
 اتاقی برای خودش

 چیدمان «اتاقی برای خودش»، بزرگداشتی است برای مرگ غیر قابل وصف بدن ھای کوییر و ترنسی [١] کھ در سکوت کامل از حافظھ
  جمعی فرھنگ کوییرمحومی شوند.

 نخستین باری کھ پرونده مھتاب را خواندم[٢] بی درنگ بھ یاد «اتاقی برای خود»  نوشتٔھ ویرجینیا وولف افتادم.[٣] درسرگذشت مھتاب بھ
 نظرمی رسد آرامش چنان آشفتھ گشتھ کھ گویی مرگ بھ آرامش تبدیل شده است. مرگ ھمچون تنھا اتاق باقیمانده برای خود.

 آرشیو:

 در سال ٢٠١۶ ھنگامی کھ در حال کندو کاو در بایگانی ھای مرکز اسناد حقوق بشر ایران بودم و پرونده ھا وشھادتنامھ ھای پناھجویان
 کوییروترنس وھمچنین آمار خودکشی در بین این گروه ھا را دنبال میکردم تصادفا بھ پرونده مھتاب (سایھ) برخوردم کھ مستقیما مرا بھ

 سوی تحقیق سیما شاخساری کشاند وھمچنین مقالھ مھم: «مرا بھ آرامی با حقوقت بُُکش».[۴]
 داستان مھتاب، مرگ غیر قابل وصفی را نشان می دھد کھ شاخساری در متن خود بھ ژرفی تحلیل کرده و متاسفانھ این تنھا پرونده موجود  
 در این زمینھ نیست.[۵] نمونھ ھای مشابھ دیگری نیزوجود دارد کھ چگونگی تاثیر «سیاسِت مرگ»[۶] بر بدن ھای (کوییر و ترنِس) آواره

 شده را نشان میدھد.
 جنسیت و امرجنسی تاریخ منحصربھ فرد ودرعین حال متناقضی را در ایران سپری کرده است.

 “طی  چندین دھٔھ گذشتھ، در بافتار انگلیسی-آمریکایی، تفاوت برخی مفاھیم ھمچون جنسیت (فرجنسیت)[٧] ، سکس(جنسیت)[٨] و امر 
 جنسی و ھمچنین تفاوت تراجنسیت و ترانسکشوال(بر اساس جراحی و تغییر بر روی بدن) بھ واسطھ سیاسِت ھوییِت “جنسیت” و “سکس”

 و ھمچنین تالش کنشگراِن کوییر و نظریھ ھای انتقادِی کوییر شکل گرفتھ و مشخص شده اند. در ایران تراجنسیت چنین روندی از
 شکلگیری را طی نکرده است.” [٩]



 روایت ھای  معاصر اذعان می کنند کھ ترنس ھا در ایران بھ طور قانونی تحت عنوان  “نمونھ ھای اصالح پذیز” پذیرفتھ می شوند و ملزم
 اند  کھ روندی طوالنی را پشت سر بگذارند کھ گاھی شامل مصاحبھ ھا و آزمایش ھایی نامعقولی است، کھ روند تشخیصی محسوب میشود.

 روندی کھ در آن  ترانس ھا از ھمجنسگرایان مشخص می شوند.
 گاھی این مصاحبھ ھا شامل سواالتی کامال بی معنی است کھ تنھا کلیشھ ھای جنسیتی را باز می تاباند برای مثال : “ از کدام قسمت خمیر
 دندانت را فشار میدھی؟ از پایین یا از وسط؟”[١٠]  بعضی از این سؤال ھای بی ھدف، ھوییت جنسی و ھمچنین سرنوشت بدِن مصاحبھ
 شوندگان را تعیین می کنند. برخی از این سؤال ھای بی معنی تعیین میکند کدام ھورمون بھ کدام بدن تعلق دارد و کدام بدن ھا غیر قانونی و

 پَست ترند.
 آنچھ کھ در کشوری ھمچون ایران (با چنین قوانین متناقضی) غیر منتظره و یا خوشحال کننده بھ نظر می رسد این است کھ فرد ترنس پس
 از طی این روند بھ طور قانونی حق دارد کھ پروسھ تغییر جنسیت اعم از ھورمون تراپی و یا جراحی را طی کرده و یا حتی درخواست

 شناسنامھ و یا پاسپورت جدید دھد. با این حال آنچھ کھ مسلم است: روند تغییر جنسیت برای ترنس ھا در ایران یک روند الزاما خودخواستھ
 نیست بلکھ قانونی اجتناب ناپذیر در خدمت «پروسھ یکسان سازی/ھنجار سازی» محسوب میشود: قانونی اجباری برای بدن ھای

