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 کلمات اختصاری برابرنهاد انگلیسی برابرنهاد فارسی
 The American Psychiatric Association, American شناسی آمریکاانجمن روان

Psychological Association 
APA 

ه های تبعیض علیکنوانسیون رفع همۀ شکل
 زنان

Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women 

CEDAW 

 Childhood Gender Nonconformity CGN  نوایی جنسیتی کودکیناهم
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 

 روانی
Diagnostic and Statistical Manual of classification of 
mental disorders 

DSM-II 

 Defence of Marriage Act DOMA قانون دفاع از ازدواج
 European Convention on Human Rights ECHR کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

 European Court of Human Rights ECTHR دادگاه اروپایی حقوق بشر
 European Union EU اتحادیۀ اروپا

 Gender-based violence GBV خشونت جنسیتی
 Gay, Lesbian & Straight Education Network GLSEN مستقیم  شبکۀ آموزشو لزبین  ،گی

 Gender Confirmation Surgery GSC عمل تأیید جنسیت
 Human Rights Committee HRC کمیتۀ حقوق بشر

 Human Rights Watch HRW بان حقوق بشردیده
 International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR حقوق مدنی و سیاسی یالمللبینمیثاق 

حقوقی اقتصادی،  یالمللمیثاق بین
 اجتماعی و فرهنگی

International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights 

ICESC 

جنسگراستیزی و روز جهانی مبارزه با هم
 ستیزیتراجنسیتی

International Day against Homophobia and Tran’s 
phobia 

IDAHOT 

، هاگی، هالزبینی المللبینمجمع 
 هاو دوجنسی ،هاها، ترنسبایسکشوال

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 
Intersex Association 

ILGA 

 a Muslim LGBT (lesbian, gay, bisexual, and گروه حمایتی دگرباشان مسلمان
transgender) support group 

IMMAAN 

 Lesbian, gay, bisexual LGB لزبین، گی، دوجنسگرا
 Lesbian, gay, bisexual, transgender LGBT لزبین، گی، دوجنسگرا، تراجنسیتی 

 Men having sex with men MSM کنندمیمردانی که با مردان آمیزش 
 National Association for Research & Therapy of جنسگراییانجمن ملی بررسی و درمان هم

Homosexuality 
NARTH 

 Non-governmental organisation NGO نهادسازمان مردم
 Public Displays of Affection PDA ابراز عشق در جمع

 Sexual orientation and gender identity SOGI گرایش جنسی و هویت جنسیتی
 Sexual Orientation Violence SOV خشونت گرایش جنسی

 Sex Reassignment Surgery SRS عمل تغییر جنسیت



  

 Trans and Gender Non-Conforming TGNC نوایی جنسیتی و تراجنسیتناهم
 The Initiative for Equal Rights TIGR برابر ابتکار عمل برای حقوق  

 United Nations UN سازمان ملل متحد
 United Nations General Assembly UNGA مجمع عمومی سازمان ملل

 Universal Declaration of Human Rights UDHR جهانی حقوق بشراعالمیۀ 
 United Nations Fund for Women UNIFEM صندوق توسعۀ زنان ملل متحد

 Youth Risk Behaviour Surveillance YRBS مطالعۀ خطرات رفتاری نوجوانان
 World Association for Sexual Health WAS انجمن جهانی بهداشت جنسی

 World Health Organization WHO سازمان بهداشت جهانی
 Women Living Under Muslim Law WLUML سازمان زنان تحت قوانین اسالمی

 Women having Sex with Women WSW کنندمیزنانی که با زنان آمیزش 



  

 نامهواژه

 همچنین نام واست شده ب از آنها نام برده که بارها در این کتا یهایها و اصطالحکلمهعلمی  تعریففهرست زیر 

 .شده استکه در متن به آنها اشاره  مؤسساتی

 : (Asexual)جنسگرابی

 .یک از دو جنس مخالف و موافق خود تمایل جنسی نداردکه به هیچفردی 

 :(Bisexual) دوجنسگرا

ت این الزم نیسالبته . ایل داردبه هردو جنس زنان و مردان تمیا جنسی  ، و /فردی که از نظر عاطفی، فیزیکی

 هایی باشدیا جنس هاجنسیتمساوی به  ۀعالق دهندۀنشانمساوی باشد یا  و تمایل به هردو جنس کشش

 که فرد به آنها تمایل دارد. 

 :(Cisgender) همسوجنسگرا

  شود.عنوان مرد یا زن شناخته میفردی که با همان جنس زمان خود به

 (:Coming Out) افشای گرایش جنسی

 ،گی ،دوجنسگرا که دهدوضوح نشان میبه ازنظر جنسیتی، ،که فرد کندمیاین عبارت به وضعیتی اشاره 

ذیرش پ است که در طی آن، فرد العمریا تراجنسیتی است. افشای گرایش جنسی فرایندی مادام ،لزبین

 . کندمیرا اعالم گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود 

 (:Gay) ِگی

 کشش دارد. این واژه بیشتر برای خودهمجنس  یا جنسی به افراد که عمدتًا از نظر عاطفی، فیزیکی و/مردی 

 کار برد.زنان نیز به مورد توان آن را دراما می ،شوندمی دیگر رود که جذب مردانکار میاشاره به مردانی به

عنوان هویتی یکسان برای کسی  ی یا بهکل طور برای اشاره به اجتماع دگرباشان به معموالً این واژۀ کلی 

رایی فیلم برای اشاره به همجنسگیک گی اولین بار در  ۀ. کلمداندمیکه خود را دگرجنسگرا ن شودمیاستفاده 

 کار رفت.به

 (:Gender) جنسیت



  

. درمجموع، گیردمیکه حول یک جنس شکل  کندمیاشاره  ایاجتماعی یا فرهنگی هایاین واژه به تمایز

 است اجتماعیک اجتماعی برای  ۀاستانداردهای برساخت نسیت مفهومی اجتماعی است. این مجموعه  ج

گروه د )دهبه آنها نسبت می را اساس ترکیب بیولوژیک ظاهری افراد بر هویت و رفتارهای پیدا و پنهان که

 & West؛ 8002 ،های جنسیتیهویت جنسیتی و تفاوت ۀشناسی آمریکا در زمینکاری انجمن روان

Ziemerman، 7821 شده است که به ساختارهای اجتماعی   شناختهابزاری کلیدی عنوان  به(. جنسیت 

که با بیولوژی  گونهآن ــفرد  (. جنس  Moradi & Yader ،8077دهد )و سرکوب شکل می ،قدرت، امتیاز

را « تجنسی»و « جنس»ی هاواژهتوان نمی با جنسیت او یکی نیست. بنابراین همیشه ــ شودمیاو تعیین 

 . و مترادف دانست ردکار ب  یکدیگر به جایبه 

 (:Gender Identity) هویت جنسیتی

هویت جنسیتی نامیده  جنس سوم  داشتن یا  ،حس درونی و شخصی هر فرد دربارۀ مرد بودن، زن بودن

زمان تولد با حس درونی آنها دارای جنس سوم، جنس منتسب به آنها در  ها و افراد  . برای تراجنسیتیشودمی

 شان همسو نیست. هویت جنسی دربارۀ

 :(Heteronormativity) دگرجنسگراهنجاری

و هرچیزی خارج از  کندمیکه تمایل جنسی را هنجارمند و تنظیم  است ای از روابط قدرتمجموعه

 راند.و انطباق جنسیتی را به حاشیه می ،همسریهای دگرجنسگرایی، تکلآهاید

 :(Heterosexual) گرجنسگراد 

 ارد.د و تمایل فردی که همواره از ابعاد فیزیکی، عاطفی و/ یا جنسی به فردی از جنس مخالف خود کشش

 :(Homophobia) همجنسگرا هراسی

. شودیمبیزاری یا نفرتی کلی از همجنسگرایان که شامل تعصبات فرهنگی و شخصی علیه همجنسگرایان 

سازی احساسات شده، یعنی درونیدارد: همجنسگراهراسی درونی همجنسگراهراسی دو جنبه

معمواًل در میان که  و همجنسگراهراسی بیرونی ؛ضدهمجنسگرایی جامعه در روان افراد گی و لزبین

 . وجود دارد دگرجنسگراها



  

  :(Homosexual) همجنسگرا

 و خود کشش (جنسیتهم) س/ یا جنسی به افراد همجن فردی است که عمدتًا از نظر فیزیکی، عاطفی و

توان در طیفی از تعصب مالیم تا اجتناب از معاشرت با افراد همجنس همجنسگرایی را میدارد.  تمایل

 (. 7821گیری کرد )فایف، اندازه

و  داد، انگهای روانی قرار میبیماری ۀای که آن را در ردتاریخچه سبببه این واژه  ای از زمان،برههدر 

و در  شدصورت عمومی استفاده نمی ( و از آن بهی آناسم در وجهشد )مخصوصًا ه میدانست برچسب

 شد. ی گی و لزبین استفاده میهاواژهاز  آن جایبه ، کشورهای غربی

 :(Intersex) جنسمیان

 که جنس بیولوژیک او مشخص نیست.  کندمیفردی را توصیف 

 :(Lesbians) لزبین

رمانتیک، شهوانی و/ یا عاطفی زنان دیگر را دارند. گالوپ در آگوست  جذب  منظور زنانی است که ظرفیت 

 . اندلزبین درصد زنان   88گی و  درصد مردان   87طور متوسط  ، تخمین زد که بهمیالدی 8008سال 

 :(LESBIAN, GAY, BISEXUAL TRANSGENDER) دگرباش

ه شوند و پژوهشگران بدوجنسگرا دانسته می قرار دارند، معموالً  جنسیت افرادی که جایی بین دو سر طیف

 .کنندمییکدست نگاه  آنها همچون یک گروه واحد  

 :(Sex) جنس

لیه ی اوهاگیکه هم ویژ کندمیجنس اشاره و میان ،لوژیک بین مردان، زنانبیوهای فیزیکی یا به تفاوت

یت وضع بر . جنسشودمی ی ثانویه )پستان و موی صورت( را شاملهاگی)سیستم تولیدمثل( و هم ویژ

مناسب  هاگروه سایریا  انیا زن انمردگروه فیزیکی و بیولوژیک ناحیۀ تناسلی فرد که او را برای قرار گرفتن در 

 . ، داللت داردسازدمی

 (:Sexual Orientation) گرایش جنسی

یگر ابعاد ی با دآمیز مستمر به فردی دیگر است. گرایش جنس/ یا محبت کشش عاطفی، رمانتیک، جنسی و

های جنسیتی نقش ،ی )احساس روانی مرد یا زن بودن(جنسی مانند جنس بیولوژیک، هویت جنسیت



  

اجتماعی، و رعایت هنجارهای فرهنگی رفتارهای زنانه و مردانه فرق دارد )تبعیض گرایش جنسی، برابری 

ویژگی فردی است (. گرایش جنسی www.equalityhumanrights.com/en/advice و حقوق بشر،

دهد. این مفهوم طیفی از تمایالت جنسی انسانی از لزبین و گی تشکیل می را فرد هست که بخشی از آنچه

 دهد. را پوشش می ییو دگرجنسگرا ییتا دوجنسگرا

 (:Sexuality) تمایل جنسی

عالقه و کشش آنها به دیگران و ظرفیت  همچنین .ها به یکدیگر دارندانسان که تاس امیالی ۀشامل مجموع

 یز شاملرا ن بخشگذاری احساسات درونی رضایتتجربیات شهوانی و پاسخ به نیاز تولیدمثل و اشتراک

سمت همجنس یا جنس  به تواندمیی متفاوت است و هاجنسیتها و . تمایل جنسی در جنسشودمی

گوید که تمایل جنسی اجتماعی می ی( با اشاره به الگوی ساختارگرای7880د. هالپرین )مخالف باش

ت گرفاساس اعمال جنسی فرد صورت می موضوعی ابداعی است و پیش از این ابداع، ارزیابی جنسی بر

به همجنس یا به جنس مخالف باشد. بیشتر پژوهشگران حوزۀ  تواندمیو نه گرایش جنسی او. میل جنسی 

 . شودمیهای اول زندگی مشخص در سالمایالت جنسی معتقدند که ترجیحات جنسی ت

 (:Transphobia) هراسیتراجنسیتی

ان یا خشونت نش ،ترس یا نفرت از افراد تراجنسیتی است که گاهی خود را در قالب تبعیض، انزوا، آزار

  .(گراهراسی رجوع کنیدبه هراس و همجنس برای اطالعات بیشتر،دهد )می

 (:Transgender) تراجنسیتی

نس یا نقش جنسیتی آنها با ج صفتی کلی است برای توصیف دامنۀ وسیعی از افراد که هویت جنسیتی

یکدیگر  رمنطبق ب و شده به آنها در زمان تولد همسو نیست. جنس و جنسیت همواره همسودادهنسبت

 ینوایناهم و تراجنسیتی رفته شده است، همۀ افراد  طور عمومی پذیبه« تراجنسیتی»که واژۀ  حالی نیستند. در

 ،گیرندمیانگارند. ممکن است افرادی که در این دسته جای خود را تراجنسیتی نمی (TGNC)جنسیتی 

چنین درکی ممکن است با میل به عمل جراحی یا درمان  .اندقرار گرفته یاشتباه جنسیک احساس کنند در 

http://www.equalityhumanrights.com/en/advice


  

تعاریف گرایش جنسیتی و تنوع جنسیتی در اسناد  ؛8071)مییر و البوسکی،  هورمونی همراه باشد یا نباشد

APA، شناسی نامۀ روانلغتAPA ،8072.) 

 (:Tamkeen) تمکین

 .شودمیاطالق ایران است که به تابعیت زن )همسر( از ارادۀ شوهرش  مدنی مفهومی حقوقی در قانون

 

 ۀ، همچنان ایدکندمیتلف تمایل جنسی کمک درجات مخیز یشده به تمفهرست یهاواژههرچند این 

. کنندیمتقویت  ار ــ شودمیکه در طیفی از همجنسگرایی تا دگرجنسگرایی تعریف  گونههمان ــگرایش جنسی 

 ر کنند وتپیچیده نیزگرایش جنسی را از این  اند که نقاط میانی بین دو سر طیف  این بوده ی اخیر در پی  هاپژوهش

 ،4دوگانه ــ کنجکاو ،3دوگانه ــ لزبین ،2دوگانه ــ دوجنسگرا ،1دوگانه ــ اوینی چون دگرجنسگراعن بدین سبب،

و  برادوجنسگرایی و دیگر تج اند. همچنین این عناوین  کار گرفتهو بیشتر همجنسگرا را به 5بیشتر دگرجنسگرا

ناسی به بهای شو از منظر زبان داندمیه نسگرایانه و دگرجنسگرایانچندجنسگرایی را ترکیبی از امیال همج تجربیات

یح و دوجنسگرا را تصح ،گی / های مشخص دگرجنسگرا، لزبینبندیکنار گذاشتن دیگر عناوین هویتی، دسته

 . کندمی

  

                                                                                       
دوگانه: سه زیرگروه دوجنسگرا که با استفاده از  ــ دوگانه، دگرجنسگرای دوگانه و دوگانه ــ (. گی8008. وینریچ، جی. دی.؛ کالین، اف. )1
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 و سپاسگزاری گفتارپیش
ی ژوهشهای جدی پاز دغدغه جنسیتکید بر کودکان و أجنسیت با ت و اقلیت یهاگروه موضوع ،های اخیردر سال

غمای یبا عنوان  وکید بر اقلیت مهاجران افغانستانی أبا تاخیرم  پژوهش ؛ چنانکهبوده است و همکارانم جانباین

 یا ،3صیغۀ محرمیتو  ازدواج موقت درخصوص ،در ایران 2دربارۀ ازدواج سفیدی دیگرم که هاپژوهشیا ، 1کودکی

 هااز این گروه ــ به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشرشده ــ در ایران 5ختنۀ زنانو  ،4ازدواج زودهنگام کودکان

 سرچشمه گرفت. 

راد برخوردم که هویت به گروهی از اف ،در ایران (صیغه) ازدواج سفید و ازدواج موقت دربارۀدر حین کار 

خطاب قرار  مورد (LGB)بی جیفراد معمواًل با واژۀ اختصاری القبولی در جامعه نداشتند. این اجنسیتی قابل

ند که با توجه به جنسیت، بی گروهی از افرادجی. الشودمیها گراو دوجنس ،هاگی ،هالزبینکه شامل  گیرندمی

 اند. در مجموع، مخصوصًا برای جوانانیاقتصادی بسیار متنوع و و وضعیت اجتماعی ،قومیت و گرایش جنسی، نژاد

 گیخوردبرچسبیا در هراس از تبعیض و گرایش جنسی خود مورد اتهام واقع شوند  سبببه که ممکن است 

ه ن و را در پی دارد های بسیاریبودن خطربی جیالگروه  موضوعی حساس باشد. عضو تواندمی، کنندزندگی 

در ترس و نگرانی زندگی  افراد این گروه همیشهو  دنکنمیحمایت ن اعضای این گروهقانونی از  هایجامعه و نه نهاد
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 ل  اودستمایل بودم یک پژوهش و بیشتر  در این زمینه پژوهش کنم تا صمیم گرفتمت از این رو، .کنندمی

 ی را موجبتقال، ترس و امید این افراد انجام دهم که درک علمی بیشتر زمان با روایت داستان  شناختی هممردم

ربارۀ زندگی د« ممنوعهداستان »وقتی تصمیم به انجام پژوهش . ایجاد شودو شاید تغییری مثبت در زندگی آنها  شود

 را که در ایران برای دگرباشان ایدگرباشان گرفتم، نهایت سعی خود را کردم تا هزارتوی موانع عاطفی و اجتماعی

ه و بازخورد خود  دگرباشان نشان واسطه، مصاحبهای بیهای علمی و اجتماعی، روایتوجود دارد، از طریق یافته

ی آن را بررس شناختیرا ثبت کنم و از جایگاه مردم این گروه اقلیت جامعه قایدو ع رهامایل بودم نظو بسیار  دهم

ۀ این پژوهش بررسی صادقان تحلیل کنم.شناختی از دید مردمعزمم را جزم کردم تا این موضوع را  کنم. بنابراین

آورد.  جایه بتمامی استانداردهای الزمه علمی را  است موضوعی ناگفته است که با نگاهی علمی سعی کرده

 روایتی جالب در خود دارد که خواننده را جذب خواهد کرد.  همچنین

شناختی من بود و من جسارت کندوکاو ساز در زندگی علمی و مردمای دگرگوناین پژوهش شروع لحظه

ین پژوهش ااست. وقتی تصمیم گرفتم  مانده را پیدا کردم که برای بسیاری از ما ناشناخته ایهای پنهانیدر زندگی

ه و پرده بدون واسط و درک و فهم بیشتر رایرا دربارۀ زندگی دگرباشان انجام دهم، بالفاصله برایم روشن شد که ب

حاضر شوم تا در آرامش جهان  پژوهش طور مستمر در میدانه برداشتن از انبوه مشکالت آنها، باید شخصًا و ب

نگری با هدف روشم. این پژوهش که آنان سپر شوپذیری آسیب ای از تهدید وترین نشانهدر مقابل کوچک و سترون

نان آ این افراد از طریق نشان دادن زندگی واقعی بازگویی داستان داند، نیاز  متعهد می دانخود را بانجام شده است و 

ۀ مععموم جاو  ،که وجود دگرباشان و مصائبشان در رویارویی با خانواده، اقوامچرا ،احساس کرد برای خوانندگان را

  .شده استانکار  ایران

ها به من کمک کردند و که در انجام مصاحبه تشکیل شدتیم کوچک کار میدانی از افرادی جوان و متعهد 

بلکه برای خودشان  ،شوندگانفقط برای مصاحبههای میدانی و حتی علمی موجود نهاز مخاطرات و محدودیت

گاه بودند. هویت و گرایش  دربارۀباشجاعت وارد این قلمرو شدند و از دیدگاهی واحد  با علم به این موضوع، آنها آ

 کاری غیرجانبدارانه حمایت کردند.  ۀبه این پژوهش به مثاب افراد،جنسی 



  

؛ کنندآنچه از همان ابتدای این طرح پژوهشی مشخص بود، نگرانی مدامی بود که دگرباشان با آن زندگی می

واقعی بود. همچنین بسیاری از آنها زندگی  همکه بسیار  از افشا شدن هویتشانناراحتی و اضطراب آنها  یعنی

 و در لحظاتی که بخت با آنها یار بود، در شب، همجنسگرا بودند در طول روز دگرجنسگرا ؛ یعنیداشتند ایدوگانه

 اند که ممکن استچراکه با این ترس دست به گریبان ،ندشتداصدای خود را پایین نگه میمعمواًل . آنها بودند

به هویت جنسی آنها پی ببرند. درنتیجه و بر اساس اخالق پژوهشی و نگاهداشت و دیگران دوستان و خانواده 

 را برای حفظ منبع سخنان تغییر دادم.  شوندگانمصاحبه من اسامی ،حریم خصوصی

شود، نگاه می گونهدشان چدربارۀ دگرباشان جامعۀ معاصر ایران و اینکه به این اجتماع از زاویۀ دید خو

اطالعات زیادی دربارۀ تجربیات افراد دگرباش وجود ندارد.  ، امامطالعات پژوهشی محدودی صورت گرفته است

الخصوص میدانی و و علی ،ندرت تحقیقی جامع، علمیو بهاست ع کم نوشته شده ودر مورد این موض شکیب

اول این موضوع، غیرجانبدارانه و ستندسازی دستمید دارم با ما ،است. در نبود این مطالعات شدهروز انجام به

ن تغییراتی و به شکل گرفت دست آوریمبهنظری بتوانیم شناخت بیشتر و بهتری از این موضوع اجتماعی بدون تنگ

 کمک کنیم.  یگدازقانون هم در جامعه و هم در سیستم ،برای فهم بیشتر آن

یش هایافته به این پژوهش و ،ورد گروه هدف اجتناب کنید و در کلاز قضاوت در م کنممیاز شما دعوت 

 ه برای اجتماع دگرباشانچیزی را ک خواهدمیزیرا این پژوهش میدانی  ،به عنوان کاری تحقیقی و علمی بنگرید

ن آن ختاسرکوب یا پنهان س آزمایی کند، احساسات افراد را برشمارد و آنچه را جامعه در پی  افتد، راستیاتفاق می

 است، در معرض دید بگذارد.

عمیق با دگرباشان و های عمیق و گاه نیمههای متمرکز و مصاحبهمرحلۀ کیفی پژوهش شامل گروه

بت کند و را ث گروهی از دگرباشانو احساسات  اتاین مطالعه بر آن شد تا نظر ،دگرجنسگرایان بود. برای اولین بار

ازی عواطف سبنیاد به پژوهش در مثلثها را استخراج کند. نظریۀ دادهیافته ،دبنیابا استفاده از نظریۀ داده سپس

 پاسخگویان کمک کرد و فعاالنه روایت آنها را دگرگون ساخت.

 ی پنهان دگرباشان در سه شهر اصلی ایرانهاگروهها، در این مطالعه با نمایندگان در تکمیل تحلیل یافته

ت ، این راهی جهت شناخت نظراشناسمردمشد. برای یک پژوهشگر و  وگوگفت )تهران، مشهد، و اصفهان(



  

اینکه  وگو به سراغشان رفتیم، بسیار پذیرا بودند و ازکه برای گفت کسانی. بود تراجتماع دگرباشان در ابعاد وسیع

ج خواهد کرد و نتایرائه را ا هایافته ای ازین مطالعه خالصه. اکردندمیبخشی از کار ما شده بودند، ابراز خرسندی 

 . شودمیاشتراک گذاشته عینًا به

 .شودمیمند انکار وجود آنها به شکلی جامع و نظام ، چراکهندگی دگرباشان به شاهد نیاز داردواقعیت ز

نها به شکل تیادگیری نه ۀتشکر بخش پایانی این مطالعه است. این دوره برای من دور ، درواقع،نوشتن این یادداشت

یاد کنم  مایلم از کسانیدر این راه، این پژوهش تأثیر شگرفی بر من گذاشت. و  بود نیز لکه در سطح فردیب ،علمی

های شجاعی که تیم میدانی و روح ، خصوصاً به من یاری رساندند ،طی این مدتدر که از من حمایت کردند و 

گفتن آزادانه برخی از آنها را در  واقع، سخنسپاسگزارم. بهعمیقًا ساساتشان ثبت شود، اح تا اجازه دادند

 داد.های سختی قرار میموقعیت

و تدوین این  ،، تحلیلآوریجمع درکه  کنممیتشکر به طور ویژه حمیرا ناز، خانم از مشاور این پژوهش، 

ن طرح در هماهنگی ای ان،هایشو با تشویق ندجالبی داشت هایپیشنهاد و ندکمک کردبسیار انگلیسی  بهروایت 

 . اندوده، هرچند با همۀ تفاسیر این پژوهش موافق نبندکمک کرد نسخۀ انگلیسی آنصوصًا نگارش مخ

 هایانگلیسی و ارائۀ نظر کتایون احسانی برای ویراستاری و اصالح متنخانم لورن کوجه و خانم مایلم از 

 تشکر کنم. شانکارشناسانه

را  خودکه اطالعات ارزشمند  کنممیتشکر  اییمراکز پژوهشمسئوالن و  ،ی دگرباش، پزشکانهاگروهاز 

ان های مفیدشو دیدگاه هابابت نظر نیزخود « گمنام»مکاران اشتراک گذاشتند و از هدر طی این پژوهش با من به

 دربارۀ نسخۀ اولیۀ این متن سپاسگزارم. 

 با آنها را همکاریر افتخابا آن، ی مرتبط هاطرحدر این پژوهش و که  هستم کسانی زحمات تمامیقدردان 

را در اختیار من  یشماربی تخصصی ــ فنیی فردی و هاراهنمایییک از اعضای تیم کار میدانی . هرامداشته

ن ایقطعًا . یاد دادندبه من  مطالب بسیاری، یبه طور کل ،گذاشتند و چه در زمینۀ پژوهش علمی و چه در زندگی

تیم میدانی و تمامی عوامل دخیل در این ت حمایت و مساعد جوی جزئیات، آموزش میدانی،وپژوهش با جست

لیل و توان در تحفریبا الماسی، به دلیل کار پرخانم و، مایلم از دستیار اولم، ر. از این انجام رسیده استپروژه به



  

 و هاهداد آوریجمعدر  هایشانیار به دلیل همراهیعایشه شیالن علیخانم هدایت فعالیت میدانی تشکر کنم. از 

فری، ویدا ظخانم صبا وطنی،  اقای ژیال صدیقی،خانم حکیمه پاشازاده، خانم به همراه  بنیاددادهی نظریۀ هاتحلیل

. از خانم سامانه مداح برای ترجمۀ این پژوهش از زبان کنممیپور تشکر گلیتا حسین خانم فتانه صادقی وخانم 

و معانی  تجمال یمندبه کیفیت و ساختار ،دو زبانلط بر هربا اشراف و تسکه  رمفارسی به انگلیسی سپاسگزا

آن را  و نسخۀ فارسی این اثر را ویراستارییی از هافصلکه  کنممیزینب پزشکیان تشکر  خانم کمک کردند. از

 .کنمیمتر آن تشکر مجدد متن و بازخوانی دقیق ستاریویراو از خانم سارا صحرانورد فرد بابت ساختارمند کردند 

ظرشان نخصوصًا ویراستاری محتوایی و فنی و دقت ،نهایی اثر یشویرا جهت هاز خانم مرضیه نکوکار ب مچنینه

خصوصًا در  انهایشو مشاوره هاراهنماییهمراهی،  پاسمسلم ناظمی به آقای از  .سپاسگزارم ،در ویرایش زبانی

محمد حسینی تشکر فراوان دارم که آقای ز م. امتشکرپژوهش تئوری به گروه تحلیلی  مباحثو آموزش  هاتحلیل

 ی مرا یاری کردند. کم   یهادادهها و تحلیل جدول ۀدر تهی

و  ،طی کار میدانی در تهران، مشهددر که  انمنهایت قدردان همۀ دوستان و اعضای اجتماع دگرباشبی

 ردند. خود را مطرح ک هایو پیشنهاد هانوازانه نظرمهمان ند واصفهان از من حمایت کرد

ام و همدالنم به من رساندند. از ترین یاری را اعضای خانوادهمهم ،در انجام این طرح و نوشتن این کتاب

 است.  نم ، همراهکنممیتک آنها سپاسگزارم که عشق و هدایتشان، در هرآنچه تک
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 مقدمه
های جنسی، ، گرایشهای جنسیها و نقششامل هویتکه  ترین ابعاد زندگی انسان استجنسیت یکی از مهم

ها، ها، امیال، باورها، دیدگاه. جنسیت در افکار، رؤیاپردازیشودمیو تولیدمثل  ،شهوت، لذت، صمیمیت

این ابعاد  تواندمیکه جنسیت  حالی دهد. درخود را نشان می ،بط افرادو روا ،هاها، نقشها، رفتارها، رویهارزش

شوند. جنسیت تحت تأثیر تعامالت زیستی، روانی، اجتماعی، آنها همواره تجربه یا ابراز نمی ۀرد، همرا دربربگی

 و عوامل معنوی قرار دارد.  ،اقتصادی، فرهنگی، اخالقی، حقوقی، تاریخی، مذهبی

یشتر ب که اجتماع دگرباشان ایرانی تهیه شده است ۀدربار اندکی ایرسانه هایها و پوششتا امروز، گزارش

. ندکنمیاند و در سرزمین دیگری زندگی که ایران را ترک کرده ستا های مستند از کسانیها مجموعهاین گزارش

 ، مطالعاتشودمینگاه  گونهمعاصر ایران و اینکه به این اجتماع از زاویۀ دید خودشان چ ۀدربارۀ دگرباشان جامع

 تجربیات افراد دگرباش وجود ندارد. بهتجارب و  ازعاتی پژوهشی محدودی صورت گرفته است. تقریبًا هیچ اطال

 شانزندگی و احساسات آنها و چگونگی تأثیرپذیری تجربیاتشان از هویت جنسی ۀطور خاص، پژوهشی دربار

 یدست نیست یا اگر هست، بسیار محدود است. این پژوهش بر آن است تا این شکاف علمی را دربارۀ موضوع در

ورت ص در ایران دگرباشان ۀ، این اولین پژوهشی است که دربارنگارندهاساس اطالعات  ر کند. برحد مهم پ این تا

عدی ویژه و متمایز  و گرفته است به متون موجود دربارۀ دگرباشان با تمرکز بر جغرافیای محل  سکونت این گروه ب 

  .بخشدمی

هویت  ۀهای متعدد و پیچیدرا با نگاه به جنبهجنسیت در ایران  ۀنادید ۀ، حوزۀ دگرباشانانشناسمردم ۀمطالع

. ندکمیهای جنسی بررسی از گرایش زافزوندر بستر شناخت رو و های آن در اجتماع دگرباشانجنسی و ظرافت

هایی ها و روایتکشد و افسانهچالش میدگرباشان و جنسیت در ایران را به ۀهای رایج دربارفهمی، کجحال عین در

 کندمیقد ، ناندشدههای اشتباه ها و رویهسبب شناخت نادرست از جنسیت و تدوین سیاست و بیشتر معموالً را که 

 تر شود. ساز رویکردی جامعتا زمینه

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

ی هاهمصاحب. برای اولین بار، این تحقیق بر ورود کرده استد افرازندگی خصوصی و عمومی  ۀحوز به ،جنسیت



  

تهران،  شهر  در سه کالن ــ بودند درصد زن 40مرد و  آنان درصد 20که ــ از دگرباشان نفر 100عمیق با حدود 

های برخاسته از تغییرات عصر حاضر در روابط جنسیتی و ، چالشپژوهشو اصفهان متمرکز شد. در این  ،مشهد

به خوانندگان،  های نظری و روشمندی، چهارچوبحال عین درنگی این تعامالت در ایران بررسی شد و چگو

ر بشد تا دگرباشان و دانشجویان ارائه  ،عمومی و اجتماعی ۀها و مراکز پژوهشی، فعاالن عرصدگرباشان، دانشگاه

ان دگرباش در موردک احساسات و باورها ی دراتتحقیق ۀآنها مطالعه و بررسی شوند. اهداف اصلی این پروژ اساس

ذهبی، ای مزندگی در جامعه هایی است که آنها بر اثر  از طریق تحلیل انتقادی از نگاه خود این افراد و بررسی چالش

وهش از . پرسش این پژکنندمی، تجربه کندمیهویت رد  ۀمثاب و پدرساالر که دگرباشی را به ،محور، سنتیطبقه

کوت شده و به ساین افراد سرکوب پذیریآسیبضرورت تمرکز بر اجتماع دگرباشان و درواقع، . دش جا شروعهمین

وی و از س اندای شد برای روشنگری دربارۀ وضعیت این افراد که عامدانه نادیده گرفته شدهشده انگیزهواداشته

 . اندشدهاجتماع به حاشیه رانده 

برده  شناختی بهرهو روان ،پدیدارشناسانه، هرمنوتیکی، پسامدرنتلفیقی رویکردهای  روش این پژوهش از

هود ، شحال عین دردگرباشی مناسب باشد و  ۀتجرب ۀوجود آورد که برای پژوهش دربارتا روشی نظری را به است

داور د را دربرگیرد. این روش فر« عینیت»معیار تأیید مطالعه برای حفظ تعیین در  نیزو احساسات خود پژوهشگر را 

دهد ت میدسهای مقدسی بهبرای درک پدیده ی راهای خاصحلو بنابراین راه داندمیشناسانه نهایی هر کشف روان

 شدت در تجربیات ذهنی ریشه دارند.که به

ی میدانی این پژوهش در هاداده و انجام گرفت شمسی 7181و  7182های سال ۀاین مطالعه در فاصل

 شناسی درستیبا این ماهیت، روش دست وی از این هایشد. بیشتر پروژه آوریجمعسی شم 7182تابستان و پاییز 

 شوند. دگرباشان در ایران اقلیتی به سکوتمیدچار دسترس  در گیرینمونهناپذیر ضعف اجتناببه ندارند و اغلب 

وستانشان پنهان کنند و این ند هویت یا گرایش جنسی خود را از خانواده و دمجبور معموالً شده هستند که واداشته

گاهی  و پژوهش ، این مطالعهحال این با. شودمی را سبب امر ترس و نگرانی از سرزنش و طرد اجتماعی با این آ

س ایجمعیت عمومی دگرباشان در این مق ۀنمایند تواندمین ،نفر 20مثالً  ،ماری محدودآ ۀانجام شد که جامع

تر و روش تحقیقی معتبر قبولمصاحبه برای رسیدن به استانداردی قابل 100اما مسلمًا انجام  ،جغرافیای باشد



  

پس انجام  ،است مانده و ناشناخته قرار گرفته مطالعهمورد این موضوع کمتر  که آنجا ازو  درکمیکفایت 

های هتپژوهش و یاف پذیریو نیز ریسک وردآفراهم  آن راشکار و پنهان آهای بیشتر امکان شناخت زوایای مصاحبه

در خفا را  زندگی بیشتر آنانای است به زندگی دگرباشان که پژوهشی دریچه ۀاین مطالع ،شک. بیآن را پایین آورد

ات د. مطالعها و مداخالتی نو بینجامه سیاستهای این مطالعه بگیریو نتیجه هایافته اند. امید استبرگزیده

یرا سراسر کشور را دربربگیرد، ز ،که در صورت امکان انجام دهد ترپژوهشی آینده باید این کار را در جمعیتی بزرگ

 فردی که دگرباش دانسته شده است، متفاوت باشد.هر اساس  بر دتوانمینتایج 

در  هتجربیاتی ارائه دادند که گا ۀبزرگساالن اطالعاتی درباریعنی نگر است؛ ای گذشتهاین پژوهش مطالعه

اده های خانوتا در توصیف برخی واکنش ه است. احتمااًل این مسئله سبب شدبوده رخ داد آنان های نوجوانیسال

 وین شدها تدسنجه ۀاریبی صورت گیرد. برای به حداقل رساندن این نگرانی، مطالع این افراد یبه هویت دگرباش

ده در نب خانوااین پرسش پاسخ دهند که آیا یک رفتار یا پاسخ خاص از جا به به شکلی عینیاالمکان تیح تا

یا به  شوندگانمصاحبهواقعًا اتفاق افتاده است یا نه. نگرانی دیگر از این جنبه بود که  آنان واکنش به هویت دگرباش

دهند. این مطالعه به طور خاص، دهند یا پاسخ درستی نمیحساس مربوط به گرایشات جنسی پاسخ نمی هایسؤال

دهندگان خرج داد تا پاسخی افزایش محرمانگی محیط پژوهش بهتری براسازی احتیاط بیشاعتماد ۀو بعد از مرحل

 دهند. به سؤاالت حساس پاسخ را تشویق کند که بدون احساس شرم یا ناراحتی

ست ااست که تنها بر دگرباشان گرایش جنسی تمرکز کرده  آناین مطالعه  ۀی خاص دامنهاگییکی از ویژ

ر د زمانها به طور همدوی این جنبهجنسیت هستند و هر ۀزنانه و مردان ۀجنب که دارای دو ،و به افراد تراجنسیتی

( است. افراد LGBT) دگرباشان نپرداخته است. تراجنسیتی معمواًل بخشی از نام مخفف ،ستا فعال وجود آنها

ه تا حدودی تأیید شدچراکه در ایران، جایگاه آنها از منظر حقوقی  ،اندشدهعمد در این مطالعه وارد نتراجنسیتی به

شوند، وضعیتشان همچنان به یک فتوای و موجه دانسته می اندشده رسمیت شناختههرچند آنها در ایران بهاست. 

 خمینی، اللهآیتواقع، عمل تغییر جنس را انجام دهند. درتا دهد فقهی گره خورده است که به آنها اجازه می

روشنی نظر به تحریرالوسیلهشمسی، در کتاب  7141ولین بار در سال بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، برای ا

 تا شد هافراد تراجنسیتی اجازه داد ر اساس آن، بهفتوایی صادر کرد که بخود دربارۀ تغییر جنسیت را اعالم کرد و 



  

های بر عمل و از طریق این فتوای مذهبی بود که به دولت نیز اجازۀ نظارت عمل جراحی تغییر جنس را انجام دهند

ش از هر کشوری در در ایران بی ،شمسی 7121از سال  ها داده شد.تغییر جنسیت و حمایت مالی از این عمل

 ل  ک ،هاو در برخی نمونه هاست. معمواًل دولت نیمی از هزین استثنای تایلند( این عمل انجام شدهجهان )البته به

میت فرد رس ۀتغییر جنس در شناسنام ،پردازد و بر همین اساسیند، ماکسانی را که نیازمند کمک مالیهزینۀ عمل 

نظر بیاید، همچنان ممکن است دستخوش مجوز قانونی ممکن است نویدبخش بهاین  درست است که یابد.می

مضاف بر اینکه  .ها از این مطالعه بوده استتغییر شود. این موضوع مهم دلیل کنار گذاشتن تراجنسیتی

به  نیز هاتراجنسیتیشده است.  پژوهشآنها  ۀو به طور گسترده دربار اندشدهایران قباًل بررسی  ها درتراجنسیتی

 گی ودخوردارند، مشکالتی مانند برچسبشناسایی مشکالتی مشابه مشکالت همجنسگراها عنوان گروهی قابل

آنها  امعهج در این است که ها با همجنسگرایاناما تفاوت اصلی تراجنسیتی ،خشونت و تبعیض قرار گرفتنمورد 

 خوردگیرچسببتر دارند. در مقایسه با سایر دگرباشان، افراد تراجنسیتی با هویتی پذیرفته آنها و کندمیرا انکار ن

رو هستند )برای اطالعات بیشتر به فصل حقوق دگرباشان رجوع کنید(. هکمتری در ایران روب شدگیو طرد

 ۀسازی و توجه به موقعیت نسبتًا شکنندحساس ۀدر میان پژوهشگران دربارجدی و درستی  ۀ، دغدغحال عین در

، بدون پژوهش بر دگرباشان چنین شد که تصمیم شده،دالیل گفته نا بهایران وجود دارد. ب ۀها در جامعتراجنسیتی

 . ، تمرکز کندهانظر گرفتن تراجنسیتیدر

تمرکز مطالعه بر رویکردها،  کهشد  آنبر ی زمانی، تصمیم هامحدودیتنظر گرفتن با در بنابراین

مانی کوتاه ز ۀها به دگرباشان باشد تا اطالعات بیشتری در یک بازتجربیات و واکنشتجارب، احساسات، باورها، 

 ،حال این ابخاموش اهمیتی بسیار دارد.  این افراد   پذیریآسیبفراهم شود. ضرورت تمرکز بر اجتماع دگرباشان و 

ایرانی تهدیدات متعددی که اجتماع تراجنسیتی با آنها مواجه است،  ۀرداختن به دگرباشان جامعقرار نیست در پ

 و مصائب اقتصادی نادیده ،انزوا در اجتماع یا در روابط نزدیک، بیگانگی شدگی،، طردخوردگیبرچسبهمچون 

 د.گرفته شو
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 اولفصل 

یخچ)گرایش جنسی  ادبیات یف، توضیح و تار  ه(تعر
روابط انسانی را  ۀتغییرند که اساس و جوهر حال ل جنسی مفاهیمی سیال و همواره درو تمای ،جنسیت، جنس

ب این مفاهیم با یکدیگر در که در چهارچو ــ های گوناگون این روابطشیوه ،. در این فصلکنندمیتعریف 

ای دیگر در جامعه ، ممکن استآنچه در یک فرهنگ یا جامعه تابو است انکه؛ چنشودمیبررسی  ــ اندتعامل

ر شدت د، بهدانندمیآنچه جامعه و هنجارهای اجتماعی درست و معتبر  و شودمیوگو گذاشته راحتی به گفتبه

این  رتغییر رویکردهای اجتماعی، اعتبا دهی به معنای جنسیت نقش دارد. همچنین روشن است که بر اثر  شکل

تیم، از خیلی تر هسوگو دربارۀ رفتار جنسی گشوده، هرچند ما به گفتحال این با. کندمیسرعت تغییر به نیزمفاهیم 

 جهات، این موضوع هنوز در بسیاری از کشورهای جهان موضوعی خصوصی است.

ای از دهش، طیف شناختهشودمیبه شکل سنتی در قالب مؤنث و مذکر بیان  بیشترجنسیت  که حالی در

شکند یا از آنها ل را میآهآن، فرد هنجارهای اجتماعی یک زن یا مرد اید بر اساسدرجات مختلف وجود دارد که 

وت شدت متفاتلف، تعاریف زنانگی و مردانگی بههای مخ. در سراسر تاریخ و در میان فرهنگکندمیسرپیچی 

 نکهآ اجتماع بدانند. حال ۀهای جنسیتی را برساختقشپژوهشگران جنسیت و ن تاسبب شده است  امر بوده و این

های اجتماعی ها و اشکال جنسیتی همان ارزشآنها، هویت بر اساسد که متعددی وجود دار رفتارهای جنسیتی

 ند. امختلف موردتوافق

ت. به ساولیه در مواجهه با زنی است که در انتظار فرزند ا یزیستی معمواًل سؤال ویژگی عنوان یکجنس به 

که هم  کندیمو افراد بیناجنسی اشاره  ،یولوژیک بین بدن مردان، زنانبهای فیزیکی یا تر، جنس به تفاوتبیان ساده

ی ثانویۀ آن )مانند پستان و موی صورت( را شامل هاگیی اولیۀ یک جنس )سیستم تولیدمثل( و هم ویژهاگیویژ

نسی بندی جکه از طبقه شودمییی تعیین هاگیویژ اساس براین، جنسیت به شکل اجتماعی  وجود با. شودمی

اص یک جنس خ به دنبالکه  ندکمیای را منعکس های اجتماعی یا فرهنگیو به نوبۀ خود تفاوت دگیرمینشئت 

 اند.رسمیت شناختهرا به زن و مرد همیشه تنها دو جنس  جوامع بسیاری از دیگر د. جامعۀ غربی و آیمی وجودبه



  

، دو انتخاب بیشتر دیده کندمی، در نظامی دوقطبی عمل شودمیجامعۀ ما تا جایی که به جنس مربوط  که اآنج از

یشتر ب ای هستند کهشدهدادهی یا مردانگی( عناوین نسبت: مرد یا زن. جنس )زن یا مرد( و جنسیت )زنانگشودمین

گویند بندی زیستی است. بیمین و رانکین میبقهروند. جنس نوعی طمی کاربهاشتباه شوند و بهسبب سردرگمی می

های زیستی از انتظارات واقعیت ۀآنها جنسیت را همچون ترجم .اما به آن مربوط است ،که جنسیت از جنس جدا

که با بیولوژی او  گونهآن ــیابیم که جنس یک فرد . اما حاال درمی1 گیرندنظر میدر «مردان»و « زنان»اجتماعی از 

 جایه بتوان را نمی« جنسیت»و « جنس»ی هاواژه با جنسیت او همسو نیست. بنابراینهمیشه  ــ شودمیمشخص 

 گرفت. کاربهیکدیگر 

ه هایی که بخود همراه با نقش جنس بیولوژیک بر اساسافراد  ،فرهنگی که در آن ــ اجتماعی ۀاین پدید

. شودیمشوند، خیلی زود شروع ز این دو دسته تقسیم میها به یکی ادهیم، پوشاک و کلیشهیک از آنها نسبت میهر

همین که جنس کودک  اما و همچنان در مایع آمنیوتیک رحم مادر شناور است،است دنیا نیامده کودک هنوز به

های خود در نقش دختر یا پسر، انتظارات و مسئولیتهفتگی(، خودبه 80تا  72عمواًل بین )م شودمیمشخص 

د، به کودک درون رحم منتسب سازنها و وظایفی که هویت فرد را میای از برچسباه مجموعهاجتماعی به همر

ای هو به گون شودمیجنسیتی داده  ــ بر اساس مفاهیم مرد یا زن ــ به کودکان ،د. از زمان بسته شدن نطفهشومی

 که خود ــگیری هویت . شکلهای جنسیتی خاص مطابق باشنداین نسبت، با نقش بر اساس تاشوند اجتماعی می

بندی کردن و برچسب زدن به ها به دستهمیل شدید انسان دهندۀنشان ــ شودمیزنی دانسته برچسب نوعیبه

 ااًل ایناحتم و شوندبسیار کم همنوا می های جنسیتی تجویزشده در سن  با نقش خیلی زودخودشان است. کودکان 

هایی و بازی بازیسرعت به انتخاب اسبابکه به شودمیوی آبی نوزاد شروع با پتوی صورتی در مقابل پت همنوایی

 گیسالود. کودکان در سنین بین دو تا سهشنظر گرفته میر فرهنگی برای دختران و پسران درکه از نظ انجامدمی

 دهندجیح میها را ترهایی که آنها و بازیبازینوع اسباب بر اساسهای جنسیتی سازی کلیشهبه شبیه کنندمیشروع 
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این درواقع،  .1مصداق دارد نیزوسایل و کارهای خانه  ،پوشاک مورد . موضوع ترجیحات آنها درکنندو انتخاب می

های شده و تأییدشده و دینامیکشوند و بعدها از طریق روابط اجتماعی پذیرفتههای جنسیتی ساخته مینقش

 شوند. سیاسی و اقتصادی تقویت می

پذیری تقویت از طریق فرایند جامعه هااین تعریف دارد کهتعاریف خود را ی مرد و زن هاگیز ویژجامعه ا

رطی شده شدقت تعریفی بههاگینقص این ویژافراد را با تقلید و انعکاس بی پذیری  شود. فرایند اجتماعمی

ی، های غربثال، در برخی فرهنگاند. برای می جنسیتی در جوامع مختلف بسیار متفاوتهاگیاما ویژ ،کندمی

شدت تصور دامن پوشیدن یک مرد به که حالی در ،شودمیدانسته  گیای از زنانزنانه یا نشانه پوشیدن پیراهن یا دامن  

دامن پوشیدن مردان پذیرفتنی است. همچنین در معمواًل در شرایط خاص،  . البتهدر بعضی نقاط جهان تابو است

د، مردانه گوینیا سارنگ می ،با، خرقهقبه آنها  معموالً که ی آسیا و آفریقا، پیراهن و اورمیانههای خبسیاری از فرهنگ

نها آکه در آن فرهنگ،  شودمیسبب ن ،پوشندهایی که مردان اسکاتلندی می. به همین شکل، دامنشودمیدانسته 

  .2رسندبنظر زنانه به

که به رفتار مردان  کندمیو هنجارهای مشترک اشاره  ای وسیع از انتظاراتمجموع، جنسیت به مجموعهرد

 ۀویژ ،این ایده که کسی یا زن است یا مرد ، یعنید. نگاه دوقطبی به جنسیتشونان، دختران و پسران مربوط میو ز

که الگوی جنسی فعلی  ،همجنسگرایی ــ دگرجنسگرایی ۀواقع، دوگاندر .3هاست و همگانی نیستبرخی فرهنگ

 .4نسبتًا جدیدی است پدیدۀریکایی است، در فرهنگ آم

ومی را عد سست که برخی جوامع ب  ا جالب اینجا ۀ. نکتشودمیها، جنسیت سیال دانسته در بعضی فرهنگ

در گذشته، برخی  .5صفت و منفعل است، بلکه فقط شریکی زنشودمیپذیرند که در آن فرد همجنسگرا دانسته نمی
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که گاهی یا دائمًا به شکل  کردندمیبرای اشاره به کسانی استفاده  (Bardache)ان از عبارت برداچشناسمردم

. شدی بومی خاصی دیده میهاگروهچیزی که در میان  ،کردندمیو زندگی  ندپوشیدمیجنس مخالف خود لباس 

یرفتنی ذجنسی با برداچ پ ۀداشتن رابط ،شد. برای مردانپوست همجنسگرا( جنس سوم دانسته میبرداچ )مرد سرخ

توان در فرهنگ سامورایی، این پذیرش جنس سوم را می .1ها تابو بودمیان برداچبا هم رابطۀ جنسی داشتن اما  ،بود

رادی است. این عبارت اف« روش زنانه»تقریبی فافاین  ۀدید. ترجمنیز ، شودمیگفته  (Fafain)در آنچه به آن فافاین

ود خ وجود ی زنانه و مردانه را درهاگیدو ویژاما هر ،انددنیا آمدهد بهیولوژیک مرکه به صورت ب کندمیرا توصیف 

گر هایی دیواقع، ممکن است افرادی از فرهنگشوند. درهنگ سامورایی دانسته میمهمی از فر ۀها جنبدارند. فافاین

نان و زهردو گروه ها زندگی جنسی متفاوتی دارند که ممکن است اما فافاین ،به آنها برچسب همجنسگرایی بزنند

 .2مردان را شامل شود

، اجتماع را رعایت کنند ۀرود که هنجارهای سخت برساختدو جنسیت انتظار میاز هرای، معهدر هر جا

نتیجه، افراد تمایل دارند . درقرار دارد «زنانه»در مقابل « مردانه» جنسیتدر فرهنگ غرب و کشورهای صنعتی،  اما

لی دوگانه نگاه کنند و مردان و زنان را دو جنس کاماًل مخالف ببینند. از طریق این فرایند به زنانگی و مردانگی به شک

د. این شواو مربوط می بیولوژی ، یعنیکه معمواًل به جنس شودمیپذیری، فرد با برخی هنجارها آشنا جامعه

 بیولوژی همواره نقش مهمی قطعاً شوند. شده، درونی و حفظ میهنجارها در نوعی نظام پاداش و جزای مدیریت

شدت ، بهشودمیآن عمل  بر اساسو  شودمیای که در آن جنسیت ابراز طریقهاما ، کندمیبازی  در این فرایند

 .، قرار داردهای اجتماع از آنچه صحیح است و صحیح نیستتحت تأثیر ایده

ی هنجارها وسیلۀ هو مذهب ب ،هاهخود، نظام آموزشی، همساالن، رسان ۀکم، افراد از طریق خانواد در سن  

 به عنوان، راه درست و غلط رفتار را به ما کنیممیشوند. جوامعی که ما در آنها زندگی اجتماعی می مرسوم جامعه،

وارد ما « نادرست»و « درست»در اعمال، باورها و رفتارهای  همین بایدها و نبایدهاو  کنندمیدیکته زن و مرد 

 ی سفتهاگیاست که اعضای جامعه در حفظ ویژ آنجنسیت نیازمند  بر اساسها ن نقششوند. دوقطبی شدمی
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ن ها همچوند، مشارکت کنند و رفتارهایی همسو با این آموزهای سنتیهاشده، که ذاتی نظام باورو سخت تعریف

ه و شدای پذیرفتهخارج از این هنجاره یسازی از خود نشان دهند. پس هر رفتارمدل ــ رفتارهای مبتنی بر نقش

 ر  و بنابراین پذیرفتنی نیست. این سازوکا خواهد بودشده در تقابل با هر نوع تساهل اجتماعی ی تعریفهاگیویژ

د چراکه قصد دار ،آورداجتماع هیچ انحراف یا تغییری را تاب نمی پذیرش  پیروی از باورهای مورد دار  ریشه عمیقاً 

 ارزشمندند. جامعهشدت برای هایی را حفظ کند که بهنها روایتت

، این امر مقدس ینظام چنین بر اساسمقدس است. امری دار بین یک زن و یک مرد ریشهو  عمیق ۀرابط

. آنچه شودمیامر کفرآمیز جدا  یک کمک تاریخ، سنن، هنجارهای جاافتاده و نیروی همیشه حاضر مذهب از به

اجتماعی )بودن  ۀشداست که در خارج از این هنجار توصیه ای، هر رابطه یا میل جنسیشودمیکفرآمیز دانسته 

 کشد. چالش میاین هنجارها و نظام دوقطبی را به ۀبندی دگرباشان همدسته ،مردان با زنان( وجود داشته باشد. حال

اما  ،های مختلف فرق دارندها و زمانشوند، در فرهنگرفتارهایی که مردانه و زنانه شناخته می

ه پزشکی ب ۀشناسی و دادن جنبردهای نوظهور حقوق بشری و نبود شواهد تجربی در حمایت از آسیباستاندا

. در طول تاریخ، 1اندچالش کشیدهاجتماعی را به ۀشدهای جنسی این هنجارهای توصیهها در گرایشتفاوت

ه پیش بازرن، معانی آنها بیشمد ۀاما در جامع ،اندشدهبرده کاربهیکدیگر  جایبه « جنسیت»و « جنس»ی هاواژه

جدیدی که در نگاه به گرایش جنسی ظاهر شده است، نیازمند راهبردهای  ۀ. شیوشودمیشکلی مجزا توصیف 

نتی و در ایران س البته هنوز این نوع نگاه .ها را در کنار هم ببیندو تراجنسیتی ،فراگیرتری است که مردان، زنان

 شود. بررسی می روپیشی هافصلائل با جزئیات بیشتر در . این مسشودمیمحور دیده نطبقه

 هایتورود عبار سبببه ت جنسی عمدتًا جنسیت و تمایال در موردگذشته، الگوی گفتمان  ۀدر دو ده

میالدی  80 ۀدر ده (Queer Theory)فراهنجاری جنسی  ۀجدید برای تعریف گرایش جنسی و ظهور نظری

                                                                                       
1. Drescher, J. (2010). Queer diagnoses: parallels and contrasts in the history of homosexuality, gender variance, 
and the diagnostic and statistical manual. Arch Sex Behav. 39 (2), pp. 427–460, from 
http://dx.doi.org/10.1007/s10508-009-9531-5; See, also O'Flaherty M, Fisher J. (2008). Sexual orientation, 
gender identity and international human rights law: contextualising the Yogyakarta Principles. Human Rights Law 
Rev. 8(2), pp. 207–248.  



  

 و 1نداهدر چهارچوب مطالعات زنان و مردان همجنسگرا تدوین شد هاریفو تع هاشد. این نظریه ردستخوش تغیی

دهه نشان این چند یهاپژوهش. 2«اندها ثابت نیستند، بلکه سیالهویت»که  کندبیان میفراهنجاری جنسی  ۀنظری

در سر  و شودمیاند که گرایش جنسی طیفی است که در یک سر آن کشش منحصر به جنس مخالف دیده داده

. این وضعیت بخشی طبیعی است از آنچه یک فرد هست خوردچشم میبه تمایل منحصر به جنس موافق ،دیگر آن

 تواندمیاین گرایش  اما ،گیردمیگرایش جنسی فرد در اوان زندگی شکل  درست است کهو یک انتخاب نیست. 

که  است مفهومی . سیالیتشودمیگفته « لیتسیا»در طول زندگی او تغییر کند. این امر غیرعادی نیست و به آن 

و  ممکن است گرایش ،نتیجهییر کند و دردر طول زمان تغ تواندمیکشش فرد و بنابراین هویت جنسی او  ،در آن

 .3را از حالت ایستا خارج کند هویت جنسی فرد

آمیزد، این دو هم میگرایش جنسی را با هویت جنسیتی دروجود دارد که اغلب  نیزهرچند این سردرگمی 

 که شما به رودکار میدرموردی بهروایت یکی نیستند و تفاوت بسیار مشخصی با یکدیگر دارند. گرایش جنسی 

کشش دارید. این اصطالح  آن شخصکنید از نظر عاطفی و جنسی به شوید و احساس میجذب میکسی  سمت

به این بلکه  گردد،برنمی سبت به شخصیجنسی نبا هویت جنسیتی فرق دارد. موضوع هویت جنسیتی به کشش 

طالح اص درواقع، .های دیگریا جزو گروهفراهنجار جنسی  یا مرد یا زن ،که شما چه کسی هستیدگردد موضوع بازمی

عریف و نه کشش او به سمت افراد دیگر را. ت گیردمییابی روانی فرد با جنسیتی خاص را دربرهویت هویت جنسیتی

یا جنسی  ،رد بودن، زن بودنحس بنیادین فرد از م»مریکا از هویت جنسیتی به این شرح است: آ روانشناسیانجمن 

 ه زده شد و توصیف حس درونی مداومسک میالدی، 20 ۀاین اصطالح اولین بار در اواسط ده 4«.بودن نامشخص

طول زمان تکامل یافته است  . مفهوم هویت جنسیتی در5فرد از تعلق به یکی از دو دستۀ جنسیتی مردانه و زنانه بود
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 فرد از جنسیتش )فارغ از جنس ۀخودپندار» ؛ یعنیدانندمیکه نه خود را مرد و نه زن  گیردمیکسانی را دربر هو امروز

و احساسی  ،گرایش جنسی شامل ترجیحات جنسی، فیزیکی و 1«شودمیفیزیولوژیک او( هویت جنسیتی دانسته 

 جنس بیولوژیک مخالف است. فرادو ا / همان جنس بیولوژیک یا دافرارابطه با  برقراری فرد برای

وابط شخصی ر ،در قالب روابط با دیگران یا به بیان دیگر تواندمیچراکه  ،گرایش جنسی ویژگی فرد نیست

شدت گرایش جنسی به .2تعریف شود نیز ،کنندمینزدیکی که افراد در آن عمیقًا به وابستگی و صمیمیت نیاز پیدا 

همچون  ،ایکارهای ساده در و توان آن را در رفتارهای فرد با دیگرانراحتی میهویت جنسی مربوط است و به اب

های مختلفی برچسباز  ممکن است های مختلف،در فرهنگ .3مشاهده کرد ،دست یکدیگر را گرفتن و بوسیدن

 . ده شوداستفا ،کنندمیبرای توصیف افرادی که کشش خود را به دیگر افراد ابراز 

و  ،: همجنسگرایی، دوجنسگراییشودمیطیف گرایش جنسی به طور گسترده به سه دسته تقسیم 

مدن د آوجو. دالیل صددرصدی بهشودمیبه آن توجه ن معموالً جنسگرایی نوع چهارمی است که دگرجنسگرایی. بی

 خاص در هر فرد پرورش یک گرایش جنسی گونهچ موضوع که این .بحث استنوع خاصی از گرایش جنسی قابل

برای درک این موضوع، اند. درستی درک نکردهآن را به علل اما دانشمندان ،بحث است شدت محل  به ،یابدمی

بسیاری از دانشمندان بر این باورند که گرایش جنسی افراد  و کنندمیمنابع متعددی را پیشنهاد  های مختلف  نظریه

و  ،هشگران تعامل میان تأثیرات ژنتیکی، هورمونی، رشدی، اجتماعی. برخی پژوگیردمیدر سنین کم شکل 

وجود ندارد که صددرصد مشخصی عامل یا عوامل  اما هیچ ،دانندمیفرهنگی را در گرایش جنسی دخیل 

رایش ها و مطالعات گهمگان، نظریه پذیرش  مورد روشن   هایریفتع نبودباشد. در  ۀ گرایش جنسی افرادکنندتعیین

را، دوجنسگرا و همجنسگرا محدود ی همچون دگرجنسگهایتطیف فراگیری و اثرگذاری به عبار از نظرجنسی 

                                                                                       
1. Lev, A. I. (2004). Transgender Emergence: Therapeutic Guidelines for Working with Gender_Variant People 
and their Families. New York: Haworth Clinical Practice Press.  

 (.8002انشناسی آمریکا ). انجمن رو2
 Answers to your questions: For a better understanding of sexual orientation and homosexuality, from  

www.apa.org/topics/sorientation.pdf. 
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، یعنی LGBT)(دگرباشاندهند، تر بیشتر ابعاد هویت جنسی را پوشش میکلی هایتهرچند عبار .1انددهش

ممکن  جندر()ترنس ا )بایسکشوال( و تراجنسیتیزنان همجنسگرا )لزبین(، مردان همجنسگرا )گی(، دوجنسگر

 هایهک واژهای گرایش جنسی را با کماست بسته به بافت اجتماعی معانی متفاوتی به خود بگیرند. این فصل مؤلفه

ه شوند. این پژوهش ممکن است بتواند بگرفته می کاربهها که معمواًل برای ابراز این گرایش کندمیرایجی بررسی 

 یاری رساند.  نیز، اندشده، که در این متن دربارۀ هویت جنسی استفاده مزبور هایهروشن ساختن معانی واژ

دهد، همچنان بیشتر رفتارهای جنسی و جنسیتی را پوشش می LGBTمفهوم  که حالی درگفتنی است 

 ،بق نیستندشده منطهای تعریفطیف کاملی از افرادی را دربربگیرد که به لحاظ جنسی و جنسیتی با رویه تواندمین

های برای اشاره به همۀ اقلیت (LGBT)رایج، مطالعۀ حاضر از عبارت دگرباشان  هایهما در راستای این واژا

 .کندمیجنسگراها استفاده جنسی و جنسیتی به استثنای دگرجنسگراها و بی

 فراگیر ایهواژ دگرباش
و  ،مرد، دوجنسگراها ای است که برای اشاره به همجنسگرایان زن، همجنسگرایانواژه (LGBT)دگرباش 

. اجتماع دگرباشان اساسًا اجتماعی متنوع است و این واژه در القای نوعی یکدستی شودمیها استفاده تراجنسیتی

بارت همگی در ع هاگروهاین واقعیت که این  اشاره به با. ، در تالش استدر اجتماع افرادی که دگرجنسگرا نیستند

ها، سنین، وسیعی از نژادها، قومیت ۀدامن یاختصار عبارت حرف این هر» و اندگرد آمده LGBTاختصاری 

حرفش را  تواندباجتماع دگرباشی که درواقع،  .2«شودمیها را شامل و هویت ،اقتصادی ــ های اجتماعیموقعیت

ًا به دآغوش بکشد، شدی رسمیت بشناسد و درو تمایالت جنسی را به هاجنسیتبزند و سرش را باال بگیرد و همۀ 

، ودشمیای که در حال حاضر استفاده . فراگیرترین واژهدربرگیرندۀ اعضای متنوعش باشدای نیاز دارد که واژه

د تمامی افراها( است که هنوز هم و تراجنسیتی ،دگرباش )شامل زنان همجنسگرا، مردان همجنسگرا، دوجنسگراها

. مهم است که در چهارچوب شودشامل نمیاها را جنسگرمانند دگرجنسگراها و بی مختلف جنسی تمایالتبا 

                                                                                       
1 .Lovelock , James M. (2014). Using the Klein Sexual Orientation Grid in Sociological Studies. Journal of 
Bisexuality, 14 (3-4), pp. 457-467.   
2. Ard, Kevin L.; Makadon, Harvey J. IMPROVING THE HEALTH CARE OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL 
AND TRANSGENDER (LGBT) PEOPLE: Understanding and Eliminating Health Disparities. pp. 3.  



  

ین . اکنندمیو خود را تعریف  یابندخود را می اعضای این اجتماع هویت گونهاین مطالعۀ پژوهشی بدانیم که چ

اصلی و مهم تمایالت جنسی آورده  هایهشرحی از واژ ،نقطۀ شروع است. در ادامهاما فهرست بلندباال نیست، 

. توضیحات بیشتر در بخش گیرندمیجنسگراها قرار و بی Tدگرباشان، دگرجنسگراها ۀستشده است که در د

 . خواهد آمد هاریفتع

  (مردان همجنسگرا )گی( و زنان همجنسگرا )لزبین (الف

 ایو دوره شناخته شده نیست و در هر عصر هنوز آن چۀتاریخ و البته گرایش به همجنس مفهوم جدیدی نیست

با  دارام ،های بسیاریفرهنگدر اند که همجنسگرایی نشان داده دربارۀ. بسیاری از متون قدیمی وجود داشته است

 .1ددانستندان جوان میبرای مر ارگذ یکه در جوامع یونان و روم باستان آن را آییننان؛ چمتداول بوده استهمجنس 

سکه زده شد. پیش از  ،رولی ماریا بنکرتکا ،شناس آلمانیندر اواخر قرن نوزدهم از سوی روا اما واژۀ همجنسگرا

. در گذشته، رابطه 2شد، بدون اینکه نام یا عنوانی داشته باشدعدی از تمایالت جنسی دانسته میآن، همجنسگرایی ب  

ع این رفتار هنوز ممنو ،. در بسیاری از کشورهاکردمیبا همجنس گناه بود و بیش از همه، باورهای مذهبی آن را نفی 

 .شودمیجنسگرایی همواره مفهومی غربی و خارجی تلقی است و هم

. انگاردمعمواًل همجنسگرایی هویتی است که فرد در آن خود را گی یا لزبین )همجنسگرای مرد یا زن( می

. رفتار کنندبرقرار میشوند و با آنها رابطۀ جنسی در این هویت، افراد اساسًا جذب افراد همجنس خود می

اما واژۀ  ،که به افراد همجنس خود گرایش جنسی دارند زندمیاز مردان و زنانی سر  موالً معخواهانه همجنس

ا داشته باشد که در این مطالعه به آنه نیززمانی خاصی، معانی دیگری  ۀبسته به فرهنگ و باز تواندمیهمجنسگرا 

همجنسگرایی دانسته بعضی تمایالت جنسی همجنسگرایانه در برخی جوامع مدرن یا غربی، پردازیم. می

گوید کشش جنسی فرد به افراد دارد که میشود. این هویت گرایش جنسی حاال در اجماعی عمومی ریشه نمی

 واژۀ همجنسگرا به عنوان یک مفهوم  عدی ذاتی و بدون تغییر در شخصیت آنها بوده است. هرچند ابداع همجنس ب  

                                                                                       
1. Butrica, Some Myths and Anomalies in the Study of Roman Sexuality, in Same-Sex Desire and Love in Greco-
Roman Antiquity. P 31-89 

 ، ازدایرة المعارف فلسفۀ استنفورد.  Homosexuality(.8072. پیکت، برنت. )پاییز 2
.https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/homosexuality 
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ای محدود که دوجنسگرا، تراجنسیتی، فراهنجار ای است با دامنههاین روایت را تغییر داده است، همجنسگرا واژ کل  

 .شودمیهای جنسیتی را شامل نهای جنسی و هویتیا بسیاری از انواع گرایش ،جنسی

  دوجنسگرا (ب

د رااواخر، اف رود. تا همینمی کاربهعد زنانه و مردانه در همۀ افراد بشر دو ب  وصیف وجود هردوجنسگرایی برای ت ۀواژ

د. داشتننشده و ناشناخته در جامعه بودند و اغلب گرایش خود را مخفی نگه میشدت دیدهدوجنسگرا گروهی به

 دو حالت فقط مردم، هویت جنسی بیشتردرک دوجنسگرایی به شکل کلی برای برخی دشوار است. برای 

در انسان و انواع و اشکال  . ولی با توجه به ماهیت سیال تمایالت جنسیدارد دگرجنسگرایی یاهمجنسگرایی 

تند ردان دوجنسگرا کسانی هسدست دهند. زنان و متعریفی مؤثر به توانندمیدو دسته از تمایالت ناین مختلف آن، 

فقط به افراد همجنس خود، بلکه به افراد جنس مخالف نیز با شدتی مشابه گرایش جنسی دارند. این فقط که نه

ای از وعهمجمدر قالب  تواندمیای از تمایالت جنسی انسانی است که یژگینوعی برچسب هویتی نیست، بلکه و

مردان ممکن است بیشتر گی یا دگرجنسگرا باشند )دوجنسگرای نامرئی: اثرات  که حالی درد. شورفتارها تعریف 

ر د ها، منتشرشده توسط کمیتۀ مشورتی دگرباشان کمیسیون حقوق بشر سانفرانسیسکو(، دوجنسگراییو توصیه

ده افراد دوجنسگرا دی دربارۀاز افراد لزبین و گی، این میزان مدارا  زافزونهای روحمایت وجود باتر است. زنان شایع

 ،. بنا بر این گزارش، دوجنسگراها در ایاالت متحده با تبعیض گسترده، حتی از جانب افراد غیردگرجنسگراشودمین

 اند. مواجه

ای حمایتی و سازمانی سیاسی وجود ن لزبین و مردان گی برای ایجاد شبکهبرخالف اتحادی که در میان زنا

دارد، دوجنسگراها همیشه برای ابراز وجود و ایجاد اتحادی سیاسی و اجتماعی در جهت دیده شدن بیشتر و قدرت 

اها هم گرگی و دگرجنسگرا، دوجنس یگردوقطبیو امکان  اند. به علت وجودرو بودههروب هاییسیاسی با دشواری

انگی زدگی و بیگاحساس پس معموالً رو هستند. آنها هبرای پذیرفته شدن در اجتماع همجنسگرایان با مشکل روب

 دارند. 



  

 تراجنسیتی در مقابل همسوجنسیتی (ج

ای فراگیر برای اشاره به کسانی است که هویت جنسیتی آنها با ویژگی جنسی بیولوژیک آنها از زمان تراجنسیتی واژه

همچون  نیز، هااست. تراجنسیتی دائمیپیچیده و در گذاری  ایواژه تراجنسیتی ۀواژ .1لد متفاوت استتو

 ها و تاریخ شفاهی و کتبی هر قارهها، داستانتوان در افسانهاند. وجود آنها را میهمواره وجود داشته ،همجنسگراها

افراد تراجنسیتی  دهندۀنشان LGBTراکه حرف چهارم چ ،اندترین گروه در جنبش دگرباشانشدهدید. آنها فراموش

شوند. مواجه می هاگیو  هالزبیناحترامی و مخالفت از طرف جمعیت عمومی است که گاهی با بی

د و دالیل پشت این مختلف این جنبش قدرتمند وجود دارهای پذیری در ردههای مشخص و رؤیتبندیتقسیم

رهنگ فقیت در فکه با مو ــها روایت عمومی جنسیت ود. روایت تراجنسیتیشها درست دانسته میبندیتقسیم

 کشد. چالش میبه ــ را ترویج شده است

ت شان همسو نیسبا هویت جنسیتی ،جنسی که در زمان تولد به آنها داده شده است کنندمیبرخی احساس 

فته به این افراد تراجنسیتی گ معموالً  ؛است، جایی در درونشان گیر افتاده کنندمییا جنسیتی که در خود احساس 

ه به طور ک کندمیاصطالح تراجنسیتی به جمعیت گوناگونی اشاره » ،پزشکی ۀ. بنا بر تعریف مؤسسشودمی

کسی است که این اصطالح توصیف هرحال،  عین در .2«کنندمیمشخص خود را از هنجارهای جنسیتی جدا 

 یهاگروهراستا نیست. برخی تولد به او نسبت داده شده است، همهویت جنسیتی او با جنسی که در زمان 

این، همۀ افراد  وجود بادهند. تراجنسیتی استفاده از هورمون یا عمل جراحی تطبیق جنسیت را ترجیح می

. ممکن است کسی فارغ از اینکه آیا قدمی برای همسوسازی رفتار جنسیتی کنندمیتراجنسیتی این رویه را طی ن

 رو شود. ها هویت جنسیتی درون خود برداشته باشد یا نه، با تشخیص آشفتگی جنسیتی روبخود ب

                                                                                       
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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آنها  پردازد که هویت جنسیتیکه به افرادی می وجود دارددر سر دیگر گرایش تراجنسیتی، همسوجنسیتی 

یت نها با هوکه فیزیولوژی آ کندمیبا جنسشان در زمان تولد مطابقت دارد. همسوجنسیتی افرادی را توصیف 

 بنابراین کسی که تراجنسیتی نیست، همسوجنسیتی است و برعکس. .شان همسو استجنسیتی

 مند به جنس مخالفدگرجنسگرا یا عالقهد( 

که به فردی از جنس مخالف گرایش جنسی دارد.  کندمیی فردی را توصیف هاگیدگرجنسگرایی ویژ

تاریخ خودش را داشته است. گفتمان مربوط به دگرجنسگرایی  های هویت،در مقابله با بحران نیزدگرجنسگرایی 

میالدی در فرهنگ عمومی آمریکا به طور کامل شکل نگرفته بود. در اوایل  80 ۀو این تعریف تا ده ه استکند بود

 «میلی غیرعادی یا انحرافی به جنس مخالف»دگرجنسگرایی را  فرهنگ لغات پزشکی دورلند، میالدی 78قرن 

ه ارائ فرهنگ لغات میریام وبستر، تعریف دیگری در میالدی 7881در سال  یعنی د. بیش از ده دهۀ بعد،تعریف کر

 میالدی، 7814تعریف کرد. در سال « اشتیاق جنسی ناسالم به فردی از جنس مخالف»شد که دگرجنسگرایی را 

 بیانگر وضعیت عادی هفت که امروزخره معنایی را به خود گرک و تردید، واژۀ دگرجنسگرایی باالها شبعد از دهه

 .1در تمایالت جنسی انسان است

های است که در آن روابط جنسی و زناشویی بیشتر در میان افراد جنس ایدگرجنسگرایی تنها گرایش جنسی

 بیشتر باو  کندمیدهد. دگرجنسگراهنجاری باوری است که از دگرجنسگرایی حمایت مخالف رخ می

ی هاواژه، میالدی 7820و  7280های بین سال . در2مجنسگراهراسی مرتبط استدگرجنسگراساالری و ه

بات نجار و باثهآمریکا شد و به عنوان اولین نشانۀ تمایالت جنسی به ۀدگرجنسگرا و همجنسگرا وارد فرهنگ عام

 هاواژهای آنها این زیرا بر ،ها قرار نگرفتاستقبال فمینیستچندان مورد هاواژهجای خود را پیدا کرد. ظهور این 

بود که آدرین سسیل « دگرجنسگرایی اجباری»عبارت  این عنوان،از تر جنجالی .3بیانگر برتری مردان بر زنان بود

یا دندگرجنسگرا به. او معتقد بود که افراد بشر 4نویسنده و فمینیست رادیکال آمریکایی، آن را ابداع کرد و ریچ، شاعر
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 ،ریف اونجار سر باز زد. بنا به تعهنوعی تمایل جنسی به ۀذیرفتن دگرجنسگرایی به مثابآیند. همچنین او از پنمی

 است.« در خدمت بودن و حاصل بردگی زنان توسط مردان»دگرجنسگرایی 

 جنسگرایی بیهـ( 

رسمًا  تواندمی، کندمیوقت به کس دیگری کشش جنسی احساس نپژوهشگران کانادایی، کسی که هیچ بنا به نظر

های جنسی قرار گیرد. این افراد ممکن است کسی را از نظر فیزیکی جذاب از گرایش پنچمیدر دستۀ مشخص 

جنسی  جنسی یا رفتارهای ۀای به داشتن رابطولی عالقه ،ای رمانتیک باشندبدانند یا ممکن است بخواهند در رابطه

 با افراد دیگر ندارند. 

تابو  جنسی ۀهایی که رابطوگو شده است. در فرهنگگفتبلقا و جدی یتازگی موضوعجنسگرایی بهبی

گرایی خود جنس، معمواًل افراد به ارزیابی احساسات خود نیازی ندارند تا متوجه بیشودمیاست یا باکرگی تقدیس 

ی هاگیگوید که ویژ( می8004نداشتن کشش جنسی آنها در حاشیه است. بوگارت )داشتن یا زیرا  ،شوند

باشد.  ی دارای تمایالت جنسی متفاوتهاانساندیگر  باجنسگرا یک بی تا شوندتی بسیاری سبب میشناخجمعیت

 همچنین پی برد که در مقایسه با افراد دارای تمایالت و جنسگرا هستنداز مردان بی مراتب بیشکه زنان به دریافتاو 

 .1تر و تحصیالت کمتری دارندجنسگراها به طور متوسط موقعیت اجتماعی و اقتصادی ضعیفجنسی، بی

شوند و کار گرفته میپردازیم که در جوامع مختلف بهمیبه رفتارهای گوناگونی  ،در این بخش از فصل اول

 گرفته از نفرت علیه افراد دگرباش دست زنند. دگرجنسگراها به جرائم نشئت تا شوندسبب می

 هراسیو تراجنسیتی ،هراسیگراهراسی، دوجنسابراز تعصب جنسی یا همجنسگرا ۀسه شیو 
و عمل افراد  ،در رویکرد، رفتارابراز تعصب جنسی  ۀها مشخص است، سه شیوکه از این برچسب گونههمان

 وجود دارد. اساس این رفتارها احساسات   نسبت به یکدیگرها و تراجنسیتی ،برابر همجنسگراها، دوجنسگراها در

سی، تعصبات مبتنی بر گرایش جن ۀدربار هاپژوهشدگرباشان است.  شخصی ضدو یا  فرهنگی منفی و تعصبات  
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نفرت درونی اجتماعات از دگرباشان است. از این نظر، برخی  دهندۀنشاناند که رفتارهای متعددی را یافته

 اند. هراسی در دنیای علمی و عملی شهرت یافتهو تراجنسیتی ،هراسیهراسی، دوجنسگراشامل همجنسگرااسامی 

جنسی است که به دلیل هویت جنسی خاص فرد، رویکردی  تعصب   رویهراسی رفتاری از تراجنسیتی

 حال مردم در ۀچه بیشتر در میان عامای است که هر. در دنیای مدرنی که دگرباش واژهشودداده میمنفی به او نشان 

چنینی سبب های این. ترسوردخچشم میبهدر مواجهه با دگرباشان  جدی رواج است، همچنان ترس و تعصبی

 شدهعریفهای جنسیتی تد. نقشانجامو افزایش تعصبات جنسی میهای مختلف دیگر د که به ترسشوتعصبی می

گی یی آشفتچراکه دگرجنسگراهای بسیاری معتقدند که همجنسگرا ،دگذاربر همجنسگراهراسی صحه می نیز

وط هراسی بیرونی مربکه به همجنسگرارد جنسیتی وجود دارسد نوعی تمایز نظر میجنسیتی است. همچنین به

 ، برای دانستنحال این باند. دگرجنسگرا هست تر از زنانهراسمردان دگرجنسگرا همجنسگرامعمواًل زیرا  ،است

 ودهای نبکنندهبینیگاه عامل پیشجنسیت هیچ، هراسی در فردی درونی شده استاینکه تا چه حد همجنسگرا

 . است

جایی که نفرت یا انزجار جامعه از تمایل  همان، ستیزی استهراسی زنمل محتمل دیگر همجنسگراعا

ای مزیت مردانه این افراد درنتیجه،و  دهدرا هدف قرار می «کنندمیمثل زنان رفتار »یی که هاگیجنسی مردان گی، 

غصب  ۀبه مثاب هالزبینایش جنسی حالی است که گر ردهند. این ددست میرا از شدآنها دانسته می که حق  

ن ممک هالزبین. شودمیتمایز جنسیتی مشخص  ست کها در اینجا و شودمیاختیارات و مزایای مردانه دانسته 

ولی احتمال دارد که بیشتر هم درک شوند. مطالعات نشان  ،های خود سرزنش شونداست به دلیل رفتارها و انتخاب

مربوط  های، بیشتر از گزارشاندشدهبه مردانی که به دلیل گرایش جنسی قربانی  های مربوطکه گزارش است داده

 زن دگرجنسگرا نسبت بهدهد که مرد دگرجنسگرا و الساندری نشان می ،کالن، رایت ۀبه زنان است. مطالع

 ترند. تر و حساسدر رویارویی با گفتمان همجنسگرایی متعصب این مردان .1تر استهراسهمجنسگرا
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 نجیلا )مقام اخالقی اصلی انجیلاند که ارجاعات محدودی که در پژوهشگران جنسیت بر این عقیده بیشتر

 .1ستا هراسی را بنیان نهادههای مدرن همجنسگرادر این موضوع( به همجنسگرایی داده شده است، تعصب

عصب مدرن برای به همجنسگرایی اساس ت انجیلارجاعات » :گویند( می8008سولیوان و ودارسکی )

ل ستیزانه به این اصچراکه بیشتر مخالفان همجنسگرایی و رفتارهای همجنسگراست،ا شدههراسی همجنسگرا

ای است که گاهی این تنها حوزه 2«.داندمیهمجنسگرایی را نامقدس یا ممنوع  انجیلکه  کنندمیاساسی استناد 

این  یشترب. برای کنندمیرفتاری جنسی تلقی ین رفتار را کجمذاهب بزرگ در آن با یکدیگر متحدند و ا ۀرهبران هم

 ،کالسن، ویلیام .3دهدخانواده و جامعه را تحت تأثیر قرار می ، نهادنتیجههب، همجنسگرایی نهاد ازدواج و درمذا

ع ها از همجنسگرایی یا هر نوهای خود را دارد که به انواع ترسنویسند که مذهب دریافت( می7828و لویت )

 .شودمیباورهای مذهبی غیرطبیعی دانسته  بر اساسکه  گرددمی هیگرایش جنسی منت

های دارای وابستگی مذهبی در واکنش به کودکان دگرباش این باور، مشاهده شده است که خانواده بر اساس

با  فرد دگرباشهای پزشکی برای اینکه و اجبار به درمان ،طرد، محرومیت از ارثدر این پژوهش،  .گیرترندسخت

به آن  های مذهبیاز خانواده دهندگانپاسخ که ی بودرایج ۀهنجارهای گرایش جنسی همسو شود، تنها چند نمون

 . اشاره داشتند

به طرد از جانب دوستان و خانواده منجر شود و گاهی  تواندمییش هاگیویژ ۀهراسی با همهمجنسگرا

ها را سبب شود. به طور خاص، ان، دوجنسگرایان و تراجنسیتیآمیز و خشونت علیه همجنسگرایاعمال تبعیض

و دسترسی به خدمات بهداشتی باکیفیت  ،سالمت ۀباعث محرومیت از شغل سودآور، بیم مکن استمتبعیض 

ام مسائلی در سالمت روان شود یا اقدبروز برای افراد سنگین باشد و سبب  تواندمیشود. بار عاطفی این موضوع 

را فرد همجنسگرا، دوجنسگ تاد شواین عوامل سبب می ۀا افکار مربوط به خودکشی را پدید آورد. همبه خودکشی ی
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3. Steven Waldman. (2003). A Common Missed Conception. From 
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، دوموجب افزایش استرس ش تواندمیراحتی گرایش جنسی خود را ابراز کند و این امر یا تراجنسیتی نتواند به

  و بر سالمتش تأثیر منفی بگذارد. ،های اجتماعی از او را محدود کندحمایت

ود احساسات منفی پیدا کنند و جوانان به تمایالت جنسی خ تا سبب شود تواندمیستیزی همجنسگرا

ی های خودتخریبی شامل رفتارهایپایین یا حتی نفرت از خود را تجربه کنند. این عواطف مسبب چرخه نفسعزت

 .1شوده خود میب زنندهو رفتارهای جنسی پرخطر و آسیب ،مخدر شرب الکل، مصرف مواد   همچون

، بانک جهانی اثرات میالدی 8072در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با همجنسگرایی در سال 

هراسی را بر عملکرد اقتصادی کشورها و افزایش فقر بررسی کرد. بنا بر هراسی و تراجنسیتیمنفی همجنسگرا

 کنندمیه ند که فقر را بیشتر تجرباشان جمعیتیاوم و تبعیض، دگربازنی مدبرچسببه دلیل  ،گزارش بانک جهانی

ها و توان تولید آنها مهارت ،به طور کل ،مانند، جامعهاین افراد عقب می ،آموزش و اشتغال ۀکه در حوز از آنجا و

برای  شترسبب بهبود رفاه و تولید ثروت بی تواندمی. بنابراین مبارزه با ترس از دگرباشان در جامعه گیردمیرا نادیده 

 همه شود. 

