاب نوشته ی اشاره می خانم نجم آباد
از حجاب در ی کوتاهی  هکند تاريخچی می خود او سع. نشده است

ی دوران مشروطه و پس از آن را ، با عطف توجه به نقش جنس
و ی همجنسخواهی و ارتباط آن با تنظيم فضاها) »جندر«(

ی کند که متجددان ايرانی می او يادآور. ، به قلم بياوردی دگرجنسخواه
ف کشی برخی که برای درحال. يکسان نداشتندی در مورد حجاب رأ

ی گروه ديگری شد، برای محسوب می تجدد و ترقی  هحجاب نشان
ی ، هدف قابل دسترس تری آموزش زنان در عين حفظ حجاب اسالم

در آن دوره نيز مانند ی ـ مذهبی اصالح طلبان مل. آمدی به شمار م
طالب ی و تجدد را همراه با حفظ آداب و اخالقيات اسالمی امروز ، ترق

 . بودند
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اقليت ، بابيان و بهاييان در ی مذهبی ها ، در ميان جنبشديگری از سو
کشف حجاب جسورتر بودند ، همچنانکه در اکتساب مدرنيته نيز 

 . شدندی پيشاهنگ محسوب م
 

در ی زناشويی  هبه رسميت شناخته شدی  هرسيم، رابطی به تجدد که م
ی قابيا ن» پوشش«ی را داريم که به زعم خانم نجم آبادی ايرانی  هخانواد
کشش ی قديمی  هبر همان چهر) »ماسکريد«، ی ظاهرساز(است 

به گوشه و کنار اين صحنه و پشت ی اگر با تيزبين. همجنس خواهانه
نجم ی  هبيندازيم ـــ همانطور که افسانی اين بالماسکه نگاهی  هصحن
را در اينجاهم خواهيم » غلمان«کند ـــ حضور اروتيک ی عمل می آباد
کند که ی اش اشاره می ادبی ها از بررسيی در يکی نرضا براه. (ديد

به هنگام دخول به منزل ، بيشتر به راه عقب خانه تمايل ی مرد ايران
از در عقب ی دارد ؛ و اين بدان جهت است که خود او ميل پذيراي

، و غير ی از مردان ايرانی اين نکته شايد در مورد برخ. حياطش را دارد
ی  هبه گفت. رسدی ا تعميم آن نادرست به نظر م، صادق باشد؛ امی ايران

. مذکر، تفاوت از زمين تا آسمان استی  هشاعر، ميان ماه مؤنث و ماهوار
حضور ی اندازد شايد هرگز نخواهد در  دومی چنگ می که به اولی کس

 !)بهم رساند
  

لواط؟ بچه بازي؟ تجاوز به  هومواروتيک؟ی  هشاعرانی فضا
 ؟...صغير؟  يا 

اش، ی پيش مدرن، به ويژه در شکل دينی  هيکسان ساز و بستفرهنگ 
ی اهل لواط مفعول به شمار می  هدر حلقی آنکه زمان. فرهنگ تقيه است

لحظه «حاضر خواهد شد تجربه دست اول خودش را از ی آمده، زمان
فاسبيندر يا ژان ژنه را بياد بياوريد ، ی کارها(بيان کند » تجاوز/تسليم 
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» آبروييی ب«که وحشت از )  کلينت ايستوود» ميستيکی  هرودخان«يا 
مدرن و روادارِ ليبرال ـ ی  هفقط جامع. در فرهنگ وجود نداشته باشد

به جز . کندی اين امکان را فراهم می است که تا حدی دموکراتيک غرب
و (نداريم جز اينکه رمانتيزه کردن فرهنگ اهل لواط ی اين، ما چاره ا

شايد . ترديد بنگريمی  هبا ديدی ،کمی ل آکادمرا توسط اه) اهل حجاب
خود ) باحقوق(ی تعطيالت تابستانی اگر نظريه پرداز دانشگاه ليبرال غرب

نمونه ، ی آن ، افغانستان طالبان برای در محيط واقع» برقع«را زير 
ی بخش عامليت بومی از امکانات آزادی بگذراند ، تصوير واقع بينانه تر

کند که قصد ی تأکيد می خانم نجم آباد . ما بدهدزير حجاب بتواند به 
» و پيش مدرنی طاليی دوره ا«او از نوشتن اين کتاب ايده آليزه کردن 

همجنسخوهانه ی برابری ، نوعی روابط جنسی  هنبوده که گويا در حوز
که بعدها ی عالوه براين ، قصد او توجيه آن چيز. حکفرما بوده است

پسر تازه پا به ی در اصل به معن» بچه«. (نام گرفته نيست» بچه بازي«
ی  هکودک ، اما به عقيدی بوده ، و نه به معن» تين ايجر«سن گذاشته يا 
 مترادف با انحراف ی بعدها ، در دوران تجدد ، بچه بازی خانم نجم آباد

ی زنان سبيلو و مردان ب«کتاب .) و تمايل به کودکان گرفته شدی جنس
ادبيات ی  هرسد که از زمری  نظر مبهی هرچند در موارد» ريش

 را بر سر ها کاسه کوزهی  هخواهند همی است که می آکادميک مد روز
دهد که ی مدرنيته و تجدد بشکنند ، اما خواندن دقيق تر کتاب نشان م

ی از لحاظ تئوريک ممتاز و باريک بين ، و آگاه به تمام زوايای ذهن
ن کتاب را از ابتدا تا انتها هر مبحث، در کار تأليف است ، و هميی نظر

 ٢٠٠٧ آوريل ١٠. /// کرده استی به شدت گيرا و خواندن
 :منبع

Afsaneh Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards, 
University of California Press, 2005  
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يجنسی هوموفوبيا، فاشيسم، و آزاد  
 يکالنتری حميد پرنيان با عبدی گفتگو

 
 

ما در کشورمان «تان با عنوان  حميد پرنيان ـ در مقاله
سرکوب ی تاريخی ايد با بررس کوشيده» ...همجنسگرا نداريم 

ی گاه وايمار ــ که پرورشی در جمهوری جنسی جنبش آزاد
فاشيسم ی چيستی شد ــ  به واکاوی حکومت فاشيستی برا

ی  ذهنيت و روحيه«نويسيد  جا مي در همان. برسيد
ی ا را به بهترين وجه در آن نوع اخالقيات جنسيی تفاشيس

توان مشاهده کرد که معطوف به نقش زن، مادر، خانواده،  مي
ـُد«ناموس،  و ی خواه ، همجنس)ها و آرايش پوشش(» م

، در يچرا يک حکومت فاشيست. ».کاهشِ  قدرت مردانه باشد
مخالفان خود، دست به کنترلِ ی  کنار سرکوب وحشيانه

غالب - نای ها در ايدهی زند؟ چه چيز جامعه ميی سشديد جن
هست که موجب وحشت ی و جنسيتی قالب جنس-و نا

 شود؟ حاکمان فاشيست مي
 

وايمار پرورشگاه فاشيسم نبود، اگر ی ـ جمهوری کالنتری عبد
رشد جنبش فاشيسم در آلمان ی منظورتان از پرورشگاه، بستر طبيع

کردند، به ی می شمن خود ارزيابوايمار را دی ها جمهور فاشيست. باشد
دليل ليبرال بودن و دولت ضعيف داشتن و اجازه دادن به رشد و رونق 
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اباحه «و دکادنت، همان که در کشور ما اسمش را ی زيرزمينی هنرها
وايمار ی به زبان بنيانگذار نظام مقدس، جمهور. گذاشته اند» گري

زمين از ی رودانيد که فسـاد ی البد م!  بود» مفسـده«ی جمهور
به . است که از قرآن گرفته شدهی و فقه اسالمی مباحث مهم تئولوژ

ی وايمار کار می جمهوری زيرزمينی ها که در کابارهی مزاح، تمام کسان
آن دوره، مثال ی اکسپرسيونيستی ها فيلمی ها »فم فاتال«کردند، يا 

 برشت »سه پوليی اپرا«، يا بازيگران »آبيی  فرشته«مارلن ديتريش در 
بايد دست يا ی و کورت وايل، همجنسگراها، همه طبق مقررات اسالم

يا شايد هم  به کل، . شدندی شد، يا به دار آويخته می پايشان قطع م
شدند که ديگر خيال همه راحت ی به آتش کشيده م» شهر نو«مثل 
ی فراهم کرد برای وايمار محيط مساعدی دانيد که جمهوری م! شود

ی هنرهای طاليی  به واقع، دوره. مدرنيسم در هنرهاانواع ی شکوفاي
ی  انواع رفتار دگرباشانهی هم بود برای محيط مساعد. آوانگارد بود

 .ها در اين زمينهی و تجربه گری جنس
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به قول (فاشيسم ی چيستی در آن مقاله، قصد من به طور اخص واکاو
مشابه، ی ها، رفتارها خواستم توجه را به شباهتی م. نبود) شما

مشابه ی ها مشابه و خشونتی اخالقی ها مشابه، ادراکی ها يروانکاو
ی توانيم تا اندازه ای ، ميتاريخی با توجه به اين شباهتها. جلب کنم

وضعيت خودمان را، داليل خشونت عليه همجنسگرايان، يا زنان، يا ساير 
سم ها مختص فاشي البته اين نوع خشونت. ها را، بهتر درک کنيم اقليت

ی مردساالر يا پدرساالر کمابيش ديده می فرهنگهای  نيست، در همه
؛ در جوامع )بيشتر اديان تک خدايي(شود ی شود؛ در اديان ديده م

مدرن و ظاهراً ليبرال هم به ی ها شود؛ حتا در محيطی ديده می عشيرت
پورنوگرافيک را در ی ها آيد، مثالً آن بخش از خرده فرهنگی چشم م

، شکنجه، تجاوز، و ضرب و ي که بر محور خشونت فيزيکنظر بگيريد
البته فاشيسم ی ول. پردازدی می تصويری ها جرح زنان به توليد روايت

خواهم وارد اين ی من االن نم! (آنچه خوبان همه دارند را يک جا دارد
ی روابط جنسی  همهی بحث بشوم که سادومازوخيسم تا چه اندازه ذات

نه ترين روابط تا کجا تخيل مربوط به قدرت، ما است و حتا در عاشقا
اخالقگرا ی من آدم. تسليم، ابژه کردن و به اطاعت واداشتن، دخالت دارد

ی از متفکرانی دوساد يکی مارک. ــ موراليست به تعبيرمتعارف ــ نيستم
 .)  من  جاذبه داشتهی است که برا

 
: ا داردهمانطور که گفتم فاشيسم آنچه خوبان همه دارند را يک ج

کردن روابط بر اساس ی کيش قدرت مردانه، ميليتاريسم، سلسله مراتب
، ي، منزه طلبيدينی تمکين به باالدست و اطاعت از رهبر، اخالقگراي

، تقديس يزن، تقديس خانواده زناشوهری  تقديس نقش مادرانه
» دکادنت«که به اصطالح ی و سرکوب هنرهايی ، ارشاد فرهنگيباکرگ

يا » روح را تلطيف کنند«که قرار نيست ی هنرهاي(تند هس» منحط«يا 
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و سيرک و ی ا ، هنر کاباره»انسان را به خالق اش نزديک تر سازند«
، و البته يستيز ، کمونيستيو يهودستيزی ، نژاد گراي)عشرتکده
 .هوموفوبيا

 

 
 

فاشيسم ناقص است، اما چون ی فاشيسم بدون روانکاوی جامعه شناس
ی ها و انگيزه» حکومت فاشيستي« به طور اخص از شما در سوآل تان 

کنم؛ ی از همين زاويه می پرسيده ايد، اشاره ا» حاکمان فاشيست«
ی ، حکومتهاييفاشيستی ها هرچند بايد در نظر داشت حکومت

در (بسيج شده تکيه دارند ی  هستند و بر خلق و توده» پوپوليست«
ده از طبقه يا ، اين بسيج شدگان، عناصر برييمارکسيستی تئور

ی ، ميان حاکمان و خيل بزرگي؛ به عبارت)شده هستند» دکالسه«
و پنهان وجود دارد که اين نوع ی نامرئی تبانی ازحکومت شوندگان نوع

منظورم آن است که . کندی متعارف متمايز می ها يدولت را از ديکتاتور
که در است ی حاکمان نبايد ديد؛ اين چيزی فقط آنرا به عنوان ايدئولوژ

خودش را مرتب ی سمی جامعه حرکت دارد و گلبولهای ها شريان
 .کندی بازتوليد م
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. خواهد و اطاعت را تامی ، جامعه را يک پارچه مييک حکومت فاشيست

وجود داشته باشد، نه ی تنوع و دگرباشی برای زيادی قرار نيست جا
تار مربوط به رفی ها بلکه در اکثر زمينهی جنسی ها تنها در گرايش

به اين قانع نيست که بر رأس هرم قدرت ی حکومت فاشيست. ياجتماع
ی م. خواهد فرهنگ جامعه را يکپارچه عوض کندی م. باشد و حکم براند

دو سه . از نو را قالب بريزدی و عالمی کند و آدمی خواهد انقالب فرهنگ
 نبودند،ی دينی نظامها) ايتاليا، آلمان، ژاپن(رژيم فاشيست قرن بيستم 

، يو طرز فکر را بريزيد به قالب يک تئوکراسی اما اگر همان ايدئولوژ
ی ابعاد آن ايدئولوژی  همه! آيدی از آب در می حدس بزنيد چه معجون

ی ، هم پيدا مي، و شايد آخرالزمانيو آنجهانی متافيزيکی  يک جنبه
نيست، با ی دگرباش فقط جرم حقوقی جرم من ملحد و شما. کند

زمين و خلقت خدا را ی  همه. کندی پيدا می شاوندهم خوي» معصيت«
قضاوت و عدالت، مفاهيم ی  ، در مسألهيحقوقی در تئور. کندی آلوده م

در بهشت و ی کنند با جايگاه متهم و قاضی پاداش و جزا ارتباط پيدا م
خالف حکم ی خواهيد با رأيی بردار نيست، شما نمی مسأله شوخ. دوزخ

در اخالقيات متعارف، » مفسد«!  بخريدی ابدخودتان عذاب ی برای االه
ی هرچه ناخالص. يسياسی در فقه و تئولوژ» مفسد«کند با ی فرق م

نجس و ناطاهر سرشته ی داشته باشد، ناپاک باشد، در خميره اش چيز
، زن آزاد، ييهود. شده باشد، بايد تطهير شود يا از ميان برود

 بايد از اين مفاسد جامعهی  ، هوموسکسوئل؛ بدنهيکمونيست، روسپ
مثل انقالب مداوم، بدن جامعه و امت احتياج به غسل . تطهير شود
ی م. گويند مکان تزکيهی خود نيست به زندانها می ب. مداوم دارد

 !خواهند روح تان را پااليش بدهند، خدايشان بيامرزاد
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، »ايثار«، »بسيج«چون ی ما بايد هميشه از خودمان بپرسيم مفاهيم
، »دشمن«، »رهبر معظم«، »نظام مقدس«، »فحشا «،»ارشاد«
و نظاير اينها در » مستضعفان«، »هميشه در صحنه«، »استشهاد«

کدام روابط . دارندی يک جامعه حقيقتاً چه کارکردی فرهنگ سياس
را در ی يها »سوژه«ها يا  کنند؟ چه جور ذهنيتی قدرت را بازتوليد م

اين ترکيب، . هم سياستپرورانند؟ اسالم هم دين است ی جامعه م
سال شاهدش بوده ايم، آنچه خوبان همه ی همانطور که ما در اين س

 .دارند را يک جا دارد
 

هم زور برهنه و هم . خصلت تجاوز به عنف را داردی سياست فاشيست
تجاوز است، به ی از منکر ايدئولوژی امر به معروف و نه. يتجاوز ذهن

تجاوز به ذهنيت شما، به رفتار : باشدی که سياست دولتی ويژه در جاي
حکومت است که . ، به شخصيت و حريم شمايعمومی  شما در عرصه

ی ارشاد ايدئولوژ. کندی شما نيک و بد يا خير و شر را تعريف می برا
به ارشاد نياز دارد؟ هنرمندان جامعه؟ نويسندگان ی چه کس. تجاوز است

خود را ی ؟ چه مرجعجامعه؟ زنانی جامعه؟ روشنفکران و سرامدان فکر
اين مجموعه باشد؟ ی  داند که قيم همهی صاحب اختيار و صالحيت م

ارشاد . ي، هنرستيزي، خالقيت ستيزيروشنفکرستيزی يعن» ارشاد«
يا تسليمه نسرين يا ی قتل سلمان رشد. يقتل، به همين سادگی يعن

 .نجيب محفوظ
 
ی حکومتتجاوز است، به ويژه آنجا که سياست ی ايدئولوژ» حجاب«

ی حرکت دست و پا و بدن شما، تجاوز به جغرافيای باشد؛ تجاوز به آزاد
ی شود تجاوز به جغرافيايی حضور شما در جهان، که نهايتاً می فيزيک
شما؛ کنترل پوشش و آرايش، مد، طرح لباس، رنگ لب و گونه ی  ذهني
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جوراب و آستين و ی  و پشت چشم شما، رنگ کفش و کاله و اندازه
شود؟ ی ها وارونه م واژهی بينيد چطور معانی م. شلوار شما ی پاچه

شوند به ی چطور تبديل م. . . ارشاد، عفت، عصمت، عورت، ناموس 
 عمل تجاوز؟ی برای ديگری نامها

 
گيريم اين تجاوزها را ی از شدت تکرار و روزمره شدن، ما به تدريج ياد م

اريم ــ و با شان بپند» نورمال«ی کنيم ــ يعنی بپذيريم و باطن
ی ها متحرک با ميلهی ها خودمان، در ذهن و روح خودمان، اين زندان

حتا گاه . به نسل ديگر منتقل سازيمی راحمل کنيم و از نسلی نامرئ
بندو ی از ب. اين بندها پاره شودی بترسيم و واهمه داشته باشيم اگر زمان

ی رهنگاحساس بی که با برداشتن روسری بترسيم، مثل محجبه ای بار
گريز از «که اسم اش را ی همان چيز. کندی و وحشت و شـرم م

حکومت . سرپرست شدنی گذاشته اند؛ ترس از يتيم شدن و ب» آزادي
کند و گاه موفق هم ی می ما نقش پدر را بازی هميشه برای فاشيست

 ). کندinfantilizeما را (شود ما را طفل نگهدارد ی م
 

، درست همان )نسگراستيزيهمج(حميد پرنيان ـ هوموفوبيا 
اهداف جنبش دگرباش ی تواند به درست است که ميی مفهوم
تر از آن که رنگ  هوموفوبيا، بيش. را تعريف کندی جنس
فرد ی شناس و ايدئولوژيک داشته باشد، ريشه در جامعهی دين

ی ها ها و باورها و ارزش است از انگيزهی دارد؛ فرد، تقاطع
در ی اده است که هوموفوبيا، حتتجربه به من ياد د. جامعه

ی ا بين زنان دگرجنسگرا و مردان و زنان همجنسگرا، ايده
رفتار هوموفوبيک، که در غالب موارد از . بسيار مردانه است

بودن ی کند تا از مرزها جريان پيدا ميی يک مرد قالبی سو
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اش حفاظت کند، دقيقا مانند يک دوکساست؛  اجتماعي
ی ها و پايگانی بودن امورجنس طبيعيی  ايدهی  تشديدکننده

پرسش . آنی تر کردن مرزها ، و هر چه سفتيجنسی ارزش
تواند دشمن مشترک  من اين است که آيا هوموفوبيا نمي

توان،  قرار بگيرد؟ آيا ميی معترضين سياسی ها گروهی  همه
ی بعد تکی دست يابيم، به آزادی جنسی آن که به آزادی ب
 رسيد؟) سياسي(

 
است از باورها و ی گوييد که فرد تقاطعی ـ درست می النترکی عبد

در . آيدی ها و باورها از دين م از اين ارزشی اما بخش. جامعهی ها ارزش
از ی آيد و دين بخش مهمی حقيقت از فرهنگ يا خرده فرهنگها م

اگر . کندی فرهنگ را تعريف نمی فرهنگ است، گرچه هيچگاه تمام
سکوالر نشده باشد، آنوقت ی خودش خيلهنوز در فرهنگ ی جامعه ا

شدن يا اجتماع ی به آن فرايند اجتماعی که ما در جامعه شناسی آنچيز
ی که آدم را آماده می ــ آن چيز) socialization(گوييم ی می پذير

کند در جامعه به طرز بهنجار به تعامل بپردازد ــ اين فرايند به ميزان 
در ی آدم از کودک. پذيردی تحقق می در بستر فرهنگ دينی زياد

اش، و ی و اجتماعی آيد که زبان روزمره اش، روابط فردی بار می محيط
 .شکل داده اندی دينی ها روابط قدرت اش را مفاهيم و ارزش

 
البته قصد من از گفتن اين نکته اين نيست که برسانم با سکوالريسم 

انه هم از ميان بيشتر، الزاماً تبعيضات هوموفوبيک يا تبعيضات زن ستيز
گوييد، ی که می کنم منظور شما هم همين باشد وقتی فکر م. رودی م
و ايدئولوژيک داشته باشد، ی تر از آن که رنگ دين هوموفوبيا، بيش«

بله، ما نبايد هوموفوبيا و تعصبات » .فرد داردی شناس ريشه در جامعه
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ايد ش. قلمداد کنيمی از تسلط فرهنگ دينی مشابه را منحصراً ناش
بيشتر به دين مربوط باشد تا فرهنگ به ی ستيزی مثل بهايی تبعيضات

، و هوموفوبيا، بدون شک در ي، زن ستيزينژاد پرست. گسترده تری معن
 .وسکوالر هم با شدت و سماجت دوام آورده اندی جوامع غيردين

 
دست يابيم، به ی جنسی آن که به آزادی توان، ب آيا مي«پرسيد، ی م

ی  دربرگيرندهی سياسی خوب، آزاد» رسيد؟) سياسي(ی دبع تکی آزاد
، يدموکراس(نيست ی چيزهاست و آنقدرها هم تک بعدی خيل

، شايد بشود به يدست کم از نظر حقوق). پلوراليسم، تولرانس، رواداري
ی ها دارد به حساسيتی بستگ. از حقوق و امتيازات زودتر رسيدی پاره ا

، و خصلت دولت و ينبش اعتراضجی  جامعه، توان و دامنهی فرهنگ
قوانين ی ، اجرا١٩۶٠ی در اياالت متحده، در سالها. قانونگذاری نهادها

ی از اياالتهای دولت فدرال بود که بر برخی از سوی نژادی ضد جداسر
ی ايالتی دولت فدرال از مردم و فرهنگ محلی جنوب تحميل شد، يعن

ها قبل از آن ملغا شده که مدتی برده دار. تر بودی پيشرفته تر و مترق
تزار ی از سو) زمينی برده دار(ی ، لغو سرفداريتزاری  در روسيه. بود

در . پشت سرش باشدی بزرگی صورت گرفت بدون آنکه جنبش خلق
زنان، سياهپوستان، يا زندانيان سابق، همه ی برای آمريکا، حق رأ

 .همزمان به دست نيامدند
 

ی ايالتهای  مجنسگرايان در همهحق ازدواج هی همين اآلن مبارزه برا
. عقب تری ايالتها جلوترند و برخی رود، بعضی آمريکا به يکسان جلو نم

که حقوق همجنسگرايان تمام و کمال بدست ی شود گفت تا زمانی نم
و فاقد محتوا ی يک بعدی اعتراضی ها ساير جنبشی نيايد، دستاوردها

برسيم که ی ه نظريه ا، اگر شما مايل هستيد بياما در سطح نظر.  است
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ديگر است، من به ی ها يآزادی  همهی زيربنای جنسی طبق آن آزاد
رسد تئوريزه کردن ی اين شکل تا حاال به آن فکر نکرده ام و به نظرم م

دارم به فرويد، به رايش، به مارکوزه، به نورمن براون (اش آسان نباشد 
کنيم ی  نگاه نمبه عنوان حقی جنسی اينجا ما به آزاد). کنمی فکر م

ی يا حتا انسانشناسی روانکاوی  عام در حيطهی بلکه دنبال يک تئور
. من زياد به اين مسأله در سطح تئوريک فکر نکرده ام. هستيمی فلسف

ی روانی ، بلکه به عنوان يک فوبيايهوموفوبيا، نه به عنوان سياست دولت
ترسيم کرد، مثال را شايد بهتر بتوان در ادبيات و سينما و تئاتر ی و روح

يک «، يپازولين» سالو«برگمان، » تخم مار«، يبرتولوچ» کونفورميست«
 Theاتوره اسکوال؛ يا آن رمان مارگارت اَتوود   » روز بخصوص

Handmaid's Taleو فيلم ولکر شلوندورف بر اساس همان رمان ،  .
 !کندی ادبيات مربوط به اين موضوع يک اتاق را پر م

 

 
 

، به »روند ها به بهشت مي لوطيی  همه« ـ در حميد پرنيان
نگاه ی شناخت جامعهی کرد با رويی ا خاورميانهی همجنسگراي

ی  وضعيت پستوزدهی  شايستهی شما با بررس. ايد کرده
، و با اشاره ياسالمی در خاورميانه و کشورهای همجنسگراي
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، چنين نتيجه يآباد گير خانم افسانه نجم به پژوهش چشم
ی برای هزار پستو شايد تقيه راه بهتری  در جامعه«د اي گرفته

ی حفظ سلسله مراتب قدرت و انواع روابط فاعل و مفعول
و (فرد مفعول و فاعل ی برای پستو گرچه امنيت. »باشد
) جنسيی  و مردانهی غالب/قالبيی ها ايدهی چنين برا هم

است که در ی زمان بازتوليدگر گفتمان آورد اما هم فراهم مي
خويش بازداشته شده است ی فرد دگرباش از حقوق مدنآن 

ی آيا هيچ سازش. شود ميی اجتماعی ها و متحمل انواع آسيب
ی دگرباشان جنسی اجتماعی و هستی دينی ها بين حکومت

ی ، دگرباش جنسيپستويی بينيد؟ آيا هويت اجتماع مي
بس است؟ ی وی سازد و برا را خشنود ميی ا خاورميانه

جنبش دگرباش ی برای سياسی کارها هخواهم به را مي
 .پستو بپردازيمی نزديک شويم و به ارزيابی ايرانی جنس

 
من هم مثل شما مدافع تقيه و . گوييدی ـ شما درست می کالنتری عبد

هم ی من، جوامع اسالمی  به عقيده. تداوم پستو در جوامع بسته نيستم
وسط قوانين، تی و علنی تثبيت حقوقی بايد از همان مسير غرب، يعن

و ی گروهی  اين کار احتياج به مبارزه. را نهادينه کنندی مدنی ها يآزاد
 .گسترده داردی ، و سازماندهي، تخصص حقوقيعلنی صنف

  
مد روز در دانشگاهها، ی ها که تحث تأثير نظريهی اما هستند روشنفکران

ا فورمال در جوامع ليبرال بدبين هستند و آن ری به شدت به نظام حقوق
را به نفع ی اين روشنفکران معتقدند حتا اگر قانون. گيرندی نمی جد

زنان يا همجنسگرايان به ثبت برسانيد، باز هم در متن جامعه و فرهنگ 
و تبعيض ادامه ی کش حق) يا ميکرو(و سنت، در سطح سياست خرد 
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ی قدرت است که هرگز برايش پايانی کند و اساساً اين يک بازی پيدا م
شود کرد اين است که برحسب ی که می تنها کار. تمتصور نيس

همان ی ، در همان سطح خرد و ميکرو، در هزارتوهايموقعيت محل
اين نوع . قدرت بگيريمی پستوها،  تالش کنيم که دست باال را در باز

جامعه ندارد؛ ی و نظام حقوقی به قدرت دولتی کار) »بازي«يا (مبارزه 
ی ، در زبان و خانه و رختخواب مرا در همه جا و همه چيز» قدرت«

اين نظريه، ما به عنوان فرد حتا اختيار ی در شکل افراط. بيند
قدرت اعمال ی خودمان را هم نداريم که بخواهيم در بازی  سوبژکتيويته

است که برحسب موقعيت، » قدرت«اراده کنيم، بلکه اين خود 
گذارد و ی از مراهها را بی کند، بعضی ما را تعريف می ها سوبژکتيويته

بريم، ی را می هژمونی  بندد، و ما باالخره گاه بازيی ها را م کوچهی بعض
 .بازيمی گاه م

 
مثل ايران به چه ی در کشوری چنين مبارزه ای دانم شکل عملی نم

آيد ی يادم م. مدرن بپرسيم بايد از دوستان پست. صورت خواهد بود
که من از (ی کاموری ازل، نيسال گذشته در يک کنفرانس مطالعات ايران

پيشنهاد کرد ی در يک سخنران) مشتريان پرو پا قرص وبالگش هستم
توانند از همين صيغه ی اينهمه شکايت از نهاد صيغه، زنها می که به جا

بهره بگيرند که در عمل تبديل شود به امکان سکس آزاد و ی طور
اين ی ازلالبته ن. چند نمونه و مثال هم داشت. زنهای کامل برای تشف
کند، نه از شهر قم يا ی ها را از محيط آکادميک تورونتو صادر م يتئور

گذارد، ی شما می هربار که فرهنگ مردساالر يک تابو را پيش پا! مشهد
ی قدرت می شاخ به شاخ، نرم نرمک وارد بازی  مبارزهی شما به جا

 .کنيد به عکس خودی گيريد و تبديل می شويد و همان را م
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پست مدرن، يا شيطنت سر کالس ی  م اين تقيه است، يا مبارزهدانی نم
ی کند و شما يواشکی که آق معلم عبوس رويش را آنطرف می وقت

برداشت من اين است که اين ی ول! کشيدی دفتر می کاريکاتورش را تو
ی می ساالران رو قاعدتاً در همان پستوها و زير دماغ دين» مبارزه«نوع 
معتقد است تا قبل از ورود تجدد و مدرنيته به ی دآبا افسانه نجم. دهد

. وجود نداشتهی پستوي. بوده، نه تابو» نورمال«ايران، اين چيزها نورم و 
نداشته، ی شده بوده است و قبح و پذيرفتهی هومواروتيک عادی فضا

! رفتندی اهل لواط الزاماً به جهنم نم. هم نداشته استی مجازات شديد
ها را بر سر اسالم بشکنيم، بايد سرزنش را  زهآنکه کاسه کوی به جا

به ی متوجه مدرنيته بکنيم که با خودش هوموفوبيا را، و نگاه مرد اروپاي
زنها را، به کشور ما وارد کرده، و به همراه فکل و کراوات و ادوکلن و 

. متجدد و غربزده فروکرده استی ما مردهای  خميرهی ريشتراش، تو
طبق اين ديد بايد نتيجه گرفت !  مدرنيته بشکنيدها را بر سر کاسه کوزه

ِ  هتروسکسوآل هستم که وصله ناجورم و آنورمال؛ ی  که اين، من
و البته بهشت هم . دگرباشان استی  خانهی به طور طبيعی فرهنگ بوم

کنيد حتا اين نسخه از  يدقت م! (سيما پر از غلمان و غالمبچگان خوش
ی ها را زيرسبيل نه است و لزبينمردای هم مختصری بومی  يدگرباش
خانم ی ها من اما نوشته!) يباز اش را نگذاريد بچه اسم! گذارد يکنار م

و البته (ی آکادميک ايرانی در ميان خانمها. را دوست دارمی آباد نجم
ی دارد، خيلی ا ، او ذهن تئوريک پيشرفته)آقايان آکادميک ايراني

 .تيزهوش است
 

به ی دانشجويان عمال واکنشی ها حميد پرنيان ـ خواسته
ی برای حکومت است، و هر جا مانع/پدری ها درخواست

جا حضور  شود دانشجويان همان گذاشته ميی مدنی ها آزادي
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کنند؛ دفن چند شهيد در دانشگاه،  يابند و اعتراض مي مي
زنان هم ". مرگ بر ديکتاتور"دانشجويان دستگيرشده، ی آزاد

ی ها در زمينهی قانونی ؛ برابرکمابيش به همين وضع دچارند
که نه  –ی و حضور اجتماعی ارث و تحصيالت و حقوق کار

هم شده ی زدايی جنسی است که حتی تنها سراسر غيرجنس
آورتر  ياسی خارج از کشور حکايتی ها اپوزيسيون. است

ی  بينند و شايسته را هرگز نميی دارند؛ نه تنها چنين چيز
بر آسياب تصوير دانند، بل که آب  مطالبه نمي

را ی هيچ جنبش. ريزند مي" مرد ايراني"ی  نرينه/قهرمانانه
تنها ی آزادی را مطالبه کند، گويی جنسی بينيم که آزاد نمي

. استی شود و همين کاف خالصه ميی سياسی و تنها در آزاد
ی  توان روبروشدن با ايدهی آيا حکومت دموکراتيک ايران

، حقوق ي حکومت ايرانرا دارد؟ آيا در آنی جنسی آزاد
شود؟ من فکر  افراد دانسته و محترم شمرده ميی جنس
توانيم  ، مييکنم با حمايت از جنبش دگرباش جنس مي

چه  تر داشته باشيم ــ چنان تر و دموکرات کاملی ا دموکراسي
 .دموکراتيک باشدی تصور ما از حکومت آينده، تصور

 
 ترين مسايل در روابط از غامضی ـ شما داريد به يکی کالنتری عبد

در ی فرهنگی ها و هنجارها کنيد ــ تغيير ارزشی اشاره می اجتماع
که حتا در پيشرفته ترين جوامع هم هنوز ی ــ  چيزی روابط جنس

در اين مسير ی هاي در تاريخ راديکاليسم مدرن، تجربه. مسأله ساز است
ن ژرژ ساند داشته ايم، دستکم از زمان انقالب کبير فرانسه، يا از زما

ها و  ياواخر قرن نوزدهم که هيپی روسی انقالبی ها مثالً، يا نيهيليست
همسر (مثل لوئيز برايانت ی کسانی ها آن دوره بودند، يا تجربهی پانکها
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گرينيچ ويلج شهر نيويورک، ی  در اوايل قرن بيستم در محله) جان ريد
 در ١٩۶٠ یدر راديکاليسم سالهای جنسی آزادی ها يا انواع تجربه
 .آمريکا و اروپا

 
جامعه، با انقالب ی در راديکاليسم چپ هميشه مفهوم انقالب و رهاي

بوده اند ی تلخ وشيرينی ها ها همه تجربه اين. قرابت داشته استی جنس
و پراتيک محدود بوده ی موفقيت شان در پيوند دادن تئوری  که درجه

د گذر کنيد به سمت بايی است که از نهاد اجتماعی اين مرحله ا. است
که ی چيزهاي. ها و روان اجتماع ، به سمت ارزشياجتماعی آگاه

اين چيزها را با . ها به درازا بکشد تغييرشان نه تنها سالها بلکه شايد نسل
اپوزيسيون «کار , شود عوض کردی ، نميدولت» پاليسي«بخشنامه، با 

ا يی سياسی نيست که نيروهای چيز. هم نيست» خارج از کشور
. روشنفکران آنرا تجويز کنند و نسخه بپيچند و بعد تحوالت جا بيفتد

انسانها به تدريج رسوب کند، در ی زيستی  اين تحوالت بايد در تجربه
ها و  يها، عاشق ي، دوستيچندفرهنگی اثر معاشرتها، نشست و برخاستها

 ، از راه هنر،يزمان؛ از راه توليدات فرهنگی ها، به مرور و ط يفداکار
تا آن . قهرمانی دگرباش ساقی رمان، سينما، از راه شعر، مثالً شعرها

بشود، ما بايد از ی اجتماعی زمان که اين چيزها به تدريج تبديل به آگاه
ی همين هم برا. حقوق فورمال و نهادينه کردن آنها دفاع کنيم

 .نيستی دگرباشان دستاورد کم
 

 ،ييرانای دگرباشان جنسی  به نقل از چراغ ، نشريه
 ١٣٨٨ ، فروردين ۵١ی  هشمار

* 
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 نظافت بدنی  هتاريخچ
 

 وينيفرد گاالگری  هنوشت
 يکالنتری عبد: مترجم

 
خو کرده ــ ی که به تميزی در عصر جديد و در جهان غرب ــ جهان

ی  هاست که همی چيزی ممکن است تصور کنيم که نظافت شخص
به هند، نخستين ی در سفراما . مردم به يکسان در همه جا قبول دارند

که نظر مرا جلب کرد اين بود که در مستراح بسيار ترـ وـ تميزِ ی چيز
من بود و نه از دستمال ی توالت آشنا} يصندل{از ی هتل، نه خبر

آن، يک شيرآب، و ی نشستن سرپا روی در عوض، يک سوراخ برا! توالت
 .يک آفتابه وجود داشت

 
 من ته ـ نشين شد که جهان به دو به تدريج که اين حقيقت در ضمير

شورند و آنها که خود را ی شود، آنها که خود را می گروه تقسيم م
روش خود ايمان راسخ دارد ی کشند ــ و هرگروه به برتری دستمال م

از مناطق ی ــ اين نکته را هم متوجه شدم که در هند، مانند بسيار
ی بلکه به طهارت هم مجهان، مردم از قديم االيام نه تنها به نظافت، 

بدن است، اما طهارت، عالوه بر ی انديشيده اند؛ نظافت مربوط به تميز
و ی شود، يا دستکم با منزلت دينی روح نيز می بدن، مربوط به پاک

مؤمن با ی از همين رو، اگر يک هندو. کندی ارتباط پيدا می فرهنگ
شد، نجس تماس حاصل کند، حتا اگر دوش بگيرد و صابون بکی جسم

 .آيدی ناپاک به حساب می بازهم از لحاظ مذهب
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هم به » ناپاک«و » پاک«دو مفهوم ی  هدرباری فرهنگی ها يگوناگون

شود و هم به تاريخ نظافت بدن ی مربوط می تاريخ نوع بشر به طور کل
، »ويرجينيا سميت«به نام ی يک خانم تاريخنگار بريتانياي. به طور اخص

ی به تازگ» در لندنی داشت و طب گرمسيربهی عالی  همدرس«استاد 
است ی اين کتاب تحقيق. منتشر کرده است» تميــز«به نام ی کتاب

تصورات «عمل نظافت و ی » يو مادی تجربی ها جنبه«ی  هدربار
اين کتاب مشاهده ی او در ابتدا. طهارتی  هدربار» }يمعنو{ی غيرماد

ع و ظاهر، ريشه به سر و وضی کند که تشريفات مربوط به رسيدگی م
 .، دارديدر رفتار اجداد ما، پستانداران بدو

 
، در يتا قرن هفدهم ميالدی در حقيقت، از ابتدا تا همين اواخر، يعن

از زنان مرفه را داريم که با غرور تمام ی آثار نقاشان و هنرمندان، تصاوير
کودکان شان هستند، درست مثل ی ها مشغول گرفتن شپش

کنند ــ ی می جورند و کک زدايی خود را می ها که بچهی يها ميمون
مهارت است که شايد امروزه، با بازگشت شته و ساس ی اين هم نوع

 .ارزد که دوباره به آن مجهز شويمی ، ميرختخواب
 

، اجداد ما تا ) سال قبل از ميالد مسيح۴٠٠٠(با فرارسيدن عصر مفرغ 
» الو«ه وضعيت آن حد پيشرفت کرده بودند که به زبان عصر خودشان ب

