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

نوشتار مفصل زیر نقدی است بر استفاده از واژه «دگرباش» و مشتقات آن مانند «دگرباش جنسی» که استدالل میکند این
اصطالحات نه تنها ناکارا ،الکن ،مبهم و مغشوش هسند بلکه بسیاری از اعضای جامعه اقلیتهای جنسی و جنسیتی آن را تحقیر
و توهینآمیز میدانند .تداوم بهکارگیری مفهومی که شنونده را از فکر کردن باز میدارد و یا بدتر از آن ،وی را به گفتمانی
نادرست رهنمون میشود ،بر باد دادن حاصل سالها کار سخت و پر مشقت بسیاری از فعالین این حوزه است.
موازین اخالقی حاکم بر رسانهها حکم میکند که چنانچه تعداد قابل توجهی از اعضای یک جامعه اقلیت ،احساس کنند که با
نوع خاصی از خطاب قرار گرفتن ،مورد تحقیر واقع میشوند ،دیگر از آن کلمه برای اشاره به آن گروه از جامعه استفاده نشود.
در کلیه اسناد جهانی از جمله یوگیاکارتا (اصول مربوط به شمول قوانين بينالمللى حقوق بشر ،در زمينۀ تمايل جنسى و هويت

جنسيتى ) 1نیز به درستی در هر پاراگراف ،مفاهیم گرایشات جنسی ،هویتهای جنسیتی ،بیان جنسیتی و شاخصههای جنسی
تکرار شدهاند 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 میدهد .این یعنی گرفتار درکی
رخوتزده شدن که گروههای انسانی را در یک ظرف میریزد تا خود را از بیان پیچیدگی و تفاوتهای بین آنان رها کند .اما
دانستن این تفاوتها ،تفاوتهای واقعی که برای جنبش جهانی اقلیتهای جنسی و جنسیتی (همجنسگرایان ،ترنسجندرها،
دوجنسگرایان ،بیناجنسیها) تعیینکننده و مهم هستند ،و به رسمیت شناختن آنها توسط روزنامهنگاران ،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 مخففسازی ،امکان نام بردن از تمامی گروههای
درون جامعه اقلیتهای جنسی وجود نداشته باشد .به همین دلیل ،پیشنهاد میشود 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 “اقلیتهای جنسی” یا
جامعه/افراد الجیبیتیکیوآی 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 میکند و نه تحقیری را در بر دارد .درست به همان شکل که در جامعه ایران ،گروههای مختلف
اقلیت مذهبی یا اتنیکی وجود دارند.
وقتی یک گروه خاص درون جامعه اقلیتهای جنسی مدنظر است ،به طور مشخص از عنوان همان گروه استفاده شود .مثل:
همجنسگرا یا همجنسخواه ،ترنسجندر یا فراجنسیتی ،ترنسسکشوال یا تبدلخواه جنسی یا تغییرجنسیتخواه ،کوییر،
اینترسکس یا بینا/میانجنسی و دوجنسگرا .درست به همان شکل که وقتی درباره نقض حقوق بهاییان ،به عنوان یکی از
اقلیتهای مذهبی صحبت میکنیم ،به عنوان مذهب آنها به طور خاص اشاره میکنیم و همین قاعده برای اهل سنت ،مسیحیان
و ...هم صادق است.

اصول مربوط به شمول قوانين بينالمللى حقوق بشر ،در زمينۀ تمايل جنسى و هويت جنسيتى ،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 انگشتشــمار مــا ،مــیرود کــه بــه بخــش قابلتوجهــی از
اقلیتهــای جنســی ( ۱۷مــاه مــه) .فضــای مجــازی پــر اســت از فعالیــن افزایــش یابــد.
نشــان و پرچمهــای رنگینکمانــی .میتــوان دختــران و پســران
جوانــی را دیــد کــه در فضاهــای خصوصیشــان بــا پارتنــر
همجنــس خــود ازدواج میکننــد و اتاقهــای کوچکشــان
را بــه نشــانه عشــق همجنسخواهانهشــان گلبــاران میکننــد،
مخفیانــه عکــس میگیرنــد و در صفحــات مجــازی بــا
دوستانشــان بــه اشــتراک میگذارنــد .دههــا نفــر از جامعــه
ایرانــی در سراســر جهــان هــر ســاله بــه طیــف و اجتمــاع
ســابقاً کوچــک “آشــکار شــدگان” میپیوندنــد ،و تعــداد

موضوعاتــی مثــل طــاق ،لقــاح مصنوعــی ،تنهــا زندگــی کــردن
ویــا زندگــی بــا شــریک جنســی خــود بــدون ازدواج یــا داشــتن
روابــط متعــدد جنســی بــرای زنــان دیگــر امــری موجــب از
دســت دادن شــان اجتماعــی یــا بدتــر از آن از دســت دادن
زندگیشــان نیســت؛ یــا دقیقتــر بگویــم بهطورعــام و یــا
حداقــل در غالــب جامعــه روشــنفکری چنیــن نیســت .میشــود
در مــورد خودارضایــی در متــن یــک ســخنرانی یــا یــک مقالــه
مهــم فمینیســتی حــرف زد و در کنــار آن بــه اهمیــت ارضــای

۶
کلیتوریســی پرداخــت و بــه منافــع مــردان در تمرکــز بــر دخــول بــه نظــر میرســد کــه جهــان بهســرعت رو بــه نقــد و نفــی
بــه عنــوان تنهــا راه ارضــای جنســی زنــان اشــاره کــرد و همــه بــاور جنــس و جنســیت ازلــی مــیرود و باالخــره تئــوری
اینهــا را بــه نقــد کشــید.
میتــوان دختــران جوانــی را دیــد کــه خــود را ترنسجنــدر
مینامنــد و بــرای یــک موجــود “عامــی” نــوع بشــر ،تشــخیص
زن یــا مــرد بودنشــان دشــوار اســت.

ســیالیت جنســیت جودیــت باتلــر بــا تمــام نقدهــا و پرسـشهای
پاس ـخنیافتهاش در گوشــه اذهــان بشــر جــای میگیــرد و رفتــه
رفتــه بــه راهنمــای عمــل و زندگــی او بــدل مــی شــود .بــه مرور،
بــاور میکنیــم کــه جهــان پذیرفتــه اســت کــه بــر اســاس نظریــه
کوییــر ،سکســوالیته نــه امــری طبیعــی ،بلکــه امــری برســاخته

مــی تــوان پســرانی را دیــد کــه در آرایــش چهــره خــود از دههــا از نهادهــا و ســاختارهای اجتماعــی اســت و نتیجــه بالعــوض
گریمــور بامهارتتــر هســتند و بــا دیــدن رقــص زیبایشــان جنــس زیستشــناختی نیســت ،هرچنــد کــه از آن نیــز تاثیــر
دهــان زنــان و مــردان دگرجنسگــرا نیــز بــه تعجــب بــاز میگیــرد.
میمانــد.

