مرد  /زن ©

از فناوریهای جنسی تا ژئوپولیتیک تن

الزا ُدرلن
برگردان :رضا اسپیلی

نقد کتاب بئاتریز پرسیادو ،معتاد به تستو سکس ،دوا و زیســت سیاســت ،ترجمــهشــده از
اسپانیایی به فرانسوی به دست خود نویسنده ،پاریس ،گراسه۲۰۰۸ ،
الزا دورلن پروفسور فلسفهی سیاسی و اقتصادی در دانشکدهی علوم سیاسی دانشگاه پاریس  ۸ونسن ـ ســندنی
فرانسه اســت او هچنــین بــا دانشــکدهی مطالعــات زنــان و جنســیت و ــایﻼت جنســی سکســوالیته همکــاری
میکنــد تخصــص او فلســفه و نظریــهی فمینیســتی و معرفتشناســی تــاریخیِ ــایﻼت جنســی اســت او در
پژوهشهایش همچنین بر نظریهی انتقادی و مطالعات پسااســتع ری متمرکــز اســت مــن در هــر دو زمینــه ﴎ
کﻼسهای او حاﴐ بودهام و از آنجا که دانشجوی علوم سیاسی دانشــگاه پــاریس  ۸هســتم میتــوانم بگــویم کــه
کﻼسهای درس او چه در زمینهی جنســیت و ــایﻼت جنســی بــرای ونــه درس تــن دســتگاه کــار و چــه در
زمینهی نظریههای پسااستع ری و خشونت از جذابترین کﻼسهــای درس دانشــکدهی علــوم سیاســی بودهانــد
چنانکه استقبال دانشجویان از آنها نسبت به درسهای دیگر بیشﱰ بوده است
انســجام در روش و نظریــه و رادیکــال بــودن نگــاه از جملــه ویژگیهــای اوســت مــواردی کــه در مقالــهی
ترجمهشده بهخوبی ایان هستند
از وی تــاکنون چنــدین کتــاب و مقالــه بــه زبــان فرانســوی بــه چــاپ رســیده اســت از جملــه مــاتریس نــژاد:
تبارشناسی جنسی و استع ری ملــت فرانســوی پــاریس  ۲۰۰۶ســکس ،جنســیت و ــایﻼت جنســی پــاریس
 ۲۰۰۸و همچنین ﴎپرستی انتشار فمینیسم ســیاه ،گزیــدهیی از فمینیســم آفریقــایی ــ آمریکــایی از  ۱۹۷۵تــا
 ۲۰۰۰پاریس  ۲۰۰۷و همچنین سکس ،نژاد ،طبقه :معرفتشناسی ســلطه پــاریس  ۲۰۰۹کتــاب آخــر او بــه
نام بی دفاع :خشونت ،تن و فاعلیت ماه سپتامﱪ آینده به انتشار خواهد رسید

بئاتریز پرسیادو با کتاب مانیفست ضد سکسی که تبدیل به اثری کﻼسیک در نظریهی کوییر شد ده ســالی اســت
که شناخته شده است .اما کتاب معتاد به تستو برعکس خود را »مقالهیی تنانه« معرفی میکند :عهدنامــهیــی از
سمزدایی داوطلبانه با تستوسﱰون مصنوعی ،محل تﻼقــی »نظریــههــا ،مولکــولهــا و احساســات« ،وقــایع نگــاری
»ساخ  /ویران کردن ذهنیت«.
