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  ناالن شـــدميتيمن به هر جمع
 جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم   

 ار مني از ظن خود شد يهر کس
 از درون من نجست اســــــرار مــن  

 
بي ا

يي

لد لخموالنا جالل  ين 
 

خ بوده است کـه     ي در تار  يشگيک سوال هم  يب راه   گذر و انتخا  
ــرم مــ   ــا آن دســت و پنجــه ن ــ کــرده اياز ازل ب ــآ. مي       ا درســت ي

 هسـت   يا کسـ  ي در بر خواهد داشت؟ آ     يجه ا يا نت يروم؟ آ  يم
 هستند که زمـان انتخـاب      يي ها ينها نگران ي کند؟ ا  ياريکه مرا   

ز يـ  ن ي رسـند کـه گـاه      يک راه به ذهن م    يا فکرکردن در مورد     ي
ز يـ  چشـم از همـه چ      ،ان راه يا در م  ي هستند و    يشانيموجب پر 

 .د گشتيشسته و برخواه
 مسـدود   ي سنگالخ، زمان  يک است، گاه  ي اوقات تار  يراه گاه 

ار يا بس ي است   ي رسد که راه باور نکردن     ي م ي شود، زمان  يم
 يا پر از انتظارها   ي پر از دشمن و      ي تنگ و گاه   يمسخره، گاه 

 . ما داردياز به راه پيست و ناما راه، راه ا. ُکشنده
 گمراهتان  ي همراه شما خواهند بود، عده ا      يارين راه بس  يدر ا 

 در راه شـما هسـتند امـا بـا شـما      ياريا بسـ يـ خواهند خواند و    
 سـازد   يتـان را اسـتوار مـ      ين راه قدم ها   يآنچه که در ا   . ستندين
ن هـدف شماسـت کـه       يدر واقع ا  .  است يدن به آزاد  يد رس يام

 کند و بـاور بـه حـق بـودن راه، آن را تحمـل                يمراه را مشخص    
 . کندير ميپذ

 و  يم و بـه درسـت     يـ ده ا يـ ن سواالت راهمان را برگز    يما با تمام ا   
م کـه در راِه شـما،       ي خـواه  يم و م  يمان راسخ دار  يقت آن ا  يحق

 .مي تان باشيهمراِه شما و چراغ روشنائ
 
 

 يرازام شپ          
 

 
 ي از او بــاقيزيــگذشــت و چ آمــد و ١٣٨۴ن مــاه ســال يفــرورد

د يات و صـفحات ورق خـورده سررسـ        يـ نماند جز خـاطرات، تجرب    
دم؟ چه  يم؟ چه شن  يچه شد و چه گذشت؟ چه گفت       .مانيزندگ

 م؟ ي را قدردان شدي را مرتفع و چه امکاناتييکمبودها
ن بـوده و خـود را بـه خـاطر           يام غمگـ  يـ شه مـا از گذشـتن ا      يهم
م ي کنـ  يم و آرزو م   ين ک يمت نشمردن آن روزها سرزنش م     يغن

ار مطلــوب ينــده لحظــات را درک نمــوده و بــه نحــو بســيکــه در آ
نده به  يم که لحظات آ   ين اصل غافل هست   ياما از ا  . مي کن يسپر

ــال     ــت و پشــت ســر هــم در ح ــه گذشــته   آنوب ــوده و ب ــدن ب        م
ا در  يـ م و   يا در گذشـته هسـت     يـ اصوال مـا انسـانها      . وندندي پ يم
 !!!مي بري بسر نمچگاه در حالينده اما هيآ

    ل ينــده را بــه گذشــته تبــديبلــه دوســتان مــا لحظــه بــه لحظــه آ
ا در غصــه يــم و همــواره يابيــنکــه حــال را دريم بــدون اي کنــيمــ

ســت کــه حــال را يا زمــان آن نيــا در آرزو و آمــال؛ آيــم و يهســت
 م؟ يابيدر
 يا تجربـه ا   يم و اتفاق تلخ و      ي کن ي که به گذشته نگاه م     يوقت

ــرا بـــه  ــيـ ــ آورياد مـ ــيـــم نبايـ ــده آن را يم کـــه در آيد آرزو کنـ نـ
ن يـ را همـواره در ا   يـ ن کار را کـرد ز     يد ا ينه نبا . م بست يبکارخواه

ن يـ م، اگـر مـا ا     ين االن اقـدام کنـ     يد همـ  يـ م مانـد؛ با   يبرزخ خواه 
ز از دسـت    يـ  ن يم مطمئنـا لحظـات بعـد      يلحظه را از دسـت دهـ      

م کـه  يابيـ  ي درميخواهند رفت و به سرعت چشم به هم زدن 
 ....م اما هنوز ين آرزو را داشتيش ايچند ماه پ

ن االن اقدام به برطـرف      ي به گذشته از هم    يد با نگاه  ييايپس ب 
 چنـد  يم نـه حتـ  يي امکانات بـرآ    از ي ها و قدردان   ي کوتاه يساز
 خواهنـد شـد     يق کوتاه سرفصل کتـاب    ين دقا يرا ا يگر ز يقه د يدق
 !!!اني پايب

 مواجـه  يميز و قديور انگ بس غرين ماه با حادثه ا    ي ا يدر ابتدا 
 و تمام ملل ها و فرهنگ ها کم است ا  ير آن در دن   يم که نظ  يبود

د پادشـاه   ي که جمشـ   يحادثه ا .  دانند يبا و با شکوه م    يآن را ز  
د و  يـ منـان آن را آفر    ي بـر اهر   يروزيـ ن پـس از پ    يران زم يقدرتمند ا 

 .انيرانين پاک و مقدس اين آئي نوروز ايآر. جاودان نمود
 را يان رفتـه و غبـار کهنگـ   ي ها از مي که بدي نو؛ روز يآغاز روز 
 نو يآغاز روز. مين نموده ايگزي و طراوت را جايم و تازگ يزدوده ا 

 نـو   ي نـو و انسـان     ي نو و فصل   يدن سال يد بخش فرا رس   يکه نو 
ن يش، سـرود نشـاط آفـر      ي هـا  ييبـا يبهار بـا تمـام ز     . خواهد بود 
صـدا   هـم و هـم    ها بـا     ييباي خوش گلها و همه ز     يپرندگان، بو 

ر سال و ماه و     ييتغ . دهند ير و تحول را سر م     يي و تغ  يآواز تازگ 
روز بـا  يـ  فيدن عمو نـوروز و حـاج      يد؛ از راه رس   ي جد يروز و آغاز  
 ي هجـر  ٨۴د آغـاز سـال      يـ ؛ نو "د اومد بهار اومد   يع "يزمزمه ها 
 و  يالدي مـ  ٢٠٠۵، ادامـه    ي زرتشت ٣٧۴٣، اغاز سال    يديخورش
 هــا، ي هــا، روبوســينيري هــا، شــديــد و بازديــ؛ دي قمــر١۴٢۶

 هـا و تـازه شـدن هـا؛ فـرا            يينـه شـو   ي ها، ک  ي ها، شاد  يديع
ن مــاه، يدن ســالروز تولــد اشــو زرتشــت در ششــم فــرورديرســ
 . ها و سبزه گره زدن ها و شروع کارهايکوبيپا

 و طراوت اما افسـوس و صـد افسـوس کـه             ييبايهمه و همه ز   
 آن يبــا تلخــن لــذات را يــن ايري کــه طعــم شــييزهــايبودنــد چ

 بـود کـه دل هـر انسـان     يير دادنـد و آن خبرهـا      ييـ ده ها تغ  يشن
           از او ي آورد کــــه زهــــري را آنچنــــان بــــه فشــــار مــــيآزاده ا

 يت ها و اجراي نبود جز محکوميزي ساخت کشنده و آن چ    يم
 .ي ناعادالنه قبليحکم ها

ر و زشــت دار در انتظــار يــم کــه چوبــه پيديم و شــني خوانــديآر
 با است؛ يرحمانپور جوان و ز يکبر
گرا   به جرم همجنس  يرانيم که دو مرد ا    يديم و شن  ي خواند يآر

 هــا دچــار خواهنــد شــد و ي و کبــريبــودن بــه سرنوشــت کبــر
ن خبرهـا   يـ  خود را از جالدان چوبه دار خواهند ستاند؛ و ا          يديع

نه شکافته ما   ي بر س  يمارخورده ما و و نمک    ي بود بر دل ت    يزخم
 بسـازد کشـنده     ي نـوروز زهـر    ي ها ينيريم ش و توانست از طع   
ن يـ د داد کـه ا    يـ د بـه خـود ام     يـ اما نبا   ضحاک؛ يتر از سم مارها   

 محقـق خواهـد     يد زمـان  يـ ن ام يـ د، ا يم د يگر نخواه يلحظات را د  
 مصـمم، کمـر بـه       يم و با قدمها   يشد که از هم اکنون اقدام کن      

. مي هـا را برطـرف سـاز   ي مظلوم بسـته و بـد     يدفاع از انسانها  
 .ميل نکنيم و به گذشته تبدي را از دست ندهلحظات



 

                    www.cheragh.pglo1.org  ,  payam@pglo1.org    ②  صفحه- ديي ديگر دوستان خود ارسال نماينشريه چراغ را برا

 شب بود، ماه پشت ابر بود: برگرفته از وب الگ
ايـن  . گـراي ايرانـي بـودم    مدتها درصدد گفتگو بـا يـك همجـنس       

گرايـان ايرانـي، بـه دليـل         اآثر همجنس . فرصت پيش نمي آمد   
فشــارهاي سياســي و اجتمــاعي حــاآم بــر ايــران و احســاس 

يش جنسـي خـود و انجـام مصـاحبه بـا            خطر، حاضر به بيان گرا    
تا اينكه آرمـين حاضـر شـد در يـك گفتگـوي             . يك ايراني نيستند  

دوســتانه، از خــودش، گــرايش جنســي و مشــكالتش در ايــران 
او فارغ التحصيل دانشگاه تهران در يكي از رشـته هـاي            . بگويد

علوم اجتماعي است آه به دليل مشكالت شخصي بـه يكـي            
اهنده شـده و هـم اآنـون مشـغول بـه            از آشورهاي اروپايي پن   

آسيب شناسـي    ادامه تحصيل در زمينه روانشناسي باليني و      
 :با هم مي خوانيم. اجتماعي است

 گراي ايراني هستيد، يعني چه؟ شمايك همجنس 
گرا يك  ببينيد، سوال شما از دو بخش تشكيل شده، همجنس   

گرا  فرد همجنس .نوع گرايش جنسي و ايراني يك مليت است       
صي است آه از لحاظ روحي، جنسي و جسـمي، تمايـل            شخ

