




ــتقات آن  ــاش« و مش ــتفاده از واژه »دگرب ــرا اس چ

ــت؟ ــت اس نادرس

شادی امین

انتشارات: شش رنگ )شبکه لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی(

17 ماه مه 2019، روز جهانی مقابله با همجنسگراستیزی، دوجنسگراستیزی و ترنس ستیزی



█ فهرست
—————————————————————————————————————————————————

چکیده مطلب و چند توصیه برای رسانه های فارسی زبان 

سرآغاز 

پیشینه 

نقد دو اصطالح دگرباش و دگرباش جنسی

1. دگرباش، تحقیر آمیز و موهن است 

2. دگرباش غیرجامع است 

3. دگرباش، مغشوش و مبهم است 

4. دگرباش، فارسی سازی غیرضروری و مشکل دار است 

5. دگرباش، واژه مورد عالقه جامعه هترونورماتیو است 

6. دگرباش، غیراجماعی است 

سخن آخر 

4

5

۷

۷

۷

1۰

11

12

14

14

15



۴

█ چکیده مطلب و چند توصیه برای رسانه های فارسی زبان
—————————————————————————————————————————————————

نوشتار مفصل زیر نقدی است بر استفاده از واژه »دگرباش« و مشتقات آن مانند »دگرباش جنسی« که استدالل می کند این 
اصطالحات نه تنها ناکارا، الکن، مبهم و مغشوش هسند بلکه بسیاری از اعضای جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی آن را تحقیر 

و توهین آمیز می دانند. تداوم به کارگیری مفهومی که شنونده را از فکر کردن باز می دارد و یا بدتر از آن، وی را به گفتمانی 
نادرست رهنمون می شود، بر باد دادن حاصل سال ها کار سخت و پر مشقت بسیاری از فعالین این حوزه است. 

موازین اخالقی حاکم بر رسانه ها حکم می کند که چنانچه تعداد قابل توجهی از اعضای یک جامعه اقلیت، احساس کنند که با 
نوع خاصی از خطاب قرار گرفتن، مورد تحقیر واقع می شوند، دیگر از آن کلمه برای اشاره به آن گروه از جامعه استفاده نشود. 
در کلیه اسناد جهانی از جمله یوگیاکارتا )اصول مربوط به شمول قوانین بین المللی حقوق بشر، در زمینۀ تمایل جنسی و هویت 

جنسیتی (1 نیز به درستی در هر پاراگراف، مفاهیم گرایشات جنسی، هویت های جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخصه های جنسی 
تکرار شده اند تا از هر گونه ابهام و اغشاش جلوگیری کنند. این درست نقطه مقابل درک جامعه ایرانی است که با استفاده 
از واژه دگرباش، تحت عنوان موجز بودن، به ضرورت استفاده از تمام این مفاهیم خاتمه می دهد. این یعنی گرفتار درکی 

رخوت زده شدن که گروه های انسانی را در یک ظرف می ریزد تا خود را از بیان پیچیدگی و تفاوت های بین آنان رها کند. اما 
دانستن این تفاوت ها، تفاوت های واقعی که برای جنبش جهانی اقلیت های جنسی و جنسیتی )هم جنس گرایان، ترنس جندرها، 

دوجنس گرایان، بینا جنسی ها( تعیین کننده و مهم هستند، و به رسمیت شناختن آن ها توسط روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و 
اجتماعی، دانشگاهیان و جامعه حقوق بشری ایرانی اهمیت بسیار دارد.

با این همه، ممکن است در بسیاری از موارد، به دلیل ضعف زبان فارسی در مخفف سازی، امکان نام بردن از تمامی گروه های 
درون جامعه اقلیت های جنسی وجود نداشته باشد. به همین دلیل، پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از استفاده از اصطالح دگرباش یا 

دگرباش جنسی، از این پس:

وقتی مطلبی اشاره به تمامی افراد دارای گرایش جنسی و هویت جنسیتی متفاوت دارد، از اصطالح عام “اقلیت های جنسی” یا 
جامعه/افراد ال جی بی تی کیو آی استفاده شود. در اینجا اقلیت بودن داللت بر کمیت افراد این جامعه دارد. به لحاظ کمی در اقلیت 
بودن، نه حقی را از کسی سلب می کند و نه تحقیری را در بر دارد. درست به همان شکل که در جامعه ایران، گروه های مختلف 

اقلیت مذهبی یا اتنیکی وجود دارند.

وقتی یک گروه خاص درون جامعه اقلیت های جنسی مدنظر است، به طور مشخص از عنوان همان گروه استفاده شود. مثل: 
هم جنس گرا یا هم جنس خواه، ترنس جندر یا فراجنسیتی، ترنس سکشوال یا تبدل خواه جنسی یا تغییرجنسیت خواه، کوییر، 
اینترسکس یا بینا/میان جنسی و دوجنس گرا. درست به همان شکل که وقتی درباره نقض حقوق بهاییان، به عنوان یکی از 

اقلیت های مذهبی صحبت می کنیم، به عنوان مذهب آن ها به طور خاص اشاره می کنیم و همین قاعده برای اهل سنت، مسیحیان 
و... هم صادق است.

اصول مربوط به شمول قوانین بین المللی حقوق بشر، در زمینۀ تمایل جنسی و هویت جنسیتی، قابل دسترسی در:  1
https://www.iranrights.org/fa/library/document/322 
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ســال 1398شمســی اســت و روز جهانــی مقابلــه بــا تبعیــض علیــه 

اقلیت هــای جنســی )17 مــاه مــه(. فضــای مجــازی پــر اســت از 

ــران و پســران  ــوان دخت ــی. می ت نشــان  و پرچم  هــای رنگین کمان

جوانــی را دیــد کــه در فضاهــای خصوصی شــان بــا پارتنــر 

همجنــس  خــود ازدواج می کننــد و اتاق هــای کوچک شــان 

ــد،  ــاران می کنن ــان گل ب ــق هم جنس خواهانه ش ــانه عش ــه نش را ب

بــا  مجــازی  صفحــات  در  و  می گیرنــد  عکــس  مخفیانــه 

ــه  ــر از جامع ــا نف ــد. ده ه ــتراک می گذارن ــه اش ــان ب دوستان ش

ایرانــی در سراســر جهــان هــر ســاله بــه طیــف و اجتمــاع 

ســابقاً کوچــک “آشــکار شــدگان” می پیوندنــد، و تعــداد 

انگشت شــمار مــا، مــی رود کــه بــه بخــش قابل توجهــی از 

ــد. ــش یاب ــن افزای فعالی

موضوعاتــی مثــل طــالق، لقــاح مصنوعــی، تنهــا زندگــی کــردن 

ویــا زندگــی بــا شــریک جنســی خــود بــدون ازدواج یــا داشــتن 

ــب از  ــری موج ــر ام ــان دیگ ــرای زن ــی ب ــدد جنس ــط متع رواب

دســت دادن شــان اجتماعــی یــا بدتــر از آن از دســت دادن 

یــا  و  به طورعــام  بگویــم  دقیق تــر  یــا  نیســت؛  زندگی شــان 

حداقــل در غالــب جامعــه روشــنفکری چنیــن نیســت. می شــود 

در مــورد خودارضایــی در متــن یــک ســخنرانی یــا یــک مقالــه 

ــت ارضــای  ــه اهمی ــار آن ب مهــم فمینیســتی حــرف زد و در کن

█ سرآغاز
—————————————————————————————————————————————————
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کلیتوریســی پرداخــت و بــه منافــع مــردان در تمرکــز بــر دخــول 

ــان اشــاره کــرد و همــه  ــوان تنهــا راه ارضــای جنســی زن ــه عن ب

ــید. ــد کش ــه نق ــا را ب این ه

ــدر  ــود را ترنس جن ــه خ ــد ک ــی را دی ــران جوان ــوان دخت می ت

می نامنــد و بــرای یــک موجــود “عامــی” نــوع بشــر، تشــخیص 

ــت.  ــوار اس ــان دش ــرد بودن ش ــا م زن ی

مــی تــوان پســرانی را دیــد کــه در آرایــش چهــره خــود از ده هــا 

ــان  ــص زیبای ش ــدن رق ــا دی ــتند و ب ــر هس ــور بامهارت ت گریم

دهــان زنــان و  مــردان دگرجنس گــرا نیــز بــه تعجــب بــاز 

می مانــد. 

