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 حرف هاي سردبير
 

 قانون مجازات اسالمي به موضوع مجازات كساني كه به مقاربت جنسي با همجـنس خـود                 134 تا   108مواد  
داخت و با هزار دليل و     توان به موشكافي اين مواد پر      از زواياي مختلفي مي   . مي ورزند، اختصاص داده شده اند     مبادرت  

 .علمي و ضدحقوق بشري بودن آنها را ثابت كردبرهان غير
 چون قصدم طـرح مسـئله       ،با معيارهاي حقوق بشري مي گذرم     ) فوق(من در اين نوشته از بررسي مواد قانون       

بعبارتي، قانون نمي گويد . كنند هيچ اشاره اي نمي» نفس مسئله همجنسگرايي« اينكه اين مواد به ديگري است و آن   
پس اگر كسـي بـدون انجـام عمـل          . كه نفس داشتن احساس و تمايل و گرايش به جنس موافق خودبخود جرم است             

غلـط  ( از نظر همـين قـانون       اعالم كند كه من به جنس موافق گرايش دارم         ا بيايد و علن   اجنسي با همجنس خود، صرف    
 اين يك مسئله بسيار جدي است كه همجنسگرايان مي. توان طرف را بازداشت كرد و يا مجرم دانست    هم نمي ) فعلي

 .توانند بيشتر روي آن كار كنند و امكاني براي نفس كشيدن در جامعه بسته فعلي براي خود فراهم نمايند

آن بخش از مواد قانون مجازات اسالمي كه به موضوع 
ا همجنس مبادرت مي ورزند، به مجازات مقاربت جنسي ب

. هيچ اشاره اي نمي كنند» نفس مسئله همجنسگرايي«
بعبارتي، قانون نمي گويد كه نفس داشتن احساس و 
. تمايل و گرايش به جنس موافق خودبخود جرم است

پس اگر كسي بدون انجام عمل جنسي با همجنس خود، 
صرفا بيايد و علنا اعالم كند كه من به جنس موافق 

هم نمي ) غلط فعلي(رايش دارم از نظر همين قانونگ
 .توان طرف را بازداشت كرد و يا مجرم دانست

دسـت زدن بـه عمـل جـرم اسـت، و حكومـت و جامعـه                  ااگر نفس گـرايش و تمايـل جـرم نيسـت و صـرف             
پـس  ،  داننـد  همجنسگرايي را بيماري مي   

كساني كه يك وبالگ راه مـي اندازنـد و          
كننـد،    صـحبت مـي    ادرباره مسـئله صـرف    

هيچگونه عمل غير قانوني مرتكـب نمـي        
لعكس تصميم مسئوالن مبني بـر      ا ب ،شوند

. هايي غير قانوني است    بستن چنين سايت  
 يـك سـازمان غيـر دولتـي       همچنين ثبت   

)NGO (      از عالقمندان به مسائل مربـوط
 ،به جنسيت، نه براي ايجاد روابـط جنسـي        

 براي پژوهش و بحث و بدست       ابلكه صرف 
آوردن شــناخت نبايــد بــا ممانعــت دولــت 

تند، يا تعدادي از افرادي كه گرايش به همجنس دارند و از نظر اجتماعي تحت فشار روحي رواني واقع هس                  . مواجه شود 
 حمـايتي بـراي   اصـرف ) نه براي مقاربت جنسي(، يك گروه )هاي فعلي قوانين و ظرفيتحداقل با توجه به   (بايد بتوانند   

 .خود تاسيس كنند
مگـه كجـاي ايـن مملكـت        «يكي اينكـه    . رسند دو ايراد اساسي به گفته ها و استدالل من موجه به نظر مي            

چسـبيدن بـه    «:  و ايراد دوم اينكه      »!؟د ما همجنسگراها رعايت كنند    خراب شده قانون رعايت ميشه كه بخوان در مور        
فراخوان ملي برگزاري رفراندم   نه  واسه ما و نه برا اين مملكت ما نون و آب ميشه و بهتره كه ما به جنبش،اين تار مو
  .»....بپيونديم و
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ك كم بازتر كنم؛ شايد بـا طـرح         اما دوست دارم مسئله را ي     هر دو استدالل موجه و منطقي به نظر مي رسند،           
چنين بحثي و مشاركت عالقمندان در آن، بتوانيم به نتايجي برسيم كه راه رسيدن به دسـتاوردهاي معينـي را همـوار                      

يعني هدف از طرح اين بحث، توجه فعاالن حقوق همجنسگرايان به امكان استفاده از يك ظرفيت و امكاني هر                   . كنند
 . الزم باشد ما خود را به اشكال معيني از مبارزات مدني محدود كنيمچند محدود است؛ بدون آنكه 

 : ابتدا چند نكته را روشن كنمپس اجازه دهيد
ايـن همـان تسـليم      . نوس و آشنا، آسان تر از دل بستن به اميدهاي واهي اسـت            اهمزيستي با نااميدي م   : اول

ـ .»خيانت به خود«: قول نيچهه سرنوشت و ناكامي ها شدن است و ب    جـاي  ه  يعني بسياري از ماها با ياس و آه و ناله ب
تالش و راه و چاره، به بي عملي و بي تفاوتي دچار شده و از بكارگيري عقل و قدرت اراده خود به آزادي و آزاد شـدن                           

ـ   ( هاي اساسي آزاد شدن، اين است كه سيستم ارزشي حاكم بر خودمان            بنابراين، يكي از اهرم    .باز مانده ايم   ا زنـدگي ب
هرچند كه آزادي عمل و قـدرت مـانور مـا             .را كنار بگذاريم  ...) كاري نزدن و  ه  نااميدي، تسليم، حس ناكامي و دست ب      

روانـي  -محدود است اما، اگر بخواهيم مي توانيم قدرت و توان برخاسته از آگاهي هاي بدست آمـده و آزادي اخالقـي                    
 .دهيمخود ه درون خود را پشتوانه حركت خود كرده و تكاني ب

بخش عمده اي از مشكالت و فشارهايي كه ما در زندگي خصوصي خود تجربه مي كنيم، از ناحيه ديد و : دوم
تكرار و اصرار مـداوم جامعـه بـر بيمـاري           . شوند هاي عمومي درباره احساسات، عشق و تمايالت ما ناشي مي          قضاوت

ايـن امـر شـادي،     . رهنمـون مـي كنـد      ي نادرسـتي  مرور ما را به پذيرش و باور به چنـين تلقـ           ه  بودن همجنسگرائي، ب  
حال اگر ديگران ما را قرباني كرده اند تا   .سرزندگي و نشاط  را در درون ما خفه و سالمت رواني ما را تهديد مي نمايد 

حمل ت  ناديده بگيرند، با توجه به عواقب چنين كاري، ما نبايد دست بسته نقش قرباني بودن را                ا تحقير، نفي و نهايت    ابعد
اين خـود مـا هسـتيم كـه بايـد           . كسي بليط خروج از تاريكي و ورود به روشنائي براي ما به ارمغان نخواهد آورد              . كنيم

بدست آوردن حقوق شهروندي و انساني الزامات خاص خود را دارد و مهمتـرين آن مبـارزه مـدني                   . سكوت را بشكنيم  
 .است

از خود و احساساتمان خنثي كنيم و از حاشيه اي بـودن و             براي اينكه تعريف و چارچوب كليشه اي ديگران را          
سكوت، برخـورد    . از خود نترسيم،چيز بايد بر شرم خود غلبه كنيم و مهمتر از آن  حساب نيامدن بدرآئيم، قبل از هر     ه  ب

و گـي  ه س و نااميدي، نه تنها مشكل ما را حل نمي كند بلكه تنهائي عـاطفي، حـس بـي ريشـ      امنفعالنه و آيه هاي ي    
 هاي آينده منتقـل مـي      بيچارگي را در وجودمان تقويت مي كند و از آن گذشته ذهن هاي وهم آلود جامعه را به نسل                  

 .نمايد
ـ   . تواند بهتر از اين باشد و اين حـق ماسـت           هستي و روزگار ما مي    . آزادي يك امر انتخابي است    : سوم ه امـا ب

با مبارزه و تالش دسـته جمعـي بـراي حقـوق و منـافع مـدني                 شرطي كه ترديدها را كنار نهيم، به هم اعتماد كنيم و            
دست گرفتن سرنوشت خود و خالص شدن از زندگي دسته چندمي در جامعه             ه  مشترك، بلوغ و آمادگي خود را جهت ب       

تجربه كرده ايـم و از       ...اگر به اندازه كافي ترس، دلهره، تشويش، ناامني، اضطراب، تنهايي، محروميت و             .نشان دهيم 
هـا بـا هـدف       بنا به استدالل سكسولوگها، سركوب اميـال انسـان          .خود دهيم ه   پس بايد تكاني ب    ،ا اشباع شده ايم   آنه

 اگر ما خود را آگاه و امروزي و مدرن مـي دانـيم،    ،تقويت روحيه اطاعت كوركورانه در آنها صورت مي گيرد؛ بنابرهمين         
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. ي كه مستلزم مدرنيت است را  بشناسـيم و بـدان عمـل كنـيم               مسئوليت بايد اطاعت كوركورانه و تسليم را كنار نهيم و        
 .بخشي از اين مسئوليت مدني دفاع از حقوق خود براي حفظ استقالل فردي است

آزادي يعني احساس مسئوليت، به همين دليل نيـز اغلـب انسـان هـا از آن مـي                   «: جرج برنارد شاو مي گويد    
 . از آن مي ترسيم،خواهيم يا اينكه نه  كه آيا آزادي ميحال ما بايد با خود تعيين تكليف كنيم؛» .ترسند

از افراد عالقمند و ) NGO(پيشنهاد ايجاد يك نهاد مدني
كساني كه توانائي اينكار را دارند، مي تواند نقطه عطف مهمي

در هيچ . در مسير تالش هاي ما براي رسيدن به آزادي باشد
كجاي قانون گفته نشده كه افرادي كه به موضوع خاصي 

قه دارند و يا بنا به شرايط خود، تحت فشار اجتماعي عال
و. هستند نمي توانند يك گروه حمايتي براي خود درست كنند
صد البته چنين نهادي قصد فراهم كردن امكانات مقاربت 

جنسي براي كسي را ندارد و صرفا براي حمايت افراد از هم، 
.مطالعه و شناخت علمي احساسات خود اعضا تشكيل ميشود

به همين دليل با توجـه بـه همـه          .  اما پراكنده    ،ها و ابتكارات خوبي داشته ايم      ما همجنسگرايان ايران تالش   
ها و شرايطي كه در آن قرار داريـم  بـراي             به نظر من حركت از واقعيت      نكات فوق و با در نظر گرفتن شرايط موجود،        

و درست  . ها، امر بسيار مهمي است     شودن گره مشكالت قانوني موجود و استفاده از حتي كمترين امكانات و ظرفيت            گ
از افراد عالقمند و كساني كه توانائي اينكـار را دارنـد            ) NGO(به همين علت است كه پيشنهاد ايجاد يك نهاد مدني         

به همين دليـل نبايـد از آن غفلـت      به آزادي باشد وهاي ما براي رسيدن تواند نقطه عطف مهمي در مسير تالش     مي
در هيچ كجاي قانون گفته نشده       .كرد

كه افـرادي كـه بـه موضـوع خاصـي           
عالقه دارند يـا بنـا بـه شـرايط خـود            
تحت فشـار اجتمـاعي هسـتند نمـي         
توانند يك گروه حمـايتي بـراي خـود         

صد البته چنـين نهـادي      . درست كنند 
ـ        ت قصد فراهم كـردن امكانـات مقارب

 اجنسي براي كسـي را نـدارد و صـرف         
براي حمايت افـراد از هـم، مطالعـه و          
شناخت علمي احساسات خـود اعضـا       

 .تشكيل مي شود
 بهره بردن از چم و خم هاي خـود قـانون            ؛ اما مبارزه مدني يعني همين     ، چنين كاري آسان نخواهد بود     امسلم

 . غيرعلمي براي دور زدن و بي اعتبار كردن آن
 اما نفس تالش و حركت خود يك قدم به جلو است و از ،كار را بگيرد  اينياست حكومت جلوهرچند ممكن   

و اگر دولت چنـين     . هاي جنسي مي انجامد    جمله به تقويت ذهنيت همبستگي، همگرائي و حركت دسته جمعي اقليت          
جنسـي و  چنين نهاد مسـتقلي جهـت تفحـص، پـژوهش و بحـث حـول مسـائل         رسميت بشناسد، وجوده نهادي را ب

 .همجنسگرائي خود قدمي مهم در مسير آزادي جنسي الزمه دوران ماست
 

 ماهـا، توانند جهت بحث و طرح ديدگاههاي خود حول اين مسـئله از صـفحات مجلـه                    دوستان عالقمند مي  
 .استفاده كنند
 

 .سالي شاد و نوروزي خوش برايتان آرزو مي كنم
 سردبير



 
 

 
 

     

۵ 

 
  »رايي و خانوادههمجنسگ« :  ماها 1ويژه نامه شماره 

 
   ...نوروز، روز آشتي است

 ...تسكج فهمي ها ها و عداوت روز كنار گذاشتن بغض ها،
ها قبل به اين فكـر بـوديم كـه بـه همـراه شـماره                 از مدت 

. ن در نظر بگيـريم    ، يك كادوي عيد هم براي خوانندگا      نوروزي مجله 
بي بـه    مسئله اي مهم و حياتي براي دستيا       »علني شدن «از آنجا كه    

حقوق اجتماعي است و تا زماني كه تعداد همجنسگرايان علني آنقدر           
با نام و چهره سـر و كـار          هاي واقعي  م بتوانند با انسان   دنباشد كه مر  

داشته باشند، به سرنوشت و حقوق ما هم عالقه اي نشـان نخواهنـد              
داد، همچنين، از آنجا كه عليرغم همه سختي ها و فشارها مـا چـاره               

سب اعتماد به نفس و از خفا بدر آمدن نـداريم تـا بتـوانيم               اي جزء ك  
تĤثير مثبتي در زدودن تعصبات و كسب اعتراف به حقوقمـان داشـته             
باشيم، از آنجا كه پروسه علني شدن با طرح گرايش جنسي فـرد بـه               

 ما تصميم گرفتيم كـه اولـين         ، ...دوستان و خانواده شروع مي شود و      
د ماهـا بـه خواننـدگانش اسـت را بـه            ويژه نامه كه همان كادوي عي     

ميدواريم كمكي هر چند محدود در راه ارتقاء آگاهي جنسي دوسـتان            ا. مسئله همجنسگرايان و خانواده اختصاص دهيم     
 . و مسير آشتي همجنسگرايان با دوستان و خانواده اشان برداشته باشيم

 . ، دوستان و اطرافيان آنها توصيه مي كنيممطالعه اين ويژه نامه را به خود همجنسگرايان، و همچنين والدين
 اماه               نوروزتان پيروز

 
 

  
 
 
 

 

  »2 شمارهويژه نامهدرخواست همكاري براي« 
نفس، گوشه گيري،ه  عدم اعتماد ب  مسائلي همچون   سركوب احساسات جنسي عامل عمده      

با توجه به شدت بحران هاي روحي ناشـي از فشـارهاي  .افسردگي و بحران روحي است    
مين ويژه نامهمتعدد كه به افسردگي در بين همجنسگرايان منجر گرديده، در نظر داريم دو            

از همه . دهيم ص را به موضوع افسردگي اختصا     ) ماها منتشر مي شود    6كه به همراه شماره     (
دارنـد،را  دوستاني كه امكان و توان نوشتن و تهيه مطالبي در رابطه با موضوع گفتـه شـده                  

ماره شاز عالقمندان به همكاري در ويژه نامه. ياري دهنددر اين راه    تقاضا مي شود كه ما را       
. ارديبهشت ارسال نمايند10 درخواست مي شود كه لطفĤ مطالب خود را حداكثر تا تاريخ 2

 
 
ا تماس بگيريد براي اطالعات بيشتر مي  ا  م                      .توانيد  ماهاب



 
 

 
 

     

۶ 

 
  )  Gay(ريشه يابي واژه ي گي 

 سپنتا
 

فكر نمي كنم فرهنگ يا زباني در دنيا وجود داشته باشد كه در حال حاضر هماني باشد كه از قـرن هـا پـيش           
ر تحوالت بسياري شده است كه اين تحوالت را يا در درون خـود صـورت                به يقين در طول تاريخ خود دچا      . بوده است 

 .داده است يا اين كه بر اساس تاثير فرهنگ هاي ديگر موجب تغييراتي در خود شده است
بسياري از واژه هايي كـه امـروزه مـا اسـتفاده مـي كنـيم معنـايي                  . زبان فارسي هم ازاين قاعده خارج نيست      

 بسياري از واژه ها طي چند سال اخير وارد زبان فارسي شده اند بعضي از واژه ها اصـال    .رندمتفاوت از معناي گذشته دا    
 براي موارد گفته شده مـي  .ريشه ي ايراني ندارند ولي آنقدر تكرار شده اند كه ديگر جزئي از واژه هاي فارسي شده اند            

ن بوده است ولي امروزه به كسي گفته مـي          مثال واژه ي شوخ در گذشته به معني چرك بد          .توان مثال ها ي زيادي زد     
 يـا مـثال واژه ي       .شود كه معموال خوش اخالق است و هميشه با گفته هاي خود موجب خنده ي ديگـران مـي شـود                    

مزخرف كه در گذشته به معني خرده هاي طال بوده است ، امروزه به كسي گفته مي شود كه هيچ ارزشي را نمي شود                        
واژه هايي هستند كه اصال در گذشته هاي دور وجود نداشته           .. .اي رايانه ، تلويزيون ، ماهواره و       يا مثال واژه ه    .به او داد  

بعضي از واژه ها هم هستند كه       .  اصال ريشه ي فارسي ندارند    .. . يا واژه هايي مثل مرسي ، سماور، سينما ، ويدئو و           .اند
 سال يا حتي بيشـتر      3000 مي شوند كه مردم ايران در        با اندكي تفاوت در تلفظ ، امروز به همان صورتي گفته يا معني            

 . از اين از آن ها استفاده مي كردند
 اين زبان از خانواده ي زبان هـاي   .البته اين نكته را بايد بگويم كه زبان آن روزگاران زبان اوستايي بوده است             

در زبـان اوسـتايي بـه        ) 8(  هشـت    بـراي مثـال واژه    .  آريايي است كه در واقع ريشه ي زبان فارسي كنوني مي باشد           
 يا واژه وزغ در زبان اوستايي همان وزغ بوده است و بدون هيچ تغييري به زمـان مـا       .صورت اَشت تلفظ مي شده است     

منتقل شده است يا واژه ي فراتر به صورت فَرَتِر بوده است كه همين طور كه مي بينيد با تغيير اندكي درتلفـظ بـه مـا                  
 بسـياري از واژه هـاي اروپـايي و مخصوصـا انگيليسـي و آلمـاني هـم از ريشـه هـاي اوسـتايي                          منتقل شده است اما   