ــا زن باشــد    ــد مــرد ي ــه همجــنس خــود دارد، خــواه مــي توان . ب
گراي ايراني يعني فردي با داشتن اين مشخصات در        همجنس

 .جامعه ايران 
 گرا شدي؟ چطور شد آه همجنس 

سوالتان را بـا يـك      . گرا بودم  همجنس. گرا نشدم  سنمن همج 
ــر جــواب مــي د   ــر   . هــمســوال ديگ ــه شــما، غي چطــور شــد آ

 ..گرا شديد؟ لطفا جواب بدهيد همجنس
بيشــتر مــردم دنيــا، . مســئله آمــي متفــاوت هســت  

ــود ،     ــي شـ ــده مـ ــه ديـ ــوري آـ ــل آنطـ ــن   الاقـ ــل مـ مثـ
هسـتند، يـا دسـت آـم        ) گـرا  دگرجنس(هتروسكشوال  

ــور ادعــا مــي آننــد    ــي مــن از شــما ايــن را    . اينط         وقت
را بـا ديگـران و   مي پرسـم، منظـورم ايـن هسـت آـه چـ          

 اآثريت جامعه، تفاوت داري؟
جامعه با من متفـاوت     . اين من نيستم آه با ديگران تفاوت دارم       

همـانطوري آـه در جامعـه، افـراد بلنـد قـد و              . برخورد مـي آنـد    
آوتاه قد، چاق و الغر وجود دارند، در همين جامعـه افـرادي بـا                

مــي تواننــد وجــود داشــته   گرايشــهاي جنســي متفــاوت هــم 
يا به همجنس خـود     يك فرد مي تواند به جنس مخالف        . ندباش

 .عالقه داشته باشد
            امــــا خيلــــي هــــا، ايــــن تفــــاوت را بــــه رســــميت   

         نمـــي شناســـند، يعنـــي ايـــن مثـــال شـــما را صـــحيح 
همجنس گرايـي بـه عقيـده خيلـي هـا، يـك             . نمي دانند 

 ...يك اشتباه، يا يك بيماري است. انحراف است

   

گرايان ايراني آه من مي شناسم، بدليل        بسياري از همجنس  
نداشتن اطالعات آـافي در مـورد ذائقـه جنسيشـان دچـار يـك               

نمــي داننــد آــه هســتند؟ حتــي در  . ســردرگمي مــي شــوند 
مواردي آه نمـي شـود بـه راحتـي از آن گذشـت، ديـده شـده                  

ر جنسيت داده و تبـديل بـه زن         گرا تغيي  است آه فرد همجنس   
    يا مرد شـدن را، راه حـل مناسـبي بـراي مشـكل الينحـل خـود         

  به نوعي مي شود گفت آـه پـس از سـاعتها تفكـر،             . مي داند 
. به ناگهان پاك آن را برداشته صورت مسـئله را پـاك مـي آنـد               

مخصوصا بخاطر بافت سنتي و مذهبي بسياري از آشـورهاي          
آـه همـه چيـز بايـد در چهـارچوب           (ن  جهان سـوم از جملـه ايـرا       

علـــم ) شـــرع و عـــرف و مـــذهب و قـــوانين اســـالمي بگنجـــد
سكسولوژي دستكاري شده و به جامعه گفته مـي شـود آـه             
ــول     ــل و مفع ــارچوب شــخص فاع ــط در چه ــه جنســي فق      رابط

بـه ايـن معنـا آـه علـم مـن در آوردي روانشناسـي                . مي گنجد 
ه زيـر پوسـت ايـن      اسالمي به بازار مي آيد و متخصصـيني را بـ          

ــز را در        ــه چي ــد هم ــي خواهن ــه م ــد آ ــي آن ــق م ــع تزري جوام
از جمله علم سكسولوژي    . چهارچوب مذهب و سنت بگنجانند    

اگر بخواهيم آمي عاميانه تر صحبت آنيم، بايد بگـوييم آـه            . را
از نظـر ايــن بـه اصــطالح پزشــكان و نظريـه پــردازان، انســانها از    

ــه دو دســته مــ   رد و زن و رابطــه لحــاظ جنســي فقــط و فقــط ب
. همان فاعل و مفعـول . متقابل بين اين دو تقسيم خواهند شد   

گـرا از ديـد جامعـه وجـود خـارجي            پس موجود بيچاره همجنس   
البتـه از آنجـايي آـه       . نخواهد داشت يا يك وصـله نـاجور اسـت         

همه قوانين سنتي و مذهبي تبصره هـم دارنـد، روانشناسـي            
ت و آـاله شـرعي      اسالمي هـم از ايـن قـانون مسـتثني نيسـ           

نام اين آاله شرعي، تغييـر جنسـيت       . مخصوص به خود را دارد    
 !است

از نگاه علمـي بـه قضـيه بنگـريم و بخـواهيم جـواب علمـي           اگر  
براي اين موضوع پيدا آنـيم، مـي تـوان بـا مراجعـه بـه مقـاالت                  

 پيشرفته ترين آشورهاي دنيـا، مثـل آمريكـا،       علمي و پزشكي  
. مـان را بيـابيم     آانادا، استراليا، ژاپن و قاره اروپـا پاسـخ سـوال          

ــوب شــرقي    آــه حتــي در بســياري از آشــورهاي آســياي جن
ــدور از     ــرايش ب ــن گ ــد، اي ــاني هــم ندارن پيشــرفت علمــي آنچن
ــي، يــك موضــوع    ــه تعصــب و پــيش داوري و عــامي گراي هرگون
صددرصد طبيعـي و خواسـت جنسـي قشـري از افـراد جامعـه               

بسياري از آشـورها از     . گرا شناخته شده است    بنام همجنس 
، آلمان، هلند آليه قوانين اجتماعي و حقوقي از ]آمريكا[جمله  

مله قوانين مربـوط بـه ازدواج و فـوت همسـر، ارث و پـذيرفتن                ج
 . رسميت مي شناسنده گرايان نيز ب فرزند را براي همجنس

يعنـــي تحقيقـــات علمـــي، ايـــن را ثابـــت آـــرده آـــه  
ــنس ــاري نيســت؟     همج ــراف نيســت؟ بيم ــي انح  گراي

تحقيقـات بــه ســادگي روشــن مــي آننـد آــه نــه تنهــا بيمــاري   
ارد به علت وجود اسم انحـراف بـر         نيست، آه در بسياري از مو     

روي اين گرايش، اين خواست منحرف شده و مشكالت جـدي            
 .به بار آورده است

هـايي از ايـران    ممكن هسـت در همـين مـوارد مثـال         
 بزنيد؟

بــه عنــوان مثــال، پســري را مــي شــناختم آــه از نظــر گــرايش  
ــنس  ــي، همجـ ــابوي     جنسـ ــود تـ ــدليل وجـ ــي بـ ــود ولـ ــرا بـ       گـ

ر ايران و نداشـتن اطالعـات صـحيح از جملـه            گرايي د  همجنس
" مـي خـواهم؟    من چه آسي هسـتم؟ و چـه       : "سواالتي مثل 

خــانواده اش او را وادار بــه ازدواج بــا زنــي مــي آننــد و عــروس  
بخــت برگشــته بــه لحــاظ عــدم برخــورداري از لــذات جنســي،   
درخواسـت طـالق از دادگـاه مـي نمايـد و مـرد از تـرس آشـف         

حال با نگاه به اين مثـال،       . ي زند رازش، دست به خودآشي م    
 :چند نكته آشكار مي شود 

نه (گرا و همسرش      سرآوب غريزه جنسي مرد همجنس     -يك
 پديـده   -دو. )اين مرد از لحاظ جنسي ارضا مي شد، نـه آن زن           

 . از دست رفتن يك انسان بيگناه-سه. طالق
شما از نداشـتن اطالعـات صـحيح گفتيـد و پاسـخ بـه               

، اين  "ي هستم و چه مي خواهم     من چه آس  "سواالت  
 !يعني چه؟

 
 چرا تغيير جنسيت را آاله شرعي مي دانيد؟ 

گـراي ايرانـي     ببينيد، به عنوان مثال، علـي يـك مـرد همجـنس           
مي خواهد با همان رفتارهاي به اصـطالح اوا خواهرانـه           . است

با توجه بـه اينكـه از       . (هديا زنانه، به زندگي عادي خود ادامه د       
علـم سكسـولوژي در     .) لحاظ جنسي، بـه مردهـا گـرايش دارد        

نمي بيند آـه علـي را وارد پروسـه تغييـر             جوامع مدرن، لزومي  
سليقه جنسي علي، در علـم سكسـولوژي بـه          . جنسيت آند 

امـا  . رسميت شناخته شده و نيازي به مرمت و بهسازي ندارد         
ايـران، علـي يـك شـخص        در يك جامعه سنتي و مذهبي مثـل         

گــرا در روابــط  گراســت و همجــنس او همجــنس. نــاقص اســت
پـس مردسـاالري    . مردان و زنان مذهبي و سنتي جايي نـدارد        

حاآم بر اين جوامع، علي را نه تنها يك انسان ناقص مي بينـد              
بلكــه او را يــك متجــاوز قلمـــداد مــي آنــد آــه جـــوانمردي ،       

اي مـرد ايرانـي را      هـ  مردانگي، مردساالري و در نهايت سـمبل      
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او را . بنابراين علي نمي تواند يك مرد باشد   . زير سوال مي برد   
اصـطالح  ه  بايد زير تيغ جراحي به يك زن تبـديل آـرد، بـه يـك بـ                

ــعيفه ،  ــان ض ــه       خودش ــك جامع ــد ي ــل از دي ــول منفع ــك مفع  ي
 ...مردساالر

گـرا چگونـه     در ايران، به شما به عنوان يـك همجـنس         
 نگاه مي شد؟

هاي  ديدگاه. به اين سوال پاسخ قطعي و آلي داد       نمي شود   
دسـته اي از افـراد معتقدنـد       :مختلفي در اين زمينه وجـود دارد      

ــنس  ــك همج ــذال       ي ــراف و ابت ــه انح ــه را ب ــا جامع ــه تنه ــرا ن          گ
مي آشاند، بلكه خشم خداوند را متوجـه ايـن جامعـه خواهـد              

ــرد ــماني و       . آ ــب آس ــث و آت ــه احادي ــا توســل ب ــروه ب ــن گ اي
گـرا را يـك      تفسيرهاي مربوط بـه آنهـا، نـه تنهـا فـرد همجـنس             

مي آنند بلكـه وي را مسـتحق مجـازات مـرگ بـه               مجرم تلقي 
ــد   ــف مــي دانن ــازات    . (طــرق مختل ــانون مج ــه ق ــوع شــود ب رج

