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 چکیده

 که از افرادی است ،استاجتماع دگرباشان تهیه شده  ۀدربار کنونتا هایی کهبیشتر گزارش

و هنوز  کنندو در سرزمین دیگری زندگی می اندکردهایران را ترک  در حال حاضر،

ور طگرباش ساکن ایران وجود ندارد. بهتجربیات افراد دتجارب و  ۀدربار چندانی اطالعات

زندگی و احساسات آنها در ایران و چگونگی تأثیرپذیری  ۀخاص، پژوهشی دربار

د بسیار محدو این اطالعات در دست نیست یا اگر هست، شانتجربیاتشان از هویت جنسی

پر را  حد مهمین شکاف علمی دربارۀ موضوعی تااینبر آن است تا ا حاضر است. پژوهش

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

زندگی خصوصی و عمومی فرد است. در این پژوهش  ۀافکار مربوط به جنسیت در حوز

های ۀ محدودیتقوانین کشورهای مختلف با مذاهب متفاوت دربار ۀبه بررسی تاریخچ

های مختلف . همچنین به بررسی جنبششودمیحقوق دگرباشان پرداخته شده علیه اعمال

پردازد یم ،دگرباشان در نقاط مختلف جهان که جهت مقابله با این قوانین صورت گرفته است

رد موتدوین قوانین حامی حقوق دگرباشان  المللی و حقوق بشر درهای بینو نقش سازمان

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

 گیرد. قرار می

دگرباشان در ایران  مورددرتحقیقی درک احساسات و باورها  ۀاهداف اصلی این پروژ

 ر  اثهایی است که آنها برررسی چالشطریق تحلیل انتقادی از نگاه خود این افراد و باز

یت هو عنوانکه دگرباشی را به ــمحور، سنتی و پدرساالر ای مذهبی، طبقهزندگی در جامعه

 ، اینکهشودمیجا شروع پرسش این پژوهش از همیندرواقع، کنند. تجربه می ــ کندمیرد 

شده و سرکوباین افراد پذیری ضرورت تمرکز بر اجتماع دگرباشان و آسیب

وضعیت این افراد که عامدانه ای شد برای روشنگری دربارۀ شده انگیزه واداشته سکوت به

 اند. سوی اجتماع به حاشیه رانده شدهو از اندنادیده گرفته شده

درصد  40مرد و  آنان درصد 00که ــنفر  400 بیش از ی عمیق باهامصاحبهاین تحقیق بر 

 طولپژوهش در و این و اصفهان متمرکز شد ،تهران، مشهد شهرکالندر سه  ــ بودند زن

از  جامعۀ هدفبرای انتخاب در این پژوهش، . شدانجام  شمسی 5930و  5931های سال



طالعه این م ۀی خاص دامنهاگییکی از ویژ. ه استگیری گلوله برفی استفاده شدروش نمونه

که  ــو به افراد تراجنسیتی  است است که تنها بر دگرباشان گرایش جنسی تمرکز کرده آن

زمان طور همبهدر وجود آنان ها دوی این جنبهند و هراۀ جنسیتزنانه و مردان ۀدارای دو جنب

که چرا ،اندعمد در این مطالعه وارد نشدهنپرداخته است. افراد تراجنسیتی به ــ است فعال

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

ی زندگ معموالا  ای است به زندگی دگرباشان ایران کهپژوهشی دریچه ۀاین مطالع ،شکبی

 ها وهای این مطالعه به سیاستگیریو نتیجه هایافتهامید است  و اندبرگزیدهدر خفا را 

  مداخالتی نو بینجامند.

 .گیری گلوله برفیهویت جنسی، حقوق دگرباشان، نمونهکلیدواژه: دگرباش، 

 لهئمقدمه و بیان مس

رد م هومبراساس مف جنسیتی ،به کودکان ،در بسیاری از جوامع، از زمان بسته شدن نطفه

 هایکه براساس این نسبت، با نقش شوندمیای اجتماعی گونهبه آنان و شودمیداده یا زن 

سازی بیهکنند به شجنسیتی خاص مطابق باشند. کودکان در سنین بین دو تا سه سال شروع می

 و دهندمیهایی که آنها را ترجیح ها و بازیبازیهای جنسیتی براساس نوع اسبابکلیشه

اق مصد نیزای خانه کاره و وسایل ،پوشاک مورد. موضوع ترجیحات آنها درکنندانتخاب می

طریق روابط اجتماعی و بعدها از دشومیجنسیتی ساخته های نقش ،بر همین اساس .1دارد

اری خارج فت. هر ردشومیهای سیاسی و اقتصادی تقویت شده و تأییدشده و دینامیکپذیرفته

رار قتقابل با هر نوع تساهل اجتماعی در که شدههای جنسیتی پذیرفتهاز این هنجارها و نقش

ها نچراکه قصد دارد ت ،آوردپذیرفتنی نیست و هیچ انحراف یا تغییری را تاب نمی گیرد،

شدت برای خودش ارزشمند است. هر رابطه یا میل جنسی هایی را حفظ کند که بهروایت

 ،وجود داشته باشد ،بودن مردان با زنان، یعنی اجتماعی ۀشدکه خارج از این هنجار توصیه

 ،بعدی ۀو در مرحل ،های مذهبیرزشا ،. هنجارها و عرف اجتماعیشودمیکفرآمیز دانسته 

 .قرار دارندهای فشار این اهرم ۀقوانین در زمر

چالش کشیده این هنجارها و نظام دوقطبی را به ۀبندی دگرباشان همدسته ،طول تاریخدر

ای است که برای اشاره به همجنسگرایان زن، همجنسگرایان واژه (LGBT)دگرباش  است.

 ۀندام یاختصارعبارت هر حرف این . »شودمیها استفاده و تراجنسیتی ،مرد، دوجنسگراها

ها را شامل و هویت ،اقتصادی ــ های اجتماعیها، سنین، موقعیتوسیعی از نژادها، قومیت

اند. اعصار و قرون بخشی از جامعه بوده ۀانواع خود و در هم ۀاین افراد در هم. 2«شودمی

ند بافتارهای تاریخی بسیاری را توانمیساختارگرایان اجتماعی »گوید ( می5331کاتز )

 قرن ۀاما تنها در میان ،اندشناسایی کنند که در آنها افراد در روابطی با همجنس وارد شده

ا یا همجنسگر ،طور مشخص)به های رفتار جنسییبندنوزدهم بود که واژگانی خاص، طبقه

 .3«یا دگرجنسگرا( را برچسب زدند
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های مذهبی و قوانین های اجتماعی شدید و سنتی، ارزشدر جوامعی که هنجارها و عرف

ب در مواجهه با ترس و تعص نوعی ،با رفتار جنسی دگرباشان وجود دارد ۀخاص در مقابل

 و ،که در قالب واژگانی چون همجنسگراهراسی، دوجنسگراهراسی شودمیدگرباشان دیده 

 .یابدمیهراسی نمود تراجنسیتی

ب دوستان و خانواده منجر جاند به طرد ازتوانمییش هاگیویژ ۀهراسی با همهمجنسگرا

و  ،سالمت ۀد باعث محرومیت از شغل سودآور، بیمتوانمیطور خاص، تبعیض شود. به

راد د برای افتوانمیدسترسی به خدمات بهداشتی باکیفیت شود. بار عاطفی این موضوع 

مسائلی در سالمت روان شود یا اقدام به خودکشی یا افکار مربوط  ایجاد سنگین باشد و سبب

ی راحتفرد همجنسگرا نتواند به تا شودمیاین عوامل سبب  ۀبه خودکشی را پدید آورد. هم

های ، حمایتودد موجب افزایش استرس شتوانمید را ابراز کند و این امر گرایش جنسی خو

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

و  ،مخدر شرب الکل، مصرف مواد   همچونهای خودتخریبی شامل رفتارهایی چرخه

 .1شودمیبه خود  زنندهرفتارهای جنسی پرخطر و آسیب

بینند که آزار می ییطرف دگرجنسگراهااز معموالا  دانندمیافرادی که خود را دوجنسگرا 

. دوجنسگراهراسی تأثیری دانندمیسادگی نامشروع یا به« ای گذرامرحله»ت آنها را هوی

بسیاری از آنها پنهان شوند و برای  شودمیمخرب بر زندگی افراد دوجنسگرا دارد و سبب 

 د بهزیستی و حس  توانمیباقی بمانند. این مسئله « در صندوق»ر و طرد اجتناب از تمسخ

ست ی تبعیضی اهویت آنها را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از بدترین عواقب دوجنسگراهراس

ند. بیسوی اجتماع همجنسگرایان میکه ازبل ،جامعه سوی کل  فقط ازکه فرد دوجنسگرا نه

که از قبل به حاشیه رانده  ــ را این افراد هالزبینو  هاگیکه  دهدمی( توضیح 5051مونرو )

  .2بخشندتا برتری خود را تحکیم  دهندمیآزار ــ  اندشده

به افرادی دانست که نسبت  اعتمادیبیترس و نفرت یا  توانمیهراسی را تراجنسیتی

یست. رایان نهای جنسیتی سنتی همسو اند یا کسانی که رفتار جنسیتی آنها با نقشتراجنسیتی

هراسی را ترس و نفرتی غیرمنطقی از کسانی تعریف کرده است ( تراجنسیتی5003جوئل )

 اند. یا از آن فراتر رفته اندکردهاند، آن را مخدوش مردانه گذشته ــ که از دوقطبی زنانه

مقابل پذیرش اجتماعی همجنسگرایی و ازدواج همجنسان درمهم  مذهب یکی از عوامل

. کندمیهای عهد قدیم ما را با برخی از اولین تابوها در این زمینه آشنا انجیل با داستان است.

 ه با یک زنکگونهاگر مردی با مردی، آن»یک نمونه داستان تذکرها در سفر الویان است: 

مطمئناا آنها باید به مرگ محکوم  ؛انددوی آنها عملی شنیع انجام دادهخوابد، بخوابد، هرمی

مکاتب بزرگ اسالمی همجنسگرایی را  ۀهم«. خونشان باید به گردن خودشان باشد ،شوند

کنند. این رابطۀ ای غیرطبیعی محسوب میو میل به همجنس را وسوسه دانندمیمردود 

در یهودیت، تورات  .شودمیجنسی عملی خالف نقش طبیعی و هدف فعالیت جنسی دیده 

زن  که با یکگونهآن ،[ نباید با مردی دیگر بخوابدمرد»]گوید: )پنج کتاب اول انجیل( می

 .«این رسوایی است .خوابدمی
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و  شوندمیهای مذهبی اغلب در قالب قوانین حقوقی دیده این احساسات و آموزه

طریق سازوکارهای انتظامی با سرکوب ازاند و هایی را علیه دگرباشان شکل دادهمحدودیت

نقدی برای رفتار جنسی توافقی با همجنس، زندان  ۀتعیین جریم .اندو قضایی به آن پاسخ داده

 یا مجازات مرگ مواردی از این سرکوب ها است.

چراکه به  ،شدت ادعای همگانی بودن داردزه، حقوق مربوط به گرایش جنسی بهامرو

تمایل  ، یعنیافراد بشر وجود دارد ۀکه در هم شودمیعنصری از خویشتن فرد مربوط 

بشریت نیاز ندارد که این این مفهوم به تعریف زیرگروهی مشخص از  جنسی. بنابراین

ر دعدی بنیادین عنوان ب  با نگاهی مثبت به تمایل جنسی به موردشان صدق کند.حقوق در

یم نسی ظرفیتی عظای مرکزی برای رشد کامل شخصیت انسان، حقوق جبشر و مؤلفه وجود

  .1جامعه در خود دارد« اکثریت جنسی»بلکه  ،«اقلیت جنسی»فقط برای دگرگونی نه

موضوع گرایش جنسی و حقوق بشر موضوعی گسترده و سیاسی است. تعصبات، 

ی هاگرایشو  ،های رفتاریو تبعیض عمیقاا در نظام ارزشی جامعه، الگو ،های منفیکلیشه

ه لی حقوق مربوط باند. هرچند حاکمیت تنها بازیگر یا حتی بازیگر اصرفتهجنسی فرو

شک، گرایش جنسی . بیکندمیگرایش جنسی نیست، در این زمینه نقشی محوری ایفا 

واقع، وقتی تمرکز بر حقوق و قوانین ای عمیقاا سیاسی است. دری مسئلهحقی اساس عنوانبه

حتی اگر درک  ،شودمحسوب میگذاری رسمی است، حاکمیت بازیگری اساسی در سیاست

های اجتماعی، سیاسی، تر این باشد که تمایل جنسی در تعامل با بسیاری از نظامکلی

 گیرد.فردی مختلف شکل میو میان ،فردیدرون

ز قوانین داخلی کشورهای مختلف تالش شد تا قوانین مختلف جهانی و نی ،پژوهش این در

جایگاه کشور ایران در میان این مورد حقوق دگرباشان تشریح شود و ضمن نشان دادن در

و شیراز نظر دگرباشان مورد  ،شهر تهران، اصفهان سهمیدانی در  ۀقوانین با انجام مطالع

 واکاوی قرار گیرد.

 ادبیات تحقیق

ا همجنسگرای مرد ی، یعنی که فرد در آن خود را گی یا لزبینهویتی است  «همجنسگرایی»

و با آنها رابطۀ  شوندمیانگارد. در این هویت، افراد اساساا جذب افراد همجنس خود می ،زن

زند از مردان و زنانی سر می معموالا و بیشترخواهانه . رفتار همجنسکنندبرقرار میجنسی 

نظر همجنسگرا فردی است که عمدتاا ازکه به افراد همجنس خود گرایش جنسی دارند. 

