
 مردمشناختی زندگی دگرباشان جنسی در ایران جامع جنسیت سوم:  تحلیل

 
 1نویسنده: کامیل احمدی

 

 چکیده

های جنسی و جنسیتی، گرایش های جنسی،  ها و نقش ترین ابعاد زندگی انسان است که شامل هویتجنسیت یکی از مهم

ها، رفتارها،  ها، ارزش ها، امیال، باورها، دیدگاه شود. جنسیت در افکار، رؤیاپردازی شهوت، لذت، صمیمیت و تولیدمثل می

تواند این ابعاد را دربربگیرد، همة آنها همواره  جنسیت می دهد. در حالی که ها و روابط افراد خود را نشان می ها، نقش رویه

شوند. جنسیت تحت تأثیر تعامالت زیستی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخالقی، حقوقی،  تجربه یا ابراز نمی

اع از زاویة دید تاریخی، مذهبی و عوامل معنوی نیز قرار دارد. دربارۀ دگرباشان جامعة معاصر ایران و اینکه به این اجتم

دربارۀ تجربیات افراد  زیادی اطالعاتیشود، مطالعات پژوهشی محدودی صورت گرفته است.  خودشان چطور نگاه می

دگرباش ساکن ایران وجود ندارد. این پژوهش بر آن است تا این شکاف علمی را دربارۀ موضوعی تا این حد مهم پر کند. 

که هم اکنون نسخه انگلیسی ان زیر چاپ و  " شهر ممنوعه" پژوهشی جامع بر باب دگرباشان در ایران تحقیقدر این 

ه از تغییرات عصر حاضر در روابط جنسیتی و چگونگی این تعامالت های برخاست چالش نسخه فارسی ان منتظر مجوز است،

 یآور جمع 1396و  1395 یها پژوهش در سال نیا یها داده .مشهد و اصفهان( بررسی شد ) پایتخت و دو کالنشهرتهران  در 

معتبر انجام شد. جهت انتخاب افراد از  یقتحقی روش و قبول قابل یبه استاندارد دنیرس یمصاحبه برا 400بیش از شد و 

اهداف اصلی این پروژۀ تحقیقی، درک احساسات و باورها حول استفاده شده است.  یگلوله برف یریروش نمونه گ

هایی است که آنها بر اثر زندگی در  دگرباشان در ایران از طریق تحلیل انتقادی از نگاه خود این افراد و بررسی چالش

کنند. پرسش این  کند، تجربه می مثابه هویت رد میمحور، سنتی و پدرساالر، که دگرباشی را به ، طبقهای مذهبی جامعه

های خاص دامنة این مطالعه این است که تنها بر دگرباشان گرایش جنسی شود. یکی از ویژگی جا شروع میپژوهش از همین

زمان ها به طور هم و مردانة جنسیت هستند و هر دوی این جنبهتمرکز کرده و به افراد تراجنسیتی )که دارای دو جنبة زنانه 
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 مقدمه 

اساس و جوهرة روابط انسانی را تعریف  جنسیت، جنس و تمایل جنسی مفاهیمی سیال و همواره در حال تغییرند که

کند که هم های فیزیکی یا فیزیولوژیک بین بدن مردان، زنان و افراد بیناجنسی اشاره می کنند. جنس به تفاوت می

های ثانویۀ آن )مانند پستان و موی صورت( را شامل  های اولیۀ یک جنس )سیستم تولیدمثل( و هم ویژگی ویژگی

گیرند و  بندی جنسی نشئت می شود که از طبقه هایی تعیین می ه شکل اجتماعی براساس ویژگیشود. اما جنسیت ب می

جامعۀ غربی و جوامع بسیار دیگر  آیند. کنند که با یک جنس خاص می ای را منعکس می های اجتماعی یا فرهنگی تفاوت

شود، در نظامی  که به جنس مربوط میاند. از آنجا که جامعۀ ما تا جایی  همیشه تنها دو جنس را به رسمیت شناخته

گویند که جنسیت از جنس جدا  شود: مرد یا زن. بیمین و رانکین می کند، دو انتخاب بیشتر دیده نمی دوقطبی عمل می

در  2«مردان»و « زنان»های زیستی از انتظارات اجتماعی از  اما به آن مربوط است: آنها جنسیت را همچون ترجمۀ واقعیت

های  با نقششوند که  ای اجتماعی می به گونه شود و از زمان بسته شدن نطفه به کودکان جنسیتی داده می د.گیرن نظر می

شود که به سرعت به  مطابق باشند؛ احتماال  این با پتوی صورتی در مقابل پتوی آبی نوزاد شروع می آنها جنسیتی خاص

هر رفتار  شوند. نگی برای دختران و پسران در نظر گرفته میانجامد که از نظر فره هایی می بازی و بازی انتخاب اسباب

شده در تقابل با هر نوع تساهل اجتماعی است و پذیرفتنی  های تعریف شده و ویژگی خارج از این هنجارهای پذیرفته

، هر شود دار بین یک زن و یک مرد مقدس است. آنچه کفرآمیز دانسته می نیست. در چنین شرایطی رابطۀ عمیقا  ریشه

شدة اجتماعی )بودن مردان با زنان( وجود داشته باشد. حال  رابطه یا میل جنسی است که در خارج از این هنجار توصیه

در دو دهۀ گذشته، الگوی گفتمان مربوط  کشد. ظام دوقطبی را به چالش میبندی دگرباشان همۀ این هنجارها و ن دسته

د عبارات جدید برای تعریف گرایش جنسی و ظهور نظریۀ فراهنجاری به جنسیت و تمایالت جنسی عمدتا  به سبب ورو

میالدی دستخوش تغییرات شد. این نظریه و تعاریف در چهارچوب مطالعات زنان و  90در دهۀ  (Queer Theory)جنسی 

در این حالت گفته می شود که هرچند گرایش جنسی فرد در اوان زندگی شکل  3مردان همجنسگرا تدوین شدند.

 4.شود گفته می« سیالیت»ست و به آن تواند در طول زندگی او تغییر کند. این امر غیرعادی نی گیرد اما این گرایش می می

ها  نسگراها و تراجنسیتیای است که برای اشاره به همجنسگرایان زن، همجنسگرایان مرد، دوج واژه (LGBT)دگرباش 

در پژوهش در دست تالش خواهد شد تا ضمن بررسی ادبیات نظری و تجربی این مطالب با توجه به  شود. استفاده می

نگاه نیز قوانین جهانی و ملی کشورها و  واقعیت و در موضوع دگرباشی، روایات تاریخی و فرایند تحول این موضوع در

  ایط دگرباشان ایران بررسی گردد.مذهب بررسی شود و در نهایت شر

 شدید چه بیشتر در میان عامۀ مردم در حال رواج است، همچنان ترس و تعصبی هر یدر دنیای مدرنی که دگرباش

های مختلف دیگر و افزایش تعصبات  شوند که به ترس چنینی سبب تعصبی میهای این ترس را تهدید می کند.دگرباشان 

گذارند؛ چراکه دگرجنسگراهای بسیاری  شده بر همجنسگراهراسی صحه میجنسیتی تعریف های انجامند. نقش جنسی می

ستیزی است، جایی که  هراسی، زن عامل محتمل دیگر همجنسگرا معتقدند که همجنسگرایی آشفتگی جنسیتی است.
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و « کنند رفتار میمثل زنان »دهد که  هایی را هدف قرار می نفرت یا انزجار جامعه از تمایل جنسی مردان گی، گی

ها  دهند. این در حالی است که گرایش جنسی لزبین شد، از دست می ای را که حق آنها دانسته می بنابراین مزیت مردانه

دهد که مرد  شود. مطالعۀ کالن، رایت و الساندری نشان می به مثابه غصب اختیارات و مزایای مردانه دانسته می

تر و  آنها در رویارویی با گفتمان همجنسگرایی، متعصب 5تر است. هراس سگرادگرجنسگرا از زن دگرجنسگرا، همجن

که ارجاعات محدودی که در انجیل به  اندترند. عالوه بر این، اغلب پژوهشگران جنسیت بر این عقیده حساس

( 2002کی )سولیوان و ودارس 6.ستا  هراسی را بنیان نهاده های مدرن همجنسگرا همجنسگرایی داده شده است، تعصب

اند؛ چراکه بیشتر  هراسی شده ارجاعات انجیل به همجنسگرایی اساس تعصب مدرن برای همجنسگرا»گویند که  می

کنند که انجیل همجنسگرایی را  ستیزانه به این اصل اساسی استناد می مخالفان همجنسگرایی و رفتارهای همجنسگرا

، بانک جهانی اثرات منفی 2016مبارزه با همجنسگرایی در سال  در گزارشی به مناسبت روز جهانی 7«داند. نامقدس می

هراسی را بر عملکرد اقتصادی کشورها و افزایش فقر بررسی کرد. بنا بر گزارش بانک  هراسی و تراجنسیتی همجنسگرا

ایی که در کنند. از آنج زنی مداوم و تبعیض، دگرباشان جمعیتی هستند که فقر را بیشتر تجربه می جهانی به دلیل انگ

گیرد. بنابراین،  ها و توان تولید آنها را نادیده می مانند، جامعه به طور کل مهارت حوزة آموزش و اشتغال این افراد عقب می

 همچنین تواند سبب بهبود رفاه و تولید ثروت بیشتر برای همه شود.  مبارزه با ترس از دگرباشان در جامعه می

شود بسیاری از آنها پنهان شوند و برای  ندگی افراد دوجنسگرا دارد و سبب میدوجنسگراهراسی تأثیری مخرب بر ز

تواند بهزیستی و حس هویت آنها را تحت تأثیر قرار  باقی بمانند. این مسئله می« در صندوق»اجتناب از تمسخر و طرد 

ز بدترین عواقب دهد و به سادگی پرورش اعتماد به نفس و قاطعیت را برای دوجنسگراها دشوار کند. یکی ا

دوجنسگراهراسی تبعیضی است که فرد دوجنسگرا نه فقط از سوی کل جامعه که از سوی اجتماع همجنسگرایان 

هراسی به تبعیض سازمانی شامل تبعیض در اشتغال و مسکن، خشونت پلیس و  بیند. نگاه مبتنی بر تراجنسیتی می

  8زند. های ناشی از تنفر دامن می خشونت

 

 تحقیقادبیات 

شود: همجنسگرایی، دوجنسگرایی و دگرجنسگرایی.  طیف گرایش جنسی به طور گسترده به سه دسته تقسیم می

شود. اینکه چطور یک گرایش جنسی خاص در هر فرد پرورش  جنسگرایی نوع چهارمی است که اغلب به آن توجه نمی بی

رند که گرایش جنسی افراد در سنین کم شکل یابد به شدت محل بحث است؛ بسیاری از دانشمندان بر این باو می

گیرد. برخی پژوهشگران تعامل میان تأثیرات ژنتیکی، هورمونی، رشدی، اجتماعی و فرهنگی را در گرایش جنسی  می

زنان همجنسگرا )لزبین(،  کننده باشند. مشخصی وجود ندارند که صددرصد تعیین دانند؛ اما هیچ عامل یا عوامل  دخیل می

ممکن است بسته به بافت  (LGBT)جندر( نسگرا )گی(، دوجنسگرا )بایسکشوال( و تراجنسیتی )ترنسمردان همج

 اجتماعی معانی متفاوتی به خود بگیرند.
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فردی است که عمدتا  از نظر فیزیکی، عاطفی و یا جنسی به افراد همجنس خود کشش دارد.  ،homosexual)) همجنسگرا

بیشتر برای اشاره به  ،(gay)گ ی  واژه انگارد. فرد در آن خود را گی یا لزبین می معموال  همجنسگرایی هویتی است که

هم زنانی است که ظرفیت جذب رمانتیک،  ،(Lesbian)منظور از لزبین  شوند. رود که جذب مردان می مردانی به کار می

 شهوانی و یا عاطفی زنان دیگر را دارند.

که نه فقط به افراد همجنس خود، بلکه به افراد جنس مخالف نیز گرایش ی است زنان و مردان( Bisexual) دوجنسگرا

 تر است. جنسی دارند. در حالی که مردان ممکن است بیشتر گی یا دگرجنسگرا باشند دوجنسگرایی در زنان شایع

نقش جنسیتی صفتی کلی است برای توصیف دامنۀ وسیعی از افراد که هویت جنسیتی یا ، (Transsexualی )تراجنسیت

 شده به آنها در زمان تولد همسو نیست.دادهآنها با جنس نسبت

 ، فردی بدون هیچ میل جنسی به مرد همجنس یا جنس مخالف خود است. (asexual) بی جنس گرا

کند که به فردی از جنس مخالف گرایش جنسی  های فردی را توصیف می ویژگی (Heterosexuality) دگرجنسگرایی

دانیم. از طرف دیگر،  شده و تحت تأثیر وراثت ژنتیکی و دیگر عوامل بیولوژیک میریزی بیعت را از پیش برنامهما طدارد. 

در حوزة  9گیرد. پس از بسته شدن نطفه، تربیت فرد تحت تأثیر عوامل خارجی مانند محیط، تجربه و آموزش قرار می

یا  دمحیط، چه محیط پیش از تولد و چه محیط زندگی فررفتار انسانی، بحث قدیمی طبیعت در مقابل تربیت و تأثیر 

باوری گرفته های مختلف همجنسگرایی یا از رویکرد ذات های جنسی است. نظریه در حوزة گرایش مهمهای  ها از بحث ژن

دهد که براساس آن، کسانی که  ای دوقطبی همبستگی را نشان می شوند یا روش ساخت اجتماعی. اخیرا  یافته می

محیطی( و در  معموال  بر این باورند که همجنسگرایی انتخابی فردی است )نظریۀ زیست ،معتقدند همجنسگرایی خطاست

کنند همجنسگرایی عادی )نرمال( است، اکثرا  به یک نظریه علیت بیولوژیک یا ژنتیکی اعتقاد  مقابل، آنهایی که فکر می

 10دارند.

