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 چکیده

 در حال حاضر، که از افرادی است ،استاجتماع دگرباشان تهیه شده  ۀدربار کنونتا هایی که بیشتر گزارش

تجارب و  ۀدربار چندانی و هنوز اطالعات کنند و در سرزمین دیگری زندگی می اند کردهایران را ترک 

زندگی و احساسات آنها در  ۀطور خاص، پژوهشی دربار گرباش ساکن ایران وجود ندارد. بهتجربیات افراد د

 این اطالعات در دست نیست یا اگر هست، شان ایران و چگونگی تأثیرپذیری تجربیاتشان از هویت جنسی

 پر کند.را  حد مهم ین شکاف علمی دربارۀ موضوعی تااینبر آن است تا ا حاضر بسیار محدود است. پژوهش

چراکه فراتر از نگاهی کلی و ساده به گرایش جنسی و افکار مربوط به  ،این مطالعه بسیار پیچیده است

قوانین کشورهای  ۀزندگی خصوصی و عمومی فرد است. در این پژوهش به بررسی تاریخچ ۀجنسیت در حوز

. همچنین شود میحقوق دگرباشان پرداخته شده علیه  های اعمال ۀ محدودیتمختلف با مذاهب متفاوت دربار

های مختلف دگرباشان در نقاط مختلف جهان که جهت مقابله با این قوانین صورت گرفته  به بررسی جنبش

مورد تدوین قوانین حامی حقوق دگرباشان  المللی و حقوق بشر در های بین پردازد و نقش سازمان می ،است

 گیرد.  دگرباشان مورد واکاوی قرار می بارۀقوانین داخلی ایران درباالخره  مطالعه قرار خواهد گرفت و

طریق تحلیل انتقادی دگرباشان در ایران از مورددرتحقیقی درک احساسات و باورها  ۀاهداف اصلی این پروژ

محور، سنتی  ای مذهبی، طبقه زندگی در جامعه اثر هایی است که آنها بر ررسی چالشاز نگاه خود این افراد و ب
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پرسش این پژوهش از درواقع، کنند.  تجربه می ــ کند میهویت رد  عنوان که دگرباشی را به ــو پدرساالر 

 شده و به سرکوباین افراد پذیری  ضرورت تمرکز بر اجتماع دگرباشان و آسیب ، اینکهشود میجا شروع  همین

 اند وضعیت این افراد که عامدانه نادیده گرفته شدهای شد برای روشنگری دربارۀ  شده انگیزه  واداشته  سکوت 

 اند.  سوی اجتماع به حاشیه رانده شدهو از

در  ــ بودند درصد زن 40مرد و  آنان درصد 60که ــنفر  400 بیش از ی عمیق باها مصاحبهاین تحقیق بر 

 شمسی 1396و  1395های  سال طولپژوهش در و این و اصفهان متمرکز شد ،تهران، مشهد شهر کالنسه 

. ه استگیری گلوله برفی استفاده شد از روش نمونه جامعۀ هدفبرای انتخاب در این پژوهش، . شدانجام 

و  است است که تنها بر دگرباشان گرایش جنسی تمرکز کرده آنی خاص دامنۀ این مطالعه ها گییکی از ویژ

در وجود آنان ها  ند و هردوی این جنبها که دارای دو جنبۀ زنانه و مردانۀ جنسیت ــبه افراد تراجنسیتی 

چراکه در  ،اند عمد در این مطالعه وارد نشده نپرداخته است. افراد تراجنسیتی به ــ است زمان فعال طور هم به

  ایران، جایگاه آنها از منظر حقوقی تا حدودی تأیید شده است.

زندگی در خفا را  معموال  ای است به زندگی دگرباشان ایران که پژوهشی دریچه ۀاین مطالع ،شک بی

  ها و مداخالتی نو بینجامند. های این مطالعه به سیاست گیری و نتیجه ها یافتهامید است  و اند برگزیده

 .گیری گلوله برفی هویت جنسی، حقوق دگرباشان، نمونهکلیدواژه: دگرباش، 

 لهئمقدمه و بیان مس
 شود میداده مرد یا زن  هومبراساس مف جنسیتی ،به کودکان ،در بسیاری از جوامع، از زمان بسته شدن نطفه

های جنسیتی خاص مطابق باشند.  که براساس این نسبت، با نقش شوند میای اجتماعی  گونه به آنان و

های جنسیتی براساس نوع  سازی کلیشه کنند به شبیه کودکان در سنین بین دو تا سه سال شروع می

 مورد. موضوع ترجیحات آنها درکنند و انتخاب می دهند میهایی که آنها را ترجیح  ها و بازی بازی اسباب

و  دشو میجنسیتی ساخته های  نقش ،بر همین اساس .1مصداق دارد نیزکارهای خانه  و وسایل ،پوشاک

. دشو میهای سیاسی و اقتصادی تقویت  شده و تأییدشده و دینامیک طریق روابط اجتماعی پذیرفتهبعدها از

تقابل با هر نوع تساهل اجتماعی در که شده های جنسیتی پذیرفته فتاری خارج از این هنجارها و نقشهر ر

هایی را  نها روایتچراکه قصد دارد ت ،آورد پذیرفتنی نیست و هیچ انحراف یا تغییری را تاب نمی قرار گیرد،

 ۀشد ارزشمند است. هر رابطه یا میل جنسی که خارج از این هنجار توصیه اوشدت برای  حفظ کند که به

 ،. هنجارها و عرف اجتماعیشود میکفرآمیز دانسته  ،ود داشته باشدوج ،بودن مردان با زنان، یعنی اجتماعی

 .قرار دارندهای فشار  این اهرم ۀقوانین در زمر ،بعدی ۀو در مرحل ،های مذهبی رزشا

                                                           

1. Spencer A. (2013). Rathus. Childhood: Voyages in Development. Cengage Learning,  
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دگرباش  چالش کشیده است. این هنجارها و نظام دوقطبی را به ۀبندی دگرباشان هم دسته ،طول تاریخدر

(LGBT) و  ،ای است که برای اشاره به همجنسگرایان زن، همجنسگرایان مرد، دوجنسگراها واژه

ها، سنین،  وسیعی از نژادها، قومیت ۀدامن یاختصارعبارت هر حرف این . »شود میها استفاده  تراجنسیتی

 ۀانواع خود و در هم ۀاین افراد در هم. 1«شود میها را شامل  و هویت ،اقتصادی  ــ های اجتماعی موقعیت

ند بافتارهای توان میساختارگرایان اجتماعی »گوید  ( می1995اند. کاتز ) اعصار و قرون بخشی از جامعه بوده

قرن  ۀاما تنها در میان ،اند تاریخی بسیاری را شناسایی کنند که در آنها افراد در روابطی با همجنس وارد شده

یا همجنسگرا یا دگرجنسگرا( را  ،طور مشخص )به های رفتار جنسی یبند نوزدهم بود که واژگانی خاص، طبقه

 .2«برچسب زدند

با  ۀهای مذهبی و قوانین خاص در مقابل های اجتماعی شدید و سنتی، ارزش در جوامعی که هنجارها و عرف

که در قالب  شود میب در مواجهه با دگرباشان دیده ترس و تعص نوعی ،رفتار جنسی دگرباشان وجود دارد

 .یابد میهراسی نمود  و تراجنسیتی ،واژگانی چون همجنسگراهراسی، دوجنسگراهراسی

طور خاص،  ب دوستان و خانواده منجر شود. بهجاند به طرد ازتوان مییش ها گیویژ ۀهراسی با هم همجنسگرا

و دسترسی به خدمات بهداشتی باکیفیت  ،سالمت ۀد باعث محرومیت از شغل سودآور، بیمتوان میتبعیض 

مسائلی در سالمت روان شود یا  ایجاد د برای افراد سنگین باشد و سببتوان میشود. بار عاطفی این موضوع 

فرد همجنسگرا  تا شود میاین عوامل سبب  ۀاقدام به خودکشی یا افکار مربوط به خودکشی را پدید آورد. هم

های  ، حمایتودد موجب افزایش استرس شتوان میراحتی گرایش جنسی خود را ابراز کند و این امر  نتواند به

های خودتخریبی  اجتماعی از او را محدود کند و بر سالمتش تأثیر منفی بگذارد. این عواطف مسبب چرخه

به خود  نندهز و رفتارهای جنسی پرخطر و آسیب ،مخدر شرب الکل، مصرف مواد  همچونشامل رفتارهایی 

 .3شود می

ت آنها را بینند که هوی آزار می ییطرف دگرجنسگراهااز معموال  دانند میافرادی که خود را دوجنسگرا 

. دوجنسگراهراسی تأثیری مخرب بر زندگی افراد دوجنسگرا دانند میسادگی نامشروع  یا به« ای گذرا مرحله»

باقی بمانند. « در صندوق»بسیاری از آنها پنهان شوند و برای اجتناب از تمسخر و طرد  شود میدارد و سبب 

هویت آنها را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از بدترین عواقب  د بهزیستی و حس توان میاین مسئله 

                                                           

1. Kevin L Ard, Harvey J Makadon. IMPROVING THE HEALTH CARE OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL 
AND TRANSGENDER (LGBT) PEOPLE: Understanding and Eliminating Health Disparities . P. 3.  
2. Katz, Jonathan Ned. (1995). The Invention of Heterosexuality. New York, NY: Dutton (Penguin Books)., p23 
3. Valentine, G., Skelton, T. and Butler, R. (2002). The vulnerability and marginalisation of lesbian and gay 
youth: ways forward. Youth and Policy, 75,pp. 4–29.  
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سوی اجتماع که ازبل ،جامعه سوی کل فقط از ی تبعیضی است که فرد دوجنسگرا نهدوجنسگراهراس

که از قبل به  ــ را این افراد ها لزبینو  ها گیکه  دهد می( توضیح 2015بیند. مونرو ) ایان میهمجنسگر

  .1بخشندتا برتری خود را تحکیم  دهند میآزار ــ  اند حاشیه رانده شده

اند یا  به افرادی دانست که تراجنسیتینسبت  اعتمادی بیترس و نفرت یا  توان میهراسی را  تراجنسیتی

( 2009های جنسیتی سنتی همسو نیست. رایان جوئل ) که رفتار جنسیتی آنها با نقشکسانی 

مردانه  ــ هراسی را ترس و نفرتی غیرمنطقی از کسانی تعریف کرده است که از دوقطبی زنانه تراجنسیتی

 اند.  یا از آن فراتر رفته اند کردهاند، آن را مخدوش  گذشته

انجیل با  ذیرش اجتماعی همجنسگرایی و ازدواج همجنسان است.مقابل پدر مهم  مذهب یکی از عوامل

. یک نمونه داستان تذکرها در کند میهای عهد قدیم ما را با برخی از اولین تابوها در این زمینه آشنا  داستان

 دوی آنها عملی شنیع انجامخوابد، بخوابد، هر ه با یک زن میک گونه اگر مردی با مردی، آن»سفر الویان است: 

مکاتب بزرگ  ۀهم«. خونشان باید به گردن خودشان باشد ،مطمئنا  آنها باید به مرگ محکوم شوند ؛اند داده

کنند. این  ای غیرطبیعی محسوب می و میل به همجنس را وسوسه دانند میاسالمی همجنسگرایی را مردود 

یهودیت، تورات )پنج کتاب در  .شود میرابطۀ جنسی عملی خالف نقش طبیعی و هدف فعالیت جنسی دیده 

 .«این رسوایی است .خوابد که با یک زن می گونه آن ،مرد[ نباید با مردی دیگر بخوابد»]گوید:  اول انجیل( می

هایی را علیه  و محدودیت شوند میهای مذهبی اغلب در قالب قوانین حقوقی دیده  این احساسات و آموزه

تعیین  .اند و قضایی به آن پاسخ دادهطریق سازوکارهای انتظامی با سرکوب ازاند و  دگرباشان شکل داده

 نقدی برای رفتار جنسی توافقی با همجنس، زندان یا مجازات مرگ مواردی از این سرکوب ها است. ۀجریم

چراکه به عنصری از خویشتن فرد  ،شدت ادعای همگانی بودن دارد زه، حقوق مربوط به گرایش جنسی بهامرو

این مفهوم به تعریف  تمایل جنسی. بنابراین ، یعنیافراد بشر وجود دارد ۀکه در هم شود میمربوط 

با نگاهی مثبت به تمایل  موردشان صدق کند.بشریت نیاز ندارد که این حقوق درزیرگروهی مشخص از 

ای مرکزی برای رشد کامل شخصیت انسان، حقوق  بشر و مؤلفه در وجودعدی بنیادین عنوان ب  جنسی به

  .2جامعه در خود دارد« اکثریت جنسی»بلکه  ،«اقلیت جنسی»فقط  نسی ظرفیتی عظیم برای دگرگونی نهج

و تبعیض  ،های منفی موضوع گرایش جنسی و حقوق بشر موضوعی گسترده و سیاسی است. تعصبات، کلیشه

حاکمیت تنها بازیگر  اند. هرچند رفتهی جنسی فروها گرایشو  ،های رفتاریعمیقا  در نظام ارزشی جامعه، الگو

. کند مییا حتی بازیگر اصلی حقوق مربوط به گرایش جنسی نیست، در این زمینه نقشی محوری ایفا 

واقع، وقتی تمرکز بر حقوق و ای عمیقا  سیاسی است. در ی مسئلهحقی اساس عنوان بهشک، گرایش جنسی  بی

                                                           

1. Monro, Surya. (2015). Bisexuality: Identities, politics, and theories.  Springer. P,89 
2. Saiz, Ignacio. (2004). Bracketing Sexuality: Human Rights and Sexual Orientation. pp. 66-67.  
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تر  حتی اگر درک کلی ،شود محسوب میگذاری  قوانین رسمی است، حاکمیت بازیگری اساسی در سیاست

فردی  و میان ،فردی های اجتماعی، سیاسی، درون این باشد که تمایل جنسی در تعامل با بسیاری از نظام

 گیرد. مختلف شکل می

مورد حقوق ز قوانین داخلی کشورهای مختلف درتالش شد تا قوانین مختلف جهانی و نی ،پژوهش این در

میدانی در  ۀضمن نشان دادن جایگاه کشور ایران در میان این قوانین با انجام مطالعدگرباشان تشریح شود و 

 و شیراز نظر دگرباشان مورد واکاوی قرار گیرد. ،شهر تهران، اصفهان سه

 ادبیات تحقیق

انگارد.  می ،همجنسگرای مرد یا زن، یعنی که فرد در آن خود را گی یا لزبینهویتی است  «همجنسگرایی»

. رفتار کنند برقرار میو با آنها رابطۀ جنسی  شوند میدر این هویت، افراد اساسا  جذب افراد همجنس خود 

زند که به افراد همجنس خود گرایش جنسی دارند.  از مردان و زنانی سر می معموال  و بیشترخواهانه  همجنس

یا جنسی به افراد همجنس خود کشش دارد. در  / و ،نظر فیزیکی، عاطفیهمجنسگرا فردی است که عمدتا  از

دانسته  و برچسب داد، انگ های روانی قرار می بیماری ۀای که آن را در رد سبب تاریخچه این واژه به ،مقطعی

 شد. می

یا جنسی به افرادی همجنس و یا با جنس مشابه / نظر عاطفی، فیزیکی و مردی است که عمدتا  از «گ ی»

آن را  توان میاما  ،شوند میکه جذب مردان  رود میکار  ه بیشتر برای اشاره به مردانی بهژکشش دارد. این وا

هویتی  عنوان بهکلی یا طور شاره به اجتماع دگرباشان بهبرای ا معموال کار برد. این واژۀ کلی  دربارۀ زنان نیز به

زنانی است که نیز  «لزبین»داند. منظور از  که خود را دگرجنسگرا نمی شود مییکسان برای کسی استفاده 

 یا عاطفی زنان دیگر را دارند. / ظرفیت جذب رمانتیک، شهوانی و 

هم به مردان و هم به زنان کشش دارد.  ،یا جنسی/ نظر عاطفی، فیزیکی و فردی است که از «دوجنسگرا»

هایی باشد که فرد به  ها یا جنس مساوی به جنسیت ۀعالق دهندۀ نشانالزم نیست این کشش مساوی باشد یا 

کار  نه و مردانه در همۀ افراد بشر بهعد زنادو ب دوجنسگرایی برای توصیف وجود هر ۀواژ آنها تمایل دارد.

