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بحث های فصل اول و دوم ]این کتاب[ به طور عمده به تحوالت سیاسی و روشنفکرانه در جهان عرب منحرص شده 

بود. این که چگونه گرایشات غربی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مباحث در جریان ]جهان عرب[ تاثیر گذاشته 

و آگاهی بخشی می کرد. در این فصل من به چرخش تحوالت خارج از جهان عرب، بویژه آمریکا و اروپا خواهم 

پرداخت و این که چگونه این تحوالت عامدانه به دنبال تاثیرگذاری بر مفاهیم میل و الگوهای جنسی عرب بودند. 

]پیش از این[ در عرصه ی روشنفکری به این تحوالت پرداخته شده بود. اما برخی ارصار داشتند که این تحوالت 

به طور دقیق در عرصه ی سیاسی و روابط دولت-جامعه قرار می گیرند. با خیزش جنبش زنان و گفتامن آزادی 

جنسی در رستارس کشورهای غربی در اواخر دهه ی شصت میالدی )1960( و به ویژه در دهه ی هفتاد میالدی 

)1970(، توجه بسیاری از غربی ها به خود مسئله ی جنسی، نه تنها در غرب، بلکه به طور فزاینده ای در خارج 

از آن نیز مطرح شد. تأثیر این مداخله در جهان عرب تکان دهنده، بوده است. در این فصل، من به بررسی این 

رونِد مداخله ی غرب و اثرات آن بر جهاِن معارِص عرب خواهم پرداخت، همچنین در فصل بعدی جزئیات واکنش 

روشنفکران عرب به این مداخالت را بررسی خواهم کرد.

کرده،  پنج سال گذشته ظهور  و  بیست  در  ازمیان جنبش همجنس گرایی غربی  که  برانگیزاننده  از مسائل  یکی 

جهانی سازی»حقوق گی« است. این پروژه، به منظور رشوع به کار در سطحی بین املللی، خود را درون گفتامن 

غالب ایاالت متحده در مورد حقوق برش جای داده وبه دنبال اقدامات جنبش زنان سفید، که در پی جهانی سازی 

مسائل اش از طریق تحمیل فمینیسم استعامری خود بر جنبش های زنان در کشورهای غیرغربی بود، شکل گرفت-

وضعیتی که از ابتدا منجر به افرتاقات عمده ای شد. این افرتاق ها در اولین کنفرانس بین املللی ساالنه ی زنان در 
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مکزیکوسیتی در سال 1975 آشکار شده و در طول کنفرانس 1980 کپنهاگ، کنفرانس  1985 نایروبی و چهارمین 

کنفرانس سازمان ملل در پکن در سال 1995 ادامه یافت(.1 جنبش گی وظیفه ی میسیونری مشابهی را پی گرفت. 

سازمان های تحت سلطه ی مردان سفیدپوست غربی )انجمن بین املللی لزبین و گی2 و کمیته ی بین املللی حقوق 

برش گی و لزبین3( به دفاع از حقوق »گی ها و لزبین ها« در رسارس جهان برخاسته و از طرف آنان صحبت می 

و  شوروی  جامهیر  اتحاد  علیه  کارتر  دولت  برش  حقوق  کمپین  بحبوحه ی  در   1978 سال  در  که  ایلگا،  کردند. 

کشورهای متخاصم جهان سوم تاسیس شد، ادعا می کند که یکی از اهدافش »تالش برای ایجاد یک پلتفرم برای 

لزبین ها، ... در سطح بین املللی در جهت به رسمیت شناخنت، برابری، آزادی، به ویژه از طریق کنفرانس های جهانی 

و منطقه ای است.«4

ماموریت ایگل هرک، که در سال 1991 تاسیس شد، »حفاظت و اقامه ی حقوق برش ]برای[ همه ی افراد و جوامع 

این  ابتال به اچ آی وی است.«5  یا  یا سوءاستفاده، بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی  در معرض تبعیض 

وظایف میسیونری، گفتامنی که آنها را تولیدکرده، و سازمان هایی که آنها را منایندگی می کنند، تشکیل دهنده ی 

چیزی است که من آن را »گی اینرتنشنال« خواهم نامید.

گی اینرتنشنال همچون سازمان های اصلی حقوق برشی مستقر در آمریکا و اروپا )سازمان دیده بان حقوق برش و 

سازمان عفو بین امللل( و به دنبال خط مشی سازمان ها و نرشیات زنان سفید غربی، در گفتامن خود جایگاه ویژه ای 

به کشورهای مسلامن و همچنین حامیت در آن ها اختصاص می داد. این تکانه ی رشق شناسانه، که از بازمنودهای 

غالب ازفرهنگ های عرب و مسلامن در ایاالت متحده و کشورهای اروپایی به عاریت گرفته شده است، همچنان 

متامی رسته های  جامعه ی حقوق برش را هدایت می کند.

گی اینرتنشنال، به عنوان وجه متاخری از این پروژه ی همگون ساز، به دنبال این بود که با رسعت هرچه متام تر به 

1- برای اطالعات بیشرت در مورد اختالف میان زنان اروپایی و آمریکایی و زنان رشکت کننده از آسیا، آفریقا و آمریکای التین در این 

کنفرانس ها، به عنوان مثال،به مقاله ی جودی کلیمرسود با عنوان "چند پارگی، گردهامیی غیررسمی زنان مسیر را مشخص می کند" 

منترششده در نیویورک تایمز به تاریخ، 29 ژوئن 1975؛ همچنین مقاله ای از "فران فریال" با عنوان، »زنان دستاورد خود را از دست 

می دهند: چیزی که پارملان جهانی بیان کرده است« نیویورک تایمز، 15 ژوئیه 1980؛ و جورجیا دوللیا، "محکومیت زن موضوع 

بحث در پارملان سازمان ملل متحد"، نیویورک تایمز، 18 جوالی 1980، و چندین مقاله در نیویورک تایمز در مورد کنفرانس نایروبی 

در تاریخ 19 جوالی مراجعه شود.

2-International Lesbian and Gay Association( ILGA)

3-International Gay and Lesbian Human Rights Commission( IGLHRC)

4-انجمن بین املللی لزبین و گی، قانون اساسی مجمع، بخش سوم اهداف، ماده ی دوم، در وب سایت ILGA موجود است.

5- کمیسیون بین املللی حقوق برش گی و لزبین، "ماموریت ما"، در وب سایت خود http://www.iglhrc.org  موجود است.

http://www.ilga.org
http://www.ilga.org
http://www.iglhrc.org  
http://www.iglhrc.org  
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پای ]دیگر پروژه های همگون سازی[ برسد. برای نیل به این هدف، حامیان وظایف میسیونرِی گی اینرتنشنال، دو 

نوع ادبیات به منظور ترویج اهدافشان در رابطه با جهان اسالم، تولید کردند: یکی ادبیاتی علمی، که اغلب توسط 

محققان همجنسگرای مرِد سفیِد اروپایی یا آمریکایی، که به »توصیف« و »بازمنود« آنچه که آنها »همجنسگرایی« 

در تاریخ عرب و مسلامن تا دوران معارص می خوانند، می پرداخت6 و دیگری گزارش های ژورنالیستی از زندگی به 

اصطالح »گی ها« و »لزبین ها« )خیلی کمرت( در جهان معارص عرب و مسلامن. ادبیات نوع اول قصد داشت تا 

برای مخاطب اروپایی خود اسالم را رمزگشایی کند، و دومی ]توامان[ وظیفه ی دشوار اطالع رسانی به توریست های 

همجنسگرای مرد سفید در رابطه با منطقه )جهان اسالم( و همچنین کمک به آزادسازی »گی ها و لزبین های« 

عرب و مسلامن، از ظلم را دنبال می کند. ظلمی که ظاهراً، بواسطه ی دگرگونی ایشان از افرادی دارای ارتباطات 

همجنسانه به سوی سوژه گانی که خود را با هویت گی و همجنسگرا می شناسند متحمل می شوند. اظهارات ذیل 

را می توان به عنوان منونه ای از این ادبیات، در نظر گرفت. »لیسا پاور«،7 دبیرکل ایلگا مقتدرانه بیان می کند که 

»اکرث فرهنگ های مسلامن نسبت به همجنسگرایی سازمان یافته، تسامح و تساهل ندارند، اگرچه همواروتیسیسم 

مردانه به طوری عمیق در ریشه های فرهنگی ایشان وجود دارد!... اکرث افراد حتی در کشورهایی با سطح باالیی 

از همجنسگرایی عصبی تر از آن هستند که دست به سازمان یابی بزنند.«8

رابرت ِبرای مدیر روابط عمومِی کارگروه ملی گی و لزبین و کارمند ایلگا استنتاج می کند که »تفاوت های فرهنگی، 

تعاریف و توصیف های متفاوتی از همجنسگرایی را در میان افراد بوجود می آورد... اما من آزادی جنسی را به 

فرار از  عنوان پرسشی واقعی در نظر می گیرم و آزادی جنسی ورای فرهنگ ها است.« وی در حالی که ظاهراً 

زندگی دشوار و مخاطرات جنسی در مراکش و جنوب اسپانیا را بازمنایی می کند، می گوید: »حداقل یک فرد اظهار 

کرد آرزویش این است که فقط گی باشد و مجبور نباشد در قالب تعیین شده زندگی کند، و می گفت افراد دیگری 

6- تنها استثنا در این پژوهش های ضعیف، مقاله ای از بروس دان است با عنوان "همجنسگرایی در خاورمیانه: دستور کاری برای 

تحقیقات تاریخی"، فصلنامه ی مطالعات عرب، شامره ی 12. 3-4 )تابستان و پاییز 1990(: 55-82. ضعف عمده ی این مقاله این 

انگیزه ی انسان شناختی دان، در  است که حتی یک مقاله ی اصلی عربی به عنوان منبع مورد کنکاش قرار نگرفته است. ضمناً، 

مقاله ی دیگر او که در ادامه ذکر شده، به صورتی بهرت فهمیده می شود.

7-Lisa Power

لزبین  و  گی  نوشته های  از  آنتولوژی ای  آشکارسازی:  مسلامن"،  و  عرب  جهان  در  "همجنسگرایی  ووکرن،  ریکس  از  نقل  به   -8

اینرتنشنال، ویرایش استفان لیکسکی )نیویورک: کتاب های پانتئون، 1992(، 105. این آنتولوژی بازنرش تعدادی از مجالت گی و 

لزبین آمریکایی از جمله  Outlines، BLK، The Weekly News  )میامی( و Capital Gay )لندن( بود. مطمئنا هیچ فرد عرب یا 

ایرانی ای منی توانست با مقاله ای در این مجموعه مقاالت »بین املللی« مشارکت کند و به جای آن ها یک گی سفیدپوست آمریکایی 

مجبور شد تا به این اقدام مهم دست بزند.
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شبیه او نیز وجود دارند.«

بر اساس اظهارات »یک فرد« ِبرای با اطمینان می گوید که »من معتقدم این اشتیاق جهانی است.«9 در مقابل 

ادعای آزادسازی گی اینرتنشنال در ارتباط با آنچه که به عنوان وجود پیشینی و همیشگی یک جمعیت همجنسگرا 

و  است که هم همجنسگرایان  اینرتنشنال  خود گفتامن گی  عیناً  این  که  استدالل می کنم  مفروض می داند، من 

همینطور گی ها و لزبین ها را در فضاهایی که وجود ندارند، تولید و هم متایالت و الگوهای همجنسانه ای را که 

یکسان سازی با معرفت شناسی جنسی گی اینرتنشنال را نپذیرند، رسکوب می کند.10 من نشان خواهم داد که چگونه 

این گفتامن، به شکل پیشینی این استدالل را مفروض می دارد که همجنسگرایان، گی ها و لزبین ها یک طبقه بندی 

جهانی هستند که در رسارس جهان وجود دارند و بر مبنای این اصل بدیهی و پیشینی خود را ملزم به انجام این 

ماموریت می داند که از آنان دفاع کرده و خواهان آن باشد که حقوقشان به عنوان »همجنسگرایان« در جایی 

که مورد انکار قرار گرفته، رعایت و در جایی که نقض شده، مورد احرتام واقع شود. با این وجود، هامنطور که 

این فصل نشان خواهد داد، گی اینرتنشنال در پیشربد این ]ماموریت[ نتیجه ای تولید می کند، که کمرت از ادعای 

آزادسازی است.

پنجمین سالگرد  و  بیست  با  ایلگا، در سال 1994، مصادف  آوازه تر خویش،  پر  از طریق سازمان  اینرتنشنال  گی 

اعرتاض استون وال، کمپینی جدید و سلطه طلب را در جهت جهانی سازی، به راه انداخت. در حالی که ایلگا در سال 

1993 به عنوان یک سازمان غیردولتی به جایگاهی رسمی در سازمان ملل دست یافته بود )جایگاهی که بعدتر 

آن را از دست داد(، از فعالیت های بین املللی خود نکاسته و آن ها را ادامه داد. از جمله این فعالیت ها »تالش 

برای متوقف کردن اعدام دسته جمعی همجنسگرایان در ایران« بود، ادعای غیرقابل اطمینان و پروپاگاندایی که 

یک مقام رسمی وزارت امور خارجه ی ایاالت متحده نیز به شایعه پراکنی در مورد آن پرداخت.11 بخشی از مراسم 

9- ووکرن، "همجنسگرایی"، 116.

10- از آنجا که بسیاری از این ادبیات مربوط به همجنس گرایی مردانه است، نظرات من نیز به طور عمده در مورد این مسئله، 

معطوف به آن شده است.

11- مارک اونگر، "جریان جهانی: جهانی سازی جامعه ی همجنسگرا و لزبین"، مجله ی مرتوسورس: راهنامی گِی مرتوپولینت نیویورک 

)تابستان 1994(: 49. برای شواهد همکاری گی اینرتنشنال با وزارت امور خارجه ی آمریکا برای بدنام سازی دولت ایران نگاه کنید 

به: ووکرن، هموسکسوالیتی 107-11، واگرن ضمن اشاره به یک روزنامه نگار و همچنین یک کارمند وزارت امور خارجه ی امریکا که 

پرونده را بررسی کرده اند، ادعا می کند که "همجنسگرایان" در ایران اعدام می شوند. اگرچه تحقیقات رسمی هیچ مدرک مستندی 

را تولید نکرده است، ولیکن مقامات ادعا می کنند که ادعای اعدام های دسته جمعی درست است.108.)الزم به توضیح است که 

می توان با روایت انتقادی مسعد مبنی بر بازمنایی اعدام شدگان به عنوان افراد همجنسگرا از سوی گی اینرتنشنال موافق بود و 

اضافه منود که در سال های ابتدایی بعد از انقالب 1979 ایران افراد متعددی به عنوان لواط کار یا مفسد فی االرض مجازات یا در 

مواردی اعدام شده اند.م(
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بزرگداشت استون وال، شانزدهمین »گردهم آیی سالیانه ی جهانی« ایلگا، از 23 ژوئن تا 4 جوالی 1994 در نیویورک 

بود. در حالی که ایلگا به داشنت »منایندگانی« از اروپای غربی، رشق آسیا، آمریکای التین، اروپای رشقی و ایاالت 

متحده افتخار می کرد، »برای به دست آوردن فعالینی از آفریقا، خاورمیانه و کارائیب به سختی در تالش بود.«12 از 

جمله مطالبات ]مطرح شده در[ این بزرگداشت که شامل »نشست جهانی ماه مارس سازمان ملل در راستای ترویج 

حقوق برش افراد گی و لزبین« می شد، این بود که مجمع عمومی یک سال )احتامالً سال 1999( را به نام افراد گی 

و لزبین به صورتی جهانی نام گذاری کرده و همچنین حقوق برش مربوط به افراد گی، لزبین، بای سکشوال، دراگ 

و ترنسجندر موجود در اعالمیه ی حقوق برش سازمان ملل را اجرایی مناید.13 این کمپین سلطه طلب در سازمان ملل 

متحد در طول دهه ی 1990 و دهه ی بعد از آن اجرا شد.