كه به معني آرزو مي باشد با همين تلفظ و بـه صـورت ايـش در زبـان اوسـتايي                     » Wish« مثال واژه ي     .برخوردارند
ورت آرم تلفظ مي شـده      معني بازو در زبان اوستايي همان به ص        به   »Arm«ي   يا واژه    .همين معني را مي داده است     

 يـا مـثال واژه ي   .كه هم در زبان اوستايي و هم  در زبان انگليسي به معني آن مي باشـد ) ايت (»It« يا واژه ي     .است
»Enter«            به معني داخل در زبان اوستايي همان به صورت اَنتِر بوده است و بسياري از واژه ها ي ديگر كه از حوصله 

 »Gay« واژه ي گي     ،ي كه مي خواهيم آن را ريشه يابي كنيم و معني آن را بدانيم             اه  اما واژ  ي اين بحث خارج است    
 نه تنها نيست بلكه يك واژه ي ايراني است كـه ريشـه و               ، گي يك واژه ي غربي وارداتي به معني همجنسگرا         .هست

 .ساختار جالبي دارد
عني مردان شاد يـا مـردان آوازخـوان         در غرب واژه ي گي مستقيما به معني همجنسگرا اشاره ندارد بلكه به م             

مي باشد كه بعدها بر روي همجنسگرايان مرد گذاشته شده است و به خاطر اين اسم گـذاري معنـي ديگـر گـي شـد                          



 
 

 
 

     

٧ 

مردان همجنسگرا كه بيشتر هم در زبان روانشناسي رايج شد وگرنه در زبان عمومي همان معنـي شـاد و خوشـحال را        
 به معني شوخي كـردن يـا خوشـحالي كـردن      Gayetyز اين واژه به صورتمي دهد به طوري كه صورت ديگري ا

 گات يا گاثا چه در زبان اوستا و چه .همان طور كه مي دانيد به سروده هاي زرتشت پيامبر ، گات گفته مي شود          .  است
ت بـه    گـي در سانسـكري     . ريشه ي واژه ي گات همين واژه ي گي است          .در زبان سانسكريت به معني سرود مي باشد       

 .وارد زبان غرب شده است) Gay(معني آواز و سرود مي باشد كه در واقع با همين معني و صورت 
 بنابراين به كساني كه گـات       .در كتاب اوستا بارها اشاره شده است كه گات ها را  با آواز زير يا آهسته بخوانيد                 

 اين تلفظ هنوز هم در بسياري از نواحي ايران .دها را اين چنين مي خواندند گاتار يعني خواننده ي گات ها گفته مي ش          
از جمله در كردستان رواج داشته و تقربيا جنبه ي نيايش دارد و همين واژه ي گاتار است كه با اندكي تفاوت در بيـان                         

 .لهجه و به صورت گيتار وارد زبان غرب شده است
 گاتو يا گاثو تلفظ مي شود ايـن واژه در           صورت ديگري از واژه ي  گات يا گي در زبان اوستايي وجود دارد كه              

زبان پهلوي به صورت گاه در آمده است با همان معني سرود و به همين صورت هم به زبان امروز ما منتقل شده است     
كه ما اكنون از آن در موسيقي استفاده مي كنيم مثل سه گاه يا چهارگاه كه پسوند گاه در واقع به همان معنـي سـرود                          

 .است
ين واژه ي گي اگرچه از طرف دنياي غرب بر روي مردان همجنسگرا گذاشته شد اما يك واژه ي ايراني                    بنابرا

 .است كه به نظرمن يك واژه ي خوش آهنگي هم هست
براي اطالع بيشتر از اين كه چه واژه هايي از زبان اوستايي به زبان انگيليسي وارده شده است ، چنـد واژه ي                       

 :ديگر را نيز مي نويسم
 .به معني تازه در زبان انگليسي و واژه ي فِرِشن در زبان اوستايي با همين معني) فِرِش (Freshاژه و

 . جاده؛به معني جاده و واژه ي پث در زبان اوستايي و با همين معني) پث ( Pathواژه ي
   .معنيدر زبان اوستايي با همين به معني يخ در زبان انگليسي و واژه ي ايس ) آيس ( Iceواژه ي

 ...و بسياري از واژه هاي ديگر
 
 
دومين ضميمه دوستيابي مجله ماها با آگهي هاي جديد،  

  به همراه اين شماره منتشر شد
عالقمندان به دريافت ضميمه دوستيابي مي توانند درخواست خـود 

 .را براي ما ارسال كنند
 
 

يجـاد يـك ليسـت جداگانـه جهـتتوجه داشته باشيد كه امكان ا     
براي ما مقدور نيست، به همين دليل» مشتركين ضميمه دوستيابي  «

 . براي دريافت ضميمه دوستيابي هر شماره، بايد درخواست دهيد

 
 
 
 
ماها   



 
 

 
 

     

٨ 

 
 يهمجنسگراي اسرائيلماها با دو مصاحبه 

 
 :پيش درآمد

سالهاست كه گروه هاي همجنسگرايان كشورهاي مختلف با هم همكاري مي كنند اما  جاي ما همجنسگرايان ايراني دراين سازمان ها و تشكالت بـين المللـي                           
رايان ايران مانند هر جنبش و حركت ديگري، براي تبادل تجارب و آموزش متقابل، به آشنائي و تعامـل بـا نيروهـاي هـم جهـت در         جنبش همجنسگ . خالي است 

لذا بر آن شديم كه در قدم اول جهت آشنائي خود و خوانندگان، با فعاالني از سازمان ها و تشـكالت همجنسـگرايان كشـورهاي همجـوار                           . سطح جهاني نياز دارد   
 ماها ابتدا به سراغ همجنسخواهان يوناني رفتيم و براي اين شماره پاي صحبت  يك دختـر و پسـر   3براي شروع كار در شماره . مصاحبه هايي ترتيب دهيم ايران  

 .)البته اين مصاحبه از طريق ايميل صورت گرفته است(. اسرائيلي نشستيم
 

  
، از آنجا كه اورشليم تاريخĤ يك شهر محافظه كار و مذهبي است، دگرجنسگرائي و1997تا قبل از سال     

فرهنگ تحميلي آن در مؤسسات دولتي، خـانواده هـا، مـدارس و ديگـر جاهـا، فرصـت و امكـان چنـداني بـراي
انتخاب شدن يك شهردار محافظه كـار هـم.  آوردفراهم نميهمجنسگرايان شهر جهت علني شدن و ابراز وجود         

 همجنسگرايان از شـرايط-بخصوص تل آويو  – اين در حالي بود كه در ديگر شهرهاي اسرائيل        . وضع را بدتر كرد   
طور خودجوشه   تعدادي از همجنسگرايان شهر ب     1997به همين دليل در سال      .   بودند دارو امكانات بهتري برخور   
 .  را تشكيل دادند Jerusalem Open House (JOH) ماندور هم جمع شده و ساز

هدف اين سازمان ارائه كمك و حمايت و مشاوره براي همجنسـگرايان، برگـزاري جشـن هـا و مراسـم
پرايد و همچنين به چالش كشاندن فرهنگ مذهبي متعصب و تشويق و جـا انـداختن فرهنـگ دوسـتي، صـلح و

سگرايان يهودي در كنار همجنسگرايان عرب فلسطيني كار مي كنند ودر اين سازمان همجن   . تحمل و مدارا است   
 . نمونه اي از صلح و دوستي همجنسگرايان را به عرصه نمايش مي گذارند

JOH   كسـب كـرده و جـو در اين زمينه ها    هاي خوبي نيز   هاي زيادي زده و موفقيت      دست به فعاليت 
كه اگر در سال هـاي قبـل همـه مـي پرسـيدند كـه پـس به طوري    ؛شهر اورشليم را كامال دگركون نموده است      

 .گي هاي اورشليم كجا هستند، امروزه پرچم رنگين كمان همجنسگرايان در مركز شهر در اهتزاز است
 . مي خوانيم اين مصاحبه را نشسته ايم كه با همJOHما پاي صحبت دو تن از فعاالن 

 

 برايمـان  اسـرائيل  مجنسـگرايان ه  در جنبش تاندر ابتدا، كمي از خود و فعاليت هاي      : ماها
 . صحبت كنيد

 Jerusalem Openهستم و چهار سال است كـه يكـي از اعضـاي    ) Or Goren(ن ور گور من ا:روا
House) هستم) مهمانسراي عمومي اورشليم. 

 و از  اسرائيلي هستم-لزبين فلسطينيمن يك ، است) Haneen Maikey(نام من حنين مايكي  : حنين
                  JOHدر   نيلســطي ف) همجنســگرايان (عنــوان رابــط و هماهنــگ كننــده     ه  بــ  ،نــون  ســال پــيش تــا ك  3

(Jerusalem Open House) كنم فعاليت مي. 
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 چگونه تجربه اي بـود     يك همجنسگرا    علني كردن خود بعنوان    ؟شما چند سال داريد   : ماها
  نشان دادند؟خود از چه واكنشيدر قبال اين موضوع و دوستان و خانواده شما 

، گـرفتم  همجنسـگرايي خـود    كه من تصميم به علني كـردن      هنگامي  .  سال دارم  26 من در حال حاضر      :ورا
آشكار كردن اين موضوع به     . دوستانم خيلي روشنفكرانه و با ظرفيت پذيرش بسيار بااليي با اين موضوع برخورد كردند             

 دارد و شما همواره در هراس هستيد كه شايد مـردم شـما را               هيچوجه كار آساني نيست، اينجا هميشه فشارهايي وجود       
از دوسـتان   ي  اجموعه  مكنم كه     مي تصوراما خوشبختانه   !)  حتي با وجود اينكه بدانيد شايد هم اينطور نباشد        . (نپذيرند

 و با اينكه هرگـز      دانند م، بيشتر آنها همه چيز را درباره من مي        او همينطور خانواده    .  بسيار خوب را در كنار خودم دارم      
 . كنند آسان نبود، اما امروز همه ي آنها مرا اينگونه كه هستم پذيرفته اند و از من حمايت مي

دانم بيان آشـكار ايـن موضـوع چـه           در حقيقت بايد بگويم كه من هنوز نمي       .  سال دارم  26  هم  من :حنين  
كه با واكنشي كه از سـوي  خـانواده ام انتظـار              هرچند.  هنوز آن را تجربه نكرده ام      ونداشت چ خواهد  احساسي در پي    

 . اما با اين وجود من به جنبه مثبت قضيه هم توجه دارم و بسيار اميدوار هستم ،رسد دارم به نظر كار بسيار سختي مي
 .مسلما اين موضوع در صدر همه خواسته ها و اهداف من براي آينده قرار دارد

 
يخچه فعاليت هاي اقليت هاي جنسي اسـرائيل در راه بـه            ممكن است براي ما قدري از تار      : ماها  

و   در قانون اساسي كشور اسرائيل، چه قـوانين         و بگوئيد كه   دست آوردن حقوق خود صحبت كنيد     
 حقوق هايي براي اقليت هاي جنسي در نظر گرفته شده است؟

در اسرائيل به اصلي همجنسگرايي ممنوعيت (.   همجنسگرايي را قانوني اعالم كرد    1988 دولت اسرائيل در سال      : روا
بـر عليـه گـي هـا در محـل كـار              ، تبعيض 1992در سال   و سپس   ) گشت  در دوره حاكميت بريتانيا برمي     1936قانون  

 فعاليـت گـي هـا و    مجوز)  IDF :Israel Defence Force(بع آن، ارتش اسرائيل ت كه به اعالم شد غيرقانوني
 .   صادر كردبه صراحترجه اي را  هر ددرلزبين ها براي خدمت در ارتش و 

اكثـر  قـوانين   به طور كلي، برخورد قانون اساسي كشور اسرائيل نسبت حقـوق اقليـت هـاي جنسـي، امـروزه هماننـد                      
 . غربي استليبرالكشورهاي 

 
آيا عمـل تغييـر جنسـيت بـراي افـراد           و  لزبين بودن چگونه است؟       /در اسرائيل امروز، گي    : ماها

 دوجنسي قانوني است؟
 چه از لحاظ قانوني و چه از لحاظ اجتماعي، اسرائيل نوين امروز در برخورد با اقليت هاي جنسي بسيار روشنفكرانه :روا

» لزبين بـودن  / گي  « اگر شما در يك شهر بزرگ مثل اورشليم يا تل آويو زندگي كنيد،                .  و آزادمنشانه برخورد ميكند   
و خيلي JOH  مانندانجمن هاي فرهنگي اي  وص همجنسگرايان، آنجا بارها و كافه هاي مخص.  اصال سخت نيست

البته اگر شما در يـك شـهر        .  ند وجود دار  ،لزبين هاي ديگر را مالقات كنيد     / جاهاي ديگر كه شما ميتوانيد در آنها گي       
ديگـران بـه    بـا    به اين سادگي نيست و شما شايد مجبـور شـويد بـراي مالقـات                 چيزكوچك زندگي كنيد، اغلب همه      
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نه اينكه آنجا جاي مناسبي براي زندگي نيست، اما مردم اين شهرها معموال تمايل كمتري               .(شهرهاي بزرگتر سفر كنيد   
 .)براي برخورد و دانستن درباره اين موضوعات دارند

بسيار پرهزينه اسـت و يـك پروسـه         عملي  عمل جراحي تغيير جنسيت نيز در اسرائيل كامال قانوني است، اما            
 .ي مدت را مي طلبدزماني طوالن
 

آيـا اصـال در آنجـا      در اسرائيل چگونه اسـت؟  سكوالرمذهبي و روابط بين گي هاي : ماها
 وجود دارند؟) يهودي(مذهبيگي گروه هاي 

 

مالقـات   كـه مرتبـا      يمسته) يهودي( يك گروه رسمي از اقليت هاي جنسي مذهبي        ميزبان JOH ما در  :روا
، به صورت دوره    مذهبيون يهودي براي  )  صرف شام  همراه با (  جشن  مراسم  يك ينجاادر  به عالوه،   .  هايي با هم دارند   

شـود كـه     در روزهاي جمعه برگزار مي  اي و 
افــراد در آن هــم افــراد مــذهبي و هــم    

گـرد  دوسـتانه   كـامال   غيرمذهبي در فضايي    
 .هم مي آيند
 

شـده  تصويب   با قوانين : ماها
هـاي   ر سال  د پيرامون حقوق گي ها   

بـه  ) گي هاي اسرائيل  (گذشته، شما   
ي دســت يافتــه ايــد و امتيــازاتچــه 

مهمتــرين درخواســت امــروز شــما 
 چيست؟ 
 مزايـاي ، )El AL(ال آل–  هواپيمائي ملي اسرائيل ، طبق تصميم دادگاه عالي اسرائيل،1994 در سال :روا

  اخيـرا نيـز      .گسـترش داد  نيـز    همجنس   جفت هاي  به   )هاي دگرجنسگرا بود   كه قبآل مخصوص زوج    ( را »همسري«
 يكديگر را رسما به فرزندخواندگي      ن فرزندا مي توانند لزبين  هاي   زوج   فرماني صادر كرده كه بر اساس آن،      دادگاه عالي   
 . قبول كنند

در حال حاضر زوج هـاي گـي و         .  ازدواج است مربوط به حق    ، تصويب قوانين    هآيندما در   يكي از اهداف مهم     
 . هم ازدواج كنند و ما بسيار اميدواريم كه اين وضعيت را تغيير دهيمتوانند به صورت رسمي با لزبين نمي
 

 آيا يك سازمان سراسري و ملي همجنسگرايان در اسرائيل وجود دارد؟ : ماها
 : در اسرائيل چهار سازمان عمده فعاليت مي كنند:حنين
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عنوان يـك   ه   ب 1975كه در سال  ) »Aguda «معروف به (  انجمن گي، لزبين، بايسكشوال و ترانس جندر       -1
هاي جنسي در اسرائيل شكل گرفـت و         يگر اقليت دبا هدف گسترش حقوق همجنسگرايان و       و  سازمان ملي و مردمي     
 .ويو، اليات و گاليله مي باشدآداراي سه شعبه در تل 

2- The Jerusalem Open house) كه مركز آن اورشليم است و هدف آن خـدمت   ) سازمان خود ما
 . است(NGO) ورشليم مي باشد و  يك سازمان غير دولتيبه شهروندان ا

در (در حيفـا  هاي جنسي است كه     قل همجنسگرايان و اقليت   تهاي مس  گر از سازمان  يفوروم حيفا، يكي د    -3
 .ت مي كنديفعال) شمال اسرائيل

4- CLAF-تاسيس گرديد1987ر سال د جامعه لزبين فمينيست ها مي باشد كه ؛ كالف . 
 

 ره مجالت سراسري همجنسگرايان چطور؟در با: ماها
 Hazman  مجالت زيادي از طرف اقليتهاي جنسي منتشر مـي شـوند امـا تنهـا مجلـه سراسـري      :حنين

Hhadash ترجمه كرد»زمان تازه«توان آن را  طور آزاد ميه نام دارد كه ب . 
 