به افراد همجنس خود، بلکه به افراد جنس مخالف  تنها زنان و مردان دوجنسگرا کسانی هستند که نه .رود می

 تر است. نیز با شدتی مشابه گرایش جنسی دارند. دوجنسگرایی در زنان شایع

ای فراگیر برای اشاره به کسانی است که هویت جنسیتی آنها با ویژگی جنسی  واژه «تراجنسیتی»

اند.  همچون همجنسگراها همواره وجود داشتهنیز ها  تراجنسیتی .1از زمان تولد متفاوت است شانبیولوژیک

                                                           

1. Spade D. (2008). Documenting Gender. Hastings Law Journal. 59, pp. 731-842. Available from 
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Spade-Documenting-Gender-Apr-2008.pdf.  
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این افراد است  دهندۀ نشان LGBTحرف چهارم  و هستند ترین گروه در جنبش دگرباشان شده آنها فراموش

بر تعریف . بناشوند میمواجه  ها گیو  ها لزبینطرف جمعیت عمومی احترامی و مخالفت از گاهی با بی که

طور مشخص خود را از  که به کند میعیت گوناگونی اشاره اصطالح تراجنسیتی به جم»پزشکی  ۀمؤسس

  .1«کنند هنجارهای جنسیتی جدا می

که به فردی از  کند میی فردی را توصیف ها گیمقابل همجنسگرایی قرار دارد و ویژدر «دگرجنسگرایی»

و یا  ،که همواره از ابعاد فیزیکی، عاطفی فردی استدرواقع، دگرجنسگرا جنس مخالف گرایش جنسی دارد. 

دگرجنسگرایی تنها گرایش جنسی است که در آن روابط  جنسی به فردی از جنس مخالف خود کشش دارد.

. دگرجنسگراهنجاری باوری است که از دهد میهای مخالف رخ  جنسی و زناشویی بیشتر در میان افراد جنس

 .2دگرجنسگراساالری و همجنسگراهراسی مرتبط است اب معموال و  کند میدگرجنسگرایی حمایت 

مقابل تربیت و تأثیر محیط، چه محیط پیش از تولد و چه فتار انسانی، بحث قدیمی طبیعت درر ۀدر حوز

ی جنسی است. بیشتر پژوهشگران توافق ها گرایش ۀهای مهم در حوز از بحث ،ها محیط زندگی فرد یا ژن

اما هیچ عامل  ،گذارند وجود آمدن گرایش جنسی تأثیر می هاجتماعی در بدارند که عوامل بیولوژیک و 

و واحدی برای گرایش جنسی مشخص نشده است. مطالعات مختلف به عوامل  ،قطعی، ساده ۀکنند تعیین

ند که ترکیبی از تأکید دار  اما دانشمندان بر این فرض ،کنند کنندۀ مختلف و حتی متناقض اشاره می تعیین

 .کند میو اجتماعی گرایش جنسی را تعیین  ،ژنتیکی، هورمونیعوامل 

 های اولیه عوامل محیطی )مانند روابط ضعیف با والدین و تماس با همجنسگرایان در سن  بسیاری از نظریه

ها بود. فروید در  دانستند. زیگموند فروید یکی از مدافعان اصلی این نظریه پایین( را علت همجنسگرایی می

که  داشتند بیان میهای او  نخستین نظریه .همجنسگرایی مطرح کرد ۀچهار نظریه دربار ،تزمان حیا

به این معنی که مرد جوان پیوند شهوانی نرمالی را با مادر  .ادیپ نشئت گرفته است ۀهمجنسگرایی از عقد

شکلی وسواسی  پسر به ،نتیجهو در دهد میر زیادی به پسر نشان اما مادر عطوفت بسیا ،کند میخود برقرار 

کودک تمایز میان خود و دیگری  کنندۀ آن است که بیانی و دیگر ۀنظری .3انگارد آلت تناسلی خود را مهم می

خودشیفتگی، کودک به  ۀای مشابه او دارد. در دور مادر آناتومی کند میو بنابراین تصور  دهد میرا تشخیص ن

                                                           

1. Institute of Medicine (IOM). (2011), The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People: Building 
a Foundation for Better Understanding. Washington, DC: The National Academies Press. 
2. Lovaas, Karen, and Mercilee M. Jenkins. Charting a Path through the 'Desert of Nothing. Sexualities and 
Communication in Everyday Life: A Reader. 8 July 2006. Sage Publications Inc. 5 May 2008.  

 .The psychoanalytic theory of male homosexuality.Newyourk :simon Shavester (.1988. لوییس، کی. )3
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شهوانی او باشد. بنابراین د مجازاتی برای احساسات توان میبرد و تهدید به اختگی  جدایی خود از مادر پی می

که کودک پی   ای دیگر، هنگامی . براساس نظریهشود میگونه غرق آلت تناسلی خود  شکلی وسواس او به

. از آن پس، شود میبه نفرت تبدیل و عشق او به مادر  کند میبرد مادر آلت تناسلی مردانه ندارد، وحشت  می

دیگری  ۀچهارم و آخر او نسخ ۀ)پسری با صفات زنانه(. نظری کند میاو زنی را با آلت تناسلی مردانه انتخاب 

پدر دارند.  حد به پسران همجنسگرا عشقی آتشین به مادر و حسادتی بی کرد بیان میادیپ بود که  ۀاز عقد

 ،نتیجهیابد. در دیستی از خشونت بروز میهای سا بافی مرگ و خیالشکل آرزوی  این حسادت به پدر به

 .کند میواکنش، کودک این احساسات را به احساس عشق به همجنس تبدیل  هنگام بروز در

 .1پسندند های گرایش جنسی می های بیولوژیک را برای توضیح علت نظریه نیز وجود دارند کهکارشناسانی 

طریق برد که از کار می هایی به نسی را برای اشاره به ژنهای بیولوژیک جدیدتر عبارت گرایش ج نظریه

کنند. ترکیب  و ساختار سیستم عصبی کمک می ،پیش از تولد به رشد، سازماندهی ،استروئیدهای جنسی

یک کالبدشکافی نشان هایی را در مردان همجنسگرا در  شیمیایی و ساختار مغز اخیرا  تحلیل شده و تفاوت

شناس دانشگاه نورثوسترن،  وانپزشک دانشگاه بوستون، ریچارد پیالرد، و ر روان ۀداده است. مطالع

مایکل بیلی، دربارۀ همجنسگرایی و دوقلوهای پسر همسان و غیرهمسان نشان داده است که در  جی.

مورد دوقلوهای درصد است. در 50بودن دیگری حدود دوقلوهای همسان اگر یکی گی باشد، شانس گی 

درصد برادران مردان گی  12تا  8که  دهد میدرصد بود. مطالعات دیگر نشان  20غیرهمسان این رقم حدود 

 درصد است. 4تا  2حالی است که این رقم در جمعیت عمومی ند و این درا هم گی

های اجتماعی و شهروندی و  گفت که آثار ادبی بسیاری از منظر نابرابری توان میادبیات تجربی  ۀدر زمین

مقایسه در گونهکه چ دهد می( نشان 2002د. برای نمونه، چان )ان پرداختهرشد دگرباشی به موضوع دگرباشان 

 شتبه همین شکل، ا چا سعی دا .2گیرند میکنگ مورد رفتار نابرابر قرار  ا دگرجنسگرایان، دگرباشان در هنگب

ا و رفتارهای جدیدی در صنعت جنسی در تایلند و این موضوع انجام دهد که چطور رویکرده ۀپژوهشی دربار

ها بسیار فعال بوده  همواره در دادگاه (ACLU)های شهروندی آمریکا  آزادی ۀحال ظهورند. اتحادیتایلند در

وضعیت  گزارشی هولناک از STANDتا حقوق دگرباشان را تضمین کند. مجلۀ اتحادیه با عنوان است 

. جارد پلیس منتشر کرد ،بهترین و بدترین کشورها از نظر برابری ، یعنیدر سراسر جهان ها گیحقوق 
                                                           

 .Adolescent homosexuality. Advances in Pediatrics .Medline(. 1998. هاویلر اسرتانسکی، رمیافدی جی. )1
2.Chan, Phil C. W. (2005). The lack of sexual orientation anti-discrimination legislation in Hong Kong: breach 
of international and domestic legal obligations. The International Journal of Human Rights, Vol.9,(1), pp. 69-
106, Available from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13642980500032347 [7 November 
2012].HonHH. 

http://journals.sagepub.com/servlet/linkout?suffix=bibr31-030802260606900903&dbid=8&doi=10.1177%2F030802260606900903&key=9742300
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Polis) Jared( اشکال تبعیض و همسو ساختن قانون با  ۀسازمانی است که خود را به متوقف ساختن هم

اولین گروه کاری برابری  تشکیل، جارد به 2015داند. در نوامبر  های منطبق با زمان متعهد می ارزش

 ها در سطح کنگره کمک کرد.  تراجنسیتی

خصوص وضعیت حقوقی قوانین داخلی درمورد آنها  هوضعیت دگرباشان و ب ۀدر ایران، مطالعات زیادی دربار

سازمان اقدام آشکار  ۀاطالعاتی دربار )MERIP(اطالعات و پژوهش خاورمیانه  ۀصورت نگرفته است. پروژ

در منتشر کرد.  ــ شد نامیده می ها لزبینو  ها گیالمللی حقوق بشر  که پیش از این کمیسیون بین ــجهانی 

برای  را های کاری مشترک داشتند اقدام آشکار جهانی سه کارشناسی که حوزه میالدی، 2015اکتبر سال 

رو  هکه افراد دگرباش ساکن ایران با آنها روب ای و اجتماعی ،وگو دربارۀ برخی مسائل مذهبی، حقوقی گفت

جلساتی در دوسلدورف آلمان  هدو دور میالدی، 2014و  2012در سال  ، یعنیپیشتر هستند، گرد هم آورد.

و دانشگاهیان را برای شرکت  ،دانان، فعاالن حقوق بشر حقوق ابرگزار شده بود که در آنجا اقدام جهانی آشکار

حقوق دگرباشان »در میزگردی دربارۀ وضعیت دگرباشان در ایران دور هم جمع کرده بود. عنوان این میزگرد 

« ها در ایران و تراجنسیتی ،، دوجنسگراهاها گی، ها لزبینحقوق »گزارش آنها با عنوان  بود. «در ایران

های کنفرانس و رویکردهای جدید برای بهبود وضعیت حقوق دگرباشان  گیری و نتیجه ها یافتهای از  خالصه

ای با عنوان  صفحه شصت، مرکز مستندسازی حقوق بشر ایران گزارشی میالدی 2013در سال  .1ایرانی بود

، ها گیبا  ها مصاحبهتهیه کرد. هرچند انبوهی از « هویت انکارشده: نقض حقوق بشر اجتماع دگرباشان ایران»

شوندگان دیگر در ایران  مصاحبهاین دالیل امنیتی، بیشتر  های ایرانی انجام شد، به اجنسیتیو تر ،ها لزبین

 کنند.  مطالعۀ حاضر شامل مصاحبه با افرادی است که اکنون در ایران زندگی میاما کردند.  زندگی نمی

 دگرباشیمخالف قوانین  ۀتاریخچ

انگلیس را نمایندگی  ۀگردند و بخش بزرگی از جامع میازرابطه با همجنس به قرن شانزدهم ب مخالفقوانین 

همجنسگرایی عملی ناپذیرفتنی در آن زمان  .2است« بدترین  جرائم»کنند که باور داشتند همجنسگرایی  می

هویتی به نام هویت همجنسگرا در این دوره  وکرد  ویکتوریایی را تهدید می ۀثبات جامع که حدی به ،بود

 3087تعقیب قضایی برای عمل لواط،  ۀپروند 670در انگلستان،  میالدی 1952وجود نداشت. در سال 

                                                           

 ها در ایران، از ها، دوجنسگراها، و تراجنسیتی ها، گی . حقوق لزبین1

 www.iglhrc.org/.../files/LGBTRightsInIran_0.pdf. 
2 Upchurch, Charles. (2009). Before Wilde: Sex between Men in Britain's Age of Reform. Berkeley: University 
of California, P. 14 & 49. 

http://www.iglhrc.org/.../files/LGBTRightsInIran_0.pdf
http://www.iglhrc.org/.../files/LGBTRightsInIran_0.pdf
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جنسی میان مردان  ۀپرونده برای رابط 1686جنسی تحمیلی و  ۀرابطپرونده برای سعی در ارتکاب لواط یا 

 .1)دخول( باز شده بود

به اجتماع دگرباشان دارند. در  تر در میان کشورهای مختلف جهان نیز کشورهای آفریقایی نگاهی خشن

اصل آزار بیشتر همجنسگرایان و قانونی  ،، پارلمان زیمبابوه در حرکتی یکپارچهمیالدی 1995سپتامبر سال 

های  جمهور امرسون منانگاگوا هم دعوت بعدها رئیس .2تصویب کرد را منع اعمال همجنسگرایانه ۀدربار

 ،رد کرد را متعدد کشورهای اروپایی در کارگروه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای پذیرش همجنسگرایی

جمهور گامبیا،  رئیس .3داند هرچند گفته است که زیمبابوه خود را به ترویج و حمایت از حقوق بشر متعهد می

از قوانین ایران هم »قانونی علیه همجنسگرایان تصویب شود که  درخواست کردنیز ، عمایحیی ج

اش در سازمان ملل اعالم کرد که   ، او در سخنرانیمیالدی 2013سپتامبر  27در «. تر باشد گیرانه سخت

ضد اهلل برانسانی و کال و نمودهایش بسیار شیطانی، ضداش ۀکه در هم ــها همجنسگرایی را  برخی قدرت»

خواهند به  کنند، می آنهایی که چنین می»او در ادامه گفت:  .«کنند به اسم حقوق بشر ترویج می ــ است

را  ها گیو  ها لزبینتحقیقات جزایی دستور داد تا  ۀاوگاندا به اداررئیس جمهور  .4«هستی انسانی پایان دهند

تروریسم آمریکا، مردان گی را در اینترنت مصر از زمان پیوستن به ائتالف ضدتعقیب و آنها را زندانی کند. 