)ellu (ی که در تمدن بين النهرين به معنی رسيده بودند، واژه ا
ی م» يمراقبت شخص«از ی بود و شامل مراتب زياد» زيبای پاکيزگ«

ی مثل امروز، در آن دوران نيز مردم متمول با انواع محصوالت زيباي. شد
تن ی رسيدند ــ شست و شوی و تشريفات خاص به سر و وضع خود م

صالح صورت، آرايش مو، استفاده از لوازم آرايش صورت، مانيکور و و ا
منزلت ی  هبه طور روزافزون نشانی آرايش و آراستگ. پديکور و نظاير آن
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سرزمين مصر، نخستين پايتخت نظافت . شدی محسوب می اجتماع
کردن ی آيد که در آن آداب آرايش و موميايی دولوکس به شمار م
 .آمد یمردگان به اجرا در م

 
دانند ی را ديده اند، م» يترو«و » بن هور«ی که دو فيلم سينمايی کسان

در . دادندی که يونانيان و روميان باستان به نظافت اهميت بسيار م
، روزنامه نگار مقيم »يتميزی  هکثيف درباری ها ناگفته«به نام ی کتاب

ی »هاوديس«ی  ه، از حماس»کاترين آشن برگ«خانم ) کانادا(تورانتو 
ما به ی ونانيان نه تنها بهداشت و نظافت بدن را براي. کندی هومر آغاز م

شود، بلکه ی محسوب می عمومی از تندرستی ارمغان آوردند، که بخش
روميان . را نيز مرسوم کردند که مکان معاشرت هم بودی حمام عموم

د پديد آوردنی ای عمومی ها همين مفهوم را از يونانيان گرفتند و گرمابه
توانستند در آنها، در آن ی می که بنا به تحقيق خانم آشن برگ، اهال

 .، و سکس بهره بگيرنديطبی ، مداوايواحد از خدمات سلمان
 

چه ی مسيحيت، دوران گرمابه ــ چه عمومی  هبا سقوط روم و اشاع
بزرگان کليسا، . شد و عصر غسل تعميد فرا رسيدی ــ سـپری خصوص

ی ارجح می ظاهری ود، تزکيه روح را به تميزمانند بنيانگذار دين خ
به اين . کردی هموار م» گناهان تن«ی شمردند، زيرا نظافت راه را برا

ی او انگل و آفت باال پايين می که از سر و پای ترتيب، يک زاهد مسيح
واال ی گرفت، قدر و منزلتی گند بدن اش همه جا را می رفت و بو

در همان حال، مشـرکان، . (آمد یبه حساب می داشت و مظهر پالودگ
شدند از اينکه عيسا افراد ناپاک ی دينان، و يهوديان، آزرده خاطر می ب

 ها ، زنان مشکوک، و حتا جنازهها يچون جذامی کرد، کسانی را لمس م
 .)کردندی ــ پيروان مسيح حتا اجساد قديسان و قبور آنها را تکريم م
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، از همه ي، تاقبل از سن يائسگي، زنان شوهردار يهوديمتمادی ها قرن
کرد که هرماه به ی ايجاب می دينی پاکيزه تر بودند زيرا خلوص و پاک

  .کامل بپردازندی شست و شو
 

 
 

بهتر شد، به ويژه پس از آنکه ی وضع نظافت در قرون وسطا کم
. را وارد سرزمين خود کردندی ، حمام ترکيصليبی سپاهيان جنگها

و نظافت ی  شاهان قرون وسطا نيز، خوش سليقگدرباری  هروابط عاشقان
. در همه جا مرسوم شد» شنبه حمام«ی به زود. طلبيدی را م

ی بردند و به نحو مطلوبی از استقبال مردم بهره می عمومی ها گرمابه
» دراز کشيدن«ی  براها زنان باردار، از اين گرمابه. شدندی هم اداره م

پاريس و . کردندی شان استفاده مبه همراه دوستان و نزديکان ی تفريح
محل بخار (» سـتو«سرخوش بود که به آنها ی ها لندن پر از اين گرمابه

 /stew (عشرت دادندی ها بعدها همين عنوان را به خانه. گفتندی م. 
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ترس از امراض باعث . دوران تاريک نظافت در قرن شانزدهم آغاز شد
به . شست و شو بپرهيزنداز ی شد که مردم ديگر حمام نکنند و به کل

طاعون، از خود . خانم آشن برگ، طاعون باعث اين رفتار شدی  هعقيد
، به يجمعی گذاشت که خواباندن آنها در گورهای می چندان جنازه باق

الزانيا بود ی ها فلورانس، مثل درست کردن اليهی از اهالی يکی  هگفت
 ويرجينيا سميت، خانمی  هاما به عقيد). يايتاليايی  هچنداليی غذا(

. کردی سفليس بود که در قرن شانزدهم بيداد می ، بيماريعامل اصل
نداشتند، اعالم کردند شست و شو و ی طبيبان آن دوره که شناخت

گشايد ی م» بخارات«ی خطرناک است زيرا پوست بدن را به روی آبتــن
 .کنندی  را منتقل مها يو همين بخارات، انواع بيمار

 
ی عالم کردند اماکن شست و شو باعث تحريک اميال جنسسران کليسا ا

از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم، .  دادندها شوند وامر به بستن گرمابهی م
کند ی توانست از گهواره تا گور را سپری در بيشتر اروپا، يک فرد م

خانم آشن برگ، ی  هبه گفت. کرده باشدی بدون آنکه يک استحمام جد
از ی بايست به هربهايی شد و می شمن محسوب مآب د«در اين دوران 
 ».آن پرهيز کرد

 
کثيف بودن مردم شنيده ی  هکه درباری اکثر روايات مخوف و طنز آميز

در اين دوران، اشراف زير . آيدی م» کثيفان واالمقامی عصر طالي«ايم از 
ی زرق و برق دار و پوست خز، مملو از شپش و بوی جواهرات و لباسها

اعالم کرد از حاال ی در انگلستان، ملکه اليزابت با سربلند. گند بودند
چه به آن نياز داشته باشد چه نداشته «کند، ی يک بار حمام می ماه

 ».باشد
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دوران تفتيش عقايد، مسيحيان با وحشت بسيار ميان ی در اسپانيا، ط
 و ها يشايع است که يهود«کردند که خدا به دور، ی خود زمزمه م

نداشت؛ ی ارجی در فرانسه هم پاکيزگ» !روندی ه حمام م بها مسلمان
را ی بايست هرهفته فضوالت انسانی می کاخ ورسای مثالً در تاالرها

 .بردندی کردند و بيرون می می جمع آور
 

استحمام، مرتب ی داد، به جای که بدن شان از شدت چرک بو می کسان
هلند به ی يان اهال در مها اين لباس. کردندی پاکيزه به تن می ها لباس

در سال ی که جان وسلی هنگام. يک مد و تب مصرف تبديل شده بود
همان ی پاکيزگ«مشهور خود را بر زبان آورد که ی  ه آن گفت١٧٩١

تازه و ی ها ، منظور او بدن پاکيزه نبود بلکه لباس» مقام الوهيت را دارد
 .تميز بود

 
ـَن، خانم ويرجيی پس از اين دوران طوالن ـَف پردازد به ی نيا سميت مع

گام گذاشت و در اين ی اينکه چگونه اروپا آرام آرام به عصر روشنگر
خود ی  هگوناگون هريک به شيوی اجتماعی ها دوران چطور جنبش

ِ  ی در بريتانيا. نظافت را تعريف کردند قرن هفدهم، تأثيرات توأمان
ه نئوکالسيسيست بی ها اصالح طلب پروتستان و گرايشی ها فرقه

، يآرامش، پاکيزگ«سمت بهداشت يونان باستان، باعث شد که مفاهيم 
خنک، سبزيجات، ی هوا. در کنار هم بيايند» يآاليشی ب/ ی گناهی و ب

ـُد روز تبديل شد و در حقيقت خود گرمابه و حمام شاخص  و حمام به م
 .شدی يک مرد انگليس

 
پر ازدحام ی ا، دود و دوده را در شهرهيدر قرن نوزدهم، انقالب صنعت

گذاشت ی  را هر روز کثيف تر از روز قبل به جا مها کرد و آنی پخش م
تيفوئيد ی شاهزاده آلبرت که محبوب ملکه ويکتوريا بود، از بيمار. 
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ی بود که با گسترش شهرنشينی از امراض تازه ای اين بيمار. درگذشت
ی  همسألی شيوع پيدا کرد و به همين سبب، اصالح طلبان انگليس

 .تبديل کردندی سياسی را به امری شهری و پاکيزگی بهداشت عموم
 

ی داخلی  به لوله کشها فاضالب، و خانهی ها شهرها به تدريج به سيستم
سود اين تسهيالت در اکثر اوقات به شهروند متوسط الحال . مجهز شدند

دادند در خلوت خود، استحمام ی که ترجيح می رسيد نه به اشرافی م
که در لگن ی ، يک خانم متشخص انگليس١٩٢٠ی تا سالهاحتا . کنند

ی شست، با تحقير می مخصوص و قابل حمل در اتاق خلوت خود تن م
 ».حمام مال خدمتکاران است«گفت، 

 
. در اواخر قرن نوزدهم، اياالت متحده به مراتب از اروپا تميز تر بود

 و ساده کوچک و بزرگ در اين کشور جوان، تازه ساز تر بودندی شهرها
ی از سوی و آبرسانی بهداشت شهری ها شد آنها را به سيستمی تر م

و ابداع عالقه داشتند و ی  به نوآورها يآمريکاي. مجهز کردی شهردار
دوش و مستراح ی کردند که دارای با افتخار تبليغ می آمريکايی ها هتل

به مرور که . سيفون دار هستند که جهانگردان را به خود جلب کنند
شدند، کمبود ی  شاغل مها ان جوان هرچه بيشتر در دفاتر و کارخانهزن

شست و شو رشد کند و به ی شد که تکنولوژی باعث می خدمتکار خانگ
ی و ارتقاء منزلت اجتماعی در عصر بهبود طبقات. برسدی معمولی ها خانه

در » واشنگتنی بوکر ت«آموزشگر سياهپوست ی  هدر آمريکا، نويسند
ی را موعظه م» مسواک کردنی دستورات االه«ی جتاسکی  همؤسس

 .کرد
 

رسد، کتاب خانم آشن ی که بحث به نظافت در عصر مدرن می وقت
ی در فاصله سالها. شودی برگ، جذاب تر از کتاب خانم سميت م
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نظيف بودن، نه ی ندا دادند که برای ، تبليغات تجار١٩۵٠ تا ١٩٠٠
 مثل دئودورانت ضد عرق، تنها آب و صابون، بلکه اختراعات تازه تر

 .ضرورت داردی ومايع دهان شو
 

 
 
جداگانه ی خود کتاب) جديدی ها به قول داروخانه(» محصوالت زنانه«

ی برای خبر داشت که نخستين نوار بهداشتی چه کس. کندی طلب م
پانسمان زخم ی اول برای زنان، همان بود که در جنگ جهانی قاعدگ

مبهم ی ها يگرفت؟ مدتها قبل از آن آگهی مسربازان مورد استفاده قرار 
کرد و يک زن ی استفاده م» زيرا«ی  هکه فقط از کلم» مودس«مارک 

» کوتکس«ی داد، مارک نوار بهداشتی زيبا را در روپوش خواب نشان م
بود که در آن تصوير چند پرستار زن و چند سرباز مرد ی در اصل تبليغ

 .دادی را نشان م
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 عصر جديد يا مدرنيته را از جهت ثبت مدارک با آنکه خانم سميت
ی مربوط به نظافت و از لحاظ جذابيت تاريک اش، برتر از دوران ديگر م

ی ها باستان و پيوريتنی ها ياو بيشتر متوجه مصری پندارد، تعلق عاطف
شود که به ی جالب را متذکر می  هالبته او اين نکت. استی مسيح

اش، ی ين مطلب هم در طول زندگای کنونی  هاحتمال زياد خوانند
اين روزها . تغيير در مفاهيم مربوط به نظافت را تجربه کرده است

دهد و ی محيط زيست نشان می خود را به شکل آلودگی چرک
 .هستندی و پالودگی پاکی  هنمايند] مدافع طبيعت[» سبز«ی ها جنبش

 
رگ، اين مؤلفان، خانم ويرجينيا سميت و خانم کاترين آشن بی هردو

 بيشتر ها هرچه پديده«: رسانندی کتاب شان را با اين نظر به اتمام م
آشن برگ با » .مانندی می تغيير کنند در اصل به همان صورت اول باق

از ی کند که نيمی را ذکر می يک بررسی ها تمسخرآميز، يافتهی لحن
کنند اما از لحاظ مصرف ی جمعيت فرانسه هنوز به طور روزانه حمام نم

عالرغم وجود . اروپا جلوترندی  ه و اودوکلن و لوازم آرايش از بقيعطر
، ما به مراتب بيشتر از نياکان مان که »يضد باکتر«صدها محصول 

 .بارها کثيف تر بودند، نگران نظافت خود هستيم
 

ی  هنويسد، بدون شک صدسال بعد مردم به دوری خانم آشن برگ م
ی مانند که نظافت معمولی ب مکنند و در عجی با حيرت نگاه م«حاضر 

 ».شودی اطالق می به چه چيزهاي
 

 که درباره تاريخ نظافت نوشته شده اند به ناگزير ها اين کتابی هردو
مطلب در هريک، ی  هارائی  هرا دربر دارند اما نحوی اطالعات مشابه

کامل تر و » تميز«کتاب . کتاب در کجا استی کند که جای مشخص م
و ی انتشارات دانشگاهی  همورد عالقی  با عناوين فرعآکادميک تر است،
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آن خانم ويرجينيا سميت ی  ههشتاد صفحه يادداشت و منابع؛ و نويسند
جهانشمول ی ها من بدون خجالت به دنبال جريان«کند که، ی اعالم م

ی بيشتر نم) يبريتانياي(ی اروپايی هستم اما خودم را يک تاريخنگار محل
ی ها ناگفته« خانم کاترين آشن برگ مؤلف کتاب ديگر،ی از سو» .دانم

 و ها نوشته است که مملو از قصهی ، اثر زنده تر»يتميزی  هکثيف دربار
نظر شما درباره . افراد متمول يا مشهور استی  هشايعات دربار

ناپلئون هرچه باشد، خوب است بدانيد که او هر روز يک ی سياستها
توانند ی خوانندگان اين دو کتاب مدر پايان، . گرفتی حمام دوساعته م

تصميم بگيرند که کتاب اول را در اتاق مطالعه بگذارند و کتاب دوم را 
 . ///در توالت
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 يـ دختر آمريکايی برادر جهاد
 

ی  دوشِ خود احساس مهمواره بار اين وظيفه را بری چرا هر برادر جهاد
آنها، همچون ی کند که بايد از ناموس زنان و دختران، از عصمت و پاک

او را ی جان عزيزترين کسان اش محافظت کند؟ چه چيز آرامش روح
با گردن ی بيند زنی شنود يا می که می اندازد وقتی به مخاطره م
رود، ی برهنه در خيابان راه می زانوی حجاب و باالی بی عريان، گيسو

 شود؟ی هم بستر می بوسد، با مرد يا مردان ديگری را می مرد
 

برادر ی آنها برای  هزنان يا سکسوآليتی روشن است که طبع جنس
يا ی وجودی  هيا حتا يک مسألی يک خطر جد. است» مسأله«ی جهاد

بيند که چنين از لحاظ ی را در خطر می او چه چيز! »اگزيستانسيل«
سوزد ی زنان می اخروی رستگاری يا دل او براشود؟ آی آشفته می روان

 جنگد؟ی در عمق وجود خودش می يا ناخودآگاه دارد با تمناي
 
در مواجهه با فساد جهان، ی مهم برادر جهادی ها از سرمشقی يک

از متفکران ی پيش ترا از بسيار. است» سيد قطب«ی مسلمان مصر
ه تجدد و غرب، مسلمان خاورميانه، سيد قطب بود که پرچم جهاد علي

دوساله به آمريکا ی او پس از سفر. به ويژه مظهر آن آمريکا، را برافراشت
چنين ) ١٩۵٠(» که من ديده امی آمريکاي«به نام ی معروفی  هدر رسال

 :نويسدی م
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ی بدن اش را می  هکيفيت اغواگرانی به خوبی زن آمريکاي
داند که اين کشش در چهره اش، در حالت ی او م. شناسد

او . تشنه اش نهفته استی ها چشمان معنادارش، و در لب
ی ها پر پستانها و کپلی در گوی داند که فريفتاری خوب م

شکيل؛ او ی خوش تراش و ساقهای توپراش است و در رانها
او . کندی داند و پنهان نمی  را مها اينی  هخوب خودش هم

ی ادر رنگه: ش خانه کردهها در لباسی داند که اغواگری م
کند، و در طرح ی که احساسات خفته را بيدار می روشن

سازد ــ و در ی تن را آشکار می ها لباس اش که وسوسه
ی بلند فرياد می  با صداها اين وسوسهی وجود دختر آمريکاي

دلربايش ی  ه خندها اين وسوسهی  هو اين دختر به هم! زنند
ا هم افزايد، نگاه برهنه و حرکت جسورانه اش ری را نيز م

گذارد ی نيز نمی لحظه ای کند و هرگز حتا برای می چاشن
 .)ک. ع: مترجم! (اين همه از يادش برود

 
 !با چشمان بسته شرمگاه خود را نگهداريد

بلکه » دختر آمريکايي«کند نه تنها وصف ی آنچه سيد قطب توصيف م
هر برادر ی که برای حالت. خود او نيز هستی همزمان حالت روح

از تحريک ی او اين سطور را با چنان حالتی گوي. د آشنا باشدبايی جهاد
شود و باعث ی را سبب می نوشته که همزمان در خود او انزجاری شدگ
دختر «نيست مگر همان ی نيز کسی اين شکنجه و تالطم روحی و بان

 .»آمريکايي
 

 که زنان متجدد ١٣۵٧تب دار اوان انقالب سال ی در روزهای زمان
خواستند و حاضر به ی انقالب شان می از دستاورهای قنيز حی ايران
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تئوريسين «ی که عنوان رسمی نبودند، مردی يا توسری پذيرش روسر
بعد نخستين رئيس جمهور ی را برخود داشت و چند» انقالب اسالمي

زنان از خود ی ثابت کرده که موی ايران شد، ادعا کرد که تحقيقات علم
. گذاردی ناصواب برجا می ها تأثيرکند که بر مردی پخش می اشعه ا

ی سال بعد در همان جامعه اگر دو سه سانتيمتر از ساق پای حدود س
از کفش يا جوراب او بيرون باشد، مورد اهانت يا جلب توسط ی دختر

ی  هکه در آن حوزی در دين. گيردی قرار می مأموران حفظ عفت عموم
که از ی رادر جهاداز هم جدا نيست، اخالق بی عمومی  هو حوزی خصوص

يا ی تواند تبديل به هنجار اجتماعی خيزد، می هراس درون خود او برم
 .کشور شودی حتا قانون رسم

 
و به زنان مؤمن بگو که «: در کتاب مقدس مسلمانان چنين آمده است

خود را ی چشمان خويش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند و زينتها
خود را تا گريبان ی ها ار نکنند و مقنعهجز آن مقدار که پيداست آشک

شوهر خود يا پدر ی خود را آشکار نکنند، جز برای فروگذارند و زينتها
خود يا پدرشوهر خود يا پسر خود يا پسر شوهر خود يا برادر خود يا 
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پسر برادر خود، يا پسر خواهر خود يا زنان همکيش خود، يا بندگان 
که از ی غبت به زن ندارند، يا کودکانخود، يا مردان خدمتگزار خود که ر

بر زمين نزنند تا آن زينت که ی و نيز چنان پا. خبرندی شرمگاه زنان ب
عبدالمحمد آيتي، انتشارات ی  هترجم(» .پنهان کرده اند دانسته شود

 )١٣۶٧اسالمي، تهران ی هنرهای سروش، واحد احيا
 

شده به ی  آمريکاياين همه وسوسه و اغوا که از تن زنان آمريکا زده و
که در قرن ی جهاد. اکبر را الزم خواهد داشتی تراود، جهادی بيرون م

بيست و يکم نه تنها بايد زنان و دختران ما را از گزند فساد غرب مصون 
ماقبل ی عودت دهد که جهان اجتماعی نگه دارد، بلکه بايد ما را به جاي

باز ی به فضاپا » اناثی  هطايف«که هنوز ی مشروطيت بود، جهان
 .نگذاشته بودندی اجتماع

 
* 

 
 مالنصرالدين و عفت زنان

صفات زن نيک را از » سعادتی کيميا«در کتاب ی امام محمد غزال
خود را پنهان داشتن «و » به وقت خلوت] از مرد[ی فرمانبردار«جمله 

روشن است که منظور . کندی ذکر م» از مردان و نهفتن خود در خانه
 همين ها قرنی برا. سعادت مردان استی کتاب، کيمياامام در عنوان 

ی  هشد تا اينکه به آستانی رعايت می شهری  هدر جامعی اصول اخالق
دستخوش » سعادت«رسيم و به ناگهان آن ی جنبش مشروطيت م

 .شودی می ناآرام
 

آخوندزاده، روشنفکر سکوالر صدر مشروطه، از نخستين ی ميرزا فتحعل
ی را ترسيم می يش زنان آزاده و جسورها يشنامهاست که در نمای کسان
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ی آخوندزاده در نامه ا. طلبندی حق خود را می دينی  هکند که در جامع
حجاب که از ی  هتبريز، در مورد آيی به ميرزا يوسف خان، نايب الوزرا

ی  همساوات در حقوق مگر مختصّ طايف«: نويسدی آن نقل کرديم م
ی  هآيی  هاناث را بواسطی  هه طايفذکور است؟ شريعت چه حق دارد ک

انداخته، مادام العمر بدبخت کند و از نعمت ی حجاب به حبس ابد
 »حيات محروم سازد؟

 
ديگر از روشنفکران و روزنامه نويسان تجدد خواه مشروطه، ميرزا ی يک

ی تابوها» مالنصرالدين«ی  هزاده بود که در نشريی جليل محمد قل
سکوالر ی گرفت و از ديدگاهی هزل مرا به ی دينی سنتی  هجامع
ی ها از قصهی کوچکی  همجموع. کردی زنان را مطرح می آزادی  همسأل

ی مالنصرالدين راجع به حجاب و عفت زنان به کوشش محقق آمريکاي
 .فراهم شده که چند سال پيش در آمريکا منتشر شد» اوان سيگل«
 

 
 

مالنصرالدين نامه ی از خوانندگان فرضی  زن١٩٠۶ اکتبر ١٣در تاريخ 
در گذشته شما «: از آن آمدهی نويسد که در قسمتی بلند به مال می ا

در ژورنال تان راجع به حمام، ترياک، مال، فلک، جادو، مار، اسفند، 
ما زنان ی  هحال يق... فالن و بهمان نوشته ايد ی قورباغه، و ساير چيزها

ده و بدان خنديده شما لباس زنان مسلمان را کشي...کنيدی را ول نم
 زنان مسلمان را در کوچه ها  ژونال تان، اسب١٧ی  همثالً در شمار. ايد

بوده ی روسی ها  اسبها معلوم است که اين اسب. ديده و رم کرده اند
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ی ها هرگاه لباس خانم. را هرگز نديده بوده اندی اند و هيج زن مسلمان
زِ آنها را در کنار بای و سر و روی را در هنگام گردش و سوارکاری روس

شوهرشان در يک شهر مسلمان، مثالً در تبريز يا مازندران، ببينيد، نه 
خالصه، . کردندی  هم از آنها رم کرده و فرار مها ، بلکه آدمها فقط اسب

از شما توقع دارم که اين قدر شکل زنان مسلمان را در ژورنال تان 
ده اند آنرا ببينند، خوانی که مردان ما که درس روسی چون وقت. نکشيد

هم اتفاق ی روند و خيلی روس می به وحشت افتاده و دنبال دخترها
ی شما ماليان هيچ خيری گيرند و اين برای افتد که دختر روس می م

 وارد ها ندارد زيرا که پول از جيب تان کشيده شده و به جيب کشيش
 ».شودی م
 

ی تو نم... عمو جناب مال«: نويسدی می ديگری  هزن خواننده در شمار
اگر شريعت هم به زنان اجازه بدهد سر برهنه ظاهر بشوند، مردان ی دان

گويم ی من فقط شوهرهايمان را نم. دهندی نمی به زنان چنين اجازه ا
که بخواهيم از ی برآن روزی وا! گويمی مردان مسلمان را می  هبلکه هم

نيم ــ در بازار، برخورد کی که به مسلمانی در هرجاي. خانه بيرون برويم
چون که چنان . در کوچه، در راه ــ بايد خود را سفت و سخت بپوشانيم

ماند با چشمان شان ما را در زير چادر ی زنند که کم می به ما زل م
آنها به ما هيچ . و روس چنين نيستندی ارمن] مردان[اما . بخورند

. روندی  را مکنند و سرشان را پائين انداخته و راه خودشانی نمی اعتنائ
ی اما مسلمانان به ما امان نم. کشيمی ما هم خود را از آنها کنار نم

تا سه چهار آرشين ی داخل شوی اگر يک بار به يک دکان ارمن. دهند
شود ی که فوراً يک مسلمان داخل همان دکان می بينی چيت بخري، م

نجا در توهم پشيمان شده از آ. کندی خريد، رويت را نگاه می  هو به بهان
و يک ی در راه آهن هرگاه تو در يک واگن نشسته باش... رويی آمده و م



Abdee Kalantari                                                                                             All Lutis Go to Heaven 
 يکالنتری   نوشتة عبد                                                                            روند ی  به بهشت مها »لوطي«ی  ههم



دليل ی در يک ساعت ب. مسلمان هم آنجا باشد، کارت ساخته است
گذارد يک دقيقه نفس ی شود و نمی تو صدبار جابه جا می جلو

 ».بکشي
 

خواهر مسلمان خطاب به مالنصرالدين در مورد برادران مسلمان ادامه 
کنند به ی بينند شروع می که يک زن زيبا را می وقت«: ددهی م

ی همچون مرا می که عجوزه ای وقت. نمک و زشت زدنی بی ها حرف
تو از شريعت چنين . .. کنندی  به ايمان داده و تف مها بينند فحش

زني، اما شريعت نيست که چنين به سرما آورده، عوام ی حرف م
ي، به اين برادران مسلمان نصيحت از آنجا که تو مالآقائ. مسلمان است

 ».کن که ما را راحت بگذارند
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 فائزهی  حماسه
 

از گفتمان ی شالوده زدايی مناسب برای روز. امروز هشتم مارس است
را » زن مسلمان«گفتمان ليبرال، . در مورد زن مسلمانی ليبراليسم غرب

زن ، در مقابل يديگر(کند  يم» ديگري«به دو طريق تبديل به 
ی  يجنسی ها ييا اينکه با فانتز): غربي» آزاد«به اصطالح ی  کرده بزک

نگاه ی سازد برا يو اسرارآميز می شهوانی شرقشناسانه ، از او موجود
؛ يا يرويايی پنهان او در يک حرمسرای ها و آرزوی مردسفيد غرب

، يک يضعيف و خانگی کند به موجود يبرعکس زن مسلمان را تبديل م
که عامليت او ی ه تنها خدمتگزار مردمسلمان است؛ کسضعيفه، ک

معين، مثالً در آشپزخانه يا پشت ی جغرافيايی منحصراً در يک فضا
 .شود ي، نمايان ميديگ بزرگ شله زرد نذر

 
، ينظريه پرداز پسااستعماری چاکراوارتی خانم کوماندوفاتی  بنا به گفته

ياليست به عنوان زن که مرد ليبرال سفيدپوست سکوالر امپری آنچيز«
شود، خود  يکند که به مسلخ اسالم فرستاده م يتصوير می ا شدهی قربان
 ».نيست مگر يک ميدان جنگ ايدئولوژيکی چيز

 
 .سخن بگويد» ساب آلترن«اکنون وقت آن است که فرودست يا 
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 فائزه ـ فائزه
 ی خوانديم، بلکه به تسخير النه ينم» لوليتا«آن سالها، ما در تهران 

رفتيم تا همانطور که امام راحل گفت، مشت  يآمريکا می  جاسوسي
  به دهان امپرياليسم بزنيمی محکم

. 

 
 پارسی ، خبرگزاريمصلحی  هفائز

دماوند بودم اما دو روز ی  دانشکدهی در سال اول انقالب من دانشجو«
من در واحد تبليلغات النه . به آنجا رفتمی جاسوسی  پس از تسخير النه

كه انجام دادم سريع با ی از اخبار شنيدم و اولين اقدام. ت داشتمفعالي
دانشگاه خودمان تماس گرفتم و موضوع ی انجمن اسالمی مركزی شورا

را به آنها اطالع دادم و بعد با صداوسيما تماس گرفتم و گفتم كه 
 .كند  دانشكده ما از اين حركت شديداً حمايت ميی انجمن اسالم
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بردم ی دانشگاه به النه جاسوسی  از طرف انجمن اسالمرای ا نامه معرفي

دادم و قرار شد در واحد تبليغات النه ی هماهنگی و تحويل شورا
بود كه آنجا ی چادری خارج سفارت سمت خيابان طالقان. فعاليت كنم

ی محل ارتباط مردم با مجموعه داخل سفارت بود كه عالوه برمن آقا
دو نفر ديگر ی ايران در امارات شد و يككه بعدها سفير ی آباد جواد ترك

رفتم بعد  يوقت ناهار و شام به داخل النه م. از برادران حضور داشتند
ها هم  شب. گشتم كردم و دوباره برمي ميی خواندم و استراحت نماز مي

در النه ی به صورت شبانه روز. رفتيم يخوابيدن به داخل النه می برا
رفتيم و بعد به النه  منزل ميجمعه به ی بوديم و تنها روزها

 )١(» .گشتيم برمي
 

 سخن بگو، افشا کن: ها ها و لومپن ساب آلترن
سربازان ی آموزان، دانشجويان و حت مردم، كارگران، معلمين، دانش«

و ی النه و اعالم همبستگی آمدند جلو يعامه مردم می ارتش يعن
 .كردند حمايت مي

 
، نهادها، مدارس، يمراكز آموزش یبيشتر اين افراد توسط انجمن اسالم

بود و شعارشان هم اين ی خود جوش مردمی ها و حركتی ادارات دولت
را رسوا ی خط امام افشا كن، افشا كن، جاسوس آمريكايی دانشجو«: بود

بيشترين شعار اين بود و . »مرگ برآمريكا«و همچنين » كن، رسواكن
خاطرم . آوردند ميپارچه نوشته بودند و ی كه روی هاي اعالم حمايت

النه ی  بعدازظهر بود كه دو نفر به درب جنوب۴هست يك روز ساعت 
 در تأييد حركت دانشجويان آوردهی مراجعه كرده و با خود طومار
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با امضاء ی بودند، آنها از حزب توده بوده و در تأييد ادعايشان طومار
 .تحويل دادند كه از تريبون اعالم شود

 
از برادرها ی به ياد دارم يك. بودندی صليب سرخی ها خيل از بچهی بعض

انداخته بود و ی ا سر او حولهی را به حياط النه برده بود و روی گروگان
بود كه به او ی ايستاده بود و مشغول كار ديگری ا خودش هم يك گوشه

خواهد  كجا مي«در پاسخ گفت، » !اين گروگان استی فالنی آقا«گفتم، 
گفتند  مي! رأفت به خرج دهندی ستند خيلخوا ها مي بعضي» برود؟

داخل سفارت توسط ی فضا. افتد نميی رود، اتفاق نميی گروگان جاي
زير نظر كميته ی بيرون هم چندماهی شد؛ فضا ها حراست مي خود بچه

. افتد نميی مطمئن بودند اتفاق. ها بود؛ بعد هم زير نظر سپاه و بچه
 برادرها سواستفاده كرد و فرار ازی ها از غفلت يك ازگروگانی خالصه يك

  )٢(» .النهی كرد به سمت شمال شرق
 

 
 پارسی ، چپ، خبرگزاريمصلحی  هفائز
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 سالح بر کف و پوتين به پای  هعامليت زنان
ی استراحت تفنگداران دريايی بود برای النه يك محلی قسمت شمال«

ش آموزی بعد ما برا. ديديم يآمريكا كه ما طبقه دوم آنجا آموزش م
من از ی پادگان سعدآباد كه خاطرات بسيار شيرين اعزام شديم به ی عمل

هم ی ا دوره. رفتيم يرزم شبانه هم به پارك چيتگر می آنجا دارم؛ برا
ثابت و متحرك و پرش از كاميون و غيره كه دوره ی تيراندازی رفتيم برا

 .باريده بود، زمين هم يخ زده بودی بود و برف شديدی سختی خيل
 

، همه خسته و در كيسه ]بيابان بود، زمستان بود[طرم است شب بود خا
كنار گوش من بلند شد ی خواب خوابيده بوديم، نيمه شب چنان صداي

ايجاد شده بود كه با همان كيسه خواب به ی كه از شليك چند تير مشق
بلند ی سرم با صدای باالی ايستادم ديدم شهيد ورامينی صورت عمود

همه آماده باش با پوتين در كيسه ! سريع، سريع! بدويدبدويد، : گفت مي
گفتند به سمت بيرون حركت كنيد ، عمليات رزم . خواب خوابيده بوديم

 .شبانه بود
 

 ثانيه بود و ۵ و ٣ی كه گفتند بايد انجام دهيد خيزهای روز بعد هم كار
پريديم، كاميون هم كه  ياز كاميون در حال حركت بايد به پايين م

ی كنم چطور ما از آن كاميون به آن بلند االن فكر مي. لند بودبی خيل
زمين يخ زده پريديم با ی از آن كاميون رو. كنم پريديم تعجب مي

 تا ١۵كنم كاميون هم حدود  پريديم فكر ميی اسلحه و تجهيزات همگ
برادرها هم اصالً متوجه نبودند كه ما خانم .  كيلومتر سرعت داشت٢٠

 .كردند ميی ختگيرهستيم و واقعاً س
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كه از ی در حالت. ها بايد مانند آقايان تعليم ببينند گفتند خانم مثالً مي
رفتيم اگر درست   هم مي  ثانيه٣ و ۵ی پريدم بايد خيزها كاميون مي

 )٣(» .شد يشليك می رفتيم كنار گوشمان تير مشق نمي
 
 »آمارکورد«
 به نام مريم از دوستانمی خاطرم است يك روز در همين عمليات يك«

به همراه ما ی دانشگاه شهيد بهشتی رشته روانشناسی دانشجوی بديع
بود در آنجا ی  هم كه دستيار اول شهيد ورامين رحيم نعمتی بود و آقا

ی هاي هم قرار بود لبه كاميون بايستند و خانمی خانم بديع. حضور داشت
بگيرد و خواهند سوار شوند دستشان را  كه پايين كاميون هستند و مي

داشت ی از خواهرها كه هيكل درشتی يك. كاميونی بكشد باال
كاميون ی كه باالی خواست سوار كاميون شود، خواهر باتجهيزات مي

كرد نتوانست او را باال  يباال آمدن كمك می ها برا بود و به ديگر خواهر
نعمت هم ی آقا. كاميون پرت شد پايينی بكشد در نهايت ايشان از رو

اين خواهر خطاب به . ديد زد زير خنده اده بود اين صحنه را ميكه ايست
 »دار بود؟ دست شما درد نكند، خنده«نعمت گفت، ی آقا
 

اين » .كنم ميی نعمت را تالفی من اين كار آقا«اين خواهر گفت، 
موضوع گذشت تا اين كه يك شب در ماه مبارك رمضان ايشان نوبت 

نيم ساعت از افطار گذشته بود . د داشت و افطارش دير شده بوی نگهبان
شليك گلوله ی نبرده بودند كه يك دفعه صدای او افطاری و هنوز برا

ها تيز شد كه ببينند چه  شليك بلند شد همه گوشی تا صدا. آمد
رحيم نعمت كه آن شب پاس بخش بود آمد ی خالصه، آقا. استی اتفاق

مرا ی  افطارنعمتی آقا« در جواب گفت، » خواهر چه شده؟«و گفت، 
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خالصه اين قضايا باعث شد اين دو نفر بعدها با هم ازدواج » .نياورده اند
 .كنند و در حال حاضر هم پنج فرزند دارند

 
بعد از آن دوره ، دوره پارك چيتگر بود كه رزم شبانه بود آن شب 

هم وجود داشت از جمله ی حاكم بود ، البته تهديداتی بسيار جدی فضا
 .دانشجويانی افقين به محل تمرين نظاماحتمال حمله من

 
النه ی ها از بچهی يكسر. بعد از اين جريان غائله كردستان پيش آمد

از خواهران بعد از بازگشتشان كتاب ی داوطلبانه به كردستان رفتند، يك
 )۴(».خاطراتشان را نوشتند

 
بله، خاطرات اين خواهر و خاطرات فائزه در اينجا ـ اين است 

نه . يمقاومت فرهنگی  و حماسهی اصيل پسااستعماری  ينويس خاطره
ی مصرف بازار آمريکايی خودفروخته برای  که خبرچينان بوميی آنچيز

 ).۵(کنند ی چاپ می به اسم خاطرات زن مدرن ايران
 

 گفتمان حقوق بشـری بين الملل پست کولونيال و شالوده شکن
ش در تهران به بخی آزادی ها جنبشی  اولين گردهماي١٣۵٨در سال «

ها كه مقر آنها  دعوت از اين جنبشی همت دانشجويان برگزار شد، برا
كه مسلط به دو زبان بود به اتفاق ی در كشور الجزاير بود برادر ابوطالب

دو نفر از برادران ديگر به الجزاير اعزام شدند و از مبارزين ی يك
ها،   مختلف دعوت به عمل آوردند، از جمله اين جبنشی كشورها
بخش فتح، پوليساريو، مورو، زيمبابوه، شيعيان عربستان، ی  آزاد جنبش

 .عراق و جنبش امل بودند
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بزرگتر از ی به قول حضرت امام انقالب. بودی اين حركت، حركت اصيل
خورده و ی به انقالب فرهنگ] سفارتی پايان ماجرا. [انقالب اول بود

مان  و داشتند و بيشتر وقتمدارس نياز به نير. دانشگاه تعطيل شده بود
ها در غالب امور  از خانمی در مدارس بود تا بتوانيم اثر بگذاريم خيل

 .وارد مدارس شدند آن زمان تكليف آن بودی تربيت
 

هدف اين بود كه به قول حضرت امام هيبت امريكا شكسته شود كه 
سفارت امريكا ی همين طور هم شد چون همراه با تسخير النه جاسوس

در ی ضد آمريكايی ها  ساعت اشغال شد و حركت۴ی اكستان برادر پ
زدند بعد از شاه  يك زمان مردم در تهران داد مي. دنيا كم كم اوج گرفت

ی ها امروز ما شعار مرگ بر امريكا را در خيابان. نوبت امريكاست
اين همان هدف است كه از آن حركت . شنويم نيويورك و واشنگتن مي

لباس اطو كشيده در قالب حقوق بشر امريكا و غول رفت كه  انتظار مي
 )۶(» . آمريكا شكسته شود كه شدی ابر قدرت

 
اين ی  بشکنيد شالوده. ها را بشکنيد اين قلم«امام راحل گفته بودند، 

 ».قهرمان رای ساقی گفتمان را؛ ساق پا
 )سلمان رای  يگردن رشـد: بعداً تصحيح کردند(
 

 
 پارس ی، خبرگزاريمصلحی  هفائز
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 ليبراليسم فرهنگيی افشا
ی از متفکرانی ، به تأسياز نظريه پردازان فميسنسم پسااستعماری برخ