این کتاب دربارهی تجربهی واقعی از خود است ،دربارهی فرایند هویتزداییِ جنسی مرتبط با هنجارهای
مسلط مذکر و مونث؛ ســفر جــادهیــی تکنولــوژیکی اســت کــه بــه درک نشــدن از طــرف اجــت ع )و بــه تــاثیرات
متعددش( میپردازد .بئاتریز پرسیادو در مدت دویستوسیوشش روز به خودش تستوسﱰون تزریق کــرده .ایــن
بیان و تجربه که او خود آن را »تجربهی سیاسی« مینامد سفری است به »قرون وسطای پانک« ما ،جایی که در
آن طبق مفهومسازی او نظامی »تکنوپورنوپولیتیک« حکمفرمایی میکند .او با کاربرد این ترم که تاثیر اندیشــهی
میشل فوکو ،دانا هاراوی ،جودیت باتلر و ترزا د لورتیس در آن ایان است در پی فهم دســتگاه قــدرت معــاﴏی
است که تنهای ما را تبدیل به سوژههای جنسیتی میکند و کاری میکند که آنها »واقعیت« نداشته باشند مگر
فقط در درون گونهیی تکنولــوژی پلیســیِ جنســی و سکســی .او بــا رمزگشــایی از روشهــای زیســت ــ شــیمی و
پورنوگرافیکی ١که ﴎمایهداری پیﴩفته از طریق آنها همچنان بدنها را به کار میگیرد تا ﴍایط بازتولید خــود را
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تﻀمین کند به این واقعیت میپردازد که گفت ن پزشکی دیگر انحصار واقعیت سکس را در اختیار ندارد )کــه از
این پس آن را با ﺻنعت فرهنگی توده ﴍیک است( هرﭼند قــدرتش بــهعنــوان یــک رشــته دســتنﺨــورده بــاقی
میماند.
٢
مانیفست سیبورگ دانا هاراوی کار ساختارشکنی را از سال  ۱۹۸۵ﴍوع کرده است  .او در این مانیفسـ ِ
ـت
آشکارا سیاسی که خطاب به فمینیستهای مارکسیست پساساختارگرا )»سوسیالیست«( نوشــته شــده بــه روشــی
تراژیک و همزمان طنزآمیز بر اضطرار اندیشیدن و آﻏاز مبارزه از ﴍایط مادی معاﴏ زیستمان تاکید میکنــد.
هویتهای »مرد  /زن« به ﺻورت داستانی از نیرومنــدی و همزمــان رنــﺞ و مــرگ تعریــﻒ شــدهانــد ،بازمانــدهی
مدرنیته که آیندهی سیبورگ ما را بهطرز بدی پنهان میکند :بدنهای ما به امی از طبیعی و مصنوعی )ارگانیک
و تکنولوژیک( گذر کردهاند بدون اینکه از این پس ممکن باشد مشﺨﺺ کنیم این کجا به پایان رسیده یا آن کجــا
آﻏاز شده .به رسمیت شناخ این منطق نوشدهی ترکیبی بههیﭻوجــه بــا نقــد رادیکــال پدرســاﻻری و تﻀــادهای
آشــتیناپــذیر طبقــاتی در تﻀــاد نیســت .ســازوکارهای معــاﴏ ســلطه از مجموعــههــای پیچیــدهی تکنولوژیــک
)»تکنــودانش«هــای زیســت پزشــکی ،همچنــین نظــامی ـــ امپریالیســتی( و از »سیســتمهــای اســطورهیــی و
نشانهشناسانه«ی تازه اخﱰاعشدهیی استفاده میکنند که بهطرز موثری در بارور کردن بــدنهــای مــا ســهیم انــد.
تصورات ما را تولیدهای هالیوودی با بودجههای کﻼن در بر گرفتهاند.