»رکس ووکرن« نویسنده ی مقاله ای به شدت دیگری سازانه در رابطه با »گی ها و لزبین ها« در ایران و جهان عرب 

است، مقاله ای که در تعداد زیادی از نرشیات گی در ایاالت متحده و انگلیس بازنرش شده بود. او در مواجهه با 

مردان ایرانی و عرب، کسانی که توامان در نقش »کننده« در هر دو نوِع رابطه ی همجنسانه و غیرهمجنسانه درگیر 

هستند و هویت یابی همجنسگرایانه ی غربی را رد می کنند، به طور شگفت انگیزی دچار رسدرگمی می شود. او با 

حیرت ]می پرسد[: »این ]نوعی[ ریاکاری است؟ یا جهانی متفاوت ؟« »آیا این "مردان اسرتیت" واقعا "گی هایی" 

هستند که برای رها شدنشان دیگر خیلی دیر شده؟ یا اینکه انسان ها به طور طبیعی دوجنسگرا هستند و مردان 

عرب و مسلامن برخالف همتایان غربی خود بهرت با طبیعت وفق پیدا کرده اند؟ احتامالً همه ی این موارد.«14 دقیقاً 

همین عدم ثبات درک شده از میل مردان عرب و مسلامن است که گی اینرتنشنال سعی در تثبیت آن دارد، چرا که 

چندگانگی ]این مردان[ شناخت شناسی جنسی همجنسگرایانه )و غیرهمجنسگرایانه( را به هم می ریزد. هامنطور 

که در ذیل نشان خواهم داد، مفروضات بنیادی گی اینرتنشنال، خواهان آن است که این امیال خودرَس »رشقی«، 

یعنی آن امیالی که به باور ووکرن در رسزمین های رسکوبگر و در برخی موارد کُشنده وجود دارد، بازگردانیده شود 

و مطیع غرب »روشنفکرتر« قرار گیرد.15 من متون گی اینرتنشنال را با نگاهی به سیاست های کارگزاران اجرایی آن، 

و نیز پروژه ی اعالم شده اش؛ »دفاع از گی ها و لزبین ها«، بررسی خواهم کرد. گرچه من انواع مختلف ادبیات–

12- اونگر، »جریان جهانی« 50. الزم به ذکر است که هنوز روشن نیست که آیا این منایندگان، در واقع مقیم کشورهایی بودند که 

آنها را منایندگی می کردند یا اعضای دیاسپوراهای این مناطق در ایاالت متحده بودند.

13- نگاه کنید به: »مطالبات بیست و پنجمین بزرگداشت استون وال« در مجله ی مرتوسورس: راهنامی گی مرتوپولینت نیویورک 

)تابستان 1994(، 47-46.

14- ووکرن، همجنسگرایی، 115.

15- ووکرن، همجنسگرایی،107، 115.
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نیازهای  مبنای  بر  که  گردشگری  و  ژورنالیستی، نرشیات حقوق برش  گزارش های  دانشگاهی،  مطالعات  ]شامل[ 

تخصصی، وضعیت سیاسی، و ]نیاز[ بازار و مخاطب تولید می شوند، را بررسی می کنم، ولیکن منی خواهم آنها را 

بواسطه ی در نظر نگرفنت تفاوت هایشان همسان سازم، بلکه ترجیحاً سعی می کنم نشان دهم که چگونه با وجود 

آنها  توسط همه ی  بدیهی،  پیش فرض  عنوان یک  به  و معرفت شناسی معینی،  آشکار، هستی شناسی  تفاوت های 

پذیرفته می شود.

بازمنایی میل عرب و مسلامن

عالقه مندی گی غربی به سکسوالیته ی کشورهای عرب و مسلامن و بازمنایی آن در واقع با ظهور پژوهشگران گی 

غربی در رابطه با سکسوالیته همزمان شد.16 گرچه هامنطور که قباًل دیدیم، پیش از این دوره، بازمنایی همواروتیک 

و سکسوالیته ی مردان عرب توسط نویسندگان غربی، )از جمله شناخته شده ترین آنها یعنی ویلیام اس باروز، پل 

بولز، تی ای لورنس، آندره ژید، روالن بارت و ژان ژنه اتفاق افتاده بود(، نه بدل به ژانر شده بود و نه گفتامن 

تکامل یافته ای را در مورد میل جنسی مرد عرب میان مردان همجنسگرای غربی ترسیع بخشیده بود. ]این دست 

متون[ بیشرت انشعاباتی از بازمنایی استاندارد رشق شناسانه ی جهان عرب بودند. این جون بوزویل بود که مباحثه ای 

در مورد جوامع مسلامن به راه انداخت، مباحثه ای که پژوهشگران گی سفید غربی هنوز به آن مشغول هستند. 

ادعاهای رُمانتیک و کمرت آکادمیک بوزویل مبنی بر اینکه »اکرث جوامع مسلامن، اگرهمجنسگرایی را تحسین نکرده 

باشند با بی تفاوتی، نسبت به آن رفتار کرده اند«17 لزوماً نتیجه ی جدیدی نبود، چرا که پروپاگاندای مسیحیان غربی 

برای قرن ها، جوامع مسلامن را در مقایسه با اخالق مسیحی، جوامعی غیراخالقی و به لحاظ جنسی هرزه، توصیف 

کرده بودند. در واقع، هامنطور که جفری ویکس به ما می گوید: »بسیاری از گی های غربی، برای مدتی طوالنی 

امیدوارانه به جهان اسالم سفر کرده اند و انتظار داشتند تا بهشت جنسی خود را پیدا کنند.«18 با این حال، او 

توضیح می دهد که »واقعیت پیچیده تر ]از این[ است.« ویکس براساس یافته های خود از مجموعه مقاالتی که 

توسط آرنو اشمیت و یهودا سوفر ویرایش شده، ادعا می کند که »امتیازات جنسی اعطاشده به مردان در جوامع 

ال آ  ام  این نوشته ها نگاه کنید به:جوزف بون، »تعطیالت کروز یا رشق شناسی همواروتیک ها« پی  16- جهت بررسی دقیق تر 

.107-89،)1995(110

تا قرن  آغاز عرص مسیح  از  اروپای غربی  در  افراد همجنسگرا  اجتامعی و همجنسگرایی:  بوزویل، مسیحیت، تحمل  17- جون 

چهاردهم )شیکاگو: دانشگاه شیکاگو، 1980(، 194.

18- جفری ویکس، دیباچه ای بر اروتیسیسم و سکسوالیته میان مردان مسلامن در جامعه های مسلامن، ویرایش. آرنو اشمیت و 

..x ،)1992 ،یهودا سوفر )نیویورک: هارینگتون پارک پرس
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مسلامن به زیان زنان است« و »آن دسته از مردان بالغی که به سادگی در قالب مردانگی غالب قرار منی گیرند... 

اغلب پست تلقی شده و به دیده ی تحقیر نگریسته می شوند.«19 هامنطور که ویکس جهان معارص مسلامن را 

دستخوش تغییر می بیند، اینطور نتیجه می گیرد که ماحصل این تغییرات دو حالت ممکن دارد: تنها زمان مشخص 

یا به طور فزاینده ای  این فرهنگ بیشرت و بیشرت به مدل غربی سکوالر نزدیک خواهد شد،  آیا  خواهد کرد که 

تحت کنرتل ستیزه جویی دینی جدید قرار خواهد گرفت. آنچه می توان با اطمینان گفت این است که بعید به نظر 

می رسد به همین شکل باقی مباند.20 الگوی غربی به عنوان تنها هدف غایی آزادی خواهانه که می تواند همه جا به 

کار برده شود،هرگز برای ویکس سوال برانگیز نیست.21

در واقع آرنو اشمیت، که هم تحقیقات و هم نتیجه گیری های بوزویل را به چالش می کشد، ]هامن[ توصیفات 

رمانتیک او را ادامه می دهد.22 برخالف ادعای ذات گرایانه ی بوزویل ، ]مبنی بر این[که طبقه بندی همجنسگرایان 

و گی ها ابدی است، دسته بندی های همجنسگرایان و گی ها زمان مند نیست. اشمیت مدعی است که در جوامع 

مسلامن »سکسوالیته ی مرد-مرد« نقش بسیار مهمی بازی می کند، اما در این جوامع هیچ "همجنسگرایی"ای وجود 

ندارد -هیچ کلمه ای برای همجنسگرایی وجود ندارد– و این مفهوم کامالً ناآشنا است.

»هیچ دگرجنسگرایی ای هم وجود ندارد.«23 اشمیت، که توصیف های او به طور کلی نسبت به بوزویل از دقت 

بیشرتی برخوردار است، این ادعای ذات گرایانه را مطرح می کند که فقدان این دسته بندی در جوامع مسلامن، خود 

پدیده ای ثابت در طول زمان است. در حالی که بوزویل محتاط بود که در مورد جوامع مسلامن عرص کالسیک 

)قرون هفت تا چهارده( دوران اسالمی -مقارن با قرون وسطی در اروپا- قضاوتی متناسب با زمان داشته باشد، 

محققان متاخر از جمله اشمیت، متایل دارند که هرگونه داوری را به کل تاریخ عرب مسلامن تعمیم دهند. اشمیت، 

به مانند رشق شناسان کالسیک که ازقرآن قرن هفتم برای مطالعه ی مسلامنان قرن بیستم استفاده می کنند، بدون 

.x،19- ویکس، دیباچه

..xi،20- ویکس، دیباچه

21- مایکل وارنر، یکی از بزرگرتین نظریه پردازان به روِز کوئیر، به مسئله ی بین املللی کردن سیاست های جنسی سفیدپوستان آمریکا 

تا آنجا که به "زبان های نظری" مربوط می شود، توجه می کند، اما وی بین املللی کردن معرفت شناسی هایی را که چنین زبان هایی 

را تولید می کند، مورد سوال قرار منی دهد: "به طوری که فعاالن گی از بسرتهای غیرغربی، بیشرت و بیشرت درگیر دستور کار سیاسی 

می شوند و به عنوان گفتامن حقوقی بین امللل گرایی بیشرت و بیشرت به بسرتهای فرهنگی تعمیم می یابد، نظریه پردازان کوئیر آنگلو-

آمریکن باید بیشرت در رابطه با جهانی شدن و -محلی سازی-متایالت زبان های نظری مامحتاط باشند. نگاه کنید به مایکل وارنر، 

..xii ،)1993 ،ویراستار، ترس از یک سیاره ی کوییر: سیاست کوییر و نظریه ی اجتامعی )مینیاپولیس: دانشگاه اگر مینه سوتا پرس

22-نگاه کنید به آرنو اشمیت، "نقد نوشته های جون بوزویل در مورد گی مسلامن"، در اشمیت و سوفر، سکسوالیته، 78-169.

23-آرنو اشمیت، "رویکردهای مختلف سکسوالیته/ اروتیسیسم مرد-مرد، از مراکش به ازبکستان"، در اشمیت و سوفر، سکسوالیته، 

.5
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هیچ مدرک علمی ای ارصار دارد »از آنجایی که رفتار مسلامنان امروز را می توان تعدیل شده ی الگوهای رفتاری 

قدیمی تر در نظر گرفت، مطالعه ی سکسوالیته ی مرد-مرد در جامعه ی مسلامن باید از متون قدیمی رشوع شود، 

و  گفتگو  مدرن،  متون  مطالعه ی  هستند.  متوسط  طبقه ی  دیدگاه  منعکس کننده ی  رصفاً  متون  این  اکرث  اگرچه 

مواجهه با آنها و ]همچنین[ مشاهده ی اعراب، ایرانیان وترک ها به ما کمک می کند تا نه تنها رفتار مدرن، بلکه 

متون قدیمی را نیز درک کنیم.«24 ناتاریخ باوری اشمیت بواسطه ی با محدودسازی مخاطبینی که او تصویر کرده 

است،  ترکیب شده است. توجه کنید که چگونه »ما« در منت او فقط به غربی ها، ]اعم از[ گی و غیر گی اشاره 

دارد، و نه هرگز به مسلامنان، که باید مورد مشاهده قرار گیرند. در واقع، کتاب اشمیت، مجموعه ای از دیدگاه های 

غالباً رشق شناسانه، اگر نگوییم کامالً نژادپرستانه است، که از جانب او و همکارانش بدون هیچ اساسی مطرح 

می شود. مخاطب هدف این کتاب، به گفته ی اشمیت و کمک ویراستار او، نه فقط محققین غربی در رشته های 

مختلف، بلکه هر آن کسی است که با اعراب، تر ک ها و ایرانی ها در ارتباط است -خواه گردشگری در کشورهای 

مسلامن باشد یا مددکاری که »مسئول« کار با مهاجرین است، یا رصفاً دوست یک مهاجر. هر کسی که عرب، ترک 

یا »ایرانی/فارس« نباشد. یکی از همکاران همجنسگرای سفیدی، که ویرایشگران برای کسب اطالع در مورد زندگی 

در ایران، جایی که او قبالً در آن زندگی کرده بود است، به گفته های او تکیه می کنند، خود را »نویسنده ای آزاد که 

حاال در نیویورک زندگی می کند و دیگر مقیم تهران نیست، معرفی می کند«.25 روش رشق شناسانه ای که اشمیت 

در این کتاب به کار می برد، روشی است که در آن )علی رغم بهره بردن از مطلعین محلی و در بر گرفنت ]نظرات[ 

آنان( اعراب و مسلامنان تنها می توانند اُبژه های محققان غربی باشند و نه هرگز سوژه و مخاطب آن.

با این حال، مجلد اشمیت و سوفر تا حد زیادی سازمان های گی را تحت تاثیر قرار داده است، به طوری که ایلگا 

به این اثر به عنوان سنجه ی اصالحی »پژوهش« خود تکیه می کند.26 یک منونه از »پژوهش«های صورت گرفته 

توسط ایلگا، ورود آن ها به بحث مرص در »کتاب صورتی« دوم این سازمان است، آنجایی که نویسندگان کتاب در 

24-آرنو اشمیت،رویکردهای مختلف، 20.

25-اشمیت و سوفر، سکسوالیته،194.نام نویسنده دیوید رید است.

26-به عنوان مثال، در کتاب صورتی ایلگا، بدون هیچ توضیحی بیان شده است که  قوانین اردن همجنس گرایی را جرم انگاری 

می کند.، وب سایت ایلگا، با ارجاع به نوشته ای از اشمیت و سورف در کتابشان مبنی بر این که: "قانون جزائی سال 1951 هیچ گونه 

متایزی بین مقاربت جنسی میان افراد هم جنس یا افرادی با جنسیت های مختلف قائل نیست، اشتباه خود را اصالح می کند. به نقل 

از وب سایت ایلگا. در واقع، این نشانه ای از پژوهشی نامناسب و غیرحرفه ای است که ایلگا عرضه کرده است. برای کسب اطالع 

در رابطه با کتاب صورتی، نگاه کنید به آرت هندریکس، راب تیلمن و اورت ون درین و کتاب سوم صورتی: چشم اندازی جهانی 

از آزادی و رسکوب گی و لزبین. )بوفالو، N.Y.: پرومتئوس، 1993(، 297.

http://www.ilga.org/information/legal_survey/middle٪20east/jordan.htm 
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مورد »رقاصان زنانه پوش«27 به ما اطالعات می دهند. »الخوالت«،28 رقاصان زنانه پوشی که در جشن ها و ضیافت ها 

می رقصند و بسیار محبوب هستند. به نظر می رسد »پژوهشگران« ایلگا پدیده ای مربوط به قرن نوزدهم )الخول( 

را با پدیده ای امروزی، اشتباه گرفته اند.29 هامنطور که انتظار می رود، آنجایی که مسلامن و عرب، موضوِع مطالعه 

است، فاکتور زمان، به هیچ وجه در نظر گرفته منی شود.