يـا   1توقپاركهاي پـا   گي ها در اسرائيل چگونه است؟ آيا در آنجا           يها بوضعيت كلو : ماها
مكان مشابهي وجود دارد؟ پليس در قبال اينچنين فعاليت هـايي چـه برخـوردي از خـود نشـان                    

 ميدهد؟
در اورشليم نيز يك كلوپ گي      . نشريات زيادي براي اقليت هاي جنسي وجود دارد        و    ها ب درتل آويو كلو   :روا

 بيشتر بـراي   افرادداريم كه    پاتوق هاي اركپ ،شهر تل آويو و اورشليم     دو  ما در هر   چنين هم .وجود دارد   محبوبي بسيار
 .روند سكس به آنجا مي

مواردي وجود داشته كه در اين پـارك هـا افسـران پلـيس بـا مـردان            درباره برخورد پليس با اين مسائل هم؛        
 و  ،سـت  بوده ا  آزادمنشانهنيروي پليس هميشه    برخورد  بوده و در كل،     بسيار اندك   موارد  اين   داشته اند، اما     هاييبرخورد

سـازمانهاي   نمايندگان   كند كه در آنها     براي اعضاء خود برگزار مي      هايي كنفرانس نيز    خود نيروي انتظامي   حتي گاهي 
 .سخنراني مي كنند  پليس افزايش سطح آگاهي افسراندر جهت همجنسگرايان

 
ـ     هركـدام   يا اينكه  كنند، و   با هم همكاري مي     گي  و لزبين ها        در آنجا  آيا: ماها اي  گـروه ه

كننـد،   مجزا و فعاليت هاي مخصوص به خود را دارند؟  اگر به صورت نهادهاي مجزا فعاليت مـي                 
 نحوه همكاري آنها با يكديگر چگونه است؟

قرار دارند، ما  گي ها، لزبين ها، دوجنسگراها و دوجنسي ها مد نظر اعم از گروه ها  ي، همهJOH   در  :روا
لـزبين هـا نهـاد ملـي        اينجـا   البتـه   . كنند در كنار يكديگر فعاليت مي    اكثرا  بين ها   پس بنابراين در اورشليم گي ها و لز       

هاي مشتركمان بـا آنهـا     شود و ما اغلب اوقات در تصميمات و فعاليت         خوانده مي »  Claf  «خودشان را نيز دارند كه    
 .كنيم همكاري مي
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حـزب    و   اي ليكـود  حزب راسـتگر  ن  ، اختالفي بي  همجنسگرايان حقوق   رابطه با آيا در   : ماها

  ديده ميشود؟چپگراي كارگر
 با جامعه همجنسگرايان برخورد سعه بيشترياحزاب چپگرا اغلب ليبرال تر  و با      مثل موارد اكثر كشورها،    :روا
 Likud - ليكـود  ما سعي ميكنيم با حزب      با اين وجود   البته.  در اسرائيل نيز وضعيت به همين صورت است       . مي كنند 

 .كنند در موارد خاصي با ما همكاري ميگاهي   و گهتعامل داشته باشيم) ر قدرت در دست آن استكه در حال حاض(
 

انجمن هاي بـين المللـي اقليـت        ديگر  با  و در تعامل      سطح جهاني   شما در  ارتباطات: ماها
  چگونه است؟هاي جنسي

 در وضعيت بسيار خوبي قـرار  ما در سطح جهاني، از نظر برقراري ارتباط با ديگر گروه هاي اقليت جنسي           :روا
 از هشـركت كننـد  همجنسـگرايان   هنگامي كـه   آينده؛ آگوست ماه درما   WorldPride2 رويداد برگزاري .  داريم

، صحت اين ادعـا     پردازند هم در اورشليم به راهپيمايي مي      سراسر دنيا، با مليت ها و مذاهب و عقايد گوناگون، در كنار           
 .روشن مي كند زيباييبه را 

 به چه ميزان است؟درباره وضعيت اقليت هاي جنسي در ايران اطالعات شما : ماها
به عنوان من . از طريق اينترنت بوده استتنها دانم،   ايران مييچيزهاي كمي كه من درباره گي ها: حنين 

 ه خـوبي  بكند،    با اين موسسه همكاري مي      كه و كسي  JOHيكي از اعضاي انجمن اقليت هاي جنسي فلسطيني در          
از اهميت اينترنت، اين پديده شگفت انگيز، براي وسعت بخشيدن به ديد انسان ها نسبت به مسـائل؛ و همينطـور بـه                       

 :شناسـم  بـه عنـوان نمونـه، مـن وبسـايت هـاي زيـر را مـي         . آگـاه هسـتم    گذشتن از مرزهـا،      عنوان وسيله اي براي   
gayiran/to.mewelco://http   ، org.iran-homan.www://http.       زبـان «اگرچه به واسطه مشـكل« ،

دهد   نيست كه اطالعات زيادي درباره وضعيت اجتماعي شما بدست بياورم، اما همين ها به من نشان مي                 مقدوربرايم  
 . داردكه در ايران هم گروه هاي اقليت جنسي وجود

 
آيا از ميان آنها فـرد گـي يـا          . كنند  در اسرائيل زندگي مي    يان ايران گروهي از  يهود   : ماها
 شناسيد؟ لزبيني را مي

حـال بـه ايـن      ه  من تا ب  . يهودي بود  خيلي جالب است، اولين دوست دختر من از يك خانواده ايراني           :حنين  
 .نكرده بودمتوجه قضيه 

 
هيچ گروه  اصال  آيا   ؟  داريدگروه هاي گي فلسطيني     سباتي با   شما چه جور روابط و منا     : ماها

 آشكاري در فلسطين وجود دارد؟فعال و گي 
 ابـط و هماهنـگ كننـده    ر دوم آغاز شد، من به عنوان يك       انتفاضه سال پيش، درست بعد از اينكه        3: حنين  

خـاطر توجـه همگـان بـه اوضـاع      ؛ و اين درست زماني بود كه اوضـاع بـه   آغاز كردمJOH  فلسطيني همكاريم را با 
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بـه   ه بـود،   اجتماعات يهودي و فلسطيني شـد      بين در    عميقي باعث ايجاد شكاف  سياسي بسيار وخيم بود و اين مسائل        
 . خودداري كردندJOH در از عضويت گروه هاي اقليت جنسي فلسطيني طوريكه

بـه دسـت آوردن پشـتيبان، از        به وجود آمده،    پر كردن شكاف     براي   JOHفلسطينيان  در اين شرايط بود كه      
هاي  اقليتبين بردن احساس تنهايي و غربت، و همينطور براي ايجاد يك چارچوب مشخص براي اعضاي گروه هاي      

ـ .  ، از خود ابتكار عمل نشان دادند      )كردند كه به صورت جدا از هم و بدون برنامه فعاليت مي          (جنسي عرب   ا توجـه بـه  ب
 ،از اقليت هاي جنسي فلسـطيني       ما ايجاد يك مجموعه نزديك     هدف فعلي دي،  فرجداگانه و   حمايت ها و كمك هاي      

 . استمجموعه قوي و منسجم از ايشانيك   ايجادا اميدب
 شـگرف در زنـدگي   يكار سختي پيش رو داريم، اما برنامه هاي نوپـاي مـا تحـول             رسد   كه به نظر مي   هرچند  

صـلح و تحمـل عقايـد    «بـا مضـمون   د، و فريـاد رسـايي   آورخواهـد    اقليت هاي جنسي فلسطيني پديـد         افراد خيلي از 
 . ديگر سرزمين ها خواهد بودمردمان  و ياناسرائيل، براي »گوناگون

بازدارنـده   بلكـه  ،پل هاي ارتباطي را مرمت مي كند، نه تنها هماهنگي ارتباط همجنسگرايان فلسطيني  برنامه  
و همينطـور   كند،    آن برقرار مي    همجنسگراي  اعضاي  بزرگتر فلسطين و   جامعه و صلح وصفا را بين       خشونت نيز هست  

برد و رشته الفت را بين اسرائيلي ها و فلسطيني ها         عداوت و كينه را از بين مي       به عنوان يكي از مهمترين خواسته ها،      
 .سازد برقرار مي

 
ديدگاه گي هاي اسرائيلي درباره اختالف اعراب و اسرائيل چيست و شما بـا جنـبش                : ماها

 اسرائيل چه نسبتي داريد؟صلح در 
از جانبـداري در عقايـد سياسـي        كرده است تـا     سعي  همواره   JOH در تمام طول مدت فعاليت سازمان،      :روا

، يعنـي   ما همواره به شـعار خـود       .توانيم پذيراي افرادي از هر مرام و عقيده اي باشيم           ما مي  اينگونه پرهيز كند، چراكه  
 كـه اقليـت هـاي    آوريـم كنيم محيطي را فراهم  و سعي مي كوشيم ت  آن مي   باور داريم و در جه     »عشق بدون مرز  «

 .در كنار يكديگر به فعاليت بپردازندي كه دارند، جنسي مسلمان و يهودي بتوانند براي نيل به اهداف مشترك

 

WorldPride ،شـود،   برگـزار مـي   امسـال    روزه اي كه در ماه آگوست        10  جشن افتخار و شادي       اورشليم
بـه ايـن    جـواب مناسـبي     كه  خوبي است   يار  فرصت بس 

كننـده   آغاز ،يا حـداقل  (ها بدهيم     و كشمكش  ها جنگ
پيـامي از   « : )باشـيم حـل ايـن معضـالت       ي براي   تالش

ــامي از عشــق، و  ــام  ،»...البته افتخــارصــدآزادي، پي پي
بـه  كـه   هزاران نفر از مليت ها و آئين هـاي گونـاگون،            

 احتـرام و بـه     »يگرعقايد گوناگون يكد  تحمل  «  احترام
 يعنـي  مشتركي كه آنها را به هم پيوند ميدهد،          سرفصل

 دقيقا همان پيامي است كه بايد از اينو پردازند؛  وال شادي ميا و كارنراهپيماييبه  هم، در كنار »نوع عشق آنها« 
 . در سراسر جهان طنين افكن شودباشكوهگردهمايي توسط اين اينجا و 
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 لزبين هاي خاورميانه، چه زماني قادر خواهيم بود كه اولـين            /ي  كنيد كه ما، گ    فكر مي : ماها
اصآل به اين موضـوع فكـر   را برگزار كنيم؟ آيا ) خاورميانه( منطقه اي خود   همجنسگرايانكنفرانس  
 كرده ايد؟ 

بزرگتـرين  اسرائيلي، يكـي از     -و در مورد من، به عنوان يك فرد فلسطيني        دارد   روياهايي   شخصيهر: حنين  
فعاليت هاي بين المللي مـن در زمينـه مباحـث           . بوده است بازديد از ديگر كشورهاي عربي        دست نيافتني ام    آرزوهاي

ني  فعـاال  با،  JOH تعداد ديگري از اعضاي   همراه  مربوط به اقليت هاي جنسي، اين فرصت را برايم فراهم كرد كه به              
يك نقطه شروع خوشبينانه در جهت تحقق يك روياي         البته شايد اين     . داشته باشم  ديدار...مصر، لبنان و  از  كشورهاي    

 .  بيشتر زميني و واقع بينانه باشد
 

 براي خوانندگان ما بيان كنيد؟ به نظرتان ميرسد كه  ديگري آيا نكته خاص در پايان،:ماها
 ، باشـكوه  WorldPrideيك  برگزاركننده   اجازه  اينتر پرايد    تحت   JOH،  2005آگوست سال   ماه  در    :روا

 دو تعطيلـي آخـر       و كشـد   روز طول مـي    10كه   ،اين گردهمايي در   .خواهد بود  در اورشليم    »عشق بدون مرز  «عار  با ش 
جشن ها برپايي   مراسم افتتاحيه و اختتاميه ، گيرد، برنامه هاي متنوع و زيبايي برگزار خواهد شد؛  را نيز در بر ميهفته

 فستيوال بين المللي نمايش فيلم هاي اقليت هاي جنسـي در            بين المللي، و باشكوه   و ميهماني ها، يك كنسرت بزرگ       
 ادبي پيرامون موضوع –، كنفرانس علميJerusalem Cinemathequeسينماي بزرگ و معروف اورشليم يعني 

 همراه با فرصت آشنايي با خدمات مـذهبي، برگـزاري جشـن قـوانين ازدواج اقليـت هـاي                    »مذهب و همجنسگرايي  «
 . فرهنگي گي ها و لزبين ها–اجتماعي يرامون دستاوردهاي سمينارهايي پجنسي، و 

 

   

 يك ؛ خواهد بود WorldPride و آتش بازي باشكوه رژه، WorldPride 2005اوج مراسم نقطه و اما 
 جهانيـان براي  اقليت هاي جنسي     از سوي كليه      را  روشني  پيام  همگي  جايي كه ما   ؛نمايش باشكوه خياباني در اورشليم    

 »همبستگي«و » افتخار «  پيامي از: خواهيم فرستاد
 برگـزار مـي شـود و مـا همـه،      JOH يك جشن جهاني است كه امسـال توسـط   World pride :حنين

مـا  . دعـوت مـي كنـيم     يهودي، مسلمان، مسيحي و ديگران را از هر نقطه جهان و با هر مليت و كشوري به شـركت                    
ن مراسم تاريخي شركت كنند و با ما در درخواسـت صـلح و               در اي   كه خوانندگان ايراني مجله ماها     مخوشحال مي شوي  

 .همصدا شوند مان در اورشليم، اسرائيل، فلسطين و همسايگانمان آينده تازه اي براي جوامع
 

 با تشكر از شما: ماها
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 عشق به همجنس؛ مائده زميني عشق به همجنس؛ مائده زميني

 آندره ژيد آندره ژيد
Andre Gide                  Andre Gide                  

 نويسنده معروف فرانسوي  نويسنده معروف فرانسوي 

1951 - 1869 1951 - 1869 
  
  

  ...نهاده ام  هيچ خودستائي و تصنعي، يا شرم و حيائي، من جان خود را در اين كتاببي  ...نهاده ام  هيچ خودستائي و تصنعي، يا شرم و حيائي، من جان خود را در اين كتاببي
 .تا به كتاب تو بياموزد كه به خويشتن بيشتر عالقه بورزيه  اميدوارم اين كتابم ب .تا به كتاب تو بياموزد كه به خويشتن بيشتر عالقه بورزيه  اميدوارم اين كتابم ب

.ترجمه جالل آل احمد و پرويز داريوش.  كتاب مائده هاي زميني،آندره ژيد  .ترجمه جالل آل احمد و پرويز داريوش.  كتاب مائده هاي زميني،آندره ژيد

كتابها و نوشته هاي چندي از آندره ژيد به فارسي ترجمه شده اند اما متاسـفانه هيچكـدام از مترجمـان آن
الزم به نويسنده نداشته و جنسيت او، كه نقشي كليدي در سير زندگي، نوشته و توليدات هنري او وفاداري

و با اين كار نه تنها به ژيد بي وفائي كرده، كه با خواننده هـم صـاف و صـادقنموده   داشته اند را سانسور   
 .رابطه با بسياري نويسندگان ديگر هم صدق مي كند البته اين مشكل در. نبوده اند

 
 

 
 
عنوان يك نويسنده همجنسگراي معروف فرانسوي و برنده جـايزه نوبـل ادبيـات،ه  اما شناخت آندره ژيد ب     

صآرزوها و آمال او براي عدالت جنسي، صـداقت و اخـال           . يكي از ملزومات است   براي هر همجنسخواهي    
او در ايستادگي به پاي افكار و انديشه هاي خود، شجاعت و بي ترسي او در اعالم علني تمايل جنسي اش

هاي خود، اعتماد به نفسش در كنار گذاشتن آنچه كه با اميال و آرزوهاي انسـاني اش و طرح آن در كتاب    
 همـه اينهـا؛باهاتش و باالخره يك تنه در برابر اردوي منتقدانش ايسـتادن          تخواني ندارد، اعتراف به اش    هم

 و زندگي و نوشته هايش امروز الهام بخش همه آن كسـاني اسـت،يد را از ديگران متمايز مي كند      ژآندره  
 .كه از .كه از عدالت جنسي محرومند و عشق جسماني و زميني را گرامي مي دارند

 
 
 
 
 

 
 

پدرش حقوقدان، اسـتاد    .  دريك خانواده مرفه فرانسوي، در پاريس، زاده شد        1869 نوامبر سال  22ر  آندره ژيد د  
، عضو ايراني انجمن جهـاني      2بنا به نوشته حسن هنرمندي    .  1دانشگاه  و پيرو مذهب كاتوليك و مادرش پروتستان بود         

ه آندره ژيـد، كمتـر كسـي او را در ايـران               ژيد شناسان، تا قبل از اعطاي جايزه نوبل ادبي توسط آكادمي كشور سوئد ب             
مي شناخت، اما پس از آن نام ژيد در مطبوعات فارسي بيشتر سر زبانها مي افتد، تا جائي كه تـاثير نوشـته هـاي او را                            
مي توان بر شاعران نوپرداز آن دوره كشورمان مشاهده كرد؛ از جملـه اسـماعيل خـوئي، آتشـي، نـادر نـادرپور، فـروغ                         

 . سايه. ا. پانلو و هفرخزاد، س



 
 

 
 

     

١۶

به آفريقـا و بخصـوص بـه        . منتشر مي كند  » زن بالدار «  سالگي نوشته هاي خود را با اسم مستعار          19ژيد در   
 سـالگي بـه اتفـاق دوسـتش،         21در  .  تونس، مراكش و الجزائر عشق مي ورزد       مانندكشورهاي منطقه شمال اين قاره      

اين اولين سفر او به آفريقاست و در آنجا با پسر تن فروشـي آشـنا   . لورنس، به تونس در شمال آفريقا مسافرت مي كند      
در تونس به ذات الريه مبتال مي شود و مادرش بـدنبال او  . مي شوند كه اولين تجربه رابطه جنسي او را شكل مي دهد       

 چند سال بعـد دوبـاره   اما.) ژيد در يازده سالگي پدر خود را از دست مي دهد         .(مي رود و ژيد را به فرانسه باز مي گرداند         
در همين سفر دوم بود كه اسكار وايلد، شاعر و نمايشنامه نـويس             . بار سفر مي بندد و خود را به شمال آفريقا مي رساند           

خـود دسـت مـي    ) همجنسگرايانه( و به شناخت بهتري از احساسات جنسي       3همجنسگراي ايرلندي را مالقات مي كند     
 . يابد

 

مـوريس كـي    «را مي نويسد و آن را به دوست خود          » مائده هاي زميني    « اب  كت) 1897سال  ( سالگي   28در  
اين كتاب  برگرداني از شور و اضـطراب جـواني           . تقديم مي كند  » يو

 .خود اوست و به عنوان معروف ترين كتاب او شناخته مي شود
رو ) يتمسـيح ( در مسير جستجوي خود ابتدا به مـذهب       ژيد

كنار مـي گـذارد و جـذب انديشـه          مي آورد ولي خيلي زود مذهب را        
هاي كمونيسم مي شود تا جائي كه در مراسـم خاكسـپاري ماكسـيم           

امـا بعـدآ از     .  در ميدان سرخ مسكو، در كنار استالين ايسـتاد         4گوركي
را منتشـر   » بازگشت از شوروي  «كمونيسم هم دوري گرفت و كتاب       

وري كرد كه در آن به انتقاد از حكومت كمونيستي اتحاد جماهير شور           
اين كتاب توسط جالل آل احمد به فارسي ترجمـه شـده            (مي پردازد   

پس از آن ژيد تعلق به هرگونه مـذهب و ايـدئولوژي را كنـار               ). است
او بدنبال  . گذاشت و تنها اعتقاد عميق او به احساس آدمي پايدار ماند          

او . بود و اين تم بسياري از كتاب ها و نوشته هاي اوست         » خوديابي«
نت ها را به زير سوال مي برد و بر اسـاس اينكـه تـا چـه     اخالق و س  

اندازه به حقوق و آزادي انسان خدمت مي كنند، به آنهـا پايبنـد مـي                
 هم عصرانش   نسبت به دفاع او از حقوق همجنسگرايان، آن هم در آن دوره و زمانه واقعĤ شجاعت و پيشگامي او                  . ماند

 . را نشان مي دهد
 ، ويرجينيا وولـف و اسـكاروايلد روابـط نزديكـي     5نسگرا همچون مارسل پروستژيد با ديگر نويسندگان همج    

گفته مي شود كـه     .  آورد اما بعدا آن را كنار گذاشت و به نثر نويسي پرداخت            روياو البته مدتي به شعر نويسي       . 6داشت
 . آلبرت كامو و ژان پل سارتر هم تحت تاثير نثر او بوده اند

داشت عالقه زيادي به پرداختن به پيچيدگي مسائل حول فرهنگ و هويت جنسي               ژيد عالوه بر نويسندگي،     
 ويژه اي در ادبيات     گاهرا تا جنگ جهاني دوم منتشر كرد كه جاي        » ژورنال«  با كمك تني چند از دوستان خود، مجله          و

 .7آن دوره  فرانسه  دارد
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نويسـنده فرانسـوي بـود كـه     او شصت سـال از عمـر هشـتاد سـاله خـود را صـرف نوشـتن نمـود و اولـين               
ي ارج نهـادن  كشور سوئد بـرا ) چهار سال قبل از درگذشت او( 1947 در سال   چهاگر. همجنسخواهي خود را علني كرد    