ــرای  ــی ب ــه حت ــم ک ــش رفته ای ــرعت پی ــه س ــان ب آری، آن چن

ــه اش را در  ــق هم جنس گرایان ــن عش ــه اولی ــن ک ــل م ــی مث کس

ــد پاســخگوی  ــم بای ــه کــرده و دائ ــه شــصت شمســی تجرب ده

“ظاهــر مردانــه اش” می شــده، و هنــوز هــم اینجــا و آنجــا، 

از چنیــن نگاهــی در امــان نیســت، درک ایــن تغییــرات گاه 

ــن  ــه ای ــتم از دریچ ــه نمی توانس ــی  ک ــرای من ــت. ب ــوار اس دش

جعبــه جادویــی و ارتبــاط بــا دنیایــی مجــازی امــا هیجان انگیــز، 

جهــان را کشــف کنــم، بــرای منــی کــه نــه در چــت روم هــای 

“یاهــو” امــکان یافتــن هم زبانــی را داشــتم و نــه در آن روزهــای 

ــق  ــاع از عش ــح و دف ــی در توضی ــا ورق ــی و ی ــم، کتاب پرتالط

ــدای  ــازه در ابت ــود و ت ــه ب ــا گرفت ــتانم ج ــس در دس ــه هم جن ب

جوانــی ام و در البــه الی بیانیه هــای تبلیغاتــی دانشــگاهی در 

ــش و  ــن کش ــی ای ــورد چرای ــددم در م ــواالت متع ــان، س آلم

ــر روز  ــود و ه ــه ب ــود را یافت ــخ های خ ــی ام پاس ــش جنس گرای

ــش در  ــازی و چال ــی آشکارس ــرای آمادگ ــان ب ــی نه در تالش

مقابــل جامعــه مرد-پدرســاالر و دگرجنس گــرای بیــرون از 

ــت.  ــخت اس ــرفت س ــه پیش ــن هم ــاور ای ــودم، گاه ب ــود ب خ

ــی  ــد و نف ــه نق ــرعت رو ب ــان به س ــه جه ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

بــاور جنــس و جنســیت ازلــی مــی رود و باالخــره تئــوری 

ســیالیت جنســیت جودیــت باتلــر بــا تمــام نقدهــا و پرســش های 

ــه  ــرد و رفت پاســخ نیافته اش در گوشــه اذهــان بشــر جــای می گی

رفتــه بــه راهنمــای عمــل و زندگــی او بــدل مــی شــود. بــه مرور، 

بــاور می کنیــم کــه جهــان پذیرفتــه اســت کــه بــر اســاس نظریــه 

ــاخته  ــری برس ــه ام ــی، بلک ــری طبیع ــه ام ــوالیته ن ــر، سکس کویی

ــوض  ــه بالع ــت و نتیج ــی اس ــاختارهای اجتماع ــا و س از نهاده

ــر  ــز تاثی ــه از آن نی ــد ک ــت، هرچن ــناختی نیس ــس زیست ش جن

می گیــرد.

در چنیــن جهانــی امــا هنــوز جــدال مــا، جامعــه ایرانــی، بــر ســر 

اســتفاده از مفاهیمــی اســت کــه مــا را در بنــد تعاریف کلیشــه ای 

ــی  ــر کلمات ــر س ــوا ب ــک دع ــه ی ــن ن ــا ای ــرای م ــد. ب ــیر نکن اس

ــر  ــر س ــی ب ــدی و حیات ــی ج ــه جدال ــر،  بلک ــا و بی تاثی بی معن

ــارزه ای اســت کــه ســال های  ــا پیشــرفت جنبــش و مب توقــف ی

ــم.  ــرف کرده ای ــان را در راه آن ص ــیاری از عمرم بس

ــته های  ــس از نوش ــدم پ ــر آن ش ــه ب ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب

و  “دگربــاش”  واژه  دربــاره  شــفاهی  نقد هــای  و  پراکنــده 

ــدام  ــی”، اق ــاش جنس ــی “دگرب ــه از آن، یعن ــالح برگرفت اصط

ــی  ــر بحث ــا دریچــه ای ب ــم ت ــاه کن ــن جســتار کوت ــه نوشــتن ای ب

ــن حــوزه. ســعی کــرده ام  ــردازان دیگــر ای ــرای نظریه پ باشــد ب

تــا حــد امــکان، عــالوه بــر نظــرات خــودم، بحث هــای شــفاهی 

ــته  ــن نوش ــز در ای ــوزه را نی ــن ح ــاالن ای ــر فع ــای دیگ و نقده

ــه  ــاره نظری ــرور دوب ــر از م ــال، غی ــن ح ــم. در عی ــاب ده بازت

کوییــر و به خصــوص نوشــته های جودیــت باتلــر، بــا چهــار 

تــن از اســاتید حــوزه ادبیــات فارســی نیــز گفتگــو و یــا مکاتبــه 

کــردم و نظــر تخصصــی آنهــا را دربــاره ایــن واژه جویــا شــدم 

ــه  ــن، اضاف ــن مت ــه ای ــری را ب ــای دیگ ــا، الیه ه ــه این ه ــه هم ک
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کرد.

█ پیشینه
—————————————————————————————————————————————————

ــیار  ــی بس ــی، تالش ــی ایران ــان علن ــت هم جنس گرای ــل نخس نس

قابــل ارج کردنــد تــا واژه رایــج هم جنس بــاز را از دهان هــا 

بیاندازنــد و واژه هم جنس گــرا را جایگزیــن آن کننــد. ایــن 

بحــث کــه به خصــوص در نشــریه “هومــان” مطــرح شــد، در آن 

ــدر،  ــا ترنس جن ــرا و ی ــان هم جنس گ ــا تبعیدی ــرای م ــال ها ب س

ــی  ــی اساس ــان اهمیت ــان هویت م ــرای بی ــن واژه ای ب ــرای یافت ب

داشــت. یافتــن واژه ای جدیــد و جــا انداختــن آن در میــان جامعه 

ــان  ــوی غیرهم جنس گرای ــرام از س ــب احت ــرا و جل هم جنس گ

ــریه  ــه نش ــود ک ــی ب ــان، هدف ــر در بی ــتن از تحقی و دوری جس

ــون  ــع آوری آرای گوناگ ــفاهی و جم ــای ش ــا بحث ه ــان ب هوم

نیــز در فضاهــای  مــا  از  یــک  برآمــد و هــر  از عهــده آن 

ــره واژه  ــا باالخ ــم ت ــیار کردی ــگ بس ــی جن ــالش و حت ــود ت خ

“هم جنس گــرا” را جــا انداختیــم. تــا آنجــا کــه حتــی در قانــون 

مجــازات اســالمی جدیــد نیــز پــس از ســال ها، مجبــور بــه 

ــن واژه شــدند.  ــتفاده از ای اس

تاریــخ روشــن، مکتــوب و بــدون مناقشــه ای دربــاره رونــد ابداع 

واژه دگربــاش کــه از ســال 200۶ بــه این ســو بــه طــور پراکنــده 

ــد،  ــتفاده می ش ــان اس ــای هم جنس گرای ــی از وبالگ ه در بعض

و بعدتــر، در نــام دو ســازمانی کــه عمدتــا در زمینــه پناهنــدگان 

ال جی بی تــی کار می کردنــد اســتفاده شــد، وجــود نــدارد. 

