
سلسه مراتب مردانگی و مردان هم جنس گرا در ایران[1]
کلودیا یعقوبی*  

در کتاب »همجنس گرایی در ادبیات عربی« فردریک الگرانژ دسته بندی های 

زیر را درباره  ی حضور جنسیت های  گوناگون و شخصیت های هم جنس گرای 

از جوانب معمول جامعه سنتی،  ارائه می دهد: »یکی  ادبیات عربی  مرد در 

چه  هم جنس گرا،  شخصیت  یک   ... که  است  ساده انگاری  یا  محکوم کردن 

شخصیت مرکزی یا فرعی، اغلب به عنوان فردی خنثی که دچار مرض و بیماری 

است، بی ارزش معرفی می شود، این شخصیت نهایتاً به مرگ یا به خودکشی 

با آسیب  اینکه هم جنس گرایی ممکن است در رابطه  می رسد؛ جنبه ی دیگر 

به سکوت  مبتال  تا حدی  فارسی  ادبیات  درحالی که  شود.«]۲]  بیان  دیگری  با 

1- این مقاله اولین بار به زبان انگلیسی در مجله  ایران نامگ با مشخصات زیر چاپ شده است. در اینجا 

و  تشکر  مقاله  این  ویراستاری  در  ترکمه   آیدین  آقای  و  فریده شهریاری  خانم  از کمک های  می دانم  الزم 

قدردانی به عمل آورم.

”The Abject Outsider: ”The Story of Two Gay Men.“ Journal of Iran Namag, Iranian Men 

and Masculinities Special Issue 3. 1 )spring 2018(: 164-188.  

2- Frederic Lagrange, ”Homosexuality in Arabic Literature,“ Imagined Masculinities: Male 
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و خلیل  امیر سلطانی  گرافیک  رمان  باشد،  )مردانگی( می  درباره ی جنسیت 

بندیب، »تالش  برای پذیرفته شدن ازسوی خانواده: داستان دو هم جنس گرا در 

ایران« )از این پس »یوسف و فرهاد«(، خاطرات آرشام پارسی به نام »تبعید 

بخاطرعشق« و بیوگرافی ژان بنینی و محمد خردادیان به نام »بخاطر عشق 

محمد«، شخصیت های هم جنس گرای مشابه با دسته بندی های الگرانژ را به ما 
ارائه می دهند.]3]

رمان »یوسف و فرهاد« سکوت حاکم درباره ی جنسیت های مختلف )مردانه( 

را می شکند و مردانگی را به عنوان امری غیرتکینه]4] و نه به عنوان نتیجه ی 

تالش های  رمان  این  تعریف می کند.  باز  اجتماعی  و  بیولوژیکی  یک ساختار 

یک هم جنس گرا به نام یوسف برای پذیرش از طرف خانواده اش را به تصویر 

می کشد. یوسف و فرهاد )معشوق یوسف( بعد از افشای گرایش جنسی خود 

و  خانواده های شان  از  آن ها  می گیرند.]5]  قرار  و خشونت  اذیت  و  آزار  مورد 

جامعه درخواست پذیرش و احترام می کنند اما به جای آن طرد می شوند. این 

رمان نشان می دهد که آنچه در برساختِن ساختار مردانگی حاکم )دگرجنس گرا، 

انقیاد مردانگِی هم جنس گرایانه بعنون  طبقه متوسط و غیره( کانونی است، 

>>Identity and Culture in the Modern Middle East, ed. Mai Ghoussoub and Emma Sinclair-

Webb )London: Saqi Books, 2006(, 175. The word ”trauma“ has been translated as آسیب in 

this passage.

3- Amir Soltani and Khalil Bendib, Yousef and Farhad Struggling for Family Acceptance in 

Iran: The Story of Two Gay Men )OutRight Action International, 2015(; Arsham Parsi and 

Marc Colburne, Exiled for Love: The Journey of an Iranian Queer Activist )Halifax: Roseway 

Publishing, 2015(; and Jean Beaini and Mohammad Khordadian, For the Love of Moham-

mad: A Memoir )U.S.: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014(.

4- non-singular

5- نام شخصیت های رمان گرافیک، یوسف و فرهاد، ممکن است از اهمیت ویژه ای برای مبحث این مقاله 

برخوردار باشد. فرهاد نام مهمترین شخصیت در شعر عرفانی، خسرو و شیرین، اثر شاعر معروف نظامی 

گنجه ای می باشد که فرهاد را به عنوان مظهر عشق و زیبایی خالص معرفی می کند. یوسف نام یوسف پیامبر 

یکی از دوازده فرزند حضرت یعقوب است. در اسالم، یوسف ایده آل زیبایی مردانه در نظر گرفته می شود. 

با این حال، زیبایی و جنسیت مردانه یوسف در تولیدات فرهنگی ایران در طول تاریخ جای بحث و بررسی 

دارد. لطفا رجوع شود به مقاله ذیل:

Claudia Yaghoobi, ”Yusef ’s ‘Queer’ beauty in Persian Cultural Productions,“ The Comparat-

ist Journal 40. 1 )Fall 2016(: 245-266.
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انسانی ضعیف و زنانه می باشد.]6] این انقیاد مردانگِی هم جنس گرایانه باعث 

بهنجارسازی دگرجنس گرایی می شود در حالی  که هم جنس گرایی را غیرطبیعی 

از ۷5 کشور جهانی محسوب می شود که  ایران یکی  امروزه  اگرچه  می داند. 

بندیب نشان می دهد که  و  را جرم می انگارد، رمان سلطانی  هم جنس گرایی 

نسل جدید جامعه ی ایران بی تردید به سمت رابطه ای روادارانه تر و پذیراتر 

نسبت به جامعه ی "دگرباش"]۷] تکامل می یابد. با بررسی شخصیت های رمان، 

این مقاله یوسف و فرهاد را به عنوان »بیگانه ی سرافکنده« جامعه شان تلقی 

بی ثبات سازی  به  آغاز  و  مشخص،  را  جنسیتی  مرزهای  همزمان  که  می کند 

مردانگی هژمونیک می کنند و در عین حال سکسوالیته ی آنها در پیوند با همان 

مردانگی مسلط دگرجنس گرا و طبقه متوسط برساخته و تعریف می شود]8]. 

مختلف،  ادبی  ژانرهای  در  ایران  در  مردانگی  سلسله مراتب  بررسی  جهت 

نیز مورد بررسی  این مقاله، خاطرات آرشام پارسی و محمد خردادیان را  در 

قرار می دهیم. کتاب »تبعید بخاطرعشق« شیوه ی کنارآمدِن آرشام پارسی را با 

هویت خود به عنوان یک مرد هم جنس گرا در ایران و تالش هایش برای ایجاد 

آگاهی  افزایش  و  ایرانی،  هم جنس گرایان  برای  اینترنتی  مجازی  جامعه  یک 

جهانی درباره ی جامعه ی دگرباشان ایرانی سخن می گوید. »تبعید بخاطرعشق« 

شکنجه ها و زندانی شدن های مردان هم جنس گرا، شرایط سبعانه ی اجتماعی-

فرهنگی، و قوانین خشن اسالمی علیه هم جنس گرایی را تشریح می کند. کتاب 

»بخاطر عشق محمد« نوشته محمد خردادیان و ژان بنینی پیچیدگی های رابطه 

خردادیان، رقاص مشهور ایرانی را به عنوان یک مرد هم جنس گرا نشان می دهد 

که در ازدواجی دگرجنس گرا گیرافتاده ولی عاشق مردی دیگر است. این کتاب 

زنان  با  ازدواج  به  را مجبور  مردان  که  اجتماعی   فرهنگی  به محدودیت های 

6- See Raewyn W. Connell, Masculinities )CA: University of California Press, 1995(.

7- LGBTQ - lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer                                                                                        

 )همجنس گرایی مردانه / همجنس گرایی زنانه، دو جنس گرایی، تراجنسی(

8-جهت مطالعه درباره رابطه بین همجنس گرایان و دگرجنس گرایان مراجهه شود به مقاله ذیل:

Clyde W. Franklin II, ”‘ Ain’t I a Man’? The efficacy of black masculinities for men’s studies 

in the 1990s?“ in The American Black Male: His Present Status and His Future, ed. R. Majors 

and J. Gordon )Chicago: Nelson-Hall, 1994(.
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می کند اشاره دارد، و به این واقعیت می پردازد که بسیاری از مردان هم جنس گرا 

به این خاطر تن به چنین ازدواج هایی می دهند که از طرد اجتماعی اجتناب 

کنند در حالی که همزمان رابطه ی هم جنس گرایانه ی خود را نیز حفظ  کنند. 

دگرجنس گرایانه  تاثیرازدواج  نشان دهنده ی  تنها  نه  محرمانه  روابط  نوع  این 

بلکه نشان می دهد که چگونه چنین تصمیماتی  بر مردان هم جنس گراست، 

استفاده  با  می دهند.  تغییر  نیز  را  ازدواج هایی  چنین  در  درگیر  زنان  زندگی  

تاثیر  مقاله  این  زیسته شان،  تجربه های  از  و خردادیان  پارسی  روایت های  از 

سرکوب ها و سکوت ها را بر افرادی که زندگی شان متاثر می شود آشکار می کند. 