 كتاب هاي او را به عنـوان        - يكسال بعد از درگذشتش    -ژيد جايزه  نوبل ادبي را تقديمش كرد اما واتيكان            به خدمات 
 .ست كتاب هاي ممنوعه براي مسيحيان وارد كردكتاب هاي ضاله و شرك آميز در لي

 ترجمـه   زبان فارسي  داريوش به  توسط جالل آل احمد و پرويز        1334ژيد در سال    » مائده هاي زميني  «كتاب  
حسن هنرمندي، عالوه بـر ارائـه ترجمـه ديگـري از        ).  منتشر شد  1367چاپ سوم اين كتاب هم در سال        (و منتشر شد  

هنرمنـدي همچنـين در سـال     . ژيد را هم به فارسي ترجمه كرده اسـت        » سكه سازان «ب  كتاب مائده هاي زميني، كتا    
حافظ، منوچهري، خيام (منتشر و در آن به بررسي تاثير ادبيات ايران » آندره ژيد و ادبيات فارسي« كتابي به اسم  1349

 1372ژيد را در سـال  » ورال سمفوني پاست-آهنگ عشق« علي اصغر سعيدي هم  كتاب . بر آندره ژيد مي پردازد  ...) و
 .ترجمه و روانه بازار كرد

 . اشاره كرد»كوريدون« و »ضد اخالق«از  ديگركتابهاي معروف آندره ژيد ميتوان به 
در ايـن   .  منتشر كـرد   1924را در سال    » كوريدون«او كتاب   

كتاب، ژيد نه تنها از عشق همجنسگرايانه دفاع مي كنـد بلكـه ايـن               
د كه دگرجنسگرائي پديده اي اسـت سـاخته و          ادعا را مطرح مي ساز    

ــه ــي و   پرداخت ــري طبيع ــگرائي ام ــه همجنس ــالي ك ــاع؛ در ح  اجتم
تـا آنجـا كـه      .  در روابط بشـري اسـت     ) اساسي/ پايه اي ( فوندامنتال

 8اطالع داريم اين كتاب به فارسي ترجمه نشده ولي حسـن قائميـان            
ر آن بـه  منتشر مي كنـد و د   » نظربازي« كتابي به اسم     1331درسال  

بحث حول نظر بازي و كامجوئي جنسي و تفاوت اين دو مي پـردازد              
 مينياتور ايراني تزئين    2 تابلو از پيكره هاي كالسيك و        22و آن را با     

كوريـدون  «بعضي هـا ايـن كتـاب قائميـان را           . و به چاپ مي رساند    
 . لقب داده اند» ايراني

 

ي كلمات و جمالت كتاب هاي ژيـد از لحـن و بـار اروتيكـ              
كه آن را كال به     » مائده هاي زميني  «سرشارند، به خصوص در كتاب      

عشـق زمينـي و     . عنوان يـك سـروده عاشـقانه توصـيف مـي كننـد            
 .در اين كتاب موج مي زنند... جسماني، حرمان، اضطراب، ترس، تمنا، تشنگي، رنج و درد انساني و

برجسـته تـر از ديگـر اعضـا بـدن آدمـي              » يمائده هاي زمينـ   «لب ها و پاها، دو عضو اندام انسان، در كتاب           
خودنمائي مي كنند، در حالي كه مثال از دست ها حتي اسمي هم بـرده نمـي شـود و خواننـده تنهـا از خـالل افعـالي                             
همچون چيدن يا جمع كردن به وجود دست ها پي مي برد، در عوض پاها، آن هم پاهاي برهنه، از بار و وزن اروتيكي                        

راه رفتن با پاي برهنه بـر       . براي ژيد گاهي فقط يك سمبل است و معاني چند گانه دارد           » پا  « بته  ال. زيادي برخورداند 
رنـج و عـذاب و سـختي كـه خسـتگي و             (شن هاي داغ كوير، همان زندگي در عالم واقع براي يك همجنسگراسـت              
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ه لذتي وصف ناشدني دسـت      مي رسد، ب  ) همان يار،  آزادي   (و آنوقت كه به ماسه هاي نمناك ساحل         ) تشنگي مي آورد  
 .مي يابد

ژيد با همه تالشهايش براي شكستن حصارهاي تربيتي و رهايي،  فقط به خود يابي رسيد و جنسيت و تمايل                    
 اما با توجه به شرايط آن روز نتوانست كامال رها شود، پس به خواهش مادرش گردن نهاد و در                    شناخت،جنسي خود را    

باقي مانـد و گيـريم      » بدون مصرف «وصلت كرد؛ هر چند كه اين ازدواج        » ين روندو مادل« سالگي با دختر فاميلش      25
 .كه مادلين تا مدت ها از همجنسخواهي شوهرش بي خبر بود

، و  آفريقـا ژيد شيفتگي زايد الوصفي به عشق مردان جوان داشت، بـه خصـوص پسـران سـبزه روي شـمال                       
 از چشمه عشق و سكس مردان جوان آنجا سـيراب شـود و در آخـر     سالهاي زيادي از عمر خود را در آن قاره گذراند تا          

 .  شد كه روابط زناشوئي ژيد را با بحران جدي مواجه كرد9گرفتار عشق پسري جوان بنام مارك آلگره
توجـه  )  شـوهر و فرزنـد  -بر خـالف خـانواده سـنتي زن   (ناگفته نماند كه ژيد به مسئله تشكيل خانواده مدرن       

 .كارهايي در اينباره زد كه براي جلوگيري از طوالني شدن مطلب از آن مي گذريمخاصي داشت و دست به 
 . درگذشت1951 فوريه 19آندره ژيد، چهار سال بعد از دريافت جايره نوبل ادبي، در 

 
 :عالقمندان به مطالعه بيشتر در باره ژيد مي توانند به سايت آثار او مراجعه كنند

http://www.andregide.org  
 :و اين هم سايت گالري عكسها و كتابهاي او

http://www.kalin.lm.com/gidph1.html 
 

 .، دو شاخه اصلي دين مسيحيت را تشكيل مي دهند»پروتستانيسم«و » كاتوليسم« .1
 .آقاي هنرمندي مدتي قبل در پاريس درگذشته استبنا به خبري گويا  .2
ژيد از يك طرف اشعار و سبك نگارش وايلد را دوست دارد و از طـرف  . روابط ژيد با اسكاروايلد، بسيار پيچيده و در عين حال جالب است            .3

واج آنها، حس همجنسـگرايي و      زندگي اين دو، آثار ادبي و هنري آنها، نامه هاي خصوصي، ازد           . ديگر مذهب گريزي او را درك نمي كرد       
 .احتياج به مقاله جداگانه اي دارد... عشق به پسران جوان، علني شدن هر دو آنها و

ماكسيم گوركي از جمله نويسندگان متعصب كمونيستي است كه از سركوب دگرانديشان و همجنسـگرايان توسـط حكومـت كمونيسـتي          .4
بـه  . اگر فاشيسم و سرمايه داري از بين بروند، از همجنسگرايي هم اثري نمي مانـد              شوروي و استالين دفاع كرد و حتي ادعا مي كرد كه            

عبارتي او همجنسگرايي را زاده فاشيسم و سرمايه داري مي دانست؛ فارغ از اينكه همجنسگرايان يا در اردوگاه هاي نازيست ها بودند يـا          
 .در صف مقدم مبارزه

ي فرانسوي است كه بر خالف آندره ژيد، در پي مخفي نگـه داشـتن همجنسـخواهي                 مارسل پروست؛ ديگر نويسنده معروف همجنسگرا      .5
آندره ژيد در جايي گفته كه اگر جناح راست جامعه فرهنگي فرانسه متوجه كارها و اعمال جنسـي مـن و مارسـل پروسـت مـي                           . خود بود 

 .شدند پوست سرمان را مي كَندند
 در دوره   .اشاره كرد ت مي توان به ژان پل سارتر، ژان كوكته، راينر ريلكه و آلبرت كامو نام                 نويسندگاني كه ژيد با آنها مراوده داش       از ديگر  .6

 .اشغال فرانسه توسط ارتش آلمان، كامو در آپارتمان ژيد در پاريس زندگي مي كرد و خود ژيد در شمال آفريقا اقامت داشت
 : امكانش را دارند كه به زبان انگليسي، براي عالقمنداني» ژورنال«آدرس براي خريد  .7

http://www.press.uillinois.edu/f00/gide.html 
 ماها رجـوع    3در شماره   » گرايش جنسي صادق هدايت   «به مطلب   . ( همجنسگرا بود  خود نيز حسن قائميان از دوستان صادق هدايت كه         -8

 .)كنيد
9- Marc Allegret 
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 نامه انجمن روانپزشكي آمريكا به پارلمان فنالند
 

  اهورا افشار:برگردان
Ahoura.afshar@gmail.com  

 ) استماها از ، متندركلمات داخل پرانتز (
 

هاي هر چـه بيشـتري در پي حذف همجنسگرايي از ليست بيماريهاي رواني در دهه هفتاد ميالدي، دولت        
 در ادامـه همـين.به تعديل قوانين قضائي خود و انطباق آن با آخرين داده هـاي علمـي مبـادرت ورزيدنـد        

مسير، از اواخر دهه هشتاد ميالدي موضوع  ازدواج و ثبت رسمي زندگي مشترك جفت هـاي همجنسـگرا
هاي قانونگذاري كشورهاي اسكانديناوي قرار گرفـت و كشـور دانمـارك در دستور كار مجالس و پارلمان     

د از آن كشـورهاي سـوئد، نـروژ،بعـ .  همجنسگرايان را قانوني اعالم كـرد      جبراي اولين بار در جهان، ازدوا     
 .ايسلند و فنالند هم قانون ثبت رسمي و قانوني زندگي دو همجنسگرا با هم را به تصويب رساندند

 
 
 
 
 
هاي داغـي بـين موافقـان و مخالفـان حقـوق همجنسـگرايان در اما پروسه كار چندان آسان نبود و بحث        

به عنـوان(  طرف انجمن روان پزشكان آمريكا     در جريان همين مباحث در كشور فنالند، نامه زير از         . گرفت
، به تك تك اعضا مجلس فنالند ارسال مي شـود و بـه همـراه آن سـه)يك سازمان علمي و معتبرجهاني  

 .سند هم ضميمه مي شود

 
 
 

براي جلوگيري از طوالني شدن مطلب، ما فقط بخش اول و سند شماره سه كه بيشتر به مسئله مورد نظر
اما عالقمندان به مطالعه بيشـتر مـي تواننـد بـه.  خوانندگان به فارسي ترجمه كرده ايم اشاره دارند را براي   

 . منبع ما كه بخش انگليسي سايت فين كوئير بوده است مراجعه كنند

 
  
 

http://www.finnqueer.net/etusivu.cgi?o=47_2   

 لس فنالندبه نمايندگان مج ،1ي پي اي، انامه انجمن روان پزشكي آمريكا
دكتر روانكاو آقاي جك شردر، مدير كميته مربـوط بـه همجنسـگرايي و دوجنسـگرايي سـازمان روانپزشـكي              

 :به تمام اعضا مجلس فنالند ارسال نمود Finn Queerاين نامه را از طريق  2001آمريكا، در سپتامبر 
 

  2جناب آقاي استال استروم
 . سگرايي انجمن روانپزشكي آمريكا هستممن مدير كميته مربوط به همجنسگرايي و دوجن

  :از طريق اين نامه مي خواهم به دو سئوال شما جواب بدهم
 در باره همجنسگرايي اي پي اي اطالعات درباره نظر ) 1
ارائه داده  اي پي اي      اخيرآ انجام داده و در جلسه      3در باره تحقيقي كه دكتر رابرت اسپيتزر      اي پي اي    نظر  ) 2

 .است
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  در مورد همجنسگرايي1973ضع انجمن روانپزشكي آمريكا در سال  مو-الف
هـر چنـد كـه اعتراضـات        . همجنسگرائي را از ليست اختالالت رواني حذف كـرد        اي پي اي     ،1973 در سال   

را فراهم كرده بود، اما تصـميم نهـائي بـر           اي پي اي    طرفداران حقوق همجنسگرايان انگيزه سنجش مجدد نظر قبلي         
رابرت اسـپتزر   با مديريت دكتر اي پي اي    اين ارزيابي دوباره توسط كميته علمي       .  سياسي گرفته نشد   اساس مالحضات 

، بـايبر و    1940رادو  ( كميته مزبور ادعاهاي سـابق روانكـاوي مبنـي بـر  بيمـاري بـودن همجنسـگرائي                 . انجام گرفت 
تي كـه بـر بيمـاري نبـودن همجنسـگرائي           مطالعه و آنها را  با مطالعا      ) امجدد(را   4)1968، سوكارديس   1962همكاران  

 سـنجيد و سـبك      5 )1965، مرمـور    1957، هـوكر    1951، فورد و بيچ     1953 و   1948كينسي و همكاران    (داللت دارند   
 .سنگين كرد

مبنـي بـر     وزن و اعتبار مدارك علمي بود، و نه فشار سياسي، كه باعث اتخاذ تصميم توسط اي پي اي                 ) پس(
 .ها گرديد بيماريحذف همجنسگرائي از ليست 

خـود   مخالفت مي كردند،  اي پي اي    روانكاوهاي آن زمان كه با تصميم       ) آن دسته از  ( بايد در نظر گرفت كه      
مثآل، بعد از تصميم گيري كميته علمـي، كسـاني كـه بـا ايـن نظـر مخـالف بودنـد،                      . به اين بحث جنبه سياسي دادند     

يـك راي گيـري     -استي براي تحميـل رفرانـدم بـه اي پـي اي           درخواست راي گيري از اعضاء را مطرح كردند؛ دادخو        
 نفر شركت كننده در يكـي از جلسـات انجمـن روانپزشـكي              200به امضاي    سياسي در باره يك موضوع علمي تهيه و       

 . آمريكا رسيد
بـراي  . جلـوه داده انـد   )وارونـه (پس از شكست در اين همه پرسي، بعضي ها اين وقايع را به شكل منحرفـي        

   6، آقـاي سـوكارديز    )ييدر باره هجنسـگرا   اي پي اي    موضع  ( عالوه بر ادعاي مبني بر كامآل سياسي بودن تغيير        نمونه،  
 . را به اشتباه در شمارش آرا رفراندم هم متهم كرداي پي اي 
 

 نظر اخير انجمن روانپزشكي آمريكا) ب 
مواضع فعلي آن هم مـنعكس كننـده         ديگر همجنسگرائي را بيماري به شمار نمي آورد،       اي پي اي    از آنجا كه    

بر همين اساس، بعد از تصميم       .  همين اعتقاد مي باشد كه همجنسگرائي نوعي طبيعي از تمايالت جنسي انسان است            
 .بيانه هاي بسياري در پشتيباني از حقوق مدني همجنسگرايان صادر كرده استاي پي اي ، 1973

/ بازسـازي / درمـان مرمتـي    (. اسـت  7»هـاي جبرانـي    درمان«ه   در بار  1998 اعالميه سال    ، از جديدترين آنها  
نجمن روانپزشكي آمريكا با هرگونه درمـان روانكاوانـه، از جملـه            ا « اين بيانيه اعالم مي كند كه       )تعميرگرانه

 كه بر پايه باورمندي به اختالل رواني همجنسگرائي يا بـر پايـه ايـن پنـدار          »تبديلي« يا   »درمان مرمتي «
 8 ».خود را عوض كند، بنا شده اند، مخالف است) همجنسگرايانه(مار بايد گرايش جنسي اوليه كه بي

بيانيـه اي    روانكاوان كميسيون روان درماني   ) انجمن(فراتر از اين رفت و      اي پي اي    ) ميالدي (2000در سال   
 : پيشنهاد كرد كهاين بيانيه. قرار گرفتاي پي اي ) هاي مختلف بخش(صادر كرد كه مورد تصويب كليه مديران 

مبني بر اينكه پديده همجنسگرائي به خودي خود اختالل رواني نيسـت، را             ) خود (1973ي پي اي نظر سال      ا .1
اصل راهنماي ادعاهاي اخيرآ منتشر شده مبني بر قابل عالج بودن همجنسگرائي، كه             . تĤئيد مي كند  ) مجددآ(

 دقت، جـديت  جنسگرائي، اخيرآ منتشر شده اند؛ نه       بيماري دانستن هم  ) بازگشت به گذشته و مجددآ    ( با هدف   
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و سختگيري تحقيقات علمي بلكه اغلب نيروهاي مذهبي و سياسي اي هستند كـه بـا حقـوق مـدني كامـل                       
 و بطور شايسته،    اعنوان يك سازمان علمي، سريع    ه  باي پي اي    توصيه مي شود كه     . لزبينن و گي ها مخالفند    

هـاي   قابل درمان بودن آن، كه از طـرف گـروه         ) نتيجتĤ( ن همجنسگرائي و   ادعاي مبني بر  بيماري دانست       به
 .شود، واكنش مناسب نشان دهد سياسي و يا مذهبي مطرح مي

عنوان يك اصل كلي، يك پزشك نبايد هدف هب
صورت اجباري و ه درمان را خودش تعيين كند، چه ب

درماني  چگونگي روان .چه از طريق نفوذ غيرمستقيم
كه بنا را بر تغيير همجنسگرايي مي نهند، بر اساس 

آن دسته از نظريه هاي تكاملي هستند كه اعتبار 
 .ئوال استعلمي بودنشان قابل س

صورت اجباري و چـه از      ه  عنوان يك اصل كلي، يك پزشك نبايد هدف درمان را خودش تعيين كند، چه ب              ه  ب .2
بر تغيير همجنسگرايي مي نهند، بر اساس آن دسته         چگونگي روان درماني كه بنا را       . طريق نفوذ غير مستقيم   

ـ . از نظريه هاي تكاملي هسـتند كـه اعتبـار علمـي بودنشـان قابـل سـئوال اسـت                  هـا و  عـالوه، گـزارش  ه ب
سـيب هـاي روانـي      آجراحات و    هاي مبني بر   استدالل ي كه از درمان حكايت مي كنند در برابر        يها استدالل

در چهار دهة گذشته، هيچگونه تحقيـق علمـي جـامعي در     . خنثي مي شوند  ) ها نناحيه اينگونه درما   از(وارده  
هـاي جبرانـي صـورت       مورد درمان 

نگرفته است كه بتواند نظريه هـاي       
تا وقتـي    .درماني اشان را ثابت كند    

اي كه چنين درماني انجـام بگيـرد،        
توصيه مي كند كه پزشكان     پي اي   

درستكار از مبادرت به تغيير گرايش      
افـراد خـودداري كننـد و در        جنسي  

نظر داشته باشند كه يكي از اصـول        
 .پزشكي اين است كه به كسي صدمه نرسانند

 
ـ  اي پـي اي     راي داد كـه     اي پي اي    ء  ا هيĤت امن  2000در سال     9در مورد خاص وصلت مدني     رسـميت  ه  از ب

بـه سـند   ( .پشـتيباني مـي كنـد   هاي قـانوني آنهـا    شناختن وصلت بين افراد همجنس و تمام حقوق، مزايا و مسئوليت    
 .) نگاه كنيد3ضميمه شماره 

 . از تماس با من مضايقه نفرمائيداچنانچه بتوانم كمك ديگري بكنم، لطف
 10جك درشر ، ارادتمند