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

آری ،آنچنــان بــه ســرعت پیــش رفتهایــم کــه حتــی بــرای اســتفاده از مفاهیمــی اســت کــه مــا را در بنــد تعاریف کلیشـهای
کســی مثــل مــن کــه اولیــن عشــق همجنسگرایانــهاش را در اســیر نکنــد .بــرای مــا ایــن نــه یــک دعــوا بــر ســر کلماتــی
دهــه شــصت شمســی تجربــه کــرده و دائــم بایــد پاســخگوی بیمعنــا و بیتاثیــر ،بلکــه جدالــی جــدی و حیاتــی بــر ســر
“ظاهــر مردانــهاش” میشــده ،و هنــوز هــم اینجــا و آنجــا ،توقــف یــا پیشــرفت جنبــش و مبــارزهای اســت کــه ســالهای
از چنیــن نگاهــی در امــان نیســت ،درک ایــن تغییــرات گاه بســیاری از عمرمــان را در راه آن صــرف کردهایــم.
ی کــه نمیتوانســتم از دریچــه ایــن
دشــوار اســت .بــرای منــ 
جعبــه جادویــی و ارتبــاط بــا دنیایــی مجــازی امــا هیجانانگیــز،
جهــان را کشــف کنــم ،بــرای منــی کــه نــه در چــت رومهــای
“یاهــو” امــکان یافتــن همزبانــی را داشــتم و نــه در آن روزهــای
پرتالطــم ،کتابــی و یــا ورقــی در توضیــح و دفــاع از عشــق
بــه همجنــس در دســتانم جــا گرفتــه بــود و تــازه در ابتــدای
جوانــیام و در البــهالی بیانیههــای تبلیغاتــی دانشــگاهی در
آلمــان ،ســواالت متعــددم در مــورد چرایــی ایــن کشــش و
گرایــش جنســیام پاســخهای خــود را یافتــه بــود و هــر روز
در تالشــی نهــان بــرای آمادگــی آشکارســازی و چالــش در
مقابــل جامعــه مرد-پدرســاالر و دگرجنسگــرای بیــرون از
خــود بــودم ،گاه بــاور ایــن همــه پیشــرفت ســخت اســت.

بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــر آن شــدم پــس از نوشــتههای
پراکنــده و نقدهــای شــفاهی دربــاره واژه “دگربــاش” و
اصطــاح برگرفتــه از آن ،یعنــی “دگربــاش جنســی” ،اقــدام
بــه نوشــتن ایــن جســتار کوتــاه کنــم تــا دریچ ـهای بــر بحثــی
باشــد بــرای نظریهپــردازان دیگــر ایــن حــوزه .ســعی کــردهام
تــا حــد امــکان ،عــاوه بــر نظــرات خــودم ،بحثهــای شــفاهی
و نقدهــای دیگــر فعــاالن ایــن حــوزه را نیــز در ایــن نوشــته
بازتــاب دهــم .در عیــن حــال ،غیــر از مــرور دوبــاره نظریــه
کوییــر و بهخصــوص نوشــتههای 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
کــه همــه اینهــا ،الیههــای دیگــری را بــه ایــن متــن ،اضافــه

۷
کرد.
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نســل نخســت همجنسگرایــان علنــی ایرانــی ،تالشــی بســیار تاریــخ روشــن ،مکتــوب و بــدون مناقشـهای دربــاره رونــد ابداع
قابــل ارج کردنــد تــا واژه رایــج همجنسبــاز را از دهانهــا واژه دگربــاش کــه از ســال  ۲۰۰۶بــه اینســو بــه طــور پراکنــده
بیاندازنــد و واژه همجنسگــرا را جایگزیــن آن کننــد .ایــن در بعضــی از وبالگهــای همجنسگرایــان اســتفاده میشــد،
بحــث کــه بهخصــوص در نشــریه “هومــان” مطــرح شــد ،در آن و بعدتــر ،در نــام دو ســازمانی کــه عمدتــا در زمینــه پناهنــدگان
ســالها بــرای مــا تبعیدیــان همجنسگــرا و یــا ترنسجنــدر ،الجیبیتــی کار میکردنــد اســتفاده شــد ،وجــود نــدارد.
بــرای یافتــن واژهای بــرای بیــان هویتمــان اهمیتــی اساســی در چنــد ســال اخیــر ،ایــن واژه در کنــار دگربــاش جنســی از
داشــت .یافتــن واژهای جدیــد و جــا انداختــن آن در میــان جامعه ســوی فارســیزبانان ،بهخصــوص رســانههای فارســیزبان،
همجنسگــرا و جلــب احتــرام از ســوی غیرهمجنسگرایــان غیرهمجنسگرایــان و برخــی از تشــکلهای دفــاع از حقــوق
و دوری جســتن از تحقیــر در بیــان ،هدفــی بــود کــه نشــریه اقلیتهــای جنســی ،مــورد اســتقبال واقــع شــده اســت .بــا ایــن
هومــان بــا بحثهــای شــفاهی و جمــعآوری آرای گوناگــون همــه ،تعــداد قابــل توجهــی از اعضــای ایــن جامعــه ،از اطــاق
از عهــده آن برآمــد و هــر یــک از مــا نیــز در فضاهــای صفــت دگربــاش یــا دگربــاش جنســی بــر خــود احســاس
خــود تــاش و حتــی جنــگ بســیار کردیــم تــا باالخــره واژه تحقیــر میکننــد و ایــن عنــوان را بــرای هویــت جمعــی خــود
“همجنسگــرا” را جــا انداختیــم .تــا آنجــا کــه حتــی در قانــون توهینآمیــز ،و از نظــر تئوریــک و گفتمانــی ،نادرســت و غیــر
مجــازات اســامی جدیــد نیــز پــس از ســالها ،مجبــور بــه پیشــرو میداننــد.
اســتفاده از ایــن واژه شــدند.