مسلمانان افراطی، بلکه دولت نیز به حفظ  تنها د تا شهروندان را قانع کند که نهانداز و گیر می کند میدنبال 

در سال  (ILGA)المللی گی و لزبین  های انجمن بین براساس گزارش .5ملت پایبند است اخالقیات

رسمیت  آفریقا یا هردو به ۀکشوری که توسط سازمان ملل یا اتحادی 55کشور از  34 ،6میالدی 2015

گزارش داده است که از آگوست سال  ILGA. اند کرده، همجنسگرایی را ممنوع شوند میشناخته 

                                                           

1. Whitaker, Brian. (2006). Unspeakable Love: Gay and Lesbian Life in the Middle East. Berkeley . University of 
California. 
2. Marc Epprecht, p180; Hungochani: The History of a Dissident Sexuality in Southern Africa  
3. Zimbabwe's LGBT community: why civil rights and health issues go hand in hand. from 
https://www.news24.com/Africa/Zimbabwe/zimbabwes-lgbt-community-why-civil-rights-and-health-
issues-go-hand-in-hand-20180131-2. Accessed: Feb 26th, 2018. 
4. Gambian president says gays a threat to human existence-20130928, Reuters, 28 Sept 2013. 
5. Gauch, S. (2002, March 1). Egypt cracks down on gays, trumping Islamists. Christian Science Monitor, p. 7 
6. Anthony Appiah and Henry Louis Gates, Encyclopaedias of Africa, Volume 2 OUP, USA, 2010. 

https://www.news24.com/Africa/Zimbabwe/zimbabwes-lgbt-community-why-civil-rights-and-health-issues-go-hand-in-hand-20180131-2
https://www.news24.com/Africa/Zimbabwe/zimbabwes-lgbt-community-why-civil-rights-and-health-issues-go-hand-in-hand-20180131-2
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بیشتر این  که 1اند عمل جنسی دگرباشان داشته کشور قوانین جزایی علیه 72مجموع  میالدی، 2016

  .2اند کشورها در آفریقا یا آسیا واقع شده

، جنبشی میالدی 2017در سال  .مسلمان نادر استبیشینۀ   زندگی آزاد دگرباشان در کشورهایی با جمعیت

مردان گی و دوجنسگرا را  و پلیس  تشکیل شد. مقامات امنیتی ها گیضد گی در چچن برای پاکسازی 

در میان کشورهای عربی، مجازات عمل کردند.  زدند و شکنجه می ، آنها را کتک میندکرد میدستگیر 

و سوریه زندان  ،سومالی، تونسهمجنسگرایی در الجزیره، بحرین، کویت، لبنان، لیبی، مراکش، عمان، قطر، 

در عربستان سعودی، سودان،  .3باشدتا ده سال حبس در زندان  ممکن است مجازات در بحریناست. این 

یمن و موریتانی، لواط مستوجب مجازات مرگ است. چهارده کشور با جمعیت عظیم مسلمان، قوانینی دارند 

در  .4دانند میهایی را مجاز  یا چنین اعدام گیرند مینظر ا برای رفتارهای همجنسگرایانه درکه مجازات مرگ ر

، دولت ایران شمسی 1357 اسالمی ایران در سال ایران لواط جرمی با مجازات اعدام است. از زمان انقالب

هزار اعدام را این چهار دولت ایران البته .5هزار نفر را به جرم همجنسگرایی اعدام کرده استبیش از چهار

 که رسد نظر می اما به ،اند، کار آسانی نیست است و اطالع از تعداد دقیق دگرباشانی که اعدام شده تأیید نکرده

ها کاسته  از تعداد اعدام ،این کشورها بیشتردر  ،حال تغییر است و در چند سال گذشتهاوضاع در ایران در

در  ،در ترکیه .کند میگیرد و با آنها مدارا  رفتارهای همجنسگرایانه را نادیده می بسیاری از و پلیس است شده

 بخش هرچند ،های قانونی محدودتر شدند زدایی شد و تبعیض از رابطه با همجنس جرم میالدی، 1858سال 

ندرت  به نیز پلیس سوریهبا پذیرش همجنسگرایی در سطح جامعه مخالف هستند.  عظیمی از مردم ترکیه

                                                           

1. State Sponsored Homophobia 2016: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection 
and recognition (PDF). International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. 17 May 2016. 
Retrieved 19 May 2016. 
2. See http://www.like2do.com/learn?s=LGBT_rights_by_country_or_territory. 
3. Whitakar, Brian. (2016). Everything you need to know about being gay in Muslim countries. 
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/21/gay-lgbt-muslim-countries-middle-east 
4. State-Sponsored Homophobia report from ILGA, the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 
Intersex Association. 2017 edition, 
5. Vexen Crabtree (3 January 2014). The Battle between Monotheism and Homosexuality: Religious Prejudice 
Versus Equality: Islam. Retrieved 8 December 2014. 

http://www.like2do.com/learn?s=LGBT_rights_by_country_or_territory
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 ۀافغانستان، ثروتمندان پسرانی رقصنده را با عنوان پسرانی که با مردان رابط. در کند میرا دستگیر  ها گی

  .1مرسوم است بازی بچهو خرند  کنند، می جنسی برقرار می

کم تا  تاکنون، دست میالدی 2007در آمریکا و کانادا، درصد پذیرش همجنسگرایی در جامعه از سال 

سبب  ها به همجنسگرایی به از آمریکاییامروزه در آمریکا، رویکرد بسیاری  .2درصد افزایش داشته است ده

این تغییرات متعدد  .3ها و نهادها تغییر کرده است فمینیست و وقفۀ بشردوستان بی پژوهشی ها کار دهه

گرفته  نیزتصمیمات حقوقی مهم همگانی در این کشور، زندگی را برای همجنسگرایان آسان کرده است. 

های  ا، نظرسنجی. در آمریکشود میاست که نوعی پیروزی تاریخی برای حقوق دگرباشان محسوب   شده

کنند و این حمایت  ازدواج همجنسگرایان حمایت می ها از حق  که بیشتر آمریکایی دهد میعمومی نشان 

 .4افزایش است  به تدریج رو مسیحیان انجیلی، به انندیی که در گذشته مخالف بودند، مها گروهحتی در میان 

نظر وریا مجازات مرگ را برای لواط درهای قانون ایالت جنوبی ویکت ، کتابمیالدی 1949در استرالیا تا سال 

تغییراتی رخ داد و استرالیای جنوبی اعالم کرد که  میالدی 1975در سال  سرانجاماما  ،داشتند

، استرالیا ازدواج همجنسگرایان را به میالدی 2017نهایتا  در نوامبر سال  .5همجنسگرایی مردان جرم نیست

این درصد جمعیت( در حرکتی تاریخی به  61.6میلیون نفر و معادل  افراد )حدود هشت بیشتررأی گذاشت و 

 .6رأی مثبت دادند نظرسنجی

اند  آمریکا و اروپای غربی واقع شده ۀودو کشور که بیشتر در قار ، بیستمیالدی 2017 از ماه مارس سال

)آرژانتین، بلژیک، برزیل، کانادا، کلمبیا، دانمارک، فنالند، فرانسه، ایسلند، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، 

حقوق، ولی  ۀاند و اگر نه هم رسمیت شناخته و اروگوئه( ازدواج همجنسان را به ،اسپانیا، سوئد، بریتانیا، آمریکا

 .7شمارند انسانی را برای شهروندان دگرباش محترم می بیشتر حقوق

                                                           

1. Straight but Narrow, The Economist www.economist.com/node/21546002 . 
2. The Global Divide on Homosexuality Greater Acceptance in More Secular and Affluent Countries, WWW 
;pewglobal org. 
3. David Halperin, (2002). How to Do the History of Homosexuality.  
4. Ari Ezra Waldman A Legal Analysis of the Supreme Court's Historic. 
Towleroadwww.towleroad.com/2015/06/obergefell-v-hodges. 
5 https://www.voanews.com/a/australia-weeks-away-from-legalizing-gay-marriage/4122352.html 
6.http://www.dailymail.co.uk/news/article-5079049/Marriage-equality-results-Australia-votes-
Yes.html#ixzz4zSvWAYwu. 
7. PEW Research Center. Gay Marriage around the World. From http://www.pewforum.org/2017/08/08/gay-
marriage-around-the-world-2013/ Accessed: October 1st, 2017. 
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 جنبش دگرباشان

که با چه شدتی  ه استرا نشان داد انبررسی کلی تاریخ، نفرت علنی جامعه از همجنسگرایی و طرد آن

آمیزی تحت  شد. برای مثال، دادگاه اسکار وایلد به تعقیب قانونی موفقیت همجنسگرایی مردود دانسته می

و دو سال کار سخت در زندان « سنگین ۀشرمان یعمل ب»برای  میالدی1885سند اصالح قانون جزا در سال 

 1903فوریۀ سال  21چندان بهتر نبود. پلیس نیویورک در تاریخ  میالدی 1900 ۀدهوضعیت در ختم شد. 

در این انجام داد.  را به نام حمام هتل آریستون ها گی شده در آمریکا به یک حمام عمومی ثبت ۀاولین حمل

سال  20تا  4به جرم لواط محاکمه شدند. هفت مرد هم به  از آنان نفر 12شش مرد دستگیر و و بیستحمله، 

دلیل گرایش  نفر به 190قیب بودند، تعکه جادوگران مورد کارتی هنگامی کمحکوم شدند. در زمان مزندان 

اخراج شدند. این واکنش شدید اجتماعی که با ممنوعیت مصرف الکل در آمریکا شروع  از آمریکا جنسی خود

ها سانسور  ها و فیلم های زیرزمینی دگرباشان لغو شد، نمایش ادامه یافت. فعالیت میالدی 50 ۀده شد در کل 

ها، بارها و  شدند و انبوهی از قوانین و مقررات وضع شدند تا اجازه ندهند همجنسگرایان در رستوران می

ورک برای ، سرو نوشیدنی الکلی در نیویمیالدی 1970ها پذیرایی شوند یا حتی کار کنند. تا سال  باشگاه

 ها گیضد برهای پلیسی  طی جنگ سرد، سیاستدرکسی که همجنسگرایی او مشخص بود، غیرقانونی بود. 

کنند. در آلمان نازی،  شدت یافت. پلیس محلی هشدار داد که همجنسگرایان کودکان مملکت را تهدید می

مرد گی دستگیر شدند  100000شدند. در زمان هولوکاست،  های مرگ فرستاده می همجنسگراها به اردوگاه

 ها جان دادند. های مرگ نازی مرد همجنسگرا در اردوگاه 15000تا  5000و بین 

امروزه وضعیت در بسیاری از کشورهای جهان تغییر کرده است. بدون  ،شد بیانکه در بخش قبلی  گونه همان

. بسیاری بر ه استبود های مختلف اعتراضی دگرباشان عامل مهمی در این تغییر وضعیت وقوع جنبش ،شک

شروع شد.  میالدی 1969در سال  (Stone Wall)وال  استون های با شورش ها گیاین باورند که جنبش 

-چراکه این قیام به تولد جنبش بین، عطفی در حقوق دگرباشان بود ۀوال نقط های استون شک، شورش بی

ۀ همجنسگرایانه درخواست شروع رابط میالدی، 1969المللی حقوق مردان همجنسگرا کمک کرد. در سال 

 ها گیدر همۀ مراکز شهری ایاالت متحده عملی غیرقانونی بود. بنابراین بارهای  ،واقعدر نیویورک و در

نظر تمایالت جنسی مشکوک بودند. در و دیگر افرادی که از ها لزبینی، هایی بود برای مردان گ پناهگاه

دور از آزار عمومی با یکدیگر معاشرت کنند. در  در امنیتی نسبی به ستند پنهانیتوان می این افراد ها، مکان

 (Stone Wall Inn)این وال استون، ن ه پلیس وارد میالدی 1969ژوئن  28ساعات آغازین صبح روز شنبه 
شتم مشتریان پرداختند و بار و به ضرب کردند و ش الکل بدون مجوز دستگیرشدند و کارکنان را به جرم فرو

کم سه تکه لباس مطابق با کس را که دستقانون جزای نیویورک دستگیری هردر آن زمان، . کردند را خالی
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 براساس این قانون، چندین نفر را بازداشت کردند. . بنابرایندانست جنسیتش نپوشیده باشد، مجاز می

جهت یک آرمان درفراد دگرباش ارزش اتحاد وال اولین بار بود که ا استون ۀحادثدر زمان وقوع احتماال  

برابر تبعیض اجتماعی و سیاسی تبدیل وال به نمادی از مقاومت در مشترک را دریافتند. خیلی زود استون

 ی همجنسگرا شد. ها گروهبخش همبستگی میان  های بعد الهام طی دههدرشد که 

در خاورمیانه نیز شروع شد. در سال  میالدی 2000 ۀدر اوایل ده ها گییافته برای حقوق  کنشگری سازمان

)صداها( را تشکیل دادند که بعدها گروه فلسطینی « اصوات»ای از زنان فلسطینی گروه  ، عدهمیالدی 2002

، گروهی از کنشگران میالدی 2004کمان( به آن گروه پیوست. حدود سال  )رنگین« القوس»دیگری به نام 

ن سازمان دگرباشان بود و آشکارا در کشوری عربی فعالیت را تأسیس کردند که نخستی« حالم»لبنانی 

اردنی  ۀسرعت هم ناپدید شدند. مجل اما اغلب به ،برآوردند در نقاط مختلف سر نیزی دیگری ها گروهکرد.  می

My Kali هراسی و توانمندسازی جوانان  پرداختن به موضوع همجنسگراهراسی و تراجنسیتی»هدف  با

شکلی منظم منتشر  به میالدی، 2007از سال  ،«های جنسیتی رایج در دنیای عرب برای کنار زدن دوقطبی

 .شود می
 قوانین جهانی و حقوق دگرباشان

در دو های جهانی و حقوق بشر به موضوع دگرباشان شد.  های اعتراضی باعث ورود سازمان وقوع این حرکت

حقوق جنسی افراد  ،نتیجهرسمیت شناختن تمایل جنسی و در ته، تغییرات عظیمی مخصوصا  در بهگذش ۀده

ها و  نامه رسمیت شناختن حقوقی در پیمان از به ،اند حال تکاملاست. قوانین حقوق بشر مدام در  هصورت گرفت

الملل. بسیاری از  حقوق بین ۀها و قواعد آمر های داخلی دولت ملل گرفته تا رویه های سازمان قطعنامه

المللی ریشه دارند که به پذیرش  گذریم، در قوانین داخلی بین هایی که امروز ساده از کنار آنها می حمایت

 .اند های حقوقی مشترک اند و در بیشتر نظام المللی منجر شده تدریجی اصول کلی قوانین بین

نسی و هویت هایی که تبعیض مبتنی بر گرایش ج طریق قطعنامهطور خاص موضع خود را از ان ملل بهسازم

حقوق افراد لزبین، گی،  ۀ، روشن کرده است. در اولین گزارش سازمان ملل دربارکند میجنسیتی را محکوم 

 ناشی های جهان، خشونت، به کشته شدن افراد در سراسر میالدی 2011و تراجنسیتی در سال  ،دوجنسگرا

سبب  سالمت و آموزش و جزئیات آنها به اشتغال، ۀانگاری و تبعیض در حوز جرم ،تنفر، شکنجه، بازداشت از

این گزارش، همجنسگراستیزی  براساسهویت جنسیتی یا گرایش جنسی واقعی یا فرضی افراد پرداخته شد. 