 .دكترعضو انجمن روانپزشكي آمريكا و مدير كميته مربوط به همجنسگرائي و دوجنسگرايي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جلس فنالند ضميمه نامه به م3سند شماره 
 

 اعالم موضع انجمن روانپزشكي آمريكا در باره وصلت افراد همجنس 
 2000بتاريخ دسامبر اي پي اي صادره  توسط هيĤت امنĤي 
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انپزشكي آمريكا تاريخĤ از انصاف، برابري و انجمن رو
عدم تبعيض در قوانيني كه بر سالمت رواني 

آموزش . مؤثرند، حمايت كرده است) شهروندان(
ها و گي ها و حمايت از  عمومي درباره روابط  لزبين

هاي ناظر بر قانوني كردن وصلت همجنسگرايان  تالش
هاي  در چارچوب و مسير حمايت اي پي اي از اقليت

 .محروم است

هاي دگرجنسگرا در مسائلي همچون سالمت روانـي         مندي خود را نسبت به بهروزي جفت      ه  عالقاي پي اي    
بـر   ( روابط دگرجنسگرايانه از يك چارچوب قـانوني نـاظر        . ي دارد كودكان و ديگر جنبه هاي زندگي خانوادگي اعالم م        

 .عنوان يك عامل ثبات دهنده اين روابط عمل مي كنده برخوردارند كه ب) خود
جفـت هـاي همجـنس از مزايـا و      ورمونـت، ) ايالـت (در اياالت متحده آمريكا، منهاي مسئله اخير و استثنائي        

   فت هاي همجنس بر همين اساس چنـدين نـوع تبعـيض دولتـي را تجربـه                 ج. هاي ازدواج قانوني محرومند    مسئوليت
 .مي كنند كه استحكام روابط آنها را تحت تĤثير قرار مي دهد

 ها از حمايتي كه ازدواج قانوني براي كودكان جفت هـاي دگرجنسـگرا تضـمين                كودكان والدين گي و لزبين    
والدين گي و لـزبين كـه       . كند، محرومند  مي

و يـا از    ( به فرزندي قبـول كـرده       كودكي را   
با موانع ديگري هم ) همسر خود جدا شده اند

مواجه اند؛ در بسياري از حوزه هاي قضـائي         
آمريكا، يك فرد لزبين يا گي كه كـودكي را          
 به فرزندي قبول كرده است بعنوان يك والد       

 .نامناسـب معرفـي مـي شـود       ) پدر يا مـادر   (
انـد   دولـت مـي تو     ،هـا  يعني در اين ايالـت    (
رزندخواندگي مي پـذيرد، حقـوق      فكي را به    دكو        

ايـن موانـع و اشـكاالت در شـرايطي          . قانوني فقط به يكي از والدين اعطا مي شود و به ديگري هيچ حقي نمي رسـد                
دكاني كه در خانواده همجنسگرايان رشد و تربيـت مـي           اعمال مي شوند كه حتي تحقيقات هم دال بر آن دارند كه كو            

 .هيچ فرقي با كودكان پرورش يافته در روابط دگرجنسگرايانه ندارند) با محيط(شوند در تطبيق خود 
 از انصـاف، برابـري و عـدم تبعـيتاريخـĤ انجمن روانپزشكي آمريكا    

 عالوه بر آن، زماني كه يك جفت،  ) مترجم -.كودك را باز پس بگيرد    

ض در قـوانيني كـه بـر سـالمت روانـي                      
شهروند(

ق قـانوني،    
 و ممزايا

هاي ناظر   ها و گي ها و حمايت از تالش        آموزش عمومي درباره روابط  لزبين     . ستمؤثرند، حمايت كرده ا   ) ان
 .هاي محروم است از اقليتاي پي اي بر قانوني كردن وصلت همجنسگرايان در چارچوب و مسير حمايت 

حقـو هاي همجـنس و    به وصلت زوج  ) ثبت ازدواج (انجمن روان پزشكي آمريكا از اعتراف قانوني        
 .هاي مربوط به آن حمايت مي كند سئوليت

 
1. APA : American Psychology Association 

iber et al 1962, Socardes 1968 
 Hooker 1957, Marmor 1965 

Association Position Statement on Psychiatric treatment and sexual 
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4. Rado, 1940, Be
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 حقوق بشر و هنجارهاي اجتماعي
 

 جهانگير شيرازي
 گ گفتگو 

يكـي  . جانبه دارد و اين از جمله يكي از اسباب گونه گونگي و تفاوت انسانهاست                  
حقوق 

عدالتي و تبعيض                       بي
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انسان هويتي پيچيده و چند 

دنيا ه  ها آزاد ب    بنيادين انسانها كه در قوانين حقوق بشري بدان استناد مي شود اين اصل است كه همه انسان                 از
توان استتناج كرد كه هر فردي انساني فارغ از زن يا مرد بـودن، فـارغ از                  پس مي .  اند مي آيند و داري حقوق مساوي     

 .ن و منزلت انساني يكساني هستندا با هم برابر و داراي ش؛خودي يا دگري بودن
 اجتماعي و سياسي خـود      - فرهنگي و پيشينه تاريخي    -هاي فكري  اما هر كشور و جامعه اي بر اساس ارزش        

ـ             . ها و شناخت خاص خود را دارد        و منزلت او برداشت     و حقوق   از انسان ه به همين سبب آنچـه كـه در يـك اجتمـاع ب
ـ       ،شود عنوان هنجار و يا خرده هنجار حساب مي         عنـوان كـالن هنجـار يـا ناهنجـار         ه   ممكن است در جامعه ديگري ب

 .محسوب شود
مدرنيتـه   ن بودن جامعـه بـدانيم،     ها، تكنولوژي و كآل رشد صنعتي را نشانه مدر         اگر گسترش شهر نشيني، راه    

سـطح رشـد صـنعتي و     بـا ايـن تعريـف     . كاس و تاثير اين تحوالت در ذهنيت اجتماعي و فرهنگ مردم است            همانا انع
هـر  . فرهنگي و ذهنيت اجتماعي كشور ما نشان از آن دارد كه جامعه ما در حال گذار بـه مدرنيسـم و مدرنيتـه اسـت                        

 فرهنگـي و در     -هـاي فكـري     مدرنيسم خواه ناخواه سيسـتم سياسـي، ارزش        اجتماعي در مسير حركت خود به سمت      
درست در چنين مسيري است كه طرح مباحثي همچون حقوق زن و مـرد،              . نتيجه ذهنيت خود را دچار تحول مي كند       

. رابطه اقليت و اكثريت، باز تعريف هنجارها، مسائل دگرباشان و كآل مفاهيم گوناگون حقـوق بشـري معنـا مـي يابنـد                      
امتناع از پرداختن به اين مباحث هر چند ممكن است تحت لواي حفظ حقوق اكثريت يا دفاع از ارزشـها و هنجارهـاي                      
اجتماعي پذيرفته شده توجيه شود اما پشت زمينه آن همانا تĤسي از فرهنـگ خودكـامگي و بهـره وري از اعمـال زور                        

نتيجتĤ تقابـل بـا حركـت جامعـه بـه             ذهنيت اجتماعي و   ها، مقابله با تجديد فرهنگ و      براي رقم زدن سرنوشت انسان    
 .سمت مدرنيته مي باشد

 هنجارهاي جاافتاده و پذيرفته شده جامعه ما نشان بارزي از عدم التزام به آزادي انديشـه و برابـري                    زبخشي ا 
هـان سـازي و     رد كردن، سـكوت و پن     . ها دارند و از آبشخور فرهنگي زور، تحميل و خودكامگي تغذيه مي كنند             انسان

پس گرفتاران در چنين چنبره اي خواه ناخواه بـراي گشـودن       . همجنسگرايان يكي از اين نمونه هاست     -نفي دگرباشان 
 .پنجره اي رو به فضاي آزاد تالش خواهند كرد تا منزلت انساني نفي و لگد مال شده خود را بازيابند

بنام عدالت اجتماعي و براي همواري راه مدرنيته ما به بازتعريف حقوق و منزلت و كرامت انسان، كه تـاكنون                    
بر اساس هنجارها، سنت ها و روابط ماقبل مدرنيته شكل گرفته اند، نياز داريم چرا كه از يكطرف  



 
 

 
 

     

٢۴

روان آد

 امـروز مـردم مـا نيسـتند در                 
        واقع 

جامعه، نصيب كشور ما شده را همگي مي دانيم، پديده هايي همچون خودفروشي دختـران جـوان، دختـران           
    فراري، 

 -مـا فشـارهاي اجتمـاعي     عـه         
فرهنگي

نيك گرفت از جمله تني چنـد از              

جملـه                       
» مايـه سـرافكندگي   « يـا    »گنـاه 

تعريف 

ن درون  ونه بودن را بسته نگـه دارد و دگرگـونگي را برنتابـد، دگرباشـا              گاجتماع راه دگر     
جامعه م

اني 
ن، 

د

. در دوران مدرنيته با انسان ماقبل دوران خود فرق بسيار دارد          آزارد و از طرف ديگر انسان و حقوق او           مي را مي   
 . از مدرنيته بي معناستعها دفا رسميت شناختن حقوق كامل انسانه بدون اعتراف و ب

از تكانـه هـاي درون بطـن جامعـه           شكي نيست كه بخش عمده اي از تالطمات سياسي و اجتماعي ما متاثر            
س و گرايشات جنسي مختلف، موضوع و مسئلهتوسل به اين بهانه كه موضوع سك      . است

امتنـاع از دانسـتن عـده اي، عـده اي ديگـر را از زيسـتن آزاد محـروم                    «  ؛بقول دوسـتي  . فرار از مسئوليت است    
 » .كند مي

ئل از جمله مسئله جنسيت و     نتائج زيانباري كه تاكنون از ناحيه مقاومت در برابر طرح علمي و كارشناسانه مسا             
سكس در 

 هـاي روانـي و كـال       مزاحمت هاي خياباني و متلك پراني، اعتياد، آمار خودكشـي جوانـان، گسـترش بيمـاري                
به همان نسبت كه روزنامه ها،      .  سايه انداخته است، از جمله اين آثار مخرب اند         روان پريشي اي كه بر تار و پود جامعه        

كارشناسان و دسـت انـدركاران مـا از مسـئوليت خـود در              
اينباره فرار كنند به همـان نسـبت هـم بـه روان پريشـي               

 .اجتماعي افزوده مي شود
يكي از جنبه هاي هويت پيچيده انسـان، هويـت          

جنسي اوسـت، امـا در جام

نتائج زيانباري كه تاكنون از ناحيه مقاومت 
در برابر طرح علمي و كارشناسانه مسائل از 

 و حتي خانوادگي عليه شكل گيري هويت كامـل          
 .شود ها اعمال مي انسان

هايي در اين زمينـه صـورت        البته تاكنون تالش  
گرفته اند كه بايد به فال 

روحانيون در خصوص مسئله دوجنسي هـا نوشـته هـايي           
سان و پزشكان ما هم به      چاپ كرده اند و بعضي از كارشنا      

امـا  . اهميت طرح كارشناسانه جنسيت اشاراتي داشـته انـد        
نياز و مطالبات موجود در بطن جامعه براي طرح اين مسئله،
تا زماني كه فرهنگ ما و هنجارهاي ظاهرآ مورد 

«يـا   » بزهكاري«س گرايان را ناديده گرفته و آن را با صفتهاي           دوجنسي ها و همجن   

 . سيار بيشتر از اينهاست
قبول اكثريـت، هويـت جنسـي اقليـت دگرباشـان از 

جمله مسئله جنسيت و سكس در جامعه، 
نصيب كشور ما شده را همگي مي دانيم، 
پديده هايي همچون خودفروشي دختران 
جوان، دختران فراري، مزاحمت هاي خياب

شي جواناو متلك پراني، اعتياد، آمار خودك
گسترش بيماري هاي رواني و كال روان 
پريشي اي كه بر تار و پود جامعه سايه 
 .انداخته است، از جمله اين آثار مخرب ان

 ب

كند و از پردازش علمي بدان دوري جويد، ما همچنان با موانع جدي اي بر سر راه خود براي رسيدن به مدرنيته           
د محترم و به رسميت شناخته شود، چـرا كـه           چرا كه دگرباشان هم انسانند و منزلت انساني آنها باي         . مواجه خواهيم بود  

 .اين بخشي از حقوق بشر است
 مسكوت گذاشتن و نفي دگرباشان، راه بروز دگرگونه بودن و حق حيات ديگري كه از مختصات جامعه مدرن                  

تا زماني كه .  است را مي بندد   
در چنـين فرهنـگ و اجتمـاعي زمينـه     . حكوم اند و تنها تا زماني اجازه حضور مي يابند كه خود را نفـي كننـد            

هـايي كـه در شـكل        آيا وقت آن نرسيده كه راه طرح اين مباحث را باز كنيم تا انسان             . خدعه، فريب و ريا هموار است     



 
 

 
 

  

٢۵

ي را 

ند، از جمله دوجنسي ها و همجنسـگرايان محكـوم بـه سـكوت و            گيري هويت دگرباشانه خود دستي و نقشي نداشته ا        
 بتواننـد در اجتمـاع  براسـتي زنـدگي            »بقـا «  تا به جاي     ،مخفي كاري و سركوب بخشي از هويت انساني خود نباشند         

 كنند؟
چنين تحولي براي دمكراتيـزه كـردن جنسـيت در جامعـه بخصـوص از آن رو ضـروري اسـت كـه خـارج از                       

خصوص

سئوال اين است كه آيا تعصبات و 
فرهنگ اكثريت حق سركوب و ناديده 

گرفتن حقوق اقليت در عرصه جنس
دارد؟ اگر موضوع حقوق بشر را تنظيم 

وقت رابطه اكثريت و اقليت بدانيم آن 
 .جواب سئوال فوق منفي است

 اجتمـاعي    اما مناسبات حاكم بر مناسبات جنسي مـا يـك مسـئله كـامال              ،بودن سكس و جنسيت   ي يا عمومي    
از . است

بدان است         
 همخواني نداو

صه فرهنگي
 . خبرگان فرهنگي جامعه ماست

 

 
 

آن گذشته در صحبت از آزادي و حقوق فرد و بشر خواه ناخواه به هويت جنسي فرد هم بر ميخوريم و سئوال                       
صه جنسـي را دارد؟ اگـر       اين است كه آيا تعصبات و فرهنگ اكثريت حق سركوب و ناديده گرفتن حقوق اقليت در عر                

دوست داشتني هاي . وقت جواب سئوال فوق منفي است موضوع حقوق بشر را تنظيم رابطه اكثريت و اقليت بدانيم آن          
.  انسان اجباري نيست و قبل از آنكه انتخابي باشد احساسي است

 ها كمتر بـه تحكـم گـردن مـي          درجامعه مدني و مدرن، انسان    
ي بـراي زنـدگي و اعمـال  تمـام           دنبال فضاي بيشتر  ه  نهند و ب  

كمال هويت انساني خود هستند و طبيعي است كه هر چه كمتر            
 .به اجبار به خصوص در حوزه احساس موافقت كنند

قرباني كردن اقليـت دگربـاش در محـراب هنجارهـا و            
 منافي حقوق بشر و الزامات مربوط ،باورهاي اكثريت 

 بسوي مدرنيته با مصالح جامعه در حال گذار ما
هرچند كه حاكميت  بنا بر خصي

 .رد
 خود از هرگونه پرده دري در بـاره جنسـيت و سـكس ممناعـت                       

ميكند، اما آزار دهنده تر از آن سكوت و خودسانسوري روزنامه ها و
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Queer Theory 

 

ستيز 
 

 را در يـك واژه  Queer Theory1اگر خواسـته باشـيم   
ترين خواهد بود؛ چرا كه ايـن         مناسب» هنجارستيزي«خالصه كنيم،   

تئوري ب

هـا و     اند ولي انديشه    پرداز كوئير ناميده نشده     ظريه         
جـان اسـتوارت    تـوان بـه       در ميان آنها، مي   . 

اين نظريـه، تمـرينِ     .  و ترسيم كرد    
مرسومِ  

گرايشِ عمـوميِ اجتمـاعي بـر       . هاي نژادي است    ت، و هويت   
ين رفتـار،  هاي قطعي و ثابت را به وجود بياورد تا از طريق تمركز انتخابي روي ابعاد مشخص و معـ                  اين بوده كه هويت   

 »هنجاربودگي«با 
  حميد پرنياني نوشته وترجمه

 
 

و » ناهنجـاري «، در برابـر     »امر هنجـاري  «چيز با    يش از هر   
، سروكار دارد و تالش دارد تـا بنيادهـاي نظـري آن را              »غيرطبيعي«

در راستاي چنين كاري، نويسندگاني وجود دارند كه اگرچه ن. زدري فرو
را فراهم كرده است   » هنجارستيزي«كارهاي آنها به راستي بنيادهاي      

 Friedrich)  4فـردريش نيچـه   ، (Hannah Arendt) 3هانا آرنـت  ، (John Stuart Mill) 2ميل
Nietzsche)  5ژاك الكانو پساساختارگراهايي همچـون؛ (Jacques Lacan)،  6 ژاك دريـدا (Jacques 

Derrida)7فرانسـيس ليوتـارد  گراهـايي چـون؛     ، و پسامدرن (Francois Lyotard) ،   8ميشـل فوكـو 
(Michel Foucault)در اياالت متحده 1980رهنگي ، در اواسط دهه اين مكتب انتقادگراييِ ادبي و ف.  اشاره كرد 

 جوديـث بـاتلر   .  گرفتـه اسـت     اش را از نظريه فمينيست و فيلسوفان فرانسوي         هاي فكري   امريكا پديدار شد و ريشه    
(Judith Butler) اِوِ سدويك و (Eve Kosofsky Sedgwick)    از كساني هستند كـه كـوئير تئـوري را 

 .كردند و آن را پرورده كرده و گسترده ساختندهاي دانشگاهي و علمي  وارد بحث
اين نظريه بيانگر آن است كه هويتِ جنسيِ فرد، به طور جزئي يا كلي، ساخته شدة اجتماعي است، و بنابراين                    

واقعا توصيف» زن«يا  » همجنسگرا«اي مانند     هاي گسترده   توان افراد را با واژه      نمي
به ويژه، اين نظريـه  . كشد ي خاصي را به چالش مي   ِ افراد و قراردادنِ آنها در طبقه و مقوله        »كردن  بندي  تقسيم«

هايي كه داراي عاليـق       كند و تقسيم بين مقوله      هاي ساخته شده و از نظر اجتماعي تعيين شده را رد مي             آفرينشِ مقوله 
، (Other)» ديگـري «اي اين عاليق يا سبك زندگي نيستند؛        هايي كه دار    باشند و مقوله    يا سبك زندگي مشترك مي    

هـايِ اختيـاري      ي وابسـتگي    ها به وسيله    ها و گروه    كنند كه مقوله    هاي كوئير پيشنهاد مي     در عوض، نظريه  . پذيرد  را نمي 
 .شوند ، و تنها از نظر زيباشناختي، ساخته مي)داوطلبانه(