این عدم توجه به زمان مندی فرهنگ جنسی عرب مسلامن، حتی نزد پژوهشگر با دقِت جوامع مسلامن قرون 

میانه نیز دیده می شود. »اوریت راوسون«، که تغییرات حیرت آور در دسته بندی های جنسی عربی از قرن نهم به 

بعد را به رسمیت می شناسد، بر اساس متون عربی نگاشته شده در قرن یازدهم اینطور نتیجه می گیرد که »مفاهیم 

موجود در این متون را می توان عموماً منایانگر جوامع خاورمیانه از قرن نهم تا امروز دانست.«30 دیگرانی مانند 

ادوارد لیسی، از اسالم و اعراب علیه نژادپرستی غربی دفاع می کنند و ارصار دارند که اگرچه »اسالم از سهم کاملی 

از دگامتیسم، تعصب، تاریک اندیشی، سختگیری و سکسیسم برخوردار است، علی رغم فعالیت های حال حارض 

برخی از بدعت گذاران خونخوار که حتی شایسته ی آن نیستند که مسلامن نامیده شوند، اسالم در مقایسه با هر 

دو دین توحیدی بزرگ دیگر جهان غرب )یهودیت و مسیحیت( همواره در عمل، از پذیرش، تحمل، تسامح و 

رواداری بیشرتی نسبت به همجنس گرایی برخوردار بوده و هنوز هم هست.«31 با این حال در قلب استدالل لیسی 

نیز به مانند بوزویل ، اشمیت و راوسون نوعی ضدتاریخ باوری جای گرفته است. لیسی، با استفاده از متون عربی 

نگاشته شده در قرون میانه، بر آنچه که »الیتغیرهای طبیعت انسان، ]امر[ جهانشمول، کیفیات یکسان رسشت، 

]امر[ نامتغیر، ]امر[غیرقابل تغییر، میل جنسی الیزال و ضعف هایی – که متحدکننده ی متامی ابنای برش فارغ از 

سن و تفاوت های مذهبی، فرهنگی و زبانی است-« می نامد، مهر تایید می زند.32 چه آموزنده- وچه تحقیرآمیز- 

]است[ که برای مثال بفهمیم این باور عمومی که اندازه ی کیر را می توان از روی اندازه ی بینی تخمین زد، در 

27-Transvestite

28-Khawals

مطالعات  رشته ای  بین  اوترکت:کارگروه  لزبین.  و  گی  رسکوب  و  آزادی  از  جهانی  چشم اندازی  ایلگا،  صورتی  کتاب  29-دومین 

هموسکشوال، 1988، 189.

بدن:  پاسداران  در  عرب"،  وسطای  قرون  معاصی  فهرست  در  سکسوال  ناسازگاری  و  جنسیت  "طبقه بندی  راوسون،  30-اوریت 

سیاست های فرهنگی آشفتگی جنسیت. ویرایش، جولیا اپستاین و کریستینا اشرتوب. نیویورک انتشارات راتلج، 1991، 73-72.

31-ادوارد لیسی، "مقدمه ی مرتجم انگلیسی"، در احمد التیفاشی،نزهه االلباب فی ما یوجد فی کتاب )سان فرانسیسکو: روزنامه 

سان شین گی، 1988(، 31. الیسی تنها پنج فصل کتاب را  که با داستان های »همجنس گرایی« رس و کار دارد ترجمه کرده است. 

فصل ها از روی یک  نسخه ی ترجمه ی فرانسوی و نه از منت اصلی عربی ترجمه شده اند.

32-لیسی"مقدمه ی ترجمه ی انگلیسی" 31-30.
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گذشته های دور به اندازه ی امروز رایج و فراگیر بوده. یا اینکه رسآخرغالباً کونی ها مثل حاال کیر کلفت را، فارغ از 

طول آن، به کیر باریک ترجیح می داده اند.

برخالف اشمیت، اسعد ابوخلیل، اندیشمند سیاسی لبنانی که در آمریکا زندگی و تدریس می کند، تصدیق می کند 

که هویت »همجنسگرایی« و آنچه او »همجنسگرایان محض« می نامد در متدن عربی/اسالمی وجود داشته اند.33  

ابوخلیل مدعی است، این ایده که هیچ لزبین )سحاقات( و مرد گی خودشناخته ای وجود نداشته، غلط است34.  

گواه وی بر این سخن، خط نوشته ای از طبیب مشهور اعصار میانه »رازی«، به نقل از التفشی است، که ابوخلیل 

به غلط ترجمه کرده است.

رازی ضمن بحث در باب هرمافوردیتیسم )الخنوثه(، که به زعم او از ضعف یا قدرت اسپرم مردانه و یا زنانه بوجود 

می آید، درباره ی تاثیرات کمرت حاد ]هرمافرودیتیسم[ در منونه هایی از زنان مردانه )نساء مذکرات( و همینطور 

مردان زنانه )الرجال مونثین( صحبت می کند. »به طوری که بعضی از این زنان مردانه یا کمرتین زمان قاعدگی را 

تجربه کرده و یا هیچ وقت قاعدگی ندارند و بعضی از آنها ممکن است ریش هایشان رشد کند، هامنطور که دیده ام 

بسیاری از زنان ریش و سبیل نازک و کم پشتی دارند.«35 ابوخلیل بخش نخست این خط را به اشتباه این گونه 

]عبارت[  این  و  باشند«  داشته  زنانی همچون مرد وجود  و  بسان زن  است مردانی  است: »ممکن  ترجمه کرده 

»گی ها«،  »همجنسگرایان«،  به  ابوخلیل  گزارش،  این  رسارس  در  می ماند.36  معلق  جمله  بقیه ی  ترجمه ی  بدون 

»دگرجنسگرایان« و »هموفوبیا« به عنوان هویت ها و پدیده های فراتاریخی اشاره کرده و افراد و عملکرد آنها را 

بدون توجه به مسئله ی زمان ]به این مفاهیم[ ربط می دهد. به عنوان مثال، از کتاب های عربی قرون میانه ای 

نقل قول می آورد که »شامل مجموعه ای از شعرها و حکایات مردان و زنان همجنسگرا است.«37 با این حال، بر 

خالف مخالفین تاریخ باوری، ابوخلیل معتقد است که تغییراتی در جهان عرب اتفاق افتاده است، اما این تغییرات 

بیشرت  تغییرات[  این  ابوخلیل  نظر  )]از  فراتاریخی می بیند، مربوط منی داند.  را  او وجودشان  رابه هویت ها، که 

به »هموفوبیا« مربوطند، که به باور او امری تاریخمند است(: »ظهورغرب گرایی در خاورمیانه عنارص مختلفی 

که  نیست  معنی  این  به  این  آورد.  همراه  به  را  هموفوبیا  نظیر  دشمنی،  و  غربی خصومت  ایدئولوژی های  از 

33-اسعد ابوخلیل،"یادداشتی درباره ی مطالعه ی همجنسگرایی در متدن عربی / اسالمی"، مجله ی مطالعات عرب )پاییز 1993(: 

.48 ،34-32

34-ابوخلیل، هامن منبع،33.

35-شهاب الدين أحمد التیفايش, نزهة األلباب فيام ال يوجد يف كتاب )لندن: رياض الريس, ١٩٩٢(, ٣٠٣.

36-ابوخلیل، هامن منبع،33.

37-ابوخلیل، هامن منبع،33.
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بگوییم عنارصضدهمجنسگرایی در تاریخ عربی /اسالمی وجود نداشته است، بلکه این عنارص هرگز فی نفسه یک 

ایدئولوژی خصومت نساخته اند.«38 درواقع خوانش غلط ابوخلیل از شواهد ]موجود[ به صحنه ی اروپا نیز بسط 

می یابد، که ابوخلیل برای نشان دادن تضاد به آن اشاره کرده ]ولی[ به نتیجه گیری بی اساسی می رسد: »اذعان به 

هویت همجنسگرایی در میان اعراب، به شکل تاریخی سبب حدی از مدارا با همجنسگرایان شده بود، چیزی که 

همجنسگرایان غربی برای صدها سال از آن محروم بودند. هنگامی که همجنسگرایان در بخش اعظم قرون میانه ی 

اروپا به عنوان مجرم تحت تعقیب بودند، در کشورهای اسالمی همجنسگرایان سمت حاکم یا وزیر داشتند.«39 این 

ذات گرایی هویتی، وجه مشخصه ی رویکرد ابوخلیل است.

بروس دان با مقاله ی »قدرت و جنسیت در خاورمیانه« در این گفتامن آکادمیک مشارکت دارد.40 او ادعا می کند 

موقعیت های  یعنی  اجتامعی،  سلسله مراتب  بیانگر  تاریخی  شکل  به  خاورمیانه  جوامع  در  جنسی  »روابط  که 

احتاماًل در جوامع  پایین.«41  بردگان در  زنان، پرسان و  باال،  بالغ  بوده اند: مردان  اجتامعی غالب و تحت سلطه 

غیرخاورمیانه ای چنین سلسله مراتبی »به لحاظ تاریخی« وجود نداشته، مگر در موارد مشهوری از جمله »یونان 

باستان و اواخر رم باستان« اما مطمئنا در قرون میانه اینطور نبوده، چه برسد به »غرب« مدرن. از آنجایی که این 

وضعیت با متایز ساخته شده توسط »سکسوالیته«ی مدرن غربی، میان هویت جنسی و هویت جنسیتی، یعنی میان 

انواع میل جنسی و درجه ی مردانگی و زنانگی، ]که[ تا همین اواخر بازتاب اندکی در خاورمیانه داشته –قضاوتی 

که بعدتر به واسطه ی جمالتی از جانب مطلعین محلی مرصی )یک مرد جوان و یک پزشک( که دان از آنها نقل 

قول می کند، توضیح داده شده- مغایرت دارد، این نتیجه گیری غیرقابل اجتناب است: »مفاهیم غربی سکسوالیته 

کمک چندانی به فهم آشکار جوان مرصی معارص ما، مبنی بر اینکه رفتار جنسی با مفهوم خاصی از جنسیت 

مطابقت دارد، منی کند.«

رویکرد دان این است که نشان دهد چطور جامعه ی خاورمیانه برخالف جامعه ی غربی، جایی است که در آن 

روابط جنسی نابرابر غالب بوده و در آن »سکسوالیته« با مفهوم خاصی از جنسیت مطابق است.42 بر اساس نقل 

قول ذکر شده در ایگل هرک، او تصدیق می کند که به همین دلیل »بسیاری از همجنسگرایان اهل کشورهای 

38-ابوخلیل، هامن منبع،34.

39-ابوخلیل، هامن منبع،33.

40-بروس دان، "قدرت و جنسیت در خاورمیانه"، گزارش خاورمیانه 206 )بهار 1998(: 11-8، 37.

41- دان، هامن منبع،8.

42- دان، هامن منبع،9.
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خاورمیانه، به این خاطر که تحت آزار رسمی هستند، از کشورهای غربی تقاضای پناهندگی می کنند.«43 بنابراین، 

او خواستار »هنجارستیزسازی خاورمیانه« برای پایان دادن به این رشایط است.44 این تیپ انسان شناسی دان )کسی 

که احتامالً عربی منی داند، چرا که گرچه اطالعاتش را از منابع محلی به دست آورده، اما کارش فاقد منبع به زبان 

بیشرت درباره ی  و  ]معنای[ دیگری دچار شبهه شده  از  دان(  )و دریافت  دریافتش  عربی است(، کمرت در مورد 

دریافتش )و دریافت دان( از خود ایده آل سازی شده و افسانه ای اش تردید دارد -خودی که قادر به دیدن دیگری 

نیست مگر به مثابه تجسم هر آن چیزی که برای مثال روابط جنسی غیر مساوات طلبانه، نقش رسکوب گر مردان، 

سکسوالیته ی »مبتنی بر جنسیت«، مردساالری و غیره نیست و شامل این قبیل چیزها نیز منی شود. این »غرب« 

اسطوره ای به مثابه مرجع، اصل و قاعده ی سامان بخش همه ی بحث هایی از این دست باقی می ماند.

]عالوه بر این[، اخیراً به این ادبیات در حال رشد، همجنسگرایان اسالمی45 استیفن موری و ویل روسکو نیز اضافه 

»اسالمی«  که  آنجایی  )از  است  مسلامن  جوامع  به  نسبت  آنها  محدود  ازدانش  حاکی  که  عنوانی  است،  شده 

دین  آن  به  که  می شود  اطالق  افرادی  به  »مسلامن«  که  حالی  در  دارد،  اشاره  اسالم  دین  به  که  است  صفتی 

پیوسته اند، مشخص نیست که چطور»اسالم« می تواند »همجنسگرایی« داشته باشد، چه برسد به ]چندین نوع[ 

همجنسگرایی.( 46

موری بر این باور است که ادعای آرنو اشمیت مبنی بر اینکه اعراب هیچ تصوری از افراد همجنسگرا ندارند، به 

این دلیل که )به گفته ی اشمیت( »مرتادف های عربی برای"گاییدن" هیچ فرم دوسویه ای )رابطه ی متقابل( ندارد«47  

]ادعای[ چرندی است، چرا که »من چنین فعلی را درانگلیسی یا هر زبان دیگر رساغ ندارم. گاییدن و گاییده شدن 

]همزمان[ به بیش از دو نفر، و یا اعامل متوالی، و یا استفاده از کیر مصنوعی نیاز دارد: آناتومی انسان مانع از 

این می شود که زمانی که کیر نفر A در کون نفر B است، همزمان کیر نفر B نیز در کون A باشد.«48 در حقیقت 

برخالف ]ادعای[ مورای و اشمیت، در هر دو زبان کالسیک و مدرن عربی فعل »تنایک« وجود داشته که به عمل 

متقابل اشاره دارد، یعنی وقتی دو نفر »یتنایکان« می کنند به این معنی است که یکدیگر را می گایند.49 اشتباهات و 

43-دان، هامن منبع،11.

44-دان، هامن منبع،11.

45-استیون او. موری و ویل روسکو و دیگران. همجنسگرایی اسالمی: فرهنگ، تاریخ و ادبیات )نیویورک: دانشگاه نیویورک، 1997(

46-اسالمی به مانند یهودی است هامنطور که مسلامن به مانند یهود است.

47-اشمیت، »رویکردهای مختلف«، 10.

48-استیون او. موری " اراده به ندانسنت، تطبیق اسالمی همجنسگرایی مردانه" ،موری و روسکو، همجنسگرایان اسالمی، 33.

49-از لحاظ تاریخی، فعل »تنایک« اشاره دارد به فرونشاندن پلک ها بر یکدیگر، هامنند »تنایکت األجفان« و یا اشاره دارد به 

غالب شدن خواب بر کسی هامنند »تنایک القوم«، نگاه کنید به ابن منظور، لسان العرب، جلد. 10، 502. اما در دوره ی قرون میانه 
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خطاهای زبانی در کتاب های اشمیت، روسکو و موری بیشرت از آن است که بتوان در اینجا فهرستی از آن ارائه داد. 

همین قدر کافی است که بگوییم سطح نزاع این دو بر رس نشان دادن عرب حقیقی و واقعی یا وضعیت »اسالمی« 

سکسوالیته ی مرد-مرد در همین حد است. در واقع موری، پس از ارائه ی طیف وسیعی از نقل قول ها از منابع 

یا داستان هایی که به دوره ی کالسیک متدن مسلامن برمی گردد و ]همچنین[ گزارش معارص توسط منابع بومی، 

از جمله »عمر، یک ]فرد[ جهانگرد سعودی که در آمریکا درس می خواند«،50 نتیجه می گیرد که با »جداسازی و 

کنرتل شدید زنان، مردان جوان یا مردان زنانه خوی در دسرتس و قابل نفوذ به لحاظ جنسی به طور ضمنی پذیرفته 

شده اند- و در جوامع مسلامن، چه اکنون و چه در گذشته، کاملن محتاطانه انکار می شوند.«51 درحقیقت، زمان 

در جهان عرب و اسالم نه عامل تغيري بلکه اثبات فقدان تغییر است.

تحریک به گفتامن

پروژه های  عنوان  به  بعدها  که  چیزی  از  آن  پشتیبانی  و  حامیت  مسلامن،  و  عرب  جهان  در  استعامر  ظهور 

»باسم  را گذاشت.  تاثیر خود  واقعاً  مدرنیزاسیون شناخته شده و گسرتش و هژمونی محصوالت فرهنگی غربی 

مسلم«، نشان داده است که چگونه چنین ارتباطی از آغاز قرن نوزدهم، قرن ها تعین گری اکرثیِت مکاتب فقه 

اسالمی نسبت به حقوق زنان، جلوگیری از بارداری و سقط جنین را زیر و رو ساخته و بدین ترتیب موضع اسالم در 

باب این مسائل را با موضع غرب مسیحی )چه کاتولیک و چه پروتستان رومی( همگون سازی کرد.52 در حقیقت، 

همچنان که تعدی فرهنگی غرب ادامه داشت، تأثیر هژمونیک آن در سطح زبان نیز احساس می شد. به عنوان 

مثال، »جنس« به معنای »جنسیت« در دوره ای در اوایل قرن بیستم در زبان عربی ظاهر شد و نه تنها در معنای 

جدیِد »جنس بیولوژیکی« و »منشاء قومی« بلکه همچنین در مواردی به معنای قدیمی آن یعنی »تیپ«، »نوع« 

و »منشاء قوم شناختی« به کار برده می شد. این کلمه در معنای »تیپ« و »نوع« در زبان عربی، از زمان بسیار 

قدیم وجود داشته و از »جینوس« یونانی گرفته شده است. در حدود سال های 1870، هنوز این کلمه بار معنایی 

و همچنین فعلی که در دوره ی مدرن استفاده می شود به این معنی است که دو نفر یکدیگر را می گایند. به عنوان مثال، نگاه کنید 

به اثر کالسیک قرن دهم، ابوالفرج علی بن الحسین االصفهانی، کتاب االغانی با ویراست احسان عباس، ابراهیم السعافین و بکر 

عباس )بیروت: دار صادر، 2002(، جلد. 21، 63،آنجایی که شاعر و خواننده ی مشهور قرن نوزدهم عرب، بازگو می کند که چگونه 

او و عاشقش محمد بن حامد، یکدیگر را گاییده بودند، از فعل »تنایکنا« استفاده کرده است.