وضعیت زندگی »ترکیبی« ما وضعیت جهش ژنتیکی است ،مانند حیوان تولیدشده در آزمایشــگاه :از نظــر
ژنتیکی دستکاریشده ،تﻐییریافته ،ﴎهمبندیشده از مکملهای تکنولوژیــک ،از نظــر شــیمیایی معتــاد شــده ،از
نظر کارکرد تحریکشده و تحت کنﱰل ،آموزشدیده و درنهایت به ثبت رسیده .پرسیادو که مــیخواهــد پــا جــای
پای دانا هاراوی بگذارد ،افتاده در دام تستوسﱰون قاﭼاق ،وضعیت مادی بیشﱰ زنان بــین پــانزده تــا ﭼهــلوپــنﺞ
سال را که در ثرو ندترین کشورهای جهان زندگی میکنند و هرروز از قرصهای کنﱰاسپتیوشان استفاده میکنند
به اشﱰاک میگذارد .در تصویری که پرسیادو نشان مان میدهد و وا ــود مــیکنــد »مــیشناســد مــان« مــا همـه
معتاد ٣به داروهای فراگشتساز ٤هستیم ،ک بیش از جنسیت تهی شده) ،و باز به جنسیت آمده( ٥هویــتهــای
»مرد« » /زن« دیگر آنطور که پیشﱰ وا ود میشد به مﺜابه »دادهی طبیعی« بازتولید یشــوند بلکــه بیشــﱰ بــه
ﺻورت مارکهای ثبت شده توسط ﺻنعت بزرگ که مارکهــای تقلبــی را بــا شــدتی بــیســابقه ردگیــری مــیکنــد
بازتولید میشوند :برای »مرد« یا »زن« بودن باید قرص خوب مﴫف کرد ،درمان درست را در پیش گرفــت ،مــواد
خوب خرید و همهی اینها را باید پزشک ثبتشده تجویز کند .اگر در اوراق هویتتــان جلــوی »جنســیت« اســم
مرد نوشته شده باید ویاگرا© مﴫف کنید تا شق بودن آلت تناسلی یا »اعت د به خودتان« را بهبود ببﺨشــید ،تــا
از افﴪدگی دربیایید یا در یک شﺐ عیاشی از هیﭻﭼیز نگذرید؛ و اگــر جلــوی »جنســیت« در اوراق هویــتتــان
اسم زن نوشته شده باید قرص مﴫف کنید تا آکنهتان را از بین بﱪید ،فرم پستانهایتان را تﻐییر بدهید ،وزنتــان
را کنﱰل کنید ،تﺨمکگذاریتان را قطع کنید ،عادت ماهانهتان را کمدردتر کنید )گرﭼه قــرصهــای کنﱰاســپتیو بــا
جلوگیری از تﺨمکگذاری »عادت ماهانه« را از بین مــیبرنــد(؛ از ایــن پــس ایــن ﭼیزهــا هســتند کــه »طبیعــی«
دانسته میشوند .مذکر و مونث به عنوان هویتهای بهاﺻطﻼح »طبیعی« محصوﻻت ﴍکــتهــای بــایر ،ســنوفی
اوانتیس یا پفیتزر ـ ویت هستند که کیک را با باربی © و کن © از ﴍکت متل یا با پروکﱰ اند گمبــل )کــه مــارک
تامپکس © از آن اوست( سهیم هستند ...٦اما درعوض اندروتاردیل تزریق کنید یا آندروکور ٧را ببلعید درحالیکــه
با موقعیت شهروندیتان جور نیســت ،در ایــن ﺻــورت شـ معتــاد هســتید ،تحــت خطــر ،منحــرف ،ﻏیرعــادی و
بیاخﻼق هستید.
پس اگر بتوان معتاد به تستو را به مﺜابه روایتی بالینی از دید اولشﺨﺺ ماننــد گزارشــی خــودبزرگبــین و
مستهجن از بیان سکسی خود )در هــر دو معنــی جنســی و سکســی( خوانــد مــن تــرجیﺢ مــیدهــم بــه جنجــال
نﱪدهایی بازگردم که آن را بیرون از زمینه میدانند .پرسیادو با مﴫف تستوسﱰون خود را »ترانس« زن به مرد یا
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زن بــه* ٨...در نظــر یگیــرد ...او روشهــای ضــد هﮋمونیــک خــودش را بیــان مــیکنــد و مراقــﺐ اســت در دام
ن ْفسگرایی نیفتد .همچنان یتوان روایت او را جدا از بافت سیاسییی که دارد بررسی کرد :موضــع او موضــعی
ا یزه و درعینحال قرارگرفته در زنجیرهیی از عنﴫها است ،همچون الزام بدن ما به عنوان بافت پیچیــدهیــی از
»تکنو ـ اندامهای زنده«.