است که حضوری بسیار پررنگ در اجتماع مردان همجنسگرا دارد و شامل  دوجنسگراهراسی مفهومی

 ،اغلب از طرف دگرجنسگراها ،دانندمیشدت مغفول است. افرادی که خود را دوجنسگرا که به شودمیرویکردی 

. دوجنسگراهراسی تأثیری مخرب بینندآزار می، دداننمیسادگی نامشروع یا به« ای گذرامرحله»ت آنها را که هوی

در »بسیاری از آنها پنهان شوند و برای اجتناب از تمسخر و طرد  تا شودمیبر زندگی افراد دوجنسگرا دارد و سبب 

ی پرورش سادگآنها را تحت تأثیر قرار دهد و بهبهزیستی و حس هویت  تواندمیباقی بمانند. این مسئله « صندوق

 نفس و قاطعیت را برای دوجنسگراها دشوار کند. هاعتمادب

که بل ،امعهج از سوی کل   تنهای تبعیضی است که فرد دوجنسگرا نهیکی از بدترین عواقب دوجنسگراهراس

 یزن، دوجنسگراها حتی از سوی غیردگرجنسگراها اشاره شدطور که بیند. هماناز سوی اجتماع همجنسگرایان می
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هم از سوی همجنسگرایان و هم از سوی دگرجنسگرایان اعمال  ،دوجنسگراهراسیشوند. دچار تبعیض می

 کننده است. دوجنسگراها در اجتماع دگرباشان نگران حاشیه راندن   به غالب   ۀ. این رویشودمی

دهد:  توضیحچنین این مسئله را  کندمیای سعی دوجنسگرا، در نوشته مدنی   فعال   و رابین اچس، متفکر

 کنندمیاغلب به ما یا به چشم فردی آشفته نگاه  ،دانندمیکه خود را همجنسگرای مرد یا همجنسگرای زن  افرادی»

 ــ اندبنصیهمجنسگرایان خود از آنها بی که ــیا به چشم مزاحمانی که بخشی از امتیازات دگرجنسگرایان را دارند 

او « .نندبیران بیماری و اخاللگران خانواده میشهوتکنندگان و بسیاری از دگرجنسگرایان ما را غیراخالقی، پخش

( 8072بینند. مونرو )میچگونه به همراه دگرجنسگرایان، افراد دوجنسگرا را  هاگیو  هالزبیندهد که توضیح می

ی برتر دهند تاآزار می ــ اندشدهکه از قبل به حاشیه رانده  ــاین افراد را  هالزبینو  هاگیدهد که هم توضیح می

 .1بخشندخود را تحکیم 

ای بسیار سخت و غمگین در زندگی اوست. در جوامع دوره معموالً برای یک دوجنسگرا، زمان ابراز هویت 

، دوجنسگرایی همچنان به حاشیه رانده کندمیهمجنسگرایی هر روز مقبولیت بیشتری پیدا  که حالی درغربی، 

های روایتبیشتر ردن آن تنها انتخاب ممکن و عملی است. . پس پنهان کرودشمار میبهو تابو  شودمی

های ها و شخصیتسازی نداشته باشند. ستارهتا آنها الگویی برای مدل اندشدهدوجنسگراها از تاریخ زدوده 

اما به دلیل داشتن روابط با همجنس، به آنها برچسب لزبین یا گی زده  ،اندمعروفی هستند که دوجنسگراهای پنهان

 .2هایی از این افرادندو والت ویتمن نمونه ،مارلین دیتریچ، جون جوردن، فردی مرکوری، النور روزولت ؛است شده

های اخیر، دوجنسگرایی کمترین سال این وضعیت در همه جای جهان برای دوجنسگراها یکسان نیست. در ایران  

و  شودمیی دوجنسگراهای ایرانی شنیده نها و مطبوعات فارسی دریافت کرده است. صداتوجه را از طرف رسانه

 شوند.های همجنسگرایی قضاوت میکلیشه بر اساسصرفًا آنها 

اند یا کسانی به افرادی دانست که تراجنسیتینسبت اعتمادی توان ترس و نفرت یا بیهراسی را میتراجنسیتی

هراسی را ترس و ( تراجنسیتی8008) های جنسیتی سنتی همسو نیست. رایان جوئلکه رفتار جنسیتی آنها با نقش
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از آن  اند، آن را مخدوش کرده یامردانه گذشتهیا  نفرتی غیرمنطقی از کسانی تعریف کرده است که از دوقطبی زنانه

رسمیت . تراجنسیتی هویتی است که بهشودمیحاضر دیده هراسی همچون نیرویی همیشهاند. تراجنسیتیفراتر رفته

که  انجامدمیهراسی شتر افراد در جهان کاماًل دشوار است. این احساس ناراحتی به تراجنسیتیشناختن آن برای بی

سند یا با ترها میهای جنسیتی رایج همسو نیستند، از جانب کسانی که از این هویتآن افرادی که با کلیشه در اثر  

تبعیض در  هراسی به تبعیض سازمانی شاملبینند. نگاه مبتنی بر تراجنسیتیآنها راحت نیستند، آزار و تبعیض می

هراسی تراجنسیتی .1زندمیدامن  از این افراد های ناشی از تنفرو خشونت ،اشتغال و مسکن، خشونت پلیس

 زندگی کامل عاری از آسیب باشد. ای داشتن یک مانعی بر تواندمی

یخی دگرباشان و مبارزاتشان  هایروایت  تار
ها همواره بخشی از فرهنگ ۀو در سراسر جهان وجود داشته است. این پدیده در هم همجنسگرایی در طول تاریخ

روابط همجنسان  دربارۀهای مختلف، رویکردهای اجتماعی متفاوتی جامعه بوده است. در طول زمان و در مکان

نس جنسی با همج ۀهای متفاوت، برخی با پذیرش این رفتار از مردان، انتظار رابطوجود داشته است. در این نگاه

و روابط گذری آنها را دارند و برخی دیگر با سرکوب از طریق سازوکارهای انتظامی و قضایی، همجنسگرایی را 

. شوندافراد همجنسگرا به مجازات مرگ محکوم میدر برخی جوامع مذهبی، . در موارد دیگر، دانندمیگناهی بزرگ 

این  زاصحبت  در موردآن فرهنگ  بینش میزان باز بودن پدیده بهبرخورد با این  ها درتفاوت فاحش میان فرهنگ

 . بستگی داردعملکرد آن  ۀمقوله و نحو

عاشقانه با  ۀجنسی یا رابط ۀآن را رابط هدهد که آنچه ما امروزهای تاریخی نشان مینگاهی گذرا به روایت

 ست.ا ه بخشی از هر فرهنگی بودهاین روابط همیش وشده دانیم، همواره توسط افرادی انجام میهمجنس می

عاصر مفهوم محال،  این ، باگونه روابط در طول قرون و اعصار تغییر یافته استپذیرش و درک ایندرست است که 

 هایو تراجنسیت ها،، دوجنسگراها، گیهاای نو است که به اجتماعات لزبینغربی دگرباشی یا همجنسگرایی واژه

. اندها هنوز مبهمهای تاریخی آن،گرچه ریشهاندهای بسیار قدیم وجود داشتهاز زمان این اجتماعاتاشاره دارد. 
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AND MEDIA. p. 8.  



  

 ردندکمیمردم فکر ن ،زیرا پیش از آن ،دگردمیازجنسگرایی به زمان معاصر بهمجنسگرایی و دو در واقع، مفاهیم

یت هو ۀارتفکر کنونی ما درب ۀتعریف کنند. بنابراین شیو از منظر کشش جنسی خود نیزرا « آنچه هستند»که باید 

سگرا اجتماع همجندر روند این تغییرات، است.  تغییر کردهشدت در طول زمان جنسی یا حتی رفتارهای جنسی به

های بزرگی برداشته است و از فضای آزار و اذیت به سوی نوعی پذیرش کلی از جانب فرهنگ عمومی گام نیز

 .1است حرکت کرده

 :گوید( می7882اند. کاتز )اعصار و قرون بخشی از جامعه بوده ۀخود و در هم انواع ۀدگرباشان در هم

بافتارهای تاریخی بسیاری را شناسایی کنند که در آنها افراد در روابطی با  توانندمیساختارگرایان اجتماعی »

رفتار جنسی )به طور  هایبندیقرن نوزدهم بود که واژگانی خاص، طبقه ۀاما تنها در میان ،اندشدههمجنس وارد 

به ساخت  هاواژهاین » :همچنین او معتقد است« .یا همجنسگرا یا دگرجنسگرا( را برچسب زدند ،مشخص

 2«.مدرن کمک کردند جنسیت در عصر غرب  

 کنندان میبیهای تاریخی از دگرباشان بر همجنسگرایی مردان در فرهنگ غربی تمرکز دارند و بیشتر روایت

فرود همراه با فرازو ــ شودمیگونه که در ادامه توضیح داده آن ــها دوره ۀه به همجنسگرایی در همکه رویکرد جامع

 بوده است.

ی بسیار نزدیک هاگی، بسیاری از جوامع غربی وابستمیالدی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم

 . اما در آن زمان، این نوعشودمیقانه شناخته عاش ۀعاطفی بین افراد همجنس را پذیرفتند که امروز به عنوان رابط

 «دوستی عاشقانه»شد )چیزی که اکنون بسیاری از مورخان ای با تعهد بسیار زیاد دانسته میرابطه دوستی

های بسیاری موضعی کاماًل روشن در برابر روابط جنسی همجنسان، مخصوصًا در خوانند(. جوامع و فرهنگمی

ند، روابط اسرسخت مسیحیت و اسالم پیرو مردمشکشورهای غربی و در ممالکی که میان مردان، دارند. در 

 .3شودمیهمجنسان مردود دانسته 
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ته دانس گانهسکه زده شد. تا آن زمان، همجنسگرایی گرایشی جدا میالدی 7228همجنسگرا در سال  ۀواژ

تدالل استوار اسکرد و بر این  پیدا کم ظهورمتازگی پذیرفته شده بود، کاین گرایش جنسی که بهدر آن زمان، شد. نمی

 ای ذاتی و تغییرناپذیر از شخصیت اوست. بود که کشش جنسی فرد به سوی فرد همجنس خودش جنبه

اولین ارجاع به  ؛دارد اشاره محدود به همجنسگرایی به صورت انجیلکه پیشتر گفته شد،  گونههمان

ن یترکوچکام، حاست و بسیاری از متفکران مسیحی معتقدند که  84-8:8در پیدایش  و انجیلهمجنسگرایی در 

های ستانبا دا ،انجیلپسر نوح، تحت تأثیر شراب با پدرش که خواب بود، مرتکب عمل همجنسگرایی شده است. 

ان یداستان تذکرها در سفر الو ۀ دیگر. یک نمونکندمیما را با برخی از اولین تابوها در این زمینه آشنا  ،عهد قدیم

نًا مطمئ .انددوی آنها عملی شنیع انجام دادهخوابد، بخوابد، هرگونه که با یک زن میاگر مردی با مردی، آن»است: 

به همین شکل، مردان هم روابط طبیعی »و « خونشان باید به گردن خودشان باشد. ،آنها باید به مرگ محکوم شوند

دند آلود با مردان دیگر مرتکب شور شدند. مردان اعمالی گناهشعلهبا زنان را کنار گذاشتند و با شهوت برای دیگری 

مخالف لباس  جنس   مانند  ، 88:2در کتاب تثنیه « و برای خطایشان در خود مجازات مقتضی دریافت کردند.

 . شده استمحکوم « منفور»پوشیدن به عنوان عملی 

ی، مثاًل در روم و یونان باستان، پذیرفته های زمانبرعکس، رفتار همجنسگرایانه در برخی کشورها و دوره

که بسیاری از  ن استآگر های اولیه از همجنسگرایی نشان، بسیاری از روایتذکر شدطور که شده بود. همان

به این رفتار همچون  ،در جوامع یونان و روم باستان کمدانستند و دستها رابطه با همجنس را مجاز میفرهنگ

های تاریخی در رابطه با پدیدۀ باستانی اصلی بررسی ۀواقع، دو حوزشد. درن جوان نگاه میگذار مردا آیینی برای

همجنسگرایی یونانی و رومی هستند. بیشترین  ــ اندکه توسط مورخان مورد مطالعه قرار گرفته ــهمجنسگرایی 

سنوفون، ای مانند افالطون، کتهمطالب مربوط به تاریخ همجنسگرایی از یونان و در میان فالسفه و نویسندگان برجس

مز . پروفسور جیشودمیهای یونانی دیده هایی از ارسطوفان و آثار هنری و جامو شبه لوسین، نمایش ،پلوتارخوس

ده است اشاره کر نیز ،در پرتلند ارگان علوم دینی وسترن ۀبی. دی. یانگ، استاد زبان عهد جدید و ادبیات در مدرس

نسگرایی بیش از هر فرهنگ باستانی دیگری در میان یونانیان باستان به شکلی گسترده رواج رسد همجنظر میکه به



  

گاهانبرخالف تالش»نورمن ساسمن،  ،پزشک و مورخ جنسیروان ۀبه گفت .1داشته است  ۀهای گسترده و خودآ

به شکل یک واقعیت و ها تنها آن را یونانیان برای تجلیل از همجنسگرایی و ارائۀ تصویری آرمانی از آن، رومی

 .«نده بودناپذیر از زندگی جنسی انسان پذیرفتبخشی اجتناب

تر بین مردان مسن نیزاما روابطی  ،در روم باستان، بدن جوان مردانه همچنان مرکز توجه جنسی مردان بود

 .کردندمیرا بازی  آزاد و بردگان یا مردان جوان آزاد وجود داشت که در آنها بردگان یا جوانان نقش مفعول رابطه

ر روم اگ ۀترین مردان در جامعهای مرد داشتند. بسیاری از برجستهاستثنای سزار، معشوقهامپراتورها، به ۀهم

 . 2نامیدندمردان می تمام   زنان و زن   تمام   عصران ژولیوس سزار او را مرد  سگرا نبودند، دوجنسگرا بودند. همهمجن

ومت آگوستوس، اولین ازدواج همجنسگرایان ثبت شد، کار جنسی در زمان امپراتوری روم تحت حک

شد، شهروندی در رابطۀ جنسی با مردی دیگر منفعل دیده می همجنسگرایان مشمول مالیات شد و اگر یک رومی

 هاییهو هادرین با واژ ،های تاریخی از جمله سقراط، لرد بایرون، ادوارد دومشد. بسیاری از شخصیتاو لغو می

را  (سمپوزیون) ضیافتافالطون کتاب هنگامی که شدند. خطاب مین آبه معنای امروزی  ون گی یا لزبینهمچ

مردان  ینند که عشق ببود و سایر متفکران یونانی معتقد ،فایدروس، اروکسیماخوس، آریستوفانس، منتشر کرد

 گرایی است. یدهجنسی با زنان شهوانی و از سر فا ۀکه رابط حالی باالترین شکل عشق است، در

ایرانی در قرن یازدهم به پسرش  انحاکمیکی از مشابهی وجود داشت.  ۀگیرانرویکرد آسان نیز در خاورمیانه

 ،انمردان جوان و در زمست ،به این ترتیب که در تابستان ،شرکای خود را عوض کند در هر فصلی، توصیه کرد که

و دیگر شاعران شاعر قرن هشتم بغداد، ابونواس،  ۀقانزنان شریک جنسی او باشند. بسیاری از اشعار عاش

، روشن هصوفمت. در متون عرفانی قرون وسطی مخصوصًا متون ه استخطاب به پسران بود زبانو اردو زبانپارسی

بین  ۀبرای رابط مذهبیتأییدی شبه موضوع خطاب پسری نوجوان است یا خداوند و اینعشوق موردنیست که آیا م

های بسیاری از توصیف مردان زیباروی و پسران نوخاسته در شعر فارسی نیز نمونه .3شده است مردان و پسران

                                                                                       
 . همان.1

2. Williams, Craig Arthur.(1999). Roman homosexuality: Ideologies of masculinity in classical antiquity. Oxford 
University Press on Demand, p. 88.  
3. www.economist.com/node/21546002. Straight but narrow. 
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سعدی  دیگر مانند ایرانیها در شاعران سبک هندی بسیار بیشتر است، شاعران گرچه این نشانهشود که یافت می

میل جنسی به همجنس  یهااز نشانهکه اند ( شعرهایی سرودهم 7488و جامی ) ،(م 7128(، حافظ )م 7887)

در سرزمین پارس )ایران امروزی( با رفتارهای همجنسگرایانه و میل به همجنس در بسیاری از اماکن . سرشارند

ها با مدارا خانههای عمومی و قهوههای نظامی، حمامها، اردوگاهعمومی از دیرها و مدارس علوم مذهبی تا میخانه

های مردانه )امردخانه( به شکل خانه(، فاحشهم 7181-7207صفوی ) ۀردر اوایل دو ؛ چنانکهشدبرخورد می

، دگیریمپرداختند. دو مورد از اشکالی که بیشتر مورد استناد قرار مالیات می صاحبان آنها قانونی رسمیت یافته بود و

. این دو دردنکمیهای تراجنسیتی بازی جنسی تجاری با مردان تراجنسیتی جوان یا مردانی است که نقش ۀرابط

 است نمایان ــ رقصندمردان جوان زیبارو که در لباسی زنانه می ــها شکل رابطه در تمرین معنوی صوفیان و کچک

در  هوزای از زیبایی حقیقی را ببیند. امرتا وارد حالت خلسه شود و شمه کندمیکه فرد هیبت پسری زیبا را تحسین 

 . گیردمیهمجنسگرایی جای  ۀاز تمایل جنسی به همجنس در دست این شکل ،برخی جوامع مدرن یا غربی

مل واقع شازیرا اسناد و متونی که به ،مقابل، تاریخ همجنسگرایی در مصر تا حدودی مبهم استدر

اند. اسناد کهن مصر واضحی به ماهیت همجنسگرایی نداشته ۀهرگز اشار ،نداهایی با مضمون جنسیداستان

سرزنش یا مطرود بوده است یا نه و هیچ سند کهن ه رابطه با همجنس قابلک اندبیان نکردهروشنی اند و هرگز بهمبهم

 برای این مقوله، عوض،قانون جزا مستوجب مجازات است. در بر اساسمصری نگفته است که همجنسگرایی 

گرایی رابطۀ محتمل همجنسشده از بهترین نمونۀ شناخته و کار گرفته شده استوتاب بهتفاسیری شاعرانه و پرآب

نیان خانم و خانم هتپ است که در زمان فرعون نیوسر در امپراتوری  ۀرتببین دو مقام عالی هدر مصر باستان رابط

 . 1کردندمیپیش از میالد( زندگی  8142-8484پنجم )

د، مرهنگامی که مرد می و ای متشکل از فرزندان و همسران خود داشتهر مردی خانوادهدرمصر، 

دو  جامانده از مصر باستانبه های متعددشدند. نقاشیدفن می (mastabaدر یک قبر ماستابا )همسرانش نیز با او 

، اند. در مصر باستانههای خود را به یکدیگر چسباندد که یکدیگر را در آغوش گرفته و بینیدهمرد را نشان می
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نظر شناسان، متفکران و مورخان اختالفست. تا به امروز، مصرا بوده بوسه دهندۀنشانبینی معمواًل بهتماس بینی

اند. برخی معتقدند که این امر نیان خانم و خانم هتپ داشته باستانی از هایتفسیر این نقاشی در مورداساسی 

سبیده چهمگویند که آنها دوقلوهای بهو می پذیرفته بودن رابطه با همجنس است. دیگران موافق نیستند دهندۀنشان

ای هرابط ،چه در زندگی و چه در مرگ ،کم نیان خانم و خانم هتپاین است که دست ،بودند. آنچه انکارناپذیر است

 نزدیک داشتند. 

د، دیدن، مردانی که در اروپا به دلیل تمایل جنسی خود آزار میمیالدی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم

ا پیش از آنکه غرب بتواند رؤیای ازدواج همجنسگرایان را در سر بپروراند، هبردند و سالاغلب به مراکش پناه می

 شد. رسمیت شناخته میسیوا در مصر طی مراسمی به ۀافتاددور ۀمرد با مرد در واح ۀرابط

انواع تمایالت جنسی را در  ۀدانستند و همویکتوریا، مردم همجنسگرایی را هویتی مجزا نمی ۀپیش از دور

ای افراد احساسات همجنسگرایانه ۀها بر این باور بودند که همدیدند. برخی فرهنگرجنسگرایی میچهارچوب دگ

مفهوم همجنسگرایی  ۀندرت دربار(، جامعه بهم 7807-7211ویکتوریا ) ۀرا در خود پنهان دارند. در بریتانیای دور

 برابر در این کشور پزشکی   جالت  ها، قانون و منامهبرخالف سایر کشورهای اروپایی، روزو  کردصحبت می

. این نبود اطالعات از راه وسایل ارتباطی کردندمیمقاومت  ، مانند همین موضوع،تابو هایموضوع ۀصحبت دربار

تند خواستا جایی که عموم مردم نه می ،این موضوع و تابویی سخت بوددر مورد میلی وضعیت حاد بی دهندۀنشان

ستقیم . این موضوع طبعًا تأثیری مکسب کنندهمجنسگرایی  ۀدربار یاطالعات دیدند کهیم چیزی بشنوند و نه نیازی

ن ردن ایکه با منتشر نک کردندمیاشتباه فکر جامعه داشت. بسیاری به بر مباحث مربوط به همجنسگرایی در کل  

 شناسیروان ،میالدی تمقرن بیس ۀد. حدود نیموشفراموشی سپرده میسادگی بهاطالعات در سطح عموم، موضوع به

 ۀاین، دور وجود باشد. می نگریستهوضعیتی خاص به عنوان اما همجنسگرایی همچنان  ،جنسی مطرح شد

از  همدرنی ابداع شد که امروز هایهای که در آن واژدوره ،ای مهم در تاریخ تمایالت جنسی استویکتوریا دوره

 .شودمیسائل جنسی استفاده های تفکر و صحبت دربارۀ مشیوه بیان آنها برای



  

ابینگ و هاوالک الیس پیشروی  هایی مانند ریچارد فون کرافت، سکسولوژیستمیالدی 7220 ۀاز ده

یی همچون همجنسگرایی، هاواژهآنها  .شدبندی میترجیحات جنسی تحلیل و دسته ،دانشی شدند که در آن

 و نیمفومانیک را ابداع کردند.  ،دگرجنسگرایی

ک جهت  یهمجنسگرایان در آلمان، در جایی شروع شد که این پدیده با مبارزات ۀادمیک، مطالعدر سطح آ

کارل هانریش اولریخت، دانشجوی حقوق و  .1های دولتی رفتارهای همجنسگرایانه همراه بودکنی ممنوعیتریشه

داع ر گفتمان همجنسگرایی را ابکاررفته دبه هاینااین حوزه بود. او کسی بود که عنو نگار آلمانی، پیشرویروزنامه

ه بگفتمان رابطه با همجنس را دگرگون ساخت. امروزه او  کل   ،مفهوم مدرن همجنسگرایی ۀکرد. او با نوشتن دربار

 ۀ، واژمیالدی 7224. در سال شودمی شناختهپرچمدار جنبش مدرن حقوق مردان همجنسگرا عنوان 

کارل ماریا  ۀ. این جزوه نوشتظاهر شدمجارستانی  ــ آلمانی ۀ چاپیجزو یک همجنسگرایی برای اولین بار در

همجنسگرایی را مطرح کردند. تا آن زمان،  ۀدربارعلمی  ۀیکی از اولین کسانی بود که نظری بود که وی کرتبنی

که همجنسگرایی مادرزادی است، تمایزی اساسی از  ،او یۀشد. نظرهمجنسگرایی گرایشی مجزا دانسته نمی

از این دو واژه  یک. هیچنددانسترا فسادی اکتسابی می« واطل»ای پیشین و پسینی بود که همجنسگرایی یا هنظریه

شک، کرتبنی یکی از بسیار محققانی بود که به بنیان . بیوجود نداشت میالدی 7220 ۀدوم ده ۀتا پیش از نیم

 ۀتایمز اولین نشریۀ مهمی بود که از واژ کهای چاپی، نیویوربیولوژیکی همجنسگرایی باور داشت. در میان رسانه

  .2استفاده کرد« همجنسگرایی»

با ترجمۀ  میالدی دو واژه از آلمان آمدند و در انتهای قرن نوزدهم(، هر7880داینس و دنالدسون ) ۀبه گفت

فهرستی از . او سعی کرد 3وارد زبان انگلیسی شدند ،، کاری از ریچارد فون کرافت ابینگزدهبیمار روانی جنسیت

قرن بیستم، بسیاری همجنسگرایی را نوعی ناهنجاری  ۀهای اولیانواع مختلف رفتارهای جنسی تهیه کند. در سال
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 روانشناسی، همجنسگرایی بخشی از دستورالعمل تشخیصی انجمن میالدی 7822تا سال  و دانستندروانی می

 آمریکا بود.

ابداع ( در کتاب خود با عنوان 7882است. کاتز ) میالدی همجنسگرایی محصول قرن بیستم ۀاما واژ

ت . بنا به نظر او، این واژه کمی بیش از یک قرن اسکندمیدگرجنسگرایی صحبت  ۀتکامل واژ ۀدربار دگرجنسگرایی

 ۀرن فرضیدر این ق ،کاتز ۀنامید. به گفت« قرنی دگرجنسگرا»که وارد زبان انگلیسی شده است. او قرن بیستم را 

 به عنوان ارتدوکس جنسی حاکم در همه جا منتشر شد. ،یت شد، جا افتاد و به شکلی گستردهتثب« دگری»

ی دگرجنسگرا و هاواژه، فرهنگ عمومی آمریکا با میالدی 7820تا  7280 ۀده ۀ، از میانحال این با

سگرایان جنرفته بر جمعیت دگرهمجنسگرا آشنا شد و بنابراین هنجار جنسی متفاوت جدیدی پدید آمد که رفته

غالب شد. بررسی کلی تاریخ نفرت علنی جامعه از  ــ شدندکه برتر از همجنسگرایان )لزبین و گی( دانسته می ــ

شده است. برای مثال، دادگاه دهد که با چه شدتی همجنسگرایی مردود دانسته میهمجنسگرایی و طرد آن نشان می

عمل »برای  میالدی 7222سند اصالح قانون جزا در سال آمیزی تحت اسکار وایلد به تعقیب قانونی موفقیت

رد م و دو سال کار سخت در زندان ختم شد. در برزیل، آدولفو کامینها رمان جنجالی خود با نام« سنگین ۀبیشرمان

 ی)مرد بود پرستیکه موضوع اصلی آن همجنسگرایی و نژاد ــ( Bom-Crioulo) پوست و پسر خدمۀ کشتیسیاه

سال  در ،ی. لیسیای.ا   این کتاب توسط انگلیسی ۀمنتشر کرد. ترجم را ــ رمان داستان است(پوست قهسیاه

که  همجنسگرایی بود ۀشاین بیرون آمد. این رمان اولین کار ادبی بزرگ دربارسانانتشارات گی از ،میالدی 7828

ان . انتشار این رماستت پوسیاهکه در آن قهرمان داستان یک س بود شد و یکی از اولین آثاریدر برزیل چاپ می

 پا کرد.جنجال به

 ۀاولین حمل ،میالدی 7801فوریۀ سال  87در تاریخ  ،چندان بهتر نبود. پلیس نیویورک میالدی 7800 ۀده

ش شوبیستدر این حمله، انجام داد. را  به نام حمام هتل آریستون هاگیشده در آمریکا به یک حمام عمومی ثبت

زندان محکوم سال  بیستتا  چهارهفت مرد هم به  ،نفرشان به جرم لواط محاکمه شدند وازدهدمرد دستگیر و 

 چنددگردیسدنیای جدید شهوانی و جنسیتی کمتر  تا جدید سبب شد ۀگیرانمرزهای سختشدند. حدو

ن نازی، ی همجنسگرا را ممنوع کرد. در آلماهاگروه( باشد. حزب کارگران آلمانی سوسیال ناسیونال مورفپلی)



  

گی دستگیر شدند و  مرد   صدهزاریکشدند. در زمان هولوکاست، های مرگ فرستاده میهمجنسگراها به اردوگاه

که کارتی هنگامیها جان دادند. در زمان مکهای مرگ نازیمرد همجنسگرا در اردوگاه هزارپانزدهتا  هزارپنجبین 

اخراج شدند و این شروعی بود  آمریکا از گرایش جنسی خود نفر به دلیل صدونودجادوگران مورد تعقیب بودند، 

ت. این حرکت به موازات نام گرفــ  20 ۀدر ده هاگیتعقیب جادوگران و اخراج انبوه  ــبر آنچه بعدها هراس لوندر 

کید داشت که . سناتور مکصورت گرفتکارتیزم و هراس سرخ دوم کمونیستی مککارزار ضد کارتی تأ

تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا و طرفداران کمونیسم بودند و همین سبب شد که آنها را  هالزبین همجنسگرایان و

 .1دناز مشاغل دولتی برکنار کن

 میالدی 20 ۀده در کل   ،این واکنش شدید اجتماعی که با ممنوعیت مصرف الکل در آمریکا شروع شد

 شد و انبوهی از قوانین و مقرراتها سانسور ها و فیلمایشهای زیرزمینی دگرباشان لغو شد، نمادامه یافت. فعالیت

ها پذیرایی شوند یا حتی کار کنند. تا و باشگاه ،ها، بارهاهمجنسگرایان در رستوران که دنتا اجازه نده وضع شد

ی مشخص بود، غیرقانون اشنیویورک برای کسی که همجنسگرایی ، سرو نوشیدنی الکلی درمیالدی 7810سال 

 پلیس محلی هشدار داد که همجنسگرایان   و شدت یافت هاضد گیبرهای پلیسی طی جنگ سرد، سیاستدر  بود.

 . کنندمیکودکان مملکت را تهدید 

، شهرهای اروپایی و آمریکایی مرکز اجتماعاتی پیچیده از تمایالت جنسی میالدی قرن نوزدهم ۀدر میان

رفتند، و سن فراتر می ،ی گوناگون از مرزهای طبقه، نژاد، جنسیتهای جنسمختلف شدند، جایی که افراد با گرایش

نوان شد و به ع آشکار. بالفاصله بعد از جنگ جهانی دوم، همجنسگرایی بود جایی که مرکزی برای پرورش هویت

از زمان » :گویدهای خود می( در یکی از روایت7822ویکس ) .2شدت خودش را تثبیت کردای عمومی بهمسئله

آور بوده است و یکی از قهرمانان دور از ذهن این حرکت ها حیرتفرهنگجهانی دوم، گسترش این خرده جنگ
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سیاری کردند، به ویژگی ب کاربهقرن بیستم شروع  ۀکه بین اوایل تا نیم بارهای گی .1«است گسترده رشد بارهای گی

 و خود بودند جنسی شرکایدیدار با  پی  اجتماع کسانی بودند که در  از شهرهای آمریکا بدل شدند و محل  

خود در  اب خواستند پوشش و رفتار جنسیتی موردنظر خود را داشته باشند یا تنها به دنبال تعامل با افراد همفکرمی

 های دیگر بودند. حوزه

  وال استونهای شورش
 میالدی 7828در سال  (Stone Wall) وال استونهای با شورش هاگیامروزه بسیاری بر این باورند که جنبش 

عطفی در حقوق دگرباشان  ۀنقط ــ شودهم نامیده می وال استونکه  ــ وال استونهای شک، شورششروع شد. بی

 ی حقوق مردان همجنسگرا کمک کرد. المللبینچراکه این قیام به تولد جنبش  ،بود

 حضور پررنگی داشتند. در چندین هاگیپیش از پایان قرن، در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله نیویورک، 

های خود را داشتند و بسیاری از مراکز تجاری انحصارًا یا بیشتر به محلۀ نیویورک، همجنسگراها محدوده

ۀ همجنسگرایانه در نیویورک درخواست شروع رابط ،میالدی 7828دادند. در سال میارائه همجنسگراها خدمات 

ردان هایی برای مپناهگاه هاگیعملی غیرقانونی بود. بنابراین بارهای  ،االت متحدهدر همۀ مراکز شهری ای ،واقعو در

ی در توانستند پنهانآنها می ،که از نظر تمایالت جنسی مشکوک بودند. در آنجا بود و دیگر افرادی هالزبینگی، 

پلیس  با آزار مداوم معموالً ی این امنیت نسب البتهامنیتی نسبی به دور از آزار عمومی با یکدیگر معاشرت کنند. 

 Stone) این وال استونشده برای دگرباشان جوان، باری به نام شناخته تجمع   هایمحل ی از اینشد. یکمختل می

Wall Inn) که  طورو شلوغ بود و آن ،ی تاریک، بدظاهربود که بار ،در گرینویچ ویلج ،در خیابان کریستوفر

 کرد. وشیدنی الکلی کار میسرو نبرای گویند بدون مجوز می

ه پلیس وارد میالدی 7828ژوئن  82در ساعات آغازین صبح روز شنبه  شدند و کارکنان  این وال استون، ن 

قانون  .مشتریان پرداختند و بار را خالی کردند وشتمضرببه  کردند و را به جرم فروش الکل بدون مجوز دستگیر

مجاز  با جنسیتش نپوشیده باشد، تناسبکم سه تکه لباس مکه دستکس را نیویورک دستگیری هر آن روز جزای
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چنینی این ۀبازداشت کردند. این سومین حمل این وال استوندر این قانون، چندین نفر را  بر اساسپس  .دانستمی

ینکه ا یجابه  و رفت، رخ دادآنچه انتظار نمیسپس  .در گرینویچ ویلج در مدت زمانی کوتاه بود هاگیبه بارهای 

طور که نشینی کردند و نه پراکنده شدند. همینبیرون بار جمع شوند، این بار نه عقب ،مردم به عادت همیشه

شدند، خشم جمعی شروع به جوشش کرد. کرد که به زور به ون پلیس برده میجمعیت به مشتریان بار نگاه می

 .ها را به سمت پلیس پرت کردندو زباله هاو بعد بطریزدند و به آنها سقلمه می کردندمیها را مسخره مردم پلیس

ان، ، سیاهان، سفیدپوستگرینویچ ویلج و در سراسر شهر پیچید و صدها گی و لزبین دهان در کل  بهاین خبر دهان

ن ند تا به ایجمع شد این وال استونکارگر در ناحیۀ خیابان کریستوفر در اطراف  ۀطبق خصوصاً و  ،تبارهااسپانیایی

یروی عادت داشتند، درخواست ن به رفتاری منفعالنه هاگیتر ی بزرگهاگروهکه حتی در  ،هاآشوب بپیوندند. پلیس

نفر در حال شورش بودند. موانعی که  چهارصدکه جمعیتی حدود  حالی در ،ردند و داخل بار پناه گرفتندکمکی ک

نیروهای  آتش کشیده شد.و بار به شد ه دفعات شکستهپلیس برای جلوگیری از ورود افراد به بار گذاشته بود، ب

های آتش را مهار کردند و نهایتًا موفق شدند جمعیت را پراکنده کنند. موقع از راه رسیدند و شعلهکمکی پلیس به

برای  ،بود و به طور خاص را داشت که گروه ضربت ضدشورش (TPF)حاال پلیس کمک نیروی گشت تاکتیکی 

ن پلیس آمیز بیهای خشونتای از درگیری. مجموعهندفراد معترض به جنگ ویتنام آموزش دیده بودپراکنده ساختن ا

 ادامه یافت.  این وال استونو فعاالن حقوق مردان همجنسگرا برای پنج روز متوالی در بیرون 

  وال استونمیراث 

بخش به نیرویی انگیزه ،ندی رخ دادهای فمینیستی و حقوق شهروگونه که در چهارچوب جنبشدرگیری نامنتظره آن

بدل شد. بسیاری از مورخان این قیام را اعتراضی خودجوش به آزار مداوم پلیس و تبعیض اجتماعی توصیف کردند 

هم را ی گی اعتراضات دیگری هاگروه گرچهرو بودند. هبا آن روب میالدی 20 ۀهای جنسی در دهکه انواع اقلیت

اولین بار بود که افراد دگرباش در آن ارزش اتحاد در  وال استون ۀ، احتمااًل حادثذاشتندنمایش گاعالم کردند و به

به نمادی از مقاومت در برابر تبعیض اجتماعی و سیاسی  وال استونجهت یک آرمان مشترک را دریافتند. خیلی زود 

 در پی   هاگید. کنشگری ی همجنسگرا شهاگروهبخش همبستگی میان های بعد الهامطی دههدر تبدیل شد که 

های جنسی اقلیت تا ( سبب شد7884)دابرمن، میالدی  7828در سال  و در نیویورک وال استونهای شورش



  

گرایش  ۀپژوهش دربار ۀسالمت روان در زمین ۀدر بین کارشناسان حوز یوگوی بیشتربیشتر دیده شوند و گفت

ن ایاما بوده است،  هاگیآغازگر جنبش حقوق  وال توناسهای توان گفت که شورشجنسی را در پی داشت. نمی

ر شد، هویت رفته پدیدا. آنچه رفتهشد برای نسل جدیدی از کنشگری سیاسی عاملی شتاب دهندهو  اتفاق کاتالیزور

ر از عدی ذاتی و تغییرناپذیجدیدی از گرایش جنسی بود که کشش جنسی فرد به همجنس خود را ب   ۀشدپذیرفته

 دانست. یشخصیت او م

 دگرباشان در ادبیات 
ویکتوریا، زمانی که همجنسگرایی در بسیاری از جوامع اروپایی و آمریکایی عملی مجرمانه  ۀتا پیش از دور

تار سبک زندگی انحرافی گی در این باف ۀاید درواقع، دگرباشان نوشته نشده بود. ۀ، چیز زیادی دربارشدوب میمحس

 دانستند، بلکه آن را تمایلیویکتوریا، مردم همجنسگرایی را هویتی مجزا نمی ۀرپیش از دو و تاریخی پدید آمد

افراد  ۀها باور داشتند که همبرخی فرهنگ و درکمیدیدند که در چهارچوب دگرجنسگرایی عمل جنسی می

 دارند.  و نهفته پنهانصورت  بهاحساسات جنسی به همجنس را در خود 

های تاریخی ، کتابهاشده بر اساس رمانهای ساختهفیلمها، شه در رمانمسائل مربوط به دگرباشان همی

دگرباشان دیده  ۀی مربوط به حقوق اجتماعی و شهروندی، تحقیقات علمی و ادبیات محدود دربارهاپژوهشو 

کید شده است.  ،که در آن اندازیممی ادبیاتی رب . در ادامه، نگاهی کلیاست شده  بر روایت دگرباشی تأ

 ها رمان

 دو پسر نوجوان و درگیری آنها با مردی ۀپرشوری دربار ۀاثر جیمی اونیل، داستان عاشقان ،دو پسر هنگام شنارمان ــ 

 . است در دوبلین میالدی 7872قیام عید پاک سال  ۀتر در میانمسن

 است. میالدی 20 ۀهای خیابانی گی در دهفاحشه ۀاثر جان رکی، رمانی دربار ،شهر شبــ 

آفریقایی را شرح  ــ اکتشافات جنسی یک دانشجوی حقوق آمریکایی ،اثر ای. لین هریس ،زندگی نامرئیــ 

 دهد. می

 انگیز است. ای غمهای آشنای شکنجهادبیات لزبین پر از نشانهو 



  

رادکلیف هال ظاهر شد که اولین بار در سال  چاه تنهاییگفتمان همجنسگرایی زنان در اثر کالسیک ــ 

 ای نسبتًا مشخص به زندگی خودشمنتشر شد. تصویر کالسیک او از عشق دو زن همجنسگرا اشاره میالدی 7882

 ادبی او را نابود کرد.  ۀبود. کتاب بالفاصله پس از انتشار ممنوع شد و تقریبًا حرف

ن کتاب ک زن جوان است. ایداستان بیداری جنسی ی ،ها نیستندها تنها میوهالقپرتبا عنوان  ،اثر ژانت وینترسونــ 

 برد شد. جایزه اول وایت ۀبرند

ای بزرگ از تاریخ اجتماعی چاپ شد که گنجینهان لیستر  ۀهای روزانیادداشت، میالدی در اواخر قرن نوزدهمــ 

ن هال بد. ان لیستر اهل شیاست معاشقه با زنان در. کتاب روایتی از زندگی واقعی ان لیستر رودشمار میبه هالزبین

طلب بود که سعی داشت جایگاه خود را فراتر کارآفرین و از نظر اجتماعی جاه و ( زنی باهوشم 7187-7240)

دنیا ازمیالدی  7282. وقتی عمو جیمز  ان در سال تثبیت کند ــ که چندان هم اصیل نبود ــهای خانوادگی از ریشه

شد. او زنی را برای خود انتخاب کرد تا بدن و ثروتش را  شیبدن در نزدیکی هالیفاکس در یورکشایر رفت، ان وارث  

نمایش گذاشت. این روایت که در قالب هایش را بهو کنترل او بر داراییبا او سهیم شود. این کار استقالل 

ز گذارد. او ابافی وامیی را به تصورات خواننده برای تحلیل و خیالبسیار مواردهای روزانه آمده است، یادداشت

یی معنا« بوسیدن» ۀواژ گیریکاربهبا  ،عوضو در ه استشریح واضح رفتارهای همجنسگرایانه خودداری کردت

ه از چهار میلیون کلمه تشکیل و ب لیستر ان ۀهای روزانیادداشت. ه استمراتب فراتر از عمل بوسیدن را القا کردبه

رمزگشایی  میالدی 10 ۀها در ده. این یادداشتبود جبریونان باستان و زبان که ترکیبی از  بود زبان رمزی نوشته شده

 که در قرن هجدهم، ادبیات چندان به روی همجنسگرایی باز نبود.  موضوع نشانگر آن استشدند. این 

دیده  میالدیاوایل قرن نوزدهم  و اواخر قرن هجدهم از کهبرخالف همجنسگرایی، گفتمان دوجنسگرایی 

 ، همچنان محدود است. شودمی

نگاه  دهندۀنشانچراکه  ،اهمیت بسیاری داشت میالدی 7881اولین رمان رزاموند لیمن در سال  پاسخ غبارآلودــ 

 به دوجنسگراها در آن زمان بود. 



  

ـ   یک مرد آمریکایی ساکن پاریس دربارۀداستانی  ،اتاق جیوانیبا عنوان  ،میالدی 7822اثر جیمز بالدوین در سال ـ

پر  ۀعاشقان ۀاحساسات مرد و رابط . داستان  ه استسگرایی و دوجنسگرایی را مطرح کرددو موضوع همجن است که

 . شودمینا آش هاگی که جیوانی نام دارد و با او در یک بار پاریسی کندمیاز درد او را با متصدی بار ایتالیایی روایت 

و عشق او به زنی دیگر  میالدی 10 ۀداستان تلخ زنی جوان به نام سیسیل در ده ،اثر آلیس واکر ،رنگ بنفشــ 

 است. 

تصویر ن از یک مرد به زن و برعکس را بههای بسیاری راه سخت و پرمشقت تبدیل شدرمانبه همین ترتیب، 

 کشند.می

های ادبی پیشرو در عصر مدرن و بسیار مورد اثر ویرجینیا وولف که یکی از شخصیت ،نامهیک زندگی ارالندو:ــ 

 . کندمیها زندگی و قرن شودمیشاعری است که از مرد به زن تبدیل  ۀستم است، درباراحترام قرن بی

دنیا و بار بهد ،فردی است که به طور بیولوژیک ۀدربار ،پولیتزر ۀجایز ۀاثر جفری یوجنیدز و برند ،میدل سکســ 

  یک بار به شکل دختر و بعدتر به دنبال عمل جراحی به شکل پسر. ،آمده است

( به شکلی ظریف به م 7827-7882) (Love and Rockets) الو اند راکتسهای فکاهی جموعۀ کتابمــ 

 بخشد. پردازد و به این واژه رنگ و معنایی ظریف میدوجنسگرایی می

تری مور ها در بهشت غریبه(، م 8002-7887آلن مور ) ۀدختران گمگشت(، م 7844-7871) کریزی کتــ 

 شوند. شخصیت دوجنسگرا را شامل می( چندین م 7881-8001)

 دوجنسگرایی پرده برداشت.  ۀپنهان در گذشت ۀاز سابق نیز( م 7880از کامیل پاگلیا ) شخصیت جنسیــ 

 های مورداقتباس در فیلمهارمان

، که بعدها فیلمی بسیار موردتحسین از ساعت کودکان، نمایش آمریکایی لیلیان هلمن، میالدی 7814در سال ــ 

روزی دخترانه اتهام شبانه ۀبدجنسی را روایت کرد که به دو معلم یک مدرس ۀساخته شد، داستان دختربچ آن

 . زندمیهمجنسگرا بودن 



  

توان به می نزدیک ۀدامن ۀ، از مجموعمیالدی 7881در سال ــ 

آنی پرولکس اشاره کرد که شاهکار  ۀنوشتکوهستان بروکبک داستان 

 یکان دو مرد است که در یک تابستان با و داست شودمیاو دانسته 

، بر اساس این داستانشوند. بعدها ، عاشق هم میچادر شراکتی

 فیلم درام رمانتیک غربی به کارگردانی آنگ لی تولید شد. یک

داستان عشق دو همجنس است که  ،اثر ای.ام. فاستر ،موریســ  

ستر قصد دهد. فاانگلستان رخ می میالدی در در اوایل قرن بیستم

نداشت کتاب را در طول حیات خود چاپ کند و باور داشت که کتاب انتشارناپذیر است. بعدها که این رمان منتشر 

 شد، فیلمی از آن اقتباس شد.

 رسندمی نظرنور مهتاب، پسران سیاه غمگین به زیرتارل آلوین مک کارنی به نام  اینامهزندگی هچنیم ۀنمایشنامــ 

 ۀ، جایزمیالدی 8072تبدیل شد. مهتاب در سال « مهتاب»هویت و همجنسگرایی با عنوان  ۀم درباردرابه فیلمی 

 بهترین فیلم اسکار را دریافت کرد.

 چه به و گرایش داشته باشد هالزبینچه کسی به  ،مهم این است ۀنکت

همه این  در موردها، ادبیات دوجنسگراها یا تراجنسیتی یا هاگی

های یکسانی دارد: مایههای جنسی مختلف جانتها و هویگرایش

 و انزجار از خود.  ،تنهایی، ترس، طرد شدن، انزوا، دشواری ابراز وجود

یخیچشم   انداز تار

( در تحقیقات خود تمایل جنسی را از منظری 7827مایکل فوکالت )

تاریخی از زمان یونان باستان تا عصر مدرن تحلیل کرد. او به شکلی 

 یهرچند رفتارهای جنس»که  شودمیو یادآور  کندمیوید که تمایل جنسی در طول زمان و مکان تغییر گسلیس می

با  هاهن واژبینیم، ایدگرجنسگرایانه می یا رفتار همجنسگرایانه ه آن راند که امروزادر جوامع باستانی شبیه آن چیزی

 یعنی ،یا مفاهیمی نداشتند که با دوقطبی معاصر هاهژاجتماعات کهن همسو نیستند. برای مثال، یونانیان باستان وا



  

توان دقیقًا در این بافتار مدرن را نمی هایهد و بنابراین واژهمخوانی داشته باش ،«دگرجنسگرا»و « همجنسگرا»

ها فرهنگ ۀو در هم است های جنسی بخشی از تاریخهمۀ این هویت ،مجموعدر .1«گرفت کاربهتاریخی متفاوت 

 اند، هرچند ممکن است با برچسب دگرباش مشخص نشده باشند.شتهوجود دا

 ی علمیهاپژوهش

تا نشان دهند که رویکردها به همجنسگرایی  اندشدهی بسیاری انجام هاپژوهشدهد که مرور ادبیات نشان می

باورهای  و ،شناختی، متغیرهای شخصیتی و ارتباطیی جمعیتهاگیعوامل بسیاری همچون ویژ بر اساس دتوانمی

 د. متفاوت باش سیاسی و اجتماعی

دهد که رویکردها به دوجنسگراها اغلب با نگاه ( نشان می8008( و هرک )7881) 2کار پژوهشی الیاسون

دان و دیدگاه دگرجنسگرایان به مر ۀی بسیار محدودی دربارهاپژوهشبه همجنسگرایان ترکیب شده است. بنابراین 

ست. همچنین این باور وجود دارد که زنان دگرجنسگرا معمواًل در احساسات خود زنان دوجنسگرا انجام شده ا

نسبت به دوجنسگراها بیش از مردان دگرجنسگرا مثبت هستند و زنان دوجنسگرا معمواًل باالتر از مردان دوجنسگرا 

ترسی گرایانه و دسپذیرفتگی رفتار همجنس ۀدهد که افراد دگرجنسگرا دربارنشان می هاپژوهششوند. دانسته می

 ۀ، مجلمیالدی 8007های برابر مدنی دو نظر متفاوت دارند. در سال مردان و زنان همجنسگرا به حقوق و آزادی

که  درکمیای دفاع از نظریه گذاشت ومیصحه  میالدی 7882ی سال هایافته شواهدی را گزارش کرد که بر تایم

 ند. ردان را مستعد رابطه با همجنس کمممکن است از قبل، « های گیژن»آن  بر اساس

 انجمن ژنتیک انسانی ۀساالن ۀدر همین راستا، پژوهشی جدید در دانشگاه کالیفرنیا انجام شد و در جلس

یر عوامل محیطی در زمان ممکن است همجنسگرایی تحت تأث کرده استکه ادعا  آمریکا در بالتیمور ارائه شد

د، دهمی که بعد از تولد رخ ایآن بود که دانشمندان دریافتند تغییرات ژنتیکی وجود آید. این ادعا پس ازکودکی به

دهد که دوقلوهای پسر نشان می ۀد که آیا مردی همجنسگرا است یا دگرجنسگرا. مطالعمشخص کن دتوانمی

                                                                                       
1. Foucault, M. (1981). The History of Sexuality  (Volume 1: An Introduction). London: Pelican, p 39. 
2. Eliason, M. J. (1997). The prevalence and nature of biphobia in heterosexual undergraduate students. Archives 
of Sexual Behavior. 



  

دهد، غییر میها را تفعالیت ژن DNAتأثیرات ژنتیک محیطی و تغییرات شیمیایی ژنوم انسان که بدون تغییر توالی 

 تأثیر زیادی بر گرایش جنسی داشته باشد.  تواندمی

  حقوق شهروندی

. اندتهپرداخهای اجتماعی و شهروندی و رشد دگرباشی به موضوع دگرباشان آثار ادبی بسیاری از منظر نابرابری

 ابخط مورد سگرایان،در مقایسه با دگرجن ،دگرباشان در هنگ کنگ گونهکه چ داد( نشان 8008برای نمونه، چان )

چا سعی دا .1گیرندمینابرابر قرار  هایرفتار صنعت جنسی در تایلند و  ۀپژوهشی دربار شتبه همین شکل، ا 

تحقیق  هبدگرباشی در تایلند  ، گرچهانجام دهددر تایلند  نوظهور رویکردها و رفتارهای جدید گیریونگی شکلگچ

که چگونه اسالم سبب رنج و  کردرا تحلیل  موضوعاین نیز ( 8078). سیراج نیاز داردو مطالعات پژوهشی بیشتر 

  .2شودمیی مسلمان هالزبیندرد 

تا حقوق  است ها بسیار فعال بودههمواره در دادگاه (ACLU)های شهروندی آمریکا آزادی ۀاتحادی

در سراسر  هاگی گزارشی هولناک از وضعیت حقوق STANDدگرباشان را تضمین کند. مجلۀ اتحادیه با عنوان 

سازمانی است که  (Jared Polis). جارد پلیس ، منتشر کردبهترین و بدترین کشورها از نظر برابری ، یعنیجهان

. نددامیهای منطبق با زمان متعهد اشکال تبعیض و همسو ساختن قانون با ارزش ۀخود را به متوقف ساختن هم

 رد. ها در سطح کنگره کمک کلین گروه کاری برابری تراجنسیتیاو تشکیل، جارد به میالدی 8072 سال در نوامبر

                                                                                       
1. 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, 9:1, pp.69-106. 
Available from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13642980500032347 [7 November 
2012].HonHH. 
2. Siraj, Asifa. (2012). I don’t want to taint the name of Islam: the influence of religion on the lives of Muslim 
lesbians. Journal of Lesbian Studies, 16(4), pp.449-467. Available from 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10894160.2012.681268 [1st November, 2012]. 



  

 دگرباشان در ایران  ۀادبیات موجود دربار 
ای تنها تعداد محدودی مستند و چند مقالۀ روزنامه و دگرباشان در ایران انجام شده است ۀدربار اندکیی هاپژوهش

که  ــسازمان اقدام آشکار جهانی  ۀعاتی درباراطال (MERIP)اطالعات و پژوهش خاورمیانه  ۀوجود دارد. پروژ

 منتشر کرد.  ــ شدنامیده می هالزبینو  هاگیی حقوق بشر المللبینپیش از این کمیسیون 

 را های کاری مشترک داشتنداقدام آشکار جهانی سه کارشناسی که حوزه میالدی، 8072در اکتبر سال 

رو هکه افراد دگرباش ساکن ایران با آنها روب ایو اجتماعی ،وقیبرخی مسائل مذهبی، حق ۀوگو درباربرای گفت

جلساتی در دوسلدورف آلمان برگزار  هدو دور ،میالدی 8074و  8078در سال  ، یعنیهستند، گرد هم آورد. پیشتر

ر د و دانشگاهیان را برای شرکت ،دانان، فعاالن حقوق بشرحقوقعلنی جهانی آشکار شده بود که در آنجا اقدام 

 «حقوق دگرباشان در ایران»وضعیت دگرباشان در ایران دور هم جمع کرده بود. عنوان این میزگرد  ۀمیزگردی دربار

و  هاهیافت ای ازخالصه« ها در ایرانو تراجنسیتی ،، دوجنسگراهاهاگی، هالزبینحقوق »بود. گزارش آنها با عنوان 

 .1بود ای بهبود وضعیت حقوق دگرباشان ایرانیهای کنفرانس و رویکردهای جدید برگیرینتیجه

 هویت»ای با عنوان صفحهشصتندسازی حقوق بشر ایران گزارشی ، مرکز مستمیالدی 8071در سال 

و  ،هانلزبی، هاگیبا  هامصاحبهتهیه کرد. هرچند انبوهی از « انکارشده: نقض حقوق بشر اجتماع دگرباشان ایران

. کردندیمشوندگان دیگر در ایران زندگی نمصاحبهاین شد، به دالیل امنیتی، بیشتر  های ایرانی انجامتراجنسیتی

 . کنندمیحاضر شامل مصاحبه با افرادی است که اکنون در ایران زندگی  ۀمطالعاما 

یه  های مربوط به دگرباشینظر
ز طرف دیگر، دانیم. اولوژیک میشده و تحت تأثیر وراثت ژنتیکی و دیگر عوامل بیریزیما طبیعت را از پیش برنامه

در  .2یردگمیو آموزش قرار  ،پس از بسته شدن نطفه، تربیت فرد تحت تأثیر عوامل خارجی مانند محیط، تجربه

 چه محیط پیش از تولد و چه محیط ،رفتار انسانی، بحث قدیمی طبیعت در مقابل تربیت و تأثیر محیط ۀحوز

                                                                                       
 ایران، ازها در ها، دوجنسگراها، و تراجنسیتیها، گی. حقوق لزبین1

 www.iglhrc.org/.../files/LGBTRightsInIran_0.pdf. 
2. McLeod, S. A. (2007). Nature Nurture in Psychology. Retrieved from www.simplypsychology.org/ 
naturevsnurture.html. Accessed November 4, 2017.  

http://www.iglhrc.org/.../files/LGBTRightsInIran_0.pdf
http://www.iglhrc.org/.../files/LGBTRightsInIran_0.pdf


  

های مختلف همجنسگرایی یا از های جنسی است. نظریهگرایش ۀدر حوز های مهماز بحث ،هازندگی فرد یا ژن

دهد ای دوقطبی همبستگی را نشان مییا روش ساخت اجتماعی. اخیرًا یافته نشئت گرفته استباوری رویکرد ذات

دی رآن، کسانی که معتقدند همجنسگرایی خطاست، معمواًل بر این باورند که همجنسگرایی انتخابی ف بر اساسکه 

به یک  ربیشتهمجنسگرایی عادی )نرمال( است،  کنندمیمقابل، آنهایی که فکر محیطی( و درزیست ۀاست )نظری

 .1علیت بیولوژیک یا ژنتیکی اعتقاد دارند ۀنظری

اما  ،گذاردیگرایش جنسی تأثیر م پیداییعوامل بیولوژیک و اجتماعی بر  بیشتر پژوهشگران توافق دارند که

گونه شواهد قطعی قطعی، ساده و واحدی برای گرایش جنسی مشخص نشده است و هیچ ۀکنندنهیچ عامل تعیی

تلف کنندۀ مخدر اثبات یک علت مشخص برای همجنسگرایی وجود ندارد. مطالعات مختلف به عوامل تعیین نیز

تماعی و اج ،هورمونیاند که ترکیبی از عوامل ژنتیکی، اما دانشمندان بر این فرض ،ندکمیو حتی متناقض اشاره 

بر تمایل  گوناگونی که عوامل اعالم کرده است (APA)شناسی آمریکا . انجمن روانکندمیگرایش جنسی را تعیین 

 گذارد. جنسی یک فرد تأثیر می

 که گرایش جنسی یک انتخاب داز این حکایت دار انجمن روانشناسی آمریکاترین متون منتشرشده در تازه

وامل محیطی، ع ۀتعامالت پیچید ۀخود تغییر داد و به احتمال زیاد گرایش جنسی نتیج ۀرا با ارادنیست که بتوان آن 

د که عوامل بیولوژیک همچون ده. شواهد نشان میگیردمیو بیولوژیک است و در سنین پایین شکل  ،شناختی

 این دالیل، برخی افراد وجود با. دکنمیعوامل ژنتیکی و هورمونی مادرزادی نقشی مهم در تمایل جنسی فرد بازی 

تلفی مخ هاییهنظرباره دراینکه مطمئنًا از قبل در آنها وجود نداشته است.  کنندمیهویت جنسی دگرباش را پیدا 

 ند. او فمینیستی مطرح ،باور، ساختارگرامحیطی، بیولوژیک، اجتماعی، ذاتهای زیستدر قالب نظریه

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

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

                                                                                       
 .4(، ص. 7) 2، رفتار انسانی در محیط اجتماعی. (8008سالیوان؛ وودارسکی. ). 1



  

 املد به عتربیت فرد است. فروی ۀهای قرن بیستم، باور غالب این بود که همجنسگرایی نتیجدر بیشتر سال

سر( پ با طی برای همجنسگرایی مردان باور داشت و علت اصلی را در روابط ضعیف با والدین )مادرمحیزیست

اند که ارتباطی نزدیک میان همجنسگرایی و خودشیفتگی وجود دارد. درمانگر موافقدید. بیشتر نویسندگان روانمی

 همجنسگرایی مطرح کرد.  ۀ(، فروید در زمان حیات چهار نظریه دربار7822مستندات لوییس ) بر اساس

ی که به این معن .ادیپ نشئت گرفته است ۀکه همجنسگرایی از عقد داشتبیان میهای او نخستین نظریه

دهد سر نشان میاما مادر عطوفت بسیار زیادی به پ ،کندمیمرد جوان پیوند شهوانی نرمالی را با مادر خود برقرار 

کودک  کند کهچنین بیان میدیگری  ۀنظری .1انگاردسلی خود را مهم میپسر به شکلی وسواسی آلت تنا ،نتیجهو در

 ۀای مشابه او دارد. در دورمادر آناتومی کندمیدهد و بنابراین تصور تمایز میان خود و دیگری را تشخیص نمی

ات سمجازاتی برای احسا مکن استمبرد و تهدید به اختگی خودشیفتگی، کودک به جدایی خود از مادر پی می

گر، ای دینظریه بر اساس. شودمیگونه غرق آلت تناسلی خود شهوانی او باشد. بنابراین او به شکلی وسواس

و عشق او به مادر به نفرت تبدیل  کندمیبرد مادر آلت تناسلی مردانه ندارد، وحشت که کودک پی می هنگامی

 خرچهارم و آ ۀ)پسری با صفات زنانه(. نظری کندمی. از آن پس، او زنی را با آلت تناسلی مردانه انتخاب شودمی

پسران همجنسگرا عشقی آتشین به مادر و حسادتی  دنکعنوان میکه  استادیپ  ۀدیگری از عقد ۀنسخ فروید

یابد. دیستی از خشونت بروز میهای سابافیحد به پدر دارند. این حسادت به پدر به شکل آرزوی مرگ و خیالبی

 .کندمیکودک این احساسات را به احساس عشق به همجنس تبدیل  ،واکنش ام بروزهنگ در ،نتیجهدر

های نظریه .2پسندندهای گرایش جنسی میهای بیولوژیک را برای توضیح علتنظریه کارشناسان  

 سیبرند که از طریق استروئیدهای جنمی کاربههایی بیولوژیک جدیدتر عبارت گرایش جنسی را برای اشاره به ژن

یرًا . ترکیب شیمیایی و ساختار مغز اخکنندمیو ساختار سیستم عصبی کمک  ،سازماندهیپیش از تولد به رشد، 

شک پزروان ۀهایی را در مردان همجنسگرا در یک کالبدشکافی نشان داده است. مطالعو تفاوت است تحلیل شده
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جی. مایکل بیلی، دربارۀ همجنسگرایی و  شناس دانشگاه نورثوسترن،دانشگاه بوستون، ریچارد پیالرد، و روان

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

 ۀدرصد بود. همجنسگرایی ریش 80درصد است. در مورد دوقلوهای غیرهمسان این رقم حدود  20دیگری حدود 

درصد برادران مردان گی هم گی هستند و این در حالی است  78تا  2د که دهطالعات نشان میخانوادگی دارد و م

 در کتاب ،گلن ویلسون و قاضی رحمان ،درصد است. پژوهشگران انگلیسی 4تا  8که این رقم در جمعیت عمومی 

چیزی  ش جنسیکه گرای دنگیرمینتیجه  شناختی گرایش جنسیزیست روانشناسیگی زاده شده: خود با عنوان 

 . کنیممین« کسب»از محیط اجتماعی خود  آن را آییم ودنیا میست که ما با آن بها

بخشی از تمدن  و ای هم تاریخی و هم فرهنگی استکه همجنسگرایی برساخته کنندمیباوران ادعا ذات

ا ب . این در حالی است که ساختارگرایی بر آن است که همجنسگرایی بیشتراست اعصار و قرون ۀبشری در هم

 . شودمیمقاطع زمانی و بافت فرهنگی تعریف 

. نداهای جنسیهای نقشتضعیف کلیشه ۀهراسی نتیجنقش، احساسات همجنسگرا ۀنظری بر اساس

و سبب  شودیماند برای آنچه مردانه و زنانه دانسته ها و قوانین مشخص گفته و ناگفته تهدیدیفرسایش نقش بنابراین

کن است بر این باور باشند که به دلیل رفتارهای همجنسگرایانه در تضاد با عرف، که مم شودمیخشم کسانی 

مرج اجتماعی وجود دارد. این باور که همجنسگرایی یک انتخاب است به حفظ این  و احتمال آشفتگی و هرج

شوند، عی میرود اجتماانتظاراتی که از جنس آنها می بر اساسطور که زنان و مردان . همانکندمینظریه کمک 

م ائتالفی . فمینیسکنندمی، همیشه خط سیرهای مشابهی را طی نکنندمیتجربیاتی که آنها را در طول زندگی هدایت 

کید دارد  1های متقاطع سرکوب و نابرابریبندیهای اجتماعی به عنوان دستهبر اهمیت بررسی روابط میان هویت تأ

 .2رودشمار میبه ی گرایش جنسیهاو چهارچوب بالقوۀ مفیدی برای نقد سنجه

                                                                                       
1. Crenshaw, Kimberlé. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against 
women of color. Stanford Law Review, 43 (July), 1241–1299.  
2. McCall, Leslie. (2005). Te complexity of intersectionality. Journal of Women in Culture and Society, 30 
(Spring), pp. 1771–1800 



  

کشند که تمایل جنسی و چالش میکه این باور را به وجود داردعاتی هم ها، مطالعالوه بر این انبوه نظریه

رای این ب گویند هیچ دلیل علمید و میمانو همواره ثابت می است شدههویت جنسیتی انسان از بیولوژی تعیین 

ای که پدیده ؛( وجود داردCGNنوایی جنسیتی کودکی )با این دیدگاه، مفهوم ناهمتقابل موضوع وجود ندارد. در 

نوا هم انتظار مربوط به جنسیتمورد ۀشناسانشناسانه یا جامعهنین پیش از بلوغ با الگوهای روانکودکان در س ،در آن

ز ی مردانه اهاگییا ویژ شدت زنانهای از رفتارهای بهل مرتب مجموعهوساسنشوند. بنابراین یک کودک کمنمی

. تحقیقات وسیعی در مورد کندمیاز رفتارهای معمول دختران و پسران اجتناب  که حالی دردهد، خود نشان می

پسران جوان،  عنوانمردان همجنسگرا به  ۀاین پدیده مخصوصًا در میان مردان صورت گرفته است. هرچند هم

صد یا شاید بیشتر پسرانی در 12د که حدود دهنشان می هادادهدهند، ای از خود نشان میشدت زنانهرفتارهای به

همسان  ، دوقلوهایحال این بادهند، اتفاقًا گی یا دوجنسگرا هستند. نوایی جنسیتی کودکی از خود بروز میکه ناهم

 ۀز دو نظریک اینوایی جنسیتی کودکی از هیچی متفاوتی دارند. در نتیجه، ناهمزیادی وجود دارند که تمایالت جنس

 . کندمیش نپرس« افراد گی شوند: طبیعت یا تربیت، ژن یا رفتار آموخته شودمیآنچه سبب »غالب در بحث قدیمی 

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8فصل 

نگاه جهانی و سناریوهای  ــ دگرباشی
 حقوقی

 
 مطالب: 

 به دگرباشان نگاه جهانی 
  همجنسگرایی بامدارای بیشتر 
 دربارۀ  هاعوامل بروز تفاوت دیدگاه

 همجنسگرایان
 نسی در بافتار حقوق بشرگرایش ج 
 به دگرباشی سازمان ملل اندازچشم  
 دگرباشی از منظر حقوقی و قضایی 
 تصمیمات حقوقی دگرباشان 

 
 



  

 دومفصل 
یوهای حقوقی آنها در سطح جهان   ینگاهی کلی به دگرباشان و سنار

کند گردد و بخش بزرگی از جامعۀ انگلیس را نمایندگی میمیازرابطه با همجنس به قرن شانزدهم ب مخالفقوانین 

به حدی  و همجنسگرایی عملی ناپذیرفتنی بود ،در آن زمان .1است« بدترین  جرائم»همجنسگرایی  ندکه باور داشت

کم کرد که هویتی به نام هویت همجنسگرا در این دوره وجود نداشت یا دستثبات جامعۀ ویکتوریایی را تهدید می

به شکلی مشخص و آزاد وجود نداشت. نبود هویت همجنسگرا بدین معنا نبود که شهروندان انگلیسی از 

در سراسر قرن نوزدهم،  این افراد در جامعه وجود داشتند و اطالع بودند، بلکههمجنسگرا بی افرادهای ویژگی

آمار و ارقام محدودی در  نانآد قانونی با برخور ۀتعداد افراد همجنسگرا و نحو ۀباردر .2نفرت داشت آناناجتماع از 

 برمیالدی  20ها نسبت به زمانی که موج همجنسگراهراسی در دهۀ تعداد دستگیری ،شکاما بی ،دست است

پروندۀ تعقیب قضایی برای  210در انگلستان،  میالدی 7828مراتب کمتر بود. در سال انگلیس حاکم شد، به

پرونده برای رابطۀ جنسی  7222ی در ارتکاب لواط یا رابطۀ جنسی تحمیلی و سعرای پرونده ب 1021عمل لواط، 

 .3میان مردان )دخول( باز شده بود

ان که رابطه و عشق می وجود داشت نیزهایی توان گفت که این انزجار جهانی بود. درواقع، فرهنگالبته نمی

شورای هندوی انگلیس  و داندرا گناه نمی هندوئیسم همجنسگراییبرای مثال، ند. ستدانهمجنسان را محترم می

کتاب مقدس  .4«کندهندوئیسم همجنسگرایی را محکوم نمی»که  ه استای با این مضمون منتشر کردبیانیه

ی یا تمایل جنس ،، از مدارا، برابری و پذیرش همۀ افراد فارغ از نژاد، مذهب، جنسیتگورو گرانت صاحبها، سیک

                                                                                       
1. Upchurch, Charles. (2009). Before Wilde: Sex between Men in Britain's Age of Reform. Berkeley: 
University of California, pp. 14 & 49. 
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4. Haggerly, George. Gay Histories and Cultures. p. 438,  



  

ها مخصوص جنس و جنسیتی خاص نیست و در این مذهب، ازدواج با ج سیککند. مراسم ازدواصحبت می

 .1همجنس ممکن است

 ،در آفریقا و خاورمیانه؛ چنانکه آور استاز دگرباشی آزاردهنده و تعجب یانتحلیل فهم عمومی جهان

 .2همجنسگرایی غالبًا مردود بوده است

یقادگرباشی در   آفر
ربارۀ د یموهن هاید. رهبران آفریقایی بسیاری آشکارا نظرناع دگرباشان دارنگاهی خشن به اجتم ، مردمآفریقادر 

. شداعالم میشد، قطعًا مردود اند. اگر این نظرات دربارۀ هر گروه دیگری مطرح میافراد دگرباش ابراز کرده

ها از انسان که گیوه، موگابه، در اظهارنظری قاطعانه دربارۀ حقوق دگرباشان بیان کرد بجمهور پیشین زیمبارئیس

، میالدی 7882. در سپتامبر سال 3ها هم بدترندها و خوکنیستند و حتی از سگ انسانی کمترند و سزاوار هیچ حق  

پارلمان زیمبابوه در حرکتی یکپارچه اصل آزار بیشتر همجنسگرایان و قانونی دربارۀ منع اعمال همجنسگرایانه را 

سلف موگابه )اولین  ،(Canaan Banana)دادگاهی کنعان بانانا ، میالدی 7881 سال . در4تصویب کرد

مورد لواط و تحمیل عمل جنسی مجرم شناخت و او را به ده سال زندان محکوم  یازدهرا در  ،جمهور زیمبابوه(رئیس

سون امر کنونی زیمبابوه، جمهور. رئیس5، به دلیلی نامعلوم ازدنیا رفتمیالدی 8001بانانا در سال  البته کرد.

های متعدد کشورهای اروپایی در کارگروه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای پذیرش دعوت نیز تاکنون ،منانگاگوا

 و هرچند گفته است که زیمبابوه خود را به ترویج و حمایت از حقوق بشر متعهد است. رد کرده را همجنسگرایی
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این موضوع در قانون اساسی ما ممنوع است و من »گفت:  با اشاره به دگرباشان ،ایدر مصاحبه ،. او1داندمی ملزم

درخواست کرد قانونی علیه نیز ، عماجمهور گامبیا، یحیی جرئیس 2«.ام اطاعت کنموظیفه دارم از قانون اساسی

 و در ادامه گفت که او هر گی یا لزبینی« تر باشدگیرانهاز قوانین ایران هم سخت»همجنسگرایان تصویب شود که 

اش در سازمان ملل ، او در سخنرانیمیالدی 8071سپتامبر  81در  .«زندگردن می»ه در کشور دیده شود، را ک

که در همۀ اشکال و نمودهایش بسیار شیطانی، ضدانسانی و ضد  ــ اها همجنسگرایی ربرخی قدرت» :اعالم کرد

تی خواهند به هسکنند، مییی که چنین میآنها»در ادامه گفت:  و «.کنندبه اسم حقوق بشر ترویج می ــ الله است

 LGBTداند نامید و گفت تا جایی که او می« جانورانی موذی»همجنسگرایان را  عمایحیی ج 3«.انسانی پایان دهند

است که  (Tuberculosis)و سل  ،(Bacteria) ، باکتری (Gonorrhoea)، سوزاک)(Leprosyمخفف جذام 

رهبران اوگاندا دید.  نظرات توان در میانونۀ دیگری از این نظرات خشن را می. نم4همگی برای هستی بشری مضرند

 ها را تعقیب و آنها را زندانی کند. او گفتها و گیجمهور اوگاندا به ادارۀ تحقیقات جزایی دستور داد تا لزبینرئیس

که بیش از  است داده و گفته نشان و انعطافی . البته او اخیرًا چرخش5ها خالف ارادۀ خداوند استکه رابطۀ گی

ها را دنبال نخواهد کرد. اقدامات پیشین او برای تقویت قوانین ضددگرباشان شکست گی ضد قانون   ،این

اندازد می کند و گیررا در اینترنت دنبال می ها. مصر از زمان پیوستن به ائتالف ضدتروریسم آمریکا، گی6اندخورده

. این 7فقط مسلمانان افراطی، بلکه دولت نیز به حفظ اخالقیات ملت پایبند استهتا شهروندان را قانع کند که ن

بیشتر احتیاط کنند. هرچند نشان دادن محبت  ی دگرباشهااند که زوجآشکار طبیعتًا سبب شده های نفرت  موج

                                                                                       
1. 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.  
2. Ibid.  
3. Gambian president says gays a threat to human existence-20130928, Reuters, 28 Sept 2013.  
4. See Tainting love. The Economist. 11 October 2014. Retrieved 17 October 2014.  
5. Uganda considers death sentence for gay sex in bill before parliament, Guardian, 29 November 2009.  
6. Uganda’s President says new anti-gay laws ‘not necessary’- from 
https://www.pinknews.co.uk/2015/09/16/ugandas-president-says-new-anti-gay-laws-not-necessary/: 
Accessed: Feb 26, 2018.  
7. Gauch, S. (1 March 2002). Egypt cracks down on gays, trumping Islamists. Christian Science Monitor, p. 7.  
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ین قاره به در انظار عمومی در آفریقا چه برای همجنسگرایان و چه برای دگرجنسگرایان مطلوب نیست، در ا

 . 1شود که بیشتر احتیاط کننددگرباشان توصیه می

های آزاردهنده از رهبران آفریقا، سازمان حقوق برابر همۀ این نظرات و واکنش ۀبا این حال، در میان

(TIERs)  با همکاری دانشگاه الگوس میزبان اولین کنفرانس دربارۀ دگرباشان، تنوع، فراگیری و برابری در نیجریه

 .2هد بودخوا

یکا، اروپا و آسیا به  جز خاورمیانهدگرباشی در آمر
اند، پیمایش جدید مرکز که ایاالت متحده و کشورهای دیگر با مسئلۀ ازدواج همجنسان در کشمکش گونههمین

مناطق مختلف به سؤال  افراد تفاوت فاحشی میان پاسخ که نشان داد (Pew Research Center) تحقیقات پیو

ر آن گکشور انجام شد، نشانونه سی. این پیمایش که در وجود دارد «ه باید همجنسگرایی را بپذیرد یا نهآیا جامع»

ایی همجنسگر ، درمجموعاتحادیۀ اروپا و بیشتر کشورهای آمریکای التین و کشورهای آمریکای شمالیاست که 

 اند.را پذیرفته

مختلفی دربارۀ همجنسگرایی وجود  اتنظر ،سیهو رو ،هایی از آسیابخش ،بولیوی ،در اسرائیل، لهستان

کیل تش آناندر چچن برای پاکسازی  هاگیعلیه  تاً دگرباشان و عمد ضدبر ، جنبشی میالدی 8071دارد. در سال 

ند. اددزدند و شکنجه می، آنها را کتک میندکردمیرا دستگیر  هاو دوجنسگرا هاشد. مقامات پلیس و امنیتی گی

در  اتچچن اجازه داد  هایو لزبین هاهمکاری با سازمانی غیرانتفاعی در تورنتو، در سکوت به گیدولت کانادا در 

 .3تر بودچون فرار از چچن برای زنان سخت ،مرد بودند این افراد  همجنسگراکانادا پناه بگیرند. بیشتر 
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 خاورمیانه
 در ،نیست. زندگی آزاد دگرباشان اده مستثناز این قاعنیز همجنسگرایی در همۀ جوامع وجود دارد و خاورمیانه 

اما این پدیده در خفا بسیار رواج دارد. جامعۀ مسلمان همچنان  ،نادر است ،مسلمان بیشینۀ کشورهایی با جمعیت

برحسب طبیعتش به  ، چراکه جوامع پدرساالراندزنان در درجۀ دوم اهمیتدر چنین جوامعی،  پدرساالر است و

 کاردر حالی که جداسازی جنسیتی در بیشتر کشورهای محافظه ،اما به شکل عجیبی .دهدمردانگی بها می

مردان  ،کند که در آنهایی را خلق میزمان این جداسازی پدرساالرانه موقعیتخاورمیانه بسیار پررنگ است، هم

، نه دعوت به رابطۀ ترند و قرار دادن دست روی زانوی مردان دیگر نشانۀ دوستی استدر حضور مردان دیگر راحت

در طول  ،قدمشۀ پارک سیبکالبته این به معنای نبود همجنسگرایی بین مردان این جوامع نیست؛ چنانکه جنسی. 

اند هها نشستاست که روی نیمکت یانمردان جومعیادگاه  ،زمین بازی پردرختی برای کودکان است و در شب ،روز

ده را ثروتمند پسرانی رقصن نیز مردان . در افغانستانابت، معروف استو از این ب زنندو کنار دیوارهایش پرسه می

 . 1معروف است بازیبچهکه این عمل به  کننداجاره می ــ کنندکه با مردان رابطۀ جنسی برقرار می ــ

توان کاًل همجنسگراهراس توصیف کرد، این تصور که هرچند امروزه جوامع مسلمان را می

مستقل است، اشتباه است. همجنسگراهراسی بخشی از سندرومی است که در آن همجنسگراهراسی مشکلی 

« اسالمی»رنگی  ربیشتشود و تر نادیده گرفته میشده برای اجتماع بزرگگرفته حقوق افراد به دلیل حفظ منافع درنظر

و ابراز فردیت شدت پدرساالر، ارزش زیاد همنوایی مقدس است گیرد. درنتیجه، در این جوامع  بهبه خود می

انظار  کم درحفظ ظاهر، دست و اجتماعی« هنجارهای»بر حفظ  ،تر، در این جوامعپذیرفتنی نیست. به بیان ساده

کید می ده برای شدقت تعریفهای بهشود. نظام پدرساالر با نقشعمومی و نه الزامًا در فضای خصوصی، بسیار تأ

و  دهند، مخصوصًا آنهایی که صفاتی زنانه از خود نشان میهامردان و زنان سهمی اساسی در جامعه دارد. گی

که  ــست که این موضوع ا کشند. جالب اینجاچالش میشوند که نظم اجتماعی را به، افرادی دیده میانگارندزن

 یکه با دیگر مردان رابطۀ جنسی دارند، کم« مردانه»دربارۀ مردان  ــ است چالش کشیدن نظم عمومیبه نوعی به

                                                                                       
1. Straight but Narrow, The Economist, from www.economist.com/node/21546002.  



  

متفاوت است. هرچند قوانین سنتی و حکومتی اسالمی در رابطۀ جنسی مقعدی، فاعل و مفعول را به یک اندازه 

چراکه او همچنان مرد است و همان کاری را  ،کنندبه فاعل با خصومت کمتری نگاه می مردم د، عمومندامجرم می

ک زن انجام نشود. از سوی دیگر، شریک جنسی کنند، حتی اگر این عمل با یکند که مردان به طور طبیعی میمی

است که  فرض بر این و است« زنانه»که رفتار او رفتاری چرا ،شودآبرو دانسته میو بی ،آورمفعول منزجرکننده، شرم

 بنابراین باید فاحشه باشد. .جویی در رفتار همجنسگرایانه وارد نشده استاو صرفًا برای لذت

در خاورمیانه شروع شد. در سال  میالدی 8000ها در اوایل دهۀ حقوق گی یافته برایکنشگری سازمان

)صداها( را تشکیل دادند که بعدها گروه فلسطینی دیگری « اصوات»ای از زنان فلسطینی گروه ، عدهمیالدی 8008

طینی های فلساما با سرزمین مستقرند، کمان( به آن گروه پیوست. هردو گروه در اسرائیل)رنگین« القوس»به نام 

را تأسیس کردند که نخستین « حالم»، گروهی از کنشگران لبنانی میالدی 8004نیز ارتباط دارند. حدود سال 

 ر منطقهفعال د های کنشگرتنها گروه هاگروه کرد. اینسازمان دگرباشان بود و آشکارا در کشوری عربی فعالیت می

ها و سرعت هم ناپدید شدند. وبگاهبه معموالً اما  ،برآوردند ردر نقاط مختلف س نیزهای دیگری گروه و نیستند

هدف  با My Kaliروند. مجلۀ اردنی آیند و میهای کنشگر میهای دگرباشان عرب نیز مانند گروهوبالگ

های هراسی و توانمندسازی جوانان برای کنار زدن دوقطبیپرداختن به موضوع همجنسگراهراسی و تراجنسیتی»

 شود.شکلی منظم منتشر میمیالدی، به 8001، از سال «ایج در دنیای عربجنسیتی ر

 سبببه شهرها  حتی امروز در برخی کشورهای مسلمان، کل  »نویسد: ای می( در مقاله8072ویتاکر )

ی قزوین در ایران یک ،ادلب در سوریه یکی از آنها است ؛اندمایۀ طنز شدههمجنسگرایی فرضی ساکنانشان، دست

در دیمی ق ایلطیفهشود. و هایی دربارۀ چند شهر معروف در شمال کشور ساخته میلطیفهگر است. در پاکستان دی

 1«."رندداپرندگان هنگام پرواز بر فراز قندهار محض احتیاط یک بال خود را زیرشان نگه می"گوید افغانستان می

هرچند از  ،اندی خاورمیانه برگزار نکردهیک از کشورهاهنوز دگرباشان جنسی هیچ رژۀ افتخاری در هیچ

در  یزن هاییاست. فعالیتهایی در ترکیه و اسرائیل ترتیب داده شده ها، رژهبا وجود مخالفت میالدی، 8001سال 
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متر سبب که ک هراسی صورت گرفتلبنان و دیگر نقاط دربارۀ روز جهانی مبارزه با همجنسگراهراسی و تراجنسیتی

توان ادعا کرد دگرباش مسلمان وجود ندارد. ت. اجتماع دگرباشان کاری کرده است که دیگر نمیاس خصومت شده

 .1اندآنها اولین گام را به سوی دستیابی به حقوق خود برداشته

به دالیل »رژۀ افتخار دگرباشان در استانبول را  AKPگرای حاکم اما در سه سال گذشته، دولت اسالم

 است که دگرباشان در خاورمیانه وجود آنشود، که در توجیه لغو این رژه گفته می تی رسمی. روایکرد لغو« امنیتی

در ندارند، در حالی که آنان وجود دارند و رویکرد خانواده و جامعه همیشه علت درد و ترس بسیاری از دگرباشان 

مام افراد دگرباش برای ابراز گرایش . عامل مهمی که بر تو باعث شده است تا آنان در خفا بمانندبوده این منطقه 

تواند به طور خاص برای مسلمانان دردآور گذارد، ترس از واکنش خانواده است. این ترس میجنسی خود تأثیر می

چون طبقۀ اجتماعی و هم ،را سخت کند. واکنش خانواده به چند عامل دربارۀ ابراز هویت گیریباشد و تصمیم

خانواده  تواند سبب شود که فرد ازرد. در موارد شدیدتر، این ابراز گرایش جنسی میبستگی دا ،سطح تحصیالت آنها

ه تر، فرد بهای متمولیا درمانی مذهبی به او تحمیل شود و در خانواده ،طرد شود، مورد حملۀ فیزیکی قرار گیرد

 شود.اما گران فرستاده می ،درمانی بیهودهروان هایهجلس

مراتب بیشتر از بسیاری از کشورهای غربی است. معمواًل مجرد ماندن مسلمان به فشار ازدواج در کشورهای

نواده رسانند، اولویت خاپایان میای اجتماعی و بنابراین وقتی جوانان تحصیالت خود را بهبرابر است با فاجعه

فرزندان را خود برعهده تر پیدا کردن همسر برای های سنتیست. خانوادها آنها برای ازدواجمقدمات ترتیب دادن 

دامۀ ابا  تا شوندازدواج با مداخلۀ اطرافیان همچنان بسیار رایج است. برخی از دگرباشان موفق می و گیرندمی

اسیر این  یبسیاراین،  وجود . بابگریزندیا رفتن به خارج از کشور از این روند  تحصیل در مقاطع باالتر دانشگاهی

بین ترها همسری گی یا لزدهند که برایشان مناسب نیست. تعدادی از خوشبختی میشوند و تن به ازدواجفشار می

سی گرایش جن»گیرند شوند و بعضی هم تصمیم میکنند و با او وارد ازدواجی دروغین میاز جنس مخالف پیدا می

 نادر است.رود، شمار میبه حتی در تهران هم که پایتخت و شهری لیبرال مورد اما این .«خود را ابراز کنند
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ا عنوان ب ده است و تنها از آنانمجنسگرایی و همجنسگرایان تعیین نکرهیچ مجازاتی برای ه قرآنخداوند در 

 ص() آن به پیامبر اسالم تعیین مجازاتدربارۀ همجنسگرایی و  یاحادیث یاد شده است، اما نااسرافکاران و متجاوز

چند سال پس از فوت ایشان بود که مسلمانان دربارۀ  درواقع، یست.تأیید نشود که صحت آنها موردبت داده مینس

وگو نشستند. در کشورهای مسلمانی مانند مصر و لبنان که جمعیت مسیحی به گفت برای این افراد جزایی مناسب

چشمگیری دارند، رویکرد مسیحیان به همجنسگرایی چندان با مسلمانان متفاوت نیست. انزجار جمعی مسلمانان 

و همجنسگرایی  (Gomorrah)و گمراه  (Sodom) همجنسگرایی همچون مسیحیان در داستانی دربارۀ سدوم از

د. تفاوت در این است که در انهای قرآنی و انجیلی بسیار مشابهو عهد قدیم ریشه دارد. اساسًا روایت قرآندر 

اند و نتیجه ا برگزیدهرین داستان سال گذشته، بسیاری از مسیحیان در سراسر جهان تفسیری متفاوت از ا شصت

درواقع، محکوم کردن تجاوز مردانه و رفتار نادرست با غریبه است تا رابطۀ جنسی از سر  ،داستان اند که اینگرفته

 اند. رضایت بین دو مرد. اما تاکنون، تعداد کمی از مسلمانان مایل به بازنگری در تفسیر خود از این داستان بوده

ی دانند، تنها به سطح رفتار جنسب، در کشورهای مسلمان افرادی که خود را گی یا لزبین میبه همین ترتی

آبرویی شود و با بیکنند که از آنها حمایتی نمیشوند. بسیاری از کنشگران دگرباش اظهار میخود تقلیل داده می

پنجه وکارانه هستند، دستهذهبی و محافظهای مشدت تحت تأثیر ارزشاجتماعی گسترده در کشورهایی که به

 شود. اساسًا هویت این افراد در زندگی روزانه نفی می و کنندنرم می

 مدارای بیشتر با همجنسگرایی
شود. در آمریکا و کانادا، گرایی به همجنسگرایان و سایر دگرباشان دیده میاخیرًا در سراسر جهان، نوعی مثبت

. 1کم تا ده درصد افزایش داشته استتاکنون، دست میالدی 8001ل درصد پذیرش همجنسگرایی در جامعه از سا

های مهم پیمایش جدید مرکز تحقیقات پیو است که از دوم مارس تا اول می سال از یافتهبرگرفته این مطلب 

نفر انجام شد. همچنین این پیمایش نشان داد که پذیرش  11221کشور و در میان  ونهسیدر  میالدی 8071

                                                                                       
1. The Global Divide on Homosexuality Greater Acceptance in More Secular and Affluent Countries, from 
WWW.pewglobal.org.  



