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  های جنسی تا ژئوپولیتیک تن از فناوری
  الزا ُدرلن

  برگردان: رضا اسپیلی
  

شــده از  ترجمــه ،دوا و زیســت سیاســت ،سکس معتاد به تستو ،نقد کتاب بئاتریز پرسیادو
  ۲۰۰۸ ،گراسه ،پاریس ،دست خود نویسندهاسپانیایی به فرانسوی به 

  
  

دنی  ســن ـ ونسن ۸ی علوم سیاسی دانشگاه پاریس  ی سیاسی و اقتصادی در دانشکده الزا دورلن پروفسور فلسفه
سکســوالیته همکــاری  فرانسه اســت او هچنــین بــا دانشــکده ــایالت جنســی  ی مطالعــات زنــان و جنســیت و 

ــه می ــد تخصــص او فلســفه و نظری ــایالت جنســی اســت او در  ی فمینیســتی و معرفت کن ــاریخِی  شناســی ت
ری متمرکــز هایش همچنین بر نظریه پژوهش اســت مــن در هــر دو زمینــه رس  ی انتقادی و مطالعات پسااســتع

تــوانم بگــویم کــه  هســتم می ۸ام و از آنجا که دانشجوی علوم سیاسی دانشــگاه پــاریس  های او حارض بوده کالس
ونــه درس  های درس او چه در زمینه کالس ــایالت جنســی بــرای  و چــه در  تــن دســتگاه کــاری جنســیت و 
ری و خشونت از ی نظریه زمینه انــد  ی علــوم سیاســی بوده هــای درس دانشــکده ترین کالس جذاب های پسااستع

  های دیگر بیشرت بوده است چنانکه استقبال دانشجویان از آنها نسبت به درس
ــودن نگــاه از جملــه ویژگی ی  هــای اوســت مــواردی کــه در مقالــه انســجام در روش و نظریــه و رادیکــال ب

ایان هستند شده به ترجمه   خوبی 
مــاتریس نــژاد: از وی تــاکنون چنــدین کتــاب و مقالــه بــه زبــان فرانســوی بــه چــاپ رســیده اســت از جملــه 

ری ملــت فرانســوی ــایالت جنســی ۲۰۰۶پــاریس  تبارشناسی جنسی و استع پــاریس  ســکس، جنســیت و 
تــا  ۱۹۷۵ی از آمریکــای ـــ یی از فمینیســم آفریقــایی فمینیسم ســیاه، گزیــدهو همچنین رسپرستی انتشار  ۲۰۰۸
کتــاب آخــر او بــه  ۲۰۰۹پــاریس  شناسی ســلطه سکس، نژاد، طبقه: معرفتو همچنین  ۲۰۰۷پاریس  ۲۰۰۰

  ماه سپتامرب آینده به انتشار خواهد رسید بی دفاع: خشونت، تن و فاعلیتنام 
  

شد ده ســالی اســت  کوییری  که تبدیل به اثری کالسیک در نظریه مانیفست ضد سکسیبئاتریز پرسیادو با کتاب 
از  یــی عهدنامــهکند:  معرفی می »یی تنانه مقاله«برعکس خود را  معتاد به تستوشده است. اما کتاب که شناخته 

وقــایع نگــاری  ،»احساســاتهــا و  مولکــول ،هــا نظریــه«محل تالقــی  ،تستوسرتون مصنوعیزدایی داوطلبانه با  سم
»/   ».ویران کردن ذهنیت  ساخ

جنسی مرتبط با هنجارهای  زداییِ  هویتی فرایند  درباره ،ی واقعی از خود است ی تجربه این کتاب درباره
ع (و بــه تــاثیرات  یــی ســفر جــادهمسلط مذکر و مونث؛  تکنولــوژیکی اســت کــه بــه درک نشــدن از طــرف اجــت