اسالمي و توصـيه هـاي مراجـع تقليـد مثـل آيـت اهللا موسـوي                 
ــي   ــدي گيالن ــي و محم ــا ماليمــت    .)اردبيل ــر، ب ــته اي ديگ دس

      گرايـــي را يـــك بيمـــاري  رد آـــرده و همجـــنسبيشـــتري برخـــو
مي دانند آه بايد در جامعه ريشه آن شود تا نتواند افراد ديگـر   

گرايـان   ديد و رفتار ايـن گـروه در مقابـل همجـنس           . را مبتال آند  
شبيه به برخورد در مقابل يك بيمار مبـتال بـه جـذام يـا طـاعون                 

ر و گــرا بايــد تحــت نظــ ايــن دســته معتقدنــد همجــنس. اســت
مراقبت پزشكان مخصوص قرار بگيرد تا نه تنهـا گـرايش خـود را           
     بـــه دســـت فراموشـــي بســـپارد، بلكـــه ديگـــر انســـانهاي       

هستي: " گرا را به داخل اين نظريه بكشاند       همجنس بيمار تو
شوي    درمان عده اي هم حكم به تغيير جنسـيت فـرد     " بايد

ه، بـين زن و     گرا داده و او را يـك موجـود نـاقص الخلقـ             همجنس
عده انگشـت شـماري هـم، ايـن گـرايش را يـك              .مرد مي دانند  

ــد      ــن گذاشــته معتقدن ــر از اي ــارا فرات ــه پ ــاري ندانســته بلك بيم
ــد آزادي    ــا داشــتن گرايشــهاي جنســي متفــاوت باي انســانها ب

 .زندگي مسالمت آميز در جامعه داشته باشند

     
!و   

دوســت دارم آــه مثالهــاي ملمــوس تــري از برخــورد   
گرايــان در خــانواده، آوچــه و   بــا همجــنسمــردم ايــران
 .خيابان بشنوم

در بسياري از موارد خانواده ها فقط به رفتـار خـارجي يـك فـرد                
هـا و    گرا نگاه آـرده و هـيچ در صـدد يـافتن خواسـت              همجنس

          گـــرا مـــثال بـــه يـــك پســـر همجـــنس . مطالبـــات وي نيســـتند
ش چــرا ايــن لبــاس را مــي پوشــي؟ چــرا نــوع آرايــ :مــي گوينــد

موهايت با فالن عموزاده يا خاله زاده ات فرق مي آنـد؟ حتـي              
در مواردي آه در ايـران آـم هـم نيسـت، لغـات آـاربردي بـراي                  

ــان بســيار شــديدا  همجــنس ــل لحــن و زشــت اســت  گراي         مث
الزم ... و لغات زشـت از ايـن دسـته        بنه  بچه اُ  ،واهر، آوني اوا خ 

گـرا باشـد     فـردي همجـنس   اسـت به تذآر مي دانم آه ممكن  
در ايـن   . ولي ظاهرش نشان دهنده گـرايش جنسـيش نباشـد         

فشارهاي خانواده و اجتماع    . ي شود مموارد مشكل چند برابر     
هاي اجباري و    براي مثال، ازدواج  . بر اين دسته، مضاعف است    

متعاقب آن طالق و زندگي هاي نافرجامي پـيش مـي آيـد آـه               
 ...نمونه اي ذآر شد

      پرســـم، آيـــا شـــما روزي را در پايـــان دوســـت دارم ب 
مي بينيد آه در ايران با توجه به مفـاد اعالميـه جهـاني              

گرايان و گرايش آنها يـك بيمـاري         حقوق بشر، همجنس  
يا انحراف تلقي نشود و از طرف هيچ مرجـع حكـومتي،            

 سياسي و نيز اعضـاي اجتمـاع مـورد           قضايي، نظامي، 
 خشونت و فشار قرار نگيرند؟

ين دارد آه چقدر بـه جامعـه اطالعـات صـحيح            اين بستگي به ا   
داده شود، چه اندازه مراجـع علمـي در درسـترس عمـوم قـرار               

امروزه با وجود اينترنت دسترسـي بـه داده هـاي علمـي      . گيرد
در اين مورد آسانتر شده و سانسورهاي حكومتي آاربردش را           

ممكـن هسـت تعـداد زيـادي از         . رفته رفته از دسـت مـي دهـد        
ين گفتگوي ما را بخوانند و شـايد بـراي اولـين بـار،              ايرانيها، هم 

وطنـانش بـه گفتگـو       گرا فرصت مي يابد تا با هـم        سنيك همج 
تـا  . آه در گذشته اين امكان وجود نداشـت        در صورتي . بنشيند

ــابو اســت      ــران، ت ــه اي ــه مســائل جنســي در جامع ــادامي آ       م
گرايي به عنـوان يـك       نمي توان انتظار داشت گرايش همجنس     

  .ايش اقليت، به رسميت شناخته شودگر
 ...با تشكر از اينكه وقتتان را در اختيارم گذاشتيد

 
آن پ مو را ــا م ــران دخت و پســران ــه شــت ک ــا ير ب و دزدد

گره مگ را آنها زنده استيسوان درازش زند، هنوز
ــ  ــ    ي     ز      
 .     ي

ب ا    

 شد به رفتار و گفتار چنـان        يبا گذشت زمان، او انگشت نما م      
اب که کالم بر لبانش گل آرامش و عشـق و        ا و ن  ي ر يبا ادب و ب   
 . شديصداقت م
ــياو از در  اش، يشــه و دور از دســترس اتــاق فعلــ ي شيچــه ب

ــگر ــا ي ــرگ ه ــاي خشــکيز ب ــيده از گرم ــي ب        را تماشــا ي مروت
ــ ــه ســراپا شــکوفه مــ    يم ــان را ک ــرد و درخت ــا  ي ک  شــدند ام

ــده و ميخشــک ــا طعــم کــال آنهــا را کــه در   ي رســيوه هــاي ده ب
در آن .  افتادنــدين مــيرد رنــگ کنــار اتــاقش بــر زمــ باغســتان ز

ران شده بود اما خانمان سوز، آن شاخ و ياط که ويقسمت از ح 
 را و   ي عـدالت  ياد بـ  يـ  تـرک خـورده از فر      يوارهايبرگ درختان، د  

ــ ي فــرو ريســقف هــا        دند و حجــره هــا و  ي پوشــانيختــه را م
 در  . ساختند ين م ي از بهشت دروغ   ي بدبو را جلوه ا    يرواق ها 

 ي زاغ هـا   ياط، کبوتران کبـود بـه جـا       يگر ح ي کنار د  يق ها يآالچ
 نمـاز و    يد نشسته بودند و چهچهه مرغان لجن خـوار جـا          يسپ
 .با را گرفته بودنديش هد هد زياين

 گـرم   يه سـار  يران، سـا  يـ  و يچه، در اتاق ها   يگر در ي د يآن سو 
تافتنـد و در    يشـم م  يبود که در آن پروانه ها از غبار بـال خـود ابر            

 بـا آمـد و شـد        ياط گـاه گـاه    يـ  سوزاندند و سکوت ح    يتش م آ
 شکست و عطر نرم برگ ها احسـاس         يمارمولک ها در هم م    

 کهـن  يوارهـا يشـه شـان بـر د     يمهر و شـفقت درختـان را کـه ر         
 . نمودي کرد و سوگوار ميچنبره زده بود، چند چندان م

 يمي قـد ين رنگها بود و خطـوط يدرون اتاق که سرشار از باالتر  
مـت و   ي بـس گـران ق     يوار آن قاب شده بودنـد و درهـا        ير د و نو ب  
 بـر بـدن داشـتند       يراتـ ي از المـاس چنـد ق      يين که قفل ها   يآهن
 ي پراکنـده بـاد کـه از هـق هـق هـا             ي نبود جز رشته هـا     يزيچ

ز يـ  آشـنا و هـراس انگ      ينان در فضا پراکنده بودند و بو      ياتاق نش 
 . دادنديزبانان ميدار ميد
ــه ــه اي شــهر آرامــش در ياهوي  شکســت، يو را در هــم مــ چ

 ي که گم بـود، نالـه   ين مسافر، خنده مردين ترانه غمگ  يواپس
 که خـودش را تبرئـه       يدا شده بود، سکوت دادخواه    ي که پ  يزن

 کـه گناهکـار شـناخته شـده بـود و      ي زبـان  ياد بـ  يـ کرده بود، فر  
س از  ي کـه خـ    يي زالل و گونه هـا     ي که غرق در آبها    ييچشمها

 . شور شده بونديآبها
ش يهــا و گونــه هــا از پــ اد،چشــميخنده،ناله،سکوت،فرمسافر،

  آغشـته  يير بـه عطرهـا  ين تصـاو  يـ  گذشـتند و ا    يچشمش مـ  
 داد، ي آب مــين بــوي داد ، زمــي خــاک مــيآســمان بــو. بودنــد

 .هي گريسوانش بوي داد و گي ناله ميوار بويد
ج و تـق تـق تاالرهـا بـه      يج قـ  ي قـ  يد صـدا  ي رسـ  ي فرا مـ   يکيتار

حـال  .  داد يسـکوت پـر جنجـال مـ        از   يد و خبر  ي رس يگوش م 
 از رنـگ سـرخ      ي زنـد؟ چـه کسـ      ي از بوسه حرف مـ     يچه کس 

چـه   اصال   داند و ي از اشک مادر م    ي زند؟ چه کس   يالله حرف م  
  داند؟ي چه ميکس

ده؟ يا درست شن  يآ. دي به گوش رس   يي تق تق پا   يناگهان صدا 
اه را  يق سـ  ي شـقا  يده کـه اللـه سـرخ معنـا        ي فرا رسـ   يا زمان يآ

 چکش سـکوت کـه بارهـا    يده که صدايمان آن رس  ا ز يبفهمد؟ آ 
ا ي کند؟ آير زشت آشتيسوان آن پيده شده بود با گيز کوبيبر م 

ا واقعـا  يـ رد و آ يـ  را بگ  ي بـد  ي جـا  يده کـه خـوب    يزمان آن فرا رس   
گـر از درخـت زرد و       ي د ي است که حق معنـا شـود و برگـ          يزمان
 بهـار در زمسـتان      ي بخشکد تا معنـا    ي کال و شکوفه ا    يوه ا يم
 هتر درک شود؟ب
 ي بود از درب هـا     ين کدام درب بود؟ در    يده شد، اما ا   ي کوب يدر

 به حکمت باز و بسـته شـونده؟ آن در    ي از درها  يا در يبهشت  
 امــا پرصــدا تــر از ي شــد بــه ارامــيده مــيــاتــاق او بــود کــه کوب