. فروید در زمان حیات چهار نظریه یر عوامل محیطی بر همجنسگرایی استتاث زیگموند فروید یکی از مدافعان اصلی

گفتند که همجنسگرایی از عقدة ادیپ نشئت گرفته است؛ به  های او می دربارة همجنسگرایی مطرح کرد. نخستین نظریه

ار زیادی به پسر نشان کند؛ اما مادر عطوفت بسی می برقراراین معنی که مرد جوان پیوند شهوانی نرمالی را با مادر خود 

گوید کودک تمایز  نظریۀ دیگری می 11انگارد.دهد و در نتیجه پسر به شکلی وسواسی آلت تناسلی خود را مهم می می

ای مشابه او دارد. در دورة خودشیفتگی،  کند مادر آناتومی دهد و بنابراین تصور می میان خود و دیگری را تشخیص نمی

تواند مجازاتی برای احساسات شهوانی او باشد. بنابراین، او  برد و تهدید به اختگی می پی میکودک به جدایی خود از مادر 

برد مادر آلت  که کودک پی می  ای دیگر، هنگامی شود. براساس نظریه گونه غرق آلت تناسلی خود می به شکلی وسواس

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

گفت پسران  کند )پسری با صفات زنانه(. نظریۀ چهارم و آخر او نسخۀ دیگری از عقدة ادیپ بود که می مردانه انتخاب می
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حد به پدر دارند. این حسادت به پدر به شکل آرزوی مرگ و  همجنسگرا عشقی آتشین به مادر و حسادتی بی

یابد. در نتیجه در واکنش، کودک این احساسات را به احساس عشق به  دیستی از خشونت بروز میهای سا بافی خیال

 کند.  همجنس تبدیل می

برند که از طریق  هایی به کار می های بیولوژیک عبارت گرایش جنسی را برای اشاره به ژن نظریهاز دیگر سوی 

کنند. ترکیب شیمیایی و  تار سیستم عصبی کمک میاستروئیدهای جنسی پیش از تولد به رشد، سازماندهی و ساخ

هایی را در مردان همجنسگرا در یک کالبدشکافی نشان داده است. مطالعۀ  ساختار مغز اخیرا  تحلیل شده و تفاوت

شناس دانشگاه نورثوسترن، جی. مایکل بیلی، دربارة همجنسگرایی و  پزشک دانشگاه بوستون، ریچارد پیالرد، و روان روان

لوهای پسر همسان و غیرهمسان نشان داده است که در دوقلوهای همسان اگر یکی گی باشد، شانس گی بودن دوق

درصد بود. همجنسگرایی ریشۀ  20درصد است. در مورد دوقلوهای غیرهمسان این رقم حدود  50دیگری حدود 

گی هستند و این در حالی است که  درصد برادران مردان گی هم 12تا  8دهند که  خانوادگی دارد و مطالعات نشان می

 درصد است.  4تا  2این رقم در جمعیت عمومی 

ار پژوهشی الیاسون ک 12در سطح جهانی به دوجنسگراها زیاد توجه نشده و کارهای زیادی در این زمینه انجام نشده است.

ها اغلب با نگاه به دهد که رویکردها به دوجنسگرا نشان میدر رابطه با دوجنسگراها ( 2002( و هرک )1997)

همجنسگرایان ترکیب شده است. همچنین این باور وجود دارد که زنان دگرجنسگرا معموال  در احساسات خود نسبت به 

ز مردان دوجنسگرا دانسته دوجنسگراها بیش از مردان دگرجنسگرا مثبت هستند و زنان دوجنسگرا معموال  باالتر ا

دهد که چطور در مقایسه با دگرجنسگرایان، دگرباشان در هنگ کنگ  نشان میدر تحقیق خود  (2002چان ) .شوند می

این موضوع به همین شکل، ا چا سعی دارد پژوهشی دربارة صنعت جنسی در تایلند و  13گیرند. مورد رفتار نابرابر قرار می

ایلند نیازمند تحقیق و چطور رویکردها و رفتارهای جدیدی در تایلند در حال ظهورند. دگرباشی در ت انجام دهد که

های  کند که چگونه اسالم سبب رنج و درد لزبین ( این نکته را تحلیل می2012مطالعات پژوهشی بیشتر است. سیراج )

  14شود. مسلمان می

و  ای دربارة دگرباشان انجام شده است. تنها تعداد محدودی مستند و چند مقالۀ روزنامه های کمی  پژوهشدر ایران، 

اطالعاتی دربارة سازمان اقدام آشکار  )(MERIPپروژة اطالعات و پژوهش خاورمیانه وجود دارد.  گزارشات حقوق بشری

شد( منتشر کرد. اقدام آشکار جهانی  ها نامیده می ها و لزبین المللی حقوق بشر گی جهانی )که پیش از این کمیسیون بین

وگو دربارة برخی مسائل مذهبی،  برای گفت 2015های کاری مشترک داشتند در اکتبر سال  سه کارشناسی را که حوزه

دو  2014و  2012تر در سال و هستند، گرد هم آورد. پیشرحقوقی و اجتماعی، که افراد دگرباش ساکن ایران با آنها روب

دانان، فعاالن حقوق بشر و  دورة جلساتی در دوسلدورف آلمان برگزار شده بود که در آنجا اقدام جهانی آشکار حقوق

. گزارش آنها با عنوان ان در ایران دور هم جمع کرده بودای شرکت در میزگردی دربارة وضعیت دگرباشدانشگاهیان را بر
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های کنفرانس و  گیری ها و نتیجه ای بود از یافته خالصه« ها در ایران ها، دوجنسگراها و تراجنسیتی ها، گی حقوق لزبین»

، مرکز مستندسازی حقوق بشر ایران 2013در سال  15رویکردهای جدید برای بهبود وضعیت حقوق دگرباشان ایرانی.

تهیه کرد. هرچند انبوهی از « هویت انکارشده: نقض حقوق بشر اجتماع دگرباشان ایران»ای با عنوان  صفحه 60گزارشی 

در شوندگان دیگر  های ایرانی انجام شدند، به دالیل امنیتی، بیشتر مصاحبه ها و تراجنسیتی ها، لزبین ها با گی مصاحبه

شامل در جغرافیای ایران انجام پذیزفته و  با آن موارد در این است که مطالعۀ حاضرتفاوت کردند.  ایران زندگی نمی

 . ردنندک ایران زندگی می زمان انجام پژوهش و مصاحبه در درمصاحبه با افرادی است که 

 دگرباشانروایت تاریخی 

ریخ ای نو است که به اجتماعات لزبین، گی، دوجنسگرا و تراجنسیتی اشاره دارد. هرچند تا دگرباشی یا همجنسگرایی واژه

همجنسگرایی و  اند. در واقع، مفاهیم وجود داشتههای بسیار قدیم  های این اجتماعات مبهم هستند، آنها از زمان یا ریشه

ز منظر کشش را ا« آنچه هستند»کردند که باید  گردند؛ زیرا پیش از آن مردم فکر نمی دوجنسگرایی به زمان معاصر برمی

توانند بافتارهای تاریخی بسیاری را  ساختارگرایان اجتماعی می»گوید که  ( می1995کاتز ) جنسی خود تعریف کنند.

اند؛ اما تنها در میانۀ قرن نوزدهم بود که واژگانی خاص،  شناسایی کنند که در آنها افراد در روابطی با همجنس وارد شده

همچنین او معتقد است  .«دگرا یا دگرجنسگرا( را برچسب زدنهای رفتار جنسی )به طور مشخص یا همجنس بندی طبقه

در سرزمین پارس )ایران امروزی( با رفتارهای  16«ها به ساخت جنسیت در عصر غرب مدرن کمک کردند. این واژه»که 

ها،  همجنسگرایانه و میل به همجنس در بسیاری از اماکن عمومی از دیرها و مدارس علوم مذهبی گرفته تا میخانه

(، 1723-1501شد. در اوایل دورة صفوی ) ها با مدارا برخورد می خانه عمومی و قهوههای  های نظامی، حمام اردوگاه

مسائل مربوط به  .17پرداختند های مردانه )امردخانه( به شکل قانونی رسمیت یافته بودند و مالیات می خانه فاحشه

های مربوط به حقوق  پژوهش های تاریخی و آیند، کتاب هایی که به فیلم درمی ها، رمان در رمان دگرباشان همواره

دو ". رمان است  دگرباشان موجود است، دیده شدهاجتماعی و شهروندی، تحقیقات علمی و ادبیات محدودی که دربارة 

در مورد  1928رادکلیف هال در سال  "چاه تنهایی"اثر جان رکی، اثر  "شهر شب"اثر جیمی اونیل،  "پسر، هنگام شنا

در مورد  1927رمان رزاموند لیمن در سال ، ای روزانه ان لیستر در اواخر قرن نوزدهمه ، یادداشتهمجنسگرایی زنان

با دو موضوع همجنسگرایی و دوجنسگرایی،  "اتاق جیوانی"با عنوان  1956دوجنسگرایان، اثر جیمز بالدوین در سال 

 گی دگرباشان می باشد. همچنیننمونه هایی از رمان های معروف مربوط به زند 30اثر آلیس واکر در دهۀ  "رنگ بنفش"

در زمره رمان هایی هستند که فیلم های بسیار  "ساعت کودکان"، نمایش آمریکایی لیلیان هلمن، 1934در سال 

( 1492( و جامی )1389(، حافظ )1291شاعرانی چون سعدی )موردتحسین از آن ساخته شده است. در ایران نیز 

 ی از میل جنسی به همجنس هستند.های اند که پر از نشانه شعرهایی سروده
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  در سطح جهان آنها نگاهی کلی به دگرباشان و سناریوهای حقوقی

کنند که باور  گردند و بخش بزرگی از جامعۀ انگلیس را نمایندگی می قوانین ضد رابطه با همجنس به قرن شانزدهم برمی

همجنسگرایی عملی ناپذیرفتنی بود که به حدی ثبات جامعۀ در آن زمان  18است.« بدترین  جرائم»داشتند همجنسگرایی 

در انگلستان،  1952کرد که هویتی به نام هویت همجنسگرا در این دوره وجود نداشت. در سال  ویکتوریایی را تهدید می

 1686رابطۀ جنسی تحمیلی و پرونده برای سعی در ارتکاب لواط یا  3087پروندة تعقیب قضایی برای عمل لواط،  670

توان گفت که این انزجار جهانی بود. در واقع،  البته نمی 19پرونده برای رابطۀ جنسی میان مردان )دخول( باز شده بود.

داند.  دانند. هندوئیسم همجنسگرایی را گناه نمی اند که رابطه و عشق میان همجنسان را محترم میهایی هم بوده فرهنگ

هندوئیسم همجنسگرایی را محکوم »ی با این مضمون منتشر کرد که ا در واقع، شورای هندوی انگلیس بیانیه

ها، گورو گرانت صاحب، از مدارا، برابری و پذیرش همۀ افراد فارغ از نژاد، مذهب،  کتاب مقدس سیک 20«کند. نمی

ها مخصوص جنس و جنسیتی خاص نیست و در این  کند. مراسم ازدواج سیک جنسیت یا تمایل جنسی صحبت می

 21زدواج با همجنس ممکن است.مذهب، ا

آفریقا نگاهی خشن به اجتماع دگرباشان دارد. رئیس جمهور پیشین زیمباوه، موگابه، در اظهارنظری قاطعانه دربارة حقوق 

ها هم  ها و خوک نیستند و حتی از سگ  ها از انسان کمترند و سزاوار هیچ حق انسانیدگرباشان بیان کرد که گی

گامبیا، یحیی جمه، درخواست کرد قانونی علیه همجنسگرایان تصویب شود و در ادامه گفت که رئیس جمهور  22بدترند.

ها خالف ارادة  رئیس جمهور اوگاندا گفت که رابطۀ گی«. زند گردن می»او هر گی یا لزبینی را که در کشور دیده شود، 

  23خداوند است.

نشان داد که در کشورهای آمریکای شمالی، اتحادیۀ اروپا کشور انجام شد،  39پیمایش جدید مرکز تحقیقات پیو که در 

، جنبشی ضد گی در چچن 2017در سال  اند. پذیرفته را در مجموع و بیشتر کشورهای آمریکای التین همجنسگرایی

ست؛ اکثرا  مسلمان، نادر ا  زندگی آزاد دگرباشان در کشورهایی با جمعیت ،در خاورمیانه ها تشکیل شد. برای پاکسازی گی

کند. در افغانستان، ثروتمندان پسرانی  ها را دستگیر می پلیس سوریه به ندرت گیاما این پدیده در خفا بسیار رواج دارد. 

24بازی(.  خرند )بچهکنند، می رقصنده را با عنوان پسرانی که با مردان رابطۀ جنسی برقرار می
 

ای از زنان  ، عده2002ان صورت گرفته است. در سال در سال های اخیر مدارای بیشتری با دگرباشان در سراسر جه

کمان( به آن  )رنگین« القوس»)صداها( را تشکیل دادند که بعدها گروه فلسطینی دیگری به نام « اصوات»فلسطینی گروه 

از  ، گروهی2004های فلسطینی نیز ارتباط دارند. حدود سال  اند؛ اما با سرزمینگروه پیوست. هر دو گروه در اسرائیل

. کرد ارا در کشوری عربی فعالیت میرا تأسیس کردند که نخستین سازمان دگرباشان بود و آشک« حالم»کنشگران لبنانی 

هراسی و توانمندسازی جوانان  پرداختن به موضوع همجنسگراهراسی و تراجنسیتی»، که هدفش My Kaliمجلۀ اردنی 

در  شود. به شکلی منظم منتشر می 2007است، از سال « بهای جنسیتی رایج در دنیای عر برای کنار زدن دوقطبی
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کم تا ده درصد افزایش داشته  ، دست2013تا سال  2007آمریکا و کانادا، درصد پذیرش همجنسگرایی در جامعه از سال 

 ،2017نهایتا  در نوامبر سال  26استرالیای جنوبی اعالم کرد که همجنسگرایی مردان جرم نیست. 1975در سال  25است.