  

کند و نیز در کشورهای بازی می هاآن ویژه در کشورهایی که مذهب نقش کمتری در زندگی مردمیی بههمجنسگرا

 ثروتمندتر جهان بیشتر است. 

شی بخ عنوان های سال بهاسترالیا است. ازدواج با همجنس سال کشور آور موجودهای شگفتیکی از نمونه

ست. استرالیا بوده ا مرداندولت در برنامۀ کاری سیاسی نرسمیت شناختن روابط همجنساتر بهاز گفتمان کلی

وارد  میالدی 7100ارث برد که در اواخر دهۀ به ایهمجنسگرایی را از مهاجران بریتانیایی مخالفاسترالیا قوانین 

ر نظهای قانون ایالت جنوبی ویکتوریا مجازات مرگ را برای لواط در، کتابمیالدی 7848استرالیا شدند. تا سال 

تغییراتی رخ داد و استرالیای جنوبی اعالم کرد که همجنسگرایی مردان  میالدی 7812خره در سال اما باال ،داشتند

راد اف بیشتر، استرالیا ازدواج همجنسگرایان را به رأی گذاشت و میالدی 8071. نهایتًا در نوامبر سال 1جرم نیست

( به کشور درصد جمعیت 27.2میلیون نفر )معادل ود هشتدر حرکتی تاریخی به آن رأی مثبت دادند؛ یعنی حد

وچهارمین کشور جهان است که ازدواج با . بنا بر گزارش مرکز تحقیقات پیو، این کشور حاال بیست2آن رأی دادند

 .3داندهمجنس را مجاز می

ند ادهبر این عقیتر است، افراد کمی درمقابل، در فقیرترین کشورها، جایی که مذهب و باورهای مذهبی رایج

د دا، کتابی به قلم پروفسور ایمی آدامسزیک نشان میالدی 8071که جامعه باید همجنسگرایی را بپذیرد. در سال 

توان با سه عامل توضیح داد: قدرت نهادهای های میان کشورها در پذیرش همجنسگرایی را میکه تفاوت

عامل  نیزسن  ،در برخی کشورها البته .4دارای سکنه اطقو بافتار مذهبی من ،دموکراتیک، سطح توسعۀ اقتصادی

ظرات در ن تر،، نسبت به افراد مسنتردهندگان جوانپاسخ و در این کشورها، است در پذیرش این پدیده دیگری

 ،ستها غالب نیهای جنسیتی در پاسخحالی که تفاوت در .دهندنشان می دگرباشان در مورد خود، مدارای بیشتری

                                                                                       
1. https://www.voanews.com/a/australia-weeks-away-from-legalizing-gay-marriage/4122352.html.  
2. http://www.dailymail.co.uk/news/article-5079049/Marriage-equality-results-Australia-votes-
Yes.html#ixzz4zSvWAYwu.  
3. Australia legalizes same-sex marriage – CNN, from www.cnn.com/2017/12/07/asia/australia-same-sex-
marriage.  
4. Adamczyk, Amy. (2017). Cross-National Public Opinion about Homosexuality: Examining Attitudes across 
the Globe. University of California Press. pp. 3–7  



  

ر تها شده است، زنان نسبت به مردان، همجنسگرایی را راحترهایی که جنسیت موجب تفاوت پاسخدر کشو

 .1اندپذیرفته

دهد. متغیر دوحالتی همجنسگرایی که در ها را دربارۀ پذیرش بیشتر نشان میمطالعۀ دیگری همین یافته

تحلیل شد. هدف  میالدی 7884و  7811های دانست، در بین سالمی طول زمان این پدیده را یا غلط یا غیرغلط

زونی باور فبهها بیانگر رویۀ رو. یافتهبودای های منطقهها و بررسی تفاوتاز این تحلیل جدید پیگیری این رویه

 میالدی 7884درصد در سال  17به  میالدی 7811درصد در سال  78بودن همجنسگرایی بود. این عدد از نغلط 

های . داده2ایدز در آمریکا به اوج خود رسیده بود( استثنا بود )که مرگ بر اثر   میالدی 20ۀ رسید که البته اواخر ده

GSS 3های موجود استفاده شدبار دیگر برای تحلیل ثانویه و تعیین رویه .GSS گیری احتمالی های نمونهاز تکنیک

شد. در شامل می نیزرا  میالدی 7882و  7882های ها سالمجموعۀ داده و و حجم نمونۀ بزرگ استفاده کرد

یب ترتبه ،«همجنسگرایی غلط نیست»دهندگانی که اظهار کردند ، درصد پاسخمیالدی 7882و  7882های سال

 درصد رسید.  14و  11به 

ربارۀ دترین پیمایش بود، تحول دیدگاه ها که در نوع خود بزرگهای اجتماعی بریتانیاییبر گزارش دیدگاه بنا

سال  82طی یک نسل بود. برای مثال، در ترین تغییرات در افکار عمومی انگلیس ی یکی از بزرگهمجنسگرای

ابطه ذاتًا کردند این رچون فکر می ،پیش، تقریبًا دوسوم جمعیت عمومی بریتانیا با روابط همجنسان مخالف بودند

کردند معلم بودن یک ت فکر نمیبیش از نیمی از جمعی میالدی 20است و در اوایل دهۀ « غلط»از نظر اخالقی 

مسئولیتی  ایداین افراد ب»که  نداشتند یباشد و از هر ده نفر، بیش از چهار نفر اعتقاد« پذیرفتنی»فرد گی یا لزبین 

های اجتماعی بریتانیایی در سال ترین پیمایش دیدگاهدرمقابل، تازه .«در زندگی عمومی داشته باشند

 ها مخالف است. با درنظر گرفتنها و لزبینهر پنج نفر فقط یک نفر با روابط گینشان داد که از  میالدی 8071
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افزوده شد، سرعت تغییر  ،بر تعداد افرادی که به همجنسگرایی معترض بودند میالدی 20این نکته که در دهۀ 

واج درصد کسانی که در نظرسنجی شرکت کردند با ازد 22اساس این پیمایش،  بر و شودآورتر میحیرت

 .1ثبت شده است یقانون مفاد   ند و این دربود همجنسگرایان موافق

 ها دربارۀ همجنسگرایان و پذیرش آنهاعوامل بروز تفاوت دیدگاه
نویسد که این تغییر در می Generation Meگو و نویسندۀ کتاب دیهجین توانج، استاد روانشناسی دانشگاه سن

انداز جدیدی را به تر شد و چشمتر جایگزین نسل قدیمینسل جوان وقتی که ــها طی نسلدر جهت پذیرش، 

ترین تغییرات فرهنگی به راستا با مهمپذیرش نسلی هم ،او ۀ. به گفت2فقط در طول زمان رخ دادو نه ــ میدان آورد

نشئت تر کم آزادی فردی بیشتر و قدرت گروهی ازاحتمااًل این مسئله  و است مربوط گرایی چند دهۀ گذشتهفردیت

ها و ، مدارا با تفاوت(حشیش) های مذهبی، تالش برای قانونی کردن ماریجواناکه در وابستگینچنا ؛گیردمی

 ،د باشدتواند به معنی تمرکز بیشتر بر خوشود. این تغییر میمی تلقیدیدگاهی بازتر نسبت به تمایالت جنسی 

 یگران متفاوت باشد. معنای مدارای بیشتر با د درتواند می ،حال عین در

ها گی و همچنان برای رهایی میلیون ،3اندتر شدههرچند درمجموع، رویکردها به رابطه با همجنس مثبت

مجازات  و ،های اقتصادی بالفعل و بالقوه، استهزا، شرم و سرزنشلزبین از چنگ ترس شناسایی شدن، محرومیت

ین توجیهی برای امعمواًل قوانین و مقامات دولتی هنوز . پیش استدرهی بس طوالنی برای رفتاری غیرقانونی را

( در کشورهایی همچون اوگاندا، زیمبابوه، رومانی، مالزی، 8007الملل ). عفو بین4کنندبدرفتاری ارائه می

اصطالح و زندان ابد را برای به وشتمضربو افغانستان موارد تجاوز،  ،کارائیب، روسیه، چین، سریالنکا، پاکستان
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 کشور جهان روابط با همجنسهفتادوهشت کم گزارش کرده است. درواقع، دست« جرائم در تقابل با نظم طبیعت»

 شوند. کن لیوینگاستون، سیاستمداریو در برخی کشورها متخلفان با شالق یا مرگ مجازات می انگارندمی را جرم

رضاوی، روحانی مسلمان ضدآمریکایی اهل ها، در گذشته از یوسف قای طوالنی در حقوق گیگرا با سابقهچپ

ترامپ ناگهان در حال حاضر نیز مصر، استقبال کرده است که طرفدار مجازات مرگ برای همجنسگرایان بود. 

عالم ا« های هنگفت پزشکیهزینه»و علتش را  ه استها در ارتش وضع کردممنوعیتی برای خدمت تراجنسیتی

ز ا توانند برای حمایتوجود دارد که دگرباشان بسیاری نمی هنوز انگیزغماین واقعیت حال،  هر به. 1ه استکرد

 به پلیس یا دادگاه تکیه کنند.  خود

 گرایش جنسی در بافتار حقوق بشر
که در فصل اول گفته شد، گرایش جنسی در طیفی گسترده از همجنسگرایی صرف تا دگرجنسگرایی  گونههمان

 شود. سگرایی را نیز شامل میصرف وجود دارد و انواع مختلف دوجن

 ناپذیر وجودند وهای جداییدر این مطالعه، فرض بر این است که گرایش جنسی و هویت جنسیتی جنبه

جدید از  اینباید سبب تبعیض یا سوءاستفاده شوند. گرایش جنسی، به عنوان حقی انسانی، به ایجاد مجموعه

موجود حقوق، که مشخصًا حقوق بشر  ست که به مجموعۀ ازپیشا آن انجامد، بلکه در پی  شده نمیحقوق تعریف

اده از حق  استفرهایی از تبعیض و آزار در اشتغال،  المللی آنها را پذیرفته است، راه یابد. این حق شامل حق  بین

 و هاقراردادها و عضویت در اتحادیهحق  برخورداری از اقامت و مسکن،  محل  حق  خدمات و امکانات، 

 شود. های سیاسی و تجاری میانجمن

روشنی و گرایش جنسی عجین شده است. تاریخ به ،خشونت علیه افراد با تبعیض نژادی، قومی، اجتماعی

اند. کسانی که سعی در حمایت گرایش جنسی خود آزار و اذیت دیده سبببه دهد که افراد بسیاری نشان می

نیز مورد خشونت و تبعیض قرار  ،اندسیتی مختلف داشتههای جنهای جنسی یا هویتجویانه از گرایشصلح

ل اقدامی خواه این رفتار حاص ،شودگرایش جنسی افراد دگرباش با آنها متفاوت رفتار می سبببه اند. اغلب گرفته
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اند. در سراسر جهان، اساس گرایش جنسی تدوین شده هایی که برخواه نتیجۀ قوانین و سیاست ،خاص باشد

القه به ع سبببه کنند و این تنها نرم می وپنجهدستبا خشونت و نابرابری و گاه شکنجه و اعدام  ین افرادمعمواًل ا

 دهد. که دارند، رخ می ایجنسیتی شخصی خاص، ظاهرشان یا شخصیت

ر زندگی تا تبعیض د از محرومیت از حق   و گیردنقض حقوق بشر دگرباشان اشکال مختلفی به خود می

 هشتاد بیش ازدر دنیا، . شودرا شامل می ی همچون دسترسی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیسطوح مختلف

ات دانند. در نگاه بسیاری از مقامکشور همچنان قوانینی دارند که رابطۀ توافقی میان دو همجنس بزرگسال را جرم می

 ذیرفتنیو هم پ استیزانه هم مشروع، صحبت دربارۀ تعصبات شدید همجنسگراین کشورها گیراندولتی و تصمیم

کشور  هشتادوهفتشده نیست. چراکه برای هیچ اقلیت دیگری پذیرفته ،آور است. این رفتار تا حدی شوکاست

و به دلیل میراث حقوقی امپراتوری بریتانیا، انگارند می در جهان همچنان رفتار جنسی همجنسگرایان را جرم

های اخیر، کشورهای بسیاری شاهد ند. در سالاالمنافعکشورهای مشترک وکشور از این کشورها جزودو چهل

انگاری اند که به تقویت بیشتر قوانین استعماری لواط علیه مردان و جرمظهور ناسیونالیسم جنسی جدیدی بوده

گاهی رو جدید رابطۀ جنسی میان زنان منجر شده است. این امر در ت که اقعیت اسافزایش دربارۀ این وبهتقابل با آ

 .1گرایش جنسی حقی انسانی است

حقی انسانی در تقابل با دوقطبی فعلی حقوق مدنی، سیاسی و  عنوان انداز نوظهور گرایش جنسی بهچشم

های روانی شوند با زخمدانسته می« متفاوت»، وگرنه کسانی که 2اقتصادی برای همۀ افراد از جمله دگرباشان است

ها و بینند. این وظیفۀ مدافعان حقوق بشر و متفکران است که افسانهحمایت آزار می جدایی اجتماعی و نداشتن

ان را کرامت دگرباش تامحور را از نو بسازند های موجود دربارۀ دگرباشان را از هم بشکافند و گفتمانی حقکلیشه

 تصریح کند.  ــ شناخته شده استرسمیت طور که حقوق ابنای بشر بههمان ــ
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و  ،یهای منفگرایش جنسی و حقوق بشر موضوعی گسترده و سیاسی است. تعصبات، کلیشه موضوع

اند. هرچند حاکمیت تنها های جنسی فرورفتهو گرایش ،تبعیض عمیقًا در نظام ارزشی جامعه، الگوهای رفتاری

کند. می یفابازیگر یا حتی بازیگر اصلی حقوق مربوط به گرایش جنسی نیست، در این زمینه نقشی محوری ا

ای عمیقًا سیاسی است. درواقع، وقتی تمرکز بر حقوق و قوانین عنوان حقی اساسی مسئله شک، گرایش جنسی بهبی

نسی تر این باشد که تمایل جحتی اگر درک کلی ،ی استسیاستگذاررسمی است، حاکمیت بازیگری اساسی در 

ایش گیرد. مفهوم گرفردی مختلف شکل میو میان ،فردیهای اجتماعی، سیاسی، دروندر تعامل با بسیاری از نظام

جنسی به دلیل اهمیت و حساسیت تمایل جنسی و مسائل جنسی و نقش حاکمیت در برقراری روابط قانونی میان 

 شود.ای سیاسی میرسمیت شناختن این روابط، مسئلهافراد و به

 یعنی ،چراکه به عنصری از خویشتن فرد ،شدت ادعای همگانی بودن داردحقوق مربوط به گرایش جنسی به

به تعریف زیرگروهی  یمفهوم چنینشود که در همۀ افراد بشر وجود دارد. بنابراین مربوط می ،تمایل جنسی

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

مرکزی برای رشد کامل شخصیت انسان، حقوق جنسی ظرفیتی عظیم برای  ایعدی بنیادین از بشر و مؤلفهب  

 . 1جامعه در خود دارد« اکثریت جنسی» ،بلکه« اقلیت جنسی» تنهادگرگونی نه

های های سازمان ملل تا رویهها و قطعنامهنامهرسمیت شناختن حقوقی در پیماناز به نیزقوانین حقوق بشر 

ساده  ههایی که امروز. بسیاری از حمایتمدام در حال تکامل است المللحقوق بین ها و قواعد آمرۀداخلی دولت

المللی المللی ریشه دارند که به پذیرش تدریجی اصول کلی قوانین بینگذریم، در قوانین داخلی بیناز کنار آنها می

نویس بسیاری از ابزارهای اند. همچنان در هنگام تهیۀ پیشهای حقوقی مشترکاند و در بیشتر نظاممنجر شده

المللی حقوق بشری در بیشتر کشورهای مدرن، ازدواج به معنی پیوند یک زن و یک مرد است و تولیدمثل بافتار بین

 . 2دهداجتماعی و حقوقی یک رفتار جنسی پذیرفتنی را تشکیل می

                                                                                       
1. Saiz, Ignacio. (2004). Bracketing Sexuality: Human Rights and Sexual Orientation, pp. 66-67.  
2. Freedman, Lynn; Miller, Alice; Alexander, J. (2004). Public Health Monitoring and Accountability: A Map of 
Current Initiatives and Conceptual Challenges: A Briefing paper for OSI (2004) Freedman, Miller, and 
Alexander, pp. 7-9.  



  

از وگوهای جهانی بکم راهش را به درون گفتبه گرایش جنسی و هویت جنسیتی دست رویکرد حقوق بشر

موضوع حقوق بشر  دربارۀوگوهای جهانی این، حاال این درک گسترده وجود دارد که گفت وجود کرده است. با

 ،رواقعد ،های فرهنگیگوید برخی اشکال رویهمحور که میخود همگانی نیستند، مانند حقوق بشر جنسیتخودبه

نسی هر گرایش ج داردبیان میر و پذیرفتنی وجود دارد که توافقی نوظهو اکنونند و اخشونت مبتنی بر جنسیت

فردی همچون مذهب و قومیت او سزاوار حمایت است. در دو دهۀ گذشته، تغییرات عظیمی مخصوصًا در 

 است تا جایی که حوزۀ عمومی و حقوق جنسی افراد صورت گرفته ،رسمیت شناختن تمایل جنسی و درنتیجهبه

گیرد، ند. این واقعیت که تمایل جنسی هردو حوزه را دربرمیاهضوع با یکدیگر یکی شدخصوصی تا حدی در این مو

 سازد. سازی حقوق بشر و ارائۀ تصویری نو از آن را ضروری میمفهوم

ا عمومی ر ۀامکان تبدیل شدن به بازیگران عرص معموالً جنسی  و برچسب که افراد با وجود انگ آنجا از

مهم است. به همین اندازه، مفهوم کرامت  عنوان نوعی ارزش کلیدی حقوق بشر به ندارند، تمرکز بر مشارکت

مخصوصًا در زنان، به محدودیت جنسیتی بدل شود.  اغلب، تواند پیچیده باشد وهرچند می ،انسانی اهمیت دارد

بشر زیر سؤال ای منسجم از مطالبات در چهارچوب حقوق مجموعه عنوانامتناع از این مفهوم گرایش جنسی را به 

کید بر مشترکات بشریت، می گاهی  تعهدی جدی بهبرد. وارد کردن گرایش جنسی به بستۀ حقوق بشر با تأ برای آ

 . اند، نیاز داردکه بر تصورات ما از رفتار جنسی حاکم ،«اشکال ایدئولوژیک»از 

ست ا آن ،ه آن توجه کردالمللی، آنچه باید ببا مطالعۀ تمایل جنسی در چهارچوب قوانین حقوق بشر بین

ریم خصوصی، ح تفسیر شوند تا حقوق ضدتبعیض جنسیتی مانند حق   گونهالمللی فعلی باید چکه هنجارهای بین

تمایالت جنسی و رهایی از تبعیض جنسی و جنسیتی،  برابری، آزادی بیان و اجتماعات را دربرگیرد. مبنای حق  

اند که به همۀ افراد، صرف انسان بودنشان، تعلق حقوقی آن ناپذیرهمگانی بودن حقوق بشر و ماهیت جدایی

کنند، بلکه در پی همان حقوقی را مطالبه نمی« ایاضافه»یا « خاص» دگرباشان هیچ حق  درحقیقت، گیرد. می

یکرد حقوق اند که روو نبود تبعیض اصولی اساسی ،هستند که افراد دگرجنسگرا از آنها برخوردارند. برابری، کرامت

حقاق سعی در ا اجتماعی و دیگر فعاالن ،کنند و مدافعان حقوق بشر، وکالمبتنی بر گرایش جنسی را هدایت می

 آن دارند.



  

  به دگرباشی انداز سازمان مللچشم
در گام نخست، به دنبال صحبت از حقوق دگرباشان و ظهور تعداد بیشتری از دگرباشان، که با استفاده از امکانات 

جلب کنند، در بسیاری از کشورهای جهان، چه در  افرادتوجه جهان را به نحوۀ رفتار با این  تا خود سعی کردند

المللی مانند سازمان ملل متحد، به این موضوع با های بینچه در سطح سازمان و نهادهای مردمسطح سازمان

هایی که تبعیض مبتنی بر نامهشود. سازمان ملل به طور خاص موضع خود را از طریق قطعای نگاه میتوجه ویژه

کنند، روشن کرده است. در اولین گزارش سازمان ملل دربارۀ حقوق گرایش جنسی و هویت جنسیتی را محکوم می

، به کشته شدن افراد در سراسر جهان، میالدی 8077و تراجنسیتی در سال  ،افراد لزبین، گی، دوجنسگرا

سالمت و آموزش و  و و تبعیض در حوزۀ اشتغال ،انگاریجرم از تنفر، شکنجه، بازداشت و ناشی هایخشونت

ین گزارش، ا بر اساسهویت جنسیتی یا گرایش جنسی واقعی یا فرضی افراد پرداخته شد.  سبببه جزئیات آنها 

شده علیه این گروه به طور هراسی در تمام نقاط جهان وجود دارد. خشونت اعمالهمجنسگراستیزی و تراجنسیتی

درجۀ زیادی از خشونت و سبعیت  معموالً ها محور پلیدتر بوده است. نمونهمقایسه با دیگر جرائم تعصبخاص در 

 .1شوندو حملۀ جنسی را شامل می ،، شکنجه، مثله، اختگیوشتمضربدهند که را نشان می

لل در م تازگی از طرف شورای حقوق بشر به عنوان کارشناس مستقل سازمانکه به ــویتیت مانتاربهورن 

ن در اولین سخنرانی خود از قوانی ــ امور حمایت در مقابل خشونت و تبعیض جنسی و جنسیتی تعیین شده است

 . 2سازی انتقاد کردخواهانه از مذهب و کلیشهغیرآزادی هایکهنه و تفسیر

مان زپیشین سا دبیرکل   ،ناوی پیالی ،زید رعد الحسین، سلف او ،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

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

های اصلی حوزۀ دسامبر(، دبیرکل اولین سخنرانی خود از مجموعه سخنرانی 70در روز جهانی حقوق بشر )

                                                                                       
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.  
2. OHCHR, LGBT Speeches and statements, from 
www.ohchr.org/.../Pages/LGBTSpeechesandstatements.aspx.  



  

ح زدایی از همجنسگرایی در سطواستار جرمی را به تحقق برابری برای دگرباشان اختصاص داد و خسیاستگذار

نی ما به عنوان مردان و زنا»کنند. او گفت: جهانی و دیگر تمهیداتی شد که به توقف خشونت و تبعیض کمک می

م. در جایی دانیدارای وجدان، تبعیض کلی و تبعیض خاص مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسیتی را مردود می

« ه شود.نظر گرفتد دارد، این حقوق است که باید درفرهنگی و حقوق بشر همگانی وجوکه تقابلی بین رویکردهای 

های خودسرانه، غیرقانونی یا های خود در زمینۀ اعدام، مجمع عمومی از طریق قطعنامهمیالدی 8001از سال 

 ت.اس هویت جنسیتی یا گرایش جنسی آنها شده سبببه اختصاری به کرات خواستار توجه به قتل افراد 

را تصویب کرد که اولین قطعنامۀ  71/78، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامۀ میالدی 8077در سال 

 سببه باز خشونت و تبعیض علیه افراد « نگرانی عمیقی»سازمان ملل دربارۀ هویت جنسیتی و گرایش جنسی بود و 

قوق اختن دگرباشان، گزارشی از کمیسیون حرسمیت شنهویت جنسیتی و گرایش جنسی را اعالم کرد. در پی این به

انگاری از نفرت، جرم ناشی بشر سازمان ملل منتشر شد که موارد نقض حقوق افراد دگرباش همچون جرائم

 میالدی 8078های این گزارش اساس بحثی شد که در مارس سال و تبعیض را مستند ساخت. یافته ،همجنسگرایی

الدولی سازمان ملل به شکلی رسمی دربارۀ این موضوع بحث بود که یک نهاد بیندر شورا مطرح شد. این اولین بار 

کرد و همین کار  راه را برای اولین گزارش رسمی سازمان ملل دربارۀ این موضوع هموار کرد. به همین ترتیب، شورای 

ی و هویت جنسی های سازمان ملل را در زمینۀ حقوق بشر، گرایش جنسحقوق بشر سازمان ملل انواع قطعنامه

 . ادامه خواهد آمدتصویب کرد که در 

( تصویب کرد که بار دیگر 81/18، شورای حقوق بشر قطعنامۀ جدیدی )میالدی 8074در سپتامبر سال 

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

کارگیری قوانین و های مناسب برای غلبه بر خشونت و تبعیض با بهروشها و گذاری رویههدف اشتراک

 .1نهمین جلسۀ شورای حقوق بشر ارائه کندواستانداردهای حقوق بشری موجود تهیه و آن را در بیست

                                                                                       
1. United Nations Statement on LGBT discrimination - ohchr.org, from 
www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx.  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx


  

رسمیت شناخت، مقدمۀ منشور سازمان ملل المللی که فارغ از جنس افراد، حقوق برابر را بهاولین سند بین

های آینده را از عذاب جنگی آنیم تا نسل های سازمان ملل متحد برما ملت»که در آن چنین آمده است:  ودمتحد ب

مان غمی ناگفتنی برای بشریت به همراه آورده است و بر ایمان خود به حقوق نجات دهیم که دو بار در طول زندگی

 1«.ان صحه گذاریمبنیادین بشر، به کرامت و ارزش انسان و حقوق برابر مردان و زن

های بنیادین احترام همگانی و رعایت حقوق انسانی و آزادی»کند: تصریح می این منشور نیز  C 55ۀماد  

 2«.همه، فارغ از نژاد، جنس، زبان یا مذهب

. صراحت درنظر گرفته نشده استحقوق بشر حقی برای تمایل جنسی بهالمللی یک از قوانین بیندر هیچ

تصریح  3اعالمیۀ جهانی حقوق بشر 8ۀ المللی حقوق بشر مانند ماد  های بیندر تعدادی از ابزاراما این مسئله 

ونه هرکسی بدون توجه به هرگ» کند:گرایش جنسی صحبت می سبببه روشنی از رهایی از تبعیض شود و بهمی

یگاه ملی یا اجتماعی، یا نظرات دیگر جا ،بندی همچون نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، دیدگاه سیاسیدسته

در این اعالمیه آمده است. هایی است که برخورداری از همۀ حقوق و آزادی ۀوضعیت تملک، تولد و غیره، شایست

ه فرد المللی کشور یا سرزمینی کبین، و وضعیت قضاییقلمرو اساس جایگاه سیاسی،  هیچ تبعیضی بر همچنین

، غیرخودمختار یا تحت هرگونه مستقل، تحت قیمومیت وی زمینکشور یا سر کهاین فارغ ازبه آن تعلق دارد، 

 4«.، هیچ تمایزی وجود نداردباشد خودحاکمیت در حق  محدودیت 

هر کشور عضو این »شود: از تمهیدات مشابهی برای رفع تبعیض صحبت می ICCPR 8ۀ در ماد  

ن، درنظر گرفتن رنگ، نژاد، جنس، زبا شده در این کنوانسیون را بدونشود که حقوق تصریحکنوانسیون متعهد می

                                                                                       
1. Wellman, C. (2000). Solidarity, the individual and human rights. Human Rights Quarterly, 22 (3), pp.639-
657.  
2. United Nations, from www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text.  
3. the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights (ICESR).  
4. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.  



  

اد برای همۀ افر ،و غیره ،مذهب، دیدگاه سیاسی یا دیگر نظرات، ریشۀ ملی یا اجتماعی، وضعیت تملک یا تولد

 1«.تضمین کند و به آنها احترام بگذارد

صویب کرد که حقوق ، شورای حقوق بشر سازمان ملل اولین قطعنامۀ خود را تمیالدی 8074در سال 

آن گزارشی از کمیسیون سازمان ملل منتشر شد که نقض حقوق  شناخت و در پی  رسمیت میگرباشان را بهد

و تبعیض را مستند کرده بود. این حقوق وقتی  ،انگاری همجنسگراییاز نفرت، جرم ناشی دگرباشان از جمله جرائم

مایت شورهایی که هنوز قوانینی برای حرسمیت شناخته شد که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از همۀ کبیشتر به

خواست تا دست به اقدام بزنند. به همین ترتیب، شورای حقوق  ،از حقوق اساسی دگرباشان تصویب نکرده بودند

  .2ها را در زمینۀ حقوق بشر، گرایش جنسی و هویت جنسیتی تصویب کردبشر سازمان ملل انواع قطعنامه

 حقوقی و قضاییاز منظر  دگرباشی
ۀ های اولیشود. برای مثال، بسیاری از مستعمرههای مذهبی در قوانین حقوقی دیده میاحساسات و آموزهمواًل رد  مع

ای فراگیر بود و انواع وسیعی از اعمال جنسی را گرفتند که واژههای شدیدی برای لواط درنظر میآمریکا مجازات

خارج از چهارچوب ازدواج بودند )مثل  و طه با همجنس()همچون راب ندشدشد که به تولیدمثل ختم نمیشامل می

رابطۀ جنسی زن و مردی که قانونًا با یکدیگر ازدواج نکرده بودند( یا خالف سنت بودند )مثل آمیزش زن و شوهر 

دی که سخن پلی»با زنی دیگر(. این قوانین اغلب چنین رفتارهایی را به التین یا با عباراتی پیچیده و مبهم مثل 

کردند. در برخی نقاط مانند مستعمرۀ نیوهیون، رفتار همجنسگرایانۀ زنان و مردان مستوجب توصیف می« یدنشا

 . 3مجازات مرگ بود

از رسمیت  و کنداز کشوری به کشور دیگر بسیار فرق می ،دهدقوانینی که دگرباشان را تحت تأثیر قرار می 

ا رمانتیک بو  مزیستی تا مرگ به عنوان مجازات رفتار جنسیدادن قانونی به ازدواج با همجنس یا انواع دیگر ه

                                                                                       
1. International Covenant on Civil and Political Rights, from 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages /CCPR.aspx.  
2. A/HRC/RES/32/2 S) - A/HRC/RES/17/19 and A/HRC/RES/27/32.  
3. Katz, J. N. (1976). Gay American history: Lesbians and gay men in the USA. New York: Thomas Y. Crowell 
Company.  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages%20/CCPR.aspx


  

ها را دارند: زبان مبهم از این ویژگی مورد . بسیاری از قوانین ضددگرباشی یکی یا چندشودرا شامل می همجنس

ازات جکند، تعیین جریمۀ نقدی برای رفتار جنسی توافقی با همجنس، زندان یا میا قوانینی که آشکارا لواط را منع می

 باالتر برای رابطۀ جنسی با همجنس به شکل توافقی.  ها و تعیین سن  ضد لزبینبر قوانین آشکار  ،مرگ

ها شاهد رشد فضای گی ،حال عین در ،کشورهایی با قوانین سخت علیه دگرباشان مانند عربستان سعودی

های شدید را اعمال گیریباشان سختدر مورد دگر قوانینشانکه  در برخی از کشورهادر همۀ سطوح جامعه هستند. 

فراد به چند پاتوق ا ،در عمان و اردن ؛ چنانکهکنندپیدا می این گروه های دیگری برای سرکوب، مقامات راهکنندنمی

شدند. حتی در جایی که ها تعطیل این مکان ،مانند سرو غیرقانونی الکل ،گی حمله شد یا به دالیل واهی

شدت وجود داشته باشد. عالیه کواف، وزیر به ممکن استانتقاد رسمی  ،)مثل ترکیه(همجنسگرایی قانونی است 

ن زرتشت ، نیز آن را )به همراه دیترکیه نعیم ساهین، وزیر کشور نامید و« بیماری»، دگرباشی را ترکیه سابق امور زنان

 . واندخ« اخالقی و وضعیتی غیرانسانیحرمتی، بیبی»ای از و خوردن گوشت خوک( نمونه

در برخی کشورها از قوانین به عنوان  گونهچ از آن دارد کههای قانونی در سراسر جهان نشان تحلیل مجازات

 شود.ابزار وحشت علیه دگرباشان استفاده می

یکا و اروپای غربی   قارۀ آمر

نتین، اند )آرژاع شدهودو کشور که بیشتر در قارۀ آمریکا و اروپای غربی واق، بیستمیالدی 8071از ماه مارس سال 

بلژیک، برزیل، کانادا، کلمبیا، دانمارک، فنالند، فرانسه، ایسلند، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، 

 اند و اگر نه همۀ حقوق، ولی بیشتر حقوق انسانیرسمیت شناختهو اروگوئه( ازدواج همجنسان را به ،بریتانیا، آمریکا

 .1شمارنددگرباش محترم میرا برای شهروندان 

یقا  آفر

ین المللی گی و لزبهای انجمن بینهرچند همجنسگرایی در سراسر قارۀ آفریقا وجود داشته است، براساس گزارش

(ILGA) کشوری که توسط سازمان ملل یا اتحادیۀ  وپنجپنجاهکشور از وچهار سی، 2 میالدی 8072 در سال

                                                                                       
1. 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.  
2. Appiah, Anthony; Gates, Henry Louis. (2010). Encyclopaedias of Africa. Volume 2 OUP, USA.  



  

گزارش داده است که از  ILGAاند. ، همجنسگرایی را ممنوع کردهاندشدهرسمیت شناخته آفریقا یا هر دو به

 1اندجزایی علیه عمل جنسی دگرباشان داشته یکشور قوانین هفتادودو ،مجموعدر میالدی، 8072آگوست سال 

 . 2اندبیشتر این کشورها در آفریقا یا آسیا واقع شدهکه 

ز کورنلیوس انگیگیرد. پروندۀ غمتا پنج سال زندان درنظر میقوانین کشور کامرون برای رفتار همجنسگرایانه 

رحمانه است. کورنلیوس فوندا از سوی جماعتی دستگیر و به جرم همجنسگرایی ای از این مجازات بیفوندا نمونه

، الدیمی 8071شده را فراهم کند و در سال شناخته شد و نتوانست وثیقۀ تعیینگناهکار به ادارۀ پلیس برده شد. او 

ه سال زندان محکوم شد. هرچند به طور معمول حداکثر محکومیت 78به جرم رابطۀ جنسی با جوانی  ساله به ن 

سال دارد، دو  87تا  72سال است، این مجازات برای رابطه با فردی که بین  2برای رابطه با همجنس در کامرون 

ودن بگی  سبببه ی است، تعداد افرادی که کشوری که همجنسگرایی غیرقانون هفتادوشش. در 3شودبرابر می

 شوند، زیاد است. زندانی می

  دنیای اسالم

در میان کشورهای عربی، مجازات عمل همجنسگرایی در الجزیره، بحرین، کویت، لبنان، لیبی، مراکش، عمان، 

. در کشورهایی که 4تواند باشدو سوریه زندان است. این مجازات در بحرین تا ده سال می ،قطر، سومالی، تونس

پیگرد  قوانین دیگر تحت سبببه قوانین مشخصی دربارۀ همجنسگرایی ندارند، ممکن است افراد دگرباش همچنان 

شکارا شود. قانون مصر آاستناد می« فساد اخالقی»در مصر، اغلب به قانونی قدیمی علیه  ،قرار بگیرند. برای مثال

 .5انگاری کندشود که چنین رفتاری را جرمات متعددی را شامل میاما تمهید ،داندهمجنسگرایی را جرم نمی

                                                                                       
1. State Sponsored Homophobia. (17 May 2016). A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, 
protection and recognition (PDF). International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, 
Retrieved 19 May 2016.  
2. See http://www.like2do.com/learn?s=LGBT_rights_by_country_or_territory.  
3. See Goaty’s News UK, Cameroon police arrest man seized by anti-gay mob. Date: November 21st, 2012. 
Accessed: October 1st, 2017. 
4. Whitakar, Brian. Everything you need to know about being gay in Muslim countries, from 
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/21/gay-lgbt-muslim-countries-middle-east. 
5. Mohamed, M.S. (2015). Sexuality, Development and Non-conforming Desire in the Arab World: The Case 
of Lebanon and Egypt (No. IDS Evidence Report; 158). IDS.  

http://www.like2do.com/learn?s=LGBT_rights_by_country_or_territory


  

تواند مساوی مرگ باشد. در عربستان سعودی، سودان، تر دیگری، همجنسگرایی میدر سطح دهشتناک

کم در یک دهۀ گذشته هرچند ظاهرًا هیچ اعدامی دست ،یمن و موریتانی، لواط مستوجب مجازات مرگ است

مسلمان قوانینی دارند که مجازات مرگ را  بیشینۀش نشده است. چهارده کشور با جمعیت برای این موضوع گزار

. در ایران امروزی، لواط جرمی 1دانندهایی را مجاز میگیرند یا چنین اعدامبرای رفتارهای همجنسگرایانه درنظر می

ن بیش از چهارهزار نفر را به ، دولت ایراشمسی 7121سال در  اسالمیاز زمان انقالب  و با مجازات اعدام است

البته این چهارهزار اعدام را دولت ایران تأیید نکرده است و اطالع از تعداد . 2جرم همجنسگرایی اعدام کرده است

رسد اوضاع در ایران در حال تغییر است و در نظر میاما به ،اند، کار آسانی نیستدقیق دگرباشانی که اعدام شده

نها گیرد و با آو پلیس رفتارهای همجنسگرایانه را نادیده میاست ها کاسته شده اد اعدامچند سال گذشته از تعد

 اشد. ای این موضوع بالمللی و پوشش رسانهآید این تغییر رویکرد به علت فشارهای بیننظر میکند. بهمدارا می

. ان هستند یا در انتظار محاکمهیا در زند ،شوددر سطح جهان، صدها نفر بنا بر آنچه نقض قوانین دانسته می

 ند: ارین ناقضان حقوق انسانی دگرباشانتدر حال حاضر، این کشورها بزرگ

 200ها، تقریبًا آخرین تخمین بر اساسرا دارد.  هاگی مخصوص هاترین زندانیکی از بزرگ :مصر 

 .3اندبه زندان افتاده میالدی 8071دگرباش از سال 

  دگرباش بودن  سبببه نفر را  820 اً ها در یک سال، پلیس مذهبی مجموعگزارشعربستان سعودی: بنا به

 .دستگیر و محکوم کرده است

 در این کشور ها محاکمه با موضوع رابطه با همجنسمراکش: هر سال مدافعان حقوق دگرباشان از ده 

 کنند. ها انعکاس پیدا میندرت در رسانهگویند که بهمی

                                                                                       
1. State-Sponsored Homophobia report from ILGA, the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 
Association. (2017 edition).  
2. Crabtree, Vexen. (3 January 2014). "The Battle between Monotheism and Homosexuality: Religious 
Prejudice Versus Equality: Islam". Retrieved 8 December 2014.  
3. See https://76crimes.com/12-in-prison-for-being-gay-13-more-awaiting-trial/. Accessed November 9, 
2017.  

https://76crimes.com/12-in-prison-for-being-gay-13-more-awaiting-trial/


  

 ین ندرت اهای نیجریه بهاما رسانه ،است گزارش شده ی در مورد دگرباشانمتعدد هاینیجریه: دستگیری

 کنند. ها را دنبال میها و محاکمهگزارش

ه سال ادامه داشته باشد. حتی اگر این قوانین سخت صددرصد ها میمحکومیتاین درمجموع،  تواند تا ن 

و در کنار تهدیدهای متفکران مذهبی، به  است اشاندهندۀ نکوهش اجتماعی دگرباجرایی نشوند، همچنان نشان

به تندروها اجازه  ،حال عین در ،د. این موضوعبخشد و به آن مشروعیت مینزمیتبعیض علیه این افراد دامن 

حق بدانند. سال هایدهد که واکنشمی را از باالی  هاها پیش از آنکه داعش گیخود را توجیه کنند و خود را م 

کردند و گاه آنها را با تزریق حمله می« نامرد»ها به مردان سایر گروه در عراق، ا به پایین پرتاب کند،هساختمان

 کشتند. چسب از راه مقعد میآرام

یر شوند. اند که دستگکه آنقدر بدشانس بوده است بار بر زندگی کسانی داشتهاین قوانین تأثیری فاجعه

گاه، درمجموع، مقامات این کشورها به نحوی فعاالنه برای پیدا کردن افراد بی رغم حمالت گاه واین و به وجود با

ت برای تعداد نسبتًا کم پیگردهای قانونی این افسانۀ رسمی اس دیگر کنند. یک دلیلگی و دستگیری آنها تالش نمی

ای غربی ایی پدیدهکند در کشورهای مسلمان تعداد زیادی همجنسگرا وجود ندارد. اساسًا همجنسگرکه ادعا می

های عرب مانند عراق  برد. برخی حکومتخواهد  ها آن را زیر سؤالزیاد دستگیری شود که البته تعداددانسته می

 ها از خود نشانعالقۀ چندانی به حمله به گی نیزبشار اسد  حکومت   صدام حسین و سوریۀ تحت   حکومت   تحت  

 .1انددیگری بودهچراکه احتمااًل درگیر مسائل  ،اندنداده

 

                                                                                       
1. Everything you need to know about being gay in Muslim..., from  www.theguardian.com› World› LGBT 
rights. 



  

 
 (DT News) عکس از میالدی 8074متهمان مصری در قفس دادگاه درطی محاکمه سال 

 تصمیمات حقوقی دگرباشان 

ای مهم و حساس در هستی انسان و در رابطه»تواند این واقعیت را بپوشاند که رابطۀ جنسی تنها جهلی عامدانه می

. این واقعیت که افراد خود را به شکلی 1است« د شخصیت انسانو رش ،مرکز زندگی خانوادگی، رفاه اجتماع

ن زیادی برای چنی« درست»های دهد که راهکنند، نشان میمشخص با رابطۀ جنسی نزدیک با دیگران تعریف می

 تواند وجود داشته باشد و بیشتر غنای یک رابطه از آزادی فرد برای انتخاب شکل و ماهیت این پیوند  روابطی می

های مختلفی گیرد. در شرایط گوناگون، با پذیرش این واقعیت که افراد مختلف انتخابشدت شخصی نشئت میبه

 . 2یابدانتخاب ضرورت می دارند، فراهم کردن این آزادی  

ز ا ،های مختلفیدرد و رنج جسمی و روانی که بر پایه و کنوانسیون منع شکنجۀ سازمان ملل متحد زور

کند منع می را شودکه در ظرفیت رسمی یا با رضایت او اعمال می ی مقامی دولتی یا فردیاز سو ،جمله تبعیض

 اساس این گیرد، بر(. بیشتر خشونتی که علیه دگرباشان در سراسر جهان صورت می8007الملل، )عفو بین

و کنوانسیون هردمفاد  ،(8007الملل مستند کرده است )کنوانسیون ممنوع است. سوءرفتارهایی که عفو بین

                                                                                       
1. Paris Adult Theatre I v. Slaton, 413 U. S. 49, 413 U. S. 63 (1973); see also Carey v. Population Services 
International, 431 U. S. 678, 431 U. S. 685 (1977). 
2. Grey, T.C. (1997). Bowers v. Hardwick Diminished. U. Colo. L. Rev., 68, p..373.  



  

ICCPR و ICESCR  رابطه با همجنس  مخالفکه در بخش قبل گفته شد، قوانین  گونه. هماناندکردهرا نقض

 . 1گیردنادیده می ــ کندکه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین می ــحریم خصوصی را  حق  

شتر همجنسگرایی در آمریکا بی ، به مسائل مربوط بهمیالدی ویکمدر اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست

گاهی بیشتر از همجنسگرایی، تغییر نگاه . تمرکز بر ازدواج همجنسان در دههه استتوجه شد های گذشته سبب آ

 ها استفاده کردند تا بههای حقوق بشری شد که از دادگاهبه گرایش جنسی و افزایش تعداد دگرباشان و سازمان

در آمریکای معاصر، رویکرد بسیاری از  هی دگرباشان را احیا کنند. امروزشکلی قانونی، حقوق اجتماعی و مدن

. این 2تو نهادها تغییر کرده اس ،هاوقفۀ بشردوستان، فمینیستها کار بیدهه سبببه ها به همجنسگرایی آمریکایی

 استادر این رز نیتصمیمات حقوقی مهم همگانی  و تغییرات متعدد زندگی را برای همجنسگرایان آسان کرده است

 شود. است که نوعی پیروزی تاریخی برای حقوق دگرباشان محسوب می گرفته شده

ای در دادگاه حقوق بشر اروپا بود که ( پرونده7827) Dudgeon v. The United Kingdomپروندۀ 

انه را در انگلیس، ، که اعمال همجنسگرایانۀ مردمیالدی 7222قانون اصالح قانون جزا در سال  77اعالم کرد فصل 

. این پرونده از این جهت 3کردکرد، کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را نقض میانگاری میولز و ایرلند شمالی جرم

 بود 4Ireland. Norris v و شروعی بر پروندۀ دیگری بود به نام HRTECمهم بود که اولین پروندۀ موفق پیش از 

جمهور سابق ایرلند و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال ، رئیسماری رابینسون ،که سیاستمدار ایرلندی

را در  7222کردند. این پرونده استفادۀ مستمر از همان قوانین سال می، آن را پیگیری میالدی 8008تا  7881

یک از هیچقانون دیگری بود که نهایتًا سبب شد شورای اروپا اعالم کند  چالش کشید و در پی  جمهوری ایرلند به

اکتبر  88د. در تاریخ نکشورهای عضو این اتحادیه نباید رفتار همجنسگرایانۀ زنان یا مردان را مجرمانه تلقی کن

                                                                                       
1. Handbook on European non-discrimination law, European Union Fundamental Rights Agency / Council of 
Europe, 2010.  
2. Halperin, David. (2002). How to Do the History of Homosexuality.   
3. Lennox, C.; Waites, M. (2013). Human rights, sexual orientation and gender identity in the Commonwealth: 
From history and law to developing activism and transnational dialogues. Human Rights Consortium, Institute of 
Commonwealth Studies, pp. 1-59. 
4. Kiely, Niall. (23 April 1983). Norris to go to rights court in Strasbourg. The Irish Times, p. 8.  



  

انگاری اعمال همجنسگرایانه بین بزرگساالنی که به این موافقت کرد که جرم ی، دادگاه با کمیسیونمیالدی 7827

همه »گوید: کنوانسیون حقوق بشر اروپایی است که می 2 ۀقض ماد  ایرلند شمالی ن وسیلۀبهرفتار رضایت دارند، 

ۀ بنا بر این تصمیم، از رابط« .احترام به حریم خصوصی و زندگی خانوادگی، خانه و متعلقات آن هستند دارای حق  

ر هیچ زدایی شد. رابطۀ همجنسگرایانۀ زنان هرگز ددر شمال ایرلند جرم میالدی 7828مردان همجنسگرا در اکتبر 

( قانون مشابهی تخلف شمرده 7881) Modinos v. Cyprusجای انگلیس جرم نبود. به همین شکل در پروندۀ 

 شد.

دو مورد از تصمیمات مهم دادگاه  Lawrence V Texas و Bowers v. Hardwickدر ایاالت متحده، 

 .1ودو همجنسگرایی ب ،عالی در زمینۀ مطابقت با قانون اساسی، آزادی رفتار جنسی

Bowers رکرد. بتصمیم دادگاه عالی آمریکا بود که از مطابقت قانون لواط در ایالت جرجیا حمایت می 

اساس این قانون، سکس توافقی مقعدی و دهانی در فضای خصوصی بین دو بزرگسال در صورتی که همجنسگرا 

 ت. هاردویک که آشکارا گی بود،باشند، جرم بود. افسر توریک با دردست داشتن حکم به آپارتمان هاردویک رف

باز خوابی داشت که روی مبل خوابیده بود. بعد از کمی چرخیدن در آپارتمان، توریک متوجه در نیمهمهمان شب

ند، اکه هاردویک و دوست مردش در حال آمیزش دهانی مشاهده کردشد و  آنجا وارد .اتاق خواب هاردویک شد

سکس دهانی و مقعدی بین افراد همجنس و  که د. براساس قانون جرجیادر حالی که هردو به آن رضایت داشتن

 :شودذیل مرور می. بخشی از این قانون در 2شد، هردو مرد به جرم لواط دستگیر شدندجرم تلقی میدگرجنس 

دهان یا مقعد  از طریق )همجنس(ی های جنسی فرد دیگراندام باالف( وقتی فرد هرگونه عمل جنسی را 

 .3یا مفعول چنین عملی واقع شود، مرتکب جرم لواط شده است انجام دهد

                                                                                       
1. Franke, Katherine M. (2004). The domesticated liberty of Lawrence v. Texas, Colum. L. Rev, 104, pp. 32-
36.  
2. Goldstein, Anne B. (1987). History, homosexuality, and political values: Searching for the hidden 
determinants of Bowers v. Hardwick. Yale Lj 97, p. 1073.  
3. Goldstein, Anne B. (1987). History, homosexuality, and political values: Searching for the hidden 
determinants of Bowers v. Hardwick. Yale Lj 97, p. 1073. 



  

سال زندان محکوم  بیست، به حداقل یک سال و حداکثر است ب( فردی که به جرم لواط محکوم شده

 . 1شودمی

هاردویک  .ه استتمایزی بین رفتار همجنسگرایانه و دگرجنسگرایانه قائل نشد ، قانونگذارقانوندر این اما 

 چالش کشید. در دادگاه عالی این قانون را به کشور، قانون اساسی اد  بر اساس مو

 و وق اولیهاعالم کرد که قانون اساسی حق عالی شود، دادگاهکه اکنون کاماًل اشتباه دانسته می میحکدر 

نه بر ارفتار همجنسگرایانه در خلوت خ و وقوع گیرددرنظر نمی، کنندبرای همجنسگرایانی که لواط می را اساسی

همچنین اعالم  آورد.افتد، مصونیت نمیگاه، حتی وقتی در خانه اتفاق مینتیجه تأثیری ندارد. رفتار غیرقانونی هیچ

 ارتباطی میان خانواده، ازدواج یا تولیدمثل از یک طرف و فعالیت همجنسگرایانه از طرف دیگر وجود ندارد.  کرد

سن پروندۀ  دهد. مخالفان بر آن مخالفی است که به آنها ارجاع می رهایبه بیان قوی و نظ 2Bowersح 

زندگی یا فضاهای خصوصی دیگر  جای دولت در محل  های بیدر مقابل دخالت یفرد هایآزادیاز بودند که 

د. فضاهای دیگری در زندگی ما، خارج از خانه وجود دارد که حاکمیت نباید در آنها حضور پررنگی نحمایت کن

کی از ی»و برخی رفتارهای صمیمانه است. این مورد به  ،قالل فرد شامل آزادی اندیشه، اعتقادداشته باشد. است

ن و این حق هما« شود که بیشترین ارزش را نزد انسان متمدن داردمشخصی مربوط می فراگیرترین حقوق و حق  

 جنسی نزدیک با دیگران این واقعیت که افراد خود را به شکلی مشخص با رابطۀاست. « به حال خود بودن حق  »

غنای یک رابطه  اغلبزیادی برای چنین روابطی وجود دارد و « درست»های دهد که راهنشان می ،کنندتعریف می

ی از گیرد. پاول پس از بازنشستگشدت شخصی نشئت میبه از آزادی فرد برای انتخاب شکل و ماهیت این پیوند  

گفت که احتمااًل در رأی به ماندگاری قوانین لواط اشتباه کرده  میالدی 7880ای در سال دادگاه عالی در مصاحبه

                                                                                       
1. Goldstein, Anne B. (1987). History, homosexuality, and political values: Searching for the hidden 
determinants of Bowers v. Hardwick. Yale Lj 97, p. 1073.  
2. Franke, Katherine M. (2004). The domesticated liberty of Lawrence v. Texas, Colum. L. Rev. 104, pp. 43-
59.  



  

 همچنین وچهار ایالت وهمۀ پنجاه ایالت آمریکا لواط را ممنوع کرده بودند و بیست میالدی 7827. تا سال 1است

 چنین کردند. میالدی 7822ناحیۀ کلمبیا در سال 

هایی که واقعیت عوض شد. Lawrence V Texasندۀ چیز با پروطی تنها هفت سال همهدر با این حال، 

شبیه بود. پلیس هیوستون  Bowersبه طرز عجیبی به پروندۀ  ،منجر شد Lawarence v. Texasبه تشکیل پروندۀ 

نویس شد و او را با مرد بزرگسال ای در ملکی خصوصی وارد آپارتمان الورنس عریضهدر واکنش به حملۀ مسلحانه

نویس دید که در حال آمیزش هستند )به صورت توافقی و در فضای خصوصی(. هردو رنر عریضهدیگری به نام گا

دالر جریمه شدند و به جرم رابطۀ جنسی  دویست .همان شب به زندان افتادند و مرد به جرم لواط دستگیر شدند

از دو فرد همجنس را مج کنندۀ قانون تگزاس بود، محکوم شدند. این قانون  رابطۀ جنسی نزدیکمنحرفانه که نقض

 هادر حرکتی جنجالی، دادگاه عالی اعالم کرد که گیو  2خواهی شددانست. این پرونده در دادگاه عالی فرجامنمی

ا با تر بداند یتواند هستی آنها را پستحاکمیت نمی و احترام به زندگی خصوصی هستند دارای حق  »ها و لزبین

ن سرنوشت آنها را کنترل کند. این آزادی موردحمایت قانون اساسی به شاجرم دانستن زندگی جنسی خصوصی

های خصوصی خود روابطشان را های خود و زندگیدر چهارچوب خانه تا دهدانتخاب می افراد همجنسگرا حق  

 .3«و آزادانه کرامت خود را حفظ کنند نمایند انتخاب

گاه بود که عکس پروندۀ  کند. دادگاه اروپایی حقوق بشر منطق پروندۀ عمل می Bowersدادگاه کاماًل آ

Bowers   بزرگساالن همجنسگرا برای  را رد کرده بود و کشورهای دیگر اقدامات هماهنگی در جهت تأیید حق

 داشتن رفتار صمیمانۀ توافقی انجام داده بودند. 

موضوع، پروندۀ  اما حتی با درنظر گرفتن این ،محورنداساس مفاهیم اخالق تقریبًا همۀ قوانین بر

Lawrence  و اقدام در جهت خالف پروندۀBowers ویژه جدید به آوری بود. این حق  تصمیم حقوقی حیرت

                                                                                       
1. See http://www.nytimes.com/1986/07/01/us/high-court-5-4-says-states-have-right-outlaw-private-
homosexual-acts-division.html?pagewanted=all. Accessed November 9th, 2017.  
2. Epstein, L.; Martin A.D.; Quinn, K.M. ; Segal, J.A. (2007). Ideological drift among Supreme Court justices: 
Who, when, and how important. Nw. UL Rev., 101, p.1483. 
3. Epstein, L.; Martin A.D.; Quinn, K.M. ; Segal, J.A. (2007). Ideological drift among Supreme Court justices: 
Who, when, and how important. Nw. UL Rev., 101, p.1483.  

http://www.nytimes.com/1986/07/01/us/high-court-5-4-says-states-have-right-outlaw-private-homosexual-acts-division.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/1986/07/01/us/high-court-5-4-says-states-have-right-outlaw-private-homosexual-acts-division.html?pagewanted=all


  

ود. دانستند، بسیار بد بیافته و پنج دین اصلی جهان که همواره ازدواج همجنسان را اشتباه میبرای مذاهب سازمان

 مذهبی اجازه داشتند از استخدام چنین افرادی سر باز زنند.های شد، سازمانتا زمانی که لواط جرم محسوب می

در جهت پذیرش حقوق همجنسگرایان، تصمیم دادگاه عالی دربارۀ پروندۀ مطرح دیگری  ،در قدمی دیگر

را حل کرد. در  میالدی ویکممسئلۀ اصلی حقوق مدنی در اوایل قرن بیست، Obergefell v. Hodges به نام

های همجنس در بند مربوط به تشریفات بنیادین ازدواج برای زوج دادگاه اعالم کرد که حق   ،چهاربر  پنجتصمیمی 

 شود.های برابر اصالحیۀ چهاردهم قانون اساسی آمریکا تضمین میدر بند حمایت چنینقانونی و هم

 های همجنسگرا برشمرد: بنیادین ازدواج به زوج دادگاه چهار دلیل مشخص را برای اعطای حق  

 وند ترین پیزیرا ذاتی استقالل فردی است. این حق از صمیمانه ،ازدواج نوعی آزادی بنیادین است ق  ح

 کند.میان دو فرد حمایت می

 ها و کودکان را در زمینۀ ساخت خانه و پرورش کودکان تواند خانوادهاز طریق رسمیت قانونی، ازدواج می

 بنای نظم اجتماعی دانسته شده است. چراکه ازدواج به شکل تاریخی، سنگ ،کندحمایت 

 که هیچ تفاوتی میان پیوند دو جنس مخالف و پیوند دو همجنس از نظر این  آنجا دادگاه توضیح داد از

ازدواج در تناقض با بند تشریفات قانونی  های همجنس از حق  اصول وجود ندارد، محروم ساختن زوج

 اصالحیۀ چهاردهم است. 

 آنها را  و شودرد که جلوگیری از ازدواج همجنسان سبب تقابل آنها با جامعه میدادگاه همچنین اعالم ک

ها ثباتی در روابط آنپذیری سبب بیکند و بدون هیچ دلیل توجیهشمار ازدواج محروم میاز مزایای بی

 شود. می

های عشق، ین آرمانزیرا ازدواج واالتر ،تر از ازدواج نیستکه هیچ پیوندی عمیق اعالم کرددادگاه نهایتًا 

تر از آنچه هریک دهد. در پیوند زناشویی، دو نفر بزرگوفاداری، سرسپردگی، ایثار و خانواده را در خود جای می

ها ابراز کردند، ازدواج کنندگان در این پروندهطور که برخی از درخواست. همانشوند، میبودند از ازدواج پیش

است پس از مرگ نیز باقی بماند. گفتن اینکه این زنان و مردان به آرمان گیرد که حتی ممکن عشقی را دربرمی



  

فهمی است. آنها به دنبال کرامتی برابر از منظر قانون هستند. این صف طوالنی کنند، کجاحترامی میازدواج بی

نبه دارد، جتماعی دوجاها اهمیت پیوستن دو فرد به یکدیگر را در پیوند عاشقانۀ ماندگاری که برای آنها نفع اپرونده

ت ای در نظام قضایی کشور و سرعسابقهنشان داد. این تصمیمات دادگاهی نقطۀ اوج کار حقوقی مستمر، تحول بی

این تعداد پرونده تقریبًا  ،شکبود. بی ،هاهم در میان افکار عمومی و هم در دادگاه ،تغییر در ازدواج همجنسگرایان

ین قضیه ا نبش ازدواج برابر را کنار بزند و پاسخی کوبنده به مخالفان برابری باشد.ها دربارۀ جتواند همۀ بحثمی

ی که قانون برای همه، فارغ از گرایش جنس قبوالند قانونگذارانو به  بودعیار برای اجتماع دگرباشان تمامتوفیقی 

 آنها، یکسان است.

 و افراد دگرباش را غیراخالقیامع، دیگر، یابد و امروزه در بیشتر جورفته تکامل میای رفتههر جامعه

طور که پیمایند و همانبینند. از یک طرف، قانون اساسی کشورها نیز راه تکامل را میبیمار یا بدتر نمی و خطرناک

ر د دهند و از طرف دیگر، نظرات نیز در حال تغییرند؛باید باشد، به تکامل اجتماعی و فرهنگی بشر پاسخ می

د کننازدواج همجنسگرایان حمایت می ها از حق  دهد که بیشتر آمریکاییهای عمومی نشان میجیآمریکا، نظرسن

افزایش  به تدریج روهایی که در گذشته مخالف بودند، مثل مسیحیان انجیلی، بهو این حمایت حتی در میان گروه

 .1است

جمهور از سوی رئیس (DOMA)دواج در زمان امضا شدن قانون دفاع از از نیزبا این حال، مقاومت زیادی 

. این قانون با اکثریت آرا در سنای آمریکا و 2دیده شد میالدی 7882سپتامبر  87پیشین آمریکا، بیل کلینتون، در 

. این قانون  ازدواج را در سطح فدرال 3(21-148و  74-24ترتیب با آرای در مجلس نمایندگان تصویب شد )به

 مندی از مزایای حاصلکند و ازدواج قانونی دو همجنس تحت قانون ایالتی و بهرهمیبین یک زن و یک مرد تعریف 

                                                                                       
1. Ari Ezra Waldman A Legal Analysis of the Supreme Court's Historic, from 
Towleroadwww.towleroad.com/2015/06/obergefell-v-hodges.  
2. Donovan, J.M. (1996). DOMA: An Unconstitutional Establishment of Fundamentalist Christianity. Mich. J. 
Gender & L., 4, p.335.  
3. Barr, Bob. (January 5, 2009). No Defending the Defence of Marriage Act. Los Angeles Times, from 
http://articles. latimes.com/2009/Jan/05/opinion/oe-barr5.  



  

های همجنس را از این مزایای قوانین مالیاتی فدرال، زوج DOMA. کنداساس قوانین فدرال را منع می از ازدواج بر

 .1ق مهاجرت محروم کردو حقو ،های بازنشستگی، مزایای پزشکی، تأمین اجتماعیحقوق سربازان قدیمی، برنامه

 Obergefell v. Hodges مورد پروندۀ در میالدی 8072ژوئن سال  82تصمیم اکثریت دادگاه عالی در 

. این 2بردزیر سؤال  ــ گوید ازدواج بین یک مرد و یک زن استکه می ــعماًل اصل اولیۀ قانون دفاع از ازدواج را 

ناخته شدن حقوق ازدواج زوجین همجنس در ایاالت متحده رسمیت شتصمیم سبب گشایشی ملی در زمینۀ به

 .3آمریکا بود

کنند، بریتانیا شاهد تلطیف فضا در دیگر کشورها قوانینی در منع همجنسگرایی وضع می که حالی در

گیری، کشورها از طریق رأی ،ۀ گذشتهدر دو دهدرواقع، های درس و حاال در پارلمان است. جلسات مدیران، کالس

اند. با این حال، مسئله دوباره مطرح گذاری و مداخلۀ قضایی ازدواج همجنسگرایان را یا ممنوع یا قانونی کردهنقانو

این تصمیمات مهم، پیروی از باورهای مذهبی و دیدگاه منفی به دگرباشان همچنان انگیزۀ  وجود با ه است وشد

در   Masterpiece Cakeمغازۀ ۀ، جلسۀ محاکممیالدی 8071. در دسامبر سال 4اقدامات بسیاری از افراد است

های ندۀ آزادیترین پرومقابل کمیسیون حقوق مدنی کلرادو توسط دادگاه عالی آمریکا پیگیری شد. این پرونده بزرگ

 ببسبه دینی بود که در آن صاحب مسیحی یک نانوایی در کلرادو از پختن کیک عروسی یک زوج همجنسگرا 

. جک فیلیپس، صاحب مغازه، مؤدبانه از درست کردن ه بودامتناع کرد میالدی 8078 باورهای مذهبی در سال

کیک عروسی برای چارلز کرگ و دیوید مالینز سر باز زد که قرار بود در ماساچوست ازدواج کنند و بعد مهمانی را 

هایی . کلرادو از ایالت5در خانۀ ویالیی خود در کلرادو برگزار کنند. آنها به کمیسیون حقوق مدنی شکایت کردند

 های دگرباش دارد.است که قوانینی در حمایت از زوج

                                                                                       
1. Barr, Bob. (January 5, 2009). No Defending the Defence of Marriage Act. Los Angeles Times, from 
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شده در وزارت دادگستری دولت ترامپ از ای تهیهصفحهویکچهل (amicus brief)نامۀ هرچند توصیه

 د، کمیسیون حقوق مدنی تصریح کرد که امتناع او از پخترکپس برپایۀ آزادی بیان حمایت میامتناع جک فیلی

وکارهای عمومی نباید از ارائۀ خدمات گوید کسبکیک عروسی ناقض قانون ضد تبعیض این ایالت است که می

یا گرایش جنسی خودداری کنند. دادگاه از فیلیپس خواست تا با رعایت  ،نژاد، مذهب، جنسیت سبببه به مشتریان 

 کیک عروسی درست کند. نیزهای همجنس تساوی، برای زوج

بود. دادگاه عالی  میالدی 8071های جنجالی دادگاه در پاییز سال ادو احتمااًل یکی از پروندهپروندۀ کلر

رسانی های مذهبی خود از خدمتوکار اجازه دارند براساس دیدگاهتوانست تصمیم بگیرد که آیا صاحبان کسبمی

وانست معافیت مذهبی از قوانین تهای لزبین و گی خودداری کنند یا نه. به شکل بالقوه این تصمیم میبه زوج

 تأثیر عمیقی بر ایاالتی چون ،و درنتیجه دانستمیهای دیگر را مجاز حقوق مدنی باشد که تبعیض علیه گروه

 داند.اساس گرایش جنسی را ممنوع می گذاشت که تبعیض برکلرادو می

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1فصل   

های روانی گرایش جنسیداللت  

 

 

 مطالب:

 های روانی گرایش جنسی در زندگی داللت
 اجتماعی نوجوانان

 و خانواده  اندگرباش 

 و آزار مجازی اندگرباش 

 اختالل روانیالگوهای  مذهب و تحلیل 

 الگوهای اختالل روانی و دگرباشان 

 یبازبچه 



  

 فصل سوم
 جتماعی نوجوانهای روانی گرایش جنسی در زندگی اداللت

تواند دورۀ مرحلۀ گذار از کودکی به بزرگسالی است که گاه می ــ سالگی 78تا  71معمواًل از  ــنوجوانی 

ابی همراه یبا مسائل مربوط به استقالل و هویت معموالً و کشف باشد. این دورۀ گذار  ،خطرپذیری بیشتر، گمراهی

و تمایل جنسی  ،مانند مواد  مخدر، الکل های پرخطریهای سختی در موضوعاست و نوجوانان با انتخاب

یابند و درمجموع، و ظاهر افراد اهمیتی دوچندان می ،اند. در این سنین، گروه همساالن، عالیق رمانتیکمواجه

گذرانند. نوجوانی جوانان دگرباش نیز بسیاری از مراحل رشد را همانند همساالن دگرجنسگرای خود از سر می

شود و معمواًل گرایش جنسی فرد بین اواسط کودکی و اوایل که با تعریف هویت فردی شناخته می دورانی است

 شود.نوجوانی بدون هیچ تجربۀ جنسی پیشینی ظاهر می

چراکه آنها به کشش جنسی و  ،تواند دورانی جهنمی باشدبرای بسیاری از جوانان دگرباش، نوجوانی می

قع، انگیزد. دروادر آنها احساس شرم را برمی معموالً برند که ه خودشان پی میعاطفی خود به افرادی با جنس مشاب

. برای برخی افراد 1اندهای جنسی ناهمنوا مرتبطاند که از نظر تاریخی با هویتشرم و غرور عواطف قدرتمندی

گاهی بیشتر « گرافرد همجنس»که برای  کندبیان می( 8000. مانت )2شرم واقعیت اول و ماندگار هویت آنها است آ

. در این حالت، ممکن است فرد از احساسات 3آوردوجود میاز میل به همجنس احساس در حاشیه قرار گرفتن را به

 کنند که هویت دگرباشان،پردازان توصیه میخود شرمنده باشد یا شرم را با احساس غرور عوض کند. این نظریه

شود. متأسفانه شناخت هویت دگرباش غرور ساخته می ــ انۀ شرمهرقدر هم شکل گرفته باشد، باز از طریق دوگ

 داشته باشد. او در پی تواند عواقب خطرناکی برای سالمت جسم و روانپذیر میخود در این برهۀ آسیب
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تر مئنتر و نامططور که سفر به سوی بزرگسالی پیچیدهبرای جوانان دگرباشی که در تقال هستند، همین

همجنسگراستیزی با مجازات و حمله در سطح فردی روی  که آنجا از و شودسخت می نیزذیرش شود، مسیر پمی

راکه چ ،جوانان دگرباش نقاب دروغین دگرجنسگرایی را برای خود نگه دارند تاشود دهد، این موضوع سبب میمی

زی  همجنسگراستیو منزجرکننده زده شده است. معموالً  ،به میل جنسی و جنسیت آنها برچسب غیرعادی، کثیف

نفس کمی داشته باشند. این عواطف جوانان احساس نفرت از خود را تجربه کنند و احتمااًل عزت تاشود سبب می

رفتارهایی مانند نوشیدن الکل، مصرف مواد  مخدر، رفتارهای جنسی  باهای خودتخریبی به نوبۀ خود چرخه

 .1آورددنبال میو آسیب به خود را به ،ناایمن

 آمیزد که بسیاری از این جوانان حمایتبا این واقعیت درمی معموالً پذیر در زندگی دگرباشان ن دورۀ آسیبای

د، کننکنند. نوجوانانی که کشش به همجنس را تجربه میکمی از طرف خانواده یا نهادهای اجتماعی دریافت می

در  یچیدگی پرداختن به مسائل همجنسگرایانکنند. پبا هویت دگرباش خود احساس ناراحتی می به شکلی فزاینده

های افسردگی، افکار دهد که احتمال بروز نشانه. شواهد علمی نشان می2مراتب بیشتر استمواجهه با نوجوانان به

با افراد همجنس رابطۀ  یا و حتی اقدام به خودکشی در نوجوانانی که به همجنس خود گرایش دارند ،خودکشی

 دانند، نسبت به نوجوانان دگرجنسگرا بیشتر است.اند یا خود را دگرباش میتهجنسی یا رمانتیک داش

ض بیشتر در معراین افراد چون  ،احتمال قربانی شدن جوانان دگرباش در دنیای غرب بیشتر استامروزه 

 شوندمین دیدهمعمواًل توسعه یا دنیای غیرغرب، جوانان دگرباش مقایسه، در بیشتر کشورهای درحالدید هستند. در

شار به معنی رهایی از عوامل فاما تواند به معنای قربانی شدن کمتر باشد، بدیده نشدن  شاید. آیندحساب نمیو به

سیاری از ببه دقت همۀ تعامالت را پایش کنند و بدانند که »شدۀ نامرئی باید زدهبرچسبهای نیست. اعضای گروه

بالقوه از جانب خانواده  شدگیاسترس این افراد با طرد .3اند هر آن افشا شودتوشوند که میپایۀ دروغ بنا می روابط بر
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ای و اجتماعی محدودی برای کمک به جوانان دگرباش در کشورهای شود. خدمات حرفهو جامعه تشدید می

تواند به سالمت جسمی و شدن و نقاب زدن بر هویت جنسی اغلب می توسعه وجود دارد. استرس طرددرحال

 ی فرد صدمه بزند.روان

 دگرباشان و خانواده 
های اولیۀ والدین به افشای هویت برای بسیاری از جوانان دگرباش ارتباط با خانواده دردناک است. واکنش

منفی و گاه با طرد از خانه همراه است. بنابراین نوجوانان گی در معرض تنهایی، طردشدگی،  معموالً دگرباشان 

رسد که روابط خانوادگی بافتار اصلی رشد نوجوان باشد، نظر می. هرچند به1و خودکشی هستند ،افسردگی

متنی که بر روابط خانوادگی نوجوانان و جوانان  و اندنوجوان تمرکز کردهمطالعات کمی بر نقش رابطۀ والدین 

سیتی و هویت جن تراجنسیتی تمرکز کرده باشد، وجود ندارد. والدین معمواًل اطالعات اندکی دربارۀ گرایش جنسی

گذارد نفس نوجوانان میکودکان و نوجوانان دارند. با توجه به اینکه احتمااًل حمایت خانواده تأثیر اصلی را بر عزت

و با درنظر گرفتن نقش مهم والدین در بهزیستی نوجوانان، جای تعجب است که توجه چندانی به فرزندپروری 

 خاص نوجوانان دگرباش نشده است.

ینها، پذیرش گرایش جنسی ناهمنوای نوجوان دگرباش برای خانواده آسان نیست. در بسیاری از با همۀ ا

خانوادۀ او شود و عواقبی برای همۀ اعضای خانواده  تواند باعث شرمندگی فرد یا کل  ها، همجنسگرایی میفرهنگ

مند قهنبود خواستگارهای عال سبببه توانند بار آورد. برای مثال، وابستگان مؤنث فرد دگرباش نمیو دوستان به

. درنتیجه، 2رودخانواده زیر سؤال می شوند و جایگاه اجتماعی کل  ازدواج کنند، اقوام مذکر از شغل خود اخراج می
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های ناموسی برای احیای عزت خانواده های همجنسگرا قتلدر بسیاری از نقاط خاورمیانه در میان اعضای خانواده

 .1دهدرخ می

کمک  آنان نفسبه افزایش عزت از افراد دهد که حمایت خانواده و مذهبشناخت موجود نشان میمجموع 

شود. وقتی فرزندان گرایش جنسی خود را آشکار نفس میهایی سبب کاهش عزتکند و نبود چنین حمایتمی

یک مرحله هستند یا گی بودن  کنند آنها در حال گذار ازکنند و تصور میکنند، والدین معمواًل آنها را باور نمیمی

های مستقیم و غیرمستقیمی از خانواده دریافت زمان پیامآنها به دلیل تأثیرات خارجی است. گاهی جوانان گی هم

ی هااز همان اوان کودکی که به تفاوت معموالً ارزش بودن آنها داللت دارد. برای مثال، والدین کنند که بر بیمی

کنند. وقتی مسئلۀ همنوایی غیرجنسیتی مطرح د، از نظر عاطفی خود را از او جدا میبرنفرزند گی خود پی می

های خانواده به فرزند دگرباش را بررسی های پژوهشگرانی که واکنششود. گزارشباشد، این جدایی شدیدتر می

د هردو رفتار پذیرش و ربنابراین  .اندبرساختۀ متفاوت رفتار والدین دو دهد که پذیرش و رد  اند، نشان میکرده

ها بعد از علم به هویت دگرباش فرزند اتفاق بیفتد. تأیید یا پذیرش نوجوانان تواند در جریان سازگار شدن خانوادهمی

مخاطرات اهش و ک ،نفس بیشتر، حمایت اجتماعی بیشتر، سالمت عمومی بیشتردگرباش به سازگاری مثبت، عزت

 کند.کمک می مخدر و سوءمصرف مواد   ،کر خودکشیسالمت روان، رفتار جنسی پرخطر، ف

گیرند یا به رفتارهای می از جامعه فاصله معموالً تضعیف پیوند با والدین، نوجوانان دگرباش  در پی

کنند با انجام این کارها چراکه تصور می ،زننددست می ،مانند خودتخریبی از طریق سوءمصرف مواد ،پرخطری

هویتشان  سازیکنند و از اضطراب یا افسردگی حاصل از مخفیخود کمک می به فرایند افشاسازی هویت

فرض بر این بود که همجنسگراها از مواد  مخدر برای تسکین درد احساس  ،میالدی 7828کاهند. تا سال می

هش اشده و برای کحاصل از همجنسگراستیزی درونی« شرم جنسی»برای کم کردن « متفاوت بودن و تنها بودن»
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مصرف مواد  مخدر  1ایکنند. پژوهشگران در مطالعهقیافه استفاده میترس رقابت بر سر شرکای جنسی خوشاس

ها، بررسی کردند و از آنها پرسیدند که واکنشی که از طرف اعضای خانواده، مربی را در میان جوانان دگرباش

 ؛خنثی یا طرد بوده است یا از نوع پذیرش ،اندو دوستان به دگرباشی خود دیده ،هامعلمان، درمانگران، همسایه

نش بینی کنند. البته واکپیش هممصرف مواد را  مکن بودشدند، متعبیر می شدگیهایی که به طردتعداد واکنش

کرد. و مصرف مواد پیشگیری می شدگیشد، اما از ارتباط بین طردپذیرش مستقیمًا سبب کاهش مصرف مواد نمی

از جانب خانواده در نوجوانی و سالمت نوجوانان دگرباش را بررسی  شدگیتباط بین طرداخیرًا ار 2مطالعۀ دیگری

از طرف خانواده در نوجوانی و استفاده از مواد  مخدر، احساس  شدگیرابطۀ مشخصی بین طرد که است کرده

 و خطر سالمت جنسی در میان جوانان دگرباش را نشان داده است. ،افسردگی، اقدام به خودکشی

تعجب ندارد که فرد همجنسگرا در مواجهه با این تصویر بیرونی از خود، این نفرت را درونی کند و  جای

نفس و ابراز تمایل جنسی در او مشکل شود. تحقیقات متعدد نشان ش، پرورش اعتمادبهخوی با پذیرفتن هویت

درصد همۀ همجنسگرایانی  22کنند. حدود دهد که جوانان دگرباش شدتی از اضطراب عاطفی را تجربه میمی

حاصل سازگاری با همجنسگرایی  معموالً کنند که به افسردگی به عنوان یک علت اشاره می ،ندادرمان که در پی  

مطالعات  که الیح . در3کنندسالگی شروع می87تا  72درصد درمان را بین  20خودشان است و از این تعداد، 

اب عاطفی از اضطر ،گرجنسگرایان و جوانانی که تراجنسیتی نیستنداست جوانان دگرباش نسبت به د نشان داده

 شود.روشنی بیان نمیدالیل این خطرپذیری زیاد بررسی نشده است یا به، برندبیشتری رنج می

اشی دگرب و انگ برچسبکنند که تجربیات منفی حاصل از های بسیاری از این نظریه حمایت میپژوهش

شود و این شود که سبب اضطرابی عاطفی در میان بزرگساالن و نوجوانان دگرباش میبه اضطراب مزمنی منتهی می
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. ممکن است نوجوانان 1کنندۀ بدرفتاری با فرد دگرباش در بروز چنین عواقبی استدهندۀ نقش تسهیلموضوع نشان

ا تجربۀ دار باشند یدگرباش از حمایت اجتماعی و منابع کمتری برای تحمل تجربیات خود به عنوان قربانی برخور

 .2قربانی شدیدتر باشد عنوانآنها به 

دهد که نرخ اقدام به خودکشی در های بزرگ نشان میمطالعات اخیر شمال آمریکا و نیوزیلند از جمعیت

دهندگان درصد پاسخ 1. حدود 3است کم چهار برابر همتایان دگرجنسگرادست ومیان جوانان دگرباش بیشتر 

اند. در یا دوجنسگرا هستند، دچار تبعیض شده ،ه چون کسی فکر کرده است آنها گی، لزبیناند کگزارش کرده

یا جنس دیده نشد. شیوع آسیب به  ،تفاوت چشمگیری در نرخ تبعیض بر اساس سن، نژاد ،جریان این پژوهش

فسردگی های انهبه شکلی مشخص نشا نیزدر میان دگرباشان مرد بیشتر بود. جوانان دگرباش  ،به طور خاص ،خود

 بیشتری در مقایسه با دگرجنسگرایان بروز دادند.

ه قرار بشوند، رو میهمشکالتی که برخی جوانان دگرباش در فرایند رسیدن به مرحلۀ بزرگسالی با آن روب

 از خانواده و مشکل   شدن خانمانی، زور شنیدن در مدرسه، طردبی نیست:به این موارد محدود  گرچه ذیل است،

ان های حاصل از پیمایش رفتار پرخطر جوانا کردن فضایی امن برای ایجاد روابط حمایتگرانه. دادهپید

از  ،نده بوددرصد جوانانی که اقلیت گرایش جنسی را گزارش کرد 40نشان داد  (YRBS)دی.سی  واشنگتن

ر میان جوانان این رقم د که حالی احساس غم یا درماندگی طی دو هفتۀ پیش از مطالعه سخن گفتند، در

ها نشان داد که احتمال فکر کردن به خودکشی در یک سال این داده ،حال عین درصد بود. در 82دگرجنسگرا 

چون احتمااًل  ،درصد( 74درصد در مقابل  17گذشته در میان جوانان دگرباش دوبرابر دگرجنسگرایان بوده است )

 د.شده ارتباط دارزدههویت انگ ابرو هستند که هآوری روباین جوانان با عوامل استرس
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در معرض  ها،محیط کنند که ممکن است در آنزندگی می هایی اجتماعینوجوانان دگرباش در محیط

های اجتماعی ضعیف، تبعیض و سوءرفتار فیزیکی و اجتماعی و انزوا، حمایت شدگیمنفی همچون طرد اربیتج

خشونت حاصل از گرایش جنسی ابراز محیط مدرسه محلی برای معمواًل برای این افراد،  .1کالمی قرار گیرند

(SOV) 2شودمیــ  که داگلی آن را طرح کرد ــ. 

ۀ شود. در پایان دورخیلی زود شروع میخشونت ناشی از کشف گرایش جنسی  ،نآگرایش جنسی و بعد از 

ایی و درست است و همجنسگرکنند که دگرجنسگرایی طبیعی ابتدایی، جوانان دگرباش این پیام را دریافت می

نی های جنسیتی مخصوصًا برای پسران پذیرفتنی نیست. برای جواناغیرطبیعی و نادرست است. ناهمنوایی با کلیشه

 ایندفر که بخشی طبیعی از ــها دانند، حرکت به سوی نوجوانی با افزایش سطح هورمونکه خود را دگرباش می

زیرا با هنجارهای  ،نی است که گذر آنها به بلوغ همراه با خشونت استبه این مع معموالً  ــ بلوغ جنسی است

 جنسیتی همنوا نیستند.

 گیرد. مطالعات نشان دادهو حمله صورت می ،در قالب آزار، خشونت بیشتربدرفتاری با جوانان دگرباش 

رار های منفی قبرچسبدر قالب آموزان دگرباش بیش از بیست بار در روز آماج بدرفتاری کالمی است که دانش

. علت رایج دوم گرایش جنسی 3آزار و اذیت او است یۀدهد که ظاهر فرد علت اولگیرند. متون موجود نشان میمی

 یا هویت جنسیتی واقعی یا فرضی فرد است.