ی چاکراوارتی کوماندوفاتی ، گاياتريموهانطی چون چاندرافاط
اسپيسدآوت، و هودريدا، به اين نتيجه رسيده اند که در برابر خشونت 

زن ی  نمود که براو استعمار، نبايد تالشی روشنگری  اپيستميک پروژه
» احيا کردني«مستقل احيا کرد، زيرا چنين » فرديت«مسلمان يک 

)retrieving the self ( دوباره باعث بازتوليد ذهنيت غربزده در قالب زن
حقوق بشر ی چه بسا او نيز ندانسته به دام ايدئولوژ. خواهد شدی بوم

 .بيفتد
 

زن مسلمان، بلکه  یبرای سوبژکتيويته ای دستور کار بايد، نه احيا
سکوالريسم روشنگرانه و گفتمان حقوق بشر ی  پروژهی تمامی نابود
، استاد حوزه و دانشگاه، يدر همين راستا، خانم فائزه مصلح. باشد

حاكم كردن ی مهمترين هدف انقالب اسالم«دهد،  يتوضيح م
گذشته اين اتفاق ی ها است؛ اما در سال بر جامعه بودهی قرآنی ها ارزش

كه در ی مجموعه اتفاقات. است به شكل معكوس آن رخ دادهی حدتا 
و نضج گرفتن ی فرهنگ اباحه گری حوزه فرهنگ افتاد به رواج نوع

نه تنها ی دينی ها نتيجه اين شد كه ارزش. انجاميدی ليبراليسم فرهنگ
كه از آنها ياد ی هاي در جامعه ما تقويت نشدند بلكه با جوالن انديشه

مسئوليت عمده اين امر هم به عهده . شدندشد، كم رنگ هم 
كشور در اين ی فرهنگی ها از نظر من دستگاه. بودی فرهنگی ها دستگاه

علميه هم نتوانستند به ی ها حوزهی حت. كردندی كار مسائل واقعاً كم
به وجود ی و قرآنی دينی ها كه در اذهان جوانان درباره ارزشی هاي شبهه

ما نتوانستد در ی ديگر انديشمندان دين یاز سو. آمده بود پاسخ دهند
مثل حجاب مثل روابط دختر و ی ها در مقوالت بسيار مهم طول سال
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ی برسند تا آن قرائت را به عنوان قواعد اجتماعی پسر به قرائت واحد
. وجود داردی درباره حجاب اسالمی هنوز تعاريف مختلف. نهادينه كنند

 دختر و پسر به يك نقطه دقيق ايم در رابطه با روابط هنوز نتوانسته
كه در ی برسيم كه قاطبه انديشمندان با آن همراه باشند اين خالئ

وحدت انديشه ايجاد شد به خأل وحدت رويه هم انجاميد و باعث شد كه 
 )٧(» .در جامعه حاكم شودی فرهنگی آشفتگی نوع
 

 زن«ی  ليبراليسم دربارهی ها دروغی امروز هشتم مارس است؛ روز افشا
که، همصدا با برنارد ی ا رسانهی فحشای ، روز افشا»مسلمان

است ی دخترک مسلمان، لوليتاي«پندارد،  يمبرت ـ لوئيس، مها مبرتهاـ 
 .»در تهران

  ١٣٨٧ اسفند ١٨

 
 
 )لينک(پارس ی ، مصاحبه با خبرگزاريمصلحي ه فائز- ١

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8709171276 
 . همان مصاحبه- ٢
 . همان مصاحبه- ٣
 . همان مصاحبه- ۴
 ).لينک(نگاه کنيد به اين گزارش - ۵

http://www.nilgoon.org/articles/Kalantari_Report_April21_2006.html 
 . همان مصاحبه- ۶
 )لينک(ديگری ها ، نقل از سايت کيهان وسايتيمصلحی  ه فائز- ٧

http://www.nitc.co.ir/kayhannews.ir/840902/5.htm 
http://prophetmohamad.blogfa.com/post-13.aspx 
http://qurankarym.blogsky.com/?PostID=203 
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 ازدواج ايدئولوژيک
  

دپرس آسوشيتی به نقل از خبرگزاری آمريکايی ها از روزنامهی شمار
متهم به ی يک زن ايرانی  هگزارش دادند که محاکم) ٢٠٠٨ ژوئن ١٩(

: عنوان خبر اين بود. شودی خود نزديک می تروريسم به مراحل نهاي
نام اين ). ١(»در برابر اتهام تروريسم در شهر نيويورکی ايرانی  هبيو«

با سازمان ی اتهام او همکار. استی زينب طالب جدی ايرانی  هبيو
نام سازمان مجاهدين در فهرست . ن خلق ايران بوده استمجاهدي
دادگاه زينب هم اکنون در . دولت آمريکا قرار داردی تروريستی سازمانها

ی زينب طالب جد. در جريان است) واقع در شهر نيويورک(بروکلين 
 پس از بازگشت از قرارگاه ٢٠٠۶او در ماه مارس سال .  ساله است۵٢

بعد از .  اردن، در خاک آمريکا دستگير شداشرف در عراق، از طريق
، ي، بيکاريتشکيل دادگاه به قيد ضمانت آزاد گشت اما به دليل تنگدست

خانمان و ی افراد بی ، در پناهگاه دولتيو روحی و وضع نامساعد جسم
اگر دادگاه حکم به . کندی می بسيار دردناک زندگی در شرايط

 سال او را تهديد ١۵اکثر محکوميت او بدهد، خطر زندان به مدت حد
ی او آن است که ثابت کند هرگز عضو رسمی شرط آزاد. کندی م

 .سازمان مجاهدين نبوده است
 

سال پيش با ی درست سی  يعن١٩٧٨در سال ی زينب طالب جد
را ی فوق ليسانس علوم سياسی  هبه آمريکا رفت و دوری دانشجويی ويزا

، »بودی مرد بسيار خشن «زينبی  ههمسر اولش، که به گفت. تمام کرد
آنها از يکديگر جدا . پيوستی در آنهنگام به صف حاميان آيت اهللا خمين

سازمان مجاهدين خلق ی از اعضای  با يک١٩٨٣زينب در سال . شدند
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به رزمندگان مجاهد ی کوتاهی  ههمسر او به فاصل. در آمريکا ازدواج کرد
ديدار شوهرش ی ه برازينب نيز گهگا. در قرارگاه اشرف در عراق پيوست

 در يک انفجار در عراق ١٩٩۶شوهر زينت در سال . رفتی به آنجا م
خودش ی  هقرارگاه اشرف شد تا به گفتی زينب بار ديگر راه. کشته شد

  .کندی نزديک گور شوهر مجاهدش زندگ
 

 
 

کند، ی توجه ما را به خود جلب می آنچه در سرگذشت زينب طالب جد
 و فرجام کار زينب، ها يرسد تلخکامی ه نظر مب. ازدواج دوم او است

ی نيست که تعهدات سياسی او تنها زن. همين ازدواج بوده باشدی  هثمر
. آنها را رقم زده استی  هو ايدئولوژيک شوهران شان، سرنوشت آيند

ايدئولوژيک در درون تشکيالت خود ی زنان مجاهد مقيد به ازدواجها
ی  هنمون. شان جدا نيستی ار سياسآنها از کی روابط زناشوي. هستند

ی  هبه بهان. اين سازمان استی کادر رهبری اين واقعيت، ازدواجهای اصل
گرديم و ی ، به بيست و دوسال پيش باز ميتلخ زينب طالب جدی  هقص

ی  هعجيب و قابل مطالعه در تاريخچی  هکنيم بر يک واقعی می مرور
ی با همسر يکی عود رجوازدواج مس: ايرانی سياسی احزاب و سازمانها

 .سازمان مجاهدين خلق ايرانی از همرزمان اش در کادر رهبر
 
 »انقالب ايدئولوژيک«

اين ی رهبر سازمان مجاهدين خلق، از سوی ازدواج سوم مسعود رجو
ی از جمله هدفها. اعالم شد» يک انقالب ايدئولوژيک«سازمان به عنوان 

انقالب ی  زن به جايگاه رهبرارتقاء مقام«، »انقالب«} به اصطالح{اين 
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ی اين ارتقاء مقام، مهدی در توضيح چگونگ. عنوان گشت» و جامعه
که همسرش مريم ی اين سازمان، و کسی ، عضو رهبريابريشمچ
يک ی در آيد، طی رجوی ، از او جدا شده بود تا به عقد آقايابريشمچ

 .مجاهدين را توضيح دادی داليل اين اقدام رهبری سلسله سخنران
بزرگ ی  را در اکثر شهرهاها ياين سخنرانی هواداران مجاهدين، ويدئو

اين . به نمايش گذاشتندی اروپا و آمريکا با تبليغات دامنه دار
مجاهدين را به ی به انتقادات از رهبری پاسخگويی  ه وظيفها يسخنران

سازمان مجاهدين خلق ی ها ي، تئورها ياين سخنرانی ط. عهده گرفت
به . زنان عرضه شدی رسيدن به برابری انقالب و چگونگی ردر مورد رهب

که ی ، تمام ابهاماتها ي، به دنبال اين سخنران»مجاهد«ی  هروزنامی  هگفت
ــ نزد ی طالق و ازدواج در رهبری در رابطه با انقالب ايدئولويک ــ يعن
 .هواداران وجود داشت از ميان رفت

 
توضيح اين نکته بود ی مچابريشی مهدی آقای ها يسخنرانی هدف اصل

. ازدواج کردی که چرا همسرش مريم از او طالق گرفت و با مسعود رجو
سازمان مجاهدين، که به ی در سطح رهبر» طالق و ازدواج«چرا اين 

ی نظير ساير ازدواجهای توانست امر پيش پا افتاده ای خود می خود
گام « مثابه به} مجاهدی  هبه قول نشري{باشد، اکنون بايد ی رجوی آقا

ی  همجاهد، شمار(» ي، و سياسياز نظر ايدئولوژيک، تشکيالتی عظيم
ی کيفی  ه، همچون يک انقالب ايدئولوژيک و مرحل) ١٢، ص ٢۵۴

اهميت اين اقدام . گرددی در انقالب دموکراتيک مردم ايران تلقی نوين
 ترين اقدامی انقالب«آنرا ی ابريشمچی در نظر مجاهدين چنان بود که آقا

کارگر ی  همدعيان منافع طبق«او گفت، . خواند» سازمان مجاهدين
ی و ارتجاعی با مواضع به غايت ضد انقالب]  استها منظور مارکسيست[
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حقوق به ی استيفای ترين اقدام سازمان مجاهدين يعنی بر سر انقالب
 )١٢همانجا، ص (» .کشندی زنان تيغ می  هغارت رفته و لگدمال شد

 
است که ی اين مسأله ا«در مورد اين اقدام گفت، ی ابريشمچی مهد
ی از پيچيده ترين، حساس ترين مسايل اجتماعی گردد به يکی برم
ی  همرد، مسألی  هزن، مسألی  همسأل. . . زن و مرد ی  همسألی يعن

نيست و ی حقوق زنان، اين تضاد کمی  هازدواج، مسألی  هخانواده، مسأل
 خواستيم در اين تضاد وارد شويم و دانستيم وی ما آنرا هرگز سبک نم

ـِل حل آن را بکشيم تا سطح رهبر  )٣۶همانجا، ص (» .انقالبی اشـ
 

 چرا طالق؟
ی طالق همسرش مريم اينگونه شروع می برای ابريشمچی توضيح مهد

 :شود
 

، که در کنار ]، همسر اول مسعود رجوييربيع[بعد از شهادت اشرف «
ی خاص خود داشت و مسائلی ن جايگاهمسعود بعنوان باالترين زن سازما

توانست ی کرد، سازمان مجاهدين با آن ابعاد نمی سازمان حل می را تو
 ».چهره و سمبول شاخص و سرشناس زن نداشته باشد

 
حقوق ی زن، استيفای  هحل مسألی برا} ابريشمچيی به قول آقا{پس 

سازمان مجاهدين يک زن حضور ی بايست در رهبری او در جامعه، م
 :دهدی ادامه می ابريشمچی آقا. داشته باشد

 
در ی با صالحيت مکفی يک دوره هم که شده زنی بايست حتا برای م«

، يو نه فرماليستی سازمان بنشيند و واقعاً و به طور مادی رأس رهبر
سرنوشت انقالب را مثل يک مرد بدست بگيرد و معضالت انقالب قدم به 
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همان (» .يک مرد حل بشودی  هشاو و انديی  هانديشی  هقدم بوسيل
 )١٠، ص ٢۵۵ی  همجاهد شماری  هــ نشريی سخنران

 
حقوق ی تواند به استيفای چگونه می حضور يک زن مجاهد در رهبر

ی ابريشمچی آقای ها مربوط شود؟ اين نکته در صحبت» در جامعه«زن 
ی ابريشمچی مهد! شايد به عنوان يک اقدام سمبوليک. شودی روشن نم

شود و حضور مريم در رأس ی اين به سرعت سمبوليزه م«د، گويی م
ی زن ايرانی شود و برای می سازمان بسرعت مادی ايدئولوژيکی رهبر

 )همانجا(» .کندی راه باز م
 

تواند ی می حضور يک مجاهد زن در رهبر: بايد چنين حدس بزنيم
شايد اين اقدام نمايانگر . سمبول مقاومت زنان به طور عام باشد

وليک اين نکته باشد که بدون حضور زنان در انقالب، در همان حد سمب
انقالب در قرن «، يابريشمچی به قول آقا. ميسر نيستی مردان، پيروز

بدون ی توحيدی  هطبقی بی  هجامعی و در راستای بيستم و عليه خمين
 ».شرکت زنان اساساً امکان ندارد

 
حقوق به غارت ی يفااست«ی به هرحال، به زعم مجاهدين گام اول برا

در جامعه بايد از طريق حضور يک زن در » زنانی  هرفته و لگدمال شد
ی  هتواند نشانی خود می اين به خود. سازمان شان برداشته شودی رهبر

در واقع . نيستی زن باشد اما نيت بدی  هبه حل مسألی ساده نگر
 .تحسين آميز استی اقدام

 
تفاهم ی اش، که ازدواجی  از همسر کنوناما چرا الزم است اجباراً اين زن

 !آميز دارند، طالق بگيرد؟
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 :دهدی چنين توضيح می ابريشمچی آقا
سازمان، يک ی مريم به رأس رهبری و مادی بالفاصله پس از ورود عين«

. که ما را در معرض گزينش قرار دادی مشکل. مشکل خودش را نشان داد
واقعيت اين است که بر . قالبانی رهبری  هاين مشکل چه بود؟ حل معادل

خواهد به ی را می سازمان چنين نقش حساسی که در رأس رهبری کس
. . حاکم استی عهده بگيرد، قوانين ويژه و بسيار پيچيده و بسيار حساس

غيرمتعين ی ايدئولوژيک باشد بايد عنصری که در موضع رهبری عنصر. . 
ين اش بکند و نه چيز و نامشروط به غير باشد و فقط و فقط انقالب متع

ی  هبا مسألی بسيار ساده يعنی  هدر اينجا بود که با يک مسأل. . . ديگر 
انقالب ی برای فردا ممکن است امر. . . شد ی خانواده تناقض ايجاد م

تواند در حل آن حضور داشته ی پيش بيايد که مثالً يک درصد مريم نم
شد کم ی اگر اينطور م. چرا که مريم مشروط است به شوهرش. . . باشد 

توانست در حل تمام مسائل انقالب حضور ی افتاد و نمی کم مريم پرت م
 ».شدی می داشته باشد و موضعش از محتوا خال

 
طالق بپذيريم ــ با همان ی را برای ابريشمچی اگر استدالالت آقا

عجيب و نوظهور ی که عنوان شده ــ بايد گفت اين يک تئوری بالهت
بزرگ دوران ما، رهبران انقالب مجبور ی دام از انقالبهادر هيچک. است

خود را به طور تام انجام دهند، ی آنکه وظايف رهبری نبوده اند برا
آيا رهبران انقالب روسيه و چين و کوبا و . همسران شان را طالق دهند

مين و نلسون ماندال همسران شان را ی چون هوشی ساير انقالبها، کسان
بمانند؟ ی باقی حرفه ای وانند رهبر ايدئولوژيک و انقالبترک کردند تا بت

زن مورد عالقه اش شعر ی مسلحانه برای  هآيا چه گوارا در متن مبارز
 گفت؟ی عاشقانه نم

 
الزم است، چرا ی وظايف رهبری اجرای اگر ترک همسر و خانواده برا

 ١٣۶٠خرداد ی پس از سی کوتاهی  هدرست به فاصلی رجوی خود آقا
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ی ابولحسن بنی ه تجديد فراش زد؟ آيا ازدواج او با دختر آقادست ب
قوانين ويژه و بسيار پيچيده و بسيار «} به اصطالح{به آن ی صدر ربط
از وقت » يک درصد«کرد، و مثالً ی پيدا نمی مشرف به رهبر» حساس

گفته است که ی گرفت؟ کدام يک درصد؟ چه کسی را نمی رهبر
از وقت شان را وقف همسران و توانند يک درصد ی رهبران نم

و يک رهبر نتواند يک درصد ی شان بکنند؟ اگر يک انقالبی ها خانواده
او است اختصاص دهد ی که شريک زندگی از وقت اش را به زن يا مرد

حتا پيامبران و امامان اسالم هم . باشدی تواند انسان کاملی اساساً نم
  .وندشی مجاهدين نم» يرهبری قانونمند«مشمول اين 

 

 
 

درست از ی در مورد رهبری ابريشمچی آقا» يتئور«تنها در يک صورت 
، »يوظايف زناشوي«باشد با ی اگر داشتن شوهر مساو: آيدی آب در م

بدون آنکه خود ی ابريشمچی آقا. و بچه داريی کار در خانه، آشپز
ی شوهر و خانواده برمال می  همتوجه باشد، برداشت خودش را از مقول

» زنان رهبر«فقط مربوط به ی ابريشمچی از ديد آقای اين تئور. سازد
به ی ايدئولوژيک يک سازمان انقالبی آيا رهبر«گويد، ی او م. شودی م

را يدک بکشد؟ اين ی تواند يک شوهر فرماليستی عنوان يک زن م
طالق به خاطر اين است که اين زن بتواند . . . احترام به خانواده است؟ 

در تاريخ اسالم هم . سازمان انجام بدهدی  صدر رهبروظايف اش را در
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آشورا ی  هخواست به کربال و صحنی که می هست که حضرت زينب وقت
شرکت ی انقالب حسينی خواست در رهبری او هم م. برود طالق گرفت

 )همانجا(» .کند
 

ايدئولوژيک ــ خود ی البته در تاريخ اسالم هم هست که رهبر اصل
 !مسر اختيار کردپيامبر ــ چندين ه

 
ی درست باشد و زن رهبر برای ابريشمچی آقای اما فرض کنيم که تئور

اما . آنکه صد در صد به امر انقالب بپردازد بايد از همسرش طالق بگيرد
ی برا! دهد چرا اين زن بايد دوباره ازدواج کندی توضيح نمی اين تئور

ی د که ناقض تئورتوان ارائه کری می ای اين ازدواج دوم ديگر چه تئور
 اول راجع به طالق نباشد؟

 
 چرا ازدواج؟

ی کيفيات رهبری  هبديع خود در باری پس از تئوری ابريشمچی مهد
ايدئولوژيک و روشن کردن داليل طالق ايدئولوژيک و مثال از حضرت 

 :دهدی زينب، چنين ادامه م
 

 و سازمان کامالً مشخصی بالفاصله بعد از طالق، از طرف دفتر سياس«
 ».پاسخ استی ، بدون ازدواج بيروشن بود که اين ترکيب رهبر

 
هيچ مانع «دهد، ی چنين توضيح می ابريشمچی چرا؟ به چه سبب؟ آقا

ی ايدئولوژيک بر سر راه اين ازدواج نبود و از طرف ديگر ضرورت آن برا
 ».مسلم بودی وحدت تمام عيار رهبر
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ی از تئوری فت اين تئوروحدت تمام عيار رهبري؟ بايد گی ازدواج برا
» يدفتر سياس«: اول در مورد طالق ايدئولوژيک نيز نوظهورتر است

داند که ی می ضرور» يوحدت تمام عيار رهبر«سازمان به خاطر 
 !رهبران بايد با يکديگر ازدواج کنند

 
دارد؟ در اينجا ی از وحدت تمام عيار چه ادراکی بايد پرسيد دفتر سياس
ی آقا. شودی آورده نمی در جهت روشنگری ثالاز تاريخ اسالم هم م

يک سنتز ی ، بيان مادياين ترکيب سـنتز رهبر«گويد، ی می ابريشمچ
به دست آمده ی ايدئولوژيک است که از درهم رفتن دو صالحيت عال

از ی سازمان با برخورداری بنابر اين هرقدر که در رأس رهبر. . . است 
کننده را بيشتر ی و عنصر رهبر، وجوه وحدت ديضداستثماری ايدئولوژ

بين زن و ی بارز کنيم، بيشتر به نفع رفع تبعيض و خرد کردن ديوارها
 ».مرد است

 
ی استيفا«اين ازدواج با ی  هتوضيح ايشان در مورد رابطی اين تمام

بايست بيان ی م» سـنتز ايدئولوژيک«. است» زنی  هحقوق لگدمال شد
ی ، يعن»ين دو صالحيت عالدرهم رفت«کرد، پس با ی پيدا می ماد

ی ازدواج رهبران، هم وحدت تمام عيار حاصل شده است و هم ديوارها
خود به رفع تبعيض ميان ی  هبين زن و مرد فرو ريخته، و اينها به نوب

 .انجامدی زن و مرد م
 

، که متن آن دهها يابريشمچی آقای  هچند ساعتی سخنرانی در تمام
مجاهد را انباشته، هيچ ی  هنشريی متوالی  هصفحه از شش هفت شمار

هرچه هست انکار و تکذيب . شودی در اين مورد داده نمی توضيح ديگر
همچنين اضافه ی ابريشمچی آقا. است» مغرضانی  هنيات بدخواهان«
چرا که . ماندی حاال اگر مسعود زن داشت، مريم مجرد م«کند، ی م
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نقالب بود، نه مشروط بودن مسعود به همسر سابقش يک الزام ديگر ا
 )٢٣همانجا، ص (» .صرفاً يک الزام خانوادگي

 
پيش از اين ادعا کرده بود که الزام ی ابريشمچی آقا. تعجب آور است

اکنون . بودن رهبر است» غيرمتعين بودن و نامشروط به غير«انقالب 
مشروط بودن مسعود به همسر سابقش يک الزام ديگر «کند ی ادعا م

دوام » الزام ديگر انقالب«و چرا اين . وشن نيستچرا؟ ر» .انقالب بود
يک الزام «نياورد و به طالق همسر سابق انجاميد؟ البد آن طالق هم 

 !بود» ديگرتر انقالب
 

ی همرديفی  هآيا در آينده مسأل«دهد، ی ادامه می ابريشمچی مهد
که ی چگونه حل خواهدشد؟ پاسخ اين است که آنوقت بسته به شرايط

 مسأله قواعد خاص خودش را دارد و دقيقاً و مشخصاً بايد داشته باشيم،
را در آن شرايط ی ترکيب رهبری  همسأل. . . و تحليل کرد ی رسيدگ

اين الگو . بايد به طور مشخص حل کرد و مطمئناً اين الگو نخواهد بود
 ».مطلقاً قابل تکرار نيست

 
، طالق يبردر مورد کيفيات ره» يتئور«چرا قابل تکرار نيست؟ اينهمه 
همين يکبار؟ يا اينکه بايد منتظر بود ی و ازدواج ايدئولوژيک، فقط برا

 جور شود؟ی ديگری ها يآينده تئوری ها  و ازدواجها طالقی برا
 

شود ی حکايت می به نحوی ابريشمچی اين داستان از جانب آقای تمام
ه ارتباط با يکديگر بودی جدا و بی  هطالق و ازدواج دو مسألی که گوي

؛ و ازدواج به يطالق در جهت ارتقاء مقام زن و کسب مقام رهبر: اند
ی اما مهد. است عليحدهی که امری عنوان وحدت تمام عيار رهبر
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کند که در ی را فاش می خود نکته ای از سخنرانی در جايی ابريشمچ
 :گويدی او م. طالق همسرش را در خود نهفته داردی حقيقت دليل واقع

 
. زنان بوده و هستی  هام ذهن و فکرش بدنبال حل مسألاين مسعود تم«

. سازمان گذاشته استی ايدئوژيک، اين راه را پيش پای او به عنوان رهبر
. برخوردار استی او کشف کرد که مريم از چنين صالحيت ايدئولوژيک

 )٢٣همانجا، ص (
 

به دنبال طالق همسر سابق ی مسعود رجوی آقا! و نکته هميجا است
اينکار خانم مريم ی صدد تجديد فراش مجدد برآمده و برااش، در 
طالق خانم مريم متعاقب اين تصميم . را در نظر داشته استی ابريشمچ
درست پس از آنکه او صالحيت ايدئولوژيک مريم را . شودی گرفته م

 ».کندی کشف م«
 

ی رجوی نيز با شنيدن تصميم آقای ابريشمچی احتماالً خود آقا
 .يا ساير مجاهدين» يدفتر سياس« شده است که همانقدر متعجب

 
توانست ی زنان را داشت می و برابری آزادی سازمان مجاهدين اگر نگران

از وضع ی توانست تحليلی سازمان مجاهدين م. بهتر از اينها عمل کند
حاکم در ی ـ اجتماعی اقتصادی آن با نظام بهره کشی  هزنان و رابط

سازمان . پيشنهاد نمايدی راه حل برنامه اآن ی ايران ارائه دهد و برا
پامال شده حقوق زن در ی از چگونگی توانست تحليلی مجاهدين م

پامال شدن حقوق زنان ی  هتوانست تاريخچی ارائه دهد؛ م» دين مبين«
از صدر اسالم تا کنون ارائه کند و » يعدل اسالمی  هجامع«را در 
» سمبوليزه«ی  نيز براآنرا نشان دهد؛ وی و مذهبی خرافی ها ريشه
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را از سر زنان و دختران ی کردن تمايالت اش، حجاب تحقير اسالم
 .مجاهد بردارد

 
لقب ی به مريم رجو» انقالب ايدئولوژيک«مجاهد پس از اين ی  هروزنام

زنان و دختران ی ها از نامهی انبوه. اعطا کرده است» مادر ايدئولوژيک«
مريم « نشريه چاپ شد با عبارت مجاهد خطاب به خانم مريم که در اين

کنند با ی مجاهدين تصور م. شودی شروع م» مادر ايدئولوژيکمی ا
برند، حال آنکه در عمل اهميت ی اين لقب مقام زن را باال می اعطا

است که بايد ی چيزی ايدئولوژی گوئ. دهندی را نزول می ايدئولوژ
 پدرشان و به برايش مادر و پدر دست و پا کرد و مثالً به پسرها از

 !رسدی دخترها از مادر ايدئولوژيک شان به ارث م
 

همچون امام ی کس«مجاهد ی  هسازمان مجاهدين در نشريی رهبر
خوانده » چراغ راه رسيدن به خدا«، و »زمان مای  هو فاطمی عل«، »يعل

سازندگان انسان عصر «از اين فراتر، آنها ). ٢٣، ص ٢۵٧مجاهد، (شدند 
شوند ی ناميده م» انقالب بشری بير نسل رهايجديد و معلمين ک

بزرگترين انقالبيان قرن بيستم نيز چنين القاب ). ٢٢همانجا، ص (
 .بستندی به خود نمی مضحک

 
ی ها يسازمان مجاهد، تراژدی انقالب بزرگ ايدئولوژيک رهبری کمد
را به دنبال دارد که اين ی همچون سرنوشت زينب طالب جدی تلخ

از ی درازی ه خاطر يک ازدواج ايدئولوژيک ديگر روزهابايد بی روزها م
آوارگان و خانه بدوشان تيره روز شهر ی عمرش را در پناهگاه دولت

 .رحم به سرکندی بی نيويورک، در انتظار حکم دادگاه
 

Abdee Kalantari                                                                                             All Lutis Go to Heaven 
 يکالنتری   نوشتة عبد                                                                            روند ی  به بهشت مها »لوطي«ی  ههم



1 -AP, Iranian widow faces terror charges in NYC, by Tom 
Hays 

 :منبع
ان مجاهدين در جهت ارتقا مقام زن آيا سازم، ]ح مجد[ی کالنتری عبد

، ٣، شماره ي مارکسيستها يمستقل بررسی  ه پويا، نشريکند؟ی تالش م
 )ي شمس١٣۶۴ (١٩٨۶ی  هژانوي

  
  

  پرسش و پاسخ
  

که در اين گزارش ی در پاسخ خانم آنا ــ شما معتقديد دو ازدواج
به يکديگر ندارند و اگر ی از آنها صحبت به ميان آمده هيچ شباهت

مسعود و خانم مريم را بتوان ازدواج ايدئولوژيک ی  وصلت آقاهم
کند زيرا او و ی ناميد، اين در مورد ازدواج خانم زينب صدق نم

شما معتقديد سرنوشت . همسرش با عشق ازدواج کرده بودند
کثيف آمريکا است ی ها از سياستی تراژيک خانم زينب صرفاً ناش

بوده تا ازدواج ی ابزاری  او به ميان کشيدن اين داستان استفاده
مسعود و خانم مريم ، بازهم به طور مغرضانه، مورد انتقاد ی آقا

 .قرارگيرد
. 

که من در اين » ازدواج ايدئولوژيک«بايد توضيح بدهم که اصطالح 
و ی نيست که اين ازدواج مصلحتی مقاله به کار برده ام به اين معن

در کار نبوده ی قه اصورت گرفته و عشق و عالی با دستور تشکيالت
مسعود و خانم مريم نيز يکديگر را عاشقانه ی مسلماً آقا. است

ايدئولوژيک و ی منظور من آن بود که وابستگ. دوست دارند
ازدواج شان را ی آنها مسير آتی از دوطرف يا هردوی يکی تشکيالت
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. انجامدی کند که به نتايج کميک يا تراژيک می تعيين می به نحو
لودهنده و ی با يک کمدی به روشن) مسعود و مريم(ول در مورد ا

شد ی م. تلخی افشاگر روبرو هستيم و در مورد دوم با يک تراژد
ی مطرح کردن آن احتياجی برا. مطرح کردی مورد اول را به تنهاي

خود ی نبود، شرح ماجرا به خودی از چيز ديگری به استفاده ابزار
بيست و دوسال پيش خودم ی  هگويا است و من آنرا عيناً از مقال

 .نقل کرده ام
. 

هم يک ازدواج ايدئولوژيک ی اما چرا ازدواج خانم زينب طالب جد
خانم زينب حقيقت دارد و ايشان ی است؟ با قبول اينکه ادعا

 که ها هيچگاه عضو سازمان مجاهدين نبوده، به اين واقعيت
خانم زينب در سال : درگزارش آسوشيتدپرس آمده توجه کنيد

رود بلکه به طور ی ديدار همسرش به عراق می نه تنها برا1987
به ثبت ی  هسازمان مجاهدين در مقام نمايندی از سوی رسم

توانست به ی خانم زينب م. پردازدی به کار می مطبوعاتی  هرسيد
ی من برا. همسرش بگويد من باتو ازدواج کرده ام نه با سازمان تو

ی  هانجام وظيفی آمده ام نه برابا تو به اينجا ی ديدار و نزديک
توانست به او بگويد حق با تو است، ی همسر زينب م. سازماني

و تشکيالت ندارد و تو موظف ی به ايدئولوژی ازدواج ما ارتباط
اما . سازمان انجام وظيفه کنيی در راه حفظ عشق ما، برای نيست

 به 1996خانم زينب در سال . گيردی اين گفتگو صورت نم
يک سال بعد شوهرش در انفجار . آيدی  اياالت متحده در متابعيت

است که نام سازمان ی اين همان سال. شودی بمب کشته م
آمريکا در فهرست ی  هوزارت امور خارجی مجاهدين از سو

ی هنوز سالها با اشغال نظام. شودی ثبت می تروريستی سازمانها
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 منطقي، به طور. فاصله داريمی بعد» کثيفی ها سياست«عراق و 
يا ايدئولوژيک ی تشکيالتی ها يمرگ همسر زينب بايد به وابستگ

او که به خاطر شوهرش صورت گرفته پايان دهد اما اين اتفاق 
سرد ی آمريکا در سنگرهای  هخانم زينب به هنگام حمل. افتدی نم

تا زمان (برد و از آن پس نيز تا سالها ی کمپ اشرف به سر م
به مجاهدين را در قرارگاه ی  انگليسشغل تدريس زبان) دستگيري

چرا؟ از دو حال خارج نيست، يا اين کار . شودی اشرف عهده دار م
يا غيرداوطلبانه و ) اعتقاد ايدئولوژيک خود زينب(داوطلبانه بود 

اعتقاد ايدئولوژيک (فقط به لحاظ خاطره و پاس شوهر فقيدش 
ولوژيک را و ايدئی تشکيالتی اگر شوهر زينب اين وابستگ). شوهر

 شد؟ی نصيب زينب می داشت، بازهم اين تراژدی نم
. 

گردن کلفت ی پرسش ديگر اينکه مگر سازمان مجاهدين با آن الب
آمريکا، با خواست و تأييد خودشان ی  هاش در واشنگتن و در کنگر

ی از آزار شهروندی از متحدان اياالت متحده نيست؟ چه نفعی يک
داده ی می ريکا درس انگليسکه به متحدان خود آمی آمريکاي

 ///شود؟ ی نصيب اين ابرقدرت اشغالگر م
 Jul 7, 2008، ی کالنتری  عبد-- 
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 يدينی  هکارکرد سنگسار در جامع
 

ی در نزديکی ، جعفر کيان ٢٠٠٧ده روز پيش، در تاريخ پنجم ژوييه
او ی شريک زندگ. تاکستان در استان قزوين به جرم زنا سنگسار شد

کند، نيز ی می که يازدهمين سال زندان را سپری ابراهيمی  همکـَرم
سازمان عفو بين الملل ی  هطبق اعالمي. منتظر نوبت سنگسار خود است

صادر شده، هفت زن و يک مرد ديگر )  ژوييه٩(که به همين مناسبت 
به نام خيريه، ی اشرف کلهري، زن: نيز به سنگسار محکوم شده اند

به نام فاطمه، و ی ، صغرا مواليي، زن.نی ، کبر)ملک(شمامه قرباني
در ايران از همان سال اول موجوديت خود، لينج ی تئوکراس. عبداهللا ف

ی آنها با موازين اخالق اسالم خوانايی را که رفتار جنسی کردن کسان
که ظرف ی از تعداد کسان. رسميت بخشيدی ندارد، در قانون کيفر

در ی ده اند آمار دقيقبيست و هشت سال اخير در ايران سنگسار ش
 .دست نيست

 
 پدرساالری هنجارها

قابل ی محصنه در اسالم، زمانی سنگسار به عنوان مجازات زنا، يا زنا
يک فرهنگ پدرساالر درک ی شود که در چارچوب هنجارهای فهم تر م

آن را موکد ی هنجارهای در فرهنگ پدرساالر، که اخالقيات دين. شود
احساس . ان هستند ــ ملک پدر يا شوهرکند، زنان مايملک مردی م

زنان، احساس حسادت نسبت ی  هيا سکسوآليتی جنسی تملک بر نيرو
که ممکن است اين مايملک را بربايند، پوشاندن زنان، ی به مردان ديگر
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که از قيد اين تملک ی و سرانجام تنفرِخشونت بار نسبت به زنان و مردان
 .سازدی مرد ساالر را م ی هجامعی گريخته باشند، ساختار روان

 
و شريعت اسالم، اين اخالقيات را به شکل قانون در جامعه ی نظام فقه

در اين زمينه ی فقهی ها قتلی توجيه اخالق. کندی می مدون و کُدبند
آن است که اين تنها راه دفاع از تقدس خانه و خانواده به عنوان 

د و کمتر مدرن، تر باشی هرچه جامعه سنت. جامعه استی اصلی  هشيراز
ی و قومی يا طايفه ای قبيله ای ها گسترده تر است و ارزش» خانواده«

در چشم » آبرو داري«حفظ حيثيت خانواده يا قبيله و . تری در آن قو
 .زنان استی در کنترل سکسوآليتی قوم، نيز عامل مهمی ساير اعضا

 

 
 

 خانهی فحشا در مرز خانه و آن سو
مالکيت مرد، ی از مرزهای هنجارشکستن و تخطمردساالر، ی  هدر جامع

فحشا آن است که زن کنترل ی معن. گيردی به خود م» فحشا«نام 
به عبارت ديگر، محل و . سکسوآليته اش را خود در دست گرفته است

محدود نشده ی زن، در حصار معينی زمان بروز احساس و رفتار جنس
 .کندی  تعريف مخود رای زن است که محل و زمان رفتار جنس. است
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نام » خانه«و » منزل«خود، ی حصار کنترل سکسوآليتي، در شکل سنت

که به مرد تعلق دارد است که بايد مايملک ی منزلی در چارديوار. دارد
» آزاد«خانه است که ی زن نيز در چارديوار. بماندی او دست نخورده باق

تر » آزاد«ن بلندتر باشند، ز» خانه«ی هرچه ديوارها. آيدی به حساب م
که ی بيرون از خانه، زن به طور بالقوه فاحشه است، حتا زمان. است

بيرون خانه، زن . گيردی حرکت او در حجاب و زير نظارت مرد صورت م
 .از نگاه خريداران و سارقان ديگر در امان نيست

 
: خانه، بيرون خانه، و فحشا، در قرآن چنين توصيف شده است ی  هرابط

شوند، از چهار تن از خودتان ی ا آنان که مرتکب فحشا مو از زنان شم«
اگر شهادت دادند، زنان را در خانه . بر ضد آنها شهادت بخواهيد

» .شان نهدی پيش پای محبوس داريد تا مرگ شان فرا رسد، يا خدا راه
 )١۵ی  هنساء ، آيی  هسور(
 

مر قرآن اوا. است ک مردان را خطاب قرار داده استی قرآن کالم مرد
ی خانه جاي. است که برده و عبد او هستندی يک مرد به مردان قبيله ا

است که اگر تبديل به محبس شود، امکان بازگرداندن مايملک يا امکان 
 .پاک کردن و تطهير جنس ناپاک هنوز وجود دارد

 
 پاک و ناپاک

مشخص ) سمبوليک(پاک و ناپاک مرز رفتار منع شده را به نحو نمادين 
آنها ی ارگانيک بدن انسان که ذهنيت دينی مانند کارکردهاه. کندی م

ی  هجامع» بدن«کند، اين کارکردها به ی را به طاهر و نجس تقسيم م
که به هنگام ی زن، مايعاتی  هخون ماهيان. شودی نيز تعميم داده می دين

ناخودآگاه ی به نحوی آيند و در ذهنيت دينی به تحرک در می همخوابگ
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ی تطهير الزامی را برای آميزند، هميشه مراسمی  درمبا فضوالت ديگر
ی حتا خود عمل عشق ورز .ويژهی ها همچون غسلی کنند، مراسمی م

 ها از واالترين ارزشی رمانتيک عصر مدرن يکی ها که در خرده فرهنگ
نجاست ی است که حامل نوعی عملی دينی  هرود، در جامعی به شمار م
. شست و تطهير کردی  نحو مناسککه بايد آنرا سپس بهی است، عمل