٩
سازماندهی بیناﳌللی برای حذف مشکﻼت مربوط به آنچه به آن »مﻼل جنسیتی« میگویند در جــزوهی
آمار و تشﺨیﺺ بی ری ١٠منتﴩ شده توسط انجمن روانپزشکی امریکا که منتظر نسﺨهی بهروزشــدهاش در ســال
 ۲۰۱۲هستیم ،همینطور در طبقهبندی بــیناﳌللــی بــی ریهــا ﭼــاپ ســازمان بهداشــت جهــانی ١١کــارش بــهطــور
مشﺨﺺ روانپزشکیزدایی از هویتهای جنسی است که »آسیﺐشناسانه« در نظــر گرفتــه شــدهانــد ــــ و ایــن بــا
ﭼیزی ﴍوع شد که تاریﺦنگاری بی ریهــای روانپزشــکی نــام »تـرانس سکسوالیســم «١٢را روی آن گذاشــت .بــه
همین ترتیﺐ تعدادی از انجمنهای افراد »ترانس« و متحدان زنشان ١٣علیه بﺨشی از جامعهی پزشــکی خــود را
تجهیز کردند که از واگذاری انحصــارش در زمینــهی ســاخ  ،تولیــد و بازتولیــد هویــتهــا ،هنجارهــا و روشهــای
جنسیتی که »سکس زیستشناسانه« ١٤را تعریﻒ میکنند خودداری مــیکنــد .ایــن انحصــار پزشــکی یــا دقیــقتــر
روانپزشکانه از این قــدرت برخــوردار اســت کــه از طریــق گفــت ن آســیﺐشناســانهیــی کــه ﴎپیچــی از عــرف را
بر یتابد ،هویتها و هویتسازیهــای جنسـی خــﻼف قاعــده )کــه شــباهتی بــه آنچــه »عــام« اســت نــدارد( را
هویتها و هویتسازیهای ﻏیرطبیعی )که شباهتی به آنچه »طبیعی« است ندارد( قلمداد کند.
میدانیم که فرانسه از طریق وزیر سابق بهداشتش موافــق روانپزشــکیزدایــی از »تـرانس سکسوالیســم«
است و در حال مبارزه برای این است که »ترانس سکسوالیسم« از طبقهبندی بیناﳌللی بی ریهای روانی بیرون
بیاید ١٥.در این ﴍایط ﭼهطور بپذیریم که روان پزشکان ،متﺨصصان خودخوانده ،همچنــان از تشــﺨیﺺ متفــاوت
در مورد آنچه قرار است از این پس »نابی ری« خوانده شود حــرف مــیزننــد و وا ــود مــیکننــد کــه فقــط آنهــا
هستند که راه درمان مناسﺐ را میدانند .تشﺨیﺺ ﻇاهرا به وضعیت آسیﺐشناسانه هویت میبﺨشد.١٦
این تشﺨیﺺ متفاوت براساس شایستگیهای متﺨصصان خودخواندهی فرانسوی آنطور که در پروتکلهای
١٧
گروههای بیناﳌللی تﺨمین زده شده در فرانسه دو سال طول میکشد؛ اما این مدت قطعا برای تولید زن بی ر
و بی ری است که ﴐوری است .و بهطور مشﺨﺺ باید یادآوری کرد کسانی که مشکﻼت روانپزشکی دارند مــﺜﻼ
اختﻼل خودزشتانگاری ،از ایــن شــیوهی درمــان بهــرهمنــد نﺨواهنــد شــد .پــس در مــدت دو ســا ِل ﴐوری بـرای
تشﺨیﺺ ترانسسکسوﺋلهای» ١٨واقعی« اشﺨاص مورد نظر باید اثبات کنند که اوﻻ ترانس سکســوﺋل ١٩هســتند و
درعینحال بدون مﴫف هورمون و دخالت جراحی به هویت ترانس خود ادامه بدهند .میتــوان انتظــار داشــت
که بعد از گذشت دو سال از این »مسیر پر از مــانع« کــه بـرای واجــد ﴍایــط بــودن و بـرای دسﱰســی یــاف بــه
تکنولوژیهای شیمیایی و پﻼستیک مورد نیاز است ﴎوکلهی مشــکﻼت مشﺨصــی پیــدا شــود .تحمــل درد و رنــﺞ
ناشی از ترانسهراسی )حاﻻ یا خانوادگی است یا اجت عی ،یا پزشکی ،اداری یا پلیســی یــا (...در طــول ﭼنــد مــاه
قطعا تاثیرات روانی و جسمی دارد .در مقابل ،پزشکان با این ادعــا کــه ﺻــﻼحیت تشــﺨیﺺ و مــداوای کســانی را
دارند که درواقع از هیﭻ بی ری رنﺞ یبرند بلکه از خشونت کﺜیﻒ رابطهی فراتر و فرودتــر در عذابنــد ،وا ــود
میکنند که »دام سیاسی «٢٠را یپذیرند.