وال انجام شد، نشان داد که  ای که از سوی واحد آموزش سالمت مدارس برای گروه کارزار استونمطالعه

ای دیگر  محصول مطالعه بزرگ   . هشدار  4بینندًا دوسوم شاگردان همجنسگرا در مدارس بریتانیا آزار و اذیت میتقریب

داد که کارکنان مدرسه و دیگر شاگردان از آور از میزان خشونت همجنسگراستیزانه نشان میبود که تصویری شوک

                                                                                       
1. Lombardi, EL.; Wilchins, RA.; Priesing D, Malouf D. (2001). Gender violence: transgender experiences with 
violence and discrimination. J Homosex, 42(1), pp. 89–101. 
2. D'Augelli, AR.; Grossman, AH.; Starks, MT. (2206). Childhood gender typicality, victimization, and PTSD 
among lesbian, gay, and bisexual youth. Journal of Interpersonal Violence, 21(11), pp. 1462–1482.  
3. Berne, S.; Frisén, A.; Kling, J. (2014). Appearance-related cyberbullying: A qualitative investigation of 
characteristics, content, reasons, and effects. Body image, 11(4), pp.527-533.  
4. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/6239098.stm. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/6239098.stm


  

درصد آنها مورد حملۀ  47 و کالمی را تجربه کرده بودنددادند. تقریبًا همۀ دگرباشان آن مدرسه آزار خود بروز می

اند. حتی اگر افراد دگرباش خشونت که به مرگ تهدید شده اعالم کرده بودنددرصد  71فیزیکی قرار گرفته بودند و 

 که زبان و نظرات همجنسگراستیزانه در آن رایج است. قرار دارندرا مستقیم تجربه نکنند، همچنان در محیطی 

 اشان و آزار مجازیدگرب
نسبت به جوانان دیگر زمان بیشتری را در فضای  ،درکل ،دریافته است که جوانان دگرباش GLSENسازمان 

آوری اطالعات دربارۀ گرایش آورند و از اینترنت برای جمعهای مجازی روی میگذرانند. آنها به دوستیمجازی می

های سیاسی در میان کنند. احتمال مشارکت در فعالیتاده می( استفHIVو مسائلی مانند ایدز ) ،جنسی، سالمت

 جوانان دگرباش که آنجا شود. ازانجام می برخط )آنالین(این کار نیز به شکل  و جوانان دگرباش دوبرابر است

 .1گذرانند، احتمال بیشتری وجود دارد که خشونت مجازی را تجربه کنندوقت بیشتری را در فضای مجازی می

های شامل توزیع عکسافتد و در فضای مجازی اتفاق می شود کهجازی به حمالتی گفته میآزار م

شود. این نوع آزار می برخطو انواع دیگر آزارهای  ،کذباطالعات تحقیرآمیز، انتشار اطالعات خصوصی یا 

و  ،ه، مکرربه شکلی عامدان را برای آسیب رساندن به افراد دیگر با آن های مرتبطاستفاده از اینترنت و دیگر فناوری

 گمنام بمانند. تادهد گیرد. آزار مجازی به آزاردهندگان اجازه میمیبربار درخصومت

 و شده است روزمرۀ ما ناپذیر از زندگیبخشی جدایی ها و دستاوردهای تکنولوژیکفناوری که آنجا از

ا افراد بدهد تا در سطح جهانی میرا اجازه  نیز این ندر دسترس است، به اجتماع دگرباشا وفورراحتی و بهامروزه به

تعامل کنند و تصویر بهتری از مسائل دگرباشان به دنیا ارائه کنند. از طرف دیگر، این قلمرو دیجیتال دگرباش دیگر 

 های اقلیت دربه محلی دیگر برای نشان دادن انزجار از جوانان دگرباش تبدیل شده است. ابراز نفرت از گروه

 .2واقعی در دنیای امروزاست تا در اجتماع  ترفضای مجازی بیشتر و جدی اجتماع

                                                                                       
1. See nobullying.com/lgbt-bullying-statistics. 
2. Glaser, J.; Dixit, S.; Green, D. P. (2002). Studying hate crime with the Internet: What makes racists advocate 
racial violence? Journal of Social Issues, 58, pp. 177-193.  



  

آورد و بر سالمت روان و سبک زندگی نفس را پایین میآزار مجازی به همراه خشونت و اعمال زور، عزت

هویت جنسی  سبببه جوان نشان داد که از هر دو جوان، یکی  444گذارد. پیمایشی در ایالت آیوا بر فرد اثر می

زیرا  ،. بیش از نیمی از این جوانان از افشای این آزار به والدین خود ابا دارند1خود آزار مجازی را تجربه کرده است

راه »این فضا  که حالی را محدود کنند، در مجازی و دنیای برخطممکن است والدینشان دسترسی آنها به فضای 

 است.« ارتباطی آنها با دنیای بیرونی

 نیز درصد 22 .کنندکه والدینشان آزار مجازی آنها را باور نمی گفتنددهندگان درصد پاسخ 40ین همچن

کنند که فکر نمی بیان کردنددرصد  21دهند و که والدین آنها کاری برای توقف این رفتار انجام نمی کردندگزارش 

آزار را گزارش  اس افسردگی در پی  درصد افراد احس 42 ،حال عین کاری از دست مقامات مدرسه بربیاید. در

درصد فقط به دلیل مدرسه رفتن دچار اضطراب  82و  اندرا تجربه کردهدرصد احساس شرمندگی  12ند، اهکرد

 اند و از هر چهار نفر یکی به فکر خودکشی اشاره کرده است. شده

درصد مجال  28انستند، دپیمایشی دیگر نشان داد که در سال گذشته نوجوانانی که خود را دگرباش می

 درصد بود. 12این درصد در میان همساالن دگرجنسگرای آنها  که حالی در ،تجربۀ خشونت را داشتند

توسطۀ ممقطع مشخص است که احتمال تجربۀ خشونت با استفاده از ابزار اینترنت در اوایل کودکی، در 

القوه ببه صورت که  ــانند، بیشتر است. مدارس ددوم و در میان دگرباشان یا کسانی که خود را اقلیت جنسی می

باید رفتار همجنسگراستیزانه را در همۀ سطوح  ــ آیندحساب میترین محل برای نوجوانان دگرباش بهخطرناک

اران، کارفرمایان گذنسی را منتقل کنند. همکاری سیاستچالش بکشند تا درکی متفاوت از سبک زندگی و تمایل جبه

چالش کشیدن تبعیض در تمام سنین الزمۀ زشی با جوانان جهت مقابله با نابرابری جنسی و بهو نهادهای آمو

 مداخالت ضد خشونت است که البته نباید تنها به مدارس محدود شود. 

                                                                                       
1. www.cnet.com/news/cyberbullying-hits-lgbt-youth.  



  

 تحلیل مذهب و الگوهای اختالل روانی
مقابل پذیرش اجتماعی در کند و همچنان عامل مهمی می اضافه بر دگرباشان ای دیگر از فشار رامذهب الیه

تنها تمایل محض یک فرد  ،کندهمجنسگرایی و ازدواج همجنسان است. آنچه نوع گرایش جنسی را مشخص می

وجه اجتماعی است. باید تنیست، بلکه درک اشتباه از مذهب است که همواره تحت تأثیر منابع قدرتمند مذهبی 

با حمایت اجتماعی از اما پذیرش آن ارتباط زیادی دارد، تعلقات مذهبی خانواده با میزان  درست استکه  اشتد

 ارتباطی مستقیم دارد. نیز دگرباشان نوجوان

های جنسی متفاوت به رابطۀ مذهب و انواع مختلف گرایش هانگاههای مختلف، در طول زمان و در مکان

افتار تعامل این باورها با ب درکه بل ،باورهای مذهبی فردی ۀبه وسیل تنهابه همجنسگرایی نه نگاه خاصبوده است. 

عیین کنند( تند یا بافتار مذهبی غالب را دنبال نمیامذهبی غالب )حتی در میان کسانی که کمتر مذهبی ــ ملی

 دگرباشی دارند. دربارۀهای مذهبی در مذاهب اصلی جهان رویکردهای متفاوتی آموزه هشود. امروزمی

 این دینمحمد )ص( پیامبر  حضرتی یگانه )الله( وجود دارد و یعنی خدای ،در اسالم، تنها یک خدا

این  میلیارد پیرو است که 7.2رشدترین دین بزرگ در دنیا با بیش از  به . اسالم دومین دین بزرگ جهان و رو1است

 ونهچهلشوند. مسلمانان در دهند و مسلمان خوانده میجمعیت جهان را تشکیل می درصد کل   84.7 پیروان

دانند بزرگ اسالمی همجنسگرایی را مردود می های. همۀ مکتب2دهندجمعیت را تشکیل می بیشترینشور جهان ک

عملی خالف نقش طبیعی و  را رابطۀ جنسی نوع این آورند وشمار میبهای غیرطبیعی و میل به همجنس را وسوسه

 .بینندمیهدف فعالیت جنسی 

نه که گوآن ،مرد[ نباید با مردی دیگر بخوابد: »]آمده است( انجیلل )پنج کتاب او تورات دین یهود و دردر 

 «.خوابد، این رسوایی استبا یک زن می

                                                                                       
1. Horrie, C.; Chippendale, P. (2007). What is Islam? A Comprehensive Introduction. Virgin Books Limited.  
2. Maoz, Z.; Henderson, E.A. (2013). The world religion dataset, 1945–2010: Logic, estimates, and trends. 
International Interactions, 39 (3), pp.265-291.  



  

دربارۀ موضوع ، گوناگونی، از محکومیت مستقیم تا پذیرش کامل رهایمسیحیت نظ هایمکتب

اما  ،کننداستقبال میمسیحی از کسانی که به همجنس خود تمایل دارند،  هایهمجنسگرایی دارند. بیشتر مکتب

های اخهو دیگر ش ،است. کلیسای کاتولیک، کلیسای ارتدوکس گویند که عمل جنسی با همجنس گناههمچنان می

 دانند.اصلی مانند کلیسای اصالحی در آمریکا و کلیسای باپتیست آمریکا همجنسگرایی را گناه می

رند که از منع این عمل در سکوت تا به همجنسگرایی دا تفاوتسه مذهب اصلی رویکردهایی ماین 

و پذیرش اجتماعی همجنسگرایی تا اعدام را شامل  ،کالمی مخالفت ممنوعیت آشکار آن، مخالفت فعاالنه و

 شود.می

ای در میان کسانی که به رسد که باورهای مذهبی عاملی مهم در گرایش جنسی باشد. مطالعهنظر میبه

مخالفت با پذیرش اجتماعی  درصد کنند، نشان داد کهبی شرکت میشکل هفتگی یا بیشتر در مراسم مذه

ی باید هایی که معتقدند همجنسگرایسوم آمریکاییهمجنسگرایی در میان آنها کمی بیشتر است. وقتی تقریبًا یک

 ،کنند( که مطرح می%28شوند که چرا چنین احساسی دارند، بیشترین دلیلی )رو میهبا این پرسش روب ،منع شود

 های دیگریاین است که همجنسگرایی با باورهای مذهبی و اخالقی آنها در تضاد است. این موضوع به کمک داده

 .1کنندهمجنسگراستیزی را ابراز می میزان بیشترین گویند افراد مذهبیشود که مینشان داده می نیز

ای وپلیتن، به طور خاص، شاخهکنند. کلیسای متراما برخی مسیحیان لیبرال از همجنسگرایی حمایت می

رسانی به اجتماع مسیحیان دگرباش بنا شد و با آغوشی باز به هزار پیرو، تنها برای خدمتچهلاز مسیحیت با 

رادی ، افکند. در اجتماع کلیسای انگلیسی، روحانیانی وجود دارند که آشکارا گی هستنددگرباشان خدمت می

هایی همجنسگرا در آمریکا هستند و اوا برون همجنسگرایی در اسقف جین رابینسون و ماری گلس پول همچون

 سوئد است.

                                                                                       
1. Kessler, RC.; Mickelson, KD.; Williams, DR. (1999). The prevalence, distribution, and mental health 
correlates of perceived discrimination in the United States. Journal of Health and Social Behavior, 40 (3), pp. 
208–230.  



  

جناب راب شناک، رهبر برجستۀ پروتستان در واشنگتن، به گروه بزرگی از جوانان  ،میالدی 8002در سال 

 هایریشه»چیزی با  یعنی است،« تمایل»نیست، بلکه نوعی « انتخاب»گفت که معتقد است همجنسگرایی نوعی 

اگر ظهور این » :یادآور شد نیزدر مردم. هرچند او از مخالفت با همجنسگرایی حمایت کرد، این نکته را « عمیق

 «.پاسخی از سر مهربانی آماده باشیم رایناپذیر است، باید بشواهد علمی اجتناب

 کندمک میک شود که به افراد دگرباشدیده می نیز اما وضعیت در حال تغییر است و تغییر الگوی مشخصی

افزایش است و دنیای  به در صلح زندگی کنند. تعداد مذاهب حامی همجنسگرایی همواره در سراسر جهان رو تا

ت رهبری پاپ تح نیزیافته در حال تصویب قوانینی در حمایت از حقوق دگرباشان است. کلیسای کاتولیک توسعه

اگر »، پاپ فرانسیس گفت: میالدی 8074در تابستان سال کند. تجربه می را دگرباشانمورد فرانسیس تغییراتی در 

جوی پروردگار و مشتاق عمل نیک، من چه کسی هستم که بخواهم او را قضاوت وکسی گی باشد و در جست

چراکه موضع او با خلف  ،انداخت راهسراسر کلیسای کاتولیک و جهان به این سخن موجی از حیرت را در« کنم؟

دانست. ها را تهدیدی برای صلح جهانی میمتفاوت بود که ازدواج گی ،ت شانزدهمیعنی پاپ بندیک ،خود

 اییهای مهم بود که در آن چندین کاتولیک بلندمرتبه با انگیزه گرفتن از موضع باز پاپ، نظراظهارنظر او آغاز دوره

سان گوش ازدواج همجن دربارۀای هرتبۀ ایتالیایی گفت که کلیسا به بحثمشابه ابراز کردند. در ماه مه، اسقف عالی

داند آیا مسیح با ازدواج همجنسان مخالفت دهد. چند هفته بعد، کاردینال برزیلی، کالدیو هامس، گفت که نمیمی

کرد یا نه. در اوایل ماه سپتامبر، کاردینالی از نیویورک به نام تیماتی دالن تصمیم کمیتۀ روز رژۀ سنت پاتریک می

 ویک سال پیشبا بنر خودشان را تأیید کرد. بیست میالدی 8072ک گروه گی برای رژه در سال مبنی بر اجازه به ی

کانر  اجازه دادن به گروهی گی برای رژه  اعالم کرده بود که ــ که یکی از اخالف دالن بود ــاز این، کاردینال جان ا 

 توهینی به اعتقادنامۀ رسوالن است. 



  

 گوید الزمۀ استانداردهاینیۀ کمیسیون حقوق بشر همسو هستند که میمذهبی دنیای مدرن با بیا هاینظر

 ها است، حتی اگر مدافعان بگویند که اینکنی رویههای یکدست حاکمیتی برای ریشهالمللی وجود سیاستبین

 .1ها در باورها و مناسک مذهبی ریشه دارندرویه

 الگوهای اختالل روانی و دگرباشان
ۀ این دهنده تمایالت جنسی در فرهنگ غربی بر همجنسگرایی مردان متمرکز است و نشاناساسًا نگاه تاریخی ب

های مختلف وخیز بوده است. نظریهطی اعصار و قرون، نگاه جامعه به همجنسگرایی نگاهی پرافتدر است که 

 .اندهای اجتماعییا روش برساخته اندشدهتکوینی گرفته  همجنسگرایی یا از رویکرد

ل که مفهوم اختال از آن داردخوبی نشان بندی اختالالت روانی بهضعیت همجنسگرایی در دستهتغییر و

سرعت تغییر کند. از منظر تاریخی، جامعۀ پزشکی های اجتماعی و جامعه بهتواند با تکامل برساختهروانی می

ها گی»ه کی خود گفته است گیرها بوده است که در اولین موضعیکی از قدرتمندترین نیروهای اجتماعی ضد گی

 .«انداساسًا بیمار روانی و نیازمند درمان

ز رسد تا پیش انظر میو پزشکی دارند. به ،های مذهبی، حقوقیرویکردهای مدرن به همجنسگرایی بنیان

با یا  شداروپا یا نادیده گرفته می قرون وسطای میانه، اعمال همجنسگرایانه از سوی کلیساهای مسیحیت در کل  

اما در نیمۀ دوم قرن بیستم خصومت نسبت به همجنسگرایان آغاز شد و نهایتًا به  ،شدآنها با مدارا برخورد می

ه ای کنهادهای مذهبی و سکوالر سراسر اروپا سرایت کرد. محکوم کردن همجنسگرایی و دیگر رفتارهای جنسی

 ارد.ادامه د نیزشایع شد و تا امروز  ،شدنددانسته می« غیرطبیعی»

شدت با مذهب و نظام حقوقی برای در دست گرفتن درمانگری بهدر پایان قرن نوزدهم، پزشکی و روان

شناسی موضوع تمایالت جنسی در رقابت بود. درنتیجه، گفتمان همجنسگرایی از حوزۀ گناه و جرم به قلمرو آسیب
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نش زیرا فرد بیمار کمتر سزاوار سرز ،شده می. معمواًل این تغییر تاریخی نوعی پیشرفت دانست1روانی بسط پیدا کرد

 است تا یک گناهکار یا مجرم.

اسی شنهمه به همجنسگرایی از زاویۀ آسیب و متفاوت بود رهادرمانگری نظاما حتی در حوزۀ پزشکی و روان

کید ویژه بر همجنسگرایی مردان متنی دربارۀ آسیبنگاه نمی سی جنسی اشنکردند. یکی از اولین کسانی که با تأ

در  Psychopathic Sexualiseآلمانی و نویسندۀ کتاب ابینگ، روانشناس اتریشی ریچارد فون کرافت ،نوشت

رونده توصیف کرد. اما زیگموند فروید و هاوالک ای پیشاو همجنسگرایی را بیماریبود.  میالدی 7222سال 

گفت که همجنسگرایی مادرزادی است و نه  موضعی پذیراتر داشتند. در اوایل قرن بیستم، الیس ،هردو ،الیس

 .2اندبیماری نیست و بسیاری از همجنسگرایان نقشی برجسته در جامعه بازی کرده ،غیراخالقی

ار مشهور ای که امروزه بسیفروید با الیس موافق بود که همجنسگرایی نباید نوعی آسیب دانسته شود. در نامه

 چنین نوشت: میالدی 7812فروید به مادری آمریکایی در سال  ،است

شک، همجنسگرایی یک مزیت نیست، اما مایۀ شرمندگی هم نیست، پلید نیست، تحقیرآمیز نیست و بی

د دانیم که با متوقف شدن رشبندی شود. ما آن را تفاوتی در کارکرد جنسی میتواند همچون نوعی بیماری دستهمی

عصر قدیم و جدید همجنسگرا بودند و در میان آنها مردان  در شود. افراد بسیار مورداحترامیجنسی حادث می

م ه ،نوعی جرم ۀ(. سرکوب همجنسگرایی به مثاب...آنژ، لئوناردو داوینچی و  بزرگی بودند )افالطون، میکل

 انصافی بزرگی است و هم خشونت. بی

اشت داشت. او باور د ، نظریۀ ابتدایی زیگموند فروید دربارۀ جنسیت انسان با نظر الیس فرقحال این با

خود با والدین و دیگران، همجنسگرایی یا  رباتج که همۀ افراد بشر ذاتًا دوجنسگرا هستند و تنها بر اثر  

 کنند.دگرجنسگرایی را انتخاب می

                                                                                       
1. Chauncey, G. Jr. (1982/1983). From sexual inversion to homosexuality: Medicine and the changing 
conceptualization of female deviance. Salmagundi, 58-59, pp. 114-146.  
2. D'Emilio, J.; Freedman, E.B. (1988). Intimate matters: A history of sexuality in America. New York: Harper 
& Row.  



  

 DSMپژوهش هوکر در خارج کردن همجنسگرایی از فهرست اختالل روانی در  میالدی، 7821در سال 

 که همجنسگرایی ،پذیرش نظر غالب جایبه اواًل  ؛ۀ او از چندین جهت مبتکرانه بودنقشی مهم ایفا کرد. مطالع

نوعی آسیب است، او پرسشی مطرح کرد مبنی بر اینکه آیا همجنسگرایان و دگرجنسگرایان در سازگاری روانی خود 

همجنسگرا را انتخاب کرد که  ای از مردانمطالعۀ بیماران روانی، نمونه جایبه با یکدیگر فرق دارند یا نه. ثانیًا 

ای بود که در آن گروهی از همجنسگرایان را در کارکردی عادی در جامعه داشتند. به بیان دیگر، او پیشرو مطالعه

، هوش و تحصیالت و گروه آزمایش و گروهی از دگرجنسگرایان را در گروه کنترل قرار داد و با درنظر گرفتن سن

سپس از گروهی از کارشناسان روانشناسی خواست تا سالمت  .ا روی آنها انجام دادهای روانشناسی رانواع آزمون

 و چه کسی دگرجنسگرا. هیچ تفاوت معناداری استبینی کنند که چه کسی گی روانی آنها را تخمین بزنند و پیش

ی ان تحلیل روانعملکرد بهتری داشتند. درواقع، کارشناس هادیده نشد و اگر هم چیزی دیده شد، این بود که گی

هیچ  که دادان مینش و اینکنندگان این دو گروه پیدا کنند شدۀ شرکتهای تفسیرتوانستند تفاوتی بین پاسخنمی

بر بود، این مطالعه تفاوت معناداری در سالمت روان این دو گروه وجود ندارد. هرچند تغییر دیدگاه موضوعی زمان

روع درک نقطۀ ش معموالً  کهی جنسی انسان در اجتماع روانشناسی سبب شد هافعالیت دربارۀحرکتی را در گفتمان 

 .1شودامروزی از گرایش جنسی دانسته می

( در II-DSMهمچنان راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روانشناسی آمریکا ) میالدی، 7822در سال 

، انجمن میالدی 10د. تا اوایل دهۀ های روانی، بار دیگر همجنسگرایی را اختاللی روانی نامیبندی اختاللطبقه

نوعی بیماری را بر اساس مفاهیم فرویدی از توقف رشد  عنوان بندی همجنسگرایی بهروانشناسی آمریکا طبقه

 ناپذیر یا هویت من   ــ بندی همجنسگرایی آنجنسی منجر به یک زندگی عاری از عشق حفظ کرد. به این طبقه

شروع این  و افسردگی همراه است. سن   ،ا احساس گناه، شرم، اضطرابشد که بهمجنسگرای منفی گفته می

 .2شود و یکی از عوامل مؤثر در آن  وجود رویکردهای ضد اجتماعی استنوجوانی دانسته می وضعیت  

                                                                                       
1. Hsueh-Hao, Chiang; Howard. (2008). Effecting science, affecting medicine: Homosexuality, the Kinsey 
reports, and the contested boundaries of psychopathology in the United States, 1948-1965. Journal of the 
history of the behavioural sciences, 44, pp. 300-318. 10.1002/jhbs.20343.  
2. Nungesser, L.G. (1983). Homosexual acts, actors, and identities. New York: Praeger.  



  

های تجربی، ، هیئت مدیرۀ انجمن روانشناسی آمریکا تحت فشار دادهمیالدی 7811در دسامبر 

بندی وجود آمدن یک اجتماع گی فعال سیاسی در آمریکا به طبقهو به ،غییرهنجارهای اجتماعی در حال ت

حذف کرد. انجمن روانشناسی آمریکا از همۀ  DSMهای روانی پایان داد و آن را از همجنسگرایی ذیل بیماری

روانشناس به حذف  2224گیری دربارۀ این موضوع در گردهمایی شرکت کنند. اعضا خواست تا برای رأی

نفر خواستار حفظ آن بودند. بدین ترتیب، این انجمن  1270 که حالی رأی دادند، در DSMنسگرایی از همج

در تناقض با گرایش جنسی »برای افرادی « اختالل گرایش جنسی»و آن را با  نمود حذف DSMهمجنسگرایی را از 

. در سال 1شیدطول ک میالدی 7821تا سال  DSMجایگزین کرد. حذف کامل همجنسگرایی از « خود

 ،خارج کرد ICDبندی از طبقه ICD-10، سازمان بهداشت جهانی همجنسگرایی را با انتشار میالدی 7888

را با خود دارد. در این شرایط، فرد دربارۀ « ناپذیر من   ــ برساختۀ گرایش جنسی آن»همچنان  ICD-10هرچند 

اه که به همر اختالالت رفتاری و روانی سبب بهدوست داشت این تمایل »اما  ،ترجیح جنسی خود شکی ندارد

 .2«استآورد، متفاوت می

های جانورشناس و تاکسونومیستی به نام آلفرد سی. کینسی و همکارش هوکر شروع به استفاده از پژوهش

ز افسانۀ ند تا اپی گرفت نیز آن راکه دیگران  کردند تجربی به عنوان بنیانی برای دانش امروزی دربارۀ تمایالت جنسی

 .3بیماری روانی رمزگشایی کنند ۀهمجنسگرایی به مثاب

کینسی در مطالعات مهم خود دربارۀ رفتار جنسی بزرگساالن آمریکایی نشان داد که تعداد چشمگیری از 

رسیدن به ارگاسم تجربه  سالگی رفتار جنسی همجنسگرایی را در حد  72کنندگان در تحقیق او بعد از شرکت

درصد زنان )بسته  2تا  8درصد مردان گروه نمونه و  70چنین کینسی و همکارانش گزارش کردند که هم .4اندکرده

سالگی منحصرًا همجنسگرا  22تا  72طی سه سال گذشته و بین در به وضعیت تأهل( کمابیش در رفتار خود 

                                                                                       
1. Neel Burton, M.D. (Sept 18 2015). Hide and Seek, When Homosexuality Stopped Being a Mental Disorder.  
2. Neel Burton, M.D. (Sept 18 2015). Hide and Seek, When Homosexuality Stopped Being a Mental Disorder.  
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ی پاک اختالالت روانهای تجربی کینسی کمکی شدند به جنبشی که همجنسگرایی را از فهرست اند. یافتهبوده

 کرد.

وگو دربارۀ اینکه آیا همجنسگرایی بیماری روانی است یا نه، انواع مختلف ها بحث و گفتطی سالدر 

بر اساس مداخالت روانشناسانه یا معنوی پدیدار شدند که سعی داشتند گرایش جنسی فرد را تغییر « هادرمان»

 ود.تواند کنترل یا تغییر داده شمبنی بر اینکه تمایل جنسی میدهند، حتی در نبود هرگونه مدرک علمی مستندی 

همجنسگرایان مرد « درمان»درمانی برای ، برخی از درمانگران از تبدیلمیالدی 20و  20های در دهه

ه ب که الیح در ،استفاده کردند. این درمان معمواًل به این شکل بود که با نشان دادن تصاویر مردان برهنه به بیماران

تا بیمار باال بیاورد. وقتی وضعیت از تحمل آنها خارج  ندکردشد، کاری میآنها شوک الکتریکی یا دارو داده می

فرستادند. می« قرار عاشقانه»شد یا آنها را با یک پرستار جوان به یک شد، تصاویر زنان برهنه به آنها نشان داده میمی

های مذهبی همکاری است که اغلب با گروه NARTHرمان سازمان اصلی حامی اشکال سکوالر این نوع د

«. نددرمان ک»یا « شفا دهد»درمانی تواند همجنسگرایی را از طریق تبدیلکند. این سازمان معتقد است که میمی

 .ه استفایده بودشدت خشن و تحقیرآمیز کاماًل بیهای بهبدیهی است که این روش

شد، درمان جبرانی بود. این درمان سعی داشت به یی استفاده میروش دیگری که برای درمان همجنسگرا

نوشته است، درمانگران  (7882) که درشر گرجنسگرا تبدیل کند. بنا بر نقدیآسا همجنسگرا را به دشکلی معجزه

برانی ج درمان اند.گیرند و تحلیل روانی غیرجانبدارانه را کنار گذاشتهجبرانی امروزی از مشاورۀ کشیشان الهام می

ی است. حامیان این مکتب فکرشکل گرفته سازی دگرجنسگرایی لآههای سنتی و ایدبر اساس همنوایی با ارزش

و باور دارند که مراجعان همجنسگرای آنها باید  اندهایی را در حمایت از اصالحات ضدگی تنظیم کردهنامهشهادت

 .1طرد شوند تا همجنسگرایی آنها درمان شود

تدریج در سراسر جهان در حال تحقق ها )این موضوع بهارج کردن همجنسگرایی از دستۀ بیماریبا وجود خ

 کنند.برخی درمانگران همچنان با این مسئله همچون نوعی بیماری برخورد می ،است(
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ن مداخالت شود. ایبرای تغییر تحمیلی به دگرجنسگرایی استفاده می معمواًل و بیشتراز خدمات پزشکی 

برای تغییر  نیز. طب سنتی 1شودهای شیمیایی را شامل میدرمانی و درماناز نگهداری در مراکز تا انزجار پزشکی

در نظر مقامات پزشکی و حقوقی، عمل »دهد: آبادی چنین توضیح میشود. نجمکار گرفته میگرایش جنسی به

عمل گزینۀ موردقبول حقوقی و مذهبی تغییر جنس مشخصًا درمانی برای ناهنجاری بیمارگونه است و گاهی این 

 « .شودبرای دگرجنسگرا ساختن افرادی با میل به همجنس پیشنهاد می

. خدمت سربازی درهای بسیاری 2توان دید، ارتش استدر آن میوضوح دگرباشان را به ۀای که مسئلحوزه

محض پایان خدمت، مردان کارتی گشاید. به را به روی مردان ایرانی مخصوصًا با داشتن کارت پایان خدمت می

کاال، شرکت در فروش رسمی امکان تقاضای پاسپورت، خریدو ، همچونکنند که مزایای زیادیرا دریافت می

های دفتر آسیب میالدی، 8070کند. در سال فراهم می ، را برایشانهای بخش دولتی و استخدام دولتیفعالیت

ری و کنشگری راهبردی افرادی پاسخ داد که خود را تراجنسیتی گاجتماعی سازمان بهزیستی ایران به البی

 «اختالالت غددی»را با بند « اختالالت روانی»بندی علت معافیت از سربازی آنها بند دانستند و در دستهمی

 .3جایگزین کرد

راکه چ ،نداشود که به دنبال شغلدر سطح نظریه، این کار سبب کاهش تبعیض علیه مردان تراجنسیتی می

 ،تتر اسشود، از نظر اجتماع پذیرفتهدرج می نیزآنها  معافیت خدمت سربازی این علت معافیت که روی کارت

قرار « منحرفان اخالقی و جنسی»هستند که آنها را در دستۀ « اختالالت روانی»همچنان موضوع بند  هااما گی

مهر شده است « معافیت قرمز»یا « الل رفتاریاخت»، «انحراف جنسی»دهد. برای آنها، این کارت با کلمات می

 گیرند.اند که عماًل از فرد امکان استخدام را میهاییکه برچسب
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پزشکان همچنان نظر شخصی و منفی به همجنسگرایی دارند. اما شواهد تجربی برخی روانشناسان و روان

از بیماری روانی است یا ذاتًا به آسیب کند که همجنسگرایی شکلی ای این ایده را تأیید نمیو هنجارهای حرفه

جنسی و تعصب، جای تعجب است اگر  و انگ برچسبروانی ربط دارد. درواقع، با توجه به اضطراب حاصل از 

 بعضی از آنها مشکالت روانی پیدا نکنند.

 بازیبچه

ا( ارتباط یفیل وبازی )پیدچهکند که بین همجنسگرایی و بگیری میو کاماًل اشتباه نتیجه کلی طور معمواًل جامعه به

ت که کند. الزم به ذکر اسشود، توجیه میوجود دارد و بنابراین تبعیض و خشونتی را که علیه دگرباشان اعمال می

باشد که ت متفاوا یفیلوپید شناسی بااصطالح نظر تواند ازدر ادبیات شرق و ایرانی می «بازیبچه» عبارتمفهوم 

 ر جمعیتبیشتای خطری برای به شکلی کلیشه معموالً شده است. اعضای اجتماع دگرباشان  ن پرداختهآدر ادامه به 

شوند. بعضی افراد از اینکه کودکان خود را با فردی همجنسگرا در دانسته می ،یعنی کودکان ،پذیر جامعهآسیب

تجاوز  واآزار ببیند، به  شانکنند که ممکن است کودکچون فکر می ترسند،، میمحیطی بدون نظارت تنها بگذارند

 یا به همجنسگرایی اغوا شود. ،شود

شود. روانی است و نه ذاتًا به اختاللی روانی مربوط می که قباًل گفته شد، گرایش جنسی نه بیماری گونههمان

آورده است. اما در حرکت  DSMدر  میالدی، 7822از سال  ،ا( رایفیلوبازی )پیدانجمن روانشناسی آمریکا بچه

بازهایی که به کودکان میل جنسی دارند بین بچه DSMشدۀ روزرسانیبازی، در نسخۀ بهزدایی از بچهبه سوی انگ

دهند، تمییز قائل شده است. در این نسخۀ جدید، گروه اول که میل دارند با و کسانی که به چنین میلی پاسخ می

د، در دستۀ شوودشان و دیگران سبب اضطراب یا آسیب نمیاما امیال آنها برای خ ،کودکان رابطۀ جنسی برقرار کنند

 گیرند.افراد دارای اختالل روانی قرار نمی

بازی را بازی است، بچهبچه پژوهش دربارۀ گرگوری هرک که محقق روانشناس و مقامی مطرح در زمینۀ

ه عنوان شریک جنسی خود فرد کودکان نابالغ را ب ،کند که بر اساس آنجنسی تعریف مینوعی ناهنجاری روانی

ه ها بیادوفیلیهمۀ پ ،کند که درواقعدهد و ممکن است این ترجیح را عملی کند یا نکند. او اشاره میترجیح می

نسی با ای جولی هرگز رابطه ،باز ممکن است به کودکان کشش داشته باشدرسانند. یک فرد بچهکودکان آزار نمی



  

نند. آنها معمواًل کوقت به بزرگساالن همجنس خود گرایش جنسی پیدا نمیباز هیچهافراد بچ بیشترآنها برقرار نکند. 

ا کنند، خود ربیشتر آنها حتی آنهایی که از کودکان همجنس خود سوءاستفاده می و دانندخود را همجنسگرا نمی

روشنی ها بهپژوهش کم است، نه جنسیت. کننده است، سن  شدت تحریکدانند. آنچه برای آنها بهدگرجنسگرا می

 .1بازها مردانی دگرجنسگرا هستنددهد که بیشتر بچهنشان می

خطر انداختن دیگران وجود ندارد. برای بین گرایش جنسی یک بزرگسال و میل او برای به ارتباطی ذاتی

و مردان ای وجود ندارد که نشان دهد احتمال بیشتری هست که افراد دگرباش نسبت به زنان مثال، هیچ داده

ای داشته باشند که نتوانند میل جنسی خود را کار را آزار دهند یا ویژگی روانی دگرجنسگرا زیردستان خود در محل  

چندان کنترل کنند یا به سوءاستفاده از قدرت دست بزنند، قوانین و مقررات را رعایت نکنند، به شکلی مؤثر با 

د که این نویسمختلف توان قضاوت درست نداشته باشند. هرک می هایدیگران تعامل نداشته باشند یا در موقعیت

 به عنوان خطری برای خانواده هاتصور نتیجۀ انزجار جامعه از همجنسگرایان مرد و تالش برخی برای نشان دادن گی

 .2است

به همین شکل، دکتر کارول جنی و دکتر ای. دابلیو و ریچارد اسنایپ و دیگران در مطالعات خود هیچ 

مدرکی نیافتند که نشان دهد احتمال آزار کودکان از سوی همجنسگرایان از دگرجنسگرایان بیشتر است. جالب 

نامیم و نه می« بازبچه»دهد، او را نویسد که وقتی مردی دختران کوچک را آزار میسالتر می است که آنا سی.

کنند که او مردم به طور خودکار تصور میدهد، البته که وقتی مردی پسران کوچک را آزار می«. دگرجنسگرا»

دت ها شموارد سوءاستفادۀ جنسی در کلیسای کاتولیک به این نگرانی دربارۀهمجنسگراست. مطمئنًا اخبار 

 بخشیده است.

ای فعال در حوزۀ سوءاستفادۀ جنسی کودکان این است که مردان نظر کلی در بین پژوهشگران و افراد حرفه

 دیگر در این حوزه نیکالس گروث معروف پژوهشگرا تهدید خاصی برای کودکان نیستند. همجنسگرا و دوجنسگر

 نوشت: میالدی 7828است. او در پژوهشی تأثیرگذار در سال 
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2. Herek, G.M.; McLemore, K.A. (2013). Sexual prejudice. Annual Review of Psychology, 64, pp. 309-333. 
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آیا بزرگساالن همجنسگرا درکل از نظر جنسی به کودکان کشش دارند و آیا کودکان نابالغ در معرض خطری »

د. شجنسگرا هستند تا بزرگساالن دگرجنسگرا؟ دلیلی وجود ندارد که چنین باتر از آزار توسط بزرگساالن همبزرگ

د که هیچ ارتباط معناداری بین سبک زندگی همجنسگرایانه و آزار جنسی کودکان دهتا امروز تحقیقات نشان می

مردان  وجود ندارد. عماًل هیچ گزارشی از آزار جنسی دختران توسط بزرگساالن لزبین یا آزار پسران از سوی

 1«همجنسگرا وجود ندارد.

آمیختن همجنسگرایی و  درهم دربارۀ، دکتر ناتانیل مک کناگی میالدی 7882در سال  ،در همین راستا

شود، معمواًل از نظر جنسی مردی که جرمی علیه پسران نابالغ یا بالغ مرتکب می»بازی هشدار داد. او گفت: بچه

سنعالقه دهد که گرایش جنسی بر احتمال تحقیقات تجربی نشان می که حالی در .2«نداردتر یا زنان ای به مردان م 

به ، بسیاری از دگرجنسگرایان همچنان معتقدند که همجنسگرایان 3سوءاستفاده افراد از کودکان تأثیری ندارد

 بازی تمایلی طبیعی دارند.بچه
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 چهارمفصل 
 های گمشدهتکه ،دگرباشان در ایران

 اند و این در حالی است که رویکردهایت اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر، دگرباشان سرکوب شدهدر تحوال

ی های عمیق مفاهیم زنانگی و مردانگاند. با وجود خدشهداشته نشد رانده حاشیه ستیزانه نقشی اساسی در این بهزن

عمومی و اولویت دادن به گفتمان مردانگی  زدایی فضایسازی کشور، روند زنانهسازی و اسالمیدر دوران مدرن

 سببه بل اجتماعی خود را داشتند، حیاتی بود. همجنسگرایان ایرانی آههایی که قصد تغذیۀ هویت ایددر همۀ رویه

به جهت تمایالت جنسیتی ناهمنوای خود اخیرًا به منظور مذاکره دربارۀ هویت  چنینتمایالت جنسی خود و هم

اند. در های پشت درهای بسته روی آوردهدست آوردن آن، به خویشان خیالی و دوستیبه اجتماعی جدیدشان و

شود و نکاتی دربارۀ همجنسگرایان در ایران روشن رو، همجنسگرایی در ایران بررسی میاین بخش از پژوهش پیش

ملل الایران و قوانین بینخواهد شد. بخش آخر این مطالعه همجنسگرایی را از منظر مذهبی و در قالب نظام حقوقی 

د که در مسئلۀ شیوع دگرباشی، ایران به دهمیقرار مطالعه مورد کند. همچنین این فصل این موضوع را بررسی می

ه حال و گذشته دگرباشان در ایران نوشت هیچ وجه استثنا نیست. فصل حاضر بر اساس اطالعاتی دربارۀ وضعیت

های پایۀ جامعه مربوط ه به محرومیت جمعیت دگرباش از زیرساختگوید تا جایی کشده است و به ما می

 استثنا نیست. بارهدراین شود، ایرانمی

 ایران استثنا نیست
 سببه ببرانگیز بوده است و این وضعیت انگ موضوعی مناقشهبرچسب و همجنسگرایی همیشه به عنوان نوعی 

به تمایل جنسی، هنجارهای فرهنگی مربوط به »که های همجنسگراستیزانۀ برخی اعضای جامعه است دیدگاه

ای سنتی است که ایران جامعه .«نداد و با نهادهای مذهبی مرتبطنو جنسیت نگاهی رادیکال دار ،تمایل جنسی

موضوع جدیدی در کدام هیچ این نوع نگاه و نه مبارزه با این مسئله بیند. نههمجنسگرایی را نوعی ناهنجاری می

اما  ،کند، موضوع جدیدی در ایران نیستها مقابله میاصطالح ناهنجاریکه با به نیز جامعۀ سنتی .نیستایران 



  

ها را کنترل کند، هنوز موضوعی جنجالی گذارد تا اقلیتنمایش میرا به هاایران ناهنجاریآن  وسیلۀ هروشی که ب

 و هم حاال موضوعیت دارد. است، است که هم در گذشته وجود داشته

 هایتواند تعریفهای جنسیتی وجود ندارد. امیال جنسی میاستانداردی برای دوگانه ۀایران هیچ برنام در

 و ،تشخیص، درک نیزجا درهم بیامیزد که گاهی برای خود همجنسگرایان آندار را تا اجتماعی ماندگار و ریشه

را ومی تواند گزینۀ سشود، او نمییوقتی جنسیت فردی پرسیده م ،شود. در ایرانپذیرش تمایالتشان مشکل می

هرکسی یا مرد است یا زن. این موضوع آنقدر روشن است که جایی برای شک وجود ندارد. هرگونه  و درنظر بگیرد

ر نقش ب ،گیرد. در ایرانای با این نظام جنسی دوگانه در ایران در دستۀ اختالالت رفتاری و روانی قرار میفاصله

های جنسیتی مشخصی دارد. شود، به شکلی که هریک از این دو جنس نقشکید میمکمل این دو جنس تأ

ایران را زیر سؤال ببرد، ایران و ایدئولوژی اسالمی تواند ساختار اجتماعی پدرساالرانۀ که همجنسگرایی می آنجا از

 کند.با همجنسگرایی مخالفت می

از نفرت علیه اجتماع دگرباشان  ناشی ائمخود نوعی ابزار سرکوب است. جر« حقوق دگرباشان»عبارت 

ها ها و تراجنسیتیها، دوجنسگراها، گی)دگرباش( لزبین LGBTاین افراد است. عبارت  بخشی از تجربۀ زیستۀ

هایی دارد. این واژه بر اساس تاریخی است که در محدودیت نیزظاهر فراگیر گیرد. حتی این عبارت بهرا دربرمی

ع غربی جوام ی است که بیشتر درهایی خاصو هویت ،و پر از کشمکش، دستاورد، تجربه تاس غرب شکل گرفته

 نیز« مترقی» گانواژ د. به همین دالیل، حتیایران مصداق نداردر جامعۀ  ،موارد ۀو الزامًا و در هم شوددیده می

ها و تصویر بکشد. روایتا بههای داخل ایران ردرستی کشمکشتواند بهچراکه نمی ،کننده باشدتواند گمراهمی

 های تاریخی وجود دارد. های این وضعیت در متون ایرانی و شخصیتنشانه

به دانش موجود دربارۀ اجتماع  است است که توانسته ی دربارۀ دگرباشان ایران انجام شدهیهاپژوهش

 همراه برچسب منفی این موضوع   ها، بهشده از طرف نظام و دانشگاههای اعمالدگرباشان اضافه کند. محدودیت

وی و پژوهشگران کمتر به کار ر ،است که فعاالن اجتماعی، دانشجویان شدت حساس و حتی امنیتی، سبب شدهبه

الخصوص از را علی هااین موضوع رویمجوز کار کردن  ،شوندمند عالقهاین موضوع عالقه نشان دهند و اگر هم 



  

قربانیان  ۀدربار ایشناختیبیرون از کشورهای غربی، تقریبًا هیچ پژوهش روان توانند دریافت کنند.دانشگاه نمی

 تمایالت جنسی در ایران انجام نشده است. مطالعۀ حاضر بر آن است تا این شکاف اطالعاتی را پر کند.

 های هستند که کمترین توججالب است که در میان اعضای اجتماع دگرباشان در ایران، دوجنسگراها دسته

در این زمینه در  نیزای کنند. هیچ پژوهشی دربارۀ دوجنسگرایی در ایران انجام نشده است و دادهرا دریافت می

ه تنها دوجنسگرایی توهینی بگوید که دوجنسگرایی گناه است. بر این اساس، نهدست نیست و منطق حاکم می

ندارد. از بسیاری جهات، دوجنسگراها حتی در جایی  نیزگی  ــ ست، بلکه حتی در دوگانۀ لزبینا دگرجنسگراها

مان عالوه بر تحلیل گفت ،شوند. این تحقیقاند، پذیرفته نمیهنوز پذیرفته نشده نیزدرون گروهی که خودشان 

نجار و نوعی ه کند کهمیآشکار  نیزدگرباشی در ایران، واقعیت نامطلوب پذیرفته نشدن دوجنسگراها در ایران را 

 وده است. رویکردی غالب ب

های گیرد تا کنترل خود بر اقلیتهای فرضی نامبرده این روش را درپیش میایران برای نمایش ناهنجاری

ورهای دیگر مؤلفۀ کنترل همواره وجود داشته است. قانون شجنسی را حفظ کند. در ایران نیز مانند بسیاری از ک

نها در این قوانین ت ،لی واقعیت این است که در بیشتر مواردو ،کندجزای موجود در ایران با افراد دگرباش مدارا نمی

گفته شد، آخرین اعدام فردی به  اول،در فصل  ،ترکه پیشگونه رسد. همانقانون وجود دارد و به عمل نمی ابکت

دم ربایی و آ، ند مورد اعدام با عناوین تجاوز به عنفاما چ ،جرم همجنسگرایی خیلی سال پیش صورت گرفت

ها تحت عنوان همجنسگرایی قرار در حکم قانونی و اخبار این اعداماخیر اتفاق افتاده است که  هایدر ساللواط 

های ایران وجود دارد و افراد دگرباش از دستگیریهنوز فشار و سرکوب زیادی در جامعۀ  که حالی در. 1اندنگرفته

شود. سختی گذشته اجرا نمیشدت و ی بهخودسرانه مصون نیستند، قوانین خشک و خشن مجازات همجنسگرای

شدۀ اختههای شنبه پاتوق ندرتبهپلیس  و کندها مدارا میبا این گروه قضایی کشور معمواًل سیستم ،در حال حاضر

تلگرام،  فضاهای مجازی همچون در تادهد های اجتماعی اجازه میبه گروه معموالً برد و دگرباشان هجوم می
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برد، معمواًل وم میهج این افرادهای پ با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. حتی وقتی پلیس به پاتوقآو واتس ،بوکفیس

بیش از  دستگیری به های همجنسگرایانترین نمونۀ هجوم پلیس به پاتوقکند. تازهآزاد میبا وثیقه و تعهد  را آنها

ۀ در ابتدا هم شود کهمی مربوطر اصفهان د 7182فروردین  84ای در باغ بهادران در تاریخ سی گی در مهمانی

اند تا اما توانستند با کمک وکالی خود نهایتًا به قید وثیقه آزاد شوند و احتمااًل تعهد کتبی داده ،زندانی شدند افراد

 دیگر دور هم جمع نشوند.

تی ت که حاس آن ،آیدچشم میاین رویکرد تساهلی در خصوص زنان مصداق چندانی ندارد. آنچه بیشتر به

ها و دوجنسگراهای مرد با ها در صورت دستگیری در مقایسه با گیهای جنسی، لزبیندر میان اقلیت

شهرها بهتر شوند. اگرچه وضیعت زنان در کالنتری مواجه میهای سختهای اجتماعی و سرکوبمحدودیت

 ایرانیدر جامعۀ  در حال حاضر نیز زنان همین ،اتفاق افتاده است ی نیزهایهای اخیر گشایشاست و در طی سال

ود های موجپدرساالر و سیاست ای نسبتاً چراکه وجود آنها بر اساس جامعه ،اندتا حدود زیادی به حاشیه رانده شده

جب جای تع در آنجا های جنسیشود که وجود سطح باالیی از تبعیض علیه زنان حتی در میان اقلیتتعریف می

 ندارد. 

 فتار اسالمیها در بالزبین
ث و احادی) )ص( سخنان پیامبر و قرآنهمانند دیگر ادیان ابراهیمی، قوانین اسالمی حاکم بر تمایالت جنسی در 

ی بر فعالیت جنسی در رابطۀ زناشوی که همگی تأییدی است های رهبران مذهبی )فتوا( دیکته شده( و حکمروایات

 . است میان یک مرد و یک زن

تعداد کمی حدیث  و پردازدهای جنسی میان مردان میمجنسگرایی اساسًا به فعالیتگفتمان ه، در اسالم

 نندکاظهار میدانان بسیاری کورکورانه . حقوقشده استزنان اشاره  ۀبه رفتار همجنسگرایاندر آنها د که وجود دار

ند و الت تناسلی مردانهزنان فاقد آ و زنا نیست عمل زیرا این ،ها وجود نداردهیچ مجازات حدی برای لزبین»

اما مجازات  ،آنها از نظر فیزیکی از انجام عمل زنا عاجزند ،با این تفسیر .توانند عمل دخول را انجام دهندنمی

 «.این عمل گناه استچراکه  ،توان برای آنها درنظر گرفتتعزیری را می



  

ثالی م ، در این کتاب،تاریخ طبری ندۀاما نویس ندرت آمده است،ها بهمجازات لزبین ایران، نقل   در تاریخ

های بسیار مهمی آمده ای از داستانکند. این نمونه درمجموعهرده در حرم الهادی ارائه میاز اعدام دو دختر لزبین ب  

 . کندرا روایت میاست که اعمال خلیفۀ حاکم 

دت با شدانند و بهناه میابراهیمی همجنسگرایی را گ بزرگ که در فصل پیش اشاره شد، سه دین گونههمان

و  است وجود آوردهها بهند. این محدودیت  فشار و نگرانی زیادی را برای لزبیناپیوند دو فرد همجنس مخالف

شود. مدل امیال و عواطف آنها غیرطبیعی و انحرافی دانسته می و زیرا احساسات ،آوردوجود میهمچنان به

لزبینی را که مجبور به پنهان کردن  افراددارد، عماًل جاری را پاس میکه دگرجنسگراهنهمجنسگراهراس اسالمی 

کند. زندگی آنها به عنوان گیرد و تمایل جنسی آنها را نفی میهویت خود هستند، در این گفتمان نادیده می

و کنند کند که در آن مذهب و تمایل جنسی با هم برخورد میای ایجاد میهای مسلمان تقاطع ویژهلزبین

این زنان  تا دهندشوند و اجازه نمیبه وسیلۀ همجنسگراهراسی مذهبی این دو مؤلفه از هم جدا می حال، این با

شوند.  کنند با این شرایط سازگارتمایل جنسی خود را کاوش و ابراز کنند. بسیاری از آنها با زندگی پنهانی سعی می

 وپنجهدستهایی هستند، همچنان با درگیری (ایمانگروه )حتی آنهایی که عضو گروه حمایتی دگرباشان مسلمان 

ایل اعتقاد مذهبی و تم تادهد کنند. رویکردهای مذهبی سخت و متعصبانه در برابر همجنسگرایی اجازه نمینرم می

 جنسی آنها با هم آشتی کنند.

توسط جاناتان  یالدیم 7882نویسندۀ انگلیسی، رادکلیف هال که برای اولین بار در سال  چاه تنهاییکتاب 

کند که را روایت می ،جامعه ۀکیپ منتشر شد، داستان زندگی پر از عذاب استفان گوردون، زن انگلیسی طبقۀ مرف

تمایل او به همجنس از همان سنین کم مشخص است. این رمان لزبین بودن را وضعیتی طبیعی و خدادادی 

این درخواست در « .زندگی بدهید حق   همبه ما » کند:کشد و درخواست مشخصی را مطرح میتصویر میبه

 های مسلمان در ایران که با مسائل مختلفی از خشونت جنسی، پیروی از فرهنگ پدرساالر، بهخصوص لزبین

ادق کنند نیز کاماًل صنرم می وپنجهدستو ماهیت مذهب  ،شدگی نسبی زنان، فشار شدید برای ازدواجرانده حاشیه

گیری هویت افراد در زندگی روزانه و توسعۀ فردی نقش دارد، در شدت در شکلاسالم که به است. تأثیر مذهب



  

از ابراز  ،این ترتیب تواند منشأ سختی و محدودیت برای زنان لزبین ایرانی باشد که بهکنار دیگر موارد و عوامل می

 مانند.هویت خود عاجز می

یخی لزبین  ها در ایرانپیشینۀ تار
پوشیدند تا به جنگ بروند یا در اعتراضات شرکت کنند، قدرتمند، یشامدرن، زنانی که لباس مردانه میدر ایران پ

زنانی که عمل جراحی تغییر جنس را انجام  امروزهشدند. دانسته می« قدرت یا قلب شیر»و دارای  ،احترام الیق  

آورند. این امر ممکن است تا دست میبه شماریدهند یا در حال گذار از زن به مرد هستند، حقوق جنسیتی بیمی

ند گذرانایرانی میتری را در جامعۀ گیرند مرد شوند، روزگار راحتحدی توضیح دهد که چرا زنانی که تصمیم می

ن خواهند زمقابل، مردانی که میبه مردان در ایران زیاد است. در و شاید به همین دلیل است که میزان تبدیل زنان

ازپیش مورد انزجار قرار دهند و اغلب بیشانونی و امتیازات اجتماعی بسیاری را ازدست میشوند، حقوق ق

 زیرا این ،گذارد، تصورناپذیر استگیرند. ظاهرًا همدلی کردن با کسی که عمدًا حقوق مردانۀ خود را کنار میمی

دیدی های شدی به دلیل مخالفتفر ،در خالل کار میدانی این پژوهش ،شود. برای مثالکار نشانۀ ضعف تلقی می

)مرد(  خود ۀکه پس از عمل تغییر جنس تجربه کرده بود، گفت مایل است از طریق عمل بازگشت، به جنس اولی

 برگردد یا خودکشی کند.

 واقعیت رد موضوع شود. اینست که نظام حقوقی حاکم علیه زنان تبعیض قائل میا تصور بسیاری بر این

نامۀ منع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب نکرده است. در مقایسه با ایران پیمان کهچرا ،مشهود است نیز

رند. بتری در صورت دستگیری رنج میهای اجتماعی سختو حتی تنبیه ،ها از محدودیت، مجازاتها، لزبینگی

رسد تحت فشارها و انکار می نظراند و بههای جنسی از آزادی حرکت و عمل محرومها نیز مانند دیگر اقلیتلزبین

ش ، تبعیض اجتماعی جنسیتی همچنان نق«اعمال خالف»کنند. حتی در حوزۀ تقبیح اجتماعی بیشتری زندگی می

 کند.بندی و معیارهای قابل پذیرش خشونت جنسیتی بازی میبزرگی در دسته

راهای ها و دوجنسگه با گیکه در مقایس گر آن استهای جنسی نشانتبعیض علیه زنان حتی در میان اقلیت

. شوندرو میهای شدیدتری روبههای بیشتری دارند و در صورت دستگیری با مجازاتها محدودیتمرد، لزبین



  

ای ما گیری ممکن بردست آمد. تنها نتیجهتهران و اصفهان به و مهم از مصاحبه با چند دگرباش در مشهد یافتۀاین 

همچنان نقش  هتر زنان در جامع، جایگاه ضعیف«اعمال خالف»اصطالح این است که حتی در انجام این به

شود و ها چندان دیده نمیهای لزبینکند. در عین حال، فعالیتدر تعریف دامنۀ اعمال مجاز بازی میمهمی 

دار، مردان توجه زیادی بهآاحتمااًل علتش   ،دانندیکنند و آن را مهم نماین موضوع نمی ن است که در جامعۀ مردم 

اجبار برای ازدواج زودهنگام  ،با محدودیت و در برخی موارد ،کننداما وقتی دختران  لزبین بودن خود را ابراز می

 شوند.رو میروبه

شود که با یک مرد ازدواج کند، معمواًل شانس یا قدرت زیادی برای وقتی برای لزبینی تصمیم گرفته می

ندگی خود ز فرد لزبین کل   ،که در آن را ایجاد کند تواند موقعیتیمی مسئله این مقاومت در برابر این تصمیم ندارد.

 شود.سر ببرد که در آن رابطۀ جنسی با غیرهمجنس مرتبًا به او تحمیل میرا در ازدواجی به

های زنان چندان های بزرگی از جامعۀ ایرانی همچنان پدرساالر است و برای آنها نظرات و دیدگاهبخش

ی ندارد. هرچند پیشرفت محدود و برخی تغییرات در جهت تشویق زنان به جلو آمدن و ایفای نقش فعال در اهمیت

شود. کنترل اجتماعی، های قانونی و اجتماعی شامل حال زنان میهنوز محرومیت ،، در ایراناست جامعه رخ داده

 تر از مردان است. سختمراتب تر و نواحی روستایی، برای زنان بهمخصوصًا در شهرهای کوچک

زنان حتی اگر لزبین و از  ،این است که در مقطعی ،شودکار دیده میهای محافظهدر خانواده بیشترآنچه 

های افتد که زیرساختشوند. این معمواًل وقتی اتفاق میرابطه با مردان منزجر باشند، باز هم مجبور به ازدواج می

د. ندهالشعاع قرار میی فردی و کنترل شخص بر انتخاب زندگی متأهلی را تحتهاند که انتخاباقوی چنانرایج آن

 ۀکنندشوند، این مسئله به آسیبی فلجهایی که برخالف میل خود به ازدواج با مردان مجبور میبرای آن دسته از لزبین

از ارادۀ شوهرش  شود. بر اساس قانون مدنی ایران، زن بایدمنجر می شخصی ، جسمی، وجنسی ،سالمت روانی

 شود.می نیزاین تمکین شامل در دسترس بودن برای رابطۀ جنسی در زمان مدنظر شوهر  و پیروی کند )تمکین(

بعضی از این دختران که از گرایش جنسی  ــ است یدشوار وضعیت نیزجا که تا همین ــدر این وضعیت 

گاه  ،تنها به مردان تمایلی ندارندیابند نهچراکه درمی ،بینندخود را در موقعیتی خطرناک و حساس می ،اندخود آ

بلکه باید با شوهری که برای آنها انتخاب شده است، زندگی کنند. برای بسیاری از زنانی که زندگی آنها با قوانین و 



  

 . ترک کردندشومیتبدیل  گیرنفس شود، این مسئله به کابوسییا اداره می است شرطی شده ،ها شکل گرفتهسنت

سوایی او ر ۀلزبین بودن برای خود شخص و خانواد سبببه اگرچه ناممکن نیست، کاری سخت است و ترک کردن 

 .خواهد داشتو سالمت فرد تأثیر مخربی  ،آورد و بر موقعیت اجتماعی، اقتصادیخواهد  باربه

ی ینکه کجا زندگا های مسلمان بسته بهاز جانب خانواده است. فشار روی لزبین شدگیآسیب دیگر طرد

های معمول برای دنبال کردن نقش» ،کنندهای مسلمانی که در غرب زندگی میکنند، متفاوت است. لزبینمی

چراکه بسیاری از آنها به معنای غربی کلمه به  ،شوندجنسیتی از طریق ازدواج، از جانب خانواده متحمل فشار می

های مسلمان ساکن از جانب خانواده برای لزبین شدگیطرد که حالی ، در«نداهطور مشخص همجنسگرا نبود

 مراتب شدیدتر است.کشورهای اسالمی به

های عاطفی تظاهر به دگرجنسگرا بودن در تقال هستند و های بسیاری برای سازگاری با محدودیتلزبین

 وندشمسلمان مجبور میهای رسد. در برخی موارد، لزبیناین تالش برای سازگاری با فشار ازدواج به اوج خود می

قطعه کردن زندگی خود به قطعه این امر  »قطعه کنند. ابعاد مختلف هویت خود را قطعه ،بسته به موقعیت تا

 این موضوع های دیگری کهفضاها و مکان یاشود شود که فرد در آنها گی یا لزبین دیده میمی را شامل هاییحوزه

 «کند.را در آنها پنهان می

ه طور ب ،شدت به شهروندی جنسی آنها بستگی دارد. در جامعهقانونی و فرهنگی زنان لزبین بهشهروندی 

، در جایی که جایگاه اقلیت مذهبی و فرهنگی آنها کاماًل مشخص است، زنان مسلمان لزبین یا دوجنسگرا یکل

های ژادی و سیاستهمچون همتایان دگرجنسگرای خود باید با مسائل جدی اجتماعی و حقوقی مانند تبعیض ن

نرم کنند. اما در اجتماعات مذهبی  وپنجهدستکند، آنها دیکته می را به دولتی که عملکرد جسم و هویت اجتماعی

 اسالم مجبور« وهن»برد و آنها را به و فرهنگی خودشان، گرایش جنسی آنها اغلب حس تعلقشان را زیر سؤال می

 کند.می

کیدی است بر تالش آنها برای دستیابی به انواع حقوق مدنی و اجتماعی آنها تأ« اقلیت در اقلیت»وضعیت 

، جنسی هویت، حفظ ، حفظ سبک زندگینانآشنا به موضوعات آاز همان گروه هدف و  ایمانند داشتن نماینده

 مذهبی و اجتماعی سطوحو مشارکت در  ،رهایی از تبعیض جنسی، داشتن اعتقادات مذهبی همسو با تمایل جنسی



  

 دارند تا های حمایتی مردمی سعیهای مذهبی و شبکههمۀ متون و سنت« زیر سؤال بردن». آنها از طریق گیزند

آنها را در  شهروندی، فرهنگی و قانونیحقوق های آنها برای نیل به . درواقع، کوششرا تحقق بخشنداین هدف 

روندی جنسی آنها را در تقابل با اکثریت شهحقوق اما تالش آنها در راستای  ،دهدکنار شهروندان دیگر قرار می

 سازد. ابراز هویت جنسی را برای آنها دشوار می دهد ومیمسلمانان قرار  ۀجامع

، زن بودن کنندسنتی است و بسیاری از افراد با ذهنیتی پدرساالر زندگی می ای غالباً ایران جامعه که آنجا از

انگاری اجتماعی جرم سبببه همراه است. حال  یدیت حقوقخود در این کشور با محرومیت و محدوخودیبه

 تا ودشهایی سبب میهای بیشتری دارد. چنین محدودیترفتار همجنسگرایانه، لزبین بودن در ایران محدودیت

ر دروی آورند و به دلیل ترس از تبعات علنی شدن هویتشان « زندگی زیرزمینی»های ایرانی به بسیاری از لزبین

 گی کنند.خفا زند

 ــ که به طور طبیعی شامل استقالل و خوداتکایی است ــهای فقیر و مذهبی، میل به زندگی در خانواده

اده، بدون حمایت خانو ها،در این خانواده میلی بسیار رایج است که بسیاری از افراد هرگز آن را تجربه نخواهند کرد.

از جانب  هاکه لزبین است و زندگی بهتر ازدواج کنند. مواردی بوده مگر اینکه برای بقا ،ای ندارندچاره افراد لزبین

طه به معنی پایان امکان راب برای این زنان، ازدواج تقریباً «. رضایت دهند»اند تا به ازدواج اقوام خود سوءرفتار دیده

 با همجنس است.

و  حفظا ب همراهزادانه آندگی ز یو رویکردهای ضددگرباش هها، ترکیب قوانین همجنسگراستیزانبرای لزبین

اعالم هویت جنسی را سخت کرده است. این رویکرد نهادها به سوءرفتارهای خانگی و اجتماعی و خشونت علیه 

د شوند. این واقعیت تلخ وجومجرم یا بیمار دانسته می ،گرایش جنسی خود سبببه زند که دگرباشانی دامن می

نند که کتغییر نکند، بسیاری از زنان لزبین همچنان در آشفتگی زندگی میها در جامعه دارد که تا وقتی ذهنیت

گاه برای تغییر ن ،در ایران راضی نگه داشتن خانواده است. آنان شود که هدف اصلیای میهای دوگانهسبب زندگی

و این  ودها تولید شنکیفی بیشتری دربارۀ لزبی ــ های علمیالزم است داده ها و بهبود شرایط آنانجامعه به لزبین

 ها.های کیفی بیشتر دربارۀ این گروه از اقلیتمگر با پژوهش ،شودممکن نمی



  

 زندگی در خفا ،کننددگرباشانی که هویت خود را افشا نمی
 .ستو روحانیان مذهبی تعریف و تبیین شده ا ییروشنی از سوی سیستم قضاموضع ایران در برابر همجنسگرایی به

اعالم  ماً رس توانند گرایش جنسی واقعی خود رااز هویت جنسی برای دگرباشان دشوار است و آنها نمیبنابراین ابر

ه انتقاد یا ممنوع بود ایران نیست و در کشورهایی که هویت همجنسگرایانه محل  فقط مسئلۀ  وضوعکنند. این م

رسمیت شناخته ندی است که بهپیوند میان دو جنس مخالف تنها پیو ،نیز رایج است. در این کشورها ،است

 رود که ازدواج کند و تا وقتی که وظیفۀ تولیدمثل را انجام دهد، معموالً شود. در چنین جوامعی، از مرد انتظار میمی

 اند،کند. برخی مردان ایرانی که با جنس مخالف خود ازدواج کردههای دیگر او تجسس نمیاجتماع در فعالیت

کاری را تنها گزینۀ ممکن تن رابطه با همجنس به فاحشگی روی آورند. دیگران پنهاندهند برای داشترجیح می

 دانند. می

ابراز هویت جنسی فرایندی است که در آن فرد دگرباش گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود را به عنوان 

ود میان گذاشتن هویت خبلکه به عمل در  ،تنها به فرایند پذیرش خودپذیرد. این نهبخشی از هویت کلی خود می

. در ایران، پیامدهای رابطۀ آشکار همجنسگرایانه شامل تعقیب قضایی، آزار، صد ضربه دارداشاره  نیزبا دیگران 

 خواهد بودمسیری دشوار افتادن در و ابراز آن  است  گشودهنارازی تا حدودی . همجنسگرایی استشالق تا اعدام 

راد زنند. بسیاری از این اففراد حتی در شهری بزرگ مانند تهران به آن دست میو کاری است که تنها تعداد کمی از ا

 .برند و زندگی پراسترسی دارندسر میبه شدگیدر ترس آشکار شدن وضعیتشان و طرد

 لی نیست، از زندگی همجنسگرایانآهدرمقابل، زندگی فرد تراجنسیتی، که البته به هیچ وجه زندگی اید

کنند و دولت تری در ایران زندگی میراحت ف همجنسگرایان، افراد تراجنسیتی با قوانین نسبتاً تر است. برخالراحت

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

فع اختالل برای ر« حلیراه»غییر جنس ، عمل تدر ایران نظر فقهای شیعه روشنی بیان داشت که ازتغییر جنسیت به

ه دولت ب بود که طریق این فتوای مذهبی از و درواقع، بعد از تثبیت نظام جمهوری اسالمی هویت جنسیتی است

شناخته  GSCها عمدتًا تحت عنوان . این نوع عملتغییر جنسیت داده شد ی جراحیهابر عملۀ نظارت اجاز

 . شوندمی



  

فرد در بدن جنس  و آن اینکه شوداز آن حمایت می کهحانیان مذهبی وجود دارد باوری در میان برخی رو

شوند همجنسگرایان ایرانی به انجام عمل تغییر جنس به خاطر خودشان تشویق می ! بنابرایناشتباه گرفتار شده است

دولت سیاست رسمی شود. هرچند عمل تغییر جنس آمیز دگرباشان جلوگیری میاز زندگی آزاد و صلح در ایران، و

برای مجبور کردن زنان و مردان دگرباش به انجام این عمل نیست، همچنان فشار زیادی روی آنها وجود دارد. 

. تصور این موضوع مشکل نیست را تحمل کنندهای عاطفی زندگی با درد و زخم نداین افراد حاال مجبور درنتیجه،

به  جراحی بعد از عمل فردکه  دیده شده استارند. مواردی از سوءرفتار که بسیاری از آنها واقعًا میلی به جراحی ند

تواند خود را در توصیۀ پزشکی به انجام عمل تغییر جنس و . این موارد سوءرفتار میکندپیدا می نیازبستری شدن 

، تعداد دیمیال 8070تا  8002 سال از ،در کمتر از چهار سال ،درمانی نشان دهد. بنا به گزارش اخبارهورمون

ها به مشکالت جسمی جدی، این عملتقریبًا همۀ  که 1تغییر جنس در ایران انجام شده است جراحی عمل 7120

 شود. خودکشی منجر می ،افسردگی و در مواردی

شوند یورزند و سبب متبعیض می ،دانندآشکارا علیه افرادی که آنان را دگرباش می نیز کارفرمایان بسیاری

که برای  وندشاقتصادی شوند، در وضعیت اقتصادی ضعیفی قرار گیرند و دچار فقر تراجنسیتی دیده می افرادی که

که در ایران کار جنسی تحت پوشش مفهوم ازدواج موقت  آنجا از آورند وجبران این فقر گاه به کار جنسی روی می

 هنسیتی که عمل تغییر جنس انجام دادبرای فردی تراج ،رایج است نیز انجام کار جنسی و است در تشیع قانونی

چون امکانی برای بارداری وجود ندارد و بنابراین  ،ساعته مجاز استهای چندزدواج موقت تا حد ازدواج، ااست

 فرد مقابل نگران هیچ مسئولیتی به عنوان والد آینده نخواهد بود. 

 

 

                                                                                       
 (.8072آوریل  78) http://hir.harvard.edu/article/?a=9885. دگرباشان ایرانی و قوانین، از 1

http://hir.harvard.edu/article/?a=9885


  

 دیدگاه حقوقی ایران به دگرباشان
ده است. شقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران کشوری اسالمی  8 ۀت ماد  ، ایران تحمیالدی 7818از سال 

نظام سیاسی جمهوری اسالمی  نظام حقوقی ایران بر اساس نظام قانون مدنی مشابه نظام فرانسه بنا شده است.

مجلس شورای ) مقننه ۀقو(، دولت) مجریه ۀقو، و )ولی فقیه( رهبر ایران، مجلس خبرگان رهبریایران که متشکل از 

 است. هییقضا ۀقوو  (شورای نگهبانو  اسالمی

، همجنسگرایی غیرقانونی است. قوانین جزایی در تفسیری می ایرانجمهوری اسال یاساس بر اساس قانون

ند، ستوارا پایۀ شریعت اسالم که بر ،پذیرد. بنا بر این قوانیناز اسالم ریشه دارند که میل به رابطه با همجنس را نمی

« رافاعت»ر، همجنسگرایی غیرقانونی و مستوجب مجازاتی از صد ضربه شالق تا اعدام است. در غیاب شواهد دیگ

وان به عن« تکرارچهار بار »به  اما اعتراف را در پی خواهد داشت،ویک تا هفتاد ضربه شالق مجازات سیخود فرد 

البته بعضی از افراد ممکن  .خواهد بود یا صد ضربه شالق یا اعداممجازات آن که  شودتلقی می مدرک جرمی

ۀ  ین اعتراف ازشکنجه به عمل  خود اعتراف کنند که ا است در پی   نظر حقوقی محل  بحث است، چراکه در ماد 

اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت  ۀدر صورت نبود ادل» ه است کهقانون مجازات اسالمی تصریح شد 847

. بر اساس قانون «و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است

 بازبینی شد، قوانین مربوط به همجنسگرایی تغییر میالدی 8071تا  8078های ایران که در سال المیمجازات اس

شود و فاعل فقط در صورتی که به مفعول تجاوز کرده باشد یا تنها شامل فرد فاعل می این تغییر اندککرد.  اندکی

ه جنسی داشته باشد، اعدام خواهد همجنسگرایانه، ازدواج کرده و با زن خود رابط ۀپیش از برقراری رابط

موقعیت دیگری که خطر اعدام برای فرد فاعل دارد، غیرمسلمان بودن فاعل و مسلمان بودن مفعول همچنین .شد

حکم اعدام برای فرد فاعل صادر خواهد  ،الیحهاین  ۳۲۲ ۀیک ماد   ۀدر این صورت نیز بر مبنای تبصر که است

جدید مجازات اسالمی در حالی است که برخی مقام های  ۀنونگذار بر آن در الیحقا ۀکید دوبارأاین قوانین و ت .شد

هایی که به دلیل روابط همجنسگرایانه در بیشتر اعدام و اندایرانی منکر وجود همجنسگرایان در این کشور شده

و چنان که فراز صانعی،  شوداعالم می ــ که به معنای تجاوز است ــ« لواط به عنف» این افرادشود، اتهام انجام می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


  

صرفًا به اتهام »کس هیچمیالدی،  ۳۰۰۰تا  ۳۰۰۲های طی سال» :گویدبان حقوق بشر، میمحقق سازمان دیده

 1«.به اعدام محکوم نشده است« گراییهمجنس

کسی وجود ندارد که در سراسر عمرش و در اعماق قلبش پنداشت هیچقانون قدیمی مجازات اسالمی می

کسانی هستند که  کهعاطفی و جنسی به همجنس خود دارد، بل ۀاست و عالقا که همیشه همجنسگر احساس کند

آلود و منحرف لواط یا مساحقه اتفاق همجنس خود دست به عمل جنسی گناهای بهبنا به دالیل نامعلوم و موقتی

کنش بود، و از این نظر  د دربرداشت قانون قدیم مجازات اسالمی از فرد همجنسگرا همانا فردرواقع، زنند. می

 دارد:بیان میای است که هافزودن ماد   است، تغییر مهمی که در قانون جدید مجازات اسالمی اعمال شده

 کردن( از رویگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل )بوسیدن( و مالمسه )لمسهمجنس»

 2.«ضربه شالق است ۴۷م تا شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم و شخص مجر

نی قانو کنندۀ فعال )مرد( در همۀ موارد در صورتی که زیر سن  مشارکت»تر نسخۀ قدیمی درواقع،بر اساس 

خۀ نس ضربه شالق برای افراد زیر سن  هفتادوچهار تا « تنها»اما محدودیت  ،«شودنباشد مشمول مجازات مرگ می

 . جدید حذف شده است ۀتر در این نسخقدیمی

اگر مردی در رابطۀ  و مجازات اعدام تهدیدی همیشگی است ،ایران مجازات اسالمیبر اساس قانون 

 تحت شرایطی« فاعل»رو شود. با مجازات مرگ روبه مکن استرا داشته باشد، م« مفعول»همجنسگرایانه نقش 

نابراین مردان ایرانی که با شد. بخواهد به صد ضربه شالق محکوم  ،در غیر این صورت وشود به مرگ محکوم می

 ،به دلیل رفتار خود ،(WSW)رابطۀ جنسی دارند  دیگر یا زنانی که با زنان (MSM)رابطۀ جنسی دارند  دیگر مردان

 . شوندمحکوم می، مردان به مجازات اعدام و زنان به شالق

یخی در این است. گفتمان تار در ایران، قوانین و مقررات مربوط به افراد دگرباش با افراد تراجنسیتی متفاوت

دهند هویت ترجیح می مذهبیهای مذهبی است و بسیاری از پیروان دهندۀ انواع گوناگون گفتمانحوزه نشان

، امام خمینی از فقه اسالمی میالدی 7821تراجنسیتی خود را در قالب اسالم یک هنجار تلقی کنند. در سال 

                                                                                       
1. http://www.bbc.com/persian/arts/2012/05/120517_l41_mh_homophobia_day.  
2. http://maanaav.com/?p=379. 

http://www.bbc.com/persian/arts/2012/05/120517_l41_mh_homophobia_day
http://maanaav.com/?p=379
http://maanaav.com/?p=379


  

او سند فلسفی  ۀتحریرالوسیلکند. کتاب تجربۀ تاریخی را توصیه می هدایتگری بر اساسگویا چنان صحبت کرد که 

های شد، وارد سیاست ولی فقیه یشاندر آن زمان بود و بعدها وقتی ا شتنها مقلدان آن مهمی بود که در ابتدا هدف

ادعا  یشاناشناخت. فقه پیشرو رسمیت شد. این فقه حقوق افراد تراجنسیتی برای عمل تغییر جنس را به نیزملی 

فشار  گفته شد، نیز که پیش از اینچنان و «الظهریر یا نگاه اول مخالف منع عمل تغییر جنسیت است»داشت که 

 تواند بسیار شدید باشد. برای انجام این عمل می

 ها نقش دارد و این غالبًا در سطوح مختلف حاکمیتی،در تنگنا قرار دادن تراجنسیتی معموالً نظام اداری ایران 

 آبادینگاری مانند مطالعۀ افسانه نجمدهد. این مسئله در بسیاری از مطالعات قومو خانوادگی رخ می ،اجتماعی

( ذکر شده است. این مطالعه نشان 8071« )خودهای وانمودگر: ترنسکسوالیته و میل همجنسانه در ایران معاصر»

 به سراغ نظام اداری ایران« نیاز»از زاویۀ  که انددههای جنسی و جنسیتی در ایران سعی کراقلیت گونهدهد که چمی

این بدین معنی است که افراد تراجنسیتی از نظام اداری نامنسجم ایران به نفع خود «. و حقوق حق»بروند تا از نگاه 

جهت ضایی بلکه ف ،تنها دسترسی به منابع پزشکیکنند تا انواع قوانین و مقرراتی را شکل دهند که نهاستفاده می

برای  تالش جایبه گوید آبادی میکه نجم گونهتحمل را برای آنها ممکن کند. همانمانور نسبی برای زندگی قابل

 های جنسی و جنسیتی در ایران با بهزیستی و، اقلیتشورای اسالمی تغییر قوانین، به عنوان مثال از طریق مجلس

 .انددر تعامله به آنها نیاز دارند، برای ایجاد تغییراتی ک کومتیهای اداری حدیگر بخش

گری و کنشگری راهبردی های اجتماعی سازمان بهزیستی به البی، دفتر آسیبشمسی 7128در سال 

ند اختالل ب»به « بند اختالل روانی»بندی علت معافیت آنها از خدمت سربازی را از ها پاسخ داد و دستهتراجنسیتی

آنها  خدمت سربازی به عنوان علت معافیت روی کارت« اختالل هورمونی» اینتغییر داد. حال که « هورمونی

گیرد، های مرد جویای کار صورت میکم به شکل نظری، میزان تبعیضی را که علیه تراجنسیتیشود، دستدرج می

برای مقامات پزشکی و حقوقی، عمل تغییر جنس مشخصًا درمانی » :دهدآبادی توضیح میکند. نجمکمتر می

بیمارگونه است و گاهی آن را گزینۀ موردتأیید مذهبی و حقوقی برای افراد دگرجنسگرایی معرفی  رای ناهنجاریب

 «.گونه رفتارها هم دارندکنند که میل به رابطۀ جنسی با همجنس یا اینمی



  

رایی را چراکه همجنسگ ،آمیز استو گاه کنایه ،قاعده، آزاردهندهافراد دگرباش بیمورد حقوقی در  نظام

ا گرایش به جنس مخالف ر جزبهیه هیچ مفهومی از گرایش جنسی یشناسد. قوۀ قضارسمیت نمیپذیرد و بهنمی

ند که دست اهمجنسگرا یا دوجنسگرا معنا ندارد و اینها فقط افرادی ،شناسد و بنابراین از منظر قانونیرسمیت نمیبه

. از دید بسیاری از دگرباشان تأثیر گسترده و مخرب این قوانین و زنندبه رفتارهای همجنسگرایانه و غیرقانونی می

این رفتار رضایت دارند، چه در تفسیر و چه ها بر رفتار جنسی خصوصی دو فرد همجنس بزرگسال که به مجازات

 تواند مضحک باشد.در کاربرد، می

 که ــیت حقوق بشر ایران گزارشگر ویژۀ سازمان ملل، عصما جهانگیر، در گزارش دوم خود دربارۀ وضع

اطالعاتی را از تعدادی از کارشناسان و منابع جامعۀ  ــ شدویکم ژوئن را شامل میزمانی اول ژانویه تا سی ۀباز

ایران را تشریح کند. « های حقوق بشری جدیچالش»آوری کرد تا جمع ،از جمله بنیاد عبدالرحمان برومند ،مدنی

افزایش موارد مجازات اعدام به جرم ایران انتقاد کرد و تعداد روبهیۀ یقوۀ قضا خانم جهانگیر در گزارش خود از

شرایط  اتداشت  آناین نظرات سعی بر  ارائۀ محکوم کرد.ایشان با ــ داندایران غیرقانونی میکه  ا ــهمجنسگرایی ر

 سخت دگرباشان در ایران را نشان دهد.

ه ب بخشی از این دگرگونی ورود شریعت که دشدگرگون  راناینظام قضایی  شمسی، 7121بعد از انقالب 

تحت تأثیر حاکمیت مذهبی است که اثر زیادی بر فرایندهای  اسالم بود. در ایران، قانون شریعتقانون اساسی 

و قوانین خانواده شامل ازدواج، طالق،  کردندو مدنی تغییر  جزاییقانونی دارد. بر اساس این قانون، قوانین 

 شدند.  شگرفی دچار تغییرات نیز زنان حقوق و بسیاری از حقوق مدنی و ،حضانت

 مذهْب دیدگاه اسالمی
ی در سطح اجتماع و با توجه به تعصبات مذهبی، جای تعجب نیست که همجنسگرایی همچنان در جوامع مسلمان

(، قانون اسالم قرآن)اسالم  کتاب توان در متنشود. مخالفت دینی با این مسئله را میامری منفی دانسته می

)حدیث( مشاهده کرد که همگی به همجنسگرایی نگاهی منفی  و ائمه به پیامبر مستندهای قول)شریعت( و نقل

 دارند. 



  

ها کند و راهبر تفکر و عمل میلیونمذهب اغلب نقش مهمی در طرد دگرباشان جامعۀ اسالمی بازی می

هویت مسلمانان است و بنابراین موضع اسالمی در « ۀهست»در هماهنگی با  معموالً فرد مذهبی است. مذهب 

 مذهب و درواقع، بیش از هدایت دینی استچیزی در راستای آن  برابر همجنسگرایی مهم است. این موضع و عمل  

ز ثر اأتمنان نیز آکه  ــچراکه در کنار سنت و عرف اجتماعی  رود،شمار میبهجوهرۀ اصلی در بنیانی سیاسی 

زندگی خانوادگی و  و مخصوصًا در ازدواج ،این قدرت اخالقی را دارد که بر نظرات اجتماعی و رفتارها ــ ندادین

اده دخوبی نشان ناندازۀ دیدگاه جامعه به همجنسگرایی خود را بهجا به هیچدر . این موضع اثرگذار باشد ،آموزش

 . شودشمرده مییع تر، از پشت عینک مذهب، همجنسگرایی عملی شن. به بیان سادهاست

کننده در ایجاد مانع و محدودیت بر سر راه پذیرش باور مذهبی همچنان نیرویی قوی و عاملی تعیین

همجنسگرایی گناه است و تراجنسیتی  در ایران، اجتماعی همجنسگرایی و ازدواج همجنسان است. در حال حاضر

اعی اغلب زندگی دگرباشان ایرانی را تحت تأثیر قرار های اجتماین واقعیت رود کهشمار میبه بیمارینوعی بودن 

 در نظام اسالمیدر کمال تعجب،  که حالی کند، دربه طور مشخص به افراد تراجنسیتی اشاره نمی قرآندهد. می

 ها تسهیل شده است. عمل تغییر جنس برای تراجنسیتیایران، 

 بعد از تایلند، جمهوری اسالمی ایران بیشترین» :اندبیان داشتهآبادی، تیلور و همکاران با اشاره به کار نجم

  «.دهدتعداد عمل تغییر جنس را در سال در میان همۀ کشورهای جهان انجام می

 اتمجازدستخوش تغییر شد. مجلس شورای اسالمی قانون  نیزقانون جزای ایران  اسالمی، بعد از انقالب

، شورای نگهبان شمسی 7188سال  اردیبهشت ماهو در  بازبینی کرد شمسی 7128در سال اسالمی جدید را 

 مجازاتاین قانون جدید را تصویب کرد که به شکل رسمی به آن قانون  ــ که نهادی باالتر از مجلس است ــ

شود. بر اساس قانون ها را شامل میجدید انواع مختلف مجازات مجازات اسالمیشود. قانون اسالمی گفته می

شوند. در این نوع مجازات، مربوط می« قانونی خداوند حق  »هایی هستند که به ای حد مجازاتهاسالمی، مجازات

های تعزیر، تا حدودی فضا برای تشخیص حکم مشخص است و دادگاه اجازۀ تشخیص دیگری ندارد. در مجازات

یا انتقام قتل،  اسالمی جدید شامل بندهای ضد و نقیضی همچون قانون قصاص مجازاتقاضی وجود دارد. قانون 



  

 ی وامنیت ملخطر انداختن ناشی از بهجرائم  ها برایمجازات سنگسار برای زنا، قطع عضو به دلیل دزدی و برخی

 شود. شالق برای دامنۀ وسیعی از جرائم می مجازات

، قانون مجازات اسالمی جدید به طور مستقیم و غیرمستقیم زندگی دگرباشان را اسالمی با وقوع انقالب

ترجیح  847تا  027 مواد   )حدود(، باب دوم )حد  لواط(، 8دوم کتاب فصل  دچار تغییر کرد. به طور خاص، در

یستند و دگرباشان پذیرفته نبر اساس این قوانین، د. نکنروابط دگرجنسگرایانه در نظام حقوقی را کاماًل مشخص می

در مواد  قانون ها نآگرفته شده است که برخی از  درنظر آنانها برای انواع مجازات و شوداز آنان حمایت نمی

مجازات اسالمی تصریح شده است. برخی از مواد  مندرج در قانون مجازات اسالمی در مورد دگرباشان به شرح 

 :ذیل است

 .گاه در دبر انسان مذکر استاندازۀ ختنه لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به -811 ۀماد  

لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این  حد   -814 ۀماد  

 .لواط برای مفعول در هر صورت )وجود یا عدم احصان( اعدام است صد ضربه شالق است. حد   ،صورت

 .فاعل اعدام است در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد   -١تبصره 

که بالغ و عاقل  حالی ن عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و دراحصا- ٢تبصره 

بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هروقت بخواهد امکان جماع از همان طریق 

 .را با وی داشته باشد

 .ها یا نشیمنگاه انسان مذکر استانتفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ر -812 ۀماد  

 .گاه در حکم تفخیذ استدخول کمتر از ختنه -تبصره

فرقی میان محصن و  ،فاعل و مفعول صد ضربه شالق است و از این جهت در تفخیذ، حد   -812 ۀماد  

 .غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست

 .اعل اعدام استف در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد   -تبصره

همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و مالمسه از روی شهوت،  -811 ۀماد  

 .ویک تا هفتادوچهار ضربه شالق تعزیری درجه شش استموجب سی



  

 .نث نیز جاری استؤه در مورد انسان محکم این ماد   -۰تبصره 

 .گرددشرعًا مستوجب حد است، نمی ه شامل مواردی کهحکم این ماد   -۳تبصره 

نث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس ؤمساحقه عبارت است از اینکه انسان م -812 ۀماد  

 .خود قرار دهد

 .مساحقه صد ضربه شالق است حد   -818 ۀماد  

یرمحصن و مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غ در حد   -840 ۀماد  

 عنف و غیرعنف نیست.