این واژه  ،یا جنسی به افراد همجنس خود کشش دارد. در مقطعی / و ،فیزیکی، عاطفی

 دانسته و برچسب داد، انگهای روانی قرار میبیماری ۀای که آن را در ردسبب تاریخچهبه

 شد.می

یا جنسی به افرادی همجنس و یا / نظر عاطفی، فیزیکی و مردی است که عمدتاا از «گ ی»

 که جذب رودمیکار ه بیشتر برای اشاره به مردانی بهژبا جنس مشابه کشش دارد. این وا

برای  معموالا کار برد. این واژۀ کلی آن را دربارۀ زنان نیز به توانمیاما  ،شوندمیمردان 

 شودیمهویتی یکسان برای کسی استفاده  عنوانبهکلی یا طورشاره به اجتماع دگرباشان بها

                                                           
1. Saiz, Ignacio. (2004). Bracketing Sexuality: Human Rights and Sexual Orientation. pp. 66-67.  



زنانی است که ظرفیت جذب نیز  «لزبین»داند. منظور از که خود را دگرجنسگرا نمی

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

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

ها مساوی به جنسیت ۀعالق دهندۀنشانزنان کشش دارد. الزم نیست این کشش مساوی باشد یا 

و ددوجنسگرایی برای توصیف وجود هر ۀواژ هایی باشد که فرد به آنها تمایل دارد.یا جنس

زنان و مردان دوجنسگرا کسانی هستند  .رودمیکار نه و مردانه در همۀ افراد بشر بهعد زناب  

به افراد همجنس خود، بلکه به افراد جنس مخالف نیز با شدتی مشابه گرایش جنسی  تنهاکه نه

 تر است.دارند. دوجنسگرایی در زنان شایع

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

همچون همجنسگراها نیز ها تراجنسیتی .1از زمان تولد متفاوت است شانجنسی بیولوژیک

حرف  و هستند ترین گروه در جنبش دگرباشانشدهاند. آنها فراموشهمواره وجود داشته

 طرف جمعیتاحترامی و مخالفت ازگاهی با بی این افراد است که دهندۀنشان LGBTچهارم 

اصطالح »پزشکی  ۀبر تعریف مؤسس. بناشوندمیمواجه  هاگیو  هالزبینعمومی 

طور مشخص خود را از هنجارهای که به کندمیعیت گوناگونی اشاره تراجنسیتی به جم

  .2«کنندجنسیتی جدا می

 کندمیی فردی را توصیف هاگیمقابل همجنسگرایی قرار دارد و ویژدر «دگرجنسگرایی»

که  فردی استدرواقع، دگرجنسگرا که به فردی از جنس مخالف گرایش جنسی دارد. 

 و یا جنسی به فردی از جنس مخالف خود کشش دارد. ،همواره از ابعاد فیزیکی، عاطفی

دگرجنسگرایی تنها گرایش جنسی است که در آن روابط جنسی و زناشویی بیشتر در میان 

. دگرجنسگراهنجاری باوری است که از دگرجنسگرایی دهدمیهای مخالف رخ افراد جنس

 .3دگرجنسگراساالری و همجنسگراهراسی مرتبط است اب معموالا و  کندمیحمایت 

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

ی جنسی هاگرایش ۀهای مهم در حوزاز بحث ،هااز تولد و چه محیط زندگی فرد یا ژن

 وجود آمدنهاجتماعی در باست. بیشتر پژوهشگران توافق دارند که عوامل بیولوژیک و 

و واحدی برای  ،قطعی، ساده ۀکننداما هیچ عامل تعیین ،گذارندگرایش جنسی تأثیر می

کنندۀ مختلف و حتی گرایش جنسی مشخص نشده است. مطالعات مختلف به عوامل تعیین

ند که ترکیبی از عوامل تأکید دار اما دانشمندان بر این فرض ،کنندمتناقض اشاره می

 .کندمیو اجتماعی گرایش جنسی را تعیین  ،ژنتیکی، هورمونی

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

دانستند. زیگموند فروید یکی از پایین( را علت همجنسگرایی می همجنسگرایان در سن  

همجنسگرایی  ۀچهار نظریه دربار ،تها بود. فروید در زمان حیامدافعان اصلی این نظریه
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ادیپ نشئت  ۀکه همجنسگرایی از عقد داشتندبیان میهای او نخستین نظریه .مطرح کرد

 ،کندیمبه این معنی که مرد جوان پیوند شهوانی نرمالی را با مادر خود برقرار  .گرفته است

ت شکلی وسواسی آلپسر به ،نتیجهو در دهدمیر زیادی به پسر نشان اما مادر عطوفت بسیا

کودک تمایز میان  کنندۀ آن است کهبیانی و دیگر ۀنظری .1انگاردتناسلی خود را مهم می

 ای مشابه او دارد.مادر آناتومی کندمیو بنابراین تصور  دهدمیخود و دیگری را تشخیص ن

د وانتمیبرد و تهدید به اختگی خودشیفتگی، کودک به جدایی خود از مادر پی می ۀدر دور

گونه غرق آلت شکلی وسواسشهوانی او باشد. بنابراین او بهمجازاتی برای احساسات 

لی برد مادر آلت تناسکه کودک پی می ای دیگر، هنگامی. براساس نظریهشودمیتناسلی خود 

. از آن پس، او زنی شودمیو عشق او به مادر به نفرت تبدیل  ندکمیمردانه ندارد، وحشت 

چهارم و آخر او  ۀ)پسری با صفات زنانه(. نظری کندمیرا با آلت تناسلی مردانه انتخاب 

پسران همجنسگرا عشقی آتشین به مادر و  کردبیان میادیپ بود که  ۀدیگری از عقد ۀنسخ

های بافیشکل آرزوی مرگ و خیالپدر دارند. این حسادت به پدر به حد بهحسادتی بی

واکنش، کودک این احساسات  هنگام بروزدر ،نتیجهیابد. دردیستی از خشونت بروز میسا

 .کندمیرا به احساس عشق به همجنس تبدیل 

 های گرایشهای بیولوژیک را برای توضیح علتنظریه نیز وجود دارند کهکارشناسانی 

نسی را برای اشاره به های بیولوژیک جدیدتر عبارت گرایش جنظریه .2پسندندنسی میج

 ،پیش از تولد به رشد، سازماندهی ،طریق استروئیدهای جنسیبرد که ازکار میهایی بهژن

کنند. ترکیب شیمیایی و ساختار مغز اخیراا تحلیل شده و و ساختار سیستم عصبی کمک می

 ۀهایی را در مردان همجنسگرا در یک کالبدشکافی نشان داده است. مطالعتفاوت

شناس دانشگاه نورثوسترن، وانپزشک دانشگاه بوستون، ریچارد پیالرد، و رروان

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

درصد  10بودن دیگری حدود است که در دوقلوهای همسان اگر یکی گی باشد، شانس گی 

درصد بود. مطالعات دیگر نشان  50مورد دوقلوهای غیرهمسان این رقم حدود است. در

حالی است که این رقم در ند و این دراگی هم گی درصد برادران مردان 55تا  8که  دهدمی

 درصد است. 4تا  5جمعیت عمومی 

تماعی های اجگفت که آثار ادبی بسیاری از منظر نابرابری توانمیادبیات تجربی  ۀدر زمین

( 5005د. برای نمونه، چان )انپرداختهو شهروندی و رشد دگرباشی به موضوع دگرباشان 

کنگ مورد رفتار ا دگرجنسگرایان، دگرباشان در هنگمقایسه بدر گونهکه چ دهدمینشان 

صنعت جنسی در  ۀپژوهشی دربار شتبه همین شکل، ا چا سعی دا .3گیرندمینابرابر قرار 

حال ا و رفتارهای جدیدی در تایلند درتایلند و این موضوع انجام دهد که چطور رویکرده

ها بسیار فعال همواره در دادگاه (ACLU)های شهروندی آمریکا آزادی ۀظهورند. اتحادی

گزارشی  STANDتا حقوق دگرباشان را تضمین کند. مجلۀ اتحادیه با عنوان است بوده 

بهترین و بدترین کشورها از نظر  ، یعنیدر سراسر جهان هاگیوضعیت حقوق  هولناک از

سازمانی است که خود را به متوقف  (Jared Polis). جارد پلیس منتشر کرد ،برابری
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داند. های منطبق با زمان متعهد میاشکال تبعیض و همسو ساختن قانون با ارزش ۀساختن هم

ره ها در سطح کنگاولین گروه کاری برابری تراجنسیتی تشکیل، جارد به 5051در نوامبر 

 کمک کرد. 

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

اطالعات و پژوهش خاورمیانه  ۀداخلی درمورد آنها صورت نگرفته است. پروژ

(MERIP) که پیش از این کمیسیون  ــسازمان اقدام آشکار جهانی  ۀاطالعاتی دربار

در اکتبر سال منتشر کرد.  ــ شدنامیده می هالزبینو  هاگیالمللی حقوق بشر بین

 را های کاری مشترک داشتنداقدام آشکار جهانی سه کارشناسی که حوزه میالدی، 5051

 که افراد دگرباش ساکن ایو اجتماعی ،وگو دربارۀ برخی مسائل مذهبی، حقوقیبرای گفت

 میالدی، 5054و  5055در سال  ، یعنیپیشتر رو هستند، گرد هم آورد.هایران با آنها روب

 ابرگزار شده بود که در آنجا اقدام جهانی آشکار جلساتی در دوسلدورف آلمان هدو دور

و دانشگاهیان را برای شرکت در میزگردی دربارۀ وضعیت  ،دانان، فعاالن حقوق بشرحقوق

 «حقوق دگرباشان در ایران»دگرباشان در ایران دور هم جمع کرده بود. عنوان این میزگرد 

« نها در ایراو تراجنسیتی ،جنسگراها، دوهاگی، هالزبینحقوق »گزارش آنها با عنوان  بود.

های کنفرانس و رویکردهای جدید برای بهبود وضعیت گیریو نتیجه هایافتهای از خالصه

، مرکز مستندسازی حقوق بشر ایران میالدی 5059در سال  .1حقوق دگرباشان ایرانی بود

هویت انکارشده: نقض حقوق بشر اجتماع دگرباشان »ای با عنوان صفحهشصتگزارشی 

نی های ایرااجنسیتیو تر ،هالزبین، هاگیبا  هامصاحبهتهیه کرد. هرچند انبوهی از « ایران

اما کردند. شوندگان دیگر در ایران زندگی نمیمصاحبهاین دالیل امنیتی، بیشتر انجام شد، به

 کنند. مطالعۀ حاضر شامل مصاحبه با افرادی است که اکنون در ایران زندگی می

 دگرباشیمخالف قوانین  ۀتاریخچ

 ۀگردند و بخش بزرگی از جامعمیازرابطه با همجنس به قرن شانزدهم ب مخالفقوانین 

در آن  .2است« بدترین  جرائم»کنند که باور داشتند همجنسگرایی انگلیس را نمایندگی می

 ویکتوریایی را تهدید ۀثبات جامع که حدیبه ،همجنسگرایی عملی ناپذیرفتنی بودزمان 

 میالدی 5315هویتی به نام هویت همجنسگرا در این دوره وجود نداشت. در سال  وکرد می

پرونده برای سعی در  9087تعقیب قضایی برای عمل لواط،  ۀپروند 070در انگلستان، 

جنسی میان مردان  ۀپرونده برای رابط 5080جنسی تحمیلی و  ۀطرابارتکاب لواط یا 

 .3)دخول( باز شده بود

به اجتماع  تردر میان کشورهای مختلف جهان نیز کشورهای آفریقایی نگاهی خشن

 ،، پارلمان زیمبابوه در حرکتی یکپارچهمیالدی 5331دگرباشان دارند. در سپتامبر سال 

تصویب  را منع اعمال همجنسگرایانه ۀاصل آزار بیشتر همجنسگرایان و قانونی دربار

های متعدد کشورهای اروپایی در جمهور امرسون منانگاگوا هم دعوتبعدها رئیس .4کرد
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هرچند  ،رد کرد را کارگروه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای پذیرش همجنسگرایی

 .1داندگفته است که زیمبابوه خود را به ترویج و حمایت از حقوق بشر متعهد می

قانونی علیه همجنسگرایان تصویب  درخواست کردنیز ، عماجمهور گامبیا، یحیی جرئیس

، او در میالدی 5059سپتامبر  57در «. تر باشدگیرانهاز قوانین ایران هم سخت»شود که 

 ۀکه در هم ــها همجنسگرایی را برخی قدرت»اش در سازمان ملل اعالم کرد که سخنرانی

رویج به اسم حقوق بشر ت ــ ضد هللا استبرانسانی و کال و نمودهایش بسیار شیطانی، ضداش

خواهند به هستی انسانی پایان کنند، میآنهایی که چنین می»او در ادامه گفت:  .«کنندمی

 را هاگیو  هالزبینتحقیقات جزایی دستور داد تا  ۀاوگاندا به اداررئیس جمهور  .2«دهند

ان تروریسم آمریکا، مردمصر از زمان پیوستن به ائتالف ضدتعقیب و آنها را زندانی کند. 