تستوسرتون تزریق کــرده. ایــن  وشش روز به خودش وسی پردازد. بئاتریز پرسیادو در مدت دویست متعددش) می
جایی که در  ،ما »قرون وسطای پانک«نامد سفری است به  می »سیاسی ی تجربه«را  تجربه که او خود آن بیان و
ی  کند. او با کاربرد این ترم که تاثیر اندیشــه حکمفرمایی می »تکنوپورنوپولیتیک«سازی او نظامی  ق مفهومآن طب

ایان است در ،دانا هاراوی ،میشل فوکو پی فهم دســتگاه قــدرت معــارصی  جودیت باتلر و ترزا د لورتیس در آن 
نداشته باشند مگر  »واقعیت«کند که آنها  میکند و کاری  می جنسیتیهای  های ما را تبدیل به سوژه است که تن

شــیمی و  ـــ هــای زیســت جنســی و سکســی. او بــا رمزگشــایی از روش پلیســیِ یی تکنولــوژی  فقط در درون گونه
گیرد تا رشایط بازتولید خــود را  ها را به کار می داری پیرشفته از طریق آنها همچنان بدن که رسمایه ١پورنوگرافیکی
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ن پزشکی دیگر انحصار  واقعیت میتضمین کند به این  را در اختیار ندارد (کــه از  واقعیت سکسپردازد که گفت

نخــورده بــاقی  عنــوان یــک رشــته دســت را با صنعت فرهنگی توده رشیک است) هرچند قــدرتش بــه این پس آن
  .ماند می

ر این مانیفســِت او د .٢کرده است رشوع ۱۹۸۵دانا هاراوی کار ساختارشکنی را از سال  مانیفست سیبورگ
) نوشــته شــده بــه روشــی »سوسیالیست«های مارکسیست پساساختارگرا ( آشکارا سیاسی که خطاب به فمینیست

کنــد.  مان تاکید می زیست معارصمبارزه از رشایط مادی  آغاز تراژیک و همزمان طنزآمیز بر اضطرار اندیشیدن و
ی  بازمانــده ،انــد از نیرومنــدی و همزمــان رنــج و مــرگ تعریــف شــده داستانیبه صورت  »مرد / زن«های  هویت

امی از طبیعی و مصنوعی (ارگانیک  های ما به کند: بدن طرز بدی پنهان می ما را به سیبورگی  مدرنیته که آینده
ن کجــا اند بدون اینکه از این پس ممکن باشد مشخص کنیم این کجا به پایان رسیده یا آ  و تکنولوژیک) گذر کرده

وجــه بــا نقــد رادیکــال پدرســاالری و تضــادهای  هیچ به ی ترکیبی آغاز شده. به رسمیت شناخ این منطق نوشده
ی تکنولوژیــک  هــای پیچیــده ناپــذیر طبقــاتی در تضــاد نیســت. ســازوکارهای معــارص ســلطه از مجموعــه آشــتی

ــودانش«( ــکی»تکن ــت پزش ــای زیس ــامی ،ه ــین نظ ــ همچن ــتی) و از  ـ ــتم«امپریالیس ــطوره سیس ــای اس ــی و  ه ی
انــد.  هــای مــا ســهیم بــدن طرز موثری در بارور کردن کنند که به یی استفاده می شده ی تازه اخرتاع»شناسانه نشانه

  .اند بر گرفته های کالن در تصورات ما را تولیدهای هالیوودی با بودجه
زمایشــگاه: از نظــر مانند حیوان تولیدشده در آ  ،ما وضعیت جهش ژنتیکی است» ترکیبی«وضعیت زندگی 

از  ،از نظــر شــیمیایی معتــاد شــده ،های تکنولوژیــک شده از مکمل بندی رسهم ،تغییریافته ،شده ژنتیکی دستکاری
خواهــد پــا جــای  دیده و درنهایت به ثبت رسیده. پرسیادو که مــی آموزش ،شده و تحت کنرتل نظر کارکرد تحریک