این مقاله می کوشد نشان دهد که چه چیزی  با تمرکز بر سه ژانر مختلف، 

)هم جنس گرایی مردانه( در تکوین مردانگی غالب نادیده انگاشته شده است، 

به سکوت عمومی در مورد سکسوالیته ها و کنش های جنسی]۹]   و همچنین 

مختلف می پردازد.]1۰] به گفته جوآن اسکات، »آثاری از این دست گواهی است 

برساخت  وجودشان  که  آلترناتیو  های جنسی  شیوه  و  ارزش ها  از  جهانی  بر 

فرهنگی  اجتماعی  برساخت  خاص،  نمونه ی  این  در  و  اجتماعی  هژمونیک 

هژمونی جنسیت و سکسوالیته را باطل می کند.]11] با تمرکز برتجربیات پارسی 

و خردادیان، این زندگی نامه ها تجربیات گروهی از مردان را در معرض دید قرار 

می دهند که متفاوت محسوب می شوند، و همزمان تاریخ طوالنی مکانیزم های 

سرکوب گر را فاش می کنند. اگرچه خاطرات منابع موثق تری به شمار می روند 

ــ زیرا نوعی اعتبار را به یک روایت نسبت می دهند ــ رمان های تصویری در 

محافل آکادمیک اغلب دارای اعتبار کمتری تلقی می شوند. با این حال از دید 

من انتخاب ژانر رمان تصویری از سوی سلطانی و بندیب وسیله ای است برای 

ابطال گفتمان های هژمونیِک مردانگی در ایران و نیز ژانرهای ادبی غالب  در 

دنیای آکادمیک. 

9- Sexual practices          

10- Judith Newton, ”White Guys,“ Feminist Studies 24: 3 )Fall 1998(: 575-560.

11- Joan W. Scott, ”The Evidence of Experience,“ Critical Inquiry 17. 4 )Summer, 1991(: 

773-797.
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سلسله مراتب مردانگی
بین  رابطه  درباره  آن  و موضوع  گرافیکی  رمان  عنوان  اینکه  از  نظر  صرف 

نماینده  مناسب ترین  یوسف،  پدر  جعفری،  آقای  می باشد،  فرهاد  و  یوسف 

از نظر شخصیت پردازی  آقای جعفری  اگرچه  مردانگی حاکم در رمان است. 

همانند قهرمانان رمان ها نیست، اما ضد قهرمان هم محسوب نمی شود. با این 

حال، می توان او را به عنوان تجسمی از مردانگی دگرجنس گرا در ایران امروز 

نماینده مردانگی هژمونیک  را نمی توان  آقای جعفری  البته،  در نظر گرفت. 

او  خانواده،  سرپرست  به عنوان  اما  گرفت،  درنظر  ایرانی  جامعه ی  معمول 

می تواند قدرت خود را بر یوسف اعمال نماید. همانطور که کانل اشاره می 

بلکه  نیست  قدرتمند  مردی  لزوما  هژمونیک  مردانگی  عمومی  »چهره  کند، 

از  زیادی  تعداد  و  را حفظ می کنند،  مرد هژمونیک  قدرت  که  است  اصولی 

مردان از آن اصول و قدرت حمایت می کنند«.]1۲] مردانگی هژمونیک  »ایده آلی 

ایده آل دارند.  اکثر مردان تالش در دستیابی به آن  است دست نیافتنی« که 

هژمونی از طریق »رابطه بین ایده آل های فرهنگی و قدرت های نهادی ایجاد 

می شود«]13]  که مدعی قدرت هستند.]14] مردانگی  غالب ازقدرت در »جامعه 

مردساالر« و نهادهای هژمونیک بهره می جوید، و در معرض خطر نیست]15].  

آقای جعفری در این دسته از مردانگی قرار می گیرد.

از آن جایی که مردانگی یک ساختار خاص فرهنگی است، پاسخ به سواالت 

در مورد مردانگی خاورمیانه را باید در فرهنگ خاورمیانه جست.]16] تعریف 

ایده آل مردانگی در جوامع مسلمان به طور کلی، و به ویژه در ایران، را باید 

در خانواده و تولید   مثل پیدا کرد. این به معنای آن است که از یک مرد انتظار 

12- Raewyn W. Connell, Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics )CA: 

Stanford University Press, 1987(, 185.

13- Connell, Gender and Power, 185.

14- Connell, Masculinities, 77.

15- Ibid, 79.

16- See D. D. Gilmore, Manhood in the Making: Cultural Concepts of Masculinity )New Ha-

ven, CT and London: Yale University Press, 1990( and Misogyny: The Male Malady )Phila-

delphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2001(.
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می رود که ازدواج کند، همسر داشته باشد، و پدر شود. ملیحه اسلم می نویسد، 

که  است  این  مردانه  جنسیت  از  انتظار  عمومی ترین  تقریبا  و  »مرکزی ترین 

نان آور خانواده باشد. عدم رعایت این تعاریف باعث ساقط شدن از مردانگی 

می شود.«]1۷] به گفته امان الله دسندی، »مردانگی حول محور قدرت تعریف 

پایگاه در زندگی مردان  این  پایگاه دارند.  نیاز به  افراد قدرت مند  می شود و 

هم جنس گرایی  که  آنجایی  از  می باشد.«]18]  دگرجنس گرا  خانواده  مسلمان 

آسیه  گفته  به  نمی باشد،  ایران  مانند  کشورهایی  در  عمومی  بحث  موضوع 

سراج، »زندگی برای هویت های به اصطالح »منحرف« سخت تر است ... در 

کشورهایی ... که اسالم مذهب رایج است، این موضوع همچنان به طور عمد 

نادیده گرفته می شود. در واقع سکوت مداوم و سنتی در مورد این موضوع 

مانع از آن می شود که اشخاص هم جنس گرا احساسات خود را ابراز و هویت 

جنسیتی خود را در مال عام آشکار نمایند.«]1۹] در چنین جوامعی، »آشکارنمودن 

هویت جنسیتی« که سیدمن "کنارآمدن شخصی و عمومی دراماتیک با یک 

هویت اجتماعی جنجالی" می داند، اغلب با خشونت و از دست دادن خانواده 
و جامعه همراه است.]۲۰]

در رمان »یوسف و فرهاد« این واقعیت که یوسف می ترسد هویت جنسی 

خود را به خانواده اش اعالم کند و زمانی که این کار را می کند، با خشونت 

و  عمومی  سکوت  این  اصلی  دلیل  می شود،  مواجه  خانواده  از  طردشدن  و 

17- Maleeha Aslam, ”Gender Theory,“ in Gender-Based Explosions: The Nexus between 

Muslim Masculinities, Jihadist Islamism and Terrorism )Tokyo: UNU Press, 2012(, 85. Re-

garding the importance of establishing family in perception of masculinity, see also Marcia 

Claire Inhorn, The New Arab Man: Emergent Masculinities, Technologies, and Islam in the 

Middle East )Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012(.

18- Amanullah De Sondy, ”Feminists’ Nonothering Hermeneutics,“ in The Crisis of Islamic 

Masculinities )London, NY: Bloomsbury Publishers, 2015(, 72-3.

19- Asia Siraj, ”On Being Homosexual and Muslim: Conflicts and Challenges,“ in Islamic 

Masculinities, ed. Lahoucine Ouzgane )New York: Zed Books, 2006(.

20- S. Seidman et al., ”Beyond the Closet? The Changing Social Meaning of Homosexuality 

in the United States,“ in Sexuality and Gender, ed. C. L. Williams and A. Stein )Massachu-

setts: Blackwell, 2002(, 427.
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هم جنس گرایی  به ویژه  گوناگون  جنسیت های  بازنمایی  به  نسبت  بی توجهی 

