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 چکیده

های جنسی، گرایشهای جنسی، ها و نقشترین ابعاد زندگی انسان است که شامل هویتجنسیت یکی از مهم

ها، ها، امیال، باورها، دیدگاهشود. جنسیت در افکار، رؤیاپردازیو تولیدمثل می ،شهوت، لذت، صمیمیت

تواند این ابعاد که جنسیت می حالی دهد. درخود را نشان می ،و روابط افراد ،هاها، نقشها، رفتارها، رویهارزش

شوند. جنسیت تحت تأثیر تعامالت زیستی، روانی، اجتماعی، ابراز نمیرا دربربگیرد، همۀ آنها همواره تجربه یا 

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

به متون موجود دربارۀ دگرباشان با  و صورت گرفته است در ایران این اولین پژوهشی است که دربارۀ دگرباشان

 بخشد.سکونت این گروه بُعدی ویژه و متمایز می تمرکز بر جغرافیای محلّ

تلفیقی رویکردهای پدیدارشناسانه، هرمنوتیکی،  روش از می باشد و برگرفته از کتاب شهر ممنوعه این پژوهش

وجود آورد که برای پژوهش دربارۀ تجربۀ تا روشی نظری را به برده استشناختی بهره و روان ،پسامدرن

معیار تأیید مطالعه تعیین در  نیز، شهود و احساسات خود پژوهشگر را حال عین در دگرباشی مناسب باشد و

 دربرگیرد.« عینیت»برای حفظ 

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

های ولین بار، این تحقیق بر مصاحبه. برای اورود کرده استد افراحوزۀ زندگی خصوصی و عمومی  به ،جنسیت

 شهرِدر سه کالن ــ بودند درصد زن 03مرد و  آنان درصد 03که ــ از دگرباشان نفر 333عمیق با حدود 

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

های ، چهارچوبحال عین بررسی شد و در دینیحقوقی و از منظر  جنسیتی و چگونگی این تعامالت در ایران

و  ،ها و مراکز پژوهشی، فعاالن عرصۀ عمومی و اجتماعیبه خوانندگان، دگرباشان، دانشگاه نظری و روشمندی

ی درک اتشد تا دگرباشان بر اساس آنها مطالعه و بررسی شوند. اهداف اصلی این پروژۀ تحقیقدانشجویان ارائه 

هایی است دگرباشان از طریق تحلیل انتقادی از نگاه خود این افراد و بررسی چالش در مورداحساسات و باورها 

هویت رد  ۀمثاب و پدرساالر که دگرباشی را به ،محور، سنتیای مذهبی، طبقهزندگی در جامعه که آنها بر اثرِ

 .کنندکند، تجربه میمی

 ،لزبین،گییجنس شیگرا ،همجنسگرا،یحقوقدین، باش،دگر واژگان کلیدي: 
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 مقدمه
تغییرند که اساس و جوهرۀ روابط انسانی را تعریف  حال و تمایل جنسی مفاهیمی سیال و همواره در ،جنسیت، جنس

تر، اولیه در مواجهه با زنی است که در انتظار فرزند است. به بیان ساده یزیستی معموالً سؤال ویژگی عنوان یکجنس به  .کنندمی

های اولیۀ یک جنس کند که هم ویژگیو افراد بیناجنسی اشاره می ،یولوژیک بین بدن مردان، زنانبهای فیزیکی یا جنس به تفاوت

این، جنسیت به شکل  وجود شود. باامل میهای ثانویۀ آن )مانند پستان و موی صورت( را ش)سیستم تولیدمثل( و هم ویژگی

های اجتماعی یا گیرد و به نوبۀ خود تفاوتبندی جنسی نشئت میشود که از طبقههایی تعیین میاجتماعی بر اساس ویژگی

دو  جوامع همیشه تنهابسیاری از دیگر جامعۀ غربی و  .آیدمیوجود بهیک جنس خاص  به دنبالکند که ای را منعکس میفرهنگی

شود، در نظامی دوقطبی عمل جامعۀ ما تا جایی که به جنس مربوط می که آنجا اند. ازرسمیت شناختهرا به زن و مرد جنسِ

ای شدهدادهشود: مرد یا زن. جنس )زن یا مرد( و جنسیت )زنانگی یا مردانگی( عناوین نسبتکند، دو انتخاب بیشتر دیده نمیمی

بندی زیستی است. بیمین و رانکین روند. جنس نوعی طبقهمی کاراشتباه بهشوند و بهی میهستند که بیشتر سبب سردرگم

های زیستی از انتظارات آنها جنسیت را همچون ترجمۀ واقعیت .اما به آن مربوط است ،گویند که جنسیت از جنس جدامی

که با بیولوژی او مشخص  گونهآن ــه جنس یک فرد یابیم ک. اما حاال درمی8 گیرنددرنظر می« مردان»و « زنان»اجتماعی از 

 گرفت. کارجای یکدیگر بهتوان به را نمی« جنسیت»و « جنس»های همیشه با جنسیت او همسو نیست. بنابراین واژه ــ شودمی

تاریخ، سنن، کمک  ، این امر مقدس بهینظام چنینمقدس است. بر اساس امری دار بین یک زن و یک مرد ریشهو  رابطۀ عمیق

شود، هر رابطه یا میل شود. آنچه کفرآمیز دانسته میامر کفرآمیز جدا می یک هنجارهای جاافتاده و نیروی همیشه حاضر مذهب از

بندی دگرباشان دسته ،شدۀ اجتماعی )بودن مردان با زنان( وجود داشته باشد. حالاست که در خارج از این هنجار توصیه ایجنسی

 کشد. چالش میرها و نظام دوقطبی را بههمۀ این هنجا

در این موضوع(  انجیل )مقام اخالقی اصلی انجیلاند که ارجاعات محدودی که در پژوهشگران جنسیت بر این عقیده بیشتر

 :گویند( می2332سولیوان و ودارسکی ) .2ستا هراسی را بنیان نهادههای مدرن همجنسگرابه همجنسگرایی داده شده است، تعصب

چراکه بیشتر مخالفان همجنسگرایی و ست،ا هراسی شدهبه همجنسگرایی اساس تعصب مدرن برای همجنسگرا انجیلارجاعات »

ین گاهی ا 3«.داندهمجنسگرایی را نامقدس یا ممنوع می انجیل کنند کهستیزانه به این اصل اساسی استناد میرفتارهای همجنسگرا

کنند. برای رفتاری جنسی تلقی میای است که رهبران همۀ مذاهب بزرگ در آن با یکدیگر متحدند و این رفتار را کجتنها حوزه

و لویت  ،کالسن، ویلیام .0دهدخانواده و جامعه را تحت تأثیر قرار می ، نهاداین مذاهب، همجنسگرایی نهاد ازدواج و درنتیجه بیشتر

 هیها از همجنسگرایی یا هر نوع گرایش جنسی منتهای خود را دارد که به انواع ترسه مذهب دریافتنویسند ک( می8111)

 شود.که بر اساس باورهای مذهبی غیرطبیعی دانسته می گرددمی

 .گیرترندهای دارای وابستگی مذهبی در واکنش به کودکان دگرباش سختبر اساس این باور، مشاهده شده است که خانواده

های پزشکی برای اینکه فرد دگرباش با هنجارهای گرایش جنسی همسو و اجبار به درمان ،طرد، محرومیت از ارثاین پژوهش،  در

 . به آن اشاره داشتند های مذهبیاز خانواده دهندگانپاسخ که ی بودشود، تنها چند نمونۀ رایج

ها همواره بخشی از جامعه بوده است. همجنسگرایی در طول تاریخ و در سراسر جهان وجود داشته است. این پدیده در همۀ فرهنگ

های روابط همجنسان وجود داشته است. در این نگاه دربارۀهای مختلف، رویکردهای اجتماعی متفاوتی در طول زمان و در مکان

از مردان، انتظار رابطۀ جنسی با همجنس و روابط گذری آنها را دارند و برخی دیگر با سرکوب از  متفاوت، برخی با پذیرش این رفتار

                                                           
1. Beemyn, Genny; Rankin, Susan. (2011). The Lives of Transgender People. New York: Columbia University Press.  

 . همان. 2
 . همان.3

4. Steven Waldman. (2003). A Common Missed Conception. From 

http://www.slate.com/articles/life/faithbased/2003/11/a_common_missed_conception.html.  
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افراد در برخی جوامع مذهبی، دانند. در موارد دیگر، طریق سازوکارهای انتظامی و قضایی، همجنسگرایی را گناهی بزرگ می

آن  بینش میزان باز بودن برخورد با این پدیده به ها درنگشوند. تفاوت فاحش میان فرههمجنسگرا به مجازات مرگ محکوم می

 . بستگی دارداین مقوله و نحوۀ عملکرد آن  ازصحبت  در موردفرهنگ 

 .8شودند، روابط همجنسان مردود دانسته میاپیرو سرسخت مسیحیت و اسالم مردمشدر کشورهای غربی و در ممالکی که 

در آن شد. دانسته نمی گانهسکه زده شد. تا آن زمان، همجنسگرایی گرایشی جدا میالدی 8101واژۀ همجنسگرا در سال 

بود که کشش جنسی فرد استدالل استوار کرد و بر این  پیدا کم ظهورتازگی پذیرفته شده بود، کماین گرایش جنسی که بهزمان، 

 ای ذاتی و تغییرناپذیر از شخصیت اوست. به سوی فرد همجنس خودش جنبه

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

ترین پسر نوح، تحت تأثیر شراب با ام، کوچکحاست و بسیاری از متفکران مسیحی معتقدند که  20-2:1در پیدایش  و انجیل

ما را با برخی از اولین تابوها در این  ،های عهد قدیمبا داستان ،انجیلپدرش که خواب بود، مرتکب عمل همجنسگرایی شده است. 

خوابد، گونه که با یک زن میاگر مردی با مردی، آن»داستان تذکرها در سفر الویان است:  ۀ دیگرکند. یک نمونزمینه آشنا می

و « خونشان باید به گردن خودشان باشد. ،وم شوندمطمئناً آنها باید به مرگ محک .اندبخوابد، هردوی آنها عملی شنیع انجام داده

آلود با ور شدند. مردان اعمالی گناهبه همین شکل، مردان هم روابط طبیعی با زنان را کنار گذاشتند و با شهوت برای دیگری شعله»

مخالف  جنسِ مانندِ  ،22:5در کتاب تثنیه « مردان دیگر مرتکب شدند و برای خطایشان در خود مجازات مقتضی دریافت کردند.

 . شده استمحکوم « منفور»لباس پوشیدن به عنوان عملی 

در مقابل پذیرش اجتماعی همجنسگرایی و ازدواج کند و همچنان عامل مهمی می اضافه بر دگرباشان ای دیگر از فشار رامذهب الیه

نیست، بلکه درک اشتباه از مذهب است  تنها تمایل محض یک فرد ،کندهمجنسان است. آنچه نوع گرایش جنسی را مشخص می

تعلقات مذهبی خانواده با میزان  درست استکه  اشتاجتماعی است. باید توجه دکه همواره تحت تأثیر منابع قدرتمند مذهبی 

 ارتباطی مستقیم دارد. نیز با حمایت اجتماعی از دگرباشان نوجواناما پذیرش آن ارتباط زیادی دارد، 

نگاه های جنسی متفاوت بوده است. به رابطۀ مذهب و انواع مختلف گرایش هانگاههای مختلف، مکاندر طول زمان و در 

مذهبی غالب )حتی در  ــ تعامل این باورها با بافتار ملی دربلکه  ،باورهای مذهبی فردی ۀبه وسیل تنهابه همجنسگرایی نه خاص

های مذهبی در مذاهب آموزه هشود. امروزکنند( تعیین میرا دنبال نمیند یا بافتار مذهبی غالب امیان کسانی که کمتر مذهبی

 دگرباشی دارند. دربارۀاصلی جهان رویکردهای متفاوتی 

. اسالم دومین 2است این دینمحمد )ص( پیامبر  حضرتیعنی خدایی یگانه )اهلل( وجود دارد و  ،در اسالم، تنها یک خدا

جمعیت  درصد کلّ 20.8 این پیروان میلیارد پیرو است که 8.1بزرگ در دنیا با بیش از  رشدترین دین به دین بزرگ جهان و رو

. 3دهندجمعیت را تشکیل می بیشترینکشور جهان  ونهچهلشوند. مسلمانان در دهند و مسلمان خوانده میجهان را تشکیل می

 این آورند وشمار میبهای غیرطبیعی س را وسوسهدانند و میل به همجنبزرگ اسالمی همجنسگرایی را مردود می هایهمۀ مکتب

 .بینندمیعملی خالف نقش طبیعی و هدف فعالیت جنسی  را رابطۀ جنسی نوع

گونه که با یک زن آن ،مرد[ نباید با مردی دیگر بخوابد: »]آمده است( انجیلاول  )پنج کتاب تورات دین یهود و دردر 

 «.خوابد، این رسوایی استمی

دربارۀ موضوع همجنسگرایی دارند. بیشتر ، گوناگونی، از محکومیت مستقیم تا پذیرش کامل رهایمسیحیت نظ هایمکتب

گویند که عمل جنسی با اما همچنان می ،کنندمسیحی از کسانی که به همجنس خود تمایل دارند، استقبال می هایمکتب
                                                           

 .208-232، ص. همجنسگرایی(. مجلۀ 2385. جکل، اس؛ ونزلبرگر، جی. )8
2. Horrie, C.; Chippendale, P. (2007). What is Islam? A Comprehensive Introduction. Virgin Books Limited.  