سلمانان م تنهاد تا شهروندان را قانع کند که نهاندازو گیر می کندمیگی را در اینترنت دنبال 

های انجمن براساس گزارش .3ملت پایبند است افراطی، بلکه دولت نیز به حفظ اخالقیات

کشوری که  11کشور از  94 ،4میالدی 5051در سال  (ILGA)المللی گی و لزبین بین

ا ، همجنسگرایی رشوندمیرسمیت شناخته آفریقا یا هردو به ۀتوسط سازمان ملل یا اتحادی

 75مجموع  میالدی، 5050گزارش داده است که از آگوست سال  ILGA. اندکردهممنوع 

بیشتر این کشورها در آفریقا  که 5اندعمل جنسی دگرباشان داشته کشور قوانین جزایی علیه

  .6اندیا آسیا واقع شده

در سال  .مسلمان نادر استبیشینۀ  زندگی آزاد دگرباشان در کشورهایی با جمعیت

 تشکیل شد. مقامات امنیتی هاگی، جنبشی ضد گی در چچن برای پاکسازی میالدی 5057

زدند و شکنجه ، آنها را کتک میندکردمیمردان گی و دوجنسگرا را دستگیر  و پلیس  

در میان کشورهای عربی، مجازات عمل همجنسگرایی در الجزیره، بحرین، کردند. می

و سوریه زندان است. این  ،، تونسکویت، لبنان، لیبی، مراکش، عمان، قطر، سومالی

در عربستان سعودی،  .7باشدتا ده سال حبس در زندان  ممکن است مجازات در بحرین

سودان، یمن و موریتانی، لواط مستوجب مجازات مرگ است. چهارده کشور با جمعیت 

نظر ا برای رفتارهای همجنسگرایانه درعظیم مسلمان، قوانینی دارند که مجازات مرگ ر

در ایران لواط جرمی با مجازات اعدام است.  .8دانندمیهایی را مجاز یا چنین اعدام گیرندمی

هزار نفر ، دولت ایران بیش از چهارشمسی 5917 اسالمی ایران در سال از زمان انقالب

هزار اعدام را تأیید این چهار دولت ایران البته .9را به جرم همجنسگرایی اعدام کرده است
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نظر هاما ب ،اند، کار آسانی نیستو اطالع از تعداد دقیق دگرباشانی که اعدام شده نکرده است

این  بیشتردر  ،حال تغییر است و در چند سال گذشتهاوضاع در ایران در که رسدمی

رفتارهای همجنسگرایانه را  بسیاری از و پلیس است ها کاسته شدهاز تعداد اعدام ،کشورها

از رابطه با همجنس  میالدی، 5818در سال  ،در ترکیه .کندمیگیرد و با آنها مدارا نادیده می

ا ب عظیمی از مردم ترکیه بخش هرچند ،های قانونی محدودتر شدندزدایی شد و تبعیضجرم

ا ر هاگیندرت به نیز پلیس سوریهپذیرش همجنسگرایی در سطح جامعه مخالف هستند. 

افغانستان، ثروتمندان پسرانی رقصنده را با عنوان پسرانی که با مردان . در کندمیدستگیر 

  .1مرسوم است بازیبچهو خرند کنند، میجنسی برقرار می ۀرابط

تاکنون،  میالدی 5007در آمریکا و کانادا، درصد پذیرش همجنسگرایی در جامعه از سال 

از امروزه در آمریکا، رویکرد بسیاری  .2درصد افزایش داشته است کم تا دهدست

ها یستفمین و وقفۀ بشردوستانبی پژوهشی ها کارسبب دههها به همجنسگرایی بهآمریکایی

این تغییرات متعدد زندگی را برای همجنسگرایان آسان کرده  .3و نهادها تغییر کرده است

 است که نوعی پیروزی گرفته شده نیزتصمیمات حقوقی مهم همگانی در این کشور، است. 

های عمومی نشان ا، نظرسنجی. در آمریکشودمیتاریخی برای حقوق دگرباشان محسوب 

کنند و این حمایت ازدواج همجنسگرایان حمایت می ها از حق  که بیشتر آمریکایی دهدمی

 به رو تدریجمسیحیان انجیلی، به انندیی که در گذشته مخالف بودند، مهاگروهحتی در میان 

 .4افزایش است

وریا مجازات مرگ های قانون ایالت جنوبی ویکت، کتابمیالدی 5343در استرالیا تا سال 

تغییراتی رخ داد و  میالدی 5371در سال  سرانجاماما  ،نظر داشتندرا برای لواط در

نهایتاا در نوامبر سال  .5استرالیای جنوبی اعالم کرد که همجنسگرایی مردان جرم نیست

افراد )حدود  بیشتر، استرالیا ازدواج همجنسگرایان را به رأی گذاشت و میالدی 5057

رأی  این نظرسنجیدرصد جمعیت( در حرکتی تاریخی به  05.0میلیون نفر و معادل هشت

 .6مثبت دادند

آمریکا و اروپای  ۀودو کشور که بیشتر در قار، بیستمیالدی 5057 از ماه مارس سال

اند )آرژانتین، بلژیک، برزیل، کانادا، کلمبیا، دانمارک، فنالند، فرانسه، غربی واقع شده

وگوئه( و ار ،ایسلند، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، بریتانیا، آمریکا

ا انسانی ر حقوق، ولی بیشتر حقوق ۀاند و اگر نه همرسمیت شناختهازدواج همجنسان را به

 .7شمارندبرای شهروندان دگرباش محترم می

 جنبش دگرباشان
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ه ک ه استرا نشان داد انبررسی کلی تاریخ، نفرت علنی جامعه از همجنسگرایی و طرد آن

شد. برای مثال، دادگاه اسکار وایلد به تعقیب با چه شدتی همجنسگرایی مردود دانسته می

عمل »برای  میالدی5881آمیزی تحت سند اصالح قانون جزا در سال قانونی موفقیت

 میالدی 5300 ۀدهوضعیت در و دو سال کار سخت در زندان ختم شد. « سنگین ۀشرمانیب

شده در ثبت ۀاولین حمل 5309فوریۀ سال  55یویورک در تاریخ چندان بهتر نبود. پلیس ن

در این حمله، انجام داد.  را به نام حمام هتل آریستون هاگیآمریکا به یک حمام عمومی 

تا  4به جرم لواط محاکمه شدند. هفت مرد هم به  از آنان نفر 55شش مرد دستگیر و وبیست

قیب بودند، تعکه جادوگران موردارتی هنگامیککسال زندان محکوم شدند. در زمان م 50

اخراج شدند. این واکنش شدید اجتماعی که  از آمریکا دلیل گرایش جنسی خودنفر به 530

ادامه یافت.  میالدی 10 ۀده با ممنوعیت مصرف الکل در آمریکا شروع شد در کل  

ز شدند و انبوهی اها سانسور میها و فیلمهای زیرزمینی دگرباشان لغو شد، نمایشفعالیت

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

، سرو نوشیدنی الکلی در میالدی 5370ها پذیرایی شوند یا حتی کار کنند. تا سال باشگاه

د، طی جنگ سردرورک برای کسی که همجنسگرایی او مشخص بود، غیرقانونی بود. نیوی

شدت یافت. پلیس محلی هشدار داد که همجنسگرایان کودکان  هاگیضد برهای پلیسی سیاست

های مرگ فرستاده کنند. در آلمان نازی، همجنسگراها به اردوگاهمملکت را تهدید می

 51000تا  1000مرد گی دستگیر شدند و بین  500000شدند. در زمان هولوکاست، می

 ها جان دادند.های مرگ نازیمرد همجنسگرا در اردوگاه

امروزه وضعیت در بسیاری از کشورهای جهان تغییر  ،شد بیانکه در بخش قبلی گونههمان

های مختلف اعتراضی دگرباشان عامل مهمی در این وقوع جنبش ،کرده است. بدون شک

وال  توناس هایبا شورش هاگی. بسیاری بر این باورند که جنبش ه استبود تغییر وضعیت

(Stone Wall)  ۀوال نقط های استونشک، شورششروع شد. بی میالدی 5303در سال 

المللی حقوق مردان چراکه این قیام به تولد جنبش بین، عطفی در حقوق دگرباشان بود

ۀ همجنسگرایانه در درخواست شروع رابط میالدی، 5303همجنسگرا کمک کرد. در سال 

در همۀ مراکز شهری ایاالت متحده عملی غیرقانونی بود. بنابراین  ،واقعنیویورک و در

ت نظر تمایالو دیگر افرادی که از هالزبینی، هایی بود برای مردان گپناهگاه هاگیبارهای 

دور از در امنیتی نسبی به ستند پنهانیتوانمی این افراد ها،مکانجنسی مشکوک بودند. در 

ژوئن  58آزار عمومی با یکدیگر معاشرت کنند. در ساعات آغازین صبح روز شنبه 

شدند و کارکنان را به  (Stone Wall Inn)این وال استون، ن ه پلیس وارد میالدی 5303

شتم مشتریان پرداختند و بار را وبه ضرب کردند و ش الکل بدون مجوز دستگیرجرم فرو

کم سه تکه کس را که دستقانون جزای نیویورک دستگیری هردر آن زمان، . کردند خالی

چندین  براساس این قانون، . بنابرایندانستلباس مطابق با جنسیتش نپوشیده باشد، مجاز می

 فرادوال اولین بار بود که ا استون ۀحادثدر زمان وقوع احتماالا  نفر را بازداشت کردند.

وال به  جهت یک آرمان مشترک را دریافتند. خیلی زود استوندردگرباش ارزش اتحاد 

های بعد طی دههدربرابر تبعیض اجتماعی و سیاسی تبدیل شد که نمادی از مقاومت در

 ی همجنسگرا شد. هاگروهبخش همبستگی میان الهام



در خاورمیانه نیز  میالدی 5000 ۀدر اوایل ده هاگییافته برای حقوق کنشگری سازمان

)صداها( را « اصوات»ای از زنان فلسطینی گروه ، عدهمیالدی 5005شروع شد. در سال 

روه کمان( به آن گ)رنگین« القوس»تشکیل دادند که بعدها گروه فلسطینی دیگری به نام 

را تأسیس کردند که « حالم»، گروهی از کنشگران لبنانی میالدی 5004پیوست. حدود سال 

 یهاگروهکرد. ن سازمان دگرباشان بود و آشکارا در کشوری عربی فعالیت مینخستی

نی ارد ۀسرعت هم ناپدید شدند. مجلاما اغلب به ،برآوردند در نقاط مختلف سر نیزدیگری 

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

ل از سا ،«های جنسیتی رایج در دنیای عربتوانمندسازی جوانان برای کنار زدن دوقطبی

 .شودمیشکلی منظم منتشر به میالدی، 5007

 قوانین جهانی و حقوق دگرباشان

های جهانی و حقوق بشر به موضوع های اعتراضی باعث ورود سازمانوقوع این حرکت

رسمیت شناختن تمایل ته، تغییرات عظیمی مخصوصاا در بهگذش ۀدر دو دهدگرباشان شد. 

ال حاست. قوانین حقوق بشر مدام در هحقوق جنسی افراد صورت گرفت ،نتیجهجنسی و در

ا ملل گرفته ت های سازمانها و قطعنامهنامهرسمیت شناختن حقوقی در پیماناز به ،اندتکامل

هایی که امروز الملل. بسیاری از حمایتحقوق بین ۀها و قواعد آمرهای داخلی دولترویه

المللی ریشه دارند که به پذیرش تدریجی گذریم، در قوانین داخلی بینساده از کنار آنها می

 .اندهای حقوقی مشترکاند و در بیشتر نظامالمللی منجر شدهاصول کلی قوانین بین

هایی که تبعیض مبتنی بر طریق قطعنامهطور خاص موضع خود را ازان ملل بهسازم

، روشن کرده است. در اولین گزارش کندمینسی و هویت جنسیتی را محکوم گرایش ج

و تراجنسیتی در سال  ،حقوق افراد لزبین، گی، دوجنسگرا ۀسازمان ملل دربار

تنفر، شکنجه،  از ناشی هایجهان، خشونت، به کشته شدن افراد در سراسر میالدی 5055

ب سبسالمت و آموزش و جزئیات آنها به اشتغال، ۀانگاری و تبعیض در حوزجرم ،بازداشت

زارش، این گ براساسهویت جنسیتی یا گرایش جنسی واقعی یا فرضی افراد پرداخته شد. 

 شدهنت اعمالد. خشوراسی در تمام نقاط جهان وجود دارههمجنسگراستیزی و تراجنسیتی

محور پلیدتر بوده است. مقایسه با دیگر جرائم تعصبطور خاص دره این گروه بهعلی

شتم، شکنجه، وکه ضرب دهندمیو سبعیت را نشان  زیادی از خشونت ۀها اغلب درجنمونه»

 .1«شودمیجنسی را شامل  ۀو حمل ،مثله، اختگی

 ل  دبیرک، ناوی پیالی ،سلف او ،زید رعد الحسین ،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

ی عموم ۀو دیگر مقامات ارشد سازمان ملل در چند بیانی ،بان کی مون ،پیشین سازمان ملل

دسامبر(، دبیرکل  دهماند. در روز جهانی حقوق بشر )از حمایت از دگرباشان سخن گفته

گذاری را به تحقق سیاست ۀهای اصلی حوزاولین سخنرانی خود از مجموعه سخنرانی

زدایی از همجنسگرایی در سطح برابری برای دگرباشان اختصاص داد و خواستار جرم

ما ». او گفت: کندمیبه توقف خشونت و تبعیض کمک جهانی و دیگر تمهیداتی شد که 

وجدان، تبعیض کلی و تبعیض خاص مبتنی بر گرایش جنسی و بامردان و زنانی  عنوانبه
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دانیم. در جایی که تقابلی بین رویکردهای فرهنگی و حقوق جنسیتی را مردود میهویت 

از سال  .«نظر گرفته شودد دارد، این حقوق است که باید دربشر همگانی وجو

دسرانه، های خواعدام ۀهای خود در زمینطریق قطعنامه، مجمع عمومی ازمیالدی 5009

ا گرایش سبب هویت جنسیتی یه به قتل افراد بهات خواستار توجکرغیرقانونی یا اختصاری به

 جنسی آنها شده است.