طور خاص  ه این گروه بهشده علی نت اعمالد. خشوراسی در تمام نقاط جهان وجود داره و تراجنسیتی
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و سبعیت را  زیادی از خشونت ۀها اغلب درج نمونه»محور پلیدتر بوده است.  مقایسه با دیگر جرائم تعصبدر

 .1«شود میجنسی را شامل  ۀو حمل ،شتم، شکنجه، مثله، اختگیو که ضرب دهند مینشان 

 (،دبیرکل پیشین سازمان ملل)ناوی پیالی  ،سلف او ،زید رعد الحسین ،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

اند.  عمومی از حمایت از دگرباشان سخن گفته ۀو دیگر مقامات ارشد سازمان ملل در چند بیانی ،بان کی مون

 ۀهای اصلی حوز دسامبر(، دبیرکل اولین سخنرانی خود از مجموعه سخنرانی دهمدر روز جهانی حقوق بشر )

زدایی از همجنسگرایی در  گذاری را به تحقق برابری برای دگرباشان اختصاص داد و خواستار جرم سیاست

مردان  عنوان بهما ». او گفت: کند میبه توقف خشونت و تبعیض کمک سطح جهانی و دیگر تمهیداتی شد که 

دانیم.  جنسیتی را مردود میوجدان، تبعیض کلی و تبعیض خاص مبتنی بر گرایش جنسی و هویت باو زنانی 

د دارد، این حقوق است که باید در جایی که تقابلی بین رویکردهای فرهنگی و حقوق بشر همگانی وجو

های  اعدام ۀهای خود در زمین طریق قطعنامه، مجمع عمومی ازمیالدی 2003از سال  .«نظر گرفته شوددر

سبب هویت جنسیتی یا گرایش  ه به قتل افراد بهات خواستار توجکر دسرانه، غیرقانونی یا اختصاری بهخو

 جنسی آنها شده است.

 ۀرا تصویب کرد که اولین قطعنام 17/19 ۀ، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعناممیالدی 2011در سال 

از خشونت و تبعیض علیه  «نگرانی عمیقی» کههویت جنسیتی و گرایش جنسی بود  ۀسازمان ملل دربار

رسمیت شناختن دگرباشان،  ی و گرایش جنسی را اعالم کرد. درپی این بهجنسیت سبب هویت افراد به

 گزارشی از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد که موارد نقض حقوق افراد دگرباش همچون جرائم

ی این گزارش اساس بحثی شد ها یافتهو تبعیض را مستند ساخت.  ،انگاری همجنسگرایی از نفرت، جرم ناشی

الدولی سازمان ملل  ک نهاد بیندر شورا مطرح شد. این اولین بار بود که ی میالدی 2012در مارس سال که 

 ۀراه را برای اولین گزارش رسمی سازمان ملل دربار این موضوع بحث کرد و همین کار  ۀشکلی رسمی دربار به

های سازمان ملل را  این موضوع هموار کرد. به همین ترتیب، شورای حقوق بشر سازمان ملل انواع قطعنامه

 د. مآ ادامه خواهد ویت جنسی تصویب کرد که درحقوق بشر، گرایش جنسی و ه ۀدر زمین

ر از ( تصویب کرد که بار دیگ27/32جدیدی ) ۀ، شورای حقوق بشر قطعناممیالدی 2014در سپتامبر سال 

( A/HRC/19/41کرد و از کمیسر عالی خواست گزارش جدیدی ) نقض حقوق بشر عمیقا  ابراز نگرانی می

                                                           

1. UN Human Rights Council, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on 
Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and 
gender identity, 2011, UN Human Rights Council: Geneva 
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کارگیری قوانین و های مناسب برای غلبه بر خشونت و تبعیض با به ها و روش گذاری رویه با هدف اشتراک

 .1دنمایشورای حقوق بشر ارائه  ۀنهمین جلس و و آن را در بیست کند استانداردهای حقوق بشری موجود تهیه

 

 ایران و قوانین دگرباشان

بیند. در ایران وقتی جنسیت فردی  ای سنتی است که همجنسگرایی را نوعی ناهنجاری می ایران جامعه

قدر  کسی یا مرد است یا زن. این موضوع آنرا درنظر بگیرد. هر د گزینۀ سومی توان میاو ن ،شود میپرسیده 

با این نظام جنسی دوگانه در ایران در  گیری جایی برای شک وجود ندارد. هرگونه فاصلهروشن است که 

بر همین اساس، قانون جزای موجود در ایران با افراد گیرد.  قرار می فردی دستۀ اختالالت رفتاری و روانی

تعقیب قضایی، آزار،  پیامدهایی همچونهمجنسگرایانه  رابطۀ آشکار  یکدر ایران،  .کند میدگرباش مدارا ن

گشوده و ابراز آن مسیری دشوار و کاری است نا. همجنسگرایی رازی را درپی داردصد ضربه شالق تا اعدام 

زنند. بسیاری از این افراد در  که تنها تعداد کمی از افراد حتی در شهری بزرگ مانند تهران به آن دست می

 .برند سر می به وی جامعه و خانوادهازس و طرد شان هویت جنسیترس همیشگی آشکار شدن 

بر انسان گاه در د  ۀ ختنهانداز لواط را عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به» قانون مجازات اسالمی 233 ۀماد 

که در  درصورتی ،دهد میلواط برای فردی که عمل دخول را انجام  مجازات حد  234 ۀماد  و« داند مذکر می

 .، اعدام درنظر گرفته استشود میاین کار از زور یا اجبار استفاده شده باشد یا در شرایطی که شامل احصان 

باید به صد ضربه شالق محکوم شود. مجازات حد برای مفعول رابطه در هر صورت )چه  ،در غیر این صورت

اعل غیرمسلمان باشد و مفعول مسلمان، شرایط احصان را داشته باشد و چه نداشته باشد( اعدام است. اگر ف

 مجازات حد برای فاعل اعدام است.

ها یا  تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران» قانون مجازات اسالمی 235 ۀاساس ماد بر

داند و از  فاعل و مفعول را صد ضربه شالق می تفخیذ، حد  مورددر 236 ۀماد  «.نشیمنگاه انسان مذکر است

، همجنسگرایی انسان مذکر 237 ۀماد  .فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست ،این جهت

هار ضربه شالق چویک تا هفتادو وی شهوت را موجب سیرتقبیل و مالمسه از قبیلدر غیراز لواط و تفخیذ از

 .داند تعزیری درجه شش می

                                                           

1.UnitedNationsStatementonLGBTdiscriminatioohchr.org;www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pa
ges/LGBT.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx
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انسان مؤنث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی  داند که میاین مساحقه را  قانون مجازات اسالمی 238 ۀماد 

، فرقی بین فاعل 240 ۀماد  .مساحقه صد ضربه شالق است ، حد 239 ۀاساس ماد بر و همجنس خود قرار دهد

 ل نیست.ئمساحقه قا و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف در حد 

داند و طیفی از  همجنسگرایانه را جرم می ۀرابطهرنوع دریافت که قوانین ایران  انتو میاز موارد باال 

( تا اعدام برای دخول 239 ۀجنسی از سر رضایت بین دو زن )ماد  ۀضربه شالق برای رابط صدها را از  مجازات

رفتارهای مشابه بین گیرد. همچنین این قانون سایر  مینظر ( در234 ۀجنسی از سر رضایت بین دو مرد )ماد 

گیرد.  نظر میضربه شالق برای آنها در 74تا  مجازاتی و داند دو همجنس همچون لمس و بوسیدن را جرم می

یان دو مرد را به مرگ جنسی از سر رضایت م ۀیک رابط« مفعول»قانون مجازات اسالمی  233و  232 مواد 

که مسلمان و مجرد  درصورتی ــضربه شالق صد را به « فاعل»قانون همین که  ، درحالیکند میمحکوم 

 . کند میمحکوم  ــ باشد

اما نبود همگرایی  ،حقوق بشر را امضا کرده است های گوناگون قطعنامهها و  نامه ایران معاهدهدرست است که 

المللی و اسالم امری واضح است. قانون جزای ایران که سنگسار، قطع عضو و شالق را  بین استانداردهای بین

نامۀ منع شکنجه و دیگر رفتارها یا  پیمانالملل از شکنجه است.  ، مصداق تعریف قانون بینشود میشامل 

ترین و مستندترین تعریف از شکنجه براساس قانون  دقیقرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده،  های بی مجازات

ا ی ید جسمیا رنج شدیآن درد  اثر ی که برهر عمل عمد»که بدین شرح است:  کند میارائه  را الملل بین

ا شخص سوم اعمال شود، شکنجه نام دارد. یا گرفتن اقرار از او یمنظور کسب اطالعات  ی بهه فردیعل یروح

که انجام  رود میا احتمال یا شخص سوم انجام داده است یکه او  یعمل عنوان به یفردن( مجازات ی)همچن

ک و یا به تحرین درد و رنج یکه وارد شدن ا ینوع و هنگامیض از هرتبع ید و اجبار و برمبنایدهد، با تهد

. شود می یتلقرد، شکنجه یگر انجام گیا هر صاحب مقام دی یت و عدم مخالفت مأمور دولتیا با رضایب یترغ

 «.شود میون( نین کنوانسیاست، شامل )ا یالزم مجازات قانون یطور تبع یا به یطور ذات هکه ب یدرد و رنج

اما ایران هنوز آن را امضا  ،اند نامه بوده دو کشور عضو این پیمانو صدوشصت یک، میالدی 2017از اوت سال 

این  7ۀ ماد  براساسالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.  بین ۀنام حال، ایران عضو پیمان بااین نکرده است.

ایران  .«کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد هیچ»نامه  پیمان

با فقه اسالمی مطابقت »نامه  که در مواردی که پیمان کند میرعایت نکردن این موارد را با این ادعا توجیه 

 داند. حکم جدیدی را برای خود محفوظ می حق « ندارد
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های  کنند و دولت از عمل تری در ایران زندگی می برخالف همجنسگرایان، افراد تراجنسیتی با قوانین راحت

کند. فتوای امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، دربارۀ تغییر  تغییر جنس آنها حمایت مالی می

برای رفع « حلی راه»جنس  روشنی بیان داشت که ازنظر فقهای شیعه در ایران، عمل تغییر جنسیت به

اختالل هویت جنسیتی است و درواقع، بعداز تثبیت نظام جمهوری اسالمی ازطریق این فتوای مذهبی بود 

های جراحی تغییر جنسیت داده شد. هرچند عمل تغییر جنس سیاست  که به دولت اجازۀ نظارت بر عمل

م این عمل نیست، ولی فشار زیادی روی آنها دولت برای مجبور کردن زنان و مردان دگرباش به انجا رسمی 

های عاطفی زندگی کنند. تصور این  این افراد حاال مجبورند با درد و زخم شود که  این می وجود دارد و نتیجه 

 از کمتر در  موضوع مشکل نیست که بسیاری از آنها واقعا  میلی به جراحی ندارند. بنابه گزارش اخبار محلی

  .عمل تغییر جنس در ایران انجام شده است 1360میالدی، تعداد  2010تا  0062 سال از سال چهار

 روش تحقیق

و  های کم ی ها، مفاهیم و زبان تکنیک همۀ تا بهره برده شده استترکیبی  روش تحقیق ، ازاین تحقیقدر 

زیرا هر  ،افزاید . استفاده از روش ترکیبی به غنای تحقیق میشودنظر گرفته کیفی در یک مطالعۀ واحد در

روایت شخصی از تعصب و اشکال مختلف  400این پژوهش شامل  .1تکنیک مخالفان و مدافعان خود را دارد

آنها را نقل  مشهد و اصفهان و تهران ، یعنیکنندگان دگرباش از سه شهر بزرگ ایران تبعیض است که شرکت

ای ترس و سرکوب  های ریشه . برخالف دیگر مطالعات در این زمینه، تحقیق حاضر دالیل و علتکردند

های  ها و پارک پاتوق ،. در این شهرهاکند میدر ایران را بررسی  نار دیگر عواملکدر  اجتماع دگرباشان

در  ،آیند یا برای آشنایی هم می ی کوچک گردها گروهان مخفیانه در د که دگرباشای وجود دار شده شناخته

 کنند. آنجا یکدیگر را مالقات می

گیری  نمونه .وله برفی استفاده شدلگیری گ نمونه روش از شوندگان دهندگان و مصاحبه انتخاب پاسخبرای 

علوم اجتماعی است که قصد کار با و پژوهشگران وله برفی تکنیک رایجی در میان دانشمندان لگ

افتد که  تفاق میوقتی ا معموال  مورد یی را دارند که شناسایی یا پیدا کردن آنها دشوار است. اینها جمعیت

ند که سابقۀ زندان دارند یا در ا کسانیجزو یا  اند خانمان بی یا اند شده  رانده  حاشیه  نوعی به به ها جمعیتاین 

که عضویتشان در گیری برای افرادی  استفاده از تکنیک نمونهالبته اند.  های غیرقانونی شرکت داشته فعالیت

این  کار میدانیرایج است.  نیز است، همچون دگرباشان ایرانی،تشخیص  سختی قابل یک گروه خاص به

رسیدن به اشباع  وجودباانجام شد و فرایند انجام مصاحبه  شمسی 1396 زمانی شهریور تا آذر بازۀدر  تحقیق
                                                           

1. Johnson, B.; & Christensen L. (2012). Educational Reseach: Quantitative, Qualitative, and Mixed 
Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.  
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یات ئهمچنان ادامه یافت که باعث روشن شدن نکات مهم و جز دالیل پیچیدگی و وسعت جفرافیایی به نظری

 .شد ی نیزفرد به و منحصر بسیار جالب

حیاتی است، این امر طبیعتا  سبب شد تا از روش در تمامی موارد،  ،سازی درست نتایج تحقیق که پیادهازآنجا

، فرایند ها دادهآوری  محض جمع بنیاد، به . در روش نظریۀ دادهشوداستفاده  (GT)بنیاد  داده ۀکیفی نظری

آوری و  ی کافی جمعها دادهیابد. وقتی  و تا زمانی که تحقیق تمام نشده باشد، ادامه می شود میتحلیل شروع 

. روش نظریۀ رفت ها دادهیعنی ایجاد نظامی شاخص برای  ،مرحلۀ بعد سراغ به توان میسازی شد،  پیاده

ای  از داده ای است که نظریه»( توصیف شده است، 1998که توسط استراوس و کوبرن ) گونه بنیاد، آن داده

بنابراین در  .1«آوری و تحلیل شده است طریق فرایند پژوهش جمعمند از شکل نظام که به شود میاستخراج 

یه انعطاف زیادی دارد تا به اوال  این نظر ؛2بنیاد انتخاب شده است دالیل متعددی نظریۀ داده بهاین پژوهش، 

که ازآنجا دست آورند. ثانیا  شده تجربیاتی به موضوعات شناساییطریق دهد که ازکنندگان اجازه  شرکت

آوری و  ای جمعطی فرایندهدراطالعات زیادی از حضور دگرباشان در ایران وجود ندارد، الزم است پژوهشگر 