ــی از  ــاش جنس ــار دگرب ــن واژه در کن ــر، ای ــال اخی ــد س در چن

فارســی زبان،  رســانه های  به خصــوص  فارســی زبانان،  ســوی 

ــوق  ــاع از حق ــکل  های دف ــی از تش ــان و برخ غیرهم جنس گرای

ــا ایــن  اقلیت هــای جنســی، مــورد اســتقبال واقــع شــده اســت. ب

همــه، تعــداد قابــل توجهــی از اعضــای ایــن جامعــه، از اطــالق 

صفــت دگربــاش یــا دگربــاش جنســی بــر خــود احســاس 

ــرای هویــت جمعــی خــود  ــوان را ب ــن عن ــد و ای ــر می کنن تحقی

ــر  ــی، نادرســت و غی ــز، و از نظــر تئوریــک و گفتمان توهین آمی

ــد.  ــرو می دانن پیش

نقد دو اصطالح دگرباش و دگرباش جنسی
█ 1.دگرباش، تحقیر آمیز و موهن است 

—————————————————————————————————————————————————

یکــی از اصلی تریــن معیارهــا، بــرای اســتفاده یــا پرهیــز از 

ــی از  ــراردادن گروه ــاب ق ــرای خط ــوان ب ــک عن ــتفاده از ی اس

ــه و تاریخــی  ــرار گرفت ــه هــر دلیلــی، در اقلیــت ق جامعــه کــه ب

ــاس  ــرش و احس ــرده، نگ ــه ک ــض را تجرب ــرکوب و تبعی از س

ــارت دیگــر،  ــه عب ــوان اســت. ب ــاره آن عن ــراد آن گــروه درب اف

ــا،  ــه آن ه ــبت ب ــه نس ــی ک ــروه اجتماع ــارج از آن گ ــراد خ اف

ــد از  ــق ندارن ــد، ح ــرار دارن ــدرت ق ــا در ق ــت، و طبع در اکثری

ــه  ــد ک ــتفاده کنن ــا اس ــرار دادن آن ه ــاب ق ــرای خط ــی ب کلمات

ــز  ــن و تحقیرآمی ــا، آن را موه ــی از آن ه ــی بخش ــا حت ــه ی هم

از چنیــن  اســتفاده  نقــاط جهــان،  از  بســیاری  می داننــد. در 

ــال،  ــوان مث ــه عن ــود. ب ــی ش ــرم تلق ــد ج ــی می توان ــی حت کلمات

اگــر یــک پاکســتانی را در بریتانیــا، “پاکــی” خطــاب کنیــد یــا 

یــک سیاه پوســت را در آمریــکا، “نیگــر” )زنگــی( صــدا کنیــد، 

بــا عواقــب جــدی مواجــه خواهیــد شــد. در جامعــه ایرانــی نیــز 
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برخــی از گروه هــای دفــاع از حقــوق عرب هــا، اســتفاده از 

ــرب در  ــردم ع ــرار دادن م ــاب ق ــرای خط ــراب” را ب واژه “اع

ــانه ها را  ــد رس ــعی دارن ــرده و س ــی ک ــز تلق ــن آمی ــران، توهی ای

ــد. ــه جــای “اعــراب” بکنن ــا” ب ــه اســتفاده از “عرب ه متقاعــد ب

ــه شــهادت بحث هــای بســیار در فضاهــای مجــازی و واقعــی،  ب

ــه  ــا خطــاب شــدن ب ــار ب ــان نیــز هــر ب بســیاری از هم جنس گرای

ــا “دگربــاش جنســی” حســی از توهیــن و  ــاش” ی عنــوان “دگرب

تحقیــر در درونشــان زبانــه می کشــد. عــالوه بــر ایــن، بــا وجــود 

اینکــه ترنس هــا عمومــا هرگــز از ایــن واژه بــرای توضیــح 

مــوارد،  از  بســیاری  در  نمی کننــد،  اســتفاده  خــود  هویــت 

دیگــران و بــه خصــوص اصحــاب رســانه و ســازمان ها و فعــاالن 

حقــوق بشــر، آن هــا را نیــز زیــر چتــر اصطــالح دگرباش جنســی 

جمــع زده انــد. 

ــن اســت  ــن واژه ای ــودن ای ــز ب ــل اصلــی موهــن و تحقیرآمی دلی

کــه بــر “دگــر” بودگــی اقلیت هــای جنســی صحــه می گــذارد. 

ــک  ــود ی ــر وج ــود را ب ــت خ ــه حرک ــر،  نقط ــارت دیگ ــه عب ب

ــان  ــان، دوجنس گرای ــودن” طبیعــی گذاشــته و هم جنس گرای “ب

ایــن  بــه  و  کــرده  تعریــف  “دیگــری”  را  ترنس جندرهــا  و 

ترتیــب بــه تولیــد و تقویــت هم جنس گــرا- و ترنس ســتیزی 

ــن  ــه ای ــد. ب ــک می کن ــا کم ــدن آن ه ــده ش ــیه ران ــه حاش و ب

معنــا، در درون خــود، مجــدداً تحقیــر روزمــره ای را کــه افــراد 

ــاوت در  ــیتی متف ــای جنس ــی و هویت ه ــای جنس ــا گرایش ه ب

ــد.  ــد می کن ــد، بازتولی ــه می کنن ــی تجرب ــه ایران جامع

برخــی ایــن واژه را بــا واژه دگراندیــش مقایســه می کننــد و 

ــه آن  ــت ب ــی مثب ــار معنای ــدازه ب ــان ان ــه هم ــب، ب ــن ترتی ــه ای ب

ــن مقایســه ای، غلطــی فاحــش و سفســطه گرایانه  ــد. چنی می دهن

اســت. دگراندیــش در اعتــراض بــه اندیشــه ای کــه خــود 

ــالم  ــوع اع ــود را ممن ــر خ ــه غی ــر اندیش ــد و ه ــل می دان را اص

می کنــد شــکل گرفتــه اســت. دگراندیــش واژه ای روشــن 

و  غالــب  گفتمــان  و  اندیشــیدن  و  اندیشــه  بــر  کــه  اســت 

ــاش،  ــی کــه دگرب ــت دارد. در صورت اندیشــیدنی جــز آن دالل

یــا “دیگــری بــودن”، هیــچ معنــای روشــنی را بــه ذهــن متبــادر 

نمی کنــد. زیــرا بــه راســتی، “بــودن” و “بودگــی” هیــچ معنایــی 

ــن  ــدارد و در عی ــود ن ــان می ش ــه در آن بی ــتری ک ــارج از بس خ

ــه  ــا توجــه ب ــاورد. ب ــه ذهــن بی ــا را ب ــد صدهــا معن حــال می توان

ــودن”  ــن “ب ــت ای ــر محوری ــی ب ــچ تعریف ــن واژه، هی ــه ای این ک

خــود بــه همــراه نمــی آورد باالجبــار واژه “جنســی” را بــه خــود 

ــن  ــود را روش ــود خ ــور و مقص ــاید منظ ــا ش ــد ت ــه می کن اضاف

کنــد. ایــن مددگیــری از واژه “جنســی”  امــا مــا را بــه ســواالت 

جدیــدی رهنمــون می شــود:

آیــا واژه “دگربــاش” بــر تمایــل جنســی مــا ارجــاع دارد یــا بــر 

تفــاوت بیولوژیــک مــا بــا یکدیگــر؟ 

آیــا واژه “دگربــاش” بــر هویــت جنســیتی مــا تاکیــد دارد یــا بــر 

شــاخص های بــدن جنســی )شــده( مــا؟ 

واقعیــت ایــن اســت کــه واژه “دگربــاش” کــه برآمــدی از وجود 

و پذیــرش اصلیــت جنــس و هویــت جنســی اســت و جنســیت را 

ــوان برآمــد و برســاخته اجتماعــی  ــه عن ــه ب حاصــل طبیعــت و ن

فــرض می کنــد، مــا را از بقیــه جامعــه تفکیــک کــرده و هویتــی 

کاذب و “دگــر” بــه مــا می بخشــد؛ بخششــی درد آور کــه شــما 

را بــه حاشــیه می رانــد تــا تنهــا در آنجــا پذیرفتــه و دیــده شــوید. 