ديني، فقط يک ی  هدر جامع» فحشا«زنان، يا ی انتخاب جنسی آزاد
است که بدن جامعه را ی جرم مثل سرقت يا قتل نيست، بلکه جرم

تطهيرکننده، همچون ی کند و مجازات آن نيز بايد مناسکی متعفن م
 .مومنان، باشدی غسل جمع

 
فرهنگ علوم [» يقتل شرافت«يا آنور کيلينگ (حفظ عفت ی قتل برا

. از همين نوع مناسک تطهير کننده است]) يداريوش آشوری انسان
با عمل خود خانواده اش را دچار ی که تصور شود زن يا دختری هنگام
رسانند تا لکه ی مرد خانواده آن دختر را به قتل می کرده، اعضای بدنام

نيز به احساس » وعنامشر«از پديدآمدن اطفال ی نگران. را پاک کنند
از چنين امکاني، از ی جلوگير. کندی اضافه می دينی  هجامعی آلودگ

طبق تخمين صندوق کمک . قتلِ تطهيرکننده استی داليل ديگر برا
از ی از جمله تعدادی سازمان ملل متحد، در جوامع سنتی جمعيت

اروپايي، ی مسلمان کشورهای ها مسلمان و نيز در ميان اقليتی کشورها
حفظ عفت و آبرو ی ساله در مجموع حدود پنج هزار دختر و زن براهر

 .رسندی به قتل م
 

 يشدن اخالقيات دينی احساس خطر و سياس
گويند ی م» رجم«محصنه، که در اسالم به آن ی سنگسار به جرم زنا

ی است که مجر) آنور کيلينگ(حفظ عفت ی نيز از همان نوع قتل برا
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شرع اند؛ ی نواده و قبيله، فقها و دادگاههاخای اعضای آن اين بار به جا
چرا و چگونه . عفت يک قبيله، حفظ عفت امت در نظر استی و به جا

شود؟ به عبارت ی تبديل می به کارکرد نظام قانونی کارکرد قبيله ا
 شود؟ی تبديل می به سياست دولتی ديگر، چگونه اخالقيات دين

 
ی  ه دليل آنکه جامعشود درست بهی می گاه اخالقيات ديني، سياس

ی مدرنيت را تجربه می  هاوليی نيست و دردهای ديگر کامالً سنتی سنت
اسالم ی بسـّام طيب. کنندی ماليان و قيمان دين احساس خطر م. کند

ی که ميان باور اخالقی اعتقاد دارد در مواردی ـ آلمانی شناس سور
به وجود آيد،  یاخالق در جامعه، ناهمخوانی عينی  هشده و تجربی باطن

ی بسام طيب. شودی تواند منجر به بروز اسالم سياسی می اين ناهمخوان
مسلمانان روستا به مراکز ی آورد که وقتی مصر مثال می  هاز نمون

ی متفاوت با نمادهای يها آيند و واقعيتی بزرگ چون قاهره می شهر
را خواهند واقعيت ی شوند و می می کنند، عاصی خود را تجربه می دين

، ص »اسالم ميان فرهنگ و سياست«بسام طيبي، . (تغيير شکل دهند
٣۴( 

 
شده، ی سياسی توان پيشنهاد کرد که اخالقيات دينی به همين نحو م

پاسداران سنت است تا مراحل گذار به مدرنيت را ی چاره جويی نوع
و ی اين رفتار دفاع. از سربگذرانندی بدون از دست دادن هويت فرهنگ

، حتا در ميان )به ويژه در ميان مردان(ی سنتی  هطر در جامعاحساس خ
 .نيز مشهود استی اروپايی مهاجران مسلمان کشورها

 
 تحولی راهها
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يا ی دينی  هجامعی حفظ پاکی همچنانکه که گفتيم مجازات قتل برا
طايفه اي، از خصوصيات فرهنگ مردساالر است و از ميان رفتن اين 

ما با . امکان پذير نيستی يا حقوقی تغييرات فقهتنها با ی رفتار اجتماع
 .جامعه سروکار داريمی و اخالقی فرهنگی هنجارها

 
دانند که به ی خود می  هاين را وظيفی که پدرساالران جامعه ای هنگام

که ی و آلوده نشدن آن به چيزی هويت قومی از پاکيزکی هرقيمت
روبروييم که ی پايديری ننگ است، دفاع کنند، ما با هنجارهای  هماي

ی ها از آخرين نمونهی يک. استی تغيير آنها متضمن تغييرات تمدن
داد که در ی مراسم لينچِ تطهير کننده، همين امسال در شمال عراق رو

هفده ساله را کشان کشان به ميان جمعيت بردند، با لگد به ی آن دختر
 .کردندی جان او افتادند و سرانجام با سنگ سرش را متالش

 
آن ی است که اصول اعتقادی دينی در شمال عراق، دارای يزيدی  هفرق

ی از اسالم، يهوديت، مسيحيت، زرتشتيت، و عقايد گنوستيکی آميخته ا
متشکل ی يزيدی  هجامع). ٢٠٠٧ مه ٧اينديپندنت، ی  هروزنام(است 

کنند و ی صحبت می است از سيصدو پنجاه هزار نفر که به زبان کرد
 .ستان نينوا در شمال عراق استمحل زيست آنها ا

 
بود که به ی قوم يزيدی هفده ساله از اعضای دختر» دعا اسواد دخيل«

. مسلمان، تغيير مذهب داده و مسلمان شده بودی منظور ازدواج با مرد
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را آلوده بود و هم غرور پدران و ی هويت قومی او با اين کار، هم پاک
ی اعضا. جريجه دار کرده بودخود را ی  همذکر طايفی برادران و اعضا

دعا اسواد او را به همين جرم از خانه بيرون کشيدند و کشان ی  هخانواد
يزيدي، با ی  هطايفی کشان در خيابان، در ميان دو هزار نفر از اعضا

. مشت و لگد به ميدان شهر بردند و شروع به سنگ زدن به او کردند
ی می نگ، بر زمين افتاده، سعسياه و پيراهن قرمز ری دعا اسواد، با موها

باسن ی  هکند سرو صورت اش را بپوشاند درحاليکه شلوار او را تا نيم
. کندی می بزرگ سر او را متالشی با سنگی مرد. اش پايين کشيده اند

در ميان جمعيت، مستند ی فردی دستی ويدئوی اين واقعه بر روی  ههم
 .گيردی اينترنت در دسترس قرار می شود و روی م

 
 

کنيم که سنگسار به عنوان مجازات زنا، پيش ی به اين ترتيب مشاهده م
با اين . استی و تمدنی فرهنگی باشد، مسأله ای حقوقی از آنکه مسأله ا

ی و تصويری امروزی از اسالمگرايان، در برابر مالمت تمدنهای حال، برخ
که شود، بر اين گمان هستند ی منعکس می که از آنان در اذهان جهان

ی تری انسانی  هتوان به اسالم چهری محصنه، می با تلطيف مجازات زنا
توسط سنگسار، که از احاديث پيامبر و ی قتل فقهی آنها به جا. بخشيد

کنند ی شالق را توصيه می  هامامان و نيز از تورات گرفته شده، صدضرب
 .که حکم آن به صراحت در قرآن آمده است
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به بردگان يا بندگان اش ديکته کرده، چنين امر که قرآن را ی کالم مرد
و اگر به خدا و . زنان و مردان زناکار را هريک صد ضربه بزنيد«: دهدی م

روز قيامت ايمان داريد، مباد که در حکم خدا نسبت به آن دو 
ی و بايد که به هنگام شکنجه کردن شان گروه. دستخوش ترحم گرديد
 )٢: ٢۴(» .از مؤمنان حاضر باشند

 
ی تواند به فلج دائم يا خونريزی ضربات شالق اگر به کف پا وارد شود م

است ی قاهر«بربريت پدرساالر از زبان آمرِ خود، که . منجر گرددی داخل
» درد آوری صاحب عقوبت«و ) ۶:١٨(» بندگان خويشی  هباالتر از هم

صد » .نبايد دستخوش ترحم گرديد«دهد که ی ، دستور م)۴٣: ۴١(
است » تلطيفي«اين نهايت ! قتل با سنگی شالق به جای  هضرب

 .توان در قصاص عمل زنا به به کار بردی ، که م)فقهيی  هحيل(
 

طلبد که قصاص و شکنجه در مالء عام ی بربريت پدرساالر همچنين م
ی که مومنان حضور داشته باشند ــ که نشان می انجام شود ــ جاي

اين نوع . استی و جمعی  اطايفهی دهد عمل تطهير اخالقي، عمل
ی مناسک خشونت بار در جوامع پيش مدرن کارکرد تحکيم همبستگ

هرگز از ی اخالقی ديني، همبستگی  هدر جامع. را داشته استی اجتماع
گيرد، بلکه از طريق ی راه قرارداد ميان افراد آزاد و برابر صورت نم

 .دشوی ابقا می اخالقی مناسک تطهير کننده است که همبستگ
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که شرعيات اجرا ی راه بهتر، البته جايگزين کردن حقوق است در جاي
منشاء حق و . را با حقوق اشتباه گرفتی نبايد نظام فقه. شودی م

شود که احکام ی آغاز می از جايی حقوق انسان. صاحب حق، انسان است
  . ///به پايان رسيده باشندی االه

  ١٣٨۶ تير ٢۶

 
  مربوطها لينک

 ، گوگل)ويدئو، مستند(ی عراقی  هکردن دختر هفده سالمناسک لينچ 
 مواد قانون رجم

 )٢٠٠٧ی  ه ژويي٩(سازمان عفو بين الملل ی  هاعالمي
 سازمان ملل متحدی حفظ عفت ـ صندوق کمک جمعيتی گزارش و آمار قتل برا

Bassam Tibi, Islam Between Culture and Politics, Palgrave Publications, 2001, 
p.34 

* 
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 اخالق سنگسار
 

ماه ی د(» پويا«ی  همطلب زير بيست سال پيش در نشري: توضيح
ی از آن زمان تا کنون نسل تازه ا. به چاپ رسيد) ـ آمريکا١٣۶۵

 مسايلی نان پيوسته اند اما بسيار به کارزار حقوق زها از فمينيست
نخست پس از انقالب مطرح ی همچنان همانهاهستند که در سالها

 .دندبو
 

که سردمداران حکومت اسم اش را ی پوشيده نيست مسأله ای برکس
کردن ی اسالمی را در تالش آنها برای مهمی گذاشته اند جا» فحشا«

اين ی  هکه فقها درباری حساسيت. جامعه و فرهنگ داشته استی سراپا
صدور ی جهادشان برای  هدهند درست به اندازی مسآله نشان داده و م

واجد اهميت بوده » شياطين شرق و غرب«يا مبارزه با ی انقالب اسالم
بند و ی ب«رفع ی حکومت تا آن حد بوده که برای اهميت آن برا. است

را ی ويژه به پا کرده اند و پليس ويژه ای  هيک وزارتخان» و فحشاءی بار
 .به معابر و خيابانها گسيل داشته اند» ارشاد«و » از منکری نه«ی نيز برا

 
آنها تنها در ی  ، خود بارها اشاره کرده اند که اين مسآله براسخنگويان

از مسکرات يا ی گمراه ـــ در حد نهی حد اصالح اخالقيات معدود
مستقيم ی مبارزه با اعتياد ـــ مطرح نيست ، بلکه وجود آن را تهديد

کنند، و گاه از آن به عنوان ی می رژيم خود تلقی حکومتی ها عليه پايه
ی تضعيف جمهوری برا» ها ابرقدرتی  هدسيس«و » ربغی  هتوطئ«

نماز در ی ها هرهفته امامان جمعه در خطبه. ياد کرده اندی اسالم
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دهند و در کنار مسايل ی را نيز به اين مسآله اختصاص می شهرها، جاي
 .کنندی ، به تفصيل از آن بحث می مربوط به جنگ و سياست جهان

 
و » منافقان«کمتر از مجازات ی  چيزمجازات خاطيان در اين زمينه نيز

: نداشته است) مخالفان سياسيی يعن(» وابستگان شرق و غرب«
در . »سنگسـار«بازداشت، زندان ، تازيانه در انظار عموم و سرانجام 

به » و فحشای بندوباری ب«که در مسير ی ديدگاه کارگزاران ديني، کسان
، مستوجب » پيانزناکاران و روس«ی آخرين منزل رسيده اند، يعن

 .شوندی سنگسار شمرده م
 

سنگسـار همان مجازات اعدام است منتها با مناسک و تشريفات 
شود، سپس ی تا سينه در زمين چال می متهم در انظار عموم. مذهبي
ی  سنگپاره پرتاب مها به سروصورت او ساعتی چندقدمی  هاز فاصل

گ باشند که مفسد را  نه بايد آنقدر بزرها سنگپاره«طبق شرعيات، . شود
ی جزيی ها به سرعت از هوش ببرند، و نه چندان ريز که فقط جراحت

 ».وارد کنند
 

شوند، تا دربرابر چشمان ی  با دقت و ظرافت دستچين مها پس سنگپاره
ی  هشک چشمان حيرت زدی مردم گذر، و شايد خويشان مفسد، و ب

بيشترين . به انجام رسدی اهللا اکبر، اين اعدام آئينی  هخود متهم ، با نعر
از ی نخستين نفر، زن. زنان بوده اند] ١٣۶۵[قربانيان سنگسار تا کنون 

ی کرمان بود که در همان سال اول انقالب به جرم تن فروشی اهال
مختلف ، ی از آن زمان تا کنون بارها و بارها ، در شهرها. سنگسار شد

 تا اين تاريخ ، در آخرين موردش ،ی  هدربار. اين نمونه تکرار شده است
قم ی در حوالی پس از سنگسار کردن زن«: خوانيم ی روزنامه چنين م
 و از حدقه درآوردن چشمان شاهد زنا، اخيراً بنا به ۶۴در اسفند ماه 
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را در فرديس کرج ی  زن۶۵ فروردين ماه ٢٧کيهان در ی  هخبر روزنام
ن جنايت که در محل ايی مردم. . . به همان جرم سنگسار کرده اند 

منجر ی گسترش اعتراضات اهال. کنندی اعتراض م. . . جمع شده بودند 
چون مرگ بر پاسدار شده و همزمان بطرف پاسداران ی به دادن شعارهاي

ی يک. شودی ميان پاسداران و مردم آغاز می درگير. سنگ پرتاب نمودند
که تا سينه در خاک (از پاسداران با يک سنگ بزرگ به سر زن مزبور 

، خرداد ٢٧، شماره »راه کارگر«ی  هماهنام(» .کشدی زده و او را م) بوده
شش زن و بيست مرد ديگر نيزد در همانجا به ) ٩ و ٣٣ ، صص ١٣۶۵

از آنها به سنگسار محکوم شده ی جرم فساد بازداشت شده اند که عده ا
 .اند
 

خشونت بار چيست؟ چرا مجازات اين ی اين مراسم آئينی اجتماعی معن
فساد «نوردد؟ چرا ی را در می هرشقاوتی بخصوص، مرزها» سادف«

، بارها و بارها شنيع تر از ی در چشم حافظان عفت اسالم» زنانی جنس
آوريم يک بار ی فساد مردان است و عقوب اش دهشتناک تر؟ به ياد م

متعصبان حزب ی  هتهران به وسيل» شهر نو«در ی زنان قربانی ها خانه
توانستند اين ی نمی آيا کارگزاران اسالم. ه شدبه آتش کشيدی الله

شوند؟ چرا ی  استثمار مها واقعيت را درک کنند که کارگران عشرتکده
 از اعراب ندارد؟ی محل» زن فاسد«به ی حق توبه و ندامت و بازآموز

 
» زن فاسد«کارگزاران رژيم، صفت ی مهم اين است که در تلقی  هنکت

که به شوهرشان ی زنان. شودی الق نماطی فقط به تن فروشان حرفه ا
اند و » زناکار«آنها . تر اند» فاسد« نيز ها وفادار نمانده اند از روسپي

ی آنها به طور بالقوه م. حجاب نيز فاسد اندی زنان ب. مستوجب سنگسار
ی اگر امروز چادر به سر نکنند ، فردا به طور قطع پا! توانند زناکار باشند
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. ندارندی عاليقدر در اين ترديدی فقها. واهد شدشان به عشرتکده باز خ
» بدحجابي«و ی حجابی بيهوده نيست که که تاکنون دهها زن به جرم ب

 .تازيانه خورده اندی در معابر عموم
 

اگر . چهل، شصت ، يا هشتاد ضربه شالق فقط يک هشدار ماليم است
در واقع، اين نيز . آيدی سنگين تر می ها مؤثر نبود، به دنبال آن مجازات

ی سنگسار کردن اهميتی در حکومت اسالم. است» ماليم«يک سنگسار 
آن فقط سرنوشت . رسد داردی اول به نظر می  هبيشتر از آنچه در وهل

ی و قربانيان فحشا نيست ، بلکه به درجات مختلف تهديد» زناکاران«
ی گونه اسنگسار زنان به . خواهند برده باشندی که نمی زنانی است برا

آنان است زيرا آنها برحسب طبيعت شان به » زن بودن«نمادين تاوان 
 . . .پراکنند ی در جامعه فساد می شيطانی طرز

 
در تفکر محافظه کار و منزه طلب ديني، برداشت از طبيعت انسان، 

ی  هاست که طبق آن روح و تن نمايند) دوآليستي(دوگانه گرا ی برداشت
در اين ی جنسی تمنا. انسان هستندی ذاتی گدو وجه يا تظاهر دوگان

در تالش ). تنی غرايز، حوايج ماد(است منحصر به تن ی طرز تفکر امر
نزديک شدن به ذات باريتعالي، اعتال بخشيدن به روح، به معنويت ی برا

ی است، انسان بايد تا جای انسان، که مقصود و هدف فعاليت اينجهان
مقيد سازد و اگر به هرحال از را ی جنسی ممکن خواهش تن و تمنا

را ، ی جنسی  هکند آن را ، رابطی نيست، سعی دو جنس گريزی  هرابط
. نفسانيات به دور و به معنويات نزديک تر سازدی  ههرچه بيشتر از حوز

خود، به ی برای تن خواهانه به  عنوان هدفی بدن ، هوس تن و اغوا
آفريند ، ی می  رهايبخشد وی می خود تشفّی که به خودی عنوان چيز
ی بدن به عنوان تمنای در بينش ديني، تمنا. گرددی می به شدت نف
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که اگر مهار نشود انسان را ی انسان است، وجهی صرف تن ، وجه حيوان
 .آيدی از همين جا م» گناه«ی  هانديش. کندی از خدا منفک م

 
ی است که به نظر می اين چيز. آوردی به هرحال لذت می ارضاء جنس

ی کنند ، گاه برای کنند، به آن فکر می سد انسانها به سويش حرکت مر
انسانها . شوندی گويند، و از فقدان اش افســرده می اش شعر و ترانه م

ی خود ميل می جنسی نيازهای اگر به خود وانهاده شوند به سمت تشف
توان ی چگونه م. شمرندی ارجح م» پااليش روح«لذت تن را به . کنند

ی قوی اخالقی وارهانيد؟ اين جاست که به نيرو» سقوط«از اين آنها را 
، عمل منع شده، تکفير شده، به » گناه«مفهوم . افتدی نياز می و ماورائ
که به اخراج آدم از بهشت منجر ی ، عمل» گناه نخستين«. آيدی ميان م

نفس و ی حوا صورت گرفت ، سمبول تن دادن به هوای شد ، و به اغوا
 .ن استسپس عقوبت آ

 
ناخودآگاه ضد زن است . بينش منزه گرا ، زاهدانه و خود مقيد ساز است
در خود ی جنسی تمنای ، يا ضد بدن زن است ،زيرا زن را منشأ بيدار

ی  هدر شکل بيمارگون. توان مهار زدی می بيند که برآن به سختی م
بدن و تمناهايش ، چنان ی خود، نسبت به بدن زن، به واقعيت ماد

بدن از ی حال که جداي. بيندی آن را می و است که خواب نابوددشمنخ
بدن راه چاره ی  هرحمانی تنها قيادت ب) مگر با مرگ(روح ممکن نيست 

ی جنسی  هبه همين دليل، ذهنيت منزه طلب هرگاه که به رابط. است
و احتماالً (تن در دهد، همزمان در او احساس گناه ، و نجس شدن  

 .گرددی نيز تشديد م) خود و بدن طرف مقابل اشاحساس تنفر از بدن 
 

شود،  مگر اينکه » عاشق«تواند با تعريف متعارف ی اين ذهنيت نم
بايد باشد، ی روحانی عشق واقع: او حذف گردد» عشق«از ی جنسی تمنا
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آلت ، مايع، خون، آب دهان، عرق، تماس پوست ـــ (» بدن«که ی عشق
که ی در نتيجه ، وقت. نداشته باشد یدر آن جاي) اينهای  هبو و طعم هم

به ی تواند تمايلی شک نمی کند، بی ناخواسته بروز می جنسی تمنا
ی يها باشد، بلکه اين تمايل معطوف به آن بدن) روحاني(ی معشوق واقع

. را ندارند) عشق روحاني(» عاشق شدن«است که در اصل لياقت 
اند، ی  جنسشوری  هکه درست به خاطر آنکه برانگيزندی يها بدن

 .باشندی مستوجب تحقير و تکفير م
 

مادران ، معصومين، خواهران و : از اينجاست تمايز ميان دو دسته از زنان
ی که هوس می دوست داشتن اند؛ و کسانی  هباکرگان، که شايست

و ی خواباندن شور جنسی آفرينند، از جمله روسپيان که تن آنها تنها برا
ين تضاد تنها در يک جهان ديگر ، نه در اين ا! کام گرفتن به وجود آمده

در : دنيا، بلکه در بهشت و پس از امتحان از سرگذراندن حل خواهد شد
نه گناه ، بلکه ی جنسی که ديگر تمنای زمان. وجود حوريان بهشت

 .استی اينجهانی سادوـ مازوخيستی لذيذ رياضت طلبی  هپاداش و ميو
 

است، زنان به هرحال، ی ان مادکه صحبت بر سر همين جهی اما تاجاي
از ی جلوگيری برا. گناه اندی  هچه بخواهند چه نخواهند، منشأ بالقو

آنها . کنندی بدن خود را نفی آنها بايد مجبور شوند واقعيت ماد» فساد«
شان را ، گردن شان را، دست و پا و ی مو. کنندی خود را نفی بايد زنانگ

بايد بدن آنها را . شان را» رکتح«صورت شان را ، يا حتا زنگ صدا و 
ارجح تر آنکه با رنگ سياه باشد که يادآور مرگ و عزا و (سراپا پوشاند 

آنها را » بدترين«اگر مؤثر نبود به زندان شان کشاند، و ). دق است
 .سنگباران کرد
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از آخرين ی ، در يکی صدر مسجد اسالمی رفسنجانی هاشم
)  ميالدي١٩٨۶ سپتامبر ٣ ،ی کيهان هواي(اش ی رسمی ها سخنراني

و » مرض خطرناک«را يک ) بدحجابي(عدم رعايت دقيق حجاب زنان 
او در تفسير . دانست» بندوباري، فحشاء و منکراتی فساد ، ب«با ی مساو

بد رنگ که جلب ی ها همينطور لباس«:  قرآن گفت٣١ و ٣٠آيات 
با ريبه و البته تحقيقاً . . . است ی بدحجابی توجه مردها را بکند نوع

توان به چادر زن هم نگاه کرد و ی چشم حتا نمی قصد لذت و کامجوي
 ».اين نوع نگاه حرام است

 
حکومت خواهان آن هستند، يک ی آنطور که فقها) چادر(حجاب کامل 
ی باز می عملی کارهای زنان را از بسيار: ديگر نيز داردی کارکرد اجتماع

. کاهدی اين جنبه را م) سريلباس گشاد و رو(حجاب نيمه کامل . دارد
ی بيشتر از ب» بدحجابي«اما شايد بيهوده نباشد که اين روزها تأکيد بر 

زنان نيست ی هرچند چادر سياه هنوز يونيفورم رسم: شايع استی حجاب
در عمل ارجحيت » لباس رنگي«و » بدحجابي«اما با جو ارعاب عليه 

 .کندی از زنان تحميل می چادر را بر بخش زياد
 

آنچه که در : تواند داشته باشدی ديگر نيز می اجتماعی حجاب يک معن
به همين دليل . است» صاحبي«ی درون حجاب از ديده پنهان است دارا

) شميها خريدارانه، کامجويانه به قول(توانند به آن نظر ی ديگران نم
مرد «حجاب در عمل انحصار مالکيت ی به عبارت ديگر، زن ب. بيندازند
حجابان زياد شود، در واقع ی اگر تعداد ب. بردی را زير سوآل م» خودش

که مالکيت خود را بر موجود درون حجاب ممکن است از ی تعداد مردان
تضمين کنترل و تثبيت ی  هحجاب وسيل. دست بدهند زياد خواهد شد

به ی به همين منظور مردان اسالم. مردان بر زنان استی قدرت اجتماع
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به زنان استثمار شده بلکه به عنوان عامالن شکل روسپيان نه به مثا
ی عليه قدرت اجتماعی و تهديد) بند و باريی ب(ی حجابی بی افراط

زن «و ی حجاب و روسپی فقها، زن بی ها در عبارت. کنندی خود نگاه م
ی ها نيست که در خانهی تنها کسی روسپ. هستندی در اساس يک» غربي

که اندام اش ی کند، بلکه هر زن یمرسوم از فروش تن امرار معاش م
جالب اين جاست که . است» فاسد«و ی پوشيده نباشد همان روسپ

جهات همان ی که از بسيار) ازدواج موقت(» صيغه«ی ترتيبات اجتماع
موقت است، از آنجا که زير ی کامجويی خريد و فروش تن زنان برا

 .استی گيرد، پذيرفتنی کنترل و نظارت شارعين مذکر صورت م
ی عفتی و ب» بندوباريی ب«ترتيبات صيغه کردن در اينجا هرگز باعث 

 .نخواهد شد
 

 و نيز زنان ناسرسپرده به همسر، و  ها سنگسار کردن کارگران عشرتکده
ی  هحجابان ، فقط مجازات آن زنان نيست، بلکه وسيلی به شالق بستن ب

 جامعهی تثبيت و مشروعيت بخشيدن به قيادت زنان در سطح تمام
ی سنتی اخالقيات حاکم بر نظام، به خشن ترين شيوه، مردساالر. است
، ی دينی کند و در اين راه ايدئولوژی را بازتوليد می ايرانی  هجامع

 ١٩٨٧ـ ژانويه ی کالنتری عبد. /// مهمترين ابزار است
 

 پيوست
 ميل سرکوب شده

 
ی جنسی  هاز داليل خشونت عليه زنان وجود ميل سرکوب شدی يک
)libidinal frustration (به ی استثنايی است که يا در موقعيتی مردان

خود دست يافته اند؛ يا برعکس، ی بيش از نقش متعارف اجتماعی قدرت

Abdee Kalantari                                                                                             All Lutis Go to Heaven 
 يکالنتری   نوشتة عبد                                                                            روند ی  به بهشت مها »لوطي«ی  ههم



از : داردی تجاوز اشکال متفاوت. قدرت قرار گرفته اندی در موقعيت اختگ
گرفته تا لمسِ تهاجم آميز و بدون ) در گفتار و نوشتار(ی اهانت کالم

ی  هحتا در رابط(ی بدن زن، تا کتک، و سرانجام تجاوز جنسی  هاجاز
از ی تواند ناشی جنسي، خود می  هميل سرکوب شد). زناشويي

يک بازجو يا شکنجه گر به هنگام . باشدی يا سنتی دينی ها)نورم(هنجار
. برخوردار استی ، از قدرت فرادست در يک موقعيت استثنايی بازجوي

ی باشد که در بسياری اجتماع، انسان کوچکی  هنتواند در پهی هم او، م
. از لحاظ قدرت ، اخته شده باشد) اداري، اقتصادي، يا نظامي (ها حيطه

  .ک. ع /// 
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 در ترکيهی ناموسی ها قتل
 

وابسته به سازمان ملل متحد، ی از ارگانهای يکی پيش از سوی چند
. ه منتشر شددر ترکيی ناموسی ها قتلی  هاز يک تحقيق درباری گزارش

هدف پروژه آن بود . نبودی اطالعات آماری هدف اين تحقيق جمع آور
ی که اهالی يها و برداشت» شرف و ناموس«که با شناخت از مفهوم 

در ی ناموسی ها داشتند، داليل قتل) ١(» شرف و ناموس«ترکيه از 
 در اين ها توجه به نظام ارزشي، آداب، و سنت. ترکيه بهتر فهميده شود

ی ناموسی ها بود که به قتلی ای رفتار اجتماعی  هرد، توضيح دهندمو
 .انجاميدی م
 

اين تحقيق ). ٢(است » ناموسيی ها قتلی  هپروژ«عنوان اين تحقيق 
صندوق جمعيت سازمان «ی با پشتيبان» انجمن جمعيت ترکيه«توسط 

صورت گرفته ) ۴(» سازمان مللی  هتوسعی  هبرنام«و ) ٣(» ملل متحد
در چهار شهر ترکيه، » ناموسيی ها قتلی  هپروژ«ی تحقيق ميدان. است

ی از جمله استانبول، از راه مصاحبه با ساکنان محل، کارکنان سازمانها
ی وشفاهی محل به صورت کتبی و غيردولتي، و رهبران مذهبی دولت

 .انجام پذيرفته است
 

 نقش ناموس در زندگي
از خشن ترين تبعيضات ی يک» ناموسيی ها قتلی  هپروژ«ی موضوع اصل

) ۵(ی حفظ عفت يا قتل ناموسی قتل برا. عليه زنان در ترکيه است

Abdee Kalantari                                                                                             All Lutis Go to Heaven 
 يکالنتری   نوشتة عبد                                                                            روند ی  به بهشت مها »لوطي«ی  ههم



يک مرد، يک خانوار، يا ی حفظ شرافت و آبروی است که برای مجازات
 .شودی می تلقی يک طايفه، الزام

 
شد، اين بود که ی بايست به آن پاسخ داده می که می نخستين پرسش

رکيه، جايگاه ناموس چيست و آنها چگونه تی اهالی در تصور و باورها
، پاسخ دهندگان ها در اکثر مصاحبه. کنندی شرف و ناموس را تعريف م

و باالتر از هر ارزش ديگر ی شرف و ناموس را مهم ترين عامل در زندگ
ی زندگی دورافتاده تری  ههرچه فرد در منطق. آوردندی به حساب م

بيشتر . شودی تر می و حياتتر ی او قوی کرده باشد، اين ارزش برا
داشتند و در ی و طايفه ای شديد قومی ها مصاحبه شوندگان، وابستگي

 .فشردندی خود بر اهميت دين و مذهب پا می ها پاسخ
 

بر نقش ی همچنين در ميان جوانان مناطق شهري، همين پافشار
ی از پاسخ دهندگان زندگی که برخی خورد، به نحوی ناموس به چشم م

. دانستندی ناميدند، غيرممکن می آنچه خود شرف و ناموس مرا بدون 
رخ » ناموسيی ب«که در آن ی اين جوانان تأکيد داشتند که در محيط
آنان اعتقاد . کردی توان زندگی دهد و شرافت انسان در خطر باشد، نم

که شرف و ناموس را به خطر بيندازد بايد به شدت ی داشتند رفتار
 .مجازات شود

 
 ف و ناموستعريف شر

شرف و ناموس ی معنی  هکه از آنها درباری اکثر پاسخ دهندگان، وقت
زنان و ی شد، اين مفهوم را در ارتباط با زنان و رفتار جنسی سوآل م

و پاکدامني، پوشش مناسب، » عفت«. دادندی دختران توضيح م
در تعريف ی تشخيص حد و حدود وظايف زنانه طبق آداب، نقش مهم
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از ديد شما ناموس «ر پرسشنامه اين پرسش آمده که د. ناموس دارد
حتا » .ناموس زن آدم است«هفتاد درصد پاسخ دادند که » چيست؟

 .خود زنان نيز همين نظر را داشتند
 

اگر . . . من همه چيز استی ناموس برا«: گويدی  ساله م٢۴يک جوان 
خواهرم هم ناموس من . کنم، زن من ناموس من استی من عروس

من هم ی من و دختر دائی  هقوام من هم همينطور، دختر عماست؛ ا
ی ناموس يعن«: گويدی  ساله م٣٠ی مرد ». . .ناموس من هستند

. پا را نبايد از مرز ناموس آنطرف تر گذاشت. طبق دستورات دينی زندگ
ناموس . که خدا منع کرده، نبايد پا گذاشتی اينکه در جايی ناموس يعن

يک مرد بايد . . . اهرش و همسايه اش است مرد، زن اش، مادرش، خو
حواس اش باشد که از ناموس ديگران هم مثل ناموس خودش محافظت 

 ».کند
 

 ساله، به ويژه آنها که ٢۵ تا ١٨در ميان پاسخ دهندگان، مردان جوان 
به شهر مهاجرت کرده بودند، بيش از همه بر کنترل ی از مناطق روستائ

لباس پوشيدن زنان و دختران و ی  ه نحوفشردند؛ به ويژهی زنان پا م
ی می حق معاشرت دارند و تحت چه شرايطی اينکه آنها با چه کسان

مثالً «: گويدی  ساله م٢۴يک مرد  .توانند به مدرسه و دانشگاه بروند
شلوار را در نظر بگيريد، من مخالف پوشيدن اين نوع شلوار هستم چون 

 ».بينيدتوانيد بی شما شکل بدن زن را در آن م
 

 تواند شرف را بازگرداندی طالق نم
جوانان و مردان از حساسيت ی برا» طالق«و » بکارت«دو موضوع 

بکارت همه چيز «: گويدی  ساله م٢۶يک جوان . برخوردار بودی باالي
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بدون . بکارت دختر از بين رفت ديگر او هيچ چيز نيستی وقت. است
 ».ارزش نداردی من پشيزی بکارت، دختر برا

 
تواند ی می وفائی بی برای در پاسخ اين سوآل که آيا طالق راه حل بهتر

: گويدی  ساله م٢۴يک مرد . باشد، اکثر پاسخ دهندگان مخالفت کردند
بگيرم، ديگر او ی را به زنی اگر کس. من مطلقاً مخالف طالق هستم«

توانم فکر کنم که او زير مرد ی آيد؛ من نمی ناموس من به حساب م
. کنمی فکر می من اين جور. کشم يا او رای يا خودم را م. رودبی ديگر

که طبق ی که به نکاح من درآمده، کسی توانم فکر کنم کسی اصالً نم
ی که ناموس من است، با کس ديگری فرمان اهللا به من تعلق دارد، کس

 ».توانم بکنمی حتا فکرش را هم نم. باشد
 

اگر . خالف طالق هستممن صد در صد م«: گويدی  ساله م٣۴يک مرد 
ی کشم، يا به برادر بزرگترش می زن من خيانت کند، يا خودم او را م

 ».گويم تو او را بکش
 

از ی شود که ناموس يکی  چنين نتيجه گرفته مها از مجموع پاسخ
زن است که به مرد تعلق دارد و بايد توسط مرد ی خصوصيات وجود

کنند که ی پيروی  قواعدزنان بايد به طور منفعل از آن. کنترل شود
با اين تعريف، حفظ شرف و ناموس، هم زنان . ناموس را به خطر نيندازد

عمل ی کند و هم مردان را، که در جامعه به نحو خاصی را متعهد م
 .کنند

 
 طايفه ايی ها شرف و بستگي

ترکيه به اين نتيجه رسيد که شرف و ی تحقيق سازمان ملل در شهرها
آنها، و ی است که به زنان و روابط جنسی  مفهوماولی  هناموس در وهل
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در ازدواج ی دختران، و اطاعت و وفادار» بکارت«و » عفت«نيز به 
تر و مدرن تر، شرف و ناموس به ی در ميان اقشار شهر. شودی مربوط م

رايج . کندی گسترش پيدا می ملی مفاهيم وطن و مليت، و سرافراز
محدود کردن و سرکوب ی  را براترين برداشت از شرف و ناموس، زمينه

در اين . کندی  آماده مها آنی رفتاری ها جنبهی  هزنان، و کنترل هم
 .شوندی برداشت، زنان مايملک مردان محسوب م

 
اهميت ی و طايفه ای خونی ها از جامعه که بستگيی يها در بخش

از ی کوچک، و نيز در محالتی ها دارد، به ويژه در دهات و شهرکی زياد
دارند، ی يا خويشاوندی بزرگ که ساکنان با يکديگر روابط خونی هاشهر

ی در چنين فضا. بيشترين اهميت را دارد» ناموسيی ب«مجازات 
بر ناموس را زيرپا ی که قواعد رفتار مبتنی اي، مجازات کسانی اجتماع

 ها بر سر زبانی به محض آنکه اخبار يا حتا شايعات. بگذارند شديد است
که در معرض اتهام قرار گرفته و سرشکسته شده، ی ده ابيفتد، خانوا

بايد واکنش نشان دهد؛ اگر چنين نکند بايد بارش را ببندد و با 
 حاضر ها اما اکثر خانواده. مهاجرت کندی به مکان ديگری شرمسار

زنان و » ناموسيی ب«ی را فدای و قومی طايفه ای ها نيستند بستگي
 .دختران شان کنند

 
 قتل ناموسي

که تحقيق سازمان ملل در آنها صورت گرفت، باالترين نرخ ی چهار شهر
از موارد ی متعددی ها در گزارش، داستان. را داشته اندی ناموسی ها قتل

ما در اين برنامه . آورده شده استی ناموسی ها مجازاتی اجرای  هو نحو
آوريم و شنوندگان را به ی به دليل محدوديت وقت، اين موارد را نم

ی اين تحقيق در سايت راديو زمانه ارجاع می نک گزارش تفصيللي
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که اطالعات مربوط ی در ميان بيش از صد مورد مجازات ناموس. دهيم
به آنها از راه مصاحبه با نزديکان قربانيان، شاهدان عيني، و مقامات 

 به قتل انجاميده ها از مجازاتی شده، بيش از نيمی جمع آوری دولت
 .است

 
ددي، از جمله جنسيت، سن، محل اقامت، ميزان تحصيالت، عوامل متع

ی و روابط طايفه اي، در تعريف شرف و ناموس، و جايگاه آن در زندگ
دارند، حتا پس ی که منشأ روستائی کسان. شوندی افراد، مؤثر شناخته م

بستگان و ی  هاز مهاجرت به شهر، اگر روابط شان کماکان به حلق
. دهندی شترين اهميت را به شرف و ناموس مآشنايان محدود بماند، بي

آنها است و به خاطر آن حاضرند ی و هدف زندگی شرف و ناموس، معن
در تعريف ناموس و شرف، بيشترين گرايش آن . بکشند يا کشته شوند

مردان . زنان توضيح دهندی  هاست که آن را از طريق بدن و سکسوآليت
از مهمترين ی دانند؛ اين يک یخود را متعهد به محافظت از عفت زنان م

ترکيه، ی در تحقيق شهرها. استی آنها در زندگی ها وظايف و مسؤوليت
ی ترکی ها به سنتی زيادی  همصاحبه شوندگان اين مسؤوليت را تا انداز

 .دادندی نسبت می اسالمی ها و به سنت
 

 
 

حفظ ی يا قتل برای مورد تحقيق، قتل ناموسی در محيط اجتماع
. شودی می اجتناب ناپذير و غيرقابل تغيير تلقی واده، امرشرافت خان