سپس پذیر و گشاده باشد.  ، انعطافشود مییک به دیگری منجر افتد و هر زمان اتفاق می ل داده، که همتحلی

 بیشترتا وضعیت واقعی برای  سازی شد مثلث GT ۀآوری، بررسی و با کمک نظری جمع پژوهشی ها یافته

آن تحلیلی کامل از  دهندۀ نشان ها یافتههای مستقیم مشخص شود. این  قول طریق نمودار و نقلخوانندگان از

 دست آورده است. ع در سه شهر بزرگ و مهم ایران بهطریق فرایند پژوهشی جامکه مطالعه از است چیزی

 

 

 

 

                                                           

1. Strauss, A. L.; & Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for 
developing grounded theory (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications, p. 12. 
2. Punch, M. (1998). Politics and ethics in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.) , The 
landscape of qualitative research: Theories and issues. Thousand Oaks, CA: Sage Publications , pp. 156-184. 
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 (97-1396) ی جنسی در شهرهای بزرگ ایرانها اقلیت ۀزیست ۀمدل مفهومی تجرب
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 ی تحقیقها یافته

 یی کم ها یافتهالف( 

 دهندگان پاسخگرایش جنسی  .1

 : توزیع گرایش جنسی دگرباشان1 ۀنمودار شمار
تهران، از جامعه هدف مد نظر و دوجنسگراها  ،ها گی، ها لزبینشیوع  دهندۀ نشان 1 ۀی نمودار شمارها داده

و دوجنسگراها  ،%37.5 ها گی%، 35 ها لزبیناست:  ذیل شیوع به ترتیباین مشهد و اصفهان است. در تهران 

% و در 31.9و دوجنسگراها  ،%45.5 ها گی%، 22.7 ها لزبین: است%. این ارقام در مشهد به این ترتیب 27.5

سه  اینکه در  دهد می%. این نمودار نشان 25و دوجنسگراها  ،%55 ها گی%، 20 ها لزبینند از: ا اصفهان عبارت

در تهران  ها لزبین% 35نسبت و و دوجنسگراها است  ها لزبینمراتب بیشتر از  به ها گیتعداد  ،شهر

 مشهد و اصفهان است.در  ها لزبینمقایسه با سطح آزادی نسبی آنها در دهندۀ نشان

  دهندگان پاسخ سن  .2

. براساس دهد میو اصفهان نشان  ،تهران، مشهد سه شهر توزیع سنی همجنسگرایان را در 2 ۀشمارنمودار 

  31% باالی 10و  ،سال 31تا  20% آنها بین 60سال و  20زیر  % همجنسگرایان30در تهران  ،این نمودار
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  دگرباشان : توزیع سن 2 ۀنمودار شمار                                          

ل هستند. در سا 31% باالی 18.1و  ،سال 30تا  21% بین 54.5سال،  20% زیر 27.4سال هستند. در مشهد 

 . است% 7% و 50%، 30ترتیب  اصفهان این ارقام به

 

سال  31تا  20بیشتر در گروه سنی  جامعۀ هدفد که همجنسگرایان در مشخصا  داللت بر این دار ها یافته

 ها دید. ساله توان در گروه سی کاهش چشمگیری را می قرار دارند و

 وضعیت تأهل .3

 

 دگرباشان تأهلوضعیت : 3 ۀنمودار شمار

صددرصد جمعیت  و نشانگر آن است که کند میرا مشخص  دهندگان تأهل پاسخوضعیت  3 ۀنمودار شمار

 را فردی از جنس مخالف دالیل بسیاری، مردان و زنان همجنسگرا ممکن است رابطه با نمونه مجرد است. به

است. براساس این  و فشارهای اجتماعی تشکیل خانواده ارزش سنتی آن غالب  دالیل شروع کنند. یکی از 

تی، مذهبی و قانونی شکل سن به ازدواج و زندگی خانوادگی بهد ورنمودار، همین جمعیت دلیلی برای و

دلیل  معه، هر ازدواجی با این ماهیت بهخانواده و جاهای  درخواست ازتمکین  درصورتحال،  بیند. بااین نمی
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تنها درصد بسیار پایینی از این  و شکند هم میبر شریک همجنسگرا در وارده نسی و هویتیفشارهای ج

 د. آور ها دوام می ازدواج

 

 تحصیالت .4

 تحصیالت دگرباشان: 4ۀ نمودار شمار

. در دهد میو اصفهان نشان  ،تهران، مشهد سه شهر سطح تحصیلی همجنسگرایان را در 4 ۀنمودار شمار

% مدرک 30، اند کردهدانشگاهی را تمام  % آنها پیش7.5% همجنسگرایان دیپلم ندارند، 12.5تهران 

%، 9%، 36.5ترتیب  اند. در مشهد این ارقام به برده پایان % تحصیالت تکمیلی را به7.5رند، و کارشناسی دا

یالت دانشگاهی دارند. % تحص15و  ،% دیپلم دارند40% دیپلم ندارند، 45فهان % است و در اص18و  ،36.5%

ندارد.  چندانی گفت که ظاهرا  تمایل جنسی یک فرد به موقعیت تحصیلی او بستگی توان میاساس نمودار، بر

صیلی ، فردی با تحصیالت پایین و افراد دارای مدارک باالی تحها نکرده در تحصیل توان میهمجنسگرایی را 

 «بیشتر همجنسگرایان، خصوصا  در اصفهان، مدرک دیپلم و کارشناسی دارند.» که دهد میدید. نمودار نشان 

 اجتماعی دگرباشان ــ : جایگاه اقتصادی5 ۀنمودار شمار                    
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  اجتماعی ــ اقتصادیجایگاه  .5

. شود میو اصفهان مربوط  ،ر تهران، مشهدهمجنسگرایان د اجتماعی ــ اقتصادیبه جایگاه  5 ۀنمودار شمار

% 50. در مشهد گیرند میجای  ۀ جامعه% در طبقۀ مرف20% همجنسگرایان در طبقۀ متوسط و 80در تهران 

% همجنسگرایان در طیف جایگاه 20ند. در اصفهان، ا % در طبقۀ مرفه50بقۀ متوسط و آنها در ط

 ی باالتر هستند. ها گروه% در 25% در طبقۀ متوسط و 55، تر پایین اجتماعی ــ اقتصادی

 تحقیق اصلی و کیفیی ها یافتهب( 

 خواهد آمد. برگرفته شده است،عمیق با دگرباشان  ۀی اصلی که از مصاحبها یافتهدر این بخش 

 افشای هویت و پذیرش گرایش جنسی .۱
واکنش فرد و نحوۀ ادغام و پذیرش این واقعیت است.  شود میتلقی بعد از کشف گرایش جنسی، آنچه مهم 

گی، همجنسگرایان هویت خود را براساس دو سطح فردی و  / براساس مدل فاسینجر از تشکیل هویت لزبین

این چهار  .1سنتز .4و  ،سازی درونی .3 ،اکتشاف .2 ،آگاهی .1: دهند میگروهی در چهار مرحله تشکیل 

ند با هر توان میاند که  ای از چهار مرحلۀ رایج بینی نیستند، بلکه مجموعه پیش مرحله یک فرایند خطی قابل

های فردی از سر  حال، تقریبا  همۀ همجنسگرایان این چهار مرحله را با برخی تفاوت ترتیبی پیش بیایند. بااین

 گذرانند.  می

رسد، ممکن است  رحلۀ پذیرش میبرد تا وقتی که به م دگرباش به هویت جنسی خود پی می از زمانی که فرد 

ستند دقیقا  بگویند که چه توان مین ها مصاحبهاین افراد در فرودهای بسیاری را تجربه کند. بسیاری از و اوج

سبب احساس آزاردهندۀ مستمر تفاوت با  بردند. این امر ممکن است بهزمانی به گرایش جنسی خود پی 

ند. برای بسیاری از افراد ا هودکی به افراد همجنس خود تمایل داشتآنها از زمان ک قطعا  چراکه ،دیگران باشد

بود. بسیاری از  انبارز نوجوانی و همۀ تغییرات هورمونی و فیزیولوژیک و بلوغ جنسی همراه آن هاین مشخص

طریق انکار و تقال سعی در و ازدر سکوت کنار آمدند  ،که به همجنس خود کشش دارند افراد با این کشف

های یک بزرگسال دگرجنسگرا و عالقه  دانستند که نشانه می نیز گرایش جنسی خود داشتند. بسیاریتغییر 

 به جنس مخالف در آنها وجود ندارد. 

نایی که تظاهر به دگرباشی اوی که واقعا  دگرباش بودن و یکسا ؛ما دو گروه بودیم ،در مدرسه

 از اصفهان ساله19 لزبین .کردن می

                                                           

1 Fassinger, Ruth E. (1998). Lesbian, Gay, and Bisexual Identity and Student Development Theory. Working 
with lesbian, gay, bisexual, and transgender college students: A handbook for faculty and administrators , 13-. 
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 دگرباشان پذیرش گرایش جنسی: 6 ۀنمودار شمار

طول دوران بلوغ به گرایش جنسی خود پی که در دهد میجنسگرایانی را نشان درصد هم 6 ۀنمودار شمار

در سه  ها خانوادهکه  دهد میهمچنین نشان  .ندبود هویت جنسی خود پذیرفته عنوان بهو آن را  بودند برده

%، 78.6ند. در تهران ا هند و آن را پذیرفتا همطلع شداین افراد مشهد و اصفهان از همجنسگرایی  و شهر تهران

طی بلوغ آگاه دراذعان کردند که از گرایش جنسی خود  دهندگان پاسخ% 100% و در اصفهان 66.6در مشهد 

% آنها در مشهد و 100در تهران و  دهندگان پاسخ% 92.8جهت پذیرش گرایش جنسی خود، شدند. از

. براساس نمودار باال، در اند کردهگرایش جنسی خود قبول  عنوان بهه همجنسگرایی را ک بیان داشتنداصفهان 

آنها از  یها خانوادهعنوان کردند که  شوندگان مصاحبه% از 40% و در اصفهان 50شهد %، در م42.9تهران 

% آنها در اصفهان هویت جنسی فرزند 16.6در تهران و  ها خانواده% 14.28ند و ا شان مطلع گرایش جنسی

 جدی مشکلعنوان یک  به دهندگان پاسخسوی بیشتر رقراری ارتباط با والدین ازخود را پذیرفته بودند. ب

ز % افراد از مطلع ساختن والدینشان ا50% تا 40که در نمودار مشخص است، بین  گونه شد. همان مطرح

% در تهران و 16% تا 14حال، میزان پذیرش نسبتا  پایین و بین  د. بااینگرایش جنسی خود صحبت کردن

کارند  ی ایرانی ازنظر اجتماعی محافظهها خانوادهبیشتر البته ود. مشهد بود و در اصفهان این رقم تقریبا  صفر ب

خواهند تا  آنها می همیشه از ،سختی به این باور وفادارند. آنها حتی اگر از گرایش فرزند خود باخبر باشند و به

 افراد اجتماع در میان نگذارند. این بخش هویت خود را با اعضای دیگر خانواده و
 های گرایش جنس ریشه .۲

یکی اینکه گرایش به همجنس اساسا  تحت تأثیر  ؛دو نظریۀ اصلی دربارۀ علل گرایش به همجنس وجود دارد

 ،معنی ساده بر این اساس به .داند مادرزادی میگرایشی است و همجنسگرایی را عوامل ژنتیکی و بیولوژیک 

وانی و گوید که تمایالت همجنسگرایانه اساسا  در نتیجۀ تأثیرات ر آیند. نظریۀ دیگر می دنیا می به« گی»افراد 

آیند و  کنار هم میایت، احتماال  چند عامل وجود دارد که درنهآیند. در وجود می محیطی و تجربیات اولیه به

ی جنسی گرایش جنسی خود را ها اقلیتنشان داد که برخی  ها مصاحبهتحلیل  .شوند میسبب همجنسگرایی 
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د گذار طور باشد، این توضیحات بر این نظریه صحه می اند. اگر این دنیا آمده که با آن به دانند می تنها احساسی

ای طبیعی در پارامترهای  خود را پدیدهند. بسیاری همجنسگرایی امل ژنتیکی و بیولوژیک درکارکه عو

 .دانستند ی جنسی میها گرایش

 اونا. به هبرای من هم عجیبخواستم پسر باشم. حتی  که از بچگی می هکن مادرم تعریف می

ویری از روز پوشیدم. معموال  دخترها تص هن نمیفرشاد صدا کنید. پیر وگفتم من ر می

 یکنم. دوستا دختر عروسی می هبا ی کردم میموقع فکر  اون، جور چیزا دارنعروسی و این

ون م شدم. چق دخترعمودوست داشتم؛ عاشق دختر همسایه شدم. بعدها عاشو دخترم ر

. فکر هپس همین کردم می، فکر یهگند که دگرجنسگرایی عاد هنجارهای اجتماعی به تو می

 .همرد هکار درست ازدواج با ی کردم می

 تهرانساله از 28ی دوجنسگرا

 روابط همجنسگرایانه چگونگی شروع  .۳

در مقطع ابتدایی  ،افتد، هرچند در برخی موارد نادر اولین رابطۀ جنسی معموال  در مقطع متوسطه اتفاق می

، افراد نوجوانی انجامند. در سن  تر می رفته به تعامالت جنسی جدی هم دیده شده است. چنین روابطی رفته

یابد و این  د حدودا  در دوران بلوغ تبلور میرا دارند. آگاهی از گرایش جنسی خوهنوز معصومیت کودکی خود 

دوران بلوغ آغاز  زمان با همکنند. تغییرات هورمونی که  ها شروع به فعالیت می همان وقتی است که هورمون

 .شود میمیل و برانگیختگی جنسی  ، سبب احساسات شدید وشود می

مطالعه در تهران، بیشتر افراد دانشجویان یا شاغالن جوان بودند و برخی از  کنندگان در این در میان شرکت

ای آنها را از چشمان کنجکاو خانواده دور نگه  گونه نبودند. سبک زندگی مستقل آنها به یآنها اصالتا  تهران

همچنین در ها و فشارهای اقتصادی همزیستی را گزینۀ بهتری برای آنها ساخته است.  و دغدغه بود داشته

که دو فرد  این درحالیقبول است. بنابر فضای اقامتی مشترک عادی و قابل ،سنتی جوان دانشگاهی جامعه نیمه

، همزیستی دو مرد یا دو زن با پنهان شوند مینظر قانون و عرف به همزیستی تشویق ناز دو جنس مخالف از

ی موازی را ها گیدارند که زند این امکان را دافرا . برخیشود میکردن تمایالت جنسی، امری ناهنجار تلقی ن

ی جنسی بخش حیاتی ها اقلیتهای جنسی و عاطفی روابط  دور از چشم دوستان و اقوام پیش ببرند. جنبه به

 . بودندبه افشای آن  مهمی از نظراتی بود که افراد حاضر
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ا عوض کرد. کسی در رومد که همۀ زندگی من اودر دورۀ دانشگاه تجربۀ سختی پیش 

هم ظاهرا   نابراز عالقه کردم و او نمند بودیم. من به او عالقه همدانشگاه بود و ما خیلی به 

حال ما دو سال در رابطه بودیم که یک سال و هر دگرجنسگرا بود. به نمشکلی نداشت. اما او

رفت.  دستم. زندگی من ازه بودوابسته شد نن برای من خیلی سخت بود. به اواونیم 

کنار گذاشتم. دست از شعر گفتن  ور چی ندم. همهخو ن آواز میاواستودیویی داشتم که در 

شروع  وبه این دلیل که رابطۀ اشتباهی ر کشیدم و شروع کردم به خوردن مشروب، بیشتر

  .کرده بودم

 از مشهد ساله26 گی

نوعی به بافتار  هدف بهمشخص شد که نوع تجربیات عاطفی و جنسی افراد در سه شهر مورد ،در این مطالعه

. دگرباشان در گردد بازمیبه فرهنگ خاص حاکم بر هر ناحیه  ی موجودها جنسی شهر بستگی دارد و تفاوت

ترسی به قیاس با دگرباشان اصفهان و مشهد از آزادی بیشتری برای قرار مالقات در پارک یا دستهران در

هم قرار گر را ببینند یا باند یکدیتوان می( برخوردارند که Lifeهای آخر هفته )به نام  ها و مهمانی برخی پاتوق

 ،دهند میبه این افراد های نسبتا  امن اجازۀ نمایش سریع عواطف را  این اندک مکان درست است کهبگذارند. 