وپــنج  وضعیت مادی بیشرت زنان بــین پــانزده تــا چهــل ،تستوسرتون قاچاق افتاده در دام ،پای دانا هاراوی بگذارد
ندترین کنند  های کنرتاسپتیوشان استفاده می کنند و هرروز از قرص کشورهای جهان زندگی می سال را که در ثرو

ــود مــی مان می گذارد. در تصویری که پرسیادو نشان به اشرتاک می ه مــا همــ »مــان شناســد مــی«کنــد  دهد و وا
بیش از جنسیت تهی شده ،هستیم ٤ساز فراگشتبه داروهای  ٣معتاد هــای  هویــت ٥(و باز به جنسیت آمده) ،ک

ود می »زن«/  »مرد« ی »ی طبیعی داده«شد به مثابه  دیگر آنطور که پیشرت وا شــوند بلکــه بیشــرت بــه  بازتولید 
کنــد  ســابقه ردگیــری مــی بــا شــدتی بــیهــای تقلبــی را  های ثبت شده توسط صنعت بزرگ که مارک صورت مارک
مــواد  ،درمان درست را در پیش گرفــت ،بودن باید قرص خوب مرصف کرد »زن«یا  »مرد«شوند: برای  بازتولید می

اســم  »جنســیت«تــان جلــوی  شده تجویز کند. اگر در اوراق هویت ی اینها را باید پزشک ثبت خوب خرید و همه
د به خودتان«مرصف کنید تا شق بودن آلت تناسلی یا  ©مرد نوشته شده باید ویاگرا تــا  ،را بهبود ببخشــید »اعت

تــان  در اوراق هویــت »جنســیت«چیز نگذرید؛ و اگــر جلــوی  از افرسدگی دربیایید یا در یک شب عیاشی از هیچ
تــان  وزن ،ییر بدهیدهایتان را تغ فرم پستان ،تان را از بین بربید اسم زن نوشته شده باید قرص مرصف کنید تا آکنه

هــای کنرتاســپتیو بــا  دردتر کنید (گرچه قــرص تان را کم عادت ماهانه ،تان را قطع کنید گذاری تخمک ،را کنرتل کنید
 »طبیعــی«برنــد)؛ از ایــن پــس ایــن چیزهــا هســتند کــه  را از بین مــی »عادت ماهانه«گذاری  جلوگیری از تخمک

ســنوفی  ،هــای بــایر محصوالت رشکــت »طبیعی«اصطالح  های به تشوند. مذکر و مونث به عنوان هوی دانسته می
از رشکت متل یا با پروکرت اند گمبــل (کــه مــارک  © و کن © ویت هستند که کیک را با باربیـ  اوانتیس یا پفیتزر

کــه  را ببلعید درحالی ٧یا آندروکور تزریق کنیداندروتاردیل اما درعوض  ...٦از آن اوست) سهیم هستند © تامپکس
غیرعــادی و  ،منحــرف ،تحــت خطــر ،در ایــن صــورت شــ معتــاد هســتید ،تان جور نیســت با موقعیت شهروندی

  .اخالق هستید بی
بــین و  شخص ماننــد گزارشــی خــودبزرگ را به مثابه روایتی بالینی از دید اول معتاد به تستوپس اگر بتوان 

دهــم بــه جنجــال  مــن تــرجیح مــیمستهجن از بیان سکسی خود (در هــر دو معنــی جنســی و سکســی) خوانــد 
زن به مرد یا  »ترانس«دانند. پرسیادو با مرصف تستوسرتون خود را  می بیرون از زمینهنربدهایی بازگردم که آن را 
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ی ٨زن بــه*... کنــد و مراقــب اســت در دام  هــای ضــد هژمونیــک خــودش را بیــان مــی ... او روشگیــرد در نظــر 

ی سنفْ  موضــعی  یی که دارد بررسی کرد: موضــع او وایت او را جدا از بافت سیاسیتوان ر  گرایی نیفتد. همچنان 
یزه و درعین یــی از  همچون الزام بدن ما به عنوان بافت پیچیــده ،یی از عنرصها است حال قرارگرفته در زنجیره ا