  27کتی تاریخی به آن رأی مثبت دادند.استرالیا ازدواج همجنسگرایان را به رأی گذاشت و اکثر افراد در حر

ها و  نامه از به رسمیت شناختن حقوقی در پیمان ،هستند نیز مدام در حال تکامل قوانین حقوق بشربه همین شکل، 

الملل. در اولین گزارش سازمان ملل  و قواعد آمرة حقوق بینها  های داخلی دولت های سازمان ملل گرفته تا رویه قطعنامه

، به کشته شدن افراد در سراسر جهان، 2011دربارة حقوق افراد لزبین، گی، دوجنسگرا و تراجنسیتی در سال 

انگاری و تبعیض در حوزة اشتغال، سالمت و آموزش و جزئیات آنها به  های از سر تنفر، شکنجه، بازداشت و جرم خشونت

سبب هویت جنسیتی یا گرایش جنسی واقعی یا فرضی افراد پرداخته شد. طبق این گزارش، همجنسگراستیزی و 

شده علیه این گروه به طور خاص در مقایسه با دیگر  هراسی در تمام نقاط جهان وجود دارند. خشونت اعمال تراجنسیتی

دهند که ضرب و  ی از خشونت و سبعیت را نشان میها اغلب درجۀ زیاد نمونه»محور، پلیدتر بوده است.  جرائم تعصب

های  ، مجمع عمومی از طریق قطعنامه2003از سال  28«شوند. شتم، شکنجه، مثله، اختگی و حملۀ جنسی را شامل می

های خودسرانه، غیرقانونی یا اختصاری به کرات خواستار توجه به قتل افراد به سبب هویت جنسیتی  خود در زمینۀ اعدام

را تصویب کرد که  17/19، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامۀ 2011در سال  گرایش جنسی آنها شده است.یا 

از خشونت و تبعیض علیه « نگرانی عمیقی»اولین قطعنامۀ سازمان ملل دربارة هویت جنسیتی و گرایش جنسی بود و 

، شورای حقوق بشر سازمان ملل اولین 2014در سال سیتی و گرایش جنسی را اعالم کرد. افراد به سبب هویت جن

شناخت و در پی آن گزارشی از کمیسیون سازمان  قطعنامۀ خود را تصویب کرد که حقوق دگرباشان را به رسمیت می

انگاری همجنسگرایی و تبعیض را مستند  ملل منتشر شد که نقض حقوق دگرباشان از جمله جرائم از سر نفرت، جرم

بیشتر به رسمیت شناخته شدند که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از همۀ کشورهایی که  کرده بود. این حقوق وقتی

هنوز قوانینی برای حمایت از حقوق اساسی دگرباشان تصویب نکرده بودند خواست تا دست به اقدام بزنند. به همین 

ش جنسی و هویت جنسیتی تصویب ها را در زمینۀ حقوق بشر، گرایترتیب، شورای حقوق بشر سازمان ملل انواع قطعنامه

  29کرد.

از رسمیت دادن  ند.ک فرق میدهند از کشوری به کشور دیگر  در سطح ملی قوانینی که دگرباشان را تحت تأثیر قرار می

در قارة  ات رفتار جنسی/رمانتیک با همجنس.قانونی به ازدواج با همجنس یا انواع دیگر همزیستی تا مرگ به عنوان مجاز

اند و اگر نه همۀ  ودو کشور ازدواج همجنسان را به رسمیت شناخته ، بیست2017اروپای غربی، از ماه مارس سال آمریکا و 

های انجمن  در آفریقا براساس گزارش. 30شمارند. حقوق، ولی بیشتر حقوق انسانی را برای شهروندان دگرباش محترم می

کشوری که توسط سازمان ملل یا اتحادیۀ آفریقا یا  55ز کشور ا 34 2015،31در سال  (ILGA)المللی گی و لزبین  بین
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در دنیای اسالم، در عربستان سعودی، سودان، یمن اند.  شوند، همجنسگرایی را ممنوع کرده هر دو به رسمیت شناخته می

رگ چهارده کشور با جمعیت عظیم مسلمان، قوانینی دارند که مجازات م نی، لواط مستوجب مجازات مرگ است؛و موریتا

در ایران امروزی، لواط جرمی با  32دانند. هایی را مجاز می گیرند یا چنین اعدام را برای رفتارهای همجنسگرایانه در نظر می

در ایران، دولت ایران بیش از چهار هزار نفر را به جرم همجنسگرایی اعدام  1357مجازات اعدام است. از زمان انقالب 

عدام را دولت ایران تأیید نکرده است و اطالع از تعداد دقیق دگرباشانی که اعدام البته این چهار هزار ا 33کرده است.

ی با ها اعدام تغییر است و در چند سال گذشته ازرسد اوضاع در ایران در حال  اند، کار آسانی نیست؛ اما به نظر می شده

از تحمل سیستم در قبال قشر دگرباش از یکطرف و از طرفی  نشان نو همجنسگرایی مستند نشده است و ای لواطحکم 

یت انان در میان جامعه ایرانی رسمیت نبخشیدن به حضور و موجود افکار جهانی و نکردن توجهی برای جلب نوعی استرات

 .دانست

 های گمشده دگرباشان در ایران؛ تکه

را در نظر بگیرد. هر کسی یا مرد است یا زن.  تواند گزینۀ سومی  شود، او نمی در ایران وقتی جنسیت فردی پرسیده می

قانون جزای موجود گیرد.  ای با این نظام جنسی دوگانه در ایران در دستۀ اختالالت رفتاری و روانی قرار می هرگونه فاصله

کند؛ ولی واقعیت این است که در بیشتر موارد این قوانین تنها در کتب  دارا نمیدر ایران با افراد دگرباش به هیچ وجه م

های  کند. پلیس معموال  به پاتوق ها مدارا می رسند. معموال  سیستم با این گروه قانون وجود دارند و به عمل نمی

بوک و  ر تلگرام، فیسدهد که د های اجتماعی اجازه می اغلب به گروهپلیس فتا برد و  شدة دگرباشان هجوم نمی شناخته

گرفتن تعهد  برد، معموال  افراد را  های آنها هجوم می آپ با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. حتی وقتی پلیس به پاتوق واتس

آید این است که حتی  مصداق ندارد. آنچه بیشتر به چشم میچندان کند. این رویکرد تساهلی در خصوص زنان  آزاد می

های  ها و دوجنسگراهای مرد با محدودیت در صورت دستگیری در مقایسه با گیها  های جنسی، لزبین در میان اقلیت

شوند. این مشاهدة مهم از مصاحبه با چند دگرباش در مشهد، تهران و  تری مواجه می های سخت اجتماعی و سرکوب

ان حتی اگر لزبین و شود این است که در مقطعی زن کار دیده می های محافظه آنچه اغلب در خانواده اصفهان به دست آمد.

های رایج  افتد که زیرساخت شوند. این معموال  وقتی اتفاق می از رابطه با مردان منزجر باشند، باز هم مجبور به ازدواج می

دهند. برای  های فردی و کنترل شخص بر انتخاب زندگی متأهلی را تحت الشعاع قرار می آنقدر قوی هستند که انتخاب

کننده به  شوند، این مسئله به آسیبی فلج ی که برخالف میل خود به ازدواج با مردان مجبور میهای آن دسته از لزبین

های مسلمان  شود. آسیب دیگر طرد از جانب خانواده است. فشار روی لزبین سالمت روانی، جنسی و شخصی منجر می

برای دنبال کردن »کنند  رب زندگی میهای مسلمانی که در غ کنند، متفاوت است. لزبین اینکه کجا زندگی می  بسته به

شوند؛ چراکه بسیاری از آنها به معنای  های معمول جنسیتی از طریق ازدواج، از جانب خانواده متحمل فشار می نقش

های مسلمان ساکن  ، در حالی که طرد از جانب خانواده برای لزبین«غربی کلمه به طور مشخص همجنسگرا نبودند

شوند ابعاد مختلف هویت خود  های مسلمان مجبور می در برخی موارد، لزبینتب شدیدتر است. کشورهای اسالمی به مرا

شود که فرد در  هایی می این امر شامل قطعه قطعه کردن زندگی خود به حوزه»را بسته به موقعیت قطعه قطعه کنند. 
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ها در  برای لزبین «کند. در آنها پنهان میاین موضوع را   های دیگری که شود و فضاها و مکان آنها گی یا لزبین دیده می

و رویکردهای آشکار ضد دگرباشان در میان بسیاری از نهادهای  ستیزانۀ آور قوانین همجنسگرا مرگایران، ترکیب 

های ایرانی به  شوند بسیاری از لزبین هایی سبب می چنین محدودیتی زندگی را به شدت سخت کرده است. انتظام

در ایران  روی آورند و به دلیل ترس از پلیس و تعقیب قضایی زندگی مخفی داشته باشند.« زندگی زیرزمینی»

همجنسگرایی رازی سرگشوده و ابراز آن مسیری دشوار و کاری است که تنها تعداد کمی از افراد حتی در شهری بزرگ 

کنند  تری در ایران زندگی می ن راحتبرخالف همجنسگرایان، افراد تراجنسیتی با قوانی زنند. مانند تهران به آن دست می

امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسالمی  1367کند. فتوای سال  های تغییر جنس آنها حمایت مالی می و دولت از عمل

است برای اختالل هویت جنسیتی. او از طریق این فتوای « حلیراه»ایران، به روشنی بیان کرد که عمل تغییر جنس 

شناسند. اما در  می GSCها را عمدتا  تحت عنوان  ها نظارت کند. این نوع عمل زه داد تا بر این عملمذهبی به دولت اجا

، 2010تا  2006عمل، بسیاری از آنها واقعا  میلی به جراحی ندارند. بنا به گزارش اخبار محلی در کمتر از چهار سال از 

ها به مشکالت جسمی جدی، افسردگی و  این عمل  بسیاری 34عمل تغییر جنس در ایران انجام شده است. 1360تعداد 

 شوند. در مواردی خودکشی منجر می

 دیدگاه حقوقی ایران به دگرباشان

اند، همجنسگرایی غیرقانونی و مستوجب مجازاتی از صد ضربه شالق تا اعدام بنا بر قوانین ایران که برپایۀ شریعت اسالم

که چهار »اعترافی شود؛  فتاد ضربه شالق منجر میبه مجازات به سی و یک تا ه «اعتراف»است. در غیاب شواهد دیگر، 

عبارت از را لواط  ،233ماده  کند.  که یا صد ضربه شالق دارد یا اعدام، کفایت می به عنوان مدرک جرمی « بار تکرار شود

مجازات حد لواط برای فردی که عمل ، 234ماده  .می داندگاه در دبر انسان مذکر  اندازة ختنه دخول اندام تناسلی مرد به

دهد در صورتی که در این کار از زور یا اجبار استفاده شده باشد یا در شرایطی که شامل احصان  دخول را انجام می

؛ در غیر این صورت باید به صد ضربه شالق محکوم شود. مجازات حد برای مفعول درنظر گرفته استشود، اعدام  می

)چه شرایط احصان را داشته باشد و چه نداشته باشد( اعدام است. اگر فاعل غیرمسلمان باشد و  رابطه در هر صورت

تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد ، 235بر اساس ماده  مفعول مسلمان، مجازات حد برای فاعل اعدام است.

و  می داندصد ضربه شالق را ذ، حد فاعل و مفعول تفخیرابطه با در  ،236ماده  .ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است بین ران

همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از ، 237ماده  .از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست

ویک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه  موجب سی شهوت رالواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و مالمسه از روی 

اندام تناسلی همجنس خود  عبارت از اینکه انسان مؤنث اندام تناسلی خود را بررا مساحقه ، 238ماده  .می داندشش 

فرقی بین فاعل و مفعول و ، 240ماده  .حد مساحقه صد ضربه شالق است ،239ماده قرار دهد می داند. بر اساس 

توان  از موارد باال می نیست. ایل نیستدر حد مساحقه ق مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف

ضربه شالق برای رابطۀ  100ها را از  داند و طیفی از مجازات رابطۀ همجنسگرایانه را جرم می قوانین ایراندریافت که 

( 234( تا اعدام برای دخول جنسی از سر رضایت بین دو مرد )ماده 239جنسی از سر رضایت بین دو زن )ماده 

داند و تا  بوسیدن را جرم می گیرد. همچنین این قانون سایر رفتارهای مشابه بین دو همجنس همچون لمس و دربرمی
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یک رابطۀ جنسی از سر رضایت میان دو مرد را به « مفعول» 233و  232گیرد. مواد  ضربه شالق برای آنها در نظر می 74

ضربه شالق )در صورتی که مسلمان و مجرد باشد( محکوم  100را به « فاعل»کنند، در حالی که قانون  مرگ محکوم می

 کند.  می

 

 روش تحقیق

کم ی و کیفی را در یک  هایها، مفاهیم و زبانتکنیک همۀ کهاستفاده شده است  روش تحقیق ترکیبی از تحقیق در این

کم ی بود. هدف  یپیمایش مآوری داده در این پژوهش انجاجمع برای واحد در نظر گرفته است. اولین قدم ۀمطالع

-ها، شخصیت و الگوهای رفتاری شرکتها، دریافتورها، ارزشافکار، رویکردها، با ةآوری اطالعاتی دربارپیمایش جمع

 نیادر واقع  های اصلی را فراهم کردند.م دادههای عمیق فردی با این بازیگران مهمصاحبه همچنین کنندگان بود.