50-مورای، هامن منبع،41.

51-مورای، هامن منبع،42.

52-باسم مسلم، جنسیت و جامعه در اسالم: کنرتل تولد قبل از قرن نوزدهم )نیویورک: انتشارات دانشگاه کمربیج، 1983(.
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مرتبط به »سکس« نداشت.53 لغتی نامشخص برای سکسوالیته یا »جنسیه«، که به معنی »ملیت و شهروندی« نیز 

است، ]اولین بار[ توسط مرتجامن آثار فروید در دهه ی 1950 )به مانند مصطفی صفوان و جورج طرابیشی( ابداع 

شد54 و بعدتر واژه ای مشخص تر و کمرت گیج کننده توسط مطاع صفدی، یکی از دو مرتجم تاریخ سکسوالیته ی فوکو 

ابداع شد.

این حال، کلمه ی جدید »جنسانیه« ]سکسوالیته[ حتی در میان اهل قلم نیز خیلی قابل فهم نیست.55 اخیراً  با 

واژه هایی برای هموسکشوالیتی و هرتوسکشوالیتی به عنوان برابرنهاده ی واژه ی اصلی التین اش اخرتاع شد: »مثلیّه« 

یا هامنندی که به هموسکشوالیتی، و »غیریّه« یا تفاوت که به دگرجنسگرایی ارجاع دارد. مرتجمین عربی کتاب های 

روانشناسی )به استثنای مرتجمین فروید که اصطالح »مثلیّه« را ابداع کردند(56 و همچنین روانشناسان رفتارگرای 

عرب در اواسط قرن، عبارت اروپایی »انحراف جنسی« را تصویب و آن را در معنای تحت اللفظی کلمه »الشذوذ 

الجنسی« ترجمه کرده بودند، واژه ای ابداعی که هامنطور که در فصل های قبل مشاهده کردیم، رایج ترین اصطالح 

به مفهوم غربی »همجنسگرایی«  ارجاع  در  اجتامعی  و عرصه های  در مونوگرافی ها، مطبوعات  استفاده  مورد 

است.57 ظهور استعامر و رسمایه داری غربی در جهان عرب، بیشرِت جنبه های زندگی روزمره را تغییر داده است؛ با 

این حال، این جریانات در تحمیل یک رژیم دگرجنسگرایانه ی اروپایی بر متامی مردان عرب موفق نبوده اند، اگرچه 

تاثیراتشان در طبقات باال و در میان طبقه ی متوسِط بیش از پیش غربی شده موفقیت آمیز بود. گی اینرتنشنال 

منابع محلی خود را در میان اعضای این بخش های ثرومتند جامعه، پیدا کرده است.58 اگرچه اعضایی از این طبقات 

53-بطرس البستانی، محیط املحیط ، قاموس فرهنگ لغت جامع زبان عربی )بريوت: منترش شده در لبنان، 1987( ، 129. فرهنگ 

لغت البستانی از سال 1870 رشوع شد و در آن زمان هنوز کلمه ی »جنس« به معنای »سکس« تعبیر منی شد. برای واژه نامه های 

قرون میانه، که جنس را به عنوان »جینوس« تعبیر می کنند، به ابن منظور، لسان العرب، مجلد ششم، 43؛ و محمد بن یعقوب 

فیروزآبادی، القاموس املحیط )بیروت: دارالحی التورات العربی، 1997(، جلد. 1، 738.

54- برای مثال نگاه کنید به سيجموند فرويد، تفسري األحالم ، ترجمه ی مصطفى صفوان )1958 ؛ القاهره: داراملعارف، مبرص، ) 1969، 

181(و سيجموند فرويد، ثالثة مباحث يف نظريه الجنس, ترجمه ی جورج طرابيشی )بريوت: دارالطلیعه, ١٩٨١(

55-نگاه کنید به: ميشل فوكو، إرادة املعرفية، الجزء األول من تاريخ الجنسانيه، تحریر و ترجمه، مطاع الصفدي وجورج أيب صالح 

)بريوت: مركز اإلمناء القومی ، 1990(

56-سيجموند فرويد، تفسري األحالم، ترجمة مصطفى صفوان، 182 ، 301 ، 337 ، 390، 391 ، 396، 400.

57- نگاه کنید به :فصل دوم این کتاب، گزارشات بیولوژیک وپاتولوژیک ذات گرایانه ی ارائه شده توسط نوال السعداوی در فصل 

»الرجل والشذوذ الجنسی "در کتاب الرجال و الجنس )بیروت: املوسسه العربیه للدراسات و النرش،1986( 557- 69. چاپ اصلی این 

کتاب در سال 1977 منترش شد. همچنین ابوخلیل استدالل می کند، استفاده از اصطالح »شذوذ جنسی« در مطبوعات امروز عرب، 

ظلمی را بر "همجنسگرایان" در جهان امروزعرب روا داشته است. در این رابطه نگاه کنید به مقاله ی وی با عنوان: »ایدئولوژی 

جدید عرب؟ بیداری مجدد ناسیونالیسم عرب« مجله ی خاورمیانه 46، شامره 1 )زمستان 1992(: 35 و 35 و 52، جایی که ابو خلیل 

چنین کاربردی را به عنوان  تنها مدارک برای تقویت اتهام »ظلم علیه همجنسگرایان« ارائه کرده است.

58-یکی از مثال های این مقاله ی کوتاه توسط یک همجنسگرای اردنی برای کتابی نوشته شده که توسط ایگل هرک تهیه شده 

است. نویسنده که خود را رشق شناس نامیده از نام مستعار سخیف و به اشتباه نگاشته شده ی AkhadarAssfar )که بصورت 
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که وارد روابط همجنسانه می شوند، به مثابه بخشی از مجموعه ی اقتباسی از هر آنچه که غربی است و توسط 

طبقاتی که به آن تعلق دارند، اخذ می شود، اخیراً هویتی غربی اقتباس کرده اند ]اما کامکان[ اقلیتی ُخرد، در میان 

اکرثیت )مردانی( که در روابط همجنسانه وارد می شوند و نه خود را گی می دانند، یا نه نیازی به سیاست های 

گی دارند، باقی مانده اند.  این نکته توسط گی اینرتنشنال- هامنطور که پیش از این دیدیم- در توصیفات خود 

از اعامل جنسی مردان عرب، روی »رواج« روابط همجنسانه تاکید داشته و در عین حال بر قلت سیاست ها یا 

هویت یابی های »گی« اذعان دارد، تصدیق شده است.

این اقلیت ]شامل بر[ منابع محلی و اعضای دیاسپورای آن است، که اکنون در گروه هایی نظیر »جامعه ی گی 

و لزبین عربی )مقیم آمریکا(« )GLAS( مشغول به کارند، گروهی که در سال 1989 توسط یک فلسطینی در 

اصلی  قطب های  از  یکی  اقلیت  این  اینرتنشنال،  گی  اعضای  عنوان  به  واقع،  در  شد.  تاسیس  دی سی  واشنگنت 

کمپین برای تحریک به گفتامن در مورد همجنسگرایی در کشورهای عربی است. جی ای ال اس، خود را به عنوان 

»سازمانی شبکه ای برای گی ها و لزبین های عرب تبار و یا کسانی که در کشورهای عربی زندگی می کنند، تعریف 

می کند. هدف ما ترویج تصاویر مثبت از گی ها و لزبین ها در جوامع عرب در رسارس جهان است. ما شبکه ای 

نیز برای حامیت از اعضای مان فراهم آورده ایم و هم زمان برای حقوق انسانی خود در هر جایی که این حقوق 

پایامل می شود، مبارزه می کنیم. ما بخشی از جنبش جهانی گی و لزبین هستیم، جنبشی که به دنبال پایان دادن 

به بی عدالتی و تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی است.« خربنامه ی جی ای ال اس،»احباب«، اعالم کرده است: »از 

لزبین  اعراب و دوستاِن گی و  راه اندازی کردیم، شاهد توسعه ی یک خانواده ی جهانی  را  این سایت  زمانی که 

بودیم.«

آنجا که مفهوم روابط  »از  آن، معتقد است:  ال اس و مدیر روابط عمومی فعلی  ای  رمزی زخریا موسس جی 

همجنسانه در جهان عرب وجود ندارد، "گی" )بودن( هنوز به مثابه رفتاری جنسی، شناخته می شود. فقط به این 

 ،AkhadarAssfar به معنای سبز و زرد نگاشت( استفاده کرده است؛ نگاه کنید به -Akhdar Asfar-صحیح، آن را باید أخرض أصفر

»اردن«، در راچل روزنبلوم، قوانین خاموش: گرایش جنسی و حقوق برش زنان )نیویورک: کاسل، 1996(، 103-4.اگرچه نویسنده 

محتاطانه گفته است که اظهاراتش »بر اساس نظر شخصی و بازمنایی فردی خودش نگاشته شده و از طرف دیگر لزبین های اردن 

سخن منی گوید« )103(، او مقاله ی خود را با تاکید بر این جمله به پایان می رساند که »لزبین ها در اردن بی هیچ اشاره ای، بدون به 

رسمیت شناخته شدن، بسیار به حاشیه رانده شده اند. با این حال ما وجود داریم«104. یکی دیگر از نویسندگان وگزارش دهندگان 

کتاب  در  در جهان عرب«  »دوجنسگرایی  عنوان  با  مقاله ای  در  گوالن  فرانسواز  به  را  اطالعاتی  »محمد«  نام  به  تونسی  محلی 

»افق های دوجنسگرا: سیاست، تاریخ، زندگی و...« داده است. شارون رز و کریس استیونز )لندن: الرنس و ویشارت، 1996(، 58-

61. همچنین نگاه کنید به مصاحبه ای انجام شده توسط دو مصاحبه گر گی )یک یهودی ارساییلی، و دیگری یهودی آمریکایی( با 

یک مرد فلسطینی از ارساییل به نام ولید کسی که خود را به عنوان یک گی می شناسد. پارک ایندیپندس ]در بیت املقدس[: زندگی 

مرد گی در ارساییل. امیر سوماکی فینک و جاکوب پرس )استنفورد: انتشارات دانشگاه استنفورد، 1999(، 219-197.
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دلیل که شام با یک نفرهمجنس خود می خوابید، به این معنا نیست که شام گی هستید. ]بلکه[ به این معنی است 

که شام وارد کنشی همجنسگرایانه شده اید. زمانی که رابطه ای فراتر از سکس ]رابطه ی جنسی[ شکل می گیرد )به 

عنوان مثال: عشق( عبارت گی کاربرد می یابد.« در واقع برای زخریا ، مسئله ی زمان بسیار مهم است. در دنیای 

عرب، گی بودن »هنوز« به عنوان رفتاری جنسی شناخته می شود -نکته اینجاست که جهان عرب کامکان باید به 

الگوی آزادی خواهانه ی غربی از گی بودن دست پیدا کند، تحولی که جی ال ای اس به دنبال ترسیع آن است.

معرفت شناسِی سکسواِل غربِی جی ای ال اس، در مدعایش برای بازمنایی مردان عربی که ارتباط جنسی همجنسانه 

دارند، اما خود را به عنوان گی منی شناسند و یا به دنبال دخالت در سیاست های گی از طریق جی ای ال اس یا هر 

سازمان دیگری نیستند، آشکار می شود. از این منظر کسانی که خود را منابع مطلع محلی می نامند، شبیه بسیاری 

از زنان عربی هستند که نقش منابع محلی را برای فمینیست های غربی بازی می کنند، هامنطور که مارنیا الزار 

می گوید: »اینکه تا چه حد ]این منابع عرب محلی زن[ نسبت به آن زنانی که ادعا می کنند اختیار صحبت و نوشنت 

درباره ی آنان را دارند، خشونت می ورزند، مسئله ای است که کمرت به آن پرداخته شده.«

پذیرفته اند،  را  اینرتنشنال  گی  گفتامن  که  همجنسخواه  اکتیویست های  از  کوچک  اقلیت  این  و  اینرتنشنال  گی 

آنجایی که  از  به گفتامن توصیف کرد.59  با عنوان تحریک  را  تنها می توان آن  انداخته اند که  راه  به  را  پروژه ای 

گفتامن  یا  حکومت  موضوع  عرب  جهان  در  مدرن  مردان  میان  همجنسانه  ارتباط  گذشته  سده ی  دو  طول  در 

ژورنالیستی نبوده است )رصف نظر از کتاب ها و مقاالت غیرمعمول و استثنایی سالمه موسی که در دهه ی پنجاه 

میالدی نوشته شده(، کمپین گی اینرتنشنال از اوایل دهه ی هشتاد میالدی، ]همراه با[ جهانی سازی خود به این 

گفتامن دامن زده است. واقعیت این است که تحریک گفتامن با منفی گرایی نسبت به ماموریت گی اینرتنشنال 

که جنبه ای جزئی به شامر می رود، تشخص یافته است. این واقعیت که تحریک به گفتامن بواسطه ی بدبینی و 

منفی نگری نسبت به ماموریت گی اینرتنشنال برجسته می شود، بالموضوع است. با تحریک به گفتامن در باب 

حقوق و هویت های همجنسگرا، گی و لزبین، معرفت شناسی و بلکه مشخصاً خود هستی شناسی همجنسگرایی 

در چنین گفتامنی نهادینه می شود، که رصفاً می تواند دو واکنش به مدعای همجنسگرایی جهان شمول داشته باشد؛ 

حامیت یا مخالفت با ]این مدعا[ بدون ذره ای به پرسش کشیدن پایه و اساس معرفت شناختی آن.

در حقیقت دقیقا این واکنش ها است که دستورکار جهان شمول گی اینرتنشنال را استحکام بخشیده، تقویت کرده 

نپرداخته است، معرفت شناسی و هستی شناسی گی  و به جلو می راند. در دنیایی که هیچ کس به شناسایی آن 

59- از مفهوم "التحریض الی الخطاب" فوکو در کتاب »تاریخ الجنسانیه«، جلد یکم، 17-35، وام گرفته شده است.
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می تواند خود را با خیال راحت نهادینه کند. بنابراين، »نربد گی اینرتنشنال« نه نربدی معرفت شناسانه بلکه مبارزه ی 

سياسی ساده ای است که جهان را به دو دسته ی حاميان و مخالفان »حقوق گی« تقسيم می کند.