3. Maoz, Z.; Henderson, E.A. (2013). The world religion dataset, 1945–2010: Logic, estimates, and trends. International 

Interactions, 39 (3), pp.265-291.  
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های اصلی مانند کلیسای اصالحی در آمریکا و کلیسای شاخهو دیگر  ،است. کلیسای کاتولیک، کلیسای ارتدوکس همجنس گناه

 دانند.باپتیست آمریکا همجنسگرایی را گناه می

به همجنسگرایی دارند که از منع این عمل در سکوت تا ممنوعیت آشکار آن،  تفاوتسه مذهب اصلی رویکردهایی ماین 

 شود.و پذیرش اجتماعی همجنسگرایی تا اعدام را شامل می ،کالمی مخالفت مخالفت فعاالنه و

ای در میان کسانی که به شکل هفتگی یا رسد که باورهای مذهبی عاملی مهم در گرایش جنسی باشد. مطالعهنظر میبه

کمی بیشتر  مخالفت با پذیرش اجتماعی همجنسگرایی در میان آنها درصد کنند، نشان داد کهبیشتر در مراسم مذهبی شرکت می

شوند که چرا چنین رو میهبا این پرسش روب ،هایی که معتقدند همجنسگرایی باید منع شودسوم آمریکاییاست. وقتی تقریباً یک

این است که همجنسگرایی با باورهای مذهبی و اخالقی آنها در تضاد  ،کنند( که مطرح می%52احساسی دارند، بیشترین دلیلی )

همجنسگراستیزی را  میزان بیشترین گویند افراد مذهبیشود که مینشان داده می نیزهای دیگری کمک دادهاست. این موضوع به 

 .8کنندابراز می

ای از مسیحیت با کنند. کلیسای متروپلیتن، به طور خاص، شاخهاما برخی مسیحیان لیبرال از همجنسگرایی حمایت می

کند. در جتماع مسیحیان دگرباش بنا شد و با آغوشی باز به دگرباشان خدمت میرسانی به اهزار پیرو، تنها برای خدمتچهل

جین رابینسون و ماری گلس پول  ، افرادی همچوناجتماع کلیسای انگلیسی، روحانیانی وجود دارند که آشکارا گی هستند

 هایی همجنسگرا در آمریکا هستند و اوا برون همجنسگرایی در سوئد است.اسقف

جناب راب شناک، رهبر برجستۀ پروتستان در واشنگتن، به گروه بزرگی از جوانان گفت که معتقد  میالدی، 5233در سال 

در مردم. هرچند او از « های عمیقریشه»چیزی با  یعنی است،« تمایل»نیست، بلکه نوعی « انتخاب»است همجنسگرایی نوعی 

 رایناپذیر است، باید باگر ظهور این شواهد علمی اجتناب» :ر شدیادآو نیزمخالفت با همجنسگرایی حمایت کرد، این نکته را 

 «.پاسخی از سر مهربانی آماده باشیم

در صلح  تا کندشود که به افراد دگرباش کمک میدیده می نیز اما وضعیت در حال تغییر است و تغییر الگوی مشخصی

یافته در حال تصویب افزایش است و دنیای توسعه به ن روزندگی کنند. تعداد مذاهب حامی همجنسگرایی همواره در سراسر جها

دگرباشان را مورد تحت رهبری پاپ فرانسیس تغییراتی در  نیزقوانینی در حمایت از حقوق دگرباشان است. کلیسای کاتولیک 

پروردگار و مشتاق جوی واگر کسی گی باشد و در جست»، پاپ فرانسیس گفت: میالدی 2380کند. در تابستان سال تجربه می

این سخن موجی از حیرت را در سراسر کلیسای کاتولیک و جهان « عمل نیک، من چه کسی هستم که بخواهم او را قضاوت کنم؟

ها را تهدیدی برای صلح جهانی متفاوت بود که ازدواج گی ،یعنی پاپ بندیکت شانزدهم ،چراکه موضع او با خلف خود ،انداخت راهبه

 هاییای مهم بود که در آن چندین کاتولیک بلندمرتبه با انگیزه گرفتن از موضع باز پاپ، نظرارنظر او آغاز دورهدانست. اظهمی

دهد. چند ازدواج همجنسان گوش می دربارۀهای رتبۀ ایتالیایی گفت که کلیسا به بحثمشابه ابراز کردند. در ماه مه، اسقف عالی

کرد یا نه. در اوایل ماه داند آیا مسیح با ازدواج همجنسان مخالفت میامس، گفت که نمیهفته بعد، کاردینال برزیلی، کالدیو ه

سپتامبر، کاردینالی از نیویورک به نام تیماتی دالن تصمیم کمیتۀ روز رژۀ سنت پاتریک مبنی بر اجازه به یک گروه گی برای رژه در 

 ــ که یکی از اخالف دالن بود ــال پیش از این، کاردینال جان اُکانر ویک سبا بنر خودشان را تأیید کرد. بیست میالدی 2385سال 

مذهبی دنیای مدرن با بیانیۀ  هاینظراجازه دادن به گروهی گی برای رژه توهینی به اعتقادنامۀ رسوالن است.  اعالم کرده بود که

های یکدست حاکمیتی برای د سیاستالمللی وجوگوید الزمۀ استانداردهای بینکمیسیون حقوق بشر همسو هستند که می

 .2ها در باورها و مناسک مذهبی ریشه دارندها است، حتی اگر مدافعان بگویند که این رویهکنی رویهریشه

                                                           
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.  
 .05. ص. 2338الملل. . عفو بین2
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رسد تا پیش از قرون وسطای نظر میو پزشکی دارند. به ،های مذهبی، حقوقیرویکردهای مدرن به همجنسگرایی بنیان

اما در  ،شدشد یا با آنها با مدارا برخورد میاروپا یا نادیده گرفته می از سوی کلیساهای مسیحیت در کلّ میانه، اعمال همجنسگرایانه

نیمۀ دوم قرن بیستم خصومت نسبت به همجنسگرایان آغاز شد و نهایتاً به نهادهای مذهبی و سکوالر سراسر اروپا سرایت کرد. 

 ادامه دارد. نیزشایع شد و تا امروز  ،شدنددانسته می« غیرطبیعی»ای که محکوم کردن همجنسگرایی و دیگر رفتارهای جنسی

در سطح اجتماعی امری منفی  و با توجه به تعصبات مذهبی، جای تعجب نیست که همجنسگرایی همچنان در جوامع مسلمان

به  مستندهای قولالم )شریعت( و نقل(، قانون اسقرآناسالم ) کتاب توان در متنشود. مخالفت دینی با این مسئله را میدانسته می

 )حدیث( مشاهده کرد که همگی به همجنسگرایی نگاهی منفی دارند.  و ائمه پیامبر

ها فرد مذهبی است. کند و راهبر تفکر و عمل میلیونمذهب اغلب نقش مهمی در طرد دگرباشان جامعۀ اسالمی بازی می

نان است و بنابراین موضع اسالمی در برابر همجنسگرایی مهم است. این موضع هویت مسلما« ۀهست»در هماهنگی با  معموالًمذهب 

چراکه در  رود،شمار میبهمذهب جوهرۀ اصلی در بنیانی سیاسی  و درواقع، بیش از هدایت دینی استچیزی در راستای آن  و عملِ 

مخصوصاً  ،ی را دارد که بر نظرات اجتماعی و رفتارهااین قدرت اخالق ــ نداثر از دینأتمنان نیز آکه  ــکنار سنت و عرف اجتماعی 

اندازۀ دیدگاه جامعه به همجنسگرایی خود را جا به هیچدر . این موضع اثرگذار باشد ،زندگی خانوادگی و آموزش و در ازدواج

 . شودشمرده میتر، از پشت عینک مذهب، همجنسگرایی عملی شنیع . به بیان سادهداده استخوبی نشان نبه

کننده در ایجاد مانع و محدودیت بر سر راه پذیرش اجتماعی باور مذهبی همچنان نیرویی قوی و عاملی تعیین

شمار به بیمارینوعی همجنسگرایی گناه است و تراجنسیتی بودن  در ایران، همجنسگرایی و ازدواج همجنسان است. در حال حاضر

به طور مشخص به افراد  قرآندهد. دگرباشان ایرانی را تحت تأثیر قرار میهای اجتماعی اغلب زندگی این واقعیت رود کهمی

ها تسهیل شده عمل تغییر جنس برای تراجنسیتیدر نظام اسالمی ایران، در کمال تعجب،  که حالی کند، درتراجنسیتی اشاره نمی

 است. 

ده است. نظام حقوقی شقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران کشوری اسالمی  2 ۀ، ایران تحت مادّمیالدی 8121از سال 

مجلس نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران که متشکل از  ایران بر اساس نظام قانون مدنی مشابه نظام فرانسه بنا شده است.

 هییقضا ۀقوو  (شورای نگهبانو  مجلس شورای اسالمی) مقننه ۀقو(، دولت) مجریه ۀقو، و )ولی فقیه( رهبر ایران، خبرگان رهبری

 است.

، همجنسگرایی غیرقانونی است. قوانین جزایی در تفسیری از اسالم ریشه اساسی جمهوری اسالمی ایران بر اساس قانون

ند، همجنسگرایی غیرقانونی و ستوارا پایۀ شریعت اسالم که بر ،پذیرد. بنا بر این قوانیندارند که میل به رابطه با همجنس را نمی

ویک تا هفتاد ضربه مجازات سیخود فرد « اعتراف»در غیاب شواهد دیگر،  مستوجب مجازاتی از صد ضربه شالق تا اعدام است.

یا صد ضربه مجازات آن که  شودتلقی می به عنوان مدرک جرمی« تکرارچهار بار »به  اما اعتراف را در پی خواهد داشت،شالق 

د اعتراف کنند که این اعتراف از نظر حقوقی البته بعضی از افراد ممکن است در پیِ شکنجه به عملِ خو .خواهد بود شالق یا اعدام

اثبات قانونی بر وقوع جرائم  ۀدر صورت نبود ادل» قانون مجازات اسالمی تصریح شده است که 208محلّ بحث است، چراکه در مادّۀ 

مجازات اس قانون . بر اس«منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است

کرد. این تغییر  اندکی بازبینی شد، قوانین مربوط به همجنسگرایی تغییر میالدی 2383تا  2382های ایران که در سال اسالمی

همجنسگرایانه،  ۀشود و فاعل فقط در صورتی که به مفعول تجاوز کرده باشد یا پیش از برقراری رابطاندک تنها شامل فرد فاعل می

موقعیت دیگری که خطر اعدام برای فرد فاعل دارد، همچنین .ازدواج کرده و با زن خود رابطه جنسی داشته باشد، اعدام خواهد شد

حکم اعدام  ،الیحهاین  233 ۀیک مادّ  ۀدر این صورت نیز بر مبنای تبصر که غیرمسلمان بودن فاعل و مسلمان بودن مفعول است

جدید مجازات اسالمی در حالی است که برخی  ۀقانونگذار بر آن در الیح ۀکید دوبارأاین قوانین و ت .صادر خواهد شدبرای فرد فاعل 

هایی که به دلیل روابط همجنسگرایانه انجام در بیشتر اعدام و اندمقام های ایرانی منکر وجود همجنسگرایان در این کشور شده
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شود و چنان که فراز صانعی، محقق سازمان اعالم می ــ که به معنای تجاوز است ــ« فلواط به عن» این افرادشود، اتهام می

به اعدام محکوم « گراییصرفًا به اتهام همجنس»کس هیچمیالدی،  2383تا  2335های طی سال» :گویدبان حقوق بشر، میدیده

 8«.نشده است

که در سراسر عمرش و در اعماق قلبش احساس کند که  کسی وجود نداردپنداشت هیچقانون قدیمی مجازات اسالمی می

ای کسانی هستند که بنا به دالیل نامعلوم و موقتی کهعاطفی و جنسی به همجنس خود دارد، بل ۀاست و عالقا همیشه همجنسگر

قدیم مجازات برداشت قانون درواقع، زنند. آلود و منحرف لواط یا مساحقه میاتفاق همجنس خود دست به عمل جنسی گناهبه

 است، کنش بود، و از این نظر تغییر مهمی که در قانون جدید مجازات اسالمی اعمال شده اسالمی از فرد همجنسگرا همانا فرد در

گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل )بوسیدن( و مالمسه همجنس» دارد:بیان میای است که هافزودن مادّ

 2.«ضربه شالق است 20روی شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم و شخص مجرم تا  کردن( از)لمس

قانونی نباشد مشمول  کنندۀ فعال )مرد( در همۀ موارد در صورتی که زیر سنّمشارکت»تر نسخۀ قدیمی درواقع،بر اساس 

جدید  ۀتر در این نسخنسخۀ قدیمی ضربه شالق برای افراد زیر سنّ هفتادوچهار تا « تنها»اما محدودیت  ،«شودمجازات مرگ می

 حذف شده است. 