سه  ( درGT) یا نهیزم یۀبا استفاده از روش نظر یفیک یشناخت روش کردیو رو ییرگرایتفس دگاهیپژوهش در چارچوب د

 ۀمصاحب کیپژوهش حاضر با استفاده از تکن یها شهر تهران، اصفهان و مشهد انجام شده است. اطالعات و داده کالن

 یدسترس یموضوع پژوهش و دشوار ینیو د یفرهنگ تیحساس لیشده است. به دل یآور جمع قیو عم افتهیساختار مهین

روایت شخصی  400بیش از این پژوهش شامل . ه استاستفاده شد )گلوله برفی( هدفمند یریگ ها، از روش نمونه به نمونه

از سه شهر بزرگ ایران  کنندگان دگرباشاست که شرکت ، ارزوها و زندگی روزمره شاناز تعصب و اشکال مختلف تبعیض

 .برشمردند

 یافته های تحقیق

 الف( یافته های کمی

 پاسخگویان گرایش جنسی.1

 
 گرایش جنسی دگرباشانتوزیع  .1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

های نمونۀ تهران، مشهد و ها و دوجنسگراها در جمعیتها، گیدهندة شیوع لزبیننشان (1های نمودار شماره )داده 

%. این ارقام در مشهد 27.5% و دوجنسگراها 37.5ها %، گی35ها اصفهان است. در تهران شیوع به این ترتیب است: لزبین

ها %، گی20ها % و در اصفهان عبارتند از: لزبین31.9دوجنسگراها  % و45.5ها %، گی22.7ها به این ترتیب هستند: لزبین



ها و ها به مراتب بیشتر از لزبیندهد که در همۀ سه شهر تعداد گی%. این نمودار نشان می25% و دوجنسگراها 55

 .و اصفهان است در مقایسه با مشهد آنها دهندة سطح آزادی نسبیها در تهران نشان% لزبین35دوجنسگراها است. نسبت 

  سن پاسخگویان .2

 سن دگرباشانتوزیع  : 2نمودار شماره 

 
 

دهد. براساس این نمودار در تهران سنی همجنسگرایان را در تهران، مشهد و اصفهان نشان می ( توزیع2شماره )نمودار 

% زیر 27.4سال هستند. در مشهد  31% باالی 10سال و  31تا  20% آنها بین 60سال و  20% همجنسگرایان  زیر 30

% 7% و 50%، 30سال هستند. در اصفهان این ارقام به ترتیب  31% باالی 18.1سال و  30تا  21% بین 54.5سال،  20

سال  31تا  20داللت بر این دارند که همجنسگرایان در این جمعیت نمونه بیشتر در گروه سنی  ها مشخصا هستند. یافته

 ها دید. سالهتوان در گروه سیهستند. کاهش چشمگیری را می

 وضعیت تاهل .3

وضعیت تاهل دگرباشان  .3نمودار شماره 

 

اگر چه تعدادی  جمعیت نمونه مجرد استصددرصد ( وضعیت تاهل پاسخگویان را مشخص می کند. 3نمودار شماره )

در همه اجتماعات وجود دارند که غالبا مخفیانه ادامه زندگی داده و بسته به زیادی همجنسگرای مرد و زن ازدواج کرده 

به دالیل بسیاری، مردان و زنان همجنسگرا ممکن است رابطه را با فردی از جنس   .شرایط محیطی شریک جنسی دارند

آن است. براساس این نمودار،  و فشارهای اجتماعی کنند. یکی از علل غالب تشکیل خانواده ارزش سنتیمخالف شروع 

بیند. با این همین جمعیت دلیلی برای وارد شدن به ازدواج و زندگی خانوادگی به شکل سنتی، مذهبی و قانونی نمی



به دلیل فشارهای جنسی و های خانواده و جامعه، هر ازدواجی با این ماهیت حال، با وجود تمکین کردن به درخواست

 آورند. ها دوام میشکند. تنها درصد بسیار پایینی از این ازدواجهویتی بر شریک همجنسگرا در هم می

 تحصیالت .4

 وضعیت تحصیلی دگرباشان  .4نمودار شماره 

 

% 12.5تهران دهد. در سطح تحصیلی همجنسگرایان را در تهران، مشهد و اصفهان نشان می (4شماره )نمودار 

% تحصیالت 7.5% مدرک کارشناسی دارند و 30اند، دانشگاهی را تمام کرده% آنها پیش7.5همجنسگرایان دیپلم ندارند، 

% دیپلم 45% است و در اصفهان 18% و 36.5%، 9%، 36.5اند. در مشهد این ارقام به ترتیب تکمیلی را به پایان برده

توان گفت که ظاهرا  تمایل جنسی یک اساس نمودار، مییالت دانشگاهی دارند. بر% تحص15% دیپلم دارند و 40ندارند، 

نکرده، فردی با تحصیالت پایین و افراد توان در تحصیلفرد به موقعیت تحصیلی او بستگی ندارد. همجنسگرایی را می

ک کارشناسی دارند، مخصوصا  دهد که بیشتر کسانی که دیپلم و مدردارای مدارک باالی تحصیلی دید. نمودار نشان می

 در اصفهان، تمایالت همجنسگرایانه دارند.

 اجتماعی -جایگاه اقتصادی.5

 اجتماعی دگرباشان -.  جایگاه اقتصادی 5نمودار شماره 

% 80شود. در تهران اقتصادی همجنسگرایان در تهران، مشهد و اصفهان مربوط می-به جایگاه اجتماعی( 5شماره )نمودار 

% در 50% آنها در طبقۀ متوسط و 50گیرند. در مشهد مرفه جای می ۀ% در طبق20همجنسگرایان در طبقۀ متوسط و 

% در طبقۀ متوسط و 55تر، % همجنسگرایان در طیف جایگاه اجتماعی اقتصادی پایین20طبقۀ مرفه هستند. در اصفهان، 



گوید که پسرانی با جایگاه ( می1995) «پسران بزهکار»ان های باالتر هستند. کوهن در کتاب خود با عنو% در گروه25

هایی را تشکیل تر ناراضی و ناامید هستند. آنها همسو با دیگرانی با پیشینۀ اقتصادی مشابه اغلب گروهاقتصادی پایین

اغلب ضد آن  فرهنگی را ترویج کنند که با هنجارهای طبقات متوسط و باال در تضاد است. رفتار آنهادهند تا خردهمی

دهند که نتایج مطالعه نشان می ،گویداما برخالف آنچه کوهن می ؛داندقبول میقابل یچیزی است که جامعه رفتار

 شود. تماس جنسی اگر در راستای رفتار عمومی نباشد، در چهارچوب طبقۀ متوسط و باال دیده می

 یافته های اصلی تحقیقب( 

 گرفته از مصاحبه عمیق با دگرباشان می باشد خواهد آمد.در این بخش یافته های اصلی که بر

 افشای هویت و پذیرش گرایش جنسی .1

رسد، ممکن است اوج و پذیرش می ۀبرد تا وقتی که به مرحلاز زمانی که فرد دگرباش به هویت جنسی خود پی می

که چه زمانی به گرایش جنسی خود پی بردند. توانستند دقیقا  بگویند فرودهای بسیاری را تجربه کند. بسیاری از آنها نمی

مستمر تفاوت با دیگران باشد؛ چراکه آنها از زمان کودکی به افراد  ةاین امر ممکن است به سبب احساس آزاردهند

همجنس خود تمایل داشتند. برای بسیاری از افراد این مشخص بارز نوجوانی و همۀ تغییرات هورمونی و فیزیولوژیک و 

همراه آن بود. بسیاری از افراد با این کشف در سکوت کنار آمدند که به همجنس خود کشش دارند و از بلوغ جنسی 

های یک بزرگسال دانستند که نشانهطریق انکار و تقال سعی در تغییر گرایش جنسی خود داشتند. بسیاری می

نی که با تکنولوژی رشد کرده است، خوشبین دگرباشانسل  ه جنس مخالف در آنها وجود ندارد.دگرجنسگرا و عالقه ب

بیند. حاال چه این گشایش دری به وجود گرایش لنزهای دیجیتال می ۀحاال نسلی است که جهان را اغلب از دریچ

جنسی جمعی آنها تفسیر شود یا سبب پیدایش نسل جدیدی از روشنفکران جنسی در میان دگرباشان دوستدار 

های های مختلف شبکهچه مبرهن است این است که نفوذ فضای مجازی و گروهوگو است. آن تکنولوژی شود، محل گفت

که مردم  این واقعیت و های تلویزیونی و اینترنتها از جمله کانالاجتماعی الجرم تأثیری دائمی بر این گروه دارد. رسانه

لیسی بلدند، همگی نقشی مهم در روز هستند و در سطح مناسبی زبان انگهای ارتباطی بهدر استفاده از آخرین فناوری

 کنند.پرده برداشتن از هویت جنسی افراد بازی می

 دگرباشان پذیرش گرایش جنسی  .6نمودار شماره 

 



دهد که در طول دوران بلوغ به گرایش جنسی خود پی برده و آن را درصد همجنسگرایانی را نشان می (6)نمودار شماره 

ها در سه شهر تهران، مشهد و اصفهان از دهد که خانوادهاند؛ همچنین نشان میبه عنوان هویت جنسی خود پذیرفته

دهندگان % پاسخ100% و در اصفهان 66.6%، در مشهد 78.6همجنسگرایی مطلع شدند و آن را پذیرفتند. در تهران 

دهندگان % پاسخ92.8اذعان کردند که از گرایش جنسی خود طی بلوغ آگاه شدند. از جهت پذیرش گرایش جنسی خود، 

اند. % آنها در مشهد و اصفهان گفتند که همجنسگرایی را به عنوان گرایش جنسی خود قبول کرده100در تهران و 

های آنها از % از افراد عنوان کردند که خانواده40% و در اصفهان 50%، در مشهد 42.9براساس نمودار باال، در تهران 

% آنها در اصفهان هویت جنسی فرزند خود را 16.6ها در تهران و % خانواده14.28شان مطلع بودند و گرایش جنسی

طور که در نمودار دهندگان مشکل توصیف شد. همانارتباط با والدین از سوی بیشتر پاسخبرقراری پذیرفته بودند. 

با این حال، % افراد از مطلع ساختن والدینشان از گرایش جنسی خود صحبت کردند. 50% تا 40مشخص است، بین 

    بود. بیشتر  %2زیر % در تهران و مشهد بود و در اصفهان این رقم 16% تا 14میزان پذیرش نسبتا  پایین و بین 

کارند و به سختی به این باور وفادارند. آنها حتی اگر از گرایش فرزند خود های ایرانی از نظر اجتماعی محافظهخانواده

 ند تا این بخش هویت خود را با اعضای دیگر خانواده و افراد اجتماع در میان نگذارند.  خواهباخبر باشند همیشه از آنها می

 های گرایش جنسریشه .2

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

آیند. به دنیا می «گی». به معنی ساده بر این اساس افراد ندمی دامادرزادی  را همجنسگراییو  ژنتیکی و بیولوژیک است

-گوید که تمایالت همجنسگرایانه اساسا  در نتیجۀ تأثیرات روانی و محیطی و تجربیات اولیه به وجود مینظریۀ دیگر می

 .شوندآیند و سبب همجنسگرایی میآیند. در نهایت، احتماال  چند عامل وجود دارند که در کنار هم می

گفتم من را فرشاد صدا کنید. خواستم پسر باشم. حتی برای من هم عجیب است. به آنها میکند که از بچگی میمادرم تعریف می

کردم با یک دختر عروسی جور چیزها دارند، آن موقع فکر میپوشیدم. معموال  دخترها تصویری از روز عروسی و اینپیراهن نمی

دوست داشتم؛ عاشق دختر همسایه شدم. بعدها عاشق دخترعمویم شدم. چون هنجارهای اجتماعی به کنم. دوستان دخترم را می

 کردم کار درست ازدواج با یک مرد است. کردم پس همین است. فکر میگویند که دگرجنسگرایی عادی است، فکر میتو می

 

 ساله، دوجنسگرا، تهران28

 

 شود؟روابط همجنسگرایانه چطور شروع می .3

افتد، هرچند که در برخی موارد نادر در مقطع ابتدایی هم دیده جنسی معموال  در مقطع متوسطه اتفاق می ۀاولین رابط

انجامند. در این سن، افراد هنوز معصومیت کودکی تر میرفته به تعامالت جنسی جدیشده است. چنین روابطی رفته

ها یابد و این همان وقتی است که هورمونحدودا  در دوران بلوغ تبلور میآگاهی از گرایش جنسی خود  خود را دارند.

شوند، سبب احساسات شدید و میل و کنند. تغییرات هورمونی که در شروع دوران بلوغ آغاز میشروع به فعالیت می

نوجوان ایرانی  های زیادی بین افراد مختلف وجود دارد، برای دگرباشانشوند. هرچند تفاوتبرانگیختگی جنسی می

گوید میل و تماس جنسی با کندوکاو این احساسات جنسی طبیعی در تضاد با پیام خشک و سخت جامعه است که می

 جنس مخالف ممنوع و از نظر شرعی حرام است.



رایش . گساختار غیرمنعطف پدرساالرانه استایران تقریبا  کشوری با ایی روابط میان لزبین ها باید گفت که یدر مورد پو

ها و لزبین و پردازدجنسی همجنسگرایانه در ایران اغلب بر گفتمانی متمرکز است که به همجنسگرایان مرد می

ها در جمهوری اسالمی ایران نه فقط در یک اعضای اجتماع لزبین گیرند.دوجنسگراها کمتر موضوع صحبت قرار می

ارزش و جرم کنند که گرایش جنسی آنها را بیای زندگی میامعهاند، بلکه در جناپذیر مردساالر بزرگ شدهانعطاف ۀجامع

آمیزی دست و پنجه نرم داند. این افراد با ترکیبی از تبعیض قانونی، آزار اجتماعی، خشونت خانگی و اعمال خشونتمی

های مشترکی انها و همجنسگرایان آرمکنند که هم شهروندان و هم حاکمیت در آنها نقش دارند. در حالی که لزبینمی

هایی دارند که مشخصا  های سخت مذهبی و برچسبهای بنیادین در بافتار اجتماعی ایران، آموزههمچون مبارزه با تفاوت

ها را باید در نظر دانند، ساختار ایدئولوژی به شدت مردساالر حاکم بر لزبینهمجنسگرایی را گناهی نابخشودنی می

 گرفت. 

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

ها و ای آنها را از چشمان کنجکاو خانواده دور نگه داشته و دغدغهاهل تهران نبودند. سبک زندگی مستقل آنها به گونه

دانشگاهی  ،سنتی جوان. همچنین، در جامعه نیمهفشارهای اقتصادی همزیستی را گزینۀ بهتری برای آنها ساخته است

بنابراین در حالی که دو فرد از دو جنس مخالف از نظر قانون و عرف به ت. قبول اسفضای اقامتی مشترک عادی و قابل

شود. شوند، همزیستی دو مرد یا دو زن با پنهان کردن تمایالت جنسی، امری ناهنجار تلقی نمیهمزیستی تشویق نمی

های جنسی و عاطفی های موازی را به دور از چشم دوستان و اقوام پیش ببرند. جنبهاین امکان را دارند که زندگی برخی

 های جنسی بخش حیاتی مهمی از نظراتی بود که افراد حاضر به افشای آن هستند. روابط اقلیت

 

مند در دانشگاه بود و ما خیلی به یکدیگر عالقهدر دورۀ دانشگاه تجربۀ سختی پیش آمد که همۀ زندگی من را عوض کرد. کسی 

بودیم. من به او ابراز عالقه کردم و او هم ظاهرا  مشکلی نداشت. اما او دگرجنسگرا بود. به هر حال ما دو سال در رابطه بودیم که یک 

خواندم. تم که در آن آواز میمن خیلی سخت بود. به او وابسته شدم. زندگی من از دست رفت. استودیویی داش سال و نیم آن برای

بیشتر به این دلیل که رابطۀ اشتباهی را  ،همه چیز را کنار گذاشتم. دست از شعر گفتن کشیدم و شروع کردم به خوردن مشروب

 شروع کرده بودم.   