ــی اســت  ــه دوران ــخ “دگربودگــی” عقب گــرد ب ــن حــس تل ای

ــتیم  ــی مان نمی دانس ــش جنس ــودن گرای ــی ب ــچ از طبیع ــه هی ک

ــن  ــاوت ای ــم. تف ــرض می کردی ــری” ف ــا و “دیگ ــود را تنه و خ

نــوع “دگرباشــی” بــا آن نــوع “دگربودگــی” در ایــن اســت کــه 
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ــاز”،  ــای “هم جنس ب ــه ج ــم، ب ــرا ه ــه دگرجنس گ ــاال، جامع ح

ــاز  ــه ب ــه ب ــی ک ــدا زدن ــد؛ ص ــی زن ــدا م ــام ص ــن ن ــا ای ــا را ب م

ــا را  ــد و م ــی ده ــه دوام م ــای دگرجنس گرایان ــد هنجاره تولی

ــا  ــر روی م ــت ب ــه اس ــار پذیرفت ــا این ب ــد، ام ــیه می ران ــه حاش ب

ــه در  ــا ن ــا م ــی، ت ــاش جنس ــا دگرب ــاش ی ــذارد، دگرب ــی بگ نام

ــده و بررســی شــویم. در  ــار او بلکــه خــارج از حــوزه او دی کن

واقــع زمینــه شــکل گیری “دگرباشــی” وجــود و بــاور بــه قانــون 

ــت. ــه اس ــاخت دگرجنس گرایان و زیرس

ــس و  ــورد جن ــی الزم در م ــه آگاه ــه ب ــی ک ــر در روزهای اگ

جنســیت نرســیده بودیــم، می توانســتیم بــرای تثبیــت خــود، 

ــم  ــز کنی ــرا تمرک ــه دگرجنس گ ــا جامع ــان ب ــر “تفاوت” هایم ب

عمیــق  بحث هــای  کــه  امــروز  کنیــم،  پافشــاری  آن  بــر  و 

جنســیتی فیلســوفانی چــون باتلــر و فوکــو و تئــوری کوییــر 

ــت  ــدم اصلی ــر ع ــل ب ــا ب ــن تفاوت ه ــر ای ــه ب ــیم، ن را می شناس

ــرش  ــل پذی ــر اص ــا ب ــن معن ــودن آن و بدی ــتا نب ــیت و ایس جنس

ــر “دیگــری”  ــه ب ــار یکدیگــر و ن هویت هــای گوناگــون در کن

ــت  ــی اس ــاوت اساس ــن آن تف ــم. ای ــی کنی ــد م ــان تاکی بودن م

کــه مــا را و جنبــش نوپــای هم جنس گرایــان و در مجمــوع 

ــرد.  ــد ب ــو خواه ــه جل ــی را ب ــای جنس ــه اقلیت ه جامع

بررســی واژه  زبانــی، در  منطــق  منظــر  از  مــورد و  ایــن  در 

“دگربــاش”، ســعید یوســف، منتقــد ادبــی و اســتاد ادبیــات 

فارســی در دانشــگاه شــیکاگو در پاســخ بــه ســئوال مــن در 

ــرای  ــی ب ــی اقلیت ــد: “وقت ــب می گوی ــن مطل ــتن ای ــد نوش رون

گرفتــن حقــوق خــود مبــارزه می کنــد معمــوالً بــر وجــوه 

ــراق،  ــه وجــوه افت ــد ن ــه می کن ــا دیگــران تکی اشــتراک خــود ب

همچنان کــه حــرف ســیاهان ایــن اســت کــه حــق مــا را بدهیــد 

ــا را  ــه اینکــه حــق م ــم و همنــوع شــمائیم ن ــا هــم آدمی چــون م

ــن  ــم و بنابرای ــرق داری ــما ف ــا ش ــیاهیم و ب ــا س ــون م ــد چ بدهی

از ای میل آقای سعید یوسف به نگارنده در پاسخ به نظرخواهی در مورد واژه »دگرباش«  1

ــت.”1 ــرض اس ــض غ ــی نق ــر-” نوع ــر “دگ ــردن ب ــه ک تکی

ــاختاربندی  ــون س ــط قان ــان توس ــه زب ــت ک ــن اس ــت ای واقعی

زبــان آزمــوده و تصویــب می شــود.  قانــون در  می شــود و 

ــد کــه از  ــی می انجام ــد گفتمان ــه بازتولی ــل، ب ــش متقاب ــن کن ای

ــه حرکــت  ــس طبیعــی و مناســبات دگرجنس گرایان وجــود جن

می کنــد. گفتمانــی کــه بــر یــک اصــل طبیعــی و اصلیــت 

را  “دیگــری”  و  می فشــارد  پــای  جنســی دگرجنس گرایانــه 

ــدان مــی آورد. ایــن  ــه می ــای آن وجــود تصویب شــده، ب ــر مبن ب

ــق آن  ــاش و خل ــورد واژه دگرب ــی اســت کــه در م همــان اتفاق

رخ داده اســت. 

همانطــور کــه پیش تــر گفتــم، “دگرباشــی جنســی” معلــوم 

نمی کنــد کــه تعریــف خــود را بــر چــه بســتری ارائــه می دهــد، 

ــتر  ــر بس ــا ب ــا ی ــده( م ــی )ش ــک و جنس ــدن بیولوژی ــتر ب ــر بس ب

گرایــش و جهت گیــری جنســی مــا، یــا رفتــار و ســالئق جنســی 

ــر  ــیت ب ــردازان جنس ــه نظریه پ ــا؟ آنچ ــیتی م ــت جنس ــا هوی و ی

آن تاکیــد می کننــد، دوری جســتن از بــاور بــه “جنــس” و بــدن 

ــه عنــوان عامــل و یــا پردازنــده جنســیت اســت. بیولوژیــک ب

ــودمندگرایانه و  ــار، س ــان انحص ــر، “زب ــت باتل ــول جودی ــه ق ب

ــرد  ــه راهب ــز ب ــی نی ــه روش شناخت شناس ــته ب ــذار وابس فاصله گ

ــرار  ــری” ق ــل “دیگ ــن” را در مقاب ــه “م ــق دارد ک ــلطه ای تعل س

ــری(  ــن و دیگ ــان م ــازی )می ــاد جداس ــن ایج ــد و در عی می ده

و  شــناخت  دربــاره  ســاختگی  مشــکالت  از  مجموعــه ای 

ــی  ــل دوتای ــن تقاب ــد. ای ــاد می کن ــری” ایج ــن “دیگ ــی ای بازیاب

بــه منزه بخشــی از میــراث شناخت شناســی گفتمــان سیاســی 

معاصــر از هویــت، حرکتــی راهبــردی در مجموعــه ای مفــروض 

ــن  ــق ای ــن” را در و از طری ــت اســت کــه “م از کنش هــای دالل

تقابــل ایجــاد می کنــد و ایــن تقابــل را بــه ماننــد یــک ضــرورت 

متجســم می ســازد و ابزارهــای گفتمانــی را کــه ایــن دوتایــی را 
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ایجاد کرده اند، پنهان می سازد.”2