بئاتریز پرسیادو در برخورد با این سیاست بی ر نسبت به هویت ترانس هیﭻ ﴏاحتــی نــدارد .او تــرجیﺢ
میدهد که آن را خُرد سیاست شﺨصی بداند .بعﻀی ،ﴍایط مادییی را که او از آن بهرهمند است و به او اجــازه
میدهد تا برای لذت بردن از سکس با ویرژینی دپانت ٢١در هتلهای سهستارهی دریا درمانی ،٢٢تستوســﱰون بــه
خود اماله کند ﴍایط لوکس سفیهی میدانند .بااینهمه پرسیادو در معتاد به تســتو متﺨصصــان امــور جنســی را
به ه ن موقعیت دﻻلی خردشان در بازار بزرگ هورمون بازمیگردانــد .درنهایــت کتــاب او را مــیتــوان ﴐبــهی
کاری به منطق انحصاری دانست که سیاســت و ﺻــنعت هویــت از آنهــا خشــمگین انــد .و مــیتــوان از طریــق و
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از ورای این »تجربههایش« هویتهای جنســی را بــه مﺜابــه عایــدی انحصــاری تعریــﻒ کــرد کــه میلیاردهــا دﻻر
دستکم در سالهای دههی ﭼهل سدهی پیش به ﴍکتهای بزرگ و همینطور به دولتها ٢٣بازگردانــده ،کــه از
نظر اقتصادی و ادین تاحدی با آن عایدی زندگی میکنند :مرد /زن ©  ...به موازات تکنولوژیهــای جنســی بــه
نظریه درآمده توسط بئاتریز پرســیادو مــیتــوان گونــهیــی »ژﺋوپولیتیــک بــدن« را بــا توجــه بــه کــار جﻐرافــیدان
مارکسیست دیوید هاروی بسط داد که کاربست تحلیل بینظیر »ه عایدی «٢٤را در مســالهی جنســیت ممکــن
میکند .دیوید هاروی در پﮋوهشهایش در مورد سیاست شهری و رشد اقتصادی کﻼنشهرها ،به مطالعــهی رشــد
شکل جدیدی از »عایدی انحصار« میپردازد .هاروی بیشﱰ از اینکه به منطق کﻼسیک عایدی انحصــار عﻼقــهمنــد
باشد ) آنجاکه مﺨﱰع یک محصول مدتی از موقعیت ﻏیررقابتی سود میبرد( به تبدیل شدن فﻀــاهای اجت عــی
و فرهنگی به »خزانه«٢٥های واقعی عﻼقهمند است .او نشــان مــیدهــد کــه کاﻻشــدگی شــهرها از ارزشگــذاری و
ترویﺞ میراث فرهنگی و شهریشــان اســت :نوســازی مرکزشــهر تــاریﺨی و /یــا زمــینهــای بــایر ﺻــنعتی ،ســاخت
موزههای ه ی با مع ریهای ﻏولآسا ،اداره کردن مشتقات بناهای » ونهیی« شهرها .پــاریس ،بارســلون ،لنــدن
به این ترتیﺐ تبدیل شدهاند به عﻼیم تجاری مورد ح یت کپیرایت» .ویﮋگی« این یا آن پایتﺨت ﭼیزی است که
موجﺐ میشود هرکدام آنها محصولی بشوند که عایدی انحصاری تولید میکنند .اما این »ویﮋگی« که هر شــهری
را یک محصول منحﴫبهفرد میکند ،به رایگان به دست نیامده است :تاثیرپذیرفتــه از فراینــد ارزشــی اخﻼقــی و
هنجاری است ــ ﭼه ﭼیزی ﴎشت ،ارزش ،زیبایی این یا آن پایتﺨــت را تشــکیل مــیدهــد؟ ـــ کــه طبــق تعریــﻒ
آیندهی شهر به مﺜابه محصولی سودآور را تسهیل ،برنامهریزی ،و استاندارد میکند.٢٦
بدن سکسی را میتوان معادل این فﻀا ،این شهرهایی دانست که بیشﱰ از اینکه محافظت شده باشند بــه