و  هرگونه تحقیق ،اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم ۀدر صورت نبود ادل -847 ۀماد  

موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش  .بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است

 .از شمول این حکم مستثنی است ،ین قانون در حکم ارتکاب به عنف استیا اغفال یا مواردی که به موجب ا

 داند و طیفیجدید رابطۀ همجنسگرایانه را جرم می مجازات اسالمیتوان دریافت که قانون از موارد باال می

ی دخول ( تا اعدام برا818 ۀرضایت بین دو زن )ماد   روی ضربه شالق برای رابطۀ جنسی از صدها را از از مجازات

گیرد. همچنین این قانون سایر رفتارهای مشابه بین دو ( دربرمی814 ۀرضایت بین دو مرد )ماد   رویجنسی از 

 818 گیرد. مواد  ضربه شالق برای آنها درنظر می هفتادوچهارداند و تا همجنس همچون لمس و بوسیدن را جرم می

کند، رضایت میان دو مرد را به مرگ محکوم می روی یک رابطۀ جنسی از« مفعول»قانون مجازات اسالمی  811و 

ر بکند. ضربه شالق محکوم می صدبه  ، تنهارا در صورتی که مسلمان و مجرد باشد« فاعل»قانون  که حالی در

شرکت دارند، به  مندانهمردان غیرمسلمان و متأهل که در یک رابطۀ جنسی رضایتاساس قانون مجازات اسالمی، 

 ند.شومرگ محکوم می

که همۀ انواع جرائم جنسی را  اسالمی مجازاتجالب اینجا است که دومین کتاب فصل چهارم قانون 

)البته باید گفت که برابر با فقه  های متأهل کاماًل سکوت کرده استدهد، در مورد تجاوز در میان زوجپوشش می

تواند از نزدیکی کردن شوهر رعی نمیزن بدون عذر شاسالمی و قانون خانواده حق  تمکین بر گردن زن است و 

پاافتاده است، مگر اینکه عمل جنسی در خارج از روابط مورد تأیید مذهب پیش . تجاوز جرمی(جلوگیری کند



  

گاه که در یک رابطۀ جنسی هستنداتفاق بیفتد. این منطق به  ی مرتکب مجر ،این معنی است که دو مرد بزرگسال آ

 خرند.ان میج اند و خطر مرگ را بهشده

اند. حاال هم نزدیکجدید، همجنسگرایی و مجازات اعدام بسیار به مجازات اسالمیبر اساس قانون 

 کنند.در وضعیتی از نگرانی و ترس زندگی می ،نداتوان درک کرد که چرا برخی از دگرباشان که به قوانین واقفمی

 در ایران المللبین قوانینرعایت 
ی روشنامضا کرده است که به ــ البته به صورت مشروط ــحقوق بشر را گوناگون و ابزارهای  هانامهایران معاهده

الملل کنند و بر اساس قانون بینیا جسمی با افراد و مخصوصًا کودکان را منع می ،هر نوع سوءرفتار جنسی، ذهنی

سوءرفتار اعضای خانواده تضمین باید حقوق زنان را در حوزۀ برابری و عدم تبعیض، رهایی از خشونت خانگی و 

المللی اما نبود همگرایی بین استانداردهای بین اند،موظفتعهدات  به اجرای اینها بر اساس این اسناد، دولت کرد.

  دولت ایران به اجرای این تعهدات پایبند نماند. تا شودکه موجب می و اسالم امری واضح است

 تعریف عینی ، مصداقاستو شالق  ،قطع عضو ،سنگسارشامل که  مجازات اسالمی ایرانقانون درواقع، 

. منع شکنجه و رفتار غیرانسانی در ابزارهای حقوق بشری همگانی و شودمحسوب میالملل از شکنجه قانون بین

یا  ،رحمانه، غیرانسانیهای بینامۀ منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتپیمان و ای تصریح شده استمنطقه

 دین شرح است: کند که بالملل را ارائه میترین و مستندترین تعریف از شکنجه بر اساس قانون بینرکننده دقیقتحقی

آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطالعات یا  هر عمل عمدی که بر اثر  »

مجازات فردی به عنوان عملی که او  [ینهمچن]شود، شکنجه نام دارد. گرفتن اقرار از او یا شخص سوم اعمال می

رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و برمبنای تبعیض از هر نوع و یا شخص سوم انجام داده است یا احتمال می

هنگامی که وارد شدن این درد و رنج یا به تحریک و ترغیب یا با رضایت و عدم مخالفت مأمور دولتی یا هر صاحب 

ونی مجازات قان ۀشود. درد و رنجی که به طور ذاتی یا به طور تبعی الزمیرد، شکنجه تلقی میمقام دیگر انجام گ

 «شود.نمی [این کنوانسیون]است، شامل 



  

یران هنوز آن را اما ا ،انددهشنامه ودو کشور عضو این پیمانصدوشصتیک، میالدی 8071از اوت سال 

 1 ۀد  ما بر اساس و المللی حقوق مدنی و سیاسی استنامۀ بین، ایران عضو پیمانحال این با امضا نکرده است.

 .«یا تحقیرآمیز قرار گیرد ،کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانیهیچ» ،نامهاین پیمان

 7812ژوئن  84تحفظ آن را در  امضا و بدون حق   میالدی 7822نامه را در چهارم آوریل ایران این پیمان

گوید: نامه میاین پیمان 11ۀ ماد   که نامۀ حقوق کودک را امضا کرده استب کرد. همچنین ایران پیمانتصوی

 «کرد. اعمال سال 72زیر  درخصوص کودکان توانرا نمی بخشودگی امکان ابد بدون یا حبس اعدام مجازات»

با فقه اسالمی »نامه مواردی که پیمان دهد که درایران رعایت نکردن این موارد را با این ادعا شرح می

محمدجواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق ؛ چنانکه داندحکم جدیدی را برای خود محفوظ می حق   ،«مطابقت ندارد

در نشست تخصصی حقوق بشر با  میالدی، ۳۰۰۰برابر با ژوئن  شمسی ۰۲۳۰یه، خرداد ماه یقضا ۀبشر قو

عالم کرد ا ایم،عنوان بحث حقوق بشر پذیرفتهکه برخی از معاهدات غرب را بهبا بیان این ،نمایندگان مجلس آلمان

و  داندمی« بیماری»همجنسگرایی را . وی ها بگذاریمشود که تفسیر آن را به عهده غربیولی این دلیل نمیکه 

ه اقدام ن پدیدکند که غرب باید اجازه دهد ایران نسبت به همجنسگرایان بر اساس تفسیر خودش از ایکید میأت

 .کند

 در ایرانها آمار و ارقام اعدام
کند. همچنین ایران یکی از هفت کشوری در جهان است که همچنان برای همجنسگرایی مجازات مرگ را اجرا می

ها را در میان کشورها در مقایسه با جمعیت خود دارد. بر اساس عدد مطلق، تنها چین ایران بیشترین تعداد اعدام

نفر را  122ایران دستگاه قضایی ، میالدی 8008ایران انجام داده است. در سال شتری اعدام نسبت به تعداد بی

 کمدست ،مجموعدرشدت افزایش یافت و ها بهعدام، تعداد امیالدی 8074و  8070های بین سال و اعدام کرد

 رسیده است. نفر 1848 به

 ، ایران هشت نوجوان را اعدام کردمیالدی 8001های حقوق بشری، در سال رغم عضویت در معاهدهبه

نامۀ ، ایران تنها کشوری بود که همچنان برخالف تعهدات مندرج پیمانمیالدی 8008و  8002های در سال و



  

کم یازده مورد اعدام کودکان دست میالدی 8074و  8071های حقوق کودک به اعدام کودکان ادامه داد. در سال

 .نداهکه علنی شد استمواردی شامل تنها آمار  و این در ایران اتفاق افتاد

های عبدالله قوامی چاهزن جیری و سلمان قنبری چاهزن جیری در ، دو مرد به ناممیالدی 8074در سال 

جرم آنها ظاهرًا عمل لواط بوده است. مشخص نیست که آیا آنها  کهاوت در جنوب ایران اعدام شدند  2تاریخ 

 رداعالم کیک منبع  ؛های ضد و نقیضی دربارۀ آنها وجود داردچراکه روایت ،اند یا نهدام شدهگی بودن اع سبببه 

 «مجرمانی غیراخالقی»اما آنها را  ،آنها روشن نبود« جرم» آنها نوشت که که آنها گی بودند و منبع دیگری دربارۀ

یی اعدام شدند. این افراد که فقط ، سه مرد پس از محکوم شدن به جرم همجنسگرامیالدی 8077نامید. در سال 

با حروف اول اسمشان معرفی شدند، در جنوب غربی ایران در شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، اعدام شدند. 

 «اعمال پلید»این سه محکوم به دلیل اعمال منافی شریعت اسالم و یک مقام قضایی در جمع عموم اظهار کرد که 

 )دخول جنسی« لواط»وق بشر ایران واقع در نروژ گفته است که جرم این مردان به مرگ محکوم شدند. سازمان حق

بین دو مرد( بوده است. مشخص نیست که آیا این مردان همجنسگرا بودند یا همجنسگرا معرفی شدند. در سال 

د. های مختلف از جمله تجاوز و لواط در تهران اعدام شدناعالم شد که بیست مجرم به جرم میالدی، 8001

 جزئیات بیشتری از این واقعه در اختیار عموم قرار نگرفت. 

وسیعی  های محمود عسکری و ایاز مرهونی در سطح، اعدام دو پسر نوجوان به ناممیالدی 8002در سال 

اعدام  ۀکنندعام به جرم مشارکت در عمل لواط و تجاوز اعدام شدند و تصاویر ناراحت ای شد. آنها در مألرسانه

ی از شود که یکه طور گسترده در اینترنت پخش شد. هردوی این افراد در زمان جرم، کودک بودند و گفته میآنها ب

آیا این دو اعدام به طور خاص به  آنها حتی در زمان اجرای حکم هم کودک بوده است. هنوز مشخص نیست که

الم جرم شده است تا امروز همچنان مبهم دلیل همجنسگرا بودن آنها انجام شد یا نه. حقایقی که بر اساس آنها اع

 اند.مانده

گی سالبه همین شکل، پسر نوجوانی به نام مولودزاده به جرم لواط و تجاوز به سه پسر نوجوان در سیزده

 هاعتراف خود را پس گرفت نیزاعدام شد. این در حالی بود که همۀ شاهدان اتهامات خود را پس گرفتند و مولودزاده 

 . بود



  

شود تمایل جنسی آنها هنجارهای دهد که تصور مین جزای اسالمی جدید کسانی را هدف قرار میقانو

را از چهرۀ زمین پاک کند. اگر نه در « متخلفان»زند و این توجیهی است برای حاکمیت تا هم میاجتماعی را به

ائم پلیدی همچون تجاوز، حملۀ جر اکم در ساختار بسیاری از قوانین جزایی، قوانین لواط باذهان عمومی، دست

مردمی می این موجب سردرگمی و خشم عمو جنسی، زنا و سوءاستفادۀ جنسی از کودکان گره خورده است و

کان دهند. آزار جنسی کودمانند خشونت جنسی قرار می یاین ترتیب همجنسگرایی را در ردیف جرائم شود که بهمی

طور که در همان ــ حال این باگونه نیست. اما همجنسگرایی این ،اندآور و وحشتناکو تجاوز تخلفاتی شرم

عه گیرد که از طرف جامبازی و انحراف جنسی قرار میهمجنسگرایی همواره در کنار بچه ــ های قبل گفته شدفصل

 شود. و اعدام دانسته می ،مستوجب طرد، مجازات

های جنسی ضعیت همجنسگرایان و دیگر اقلیتاز و میالدی 8070بان حقوق بشر گزارشی را در سال دیده

عمومی نیستند، « مسائل اخالقی»های مربوط به که دادگاه آنجا در ایران منتشر کرد. این گزارش اعالم کرد از

ده الملل تخمین زاند، دشوار است. عفو بینتشخیص اینکه چه تعداد افراد به دلیل رابطه با همجنس اعدام شده

د علت نبوه ب . البتههزار نفر به دلیل رابطه با همجنس اعدام شده باشند 2، حدود میالدی 8781است که از سال 

 غیرممکن است ست که اثباتش تقریباً ا مار رسمی این ادعایآشواهد و 

کرات از همۀ کشورهای عضو و اقتصادی به همراه کمیتۀ حقوق بشر به ،کمیتۀ حقوق فرهنگی، اجتماعی

 ICESCRکنند، لغو کنند. ایران عضو انگاری میاند تا قوانینی را که رابطه با همجنس را جرمایران خواستهجمله  از

تفاده از ایران اسیۀ ی، پاسخ قوۀ قضاحال این اند. باالمللی روشناست. شرایط و تعهدات این اسناد بین ICCPRو 

رو های دگرباش در ایران با آنها روبهروهانگاری رابطه با همجنس است. مشکالتی که گقانون جزای فعلی برای جرم

در صورت آسیب یا نقض حقوق، اگر نگوییم که اصاًل هیچ کمکی وجود  و هستند، اساسًا ماهیت حقوقی دارند

قوانین عماًل در راستای تضییع حقوق این افراد  . همچنینهای حقوقی محدودی در اختیار آنها استندارد، کمک

ناقض با شدت در تآمیز و متعصب و بهپذیر اجتماع تبعیضهای آسیبتًا نسبت به بخششوند. قوانین ذااجرا می

 . است المللی ایرانتعهدات بین



  

مجازات سختی که در  ،انگ همجنسگرایی و تعصب به آن و در مواردی برچسب و دگرباشان خود کاماًل از

گاه  دگرباشان که با تبعیض و نبود مدارایاین ای بر و نداصورت فاش شدن هویت جنسی آنها در انتظارشان است، آ

 ین تصویری سیاه است. چنکنند، موجود زندگی می

تری تواند به طور بالقوه دیدگاه وسیعبررسی شرایط همجنسگرایان و دوجنسگرایان در کشورهای همسایه می

ان فراهم کند. برای مثال، در های اجتماعی در ایرهایی برای مواجهه با چالشحلبه اصالحات قانونی ممکن و راه

های قانونی محدودتر شد. یکی از زدایی شد و تبعیضاز رابطه با همجنس جرم میالدی 7222ترکیه در سال 

نهاد در ترکیه رژۀ افتخار دگرباشان های مردمو سازمان ،ترین دستاوردهای جامعۀ دگرباشان، فعاالن اجتماعیبزرگ

رباشان این رویداد در آن برگزار شد. دگ را در جایگاه اولین کشور مسلمانی قرار داد که که ترکیه ه استدر استانبول بود

شرکت  میالدی 8072و  8072های و استکهلم در سال ،ها در استانبول، آمستردامایرانی در برخی از این رژه

 کردند. 

افراد دگرباش دارد. بر  با وجود این موضع عمومی نویدبخش و روشن، جامعۀ ترکیه هنوز دیدی منفی به

درصد افراد در ترکیه  8انجام شد، تنها  میالدی 8071های پیو در سال اساس پژوهشی که توسط مرکز پژوهش

شدت با پذیرش همجنسگرایی در سطح جامعه مردم ترکیه به و معتقد به پذیرش همجنسگرایی در جامعه بودند

 20ب ترتیاما به ،دیده شده است. رابطه با همجنس جرم نیست نیزمخالف بودند. این مخالفت در روسیه و لبنان 

درصد از افراد این دو کشور معتقد بودند که جامعه نباید همجنسگرایی را بپذیرد. با وجود اصالحات  14درصد و 

اند هاییغلبه بر چالش در مسیرهای اجتماعی همچنان مانعی چالش ــ شک قدمی بزرگ استکه بی ــحقوقی 

 شوند. رو میگرباشان مرتب با آنها روبهکه د

 دگرباشان ایرانی و پناهندگی
 برخی از تا شودانجامد که سبب میدید منفی جامعه، آزار دگرباشان و فشار خانواده و جامعه به مشکالتی می

روند ه مییدگرباشان به کشورهای دیگر، جایی که وضعیت زندگی بهتر است، پناهنده شوند. بسیاری از آنها به ترک

کیه پناهنده کنند. اگر آنها به تریا آمریکا می ،و از کمیساریای عالی پناهندگان درخواست پناهندگی به استرالیا، کانادا



  

شامل دسترسی محدود به شغل و خدمات که کنند ترکیه به حقوق محدودی دست پیدا می 721شوند، تحت قانون 

 الی برای تأمین معاش خود نخواهند داشت. و هیچ ابزار یا منبع م است عمومی بهداشت

باید نشان دهد که اجتماع دگرباشان در کشور خودش کاماًل در  ،کنددگرباشی که درخواست پناهندگی می

ان گیرد. بسیاری از دگرباشمعرض دید است و در اثر فاش شدن هویت دگرباش او، تحت تعقیب قضایی قرار می

سل متو ــ که نقض حقوق بشر است ــنقض حقوق دگرباشان همچون مواردی ایرانی در درخواست پناهندگی به 

کنند و با خطر همجنسگرایان و دوجنسگرایان با ترس از تعقیب قضایی و آزار در ایران زندگی می .شوندمی

جای ایی پذیر از تعقیب قضتوانند در تعریف قانونی ترس توجیهبنابراین می .رو هستنددستگیری و مجازات روبه

 شوند. میاین ترتیب مشمول پناهندگی گیرند و به 

ا ی ییکنند و با تظاهر به همجنسگراکه از این وضعیت سوءاستفاده می وجود دارند نیزالبته افرادی 

را  نآو می توان  شودکنند. این موضوع به افراد محدود نمی، درخواست پناهندگی و بعدها اقامت میییدوجنسگرا

نهادی های مردمطی دو دهۀ گذشته، سازماندر . نیز مرتبط دانست (NGOنهاد )های مردمزمانبه برخی از سا

ای ند. این نهادها همکاری نزدیکی با کمیساریاهتوسط پناهجویان دگرباش پیشین تأسیس شد بیشتراند که بوده

 ،کننددن به کشوری امن کمک میعالی پناهندگان دارند و به پناهجویان دگرباش ایرانی در گرفتن پناهندگی و رسی

چراکه بعضی از آنها به فساد و سوءمدیریت  ،های اخیر بوده استمتوجه اقدامات آنها در سال نیز یایهاما انتقاد

اشان از زندگی دگرب یاند و اینکه تصویری غیرواقعشود( متهم شدهمی نیزمنابع مالی )که شامل کمک حامیان مالی 

و جذب  ، ادامهایرسانهبرای مصارف  را و سیاسی کاری ایران تر و محدودتری از کل  ر امنیتیدر ایران و شرایط بسیا

 دهند. ه میئدر غرب اراهای حقوق بشری بودجه و راه انداختن کمپین

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2فصل 

 طرح پژوهشی

 مطالب: 

 پیشینۀ پژوهش 
 شناسی مطالعات پیشین و مطالعۀ حاضرروش 
 یایی جامعۀ هدفجمعیت و پراکندگی جغراف 
 های تحقیقروش 
 ها و کار میدانیآوری دادهجمع 
 های اخالقیمالحظات و محدودیت 
 روایت پژوهش 
 های پژوهشیافته 
 ی و کیفی پژوهش  نتایج کم 



  

 پنجمفصل 
  ، شهرهای ممنوعهطرح پژوهشی

 

  



  

ی  در میان افراد دگرباش در سه شهر ایران، و موردکاوی این پژوهش شامل سه بخش مرور ادبیات، پیمایش کم 

 کیفی است. 

های موجود از گفتمان کتبی موجود دربارۀ دگرباشان و پر کردن خأل رسانیهدف اصلی مرور ادبیات، اطالع

است. این بخش همچنین  همجنسگرایی و عوامل دخیل در آنهادهندۀ رویکردهای متنوع در مورد است که نشان

ی گوناگون دربارۀ همجنسگرایی از منظر داستانی، علمی، اجتماعی، و تاریخی از یونان باستان تا عصر هایهنظر

های دهد. مرور ادبیات با استفاده از انواع منابع اطالعاتی انجام شده است که شامل مقالهمدرن را نشان می

هش ای و مرور ادبیات نظری پژوحقیق کتابخانهای که به تهای ممنوع، و اسناد دولتی بود. بازۀ زمانیپژوهشی، رمان

 حاضر اختصاص داده شد، به تقویت کلیت این طرح پژوهشی کمک کرد. 

ی بنیان اصلی هر طرح پژوهشی را نشان می های درست و باکیفیت روش کارگیریو به دهدپیمایش کم 

فی درست، های کیرا داشته باشد. در نبود روش اند تا آن طرح بتواند روایی و پایایی الزمنیاز هر طرح مطالعاتیپیش

، دشوار کننددرستی نیازهای واقعی اجتماع دگرباشان را منعکس میهای مطالعه و اینکه آیا بهتأیید روایی یافته

های مشابه موجودند، باید مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص های دیگری که برای مطالعهخواهد بود. روش تحقیق

گیران های پیچیده و تأمین بودجه تصمیمهای الزم برای تحقیقات آینده و تدوین سیاستدر فراهم کردن داده شود آیا

بالقوۀ بودجه پژوهش را جدی  ۀکنندمفیدند یا نه. روش تحقیق درست و مناسب تضمینی است که با آن تأمین

 . 1د گرفتخواه

های ضعیف و غیرشفاف ممکن است موجب وری دادهآچندان مناسب یا جمعهای نهپیامد استفاده از روش

شان را تحت اشود که اجتماع دگربیا گمراهی شود. این امر سبب تفسیر اشتباه مسائلی می (انحراف از میعار) اریبی

دهی از منظر اخالقی نیز به دالیل متعدد عملی و اصولی همچنین شفافیت و کیفیت گزارشدهد. تأثیر قرار می

کاررفته داوری همتایان و ارزیابی انتقادی مطالعه را ممکن های بهدهی درست روشاست. گزارشدارای اهمیت 

                                                                                       
1. Webb D, Wright D. (2001). Count Me In: Findings from the Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender 
Community Needs Assessment 2000 [online]. Available from http://www.lgbtmind.com/content/ACMI.htm 
(accessed 7 February 2010). 



  

دهد، از کند، هدررفت را کاهش میهای پژوهش را آسان میحال، بازتولید و تکثیر یافته عین سازد و درمی

ی هادهد. این فصل روشیکند و اعتماد عمومی به پژوهش علمی را افزایش متکرارهای غیرضروری جلوگیری می

ها و نهایتًا تحلیل پژوهش را توضیح کاررفته و مسائل مرتبط با هریک از آنها، مالحظات اخالقی، محدودیتبه

ی، مشاوره با اجتماعگیری، روششناسی، نمونههای مربوط به روشدهد. جنبهمی محلی، و  های کیفی و کم 

 شود. های اخالقی را شامل میدیتمحدو

 شینۀ پژوهش پی
دربارۀ ازدواج زودهنگام کودکان و ازدواج  یبعد از انتشار تحقیق شمسی، 7182در سال  ،این طرح پژوهشی ۀاید

پژوهشی جامع در باب ازدواج  :کتاب طنین سکوت. شکل گرفت 1موقت صیغه و محرمیت به فارسی و انگلیسی

کسفوردکودکان در ایران  کسفورد ، دردر دانشگاه آ  تابرونمایی شد و ک ،در ایران ،در کتابخانۀ ملی تهرانو  ،شهر آ

در  ،در تهران 2پژوهشی جامع بر باب ازدواج موقت و صیغه محرمیت در ایران :بآخانه ای بر روی دیگر نگارنده 

ائل لف به مسؤم ۀموردعالق هایرونمایی گردید. پیش از تحقیق دربارۀ دگرباشان، بیشتر موضوع ،وارطان ۀخان

 .3شدهای ناموسی مربوط میختنۀ دختران یا قتل همچونزایی های آسیبسنت واوان نوجوانی  ودکی/اواخر ک

بخش پژوهشگر برای انجام پژوهش فعلی شدند تا کار خود را به اجتماع الهام مهم   هایاین موضوع

ودهنگام کودکان هردو در های ظاهری، ختنۀ دختران و ازدواج زها و گوناگونیدگرباشان بسط دهد. با وجود تفاوت

د. نماد بردگی در ندار یک جامعه و دین ،گر ریشه دارند و البته ریشه در فرهنگ، عرفیک چهارچوب سرکوب

داری گرفته تا زنجیرهای نامرئی طرد و تقبیح رؤیت بردهاز زنجیرهای قابل ها،موضوع گونهاشکال مختلفی در این

شوند، صدایشان ضعیف و هایی از افراد به کم و کمتر تقلیل داده میگروه وجود دارد. در این فرایند، ،اجتماعی
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 ۀعتنها از جانب جامها نهگیرند. این زیرگروهو مورد سرزنش قرار می ،شوندرسمیت شناخته نمیشود، بهخاموش می

اه وقی، پلیس و دادگمهری ساختارهای اجتماعی مانند نظام حقبی گیرند، بلکه موردتوجهی قرار میبی مدنی مورد

 ،نداتنها کسانی که در مسند قدرتنهدرواقع، . هستند ــ نیز باید حمایتگری باشدکه اساسًا فرضیۀ وجودی آنها  ــ

ربانی کند. بسیاری از این افراد قتوجه زیادی به آنها نمی، کلی طور بهنیز، گیرند، بلکه جامعه این افراد را نادیده می

د. بسیاری شونناهنجار و ذاتًا خطرناک دانسته می و منحرف ،گرفته هستند و به طور خودکارشکل پیش تصوراتی از

حت تأثیر شدت تکنند. مشخص است که بهزیستی دگرباشان بههای تحقیرآمیز زندگی میاز آنها زیر بار برچسب

ضرر نی و نابرابری گسترده متزهای منفی اجتماع، انگگیرد و چنین افرادی از تقویت پیامچنین مسائلی قرار می

داند. چراکه قانون اسالمی رابطه با همجنس را جرم می ،کننددستگیر شدن زندگی می دائمی شوند و با ترسمی

 رفت. تدریج در قالب تحقیق حاضر شکل گایدۀ بررسی بیشتر این موضوع و مشکالت اجتماع دگرباشان در ایران به

دهد و کار میدانی در مرکزیت این سی افراد دگرباش در ایران را نشان میدیدی کلی از پویاشنا این پژوهش  

روایت شخصی از تعصب و اشکال مختلف تبعیض است که  400است. این پژوهش شامل قرار گرفته ها بررسی

برشمردند. برخالف دیگر مطالعات در این زمینه، تحقیق  آنها را کنندگان دگرباش از سه شهر بزرگ ایرانشرکت

 . کرده استای ترس و سرکوب اجتماع دگرباشان را نیز بررسی های ریشهحاضر دالیل و علت

ای دارند که تشخیص آنها، نزدیک شدن به آنها و های پنهان دگرباشان در ایران مرزهای ناشناختهگروه

گاهاعتهای این بید. یکی از علتکندست آوردن اعتماد آنها را بسیار دشوار میبه ،درنتیجه ی نایی، نبود دانش و آ

 دربارۀ نگاه به همجنسگرایی در میان مسلمانان انجام شده اندکی گرایش جنسی است. درواقع، تحقیقاتدربارۀ 

 گونهی تابو در پی دارد. همچنین همانهاتحقیق دربارۀ موضوعمطالعه و مشکالتی است که  نیزو علت اصلی  است

 ۀتر از همفرهنگ انکار جمعی همجنسگرایان وجود دارد. مهم ،مسلمان در جوامع ،1گوید( می7881که موری )
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های مربوط به دگرباشان در ایران کمک کند مند دادهآوری و تحلیل نظامبه جمع قصد دارد، این تحقیق موارد این

 که خلئی بزرگ و نیازی مبرم است. 

 ترین دغدغۀ اینولویت اول و بزرگمتن حاضر از نظر نگاه به دگرباشان در ایران بسیار خاص است. ا

 ایهای قانونیها، تقبیح اجتماعی و خطر مجازاتو تبعیض هابه تعصب فهمیده شود چگونهبود که  پژوهش آن

های این پژوهش پیام روشنی را از مقیاس . یافتهآیندچشم میشوند و بهاعمال می در جامعه پرداخته شود که هرروزه

یاز ن اساسی در ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی یبه تغییر دگرباشان ،نی بر اینکه در ایرانوسیعی در خود دارند مب

بینانه است که این مطالعه بتواند خأل اطالعاتی و پژوهشی در حوزۀ . این پیام برمبنای انتظاری خوشدارند

های زیادی همراه  این امر با چالشاعتماد پر کند و احتماالً اول قابلهای دستآوری دادهانی را با جمعدگرباشان ایر

 نیزافراد  ۀفراگیری هم در عد اقتصادیهای مبتنی بر شواهد و تقویت ب  کلید تدوین سیاست ،حال عین اما در ،است

 برای شناخت درست از دگرباشان های مختلفتواند به بسیج کارشناسان رشتههست. همچنین این پژوهش می

 د. نارائه کن این افراد های ملموسواقعیتروایتی جامع از  تاکمک کند 

 شناسی مطالعات پیشینروش
ی و کیفی تا کار میدانی، پیمایشهای معمول موجود از تکنیکتوان با روشروش این پژوهش را می ی هاهای کم 

 شوندیم بانتخا بهینه و متناسب با پژوهش ها به دلیل کارکردمقایسه کرد. هریک از این روشها دیگر روشملی و 

شدت حساس است و به این پژوهش شوند. موضوعکار گرفته میها و دامنۀ تحقیق بهاساس ویژگی بر معموالً و 

. در کشوری همچون ایران که هنجارهای ماندناگفته باقی میمهر رازی سربه ها همچونتی در میان خانوادهاغلب ح

د به تنها همیشه بای، نهاست درک ایجاد کردهرانویایی قابلهای قانونی فضایی برای ترس و پااجتماعی و مجازات

 یق انسانای توجه کرد که معمواًل اولویت دارند، بلکه باید مرزهای اخالشناسانهشناسانه و جامعههای مردمروش

 درنظر گرفت.  ــ شوندکار گرفته میها بهروش ،در چهارچوب آنهاکه  ــ را و اخالق در پژوهش



  

 (عکس: کامیل احمدی. )دهندتجمع زنانی که به طور سنتی این عمل را در ایران انجام می :تنۀ زنانخ ۀمطالع

باش کنندگان دگربرای شرکت و همچنین کار را برای پژوهشگران نیز نیروهای سیاسی فعالدر این زمینه، 

 لۀوسیبه شناسایی و دستگیریاز  دائم ترس های میدانی،اند. برای مثال، در حال انجام مأموریتخطرناک کرده

. درواقع، دشو کاماًل احساس می وجود داشت ،برای دگرباشان پلیس امنیت یا ترس از اینکه کسی خبرچین باشد،

. وقتی دادندند و فرار را بر قرار ترجیح میترسیدمیها مصاحبه طی کنندگان درلحظاتی بود که شرکت

عمومی دیگری انجام شود، مسئلۀ ترس بیش از یک  هایپارک یا مکان دادند مصاحبه درکنندگان ترجیح میشرکت

یی هاجا مانه موارد ایندرنتیجه، . ه استعد انتقادی کار اثر گذاشتاین تهدیدات بر ب  تردید، بیشد. بار تجربه می

ی که به هشپژوقطعًا شد. بود که پیروی از یک روش محض باید برای حفظ امنیت و رازداری دگرباشان قربانی می

 کنندگان آسیب رساند، هیچ ارزشی ندارد.اما به شرکت ود،شکلی تمام و کمال انجام ش

که در رویکردهای  است در قالب مطالعات جنسیت و حقوق بشر انجام شده هاییپژوهش ،در گذشته

این اثر  ،ر ایراناند. در اولین کار پژوهشی مؤلف دکنندگان، کاماًل با تحقیق حاضر متفاوتاصلی خود به شرکت

. بعد از 1این سنت زیانبار صورت گرفت در مورددر چهار استان اصلی ایران  بود که یتحقیق، ختنۀ زنان بارۀدر

و  ،تخمین تناوب کلی این رفتار، پژوهش نتیجه گرفت که در چهار استان آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان

سپس چهار جهت جغرافیایی اصلی به عنوان خوشۀ  .رواج دارد هرمزگان، واقع در غرب و جنوب کشور، این سنت
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در یک ناحیۀ شهری واقع شده بودند. در هر شهر یا شهرستان، تعدادی روستا  آنها زا اول انتخاب شدند که هریک

طلعان و افراد مهم در هر اجتماع هایی با مبه عنوان خوشۀ دوم برای ارزیابی بیشتر انتخاب شدند. مصاحبه نیز

 هک کردپژوهش کمک می ۀهای اولیآوری اطالعاتی زیاد در راستای قدمچراکه این کار به جمع ،رتیب داده شدت

 . است و انگلیسی منتشر شده فارسی به هردو زبان ها و نتایج مطالعهیافته

ازدواج زودهنگام کودکان، ازدواج  ۀهای پژوهشی بعدی در زمینطرح پژوهشی ختنۀ زنان راهگشای طرح

هرچند با منطق و  ،همان روش کیفی مطالعۀ اول اب همگی و دگرباشان در ایران شد که ،موقت، ازدواج سفید

های اجتماعی در بیشتر نواحی روستایی و در طبقات اجتماعی و اقتصادی هایی متفاوت انجام شد. این روایتگام

تری از پژوهش در هفت استان انجام گرفت ، ترکیب دقیقدر مورد ازدواج زودهنگام کودکان. است گوناگون شایع

 گیری در اینمندی برای نمونهروش نظامدر آن پژوهش، که در آنها نرخ و تناوب ازدواج زودهنگام کودکان باال بود. 

 . 1ستا فارسی انگلیسی موجود زبان به نیزهای این تحقیق همچون مطالعۀ اول، یافته و نواحی درپیش گرفته شد

 العۀ فعلیشناسی مطروش
روشی  از معموالً چنینی در حین پرداختن به موضوعی مشابه در چهارچوب مطالعات جنسیتی های اینبیشتر طرح

دسترس هستند.  گیری درهای غیرقابل اغماض نمونهکنند و تقریبًا همگی دچار ضعفمناسب استفاده نمی

ر بالقوه طو توانست بهناپذیری که میاجتناب به دو مطالعۀ پیشین مؤلف، این پژوهش از خطاهای کوچک توجه با

شدت حساس دگرباشان و روایت پنهان به موضوع به توجه با و پوشی کردروش را تحت تأثیر قرار دهد، چشم

گرباشان تر شدن به ددگرباشی، نظریه از واقعیت عقب افتاد. این مطالعه نیازمند تالشی بسیار برای هرچه نزدیک

 بود. 
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که با دگرباشان انجام  است ساختارمندهای عمیق نیمهههای حاصل از مصاحبیافته ،آینده در پی میهایی کداده

ها هو تحلیل داد ،شناختی نمونهشوندگان، روش تحقیق، اطالعات جمعیتشد. جزئیات گرایش جنسی مصاحبه

 گیرند. مورد بررسی قرار می ادامهدر 

 کنندگان آموزش مصاحبه
ت که کنیم، مهم اسو جنسیت فکر می ،روش برای پرداختن به موضوع دگرباشان، جنس وقتی به بهترین

 شود، هم برهای مختلفشان استفاده میبندیبدانیم زبان و تعاریفی که برای توصیف این افراد و دسته

نوع پژوهش، هردو چراکه  ،چنین مسائلی اهمیت دارد ۀد. تأمل دربارگذارو هم بر پژوهش اثر می کنندگانشرکت

ی و پژوهش کیفی یعنی  های دقیق است. این مسئله برای تحلیل دقیقبندیو دسته هانیازمند تعریف ،پژوهش کم 

های خاصی از به گروه یهای مختلفبندیو دسته هاتعریف بیشتر  مهم است. از این جهت،  نیزهای آماری داده

 کنند. روش و اعتبار طرح کمک می گیریئل به شکلو بدین ترتیب، این مسا 1شودافراد نسبت داده می

رح که پیشتر ش ــهای مشابه قیاس با پژوهشاست که در آنهای این پژوهش ترین ویژگیشاید یکی از مهم

نیازمند توجه فوری بودند. جایگاه اجتماعی و شرایط  همگی رو بود کههای بسیاری روبهبا چالش ــ داده شدند

 بود که تیم پژوهش رویکردی نوین را درپیش گیرد.  آناش در ایران نیازمند زندگی افراد دگرب

ماده آ میدانی دیدند تا برای کار های الزم راآموزش مصاحبه آموخته برایاز افراد دانش بدین منظور، تعدادی

هشت از  می متشکلسازی اعضای تیم ترتیب داده شد. تیباشند. چند کارگاه و بازدید میدانی جهت انتخاب و آماده

ددکاری شناسی و مشناسی، مردمجامعه هایزمینه های مختلف درو تخصص نفر با تحصیالت تکمیلی با پیشینه

شدند. آموزش آنها در  میدانوارد  سپس و دیدند تحت نظارت مؤلف طرح و دستیارش به مدت شش ماه آموزش

آموزش کار با  .8 یاس، شخصی و اخالق پژوهشحس هایآموزش پرداختن به موضوع .7دو مرحله انجام شد: 

 کننده بدون سوگیری. پذیر جامعه با تعداد کم شرکتهای آسیبگروه

                                                                                       
1. McManus, S. (2003). Sexual Orientation Research Phase 1: A Review of Methodological Approaches. 
National Centre for Social Research, London- UK, p.79. 



  

رسی ها دستها و هم به گیهم به لزبین بتوان کننده از تعداد مساوی زن و مرد تشکیل شد تاگروه مصاحبه

دربارۀ گرایش جنسی و  هاییزم برای طرح سؤالهای الکنندگان را به مهارتگیری اولیه مصاحبهداشت. این جهت

توجه قرار گرفت،  در این آموزش مورد نیزها حال، چرایی پرسش عین بررسی مسائل حساس مجهز کرد. در

تک پوشش داده شد. تک نیز و اخالق در پژوهش ها توضیح داده شد و مسئلۀ رازداریهای مختلف پاسخبندیدسته

ت نروند. ازدس ــ که دسترسی به آنها دشوار است ــکنندگان این طرح ریزی شدند تا شرکتدرستی برنامهها بهقدم

گاه بودند که حتی اشتباهآموزش  یتواند پیامدهای مخربمی نیزکوچک غیرعمدی  هایدهندگان از این موضوع آ

 داشته باشد. 

  جامعۀ هدفجغرافیایی  پراکندگیجمعیت و 
اد شد. افرانکار می ،کلی طور به ،هاو تراجنسیتی ،ها، دوجنسگراهاها، گیبینکمتر از یک دهۀ پیش، وجود لز

حال،  این شهری یا استانی خاص محدود نیستند. با ۀدگرباش در سراسر ایران وجود دارند و مشخصًا به یک ناحی

تی نه اطالعا، گرچراکه در نواحی دی ،شهر بزرگ ایران انجام شدبر اساس یک تصمیم داخلی، پژوهش در سه کالن

آوری کارانه به دگرباشان در گردتوانستند به سبب نگاه محافظهدر دست بود و نه افراد بومی نواحی روستایی می

و آزادی  شتنددادگرباشان  نگاه بازتری بهاطالعات کمک کنند. برای نیل به این هدف، سه شهر بزرگ ایران که بالقوه 

بازتر بودن به این معنا نبود که آنها گفتمان دگرباشی را  البته نتخاب شدند.بیان بیشتری در آنها وجود داشت، ا

 و اصفهان ،پذیرفته بودند، بلکه پذیرفته بودند که دگرباشانی در میان آنها وجود دارند. این سه شهر تهران، مشهد

های ان مخفیانه در گروهای وجود دارند که دگرباششدههای گاه شناختهها و پارکپاتوق ،. در این شهرهابودند

کنند. بعضی از این یکدیگر را مالقات می ،برای آشنایی ها،در آنجاآیند یا گرد هم می هامکان ، در آنکوچک

اهری شکل ظ روی چراکه بسیاری از دگرباشان از ،نداشدهبرای عموم شناخته ،مخصوصًا در تهران ،هاها و کافهپارک

اند. با بررسی سازوکارهای ساختاری که علیه افراد دگرباش در سطوح تشخیصها قابلراحتی در این مکانبه

ها سلطۀ سنت، این سه های فرهنگی، بافتارهای اجتماعی و دههبه تفاوت توجه و با شودمختلف عملی کار می

اعی اجتم هایهای دگرباشان در این سه شهر از شبکهتری بودند. بسیاری از گروههای مناسبشهر بزرگ انتخاب



  

ی و ارتباطات دیجیتال دسترس ،های اجتماعیهای اجتماعی، انبوهی از شبکهو مرتبًا به رسانه ردندکمیاستفاده 

 آید. شرح مختصری از هریک از این شهرها میدر ادامه، داشتند. 

 تهران 

 

نطقه ونقل در متی و حملهای صنعو مرکز اصلی فعالیت ایرانو فرهنگی  ،تهران پایتخت و مرکز اداری، اقتصادی

میلیون نفر  47 حدود وجوش. این شهر پرجنبگی استیافتاست. تهران ترکیبی از دو عنصر تاریخی و توسعه

 . 1در شمال کشور واقع شده است از نظر جغرافیایی جمعیت دارد و

های دولتی مانبیشتر ساخت .2متری واقع شده است 7870های البرز در ارتفاع حدود پایهاین شهر در کوه

 ،بهارها و پاییزهای کوتاه ،شودرا شامل می هر چهار فصلو بازرگانی در مرکز این شهر قرار دارند. اقلیم تهران 

جمعیت زبان فارسی  %88ند و تقریبًا ازبانساکنان آن فارسی بیشترهای خشک و گرم. و تابستان ،های سردزمستان

 ،ها، لرهاها، ارمنیهای زیادی از اقوام دیگر ایرانی همچون آذریما جمعیتا ،کنندآن صحبت می هفهمند و برا می

 که زبان فارسی زبان دوم آنها است.  انددر تهران ساکنو کردها 

های های اخیر گروهاواًل در سال وجود دارد؛این مطالعه  درتهران انتخاب  مبنی بر چرایی دالیل متقنی

ای نزدیک شدهدر شب، پارک شناختههمچنین اند. اف تهران را شروع کردهکوچکی از دگرباشان زندگی در اطر

                                                                                       
1. The world's largest cities and urban areas in 2006. City Mayors. Accessed October 6, 2017.  
2. Tools, Free Map. "Elevation Finder, from www.freemaptools.com. Retrieved October 6, 2017. 



  

است. آنها برای گردش، خودی نشان دادن و  هاوآمد برای گیشهر و دانشگاه تهران محلی زنده و پررفتتئاتر

ان یا به مککنند دیدار می همآیند و گاهی چند دقیقه در مکانی عمومی با های دزدکی در تاریکی به پارک مینگاه

بدین معنا نیست که دگرباش  اجتماع مخفی شبانه این .1روند تا تعامالت بیشتری با یکدیگر داشته باشندسومی می

مدارای چندانی هنوز در تهران، هایی از دگرباشان زندگی شبانه دارند، هرچند گروه .2بودن در تهران هنجار است

 هم انداختنهای صمیمانه بهدست یکدیگر را گرفتن و نگاهکه و درست است  همجنسگرایی وجود ندارد در مورد

شوند. ها را به خود جلب نکنند، مجاز دانسته میاما تنها تا وقتی که توجه آیند،حساب نمیبهرفتارهایی غیرمعمول 

واحی ن کمی فضای نفس کشیدن در اختیار دگرباشان تهرانی )در مقایسه با دیگر شهرها و تاشود این امر سبب می

رایج است، ها در آنزنی تر و نواحی روستایی، مناطقی که انگطبقات پایین هایروستایی( قرار گیرد. برای مثال، گی

ترین اجتماعات معمواًل پذیرش ترین و مرفهتوانند پیش از ازدواج از خانه خارج شوند. حتی در مدرنندرت میبه

متوسط و باال راهی برای یک زندگی موازی،  ۀبرخی ایرانیان طبق اما ،همجنسگرایی وجود ندارد در موردزیادی 

 کنند.دور از دیدرس اقوام و دوستان پیدا می

با  ،توان در آنتر است و میزیرا شهری لیبرال ،کنندثانیًا بسیاری از دگرباشان به تهران مهاجرت می

لبته اتهران برای این مطالعه انتخاب شد. های مختلف، فضایی برای تنفس داشت. به دالیلی که ذکر شد، گرایش

وجود داشت: دسترسی به دگرباشان در تهران نسبت به نواحی روستایی و شهرهای کوچک  نیزنهایتًا مؤلفۀ دیگری 

 تر است. آسان

                                                                                       
1. Abbasi-Shavazi; Mohammad Jalal; McDonald, Peter; Hosseini-Chavoshi; Meimanat. (September 30, 2009). 
Region of Residence. The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction. Springer, pp. 100–101. 
2. The Tehran Bureue.vIntimate spaces: coming out in Iran,  from  https://www.theguardian.com/world/iran-
blog/2015/jun/11/iran-gay-coming-out-intimate-spaces. Accessed October 6, 2017 

https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/jun/11/iran-gay-coming-out-intimate-spaces
https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/jun/11/iran-gay-coming-out-intimate-spaces


  

 مشهد

 

و  ،شناسی، گردشگری، بناهای تاریخیمشهد از جمله مناطق تأثیرگذار از نظر باستان مذهبی ــ شهر تاریخی

سه میلیون جمعیت دومین شهر بیش از کیلومتر مربع است. مشهد با  271ذهبی است. مساحت این شهر حدود م

از  زائرمیلیون  81این شهر هرساله میزبان حدود  .1بزرگ ایران بعد از تهران و از شهرهای بزرگ دنیای اسالم است

 خارجی از کشورهای شیعه است. زائرمیلیون  8سراسر کشور و 

که مکتب شیعه و دانش اسالمی را ترویج  است پیشرو و مهم برای متفکران و پژوهشگران بوده شهری مشهد  

ه بود نیزهای مختلف، مرکز رویدادهای مهم تاریخی و انقالبی و فرقه هاهمزیستی مذهب به عنوان محل   و کندمی

های ویژه دارد و بنابراین با ویژگی یاهمیت )ع(، این شهر است. به سبب وجود حرم امام هشتم شیعیان، امام رضا

 شکل گرفته است.  ــ ای تاریخی داردکه ریشه در تجربه ــرضوی 

و پایتخت استان خراسان رضوی است. این شهر از منظر گفتمان و  است مشهد در شرق ایران واقع شده

 ــ ن محبوبیت بسیاری داردکه در میان گردشگرا ــشیوع دگرباشی دارای اهمیت است. به عنوان مرکزی فرهنگی 

در اواسط سال  ،خواهند در این شهر زندگی کنند. برای مثالگونه که میآن تا دهدمشهد به دگرباشان اجازه نمی

                                                                                       
1. Razavi Khorasan (Iran): Counties & Cities - Population Statistics in Maps and Charts, from 
www.citypopulation.de. 



  

 تصور عمومی این ،در ایران .1، دو نوجوان به جرم لواط در مأل عام در مشهد به دار آویخته شدندمیالدی 8074

ردی دگرجنسگرا زندگی کنند. به بیان دیگر، دگرجنسگرایی گرایش جنسی اجباری باید همچون ف همۀ افراد ست کها

های برای همه است و این موضوع به طور خاص در حین انجام پژوهش در مشهد احساس شد. افراد با گرایش

عی نها ستجنسی مختلف باید طوری رفتار و عمل کنند که گویی دگرجنسگرا هستند. در این بخش از مطالعه، نه

شد تعداد دگرباشان در میان زنان و مردان بزرگسال در مشهد تخمین زده شود، بلکه تالش شد تا روش زندگی آنها 

 تصویر کشیده شود. به نیزاین حجم باالی تظاهر  با

 اصفهان 

 

، ترین شهرهای تاریخیشک یکی از مهمکار و معروف گردشگری در ایران است و بیاصفهان شهر محافظه

جغرافیای  تالقی چهار نقطۀ این شهر در مرکز ایران، محل   .2تاریخ ایران است مراکز شهری در کل   گی، وفرهن

جوار مخصوصًا شهرهای های همهای فرهنگی و اجتماعی خود را از استانکشور، واقع شده است. اصفهان ویژگی

ده برآورد شنفر  2001000ان جمعیت این است شمسی، 7182سال گیرد. بر اساس آخرین سرشماری مرزی می

                                                                                       
دو نوجوان گی ایرانی از خراسان که در   http://abcnews.go.com/US/story?id=3642673ندارد.  . در ایران گی و ظلم به زنان وجود1

 مأل عام به دار آویخته شدند.
 https://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Asgari_and_Ayaz_Marhoni. 
2. Dumper, Michael; Bruce, Stanley E. Cities of the Middle East and North Africa: A Historical Encyclopaedia. 

http://abcnews.go.com/US/story?id=3642673
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Asgari_and_Ayaz_Marhoni
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Asgari_and_Ayaz_Marhoni


  

 و کنندگروه قومی غالب شهر اصفهان فارس است و بیشتر افراد به فارسی با لهجه اصفهانی صحبت می .1است

ها دارای باورهای سنتی است و این وفاداری به سنت این شهرند. بخش بزرگی از جمعیت اافراد مسلمان شیعه بیشتر

ها ارسو ف ،های قشقایی، لرهای بختیاریهای قومی همچون ترک. تنوع گروهدر بافتار استان کاماًل محسوس است

 عراق سالۀهشت طی جنگدر ها در این استان منجر شده است. به ایجاد اشکال مشخصی از هنجارها و فرهنگ

به این ی بود که از استان خوزستان و دیگر نواحی مرزی ایزدهجنگ ، استان اصفهان شاهد هزاران مهاجرایرانو 

ر ظاهدهی بهخود نقشی مهم در شکلخودیو ارمنی به ،استان آمدند. همین ترکیب فارس، لر، بختیاری، یهودی

 نیز های صنعتیانبوه کارخانه و به دور از جنگ بود و شناختی استان بازی کرده است. اصفهان محلی امنجمعیت

 بیشتر کرده بود.سرپناه جذابیت این استان را برای مهاجران بیکار و بی

توان در اصفهان انکار کرد. نسل جوان اصفهان آزاد چندان کمی از دگرباشان را نمیشک، وجود تعداد نهبی

ها در از دستگیری گی حاکی موارد .2ورزدهای جدید تعلل نمیها و سبکو آزاداندیش است و هرگز در تجربۀ ایده

ت. بر این اساس، اصفهان برای این پژوهش انتخاب شد تا نشان شهر اساین دهندۀ حضور آنها در اصفهان نشان

  اش دوام آورده است.و فرهنگی ،نسل جدید دگرباشان در این شهر با همۀ پیشینۀ تاریخی، مذهبی گونهچ که دهد

 های تحقیقروش
 روش پژوهش ترکیبی 

که  دها منجر شنتخاب طیفی از روشهای طوالنی به امشاورهدر فرایند انتخاب و تأیید روش تحقیق این پژوهش، 

وشی ر مورداستفاده در این پژوهش توانست شهر به شهر متفاوت باشد. روش تحقیقیمی نیزها حتی این روش

ی و کیفی را در یک مطالعۀ واحد درنظر گرفته است. و زبان ،ها، مفاهیمکه همۀ تکنیک ترکیبی است های کم 

                                                                                       
 میالدی، از 8074. سازمان ثبت احوال، 1

https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/salnameh93.pdf. 
2. Khorashad Servari, Behzad.; et al. (2017). Sexual orientation and medical history among Iranian people with 
Complete Androgen Insensitivity Syndrome and Congenital Adrenal Hyperplasia. Journal of psychosomatic 
research, 92, pp. 55-62. 



  

 .1زیرا هر تکنیک مخالفان و مدافعان خود را دارد ،افزایدی به غنای تحقیق میروش ترکیباین استفاده از گمان، بی

 پاسخگوی پرسشی خاصکه چرا روشی خاص به این جواب رسید  توانها نمیبه یافته توجه حاضر، با در پژوهش

 دسترسی پیدا کند.  از جامعۀ هدف توانسته است به افراد بیشتریاما این پژوهش ، بوده است

 پژوهش کیفی :شوندش غالب در تحقیق وجود دارد که به طور رایج در کارهای پژوهشی استفاده میدو رو

ی. برای این مطالعۀ خاص، هردو روش به راج کنندگان استخرا از شرکت موردنظر تا اطالعات ندکار گرفته شدو کم 

، از هردو در این تحقیقکارگرفته بهبرخالف مطالعات پژوهشی پیشین نویسنده با ماهیت مشابه، دو روش  و کنند

با  شده برای شناسایی و مصاحبهکارگرفتهها و رویکردهای بهفنی و اخالقی درست بودند. در بخش بعد، روش نظر

 دهیم. شرح می را یا استخراج اطالعات ،تفسیر ،بندیکنندگان و مثلثشرکت

 گیری گلوله برفی روش نمونه

گیری گلوله برفی تکنیک رایجی در میان دانشمندان علوم اجتماعی است شد، نمونه طور که پیش از این گفتههمان

فتد که اوقتی اتفاق می معموالً هایی را دارند که شناسایی یا پیدا کردن آنها دشوار است. این که قصد کار با جمعیت

که سابقۀ زندان دارند یا در  ستندهیا کسانی  هاخانمانبی اند یا جزوشده رانده حاشیه نوعی بهها بهاین جمعیت

تشان در یک که عضوی نیزگیری برای افرادی اند. استفاده از این تکنیک نمونههای غیرقانونی شرکت داشتهفعالیت

 تشخیص است، همچون دگرباشان ایرانی، رایج است. سختی قابلگروه خاص به

ی مفهومی طراحی شد که راهی بود برای غلبه گیری به شکل روشدگرباشان در ایران، نمونه پژوهشدر مورد 

 ۀدسترس در یک پژوهش با آن مواجه است. این رویکرد پایهای سختهای بسیاری که حضور جمعیتبر چالش

ترش داد و دسترس را گسهای پنهان و سختیافتگی تا اثربخشی راهبرد پژوهش برای شناسایی جمعیتعد توسعهب  

ر بهت را دارند اهای پنهان در میان آنها سکنبخشید تا جمعیت عمومی که جمعیت ماهیت جمعیت نمونه را ارتقا

گیری گلوله برفی قابلیت فرهنگی و اعتماد ذاتی است که در میان های خاص نمونهیکی از مزیت .2نمایندگی کند

                                                                                       
1 Johnson, B.;Christensen L. (2012). Educational Reseach: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches. 
Thousand Oaks: Sage Publications. 
2. Magnani, R.; et al. (2005). Review of sampling hard-to-reach and hidden populations for HIV surveillance. 
Aids. 19 (Suppl 2), pp. 67–72. 



  

ت با تیم ه صحباحتمال شناسایی افرادی که حاضر ب تاکند. این امر سبب شد کنندگان بالقوه ترویج میشرکت

 ند، باال برود. اپژوهش

 پژوهش کّمی 

ی بود. هدف پیمایش جمع هاآوری دادهاولین قدم برای جمع آوری در این پژوهش انجام پیمایشی کم 

ود. کنندگان بها، شخصیت و الگوهای رفتاری شرکتها، دریافتاطالعاتی دربارۀ افکار، رویکردها، باورها، ارزش

 اند. همچنین استفاده از فضاهایواقع در داخل کشور ساکندربارۀ اجتماع دگرباشانی است که به این اولین مطالعه

مین هپاسخ دهند و  هاپرسشراحتی به کنندگان بهبسیاری از شرکت تاعمومی در زمان انجام پیمایش سبب شد 

گلوله  گیرینندگان از طریق نمونهک. شرکتیابدمکان انجام میپایۀ مطالعۀ پژوهشی دقیقی شد که در آینده ا امر

آن  حبهموردمصا افراد سپسشد و میشدند و پیمایش ابتدا در مناطق خاصی از مطالعه توزیع مییابی برفی مکان

منتقل  ــ کردندکه جزو اجتماع دگرباشان بودند و در همان منطقه زندگی می ــ خودمرد و زن را به دوستان 

های اصلی را فراهم کردند. گاهی مهم داده شوندگان  مصاحبهفردی با این های عمیق کردند. مصاحبهمی

یحی و ها تشرشد. همۀ مصاحبههای گروهی یا دونفره و کنفرانس تلفنی تکمیل میهای اولیه با مصاحبهمصاحبه

ها هبده بود. مصاحشفهرست  در آنهاموضوعی بود که مفاهیم اصلی موردنظر  یتعاملی و بر اساس دستورالعمل

 اد. توجه قرار د کنندگان را موردمربوط به شرکت هایی دقیق همۀ موضوعهاپذیر بودند تا بتوان با سؤالانعطاف

ی پژوهش از طریق یک تخمین نظام مند تحت تأثیر پرسشنامه بود. روش گلوله برفی در همچنین بخش کم 

ت و سدانمی شوندهآن مصاحبهکه  بود داد افرادینام بردن تع شکلاساسًا به  و مورد همۀ دگرباشان استفاده شد

ه از این . با استفادانداندگرباشو جزو گیرد بندی این مطالعه قرار میدر رده این افراد گرایش جنسی مطمئن بود که

. ردندبرشم های خود( رادیگر )بر اساس دانسته یا افراد دگرباش کنندگان دوستان دگرباش خودراهبرد، شرکت

ی به تخمینآوری دادهراین بخشی از جمعبناب های فردی و صداقت افرادی بستگی داشت که خود عضو های کم 

 اجتماع دگرباشان بودند. 



  

 پژوهش کیفی 

 اند. پژوهش کیفیپژوهشی بوده هایهای مؤثری برای پرداختن به انواع مشابه سؤالهای کیفی همواره روشروش

یک پژوهش کیفی . 1«سازنداد واقعیت اجتماعی را در قالب معانی و تفاسیر میدر این فرضیه ریشه دارد که افر»

ی های اعتبارسنجپژوهشگران از استانداردهای باالی کیفی و تکنیکدر آن، پژوهشی تفسیری و مهم است که 

طالعۀ در م .2کنندهای میدانی میآوری دادهاستفاده کنند. برای مثال، پژوهشگران زمان زیادی را صرف جمع

ها اشباع شوند و دیگر بندیهمۀ دسته کهها انجام شوند مصاحبه آنجاتا  مفهوم بدین معنی است کهحاضر، این 

 هیچ موضوع جدیدی مطرح نشود. 

داهای ص تاداد اجازه میپرسشگران زیرا به  ،این مطالعه کاماًل مناسب بود شده درکارگرفتهبه روش کیفی

در سه  عد کیفی این پژوهششده را بشنوند و یادداشت کنند. ب  راندهحاشیهۀ این گروه بههای پیچیدمختلف و دیدگاه

های سیاسی مربوط به زندگی دگرباشان، بافت اجتماعی و هنجارهای جغرافیای چهارچوب بحث ۀجنب

ولی با  د،ردنکای پیچیده به مطالعۀ پژوهشی اضافه . این عوامل الیهمشاهده شد و بافتار تحلیل ،کنندگانشرکت

 کمک یک پژوهش کیفی دقیق، شرحی درست و غنی از این پدیدۀ پیچیده ارائه شده است. 

اما اثربخشی و فایدۀ این مطالعه در  ،های گوناگون پژوهشی را انجام دادتوان به روشمشخص است که می

حیاتی  امری رست نتایج تحقیقسازی دکه پیاده آنجا باید درنظر گرفته شود. از های اجتماعیرابطه با واقعیت

طور که پیشتر گفته استفاده کنیم. همان (GT)بنیاد داده ۀاست، این امر طبیعتًا سبب شد تا ما از روش کیفی نظری

بدین معنی که تفاسیر و نتایج اجتماعی اساسًا از روش نظریۀ  ؛های ترکیبی استشد، این پژوهش شامل روش

حلیل و با شد، تعد وسیعی از زندگی دگرباشان را شامل میهایی که ب  ابراین مصاحبهشود. بنبنیاد استخراج میداده

 بنیاد ثبت شدند. کدگذاری روش نظریۀ داده

                                                                                       
1 Gall, M. D.; Gall, J. P.; Borg, W. R. (2007). Educational research: an introduction (8th ed.). Boston: 
Pearson/Allyn & Bacon, p. 767. 
2. Creswell, J. W.;  Plano Clark, V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand 
Oaks: Sage Publications. 



  

بینانه و روشن از چیزی شدت خوشتصویری به ،با وجود شرایط سخت و احساس ترس، آنچه آشکار شد

 آوری باالی بسیاری از دگرباشانتاب و نشان از افتدبود که در حال حاضر در زندگی دگرباشان ایرانی اتفاق می

هند، راحتی نظر دشونده بهباز طراحی شده بود تا دگرباشان مصاحبه پرسشعمدًا تعدادی در پرسشنامه، داشت. 

 بیشتره این بود ک ،اشتراک گذارند. آنچه بالفاصله مشاهده شدبا دیگران به آنها را تفصیل شرح دهند ومسائل را به

اشتراک گذارند. همچنین برای تیم های خود دربارۀ مسائل مادی را بهو دیدگاه ،نظرات، افکار تا نها مشتاق بودندآ

 تحقیق کاماًل مشخص بود که گفتمان تلخ دگرباشی باید از زبان اجتماع دگرباشان شنیده شود. 

ی جهت مصاحبه در هر بخش از شده به عنوان هستۀ اصلسازیبومی هایای از سؤالمجموعه در پرسشنامه،

 ها متفاوت بود. و دوجنسگرا ،هاها، گیسؤاالت انتخاب شدند و مسیر صحبت در میان لزبین

خود و  هایهداشتند و مشاهدیادداشت برمی پرسشگرانشدند، ها رودررو انجام میدر زمانی که مصاحبه

مر . این اندشدآوری میهای تشریحی جمعیادداشتکردند. بعد از هر مصاحبه، افراد دگرباش را ثبت می هاینظر

جام تصویری کامل از دگرباشان منجر شد. با انرسیدن به ای برای و پیشینه هاسازی دادهبه ایجاد منبعی برای مثلث

توانست از دیگر ابعاد قوت افراد دگرباش مطمئن شود و اطالعات را با استفاده از اشکال این کار، پژوهشگر می

 سازی کند. آمده مثلثدستها برای تأیید شواهد بهو روش ،، منابعهاف دادهمختل

یۀ داده   بنیاد نظر

یق شود و تا زمانی که تحقآوری شدند، فرایند تحلیل شروع میها جمعبنیاد، به محض اینکه دادهدر روش نظریۀ داده

 ، یعنیتوان به مرحلۀ بعدسازی شد، میو پیادهآوری های کافی جمعیابد. وقتی دادهتمام نشده باشد، ادامه می

( 7882گونه که استراوس و کوبرن )بنیاد، آن. روش نظریۀ داده، رفتهاایجاد نظامی شاخص برای دادهمرحلۀ 

مند از طریق فرایند پژوهش شود که به شکل نظامای استخراج میای است که از دادهنظریه» :اندکردهتوصیف 

 1«.ل شده استآوری و تحلیجمع

                                                                                       
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. 



  

اواًل این نظریه انعطاف زیادی دارد  1؛بنیاد انتخاب شده استبه دالیل متعددی نظریۀ دادهدر این پژوهش، 

که  آنجا دست آورند. ثانیًا ازشده تجربیاتی بهشناسایی هایاز طریق موضوع تادهد میکنندگان اجازه به شرکت و

آوری و طی فرایندهای جمعدر وجود ندارد، الزم است پژوهشگر اطالعات زیادی از حضور دگرباشان در ایران 

 پذیر و گشاده باشد. شود، انعطافافتد و هریک به دیگری منجر میزمان اتفاق می، که همهاتحلیل داده

ازی سها پیادهگیرد. همۀ دادهکار میو انتخابی را به ،بنیاد رویکردی با کدگذاری باز، محوریتولید داده

، یرکند. این کار امکان یادداشت برداآنها را کدگذاری می ،درست بعد از پایان هر مصاحبه ،پژوهشگر ود وشمی

ها را سازیکند. همۀ پیادهفراهم می هاآوری دادهرفت فرایند جمعو تغییر جهت پژوهش را با پیش ینمودارکش

، شود. در این نظریهشده را شامل میسازییادهن پودیجیتال تا مت ۀشداز مطالب ضبط که دهدپژوهشگر انجام می

ی هابر اساس داده« بنیادنظریۀ داده»ند و بنابراین وشمیآوری و تحلیل ها پیش از مرور کامل ادبیات جمعداده

« یطرفبی»های پیشینی که ممکن است بر بر اساس پژوهش و ، نه مفاهیم فرضیآیدمیوجود دنیای واقعی به

  .2یر بگذاردپژوهشگران تأث

 آوری داده و کار میدانی جمع

 هایدر نوع اول، با افراد دگرباش از طریق گروه ؛آغاز شد در دو نوع خاص ، کار میدانیشمسی 7182در اوایل سال 

 ،در ایران، اجتماع دگرباشان ناشناخته و ظریف است به اینکه توجه و با تماس گرفته شد برخطهای اجتماعی شبکه

گاهانه دچار مشکل میتماس و برقراری گفت و یابیحتی در مکانتیم پژوهش  شد. در نوع دوم، حجم وگویی آ

 آوری شد. ها جمعدربارۀ دگرباشان از طریق پیمایش هاباالیی از داده

ه شد به این امید که نهایتًا بپیشنهاد می شوندهمصاحبه سازی و اهداف آن به فرداین مطالعۀ پژوهشی، پیاده

مادی زیادی اعتبد گذشته، بدبینی و بی رباکه به دلیل تج آنجا وگو ختم شود. در ابتدا، ازرودررو یا گفت جلسۀ

 و تحقیق  کاری سخت و دشوار بوداین اعتماد به  درستیو نشان دادن  افراد دگرباشوجود داشت، جلب اعتماد 

                                                                                       
1. 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: Sage Publications, pp. 156-184. 
2. Gall, M. D.; Gall, J. P.;  Borg, W. R. (2007). Educational research: an introduction (8th ed.). Boston: 
Pearson/Allyn & Bacon. 



  

ه را کرد یا جلسگرباش دوست خود را معرفی میهر فرد د ؛ یعنیکه روش دوم مفید واقع شد بوداینجا جایی  دقیقاً 

کننده حفظ این زنجیره و هدف مصاحبه ها،که در تمام این مصاحبه دادبا گروهی دیگر از دوستانش ترتیب می

 سازی بود. های دیگری مانند شبکهگیری گلوله برفی به همراه روشدنبال کردن روش نمونه

 های اخالقیمالحظات و محدودیت
 ها یتمحدود

ها باید در هنگام بررسی این ویژگی و بودپژوهشی مهم  ۀدر این مطالع ایو بودجه یهای زمانشناخت محدودیت

 د. شمیهای مربوط به دگرباشان درنظر گرفته داده

ا، هاستتوانند به سیها مییافته گونهحساس، فکر اولیۀ ما معطوف به این نکته بود که چ در حال انجام این تحقیق  

 تر وهای آینده با جمعیت بزرگامید داریم پژوهش و های جدیدی برای دگرباشان منجر شوندمداخالت و برنامه

 احتمااًل در سطح ملی و فراگیر انجام شوند. 

هست. دگرباشان  نیزتر ند، این موضوع در ایران پررنگاهرچند در مجموع، افراد دگرباش جمعیتی منزوی

وانی کنند. موانع رزدگی اجتماعی دفاع میخود در مقابل نگاه منفی دینی و قانونی و پس بسیاری از هویت جنسی

 آور و پنهانی و ترس ابراز هویتبه زندگی شکنجه توجه شمار است. باو اجتماعی موجود بر سر راه دگرباشان بی

معیت عمومی دگرباشان را تواند صددرصد ادعا کند که این نمونه ججنسی در میان دگرباشان، این تحقیق نمی

 کند. نمایندگی می

که  ــاز جهت روایی و دقت تحقیق، تیم پژوهش از هیچ تالشی برای تضمین صحت اطالعاتی )محتوا( 

فروگذار نبود. به سبب رعایت جوانب اخالق در پژوهش، حساسیت شدید  ــ ددر متون در دسترس ما یافت شدن

ها که پذیرای این گروه ،های جنسی جوامعنین نگاه اجتماعی به اقلیتعد قانونی جمعیت هدف و همچموضوع، ب  

رای بنیاد با دقت بسیار باهداف این مطالعه نیست. روش نظریۀ داده ونیست، ادعای کامل بودن و صحت بافتار جز

ه شد. گرفتکار پذیرد، بهای که آنها را نمیهای مختلف و در جامعهافراد دگرباش در دسته بیشینۀتضمین درک 

 آزمایی شود. طور مستقل با منبع اصلی اطالعات راستی صحت محتوا باید به



  

 مالحظات اخالقی 

 اندبیان داشته( 7888ها بسیار اهمیت دارد. مور و میلر )آوری دادهگیری و جمعمالحظات اخالقی در راهبرد نمونه

کنند که ممکن است استقالل آنها را به میهای مختلفی را تجرپذیر اغلب ریسکهای آسیبکه اعضای جمعیت

پژوهشگران ممکن  بنابراین. 1پذیر سازدآنها را دو برابر )یا شاید سه برابر و بیشتر( آسیب ،زیر سؤال ببرد و درنتیجه

ا نیازه ،و درنتیجه 2گیرند، اجتناب کنندشوند یا در این دسته قرار میپذیر دانسته میاست از کار با کسانی که آسیب

ها و خط و مرزهای گیرند. با وجود محدودیتحوزۀ عمل و سیاست مورد توجه قرار نمیدر های پژوهش، و دغدغه

ها تحقیق را تن هایدارد، روشن است که برخی سؤالدربرحساس  هایاخالقی بسیاری که تحقیق در مورد موضوع

ی را های چندهداف تحقیق، این مطالعه تکنیکپذیر پاسخ داد. در راستای اتوان از طریق کار با افراد آسیبمی

 برای اطمینان از ایمنی درپیش گرفت.

های اخالقی استفاده شدند تا تضمین شود که جوانان با شرکت در این مطالعه دچار حال، روش عین در

 شوند. آسیب نمی

itutional Inst، کسب مجوز از هیئت بررسی نهادیها موضوع این تحقیق بودندانسانکه  آنجا از

Review Board  گاه ب نیزالزم بود. به این نکته و آن  شندابسیار توجه شد که افراد جوان کاماًل از ماهیت تحقیق آ

ها مانکنندگان، سازو استفاده از اسامی مستعار برای شرکت هارا درک کنند. اصل محرمانگی با گمنام ساختن داده

کنندگان در آوری شد. با شرکتجمعنیز  شواهد میدانی ، بلکهجام شدمصاحبه ان تنهانهآنها حفظ شد.  و محل  

کنندگان، آنها تأیید کردند که از حقوق خود به رسانی به شرکتموردعالقۀ خودشان مصاحبه شد. با اطالع محل  

ای هاز داده تادهند اند و بنابراین به پژوهشگر اجازه میدر این تحقیق مطلع کنندهعنوان داوطلب شرکت

 شده استفاده کند. آوریجمع

                                                                                       
1. Moore LW.; Miller M. (1999). Initiating research with doubly vulnerable populations. Journal of Advanced 
Nursing, 30 (5), pp. 1034–1040.  
2 Moore LW.; Miller M. (1999). Initiating research with doubly vulnerable populations. Journal of Advanced 
Nursing, 30 (5), pp. 1034–1040. 



  

شد تا وگویی معمولی انجام میها در فضای باز و عمومی به شکل گفتبه اینکه برخی از مصاحبه توجه با

 بیشتر .های عمیق و طوالنی شرکت کنندکنندگان تمایل داشتند در مصاحبهای رسمی، شرکتبه شکل مصاحبه

 جهت سپسو  شدندضبط ــ  همراهیک دستگاه ضبط دیجیتال و یا تلفن  با استفاده از ــها به شکل صوتی مصاحبه

سازی ازبین برده شدند و همۀ اسامی و اطالعات های صوتی بعد از پیادهفایل و تمامی شدندسازی پیاده ،تحلیل

 کنندگان محرمانه بماند. یا پاک شدند تا هویت شرکت ،تغییر یافتند هشدشناسایی

رهای سنتی جامعه حاکم بود و نقشی مهم در نحوۀ اجتماعی شدن افراد داشت و بر در جاهایی که هنجا

هر در ش ،شد. برای مثالتر هم میگذاشت، کار با افراد دگرباش سختنظر آنها در مورد آموزش جنسی تأثیر می

دادند. نمی خپاس هاسشپراصفهان، حتی وقتی افراد از سوی دوستی مشترک معرفی شده بودند، همچنان به برخی 

قضاوت  ثباع کنندگان، مسائل شخصی و روزانۀ آنها ممکن بودپذیری شرکتبا درنظر گرفتن حساسیت و آسیب

تی شناخکنندگان، گاهی مؤلف باید عطش و کنجکاوی مردماخالقی شود. برای اجتناب از آسیب زدن به شرکت

یر کشد یا از مسکه ممکن بود تحقیق را به درازا  ،عات جالب مردم شناختییری موضوو از پیگ کردمیخود را فدا 

 ییسونیاز و همهای موردو تاکتیک راهبردها،جدول کاری و درعوض نمود ومیصرف نظر  ،شده خارج کندتعیین

 کرد. دیده را حفظ میای آموزشتیم حرفه

 شناختی در انجام پژوهش دربارۀ دگرباشانهای روشچالش
ها . این چالشاست اه با پژوهش دربارۀ دگرباشان در کشوری همچون ایران بسیارشناختی همرهای روشچالش

جه قرار مورد تو پیشتراند که و مالحظات اخالقی ،کنندگانگیری دقیق شرکتگیری و نمونهشامل تعریف، اندازه

اش را تعریف، اد دگربافر پژوهش این پردازد و اینکه نخستمی بیشتر ها با جزئیاتبخش به این چالشاین گرفتند. 

و  ست،اگیری این جمعیت همراه پردازد که با نمونهمی ایدوم به مشکالت ذاتی ،کندمیبندی یا طبقه ،بندیدسته

 د. شوه در کار با دگرباشان مطرح میگیرد کرا درنظر می ایسوم مالحظات اخالقی

ای از افراد چراکه به زیرمجموعه ،ارددهای بسیاری را دربردگرباش چالش افراد ۀانجام پژوهش دربار

ی از گیرشناسایی نیستند. نمونهقابل ،وجود ندارد و درواقع یپردازد که در مورد آنها تعریف استاندارد رایجمی



  

ند که معمواًل دسترسی به آنها سخت اگروهی اجتماعیاین افراد زیرا  ،جمعیت دگرباشان در ایران دشوار است

بسیاری از افراد در اجتماع دگرباشان به مطالعات پژوهشی چراکه  ،شوندمی نیزتر ختها ساست. این چالش

 اعتماد ندارند. 

د تخمین درستی از تعداد نبوده است که بتوان یمانع اصلی در تحقیق فعلی میزان کم شواهد موجود

در  دگرباشان را اربرد که تجدست دهند. در حالی که تحقیقاتی در ابعاد کوچک وجود دابه را دگرباشان در ایران

 جمعیت موردنظر ،که با جزئیات اندازۀ واقعی موجود استکنند، شواهد بسیار اندکی میزندگی عمومی بررسی 

که وقتی  اظهار کرد( 8002بتز ) ،بحث است. برای مثالمتفاوت و قابل دهند. دالیل نبود این شواهد  را نشان می

دید که  هایی راتوان ظرافتخود را تعریف کنند، عمومًا نمی [یا جنسیت]جنسی  شود تا گرایشاز افراد خواسته می

های جنسی همراه باشد. بنابراین در مورد اینکه دقیقًا چه های مختلف اقلیتبندیو دسته هاممکن است با تعریف

د که آیی پیش میایهبا سؤال نیزهای بیشتری چالش .1شود، سردرگمی وجود داردچیزی یا چه کسی سنجیده می

 د. شوهای ممکن منجر میخود به طیفی از برچسب ۀبه نوب

های که برای حفظ استاندارد روش بودزمان و تالش بیشتری  ،رو بودچالش دیگری که پژوهشگر با آن روبه

 ها درادهمدیریت زمان و ضبط مؤثر د در موردای که مالحظهمصاحبۀ عمیق الزم بود. با وجود تالش و توجه قابل

ها اغلب بسیار طوالنی و هماهنگی آنها بسیار سخت صورت گرفت، مصاحبه شوندهمصاحبه هنگام آموزش تیم

 بود. 

های دولت، رهبران سنتی و ی در جامعه، سیاستهایتغییرایجاد های این پژوهش سبب امید است یافته

ها و دگرباشانی که جسارت داشتند و داستاننقش در این پژوهش، شود. هادهای درگیر و مرتبط افراد و ندیگر 

 اشتراک گذاشتند، بسیار ارزشمند بوده است. رب خود را بهاتج

                                                                                       
1. Betts, P. (2008). Developing survey questions on sexual identity: UK experiences of administering questions 
on sexual identity/orientation. ONS (Office for National Statistics), p. 4. 



  

 توضیحی دربارۀ روایت پژوهش
ر کند. دهای مختلف را به زنان و مردان بار میها و هویتمفهوم جنسیت معمواًل برساختۀ اجتماعی است که نقش

ل دهندۀ شکثی نیستند. درواقع، در بخش اعظم جوامع، جنسیت نشانهای جنسیتی خنبیشتر موارد، تفاوت

جنسیت است که  هویت   های حیاتی و حساس  بندی اجتماعی و جنسی است. یکی از شکلمشخصی از الیه

کند. تأثیر عظیم جنسیت بر ها تعیین میهای زندگی را برای افراد و گروهها و شانسانواعی از فرصت معموالً 

 را نباید نادیده گرفت.  ،های دولتاز خانواده تا سیاست ،شدهجتماعی تعیینهای انقش

روزانۀ آنها، دیدگاهی  اربهای جنسی در ایران، رنج اجتماعی جمعی و تجوگویی دربارۀ اقلیتهر گفت

ب شده از سوی این اجتماع ساکت و اغلهای اجتماعی تجربهدربارۀ بافتار اجتماعی و ناکامی تنهاجامع نه

 یزنهای فرهنگی و اجتماعی پدرساالر ایران تنیدۀ زیرساختدهد، بلکه به شبکۀ درهمدست میخورده بهترس

د. مسئلۀ گرایش جنسی به هزارتویی گذارتأثیر میو نهادهای آموزشی  ،شدت بر مذهب، قوانینپردازد که بهمی

های جنسی زندگی اجتماعی بسیاری از اقلیت ،یقینکه به قطع  است ها تبدیل شدهها و ناشناختهپیچیده از دشواری

های جنسی را الملل طیفی از گرایشالشعاع قرار داده است. هرچند بیشتر جامعۀ بینرا در این کشور تحت

نوعی  های جنسی متفاوت  ، در جامعۀ ایران، گرایشاندبیولوژیک فراتر رفته هایشناسد که از تعریفرسمیت میبه

وگو، هیچ حرفی دربارۀ ما یا هیچ گفت» :است درستی گفته شدهکه به گونهشوند. همانمی ناهنجاری تلقی

های جنسی در ایران است که در هنجارهای به دلیل نپذیرفتن اقلیت مسئله این 1«.شودهای ما گفته نمیزندگی

ین امر سبب و هم داردتر در نقش پررنگ و محوری مذهب ریشه های مقاوم و از همه مهمها پذیرش، سنتقرن

 شود. نیزهر اقدامی برای روشن ساختن این موضوع دشوارتر  تاشده است 

ادامه یافت و  نیز سرودن آنهاکه حتی بعد از اسالم  وجود داردهمجنس به قصائدی قدیمی دربارۀ عشق 

ت به یکدیگر ابراز محبتوانند های خاصی میپس از دورۀ استعمار به فراموشی سپرده شدند. زنان و مردان به روش

 ــ شودد و از آنها حرفی زده نمینشورسمیت شناخته نمیکه به ــهایشان زندگی تا دهداجازه می به آنها کنند که

                                                                                       
1. Growing up gay in Iran, from www, the guardian.com. 



  

های واقعی اجتماع دگرباشان بیش از یک روایت رایج اما همیشه حاضرند. داستان ،در خفا ادامه یابد. آنها ساکت

ر و خانواده را د ،آوری، عشقکه خالقیت، شعر، تاب هستندی یک روایت غنی و پویا داستان واقع اینها، اندغربی

های متعدد زندگی روزانۀ این افراد در ایران های ساده، عشق به همجنس در قصهدر پشت این روایت د.نخود دار

ا ند تاآن های متعددی که مجبور بهتنیده شده است. مشخص شده است که با وجود سرکوب حاکمیت و سازش

زندگی خود را ادامه دهند و حسی  به شونداز خود مراقبت کنند، افراد دگرباش بسیاری در ایران موفق میگونه این

ها دربارۀ اجتماع دگرباشان در ایران از ترین ابعاد این داستانقوی» .1از همبستگی را در میان خود تقویت کنند

آیند که توسط پژوهشگرانی شنیده میبر، آنها از صدای جمعی راویانی آیند. در عوضنمیبرجزئیات یا بافتارها 

انگیز آنها همۀ مسائلی را نشان دهند که بسیاری از دگرباشان با آنها های غمداستان که کنندشوند که کاری میمی

دگرباشان در ایران  «.ارزشمندند ه شدن و خوانده شدنشنید برای گمان،بی و نداجذاب هاروایتند. این امواجه

غلب ا ۀکشند و در این مسیر، اساسًا بافت این جامعچالش میپارامترهای سفت و سخت جنسیت و خانواده را به

 کنند. مذهبی و سنتی را دگرگون می

دگرباش  هایها با گروهاست که به تجربیات زیستۀ سه گروه جنسی بپردازد. مصاحبه آن این پژوهش در پی  

انجام شد که به طور خاص به همین منظور تهیه  ایشدۀ ایران با استفاده از پرسشنامهزرگ و شناختهدر سه شهر ب

ق و ابعاد مختلف دیگر همجنسگرایی با دقت درنظر گرفته شد. با تکیه یعال و شده بود. در این مطالعه، ترجیحات

شریح ها را تفرایندها و یافته بخش بعدی آن   اول این مطالعۀ پژوهشی وهای دستها و مصاحبهاری، داستاننگبر قوم

رایش افراد برای پنهان کردن گ گیزدگرایی تأثیری قطعی بر میزان نقابهمجنس در موردند. رویکردها در ایران نکمی

کنند، افشا های پنهان افرادی را که در ایران زندگی میاحساسات و ترس هاشان داشته است. این روایتجنسی

 ،وم استشدت محکبه کند که زندگی برای کسی که گرایش جنسی اودرنتیجه، فرد حس ملموسی پیدا مید. نکنمی

ها داستان اند. اینشوند که هرگز شنیده یا نوشته نشدهبازگو می در این اثرهایی گیرد. داستانچه شکلی به خود می

 افتد، جایی که همجنسگرایی غیرقانونی است. در ایران اتفاق می

                                                                                       
1. Iran's persecution of gay community revealed | World news..., from www.theguardian.com›World› Iran. 



  

 هاحلیل دادهت
در  معموالً ند که ای ترکیبییهاشده برای تحلیل  روشکارگرفتههای بهطور که پیشتر گفته شد، روشهمان

 ،بنیادنظریۀ داده، یهای کیفی، کم  ها شامل روشروش .1شوندجامع و حساس استفاده می هایی با ماهیت  پژوهش

اند، ترتیبی خاص آورده شدهها در اینجا بهحالی که این روش . باید توجه شود دراست گیری گلوله برفینمونه و

 بوده است.  ندرتند، بهاهاگر هم تسلسلی داشت ،درواقع ،فرایندها

مر آوری داده به شکل مستگیری و جمعاستفادۀ ترکیبی از یک روش همواره تطبیقی از تحلیل داده، نمونه

این کار مستلزم تحلیل در هر مرحله از فرایند پژوهش بود. بعد  هالبت .استهریک به دیگری وابسته  که است بوده

روع ش هابالفاصله تحلیل داده ــ که در سراسر فرایند مصاحبه انجام شد ــکنندگان از شرکت هاآوری دادهاز جمع

مودن ایجاد نظریه تا آز .7ند: اه( پنج هدف برای روندهای کدگذاری مشخص کرد7882شد. استراوس و کوربن )

کمک به تحلیلگران برای  .1 ،های خامارائۀ ابزارهای تحلیلی به پژوهشگران برای مدیریت حجمی از داده .8 ،آن

شناسایی، تولید و  .2 ها،کدگذاریزمان خالق بودن و هم بودن مندنظام .4 ،درنظر گرفتن معانی دیگر یک پدیده

 هاآوری و تحلیل دادهد. در حالی که اساسًا جمعهای سازندۀ یک نظریه هستنوصل کردن مفاهیمی که بخش

بندی هطی آن طبقدر شود. اولین گام  کدگذاری باز است که های مشخصی میتفسیری است، این فرایند شامل گام

ها هست )دامنه و تفاوت نیزها و ابعادی ها، ویژگیشود و دارای زیرگروههای اولیه انجام میاطالعات از مصاحبه

شوند، به دقت بررسی و برای یافتن های مشخصی تقسیم میها به بخشطبقه(. در کدگذاری باز، دادهدر هر 

دۀ دهن، ابعاد نشانباشندیا صفت مشخص یک دسته  ها کلیهرگاه ویژگی .2شوندها مقایسه میها و تفاوتشباهت

                                                                                       
1 Jones, Susan R, Vasti Torres, and Jan Arminio.(2013). Negotiating the Complexities of Qualitative Research 
in Higher Education: Fundamental Elements and Issues. Routledge; Whitaker, Brian. (2011). Unspeakable 
Love: Gay and Lesbian Life in the Middle East. Saqi.  
2.  Strauss & Corbin (20011) The world we see: A study on  LGBTQ in Asia, Tauris publishing, USA, LA , p. 
102. 