از بزرگان خانوار به آن تمايل نداشته ی مرد يا زنی حتا اگر در موارد
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ندارند جز آنکه اين مجازات را ی فاميل چاره ای حفظ آبروی باشند، برا
کنند، ی دفاع می ناموسی ها که علناً از قتلی کسان .به اجرا بگذارند

خانوار ی حفظ ارکان خانواده و همبستگی برای هيچ راه ديگرمعتقدند 
باشد، و ی که شرف و ناموس مهمترين ارزش اجتماعی وقت. وجود ندارد

او صورت ی اول توسط بدن زن و رفتار جنسی  هتعريف آن نيز در وهل
زنان و مردان، بايد با اشد مجازات ی از سوی گيرد، هرنوع هنجار شکن

تواند ی و طالق کارساز نيست و هرگز نمی  جدايراه حل. همراه باشد
 .شرافت را احيا کند

 
گيرد، او اگر نخواهد با ی مورد تجاوز قرار می که دختری حتا در موارد

بگيرد، آن ی تجاوزگر ازدواج کند، يا اگر فرد متجاوز نخواهد او را به زن
بق مرد متجاوز نيز ط. شود و بايد به قتل برسدی دختر مقصر شناخته م

توانند با ی او متمول باشند، می  هرسوم بايد کشته شود اما اگر خانواد
اگر دختر در اثر . کنندی زياد از قتل فرزندشان جلوگيری پرداخت بها

 .استی تجاوز آبستن شود، قتل او اجبار
 

ندارند، اما در ی  دخالتها زنان فاميل معموالً در اين تصميم گيري
سربه راه . بيان کردندی ناموسی ها ا مجازات موافقت شان را بها مصاحبه

بودن فرزندان و با عفت بزرگ کردن دختران، مهمترين بخش مسؤوليت 
. /// تواند قابل تحمل باشدی است و قصور در آن به هيچ وجه نمی مادر

 ١٣٨۶ مرداد ٢٧
١ - honor 
٢ - The Honor Killings Project 
٣ - United Nations Population Fund 
۴ - United Nations Development Program 
۵ - honor killing 

 مرتبطی ها لينک
  .»در ترکيهی ناموسی ها پويش قتل«: افی دی  صفحه ـ فايل پ٨٨در » صندوق جمعيت سازمان ملل متحد«گزارش کامل 
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 بهشت در کوير
 

خواب ی سال پيش ، آخرين پادشاه ايران محمدرضا پهلوی بيش از س
، و ی هسته ای نفت ، تکنولوژی  ه که با پول بادآوردديدی آن را م

از پيشرفته ترين پنج ی تا دندان مسلح، ايران را به يکی زرادخانه ا
توانست ی کيش می  هجزيری  هطرح توسع. کشور جهان تبديل کند

و مناطق آزاد ی جهانی مالی  هسرمايی آغازگر ورود به ميدان مغناطيس
شاهانه ، لفظ تحقير آميز و ی بلندپروازی ادر تمام ساله. آن شودی تجار
از همسايگان » نژاد برتر آريايي«وجه تمايز » عرب سوسمارخور«ی قديم

به ی پادشاه آرياي. و باديه نشين و شيوخ شترسوار بودی به ظاهر بدو
عرب نشين خليج ی ها از جزيرهی خود را به تعدادی تدريج دست دراز

 .فارس آغاز کرده بود
 

بدل ی اسالمِ مستضعفان به کابوسی شاهانه با ضرب تودهن یاما رويا
او ، ی رويا. شد که شاه و خاندانش را آواره کرد و به تبعيد فرستاد

» شترسواران«و » سوسمارخواران« شد اما همان ی هميشگی خواب
شان ی ها او را از آن خود کردند و در شيخ نشينی خليج ، رويا

از ی يک.  جاه طلبانه تر به اجرا گذاشتندبه مراتبی توسعه ای ها برنامه
آمال همان قشر ی  ه، اکنون کعبی ، دولت ـ شهر دوبها اين شيخ نشين

و ی طبقاتی  هپايی بايست زمانی است که می تازه به دوران رسيده ا
 .  باشدی نظام شاهی سياسی حام
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 واقعيت همچون رويا
ی  ه، از لحاظ توسعکمتر از چهارهزار کيلومتر مربع ی با مساحتی دوب

نرخ رشد آن در دو سه . رودی سريع ترين شهر دنيا به شمار می اقتصاد
ی منطقه ا. سال گذشته به طور متوسط حدود پانزده درصد بوده است

ی گيران می ماهی  هخواب زدی  هچهل سال پيش به دهکدی که تا س
ت؛ خاورميانه شده اسی ، و توريستی مانست اکنون پايتخت تجاري، مال

. آن ، جهان را به حيرت آورده استی ساختمانی ها که پروژهی پايتخت
توان از آسمان ، به هنگام ی  را تنها مها اين پروژهی ابعاد غول آسا

 . نظاره کردی ، به خوب» جبل علي«نزديک شدن هواپيما به فرودگاه 
 

 
 

يا (» جميره«به نام ی مصنوعی ساحل ، مجمع الجزيره ای در نزديک
ی ها آن به صورت هاللی  هقرينی ها که شاخهی ، به شکل نخل)»جميرا«

احاطه ی ديگری به اطراف گسترده و دور آن را نوارِ نيمدايره ای مواز
جزايرِ . کشدی شگفت اين شهر را به چشم می  هکرده ، نخستين منظر

بلند ، بيش از ی ساختمانهای  هشکلِ جميره، دربرگيرندی کوچک و هالل
و دو هتل، ی لوکس ، سی ، ويالها و آپارتمانهای حد مسکونهزار وا

. شنا و استراحت کنار دريا استی شمار ، و پالژهای بی ها رستوران
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شرکت . شود جميره گنجايش هفتادهزار نفر را داردی گفته م
جميره را تمام کرده ، دو مجمع ی  هکه پروژ» نخيل«ی ساختمان

  . زدديگر را هم قرار است بسای  هالجزير
 

 
 
است دوبرابر بلندتر از ساختمان امپاير ی که آسمانخراش» برج دوبي«

آن سال ی هشصدميليون دالری ، و بنا)  پا٢٣٠٠(استيت در نيويورک 
هزار دستگاه . رسد، بلندترين ساختمان جهان استی آينده به پايان م

ی دو شب به خريداران برگزيده ای آپارتمان سوپردولوکسِ داخل آن ط
 .  از قبل دعوت شده بودند فروخته شدکه
 

ـــ قرار است » لندی ديزن«ی الگوی ـــ بر اساس» لندی دوب«ی  هپروژ
جهان باشد که بزرگترين دايناسورها و ی بزرگ ترين پارک تفريح

ستيون ی  هرا همچون تخيل افسارگسيختی حيوانان ماقبل تاريخ
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آن ی يگر که الگودی در پروژه ا. کندی اسپيلبرگ به واقعيت مبدل م
است، برج ايفل که ارتفاعِ آن از » الس وگاس«ی شهرک قمارخانه ا

معلق بابل ، ی خود برج ايفل در پاريس هم بلند تر است در کنار باغها
غول آسا ، سر به ی ها اهرام مصر ، و ساير عجايب جهان با مقياس

ی ها همچون شهرکی دوبی زير دريايی ها هتل. آسمان خواهندکشيد
ی می دوب. به نظر خواهند آمدی ـ تخيلی علمی ها افسانهی يردريايز

ساالنه اش را به پانزده ی خواهد تا سه سال ديگر ، جمعيت توريست
 . نيويورک استی  هميليون برساند که سه برابر بازديدکنندگان ساالن

 
اند تا چند سال ديگر تمام درآمد اين کشور از ی مدعی حاکمان دوب
هم . نظير توريسم و تجارت آزاد به دست خواهد آمدی منابع غيرنفت

پايين آمده و به حدود شش ) GDP(اکنون سهم نفت در درآمد ساالنه 
 . درصد رسيده است

 
 نوی قديم تا برده داری از برده دار

که به ی توسط دهها هزار کارگر وارداتی ساختمانی ها اين پروژهی  ههم
صد تا صدو بيست ی  هروزانی  گرماگويند ، دری م» کارگر مهمان«آنها 
، انتقال ی حفار. شوندی فارنهايت، با سرعت به جلو برده می  هدرج

متوقف ی  و بولدوزرها ، روز و شب ، لحظه اها خاک ، و حرکت جرثقيل
 . شودی نم
 

 با اصرار بريتانيا ١٩۶٣در سال ی به طور رسمی در دوبی نظام برده دار
ی يک سال پيش از آن نيز، پادشاه. د، ملغا شی ، صاحب پيشين دوب

، به تجارت برده پايان دارد و ی جان اف کندی  هعربستان با فشار کابين
اين کشور به طور ی  ههزار بردی به ده هزار نفر از سی مراسمی ط
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خليج فارس از ی  هعرب حوزی ها سرزمين. شدی آزادی  اعطای رسم
 . ا سرانجام ملغا کردندری رسمی آخرين مناطق دنيا بودندکه برده دار

 
چون ی از ميان فقيرترين اقشار کشورهاي» مهمان«امروزه کارگران 

ی آسيا ، توسط سازمانهای جنوب شرقی پاکستان ، هند، و کشورها
در بدو ورود ، پاسپورت . شوندی آورده می کار، به دوبی واردکننده نيرو

در بهار .  ودشی کار آنها سپری  هشود تا دوری و مدارک  آنها ضبط م
اعتراض به عدم ی  هسال گذشته هزاران کارگر ساختماني،  به نشان

. رامسدود کردند) شهری خيابان اصل(پرداخت دستمزد ، بلوار شيخ زايد 
 .  دالر در هفته بود۴٧حقوق هرکدام از اين کارگران حدود 

 
ی نود و نه درصد نيرو. ممنوع استی کارگری  هتشکيل اتحاديی در دوب

قابل اخراج ی مقام شهروند ندارد و به سادگی  در بخش خصوصکار
ی ها و مصوبه» کاری سازمان بين الملل«قوانين ی حاکميت دوب. است

سازمان ديده بان . شناسدی را به رسميت نم» قرار داد کارگران مهاجر«
را متهم کرد که رونق ی عربی  ه امارات متحد٢٠٠٣حقوق بشر در سال 

ی داخلی ها روزنامه. تأمين کرده است» کار اجباري«خود را از قبل 
آنها و همچنين ی اجازه ندارند از مشکالت کارگران وارداتي، شرايط کار

ی کارگران آسياي. داشته باشندی گزارشی کارگران روسپی از شرايط کار
از ی مخصوص يا بعضی گلف و رستورانهای بازی ها اجازه ندارند به زمين

 . قدم بگذارند) مالشاپين (مراکز خريد 
 

ی می نگهداری در مناطق خاصی در بخش خصوصی کارگران ساختمان
 ی ها شرکتی ها شوند و انتقال آنها به محل کار توسط اتوبوس

شهر ، در ی  هکار حاشيی در اردوگاهها. گيردی انجام می ساختمان
. هراتاق شش ، هشت ، و گاه دوازده کارگر، اسکان داده شده اند
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و آب ی مطبوع ، توالت بهداشتی  ه خنک کننده ، تهويتسهيالت ،
طبق گزارش سازمان ديده . دارندی در اين مکانها وضع بدی آشاميدن

 ٨٨٠، تعداد ی  ، در امارات متحد عرب٢٠٠۴بان حقوق بشر، در سال 
سرکار ، جان شان ی  هدر اثر سانحی کارگر ساختمان) هشتصد و هشتاد(

بر محيط کار حکمفرما ی  کنترل شديد پليسنظارت و. را از دست دادند
 . است

 
حدود دوهزار » برج دوبي« ، در محل آسمانخراش ٢٠٠۶در ماه مارس 

محل درگير شده بودند، دست به ی و پانصد کارگر که با مأموران امنيت
آن ی ها کامپيوتر و اتوموبيلی ، دستگاههای شورش زدند و دفاتر کمپان

 . بودندی ن کارگران مسلمانان فقير هنداکثر اي. را به آتش کشيدند
 

 ميراث خواران استعمار
هرم را خاندان  آل مکتوم تشکيل ی دوبي، باالی  هجامعی در هرم طبقات

پس از آنها در سطح پايين تر، پانزده . استی دهد که صاحب دوبی م
. دهندی تشکيل می را ساکنان عرب زبان اصلی درصد از جمعيت دوب

رسد که از سالها و ی می اينان به ايرانيان عرب زباناز ی نَسب بعض
اين پانزده . مهاجرت کرده اندی گذشته از جنوب ايران به دوبی ها دهه

به ی سرسپردگی دهند که در ازای را تشکيل می درصد قشر ممتاز دوب
خاندان آل مکتوم، از امکانات آموزش رايگان ، مسکن ارزان، و مشاغل 

 . گيرندی بهره می دولتی باال
 

دهندکه از ی به تعداد صدهزار نفر تشکيل می قشر زيرتر را انگليسيان
را محل اقامت ی زمان استعمار بريتانيا مايملک خود را نگهداشته و دوب

پس از اين گروه ، مديران و کارکنان متخصص در . شان کرده اند
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را ی ، بانکها و مراکز مالی و دولتی خصوصی ها شرکتی مقامات باال
آنها در . استی ، و هندی ، ايرانی ، لبنانی داريم که اهليت آنها اروپاي

ی مطبوع و دوماه تعطيلی  همرفه با امکانات کامل تهويی ها خانه
را تشکيل ی دوبی  هبرگزيدگان مرفی در خارج ، بخش پايينی تابستان

 . دهندی م
 

 بهی سابق که اکنون توسط حاکمان بومی  ههمانند هرکشور مستعمر
سابق کشورِ متروپول ی شود، ميليونرهای اداره می نواستعماری  هشيو

آنها با . هستندی از صاحبان مهم مستغالت در دوب) در اينحا بريتانيا(
ی لوکس، نوستالژی ها و طبقات بزرگ هتلی خصوصی ها خريد جزيره

 . کنندی می عصر استعمار را دوباره زندگ
 

ی آسيا تشکيل می ل جنوب شرقاهی مردم را کارگران پيمانی  هتود
گرفته تا ی ساختمانی در کارهای و هندی از مسلمانان پاکستان. دهند

اين خيل عظيم . النکای زن از فيليپين و سری خدمتکاران خانگ
شوند و نه از حقوق ی ، نه شهروند محسوب می کارگران مزدور

 . دارندی بهره ای اجتماع
 

و ی از لحاظ سياس: استعمار استديگر نيز ميراث خوار ی از جهتی دوب
دوم قرن بيستم ی  هجنگ سرد در نيمی  هدرست به همان شيو. نظامي

در مستعمرات سابق آسيا، آفريقا و ی ضدکمونيستی ها که فعاليت
هم امروزه ی شد ، دوبی التين به طور مخفيانه سازمان داده می آمريکا

از ی يکی دوب. ستای و امنيتی اطالعاتی ها فعاليتی از پايگاههای يک
است که ی اين درحال. آمريکا عليه ايران استی جاسوسی ها کانون
و ی سلفی اسالمگرای ها آل مکتوم با راديکالی  هاز خانوادی يها بخش

عراق توسط ی اشغال نظام. دارندی مالی و پيوندهای روابط پنهانی وهاب
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را ی رآمدرفت و آمد پردی آمريکا و حضور آن در افغانستان نيز در دوب
ی يها کارکنان شرکتی باعث شده است، از جمله ورود و خروج دايم

ی و صنعتی نفتی قراردهای از پيمانکاران اصلی يک(» برتنی هال«نظير 
ی ها که در استخدام شرکتی ، سربازان مزدور خصوص) درعراق
ی ميلياردالری هستند و با پنتاگون قراردادهای پيمانکارنظامی خصوص

که پيش يا پس از اعزام به ی و همينطور ارتشيان آمريکايبندند ، ی م
 . پردازندی به استراحت و تفريح می را در دوبی کابل و بغداد ، دوران

 
 ها يايران

ی می در تحقيق کوتاه خود از دوبی آمريکايی  همايک ديويس نويسند
» ميامي«تبديل شد به ی  در ايران، دوب١٩٧٩پس از انقالب : نويسد

منظور اين نويسنده آن است که درست همانند ايالت . سخليج فار
ی شد برای فلوريدا در آمريکا که پس از انقالب کوبا پايگاهی جنوب

هم ی کوبايي، دوبی سرمايه داران ، تبعيديان ، ضدانقالبيان و گانگسترها
ی  هدو دهی طی دوب.  فراهم کردها همين نوع فعاليتی برای مکان امن

از ايرانيان را در خود گرفته که به قاچاق طال ، ی اخير جمعيت بزرگ
 . رو آورده اندی دخانيات بدون تعرفه و مشروبات الکل

 
از ی اخير، زير نظارت اغماض آميز حکومت ايران، تعداد زيادی در سالها

، ی را همانند هنک کنگ يا ميامی ، دوبی ايرانی ها مالداران و آقازاده
. کرده اند» دو ـ وطنه«ی و مرکز زندگتبديل به پايگاه تجارت آزاد 

و خانواده و ی آن است که مرکز زندگ» دوـ وطنه«ی منظور از زندگ
در کشور مادر است اما تمام ی فرهنگی اصلی ها خويشان و ريشه

 در ها ، يا تفريحات و سرگرميی امکانات کسب و کار ، مشاغل تخصص
 . وطن دوم
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ی در حدود سی چيزی ايران یشود که جماعت دوـ وطنی تخمين زده م

ی اکنون بی از دوبی يها بخش. را مالک استی درصد از مستغالت دوب
 . لوس آنجلس  نيستی ايرانی ها شباهت به بخش

 
 يمالی  هسرمايی ها حباب

اقامت ی برای مکان ايده آل) فاينانس کاپيتال(ی مالی  ههرکجا که سرماي
در . کندی گون مشهرها را هم دگری  هکند، چهری موقت پيدا م

ی آبادها به طور تصاعدی  و حلبها يا سائوپولو ، آسمان خراشی شانگها
به سرعت از ميان ی شهری سنتی ساختارها. کشندی از زمين سربرم

و ی رفاه دولتی ها سياست. شهر سرعت بگيردی روند تا رشد عمودی م
 بنا به. شوندی اقشار محروم به کنار رانده می برای حمايتی چترها

نيويورک ی  هکه ضميمی بيست صفحه ای يک بروشور تبليغاتی  هگفت
شود که ی اداره می همچون يک شرکت خصوصی تايمز منتشر شد، دوب

شيخ شيخ محمدبن رشيد آل ی  هبه عهد) CEO(آن ی مديريت اجراي
است که همواره » فاينانس کاپيتال«خالص ی رويای دوب. مکتوم است

دون هيچ نظارت يا کنترل دولتي، همچون آرزو دارد سراسر جامعه ، ب
خواهد يک وال ستريت يا يک ی می دوب. بچرخدی يک شرکت خصوص
ی  هآيا اين مدل توسع. عظيمی باشد اما در مقياسی مرکز تجارت جهان

، در گردش سرمايه ، قابليت رشد خود را حفظ خواهدکرد يا ی اقتصاد
در بازار ی مالی  هسرمايکه سراغ ی ای اينکه دير يا زود ، بحران ادوار

 رود ، اين حباب را هم خواهد ترکاند؟ ی بورس وال ستريت م
 

ايرانيان ، اين شيخ نشين کوچک ،  اکنون رنگ ی پاسخ هرچه باشد، برا
سال پيش را دارد که جوان و پير ، ی سی  هشاهانی از همان رويای و بوي
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صرف ، خريد و می خواهند به کسب و کار ، تفريح و سرگرمی م
ی را در وطن شان نه» منکرات«که اين ی بپردازند ، فارغ از تروريسم

 .کندی م
 
 

 :مربوطی ها منابع و لينک
 ٢٠٠۶، ژوئن » فری ونيت«ی  ه، ماهنامی نيست مگر دوبی نيک توشيز ، نهايت

Nick Tosches, Dubai's the Limit, Vanity Fair, June 2006 
 

 ۴١ی  ه، نيولفت ريويو شماری مايک ديويس ، ترس و پول در دوب
Mike Davis, Fear and Money in Dubai, New Left Review 41, Sep-Oct 2006 

 
 ٢٠٠۶ دسامبر ٢۴. نيويورک تايمز در بيست صفحهی تبليغاتی  هضميم

Dubai, A Special Advertising Supplement, The New York Times Magazine, 
December 24, 2006 

 
 و مرگ کارگران در اماراتی ان ديده بان حقوق بشر از سوانح کارگزارش سازم

 
+++ 

 
 پيوست

 !ــ بدون قمارخانهی الس وِگاس خاورميانه ا
 يکالنتری عبدی  هنوشت

 
ی  ه، مثل هر مواجهی از نيويورک به دوبی در تدارک سفر غيرمنتظره ا

به نزديک تجری  ه که قرار است در آيندی فرهنگی  هتازه با يک پديد
را از خودم ی اطالعات قبلی  هکرده بودم حتالمقدور همی اش کنم ، سع

که ی صفحه ای  همثل يک فيلم يا تئاتر جديد ، کنسرت زند. دريغ کنم
درآمده ، يک رمان تازه ـــ هيچ چيز درباره اش نبايد بخوانم ی به تازگ

يک کنم دارم به ی خيال می با ساده لوح. تا آنکه تجربه به پايان برسد
دانم که قرار است چند آسمانخراشِ غريب ی م.  رومی م» کشور عربي«

همان ی  هـ عجيب  ببينم و محل اقامت ام ، هتل کراون پالزا ، نسخ
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اما در مجموع ، .  وجود داردی است که در هر شهر آمريکايی چيز
ی ، معمار) قاهرهی تريلوژ(نجيب محفوظ ی از رمانهای تصاوير گنگ

ی ها شمار فيلمی م معروف جيلوپونته کوروو، بالجزيره در فيل
 و ها گذرند ، سوکی م» شمال آفريقا«که در ی ليوودها قديمي
از ی يها ديگر ، حتا صحنهی ها مراکش و سودان و کليشهی ها بازارچه
، در هم و برهم ) »فرار از تله«(دزفول در شاهکار جالل مقدم ی معمار

، ها  و مسجدها و منارهها ، بازارچهپيچ در پيچی ها کوچه. در ذهنم است
با نعلين ، موجودات اروتيک مقنعه ی ژوپی نخلستان ، مردان ماکس

غليظ ی قليان و ترياک و چا! راز آميزی پوش با سياه ترين چشمها
ی همراه با کمی سيسمِ اورين تاليستی رمانت.  و پستوهاها پشت پرده
 . خودفريبي

 
يا لوگان يا فرودگاه لوس ی ن اف کندجای با ترمينالهای فرودگاه دوب

بين ی فرودگاهها. کندی اين مرا متعجب نم. نداردی آنجلس تفاوت
پيچ در پيش ، ی من از پرسه زدن در راهروها. همه مثل هم اندی الملل

مشروبات و سيگار و روزنامه و ی کوچک ، فروشگاههای ها  ، کافهها »بار«
انتظار دارد يک ی چه کس یول. برمی لذت می لباس و عطر و سوغات

يابم که اين ی بعدها درم!  ؟»فرودگاه باشدی  هادام«، ی شهر، به تمام
به قلم رِم کولهاس در ) جنريک سيتي(» شهر نوعي«است از ی توصيف
اين آرشيکت و نظريه پرداز پسامدرن . کالسيک به همين نامی مقاله ا

 » ست؟آيا شهر معاصر همانند فرودگاه معاصر ا«: پرسدی م
 

ی و حرارت باالی خنک فرودگاه ، شرجی پس از بيرون آمدن از فضا
با ولع و . بردی سال پيش می صد درجه ، مرا بالفاصله به بندرعباسِ س

هشت روز بعد که از . دارمی  نگه مها چشم و در ريهی اشتياق هوا را م
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اول ، ی  هشوم همين چند دقيقی گردم ، متوجه می همين راه برم
از آن پس همه . سفرم بودی تمامی  ه لحظات و بهترين خاطربهترين

است، انگار که هرگز از آمريکا ) ، مکرر ، تيپيکی نوع(» جنريک«چيز 
حرف ی به زبان انگليسی هندی  ه، رانندی در تاکس. خارج نشده باشم

ی هربار که سوار تاکس. شودی پخش می پاپ آمريکايی زند و موسيقی م
ی زنند و موسيقی حرف می  هتل همه انگليسدر.  شويد همين است

در .  همينطورها در شاپين مال. شودی پخش می پاپ آمريکاي
زنند و ی حرف می کوچک  بلوار شيخ زايد همه انگليسی ها سوپرمارکت

» جنريک« همه ها شود و خوردنيی پخش می پاپ آمريکايی موسيق
گرفته ی وف آمريکايمعری ها بلوار را بانکها و شرکتی  هتمام راست. است

برند «(آشنا ی هستيد ، با اسامی آمريکايی نوع» سابربيايي«شما در . اند
! هيوستون را داريد و ترافيک لوس آنجلس رای حواشی هوا). »نِيم

، مثل همان بارها ) زيرين کراون پالزای  هاز جمله در طبق(شبانه ی زندگ
ک و سان فرانسيسکو به جز نيويور(است ی هر شهر آمريکايی ها و کلوب

 ). خاص داردی و فضايی که هرگوشه شان يگانه است و هويت
 
ی اش خيابان گردی زندگی ها از بزرگ ترين لذتی که يکی کسی برا

است ، ی  و مراکز فرهنگها  و گالريها و پرسه در کتابفروشيی نيويورک
شدن از همان روز دوم به سراغ آدم ی و زندانی احساس خفگی در دوب

ی شهر را م» مراکز فرهنگي« و ها از چند نفر سراغ کتابفروشي. آيدی م
من به . کرده امی شود چه کار احمقانه ای ام می حالی گيرم و به زود

پارک «و » الس و گاس«اش ی شهری  هآمده ام که مدل توسعی جاي
که نصيب ام ی اگر شانس بياورم ، مرغوب ترين جنس. است» جوراسيک

از تام جونز ی کلوب کوچک جاز ، بلکه شايد کنسرتخواهد شد ، نه يک 
: آن هم هنوز زود استی اما گويا برا. ، انگلبرت ، يا التون جان باشد
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خوانم قرار ی بعدها م. نرسيده اندی برژه هنوز به دوبی مولن روژ و فول
تصور ! وارد کنندی کامل را ، يک جا ، به دوب» لووری  هموز«است يک 

 رشيد آل مکتوم ، که عمده فراغت اش را با اينکه شيخ محمد بن
را درحال ی سلطنتی عکس شترهای گذراند ـــ و مجله ای شترهايش م

چاپ زده ی حرفه ای ها سرپوشيده با مربيی شنا در زيباترين استخرها
را با رامبراند يا سزان ی بود ـــ بله، تصور اينکه شيخ بخواهد ساعت

ی محلی ها نسخهی  به زودشک ندارم. دشوار استی بگذراند کم
ی نيويورک را هم به دوبی ) مدرنی موزه هنرها(» موما«متروپاليتن و 

مثل ی تيپيک جايی ها پرسش آن است که توريست. وارد خواهندکرد
ی هنرهای  هو موزی دهند وقت شان را در کتابفروشی ، ترجيح می دوب

ست به توان لند ای که همان ديزن»  لندی دوب«مدرن بگذرانند يا در 
يا » موری هنر«صد؟  فرهنگ ، بدون شهروند با فرهنگ، مثل تنديس 

تسبيح چرخان ی حاج آقای جکسون پاالک است در سالن پذيرايی تابلو
نيويورک ی » موما«که ی بار آخر. چهاردهم نشستهی مبل لويی که رو

. نمايشگاه آثار پيکاسو را گذاشت ، شش ميليون نفر بازديد کننده داشت
 . ماتيس و پيسارو در همين حدود

 
نوين ساخته ی عظيم است که توسط کارِ بردگ» شاپين مال«يک ی دوب

نيلگون ی به برنامه راديويی در دوبی سيستم برده داری  هدربار(شده 
آن همان است که رِم کولهاس ده سال پيش ی بافت شهر.) گوش کنيد

توانند ی  ساخت که م، با قطعات تازهی مصنوعی عظيم ول: توصيف کرده
تواند ی که هرگوشه اش می ليوودها جايگزين شوند، مثل يک استوديوي

خيابان مرده . داشته باشدی تازه ا» هويت«از اين هفته به آن هفته 
کارگزاران شيخ قول داده اند ساختمان . (ندارد» تاريخ«محله . است

م و هدف دار تنها فعاليت مه!!) رسدی به پايان می به زود» قديمی دوب«
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است ی به طور عمده آسياي) جنريک(ی چون شهر نوع. خريد است
ی ، بنابراين همه جا) نوساخته، تازه به دوران آمده، مدرن يا پسامدرن(

ـــ مجهز شده ی مصنوعی مطبوع ـــ هوای  هآن توسط دستگاه تهوي
عظيم سرپوشيده ی به طور فزاينده از تاالرها» شهريی فضا«. است

تفاوت ی و اقامت توريستی سکونت دايم. شودی تشکيل م)  اَتريوم(
يک متروپوليس مثل ی فرهنگی و تشفی ، تمامِ زيبائی دوب. ندارندی بارز

از کسالت و ی کند به احساس مزمنی نيويورک را به سرعت تبديل م
بود که هنوز ، پس از دو سه ی دست کم اين احساس کس. يکنواختي

، خيابان پنجم ، ی نيج ويلج ، ليتل ايتالدهه ، از گام زدن در  گري
 . شودی برادوي، سوهو، چايناتاون ، يا ترايبِکا خسته نم
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 مريم جميلهی ضداستعماری گرايی بوم
  

داشته ی آنها برد زيادی که صدای در ميان سخنگويان اسالم ، تعداد زنان
 و اعتبار مردان از نفوذی  هشان به اندازی ها  و کتابها باشد و نوشته

در اين ميان، نام . رسدی برخوردار باشد ، به تعداد انگشتان دست هم نم
او ی ها  و کتابها مريم جميله بدين لحاظ شناخته شده است که مقاله

ی ها  به زبانها در ميان مسلمانان خوانندگان بسيار دارد و اين نوشته
بنگالي، و متعدد ترجمه شده اند از جمله اردو، عربي، فارسي، ترکي، 

 . اندونزيايي
 

خود را به طور عمده در پاکستان زير ی مريم جميله تعليمات اسالم
او که به زبان ی از ميان کتابها. ، گذرانده استيزعامت موالنا مودود

 : نام بردها توان از اينی در پاکستان و هند منتشر شده اند می انگليس
 
» غربيی  هالم و جامعاس«، )١٩٧۶الهور، (» و عملی اسالم در تئور«
ی غرب گراي«، )١٩٧١الهور، (» اسالم و مدرنيسم«، )١٩٨٢نو، ی دهل(

اسالم در برابر اهل کتاب در «، )١٩٧٨الهور، (» در برابر مسلمانان
الهور، (» اسالم و انسان مدرن«، )١٩٨٣الهور، (» گذشته و حال

 ). ١٩٧۶الهور، (» اسالم و زن مسلمان در شرايط امروزين«، و )١٩٧۶
 

 اسالم و سکوالريسم
ی  ه در شهر نيويورک ، در يک خانواد١٩٣٢مريم جميله  در سال 

با تعاليم يهوديت، مسيحيت، ی به دنيا آمد و در جوانی  آمريکايی يهود
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ی آنها را تسليم و مقهور سکوالريسم غربی  هو بهاييت آشنا شد و هم
ن جنبش رهبرای نويسد سرسپردگی او در خاطرات اش م. شناخت

ی  سالگ٢٧او در . بهاييت به صهيونيسم او را از اين جنبش گريزان کرد
به . تغيير داد» مريم جميله«آورد و نام خود را به ی به اسالم رو

بود که موفق شده بود مأموريت حضرت ی او ، اسالم تنها دينی  هعقيد
به دعوت ی  سالگ٢٨در سن . ابراهيم را به نحو احسن به اجرا گذارد

، و با حمايت دوستان مسلمان اش در نيويورک ، و يوالنا مودودم
ديگرش دکتر سعيد رمضان ، داماد ی همچنين به تشويق دوست وحام

حسن البنا بنيانگذار جنبش اخوان المسلمين، به پاکستان مهاجرت 
، با يموالنا مودودی  هبا خانوادی کرد؛ مريم جميله پس از دوسال زندگ

 . به نام محمد يوسف خان ازدواج کرداز همکاران او ی يک
 

مريم جميله در آثارش آن است که اسالم با پذيرش تجدد ی اصلی نگران
مدرن، روح و توان يا اصالت خود ی ، و زندگی فرهنگ غربی ها و ارزش

در تماميت خود است و در اين ی سنت اسالمی او حام. را از دست بدهد
 :نويسدی رابطه م

 
م را در تماميت اش بپذيريم؛ نه تنها قرآن، حديث،  الزم است که اسال«

آنها را همراه با ی ارتدکس سنتی وسنت ، بلکه هرچهار امام و تفسيرها
ی که در تمدن اسالمی هنرها و علومی  هميراث تصوف يا عرفان، کلي

سراسر ی و فرهنگی شناختی توسعه پيدا کرده اند، و تمام ميراث زيباي
که کمال آتاتورک خالفت را برانداخت ی ؛ سال١٩٢۴تاريخ اسالم تا سال 

 » .يکپارچه سکوالر کردی و کشورش را تبديل به دولت
 

انتقاد مريم جميله از سکوالريسم در جهان اسالم شامل آن گروه از 
تا ی شود که از اوايل قرن بيستم ميالدی نيز می اصالح طلبان دين
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ی ها  که همان ارزشرای غربی ليبرالی ها داشته اند ارزشی کنون سع
کنند و اسالم ی اسالمی ها آموزهی  هسکوالريسم و تجدد بوده، وارد پيکر

. بکشانند که مسيحيت و يهوديت در غرب پيمودندی را به همان مسير
که ی کند، به اين معنی متهم م» غرب پرستي«او اين مصلحان را به 

نند و حذف کی و سياسی اجتماعی آنها قصد دارند دين را از زندگ
مريم جميله اعتقاد دارد اين . افراد سازندی محدود به اعتقاد شخص

دفاع ی را در برابر قيادت و استعمار بی اسالمی  هاست که جامعی گرايش
 . کندی م
 

ی ضد استعماری با قاطعيت» اسالم و مدرنيسم«مريم جميله در کتاب 
 :نويسدی م

سکوالريسم ی ها قالبما قصد دارند اسالم را در ی بومی ها مدرنيست «
ی ها و امپرياليستی مسيحی مدرن بريزند و با اين کار به ميسيونرها

ما مؤثرترين عامالن ی ها در حقيقت مدرنيست. رسانندی ياری خارج
 » . هستندها اهداف امپرياليستی اجراي

 
از همين زاويه، مريم جميله از محمد عبده و اميرعلي، آغازگران تجدد 

تمايل شيخ محمد «: نويسدی او م. کندی دت انتقاد مدر اسالم به ش
ی با اهداف امپرياليسم انگليس و سازش اسالم با زندگی عبده به همکار

او درها را گشود تا غرب زدگان يک به . ندادی مدرن، جز زيان نتيجه ا
 » .يک فعاليت اش را دنبال کنند

 
اند ی ارت بومحقی  همريم جميله معتقد است اصالح طلبان ، دچار عقد

. آيندی به در می از عقب ماندگی غربی ها پندارند با کسب ارزشی و م
 :نويسدی او م
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نظير سيد ی شدن در جهان اسالم ، افرادی پيشاهنگان تجدد و غرب«
عبدالرازق ، دکتر ی احمدخان، شيخ محمد عبده ، قاسم امين ، شيخ عل
ی ه افراد ميان مايه اطاها حسين ، ضيا گوکالب ، و مصطفا آتاتورک ، هم

زنند؛ ی دست و پا می حقارت عظيمی  ههستند که در چنگال عقد
و تسليم و تحقير شرق در بارگاه غرب ی از عقب ماندگی  ناشی حقارت

 ».امپرياليست
 

 تجدد
، توسعه ، و )پروگرس(» پيشرفت«چون ی مريم جميله مفاهيم

اين . کند یتشبيه می از بت پرستی مدرنيزاسيون را به نوع جديد
و سکوالريسم ی فرهنگی گرايی  به زغم او ، همه به نسبها ايدئولوژي

اسالم با مدرنيت ، تنها مسأله ی  هاو اعتقاد دارد ، رابط. خواهند انجاميد
ی است که ايمان اسالمی مرگ و زندگی  هنيست ، بلکه مسألی نظری ا

غرب ی دن کنوناو، تمی  هبه عقيد. را تا ريشه مورد تهديد قرار داده است
ی و  از سوی مسيحی از يک سو محصول سکوالريسم و اصالحات دين

ی و فرهنگی اين تحوالت دين. يهوديت استی ديگر ناسيوناليسم محل
ی و گسترش امپرياليستی سياسی  هناپذير توسعی همزمان بخش جداي

اسالم، در حکم ی دنبال کردن اين مسير برا. غرب بوده است
حقارت ی  هبر عقدی اين راه ، نه تنها مرهم. ستا» فرهنگيی خودکش«

ی گذارد ، بلکه به بحران هويت و شيزوفرنی مسلمانان نمی فرهنگ
گيرد؛ تعلق به ی زند و حس تعلق را از آنها می آنها دامن می فرهنگ

 .که همان امت باشدی وسيع تری  هجامعه يا کمونيت
 

به ی سرسپردگ. تجدا نيسی از امپرياليسم فرهنگی امپرياليسم سياس
و تنفر از خود ، ی حقارت فرهنگی  هغرب ، عقدی فرهنگی ها ارزش
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شود که نه ی می بومی و اخالقی معنوی ها باعث سترون شدن ارزش
 .کندی بخش نيست بلکه قيادت به استعمار را تشديد می تنها رهاي

 
 ضدکولونياليسم

 غرب به چرا مسلمانان چنين آسان در برابر«: پرسدی مريم جميله م
برند؟ آيا اين ی فرودست به سر می زانو درآمدند؟ و چرا هنوز در موقعيت
در پاسخ ، مريم » نقصان است؟ی اسالم است که به ذات خود دارا

کند و هم متوجه ی جميله سرزنش را هم متوجه خود مسلمانان م
 :نويسدی او م. استعمار يا کولونياليسم اروپايي

 
درازمدت ی مستقيم و اجتناب ناپذير بهره کشما برآيند ی کنونی تنگنا«

اول مسؤليت ی  هخود مسلمانان بايد در وهل] البته. [استی استعمار
نيز ی امپرياليستی اما نيروها. سقوط و انحطاط را به گردن بگيرند

و روش مند چنان ی علمی از ما را به شيوه ای فرهنگ زدايی  هوظيف
ی حياتی اره قد راست کنيم و نيروساختند که ما هرگز نتوانيم دوبی عمل

از زبدگان ليبرال را در ميان ما به ی در عوض ، گروه. خود را بازبشناسيم
ی بی خود را با ديده ای و تاريخی وجود آوردند که ايمان و ميراث فرهنگ

به تحقير آشکار ی تفاوتی نکشيد که همين بی طول. نگريستندی تفاوت م
 ».تبديل شدی فرهنگ خود

 
ان مريم جميله ، مدرنيته معادل شکست و قيادت مردمان غير به گم

کند ی به او کمک می مريم جميله با فرهنگ آمريکايی آشناي. بودی غرب
که اين وضعيت قيادت آميز توأم با احساس حقارت و تنفر از خود را با 

ی ها آمريکا مقايسه کند و درسی  هوضعيت سياهپوستان در جامع
جميله . سياهان فراگيردی  هنبش آزاديخواهانجی  هاز تجربی مشابه