  ».های زنده اندام ـ تکنو«
ی  گویند در جــزوه می ٩»جنسیتیمالل «املللی برای حذف مشکالت مربوط به آنچه به آن  سازماندهی بین
ری اش در ســال  روزشــده ی به منترش شده توسط انجمن روانپزشکی امریکا که منتظر نسخه ١٠آمار و تشخیص بی

ری بندی بــین همینطور در طبقه ،هستیم ۲۰۱۲ طــور  کــارش بــه ١١هــا چــاپ ســازمان بهداشــت جهــانی املللــی بــی
و ایــن بــا  ــــانــد  در نظــر گرفتــه شــده »شناسانه آسیب«های جنسی است که  زدایی از هویت مشخص روانپزشکی

ری چیزی رشوع شد که تاریخ را روی آن گذاشــت. بــه  »١٢تــرانس سکسوالیســم«پزشــکی نــام  هــای روان نگاری بی
ی پزشــکی خــود را  علیه بخشی از جامعه ١٣شان و متحدان زن »ترانس«های افراد  همین ترتیب تعدادی از انجمن

هــای  هنجارهــا و روش ،هــا تولیــد و بازتولیــد هویــت ،ی ســاخ یز کردند که از واگذاری انحصــارش در زمینــهتجه
تــر  کنــد. ایــن انحصــار پزشــکی یــا دقیــق کنند خودداری مــی را تعریف می ١٤»شناسانه سکس زیست«که  جنسیتی

ن آســیب پزشکانه از این قــدرت برخــوردار اســت کــه از روان را  کــه رسپیچــی از عــرفیــی  شناســانه طریــق گفــت
ی اســت نــدارد) را  »عــام«خــالف قاعــده (کــه شــباهتی بــه آنچــه  یهــای جنســ سازی ها و هویت هویت ،تابد بر

  .است ندارد) قلمداد کند »طبیعی«های غیرطبیعی (که شباهتی به آنچه  سازی ها و هویت هویت
 »تــرانس سکسوالیســم«زدایــی از  پزشــکی دانیم که فرانسه از طریق وزیر سابق بهداشتش موافــق روان می

ری بندی بین از طبقه »ترانس سکسوالیسم«است و در حال مبارزه برای این است که  های روانی بیرون  املللی بی
همچنــان از تشــخیص متفــاوت  ،متخصصان خودخوانده ،طور بپذیریم که روان پزشکان هدر این رشایط چ ١٥بیاید.

ری«در مورد آنچه قرار است از این پس  ــود مــی خوانده شود حــرف مــی »نابی کننــد کــه فقــط آنهــا  زننــد و وا
  .١٦بخشد شناسانه هویت می دانند. تشخیص ظاهرا به وضعیت آسیب هستند که راه درمان مناسب را می

های  ی فرانسوی آنطور که در پروتکل متخصصان خودخوانده های این تشخیص متفاوت براساس شایستگی
رقطعا کشد؛ اما این مدت  تخمین زده شده در فرانسه دو سال طول میاملللی  های بین گروه  ١٧برای تولید زن بی

ری  پزشکی دارند مــثال  طور مشخص باید یادآوری کرد کسانی که مشکالت روان رضوری است. و بهاست که و بی
ســاِل رضوری بــرای منــد نخواهنــد شــد. پــس در مــدت دو  ی درمــان بهــره از ایــن شــیوه ،انگاری اختالل خودزشت

هســتند و  ١٩سکســوئلر باید اثبات کنند که اوال ترانس اشخاص مورد نظ »واقعی« ١٨های سکسوئل تشخیص ترانس
تــوان انتظــار داشــت  حال بدون مرصف هورمون و دخالت جراحی به هویت ترانس خود ادامه بدهند. می درعین