را تصویب کرد  57/53 ۀ، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعناممیالدی 5055در سال 

 نگرانی» کههویت جنسیتی و گرایش جنسی بود  ۀسازمان ملل دربار ۀکه اولین قطعنام

م ی و گرایش جنسی را اعالجنسیت سبب هویتاز خشونت و تبعیض علیه افراد به «عمیقی

رسمیت شناختن دگرباشان، گزارشی از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل کرد. درپی این به

 انگاریاز نفرت، جرم ناشی منتشر شد که موارد نقض حقوق افراد دگرباش همچون جرائم

ر دی این گزارش اساس بحثی شد که هایافتهو تبعیض را مستند ساخت.  ،همجنسگرایی

الدولی ک نهاد بیندر شورا مطرح شد. این اولین بار بود که ی میالدی 5055مارس سال 

راه را برای اولین  این موضوع بحث کرد و همین کار   ۀشکلی رسمی دربارسازمان ملل به

این موضوع هموار کرد. به همین ترتیب، شورای حقوق  ۀگزارش رسمی سازمان ملل دربار

حقوق بشر، گرایش جنسی و  ۀهای سازمان ملل را در زمینبشر سازمان ملل انواع قطعنامه

 د. مآ ادامه خواهد ویت جنسی تصویب کرد که دره

( تصویب کرد 57/95جدیدی ) ۀ، شورای حقوق بشر قطعناممیالدی 5054در سپتامبر سال 

کرد و از کمیسر عالی خواست ر از نقض حقوق بشر عمیقاا ابراز نگرانی میکه بار دیگ

های مناسب ها و روشگذاری رویه( با هدف اشتراکA/HRC/19/41گزارش جدیدی )

کارگیری قوانین و استانداردهای حقوق بشری موجود برای غلبه بر خشونت و تبعیض با به

 .1دنمایشورای حقوق بشر ارائه  ۀنهمین جلسوو آن را در بیست کند تهیه

 ایران و قوانین دگرباشان

بیند. در ایران وقتی ای سنتی است که همجنسگرایی را نوعی ناهنجاری میایران جامعه

ا مرد کسی یرا درنظر بگیرد. هرد گزینۀ سومی توانمیاو ن ،شودمیجنسیت فردی پرسیده 

برای شک وجود ندارد. هرگونه  قدر روشن است که جاییاست یا زن. این موضوع آن

 ردیف با این نظام جنسی دوگانه در ایران در دستۀ اختالالت رفتاری و روانی گیریفاصله

 .ندکمیبر همین اساس، قانون جزای موجود در ایران با افراد دگرباش مدارا نگیرد. قرار می

تعقیب قضایی، آزار، صد  پیامدهایی همچونهمجنسگرایانه  رابطۀ آشکار   یکدر ایران، 

. همجنسگرایی رازی سرگشوده و ابراز آن مسیری را درپی داردضربه شالق تا اعدام 

دشوار و کاری است که تنها تعداد کمی از افراد حتی در شهری بزرگ مانند تهران به آن 

 ردو ط شانهویت جنسیزنند. بسیاری از این افراد در ترس همیشگی آشکار شدن دست می

 .برندسر میبه وی جامعه و خانوادهازس

ۀ اندازلواط را عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به» قانون مجازات اسالمی 599 ۀماد  

لواط برای فردی که عمل  مجازات حد   594 ۀماد   و« داندبر انسان مذکر میگاه در د  ختنه
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که در این کار از زور یا اجبار استفاده شده باشد یا در درصورتی ،دهدمیدخول را انجام 

ه باید ب ،در غیر این صورت .، اعدام درنظر گرفته استشودمیشرایطی که شامل احصان 

صد ضربه شالق محکوم شود. مجازات حد برای مفعول رابطه در هر صورت )چه شرایط 

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

 مسلمان، مجازات حد برای فاعل اعدام است.

تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد » قانون مجازات اسالمی 591 ۀاساس ماد  بر

فاعل و مفعول را  تفخیذ، حد   مورددر 590 ۀماد   «.ها یا نشیمنگاه انسان مذکر استبین ران

فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و  ،این جهتداند و از صد ضربه شالق می

بیل تق قبیل، همجنسگرایی انسان مذکر در غیراز لواط و تفخیذ از597 ۀماد   .غیرعنف نیست

هار ضربه شالق تعزیری درجه چویك تا هفتادووی شهوت را موجب سیرو مالمسه از

 .داندشش می

انسان مؤنث اندام تناسلی خود  داند کهمیاین مساحقه را  قانون مجازات اسالمی 598 ۀماد  

مساحقه صد ضربه  ، حد  593 ۀاساس ماد  بر و را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد

، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و 540 ۀماد   .شالق است

 ل نیست.ئمساحقه قا غیرمحصن و عنف و غیرعنف در حد  

د دانهمجنسگرایانه را جرم می ۀرابطهرنوع دریافت که قوانین ایران  توانمیاز موارد باال 

جنسی از سر رضایت بین دو  ۀضربه شالق برای رابط صدها را از و طیفی از مجازات

نظر ( در594 ۀ( تا اعدام برای دخول جنسی از سر رضایت بین دو مرد )ماد  593 ۀزن )ماد  

رفتارهای مشابه بین دو همجنس همچون لمس و بوسیدن گیرد. همچنین این قانون سایر می

 599و  595 گیرد. مواد  نظر میضربه شالق برای آنها در 74تا  مجازاتی و داندرا جرم می

یان دو مرد را به جنسی از سر رضایت م ۀیک رابط« مفعول»قانون مجازات اسالمی 

ضربه شالق صد را به « فاعل»قانون همین که ، درحالیکندمیمرگ محکوم 

 . کندمیمحکوم  ــ که مسلمان و مجرد باشددرصورتی ــ

 ،حقوق بشر را امضا کرده است های گوناگونقطعنامهها و نامهایران معاهدهدرست است که 

المللی و اسالم امری واضح است. قانون جزای اما نبود همگرایی بین استانداردهای بین

ل از المل، مصداق تعریف قانون بینشودمیشامل  ایران که سنگسار، قطع عضو و شالق را

رحمانه، غیرانسانی های بینامۀ منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتپیمانشکنجه است. 

ارائه  را المللترین و مستندترین تعریف از شکنجه براساس قانون بینیا تحقیرکننده، دقیق

 یا روحی ید جسمیا رنج شدیآن درد  اثر  ی که برهر عمل عمد»که بدین شرح است:  کندمی

ا شخص سوم اعمال شود، یا گرفتن اقرار از او یمنظور کسب اطالعات ی بهه فردیعل

ا شخص سوم انجام داده یکه او  یعمل عنوانبه ین( مجازات فردیشکنجه نام دارد. )همچن

نوع و از هریض تبع ید و اجبار و برمبنایکه انجام دهد، با تهد رودمیا احتمال یاست 

ت و عدم مخالفت یا با رضایب یک و ترغیا به تحرین درد و رنج یکه وارد شدن ایهنگام



ه ک ی. درد و رنجشودمی یرد، شکنجه تلقیگر انجام گیا هر صاحب مقام دی یمأمور دولت

 «.ودشمیون( نین کنوانسیاست، شامل )ا یالزم مجازات قانون یطور تبعیا به یطور ذاتهب

اما  ،اندنامه بودهدو کشور عضو این پیمانوصدوشصتیک، میالدی 5057سال از اوت 

 المللی حقوق مدنیبین ۀنامحال، ایران عضو پیمانبااین ایران هنوز آن را امضا نکرده است.

کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا هیچ»نامه این پیمان 7ۀ ماد   براساسو سیاسی است. 

ایران رعایت نکردن این موارد را با  .«یا تحقیرآمیز قرار گیرد مجازات خشن، غیرانسانی

 حق  « با فقه اسالمی مطابقت ندارد»نامه که در مواردی که پیمان کندمیاین ادعا توجیه 

 داند.حکم جدیدی را برای خود محفوظ می

و  نندکتری در ایران زندگی میبرخالف همجنسگرایان، افراد تراجنسیتی با قوانین راحت

فتوای امام خمینی، بنیانگذار . کندمیهای تغییر جنس آنها حمایت مالی دولت از عمل

روشنی بیان داشت که ازنظر فقهای شیعه جمهوری اسالمی ایران، دربارۀ تغییر جنسیت به

برای رفع اختالل هویت جنسیتی است و درواقع، « حلیراه»در ایران، عمل تغییر جنس 

وری اسالمی ازطریق این فتوای مذهبی بود که به دولت اجازۀ نظارت بعداز تثبیت نظام جمه

ت دولهرچند عمل تغییر جنس سیاست رسمی  های جراحی تغییر جنسیت داده شد.بر عمل

برای مجبور کردن زنان و مردان دگرباش به انجام این عمل نیست، ولی فشار زیادی روی 

های عاطفی با درد و زخم نداین افراد حاال مجبورکه  شودمیاین نتیجه  و آنها وجود دارد

اقعاا میلی به جراحی ند. تصور این موضوع مشکل نیست که بسیاری از آنها وزندگی کن

، میالدی 5050تا  5000 سال در کمتر از چهار سال از های موجودبه گزارشندارند. بنا

  .1یر جنس در ایران انجام شده استیعمل تغ 5900تعداد 

 وش تحقیقر

 ها، مفاهیم وتکنیک همۀ تا بهره برده شده استترکیبی  روش تحقیق ، ازاین تحقیقدر 

 . استفاده از روش ترکیبی بهشودنظر گرفته و کیفی در یک مطالعۀ واحد در های کم یزبان

این پژوهش شامل  .2زیرا هر تکنیک مخالفان و مدافعان خود را دارد ،افزایدغنای تحقیق می

باش کنندگان دگرروایت شخصی از تعصب و اشکال مختلف تبعیض است که شرکت 400

. برخالف دیگر آنها را نقل کردند مشهد و اصفهان و تهران ، یعنیاز سه شهر بزرگ ایران

ای ترس و سرکوب اجتماع های ریشهمطالعات در این زمینه، تحقیق حاضر دالیل و علت

ها و پاتوق ،. در این شهرهاکندمیدر ایران را بررسی  نار دیگر عواملکدر  دگرباشان

هم  ی کوچک گردهاگروهان مخفیانه در د که دگرباشای وجود دارشدههای شناختهپارک

 کنند.در آنجا یکدیگر را مالقات می ،آیند یا برای آشناییمی

                                                           
 ، ازدگرباشان ایرانی و قوانین. 1

 http://hir.harvard.edu/article/?a=9885. 12 april 2018. 

2. Johnson, B.; & Christensen L. (2012). Educational Reseach: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches. 

Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. 

http://hir.harvard.edu/article/?a=9885
http://hir.harvard.edu/article/?a=9885


 .اده شدبرفی استفوله لگیری گنمونه روش از شوندگاندهندگان و مصاحبهبرای انتخاب پاسخ

ی علوم اجتماعو پژوهشگران وله برفی تکنیک رایجی در میان دانشمندان لگیری گنمونه

 یی را دارند که شناسایی یا پیدا کردن آنها دشوار است. اینهاجمعیتاست که قصد کار با 

 یا اندشده رانده حاشیه نوعی بهبه هاجمعیتافتد که این تفاق میوقتی ا معموالا  مورد

 های غیرقانونی شرکتند که سابقۀ زندان دارند یا در فعالیتاکسانیجزو یا  اندخانمانبی

ه که عضویتشان در یک گروگیری برای افرادی استفاده از تکنیک نمونهالبته اند. داشته

 نیکار میدارایج است.  نیز تشخیص است، همچون دگرباشان ایرانی،سختی قابلخاص به

انجام شد و فرایند انجام مصاحبه  شمسی 5930 زمانی شهریور تا آذر بازۀدر  این تحقیق

ت که همچنان ادامه یاف دالیل پیچیدگی و وسعت جفرافیاییبه رسیدن به اشباع نظری وجودبا

 .شد ی نیزفردبهیات بسیار جالب و منحصرئباعث روشن شدن نکات مهم و جز

حیاتی است، این امر طبیعتاا در تمامی موارد،  ،نتایج تحقیقسازی درست که پیادهازآنجا

بنیاد، . در روش نظریۀ دادهشوداستفاده  (GT)بنیاد داده ۀسبب شد تا از روش کیفی نظری

و تا زمانی که تحقیق تمام نشده  شودمی، فرایند تحلیل شروع هادادهآوری محض جمعبه

لۀ مرح سراغبه توانمیسازی شد، آوری و پیادهکافی جمعی هادادهیابد. وقتی باشد، ادامه می

ط که توسگونهبنیاد، آن. روش نظریۀ دادهرفت هادادهیعنی ایجاد نظامی شاخص برای  ،بعد

ای استخراج از دادهای است که نظریه»( توصیف شده است، 5338استراوس و کوبرن )

بنابراین  .1«آوری و تحلیل شده استجمعطریق فرایند پژوهش مند ازشکل نظامکه به شودمی

یه انعطاف اوالا این نظر ؛2بنیاد انتخاب شده استدالیل متعددی نظریۀ دادهبهدر این پژوهش، 

ی شده تجربیاتموضوعات شناساییطریق دهد که ازکنندگان اجازه زیادی دارد تا به شرکت

که اطالعات زیادی از حضور دگرباشان در ایران وجود ندارد، ازآنجا دست آورند. ثانیاا به

 افتد وزمان اتفاق میل داده، که همآوری و تحلیای جمعطی فرایندهدرالزم است پژوهشگر 

 پژوهشی هایافتهسپس پذیر و گشاده باشد. ، انعطافشودمییک به دیگری منجر هر

 بیشترتا وضعیت واقعی برای  سازی شدمثلث GT ۀآوری، بررسی و با کمک نظریجمع

 دهندۀنشان هایافتههای مستقیم مشخص شود. این قولطریق نمودار و نقلخوانندگان از

 ع در سه شهر بزرگطریق فرایند پژوهشی جامکه مطالعه از است چیزیآن تحلیلی کامل از 

 دست آورده است.و مهم ایران به

 (37-5930) شهرهای بزرگ ایرانی جنسی در هااقلیت ۀزیست ۀمدل مفهومی تجرب
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 ی تحقیقهایافته



 یی کم  هایافتهالف( 

 دهندگانپاسخگرایش جنسی  .5

 : توزیع گرایش جنسی دگرباشان5 ۀنمودار شمار

ی هاجمعیتو دوجنسگراها در  ،هاگی، هالزبینشیوع  دهندۀنشان 5 ۀی نمودار شمارهاداده

 هالزبیناست:  ذیل شیوع به ترتیباین نمونۀ تهران، مشهد و اصفهان است. در تهران 

: است. این ارقام در مشهد به این ترتیب %57.1و دوجنسگراها  ،%97.1 هاگی، 91%

ند از: او در اصفهان عبارت %95.3و دوجنسگراها  ،%41.1 هاگی، %55.7 هالزبین

سه  اینکه در  دهدمی. این نمودار نشان %51جنسگراها و دو ،%11 هاگی، %50 هالزبین

 هالزبین %91نسبت و و دوجنسگراها است  هالزبینمراتب بیشتر از به هاگیتعداد  ،شهر

 مشهد و اصفهان است.در  هالزبینمقایسه با سطح آزادی نسبی آنها در دهندۀنشاندر تهران 

  دهندگانپاسخ سن   .2

و اصفهان نشان  ،تهران، مشهد سه شهر توزیع سنی همجنسگرایان را در 5 ۀنمودار شمار

آنها بین  %00سال و  50زیر  همجنسگرایان %90در تهران  ،. براساس این نموداردهدمی

 %14.1سال،  50زیر  %57.4سال هستند. در مشهد  95باالی  %50و  ،سال 95تا  50

، %90ترتیب تند. در اصفهان این ارقام بهل هسسا 95باالی  %58.5و  ،سال 90تا  55بین 

 . است %7و  10%

 دگرباشان توزیع سن  : 5 ۀنمودار شمار

بیشتر در گروه سنی  جامعۀ هدفد که همجنسگرایان در مشخصاا داللت بر این دار هایافته

 ها دید.سالهتوان در گروه سیکاهش چشمگیری را می قرار دارند وسال  95تا  50
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 تأهلوضعیت  .3