. کندی می مهلک تر ارزيابی را به مراتب از قيادت سياسی قيادت فرهنگ
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. اندازدی در برابر استعمار را از توان می ، مقاومت سياسی قيادت فرهنگ
مردان سفيدپوست ی ها اثبات اين نظر ، به نوشتهی مريم جميله برا

ی ر در مصر، هندوستان، پاکستان و کشورهاکه عامالن استعمای اروپاي
ی  هکند تا نشان دهد آنها به بوميان زير سلطی ديگر بوده اند رجوع م

آنها به ی فرهنگ زدايی برای ها نگريستند و چه طرحی خود چگونه م
 .گذاشتندی اجرا م

 
 علما و روشنفکران

يله ، مريم جمی غربی ها ارزشی  هدر برابر روشنفکران سکوالر و شيفت
او آنان را دانشمندان و . کندی اسالم دفاع می علمای از نقش حيات

را به ی داند که نه تنها بايد بار حفظ و انتقال ايمان دينی می عالمان
مريم . نيز استقامت کنندی دوش بکشند بلکه بايد در برابر نفوذ استعمار

 کند که ، با کسب تعليم و تربيت دری جميله روشنفکران را متهم م
اسالم ی ها دهند آموزهی ، به خود اجازه می غربی مدارس و دانشگاهها

او . داشته باشندی را مورد تفسير قرار دهند بدون آنکه چنين صالحيت
وجود داشته باشد که محتاج دانش و تخصص ی اگر معضل«: نويسدی م

مگر همانها که تعليمات الزم ی است، چگونه امکان دارد راه حل را کسان
از شريعت ی که چيزی ه اند ، ارائه کنند؟ چطور ممکن است کسانرا ديد

 » اجتهاد بدهند؟ی  هدانند ، به خود اجازی و فقه نم
 

کند که آنها بايد توجه خود را ی مريم جميله به روشنفکران پيشنهاد م
که با ی مدرنيت و تجدد. به نقد مدرنيته و کولونياليسم معطوف بدارند

و ی فرهنگی ها  ، همواره به تضعيف ريشهو پيشرفتی ترقی شعارها
ی اين به مراتب تهديد«: نويسدی مريم جميله م. پردازدی می بومی دين

 ».ستها فلسطين توسط صهيونيستی ها خطرناک تر از اشغال سرزمين
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 »يضد استعمار«مقاومت 
ی و سياسی است که اين نوع مقاومت فرهنگی اکنون مدت

ی اسالمی لغ آن است ، درکشورهاکه مريم جميله مب» ضداستعماري«
از تاريخ نويسان ، تأثير ی برخی  هبه گفت. شدت و حدت گرفته است

و هم به ی و ضد امپرياليستی سياسی انقالب ايران ، هم به عنوان جنبش
، در گسترش اين نوع مقاومت ی  فرامليتی عنوان يک جنبش فرهنگ

 همان ابتدا با سرکوب گرا، ازی بومی مقاومت فرهنگ. غيرقابل انکار است
جنبش روشنفکران سکوالر آغاز شد و با پيگرد زنان روشنفکر مدرن ، و 

ادامه پيدا کرد ، ) قتل آنهای فتوای و در موارد(حبس يا تبعيد آنها 
نيز در معرض اتهامات وطن ی غربی  در کشورهاها سپس همين تبعيدي

 .رفتندقرار گ» ضد استعماريی تضعيف مقاومت فرهنگ«و ی فروش
 

ی بين المللی انستيتو«، رئيس بخش خاورميانه در ی مأمون فَند
به اصطالح ی اين نوع جهادهای  هدربار» مطالعات استراتژيک

از ی بر اين باور است   که جهاديان اکنون به مرحله ای ضداستعمار
کنند هرچه بيشتر به کشتار در ميان ی مبارزه رسيده اند که گمان م

ی توسط افغانی  توسط عراقي، افغانی کشتار عراق(ند خودشان دامن بزن
به ضرر آمريکا تمام ی يها چنين تاکتيک) ، مسلمان توسط مسلمان

کنند با اين کار به آمريکا ضربه ی آنها گمان م«: گويدی او م. خواهد شد
اما خطر . شده استی دنيا نگران اورانيوم غنی  هاکنون هم. زنندی م

شده ی غنی گرايی و سنی گرايی شيع.  استشدهی ، اسالم غنی واقع
 ».است

 
گرايان را ی از بومی بسيار» ضد استعماري«احساسات ی مآمون فند

ی رهبران سياسی ها آنها با حمايت از حرکت: کندی چنين خالصه م
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را ی شما داريد با غرب همان کار«: گويندی مسلمان و جهادگرايان م
 ».ودمان توان اش را نداريمخواهد اما خی کنيد که ما دل مان می م
 

به نام وجيهه الهويدر در انتقاد از ی اهل عربستان سعودی  هيک نويسند
 :اين ذهنيت چنين نوشته است

ی ولی يک باغ آباد تو شهر خودت پيدا کنی تونی که نمی وقت
ی ــ بدون که توی بينی يک مسجد می کنی که نگاه می سرهرکوچه ا

 .يک کشور عرب هستي
 
ظواهر و دنگ و فنگ مدرن شون، ی  هکه مردم با همی بين یمی وقت

ی کنن ــ  تعجب نکن، بدون که توی می هنوز در قرون گذشته زندگ
 .يک کشور عرب هستي

 
ی علوم کنترل داره ــ مطمئن باش که توی که دين روی بينی می وقت

 .يک کشور عرب هستي
 
کنن ــ ی  مخطاب» دانشمند«و » عالم«روحانيون رو ی بينی می وقت

 .يک کشور عرب هستيی شگفت زده نشو، تو تو
 
خدامانند که هيچ ی که حاکم کشور تبديل شده به رهبری بينی می وقت

آد، و هيچ کس هم حق نداره از اون ی وقت از مسند قدرت پايين نم
 .يک کشور عرب هستيی انتقاد کنه ــ دلخور نشو، تو تو

 
دن ــ ی ترجيح می  را به آزادعبوديتی زيادی  هعدی بينی که می وقت

 .يک کشور عرب هستيی دل ات نسوزه ، تو تو
 
از ی کفره ، ولی گن دموکراسی که روحانيون می شنوی می وقت

کنن تا قدرت و مقام ی فراهم کنه استفاده می که دموکراسی هرفرصت
 .يک کشور عرب هستيی رو قبضه کنن ــ تعجب نکن، تو توی باالتر

Abdee Kalantari                                                                                             All Lutis Go to Heaven 
 يکالنتری   نوشتة عبد                                                                            روند ی  به بهشت مها »لوطي«ی  ههم



 
 زن نصف يک مرد ارزش داره يا حتا کمتر ــ مبهوت يکی بينی می وقت

 .يک کشور عرب هستيی نشو، تو تو
 
مردم خونه کرده ــ خيالت ی ترس و دهشت مدام در عمق چشمای وقت

 .يک کشور عرب هستيی تخت باشه ، تو تو
 ٢٠٠٧ آوريل ١۵
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  :يفمينيسم ايرانی دوراه
 يجهانشمول يا عامليت بومی  آزاد

 
ی برگزاری که برای زن و تدارکاتی  هرسال با نزديک شدن روز جهان

از ی گيرد، فضايی ن فمينيست در ايران صورت مفعاالی اين روز از سو
ساکت ی از تالش حکومت برای آيد که ناشی التهاب و دلهره به وجود م

. انجامدی می به خشونت و دستگيری گاه روياروي. کردن زنان است
چيست که بايد با خشونت آن را ی  هحکومت، نمايندی فمينيسم برا

 کند؟ی می رناک ارزيابتعطيل کرد؟ چرا حکومت ، فمينيسم را خط
 

ی  هيک جامعی که هنجارهای خشونت عليه فعاليت زنان، يا عليه زنان
موارد با رجوع به ی دهند، در بسياری را مورد سوآل قرار می سنت

که به ی کس: شودی عامالن خشونت توضيح داده می فردی ها انگيزه
ر سر او پاشد، يا با باتوم بی حجاب و آرايش کرده اسيد می صورت زن ب

از ی که با مخلوطی کند، کسی به او اهانت می کوبد و در بازجويی م
کند، به احتمال زياد ی شرکت م» سنگسار«اشتياق و نفرت در مراسم 

ی ها عقدهی  هيا برد) پيوريتان(منزه طلب ی بايد اسير هنجارهای م
، بيشتر از ی دولتی  هاما خشونت سازمانيافت. باشدی جنسی  هسرکوفت

گره ی داشته باشد، با سياست و قدرت دولتی روانی ها  انگيزهآنکه
 .خورده است

 
حضور در اماکن ی ها حجاب، محدوديتی ها به عبارت ديگر، سياست

توانند ريشه در اين ی يا مسافرت ، و  امر به تقوا و سنگسار، می عموم
ی که در وجود مادی ای جنسی باور داشته باشند که سکسوآليته يا اغوا

اما . است و بايد آن را مهار کردی فساد اجتماعی  هان خانه کرده، ريشزن
Abdee Kalantari                                                                                             All Lutis Go to Heaven 

 يکالنتری   نوشتة عبد                                                                            روند ی  به بهشت مها »لوطي«ی  ههم


زنانه احساس ی اجتماعی که يک حکومت از جانب يک نيروی تهديد
و حفظ قدرت در برابر دشمنان ی کند، ريشه در مشروعيت سياسی م

تهديد . اين دو نوع تهديد زنانه مرتبط اند. داردی يا فرضی واقع
و حتا به تهديد ی تواند به تهديد تحول فرهنگی می اخالقی هنجارها

. يک نوع حاکميت تئوکراتيک تبديل شودی ها عليه پايهی سياس
بود و هم يک ی حکومت طالبان در افغانستان، هم يک حکومت سياس

ی هم برا» برقع«به نام  ی پوشش. از منکرات و فسادی  نهی رژيم اخالق
که ی قدرت ماليانی ها  پايهتحکيمی حفظ ناموس مردان بود و هم برا

 . ناميدندی م» طلبه«خود را 
 

 است؟ی آيا فمينيسمِ تجدد خواه در خدمت تسلط استعمار
انقالب، سرآمدان حاکميت را نگران ی برخالف تصور رايج، آنچه از ابتدا

خزنده، ی ارتش نبود، بکه کودتاهای يا کودتای کرد تهاجم نظامی م
در يک . بوده و هست) اباحه گري(ی نگنرم ، و نفوذ فرهی ها انقالب
ی  هيا اقتصادي، بلکه مدرنيتی تکنيکی  هنه مدرنيت. »مدرنيته«کلمه 
شدن آن افزوده شده ی اخير بر سرعت جهانی  هکه در دو دهی فرهنگ
 . است

 
در ی مدرن ، و به همين دليل مفهومی که مفهوم» فمينيسم«مفهوم 

، است، بدون شک )و آمريکای پايجوامع سکوالرـ ليبرال ارو(ی اصل غرب
ی تئولوژ. رودی يک تهديد به شمار م» سياسيی تئولوژ«در يک 

) دوست و دشمن(سياست را به خير  وشر ی  هکه عرصی ای سياس
فمينيسم به . پنداردی را دشمن اسالم م» غرب«کند و ی تقسيم م

عنوان يک جنبشِ تجدد خواه  ،  هميشه همچون ستون پنجم استعمار 
ی  هفمينيسم اقشار تحصيلکرد. آيدی دشمن به حساب می  عامل نفوذيا
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جهانشمولِ جوامع ليبرال ی ها که طالب آزاديی طبقات متوسط يا مرفه
است که در ی و فرهنگی از آن جنبش وسيع تر اجتماعی هستند ، بخش

 . گويندی می ، يا غربزدگ» تغرب«گفتار اسالمگرا به آن 
 

 چيست؟» بومي«فمينيسم 
و از ی بومی  هاگر به طور خود جوش از زمينی ر نوع تحول فرهنگه

صورت بگيرد، هميشه با دوام تر و ريشه دار تر از ی بستر فرهنگ خود
ی فرهنگ می  هوارد حوز» خارج«است که با فرمان از باال يا از ی تحوالت
طبق همين اصل، و با توجه به اينکه تجدد آمرانه و وابسته به . شوند

ی ها از جمله ايران مغلوب جنبشی اسالمی از کشورهای  بسيارغرب در
ی کنند که مبارزه برای  استدالل مها از فمينستی اسالمگرا شد، گروه

، بايد از درون ی مردساالر دينی  همناسبات قدرت در جامعی دگرگون
 . همان دين به پيش برده شودی امکانات فرهنگ

 
، به ی ست هشتاد ميليون نفری مصر جامعه ا. به يک نمونه توجه کنيم

سکوالر ، ی آن يک جمهوری طور غالب مسلمان ، که نظام سياس
اکثر مردم مصر، از جمله بيشتر . خودکامه و وابسته به آمريکاست

برند ، اما در همين ی قاهره در فقر به سر می ساکنان شهر هفده ميليون
طيالت اروپا و لوکس ، تعی در رفاه کامل است با زندگی جامعه ، اقليت

اليف «يا ی زندگی  هنحو. شبانه و تجمالت روياييی ها آمريکا ، کلوب
. کندی مبارک ضمانت می حسنی اين اقليت را حکومت پليس» ستايل

. کندی مبارک را حمايت آمريکا تضمين می حکومت حسنی  هنحو
ی از اياالت متحده می دولت مصر هرساله دو ميليارد دالر کمک مال

در مصر، ده ی حفظ جان هريک آمريکايی شود برای ته مگف. گيرد
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مصر شکنجه ی در زندانها. شودی به کار گمارده می مصری مأمور امنيت
 . رايج استی امر
 

 
 
مصر به تدريج توسط جنبش ی مدنی  هاخير، جامعی سالهای ط

اخوان . مورد نفوذ قرار گرفته است» اخوان المسلمين«اپوزيسيون 
کند، و ی سازد، اشتغال ايجاد می و بيمارستان مالمسملين مدرسه 

اخوان ی توده ای  هپاي. پردازدی داوطلبانه به امور عام المنفعه م
آن را تحصيل کردگان، پزشکان، ی المسلمين مستضعفان اند اما کادرها
. سازندی متوسط می  هاز طبقی مهندسان، وکال و متخصصان ديگر

» زنان و کودکانی بين المللی الماسی  هکميت«سازمان زنان اين جنبش 
مدير اين سازمان، هدف ی خانم کاميليا حلمی  هبنا به گفت. نام دارد

نهادخانواده از ی به عقيده خانم حلم.  کميته ، حمايت از خانواده است
وابسته به سازمان ملل متحد مورد تهديد قرار ی ها فمينيستی سو

ی از خانواده بدشان می بغری ها فمينيست«: گويدی او م. گرفته است
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خواهند ی آنها م. دانندی بر سر راه تجدد می آنها خانواده را مانع. آيد
آنها خيال . بانوان را از قيد خانواده و مسوليت شوهر و فرزند آزاد کنند

» .کنند زنها بايد بر جهان حکم برانند و مردها در حاشيه باشندی م
ی می خارجی ها ار قدرتاين نوع فمينيسم را دستور کی خانم حلم

» زنان و کودکانی بين المللی اسالمی  هکميت«در آمريکا متحدان . داند
دهند که از تقدس نهاد ی تشکيل می محافظه کار دينی را سازمانها

ليبرال، نظير همجنس گرايي، دفاع ی  هجامع» آفات«خانواده در  برابر 
رپرز، مارس ها ي هگزارش کن سيلورستاين در ماهنام: منبع. (کنندی م

٢٠٠٧( 
 

 اسالميی فمينيسم در کشورهای دوراه
پذيرش مدرنيته و ) راه اول: گيردی شکل می به اين ترتيب يک دوراه

به سمت تحول دموکراتيک که در ی رويکرد جهان وطن و فرامليت
ادغام در ) جدا نيست؛  راه دومی سياسی شرايط ايران از تحول بنياد

ی کسب عامليت از درون و تغيير توازن قواحاکم با هدف ی فرهنگ دين
 . مردساالری  هجامع

 
» جنسيی ا«ی را در اينجا معادل واژه انگيس» عامليت«ی  هکلم

)agency (فاعل بودن و ابتکار عمل ی گيريم که به معنی به کار م
که فشار ی قدرت ، به نحوی  هعمل در يک معادلی داشتن است ؛ يا آزاد

آنکس که  ی  کس که دست باال را دارد ، يعنعامليت باعث  شود آن
و ابتکار عمل را به دست دارد، مجبور به عقب ی و سرکردک» هژموني«

است ی اين راه. از قدرت اش را به زمين بگذاردی شود و بخشی نشين
اين گروه ، از يک سلسله . کنندی گرايان فمينيست پيشنهاد می که بوم

. گيرندی سود م» ـ استعماريپسا«يها نظريهی نظريه با عنوان کل
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ی ها است از نظريهی التقاط) پست کلونياليسم(ی پسااستعماری  هنظري
ی جهان سومی گرايی و بوم) پساساختارگرايي(پست ستراکچراليسم 

 ...). فانون ، آل احمد، سزر ، آميلکار کابرال (
 
، را روشن تر بيان کنيم ی فميستی آنکه اين مسير يا اين استراتژی برا

به ی را که در آن مرد شالقی مجسم کنيد خانه ا. آوريمی يک تمثيل م
آن . درِ خانه قفل است. دست گرفته و زن را مقهور خود کرده است

است که حضور ی جهانشمول مدرن مدتی ها و ارزشی در ،  آزادی سو
ی زن اين امکان وجود دارد که به نحوی برا. خود را تثبيت کرده اند

 دست آورد، يا قفل را بشکند؛ آنگاه خود را رهاسازد، يا  کليد در را به
ديوار به درون آورد و به اتفاق آنها شالق را از ی را از آنسوی متحدان

 . اين راه اول است. چنگ مرد خارج کند
 

او کليد قفل را داوطلبانه در اختيار . گزيندی اما اين زن راه دوم را برم
او با . دهد که قصد گريز نداردی ان مدهد و به او اطمينی مردش قرار م

ريزد؛ سپس ممکن است مرد در ی کند، ترس مرد می می مرد باز
به اين شيوه، . بخواهد شالق را به زمين بگذارد و عقب بنشيندی لحظات

خواهد شد که از ی صاحب پرستيژ، غرور ، و اعتماد به نفسی زن بوم
ی عامليت ، وارداتاين نوع . خيزدی خودش برمی فرهنگ بومی  هزمين

اين نوع تغيير توازن قوا، منحصر به اقشار ممتاز مرفه و . نيست 
خواهد ی روشن است که اين زن نم. نيست» کمپرادور«مستفرنگ يا 

خواهد عروسک فرنگي، زن ی گرايان نمی آزاد باشد يا به قول بوم
خواهد در داخل همان ی باشد؛  بلکه می مصرفگرا، مانکن، يا ابزار جنس

 .داشته باشد» عامليت«خانه 
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در تمثيل ما تسليم شدن در برابر (اين نوع  کرنش در برابر قدرت 
» کردن مردساالريی باطن«و » کاذبی آگاه«ی را نبايد به معن) شالق

از ی از فاعل بودن، نوع جديدی دانست ، بلکه اين شکل تازه ا
يا » ونيهژم«زند و از ی است که توازن قدرت را به هم م» عامليت«

يا اگر . (نيستی مازوخيستی اين رفتار.  کندی مردانه کم می سرکردگ
ی آزاد«ی عامليت را نبايد به معن). باشد چندان آسيب رسان نيست

عامليت . نداردی مصداق خارج» ارادهی آزاد«مفهوم . دانست» اراده
قدرت آن را توليد ی  هاست که خود معادلی ناپايدار و غيردايمی موقعيت

 . کندی م
 

، » عصمت«و » تقوا«بر ی با اين استدالل، پذيرش حجاب، رفتار متک
، در مسجد و مدرسه و ی دينی  هجامعی مشارکت فعال در امور اجتماع

چون اجتهاد ی يها يا حتا در مقامی محله، و سپس در مجلس قانونگذار
است و به تدريج ی زمان قابل دسترسی ، همه طی و تعبير احکام شرع

 . را به نفع زنان عوض خواهد کردی ن قوا در يک جامعه سنتتواز
 

بداند و قادر باشد قرآن ی که زبان عربی گرا ، زنی طبق بينش بوم
بخواند ، قادر خواهد بود با رجوع به آيات و تفاسير ، عليه اقتدار پدر يا 

کسب کرده و به ی او که اکنون تحصيالت دانشگاه. برادران رفتار کند
اد از مردان نسل پيشين خانواده اش با سواد تر هم هست، احتمال زي

تواند با استفاده از نصّ و سنّت ، اگر بخواهد ، حجاب داشته باشد يا ی م
در ی نداشته باشد، با هرکس که مايل است ازدواج بکند و سرانجام رئيس

 . شودی عمومی  هدر حوزی خانه و مدير
 

ی  ه، خارج از آن خان»اريپسااستعم«ی ها از فمينيستی از ديدگروه
ی بومی  هبيرون از خان. نيستی خبری هم ، در حقيقت،  از آزادی فرض
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ليبرال ی  هجامع. در کار اعمال قدرت اندی هم ، شالق به دستان ديگر
تر ، ی آن نامرئی ها »زندان«است ، فقط ی بومی تئوکراسی  المثنای غرب

روه، رژيم جورج بوش و به زعم اين گ. و به همين دليل مهلک تر است
ی جورج بوش هرگز برا. رژيم طالبان چندان متفاوت از يکديگر نيستند

زن برقع بسر، ی آزاد. به ارمغان نخواهد آوردی زن برقع به سر آزاد
شالق به ی در نتيجه ، اين زنان به مال. است ميان او و مالعمری مسأله ا

د که ضرب شالق را کننی توصيه می دست ، خواهرانه و از سر دلسوز
ی کمتر کند، مبادا که زن بومي،  گريزان به آغوش ليبراليسم غرب

درست باشد، شالقزن نيز بر ی پسااستعماری  هاما اگر نظري. بشتابد
! گيردی می شالق، خود او را هم به باز. نداردی شالق خود کنترل

 . قدرت استی از بازی او هم تابع» عامليت«
 

، روشنفکران وابسته به طبقات ی پسااستعماراکثر نظريه پردازان 
، پس از تلمذ در محضر ی ليبرال غربی متوسط اند که در دانشگاهها

،  به کار آکادميک مشغول اند و هرگز يو  آمريکايی مردان سفيد اروپاي
 . کنندی سپر» برقع به سرها«حاضر نيستند يک روزشان را در ميان 

 ٢٠٠٧ مارچ ٩
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 ر نيويورکدی مرجان ساتراپ
 

از پرفروش ی مؤلف يکی ماه اکتبر مرجان ساتراپی در يک شب باران
» پرسپوليس«اخير در اروپا و آمريکا، کتاب مصور ی سالهای ترين کتابها

مرجان . از طرفدارانش صحبت کردی جمعی ، به نيويورک آمد و برا
کاميک «از مؤلف و هنرمند است که در غرب به آنها ی نوعی ساتراپ

ی يش را به شکل سريالهاها که قصهی کسی گويند ؛ يعنی م» ستآرتي
ی کند ، با امضا و سبک متمايز خودش و جهان بينی مصور بيان م

 .خاص خود اين هنرمند
 

به شهرت رسيد که » پرسپوليس«با کتاب اولش ی مرجان ساتراپ
که او در تهران بزرگ ی يها خاطرات خود اوست به زبان تصوير از سال

 و سپس جنگ هشت ساله با عراق را ١٣۵٧ انقالب سال شد وی م
کتاب اول بود که به نام ی  هادامی کتاب دوم ساتراپ. تجربه ميکرد

دبيرستان و ی منتشر شد و خاطرات او را از سالها» ٢پرسپوليس «
اين دو کتاب که نخست به زبان . گيرد ی دانشگاه در اطريش در برم
ی آمدند پرفروش شدند و برابه بازار ی فرانسه و سپس انگليس

 .آوردندی خود شهرت و محبوبيت جهانی  هنويسند
 

 : مرجان ساتراپي
و ادبيات » زنانه«به ادبيات به اصالح ی هستم که اعتقادی من آدم«
فمينيست به من گفت زنها با ی در کانادا که بودم شخص. ندارم» مردانه«

هم که با قلم دی نويسند و من جواب دادم ترجيح می زهدان شان م
بنويسم که حالت فاليک يا شکل آلت مردانه را دارد اما با آن به مراتب 
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همين حساب من مثل ی رو! کاغد نوشتی توان روی راحت تر م
کنم که اعتقاد دارند نوشتن ی ساروت فکر می مارگريت دوراس يا ناتال

 رقتی ها خصلتی  هفلوبر با هم» مادام بواري«من با . ندارد» جنسيت«
آنائيس «ی ها کنم تا با نوشتهی انگيز اين کاراکتر بيشتر رابطه برقرار م

است که دايم مورد ستايش مردهاست و هميشه ی که از زبان زن» نين
اش ی مثل يک گل خوشبو زيباست و خواهان دارد و سکس و همخواب

برخورد ی با چنين زنی واقعی فوق العاده است ــ من هيچ وقت در زندگ
نوشته به ) فلوبری يعن(را که يک مرد ی مادام بواری  ــ ولنداشته ام

 ». بينمی خودم نزديک تر می  هواقعيت زنان
 

که ی کودکان نوشته اما کتاب سومی چندين کتاب برای مرجان ساتراپ
نام داشت که باز هم » دوخت و دوز«منتشر شد ی از او به زبان انگليس

را حکايت ی ميم بکارت دخترانبه زبان تصوير، داستان دوخت و دوز و تر
خواهند شوهرشان در شبِ اول ازدواج احساس ی کند که در ايران می م

 .غرور و افتخار کند
 

به خود » خاطرات«با رنگ سياه و سفيد، نام ی مرجان ساتراپی داستانها
ی دور و نزديک خانواده اش تحقق می گرفته و با شرکت خود او و اعضا

آنها با . نيستند» خصوصي«نها به هيچ وجه يابند ، اما اين داستا
از فرهنگ و سياست سر و کار دارند و با نگاه طنزآلود ی مهمی ها جنبه
و حفظ فاصله ، و با ی زدائی کند ، با آشنايی که قضاوت نمی و تلخ

، از ی طرفانه و حتا معصومانه ، از اعتقادات دينی بی واقعيت گراي
و ی ايرانی ، از تئوکراسی اب و روسر، از حجی مألوف اجتماعی رفتارها

و از مشکالت ی ، از شاه شاهان در عصر پهلوی کاتوليسم متعصب اروپاي
 را از راه روايت ها او اين گزارش. دهندی گزارش می جنگ در رژيم دين

که ی کند ، خانواده ای خودش و خانواده اش ترسيم می ماجراها
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رانش به چپ گرايش نشان دارند اما روشنفکی و قاجاری اشرافی  هشجر
روابط ی هم با همان نوع حساسيت به خوبی دهند ؛ مرجان ساتراپی م

 .دهدی نشان می و شيعی را در هر دو نظام شاهی طبقات
 

 
  

، ی فرهنگی ها انواع جزم انديشيی مرجان ساتراپی هدف طنز تصوير
ند کی و زخم زبان نمی احترامی او اين کار را با ب. استی و سياسی دين

که ی ، از ديد کسی از اعجاب و حتا ناباوری و حسی ، بلکه با فاصله گير
بيند انجام ی کنار ايستاده و از هر لحاظ خود را بيرون از موضوع واقعه م

مثال چرا در کالس درس ی کند برای که درک نمی کس. دهدی م
انسان ، معلم مسلمان اصرار دارد که او به ی آناتومی و نقاشی طراح

است بايد ی که موضوع نقاشی مردی  هنگاه کردن به مدل زندی جا
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ی نگاهش را تمام وقت به در کالس بدوزد و همانجور موضوع را نقاش
تواند با همان حالت بيگانه از بيرون ، خودش را ی می البته ساتراپ! کند

 .شخصيت خودش را بکاودی ها  و ابهامها هم زير ذره بين بگذارد و ضغف
 

دهد و ی پوشد و به راک متال گوش می که سياه می پمرجان ساترا
اش راجع به ی فرانسوی  هکشد با همان لهجی پشت سرهم سيگار م

همچون ی اخالقيات سالمت بدن از يک سو و اخالقيات لذات جسمان
ی ديگربه شنوندگان اش چنين می لذت سيگار و سکس و غذا از سو

 :گويد
 

است که » لذت«مفهوم » و با مرغخورش آل«کتاب ی ها از موضوعی يک «
همين خورش آلو که (شود، از غذا گرفته ، ی همه چيز را شامل م

سوفيا لورن که او خوابش را ی ها تا سينه) خان عاشق آن است ی ناصرعل
ی  براها اين. بيند ؛ و کشيدن چند حب ترياک يا دود کردن سيگاری م

و ی جزمی ها ولوژيايدئی  هکه هم» لذت«من مهم بودند، اين مفهوم 
و ی کليسا و مسجد که زير دست افراد جزم. کنندی آنرا منع می قشر

اين ی » ها لذت«خواهند ی چرخند ، می سرخورده و سرکوب شده م
اما فرهنگ خود شما در اينجا هم همين را . دنيا را از شما دريغ کنند

 دهندی خوب ، هشدار می گوييد غذای به محض آنکه م. کندی موعظه م
! »سرطان«گويند ی م» سيگار«گوييد ی ؛ به محض اينکه م» کلسترول«

ی ها دهد به کرمی من ترجيح م! »ايدز«گويند ی گوئيد سکس می تا م
بيمارگونه باشم ی چرا بايد در زندگ! زمين بدن سالم تحويل ندهمی تو

در اين کتاب از همين ! زمين بدهمی را تحويل کرمهای که بدن سالم
 .زنمی حرف مست که ها لذت
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چهل لذت داده سرانجام مرا بکشد ، بگذار ی که به من سی اگر چيز
ام کشته شوم تا ی عشق زندگی  هدهم بوسيلی من ترجيح م! بکشد

 »!تصادف ماشين يا يک تروريست يا جورج بوش
 

است ی مردی داستان هشت روز آخر زندگی مرجان ساتراپی  هکتاب تاز
با طبع هنرمندانه که ی مرد. ان بودهمادر مرجی که در واقعيت، عمو

و نواختن تار است اما همسر او در يک ی اش موسيقی عشق زندگ
اين مرد . کندی تار او را خرد می عصبانيت و قال و مقال خانگی  هلحظ

گيرد و ما دليل ی خان نام دارد خود تصميم به مردن می که ناصرعل
رجوع به (وارد اين تصميم را در يک سلسله فالش بک و فالش فور

ی حاکم شاهد می ها در برخورد اين مرد با ارزش) گذشته و آينده
 Chicken with(» خورش آلو با مرغ«با کتاب ی مرجان ساتراپ. شويم

Plums (ی درگير می ئها بار ديگر با اخالقيات حاکم و جزم انديشي
 .کندی آزاده را در ايران تباه می انسانهای شودکه زندگ

 
 : پيمرجان ساترا

اش که يک تار است ی است که سازِ موسيقی مردی اين داستان زندگ«
آن تار را با ی تواند جای شود و او هرگز نمی همسرش خرد می  هبوسيل

ی گيرد که ديگر از زندگی ديگر پرکند ، و بعد تصميم می انواع تارها
ی داستان، داستان هشت روز آخر زندگ. خواهد بميردی سير شده و م

رسد اما بسيار ی که بسيار کوتاه به نظر می هشت روز.  استاين مرد
قصد . کندی خان را دنبال می فشرده افکار و خاطرات شخصيت ناصرعل

در فورم و ساختمان قصه نير ی و هم فشردگی من اين بود که هم کوتاه
 .انعکاس پيدا کند

 
ی ها خودمن عکسی آشنا شدم که عموی داستان زمانی با شخصيت اصل

. چهره اش مرا گرفتی خوش سيما که زيبايی مرد. ش را نشانم دادعموي
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به سرگذشت او پيدا ی بود من هرگز عالقه ای اگر اين مرد بدقيافه م
 .کردمی نم
 

که ی خواستم راجع به مرگ حرف بزنم ، و سنتّی در اين کتاب من م
ی انتخاب نوع و زمان مرگ خود ، تصميمی صوفيان ماهم داشته اند يعن

 ».گيرد که چطور بميردی خودش می برای دمکه آ
 

* 
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 تحريک آميز مدانای صدا
 

ی ها دئو و شبکهيستم، به هنگام اختراع ويهشتاد قرن بی  هل دهيدر اوا
رفت ی ، مدانا م»يوی ام ت«ی  ه ساعت٢۴ی  همثل شبکی کابلی ونيزيتلو

 او هم. شوديی کايجر آمرين ايتی ل به بت دخترهايکه به سرعت تبد
انه در يرفتار سنت شکن و طاغی پاپ بود و هم الگوی قيموسی  هااله

ر يکه در فرهنگ مردم پسند و توده گيی الگو. ياخالقی برابر تابوها
ن، يمز ديج: کردندی می ندگيشتر مردان جوان آنرا نمايبيی کايآمر

ن، ينس، کورت کوبيکس، پريهندری ميسون، جيم موريمارلون براندو، ج
 .ودری اد
 
 جامعه و ها يرانيکه که اکثر ای ن مصادف بود با دورانين سالها همچنيا

و ی محمدرضا شاه را طرد کرده بودند تا اصالت بومی فرهنگ غربگرا
. ان بکشنديبه رخ جهانی عيان شيروحانی ر رهبريخود را ز» استقالل«

آنها پخش ی که از موهای ران و اشعه ايمبارزه با فساد زنان در ای برا
و گناه آلودکردن ی عيدن مرد شيکه موجب لغزی ا تن پوشيد، شی م

ه ي، حجاب، و سنگسار نهادي، توسريشد، روسری او می  هنگاه عارفان
 ممنوع گشت و به ها ز زن از  رسانهيک آميتحری شدند، پخش صدا

ثار پرشور و يای ها يون، الگويزينماگران و برنامه سازان تلويآن سی جا
همان . ژه پسران جوان،  عرضه کردنديه جوانان، به وخود را بی  هعارفان
ی جرهاين ايبصره، لبنان، و غزه به تی ابانهايکه امروزه در خيی الگو

 .   شودی ز ميمحروم تجو
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ورک و لوس يوينی ابانهايستم، در خيهشتاد قرن بی  هدهی  هانيدر م
وان را کا، دختران جيآمری رون شهرهايبی ها نگ ماليا شاپيآنجلس 

گر يدی لباسهای رشان را رويلباس زی م که به طرز جسورانه ايديدی م
کمر برهنه، با ی نج از بااليشرت، دو ای تی نه بند رويپوشند ، سی م

ر دامن ينازک زی ن هم شده بود؛ شلوارک تورييناف لخت که گاه تز
ده، يبری ها ، دست کش مخمل با سرانگشتيلباس معمولی کوتاه به جا

کوتاه ی بزرگ و جورابهای ها رها و دست بندها و گوشوارهي زنجانواع
ِ  يخنده دار،  ی ها  همه بدعتها نيپاره شده؛ ای »يتورماه«ا جوراب

سال به سال به مدت دو دهه، . پاپی قير موسيپرتأثی  همدانا بود در پهن
 .جهان فرستادی تازه سکه زد و به بازارهای رهاياو تصو

 
با ) MTVون يزيتلوی  هو بر پرد(صحنه ی  بار رونيمدانا بود که نخست
کل جکسون دست ي،  به سبک ماينيگشاد چاپلی  هکاله و شلوار مردان

مشت ی  همکاسياش را در ن» مردانه«برد و سالح ی ش ميان پاهايبه م
ی بعد کت مردانه را در م.  دادی گرفت و به جماعت حواله می اش م
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اش را به سمت ما ی کيز پالستيتنوک ی کله قندی ها نهيآورد تا  س
 .کرد» يعاد«زها را مدانا رواج داد و ين چيای  ههم. نشانه برود

 

 
 

و ی اغينبود بلکه سنت شکن، ی مدانا البته در ابتدا عادی کارها
ختن يرون ري مظهر استقالل زنانه، بها يانگر، و به قول بعضيطغ

مستقل . بودی ستينيفمی ريدخترها،  و به تعبی برای قراردادی ها نقش
ر بار دستورات بابا و يو سکس لذت ببر، زود شوهر نکن، زی باش، از جوان

ز را ي نباش، اگر الزم شد، همه چها شيکشی د امر و نهيمامان نرو، در ق
ساده  ی ليخ! يخودت را از صفر اختراع کنی که بتوانيی ول کن و برو جا

باش و شکوه ی قو! ندارهی ن، کاريدوربی ر جلويک ژست بگيس، فقط 
ش يام را پی حرامی  هخوام بچی بابا واسم موعظه نکن، من م! نکن

بدن من مال ! يقيمون حرکت بکنه با موسها بذار بدن.  خودم نگه دارم
سا، دولت، بوروکراتها، روشنفکرها، يمنه، نه مال پدر من، شوهر من، کل

ل پدرساالرانه زن با آزاد کردن بدن او از کنتريی رها. وخيآخوندها و ش
 .شودی شروع م
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ی باقی اغيتواند ی می زيکا چيآمری ر و تجارياما مگر در فرهنگ توده گ
شود؟ به ی ل انقالبيل به سيتواند تبدی می ان فرديبماند؟ مگر طغ

ل به يز و کفرآلود، تبديهرچند اخالقگری ده ايت، هرپديمحض محبوب
ن سوپرگشاد با يجی از شلوارها: شودی فروش می گر برايديی کاال

ی فقط برای که زمانی مردان، از خالکوبی ر زانو، تا گوشواره يخشتک ز
ی ها ون و خانميکامی ها و راننده» ييشکم ـ آبجو«ی موتورسوارها

در » ياسالم«و ی شرقی آنکاره بود، تا امروزه انواع لباسها و حجابها
 .نگ مالهايرنگ و وارنگ و شاپی ها کيبوت
 

سم را شناخته ين مکانيای به خوبی مان هفده هجده سالگو مدانا از ه
ی شکستن قواعد و ساختارهای او برای انگريسم و طغينيفم. بود

متوسط نبود، بلکه ی  هو طبقی و پراندن خواب بورژوازی مصرفی  هجامع
از . مدام نو شوندهی رهايق ابداع کردن تصوير بازار بود از طريتسخی برا
در . فروشی ساختن برا» موج«و » انيجر« و ق کاال کردن خودش،يطر
ی گوشيسم، بازير پورن، سادومازوخين کار را با تصاويای و چندسالگی س

کرد؛ ی صحنه می سم، فتيشيسم، و استمنا رويسکسوآليسم و بايانيبا لزب
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! يرومی و اشعار موالنا) کباال(ی هوديبا عرفان ی در چهل و چند سالگ
ن ياز پول سازتری کيــ ی رومی  هشد یسيــ اشعار انگلی ن آخريا

انسان ی دئولوژيدر ا» عشق«و معطوف به » يروحان«ی کاالها
به دنبال ی نيدی رسمی که خارج از نهادهای است؛ انسانی کورپورات

و » تيمعنو«کا، کسب و کار و فروش يدر آمر. گرددی م» تيمعنو«
  .ن دکانها استي، از پولسازتريچواليتيرياسپ

  

  
  

کودکان نوشت و اکنون ی برای کتابی پنجاه سالگی  هر آستانمدانا د
او . کندی را به طرفدارانش، و به بازار، عرضه م» مادر دلسوز«ک ير يتصو

