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 ی نویسندهدرباره

 ی مطدلعدت جنساا و و سوسییل ت   ق و مت جم حیزه وژوهشار مهدیس صادقی  ویید  

مطدلعدت جنس و و سوسییل ت   ق   یی قکت ی ق   شت حدل حدضا   قیششاییی قو ه

(  ویبست  ب  قیششرده ود یس LEGS – UMR8238آزمدیشارده جنسا و و ساوسییل ت   

 هشو ق  کشی  ف یشس  یسو. 

عنیین کنشر   وژوهشر  و زشدن و قگ بدشدن ب  یسدل ق  حیزه ۵۱حدوق  صادقی  ویید

و یکنین  ب  میضیعدت  مدشند مهدج ت زشدن و قگ بدشدن  و خشیشو  فعدل بیقهمت جم  

 طی  تحی ل ش ییط فعی   شد(جنبش زشدن و قگ بدشدنشژیقی و جنسا  عی   آشهد و هی  

دس یشدل سم  ق  م و فییشهدی  چین هیمیشدس یشدل سق  یی ین بد تأک د ب  یستفدقه یز شظ ی 

ب  »یث  سد ی آ . فد یس   یزجیی یو  متی کز یساو.   ب فی ن سام وسادیساتعید یچد چی

  ی ق  قسو ت جی  قی ق.« ی حقیق زشدن: ظهی  فییشدس یشدل سمبهدش 

 

ر در آن دار و استوای سنتی و دینی ریشهای که مناسبات پیچیدهجامعه ؛ی ایرانی جامعهلایهلایه

خوش کرده، و در عین حال، دارای تکثر و تعدد قومی و زبانی و مذهبی و عقیدتی است، در چند  جا

های کوچک و بزرگ اجتماعی، تمایل بندینو از نظامی از گروه یی اخیر به خود پیچید تا تاریخدهه

ر، روند تمهم ی سیاسی و اجتماعی ایران و البته، از همهورزی در باب آیندهو تلاش به تفکر و اندیشه

های بسیاری، نادیده گرفته است. از این ها و اقلیتها و اجتماعکه از گروهد کنآغاز را احقاق حقوقی 

انداز، به موقعیت دگرباشان ایرانی، از ی پیش رو و با تمرکز بر این چشمهای متعدد، و در مقالهگروه

کم تا دستاخت. گروهی که همواره، و خواهان تا افراد ترنس و کوییر و غیره خواهم پردجنسهم

های مختلف در جامعه حضور دهد، در قامتی دانستن مینگاری به ما اجازهجایی که توان تاریخ

 اند، گاهی موضوع ادبیاتشناختی بودههای تاریخی و جامعهها و مطالعهاند، گاهی عنوان بررسیداشته

اند. ه کردهاند و نابرابری را تجربسروصدا زیستهاند و البته بیش از هر چیز، در خفا و انکار و بیو هنر شده
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ای اخیر هبرانگیز و در سالهای پیرامون این موجودیت اجتماعی بحثتصویری که از کلیت مباحثه

یابی، شده، هویتمشاهده است، تصویری است از تلاش برای خروج از پَستوی تحمیلقابلسروصدا پُر

 بندی، و کوشش برای زیستنِ برابری.گروه

ل این هویت گیری عمومی و تغییرشکی شکلوپستی و دیرینهه با توجه به تاریخ پُربلندیاین مقال

طور زندگی و البته آن های فردی و جمعی برای حصول برابری و عدالت و حقّاجتماعی در ایران، اهتمام

بوده ی های سیاسآویز سوءاستفادهکنشگری، و البته دست پژوهشگری، یهای اخیر، مایهکه در سال

جا الاسف، امکان پرداختن با جزئیات کامل و جامع به تمامی ابعاد موضوع را ندارد. لذا، از آناست، مع

ها و داشتهاها و ننقد اقتصاد سیاسی، متمرکز بر داشته« های یک قرندرس»که مجموعه مقالات 

ا مرکزیت قرار دادن ی قرن خورشیدی پیشِ روست، بهای مختلف در آستانههای ما در زمینهآموخته

مان قرار دهیم، به بررسی این مسئله هایی که شاید بهتر است اکنون سرمشق خود برای آینده«درس»

ی آینده بتوانند به آمال و اهداف خود، هرچه بیشتر که در سدهپردازم که دگرباشان ایرانی، برای آنمی

ذل توجه اجتماعی را سرعت بخشند، نیاز به ب تر دست یابند و روند بهبود شرایط زیستن این گروهو سریع

شناختی و ی نگاهی جامعهبیشتر به چه موضوعاتی دارند. به همین سبب است که در این مقاله، از دریچه

متمرکز بر تاریخ و هویت و حقوق و موقعیت دگرباشان، به این موضوع نیز خواهم پرداخت که این 

حال، با  و ههایی را به این اجتماع تحمیل کرد، چه آسیب«یقربان»به  «منحرف»تغییر شکل هویتی از 

قربانیِ نیازمند نجاتِ »های گذشته، چطور خواهد توانست از سمت هویت تحمیلیِ یادآوری درس

ی نیافتهگاه دستحرکت کرده و حقوقِ هیچ« شهروند برابرِ ناجیِ خود»، به سوی هویت انتخابیِ «دیگری

 امعه به رسمیت بشناساند.و در ج ندکخود را تعریف 

 

 مقدم 

رابری یابی به بشان برای دستشان، و تلاششان، مبارزهی دگرباشان ایرانی، و موجودیتجامعه

تر کمذشته ی گاند که در سدهزیستن و برخورداری از پشتیبانی قانونی و اجتماعی، عناوینی بوده و حقّ

ها جمنها، تا انها و پژوهشگاههای مختلف، از دانشگاهدر عرصهبا این حال، اند. مورد بررسی قرار گرفته

ناپذیر ناپذیر و خستگیمندان این حوزه، کوششی پایانهای کنشگری و حقوق بشری، دغدغهو سازمان
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ها و انگاریاند تا این اجتماع، هرچه بیشتر شناخته و شناسانده شود. در این بین، در کنار تمام جرمداشته

د بوده منهای داخلی موجود در این حوزه که همواره گریبانگیر پژوهشگران و کنشگران دغدغهدشواری

ی های سیاسی دولتهای خارجی وابسته به جریانی نیروها و گروهاست، این اجتماع، مورد سوءاستفاده

یری از حقوق گی دیگری، با ابزار پوپولیسم، و با هدف بهرهمختلف نیز قرار گرفته است. مانند هر حوزه

های سیاسی خاص رساندن گروه/ی به هدف رسیدنیک اجتماع مشخص، دگرباشان ایرانی نیز دستمایه

ای ای، بستری برای کسب شهرت رسانهزمان، هویت دگرباش و حقوق این افراد نیز برای عدهاند. همشده

 ند، که در شرایطاشانای که نه مشخصاً حامی حقوق دگرباو سیاسی و البته ثروت شده است. عده

اً تنوع یی هستند که عمومگراراستکاری و های سیاسی متمایل به محافظهمتفاوت، وابسته به جریان