واجــد رشایــط بــودن و بــرای دسرتســی یــاف بــه کــه بــرای  »مــانعمسیر پر از «که بعد از گذشت دو سال از این 
تحمــل درد و رنــج  ی مشــکالت مشخصــی پیــدا شــود. های شیمیایی و پالستیک مورد نیاز است رسوکله تکنولوژی

عی ناشی از ترانس اداری یا پلیســی یــا...) در طــول چنــد مــاه  ،یا پزشکی ،هراسی (حاال یا خانوادگی است یا اجت
پزشکان با این ادعــا کــه صــالحیت تشــخیص و مــداوای کســانی را ، ی دارد. در مقابلقطعا تاثیرات روانی و جسم

ی ری رنج  ــود  ،ی فراتر و فرودتــر در عذابنــد برند بلکه از خشونت کثیف رابطه دارند که درواقع از هیچ بی وا
ی »٢٠دام سیاسی«کنند که  می   .پذیرند را 

ر نسبت به هویت ترانس هیچ رصاحتــی نــدارد. او تــرجیح بئاتریز پرسیادو در برخورد با این سیاست  بی
به او اجــازه  مند است و یی را که او از آن بهره رشایط مادی ،دهد که آن را ُخرد سیاست شخصی بداند. بعضی می
تستوســرتون بــه  ،٢٢ی دریا درمانی ستاره های سه هتل در ٢١دهد تا برای لذت بردن از سکس با ویرژینی دپانت می

متخصصــان امــور جنســی را  معتاد به تســتوهمه پرسیادو در  دانند. بااین ماله کند رشایط لوکس سفیهی میخود ا
ن موقعیت داللی خردشان در بازار بزرگ هورمون بازمی ی  تــوان رضبــه گردانــد. درنهایــت کتــاب او را مــی به ه

طریــق و  تــوان از و مــی انــد. کاری به منطق انحصاری دانست که سیاســت و صــنعت هویــت از آنهــا خشــمگین
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انحصــاری تعریــف کــرد کــه میلیاردهــا دالر  مثابــه عایــدی های جنســی را بــه هویت »هایش تجربه«ورای این  از

کــه از  ،بازگردانــده ٢٣ها های بزرگ و همینطور به دولت ی پیش به رشکت ی چهل سده های دهه کم در سال دست
ادین تاحدی با آن عایدینظر اقتصا هــای جنســی بــه  ... به موازات تکنولوژی © زن کنند: مرد/ زندگی می دی و 

دان  را بــا توجــه بــه کــار جغرافــی »ژئوپولیتیــک بــدن«یــی  تــوان گونــه نظریه درآمده توسط بئاتریز پرســیادو مــی
ی جنســیت ممکــن  را در مســاله »٢٤ه عایدی«نظیر  بی تحلیلمارکسیست دیوید هاروی بسط داد که کاربست 

 رشــد ی به مطالعــه، شهرها هایش در مورد سیاست شهری و رشد اقتصادی کالن هاروی در پژوهشکند. دیوید  می
منــد  انحصــار عالقــه از اینکه به منطق کالسیک عایدیپردازد. هاروی بیشرت  می »انحصار عایدی«شکل جدیدی از 

عــی  باشد ( آنجاکه مخرتع یک محصول مدتی از موقعیت غیررقابتی سود می برد) به تبدیل شدن فضــاهای اجت
گــذاری و  دهــد کــه کاالشــدگی شــهرها از ارزش مند است. او نشــان مــی ای واقعی عالقهه٢٥»خزانه«و فرهنگی به 

ســاخت  ،هــای بــایر صــنعتی یــا زمــین شــان اســت: نوســازی مرکزشــهر تــاریخی و/ ترویج میراث فرهنگی و شهری
ری موزه ی با مع لنــدن  ،بارســلون ،شهرها. پــاریس »یی ونه«ره کردن مشتقات بناهای ادا ،آسا های غول های ه