ها در    اين تئوري . كند  ها را شناسايي مي     دانش و ديدگاه  ) اريو جانبد (هاي كوئير به طور كلي، سوگيري         تئوري
، جنسي  ي طبقه   درباره) ثابت(پاسخ به عقايد سنتي و ايستا       
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راد 

شخصي  

) مانند؛ از راه ژنتيك بـه ارث بـردن        (شناختي    هاي گوناگونِ زيست    در اين ديدگاه، ويژگي   . نشان دهند ) اجتماعي 
نقش باا

يـا   
» زنانه«

ي                     ـ
h ِمرحلـه ي آينـه اي  «، ژاك الكانگوي روانشناسي «

و ) چيزهاسـت » خـودِ « در آينه مي بيند و باور دارد كه تصويرِ در آينه                   

. شكل گرفته است  » هاي مشخصي از زندگي     واقعيت«ماعي به دستِ     

اين نظريه بيانگر آن است كه هويتِ جنسيِ فرد، به 
طور جزئي يا كلي، ساخته شدة اجتماعي است، و 

گيـريِ رفتـار جنسـي        هميتي در شـكل    
اين ديدگاه، بخشي از رويارويي     (كنند    بازي مي 

بـا  ) ذاتي بودگي (» طبيعت«ي    و تقابلِ گسترده  
 ).است) يادگرفتني و اجتماعي(» پرورش«

 بسياري از مفسرين مختلف، به ايـن       
ي افـراد   دهند كه همه گونه پاسخ مي باورها اين 

»مردانه«بندي به عنوان      آشكارا قابل طبقه  

، و  )ثبت كـردن  (ريزي    اجتماعي را طرح  ) ثبات  پذير، بي   انعطاف(ت، روانشناسي، و يا يك نظام باور، هستي شناورِ          
كننده  كنند، و بفهمند، تا بدين وسيله و با زدن برچسب هويتيِ تعريف          ) حدود و ثغورش را مشخص كردن     (دار    چهارچوب

گرايي بر اين بـاور   عينيت. ي هستي اجتماعيِ آنها شوند جب تهديدآميز بودنِ بالقوه   به روي افراد، كمتر مو    ) كننده  تعيين(
درسـت و  (شـدن بـين مناسـب و نامناسـب       بـراي تمايزقائـل   (impulse)) هوس، وسوسه، تكانـه   (» ميل«است كه   
بـه  » كـردن   بنـدي   قـه طب«ها فاقد اعتبار است، چرا كه باور به           ها و فعاليت    ها براي هويت    و براي تعيين ارزش   ) نادرست
ي   كه شالوده » هايي  بتون«از آنجايي كه امورجنسي و تمايل جنسي، داراي         . گرايي وابسته است     داشتن به عينيت    عقيده

براي هويـت جنسـيتي،     » هاي تناسلي   اندام«هايي همچون؛     بتون(دهد نيستند     هاي اجتماعي را تشكيل مي      ديگر هويت 
كيفيت خطرناك و واگيرداري   ) اي  هاي طبقه   براي هويت » هاي مالي   دارايي «هاي نژادي، و    براي هويت » رنگ پوست «

 .دارند
شناختي را ارائـه   اي از شواهدِ رواني ـ اجتماعي، ژنتيك و جامعه  ي كوئير پيكره نظريه) منتقدين(گران  سنجش

داراي (ي اجتمـاعي      بندي جنسي را چيـزي فراتـر از سـازه           گيري جنسي و طبقه     گاه علمي، جهت    دهند كه، از سخن     مي
ساختار 

اي مانند  هاي گسترده توان افراد را با واژه بنابراين نمي
. واقعا توصيف و ترسيم كرد» زن«يا » همجنسگرا«

ِ اف»كردن بندي تقسيم«اين نظريه، تمرينِ مرسومِ 
ي خاصي را به چالش   در طبقه و مقولهو قراردادنِ آنها

 .كشد مي

تِ جنسـي و هويـتِ جنسـيتي را مـي تـوان در بسـياري از كارهـا
(Joدر ال.  ديد

نيستند، حتـي بـر اسـاسِ يـك بنيـادِ           
شـيوه ي بـه     . 9شناختيِ اكيـد و سـخت       زيست
هوي) مـادرزادي بـودنِ   (بودن    گيريِ ذاتي   پرسش

(n Money 10جان مانيسكسولوژيِ دكتر 
 سالگي، هنگامي كه كودك چيزها را3درحدود  (

گيـرد زبـاني باشـد كـه      افزون بر آن، ممكن است زباني كه كودك فرا مـي . رشد زبان تقريبا در يك زمان رخ مي دهد      
 Ferdinand de) فرديناند سوسوري  ايده. جنس را ايجاد كند/ ، و تمايزِ جنسيت»خود«ي كاملِ  خوبي، ايده به

Saussure)  به نظر مي رسد كه . رود و اثبات اين مفهوم به كار مي از روابطِ دال ـ مدلول در زبان براي آشكاركردن
پردازيِ ما از  ي دانش و مفهوم  شناختي وجود داشته باشد، ولي رساننده و واسطه         اگرچه ممكن است برخي حقايقِ زيست     

 .ها هميشه زبان و فرهنگ است آن
اعي را، با هـم،     هاي اجتم   و سازه ) و مادرزادي (هاي ذاتي     هاي پيوندي كه باور به ويژگي       نظريه

هـا،    براي نمونه، كسي ممكن است بر اين انگاشت باشـد كـه سـنت             . شوند نيز وجود دارد     شامل مي 
هاي اجت  ها، و هويت    داشت  چشم
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پژوه

 .بيند شده مي هاي دوتايي تقويت شده، و از طريق مرزها و تقسيم د، همچنين به طور پراكنده بيان
هـايي   ه وضعيتها هميش هويت 

و تعينامشخ
و     

مضحكه پا ك
شـوند، و     هايي كه به طور عادي به عنوان زمينِ امورجنسي ديده نمـي             گرفتن حوزه 

راك رتمايل به
تر و داراي اهداف باالتري   بلندهمت(Gay Lib)» آزادي همجنسگرايي«گامانِ 

جنبشِ آ. هستند
هـا    ئير تئوريسـت     

براندازي

كـه چگونـه ايـن        سـازيِ ايـن     تجربي ممكـن اسـت بـراي توضـيح و روشـن           ) علميِ(هاي    ش
» ي كوئير نظريه«نقشِ . باشند، كارآمد باشد با هنجارهاي اجتماعي در تعامل مي» هاي زندگي واقعيت«

فرهنگ ) و زمينه ي(شناختي از جهتگيريِ جنسي و جنسيت است ولي در متن  آزمودنِ باورهاي زيست
 .و تاريخي آن 

 
 :هاي كليِ كوئير تئوري از اين قرار است   با اين همه، مشخصه

 كـه قـدرتِ جنسـي را در سـطوح مختلـفِ زنـدگي اجتمـاعي            پردازي از امورجنسي، به طوري     مفهوم .1
بين شده مي نجانده گ

.ها به طور كلي هاي جنسي و جنسيتي، و هويت داركردنِ مقوله   مسئله .2
 .هستند) نشده ين(ص 
شـكني كـردن،   مشي هـاي كارنـاوال را انـداختن، قـانون           اي كه با خط     مدني   ردِ راهبردهاي حقوق   .3

ردن موافق است  . به
   تمايل به پرسش   .4
 .     همجنسگرايانه از متون ظاهرا دگرجنسگرايانه يا غيرجنسي» هاي خوانش«دنِ  اج

پردازان كوئير از پيش نظريه
سـي در اروپـا و   جن هـاي     وپا كردن جايگاهي براي اقليت       براي دست  1970زادي همجنسگرايي از دهه      

اهـدافِ كـو. پردازان كوئير به دنبال آزادي بيشتري هسـتند         كرد ، ولي نظريه     اياالت متحده مبارزه مي   
هاي فرهنگيِ هنجاريت ، امورجنسي و اصـطالحاتي نظيـر دگرجنسـگرا و همجنسـگرا اسـت كـه بـراي                ايده 

 .كننـد   همسـريِ دگرجنسـگرايانه پيـروي نمـي          از ايدة غربيِ ازدواج تك     گيرد كه   سركوب افرادي مورد استفاده قرار مي     
هاي اقليـت،      موجود، و به طور كلي راهبردهاي گروه       (Gay)پردازان كوئير برآنند كه راهبردهاي همجنسگراييِ         نظريه

ي هـا  زنانـه، سـامانه  / الگوهـاي جنسـيتي مردانـه     ((conceptual dualisms)هـاي مفهـومي    گرايـي  به دوتايي
وابسـته و متكـي هسـتند كـه ايـن           ) سـاختارگرا / گـرا     هاي فكريِ ذاتي    ساختگي، يا چهارچوب  / شناختيِ طبيعي   هستي

آورد كـه همـواره         اي را به وجود مي        كند و تضادهاي دوتايي     را تقويت مي  » اقليت به عنوان ديگري   «ي    وابستگي عقيده 
هـاي    پردازان در انتظـار ايـن هسـتند كـه ايـن اسـتراتژي               ظريهبسياري از ن  11 .گذارند  باقي مي  نخورده  را دست » مركز«

دگرجنسگرايانه و همجنسگراستيز ويران شود و وضعيتي به وجود آيد كه در آن افراد آزادانـه بـه آفـرينشِ امورجنسـيِ                      
 . خودشان اقدام كنند

 
 

 پانوشت ها
 ، twerkwهاي هندواروپايي؛  ريشهاست كه از ) عرض از ن سو،ه آين سو باز ا (across به معني Queerي  واژه .1

پيچ، تاب، پيچ و  (torquere، التيني؛ )خط قاطع، تيرك افقي، تير عرضي، عبور از عرض خيابان (querآلماني؛ 
اين واژه در زبان روزمره . گرفته شده است) در عرضِ، به طور عرضي (athwartو انگليسي؛ ) خم، تحريف، گرايش
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رود كه پس از وارد گشتن آن در ادبيات  ا و صفتي ننگين براي همجنسگرايان به كار ميبازاري به عنوان ناسز

 
2.

 كارهايي 

 
3.

هاي تاريخيِ مفاهيمِ مشخصي را  نيچه بسيار معروف هستند چرا كه آنها سرچشمه» يِ

 
5.

كه » همجنسگرا/ دگرجنسگرا «هاي  همينطور در بررسي هويت. دوم است

 و كوچه
ي همجنسگرايي،  تر شده است و اينك برخي از فعاالن در زمينه رنگ علمي و دانشگاهي، معني منفي و ننگين آن كم

 از طريق يك سري  ظهور كرد،1980ي  كوئير تئوري در اواخر دهه. دانند  ميqueerبا افتخار خود را يك 
 . برگزار شد و همگاني شدIvy Leagueهاي   و ديگر دانشگاهYaleاي كه در  هاي دانشگاهي كنفرانس

 را تعريف (natural)» امرطبيعي«ي نيرومندش در اينكه چگونه جامعه  هاي روشنگرانه هنگامي كه ميل با بررسي 
) و همرنگي با(نويسد كه تبعيت از مي) 1874شده در  و منتشر1850نوشته شده در » طبيعت«ي  در رساله(كند  مي

كردن اقدامات اوليه و روشنگرانه براي  طبيعت هيچ نوع ارتباطي با درستي و نادرستي ندارد، ميل به فراهم
در. ي كوئير تئوري انجام شود كند؛ كارهايي كه بايد به وسيله كمك مي» امر هنجاري«هاي بعديِ  پژوهش

كردن از  كند و ضرورت پاسباني جايي كه او استبدادِ اكثريت را كندوكاو مي ، آن)1859(» باب آزاديدر «همچون 
هاي اقليت براي هنجار اجتماعي  را   و همچنين حفاظت كردن از اعتراض گروه(individualism)فردگرايي 
 .باشد ازد كه مربوط به كوئير ميپرد گرايي مي سازد، بدون ترديد، به قدرداني از ناهمرنگيِ زنده و شك مطرح مي

 انجام داد، وآن را به عنوان (conformism)» شدن جماعت همرنگ«ي  اي درباره آرنت پژوهش هوشمندانه 
در اين معني با اهميت و گسترده، حتي هانا آرنت اولين . برد ي مدرن به كار مي جامعه) و اساسي(ويژگيِ كليدي 

 .  پرداز كوئيرخواهد بود نظريه
 
كردن پلي براي قرن بيستم بود، و همچنين پافشاري او بر  ي نيچه، فراهم هاي برجسته يكي از مهمترين نوآوري .4

هاي شخص،  هاي ممكن باشد؛ ديدگاه ي ديدگاه كه هيچ دانشِ مطلق و كاملي وجود ندارد كه فراسويِ همه اين
گ و زبان او، هميشه دانش را محدود و مقيد هاي وي در كندكاو و تفسيركردن، فرهن ساخت فيزيولويك ِ او، مهارت

تبارشناخت«هاي  تاريخ. كنند مي
كند  شناختي او آشكار مي شناختي و روان هاي جامعه بررسي. رود فاقد يك تاريخ باشند كنند كه گمان مي بررسي مي
، يا از جانب خدا سفارش شده باشند، در )ثابت، هميشگي(رود جهاني، جاوداني  اهيم كه اغلب گمان ميكه اين مف

. نيستند» شده تعيين«يا » طبيعي«هاي ويژه هستند و همچنين به هيچ رو  هاي انساني با تاريخ واقع وابسته به سازه
هاي نظريه  ار بست كه امروزه هم براي يادآوريگرايانِ اجتماعي به ك را براي همرنگ) گله(» herd«ي  نيچه، واژه

 .كند كوئير خدمت مي

از . كند زبان در آفرينش روابط و احساسات آدمي از خويشتن بحث مي) و اساسي(الكان به شدت از نقشِ مركزي  
 phallocentricهاي اجتماعي، به طور قطع،  ي ارزش شود همه هاي الكان است كه آشكار مي طريق تئوري

 .هستند) يافته ي مركزيت تِ مردانهقدر(
 
/ تاريك، مناسب / زنانه، روشن / معنيِ آن ـ مردانه ) دوتايي(ي  هاي ساختارگرايان، ساختِ دوگانه دريدا، بينش .6

هميشه به سمت ) ها دوتايي(ها  دهد كه چگونه اين دوگانه او نشان مي. دهد نامناسب ـ را مورد تجديدنظر قرار مي
تري را از آن خويش كرده است، و همچنان براي به  ت پيدا كرده است، و ارزشِ اجتماعي بزرگي اولي اهمي واژه

ي  اش نيازمند واژه اثبات رساندن ارزش
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7.

است ريزفيزيكِ قدرت ناميده شود و 
بودن را  هاي بزرگ هنجاريت و مناسب كه افراد، اشكال ابراز وجودِ خودشان را نقد كنند كه اين امر، زدودنِ انتخاب اين

 
8.

گفتمان . است» هويت«و » گفتمان«پردازي كوئير، پيونددادنِ  هين مفهومِ اساسيِ فوكو، براي نظري
اي  ي ديگر معاني ي ناگفته، قوانين و مفاهيم علمي، و همه)ها جانبداري(ها  داروي ها، باورها و پيش شاملِ زبان، انگاره

 
9.

ممكن است افراد . سازد ند و دچار مشكل ميك ت تعريف كردنِ دو جنسيتِ متمايز، پيچيده مي
و (، به خاطر داليلِ زيست شناختيِ متفاوت، داراي آلت جنسيِ مبهم (intersexed individuals)دوجنسي 

 
10.

 .برد رگير است را به پيش مي

خواهان اولية  آزادي. ها وجود دارند ها و زمان دهند كه در تمام مكان ي
اما پذيرش روزافزون اصطالح كوئير از كردند  هاي جنسي تاكيد و پافشاري مي آزادي همجنسگرايي بر مفهومِ اقليت

 
 

هاي هويتِ  چندگانه و امكانهاي  براي كوئير تئوري، كه همانا در بحث هويت گرفتار آمده است، نگريستن به هويت
 .  تواند كمك بزرگي باشد ضروري و اساسي است، دريدا مي) متغير(تغييريابنده 

» هاي كالن روايت«از پايان ) 1984 ((The Postmodern Condition)» مدرن شرايط پست«ليوتارد در  
(master narratives)كوئير «گويد، كه به خاستگاه  ي اخير قرن بيستم سخن مي  حقيقت و هويت در طول نيمه

كه فرد ممكن  كند در اين ليوتارد شواهدي را فراهم مي. شود مربوط مي» تئوري

 .سازد ممكن مي

هاي كوئير تمركز نيافته و نزديك نشده است؛  پرداز هويت، بيشتر از ميشل فوكو بر تئوري ما بدون ترديد هيچ نظريها 
ي انديشيدنِ دانشگاهيان و فعاالن به قدرتِ هنجارهايِ اجتماعي ـ جنسي  اش شيوه هاي ها و بررسي كسي كه بينش

نخست. را تغيير داد

كند كه  و پيشنهاد ميفوك. شوند ، و بازتوليد مي»شده طبيعي«كند،  شان مي دهد، منتقل است كه انسان به آنها بها مي
سازيِ  شود و اين دروني  ايجاد مي هاي پراكنده ها و عاليق و سوگيري سازيِ مقوله ذهنيت افراد از طريق دروني

) مانند پليس(گرانه  هاي سركوب ها و واسطه هاي قدرت ، دخالت»مناسب«ي رفتار  ها و انتظارات اجتماعي درباره مقوله
 .سازد را نسبتا رقيق مي

گونه كه  همان(ممكن است در تركيبات غيرمعمول وجود داشته باشند ) Y و X(هاي جنسي  ي نمونه، كروموزونبرا 
 را، به (genotype)ي ژن ـ گونه  اين امر، كاربرد و استفاده ). XXY وجود دارد ؛ Klinefelterدر سندروم 

عنوان ابزاري براي درس

 .باشند) دوپهلو

ي ي اجتماعي بودنِ هويتِ جنسيتيِ فرد را اثبات م  دكتر ماني، تاثيرپذيري او از بحثِ سازه كارهاي ابتدايي و نخستيني 
دهيِ هويت  كند، ولي در كارهايِ اخيرش، او شماري شديدا دقيق و ظريف از دروندادهايي كه پژوهش در فرايندِ شكل

جنسي هر فرد د
 

 ـ كه (Rictor Norton)اجتماعي همچون ريكتور نورتون  ترين مخالفانِ نظريه كوئير و ساختارگراييِ  سرسخت .11
 دراساس با (gays)در مخالفت با نظريه كوئير نوشته ـ بر اين باورند كه همجنسگرايان يك كتاب كامل 

اند و اقليتي را تشكيل م دگرجنسگرايان متفاوت

خواهان همجنسگراييِ  دهنده يك تغييرِ نسلي باشد؛ تغيير از آزادي سوي اجتماعات همجنسگرايي احتماال نشان
 .اش را از دست داده است داربودن  براي آنها نيشqueerسالخورده به نسلي جوان كه 
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 ...من بگذرانم اين شب توفان گرفته را
 ،ب نوشخند گهربار آفتابآنگاه 

ته را  پيش 
سايه.ا.ه

 

   