ایــن همــان مکانیزمــی ســت کــه بــر اســاس آن هم جنس گرایــی 

تحــت عنــوان “دگرباشــی” جایگاهــی غیرعقالیــی پیــدا می کنــد 

و “دگرجنس گرایــی” بســتر معقــول و مشــروع می یابــد. در 

واقــع دگربــاش، بــر اصالــت و ذاتــی بــودن مجموعــه ای بیــرون 

ــودن دگرجنس گرایــی تاکیــد می کنــد  از خــود و یک دســت ب

ــه  ــرای هم ــلم ب ــری مس ــی را ام ــا دگرجنس گرای ــن معن ــه ای و ب

یــک  منظــر  از  یعنــی  از “خــود” می گیــرد.  آحــاد خــارج 

دگرجنس گرایانــی  “دگرباش”هــا،  غیــر  همــه  “دگربــاش”، 

و  مســلم  امــری  آن هــا  جهت گیــری  و  میــل  کــه  هســتند 

جودیت باتلر، آشفتگی جنسیتی، ترجمه امین قضایی، نشر پاریس، ص 2۴7  2
همان، ص 189-188  3

تفســیرناپذیر اســت. یــک دوتایــی افســرده کننده خــودی و 

دیگــری کــه نــه تنهــا از میــراث دیالکتیــک، کــه از دیالکتیــک 

جنــس نیــز عبــور کــرده اســت3. بــدون اینکــه نیــازی بــه تعریــف 

تفاوت هــای درون خــود داشــته باشــد، ماهیــت گرایــش و 

هویــت بیــرون از خــود را نیــز ازلــی دانســته و تفاوت هــای 

ــم  ــن واژه مبه ــال ای ــن ح ــد. در عی ــکار می کن ــی آن را ان درون

بــر تمایــز بنیادیــن بیــن جنــس و جنســیت تاکیــد دارد. در واقــع 

زمینــه شــکل گیری “دگرباشــی” بــاور بــه وجــود قانــون و 

اســت. دگرجنس گرایانــه  “طبیعی انــگاری”  زیرســاخت 

 
█ 2. دگرباش غیرجامع است

—————————————————————————————————————————————————

در زبــان فارســی، امــکان ســاختن مخفــف از چندیــن واژه کنــار 

ــی  ــوان اصطالح ــل، نمی ت ــن دلی ــه همی ــدارد. ب ــود ن ــم وج ه

ماننــد LGBTQI را کــه در زبــان انگلیســی، آلمانــی و بســیاری 

از زبان هــای دیگــر کاربــرد دارد و بــر افــراد لزبیــن، گــی، 

کوییر/پرسشــگر،  ترنسکشــوال،  ترنســجندر/  بایسکشــوال، 

 Lesbian, Gay, Bisexual,( بیناجنســی  یــا  اینترســکس 

Transgender, Queer, )Intersex اطــالق می شــود، در 

فارســی بــه شــکلی معادل ســازی کــرد کــه تنــوع درون جامعــه 

ــد.  ــان ده ــیتی را نش ــی و جنس ــای جنس اقلیت ه

ــاش  ــا دگرب ــاش ی ــدگان دگرب ــات ابداع کنن در برخــی از دفاعی

جنســی، ایــن دو اصطــالح معــادل مفهــوم کوییــر معرفــی شــده 

اســت. آن هــا معتقدنــد واژه دگربــاش انــواع دیگــر “بــودن” بــه 

جــز دگرجنس گرایــی را پوشــش می دهــد درحالی کــه کوییــر، 

تنهــا بــر یــک گــروه از افــراد بــا گرایش هــا و هویت هــای 

از  کــه  همان طــور  و  می شــود  اطــالق  متفــاوت  جنســیتی 

ــای  ــه گروه ه ــت، بقی ــز پیداس ــی LGBTIQ نی ــالح انگلیس اصط

درون ایــن جامعــه را در بــر نمی گیــرد و در کنــار حــرف 

ــت هــای جنســی  ــه گرایشــات و هوی ــر، بقی مخفــف واژه کویی

ــر  ــن اث ــد. مهم تری ــان می کنن ــود را بی ــف خ ــیتی، مخف و جنس

ــوع درون جامعــه  منفــی یکســان کــردن تمامــی گروه هــای متن

ــژه هــر یــک از  ــن اســت کــه مســائل وی اقلیت هــای جنســی ای

گروه هــای متفــاوت درون ایــن جامعــه را بــه حاشــیه می رانــد و 

ــد.  ــن می کن ــا را غیرممک ــن آن ه ــح و روش ــرح صری ط

واژه،  ایــن  از  اســتفاده  کنندگان  از  برخــی  مثــال  به  عنــوان 

شغل شــان  واســطه  بــه  کــه  هســتند  غیرهم جنس گرایانــی 

ــای  ــه جزوه  ه ــال در ترجم ــد، مث ــه ورود کرده ان ــن حیط ــه ای ب

ــه  ــی آی را ب ــا واژه ال جی بی ت ــل، همه  ج ــازمان مل ــی س آموزش

ــل  ــط و جع ــک غل ــن ی ــد، ای ــه کرده  ان ــاش ترجم ــوان دگرب عن
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آشــکار اســت. اگــر تعریــف معنایــی “دگربــاش” را آن طــور که 

ــادل  ــد، مع ــتدالل می کنن ــاش اس ــن واژه دگرب ــی از مدافعی برخ

نمی دهــد  کوییــر  معنــی  ال جی بی تــی آی  بگیریــم،  کوییــر 

کــه مترجمــان ، خــود را از نوشــتن ترجمــان دقیــق آن خــالص 

کــرده و کلمــه دگربــاش را جایگزیــن آن کرده انــد. ایــن یعنــی 

پــاک کــردن ذهــن جامعــه از وجــود گرایشــات و هویت هــای 

جنســی گوناگــون و متکثــر. ایــن یعنــی یــک گــروه اجتماعــی 

ــل دادن. ــگ تقلی ــروه تک رن ــک گ ــه ی ــی را ب رنگین  کمان

ــه تاریخچــه واژه  ــه لحــاظ نظــری، اشــاره  ای ب ــد نیســت ب ــا ب ام

کوییــر بیاندازیــم تــا ببینیــم چنانچــه قــرار بــود کوییــر بــه 

ــرف”  ــر از “منح ــی گویات ــچ مفهوم ــود، هی ــه ش ــی ترجم فارس

ــا”  ــرای “ناجوره ــدا ب ــه در ابت ــر ک ــود. واژه کویی ــرای آن نب ب

در جامعــه بــه کار می  رفتــه توســط نظریه پــردازان و فعالیــن 

ــد و از  ــه ش ــه کار گرفت ــت ب ــوان واژه مثب ــه عن ــوزه ب ــن ح ای

محتــوای تحقیر کننــده تهــی شــد. چنانچــه قــرار باشــد به  جــای 

ال جی  بی  تــی و یــا کوییــر، واژه  ای یافــت شــود، نــه واژه ای کــه 

نا آشــنا، غریــب و بی  معنــی اســت، بلکــه واژه  ای از دل ادبیــات 

ــد باشــد  ــد” می  توان ــق آن “خالف  آم ــادل دقی ــن حــوزه و مع ای

)هـــر چـه خـالف آمـد عـادت بـود، قافلـــه ســـاالر ســـعادت 

ــه آن  ــر ب ــاری کــه باالت ــه معی ــا توجــه ب ــا ب ــظ(. ام ــود- حاف بـــ

ــر واژه  ای  ــر ه ــر س ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــل ب ــردم، اص ــاره ک اش

اجمــاع نســبی صــورت گیــرد. متاســفانه واژه دگربــاش، از 

ــه  ــی  ای ک ــار منف ــطه ب ــه واس ــرا، ب ــه دگرجنس  گ ــوی جامع س

ــورد  ــریع م ــت، س ــی داش ــت جنس ــدن اقلی ــیه ران ــه حاش در ب

ــه  ــت  بخشــی از جامع ــه ذهنی ــه نوعــی ب ــع شــد و ب اســتقبال واق

هم جنس گــرا و ترنس جنــدر نیــز تحمیــل شــد.