 مشهد ،لزبینساله، 25    

 

 

های جنسی در ایران توجه وضعیت اقلیتشده اهمیت داشت این بود که در تحلیل های گردآوریآنچه در همۀ مصاحبه

ای به بافتارهای اجتماعی و فرهنگی و محل سکونت دگرباشان شد. در این مطالعه مشخص شد که نوع تجربیات ویژه

ها به فرهنگ عاطفی و جنسی افراد در سه شهر مورد هدف به نوعی به بافتار جنسی شهر بستگی دارد و اینکه تفاوت

شود. دگرباشان در تهران در قیاس با دگرباشان اصفهان و مشهد از آزادی ه نسبت داده میخاص حاکم بر هر ناحی

( برخوردارند که Lifeهای آخر هفته )به نام ها و مهمانیبیشتری برای قرار مالقات در پارک یا دسترسی به برخی پاتوق

نسبتا  امن اجازة نمایش سریع عواطف را  یهاکانماندک توانند یکدیگر را ببینند یا با هم قرار بگذارند. هرچند این می

با توجه به ماهیت تابوی شوند. تهدید می با این خطر دهند، ترس از مقامات همواره در آنها وجود دارد. آنها همچنانمی



برای  یابی افراد مشتاقاین موضوع که در ایدئولوژی مذهبی و ناآگاهی جامعه از وجود دگرباشان پنهان شده است، مکان

   اعتمادی بود. این بود. یکی از دالیل بروز این مشکل سطح باالی بین خالی از خطر ،شرکت در این مطالعه پژوهشی

ناپذیر طول کند و از طرف دیگر به طرزی اجتناباعتمادی از یک طرف آنها را در انتخاب شریک جنسی وسواسی میبی

شوندگان از های تحقیق نشان دادند که مصاحبهها، یافتهرابطه با توجه به عمر کوتاه دهد.عمر رابطۀ آنها را کاهش می

های ایرانی سنگینی سختی بسیار پیدا کردن شریک صحبت کردند. چالش یافتن شریکی ماندگار به شدت بر دوش گی

بطۀ جنسی، کوتاه را ةو پس از یک دور بودند ای را شروع کردهکند. در برخی موارد، آنها با دوستان شریک خود رابطهمی

 رابطه پایان یافته بود. 

 دگرباشان روابط.  7نمودار شماره 

 

دهد و شیوع روابط مشخص، پایدار یا متعدد را در میان دگرباشان در تهران، مشهد و اصفهان نشان می (7) نمودار شماره

اصفهان روابط جنسی نامشخص در آنها  %40% آنها در مشهد و 50% همجنسگرایان در تهران، 14.3براساس این نمودار، 

% آنها در اصفهان هم روابط پایداری دارند. همچنین 40% آنها در مشهد و 50% آنها در تهران، 42.85متعدد دارند. اما 

  % در اصفهان به برخی اصول در روابط خود پایبند هستند.80% آنها در مشهد و 66.6% آنها در تهران، 50

 خانوادهتأثیر همجنسگرایی بر .4

های فرضی، نقش خانواده همواره به فشاری بستگی دارد که دانسته یا ندانسته بر هر یک از اعضای خانواده به سبب نقش

شود. همجنسگرایی در درون خانواده معضل است؛ زیرا های مفروض وارد میوضعیت اجتماعی، روانی و سیاسی نقش

گرایش جنسی خارج  های مردانه دارند.شود که ویژگیعی ساخته میتجربیات اجتما آن زندگی اجتماعی اغلب در قالب

اظهارات افراد در طول  کند. مردانه پدرساالر و سرکوبگر را مختل می-زنانه استمرار یک رابطۀ زنانه-مردانه ۀاز دوگان

ن کردن این تمایالت تحقیق نشان از دردی داشت که آنها در زمان پی بردن به تمایالت متفاوت خود و تصمیم برای پنها

 ترین تجربۀ زندگی آنها و چالشی عظیمکنندگان به برخوردهایی در خانواده اشاره کردند که دردناکتجربه کردند. شرکت

  در اجتماعات و. دهندکردن تمایل جنسی به هدر می هایی را در این جنگ نامتعادل مخفیافراد دگرباش سال بود.

و عواقب وخیمی  شودمیشود که سبب شرمساری فرد و خانواده ی چیزی دانسته میهای خانوادگی، همجنسگرایگروه

ترین عواقب اجتماعی و اقتصادی این است که اعضای برای همۀ اعضای خانواده و دوستان به همراه دارد. یکی از رایج

از کار اخراج شوند و کل توانند ازدواج کنند و اعضای مذکر ممکن است مؤنث به دلیل نبود خواستگاران مشتاق نمی

 جایگاه اجتماعی خانواده زیر سؤال برود. 



شوند تا فرد را تغییر ها متوسل میهایی که از گرایش جنسی فرد آگاه هستند، بیهوده به انواع و اقسام تاکتیکخانواده

العه نشان داد که اکثر ای گذرا است. این مطتغییر و مرحلهدهند و عمیقا  باور دارند که گرایش جنسی وضعیتی قابل

توانند فرد را به آنچه یک عضو عادی اند؛ آنها عمیقا  باور دارند که میشوندگان این واکنش خانواده را تجربه کردهمصاحبه

پذیرتر و بازتر هستند، آمادگی برای هایی که انعطافدانند، تبدیل کنند. حتی در خانوادهخانواده با میل جنسی بهنجار می

لی گرم از همجنسگرایی وجود ندارد. در برخی موارد این به طرد ناگهانی، محرومیت از ارث به عنوان فرزند و استقبا

ای تسلیم رابطه -رغم کشش واضح به فرد همجنسعلی-در موارد دیگر، فرد همجنسگرا  نکوهش منجر شده است.

آرام کند. رنج و نارضایتی حاصل از ازدواج اجباری شود تا فقط خانواده و دوستان را پیچیده با فردی از جنس مخالف می

-شود و الیۀ دیگری از آسیب روانی را به زخم عمیق آنها اضافه میضربۀ دیگری است که بر هویت شکنندة فرد وارد می

 کند.

 فکر .کنم ازدواج مخالف جنس از یکس با کردم فکر که است خاطر نیهم به و داشتمیم یالتیتما نیچن نداشتم دوست ،یدانیم

 .             توانمینم واقعا  دمیفهم بعد یول نبود بد لیاوا .کند کم را التمیتما کار نیا دیشا کردم

  ساله، تهران35      

 

نابرابری،  های خانواده و جامعه سبب شده است که جایگاه از پیش های جنسی لزبین، شدت این واکنش در مورد اقلیت

 جسمی و جنسی را بر آنها چند برابر کند.فشار روانی، 

های امن تماس گرفتم تا ام؛ با خانهشد کردهشدم. تا اینجا هر کاری که میباز میآمدم دوست نداشتم همجنساگر دوباره به دنیا می

 ش تا کتک نخوری.   من را راه دهند و آنها شروع کردند به سخنرانی. به من گفتند احتماال  دختر خوبی نیستی. دختر خوبی با

 ساله، مشهد27نرگس، 

 

 مرحله طرد .5

فزونی بوده است، رویکردها نسبت به روبهدر جهان های اخیر ها طی دهههرچند رویکردهای مثبت به مردان گی و لزبین

رغم مطلوبیت درونی تصویر گی یا لزبین، افراد دوجنسگرا اگر ضد و نقیض نباشند، نسبتا  خنثی هستند. علی

هایی همراه است. افراد دوجنسگرا که در سراسر تاریخ در خط مقدم دوجنسگرایی با آشفتگی ذهنی بسیار و پیچیدگی

توان اطالع داشت، شوند. تا جایی که منطقا  میاند، همچنان اغلب از این گفتمان کنار گذاشته میمبارزات دگرباشان بوده

به  ها به عنوان گروهی مشخص انجام شده است.ورد اجتماع دوجنسگرادر م که استپژوهشی در ایران این پژوهش تنها 

در طیف جنسی آنچه وجه مشترک همۀ آنها است، مقابلۀ خصمانه و واکنش خشن  این افراد هر حال، عالوه بر جایگاه

اما در صورت  ؛دردآوری از خانواده و کسانی است که دوستشان دارند ةترین نگرانی آنها جدایی بالقوبزرگ جامعه است.

ای بر سر همۀ تعامالت این ترس از رسوایی، بدنامی، استهزا و نهایتا  طرد سایه پذیرند.آنها را نمی ،ابراز هویت جنسی خود

تأثیر جایگاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی های خانواده تحتاندازد. همچنین واکنشهای جنسی میاجتماعی اقلیت

وبیش یکی هستند. این یعنی حتی تعصبات فرهنگی و باورهای مذهبی( اند اما همگی کموالدین )مثل سطح تحصیالت، 

کنند که در تالشی مذبوحانه به دنبال ند و اغلب فرد را مجبور میاها هم به دنبال مداخالت درمانیبازترین خانواده

 درمانی برود تا ماهیت واقعی خود را تغییر دهد. 



  هویت: راهبردهای سازگاری. 6

های متضاد برای هر کسی که به این گروه تعلق دارد چیزی است که هر کس سعی با ایدئولوژی «اقلیت جنسی»ماهیت 

جوی هویت و یک وسازی کند در چهارچوبی قرار دهد. برای پاسخ به جستدارد آن را تلطیف کرده، برای اینکه عادی

گیرند تا خألهای موجود در روابط خود را پر کنند یش میسبک زندگی خاص، همجنسگرایان راهبردهای مختلفی را در پ

عادی »و بتوانند در حین حفظ ثبات ذهنی و جنسی به زندگی خود ادامه دهند. یکی از چنین راهبردهایی سعی در 

از انکار گرایش جنسی خود، دفن افکار مربوط به گرایش جنسی، تالش برای  تندها عبارخود است. بعضی مثال «ساختن

شوند ییر هویت جنسی و مجبور کردن خود به رابطه با جنس مخالف. بسیاری از افراد وارد رابطۀ دگرجنسگرایانه میتغ

های هویت جنسی خود تنها قبول جلوه کنند. این راهبردها مبنی بر کنار گذاشتن باقیماندهتا فقط از نظر اجتماعی قابل

طلوب است. در پس این جسارت، گرایش جنسی واقعی آنها همچنان پرتی نامراهکاری موقتی است و نهایتا  یک حواس

کنند که به گروه همجنسگرایان یا دگرجنسگرایان تعلق دارند، با از آنجایی که افراد دوجنسگرا احساس نمی ماند.باقی می

  گیرند.شده جای میدهند و به این ترتیب در یک چهارچوب تعریفانتخاب برچسب گی خود را تسکین می

 تأثیر مذهب و باورهای مذهبی .7

تأثیر عظیم مذهب بر هویت و سبک زندگی افراد همین حاال هم شگرف است اما در مورد دگرباشان از این هم بیشتر 

تر باشد، فشار تر و متعصبای مذهبیاست؛ چراکه باورهای مذهبی اسالمی اساسا  همجنسگراهراس هستند. هرچه خانواده

های جنسی، مذهب اهرم فشار قدرتمندتری با توجه به جایگاه اجتماعی و بیولوژیک اقلیت. کندوارد میبیشتری بر فرد 

 شدهتفاسیر زیادی در گفتمان حاضر وجود دارد که آیا گی بودن در اسالم پذیرفتهکند.برای کنترل جنسی فراهم می

های مسلمان که ا همسو سازند. آن دسته از گیاست یا نه و بسیاری در تالش هستند تا معنویت و تمایل جنسی خود ر

کنند همواره در تقالی عزت نفس هستند. برای سازی میتمایل جنسی خود را به عنوان عملی غیراخالقی یا غلط مفهوم

شده است و معتقد است همجنسگرایی گناه است. مثال، این دیدگاه را در نظر بگیرید و به شکل وسیعی هم پذیرفته

داند. برای افراد دگرباش، شروع دا  و بدون تردید همجنسگرایی را رفتاری منحرفانه میموک کنار برخی از ادیان دیگر اسالم

شود. بسیاری شکی ندارند که شناخت گرایش جنسی با یک ناامیدی معنوی و مذهبی اگزیستانسیال سرکوب می

وجود فرد است،  ۀشدة مذهب که هستسازیماند. حس درونیهمجنسگراهراسی با قدرت در فرهنگ ایرانی باقی می

شده در به عنوان تنها رابطۀ اجتماعی پذیرفته ، و رابطه با غیرهمجنسمفاهیم اجتماعی و مذهبی زنانه و مردانه

شوند که فرد احساسات طبیعی خود را از منشور محکومیت صرف همجنسگرایی و ساختاری چهارچوب اسالمی سبب می

همراه با همجنسگرایی در اجتماعات اسالمی اثرات عمیقی بر مذهبی مورد قضاوت قرار دهد. مشخص است که انگ 

افراد دگرباش همواره موضوع تفسیرهای انسانی هستند و این تفسیرها  دانند.گذارد که خود را گی میمسلمانانی می

ر دهندگان حامی تفاسیممکن است براساس زمان، مکان و شرایط اجتماعی تغییر کنند. در این راستا، بیشتر پاسخ

دارند و برای تفاوت بین مخلوقات خداوند ارزش قائل هستند و در محورتر متون مذهبی بودند که تکثر را گرامی میاخالق

شوند، مقاومت داشتند. مقابل تفاسیر غالب از قرآن که متفکران برای محکوم کردن همجنسگرایی به آنها متوسل می

د )مانند داستان الت در انجیل( تا بگویند که اسالم مردانی را که به شونمسلمانان به داستان لوط در قرآن متوسل می

دارند: این داستان خشونت را  از آن های مسلمان زیادی تفسیر متفاوتیکند. گیورزند، محکوم میمردان عشق می



م تسکینی قتی کسی از حمایت خانواده و اطرافیان محروم است و مذهب هو کند و نه عمل جنسی خاص را.محکوم می

 .دهدا از دست میکند، جای تعجب ندارد که فرد باورهای مذهبی خود رنیست و فرد را طرد می

 و خورممی قسم خدا به. گیرمنمی روزه .قرآن نه و خوانممی نماز نه. کنمنمی دهم، قرار تأثیر تحت را خدا اینکه برای کاری من»

 «.دارم رابطه های خودم را هم

                                                                          تهران از دوجنسگرا ساله، 28   

  

 دگرباشان پایبندی به اخالق در میان .8نمودار شماره 

 

% در 66% در تهران، 82.8دهندة نظرات جمعیت هدف نسبت به بعد اخالقی همجنسگرایی است. نشان (8)نمودار شماره 

های نیاز به مذهبی که گروهای عادی و طبیعی است. % جمعیت باور داشتند که همجنسگرایی پدیده71.5مشهد و 

شود. این امر در این مقطع از زمان دیده نمی ،دگرباشانی را به رسمیت بشناسد و بپذیرد که تمایل دارند سکوالر باشند

های معنوی جایگزین در زندگی خود یکی و ایدئولوژیسبب شده که بسیاری از افراد راهی جدید به سوی نیروی متافیز

در پیش بگیرند تا مذهب غالب و حاکم اسالم را دنبال کنند. این مفاهیم شامل انسانیت، باور به کرامت انسانی به عنوان 

تواند میشود که به سیالیت جنسی اعتقاد دارند. احتماال  قرن حاضر ای میهای تازهمذهب واقعی یا تمایل به عرفان

 روایت تاریخی از آمیختگی، مدارا و همزیستی باشد که از حمایت سطحی و هشتگ همبستگی به مراتب فراتر رفته است. 