 

 دگرباشان تأهلوضعیت : 9 ۀنمودار شمار

 و نشانگر آن است که کندمیرا مشخص  دهندگانتأهل پاسخوضعیت  9 ۀنمودار شمار

دالیل بسیاری، مردان و زنان همجنسگرا ممکن صددرصد جمعیت نمونه مجرد است. به

تشکیل خانواده  غالب   دالیل  شروع کنند. یکی از  را است رابطه با فردی از جنس مخالف

نمودار، همین جمعیت دلیلی برای است. براساس این  و فشارهای اجتماعی ارزش سنتی آن

ال، حبیند. بااینتی، مذهبی و قانونی نمیشکل سنبه ازدواج و زندگی خانوادگی بهد ورو

دلیل معه، هر ازدواجی با این ماهیت بههای خانواده و جادرخواست ازتمکین  درصورت

تنها درصد بسیار  و شکندهم میبر شریک همجنسگرا در وارده نسی و هویتیی جفشارها

 د. آورها دوام میپایینی از این ازدواج

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحصیالت .4

 تحصیالت دگرباشان: 4ۀ نمودار شمار

۱
۰

۰

۱
۰

۰

۱
۰

۰

۰ ۰ ۰

ن هرا ت مشهد ن ها صف ا

مجرد متاهل
۱

۲
.۵

۰

۰
.۰

۰

۴
۵

.۰
۰

۳
۲

.۵
۰

۳
۶

.۵
۰

۴
۰

.۰
۰

۷
.۵

۰

۹
.۰

۰

۰
.۰

۰

۳
۰

.۰
۰

۳
۶

.۵
۰

۰
.۰

۰۷
.۵

۰

۱
۸

.۰
۰

۱
۵

.۰
۰

ن ا ر ه ت مشهد ن ها صف ا

زیر دیپلم دیپلم کاردانی لیسانس تحصیالت تکمیلی



و اصفهان  ،تهران، مشهد سه شهر سطح تحصیلی همجنسگرایان را در 4 ۀنمودار شمار

دانشگاهی را آنها پیش %7.1همجنسگرایان دیپلم ندارند،  %55.1. در تهران دهدمینشان 

د. انبرده پایانتحصیالت تکمیلی را به %7.1رند، و مدرک کارشناسی دا %90، اندکردهتمام 

 %41است و در اصفهان  %58و  ،%90.1، %3، %90.1ترتیب در مشهد این ارقام به

اساس نمودار، ت دانشگاهی دارند. بریالتحص %51و  ،دیپلم دارند %40دیپلم ندارند، 

ندارد.  نیچندا گفت که ظاهراا تمایل جنسی یک فرد به موقعیت تحصیلی او بستگی توانمی

، فردی با تحصیالت پایین و افراد دارای هانکردهدر تحصیل توانمیهمجنسگرایی را 

صوصاا در بیشتر همجنسگرایان، خ که دهدمیمدارک باالی تحصیلی دید. نمودار نشان 

 . اصفهان، مدرک دیپلم و کارشناسی دارند

  اجتماعی ــ اقتصادیجایگاه  .1

 اجتماعی دگرباشان ــ جایگاه اقتصادی :1 ۀنمودار شمار

و اصفهان  ،ر تهران، مشهدهمجنسگرایان د اجتماعی ــ اقتصادیبه جایگاه  1 ۀنمودار شمار

ۀ در طبقۀ مرف %50متوسط و همجنسگرایان در طبقۀ  %80. در تهران شودمیمربوط 

ند. در ادر طبقۀ مرفه %10بقۀ متوسط و آنها در ط %10. در مشهد گیرندمیجای  جامعه

در  %11، ترپایین اجتماعی ــ اقتصادیهمجنسگرایان در طیف جایگاه  %50اصفهان، 

 ی باالتر هستند. هاگروهدر  %51طبقۀ متوسط و 

 ی اصلی تحقیقهایافتهب( 

 مد.خواهد آ برگرفته شده است،عمیق با دگرباشان  ۀی اصلی که از مصاحبهایافتهدر این بخش 
 افشای هویت و پذیرش گرایش جنسی .1

واکنش فرد و نحوۀ ادغام و پذیرش این  شودمیتلقی بعد از کشف گرایش جنسی، آنچه مهم 

گی، همجنسگرایان هویت  / واقعیت است. براساس مدل فاسینجر از تشکیل هویت لزبین

 .5 ،آگاهی .5: دهندمیخود را براساس دو سطح فردی و گروهی در چهار مرحله تشکیل 
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بینی پیشاین چهار مرحله یک فرایند خطی قابل .1سنتز .4و  ،سازیدرونی .9 ،اکتشاف

یایند. بند با هر ترتیبی پیش توانمیاند که ای از چهار مرحلۀ رایجنیستند، بلکه مجموعه

های فردی از سر حال، تقریباا همۀ همجنسگرایان این چهار مرحله را با برخی تفاوتبااین

 گذرانند. می

رحلۀ پذیرش برد تا وقتی که به مدگرباش به هویت جنسی خود پی می از زمانی که فرد  

این افراد در فرودهای بسیاری را تجربه کند. بسیاری از ورسد، ممکن است اوجمی

. این امر بردندستند دقیقاا بگویند که چه زمانی به گرایش جنسی خود پی توانمین هامصاحبه

 آنها از قطعاا  چراکه ،سبب احساس آزاردهندۀ مستمر تفاوت با دیگران باشدممکن است به

ند. برای بسیاری از افراد این مشخص بارز اهزمان کودکی به افراد همجنس خود تمایل داشت

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

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

های یک دانستند که نشانهمی نیز و تقال سعی در تغییر گرایش جنسی خود داشتند. بسیاری

 ه جنس مخالف در آنها وجود ندارد.بزرگسال دگرجنسگرا و عالقه ب

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

 .کردندگرباشی می

 از اصفهان ساله53 لزبین

 دگرباشان پذیرش گرایش جنسی: 0 ۀنمودار شمار

دوران بلوغ به گرایش طول که در دهدمیجنسگرایانی را نشان درصد هم 0 ۀنمودار شمار

ان همچنین نش .ندبود هویت جنسی خود پذیرفته عنوانبهو آن را  بودند جنسی خود پی برده

مطلع این افراد مشهد و اصفهان از همجنسگرایی  و در سه شهر تهران هاخانوادهکه  دهدمی

 %500و در اصفهان  %00.0، در مشهد %78.0ند. در تهران اهند و آن را پذیرفتاهشد

 جهت پذیرشطی بلوغ آگاه شدند. ازدراذعان کردند که از گرایش جنسی خود  دهندگانپاسخ

آنها در مشهد و اصفهان  %500در تهران و  دهندگانپاسخ %35.8گرایش جنسی خود، 

مودار . براساس ناندکردهقبول گرایش جنسی خود  عنوانبهکه همجنسگرایی را  بیان داشتند

عنوان  شوندگانمصاحبهاز  %40و در اصفهان  %10شهد ، در م%45.3باال، در تهران 

                                                           
1 Fassinger, Ruth E. (1998). Lesbian, Gay, and Bisexual Identity and Student Development Theory. Working with 

lesbian, gay, bisexual, and transgender college students: A handbook for faculty and administrators , 13-. 
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در تهران و  هاخانواده %54.58ند و اشان مطلعآنها از گرایش جنسی یهاخانوادهکردند که 

ا تباط برقراری ارآنها در اصفهان هویت جنسی فرزند خود را پذیرفته بودند. ب 50.0%

 که درگونهشد. همان مطرح جدی مشکلعنوان یک به دهندگانپاسخسوی بیشتر والدین از

ز گرایش جنسی افراد از مطلع ساختن والدینشان ا %10تا  %40نمودار مشخص است، بین 

در تهران و  %50تا  %54حال، میزان پذیرش نسبتاا پایین و بین خود صحبت کردند. بااین

ظر ی ایرانی ازنهاخانوادهبیشتر البته ود. اصفهان این رقم تقریباا صفر بمشهد بود و در 

سختی به این باور وفادارند. آنها حتی اگر از گرایش فرزند خود کارند و بهاجتماعی محافظه

خواهند تا این بخش هویت خود را با اعضای دیگر خانواده همیشه از آنها می ،باخبر باشند

 ان نگذارند.افراد اجتماع در می و

 های گرایش جنسریشه .2

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

رزادی مادگرایشی است و همجنسگرایی را اساساا تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و بیولوژیک 

ه گوید کدیگر میآیند. نظریۀ دنیا میبه« گی»افراد  ،معنی ساده بر این اساسبه .داندمی

وجود وانی و محیطی و تجربیات اولیه بهتمایالت همجنسگرایانه اساساا در نتیجۀ تأثیرات ر

آیند و سبب همجنسگرایی کنار هم میایت، احتماالا چند عامل وجود دارد که درنهآیند. درمی

نها را تی جنسی گرایش جنسی خود هااقلیتنشان داد که برخی  هامصاحبهتحلیل  .شوندمی

طور باشد، این توضیحات بر این نظریه اند. اگر ایندنیا آمدهکه با آن به دانندمی احساسی

ند. بسیاری همجنسگرایی خود را امل ژنتیکی و بیولوژیک درکارد که عوگذارصحه می

 .دانستندی جنسی میهاگرایشای طبیعی در پارامترهای پدیده

 اوناه . بهبرای من هم عجیبخواستم پسر باشم. حتی که از بچگی می هکنمادرم تعریف می

 ویری از روزپوشیدم. معموالا دخترها تصهن نمیفرشاد صدا کنید. پیر وگفتم من رمی

کنم. دختر عروسی می هبا ی کردممیموقع فکر اون، جور چیزا دارنعروسی و این

م شدم. ق دخترعموعاشدوست داشتم؛ عاشق دختر همسایه شدم. بعدها و دخترم ر یدوستا

. هپس همین کردممی، فکر یهگند که دگرجنسگرایی عادون هنجارهای اجتماعی به تو میچ

 .همرد هکار درست ازدواج با ی کردممیفکر 

 تهرانساله از 58ی دوجنسگرا

 روابط همجنسگرایانه چگونگی شروع  .3

 ،در برخی موارد نادر افتد، هرچنداولین رابطۀ جنسی معموالا در مقطع متوسطه اتفاق می

تر رفته به تعامالت جنسی جدیدر مقطع ابتدایی هم دیده شده است. چنین روابطی رفته

، افراد هنوز معصومیت کودکی خود را دارند. آگاهی از گرایش نوجوانی انجامند. در سن  می

ا شروع هیابد و این همان وقتی است که هورموند حدوداا در دوران بلوغ تبلور میجنسی خو

، سبب شودمیدوران بلوغ آغاز  زمان باهمکنند. تغییرات هورمونی که به فعالیت می

 .شودمیمیل و برانگیختگی جنسی  احساسات شدید و



کنندگان در این مطالعه در تهران، بیشتر افراد دانشجویان یا شاغالن جوان در میان شرکت

ا از ای آنها رگونهسبک زندگی مستقل آنها بهنبودند.  یبودند و برخی از آنها اصالتاا تهران

ها و فشارهای اقتصادی همزیستی را و دغدغه بود چشمان کنجکاو خانواده دور نگه داشته

ای فض ،سنتی جوان دانشگاهیگزینۀ بهتری برای آنها ساخته است. همچنین در جامعه نیمه

دو فرد از دو جنس مخالف که این درحالیقبول است. بنابراقامتی مشترک عادی و قابل

، همزیستی دو مرد یا دو زن با پنهان شوندمینظر قانون و عرف به همزیستی تشویق ناز

دارند که  این امکان را افراد . برخیشودمیکردن تمایالت جنسی، امری ناهنجار تلقی ن

 اطفیهای جنسی و عدور از چشم دوستان و اقوام پیش ببرند. جنبهی موازی را بههاگیزند

به افشای آن  ی جنسی بخش حیاتی مهمی از نظراتی بود که افراد حاضرهااقلیتروابط 

 . بودند

ا عوض کرد. کسی در رومد که همۀ زندگی من اودر دورۀ دانشگاه تجربۀ سختی پیش 

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

حال ما دو سال در رابطه بودیم که هردگرجنسگرا بود. به نظاهراا مشکلی نداشت. اما او

ست دم. زندگی من ازه بودوابسته شد نن برای من خیلی سخت بود. به اواویک سال و نیم 

کنار گذاشتم. دست از  ور چیندم. همهخون آواز میاورفت. استودیویی داشتم که در 

باهی به این دلیل که رابطۀ اشت روع کردم به خوردن مشروب، بیشترشعر گفتن کشیدم و ش

  .شروع کرده بودم ور

 از مشهد ساله50 گی

هدف مشخص شد که نوع تجربیات عاطفی و جنسی افراد در سه شهر مورد ،در این مطالعه

به فرهنگ خاص حاکم بر  ی موجودهانوعی به بافتار جنسی شهر بستگی دارد و تفاوتبه

قیاس با دگرباشان اصفهان و مشهد از آزادی . دگرباشان در تهران درگرددبازمیهر ناحیه 

ته های آخر هفها و مهمانیبیشتری برای قرار مالقات در پارک یا دسترسی به برخی پاتوق

ت است درسرند. هم قرار بگذاگر را ببینند یا باند یکدیتوانمی( برخوردارند که Life)به نام 

 اما ،دهندمیبه این افراد های نسبتاا امن اجازۀ نمایش سریع عواطف را این اندک مکان که

 .1شوندمیخطر تهدید  همچنان با  و ترس از مقامات همواره در آنها وجود دارد

که در ایدئولوژی مذهبی و ناآگاهی جامعه از وجود  ،به ماهیت تابوی این موضوعباتوجه

 پژوهشی ۀیابی افراد مشتاق برای شرکت در این مطالعدگرباشان پنهان شده است، مکان

 ادیاعتمبیبود. این  اعتمادیبیخطرناک بود. یکی از دالیل بروز این مشکل سطح باالی 

طرزی به ،طرف دیگرو از کندمیاب شریک جنسی وسواسی آنها را در انتخ ،از یک طرف

، هارابطهبه عمر کوتاه توجه. بادهدمیر رابطۀ آنها را کاهش ناپذیر طول عماجتناب

 پیدا کردن شریک بسیار   هایشوندگان از سختیی تحقیق نشان دادند که مصاحبههایافته

ی ی ایرانی سنگینهاگیشدت بر دوش ند. چالش یافتن شریکی ماندگار بهکردمیصحبت 

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

 



را شروع کرده بودند و پس  ایرابطه. در برخی موارد، آنها با دوستان شریک خود کندمی

 از یک دورۀ کوتاه رابطۀ جنسی، رابطه پایان یافته بود. 