نقد دو اصطالح دگرباش و دگرباش جنسی

█ .۱دگرباش ،تحقیرآمیز و موهن است

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

یکــی از اصلیتریــن معیارهــا ،بــرای اســتفاده یــا پرهیــز از کلماتــی بــرای خطــاب قــرار دادن آنهــا اســتفاده کننــد کــه
اســتفاده از یــک عنــوان بــرای خطــاب قــراردادن گروهــی از همــه یــا حتــی بخشــی از آنهــا ،آن را موهــن و تحقیرآمیــز
جامعــه کــه بــه هــر دلیلــی ،در اقلیــت قــرار گرفتــه و تاریخــی میداننــد .در بســیاری از نقــاط جهــان ،اســتفاده از چنیــن
از ســرکوب و تبعیــض را تجربــه کــرده ،نگــرش و احســاس کلماتــی حتــی میتوانــد جــرم تلقــی شــود .بــه عنــوان مثــال،
افــراد آن گــروه دربــاره آن عنــوان اســت .بــه عبــارت دیگــر ،اگــر یــک پاکســتانی را در بریتانیــا“ ،پاکــی” خطــاب کنیــد یــا
افــراد خــارج از آن گــروه اجتماعــی کــه نســبت بــه آنهــا ،یــک سیاهپوســت را در آمریــکا“ ،نیگــر” (زنگــی) صــدا کنیــد،
در اکثریــت ،و طبعــا در قــدرت قــرار دارنــد ،حــق ندارنــد از بــا عواقــب جــدی مواجــه خواهیــد شــد .در جامعــه ایرانــی نیــز

۸
برخــی از گروههــای دفــاع از حقــوق عربهــا ،اســتفاده از میکنــد شــکل گرفتــه اســت .دگراندیــش واژهای روشــن
واژه “اعــراب” را بــرای خطــاب قــرار دادن مــردم عــرب در اســت کــه بــر اندیشــه و اندیشــیدن و گفتمــان غالــب و
ایــران ،توهیــن آمیــز تلقــی کــرده و ســعی دارنــد رســانهها را اندیشــیدنی جــز آن داللــت دارد .در صورتــی کــه دگربــاش،
متقاعــد بــه اســتفاده از “عربهــا” بــه جــای “اعــراب” بکننــد .یــا “دیگــری بــودن” ،هیــچ معنــای روشــنی را بــه ذهــن متبــادر
بــه شــهادت بحثهــای بســیار در فضاهــای مجــازی و واقعــی،
بســیاری از همجنسگرایــان نیــز هــر بــار بــا خطــاب شــدن بــه
عنــوان “دگربــاش” یــا “دگربــاش جنســی” حســی از توهیــن و
تحقیــر در درونشــان زبانــه میکشــد .عــاوه بــر ایــن ،بــا وجــود
اینکــه ترنسهــا عمومــا هرگــز از ایــن واژه بــرای توضیــح
هویــت خــود اســتفاده نمیکننــد ،در بســیاری از مــوارد،
دیگــران و بــه خصــوص اصحــاب رســانه و ســازمانها و فعــاالن
حقــوق بشــر ،آنهــا را نیــز زیــر چتــر اصطــاح دگرباش جنســی

نمیکنــد .زیــرا بــه راســتی“ ،بــودن” و “بودگــی” هیــچ معنایــی
خــارج از بســتری کــه در آن بیــان میشــود نــدارد و در عیــن
حــال میتوانــد صدهــا معنــا را بــه ذهــن بیــاورد .بــا توجــه بــه
اینکــه ایــن واژه ،هیــچ تعریفــی بــر محوریــت ایــن “بــودن”
خــود بــه همــراه نمـیآورد باالجبــار واژه “جنســی” را بــه خــود
اضافــه میکنــد تــا شــاید منظــور و مقصــود خــود را روشــن
کنــد .ایــن مددگیــری از واژه “جنســی” امــا مــا را بــه ســواالت
جدیــدی رهنمــون میشــود:

جمــع زدهانــد.
دلیــل اصلــی موهــن و تحقیرآمیــز بــودن ایــن واژه ایــن اســت آیــا واژه “دگربــاش” بــر تمایــل جنســی مــا ارجــاع دارد یــا بــر
کــه بــر “دگــر” بودگــی اقلیتهــای جنســی صحــه میگــذارد .تفــاوت بیولوژیــک مــا بــا یکدیگــر؟
بــه عبــارت دیگــر ،نقطــه حرکــت خــود را بــر وجــود یــک
“بــودن” طبیعــی گذاشــته و همجنسگرایــان ،دوجنسگرایــان
و ترنسجندرهــا را “دیگــری” تعریــف کــرده و بــه ایــن

آیــا واژه “دگربــاش” بــر هویــت جنســیتی مــا تاکیــد دارد یــا بــر
شــاخصهای بــدن جنســی (شــده) مــا؟

ترتیــب بــه تولیــد و تقویــت همجنسگــرا -و ترنسســتیزی واقعیــت ایــن اســت کــه واژه “دگربــاش” کــه برآمــدی از وجود
و بــه حاشــیه رانــده شــدن آنهــا کمــک میکنــد .بــه ایــن و پذیــرش اصلیــت جنــس و هویــت جنســی اســت و جنســیت را
معنــا ،در درون خــود ،مجــددا ً تحقیــر روزمــرهای را کــه افــراد حاصــل طبیعــت و نــه بــه عنــوان برآمــد و برســاخته اجتماعــی
بــا گرایشهــای جنســی و هویتهــای جنســیتی متفــاوت در فــرض میکنــد ،مــا را از بقیــه جامعــه تفکیــک کــرده و هویتــی
جامعــه ایرانــی تجربــه میکننــد ،بازتولیــد میکنــد.
برخــی ایــن واژه را بــا واژه دگراندیــش مقایســه میکننــد و
بــه ایــن ترتیــب ،بــه همــان انــدازه بــار معنایــی مثبــت بــه آن
میدهنــد .چنیــن مقایس ـهای ،غلطــی فاحــش و سفســطهگرایانه
اســت .دگراندیــش در اعتــراض بــه اندیشــهای کــه خــود
را اصــل میدانــد و هــر اندیشــه غیــر خــود را ممنــوع اعــام

کاذب و “دگــر” بــه مــا میبخشــد؛ بخششــی دردآور کــه شــما
را بــه حاشــیه میرانــد تــا تنهــا در آنجــا پذیرفتــه و دیــده شــوید.
ایــن حــس تلــخ “دگربودگــی” عقبگــرد بــه دورانــی اســت
کــه هیــچ از طبیعــی بــودن گرایــش جنســیمان نمیدانســتیم
و خــود را تنهــا و “دیگــری” فــرض میکردیــم .تفــاوت ایــن
نــوع “دگرباشــی” بــا آن نــوع “دگربودگــی” در ایــن اســت کــه

۹
حــاال ،جامعــه دگرجنسگــرا هــم ،بــه جــای “همجنسبــاز” ،تکیــه کــردن بــر “دگــر ”-نوعــی نقــض غــرض اســت”.
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مــا را بــا ایــن نــام صــدا مــی زنــد؛ صــدا زدنــی کــه بــه بــاز
تولیــد هنجارهــای دگرجنسگرایانــه دوام مــی دهــد و مــا را
بــه حاشــیه میرانــد ،امــا اینبــار پذیرفتــه اســت بــر روی مــا
نامــی بگــذارد ،دگربــاش یــا دگربــاش جنســی ،تــا مــا نــه در
کنــار او بلکــه خــارج از حــوزه او دیــده و بررســی شــویم .در
واقــع زمینــه شــکلگیری “دگرباشــی” وجــود و بــاور بــه قانــون
و زیرســاخت دگرجنسگرایانــه اســت.