اگر مردی در رابطۀ همجنسگرایانه نقش  و مجازات اعدام تهدیدی همیشگی است ،ایران مجازات اسالمیبر اساس قانون 

در غیر این  وشود تحت شرایطی به مرگ محکوم می« فاعل»رو شود. با مجازات مرگ روبه مکن استرا داشته باشد، م« مفعول»

یا زنانی که با  (MSM)رابطۀ جنسی دارند  دیگر شد. بنابراین مردان ایرانی که با مردانخواهد به صد ضربه شالق محکوم  ،صورت

 شوند. محکوم می، مردان به مجازات اعدام و زنان به شالق ،به دلیل رفتار خود ،(WSW)رابطۀ جنسی دارند  دیگر زنان

ررات مربوط به افراد دگرباش با افراد تراجنسیتی متفاوت است. گفتمان تاریخی در این حوزه در ایران، قوانین و مق

دهند هویت تراجنسیتی خود را در قالب ترجیح می مذهبیهای مذهبی است و بسیاری از پیروان دهندۀ انواع گوناگون گفتماننشان

هدایتگری بر اساس گویا ، امام خمینی از فقه اسالمی چنان صحبت کرد که میالدی 8102اسالم یک هنجار تلقی کنند. در سال 

در آن زمان بود و  شتنها مقلدان آن او سند فلسفی مهمی بود که در ابتدا هدف ۀکند. کتاب تحریرالوسیلتجربۀ تاریخی را توصیه می

افراد تراجنسیتی برای عمل تغییر جنس را شد. این فقه حقوق  نیزهای ملی شد، وارد سیاست ولی فقیه یشانبعدها وقتی ا

که پیش از چنان و «الظهریر یا نگاه اول مخالف منع عمل تغییر جنسیت است»ادعا داشت که  یشانشناخت. فقه پیشرو ارسمیت به

 تواند بسیار شدید باشد. گفته شد، فشار برای انجام این عمل می نیز این

و  ،ها نقش دارد و این غالباً در سطوح مختلف حاکمیتی، اجتماعیار دادن تراجنسیتیدر تنگنا قر معموالًنظام اداری ایران 

خودهای وانمودگر: »آبادی نگاری مانند مطالعۀ افسانه نجمدهد. این مسئله در بسیاری از مطالعات قومخانوادگی رخ می

های جنسی و اقلیت گونهدهد که چالعه نشان می( ذکر شده است. این مط2383« )ترنسکسوالیته و میل همجنسانه در ایران معاصر

این بدین معنی است «. و حقوق حق»به سراغ نظام اداری ایران بروند تا از نگاه « نیاز»از زاویۀ  که اندجنسیتی در ایران سعی کرده

تنها مقرراتی را شکل دهند که نهکنند تا انواع قوانین و که افراد تراجنسیتی از نظام اداری نامنسجم ایران به نفع خود استفاده می

آبادی که نجم گونهتحمل را برای آنها ممکن کند. همانبلکه فضایی جهت مانور نسبی برای زندگی قابل ،دسترسی به منابع پزشکی

یران های جنسی و جنسیتی در ا، اقلیتشورای اسالمی جای تالش برای تغییر قوانین، به عنوان مثال از طریق مجلسگوید به می

 .انددر تعاملبرای ایجاد تغییراتی که به آنها نیاز دارند،  کومتیهای اداری حبا بهزیستی و دیگر بخش

ها پاسخ گری و کنشگری راهبردی تراجنسیتیهای اجتماعی سازمان بهزیستی به البی، دفتر آسیبشمسی 8311در سال 

این تغییر داد. حال که « بند اختالل هورمونی»به « بند اختالل روانی»بندی علت معافیت آنها از خدمت سربازی را از داد و دسته

                                                           
1. http://www.bbc.com/persian/arts/2012/05/120517_l41_mh_homophobia_day.  

2. http://maanaav.com/?p=379. 
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کم به شکل نظری، میزان تبعیضی را شود، دستآنها درج می خدمت سربازی به عنوان علت معافیت روی کارت« اختالل هورمونی»

برای مقامات پزشکی و » :دهدمیآبادی توضیح کند. نجمگیرد، کمتر میهای مرد جویای کار صورت میکه علیه تراجنسیتی

بیمارگونه است و گاهی آن را گزینۀ موردتأیید مذهبی و حقوقی برای  حقوقی، عمل تغییر جنس مشخصاً درمانی برای ناهنجاری

 «.گونه رفتارها هم دارندکنند که میل به رابطۀ جنسی با همجنس یا اینافراد دگرجنسگرایی معرفی می

پذیرد و چراکه همجنسگرایی را نمی ،آمیز استو گاه کنایه ،قاعده، آزاردهندهافراد دگرباش بیمورد حقوقی در  نظام

شناسد و بنابراین رسمیت نمیگرایش به جنس مخالف را به جزبهیه هیچ مفهومی از گرایش جنسی یشناسد. قوۀ قضارسمیت نمیبه

ند که دست به رفتارهای همجنسگرایانه و غیرقانونی اا فقط افرادیهمجنسگرا یا دوجنسگرا معنا ندارد و اینه ،از منظر قانونی

ها بر رفتار جنسی خصوصی دو فرد همجنس زنند. از دید بسیاری از دگرباشان تأثیر گسترده و مخرب این قوانین و مجازاتمی

 .تواند مضحک باشداین رفتار رضایت دارند، چه در تفسیر و چه در کاربرد، میبزرگسال که به 

زمانی اول ژانویه  ۀکه باز ــگزارشگر ویژۀ سازمان ملل، عصما جهانگیر، در گزارش دوم خود دربارۀ وضعیت حقوق بشر ایران 

 ،از جمله بنیاد عبدالرحمان برومند ،اطالعاتی را از تعدادی از کارشناسان و منابع جامعۀ مدنی ــ شدویکم ژوئن را شامل میتا سی

ایران انتقاد یۀ یایران را تشریح کند. خانم جهانگیر در گزارش خود از قوۀ قضا« های حقوق بشری جدیچالش»آوری کرد تا جمع

 ارائۀ محکوم کرد.ایشان با ــ داندایران غیرقانونی میکه  ا ــافزایش موارد مجازات اعدام به جرم همجنسگرایی رکرد و تعداد روبه

 شرایط سخت دگرباشان در ایران را نشان دهد. تاداشت  آناین نظرات سعی بر 

بود. به قانون اساسی  بخشی از این دگرگونی ورود شریعت که دشدگرگون  ایراننظام قضایی  شمسی، 8352بعد از انقالب 

نون، قوانین تحت تأثیر حاکمیت مذهبی است که اثر زیادی بر فرایندهای قانونی دارد. بر اساس این قا اسالم در ایران، قانون شریعت

دچار  نیز زنان حقوق و بسیاری از حقوق مدنی و ،و قوانین خانواده شامل ازدواج، طالق، حضانت کردندو مدنی تغییر  جزایی

 شدند.  شگرفی تغییرات

بعد از تایلند، جمهوری اسالمی ایران بیشترین تعداد عمل تغییر » اند:بیان داشتهآبادی، تیلور و همکاران با اشاره به کار نجم

  «.دهدجنس را در سال در میان همۀ کشورهای جهان انجام می

در اسالمی جدید را  مجازاتدستخوش تغییر شد. مجلس شورای اسالمی قانون  نیزقانون جزای ایران  اسالمی، بعد از انقالب

این  ــ که نهادی باالتر از مجلس است ــ، شورای نگهبان شمسی 8312سال  اردیبهشت ماه بازبینی کرد و در شمسی 8311سال 

جدید انواع  مجازات اسالمیشود. قانون اسالمی گفته می مجازاتقانون جدید را تصویب کرد که به شکل رسمی به آن قانون 

« قانونی خداوند حقّ»هایی هستند که به مجازات های حدشود. بر اساس قانون اسالمی، مجازاتها را شامل میمختلف مجازات

های تعزیر، تا حدودی شوند. در این نوع مجازات، حکم مشخص است و دادگاه اجازۀ تشخیص دیگری ندارد. در مجازاتمربوط می

نتقام قتل، اسالمی جدید شامل بندهای ضد و نقیضی همچون قانون قصاص یا ا مجازاتفضا برای تشخیص قاضی وجود دارد. قانون 

شالق  مجازات امنیت ملی وخطر انداختن ناشی از بهجرائم  ها برایمجازات سنگسار برای زنا، قطع عضو به دلیل دزدی و برخی

 شود. برای دامنۀ وسیعی از جرائم می

تغییر کرد. به ، قانون مجازات اسالمی جدید به طور مستقیم و غیرمستقیم زندگی دگرباشان را دچار اسالمی با وقوع انقالب

ترجیح روابط دگرجنسگرایانه در نظام حقوقی را  208تا  831 موادّ )حدود(، باب دوم )حدّ لواط(، 2دوم کتاب طور خاص، در فصل 

 آنانها برای انواع مجازات و شوددگرباشان پذیرفته نیستند و از آنان حمایت نمیبر اساس این قوانین، د. نکنکاماًل مشخص می

در موادّ قانون مجازات اسالمی تصریح شده است. برخی از موادّ مندرج در قانون مجازات ها نآه شده است که برخی از درنظر گرفت

 :اسالمی در مورد دگرباشان به شرح ذیل است

 .گاه در دبر انسان مذکر استاندازۀ ختنه لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به -233 ۀمادّ

http://www.tajournals.com/


 083-062، ص 0011 تابستان، 2، شماره 5، دوره  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

805 

 

صد ضربه  ،لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت حدّ  -230 ۀمادّ

 .لواط برای مفعول در هر صورت )وجود یا عدم احصان( اعدام است شالق است. حدّ

 .فاعل اعدام است در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حدّ -8تبصره 

که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با  حالی ن عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و دراحصا- 2تبصره 

 .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 -235 ۀمادّ

 .گاه در حکم تفخیذ استدخول کمتر از ختنه -تبصره

فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و  ،فاعل و مفعول صد ضربه شالق است و از این جهت در تفخیذ، حدّ -230 ۀمادّ

 .غیرعنف نیست

 .فاعل اعدام است در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حدّ -تبصره

ویک تا همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و مالمسه از روی شهوت، موجب سی -232 ۀمادّ

 .هفتادوچهار ضربه شالق تعزیری درجه شش است

 .نث نیز جاری استؤه در مورد انسان محکم این مادّ  -8تبصره 

 .گرددکه شرعاً مستوجب حد است، نمیه شامل مواردی حکم این مادّ  -2تبصره 

 .نث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهدؤمساحقه عبارت است از اینکه انسان م -231 ۀمادّ

 .مساحقه صد ضربه شالق است حدّ -231 ۀمادّ

مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف  در حدّ -203 ۀمادّ

 نیست.

هرگونه تحقیق و بازجویی جهت  ،اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم ۀدر صورت نبود ادل -208 ۀمادّ

ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب موارد احتمال  .کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است

 .از شمول این حکم مستثنی است ،این قانون در حکم ارتکاب به عنف است

ها را از داند و طیفی از مجازاتجدید رابطۀ همجنسگرایانه را جرم می مجازات اسالمیتوان دریافت که قانون از موارد باال می

رضایت بین دو مرد  روی( تا اعدام برای دخول جنسی از 231 ۀرضایت بین دو زن )مادّ  روی ق برای رابطۀ جنسی ازضربه شال صد

داند و تا گیرد. همچنین این قانون سایر رفتارهای مشابه بین دو همجنس همچون لمس و بوسیدن را جرم می( دربرمی230 ۀ)مادّ

 روییک رابطۀ جنسی از « مفعول»قانون مجازات اسالمی  233و  232 یرد. موادّگضربه شالق برای آنها درنظر می هفتادوچهار

 صدبه  ، تنهارا در صورتی که مسلمان و مجرد باشد« فاعل»قانون  که حالی کند، دررضایت میان دو مرد را به مرگ محکوم می

 مندانههل که در یک رابطۀ جنسی رضایتمردان غیرمسلمان و متأبر اساس قانون مجازات اسالمی، کند. ضربه شالق محکوم می

 شوند.شرکت دارند، به مرگ محکوم می

دهد، در که همۀ انواع جرائم جنسی را پوشش می اسالمی مجازاتجالب اینجا است که دومین کتاب فصل چهارم قانون 

ه اسالمی و قانون خانواده حقّ تمکین بر )البته باید گفت که برابر با فق های متأهل کامالً سکوت کرده استمورد تجاوز در میان زوج

پاافتاده است، مگر اینکه پیش . تجاوز جرمی(تواند از نزدیکى کردن شوهر جلوگیرى کندزن بدون عذر شرعى نمىگردن زن است و 

که در یک  این معنی است که دو مرد بزرگسال آگاهعمل جنسی در خارج از روابط مورد تأیید مذهب اتفاق بیفتد. این منطق به 

 خرند.جان می اند و خطر مرگ را بهجرمی مرتکب شده ،رابطۀ جنسی هستند

توان درک کرد که چرا اند. حاال میهم نزدیکجدید، همجنسگرایی و مجازات اعدام بسیار به مجازات اسالمیبر اساس قانون 

 کنند.در وضعیتی از نگرانی و ترس زندگی می ،ندابرخی از دگرباشان که به قوانین واقف
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( و احادیث و روایات) )ص( سخنان پیامبر و قرآنهمانند دیگر ادیان ابراهیمی، قوانین اسالمی حاکم بر تمایالت جنسی در 

 یک زنبر فعالیت جنسی در رابطۀ زناشویی میان یک مرد و  که همگی تأییدی است های رهبران مذهبی )فتوا( دیکته شدهحکم

 . است

در تعداد کمی حدیث وجود دارد که  و پردازدهای جنسی میان مردان میگفتمان همجنسگرایی اساساً به فعالیت، در اسالم

ها هیچ مجازات حدی برای لزبین» کننداظهار میدانان بسیاری کورکورانه . حقوقشده استزنان اشاره  ۀبه رفتار همجنسگرایانآنها 