آشکار می شود. محمد خردادیان نیز در خاطرات خود از پیچیدگی های این ترس 

و سکوت عمومی سخن می گوید. او می نویسد: »قبل از سن نوزده سالگی، 

محدودیت های متولد  شدن در فرهنگ یا مذهب خاصی را که به افراد دیکته 

می کردند چه کسی را، چگونه، و چه زمانی دوست داشته باشند، و عدم تحمل 

باعث  محدودیت ها  این  بودم.«]۲1]  کرده  درک  را  قرمز  خطوط  این  از  عبور 

ناراحت کننده ای  و  دردناک  کشمکش های  معرض  در  خردادیان  که  می شوند 

قرار گیرد تا باالخره جرات پیدا کند هویت جنسی واقعی خود را به همسر، 

خانواده و دوستانش ابراز نماید. به همین ترتیب، آرشام پارسی در خاطرات 

ابراز  تبعید جرات  نیز در  خود تجربیات مشابه ای را توصیف می کند. آرشام 

هویت جنسی خود به خانواده اش را پیدا می کند. با توجه به خشونت علیه 

جامعه دگرباش در ایران، پارسی به مسئله جدی جنایات و اعدام های وحشیانه 

هم جنس گرایان اشاره دارد. او می نویسد: »قتل هم جنس گرایان ثواب محسوب 

می شد چرا که به عقیده آنان اراده خدا انجام می شد.«]۲۲] اما می پرسد: »چه 

احساسی به انسان دست می دهد وقتی می فهمد که زندگی اش هیچ ارزشی 

خانواده های  چه  اگر  ندارد؟«]۲3]  هستند،  قدرت  مسند  در  که  کسانی  برای 

چنین  برخوردارند،  باالیی  درک  از  که  می رسد  نظر  به  پارسی  و  خردادیان 

پذیرشی را نمی توان به تمام خانواده های ایرانی تعمیم داد. اگر چه خردادیان 

و پارسی جامعه را برای حمایت از باورهای سنتی در رابطه با هم جنس گرایان 

و دولت را برای اعمال قوانین مجازات های سخت انتقاد می کنند، در رمان 

»یوسف و فرهاد« نویسندگان بر نهاد خانواده و تالشهای یوسف برای مورد 

این  حقیقت  البته  می شوند.  متمرکز  خانواده  طرف  از  قرار گرفتن  پذیرش 

فرزندان هم جنس گرا همواره  پذیرفتن  در  خانواده  پشت مشکالت  که  است 

افکاری همانند، »پس مردم چه فکری می کنند؟« و »نمی خواهم فرزندم اعدام 

شود،« وجود دارد که خود تاکید بر دیدگاه های سنتی و سیاسی جامعه علیه 

هم جنس گرایان و در نظرگرفتن هم جنس گرایی بعنوان جرم دارند.

21- Beaini and Khordadian, For the Love of Mohammad, 25.

22- Parsi and Colborne, Exiled for Love, 13.

23-Ibid
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در رمان »یوسف و فرهاد«، زمانی که آقای جعفری از هم جنس گرایی یوسف 

مطلع می شود، به گونه ای با او رفتار می کند که قدرت هژمونیک خود را به 

نمایش می گذارد. بالفاصله پس از روبروشدن با یوسف، آقای جعفری سیلی 

به صورت یوسف می زند و مکاتبات شعری یوسف و فرهاد را تحقیر و آن ها 

را »کثافت کاری« می نامد.]۲4] آقای جعفری پسرش را به کل از زندگی اش حذف 

می اندازد.  خیابان  به  را  وسایلش  و  می برد  بین  از  را  او  پوسترهای  می کند، 

با  را  یوسف  آقای جعفری  پسرش،  فرومایه  و  جایگاه پست  تثبیت  به منظور 

بیرون انداختن از خانه در زیر باران تحقیر می کند و بنابراین موقعیت خود را 

به عنوان مرد دگرجنسگرای غالب و همچنین پدرساالر خانواده تثبیت می کند.

تصویرشماره1: پانل هایی از صفحه ۹ رمان. در اینجا آقای جعفری که تازه از رابطه ی یوسف و فرهاد مطلع 

شده است، سیلی به صورت یوسف زده، مکاتبات او با فرهاد را محکوم کرده و او را از خانه بیرون می اندازد.

این نشان می دهد که برای آقای جعفری دگرجنس گرا، مردانگی هم جنس گرا 

آقای  برای  باشد.  سلطه  تحت  باید  و  دارد  قرار  جنسیتی  سلسله  پایین  در 

جعفری )و تمام کسانی که مایل به مجازات همجنس گرایان هستند(، گرایش 

جنسی یوسف باعث مطرودشدن او از تعاریف هژمونیک مردانگی می شود. 

دسوندی در مورد سلسله مراتب مردانگی در اسالم اشاره  می کند به سنت 

نبوی که تاکید بر »شکل شجاعانه و قهرمانانه بیش از شکل نرم تر مردانگی در 

اسالم دارد،« که نمایانگر آن است که »سنت ها همواره تقریبا متناسب و بسته 

می باشند.«]۲5]  غالب جامعه  که  افرادی  نیازهای  و  تفکر، خواسته ها  به طرز 

24- Soltani and Bendib, Yousef and Farhad, 7.

25- De Sondy, ”Introduction,“ 10.
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خطوط  همین  در  پسرش  هم جنس گرایی  از  جعفری  آقای  درک  واقع،  در 

تحریف  هراسی«]۲6]  گرا  »هم جنس   مفاهیم  با  که  جنسیت ها  دوگانه انگاری 

شده اند و هم جنس گرایی را نوع نرم تر و زنانه مردانگی می دانند قرار می گیرد. 

همانطور که آسیه سراج استدالل می کند، »هنجارهای هتروسکسیسم ساختار 

دگرجنس گرای مردانگی وابسته به یک دوگانه انگاری ثابت از مرد/زن است، 

خالف این ساختار در واقع مرد هم جنس گراست.«]۲۷] بنابراین از طریق هویت 

جنسی خود، مرد هم جنس گرا )و زن هم جنس گرا( این دوگانگی غالب جنسی 

را به چالش  کشانده و هژمونی را مختل می کند.

در مورد هم جنس گرایی در ایران، افسانه نجم آبادی استدالل می کند که آنچه 

هم جنس گرایی را »یک حمله ی فرهنگی و توهین اخالقی در ایران محسوب 

کرد ... شرم از کونی بودن بود. به عنوان مخرب ترین کلمه در قلمرو جنسیت، 

کونی به معنای مقعد است، اما در زبان فارسی انحصاراً به معنای ورود از راه 

مقعد می باشد.«]۲8] با توجه به این که داستان حدود ۲۰ صفحه است، یوسف 

تقریبا بالفاصله به عنوان شریک منفعل در رابطه به تصویرکشیده می شود. 

جعفری  آقای  توهین آمیز  رفتار  تا  می کند  کمک  خواننده  به  کاربردی  چنین 

نسبت به یوسف را بهتر بفهمد چرا  که به نظر آقای جعفری جنسیت یوسف 

به شهرت خانواده آسیب خواهد رساند و بنابراین یوسف ارزش یک فرد زنده 

را ندارد. این دیدگاه آقای جعفری در رویارویی یوسف با راننده ای نشان داده 

شده است. راننده یوسف را صدا زده و می گوید: »هی، خوش تیپ، برسونمت 

...!« اما وقتی یوسف دعوت راننده را رد می کند، راننده خشمگین می گوید: 

را  یوسف  جعفری  آقای  که  زمانی  همچنین  می کنی؟«  رد  منو  چاقال  »بچه 

صدا  کونی«  و  »اواخواهر  را  او  محله  های  بچه  اندازد،  می  بیرون  خانه  از 

26-  Homophobia                                                                                                                                                         

27- Asia Siraj, ”On Being Homosexual and Muslim,“ 212.

28- Afsaneh Najmabadi, Professing Selves: Transexuality and Same-Sex Desire in Contem-

porary Iran )Durham, NC: Duke University Press, 2013(, 138. I have used the spelling of the 

word ‘kuni’ or ‘koonie’ the way it has been spelled in various works. The word ”partner“ has 

been translated as شریک

شریک منفعل هنگام سکس کونی محسوب می شود.
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می زنند]۲۹] 

تصویرشماره ۲: پانل هایی از صفحه 11 رمان. یوسف پس از اینکه آقای جعفری او را از خانه طرد می کند، از 

سوی همسایه ها مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.

این موارد، تاکید بر این دارند که به لحاظ فرهنگی مردان هم جنس گرا انسان 

استفاده  رمان  در  بندیب  و  که سلطانی  کلمه ای  نمی شوند.  مرد محسوب  و 

در  شریک  منفعل  موقعیت  به  که  می باشد  »کونی«  کلمه  همان  می کنند 

محدودیت های  و  کلمه  انتخاب  اهمیت  دارد.  اشاره  هم جنس گرایانه  روابط 

»در  می دهد:  توضیح  خردادیان  است.  آمده  نیز  خردادیان  خاطرات  در  آن 

ندارد. یک همجنسگرا کونی  برای هم جنس گرا وجود  مناسبی  کلمه  ما  زبان 

این را که عشقم  بنابراین من جرئت  محسوب می شود، یعنی کون می دهد، 

به مرد دیگری را ابراز کنم، نداشتم چرا که نمی خواستم پدر و مادرم متحمل 

شرم آورترین رنج ها شوند که فرزند کوچک شان مخرب ترین برچسب جنسی 

یعنی کونی را دارد.«]3۰] مکالمه مشابه ای در خاطرات پارسی آمده است که 

در  است.]31]  »لواط گری«  معنای  به  هم جنسگرایی  آیا  می پرسد  او  از  فردی 

موقعیت دیگری، پارسی »اواخواهر« نامیده می شود که ترجمه تحت اللفظی 

29- Soltani and Bendib, Yousef and Farhad, 8.

30- Beaini and Khordadian, For the Love of Mohammad, 27.