 دگرباشان روابط: 7 ۀنمودار شمار

ان، شیوع روابط مشخص، پایدار یا متعدد را در میان دگرباشان در تهر 7 ۀنمودار شمار

همجنسگرایان در تهران،  %54.9براساس این نمودار، . دهدمیو اصفهان نشان  ،مشهد

اما  ،آنها در اصفهان روابط جنسی نامشخص متعدد دارند %40و  ،آنها در مشهد 10%

آنها در اصفهان هم روابط پایداری  %40و  ،آنها در مشهد %10آنها در تهران،  45.81%

در اصفهان به برخی  %80و  ،آنها در مشهد %00.0آنها در تهران،  %10دارند. همچنین 

  ند.روابط خود پایبنداصول در 

 تأثیر همجنسگرایی بر خانواده .4

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

های مفروض و سیاسی نقش ،های فرضی، وضعیت اجتماعی، روانیسبب نقشخانواده به

زیرا زندگی  ،شودمیمحسوب معضل یک . همجنسگرایی در درون خانواده شودمیوارد 

ی مردانه هاگیویژدارای که  شودمیاجتماعی اغلب در قالب آن تجربیات اجتماعی ساخته 

 ۀمردان ــ زنانه استمرار یک رابطۀ زنانه ــ . گرایش جنسی خارج از دوگانۀ مردانهاست

د اثری جدی بر توانمیای از گی بودن . هر نشانهکندمیپدرساالر و سرکوبگر را مختل 

شدت با پذیرش همجنسگرایی فرزند خود مشکل دارند. این ه باشد که بهیی داشتهاخانواده

ایران نیست. هر سال، هزاران نوجوان دگرباش آمریکایی که هویت جنسی  مشکالت خاص  

 انگلستان یهاخانمانچهارم بیو یک شوندمیز خانه بیرون رانده ، ااندکردهخود را افشا 

 ند.ادگرباش

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

ندگان به کنند. شرکته بودمتفاوت خود و تصمیم برای پنهان کردن این تمایالت تجربه کرد

ربۀ زندگی آنها و چالشی عظیم تجترین برخوردهایی در خانواده اشاره کردند که دردناک

که سبب  شودمیدانسته  ایپدیدهی خانوادگی، همجنسگرایی هاگروه. در اجتماعات و بود

ی همۀ اعضای خانواده و دوستان و عواقب وخیمی برا شودمیشرمساری فرد و خانواده 
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روابط متعدد روابط پایدار پایبندی به اصول



مؤنث  قتصادی این است که اعضایترین عواقب اجتماعی و اهمراه دارد. یکی از رایجبه

ند ازدواج کنند و اعضای مذکر ممکن است از کار توانمیدلیل نبود خواستگاران مشتاق نبه

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

پیچیده با فردی از جنس مخالف  ایرابطهتسلیم  ــ به فرد همجنس آشکارکشش  برخالف ــ

تا فقط خانواده و دوستان را آرام کند. رنج و نارضایتی حاصل از ازدواج اجباری  شودمی

و الیۀ دیگری از آسیب روانی  شودمیضربۀ دیگری است که بر هویت شکنندۀ فرد وارد 

ی هاواکنشی جنسی لزبین، شدت هااقلیتدرمورد  .کندمیاضافه  این افرادرا به زخم عمیق 

 ،روانی، جسمی های واردۀفشار جایگاه از پیش نابرابری تااست  خانواده و جامعه سبب شده

 چند برابر کند.را و جنسی بر آنها 

ی که فکر کردم با کس هداشتم و به همین خاطرنی، دوست نداشتم چنین تمایالتی میودمی

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

 م.نتومیولی بعد فهمیدم واقعاا ن

 تهران از ساله91گی 

 
شدم. تا اینجا هر کاری که باز میدوست نداشتم همجنس ،مدماودنیا میاگر دوباره به

نا شروع کردن به اوو  بدنراه  وهای امن تماس گرفتم تا من رم؛ با خانهکرد ،دشمی

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

 مشهداز  ساله57 یادوجنسگر

 
 تأثیر مذهب و باورهای مذهبی .5

اجتماع دگرباشان در سراسر جهان اخیراا همراه با مدارای  درموردکه رویکردها درحالی

 تغییر مقاومتاین مقابل مچنان یکی از کشورهایی است که دربیشتر بوده است، ایران ه

 ودشمیوگو رد ضوع گفتمو عنوانبه. در برخی نواحی ایران، حتی همجنسگرایی کندمی

نیز  تغییری سبب ایجاد و است یابی دگرباشان تشکیل نشدهی حمایتهاگروه ،نتیجهو در

ت ساخته اسرا  ایحقوقی و سیاسی« ابرساختار». زیرساخت مذهبی در ایران شودمیسبب ن

اشد، تر بتر و متعصبای مذهبی. هرچه خانوادهشودمی که براساس فقه سنتی شیعه تعریف

ی هااقلیتبه جایگاه اجتماعی و بیولوژیک باتوجه و کندمیفشار بیشتری بر فرد وارد 

 .کندمیجنسی، مذهب اهرم فشار قدرتمندتری برای کنترل جنسی فراهم 

ه است شد یرفتهزیادی در گفتمان حاضر وجود دارد که آیا گی بودن در اسالم پذ هایسیرتف

ند تا معنویت و تمایل جنسی خود را همسو سازند. آن دسته از ایا نه و بسیاری درتالش

سازی عملی غیراخالقی یا غلط مفهوم عنوانبهی مسلمان که تمایل جنسی خود را هاگی

نفس هستند. برای افراد دگرباش، شروع شناخت گرایش همواره در تقالی عزت ،کنندمی

ارند . بسیاری شکی ندشودمیی و مذهبی اگزیستانسیال سرکوب جنسی با یک ناامیدی معنو

شدۀ مذهب سازیماند. حس درونیگ ایرانی باقی میکه همجنسگراهراسی با قدرت در فرهن

مردانه، و رابطه با غیرهمجنس  که هستۀ وجود فرد است، مفاهیم اجتماعی و مذهبی زنانه و

فرد  تا شودمیشده در چهارچوب اسالمی سبب تنها رابطۀ اجتماعی پذیرفته عنوانبه



احساسات طبیعی خود را از منشور محکومیت صرف همجنسگرایی و ساختاری مذهبی 

 مورد قضاوت قرار دهد.

ه متون مذهبی بودند کمحورتر اخالق هایسیرحامی تف دهندگانپاسخستا، بیشتر در این را

 برابرند و درابین مخلوقات خداوند ارزش قائلدارند و برای تفاوت می تکثر را گرامی

که متفکران برای محکوم کردن همجنسگرایی به آنها متوسل  ــغالب از قرآن  هایسیرتف

)مانند  شوندمی. مسلمانان به داستان لوط در قرآن متوسل کردندمیمقاومت  ــ شوندمی

 ورزند،می عشق دیگر اسالم مردانی را که به مردانداستان الت در انجیل( تا بگویند که 

ین ا و معتقدند دارند این داستانی مسلمان زیادی تفسیر متفاوتی از هاگی. کندمیمحکوم 

  .1و نه عمل جنسی خاص را کندمیداستان خشونت را محکوم 
 نه قرآن.، خونمکنم. نه نماز میم، نمیبدتحت تأثیر قرار  رومن کاری برای اینکه خدا 

 خورم و سکس مقعدی دارم. می گیرم. به خدا قسمنمیهم روزه 

 از تهران ساله58ی دوجنسگرا

 

 
 دگرباشان پایبندی به اخالق در میان: 8 ۀنمودار شمار

 

همجنسگرایی است. عد اخالقی ب   دربارۀنظر جمعیت هدف  دهندۀنشان 8 ۀنمودار شمار

باور داشتند که همجنسگرایی در اصفهان  %75.1و  ،در مشهد %00در تهران،  85.8%

 ای عادی و طبیعی است. پدیده

رسمیت بشناسد و بپذیرد که تمایل دارند سکوالر ی دگرباشانی را بههاگروههبی که نیاز به مذ

که بسیاری از افراد  است شده. این امر سبب شودمیباشند، در این مقطع از زمان دیده ن

ی معنوی جایگزین در زندگی خود هاسوی نیروی متافیزیکی و ایدئولوژیدید بهراهی ج

مذهب غالب و حاکم اسالم را دنبال کنند. این مفاهیم شامل اینکه بخواهند پیش بگیرند تا در

 شودیمای ای تازههمذهب واقعی یا تمایل به عرفان عنوانبهانسانیت، باور به کرامت انسانی 

 که به سیالیت جنسی اعتقاد دارند.

 

                                                           
1. Muslim attitudes about LGBT are complex, far from universally. From www.usatoday.com/.../muslim-lgbt-

gay-views/86046404. 
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اما بعد از این مسائل و  ،رفتمپدرم به مسجد میبا مادرو چیکیکو تویاد دارم که به

واقعاا تحت فشار چون  ،مشکالت، در وهلۀ اول حالت تدافعی نسبت به خدا پیدا کردم

نستم زندگی تو، میههمجنسم خلق کن ۀافراد دیگ هم مث   ونست من رتوبودم. خدا می

م راحت زندگی کنم. من هنوز هم نستتومی بشم.دار عادی داشته باشم، ازدواج کنم، بچه

 هشگاهی واقعاا باعث می ،رو هستیمهن روباوای که ما با دارم. مسئله ون احساس روهم

ازدست  وباورهام رین مشکل سبب شد بسیاری از اما ا ،نادیده بگیریم ون روباورهام

ا ناوی هستن که من با یط از خدا بپرسم چرا. کسام. دوست دارم روزی بمیرم و فقبد

 م.دارن. من واقعاا خسته شد ومن همین مشکل ر مث   هدرارتباط هستم و برخی دیگ

 ساله از مشهد95لزبین 

 

ند و اکنیم، والدین ما مسلمانمی ما در کشوری مسلمان زندگی .ما محکوم هستیم

. هفاما این باور ضعی ،طبیعتاا ما مسلمان هستیم. ما به خدا و روز قیامت باور داریم

دارم، سکس دارم و حال، رابطه کنم. بااینانکار نمی وایمان دارم. من خدا راما من 

رجنسگرا یا همجنسگرا هم جدا کنم. برای من، دگاز روعد م این دو ب  همیشه سعی کرد

کنم. من هم مربوط نمیبه وا راون. من همذهب و آخرت ربطی ندار و بودن به خدا

 واما من این موضوع ر ،نداکنم گناهی کردم. باورهای مذهبی من ضعیففکر نمی

 م و مشکلی ندارم. راحتی پذیرفتبه

 ساله از اصفهان59گی 

 

 
 

 ان پایبندی دینی پاسخگویان: میز3 ۀنمودار شمار

مشهد  و در تهران هدف شیوع باورهای مذهبی در میان جمعیت دهندۀنشان 3 ۀنمودار شمار

آنها در  %99.9همجنسگرایان در تهران،  %54.58این نمودار،  براساسو اصفهان است. 

 دهایی مانند نماز و روزه اعتقادر اصفهان به مفاهیم مذهبی مانند خدا و آیین %50و  ،مشهد

 ،تری دارندکه همجنسگرایان در مشهد باورهای مذهبی قوی دهدمینشان  هادادهدارند. این 

 اصفهانآنجاکه ازتر است. چراکه پرورش و اجتماعی شدن در سایۀ مذهب در این شهر شایع

 باورهای مذهبی در آنها کمتر است.  ،ترندمدرنجزو شهرهای و تهران 
 تماس همجنسگرایان با قانون .6

 برابرآنها دراست. . قوانین علیه آنها گیرندمیدگرباشان در ایران مورد آزار و هجوم قرار 

ابدی و  ایرابطهند. پذیرو جامعه آسیب هاخانوادهخشونت  ها،استفاده، سوءهاآزار

وجود دارد  آن ناپذیر بین مذهب و هنجارهای جنسی در ایران و نظام حقوقی و قوانینجدایی

این . شوندمی، مجازات کنندنمیافرادی که مذهب و هنجارهای جنسی را رعایت  و
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قضایی و بازیگران غیردولتی مانند مدارس،  سیستمطرف دولت، های قانونی ازمجازات

ل یدلبهاین گروه  قبال تبعیض یا آزار. قوانین ایران درشودمیاعمال  هاخانوادهتماعات و اج

د دگرباش از این . افراکندمیحمایت ن آنها از آنان جنسیتی خاصگرایش جنسی یا هویت 

 اند.حق قانونی محروم

 خأل ــ های قبلی مورد بحث قرار گرفتبخش تفصیل درکه به ــقانون جزای ایران  در

دارد. مطالعات اخیر  وجود آن های اجراییانکاری بین مصوبات جزایی و واقعیتغیرقابل

بازی و لزبین بودن ترکیبی بچه ،ها برای رابطۀ همجنسگرایانهکه مجازات دهدمینشان 

صورت تکرار عمل و وجود شواهد و مدارک، در ، ومانند شالق ،های بدنیاز مجازات است

ها است که چنین ، هرچند سالشودمیفرد همجنسگرا به مجازات مرگ یا سنگسار محکوم 

یی و پلیس اجتماع دگرباشان را قضا سیستمرسد نظر میو به است حکمی صادر نشده

 . کندمینامرئی باقی بمانند، تحمل  و تجمعی علنی نداشته باشندکه تاجایی

 ، بسیاری دربارۀ جزئیاتی جنسی دربارۀ اطالعات حقوقی آنها پرسیده شدهااقلیتوقتی از 

گسار اعدام یا سن کنندگان از کلماتی ماننداجرای قوانین سردرگم بودند، هرچند برخی شرکت

ی جنسی هااقلیتکه بسیاری از درحالی ،که مشاهده شدگونهآن و شالق استفاده کردند.