واقعیــت ایــن اســت کــه زبــان توســط قانــون ســاختاربندی
میشــود و قانــون در زبــان آزمــوده و تصویــب میشــود.
ایــن کنــش متقابــل ،بــه بازتولیــد گفتمانــی میانجامــد کــه از
وجــود جنــس طبیعــی و مناســبات دگرجنسگرایانــه حرکــت
میکنــد .گفتمانــی کــه بــر یــک اصــل طبیعــی و اصلیــت
جنســی دگرجنسگرایانــه پــای میفشــارد و “دیگــری” را
بــر مبنــای آن وجــود تصویبشــده ،بــه میــدان م ـیآورد .ایــن

اگــر در روزهایــی کــه بــه آگاهــی الزم در مــورد جنــس و همــان اتفاقــی اســت کــه در مــورد واژه دگربــاش و خلــق آن
جنســیت نرســیده بودیــم ،میتوانســتیم بــرای تثبیــت خــود ،رخ داده اســت.
بــر “تفاوت”هایمــان بــا جامعــه دگرجنسگــرا تمرکــز کنیــم
و بــر آن پافشــاری کنیــم ،امــروز کــه بحثهــای عمیــق
جنســیتی فیلســوفانی چــون باتلــر و فوکــو و تئــوری کوییــر
را میشناســیم ،نــه بــر ایــن تفاوتهــا بــل بــر عــدم اصلیــت
جنســیت و ایســتا نبــودن آن و بدیــن معنــا بــر اصــل پذیــرش
هویتهــای گوناگــون در کنــار یکدیگــر و نــه بــر “دیگــری”
بودنمــان تاکیــد مــی کنیــم .ایــن آن تفــاوت اساســی اســت
کــه مــا را و جنبــش نوپــای همجنسگرایــان و در مجمــوع
جامعــه اقلیتهــای جنســی را بــه جلــو خواهــد بــرد.
در ایــن مــورد و از منظــر منطــق زبانــی ،در بررســی واژه
“دگربــاش” ،ســعید یوســف ،منتقــد ادبــی و اســتاد ادبیــات
فارســی در دانشــگاه شــیکاگو در پاســخ بــه ســئوال مــن در
رونــد نوشــتن ایــن مطلــب میگویــد“ :وقتــی اقلیتــی بــرای
گرفتــن حقــوق خــود مبــارزه میکنــد معمــوالً بــر وجــوه
اشــتراک خــود بــا دیگــران تکیــه میکنــد نــه وجــوه افتــراق،
همچنانکــه حــرف ســیاهان ایــن اســت کــه حــق مــا را بدهیــد
چــون مــا هــم آدمیــم و همنــوع شــمائیم نــه اینکــه حــق مــا را
بدهیــد چــون مــا ســیاهیم و بــا شــما فــرق داریــم و بنابرایــن
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همانطــور کــه پیشتــر گفتــم“ ،دگرباشــی جنســی” معلــوم
نمیکنــد کــه تعریــف خــود را بــر چــه بســتری ارائــه میدهــد،
بــر بســتر بــدن بیولوژیــک و جنســی (شــده) مــا یــا بــر بســتر
گرایــش و جهتگیــری جنســی مــا ،یــا رفتــار و ســائق جنســی
و یــا هویــت جنســیتی مــا؟ آنچــه نظریهپــردازان جنســیت بــر
آن تاکیــد میکننــد ،دوری جســتن از بــاور بــه “جنــس” و بــدن
بیولوژیــک بــه عنــوان عامــل و یــا پردازنــده جنســیت اســت.
بــه قــول جودیــت باتلــر“ ،زبــان انحصــار ،ســودمندگرایانه و
فاصلهگــذار وابســته بــه روش شناختشناســی نیــز بــه راهبــرد
ســلطهای تعلــق دارد کــه “مــن” را در مقابــل “دیگــری” قــرار
میدهــد و در عیــن ایجــاد جداســازی (میــان مــن و دیگــری)
مجموعــهای از مشــکالت ســاختگی دربــاره شــناخت و
بازیابــی ایــن “دیگــری” ایجــاد میکنــد .ایــن تقابــل دوتایــی
بــه منزهبخشــی از میــراث شناختشناســی گفتمــان سیاســی
معاصــر از هویــت ،حرکتــی راهبــردی در مجموعـهای مفــروض
از کنشهــای داللــت اســت کــه “مــن” را در و از طریــق ایــن
تقابــل ایجــاد میکنــد و ایــن تقابــل را بــه ماننــد یــک ضــرورت
متجســم میســازد و ابزارهــای گفتمانــی را کــه ایــن دوتایــی را

از ایمیل آقای سعید یوسف به نگارنده در پاسخ به نظرخواهی در مورد واژه «دگرباش»
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ایجاد کردهاند ،پنهان میسازد”.
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ایــن همــان مکانیزمــی ســت کــه بــر اســاس آن همجنسگرایــی
تحــت عنــوان “دگرباشــی” جایگاهــی غیرعقالیــی پیــدا میکنــد
و “دگرجنسگرایــی” بســتر معقــول و مشــروع مییابــد .در
واقــع دگربــاش ،بــر اصالــت و ذاتــی بــودن مجموعـهای بیــرون
از خــود و یکدســت بــودن دگرجنسگرایــی تاکیــد میکنــد
و بــه ایــن معنــا دگرجنسگرایــی را امــری مســلم بــرای همــه
آحــاد خــارج از “خــود” میگیــرد .یعنــی از منظــر یــک
“دگربــاش” ،همــه غیــر “دگرباش”هــا ،دگرجنسگرایانــی

تفســیرناپذیر اســت .یــک دوتایــی افســردهکننده خــودی و
دیگــری کــه نــه تنهــا از میــراث دیالکتیــک ،کــه از دیالکتیــک
جنــس نیــز عبــور کــرده اســت .3بــدون اینکــه نیــازی بــه تعریــف
تفاوتهــای درون خــود داشــته باشــد ،ماهیــت گرایــش و
هویــت بیــرون از خــود را نیــز ازلــی دانســته و تفاوتهــای
درونــی آن را انــکار میکنــد .در عیــن حــال ایــن واژه مبهــم
بــر تمایــز بنیادیــن بیــن جنــس و جنســیت تاکیــد دارد .در واقــع
زمینــه شــکلگیری “دگرباشــی” بــاور بــه وجــود قانــون و
زیرســاخت “طبیعیانــگاری” دگرجنسگرایانــه اســت.