یت کپی به این ترتیب تبدیل شده این یا آن پایتخت چیزی است که  »ویژگی«رایت.  اند به عالیم تجاری مورد ح
که هر شــهری  »ویژگی«کنند. اما این  انحصاری تولید می ولی بشوند که عایدیشود هرکدام آنها محص موجب می

به رایگان به دست نیامده است: تاثیرپذیرفتــه از فراینــد ارزشــی اخالقــی و  ،کند فرد می را یک محصول منحرصبه
کــه طبــق تعریــف  ــــ دهــد؟ زیبایی این یا آن پایتخــت را تشــکیل مــی ،ارزش ،چه چیزی رسشت ــهنجاری است 

  .٢٦کند و استاندارد می ،زیری برنامه ،مثابه محصولی سودآور را تسهیل ی شهر به آینده
بــه از اینکه محافظت شده باشند این شهرهایی دانست که بیشرت  ،توان معادل این فضا بدن سکسی را می

. بــدن سکســی انــد مثل اصل ساخته شــده ــ که هدفش هستند ــی روش دایمی (در مورد مسائل شهری)  واسطه
پزشــکی و بــازار دســت بــه دســت  ،دولــت ،کلیســا ی اســت کــه بــینی خزانهی تاریخی است »خزانه«خیلی دقیق 

را کــه بــدن سکســی اســت تغییــر  خزانــههــای حفــظ ایــن  ها و هنجارهای جنســی تاحــدی روش هویت شود. می
ی تولید اولیهاند: دیگر به عنوان مدل  داده توان روش تولیــدش  که می ظاهرا اصلیکنند بلکه به عنوان مدل  ش 

ایم. و دقیقــا  برداری کرد. ما از منطق اولیه به منطق اصل گذر کرده ازتولید بهرهرا کنرتل و از حق انحصاریش به ب
هــای جنســی خــالف قاعــده و درنتیجــه غیرعــادی بــه وضــعیت  همین ویژگی اصل است که با بازگرداندن هویت

  .کند انحصار را تضمین می ،»کپی«و  »پریده تقلید رنگ« ،»تولید ناکافی«
ی عایدی (آنطــور کــه مــثال صــنعت  منطق انحصارگرایانه .از یکدیگر نیستند ی عایدی خارج بدن و رسمایه
مندی  سازد. این منطق با بهره می اصلهای  های سکسی را همچون بدن کند) بدن برداری می داروسازی از آن بهره

وارد از وضعیت غیررقابتی با توجه به این واقعیت که دانش (زیست پزشکی) و محصوالت (حت شــیمیایی) کــه 
سازی هنجارهای جنسی رسوری دارد. دیگــر مشــکل ایــن  بر مادی ،سازند شوند مایملکی را می ی تولید می زنجیره

ینیست که  قــرار دارد  »شــدن«ــامی در ایــن  از این پس سازوکار قدرت به. شویم آییم بلکه زن می زن به دنیا 
محدود کردن دسرتســی بــه  ،های ساخت فرمولهایش است: حفاظت از  روشحدِت با شدت و  کنرتلِ وقتی کارش 

ر زیادی از فمینیست این مدیریت رابطه بین عرضه و تقاضا. به ،های تولید روش نطور که ش ها فکر  ترتیب و ه
ِ انحصاری بدن سکسی است »طبیعت«کنند دشمن دیگر  می   .نیست بلکه بیشرت این سازوکار ساخ

عنوان حــواری  کند: به که باید اعرتاف کرد او را از دنیایش دور می تصور کنیم که پرسیادو حرف مرا بپذیرد
انــدازش کــرده  آید که او منطق رقابت وحشی را بــه نوســتالژی بــدنی کــه رسمایــه پــس به نظرم می خوب هاراوی

کپــی  ،بــه مالکیــت درآوردن ،سکس؟ پرسیادو با دزدیــدن استارت آپترجیح بدهد. بئاتریز پرسیادو رابین هود یا 
های مــا هســتند... در طــرف سیاســت  و بازتوزیع کاالهایی جنسی که بدن ،اخرتاع کردن ،به رقابت واداش ،کردن