 تراجنسیتی تا بھ بدن ھای اصالح شده تبدیل شوند. این مشکل تنھا مرتبط با قوانین حقوقی در ایران نیست بلکھ احتماال ریشھ در فرھنگ
 معاصر ایران و فقدان آموزش کافی درباره جنسیت و امر جنسی دارد.  بنابراین آنچھ کھ در ایران تحت عنوان آرشیوی از ترانسکشوال ھا
 در اختیار داریم محدود میشود بھ بدن ھایی کھ این روند را برگزیده  و تصمیم بھ طی کردن آن گرفتھ اند. آنچھ ھیچگاه مکتوب نشده و یا
 حتی پاک شده است مربوط میشود بھ تاریخ بدن ھایی کھ این روند را نپذیرفتھ و یا حتی ھیچگاه بھ عنوان فرد تراجنسگرا از پستو بیرون

  نیامده اند.

 اگر این بایوپالیتیک ( زیست-سیاست) [١١] است چگونھ باید از آن گرتھ برداری کنیم؟  شرایطی کھ ترانس ھا را مجبور بھ انتخاب بین
 روند تغییر جنسیت و یا ترک کشور و دست پنجھ نرم کردن با بایوپالیتیِک جدید، سیاست مرگ و سیاست گذاری ھای مرزی میکند؟
 شرایطی کھ طراحی شده برای افسرده کردنتان ھنگامی کھ  در میان «سیاست مرگِ» بین مرزھای جغرافیایی معلقتان میکند. شرایطی
 افسرده کننده کھ نسخھ طعنھ آمیز تجویز شده برای آن، توسط شرکت ھای دارویی، ماده ایست تحت عنوان داروی ضد افسردگی کھ اثر

 جانبی آن اندیشیدن بھ خودکشی است.[١٢]



 نافرمانی بدنی بھ عنوان یک رشتھ از تالش ھای دیداری و پرفورماتیو، نوعی از مقاومت مولکولی را پیشنھاد میدھد: مقاومت در برابر ھر
  نوع اجبار دارویی-شیمیایی تحت عنوان نافرمانی مولکولی. نھ تنھا استفاده از ھورمون در شرایط غیر ضروری، بلکھ مقاومت در برابر
 مواد شیمیایی دیگری ھمچون داروھای ضد افسردگی کھ بر اساس دستورالعمل نوشتھ شده روی جعبھ ھایشان: “ افکار مربوط بھ خودکشی

 بخشی ازاثرات جانبی این دارو می باشد”

 (نوشتٔھ کامران بھروز، مربوط بھ نمایشگاه «نافرمانی بدنی»، زوریخ، زمستان ١٣٧٩)
  

 

 “تا زمانی کھ درباره آنچھ کھ خود می خواھی مینویسی، خود این از ھر چیز
 پراھمیت تر است، ھیچکس نمیتواند بگوید کھ آیا نوشتھ ات تنھا برای ساعتی پر

  اھمیت خواھد بود و یا برای نسل ھای متمادی”

 —از کتاب «اتاقی برای خود» نوشتھ ویرجینیا وولف، فصل ششم

 تصویرسمت چپ: نامھ خودکشی ویرجینیا وولف         

 پانویس ھا:

 [١] متاسفانھ تا بھ امروز واژه مناسبی برای «کوییر» در فارسی ابداع نشده است. واژه کوییر در زبان انگلیسی بھ معنی عجیب و غریب
 است وھمچنین در برخی موارد برای خطاب کردن مردان ھمجنسگرا  مورد استفاده قرار می گرفتھ. «نظریھ ھای انتقادی کوییر» طی دھھ

 ھای پیشین از این کلمھ تحِت عنوان ھویت فردی و یا جنسی بدن ھایی یاد میکند کھ از چھارچوب ھنجارھای جنسی و اجتماعی فراتر
 می روند. از سوی دیگر واژه ترنس یا تراجنسگرا اغلب برای کسانی مورد استفاده قرار می گیرد کھ ھویت شخصیشان با جنسیتی کھ با آن

      زاده شده اند متفاوت است.

[٢]  “مھتاب برای چندین سال در ترکیھ انتظار کشید تا بھ عنوان پناھجوی رسمی توسط کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناھندگان و 
سفارت کانادا پذیرفتھ شود. در سال ٢٠٠٨ کمی پس از ورود بھ کانادا، مھتاب بی سرو صدا در خانھ اش بھ زندگی خود خاتمھ داد. خانھ ای 

کھ از او خواستھ شده بود تا تخلیھ کند، چرا کھ مھلت پرداخت آن بھ سر آمده بود.” 