 .1شوند میهمچنان با این خطر تهدید  و ترس از مقامات همواره در آنها وجود دارد اما

که در ایدئولوژی مذهبی و ناآگاهی جامعه از وجود دگرباشان پنهان شده  ،به ماهیت تابوی این موضوع باتوجه

پژوهشی خطرناک بود. یکی از دالیل بروز این  ۀیابی افراد مشتاق برای شرکت در این مطالع است، مکان

اب شریک جنسی وسواسی آنها را در انتخ ،از یک طرف اعتمادی بیبود. این  اعتمادی بیمشکل سطح باالی 

به عمر کوتاه  توجه. بادهد میر رابطۀ آنها را کاهش ناپذیر طول عم طرزی اجتناب به ،طرف دیگرو از کند می

پیدا کردن شریک صحبت  بسیار  های شوندگان از سختی ی تحقیق نشان دادند که مصاحبهها یافته، ها رابطه

. در برخی موارد، کند میی ایرانی سنگینی ها گیشدت بر دوش  ند. چالش یافتن شریکی ماندگار بهکرد می

را شروع کرده بودند و پس از یک دورۀ کوتاه رابطۀ جنسی، رابطه  ای رابطهخود  جنسی آنها با دوستان شریک

 پایان یافته بود. 

                                                           

1. What it's like to be gay in Iran, Sune Engel Rasmussen, from theweek.com/articles/532005/what-like-gay-iran. 
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 دگرباشان روابط: 7 ۀنمودار شمار

و اصفهان  ،ان، مشهدشیوع روابط مشخص، پایدار یا متعدد را در میان دگرباشان در تهر 7 ۀنمودار شمار

% آنها در 40و  ،% آنها در مشهد50% همجنسگرایان در تهران، 14.3براساس این نمودار، . دهد مینشان 

% آنها در 40و  ،% آنها در مشهد50% آنها در تهران، 42.85اما  ،اصفهان روابط جنسی نامشخص متعدد دارند

% در اصفهان به 80و  ،% آنها در مشهد66.6% آنها در تهران، 50اصفهان هم روابط پایداری دارند. همچنین 

  ند.روابط خود پایبندبرخی اصول در 

 تأثیر همجنسگرایی بر خانواده .۴

سبب  که دانسته یا ندانسته بر هریک از اعضای خانواده بهدارد نقش خانواده همواره به فشاری بستگی 

. همجنسگرایی در درون شود میهای مفروض وارد  و سیاسی نقش ،های فرضی، وضعیت اجتماعی، روانی نقش

زیرا زندگی اجتماعی اغلب در قالب آن تجربیات اجتماعی ساخته  ،شود میمحسوب معضل یک خانواده 

زنانه استمرار یک رابطۀ  ــ . گرایش جنسی خارج از دوگانۀ مردانهاستی مردانه ها گیویژدارای که  شود می

د اثری جدی بر توان میای از گی بودن  . هر نشانهکند میپدرساالر و سرکوبگر را مختل  ۀمردان ــ زنانه

 خاص شدت با پذیرش همجنسگرایی فرزند خود مشکل دارند. این مشکالت  ه باشد که بهیی داشتها خانواده

ز خانه ، ااند کردهایران نیست. هر سال، هزاران نوجوان دگرباش آمریکایی که هویت جنسی خود را افشا 

 ند.ا دگرباش انگلستان یها خانمان چهارم بی و یک شوند میبیرون رانده 

طول تحقیق نشان از دردی داشت که آنها در زمان پی بردن به تمایالت متفاوت خود و اظهارات افراد در

کنندگان به برخوردهایی در خانواده اشاره  ند. شرکته بودتصمیم برای پنهان کردن این تمایالت تجربه کرد

ی خانوادگی، ها گروه. در اجتماعات و ربۀ زندگی آنها و چالشی عظیم بودترین تج کردند که دردناک

ی عواقب وخیمی برا و شود میکه سبب شرمساری فرد و خانواده  شود میدانسته  ای پدیدههمجنسگرایی 

قتصادی این است که ترین عواقب اجتماعی و ا همراه دارد. یکی از رایج همۀ اعضای خانواده و دوستان به
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ند ازدواج کنند و اعضای مذکر ممکن است از کار توان میدلیل نبود خواستگاران مشتاق ن اعضای مؤنث به

کشش  برخالف ــجایگاه اجتماعی خانواده زیر سؤال برود. در موارد دیگر، فرد همجنسگرا  اخراج شوند و کل 

تا فقط خانواده و دوستان  شود میپیچیده با فردی از جنس مخالف  ای رابطهتسلیم  ــ به فرد همجنس آشکار

را آرام کند. رنج و نارضایتی حاصل از ازدواج اجباری ضربۀ دیگری است که بر هویت شکنندۀ فرد وارد 

ی جنسی ها اقلیتدرمورد  .کند میاضافه  این افرادو الیۀ دیگری از آسیب روانی را به زخم عمیق  شود می

روانی،  های واردۀفشار جایگاه از پیش نابرابری تااست  ی خانواده و جامعه سبب شدهها واکنشلزبین، شدت 

 چند برابر کند.را و جنسی بر آنها  ،جسمی

که فکر کردم با کسی  هداشتم و به همین خاطر نی، دوست نداشتم چنین تمایالتی میود می

ولی  ،. اوایل بد نبودهکم کن واز جنس مخالف ازدواج کنم. فکر کردم شاید این کار تمایالتم ر

 م.نتو میبعد فهمیدم واقعا  ن

 تهران از ساله35گی 

 

شدم. تا اینجا هر کاری که  باز می دوست نداشتم همجنس ،مدماو دنیا می اگر دوباره به

نا شروع کردن به اوو  بدنراه  وهای امن تماس گرفتم تا من ر م؛ با خانهکرد ،دش می

  .دختر خوبی باش تا کتک نخوریستی. احتماال  دختر خوبی نی سخنرانی. به من گفتن

 مشهداز  ساله27 یادوجنسگر

 
 تأثیر مذهب و باورهای مذهبی .۵

اجتماع دگرباشان در سراسر جهان اخیرا  همراه با مدارای بیشتر بوده است،  درموردکه رویکردها  درحالی

. در برخی نواحی ایران، حتی کند میتغییر مقاومت این مقابل مچنان یکی از کشورهایی است که درایران ه

یابی دگرباشان تشکیل  ی حمایتها گروه ،نتیجهو در شود میوگو رد  ضوع گفتمو عنوان بههمجنسگرایی 

حقوقی و « ابرساختار». زیرساخت مذهبی در ایران شود میسبب ننیز تغییری  سبب ایجاد و است نشده

تر و  ای مذهبی . هرچه خانوادهشود میکه براساس فقه سنتی شیعه تعریف ساخته است را  ای سیاسی

ی ها اقلیتبه جایگاه اجتماعی و بیولوژیک  باتوجه و کند میتر باشد، فشار بیشتری بر فرد وارد  متعصب

 .کند میجنسی، مذهب اهرم فشار قدرتمندتری برای کنترل جنسی فراهم 

شده است یا نه و بسیاری  یرفتهزیادی در گفتمان حاضر وجود دارد که آیا گی بودن در اسالم پذ هایسیرتف

ی مسلمان که تمایل جنسی ها گیند تا معنویت و تمایل جنسی خود را همسو سازند. آن دسته از ا درتالش

نفس  عزتبدست اوردن همواره در تقالی  و ،کنند سازی می عملی غیراخالقی یا غلط مفهوم عنوان بهخود را 
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ی و مذهبی اگزیستانسیال هستند. برای افراد دگرباش، شروع شناخت گرایش جنسی با یک ناامیدی معنو

ماند. حس  گ ایرانی باقی می. بسیاری شکی ندارند که همجنسگراهراسی با قدرت در فرهنشود میسرکوب 

مذهبی زنانه و مردانه، و رابطه با  شدۀ مذهب که هستۀ وجود فرد است، مفاهیم اجتماعی و سازی درونی

فرد احساسات  تا شود میشده در چهارچوب اسالمی سبب  تنها رابطۀ اجتماعی پذیرفته عنوان بهغیرهمجنس 

 طبیعی خود را از منشور محکومیت صرف همجنسگرایی و ساختاری مذهبی مورد قضاوت قرار دهد.

 محورتر متون مذهبی بودند که تکثر را گرامی اخالق هایسیرحامی تف دهندگان پاسخستا، بیشتر در این را

که متفکران  ــغالب از قرآن  هایسیرتف برابرند و درا بین مخلوقات خداوند ارزش قائلدارند و برای تفاوت  می

. مسلمانان به داستان لوط در کردند میمقاومت  ــ شوند میبرای محکوم کردن همجنسگرایی به آنها متوسل 

 عشق دیگر اسالم مردانی را که به مردان)مانند داستان الت در انجیل( تا بگویند که  شوند میقرآن متوسل 

این داستان  و معتقدند دارند این داستانی مسلمان زیادی تفسیر متفاوتی از ها گی. کند میورزند، محکوم  می

  .1و نه عمل جنسی خاص را کند میخشونت را محکوم 

 

نه قرآن. روزه ، خونم کنم. نه نماز می م، نمیبدتحت تأثیر قرار  رومن کاری برای اینکه خدا 

 خورم و سکس مقعدی دارم.  می گیرم. به خدا قسم نمیهم 

 از تهران ساله28ی دوجنسگرا

 

 
 دگرباشان پایبندی به اخالق در میان: 8 ۀنمودار شمار

 

% در تهران، 82.8همجنسگرایی است. عد اخالقی ب  دربارۀنظر جمعیت هدف  دهندۀ نشان 8 ۀنمودار شمار

 ای عادی و طبیعی است.  باور داشتند که همجنسگرایی پدیدهدر اصفهان % 71.5و  ،% در مشهد66

                                                           

1. Muslim attitudes about LGBT are complex, far from universally. From www.usatoday.com/.../muslim-lgbt-
gay-views/86046404. 
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رسمیت بشناسد و بپذیرد که تمایل دارند سکوالر باشند، در این  ی دگرباشانی را بهها گروههبی که نیاز به مذ

سوی نیروی  دید بهکه بسیاری از افراد راهی ج است شده. این امر سبب شود میمقطع از زمان دیده ن

مذهب غالب و اینکه بخواهند پیش بگیرند تا ی معنوی جایگزین در زندگی خود درها متافیزیکی و ایدئولوژی

مذهب واقعی یا تمایل  عنوان بهحاکم اسالم را دنبال کنند. این مفاهیم شامل انسانیت، باور به کرامت انسانی 

 که به سیالیت جنسی اعتقاد دارند. شود میای  ای تازهه به عرفان

 

اما بعد از این مسائل و  ،رفتم با مادروپدرم به مسجد می چیکیکو تویاد دارم که  به

چون واقعا  تحت فشار بودم.  ،مشکالت، در وهلۀ اول حالت تدافعی نسبت به خدا پیدا کردم

تونستم زندگی عادی  ، میههمجنسم خلق کن ۀافراد دیگ هم مث  وتونست من ر خدا می

ن وتونستم راحت زندگی کنم. من هنوز هم هم می بشم.دار  داشته باشم، ازدواج کنم، بچه

ن وباورهام هش گاهی واقعا  باعث می ،رو هستیم هن روباوای که ما با  دارم. مسئله واحساس ر

ازدست بدم. دوست دارم  واما این مشکل سبب شد بسیاری از باورهام ر ،نادیده بگیریم ور

نا درارتباط هستم و اوی هستن که من با یروزی بمیرم و فقط از خدا بپرسم چرا. کسا

 دارن. من واقعا  خسته شدم. ومن همین مشکل ر مث  هبرخی دیگ

 ساله از مشهد31لزبین 

 

ند و طبیعتا  ا کنیم، والدین ما مسلمان می ما در کشوری مسلمان زندگی .ما محکوم هستیم

. اما من ایمان فهاما این باور ضعی ،ما مسلمان هستیم. ما به خدا و روز قیامت باور داریم

حال، رابطه دارم، سکس دارم و همیشه سعی کردم  کنم. بااین انکار نمی ودارم. من خدا ر

مذهب و  و م. برای من، دگرجنسگرا یا همجنسگرا بودن به خداازهم جدا کن روعد این دو ب 

کنم گناهی کردم.  کنم. من فکر نمی هم مربوط نمی به وا راون. من هآخرت ربطی ندار

 راحتی پذیرفتم و مشکلی ندارم.  به واما من این موضوع ر ،ندا باورهای مذهبی من ضعیف

 ساله از اصفهان23گی 
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 ان پایبندی دینی پاسخگویان: میز9 ۀنمودار شمار

مشهد و اصفهان  و در تهران هدف شیوع باورهای مذهبی در میان جمعیت دهندۀ نشان 9 ۀنمودار شمار

% در اصفهان به 20و  ،% آنها در مشهد33.3% همجنسگرایان در تهران، 14.28این نمودار،  براساساست. 

که  دهد مینشان  ها دادهد دارند. این روزه اعتقاهایی مانند نماز و  مفاهیم مذهبی مانند خدا و آیین

چراکه پرورش و اجتماعی شدن در سایۀ مذهب در  ،تری دارند همجنسگرایان در مشهد باورهای مذهبی قوی

باورهای مذهبی در آنها کمتر  ،ترند مدرنجزو شهرهای اصفهان و تهران آنجاکه ازتر است.  این شهر شایع

 است. 