گونه، ی معضلاست که این مسئله گفتنیتابند. را برنمی یهای جنسیتی دیگرجنسی و جنسیتی و آزادی

زنان، تحت عنوان فموناسیونالیسم  ی( و در حوزهHomonationalismکه در قالب هوموناسیونالیسم )

(Femonationalismمورد نظریه ،)ّی ایران و ایرانی جامعه پردازی قرار گرفته است، معضلی مختص

ی سیاسی موجود، در کشورهای نیست و از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال کره زمین، برحسب زمینه

حقوق  یهای سیاسی کشورهای دیگر، به بهانهی دخالتمایهخورد. در برخی، دستمختلف به چشم می

رای ای بخصوص در اروپای غربی و آمریکای شمالی، زمینهشود و در برخی دیگر، بهدگرباشان می

جا که این کند. از آن« ادغام»ی مقصد، ای که مهاجران را هرچه بیشتر در جامعههای ملیساختن هویت

 یی پیش رو، تلاش خواهم کرد تا ضمن ارائهیق است، در مقالهمباحث، دارای ابعاد بسیار گسترده و عم

بر این  ی گذشتهچه که در سدهی توجه به موضوع دگرباشان ایرانی و آنبسیار مختصری از تاریخچه

چنین ی زبانی در توصیف و تحلیل اجتماع دگرباشان ایرانی و هماجتماع رفته، با تمرکز بر استفاده

فرودست و فرعی به دگرباشان، در نهایت به بررسی این مسئله پرداخته شود  اختصاص هویتی همواره

 است.« قربانیِ نیازمندِ نجات»که چرا دگرباش ایرانی نیازمند خروج از هویت 
گونگی ، به چ«توانمندسازی»های موسوم به در واقع، دیرزمانی نیست که منتقدان مباحث و زمینه

ر تواند مولد و بازتولیدگای که خود میه و آن را در قالب چرخهتر شدعملکرد چنین سازوکاری حساس
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ها، جایگاه آنانی که قصد دارند دهند. در این مطالعهفرودست باشد، مورد بررسی قرار می /نظم فرادست

شوند، بیش از پیش مورد پرسش قرار گرفته است، چرا « توانمند»سازند و آنانی که قرار است « توانمند»

، «قربانی»، «ناتوان»شان در جایگاه پرسشی از این که آیا تعریف فرد یا گروهی بر اساس هویت که خود

نجامد وقعیت خاص بیتواند به تثبیت ذاتی حضور او در آن مو از این دست، می« نابرخوردار»، «ضعیف»

« رداربرخو»حاوی نگرشی از سوی « توانمندسازی»حائز اهمیت است. اگرچه که اصطلاح  یا خیر، امروز

، و درنتیجه دارای قدرت بیشتر برای مالک تسهیلات و امکان توانمندسازی به شخص یا «نابرخوردار»به 

 ی ابزاری از گروه دوم شود،تواند منجر به )سوء(استفادهگروه فاقد چنین ابزاری است و این، خود می

یز، کنجکاوی شوند نستا به کار گرفته میکه در این را ایتازگی، هدف اصلی و منابع انسانی و مالیبهاما 

های مورد مطالعه را برانگیخته است. پرسش اصلی، این است که هدف از عمومی و البته اجتماع

هدف چه  ی، جامعه«توان»چیست؟ و در روند توانمندسازی از سوی بالقوه دارندگان « توانمندسازی»

وان اگر ت -پرسش اساسیِ این روزها،  نسخ به ایهایی خواهد پرداخت یا باید پرداخت کند. پاهزینه

که  ؛سازینیازمند حضور عوامل متعددی است؛ از تحقیق، تا شفاف -یابی به پاسخ را داشته باشیمدست

اند توچه در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ارتباطی است که میاما آن هدف این مقاله نیست.

و نهادینه شود. این  یدمدت به وجود آعال هویتی آنان در طولانیزنی به دگرباشان و انفمیان داغ

مدت، به وسیله اعضای این اجتماع را در طولانی« تعریفِ خود»ند، اما نیست ها، لزوماً بداندیشانهزنیداغ

ی جنبشی گیرتنها روند شکلنهکنند که نگری ابدی میمبتلا به نوعی ناتوانی ذاتی و خودقربانی

 اتایجاد بستری منسجم برای مطالع های طولانی، مختل کرده، بلکه ازافته و توانمند را طی دههیسازمان

بر این اجتماع نیز جلوگیری به عمل آورده است. /شناختی دربارهشناختی و روانعلمی و پژوهشی جامعه

وهای و نیر ای که این اجتماع در آن فرو رفته«قربانی»پرسش اصلی این است که چرا خروج از هویت 

ه ای ک«ناجی»کنند، لازم، و در مقابل، ورود به هویت سیاسی مختلف نیز به آن تحمیل کرده و می

ر ی مطالباتی آن، مثماعطا کرده، تا چه میزان حیاتی و برای آینده« دیگری»هاست این اجتماع به دهه

 ثمر خواهد بود.
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 دنل زبدیز خی سدزی قگ بدشدنزبدن  ید ت و  ویبط یجتیدع : ف وقسو

ی ساختار قدرت و تحلیل موقعیت فردی و گروهی بوده های مطالعهزبان، همواره یکی از عرصه

گر اجتماعی از طریق تحول زبانی، یکی از تحول نظام اجتماعی و دگردیسی کنشاست. در این میان، 

به زبان،  1(CDAرویکردی در تحلیل گفتمان انتقادی ) شناختی امروزی است.بسترهای تحلیلی جامعه

با استفاده »دهد که هایی را مورد بحث و بررسی قرار میکند و شیوهی کرداری اجتماعی نگاه میبه مثابه

 ,Baker and Ellece« )یابندها و روابط قدرت، از طریق زبان، ظهور و بروز میها ایدئولوژیاز آن

تحلیل گفتمـان انتقـادی، تحلیـل روابـط سـاختاری سـلطه، تبعیض، قدرت و کنترلی (. هدف 2011 26 :

زبان و »ی ارتباط بین مطالعه (.5۵: 13۳2زاده، یابد )جهانگیری و بندرریگیاست که در زبان تجلی می

ا و هوضوح از اثبات وجود آن، به تحقیق و درک زیربنابههای اخیر، و روابط اجتماعی، در سال« قدرت

، «زبان و قدرت»ین ب یشناسان بر این باورند که رابطهآن تغییر یافته است. اکنون بیشتر زبانمدهای آپی

داند که می« تمرین اجتماعی»، زبان را نوعی «زبان و کنترل»متقابل است. راجر فولر، در  ییک رابطه

(. بسیاری Fowler, 1975: 61-62شوند )روابط قدرت بدان وسیله، در جامعه بنا نهاده و تقویت می

شناسان همسو با فولر نیز بر این باورند که قدرت با توسل به وسایل قهری در جامعه، دیگر از زبان

گیرد، بلکه این قدرت خصوص جوامع مدرن ما که همان استفاده از اجبار و زور است، صورت نمیبه