 عطــر آب گـل ســرخ بــا  يما بــا بـو ي خـوش ســ يمــرد. شـه يهم
 ها و   يخداگاه تمام بد  دن او نا  ي در خور احترام که با د      يپوشش

 ي نه چنـدان دور، غفلتـ      ي آمدش، اشتباه  ي پ يسرنوشت ها 
 معنا رساندن در ذهن     ي نه چندان توانا   ينه چندان کم و کلمات    

 .شدي ميتداع
من " با و فرزندم  "يبلند شو

 ييکفـش هـا   . ييبـا واژه هـا    ين، چـه بـا مهـر، چـه ز         يچه دلنش 
ده يش پوسـ  يپاهـا ه گرفته بود و بر      ي به هد  يداشت که از چالق   
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راث خود کفـش    ي صاحب کفش م   يبلند شد اما انگار چالق    . بود
بلنـد شـد امـا تـا بـه      .  پاها را به ارمغـان آورده بـود  يبود و ناتوان  

گـر  يش چنان بودند که د    يستاده بود، زانوها  ينگونه بر پا نا   يحال ا 
ن چنـگ   يش چنـان بـر زمـ      ي شـدند، پاهـا    يدن نمـ  يـ ل به خم  يما

 کردنـد، بلنـد    ين را لمـس نمـ     يگـر زمـ   ير د انداخته بودند که انگا   
 او بـود کـه او را کمـک داد           يدست ها . شد اما نه به قوت خود     

        بــا يچــه ز. ن احساســات در او متبلــور شــود  يــزد و ايــتــا برخ
ده بـود و    يـ  را بـر خـود ند      ينين والـد  يتا بـه حـال چنـ      . ييواژه ها 

 يراسـت ه  ب. ده بود يگونه فرزند بودن را مچش     نيچگاه طعم ا  يه
      يگــاه کســ چيهــ. ن کلمــه ادا شــده بــوديــچقــدر بــا شــفقت ا

ــا ــر در ني ــان ب ــود، هم يچن ــه انتظــار او نب        شــه عمــر تنهــا و ي ب
ــ ــود و هــ  يب ــس ب ــس در هــ ي ک ــاميچ ک ــاه چ ش ــار يگ       در کن

   از عشـق بـه انتظـار        يز شـام  يـ  م ي سـوزان بـر رو     ييشمع ها 
   ه حــال تـا بـ  . ييبـا واژه هـا  يچــه ز.  او ننشسـته بـود  يقـدم هـا  

شه يچ کس از او دعوت نکرده بود که هم قدمش شود، هم           يه
   بـه انتظـار   ي داشـت امـا اکنـون کسـ    ي کس وار قدم بـر مـ      يب

 يس از اشـک هـا     ي خـ  يستاده بود بـا چشـمان     ي او ا  يهم قدم 
 .ا و با او رفتيا، با من بيبا من ب. نيريش

را وار ترک خرده    ياو رفت تا د   ! دي که ند  ييزهايبا او رفت و چه چ     
او . نـد يک بب يـ  زرد را از نزد    ياو رفت تـا بـرگ هـا       . نديک بب ياز نزد 

او رفــت تــا . ن را بشــنودي دروغــي مغفرتــيرفــت تــا زمزمــه هــا
     کـــال و يوه هـــايـــاو رفـــت تـــا م. نـــدي کوتـــاه را ببيه ايـــچارپا
 را ياو رفـت تـا کسـ    . نـد يک بب يده را از نزد   ي خشک يه ها فشکو

 وعـده   يان بـود، از کـودک      از او هراسـ    يمالقات کند که از کودک    
      ان را استشـــمام ي بـــويدار او داده شـــده بـــود، از کـــودکيـــد
 رفـت   يرا کـه اگـر نمـ      يـ  جـز رفـتن نداشـت ز       ي کرد اما راه   يم

 شــدند پــس ناچــار بــه رفــتن بــود و ي مــيش از او شــاکيپاهــا
 رفتنـد   يش مـ  ير جاده اش داشـت پاهـا      يي تغ ي برا يهرگاه فکر 

او رفــت تــا آن وعــده موعــود را  .  بردنــدينمــ امــا او را بــا خــود 
نـد کـه    ي را بب  يده درختـ  ياو رفـت تـا آن تنـه خشـک         . مالقات کند 

او رفت تـا    . ده بود ينت بخش ياف داشت و او را ز     ي از ال  يسوانيگ
ســوانش را بــه ناچــار لمــس کنــد و از آن گــردن ينــد و گيآن را بب

ده خــود افکنــد و قطــرات ي زمــرد ســازد و بــر گـردن خشــک يبنـد 
ر يـ  او رفـت تـا آن پ  يآر. ه کنـد يـ را بـه ان هد    ده چشـمانش    يچک

 .ش دهديگر افزايکبار دي يش را برا ايند و زشتيزشت را بب
 . به جا گذاشتيد و خاطره اياو رفت و د

 ي مروت است، خـاطره ا     ي ب ي که تلخ تر از بادام ها      يخاطره ا 
 کـه   يخ اسـت، خـاطره ا     يکه شکافنده تر از دشنه جـالدان تـار        

 کــه يخــاطره ا.  او اســتيس هــاآبشارســازان چشــم همجــن
 بـود کـه او پرتـاب    ين کـوه  يي خفته پـا   يبهتر از مالقات با اژدها    

 بود که بـر سـر       يواري د ي که بهتر از آجرها    يخاطره ا .  شد يم
 .  شد و هزاران بد و بدترياو خراب م

 يشـ ي بـود کـه گرا     يد داده شـده کسـ     يـ ن سرنوشت نو  ي ا يآر
 .داشت از دل و سرشت خود

 
شدک همجاويآر عدام که  بود نسگرا ا ي     . 

 يآرشام پارس

 
ما هم اکنون خاکيم، اما مطمئنيم که کـوهي          : خاک و کفش  

ــزرگ، کــوهي خــواهيم شــد اســتوار، کــوهي     خــواهيم شــد ب
خــواهيم شــد بلنــد، کــوهي خــواهيم شــد کــه هــيچکس تــوان 

و شما کفش،    آري، اکنون ما خاکيم     .صعودش را در خود نيابد      
بکوبيـد و آنچنـان     .  برسـيد  يبـه جـاده ا    مي کوبيـد تـا       و بر ما پا   

 را در گلـــو يگـــر حرفـــيد تـــا از درون خـــالي شـــويد و ديـــبکوب
اما اين طوالني نيست زيرا که ما ديگر تنها نيستيم، مـا             د؛يابين

 .با هم هستيم، ما خاک بوديم اما اکنون کوه هستيم
اي کفش ها برويد و بگرديد و خاکي ديگر براي خـود بيابيـد تـا                 

لگدمال کنيـد و پـا بـه جـاده خـود گذاريـد، امـا بدانيـد مـا                 آنها را   
کوهي هستيم در امتداد جاده شما و جاده شـما بـه مـا خـتم                

امـا مـا بـا شـما فـرق          . خواهد شد، بـه خـاک هـاي کـوه شـده           
 . داريم، ما کفش نيستم، ما کوهيم، ما از خاک مقدسيم

ما با آغوش باز در انتظار مسافران جاده اي هستيم که بـه مـا                
 .ختم مي شود، به خاک هاي کوه شد

 ک همجنسگراي –برادر کوچک شما 

 
 علي مالئکه: ترجمه  - لين کانوي: نوشته 

هويت جنسي ، يکي از بنيادي ترين بخـش هـاي هويـت يـک                
اولـين سـوالي کـه هـر        . فرد به مثابه موجودي انساني اسـت        

او مـرد اسـت يـا       "کس در رابطه با ما مي پرسد اين است کـه            
در عين حال اغلب افراد عميقا به هويت جنسي شـان           " ؟زن ؟ 

در مورد درکشان از دختر يا پسر بـودن، مـرد يـا             . نمي انديشند 
گويد کـه    خرد متعارف به ما مي    . نمي پردازند  زن بودن به تامل   

يا دختر هستند، دخترها بـزرگ مـي شـوند و بـه زن               افراد پسر 
ن وجـود دارد و     تنهـا دو امکـا    . تبديل مي شوند و پسرها به مرد      

پسر يا دختر بـودن در هنگـام تولـد از           . شامل اين هستيد يا آن    
امـا آنچنـان کـه      . روي دستگاه تناسـلي خـارجي آشـکار اسـت         
 .خواهيم ديد حقيقت به اين سادگي نيست

چــه چيــز جنســيت مــا و چــه چيــز هويــت جنســي مــا را 
 !؟ن مي کنديتعي

       جنســـيت يـــک انســـان در ابتـــداي بـــارداري هنگـــامي معـــين 
، نمـود   XYمي شـود کـه در صـورت وجـود ترکيـب کرومـوزومي               

جنسي اوليه جنين تستسترون ترشح خواهند کرد و در نتيجه          
دستگاه تناسلي داخلي و خارجي شکل مردانه خواهـد يافـت           

ــوزومي   ــب کرومـ ــه   XXو اگرترکيـ ــي اوليـ ــدد جنسـ ــد، غـ  باشـ
ــاب تستســترون      ــود و در غي ــد نم تستســترون ترشــح نخواهن

. ناسلي داخلي و خارجي شکل زنانه خواهنـد يافـت         دستگاه ت 
هاي مختلـف نيـز ممکـن        در عين حال انواع مختلفي از بيماري      

است در قسمت هاي مختلف اين مسير نمو اختالل ايجاد کند           
و اشکال مختلفي از ايهام دستگاه تناسلي خـارجي و نقصـان            

 .هاي دستگاههاي تناسلي داخلي را بوجود آورند
 است يعنـي درک مـا از   Genderيت جنسي يا مسئله ديگر هو  

کودک در حدود سه سـالگي هويـت   . مرد و زن بودن مان است    
اما اين  . جنسي پيدا مي کند و خود را پسر يا دختر مي خواند           

 هويت جنسي چگونه بوجود مي آيد؟
وجود نوزاداني که از لحاظ کروموزومي مرد بودند امـا بـه داليـل              

ال عدم پاسخ دهـي بافـت هـاي         مختلف ژنتيکي که به طور مث     
ــه   ــه هورمــون مردان مــي شــود، دســتگاه   دســتگاه تناســلي ب

مي کردند و بعد هم به صورت دختر  تناسلي خارجي زنانه پيدا 
بــار مــي آمــده انــد و نيــز بســياري از حقــايق ابتــدايي در مــورد  

افراد داراي دستگاه تناسلي خارجي مـبهم يـا      (اينترسکس ها   
در چندين دهه گذشته باعـث  ) نها مخالف با جنسيت ژنتيکي آ   