 قانون تماس همجنسگرایان با .۶

 ها، استفاده ، سوءهاآزار برابرآنها دراست. . قوانین علیه آنها گیرند میدگرباشان در ایران مورد آزار و هجوم قرار 

ناپذیر بین مذهب و هنجارهای جنسی در  ابدی و جدایی ای رابطهند. پذیر و جامعه آسیب ها خانوادهخشونت 

، کنند نمیافرادی که مذهب و هنجارهای جنسی را رعایت  ووجود دارد  آن ایران و نظام حقوقی و قوانین

قضایی و بازیگران غیردولتی مانند مدارس،  سیستمطرف دولت، های قانونی از مجازاتاین . شوند میمجازات 

ل گرایش جنسی یا دلی بهاین گروه  قبال تبعیض یا آزار. قوانین ایران درشود میاعمال  ها خانوادهتماعات و اج

 اند. د دگرباش از این حق قانونی محروم. افراکند میحمایت ن آنها از آنان جنسیتی خاصهویت 

انکاری بین  غیرقابل خأل ــ های قبلی مورد بحث قرار گرفت بخش تفصیل در که به ــقانون جزای ایران  در

ها برای رابطۀ  که مجازات دهد میدارد. مطالعات اخیر نشان  وجود آن های اجرایی مصوبات جزایی و واقعیت

صورت تکرار در ، ومانند شالق ،های بدنی از مجازات استبازی و لزبین بودن ترکیبی  بچه ،همجنسگرایانه

ها  ، هرچند سالشود میعمل و وجود شواهد و مدارک، فرد همجنسگرا به مجازات مرگ یا سنگسار محکوم 

یی و پلیس اجتماع دگرباشان را قضا سیستمرسد  نظر می و به است است که چنین حکمی صادر نشده

 . کند مینامرئی باقی بمانند، تحمل  و تجمعی علنی نداشته باشندکه  تاجایی

، بسیاری دربارۀ جزئیات اجرای قوانین  ی جنسی دربارۀ اطالعات حقوقی آنها پرسیده شدها اقلیتوقتی از 

 اعدام یا سنگسار و شالق استفاده کردند. کنندگان از کلماتی مانند سردرگم بودند، هرچند برخی شرکت
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ت کردند که تح کننده احساس می ی جنسی مشارکتها اقلیتکه بسیاری از  درحالی ،که مشاهده شد گونه آن

چون اخیرا  هیچ موردی از اعدام و سنگسار گزارش نشده  ،شد دیده می نیزاعتنایی  ند، حسی از بیا کنترل

دانستند. احاطه شدن در یک دایرۀ امن سبب  هایی را بسیار پایین می است و بسیاری احتمال چنین مجازات

 شود میاشتباه سبب  به موضوع در یک حالت تدافعی زندگی کنند و این از این افراد بسیاری است تا شده

سی خود را محرمانه نگه ند رابطۀ جنتوان میو یت دارند در فضای خصوصی خود امنه کبسیاری تصور کنند 

در  از این افراد خود را مورد قوانین وجود دارد، بسیاریهایی در نگرانی ،وجود اینکه در سطح فردیدارند. با

عجیب . داردکید اند که تنها بر پنهان ماندن و عضو نامرئی جامعه بودن تأ جا داده ای گروه کوچک اجتماعی

الشعاع  وجود دارد، این ترس تحتهمچنان سوی پلیس یا مجازات اعدام اینکه هرچند ترس دستگیری از

مخفی نگه داشته آن را ها با دقت  که سال خانواده یا افشای هویت جنسی آنهاآبرویی  های آنها از بی نگرانی

 .گیرد ند، قرار میبود

گردم  می ها گروه توکنم و فردا دوباره  پاک می ور[ تلگرامگروه دگرباشان در ]م ها گروهحاال 

 حاال کنم. فکر کنم تا خاموش می وکنم، تلفنم ر پاک می وم رها گروه .بهتر پیدا کنم یتا چیز

 واین کار ر هدیگ ،گم ولش کن سوزاندم. به خودم می وسیم کارت خریدم و همه رتا  20

د مناسب گردم. دوباره دنبال مور می ها گروهفردا دوباره دنبال  .کنم نکن. قرآن باز می

م  باطری موبایل عوض کردم. من از صبح تا شب توی گوشیتا ن ده گردم. فکر کنم تا اآل می

. شاید کاری پیدا کنی، سر کار شاید برگردی ،اگر به خدا دعا کنی هگ گردم. مادرم می می

  .یبر
 ساله از تهران27لزبین 

 

تری از تأثیر قانون بر زندگی فرد داشت. شواهدی وجود دارند مبنی  تصویر روشن توان میبه مسائل باال،  باتوجه

های مرکز  ها و کافه ی جنسی در اماکن عمومی مانند پارکها اقلیتبر اینکه اقدامات پلیس تنها علیه تجمع 

شدۀ  های شناخته ها پاتوق . این پارکشود میی بزرگ جلب ها جمعیتشهر است، جاهایی که توجه پلیس به 

کنندگان ابراز کردند که سطح معاشرت آنها به مالقات در  ، شرکتها مصاحبهطی دراجتماع دگرباشان هستند. 

هایی خاص در شهرهای بزرگی مثل تهران، مشهد و اصفهان تقلیل  شدۀ عمومی مانند پارک اماکن شناخته

گرا و  کالسیکی است برای برقراری یک فضای معتدل و رادیکال سنتیافته است. این نوع پاسخ امنیتی روش 

دالیلی همچون عالقۀ اجتماعی یا نظارت بر تعامالت. این پاسخ  تماعات انسانی در مقاطع مختلف بهکنترل اج

اما هدف اصلی  ،طریق پرداختن به تهدیدات استتنیدگی جدید و قدیم از گی و درهمپاسخی به پیچید

ی بزرگ در اماکن عمومی ها جمعیتمال مجازات نیست، بلکه ظاهرا  متفرق کردن دستگیری یا اع

ی همجنسگرا و جلوگیری از تجمع آنها در اماکن ها گروهمتفرق ساختن  دالیل امنیتی است. شده به شناخته
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 آن است گرنشان موارد دیگرهایی مانند تولد، تفریح، سالگرد مثال  تأسیس کانال تلگرامی و  عمومی در مناسبت

. این اقدامات برای آرام کردن رود میی جنسی تا کجا پیش ها اقلیتکه جامعۀ ایرانی برای پنهان کردن 

 ترسد و از آن منزجر است. که از همجنسگرایی می شود میاکثریتی انجام 

تحقیق شاهد تهدید پلیس امنیت بود. پلیس و نیروهای گشت ارشاد چندین بار کار میدانی را متوقف این 

 سرعت متفرق شوند تا شناسایی نشوند. الزم به ذکر است که روش کنندگان به شرکتکردند و سبب شدند 

ی مختلف یک شهر ها متفاوت بود و حتی این تفاوت در ناحیهباهم در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان  کار

برخورد کنندگانی که مایل به مصاحبه بودند، این روش  بر مشکل تأمین امنیت شرکت وجود داشت. عالوه نیز

  احبه با دخالت پلیس دشوارتر شود.سبب شد کار مص شوندگان مصاحبه و فرار ۀ آنانحملو پلیس 

 گونه بیان کرد:  طی مصاحبه، مردی گی از مشهد احساسش را ایندر

انگیزند.  براساس بافتار و نوعشان برمی وپذیری فعلی ر ی جنسی آسیبها اقلیتاجتماعات 

صورت حضور افراد تراجنسیتی یا کسانی با آرایش شدن برای جشن تولد یا سالگرد در جمع

م که اتفاقات تهران شنید مخصوصا  .هش ی مختلف پلیس میها واکنشباعث و پوشش خاص، 

دو شهرها اما مشهد و هر ه.نی یا چیزای دیگومهم مث  ،افتادهخوبی برای همجنسگرایان 

نم ود اصال  نمی .وحشتناک هستن ،ند و به همین دلیلا های مهم مذهبی حرم شخصیت محل 

 چرا. 

 اربدلیل تج ی جنسی بهها اقلیتحس اعتماد در  ، ما متوجه شدیم کهشود میبینی  که پیش گونه همان

 بین رفته است.ها یا اماکن عمومی از به مهمانی دردآور از دستگیری توسط پلیس و حمله

 
 خشونت و سالمت روان همجنسگرایان  .7

 

 
 دهندگان پاسخ: میزان افسردگی و خودکشی 10ۀنمودار شمار

۳
۶

 

۵
۰

 

۴
۰

 

ن هرا ن مشهد ت ها صف  ا



34 
 

و  ،تهران، مشهد شهرهای افسردگی و خودکشی در میان همجنسگرایان در دهندۀ نشان 10 ۀنمودار شمار

این ارقام  .دهند مینشان  را % موارد خودکشی50و مشهد با  ،%40%، اصفهان با 35.7اصفهان است. تهران با 

نرخ باالتر خشونت و  ،نتیجهشهد و درهای سنتی و فشارها در م دلیل رواج ارزش که به بیانگر آن است

 تبعیض، موارد خودکشی در میان همجنسگرایان این شهر بیشتر است. 

کنند، همچون تمسخر در خانه، مدرسه  ی جنسی روزانه تجربه میها اقلیتمجموع مشکالت مزمنی که بیشتر 

 ر جنسی به شرایط ناعادالنهو آزا ،کشی، زورگویی و محیط کار و حتی در خیابان، خطر باالی دستگیری، بهره

با سرکوب اجتماعی و حاکمیتی  از این افراد . بسیاریشود میو غیرقابل تحمل زندگی منجر غیرانسانی  و

های اجتماعی بیشتر مانند  د، راه برای آسیبمان تی چنین شرایطی ثابت باقی میکنند. وق زندگی می

ی خشن و ها واکنش. شود میو خودکشی بیشتر باز  ،وی، خشونت، اختالل روانی، افسردگی آی اچ

تماع آنها، جایی که جنسیت مورد قضاوت در اج شود میخیابان و اماکن عمومی دیده آمیزی که در  توهین

در محیط کار که افراد  ها واکنشاین  .1کند مینمود پیدا  نیز، شود میگیرد و با انزجار و تنفر دیده  قرار می

 ،کل. این تنها مختص ایران نیست. درشود مینیز دیده  گذرانند میدر آنجاتوجهی از وقت خود را  بخش قابل

که  شود میرو هستند و بار دیگر مشخص  هدر سراسر جهان، دگرباشان با تبعیضی گسترده در محیط کار روب

همراه خشونت و  های بهداشتی به دسترسی به مراقبتروی دگرباشان برای  ایران استثنا نیست. موانع پیش

هایی  د تعداد سالتوان می، کنند گراهراسی تجربه میمسائل مربوط به سالمت روان که این جماعت با همجنس

 کوتاه کنند.  را که دگرباشان قادر به کارند

 

نقش  . حتی در روابط لزبینا، کسی کههخرش هر زنی باید به مردی تکیه کنکنم آ فکر می

تکیه  نتا به او هتر از خودش نیاز دار ، همچنان به کسی قویهکن بازی می وتر ر شریک قوی

 . هکن

 از اصفهان ساله18لزبین 

 

ند در جریان توان میمند شوند و ن ند از حقوق مدنی و قانونی خود بهرهتوان میی جنسی نها اقلیتدر ایران، 

مندی، دگرباشان از هرگونه  شکل گسترده و نظام به ،واقعآمیز از خود دفاع کنند. در خشونتیک رابطۀ ناسالم 

تقابل مطلق با رابطۀ آنها را در نیزکه قوانین در ایران همین حاال اند. ازآنجا حمایت قانونی محروم حق 

                                                           

1. Gay and Transgender People Face High Rates of Workplace Gay and Transgender Peop le Face High Rates of 
Workplace. From www.americanprogress.org/issues/lgbt/news/2011/. 
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 ــ که ترس از افشای هویت خود دارند ــی جنسی ها اقلیتبینند،  هنجارهای مذهبی و نوعی نافرمانی می

 رابطۀ راحتی با این نظام حقوقی، پلیس و نیروهای انتظامی ندارند. 

 

 
 : میزان خشونت و تبعیض علیه دگرباشان11 ۀنمودار شمار

مشهد  و تهران شهرهای شده به همجنسگرایان در درصد خشونت، تبعیض و تحقیر تحمیل 11 ۀنمودار شمار

%( و سپس در 80. براساس این نمودار، بیشترین خشونت و تبعیض در اصفهان )دهد میو اصفهان را نشان 

 .تر هستند تر و مذهبی قیاس با تهران، مشهد و اصفهان سنتی. دردهد می%( رخ 7.1%( و تهران )66.6مشهد )

جای تعجب نیست که نرخ باالیی از  و دانند میهمجنسگرایی را انحراف و ناهنجاری  در این شهرها بنابراین

 . شود میدر این دو شهر مشاهده خشونت علیه همجنسگرایان 

 

 های دیگر خدمات مشاوره و کمک .8

سراغ  ی در کار است. وقتی یک دگرباش به، معموال  آسیبی روانرود میوقتی کسی نزد یک روانپزشک 

دنبال درمان یا تغییر  ش جنسی خود مطرح کند، معموال  بهگرایبارۀ تا موضوعی را در رود میروانپزشک 

ی است. روانپزشکان بسیاردنبال یک نوع آشتی  رویاروی با تمایل جنسی خود و به تالش برایبلکه در ،نیست

اند. برای مثال، روانشناسی رابطه با فردی از جنس مخالف را  پاسخ داده موضوع به این« منفی»های  حل با راه

کنندگان به  شرکت تا شود میها نهایتا  سبب  حل این راه. دهد میبا هدف تغییر گرایش جنسی فرد پیشنهاد 

اشت و به احساس د دبرانگیختگی جنسی و غم را درپی خواه برای آنان د کهتری وارد شون روابط پیچیده

روانی وجود اجماع کلی بر این موضوع که همجنسگرایی بیماری با .1شود میازدست رفتن هویت منجر 

کنند  و سعی می دانند میدر ایران وجود دارند که همجنسگرایی را بیماری « ای کارکشته»نیست، روانپزشکان 

 های جنسی قرار دهند. شدۀ نقش درون چهارچوب تعریففرد را 

                                                           

1. History of Treatment / The Medical Treatment of Homosexuality. (1996). edited by Cabaj & Stein, American 
Psychiatric Association. 
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ند. احتیاط و دارمنفی نگرشی و نسبت به آنها  نداعتماد به نقش مشاوران و روانپزشکان بی ی جنسیها اقلیت

 حتی در حضور یک مددکار ،کاری مستمری که همواره در همۀ زندگی با دگرباشان همراه است محافظه

تا سپر خود را زمین بگذارد و  دهد میبه فرد اجازه ن اعتمادی بییابد.  اجتماعی یا روانکاو هم ادامه می

 ای مفید عاجز است.  درخواست حمایت یا مشاوره و توصیهمشکالت خود را بازگو کند. او از 

انتخاب ولتی را روانشناسان دهای خصوصی را ندارند،  هنگامی که استطاعت پرداخت مشاورهبرخی افراد 

تا از جلسات مشاورۀ  شوند میمعرفی  مراجع عنوان بهکنند. این افراد به روانشناسانی از سازمان بهزیستی  می

بیماران »های محدودی برای درمان  حل جلسات، کارشناسان راهبردها و راهمند شوند. در این  رایگان بهره

همجنسگرایی جایی در قوانین ایران  و ازآنجاکه ندا دولتوانشناسان عمدتا  کارمند دارند. این ر« همجنسگرا

روانشناسی که حتی پذیرش گرایش جنسی  ،واقعدرک نیست. در ولتی قابلندارد، مشاوره با یک روانشناس د

شده  ا  موضعی علیه اصول تعریف، اساسکند مییک رخداد طبیعی در طیف جنسی پیشنهاد  عنوان بهخود را 

گیرد. این امر حتی ممکن است به لغو پروانۀ کار روانشناس منتهی  می ،یعنی دولت ،سوی کارفرمای خوداز

 شود. 