بایــد بــه فضــای  »ســکس«توان پرسید: آیــا  ش در سنگرش میا ایستاده است. با نگه داش »دزد دریایی سکسی«
یتــی بــه © زن / مرداز این منظر سکس ( ؟عمومی وارد شود (منطق داروهای ژنریک) ) در تحت چــه نظــام ح
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دارد؟ آیــا بایــد موضــوع  »جاویــدان«ی ... پانصد ســاله دارد؟ حــق ثبــت  شود؟ آیا پروانه روش انحصاری تولید می

بازگشــت بــه آنچــه «کند؟ پــس بایــد بــا خطرکــردن  می مد افتادهرا از  »های تاریخی مارک«پاتک تجاری باشد که 
  .ارائه داد» تازه«های هویتی جنسی  آفرید و مدل »تازه«های  مارک »قلمروبازگشت به «یا بدتر  »طبیعی است

ترین موارد دانــش زیســت پزشــکی  به دست آوردن دانش (شامل اختصاصی :٢٧کپی لفتماند اسرتاتژی  می
 ،عمومی کردن قاچاق مــواد شــیمیایی و تکنولوژیــک ،های خودمان معارص) تبدیل شدن به متخصصان بدیل بدن

هــای دیگــر  ی آزاد و گسرتده و با مشــارکت دادن روش ایجاد هویت با استفاده ،گشودن فضاهای تولید زیرزمینی
  .ی اینها و رزمیدن در کنار یکدیگر برای همه ،سازی و الحاق مادی
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  ها نوشت پی
 
 یی است از مقاله ی زیر: این اثر ترجمه  *

 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. 

  ترین اثرش: نک. تازه  .١
 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. 

 ٣.  droguéEs  این حرفE .بزرگ برای تاکید بر جنسیت مونث است. یعنی معتاد زن  
 4. anabolisants 

 ٥.  dé-genréEs  این حرفE ی زن و  شــده تهی بزرگ بــرای تاکیــد بــر جنســیت مونــث اســت. یعنــی از جنسیتre-genréEs  بــاز بــه
  ی زن. جنسیت آمده

  ها: ی انحصاری این مارک کننده های چندملیتی تولید ها و رشکت مارکاسم   .٦ 
 Bayer, Sanofi-Avantis, Pfitzer-Wyeth, Mattel, Procter   & Gambel, Ken, Tampax 

 ٧.  Androtardyl ، دارویی برای درمان کاهش فعالیت غدد جنسی در مردان؛Androcur  قرصی که برای کاهش میل جنســی تجــویز
  شود. می

 ٨.  FtM .ترانس 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) 

  :۲۰۱۲، «شناسی ترانس را متوقف کنید آسیب«نک. وبسایت کارزار   .١٢
 www.stp2012.info/old/fr 
13. alliéEs 
14. sexe biologique 

  توان همچنین به گزارش مقام عالی سازمان جهانی بهداشت در این باره نگاه کرد. می  .١٥
طــی چنــد مــاه گذشــته در » تــرانس«هــا و اشــخاص  و انجمن» سکسوالیسم متخصص ترانس«رویارویی بین بخشی از این پزشکان   .١٦

رســتان » رســمی«های فرانســه کــه خودشــان خودشــان را  فرانسه رادیکالیزه شده است. تعدادی از پزشکانی که در شــش گــروه بی
بــه  مــداوا افــراد تحــتعنوان  را بــه» تــرانس«انــد و مشــارکت افــراد  رد آمدهگــ SOFECTکنند در انجمنی به نام  نامند کار می می

کنــد  گرایی مورد تردید، اصل آزادی انتخاب پزشک را نفی می به نام عمل SOFECTدانند. انجمن  ی خودشان غیرقانونی می هزینه
کنــد،  دهد تشخیص دهد انکــار می تغییر می تواند مداوایی را که بدنش را بهرتین کسی است که می» ترانس«و این ایده را که فرد 