هســتند کــه میــل و جهتگیــری آنهــا امــری مســلم و

█  .۲دگرباش غیرجامع است

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

در زبــان فارســی ،امــکان ســاختن مخفــف از چندیــن واژه کنــار جنســیتی متفــاوت اطــاق میشــود و همانطــور کــه از
هــم وجــود نــدارد .بــه همیــن دلیــل ،نمیتــوان اصطالحــی اصطــاح انگلیســی  LGBTIQنیــز پیداســت ،بقیــه گروههــای
ماننــد  LGBTQIرا کــه در زبــان انگلیســی ،آلمانــی و بســیاری درون ایــن جامعــه را در بــر نمیگیــرد و در کنــار حــرف
از زبانهــای دیگــر کاربــرد دارد و بــر افــراد لزبیــن ،گــی ،مخفــف واژه کوییــر ،بقیــه گرایشــات و هویــت هــای جنســی
بایسکشــوال ،ترنســجندر /ترنسکشــوال ،کوییر/پرسشــگر ،و جنســیتی ،مخفــف خــود را بیــان میکننــد .مهمتریــن اثــر
اینترســکس یــا بیناجنســی ( Lesbian, Gay, Bisexual,منفــی یکســان کــردن تمامــی گروههــای متنــوع درون جامعــه
 Transgender, Queer, (Intersexاطــاق میشــود ،در اقلیتهــای جنســی ایــن اســت کــه مســائل ویــژه هــر یــک از
فارســی بــه شــکلی معادلســازی کــرد کــه تنــوع درون جامعــه گروههــای متفــاوت درون ایــن جامعــه را بــه حاشــیه میرانــد و
اقلیتهــای جنســی و جنســیتی را نشــان دهــد.

طــرح صریــح و روشــن آنهــا را غیرممکــن میکنــد.

در برخــی از دفاعیــات ابداعکننــدگان دگربــاش یــا دگربــاش بهعنــوان مثــال برخــی از اســتفادهکنندگان از ایــن واژه،
جنســی ،ایــن دو اصطــاح معــادل مفهــوم کوییــر معرفــی شــده غیرهمجنسگرایانــی هســتند کــه بــه واســطه شغلشــان
اســت .آنهــا معتقدنــد واژه دگربــاش انــواع دیگــر “بــودن” بــه بــه ایــن حیطــه ورود کردهانــد ،مثــا در ترجمــه جزوههــای
جــز دگرجنسگرایــی را پوشــش میدهــد درحالیکــه کوییــر ،آموزشــی ســازمان ملــل ،همهجــا واژه الجیبیتــیآی را بــه
تنهــا بــر یــک گــروه از افــراد بــا گرایشهــا و هویتهــای عنــوان دگربــاش ترجمــه کردهانــد ،ایــن یــک غلــط و جعــل
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آشــکار اســت .اگــر تعریــف معنایــی “دگربــاش” را آنطــور که (هـــر چـه خـالف آمـد عـادت بـود ،قافلـــه ســـاالر ســـعادت
برخــی از مدافعیــن واژه دگربــاش اســتدالل میکننــد ،معــادل بـــــود -حافــظ) .امــا بــا توجــه بــه معیــاری کــه باالتــر بــه آن
کوییــر بگیریــم ،الجیبیتــیآی معنــی کوییــر نمیدهــد اشــاره کــردم ،اصــل بــر ایــن اســت کــه بــر ســر هــر واژهای
کــه مترجمــان ،خــود را از نوشــتن ترجمــان دقیــق آن خــاص اجمــاع نســبی صــورت گیــرد .متاســفانه واژه دگربــاش ،از
کــرده و کلمــه دگربــاش را جایگزیــن آن کردهانــد .ایــن یعنــی ســوی جامعــه دگرجنسگــرا ،بــه واســطه بــار منفــیای کــه
پــاک کــردن ذهــن جامعــه از وجــود گرایشــات و هویتهــای در بــه حاشــیه رانــدن اقلیــت جنســی داشــت ،ســریع مــورد
ت بخشــی از جامعــه
جنســی گوناگــون و متکثــر .ایــن یعنــی یــک گــروه اجتماعــی اســتقبال واقــع شــد و بــه نوعــی بــه ذهنی ـ 
رنگینکمانــی را بــه یــک گــروه تکرنــگ تقلیــل دادن.

همجنسگــرا و ترنسجنــدر نیــز تحمیــل شــد.

امــا بــد نیســت بــه لحــاظ نظــری ،اشــارهای بــه تاریخچــه واژه همانطــور کــه پیشتــر اشــاره کــردم ،فعالیــن ایرانــی
کوییــر بیاندازیــم تــا ببینیــم چنانچــه قــرار بــود کوییــر بــه همجنسگــرا و از طریــق نشــریه هومــان در اوایــل دهــه ۸۰
فارســی ترجمــه شــود ،هیــچ مفهومــی گویاتــر از “منحــرف” میــادی در اروپــا و امریــکا تالشــی را بــه پیش بردنــد و ازطریق
بــرای آن نبــود .واژه کوییــر کــه در ابتــدا بــرای “ناجورهــا” نقــد واژه منفــی و منفــور همجنسبــاز ،واژه همجنسگــرا
در جامعــه بــه کار میرفتــه توســط نظریهپــردازان و فعالیــن را بــه گفتمــان ایــن حــوزه بــا موفقیــت وارد کردنــد .امــا واژه
ایــن حــوزه بــه عنــوان واژه مثبــت بــه کار گرفتــه شــد و از کوییــر نــه از دل جنبــش کوییــر در ایــران و نــه بــا تحولیابــی
محتــوای تحقیرکننــده تهــی شــد .چنانچــه قــرار باشــد بهجــای واژهای کــه تــا مقطعــی بــار منفــی داشــته و بــا قــدرت ایــن
الجیبیتــی و یــا کوییــر ،واژهای یافــت شــود ،نــه واژهای کــه جامعــه و جنبــش آن دارای بــار مثبــت گشــته بوجــود آمــده
ناآشــنا ،غریــب و بیمعنــی اســت ،بلکــه واژهای از دل ادبیــات اســت ،بلکــه فــرد یــا افــرادی ارادهگرایانــه ســعی در تحمیــل
ایــن حــوزه و معــادل دقیــق آن “خالفآمــد” میتوانــد باشــد ســلیقه خــود بــه ادبیــات ایــن حــوزه داشــتهاند.