لحاظ مالی به روانشناسان خصوصی مراجعه ند ازتوان میند که ا ی متمولها خانوادهمعموال  از گروه دوم افرادی 

وابستگی به دولت ندارند. این روانشناسان درک  نوع کنند که در مراکز شهری مطب خصوصی دارند و هیچ

نسبتا  بهتری از مسائل هویت جنسی دارند و شاید کمتر نگران اتولوژی و تمرکز بر درمان همجنسگرایی 

 ند با قدرت و اختیار بیشتری مشاوره بدهند. توان میبنابراین آنها  .باشند

 ی راهبردیها واکنش .۹

 اند و گاه اره منفعل و مطیع بودهی جنسی هموها اقلیتشده،  های تجربه ها و محدودیت در پاسخ به سرکوب

ی ها اقلیتاند. بیشتر  از خود نشان داده را ای نیافتۀ خواسته یا ناخواسته یافته یا سازمان های سازمان واکنش

منابع  و نیروهای امنیتی ،زیرا خانواده، مذهب ،گرایش جنسی خود را مخفی کنند دهند میجنسی ترجیح 

کاری اولین سازوکار راهبردی سازگاری است که  اصال  وجود ندارند. پنهان ،واقعحمایتی ضعیفی هستند که در

. نتایج مصاحبه با برخی همجنسگرایان و گیرند میپیش برای مقابله با فشار در ی جنسیها اقلیت

 کردند.  از این راهبرد استفاده می شکل جمعی کاری موافق بودند و به با پنهان دوجنسگراها نشان داد که همه

« ای مبتکرانه» های های فرار است. دگرباشان مجبورند راه ترین راه ترین و بزرگ دروغین یکی از عجیب ازدواج

ها مرد گی و زن لزبین در  است که میلیوناین برای بودن با کسی که دوستش دارند، پیدا کنند. واقعیتی تلخ 

تر خود  راهی برای آرام کردن اعضای خانواده و اجتماع بزرگ عنوان بهرا « ازدواج دروغین»جهان 

است که همه راضی باشند و هر ظنی دربارۀ  آنگزینند. ازدواج دروغین بهترین روش برای  برمی

اما این های دروغین آرام کردن والدین است.  پشت ازدواج ۀترین انگیز زند. بزرگ همجنسگرایی را کنار می

ازدواج با فردی از جنس مخالف تن  هاوال  بسیاری با فشار خانواده ب ؛همراه دارد مشکالتی را بهموضوع خود 
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آنها با ازدواج موافقت  ثانیا . دهند میاما معموال  رابطۀ پنهانی خود با فردی همجنس را ادامه  ،دهند می

بین ببرند و همچنان به رابطۀ از برنده فشار بسیار خانواده را ــ کنند تا بتوانند در یک موقعیت برنده می

 پنهانی با فرد موردعالقۀ خود ادامه دهند.

ا یک همجنسگرا، و همان ب نه کند مینوع دیگری از ازدواج وقتی است که فرد با یک دگرجنسگرا ازدواج 

حل  رهایی از فشار خانواده و اجتماع است. در چنین شرایطی، این راه و قصدشگیرد  پی میهدف را در

یا در تقالی افشای هویت جنسی  است حلی سریع برای کسی است که با گرایش جنسی خود کنار آمده راه

و روانی شریک  ،که فرد از حمایت مالی، عاطفی ، درحالیکند میقتا  مشکل را حل خود است. این ازدواج مو

 باوجودمشخص شد که  یکنندگان . این موضوع در مصاحبه با شرکتشود میبرخوردار  نیزدگرجنسگرای خود 

 رابطۀ خود با شریک همجنسگرایشان را حفظ کرده بودند.، همچنان تأهل

کنندگان به ترک کشور و مهاجرت به امید  شرکت ۀعالق ،طریق کار میدانی مشخص شدازکه  بعدیحل  راه

پایۀ اولیه و دگرباش به حقوق  عنوان بهبود تا در آنجا بتوانند  ی کمترسرکوب باای  زندگی آزادتر در جامعه

آنها فرایند مهاجرت و درخواست بیشتر انسانی خود بدون ترس از تعقیب قضایی دسترسی پیدا کنند. 

مهاجرت کنند و آماده شدن برای  تر پاییندر سنین  بودند ند. برخی سعی کردهبود پناهندگی را شروع کرده

 ه بخشی از زندگی عادی آنها بوده است.این فرایند چنان تالشی بوده است که انگار همیش

های  مقابل فشارهای اجتماعی شرکت در فعالیتی جنسی درها اقلیتواکنش راهبردی نوع دیگری از 

که عمیقا  به گرایش جنسی خود باور دارند  شود میپیش گرفته است. این واکنش ازجانب کسانی در اجتماعی

در پذیرش کامل نباشند،  یشانها خانواده ن استآیند و هرچند ممک میبری بازتر و حمایتگرتر ها خانوادهو از 

. این گروه عمدتا  شامل کنند نمینیستند. این افراد دیگر هویت خود را مخفی  نیز گیر و خشن سختمعموال  

ماهیت واقعی زندگی  ،تا از این طریق اند کردهکه جنبشی مستقل را شروع  شود می دانشجویان جوانی

نامند  می« سازی عادی»ی تلگرامی این جنبش را ها گروهنشان دهند. در  مردم جنسی را به عمومی ها اقلیت

ام درجهت تغییر دیدگاه ها و اقو ها، همسایه کالسی وگو با هم ها مانند گفت ای از فعالیت که شامل مجموعه

 .شود میمیزان کم،  آنها، هرچند به

گیرد، تشکیل اجتماعات موازی  های اجتماعی جای می در دستۀ فعالیت نیزکه آن  ،واکنش راهبردی دیگر

های  اعضای این اجتماعات که از قضاوت برای مقابله با همجنسگراستیزی و فشارهای اجتماع ایرانی است.

های خاص  چراکه همۀ آنها دغدغه ،با یکدیگر همدلی بیشتری دارند ،اند تنگ آمده به شدگیمنفی و طرد

د در اجتماعات کوچک نامرئی، جایی توان میفرهنگ  ن فعال در این خردهزندگی دارند. دگرباشامشترکی در 

، زندگی کنند. در این محافل، افراد شود میظاهر مادر یا خاله  در نقشکه کسی برای گروهی از دوستان 

نفس بیشتری را برای حفظ   و اعتمادبه ،تعلق اجتماعی، آگاهی بیشتر از حقوق قانونی و شهروندی حس 
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 و کنند شکل زیرزمینی کار می این اجتماعات موازی در ایران به کنند. اغلبسالمت و رفاه خود تجربه می

 فضاهای امن آنها بسیار شکننده هستند.

کنند، امکان  اقدام راهبردی دیگر مربوط به کسانی است که برخالف پناهجویانی که کشور را ترک می نهایتا 

دالیل تحصیلی یا شغلی زادگاه خود را ترک  دارند. افراد دگرباش معموال  به صت مالی ترک زادگاه خود رایا فر

کنند. برخی تصمیم  آزادی بیشتری را در شهر بزرگی همچون تهران احساس می کنند. گاهی آنها حس  می

برای  و دیگری سکونت کنندشان نزد خانواده، در شهر  افشا شدن هویت جنسی از دلیل ترس هب گیرند می

هم در یک جا زندگی ون هیچ کمک بیرونی، گاهی آنها باآور زندگی مستقل بد های سرسام تأمین هزینه

 برخوردار شوند. یکدیگر نیزهای زندگی را مدیریت کنند و احتماال  از حمایت عاطفی  کنند تا هزینه می

 

 

 

 گیری نتیجه

رسانی علمی  اطالعنهاد است.  های مردم اصلی کنشگران اجتماعی سازمانرسانی و مبارزه با نفرت هدف  آگاهی

درک عمومی بهتری از  های اجتماعی تر در شبکه حضوری فعال داشتن و هدگرباشی در جامع خصوصدر

انبوهی از مسائل که  از مسائل آنها نقش دارد. همچنین بسیاری شدت در حل  و به دهد میدست  دگرباشان به

های همراه با زندگی، مسائل  د. به همین ترتیب، چالشآنها اشاره شد، باید درنظر گرفته شوتر به پیش

در د. گرباشان باید مورد توجه قرار گیرکاررفته برای توصیف د ها، و زبان به بندی و طبقه ها ریفساز تع مشکل

و  شوند میزیرزمینی جمع  شکل بهخاورمیانه، دگرباشان همچنان  الخصوص افریقا و بسیاری از کشورها و علی

کنند و اجازۀ  مقابل عقیدۀ عمومی، هنجارهای فرهنگی و نهادهای مذهبی که همچنان آنها را تحقیر میدر

 .دهند می، به رشد و بالندگی ادامه دهند میدسترسی به حقوقشان را به آنها ن

، سازوکارهای گستردۀ شود میبر آنان برچسب زده مورد گروهی که همچنان آنچه روشن است، مخصوصا  در

. کند میهای سطوح مختلف تبعیض در کشورهای جهان بازی  اجتماعی است که نقشی مهم در درک تفاوت

ای حیاتی است که مطالعات بسیاری سعی  که پذیرش اجتماعی مؤلفه رسیده استاین پژوهش به این نتیجه 

شده میان  توضیح سطوح مختلف تبعیض تجربه اند. درک این پدیده بالفاصله برای در درک نقش آن داشته

آید. مطالعات بیشتر در زمینۀ پذیرش اجتماعی برای توضیح دامنه و تأثیر این مؤلفه  کار می دگرباشان به

  خواهد بود. حیاتی و مفید
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 کبیشتری را برای ایجاد تغییر و در مند و عملی های نظری و روش این مطالعۀ پژوهشی نیاز مبرم به تالش

، شده استکه در این پژوهش بر آن تأکید طور . همانکند میاز این مسئلۀ مهم اجتماعی آشکار  بهتری

 کمتر های اشتغال در جامعه و فرصت مرتب با انگ و تبعیض عنوان جمعتی از شهروندان کشور هب دگرباشان

این  توان می گونهفهمیدن اینکه چگذارد.  شدت بر سالمت جسمی و روانی آنها تأثیر می رو هستند که به هروب

، پذیرش کرد را و افرادی که دیدگاه و سبک زندگی متفاوتری دارند را کاهش داد ها و تبعیض ها زنی برچسب

عنصر مهم بهبود زندگی دگرباشان است. این مطالعۀ پژوهشی اهمیت پرداختن به پذیرش اجتماعی 

محورتر را برای توضیح سطوح مختلف تبعیض  و ارزش رویکردی سراسری و نظریه برای شروع همجنسگرایی

 29تا  15میلیونی ایران بین درصد جمعیت هشتاد 31. بیش از دهد میشده در همۀ کشورها نشان  تجربه

و  و اجتماعی رخ جمعیتی بسیار جوان فرصتی برای تغییر، پویایی جدید سیاسی سال سن دارند و این نیم

آوری،  . پیش بردن این نگاه نسلی نیازمند جمعاست دیدی جدید به جنسیتداشتن ر بالقوه طو به

در  ای تدریجی بسا به شیوه چه بندی یک برنامۀ آموزشی دربارۀ ادغام دگرباشان گذاری و فرمول اشتراک به

 سطوح زندگی است. 

اجتماع دگرباشان در ایران با کمک این هرگونه پیشرفت در پرداختن به نیازهای اساسی کالم آخر اینکه، 

 ی پایۀها دادهآوری  موجود و جمعی ها دادهگیرد: پر کردن خأل اطالعاتی، کندوکاو در  ها سرعت می مؤلفه

ها و  دیدگاه بازتر درخصوص علوم انسانی و یافتهداشتن نظری و  اجتناب از تنگ متقن، حمایت از تحقیقات،

های جدید و  ایدهآزمودن  تغییر است،  ایران به شدت و سرعت درحال ۀو جامع جهانی ۀتقبل اینکه جامع

به   توجه باالزم است.  های دقیق ریزی براساس ارزیابی و برنامه بازنگری برخی از قوانین مربوطه مبتکرانه،

درجهت اصالح اینکه این مقاله ازنظر حقوقی به موضوع دگرباشان ورود کرده است، طبیعتا  باید راهکاری 

بر پایۀ نص که سبب نگاه مذهبی نظام و تبیین قانون اساسی  قانون مدنی و حقوق شهروندی ارائه کند که به

نماید.  ناممکن میبا همجنسگرایی در شرایط کنونی  است قرآن و سنت تغییر قانون اساسی و قوانین مرتبط

تا این ها را داد NGOنهاد مانند  ای مردمه ورود سازمان توان پیشنهاددر کنار دیگر رهکارها می  اما

ها بتوانند فشارهای وارده ازسوی را  از این گروه های تخصصی، روانشناسی، بهداشتی ها با حمایت سازمان

هرگاه نتایج چنین ها ایجاد کنند.  این گروهبرخی از را برای  مکانها و خدماتی در صورت نیازکاهش دهند و 

 ،کند میرشدی که در این حوزه کار  د، اجتماع روبهاشتراک گذاشته شو شفاف به شکلی واضح و هایی به تالش

  د موارد موفق را بسط دهد و از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کند.توان می
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 نویسنده ۀدربار

بنیاد حقوق  دانشگاه حقوق لندن از در« ناموس» ۀجایز ۀ، برندشناس اجتماعی و پژوهشگر مردم ،کامیل احمدی

دانشگاه جورج  در بنیاد جهانى صلح زنان بخش ادبیات و علوم انسانی «صلح» ۀجایز ۀ( و برندIKWR) زنان

و مسائل مرتبط با  ها اقلیتمللی، ال اجتماعی و بین ۀتوسع ۀهای کامیل احمدی دربار واشنگتن است. پژوهش
 ها و کوردی با این عنوان ،استانبولی، فارسی های انگلیسی، ترکی های قبلی وی به زبان . پژوهشاستجنسیت 

ب و رسوم مزوپوتامیا( آداشناسی به  ) نگاهی مردم نگاهی دیگر به شرق و جنوب شرق ترکیه اند: رسیدهچاپ  به

Etkim press, Istanbul, Turkey 2009، باب ختنه زنان در ایران( که توسط )پزوهشی جامع در سنت 

انتشار یافت. طنین  در ایران و نشر شیرازهمیالدی  2015در سال  Uncut Voices Press, Oxford انتشارات

 Nova Science Publisher, Inc., New( باب ازدوج زودهنگام کودکان در ایران )پژوهشی جامع در سکوت
York 2017،  توسط نشر شیرازه  که صیغه / ازدواج موقت در ایران( ۀبار)پژوهشی جامع در خانه ای بر روی آبو

وهش ژپ است و باب ازدواج سفید در ایران( )پژوهشی جامع در ای در سایه خانهب اتک وی همچنینمنتشر شد. 
پژوهشی بر باب  "شهر ممنوعه"این مقاله از پژوهش . استچاپ  زیر در باب هویت و قومیت در ایران اخیر وی در

در شرف چاپ و نسخه فارسی ان منتظر مجوز می باشد. تا به  دگرباشان در ایران، استخراج که نسخه انگلیسی ان
 کنون سه مقاله انگلیسی و دو مقاله فارسی از این اثر در جورنالهای مختلف به چاپ رسیده است.
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