چون  ،شددیده می نیزاعتنایی ند، حسی از بیات کنترلکردند که تحکننده احساس میمشارکت

اخیراا هیچ موردی از اعدام و سنگسار گزارش نشده است و بسیاری احتمال چنین 

 است تا دانستند. احاطه شدن در یک دایرۀ امن سبب شدههایی را بسیار پایین میتمجازا

 شودیماشتباه سبب به موضوع در یک حالت تدافعی زندگی کنند و این از این افراد بسیاری

ی خود سند رابطۀ جنتوانمیو یت دارند در فضای خصوصی خود امنکه بسیاری تصور کنند 

مورد قوانین وجود هایی درنگرانی ،وجود اینکه در سطح فردیبارا محرمانه نگه دارند. 

اند که تنها بر پنهان جا داده ایدر گروه کوچک اجتماعی از این افراد خود را دارد، بسیاری

وی سعجیب اینکه هرچند ترس دستگیری از. داردماندن و عضو نامرئی جامعه بودن تأکید 

های آنها از الشعاع نگرانید، این ترس تحتوجود دارهمچنان پلیس یا مجازات اعدام 

د، نمخفی نگه داشته بودآن را ها با دقت که سال خانواده یا افشای هویت جنسی آنهاآبرویی بی

 .گیردقرار می
 اهگروه توکنم و فردا دوباره پاک می ور[ گروه دگرباشان در تلگرام]م هاگروهحاال 

نم. کخاموش می وکنم، تلفنم رپاک می وم رهاگروه .بهتر پیدا کنم یگردم تا چیزمی

 ،گم ولش کنسوزاندم. به خودم می وسیم کارت خریدم و همه رتا  50 حاال فکر کنم تا

گردم. دوباره می هاگروهفردا دوباره دنبال  .کنمنکن. قرآن باز می واین کار ر هدیگ

باطری موبایل عوض کردم. من از تا ن ده گردم. فکر کنم تا اآلد مناسب میدنبال مور

 .شاید برگردی ،اگر به خدا دعا کنی هگگردم. مادرم میم میصبح تا شب توی گوشی

  .یشاید کاری پیدا کنی، سر کار بر

 ساله از تهران57لزبین 
 

تری از تأثیر قانون بر زندگی فرد داشت. تصویر روشن توانمیبه مسائل باال، باتوجه

کن ی جنسی در اماهااقلیتشواهدی وجود دارند مبنی بر اینکه اقدامات پلیس تنها علیه تجمع 

ی هاجمعیتهای مرکز شهر است، جاهایی که توجه پلیس به ها و کافهعمومی مانند پارک

طی درشدۀ اجتماع دگرباشان هستند. ههای شناختها پاتوق. این پارکشودمیبزرگ جلب 



کنندگان ابراز کردند که سطح معاشرت آنها به مالقات در اماکن ، شرکتهامصاحبه

هایی خاص در شهرهای بزرگی مثل تهران، مشهد و اصفهان شدۀ عمومی مانند پارکشناخته

ای ضتقلیل یافته است. این نوع پاسخ امنیتی روش کالسیکی است برای برقراری یک ف

دالیلی همچون تماعات انسانی در مقاطع مختلف بهگرا و کنترل اجمعتدل و رادیکال سنت

دید و تنیدگی جگی و درهمعالقۀ اجتماعی یا نظارت بر تعامالت. این پاسخ پاسخی به پیچید

اما هدف اصلی دستگیری یا اعمال مجازات نیست،  ،طریق پرداختن به تهدیدات استقدیم از

دالیل امنیتی شده بهشناختهی بزرگ در اماکن عمومی هاجمعیتبلکه ظاهراا متفرق کردن 

ی همجنسگرا و جلوگیری از تجمع آنها در اماکن عمومی در هاگروهمتفرق ساختن  است.

گر شانن موارد دیگرتلگرامی و هایی مانند تولد، تفریح، سالگرد مثالا تأسیس کانال مناسبت

امات . این اقدرودمیی جنسی تا کجا پیش هااقلیتکه جامعۀ ایرانی برای پنهان کردن  آن است

 ترسد و از آن منزجر است.که از همجنسگرایی می شودمیبرای آرام کردن اکثریتی انجام 

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

زم سرعت متفرق شوند تا شناسایی نشوند. الکنندگان بهشرکترا متوقف کردند و سبب شدند 

متفاوت بود و حتی باهم در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان  کار به ذکر است که روش

بر مشکل تأمین امنیت وجود داشت. عالوه نیزی مختلف یک شهر هااین تفاوت در ناحیه

 رارو ف ۀ آنانحملو پلیس برخورد کنندگانی که مایل به مصاحبه بودند، این روش شرکت

  احبه با دخالت پلیس دشوارتر شود.سبب شد کار مص شوندگانمصاحبه

 گونه بیان کرد: طی مصاحبه، مردی گی از مشهد احساسش را ایندر
انگیزند. براساس بافتار و نوعشان برمی وپذیری فعلی ری جنسی آسیبهااقلیتاجتماعات 

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

 و تهراندر مخصوصاا  .هشی مختلف پلیس میهاواکنشباعث آرایش و پوشش خاص، 

نی یا ومهم مث   ،خوبی برای همجنسگرایان افتادهم که اتفاقات شنید ومکانهای دیگر 

ند و به همین اهای مهم مذهبیحرم شخصیت دو شهرها محل  اما مشهد و هر ه.چیزای دیگ

 نم چرا. وداصالا نمی .وحشتناک هستن ،دلیل

لیل دی جنسی بههااقلیتحس اعتماد در  ، ما متوجه شدیم کهشودمیبینی که پیشگونههمان

ه بین رفتها یا اماکن عمومی ازبه مهمانی دردآور از دستگیری توسط پلیس و حمله اربتج

 است.

 

 

 

 
 خشونت و سالمت روان همجنسگرایان  .7

 



 
 دهندگانپاسخ: میزان افسردگی و خودکشی 50ۀنمودار شمار

 شهرهای افسردگی و خودکشی در میان همجنسگرایان در دهندۀنشان 50 ۀنمودار شمار

 %10و مشهد با  ،%40، اصفهان با %91.7و اصفهان است. تهران با  ،تهران، مشهد

های دلیل رواج ارزشکه به بیانگر آن استاین ارقام  .دهندمینشان  را موارد خودکشی

نرخ باالتر خشونت و تبعیض، موارد خودکشی در  ،نتیجهشهد و درسنتی و فشارها در م

 میان همجنسگرایان این شهر بیشتر است. 

کنند، همچون تمسخر ی جنسی روزانه تجربه میهااقلیتمجموع مشکالت مزمنی که بیشتر 

کشی، در خانه، مدرسه و محیط کار و حتی در خیابان، خطر باالی دستگیری، بهره

و غیرقابل تحمل زندگی منجر غیرانسانی  و ر جنسی به شرایط ناعادالنهو آزا ،زورگویی

چنین  تیکنند. وقبا سرکوب اجتماعی و حاکمیتی زندگی می از این افراد . بسیاریشودمی

 وی، خشونت،آیهای اجتماعی بیشتر مانند اچد، راه برای آسیبمانشرایطی ثابت باقی می

یزی آمی خشن و توهینهاواکنش. شودمیو خودکشی بیشتر باز  ،اختالل روانی، افسردگی

تماع آنها، جایی که جنسیت مورد قضاوت در اج شودمیخیابان و اماکن عمومی دیده که در 

در محیط  هاواکنشاین  .1کندمینمود پیدا  نیز، شودمیگیرد و با انزجار و تنفر دیده قرار می

نها . این تشودمینیز دیده  گذرانندمیدر آنجاتوجهی از وقت خود را کار که افراد بخش قابل

در سراسر جهان، دگرباشان با تبعیضی گسترده در محیط کار  ،کلمختص ایران نیست. در

رباشان روی دگکه ایران استثنا نیست. موانع پیش شودمیرو هستند و بار دیگر مشخص هروب

همراه خشونت و مسائل مربوط به سالمت روان های بهداشتی بهدسترسی به مراقبتبرای 

ن که دگرباشاهایی د تعداد سالتوانمیکنند، گراهراسی تجربه میکه این جماعت با همجنس

 کوتاه کنند.  را قادر به کارند
 . حتی در روابط لزبینا، کسی کههخرش هر زنی باید به مردی تکیه کنکنم آفکر می

ه تا ب هتر از خودش نیاز دار، همچنان به کسی قویهکنبازی می وتر رنقش شریک قوی

 . هتکیه کن ناو

 از اصفهان ساله58لزبین 

 
مند شوند و ند از حقوق مدنی و قانونی خود بهرهتوانمیی جنسی نهااقلیتدر ایران، 

 شکلبه ،واقعآمیز از خود دفاع کنند. درخشونتند در جریان یک رابطۀ ناسالم توانمین

که قوانین اند. ازآنجاحمایت قانونی محروم مندی، دگرباشان از هرگونه حق  گسترده و نظام
                                                           

1. 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/. 
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تقابل مطلق با هنجارهای مذهبی و نوعی نافرمانی رابطۀ آنها را در نیزدر ایران همین حاال 

 رابطۀ راحتی با این نظام ــ که ترس از افشای هویت خود دارند ــی جنسی هااقلیتبینند، می

 حقوقی، پلیس و نیروهای انتظامی ندارند. 

 

 
 : میزان خشونت و تبعیض علیه دگرباشان55 ۀنمودار شمار

 رهایشه شده به همجنسگرایان دردرصد خشونت، تبعیض و تحقیر تحمیل 55 ۀنمودار شمار

. براساس این نمودار، بیشترین خشونت و تبعیض دهدمیمشهد و اصفهان را نشان  و تهران

قیاس با . دردهدمی( رخ %7.5( و تهران )%00.0( و سپس در مشهد )%80در اصفهان )

ی همجنسگرای در این شهرها بنابراین .تر هستندتر و مذهبیتهران، مشهد و اصفهان سنتی

جای تعجب نیست که نرخ باالیی از خشونت علیه  و دانندمیرا انحراف و ناهنجاری 

 . شودمیدر این دو شهر مشاهده همجنسگرایان 

 
 های دیگرخدمات مشاوره و کمک .8

ی در کار است. وقتی یک ، معموالا آسیبی روانرودمیوقتی کسی نزد یک روانپزشک 

ش جنسی خود مطرح گرایبارۀ تا موضوعی را در رودمیسراغ روانپزشک دگرباش به

ی رویاروی با تمایل جنس تالش برایبلکه در ،دنبال درمان یا تغییر نیستکند، معموالا به

 به این« منفی»های حلی با راهاست. روانپزشکان بسیاردنبال یک نوع آشتی خود و به

اند. برای مثال، روانشناسی رابطه با فردی از جنس مخالف را با هدف پاسخ داده موضوع

کنندگان شرکت تا شودمیها نهایتاا سبب حلاین راه. دهدمیتغییر گرایش جنسی فرد پیشنهاد 

 دبرانگیختگی جنسی و غم را درپی خواه انبرای آن د کهتری وارد شونبه روابط پیچیده

وجود اجماع کلی بر این موضوع با .1شودمیاشت و به احساس ازدست رفتن هویت منجر د

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

شدۀ چهارچوب تعریفکنند فرد را درون و سعی می دانندمیکه همجنسگرایی را بیماری 

 های جنسی قرار دهند.نقش

منفی  نگرشیو نسبت به آنها  نداعتمادبه نقش مشاوران و روانپزشکان بی ی جنسیهااقلیت

 ،کاری مستمری که همواره در همۀ زندگی با دگرباشان همراه استند. احتیاط و محافظهدار

به فرد اجازه  اعتمادیبییابد. اجتماعی یا روانکاو هم ادامه می حتی در حضور یک مددکار

                                                           
1. History of Treatment / The Medical Treatment of Homosexuality. (1996). edited by Cabaj & Stein, American 

Psychiatric Association. 
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درخواست حمایت تا سپر خود را زمین بگذارد و مشکالت خود را بازگو کند. او از  دهدمین

 ای مفید عاجز است. یا مشاوره و توصیه

روانشناسان های خصوصی را ندارند، هنگامی که استطاعت پرداخت مشاورهبرخی افراد 

یمار ب عنوانبهکنند. این افراد به روانشناسانی از سازمان بهزیستی انتخاب میدولتی را 

جلسات، کارشناسان مند شوند. در این تا از جلسات مشاورۀ رایگان بهره شوندمیمعرفی 

وانشناسان دارند. این ر« بیماران همجنسگرا»های محدودی برای درمان حلراهبردها و راه

همجنسگرایی جایی در قوانین ایران ندارد، مشاوره با  و ازآنجاکه نداعمدتاا کارمند دولت

روانشناسی که حتی پذیرش گرایش جنسی  ،واقعدرک نیست. درولتی قابلیک روانشناس د

اا موضعی علیه ، اساسکندمییک رخداد طبیعی در طیف جنسی پیشنهاد  عنوانبهخود را 

گیرد. این امر حتی ممکن است می ،تیعنی دول ،سوی کارفرمای خودشده ازاصول تعریف

 به لغو پروانۀ کار روانشناس منتهی شود. 