واسطهی روش دایمی )در مورد مساﺋل شهری( ــ که هدفش هستند ــ مﺜﻞ اﺻﻞ ساخته شــدهانــد .بــدن سکســی
خیلی دقیق »خزانه«ی تاریﺨی است خزانهیی اســت کــه بــین کلیســا ،دولــت ،پزشــکی و بــازار دســت بــه دســت
میشود .هویتها و هنجارهای جنســی تاحــدی روشهــای حفــﻆ ایــن خزانــه را کــه بــدن سکســی اســت تﻐییــر
دادهاند :دیگر به عنوان مدل اولیه تولید ش یکنند بلکه به عنوان مدل ﻇاهرا اﺻلی که میتوان روش تولیــدش
را کنﱰل و از حق انحصاریش به بازتولید بهرهبرداری کرد .ما از منطق اولیه به منطق اﺻل گذر کردهایم .و دقیقــا
همین ویﮋگی اﺻل است که با بازگرداندن هویتهــای جنســی خــﻼف قاعــده و درنتیجــه ﻏیرعــادی بــه وضــعیت
»تولید ناکافی«» ،تقلید رنﮓپریده« و »کپی« ،انحصار را تﻀمین میکند.
بدن و ﴎمایهی عایدی خارج از یکدیگر نیستند .منطق انحصارگرایانهی عایدی )آنطــور کــه مــﺜﻼ ﺻــنعت
داروسازی از آن بهرهبرداری میکند( بدنهای سکسی را همچون بدنهای اﺻﻞ میسازد .این منطق با بهرهمندی
از وضعیت ﻏیررقابتی با توجه به این واقعیت که دانش )زیست پزشکی( و محصوﻻت )حت شــیمیایی( کــه وارد
زنجیرهی تولید میشوند مایملکی را میسازند ،بر مادیسازی هنجارهای جنسی ﴎوری دارد .دیگــر مشــکل ایــن
نیست که زن به دنیا یآییم بلکه زن میشویم .از این پس سازوکار قدرت به ــامی در ایــن »شــدن« قـرار دارد
وقتی کارش کنﱰ ِل با شدت و ِ
حدت روشهایش است :حفاﻇت از فرمولهای ساخت ،محدود کردن دسﱰســی بــه
روشهای تولید ،مدیریت رابطه بین عرضه و تقاضا .بهاینترتیﺐ و ه نطور که ش ر زیادی از فمینیستها فکر
میکنند دشمن دیگر »طبیعت« نیست بلکه بیشﱰ این سازوکار ساخ ِ انحصاری بدن سکسی است.
تصور کنیم که پرسیادو حرف مرا بپذیرد که باید اعﱰاف کرد او را از دنیایش دور میکند :بهعنوان حــواری
خوب هاراوی به نظرم میآید که او منطق رقابت وحشی را بــه نوســتالﮋی بــدنی کــه ﴎمایــه پــسانــدازش کــرده
ترجیﺢ بدهد .بئاتریز پرسیادو رابین هود یا استارت آپ سکس؟ پرسیادو با دزدیــدن ،بــه مالکیــت درآوردن ،کپــی
کردن ،به رقابت واداش  ،اخﱰاع کردن ،و بازتوزیع کاﻻهایی جنسی که بدنهای مــا هســتند ...در طــرف سیاســت
»دزد دریایی سکسی« ایستاده است .با نگه داش اش در سنگرش میتوان پرسید :آیــا »ســکس« بایــد بــه فﻀــای
عمومی وارد شود )منطق داروهای ژنریک(؟ از این منظر سکس )مرد  /زن ©( در تحت ﭼــه نظــام ح یتــی بــه
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روش انحصاری تولید میشود؟ آیا پروانهی  ...پانصد ســاله دارد؟ حــق ثبــت »جاویــدان« دارد؟ آیــا بایــد موضــوع
پاتک تجاری باشد که »مارکهای تاریﺨی« را از مد افتاده میکند؟ پــس بایــد بــا خطرکــردن »بازگشــت بــه آنچــه
طبیعی است« یا بدتر »بازگشت به قلمرو« مارکهای »تازه« آفرید و مدلهای هویتی جنسی »تازه« اراﺋه داد.