اسانه را شنشناسانه و جامعهشود. این نگاه زبانپایدار میدر جامعه بنیان نهاده و « های غیر مستقیمراه»از 

فرودست دگرباشان در جامعه نیز تعمیم داد، که در ادامه به و  سهولت به موقعیت فاقد قدرتتوان بهمی

تر به آن اشاره شود، این است که این تعیین جایگاه و باید پیشای که میآن پرداخته خواهد شد. نکته

 «خیرخواهانه»های تواند با نیتورزانه و بدخواهانه دارد، بلکه میه لزوماً ابعادی غرضحدود قدرت، ن

 ها.آن« حامیان» دستخود اجتماع دگرباشان، چه به  دستنیز صورت بگیرد. چه به 

طح واژگانی ی ما، از سی زبانی، با در نظر گرفتن این پرسش که زبان مورد استفادهنگاه به مسئله

قابلیت  بریم، تا چه میزانواطفی که در مواجهه با دیگران در زبان گفتگویمان به کار میگرفته تا ع

                                                      

1 Critical Discourse Analysis 
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زمان با توجه به این نکته همراه است که در روند بازیابی جسمی و سازی را دارند، هم«فرودست)تر(»

های یلها و تحمناند، تلقیهای ناخوشایند و دردناک را از سر گذراندههایی که تجربهروانی افراد و گروه

رند، بتواند موجبات عدم تحرک آنان را از شرایطی که در آن به سر میمی« قربانی»عنوان بهکلامی 

سازی «قربانی»ی کسانی که باور دارند که با فراهم کند. در ادامه، و در بررسی موضوعات مورد دغدغه

م، ی تحت سوءاستفاده قرار گرفتن بکشانیهای جامعه، ممکن است آنان را به ورطهاز برخی افراد و گروه

یه زدن بر این که با تک« قربانیِ نیازمندِ نجات»خوریم که نگاه به خود در قالب به این پرسش اساسی برمی

، ماندبرای کمک می« ناجی»های زمان طولانی منتظر دراز شدن دستهویت برساخته و هدفمند، مدت

ا پبهحقوق خود احقاق در دفاع از هویت و سپس  باید وتوانندهای اجتماعی را که میطور گروهچه

خیزند، منفعل، مفعول، و فاقد قدرت و مهارت بار آورده و موجبات سوءاستفاده از آنان را در سطح 

ای «ناجی»چه که در ابتدا، دست کم در ظاهر، هدف هیچ کند. آنالمللی و شخصی فراهم میملی، بین

اخته مند، شرایط )سوء(استفاده را برای غیر، مهیا سدیری است که در قالبی بسیار نظامواقع، بهنیست، اما 

 است.

ع گذاری و خطاب این اجتمابه پرسش و چالش کشیدن اخیر اصطلاحات و واژگانی که برای نام

عا یاری اد تواند به ما در اثبات اینشوند، میگری استفاده میدر متون تحقیقاتی، یا حقوق بشری و مدافع

فرد »، «یابتوان»، «معلول»ی استفاده از کلماتی چون انگیر که هنوز هم دربارههایی مناقشهبرساند. بحث

و حاضر دیگر در  حیّ  یهایی از این دست هستند. نمونهشود، نمونهو غیره می« دارای معلولیت /دچار

برای « قربانی»ی تا از واژهخوریم مباحثات عمومی این روزهای ما، هنگامی است که تلنگر می

در شرایط  تر واز خشونت، ازجمله خشونت جنسی استفاده نکرده یا کم« یافتگاننجات»و « بازماندگان»

ها به ها را مورد استفاده قرار دهیم. تلاش برای تدقیق واژگان و اصطلاحاتی که در این زمینهمشخص آن

با  تواند هموارهزنی که مین داغ ننگ و برچسببریم، تلاشی است در راستای متوقف کردکار می

خارج کند. اگرچه داغ ننگ، عموماً برای « داغ»شخص باقی بماند، هرچند که شخص خود را از شرایط 

ا کنند، امرود که هویت اجتماعی فرد را زخمی میبه کار می« انحراف»های همراه با صفات و مشخصه

که با هنجارها یا همان خورد میهایی که به پیشانی افرادی د. داغشوجا آغاز میمسئله دقیقاً از همین
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تواند هویت عمومی آنان را در جامعه تحت خود همسو نیستند، می یجسمی و رفتاری جامعه« نرمال»

 تأثیر قرار دهد.

زند، یم« خوردهداغ انسانِ»پرداز هایی که اروین گافمن، نظریه، مانند مثال«منحرف»تا « ناتوان»از 

عنوان ناتوان ابدی و افراد همجنسگرا را به عنوان منحرفان بهتواند هویت افراد دارای معلولیت را می

عایب ها و مزشتی»، نخست، «داغ»ی گافمن از گانهبندی سهبیمار، در اذهان جامعه نهادینه سازد. در دسته

های مربوط به «نواقص و کمبود»های جسمانی، دوم، «نقص»ها و «بدشکلی»، شامل «مربوط به بدن

ی د که به گفتهشوپذیری و احساسات غیرطبیعی که به افرادی زده میشخصیت فرد، مثل متقلب و سلطه

سوم،  ، و«زندان دارند، همجنسگرا هستند، یا دچار اعتیادند یاند، سابقهدچار اختلالات روانی»گافمن، 

(، پرسش Goffman, 1975 :14د و ملیت افراد است )ای است که مربوط به نژاداغ ننگ قومی و قبیله

ای که، دگرباشان، و بردوم مورد ارزیابی و مطالعه قرار داد. فارغ از این یتوان در دستهدگرباشان را می

ها به عنوان افرادی انگارانه شده دارند یا نه، اما نگاه به آنخواهان در جامعه، هویتی جرمهمجنس مثال،

ها، ، نگاهی غالب است. انحرافی که به زعم عموم و برحسب کلیشه«برندرنج می»نحراف ا یکه از نوع

خود  یخواه در گذشتهکه زنان همجنسی حوادث ناگواری است که بر آنان گذشته، مانند ایننتیجه

منجر به  ،ی تجاوزرا دارند و حال، نفرت آنان از مردان به خاطر آن تجربه« تجاوز جنسی» یتجربه

ی اجتماع طور خاص دربارهبههایی، ها و برداشتخواه شدن آنان شده است. چنین کلیشههمجنس

ود، شها تحمیل میکه به آن« منحرف»شود که این افراد در هویت اجباری دگرباشان، منجر به آن می

 باقی بمانند.