لحاظ مالی به روانشناسان ند ازتوانمیند که ای متمولهاخانوادهمعموالا از گروه دوم افرادی 

وابستگی  نوع خصوصی مراجعه کنند که در مراکز شهری مطب خصوصی دارند و هیچ

به دولت ندارند. این روانشناسان درک نسبتاا بهتری از مسائل هویت جنسی دارند و شاید 

د با نتوانمیبنابراین آنها  .کمتر نگران اتولوژی و تمرکز بر درمان همجنسگرایی باشند

 قدرت و اختیار بیشتری مشاوره بدهند. 
 ی راهبردیهاواکنش .9

اره منفعل و مطیع ی جنسی هموهااقلیتشده، های تجربهها و محدودیتدر پاسخ به سرکوب

ود از خ را اینیافتۀ خواسته یا ناخواستهیافته یا سازمانهای سازمانواکنش اند و گاهبوده

زیرا  ،گرایش جنسی خود را مخفی کنند دهندمیی جنسی ترجیح هااقلیتاند. بیشتر نشان داده

اصالا وجود  ،واقعمنابع حمایتی ضعیفی هستند که در و نیروهای امنیتی ،خانواده، مذهب

قابله برای م ی جنسیهااقلیتکاری اولین سازوکار راهبردی سازگاری است که ندارند. پنهان

. نتایج مصاحبه با برخی همجنسگرایان و دوجنسگراها نشان داد گیرندمیپیش با فشار در

 کردند. از این راهبرد استفاده می شکل جمعیکاری موافق بودند و بهبا پنهان که همه

های فرار است. دگرباشان مجبورند ترین راهترین و بزرگدروغین یکی از عجیب ازدواج

است ین ابرای بودن با کسی که دوستش دارند، پیدا کنند. واقعیتی تلخ « ایمبتکرانه» هایراه

راهی برای آرام  عنوانبهرا « ازدواج دروغین»ها مرد گی و زن لزبین در جهان که میلیون

گزینند. ازدواج دروغین بهترین روش تر خود برمیکردن اعضای خانواده و اجتماع بزرگ

زند. است که همه راضی باشند و هر ظنی دربارۀ همجنسگرایی را کنار می آنبرای 

اما این موضوع خود های دروغین آرام کردن والدین است. پشت ازدواج ۀترین انگیزبزرگ

ازدواج با فردی از جنس مخالف  هاوالا بسیاری با فشار خانواده ب ؛همراه داردمشکالتی را به

آنها با  ثانیاا . دهندمیاما معموالا رابطۀ پنهانی خود با فردی همجنس را ادامه  ،دهندمیتن 

بین زا برنده فشار بسیار خانواده را ــ کنند تا بتوانند در یک موقعیت برندهازدواج موافقت می

 ببرند و همچنان به رابطۀ پنهانی با فرد موردعالقۀ خود ادامه دهند.

ا یک ب نه کندمینوع دیگری از ازدواج وقتی است که فرد با یک دگرجنسگرا ازدواج 

رهایی از فشار خانواده و اجتماع  و قصدشگیرد پی میهمجنسگرا، و همان هدف را در

حلی سریع برای کسی است که با گرایش جنسی حل راهاست. در چنین شرایطی، این راه

قتاا مشکل را یا در تقالی افشای هویت جنسی خود است. این ازدواج مو است خود کنار آمده



و روانی شریک دگرجنسگرای خود  ،که فرد از حمایت مالی، عاطفی، درحالیکندمیحل 

 وجودباخص شد که مش یکنندگان. این موضوع در مصاحبه با شرکتشودمیبرخوردار  نیز

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

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

 عنوانهببود تا در آنجا بتوانند  ی کمترسرکوب باای مهاجرت به امید زندگی آزادتر در جامعه

پایۀ انسانی خود بدون ترس از تعقیب قضایی دسترسی پیدا کنند. اولیه و دگرباش به حقوق 

 ند. برخی سعی کردهبود پناهندگی را شروع کردهآنها فرایند مهاجرت و درخواست بیشتر 

مهاجرت کنند و آماده شدن برای این فرایند چنان تالشی بوده است  ترپاییندر سنین  بودند

 عادی آنها بوده است.که انگار همیشه بخشی از زندگی 

مقابل فشارهای اجتماعی شرکت در ی جنسی درهااقلیتواکنش راهبردی نوع دیگری از 

اا به که عمیق شودمیپیش گرفته است. این واکنش ازجانب کسانی در های اجتماعیفعالیت

آیند و هرچند میبری بازتر و حمایتگرتر هاخانوادهگرایش جنسی خود باور دارند و از 

ند. نیست نیز گیر و خشنسختمعموالا در پذیرش کامل نباشند،  یشانهاخانواده است نممک

 . این گروه عمدتاا شامل دانشجویان جوانیکنندنمیاین افراد دیگر هویت خود را مخفی 

ی هایتاقلماهیت واقعی زندگی  ،تا از این طریق اندکردهکه جنبشی مستقل را شروع  شودمی

« سازیعادی»ی تلگرامی این جنبش را هاگروهنشان دهند. در  مردم جنسی را به عموم

ام ها و اقوها، همسایهکالسیوگو با همها مانند گفتای از فعالیتنامند که شامل مجموعهمی

 .شودمیمیزان کم، درجهت تغییر دیدگاه آنها، هرچند به

گیرد، تشکیل ی جای میهای اجتماعدر دستۀ فعالیت نیزکه آن  ،واکنش راهبردی دیگر

ای اعض اجتماعات موازی برای مقابله با همجنسگراستیزی و فشارهای اجتماع ایرانی است.

با یکدیگر همدلی  ،اندتنگ آمدهبه شدگیهای منفی و طرداین اجتماعات که از قضاوت

 لن فعاهای خاص مشترکی در زندگی دارند. دگرباشاچراکه همۀ آنها دغدغه ،بیشتری دارند

د در اجتماعات کوچک نامرئی، جایی که کسی برای گروهی توانمیفرهنگ در این خرده

ق تعل ، زندگی کنند. در این محافل، افراد حس  شودمیظاهر مادر یا خاله  در نقشاز دوستان 

ظ نفس بیشتری را برای حفو اعتمادبه ،اجتماعی، آگاهی بیشتر از حقوق قانونی و شهروندی

شکل زیرزمینی این اجتماعات موازی در ایران به کنند. اغلبود تجربه میسالمت و رفاه خ

 فضاهای امن آنها بسیار شکننده هستند. و کنندکار می

اقدام راهبردی دیگر مربوط به کسانی است که برخالف پناهجویانی که کشور را ترک  نهایتاا 

 دالیلدارند. افراد دگرباش معموالا به کنند، امکان یا فرصت مالی ترک زادگاه خود رامی

آزادی بیشتری را در شهر  کنند. گاهی آنها حس  تحصیلی یا شغلی زادگاه خود را ترک می

دن افشا ش از دلیل ترسهب گیرندمیکنند. برخی تصمیم بزرگی همچون تهران احساس می

های ن هزینهبرای تأمی و شان نزد خانواده، در شهر دیگری سکونت کنندهویت جنسی

کنند هم در یک جا زندگی میون هیچ کمک بیرونی، گاهی آنها باآور زندگی مستقل بدسرسام

ر برخوردا یکدیگر نیزهای زندگی را مدیریت کنند و احتماالا از حمایت عاطفی تا هزینه

 شوند.

 گیرینتیجه



نهاد است. مردمهای رسانی و مبارزه با نفرت هدف اصلی کنشگران اجتماعی سازمانآگاهی

تر در حضوری فعال داشتن و هدگرباشی در جامع خصوصرسانی علمی دراطالع

 شدت در حل  و به دهدمیدست درک عمومی بهتری از دگرباشان به های اجتماعیشبکه

ید تر به آنها اشاره شد، باانبوهی از مسائل که پیش از مسائل آنها نقش دارد. همچنین بسیاری

 هایفرساز تعهای همراه با زندگی، مسائل مشکلد. به همین ترتیب، چالشدرنظر گرفته شو

در . دگرباشان باید مورد توجه قرار گیرکاررفته برای توصیف دها، و زبان بهبندیو طبقه

شکل بهخاورمیانه، دگرباشان همچنان  الخصوص افریقا وبسیاری از کشورها و علی

عقیدۀ عمومی، هنجارهای فرهنگی و نهادهای مذهبی مقابل و در شوندمیزیرزمینی جمع 

شد ، به ردهندمیکنند و اجازۀ دسترسی به حقوقشان را به آنها نکه همچنان آنها را تحقیر می

 .دهندمیو بالندگی ادامه 

، شودبر آنان برچسب زده میمورد گروهی که همچنان آنچه روشن است، مخصوصاا در

های سطوح مختلف است که نقشی مهم در درک تفاوتسازوکارهای گستردۀ اجتماعی 

یرش که پذ رسیده است. این پژوهش به این نتیجه کندمیتبعیض در کشورهای جهان بازی 

 اند. درکای حیاتی است که مطالعات بسیاری سعی در درک نقش آن داشتهاجتماعی مؤلفه

کار به میان دگرباشانشده این پدیده بالفاصله برای توضیح سطوح مختلف تبعیض تجربه

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

  خواهد بود. حیاتی و مفید

 مند و عملیهای نظری و روشکالم آخر اینکه، این مطالعۀ پژوهشی نیاز مبرم به تالش

. دکنمیاز این مسئلۀ مهم اجتماعی آشکار  بهتری کبیشتری را برای ایجاد تغییر و در

عنوان جمعتی از شهروندان هب ، دگرباشانشده استکه در این پژوهش بر آن تأکید طورهمان

رو هستند که هروب کمتر های اشتغالدر جامعه و فرصت مرتب با انگ و تبعیض کشور

ین ا توانمی گونهاینکه چگذارد. فهمیدن شدت بر سالمت جسمی و روانی آنها تأثیر میبه

 و افرادی که دیدگاه و سبک زندگی متفاوتری دارند را کاهش داد هاو تبعیض هازنیبرچسب

، عنصر مهم بهبود زندگی دگرباشان است. این مطالعۀ پژوهشی اهمیت پذیرش کرد را

و ارزش رویکردی سراسری و  برای شروع پرداختن به پذیرش اجتماعی همجنسگرایی

شده در همۀ کشورها نشان محورتر را برای توضیح سطوح مختلف تبعیض تجربهنظریه

سال سن دارند و این  53تا  51میلیونی ایران بین درصد جمعیت هشتاد 95. بیش از دهدمی

طور و به و اجتماعی رخ جمعیتی بسیار جوان فرصتی برای تغییر، پویایی جدید سیاسینیم

وری، آ. پیش بردن این نگاه نسلی نیازمند جمعاست یتدیدی جدید به جنسداشتن بالقوه 

بسا به چه بندی یک برنامۀ آموزشی دربارۀ ادغام دگرباشانگذاری و فرمولاشتراکبه

در سطوح زندگی است. هرگونه پیشرفت در پرداختن به نیازهای اساسی  ای تدریجیشیوه

گیرد: پر کردن خأل اطالعاتی، ها سرعت میاجتماع دگرباشان در ایران با کمک این مؤلفه



اجتناب از  متقن، حمایت از تحقیقات، ی پایۀهادادهآوری ی موجود و جمعهادادهکندوکاو در 

 ۀها و تقبل اینکه جامعدیدگاه بازتر درخصوص علوم انسانی و یافتهداشتن نظری و تنگ

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

ق. های دقیریزی براساس ارزیابیو برنامه بازنگری برخی از قوانین مربوطه مبتکرانه،

اع د، اجتماشتراک گذاشته شوشکلی واضح و شفاف بههایی بههرگاه نتایج چنین تالش

د موارد موفق را بسط دهد و از تکرار توانمی ،کندمیرشدی که در این حوزه کار روبه

 اشتباهات گذشته پرهیز کند. 

 

 

 درباره نویسنده

شناس اجتماعی و پژوهشگر، برنده جایزه "ناموس"در دانشگاه حقوق لندن از بنیاد حقوق کامیل احمدی مردم

( و برنده جایزه "صلح" بنیاد جهانى صلح زنان بخش ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه جورج واشنگتن IKWRزنان)

است. پژوهش های کامیل احمدی درباره توسعه اجتماعی و بین مللی، اقلیتها و مسائل مرتبط با جنسیت می باشد. 

ردی با این عنوان چاپ شده اند:  " نگاهی پژوهش های قبلی وی به زبانهای انگلیسی، ترکی استانبولی، فارسی و کو

 ,Etkim press, Istanbulدیگر به شرق و جنوب شرق ترکیه" ) نگاهی مردم شناسی به ادادب و رسوم مزوپوتامیا( 

Turkey 2009   به نام سنت" )پزوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران( که توسط "Uncut Voices Press-

Oxford- 2015 ازدوج زودهنگام کودکان در زه انتشار یافت. "طنین سکوت" )پژوهشی جامع در باب و نشر شیرا

. و کتاب "خانه ای بر روی آب" )پژوهشی جامع در Nova Science Publisher, Inc., New York 2017 ایران(

وهشی جامع در "خانه ای در سایه" )پژ تابک و  رازه منتشر شدباره صیغه / ازدواج موقت در ایران( توسط نشر شی

پژوهش دیگر وی به نام "یغمای کودکی" که با  اماده رونمایی است. نیز توسط همین ناشر باب ازدواج سفید در ایران(

از  5933انجمن حمایت از حقوق کودکان انجام داده بود به موضوع زباله گردی کودکان در تهران می پردازد در سال 

نیز  به فارسی و   ه" پژوهشی بر باب دگرباشان در ایران که از انان مقاالت"شهر ممنوع کتاب ان رونمایی گردیید. 

وی "از مرز تا مرز" تازه  توسط نشر مهری در لندن چاپ گردیده است. پژوهش اخیرا انگلیسی استخراج و چاب شده

 در حال چاپ می باشدمی باشد که  پژوهشی جامع در باب هویت و قومیت در ایران 
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