شناســانه و  فرد بــودن جامعه ویژه درمــورد اســتفاده از هورمــون و کیفیــت عمــل جراحــی آلــت تناســلی: درواقــع منحرصــبه بــه
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بــه  تــوان کند. در مورد ایــن مجادلــه می ی پیشگیری از ایدز به نادرست برآورد می ویژه در زمینه را به» ترانس«اپیدمولوژیک افراد 
  نگاه انداخت: OUTransوبسایت انجمن 

 www.outrans.org 
  بان هویت ترانس: طور به وبالگ دیده همین  

 http://observatoire-des-transidenties.over-blog.com 
17. unE 
18. transsexuelLEs 
19. transsexuelLEs 

یت از ترانس SOFECTی  شده کاررفته در م نوشته توصیف به  .٢٠ قابــل ) ۲۰۱۰سکسوالیسم در وزارت بهداشــت ( به گروه کاری ح
  .OuTransمشاهده در وبسایت 

  با حروف اختصاری اسمش نام برده شده. .V.Dنویسنده و فیلمساز فرانسوی که در م به صورت   .٢١
22. thalassothérapie 

بیش پیرشفته گرم بوده (می» سکس«انحصار پزشکی بر   .٢٣ تــوان بــه انحصــار در  همواره از نظر تاریخی پشتش به دستگاه قضایی ک
کــه  کنــد درحالی تبــدیل میرا بــه موهبــت زاده شــده بــا فــرد » سکس«مشارکت با دولت یا تحت نظارت آن عمل کرد) که مفهوم 

هــای  هــای حقــوقی داده سازی قانون اســت. درواقــع در مــورد هویــت سکســی (جنســی و سکســوالیته) تعریف محصول مصنوعی
وجــه انکــار ایــن  هیچ کنند. این نقــد منظــورش به بندی می زن طبقه ی مرد/ ی دوگانه های زیست پزشکی را تحت دو مقوله پژوهش

تی هســتیم دارای جــنس بلکــه بیشــرت هــدفش توجــه دادن بــه کــاربرد کــامال ناتورالیســتی حقــوق و واقعیت نیست که ما موجودا
عی و مالی است مثال وقتی به تعریف خانواده و رابطه   ی خانوادگی بیندیشیم. تاثیرهایش در مورد حقوق اجت

24. D. Harvey, Géographie de la domination, trad. N. Vieillescazes, Paris, Les prairies ordinaires, 2008. 
25. niche 

هــای اروپــایی بــا  ی پایتخت کــه ماکــت همــه روند چون لند می های آمریکایی به دیزنی نویسد که بعضی توریست دیوید هاروی می  .٢٦
یز و امن هستند و دستشویی همه بناهای تاریخی مشهورشان آنجا وجود دارد و خیابان ها بــه  رســتورانجا هســت و کارکنــان  ها 

کننــده وجــود دارد: استانداردســازی و عایــدی انحصــاری  زنند. در منطق انحصاری تناقضی درونــی و گمراه زبان خودشان حرف می
» نوســازی«شــان  های اروپایی بنای کنایی دارند، مرکز شــهر همه ی پایتخت یی بر شهرها دارد: در این فرایند همه کننده تاثیر یکسان

ری«اند  اند)، همــه تبــدیل بــه مــوزه شــده لوهای بزرگشان که آنجا نصب شــدهشده (و حتا تاب ؛ آنجــا تــاثیر »هــای باشــکوه بــا مع
  اندازد. یی وجود دارد که حتا سودآوری منطق انحصاری را هم به خطر می کننده یکسان

ده و کاربرد تولیــدات قــرار گرفتــه تحــت رایت) شکلی از واسپاری قانونی است که گردش آزاد، استفا کپی لفت (بازی زبانی با کپی  .٢٧
  کند. اش را تضمین می این وضعیت توسط مالک معنوی