« انیقرب»یا « حرفمن»ی مفروض این مقاله هنگامی که از هویت تحمیلی در مقابل، و در دوگانه

ی کنش یا واکنش دیگرانی نیست که هویت دگرباشان را گوییم، هویت دوم لزوماً نتیجهسخن می

ا ها دارند، یا بآن« درمان»یا « اصلاح»دانند و باور به بیماری و انحراف می یپذیرند و آن را نتیجهنمی

، از «حمایت»ی مواجهیم که به بهانه ها و افرادیند، بلکه با گروهاانگاری این هویت موافقجرم

اشد. یابی به اهداف متعدد بتواند مسیری برای دستسازند که میای می«قربانی»موجودیت دگرباشان، 

 مانند بهنوش هایی«سلبریتی»چه که گاهی موضوع ترحم و دلسوزی است، مانند آن« قربانی»این 
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فاده از دهند، و گاهی نیز استث افراد ترنس انجام میبختیاری، بازیگر سینما و تلویزیون ایران در بح

های ی سیاسی یا حکومت و دولت است. در سالسازی دگرباشان برای محکوم کردن یک جبههقربانی

هایی نظیر منحرف و بیمار و ند تا برچسباایم که دگرباشان ایرانی در تلاشاخیر همواره دیده

ی تر هم ذکر شد، مسئلهطور که پیشاما این تمام ماجرا نیست. همانرا از خود دور کنند، « غیراخلاقی»

در )ادعای( تلاش برای بهبود « کنشگر»، و «حامی»ها و افراد شود که گروهجایی آغاز میاصلی از آن

های کنند، یا تحمیلموقعیت این اجتماع در جامعه، یا از آن برای اهداف دیگر خود سوءاستفاده می

، «قربانی فاقد قدرت»شود تا نگاه به خود به عنوان تاری آنان به این اجتماع، موجب میمفهومی و رف

های پیش به وقوع پیوسته و نبود چه که در سالهرگونه فاعلیت را در آینده از آنان سلب کند؛ آن

ند، و البته نکهایی که در حمایت، از ابزار ترحم استفاده میی علم و ورود افراد و گروهکنشگری بر پایه

ها و جریانات سیاسی، که لزوماً آزادی و برابری جنسی در چارچوب فکری آنان ی گروهسوءاستفاده

ده آویز، موجب شجایگاهی ندارد از حقوق این اجتماع در تعارض با نظام حاکم بر ایران به عنوان دست

ر تحقیق د برطرف کنیم، و چرا دتا امروز به این فکر کنیم که مشکلات درونی این اجتماع را چگونه بای

 خوریم.بست و مشکل میی این اجتماع در ایران به بندرباره

ین نوع خود است. در ابه یکی دیگر از وجوه این نگاه انتقادی، نه نگاه به دیگری، بلکه نگاه 

ا بر آنان ر مند که همواره دگرباشان را هدف قرار داده و زیستننگاه، بدون انکار ستمی تاریخمند و نظام

شانی را بر پی« قربانی»شود که خود گروهی که همواره برچسب دشوار کرده، به این مسئله توجه می

گ کند؟ جکی وَنداشته، از این هویت، به چه ترتیب در معاملات و معادلات اجتماعی خود استفاده می

پردازد که چگونه نظام ع میبه طور عمده به بررسی این موضو، زندان یدارهیسرمادر آخرین اثر خود، 

تواند ا( میی آمریکی ایالات متحدهزندان و حبس و ابزار سرکوب پلیسی )در این کتاب، منحصراً درباره

آیا »کند که شوند و این پرسش را مطرح میی پرستنژادی خشونت اقتصادی و موجب ایجاد چرخه

 یه تا قرن نوزدهم پابرجا بود و حال، با چهرهای دانست کداریتوان این چرخه را ادامه نظام بردهمی

. وی «دهد؟های متنوع قرار میبرداریپوستان را مورد بهرهدیگری به موجودیت خود ادامه داده و رنگین

کند پردازد و در این باره به این نکته اشاره میدر قسمتی از این کتاب، به بررسی خشونت جنسی نیز می

تلف های مخیابی در عرصهکند و به این هویتیابی میهویت« قربانی»را که هنگامی که شخص، خود 
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ر یک مانور تاکتیکی برای پیروز شدن د»یابی نوعی دهد، باید از خود بپرسیم که این نوع هویتادامه می

وعی چه که بازمانده از ناست یا خیر؛ این چنین نگرشی به این معنی نیست که آن« موقعیت اجتماعی

کند، نادیده گرفته خواهد شد، بلکه به ما کمک خواهد متحمل شده و اکنون در خود حمل میخشونت 

نشده و بتوانیم هر موقعیتی را در خود، و با « گناهیبی/معصومیت»ی کرد تا گرفتار ایدئولوژی فریبنده

دست  برای بههای گوناگون ارزیابی قرار دهیم و نسبت به تلاش جزئیات موجود در آن موقعیت، مورد

چه که ونگ (. اشاره به آنWang, 2019گرفتن قدرت و دست بالا در هنگام منازعه هشیار باقی بمانیم )

دیده، که موقعیت ستمگر و ستمهایی پیرامون آنای است به نظریهکند، در واقع اشارهدر اینجا بیان می

رار که ستم دیده، در نقش ستمگر نیز قتواند آن که را های ثابت و ذاتی نیستند و شرایط میموقعیت

ای قهمند از جانب گروهی و طبدهد. باید ذکر کنم که این چنین نگاهی به معنی آن نیست که ظلم نظام

های عمیق اقتصادی و اجتماعی دارد، در این مند و ریشهی تاریخای دیگر که سابقهبه گروهی و طبقه

واقع بحث، اصلاً بر سر این نیست که چارچوب رفتاری  گیرد؛ درنگرش نسبی، مورد غفلت قرار می

چه که مورد دیده در موقعیتش را غلیظ کنیم. بلکه آنستمگر را رقیق کرده و در عوض، پسافاعلیت ستم

دیده در یک شرایط مشخص و برای ستم« قربانی»مجادله است، این است که اصرار به موقعیت 

نی و بیتواند ما را از جزئیان شرایط مشخص، تا چه حد مینابخشودنی نمودن موقعیت ستمگر در هم

باور به قهر و تنبیه بکشاند و به جای تفکر، به ما، روزمرگی  یاستقلال دیدگاهی دور کرده و به ورطه

 کند.« اعطا»

 

 ی حیدیو ب  بهدش « ی بدش دن»سدزی و یستفدقه یز ی ی بدش چ خ 

 دگرباشان در ایران فراگیرتر و یستجو پیرامون مسئلههای اخیر، هنگامی که بحث و جدر دهه

ی در ایران شد، دگرباشان ایرانی، به سبب زندگی «حقوق بشر»تبدیل به یکی از موضوعات اصلی 

پنهانی، نابرخورداری از حمایت قانونی، و در عوض، داشتن هویتی که با در نظر گرفتن شدیدترین 

انگاری شده است، و راهی که برای ر و اعدام و زندان، جرمزنی، و سنگساچون شلاقها، هممجازات
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اند. گری در این زمینه، هنوز هم هموار نشده است، در موقعیت قربانی خود فرورفتهگری و کنشپژوهش

گرایی البته مرز باریکی میان تلاش برای خارج کردن بازمانده از هویت قربانی که راه صعود او را به عمل

ندد، و همدلی با او به عنوان شخص یا گروهی که متحمل تبعیض و ظلم شده وجود ببخش مینجات

تواند او را به واقعیتی واقف کند که چه که تحمل کرده، میدارد؛ بدان معنا که مواجه کردن وی با آن