ایرانــی  فعالیــن  کــردم،  اشــاره  پیش تــر  کــه  همان طــور 

هم جنس گــرا و از طریــق نشــریه هومــان در اوایــل دهــه 80 

میــالدی در اروپــا و امریــکا تالشــی را بــه پیش بردنــد و ازطریق 

منفــور هم جنس بــاز، واژه هم جنس گــرا  منفــی و  نقــد واژه 

ــا واژه  ــد. ام ــا موفقیــت وارد کردن ــن حــوزه ب ــه گفتمــان ای را ب

ــی  ــا تحول یاب ــه ب ــران و ن ــر در ای ــه از دل جنبــش کویی ــر ن کویی

ــن  ــدرت ای ــا ق ــته و ب ــی داش ــار منف ــی ب ــا مقطع ــه ت واژه ای ک

ــده  ــود آم ــته بوج ــت گش ــار مثب ــش آن دارای ب ــه و جنب جامع

ــل  ــعی در تحمی ــه س ــرادی اراده گرایان ــا اف ــرد ی ــه ف ــت، بلک اس

ــته اند. ــوزه داش ــن ح ــات ای ــه ادبی ــود ب ــلیقه خ س

█ 3. دگرباش، مغشوش و مبهم است
—————————————————————————————————————————————————

اصطــالح دگرباش/دگربــاش جنســی، نــه تنهــا از ســوی مبلغــان 

آن جابه جــا و نادرســت بــه کار گرفتــه می شــود، بلکــه در 

ماهیــت خــود نیــز بســیار مبهــم و مغشــوش اســت. در واقــع ایــن 

ــی شــنونده و  ــت دارد. یعن ــر همه کــس و هیچ کــس دالل واژه ب

یــا خواننــده بــه محــض مواجهــه بــا آن، یــک معنــای واحــد بــه 

ــی  ــد، برخ ــه ش ــه گفت ــور ک ــود. همان ط ــادر نمی ش ــش متب ذهن

ــاد  ــر ی ــوان معــادل کویی ــن اصطــالح، از آن به عن از مدافعــان ای

هم جنس گرایــان  معــادل  را  آن  دیگــر،  برخــی  و  می کننــد 

می داننــد کــه خــود نشــان از مبهــم و مغشــوش بــودن آن دارد. 

ــز  ــن واژه نی ــداع ای ــان اب ــان و مدعی ــن مدافع ــی بی ــع حت در واق

ــان  ــت و همچن ــده اس ــل نش ــاع حاص ــای آن اجم ــر معن ــر س ب

ــه نوعــی گیجــی و آشــفتگی در ایــن مــورد دائمــا دامــن زده  ب

ــاالن  ــه فع ــارج از جامع ــفتگی خ ــی و آش ــن گیج ــود. ای می ش

اســت.  مراتــب شــدیدتر و مشکل ســازتر  بــه  ایــن حــوزه، 

بــه همســایه تان در کرمــان یــا  به عنــوان مثــال، اگــر شــما 
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بندرعبــاس یــا تبریــز بگوییــد کــه دگربــاش هســتید، احتمــاال بــه 

شــما لبخنــدی خواهــد زد و بــرای فهمیــدن موضــوع می پرســد، 

ــن واژه در  ــرای ای ــی ب ــد معنای ــا بتوان ــت؟ ت ــغلت چیس ــاال ش ح

ذهــن خــود بیابــد. پــس بیگانگــی ایــن واژه بــا زبــان و ادبیــات 

ــدارد  ــات ن ــه اثب ــازی ب ــه نی ــت ک ــری اس ــردم، ام ــره م روزم

ــه  ــت ک ــی اس ــن آن دلیل ــاً ای ــم. اتفاق ــر آن واقفی ــگان ب و هم

ــت  ــن واژه اخ ــا ای ــرعت ب ــان به س ــیاری از غیرهم جنس گرای بس

ــد  ــخ و فاق ــاش، واژه ای بی تاری ــر، دگرب ــان دیگ ــه بی ــدند. ب ش

ــه  بارمعنایــی و تاریخــی اســت کــه بــرای یــک گــروه “غیــر” ب

کار مــی رود، و هــر بــار کــه نیــاز بــه توضیــح بیشــتر داشــته باشــد 

واژه “جنســی” را نیــز بــه آن مــی افزاییــم. بــا چنیــن افزودنــی در 

واقــع کل تئــوری کوییــر را زیــر ســوال می بریــم. نظریــه کوییــر 

بــر ایــن مبنــا شــکل گرفتــه اســت کــه بــر ســیالیت بیــن جنــس 

ــویی  ــرده و از س ــای فش ــودن آن پ ــی ب ــر ازل ــیت و غی و جنس

ــا “هنجــار” و “فراهنجــار” را  ــن “جــور” و “ناجــور” ی ــه بی فاصل

پــر کنــد، در صورتــی کــه واژه “دگربــاش” بــر ایــن “دیگــری” 

ــری کــه باعــث  ــد. ام ــد می کن ــاوت “جنســی” تاکی ــودن و تف ب

برای اطالع بیشتر رجوع شود به:  ۴
درباره واژه دگرباش، مهدی)همزاد(، قابل دسترسی در نشانی اینترنتی:

ــا  ــیاری از م ــرای بس ــن واژه ب ــودن ای ــایند و تحقیرآمیزب ناخوش

اســت.

دگربــاش جنســی نیــز بــا وجــود اینکــه بــه نظــر می آیــد 

ــار جنســی متفــاوت  ــد در توضیــح رفت ــر اســت، می توان خاص ت

نیــز بــه کار آیــد. ایــن واژه بــه عنــوان مثــال می توانــد بــه ذهــن 

ــوری و  ــداران پُلی آم ــا طرف ــراد سادومازوخیســت ی شــنونده، اف

یــا حتــی طرفــداران ســکس بــا حیوانــات را تداعــی کنــد. مــن 

ــاور  ــرای ناب ــک دگرجنس گ ــر ی ــم، از منظ ــر می نه ــا را فرات پ

بــر حفــظ پرنســیب رضایــت آگاهانــه و آزادانــه در ایجــاد 

ــط  ــل- کــه غل ــرد کــودک آزار )پدوفی رابطــه جنســی، یــک ف

مصطلحــی بــرای آزارگــران جنســی کــودکان اســت( نیــز 

ــه  ــد کــه ب ــاش جنســی” تعریــف شــود. می بینی ــد “دگرب می توان

همیــن ســادگی می تــوان گرایــش جنســی، رفتــار جنســی و یــا 

هویــت جنســیتی را مغشــوش کــرد و اولویــت طــرح موضوعات 

ــد. ــه حاشــیه ران ــا ب را کتمــان ی

█ 4. دگرباش، یک فارسی سازی غیرضرور و مشکل دار است
—————————————————————————————————————————————————

ــات  ــتفاده از کلم ــزوم اس ــا ل ــاش را ب ــتفاده از دگرب ــی اس برخ

ــد.  ــه می کنن ــان توجی ــای فرنگی ش ــای معادل ه ــه ج ــی ب فارس

ــر اینکــه  ــر س ــی ب ــچ اجماع ــه شــد، هی ــه کــه گفت همان گون

باالخــره دگربــاش معــادل کــدام کلمــه غیرفارســی اســت وجود 

نــدارد. امــا حتــی اگــر چنیــن اجماعــی هــم وجــود داشــته باشــد، 

بــاز هــم معلــوم نیســت چــرا حتمــا الزم اســت کلمــه   نامانوســی 

بــه فارســی جایگزیــن آن شــود. بســیاری از اصطالحــات غربــی 

ــم و ...  ــم و امپریالیس ــی، سوسیالیس ــم، دموکراس ــد فمینیس مانن

هیچــگاه معــادل فارســی را در ایــن زبــان نیافتنــد و همــگان بــه 

فهــم و کاربــرد آنهــا بــه همیــن شــکل فعلی عــادت کرده انــد. در 

ــی  ــازی فارس ــرای معادل س ــق ب ــای ناموف ــل، تالش ه ــه مقاب نقط

ــی  ــال آن، پیشــنهاد جایگزین ــن مث ــوده اســت. جالب تری کــم نب

پیتــزا بــا “کش لقمــه” اســت کــه تنهــا ســخره عمومــی را در پــی 

ــان  ــر ســر خطــای فاحــش دســتور زب داشــت. در عیــن حــال، ب

ــدی  ــدد و ج ــای متع ــاش، نقده ــاخت واژه دگرب ــی در س فارس

ــده  ــی ش ــات فارس ــران ادبی ــندگان و صاحب نظ ــوی نویس از س

اســت کــه از تکــرار آنهــا در می گــذرم و بســط آن را بــر عهــده 
ــذارم.۴ ــان می گ خودش
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هایــده ترابــی نویســنده و پژوهشــگر در ایــن مــورد چنیــن نظــر 

