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 «سرچپه»دنیای 
 

 
 

مذهبی ما،  د، در جامعه  نمحرومیت جنسی در گرایش هایی که در فرهنگ ابتذال )بچه بازی( شکل می گیراخبار 
ر از مسجد، در انبوه مردان و پسران مذهبی و ریشدار، در جایی که حد د که در جغرافیای پ  نزمانی به تضاد می رس

را افاده کرد، « سرچپه»می گذرد و از این منش، اعتالی جامعه در افت می افتد، اگر نتوان مفهم تعصب، از حد 
می شود  یتعصب، برداشت چه گونه در تضاد باور ها، جنسیتی )زن( محکوم می شود و اما حرمان از او در هاله  

باور های خرافی، جنس ه در ، به فرهنگی خوش اند کنشان دهد که اخبار تصویری مردان مذهبی در مجلس رقص
د، اما از شباهت های او در فساد به همنوع، حرامی را مباح می شمارند که اصل حرام نمحکوم می کن خالف او را

 است. 
که  د و در توجیه شخصیات، مجوز می یابدوقتی گرایش به همجنس، در فرهنگ های آزاد، از حد منطق می گذر

نمی توان نخندید که اگر محرومیت جنسی « سرچپه»)همجنس( نیست، در جای دیگر این دنیای  یمرزی میان خود
 ثیرمی شود، نوع نقد بیرونی در حالی از تا   یمنکرات آن، اما از فساد جنس خود اخبار حوزه های دین، در سایه  

می خواهند در ابهام این  می شود که مانید، اما توجیه آن، نیاز های مردنمی افتد که در دنیای سرچپه، مجوز می ده
 از خود ب برند.معضل، 

است، « نفس فساد»له که عجیب است که چه گونه در تقابل فرهنگ ها، وقتی تنقید، سوژه می سازد، اصل مسا   برایم
فساد همجنس  در زمینه های کاستی و داشتی، دو سوی عجایبی می شود که اگر در اجتماع مذهب ساالر، از شرم

خبر می سازد که در هر دو  می گذرد و از ماجرایی درز می کند، نقد بیرون، از کنار فساد باز، در بازی بچه ها
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در عضلی ست که سوی محرومیت جنسی جهان سوم و جواز گرایش های خودی در جهان اول، هرچه باشد، همان م  
 همجنس بازی و بچه بازی می شود. انحراف جنسی، مساله  

اجتماع محرومیت، اگر هزار توجیه اوت های مجوز گرایش به جنس خود یا استفاده از جنس خود در در واقع، تف
له، تغییری ندارد. طبیعت انسان برای بقای بشر، تفاوت دارد. یابد، در نکته ای به وحدت می رسد که اصل مسا  

هیر رابطه را در اصل طبیعی هرچند اصل انسانی، مجزا نمی شود، اما ظاهر این طبیعت، به حکم زن و مرد، تط
به مجوزی می رساند که پیوند های بشری در فرهنگ های مختلف، اگر مسلمان است یا مسیحی، یهود یا هندو، اما 
از باور بر آن، بر تنوع انسانی در صورتی باقی می شوند که از اصل طبیعی آن، فقط طمع اطفای شهوت نیست. 

انی، انس ال تنوع تعریف اند تا هیچ مساله  جلو، برای کاهش ناهنجاری ها، دنب پذیرفتن این که در جوامع مدنی رو به
 محرومیت و باور ها، فرهنگمی شود، حرمان نیابد، نمی تواند کتمان شود، اما اگر مطرح « به دلخواه»زمانی که 

و سوء استفاده در گرایش از حد فساد  مذموم می داند، اگر این نما،تعمیم و اما  گرایش به همجنس را در جایی دیگر
از آن شایقی ست که در جهان اول، فرصت دارد قانونی شود، باز هم اصل  یدیگر نوعهای کسانی تبارز کند که 

بیرونی را زیر سوال می برد که با تفاوت ظاهری  نقد همواره  آن مساله که این گرایش، خالف طبیعت است، 
 ، در جایی خوب و در جایی زشت پنداشت.نمی توان در دوگونه گی شرایط فرهنگ ها، 

توجیه برای صدور مجوز گرایش به خود )همجنس( در زمینه هایی که حتی در طبابت غربی، دشواری انحراف 
معضل طبی آن، در اما  و شایق، جواز یافته است سلیقه   ان شناخته می شود، در حالی که درلوژیکی، اما قابل درمابی

، خوب و بد، در کنار هم، حکم حالل و حرام را وضاحت می دنیایی که در زمینه های رسمیر حاشیه می ماند، د
 .که گاه الینحل می شوند فت پاسخ به دشواری معضالتی می مانددهند، دریا

سیاست در جغرافیای ما، در خصوصیات سالیان بحران، زمانی که چاشنی دین در صدور ایدیالوژی، از ضمایم مهم 
بسیار پابند مذهب، تصویر مردان و پسرانی که در اجتماع روستایی )نهایت احترام به  عیت های جامعه  ، در واقبود

 با دستار و ریش های دراز، به حرکات همنوعی خیره می شوند که یمذهب( با اشتیاق مجلس می کنند و با سر ها
د، واقعاً نندان خانه، محدود می کن، اصل جنس مخالف را با حکم زدیگر ، اما در جایاز ساخت شباهت های او

و رفاه )اعتقادات سنتی( رند که از حیث اثر، گاه جلودار رشد می شوند بزیر سوال می را مطلقیت باور هایی 
 اجتماعی از تاکید بر آن ها، پذیرفتن زیان را اصل می سازد. 

و اما تضاد آن ها، ثابت می کند حتی  معنی می رسانند بد، مفهوم یک دیگر را در افاده   دنیای سرچپه، خوب ودر 
، دو رخ این ز حد منطق، بلند تر می رودحکم نفی، وقتی نیاز ها حرمان می شوند و فرهنگ سلیقه، ا وجود در

جهان  اده  که در رسمیات جهان اول و استف انحراف در حاصل آن، تضادی شود سکه، همان یک معنی ست که نوع
     به خود )همجنس بازی( زشت و خالف طبیعت است.سوم، یک معنی می دهند: گرایش 

 
 پایان
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