 از آن آسیب دیده، هرچند که افزایش درک او از آن موقعیت برای وی دردناک باشد، اما او را توانمند

ی نزدیک و دور به مقابله )به معنای واقعی کلمه( خواهد ساخت تا با عواقب و عوارض آن در آینده

هایی دادهتآمیز، ازدسی این موقعیت تبعیضبرخیزد. در عین حال، تلقین این باور که او بر اثر تجربه

ی نهمددکار ندارد. نمو کند، وجه اشتراکی با همدلی در جایگاهدارد که او را ضعیف و نیازمند کمک می

ناپذیر بهنوش بختیاری است و بررسی روندی که وی ظاهر، پایانبهگونه مداخلات، همان بحث بارز این

ی همواره حاضر ترحم، ابتدا آغاز به استفاده از جایگاه دهد که با زمینهدر این زمینه طی کرده، نشان می

« ودهدست خودشون نب»شوند؛ افرادی که به زعم او  کند که دیده« کمک»خود کرده تا به افراد ترنس 

ت وار، انسان مقصود را از تغییر هویگرایانهدقیقاً جملات و کلماتی که ذات«. نطوری آفریده شدهاین»و 

م است. و ترح« بخشش»، قابل «تفاوت»کنند که این دارند و این باور را تلقین میمی و شرایطش باز

شناسی در ترین معلومات قابل قبولی حتی در اصطلاحابت کرده که کوچکبهنوش بختیاری بارها ث

جنسیت و سکسوالیته ندارد و واژگانی چون ترنس، تراجنسی، دوجنسه، ترنسکشوال و  یحوزه

ه برد. در ادامه، هنگامی کگویی به کار میترنسجندر و از این دست را گاهی نیز به جای هم و با کلی

ات ماند، احساسخواهی و ترنس بودن در میدر تشخیص تعاریف مربوط به همجنسی ناآگاه نیز جامعه

ستیز نیز، به غلیان آمده و به خواههمجنس یی بهنوش بختیاریِ برآمده از این جامعهگرانه«حمایت»

کند. یکند، بارها تأکید مطور که بختیاری بیان می، آن«بازهای منحرفهمجنس»ها و تفاوت بین ترنس

ایران و احقاق حقوقشان با  ییابی در جامعههویتچند که مسیر افراد ترنس و افراد همجنسگرا در هر

انگاری و شود، چرا که به جرمبهنوش بختیاری بسته می یجا، کارنامهاما همین .دیگر متفاوت استیک

قوق ح یانگاری گروهی دیگر از دگرباشان که همواره و عموماً در کنار افراد ترنس به مطالبهمنحرف

ی عمومی تحت تأثیر افراد سرشناس، از فوتبالیست زند. جامعهاند، دامن میجمعی این اجتماع پرداخته

 ی باطلی که در آن گرفتار شده، نجات داد.توان از چرخهه را به سختی میگرفته تا هنرمند و غیر
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ی است که به عرصهنی کارشناسانای خیل عظیم شدهی داخلی و کهنهبختیاری، تنها نمونه

های وضوح در میان سلبریتیبهی بیرونی آن اند. نمونهکنشگری حوزه جنسیت و دگرباش وارد شده

ها و از ده هستند« زرد»اصطلاح بهپایه و واقع در حال تولید محتوای بیبهیی که هااینستاگرامی، چه آن

ود های دیگر که خبرند، مثل ندا یاسی و چه متخصصان و کنشگرهای حوزهخود بهره می« فالوور»هزار 

زمان شوربختانه، فضای مجازی و و هم ،شود. خوشبختانهدانند، دیده میدگرباشان می« حامی»را 

ها و های خود را از زندگی واقعی و محدویتهای اجتماعی، به ما امکان دادند تا فعالیتکهشب

هایش به بستری در موازات آن بکشانیم و بتوانیم صدای خود را بلندتر کنیم. اگرچه که ممنوعیت

به زعم اند که ی شدهکه بلندگو باشند، تبدیل به بسترهایی سمّهای اجتماعی امروز، بیش از آنشبکه

ه در ی دیگری کبرخی برای در امان ماندن از پوپولیسم و خشونتش باید از آن دوری جست، اما مسئله

نند و سرعت کهای هوشمند خود زندگی میهایی هستند که در تلفنبرانگیز است، انساناین فضا، دغدغه

وچک ی در یک روستای کنظیر انتقال اطلاعات در این فضاها. اگرچه امروز، خبر یک خشونت خانگبی

و حساسیت  پیچدهای اجتماعی میکثرت در شبکهبهسرعت و بهمند از امکانات ارتباطی، و نه چندان بهره

تبر ورزانه، ناروا و نامعی تقلبی، غرضسرعت نیز، محتوا و اطلاعات و دادهبهانگیزاند، اما جامعه را برمی

کند. جنسیت و سکسوالیته نیز از جمله علوم اجتماعی پذیر میها نفر مشاهدهرا در میان میلیون

ا کرده که عموماً ای پیدشبهیک« کارشناسان»چنینی، ای است که در کنار دیگر علوم اینگرایانهغیراثبات

 ی ایرانی نیز از این مسئله، مبرا نیست.اند. جامعههای اجتماعی گستراندهبساط خود را در شبکه

های یخته به ترحم به اجتماع دگرباشان، موجب شده که طی سالکنشگری غیرمتخصص و آم

ای دارای فاعلیت و عاملیت ارزیابی کند، تبدیل به هکه خود را سوژطولانی، این اجتماع، به جای آن

ت. این قربانی اس عنوانشان بهوضوح آلوده به تأکید بر هویتبهشان ای شوند که خوداظهارگریابژه

تواند به خشونت علیه دیگران نیز بینجامد و راه را بر هر گونه تعامل و ته که میخوداظهارگری الب

ر و گران صنعت حقوق بشبستان اطلاعات و تنوع دیدگاهی ببندد، عرصه را برای سوءاستفادهوبده

ر های اخیی ایرانی نیست، چرا که در سالسیاست نیز باز کند. این مسئله، تنها محدود به نمونه یعرصه

شان گیریو ناسیونالیست در اروپای غربی نیز چگونه به سبب موضع گراراستهای ایم که جناحدیده
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سال  گردد به هفتی بارز آن باز میاند. نمونهدرباره دگرباشان متهم به ریاکاری و سوءاستفاده شده

ور فرانسه به تصویب ، در کش«ازدواج برای همه»ی قانونی ، هنگامی که پروژه2113پیش، ماه مه سال 

رسید و افراد همجنس نیز، امکان ثبت ازدواج رسمی را در این جامعه به دست آوردند. از همان روز، 

 هایی از مردم که با این نوعهای خیابانی در شهرهای مختلف این کشور آغاز شد. از گروهرکشیکلش

ب معه تلقی کردند و البته توسط احزادر جا« فساد»ازدواج به مخالفت برخاستند و آن را موجب افزایش 

گرفتند، تا افراد همجنسی که خواهان ثبت ازدواج رسمی خود به عنوان مورد حمایت قرار می گراراست

گاه خبری ها، اما هیچگیریها و موضعرکشیکیک حق و یا نوعی مبارزه علیه تبعیض بودند. در این لش

ژان ماری لوپن ی افراطی فرانسه به رهبری گراراستحزب (، Front Nationalی ملی فرانسه )از جبهه

ین منتقد را های متوالی پس از آنگیری در همان سال و سالمارین لوپن نبود. این عدم موضعو سپس 

ر که قرار بود ابزاری برای موفقیت د کردندگرا، تلاشی برای جلب توجه عمومی تفسیر و احزاب چپ

وق های حقوق بشری از حقسوءاستفادهدر عین حال، انتخابات ریاست جمهوری بعدی این کشور باشد. 