31- Parsi and Colborne, Exiled for Love, 24.
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کلمه »کونی« است.]3۲] این باور که شریک پذیرنده منفعل در رابطه مستحق 

محکومیت است با گفتمان های سنتی دنیای عرب )همچنین یونان( در مورد 

رابطه ی جنسی هم جنس گرایان مطابقت دارد که »ترجیح دادن نقش  میل و 

منفعل در رابطه جنسی ... را ضد مردانگی می دانند.«]33] چنین گفتمان هایی 

تاکید  را  رابطه جنسی  در  منفعل،  و  فعال  نقش  یعنی  اهمیت موقعیت،  بر 

می کنند.]34] در جوامع پیشامدرن دنیای عرب مسلمان، شریک منفعل را زنانه، 

می شد  تصور  که  چرا  می کردند  محسوب  گناهکار  یا  آسیب شناختانه،  بیمار، 

در  می برد.]35]  لذت  کون دادن  از  رابطه  در  غیر فعال  یا  منفعل  شریک  که 

گفتمان های سنتی پزشکی دنیای عرب، در ادامه گفتمان های مشابه در یونان، 

مردی که خواستار نفوذ از مقعد بود را به عنوان بیماری با داروهای تجویزی 

در نظر می گرفتند. این یک وضعیت ذاتی محسوب و »اوبنه« نامیده می شد. 

با مردانگی  تناقض  نامیده می شد و »در  نیز »ماءبون«  بیماری  به  فرد مبتال 

ایده آل قرار می گرفت.«]36] اعتقاد به نقش جنسیتی منفعل زن و فاعل مرد 

ادامه دارد و همان طور که نجم آبادی می گوید، »این دوگانه گی  امروز  به  تا 

جنسیتی هرگونه شکافی در مردانگی هژمونیک را به عنوان زن صفت توصیف 

می کند.«]3۷] زمانی که آقای جعفری با زهرا خانم و مریم در مورد هم جنس گرایی 

یوسف صحبت می کند، او را زنانه و منفعل و مبتال به بیماری العالج محسوب 
می کند.]38]

»یوسف  رمان  خود،  سرافکنده«  »بیگانه ی  تجربیات شخصیت های  ثبت  با 

32- Ibid, 37.

33- Khaled El-Rouayheb, ”Pederasts and Pathics,“ in Before Homosexuality in the Arab-
Islamic World: 1500-1800 )Chicago and London: The University of Chicago Press, 2005(, 21.

34- Janet Afary, Sexual Politics in Modern Iran )Cambridge: Cambridge University Press, 

2009(, 107.

35- El-Rouayheb, ”Pederasts and Pathics,“ 16. See also Frederic Lagrange, ”Homosexuality 

in Arabic Literature,“ 171.

36- El-Rouayheb, ”Pederasts and Pathics,“ 19-21.

37- Afsaneh Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards )CA: University 

of California Press, 2005(, 3.

38- Soltani and Bendib, Yousef and Farhad, 4.
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او را  و فرهاد« نشان می دهد چطور پدر یوسف همواره پسرش را محکوم، 

زمانی که  می کند.  انکار  را  او  انسانیت  حتی  و  طرد  خانواده  در  عضویت  از 

آقای جعفری با زهرا خانم و مریم درباره ی پسرش صحبت می کند، از زمان 

میٍل  او  می کند.]3۹]  جدا  یوسف  از  را  خود  کامال  و  می کند  استفاده  گذشته 

بی آبرویی خانواده  برای  اقدام خودخواهانه  عنوان یک  به  را  یوسف  جنسی 

می انگارد که باعث رسوایی باورنکردنی در زندگی وی شده است. او از یوسف 

می پرسد: »آخه چطور تونستی این قدر خودخواه باشی پسرم؟«]4۰] هنگامی که 

بیمارستان  انتظار  اتاق  در  آقای جعفری  می زند،  به خودکشی  یوسف دست 

بی رحمانه تر برخورد می کند و اظهار می دارد: » اول اون رسوایی، حاال هم این 

....«، نقطه نظری که وقتی در کنار صحبت های قبلی او با زهرا خانم و مریم که 

زندگی اش راحت تر بود اگر پسرش مرده بود خوانده شود سنگ دالنه تر به نظر 

می رسد.]41] بی اعتنایی آقای جعفری و عدم حساسیت نقطه نظرات وی باعث 

می شود مریم به او یادآوری کند که از اینکه یوسف نمرده شکرگذار باشد.]4۲] 

به نظر آقای جعفری، افشای هویت جنسی یوسف و خودکشی اش یک اقدام 

تنها  نه  آقای جعفری  آبروریزی خانواده است.  مایه  بود که  عمومی شرم آور 

یوسف را به عنوان شریک منفعل در رابطه اش می داند، بلکه خودکشی او را 
نیز یک اقدام ضعیف و غیر مردانه می انگارد.]43]

39- Ibid, 2.

40- Ibid, 4.

41- Ibid, 13.

 زهرا خانم و مریم شخصیت های اثر دیگر سلطانی و بندیب به نام »بهشت زهرا« می باشند. رمان »بهشت 

زهرا«، داستان مرد جوانی به نام مهدی است که بعد از انتخابات مجدد ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 

با شرکت در تظاهرات سال ۲۰۰۹ در ایران ناپدید شده و مادر و برادرش به دنبالش هستند. مادر مهدی، زهرا 

خانم، دوست ارمنی وی مریم و پدر یوسف در واقع همگی در هر دو رمان حضور دارند، و در خانه زهرا 

خانم است که رمان »یوسف و فرهاد« شروع می شود.

42- Ibid, 13.

43- Ibid, 13.

 با این وجود، یوسف تنها شخصیت داستان نیست که تحت تابعیت سلسله مردانگی آقای جعفری قرار می 

گیرد. درصحنه بیمارستان، هنگامیکه آقای جعفری با فرهاد روبرو می شود، او را با تهدید و خشونت از اتاق 

مالقات بیرون انداخته، به او توهین می کند،  او را حرامزاده و اواخواهر صدا می زند، و هیچ حقی برای او 

قائل نمی شود.
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عالوه بر اینکه مردان زیردست )ازجمله هم جنس گرا( از نظر فیزیکی ضعیف 

مردان  برای  هژمونی  حفظ  در  دیگر  مهم  بسیار  عامل  می شوند،  محسوب 

دگرجنس گرای طبقه متوسط انکار »تعاریف فرهنگی و شناخت از جنسیت های 

مختلف نیز می باشد.«]44] در رمان »یوسف و فرهاد«، این انکار از طریق انکار 

انسانیت یوسف و امتناع از استفاده از نام یوسف از طرف آقای جعفری عملی 

می شود. وقتی از آقای جعفری در مورد یوسف می پرسند، وی پاسخ می دهد: 

»او هیچ نامی ندارد.«]45] این نگرش منفی نسبت به تایید هویت یوسف در 

سراسر رمان ادامه دارد. این بی توجهی آقای جعفری به اذعان هویت یوسف 

با طرد او از خانواده جعفری مطابقت دارد. به این ترتیب، یوسف از هویت 

خانوادگی و اجتماعی خود محروم می شود. این درحالیست که آقای جعفری 

که یوسف را از خانواده طرد کرده، خود تنها شخصیت رمان است که فقط با 

نام خانوادگی )انکار نام( و کلمه افتخاری »آقا« به رسمیت شناخته می شود. 

با این حال، عدم هویت آقای جعفری تاثیر متفاوتی دارد که باعث می شود او 

به راحتی نمونه مردانگی هژمونیک ایران محسوب شود.

با نفی روایات هنجاری، تعصب و »هم جنس  گرا هراسی« آقای جعفری در 

مقابل پذیرش و حمایت برادرش تیمور از یوسف قرار داده شده است. تیمور 

نقش صدای وجدان آقای جعفری را بازی می کند در حالیکه یادآور ریاکاری 

آقای جعفری می شود که به خاطر عشق، قبل از ازدواج با همسرش رابطه ی 

جنسی داشته است. به نظر تیمور، عشق، عشق است، چه بین زن و مرد و 

چه بین دو مرد. عموی یوسف رابطه جنسی قبل از ازدواج والدین یوسف و 

هم جنس گرایی یوسف را مقایسه کرده و عقاید آقای جعفری در مورد برتری 

یکی بر دیگری را نفی می کند.]46] با این حال، ظاهر فیزیکی این دو برادر به 

طور قابل توجهی با یک دیگر در تضاد است. تیمور قد بلند، عضالنی با ریش 

کامل است در حالی که آقای جعفری کوتاه قد، الغر با سبیل نازک است. در 

حالیکه تیمور کار و کاسبی خوبی در کافی نت خود دارد، آقای جعفری راننده 

طبقه  با  عمدتا  که  است  شغلی  و  می نامد  »تابوت«  را  آن  که  است  تاکسی 

44- Connell, Gender and Power, 186.

45- Soltani and Bendib, Yousef and Farhad, 2.