█  .۳دگرباش ،مغشوش و مبهم است

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

اصطــاح دگرباش/دگربــاش جنســی ،نــه تنهــا از ســوی مبلغــان میداننــد کــه خــود نشــان از مبهــم و مغشــوش بــودن آن دارد.
آن جابهجــا و نادرســت بــه کار گرفتــه میشــود ،بلکــه در
ماهیــت خــود نیــز بســیار مبهــم و مغشــوش اســت .در واقــع ایــن
واژه بــر همهکــس و هیچکــس داللــت دارد .یعنــی شــنونده و
یــا خواننــده بــه محــض مواجهــه بــا آن ،یــک معنــای واحــد بــه
ذهنــش متبــادر نمیشــود .همانطــور کــه گفتــه شــد ،برخــی
از مدافعــان ایــن اصطــاح ،از آن بهعنــوان معــادل کوییــر یــاد
میکننــد و برخــی دیگــر ،آن را معــادل همجنسگرایــان

در واقــع حتــی بیــن مدافعــان و مدعیــان ابــداع ایــن واژه نیــز
بــر ســر معنــای آن اجمــاع حاصــل نشــده اســت و همچنــان
بــه نوعــی گیجــی و آشــفتگی در ایــن مــورد دائمــا دامــن زده
میشــود .ایــن گیجــی و آشــفتگی خــارج از جامعــه فعــاالن
ایــن حــوزه ،بــه مراتــب شــدیدتر و مشکلســازتر اســت.
بهعنــوان مثــال ،اگــر شــما بــه همســایهتان در کرمــان یــا

۱۲
بندرعبــاس یــا تبریــز بگوییــد کــه دگربــاش هســتید ،احتمــاال بــه ناخوشــایند و تحقیرآمیزبــودن ایــن واژه بــرای بســیاری از مــا
شــما لبخنــدی خواهــد زد و بــرای فهمیــدن موضــوع میپرســد ،اســت.
حــاال شــغلت چیســت؟ تــا بتوانــد معنایــی بــرای ایــن واژه در
ذهــن خــود بیابــد .پــس بیگانگــی ایــن واژه بــا زبــان و ادبیــات
روزمــره مــردم ،امــری اســت کــه نیــازی بــه اثبــات نــدارد
و همــگان بــر آن واقفیــم .اتفاقــاً ایــن آن دلیلــی اســت کــه
بســیاری از غیرهمجنسگرایــان بهســرعت بــا ایــن واژه اخــت
شــدند .بــه بیــان دیگــر ،دگربــاش ،واژهای بیتاریــخ و فاقــد
بارمعنایــی و تاریخــی اســت کــه بــرای یــک گــروه “غیــر” بــه
کار مـیرود ،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 میبریــم .نظریــه کوییــر
بــر ایــن مبنــا شــکل گرفتــه اســت کــه بــر ســیالیت بیــن جنــس
و جنســیت و غیــر ازلــی بــودن آن پــای فشــرده و از ســویی
فاصلــه بیــن “جــور” و “ناجــور” یــا “هنجــار” و “فراهنجــار” را
پــر کنــد ،در صورتــی کــه واژه “دگربــاش” بــر ایــن “دیگــری”

دگربــاش جنســی نیــز بــا وجــود اینکــه بــه نظــر میآیــد
خاصتــر اســت ،میتوانــد در توضیــح رفتــار جنســی متفــاوت
نیــز ب ـهکار آیــد .ایــن واژه بــه عنــوان مثــال میتوانــد بــه ذهــن
شــنونده ،افــراد سادومازوخیســت یــا طرفــداران پُلیآمــوری و
یــا حتــی طرفــداران ســکس بــا حیوانــات را تداعــی کنــد .مــن
پــا را فراتــر مینهــم ،از منظــر یــک دگرجنسگــرای نابــاور
بــر حفــظ پرنســیب رضایــت آگاهانــه و آزادانــه در ایجــاد
رابطــه جنســی ،یــک فــرد کــودکآزار (پدوفیــل -کــه غلــط
مصطلحــی بــرای آزارگــران جنســی کــودکان اســت) نیــز
میتوانــد “دگربــاش جنســی” تعریــف شــود .میبینیــد کــه بــه
همیــن ســادگی میتــوان گرایــش جنســی ،رفتــار جنســی و یــا
هویــت جنســیتی را مغشــوش کــرد و اولویــت طــرح موضوعات
را کتمــان یــا بــه حاشــیه رانــد.

بــودن و تفــاوت “جنســی” تاکیــد میکنــد .امــری کــه باعــث

█  .۴دگرباش ،یک فارسیسازی غیرضرور و مشکلدار است

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

برخــی اســتفاده از دگربــاش را بــا لــزوم اســتفاده از کلمــات فهــم و کاربــرد آنهــا بــه همیــن شــکل فعلی عــادت کردهانــد .در
فارســی بــه جــای معادلهــای فرنگیشــان توجیــه میکننــد .نقطــه مقابــل ،تالشهــای ناموفــق بــرای معادلســازی فارســی
همانگونــه کــه گفتــه شــد ،هیــچ اجماعــی بــر ســر اینکــه کــم نبــوده اســت .جالبتریــن مثــال آن ،پیشــنهاد جایگزینــی
باالخــره دگربــاش معــادل کــدام کلمــه غیرفارســی اســت وجود پیتــزا بــا “کشلقمــه” اســت کــه تنهــا ســخره عمومــی را در پــی
نــدارد .امــا حتــی اگــر چنیــن اجماعــی هــم وجــود داشــته باشــد ،داشــت .در عیــن حــال ،بــر ســر خطــای فاحــش دســتور زبــان
بــاز هــم معلــوم نیســت چــرا حتمــا الزم اســت کلمـه نامانوســی فارســی در ســاخت واژه دگربــاش ،نقدهــای متعــدد و جــدی
بــه فارســی جایگزیــن آن شــود .بســیاری از اصطالحــات غربــی از ســوی نویســندگان و صاحبنظــران ادبیــات فارســی شــده
ماننــد فمینیســم ،دموکراســی ،سوسیالیســم و امپریالیســم و  ...اســت کــه از تکــرار آنهــا در میگــذرم و بســط آن را بــر عهــده
هیچــگاه معــادل فارســی را در ایــن زبــان نیافتنــد و همــگان بــه خودشــان میگــذارم.
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برای اطالع بیشتر رجوع شود به:
4
درباره واژه دگرباش ،مهدی(همزاد) ،قابل دسترسی در نشانی اینترنتی:

۱۳
هایــده ترابــی نویســنده و پژوهشــگر در ایــن مــورد چنیــن نظــر دگــر یــک صفــت اســت و مثــل هــر صفتــی مــی توانــد
داده اســت ”:پســوند “بــاش” برگرفتــه از زبــان ترکــی ،بــه شــکل بــا بُــن مضــارع از جملــه بــا “بــاش” ترکیــب شــود .نکتــه
ســنتی بــرای حرفههــا بــه کاررفتــه اســت .مثل خیاطباشــی ،ولــی اینجاســت کــه ترکیبــات دیگــر مثــل نیکاندیــش یــا
آشپزباشــی ،فراشباشــی و“ ...بــاش” در ترکــی بــه معنــی “ســر” دگراندیــش یــا ژرفبیــن میتواننــد اســم یــا صفــت باشــند و از
و “رئیــس” اســت“ .بــاش” ریشـهی زمــان حــال از فعــل باشــیدن آنهــا بــه تعابیــری چــون ژرفبینــی و ژرفبینــان یا دگراندیشــی
هــم اســت که بــه معنــای بقــاء داشــتن ،ماندن ،ســکونت داشــتن ،و دگراندیشــان رســید در حالیکــه ترکیباتــی کــه بــا بــاش داریــم
اقامــت داشــتن اســت .افغانســتانیها بــه جــای “ســاکنان”  ،چنیــن نیســتند .مثال توجــه کنیــد بــه کلمــهی شــادباش و یــا
“باشــندگان” میگوینــد .البتــه بــه عنــوان ریش ـهی زمــان حــال اصطالحــات رایــج در ارتــش مثــل بیداربــاش و راحــت بــاش
فعــل “بــودن” هــم بــه کار مــیرود .مثــل همــهی ریشــههای و اینهــا بیشــتر حالــت امــر و دســتور یــا آرزو دارنــد و بــه همیــن
زمــان حــال بــرای حالــت امــری هــم اســتفاده میشــود .یعنــی دلیــل از شــادباش نمیتوانیــم شادباشــی و شادباشــان بســازیم
دگربــاش میتوانــد بــه صــورت امــری هــم خوانــده شــود ،یــا بگوئیــم بیدارباشــی و بیدارباشــان” 7و همانطــور کــه گفتیــم،
ماننــد خامــوش بــاش ،شــادباش و غیــره” 5.امــا ســعید یوســف نتیجــه میگیــرد کــه “معلــوم نیســت واژه مناســبی بــرای مفهــوم
نظــرش ایــن اســت کــه “ صــرف تداخــل معنائــی بــا حالــت مــورد نظــر باشــد”
امــری مهــم نیســت زیــرا در فارســی بــرای اســم معنــا ســاختن
از ریشــه زمــان حــال فعلهــا اســتفاده میشــود .مثــل بدبینــی،
نوجوئــی ،دگراندیشــی و غیــره 6”.او میگویــد“ :ایــن واژه بــه
لحــاظ قواعــد زبــان فارســی و شــیوه هــای واژه ســازی مشــکلی
نــدارد ولــی معلــوم نیســت کــه واژه ی مناســبی بــرای مفهــوم
مــورد نظــر باشــد ضمــن آنکــه بدتریــن واژه هــا هــم پــس از
مدتــی اســتفاده مــی تواننــد رایــج شــوند و قبــح اولیــه ی خــود

اســماعیل خویی ،شــاعر و فیلســوف نیــز در مــورد واژه دگرباش
بــر ایــن نظــر اســت ،کــه ”:دگربــاش ترکیبــی نامــوزون اســت.
در نبــود نهــادی کــه بتوانــد واژههــای غیــر فارســی حوزههــای
علــوم اجتماعــی و یــا فنــی را از گمــرک زبانــی مــا گذرانــده و
وارد زبــان فارســی کنــد ،مــا بــا چنیــن واژهســازی هایــی روبــرو
میشــویم”.
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را از دســت بدهنــد.

http://www.asar.name/2007/05/blog-post_25.html
واژه ی دگرباش ناجور است ،مهدی عقیلی ،همقبیله 20 ،نوامبر  ،2009قابل 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
5
6
7
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از مکاتبات شخصیام با هایده ترابی در مورد واژه دگرباش
سعید یوسف ،همان
سعید یوسف ،همان
از گفتگوی شخصی نگارنده با آقای اسماعیل خویی در پاسخ به نظرخواهی در مورد واژه «دگرباش»
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█  .5دگرباش ،واژه مورد عالقه جامعه هترونورماتیو است

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

واژه دگربــاش در ســالهای اخیــر کــه بحــث حقــوق همجنسگرایــی و حــس کراهــت و هموفوبیــای خــود دربــاره
اقلیتهــای جنســی مطــرح اســت ،از ســوی رســانههای روابــط جنســی و هویتهــای جنســیتی متفــاوت را پشــت
فارســیزبان ،فعــاالن و ســازمانهای حقــوق بشــری ،و افــراد آن پنهــان کننــد .در واقــع ،دگربــاش ،آنقــدر خنثــی هســت
دگرجنسگــرا بهســرعت مــورد اســتقبال واقــع شــد و بــه و آنقــدر چیزهــای متفاوتــی را در برمیگیــرد کــه بیآنکــه
نوعــی بــه ذهنیــت بخشــی از جامعــه همجنســگرا و ترنسجنــدر تــرس از برچســب خــوردن داشــته باشــند ،میتواننــد از آن
نیــز تحمیــل شــد .البتــه انتظــار اینکــه همــه لزبینهــا و گیهــا و اســتفاده کننــد .بــه بیــان دیگــر ،دگربــاش امکانــی را فراهــم
ترنسجندرهــا بــر موضوعــات جنســیتی ســوار بــوده و مباحــث کــرده کــه تمامــی صراحتــی کــه پشــت “صــدا زدن بچــه بــه
مربــوط بــه آن را بشناســند ،انتظــار بیجایــی اســت ،امــا از نــام خــود” اســت و عواقبــی کــه ممکــن اســت بــه کار بــردن
کســانی کــه ســعی در تبلیــغ ایــن واژه دارنــد میتــوان پرســید کلماتــی مثــل همجنسگرایــی یــا همجنسخواهــی داشــته
کــه بــر اســاس کــدام بــاور نظــری ،مــا را بــه عنــوان “دگربــاش” باشــد را از میــان بــرده اســت .و ایــن امــر یــک عقــب نشــینی
“جنســی” تعریــف میکننــد؟ ایــن عالقــه روزافــزون آنهــا بــه و عقبگــرد کامــل اســت کــه جنبــش پیشرونــده جامعــه
اســتفاده از واژه دگربــاش ،پیامــی فرهنگــی نیــز در خــود دارد ترنسجنــدر ،همجنسگــرا ودوجنســگرای ایرانــی کــه تاریــخ
و آن ایــن اســت کــه ایــن واژه ،بــه برخــی از آنهــا ایــن امــکان بیــش از  ۳۵ســاله خــود را پشــت ســر میگــذارد ،بــه آن نیــاز
میدهــد کــه راحــت نبــودن خــود را بــا کاربــرد اصطــاح نــدارد.