های طیف سیاسی اپوزیسیون ایرانی، چه به هدف کسب یان و سنتیگراراستدگرباشان ایرانی در میان 

 های اخیر، صورت گرفته است.یز، در همین سالهای مالی کلان و چه جذب تعلق خاطر عمومی نبودجه

های تحت ها و اجتماعپردازی اخیر از )سوء(استفاده از هویت گروهشاید بتوان بهترین توصیف و نظریه

ها و ها و سازمانطور کلی آنانی را که به دنبال احقاق حقوق خود در قالب جنبشبهو « اقلیت»ستم و 

، (Jasbir K. Puarالمللی، در کارهای جاسبیر پوار )ند، در ابعاد بینهای غیرجنبشی و فردی هستتلاش

 Saraاند( و سارا آر. فاریس )گرایی ترجمه کردهملی-در ابداع مفهوم هوموناسیونالیسم )برخی همجنس

R. Farris)طور که ناش کرد(، آگرایی ترجمهملی-توان فمینیسم، در ابداع مفهوم فموناسیونالیسم )می

ن های سیاسی، در عیتوان در قالب ایدئولوژیمقدمه هم گفته شد، جستجو کرد. هر دو نظریه را میدر 

نان و افراد و حقوق ز یهای ناسیونالیستشناختی مورد بررسی قرار داد که پلی میان ایدئولوژیحال جامعه

ی این ارتباط، شناسای دگرباش، برای تحلیل چگونگی )سوء(استفاده از این حقوق برقرار کردند. پوار در

یان قرار گراراستراستا با ناسیونالیسم بخش دگرباش، همهای رهاییبه ما توضیح داد که هرگاه سیاست

توان مناسبات ناشی و جاری از آن را تحت عنوان هوموناسیونالیسم که تشکیل شده از هومو گیرد، می

(homoکه واژه )ی homosexual  واقع بهناسیونالیسم، مورد مطالعه قرار داد. گرفته شده است، و از آن
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های جنسی و جنسیتی، ازجمله تنوع هویت جنسیتی و گرایش با در نظر گرفتن این نظریه که آزادی

شود(، جنسی، و البته مسائل مربوط به زنان مانند حق پایان دادن به بارداری )که سقط جنین نیز نامیده می

های اخیر اند، اما در دوران معاصر و دههبوده گراراستکار محافظههای همواره از خطوط قرمز جبهه

. تمام آثار اندهای حزبی شدهگیریی تبلیغات سیاسی و بهرهمایهدست ایم که چنین حقوقی،دیدهگاه 

ای که دونالد ترامپ در چهار سال ریاست جمهوری خود بر حقوق دگرباشان در ایالات متحده منفی

، بر حقوق دگرباشان تکیه کرد و 2121اش در سال های انتخاباتیدر تبلیغات و تلاش گذاشت، و سپس

گر، اما ی دیبارز هوموناسیونالیسم است. وجهه یکمانی آنان را نیز بالا برد، نمونهحتی پرچم رنگین

مریکایی آهای ناسیونالیست اروپایی و بود. مایی که برای ایدئولوژی« هاآن»در برابر « ما»تشکیل یک 

بود.  ستیزها، دگرباششمالی، حامی حقوق دگرباشان بود در عوض، آنهایی که برای همان ایدئولوژی

غام های اد، همان جمعیت مسلمانِ مهاجر از کشورهای مسلمان بودند که باید از طریق سیاست«آنها»این 

ع در نشینِ عموماً واقلمانگرفتند، یا به طور کلی، مردم کشورهای مسمدنی در کشورهای فوق جای می

دند. های غربیان بو«دیگری»شود( یا همان شرقیانی که آسیای غربی )که به خاورمیانه هم شناخته می

یته، جنسیت و سکسوال یفاریس، این سازوکار را در استفاده از گفتمان پوپولیست موجود در حوزه

ی حقوق زنان: ظهور به بهانه»ر ی وضعیت حقوق زنان تحت تشریح قرار داد. فاریس ددرباره

در انتشارات دانشگاه دوک به چاپ رسید، به ما توضیح داد که در  2117که در سال « فموناسیونالیسم

ی او: های مورد مطالعههای اروپایی )در نمونهو دولت گراراستهای مهاجرستیز احزاب قالب سیاست

یرغربی بودن مهاجران غ« غیر»ای شد برای تأکید بر چهفرانسه، هلند و ایتالیا(، چگونه حقوق زنان بازی

در « جنگ علیه ترور»ای برای توجیه غیرسفیدپوست )عموماً مسلمان( در کشورهای مقصد، و یا بهانه

حمله به افغانستان و عراق. به طور خلاصه، )سوء(استفاده از حقوق دگرباشان در سراسر جهان، چه 

برداری سیاسی، عموماً همراه با کشور دیگر، به منظور بهره دگرباشان یک کشور، چه دگرباشان

وم ی کافی در مفهها یا به اندازهسازی از این اجتماع است. اجتماعی که به زعم این ایدئولوژیقربانی

دست و قدرتمند، باید با ابزار ادغام نشده و حال برای ساختن یک ملت منسجم و یک« مردم»یا « ملت»

اهرم  خواه بوده و تبدیل بههای دیکتاتوری و تمامیتادغام شود، و یا قربانی حکومت مختلف در جامعه
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رفته ها در نظر گواقع حقوق و مطالبات آنبهکه شود، بدون آنها میفشاری سیاسی علیه این حکومت

شود. در چنین ابعادی، خروج از هویت قربانی، کوششی شخصی و گروهی نیست، بلکه نیازمند تحلیل 

 تر است.تر و عمیقو بررسی کلان

 

 «ی بدش ِ ش دزمندِ شیدت»قگ بدشدن و لزوم خ وج یز هییو : گ  یشت ی 

 هاست در مختصات جغرافیاییها، بلکه دههای هستند که نه سالهای اجتماعیدگرباشان، از جمله گروه

خی مختلف جغرافیایی، بر مختصاتند. در این امتفاوت به اعلام هویت و دفاع از موجودیت خود مشغول

کنند؛ می پنجه نرموتری دستهای احتمالی گستردهبازتری دارند و برخی دیگر با موانع و آسیب دستِ

توب ی میزبان و قوانین مکتوب و قواعد نامکوضعیتی که ارتباطی مستقیم با رواداری و پذیرایی جامعه