46- Ibid, 15.
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کم درآمد جامعه در ارتباط است. تضاد بین این دو برادر نشان می دهد که 

ثابت  بین گروه غالب و گروه زیردست در سلسله مراتب مردانگی  رابطه ی 

این بیشتر وقتی  این ساختار قدرت تغییر می کند.  نیست. در شرایط خاص، 

با آقای جعفری روبرو می شود  مشخص می شود که راننده عصبانی دیگری 

عصبانی  به شدت  را  آقای جعفری  امر  این  می نامد.]4۷]  »اواخواهر«  را  او  و 

می کند و باعث برخورد فیزیکی بین دو راننده می شود. استدالل اسکات با این 

برخورد مطابقت دارد. وی می نویسد: »نه تنها هم جنس گرایی دگرجنس گرایی 

بین  مرز  تنها  نه  و  کند،  تعریف می  منفی اش  توصیف محدودیت های  با  را 

فالیک  اقتصادی  ساختار  داخل  در  دو  هر  بلکه  است،  تغییر  قابل  دو  این 

]48]اگرچه آقای جعفری )مثل سایر مردان مشابهش( بخاطر  عمل می کنند.«  

او نیز هر لحظه ممکن است  دگرجنس گرایی در جامعه دارای قدرت است، 

در معرض قدرت مردان دیگر که باالتر از او در سلسله مراتب قدرت هستند 

قرار بگیرد. اما این تحت سلطه بودن به معنای آن نیست که مردان زیردست 

همواره تابع مردان باالتر هستند همانطور که خاطرات خردادیان و پارسی و 

رمان »یوسف و فرهاد« نشان می دهند، مردان تابع اغلب چنین ساختارهای 

قدرتی را به چالش می کشند و آن ها را مختل می کنند.

 

 تصویر شماره 3: پانل هایی از صفحه 33 رمان. این زمانیست که راننده دیگری آقای جعفری را »اواخواهر و کونی« 

می نامد و این آقای جعفری را به شدت عصبانی کرده و باعث می شود او با راننده با خشونت برخورد کند.

47- Ibid, 20.

48- Scott, ”The Evidence of Experience,“ 779.

ساختار اقتصادی فالیک ساختاریست که به الویت دادن به آلت مردانگی می پردازد.
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افشای هویت جنسی اش نشان می دهد  به یوسف و  واکنش آقای جعفری 

که چگونه خانواده و خانه تصویر عمومی مردان را شکل می دهند. حوزه ی 

اگرچه  دارد.]4۹]  با مردبودن  فراگیر  رابطه سیال در عین حال  خصوصی خانه 

این حوزه خصوصی به دیوارهای داخل خانه محدود می شود عملکرد جنسیتی 

مردان را تحت تاثیر قرار می دهد. مردها نه تنها باید نقش فرزند پسر، همسر، 

و پدر خانواده را در چهارچوب خانه بازی کنند، بلکه به عنوان یک فرد فعال 

سیاسی، فرهنگی و حرفه ای باید در جامعه نیز با این هویت ها دست و پنجه 

نرم کنند.]5۰] به همین ترتیب، شفافیت در رابطه با هویت جنسی شان می تواند 

بالقوه برایشان مرگبار باشد. همانند یوسف، بسیاری از مردان هم جنس گرای 

مسلمان مورد پذیرش قرار نمی گیرند. عمل شناسایی به عنوان یک هم جنس گرا 

به معنای ریسک پذیری است که به خاطرش یوسف مجبور به پیداکردن فضای 

جدیدی برای به نمایش گذاشتن مردانگی و موقعیت اجتماعی خود می شود]51].  

یکی شدن با جامعه دگرباش]5۲] و احتمال طردشدن از جامعه قبلی ممکن است 

نیاز به کشیدن مرزهای جدید بین فضاهای خصوصی و عمومی داشته باشد. 

جودیت باتلر یادآور می شود که جنسیت پایدار نیست، بلکه ترکیبی است از 

حرکت های فیزیکی بدن، اعمال و اشارات که همگی تشکیل دهنده توهمی 

از جنسیت فردی می باشند.]53] تعریف باتلر از جنسیت به عنوان هویتی که 

به عنوان نقش ایفا می شود]54] و نه به عنوان یک هویت ثابت ما را به طرف 

49- Joanna De Groot, ”The Bureaucrat, the Mulla and the Maverick Intellectual ‘at Home’: 

Domestic Narratives of Patriarchy, Masculinity and Modernity in Iran, 1880–1980,“ in Raf-

faella Sarti, ed., Men at Home, Special Issue of Gender & History 27, no.3 )2015(: 791–811. 

See also Joanna de Groot, ”Brothers of Iranian Race“: Manhood, Nationhood and Modernity 

in Iran 1870-1914,“ in Masculinities in Politics and War: Gendering Modern History, ed. 

Stefan Dudink, Karen Hagemann and John Tosh )Manchester: Manchester University Press, 

2004(, 137-56.

50- de Groot, ”The Bureaucrat, the Mulla and the Maverick Intellectual ‘at Home’,“ 795.

51-Ibid

52-LGBTQ – lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer                                                                             

53- Judith Butler, ”Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology 

and Feminist Theory,“ Theatre Journal 40. 4 )December 1988(: 519-531.

54-  Performative sexual and gender identity                                                                                                              
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درک بهتری از جنسیت به عنوان یک هویت هدایت می کند. در رمان »یوسف 

و فرهاد«، یوسف باید پاسخگوی تعریف خود از مردانگی و هویت اش باشد 

و آن را نیز اجرا کند. خروج ناگهانی ولی اجباری یوسف از خانه و خانواده 

نشان دهنده رد کردن نقش های سنتی مردانگی از طرف اوست. پدر یوسف نه 

تنها او را مجبور به افشای عمومی هویت جنسی اش می کند، بلکه شعرهای 

عاشقانه یوسف را مچاله کرده و از خانه دور می اندازد. همان طور که یوسف 

زیر باران قدم می زند و در معرض توهین و مالمت همسایگان قرار می گیرد، 

در ذهن خود شعری از سعدی شیرازی، شاعر معروف قرن سیزدهم میالدی، 

می خواند: »عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست.«]55] با این حال، چون 

بیان کند، تصمیم  را  متناقض خود  به طور صریح نظریات  یوسف نمی تواند 

بلکه  ندهد  بروز  معمول  مردانه  خشم  طور  به  را  خود  احساس  تا  می گیرد 

تعریف خود از مردانگی را ارائه دهد. این در حالی است که یوسف تعریف 

جامعه از هم جنس گرایی به عنوان یک »اواخواهر« را رد می کند.

 

تصویر شماره 4: پانل هایی از صفحه 18رمان. نامه ای که یوسف قبل از اقدام به خودکشی می نویسد و به جا می گذارد.

به عنوان یک فضای امن، یوسف »فضای سوم نوشتن«]56] را انتخاب می کند، 

55-Soltani and Bendib, Yousef and Farhad, 8.

این بیت شعر از غزل شماره 13 سعدی شیرازی است که به عنوان شعری عرفانی محسوب می شود. این بیت 

اشاره دارد به ایده عشق عرفانی که بر این باور است که تمام مخلوقات خداوند نشانه ای از حضور خداوند 

برروی زمین هستند و از طریق تعمق درمورد زیبایی و عشق ورزیدن به مخلوقات، هرچند غیر معمول، یک 

صوفی یا هر فردی می تواند به زیبایی و عشق الهی هدایت شود.

56-Third writing space – a space which does not conform to the birnary of the homo vs. 
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جائیکه او می تواند تعریف خاص خود از مردانگی را به جامعه ارائه دهد. شعر 

سعدی شیرازی که یوسف در ذهن خود تکرار می کند نشان دهنده آن است 

که او عشق عرفانی تمام مخلوقات را به خشم و نفرت ترجیح می دهد. انکار 

و طرد یوسف از طرف آقای جعفری این امکان را برای یوسف فراهم می کند 

تا درک و تعریف خود از مردانگی را ارائه دهد. در »فضای سوم نوشتن« در 

نامه خود به خانواده اش او درخواست بخشش دارد و این خود نشان دهنده 

مردانگی فروتن است. خروج یوسف از حیطه خانواده نشان دهنده آن است 

از مردانگی برای  او نقش کودک خانواده را ترک کرده وتعریف جدیدی  که 

خود احیا کند. به این ترتیب، یوسف نه تنها مردانگی هژمونیک را به چالش 

می کشد، بلکه مرزهای آن را عالمت گذاری می کند درحالیکه هویت جنسیتی 

خود او نیز در رابطه با همین هژمونی تعریف شده است. 