آنها از  ،با این تفسیر .توانند عمل دخول را انجام دهندند و نمیازنان فاقد آلت تناسلی مردانه و زنا نیست عمل زیرا این ،وجود ندارد

 «.این عمل گناه استچراکه  ،توان برای آنها درنظر گرفتاما مجازات تعزیری را می ،نظر فیزیکی از انجام عمل زنا عاجزند

مثالی از اعدام دو دختر  ، در این کتاب،تاریخ طبری اما نویسندۀ ندرت آمده است،ها بهلزبین مجازات ایران، نقلِ  در تاریخ

را های بسیار مهمی آمده است که اعمال خلیفۀ حاکم ای از داستانکند. این نمونه درمجموعهرده در حرم الهادی ارائه میلزبین بَ

 . کندروایت می

ند. این اشدت با پیوند دو فرد همجنس مخالفدانند و بهگرایی را گناه میابراهیمی همجنس بزرگ سه دیناز طرفی 

امیال و عواطف  و زیرا احساسات ،آوردوجود میو همچنان به است وجود آوردهها بهمحدودیتْ فشار و نگرانی زیادی را برای لزبین

لزبینی  افراددارد، عماًل گرجنسگراهنجاری را پاس میکه دشود. مدل همجنسگراهراس اسالمی آنها غیرطبیعی و انحرافی دانسته می

کند. زندگی آنها به گیرد و تمایل جنسی آنها را نفی میرا که مجبور به پنهان کردن هویت خود هستند، در این گفتمان نادیده می

به  حال، این کنند و باد میکند که در آن مذهب و تمایل جنسی با هم برخورای ایجاد میهای مسلمان تقاطع ویژهعنوان لزبین

این زنان تمایل جنسی خود را کاوش و ابراز  تا دهندشوند و اجازه نمیوسیلۀ همجنسگراهراسی مذهبی این دو مؤلفه از هم جدا می

کنند با این شرایط سازگار شوند. حتی آنهایی که عضو گروه حمایتی دگرباشان کنند. بسیاری از آنها با زندگی پنهانی سعی می

ه در برابر کنند. رویکردهای مذهبی سخت و متعصبانوپنجه نرم میهایی دستهستند، همچنان با درگیری (ایمان)گروه مسلمان 

 اعتقاد مذهبی و تمایل جنسی آنها با هم آشتی کنند. تادهد همجنسگرایی اجازه نمی

توسط جاناتان کیپ منتشر  میالدی 8121نویسندۀ انگلیسی، رادکلیف هال که برای اولین بار در سال  چاه تنهاییکتاب 

کند که تمایل او به همجنس از همان را روایت می ،جامعه ۀشد، داستان زندگی پر از عذاب استفان گوردون، زن انگلیسی طبقۀ مرف

کشد و درخواست مشخصی را مطرح تصویر میسنین کم مشخص است. این رمان لزبین بودن را وضعیتی طبیعی و خدادادی به

از خشونت  های مسلمان در ایران که با مسائل مختلفیاین درخواست در خصوص لزبین« .زندگی بدهید حقّ همبه ما »کند: می

وپنجه نرم و ماهیت مذهب دست ،شدگی نسبی زنان، فشار شدید برای ازدواجرانده حاشیه جنسی، پیروی از فرهنگ پدرساالر، به

گیری هویت افراد در زندگی روزانه و توسعۀ فردی نقش شدت در شکلکنند نیز کامالً صادق است. تأثیر مذهب اسالم که بهمی

از ابراز هویت  ،این ترتیب تواند منشأ سختی و محدودیت برای زنان لزبین ایرانی باشد که بهوارد و عوامل میدارد، در کنار دیگر م

 مانند.خود عاجز می

 وش تحقیقر

قرار ها دهد و کار میدانی در مرکزیت این بررسیدیدی کلی از پویاشناسی افراد دگرباش در ایران را نشان می 8این پژوهش

کنندگان دگرباش از سه روایت شخصی از تعصب و اشکال مختلف تبعیض است که شرکت 033این پژوهش شامل است. گرفته 

ای ترس و سرکوب های ریشهبرشمردند. برخالف دیگر مطالعات در این زمینه، تحقیق حاضر دالیل و علت آنها را شهر بزرگ ایران

 . کرده استاجتماع دگرباشان را نیز بررسی 

                                                           
  ؛نشر مهری: لندن. ایرانر جامع در باب دگرباشان د یپژوهش:داستان شهر ممنوعه (. 1283احمدی، کامیل. )8
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دست به ،ای دارند که تشخیص آنها، نزدیک شدن به آنها و درنتیجههان دگرباشان در ایران مرزهای ناشناختههای پنگروه

اعتنایی، نبود دانش و آگاهی دربارۀ گرایش جنسی است. درواقع، های این بید. یکی از علتکنآوردن اعتماد آنها را بسیار دشوار می

مطالعه و مشکالتی است که  نیزو علت اصلی  است یی در میان مسلمانان انجام شدهدربارۀ نگاه به همجنسگرا اندکی تحقیقات

فرهنگ انکار  ،در جوامع مسلمان ،8گوید( می8112که موری ) گونهی تابو در پی دارد. همچنین همانهاتحقیق دربارۀ موضوع

های مربوط مند دادهآوری و تحلیل نظامبه جمع قصد دارد، این تحقیق موارد این ۀتر از همجمعی همجنسگرایان وجود دارد. مهم

 به دگرباشان در ایران کمک کند که خلئی بزرگ و نیازی مبرم است. 

جامع و حساس استفاده  هایی با ماهیتِدر پژوهش معموالًند که ای ترکیبییهاشده برای تحلیل روشکارگرفتههای بهروش

. باید توجه شود در حالی که این است گیری گلوله برفینمونه و ،بنیادنظریۀ داده، یهای کیفی، کمّها شامل روشروش .2شوندمی

 ندرت بوده است. ند، بهاهاگر هم تسلسلی داشت ،درواقع ،اند، فرایندهاترتیبی خاص آورده شدهها در اینجا بهروش

 که بوده استآوری داده به شکل مستمر گیری و جمعاستفادۀ ترکیبی از یک روش همواره تطبیقی از تحلیل داده، نمونه

از  هاآوری دادهاین کار مستلزم تحلیل در هر مرحله از فرایند پژوهش بود. بعد از جمع البته .استهریک به دیگری وابسته 

( پنج 8111شروع شد. استراوس و کوربن ) هابالفاصله تحلیل داده ــ که در سراسر فرایند مصاحبه انجام شد ــکنندگان شرکت

ارائۀ ابزارهای تحلیلی به پژوهشگران برای  .2 ،ایجاد نظریه تا آزمودن آن .8ند: اههدف برای روندهای کدگذاری مشخص کرد

زمان مو ه بودن مندنظام .0 ،کمک به تحلیلگران برای درنظر گرفتن معانی دیگر یک پدیده .3 ،های خاممدیریت حجمی از داده

های سازندۀ یک نظریه هستند. در حالی که اساساً شناسایی، تولید و وصل کردن مفاهیمی که بخش .5 ها،کدگذاریخالق بودن 

طی آن در شود. اولین گامْ کدگذاری باز است که های مشخصی میتفسیری است، این فرایند شامل گام هاآوری و تحلیل دادهجمع

ها در هر هست )دامنه و تفاوت نیزها و ابعادی ها، ویژگیشود و دارای زیرگروههای اولیه انجام میحبهبندی اطالعات از مصاطبقه

ها مقایسه ها و تفاوتشوند، به دقت بررسی و برای یافتن شباهتهای مشخصی تقسیم میها به بخشطبقه(. در کدگذاری باز، داده

قرار آن ویژگی در یک طیف یا دامنه  دهندۀ محلّ، ابعاد نشانباشنددسته  یا صفت مشخص یک ها کلیهرگاه ویژگی .3شوندمی

 تعریف کرد.  هاآوری دادهتوان در خارج از جمعها و ابعاد آنها را میدر این مطالعه، این ویژگی .0گیردمی

به شکلی جدید و از نظر ها به یکدیگر فرایندی از اتصال مجدد زیرگروهیعنی  ،قدم دوم در تحلیلْ کدگذاری محوری است

شود، پژوهشگر به کدگذاری به شکل محوری انجام می هنگامی کهها و ابعاد. های بین ویژگیمتفاوت برای کشف رابطه ،مفهومی

در این مرحله، شرایط بررسی و بیان  .5«ای استهمچون چرا یا چطور، کجا، چگونه یا با چه نتیجه هاییپاسخ به سؤال»دنبال 

 . شوندمی ۀ ارائههای مختلف( آمادضیهروابط )فر

ای یا مرکزی که به همۀ یا ایجاد یک دستۀ هسته« فرایند ادغام و تصفیۀ نظریه» که 0کدگذاری انتخابی گام بعدی است

دهد. برای پژوهش پاسخ می هایپرسش. این خط اصلی داستان است که نهایتاً به شودرا شامل می های دیگر مرتبط استدسته

های دیگر بندیتوانایی آن برای جمع کردن دسته»باید قدرت تحلیلی داشته باشد که از  ،که یک دسته دستۀ اصلی دانسته شوداین
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مالحظۀ های قابلیک دستۀ اصلی باید بتواند توضیحی برای تفاوت حال، عین آید. دردر کنار هم برای ایجاد یک کلیت روشن برمی

روشنی پدیدۀ در حال وجود آید که بهبه« خط روایتی»تا ایجاد این دستۀ اصلی سبب شد  پژوهش حاضر،. در 8«ها باشددرون دسته

 تجربۀ افراد دگرباش و ایجاد حس کارایی و سازگاری در آنها در بافتار ایران بود. همان داد که در این مورد، را توضیح می گیریشکل

 

اجتماع دگرباشان در سراسر جهان اخیراً همراه با مدارای بیشتر است، ایران همچنان یکی از  در مورد رویکردها که حالی در

وگو رد کند. در برخی نواحی ایران، حتی همجنسگرایی به عنوان موضوع گفتکشورهایی است که در مقابل تغییر مقاومت می

. زیرساخت مذهبی در ایران کنندایجاد نمیتغییری را  و شوندمییابی دگرباشان تشکیل نهای حمایتگروه ،شود و درنتیجهمی

ندرت به شود. این نظام ایدئولوژیک بهسازد که بر اساس فقه سنتی شیعه تعریف میرا می ایحقوقی و سیاسی« ابرساختار»

 .2کندسفت و سخت مذهبی را حفظ می هایتفسیر همچنان شنیده شوند و تا دهدصداهای دیگر اجازه می

کند و استمرار پیوندهای های رفتاری تأکید میای سنتی، ایران بر مذهب )و معجزه( در هنجارها و ارزشن جامعهبه عنوا

اساس  مذهب در ایران نقشی محوری دارد. بیشتر ساختارهای خانوادگی بر .3کندای واقعی یا فرضی را تشویق میگذشته با عمیق

چرخند. تأثیر عظیم مذهب بر هویت و سبک )ص( می های پیامبر اسالمآموزه حول بیشترو  اندشکل گرفتههای مذهبی آموزه

چراکه باورهای مذهبی اسالمی اساساً  ،اما در مورد دگرباشان از این هم بیشتر است ،شگرف است در حال حاضر نیززندگی افراد 

 گیردملت را دربرمی دهد که کلّشکیل میای عمومی را تند. مذهب فقط باور و نیایش شخصی نیست، بلکه حوزهاهمجنسگراهراس

 بیولوژیک و اجتماعی جایگاه به توجه با بنابراین کند.تر باشد، فشار بیشتری بر فرد وارد میتر و متعصبای مذهبیهرچه خانوادهو 

 کند. نسی فراهم میج کنترل برای قدرتمندتری فشار اهرم مذهب جنسی، هایاقلیت

و بافتار  ،توان نتیجه گرفت که مذهب، قوانین مصوب کشوروگو قرار گرفت، تنها میمورد گفت بر اساس آنچه بررسی شد و

های ند که در زندگی محدود همجنسگرایان نقش دارند. این امر به روابط نامتوازن، ناهنجاریاسنتی اجتماع همگی عوامل مهمی

های شود که بر اساس دادههایی میین هویت شامل برخی مؤلفهانجامد. ایابی متفاوت میو نهایتاً سبک زندگی و هویت ،روانی

یافته راهبردها و عملکردهای شکلاند. مشخص است که این هویت تازهطی کار میدانی موضوع تمرکز بودهدر شده آوریجمع

 ند. اهتفصیل در بخش اقدامات راهبردی تحلیل شدگیرد که بهرفتاری خاصی را در پی می

هویت و  بر ، این دو نیرو تأثیر مذهبدگرباشان فتن تأثیر مذهب بر شهر مذهبی مشهد و ماهیت تابوی موضوعبا درنظر گر

 نیزیابی، باورهای مذهبی در شهر مشهد تأثیرات بافتاری بر خانواده و هویتاین عالوه بر  0.کنندمیسبک زندگی فرد را روشن 

تنها آنها های جنسی نهسازد. باورهای مذهبی اقلیتاز دیگر شهرها متمایز می را های جنسی مشهدند و همین موضوع اقلیتاغالب

مخفی کردن هویت خود مصمم شوند. انگ همراه با  مورد شود درکند، بلکه سبب میرا در مقابل پذیرش تمایالتشان مقاوم می

دانند. در ایران، بیشتر افراد د که خود را گی میتواند تأثیر زیادی بر مسلمانانی داشته باشهمجنسگرایی در اجتماعات اسالمی می

تا وقتی با هنجارهای اجتماعی  نیزکنند و بنابراین روابط جنسی مفاهیم پایۀ اسالم را در زندگی اجتماعی خود دنبال می