ن، نه تنها عدم وجود قوانین حامی، بلکه وجود قوانین آن دارد و به طور قطع، در کشوری مانند ایرا

هاست شود تا دگرباشانش اگرچه سالتنها ناپذیرا، بلکه ناروادار نیز، موجب مینهی آمیز، و جامعهقهر

بینند. ه چشم میتری را بتر و کمهای کوچکیابی به موقعیتی بهتر در تلاشند، اما موفقیتکه برای دست

ند، بلکه بیش از یک دهه است که در ای ایرانی، موضوع بحثی، نه تنها در خود جامعهدگرباشان ایران

اند. گری نیز به یکی از موضوعات اصلی مناقشه بدل شدهالمللی حقوق بشری و مدافعمجامع بین

 به این اجتماع ایجاد شده، بلکه در نگاه خود« دیگری»که نه تنها در نگاه « قربانی»موضوعی در موضع 

آمیز که او به خود نیز، جا خوش کرده است. نگاه به دگرباشان ایرانی، با تکیه بر قوانین شدید قهر

ی فقهی دارند، و آمار ناموجود و نه چندان قابل اتکا و بلاتکلیف از تعداد خوردهبستبنهای بهریشه

 /انداعدام شده های شلاق وچون ضربهاحکام و حدود اسلامی هم« قربانی»خواهانی که همجنس
ای باشد که در خارج از ایران و با توجه به خواه ایرانیتر همجنسشوند، گره خورده است. شاید کممی

از مرگ و زندان به چشم نیامده باشد. بحث، اینجا این نیست که ما تا « یافتهنجات»نگرش موجود، یک 

ست گری حقوق بشری کنونی به داه مدافعتوانیم به میزان معلوماتی تکیه کنیم که از رچه میزان می

توانند به تحقیق و پژوهش در این زمینه کمک یا آن را مختل کنند، بلکه موضوع اصلی آیند و میمی

 «حقوق»آن است که چرا در نگاه غیر، مانند دیگر موضوعات جنجالی مورد بحث این روزهای دنیای 
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گری از داخل خود این اجتماع مذهبی و غیره، مدافعهای بشر، مثل زنان در جوامع مسلمان، یا اقلیت

 مورد بررسی قرار نگرفته، یا در راستای منافع مشخص کلان سیاسی، نادیده انگاشته شده است.

-intraاجتماعی )احتمالاً بتوان آغازگری چنین مسیری در بررسی کنشگری درون

communityسم رابه فمینی ی تهی از عاملیتجای ابژهدار به ی عاملیتگری سوژه(، و توجه به مدافع

پسااستعماری نسبت داد. بررسی موضوعاتی چون مقاومت و مبارزه در ادبیات همین فمینیسم 

، بلکه معطوف به حقوق «جنوب»ها در جوامع پسااستعماری که نه محدود به زنان و حقوق آن

سیری است که این فمینیسم در است، نشانگر م« فرودست»های اجتماعی ی تمام گروهرفتهازدست

، بدون در نظر «فرادستان»مورد نظر « نجات»و تحمیل « فرودستان»انگاری ی حساسیتش به قربانینتیجه

« جنوب»عاملیت زنان  یها و شرایط بومی آنان، طی کرده است. تأکید همواره به مسئلهگرفتن خواسته

ه در این کشورها ایجاد شده، چه در فضای ای کهای فمینیستیها و ناجنبشدر مقاومت و جنبش

ای است بر اثبات این مدعا. در این فضا، همواره بر این موضوع کنشگری و چه در فضای تحقیقاتی، نمونه

ود، های موجرغم تمام دشواریپافشاری شده که زنان به عنوان کاست تحت ستم نظام مردسالار، علی

بر، بر هوشمندانه، گاهی آرام و گاهی رادیکال، اعتراضی و زمانهای اند تا با برداشتن گامتلاش کرده

مقاومت،  یاند، چیره شده و از دل این تجربهگیری در این کاست دچارش بودهانقیادی که به سبب جای

نای اصلی خود را تئوریزه کنند. اشاره به بومی البته که به معجریانای، بومی، و غیرفمینیسم غیرکلیشه

ای تحت که امروزه به خوبی به فض« پوستفمینیسم سیاه»نیست، چرا که برای مثال، « خُردی کوچکی و»

( و فمینیسم پسااستعماری گره خورده است، ناقض ادعای intersectionalتسلط فمینیسم اینترسکشنال )

متمرکز بر  هپوست نیست، بلکاست، چرا که تنها متمرکز بر زنان سیاه« ی خردبومی به مثابه»آمیز فریب

تمام زنانی است که در گروه زنان سفیدپوست و منافع طبقاتی آنان جایی ندارند. در این فرایند تکاملی، 

ازمند قربانی نی»ای را مشاهده کرد که کوشش برای خروج از موقعیت توان رشد و توسعهبه وضوح می

شد، نه تعریف می یانهگراراستسم پوست برای فمینیسم سفید و ناسیونالیگونه که زن رنگین، آن«نجات

 .تی یکی از جریانات فمینیستی پُربار روزگار متأخر ماسثمر نبوده، بلکه زایندهتنها بی
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رانی ی دگرباش ایی دگرباش، و به طور خاص و در این بحث، جامعهتأکید بر خروج از انفعال در جامعه

ی غربی، همواره تاریخی متفاوت از تاریخ سکسوالیتی ایرانی، هنیز بدین منزله است که تاریخ سکسوالیته

توان دید شده بوده است. تاریخی که با یادآوری آن میو شناخته« ی رایج و غالبسکسوالیته»به عنوان 

شریح تگری در آن، جنسی متفاوت و نیازمند ابداع و ابتکار است. گری و پژوهشکه اصولاً جنس کنش

آبادی در کتاب معروفش با هایی چون افسانه نجمای تاریخی تاریخدانهها را در پژوهشاین تفاوت

ود های خپژوهشتوان یافت. محققان تاریخ دیگری چون ژانت آفاری نیز در می« الرجالمعایب»عنوان 

رانی در کشوری به این تفاوت که مشخصاً به دلیل شرایط ژئوپلتیکی و تاریخ مدنیت متفاوت، نوع حکم

اند. در همین زمینه، شهرام مختلف دینی در این جامعه ایجاد شده است پرداختهبسترهای چون ایران و 

تاریخی  بررسی»نیز در اثر تحقیقی مفصل خود با عنوان  شناسی تاریخیجامعه یکیانی، محقق حوزه

تی شناخی این تحقیقات جامعهبه انتشار رسیده است، با مطالعه 211۳که در سال « ناجنبش کوییر ایرانی

ات کند که شاید بتوان منبع این تحولوی در این باره ذکر می گوید.و تاریخی، از این تفاوت سخن می

ن سکسوالیته ایرانی نیز در راستای همی»ان اواخر قرن نوزدهم مورد شناسایی قرار داد: و تغییرات را در ایر

وی در  (.211۳)کیانی،  «.تحولات به نوعی تحریک و تحکم گفتمان دگرجنسگرایی اجباری انجامید