داده اســت:” پســوند “بــاش” برگرفتــه از زبــان ترکــی، بــه شــکل 

ســنتی بــرای حرفه هــا بــه کاررفتــه اســت. مثل خیاط باشــی، 

آشپزباشــی، فراش باشــی و... “بــاش” در ترکــی بــه معنــی “ســر” 

و “رئیــس” اســت. “بــاش” ریشــه ی زمــان حــال از فعــل باشــیدن 

هــم اســت که بــه معنــای بقــاء داشــتن، ماندن، ســکونت داشــتن، 

اقامــت داشــتن اســت. افغانســتانی ها بــه جــای “ســاکنان” ، 

ــان حــال  ــوان ریشــه ی زم ــه عن ــه ب ــد. البت “باشــندگان” می گوین

ــه های  ــه ی ریش ــل هم ــی رود. مث ــه کار م ــم ب ــودن”  ه ــل “ب فع

ــی  ــت امــری هــم اســتفاده می شــود. یعن ــرای حال ــان حــال ب زم

ــود،  ــده ش ــم خوان ــری ه ــورت ام ــه ص ــد ب ــاش می توان دگرب

ــا ســعید یوســف  ــره”.۵ ام ــاش، شــادباش و غی ــد خامــوش ب مانن

ــت  ــا حال ــی ب ــل معنائ ــرف تداخ ــه “ ص ــت ک ــن اس ــرش ای نظ

ــا ســاختن  ــرای اســم معن ــرا در فارســی ب امــری مهــم نیســت زی

ــی،  ــل بدبین ــود. مث ــتفاده می ش ــا اس ــال فعل ه ــان ح ــه زم از ریش

ــه  ــن واژه ب ــد: “ای ــره.”۶ او می گوی ــی و غی ــی، دگراندیش نوجوئ

لحــاظ قواعــد زبــان فارســی و شــیوه هــای واژه ســازی مشــکلی 

ــرای مفهــوم  ــوم نیســت کــه واژه ی مناســبی ب ــی معل ــدارد ول ن

ــس از  ــم پ ــا ه ــن واژه ه ــورد نظــر باشــد ضمــن آنکــه بدتری م

مدتــی اســتفاده مــی تواننــد رایــج شــوند و قبــح اولیــه ی خــود 

را از دســت بدهنــد. 

 http://www.asar.name/2007/05/blog-post_25.html 
واژه ی دگرباش ناجور است، مهدی عقیلی، هم قبیله، 20 نوامبر 2009، قابل دسترسی در نشانی اینترنتی: 

https://hamghabile.blogspot.com/2009/11/blog-post_6087.html
»دگرباش ـ دگرباشان« / فرهنگ کسرایی، قابل دسترسی در نشانی اینترنتی:

http://www.asar.name/2007/04/blog-post_9341.html 
تآملی در واژه « دگرباش«، وبالگ تیزبین، قابل دسترسی در نشانی اینترنتی:

 https://bit.ly/2Vu1oeS 

از مکاتبات شخصی ام با هایده ترابی در مورد واژه دگرباش  ۵
۶  سعید یوسف، همان
سعید یوسف، همان  7

از گفتگوی شخصی نگارنده با آقای اسماعیل خویی در پاسخ به نظرخواهی در مورد واژه »دگرباش«  8

دگــر یــک صفــت اســت و مثــل هــر صفتــی مــی توانــد 

بــا بُــن مضــارع از جملــه بــا “بــاش” ترکیــب شــود. نکتــه 

ــا  ــش ی ــل نیک اندی ــر مث ــات دیگ ــه ترکیب ــت ک ــی اینجاس ول

دگراندیــش یــا ژرف بیــن می تواننــد اســم یــا صفــت باشــند و از 

آنهــا بــه تعابیــری چــون ژرف بینــی و ژرف بینــان یا دگراندیشــی 

و دگراندیشــان رســید در حالیکــه ترکیباتــی کــه بــا بــاش داریــم 

ــا  ــادباش و ی ــه ی ش ــه کلم ــد ب ــه کنی ــتند. مثال توج ــن نیس چنی

ــاش  ــاش و راحــت ب ــل بیدارب ــج در ارتــش مث اصطالحــات رای

و اینهــا بیشــتر حالــت امــر و دســتور یــا آرزو دارنــد و بــه همیــن 

ــازیم  ــان بس ــی و شادباش ــم شادباش ــادباش نمی توانی ــل از ش دلی

یــا بگوئیــم بیدارباشــی و بیدارباشــان”7 و همانطــور کــه گفتیــم، 

نتیجــه می گیــرد کــه “معلــوم نیســت واژه مناســبی بــرای مفهــوم 

مــورد نظــر باشــد” 

اســماعیل خویی، شــاعر و فیلســوف نیــز در مــورد واژه دگرباش 

بــر ایــن نظــر اســت، کــه:” دگربــاش ترکیبــی نامــوزون اســت. 

در نبــود نهــادی کــه بتوانــد واژه هــای غیــر فارســی حوزه هــای 

علــوم اجتماعــی و یــا فنــی را از گمــرک زبانــی مــا گذرانــده و 

وارد زبــان فارســی کنــد، مــا بــا چنیــن واژه ســازی هایــی روبــرو 
می شــویم.”8
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█ 5. دگرباش، واژه مورد عالقه جامعه هترونورماتیو است
—————————————————————————————————————————————————

حقــوق  بحــث  کــه  اخیــر  ســال های  در  دگربــاش  واژه 

رســانه های  ســوی  از  اســت،  مطــرح  جنســی  اقلیت هــای 

ــراد  ــری، و اف ــوق بش ــازمان های حق ــاالن و س ــی زبان، فع فارس

دگرجنس گــرا به ســرعت مــورد اســتقبال واقــع شــد و بــه 

نوعــی بــه ذهنیــت بخشــی از جامعــه همجنســگرا و ترنس جنــدر 

نیــز تحمیــل شــد. البتــه انتظــار اینکــه همــه لزبین هــا و گی هــا و 

ترنس جندرهــا بــر موضوعــات جنســیتی ســوار بــوده و مباحــث 

مربــوط بــه آن را بشناســند، انتظــار بی جایــی اســت، امــا از 

ــوان پرســید  ــد می ت ــن واژه دارن ــغ ای کســانی کــه ســعی در تبلی

کــه بــر اســاس کــدام بــاور نظــری، مــا را بــه عنــوان “دگربــاش” 

ــه  ــا ب ــزون آنه ــه روزاف ــن عالق ــد؟ ای ــف می کنن ــی” تعری “جنس

ــز در خــود دارد  ــاش، پیامــی فرهنگــی نی اســتفاده از واژه دگرب

و آن ایــن اســت کــه ایــن واژه، بــه برخــی از آنهــا ایــن امــکان 

می دهــد کــه راحــت نبــودن خــود را بــا کاربــرد اصطــالح 

ــاره  هم جنس گرایــی و حــس کراهــت و هموفوبیــای خــود درب

روابــط جنســی و هویت هــای جنســیتی متفــاوت را پشــت 

ــت  ــی هس ــدر خنث ــاش، آن ق ــع، دگرب ــد. در واق ــان کنن آن پنه

ــه  ــه بی آن ک ــرد ک ــی را در برمیگی ــای متفاوت ــدر چیزه و آن ق

تــرس از برچســب خــوردن داشــته باشــند، می تواننــد از آن 

ــم  ــی را فراه ــاش امکان ــر، دگرب ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــتفاده کنن اس