  

توان در خارج ها و ابعاد آنها را میویژگیدر این مطالعه، این  .1گیردقرار میآن ویژگی در یک طیف یا دامنه  محل  

 تعریف کرد.  هاآوری دادهاز جمع

ی ها به یکدیگر به شکلفرایندی از اتصال مجدد زیرگروهیعنی  ،قدم دوم در تحلیل  کدگذاری محوری است

 شکل کدگذاری به هنگامی کهها و ابعاد. های بین ویژگیمتفاوت برای کشف رابطه ،جدید و از نظر مفهومی

همچون چرا یا چطور، کجا، چگونه یا با چه  هاییپاسخ به سؤال»شود، پژوهشگر به دنبال محوری انجام می

 . شوندمی ۀ ارائههای مختلف( آماددر این مرحله، شرایط بررسی و بیان روابط )فرضیه .2«ای استنتیجه

زی ای یا مرکیا ایجاد یک دستۀ هسته «فرایند ادغام و تصفیۀ نظریه» که 3کدگذاری انتخابی گام بعدی است

 هایپرسش. این خط اصلی داستان است که نهایتًا به شودرا شامل می های دیگر مرتبط استکه به همۀ دسته

توانایی »باید قدرت تحلیلی داشته باشد که از  ،دهد. برای اینکه یک دسته دستۀ اصلی دانسته شودپژوهش پاسخ می

دستۀ  یک ،حال عین آید. درهای دیگر در کنار هم برای ایجاد یک کلیت روشن برمیبندیآن برای جمع کردن دسته

ایجاد این  . در پژوهش حاضر،4«ها باشدمالحظۀ درون دستههای قابلواند توضیحی برای تفاوتاصلی باید بت

داد که در را توضیح می گیریروشنی پدیدۀ در حال شکلوجود آید که بهبه« خط روایتی»تا دستۀ اصلی سبب شد 

 تجربۀ افراد دگرباش و ایجاد حس کارایی و سازگاری در آنها در بافتار ایران بود. همان این مورد، 

                                                                                       
1. Corbin, J.; Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing 
grounded theory. Thousand Oaks: Sage Publications ,  p. 116.  
2. Corbin, J.; Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing 
grounded theory. Thousand Oaks: Sage Publications,  p. 116.  
3. Corbin, J.; Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing 
grounded theory. Thousand Oaks: Sage Publications,  p. 143. 
4. Corbin, J.; Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing 
grounded theory. Thousand Oaks: Sage Publications,  p. 146. 
 



  

 های مطالعه یافته
 بیشترسازی شدند تا وضعیت واقعی برای مثلث GT ۀآوری، بررسی و با کمک نظریهای مطالعه جمعیافته

 دهندۀ تحلیلی کامل از چیزیها نشانهای مستقیم مشخص شود. این یافتهولقخوانندگان از طریق نمودار و نقل

 دست آورده است. که مطالعه از طریق فرایند پژوهشی جامع در سه شهر بزرگ و مهم ایران به هستند

ی و کیفی برای به در این مطالعه، گفته شد، نیز پیش از این چنانکه های دست آوردن دادهاز هردو روش کم 

ها استفاده شد تا به حقایقی ملموس دربارۀ زندگی دگرباشان دست پیدا کنیم. این مطالعه قعی و هماهنگی یافتهوا

دست به GTدهد که با کمک روش را توضیح می ایشدۀ پیچیدههای رمزگشاییآید، یافتهکه در دو بخش می

یاهآمد  است.  آمدهدست هایی عددی بهیافته ،ند، در حالی که از روش کم 

یست ۀمدل مفهومی تجرب  (39-5931) های جنسی در شهرهای بزرگ ایراناقلیت ۀز

 

 

 



  

 نتایج کیفی مطالعۀ پژوهشی . 5
 افشای هویت و پذیرش گرایش جنسی .5-5

 ،شودبعد از کشف گرایش جنسی، آنچه مهم می

واکنش فرد و نحوۀ ادغام و پذیرش این واقعیت است. 

گی،  شکیل هویت لزبین/بر اساس مدل فاسینجر از ت

همجنسگرایان هویت خود را بر اساس دو سطح فردی 

که  دهندو گروهی در چهار مرحله تشکیل می

گاهی .7 اند از:عبارت گاهی  .1 ،اکتشاف .8 ،آ خودآ

این چهار مرحله  .1سنتز یای سازدرونی. 4جنسی، 

بینی نیستند، بلکه پیشیک فرایند خطی قابل

توانند با هر اند که میرحلۀ رایجای از چهار ممجموعه

حال، تقریبًا همۀ  این ترتیبی پیش بیایند. با

همجنسگرایان این چهار مرحله را با برخی 

در پی گرفتن با  گذرانند.های فردی از سر میتفاوت

و  گی / هویت لزبین گیریمدل فاسینجر از شکل

 زکه بسیاری ا نتیجه رسیدیمبه این  هاتطبیق آن با داده

هایی که در مشهد زندگی همجنسگرایان و تراجنسیتی

گاهی و پذیرش هویت جنسی خود رسیده بودند، رسیدن به این مرحلۀ حیاتی را به  ،کردندمی با اینکه به مرحلۀ آ

 . ه بودندطرز دردآوری سخت یافت

                                                                                       
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  
University ptess., p. 13. 

 

که کارش احتمااًل نسبت به کاس یا  ،(7882راث فاسینجر ) 
 هدانشجویان کمتر شناخته شدویلیامز در میان کارشناسان و  ــ ساوین

مدلی جامع از تشکیل هویت گی/ لزبین ابداع کرد. این مدل  ،است
 هردو های دوگانۀ رشد را درعدی است و جنبهچندب   و مرحله به مرحله

کند. اولین مرحله از سطح هویت فردی و هویت جمعی منعکس می
گاهی )از دیدگاه ف ۀچهار مرحل ردی، تفاوت با همساالن فاسینجر آ
های جنسی متفاوت دگاهی گروهی، وجود گرایشاز دی و دگرجنسگرا

 در میان افراد( است. 

عواطف و امیال جنسی  ،در سطح فردی که دوم اکتشاف استۀ مرحل
اینکه چطور کسی در  ،در سطح گروهی و افرادی همجنس دربارۀ

 . شودرا شامل می گیردای اجتماعی جای میطبقه ۀمثاب ها بهدستۀ گی

تعهدی عمیق به این مفهوم درحال تغییر  دهندۀنشانمرحلۀ سوم 
هویت ۀ تبلور دانش و باورها دربار ،در سطح فردی که هویت است

های مشارکت شخصی در گروه گروهی،همجنسگرایانه و در سطح 
مرجع غیردگرجنسگرا با درک ستم و عواقب سخن گفتن و مشارکت 

  شود.را شامل می های غیردگرجنسگرادر گروه

ادغام هویت همجنسگرایانه با  و سنتز/  سازیدرونیمرحلۀ نهایی 
از زاویۀ جمعی، هویت فرد را به عنوان  که هویت کلی خود است

  شناسد.میهویت عضوی از گروه اقلیت در همۀ بافتار اجتماعی 



  

از زمانی که فرد دگرباش به هویت 

برد تا وقتی که به مرحلۀ جنسی خود پی می

رسد، ممکن است پذیرش می

وفرودهای بسیاری را تجربه کند. فراز

تند توانسنمی شوندگانمصاحبهبسیاری از 

دقیقًا بگویند که چه زمانی به گرایش 

جنسی خود پی بردند. این امر ممکن است 

به سبب احساس آزاردهندۀ مستمر تفاوت 

شف کند. برای بسیاری از افراد اهخود تمایل داشت از زمان کودکی به افراد همجنس قطعاً  چراکه آنها ،باشدبا دیگران 

ز و بلوغ جنسی همراه بود. بسیاری ا ینوجوانی و تغییرات هورمونی و فیزیولوژیک هب ورود باکشش و تمایل این 

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

های یک بزرگسال دگرجنسگرا و عالقه به جنس دانستند که نشانهخود داشتند. بسیاری نیز میگرایش جنسی 

  مخالف در آنها وجود ندارد.

گاهی فردی آنها کمک کرد، از جمله اینکه  / عوض، این مسیر دشوار پذیرش هویت لزبیندر گی به رشد آ

 هایوگو دربارۀ موضوعو تمایل به گفت ،گرانهای مختلف، اهمیت خوشبختی دیتوانایی آنها برای درک دیدگاه

گوی آزادانه وسخت را افزایش داد. در میان دگرباشان مشهدی بیشتر مشاهده شد که گرایش جنسی آنها سختی گفت

گاهی حسی از تاببودتابو مانند جنسیت را برایشان آسان کرده  هایموضوع ۀدربار  آوری و. همچنین این خودآ

ب سبنیز ی به درون خود . سفر فردبوددربارۀ آنچه خطا است و آنچه خطا نیست، ایجاد کرده  قاطعیت را در آنها

 از دیگران بخواهند که با آنها منصفانه رفتار کنند.  تا بودشده 

 بیشتر معمواًل ونسلی است که جهان را  اکنوننسل خوشبین دگرباشانی که با تکنولوژی رشد کرده است، 

چه گشایش دری به وجود گرایش جنسی جمعی آنها تفسیر  ،این موضوع ،بیند. حالتال میاز دریچۀ لنزهای دیجی

 سبب پیدایش نسل جدیدی از روشنفکران جنسی در میان دگرباشان دوستدار تکنولوژی شود، محل   چه و شود

 

ی که واقعًا یدر مدرسه، ما دو گروه بودیم، کسا
نایی که تظاهر به دگرباشی اون و ددگرباش بو

 . کردنمی

 ساله91لزبین 

 



  

جرم ی الهای اجتماعهای مختلف شبکهوگو است. آنچه مبرهن است این است که نفوذ فضای مجازی و گروهگفت

ردم در و این واقعیت که م ،های تلویزیونی و اینترنتجمله کانال از ،هادارد. رسانهدگرباشان تأثیری دائمی بر گروه 

قش ند، همگی ندانمی را ند و در سطح مناسبی زبان انگلیسیهست روزهای ارتباطی بهاستفاده از آخرین فناوری

  د.نکند بازی میدر پرده برداشتن از هویت جنسی افرا یمهم

تغییراتی در »ای با عنوان در مقاله

آبادی به مدرن ، افسانه نجم«رویکردهای جنسی

های تغییر جنس و کند. او عملشدن ایران اشاره می

از  گذرهای دسترسی به فناوری را از ویژگی

داند. تقریبًا همه ای به مرحلۀ دیگر میمرحله

های رسانهاز  حاضر کنندگان در پژوهششرکت

افزارهای خاص به ها و نرمبرخی برنامه و اجتماعی

کردند. با کمک منظور برقراری ارتباط استفاده می

 توانست محل  فرد می هابعضی از این اپلیکیشن

سازی کند یا جغرافیایی فرد دگرباش دیگر را فعال

نقشه در نزدیکی خود  رویهمجنسگرایان دیگر را 

اما با استفاده  ،شوندفیلتر می در ایران هاییراه خود پیدا کند. الزم به ذکر است که چنین برنامهبا استفاده از تلفن هم

 ند. ادسترسیاز فیلترشکن قابل

 سدودمهای تلگرامی گاه رصد و که گروه آنجا از ،طور که پیشتر گفته شد )به فصل چهار نگاه کنید(همان

 امن نیست. هرچند نیزحال، حتی اینترنت  این دهند. باتشکیل می های جدیدیافراد مرتب گروهاین شوند، می

بوک و توئیتر فیلتر نیستند، برخی از مانند فیس Hornetو  ،Grindr ،Scruff همچون ایهای قدیمیاپلیکیشن

ن تریبه معموالً کند. فضای مجازی )فتا( آنها را رصد می اجتماعات دگرباشان همچنان بر این تصورند که پلیس  

آور حل  برخوردهای اتفاقی و ناشناس است. مبرهن است که در میان افراد دگرباش در ایران، به شکلی تعجبراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

بسیاری از این افراد مسیر سختی را برای پذیرش خود به عنوان  و شودآوری دیده میحسی از غرور و برتری و تاب

آوری آنها حتی ند. تیم پژوهش شاهد قدرت و تابادر یک اجتماع همجنسگراهراس طی کرده یا لزبین فردی گی

 . این مطمئنًا شاهدی بربودکرده پذیر های فرهنگی و اجتماعی بود که به طور خاص آنها را آسیبدر میانۀ تحریم

 . است انگاری اجتماع از آنهاتوان آنها با وجود جرم

را نشان داد که در ابتدا از وجود نامی شوندگان ها به طرز عجیبی تعدادی از مصاحبهتحلیل عمیق مصاحبه

خبر بودند. این واقعیت که پیش از این جامعه گرایش جنسی را به زن و مرد محدود بی نیزشان برای گرایش جنسی

گاهی بود گذاشت و همین  عد دیگری باقی نمیجایی برای ب   ،کردمی ش های گرای. طیفه استشاید علت این ناآ

شدت هب و در تطابق نیستند ــ اندکه بر انواع همجنسگرایی حاکم ــشناختی و علمی هجنسی با معیارهای جامع

 های جنسی و مسائل آنها شود. الزم است توجه بیشتری به ماهیت اقلیت

 رسد. فرایند کشف خود و پذیرشپایان نمیگر در نوجوانی بهپذیرش گرایش جنسی خود به شکلی معجزه

 گونهشوند. همانافراد با تمایالت جنسی خود در دامنۀ محدود موجود آشنا می و دهدطی زمان رخ میدر جنسیت 

تباط عالقگی یا ناتوانی در ایجاد ارهایی مانند بیکه پیشتر گفته شد، احساس متفاوت بودن از همساالن با داللت

ق یمدرسه، داشتن عالبا جنس مخالف، نبود عالقۀ جنسی موردانتظار، رضایت از رابطه با افراد همجنس در 

شوند، خود را های جنسی جامعه تعریف نمیکه با کلیشه ایو عالقه به رفتارهای جنسی ،متفاوت از همساالن

 دهد. نشان می

ان افتد. دگرباشدر مرحلۀ آخر مدل فاسینجر، ادغام و شناسایی عضوی از یک گروه اقلیت خاص اتفاق می

رئت دست آوردن جرسمیت شناخته و پذیرفته شوند و این کار را با بهمعه بهاز جانب جا تا سعی دارندنیز ایرانی 

. ترس آنها واقعیتی اجتماعی و بخشی کرده استدهند که همجنسگرایی را غدغن ابراز هویت در نظامی انجام می

د که یک انگاه کنید(. یک مطالعۀ پژوهشی داخلی نشان د مست )برای جزئیات بیشتر به فصل دوا از زندگی آنها

های اشتراک گذاشتند تا تبعیض علیه اقلیتبوک در کمپینی بههایی از خود را در فیسگروه از دگرباشان ویدئو



  

همجنسگرایان به همجنسگرایی جرم است و بر اساس قوانین جزایی آن، جنسی در ایران را نشان دهند، جایی که 

  .1شوندمرگ محکوم می

یشه2-5  های گرایش جنسی. ر
 در موردهای چنین گرایشی مورد بررسی قرار گیرد. بحث علمی منظور درک رابطۀ همجنسان، باید ریشهبه 

 شناسی همجنسگرایی و بررسی تمایالت جنسی موضوعی پیچیده و خارج از چهارچوب طرح پژوهشیریشه

یافت  چند مکتب فکری راها و دامنۀ وسیعی از نظریه ،در این زمینهتوان که پیشتر گفته شد، میچناناست.  حاضر

 اند. درستی درک و پذیرفته نشدهها بهنگاه کنید(. بسیاری از این نظریه دوم)به فصل 

دو نظریۀ اصلی دربارۀ علل گرایش به همجنس 

وجود دارد؛ یکی اینکه گرایش به همجنس اساسًا تحت 

تأثیر عوامل ژنتیکی و بیولوژیک است و همجنسگرایی را 

معنی ساده بر این اساس، داند. بهمی گرایشی مادرزادی

 گویدآیند. نظریۀ دیگر میدنیا میبه« یا لزبین گی»افراد 

که تمایالت همجنسگرایانه اساسًا در نتیجۀ تأثیرات روانی 

آیند. درنهایت، وجود میو محیطی و تجربیات اولیه به

آیند و کنار هم می احتمااًل چند عامل وجود دارد که در

  .شوندسگرایی میسبب همجن

کنندگان را جلب کرد، این بود آنچه توجه مصاحبه

کنندگان بر این باورند که رویدادها یا عوامل که آیا شرکت

خاصی سبب گرایش جنسی آنها شده است و چه رویکرد 

                                                                                       
1. We are everywhere: gay and lesbian Iranians come out on Facebook, from 
https://www.theguardian.com/world/2011/sep/11/gay-iranians-facebook-defiance. Accessed December 12, 
2017. 

 خواستمکنه که از بچگی میمادرم تعریف می
پسر باشم. حتی برای من هم عجیبه. به اونا 

گفتم من رو فرشاد صدا کنید. پیرهن می
پوشیدم. معمواًل دخترها تصویری از روز نمی

موقع فکر  جور چیزا دارن، اونعروسی و این
کنم. دوستای یکردم با یه دختر عروسی ممی

عاشق دختر همسایه  .دخترم رو دوست داشتم
شدم. بعدها عاشق دخترعموم شدم. چون 

گند که هنجارهای اجتماعی به تو می
ه. کردم پس همیندگرجنسگرایی عادیه، فکر می

 کردم کار درست ازدواج با یه مرده.فکر می

 هرانتساله از 82دوجنسگرای 

 

https://www.theguardian.com/world/2011/sep/11/gay-iranians-facebook-defiance


  

 رخیها نشان داد که بگذارد. تحلیل مصاحبهاز خود اثر می سازی آنانای از این هویت بر تصویریا تاریخچه

اند. اگر این طور باشد، این دنیا آمدهدانند که با آن بهاحساسی می فقطهای جنسی گرایش جنسی خود را اقلیت

گذارد که عوامل ژنتیکی و بیولوژیک در کارند. بسیاری همجنسگرایی خود را توضیحات بر این نظریه صحه می

ک راحتی در مفاهیم بیولوژیچراکه این موضوع به ،دانستندهای جنسی میای طبیعی در پارامترهای گرایشپدیده

گیرد. در این راستا، آنها به تاریخ طوالنی همجنسگرایی در شعر و فولکلور انسانی و رفتارهای تکاملی جای می

روم  هاینقاشی ، بههابرخی مثال و در که این مسئله همواره وجود داشته است ردندکادعا می داشتند وایرانی اشاره 

 د. ردنکاشاره می کالسیکهای ادبی و بسیاری دیگر به شعرا و شخصیت نظر داشتندستان با

معیارهای ژنتیکی و مادرزادی از که  ــکودکی  هایتها و حالکنندگان دربارۀ بازیبر اساس بازخورد شرکت

مایالتی ق و تیعال ،نپایی یناز سن چگونه آورندیاد میبه نقل کردند کهبرخی  ــ دنشوگرایش جنسی تفسیر می

ق یالها، عدادند. به بیان دیگر، تعامالت آنها، دوستانشان، بازیغیرمتعارف در مقایسه با همساالن خود نشان می

 هنجارهای موردانتظار بر اساس جنس فیزیکی آنها متفاوت بود. باشان های شخصیتیو ویژگی ،شخصی

ار گرفته است. جی. مایکل بیلی، روانشناس دانشگاه توجه قر سابقۀ گرایش به همجنس پیش از این مورد

ای تأثیرگذار از عوامل مؤثر بر همجنسگرایی در کودکی منتشر نرتوسترن، و روانکاو کانادایی، کنت زاکر، مقاله

چاپ کردند. بیلی و زاکر این  روانشناسی رشدبرانگیز در مجلۀ نقدی مناقشه میالدی، 7882کردند و در سال 

 انند، مدهندطرح کردند که همجنسگراها الگویی برعکس رفتارهای جنسی در کودکی از خود نشان میفرضیه را م

 ایدهند و به وسایل آرایش مادرانشان عالقۀ زیادی دارند بازی ترجیح میهایی که دختران را به عنوان همپسربچه

از سوی  بیلی و زاکر های تحقیقافتهی .1ای هستندهایی که به شکلی غریب مجذوب هاکی یا کشتی حرفهدختربچه

اند که دانشمندان نشان داده ،گرفت. در چند مطالعهر مطالعات دیگر مورد کندوکاو بیشتر قرادیگر پژوهشگران در 

ند و مطالعات زیادی وجود دارد که این موضوع را تأیید اشدت در مقابل یادگیری مقاومهای جنسی بهاین تفاوت

                                                                                       
1. Kelley, D.; Drummond, Susan J.; Bradley, Michele Peterson-Badali; Kenneth J. (2008). Zucker in 
Developmental Psychology, 44(1), pp. 34–45. 



  

یتی های جنساند و ارتباط مستحکمی را بین انحراف از نقشالعه این الگوی کلی را نشان دادهچندین مط. 1کنندمی

ای شدهاند. اخیرًا دانشمندان علوم رشد مطالعات کنترلمعمول در کودکی و گرایش جنسی در بزرگسالی آشکار کرده

-نجام دادههای بعد اهمجنسگرایی در سالهای ها و شناسایی دقیق معتبرترین نشانهرا با هدف فراتر رفتن از کلیشه

با نگاه دقیق به کودکی بزرگساالنی که  .2خوانندمی« همجنسگراییپیش»چیزی که پژوهشگران آن را  همان اند،

ه ظاهرًا اند کهای رفتارهای اولیه را یافتهای پیچیده از شاخصهستند، پژوهشگران مجموعه« یا لزبین گی»اکنون 

 سگرایان مشترک است. در میان همۀ همجن

هایی که چهپسرب ، ماننداندای از رفتارهای عاشقانۀ افالطونی داشتهپیشینه بیشتر معمواًل وها ها و گیلزبین

دهند. از طرف های مردانه عالقه نشان میهایی که به ورزشدختربچه یا شوندمجذوب لوازم آرایش مادرانشان می

کید  ایبر عوامل محیطی ــ وگوغیرمستقیم و در خالل گفت ــکنندگانی بودند که دیگر، شرکت ند که در تداشتأ

چرخد. در این ها حول فردی همجنس میبیشتر معاشرت و ردجنسی یا قلمرو آشنای مردانه وجود دامحیط تک

 اسما در آن زمان احس» :که یک نفر اشاره کردچنان ؛مقطع، روابط با همجنسان در سطحی افالطونی جاری است

ها داد. همۀ پسرکردیم متفاوت هستیم. مدارس پسرانه و بزرگ شدن در میان پسران حس عادی بودن به ما مینمی

ما  زنیاما حتی آنهایی که در انتهای طیف بودند  ،تا حدودی با هم صمیمی بودند. ما در یک سر طیف جا داشتیم

انند مفرد در یک محیط کاماًل مردانه ) قرار گرفتند از بع روایت بدین معنا است که این« .دانستندرا غیرعادی نمی

ی وروزی دخترانه(، خوابگاه دانشجویی دخترانه یا مدرسۀ شبانهمثل  ( یا محیطی کاماًل زنانه )های نظامیپادگان

گاه ممکن است  ه دسترسی بتواند میگاهی آاین گرایش و  . یک دلیلشوداز عالقۀ جنسی خود به فردی همجنس آ

 آید. های سنتی مذهبی پیش میهای اجتماعی در خانوادهمخالف باشد که تا حدودی به سبب محدودیتجنس 

                                                                                       
1. How to Find Out If Your Kid Is A Pre-Homosexual / Queerty, from www.queerty.com/how-to-find-out-if-
your-kid-is-a. 
Is Your Child Gay?: Article: Scientific American Mind, from www.nature.com.  
2. Strauss; Corbin. (20011). The world we see: A study on LGBTQ in Asia. USA, LA: Tauris publishing, p. 88- 
95. 

http://www.queerty.com/how-to-find-out-if-your-kid-is-a
http://www.queerty.com/how-to-find-out-if-your-kid-is-a


  

و  ،قیرب محیطی تعامل دارند. تأثیر محیط پیرامونی بر ایجاد تمایالت، عالاعوامل بیولوژیک ارثی با تج

اختار های جنسیتی و سکلیشه گردد. به عبارت دیگر،میازرفتارهای جنسی به اهمیت عوامل رفتاری و اجتماعی ب

ۀ سنتی و جامعشوند. نهایتًا درونی می ــ شوندبزرگ شدن به فرد منتقل می فرایند که در طی ــهای اکتسابی نقش

کودکی  دورانبه عنوان بخشی طبیعی از  که کندمی تشویق را ستیزیدرجات مختلف و ظریفی از زنمذهبی ایران 

 و نتخشو انخود به عنوان قربانی دردناک و تلخ ربارایان یا دوجنسگراها تجشود. برخی همجنسگپذیرفته می

 اندهدتبدیل ش در وجود آنان العمرمادام یاین خاطرات دردآور به خاطرات کهاستفاده و آزار جنسی را بیان کردند سوء

ه آنها ه و متفاوت بهایی شبیروش اجنسی ب ۀسوءاستفاددرست است که . اندسبب شده را که یک آسیب ماندگار

 دیدهدرواقع، این افراد آسیب اند.رسانبه همین اندازه آسیب نیزولی این نوع خاطرات  ،رساندآسیب می

 بینند. همجنسگرایی را ابزار تسکین خود می

ا دیده شد که تمایل جنسی ر نیز در میان دگرباشانی که در این مطالعۀ پژوهشی شرکت کردند، گروه سومی

 اناین گروه دگرباشبرای های صرفًا زنانه یا مردانه. دانست و نه مسئلۀ محیطمحور بیولوژیک میپدیدۀ ژننه یک 

کتسابی نه او تمایل جنسی مساوی با عشق است و عشق نه ژنتیکی  ــ کننددر دنیایی پر از عشق زندگی می که ــ

با  توانمفهوم عشق را نمی ؛ چنانکهنیستای طبیعی است که هنوز علم قادر به شناخت آن است، بلکه پدیده

های توان در سخنان آنهایی یافت که به راههایی از چنین تحلیلی را میهای مصنوعی سنجید. مثالچهارچوب

عرفانی نوظهور باور داشتند. آنها معتقد بودند که 

یا  ،تواند به جنس، نقشعشق با همۀ وسعتش نمی

یگر، آنها در تمایل خاصی محدود شود. به بیان د

ند که چیزی جز عشق دبرسر میدنیایی رمانتیک به

 . اشتدر آن اهمیت ند



  

 . چگونگی شروع روابط همجنسگرایانه9-5
ر دپردازیم و این تحلیل بر اساس اطالعاتی است که در این بخش، به تحلیل روابط همجنسگرایانه در شروع می

 . خواهیم پرداختهریک از این روابط  و سپس به جزئیات است دست آمدهها بهطی مصاحبه

افتد، هرچند در اتفاق میبه باال  گیسال 72یا  72یعنی از اولین رابطۀ جنسی معمواًل در مقطع متوسطه 

تر رفته به تعامالت جنسی جدیدیده شده است. چنین روابطی رفتهنیز در مقطع ابتدایی  ،برخی موارد نادر

 وز معصومیت کودکی خود را دارند. انجامد. در این سن، افراد هنمی

 ۀمالحظهای مختلف همراه است. بلوغ فکری، رشد قابلنوجوانی با تغییرات عمیقی در حوزه

ا ند، همگی باای از تغییرات فیزیکی که انعکاسی از فرایندهای عصبی و هورمونیاجتماعی و مجموعه ــ روانی

. های جنسی همراه استد. این فرایند بلوغ با افزایش سطح هورمونانشود، درهم تنیدهفرایندی که بلوغ خوانده می

ها هورمون زنانۀ استروژن تولید شوند تخمدانکند که سبب میهایی ترشح میطی دورۀ بلوغ، بدن هورموندر 

ثانویۀ  هایها هستند. نشانهدهندۀ تأثیر باالی هورمونطی بلوغ نشاندر ترین تغییرات فیزیکی کنند. مشخص

ها و آلت تناسلی مردانه و موهای ناحیۀ تناسلی(، تغییرات در ترکیب تغییرات جنسی )تشکیل پستان، رشد بیضه

 .1کاماًل مشهودنددر این دوره،  ،و باروری همگی ،فیزیکی

 

گاهی از گرایش جنسی حدودًا در دوران بلوغ تبلور می  ها شروع است که هورمون زمانییابد و این همان آ

شود، سبب احساسات شدید و میل و کنند. تغییرات هورمونی که در شروع دوران بلوغ آغاز میت میبه فعالی

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

ماس میل و ت داردبیان میه کندوکاو این احساسات جنسی طبیعی در تضاد با پیام خشک و سخت جامعه است ک

ای دربارۀ همجنسگرایی در های رسانهبیشتر گزارشجنسی با جنس مخالف ممنوع و از نظر شرعی حرام است. 

که در  ردنداظهار ککنندگان از شرکت اند. برخیهایی است که از کشور گریختهها و لزبینپایۀ سرکوب گی ایران بر

جام دهید یا ان ،ید، باید این تفاوت را پنهان کنید و بعد آزادید هر کاری که مایلیدخواهید متفاوت باشاگر می ،ایران

                                                                                       
1. Puberty stages for boys and girls, from www. emedicine.com. 



  

کسانی که  ربادر حالی که تج .1توانید آزاد باشیدخبر باشند، میشما بی تا وقتی که آنها از شما و روش زندگی

جربۀ رب با تااین تج ایران است، ساکن رب همجنسگرایاناتا حدی شبیه تج کنند، توانستند از کشور مهاجرت

اند یا کردهکسانی که ماندن در کشور را انتخاب 

گاه متفاوت است. ، اندفرصتی برای رفتن نداشته

است  آنیک عامل مهم در این طرح پژوهشی 

در  و شوندگان محلی نبودندکه برخی از مصاحبه

در این مطالعه،  ساکن تهران کنندگانمیان شرکت

 کهیا شاغالن جوان بودند  افراد دانشجویان بیشتر  

نبودند. سبک زندگی  یبرخی از آنها اصالتًا تهران

ای آنها را از چشمان کنجکاو گونهمستقل آنها به

ها و و دغدغه بود خانواده دور نگه داشته

فشارهای اقتصادی همزیستی را گزینۀ بهتری 

 . بودبرای آنها ساخته 

سنتی جوان نیمه ۀدر جامع همچنین

فضای اقامتی مشترک عادی و  دانشگاهی

شود(. بنابراین در حالی که دو فرد از دو جنس که در جوامع غربی هم اغلب دیده می گونهقبول است )همانقابل

شوند، همزیستی دو مرد یا دو زن با پنهان کردن تمایالت مخالف از نظر قانون و عرف به همزیستی تشویق نمی

های موازی را به دور از چشم این امکان را دارند که زندگی از این افراد برخی شود.جنسی امری ناهنجار تلقی نمی

های جنسی بخش حیاتی مهمی از نظراتی بود های جنسی و عاطفی روابط اقلیتدوستان و اقوام پیش ببرند. جنبه

 د. بودنکه افراد حاضر به افشای آن 

                                                                                       
1. Growing up gay in Iran. 

 

ختی پیش اومد که در دورۀ دانشگاه تجربۀ س
عوض کرد. کسی در  همۀ زندگی من رو

مند قهدانشگاه بود و ما خیلی به هم عال
بودیم. من به اون ابراز عالقه کردم و اون هم 
ظاهرًا مشکلی نداشت. اما اون دگرجنسگرا 

دو سال در رابطه بودیم که  ما ،حال هر بود. به
یک سال و نیم اون برای من خیلی سخت 
بود. به اون وابسته شده بودم. زندگی من 

ازدست رفت. استودیویی داشتم که در اون 
چی رو کنار گذاشتم. . همهخوندمآواز می

دست از شعر گفتن کشیدم و شروع کردم به 
خوردن مشروب، بیشتر به این دلیل که رابطۀ 

 اشتباهی رو شروع کرده بودم. 

 تهرانساله از 81گی 



  

نسی های جین بود که در تحلیل وضعیت اقلیتا ،شده اهمیت داشتهای گردآوریآنچه در بیشتر مصاحبه

ص مشخ ،سکونت دگرباشان شد. در این مطالعه ای به بافتارهای اجتماعی و فرهنگی و محل  توجه ویژه ،در ایران

نوعی به بافتار جنسی شهر بستگی دارد و اینکه رب عاطفی و جنسی افراد در سه شهر مورد هدف بهاشد که نوع تج

شود. دگرباشان در تهران در قیاس با دگرباشان اصفهان خاص حاکم بر هر ناحیه نسبت داده می ها به فرهنگتفاوت

ه نام های آخر هفته )بها و مهمانیو مشهد از آزادی بیشتری برای قرار مالقات در پارک یا دسترسی به برخی پاتوق

Lifeهای بگذارند. هرچند این اندک مکان مالقات یکدیگر را ببینند یا با هم قرار ستندتوانند که میبود ( برخوردار

و بر زندگی و روابط آنها سایه  د، ترس از مقامات همواره وجود دارددهاجازۀ نمایش سریع عواطف را مینسبتًا امن 

 .1شوندتهدید می دستگیری آنها همچنان با خطر افکنده است و

همچون بسیاری از شهرهای  ،و در آن رودمیشمار بهاز نظر بافتار شهری، اصفهان شهری سنتی در ایران 

گاههای جنسی بهایران، موضوع اقلیت  شدت تابو است تا جایی که ساکنانش حتی از وجود پدیدۀ همجنسگرایی آ

 نیستند.  هم

گاهی جامعه از وجود دگرباشان پنهان  ،به ماهیت تابوی این موضوع توجه با که در ایدئولوژی مذهبی و ناآ

پژوهشی خطرناک بود. این موضوع مانعی  ۀیابی افراد مشتاق برای شرکت در این مطالعشده است، مکان

 هدر وجود دگرباشان است کاعتمادی برانگیز و سخت بود. یکی از دالیل بروز این مشکل سطح باالی بیچالش

به طرزی  ،کند و از طرف دیگرآنها را در انتخاب شریک جنسی وسواسی می ،از یک طرف ،اعتمادیاین بی

 دهد.طول عمر رابطۀ آنها را کاهش می ،ناپذیراجتناب

برای  احساس تحت نظر بودن هم از طرف شهروندان ایرانی و هم از طرف حاکمیت دردسر بزرگی

ز سرعت نتیجه گرفته شد که برخی اهای تلفنی و رودررو بهطی مصاحبهدر است. الزم به ذکر است که  دگرباشان

 کنندگان خواسته شده بود از طریق فضایکنند. از مصاحبهمجنسگرایان دیگر هم اعتماد نمیدگرباشان حتی به ه

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



  

مجازی تماس برقرار کنند تا راه را برای مصاحبۀ رودررو هموار سازند. بعد از مصاحبۀ حضوری تماس با دوستان 

 تر بود. مراتب آسانو شرکای آنها به

 یدا کردن  پ شوندگان از سختی بسیار  ای تحقیق نشان داد که مصاحبههها، یافتهبه عمر کوتاه رابطه توجه با

برخی  د. دررکهای ایرانی سنگینی میشدت بر دوش گی. چالش یافتن شریکی ماندگار بهبردندرنج میشریک 

ایان پ پس از یک دورۀ کوتاه رابطۀ جنسی، رابطه کهای را شروع کرده بودند موارد، آنها با دوستان شریک خود رابطه

 یافته بود. 

یان مروابط معنادار بلندمدت و  داردوجود نیز های جنسی ه در رابطه میان اقلیتخیانت و نبود تعهد دوطرف

ا مدت بسیارند. پیوند بین دو دگرجنسگرای این روابط متعدد کوتاهکم است. دالیل ریشه نسبتاً  همجنسگرایان

همسری را پس از فروکش کردن هیجان درون که طبق قانون، تک تواند در فرهنگ و مذهبی ریشه داشته باشدمی

و اشکال معنادارتری از  وندها مجبورند از فرونشاندن فوری میل جنسی فراتر رزوج و کنداتاق خواب تقویت می

نقیض چیزی که بر اساس بیشتر استانداردهای  ــهای همجنس جو کنند. برعکس، زوجولذت و رهایی را جست

هستند. مدافعان این « زن یک ــ مرد یک»نمایش انزجار پیوند  ــ همسرانه باید باشدپیوند تکسنتی یک 

محسوب  که بنیان خانواده مدرن ــهای همجنس را در مقابل همان هنجارها و انتظارات اجتماعی استانداردها زوج

 . دانندمیپاسخگو ن ــ شوندمی

همسری در رقابت با نبود پذیرش اجتماعی روابط دو خی تکهای تاریبرساخته ۀفشارهای دوگانهمچنین 

هایی را در روابط آزاد کند که محدودیتهمجنس اغلب الیۀ دیگری از اضطراب و پریشانی را در روابط ایجاد می

ه را تجربه کنند ک یتوانند حس تعلقند و نمیاای درازمدت محرومکه افراد از امنیت رابطه آنجا شود. ازسبب می

آورند که در برخی موارد مدت روی میآید، به روابط گذرای کوتاهمیوجود بهیک رابطۀ درازمدت  معمواًل در پی  

 دهد. خود را به شکل نوعی هرزگی جنسی نشان می

 تأثیر همجنسگرایی بر خانواده  .4-5
همجنسگرایی و چه هر چه  و مبنی بر این وجود ندارد که گرایش جنسی، چه دگرجنسگرایی ایعلمی هیچ مدرک

در  ،هاای از انتظارات و ارزشبه طور خودکار، مجموعه ،چیز دیگر، انتخابی از روی ارادۀ آزاد است. بعد از تولد



  

وفاداری به خانواده  شود. در این واحدهای اجتماعی، فرهنگداده می فرداز والدین و اجتماع و خانواده به  ،سکوت

ارد. شدت بر اعمال فرد تأثیر بگذتواند بههرگونه قضاوت یا نظر اعضای خانواده می و اردو آبرو و نام خانوادگی قرار د

و بخشی اساسی از هویت  است سازد، فعالمی نیزکه جایگاه فرهنگی و اجتماعی فرد را  ،معنا و قدرت خانواده

 دهد تا بر هویت و سبک زندگییامکان بسط م تا حد   نیز هاحوزهدیگر سازد. خانواده تأثیر خود را در فرد را می

 شوند وادغام می یکدیگر کنند، دو خانواده عماًل دربعد از اینکه فرزندان ازدواج می ،اثر بگذارد. در ایران فرزند

 .1کنند که تقریبًا به امری مقدس نزدیک استحقوق و تعهدات متعددی را در قبال یکدیگر پیدا می

یاد  کردن سازییت در زندگی، فرد با مشاهده و نهایتًا درونیهو گیریهای حساس شکلطی سالدر 

که خانواده اولین معلم است، نقش مستقیم یا  آنجا از و های خوب چه هستندگیرد که انتظارات و ارزشمی

ای کند. اینکه برحسب تصادف فرد در کجا یا در چه خانوادهبازی مییابی فرد در هویترا  ایغیرمستقیم حیاتی

 ،گاه اجتماعیکند، جایگیری استفاده میاو، زبانی که برای ارتباط یابی کننده در هویتآید، نقشی تعییندنیا میبه

 سازند. ای از هویت یک فرد را میهای عمدهو مذهب او دارد و همۀ این عوامل بخش

هویت گیرد. شکل می مذکورای محوری است که در قالب عوامل در این پژوهش، هویت پدیده

های اجتماع و ای پیچیده از متعلقات مادی و معنوی انسان است. هویت ترکیبی است از برساختهمجموعه

شود و هردو جنس مرد و زن این هویت را بر شده ساخته میهای اجتماعی تعیینایدئولوژی که در قالب جایگاه

یا ماهیت حقوق و تعهداتی که  ،جود داردهای بیولوژیکی که در هر جنس وکنند، تفاوتاساس نقشی که ایفا می

پاره  گیرند که هویت جنسی دودر ایران، افراد یاد میآورند. دست میشود، بهبر هریک از دو جنس تحمیل می

که جنسیت یا زنانه است یا مردانه و فضایی خاکستری در این میان آموزند است. به بیان دیگر، افراد این ایده را می

 از نظر اخالقی، فاسد است.  ،آموزند که بخش خاکستری طیف جنسی انسانحال به ما می عین روجود ندارد. د

                                                                                       
1. Culture of Iran - history, people, clothing, traditions, from  www.everyculture.com.   



  

نوجوانی و بزرگسالی، اجتماعی شدن فرایندی مستمر از مجموعۀ  و از همان زمان تولد و در سراسر مراحل کودکی

پدیده دارد و روابط ساختار خانواده نقشی مهم در این  و ها استها و ممنوعیتمختلفی از دستورالعمل

 خویشاوندی بر هویت و تعامل فردی غلبه دارد. 

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

شود. همجنسگرایی در درون های مفروض وارد میو سیاسی نقش ،های فرضی، وضعیت اجتماعی، روانینقش

های شود که ویژگیساخته می ایزیرا زندگی اجتماعی اغلب در قالب آن تجربیات اجتماعی ،است خانواده معضل

گر پدرساالر و سرکوب ۀمردان ــ زنانه استمرار یک رابطۀ زنانه ــ گرایش جنسی خارج از دوگانۀ مردانه .1مردانه دارد

شدت با هایی داشته باشد که بهجدی بر خانواده تواند اثریبودن می یا لزبین ای از گیکند. هر نشانهرا مختل می

پذیرش همجنسگرایی فرزند خود مشکل دارند. این مشکالت خاص ایران نیست. هر سال، هزاران نوجوان دگرباش 

چهارم یک شوند و در انگلستان،ون رانده میاند، از خانه بیرآمریکایی که هویت جنسی خود را افشا کرده

 ند. اها دگرباشخانمانبی

ی مشکل (و جامعه)شوند، نگاه و پذیرش یا عدم پذیرش خانواده برای بیشتر کسانی که دگرباش دانسته می

این  و شودریزی میپیرسمیت شناختن گرایش جنسی آنها های اول زندگی بنیان بهسالدر است.  بزرگ جدی و

ت. اظهارات افراد در طول تحقیق نشان از دوره شروع درک و پی بردن به هویت جنسی خود به عنوان دگرباش اس

دردی داشت که آنها در زمان پی بردن به تمایالت متفاوت خود و تصمیم برای پنهان کردن این تمایالت تجربه 

دهند و این هدر میهایی را در این جنگ نامتعادل مخفی کردن تمایل جنسی بهند. افراد دگرباش ساله بودکرد

 ر است صرف رشد فردی و شخصیتی شود. همان زمانی است که بهت

های جنسی است. ترس ترین کار برای اقلیتجلوگیری از افشا شدن هویت جنسی در خانواده سخت

پود زندگی همۀ دگرباشان همچون آسیب شدید عاطفی، روانی و خانوادگی در تارو برای وجود آوردن مشکالتبه

                                                                                       
1. Sandra, Harding. (1935). Introduction: Is There a Feminist Methodology, Open University Press.  



  

ترین تجربۀ زندگی آنها و ند که دردناکداشتدر خانواده اشاره  کنندگان به برخوردهاییمعنوی وجود دارد. شرکت

 چالشی عظیم برایشان بود. 

گذارد، افشای هویت جنسی برای خانواده است. این موضوعی که در مقطعی بر همۀ دگرباشان تأثیر می

توی کنید(. هزاررجوع  دومتر به فصل تواند برای مسلمانان به طور خاص سخت باشد )برای تحلیل دقیقامر می

ازدست رفتن احترام در  ، ترسسبب شرم خانواده شدنمخانواده، ترس از  و موانع اجتماعی بسیار بزرگ است

 .از جملۀ این موانع است کارانه به همجنسگراییو دیدگاه محافظه خوردن، جنسی برچسب و انگترس از اجتماع، 

د اند که فرد بایکه اینها ساختارهای قدرتمندی استکته سنت و فرهنگ پدرساالر ایرانی هر لحظه یادآور این ن

ق خود های فردی و مذهبی را با عشی برای اینکه بتوانند ارزشبسیارهای کشد. خانوادهبدوش رتنهایی بار آنها را ببه

 به فرزندان دگرباششان در تعادل نگه دارند، در تقال هستند. 

جنسی  هایانگیزترین شکنجۀ اقلیتترین و غمانواده بزرگکار کشندۀ تظاهر و اخفای گرایش جنسی از خ

تر از چیزی مراتب بزرگبه ،شودهای جنسی در همان فضای امن خانواده وارد میاست. درد و رنجی که بر اقلیت

کنند. برای بیشتر دگرباشان، ارتباط خونی مقدس در خانواده تجربه می ،مانند مدرسه ،های دیگراست که در مکان

 آن را تقابل مستقیم با اقوامی ،هایی است که عمیقًا زندگی آنها را شکل داده است و حالنیان بسیاری از روایتب

 های آنها درچراکه چنین امری با همۀ آموخته ،بینند که هرگز برای پذیرش هویت جنسی آنها آماده نخواهند بودمی

العۀ ما مطهرچند های شدید بوده است. پایدار رنج و آسیبمنبع  این امر   ،تضاد است. برای بسیاری از دگرباشان

 همچنان .کندنشان داد که ترس از مجازات سنگسار علت دیگری است برای پیروی از آنچه جامعه به فرد دیکته می

 ای مبنی بر اهمیت باالی تأیید اجتماعی و خانوادگی در این زمینه وجود دارد.کنندهشواهد قانع

 شود که سبب شرمساری فرد و کل  های خانوادگی، همجنسگرایی چیزی دانسته میگروهدر اجتماعات و 

ترین عواقب شود و عواقب وخیمی برای همۀ اعضای خانواده و دوستان به همراه دارد. یکی از رایجخانواده می

عضای واج کنند و اتوانند ازداست که اعضای مؤنث به دلیل نبود خواستگاران مشتاق نمی آناجتماعی و اقتصادی 

 جایگاه اجتماعی خانواده زیر سؤال رود.  کل   ،مذکر ممکن است از کار اخراج شوند و درمجموع



  

گاهخانواده ا فرد را شوند تها متوسل میند، بیهوده به انواع و اقسام تاکتیکاهایی که از گرایش جنسی فرد آ

داد  ای گذرا است. این مطالعه نشانتغییر و مرحلهقابلتغییر دهند و عمیقًا باور دارند که گرایش جنسی وضعیتی 

متفاوتی  ۀکنندگانی که تجربتعداد شرکت .اندخانواده تجربه کرده ی را درواکنش چنینشوندگان مصاحبه بیشترکه 

گاه شده است، نه ش سبب تنها پاسخداشتند کمتر از انگشتان یک دست بود. وقتی خانواده از گرایش جنسی فرد آ

اعمال  گرتر شده و کنترل بیشتری بر فردخانواده سرکوب، وضعیت عوض نشود، بلکه در بیشتر موارد است تا شده

نجار هتوانند فرد را به آنچه یک عضو عادی خانواده با میل جنسی بهعمیقًا باور دارند که می هاخانوادهکرده است. 

پذیرتر و بازترند، آمادگی برای استقبالی گرم از هایی که انعطافدانند، تبدیل کنند. حتی در خانوادهمی

ش گرایهر شدت همچنان به هاهمجنسگرایی وجود ندارد. پس تا وقتی که این آمادگی وجود نداشته باشد، خانواده

 . دهندخرج میبهو در برابر آن مقاومت  کنندمی محکوم را شودجنسی که شامل مردان یا زنان نمی

اوت قض از هایی نیزحال، چنین خانواده این بابه دیگران همدردی بیشتری دارند.  ها نسبتبعضی خانواده

زندگی در خفا و مالحظۀ  سمت به فرزندان دگرباش خود رااغلب  وو آشنایان هراس دارند  ،هااقوام، همسایه منفی

. عالوه بر این در زندگی دگرباشان استدهند. سرزنش و عدم پذیرش جامعه دو مانع بزرگ خانواده سوق می

وجود دارد که باری بر سالمت روان و جسم همۀ اعضای خانواده است. گرایش  نیزآبروی خانواده  مسئلۀها، ترس

ین معنی است که دب جمله است. این« آبروی خانواده»جنسی نشانۀ غایی تحقیر خانواده و تهدیدی جدی برای 

های جنسیتی وجود که حول نقش وابسته است ایی اجتماعیهابه احترام به چهارچوب تنهانه مفهوم آبروی فرد

 کنند. کنترل می نیزد، بلکه این تمایالت جنسی آبروی خانواده و اقوام را دار

ای از شرم بر سر تمامی تعامالت اجتماعی سایه شدگیو نهایتًا طرد ،ترس از رسوایی، بدنامی، استهزا

تأثیر جایگاه  شدت تحتآشکاری در درون ساختار خانواده به هایاندازد. چنین واکنشهای جنسی میاقلیت

اما همۀ  ،تعصبات فرهنگی و باورهای مذهبی( و فرهنگی والدین هستند )سطح تحصیلی، ،اجتماعی، اقتصادی



  

حساس ا بیشتر آنهاهایی که بازند، واکنش اولیه یعنی حتی در خانواده؛ اندوبیش در یک مقیاس بودهکم هاخانواده

ها راحتی عمیق از موضوع بوده است. خانوادهنا

روند و امید به دنبال مداخالت درمانی می معموالً 

 زندانشاندارند که درمان به تغییر ماهیت واقعی فر

 کمک کند.

های و درک نشدن، اقلیت شدگیعالوه بر طرد

را تری در خانواده تر و خشنجنسی برخوردهای جدی

کوهش و ن ،ناگهانی، محرومیت از ارث به عنوان فرزند شدگیبه طرد مسئله این ،موارد اند. در برخیگزارش کرده نیز

 منجر شده است. 

ردی ای پیچیده با فتسلیم رابطه ــ کشش واضح به فرد همجنسبرخالف  ــدر موارد دیگر، فرد همجنسگرا 

ه ک بیان کردندکنندگان شرکت شود تا فقط خانواده و دوستان را آرام کند. در بعضی موارد،از جنس مخالف می

ند. اهکسی از جنس مخالف وارد رابطه نشدند و هرگز با هیچاهشدت نشان دادرا به یچنین روابط ازنارضایتی خود 

بست ناین رابطه به ب ،و از همان شروع شوم ه بوددر میان کسانی که چنین روابطی داشتند، رابطۀ جنسی برقرار نشد

 ؛ای را نشان دادکنندهها الگوی ناراحتمصاحبه یهااحساسی رسیده بود. تحلیل پاسخ عاطفی خالی از هرگونه

و با کسی از جنس  بودند کنندگان در تقاضاهای دوستان و خانواده خود را غرق کردهدر برخی موارد، شرکت

د. نبوده بدون درنظر گرفتن تمایل جنسی خود و کششی مشخص به سمت فردی همجنس، ازدواج کرد ،مخالف

بینی است، رنج و نارضایتی حاصل از ازدواج اجباری ضربۀ پیشهایی قابلهرچند متأسفانه عواقب چنین ازدواج

شود و الیۀ دیگری از آسیب روانی را به زخم عمیق آنها وارد می دگرباش دیگری است که بر هویت شکنندۀ فرد

 کند. اضافه می

 

شدم. باز میاومدم، دوست نداشتم همجنسدنیا میاگر دوباره به
امن تماس گرفتم های شد، کردم؛ با خانهتا اینجا هر کاری که می

تا من رو راه بدن و اونا شروع کردن به سخنرانی. به من گفتن 
 احتمااًل دختر خوبی نیستی. دختر خوبی باش تا کتک نخوری. 

 ساله از مشهد81لزبین 

 



  

ایران تقریبًا  .1ین موضوعات در جامعۀ معاصر ایرانی استترهای جنسیتی یکی از پیچیدهمسئلۀ نقش

 و گذشته بسیار تغییر کرده است هایدر سال چهاگر .شودکشوری با ساختار غیرمنعطف پدرساالرانه شناخته می

 شده در یک نظام سنتینهادهاوضاع کمی در حال تغییر است، همچنان زنان بسیاری در سایۀ یک قرن سرکوب ارج

بر گفتمانی متمرکز است که به همجنسگرایان مرد  معموالً . گرایش جنسی همجنسگرایانه در ایران برندیسر مبه

 .گیرندها و دوجنسگراها کمتر موضوع صحبت قرار میپردازد و لزبینمی

 اتخانواده و جامعه سبب شده است  منفی هایهای جنسی لزبین، شدت واکنشدر مورد اقلیتبنابراین  

و جنسی  ،بیشتر مورد تهدید قرار گیرد و بنابراین نابرابری، فشار روانی، جسمی نیزپیش متزلزل آنها از این زجایگاه ا

میت رسها به همراه محرومیت اجتماعی و بهروی لزبینهای اجتماعی پیشرا بر آنها چند برابر کند. هزارتوی چالش

و مرزهای  ،های جنسیتی، تحقیر جنسیتیر تفاوتشناخته نشدن در گفتمان پدرساالر اسالمی حاکم است که ب

 گذارد.کنندۀ جنسیتی برای زنان صحه میمحدود

شوند. از زمان انقالب مورد تبعیض واقع می همجنسگراها اول به عنوان زن و بعد به عنوان لزبیندر ایران، 

. عالوه بر است گرفته شده از حقوق قانونی زنان محدود شده یا نادیده سیاری، بشمسی 7121اسالمی در سال 

انگاری رابطه با همجنس و های حاصل از جرمها در ایران با محدودیتهای حقوق زنان، لزبینمحدودیت

زند که با آن رفتاری دامن میشدت به سوءرو هستند. این تبعیض دوگانه بهنارواداری گستردۀ جامعه روبه

 .2ندامواجه

ط ها گاهی به موازات رواب، رابطۀ لزبینگرفته استها را نادیده زبینهرچند بیشتر مستندات تاریخی  ل

فرودهای دهندۀ فرازوها نشانشک، بسیاری از مسائل مربوط به روابط لزبین. بیستا دگرجنسگرایانه وجود داشته

میان ها نیست. روابط وجود دارد و مختص لزبین نیزخواهان صمیمی است که در روابط دگرجنس یهایرابطه

ای که زنان بیشتر از مردان در پرورش آن نقش دارند و احساسات خود ها هشداری است به تصورات کلیشهلزبین

                                                                                       
1. Culture of Iran - history, people, clothing, traditions …, from www.everyculture.com›Being Lesbian and 
Trans in Iran | OutRightwww.outrightinternational.org/being-lesbian-and. 
2. Burgus, Hilary. (2014).  Another Gender called L. Cambridge tool publishing house, pp. 76-129- 



  

ای وارد شوند، عاشق مردی دهند. همچنین جامعه از زنان انتظار دارد به رابطهتر بروز میرا نسبت به مردان سریع

ش همۀ ای عاشقانه است که در گودگی کنند. این خود  افسانهشوند، کودکانی داشته باشند و تا ابد در خوشبختی زن

شوند. انتظار جامعه از زنان برای اینکه کنند و عاشقش میها زنی را پیدا میشود. درعوض، لزبینزنان خوانده می

( به این دهنددرصد نیروی کار را تشکیل می 72به همراه نبود استقالل اقتصادی و حقوقی )زنان تنها  ،ازدواج کنند

این  .1گیرندباید تابع تصمیماتی باشند که مردان خانواده برای آنها می بیشترها به عنوان زن معنی است که لزبین

گذرانند که در آن زندگی خود را در ازدواجی می ها کل  هایی منجر شود که در آنها لزبینتواند به وضعیتامر می

 شود. تحمیل می فراداین ارابطۀ جنسی با جنس مخالف مرتب به 

ایران، مجازات  مجازات اسالمیبر اساس قانون  ، چراکهی همراه استهایلزبین بودن با خطردر ایران، 

است. عشق دو زن در تقابل مستقیم با قانون تعیین شده مساحقه یا مالش آلت تناسلی دو زن صد ضربه شالق 

شود و در صورت دستگیری مجازات شالق را در پی بوسیدن دو زن در مأل عام تحمل نمیو  است ی اسالمیجزا

 دارد. 

ناپذیر مردساالر بزرگ در یک جامعۀ انعطاف تنهاها در جمهوری اسالمی ایران نهاعضای اجتماع لزبین

از  داند. این افراد با ترکیبیارزش و جرم میکنند که گرایش جنسی آنها را بیای زندگی میاند، بلکه در جامعهشده

کنند که هم وپنجه نرم میآمیزی دستو اعمال خشونت ،ض قانونی، آزار اجتماعی، خشونت خانگیتبعی

های مشترکی ها و همجنسگرایان آرمانآنها نقش دارند. در حالی که لزبینایجاد شهروندان و هم حاکمیت در 

ه هایی دارند کمذهبی و برچسبهای سخت آموزه و بافتار اجتماعی ایران های بنیادین درهمچون مبارزه با تفاوت

ها را شدت مردساالر حاکم بر لزبیندانند، ساختار ایدئولوژی بهمشخصًا همجنسگرایی را گناهی نابخشودنی می

 باید درنظر گرفت. نیز 

                                                                                       
 از .. وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران: گزارش دبیرکل مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر1

A/HRC/28/26, (February 20, 2015), page 7, available at: 
www.ohchr.org/EN/HR,Bodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_26_ENG.doc. 
 



  

ها معمواًل از روابط بین دو مرد بیشتر است و در برخی شده، طول رابطۀ لزبینعالوه بر مشکالت برچیده

، کینسی دریافت که روابط درازمدت در میالدی 7842انجامد. در سال روابط به همزیستی و تعهد میاین  ،موارد

قعیت تر است، واها متداولاما اکنون با اینکه روابط درازمدت بین گی ،میان همجنسگرایان به طور واضح معدود بود

آید وهش کالسیک مک ورتر و ماتیسون میپژ است که آنها معمواًل فقط یک شریک ندارند. این مطالعه در پی   آن

توانست گزارش شد و دریافت که حتی یک زوج مرد نمی The Male Coupleدر  میالدی 7824که در سال 

 .1برای بیش از پنج سال وفادار بماند

های جنسیتی هتنها خود را در کلیشگر نهکنند. تبعیض جنسیتی سرکوبها خشونت را بیشتر تجربه میلزبین

نمود دارد.  نیزهای جنسی دهد، بلکه در سرسختی جامعه و حتی در درون اجتماع اقلیتردانه و زنانه نشان میم

شوند. در رویارویی با فشار مضاعف تبعیض جنسیتی پدرساالرانه از یک استفاده جسمی مواجه میبرخی با سوء

در تقال هستند، خود « نامطلوب»ون با خود هایی که حاال در درو عدم پذیرش جامعه از طرف دیگر، لزبین ،طرف

یابند و این در حالی است که به هیچ وجه دانش و ظرفیتی برای مبارزه با ساختار تری میرا در میدان نبرد بزرگ

چندانی  های حقوق زنان فایدۀو جنبش هاآمیز ندارند. حتی اگر فرد به کنشگری اجتماعی پناه ببرد، سازمانتبعیض

اداره  توسط سازمان بهزیستی« های امنخانه»کنندگان، بیشتر های شخصی شرکت. بر اساس روایتدارنبرای او ند

« امن هایخانه»بیشتر  اند.رانده هااز این مکان اند،شود و برخی از دخترانی را که قربانی خشونت خانگی بودهمی

سبب گرایش جنسی خود مورد سوءاستفاده  بعضی از این دختران بهاند. ۀ خشونت فیزیکی ناکام بودهدر مسئل

 جسمی واقع شده بودند. 

                                                                                       
1. Gay Male Relationships are Inherently Unfaithful — Joseph..., from www.josephnicolosi.com/an-open-
secret-the-truth-about.  



  

گاهی بیشتر فرد از گرایش جنسی خود، به شروع بخش عادی رشد و کنجکاوی توجه با های جنسی و آ

حالت هیچ دو فردی برای ارتباط و اکتشاف جنسی مانند هم نیست. در آغاز شناخت گرایش همجنسگرایانه، 

 ۀرحلمعمواًل با یک م افرادنده و حس شرم ممکن است پاسخی به فشارهای بیرونی باشد. کنتضادهای درونی گیج

 در افراد دگرباش،کنند. شروع می ،مانند برقراری روابط عاطفی یا جنسی با فردی از جنس مخالف ،آزمون و خطا

ه ازدواج تر شود و بچیدهتحلیل سخت پذیرش خود پی و ندوقتًا تمایل واقعی فرد را مبهم کاین روابط ممکن است م

دی تا احساس و بنابراین ر است دهندۀ مصلحتجامد که بیشتر نشانبینهای ناخواسته و روابطی اجباری، نامزدی

 د. گذارو شخصیت فرد باقی می منشهمیشگی بر 

 شدگیطرد ۀ. مرحل1-5
مطرح  هایشانواکنش خانواده کنندگان به طور جمعی تصویرهای ذهنی مشترکی ازجز این واقعیت مهم که شرکتبه

رشد سیر پیوسته فرایند روبه دارد،کردند، آنچه اهمیت 

سازی همجنسگرایی و پذیرش خود با تعریفی عادی

است. این فرایند شبیه فرایند « خویشتن»نوین از 

سازی است که تحت عنوان واکنش راهبردی عادی

دوباره جایی است که همان  و گیردمورد بحث قرار می

شود و نه تعریف می« آنچه هستم»به شکل « خود»

تواند به انکار وگرنه می ،تواند اولین قدم در ثبات باشددرستی پیش بیاید، میاین مرحله اگر به«. آنچه باید باشم»

 هویت جنسی منتهی شود. 

 دربارۀردها فزونی بوده است، رویک به های اخیر روها طی دههو لزبین هاهرچند رویکردهای مثبت به گی

، مطلوبیت درونی تصویر گی یا لزبین برخالف. استافراد دوجنسگرا اگر ضد و نقیض نباشد، نسبتًا خنثی 

ر خط که در سراسر تاریخ د ،هایی همراه است. افراد دوجنسگرادوجنسگرایی با آشفتگی ذهنی بسیار و پیچیدگی

توان شوند. تا جایی که منطقًا میتمان کنار گذاشته میاند، همچنان اغلب از این گفمقدم مبارزات دگرباشان بوده

این پژوهش تنها پژوهشی است که در مورد اجتماع دوجنسگراها به عنوان گروهی مشخص  ،اطالع داشت، در ایران

داشتم و به همین دونی، دوست نداشتم چنین تمایالتی میمی
 رخاطره که فکر کردم با کسی از جنس مخالف ازدواج کنم. فک

کردم شاید این کار تمایالتم رو کم کنه. اوایل بد نبود، ولی بعد 
 تونم.فهمیدم واقعًا نمی

 ساله از تهران12گی 

 



  

 در موردباوری وجود دارد که دوجنسگراها  و سؤال استصحت دوجنسگرایی مورد معموالً انجام شده است. 

های ردرگم یا در مرحلۀ گذار هستند. مردان و زنان دوجنسگرا با میزان باالیی از نابرابریگرایش جنسی خود س

که منحصرًا دگرجنسگرا یا همجنسگرا  در مقایسه با کسانیحوزۀ سالمت های جسمی و روانی و دیگر تبعیض

 ارالش بسیدهد، باید ت شده قراریک فرد دوجنسگرا برای اینکه خود را در چهارچوبی تعریف .1اندمواجه ،هستند

دارد و معمواًل )اگر نه سهوًا( وجوی درونی برمیای تالش مذبوحانه، فرد دست از جستکند و بعد از مجموعه

تواند رب گذشتۀ فرد میادهد که بسته به تمایالت و مجموع تجتر جای میخود را در چهارچوبی مشخص

فقط باعث جدایی بیشتر و نهایتًا مانع  معموالً ها رچسبچهارچوب همجنسگرایی یا دگرجنسگرایی باشد. این ب

 شوند. پذیرش کامل می

و واکنش  هآنچه وجه مشترک همۀ آنها است، مقابل ،به هر حال، عالوه بر جایگاه این افراد در طیف جنسی

 ترس از کشف شدن از سوی یک عضو این افرادترین عامل در زندگی روزمرۀ بیشتر خشن جامعه است. مهم

از  یناش هاییتوانند واکنشند و میاشان یا کسانی است که با آنها در تعاملخانواده یا دیگر افراد مهم در زندگی

ترین نگرانی آنها جدایی بالقوۀ دردآور از خانواده و کسانی است دهند. بزرگ بروزاجتناب، عدم پذیرش یا دشمنی 

قلمرو  پذیرند. اینرا نمی این افراد دگرباشخود، بیشترشان  اما در صورت ابراز هویت جنسی ،که دوستشان دارند

فرد یا والدینش  ۀمخصوصًا در صورتی که خانواد ،است سخت و نامطلوب برای کندوکاو ،به طور خاص ،قلمرو

 او را تشکیل دهند.  زندگیهستۀ اصلی 

های امالت اجتماعی اقلیتای بر همۀ تعسایه شدگیو نهایتًا طرد ،این ترس از رسوایی، بدنامی، استهزا

و فرهنگی والدین )مثل  ،تأثیر جایگاه اجتماعی، اقتصادی های خانواده تحتاندازد. همچنین واکنشجنسی می

بازترین  یعنی حتی ؛وبیش یکی هستنداما همگی کم ،تعصبات فرهنگی و باورهای مذهبی( اند و سطح تحصیالت

                                                                                       
1. Negative Attitudes Slow Acceptance of Bisexuality, from 
www.psychcentral.com/news/2016/11/01/negative. 
 



  

کنند که در تالشی مذبوحانه به دنبال درمان فرد را مجبور می معموالً ند و ابه دنبال مداخالت درمانی نیزها خانواده

 برود تا ماهیت واقعی خود را تغییر دهد. 

انگ همجنسگرایی ذاتی زبان فارسی است که دو کلمۀ مجزا برای همجنسگرایی و  زنیبرچسببخشی از 

جنسی بر سر تعریف همجنسگرایی یا های های اقلیتاین امر به مناقشات بسیاری در درون گروه .1دارد

هایی اساسی بین این دو روایت مهم در رابطه با موضوع این بازی منجر شده است. این مطالعه تفاوتهمجنس

بازی که همجنس حالی شود، درقبولی در فرد دیده میپژوهش پیدا کرده است. همجنسگرایی تمایل جنسی قابل

 ایهکننده اشاره دارد. هردو مفهوم در غیاب تعریفوستان و اقوام شرکتشکلی نامطلوب از رابطه است که به د

به همجنس(  یمندند. اجتماع دگرباشان از واژۀ همجنسگرایی )به معنی لغوی عالقهاناملموس و مبهم روشن  

نایی مع کنند که باربازی استفاده میاز همجنس ایران های حکومتیکه دولت و رسانه حالی د، درنکناستفاده می

 کند. می« بازی»که با افراد همجنس  داردمنفی دارد و به کسی اشاره 

 راهبردهای سازگاری  و هویت. 9-5
س چیزی است که هرک ،های متضاد برای هرکسی که به این گروه تعلق داردبا ایدئولوژی« اقلیت جنسی»ماهیت 

وجوی را تلطیف کند. برای پاسخ به جستآن  سازی و قرار دادن آن در یک چهارچوب،برای عادی سعی دارد

گیرند تا خألهای موجود در هویت و یک سبک زندگی خاص، همجنسگرایان راهبردهای مختلفی را درپیش می

روابط خود را پر کنند و بتوانند در حین حفظ ثبات ذهنی و جنسی به زندگی خود ادامه دهند. یکی از این راهبردها 

انکار گرایش جنسی  :اند ازهای راهبردی در این جهت عبارتت. بعضی مثالخود اس« سازیعادی»سعی در 

 و مجبور کردن خود به رابطه با جنس ،خود، دفن افکار مربوط به گرایش جنسی، تالش برای تغییر هویت جنسی

وه کنند. این لقبول جنظر اجتماعی قابل شوند تا فقط ازمخالف. بسیاری از این افراد وارد رابطۀ دگرجنسگرایانه می

پرتی های هویت جنسی خود تنها راهکاری موقتی است و نهایتًا یک حواسراهبردها مبنی بر کنار گذاشتن باقیمانده

 ماند. شود و در پس  این جسارت، گرایش جنسی واقعی آنها همچنان باقی مینامطلوب محسوب می

                                                                                       
1. What it's like to be gay in Iran, from theweek.com/articles/532005/what-like-gay-iran. 
 



  

کیآنچه به جمۀ ، تالش برای درک و تره استد قرار گرفتشدت از سوی تیم تحقیق و در کار میدانی مورد تأ

« امناسبهای نبرچسب»حال حاضر است. آشفتگی حاصل از استفاده از  یتحلیلزبان این تجربیات زیسته به 

گر اننش ،درواقع ،که رفتار و تاریخچۀ روابطش حالی بداند، در« همجنسگرا»شود که فرد خود را وقتی نمایان می

 تری برای او است. را تعریف مناسبکه برچسب دوجنسگ آن است

 که از این ماهیت جنسی موجود بیان داشتند« دوجنسگرا»دهندگان از دستۀ گرایش جنسی بیشتر پاسخ

ند. بسیاری در گذشته با هردو جنس رابطه داشتند و بسیاری دیگر بر واقعیت زندگی به عنوان فردی اهخبر بودبی

طور که پیشتر گفته شد، دوجنسگرا بودن هنوز با سرزنش همراه است و گذاشتند. همانسرپوش می« دوجنسگرا»

 هنوز و یکی از تابوهای جامعه استیی دوجنسگرادرحقیقت، وجود ندارد.  ییبسیاری بر این باورند که دوجنسگرا

راد که اف آنجا . ازاندفهمی و تعصب و کلیشه مسموم شدهد و با کجنشوشدت نادیده گرفته میاین جمعیت به

کنند که به گروه همجنسگرایان یا دگرجنسگرایان تعلق دارند، با انتخاب برچسب گی خود دوجنسگرا احساس نمی

گیرند. ممکن است دوجنسگراها تحت شده جای میدهند و به این ترتیب در یک چهارچوب تعریفرا تسکین می

کند، راحتی گرایش آنها را درک نمیهنگی که بهبه جای اینکه در فر ،فشار تصمیم بگیرند خود را همجنسگرا بنامند

گاهی از وجود دوجنسگرایی» دارد: راه سخت بینابین را درپیش بگیرند. دو دلیل برای این امر وجود پذیرش » و ،«ناآ

 .«نسبی فرضی گی یا دگرجنسگرایی تا دوجنسگرایی

ای به درک این تر از همه عالقهمهممیل و  و توان ،به طور کل ،جامعۀ ایرانی و اجتماع پیرامون دگرباشان

ندارد. هر گرایش جنسی که در  ،که به طور مشخص در تضاد با هنجارهای اجتماعی هستند، گرایشات جنسی

یا ناهنجاری دیده  ،شدت نوعی اختالل، شرم، بیماریبه ،زن و مرد عمل کند ۀشدۀ رابطخارج از دوگانۀ تعریف

اد در توصیف افر عناوین شود که برخی رهبران آفریقایی مرتب از آنمی هاییخوردگیشود و سبب برچسبمی

 دهد: عواملدرپی مشکالت دگرباشان این موارد را نشان میکنند. نگاهی به ضربات پیدگرباش استفاده می

ا هاز طرف خانواده و دوستان، بزرگ شدن در دنیایی که رو به سمت هنجار شدگیزای بیرونی و احتمال طرداضطراب

های دگرجنسگرایانه دارد، مقاومت شدید مذهب و موضع سخت آن علیه همجنسگرایی، قوانین و حضور و ارزش



  

جای تعجب نیست که این پیامدهای و انگ اجتماعی همجنسگرایی. برچسب و مداوم سایۀ مرگ و تأثیر منفی 

 شوند. سهمگین دیده و درونی می

شود که گرایش جنسی متوجه می دوستان و خانواده و ق مدرسهفرد دگرباش در جریان اجتماعی شدن از طری

فقط در دار خورده است. تأثیر قوانین عرفی و فرهنگی نانوشته نهاو از طرف جامعه برچسب غیرطبیعی و مشکل

اه های غیرطبیعی و گکند، بلکه در طیفی از واکنشش نمود پیدا میاتصویر فرد از خودش و پیامدهای رفتاری

دهد که همگی خود را نشان می ،سرکوب خود، انکار خود و وارد شدن در رفتارهای پرخطر ، همچونخطرناک

 گذارند. تأثیراتی مخرب بر سالمت روان او می

 تأثیر مذهب و باورهای مذهبی . 7-5
ان ران همچناجتماع دگرباشان در سراسر جهان اخیرًا همراه با مدارای بیشتر است، ای در موردکه رویکردها  حالی در

کند. در برخی نواحی ایران، حتی همجنسگرایی به عنوان یکی از کشورهایی است که در مقابل تغییر مقاومت می

یجاد او تغییری را  دنشومییابی دگرباشان تشکیل نهای حمایتگروه ،شود و درنتیجهوگو رد میموضوع گفت

سازد که بر اساس فقه سنتی شیعه را می ایو سیاسی حقوقی« ابرساختار». زیرساخت مذهبی در ایران کنندنمی

 هاییرتفس همچنان شنیده شوند و تا دهدندرت به صداهای دیگر اجازه میشود. این نظام ایدئولوژیک بهتعریف می

 .1کندسفت و سخت مذهبی را حفظ می

کید میهای رفتاای سنتی، ایران بر مذهب )و معجزه( در هنجارها و ارزشبه عنوان جامعه کند و ری تأ

مذهب در ایران نقشی محوری دارد. بیشتر  .2کندای واقعی یا فرضی را تشویق میگذشته با استمرار پیوندهای عمیق

 )ص( های پیامبر اسالمحول آموزه بیشترو  اندشکل گرفتههای مذهبی اساس آموزه ساختارهای خانوادگی بر

اما در مورد  ،شگرف است در حال حاضر نیززندگی افراد  چرخند. تأثیر عظیم مذهب بر هویت و سبکمی

ند. مذهب فقط باور و اچراکه باورهای مذهبی اسالمی اساسًا همجنسگراهراس ،دگرباشان از این هم بیشتر است

                                                                                       
1. Denied Identity: Human Rights Abuses Against Iran's LGBT, from 
www.iranhrdc.org/english/publications/reports/1000000398. 
2.  Difference between Traditional and Modern Society, from www.yourarticlelibrary.com›Society. 
 



  

ی اهرچه خانوادهو  گیردملت را دربرمی دهد که کل  ای عمومی را تشکیل مینیایش شخصی نیست، بلکه حوزه

بیولوژیک  به جایگاه اجتماعی و توجه با بنابراین کند.تر باشد، فشار بیشتری بر فرد وارد میمتعصبتر و مذهبی

 کند. های جنسی، مذهب اهرم فشار قدرتمندتری برای کنترل جنسی فراهم میاقلیت

ب وتوان نتیجه گرفت که مذهب، قوانین مصوگو قرار گرفت، تنها میبر اساس آنچه بررسی شد و مورد گفت

ند که در زندگی محدود همجنسگرایان نقش دارند. این امر به او بافتار سنتی اجتماع همگی عوامل مهمی ،کشور

انجامد. این هویت شامل یابی متفاوت میو نهایتًا سبک زندگی و هویت ،های روانیروابط نامتوازن، ناهنجاری

اند. مشخص طی کار میدانی موضوع تمرکز بودهدر ه شدآوریهای جمعشود که بر اساس دادههایی میبرخی مؤلفه

ر بخش تفصیل دگیرد که بهاری خاصی را در پی مییافته راهبردها و عملکردهای رفتشکلاست که این هویت تازه

 ند. اهاقدامات راهبردی تحلیل شد

أثیر دو نیرو ت، این دگرباشان با درنظر گرفتن تأثیر مذهب بر شهر مذهبی مشهد و ماهیت تابوی موضوع

یابی، تأثیرات بافتاری بر خانواده و هویتاین عالوه بر  1.کنندمیهویت و سبک زندگی فرد را روشن  بر مذهب

از دیگر شهرها متمایز  را های جنسی مشهدند و همین موضوع اقلیتاغالب نیزباورهای مذهبی در شهر مشهد 

بب کند، بلکه سآنها را در مقابل پذیرش تمایالتشان مقاوم میتنها های جنسی نهسازد. باورهای مذهبی اقلیتمی

مخفی کردن هویت خود مصمم شوند. انگ همراه با همجنسگرایی در اجتماعات اسالمی  مورد شود درمی

م را دانند. در ایران، بیشتر افراد مفاهیم پایۀ اسالتواند تأثیر زیادی بر مسلمانانی داشته باشد که خود را گی میمی

شده در تا وقتی با هنجارهای اجتماعی پذیرفته نیزکنند و بنابراین روابط جنسی در زندگی اجتماعی خود دنبال می

چه رسد به اینکه هنجار  ،شودهمجنسگرایی تحمل نمی در چنین نظامی، شود.تضاد نباشد، درست تلقی می

 . تلقی شودای اجتماعی پذیرفته

 ،عنوان شد اولکه در فصل  گونهع دگرباشان ایرانی است. همانبر اجتما مضاعف دیگری مذهب فشار

رو اند که در نقطۀ تالقی اصالحات اجتماعی پیشبوده ایاصلی پردازاننقشباورهای مذهبی همیشه از عوامل و 

                                                                                       
1. Between Religion and Desire: Being Muslim and Gay in Indonesia, from 
www.sjsu.edu/.../courses/soci172/s0/10GayMuslim.pdf. 



  

کنند. جامعۀ ایرانی ارزش زیادی برای و در پذیرش همجنسگرایی اخالل ایجاد می قرار دارندهای گذار و دوره

اجتماعی با « هنجارهای»بر حفظ  . همچنینشودرعایت عرف قائل است و در آن ابراز فردیت نکوهش می

کید میهای تعریفنقش شود. همجنسگرایی این نظم اجتماعی شده برای مردان و زنان در یک فضای دوقطبی تأ

گوید ری از مدارا که اکیدًا میروی کورکورانه از یک مذهب عاها نفر دنبالهکشد. برای میلیونچالش میرا به

همجنسگرایی گناهی نابخشودنی است، امری مهم است. 

وقتی هنجارهای اجتماعی مقدس در چهارچوب 

شوند، مذهب های قوانین موردتأیید اسالم تهدید میمؤلفه

کننده برای سازماندهی و کنترل ابزار و واحدی تعدیل

مجنسگرایی شود. برای خانواده، هرفتارهای اجتماعی می

 )ارتداد( است.  مشابه ترک مذهب

جنسی  و ،بر تصمیمات فردی، اجتماعیمضاعف تواند فشاری مذهب با ایجاد آشفتگی ذهنی برای فرد می

ا نه و شده است یزیادی در گفتمان حاضر وجود دارد که آیا گی بودن در اسالم پذیرفته های. تفسیروارد کند فرد

 های مسلمان که تمایل جنسیویت و تمایل جنسی خود را همسو سازند. آن دسته از گیند تا معنابسیاری در تالش

نفس هستند. برای مثال، همواره در تقالی عزت ،کنندسازی میخود را به عنوان عملی غیراخالقی یا غلط مفهوم

ناه است. رایی گشده است و معتقد است همجنسگ پذیرفته نیزبه شکل وسیعی  کهاین دیدگاه را درنظر بگیرید 

گرایش داند. برای افراد دگرباش، شروع شناخت اسالم موکدًا و بدون تردید همجنسگرایی را رفتاری منحرفانه می

 شود. بسیاری شکی ندارند که همجنسگراهراسیجنسی با یک ناامیدی معنوی و مذهبی اگزیستانسیال سرکوب می

شدۀ مذهب که هستۀ وجود فرد است، مفاهیم اجتماعی سازینیماند. حس دروبا قدرت در فرهنگ ایرانی باقی می

شده در چهارچوب اسالمی و مذهبی زنانه و مردانه، و رابطه با غیرهمجنس به عنوان تنها رابطۀ اجتماعی پذیرفته

فرد احساسات طبیعی خود را از منشور محکومیت صرف همجنسگرایی و ساختاری مذهبی  تاشوند سبب می

سالمی اثرات خوردگی همراه با همجنسگرایی در اجتماعات ارار دهد. مشخص است که برچسبمورد قضاوت ق

 گذارد. می، دانندکه خود را گی میعمیقی بر مسلمانانی 

 
کنم. قرار بدم، نمی  من کاری برای اینکه خدا رو تحت تأثیر

گیرم. به خدا قسم خونم، نه قرآن. روزه هم نمینه نماز می
 خورم و سکس مقعدی دارم.می

 
 ساله از تهران82 دوجنسگرای

 



  

های تواند سبب شود که برخی گیباور مذهبی در نفی همجنسگرایی می گونهراحتی دید که چتوان بهمی

را در خود پرورش دهند. برای آن دگرباشانی که هدف نفرت  ایشدهمسلمان همجنسگراستیزی درونی

سی ها مواجهه با تمایالت جنگیرند، تقالی درونی ناگزیرشان که گاهی فقط بعد از سالهمجنسگراستیزان قرار می

 شود. اعتقادی به جزای مذهبی منجر مینوبۀ خود به انکار مذهب و بی کند، بهشده تغییر میتعیین

و  مکان و ند و این تفسیرها ممکن است بر اساس زماناش همواره موضوع تفسیرهای انسانیافراد دگربا

هبی بودند محورتر متون مذاخالق هایدهندگان حامی تفسیرشرایط اجتماعی تغییر کند. در این راستا، بیشتر پاسخ

غالب از  ایهو در مقابل تفسیر ندبود ند و برای تفاوت بین مخلوقات خداوند ارزش قائلشتداکه تکثر را گرامی می

 .دادندنشان میمقاومت  ــ شوندکه متفکران برای محکوم کردن همجنسگرایی به آنها متوسل می ــقرآن 

نی ( تا بگویند که اسالم مرداانجیلشوند )مانند داستان الت در متوسل می قرآنمسلمانان به داستان لوط در 

ارند و د های مسلمان زیادی تفسیر متفاوتی از این داستانکند. گیکوم میمح را ورزندعشق می دیگر که به مردان

در  . برخی از دگرباشان مسلمان1کند و نه عمل جنسی خاص راخشونت را محکوم می معتقدند که این داستان

یز مات« هویت همجنسگرایانه»و « اعمال همجنسگرایانه»تالش برای آشتی دادن ایمان و تمایل جنسی خود، بین 

ابراین اند. بندنیا آمدهشوند تا بر این واقعیت صحه بگذارند که بر اساس طرح الهی غیردگرجنسگرا بهقائل می

همجنسگرایی آنها ابراز ارادۀ الهی است و نه یک انتخاب شخصی محض هوس یا امیال پلید. همچنین تعداد کمی 

الم دربارۀ رابطۀ جنسی دو همجنس را شروع کرده و های اساز متفکران اسالمی، عمدتًا در غرب، بازبینی آموزه

 .2اند که محکوم کردن صرف تفسیری بسیار اشتباه استنتیجه گرفته

به باورهای خود وفادار  اند از:دارند که عبارتهای محدودی انتخاب از این افراد با این حال، بسیاری

 ار تمایل همجنسگرایانۀ خود ادامه دهید.توانید به ماسک زدن یا انکچون نمی ،بمانید، خودتان باشید

                                                                                       
1. Muslim attitudes about LGBT are complex, far from universally, from wwww.usatoday.com/.../muslim-lgbt-
gay-views/86046404. 
2. Islam and Homosexuality: What does the Koran say, from www.haaretz.com/middle-east-news/1.724908. 
 