دو پدیده ی دیگر در همراهی با نفوذ گی اینرتنشنال در سپهر سیاسی بین املللی، به آن یاری رسانده اند- ]این دو 

پدیده[ گسرتش ایدز در مقیاسی جهانی و شناخت هموفوبیک غربی از آن به عنوان بیامری »همجنسگرایان« ]و 

همینطور[ رشد اسالمگرایی در جهان عرب و مسلامن در هامن دوره بوده است، که خواهان نظمی دقیق و آهنین 

در ارتباط با آداب واخالقیات جنسی بود. گی اینرتنشنال به واسطه ی جلب حجم زیادی از واکنش های اسالمی یا 

ناسیونالیستی ضدهمجنسگرایی به خود، از وظیفه اش در دامن زدن به این گفتامن سود قابل توجهی برده است. 60

هامنطور که در مقدمه ی این کتاب بحث شده است، در حالی که غرب پیشامدرن در قرون میانه به آنچه خود 

هرزگی های جنسی اسالم می خواند، حمله کرد، غرب مدرن به تعبیر خود رسکوب آزادی های جنسی را در عرص 

از  حارض، مورد حمله قرار می دهد. نرشیات بسیار محبوب »اسپارتاکوس«، )راهنامی بین املللی همجنسگرایی( 

جمله بازمنایی های جوامع عربی در گفتامن گی اینرتنشنال است که مطالب آن در طیفی از ]مطالب[ وحشتناک 

تا باشکوه و پر زرق وبرق قرار می گیرد، دومین گزارش پر زرق و برق ]این نرشیه[ به »در دسرتس بودن« مردان 

ناسیونالیسم  بسرت  در  برمی گردد.  سفید(  )بخوانید  غربی  گی  مردان  با  مقعدی  جنسی  مقاربت  به  مایل  عرب 

ضداستعامری عرب یا اسالمگرایی متاخری که به دنبال مدرن سازی تکنولوژیک غربی ضمن »حفظ« نسخه ی به 

لحاظ فرهنگی یا مذهبی »معترب« خود است، گی اینرتنشنال به درستی به عنوان بخشی از تصاحب فرهنگ مردان 

مسلامن عرب توسط غرب تعبیر می شود. این واقعیت که گی اینرتنشنال به هامن سازمان ها ]از جمله[ وزارت امور 

خارجه ی ایاالت متحده، کنگره ی ایاالت متحده و سازمان های حقوق برشی مستقر در ایاالت متحده و رسانه های 

آمریکایی، اقدامات و گفتامنی متشبث شده که منافع امپریالیستی ایاالت متحده را پیش می برد، چندان رشایط 

تسلی بخشی نیست. در حقیقت، نه تنها جهان عرب بلکه بسیاری از کشورهای مسلامن نیز به مانند کشورهای 

غیرمسلامن جهان سوم در موقعیت مشابهی قرار دارند. فیصل عالم ، بنیانگذار آمریکایی- پاکستانی یک سازمان 

جدید گی اینرتنشنال برای گی ها و لزبین های مسلامن- بنیاد الفاتحه- به مخاطبان غربی خود توضیح می دهد که 

»چگونه اسالم از نظر پیرشفت در مسائل همجنسگرایان دویست سال ازمسیحیت عقب تر است.« تعجبی نیست 

60-برای اطالع از یکی از جوابیه هایی که پیش از این در مورد کمک های غربی به همجنسگرایی در زبان عربی به کار رفته است، 

نگاه کنید به جوابیه ی محمد جالل کشک به کار جون بوزویل در خواطر مسلم فی املسائل الجنسیه ]تفکر مسلامن درباره ی 

کلیسای  در مورد  گفتامن،  تحریک  به  از یک جوابیه ی مسیحی  اطالع  برای  دارالجیل، 1992(.  بیروت:  مسئله ی جنسی[ 1984؛ 

انگلیکان، نگاه کنید به نفیل هود، "همجنسگرایی، آفریقا، نئولیربالیسم و کلیسای آفریقایی: کنفرانس اسقف های آفریقایی المبیث، 

1998" در مطالعات دینی در آفریقا 26 ) 2004(: 79-54.
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که عالم )مانند رابرت ِبرای که در باال از او نام برده شده است(، عضو وابسته به کارگروه ملی گی و لزبین در 

واشنگنت دی سی است.

بازمنایی دوگانه ازهمجنسگرایی در جهان اسالم به عنوان یک »بهشت همجنسگرایانه«، برخی از مردان همجنسگرای 

اروپایی را به تغییر کیش به اسالم سوق داده است. خالد دوران، متفکر علوم اجتامعی مراکشی، درباره ی چنین 

وقایعی در انگلیس و آملان گزارش می دهد: این چنین تغییر کیش هایی، بواسطه ی طرح این پنداشت اشتباه که 

مسلامنان تحمل بیشرتی دارند، صورت گرفته است. در واقع دلیل این امر که »مراکش به تفریح گاه جذابی برای 

مردان اروپایی گی بدل شده«، چنین باورهایی است.

در نتیجه، محافل مذهبی »با عتاب بیشرتی به این نوع فحشایی که گردشگران جوامع ثرومتند به وجود آورده اند، 

واکنش نشان می دهند. یقیناً این تساهل دیرپا در اسالم ریشه ندارد. برعکس، علی رغم فقر مطلق، واکنش شدید 

اسالمی در حال فراگیر شدن است.« با این حال، به نظر می رسد پدیده ای که دوران در اروپا تشخیص داده بود، 

خود را در ایاالت متحده، حداقل تا 11 سپتامرب، بازتولید می کرده است. بنیانگذار یک گروه جدید آمریکایی به نام 

»کوئیر جهاد«، »سلیامن اکس« سفیدپوستی آمریکایی است که به دین اسالم درآمده است.

برش  حقوق  با  رابطه  در  منصفانه  بحثی  به  »ورود  می نویسد:  توریستی  حمله ی  این  نتایج  مورد   در  دوران 

همجنسگرایان، در جوامع مسلامنی که با نوعی تجاوز خشونت همجنسگرایانه ی غربی مواجه است، مشخصن 

]کار[ سختی است. منونه ای از این موضوع، مناینده ی یک بنیاد سیاسی اروپایی است که سال های زیادی در شامل 

آفریقا مستقر بوده است. او همجنسگرایی اش را به نحوی بسیار برونگرایانه، به عنوان نشان متایز، برتری و ورای 

شایستگی های چشمگیر آکادمیک اش منایش می دهد. در واقع این چنین افراط گرایی های غربی ای انجام وظایف 

فعاالن حقوق برش در میان جوامع مسلامن را سخت تر می کند.«

دوران درک می کند که گردشگری جنسی گی در مراکش، به گفتامنی دامن می زند که اثرات منفی دارد. با این حال، 

او در تله ی معرفت شناسانه ی گی غربی می افتد که تنها آن مسلامنان و اعرابی که به عنوان مفعول درگیر رابطه ی 

همجنسانه هستند را به عنوان همجنسگرا می داند. دوران، پارترن اکتیو را کسی توصیف می کند که »هیچ گرایش 

همجنسگرایانه ی دیگری ندارد« یا از وضعیت »همجنسگرایی اضطراری« رنج می برد. این افراد مفعول هستند 

که همجنسگرا بوده و بنابراین در معرض خطر نقض حقوق برش قرار دارند. دوران یادآور می شود که گی های 

غربی در جستجوی پارترنهای اکتیو در کشورهای آفریقای شاملی، معموال متوجه منی شوند که عاشقان محلی شان 

اغلب با گرایشی خصامنه نسبت به آنها به عنوان شهروندان کشورهایی که روزگاری اربابان استعامرگر بوده اند، 
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برانگیخته می شوند.

»لواط با یک غربی، نوعی تسکین روانی برای برخی افراد در میان نژادهایی که پیش از این تحت سلطه بوده اند 

و اکنون فرصتی برای خالی کردن ]خشم خود[ بر رس رسکوبگران خود پیدا کرده اند، فراهم می کند. این مساله در 

مورد برخی مناطق آفریقایی دیگر نیز صادق است؛ انجام این کار ]لواط[ با یک مرد سفیدپوست به مانند گرفنت 

انتقام همراه با داشنت منبع درآمد است.«61 دوران با تقلیل میل مردان مراکشی فاعل در روابطه همجنسانه به 

معرفت شناختی  مختلف  کارکردهای  توجیه  و  توضیح  به  نیازی  »اضطراری«،  یا  اقتصادی، ضداستعامری  ساحت 

جنسی و میل جنسی ای که مردان مراکشی بر آنها صحه می گذارند، ندارد؛ میل جنسی به سادگی و به راحتی از 

گزارش او کامالً حذف شده است. مطالعات نیمه انسان شناختی دوران که به طور ابهام آمیزی یادآور دیدگاه های 

ریچارد برتون درمورد »منطقه ی ساتادیک« است، ]و[ با داده هایی که به عنوان یک متفکر بومی نشانه گذاری 

شده، میان آنچه او به عنوان نوع »اصیل تر« یا ژنتیکی همجنسگرایی در نظر گرفته، ]و[ به طور کلی کمرت در میان 

مردم »کمربند اسالمی« رایج است تا اروپا -با همجنسگرایی رایج تر »اضطراری«، که او فکر می کند در کشورهای 

عربی و ایران وجود دارد، متایز قائل شده است.62 به نظر می رسد که دوران، همچون ابوخلیل فکر می کند که 

که گی  تاریخی  به دو چهره ی مهم  نوشته هایش  در  او  فراتاریخی هستند؛  »اسرتیت«  یا  طبقه بندی های »گی« 

محمود  سلطان  و  )استانبول(  قسطنطنیه  عثامنی  فاتح  فاتح،  محمد  سلطان  می کند[:  ]اشاره  می شدند،  شناخته 

غزنوی، که از افغانستان به هند لشکر کشید.63

از اوایل دهه ی هشتاد میالدی )1980(، به دنبال انقالب ایران و افزایش اسالم گرایی در کشورهای عربی و آغاز 

بین املللی سازی جنبش های همجنسگرای غربی، گفتامنی مداوم ولو نابسایند در مورد »انحراف جنسی« در غرب 

و بعدتر درباره ی ایدز در مطبوعات عرب به چشم می خورد. به طور کلی، بخش عمده ای از جنبش های گی و 

لزبین، متعاقب توصیفات مذهبی از غرب، به عنوان بخشی از »انحطاط« و »انحالل« اخالق جنسی غربی بازمنایی 

شد. با این حال، این گفتامن نابسایند به ندرت به »انحراف جنسی« در کشورهای عربی اشاره کرده و تا دهه ی 

نود، ]یعنی[ وقتی که رس و صدای زیادی به پا کرد، گرچه هنوز ناکافی، در پاسخ به تالش های ]یادآور[ جنگ های 

صلیبی گی اینرتنشنال، نابسایند باقی ماند.

یک منونه از این تعامل، میان رسدبیر یک روزنامه ی عربی مستقر در لندن، الحیاه، و مناینده ی یک گروه گی و لزبین 

61-دوران، همجنسگرایی، 189.

62-دوران، همجنسگرایی،187-88.

63-دوران، همجنسگرایی، 190.
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عرب مستقر در بریتانیا بود. در مطلبی در مخالفت با برنامه های شبکه های کابلی و ماهواره ای غربی با محتوای 

خشونت، جنسی و مراسم ازدواج گی ها و لزبین ها، جهاد الخازن، رسدبیر وقِت الحیاه، معتربترین روزنامه ی عرب، 

ازاصطالح عربی »منحرفین جنسی« به گی ها اشاره کرد.64 استدالل محافظه کارانه و مدافعِ سانسور  با استفاده 

الخازن، لیربال های عرب را که با کنرتل تلویزیون توسط دولت مبارزه می کردند، رسزنش کرده و از دول عربی به 

مثابه حاملین »مسئولیت در حفاظت از جوامعشان در برابر بدترین وجوه انحطاط«، دفاع می کرد. الخازن، که 

اغلب از نظرات محافظه کارانه ی غربی در مورد مسائل اجتامعی حامیت می کند، خطابه ی شدیدالحن خود را با 

نقل قول از منابع غربی پایان داده که عنوان داشته اند: »"منحرفین جنسی" بیش از 1 تا 2 درصد جامعه ی غربی 

را تشکیل منی دهند.« او ترصیح کرد که »مترکز ]منایش های تلویزیونی[ روی خشونت بدون مجازات و عقوبت، 

موجب گسرتش خشونت در جامعه شده است. در حال حارضخطر در این احتامل نهفته است که مترکز بر انحراف 

در میان زنان و مردان، می تواند منجر به پذیرش انحراف به عنوان امری عادی، ]و[ نه انحرافی و گسرتش متعاقب 

آن در غرب ]نیز[ شود.«65 رمزی زخریا موسس آمریکایی–فلسطینی جی ای ال اس، به علت استفاده از اصطالح 

»انحراف«، و نه به دلیل استدالل حامی سانسور نویسنده، از این مقاله بشدت عصبانی شده ودر نامه ای به رسدبیر 

]الخازن[ اعرتاض کرد. زکریا ارصار داشت که اصطالح »انحراف« »توهین به من به عنوان فردی عرب که به افراد 

همجنس خود متایل دارد، و همینطور میلیون ها نفر مانند من است.« زخریا با عنوان اینکه همجنسگرایی »ژنتیک« 

بوده و از آنجا که ارتباط او با رشیک جنسی اش نه رصفاً منحرص به سکس ]رابطه ی جنسی[ بلکه بر مبنای عشق 

نیز است، توضیح داده که چگونه واژه ی »انحراف« توصیف گر افرادی چون او نیست. او پس از تهدیدی در لفافه 

الحیاه منترش شده، اعالم  تبلیغات متعدد رشکتی که وی برای آن کار می کند و معموال در  مبنی بر پس گرفنت 

کرد که اهداف گروه اش در جهان عرب مانند اهداف جنبش فمینیستی است، یعنی »حذف نظام کهن و قبیله ای 

پدرساالرانه که مردم ما را خفه کرده و همچنان خفه می کند... این نظام بر استفاده از »سنت ها« و »رشافت« به 

عنوان سالح هایی برای رسکوب پلورالیسم در جوامع ما ]و[ با هدف غیرممکن ساخنت برقراری دموکراسی و حفظ 

ذهنیت قبیله ای، که اثرات آن در جهان عرب معارص بسیار روشن است، مبتنی است.«66 در پاسخ به زکریا، الخازن، 

که نگرانی خود در مورد »انحطاط« را به طور یک جا از داروینیسم اجتامعی اروپایی اواخر قرن نوزدهم وام گرفته 

است، ترصیح می کند که قصد نداشته تا با نظرات خود به کسی توهین کند، بلکه فقط از اصطالح عربی موجود 

64-جهاد الخازن، »عيون و آذان« الحياه, 9 فوریه ١٩٩٦.

65-جهاد الخازن، »عيون و آذان«.

66-رمزي زخریا، »النظام األبوي و أسلحته القمعیه«، رساله للمحرر، الحیاه 3 مارچ 1996.
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برای همجنسگرایان استفاده کرده است. او به درستی در ادامه گفته، اصطالح دیگری که وجود دارد، »مثلیّه« 

یا »هامنند بودن«، برای اکرث خوانندگان خیلی شناخته شده نیست.67 الخازن با بیان جمالت ذیل به مطلب خود 

پایان می دهد: »ما بخش زیادی از نامه ی طوالنی زخریا را منترش کردیم، این در حالی است که رسدبیر و روزنامه ی 

الحیاه هر دو مخالف هامنند بودن ]مثلیّه[، انحراف ]شذوذ[ یا هر اسمی که خواننده مایل است روی آن بگذارد، 

هستیم. ]مخالفت ما[ بر مبنای سنت، مذهب و قراردادهای موروثی اش است، البته بدون توهین به هیچکس و 

بدون اجبار، تحمیل یا فشار و جنجال به پا کردن، به این دلیل که چنین قصدی نداشتیم، افزون بر این، رسدبیر 

روز                        بحث  موضوع  این  که  نبوده  متوجه  او  زیرا  می پذیرد،  کلی  طور  به  را  موضوع  این  در  خود  آشنایی  عدم 

الخازن گسرتش »انحراف« از سمت غرب به جهان بود، و نه وجود  از آنجایی که نگرانی  است.«68در حقیقت، 

واقعی ]این »انحراف«[ در جهان عرب، چیزی که الخازن در مورد آن تظاهر به نادانی می کرد، این نبود و نه 

رسدبیر الحیاه و نه خود الحیاه، اگر از سوی آقای زخریا تحریک نشده بودند، هیچ یک مخالفت رصیح خود را 

با »مثلیّه« در جهان عرب اعالم منی کردند، ]آقای زخریا بود[ که صدور چنین اعرتافی را از محل اقامت خود در 

آمریکا تحمیل کرده بود- اعرتافی که نه فقط او بلکه مردم جهان عرب را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نامه ی زخریا 

سبب واکنش یک پزشک سعودی در ریاض نیز شد، که احساس وظیفه می کرد ترصیح مناید مجازات همجنسگرایان 

مرگ است و ادعای زکریا مبنی بر زمینه ی ژنتیک »انحراف جنسی« را با »بیامری« خواندن آن به چالش بکشد.69

چنین تحریکاتی تنها به صفحات الحیاه محدود نبود؛ در دو ساِل قبل از آن این مساله در صفحات بسیاری از 

روزنامه های عربی گسرتش یافته است. این مسائل در نتیجه ی تحمیل دستور کاِر گی اینرتنشنال توسط سازمان های 

به بقیه ی کشورهای جهان در بحث های درگرفته درکنفرانس جمعیت  اروپایی  غیردولتی آمریکایی، کانادایی و 

سازمان ملل متحد در قاهره در سال 1994 و کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال 1995، مورد توجه قرار گرفته 

است. رسوایی مربوط به ترجمه ی تحریف شده ی متون پلتفورم ها و سایر قطعنامه ها به زبان های دیگر، درتدارکات 

هر دو کنفرانس بدل به مسئله ی اصلی شد. در این بسرت است که مقاله نویسان عرب رشوع به توبیخ »لوبی شواذ« 

67-من باید در اینجا توجه داشته باشم که در چند سال گذشته، در پوشش خربی مربوط به گی و لزبین، الحیاه و دیگر روزنامه های 

میان  زبانی  کاربرد  در  دوگانه  انتقالی  فاز  یک  نشان دهنده ی  که  گرفته اند،  کار  به  را  »املثلیّه«  عبارت  متناوب،  طور  به  عربی 

"الشذوذ" و"املثلیّه" است. نگاه کنید به عنوان مثال به "مثلیّو الجنس الی القفص الذهبی فی الکندا... و الربیتانیون ینتظرون الفرج" 

]همجنسگرایان کانادا )وارد( قفس طالیی )ازدواج( شدند در حالی که همجنسگرایان بریتانیا )همتایان( هنوز هم در انتظار رسیدن 

)گام به گام به دنبال آن ها( هستند، الحیاه، 13 آوریل 2000،پشت جلد.