ه هنجار چه رسد به اینک ،شودهمجنسگرایی تحمل نمی در چنین نظامی، شود.شده در تضاد نباشد، درست تلقی میپذیرفته

 . تلقی شودای اجتماعی پذیرفته
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باورهای مذهبی  ،عنوان شد اولکه در فصل  گونهبر اجتماع دگرباشان ایرانی است. همان مضاعف دیگری مذهب فشار

 و در قرار دارندهای گذار رو و دورهاند که در نقطۀ تالقی اصالحات اجتماعی پیشبوده ایاصلی پردازاننقشهمیشه از عوامل و 

کنند. جامعۀ ایرانی ارزش زیادی برای رعایت عرف قائل است و در آن ابراز فردیت نکوهش پذیرش همجنسگرایی اخالل ایجاد می

شود. شده برای مردان و زنان در یک فضای دوقطبی تأکید میهای تعریفاجتماعی با نقش« هنجارهای»بر حفظ  . همچنینشودمی

روی کورکورانه از یک مذهب عاری از مدارا که اکیداً ها نفر دنبالهکشد. برای میلیونچالش میههمجنسگرایی این نظم اجتماعی را ب

گوید همجنسگرایی گناهی نابخشودنی است، امری مهم است. وقتی می

های قوانین موردتأیید مؤلفههنجارهای اجتماعی مقدس در چهارچوب 

ننده برای کشوند، مذهب ابزار و واحدی تعدیلاسالم تهدید می

شود. برای خانواده، سازماندهی و کنترل رفتارهای اجتماعی می

 )ارتداد( است.  همجنسگرایی مشابه ترک مذهب

تواند فشاری مذهب با ایجاد آشفتگی ذهنی برای فرد می

. وارد کند و جنسی فرد ،بر تصمیمات فردی، اجتماعیمضاعف 

زیادی در گفتمان حاضر وجود دارد که آیا گی بودن در  هایتفسیر

ند تا معنویت و تمایل اشده است یا نه و بسیاری در تالشاسالم پذیرفته

های مسلمان که تمایل جنسی خود را همسو سازند. آن دسته از گی

نفس هستند. برای مثال، این دیدگاه تهمواره در تقالی عز ،کنندسازی میجنسی خود را به عنوان عملی غیراخالقی یا غلط مفهوم

شده است و معتقد است همجنسگرایی گناه است. اسالم موکدًا و بدون تردید  پذیرفته نیزبه شکل وسیعی  کهرا درنظر بگیرید 

گرایش جنسی با یک ناامیدی معنوی و مذهبی داند. برای افراد دگرباش، شروع شناخت همجنسگرایی را رفتاری منحرفانه می

ماند. حس ی میشود. بسیاری شکی ندارند که همجنسگراهراسی با قدرت در فرهنگ ایرانی باقاگزیستانسیال سرکوب می

شدۀ مذهب که هستۀ وجود فرد است، مفاهیم اجتماعی و مذهبی زنانه و مردانه، و رابطه با غیرهمجنس به عنوان تنها سازیدرونی

فرد احساسات طبیعی خود را از منشور محکومیت صرف  تاشوند شده در چهارچوب اسالمی سبب میرابطۀ اجتماعی پذیرفته

خوردگی همراه با همجنسگرایی در اجتماعات همجنسگرایی و ساختاری مذهبی مورد قضاوت قرار دهد. مشخص است که برچسب

 گذارد. می، داننداسالمی اثرات عمیقی بر مسلمانانی که خود را گی می

های مسلمان تواند سبب شود که برخی گیبی در نفی همجنسگرایی میباور مذه گونهراحتی دید که چتوان بهمی

گیرند، ای را در خود پرورش دهند. برای آن دگرباشانی که هدف نفرت همجنسگراستیزان قرار میشدههمجنسگراستیزی درونی

نوبۀ خود به انکار  کند، بهمیشده تغییر ها مواجهه با تمایالت جنسی تعیینتقالی درونی ناگزیرشان که گاهی فقط بعد از سال

 شود. اعتقادی به جزای مذهبی منجر میمذهب و بی

مکان و شرایط اجتماعی  و ند و این تفسیرها ممکن است بر اساس زماناافراد دگرباش همواره موضوع تفسیرهای انسانی

ند و شتدامذهبی بودند که تکثر را گرامی میمحورتر متون اخالق هایدهندگان حامی تفسیرتغییر کند. در این راستا، بیشتر پاسخ

که متفکران برای محکوم کردن  ــغالب از قرآن  هایند و در مقابل تفسیربود برای تفاوت بین مخلوقات خداوند ارزش قائل

 .دادندنشان میمقاومت  ــ شوندهمجنسگرایی به آنها متوسل می

 ( تا بگویند که اسالم مردانی که به مردانانجیلنند داستان الت در شوند )مامتوسل می قرآنمسلمانان به داستان لوط در 

 دارند و معتقدند که این داستان های مسلمان زیادی تفسیر متفاوتی از این داستانکند. گیمحکوم می را ورزندعشق می دیگر

قرار   من کاري براي اینکه خدا رو تحت تأثیر

م خونم، نه قرآن. روزه هکنم. نه نماز میبدم، نمی

ي خورم و سکس مقعدگیرم. به خدا قسم مینمی

 دارم.
 

ساله از تهران82دوجنسگراي   
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در تالش برای آشتی دادن ایمان و تمایل  . برخی از دگرباشان مسلمان8کند و نه عمل جنسی خاص راخشونت را محکوم می

شوند تا بر این واقعیت صحه بگذارند که بر تمایز قائل می« هویت همجنسگرایانه»و « اعمال همجنسگرایانه»جنسی خود، بین 

خصی محض اند. بنابراین همجنسگرایی آنها ابراز ارادۀ الهی است و نه یک انتخاب شدنیا آمدهاساس طرح الهی غیردگرجنسگرا به

های اسالم دربارۀ رابطۀ جنسی دو هوس یا امیال پلید. همچنین تعداد کمی از متفکران اسالمی، عمدتًا در غرب، بازبینی آموزه

 .2اند که محکوم کردن صرف تفسیری بسیار اشتباه استهمجنس را شروع کرده و نتیجه گرفته

 ،به باورهای خود وفادار بمانید، خودتان باشید اند از:رند که عبارتداهای محدودی انتخاب از این افراد با این حال، بسیاری

 توانید به ماسک زدن یا انکار تمایل همجنسگرایانۀ خود ادامه دهید.چون نمی

کند، را طرد می اونیست و  برای فرد تسکینی نیزکسی از حمایت خانواده و اطرافیان محروم است و مذهب  در شرایطی که

مقابل این، عامل  دوزد. دردهد و به حمایت منابع سکوالر چشم میجای تعجب ندارد که فرد باورهای مذهبی خود را ازدست می

که ترس از واکنش و قضاوت منفی خانواده را  یدهد. افراد دگرباشتر سوق میکارانهمذهب گاهی افراد را به ایدئولوژی محافظه

گفتار و سبک لباس  و روند که رفتارکنند از خود سازگاری نشان دهند و تا جایی پیش میاند، سعی میداشته همواره با خود

 مدت منجر شود. تواند به روابط کوتاهکاری میکنند. این محافظهپوشیدن دگرجنسگراها را تقلید می

ان چندان چهارچوب مذهبی مثبتی در ارجاع به دگرباش ،مدارا و درک و با این حال و مگر همدلی ،روح اسالم چیزی نیست

این، نیاز به  وجود شود. باهای اسالم دیده میلرزه درآوردن پایهاسالم در دست ندارند. پذیرش یا تأیید همجنسگرایی همچون به

شود. از زمان دیده نمیرسمیت بشناسد و بپذیرد که تمایل دارند سکوالر باشند، در این مقطع های دگرباشان را بهمذهبی که گروه

های معنوی جایگزین در زندگی متافیزیکی و ایدئولوژی هایکه بسیاری از افراد راهی جدید به سوی نیرو است این امر سبب شده

مذهب غالب و حاکم اسالم را دنبال کنند. این مفاهیم شامل انسانیت، باور به کرامت انسانی  اینکه بخواهند خود درپیش گیرند تا

تواند روایت شود که به سیالیت جنسی اعتقاد دارند. احتماالً قرن حاضر میای میهای تازهنوان مذهب واقعی یا تمایل به عرفانبه ع

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

سفر به سوی  ،دهدنشان می کننده در این پژوهشۀ دگرباش شرکتغمزد یذیل از صدامنتخب  روایتکه  گونههمان

 پذیرش سفری سخت است. 

رفتم، اما بعد از این مسائل و مشکالت، در وهلۀ اول حالت تدافعی نسبت به پدرم به مسجد می و یاد دارم که تو کوچیکی با مادربه

تونستم زندگی عادی و هم مثِ افراد دیگۀ همجنسم خلق کنه، میتونست من رخدا پیدا کردم، چون واقعًا تحت فشار بودم. خدا می

ای که ما با اون تونستم راحت زندگی کنم. من هنوز هم همون احساس رو دارم. مسئلهدار بشم. میداشته باشم، ازدواج کنم، بچه

شد بسیاری از باورهام رو ازدست بدم. شه باورهامون رو نادیده بگیریم، اما این مشکل سبب رو هستیم، گاهی واقعًا باعث میروبه

ارتباط هستم و برخی دیگه مثِ من همین  دوست دارم روزی بمیرم و فقط از خدا بپرسم چرا. کسایی هستن که من با اونا در

 مشکل رو دارن. من واقعاً خسته شدم.

 ساله از مشهد38لزبین 

سوءاستفاده و  و آنها در مقابل آزار است.گیرند. قوانین علیه آنها دگرباشان در ایران مورد آزار و هجوم قرار میاز طرفی بدلیل اینکه 

ناپذیر بین مذهب و هنجارهای جنسی در ایران و نظام حقوقی و ای ابدی و جداییپذیرند. رابطهخشونت خانواده و جامعه آسیب

                                                           
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. 
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. شوندکنند، مجازات میافرادی که مذهب و هنجارهای جنسی را رعایت نمی س،بر این اسا وجود دارد که آن قوانین خشن

شود. قوانین ها اعمال میاجتماعات و خانواده و و بازیگران غیردولتی مانند مدارس ،های قانونی از طرف دولت، نظام قضاییمجازات

کند. افراد دگرباش از حمایت نمی هااز آن شانتی خاصدلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیایران درقبال تبعیض یا آزار این گروه به

 اند. محروم ،خودشان باشند که امکان دهداین قانونی که به آنها  این حقّ

کند. ربط ( و داستان لواط استفاده میقرآنایران از واژۀ لواط در ارجاع به نام حضرت لوط )لوط در  مجازات اسالمیقانون 

چنین  تا اندکند که مقامات مذهبی در ایران تصمیم گرفتهاما همین کفایت می ،مناقشه است حلّاین داستان به همجنسگرایی م

 تفسیری را درپیش بگیرند.

مورد بحث قرار گرفته  8های پیشین مؤلفتفصیل در فصل یک کتابکه به ــایران  مجازات اسالمیدر راستای قانون 

ها برای دهد که مجازاتاخیر نشان می ۀهای اجرایی وجود دارد. مطالعو واقعیتانکاری بین مصوبات جزایی خأل غیرقابل ــ است

در  است و های بدنی مانند شالقو لزبین بودن ترکیبی از مجازات ،بازینگاه کنید(، بچه چهارمرابطۀ همجنسگرایانه )به فصل 

ها است که شود، هرچند سالگسار محکوم میصورت تکرار عمل و وجود شواهد و مدارک، فرد همجنسگرا به مجازات مرگ یا سن

تا جایی که در تعداد باال جمع نشوند و نامرئی  ،رسد نظام قضایی و پلیسْ اجتماع دگرباشان رانظر میچنین حکمی صادر نشده و به

ربارۀ جزئیات اجرای ، بسیاری دشدمیهای جنسی دربارۀ اطالعات حقوقی آنها پرسیده کند. وقتی از اقلیتباقی بمانند، تحمل می

گونه که کردند. آنمیکنندگان از کلماتی مانند اعدام یا سنگسار و شالق استفاده قوانین سردرگم بودند، هرچند برخی شرکت

ند، حسی از اکنترل تحت که کردندمی احساس شدیداً  کنندهمشارکت جنسی هایاقلیت از بسیاری که حالی در ،مشاهده شد

اخیراً هیچ موردی از اعدام و سنگسار گزارش نشده است و بسیاری  زیرا ،شددیده می نیز در بین آنها هاد مجازاتدر مور اعتناییبی

بود. پلیس  گاه پلیسبهشاهد تهدید گاهپژوهشی  تیم در کار میدانی حاضر، دانستند.هایی را بسیار پایین میاحتمال چنین مجازات

شدند  باعثو  ندروند مصاحبه را متوقف کرد ،هادر پارک ،بار در خالل کار میدانیو حضور نیروهای گشت ارشاد چندین 

مشهد و اصفهان  و در شهرهای تهران کار میدانی کنندگان متفرق شوند تا شناسایی نشوند. الزم به ذکر است که روششرکت

کنندگانی که بر مشکل تأمین امنیت شرکت وجود داشت. عالوه نیزهای مختلف یک شهر متفاوت بود و حتی این تفاوت در ناحیه

از مشهد همجنسگرایی  مصاحبه، مرد در یکی از. ها مختل شوندمصاحبه تا شدمی باعث هاحملهمایل به مصاحبه بودند، این 