هاي كوتاه، نقد، طنز و شعار، داستان  .اميدواريم در پربارتر كردن اين صفحات ما را ياري دهيد. دوستان باز است...صفحات ماها به روي ا

ه
تو گسترم همه گنج نهف

 بيت هايي از حافظ
 ه خواهي كنــي آزار و هرچـاش در پـمب

 كه در شريعت ما غير از اين گناهي نيست
***** 

 رندي كن و خوش باش، ولي
 

 
 
 

 
 
 

 

 شتابان
شفيع كدكني

 

 جشن عشق
به كجا چنين  

 
 
 

حافظا مي خور و 
رآن راــــــران قــون دگــزوير منه چـم تدا

***** 
 ا مطربان زشوق منت آگهي دهندـــت

 قول و غزل به ساز و نوا مي فرستمت
***** 

 ا كه شد قدح الله پر ز ميـساقي بي
 طامات تا به چند و خرافات تا به كي

 
 
 
 
 
 
 
 

 به كجا چنين شتابان؟  
  ...گون از نسيم پرسيد

 شد به جز اين سرا سرايم 
 

 ه سالمتي گذشتي 

 دل من گرفته زين جا 
  سفر نداري هوس

 زغبار اين بيابان؟
 ...... همه آرزويم اما

 چه كنم كه بسته پايم 
به كجا چنين شتابان ؟
ا به هر آن كجا ك به
......سفرت به خير اما

 تو و دوستي خدا را 
ب چو از اين كوير وحش ت

 
 به شكوفه ها، به باران 
...برسان سالم ما را 
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 !ديگه نميتونم پنهوني عاشقي كنم

يـك                       اوقاتي
م خيلي خوشـم    مثال يادم مياد تو دوران دبستان از يكي از همكالسيا         . خودم سر و كار داشته ام      

الن هم كـه بزرگتـر شـده ام، همـين           مي 
هاحساس  ).ت

 ...خاطره اي رو براتون مي نويسم شايد با من همدردي كنين
. ساله كـه ازدواج كـرده  

خوش 

تموم . شه تمام توجه ام به اون بود        
خنده ه

وسـت دارم اونـو تـو       
بغلم بگ

. نشستم پيشش، دستاشو تو دستم گـرفتم     . ف كنار تختش رفتم        
. انگاري دنيا رو بـه مـن دادن  . مي باليدماز اينكه
همش 

 

 
 . سالمه از تبريز، يه همجنسگراي تمام عيار23سالم، من حسن هستم، 

هميشه از بچگي تو خاطراتم، تو  كه با احساساتم درگير بودم، زمـاني بـوده كـه بـا 
همجنس 

ا. اومد و خيلي دوست داشتم كه دوست صميمي اش مي شدم           
ر(و دارم  به بعضي از مردهايي كه سن اشون از خودم بيش

 دو ناو. مي آدتوي فاميلمون يه مردي هست كه من خيلي از اون خوشم        
خيلي دلم مي   . و خالصه جنتلمن به تمام معناست      ... ،تيپ، خوش هيكل، خوشگل، مهربون، مؤدب      

خواست احساسي كه نسبت به اون دارم رو براش بگم ولي آخه چه جوري؟ چي برم بگم؟ برم بگم مـن                     
 عمر كنار شما زندگي كنم؟از شما خيلي خوشم مياد؟ بگم من دلم مي خواد تا آخر 

 .هميشه از زنش حسودي ام ميشه
من مثل همي. يك بار تو يه مهموني اونا هم دعوت شده بودن         

. هر چي بيشتر مي گذره بيشتر مي فهمم كـه دوسـتش دارم            . اش و حركاتش رو زير نظر داشتم       
باهاش حرف بزنم، يه شب با هم بريم بيرون، بريم گردش،           . نمدلم مي خواد نيم ساعت باهاش خلوت ك       

اينهمـه شـب زنـش      «: به خودم مي گم     ...... با هم مسافرت بريم، يه شب، فقط يه شب كنارش بخوابم          
د» .كنارش خوابيده، حاال يه شب هم ما بخوابيم مگه چي ميشه؟ واال چيزي نميشه             

 .  فشار بدميرم و با تمام وجودم
 چي مي شد اگه اون هم به من همچي احساسي داشت؟

يادم مياد چند وقت پيش، تو يه حادثه كمرش آسيب ديده بود و به خاطر همين تو خونه بسـتري           
البتـه كـارو از     . (من تا قضيه رو فهميدم طاقت نياوردم و يك دسته گل خريدم و به عيـادتش رفـتم                 . بود

خودش و خانمش وقتي منو ديدن خيلـي         .)هيچ توجيهي برا اينكار نداشتم    پنهون كردم چون    خونواده ام   
 !!!!! تعجب كردن؛ چون هم خونه هاي ما خيلي از هم دوره و هم نسبت فاميلي

باالخره بعد از احوالپرسي و تعار
ستم بگيرم بخودم  اون لحظه به اين بهانه دستشو تو د    

اگه چيزي مي خواست بخوره كمكش مي كردم، اگه مي خواسـت تـو تخـت                . حواسم به اون بود    
 ...اينقدر تابلو اينكارا رو مي كردم كه خودش هم خنده اش گرفته بود. جابجا بشه زير بغلشو مي گرفتم
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 .بخشي از خوانندگان ماها افراد دگرجنسگرا هستند
رسال مقـاالت و مطالـب، بـه با ا  نيزخوشحال مي شويم كه اين دسته از خوانندگان         

  .مطالب مجله كمك كنند بهتر شدن كيفيت بحث ها و

  
مقابل ا

لمو بهشون نگم؟ بخدا مـن  كي بايد احساسمو از بقيه مخفي كنم و حرف د      
يكي 

 بيرون اومدم هزار هزار چرا تو ذهنم بـود كـه طبـق معمـول بـي                 وقتي از اونا خداحافظي كردم و     
تنها كاري كه ازم بر مي اومد اين بود كه با ريختن چند قطره اشك تو اون هـواي سـرد                     . جواب مي مونه  

 .زمستون دلم رو تسكين بدم
ـ                   ي دراز اين دلدادگي ها، نه يكبار، نه دوبار، كه هزار بار توي زندگي خصوصي من اتفاق افتاده ول

هر چي سنم بيشتر ميشه و      . ديگه نمي تونم به اين وضعيت ادامه بدم       . ونها سكوت اختيار مي كنم     
تا كـي بايـد ايـن       . ديگه نمي تونم پنهوني عاشقي كنم     . بيشتر مي فهمم، بيشتر اين موضوع عذابم ميده       

آدما رو ديد و چيزي نگفت؟ تا 
 .كه دارم دق مي كنم

هايي كه دوستشون داريم ابراز محبت       به اميد روزي كه ما همجنسگراها هم بتونيم آزادانه به اون          
 .و عالقه بكنيم

 
 : ماها

مطمئنĤ بسياري از خوانندگان در . حسن، تو احساسات صاف و انساني خودتو خيلي خوب و ساده بيان كرده اي           
ـ . ت و عواطف و تجربه هاي خودشونو برجسته شده مي بينن و با نويسنده احساس نزديكي ميكنننامه، احساسااين   ه ب

تر   اما يادت نـره كـه      .  خيلي از ماها اين احساس رو به كسي داشته ايم و توان ابراز آن را نيافته ايم                  احتماال ؛زبان 
ا همجنس خواهان نيست، غير همجنسـگر                هـايي گيـر    ن موقعيـت  چـي  هم ياها هـم گاهگـاهي تـو      اين تنها

مي كنن 

 

ساده 
 مشكل م

نوان يك اقليت جنسي بايد امكان و فرصت بـروز احساسـات و نشـان               ه ع اما منظور تو را مي فهميم كه ما ب        . 
ي خاص خود را داشته باشـيم       مكان ها ها و    اگر ما اجازه داشتيم كه كلوب     . دادن احساس عاشقانه خود را داشته باشيم      

 حاال اگه طرف ميل اش به ديگري بود باز          يم؛ها ديگه ترسي از ابراز تمايل خود به فرد ديگر نداشت            در آن محل   نوقتآ
اما تا آن زمان كـه مـا داراي چنـين امكانـاتي             . مي دانستيم  كرد و ما تكليف خودمان را      مهربانه و محترمانه تشكر مي    

 ابـراز   ، اون هم با تـرس و حتـي ريسـك كـردن            ،الصه تو لفافه  خ ماء و اشاره و حركات و نگاه و       يباشيم بايد با كمك ا    
 . عشق كنيم

ها و دسته هاي دوستي و مراوده از همجنسگرايان تـو هـر شـهر و محلـه و حمايـت از                 شايد با تشكيل گروه   
  .همديگر يا ابتكارات ديگه تا حدودي بتوان مشكالت فعلي را دور زد
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يك تجربه 

 دوستي با دوام
 

 تبه نام دوس
همواره بر اين اعتقاد بودم كه شنيدن و خواندن سرگذشت و تجارب بقيه افراد مي تواند نقـش بـه سـزايي در                    

با بقيه داشته باشد       از اين بابت بسيار خوشحال هستم كه با ايـن مطلـب سـهم كـوچكي در       .بهتر شدن
ته باشم د  ...مجله ماها

 
كو  ... چكي به تفاوتي كه با بقيه داشتم پي بردما

به بقيه زود دل مي بستم و چون بقيه اكثرا مثل من نبودن خيلي               .  ب عاطفي تر و حساس تر بودم        
ل اذيت مي ن دوران ستدوستي  ـ  رد

دش خصوصياتي س عتمامي  ك
گي ها خيلـي بـا دنيـاي آدم هـاي معمـولي يـا اسـتريت                             م  كوتاهي    با

كنه  .تفاوت 
تن يه دوست هم روحيه چيزي بود       اما داش . مه خوبي داشت           

كه در د

 اولـين بـار كـه    .بديل شد بنابراين دوستي ما با يه دوستي ساده شروع شد و به دوستي عميقي ت  ،ست   
كنارش ن

                
شد از او

 روابط هر فرد 
اش و مخص وصا هم روحيه هاي عزيزم 

ز 
قيه نسبت به

ان. هاي  كودكي با مرور زما بيشتر شك مي گيرن        . شدم   ال7 د حدود ،ر دوران دبير  س
ارن            وقتي مي ديدم   ،پي ن هام  به غير از من  ـوض كـنم          ، كه  هم  ردم كه خـودم رو  ، سعي 

ما  ولي  گذشت مدت زمان  متوجه شد كه دنياي
مي 

دوستان عادي اي داشتم كه با اون ها رابطه دوستان
 با اينكه بين دوستانم كساني بودن كه مورد         .سعي مي كردم كه حس گي بودنم رو پنهان كنم         . رونم باقي موند    

  .عالقه من بودن ولي من يه دوستي دو طرفه رو مي خواستم و هميشه از اين مي ترسيدم كه بقيه نتونن دركم كنن
. روحيه خـودم بـود   بود تا اينكه به پيش دانشگاهي رفتم و با كسي آشنا شدم كه هماين مساله هميشه با من  

 سال پيش كلماتي مثل گي و همجنسگرا و لزبين خيلي ناشناخته بود كه البته هنوزم تا حـد زيـادي                     7در جامعه ايراني    
به همين شكل ه

 بود و عالقـه زيـادي بـه موسـيقي            خوب  من زبان انگليسيم خيلي    .شستم در مورد خيلي چيزا صحبت كرديم       
 متن آهنگ هاي متاليكا رو مي نوشتم و اون هم طراحي انيميشن مي كرد و اين دليلي شد كه سر صـحبت رو                        .داشتم

 حرف مي زد و چهره ظريفي داشت و اين اولين مساله اي بود كه باعث خيلي آروم  .باز كنيم و شروع به صحبت كنيم      
 بعد از مدرسه تـا قسـمتي از راه   .تيم و با هم دوست شديم    سبعد از اون هم باز كنار هم مي نش        .. .ن خوشم بياد    

ولي هستم يـا     هنوز شك داشتم كه من واسه اون يه دوست معم          .رو با هم مي رفتيم و من بهش عالقه مند شده بودم           
يه بـار از روي شـوخي لبهـاش رو     . كم كم رابطمون بيشتر از قبل شده بود و حسابي با هم صميمي شده بوديم           .بيشتر

 عكس العمل خاصي نكرد و بعد از چند ماهي ديدم كه در خيلـي مـوارد                 . مي خواستم عكس العملش رو ببينم      .بوسيدم
 .ت بوديم تا به خاطره بعضـي مسـائل رابطمـون بـا هـم كـم شـد                   سال و نيم با هم دوس      1حدود  ... هم عقيده هستيم  

 هميشه بايد بي جهـت بازخواسـت        .مهمترين دليلي كه وجود داشت اين بود كه اون اواخر من هميشه توي فشار بودم              
 رابطمون كم كم سرد شد تا اينكـه دانشـگاه قبـول      . با اينكه خيلي دوستش داشتم ولي خيلي اذيت مي شدم          .مي شدم 
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 ولي بهم گفت كه فقـط بـه         .كسي رو كه از روي عاطفه باشه رو دوست دارم             
سكس ف

كساني هم بودن كه دوستي شون بـا هـم واسـه             
مدت زيا

يكـي از دوسـتانش در                
تهران دا

دلـم                    ش 
م                   قر

 
 2 .هر شـه                

ي قائل مي شن                    حـدود   .بهتر مي شناسن و با گذشت زمان واسه 

. ما روي هم تاثيرات مثبت زيادي داشتيم
مثال من اون آدم پرخاشگر قبلي نبودم و 

  .دي ادامه پيدا كرده بود
برادرم توي پايتخت زندگي مي كرد و مي خواستم         

كه بودم يكي از دوستانم از طريـق         تهران   .سري بهش بزنم  
وستم هم به روحيم خيلي بهتر شده بود و دچت بهم گفت كـه آي دي منـو بـه 

همين شكل، و حتي قبول شدن اون توي 
كنكور سراسري رو يه جورايي حاصل 

 ايـن قـدر از بقيـه خسـته          .ده تا با من تماس بگيره      
بودم كه اصال ديد خوبي به اين موضوع نداشتم كه بخوام با            

 .دوستي ما مي دونستن .كسي آشنا بشم

اينقدر چهره آرومي داشت كه بـا اولـين نگـاه بـه 
ار شد با هم دوست بمونيم دوستاي واقعـي واسـه هـ

 چي زمان بيشتري ازش بگذره با ارزش تر مي
دوستي و دوست داشتن احترام بيشتر

 دوباره هم دانشگاهيام بهترين دوستانم شده بودند و با يكي از اونها كـه بعـدا فهميـدم    .ديگه زياد نمي ديدمش  شدم و   
 .اون هم گي هست بيشتر صميمي بودم

 يـه بـار كـه بـا يكـي از هـم              .سال اول دانشگاه كه بودم اتفاقي افتاد كه باعث شد با خيلـي هـا آشـنا بشـم                  
 توي ذهنم با خودم گفتم اي كاش مي         .مي گن كه اون گي هست     :  داد و گفت     دانشگاهيام بودم پسري رو بهم نشون     

ي بودم ولي يه بار ديگه كه ديدمش        ط در كل آدم محتا    . من مي تونم تو رو درك كنم       .شد بهش بگم كه منم مثل توام      
 سـوار  .بول كـرد  بهش پيشنهاد دادم كه در مورد موضوعي با هم صحبت كنيم و اونم ق              .دل رو به دريا زدم و رفتم جلو       

 تا پسـر ازش پرسـيدم و اونهـم فـورا مسـاله              2 غير مستقيم در مورد دوستي       .ماشين شديم و شروع به صحبت كرديم      
 بهش گفتم من س.سكس رو پيش كشيد   

 بـين  .مزيت رو داشت كه با خيلي هاي ديگـه آشـنا شـدم     آشنا شدن با اون اين       .كر مي كنه نه چيز ديگه اي       
 گي پارتي هاي زيادي رفتم و       . مي خواستم بهترين كسي رو كه مي شد انتخاب كنم          .اونها همه نوع آدمي پيدا مي شد      

 تا اينكه با كسي آشنا شـدم        .با خيلي ها مي تونستم دوست بشم ولي كسي رو كه واقعا مي خواستم رو پيدا نمي كردم                 
 آخه هروقت انسان كسي رو دوست داره و از اون باالتر . دوباره همه چيز بهتر و بهتر شد     .صميم به دوستي گرفتيم   كه ت 

 .اون هم آدم رو دوست داشته باشه همه چيز واسش جذاب تر مي شه
 من كسي رو مي خواستم كه متعلق بـه هـم            . ماه طول نكشيد كه دوستيمون بهم خورد       3اما چيزي بيشتر از     

 سر همين مسئله با اين كه خيلي سـعي كـردم باهـاش              . ولي مشكل اين بود كه اون همچين عقيده اي نداشت          باشيم
 يـه دوسـتي بلنـد       . خيلي ها رو مي شناختم ولي بيشتر اونها هم به همين شكل فكر مي كردن               .كنار بيام ولي نتونستم   

 . يه دوستي حقيقي.مدت مي خواستم
 آخه كسي رو بـين تمـام كسـايي كـه مـي              . منم يه آدم تنوع طلب باشم      كم كم داشتم قانع مي شدم كه بايد       

البته  . نفر بود پيدا نمي كردم     40 – 30شناختم و تعدادشون بيشتر از      

 از پشـت تلفـن      .با كسي كه گفته بـود آشـنا شـدم         
 وقتي كه ديدم. با هم قرار گذاشتيم    .صداي دلنشيني داشت  

 مي خواستم كه اگر . به حرفام با دقت گوش مي داد       .نشست
.باشيم و سعي كنيم كه دوستي بلند مدتي با هم داشته باشيم

اشتم كه دوستي مثل شراب هميشه به اين اعتقاد د    
طرف همديگرو 
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 ماه 3

ـوبي   
نسبت 

          رايي حاصـل دوسـتي مـا        رو يـه جـو                  
مي دون

ن و واسشون جالب بـود كـه يـه رابطـه دوسـتي                     
  با هم دوستين؟؟؟هنوز : تونسته اينقده دوام بياره و هميشه اين سوال رو مي پرسيدن كه 

سي كه مي شنيد با نظر مـن موافـق بـود                          ،من هميشه از خوبي هاي دوستي بل
 انسان از اين نـوع دوسـتي هـا          ،واسه اينك بيشتر دوستي ها به روابط كوتاه مدت مي انجاميد و اين طور كه من ديدم                

صدمه ه

 در طـول    .ي زيادي كرديم              
 س2اين  

 

قبول اينكه بـاالخره   نمي دونم چرا     .كه از دوستيمون گذشت هنوز به رابطه اي كه داشتم اعتقاد پيدا نكرده بودم               
 ...  واسم سخت بود،يكي رو پيدا كردم كه به چيزايي كه مي خوام احترام بذاره

 خانواده ديـد خ2 هر . تا واسه دوستي خيلي بهتر شده بود چون رابطه خانوادگي هم داشتيم     2موقعيت ما   
رو يه دوستي صرفا عاطفي ميدونسـتن         اونها دوستي ما   .به ما داشتن ولي از نوع دوستيمون چيزي نمي دونستن          