68-جوابیه ی رسدبیر )الخازن(، الحیاه، 3 مارس 1996.

69-الدکتورعبدالله بن حمد، »الشذوذ الجنيس مرض و ليس أمرا مفروضا« رساله الی املحرر، الحياه، ١٥ مارس ١٩٩٩.
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]البی منحرفان[ در آمریکا، یعنی کسانی که می خواهند هرزگی خود را به بقیه ی دنیا تحمیل کنند، کردند.70 بعدها 

در کنفرانس جمعیت در فوریه ی 1999 ،»کنفرانس بین املللی جمعیت و توسعه، پنج سال پس از قاهره«، در الهه 

بود که این »البی انحراف« چهره ای از خود نشان داد که به هیچ وجه صلح آمیز نبود.

به قصد اعامل فرمول روسویی مبنی بر اینکه کسانی که از پیروی »اراده ی عمومی« گی اینرتنشنال اجتناب می کنند 

مجبور به پیروی هستند، ]یعنی[ هامنطور که ژان ژاک روسو آن را بیان کرده است در واقع »مجبور به آزاد بودن«، 

برگزارکنندگان کنفرانس با اجتناب از ترجمه ی قطعنامه های کنفرانس به زبان بسیاری از منایندگان حارض در جلسه، 

تالش کردند منایش سال 1994 را دوباره تکرار کنند. قطعنامه ها فقط به زبان های فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی 

در دسرتس و شامل چندین بیانیه مبنی بر تضمین »آزادی بیان ]جنسی[ و گرایش جنسی« برای جوانان بود. کمی 

بعد متعاقباً کلمه ی »اورینتیشن« ]در اینجا گرایش[ در زبان عربی و پوشش خربی مطبوعات به عنوان »جهت« یا 

»توجه« )که هیچ معنی مصطلح خاصی ندارد( ترجمه شده و به خوانندگان به معنای »انحراف جنسی« توضیح 

داده شده است.71

االسالمی(،  )املستقبل  اسالمی  مجله ای  خربنگار  عنوان  به  که  بود  عرب االصل  مسلامن  بلژیکی  روزنامه نگار  یک 

منایندگان جوان عرب را نسبت به این مفاهیم مبهم و معانی آنها آگاه کرده و آنها را به مخالفت با این کلامت 

او،  به تالش های  پاسخ  در  بودند.  را کرده  از قطعنامه  این کلامت  بود، بطوری که درخواست حذف  برانگیخته 

هامهنگ کننده ی کنفرانس سازمان ملل برای تنبیه، دسرتسی خربی او به کنفرانس را لغو کرده و به گارد امنیتی 

سازمان ملل متحد دستور داد تا کارت های خربنگاری او را گرفته و مورد رضب و شتم قرارش دهند. پلیس بلژیک 

او را در حالی پیدا کرد که بیهوش بوده و دستانش را بسته بودند. پلیس دست های او را باز کرده و بعد از طرح 

شکایت اش علیه سازمان ملل، آزادش کردند. این روزنامه نگار که بشار الجاملی نام داشت، نامه های خود را در 

مورد آنچه بدل به جنجال اتهام دسیسه چینی گی اینرتنشنال شد، برای یکصد و هشتاد و هفت مناینده ی سازمان 

پلیس هلند فرستاد. مقاالت و  بودند، و  با موضوع درگیر  آمریکا، که  ملل متحد و همچنین منایندگان کنگره ی 

مصاحبه های متعدد با الجاملی که حاوی متامی جزئیات رضب و شتم او بود، در مطبوعات عربی ظاهر شد.72

70-برای مثال نگاه کنید به زينب عبدالعزيز، »کواليس مومتر املراة فی بكني«، يف الشعب )القاهرة(، 7 جوالی /متوز 1995، و »تفاخر 

الشواذ" و مومتر املراة«، الشعب )القاهرة(، ٢٨ متوز / جوالی ١٩٩٥.

71- نگاه کنید به کنید به نوشته ی دانیا امین، »منتدی فی الهای...« الحیاه، ملحق الشباب، 30 مارچ 1999، 1.

72- نگاه کنید به محمد الشقاء »هل یسمع أنان أنین بشار؟«، الحیاه، ملحق الشباب، 18 می 1999،20.
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دفاع از حقوق

با آغاز قرن بیست و یکم، مقامات مرصی رشوع به کنرتل و مهار اماکنی در قاهره کردند که در آنها مردان مرصی ای 

که سبک زندگی غربی داشتند و خود را گی می دانستند، با گروه دوستان توریست اروپایی و آمریکایی خود دور 

هم جمع می شدند. در 11 ماه مه 2001، پلیس به  یک دیسکوتک که در یک کشتی تفریحی در نیل برگزار شده 

بود در مجاورت محله ی اعیانی زعاملک، یورش برده و پنجاه و پنج نفر را دستگیر کرد. دست کم 34 نفر از آنها 

در زمان بازداشت در دیسکو بودند و بقیه ی دستگیرشدگان در خانه های خود و یا در خیابان های قاهره بازداشت 

شدند. زنان و مردان خارجی )بخوانید اروپایی و آمریکایی( که در دیسکو حضور داشتند بالفاصله آزاد شدند، در 

حالی که سه مرد مرصی که مشخص شد پرسان »افراد عالی رتبه« هستند، بعدتر آزاد شدند.

گفته می شد که دستگیرشدگان عضو فرقه ای هستند که ابو نواِس شاعر را »پیامرب« خود می دانند. این ادعا بر 

اساس کتابی بود ]کتابی از ابونواس[ که مقامات ادعا می کردند در خانه ی یکی از مظنونین پیدا شده است. در 

این کتاب دیدگاه ]تن کامگی همجنسانه[ تدوین شده و همجنسخواهان مکلف بودند هر سال به سفری زیارتی 

در بحراملیت رفته و مراسم سالروز مرگ »قوم لوط« را بر پا کنند. این مردان توسط پلیس مورد رضب و شتم 

قرار گرفته و به آن ها توهین شده بود. بعدتر به منظور حصول اطمینان از »انحراف« تحت شکنجه ی جسامنی 

و روحی، از جمله معاینات »پزشکی« و معاینه ی مقعدی قرار گرفتند.73 هنگامی که دیده بان حقوق برش با دکرت 

فخری صالح، رییس اداره ی پزشکی قانونی مرص و معاون وی، دکرت ایمن فوده مصاحبه کرد، آنها من باب استفاده 

)منترششده در سال  تاردیو  امربواز  اوجست  نوشته ی  قانونی  پزشک  فرانسوی  کتاب  به  پزشکی  این معاینات  از 

1857( استناد کردند. کتاب تاردیو، که پیش از این در اروپا معروف بود، در اواخر قرن نوزدهم به عنوان بخشی 

از مدرنیزاسیون پزشکی در کشور مرص، شناخته شد. اتهامات رسمی مطرح شده علیه این مردان از سوی دادستان 

دولتی »تخلفات مذهبی« )ظاهراً یکی از متهامن متنی را نوشته بوده که در آن تفسیر »بدعت آمیزی« از اسالم 

به عنوان دینی که ازارتباط جنسی همجنسانه خشنود است، ارائه می دهد( و »اقدام به فساد« عنوان شد- قانون 

مرص هیچ مقرراتی علیه رابطه ی همجنسانه ندارد. از آنجایی که از اوایل دهه ی هشتاد میالدی در مرص قوانین 

]وضعیت[ اضطراری حکم فرماست، محاکمه ی این مردان توسط یک دادگاه ویژه ی امنیت دولتی به این معنی 

بود که دولت این موضوع را یک مسئله ی امنیت ملی می داند. یک نفر )کسی که گفته می شد نویسنده ی منت 

»بدعت آمیز« است( به پنج سال زندان با اعامل شاقه، کسی که گفته می شد همدست اوست به سه سال حبس و 

73- نگاه کنید به نوشته ی محمد صالح »عبده الشیطان یستهلمون قوم لوط« الحیاه، 14 می 2001، 7. همچنین نگاه کنید به محمد 

صالح »قوم لوط الجددیبکون فی الجلسه االولی ملحاکمتهم«، الحیاه 19 جوالی2001،4 و...



26

بازگردانیدن میل: گی اینترنشنال و جهان عرب

یک نفر به یک سال زندان محکوم شد. بیست نفر دیگر که به اتهام اقدام به فساد مجرم شناخته شده بودند به 

دو سال زندان با اعامل شاقه محکوم شدند. در حالی که بیست و نه نفر باقی مانده از همه ی اتهامات مربا شناخته 

شده و آزاد شدند. مناینده ی ایگل هرک، اسکات النگ )که توسط الحیاه به اشتباه به عنوان مناینده ی ایلگا یا به 

عبارتی دقیق تر، به گفته ی الحیاه، »انجمن بین املللی منحرفین جنسی« معرفی شد(، در محاکمه ها حارض بود و 

با خربنگاران گفتگو کرد. او تصمیامت دادگاه را محکوم کرده و اظهار داشت که »دولت از دین با هدف رسکوب 

ادیان توحیدی  مظنوین بهره برداری می کند.« دادگاه اعالم کرده است که »جامعه ی رشقی« و همچنین همه ی 

»انحراف ]شذوذ[ و انحراف جنسی بزهکاری ]انحراف[« را محکوم کرده اند.74 افزایش مرئی شدن مردان مرصی 

غربی شده ی ساکن قاهره از طبقات متوسط و رو به باالی جامعه، که خود را گی می دانستند و با توریست های 

اینرتنت برای تشکیل  از این مردان در فضای  اروپایی و آمریکایی همنشین بودند و نیز افزایش فعالیت برخی 

جلسات، این سخت گیری ها را به دنبال داشت. الزم به ذکر است که پلیس غالباً موفق می شد این مردان را از طریق 

نظارت بر مکاتبات اینرتنتی آنها تعقیب کند. شناخته شده ترین سایت اینرتنتی، که به زبان انگلیسی راهنامیی هایی 

به گردشگران گی اروپایی و آمریکایی ای که به مرص می آیند، ارائه می دهد، »gayegypt.com« است.

واضح است که اکرث مردان مرصی که رابطه ی همجنسانه دارند، نه انگلیسی می دانند و نه از امکان دسرتسی به 

اینرتنت برخوردار هستند، تعداد بسیار کمرتی استفاده از اینرتنت را بلدند. این نکته از این جهت حائز اهمیت 

است که پلیس منی خواهد، یا اگر متایلی هم به این کار داشته باشد، منی تواند مردانی که رابطه ی همجنسانه دارند 

را دستگیر کند، بلکه بیشرت کسانی را تحت تعقیب قرار می دهد که در سطح شخصی خود را »گی« دانسته و به 

دنبال استفاده از هویت گی به مثابه هویت گروهی از مجرای فعالیت های اجتامعی و عمومی هستند. کمپین گی 

اینرتنشنال این متایز مهم را منی بیند. این نه رفتارهای همجنسانه، بلکه یکی کردن اجتامعی و سیاسی این اعامل 

با هویت همجنسگرایی غربی و عمومی کردنش که مردان گی به دنبال آن هستند، است، که توسط پلیس مرص 

رسکوب می شود.

این دستگیری ها موجب موجی از تبانی رسانه ای با دولت شد، که اعامل »انحرافی« را به عنوان تحمیل جدیدی 

از سمت غرب محکوم می کرد. طُرفه آنکه، تشنجی که توجه گی اینرتنشنال و کارگزاران محلی آن را به خود جلب 

کرده بود رصفاً آتش جدل های لفظی را بیشرت کرد. ایگل هرک در محکوم کردن این دستگیری ها به سازمان دیده بان 

حقوق برش و سازمان عفو بین امللل پیوست و با کمپین طومارنویسی به مقامات مرصی هم صدا شد.

74- نگاه کنید به محمد صالح »قضیه قوم لوط الجدد فی مرص:الشتغال الشاقه لـ 23 متهام و تربئه 29«، الحیاه 15 نوامرب 2001 ، 8.
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جی ال ای اس و فیصل عالم بنیانگذار در حال حارض بدناِم الفاتحه ]نیز[ به آنها پیوستند، که نه تنها خواستار 

تظاهرات در رسارس جهان در حامیت از مردان دستگیر شده بودند، بلکه همچنین به دنبال امضا گرفنت از اعضای 

کنگره ی آمریکا نیز بودند. این اعضا توسط بارنی فرانک- عضو ماساچوستی، آشکارا گی و ضد فلسطین کنگره- و 

همچنین تام النتس ضدعرب و ضدمرصی، بسیج شده بودند تا درخواستی تهدیدآمیز علیه مرص امضا کنند با این 

مضمون که در صورت عدم آزادسازی مردان دستگیرشده توسط دولت، کمک های آمریکا به مرص قطع می شود. هر 

دو مناینده ی کنگره، یهودی های آمریکایی ای با عقاید طرفدار ارساییل هستند، حقایقی که خصوصاً نزد مطبوعات 

عربی، بی ارتباط ]با موضوع[ نبود.75 دیپلامت های غربی و مطبوعات غربی که معمواًل در مورد اغلب موارد نقض 

حقوق برش در مرص و همچنین فقری که کشور را دچار مصیبت کرده، سکوت می کنند، دسته دسته به جلسات 

استامع دادگاه رسازیر شده و ترس و وحشت خود را در طول این جلسات ابراز می کردند. واکنش مطبوعات مرص 

و دولت مرص تند و شتاب زده بود: ]به راه انداخنت[ هرچه بیشرت کمپین های توهین و فحاشی به روابط جنسی 

امپریالیست ها  با  اینرتنشنال  گی  که  بود  واقعی ای  اتحاد  آن  و شاهد  امپریالیستی  نقشه های  عنوان  به  منحرف 

ایجاد می کند -]در این خصوص[ فعالیت های الفاتحه به طور ویژه منایان بود. در واقع، کمپین فحاشی علیه این 

مردان دقیقاً در نتیجه ی اقدامات گی اینرتنشنال و سیاستمداران غربی ای که از آنها درخواست حامیت شده بود، 

تشدید شد. در طول جلسات دادرسی، دادستان مکرراً به کمپین گی اینرتنشنال اشاره کرده و عهد یاد می کرد تا از 

»مردانگی« مرص علیه تالش برای »نقض« آن، دفاع کند و از اینکه ملت زمانی که »مردانشان به واسطه ی "انحراف" 

شبیه زنانشان« می شوند، بیکار نشسته اند، اظهار تعجب کرد.76 مطبوعات و اسالم گرایان محافظه کار خیلی زود 

75-یک آگهی از طرف جی ال ای اس که از طریق ایمیل پخش شده و فراخوانی برای تظاهرات 15 اوت 2001 در شهر نیویورک 

در مقابل کنسولگری مرص است. این آگهی به مردم فراخوان می دهد که "به ما برای یک صف آرایی در بیرون دفرت سفارت مرص 

بپیوندید و همچنین ما یک پیام روشن می فرستیم که حقوق گی حقوق برش است و دالرهای مالیاتی ما برای رسمایه گذاری در 

الفاتحه  از  یافت." فیصل عالم  پیدا نخواهد  ادامه  یا هر کشور عربی دیگری  برادران و خواهران مرصیامن  رسکوب وحشیانه ی 

یک آکسیون در رابطه با روز 14 آگوست سال 2001 با عنوان "روز جهانی همبستگی و عزاداری در حامیت از 52 تن از مردان 

بازداشت شده در مرص" صادر کرد و اعالم کرد که خواستار برگزاری تظاهرات جهانی در روز 15 اوت بوده و بر این تاکید کرد که 

"دولت مرص ]باید [ بداند که جهان بی تفاوت نخواهد نشست تا بی عدالتی و ستم را متاشا کند! برای اطالع از دعوت عالم از اعضای 

کنگره، از جمله بارنی فرانک، و بسیاری از آنها برای امضای پتیشن تهدید، نگاه کنید به الحیاه، 15 آگوست  2001، 1، 6 و همچنین 

نگاه کنید به، واشنگنت پست، 9 سپتامرب A24 ،2001 و االهرام العربی، 25 اکترب 2001 )نسخه ی الکرتونیکی(. عالم پیش از این فرانک 

را یک سال قبل مالقات کرده بود، زمانی که "یک کپی از قرآن را به گروهی از رهربان گی یهودی، از جمله مناینده ی ایاالت متحده ی 

آمریکا بارنی فرانک، تقدیم کرده بود." نگاه کنید به واکس "مسلامنان گی". دیدگاه های ضدعرب و ضدمرصی النتوس در الحیاه 

مهم است. "املثلیون فی العامل یتحدون لنرصه قوم لوط فی مرص" ]همجنس گرایان در جهان )راه اندازی( یک چالش در همبستگی 

با "مردم لوط" در مرص[ 15 اوت 2001، 1 و 6.حامیت تزلزل ناپذیر او از ارساییل و دشمنی اش با کشورهای عربی و فلسطینی ها در 

مقاله ی جنین ذکریا "فهرست النتوس"، اورشلیم پست، 13 آوریل 2001 )نسخه ی الکرتونیکی( مطرح شده است.