 .قبول کرده استی را به پسرخواندگيی ايک کودک ماالوي
 

ج از نقش يرای در تلقی رييا مدانا توانست تغي، آيطين شرايدر چن
ا مدانا توانست  يکا به وجود آورد؟ آيآمردر ) gender/ جندر (ی جنس

کند ی »قدرت«را بلرزاند و زنان جوان را صاحب ی پدرساالری ها هيپا
ا موفق شد ي سکس بود ی  ها او خود سمبول تازيکه نداشتند؟ آ
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زن بودن و ی ا او قراردادهايج سکس را نابود کند؟ آيرای ها سمبول
مردها باشد، مردها را ی  هچيآنکه بازی را به هم زد و به جا» يزنانگ«

  ؟يتيچون شون پن و وارن بی قدرتمندی خودش کرد؟ مردهای  هچيباز
  

 
 

گان و هراس از يعصر رانالد ری برآنند، پس از سالها محافظه کاری برخ
و » کاياروت«ان، آلبوم يدز و تعصبات ضد همجنسگرايای ماريوع بيش

د، سنت شکن،  منتشر ش١٩٩٢که در سال » سکس«کتاب همراه آن 
ج يرای ها ن دوره بود که مدانا قالبيدر ا. بخش بوديی جسور، و رها

اهپوستان، يد با سيزنان سفی را به هم زد، و همخوابی جنسی نقشها
ی و تابوهای ستيسادومازوخی ها ي، همخوابگها ي و دوجنسها نيلزب

ر دی تنها زن. آورديی کايج فرهنگ پاپ آمريان رايان جريمشابه را به م
سک ين ريتوانست چنی او می و اعتبار تجاری مقام مدانا، با قدرت مال

 .بکندی بزرگ
 



Abdee Kalantari                                                                                             All Lutis Go to Heaven 
 يکالنتری   نوشتة عبد                                                                            روند ی  به بهشت مها »لوطي«ی  ههم



به ی  همچون قمار در بازارها ين سنت شکنيای  هدر نگاه دوباره، هم
سود ی تازه است و حاضر است برای کاالی  هرسند که تشنی نظر م
ب از به مراتی کا از لحاظ فرهنگيآمر. ه بگذارديآن سرمای روی احتمال

ی ز براين برابر اروپا نيتر و محافظه کارتر است اما چندی اروپا مذهب
. استی ه گذاريساز خود در بازار آزاد حاضر به سرمای صنعت سرگرم

ن صنعت يمهم ای از کارکردهای کيو صدور آن » ريتصو«ساختن 
 .ساز استی سرگرم

 
رفته و شيپی کشورهای  ه، همين بازار بزرگ جهانيشه، در ايو مثل هم

ی بومی ها رــ مداناين تصويای ديو تقلی بومی ها درحال توسعه نسخه
ساز ی وود، خوراک بازار سرگرميلها يلمهايفی بومی ها ــ را، مثل بدل

  .کنندی خود م
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 عشق و انقالب
 

، خاطرات دوران بلوغ رويا حکاکيان است از »سفر از سرزمين نه«کتاب 
اين کتاب . جاه و هفت و پنج سالِ پس از آنانقالب بهمنِ پنی سالها

در حاشيه بودن ـ از «، » خون زنان«دارد همچون ی مضامين متعدد
در (» خشونت دين يا سنت«، » نوشتن همچون مرهم«، » حاشيه ديدن

دوازده ـ ی ،   همه از چشم شوخ و کنجکاو دختر)يهوديی خانواده ا
سياه ی ماه« انقالب بهمن، با عاشقانه اش را بای  هسيزده ساله ، که رابط

ی که هميشه می کند و با سوزاندن دفترها و کتابهائی آغاز م» کوچولو
در اين مسير، خواننده به همراه راوي،  از . دهدی پرستيده ، پايان م

کميک و خنده آور، اما در نهايت تراژيک ، عبور ی ها موقعيتی بسيار
پس از انقالب را دوباره ی تلخ و شيرين روزها و سالهای کند و فضای م

 .سازدی در ضميرش زنده م
 
 »سروصدا«

تازه پا به ی ، رويا» سفر از سرزمين نَه«فصل چهارم کتاب ی در انتها
گنگ متوجه ی خانوادگي، به نحوی سن گذاشته که در يک تراژد
ی  هدر ميان طايفی و خرافات اخالقی اختالفات طبقاتي، تعصب مذهب

، تنها و غمگين پا به ) در تهرانی بزرگ يهودی  هخانواد(خودش شده 
آنها ی روی ها هدف به درها و ديوارها و نوشتهی گذارد و بی خيابان م

نسرين لطفاً به «. بيندی عاشقانه می ها ديوار، پيامی رو. کندی نگاه م
 . در کنار نام اميری و شماره تلفن» !امير زنگ بزن
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کند، ی خود متوقف می ا بر رودورتر، آنچه که چشمان رويا ری اما کم
است عجيب، نوشته شده با حروف سرخ، که شتاب و دلهره ی کلمات
  .»مرگ بر شاه«: سه کلمه. دارند

 

 
 

ترين ی از تغزلی ، يک»ها پشت بامی باال«کتاب با عنوان ی فصل بعد
آن؛  ی و روح مذهبی ست به انقالب ايران و خصلت جمعها احترامی ادا

بلوغ ی جنسی ها به هنگام سربرآوردن نخستين تپشکه درست ی انقالب
ی که کشش و شور خصوصی هنگام: دهدی می در اين دختر جوان، رو

ی بزرگ تر تبديل می و در خلوت او، در پيش چشمان اش به عشق
که زير پوست اوست، پيوند ی با تمنائی که خواست آزادی شود؛ هنگام

 . خوردی م
 

اف دانشگاه تهران، مسير رفت و برگشت اطری که خيابانهای در روزهائ
دانشجويان و سربازان است و دود ی ها درگيريی  هرويا به مدرسه، صحن
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سوخته و گاز اشک آور فضا را سنگين کرده، دو همبازي، ی ها الستيک
زينب ی  همسلمان، در زيرزمين خانی و ديگری يهودی رويا و زينب، يک

به ی بزرگ زينب ، دختر جوانکنند و دزدانه، حرکات خواهر ی می باز
از بدن را با ی است که آگاهی بی ب. را زير نظر دارند»  بيی ب«نام 
 . کندی گذرد، به رويا و زينب منتقل می از آنچه در خيابانها می آگاه

 
گاز . که شاهدش بودم گفتمی به زينب در مورد آن روز و وقايع«

پدرش را ی ها فاما زينب فقط حر. ها اشک آور، دانشجوها و تانک
برد تا اوضاع ی که پدر من هم به کار می تکرار کرد، همان کلمه ا

ما هم تکرار . »پر سروصدا«: آن روزها را توصيف کندی خيابانها
اما قناعت اين . کرديم خيابانها اين روزها پر سرو صداستی م

ذهن مرا مشغول کرده » پر سروصدا«. کردی نمی کلمه ما را راض
پشت اش را . را با من در ميان گذاشتی  زينب ، رازبود تا اينکه

اين جا «: آرام زير گوشم گفت. به در کرد و پيراهنش را باال کشيد
هردو «. سينه اش سراندی مرا روی ها و انگشت» رو دست بزن

من آرام پيراهنم را » غده باشه؟ی کنی فکر م. کنهی تاش درد م
 ».يندباال زدم تا او پاسخ را به چشم خودش بب

 
دو بدن تازه بالغ ی  هبازيگوشانی آيد، بازی آنچه به دنبال اين صحنه م
صلوات و اهللا اکبر آقا بزرگ از ی که صدای شده است درست به هنگام

توصيف رويا از آقا بزرگ ، . گزاردی شود که نماز می اتاق ديگر شنيده م
ور او را راز و نيازش با خدا، حضی  هاين پيرمرد هميشه ساکت ، در لحظ

هم اوست که در شب مهتابي، نيمرخِ عشق را منعکس در . کندی زيبا م
 . دهدی خانواده نشان می ماه، به اعضا
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 برهنه با آقا
ی بيشتر باال م» سرو صدا«گذرد، ی در حاليکه در خيابانها، هر روز که م

ی آنها ثانيه م. داردی رويا و زينب حکايت ديگری گيرد، بعد از ظهرها
اتاق ی  هبي، خواهر بزرگ زينب روانی  تا ساعت سه فرارسد و بشمارند

 :نويسدی رويا م. حمام زير زمين شود
کرديم که دست و ی آن روز، من و زينب گمان می  هتا ساعت س«

که بزرگ شديم ، به دست و ی ما، وقتی باريک و مردنی پاها
ما . و چروک خوردهی واريس:  مادران مان شبيه خواهد شدی پاها

ی سومی  هزنانی  هکرديم و نديده بوديم که مرحلی هرگز تصور نم
ی  و پاهاها تا اينکه چشم مان به دست. هم در آن ميان وجود دارد

که آرام  سـگـک سينه بند خيس را باز ی افتاد، دستهائی بی ب
 ، ها ، رانها کپلی کرد و پائين آمد،  کمر کشدار شورت را از رو

سرتاپا  . زمين انداختی ، پايين کشيد و روپای ها زانوها، و ساق
ی ما ايستاده بود، امکانی مثل يک امکان رو به روی بی برهنه، ب

هرگز با ما در ميان نگذاشته ی خودمان که کسی ها بدنی برا
 »  .بود

 
کشف جز به جز بدن و امکانات ی ها رويا، لحظهی  براها اين لحظه

معرف اوست ی بی اما ب. باشد یبی خواهد بی رويا م. آن استی  هعرض
که پيام اش را هر بعد از ی مردی داند، صدای به آنچه که زيباترش م

ی مرد. شنيدی توان پنهانی ظهر، از طريق يک ضبط صوت کوچک، م
اين ی ما اينجا ، رو. اين جهان تنها يک گذرگاه است«: گويدی که م

ه مان گذاشته را که به عهدی اين آمده ايم که وظايفی زمين، فقط برا
روحانيت نبايد در برابر . روحانيت نبايد ساکت باشد. کنيمی شده  عمل

مستضعف ساکت ی روحانيت نبايد در برابر گرسنگ. ظلم ساکت باشد
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تو ! گوش کن مردک نادان. دادهی گويد که به مردم آزادی شاه م. باشد
ی می هستي؟ اسالم است که آزادی بدهي؟ تو کی که آزادی هستی ک

 » ...دده
 

 
 
. آقا فرشته است. گويدی سخن م» آقا«رويا عاشقانه از ی برای بی ب

. آقا ما را آزاد خواهد کرد. در راه خواهد بود تا ديو را بيرون کندی انقالب
 .سياه کوچولو، به اقيانوس خواهيم پيوستی مثل آن ماه

 
 حريق عشق

ند که دای چيست، اما م» انقالب«داند ی نمی رويا هنوز به درست
بزرگ ی به او خبری بی آنگاه ب. بي، عاشق آن خواهد شدی همچون ب

 ها پشت بامی مردم روی  هآن شب، به فرمان آقا، قرار است هم. دهدی م
 .سر بدهند» اهللا اکبر« ، همه با هم،  فرياد ٩بروند و سر ساعت 
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سفر از «در کتاب » پشت بامهای باال«فصل ی پايانی  هسه صفح
و شاعرانه اما ی است تغزلی  در زبان انگليسي، توصيف،»سرزمين نه

ی درست به همان سان که عشق م. همزمان مبهم و لبريز از بيم و دلهره
از ی زندگي، بيگانگی  هروزمری از چيزهای باشد بر بيگانگی تواند مرهم

بيرون جهيدن از ی باشد برای تواند تکانی خانواده و کار، انقالب نيز م
خودش بيگانه است و هم از ی  هکوچک که هم از طايفی رويا. انزوا

ی بيند، به نحوی او را بيگانه می  هبزرگ تر که طايفی  هفرهنگ جامع
او،  که در رفتار و عاليق وظاهر او ی ديگر بودگ. استی مضاعف، منزو

او . دهد، او را به طور مضاعف به حاشيه رانده استی خودش را نشان م
د، با انقالب به وصال برسد و سرانجام در همان بايد بنويسد، عاشق شو

او و بستگانش را در خود ی روبرو شود که امکان نابودی انقالب، با حريق
 . دارد

 
که ی رويا حکاکيان، انقالب ايران يک داستان عاشقانه بود؛ داستانی برا

است ی دينی کتاب خاطرات او، ادا. مهرش هرگز از دل او بيرون نرفت
ی ديگر با ناکامی ها از عشقی ان عاشقانه که همچون بسياربه اين داست

 . به آخر رسيد
 

*** 
 

 يک به ها خانهی ها در ساعت هشت و چهل و پنج دقيقه، چراغ«
ی  ههشت و پنجاه و پنج، محل. يک شروع به خاموش شدن کردند

ی ها تيری ها زد هرچند هنوز المپی شب تاريک تر می ما از تمام
 همه، درخواست آقا را اجابت کرده ها سايههم. برق روشن بود

.  بودند که از فرمان آقا سرپيچيده بودند ها فقط ماه و ستاره. بودند
نقره فام داشتند ی تاللوئی حلبی ها  و دودکشها زير نورماه، آنتن
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آويزان بود و نه ی  ، نه رختها بر طناب. افزودی که بر ابهت شب م
 جمع ها  و پشت بامها تراسی  روها همسايه. لباسيی  هحتا گير

که خيال نداشتند با فرياد جمعيت همصدا ی شده بودند، حتا کسان
او : آمدی بود که از قدرت آقا برمی و اين درست همان چيز. شوند

بزرگ، حيرت زده ی توانست حتا دشمنان اش را با منظره ای م
 . کند

 
 ها بدنی تنها طرح کل.  را محو کرده بودها تاريکي، جزئيات چهره

 ها کوتاه، بلند، قوزکرده، يا نشسته ـــ نشسته: آمدی به چشم م
شک وترديد آمده بودند تا ببينند آيا آنها ی بودند که از روی کسان

که ی اولين بار از زمانی برا. خواهند شد يا نهی هم با جمعيت يک
خانواده اش را يکجا، در کنار هم ی  هزينب را شناخته بودم، هم

 آقا بزرگ در کنار بانوخانم ، که کنار شوهرش ايستاده :ديدمی م
دو برادر زينب  با .  را بغل گرفته بودها از دوقلوی بود و هرکدام، يک

خواهر بزرگ ی ها شانهی زينب رو. کردندی می بازی تکه سنگ
: آقا بودی ديگر از سوی اين هم معجزه ا. لم داده بودی بی ترش ب

 . ع آورده بودرا به دور هم جمی خانواده ا
 

 به آن سو پريدم و ها ديوارهی من چطور؟ من از روی  هاما خانواد
: به مادر گفتی پدر، در گوش. خودمان رسيدمی  هبه پشت بام خان

يک . کنه آدم وايستادهی که چشم کار می بيني؟ تا جائی هلن، م«
» تونه اين همه آدم دنبال خودش راه بندازه؟ی آخوند بوگندو م

ی مهم را در خاطره، به يادماندنی آنکه چيزهای ه براپدر هميش
و با آرنج » !ش ش ش«:مادر گفت. گرفتی کند، مادر را شاهد م
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بگو اهللا ی تونی هلن، اگه م«: پدر سر به سرش  گذاشت. به پدر زد
 » .گيرهی اگه نگي، مسلمونا از دست مون لج شون م. اکبر

 
 در ذهنم ها ؟ کلمه»راهللا اکب«توانستم بگويم ی من چطور؟ آيا م

بگو، يک دو : با خودم گفتم. آمدندی طنين داشتند اما بر زبانم نم
ی الفاظ عربی به ادای من هيچوقت اجبار. توانستمی اما نم... سه

را به ی نداشتم؛ هرگز مجبور نبودم به جز زبان فارسي، زبان ديگر
 حرف ها رفت مثل مسلمانی از من هيچوقت انتظار نم. کار ببرم

هيجان در . تاب بودی حاال آيا مجبور به انتخاب بودم؟ دلم ب. بزنم
نامعلوم وحشت ی از چيز. ترسيدمی م. م ضرب گرفته بودها گوش
پدر و مادر ترسيده بودند، در . گرفتی التهابم داشت باال م. داشتم

 .داشته باشندی آمد ترسی  ، به نظر نمها حاليکه دور و بري
 

. او بپيوندمی  هالمت داد که به خانوادزينب با تکان دست اش ع
او ی  هخودم، يا با خانوادی  همن مردد بودم که بمانم، با خانواد

خواهر ی  ههم. ام شدی يک دفعه نسبت به زينب حسود. باشم
به باهم بودن آنها غبطه خوردم؛ به . برادرهاش در کنار او بودند

 ٩ ساعت  رسيدنی که مشتاقانه برای قاطعيت شان، به انتظار
 . داشتند

 
ی ها ساعت هشت و پنجاه و هفت دقيقه، چند قلوه سنگ، المپ

ی در ميان آن سکوت، صدا. چراغ برق را نشانه گرفتندی تيرها
ی  بر آسفالت کوچه و خيابان آن سوتر، مثل صداها خرده ريزِ المپ

هشت و پنجاه و هشت . انعکاس پيدا کردی شکستن صدها بطر
 . و تاريکی  بود و خالدقيقه، کوچه ساکت
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شب با غرش . اما رأس ساعت نُه، همه چيز يک باره جان گرفت
ی بدون هيچ نظم و هماهنگي، صداها در فضا. اهللا اکبر صاعقه زد
. به هر گلو چنگ انداخته بودی دستی گوئ. کوچه پخش شد

» اهللا«هر . »اهللا اکبر. . . اهللا اکبر«: آمدی  با هر نفس باال مها سينه
ی کشيد، و محو می کرد ، هوا را به درون می  جا باز مها  ريهدر

. خاستی ديگر به هوا برمی هر نفس، صدها صدای  هدر فاصل. شد
آخر که کم کم ی » هـ«شد، با ی  اکنون کشيده تر ادا مها »اهللا«

صداها تبديل به ی  هکه همی گرفت، تا جائی را م» اکبر«ی جا
 ها آن نام در عمق سينهی ؛ بزرگ». . . اهللا. . . اهللا «. شدی م» اهللا«

بزرگ همچون ی نياز. زد تا موج طنين اش فرو بنشيندی خيمه م
آن ی ساعت نُه و هشت دقيقه، صدا. بر فراز کوچه پخش شدی ابر

آمد و ی از دور و نزديک می تک واژه ای تمنا، همچون استغاثه ا
 .رفتی م
 

 .ديگری اهللا، و نه کالم
 .ه اي، کالم آخرهرنگفتی اهللا، برا

 
يش در ها هيزم، کوچه آتش شد، با شعلهی با هرخانه همچون تپه ا

.  نشسته بودها سنگين بر بامی هياهو چون دود. تمام محله پخش 
هريک خود قرباني، : گُر گرفته بودی هر مرد، هر زن ، و هر کودک

 » .هريک خود آتش افروز
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ی  هبا ترجمی به زبان انگليس» سفر از سرزمين نه« از کتاب ها نقل قول
 .با کسب اجازه از مؤلف. ـــی کالنتری عبد

 
 ٢٠٠٧ فوريه ٢٣
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 و تجددی گراي جنس هم
 

 تامس هريسونی  هنوشت
 يکالنتری عبدی  هترجم

 
. بوده استی آدمی از زندگی شه بخشيجنس هم کشش به سمت هم

ی شان م، که نيوجود دارد، هرچند نه صد در صد قطعی اريشواهد بس
اما چه . استی جنس مادرزاد همی نسبت به اعضای جنسی  دهد جاذبه

به طور قطع در يی گرا جنس م که هميدانی ا نباشد، مينطور باشد يا
 .يرد، مطمئناً قبل از ده سالگيگی شکل می نخست زندگی سالها

 
نت يمبا» فطرت بشر«با يی گرا جنس د هميگوی ن ادعا را که ميبطالن ا

آن در ی خ نشان داد که طيتوان با رجوع به تاری می سادگدارد، به 
ی جنسی ها ها و خواهش شيگرا ازی تنوع گسترده ای جوامع انسان

در قطب کامالً مخالف با . استی نسبت به هم جنس مثال زدن
ها و  شيگرا توانی در عصر مدرن، می حيو پسامسی حيمسی ايهوموفوب
در آنجا، . هر آتن را نمونه آوردژه در شيان باستان به ويونانيرفتار 
ی ش هم ميرفته بود بلکه ستايان مردان نه تنها پذيمی جنسی  رابطه

بود ی جاری بر رفتار جنسی ديها، قواعد اک ر فرهنگياما همانند سا. شد
ـّت پايسمِ  هم جنس خواهانه در يو اروت از ی داريونان همراه بود با سـن

 ).misogyny/ ی زا جنيم(ی زيست زن
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بود که نشان ی ن متفکرانياز نخستی کي) ١٩٨۴-١٩٢۶(شل فوکو يم
ی ک مسأله نگاه نميبه عنوان ی ان هرگز به خواهش جنسيونانيداد 

ک يهمچون ی جنسی ت همواره با تمنايحيکه مسيکردند، در حال
-٣۵۴(ی حيس مسين، قديسنت آگوست. معضل برخورد کرده است

ع ياز راه مای کيزيبه طور ف» نيگناه نخست«ن باور داشت که يچن) ۴٣٠
]. به هنگام انعقاد نطفه[شود ی انزال مردان وارد روح کودکان آنها م

با اکراه ) ۶۵ی وفات احتمال(ت يحيگر مسيس بزرگ ديسنت پال، قد
ی چ نحو نميکرد که به هی ه ميتوصی کسانی ازدواج را تنها برا

ه که در ياسکندرس کلمنت اهل يحتا قد. ف و عزب بماننديتوانستند عف
شد ی سا از مروجان ازدواج محسوب مين سردمداران کليان نخستيم

ی خواهش جنسی  ده آل ما آن است که احساس و تجربهيا«گفته است، 
د يرد بايگی د مثل زن ميکه به قصد تولی مرد. . . رد ياصالً صورت نپذ

 » .زن خود را کندی دار باشد و نگذارد دل اش هوا شتنيخو
 
ی عادی ان باستان امريونانی يدهد که  سکس برای فوکو نشان مشل يم

جسم ی ازهاير نيهمچون سايی دن بود ــ اشتهايمثل خوردن و آشام
شل فوکو، يپس از م. ز در حد اعتدال ارضاء کرديد آن را نيکه با

ان را يونانی ي شرفتهي پی سکورس اخالقيگر موفق شدند دينگاران د خيتار
 .کنندی و بررسی انه بازسازيگرا جنس همی تمنای  درباره

 
ما کشش يس پسران تازه بالغ و خوشی عرفاً به سوی ونانيمردان بالغ 

ی ن پسران تالش ميو محبت ای ر در جلب دوستيگيداشتند و به طور پ
ی  زهيرفت که به انگی گر، از پسران هم انتظار ميدی از سو. دنديورز

ت در ين رضايا. سخ مثبت دهندل، به خواست مرد خود پاياحترام و تجل
 ).يان پسران روسپيمگر در م(پسران از سـر شهوت نبود 

Abdee Kalantari                                                                                             All Lutis Go to Heaven 
 يکالنتری   نوشتة عبد                                                                            روند ی  به بهشت مها »لوطي«ی  ههم



 
 

از دو ی کيان مردان و زنان، يان مردان، درست مثل رابطه ميدر رابطه م
؛ به »منفعل«نقش ی گريداشته باشد و د» فعال«ست نقش يبای زوج م

ی ر پسراگ. شونده بود دخولی کننده و دوم دخولی کيکه ی ن معنيا
 ی ن تنها به معنيداشت، ای می کشش جنسی نسبت به مرد بزرگسال

ـُرشدن بود، که آلت مردش را در دهان ی تمنا ا در پس خود فروکند يپ
ن يد که لذت خود را از ايک زن رفتار نمايگر همچون يا به عبارت ديــ 

پسـر . ده شوديمرد کشی روير نيگرفت که تصاحب شده، به زی م
ی ان رانهاياش را م داد که او آلتی  اجازه را به مرد خود منين ايهمچن

 .پسر فروبرد
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توانند متقابالً با ی ز ميها ن شد که زنی ن تصور ميونان باستان چنيدر 
مردان خود پاسخ دهند، اما باز هم ی ها به خواستهی همان شور شهوان

آن شکاف و ی ست طيبای بود که می مين واکنش متضمن تسليا
عت يطبی  ن نشانهياز بدن آنها وادهد و فروکرده شود و همی ا نهدها
از وجود ی زيار ناچيتنها شواهد بس. (آمدی ف زنان به شمار ميضع
در . ت دارديونان باستان حکايزنانه ــ در ی جنس خواه سم ــ هميانيلزب

ی لزبوس، کشش جنسی  رهياز ساکنان جزی   زنSappoاشعار ساپو 
. ستيدر دست نی گرين، قرائن دين درآمده اما به جز اايان زنان به بيم

ی ن برايلزبوس، در قرن نوزدهم در اروپا، موجد صفت لزبی  رهينام جز
 .)گرا شد جنس زنان هم
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 ی بصری ات و هنرهايز در ادبيو نی ونانی يها با وجود آنکه در اسطوره

ی واقع یم شده اما در زندگيار برجسته ترسيونان باستان نقش زنان بسي
ده آل يا. آمدندی کودکان و تازه بالغان به حساب می  ها در رده زن

. ها به دور باشد منزل از چشمی واريمردان آن بود که زن در چارد
شد که به محض بلوغ ازدواج ی ف مين تعريک زن چنی يکارکرد اصل

مردان ی ن حوزه، زنان برايا آورد؛ خارج از ايکند و فرزندان مشروع به دن
در مباحث ی شدند ، نـه هم صحبتانی محسوب می ـه همدمان خوبنـ

ـُشت حتا زنان رزم. يفکر و فنون ی و دوندگی آور اهل اسپارت، که در ک
ی ها را برم ي آتنی زاريز بين خاطر نيگر سرآمد بودند، و به هميد

ی برای ه به منظور آمادگيت بني خود را تقوی ختند، علت ورزشکاريانگ
 .کردندی ف ميو وضع حمل توص یمشقات باردار

 
سم و يت، با آنکه هراس از اروتيحيپس از دوران باستان و ظهور مس

ی  ، با رابطهيحيمسی شدت گرفت اما در اروپای زه با روابط جنسيست
ان زن يشد، و حتا ازدواج می مدارا می اديزی  انه تا اندازهيگرا جنس هم

ن وضع تا قرن يا. ودبی جيامر رای حيان مسيان روحانيو مرد در م
سا برآن شدند که ازدواج يکه سران کلی افت و هنگاميدوازدهم ادامه 

گر امکان يند، ديج نمايشان را ملغا ساخته و عفت و عزوبت را ترويکش
ب، در ين ترتيبه ا. بماندی مجازات باقی بيی گرا جنس نداشت که هم

 بهی جامع رم رأی سايکلی ن شوراي، سوميالدي م١١٧٩سال 
ن يبعد، قوانی  در سده. ان مردان داديمی جنسی  ت رابطهيمحکوم

. ا لواط را ممنوع ساختندي» يسـادوم«ن راه رفتند و يز به هميسکوالر ن
 .در اروپا، مجازات لواط مرگ بودی در دوران فئودال
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ی از قرن چهاردهم تا قرن نوزدهم، با آنکه طبق قانون مجازات سادوم
در قرن . شدی ه ندرت اين مجازات اعمال ممرگ بود اما ب) لواط(

خواهان آن شدند که دولت از مداخله ی هجدهم، متفکران عصر روشنگر
همين روش، در ی  کند و در ادامهی  مردم خودداری خصوصی در زندگ

 انقالب کبير فرانسه، مجلس ی ، سه سال پس از پيروز١٧٩١سال 
 .م حذف کردرا از فهرست جرايی نمايندگان اين کشور سادوم

 
نيز همين روش را تأييد کردند و سپس ی چندسال بعد، قوانين ناپلئون

از اروپا که ناپلئون به تسخير آنها مبادرت کرد، مانند ی در نقاط ديگر
را ديگر جرم به ی جنوب آلمان، طبق قانون سادومی ها هلند و ايالت

 حقوق در جهت احقاق[اين اصل ليبرال و روشنگرانه . حساب نياوردند
بعد توسط جان استوارت ميل فيلسوف ليبرال ی کم] جنس گرايان هم

ی که به مخالفان آن آسيبی عمل: چنين فورموله شدی عصر روشنگر
 .مواجه شودی نرساند نبايد با محدوديت قانون

 
مدل ] در اروپا[ی اما همزمان با اين تحوالت مثبت، انقالب صنعت

بود که در قرون ی ه بود؛ اين مدلرا همه گير کردی بورژوايی  خانواده
چهاردهم و پانزدهم به تدريج مرسوم شد و طبق آن خانواده را چنين 

با يکديگر ازدواج کرده، و وظايف  تعريف کردند که يک مرد و يک زن
. گرددی مشخص م) genderجندر ـ ( او ی هريک برحسب نقش جنس

. رساالرانه است پدی برتری دارای در اين مدل مرد به طور روشن و قطع
کار زنان ی روبرو هستيم که در آن نيروی چون در اين جا با ساختار
مسؤليتِ  مراقبت ی رسد، از جمله در اجرای بدون دستمزد به مصرف م

بود که با ی از کودکان، تثبيت اين مدل از خانواده، ارزان ترين شيوه ا
 .شدی بازتوليد م] در نظام سرمايه داري[کار ی آن نيرو
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بود که ی انعطافِ  اين مدل از خانواده طوری و بی اختار سلسله مراتبس
ی که برای شد؛ روابطی خود باعث ترويج روابط سلطه و قيادت م

اين روابط . در تماميت خود ضرورت داردی طبقاتی  بازتوليد يک جامعه
آمد ی به همين دليل الزم م. بر بنياد پيوند دگرجنسانه مستقر شده بود

مشترک تقبيح ی ديگر زندگانی ها ها و مدل ممکن شکلی که تا جا
اين وضع به ويژه بدين لحاظ . شده و بزه کارانه به نمايش گذاشته شوند

ی اصوالً با سکوالر شدن زندگی الزم آمده بود که در نظام سرمايه دار
ها و دگرباشان بتوانند از  ، اين امکان فراهم شده بود که اقليتياجتماع

خود را خالص ی بزرگتر روابط اجتماعی   مجموعهی ايمزير نظارت د
شدند خارج ی از اين دگرباشان به طور روزافزون موفق می کنند؛ و برخ
کسب درآمد کرده، علناً به عنوان ی هسته ای  از خانواده

گرا يا  جنس صفت هم. نيز شناخته شوند» هوموسکسوئل«
هويت ی نگر نوع سکه زده شد تا بيا١٨۶٠ی در سالها» هوموسکسوئل«

 . نوين باشدی اجتماع
 

) گرايي دگرجنس(ی بر اساس هتروسکسوآليتی تازه ای اخالقيات اجبار
در بريتانيا در سال . گرفتی می قوانين جديد، پشت گرمی اکنون از سو

که مجازات اعدام داشت ) buggeryـ ی باگر(لواط ی  قانون قديم١٨۶١
اعمال «گفت ی ست که مآن نشی به جای ملغا شد اما قانون جديد

است که حداکثر مجازات آن ی ميان افراد مذکر جرم» عفتی مناف
جنس  هدف از تصويب اين قانون پيگرد فزون تر هم. حبس ابد است

 آن سرزمين در سال ی در آلمان نيز به دنبال وحدت کشور. گرايان بود
جزا ی  از قانون تازه» ١٧۵ی  ماده«، قانون پروس به شکل ١٨٧١

جنس ی ميان اعضای  غيرطبيعی جفت گير«ن اعالم داشت که، چني
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زندان در بر ]  سال۵حداکثر [مذکر و ميان انسانها و حيوانات مجازات 
 ».دارد

 
در مقابل اين فشارها و تضييقات، از اوان قرن نوزدهم شاهد حضور 

ی انتقاد می هسته ای  هستيم که از خانوادهی متفکران ضدسرمايه دار
پردازند ی از تجديد سازمان جامعه می عوض به تبليغ شکلکنند و در 

مردم بتواند بروز کند و ی  در همهی جنسی  بالقوهی که در آن نيرو
 .شکوفا شود

 
ی به طرح الگوهاي) ١٨٣٧-١٧٧٢ ی سوسياليست فرانسو(شارل فوريه 
که ) phalanstery(» فاالنس تري«به نام ی ايجاد مکانهايی پرداخت برا
شدند هرنوع سکس که مايل اند ی ضا و ساکنان تشويق مدر آنها اع

په «و ] زن با زن[» ساپيک «ی داشته باشند؛ از جمله عشق باز
 عشق مردان به پسران ی يونانی بر اساس الگوی که اين دوم» دراستيک

اوليه در آن بود که ی ها مشکل اين سوسياليست. بود) نـه اطفال(جوان 
و توده گير نداشتند ی مردمی ها ر جنبشبه مشارکت دی چندانی  عالقه

فرارفتن از ی نيز برای ای کردند و هيچ استراتژی و حتا مخالفت هم م
گرفتن از پولداران ی نينديشيده بودند مگر ياری مناسبات سرمايه دار

 .خود] ي جدا از جامعه [ی يوتوپيايی ها خيرخواه و گسترش کمونيته
 

ی از هوموفوبيا به عمل نياوردند، يعنی مارکس و انگلس نيز انتقاد چندان
که در خصوص خانواده و ی ای ـ تاريخی از همان نوع نقد ماترياليست
انگلس و [. . .  ). به ويژه فردريک انگلس(قيادت زنان عرضه کردند 

از رهبران ی ميان خود به يکی خصوصی ها مارکس حتا در نامه
قيب شان بود جنبش سوسيال دموکراتيک آلمان که ری جنس گرا هم

 . . .]زنند ی طعنه م
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منشاء « با عنوان ١٨٨۴تحقيق پيشتاز فردريک انگلس که در سال 
داد که ی به چاپ رسيد، نشان م» ، و دولتيخانواده، مالکيت خصوص

انسان ندارد » فطرت«يا » طبيعت«و قيادت زنان ريشه در » خانواده«
به ی طبقاتی  است که در شرايط رشد جامعهی تاريخی بلکه پديده ا

، زنان آزاد شده و يطبقاتی  جامعهی ظهور رسيده است؛ بنابراين، با الغا
رخ ی  جنسی که در آن نابرابری خانواده نيز، دست کم به عنوان نهاد

ی  اما انگلس بدون طرح پرسش، رابطه. نمايد، از ميان خواهد رفتی م
ها اشاره در پژوهش او تن. گيردی فرض م» طبيعي«گرايانه را  دگرجنس

شده است آنهم در رابطه با يونان ی جنس گراي به همی گذرا و منفی ا
 يونانيان بوده ی از زن سـتيزی باستان که به گمان انگلس خود ناش

 .است
 

ی مارکس و انگلس چشم بپوشيم، بی بدون آنکه بخواهيم از هوموفوبيا
لمداد است اگر آنها را همرديف با افراد متعصب عصر خودشان قی انصاف
ی و يک تئوری مارکسيسم به عنوان يک روش در تاريخ نگار. کنيم

الزم ی ، توانست ابزارها)از جانب مردم(انقالب دموکراتيک از پايين ی برا
و ی جنس گرايان و زن ستيز درک ارتباط ميان ظلم به همی را برا

ی هتروسکسوآليته فراهم کند و راه را به سمت رهايی تحميل اجبار
مرتبط، در ی ها يازتئوری مارکسيسم به عنوان مجموعه ا. نشان دهد

تواند به طور متزايد توسعه يابد و مدام تازه ترين ی عمل نشان داد که م
رقيبان . را در خود ادغام سازدی بشـری آزادی ها جنبشی ها جنبه

و کالً ی جنس گراي  آن، با آنکه غالباً با همی و آنارشيستی يوتوپياي
نظير ی داشته اند، نتوانسـته اند به توسعه ای ترسکس برخورد به

 .مارکسيسم دست يابند
[. . .] 
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 ی سوسياليستی ها  گرايش١٨٩٠ و ١٨٨٠ی در بريتانيا ميان سالها

ی  که ويليام موريس نمايندهی طلب، به ويژه گرايشی دموکراتيک و آزاد
ِ  هم ی جنس گرا آن بود، موفق به جذب روشنفکران و نويسندگان

) Edward Carpenter(تر  نظير اسکار وايلد و ادوارد کارپنی سته ابرج
 . شد

 
که در کمبريج تحصيل ی تر شاعر، نويسنده، و فعال سياس ادوارد کارپن

با مرد ی کرده و از بنيادگذاران حزب مستقل کارگر بود، بدون پرده پوش
ی  عاشقانهی  رابطه. مشترک داشتی به نام جورج مريل زندگی کارگر

و [» موريس«ام فاستر به نام ی از آثار معروف ای ين دو، موضوع يکا
موريس و آلک ی ها است که در آن شخصيت] به همين نامی فيلم

 . تر و جورج مريل ترسيم شده اند کارپنی بر اساس زندگ) شکاربان(
 

تر و  ادوارد کارپنی ديگر، جورج اورول با عطف توجه به زندگی از سو
با » رسدی ير می که به ويگان پی جاده ا«ر کتاب نظير او، دی کسان

ها، سندل  يآب ميوه خورها، لخت«از اين عده به نام ی لحن تحقيرآميز
برد که مجذوب سوسياليسم شده ی نام م» ها، و شيفتگان سکس پاکن
 .بودند

 
ی  وايلد با نوشتن رساله. اسکار وايلد از ستايندگان ويليام موريس بود

محکم و ی ، تحليل»سوسياليسم] نظام[روح انسان در «به نام ی ارزشمند
ی دهد چگونه نيازهای کند که در آن نشان می مستدل عرضه م

قهرمان . گيردی را می فردی   استعدادهای جلو رشد و شکوفايی اقتصاد
بر اساس شخصيت » ورا«اسکار وايلد به نام ی  زن نخستين نمايشنامه

. نوشته شده استی مارکسيست روسبزرگ ی  ورا زاسوليچ انقالبی واقع
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از مأموران سرکوبگر تزاريست را ی قصد ترور يکی ورا زاسوليچ در جوان
از آنها ی کرد و اقدام او شروع يک سلسله عمليات بود که سرانجام در يک

ورا زاسوليچ به سويس گريخت و در . تزار آلکساندر دوم به قتل رسيد
در ی روسی ها ت مارکسيستتشکيالی از سه بنيانگذار اصلی آنجا يک

ی تروريستی ها پله خانوف، با گرايشی اين گروه به سرپرست[تبعيد بود 
ی  طبقهی کردند و سازماندهی ، آنارشيسم، و نارودنيسم مبارزه ميفرد

 ].نمودندـ می تبليغ می تحول اساسی کارگر را برا
 
 آن کشور آلمان بود که در] با وجود اين تحوالت مثبت در بريتانيا[

جنس گرايان به نحو سازمان   همی نخستين جنبش مهم حقوق مدن
سربرآورد؛ و در همانجا بود که پيوند ميان جنبش ی داده شده ا
ی جنس گرايان به طور جد و مبارزه در راه حقوق همی سوسياليست

 .   برقرار شد و استحکام يافت
 

آلمان حزب سوسيال دموکرات ی از اعضای ، يک١٨٩٠ی  در اواخر دهه
موفق شد رهبران ) Magnus Hirschfeld(فلد  نوس هرش به نام مگ

» جنس سوم«گرايان  جنس اين حزب را متقاعد کند که همی  برجسته
ها و  ميان زن» جنسيت واسط«دهند که يک نوع ی را تشکيل می ا

جنس همان اندازه  ميان دو همی و عاطفی مردها است و کشش جنس
 .شش ميان دو جنس مخالفاست که کی و اخالقی طبيع

 
فلد که خود يک پزشک، پژوهشگر امور مربوط به  نوس هرش مگ

گرا، و عضو حزب سوسيال دموکرات بود، دست به  جنس سکس، هم
زده بود و »  بشـردوستانهی علمی  کميته«به نام ی علمی تأسيس هيأت

قانون جزا را، ١٧۵ی  را به راه انداخت تا مادهی  کارزار١٨٩٧در سال 
آگوست ببل رهبر حزب . گرايان، ملغا سازد جنس همی کار مربوط به بزه
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نوس  مگی  بود که عريضهی سوسيال دموکرات از نخستين افراد
به سال ی  امضا کرد و در يک سخنران١٧۵ی  لغو مادهی فلد را برا هرش
تعداد بسيار . از آن دفاع نمود) رايشتاگ( در مجلس آلمان ١٨٩٨

از رهبران ی برخی به استثنا(ی حزبی  برجستهی ها از چهرهی زياد
عريضه امضا گذاشتند، هرچند خود حزب به طور ی پا) جناح چپ

پيش از آن تاريخ نيز ادوارد برنشتاين، رهبر . بر آن مهر تأييد نزدی رسم
نيو  ديی  مقاله در نشريهی  يک سلسلهی ديگر حزب، طی  برجسته

 . کرده بوداسکار وايلد را محکومی  تسايت، محاکمه
[. . .] 