میماند اسﱰاتﮋی کپی لفت :٢٧به دست آوردن دانش )شامل اختصاﺻیترین موارد دانــش زیســت پزشــکی
معاﴏ( تبدیل شدن به متﺨصصان بدیل بدنهای خودمان ،عمومی کردن قاﭼاق مــواد شــیمیایی و تکنولوژیــک،
گشودن فﻀاهای تولید زیرزمینی ،ایجاد هویت با استفادهی آزاد و گسﱰده و با مشــارکت دادن روشهــای دیگــر
مادیسازی و الحاق ،و رزمیدن در کنار یکدیگر برای همهی اینها.
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پینوشتها

* این اثر ترجمهیی است از مقاله ی زیر:
Elsa Dorlin, "Homme / Femme ©, Des technologies de genre à la géopolitique des corps", in Critique, Revue
générale des publications françases et étrangères, janvier-février 2011, Tome LXVII, no. 764-765, pp. 16-24.
 .١نک .تازهترین اثرش:
Pornotopia, Arquitectura y sexualidad en "Playboy" durante la guerra fria. Barcelone, Anagrama, 2010.
2. D. Haraway, "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth
Century", socialist Review, no. 80, 1985 ; Manifeste cyborg et autre essais, trad. L. Allard. D. Gardey & N.
Magnan, Paris, Exils, 2007.
 droguéEs .٣این حرف  Eبزرگ برای تاکید بر جنسیت مونث است .یعنی معتاد زن.
4. anabolisants
 dé-genréEs .٥این حرف  Eبزرگ بــرای تاکیــد بــر جنســیت مونــث اســت .یعنــی از جنسیتتهیشــدهی زن و  genréEs-reبــاز بــه
جنسیت آمدهی زن.
 .٦اسم مارکها و ﴍکتهای ﭼندملیتی تولیدکنندهی انحصاری این مارکها:
Bayer, Sanofi-Avantis, Pfitzer-Wyeth, Mattel, Procter & Gambel, Ken, Tampax
 ،Androtardyl .٧دارویی برای درمان کاهش فعالیت ﻏدد جنسی در مردان؛  Androcurقرﺻی که برای کاهش میل جنســی تجــویز
میشود.
 FtM .٨ترانس مرد که زن بوده خود را به مرد تبدیل کرده است.
9. la dysphorie de genre
)10. DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual
)11. CIM 10 (Classification internationale des maladies, publiée par l'Organisation mondiale de la santé
 .١٢نک .وبسایت کارزار »آسیﺐشناسی ترانس را متوقﻒ کنید»:۲۰۱۲ ،
www.stp2012.info/old/fr
13. alliéEs
14. sexe biologique
 .١٥میتوان همچنین به گزارش مقام عالی سازمان جهانی بهداشت در این باره نگاه کرد.