— سیما شاخساری، ترجمھ شده از فصل: «مرا بھ آرامی با حقوقت بُُکش»، از کتاب «سیاست مرگ کوییر» ، گردآورنده: جین 
ھریتاوورن، ٢٠١۴ 



                 
 [٣] ویرجینیا وولف، اتاقی برای خود، ١٩٢٩

 [۴]مجموعھ مطالعات تراجنسیتی- جلد دوم، گردآورندگان: سوزان استرایکر، استفان ویتِل، ٢٠٠۶-٢٠١٣

 [۵] برای شنیدن سرگذشت مرجان اھورایی از زبان سایھ در مرکزاسناد حقوق بشر ایران بھ لینک زیر مراجعھ کنید:
https://iranhrdc.org/in-memory-of-marjan-ahouraee-an-iranian-transsexual-refugee/ 

         
 [۶] نکروپالیتیک یا سیاسِت مرگ مربوط میشود بھ نحوه بھ کار گیری قدرت سیاسی، حکومتی و اجتماعی کھ مشخص میکند کدام بدن ھا

 حق زندگی و کدامیک محکوم بھ مرگ اند.

 [٧] “ واژه «فَرجنس» بھ جای جنسیت بھ مثابھ ی برابری برای«ِجنِدر» چھ بسا دقیق تر باشد. چون اگر جنسیت را طبیعت بدانیم فرجنس
 برساختھ ای ست اجتماعی کھ ھمواره در حال دگرگونی ست؛ پیشوند «فر» در فارسی میانھ (پھلوی) تداوم، تکامل و حرکت را بازمی تاباند

 ھمان گونھ کھ در واژھی فرھنگ و فرزند می بینیم.”
 —پانویس شماره ۵٠ از مقالھ َعبُده: «فصلی در جھنم» بھ نوشتھ سام مھتشم و علیرضا صحاف زاده، کارنما: فصل نامھ ھنرھای دیداری،

    بھار ١٣٧٩

http://www.kamranbehrouz.com/sample-page/installations/becoming-forest-2018/  [٨]  

 [٩]  ترجمھ شده از کتاب: «اقرار نامٔھ خویشتن: ترانسکشوالیتی و ھمجنسگرایی در ایران معاصر» نوشتٔھ افسانھ نجم آبادی، ٢٠١۴،
 صفحھ ٨

 [١٠] ترجمھ شده از کتاب: «اقرار نامٔھ خویشتن: ترانسکشوالیتی و ھمجنسگرایی در ایران معاصر» نوشتٔھ افسانھ نجم آبادی، ٢٠١۴،
 صفحھ ٣٠

 [١١] زیست-سیاست:
“ زیست قدرت اصطالحی بود کھ بھ وسیلھ ی فیلسوف فرانسوی، میشل فوکو، برای اشاره بھ عمل دولت ھای مدرن و قاعده مندی سوژه 

ھایشان بھ وسیلھ انفجار تعداد بی شمار و مختلف روش ھا برای دست یابی بھ مقھور سازی بدن ھا و کنترل جمعیت ھایشان ابداع شد. 
فـوکو این اصـطالح را بـرای اولین بـار ھـنگامی کھ در کالـج «کلوژد فـرانـس» بـود اسـتفاده کرد. امـا این اصـطالح اولین بـار در کتاب "اراده بـھ 
دانسـتن" و یا در جـلد اول کتاب "تـاریخ جنسیت" ظـاھـر شـد. در ھـر دو کتاب فـوکو و تـئوری ھـای بـعدی اش بـرای اشـاره بـھ اعـمال سـالمـت 
عـمومی، قـاعـده ی وراثـت و قـاعـده ی خـطر اسـتفاده شـده اسـت کھ در میان خیلی چیزھـای دیگر اغـلب بـھ طـور غیر مسـتقیم بـا لـفظ سـالمـت 
فیزیکی ارتـباط می یابـد. این بـھ طـور نـزدیکی وابسـتھ اسـت بـھ یک اصـطالح کھ او بـھ صـورت کمتر اسـتفاده می کند، امـا انـدیشمندان بـعدی بـھ 

طور مستقل از "زیست سیاست" (BioPolitic) استفاده کردند” 
منبع ترجمھ: سایت فراتاب- گروه اندیشھ. 

برای مطالعھ مقالھ «مفھوم زیست قدرت از دریچھ فوکو» بھ لینک زیر در سایت فراتاب مراجعھ کنید: 
 http://www.faratab.com/news/6942/مفھوم-زیست-قدرت-از-دریچھ-نگاه-فوکو

  
 [١٢] برای مطالعھ بیشتر در این باره بھ گزارش ھای مربوط بھ سازمان بھداشت جھانی وھمچنین مرکز ملی اطالعات بایوتکنولوژی در

 لینک زیر مراجعھ کنید:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC427603/#!po=3.57143 

https://iranhrdc.org/in-memory-of-marjan-ahouraee-an-iranian-transsexual-refugee/
http://www.kamranbehrouz.com/sample-page/installations/becoming-forest-2018/
http://www.faratab.com/news/6942/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC427603/#!po=3.57143