شــده بــود کــه دانشــمندان ايــن نظريــه را بپذيرنــد کــه هويــت    
جنسي در هنگام تولد خنثي است و بعـد در ابتـداي کـودکي،              
هنگامي که کودک نوع دستگاه تناسلي اش را مي شناسد و           
سپس در روند بزرگ شدن در خانواده و جامعه هويت جنسـي            

 واضـع و طرفـدار اصـلي ايـن          .ي آورد زنانه يا مردانه را بدست م     
 .از دانشگاه جانزهاپکينز آمريکا بود" جان ماني"نظريه دکتر 

س اين نظريـه، کـودکي کـه دسـتگاه تناسـلي خـارجي              بر اسا 
زنانه دارد و به صورت يـک دختـر بـزرگ مـي شـود، مسـتقل از                  
آنکه ژن هايش چه باشند، هويت جنسي زنانه پيدا مي کند و            

بنابراين اگر اختاللي در هويت جنسـي       . به همين ترتيب مردان   
بـه  کودک ايجاد گردد و يا اشـکالي در نـوع رفتـار خـانواده بـا او                  

عنوان پسر يا دختر موجود بوده است يا اينکه کودک به نـوعي             
       اختالل رواني يا هـذياني مبـتال اسـت پـس تصـحيح مشـکالت               
هويت جنسي از طريق روانپزشکي ممکن است، با فـرض کـه            

 .قابل درمان است" اختالل رواني"اين 
پيشـرفت هـاي    . مربـوط مـي شـود   ١٩۶٠تحول ديگـر بـه دهـه      

حي پالستيک صورت گرفت امکانات جديد جراحي زيادي در جرا
پالستيک همراه با اين نظريه که هويت جنسي اساسي صرفا 

اجتماعي دارد، باعث شـد کـه پزشـکان جراحـي هـاي              -رواني
را براي انواع مختلف ابهام هاي دسـتگاه تناسـلي          " تصحيحي"
تصور بر اين بـود  . اينترسکس ها در دوران نوزادي توصيه کنند  يا

گر در دوران نوزادي دستگاه تناسـلي خـارجي بـا جراحـي             که ا 
پالستيک به شکل مردانه يا زنانه درآيد و کودک مطابق بـا ايـن              

د، در خــانواده و جامعــه ودســتگاه تناســلي خــارجي ايجــاد شــ 
 .بزرگ شود ، نهايتا هويت جنسي طبيعي خواهد داشت
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 به تـدريج بـه مرجـع مسـلط در     ١٩۵٠از دهه   " جان ماني "دکتر  
العــات هويــت جنســي تبــديل شــد و طرفــدار اصــلي چنــين مط

او طرفدار پروپاقرص روانشناسي رفتارگرا بود      . هايي بود  درمان
که بر مبناي آن ذهن نوزاد چون تابلوي سفيدي است که هيچ            

 .خصلت ذاتي و شخصيتي در ان وجود ندارد
انگيــزه جراحــي هــاي تصــحيحي فــوق حــل کــردن بــه اصــطالح 

وجود آمده بوسيله تولد نوزادان با دستگاه       ب" اضطرار اجتماعي "
خـود وجـود چنـين نـوزادان اينترسـکس در       . تناسلي مـبهم بـود    

طبيعــت بــا گونــاگوني هــاي مختلــف در دســتگاه تناســلي، دو  
      زن را در فرهنــگ مــا دچــار مخـــاطره     - شــعبگي دقيــق مــرد   

بنابراين تصور اين نظريه پردازان اين بود که وجود ايـن           . مي کند 
 نوزادان بسياري از قيد و بندهاي مورد سـوال قـرار خواهـد              نوع
والدين و پزشکان تحت فشار بسيار شديد اجتماعي قرار         . داد  

داشتند که اين ابهام و گوناگوني را بر طرف کنند و جـان مـاني               
هم منطق تئوريک اين اعمال جراحي تصحيحي را فراهم اورده          

ز آن پـس هـزاران      ا. بود و به آنها ظاهري علمـي بخشـيده بـود          
بر اساس اين نظريه که هويت      " تصحيحي"جراحي به اصطالح    

نکته تعجب . جنسي ساخته اجتماع است در امريکا انجام شد
ــورد     ــه علمــي در م ــري ســازمان يافت آور عــدم وجــود يــک پيگي

در همـان سـالهاي اول ايـن        . سرنوشت بعدي اين نـوزادان بـود      
ياط را در مورد آنها     جراحي ها، بسياري از دانشمندان حفظ احت      

چهره بـارز ايـن افـراد پژوهشـگر جـواني بـه نـام           . گوشزد کردند 
بود که اکنون استاد دانشگاه هـاوايي امريکـا         " ميلتون دياموند "

او زماني که دانشجوي رشته دکترا بود در مقالـه اي در            . است
ــال  ــوان  ١٩۵٩س ــت عن ــار    " تح ــوژني رفت ــادي انت ــابي انتق ارزي

. اد از نظرات دکتـر جـان مـاني پرداخـت          به انتق " جنسي انسان 
. نظرات دياموند بر اساس مشاهدات در تجربيات با حيوانات بود         

 ،شواهد زيست شناختي، روانشناختي   "او در آن زمان نوشت      
روانپزشکي، انسانشناختي و غدد شناسـي بيـانگر آن اسـت           
که هويت جنسي از همان دوران جنيني در مغز به طـور ذاتـي              

 ." شودمي پياده سازي
در مسئله جنسيت از تـاثيرات    "اما اين برداشت ها که انسانها       

و اين جنسيت و هويـت    " تکامل زيست شناختي فراتر رفته اند     
جنسي بر اسـاس اجتمـاع شـکل مـي گيـرد آنقـدر در جامعـه                 
. پزشکي نفوذ داشت که کسي به سخنان دياموند گوش نداد         

نظريـه بـر تمـام    تحت تاثير جان ماني، مبلغ بزرگ اين حوزه اين    
تنهـا در اواخـر قـرن       . فرمـايي کـرد    نيمه دوم قرن بيسـتم حکـم      

هاي سرکوب شده دوبـاره سـربراورد و         بيستم بود که پرسش   
يک مورد نـادر اتفـاقي پيگيـري يکـي از نـوزادان تحـت جراحـي                  

گـاه مسـير زنـدگي       تصحيحي قرار گرفته، آشکار کرد کـه هـيچ        
بينـي کـرده بـود، نبـوده     اين نوزادان آنچنان که دکتر ماني پيش   

 .است

 
 جون/ مورد جان 

دکتر جان ماني دهه ها قبل به والدين نوزادي پسر به نام جان      
که در يک حادثه پزشکي آلـت تناسـلي خـود را از دسـت داده                

بـر  . بود پيشنهاد کرد که نوزاد را با جراحي به دختر تبديل کنند           
 بـه دختـري   اساس اين نظريه که در اينصورت مي توان نـوزاد را          

ايـن مـورد بـراي      ". پسري غير طبيعي  "طبيعي پرورش داد و نه      
پژوهش هاي علمي بسيار بـا ارزش بـود زيـرا ايـن نـوزاد داراي                
دوقلوي همسان بود که از لحاظ ژنتيکي کامال مشابه او بـود و             
به اين ترتيب اين مـورد مـي توانسـت اساسـي بـراي مطالعـه                

 .رشد هويت جنسي باشد
ين گـام باقيمانـده آلـت تناسـلي پسـر برداشـته             در هر حال اول   

 .شد و او بصورت يک دختر بزرگ شد و جان به جون تبديل شد             
جون را مداوما بـه عنـوان يـک    /جان ماني ده ها سال مورد جان     
دکتر بـه بهانـه حفـظ رازداري     . پيروزي نظريه اش ارجاع مي داد     
نزديـک شـود و جزئيـات       " جـون "به هيچکس اجازه نمي داد به       

جون به تدريج آنقـدر افسـانه اي        /مورد جان . دگي او را دريابد   زن
شد که به سنگبناي پشتيبان نظريه او در مورد هويت جنسي           

در طول اين سـالها در آن هـزاران جراحـي تصـحيحي          . بدل شد 
فرجــام . بـر اســاس نظريــه او بــر روي نـوزادان انجــام شــده بــود  

 سـال   ۴٠که  ماجرا را ميلتون دياموند، همان دانشجوي جواني        

پيش شجاعانه به چالش با نظريه هـاي جـان مـاني برخاسـته            
ميلتون که اکنون پروفسـور دانشـگاه بـود هميشـه           . بود رقم زد  

ــود     ــاني مشــکوک ب ــاي م ــايج کاره ــه نت ــالها او  . ب ــول س در ط
مطالعات پژوهشي بسـياري انجـام داد و مقـاالت متعـددي بـه              

 کـه ان امکـان      چاپ رسانده بود تا دست کم ديگران را قانع کند         
وجود دارد که هويت جنسيتي ذاتي و هنگام تولد تعيين شـده            

اما در غلبه نظريه ماني در اين حـوزه مطالعـاتي کسـي      . باشد
 . به حرف او گوش نمي کرد
را کــه " جــون " ســعي کــرد کــه ١٩٩٠ديامونـد در ابتــداي دهــه  

احتماال اکنون مي بايد زني باليـده بـود و اسـاس نظريـه مـاني         
ديامونـد کـه صـرفا بـه دنبـال مطمـئن شـدن از               .  پيدا کنـد   بود را 

بـود، وقتـي او را   " جون"گزارش هاي جان ماني از سير زندگي      
  هيچگــاه خــود را دختــر " جــون"يافــت بــا شــگفتي دريافــت کــه 

 . نمي دانسته و اکنون مردي متاهل است

 
ــودکي خــود را پســر      ــان دوران ک ــه جــون از هم ــوم شــد ک      معل

در برابر فشـارها بـراي وارد کـردنش بـراي رفتـار             مي دانسته و    
جون که در سـن بلـوغ هنـوز      . دخترانه مقاومت مي کرده است    

تـالش هـاي پزشـکان و     در برابـر  از جراحي اش بي اطـالع بـود      
خــانواده اش بــراي زنانــه کــردنش بــا هورمــون هــاي جنســي و 

او بعد ها بـا جراحـي مجـدد         . جراحي هاي بيشتر مقاومت کرد    
بـه ايـن ترتيـب      . خود را مرد بـدل و ازدواج کـرد         يتي،تغيير جنس 

دستگاه تناسلي خارجي دخترانه و بار آمـدن بـه صـورت دختـر              
نتوانست حـس سرشـتي او را از هويـت جنسـي واقعـي اش               

جان ماني در طـول ايـن سـالها بـه خـوبي از وقـايع                 .تغيير دهد 
زندگي جون آگاه بود اما عامدانه شواهد مخالفت نظريه اش را           