 .١٦رویارویی بین بﺨشی از این پزشکان »متﺨصﺺ ترانسسکسوالیسم« و انجمنهــا و اشــﺨاص »تــرانس« طــی ﭼنــد مــاه گذشــته در
فرانسه رادیکالیزه شده است .تعدادی از پزشکانی که در شــش گــروه بی رســتانهای فرانســه کــه خودشــان خودشــان را »رســمی«
مینامند کار میکنند در انجمنی به نام  SOFECTگـرد آمدهانــد و مشــارکت افــراد »تـرانس« را بــهعنوان افـراد تحــت مــداوا بــه
هزینهی خودشان ﻏیرقانونی میدانند .انجمن  SOFECTبه نام عملگرایی مورد تردید ،اﺻل آزادی انتﺨاب پزشک را نفی میکنــد
و این ایده را که فرد »ترانس« بهﱰین کسی است که میتواند مداوایی را که بدنش را تﻐییر میدهد تشﺨیﺺ دهد انکــار میکنــد،
بــهویﮋه درمــورد اســتفاده از هورمــون و کیفیــت عمــل جراحــی آلــت تناســلی :درواقــع منحﴫــبهفرد بــودن جامعهشناســانه و
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اپیدمولوژیک افراد »ترانس« را بهویﮋه در زمینهی پیشگیری از ایدز به نادرست برآورد میکند .در مورد ایــن مجادلــه میتــوان بــه
وبسایت انجمن  OUTransنگاه انداخت:
www.outrans.org
همینطور به وبﻼگ دیدهبان هویت ترانس:
http://observatoire-des-transidenties.over-blog.com
17. unE
18. transsexuelLEs
19. transsexuelLEs
 .٢٠توﺻیﻒ بهکاررفته در م نوشتهشدهی  SOFECTبه گروه کاری ح یت از ترانسسکسوالیسم در وزارت بهداشــت ) (۲۰۱۰قابــل
مشاهده در وبسایت .OuTrans
 .٢١نویسنده و فیلمساز فرانسوی که در م به ﺻورت  V.D.با حروف اختصاری اسمش نام برده شده.
22. thalassothérapie
 .٢٣انحصار پزشکی بر »سکس« همواره از نظر تاریﺨی پشتش به دستگاه قﻀایی ک بیش پیﴩفته گرم بوده )میتــوان بــه انحصــار در
مشارکت با دولت یا تحت نظارت آن عمل کرد( که مفهوم »سکس« را بــه موهبــت زاده شــده بــا فــرد تبــدیل میکنــد درحالیکــه
محصول مصنوعیسازی قانون اســت .درواقــع در مــورد هویــت سکســی )جنســی و سکســوالیته( تعریﻒهــای حقــوقی دادههــای
پﮋوهشهای زیست پزشکی را تحت دو مقولهی دوگانهی مرد /زن طبقهبندی میکنند .این نقــد منظــورش بههیﭻوجــه انکــار ایــن
واقعیت نیست که ما موجوداتی هســتیم دارای جــنس بلکــه بیشــﱰ هــدفش توجــه دادن بــه کــاربرد کــامﻼ ناتورالیســتی حقــوق و
تاثیرهایش در مورد حقوق اجت عی و مالی است مﺜﻼ وقتی به تعریﻒ خانواده و رابطهی خانوادگی بیندیشیم.
24. D. Harvey, Géographie de la domination, trad. N. Vieillescazes, Paris, Les prairies ordinaires, 2008.
25. niche
 .٢٦دیوید هاروی مینویسد که بعﻀی توریستهای آمریکایی به دیزنیلند میروند ﭼونکــه ماکــت همــهی پایتﺨتهــای اروپــایی بــا
بناهای تاریﺨی مشهورشان آنجا وجود دارد و خیابانها یز و امن هستند و دستشویی همهجا هســت و کارکنــان رســتورانها بــه
زبان خودشان حرف میزنند .در منطق انحصاری تناقﻀی درونــی و گمراهکننــده وجــود دارد :استانداردســازی و عایــدی انحصــاری
تاثیر یکسانکنندهیی بر شهرها دارد :در این فرایند همهی پایتﺨتهای اروپایی بنای کنایی دارند ،مرکز شــهر همهشــان »نوســازی«
شده )و حتا تابلوهای بزرگشان که آنجا نصﺐ شــدهاند( ،همــه تبــدیل بــه مــوزه شــدهاند »بــا مع ریهــای باشــکوه«؛ آنجــا تــاثیر
یکسانکنندهیی وجود دارد که حتا سودآوری منطق انحصاری را هم به خطر میاندازد.
 .٢٧کپی لفت )بازی زبانی با کپیرایت( شکلی از واسپاری قانونی است که گردش آزاد ،استفاده و کاربرد تولیــدات قـرار گرفتــه تحــت
این وضعیت توسط مالک معنویاش را تﻀمین میکند.