 گونه بیان کرد: احساسش را این

ن. جمع شدن برای جشن تولد یا انگیزبر اساس بافتار و نوعشان برمی وپذیری فعلی رهای جنسی آسیباجتماعات اقلیت

 تو. مخصوصاً هشهای مختلف پلیس میی با آرایش و پوشش خاص، باعث واکنشیسالگرد در صورت حضور افراد تراجنسیتی یا کسا

مهم  حرم شخصیت اما مشهد محلّ ه،نی یا چیزای دیگومهم افتاده، مثِ هاخوبی برای همجنسگرا یمشهد و تهران شنیدم که اتفاقا

های های اقلیتها و دغدغهها نشان داد که اضطرابتفسیر مصاحبه دانم چرا.، اصالً نمیهوحشتناک ،ی هست و به همین دلیلمذهب

برایشان  نیزو اقوام  ،و افشای بالقوۀ گرایش جنسی آنها نزد خانواده، دوستان شدمیجنسی الزاماً به نیروهای امنیتی دولت محدود ن

 بود.  ینگرانی دیگر

                                                           
 . تهران: شیرازه؛ زودهنگام کودکان در ایرانطنین سکوت: پژوهشی جامع در باب ازدواج (. 8310. الف( احمدی، کامیل. )8

 . تهران: شیرازه؛ سنت: پژوهشی جامع درباره ختنه زنان در ایران(. 8315ب( همان. )

 پژوهشی جامع بر باب ازدواج موقت و صیغه محرمیت در ایران. تهران: شیرازه. خانه ای بر روی آب:(. 8311ج( همان. )

 

http://www.tajournals.com/


 083-062، ص 0011 تابستان، 2، شماره 5، دوره  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

852 

 

شناسی ریشه در موردهای چنین گرایشی مورد بررسی قرار گیرد. بحث علمی به منظور درک رابطۀ همجنسان، باید ریشه

دو نظریۀ اصلی دربارۀ  است. حاضر همجنسگرایی و بررسی تمایالت جنسی موضوعی پیچیده و خارج از چهارچوب طرح پژوهشی

علل گرایش به همجنس وجود دارد؛ یکی اینکه گرایش به همجنس اساساً تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و بیولوژیک است و 

گوید آیند. نظریۀ دیگر میدنیا میبه« یا لزبین گی»معنی ساده بر این اساس، افراد داند. بهجنسگرایی را گرایشی مادرزادی میهم

آیند. درنهایت، احتمااًل چند عامل وجود میکه تمایالت همجنسگرایانه اساسًا در نتیجۀ تأثیرات روانی و محیطی و تجربیات اولیه به

 80یا  85یعنی از اولین رابطۀ جنسی معموالً در مقطع متوسطه شوند. آیند و سبب همجنسگرایی میکنار هم می وجود دارد که در

رفته به تعامالت دیده شده است. چنین روابطی رفتهنیز در مقطع ابتدایی  ،افتد، هرچند در برخی موارد نادراتفاق میسالگی به باال 

های مختلف نوجوانی با تغییرات عمیقی در حوزهانجامد. در این سن، افراد هنوز معصومیت کودکی خود را دارند. تر میجنسی جدی

ای از تغییرات فیزیکی که انعکاسی از فرایندهای عصبی و اجتماعی و مجموعه ــ روانی ۀمالحظهمراه است. بلوغ فکری، رشد قابل

های جنسی همراه اند. این فرایند بلوغ با افزایش سطح هورمونشود، درهم تنیدهوانده میند، همگی با فرایندی که بلوغ خاهورمونی

ها هورمون زنانۀ استروژن تولید کنند. شوند تخمدانکند که سبب میهایی ترشح میطی دورۀ بلوغ، بدن هورموندر است. 

های ثانویۀ تغییرات جنسی )تشکیل ها هستند. نشانهدهندۀ تأثیر باالی هورمونطی بلوغ نشاندر ترین تغییرات فیزیکی مشخص

در این دوره،  ،و باروری همگی ،ها و آلت تناسلی مردانه و موهای ناحیۀ تناسلی(، تغییرات در ترکیب فیزیکیپستان، رشد بیضه

 .8کاماًل مشهودند

 

 

 

                                                           
1. Puberty stages for boys and girls, from www. emedicine.com. 
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 مطالعه پژوهشی تایج کمین

تواند صددرصد ادعا کند که درک افشای هویت جنسی، این مطالعۀ پژوهشی نمیقابل بیم و دگرباشان پنهانی زندگی به توجه با

هایی هستند که بر اجتماع دگرباشان حاکی از واقعیت هادادهجمعیت نمونه نمایندۀ جمعیت عمومی دگرباشان است. با این حال، 

دست آوردن تخمینی از تعداد برای بههای هدفمند های میدانی و مصاحبه. این پژوهش از تکنیکایران سایه انداخته است

از منظر باورهای مشهد و اصفهان استفاده کرده است که نتایج آن  و همجنسگرایان در ایران با تمرکز بر سه شهر عمدۀ تهران

مشهد و اصفهان  و در تهران نمونه دهندۀ شیوع باورهای مذهبی در میان جمعیتنشان 8نمودار شود: ارائه می ذیلدر مذهبی 

در اصفهان به مفاهیم مذهبی مانند  %23،2و  ،آنها در مشهد %33.3همجنسگرایان در تهران،  %80.21این نمودار،  بر اساساست. 

تری دهد که همجنسگرایان در مشهد باورهای مذهبی قویها نشان میهایی مانند نماز و روزه اعتقاد دارند. این دادهخدا و آیین

ترند و باورهای مذهبی در تر است. اصفهان و تهران مدرنکه پرورش و اجتماعی شدن در سایۀ مذهب در این شهر شایعچرا ،دارند

ل دینی همانند سایر مردم عرفی ئاعتقاد و باور بسیاری از دگرباشان به مسا ،نیز توضیح داده شد است. همچنانکه قبالً تررنگآنها کم

از  یهای مذهبنها در چنین برنامهآو بسیاری از  باشند و ایام مذهبی دگرباشان نیز شرکت داشتهبسا در اعیاد و سنتی است و چه

 عاشورا شرکت می کنند.مراسم قبیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باورهاي مذهبی در جمعیت نمونهدرصد : 1نمودار

 کمّی مطالعۀ پژوهشی  ایجنت

درک افشای هویت جنسی، این مطالعۀ قابل بیم و دگرباشان پنهانی زندگی به توجه با ،که پیش از این تأکید شد گونههمان

حاکی از  هادادهتواند صددرصد ادعا کند که جمعیت نمونه نمایندۀ جمعیت عمومی دگرباشان است. با این حال، پژوهشی نمی

های هدفمند و مصاحبههای میدانی . این پژوهش از تکنیکهایی هستند که بر اجتماع دگرباشان ایران سایه انداخته استواقعیت

مشهد و اصفهان استفاده کرده  و دست آوردن تخمینی از تعداد همجنسگرایان در ایران با تمرکز بر سه شهر عمدۀ تهرانبرای به

 شود: ارائه می ذیلدر از منظر دینی و مذهبی است که نتایج آن 

. اندموضع گرفتهکه هر سه علیه همجنسگرایی  اندو عرف ،مذهب کنند، قانون،در ایران، سه نیرویی که رفتار فرد را به او دیکته می

توانند مانند دگرباشان در کشورهای کنند. پس همجنسگرایان ایران نمیزمان عمل میبه شکل مجزا، جمعی و هم این سه نیرو

این  یعنیدهد؛ یی را نشان میهایی وجود دارد که ردی از پذیرش همجنسگرادیگر هویت خود را آشکار کنند. با وجود این، نشانه

 ازپیش در حال رشد است.بیش ،با رعایت احتیاط ،سبک زندگی خاص
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ترین کاربردش نیز تلقی که مهم شد. در نظام اخالقی و حقوقی پیشامدرن، عمل جنسی اغلب فقط وسیلۀ تولیدمثل دانسته می

شد. برای مثال، خودارضایی و رابطۀ مقعدی با زنان، قی میهرگونه عمل جنسی که به تولیدمثل نینجامد، غیراخالقی تل شد ومی

 شدندو رابطۀ جنسی با افراد همجنس غیراخالقی و از منظر مذهبی گناه محسوب می ،استفاده از وسایل پیشگیری

دهد. بر مشهد و اصفهان را نشان می و شده به همجنسگرایان در تهراندرصد خشونت، تبعیض و تحقیر تحمیل 2نمودار شمارۀ 

دهد. در قیاس ( رخ می%82،8( و تهران )%00.0مشهد )، (%13در اصفهان ) ترتیببه اساس این نمودار، بیشترین خشونت و تبعیض

ب نیست جای تعج و دانندبنابراین همجنسگرایی را انحراف و ناهنجاری می .تر هستندتر و مذهبیبا تهران، مشهد و اصفهان سنتی

 دهند. که این دو شهر نرخ باالیی از خشونت علیه همجنسگرایان را نشان می

زنی در این جوامع دالیل عمدۀ دانند. همجنسگراستیزی و انگمخالفان همجنسگرایی آن را فساد اخالقی یا امری غیرطبیعی می

عد هایی همچون اعدام و شالق است. از بُجازات. در جامعۀ ایران، همجنسگرایی بر اساس قانون مستوجب ماستخشونت و تبعیض 

 هنجار است.هقبول و رفتاری نابمذهبی، این موضوع غیرقابل

 

 از منظر مذهبی در جمعیت نمونهخشونت و تبعیض درصد تجربۀ  :8نمودار شمارۀ 

 نتایج پژوهش در جوامع اسالمی

در  ،همجنسگرایی در بسیاری از جوامع غربی مورد پذیرش بیشتری است، همچنان با انگ همراه است و در بسیاری از موارد با آنکه

تغییر کرده  گونه که در سراسر جهانآن ــاجتماع دگرباشان  در موردرویکردها  ،در خاورمیانه .8کشورهای اسالمی ممنوع است

 ،. در بسیاری از نقاط این منطقهدهدخرج میبهمچنان بیشترین مقاومت را نسبت به تغییر اند. خاورمیانه هتغییر نکرده ــ است

یابی دگرباشان در ایجاد تغییر بسیار های حمایتکار را برای گروه موضوعْ شود و اینحتی صحبت دربارۀ همجنسگرایی نکوهش می

که در مقابل  2های پیو مشخص شداز سوی مرکز پژوهش ،راییای دربارۀ رویکردهای جهانی به همجنسگکند. در مطالعهدشوار می

ند بود و تونس معتقد ،افراد مورد تحقیق در مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، فلسطین %5ها، کمتر از ها و انگلیسیاز کانادایی 13%

(، ترکیه %1ند، مالزی )اهشان دادکه جامعه باید همجنسگرایی را بپذیرد. تنها کشورهای مسلمانی که رواداری بیشتری از خود ن

  .3کندبازی می این کشورها( بودند که ظاهراً اسالم نقش کمتری در زندگی سیاسی و اجتماعی %81و لبنان ) ،(1%)

                                                           
1. Homosexuality and Islam | Rusi Jaspal - Academia.edu,  from 

www.academia.edu/6868516/Homosexuality_and_Islam. 
2 Whitaker, Brian. (2006).Unspeakable Love: Gay and Lesbian Life in the Middle East. Berkeley: University of 

California, p.184 

3. Homosexuality and Islam | Rusi Jaspal - Academia.edu,  from 

www.academia.edu/6868516/Homosexuality_and_Islam. 
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دانند و در بسیاری از این کشورها مجازات همجنسگرایی مرگ است. بیشتر کشورهای اسالمی همجنسگرایی را ممنوع می

و آن  کندشده علیه همجنسگرایی یک پیام مشخص را به جامعه منتقل میتمهیدات قضایی و فراقضایی اتخاذدر جوامع اسالمی، 

که تحت حاکمیت  ــمجازات دارد. جمهوری اسالمی ایران  ،غیراخالقی و غیرقانونی است و درنتیجه و که همجنسگرایی غلطاین

 قوانینبر اساس شود. شامل شالق و اعدام میمجازات آن ایی دارد که نگاه قانونی سختی به همجنسگر ــ است اسالم قانون شریعت

هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر پوشش به طور برهنه قرار »، ایران مجازات اسالمی

نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر هرگاه دو زن که باهم خویشاوندی نسبی »و 8«شوندضربه شالق تعزیر می 11گیرند هردو تا 

شوند. درصورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبۀ سوم به هریک صد یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می

حکم روابط همچنین  3«شودضربه شالق تعزیر می 03هرگاه کسی دیگری را ازروی شهوت ببوسد تا »و 2«شودتازیانه زده می

بر  .0بر همین اساس، دخول مقعدی مجازات اعدام را در پی دارد و ضربه شالق است صدیکهمجنسگرایانۀ بدون دخول مقعدی 

شوند که چهار بار اعتراف کنند یا چهار مرد مسلمان ، افراد تنها وقتی به همجنسگرایی محکوم میاسالم اساس قانون شریعت

 اند.ا را دیدهشهادت دهند که رابطۀ جنسی آنه« باتقوا»

 ،کنددگرباشان را فراهم می جهت حمایت ازاجتماعی یا قانونی  ییک از کشورهای اسالمی محیطتوان گفت که هیچنمی

های حمایتگر اسالمی برای آسایش کم این امر در حال حاضر جاری نیست. خأل سازوکارهای حمایتی اجتماعی یا سازماندست

ای که پیش های داعش در سوریههای اخیر نمایش عمومی بدرفتاریشود. در سالدت احساس میشروانی و اجتماعی دگرباشان به