موی صورت و فرم بدن
تا چه حد »بدن به عنوان مرکز اعمال آزمایشات و نگرش ها، هم وضعیت 

و  »یوسف  رمان  در  می کشد؟«]5۷]  چالش  به  را  آن  هم  و  تکرار  را  موجود 

شخصیت  ظاهر  برای  کلیشه ای  ویژگی های  عمدا  نویسندگان  اینکه  فرهاد«، 

ها ارائه می دهند یا خیر مهم نیست، بلکه این مهم است که ظاهر فیزیکی 

شخصیت ها گویای گرایش جنسی آنها است. اعتقادات سنتی در مورد اینکه 

هم جنس گرایان مرد هویت جنسیتی خود را با آرایش یا مدل موی خود اعمال 

می کنند نمایانگر دیدگاه غلط عموم از جامعه هم جنس گراست. در خاطرات 

خود، پارسی توضیح می دهد چگونه در اتاق انتظار کمیسیون عالی پناهندگان 

سازمان ملل، ایرانی دیگری از او می پرسد که چرا آنجاست و هنگامی که او 

پاسخ می دهد که به دلیل گرایش جنسی اش، دروغگو محسوب می شود چراکه 

در  ریشه  تعامالت،  نوع  این  ندارد.]58]  صورت  آرایش  و  نتراشیده  را  ریشش 

hetero sexuality               

  منظور از فضای سوم نوشتن فضایی است که بیرون از چهارچوب همجنسگرایی و دگرجنسگرایی می باشد.

57- Anthony Shay and Jennifer Fisher, ed. ”Introduction,“ in When Men Dance: Choreo-

graphing Masculinities Across Borders )Oxford: Oxford University Press, 2009(, 9.

58- Parsi and Colborne, Exiled for Love, 1-2.
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دیدگاه های کلیشه ای و تاکید بر درک غلط عموم از افراد هم جنس گرا و ظاهر 

فیزیکی شان دارند.

به خصوص  فیزیکی شخصیت ها،  ویژگی های  فرهاد«،  و  »یوسف  رمان  در 

از  یکی  است.  اغراق آمیز  فرهاد  و  یوسف  »زنانه«  ویژگی های  از  استفاده 

جنبه های تصاویر رمان استفاده یا عدم وجود ریش و موی صورت است. از 

لحاظ تاریخی در دنیای اسالم، ریش و سبیل همواره به عنوان ویژگی های قابل 

مالحظه ای از مردانگی و افتخار مردان محسوب می شده اند.]5۹] شخصیت های 

بدون ریش در رمان سلطانی و بندیب این مفاهیم غالب مردانگی را به چالش 

به  وضوح دارای ریش و  می کشند. در مقابل، شخصیت های مرد دیگر رمان 

سبیل هستند. بندیب شخصیت های اصلی اش را بدون موی صورت می کشد تا 

توجه خواننده را به کلیشه ها و ادراکات معمول از هم جنس گرایی به عنوان 

نوع زنانه و نرم تر مردانگی جلب کند. از سوی دیگر، ریش، سبیل، یا هر دو 

ویژگی های خاص صورت های مردان مسن تر و مردانه تر می باشند.

تصویر شماره 5: پانل هایی از صفحه 13 رمان. این هنگامی  است که یوسف بی هدف و سرگشته در 

خیابان های قدم می زند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، با سگ های ولگرد شب را به سر می برد، و شب با 

روزنامه کیهان خود را می پوشاند.

جالب است که آقای جعفری و راننده غریبه ای که یوسف را در خیابان مورد 

آزار و اذیت قرار می دهند، هیچ کدام ریش ندارند. فرد غریبه یک سبیل نازک و 

تراشیده دارد در حالیکه آقای جعفری سبیل ضخیم و پرپشت دارد. همان طور 

که یوسف پس از طرد شدن از خانواده بی هدف در خیابان قدم می زند، وی 

59- El-Rouayheb, ”Pederasts and Pathics,“ 26.
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مورد آزار و اذیت این راننده غریبه قرار می گیرد که او را »اواخواهر کثیف«]6۰] 

می نامد.  صورت کامال تراشیده یوسف محرک اعمال راننده می شود که درکی 

کلیشه ای از ظاهر فیزیکی هم جنس گرایان دارد. در اینجا این نکته قابل توجه 

است که اظهارنظر راننده اشاره ای است به گروهی از جمعیت دگرجنس گرا که 

در کنار ازدواج و خانواده دگرجنس گرای خود تمایالت هم جنس گرایی نیز دارند. 

جالب اینجاست که آقای جعفری دقیقا فاقد همان چیزی است که یوسف و 

فرهاد ندارند: یعنی ریش. ابروهای پرپشت آقای جعفری و صورت استخوانی 

راننده غریبه ویژگی های فیزیکی هستند که نشان دهنده دیدگاه های محدود 

متناقض  فیزیکی  ویژگی های  این  می باشند.  با هم جنس گرایی  رابطه  در  آنها 

یادآوری مناسب این گفتمان می باشند که برای شکل دادن به شخصیت خود 

هر فرد نیاز به یک »ابژه دیگر« دارد. به گفته جودیت باتلر برای »شکل گیری 

فردیت هر شخصی نیاز به شناسایی با جنسیتی توهمی دارد و این شناسایی 

از طریق انکار آنچه »ابژه دیگری« است صورت می گیرد، انکاری که بدون آن 

شخص قادر به شکل دادن به شخصیت خود نمی باشد.«]61] حضور بدون ریش 

یوسف و فرهاد آنها را در گروه »بیگانه ی ابژه« قرار می دهد که از طریق انکار 

اثبات  آنها پدر دگرجنس گرای یوسف و راننده غریبه بتوانند فردیت خود را 

نمایند.

شبِه  لب های  بلند،  مژه  های  دارای  فرهاد  و  یوسف  موی صورت،  بر  عالوه 

بلندشان  باریک و  انگشتان  اندام برجسته می باشند.  زنانه و بدن شهوانی و 

فرهاد  و  یوسف  که  آنجایی  می گیرند.  آغوش  در  را  یکدیگر  و  درهم آمیخته 

بزرگ،  چشم های  به  می کنند،  اعتراف  عشقشان  به  شب  تاریک  آسمان  زیر 

با  فقط  فرهاد  و  یوسف  اما  می شوند.  خیره  همدیگر  نارسیس شکل  و  زیبا 

ویژگی های جسمی زنانه کشیده نشده اند که این خود تالشی برای شکستن 

کلیشه هاست. در شب خصوصی خود در کوه ها، یوسف و فرهاد دارای بدن 

بدن عضالنی  و  متناسب  اندام  اما  پرمو تجسم شده اند.  بازوهای  و  عضالنی 

60- Soltani and Bendib, Yousef and Farhad, 9.

61- Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of ”Sex“ )London, NY: 

Routledge, 2014(, 3. 

»ابژه دیگری« به معنای دیگریست که در مقابل خود فرد قرار دارد.
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با  آنها همچنین  نیرومند و قوی عمو تیمور فرق دارد. بدن های  با بدن  آنها 

بدن استخوانی و ترسناک آقای جعفری فرق دارد. اما بندیب روی چشم ها و 

لب های شخصیت های »مردانه« تمرکز نمی کند و در عوض ابروهای ضخیم و 

پرپشت و صورت استخوانی آقای جعفری را مورد اهمیت ویژه قرار می دهد. 

این ویژگی های زیباشناسی متناقض بین یوسف و فرهاد و شخصیت های مرد 

دگرجنس گرا تالشی برای نشان دادن سلسله مراتب مردانگی، درک غلط عموم از 

افراد هم جنس گرا و از بین بردن تصورات غالب کلیشه ای هستند. نویسندگان 

قابل  دو  هر  مردانگی  و  زنانگی  که  می کنند  تاکید  متن  و  تصویر  طریق  از 

اجتماعی  توقعات  و  ژنتیک  تحت تاثیر  تا حدودی  اگرچه  و  آموختن هستند 

هستند، این توقعات و ژنتیک بر آن ها امر نمی شود و با توجه به تفاوت های 

ظاهری و معانی متفاوتی که برای زنانگی و مردانگی وجود دارد، هر شخصی 

می تواند هر کدام از آن ها را پذیرا باشد، تصور و احیا کند.]6۲] 

 

تصویر شماره 6: پانل هایی از صفحه 8 رمان. این تصویری از لحظات صمیمانه یوسف و فرهاد در 

کوه هاست. در اینجا، آنها از نمادهای مذهبی و صوفیزم استفاده می کنند.

62- Shay and Fisher, ”Introduction,“ 12.
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دین و صوفیزم
به گفته اسلم رابطه بین دین و جنسیت وابسته به هم است، با توجه به 

گرافیک  رمان  در  حال،  این  با  است.]63]  مذکر  جنس  خدمت  در  دین  اینکه 

یا ریشه مسائل مربوط به جوانان  سلطانی و بندیب، دین به عنوان مشکل 

هنجارهای  رمان،  این  نویسندگان  برای  است.  نشده  مطرح  هم جنس گرا 

مردانگی  و  مورد جنسیت  در  خانوادگی  توقعات  و  دولتی،  قوانین  فرهنگی، 

مسئله کلیدی هستند، درحالی که دین، به ویژه صوفیزم، به عنوان یک راه حل 

بالقوه معرفی شده است. روایت سلطانی و بندیب به دنبال غلبه برگفتمان 

های همگانی در مورد جنسیت مردانه از طریق استفاده از گفتمان صوفیزم و 

نمادهای مذهبی است. 