 . اي ده ها سال مخفي کرد بر
دياموند با همکارش سيگماندسون کاري طاقت فرسـا را پـيش           
گرفتند که آنچه را که واقعا بـراي جـون کـه اکنـون دوبـاره جـان                  
ــراي    ــود را مســتند کننــد و مقالــه اي را ب ــود، رخ داده ب شــده ب

ــد  ــود کــه   . انتشــار آمــاده کردن ــز ب ــه آنقــدر بحــث برانگي ان مقال
آنهـا  .  پژوهشي از چاپ آن خودداري کردنـد     بسياري از نشريات  

نمي توانستند شواهدي را که در جلوي چشمان قرار دارد باور         
 . کنند

بـازبيني  : تغيير جنسيت هنگام تولـد    "اين مقاله نهايتا با عنوان      
. در نشــريه اي بــه چــاپ رســيد" مجــدد و داللــت هــاي بــاليني

 گــران بــه پــا ســپس طوفــاني در رســانه هــا و جامعــه پــژوهش
جان ماني به خاطر ارائه شـواهد دروغ و پنهـان کـردن             . خاست

ــت        ــه هوي ــل نظري ــه اســاس ک ــوردي ک ــالف در م ــواهد مخ    ش
دو سال بعـد جـان کـاالپينتو       . جنسي اش بود علنا مفتضح شد     

آنطـور کـه طبيعـت آن را        "مشروح داستان را در کتابي پرفروش       
در مقاله جان کوالپينتو براي اولين بار   .به چاپ رسانيد  " ساخت

 بــا نــام ١٩٩٧ دســامبر ١١در " رولينــگ اســتون "اي در نشــريه 
. جون توجه عموم را به قضيه جلـب کـرد   /داستان حقيقي جان 

داستان جـان بنـاي     : "... او در آخرين صفحه مقاله اش نوشت        
 ساخته بود به لرزه     ١٩۵٠نظريه هايي را که جان ماني از دهه         

ــه اي درآورده و مشــخص شــده اســت خطــاي اصــلي   در نظري
زيگمونـد  ." است که بر بيشتر قـرن بيسـتم حـاکم بـوده اسـت             

فرويد بود که در ابتدا اظهار کرد رشد روانشـناختي سـالم يـک              
کودک به صورت دختر يا پسـر عمـدتا بـه حضـور يـا غيبـت آلـت                   

برداشـتي کـه بـه محـور نظريـه          . تناسلي مردانه بسـتگي دارد    
ايي بـراي تبـديل     ماني درباره رشد جنسي بدل شد و دليل غـ         

برداشتي که امـروز برداشـت      . به يک دختر  " جان تيسن " کردن
 زيســت شــناختي در حــوزه جنســيت آن را بــه  -هــاي عصــب 

کناري نهاده است و دانشـمندان پيشـگام را بـه همـان نتيجـه               
رسانده است که دکتر راينر از پژوهشگران اين حـوزه ايـن طـور              

جنســي، آ " :بيــان کــرده اســت  انــدام ــرين تناســلي مهمت لــت
است مغز جنسي، اندام مهمترين نيست،   ".خارجي

   
      
 ؟پس هويت جنسي چگونه بوجود مي آيد

شـواهد علمــي فزاينــده اي در دســت اســت کــه ســاختارهاي  
تثبيت شده مغز پيش از تولد احساسات ذاتي هويت جنسـي           

ــد  ــز    . را بوجــود مــي آورن ــه بخشــي از مغ ــد ک ــه نظــر مــي آي ب
تعيين احساس دروني هويـت     )  BSTCهيپوتاالموس در ناحيه    (
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اين ناحيه در مراحل اول دوره بارداري بر حسب          .جنسي است 
محيط هورموني مردانه يا زنانه موجود در جنين يا رحم، در يـک             

اگـر  . فزايند نقـش پـذيري سـاختاري خـاص بدسـت مـي آورنـد              
ــه     ــا زنان ــه ي ــارداري مردان ــه ب ســاختارهاي مغــزي در ايــن مرحل

د مي آيـد، جـدا   وي پسر يا دختر بوج    شوند، فرد با هويت جنس    
از آنکه ترکيب کروموزومي يا دستگاه تناسـلي خـارجي او چـه             

بنابراين کامال امکان پذير است که فردي هويت جنسي         . باشد
 . داشته باشد خود مخالف ترکيب کروموزومي

مثال در اختاللي به نام نشـانگان عـدم پاسـخ دهـي کامـل بـه                 
ون از غدد جنسي جنينـي کـه        اندروژن به رغم ترشح تستستر    

 دارد بافت هاي هدف به دليل اختاللـي         XYترکيب کروموزومي   
در نتيجـه احتمـال دارد      . ژنتيکي به اندروژن پاسـخ نمـي دهنـد        

مانند دستگاه تناسـلي خـارجي کـه بـه علـت عـدم پاسـخ بـه           
اندروژن زنانه مي شوند ساختارهاي مغزي شـکل زنانـه بخـود            

 هويت جنسي دختر را     XYم کروموزوم   بگيرند بنابراين نوزاد برغ   
اين مشاهدات تـاثير گـذار، غيـر         .در سالهاي بعد بروز مي دهد     

قابل انکار و بي سابقه پارادايم پيشين انديشه را جابجـا کـرده             
 کــه پــيش از ايــن تحــت ااســت و همچنــين حــوزه اي از علــم ر

ايــن جابجــايي در مــورد گاليلــه از  . ســلطه اطالعــات غلــط بــود 
بـود، در مـورد     " جهاني خورشيد مرکـز   "به  " ن مرکز جهاني زمي "

دستگاه تناسلي  "تکوين هويت جنسي اين جابجايي از نظريه        
     بـــه نظريـــه تکـــوين " نحـــوه بـــزرگ شـــدن کـــودک+ خـــارجي 

 . است" زيست شناختي - عصب"
اســتلزامات ايــن جابجــايي پــارادايم بســيار گســترده اســت       

 از اخـتالالت هويـت      د با افرادي که   ربخصوص در مورد نحوه برخو    
 به جاي آنکه احساس هويـت جنسـي          .جنسي رنج مي برند   

مي توان هويـت جنسـي را        بشماريم، اکنون " روانشناختي"را  
در پايـان نتيجـه گيـري هـاي         . شـمرد " عصب شناختي "ماهيتا  

 گــر بيمارســتان  دکتــر ويليــام راينــر متخصــص اطفــال و پــژوهش
ورد کودکــان بــا در مــ جــانز هــاپکينز، کــه بــر اســاس کارهــايش 

دستگاه تناسلي مـبهم اسـت، کـه در مقالـه اي تحـت عنـوان                
آمـده اسـت مـي      " مسـئله ايـن اسـت     ،  مرد بودن يـا زن بـودن      "

آوريم کـه چشـم انـدازي کلـي از چگـونگي برخـورد بـا مسـئله              
در مرتبـه آخـر ايـن خـود کودکـان           : "جنسي بدسـت مـي دهـد      

 چـه   هستند که مـي تواننـد و بايـد تعيـين کننـد کـه هسـتند و                 
وظيفه ما پزشکان و پژوهندگان گوش دادن و آمـوختن          . هستند
تصميم گيري هاي باليني بايد نهايتا نه بر اساس پـيش           . است

کـارکرد  " تصـحيح "بيني هاي کالبـد شـناختي و نـه بـر اسـاس         
چـرا کـه پرسـش موجـود نـه مربـوط بـه اخـالق                 جنيني باشـد،  

ب است و نه به عواقب اجتماعي، بلکه پرسش بـر سـر مناسـ    
ترين مسير براي محتمل تـرين الگـوي رشـدي روانـي جنسـي            
يک کودک است، به عبارت ديگر به نظر مي رسـد انـدامي کـه          

 جنســي اســت، نــه انــدام هــاي -تعيــين کننــده تکــوين روانــي 
 ."تناسلي خارجي بلکه مغز است

 
 ستي سراسر به گفتار نيبزرگ

 ست  يم کردار نيدو صد گفته، چون ن  
 )يسفردو(          

 گران شما را باور کنند؟ يد ديا دوست داريآ
 ست؟ين طور ني خواهد بود؛ ايمسلما پاسخ شما آر

گـران او را درک     يل است کـه د    ي ما يطي در هر شرا   يهر شخص 
 ي احترامـ  يچ کـس از بـ     يهـ . کنند، باور کرده و احتـرام بگذارنـد       

رند و اعمال و ينکه بر او خرده بگيچ کس از ايست، هيخرسند ن 
د بارهـا و    ي گردد اما شـا    ينم  را محکوم کنند خوشحال    رفتارش

 هـا و    ين نابـاور  يـ  گذشته و حال خـود شـاهد ا        يبارها در زندگ  
 !!! دي ها بوده باشي حرمتيب

 که بر ما خـرده  ي دهد؟ چرا وقتين اتفاق رخ م ي چرا ا  يبراست
م و اگـر هـم عکـس    يـ  ورزيرند از پاسـخ دادن امتنـاع مـ   ي گ يم

 و به اصـطالح  ي جانب داري بر مبنا  شتريم ب ي نشان ده  يالعمل
 !!! نشاندن هست؟يحرف خود را به کرس

 خـود لمـس     يک بـار در زنـدگ     يـ  ي بـرا  ين اتفـاق را حتـ     يحتما ا 
ا موفـق   يـ جـه آن چـه بـوده؟ آ       ينت. ديـ کرده و با آن مواجه شـده ا       

 يز به خوبيد و همه چيد و طرف مقابلتان را قانع کرده ايشده ا 
جـه  ين نت يـ  بحث و گفتگو به ا     يدتنکه بعد از م   يا ا ي شده   يسپر

گـر را بـدون     يد د و هم  ي فهم يگر را نم  يکديد که حرف    يده ا يرس
         مــتهم نمــوده و بحــث را  " ک کــالميــ"منطــق و بــه اصــطالح   

ــ ن اتفاقــات يــل ايــبــه نظــر شــما دل. ديــکــرده ا جــه رهــاي نتيب
گران ما را درک نموده و باور کنند و         يد کرد که د   يست؟ چه با  يچ

د آسـان   يل و راه حـل آن شـا       يـ  مـا احتـرام بگذارنـد؟ دل       ديبه عقا 
 .نباشد اما مشکل هم نخواهد بود 

گران حـرف مـن را بـاور        يد توقع داشته باشم که د     ي من با  يزمان
 امـر خـودم، حـرف خـودم را بـاور داشـته            يکنند که من در ابتدا    

ا کـردارم نداشـته باشـم    يـ مان کامل بـه گفتـه    ياگر من ا  . باشم
ن توقـع   يـ ا!!! گران آن را بـاور کنـد      يت که د   هس ي چه توقع  يجا