 .رو به ديد دوستان صميمي نگاه مي كردن و رابطه بيش از حد ما
 مثال من اون آدم پرخاشگر قبلي نبودم و روحيم خيلي بهتر شده بود              .ما روي هم تاثيرات مثبت زيادي داشتيم      

 و حتي قبـول شـدن اون تـوي كنكـور سراسـري،و دوستم هم به همين شكل     
 . بنا به همين داليل از دوستان پسرشون حسابي خاطر جمع بودن.ستن

م بهش بيشتر مـي شـد و   ه ا هر روز كه مي گذشت عالق. تا از دوستانمون به مسافرت رفتيم3 عيد كه شد با   
 .آخر به اين نتيجه رسيدم كه به اون چيزي كه مي خواستم رسيدم

 
**************** 

 
 روز ديگه دومين سالگرد آشنا شدنمون هست و االن احساس مـي كـنم كـه طعـم واقعـي يـه دوسـتي رو                        5

ي كه داشتم همواره حال دوستم رو مي پرسيد ا دوستان گي  .چشيدم

ند مدت مي گفتم و البته هر ك
ه

 ولـي  ، زمان مثـل بـرق مـي گـذره         ،تش داري رابطه خوبي داري    وقتي با كسي كه دوس    .. .اي زيادي مي خوره    
   . هر ثانيه اش مثل يه قرن مي مونه،وقتي كه مشكالت شروع مي شن

 سال هنوز خيلي همديگرو دوست داريم و براي آينده برنامه ريزي ها2 با گذشت    
ال روز بـه روز بيشـتر همـديگر رو شـناختيم و              

 به ايـن    .د روزي برسه كه زير يه سقف زندگي كنيم        شاي
نتيجه رسيدم كه هيچ چيز مثل داشتن كسي كه در هـر            
شرايطي بتوني روش حساب كني توي ايـن دنيـا ارزش           

 ...نداره
 

 .به اميد داشتن ايراني آزاد براي همه ايرانيان
 

 Tamooza  : تقديم به عزيزترينم
 83زمستان , اردوان 



 
 

 
 

     

٣٧

  هستم؟

اما بعـد از    . باره همجنسگرايي اطالعات مفيدي را به من داديد             
هم سواالتي كه براي من از قبل وجود داشت حل نشده مانده    شـايد بتـوانم از   . خواندن

 …همفكري شما استفاده كنم
خـوانم   د گفت يك مسلمان معمولي هستم كه نماز مي        من مسلمانم و در اعتقاداتم هم شايد بشو       

به هـم جـنس خـود       ) مذكر(ح كسي كه        و فراي
را مساله فرق مي       عمل د كند و تا آنجا كـه مـن         ا

ناه لواط بر گردن داخل كننده       مي حال سوال اول اينكه اين فكر من درسـت         .  است نه داخل شونده    دانم
است يا

هنوز نتوانستم بفهمم كه من همجنسگرا هستم يـا         دارد اين است كه من          
نه؟  چ

. مشخص تر و خاص       
اما تا 

كه با توجه به اينكه به هر دو جنس عالقه دارم ، در كدام دسـته جـاي              
ميگيرم

 
واه جنسيمن زياده خآيا 

 
از شما خيلي ممنونم كه در  .سالم

 مطالب شما هنوز 

در اسالم به طور صري. دهم ض عادي اسالم را انجام مي      
ه. خول انجام دهد گناهكار است      در مورد دخول شونده ظ

 گ
اعتقاد من بر اين عقيده باعث شده كه هميشه مفعول باشم و با توجه به عالقـه شـديد بـه                        نه؟  

 .اقدام نكنم) دخول به همجنس(ارضا به صورت ديگر با همجنس هرگز به اين كار 
مساله ديگري كه وجود 

براي همين بعضي اوقات از خودم بدم مياد كه مـن يـك             . ون من هم به زن عالقه دارم هم به مرد           
 البته احساس ناخوشايند ديگري هم بعد از سكس با پسر من دست مـي             . جور زياده خواه جنسي هستم    

خالصه فكرهايي مثل ايـن هميشـه آزارم        . دم منحرفي هستم   به اين صورت كه من از نظر اخالقي آ         ،دهد
 .كنم دهد و احساس گناه مي مي

. از نظر شخصي هيچ مشكلي با جنس مخالف ندارم و حتي ازدواج هم كردم و راضي هم هسـتم                  
 فقط با سليقه ؛ به مرد ها هم دارم     ،ها دارم  اما همين احساس قوي جنسي كه به زن       

ال همانطور كه قبال گفتم هيچ وقت به قول خودمان پسر را نكردم حتي اگر اصرار بيش از حـد                    به ح   
احسـاس بـدي هـم نبـود بـه          .  باري دادم  4 يا   3اما  . سعي كردم كه خودم را كنترل كنم      . هم كرده باشد  

 خصوص اگر قبل از عمل نوازشم كند و يا تحريكم كند، يعني اگر مراعـات مـن را بكننـد بـه مـن لـذت                       
 .ميداده

حاال باالخره من نفهميدم 
البته اين را هم بگويم كه با وجود اينكه خـودم ايـن كـار را انجـام                    و يا اصال كارم اشتباه است؟      

 .ين كار احساس بدي دارمميدهم و از اين كار لذت ميبرم، ولي شايد به خاطر روحيات اسالمي از ا
 از تهران... ،  با تشكر                             . اميدوارم كه بتوانم از همفكري شما استفاده كنم 

 
 :ماها

   احساسي خود را پاك و صـادقانه بيـان كـرده اي و همـانطور كـه درخواسـت                    -و عواطف و درگيري ذهني     احساسات 
 .نظر خود را مي گوئيم) هدوستانه و صادقان(كرده اي ما هم 
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شما با ت

 مـي   
ان را ) شود

 و حتمـي االطاعـت بـودن    بر اساس بي چون و چـرا ) بدون هيچ شك و شبهه اي     (اگر انسان با يقين     . گرفتار آمده ايم  
برخورد كند و بدانها عمل نمايـد، راه هرگونـه تحـول و پيشـرفت شخصـي، ديـن و                    با آنها    دستورات مذهبي     

 و سپس    گزيدند هاي قبل از ما در آن اطراق       ند كه  نسل      

    

 .   توليد مي كندبي در برخورد با زندگي روزمره، در درون ما ترس، دلهره، پريشاني و احساس گناه
ت

      ـك داد و سـتد هـر كسـي آنچـه را نيـاز دارد       

ـران و          

 .موفق باشيد

ـ        )مذهبي-اخالقي(وجه به اعتقادات مذهبي خود، از يك سو نوعي الگوي معرفتي               مـا  ه   كه نسل انـدر نسـل ب
 وضـع اجتمـاعي، گسـترش       ، و از سـوي ديگـر      ،شود رسيده در ذهن خود داريد كه سنت و فرهنگ مذهبي خوانده مي           

ناميدهكه مدرنيسم   (نوعي الگوي معرفتي تازه     باعث شده تا    دتان،   احساسات دروني خو   ها؛اطالعات و مهمترين آن   
در بين اين دو سيستم              . ينيددر مقابل خود بب     )  مدرنيتـه  -سنت  ( الگو  / البته شما تنها نيستيد و اكثر ما ايراني

قوانين و
 نـه تنهـا ازگرفتاريهـا و        ،هـاي آنچنـاني    هاي كهنه و سـنت     چنين شخصي با مدل   . اجتماع خود را بسته نگه مي دارد      

برهوتي خيمه مي ز بلكه در همان     ،تنگناها خالصي نمي يابد   
پس بيخود نيست كـه در فرهنـگ مـا  از      ».عقب ماندگي از هر جهت«: ماندگار شدند و نتيجه اش را امروز مي بينيم  

ـ       عشق و لذت   ،پرستي و در نتيجه سركوب احساسات      بيسوادي، بي دانشي، تابو    ت يـاد   عنـوان فضـلي   ه  هـاي زمينـي ب
 .مي شود

.  شبه مدرن رفتار كردن، ريشه روان پارگي جمعي ما ايرانيـان اسـت          عمل  اما در  ، مذهبي بودن  - سنتي ذهن و تفكر  در  
 .فارغ از اينكه سمت و سوي احساس عشقي ما داراي چه جهتي است

 روحيات اسالمي از اين كار      به خاطر «: نويسيد از اين مقدمه كه بگذريم، شما خود مشكل را خوب بيان كرده ايد و مي              
 براي داشتن روحيه نقد و پرسشگري و سنجش قضايا با عقل و علم و منطق، شما لزومي به كنار                    ».احساس بدي دارم  

ـ                     عنـوان يـك    ه  گذاشتن اعتقاد ديني خود نداريد اما مهمتر از آن الزم است كه الگوي معرفتي سنت را كنار بگذاريـد ب
منبـع  ) يكي از ( بلكه بصورت    ،صورت معبد ه  شك كني و به دستورات و تعاليم ديني نه ب         انسان امروزي به يقينات خود      

وگرنـه يقـين    ،  تنها در اينصورت است كه ما از تنگناها و خفگي فرهنگي موجـود خالصـي مـي يـابيم                  . نگاه كني ) ها(
مذه-سنتي

ه باشيم كه در يك رابطه جنسي، دو انسان به داد و ستد نيازهاي عميق دروني                 انساني خود مـي پردازنـد و       -توجه داش
در ي.  تنها ظاهر قضـيه اسـت  ،فاعل يا مفعول بودن يا شكل وقوع عمل       

خود احساس آرامش و . هيج برتري و ارجحيتي هم در كار نيست. كند  تقديم مي به ديگري،گيرد و آنچه خود دارد مي
 شـما بـر     .آورد بسيار مهمتر از موضوع رابطه اسـت        همراه مي ه  نشاط، رهايي و سبكي كه اين داد و ستد براي انسان ب           

ـ            ااساس اعتقاد خود به خداوند، مسلم      د آورده، بنـا بـر همـين    وجـو ه  باور داريد كه اين احساسات را خود خالق در شما ب
 .هاي كهنه و بي اساس، نفي و سركوب احساسات الهي در وجودتان صحيح نمي باشد نام سنته منطق، پس ب

سخن را كوتاه كنيم، شما زياده خواه جنسي نيستيد، گناهي مرتكب نشده ايد، سكس با همجنس بد نيست، زشت هـم             
هـا زن و مـرد در اي نس زن و مرد گرايش داريد و ميليون        يعني به هر دو ج     ،شما بايسكشوال هستيد  . نمي باشد 

بـراي خـالص   . تنها تعليمات سنتي باعث شده كه شما در دوزخي زميني اسير شـويد . جهان همين احساس تو را دارند 
 يعني قيد و بندهاي كهنه و سـنت كـه بـراي انقيـاد آدمـي و                ؛شدن از اين دوزخ كافي است كه آزادي را انتخاب كنيد          

 و خـود سـرور و فرمـانرواي زنـدگي و            ،سروري بر او بنا شده اند تا بلوغ و اراده او را خنثي كننـد را از خـود دور كنيـد                     
 . احساس خود باشيد
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خودشون  گرايش ستي از خودشون داشته باشند درآشنايي هاي اوليه دقيقاميخوام شناخت در زيز
 SOFT يا TOPچون يكي از مشكالت عمده اينه كه اغلب گي هاي تبريز خودشون رو               .خص كنن 

   در ذهـن اكثـر      هنـوزم         
ن بار براي مـن اتفـاق       

و اين خودش !!  كردهHARD SEXمعرفي كرده ولي بعدش تقاضاي  SOFT افتاده كه يكي خودش رو
 

2.

كه طرف مقابلش اوني نبوده كه ميگفتـه                      

3.

 . اينه كه سكس يك رابطه ي دو طرفست،گي ها بايد توجه كنن.4

 كنن دقت كنن   مي         
تا ه

نوشته ه
ابراز 

 

 صحبت هاي يك تبريزي با همشهري هايش
 

 .ساله از تبريز هستم22 ، ح.سالم من ب
و تا حاال با خيلـي از گـي هـاي            ا ارتباط برقرار كرده ام    سالي ميشه كه ازطريق اينترنت با گي ه        1 من تقريبا 

در اين مدت با آدماي مختلفي سر وكار داشتم و حرف هاي زيادي در اينباره داشتم كه دلم ميخواد                    .آشنا شده ام   تبريز
 .كنم البته همين جا بگم من در مورد گي هاي تبريز صحبت مي. براتون بگم

گي هاي ع از  .1
مش را

همون تعصبات كهنـه ايـه كـه  كنم اين بيشتر به خاطر     من فكر مي   معرفي ميكنن و  
چندي! بودن و فقط سكس نيست    T گي بودن فقط     ،دوستان .موندهجوان هاي ما باقي     

.باعث ميشه افراد نسبت به هم بدبين بشن
سن و قـد و   در معرفي گرايش و .اين يكي از بزرگترين مشكالت ماست      .لطفا درمعرفي خودتون دروغ نگوييد     

چون من شاهد بودم بعد از اينكه دو نفـر دوسـت ميشـن و ممكنـه واقعـا بـه                      .وزن خودتون حقيقت رو بگين    
همديگه دل ببندن ولي اگه بعد از يه مدتي يكي از دو طرف بفهمه 

 .ني شديدي به طرف مقابل وارد ميشهكم كم دوستي به نفرت بدل ميشه و ضربه هاي روا
نيومـده    اگه واقعا خوشتون   ،اين مورد كه از همه مهمتره اينه كه وقتي با كسي قرارگذاشته و مالقات ميكنين               

اين خيلي بهتر از اينه كـه بعـد از اينكـه             .آدما سليقه هاي مختلفي دارن     .تعارف رو كنار بزارين و بهش بگين      
 .  شما با بهانه گرفتن هاي بي دليل دلشو بشكنين، شدطرف مقابل به شما عالقه مند

 ».نقدر راحت آدما رو بازيچه ي خودمون نكنيمي ا،آدما دل دارن« 
يك نكته ي مهمي كه در رابطه ي سكسي  

 .دخواهي صرفا دنبال لذت خـودش باشـه       خاطر خو ه  هر دو طرف بايد متقابال لذت ببرن نه اينكه يك طرف ب           
 .اين كار باعث دلزدگي و در نهايت قطع رابطه و باز هم بدبيني ميشه

                
كنم يكم بيشتر در مورد رابطه هايي كه برقرار  باز هم از تمام گي هاي عزيز خواهش مي        

 مـورد   از عزيزاني كـه مايـل بـه اظهـار نظـردر            .وجود نياد  هميشه دو طرف از هم راضي باشن و كينه و كدورتي ب            
 ايميل بدن يا از طريق مجله عزيـز ماهـا نظراتشـون را              ،كنم به آدرس ايميل من     اي من هستن خواهش مي     

 .كنن
 .ممنون

com.sarab_mohabat@yahoo  
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به ضميمه » عكس هاي اين شماره«به دليل حجم مطالب، بخش 
 .دوستيابي منتقل شده است

 خي

 
 و   ، مردم نيست كه سر كوچه ها عمل سنگسار انجام ميشـه           »فرهنگ و اعتقادات  «ين  مگه از بابت هم    

همين مردم        نيستن كه سن»فرهنگ و اعتقادات   «حامل اين ِدروغ چرا
ننه قنبـر نـون شـب . دازهخونواده رو به جرم خنديدن تو خيابون يا صحبت با پسر همسايه خفه ميكنه و تو چاه مي ان                  

يره زيارت و  .... نداره ول
 ش برميخوره، از حق زنـان       

ننويسين
قوق بشر، پست مدرنيسم، انتخابـات، محـيط زيسـت،          كراسي، ح ومردم دم » فرهنگ و اعتقادات  «مگه تو اين    

 اما وقتي نوبت ما ، روشنفكرا درباره همه اينها حرف مي زنين و مطلب چاپ مي كنين  نيچه و 
لزبيا/گي

 قبـل از    ،احساس دو انسان همجنس بهم رو نميتونه تحمل كنه          مردم كه عشق و    »ادات  
اينكه حق                             

 .ي برا فرهنگ بهتر باز ميشه

 
 

  
، جدي با طعم شوديبا طعم ج شوخي 

 
  !عجب حكايتي است

.  مردم ما جور در نمي آيـد       »فرهنگ و اعتقادات  « چون اين با     ،ميگن ما درباره همجنسگرايي حرف نمي زنيم      
 تـوش  ، چي هسـت و مثـالي بـزنين    اصال، مردم كه ميگي»فرهنگ و اعتقادات «حاال وقتي ازشون مي پرسي كه اين        

ولي   !مونن مي 
كنن؟  باباهه يا داداشه، دختر       پراني مي  گ    مگه 

       
ي م

»فرهنگ و اعتقاد  « چون به قباي حاجي ابرقو و        ، پس عليه سنگسار چيزي نگين    
 ... كلثوم ننه توهين ميشه، و اال آخر»فرهنگ و اعتقاد« چون به 

هست كه شما...  هگل و   
 اون هم قربونش برم ! ؟ مردم قايم مي شين »فرهنگ و اعتقادات  « ميرسه، يهو جانماز آب مي كشين و پشت          

ريا، دوروئي، از مهمون تعريف       خشونت، بي توجهي به مقرارت ترافيك، دروغ و دوز و كلك به هم، تقيه،              ؛چه فرهنگي 
فرهنگي كه اگه هنرپيشه اي تو فيلمـي         .خودتون هرچي خواستين اضافه كنين    ،  ...كردن و پشت سرش فحش دادن و      

يارو نقش قاتل و متجـاوز رو بـازي          اما اگه    ، ميگن طرف گي هستش و شماتت اش ميكنن        ،نقش يه گي رو بازي كنه     
 .كنه هيچي نميگن

فرهنگ و اعتق«اين  
انيت يا عدالت و علمي رو بازتاب بده، فقر، نكبـت و كهنگـي خودشـو بـروز ميـده و پشـت اون قـايم شـدن 

ها مي شكونه و راه شاء اون حداقل اعتبارشو تو ذهن اما اف،افتخاري نداره
اينه كه مدعي روشنفكري ما خودش ايـن        ،  نهيب  اما مهم رو نمي    ،اما علت اينكه روشنفكر ما اين چيزاي ساده       

ال اداي پسـت مـدرني      چيزا رو بلد نيست و قبل از اينكه مسائل ساده رو ياد بگيره و به مردم هم يـاد بـده، رفتـه دنبـ                        
 . درآوردن

  !الحق كه عجب حكايتي است
 . خوب معلومه كه فرهنگ و اعتقادات مردم رشد نميكنه،اگه كسي به مردم اطالعات نده

 
 



 
 

 
 

     

۴١

  
 
 

 قابل توجه خوانندگان
پيش رو بودن تعطـيالت سـا ل نـو و ديـد وبا توجه به    

شماره بعدي ماها در ارديبهشت... بازديد و مسافرت و   
 .مي شود منتشرماه 

.سالي پربار و نوروزي شاد برايتان آرزو مي كنيم
 ماها

 

 
لكجله ،  مماها

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يرانامجنسگرايان هترونيكي ا 
ي زيـر اسـتفاده         ،»ماها«اشتراك  كس، نقد، و همينطور براي      ب، ع ت و پيشنهادات خود، و يا ارسال مطل       براي بيان نظرا   از آ

 :           كنيد
                                                                                     Majaleh_maha@yahoo.com 

درس پسـت
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