رفتم؛ آورم که در کودکی با مادر و پدرم به مسجد میبه یاد می

اما بعد از این مسائل و مشکالت، در وهلۀ اول حالت تدافعی 

-قعا  تحت فشار بودم. خدا مینسبت به خدا پیدا کردم چون وا

-توانست من را هم مثل افراد دیگر همجنسم خلق کند، می

دار شوم؛ توانستم زندگی عادی داشته باشم، ازدواج کنم، بچه

توانستم راحت زندگی کنم. من هنوز هم همان احساس را می

-ای که ما با آن روبرو هستیم گاهی واقعا  باعث میدارم. مسئله

ان را نادیده بگیریم اما این مشکل سبب شد شود باورهایم

بسیاری از باورهایم را از دست بدهم. دوست دارم روزی بمیرم و 

فقط از خدا بپرسم چرا. کسانی هستند که من با آنها در ارتباط 

هستم و برخی دیگر مثل من همین مشکل را دارند. من واقعا  

 ساله، از مشهد31لزبین،  ام.خسته شده

کنیم، هستیم، ما در کشوری مسلمان زندگی میما محکوم 

والدین ما مسلمان هستند و طبیعتا  ما مسلمان هستیم. ما 

به خدا و روز قیامت باور داریم اما این باور ضعیف است. اما 

کنم. با این حال، رابطه من ایمان دارم. من خدا را انکار نمی

ا از ام این دو بعد ردارم، سکس دارم و همیشه سعی کرده

هم جدا کنم. برای من، دگرجنسگرا یا همجنسگرا بودن به 

خدا، مذهب و آخرت ربطی ندارد. من آنها را به هم مربوط 

ام. باورهای مذهبی کنم گناهی کردهکنم. من فکر نمینمی

من ضعیف هستند؛ اما من این موضوع را به راحتی 

 ام و مشکلی ندارم. پذیرفته

 ساله، از اصفهان23گی، 

 



 

 میزران پایبندی دینی پاسخگویان.  9نمودار شماره 

 
 

 

 

 

 

دهندة شیوع باورهای مذهبی در میان این جمعیت در تهران، مشهد و اصفهان است. طبق این نشان( 9) نمودار شماره

-آیین % در اصفهان به مفاهیم مذهبی مانند خدا و20% آنها در مشهد و 33.3% همجنسگرایان در تهران، 14.28نمودار، 

تری د که همجنسگرایان در مشهد باورهای مذهبی قویندهها نشان میهایی مانند نماز و روزه اعتقاد دارند. این داده

ترند و باورهای تر است. اصفهان و تهران مدرندارند؛ چراکه پرورش و اجتماعی شدن در سایۀ مذهب در این شهر شایع

 مذهبی در آنها کمتر است. 

 نسگرایان با قانونتماس همج .8

ناپذیر بین مذهب و هنجارهای جنسی در ایران و نظام حقوقی و قوانین وجود دارد که افرادی را ای ابدی و جداییرابطه

های قانونی از طرف دولت، نظام قضایی و کند. مجازاتکنند، مجازات میکه مذهب و هنجارهای جنسی را رعایت نمی

شوند. قوانین ایران هیچ حمایتی در قبال تبعیض یا ها اعمال میمدارس، اجتماعات و خانوادهبازیگران غیردولتی مانند 

ین نقض حقوق بشر دانسته هرچند این قوان؛ دهندهویت جنسیتی خاصی ارائه نمیآزار به دلیل گرایش جنسی یا 

های  دانند. وقتی از اقلیت نمی هایی را محتمل د که آنها لغو چنین مجازاتنده شوندگان نشان می مصاحبه. شوند می

هرچند برخی  ،جزئیات اجرای قوانین سردرگم بودند ة، بسیاری دربار اطالعات حقوقی آنها پرسیده شد ةجنسی دربار

گونه که مشاهده شد در حالی که بسیاری از کنندگان از کلماتی مانند اعدام یا سنگسار و شالق استفاده کردند. آن شرکت

چون  ؛شد هم دیده می اعتناییکردند که تحت کنترل هستند، حسی از بی کننده احساس می مشارکتهای جنسی  اقلیت

 دانستند. هایی را بسیار پایین می موردی از اعدام و سنگسار گزارش نشده است و بسیاری احتمال چنین مجازاتاخیرا  

کار باعث بر این شد که  ت ارشاد چندین بار پلیس و نیروهای گش حضور پلیس امنیت بود.شاهد تهدید  تحقیق این

کنندگان به سرعت متفرق شوند تا شناسایی نشوند. الزم به ذکر است که  تا شرکت ودو سبب ش شودمیدانی را متوقف 

های مختلف یک شهر هم وجود  روش در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان متفاوت بود و حتی این تفاوت در ناحیه

و فرار سبب شد کار کنندگانی که مایل به مصاحبه بودند، این روش پلیسی  رکتداشت. عالوه بر مشکل تأمین امنیت ش

 مصاحبه با دخالت پلیس دشوارتر شود.  

 



هایم را گردم تا چیزی بهتر پیدا کنم، گروهها میکنم و فردا دوباره در گروههایم )گروه دگرباشان در تلگرام( را پاک میحاال گروه

گویم ولش کن؛ ام. به خودم میام و همه را سوزاندهسیم کارت خریده 20کنم. فکر کنم تا به حال خاموش می کنم، تلفنم راپاک می

گردم. فکر کنم تا االن ده گردم. دوباره دنبال مورد مناسب میها میکنم؛ فردا دوباره دنبال گروهدیگر این کار را نکن. قرآن باز می

گوید: اگر به خدا دعا کنی شاید برگردی. شاید گردم. مادرم میام میصبح تا شب توی گوشی ام. من ازباطری موبایل عوض کرده

     کاری پیدا کنی، سر کار بروی.

 ساله، از تهران27لزبین، 

 

 معافیت سربازی، شانس یا راه دفاع؟ .9

سال(، باید به خدمت سربازی اجباری دوساله برود. با کامل  18رسد ) می قانونیمعموال  وقتی مردی به سن در ایران 

تواند رسما  خرید و فروشی انجام دهد، در شود. بدون این کارت، مرد ایرانی نمیدوساله کارتی صادر می ةشدن این دور

های بخش  برخی شرکت های رسمی بخش عمومی شرکت کند، به استخدام دولت دربیاید یا گذرنامه دریافت کند. فعالیت

کنند راهی برای بعضی افراد سعی می 35کنند.اند، امتناع می خصوصی از استخدام افرادی که خدمت سربازی نرفته

مدارکی مبنی بر تراجنسیتی  ۀارائ دگرباشان برای دریافت کارت معافیت باید به پیدا کنند. این خدمت اجباریاجتناب از 

دوساله  ۀهای روانی را پیش از شروع این تجرب . فرد باید آزمایشات پزشکی و ارزیابیدخود بپردازنیا همجنسگرا بودن 

کند که شریک جنسی گوید و تظاهر می نقش یا موقعیت جنسی خود دروغ می ةانجام دهد. گاهی فرد همجنسگرا دربار

ود. در چنین مواردی، کند تا رأی دادگاه را ببرد و معاف ش مونث است یا آرایش و پوشش خاصی را انتخاب می

عالوه  شود.بلکه تظاهر بیرونی چیزی است که ظاهری زنانه دانسته می ،همجنسگرایی یک تمایل جنسی بیولوژیک نیست

 ۀهای مردان ای است: افراد همجنسگرا با بدنکنندهمشخص تعیین ۀیک فرد هم نشان ةبر آرایش، پوشش و ظاهر، انداز

 ادگاه را دارند. درشت کمتر شانس برنده شدن در د

اگر  شود.از ارزیابی روانی انجام می اغلب اوقات و نه همیشه یک آزمایش مقعدی کامل پراسترس و کامال  تحقیرکننده بعد

پزشک شواهدی مبنی بر وقوع دخول بین دو همجنس را نشان داد، این موضوع رسما  مکتوب و به ارتش  ةمشاهد

گیران از وضعیت متقاضی مطمئن شوند تا تصمیمتری هم انجام میهای جزئیایششود. در برخی موارد، آزم فرستاده می

شوند و اطمینان حاصل شود که ادعای همجنسگرایی صحت داشته تا اینکه راهی برای فرار از خدمت سربازی بوده باشد. 
36 

جنسگراها، معافیت یعنی گرفتن معافیت سربازی به شدت برای مردان همجنسگرا و دگرجنسگرا متفاوت است. برای دگر

 حفظ دو سال از جوانی، ازدواج و شانس تحصیل و پیدا کردن شغل. اما، برای همجنسگرایان هرچند معافیت برای 

نجامد که ممکن است به  ارسد، به سرعت به اضطراب حاصل از زندگی در میان کسانی میای به آرامش و امنیت میلحظه

آید که موضوع مهمی است. یکی از پیامدهای محسوسی که مدت، اشتغال میمش کوتاهآنها حمله کنند. در پی این آرا

این است که معافیت آنها حاال پیدا کردن شغل را برایشان به شدت  ،افراد جویای کار دارای کارت احساس می کنند

فرد در بازار خریداری نداشته باشد. بیماری روانی یا اختالل شخصیت دالیلی  که شودکند. این کارت سبب میسخت می

                                                      
35 Gay Men in Iran's Military Can Seek Exemption - Al-Monitor.www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/ 
36 Gay Men in Iran's Military Can Seek Exemption - Al-Monitor.www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/ 



شود. گاهی تر برای همجنسگرایی دانسته می شوند. اختالل شخصیت بالفاصله عبارتی نرمهستند که روی کارت ذکر می

ص علت معافیت بسیار دهد. بنابراین، تشخیقانونی را هم که تحت آن معافیت داده شده است، نشان می ةکارت شمار

آنجایی که بسیاری از کارفرمایان با استخدام مردان همجنسگرا راحت نیستند، به دست آوردن شغل برای  زآسان است. ا

 شده بسیار دشوار است. های معافگی

 های دیگرخدمات مشاوره و کمک. 10

رود قتی یک دگرباش به سراغ روانپزشک میروانی در کار است. و یمعموال  آسیب ،رودوقتی کسی نزد یک روانپزشک می

تا موضوعی را در رابطه با گرایش جنسی خود مطرح کند، معموال  به دنبال درمان یا تغییر نیست بلکه در تالش برای 

پاسخ  به این« منفی»های حلرویاروی با تمایل جنسی خود و به دنبال یک نوع آشتی است. روانپزشکان بسیاری با راه

دهد. این . برای مثال، روانشناسی رابطه با فردی از جنس مخالف را با هدف تغییر گرایش جنسی فرد پیشنهاد میاندداده

تری وارد شوند که برانگیختگی جنسی و غم را در پی کنندگان به روابط پیچیدهشرکت کهشوند ها نهایتا  سبب میحلراه

با وجود اجماع کلی بر سر این موضوع که  37شوند.یخواهند داشت و به احساس از دست رفتن هویت منجر م

دانند در ایران وجود دارند که همجنسگرایی را بیماری می «ایکارکشته»همجنسگرایی بیماری روانی نیست، روانپزشکان 

 های جنسی قرار دهند.نقش ةشدکنند فرد را درون چهارچوب تعریفو سعی می

کاری اعتماد و نسبت به آنها منفی هستند. احتیاط و محافظهنپزشکان بیهای جنسی به نقش مشاوران و روااقلیت

زندگی با دگرباشان همراه است حتی در حضور یک مددکار اجتماعی یا روانکاو هم ادامه  ۀمستمری که همواره در هم

کند. او از درخواست  دهد تا سپر خود را زمین بگذارد و مشکالت خود را بازگواعتمادی به فرد اجازه نمییابد. بیمی

ها است. این مطالعه جنسیت در این مالقات ۀموضوع مهم دیگر دوگان ای مفید عاجز است.یهحمایت یا مشاوره و توص

شد. مردان تمایل ای از ضعف شمرده میای نشانهکنندگان مرد، درخواست کمک حرفهنشان داد که در بین شرکت

تر بودند. کنندگان زن برای کمک و مشاوره گرفتن مشتاق. از طرف دیگر، شرکتخود دارند از« ضعف»کمتری برای ابراز 

 به روانپزشک همچنان یک انگ است. ای جدید است، مراجعهبا توجه به اینکه روانشناسی در فرهنگ عمومی مسئله

کنند. این  انتخاب میهای خصوصی را ندارند، برخی افراد روانشناسان دولتی را هنگامی که استطاعت پرداخت مشاوره

مند شوند. در  رایگان بهره ةشوند تا از جلسات مشاورافراد به روانشناسانی از سازمان بهزیستی به عنوان بیمار معرفی می

دارند. این روانشناسان عمدتا   «بیماران همجنسگرا»های محدودی برای درمان حلاین جلسات، کارشناسان راهبردها و راه

ند. وقتی همجنسگرایی جایی در قوانین ایران ندارد، مشاوره با یک روانشناس دولتی قابل درک نیست. کارمند دولت هست

-در واقع روانشناسی که حتی پذیرش گرایش جنسی خود را به عنوان یک رخداد طبیعی در طیف جنسی پیشنهاد می

گیرد. این امر حتی ممکن است به لغو یکارفرمای خود یعنی دولت م از سویشده اساسا  موضعی علیه اصول تعریف کند،

توانند از لحاظ مالی به های متمول هستند که میگروه دوم افرادی معموال  از خانواده کار روانشناس منتهی شود. ۀپروان

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

ک نسبتا  بهتری از مسائل هویت جنسی دارند و شاید کمتر نگران اتولوژی و تمرکز بر درمان روانشناسان در

 توانند با قدرت و اختیار بیشتری مشاوره بدهند.  بنابراین آنها می ؛همجنسگرایی باشند

                                                      
37 History of Treatment/The Medical Treatment of Homosexuality.  edited by Cabaj & Stein, American Psychiatric Association, 1996. 