ت همان يبازهم در نها] لديعالرغم دفاع از اسکار وا[ادوارد برنشتين 
نوس  برخالف مگ. کردی ان ميعصـر خود را بی علم] به ظاهر[ی  هديعق

ن زمان يدر ای و طبی روانش، اکثر متخصصان حقوقيفلد و پ هرش
ی رنابهنجای ا به هرحال نوعی يروانی ماريک بيرا يی گرا همجنس

ن رو اصرار ياز هم. يعياز تنوع طبی کردند و نه شکلی می مارگونه تلقيب
توان مداوا کرد بدون آنکه ی را ميی گرا جنس ن داشتند که هميبر ا

و ی شداورين شکل روشنفکرانه تر از پيبه مجازات آن باشد؛ ای ازين
از ی اريز بسيبرال و سکوالر و نيان افراد ليض، در ميتبع

 . خوردی آن زمان به چشم می ها ستياليسوس
 

يی گرا جنس از پرداختن به همی ستياليدر مجموع، مطبوعات سوس
ا يبود و ی شداوريتعصب و پی ا از رويز ين پرهيکردند و ای ز ميپره

که خبر از ی ن مطبوعات وقتياما هم. يشياند و خشکيی منزه گرا
روابط ر يد که درگيرسی می اسيمخالفان سی روابط جنسی ها ييرسوا
ی  ه، از تعصبات تودی اسيسی طلب فرصتی انه بودند، از رويگرا جنس هم

 .کردندی استفاده م] فانيدن حريکوبی برا[ان يگرا جنس ه هميمردم عل
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در پايان قرن نوزدهم و [رفته، حزب سوسيال دموکرات آلمان  همی رو

ـِ] اول قرن بيستمی  دوـ سه دهه ی  ها از همه يدر خصوص حقوق گ
ی   اروپا پيشرفته تر بود که دليل آن در وهلهی اب سوسياليستاحز

گرايان  جنس همی بود که از جانب جنبش حقوق مدنی نخست فشار
فعال بود و در همه جا ی که از لحاظ سياسی شد، جنبشی اعمال م

ی حضور داشت و از اين نظر در زمان خود منحصربه فرد محسوب م
 .شد

 
 ها نقش بلشـويک

در روسيه بود که سوسياليسم ) ١٩١٧(ی  اثر انقالب بلشـويکاما تنها در
از جمله . را بپذيردی جنسی نشان داد تا رهايی بيش از هميشه آمادگ

کارآمدن استالين ی هم جنس گرايان را؛ هرچند اين دوران تا روی آزاد
 .بيشتر دوام نياورد

 
جنس هم ی  ، رابطهيانقالب بلشويکی تقريباً بالفاصله پس از پيروز

در . اعالم شدی  سال قانون١۴سن ی خواهانه و داوطبانه ميان افراد باال
ی قانونی ها محدوديتی  همهی جزا در شوروی  ، قانون تازه١٩٢٢سال 

تنها اين ی جرايم جنس. برداشتی جنسی ها فعاليتی  همهی را از رو
» ، و حيثيتي، سالمت، آزاديزندگ] حق[نقض «گونه تعريف شد، 

 .شده باشدی از عمل جنسی به نوع خاصی ن آنکه اشاره اافراد، بدو
 
ی از رهبران بلشويک، خانم آلکساندرا کولونتای در اين دوران يک[
)Alexandra Kollontai (او به . بودی جنسی آزادی  از مروجان برجسته

ی خواست زنان در رابطه با مردان از استقالل کامل جنسی طور اخص م
 .]برخوردار باشند
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از اين حد هم فراتر ی گراي جنس ها در حمايت از هم ست بلشويکسيا

کند، هرچند تا همين اندازه نيز اين دستاورد ی رفت که آنرا صرفاً قانون
شود؛ آنهم با توجه به اينکه در همان زمان مجازات ی محسوب می بزرگ
 سال و در انگلستان حداکثر ۵در کشور آلمان حداکثر ی گراي جنس هم

ی  نمايندگان دولت بلشويک١٩٢٠ی  دههی ط. قرر شده بودحبس ابد م
فلد در سال  هرش. فلد حفظ کردند نوس هرش خود را با مگی  رابطه
وايمار در آلمان دست به تأسيس ی جمهوری ، در حال و هوا١٩١٩

تحقيق، ی بود برای اين انستيتو مرکز. زده بود» علم جنسيی انستيتو«
.  قانون جزا١٧۵ی  ه قربانيان مادهبی حقوقی ها آموزش سکس، و کمک

رزميد بلکه ی م) لواط(ی قوانين سادومی اين نهاد نه تنها در جهت الغا
نوس  مگ. را نيز عليه هوموفوبيا به راه انداخته بودی کارزار گسترده ا

فلد بر اين نکته وقوف داشت که عالوه بر آلمان، حتا در  هرش
شد، نظير هلند و ی مجرم محسوب نی گراي جنس که همی کشورهاي

گرايان با شدت کامل  جنس و تبعيض عليه همی فرانسه، بازهم جق کش
 .وجود داشت

 
کميسار بهداشت ) N. A. Semashko(» ن آ سـِماشکو«، ١٩٢٣در سال 

ها  يفلد آمد و به آلمان نوس هرش مگی دولت بلشويک به ديدار انستيتو
کردن ی ير بر قانوندای دولت شوروی اطمينان داد که اقدامات حقوق

بخش و از اين نظر کامالً حساب شده ی رهايی اقدام«، يگراي جنس هم
 ».شودی محسوب می از انقالب جنسی بوده که خود بخش

 
در ی بهداشت اجتماعی انستيتو«دو سال پس از اين تاريخ، مدير 

ـَتی گور گريی آقا» مسکو که ی در جزوه ا) Grigorii Batkis(کيس  ب
منتشر شد، سياست دولت » در روسيهی انقالب جنس«تحت عنوان 
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عبارت است از ی سياست شورو«کند، ی را چنين توصيف می بلشويک
صدمه وارد ی ، تا آنجا که به کسيکامل در امور جنسی  عدم مداخله

در خصوص . مورد تعرض واقع نگرددی نشود و منافع کس
، که در يجنسی گوناگون تشـفی ها ، و شکلي، سادوميگراي جنس هم

شده ــ ی طبقه بندی از موازين اخالقی به عنوان تخطی قوانين اروپاي
 به ی نگرد که ارتباط جنسی گونه م آنها را دقيقاً همانی قوانين شورو

 ».را» طبيعي«اصطالح 
 

دولت بلشويک به ی گرا از سو جنس شان همياز کشی گرد برخيپ[. . . 
گرد به سبب ين پيد دارد که ان احتمال وجوير شده اما ايا تعبيهوموفوب

د در يصورت گرفته باشد و با) »يبچه باز«ا به اصطالح ي(ی کودک آزار
 . . . .]ل شديز قايتمايی گرا جنس و همی ان کودک آزارينجا ميا

 
و ی ستيزی اين اوصاف، بايد گفت هوموفوبيا نيز مثل يهودی  با همه

ی ، اعتقاداتيرو پدرساال) شوونيسم ملي(سکسـيسم و ناسيوناليسم 
ظرف چندسال از ميان برد، آن هم ی ها را به سادگ نيستند که بتوان آن

دهند و فقر ی که اکثر جمعيت آن را روستاييان تشکيل می در کشور
 پس از ی اول و جنگ داخلی از جنگ جهانی ناشی ها يگسترده و خراب

ی  زدنزنان در اين مورد مثالی مشکل آزاد. کندی انقالب در آن بيداد م
در ی بلندی ها ها در حقيقت گام کارآمدن بلشويکی در زمان رو. است

در مقام کميسار ی خانم آلکساندرا کولونتا. زنان برداشته شدی راه برابر
در ی خانگی بايد زنان را از بردگی معتقد بود دولت کارگری رفاه اجتماع
. ازدآزاد سی ، نظافت خانه، و بچه داري مکرر، آشپزی امور باردار

 اين ی کرد رها ساختن زنان از زير سنگينی می بين پيشی کولونتا
و ی که قوی خواهدشد ــ زن» زن طراز نوين«مشقات باعث پديدآمدن 



Abdee Kalantari                                                                                             All Lutis Go to Heaven 
 يکالنتری   نوشتة عبد                                                                            روند ی  به بهشت مها »لوطي«ی  ههم



ی تواند آزاد باشد تا يک زندگی مستقل است و درست همانند مردان م
ی فعال در خارج از منزل داشته باشد، عشق را خارج از نهاد زناشوي

با تالش . خود را بپروراندی  از راه اشتغال استعدادهاتجربه کند و
ايجاد ی اشتراکی ها خانهی شو ها و رخت ، رستورانيآلکساندرا کولونتا

عالوه . شد و تسهيالت مهدکودک در دسترس زنان کارگر قرار گرفت
ی از آبسـتنی برآن، قوانين ضد سقط جنين لغو شدند و وسايل جلوگير

که ی زنان. زنان از حق طالق برخوردار شدند. تدر اختيار همه قرار گرف
ی مردان نيز حقوق می  مشاغل مشابه با مردان داشتند به همان اندازه

  .گرفتند
 

 
 يآلکساندرا کولونتا

  
ی ياب زنان با مانع کمی دولت بلشويک در جهت آزادی ها اما تالش

که ی نمونه، وقتی برا. و محدوديت منابع مواجه بودی اقتصاد
تأسيس شدند، در عمل ی کودکان به سفارش کولونتای گاههاپرورش
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ی کافی شدند که کودکان محروم از غذای گير دلی تبديل به مکانها
شان نبودند  که خود نيز قادر به سيرکردن شکمی توسط پرستاران

ی غذاخوری ها به دليل کمبود مواد و ارزاق، سالن. شدندی می نگهدار
ی کلم که نمی تند مگر سوپ آبکعرضه نداشی برای چيزی اشتراک

کم  که دستی گرم يک زن کارگر را بگيرد، زنی  آشپزخانهی توانست جا
دار از  گوشتی چربی  توانست گاه و بيگاه يک تخم مرغ يا يک تکهی م

از ثمرات فقر که به ويژه ی يک. بازار سياه بخرد و خانواده اش را سير کند
که در ی زنان. بودی گری شد، گسترش روسپی گير زنان م دامن

ی کردند، چنان دستمزدشان ناچيز بود که چاره ای  کارمها کارخانه
آورند و همين امر نيز ی روی گری درآمد به روسپی ذره ای نداشتند برا
تنها راه حل . شدی  واگيردار می جنسی ها ي بيماری  باعث اشاعه

. ه زنان بودو رفای بيرون آمدن از اين شرايط دشوار باالبردن سطح زندگ
در يک کشور فقرزده و عقب مانده در آن دوران وجود ی اما چنين امکان

 .نداشت
 

خواهانه و دموکراتيک به تدريج  آمال آزاديی  ، همهيدر چنين آتمسفر
هنگام تعصبات و تبعيضات محافظه کارانه و  دستخوش افول شد و هم

 گذاشت و به اقتدارگرا که از رژيم پيشين برجا مانده بود رو به رشد
پيش از آن . استالينيسم درآميختی  يافته با فرهنگِ  تازه  قوامی راحت

در ی به اتحاد شوروی فلد پس از بازگشت از سفر نوس هرش هم، مگ
پديدآمده در آنجا ی خود را از خشکه مقدسی سـرد ، دل١٩٢۶سال 

ی ابراز کرده بود، از جمله از اين سياست که هم جنس گرايان را متهم م
 .هستند» عناصر ضد پرولتاريا«ساختند که آنها 
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ی در اتحاد شوروی  استالينی که بوروکراسی  هنگام١٩٣۴در سال 
بار ديگر به فهرست جرايم افزوده ی گراي جنس تسلط کامل پيدا کرد، هم

که با ی به تصويب رسيد که طبق آن مجازات مردی قانون تازه ا. شد
ی کرد سه تا پنج سال کار اجباری  مبرقراری جنسی  رابطهی مرد ديگر

، »١٩٢۶به سال ی بزرگ شوروی  نامه دانش«در همان حال، در . بود
و » انحراف جنسي«داده شده بود که آنرا ی گراي جنس از همی تعريف
 .کردی توصيف م» آور و خيانت بار شرم«ی رفتار

 
گرايان در زمان حکومت استالين فقط بازگشت به  جنس پيگرد هم

» عنصر ضد اجتماع«گرايان برچسب  جنس به هم. نبودی ات سنتتعصب
عليه نظام ی زدند که به طور بالقوه خطرناک و همچون تهديدی م

خواست کل جامعه را زير ی که می شدند، نظامی جديد محسوب م
ـِی چنين تبليغ م. قيادت خود داشته باشد ی  برنامهی  براها يشد که گ

کردن سريع کشور، يک تهديد به ی نعتالعاده در شرايط ص توليد فوق
کارگران ی بيش از پيش به نيروی صنعت شورو. آيندی شمار م

بايست به توليد جنگ افزار و ی منابع می  نياز داشت و همهی تر  افزون
 مورد نياز صنايع بزرگ تر اختصاص يابد و همين ی محصوالت صنعت

ينه و بود که هزی کردن سريع کشور به آن معنی سياست صنعت
 ی سـنتی  خانوادهی  بايست به عهدهی کار می توليد نيروی سنگين

 .هتروسکسوآل نهاده شود
 

از آنجا  . شدندی ضدانقالب استالينيستی به همين طريق زنان نيز قربان
کردن ی از کارگران جهت سياست صنعتی که همواره به تعداد بيشتر

شدند که ی يز تشويق ماز زنان نی شماری بی  افتاد، تودهی کشور نياز م
دادند، نظير کار ی را به عهده گيرند که قبالً فقط مردها انجام می کارهاي
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ی ذوب آهن، کارهای ها آالت سنگين، تأمين سوخت کوره با ماشين
، در دوران استالين ياما برخالف دوران بلشويک. و نظاير اينهای ساختمان

حقوق زنان به . ته شدسياست حقوق برابر به خاطر کار برابر کنارگذاش
مراتب کمتر از حقوق مردان بود و آنها عموماً در پايين ترين رتبه قرار 

 .گرفتندی م
 

که ی در عوض، زنان. شدی ، سقط جنين غيرقانون١٩٣۵در سال 
ی و مزايا می آوردند شامل دريافت کمک مالی می فرزندان بيشتر

ورزيدند ی که به طالق مبادرت می طالق نکوهش شد و کسان. شدند
شديد بپردازند و تکرار طالق ميزان ماليات را ی ها بايست مالياتی م

» تقويت خانواده«برد، با اين بهانه که اين سياست به منظور ی باالتر م
 .به اجرا درآمده است

 
 ی که استالينيسم در روسيه اميد به رهايی زمان با دوران تقريباً هم

ی  به طرز خشونت بارها يلمان نيز نازگرايان را نابود کرد، در آ جنس هم
گرايان را که قبالً در  جنس جنبش حقوق همی ها پيشرفتی  همه
 .وايمار به دست آمده بود، مورد هجوم قرار دادندی جمهوری  دوره

 
 وايماری در جمهوری آزادی سالها

در اوايل ] کار آمدی اول به روی که پس از جنگ جهان[وايمار ی جمهور
پيدا کرد و در همين دوره بود که ی در آلمان ثبات نسب ١٩٢٠ی  دهه

 ها ياز نوآوری العاده ا آلمان، به ويژه برلين، شاهد دوران خارقی شهرها
» ويليام ال شايرر«ی گزارشگر آمريکاي. خود شدندی فرهنگی در زندگ

در آلمان پديد ی العاده ا هيجان و جوشش فوق«در اين باره نوشت، 
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آزادانه تر، مدرن تر، و هيجان انگيزتر از ی جتماعای زندگ. آمده است
 ».است که تاکنون ديده امی ديگری ها مکانی  همه

 
هم ی آزادی ها  در غرب جنبش١٩٧٠ی درست همانطور که در سالها

ی رفتند، در جمهوری يکديگر جلو می جنس خواهان و زنان پا به پا
دست به  یجنبش اصالحات جنس. گونه بود وايمار نيز وضع همين

ی و قانونی از آبستنی کردن وسايل جلوگيری زد تا با قانونی کارزار
با آنکه .  مدام رها سازدی کردن سقط جنين، زنان را از زير بار فرزندآور

ی اين کارزار موفق نشد قانون را عوض کند اما سقط جنين به امر رايج
 به طور آشکاری جنبش اصالحات جنس. وايمار بدل شدی در جمهور

به رسميت بشناسد زيرا ی تالش ورزيد تا حق زنان را در ارضاء جنس
، قرار نبود که زنان »زنانگي«طبق اعتقادات رايج قرن نوزدهم در مورد 

 .نشان دهندی از سکس لذت ببرند يا حتا در مورد سکس کنجکاو
 

، به ويژه در ها يها و گ لزبينی  ويژهی ها  و کلوبها يفروش مشروب
موضوعات ی  دربارهی نخستين آثار سينماي. پيدا کردندبرلين، رونق 
آلمان توليد شد ــ نظير فيلم ی گرايان در استوديوها جنس مربوط به هم

ی  درباره(» دختران يونيفورم پوش«و فيلم » متفاوت از ديگران«
 ). دخترانهی  لزبيانيسم در يک مدرسه

 
و ) SPD(ان  حزب سوسيال دموکرات آلمی ، با پشتيبان١٩٢٩در سال 

ی  ماده) مجلس(، نزديک بود رايشتاگ )KPD(حزب کمونيست آلمان 
ی ها سالی در حقيقت، ط. را ملغا سازدی  قانون ضدسادوم١٧۵
وايمار، حزب کمونيست آلمان پيگيرترين و با ی جمهوری برقرار

نمايندگان کمونيست . گرايان بود جنس صراحت ترين مدافع حقوق هم
از فهرست جرايم ی جنس گراي خواستند همی مدر رايشتاگ نه تنها 
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کامل هم جنس گرايان و دگرجنس ی حذف شود بلکه خواهان برابر
 . شدندها عرصهی  گرايان در همه

 
ی اما همانطور که اشاره شد، تعهد حزب سوسيال دموکرات به آزاد

ی شدن  موقعيت آنان نمی گرايان ضعيف بود و فراتر از قانون جنس هم
 به ١٩٢٠ی  ديگر، حزب کمونيست نيز در اواخر دهه یاز سو. رفت

و رشد ی با فرا رسيدن بحران بزرگ اقتصاد. شدی تدريج استالينيزه م
، هر دو حزب سوسيال دموکرات و حزب ها يجنش نازی  سابقهی ب

 به ها يناز. خود را ذره ذره عوض کردندی ها کمونيست آلمان سياست
بودند و چندين بار )  جنسگراضد هم(هوموفوبيک ی آميز نحو تهاجم

نوس  آنها مگی اعالم کردندکه چنانچه به قدرت برسند نخستين قربان
او : فلد سه برابر معمول بود فلد خواهد بود، زيرا جرم هرش هرش

  !بودی گرا، سوسياليست، و يهود جنس هم
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از رهبران ی برده بودند که تعدادی از مردم پی در همين زمان، بسيار
ی و يک) SA(ی بسيجيان ضربتی  سرکرده» ارنست روهم«به ويژه ، يناز

ی گرا در نتيجه، دو حزب چپ. گرا است جنس از نزديکان هيتلر، خود هم
خود، غالباً دست ی سوسيال دموکرات و کمونيست در تبليغات ضدناز

کردند که ی را متهم می زدند و جنبش نازی می گراستيز جنس به هم
متعلق ی   يک روزنامه١٩٣١در سال . استی سجن» انحرافات«ی  النه

ی ها از نامهی به حزب سوسيال دموکرات در شهر مونيخ توانست تعداد
از دوستان خود به چنگ آورد که در ی ارنست روهم را به يکی خصوص

حزب سوسيال .  خود پرده برداشته بودی جنسی آنها روهم از ماجراها
 حمله برد ها ي نازی رنسيپپی و بی آنکه به دورويی دموکرات به جا

 .ارنست روهم کرد» عفتيی ب«انتقاد خود را متوجه 
 

رايشتاگ کار يک کمونيست جوان ی که معلوم شد آتش سوزی هنگام
ی نامتعادل و بی است که آدم» ماريوس فان در لوبه«به نام ی هلند

ی شد تمام ماجرا توطئه ای کس و کار بود، حزب کمونيست آلمان مدع
فان در (نادان » بچه باز«گرا که از يک  جنس همی ها ير سر نازبوده زي

 .به عنوان آلت دست مدد گرفته بودند) لوبه
 

ی ، در مطبوعات حزب کمونيست آلمان مقاالت١٩٢٠ی  در اواخر دهه
» ضدپرولتري«ی را گرايشی گراي جنس رسيد که در آنها همی به چاپ م

در تبليغات  [ ديگر کمابيش١٩٣۴شمردند، و در سال ی برم
] اخالقي[انحراف «را يک ی گراي جنس همی به طور رسم] استالينيستي

از آن تاريخ به بعد در سراسر دنيا پيوند . کردندی گذار نام» فاشيستي
از تبليغات ی ناپذيری و فاشيسم، بخش جدايی گراي جنس ميان هم

 .دادی ها را شکل م استالينيست
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 از ١٩٣٣و در سال (يست نبود ويلهلم رايش  هرچند خود استالين
خود چنين ی  ، در آثار روانکاوانه)حزب کمونيست اخراج اش کرده بودند

 ی از محافظه کاری  در ميان مردم ناشها ينازی  نظر داد که جاذبه
 هتروسکسوآل را ی  آلمان بود که گرايش سالم جنسی بورژوازی اخالق

الزم با ساديسم، را می گراي جنس ويلهلم رايش هم. کردی سرکوب م
بارز اخالقيات ی ها يديد که از ويژگی می مازوخيسم، و زن ستيز

 . بودها يناز
 

که به مکتب فرانکفورت تعلق داشت، با ی اريش فروم روانکاو ديگر
ی ها يو آشفتگی شد که ميان هم جنس گرايی همين ديد مدع

 . ارتباط وجود داردها يرايج در ميان نازی شخصيت
 

اعالم داشت که، ی معروف ماکسيم گورکی  ، نويسندهيرودر اتحاد شو
ی ماکسيم گورک» !گراها را نابود کنيد تا فاشيسم از ميان برود جنس هم«

، گرايش يفاشيستی در کشورها«شد که، ی مدعی حتا به نحو مستهجن
ی ها را فاسد م کند، جوانی مرتب نشو و نما می به هم جنس گراي

 » .شودی ل خود گذاشته مسازد، و بدون مجازات به حا
 

نشـو «نشان دادند که چه اندازه ی  به خوبها يدر همين دوران، خود ناز
به محض آنکه هيتلر به قدرت . تابندی گرايان را برم جنس هم» و نماي

در شهرها تهاجمات خود را به ) SA(ی ضربت بسـيجی رسيد، نيروها
ـِی  شبانهی ها کلوب گرا  جنس ه مردان هم آغاز کردند و دسته دستها يگ

اين واقعيت که . کردندی کار اجباری اردوگاههای  را دستگير و روانه
توانست دستور حمله به ی گرا ــ م جنس ارنست روهم ــ خود يک هم

ـِی ها مکان آورد ی را به ياد می  را صادر کند، واقعيت مشابهها يتجمع گ
 رئيس پليس »ج ادگار هوور«و آن در اياالت متحد آمريکا است که 
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گرا بود و در پسـتو  جنس که خود همی ، مرد)آيی اف ب(فدرال آمريکا 
و [گرايان  جنس وقفه به پيگرد و آزار همی کرد، بی لباس زنانه به تن م

اساس ی بی  در همين جا بايد به اين شايعه. پرداختی م] چپ گرايان
 هيچ گرا بود؛ جنس شود هيتلر خود همی نيز اشاره کنيم که گفته م

 .دال بر حقيقت اين گفته وجود نداردی سـند
 

که ی سوزان ــ همان کتابی سوزان بزرگ در آلمان هيتلر نخستين کتاب
مستند راجع به اين دوران به تصوير درآمده ــ ی ها در بيشتر فيلم

به » مطالعات جنسيی انستيتو«به ی داد که دانشجويان نازی روی زمان
آنرا به آتش ی ها بردند و اسـناد و کتابفلد حمله  رياست مگنوس هرش

برد ی فلد در اين زمان در پاريس به سر م بختانه، هرش خوش(کشيدند 
 .)و ديگر به آلمان برنگشت

 
که ی تصفيه ا (١٩٣۴ در سال SAی نيروها] خونينی [پس از تصفيه 

شهرت دارد و برخالف آنچه شايع است » بلندی شب چاقوها«به نام 
که از ی ارنست روهم نداشت ــ چيزی گراي جنس به همی ارتباط چندان

ی به ويژه گورينگ و هيتلر و حاميان آنها آبروريزی ديد ساير رهبران ناز
تصفيه بدان جهت صورت گرفت که ارنست روهم در . شدی می تلق

بزرگ و يونکرها و ی  عليه سرمايه» انقالب دوم«صدد بود يک 
زمان برآن شده بود که   هممنصبان نظم قديم سازمان دهد و صاحب

آنها به ی  را به جاSA ی افسران ارتش را کنار گذاشته و سران بسـيج
از اقدامات ارنست روهم به هراس افتاد و » رايش ور«. کار بگمارد

  SAی ها ارتش به هيتلر قول دادند چنانچه او بتواند راديکالی ها ژنرال
برگ،  جمهور هيندنرا تصفيه کند، آنها نيز پس از درگذشت رئيس 

ی  ، پس از تصفيهيــ بار.) سراسر به حمايت از هيتلر برخواهندخاست
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خود را به مردان ی سراسری   حملهها ي، ناز١٩٣۴معروف سال 
ميان ی  قانون جزا که عمل جنس١٧۵ی  ماده. گرا آغاز کردند جنس هم

گرفته ی وايمار جدی جمهوری  کرده بود در دورهی مردان را جرم تلق
 نه تنها اين ماده را به اجرا گذاشتند بلکه ها ياما اکنون ناز. شدی من

قصد و نيت به اين «نيز به تصويب رساندند که طبق آن ی قانون جديد
به عبارت ديگر، يک مرد به . شدی جنايت محسوب م» جنسيی تمنا

. توانست دستگير شودی می صرف خوش و بش و صحبت با مرد ديگر
. مرگ کردندی زندان و اردوگاههای  ان تن را روانهبه اين ترتيب، هزار

کم ده هزار تن و به احتمال زياد  در دست نيست اما دستی آما واقع
  .دچار شدندی چندين برابر اين رقم به چنين سرنوشت

 

 
 ادبوديسنگ 

 لوکاستها يان قربانيگرا جنس هم
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ـِ د که بستنی بايست بازوبند زردرنگ می می در اردوگاهها، مردان گ
-ass ، يا Arschficker ی  به نشانه( نقش بسته بود Aآن حرف ی رو

fucker ،  »گرا  جنس پيراهن زندانيان همی بعد، روی مدت). »کون کن
. شد که آنها را از ديگران متمايز سازندی دوخته می يک مثلث صورت

چندين ی گرا را به طور ويژه و به نحو جنس زندان، زندانيان همی گاردها
بندان آنها نيز به  کردند و متأسفانه همی ابر سنگدالنه تر مجازات مبر

از همين رو، نرخ مرگ و مير در . داشتندی همين شيوه با آنها بدرفتار
 کمتر آزار ها لزبين. باال بودی غيرعادی گرا به طرز جنس ميان مردان هم

آمد و در عين حال به ی ديدند زيرا لزبيانيسم کمتر به چشم می م
کرد که ممکن است زنان نيز ی مردان دگرجنس گرا خطور نمی  يلهمخ
سکس، هم جنس خود را به آنها ترجيح بدهند ــ اين مردان ی برا

مردانه راست و ی  بکنِ  جانانه  فقط با يک بزنها عقيده داشتند لزبين
 . شوندی ريس م

 
جنبش حقوق ی  برا١٩۶٠ و اواخر ١٩٣٠ميان ی سالها

ی هوموفوبيا. شودی ان پسرفت و ارتجاع محسوب مگرايان دور جنس هم
استالينيست شده به تمام احزاب کمونيست ی  روسيهی  توزانه کين

بوروکراتيک ی ها دوم در رژيمی جهان سرايت کرد و پس از جنگ جهان
، و کوبا نيز يشرقی ، آسيايشرقی اروپای )کلکتيويست(و جمع گرا 

ها به قوت  ي نازی  سـادوم١٩٣۵، قانون يدر آلمان غرب. نمود پيدا کرد
گذاشت تا ی  آنرا به اجرا م١٩۵٧تا سال ی ماند و ديوان عالی خود باق

در ميان (آن مبادرت کرد ی  به الغا١٩۶٩اينکه سرانجام در سال 
 ١٩۶٨بود که در سال ی فقط آلمان شرقی کمونيستی کشورها

 را تنها در کوبا اين اقدام. را از فهرست جرايم حذف کردی گراي جنس هم
کار ی اردوگاههای گرا جنس بازماندگان هم.  به انجام رساند١٩٩٢سال 
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از ی ها هرگز مشمول دريافت غرامت نشدند و حتا برخ ي نازی اجبار
ی  در اياالت متحده.  در زندان محبوس ماندند١٩۶٠ی آنان تا سالها

ر و شکای کارت مکی  دورهی ، يعن١٩۵٠ی آمريکا و بريتانيا در سالها
ـِ ها و کمونيست چپ ها و  يساز پاکی قربانی ها، هزاران تن از مردان گ

 American(» آمريکای پزشک انجمن روان «. سياه شدندی ها ليست

Psychiatric Association ( را به عنوان ی گراي جنس  هم١٩٧٣تا سال
 . کردی می طبقه بندی روانی بيمار

 
در اروپا و  [١٩٣٠سنت پيش از ی ، تماميدر جنبش چپ جهان

 . [. . . .]سپرده شدی به دست فراموشی به کل] بلشويکيی  روسيه
 

 Stonewall(» قيام ستون وال«تحوالت مثبت در اياالت متحده تنها با 

Riots ( بخش گـِيی آزادی  جبهه«و تشکيل «)Gay Liberation 

Front ( دوباره رو به اعتال گذاشت و مددکار آن نيز جنبش زنان و
اين رويدادها بار ديگر در .  بود١٩۶٠ی اواخر سالهای » قالب جنسيان«

تازه را ی ها يو سوسياليست، بيداری مترقی ميان گروهها و سازمانها
هرچند هواداران برژنف، مائو، و انورخوجه کماکان در تاريک (سبب شد 

ی ها بار ديگر جنبش.) ماندندی  خويش باقی  هميشگی انديشـ
تحول راديکال ی تر برا از مبارزه وسيعی خش اساسبی جنسی ها يآزاد

 . [. . .]به حساب آمدندی اجتماع
 

 هوموفوبيای ها ريشه
در نگاه نخست، . آن را شناختی ها مبارزه با هوموفوبيا بايد ريشهی برا

در مغرب . رسد که هوموفوبيا در دين ريشه داردی چنين به نظر م
ی ديدگاهی تئولوژيک داراکه از لحاظ ی زمين، يهوديان و مسيحيان
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شنيع در چشم ی عمل«را ی گراي جنس محافظه کارانه هستند، نه تنها هم
عليه حرمت و قداست ی جدی شناسند، بلکه آن را تهديدی م» خداوند

اما اگر به نصّ کتب مقدس رجوع کنيم، در . کنندی خانواده قلمداد م
 مهلک و ، هوموفوبيا چنينيمسيحی يابيم چرا در سنّت يهودی نم

فقط يک ) انجيل(در سراسر کتاب مقدس . توز دوام آورده است کين
آمده که به صراحت ] Leviticusکتاب الويان ـ [تيکوس  جمله در لوي

اما همانطور که خانم . کندی ميان مردان را محکوم می جنسی  رابطه
اشاره کرده، در عهد عتيق و عهد جديد، ی مارتا نوسبام فيلسوف آمريکاي

به محکوميت آز و طمع داده اما ی ا جمله وجود دارد که رأصده
همچنين . آزمند را ضايع کندی ها هيچکس اصرار ندارد که حقوق آدم

، بايد ها يوجود ندارد که چرا ازدواج گـِی امروزه هيچ دليل عقالن
اما عقل و . گرددی ها تلق به ازدواج هتروسکسوالی همچون لطمه ا

ی که آنها می ندارد وقتی حافظه کاران ديندر استدالل می منطق جاي
کنند و گناه مشکالت و بحران ازدواج ی خواهند بهانه تراش

ها،  ، فمينيستها يهمه به گردن گـ] در غرب[ها را  هتروسکسوال
 . بيندازند» سکوالری ها اومانيست«مدافعان حق سقط جنين، و 

 
ی  عميق تر یفرهنگی ها رسد هوموفوبيا ريشهی بنابراين، به نظر م

احساس : شدن از انسانيتی مخف«مارتا نوسبام درکتاب خود . دارد
کند که هوموفوبيا ی چنين استدالل م» انزجار، شـرم، و حکم قانون

و احساس چندش از ننگين ی خجلت زدگ[» شـرم«ريشه در احساس 
در قبال بدن خودمان، و ی يک نوع اضطراب روحی دارد، يعن] شدن

 ی ، و حيوانيت انکارناکردني، بويناکي چسبناکی  فيزيکانزجار از واقعيت
است و در طفوليت ی اکتسابی اين احساس انزجار امر. مان بدن انساني
 .خوردی به چشم نم
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ـّر اين انزجار باطنی اکثر مردم، برا نسبت به ی آنکه خود را از ش

فکن  خويشتن و تن خويش برهانند، احساس انزجار و شـرم را برون
دهند؛ به ی می تـسـر] متفاوت، کم قدرت[اقليت ی ها  به گروهکرده و

مثالً در هند به کاست (، يهوديان، فقرا ينژادی ها ها، به اقليت زن
گرايان که به زعم آنها آلوده، ناطاهر، و  جنس ، و البته به هم)»ها نجس«

 .اند پست
 
 زيرا شدندی ها، زنان خوار و ذليل م از فرهنگی تاريخ و در بسياری ط

انزال مردان بودند و آنها را پشت انواع منهيات و ی  مايهی  کننده دريافت
کردند به اين خاطر که آنها را با تراوشات مايعات ی منکرات سرکوب م

، به هنگام وضع حمل، يبه هنگام عمل جنس(پنداشتند ی بدن قرين م
 ).ماهيانه و غيرهی ريز به هنگام خون

 
متعدد ی ها زمين، اليه اند که چگونه در مغربنگاران نشان داده  تاريخ

ی  پوشش رايج بود، امر١٩٢٠ی ها دامن و زيردامن زنان که تا سال
شد تا همان وجوه خفت بار بدن را در خود پنهان ی محسوب می ضرور

بدن ی رسد احساس انزجار مردان نسبت به اعضای به نظر م. نگه دارند
 . ه بوده استاز عوامل قيادت زن در جامعی زنان يک

 
ـِی  در جامعه ) ها به مراتب بيشتر از لزبين(ی مردساالر، مردان گ

نزد مردان هتروسکسوال، . روندی به شمار می موجودات مشمئز کننده ا
باعث وحشت و تنفر ی به مقعد آنها به طرز ويژه ای فکر دخول چيز

آيند که ی گرا چنان نجس به چشم م جنس مردان هم. شودی شديد م
حتا . هرلحظه ممکن است نجاست را به سايرين هم سرايت دهندی گوي

آورد و همين ی به بار م» آلودگي«ی نگاه انداختن در چشمان مردِ  گ
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گرا بارها در دادگاه عليه آنها به کار رفته تا حکم  جنس ِ  مرد هم»نگاه«
 مبادرت کرده اند تخفيف يابد يا آزادشان ها يکه به آزار گی متهمان
 .کنند

 
خيزد همراه با ی که از آن برمی و ترسی در آمريکا، همين تنفر قو

ها،  ازدواج هتروسکسوالی  در قبال آيندهی و نگرانی احکام دين
را به ی مردان گ. استی گراي جنس هراس از گسترش همی  دهنده توضيح

به طور مدام قصد اغفال ی دهند که گويی شدت خطرناک جلوه م
و عادات خود را تبديل به ی زندگی  ددند شيوهکودکان را داشته و در ص
 .هنجار پذيرفته شده کنند

 
) به قول مارتا نوسبام(» از بدنی زدايی آلودگ«پيداست که ی به روشن

در ی در حقيقت چنين تحول بنيادين. نيستی در فرهنگ ما کار ساده ا
صورت نخواهد ی انقالبی ما بدون يک تغيير فرهنگی ها پنداشت
 ی ترديد مبارزه عليه هوموفوبيا و در راه تحقق برابر جنس یب. پذيرفت

تداوم داشته باشد، اما اگر به اين ی کامل بايد در همين شرايط کنون
آن توجه نشان دهيم خواهيم ديد که تنها در ی عميق فرهنگی ها ريشه
ِ  ی را از سرگذرانده باشد می اساسی که تحولی جهان توان هراس

در مورد ی ن و روان ناپديد شود و خياالت واهاز نجاست تی غيرعقالن
رنگ ] در مردان[ی پراقتدار بدنی ها ي پوالدين و توانايی آسيب ناپذير

 . [. . .]ببازد
 

داشته باشيم از اينکه در ی در اين زمان شايد هنوز نتوانيم تصور درست
فارغ از تبعيض و اجحاف، بدون سلسله مراتب قدرت و سلطه ی جهان
ی کند و در چنين جهانی نيز تحول پيدا می ه نقش جنس، چگونيجوي

هرگز به شکل سرکوب يا وااليش ی اقتصادی ها چگونه نيازها و ضرورت
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اين احتمال، . کندی بروز نم] ، شهوانيي، بدنيجنس[خصلت اروتيک 
همان ) سوسياليست(گرا  اجتماعيی قريب به واقعيت است که دنياي

رخت ی س انزجار و خجلت به تمامخواهد بود که در آن احسای دنياي
، ديگر از عقل به دور نيست که فرض بگيريم يدر چنين دنياي. بربندد
، »مردانگي «ی کليشه ای ها با قالبی ها فارغ از اجبار همرنگ انسان

به طور ی قادر باشند خود را از لحاظ جنس» نورمال بودن«، و »زنانگي«
آمده، ابراز ی ز به تصور در نمکه هرگی آزادانه، با فرديت و تنوع بيشتر

 . دارند
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