█  .۶دگرباش ،غیراجماعی است

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

تنهــا مــن نیســتم کــه بــا شــنیدن کلمــه دگربــاش ،احســاس آنکــه چــه خــود جامعــه اقلیــت و چــه اکثریــت خــارج از آن،
تحقیــر و حســی ناخوشــایند را تجربــه میکنــم .مــن در ایــن از اســتفاده از ایــن واژه تــازهوارد ،اجتنــاب کنــد .آقــای احمــد
احســاس بــا تعــداد زیــادی از افــراد ایــن جامعــه شــریک کریمــی حــکاک (اســتادیار در رشــته زبــان و ادبیــات فارســی
هســتم کــه بــا ایــن کــه خــود را همجنسگــرا ،ترنسجنــدر ،در دانشــگاه ســیاتل) دربــاره اســتفاده از واژههــای نویــن و معیــار
ترنسسکشــوال ،بایسکشــوال یــا  ...میداننــد ،عالقــهای اســتفاده از آن میگویــد« :مــن صمیمانــه فکــر میکنــم در کار
ندارنــد بــا ایــن صفــت ،برچســب بخورنــد .همینکــه بــر ســر ســکه زدن واژههــای جدیــد و ضــرور بــرای زبانهــای زنــده
نــوع خطــاب قــرار گرفتــن ،اجمــاع کافــی در میــان اعضــای بحثهای دســتوری و معنائــی متکــی بــر قواعــد مفهومــی و
یــک جامعــه اقلیــت وجــود نداشــته باشــد ،کافــی اســت بــرای حیطههــای معنائــی آنقــدر مهــم و مؤثــر نیســتند کــه وفــاق و

۱۵
اجمــاع کلــی بــر ضــرورت واژهیابــی بــه گونـهای کــه همــگان ،ناشــناخته یــا نامحتــرم تلقــی میشــدهاند« .
یــا اکثریتــی قاطــع ،آن را بپذیرنــد و کســی از آن رنجشــی نیابــد
یــا حــس نکنــد و بــه دل نگیــرد .ایــن نکتــۀ دوم بهویــژه در
مســائل حســاس اجتماعــی و فرهنگــی مهــم اســت ،چــرا کــه
بــه شناســائی گروههائــی مربــوط میشــود کــه پیــش از آن
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واقعیــت ایــن اســت کــه نــه تنهــا در ایــن مــورد اجماعــی حاصل
نشــده بلکــه تالشــی نیــز بــرای رســیدن بــه ایــن اجمــاع صــورت
نگرفته اســت.

█ سخن آخر

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

ســخن آخــر اینکــه هرگونــه واژهســازی ،کــه قــرار بــر بیــان هویــت جنســی و جنســیتی داشــته باشــد بایســتی دال بــر ماهیــت
متکثــر ایــن پیکربنــدی باشــد .بایســتی «دوگانگــی» جنــس را آشــفته ســازد و غیرطبیعــی بــودن تعاریــف و مضامیــن تاکنونــی را
آشــکار ســازد .هیــچ واژهســازی کــه اســاس ســاخت خــود را بــر «طبیعــی» شــمردن هویتهــای تاکنــون قانونــی و «فرهنگــی»
شــده پایهگــذاری کــرده باشــد نمیتوانــد بــه طبیعیزدایــی از جنســیت و امــر هویتهــا منجــر شــود .مــا نیازمنــد بــه پرســش
گرفتــن ایــن «طبیعــی بــودن» بنیادیــن هســتیم .امــری کــه واژههــای بیتاریــخ و غیرمنتقــد نمیتواننــد بــدان پاســخ دهنــد.
ی کــه بــه پشــتوانه ایــن جنبــش
بــرای مــا یافتــن بهتریــن گزینــه ،یعنــی یافتــن مســیر مشــارکت جمعــی بــرای ترجمــان اصطالحات ـ 
در غــرب ریشــه دوانیــده اســت و یــا انصــراف از ترجمــان آن و وامگیــری ســاده آن و رد کــردن آن از گمــرک زبانیامــان و
وارد کردنــش بــه حــوزه گفتمــان اجتماعیمــان اســت .تــا آن زمــان ،مــا تنهــا بــر واژگانــی چــون لزبیــنِ ،گــی ،ترنسجنــدر و

دوجنسگــرا بــرای معرفــی هویــت خــود پــای میفشــاریم ،چــرا کــه در نبــود حقــوق و پذیــرش اجتماعــی ،بایســتی ابتــدا خــود را
معرفــی کنیــم .معرفــی بــا واژگانــی کــه از بطــن خــود قابــل تعریفانــد و نــه بــر اســاس هویــت دیگــری (جامعــه دگرجنسگــرا)
شــکل گرفتــه و نــه بــر «دیگــری» بــودن مــا تاکیــد دارنــد .بگذریــم از اینکــه بــه نظــر مــن ایــن تعاریــف و تقســیمبندیها هــم بــه
مــرور زمــان و بــا تثبیــت حقــوق همجنسگرایــان و ترنسجندرهــا 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 میگویــد« ،فقــدان هنجارهــای جنســیتی ،تکثیــر پیکربندیهــای جنســیتی ،بیثباتــی هویتهــای ذاتــی
و خنثــی کــردن روایتهــای دگرجنسگرایــی اجبــاری از بازیگــران مرکــزیاش یعنــی «مــرد» و «زن» را نتیجــه خواهــد داد».
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از ای میل آقای حکاک در پاسخ به سوال نگارنده در مورد واژه «دگرباش»

۱۶