 ست؟ين.  خنده دار هم هستي جا و حتيکامال ب
 بـر   ياگر من واقعا خودم را باور داشته باشم و اعمـالم را مبتنـ             

دا يگران را پ  ي د يم بدانم، مطمئنا قدرت دفاع و قانع ساز       يباورها
 ي کـه مـن هنـوز بـه واقـع بـه خـود بـاور          يخواهم نمود اما زمان   

ان يشا. گران را قانع و آگاه سازم     ي توانم د  يه ام چطور م   دينرس
سـت، بلکـه    يذکر است که باور داشتن تنها بـر زبـان آوردن آن ن            

ن يـ ا.  فـرد اسـت    يجه مطالعه و خودشناسـ    ي، نت ين خودباور يا
ست که فرد نظر خود را به خـود القـا کـرده و بـه                ي ن يبدان معن 

 حـل نشـده     نصـورت نـه تنهـا مشـکل       يباور کاذب دچار شود در ا     
گـران بـاور دارنـد و نـه خـود           ينـه د  . شتر هم خواهد شـد    يبلکه ب 

 کوتاه  يح از خود داشته و پس از مدت زمان        ي صح يشخص باور 
ش ي جز سلب آسـا ي ها و تضادها بروز نموده و ارمغان  يدوگانگ
 ي کشم و با ذکر مثـال    ين سخن به درازا نم    يشتر از ا  يب. ندارند

 : کنم ي به خود شما واگذار من نظر راي ادامه ايکوتاه و واقع
 
 ين المللـ ي بـ ي از سازمان هـا يکيدم که از ي را د يک روز فرد  ي

دن ي صـحبت و شـن     يت کرده بـود، پـس از کمـ        يدرخواست حما 
سـت  يزبـان آورد کـه بـد ن       ه   را بـ   يار مهم يمشکالتش نکته بس  

ف يـ سـت کـه کـم و ک       يح ن يصـح . ديشما هـم از ان مطلـع باشـ        
نجـا بـود کـه او       يه قابـل توجـه ا     مشکل او را مطرح کنم امـا نکتـ        

ت قرار خواهد يا تحت حماينکه ايار نگران و مضطرب بود از ايبس
معتقـد بـود کـه      . ا نـه  يگرفت و آن سازمان او را باور خواهد کرد          

 کـرد کـه حـرف       ي داشته و دعا م    يز به شانس بستگ   يهمه چ 
 .ت شوديش را باور کنند و حمايها و ادعاها

 و مهـم    ي که مشکالتش اساسـ     جالب بود، ادعا داشت    يليخ
ار ين بابـت بسـ    يآرزو داشت که او را باور  کنند و از ا           ياست ول 

 !!!!!نگران بود 
ن امـر باعـث شـد کـه         ي و ا  يتو واقعا مشکل داشت   : به او گفتم  

ــدرخواســت حما ــي ــا نگرانــيت کن  در انتظــار پاســخ آنهــا  ي و ب
ــا مــورد حمايــ، آيهســت     ت قــرار گــرفتن را حــق مســلم خــود  ي

ا واقعا مشکل   ي؟ آ يت دار ياز به حما  يا واقعا ن  يا نه؟ ا  ي يان د يم
ن مشـکالت تـو   ي اي برطرف سازي برايحيا راه صحي؟ آ يداشت

ن هسـت   ين چن ي؟ اگر ا  يگران هست يازمند کمک د  ينبوده و تو ن   
ن را  يـ  گرفـت امـا ا     يت قـرار خـواه    يـ مطمئن باش که مورد حما    
 نگـه   يفـ قت را از هر کس مخ     ي حق يفراموش نکن که اگر بتوان    

 کـه بـا     يست و تنها و تنها تـو هسـت        يده ن ي از خودت پوش   يدار
، اگـر   ياز را بـاور نـدار     يـ ن ن يـ ، پس اگر هنوز ا    ي پرده ا  يخودت ب 

ز را يـ  و همـه چ ي دانـ يت نمـ يازمند حما يهنوز واقعا خودت را ن    
گـران تـو را بـاور       ي کـه د   ي چطور متوقع هسـت    ي دان يشانس م 

ت را بــاور يـ  هايازمنــدي ناگـر واقعـا  !!!! تـت کننــد ؟ يکـرده و حما 
 شـد و نگـران      ي کـه موفـق خـواه      ي بـود  ي، مطمئن م  يداشت
 و اعتمـاد بـه نفـس کامـل          يپس هنوز به خودباور   . ي شد ينم

 ي که نگران هسـت    ي، هنوز تو خودت را باور نکرده ا       يده ا ينرس
 کــه تــو را بــاور ي دهــيل بــه انهــا حــق مــين تفاصــيــا بــا ايــ، آ

 . جاست ي بين توقعيا!!! کنند؟؟
ن باعـث شـد کـه       يـ دم و ا  ين چند سوال را پرسـ     يمن از او تنها ا    

جـه افکـارش   ي ساکت شده و به فکر فرو رود و نتيقه ا يچند دق 
 .ان کنديب دانم ينمک کلمه يرا تنها با 
گران ما را   يم که د  يم توقع داشته باش   ي توان ي م ي زمان يبراست

 يسـ ، اعتماد بـه نف    ي واقع ي به خود باور   يباور کنند که با اتکا    
م از حـق و حقـوق خـود دفـاع کـرده، بـر               يم تا بتوان  يداشته باش 

 قـانع سـاخته و   ير گذار بوده و انان را به درستيگران تاثي د يرو
  .ميياحترام گذار خود نما
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ســخت ا واقعــا راحــت هســت؟ يــ، امــا آين راحتــي بــه همــيآر
 !!!ستيست، اما راحت راحت هم نين
 
 ي از اشکال نباشد، اما به گفته ها       ي من خال  يد حرف ها  يشا

 کــنم کــه نظــرات شــما را  ين آرزو مــيمــان دارم؛ بنــابرايخــود ا
 . ميده از ان بهره برده و رشد نمايشن

 
 ماي ن–ارادتمند شما 

 
 

 
 ير از سـهراب سـپه     ياد شعر ير ناخودآگاه به    ين تصو يدن ا يبا د 

ن موضوع مرا به آن واداشـت چنـد       ي دانم چرا، اما ا    يافتادم، نم 
او را  "  آب ي پـا  يصـدا "د شـعر    يشا. سمي در آن باب بنو    يسطر

ار جالـب و بـه نظـر مـن چنـد      ي است بس يد، شعر يخوانده باش 
ش از همـه    ي از آن بـ    ي اسـت امـا تکـه ا       يبرابر آموزنـده، طـوالن    
 :نستيمعروف است و آن ا
 د شستيچشم ها را با

 ديد ديگر بايجور د
  راز گل سرخييست شناسايکار ما ن

 ن است که يد ايکار ما شا
 ميدر افسون گل سرخ شناور باش

 ييهـا   هستند چشـم يبا و پر معنا، ساده اما پربار، آر    يچقدر ز 
 ارزش  يف و ب  يز را کدر و کث    يار آلوده و غبار گرفته، همه چ      يبس
د يـ سـت با يتـه ن ز مثل خود آنها شسته و رف      يچ چ ينند، ه ي ب يم

 يديـ د و نبا  يـ ر دهند و هـزار با     ييد خودشان را تغ   يعوض شوند با  
ــرر مــ يکــه برا ــا غافــل از ا يشــان مق ــد ام نکــه اشــکال از  ي کنن

ــانهاســت، ا ــا ي ــت   ين چشــم ه ــه درس ــه ب ــان هســت ک        ي آن
ز را  يـ لند همـه چ   ي آنها هست که ما    يها ن چشم يند، ا ي ب ينم

زه ي شـود پـاک    ياد مـ  شـنه ي کـه پ   ينند و زمـان   يدگاه خود بب  ياز د 
ب به نظر آمده و به اصطالح دوره        يب و غر  يز عج يشوند همه چ  
 .آخر زمان شده

 که تا بـه     ييزهايف چ ي کنند که توص   ي م ي سع ي که کم  يوقت
دن آنهـا  يـ ده اند را بشنوند، وضع بدتر شده و از تـرس د      يحال ند 

ــا  ــر و با يچشــم ه ــود را بســته ت ــ خ ــد و نباي ــا را بي        شــتر يد ه
د شسـت و    ي شنوند که چشم ها را با      ي م ياما وقت .  کنند يم

 فـرار از    ي افتـد و بـرا     يد، لرزه بر اندام شان مـ      يد د يگر با يجور د 
دن ي کنند که چشم آنها توان دي که خواهد افتاد ادعا م ياتفاق

 و قـدرت ادراک آنهـا بـه         ييد را نداشته و توانا    ي جد يزهاين چ يا
 بـه   يداشـتند، ا   ي که چشم بزرگتر   ين اندازه است، زمان   يهم

 .دي خواهند ديگريچشم جور د
ن يـ  کـه بـا ا  ين افـراد باشـد، کسـان     يـ ن عکـس چـاره ا     يـ د ا يشا

 مدت  ي خود را برا   ي توانند چشمها  يمشکل مواجه هستند م   
کس کرده و از چـرخ رد       ي کوتاه در آورده و همه را با هم م         يزمان

ار بزرگتـر بسـازند و      ي بسـ  يکنند تا بـا مخلـوط آنهـا کـره چشـم           
       ن راه يـــاز ا. بـــه صـــورت مشـــترک از آن ســـود ببرنـــد يهمگـــ

 ينند و مجبورنـد آنهـا را بـر رو   ي را ببيدي جد يزهاي توانند چ  يم
ن تحمـل،   يـ د ا يه چشم خود تحمل کنند اما مطمئن باشـ        يشبک

ر ي بـه آن تصـاو     يرا بـزود  يـ  نخواهـد داشـت ز     يمدت زمان طـوالن   
گرچـه  د  يـ ني ب يگـر آنهـا را نمـ      يکـه د   ي کنند بـه طـور     يعادت م 

 .شتر شده باشديتعدادشان ب
ستند کره کوچک و خوشکل چشم خود     يل ن ي که ما  ياما کسان 

ن ي ا ي توانند از قسمت بعد    يرا به دست چرخ زمان بسپارند م      
 راز گــل ييسـت شناســا يکـار مــا ن : نــديشـعر بهــره بـرده و بگو  

ن است که در افسـون گـل سـرخ شـناور            يد ا يسرخ، کار ما شا   
 کنند اگـر آنهـا را قبـول         يکتفا کرده و سع   ن امر ا  يو به ا  . ميباش

را آنها  ي دهند و محکوم شان نکنند ز      يندارند اما در کنار خود جا     
 توانند يد ميص و حکم نمودن را ندارند و تنها شا    يفه تشخ يوظ