امام  امام دوازدهم شیعه،  به تصاویر  اشارات  در رمان »یوسف و فرهاد«، 

مهدی، فراوان است.]64] حرکت یوسف بین فضاهای اجتماعی یا حاالت روحی 

مختلف در رابطه به جامعه اش را می توان با غیبت امام زمان مقایسه کرد. برای 

نشان دادن این مقایسه ها، باید به اثر دیگر سلطانی و بندیب به نام »بهشت 

زهرا« مراجعه کنیم. رمان »بهشت زهرا«، داستان مرد جوانی به نام مهدی است 

که بعد از انتخابات مجدد ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با شرکت در 

تظاهرات سال ۲۰۰۹ در ایران ناپدید شده و مادر و برادرش به دنبالش هستند. 

ناپدیدشدن مهدی در رمان »بهشت زهرا« با طرد یوسف از خانواده  اگرچه 

فرق دارد، هر دو به دنبال »پناهی« در پاسخ به بی عدالتی های روا شده به 

ایشان هستند. مادر مهدی، زهرا خانم، دوست ارمنی وی مریم و پدر یوسف 

در واقع همگی در هر دو رمان حضور دارند، و در خانه زهرا خانم است که 

رمان »یوسف و فرهاد« شروع می شود. زمانی که آقای جعفری از مشکالتش 

ابتدا  برای زهرا خانم و مریم می گوید، در  در مورد هویت جنسیتی پسرش 

تمایلی به سخن گفتن در مورد آن ندارد، که باعث می شود زهرا خانم و مریم 

63- Aslam, ”Gender Theory,“ 73.

64-گفته می شود که مدت کوتاهی پس از مرگ پدرش، امام دوازدهم، امام مهدی، یا »کسی که توسط خدا 

هدایت می شود«، مخفی شده است. این پنهان شدن نمایانگر رد رهبری خداوند از بشریت در نتیجه بی 

عدالتی ها در جهان آن زمان بوده و هنگامیکه آخرزمان برسد، امام مهدی دوباره ظهور می کند و به اعتقاد 

شیعیان، در این زمان او با صلح کامل و عدالت باز می گردد.
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مجبور به حدس زدن دلیل ناراحتی او شوند. قبل از اینکه مشخص شود آقای 

جعفری غصه ی هویت جنسیتی پسرش را می خورد، مریم از او می پرسد، »خب 

پس معتاد نیست، دزد و قاضی آدم کش  هم که  نیست، ولی از همه این ها 

پسرم،  داستان  به  شبیه  »خیلی  می دهد:  جواب  خانم  زهرا  که  بدتره؟«  هم 

مهدیه.«]65] زمانی که زهرا خانم اظهار می دارد که این شرایط وضعیت پسر به 

قتل رسیده اش را به یاد او می آورد، آقای جعفری می گوید: »شاید مهدی شما 

از دنیا رفته باشه، اما هنوز توی وجودتون زنده است ... پسر من هنوز زنده 

اینجا به نظر می رسد که سلطانی و  است، ولی تو قلبم دیگه مرده.«]66] در 

بندیب این نکته را یادآور می شوند که در ایران هم جنس گرایان مرده محسوب 

می شوند. نویسندگان به طور کافی جهل جامعه را از اینکه هم جنس گرایی را 

بدتر از قتل در نظر می گیرند را نشان می دهند. یوسف به هیچکس آسیبی 

نرسانده و دزدی یا قتلی مرتکب نشده است، با این حال همانند مهدی که 

علیه دولت در تظاهرات شرکت کرده بود مجرم محسوب می شود. بنابراین، 

یوسف هم فقط به خاطر هویت اصلی اش برعلیه دولت ایستاده و در معرض 

آقای  که  زمانی  ایده  این  است.  مهدی  و سرنوشتی همچون سرنوشت  خطر 

جعفری یوسف را از خانه به بیرون می اندازد و پوستر »یک عشق« او را، که 

شبیه پوسترهای روی دیوار اطاق مهدی و پیراهنی که در تظاهرات پوشیده 

آقای  که  توصیفی  اصطالحات  می شود]6۷].   مشخص تر  می کند  پاره  هستند، 

جعفری استفاده می کند تا اقدامات و اعمال پسرش را »مجرمانه« جلوه دهد، 

تاکید بر شرمساری و آبروریزی خانواده دارند. بعد از اینکه یوسف اقدام به 

خودکشی می کند، آقای جعفری به او مقداری پول که برای عروسی یوسف 

یه خانواده  برای خودت  او می خواهد »برو  از  و  بود می دهد  پس اندازکرده 

دیگه پیدا کن. یه پدر دیگه، یه مادر دیگه. برای این کارها هم برو یه کشور 

اشاره ی  تنها  نه  ]68]این  نداریم.«   هم جنس باز  ما  ایران  »توی  چراکه  دیگه« 

65- Soltani and Bendib, Yousef and Farhad, 3.

66-Ibid

67- Soltani and Bendib, Yousef and Farhad, 8; Soltani and Bendib, Zahra’s Paradise )New 

York: Macmillan, 2011(, 95, 126, and 188. The ”One Love“ poster of Bob Marley.

68- Soltani and Bendib, Yousef and Farhad, 16.
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آن  بیانگر  بلکه  دارد،  احمدی نژاد  ایران  رئیس جمهور سابق  گفته  به  واضحی 

است که »هم جنس گرا« و »ایرانی«بودن با یکدیگر در تناقض هستند.]6۹] اما 

آقای جعفری هیچ وقت به طور خاص از یک مرجع اسالمی یا منبع مذهبی 

این  به  اگرچه  نمی کند،  استفاده  یوسف  جنسیتی  هویت  محکوم  کردن  برای 

مسئله که دولت هم جنس گرایان را از جرثقیل آویزان و اعدام می کند اشاره 

می کند.]۷۰] بنابراین مشکل از ساختارهای جنسیتی مردانگی مبتنی بر فرهنگ 

و قوانین دولت تئوکراتیک علیه جنسیت های گوناگون است و نه یک حکم 

مذهبی.

استفاده  صوفیزم  استعاره های  و  نمادها  از  بی باکانه  بندیب  و  سلطانی   

زوج  این  که  زمانی  بکشند.  تصویر  به  را  فرهاد  و  یوسف  عشق  تا  می کنند 

شاعر صوفی  به  فرهاد  و  یوسف  می گذرانند،  کوه ها  در  عاشقانه ای  لحظات 

معروف موالنا و مرشدش شمس به عنوان عاشق و معشوق اشاره می کنند]۷1].  

رابطه ی بین موالنا و شمس و اشارات به آنها در این رمان به فلسفه معروف 

»شاهدبازی« در صوفی گری اشاره می کند. فلسفه »شاهدبازی« اجازه »امکان 

یا  الهی  احتمال وحی  پذیرای  و  را می دهد،   ... و  انسان و خالق،  بین  عشق 

مخلوقات  تمام  فلسفه،  این  به  توجه  با  است.«]۷۲]  خداوند  حضور  تجربه ی 

خداوند نشانه هایی از وجود و حضور او بر روی زمین محسوب می شوند که 

الهی هدایت  اتحاد  به سمت  در مسیر روحانی  را  فرد  ایشان  زیبایی  تعمق 

می کند. زیبایی مخلوقات خداوند در واقع شاهد یا شهادت به زیبایی و عشق 

خداوند می دهند. در حالیکه سلطانی و بندیب ممکن است این فلسفه را در 

با استدالل احمد هم مطابقت دارد  از صوفیزم  ایشان  ذهن داشتند، دیدگاه 

خود  اسالم  کلمه  می داند.  برجسته  را  منفعل  دیدگاه  و  تعمق  »صوفیزم  که 

69-See www.dailymail.co.uk/news/article-483746/We-dont-gays-Iran-Iranian-president-tells-Ivy-League-audience.htm

70- Soltani and Bendib, Yousef and Farhad, 16.

۷1-برخی محققین براین باورند که موالنا و شمس واقعا عاشق و معشوق بودند، در حالی که عده ای دیگر 

این چنین رابطه ای را انکار می کنند.

72- Dror Ze’evi, ”Morality Wars: Orthodoxy, Sufism, and Beardless Youth,“ in Producing 

Desire: Changing Sexual Discourse in the Ottoman Middle East, 1500-1900 )Berkeley: Uni-

versity of California Press, 2006(, 81.
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ـ که همه تکرار ویژگی های کلیشه ای زنانه  متضمن تسلیم، پذیرش، سرسپردگیـ 

نوبه  به  هم  صوفیزم  هم جنس گرایی،  شبیه  بنابراین  می باشد.«]۷3]  ــ  هستند 

خود گفتمان های غالب را درباره مذهب و دین به چالش می کشد.