وضعیت برای اجتماع دگرباشان  .5ه استالملل را به خود جلب کردوضعیت خطرناکی داشت، توجه جامعۀ بین نیزاز حضور داعش 

های اسالمی از این آشفتگی سیاسی . گروهه استگذاشتافول  به شدت روبه میالدی 2333عراق بعد از سقوط صدام حسین در سال 

کنون نیز قتل رساندند. ادگرباش را به دویست، میالدی 2382در سال  فقطها و سر برآوردند و شروع کردند به هدف قرار دادن گی

 های جنسی داده شده است. یتکنند و به آنها آزادی استمرار قتل اقلها با دولت عراق در مبارزه علیه داعش همکاری میهمین گروه

ای از تغییر در جایگاه اجتماعی یا قانونی دگرباشان مصر دیده های محدود محلی، در آیندۀ نزدیک نشانهاستثنای تالشبه

های حامی دگرباشان قدمی مهم در مبارزه برای حقوق اجتماعی و قانونی بوده است و به تغییری شود. در لبنان، ظهور سازماننمی

های جدید در گیریشود که به ظهور جهتسیاسی تعریف می ــ ها منجر شده است. این تغییر محصول عواملی اجتماعیدیدگاه در

 . است لبنان کمک کرده

با  یشود. فقط تعداد کمی از کشورهایدیده می نیزکشورهای مسلمان ممنوع است، برخی استثناها  بیشترهرچند دگرباش بودن در 

حمایت قانونی کمی از افراد  نیزاما حتی در این جوامع  ،اندکردهاعالم مان )مانند اردن( همجنسگرایی را قانونی مسل بیشینۀ

 هایی برای آنها درنظر گرفته شود. گیرد و ممکن است مجازاتدگرباش صورت می

به شکلی گسترده از طرف وجوشی دارد که ترین کشور مسلمان جهان، اندونزی، فرهنگ و سنت دوجنسگرایی پرجنببزرگ

آور است که مردان و زنان ها در اندونزی غیرقانونی نیست. تعجبهمجنسگرایی و رابطۀ جنسی گی .0گیردعموم مورد مدارا قرار می

                                                           
 .  823. قانون مجازات اسالمی، باب دوم، فصل دوم، مادّۀ 8
 .  830. قانون مجازات اسالمی، باب دوم، فصل دوم، مادّۀ 2
   .820اسالمی، باب دوم، فصل دوم، مادّۀ . قانون مجازات 3

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 
6. The sudden intensity of Indonesia's anti-gay onslaught,  from  http://www.bbc.com/news/world-asia-35657114. 
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اند. درواقع، ایدۀ مرد یا زنی که خود را عضوی از جنس های اسالمی در سراسر جهان پذیرفته شدهتراجنسیتی در بسیاری از فرهنگ

 تر است تا مرد یا زنی که میل جنسی به کسی از جنس خودش داشته باشد. مخالف بداند، پذیرفته

ها در ایران و مصر ها در تسهیل زندگی تراجنسیتیاما برخی قدم ،کاماًل امیدوار بود به این تغییرات بتوان چنین نیست که

ترین دانشگاه اسالمی جهان، متفکران االزهر در مصر، قدیمیعمل تغییر جنس از سوی  میالدی 8111برداشته شده است. در سال 

شمسی( در  8303میالدی )برابر با  8100در سال اهلل خمینی آیت ،قبول اعالم شد. در ایرانقابل اسالم بر اساس قانون شریعت

هایی را نیز دربارۀ جنس، مالک، به روا بودن اصل تغییر جنس فتوا داد و فقه شیعه در کنار پذیرفتن تغییر تحریرالوسیلهکتاب 

اما  ،آیددنیا می. اساس این رویکرد پذیرنده این باور است که فرد تراجنسیتی بههویت تازۀ فرد و وظایف شرعی او تعیین کرد.

 همچنان بسیاری تراجنسیتی مسلمانان حال، این شود. بابنابراین همجنسگرایی گناه دانسته می .همجنسگرایی یک انتخاب است

چراکه همچنان  برند،می رنج خود اجتماعات در فرهنگی و اجتماعی طرد و کالمی و فیزیکی خشونت از جنس تغییر عمل از پس

مکان کنند تا بتوانند ناشناس توانند بگریزند و به کشور دیگری نقلشوند. بسیاری از آنها نمیدر موقعیت پیشین خود دیده می

دهند )برای جزئیات بیشتر دربارۀ خطر میشک، خیلی محتمل است که بسیاری تحت فشار به عمل تغییر جنس تن بمانند. بی

 عمل تغییر جنس به فصل سوم رجوع کنید(.

رو دنیای عرب، پیشِ ، گروه دگرباشان(HELEM)هایی مانند هلم کنشگری برای دگرباشان در لبنان سبب ایجاد سازمان

ها، ها، گیکند. این عنوان مخفف عربی سازمان حمایت از لزبینشده است که خدمات بهداشتی و حقوقی برای دگرباشان فراهم می

های لبنانی است. لبنان کشوری است که در منطقه بیشترین رواداری با سبک زندگی دگرباشان را از و تراجنسیتی ،دوجنسگراها

. هلم به اندازۀ کافی موردپذیرش است و آنقدر در لبنان نفوذ دارد که مرتباً رویدادهایی را دربارۀ مسائل اده استدخود نشان 

دهد. با اجتماع دگرباشان در لبنان ترتیب می در موردها اعتراضاتی را علیه خشونت کند و حتی در خیاباندگرباشان میزبانی می

تر است، همچنان نسبت به جوامع غربی مدارای لیبرال خود همسایۀ شهرهای و کشورها هب نسبت بیروت که حالی وجود این، در

تر که معموالً افراد متمول است دهد. خدمات هلم تنها در حمایت از تعداد محدودی از افراد مؤثر واقع شدهکمی از خود نشان می

به آنها آسیب رسانده  ،ند، نادیده گرفته و در برخی مواردامحرومشده و راندهحاشیههای بهجامعه هستند و کسانی را که از گروه

های مالی خارجی هایی با حمایتهلم خارجی است و سازمانند که ابرای مثال، متفکرانی همچون ماصاد بر این عقیده .8است

بنان دارند. بنا بر نظر مؤلف، این جامعۀ غربی سعی در ایجاد اجتماعات گی در ل های هویت جنسیهمچون الگا و هلم با ترویج دسته

این موضوع  .2شودسبب مداخالت بیشتری برای حمایت از این اجتماعات می ،بیند و درنتیجهامر رفتار دگرباشانه را یک مشکل می

ومی از مقتدا صدر، در موضعی عم ،های عراقی و عربی را به خود جلب کرده است. برای مثال، در بغداد، روحانی شیعهتوجه رسانه

 دارای روحانیون که آنجا از .3دگرباشان حمایت کرد و گفت که این افراد نباید مورد خشونت قرار گیرند در موردرویکردی انسانی 

ی مردم هستند، الزم به ذکر است که روحانیون در اجتماع زندگی جزئیات در و حکومتی امور همۀ در دخالت برای اخالقی حقی

 ،برانگیز شداهلل صدر مناقشهاند. بیانیۀ آیتآفرینان در تعیین نظر عموم در این زمینه بودهتأثیرگذارترین نقشترین و عراق مهم

همخوانی نداشت. روحانیون در  ،همچون دیگر متفکران شیعی در عراق و ایران ،چراکه با موضع دیگر روحانیون و نهادهای مذهبی

 تفاوت در نحوۀ پرداختن به موضوع است. اما کنند، تبلیغ میهردو کشور منع همجنسگرایی در اسالم را 

 ،اما طرفدار خشونت علیه این افراد هم نیستند. در عراق و لبنان ،کنندبیشتر جمعیت عراق همجنسگرایی را نکوهش می

انون اساسی مبتنی بر نیست و وضعیت کاماًل متفاوت است. ق گونهمجازات همجنسگرایی در قانون تصریح نشده است. در ایران این

                                                           
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. 
3. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/09/homosexuality-lgbt-iraq-iran-muqtada-sadr.html. Accessed: 

October 16, 2017. 
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 صدیکها به داند و بر اساس قانون ایران، لزبینایران همجنسگرایی مردان را جرمی مستوجب مجازات اعدام می اسالمی شریعت

 .8شوندضربه شالق محکوم می

ران کند. همچنین ایایران 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 تعداد بیشتری اعدام بیشترین تعداد اعدام

و  2383های بین سال و نفر را اعدام کرد 311ایران دستگاه قضایی ، میالدی 2331ایران انجام داده است. در سال نسبت به 

 رسیده است. نفر 3202 به کمدست ،مجموعدرشدت افزایش یافت و ها به، تعداد اعداممیالدی 2380

 2331های در سال و ، ایران هشت نوجوان را اعدام کردمیالدی 2332های حقوق بشری، در سال رغم عضویت در معاهدهبه

به اعدام کودکان ادامه داد.  نامۀ حقوق کودک، ایران تنها کشوری بود که همچنان برخالف تعهدات مندرج پیمانمیالدی 2331و 

که  استمواردی شامل تنها آمار  و این در ایران اتفاق افتادکم یازده مورد اعدام کودکان دست میالدی 2380و  2383های در سال

 .نداهعلنی شد

اوت در  0های عبداهلل قوامی چاهزن جیری و سلمان قنبری چاهزن جیری در تاریخ ، دو مرد به ناممیالدی 2380در سال 

 ،اند یا نهسبب گی بودن اعدام شدهجرم آنها ظاهراً عمل لواط بوده است. مشخص نیست که آیا آنها به  کهجنوب ایران اعدام شدند 

 آنها نوشت که که آنها گی بودند و منبع دیگری دربارۀ اعالم کردیک منبع  ؛های ضد و نقیضی دربارۀ آنها وجود داردچراکه روایت

، سه مرد پس از محکوم شدن به جرم میالدی 2388نامید. در سال « مجرمانی غیراخالقی»اما آنها را  ،روشن نبود آنها« جرم»

همجنسگرایی اعدام شدند. این افراد که فقط با حروف اول اسمشان معرفی شدند، در جنوب غربی ایران در شهر اهواز، مرکز استان 

اعمال »این سه محکوم به دلیل اعمال منافی شریعت اسالم و ع عموم اظهار کرد که خوزستان، اعدام شدند. یک مقام قضایی در جم

)دخول جنسی بین دو « لواط»به مرگ محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران واقع در نروژ گفته است که جرم این مردان « پلید

اعالم شد  میالدی، 2332عرفی شدند. در سال مرد( بوده است. مشخص نیست که آیا این مردان همجنسگرا بودند یا همجنسگرا م

های مختلف از جمله تجاوز و لواط در تهران اعدام شدند. جزئیات بیشتری از این واقعه در اختیار عموم قرار که بیست مجرم به جرم

 نگرفت. 

ای شد. آنها رسانه های محمود عسکری و ایاز مرهونی در سطح وسیعی، اعدام دو پسر نوجوان به ناممیالدی 2335در سال 

اعدام آنها به طور گسترده در اینترنت پخش  ۀکنندعام به جرم مشارکت در عمل لواط و تجاوز اعدام شدند و تصاویر ناراحت در مأل

شود که یکی از آنها حتی در زمان اجرای حکم هم کودک بوده است. شد. هردوی این افراد در زمان جرم، کودک بودند و گفته می

آیا این دو اعدام به طور خاص به دلیل همجنسگرا بودن آنها انجام شد یا نه. حقایقی که بر اساس آنها  شخص نیست کههنوز م

 اند.اعالم جرم شده است تا امروز همچنان مبهم مانده

شد. این در  سالگی اعدامبه همین شکل، پسر نوجوانی به نام مولودزاده به جرم لواط و تجاوز به سه پسر نوجوان در سیزده

 . ه بوداعتراف خود را پس گرفت نیزحالی بود که همۀ شاهدان اتهامات خود را پس گرفتند و مولودزاده 

هم شود تمایل جنسی آنها هنجارهای اجتماعی را بهدهد که تصور میقانون جزای اسالمی جدید کسانی را هدف قرار می

کم در ساختار را از چهرۀ زمین پاک کند. اگر نه در اذهان عمومی، دست« متخلفان»زند و این توجیهی است برای حاکمیت تا می

جرائم پلیدی همچون تجاوز، حملۀ جنسی، زنا و سوءاستفادۀ جنسی از کودکان گره خورده  ابسیاری از قوانین جزایی، قوانین لواط ب

مانند خشونت  یهمجنسگرایی را در ردیف جرائم این ترتیب شود که بهمیمردمی است و این موجب سردرگمی و خشم عمومی 

 حال این باگونه نیست. اما همجنسگرایی این ،اندآور و وحشتناکدهند. آزار جنسی کودکان و تجاوز تخلفاتی شرمجنسی قرار می

                                                           
1. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/09/homosexuality-lgbt-iraq-iran-muqtada-sadr.html. Accessed: 

October 16, 2017. 
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گیرد که از طرف بازی و انحراف جنسی قرار میهمجنسگرایی همواره در کنار بچه ــ های قبل گفته شدطور که در فصلهمان ــ

 شود. و اعدام دانسته می ،جامعه مستوجب طرد، مجازات

های جنسی در ایران منتشر از وضعیت همجنسگرایان و دیگر اقلیت میالدی 2383بان حقوق بشر گزارشی را در سال دیده

شخیص اینکه چه تعداد افراد به عمومی نیستند، ت« مسائل اخالقی»های مربوط به که دادگاه آنجا کرد. این گزارش اعالم کرد از

هزار نفر به  5، حدود میالدی 8121الملل تخمین زده است که از سال اند، دشوار است. عفو بیندلیل رابطه با همجنس اعدام شده

 ن استغیرممک ست که اثباتش تقریباً ا مار رسمی این ادعایآعلت نبود شواهد و ه ب . البتهدلیل رابطه با همجنس اعدام شده باشند

ایران جمله  کرات از همۀ کشورهای عضو ازو اقتصادی به همراه کمیتۀ حقوق بشر به ،کمیتۀ حقوق فرهنگی، اجتماعی

است. شرایط و  ICCPRو  ICESCRکنند، لغو کنند. ایران عضو انگاری میاند تا قوانینی را که رابطه با همجنس را جرمخواسته

انگاری رابطه با ایران استفاده از قانون جزای فعلی برای جرمیۀ ی، پاسخ قوۀ قضاحال این اند. باالمللی روشنتعهدات این اسناد بین

در صورت آسیب یا  و رو هستند، اساسًا ماهیت حقوقی دارندهای دگرباش در ایران با آنها روبههمجنس است. مشکالتی که گروه

قوانین عمالً  . همچنینهای حقوقی محدودی در اختیار آنها استکمک نقض حقوق، اگر نگوییم که اصالً هیچ کمکی وجود ندارد،

آمیز و متعصب و پذیر اجتماع تبعیضهای آسیبشوند. قوانین ذاتًا نسبت به بخشدر راستای تضییع حقوق این افراد اجرا می

 . است المللی ایرانشدت در تناقض با تعهدات بینبه

مجازات سختی که در صورت فاش شدن  ،گ همجنسگرایی و تعصب به آن و در مواردیان برچسب و دگرباشان خود کاماًل از

ین چنکنند، دگرباشان که با تبعیض و نبود مدارای موجود زندگی میاین برای  و نداهویت جنسی آنها در انتظارشان است، آگاه

 تصویری سیاه است. 