 خشونت و سالمت روان همجنسگرایان .11

ها نرخ باالتری از که لزبین می توان گفتما در مجموع ا؛ ها مشخص نیستطراب در میان لزبیننرخ واقعی افسردگی و اض

ای ملی در ایاالت متحدة آمریکا نشان داد که نرخ اختالل اضطراب مطالعه دهند.مشکالت روانی را به خود اختصاص می

را در  در عوض، مطالعۀ دیگری در هلند نرخ باالتری از افسردگی 38ها بیشتر از زنان دگرجنسگرا است. در میان لزبین

ها همین مطالعه نشان داد که لزبین 39نه نرخ باالتری از اضطراب را. وها نسبت به زنان دگرجنسگرا نشان داد میان لزبین

شوند. ریسک افسردگی و دیگر مشکالت کم دو بار در زندگی دچار مشکالت سالمت روان میدو برابر دیگران دست

و آنهایی که  40اندهایی که هویت جنسی خود را افشا نکردهدر بین لزبین ظاهرا  ،از جمله افکار خودکشی ،سالمت روان

 اند، باالتر است.زورگویی و تبعیض داشته ۀتجرب

 

 

 میزان افسردگی و خودکشی پاسخگویان. 10نمودار شماره 

 

 

است. تهران با  دهندة افسردگی و خودکشی در میان همجنسگرایان در تهران، مشهد و اصفهاننشان( 10)نمودار شماره 

گویند که به دلیل رواج شوند. این ارقام به ما می% موارد خودکشی نشان داده می50% و مشهد با 40%، اصفهان با 35.7

همجنسگرایان  های سنتی و فشارها در مشهد و در نتیجه نرخ باالتر خشونت و تبعیض، موارد خودکشی در میانارزش

همچون  ،کنندهای جنسی روزانه تجربه میوع مشکالت مزمنی که بیشتر اقلیتنهایتا ، مجم  این شهر بیشتر است.

کشی، زورگویی و آزار جنسی به تمسخر در خانه، مدرسه و محیط کار و حتی در خیابان، خطر باالی دستگیری، بهره

  حاکمیتی زندگی شوند. بسیاری با سرکوب اجتماعی وشرایط ناعادالنه، غیرانسانی و غیرقابل تحمل زندگی منجر می

وی، خشونت، اختالل آیهای اجتماعی بیشتر مانند اچمانند، راه برای آسیبکنند. وقتی چنین شرایطی ثابت باقی میمی

آمیزی که در خیابان و اماکن عمومی دیده های خشن و توهینواکنش شود.روانی، افسردگی و خودکشی بیشتر باز می

هم نمود پیدا  ،شودگیرد و با انزجار و تنفر دیده میه جنسیت مورد قضاوت قرار میشوند در اجتماع آنها، جایی کمی

                                                      
38 Cochran, S.D., V.M. Mays, and J.G. Sullivan, Prevalence of mental disorders, psychological distress, and mental health services use among 

lesbian, gay, and bisexual adults in the United States. Journal of Consulting & Clinical Psychology., 2003. 71(1): p. 53-61 
39 Sandfort, T.G., et al., Same-sex sexual behavior and psychiatric disorders: findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence 

Study (NEMESIS). Archives of General Psychiatry, 2001. 58(1): p. 85-91 
40 Koh, A.S. and L.K. Ross, Mental health issues: a comparison of lesbian, bisexual and heterosexual women. J Homosex, 2006. 51(1): p. 33-57 
Kitts, R. Adolescence. Gay adolescents and suicide: understanding the association. Adolescence, 40(159), 621-628. 2005. 



گذرانند. این تنها توجهی از وقت خود را میشوند که افراد بخش قابلها در محیط کار هم دیده میاین واکنش 41کنند.می

یط کار روبرو هستند و بار دیگر گسترده در مح یمختص ایران نیست. در کل در سراسر جهان، دگرباشان با تبعیض

های بهداشتی به همراه روی دگرباشان برای دسترسی به مراقبتشود که ایران استثناء نیست. موانع پیشمشخص می

هایی توانند تعداد سالکنند، میهمجنسگراهراسی تجربه می باخشونت و مسائل مربوط به سالمت روان که این جماعت 

 ه کار هستند، کوتاه کنند. را که دگرباشان قادر ب

کند، تر را بازی میها، کسی که  نقش شریک قویکنم آخرش هر زنی باید به مردی تکیه کند. حتی در روابط لزبینفکر می

 تر از خودش نیاز دارد تا به او تکیه کند. همچنان به کسی قوی
 ساله، لزبین18

 

توانند در جریان یک مند شوند و نمیحقوق مدنی و قانونی خود بهرهتمامی توانند از های جنسی نمیدر ایران، اقلیت

. در واقع به شکل و به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه و اعاده حق کنند آمیز از خود دفاع کنندرابطۀ ناسالم خشونت

قوانین در ایران همین حاال هم رابطۀ آنها  اند. از آنجایی که مندی، دگرباشان از حق حمایت قانونی محرومگسترده و نظام

های جنسی که ترس از افشای هویت خود دارند بینند، اقلیترا در تقابل مطلق با هنجارهای مذهبی و نوعی نافرمانی می

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

 

 دگرباشانمیزان خشونت و تبعیض  علیه  . 11نمودار شماره 

 

شده به همجنسگرایان در تهران، مشهد و اصفهان را نشان درصد خشونت، تبعیض و تحقیر تحمیل (11)نمودار شماره 

%( 7.1%( و تهران )66.6%( و سپس در مشهد )80دهد. براساس این نمودار، بیشترین خشونت و تبعیض در اصفهان )می

تر هستند؛ بنابراین همجنسگرایی را انحراف و تر و مذهبیسنتی دهد. در قیاس با تهران، مشهد و اصفهانرخ می

 دهند. دانند. جای تعجب نیست که این دو شهر نرخ باالیی از خشونت علیه همجنسگرایان را نشان میناهنجاری می

 

                                                      
41 Gay and Transgender People Face High Rates of Workplace Gay and Transgender People Face High Rates of Workplace 
...www.americanprogress.org/issues/lgbt/news/2011/ 
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شونت، آزار و شود که معموال  با ختر گفته میپسران جوانپسر بچه ها و یا بازی به رابطۀ بین مردان میانسال با بچه

تر و های عمیق رابطه بین مردان میانسال و پسران جوان به گفتمان جامعفریبکاری همراه است. بررسی پیچیدگی

کشی جنسی و تجاوز در هم پیچیده شده است. جنسی با آزار در کودکی، بهره ۀطرفیک ۀانجامد. این رابطتری میمتفاوت

 کند و از این رابطه آگاه است، همچنانتر دلبستگی پیدا میث( به فرد مسنحتی وقتی پسر جوان )به عنوان شریک مؤن

دهد بلکه کند، به او یاد نمیتر نیاتش را روی قربانی خود پیاده میحق انتخاب و آزادی ندارد. وقتی فرد مسن تا حدودی

استفاده های جنسی در نظام اموزشی کشور در  ءموارد متعددی از این گونه سو کند.میر مسیر مطلوب خود هدایتش د

 سالیان اخیر خبرساز شده است.

آمد دوست شدم. با او صمیمی شدم. بعد از من همجنسگرا هستم؛ آدمی عاطفی هستم. با کسی که به نظر خوب و صادق می

ن داد و گفت که ما اش بروم. به شدت احساسات گرم و صمیمیت از خودش نشامدتی از من خواست تا همراهش به خانه

یک زوج واقعی و بهترین زوج هستیم. عمیقا  تحت تأثیر قرار گرفتم. نهایتا  آنجا رفتم و متوجه شدم دو سه نفر دیگر هم 

ریزی دارم، نابود خواستند کردند. حاال من خونها و پاهایم را بستند و هر کار میهستند. آنها به شدت مرا کتک زدند، دست

 داغون شده است. ام و ذهنم شده

 ساله، از اصفهان25گی، 

 
خود دارند  برای د. به مردانی که شریک جنسی همجنسسویه مسائل زبانی هم وجود داریکدر چهارچوب این رابطۀ 

. شودکوچک کردن دیگری استفاده می و برای )کونی( آمیزی استکه صفت توهیناصطالح نامناسبی بکار برده می شود 

را  «فاعل»های زنانه و مردانه، مردان جنسیتی و تأثیر آن بر درک و پذیرش جامعه از کلیشه دارشیوع چنین زبان جهت

دهد. آنها همان کسانی هستند که اختیار و کنترل رابطۀ جنسی را برای تعیین قواعد آمیزتری قرار میدر موقعیت احترام

    ارزش دیده تر و بیؤنث شخصیتی پستو شرایط در دست دارند. این مردان قدرت دخول دارند. برعکس، شریک م

 شود.شود و بنابراین نقش جنسی او با فحاشی و زبان تحقیرآمیز ذکر میمی

 خانه به را آنها تا داد من به تا دو دمیچرخیم او با که یکس. دارم خانه در یجنس یبازاسباب تا دو یکی. دیآینم خوشم نه،

تکه  کیکار را با  نی. ادیآینم خوشم یلی.خکنمیم استفاده خودم آمدم یوقت و بردار گفت. خواهمینم گفتم. ببرم

 ، تهرانساله62   ندارد.   یانجام دادن لذت کیپالست

% 7.5براساس نمودار، ( میزان سوء استفاده از دگرباشان را در کودکی نشان می دهد. 12داده های نمودار شماره ) 

 اند.در کودکی مورد تجاوز واقع شده% در اصفهان 14.8و  % آنها در مشهد 16.6همجنسگرایان در تهران و 

 میزان سوء استفاده از دگرباشان .12نمودار شماره 
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 ازدواج و فرزندخواندگی. 13 

های ایرانی این است مزمن دیگر برای همجنسگرایان و دوجنسگرا ۀها گفته شد، مسئلات در مصاحبهطور که به کر همان

کردن رابطۀ  شود. آنها با ناتوانی مطلق خود برای ازدواج و رسمیبه رسمیت شناخته نمی یقانونبه طور که پیوند آنها 

بطۀ رسمی خود در تقال هستند. ایران کشور دوستدار ازدواج همجنسان نیست. بدیهی است که وقتی شانسی برای را

پاافتاده است که در نتیجه به آسیب عاطفی بیشتر در مواقع سطحی و پیش از نیست، رابطه غیررسمی است و در بسیاری

براساس مقررات سازمان بهزیستی، در حال حاضر کسانی که از نظر روانی، جسمی و  شود.بین همجنسگرایان منجر می

اما  ؛شوندخواندگی اقدام کنند. افراد جوان و مجرد هم شامل این قانون میتوانند برای فرزندمالی واجدشرایط باشند، می

های جنسی در ایران شانسی برای ازدواج با فردی همجنس خود ندارند، به طور خودکار برای از آنجایی که اقلیت

 شوند. درخواست فرزندخواندگی واجدشرایط دانسته نمی

 فقدان آموزش مسائل بهداشتی و جنسی . 14

کنندگان شاهد توانند به مشکالت سالمت منجر شوند. آنچه در میان شرکتیا روابط متعدد می متعدد شرکای جنسی

تری بود. براساس نظرات آنها، توجه به مسائل بهداشتی به بودیم این بود که مسئلۀ سالمت برای آنها نگرانی کوچک

گاهی افراد برای چکاپ و آزمایش خون به مراکز بهداشت شد. های ضدبارداری محدود میاستفاده از کاندوم و قرص

آنها  اکثرها ترس زیادی از ایدز وجود دارد. در میان گی اما این موارد هم در تعداد باال گزارش نشدند. ؛کردندمراجعه می

(، وزیر 2017دسامبر اند. در روز جهانی ایدز )اول اند، گی بودهگزارش کردند که بیشترین افرادی که به ایدز مبتال شده

وی روبرو است. او که در کنفرانسی آیاچ ةحسن هاشمی، اعالم کرد که ایران با رشد فزاینداقای بهداشت ایران، وقت 

ه برابر شده یادآور شد که طی یازده سال گذشته موارد ایدز ن  ،گفتدربارة آگاهی از ایدز در وزارت بهداشت سخن می

ایران  ۀهای مقاربتی در جامعود آموزش جنسی و تابوهای اجتماعی حول بیماری. او همچنین هشدار داد که نبستا

وی به سبب رابطۀ جنسی ناایمن در مقابل روند آیموارد جدید اچ رشد نقش دارند. بهعواملی هستند که در این روند رو

گفتمان رابطۀ جنسی همچنان  اما تابوهای فرهنگی حول ؛افزایش هستندپیشین ابتال از طریق تزریق مواد مخدر روبه

 42زنند. نقاب سکوت را بر چهرة این فاجعه می

برند. با وجود ترس شدید توجهی به مالحظات بهداشتی ریسک این بیماری را باال میسکس مقعدی، سکس دهانی و بی

های ، معموال  نرخ آگاهی از سالمت جنسی و مسائل مرتبط در میان اقلیتو خطر ابتالی به ان در میان گی ها از ایدز

باید مرتب برای  ،ها و دیگر مردانی که با مردان دیگر رابطۀ جنسی دارندها، دوجنسگرا. برای مثال، گیجنسی پایین است

گزارش شدن به مقامات، مردان از های مقاربتی مورد آزمایش قرار گیرند، حال یا به دلیل احساس شرم یا ترس بیماری

 ها کامال  از وجودکنند. در مقابل، لزبیناقدام نمی های مقاربتیهای مرتب و آزمایش بیماریهمجنسگرا برای چکاپ

همچنین مشخص شد که استفاده از اسباب بازی جنسی در بین همجنسگرایان و خبر بودند.های زنانه بیکاندوم

های مقاربتی. اینکه آیا همجنسگرایان نسبت به علت دیگری است برای بیماریخود ها رایج است. این دوجنسگرا

کنند یا نه، جای بحث دارد. در بین زنان لزبین، استفاده های جنسی بیشتری استفاده میان از اسباب بازیدگرجنسگرای

                                                      
42 HIV in Iran - The Lancet, www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736... 



بازار  ازها بیشتر به صورت غیرقانونی بازیاین اسباب 43های جنسی همچون ویبراتور و دیلدو شایع است.از اسباب بازی

های جنسی یل اغلب استریل نیستند. اسباب بازیمطمئن و به همین دل یشوند تا از منبعخریداری میو انترنتی سیاه 

 یالمللهای بینآموزش بهداشت جنسی از طرف سازمان .های مقاربتی از طریق خون شوندتوانند باعث انتقال عفونتمی

در ایران آموزش بهداشت  44به مثابه یکی از مصادیق حقوق بشر، ضرورتی برای توسعه و ترویج برابری شناخته شده است.