76- نگاه کنید به خالد میری. »معرکه ساخنه بین النیابه و الدفاع فی قضیه الشواذ «]نربد داغ بین دادستان و دفاع در مورد حوادث 
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فراخوان برای وضع قوانین رصیح به منظورجرم انگاری از عمل جنسی همجنسانه را آغاز کردند.77 گی اینرتنشنال 

و فعالیت های آن، تا حد زیادی مسئول تشدید این کمپین رسکوبگر هستند.

برای  انتخاب،  عنوان یک  به  که همجنسگرایی،  ]واقعیت[  این  بر  مبنی  غافلگیرکننده  قرائن  و  علی رغم شواهد 

مردان عربی که رابطه ی همجنسانه دارند، بیشرت رسکوب به دنبال دارد و نه »آزادی«، و آزادی جنسی آنها به جای 

بیشرت شدن، کمرت می شود، گی اینرتنشنال از کمپین میسیونری خود ناامید و رسخورده منی شود. در واقع، همین 

اواخر، رمزی زخریا از جی ال ای اس ادعا کرد که »یورش به کوین بوت و دادگاه مربوط به آن، "استون وال" ما 

است.«78 به نظر می رسد زخریا نه تنها وضعیت مرص بلکه تاریخ یورش به »استون وال« را نیز اشتباه درک کرده 

است. اهمیت ماجرای »استون وال« نه در حمله ی پلیس بلکه در واکنش به آن حمله بود، که به طور عمده شامل 

مقاومت در برابر دستگیری ها و تظاهرات قهرآمیز زنان و مردان برای گرفنت این حق بود که همجنسگرا باشند و 

به عنوان همجنسگرا از این حق برخوردار باشند که مورد آزار و اذیت پلیس نیویورک قرار نگیرند. این رویداد که 

آغازی برای جنبش آزادسازی گی در ایاالت متحده و آنچه که به عنوان »گی پراید« شناخته شده، بود، با یورش 

به قایق تفریحی ملکه شباهت زیادی ندارد. در واقع واکنش دراگ کوئین ها در بار »استون وال« در مقایسه با 

واکنش مردان در دیسکوی کوین بوت تفاوت های مهمی داشت؛ در ماجرای دوم نه تنها وجود »همجنسگرایان« 

و »گی«ها تکذیب شد، بلکه افزون بر آن تحت شکنجه مجبور شدند اعرتاف نامه های دروغینی را امضاء کنند که 

نشان می داد آنها واقعاً »منحرف« بوده اند. همینطور، نه تنها این مردان به دنبال تبلیغ همجنسگرایی ای که به 

آنها نسبت داده می شد نبودند، بلکه در برابر هر شکل از تبلیغ این ماجراها توسط رسانه ها مقاومت می کردند، 

صورتشان را می پوشاندند تا خود را از دوربین ها و نگاه خیره و عصبی عموم پنهان کنند.( این ها را به سختی 

می توان آشکارسازی، گی پراید و یا آزادی گی به حساب آورد.

در واکنش به مطبوعات بین املللی، دولت مرص نهایتاً یک سال پس از حمله ی اولیه نرم تر شد. در ماه مه سال 

2002، دولت بر اساس استنکاف رییس جمهور مبارک از تصویب احکام صادره، پنجاه حکم از پنجاه و دو حکم 

)اعم ازاحکام بی گناهان و مجرمان( را لغو کرد، و توضیح داده شد که رسیدگی به اتهام »مبادرت به انجام فساد 

از روی عادت« خارج از حوزه ی دادگاه امنیت دولتی بررسی می شود. بر اساس این تحوالت، 21 نفر از 23 مرد 

ناگوار[، الحوادث )قاهره(، 6 سپتامرب 2001 )نسخه ی الکرتونیکی(.

77-به عنوان مثال، "القانون ال یعاقب الشواذ" )قانونی که منحرفین را مجازات منی کند(، االهرام العربی )قاهره(، 25 اوت 2001، 

که شامل فراخوان برای جرم انگاری روابط همجنسانه میان مردان در کشور است.

78-رمزی زخریا، مصاحبه ی رادیویی با رادیو ملی عمومی برنامه ی »لیونارد لوپیت شو« رادیو ملی، WNYC، 14 آوریل 2005.
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تصمیم  دادستان ها  آزاد شدند.79  نشدند،  قانون  این  که مشمول  متهامن(  )رهرب  اصلی  متهم  دو  به جز  محکوم 

گرفتند بیست و یک مرد محکوم را در دادگاهی عادی، محاکمه کنند. این محاکمه در تاریخ 2 ژوئیه ی 2002 آغاز 

شد. در 15 مارس 2003، بدون دادن اجازه ی ارائه ی دفاعیه، قاضی پرونده مردان را دوباره محکوم کرده و حکم 

را از دو سال به سه سال افزایش داد. )حداکرثمجازات طبق قانون(80 پس از درخواست تجدیدنظر، قاضی حکم را 

به یک سال با احتساب دوران بازداشت کاهش داد. آزار و اذیت پس از پرونده ی کوین بوت افزایش یافت، پلیس 

نظارت و دستگیری افراد مظنون به »فساد« را بیشرت کرد. درگزارشی از دیده بان حقوق برش ادعا شد که »مقامات 

اجرایی قانون ماجرای کوین بوت را اخطار تعبیر کرده و آن را انگیزه ای برای افزایش سخت گیری و یا حتی مسیری 

برای ترفیع شغلی می پندارند.«81 در حقیقت، نه تنها مجریان قانون در مرص، بلکه اعضای کلیدی گی اینرتنشنال 

نیز به دنبال پرونده ی کوین بوت در انتظار ترفیع مقام بودند. پاداش اسکات النگ برای تالش های میسیونری اش 

به منایندگی از ایگل هرک و نظارت و پیگیری دادگاه کوین بوت، این بود که به رسعت به عنوان مدیر برنامه ی 

تازه و ویژه اش برای نظارت بر نقض حقوق جهانی »گی، لزبین، بای سکشوال و ترنسجندر« در سازمان دیده بان 

حقوق برش به عنوان مدیر برنامه ی جدید و ویژه ی این سازمان برای نظارت بر نقض حقوق جهانی »گی، لزبین، 

بای سکشوال و ترنسجندر«، استخدام شود. النگ گزارش سازمانی اش با عنوان »در زمان شکنجه: حمله به عدالت 

در مرص برای رسکوب رفتار همجنسگرایی« را در مورد محاکمه ی کوین بوت نوشت و مجدداً قسمت هایی از آن 

نام: »سکسوالیته، رسکوب، و دولت در  را در بخش نخست مقاله ای در شامره ی ویژه ی »گزارش خاورمیانه«،با 

خاورمیانه« بازنرش کرده است.82 او همچنین گزارش را در یک نشست عمومی در سان فرانسیسکو به مناسبت 

انتشار آن معرفی کرد. النگ به متخصص یک شبه ی مسئله ی »گی ها« در کشورهای عربی در شوهای رادیویی و 

سخرنانی های عمومی تبدیل شد.83 در طول مراسمی درسان فرانسیسکو، النگ اعالم کرد که او در ابتدا وقتی از 

دستگیری ها در قاهره خربدار شده که یک دوست همجنسگرای مرصی با تلفن همراه وی متاس گرفته تا ماجرا را 

به او اطالع دهد، در مقاله  برای »گزارش خاورمیانه«، او ادعا کرده بود که از طریق ایمیل از آن ماجرا مطلع شده 

79-اعادة محاکمه 50 شخصا فی قضیه »قوم لوط « ]محاکمه مجدد پنجاه نفر در ماجرای قوم لوط[ الحیاه 23 ژوئن 2002،6.

80-محمد صالح, »رفع ألعقوبة إىل سجن 3 سنوات ل ٢١ من قوم )لوط الجدد(«،]افزایش زمان زندان به 3 سال برای 21 نفر از قوم 

جدید لوط[، الحیاه، 16 مارس 2003، 6.

81- دیده بان حقوق برش، در زمان شکنجه، 49.

82-هامن منبع وهمچنین نگاه کنید به، اسکات النگ،»محاکمه ی فرهنگ: سکس و امنیت در مرص«، گزارش خاورمیانه 230 )بهار 

سال 2004(: 20-12.

83-جدیدترین حضورش در رادیو ملی عمومی در برنامه ی »لیونارد لوپیت شو« در WNYC در تاریخ 14 آوریل 2005 برای بحث 

در مورد خربگی اش در مورد گی عرب بود.
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است.84 اسعد ابوخلیل، که در این نشست با او مناظره می کرد، پرسید: آیا اتفاق افتاده که اسالم گرایان مرصی 

آزاردیده نیز شامره های تلفن همراه آقای النگ یا سایر فعاالن حقوق برش آمریکایی راداشته باشند؟ سوال ابوخلیل 

جدل برانگیز بود. در حقیقت، به جای مخالفت با آموزش دپارمتان های دولتی آمریکایی )آموزش های وزارت امور 

خارجه ی ایاالت متحده( به پلیس مرص در »برنامه ی مبارزه با تروریسم«، برنامه ای که از سال 1983 در حال اجرا 

است و به عنوان الگویی برای یافنت، دستگیری و شکنجه ی اسالم گرایان بی گناه استفاده می شود، گزارش دیده بان 

حقوق برش به وزارت امور خارجه ی ایاالت متحده توصیه می کند که در برنامه های آموزشی خود برای افرسان 

جنایی در مرصرسفصلی شامل مسائلی در مورد میل جنسی و گرایش جنسی بگنجاند، به شیوه ای که پیش داوری 

و تعصب در این زمینه را از بین بربد.85

این گزارش گرچه از داغ ننگ مسلامن یا عرب بودن در ایاالت متحده آگاهی داشت، توصیه ای برای از بین بردن 

از  تاییدشده  قرائن  و  که شواهد  آنجایی  از  آمریکا منی کرد.  آموزشی  برنامه های  در  بودن  اسالمیست  ننگ  داغ 

استانداردهای موحش و در عین حال غم انگیِز شکنجه و تحقیر برای اگزوتیک جلوه دادن وضعیت مرص ناکافی 

است، النگ به عنوان شاهدی بر ترس و وحشت عجیب و غریبی که مرص برای »همجنسگرایان« ایجاد کرده، 

اغلب از داستانی تاییدنشده و بی اعتبار استفاده می کند که بر اساس گزارش تنها یک مرد بازداشت شده به جرم 

»فساد« استوار است.

این داستان ابتدا در گزارش )صد و چهل و چهار صفحه ای( سازمان دیده بان حقوق برش به عنوان بخشی از شهادت 

یک مرد ظاهر شد: »باورش سخت است ]ولی[ یک بار، آنها یک کالس شامل شاید سی پرس شش یا هفت ساله را 

از مدرسه ای آورده بودند. ما را مجبور کردند که دمر روی شکم روی زمین بخوابیم و پرسان کوچک پلیس ها را که 

روی پشت ما راه می رفتند، متاشا می کردند. سپس پرسان هم روی ما راه رفتند... آنها به پرسان گفتند: این عاقبت 

کونی ها ]الخوالت[ است. انگار که از طرف مدرسه بچه ها را برای گردش آورده باشند.«86 النگ فکر کرده که این 

داستان غیرقابل اثبات آنقدرنسبت به سایر داستان های تاییدشده از شکنجه، متامیز است که آن را در مقاله ی 

هشت صفحه اِی »گزارش خاورمیانه« به چاپ رساند. او مجددا به طور منظم در سخرنانی های عمومی، از جمله در 

منایش های رادیویی، از آن استفاده می کرد.87 مرصیان مقیم در این کشورکه در تالش های خود در ماجرای کوین 

84-اسکات النگ، »محاکمه ی فرهنگ«، 13.

85-سازمان دیده بان حقوق برش، در زمان شکنجه، 128

86-هامن، 71.

87-آخرین اش در برنامه ی "لیونارد لوپیت شو"، 14 آوریل 2005 بود. بحث و جدل های النگ نه تنها به مقامات مرصی معطوف 

می شود، بلکه به هر کسی که می تواند دستور کار او برای گی اینرتنشنال را زیر سوال بربد. در مقاله ای که عمدتا پاسخی به مقاله ی 
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بوت با گی اینرتنشنال متاس گرفته و به آن کمک کرده بودند نیز همچون النگ از پاداشی سخاومتندانه برخوردار 

شده و سازمان های محلی خود را با بودجه های خارجی تاسیس کردند. کسانی نظیر حسام باگات که جمعی برای 

]دفاع[ از حقوق فردی در مرص به راه انداخت. این جمع در سال 2002 آغاز به کار کرده و به دنبال دفاع از 

برخی حقوق فردی از جمله »حقوق جنسی و باروری زنان و مردان« و مسائل مرتبط با سالمت مانند »اچ آی وی 

/ ایدز« است.88

با تحریک به گفتامن در مورد همجنسگرایان در فضاهایی که پیش از این ]چنین گفتامنی[ در آن وجود نداشته، 

<<من در مورد این موضوع است، او استدالل های من در باب ذاتی انگاری را اشتباه درک کرده است، او مدعی است که من یک 

»روشنفکر شهری لیربال« بودم که در انتقادات خودم بر»متایز بین اصیل و غیراصیل« متکی بوده ام. در حقیقت، در آن مقاله ی 

من نه تنها مفاهیم ذاتی انگارانه ی اصیل و غیراصیل )هامنطور که در بقیه ی کارهای من قابل مشاهده است( مطرح نشده است، 

بلکه هرگز از چنین متایزی یا از چنین مفاهیمی برای طرح استدالل های خود استفاده نکرده ام. آن چه به نظر می رسد النگ و گی 

اینرتنشنال، به طور عمدی درک منی کنند، مخالفت با هویت های جنسی تحمیلی اشان و معرفت شناسی مبتنی بر خشونتی است 

که آنها بر روی سوژه هایی که به دنبال آزادسازی اشان هستند، مرتکب می شوند و نه ادعاهای اصیل معترب و ناسازگار. نگاه کنید 

به اسکات النگ، »دادگاه های فرهنگ«، 15 النگ تنها گی اینرتنشنال نبود که بواسطه ی انتقادات من ناخشنود شد. برای پاسخ آرنو 

اشمیت نگاه کنید به: "حقوق گی علیه حقوق برش پاسخی به جوزف مسعد، و برای پاسخ من به پاسخ او نگاه کنید به:ناسازگاری 

متایالت رشق شناسانه: پاسخ به آرنو اشمیت" در فرهنگ عمومی 15 )پاییز 1382(: 594-587.