 ين راه کمـ   يند و ا  يرون آ ي زده و ب   يطه آن گشت  يدر افسون و ح   
 يت انسانبيرا نه هي رسد ز  ي تر و عادالنه تر به نظر م       يمنطق

گران مداخله کرده   ي د ي دهند و نه در زندگ     يخود را از دست م    
 آورنـد و همـه بـاهم و در          ي را بوجـود مـ     يو مشکالت و مصـائب    

 .افتي بزرگ دست خواهند يستيک همزي هم به رکنا
 کـه  ي سرخ جـوان ي به گلزار گل ها ي آب ي که جو  يد روز يبه ام 

حـه  يداب و پررا  ده و آنهـا را شـا      ي پژمرده شده اند رس    ي آب ياز ب 
 خود  يها ز از آن آب بهره برده و چشم       يتا خود گل ها ن    . سازند
 .گر غوطه ور شونديکديند و در افسون يرا بشو

 رضاي عل–دوستدار شما 

 
شـاهد  "ده شـده از کتـاب       يبرگز
ف يتـال " يات فارسـ  ي در ادب  يباز

سا، چـاپ   يروس شم ياستاد س 
: ، فصـــل پـــنجم ٨١اول ســـال 

، يقـ شاعران معروف سبک عرا   
 ١۶۵حافظ، صفحه 

 
ات يـــ شـــک معشـــوق غزليبـــ

گـر شـاعران    يحافظ هم ماننـد د    
ن سـنت   يـ ا. م، مذکر اسـت   يقد

 ي قـو  ي در زمان او بحـد     يشعر
ــوده اســت کــه او توانســته از   ب
ــه    ــر در غــزل ب شــاهان آل مظف

د، يــ ســخن گويماننــد معشــوق
ند که معشوق شـعر او     ي گو يم

 ي ممـدوح اسـت و گـاه       يگاه
حا ي صـر  يحافظ گـاه  . ينيشوق زم  مع ي و گاه  يمعبود آسمان 

از معشوق مذکر سخن گفتـه اسـت کـه مـن بـاب نمونـه چنـد                
 : شودي نقل ميغزل

 :در مدح فرخ که ظاهرا غالمي بوده است
  فــــــــرخي رويدل من در هــــــــــوا

  فـــــرخيبود آشفته همچون مو
 ستيچکس ني زلفش هيبه جز هندو

  فــــــرخيکه برخوردار شد از رو
 ميک بخت است آن که داي نياهيس

  فــــــرخيبود همراز و هم زانــو
 ــــد لــــرزان سرو آزاديشــــود چون ب

  فــــــرخيند قـــد دلجــــوياگر ب 
  ي شــــــراب ارغوانــــــيبده ساقــــ

  فــــــرخياد نــــرگس جادويبه  
 يدوتا شد قامتـــم همچون کمانـــــ

  فرخيمچون ابرووسته هيزغم پ 
  خجــــل کــــرديم مشک تاتارينس

  فـــــرخيم زلف عنبربــــويشم
  استييل دل هر کس به جاياگر م

  فــــــرخيل دل من سويبود م
 غـــــالم همـــــت آنـــــم که باشــد

  فـــرخيچو حافظ بنده و هندو
**** 



 

                    www.cheragh.pglo1.org  ,  payam@pglo1.org    ⑧  صفحه- ديي ديگر دوستان خود ارسال نماينشريه چراغ را برا

 ــــني بهتر از اي فکن بر صف رندان نظريم
 ــــني بهتر از اي کــــن گذري مکدهيبر در م

 د ي فـــــرماين لطف که ميدر حق من لبت ا
 ني بهتر از ايکن قدريسخت خوب است ول

 ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق
 ـني بهتر از اي خواجه عاقل هنـــريگفتم ا

  چه کنم گـــــــر ندهميدل بدان رود گرام
 ـــنير از ا بهتــــيمادر دهر ندارد پســـــــر

ات حافظ اشـاره  يگر در غزلي متعدد دينها و نمونه هايعالوه بر ا 
افتن اسـت، مـثال در      يـ  بـه معشـوق مـذکر قابـل          ي متنوع يها
 :ش معشوق اشاره شده استير به ريات زياب

 خط عــــذار که بگرفت مــــاه از او
 ست راه از اويک بدر ني است ليخوش حلقه ا 

  باشد هرکه را با خط سبزت سودا
 رون ننهـــد تا باشــــديـــره بيــــن داي از ايپـــا 

 
 رسـا خـود را رنـد و نظربـاز           يبه هـر حـال حـافظ مکـررا بـا صـدا            

نم که هستم و يخوانده است و گفته است بد و خوب، من هم        
 :رمي گيان بر نميچه بپسندند و چه نپسندند نظر از خوبرو

 م و نظربازي خواره و سرگشته و رنديم
 ن شهر کدام استيست در ايآن کس که چون ما نو 

 
 م فاشي گويعاشق و رند و نظربازم و م

 ن هنر آراسته امي که به چنديتا بدان
 

  يفند و نظر باز وليان جمله حريصوف
 ان حافظ دلسوخته بدنام افتادين ميز

 
 د ي حافظ نکنيب نظربازيدوستان ع

 نمي بيکه من او را زمحبان خدا م 
 

 !ر؟ي چشم از او برگيين دلکش، تو گوي چنيسروچشم
 ردي گي مرا در سر نمي معنين وعظ بيبرو کا

 
 شـعر عصـر حـافظ در اشـاره     يف فضاين کوب در توص ياستاد زر 

 يجـ ي رسـم را يهم جنس بـاز : "سدي نو ي م يبه همجنس باز  
 گوشه خانقاه و خلـوت مدرسـه هـم ممکـن       يبود چنان که حت   

 عصر از آن ها     يان و امرا  ترکان که پادشاه  . بود صحنه آن باشد   
 همه جا يين رسم همجنس گرايام نامشان با ا  ين ا يبودند در ا  
 ين دوره هـا يم در همـ   يچنـان کـه قـبال اشـاره کـرد         . همراه بود 

 ي خـاطر پسـر  يبـرا ) ١" ( شاه يحاج"زد  يک بود که اتابک     ينزد
نجو به آنجا   يخسرو ا ي، ک )٢(خ  ي که همراه برادر شاه ش     يخوبرو

 دولـت   يعنـ ي به بار آورد که حکومـت او         ييسوارفته بود چنان ر   
 )"٣(زد بر سر آن رفتياتابکان 

 
 
 

ن اتابـک از اتابکـان      يوسف شاه آخر  ي شاه ابن    يحاج -١
ر ي به دست ام   ٧١٨زد که بساط حکومت او در سال        ي

 .ده شديبرچ) محتسب شعر حافظ(ن يمبارزالد
 نجو ممدوح حافظيخ ابو اسحاق ايشاه ش -٢
 ۵٨از کوچه رندان صفحه  -٣

 
 
 يات فارسـ  يـ  در ادب  ين مباحـث بـه نقـل از کتـاب شـاهد بـاز             يا

 .افتيادامه خواهد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کــه در مــن يســم، از احساســيســم و از کجــا بنوياز چــه بنو

ن يـ نکه او با اطـالع از ا      ي به نام ترس از ا     يدگرگون است و جالد   
 فکـر    .د خاطرش آزرده شـود    يا شا يحس دگرگون ناراحت شود     

مانم را بــا آتــش گداختــه محبــت او پژمــرد و آزار او نــرگس چشــ
ن انداخت تا مبادا بلور دلـش تـرک         ينگاهم را از چهره اش بر زم      

 نمــود تــا مبــادا يبــردارد و مــرغ کالمــم را در قفــس غــم زنــدان 
ــ بيســخن ــا ماي  گــردد و دســتان ســردم  يه غــم ويــرون پــرد ت

ــرا يپ  دســتان گــرم و وجــود معصــومانه اش  يوســته از انتظــار ب
ــد گريخســته مــ  ــا  ي ــراه ب ــد و هم ــر زمــ  ي ــرور وجــودم ب        ن يخ غ

 . افتاديم
ه کـنم امـا در      يـ دم تـا آرامـش را بـه او هد         ي کوشـ  ي با وجودم م  
ک يـ دار او از    يـ  کرد، فکر شوق د    ي در دلم غوغا م    يعوض ناامن 

 روحـم شـالق     يگر بر تن زخمـ    ي د يسو و فکر رنجش او از سو      
ه به لحظه    هر کس مرا لحظ    ي زد، ترس از گفتن راز دل برا       يم
وب يـ  از درد دلـم آگـاه گـردد و از ع         ي آزرد تا مباشد که کس     يم

ا ناخواسته اش سخن گفته و دلم را بشکند و فکر           يخواسته و   
گانـه  يو انگار او بـا چشـمانم ب        .رديو احساسم را به تمسخر بگ     

الم نقـش   يـ  نهـادم، چهـره اش در خ       يم بود چون هرگاه بر هم    
اخت و تـنم را تشـنه        گـد  ي بست و غم محبتش دلـم را مـ         يم

 اسـت   يگـاه ينه ام جا  يد و سـ   يـ  ساخت تا از او برآ     يم ينفس
 او و احساسم مال او تا باشـد         ي نقش کالم او و فکرم برا      يبرا

 تـن دردمنـدش و      ي باشـد بـرا    ين مرحمـ  يـ  گـردد و ا    يدلم راض 
 . کردن فردا و فرداهايدن و سپري دي برايديام
م کـه  يده هايشنت نبرد احساسم با ي بود از حکا   ين گوشه ا  يا

ز گشـت و بـر غـرورم غلبـه کـرد و از       ين همه صبرم لبر   يپس از ا  
 ياهيد و از س   ي ساخت و بار   ي احساس جوشانم، ابر   يبخارها

 گـذرد بـه زبـان       ي ساخت تا هرآنچه را که در من مـ         يآن جوهر 
 .آورد

 
  طناز–در انتظار تو 

 
 
 
 
 
 
 
 

 گـردد در    يز دعوت م  ي دوستان و خوانندگان عز    ياز تمام 
ــا نشــريبــه همکــارل يــورت تماصــ ــا آدرس پســت ي ب ه ب

 .نديه تماس برقرار نماي نشريکيالکترون
 

 و ارائـه    ي خود معرفـ   يه چراغ را در رسانه ها     يلطفا نشر 
 .دييگر دوستان خود ارسال نماي ديد و برايينما

 
د مراتب  ييافت نما يه را در  ين نشر يد ا يستيل ن يچنانچه ما 

 .ديرا به اطالع ما برسان
 

شنهادات و انتقادات سازنده شـما      يانه در انتظار پ   مشتاق
 .ميهست

 
 
 
 
 

 د و سربلنديشاد باش

                                                      