 نویسد:بادی، چنین میآادامه با ارجاع به آفاری و نجم

رسد ظر میدهد به نتفصیل توضیح میکتاب معایب الرجال به یآبادی در مقدمههمانطور که افسانه نجم»

 گرفتند، به عبارتدهی به آن هویت نمیمدرن براساس کنش جنسی خود و معناافراد در دوران پیشا

دیگر تمایز صریحی میان عشق به همجنس و عشق به جنسیت دیگر وجود نداشت. تا اواخر قرن نوزدهم 

ر دآمیز و سنتی، به همجنسان تعلق می گرفت. رابطه ی جنسی همجنس در ایران میل و عشق در گفتمان

( در ایران پیشامدرن، 1371 ،)نجم آبادی کرد تولید مثلی معنا می یافت.قالب ازدواج زن و مرد، با کار

یک فرد ممکن بود به عنوان کسی که به زنان تمایل دارد، فردی دیگر به عنوان کسی که هم به مردان 

ن علاقمند است و نیز شخص سوم به عنوان کسی که تمایل به پسران نوجوان دارد توصیف و هم به زنا

( در این ساخت اجتماعی، واژگانی که بر کردار جنسی اطلاق می شد بسیار متنوع 211۳ ،)آفاری شود.

جنسی فاعل و مفعولی وجود داشت و مردان فاعلی که هم با زنان و هم  یبود. یک الگوی کلی رابطه
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 «.مردان مقاربت جنسی داشتند به همان میزان مردانگی داشتند که مردانی که با زنان مقاربت داشتند با

 (۹۱۰۲کیانی، )

موقعیت  یبحث پیرامون این تفاوت تاریخی و اشاره به آن، به این جهت است که بدانیم چرا در مطالعه

های هرچه بیشتر دست از تحمیل نمونهی راهکارهای کنشگرانه و غیره باید دگرباشان ایرانی، و ارائه

ی تر از سکسوالیتهاین تجربیات بشوییم و تلاش کنیم تا با فهم عمیق« سازیبومی»غربی و در برخی موارد، 

باشان ی این که چرا دگرتر به شرایط موجد داشته باشیم. در بحث ما دربارهبینانهایرانی، نگاهی واقع

نی ها به دست کنشگرانی که در داخل ایرارفتند و عموماً این نقش به آنایرانی در نقش قربانی خود فرو 

ی خود فرو ی غیرعامل که در نقش قرباندر واقع، ابژهنیستند، تحمیل شد، باید به این نکته توجه کرد که 

او تحمیل  ی بیرونی بهرود و به طور دائم با تکیه بر آن، راه را بر تحرک و خروج از کاستی که جامعهمی

ر حالی تر ندارد؛ دبندد، هیچ نسبتی با ابداع و سپس، جهانی کردن ابداع خود در ابعاد کلانکرده، می

گری و تحقیقاتی را در شناخت، شناساندن و به ند آن است تا بتواند مرزهای کنششدت، نیازمبهکه 

، و «سیاست هویتی»در عین هشیاری نسبت به خطرات  خود طی کرده و« هویت»اسلوب علمی کشاندن 

« رازانهدفاع سراف»البته دقیقاً بر خلاف جریان آن، با تعریف هویت تاریخمند خود، از موجودیتش به 

ر داشت ی بیرون نیز انتظاتوان از جامعهطور قطع، پس از آفرینش چنین هویتی است که میبه برخیزد.

م چنین در برابر نظترحم، به پذیرایی برآمده از شناخت و ادراک رسیده و ایناز که از رواداری ناشی 

ورت، ر این ص، کند. د«گاهتکیه»ستیز، دیگران را تبدیل به حامیان همراه، به جای حامیان دگرباش

ی مانند گر سیاسی )سوء(استفادههای دستورکارتر دستمایهتوان ادعا کرد که چنین اجتماعی، کممی

شود که از اساس، هویت دگرباش و دگراندیش ی مسلط میگراراستها و احزاب ناسیونالیست گروه

اری خود، هرچند پنهان، پافش یکارانهای غیر از اصالت خود را برنتابیده و بر اصول محافظهو هر دیگری

تحرکات نظامی  و یا توجیه -فریبانه استکه نوعی تلاش مردم-کند؛ مگر این که برای تثبیت قدرتش می

های سازی جوامع )برای مثال ترویج سیاستدستافروزی( و یا یکپسااستعماری خود )مانند جنگ

قربانیانِ »ه ، نیاز ب-غیرغربی مهاجر و دگرباشان ناسیونالیست ادغام مدنی( با )سوء(استفاده از حقوق زنان

 داشته باشد. « نیازمندِ نجات
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اصلی تلسرین به انجام رسانده و در یکی از فصول های بسیار توجه و جالب را یکی از مطالعه

 لوسیا[ هماهنگی به] ،«ملت و ساخت جنسیت، بدن و سکسوالیته: ایران، ترکیه و افغانستان-دولت»کتاب 

 نانز حقوق از سوءاستفاده بررسی به رسید، چاپ به فرانسه در 211۳ سال در که کیان آزاده و دیرنبرگر

ای به منظور پردازد؛ سوءاستفادهمی 2111سپتامبر سال  11، پس از آمریکا متحده ایالات سوی از

های از فیلم ایاین کشور در افغانستان. او برای این کار، مجموعه« جنگ علیه ترور»سازی موجه

مردان افغان و مسلمان، که به وسیله مردان « قربانیان»ها را به عنوان هالیوودی و بازنمایی زن افغان در آن

 دهد.، مورد تحلیل و بررسی قرار می«یابندنجات می»نظامی سفیدپوست آمریکایی 
ند های چجنبشچون دگرباشان صحبت به میان آوریم، یا در جهان های تحت ستمی از اقلیت

بخش زنان، وضعیت دگرباشان ایرانی نیز از قاعده ای مانند جنبش جهانی رهاییای و چند سدهدهه

شان برای مستثنی نیست. البته که حضور دیگران در کنار این اجتماع در احقاق حقوق و تعریف هویت

بری )اگر نیاز به رهبری داشته تواند مثمر ثمر واقع شود، اما به هیچ عنوان اشغال جایگاه رهجامعه می

ویر سازی از دگرباشان و به تصکنندگی و حضور در خط مقدم این )نا(جنبش و قربانیباشیم(، هماهنگ

فراهم « اندیگر»ی سوءاستفاده را برای تواند زمینهها به عنوان افرادی ضعیف و نیازمند، میکشیدن آن

ف های مختلای اثبات وجودشان، حال نیاز دارند تا لایهها تلاش برآورد. دگرباشان ایرانی پس از دهه

جامعه را با هویت خود آشناتر سازند و نشان دهند که در زندگی معمول و روان جامعه حضور دارند، و 

گیری جنبشی منسجم برای تعریف اند. شکلها و روابط اجتماعی واقع نشدهدر جایی خارج از مبادله

یابی، مواردی است که این اجتماع هنوز از حقوق خود و تلاش برای اجتماعیافته خود و حمایت سازمان

 بعد از این همه سال به آن دست نیافته است.
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