تری به اصالحات تواند به طور بالقوه دیدگاه وسیعه میبررسی شرایط همجنسگرایان و دوجنسگرایان در کشورهای همسای

 میالدی 8151های اجتماعی در ایران فراهم کند. برای مثال، در ترکیه در سال هایی برای مواجهه با چالشحلقانونی ممکن و راه

ای جامعۀ دگرباشان، فعاالن ترین دستاوردههای قانونی محدودتر شد. یکی از بزرگزدایی شد و تبعیضاز رابطه با همجنس جرم

که ترکیه را در جایگاه اولین کشور  ه استنهاد در ترکیه رژۀ افتخار دگرباشان در استانبول بودهای مردمو سازمان ،اجتماعی

کهلم در و است ،ها در استانبول، آمسترداماین رویداد در آن برگزار شد. دگرباشان ایرانی در برخی از این رژه مسلمانی قرار داد که

 شرکت کردند.  میالدی 2380و  2385های سال

با وجود این موضع عمومی نویدبخش و روشن، جامعۀ ترکیه هنوز دیدی منفی به افراد دگرباش دارد. بر اساس پژوهشی که 

ایی در درصد افراد در ترکیه معتقد به پذیرش همجنسگر 1انجام شد، تنها  میالدی 2383های پیو در سال توسط مرکز پژوهش

دیده  نیزشدت با پذیرش همجنسگرایی در سطح جامعه مخالف بودند. این مخالفت در روسیه و لبنان مردم ترکیه به و جامعه بودند

درصد از افراد این دو کشور معتقد بودند که جامعه نباید  20درصد و  13ترتیب اما به ،شده است. رابطه با همجنس جرم نیست

در های اجتماعی همچنان مانعی چالش ــ شک قدمی بزرگ استکه بی ــبا وجود اصالحات حقوقی  همجنسگرایی را بپذیرد.

 . شوندرو میاند که دگرباشان مرتب با آنها روبههاییغلبه بر چالش مسیر

 و کارهاي آینده گیرينتیجه

رو هستند، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و شامل سطوح مختلفی از که دگرباشان با آن روبه ایسرکوب اجتماعی

فضایی را برای  نیز های اجتماعیکند. اینترنت و شبکهشود که بافتار بومی غالب را منعکس میمی زنیبرچسبو  ،خشونت، تبعیض

های اند. در عین حال، اینترنت محیط مساعدی برای ترویج حمایتهای دگرباش فراهم کردهتبادل اطالعات مثبت دربارۀ هویت

 های جنسی است. قانونی از حقوق اقلیت

کنند. انگ غیردگرجنسگرا بودن باال است، افراد از طریق اینترنت دگرباشان دیگر را پیدا میبرچسب و در کشورهایی که 

همچنان کانالی برای تبادل و همبستگی است. ماهیت تعاملی  حال، این اینترنت ابزاری در دست افراد برخوردارتر است، با معموالً
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هایی را برای فرصت فضای مجازیشود. شروع می هاوگوگیرند و گفتکند که در آن اجتماعات شکل میاینترنت فضایی را ایجاد می

هایی را که از نظر کند. در ایران، دولت وبگاههای تبادل اطالعات برای بقا فراهم میتکنیک و ،هامعاشرت افراد، حمایت، جنبش

افزارهای فیلترشکن دسترسی دارند که اما افراد زیادی در ایران به نرم کند،مسدود میداند، یا اخالقی خطرناک می ،سیاسی، مذهبی

  .8را دور بزنند هااین سانسور تا دهدبه آنها اجازه می

 
در ایران، افراد دگرباش همواره در معرض آزار هستند. قوانین علیه آنها سفت و سخت است و آنها در مقابل آزار، 

و دیگر اشکال هنر در  ،ها، مستندها، موسیقیپذیرند. بارقۀ امیدی از فیلمو خشونت در خانواده و جامعه آسیب ،استفادهسوء

تواند سبب تغییر رویکرد شود. کند که میکه دیدگاه جدیدی را مطرح می است وجود آمدهبههای اخیر برای دگرباشان ایرانی سال

های اقلیت دربارۀامکان تحول رویکرد تدریجی در میان افراد مذهبی « روهای روبهنهیآی»، فیلم ایرانی میالدی 2388مثالً در سال 

ای بگریزد که قصد دارد او را به است که سعی دارد از خانواده ایسیتیتصویر کشید. فیلم داستان ادی، مرد جوان تراجنجنسی را به

آبروی خانواده حفظ شود. در این فیلم، زن مذهبی سنتی در ابتدا انزجار و نفرت زیادی نسبت به زن  ازدواجی مجبور کند تا

رسد خشونت پدرش، زن مذهبی نهایتاً به این نتیجه می دهد. کمی بعد، با مشاهدۀ رنج زن تراجنسیتی در اثرِتراجنسیتی نشان می

حلی برای کند که راهادعا نمی« روهای روبهنهیآی»در معنای مذهبی است. « شر»که تحمیل چنین درد و رنجی بر دیگران تجسم 

انکار کردن یا نادیده »که  کند با نگاهی انسانی به این گوشۀ تاریک جامعه از این ایده حمایت کنداما سعی می ،مشکل یافته است

  .«حل مشکل نیستگرفتن این افراد راه

شان با باورهای و افرادی پرداخت که هویت یا سبک زندگی ،های مذهبی، زنانداعش از زمان پیدایش به تعقیب قضایی اقلیت

 یشهجتماعی عمدی هما خوردگیبرچسبو  ،درجات مختلف خشونت، انزوای شدید. 2خشک و متعصبانۀ این گروه همسو نبود

. در نواحی تحت کنترل دولت اسالمی، ه استاما در اصطالح دولت اسالمی، اوضاعْ چرخشی مخرب پیدا کرد است، کنندهویران

وبرق صادر کردند و به هرکسی که در حین عمل لواط دستگیر مبارزانْ احکامی علیه رفتار همجنسگرایانه و مدل موهای پرزرق

به دلیل همجنسگرا بودن در  را سالهپانزدهمرد و یک پسر  نُه داعش، در دولت اسالمی ،دند. تنها در یک روزشد، وعدۀ مرگ دامی

 است و ها را جرم مستوجب مجازات مرگ اعالم کردههای فرمایشی داعش رابطۀ جنسی گی. دادگاهندشهری در سوریه کشت

 ند.اهبرای این عمل تعیین کرد اسالم ای همسو با خوانشی افراطی از شریعتهای وحشیانهمجازات

که از قبل نسبت به افراد گی وجود داشته  است استفادۀ داعش از تعصبات اجتماعی و مذهبیهایی سوءاین نمونه فقط یکی از نمونه

 ،هایینشینیعقب با وجود میالدی، 2382کند. این رویه ظاهراً تا سال از آنها برای توجیه اعمال خود استفاده می اکنوناست و 

 ادامه داشته است.

های بقایی که ممکن است تالشی است برای کمک به پژوهشگران و کنشگران در جهت تأمل بیشتر دربارۀ روش مقاله پژوهشیاین 

. چالش اصلی دگرباشان در ایران از بین بردن نگاه منفی جامعه و اجتماعی است که کمک کندزندگی دگرباشان در ایران  به بهبود

شود که قوانین و مقررات ایران انکار تر میو تعقیب قانونی است. این نگاه منفی وقتی جدی ،شدت در پی نارواداری، تبعیضهب

های رسانی و مبارزه با نفرت هدف اصلی کنشگران اجتماعی سازمانکنند. آگاهیقطعی حقوق دگرباشان را تأیید و تقویت می

های اجتماعی درک عمومی تر داشتن در شبکهوص دگرباشی در جامعۀ ایران و حضوری فعالنهاد است. اطالع رسانی در خصمردم

 بسیاری از مسائل آنها نقش دارد. شدت در حلّدهد و بهدست میبهتری از دگرباشان به

های ترتیب، چالش انبوهی از مسائل که پیشتر به آنها اشاره شد، باید درنظر گرفته شود. به همینبرای بهبود وضعیت دگرباشان، 

، کاررفته برای توصیف دگرباشان باید مورد توجه قرار گیردها، و زبان بهبندیو طبقه هاساز تعریفهمراه با زندگی، مسائل مشکل

                                                           
1. LGBT Rights in Iran by Shima Houshyar, published October 21, 2015.   

2. Sources: ARA News, Iraqi News, Daily Mail. 
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 اولین گام برای بهبود وضعیت آنها است. آنان، در هر عملی، های خاصها و توجه به پیچیدگیمشروعیت دادن به اقلیت چراکه

گیرترین کشورهای خاورمیانه، دگرباشان همچنان به شکل زیرزمینی حتی در سخت ،همۀ مشکالت حال حاضر، با وجود گرچه در

کنند و اجازۀ که همچنان آنها را تحقیر می ــو نهادهای مذهبی  ،ند و در مقابل عقیدۀ عمومی، هنجارهای فرهنگیآیمیگرد هم 

 دهند.ادامه می خود به رشد و بالندگی ــ دهنددسترسی به حقوقشان را به آنها نمی

سال سن دارند و این نیمرخ جمعیتی بسیار جوان فرصتی برای  21تا  85درصد جمعیت هشتاد میلیونی ایران بین  38بیش از 

آوری، دیدی جدید به جنسیت است. پیش بردن این نگاه نسلی نیازمند جمع ،و به طور بالقوه ،تغییر، پویایی جدید سیاسی

بندی یک برنامۀ آموزشی دربارۀ ادغام دگرباشان در همۀ سطوح زندگی است. هرگونه پیشرفت در و فرمول ،گذاریاشتراکبه

گیرد: پر کردن خأل اطالعاتی، کندوکاو سرعت می ی ذیلهاپرداختن به نیازهای اساسی اجتماع دگرباشان در ایران با کمک مؤلفه

ریزی بر های جدید و مبتکرانه، و برنامهای پایۀ متقن، حمایت از تحقیقات، آزمودن ایدههآوری دادههای موجود و جمعدر داده

رشدی که در اشتراک گذاشته شود، اجتماع روبههایی به شکلی واضح و شفاف بههای دقیق. هرگاه نتایج چنین تالشاساس ارزیابی

های تردید، ورود سازمانو بی تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کندتواند موارد موفق را بسط دهد و از می ،کنداین حوزه کار می

 . تواند این راه را هموارتر سازدهای اجتماعی آنها از اجتماع دگرباشان مینهاد به این حوزه و حمایتمردم

با افراد غیردگرجنسگرا در تقابل است. بنابراین  درکل، و دارد سختی مالحظات دگرباش جمعیت مقابل در جامعه حال، این با

ید که نیازی نیست دولت، در خاورمیانه به طور عام و در ایران به طور خاص، کاری انجام دهد. فشار انکار و آنظر می به گونهاین

ی متقبل نشود و به آن دولت زحمت است تا شود که سبب شدههای مدنی و نهاد خانواده اعمال میتقابل از سوی جامعه، سازمان

دگرباشی  های دگرباشان در غیاب داشتن تشکل و گروهای منسجم و رسمیهتوسط گرو نیز ایجدی ۀاعتنا باشد و البته مطالببی

. این امر که افراد در برابر شهرها وجود داردها در کالندر ایران شکل نگرفته است، اگر چه تعدادی مرکز حمایت از تراجنسیتی

در این سناریو، نهادهای دولتی از  و های سراسر خاورمیانه مشهود استکاماًل در جنبش ،دهندان مدارایی از خود نشان نمیدگرباش

 هایالزم است شرایط کنونی تغییر کند و حقوق دگرباشان در همۀ عرصهدر هر حال، برند. جایگاهی مطمئن و باثبات لذت می

 31رسمیت شناخته شود.به آنان اجتماعی به همراه حقوق شهروندی
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