چنین سوءاستفاده های سهل الوصول و خامی عبارت از ادعاهای فرانسیس هوسو است که »مشاجره ی مسعد که هویت های لزبین 

و گی در مرص دقیقاً محصول سازمان های کوئیر فراملی مستقر در آمریکا و اروپا هستند، به طور ذات انگارانه تعریف می کند 

"پرابلامها و نویدها در  نامحتمل است. نگاه کنید به فرانسیس هوسو  اینچنین هویت هایی در میان مردان مرصی "اصیل"  که 

تحقیقات جنسیت در خاورمیانه و شامل آفریقا" مطالعات فمینیستی 31، شامره 3 )پاییز 1384(: 669. ادعاهای من درآوردی و نقل 

قول هایی در مورد استدالل من از جمله هوسو در ادبیات گی اینرتنشنال در حال گسرتش است. جدیدترین سوءبرداشت ناآگاهانه 

از استدالالت من را در کار: برایان ویتکر، »عشق ناگفتنی: زندگی گی و لزبین در خاورمیانه« )لندن: دارالساقی، 2006(، ببینید. 

کتاب او مملو از کلیشه های ضدعربی است که نویسنده بسیار دقیق اکرث آن ها را در دهان مخربان محلی ناشناس خود قرار داده 

است. این مساله توجیه می کند که چرا او یک کتاب ژورنالیستی در مورد گی و لزبین ها در خاورمیانه نوشته است در حالی که 

در این موضوع تخصص ندارد، ویتکر مدعی است که او برای این کار از سوی یک اکتیویست مرصی تایید شده بود، کسی که به 

محض ارائه ی پیشنهاد ویتکر برای نگارش کتابی در مورد ماجرای کشتی ملکه )کوین بوت( به او پاسخ داده است: "نه،... شام باید 

این کتاب را بنویسید"8 با این حال، »غیرمنطقی بودن« در کتاب »ویتکر«، تعدادی عشق همجنسگرای عرب نیست که به موهبت 

خطابه ثبت شده باشد، بلکه به جای آن، سلوک خودبرترانگارانه ی اروپایی ویتکر است که کامال تحت تاثیر داروینیسم اجتامعی 

است. به این ترتیب، هامنطور که ویتکرتعیین کرده بود که »دقیقاً زمانی بود برای اینکه کسی مسئله را به نحوی جدی مطرح 

کند« و این که علی الظاهر مخرب محلی اش به او توضیح داده که »برای اعراب، حداقل کسانی که در منطقه زندگی می کردند، انجام 

این کار سخت بود« وی به گروه مصلحینی تعلق داشته که برای محافظت از کسانی که از خود دفاع منی کنند، علی رغم بعضی 

»خطرات« دفاع کرده و مصمم بوده اند که این کار »ارزش ریسک« را داشته است.)9(. ویتکر، مانند بسیاری از نویسندگان اروپایی 

و آمریکایی گی اینرتنشنال، بر روی عدم پرسشگری خودبرترانگارانه ی ذاتی انگاشت اروپایی خودش مرص است. زیرا او که یک چنین 

پرسش هایی را از سوی دیگران البته در سطحی پایین تر از ضدذات انگاری اروپایی دریافت می کند، در درک دست یازی های من 

وامانده است، در چیزهای دیگر به عنوان مثال یک نقد به ذات گرایی نازیسم و عرب، او آنچه »اصالت فرهنگی« می نامد را مجدداً 

فرموله می کند و آن عرب هایی را که می خواهند هویت گی را به عنوان »قربانیان بی اهمیت نفوذ غرب« تعبیر کنند، و آن را در 

قالب نفوذ غرب بر جهان عرب با مفاهیم توطئه آمیز قرار دهند، متامیز می کند )207–11( این کتاب منونه ی قابل توجهی از آنچه 

روزنامه نگاری ناآگاه می تواند با الهام از داروینیسم اجتامعی و نژادپرستی اروپایی تولید کند، محسوب می شود.

88-به وب سایت سازمان، http://www.eipr.org/en/info/about.htm مراجعه کنید.

http://www.eipr.org/en/info/about.htm
http://www.eipr.org/en/info/about.htm
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گی اینرتنشنال در حقیقت جهانی را که به اجبار به واسطه ی یک دوگانه ی غربی تثبیت می شود، دگرجنسگراسازی 

می کند.89 از آنجا که بسیاری از جوامع غیرغربی، از جمله جوامع مسلامن عرب، از لحاظ تاریخی بر این طبقه بندی 

استوار نبوده اند، اعامل تحمیل ]این طبقه بندی ها[ به آنها کمرت منتج به نتایج رهایی بخش شده است. مردانی که 

به عنوان طرف »پسیو« یا »پذیرنده« در ارتباطات جنسی مرد با مرد شناخته می شوند، مجبورند رصفاً یک انتخاب 

ابژه گونه داشته باشند و گی یا همجنسگرا شناخته شوند، درست هامنطور که پارترنهای مرد »اکتیو« نیز مجبور 

به محدود کردن رابطه ی جنسی شان به انتخاب یک اُبژه، یا زنان یا مردان، می شوند. از آنجایی که اغلب پارترنهای 

»اکتیو« خود را داخل نرم اجتامعی می بینند، و با توجه به اینکه آلرتناتیو ارائه شده توسط گی اینرتنشنال به معنای 

خارج از نرم ایستادن است-با متام خطرات و معایبی که چنین نشانه گذاری ای به همراه می آورد- دگرجنسگرایی 

اجباری می شود.90

آغاز شد. مقاالت  انتفاضه ی دوم  از جوشش  داده. کمپین دو سال پس  قرار  را مورد هدف  اخیر مقامات فلسطینی  89-کمپین 

منترش شده در مطبوعات ایاالت متحده، که توسط ارساییلی ها و فعاالن یهودی طرفدار ارساییل نوشته شده است، ادعا کردند که 

»همجنسگرایان فلسطینی« چنان رسکوب شده اند که تنها می توانند در ارساییل »دموکراتیک« پناه بگیرند. مصاحبه هایی با چنین 

»پناهندگان گی« شکنجه های وحشتناک توسط عنارص دولت خودگردان فلسطین را بازگو کرد. در واقع، این تالش توسط یکی از 

اعضای کنگره ی آمریکا یعنی خود بارنی فرانک برپا شده بود، کسی که از این فرصت برای ستایش »دموکراسی« ارساییل و روش 

آن به عنوان پناهگاهی برای همجنسگرایان فلسطینی، در منطقه ای که آنها را رسکوب می کند، استفاده کرد. نگاه کنید به: یوسی 

پناهندگی«، جمهوری جدید، 19-26 اوت 2002؛ داوی جرج برنشتاین، »فلسطینیان گی تحت سلطه ی  کلین هالوی، »وضعیت 

.H2654 ،2002 عرفات«، یال هیرالد، 13 سپتامرب 2002؛ و اظهارات بارنی فرانک،»حامیت از ارساییل«، مجلس منایندگان، 20 مه

حتی یک فعال لزبین یهودی آمریکایی که از حقوق فلسطینی ها حامیت می کرد، به این نزاع پیوست. او از مقاله ی من در رابطه 

با گی اینرتنشنال به شدت خشمگین شد و دیدگاه های مراهمسان با »استالینیست های برکنارشده که تقاضای آزادی جنسی زنان 

و همجنس گرایان را به عنوان نه چیزی بیش از انحراف بورژوایی« تلقی کردند، توصیف کرد. برای این پاسخ رصیحاً بدون اغامض، 

به چرتی کروز مراجعه کنید، »محروم رانده شده و زندگی در ارساییل«، بررسی جهانی گی و لزبین 10، شامره. 3 )مه-ژوئن 2003(.

گروه های گی ارساییل جلودار دفاع از این مردان فلسطینی بودند که مقامات ارساییلی می خواستند آن ها را اخراج کنند. نگاه کنید 

به، »تهدید به مرگ گی های فلسطینی«، بنگاه سخن پراکنی بریتانیا، گزارش آنالین، 6 مارس 2003؛ مازل موالیم، »گروه ها سعی 

می کنند که اخراج سه گی فلسطینی را متوقف کنند« روزنامه ی هارتز، 7 مارس 2003. نگرانی یهودیان آمریکایی از اینکه گی های 

آمریکا مدافع جنبش فلسطین هستند، به تهاجم صهیونیستی ای منجر شد که »رسکوب« گی ها توسط مقامات فلسطینی را متام 

و کامل »افشا« می کرد. نگاه کنید به: دانیل تریامن، »همجنسگرایان در نزاع خاورمیانه تقسیم شده اند«،23 آگوست 2002. در 

مورد وضعیت افراد فلسطینی ای که به عنوان پناهجویان گی در ارساییل شناسایی شده اند، نگاه کنید به: »دان ویلیامز«، »گی های 

فراری فلسطینی در خیابان های ارساییل به زندگی ادامه می دهند«، رویرتز، 20 سپتامرب 2003.در سال 2004 فیلمی مستند در مورد 

یکی از آنها به تهیه کنندگی، تولید و نظارت ارساییل ساخته شد. فیلمی با عنوان البستان و به کارگردانی آدی باراش و روثی شاتز 

که در جشنواره ی فیلم صندانس در یوتا منایش داده شده است. این فیلم داستان دو فاحشه ی خیابانی فلسطینی را که با مردان 

خوابیده اند بازگو کرده است، یکی پناهنده ای غیرقانونی از کرانه ی باخرتی و دیگری از شهروندان فلسطینی ارساییل است. در واقع، 

در مطبوعات ایاالت متحده، تصاویری منترش شده است که نشان می دهد گی های فلسطینی و ارساییلی دارای نوعی همزیستی 

هستند، هامنطور که در گی بارهای اورشلیم »نشان داده شده« است، نگاه کنید به: اورلی هالپرن، »آن کوئیر نیست؟« تایمز، 16 

اوت 2002. در مورد یک گی ارساییلی وطن پرست که در ارتش ارساییل خدمت می کند، نگاه کنید به: دانی کاپالن، برادران و دیگران 

در ارتش: عشق و جنگ در یگان های رزمی ترکیب می شود.)نیویورک: مطبوعات هارینگتون پارک ، 2003(

90- در باب تهدید و اجبار دگرجنسگرایی اجباری بر زنان در غرب، نگاه کنید به: اثر کالسیک ادریانه ریچ )دگرجنسگرایی اجباری 
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به تحریک گی  ندارند،  اکرث کشورهای عرب و مسلامن که قوانینی علیه رابطه ی جنسی میان مردان  همچنین، 

اینرتنشنال به گفتامن، با اظهار نظرات ضدهمجنسگرایی مبتنی بر پایه های ناسیونالیستی پاسخ می دهند. این امر 

در برخی موارد منجر به آزار و اذیت پلیس شده و می تواند منجر به وضع قوانین ضدهموسکشوال نیز شود. آن 

کشورهایی که قبالً قوانین منادین داشتند، رشوع به اجرایی کردن این قوانین می کنند.91 از قضا این هامن فرایندی 

است که از طریق آن »همجنسگرایی« در غرب ابداع شده بود.

این نه گی اینرتنشنال یا حامیان طبقه باالیی آن در دیاسپورای عربی، بلکه مردان فقیر و غیرشهری ای که با هم 

رابطه ی همجنسانه دارند و لزوماً به عنوان همجنسگرا یا گی شناخته منی شوند، هستند که مورد آزار و اذیت قرار 

می گیرند. همجنسگرای به اصطالح پسیوی که گی اینرتنشنال می خواهد در برابر تحقیر اجتامعی از او دفاع کند، 

خود را در یک مخمصه ی دوطرفه می یابد: اوال، متایالت جنسی او برآورده نخواهد شد، زیرا او دیگر به اُبژه های 

جنسی مورد پسندش که سابقاً در دسرتس او بودند، دسرتسی ندارد. )به عنوان مثال پارترنهای منحرصاً اکتیو، چرا 

که در این حین آن ها تبدیل به دگرجنسگرا شده اند(92 و دوم، او به شخصیت قربانی آزار و شکنجه ی قانونی و 

پلیس تنزل یافته و همچنین شدیداً به لحاظ اجتامعی تحقیر خواهد شد؛ چرا که کنش جنسی او به موضوع یک 

گفتامن عمومی تبدیل شده که عمل او را به یک هویت تغییر داده است. وقتی گی اینرتنشنال در جهان غیرغربی 

تحریک به گفتامن هموسکشوالیتی می کند، ادعا دارد که »آزادسازی« کسانی که از آنها دفاع می کند در گرو این 

<< و وجود لزبین( نگاشته شده در تابستان 1980، 631-60.

91-در آپریل 2000 اذیت و آزار پلیس فاسد لبنانی نسبت به مدیرعامل یک رشکت ارائه دهنده ی خدمات اینرتنت در بیروت برای 

اجازه دادن به وب سایتی برای »گی های« لبنانی یک منونه ی دیگر است. مداخله ی ایگل هرک بابت دو نفری )مدیرعامل یک رشکت 

اینرتنتی و یک فعال حقوق برش( که توسط دادگاهی نظامی در ارتباط با وبسایت و کمپین تبلیغی اش محاکمه شدند، منونه ای 

از تاثیر تحریک به گفتامنی است که موجب حصول جرم انگاری و آزار و اذیت بیشرت شده است. ایگل هرک در یکی از پیام های 

کمپین خودش، طرفداران اش را به نوشنت نامه هایی به مقامات لبنانی مبنی بر این که »تبعیض و آزار و اذیت جنسی علیه افراد 

گی، لزبین، بایسکشوال و ترنسجندر در لبنان را پایان دهند«، فرا خوانده است. راه اندازی وب سایت »لبنان املثلّی« )گی لبنان( که 

تصویر یک مرد بلوند اروپایی خوش هیکل در صفحه ی نخست آن منایان گر شده بود، تحریک به گفتامن اش در باب گی مساله ای 

در مطبوعات شد. حتی فعاالن حقوق برش در این کشور نیز مقاله ای غیردوستانه نسبت به گی در این زمینه داشتند »لواط لبنان و 

سحاقه ایضا« حریه 20 )فوریه 2000(، 39. از لحاظ زبانی این وب سایت به مانند وب سایت مشابه مرصی خود، به طور انحصاری 

انگلیسی بوده و هیچگونه اثری از زبان عربی در آن نیست. این سایت نه تنها راهنامیی هایی گردشگری برای مردان لبنانی که 

اینرتنت داشته  به  باید دسرتسی  بوده و  انگلیسی  زبان  به خواندن  قادر  باید  به عنوان گی شناخته شده اند )و واضح است که 

باشند( دارد، بلکه بازدیدکنندگان خارجی )بخوانید اروپاییان و آمریکایی های سفید( که به حدی کافی از سنت شووینیسم لبنان 

مطلع اند که همجنسگرایی در لبنان )کشوری که بر خالف بسیاری از همسایگانش، قوانین استعامری فرانسوی از دهه ی 1930 

همجنسگرایی در آن را جرم انگاری کرده بود( نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه بیشرت تحمل می شود، را هم راهنامیی می کند. 

آدرس وب سایتhttp://surf.to/gay.lebanon است.

92-این دقیقاً روشی است که متایالت همجنسگرایان پسیو نه تنها بواسطه ی گی اینرتنشنال بلکه همچنین به طور فزاینده ای در 

داستان های تخیلی عربی توصیف شده است.

http://surf.to/gay.lebanon
http://surf.to/gay.lebanon
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تعادل است. با این وجود، در حامیت از این پروژه ی آزادی بخشی، گی اینرتنشنال پیکربندی های اجتامعی و جنسی 

میل را در جهت بازتولید جهانی مطابق تصور خویش از بین می برد؛ جهانی که طبقه بندی های جنسی و متایالت 

و  دلیل درخواست  به  اینرتنشنال  امپریالیستی گی  و  کار معرفت شناسانه  است.  پرسشگری مصون  از  جنسی اش 

دریافت حامیت از برخی منابع محلی عرب و مسلامن، که عمدتا در ایاالت متحده مستقر هستند و طبقه بندی 

سکسوال و هویت های جنسی آن را می پذیرند، در کنار مخالفت های اندکی از سوی اکرثیت موجودیت های جنسی 

که قصد آزادسازی شان را دارد، به رسعت پیش می رود و جهان های اجتامعی و جنسی بسیاری از این افراد در 

این روند از بین می رود. در امر مهم این پروژه ی جهانی سازی، گی اینرتنشنال نهایتاً پیرامون جهانی که باالجبار با 

فشار و اجبار هویت های آن را به اشرتاک می گذارد، چهره رهائی بخشی از خودش می سازد. با این حال، دستاورد 

میسیونری او،به تعبیر شایسته ی مایکل وارنر، ]نه تنها[ خلق یک سیاره ی کوئیر نخواهد بود، بلکه به جایش یک 

سیاره ی اسرتیت،خلق خواهد شد.
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