ــه  ــه ب ــدا زدن بچ ــت “ص ــه پش ــی ک ــی صراحت ــه تمام ــرده ک ک

ــردن  ــه کار ب ــی کــه ممکــن اســت ب ــام خــود” اســت و عواقب ن

کلماتــی مثــل هم جنس گرایــی یــا هم جنس خواهــی داشــته 

ــک عقــب نشــینی  ــر ی ــن ام ــرده اســت. و ای ــان ب باشــد را از می

و عقب گــرد کامــل اســت کــه جنبــش پیش رونــده جامعــه 

ــی کــه تاریــخ  ــدر، همجنس گــرا ودوجنســگرای ایران ترنس جن

ــاز  ــه آن نی ــش از 3۵ ســاله خــود را پشــت ســر می گــذارد، ب بی

ــدارد. ن

█ 6. دگرباش، غیراجماعی است
—————————————————————————————————————————————————

ــاس  ــاش، احس ــه دگرب ــنیدن کلم ــا ش ــه ب ــتم ک ــن نیس ــا م تنه

ــن  ــن در ای ــم. م ــه می کن ــایند را تجرب ــی ناخوش ــر و حس تحقی

احســاس بــا تعــداد زیــادی از افــراد ایــن جامعــه شــریک 

ــدر،  ــرا، ترنس جن ــود را هم جنس گ ــه خ ــن ک ــا ای ــه ب ــتم ک هس

عالقــه ای  می داننــد،   ... یــا  بای سکشــوال  ترنس سکشــوال، 

ــر ســر  ــد. همین کــه ب ــن صفــت، برچســب بخورن ــا ای ــد ب ندارن

ــای  ــان اعض ــی در می ــاع کاف ــن، اجم ــرار گرفت ــاب ق ــوع خط ن

یــک جامعــه اقلیــت وجــود نداشــته باشــد، کافــی اســت بــرای 

آن کــه چــه خــود جامعــه اقلیــت و چــه اکثریــت خــارج از آن، 

از اســتفاده از ایــن واژه تــازه وارد، اجتنــاب کنــد. آقــای احمــد 

ــان و ادبیــات فارســی  کریمــی حــکاک )اســتادیار در رشــته زب

در دانشــگاه ســیاتل( دربــاره اســتفاده از واژه هــای نویــن و معیــار 

اســتفاده از آن می گویــد: »مــن صمیمانــه فکــر می کنــم در کار 

ــده  ــای زن ــرای زبان ه ــرور ب ــد و ض ــای جدی ــکه زدن واژه ه س

ــی و  ــد مفهوم ــر قواع ــی ب ــی متک ــتوری و معنائ بحث های دس

ــاق و  ــه وف ــتند ک ــر نیس ــم و مؤث ــدر مه ــی آنق ــای معنائ حیطه ه
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اجمــاع کلــی بــر ضــرورت واژه یابــی بــه گونــه ای کــه همــگان، 

یــا اکثریتــی قاطــع، آن را بپذیرنــد و کســی از آن رنجشــی نیابــد 

ــژه در  ــۀ دوم به وی ــن نکت ــرد. ای ــه دل نگی ــد و ب ــس نکن ــا ح ی

ــه  ــرا ک ــت، چ ــم اس ــی مه ــی و فرهنگ ــاس اجتماع ــائل حس مس

بــه شناســائی گروه هائــی مربــوط می شــود کــه پیــش از آن 

از ای میل آقای حکاک در پاسخ به سوال نگارنده در مورد واژه »دگرباش«  9

ــده اند. » 9 ــی می ش ــرم تلق ــا نامحت ــناخته ی ناش

واقعیــت ایــن اســت کــه نــه تنهــا در ایــن مــورد اجماعــی حاصل 

نشــده بلکــه تالشــی نیــز بــرای رســیدن بــه ایــن اجمــاع صــورت 

ــت. نگرفته اس

█ سخن آخر
—————————————————————————————————————————————————

ــت  ــر ماهی ــتی دال ب ــد بایس ــته باش ــیتی داش ــی و جنس ــت جنس ــان هوی ــر بی ــرار ب ــه ق ــازی، ک ــه واژه س ــه هرگون ــر اینک ــخن آخ س

متکثــر ایــن پیکربنــدی باشــد. بایســتی »دوگانگــی« جنــس را آشــفته ســازد و غیرطبیعــی بــودن تعاریــف و مضامیــن تاکنونــی را 

ــی و »فرهنگــی«  ــون قانون ــای تاکن ــر »طبیعــی« شــمردن هویت ه ــچ واژه ســازی کــه اســاس ســاخت خــود را ب آشــکار ســازد. هی

ــش  ــه پرس ــد ب ــا نیازمن ــود. م ــر ش ــا منج ــر هویت ه ــیت و ام ــی از جنس ــه طبیعی زدای ــد ب ــد نمی توان ــرده باش ــذاری ک ــده پایه گ ش

گرفتــن ایــن »طبیعــی بــودن« بنیادیــن هســتیم. امــری کــه واژه هــای بی تاریــخ و غیرمنتقــد نمی تواننــد بــدان پاســخ دهنــد.

بــرای مــا یافتــن بهتریــن گزینــه، یعنــی یافتــن مســیر مشــارکت جمعــی بــرای ترجمــان اصطالحاتــی  کــه بــه پشــتوانه ایــن جنبــش 

ــان و  ــرک زبانی ام ــردن آن از گم ــاده آن و رد ک ــری س ــان آن و وام گی ــراف از ترجم ــا انص ــت و ی ــده اس ــه دوانی ــرب ریش در غ

ــدر و  ــی، ترنس جن ــن، ِگ ــی چــون لزبی ــر واژگان ــا ب ــا تنه ــان، م ــا آن زم ــان اســت. ت ــه حــوزه گفتمــان اجتماعی م ــش ب وارد کردن

دوجنس گــرا بــرای معرفــی هویــت خــود پــای می فشــاریم، چــرا کــه در نبــود حقــوق و پذیــرش اجتماعــی، بایســتی ابتــدا خــود را 

معرفــی کنیــم. معرفــی بــا واژگانــی کــه از بطــن خــود قابــل تعریف انــد و نــه بــر اســاس هویــت دیگــری )جامعــه دگرجنس گــرا( 

شــکل گرفتــه و نــه بــر »دیگــری« بــودن مــا تاکیــد دارنــد. بگذریــم از اینکــه بــه نظــر مــن ایــن تعاریــف و تقســیم بندی ها هــم بــه 

مــرور زمــان و بــا تثبیــت حقــوق هم جنس گرایــان و ترنس جندرهــا از گفتمــان سیاســی-اجتماعی مــا رخــت خواهنــد بســت و هــر 

انســانی بــه حکــم انســانیت خــود از حقــوق خــود بهــره خواهــد بــرد. ایــن آن مباحثــی اســت کــه رو به آینــده و نــه بر گذشــته داللت 

دارنــد. همانگونــه کــه باتلــر می گویــد، »فقــدان هنجارهــای جنســیتی، تکثیــر پیکربندی هــای جنســیتی، بی ثباتــی هویت هــای ذاتــی 

ــد داد.« ــه خواه ــرد« و »زن« را نتیج ــی »م ــزی اش یعن ــران مرک ــاری از بازیگ ــی اجب ــای دگرجنس گرای ــردن روایت ه ــی ک و خنث
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