عالوه بر اشارات به امام زمان، هنگام ابراز عشق یوسف و فرهاد اشاره هایی 

از زبان مذهبی  به مذهب و »کعبه« و »زیارت« نیز می کنند.]۷4] تیمور نیز 

اقدام  از  پس  می کند.  تاکید  را  خداوند  مخلوقات  زیبایی  و  می کند  استفاده 

به خودکشی یوسف، تیمور به یوسف می گوید که »ما به اندازه کافی شهید 

دادیم. االن وقت ظهوره.«]۷5] در نهایت، فرهاد یوسف را به قم که از اهمیت 

آنها  به  تا  می برد  خود  آیت الله  عموی  پیش  است  برخوردار  خاصی  مذهبی 

پناه دهد. فرهاد عموی خود را »متعصب اهل دل« توصیف می کند که این 

این  آیا  دل؟  اهل  الله  آیت  »یک  که  می کند  مطرح  یوسف  برای  را  سئوال 

متناقض نیست؟«]۷6] وقتی این زوج به قم می رسند، عموی آیت الله درحال کار 

در باغ اش است و از طبیعت به عنوان بخشی از مخلوقات خداوند صحبت 

می کند. با توجه به اعتقادات صوفیانه، این نظر باعث می شود آیت الله یوسف 

و فرهاد و عشقشان را نیز بخشی از مخلوقات خداوند محسوب کند. یوسف 

از این پذیرایی آیت الله از تمایالت جنسی او و فرهاد شگفت زده می شود، اما 

این پذیرش نشان دهنده ی آموزه های صوفیانه از عشق است. از طریق عشق، 

شخصیت های رمان قادر به رسیدن به صلح و پذیرش هستند. آیت الله ای که 

با دانش مرتبط است و در قم که مرکز آموزش الهیات است زندگی می کند، 

جویای عشق است و این را از طریق پناه دادن به این زوج عاشق نشان می دهد.

رماٍن گرافیک به عنوان وسیله ای برای درون واژگونی )به چالش 

73- D. S. Ahmed, ”Gender and Islamic Spirituality: A Psychological View of ‘Low’ Funda-

mentalism,“ in Islamic Masculinities, ed. L. Ouzgane )London and NY: Zed Books, 2006(, 

18-20.

74- Soltani and Bendib, Yousef and Farhad, 6.

75- Ibid, 14.

76- Ibid, 18.
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کشیدن وضعیت کنونی(

مباحث جدی  برای  گرافیک  رمان  و  رسانه های مصور]۷۷]  تاریخی،  لحاظ  از 

از رمان گرافیک  به کار گرفته نشده اند. تابوو شرم خاصی در مورد استفاده 

این است که رمان گرافیک برای موضوعات شاد  وجود دارد چرا که باور بر 

و عمدتا برای نوجوانان جذاب است. رمان های گرافیک به صورت کلیشه ای 

حال،  این  با  معرفی شده اند.]۷8]  فکری«  محتوای  »فاقد  های  رمان  عنوان  به 

تعدادی رمان گرافیک با پیام های جدی، همانند رمان کالسیک »ماس«]۷۹] اثر 

پدرش در طول  تجربیات  بدنبال  که  است  داستان پسری  که  اشپیگلمن  آرت 

هولوکاست است، وجود دارد. رمان گرافیک »پرسپولیس« اثر مرجان ساتراپی 

معرفی  گرافیک  ژانررمان  به  را  شخصی  »بیوگرافی  که  است  دیگری  نمونه 

کرد.«]8۰]  در حالی که محققان بسیاری رمان گرافیک را به عنوان یک هنر فاقد 

محتوای فکری دست کم می گیرند، به تدریج رمان گرافیک به عنوان جایگزینی 

برای به تصویر کشیدن پیام های تحریک آمیز، به دلیل بیان خالقانه در قالب 

ادبی که با ترکیب تصویر و کلمات نکته ای را تاکید یا ایده ای را ترسیم می کند، 
به رسمیت شناخته می شود.]81]

استفاده از رمان گرافیک انتخاب جالبی برای نشان دادن عشق بین یوسف 

استفاده شده و هم موضوع داستان غیرسنتی و  و فرهاد است. هم رسانه ی 

غیرمتعارف می باشند که هماهنگی بین شان باعث می شود خوانندگان به دنبال 

رویکردی متفاوت در فهم مشکالت شخصیت ها، مطرودبودن هم جنس گرایان 

در ایران، سلسله مراتب مردانگی و فقدان مشروعیت رمان گرافیک در دنیای 

به  را  خوانندگان  شده  استفاده  رسانه  و  داستان  موضوع  باشند.  آکادمیک 

77-Comic

78- Steven Hoover, ”The Case of Graphic Novels,“ in Communications in Information Lit-

eracy 5. 2 )2012(: 174-186.

79-  Art Spiegelman, Maus. )Penguin Books, 1991(.                                                                                                           

80-Jeremy J. Llorence, ”Exploring Graphic Literature as a Genre and its Place in Academic 

Curricula“ in McNair Scholars Journal 15. 1 )2011(: 30-40.

81- Hoover, ”The Case of Graphic Novels,“ 178.
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پذیرش فرم های مختلف از نه تنها مردانگی بلکه سبک های نوشتاری تشویق 

می کنند. در رمان »یوسف و فرهاد«، عناصری از تصاویر، خواننده را به تفکر 

انتقادی وامی دارند. نمونه ای از این تصاویر حضور سگی در کنار یوسف است 

وقتی یوسف شب را در کوچه و خیابان به  سر می برد.]8۲] همین سگ بعدا 

دوباره وقتی یوسف روی نیمکت خوابیده است دیده می شود.]83] در اسالم، 

باید اجتناب شود. می توان  با آن ها  از تماس  سگ ها ناپاک محسوب شده و 

به این نتیجه رسید که هویت جدید یوسف به عنوان یک فرد هم جنس گرا با 

ناپاکی های یک سگ یکسان در نظر گرفته می شود، به همین علت حمایت 

خانواده اش را از دست می دهد. عالوه بر این می توان اینطور تفسیر کرد که 

بی خانمانی یوسف وضعیتی است که به طور مستقیم با قوانین دولت مرتبط 

است، همانطور که در تصویری که یوسف روی نیمکت پارک خوابیده، رویش 

را با روزنامه دولتی »کیهان« پوشانده است و در پس زمینه تصویر ماه هالل 

و ستارگان آسمان دیده می شوند.]84] اینها فقط چند نمونه ی کوچک در سراسر 

رمان می باشند، اما این اشارات برخالف باور عمومی باعث می شوند که رمان 

را  خواننده  که  باشد  داستان گویی  نوع  این  برای  قابل توجهی  روش  گرافیک 

مجبور به تحلیل منتقدانه تر و با وجدان تر آنچه روی صفحه ی کتاب به عنوان 

تصویر و متن است بکند بر خالف ِصرف تحلیل و تجزیه متن که در محیط های 

آکادمیک انجام می شود.

عالی  آموزش  در  غیر سنتی  رسانه ای  عنوان  به  گرافیک  رمان  از  استفاده 

با وجود  سلسله مراتب متعارف در دنیای آکادمیک را به چالش می کشد.]85] 

شیوه ی  که  می رسد  نظر  به  ایران،  در  هم جنس گرایی  خاص  مورد  در  این، 

8۲-سگها در رمان بهشت زهرا نیز حضور چشمگیری دارند. در این رمان، سگها کشته و به رودخانه انداخته 

می شوند که به نوعی پیش بینی وقوع حوادث آینده برای جوانان، ازجمله مهدی، در تظاهرات می باشد. این 

نمادگرایی اشاره دارد به اعتراضات و به چالش کشاندن دولت توسط جوانان و در نظرگرفته شدن جوانان به 

عنوان سگهای ناپاک از طرف دولت است.

83- Soltani and Bendib, Yousef and Farhad, 9.

84- Ibid.

85- J. B. Carter, ”Comics, the Canon, and the Classroom,“ in Teaching Visual Literacy: Using 

Comic Books, Graphic Novels, Anime, Cartoons, and More to Develop Comprehension and 

Thinking Skills, ed. N. Grey and D. Fisher )Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2008(, 47-56.
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که  چرا  است  داستان  محتوای  و  موضوع  با  متناسب  داستان گویی  غیر سنتی 

به رسمیت شناخته شدن  ایران شایستگی  داستان زندگی جامعه دگرباش]86] در 

را دارد. با استفاده از رمان گرافیک، نویسندگان ترکیبی از تصاویر متفکرانه و 

کلمات کلیدی را ارائه می دهند که خواننده را وادار به استفاده از مهارت های 

فکری اطالعاتی برای درک پیام قوی داستان می کند. هم از رسانه و هم موضوع 

داستان بخاطر عدم رعایت استانداردهای معمول در جامعه انتقادات بسیاری 

را  آن خواننده  و هم رسانه ی  داستان  براین، هم موضوع  است. عالوه  شده 

انواع مختلف دیدگاه ها  به پذیرش  واداربه نفی روش های متداول و تشویق 

در سبک نوشتاری و همچنین انواع مختلف شیوه های زندگی و افراد می کند.

دانشگاه  در  فارسی  مطالعات  روشن  کرسی  استادیار  یعقوبی  کلودیا   *

صوفیزم  »عطار،  کتاب  نویسنده ی  و  است  چپل هیل  در  شمالی  کارولینای 

ایرانی، و عرفانی اروپایی« )۲۰1۷(.

86- LGBTQ – lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer                 

سلسه مراتب مردانگی و مردان هم جنس گرا در ایران