  

 اوو  نیست برای فرد تسکینی نیزکسی از حمایت خانواده و اطرافیان محروم است و مذهب  در شرایطی که

دهد و به حمایت منابع سکوالر چشم کند، جای تعجب ندارد که فرد باورهای مذهبی خود را ازدست میرا طرد می

ه ک یدهد. افراد دگرباشتر سوق میکارانهمذهب گاهی افراد را به ایدئولوژی محافظه مقابل این، عامل دوزد. درمی

کنند از خود سازگاری نشان دهند و تا اند، سعی میترس از واکنش و قضاوت منفی خانواده را همواره با خود داشته

کاری ظهکنند. این محافمیگفتار و سبک لباس پوشیدن دگرجنسگراها را تقلید  و روند که رفتارجایی پیش می

 مدت منجر شود. تواند به روابط کوتاهمی

دگرباشان چندان چهارچوب مذهبی  ،مدارا و درک و با این حال و مگر همدلی ،روح اسالم چیزی نیست

الم های اسلرزه درآوردن پایهمثبتی در ارجاع به اسالم در دست ندارند. پذیرش یا تأیید همجنسگرایی همچون به

رسمیت بشناسد و بپذیرد که تمایل دارند های دگرباشان را بهاین، نیاز به مذهبی که گروه وجود شود. باده میدی

که بسیاری از افراد راهی جدید به  است شود. این امر سبب شدهسکوالر باشند، در این مقطع از زمان دیده نمی

مذهب  داینکه بخواهن زندگی خود درپیش گیرند تا های معنوی جایگزین درمتافیزیکی و ایدئولوژی هایسوی نیرو

غالب و حاکم اسالم را دنبال کنند. این مفاهیم شامل انسانیت، باور به کرامت انسانی به عنوان مذهب واقعی یا 

اریخی تواند روایت تشود که به سیالیت جنسی اعتقاد دارند. احتمااًل قرن حاضر میای میهای تازهتمایل به عرفان

 مراتب فراتر رفته است. مدارا و همزیستی باشد که از حمایت سطحی و هشتگ همبستگی بهو  ختگیآمی

 

نشان  کننده در این پژوهشذیل از صداهای غمزدۀ دگرباشان شرکتهای منتخب روایتکه  گونههمان

 سفر به سوی پذیرش سفری سخت است.  ،دهندمی



  

 

 

 تماس همجنسگرایان با قانون . 8-5
سوءاستفاده و  و آنها در مقابل آزار است.گیرند. قوانین علیه آنها اشان در ایران مورد آزار و هجوم قرار میدگرب

 ایران وناپذیر بین مذهب و هنجارهای جنسی در ای ابدی و جداییپذیرند. رابطهخشونت خانواده و جامعه آسیب

فرادی که مذهب و هنجارهای جنسی را رعایت ا ،این اساس بر وجود دارد که آن نظام حقوقی و قوانین خشن

 و بازیگران غیردولتی مانند مدارس ،های قانونی از طرف دولت، نظام قضایی. مجازاتشوندکنند، مجازات مینمی

ویت ایش جنسی یا هدلیل گرشود. قوانین ایران درقبال تبعیض یا آزار این گروه بهها اعمال میاجتماعات و خانواده و

 

رفتم، اما بعد از این مسائل و مشکالت، در وهلۀ اول حالت تدافعی نسبت به خدا پدرم به مسجد می و یاد دارم که تو کوچیکی با مادربه

شم، اتونستم زندگی عادی داشته بتونست من رو هم مث  افراد دیگۀ همجنسم خلق کنه، میپیدا کردم، چون واقعًا تحت فشار بودم. خدا می

رو هستیم، گاهی ای که ما با اون روبهتونستم راحت زندگی کنم. من هنوز هم همون احساس رو دارم. مسئلهدار بشم. میازدواج کنم، بچه

شه باورهامون رو نادیده بگیریم، اما این مشکل سبب شد بسیاری از باورهام رو ازدست بدم. دوست دارم روزی بمیرم و فقط واقعًا باعث می

 ارتباط هستم و برخی دیگه مث  من همین مشکل رو دارن. من واقعًا خسته شدم. خدا بپرسم چرا. کسایی هستن که من با اونا در از

 ساله از مشهد17لزبین 

 

 ساله از مشهد17لزبین 

 
 

کنم، هام رو پاک میهتر پیدا کنم. گروهگردم تا چیزی بها میکنم و فردا دوباره تو گروههام ]گروه دگرباشان در تلگرام[ رو پاک میحاال گروه

گم ولش کن، دیگه این کار رو نکن. قرآن تا سیم کارت خریدم و همه رو سوزاندم. به خودم می 80کنم. فکر کنم تا حاال تلفنم رو خاموش می

آلن ده تا باطری موبایل عوض کردم. من از گردم. فکر کنم تا اگردم. دوباره دنبال مورد مناسب میها میکنم. فردا دوباره دنبال گروهباز می

 گه اگر به خدا دعا کنی، شاید برگردی. شاید کاری پیدا کنی، سر کار بری.گردم. مادرم میم میصبح تا شب توی گوشی

  

 ساله از تهران81لزبین 

 

 

اند و طبیعتًا ما مسلمان هستیم. ما به خدا و روز قیامت کنیم، والدین ما مسلمانما محکوم هستیم. ما در کشوری مسلمان زندگی می

سعی کردم حال، رابطه دارم، سکس دارم و همیشه کنم. بااینباور داریم، اما این باور ضعیفه. اما من ایمان دارم. من خدا رو انکار نمی

عد رو از هم مربوط  هم جدا کنم. برای من، دگرجنسگرا یا همجنسگرا بودن به خدا و مذهب و آخرت ربطی نداره. من اونا رو به این دو ب 

 راحتی پذیرفتم و مشکلی ندارم. اند، اما من این موضوع رو بهکنم گناهی کردم. باورهای مذهبی من ضعیفکنم. من فکر نمینمی

 ه از اصفهانسال81گی 



  

شان خود که امکان دهداین که به آنها قانونی  کند. افراد دگرباش از این حق  حمایت نمی هااز آن شاناصجنسیتی خ

 اند. محروم ،باشند

( و داستان لواط قرآنایران از واژۀ لواط در ارجاع به نام حضرت لوط )لوط در  مجازات اسالمیقانون 

بی کند که مقامات مذهاما همین کفایت می ،مناقشه است کند. ربط این داستان به همجنسگرایی محل  استفاده می

 پیش بگیرند.چنین تفسیری را در تا انددر ایران تصمیم گرفته

مورد بحث  1های پیشین مؤلفتفصیل در فصل یک کتابکه به ــایران  مجازات اسالمیدر راستای قانون 

نشان  اخیر ۀهای اجرایی وجود دارد. مطالعقعیتانکاری بین مصوبات جزایی و واخأل غیرقابل ــ قرار گرفته است

از  و لزبین بودن ترکیبی ،بازینگاه کنید(، بچه چهارمها برای رابطۀ همجنسگرایانه )به فصل دهد که مجازاتمی

در صورت تکرار عمل و وجود شواهد و مدارک، فرد همجنسگرا به مجازات  است و های بدنی مانند شالقمجازات

رسد نظام قضایی نظر میها است که چنین حکمی صادر نشده و بهشود، هرچند سالمحکوم می مرگ یا سنگسار

 . کندتا جایی که در تعداد باال جمع نشوند و نامرئی باقی بمانند، تحمل می ،اجتماع دگرباشان را و پلیس  

ن قوانین ای گرچه. کندمیتحمیل توجه به قوانین همچنان بار سنگینی بر اجتماع دگرباشان  ،در ایران هامروز

گردد. میازب میالدی 8002آنها در جامعۀ ایرانی به سال  یشوند، تاریخ و پیشینۀ اجرایقض حقوق بشر دانسته میان

 دانند. هایی را محتمل نمیدهد که آنها لغو چنین مجازاتشوندگان نشان میبازخورد مصاحبه

، بسیاری دربارۀ جزئیات اجرای شدمیآنها پرسیده  های جنسی دربارۀ اطالعات حقوقیوقتی از اقلیت

کردند. یمکنندگان از کلماتی مانند اعدام یا سنگسار و شالق استفاده قوانین سردرگم بودند، هرچند برخی شرکت

کردند که کننده شدیدًا احساس میهای جنسی مشارکتکه بسیاری از اقلیت حالی در ،گونه که مشاهده شدآن

اخیرًا هیچ موردی از  زیرا ،شددیده می نیز در بین آنها هادر مورد مجازات اعتناییند، حسی از بیاتحت کنترل

دن دانستند. احاطه شهایی را بسیار پایین میاعدام و سنگسار گزارش نشده است و بسیاری احتمال چنین مجازات

                                                                                       
 . تهران: شیرازه؛ کوت: پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایرانطنین س(. 7182. الف( احمدی، کامیل. )1

 . تهران: شیرازه؛ سنت: پژوهشی جامع درباره ختنه زنان در ایران(. 7182ب( همان. )
 پژوهشی جامع بر باب ازدواج موقت و صیغه محرمیت در ایران. تهران: شیرازه. خانه ای بر روی آب:(. 7182ج( همان. )

 



  

شود اشتباه سبب می شیوۀکنند و این بسیاری در یک حالت تدافعی زندگی  تا بود در یک دایرۀ امن سبب شده

توانند رابطۀ جنسی خود را محرمانه نگه دارند. با و می یت دارندبسیاری تصور کنند در فضای خصوصی خود امن

خود را  ایهایی در مورد قوانین وجود دارد، بسیاری در گروه کوچک اجتماعیوجود اینکه در سطح فردی نگرانی

کید میاند که تنها بر پجا داده رسد که مقامات ایرانی نظر میکند. بهنهان ماندن و عضو نامرئی جامعه بودن تأ

تواند با خطر می نیزاما حتی همین مرز قراردادی مدارا  ،بندندها میرخدادهای اجتماع گی رمعمواًل چشم خود را ب

 همراه باشد. 

هرچند ممکن  ــ کنندافراد اعمال می بر میل جنسیرا و نظارت  ،نیروهای ناخوشایندی که کنترل، قدرت

شوند ل میای تبدیبه نیروهای بیدارشده معموالً  ــ و پلیس نیروی بیرونی و جبری باشند جزایی است مانند قوانین

. عجیب اینکه رودفرومیفرد در گرداب خودسانسوری و نفرت  و در این حالت، سازدکه خود فرد در درون می

های آنها از الشعاع نگرانیوی پلیس یا مجازات اعدام وجود دارد، این ترس تحتهرچند ترس دستگیری از س

 با دقت مخفی نگه داشته شده بود. ها که سال گیردقرار می شانآبرویی خانواده یا افشای هویت جنسیبی

ت. شواهدی داش افراد دگرباشتری از تأثیر قانون بر زندگی توان تصویر روشن، میمذکوربه مسائل  توجه با

ها و های جنسی در اماکن عمومی مانند پارکوجود دارد مبنی بر اینکه اقدامات پلیس تنها علیه تجمع اقلیت

ها شود. این پارکهای بزرگ جلب میجاهایی که توجه پلیس به جمعیت همانهای مرکز شهر است، کافه

از کردند کنندگان ابرها، شرکتطی مصاحبهدر . شوندمحسوب میشدۀ اجتماع دگرباشان شناخته های نسبتاً پاتوق

هایی خاص در شهرهای بزرگی مثل شدۀ عمومی مانند پارککه سطح معاشرت آنها به مالقات در اماکن شناخته

 مشهد و اصفهان تقلیل یافته است.  و تهران

ترل و کنگرا این نوع پاسخ امنیتی روش کالسیکی برای برقراری یک فضای معتدل و رادیکال سنت

. این پاسخ است اجتماعات انسانی در مقاطع مختلف به دالیلی همچون عالقۀ اجتماعی یا نظارت بر تعامالت

گیری اما هدف اصلی دست ،تنیدگی جدید و قدیم از طریق پرداختن به تهدیدات استپاسخی به پیچیدگی و درهم

ی شده به دالیل امنیترگ در اماکن عمومی شناختههای بزیا اعمال مجازات نیست، بلکه ظاهرًا متفرق کردن جمعیت

 است. 



  

تر از چنین واکنشی نشان گیرد، تحلیلی عمیقها در ایران صورت میکه علیه گی هاییتجنای با وجود

گاهی عمومی دگرجنسگرایان از همجنسگرایی پایین است. مهم نیست چه منطقی مطرح  ،دهد که در واقعیتمی آ

ر آنچه د ،توان نادیده گرفت. با این حالتوان انکار کرد و نه میهای جنسی را نه میلیتواقعیت وجود اق ،باشد

های جنسی به معنی مخفی کردن یا پوشاندن وجود آنها است که ازبین بردن ظاهر اقلیت آن ،اینجا مهم است

های نونی و توجه رسانهنیست. ممکن است راهبرد  اجتناب از پررنگ کردن وجود آنها و بنابراین کسب جایگاه قا

ی که همۀ هنجارهای پذیرفتۀ رفتار جنس ــبر جلب توجه به این گروه اصراری المللی باشد. نظام امنیتی حاکم  بین

 8001در سفر خود به نیویورک در سال نژاد، جمهور پیشین ایران، محمود احمدیکه رئیس؛ چناننداردـ  را کنار زده

این اظهارنظر  .1«کشور شما همجنسگرا نداریم ما در کشورمان ]ایران[ مانند»گفت: میالدی، در دانشگاه کلمبیا 

ی تصور اینکه کس و همجنسگرایی غیرقانونی است و مجازات دارد ، چراکهآور شاید صددرصد غلط نباشدتعجب

 ،اشتباه بود وضوحنژاد بهسخن احمدیحال،  این باآزادانه به عنوان یک گی در ایران زندگی کند، مشکل است. 

تن است که دولت تاکنون تصمیم به نادیده انگاش آنکنند. نکته فقط های ایرانی زیادی در سایه زندگی میچراکه گی

 .2آنها گرفته است

هایی مانند های همجنسگرا و جلوگیری از تجمع آنها در اماکن عمومی در مناسبتمتفرق ساختن گروه  

ن دهد که جامعۀ ایرانی برای پنهان کردنشان می موارد دیگرکانال تلگرامی و  تولد، تفریح، سالگرد مثاًل تأسیس

شود که از همجنسگرایی رود. این اقدامات برای آرام کردن اکثریتی انجام میهای جنسی تا کجا پیش میاقلیت

 .ندد و از آن منزجرنترسمی

 ود. پلیس و حضور نیروهای گشت ارشادب گاه پلیسبهشاهد تهدید گاهپژوهشی  تیم در کار میدانی حاضر،

رق کنندگان متفشدند شرکت باعثو  ندروند مصاحبه را متوقف کرد ،هادر پارک ،چندین بار در خالل کار میدانی

 مشهد و اصفهان متفاوت بود و در شهرهای تهران کار میدانی شوند تا شناسایی نشوند. الزم به ذکر است که روش

                                                                                       
1. A Rare Glimpse Into Iran’s Underground Gay Community, from www.towleroad.com/2014/12/when-then-
presidentmahmoud. 
2. We don't have any gays in Iran,' Iranian president tells Ivy, from www.dailymail.co.uk/news/article-
483746/We-dont-gays. 



  

ندگانی کنوجود داشت. عالوه بر مشکل تأمین امنیت شرکت نیزهای مختلف یک شهر یهو حتی این تفاوت در ناح

 . ها مختل شوندمصاحبه تا شدمی باعث هاحملهکه مایل به مصاحبه بودند، این 

 گونه بیان کرد: از مشهد احساسش را اینهمجنسگرایی  مصاحبه، مرد در یکی از

. جمع انگیزنبر اساس بافتار و نوعشان برمی ولی رپذیری فعهای جنسی آسیباجتماعات اقلیت

وشش ی با آرایش و پیشدن برای جشن تولد یا سالگرد در صورت حضور افراد تراجنسیتی یا کسا

 یمشهد و تهران شنیدم که اتفاقا تو. مخصوصًا هشهای مختلف پلیس میخاص، باعث واکنش

مهم  حرم شخصیت اما مشهد محل   ه،دیگ نی یا چیزایومهم افتاده، مث   هاخوبی برای همجنسگرا

 دانم چرا.، اصاًل نمیهوحشتناک ،و به همین دلیل مذهبی هست

 ربابه دلیل تج ،های جنسیشود، ما متوجه شدیم که حس اعتماد در اقلیتبینی میطور که پیشهمان

است. جهت اعتمادسازی با ازبین رفته  ،ها یا اماکن عمومیدردآور از دستگیری توسط پلیس و حمله به مهمانی

وگوهای رودررو الزم بود که تیم تحقیق میدانی زمان و انرژی بیشتری صرف کند. در شوندگان در گفتمصاحبه

دن برای ترتیب دا های چندبارهپیگیریطول تحقیق، بسیاری از افراد قرار خود را در آخرین لحظه حتی بعد از 

ترسیدند. به طور خاص، اعضای تیم کار ند و از شناسایی شدن میچون اعتماد نداشت کردند،لغو میمالقات 

های دفعات مواجه شدند. بنابراین در انتخاب نمونهبه آخر ۀلحظ هایلغو مالقاتمیدانی در اصفهان با این 

 تری از همجنسگرایان تالش بیشتری شد. بزرگ

جنسی الزامًا به نیروهای امنیتی دولت  هایهای اقلیتها و دغدغهها نشان داد که اضطرابتفسیر مصاحبه

 بود.  یبرایشان نگرانی دیگر نیزو اقوام  ،و افشای بالقوۀ گرایش جنسی آنها نزد خانواده، دوستان شدمیمحدود ن

 معافیت سربازی شانس یا راه دفاع  .3-5

 ظاهری زنانه داشتنکند. یسخت م بسیارکه پیش از این گفته شد، آشکارا گی بودن شرایط زندگی فرد را  گونههمان

شود، چه رسد به افشای هویت جنسی. افشای هویت جنسی به عنوان یک گی در باعث دردسر می خودخودیبه

 ،چه در سطح اجتماعی و چه در سطح قانونی ،ترین تابوهازیرا همجنسگرایی از بزرگ ،ایران عواقبی به همراه دارد

خدمت  درواقع، دهد.پارادوکس در مورد مسئلۀ خدمت سربازی نشان میاست. اما این تابو خود را به شکل یک 



  

و محیط بستۀ پادگان و د و های جنسی در ارتش استکردن در جایگاه سرباز موضوعی پیچیده در تحلیل اقلیت

 تواند تمایالت همجنسگرایانه را سبب شود. سال خدمت اجباری می

سال(، باید به خدمت سربازی اجباری دوساله برود. همۀ  72رسد )قانونی می معمواًل وقتی مردی به سن  

انشگاه راه شوند، در صورتی که به دالتحصیل میاز دبیرستان فارغ یا کنندترک تحصیل می مردان سالم و توانایی که

با عنوان کارت پایان خدمت  باید به خدمت سربازی بروند. با کامل شدن این دورۀ دوساله کارتی ،پیدا نکنند

 اخذ حقوقی و قانونی یک مرد را در قبال استخدام، تواند زندگیاین کارت میداشتن شود. صادر می سربازی

، کند فروشخریدودارایی منقولی را تواند رسمًا مرد ایرانی نمیتر کند. بدون این کارت، آسان گذرنامه و سایر موارد

برخی ی حتیا گذرنامه دریافت کند.  ،دولت دربیاید، به استخدام نمایدهای رسمی بخش عمومی شرکت در فعالیت

  .1کنندامتناع می فاقد کارت پایان خدمت سربازی های بخش خصوصی از استخدام افرادشرکت

 نددر خدمت ارتش باشافراد باید فقط  اینکه زمانش و گاهی به دلیل طوالنی بودن ،خدمت اجباری سربازی

کنند راهی برای اجتناب از آن پیدا کنند. بعضی افراد سعی می و ستاش، مطلوب نیو همۀ شرایط محدودکننده

 چه فرستادن قاچاقی ،چه از راه رشوه باشد ،زنند تا خدمت سربازی را دور بزنندتر به هر دری میهای متمولخانواده

از خدمت قوانین  معافیت .2دشوهای دیگری که برای فرار از خدمت پیدا مییا تمارض و راه ،فرد به خارج از کشور

توان یم قانونی، شوند. بنابراین با تغییر دادن یکی دو کلمه در یک بندکه گاه تعدیل می داردو مقررات خاصی 

 زندگی تعداد زیادی از افراد را دستخوش تغییر کرد. 

ست. ابر تراجنسیتی یا همجنسگرا بودن  دالگیر است و مستلزم ارائۀ مدارکی فرایند دریافت معافیت وقت

های روانی را پیش از شروع این تجربۀ دوساله انجام دهد. گاهی فرد پزشکی و ارزیابی هایفرد باید آزمایش

 نث است یاؤکند که شریک جنسی مگوید و تظاهر میهمجنسگرا دربارۀ نقش یا موقعیت جنسی خود دروغ می

و معاف شود. در چنین مواردی،  گیردبد به نفع خوکند تا رأی دادگاه را آرایش و پوشش خاصی را انتخاب می
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شود. همجنسگرایی یک تمایل جنسی بیولوژیک نیست، بلکه تظاهر بیرونی چیزی است که ظاهری زنانه دانسته می

گرا با افراد همجنس و است ۀ دیگریکنندنشانۀ مشخص تعیین نیزپوشش و ظاهر، اندازۀ یک فرد  و عالوه بر آرایش

 برنده شدن در دادگاه دارند.  ی براینس کمترهای مردانۀ درشت شابدن

رو شوند، سرباز آینده را برای هروب« همجنسگرا بودن»اگر کارشناسان یا پزشکان با شواهدی مبنی بر 

همجنسگرایی فرد را تأیید کند، معافیت رسمی  یدهند. اگر تشخیص فیزیولوژیکهای بیشتر ارجاع میارزیابی

یک آزمایش مقعدی کامل پراسترس  ،اغلب اوقات و نه همیشهدر مرحلۀ تشخیص، . شوددائمی برای فرد صادر می

شود. اگر مشاهدۀ پزشک شواهدی مبنی بر وقوع دخول بین دو و کاماًل تحقیرکننده بعد از ارزیابی روانی انجام می

های زمایششود. در برخی موارد، آبه ارتش فرستاده میبه صورت مکتوب همجنس را نشان داد، این موضوع 

گیران از وضعیت متقاضی مطمئن شوند و اطمینان حاصل شود که ادعای شود تا تصمیمانجام می نیزتری جزئی

 .1نیستراهی برای فرار از خدمت سربازی  و ردهمجنسگرایی صحت دا

رت اای را بیان کردند که به عنوان بهای دریافت کرحمانهکنندگان تجربیاتی از تحقیر و خواری بیشرکت

نفره یا بیشتر را گزارش کردند. درواقع، های اجباری بیستند. آنها شرکت در کالسه بودمعافیت پرداخت کرد

ها، سدر این کال. استهمجنسگرایی از طریق تحقیر و شرم برای ابراز ایدئولوژی ضد سکوییهای اجباری کالس

را تغییر دهند و به دگرجنسگرایی برگردند. به آنها را قانع کند تا گرایش جنسی خود  این افرادکند مشاور سعی می

ها و سرکوب ایدهو  ،کنندگان از تحقیر، اتهامشود که میلشان به همجنس یک بیماری است. شرکتگفته می

گان، کنندها یاد کردند. بر اساس بازخورد شرکتای مکرر در این کالسهای مختلف خود به عنوان تجربهصحبت

دادند و بسیاری باید پیش از میانجام  نیزدیگری  هایهای روانشناسی، افراد آزمایشسکال عالوه بر شرکت در

 دادند. انجام می را نیزهورمونی  های، آزمایشاز خدمت سربازی معافیت تدریافت کار

شدت برای مردان همجنسگرا و به از خدمت سربازیمعافیت کارت گرفتن همچنانکه اشاره شد، 

یل و شانس تحص ،یعنی حفظ دو سال از جوانی، ازدواج ،اوت است. برای دگرجنسگراها، معافیتدگرجنسگرا متف
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ه سرعت برسد، بهای به آرامش و امنیت میهرچند معافیت برای لحظه ،اما برای همجنسگرایان ،پیدا کردن شغل

این آرامش  د. در پی  نجامد که ممکن است به آنها حمله کننااضطراب حاصل از زندگی در میان کسانی می

مهمی است. یکی از پیامدهای محسوسی که افراد بسیار آید که موضوع میمیان بهاشتغال مسئلۀ مدت، کوتاه

است که معافیت آنها پیدا کردن شغل  آناحساس می کنند،  معافیت از خدمت سربازی جویای کار دارای کارت

نداشته  خریداری کار شود که فرد در بازاراین کارت سبب می درواقع، داشتن .کرده استشدت سخت را برایشان به

 باشد. 

 و شوندذکر می معافیت از خدمت سربازی ند که روی کارتابیماری روانی یا اختالل شخصیت دالیلی

آن  شمارۀ قانونی که تحت هاکارتاین شود. گاهی تر برای همجنسگرایی دانسته میاختالل شخصیت عبارتی نرم

 نندهبرای بی تشخیص علت معافیت که در این صورت، دندهنشان می را نیز داده شده استمعافیت  فرادبه این ا

دست که بسیاری از کارفرمایان با استخدام مردان همجنسگرا راحت نیستند، به آنجا زاو  خواهد بودبسیار آسان 

 دولتی یا هر شرکت و سازمان دولتی شده بسیار دشوار است. یافتن شغلی در بخشهای معافآوردن شغل برای گی

ی آورد. انگ و تبعیض مبتنی بر گرایش جنسبار میبرای مردان گی سخت است. این امر عواقب اقتصادی روشنی به

های شغلی محدودتر برای افراد دگرباش تواند به درآمد کمتر و فرصتشود، میذکر می هاکارتاین که اساسًا روی 

 منتهی شود. 

توان گفت که وقتی اما می ،مقامات ترجیح دهند دربارۀ شیوع همجنسگرایی سکوت کنندممکن است 

 شود. چیز آشکار میرسد، همهنوبت خدمت سربازی می

 های دیگرخدمات مشاوره و کمک. 51-5
یات ای از نیک دکتر یا روانشناس با مجموعه نزدهای گذشته شرح داده شد، رفتن تفصیل در فصلکه به گونههمان

رود، به دنبال درمان و تسکین شود. یک تفاوت بزرگ این است که وقتی کسی نزد پزشک میو اهداف انجام می

های فیزیکی غیرعادی است و امیدوار است که مداخالت پزشکی از تجویز دارو تا عمل جراحی به او کمک نشانه

 یک زمانی کهاست.  میانآسیبی روانی در  پای رود، معموالً کسی نزد یک روانپزشک می هنگامی که ، اماکند



  

گرایش جنسی خود مطرح کند، معمواًل به دنبال درمان یا بارۀ رود تا موضوعی را دردگرباش به سراغ روانپزشک می

 بلکه در تالش برای رویاروی با تمایل جنسی خود و به دنبال یک نوع آشتی است.  ،تغییر نیست

، درمان استهای جامعه ترس کنندۀهمجنسگرایی منعکس «دالیل»ها از طور که دریافتهمان

 شوند،بسیاری را متحمل می. افراد دگرباش رنج است های درست برای خطاهای فرضی آنهادهندۀ مجازاتنشان

 که همجنسگرایی در رنج باشند ایاجتماع علمی سپس ازعمدتًا از جامعه و  در وهلۀ نخستاند که زیرا یاد گرفته

 یناهای روانکاوان و روانپزشکان برای تغییر جنس، کند. زیر پوشش همۀ این تالشاری روانی اعالم میرا یک بیم

 پذیر است.رفتار و گرایش جنسی انسانی به طور بالقوه انعطاف که باور فلسفی اساسی وجود دارد

با فردی  ل، روانشناسی رابطهاند. برای مثاپاسخ داده مسئله به این« منفی»ی هاحلروانپزشکان بسیاری با راه

 ورودنهایتًا سبب  هاحلدهد. این راهاز جنس مخالف را با هدف تغییر گرایش جنسی فرد پیشنهاد می

که برانگیختگی جنسی و غم را در پی خواهند داشت و به احساس  دشومیتری کنندگان به روابط پیچیدهشرکت

  1.انجامندمیازدست رفتن هویت 

در « ایکارکشته»اع کلی بر این موضوع که همجنسگرایی بیماری روانی نیست، روانپزشکان با وجود اجم

شدۀ کنند فرد را درون چهارچوب تعریفدانند و سعی میایران وجود دارند که همجنسگرایی را بیماری می

نپزشکان  روا که ثمری و نقص این نوع مشاوره به بیماران سبب شده استهای جنسی قرار دهند. بینقش

درپی به یکدیگر معرفی کنند. هرچند این روش ممکن است نتایج احتمالی کنندگان دگرباش را در مقاطع پیشرکت

های ا روشهریک از این روانپزشکان ب ، زیراخواهد داشت نیزاجتنابی کوتاه و مثبتی داشته باشد، اثر منفی غیرقابل

د شودهند. این رویکردها مطمئنًا سبب میهای آنها واکنش نشان میمختلف و به طور مجزا به این افراد و خانواده

رسند و در بهبود جایگاه و نظر میفایده بهها بیچراکه مالقات ،فرد دگرباش جلسات مشاوره را ترک کند تا

ه کهای پیمایشی که در میان دگرباشان مشهد و اصفهان انجام شد، نشان داد احساسات او نقشی ندارند. یافته

 به درمان روانپزشکی دارند.ناخوشایندی دگرباشان احساسی 
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اعتمادند و نسبت به آنها نگرشی منفی دارند. احتیاط های جنسی به نقش مشاوران و روانپزشکان بیاقلیت

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

و زمین بگذارد و مشکالت خود را بازگ بر را شدهد تا سپراعتمادی به فرد اجازه نمییابد. بیادامه می نیزاو یا روانک

 ای مفید عاجز است. حمایت یا مشاوره و توصیه دریافت کند. او از درخواست

ود از خ «ضعف»ها است. مردان تمایل کمتری برای ابراز موضوع مهم دیگر  دوگانۀ جنسیت در این مالقات

وانشناسی به اینکه ر توجه تر بودند. باکنندگان زن برای کمک و مشاوره گرفتن مشتاقدارند. ازطرف دیگر، شرکت

 شود.ای جدید است، مراجعه به روانپزشک همچنان یک انگ و برچسب محسوب میدر فرهنگ عمومی مسئله

د. شای از ضعف شمرده میای نشانهکمک حرفهکنندگان مرد، درخواست این مطالعه نشان داد که در بین شرکت

راجع خواهد فردی ناتوان از حل مسائل چراکه نمی ،دهد در حین وارد شدن به دفتر مشاوره دیده نشودترجیح می م 

 خود دانسته شود. 

 .ع شودواقتواند در اینجا مفید باجعه به مشاور در ایران دربارۀ محیط روانی و فرهنگ مر کمی توضیحشاید 

 دسترسی به عنوان محل  مراکز قابل امروزهچراکه  ،های اخیر، علم روانشناسی برای عموم شناخته شده استدر دهه

به  تواندمی مراجعه وجود دارد که فرد در صورت مواجهه با مشکالت شخصی یا خانوادگی، روانی و عاطفی

 کند. آنها رجوع 

حوزۀ روانشناسی به عنوان یک حرفه علمی وجود دارد:  دو مرجع صدور مجوز در ،در حال حاضر در ایران

( سازمان بهزیستی ایران. با درنظر گرفتن این دو در حوزۀ مشاوره ب ،( نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایرانالف

روانشناسان و الف( به عنوان یک حرفه، دریافتیم که دو نوع متفاوت از کارشناسان در این حیطه وجود دارند: 

اول دانش و  ۀآنهایی که مطب خصوصی دارند. روانشناسان دست ، ب(کنندکه برای دولت کار میمشاورانی 

مسائل مربوط به گرایش جنسی در اجتماع کاری خود دارند و نهایتًا اختیار و کنترل چندانی  ۀاطالعات کمی دربار

 های خود ندارند. بر اجرای ایده

های خصوصی را ندارند، روانشناسان دولتی را مشاورهۀ هرینبرخی افراد هنگامی که استطاعت پرداخت 

راجعکنند. این افراد به روانشناسانی از سازمان بهزیستی به عنوان انتخاب می  هایهشوند تا از جلسمعرفی می م 



  

ان بیمار»ی محدودی برای درمان هاحل، کارشناسان راهبردها و راههاهمند شوند. در این جلسمشاورۀ رایگان بهره

همجنسگرایی جایی در  در حال حاضر، هنگامی کهند. ادارند. این روانشناسان عمدتًا کارمند دولت« همجنسگرا

ش روانشناسی که پذیرش گرای که حالی درک نیست. درقوانین ایران ندارد، مشاوره با یک روانشناس دولتی قابل

شده از ند، اساسًا موضعی علیه اصول تعریفکجنسی را به عنوان یک رخداد طبیعی در طیف جنسی پیشنهاد می

 این امر ممکن است حتی به لغو پروانۀ کار روانشناس منتهی شود.  و گیردمی ،یعنی دولت ،سوی کارفرمای خود

 ایتوانند از لحاظ مالی به روانشناسان خصوصیند که میاهای متمولگروه دوم افرادی معمواًل از خانواده 

سبتًا . این روانشناسان درک نیستندنوابسته به دولت  اصالً مراکز شهری مطب خصوصی دارند و مراجعه کنند که در 

 .و تمرکز بر درمان همجنسگرایی باشند تشخیص علتبهتری از مسائل هویت جنسی دارند و شاید کمتر نگران 

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

 المت روان همجنسگرایانخشونت و س .55-5

طح به س توجه دهد که باهای وابستگی در میان دگرباشان و دگرجنسگرایان نشان میای با مقایسۀ روشمطالعه

های عاطفی همجنسگرایان و دگرجنسگرایان وجود دارد. در برخی از استرس، تفاوت مشهودی بین سبک

کشند و این تنها نشانۀ محبت دوطرفه دیگر را درآغوش میزنند یا همهای غربی، مردان به پشت یکدیگر میفرهنگ

در انند تونمیاست که از نظر اجتماعی پذیرفته شده است. در مقابل، در ایران دگرباشان بسیاری این محبت را 

 دهند. جمع نشان نمی

مطالعات  ال،رسد. برای مثپایان نمینوجوانی بهپایان کاری و ترس از شناسایی با مخفیبرای دگرباشان، 

 1دهد که ترس از تبعیض و پنهان کردن گرایش جنسی رایج استمربوط به تجربۀ دگرباشان در محیط کار نشان می

و پیامدهای شغلی، سالمتی و روانی مخربی خواهد داشت. این مطالعات نشان داد که دگرباشان راهبردهای 

                                                                                       
1. Croteau, JM. (1996). Research on the work experience of lesbian, gay, and bisexual people: An integrative 
review of methodology and findings. Journal of Vocational Behavior, 48, pp. 195–209. 



  

و نیاز به انسجام شخصیتی از طرف دیگر درپیش  ،رفسازی و افشای هویت را برای مقابله با ترس از یک طپنهان

  .1گیرندمی

سطح باالتری از استرس دارند.  ،گرایش جنسی خود دارند، در مقایسه در موردافرادی که پذیرش کمتری 

شود. دهد که رابطۀ مستقیمی بین رویکردهای منفی جامعه و سطح استرس افراد دیده مینتایج پژوهش نشان می

 تواند به مشکالتی نقاب زدن بر هویت واقعی خود همراه با انگ دگرباشی از طرف فرهنگ جامعه مینیاز همیشگ

انگ اجتماعی و نکوهش برچسب خوردن و حاد روانی منجر شود. زندگی در نظام خشک ایران و طبعًا کنار آمدن با 

دوجنسگرا و کسانی که  ای سنتی دشوار است. نرخ مشکالت سالمت روان به طور خاص در افراددر جامعه

ایی که خود اما آنه ،کنند که هویت جنسیتی یا گرایش جنسی خود را افشا نکنند، باال استترسند یا انتخاب میمی

انزوا  ای که اغلب سببتنهایی با تبعیض مبارزه کنند، تجربهباید به معموالً  ،دانندرا بخشی از این اجتماع نمی

 ،کند. هرچند همۀ دگرباشان با چالش سالمت روان، تبعیضی فرد را مخدوش میشود و سالمت عاطفی و روانمی

 کنند. مینشوند، افراد زیادی سالمت و رضایت روان را گزارش رو نمیهیا خشونت روب

 کامالً ها ها مشخص نیست و در مطالعات مختلف، دادهنرخ واقعی افسردگی و اضطراب در میان لزبین

ها نرخ باالتری از مشکالت روانی را به خود دهد که لزبینمتون موجود نشان می ،موعاما درمج ،ندامتفاوت

ای ملی در ایاالت متحدۀ کند. مطالعهها را فراهم میمحور بهترین دادهدهند. مطالعات جمعیتاختصاص می

 .2ها بیشتر از زنان دگرجنسگرا استآمریکا نشان داد که نرخ اختالل اضطراب در میان لزبین

                                                                                       
1. Waldo, CR. (1999). Working in a majority context: A structural model of heterosexism as minority stress in 
the workplace. Journal of Counseling Psychology, 46, pp. 218–232. 
2. Cochran, S.D.; Mays,V.M.; Sullivan J.G. (2003). 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, 71(1),  pp. 53-61. 



  

درعوض، مطالعۀ دیگری در هلند نرخ باالتری 

ها نسبت به زنان از افسردگی را در میان لزبین

دگرجنسگرا نشان داد و نه نرخ باالتری از اضطراب 

ها دو برابر همین مطالعه نشان داد که لزبین .1را

کم دو بار در زندگی دچار مشکالت دیگران دست

ی و دیگر مشکالت سالمت روان، از جمله افکار خودکشی، ظاهرًا در بین شوند. ریسک افسردگسالمت روان می

 اند، باالتر است. و آنهایی که تجربۀ زورگویی و تبعیض داشته 2اندهایی که هویت جنسی خود را افشا نکردهلزبین

نهایتًا مجموع مشکالت مزمنی که بیشتر 

کنند، همچون های جنسی روزانه تجربه میاقلیت

مدرسه و محیط کار و حتی در خیابان،  و خانه تمسخر در

و آزار  ،کشی، زورگوییبهره ،خطر باالی دستگیری

تحمل و غیرقابل ،غیرانسانی ،جنسی به شرایط ناعادالنه

شود. بسیاری با سرکوب اجتماعی و زندگی منجر می

کنند. وقتی چنین شرایطی ثابت حاکمیتی زندگی می

های اجتماعی بیشتر مانند ماند، راه برای آسیبباقی می

و  ،وی، خشونت، اختالل روانی، افسردگیآیاچ

 شود. خودکشی بیشتر باز می

                                                                                       
1. Sandfort, T.G.; et al. (2001) Same-sex sexual behavior and psychiatric disorders: findings from the 
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Archives of General Psychiatry, 58(1), pp. 
85-91. 
2. Koh, A.S; Ross, L.K.(2006). Mental health issues: a comparison of lesbian, bisexual and heterosexual 
women. Journal Homosex, 51(1), pp. 33-57. 

ه مردی تکیه کنه. حتی در روابط کنم آخرش هر زنی باید بفکر می
ه کنه، همچنان بتر رو بازی میلزبینا، کسی که نقش شریک قوی

 تر از خودش نیاز داره تا به اون تکیه کنه. کسی قوی

 ساله از اصفهان72لزبین 
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ی از این محیط   در بسیاری از موارد، فرد هیچ مفر 

یابد و اغلب به خودکشی متوسل زنندۀ مزمن نمیواپس

 این بود که ،شود. آنچه در طول این تحقیق مشخص شدمی

 و ان اقدام به خودکشی کرده بودندکنندگبرخی از شرکت

های ناکام خود برای پایان هایی از تالشبیشتر آنها داستان

 دادن به زندگی خود بازگو کردند. 

 بیستگی،  سی نفراز هر  ،(۳۰۰۲به گفتۀ عابد )

ر بنفر در مقطعی از زندگی دست به خودکشی زده بودند. 

اجتماعی مانند عدم  ــ زای روانیشدت با عوامل استرسمات بهاقداگونه ، اینمطالعات پیشینهای اساس یافته

گاهی اولیه از گی بودن های خودکشی خوردن قرص، ترین شیوهرایج 1ند.او قربانی شدن مرتبط ،تطابق جنسیتی، آ

ناشی از اقدام به خودکشی را به تیم  هایت. بسیاری از افراد جراحه استبود یا زدن رگ دست ،خفگی با گاز

در قلب و جراحت روانی ناشی از این اقدام رنگ شده بودند، کم هاتنشان دادند. هرچند برخی از جراح وهشپژ

 . شتترین تسکینی همچنان عمیقًا وجود داذهن آنها بدون کوچک

در اجتماع آنها، جایی  ،شودمیمشاهده آمیزی که در خیابان و اماکن عمومی های خشن و توهینواکنش

ها در این واکنش .2کندنمود پیدا می نیزشود، گیرد و با انزجار و تنفر دیده مید قضاوت قرار میکه جنسیت مور

شود. این تنها مختص ایران هم دیده می ،گذرانندمیدر آنجا توجهی از وقت خود را محیط کار که افراد بخش قابل

ص رو هستند و بار دیگر مشخهکار روبدر سراسر جهان، دگرباشان با تبعیضی گسترده در محیط  ،نیست. درکل

اه خشونت های بهداشتی به همرروی دگرباشان برای دسترسی به مراقبتشود که ایران استثنا نیست. موانع پیشمی

                                                                                       
1. Kitts, R. (2005). Gay adolescents and suicide: understanding the association. Adolescence, 40 (159), pp. 
621-628.  
2. Gay and Transgender People Face High Rates of Workplace Gay and Transgender People Face High Rates of 
Workplace, from www.americanprogress.org/issues/lgbt/news/2011/. 

دوست بودم.  نسالی با او هشهفدیدم که  ودانشجو بودم دختری ر
ی ذهنی و افکار خودکشی کاماًل تصادفی بود. فقط از شر  تقالها

بار دست به  هیا غلط. ی هنم درستودشده بودم. نمیخالص 
ندند. وه بودم. دوباره به زندگی برم گردخودکشی زدم و تقریبًا مرد

فهمید. مثاًل نمی وکس من رچون هیچ ،بکشم وخواستم خودم رمی
ن دربارۀ تو وگفتن ما متأهل هستیم و اگر شوهرامخواهرام می

ما در خطر است. مردم حرف  آبروی ؛کنندول می و، ما ربفهمند
 و من هم دست به خودکشی زدم. زننمی

 از تهران ساله18لزبین 

 



  

ی که هایتواند تعداد سالکنند، میو مسائل مربوط به سالمت روان که این جماعت با همجنسگراهراسی تجربه می

 کوتاه کنند.  را هستنددگرباشان قادر به کار 

و نکوهش در محیط کار خود نقل کردند  ،های زیادی از توهین، تجاوز، تحقیرشوندگان داستانمصاحبه

ای بست یأس را در دنیدیگری از بن ۀو الی بود که تهدیدی فوری و واقعی برای امنیت روانی و اقتصادی آنها شده

ه بر رفتار ناخوشایند همکاران، احتمال ارتقای شغلی و پیشرفت . بدیهی است که عالوه بوددگرباشان پدید آورد

ر پایین بسیا ــ که در مخفی کردن هویت واقعی خود و تظاهر در محیط کار موفق نیستند ــهای جنسی برای اقلیت

 است. 

ای هشده در جامعه شانس اقلیتهای جنسی پذیرفتهناتوانی در تظاهر کردن یا خسته شدن از تقلید گرایش

عمواًل استخدام م کارگزینی و مسئوالن بخش آورد. مدیرانپایین می مناسب جنسی را برای داشتن مناصب شغلی

ازدست دادن فرصت شغلی و  خطرآشکار کردن تمایل جنسی  و های جنسی نیستندمایل به استخدام اقلیت

دیده گرفته شدن برای ترفیع را در پی پیامدهای مخربی مانند ارزیابی عملکرد منفی، ناکارآمد خوانده شدن یا نا

 بسیار نامحتمل است.  ،غیرممکن و در واقعیت ،درواقع ،دست آوردن یک سمت دولتی یا سیاسیدارد. به

 ،گیردخشونت خانگی از طرف شریک زندگی معمواًل در بافتار روابط دگرجنسگرایانه مورد توجه قرار می

ونی های قانشایع است. در رابطۀ دگرجنسگرایان برخی راه نیزیان اما وقوع خشونت خانگی در روابط همجنسگرا

برای حمایت مانند حکم جلب وجود دارد. نسخۀ معمول خشونت خانگی در روابط دگرجنسگرایان مردی است 

دهد و بدین ترتیب قربانیان خشونت خانگی در رابطۀ دو که فیزیکی یا کالمی زنی را مورد سوءاستفاده قرار می

ی خانوادگی هاو دشمنی ،که زندگی برای بسیاری ترکیبی از صبر، سرکوب آنجا شوند. ازنادیده گرفته میهمجنس 

های یتپذیرترند. اقلآمیز آسیبمراتب در مقابل تجربۀ روابط جنسی خشونتو اجتماعی بوده است، این افراد به

ی یان و به طور خاص کسانی که نقشگیرند. همجنسگراجنسی در کلیشۀ سنتی قربانی خشونت خانگی جای نمی

آمیز دگرباشان، دغدغۀ اصلی آشکار پذیرند. در رابطۀ خشونتزنانه دارند، به طور بالقوه و ذهنی خشونت را می

 الشعاع قرار دهد. بسیاری از افراد تمایلیتواند مسئلۀ سوءاستفاده را تحتشدن رابطۀ همجنسگرایانه است که می

 احساس شرم و انگ دارند.  نیز ارند تا مسئله عمومی نشود و بسیاری از بازماندگانبه گزارش این موارد ند



  

 تمامی از حقوق مدنیتوانند بهنمی ،و بیان کنند عالمهویت خود را ا آشکاراهای جنسی اگر در ایران، اقلیت

به  ،ود دفاع کنند و درواقعآمیز از ختوانند در جریان یک رابطۀ ناسالم خشونتمند شوند و نمیو قانونی خود بهره

 نند. از آنجا کهکمی  حمایت قانونی محروم خود را از حق   ،مندی، دگرباشان با خودابرازیشکل گسترده و نظام

های یتد، اقلبینای مذهبی و نوعی نافرمانی میرابطۀ آنها را در تقابل مطلق با هنجاره اکنون نیزهمقوانین در ایران 

 ند. و نیروهای انتظامی ندار ،رابطۀ راحتی با این نظام حقوقی، پلیس ،فشای هویت خود دارندکه ترس از ا ایجنسی

آمیز همجنسگرایان از جمله سوءرفتار در کودکی و هنجارهای فرهنگی عوامل زیادی در رابطۀ خشونت

 که احتماالً  شودوجود دارد. گاهی استرس ماندگار حوادث تلخ کودکی به شرمی مستمر در بزرگسالی منجر می

و افراد  است گونه موارد زیادحمالت جنسی و تجاوز در این .1ها بینجامدتواند به استرس بیشتر در رابطۀ گیمی

طور که قباًل مطرح شد، این روابط کنند. همانهای خود تجربه میجنسی را بعدتر در رابطه هایاین تجاوز معموالً 

ور گیرند، به طمی« نقش مردانه»افراد، مخصوصًا کسانی که  که شودمیآن ند و این خود مانع امدت و سطحیکوتاه

 گذاری کنند. عاطفی و سالم روی شریک خود سرمایه

خشونت کالمی )یا زورگویی کالمی( امری است که در میان همجنسگرایان بیشتر شایع است. خشونت 

. سوءاستفادۀ کالمی ابتدا از خانواده و شرکا شروع دباشها یا افراد آشنا تواند از جانب غریبهکالمی دگرباشان می

رسد. کسانی که هدف چنین خشونتی کار می شود و به فحاشی در گروه همساالن و آزار و تحقیر کالمی در محل  می

 های جنسیهای جنسیت و نقششوند و پروتکلگیرند، در تخطی از قوانین همجنسگراهنجاری دیده میقرار می

کنندگان حملۀ جنسی و تهدید به حملۀ فیزیکی، ، شرکتهاو روایت هاداستانند. در برخی از بدترین کنرا نقض می

 و سکس اجباری را گزارش کردند.  ،تجاوز

روز های جنسی ببه شکل بازی بیشتر ،دهدخشونتی که افراد را به سبب جنسیت آنها مورد هدف قرار می

 مشخص و ممکن است یکی از این موارد باشد: خشونت مشکل است نای س  پپنهان  در کند. تعیین انگیزۀ می
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مردانی با حس  ،دهندجنسیتشان به آنها حس بدی می موردهمان کسانی که در  به های خود و حملهکردن هویت

 یا رویکردی سادیستی. ،حمله به دگرباشان برای مواجهه با حس خود از جایگاهی پایین ،ضعیف هویت فردی

شدت خشونت در این روابط جنسی، غیرواقعی نیست اگر بگوییم که دگرجنسگرایان احساسات به  توجه با

 کنند. تر منتقل میهای جنسی روانی خفتۀ خود را سرکوب و آن را به همجنسگرایان جوانهمجنسگرایانه و بیماری

 بازیبچه

 بازیبا بچه ــ آن خورده است برهر فرهنگ اسالمی که م   ــدگرجنسگرایی در سنتی از پیوندهای قوی مردانه 

ه معمواًل با شود کتر گفته میوسالسنتر و کمبازی به رابطۀ بین مردان میانسال با پسران جوانمتفاوت است. بچه

بین مردان میانسال و پسران جوان به  ۀهای عمیق رابطو فریبکاری همراه است. بررسی پیچیدگی ،خشونت، آزار

 انجامد. تری میاوتتر و متفگفتمان جامع

و تجاوز درهم پیچیده شده است. حتی  ،کشی جنسیطرفۀ جنسی با آزار در کودکی، بهرهاین رابطۀ یک

گاه است، همچنتر دلبستگی پیدا میوقتی پسر جوان )به عنوان شریک مؤنث( به فرد مسن ان کند و از این رابطه آ

د در مسیر مطلوب خو او را کند،ش را روی قربانی خود پیاده میتر نیاتانتخاب و آزادی ندارد. وقتی فرد مسن حق  

شود. این پروژۀ درازمدت خوانده می« پروژۀ درازمدت»آمیزی از طرف مرد کند. این رابطه به طرز کنایهمی هدایت

 گیرد. دهد که با آن روابط جنسی بین مردان همجنسگرا و پسران شکل میروشی را نشان می

های جدا و محلی برای روابط جنسی دارند که در خارج از شبکۀ نندگان، این افراد خانهکبه گفتۀ شرکت

دوم  ۀها، خانها و پشت مغازهها، کافهها، رستورانها، کارخانههای صنعتی، انبار شرکتدهد. محلخانواده رخ می

 برای این کار باشد.  محلیتواند می امثال اینهایا دفتر کار و 

وجود دارد. اصطالحًا به مردانی که شریک جنسی  نیزسویه مسائل زبانی این رابطۀ یکدر چهارچوب 

آمیزی در فرهنگ عامه است و برای گویند که صفت توهینمی« کونی» ،تحقیر رویاز  ،همجنس برای خود دارند

 که بار معنایی شودکننده، چه مرد باشد چه زن، کونی خوانده میشود. دریافتکوچک کردن دیگری استفاده می

 دهد. کند و بار معنایی منفی هم به همجنسگرایی میمنفی کلمه را تقویت می



  

« رمذک»جامعه مردانی را که نقش  تا شودهای جنسی سبب میترویج این واژگان زبانی در چهارچوب نقش  

های از کلیشه ک و پذیرش جامعهدار جنسیتی و تأثیر آن بر دردارند، با احترام بیشتری ببیند. شیوع چنین زبان جهت

دهد. آنها همان کسانی هستند که اختیار و کنترل آمیزتری قرار میرا در موقعیت احترام« فاعل»زنانه و مردانه، مردان 

 رابطۀ جنسی را برای تعیین قواعد و شرایط در دست دارند. این مردان قدرت دخول دارند. برعکس، شریک مؤنث

شود و بنابراین نقش جنسی او با فحاشی و زبان تحقیرآمیز ذکر ارزش دیده میر و بیتشخصیتی پست )مفعول(

 شود. می

 

 یازدواج و فرزندخواندگ .52-5

که  است آنها گفته شد، مسئلۀ مزمن دیگر برای همجنسگرایان و دوجنسگراها کرات در مصاحبهکه به گونههمان

شود. برای دگرباشان این احتمااًل به معنی دسترسی نداشتن به میرسمیت شناخته نپیوند آنها به طور قانونی به

های یا دیگر حقوق قانونی است که زوج ،های بهداشتی، مالیات دولتی، حمایت در مقابل تبعیضمزایای طرح

یران ا با ناتوانی مطلق خود برای ازدواج و رسمی کردن رابطۀ خود در تقال هستند. دگرباشانمندند. متأهل از آن بهره

کشور دوستدار ازدواج همجنسان نیست. بدیهی است که وقتی شانسی برای رابطۀ رسمی نیست، رابطه غیررسمی 

نجر به آسیب عاطفی بیشتر در بین همجنسگرایان م ،پاافتاده است که درنتیجهو در بسیاری از مواقع سطحی و پیش

 شود. می

و مالی واجدشرایط  ،انی که از نظر روانی، جسمیبر اساس مقررات سازمان بهزیستی، در حال حاضر کس

 ا کهاما از آنج ،شوندشامل این قانون می نیزتوانند برای فرزندخواندگی اقدام کنند. افراد جوان و مجرد باشند، می

اومد، دوست شدم. با اون صمیمی شدم. بعد از مدتی، نظر خوب و صادق میای هم هستم. با کسی که بهمن همجنسگرا هستم. آدم عاطفی

زوج واقعی و بهترین زوج  هاز خودش نشون داد و گفت که ما ی شدت احساسات گرم و صمیمیش برم. بهاز من خواست تا همراهش به خانه

تا و پاهام کتک زدن، دسشدت من رو جا رفتم و متوجه شدم دوسه نفر دیگه هم هستن. اونا بهاونتحت تأثیر قرار گرفتم. نهایتًا هستیم. عمیقًا 

 ریزی دارم، نابود شدم و ذهنم داغون شده. من خون خواستن کردن. حاالرو بستن و هر کار می

 

 از اصفهان ساله82 گی

 



  

های جنسی شانسی برای ازدواج با همجنس خود ندارند، به طور خودکار برای درخواست فرزندخواندگی اقلیت

 شوند. دانسته نمیواجدشرایط 

 فقدان آموزش مسائل بهداشتی و جنسی  .59-5

ن شاهد کنندگا. آنچه در میان شرکتبینجامدتواند به مشکالت سالمت شرکای جنسی متعدد یا روابط متعدد می

ه تی بآنها، توجه به مسائل بهداش رتری بود. بر اساس نظبودیم این بود که مسئلۀ سالمت برای آنها نگرانی کوچک

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

 در تعداد باال گزارش نشد.  نیزاما این موارد  ،کردندبهداشت مراجعه می

فرهنگی نیاز است که ویژۀ این درمانی و درک  به مراقبت بهداشتی و خدمات پیشگیری مناسب درواقع،

های خاصی اما همجنسگراستیزی همچنان یک مانع بزرگ است. دگرباشان با موانع و چالش ،یت باشدجمع

ف تواند به انواع مختلزنی میرو هستند. انگههمچون خشونت، نقض حقوق بشر و شهروندی، انگ یا تبعیض روب

به شکل جنس مخالف  انگاری رابطه با همجنس، لواط، لباس پوشیدنمشکالت مزمن سالمتی منجر شود. جرم

ای از تبعیض است و هردو کنند که مثال هرروزهرا تقویت می« همجنسگراهراسی اجتماعی« »جعل جنسیت»و 

، وی دسترسی نداشته باشند. درنتیجهآیافراد دگرباش به پیشگیری، آزمایش و درمان اچ تا شوندعامل سبب می

ی آنها شود، بیمارتر میند یا در مراحل بعدی که درمان مشکلکنوی زندگی میآیبعضی دگرباشان نادانسته با اچ

  اند.دادهبه دیگران نیز انتقال  کهشود تشخیص داده می

دانند که بیشترین امکان انتقال ویروس خوبی مینان بهآزیرا  ،ها ترس زیادی از ایدز وجود دارددر میان گی  

اند، آنها گزارش کردند که بیشترین افرادی که به ایدز مبتال شده تر  بیشها وجود دارد. جنسی میان گی ۀایدز در رابط

(، وزیر بهداشت شمسی 7182دهم آذر سالنیاز به هشدار وجود دارد. در روز جهانی ایدز )بنابراین اند. گی بوده

گاهیرو است. او که در کنفرانسوی روبهآیایران، حسن هاشمی، اعالم کرد که ایران با رشد فزایندۀ اچ  ی دربارۀ آ

ه برابر شده است.  ،طی یازده سال گذشتهدر گفت، یادآور شد که از ایدز در وزارت بهداشت سخن می موارد ایدز ن 

های مقاربتی در بیماری در موردتابوهای اجتماعی  وجود جنسی و هایاو همچنین هشدار داد که نبود آموزش

وی در ایران پارادوکسی آیرشد نقش دارند. وضعیت اچبهجامعۀ ایران عواملی هستند که در این روند رو



  

ر حوزۀ سالمت شود که بتیکی مربوط مییتنیدۀ اجتماعی و ژئوپلشود که به تأثیرات درهمبرانگیز را سبب میچالش

 وی به سبب رابطۀ جنسی ناایمن در مقابل روند پیشین ابتال از طریق تزریق مواد  آیحاکم است. موارد جدید اچ

گفتمان رابطۀ جنسی همچنان نقاب سکوت را بر چهرۀ این  دربارۀاما تابوهای فرهنگی  است،افزایش  به مخدر رو

 .1زندفاجعه می

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

گاهی از سالمت جنسی  های جنسی در میان اقلیت با آن و مسائل مرتبطوجود ترس شدید از ایدز، معمواًل نرخ آ

هت جدوجنسگراها و دیگر مردانی که با مردان دیگر رابطۀ جنسی دارند، باید مرتب  و هاپایین است. برای مثال، گی

یا به دلیل احساس شرم یا ترس از گزارش شدن به  ،حال .های مقاربتی مورد آزمایش قرار گیرندبیماری بررسی

 زنی هاد. لزبینردنکهای مقاربتی اقدام نمیبیماریهای مرتب و آزمایش ان همجنسگرا برای چکاپمقامات، مرد

 خبر بودند. های زنانه بیکاماًل از وجود کاندوم

بازی جنسی در بین همجنسگرایان و دوجنسگراها رایج است. همچنین مشخص شد که استفاده از اسباب

. اینکه آیا همجنسگرایان نسبت به باشد های مقاربتیبیماریعلت دیگری برای ممکن است این خود 

های جنسی بیشتری بازیدگرجنسگرایان از اسباب

کنند یا نه، جای بحث دارد. در بین زنان استفاده می

های جنسی همچون بازیلزبین، استفاده از اسباب

تفاوت در رفتار  .2ویبراتور و دیلدو شایع است

از این اختالف باشد.  تواند علت بخشیجنسی می

صورت غیرقانونی از  ها بیشتر بهبازیاین اسباب

 شوند تا از منبعی مطمئن و به همین دلیل اغلب استریل نیستند و بعد از مصرف نیز با مواد  بازار سیاه خریداری می

                                                                                       
1. HIV in Iran - The Lancet, from www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736. 
2. Bailey, JV. (2003). Farquhar C, Owen C: Sexual behaviour of lesbians and bisexual women. Sex Transm 
Infect ,79, p.147. 

بازی جنسی در خانه دارم. کسی دو تا اسبابد. یکی آنه، خوشم نمی
تم ببرم. گف به خانه وا راوندو تا به من داد تا  ،چرخیدممی نکه با او

 یکنم.خیلاستفاده می مدم خودماوخوام. گفت بردار و وقتی نمی
که پالستیک انجام دادن لذتی یت هبا ی وآد. این کار رخوشم نمی

 . هندار

 ساله از تهران28گی 

 

 



  

ق خون از طری های مقاربتیتوانند باعث انتقال عفونتهای جنسی میبازیشوند. اسبابگیری نمیمخصوص جرم

 های خونی( شوند. )عفونت

اص . اما برخی عوامل خاستها با مسائل زنان دگرجنسگرا یکی بسیاری از مسائل بهداشتی و زنانۀ لزبین

 ،جز دخول آلت مردانه به واژنبه ،ها همۀ چیزی را که زنان دگرجنسگرا دارنداواًل رفتار جنسی لزبین ؛وجود دارد

وی بسیار مهم است. ثانیًا اگر زنی بخواهد مادر شود، باید دوران آیع در مورد ریسک اچشود. این موضوشامل می

 هایهای معمول در راستای این هدف بگذراند. ثالثًا جدا از مسائل زنانه، موضوعسختی را برای دسترسی به گزینه

را تحت تأثیر قرار  انی فردجنسی و روتوانند سالمت جسمی و های مزمن یا روانی میبیماری همچونتری کلی

کنند. احتمال دارد که هرکسی در و اقتصادی خاصی زندگی می ،ها در فضای اجتماعی، روانیدهند. نهایتًا لزبین

ی او به مراقبت دسترس ،دشمن باشدبا او اعتنا یا یک مرکز بهداشتی، فقط به دلیل تمایل جنسی او، نسبت به او بی

ت ممکن اس .ر صورتی که نتواند از مزایای شریک خود استفاده کند، محدود شودبهداشتی و بیمه ممکن است د

ها استقبال نکنند یا برای آنها مؤثر ای ارائه کنند که از لزبینگونههای بهداشتی خدمات خود را بهمنابع مراقبت

تواند که می ای دیگر ببینندگونهها مراحل حیات باروری را بهنباشند و ممکن است نسبت به زنان دگرجنسگرا، لزبین

 .1های آنها برای پیشگیری تأثیر بگذاردبر انتخاب

 باالی خطر .2استواژنی  ــ ها خودارضایی دونفره و سکس دهانیها برای لزبینظاهرًا بیشترین فعالیت

جنسی مشترک  بازیبسابقۀ استفاده از اسبا، باکتری واژینوز در زنانی که با زنان دیگر رابطۀ جنسی دارند ابتال به

تماس پوست به پوست یا دهان  .3، وجود دارداندبه باکتری واژینوز مبتال بوده ای کهشرکای جنسیداشتن یا  ،دارند

بازی جنسی مشترک و تبادل مایعی واژینال یا خون قاعدگی از طریق تحریک دستی و آلت تناسلی به همراه اسباب

را با خطر . زنان دوجنسگشوندپذیر های مقاربتی آسیبا نسبت به عفونتزنان لزبین و دوجنسگر تا شودسبب می

                                                                                       
1. Gynaecologic Issues for Lesbians | GLOWM, from www.glowm.com/section_view/heading/Gynecologic 
Issues for. 
2. Supra at 55. 
3. Are sex toys safe? - Health questions - NHS Choices, from 
www.nhs.uk/chq/Pages/1690.aspx?CategoryID=118&... . 

http://www.nhs.uk/chq/Pages/1690.aspx?CategoryID=118&


  

زیرا آنها  ،درو هستنروبه، شوندوی در مقایسه با زنانی که تنها با زنان وارد رابطۀ جنسی میآیباالتری از ابتال به اچ

 . رودمی شماربهویروس  این ؤثرم ناقل بسیار ،مایع منی حاوی پروتئین است که آنجا و ازرابطه دارند  نیزبا مردان 

یکی از مصادیق حقوق بشر، ضرورتی  عنوانالمللی به های بینآموزش بهداشت جنسی از طرف سازمان

آموزش بهداشت جنسی برای افراد غیرمتأهل از نظر  ،در ایران .1برای توسعه و ترویج برابری شناخته شده است

 برچسبمنوعیت فرهنگی و مذهبی رابطۀ جنسی پیش از ازدواج و ها ماجتماعی مورد نکوهش است و علت آن قرن

 مسائل جنسی است. 

ها و اطالعات نادرست را کنار بزند. احتمال تواند اطالعات درست را منتقل کند و افسانهآموزش جنسی می

عات نادرست به اطال ،های اجتماعی با این موضوع آشنایی دارنداز طریق شبکه نیزدارد جوانانی که همین حاال 

فانه متأساما تواند دیدی واقعی و سالم به رابطۀ جنسی بدهد، دسترسی پیدا کنند. آموزش جنسی در مدرسه می

 داند. کند و آن را مجاز نمیبرنامۀ درسی کشور جمهوری اسالمی ایران هیچ درسی در این زمینه ارائه نمی

نبود آموزش جنسی به ایجاد درک ضعیف یا  گونهه چند مبنی بر اینکاهایی کافیهایی نشانهچنین گمراهی

د توانگاهی میآدهد که چطور این ناشود. این امر همچنین نشان مینبود هرگونه فهمی از مسائل جنسی منتهی می

ش های جنسی از هر نوع آموز. اقلیتبینجامدجامعه  بلکه برای کل   ،برای افرادتنها بهداشتی جدی نه شکالتبه م

دست وگوها و تحقیقات خودشان بهاز طریق مطالعات پراکنده یا گفت نیزهای آنها اند و اندک دانستهومجنسی محر

 آمده است. 

ام نطوری که  سازمان بهزیستی در رفاه و سالمت افراد در همه جای جهان دارای بیشترین اهمیت است، به

مار آ از شود. بنابرایناج در این سازمان ثبت میازدو و های جنسی بر اساس آمار خاصی مانند تولد، مرگ،اقلیت

ن کنند تا به همجنسگرایاهای ایرانی استفاده میراحتی دولت یا سمنوجود دارد، به اکنونهمشناختی که جمعیت

گرباشی د ،در ایران های موردنیاز یاری برسانند. از آنجا کهو دوجنسگراها در تسهیل دسترسی به دانش و دیگر کمک

یک چندارند و بنابراین در هیجایی شناختی وجه در آمار جمعیت هیچ شود، دگرباشان بهدانسته و رد و انکار می پلید

                                                                                       
1. UNFPA. (2010). Comprehensive sexuality education: Advancing human rights, gender equality and 
improved sexual and reproductive health.  



  

ود. شدیده نمیاثری از آنان های حوزۀ رفاه از قوانین یا سیاست

های های مقاربتی و سختیآور بیماریآمار و ارقام سرسام

ایت سازمان تواند با وجود حمهای جنسی میزندگی اقلیت

ها کاهش یابد. مشروعیت دادن به بهزیستی از این گروه

های خاص اولین گام در هر ها و توجه به پیچیدگیاقلیت

 عملی برای بهبود وضعیت آنها است. 

 های راهبردی واکنش. 54-5
شده، های تجربهها و محدودیتدر پاسخ به سرکوب

اند و گاه های جنسی همواره منفعل و مطیع بودهاقلیت

نیافتۀ خواسته یا یافته یا سازمانهای سازمانواکنش

 ،دهند گرایش جنسی خود را مخفی کنندهای جنسی ترجیح میاند. بیشتر اقلیتای از خود نشان دادهناخواسته

کاری اصاًل وجود ندارند. پنهان ،و نیروهای امنیتی منابع حمایتی ضعیفی هستند که درواقع ،زیرا خانواده، مذهب

گیرند. نتایج درپیش می و سازگاری با شرایط های جنسی برای مقابله با فشاراولین سازوکار راهبردی است که اقلیت

کاری موافق بودند و به شکل جمعی از مصاحبه با برخی همجنسگرایان و دوجنسگراها نشان داد که همه با پنهان

 کردند. این راهبرد استفاده می

« های دروغینازدواج»واج با فردی دگرجنسگرا است که در این پژوهش از آن با عنوان دومین راهکار ازد 

 در ادامه توضیح آن خواهد آمد. ویاد شده است 

کنندگان به ترک کشور و مهاجرت به شرکت ۀعالق ــ که از طریق کار میدانی مشخص شد ــحل سوم راه

ب باای امید زندگی آزادتر در جامعه پایۀ انسانی ه و اولیود تا در آنجا بتوانند به عنوان دگرباش به حقوق ب ی کمترسرکو

ی را فرایند مهاجرت و درخواست پناهندگ این افرادبیشتر خود بدون ترس از تعقیب قضایی دسترسی پیدا کنند. 

ایند چنان فر آماده شدن برای این .تر مهاجرت کنندند در سنین پایینبود سعی کردهنیز برخی  و ندبود شروع کرده



  

رسد، ر مینظبوده است. این موضوع آنقدر که به این افرادتالشی بوده است که انگار همیشه بخشی از زندگی عادی 

 مخصوصًا در مورد مهاجرت به آمریکا، آسان نیست. 

های دیگر که از تعقیب قضایی هراس دارند، ملیت پناهندگی یک مزیت مهاجرتی است که به برخی افراد  

ایاالت متحده در بمانند. افرادی که  کشور میزبان )مقصد( قانونی برای همیشه در صورت تا به دهدزه میاجا

اقدام  کارت سبز( یک سال بعد از تأیید پناهندگیگرفتن توانند برای اقامت دائم قانونی )با می ،گیرندپناهندگی می

ین اطی یک سال بعد از آخرین ورود متقاضی به در ید جز بعضی استثناها، درخواست پناهندگی معمواًل باکنند. به

 .1ارائه شود کشور

مطرح  شاندرخواست پناهندگی بر اساس ترس از تعقیب که در میان دگرباشان به سبب گرایش جنسی

حتی با وجود مدارک کافی از بدرفتاری  ،چه مذاکره و چه برنده شدن و چه در مرحلۀ تقاضا ،به طور خاص ،شودمی

 ،شدت به فضای داخلی سیاسی، اجتماعییب قضایی مشکل است. روند پناهجویی دگرباشان در آمریکا بهو تعق

ها وابسته است. این وضعیت به همراه مشکالت اثبات هویت دگرباشی ها و لزبینو حقوقی در رابطه با گی

 .2سازدبرانگیز میدرخواست پناهندگی به سبب گرایش جنسی را به طور خاص چالش

های مهاجرتی شده است که سیاست نیزتر ین چالش به طور خاص با وجود دولت فعلی آمریکا سختا

ها های قانونی دسترسی به شهروندی قانونی را درپیش گرفته است. گفتهای همچون محدود کردن راهگیرانهسخت

کند ها مهاجری باز میی میلیونکه راه را برا است «تقلب و سوءاستفاده»که نظام مهاجرت پر از  ستا نآحاکی از 

ادعاهای »که کنند به مراجعان خود کمک می« وکالی کثیف مهاجرت»شوند و که غیرقانونی وارد کشور می

  .3شروع شود و آنها بتوانند در آمریکا بمانند« ترس باورپذیر»بسازند تا اقدامات مربوط به وضعیت « دروغین

                                                                                       
1. Applying for Asylum - Immigration Equality, from www.immigrationequality.org/.../applying-for-asylum. 
2. The Difficulties of U.S. Asylum Claims Based on Sexual, from  www.migrationpolicy.org› Migration 
Information Source. 
3. Sessions’s claim that ‘dirty immigration lawyers’ encourage, from www.washingtonpost.com/news/fact-
checker/wp/2017/. 



  

و خدمت اجباری سربازی  ،ۀ ایرانموجود در جامعسگرایی ضدهمجنقوانین  ،اسالمی مجازاتقانون 

تر و حمایتگرتر و مورد پذیرش قوانین اجتماعی راحت ،کند که در آنمیبه کشوری دگرباشان را وادار به مهاجرت 

توان به کشورهای همسایه مانند هستند. در میان کشورهایی که برای مهاجرت جذابیت دارند، می ی بیشتریعموم

رجیح یا کانادا را ت ،و گرجستان برای شروع اشاره کرد. آنهایی که توان مالی بیشتری دارند، آمریکا، آلمانترکیه 

 دهند. می

همچنان  )و بود سرکوب و نفرت سبب شده و های پنهانیدر ایران و زندگی اقتصادیدرکل، شرایط نامطلوب 

کشور  ،در این ابراز تمایل و نداشل به ترک ایران بمای در این پژوهش کنندگانبسیاری از شرکت تا شود(سبب می

ان بر های همجنسگرایی در ایرنگاه کنید( گزارش چهارمکه قباًل گفته شد )به فصل چنان. مقصد برایشان مهم نبود

حاال در  پناهنده شوند، ندتوانکه می ی. دگرباشانقرار دارنداساس سابقۀ ترسی جاافتاده از تعقیب قضایی و ظلم 

 ددگرباشان نیز وجود دارنشماری از کنند. در مقابل، تعداد بیتر هستند و دیگر در ایران زندگی نمیری امنکشو

 ان اقتصادی ترک کشور را ندارند. که فرصت یا امک

های های جنسی در مقابل فشارهای اجتماعی شرکت در فعالیتنوع دیگری از واکنش راهبردی اقلیت

شود که عمیقًا به گرایش جنسی خود باور دارند و از ز جانب کسانی درپیش گرفته میاجتماعی است. این واکنش ا

گیر در پذیرش کامل نباشند، سخت هااین خانواده آیند و هرچند ممکن استمیبرهای بازتر و حمایتگرتر خانواده

شامل دانشجویان جوانی  عمدتاً  آنان گروه و کننددیگر هویت خود را مخفی نمی یافراد چنیننیستند.  هم و خشن

های جنسی را به عموم اند تا از این طریق ماهیت واقعی زندگی اقلیتشود که جنبشی مستقل را شروع کردهمی

ها مانند ای از فعالیتنامند که شامل مجموعهمی« سازیعادی»های تلگرامی این جنبش را نشان دهند. در گروه

 شود. آنها فراخواناقوام در جهت تغییر دیدگاه آنها، هرچند به میزان کم، می ها وهمسایه و هاوگو با همکالسیگفت

ها صحبت کنند، با دیگر خانوادهتحصیل خودشان( مطالبی ارائه می ها )نه دانشگاه محل  در دانشگاه ودهند می

« ازیسعادی»یج هشتگ ترو از طریق ،دهندکنند و با کسانی که در خیابان افراد را مورد سوءاستفاده قرار میمی

 کنند. وگو میگفت



  

شدن  ود در مقابل لنز غیرعادی انگاشتهسازی بر اساس تعریفی است که دگرباشان از خراهبرد جنبش عادی

شدۀ اجتماعی و سیاسی وجود پذیرفته هایمؤلفهخواهند نشان دهند که در از سوی جامعه دارند. دگرباشان می

 آن   دفه دهد ومیها برای حقوق بیشتر به بازتاب خود ادامه ها و گیش بیشتر لزبینسازی با تالدارند. این عادی

 تحول جامعه حتی در سطح یک نفر است. 

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

منفی  هایست. اعضای این اجتماعات که از قضاوتبرای مقابله با همجنسگراستیزی و فشارهای اجتماع ایرانی ا

های خاص مشترکی در چراکه همۀ آنها دغدغه ،با یکدیگر همدلی بیشتری دارند ،اندتنگ آمدهبه شدگیو طرد

توانند در اجتماعات کوچک نامرئی، جایی که کسی برای فرهنگ میزندگی دارند. دگرباشان فعال در این خرده

ا ها رشود، زندگی کنند. اجتماعات موازی طیف وسیعی از فرصتیت مادر یا خاله میگروهی از دوستان شخص

سازی اجتماعی با هدف جبران کمبودهایی که بسیاری از دگرباشان در خانواده و زندگی اجتماعی تجربه برای شبکه

گاهیکنند، در اختیار افراد قرار میمی بیشتر از حقوق قانونی و  دهد. در این محافل، افراد حس تعلق اجتماعی، آ

 کنند. آنها از طریق این اجتماعاتنفس بیشتری را برای حفظ سالمت و رفاه خود تجربه میو اعتمادبه ،شهروندی

یابند. اغلب این اجتماعات موازی در ایران به های حمایتی برای خود میکنند و نظامکوچک، ارتباطاتی برقرار می

توانند . الزم به ذکر است که این اجتماعات میاست فضاهای امن آنها بسیار شکننده و کنندشکل زیرزمینی کار می

ماعی سازی اجتهای شبکهمجازی یا واقعی باشند و هریک ترتیبات خود را دارند. همچنین طیف وسیعی از فرصت

 البته با رعایت جانب احتیاط، وجود دارد.  برخط،

نند، امکان ککسانی است که برخالف پناهجویانی که کشور را ترک مینهایتًا اقدام راهبردی دیگر مربوط به 

یا فرصت مالی ترک زادگاه خود را دارند. افراد دگرباش معمواًل به دالیل تحصیلی یا شغلی زادگاه خود را ترک 

رند گیکنند. برخی تصمیم میکنند. گاهی آنها حس آزادی بیشتری را در شهر بزرگی همچون تهران احساس میمی

های برای تأمین هزینه و شان نزد خانواده، در شهر دیگری سکونت کنندبه دلیل ترس افشا شدن هویت جنسی

دگی های زنکنند تا هزینهآور زندگی مستقل بدون هیچ کمک بیرونی، گاهی آنها با هم در یک جا زندگی میسرسام

است  آنهایی ردار شوند. مشکل چنین همزیستیبرخویکدیگر نیز را مدیریت کنند و احتمااًل از حمایت عاطفی 



  

د. اگر فرد آورنبلکه به عنوان تنها راه چاره به این سبک زندگی روی می ،که افراد نه به عنوان یک انتخاب یا ترجیح

از نظر اقتصادی باید در محلی زندگی کند که هویت جنسی پنهان  ،اختیار نداشته باشد فرصت یا امکان مالی در

 شود. او در سایه است و حقوق او که اساسًا وجود ندارد، از سوی یک منبع خشونت نقض می و شکنندۀ

عواقبی برای جامعه دارد. گاهی پیامدها  ،شکآید و بیشایان ذکر است که همجنسگرایی در خأل پدید نمی

ر در مستلزم تغییرسمیت شناخته شدن دگرباشان یا آموزش نیست. به ،به نفع نهادهایی مانند حاکمیت، مذهب

همجنسگرایی تقویت  دربارۀایران که رویکرد خصمانۀ جامعه را  مجازات اسالمیرویکرد و قانون است. قانون 

زند. سکوت و دهد، خود به عواقب نامطلوبی دامن میکند و قوانین آن همچنان دگرباشان را بدنام جلوه میمی

 انگیز است. ن ادامه دارد، واقعیتی غمپذیر که همچنارسمیت نشناختن این افراد آسیببه

 های دروغین ازدواج

و افراد از طبقات مختلف و درجات مختلف مذهبی بودن برای  استایران کشوری است که قوانین در آن سیال 

رار های فترین راهترین و بزرگبالند. ازدواج دروغین یکی از این عجیبپیدا کردن راه فراری در نظام به خود می

برای بودن با کسی که دوستش دارند، پیدا کنند. واقعیتی تلخ است « ایمبتکرانه»های ست. دگرباشان مجبورند راها

را به عنوان راهی برای آرام کردن اعضای خانواده و اجتماع « ازدواج دروغین»ها گی و لزبین میلیون ،که در جهان

است که همه راضی باشند و هر ظنی دربارۀ  آنبرای  گزینند. ازدواج دروغین بهترین روشتر خود برمیبزرگ

های دروغین آرام کردن والدین است. افراد زیادی ازدواج ه در پس  ترین انگیززند. بزرگهمجنسگرایی را کنار می

د. از طرف خانواده طرد شون ،خود بودن یا تراجنسیتی دوجنسگرا یا گی یا ترسند که با افشای هویت لزبینمی

تواند در یک آن درهم چون زندگی دروغینی است که می ،کندای را ایجاد میین امر وضعیت پیچیدها ،شکبی

 بشکند. 

ای از اند یا با شبکههای اجتماعی فعالهای اجتماعی و دیگر رسانهآن دسته از همجنسگرایانی که در شبکه

در فشار برای  عاملشوند. دو رو میاج روبهند، به شکل جمعی با فشار زیاد خانواده برای ازدوادوستان در تماس

اما معمواًل  ،دهنداواًل بسیاری به فشار خانواده برای ازدواج با فردی از جنس مخالف تن می ؛است ازدواج دخیل

ها از همان شروع این ازدواج ،طور که پیشتر گزارش شددهند. همانرابطۀ پنهانی خود با فردی همجنس را ادامه می



  

 کنند تا بتوانند در یکآنها با ازدواج موافقت می ثانیاً . استبست خالی از احساس نظر عاطفی یک بنشوم از 

برد فشار بسیار خانواده را ازبین ببرند و همچنان به رابطۀ پنهانی با فرد موردعالقۀ خود ادامه دهند.  ــ موقعیت برد

این پیوند دروغین به زوج اجازه  ،حال عین است و درزیرا فرزند ازدواج کرده  ،خانواده راضی استدر این صورت،

با جنس دلخواه خود خارج از ازدواج رابطه داشته باشد. موفقیت چنین راهبردهایی نیازمند تحقیق بیشتر  تا دهدمی

 است. 

کند تا با یک همجنسگرا، و همان نوع دیگری از ازدواج وقتی است که فرد با یک دگرجنسگرا ازدواج می

حلی سریع راه حلگیرد که رهایی از فشار خانواده و اجتماع است. در چنین شرایطی، این راهدر پی می هدف را

یا در تقالی افشای هویت جنسی خود است. این ازدواج  است برای کسی است که با گرایش جنسی خود کنار آمده

 نیزروانی شریک دگرجنسگرای خود و  ،که فرد از حمایت مالی، عاطفی حالی کند، درموقتًا مشکل را حل می

تأهل م با وجودکنندگانی که شرکت ،مشخص شد کنندگانشود. این موضوع در مصاحبه با شرکتبرخوردار می

بودن رابطۀ خود با شریک همجنسگرایشان را حفظ کرده بودند. داشتن زندگی دوگانه و نقاب دگرجنسگرایی به 

 . هویت واقعی جنسی این افراد خواهد بودی پنهان کردن انگیز دیگری براصورت زدن موجب تالش غم

 کّمی مطالعۀ پژوهشی  ایجنت. 2
کید شد گونههمان سی، این درک افشای هویت جنبه زندگی پنهانی دگرباشان و بیم قابل توجه با ،که پیش از این تأ

ی دگرباشان است. با این تواند صددرصد ادعا کند که جمعیت نمونه نمایندۀ جمعیت عموممطالعۀ پژوهشی نمی

. این پژوهش از هایی هستند که بر اجتماع دگرباشان ایران سایه انداخته استحاکی از واقعیت هادادهحال، 

دست آوردن تخمینی از تعداد همجنسگرایان در ایران با تمرکز های هدفمند برای بههای میدانی و مصاحبهتکنیک

 شود: ارائه می ذیلان استفاده کرده است که نتایج آن در مشهد و اصفه و بر سه شهر عمدۀ تهران

علت آن تا حدودی به  ــ که گفته شدچنان ــکه  استنفر  4000از  تربسیار بیشدگرباشان در تهران تعداد 

توانند های خاص میافراد با گرایش در آنجا، تر است ولیبرالنسبت به دیگر شهرها که تهران  گرددبازمیاین باور 

در مشهد و اصفهان هستند. الزم به ذکر است دگرباش ضایی از آن خود داشته باشند. در مقایسه، نصف این تعداد ف



  

نوعی این هویت برای اجتماع آنها شناخته شده اند و بهکه هویت خود را افشا کرده استکه این اعداد شامل کسانی 

 دهند پنهان بمانند. که ترجیح می ددگرباشان نیز وجود دارنشماری از شک، تعداد بیاست. بی

که هر سه علیه  اندو عرف ،کنند، قانون، مذهبدر ایران، سه نیرویی که رفتار فرد را به او دیکته می

کنند. پس همجنسگرایان زمان عمل میبه شکل مجزا، جمعی و هم این سه نیرو. اندموضع گرفتههمجنسگرایی 

دارد  هایی وجودر کشورهای دیگر هویت خود را آشکار کنند. با وجود این، نشانهتوانند مانند دگرباشان دایران نمی

پیش ازبیش ،با رعایت احتیاط ،این سبک زندگی خاص یعنیدهد؛ که ردی از پذیرش همجنسگرایی را نشان می

قیقی در این برای جامعۀ ایرانی ناشناخته بود و هیچ مطالعۀ د نیزدر حال رشد است. این موضوع تا همین اواخر 

نند داای اجتماعی نمیای اجتماعی یا حتی مسئلهموضوع را پدیده حکومتی مقامات ، چراکهمورد انجام نشده بود

 در دست نیست.  پدیدهای دربارۀ شیوع این و بنابراین داده

واج و زیرا ظاهرًا به ازد ،دهد که همۀ آنها مجردندنشان می جامعۀ هدفتری به وضعیت تأهل نگاه دقیق

هستند که با نزدیک شدن آنها به  ایساله 17تا  80مند نیستند. این افراد بیشتر جوانان تشکیل خانواده عالقه

از  حاکی جامعۀ هدف. به همین شکل، سطح تحصیلی دگرباشان شودسته میکا افراد مجرد از تعداد سالگی17

 ،لمکه این نرخ در میان افرادی با دیپ حالی دارند، دراست که افراد با تحصیالت باالتر تمایالت بسیار محدودی  آن

شود که فارغ از تحصیالت، رسد. همچنین مشخص میمی %40کاماًل باال است و به  ،مخصوصًا در اصفهان

 شوند. دگرباشان در همۀ اقشار دیده می

صادی اقتو  تماعی. جایگاه اجه استتحلیل کرد نیزاجتماعی دگرباشان را  و این مطالعه جایگاه اقتصادی

گیرد. دربرمی را نیز اجتماعی ۀو درک ذهنی از جایگاه و طبق ،بلکه موفقیت تحصیلی، امنیت مالی ،فقط درآمدنه

تر ینکه طبقات پای حالی هایی با درآمد متوسط و باال است، دردهندۀ تمایل به دگرباشی در خانوادهها نشانیافته

 تنها در اصفهان فعال بودند.

که پذیرش  حالی ند، دره بودطی دوران بلوغ پذیرفتدر اذعان کردند که گرایش خود را  ًا صددرصد افرادتقریب

د که ردنک. بیشتر دگرباشان ایرانی اصولی خاص را در روابط خود رعایت میبودخانواده در این شهرها بسیار پایین 



  

ند که روابط ناپایدار یا روابط بودافرادی هم  این موضوع در اصفهان و بعد مشهد و تهران بسیار مشهود بود. اما

 . بودپنجاه  ــ . در مشهد نسبت روابط پایدار به روابط متعدد پنجاهشتندمتعدد دا

ها در میان دگرباشان رسید که به چالش ناشی از آن های افسردگی و خودکشیاین پژوهش به درستی  نشانه

شدت ها نسبت به زنان دگرجنسگرا بههای روانی در لزبینۀ اضطرابگردد. احتمال تجربمیازو مسائل روانی آنها ب

های در ادامه، یافتهبود.  %12و در تهران  ،%40، در اصفهان %20. این درصد در مشهد باال و حدود استباال 

 این پژوهش بر اساس درصد و نمودار آمده است. 

  . جمعیت دگرباشان5-2

ها در دهد که برحسب تعداد مصاحبهمشهد و اصفهان را نشان می و تهران جمعیت دگرباشان در 7 ۀنمودار شمار

ه ئراتر از دیگر دگرباشان و دوستان خود اتعداد نفراتی که مصاحبه شوندگان به صورت تخمینی و به صورت دقیق

مشهد با  همجنسگرا بیشترین تعداد را دارد و بعد نفر 4814. بر این اساس، تهران با ، ضرب شده استاندداده

دهد که ها نشان مییافته و . هر شهر فضا و اهمیت خودش را داردقرار داردنفر  8717و اصفهان با  نفر 8422

هویت خود را افشا کرد، در محافل  شوددگرباشان زیادی در شهرهای منتخب وجود دارند که تا جایی که می

 اند. نسی خود حرف زدهو آزادانه دربارۀ گرایش ج اندهمفکر خود این کار را کرده

 

 جمعیت نمونهجمعیت دگرباشان در درصد  :5 ۀنمودار شمار 
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 . گرایش جنسی2-2
مشهد و  و های نمونۀ تهرانو دوجنسگراها در جمعیت ،هاها، گیلزبین درصد تعداددهندۀ نشان 8نمودار شمارۀ 

. این ارقام است %81.2نسگراها و دوج ،%11.2ها ، گی%12ها لزبین درصد تعداداصفهان است. در تهران 

ها ، گی%80ها و در اصفهان لزبیناست  %17.8و دوجنسگراها  ،%42.2ها ، گی%88.1ها لزبین در مشهد

سه شهر  ردهد که در ه. این نمودار نشان میدهنداز جامعۀ هدف را تشکیل می %82و دوجنسگراها  ،22%

دهندۀ سطح ها در تهران نشانلزبین %12جنسگراها است. نسبت ها و دومراتب بیشتر از لزبینها بهتعداد گی

 آزادی نسبی آنها در مقایسه با مشهد و اصفهان است. 