 .اجتماعی مورد نکوهش است  جنسی برای افراد غیرمتأهل از نظر

گیرند. در جنسی ایمن را در روابط خود در نظر می ۀدهد که رابطدرصد همجنسگرایانی را نشان می (13) نمودار شماره

گیرند. در ت بهداشتی در پیش نمیتهران، مشهد و اصفهان افراد زیادی تمهیداتی برای حفاظت خود در مقابل خطرا

کنند. این نرخ در مین% همجنسگرایان مسائل بهداشتی را رعایت 60% و در اصفهان 71.4%، در تهران 83.3مشهد 

ها و ها، لزبیناطالعی زیادی در میان گیدهندة بیاین سه شهر باالی پنجاه درصد است که نشان ۀجمعیت نمون

 ضوع است. ها در مورد این مودوجنسگرا

 میزان عدم رعایت مسائل بهداشتی از جانب دگرباشان .13نمودار شماره 

 
 

 های راهبردیواکنش .15

های اند و گاهی واکنشهای جنسی همواره منفعل و مطیع بودهشده، اقلیتهای تجربهها و محدودیتدر پاسخ به سرکوب

های جنسی اند. بیشتر اقلیتاز خود نشان داده که عمدتا مجازی بوده اینیافتۀ خواسته یا ناخواستهیافته یا سازمانسازمان

دهند گرایش جنسی خود را مخفی کنند؛ زیرا خانواده، مذهب و نیروهای امنیتی منابع حمایتی ضعیفی ترجیح می

های جنسی برای کاری اولین سازوکار راهبردی سازگاری است که اقلیتهستند که در واقع اصال  وجود ندارند. پنهان

کاری گیرند. نتایج مصاحبه با برخی همجنسگرایان و دوجنسگراها نشان داد که همه با پنهانا فشار در پیش میمقابله ب

 کردند. و به شکل جمعی از این راهبرد استفاده می ندموافق بود

برای  «ایرانهمبتک»های های فرار است. دگرباشان مجبورند راهترین راهترین و بزرگدروغین یکی از این عجیب ازدواج

ازدواج »در جهان  لزبین ها مرد گی و زنواقعیتی تلخ است که میلیون بودن با کسی که دوستش دارند، پیدا کنند.

گزینند. ازدواج دروغین بهترین تر خود برمیرا به عنوان راهی برای آرام کردن اعضای خانواده و اجتماع بزرگ «دروغین

  ترین انگیزه پشتزند. بزرگهمجنسگرایی را کنار می ةشند و هر ظنی دربارروش برای این است که همه راضی با

                                                      
43 Bailey JV, Farquhar C, Owen C: Sexual behaviour of lesbians and bisexual women. Sex Transm Infect 79:147, 2003 
44 UNFPA. Comprehensive sexuality education: Advancing human rights, gender equality and improved sexual and reproductive health. 2010. 



فشار خانواده  ابسیاری باما این موضوع خود مشکالتی را به همراه دارد: اوال  های دروغین آرام کردن والدین است. ازدواج

دهند. دوم ا فردی همجنس را ادامه میدهند اما معموال  رابطۀ پنهانی خود ببرای ازدواج با فردی از جنس مخالف تن می

برنده فشار بسیار خانواده را از بین ببرند و همچنان -کنند تا بتوانند در یک موقعیت برندهاینکه آنها با ازدواج موافقت می

 .خود ادامه دهند ۀبه رابطۀ پنهانی با فرد موردعالق

کند تا با یک همجنسگرا، و همان هدف را در پی ازدواج مینوع دیگری از ازدواج وقتی است که فرد با یک دگرجنسگرا 

حلی سریع برای کسی است که با حل، راهگیرد که رهایی از فشار خانواده و اجتماع است. در چنین شرایطی، این راهمی

ند، در کگرایش جنسی خود کنار آمده یا در تقالی افشای هویت جنسی خود است. این ازدواج موقتا  مشکل را حل می

با  وضوع در مصاحبهشود. این محالی که فرد از حمایت مالی، عاطفی و روانی شریک دگرجنسگرای خود هم برخوردار می

رغم متأهل بودن رابطۀ خود با شریک همجنسگرایشان را حفظ کنندگانی که علیمشخص شد، شرکت کنندگانشرکت

 کرده بودند.

کنندگان به ترک کشور و مهاجرت به امید زندگی آزادتر ص شد عالقه شرکتحل سوم که از طریق کار میدانی مشخراه

ای کمتر سرکوبگر بود تا در آنجا بتوانند به عنوان دگرباش به حقوق پایۀ انسانی خود بدون ترس از تعقیب در جامعه

اند در سنین سعی کرده اند. برخیقضایی دسترسی پیدا کنند. آنها فرایند مهاجرت و درخواست پناهندگی را شروع کرده

تر مهاجرت کنند و آماده شدن برای این فرایند چنان تالشی بوده است که انگار همیشه بخشی از زندگی عادی آنها پایین

 .بوده است

های اجتماعی است. شرکت در فعالیت ،های جنسی در مقابل فشارهای اجتماعینوع دیگری از واکنش راهبردی اقلیت

های بازتر و که عمیقا  به گرایش جنسی خود باور دارند و از خانواده شودمیب کسانی در پیش گرفته این واکنش از جان

گیر و خشن نیستند. این افراد دیگر هویت خود آیند و هرچند ممکن است در پذیرش کامل نباشند، سختحمایتگرتر می

اند تا از این که جنبشی مستقل را شروع کرده شودکنند. این گروه عمدتا  شامل دانشجویان جوانی میرا مخفی نمی

عادی »های تلگرامی این جنبش را های جنسی را به عموم نشان دهند. در گروهطریق ماهیت واقعی زندگی اقلیت

ها و اقوام در جهت تغییر ها، همسایهوگو با همکالسی ها مانند گفتای از فعالیتنامند که شامل مجموعهمی «سازی

 شود.ها، هرچند به میزان کم، میدیدگاه آن

گیرد، تشکیل اجتماعات موازی برای مقابله با های اجتماعی جای میواکنش راهبردی دیگر که آن هم در دستۀ فعالیت

اند های منفی و طرد به تنگ آمدههمجنسگراستیزی و فشارهای اجتماع ایرانی است. اعضای این اجتماعات که از قضاوت

های خاص مشترکی در زندگی دارند. دگرباشان فعال در این آنها دغدغه ۀبیشتری دارند؛ چراکه همبا یکدیگر همدلی 

شود، می "خاله"توانند در اجتماعات کوچک نامرئی، جایی که کسی برای گروهی از دوستان شخصیت فرهنگ میخرده

نفس  به  از حقوق قانونی و شهروندی و اعتمادزندگی کنند. در این محافل، افراد حس تعلق اجتماعی، آگاهی بیشتر 

اغلب این اجتماعات موازی در ایران به شکل زیرزمینی کار  .کنندبیشتری را برای حفظ سالمت و رفاه خود تجربه می

 .شکننده هستند های امن آنهاکنند. فضامی



کنند، امکان یا فرصت انی که کشور را ترک مینهایتا ، اقدام راهبردی دیگر مربوط به کسانی است که برخالف پناهجوی

کنند. گاهی آنها مالی ترک زادگاه خود را دارند. افراد دگرباش معموال  به دالیل تحصیلی یا شغلی زادگاه خود را ترک می

گیرند به دلیل ترس افشا شدن کنند. برخی تصمیم میحس آزادی بیشتری را در شهر بزرگی همچون تهران احساس می

زندگی مستقل بدون هیچ  سنگینهای شان نزد خانواده، در شهر دیگری سکونت کنند. برای تأمین هزینهیت جنسیهو

های زندگی را مدیریت کنند و احتماال  از حمایت کنند تا هزینهکمک بیرونی، گاهی آنها با هم در یک جا زندگی می

 عاطفی هم برخوردار شوند. 
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 گیریتیجهن

روشنگری و اطالع رسانی در نهاد است. های مردمرسانی و مبارزه با نفرت هدف اصلی کنشگران اجتماعی سازمانآگاهی

از دگرباشان به  های اجتماعی درک عمومی بهتریتر داشتن در شبکهدگرباشی در جامعۀ ایران و حضوری فعال خصوص

تر به آنها اشاره انبوهی از مسائل که پیشهمچنین،  دهد و به شدت در حل بسیاری از مسائل آنها نقش دارد.دست می

و ها، بندیساز تعاریف و طبقههای همراه با زندگی، مسائل مشکلشد، باید در نظر گرفته شوند. به همین ترتیب، چالش

گیرترین رغم همۀ مشکالت حتی در سختدگرباشان باید مورد توجه قرار گیرند. علیکاررفته برای توصیف زبان به

شوند و در مقابل عقیدة عمومی، هنجارهای کشورهای خاورمیانه، دگرباشان همچنان به شکل زیرزمینی جمع می

به دهند، آنها نمی کنند و اجازة دسترسی به حقوقشان را بهفرهنگی و نهادهای مذهبی که همچنان آنها را تحقیر می

شود، آنچه روشن است، مخصوصا  در مورد گروهی که همچنان مورد انگ واقع می دهند.رشد و بالندگی ادامه می

های سطوح مختلف تبعیض در کشورهای جهان بازی سازوکارهای گستردة اجتماعی است که نقشی مهم در درک تفاوت

ای حیاتی است که مطالعات بسیاری سعی در پذیرش اجتماعی مؤلفه رسد کهمی کند. این پژوهش به این نتیجهمی

شده میان دگرباشان به کار اند. درک این پدیده بالفاصله برای توضیح سطوح مختلف تبعیض تجربهدرک نقش آن داشته

 د.آید. مطالعات بیشتر در زمینۀ پذیرش اجتماعی برای توضیح دامنه و تأثیر این مؤلفه مفید خواهد بومی

های نظری و روشی بیشتری را برای ایجاد تغییر و درکی از این کالم آخر اینکه، این مطالعۀ پژوهشی نیاز مبرم به تالش

شود، دگرباشان مرتب با انگ و تبعیض طور که در این پژوهش بر آن تأکید میکند. همانمسئلۀ مهم اجتماعی آشکار می

توان این انگ گذارد. فهمیدن اینکه چطور میجسمی و روانی آنها تأثیر میبسیاری روبرو هستند که به شدت بر سالمت 

و تبعیض را کاهش داد، عنصر مهم بهبود زندگی دگرباشان است. این مطالعۀ پژوهشی اهمیت پرداختن به پذیرش 

شده در همحورتر را برای توضیح سطوح مختلف تبعیض تجرباجتماعی همجنسگرایی و ارزش رویکردی سراسری و نظریه

سال سن دارند و این نیمرخ  29تا  15درصد جمعیت هشتاد میلیونی ایران بین  31دهد. بیش از همۀ کشورها نشان می

جمعیتی بسیار جوان فرصتی است برای تغییر، پویایی جدید سیاسی و به طور بالقوه دیدی جدید به جنسیت. پیش 

بندی یک برنامۀ آموزشی دربارة ادغام دگرباشان در گذاری و فرمولاشتراکآوری، بهبردن این نگاه نسلی نیازمند جمع

  این همۀ سطوح زندگی است. هرگونه پیشرفت در پرداختن به نیازهای اساسی اجتماع دگرباشان در ایران با کمک

های موجود و کندوکاو در دادهتنگ نظری ها و پذیرش وضعیت موجود، گیرد: پر کردن خأل اطالعاتی، ها سرعت میمؤلفه

و ارایه راهکارهای بومی متناسب  های جدید و مبتکرانههای پایۀ متقن، حمایت از تحقیقات، آزمودن ایدهآوری دادهجمع

هایی به شکلی واضح و های دقیق. هرگاه نتایج چنین تالشریزی براساس ارزیابی، و برنامهبا فرهنگ و اداب و رسوم بومی

تواند موارد موفق را بسط بدهد و از کند میرشدی که در این حوزه کار مید، اجتماع روبهشفاف به اشتراک گذاشته شون

 تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کند. 

 

 



 درباره نویسنده

( و IKWRبنیاد حقوق زنان) لندن ازدانشگاه حقوق  در"ناموس"، برنده جایزه شناس اجتماعی و پژوهشگرکامیل احمدی مردم

دانشگاه جورج واشنگتن است. پژوهش های کامیل  در بنیاد جهانى صلح زنان بخش ادبیات و علوم انسانی "صلح"برنده جایزه 

احمدی درباره توسعه اجتماعی و بین مللی، اقلیتها و مسائل مرتبط با جنسیت می باشد. پژوهش های قبلی وی به زبانهای 

" نگاهی دیگر به شرق و جنوب شرق ترکیه" ) نگاهی ، ترکی استانبولی، فارسی و کوردی با این عنوان چاپ شده اند:  انگلیسی

)پزوهشی جامع در  "به نام سنت "  Etkim press, Istanbul, Turkey 2009مردم شناسی به ادادب و رسوم مزوپوتامیا( 

 "طنین سکوت"و نشر شیرازه انتشار یافت.  Uncut Voices Press-Oxford- 2015باب ختنه زنان در ایران( که توسط 

کتاب و . Nova Science Publisher, Inc., New York 2017)پژوهشی جامع در باب ازدوج زودهنگام کودکان در ایران(  

کاتب   همچنین  توسط نشر شیرازه منتشر شد. )پژوهشی جامع در باره صیغه / ازدواج موقت در ایران( "خانه ای بر روی آب"

در حال  و پزوهش اخیر وی در باب هویت و قومیت در ایران )پژوهشی جامع در باب ازدواج سفید در ایران( "خانه ای در سایه"

، استخراج که نسخه انگلیسی ان در  "شهر ممنوعه" پژوهشی بر باب دگرباشان در ایران این مقاله از پژوهشچاپ می باشد. 

ظر مجوز می باشد. تا به کنون سه مقاله انگلیسی و دو مقاله فارسی از این اثر در ی ان منتشرف چاپ و نسخه فارس

  جورنالهای مختلف به چاپ رسیده است.
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