 : درصد گرایش جنسی در جمعیت نمونه2نمودار شمارۀ 

 

 . وضعیت تأهل 9-2

 زدیک به صددهد. نمشهد و اصفهان نشان می و وضعیت تأهل جمعیت هدف را در سه شهر تهران 1نمودار شمارۀ 

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

خانواده ارزش سنتی آن است. بر اساس این نمودار، همین  تشکیل   غالب   یکی از علل   که جنس مخالف شروع کنند

. با این دنددیو قانونی نمی ،نوادگی به شکل سنتی، مذهبیزندگی خاتشکیل به ازدواج و  ورودجمعیت دلیلی برای 

های خانواده و جامعه، هر ازدواجی با این ماهیت به دلیل فشارهای جنسی درخواست ازتمکین  در صورتحال، 

 آورند. ها دوام میتنها درصد بسیار پایینی از این ازدواج و شکندو هویتی بر شریک همجنسگرا درهم می
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: درصد وضعیت تأهل در جمعیت نمونه9 ۀار نمودار شم  

 . سن4-2
در  ،دهد. بر اساس این نمودارمشهد و اصفهان نشان می و طیف سنی همجنسگرایان را در تهران 4نمودار شمارۀ 

سال هستند. در مشهد  17باالی  %70سال و  17تا  80آنها بین  %20سال و  80زیر  همجنسگرایان %10تهران 

سال هستند. در اصفهان این ارقام  17باالی  %72.7و  ،سال 10تا  87بین  %24.2، سال 80زیر  81.4%

ها مشخصًا داللت بر این دارند که همجنسگرایان در این جمعیت نمونه . یافتهاست %1و  ،%20، %10ترتیب به

 ها دید. سالهتوان در گروه سیکاهش چشمگیری را می قرار دارند وسال  17تا  80بیشتر در گروه سنی 

 

 های سنی در جمعیت نمونه: درصد گروه4 ۀنمودار شمار 

 سطح تحصیالت . 1-2
 %78.2دهد. در تهران مشهد و اصفهان نشان می و سطح تحصیلی همجنسگرایان را در تهران 2نمودار شمارۀ 

 %1.2رند و دا مدرک کارشناسی %10اند، دانشگاهی را تمام کردهآنها پیش %1.2همجنسگرایان دیپلم ندارند، 
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است و در  %72و  %12.2، %8، %12.2ترتیب اند. در مشهد این ارقام بهپایان بردهتحصیالت تکمیلی را به
های تحصیالت دانشگاهی دارند. بر اساس نظریه %72دیپلم دارند و  %40دیپلم ندارند،  %42اصفهان 

تر تر جامعه با سطح تحصیلی پایینپایین توان بین طبقاتفرهنگ از جهت کارکردی، ناهماهنگی را میخرده
توان گفت که ظاهرًا تمایل جنسی یک فرد به موقعیت تحصیلی او بستگی مشاهده کرد. ولی بر اساس نمودار، می

نکرده، فردی با تحصیالت پایین و افراد دارای مدارک باالی تحصیلی توان در تحصیلندارد. همجنسگرایی را می
دهد که بیشتر کسانی که دیپلم و مدرک کارشناسی دارند، مخصوصًا در اصفهان، تمایالت دید. نمودار نشان می
  .همجنسگرایانه دارند

 جمعیت نمونه در سطح تحصیلی درصد: 1 ۀنمودار شمار 

 جایگاه اجتماعی و اقتصادی . 9-2
. در دهدنمایش می را مشهد و اصفهان و اقتصادی همجنسگرایان در تهرانو  جایگاه اجتماعی 2نمودار شمارۀ 

آنها در طبقۀ  %20گیرند. در مشهد در طبقۀ مرفه جای می %80همجنسگرایان در طبقۀ متوسط و  %20تهران 

همجنسگرایان در طیف جایگاه اجتماعی اقتصادی  %80. در اصفهان، قرار دارنددر طبقۀ مرفه  %20متوسط و 

 . قرار دارندباالتر طبقۀ در  %82و  ،در طبقۀ متوسط %22، پایین

تر گوید که پسرانی با جایگاه اقتصادی پایین( می7882) پسران بزهکارکوهن در کتاب خود با عنوان  

دهند تا هایی را تشکیل میناراضی و ناامید هستند. آنها همسو با دیگرانی با پیشینۀ اقتصادی مشابه اغلب گروه

توسط و باال در تضاد است. رفتار آنها اغلب ضد آن چیزی فرهنگی را ترویج کنند که با هنجارهای طبقات مخرده
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اما برخالف آنچه کوهن  ،داندقبول میاست که جامعه رفتاری قابل

دهد که تماس جنسی اگر در راستای گوید، نتایج مطالعه نشان میمی

 شود. طبقۀ متوسط و باال دیده میرفتار عمومی نباشد، در چهارچوب 

جایگاه اجتماعی و اقتصادی در جمعیت  : درصد9 ۀنمودار شمار 

  نمونه

 رویکرد اجتماع . 7-2
 در کودکیواقع شدن  تجاوزسوءاستفاده و مورد نرخ  1 ۀنمودار شمار

از تأثیر  در پی آن بودیم تادهد. اساسًا ما در جمعیت نمونه نشان می را

 این بر همجنسگرایی و ،مخصوصًا تجاوز ،سوءاستفاده در کودکی

همجنس هست یا نه،  برای گرایش بهآیا این امر عاملی  کهمسئله 

 مطمئن شویم.

در اصفهان در کودکی  4.2%و ،آنها در مشهد %72.2، رانهمجنسگرایان در ته %1.2بر اساس نمودار، 

سعی  ،دناهند. مطالعاتی که بر نقش خانواده و محیط کودکی تمرکز داشتبود مورد نوعی تعرض و تجاوز واقع شده

بر اساس نظریۀ فشار  .1ای مربوط به عواطف و مراحل رشد و تکامل نشان دهندهمجنسگرایی را پدیده دارند

                                                                                       
1. Agnew, Robert; Raskin White, Helene. (1992). An Empirical Test of General Strain Theory. Criminology, 30 
(4):, pp. 475-499. 
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شده کنند که برای هنجارها و قوانین جامعه پذیرفتهبه شکلی رفتار می ،افرادی که تحت فشارند ،عمومی رابرت اگنیو

رسد. شود و سپس به سوءرفتار و انحراف میمیگوید که روابط منفی به عواطف منفی در فرد منجر نیست. اگنیو می

گیرد یا چیزی های مقدسی مانند معصومیت و عفاف را از فرد میشود که ارزشروابط منفی شامل روابطی می

منفی مانند تجاوز در کودکی یکی از دالیلی است  هایهتجربۀ پدید .1کنددردآور مانند تجاوز را به او تحمیل می

به عنوان ابزاری برای ابراز  به دیگران و تجاوز ،د به سمت انحراف اجتماعی، همجنسگراییشود فرکه سبب می

ب تواند سبچه نباشد، می و عاملی روانی باشد ، چهتجاوز در کودکیاین موضوع که خشم خود برود. بنابراین 

ان این پژوهش نش حال، نای . باتمایالت همجنسگرایانه در نوجوانی شود، باید بیشتر مورد کندوکاو قرار گیرد

 تواند خود یک عامل باشد. میاین امر دهد که می

 در کودکی در جمعیت نمونه شدهتجربه تجاوزسوءاستفاده و : درصد 7 ۀنمودار شمار 

                                                                                       
1. Agnew, Robert; Raskin White, Helene. (1992). An Empirical Test of General Strain Theory. Criminology, 30 
(4):, pp. 475-499. 
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ین اخالقی. 8-2   ُبعد اخالقی و رعایت مواز
 %28.2است.  ازین اخالقیو رعایت موعد اخالقی ب   در مورددهندۀ نظرات جمعیت هدف نشان 2نمودار شمارۀ 

ای عادی و طبیعی است. باور داشتند که همجنسگرایی پدیده نمونه جمعیت %17.2و  ،در مشهد %22در تهران، 

اربردش ترین ککه مهم شددر نظام اخالقی و حقوقی پیشامدرن، عمل جنسی اغلب فقط وسیلۀ تولیدمثل دانسته می

ایی شد. برای مثال، خودارضتولیدمثل نینجامد، غیراخالقی تلقی می هرگونه عمل جنسی که به شد ونیز تلقی می

و رابطۀ جنسی با افراد همجنس غیراخالقی و از منظر مذهبی  ،و رابطۀ مقعدی با زنان، استفاده از وسایل پیشگیری

تصاد قبایل قو ا ،شدند. بنابراین نرخ باالتر تولیدمثل ضرورتی برای بقای جمعیت، دفاع از جامعهگناه محسوب می

 ،رسیدمثل نمیبود. این ضرورت در نظام ارزشی جامعه به شکل مجازات و نکوهش هر عمل جنسی که به تولید

 داد. خود را نشان می

و نقش  استمقابل، عصر مدرن عصر انفجار جمعیت انسانی است. متوسط امید به زندگی افزایش یافته در

شدت صادی بهنیروی فیزیکی انسان در امور نظامی و اقت

مراتب باالتر از نرخ به نیزکاهش یافته است. نرخ باروری 

تولیدمثل یک فضیلت و  همیر است. بنابراین امروز و مرگ

هدف غایی رابطۀ جنسی نیست و این هدف از تولیدمثل 

جویی و نزدیکی تغییر یافته است. این تحول خود به لذت

طۀ جنسی را در نظام ارزشی دنیای مدرن، جایی که راب

 داده است وبدون تولیدمثل خالی از اشکال است، نشان 

اکنون موردتردید است. بنابراین  پیشین کم رویکرددست

همجنسگرایی از بسیاری جهات طبیعی دانسته  اکنون

این دیدگاه اخالقی از سوی فالسفۀ مدرن مطرح  و شودمی

که پیامدهای بهداشتی و  حالی شده است، در

شدت مورد استقبال همجنسگرایانی قرار گرفته اند. اما این دیدگاه نوین بهمجنسگرایی دیده نشدههای هناکارایی

 

 



  

ها به های اخیر، نگاهاند. در سالهای اصلی رابطه در دنیای مدرناست که معتقدند عشق رمانتیک و لذت  جوهره

های هشبک ها وو رسانه طبوعاتو تصویری مثبت از آن در م است همجنسگرایی در کشورهای غربی تلطیف شده

 اجتماعی بیشتر ترویج یافته است.

 و رعایت آنعد اخالقی بُ  دربارۀشوندگان : درصد نظرات مصاحبه8نمودار شمارۀ 

 . هویت و پذیرش 3-2

خودادراکی افراد دگرباش از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود چالش مهمی برای آنها و برای جامعۀ ایرانی 

گاه میرود و معمواًل این افراد به شیوهمیشمار به  شوند. های متفاوت از هویت و گرایش واقعی خود آ

 های مختلفیهای گوناگون و در زمانبه شیوهدهد که درصد همجنسگرایانی را نشان می 8نمودار شمارۀ  

ند چدهد که چنین نشان میهم .نداو آن را به عنوان هویت جنسی خود پذیرفته اندبه گرایش جنسی خود پی برده

ند و آن را اهمطلع شد فرزندان خود مشهد و اصفهان از همجنسگرایی و ها در سه شهر تهرانخانوادهدرصد 

دهندگان اذعان پاسخ %91.03و در اصفهان  ،%22.2، در مشهد %12.2در تهران  بر این اساس، ند.اهپذیرفت

گاه شد بلوغ دورۀ طیدر کردند که از گرایش جنسی خود   %88.2ند. از جهت پذیرش گرایش جنسی خود اهآ

آنها در مشهد و اصفهان گفتند که همجنسگرایی را به عنوان گرایش جنسی خود  %82.7دهندگان در تهران و پاسخ

افراد عنوان کردند  این از %4.2و در اصفهان  ،%20، در مشهد %48.8اند. بر اساس نمودار، در تهران قبول کرده

آنها در مشهد و  %72.2ها در تهران و خانواده %74.82شان مطلع بودند و های آنها از گرایش جنسیوادهکه خان

 اصفهان هویت جنسی فرزند خود را پذیرفته بودند.  1.2%
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ار که در نمود گونهدهندگان مشکل توصیف شد. همانبرقراری ارتباط با والدین از سوی بیشتر پاسخ

مطلع ساختن والدینشان از گرایش جنسی خود صحبت کردند. با  دربارۀافراد  %20تا  %40مشخص است، بین 

 %2در تهران و مشهد بود و در اصفهان این رقم تقریبًا  %72تا  %74بین  این حال، میزان پذیرش نسبتًا پایین و

ر از آنها حتی اگ ؛دارندسختی به این باور وفاکارند و بهاجتماعی محافظه های ایرانی از نظربود. بیشتر خانواده

خواهند تا این بخش هویت خود را با اعضای دیگر می فرزندشانهمیشه از  ،گرایش فرزند خود باخبر باشند

 و افراد اجتماع در میان نگذارد.  ،خانواده، فامیل

گاهی و پذیرش همجنسگرایی از طرف فرد و خانواده3شمارۀ  نمودار : درصد آ  

  سازی اجتماعیشبکه. 51-2
دهد که عوامل فرهنگی همچون رسانه ممکن است ( نشان می8002چهارچوب رشد هویت دگرباشان هماک )

  .1های مهم روانشناسی مانند خودانگاری فرد تأثیر بگذارندبر حوزه

                                                                                       
1. Hammack, P. L. (2005). The life course development of human sexual orientation: An integrative 
paradigm. Human Development, 48, pp. 267–290. 

۷
۸

.۶
۰

۶
۶

.۶
۰

۹
۱

.۳
۰

۹
۲

.۸
۰

۹
۸

.۱
۰

۹
۴

.۲
۰

۴
۲

.۹
۰

۵
۰

.۳
۰

۴
۰

.۸
۰

۱
۴

.۲
۸

۱
۶

.۶
۰

۷
.۸

۰

ن ا ر ه ت مشهد ن ها صف ا

رش ی ذ پ و  ت  ی و ه

اطالع در طی بلوغ پذیرش هویت  اطالع خانواده از هویت پذیرش هویت توسط خانواده



  

های اجتماعی با هم آشنا دهد که از طریق تعامل در شبکهشیوع همجنسگرایانی را نشان می 70نمودار شمارۀ 
آنها در اصفهان از  %21.1افراد در تهران و  %24.1، بر اساس این نمودار. اندو کسب اطالعات کرده دناهشد

 %17.4ند. همچنین اهوگو در فضای مجازی به هویت خود پی بردهای اجتماعی و در حین گفتطریق شبکه
 %87.1و  ،آنها در مشهد %11.1جمعیت نمونه در تهران، 

های اجتماعی با افرادی با گرایش شبکه آنها در اصفهان از طریق
همجنسگرایان در  %12.1ند. اهجنسی مشابه دوست شد

آنها در اصفهان  %22.8و مشهد و  در اصفهان %21.1تهران، 
طور که در نمودار ها رضایت داشتند. هماناز این دوستی

های اجتماعی نقش مهمی در رشد شود، شبکهمشاهده می
تر در میان همجنسگرایان در تهران، کماجتماعی و روابط مستح

کنند. از منظر روانی و اجتماعی، مشهد و اصفهان بازی می
ترین ابزارهای حمایت از همجنسگرایان محیط اجتماعی مهم

های اجتماعی و دوستان همجنسگرا است. همچون شبکه
های اجتماعی پیوند بین همجنسگرایان را تسهیل و تسریع شبکه

گوید که ن ساترلند در نظریۀ انجمن افتراقی میکنند. ادویمی
های اولیه مثل حلقۀ دوستان ترین رفتارها در گروهغیرعادی

طور که افراد قوانین را دنبال در این سطح از تعامل اجتماعی، ساترلند مدعی است همان 1شوند.آموخته می
ا دیگران گیری و تعامل برا از طریق فرایند ارتباطگیرند که غیرعادی باشند. افراد رفتار غیرعادی کنند، یاد میمی
ی های اجتماعآموزند. بر اساس نظر ساترلند، روابط دوستانه و گروهی که در بین همجنسگرایان از راه شبکهمی

ویت شوند، دربارۀ ههای همجنسگرا میاند. افراد وارد گروهافزایش هم هستند، قابل یادگیری به گیرند و روشکل می
  کنند.آموزند و آن را درونی میجنسگرایی میهم

                                                                                       
1. Sutherland, E.H.; Cressey, D.R; Luckenbill, D. (1995). The theory of differential association, Deviance: a 
symbolic interactionist approach. General Hall, Lanham, pp.64-68. 



  

 های اجتماعی: درصد تعامل در شبکه51نمودار شمارۀ 

 . روابط 55-2

مشهد و اصفهان نشان  و شیوع روابط مشخص، پایدار یا متعدد را در میان دگرباشان در تهران 77نمودار شمارۀ 

آنها در  %44.2و  ،آنها در مشهد %28.1ران، همجنسگرایان در ته %74.1دهد و بر اساس این نمودار، می

 %42.2و  ،آنها در مشهد %27.8آنها در تهران،  %48.22اصفهان روابط جنسی نامشخص متعدد دارند. اما 

در  %20.8و  ،آنها در مشهد %22.2آنها در تهران،  %1/28آنها در اصفهان هم روابط پایداری دارند. همچنین 

  ابط خود پایبندند.اصفهان به برخی اصول در رو

گاه که یک بهزند: همجنسگرایی گاهپالمر از چهار نوع همجنسگرایی در فرهنگ مدرن غربی حرف می

های دهد و مثل عشقرویارویی گذرا است و به طور عمده ساختار زندگی جنسی فرد را تشکیل نمی

ر آن کند که دکه به شرایطی اشاره میهای موقعیتی است نوع دیگر همجنسگرایی فعالیت ،1ها استایپسرمدرسه

 های ارتشیهایی مانند اردوگاهشود. در مکاناما ترجیح غالب فرد نمی ،شوداعمال همجنسگرایانه مرتبًا انجام می

ی شده به افرادسازیکنند، چنین رفتارهایی شایع است. همجنسگرایی شخصیکه مردان بدون زنان زندگی می

ته راحتی برایشان پذیرفهایی که این امر بهاما از گروه ،دهندای همجنسگرایانه را ترجیح میهاشاره دارد که فعالیت

شده است، منزوی هستند. در اینجا، همجنسگرایی عملی پنهانی است که از دید دوستان و همکاران مخفی نگه 

                                                                                       
1. Plummer, K. ed. (2002). Modern homosexualities: fragments of lesbian and gay experiences. Routledge. 
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و برای د کننمیخود را افشا  گیرد که هویتسبک زندگی افرادی را دربرمی ۀمثاب شود. همجنسگرایی بهداشته می

نگاه  77. وقتی به نمودار شمارۀ رودشمار میبهآنها ارتباط با افرادی با سلیقۀ جنسی مشابه بخش مهم زندگی 

 مشهد و و بینیم که در چهارچوب چهار نوع همجنسگرایی پالمر، بیشتر همجنسگرایان در تهرانکنیم، میمی

 گیرند.شده و همجنسگرایی به عنوان راه زندگی قرار میازیساصفهان در دستۀ همجنسگرایی شخصی

 روابط همجنسگرایانه در جمعیت نمونهنوع : 55نمودار شمارۀ 

 خشونت و تبعیض.52-2
مشهد و اصفهان را  و شده به همجنسگرایان در تهراندرصد خشونت، تبعیض و تحقیر تحمیل 78نمودار شمارۀ 

( %22.2مشهد )، (%20در اصفهان ) ترتیببه ، بیشترین خشونت و تبعیضدهد. بر اساس این نمودارنشان می

بنابراین  .تر هستندتر و مذهبیدهد. در قیاس با تهران، مشهد و اصفهان سنتی( رخ می%71،7و تهران )

جای تعجب نیست که این دو شهر نرخ باالیی از خشونت علیه  و دانندهمجنسگرایی را انحراف و ناهنجاری می

 دهند. نسگرایان را نشان میهمج

در  زنیدانند. همجنسگراستیزی و انگمخالفان همجنسگرایی آن را فساد اخالقی یا امری غیرطبیعی می

. در جامعۀ ایران، همجنسگرایی بر اساس قانون مستوجب استاین جوامع دالیل عمدۀ خشونت و تبعیض 

هنجار است. از هقبول و رفتاری ناباین موضوع غیرقابل عد مذهبی،هایی همچون اعدام و شالق است. از ب  مجازات

شود، افراد زیادی باور دارند که همجنسگرایی ناهماهنگی آشکار اجتماعی و یک انگ تلقی می آنجا که

 ند. اهمجنسگرایان الیق خشونت و تبعیض
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، ولی درمجموع ،اعتناتر استتر و یا حداقل بیچه نگرش درصدی از نسل جوان به این موضوع منعطفاگر

دانند. حمالت تند علیه همجنسگرایان و عموم مردم همجنسگرایی را تهدیدی برای سالمت اخالقی جامعه می

 اشین ها همچنان رواج دارند و بسیاری از دگرباشان حمله به همجنسگرایان را بر اساس قانون در دسته جرائمقتل

 دهند. از نفرت قرار می

 در جمعیت نمونهخشونت و تبعیض تجربۀ  درصد :52نمودار شمارۀ 

 باورهای مذهبی . 59-5
بر مشهد و اصفهان است.  و در تهران نمونه دهندۀ شیوع باورهای مذهبی در میان جمعیتنشان 71نمودار شمارۀ 

در اصفهان به مفاهیم  %80،1و  ،آنها در مشهد %11.1همجنسگرایان در تهران،  %74.82این نمودار،  اساس

دهد که همجنسگرایان در مشهد ها نشان میهایی مانند نماز و روزه اعتقاد دارند. این دادهمانند خدا و آیینمذهبی 

تر است. چراکه پرورش و اجتماعی شدن در سایۀ مذهب در این شهر شایع ،تری دارندباورهای مذهبی قوی

تقاد اع ،نیز توضیح داده شد همچنانکه قبالً  است. تررنگترند و باورهای مذهبی در آنها کماصفهان و تهران مدرن

بی بسا در اعیاد و ایام مذهل دینی همانند سایر مردم عرفی و سنتی است و چهئو باور بسیاری از دگرباشان به مسا

کت می عاشورا شرمراسم از قبیل  یهای مذهبنها در چنین برنامهآو بسیاری از  باشند دگرباشان نیز شرکت داشته

 کنند.
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 باورهای مذهبی در جمعیت نمونهدرصد : 59مودار شمارۀ ن

  ناشی از افسردگی خودکشی. 54-2
مشهد و  و در میان همجنسگرایان در تهران ناشی از افسردگی خودکشیدرصددهندۀ نشان 74نمودار شمارۀ 

نشان  را موارد خودکشی %27.1مشهد با در و  ،%18.2اصفهان با در ، %12.1تهران با در  که اصفهان است

 نرخ باالتر ،های سنتی و فشارها در مشهد و درنتیجهکه به دلیل رواج ارزش نشانگر آن است. این ارقام دهندمی

فت که توان گسخت می خشونت و تبعیض، موارد خودکشی در میان همجنسگرایان این شهر بیشتر است. تجربۀ

شوندگان به اندازه کافی این اعتماد را نداشتند که صاحبهزیرا بسیاری از م ،فراتر نیست مقادیر مارها از اینآاین 

تصور  و خوردگیبرچسب سببهخودکشی ب در میان بگذارند و قطعاً  گربا پژوهش را خود ل خیلی خصوصیئمسا

 . رودشمار میحساس به اموراز این  ،ضعیف بودن فرد

 هدر جمعیت نمون ناشی از افسردگی خودکشی درصد: 54نمودار شمارۀ 
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 مالحظات بهداشتی . 51-2
درصد همجنسگرایانی را گرفته است و درنظر  را مالحظات بهداشت جنسی در جمعیت نمونه 72نمودار شمارۀ 

افراد زیادی تمهیداتی برای  جامعۀ هدفگیرند. در دهد که رابطۀ جنسی ایمن را در روابط خود درنظر مینشان می

و در  ،%17.4، در تهران %21.1گیرند. در مشهد درپیش نمی خود در مقابل خطرات بهداشتیاز حفاظت 

ای را رعایت های دورههمجنسگرایان مسائل بهداشتی و حفاظتی از قبیل کاندوم و کنترل %22.1اصفهان 

اطالعی زیادی در دهندۀ بیکنند. این نرخ در جمعیت نمونۀ این سه شهر باالی پنجاه درصد است که نشانمین

 است.  دربارۀ مسائل بهداشتی و خودمراقبتیو دوجنسگراها  ،هالزبینها، میان گی

 : درصد مالحظات بهداشتی در جمعیت نمونه51نمودار شمارۀ 
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 2فصل 

های در حال تغییر جهانی و راه پارادایم
 روپیِش 

  

 

 
 مطالب:

 روهای جهانی و راه پیشتغییر پارادایم 
 های دگرباشیتغییر پارادایم 
 گذرددر کشورهای اسالمی چه می 
 اهی به آیندهنگ 
 گیرینتیجه 

 



  

 فصل ششم
 روهای در حال تغییر جهانی و راه پیِش پارادایم

أیید به تاریخ این موضوع را ت افتد. نگاهی گذراتدریج اتفاق میایجاد هر تغییر بزرگی با سختی همراه است و به

چه مدت طول کشید تا دستورالعمل آماری و تشخیص انجمن  پی برد که ها،گذر سال ا نگاهی بهتوان بکند. میمی

تغییر دهد، را  بیماری روانی عنوان یک به همجنسگرایی دربارۀتوانست موضع خود  (DSM)روانشناسی آمریکا 

 درسمیت بشناسهای ذاتی حریم خصوصی را در مسائل جنسی بهعالی حوزه طول کشید تا دیوان های مدیدیسال

اد های اروپایی که به افرمراتب حقوقی آمریکا و تصمیمات مختلف دادگاهعالمیۀ باالترین دادگاه در سلسلهیا ا

 هاز دهه. این تصمیم دادگاه نقطۀ اوج حقوق دگرباشان بود. پس ااند، شکل گرفتهنداههمجنس حق ازدواج داد

 افزایش است. به پذیرش عمومی همجنسگرایی رواکنون گرد، عقب

از جمله  ،الملل همواره در موضع خود مبنی بر اینکه حقوق بشر و حمایت حقوقی برای همهجامعۀ بین

های های حامی، کنشگریها، دولتدگرباشان است، روشن و یکصدا بوده است. این امر در تصمیم دادگاه

پذیر و پذیرش رسمیت شناختن قانونی این اقلیت آسیبیر قوانین و مقررات، تقاضا برای رفتار بهتر، بهمختلف، تغی

رسمیت شناختن زندگی دگرباشان همچنان در اما این دفاع جانانه و به ،بیشتر این گروه منعکس شده است

 خاورمیانه، از جمله ایران، موضوعی شکننده است. 

ترین مطالعات در نوع خود است که دگرباشان را نه تنها در بافتاری ز جامعاین مطالعۀ پژوهشی یکی ا

ای های اجتماعی برهای قانونی و حمایتگیرد، کسانی که در نبود تسکینبلکه در فضای ایران دربرمی ،جهانی

شهر کالن کننده از سهشرکت 100زنند. این مطالعه بر اساس پیمایشی در میان بیش از پا میورشد و بقا دست

که همجنسگرایی در بسیاری از جوامع غربی  حالی کند دربزرگ انجام شده است و برای خوانندگان روشن می

مورد پذیرش بیشتر واقع شده است، همچنان موضوعی ننگین و در بیشتر موارد ممنوع و به شکل بالقوه در جوامع 

رو را که دگرباشان در سراسر جهان با آن روبه ایهای مختلف مشکالت اصلیاسالمی مرگبار است. این فصل تکه

 د. دهدنیا و تغییرات موردنیاز در جهان اسالم قرار می های در حال ظهور و تغییر در کل  در کنار پارادایم اند رابوده



  

 های در حال تغییر دگرباشیپارادایم
د و جنبۀ ، به دوستان و خانواده دروغ بگوینکنندپیشتر، افراد دگرباش مجبور بودند به شکلی منزوی در سایه زندگی 

ای که در آن دگرجنسگرایی تنها به دلیل بزرگ شدن در جامعه معموالً مهمی از هویت خود را مخفی کنند. آنها 

 1رو هستند.با مشکالت زیادی روبه، شودشده و همجنسگرایی یک انحراف دیده میگرایش جنسی پذیرفته

همچنان  رو نشوند،کنند تا با نفرت شدید جامعه روبهه هویت جنسی خود را پنهان میک حالی دگرباشان بسیاری در

که پیشتر عنوان شد، یکی از  گونه. همانشوند، جمع میشودهای امنی که تبعیضی علیه آنها اعمال نمیدر مکان

د )به فصل یک، روایت داها خدمات میوال بود که به اجتماع گی ها باری در نیویورک به نام استوناین محل

د وجو نیزهای حامی افراد گی قباًل وال رجوع کنید(. هرچند گروه استون شورش تحلیل درتاریخی دگرباشی 

وال  میراث استون. 2برابری همجنسگرایان در آمریکا شد جهتوال آغازگر جنبش واقعی در  داشتند، حمله به استون

کاری و رفته دست از پنهانافتد و همجنسگرایان رفتهاتفاق می هاسبب توجه به تبعیضی شد که در اجتماع گی

 هویت خود برداشتند. داشتنمخفی نگه

LGBT ها شده است. در حال عبارت مخفف رایجی برای توصیف گرایش جنسی و جنسیت اقلیت

ای افشای ند و برکنحاضر، در بسیاری از کشورهای غربی، افراد دگرباش در اجتماعات غالبًا دگرجنسگرا زندگی می

تر از های فرهنگی بیش. جامعۀ غربی به سبب فعالیتورزندماهیت جنسی واقعی خود نه ترسی دارند و نه تعلل می

 دربارۀها وگو و تغییر پارادایم دیدگاههای فردی و جمعی، گفتها و در زندگی روزانه، جنبشطریق رسانه

دگی آنها زن باشود که مفهومی از فرهنگ دگرباشی بزرگ می همجنسگرایی پذیراتر شده است و جمعیت جدیدی با

ها و قوانین آرامی محدودیتو به است است. دولت آمریکا به این تغییر دیدگاه عمومی پاسخ داده درآمیخته

 ــ انداقع شدهوکسانی که فقط به دلیل ترجیحات جنسی متفاوت مورد تنفر  ــآمیز علیه اجتماع دگرباشان تبعیض

                                                                                       
1. Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society,  from 
www.ijims.com/uploads/cae8049d138e24ed7f5azppd_597.pdf. 
2. Galarza, Priscilla. (24 Oct 2014). The History of Gay Rights in America. University Wire Nov 08 2013. 
ProQuest. Web. 

http://www.ijims.com/uploads/cae8049d138e24ed7f5azppd_597.pdf
http://www.ijims.com/uploads/cae8049d138e24ed7f5azppd_597.pdf


  

های مدیدی های نویدبخش، اجتماع دگرباشان مدتحال، با وجود همۀ این واقعیت این با .1لغو کرده استرا 

 .2با افراد پیرامون خود در جدال بوده است برای رسیدن به تفاهم

ها از حقوق همجنسگرایان نشان داده شدن اجتماع عامل مؤثر در بسط و رشد هرچه بیشتر حمایت

که  اندیافتهدر، هاچه از طریق رسانه و چه از طریق ارتباطات شخصی ،هاآمریکاییدگرباشان بوده است. 

کردند و این امر موجب پذیرش بیشتر فرهنگ تر از چیزی است که قباًل تصور میهمجنسگرایی بسیار گسترده

پذیرش که همجنسگرایی باید مورد معتقد بودند PEW، «48%های پژوهش . بنا بر یافتهشده استدگرباشی 

 .3«که باید مردود دانسته شود بر این باور بودند %47جامعه باشد و 

های ایالتی تصمیم گرفتند ممنوعیت ازدواج دو همجنس را قانونی اعالم کنند و دیگران وقتی برخی دادگاه

آن  قمطابکه رفت تا یک قانون ملی را اعالم کند همین ممنوعیت را غیرقانونی دانستند، از دیوان عالی انتظار می

نظر دیوان عالی آمریکا دربارۀ ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان  .4ازدواج همجنسگرایان قانونی یا غیرقانونی شود

ا بود. گیری در دیوان عالی آمریکو ویسکانسین( نقطۀ اوج تصمیم ،در پنج ایالت )اتاه، اکالهاما، ویرجینیا، ایندیانا

با تصمیماتی قانونی این مسیر را پیش گرفتند که همگی در  نیزهای دیگر تهای محلی و تجدیدنظر در ایالدادگاه

. بر اساس این تصمیمات اخیر دربارۀ برابری همجنسگرایان و تغییر شدیدی که در بوده استراستای دیوان عالی 

یوان د میالدی 8072، جای تعجب نیست که تصمیم سال ه استپذیرش این موضوع رخ داد در موردغرب و اروپا 

 ،ر. در حال حاضتلقی شده استعالی آمریکا مبنی بر اینکه ازدواج همجنسگرایان جرم است، خالف قانون اساسی 

                                                                                       
1. Galarza, Priscilla. (24 Oct 2014). The History of Gay Rights in America. University Wire Nov 08 2013. 
ProQuest. Web. 
2. Galarza, Priscilla. (24 Oct 2014). The History of Gay Rights in America. University Wire Nov 08 2013. 
ProQuest. Web. 
3. PEW Research-The Global Divide on Homosexuality-Greater Acceptance in More Secular and Affluent 
Countries,  from http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/. Accessed: 
October 16, 2017. 
4. Wolf, Richard. (29 Sept. 2014) Supreme Court Will Consider Hearing Gay Marriage Cases. USA Today, 
Gannett, Web. 03 Nov. 2014. 

http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/


  

 نیزکشور دیگر  ویکبیستو  1اندها را قانونی اعالم کردهازدواج گی ،کلمبیا شهرکالن از جمله ،ایالت وهفتسی

، دیوان عالی مکزیک حکمی داد که بر اساس میالدی 8072دانند. در سال ازدواج همجنسگرایان را قانونی می

تر شد. هرچند دادگاه به شکل فنی این پیوند را در سراسر کشور قانونی های لزبین و گی راحتازدواج زوج ،آن

ج ازدوا نیزئتانارو ی، ایالت جنوبی مکزیک به نام کمیالدی 8077نکرد، قدمی بزرگ در این راستا برداشت. از سال 

ویال ازدواج همجنسگرایان را تأیید کرد و ا، کنگرۀ ایالت شمالی کومیالدی 8074را مجاز دانست. در سال ها گی

  همین راه را درپیش گرفت. نیز واوا، چیمیالدی 8072در سال 

های عمومی داغ، مجلس استرالیا به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان ها جدال سیاسی و بحثبعد از سال

ه رفته نیازهای خاص این گروپاسخ به جنبش اجتماعی دگرباشان، برخی کشورها همچون برزیل رفته رأی داد. در

دو دهه در برزیل  ولطدر و دوجنسگرا  ،گی، لزبین 8401را درنظر گرفتند. همجنسگراستیزی علت کشته شدن 

برنامۀ برزیل »ت مانند های حوزۀ سالمای شامل سیاست، دولت برنامهمیالدی 8001بوده است. در پایان سال 

، نسخۀ اولیۀ برنامۀ جامع ملی سالمت دگرباشان میالدی 8070را اجرا کرد و در سال « عاری از همجنسگراستیزی

 تدوین شد. 

اینکه  برخالف .2ای تاریخی استاین لحظه برای پیشرفت حقوق انسانی همجنسگرایان لحظه

تی هستیم که افراد دگرباش برای دسترسی به نظام هایی صورت گرفته است، همچنان شاهد مشکالپیشرفت

                                                                                       
1. By the numbers: Same-sex marriage – CNNPolitics www.cnn.com/2012/05/11/politics/btn-same-sex-
marriagethe District of Columbia: Alabama, Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, 
Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, 
Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oklahoma, Oregon, 
Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin 
and Wyoming. 
2. Barbosa, RM.; Facchini, R. (2009). Access to sexual health care for women who have sex. Cad Saude 
Publica, 25, pp. 291–300. doi: 10.1590/S0102-311X2009001400011. 
 



  

رو هستند و این برخوردها عمدتًا از طرف افرادی روبه هاآمیز با آنسالمت به سبب تعصب و رفتارهای تبعیض

  کنند.گیرد که در بخش سالمت کار میصورت می

تجارت  دنیای ه است تاشدترکیب رویکردهای اجتماعی در حال تحول و رقابت برای استعداد در ژاپن سبب 

تازگی شروع به تغییر کرده است و حال، شرایط برای کارگرهای ژاپنی گی به این از خود سازگاری نشان دهد. با

که تحت سلطۀ  ــدولت  و همچنان یک هنجار است ــ آیدکه هرگز به بیان درنمی ــکاری از فرد انتظار پنهان

ها ازدواج گیدر این کشور، کنار کشیده است.  دگرباشان د را از موضوععمدتًا خو ــ کار استحاکمیت محافظه

، با فشار یک گروه کنشگر، شهر میالدی 8072نبوده است. در سال  وگوی جدی سیاسیوقت موضوع گفتهیچ

 ینا پی   های همجنس صادر کرد. درزوجبرای  را شمالی ساپورو به عنوان اولین شهر در ژاپن گواهینامۀ همزیستی

برقرار شد. این گواهینامه در ژاپن هیچ بار میالدی  8072حرکت، نظام مشابهی در بخش شیبویا در توکیو در سال 

 میزانی از تأیید رسمی برای جنبشصرفًا ها گواهینامه و کندچون قانون ازدواج را دولت ملی تعیین می ،حقوقی ندارد

ایای محسوس را به همراه دارند. برای مثال، مقامات مسکن دربردارند و برخی مز را خواهی در حال ظهوربرابری

 .1رسمیت بشناسندای را به عنوان مستأجر بهچنین گواهینامه دارای در ساپورو و شیبویا باید هر فرد عمومی

ی های گردهمایی بسیاری که زمانکه فضاها و محل حالی کنشگری اینترنتی افزایش یافته است، درامروزه 

 موسیقی زنان( در حال ناپدید شدن هایجشنوارهها و فروشیکردند )بارها، کتاباشی را تعریف میکنشگری دگرب

  .2برای بسیاری از کنشگران جوان زن جایگزین واژۀ لزبین شده است« کوئیر»واژۀ  در این فضا، هستند و

وردها با قوانین ها به کنشگری جهانی در آمریکا معطوف شده است، دستاکه توجه حالی متأسفانه در

یست. دانند، منطبق نکشور دیگری که همچنان همجنسگرایی را غیرقانونی می هفتادوپنجخواهانۀ مشابه در برابری

                                                                                       
1. www.nytimes.comct/..Gay in japan and no longer visible.October 16, 2017 business/japan-work-gay.html. 
2. Short, Donn. (2013). Don’t Be So Gay! Queers, Bullying, and Making Schools Safe. UBC Press,p.43 



  

ه، کنشگری و اظهار دگرباشی همچنان در میالدی 8072از سال  از جمله ایران، عراق، موریتانی،  ،کشور مسلمان د 

 .1مستوجب مرگ است ،و یمن ،دان، اوگاندانیجریه، قطر، عربستان سعودی، سومالی، سو

 گذرد در کشورهای اسالمی چه می
همجنسگرایی در بسیاری از جوامع غربی مورد پذیرش بیشتری است، همچنان با انگ همراه است و در  با آنکه

 اجتماع دگرباشان در موردرویکردها  ،در خاورمیانه .2در کشورهای اسالمی ممنوع است ،بسیاری از موارد

اند. خاورمیانه همچنان بیشترین مقاومت را نسبت به تغییر نکرده ــ تغییر کرده است گونه که در سراسر جهانآن ــ

 این شود وحتی صحبت دربارۀ همجنسگرایی نکوهش می ،. در بسیاری از نقاط این منطقهدهدخرج میبهتغییر 

ارۀ ای دربکند. در مطالعهجاد تغییر بسیار دشوار مییابی دگرباشان در ایهای حمایتکار را برای گروه موضوع  

از  %20که در مقابل  3های پیو مشخص شداز سوی مرکز پژوهش ،رویکردهای جهانی به همجنسگرایی

و تونس  ،افراد مورد تحقیق در مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، فلسطین %2ها، کمتر از ها و انگلیسیکانادایی

باید همجنسگرایی را بپذیرد. تنها کشورهای مسلمانی که رواداری بیشتری از خود نشان  ند که جامعهبود معتقد

( بودند که ظاهرًا اسالم نقش کمتری در زندگی سیاسی و %72و لبنان ) ،(%8(، ترکیه )%8ند، مالزی )اهداد

  .4کندبازی می این کشورهااجتماعی 

نند و در بسیاری از این کشورها مجازات دابیشتر کشورهای اسالمی همجنسگرایی را ممنوع می

شده علیه همجنسگرایی یک همجنسگرایی مرگ است. در جوامع اسالمی، تمهیدات قضایی و فراقضایی اتخاذ

 ،غیراخالقی و غیرقانونی است و درنتیجه و که همجنسگرایی غلطاین و آن کندپیام مشخص را به جامعه منتقل می

نگاه قانونی سختی به  ــ است اسالم که تحت حاکمیت قانون شریعت ــیران مجازات دارد. جمهوری اسالمی ا

                                                                                       
1. www.nytimes.comct/..Gay in japan and no longer visible.October 16, 2017 business/japan-work-gay.html. 
2. Homosexuality and Islam | Rusi Jaspal - Academia.edu,  from 
www.academia.edu/6868516/Homosexuality_and_Islam. 
3 Whitaker, Brian. (2006).Unspeakable Love: Gay and Lesbian Life in the Middle East. Berkeley: University of 
California, p.184 
4. Homosexuality and Islam | Rusi Jaspal - Academia.edu,  from 
www.academia.edu/6868516/Homosexuality_and_Islam. 



  

هرگاه »، ایران مجازات اسالمی قوانینبر اساس شود. شامل شالق و اعدام میمجازات آن همجنسگرایی دارد که 

ردو تا هدو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر پوشش به طور برهنه قرار گیرند 

هرگاه دو زن که باهم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه »و 1«شوندضربه شالق تعزیر می 88

بۀ شوند. درصورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتزیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می

ضربه شالق تعزیر  20دیگری را ازروی شهوت ببوسد تا هرگاه کسی »و 2«شودسوم به هریک صد تازیانه زده می

بر همین اساس،  و ضربه شالق است صدیکحکم روابط همجنسگرایانۀ بدون دخول مقعدی همچنین  3«شودمی

، افراد تنها وقتی به همجنسگرایی اسالم بر اساس قانون شریعت .4دخول مقعدی مجازات اعدام را در پی دارد

شهادت دهند که رابطۀ جنسی آنها را « باتقوا»ر بار اعتراف کنند یا چهار مرد مسلمان شوند که چهامحکوم می

 اند.دیده

ا دگرباشان ر جهت حمایت ازاجتماعی یا قانونی  ییک از کشورهای اسالمی محیطتوان گفت که هیچنمی

های ماعی یا سازمانکم این امر در حال حاضر جاری نیست. خأل سازوکارهای حمایتی اجتدست ،کندفراهم می

های اخیر نمایش شود. در سالشدت احساس میحمایتگر اسالمی برای آسایش روانی و اجتماعی دگرباشان به

وضعیت خطرناکی داشت، توجه جامعۀ  نیزای که پیش از حضور داعش های داعش در سوریهعمومی بدرفتاری

دگرباشان عراق بعد از سقوط صدام حسین در سال  وضعیت برای اجتماع .5ه استالملل را به خود جلب کردبین

های اسالمی از این آشفتگی سیاسی سر برآوردند و شروع . گروهه استافول گذاشت به شدت روبه میالدی 8001

 همینکنون نیز قتل رساندند. ادگرباش را به دویست، میالدی 8078در سال  فقطها و کردند به هدف قرار دادن گی

                                                                                       
ۀ . 1  .  781قانون مجازات اسالمی، باب دوم، فصل دوم، ماد 
ۀ 2  .  714. قانون مجازات اسالمی، باب دوم، فصل دوم، ماد 
ۀ 3  .  784. قانون مجازات اسالمی، باب دوم، فصل دوم، ماد 

4. Parnian, H. (2006). The sexual rights of women and homosexuals in Iran ( In S. Seidman, N. Fischer & C. 
Meeks eds.). Handbook of the new sexuality studies, London: Routledge, pp.348-352. 
5. Jaspal, R.; Breakwell, G.M.(Eds). (2014). Identity Process Theory: Identity, Social  Action and Social 
Change. 
Cambridge: Cambridge University Press, pp. 211-267 



  

های جنسی داده کنند و به آنها آزادی استمرار قتل اقلیتلت عراق در مبارزه علیه داعش همکاری میها با دوگروه

 شده است. 

ای از تغییر در جایگاه اجتماعی یا قانونی های محدود محلی، در آیندۀ نزدیک نشانهاستثنای تالشبه

اشان قدمی مهم در مبارزه برای حقوق های حامی دگربشود. در لبنان، ظهور سازماندگرباشان مصر دیده نمی

ها منجر شده است. این تغییر محصول عواملی اجتماعی و قانونی بوده است و به تغییری در دیدگاه

 . است های جدید در لبنان کمک کردهگیریشود که به ظهور جهتسیاسی تعریف می ــ اجتماعی

اد کمی شود. فقط تعددیده می نیزست، برخی استثناها کشورهای مسلمان ممنوع ا بیشترهرچند دگرباش بودن در 

 یزناما حتی در این جوامع  ،اندکردهاعالم مسلمان )مانند اردن( همجنسگرایی را قانونی  بیشینۀبا  یاز کشورهای

 هایی برای آنها درنظر گرفته شود. گیرد و ممکن است مجازاتحمایت قانونی کمی از افراد دگرباش صورت می

ی وجوشی دارد که به شکلرین کشور مسلمان جهان، اندونزی، فرهنگ و سنت دوجنسگرایی پرجنبتبزرگ

ها در اندونزی غیرقانونی نیست. همجنسگرایی و رابطۀ جنسی گی .1گیردگسترده از طرف عموم مورد مدارا قرار می

اند. سراسر جهان پذیرفته شدههای اسالمی در آور است که مردان و زنان تراجنسیتی در بسیاری از فرهنگتعجب

تر است تا مرد یا زنی که میل جنسی به درواقع، ایدۀ مرد یا زنی که خود را عضوی از جنس مخالف بداند، پذیرفته

 کسی از جنس خودش داشته باشد. 

ا در هیها در تسهیل زندگی تراجنسیتاما برخی قدم ،کاماًل امیدوار بود به این تغییرات بتوان چنین نیست که

عمل تغییر جنس از سوی متفکران االزهر در مصر،  میالدی 7822ایران و مصر برداشته شده است. در سال 

مینی الله خآیت ،قبول اعالم شد. در ایرانقابل اسالم ترین دانشگاه اسالمی جهان، بر اساس قانون شریعتقدیمی

، به روا بودن اصل تغییر جنس فتوا داد و سیلهتحریرالوشمسی( در کتاب  7141)برابر با  میالدی 7824در سال 

 .هایی را نیز دربارۀ هویت تازۀ فرد و وظایف شرعی او تعیین کرد.فقه شیعه در کنار پذیرفتن تغییر جنس، مالک

                                                                                       
1. The sudden intensity of Indonesia's anti-gay onslaught,  from  http://www.bbc.com/news/world-asia-
35657114. [Accessed December 27th, 2017]. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35657114
http://www.bbc.com/news/world-asia-35657114


  

 .تاما همجنسگرایی یک انتخاب اس ،آیددنیا میاساس این رویکرد پذیرنده این باور است که فرد تراجنسیتی به

حال، مسلمانان تراجنسیتی بسیاری همچنان پس از عمل تغییر  این شود. باجنسگرایی گناه دانسته میبنابراین هم

چراکه همچنان  ،برندجنس از خشونت فیزیکی و کالمی و طرد اجتماعی و فرهنگی در اجتماعات خود رنج می

نند تا بتوانند مکان ککشور دیگری نقلتوانند بگریزند و به شوند. بسیاری از آنها نمیدر موقعیت پیشین خود دیده می

رای دهند )بمیشک، خیلی محتمل است که بسیاری تحت فشار به عمل تغییر جنس تن ناشناس بمانند. بی

 جزئیات بیشتر دربارۀ خطر عمل تغییر جنس به فصل سوم رجوع کنید(.

، گروه دگرباشان (HELEM)هایی مانند هلم کنشگری برای دگرباشان در لبنان سبب ایجاد سازمان

کند. این عنوان مخفف رو دنیای عرب، شده است که خدمات بهداشتی و حقوقی برای دگرباشان فراهم میپیش  

های لبنانی است. لبنان کشوری است که در و تراجنسیتی ،ها، دوجنسگراهاها، گیعربی سازمان حمایت از لزبین

ت . هلم به اندازۀ کافی موردپذیرش اسداده استاز خود نشان  ار منطقه بیشترین رواداری با سبک زندگی دگرباشان

ها کند و حتی در خیابانو آنقدر در لبنان نفوذ دارد که مرتبًا رویدادهایی را دربارۀ مسائل دگرباشان میزبانی می

یروت که ب حالی دهد. با وجود این، دراجتماع دگرباشان در لبنان ترتیب می در مورداعتراضاتی را علیه خشونت 

تر است، همچنان نسبت به جوامع غربی مدارای کمی از خود نسبت به کشورها و شهرهای همسایۀ خود لیبرال

که معمواًل افراد  است دهد. خدمات هلم تنها در حمایت از تعداد محدودی از افراد مؤثر واقع شدهنشان می

 ،ند، نادیده گرفته و در برخی موارداشده و محرومراندهحاشیههای بهتر جامعه هستند و کسانی را که از گروهمتمول

 هلم خارجی است وند که ابرای مثال، متفکرانی همچون ماصاد بر این عقیده .1به آنها آسیب رسانده است

جامعۀ غربی  های هویت جنسیهای مالی خارجی همچون الگا و هلم با ترویج دستههایی با حمایتسازمان

بیند و ماعات گی در لبنان دارند. بنا بر نظر مؤلف، این امر رفتار دگرباشانه را یک مشکل میسعی در ایجاد اجت

های عراقی و این موضوع توجه رسانه .2شودسبب مداخالت بیشتری برای حمایت از این اجتماعات می ،درنتیجه

                                                                                       
1. Leave or be killed. (6 July 2010). The Sydney Morning Herald. 
2. Massad, J. (2015). Islam in Liberalism. Chicago: University of Chicago Press, p. 89.95. 



  

، در موضعی عمومی از مقتدا صدر ،عربی را به خود جلب کرده است. برای مثال، در بغداد، روحانی شیعه

که  آنجا از .1دگرباشان حمایت کرد و گفت که این افراد نباید مورد خشونت قرار گیرند در موردرویکردی انسانی 

روحانیون دارای حقی اخالقی برای دخالت در همۀ امور حکومتی و در جزئیات زندگی اجتماعی مردم هستند، 

آفرینان در تعیین نظر عموم در این زمینه ترین و تأثیرگذارترین نقشالزم به ذکر است که روحانیون در عراق مهم

ن دیگر همچو ،چراکه با موضع دیگر روحانیون و نهادهای مذهبی ،برانگیز شدالله صدر مناقشهاند. بیانیۀ آیتبوده

لیغ تبرا الم همخوانی نداشت. روحانیون در هردو کشور منع همجنسگرایی در اس ،متفکران شیعی در عراق و ایران

 تفاوت در نحوۀ پرداختن به موضوع است. اما کنند، می

اما طرفدار خشونت علیه این افراد هم نیستند. در  ،کنندبیشتر جمعیت عراق همجنسگرایی را نکوهش می

نیست و وضعیت کاماًل  گونهمجازات همجنسگرایی در قانون تصریح نشده است. در ایران این ،عراق و لبنان

ایران همجنسگرایی مردان را جرمی مستوجب مجازات  اسالمی است. قانون اساسی مبتنی بر شریعت متفاوت

 .2شوندضربه شالق محکوم می صدیکها به داند و بر اساس قانون ایران، لزبیناعدام می

 نگاهی به آینده 
 فاوت است و شامل سطوحرو هستند، از کشوری به کشور دیگر متکه دگرباشان با آن روبه ایسرکوب اجتماعی

، کند. در عین حالشود که بافتار بومی غالب را منعکس میمی زنیبرچسبو  ،مختلفی از خشونت، تبعیض

 های توسعهچالش دربارۀو رویکردهای خود  ،هاها، زبان، دریافتها، هنجارها، سنتتوانند ارزشاجتماعات می

ش رویارویی با مسائل دگرباشان کمک کند. یک رویۀ جهانی مهم و تواند به درک بهترین روداشته باشند که می را

و در  شودمالحظه دیده میاست که تنوع و گرایش جنسی به شکلی قابل آنمثبت که زادۀ گفتمان جاری است، 

جاد های دگرباشانه به ایو گفتمان ،هاها، جنبشتوجه قرار گرفته است. توجه بیشتر به هویت سراسر جهان مورد

                                                                                       
1. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/09/homosexuality-lgbt-iraq-iran-muqtada-sadr.html. 
Accessed: October 16, 2017. 
2. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/09/homosexuality-lgbt-iraq-iran-muqtada-sadr.html. 
Accessed: October 16, 2017. 
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المللی منجر شده است که خشونت مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسی را در های حقوق بشری بینزمانسا

 سازند. دهند و مستند میسراسر جهان موردتوجه قرار می

فراهم  های دگرباشفضایی را برای تبادل اطالعات مثبت دربارۀ هویت نیز های اجتماعیاینترنت و شبکه

 . های جنسی استهای قانونی از حقوق اقلیتاینترنت محیط مساعدی برای ترویج حمایت اند. در عین حال،کرده

انگ غیردگرجنسگرا بودن باال است، افراد از طریق اینترنت دگرباشان دیگر را برچسب و در کشورهایی که 

ادل و کانالی برای تب همچنان ،حال این اینترنت ابزاری در دست افراد برخوردارتر است، با معموالً کنند. پیدا می

 هاوگوتگیرند و گفکند که در آن اجتماعات شکل میهمبستگی است. ماهیت تعاملی اینترنت فضایی را ایجاد می

های تبادل و تکنیک ،هاهایی را برای معاشرت افراد، حمایت، جنبشفرصت فضای مجازیشود. شروع می

یا اخالقی خطرناک  ،هایی را که از نظر سیاسی، مذهبیوبگاهکند. در ایران، دولت اطالعات برای بقا فراهم می

 دهدافزارهای فیلترشکن دسترسی دارند که به آنها اجازه میاما افراد زیادی در ایران به نرم ،کندمسدود میداند، می

  .1را دور بزنند هااین سانسور تا

درک محدودی از  ،ات دگرباشانحاشیه راندن اجتماع برای به ،های آسیا و اقیانوسیهبرخی دولت

کید دارد تا جوامع متنوع 2کنندرا ترویج می« های آسیاییارزش» تر، به معنای کلی .3که بر جوامع یکدست تأ

چراکه این موضوع را فاقد بنیان حقوقی در قوانین  ،اندکشورهای اسالمی مرتبًا با ایدۀ گرایش جنسی مخالفت کرده

گونه های اسالمی میدان اصلی هماهنگی اینسازمان همکاری .4دانندهای اسالم میوزهالمللی و در تضاد با آمبین

 اعتراضات بوده است. 

                                                                                       
1. LGBT Rights in Iran by Shima Houshyar, published October 21, 2015.   
2. LGBT Rights in Iran by Shima Houshyar, published October 21, 2015.   
3. Oslo Conference Report, supra n 6 at 20; cf. the Asian values debate, supra n 274. 
4. See Baderin.(2003).  International Human Rights and Islamic Law. Journal. I.f, LA University reading  at p. 
117. 



  

در ایران، افراد دگرباش همواره در معرض آزار هستند. قوانین علیه آنها سفت و سخت است و آنها در مقابل 

و دیگر  ،ها، مستندها، موسیقیرقۀ امیدی از فیلمپذیرند. باو خشونت در خانواده و جامعه آسیب ،استفادهآزار، سوء

کند که که دیدگاه جدیدی را مطرح می است وجود آمدههای اخیر برای دگرباشان ایرانی بهاشکال هنر در سال

امکان تحول « روهای روبهنهیآی»، فیلم ایرانی میالدی 8077تواند سبب تغییر رویکرد شود. مثاًل در سال می

تصویر کشید. فیلم داستان ادی، مرد جوان های جنسی را بهاقلیت دربارۀی در میان افراد مذهبی رویکرد تدریج

انواده آبروی خ ای بگریزد که قصد دارد او را به ازدواجی مجبور کند تااست که سعی دارد از خانواده ایتراجنسیتی

دهد. دی نسبت به زن تراجنسیتی نشان میحفظ شود. در این فیلم، زن مذهبی سنتی در ابتدا انزجار و نفرت زیا

ه تحمیل رسد کخشونت پدرش، زن مذهبی نهایتًا به این نتیجه می کمی بعد، با مشاهدۀ رنج زن تراجنسیتی در اثر  

 حلیکند که راهادعا نمی« روهای روبهنهیآی»در معنای مذهبی است. « شر»چنین درد و رنجی بر دیگران تجسم 

کند با نگاهی انسانی به این گوشۀ تاریک جامعه از این ایده حمایت کند که اما سعی می ،ستبرای مشکل یافته ا

  .«حل مشکل نیستانکار کردن یا نادیده گرفتن این افراد راه»

اند که تمهیدات های اخیر، آفریقای جنوبی و اکوادور اولین کشورهایی بودهدر قیاس با ایران، در سال

های جنسی را در قوانین خود وارد کردند. هرقدر هم در مورد داشتن پرسنل دگرباش در علیه اقلیت یضدتبعیض

 هایدشوار باشد، باز هم چندین کشور همزیستی مدنی زوج« هاازدواج گی»ارتش تردید وجود داشته باشد یا 

قانون برابری  ،دیمیال 8074برای مثال، سه کشور در اروپا هستند که در سال  1اند.رسمیت شناختههمجنس را به

، پارلمان فنالند 2در لوکزامبورگ، پارلمان با قدرت به ازدواج همجنسگرایان رأی مثبت داد ؛ازدواج را تصویب کردند

در بریتانیا، قانونگذاران منطقۀ اسکاتلند متفقًا به انگلستان و ویلز و  3،نیز ازدواج همجنسگرایان را قانونی اعالم کرد

                                                                                       
1. The World Guide: An alternative reference to the countries of our planet. (2001). Internationalist, New.  
2. Luxembourg Approves Gay Marriage. (19 June 2014).Huffington Post, Accessed: October 16, 2017, from 
http://www.huffingtonpost.com/2014/06/19/luxembourg-gay-marriage-_n_5511360.html. 
3. Finnish Parliament approves same-sex marriage, Yle, Nov. 28, 2014. Accessed: October 16, 2017, from 
http://yle.fi/uutiset/finnish_parliament_approves_same-sex_marriage/7657759. 

http://www.huffingtonpost.com/2014/06/19/luxembourg-gay-marriage-_n_5511360.html
http://yle.fi/uutiset/finnish_parliament_approves_same-sex_marriage/7657759


  

، ایرلند اولین کشوری بود که طی یک رفراندوم میالدی 8072در سال  .1دواج را قانونی کردندپیوستند و برابری از

رسمیت شناختن جنسیت را رسمیت شناخت. در همان سال، ایرلند الیحۀ قانونی بهعمومی برابری ازدواج را به

قانونی خود را  های جنسیتیهتصویب کرد و بدین ترتیب پنجمین کشوری شد که به افراد تراجنسیتی اجازه داد نشان

اساس مکنونات قلبی تغییر دهند تا اینکه به یک مداخلۀ پزشکی نیاز داشته باشند. هرچند این کشورها  تنها بر

 .2کنندبرای تغییراتی مشابه مذاکره می نیزعمدتًا غربی هستند، کنشگران در ویتنام و مکزیک 

 ی آنانهاو تالشاند های حقوق بشری موفق بودهرنامههای خود برای گسترش بکنشگران در تالشتاکنون 

های ، سازمانمیالدی 7887. از سال ه استروی دگرباشان را هم دربرگرفتهای مختلف پیش  رفته خشونترفته

ملل حمایت از الاصلی حقوق بشر به آزار و تعقیب قضایی دگرباشان توجه کردند. برای مثال، دستور کار عفو بین

 میالدی 7812بان حقوق بشر که در سال شود. دیدهشامل می نیزشان را تعقیب به سبب گرایش جنسی افراد تحت

پردازد و یابی در حوزۀ حقوق بشر میالمللی و غیردولتی است که به پژوهش و حمایتتأسیس شد، سازمانی بین

 .3ای پویا برای دگرباشان دارداکنون برنامه

و  اندکنند، شروع به سازماندهی خود کردهبًا در بافتارهای مسلمان زندگی میاخیرًا افراد دگرباشی که غال

های خود را روایت داستان که بدین وسیلهآزادانه در جمع سخن گفتن است  یکی از ابزارهای مورداستفادۀ آنان

ی زندگی سیاس ویژه برای کسانی که در جوامع سرکوبگر اجتماعی و همجنسگراستیزبه ،این کارالبته کنند. می

ود. اما شمیاز سوی دگرباشان مقاومت بروز سبب  در این زمینه برد. گاهی تبعیض آشکارکنند، کمی زمان میمی

در طی زمان  بایدبلکه شجاعتی است که  ،فقط ارزیابی دقیق ریسکگیری فضای عمومی نیازمند نهراهبرد بازپس

                                                                                       
1. Scotland’s same-sex marriage bill is passed, BBC, Feb. 4, 2014. Accessed: October 16, 2017, from  
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-25960225. 
2. Transition, and Mine - The New York Times, from www.nytimes.com/2017/10/18/opinion/ireland-gay. 
3. HRW.( 2013).from  https://www.hrw.org/sites/default/files/wr2013_web.pdf. Accessed: October 16, 2017. 
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اولین رژۀ افتخار خود در اما فعال بوده است،  میالدی 7881سال ی استانبول از «المبدا»شود. برای مثال، تقویت 

 .1پیشرو جرئت پیوستن به آن را داشتند 20یک دهه بعد ترتیب داد و در آن زمان فقط  را پایتخت ترکیه

در معرض دید قرار گرفتن دگرباشان اغلب بهای سنگینی از آسیب روانی و شکنجۀ جسمی سخت را به 

اما  ،تری استها حتی چالش بزرگلزبین همراه دارد. کنشگری

 ۀ آنند. یک نمونابرخی در حال صاف کردن این جاده

ها، دوجنسگراها، لزبین سازمانی که برای ،2است« اصوات»

های فلسطینی در سال و بیناجنسی ،هاتراجنسیتی

ای برای زنان تشکیل شد. اصوات خانه میالدی 8008

و  ،ی امن، حمایتگردگرباش فلسطینی بنا کرد که فضای

تا بتوانند به  دادمیتوانمندکننده در اختیارشان قرار 

و سیاسی خود به عنوان گروه  ،های فردی، اجتماعیکشمکش

 مردساالرۀ زنانی در جامع ،اقلیت بومی ساکن اسرائیل بپردازند

 .3محورتر دگرجنسگراو زنان دگرباشی در یک فرهنگ وسیع

های حامی در حال جوانه زدن هستند، هرچند هنوز برخی از آنها روه، گموجود طراتاخمبا وجود 

همچون مراکش،  یطی چند سال گذشته، دگرباشان مسلمان در نقاط مختلف . در4توانند آشکارا فعالیت کنندنمی

در و  ،دیعربستان سعو ،اندونزی، ترکیه، مالزی، اردن، لبنان، اورشلیم، آفریقای جنوبی، نیجریه، فلسطین، دبی

 اند. های بزرگ مسلمانان بومی، مانند هند، دور هم جمع شدهکشورهایی با جمعیت

                                                                                       
1. Hélie, Anissa. (2006). Threats and survival: the religious right and LGBT strategies in Muslim contexts. 
WOMEN IN ACTION-ROME THEN MANILA- p. 19. 
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4. McDowall, A.; Khan, S. (2004). The Ayatollah and the transsexual. The Independent (UK), p. 34. 
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دترین شود، بها لزومًا و تا جایی که به ابراز هویت جنسیتی مربوط میجالب اینکه سرکوبگرترین رژیم

وض کنند نفع خود ع توانند دوگانۀ سخت جنسیت را بهها در اردن و ایران میرسد که تراجنسیتینظر مینیستند. به

 شوند.و برخی افراد واقعًا از طرف روحانیون بنیادگرا برای انجام عمل تغییر جنس حمایت )حمایت مالی( می

 متأسفانه همیشه فشاری واقعی برای انجام عمل تغییر جنس و مداوای پزشکی وجود دارد. 

شود، در خاورمیانه ها شناخته میآرامی از سوی جوامع و دولتالمللی دگرباشان بههرچند اجتماع بین

انگیز است. در سراسر خاورمیانه، دگرباشان به سبب قوانین موجود ضد اجتماع دگرباشان هنوز راکد و غم وضعیت

یشتر استثنای اسرائیل، برو هستند. بهبا درجات مختلفی از سرکوب روبه ،ترانگ اجتماعی وسیع چنینهم و آنها

کنند. درنتیجه، اجتماع دگرباشان در خاورمیانه به ا اجتماع دگرباشان را محکوم میکشورهای خاورمیانه آشکار

جز چند مورد استثنا، کنند. بهشکل زیرزمینی وجود دارد و اعضای آن اغلب در ترس از آشکار شدن زندگی می

های ی با کشمکششنده است. دگرباشان بسیارشدت ک  انداز دگرباشان در خاورمیانه تیره و تار و حتی بهچشم

، گیرو هستند و بسیاری از تقالهای آنها همچون آزار در مدرسه، طردشدای در زندگی روزمرۀ خود روبهعمده

ه رفتارها بکتک خوردن و تجاوز در خانواده، یا احساس میل به فرار از خانه ماهیتی اجتماعی دارد. اغلب این سوء

ها و دیگر یشود. پلیس امنیت اغلب به مهمانزارش نمیسبب خطر خشونت بیشتر از طرف خود  مقامات گ

  .1شودبه دستگیری و بازداشت منتهی می هاهکند و گاهی این حملتجمعات دگرباشان ایرانی حمله می

اند، از دیگر همسایگان مسلمان خود اندکی جدا کردها به سبب پیشرفتی که در برابری حقوق زنان داشته

اند. اما خیلی زود است که بتوانیم بگوییم دهای تمامًا زنانه را در مبارزه با داعش داشتههستند. آنها افتخار واح

توانند به پناهی نسبی برای کردستان ) ترکیه، ایران، عراق و سوریه( روزی می ۀنواحی کردنشین در چهار پارچ

در جهان اسالم احساس  الدی،می 8072توان از سال دگرباشان تبدیل شوند. با وجود این، موج تغییرات را می

نامزدی گی در پارلمان ترکیه داشت. آقای سولو کارزار  ،آشکارا ،بار برای اولین ،کرد. حزب پیشرو کرد در ترکیه

                                                                                       
1. LGBT Rights in Iran by Shima Houshyar, published October 21, 2015. 



  

یج و در جایگاه ترو ادامه داد سال هفدهها در ترکیه به مدت خود را بر اساس پیامی مبنی بر حقوق برابر برای گی

 حقوق دگرباشان ایستاد. 

ای فرهنگ کردی، که بیشتر در نواحی های قبیلههای نسبتًا سکوالر، بنیانهمچنین حتی در بین خانواده

ل همچنان هنجارهای ناموسی یشدت رفتار اجتماعی را محدود کنند. قباتوانند بهآیند، میچشم میروستایی به

و یا ارتکاب عمل جنسی توسط مرد  اند و نسبت دادن همجنسگرایی به مردکارانۀ خود را حفظ کردهمحافظه

ورد خطاب قرار م «کونی»ی بسیار تحقیرکننده از قبیل ظو با الفا است به دور از مرد بودن و بسیار ناپسند «مفعول»

اورمیانه های ساکن در ختفکر و یا استفاده از الفاظی از این دست در میان دیگر قومیت ۀکه البته این شیو گیردمی

 این نارواداری باشد.  در پس   پنهان  ا و اعراب رایج است، حتی اگر مذهب یکی از عوامل هاز قبیل فارس

سالۀ با یک دورۀ پنج میالدی 8071که آن را شورای نگهبان در سال  ،در ایران، رویۀ جدید مجازات اسالمی

به آن اشاره شده  اساس سندی که در مقدمه شد. بر ییاجرا میالدی 8074آزمایشی تصویب کرد، از اکتبر سال 

روزرسانی شده است. نظام حقوقی ایران به« سازیاسالمی»است، روند مجازات طبق سیاست حاکمیت برای 

کند که متهم حمایت می ،بهتر ،هایی است که از افرادیجدید شامل اصالحیه مجازات اسالمیحال، قانون  این با

ایران، خطراتی جدی، همچون محکومیت به اعدام، افراد  بر اساس قانون جزای .1به رفتار همجنسگرایانه هستند

از این  یخوب، بهکند. به همین سبب، وکال باید برای حمایت از افراد دگرباشمتهم به همجنسگرایی را تهدید می

گاه باشند تا از بازداشت یا محکومیت آنها به  شود،میای که در قانون جدید دیده های بالقوهاصالحات و فرصت آ

  .2رم همجنسگرا بودن جلوگیری کنندج

                                                                                       
1. https://www.amnestyusa.org/reports/flawed-reforms-irans-new-code-of-criminal-procedure/ [Accessed 
December 20th, 2017]. 
2. Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Iran Analysis from Religious, Social, Legal and Cultural 
Perspectives. by INTERNATIONAL GAY AND LESBIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION. 
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و افرادی پرداخت که هویت یا سبک  ،های مذهبی، زنانداعش از زمان پیدایش به تعقیب قضایی اقلیت  

و  ،درجات مختلف خشونت، انزوای شدید. 1شان با باورهای خشک و متعصبانۀ این گروه همسو نبودزندگی

چرخشی  اما در اصطالح دولت اسالمی، اوضاع   ،است دهکننویران یشهاجتماعی عمدی هم خوردگیبرچسب

احکامی علیه رفتار همجنسگرایانه و مدل  . در نواحی تحت کنترل دولت اسالمی، مبارزان  ه استمخرب پیدا کرد

شد، وعدۀ مرگ دادند. تنها در یک وبرق صادر کردند و به هرکسی که در حین عمل لواط دستگیر میموهای پرزرق

ه داعش، ت اسالمیدر دول ،روز . دنبه دلیل همجنسگرا بودن در شهری در سوریه کشت را سالهپانزدهمرد و یک پسر  ن 

های مجازات است و ها را جرم مستوجب مجازات مرگ اعالم کردههای فرمایشی داعش رابطۀ جنسی گیدادگاه

 ند.اهدبرای این عمل تعیین کر اسالم ای همسو با خوانشی افراطی از شریعتوحشیانه

سبت که از قبل ن است استفادۀ داعش از تعصبات اجتماعی و مذهبیهایی سوءاین نمونه فقط یکی از نمونه

کند. این رویه ظاهرًا تا سال از آنها برای توجیه اعمال خود استفاده می اکنونبه افراد گی وجود داشته است و 

و  ،ها خشن، وحشیانهمجازاتدر حکومت داعش، ت. ادامه داشته اس ،هایینشینیعقب با وجود میالدی، 8071

ها پرت کردن فرد از باالی ساختمان است. کسانی که از این ترین مجازات. یکی از رایجاستفراتر از درک انسان 

والی شوند. در جدیده می نیزشوند که در میانشان کودکان برند توسط جمعیتی سنگسار میدرمیپرتاب جان به

، دو مرد در شهر پالمیرای سوریه به چنین سرنوشتی محکوم شدند. شهر در آن زمان تحت دیمیال 8072سال 

بود. آنها پس از آنکه مقامی از دولت اسالمی حکم اعدامشان را به جرم همجنسگرایی  داعش کنترل دولت اسالمی

 .2صادر کرد، از بام یک هتل به پایین پرتاب شدند

ای را در موصل عراق با پرتاب از یک ساختمان کشت. سالههفدهش پسر ، داعمیالدی 8071در ژانویۀ سال 

مرد جوان ناشناس دیگری از بام ساختمانی در ماه مارس به پایین پرتاب شد. ظاهرًا جمعیت منتظر در پایین 

های ساختمان مرد را سنگسار کردند و کشتند. برای ترویج ترس، داعش تصاویر هردو قتل را از طریق حساب

                                                                                       
1. Sources: ARA News, Iraqi News, Daily Mail. 
2. The Islamic State's shocking war on gays - The Washington Post, from 
www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016. 



  

ای افراطی ، یک گروه رسانهمیالدی 8072های اجتماعی منتشر کرد. در ژانویۀ سال ربری وابسته به خود در شبکهکا

داد که مردان متهم به همجنسگرایی را از ساختمانی از شهر تصاویری را منتشر کرد که افراد مسلحی را نشان می

 کردند. موصل در عراق به پایین پرتاب می

، کردستان عراق میالدی 8008وجود خواهند آمد. در سال ای طوالنی بهطی دورهدر یر بذرهای کوچک تغی

مقامات برای تعقیب قضایی افرادی که خشونت ناموسی  شدت حق  قوانین دورۀ صدام حسین را لغو کرد که به

ای های ویژهن، نخست وزیر کردستان عراق، بارزانی، کمیسیومیالدی 8001کرد. در سال محدود می را کردندمی

تا سفیدان روساندازی کرد و ریشهای ناموسی علیه زنان راهرا با هدف اجرای قانون برای مبارزه و پیگیری خشونت

این اولین گام به سوی مبارزه با نقض  ،واقعگیری دربارۀ این موارد خارج از نظام دادگاه منع کرد. بهرا از تصمیم

درت ق ــای کردستان های اخیر، دولت منطقهطی سالدر جمله دگرباشان است. ها از حقوق بشر در بسیاری زمینه

موضع داده  ، تغییرردکها را مجازات میکاماًل از پلیس جاهلی که گی ــ های شمالی عراقخودمختار در استان

 .1کندو کمتر در این موارد دخالت می است

ترین کشورهای خاورمیانه است. در این کشور، پیشرفته در مقایسه، اسرائیل در دفاع از حقوق دگرباشان از  

د توانند با هم پیوندی مدنی داشته باشنشده است و اعضای اجتماع دگرباشان میحقوق دگرباشان رسمًا پذیرفته

عراق،  شامل در این منطقه های دگرجنسگرا است. کشورها یا نواحی دیگر قابل ذکرکه تقریبًا مشابه پیوند زوج

در لبنان با وجود اینکه  .2دانندشوند که رابطۀ جنسی با شریک همجنس را غیرقانونی نمیو فلسطین می ،اردن

رشد دگرباشان این کشور بیشتر و بیشتر در معرض دید قرار همجنسگرایی همچنان غیرقانونی است، اجتماع روبه

  .3اندتشکیل داده ایرزمینیبه طور خاص، دگرباشان اجتماعی سالم و البته زی ،گرفته است. در بیروت

                                                                                       
1. In ISIS’ Shadow, LGBT Kurds Take A Stand | HuffPost, from www.huffingtonpost.com/entry/in-isis-
shadow-lgbt-kurds. 
2. ILGA the International LGBTI Assoc. Lesbian and Gay Rights in the World. ILGA. May 2010. 
3. Zoepf, Katherine. (16 Aug. 2007). What Happened to Gay Beirut?. The New York Observer. 



  

 گیرینتیجه
ی که های بقایاین کتاب تالشی است برای کمک به پژوهشگران و کنشگران در جهت تأمل بیشتر دربارۀ روش

. چالش اصلی دگرباشان در ایران از بین بردن نگاه منفی کمک کندزندگی دگرباشان در ایران  به بهبودممکن است 

تر و تعقیب قانونی است. این نگاه منفی وقتی جدی ،شدت در پی نارواداری، تبعیضبهجامعه و اجتماعی است که 

گاهیشود که قوانین و مقررات ایران انکار قطعی حقوق دگرباشان را تأیید و تقویت میمی بارزه با رسانی و مکنند. آ

صوص دگرباشی در جامعۀ نهاد است. اطالع رسانی در خهای مردمنفرت هدف اصلی کنشگران اجتماعی سازمان

شدت دهد و بهدست میهای اجتماعی درک عمومی بهتری از دگرباشان بهتر داشتن در شبکهایران و حضوری فعال

 بسیاری از مسائل آنها نقش دارد.  در حل  

ین . به همدا اشاره شد، باید درنظر گرفته شوانبوهی از مسائل که پیشتر به آنهبرای بهبود وضعیت دگرباشان، 

یف کاررفته برای توصها، و زبان بهبندیو طبقه هاساز تعریفهای همراه با زندگی، مسائل مشکلترتیب، چالش

ان، در هر آن های خاصها و توجه به پیچیدگیمشروعیت دادن به اقلیت ، چراکهدگرباشان باید مورد توجه قرار گیرد

حتی در  ،همۀ مشکالت با وجوددر حال حاضر، گرچه  اولین گام برای بهبود وضعیت آنها است. عملی،

ند و در مقابل عقیدۀ آیمیگرد هم گیرترین کشورهای خاورمیانه، دگرباشان همچنان به شکل زیرزمینی سخت

کنند و اجازۀ دسترسی به حقوقشان که همچنان آنها را تحقیر می ــو نهادهای مذهبی  ،عمومی، هنجارهای فرهنگی

 دهند. ادامه می خود به رشد و بالندگی ــ دهندرا به آنها نمی

، فشار برای درنظر گرفتن حقوق دگرباشان خاورمیانه از جانب بریمسر میبهیکم واز آنجا که در قرن بیست

یشتر المللی بیشتر و بالمللی، دول خارجی و اجتماع دگرباشان بینبین یهای حقوق بشرمنابع خارجی مانند گروه

توان شود، دیگر نمیالمللی را به سبب رفتاری که با دگرباشان در خاورمیانه میکوهش بینفریاد ن .1شودمی

 خاموش کرد. 
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شود، سازوکارهای گستردۀ آنچه روشن است، مخصوصًا در مورد گروهی که همچنان مورد انگ واقع می

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

ای حیاتی است که مطالعات بسیاری سعی در درک که پذیرش اجتماعی مؤلفه رسیده استپژوهش به این نتیجه 

کار باشان بهشده میان دگراند. درک این پدیده بالفاصله برای توضیح سطوح مختلف تبعیض تجربهنقش آن داشته

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

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

کید می گونهکند. هماندرکی از این مسئلۀ مهم اجتماعی آشکار می شود، دگرباشان که در این پژوهش بر آن تأ

شدت بر سالمت جسمی و روانی آنها تأثیر رو هستند که بهو تبعیض بسیاری روبه خوردگیرچسببمرتب با 

توان این انگ و تبعیض را کاهش داد، عنصر مهم بهبود زندگی دگرباشان است. می گونهگذارد. فهمیدن اینکه چمی

ردی سراسری و این مطالعۀ پژوهشی اهمیت پرداختن به پذیرش اجتماعی همجنسگرایی و ارزش رویک

 دهد. شده در همۀ کشورها نشان میمحورتر را برای توضیح سطوح مختلف تبعیض تجربهنظریه

های تواند در چهارچوب یک محیط مطلوب با سیاستگذاران، سیاستمداران و نخبهاما عمل معنادار تنها می

شود. در شامل می نیزگیرانه را ختسیاسی روشنفکر انجام شود. این عمل  تغییر ایدئولوژی سنتی و هنجارهای س

های حمایت از شود و مجازات مرگ را در پی دارد، پروژهایران، جایی که همجنسگرایی همچنان جرم انگاشته می

نی آاحتمال تأثیرگذاری هم و چندان  استغیرممکن  های جنسی تقریباً دربرگیری اقتصادی و اجتماعی اقلیت

کی وع گذارد، به کشورها در درک این موضد بر اینکه محرومیت دگرباشان بر همه اثر میندارد. امید است بتوان با تأ

 مند شوند. توانند از مزایای زیادی بهرهکمک کرد که با پایان دادن به تبعیض می

محرومیت  .1محروم کردن اجتماعات دگرباشان علت اصلی فقر و مانعی بر سر راه توسعه استقطعًا 

تصاد و بلکه به دلیل تأثیر منفی آن بر اق ،گروه ه دلیل نتایج بعدی آن در زندگی افراد و فقر کل  ب تنهادگرباشان نه

                                                                                       
1. Hylton, E. (2011). Developing work in and with communities. Occasional Paper, 4, p. 55. 



  

ای است. نیل به توسعۀ فراگیر نیازمند ادغام بیشتر مسائل دگرباشان در تر موضوعی توسعهجامعه در ابعاد وسیع

 د شد.خواههای جدید گشوده های فرصتههایی است که از خالل آنها پنجرریزیو برنامه ،هافرایندها، سیاست

اشت اقتصاد و بهدکار در حوزۀ های کارهای پیشین در این حوزه بهره برد که با آموختهتوان از درسمی ،در این راستا

  .1شودشروع می

سال سن دارند و این نیمرخ جمعیتی بسیار  88تا  72درصد جمعیت هشتاد میلیونی ایران بین  17بیش از 

ین دیدی جدید به جنسیت است. پیش بردن ا ،و به طور بالقوه ،فرصتی برای تغییر، پویایی جدید سیاسیجوان 

بندی یک برنامۀ آموزشی دربارۀ ادغام دگرباشان در همۀ و فرمول ،گذاریاشتراکآوری، بهنگاه نسلی نیازمند جمع

ی هاماع دگرباشان در ایران با کمک مؤلفهسطوح زندگی است. هرگونه پیشرفت در پرداختن به نیازهای اساسی اجت

های پایۀ متقن، آوری دادههای موجود و جمعگیرد: پر کردن خأل اطالعاتی، کندوکاو در دادهسرعت می ذیل

های دقیق. هرگاه نتایج ریزی بر اساس ارزیابیهای جدید و مبتکرانه، و برنامهحمایت از تحقیقات، آزمودن ایده

 ،کندرشدی که در این حوزه کار میاشتراک گذاشته شود، اجتماع روبهشکلی واضح و شفاف به هایی بهچنین تالش

نهاد به های مردمتردید، ورود سازمانو بی تواند موارد موفق را بسط دهد و از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کندمی

 . ن راه را هموارتر سازدتواند ایهای اجتماعی آنها از اجتماع دگرباشان میاین حوزه و حمایت

با افراد غیردگرجنسگرا در  ،حال، جامعه در مقابل جمعیت دگرباش مالحظات سختی دارد و درکل این با

ید که نیازی نیست دولت، در خاورمیانه به طور عام و در ایران به طور آنظر می به گونهتقابل است. بنابراین این

شود که های مدنی و نهاد خانواده اعمال میابل از سوی جامعه، سازمانخاص، کاری انجام دهد. فشار انکار و تق

های هگرو توسط نیز ایجدی ۀاعتنا باشد و البته مطالبدولت زحمتی متقبل نشود و به آن بی است تا سبب شده

دادی چه تع راگ شکل نگرفته است، دگرباشی در ایران دگرباشان در غیاب داشتن تشکل و گروهای منسجم و رسمی

که افراد در برابر دگرباشان مدارایی از خود نشان . این امر داردشهرها وجود در کالن هامرکز حمایت از تراجنسیتی
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در این سناریو، نهادهای دولتی از جایگاهی  و های سراسر خاورمیانه مشهود استکاماًل در جنبش ،دهندنمی

شرایط کنونی تغییر کند و حقوق دگرباشان در همۀ  الزم استدر هر حال، برند. مطمئن و باثبات لذت می

 رسمیت شناخته شود.به آنان های اجتماعی به همراه حقوق شهروندیعرصه
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آن در  هایهای متعدد و پیچیدۀ هویت جنسی و ظرافتجنسیت در ایران را با نگاه به جنبه ۀنادید ۀاین کتاب حوز

 ۀحال، این مطالع عین کند. درهای جنسی بررسی میفزونی از گرایشدگرباشان در بستر شناخت روبه اجتماع

هایی ها و روایتکشد و افسانهچالش میهای رایج دربارۀ دگرباشان و جنسیت در ایران را بهفهمیشناسانه کجمردم

ا کند تاند، نقد میهای اشتباه شدهها و رویهرا که اغلب سبب شناخت نادرست از جنسیت و تدوین سیاست

 تر شود.ساز رویکردی جامعزمینه

چراکه فراتر از یک نگاه کلی ساده به گرایش جنسی و افکار مربوط به جنسیت  ،شدت پیچیده استاین مطالعه به

یش با بهای عمیق در حوزۀ زندگی خصوصی و عمومی فرد است. برای اولین بار در ایران، این پژوهش بر مصاحبه

و اصفهان( متمرکز شد. در  ،شهر بزرگ ایران )تهران، مشهد( در سه کالنانزن %40و  انمرد %20نفر ) 100از 

های برخاسته از تغییرات عصر حاضر در روابط جنسیتی و چگونگی این تعامالت در ایران بررسی این کار، چالش

دگرباشان در ایران از طریق تحلیل انتقادی از نگاه  در موردشد. اهداف اصلی این کتاب درک احساسات و باورها 

حال مذهبی،  ینع در وای در حال تغییر هایی است که آنها بر اثر زندگی در جامعهخود این افراد و بررسی چالش

ن کنند. پرسش ایتجربه می ــ کندیک هویت رد می عنوان که دگرباشی را به ــمحور، سنتی و پدرساالر طبقه

شده و پذیری این افراد سرکوب. ضرورت تمرکز بر اجتماع دگرباشان و آسیبشده استجا شروع ز همینمطالعه ا

اند و از ای شد برای روشنگری دربارۀ وضعیت این افراد که عمدًا نادیده گرفته شدهشده انگیزهبه سکوت واداشته

 اند. منظر اجتماعی به حاشیه رانده شده

شناختی و بر اساس روش ویکردهای پدیدارشناسانه، هرمنوتیکی، پسامدرن، رواناین پژوهش از تلفیقی از ر

وجود آورد که برای پژوهش دربارۀ تجربۀ دگرباشی مناسب برد تا روشی نظری را به( بهره می GTمبنا )پژوهشی داده

رد و دربرگی« عینیت»شهود و احساسات خود پژوهشگر را در معیار تأیید مطالعه برای حفظ  ،حال عین باشد و در

 قرار دهد. هاختیار خوانند رداوری درا بدون پیش یتردارد که تصور روشن آنسعی بر 


