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المللی حقوق بشر زنان و مردان  کمیسیون بین مخصوص و محفوظ اثر این تمام حقوق
 است رسیده ثبت به المللی بین قوانین مطابق اثر است.  این IGLHRCھمجنسگرا  

توسط نھادھای  آن باز نشر  و تکثیر  IGLHRCمانند دیگر مطالب مندرج در تارنمای  و
یگان، آزاد است و نیازی به اجازه کنبی نیست. یا آموزشی به صورت را غیرانتفاعی

  با ذکر مأخذ آن ھمراه باشد. بایدبه این اثر یا بازنشر آن  ارجاع ھرگونه 
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o گفتار پیش 

 
 

، این کتابچھ راھنما »المللی حقوق بشر زنان و مردان ھمجنسگرا کمیسیون بین«
نگاران  شناسان ارتباطات و روزنامھ ھای فارسی زبان، کار را برای استفاده رسانھ

ر آگاھی بخشی در حوزه دگرباشان جنسی، کاربرد اصطالحات صحیح بھ منظو
آمیز مسائل مربوط بھ زنان و مردان  سیاسی و نحوه پوشش غیرتبعیض

ھا تھیھ  شده ھا و دگرجنس پوش ھا، دگرجنس ھا، دوجنسی ھمجنسگرا، دوجنسگرا
ن کرده است. ھدف این کتابچھ ایجاد ارتباط فکری، زبانی و فرھنگی بین دگرباشا

شناسان حوزه  ھای جنسی در ایران و کار ھای اقلیت جنسی، کنشگران جنبش
 ھای فارسی زبان است.  جنسیت و جنسگوگی با رسانھ

 
نگاران در  این کتابچھ راھنما عالوه بر تعریف اصطالحات مورد نیاز روزنامھ

ای نیز در خصوص  حوزه گفتمان دگرباشی جنسی، توضیحات آموزشی اجمالی
استفاده از مفاھیم مرتبط با جنسیت، جنسگونگی، گرایش جنسی،  شیوه صحیح

ھای مختلف از رابطھ ھمجنس با ھمجنس، مسألھ زنانگی و مردانگی،  جنبھ
 دھد.  دوجنسی بودن و تراجنسی بودن ارائھ می

 
بر این باور است » المللی حقوق بشر زنان و مردان ھمجنسگرا کمیسیون بین«

ی عمومی، نقش کلیدی در ایجاد مشارکت اجتماعی، ساز ھا با آگاھی کھ رسانھ
ھای  ھای حکومتی، آموزش فرھنگی و فراھم آوردن زمینھ نظارت بر سیاست

تحوالت اجتماعی کھ منجر بھ ایجاد برابری برای ھمھ مردم و بھینھ کردن سطح 
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کنند. در این کتابچھ با معرفی اجمالی مفاھیم مرتبط با  شود، ایفا می زندگی می
ای  نگار فارسی زبان ابزار الزم برای پوشش رسانھ اشی جنسی، روزنامھدگرب

 آورد.  ھای جنسی را بھ دست می در حوزه مسایل اقلیت
 

در » المللی حقوق بشر زنان و مردان ھمجنسگرا کمیسیون بین«این اولین تجربھ 
ھای فارسی زبان  تولید کتابچھ راھنمای مسائل دگرباشان جنسی برای رسانھ

شناسان حوزه تخصصی رسانھ،  ما مشتاق ھستیم کھ بھ کمک شما کار است.
ھای آموزشی مرتبط با آن را  نگاری، این کتابچھ و کارگاه ارتباطات و روزنامھ

بھینھ ساختھ و گسترش دھیم. نظرات شما برای ما ارزشمند است و امید است کھ 
ھای مشابھ را  بچھھای آتی کتا گو و تبادل نظر با شما بتوانیم نسخھ و با گفت
  تر تھیھ کنیم. تر و عینی تر، کاربردی روشن
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o  :فصل اول 

  
  سازمان ملل متحد و حقوق دگرباشان جنسی

  
  امری خصوصی یا عمومی؟ :گرایش جنسی

المللی مشخصا حق داشتن  اعالمیھ جھانی حقوق بشر و سایر معاھدات بین
این قوانین اما بھ مفھوم این کنند.  حریم خصوصی را برای افراد تاکید می

 عرصھبھ ، شود د آنچھ خصوصی فرض میننیست کھ افراد حق ندار
عمومی کشانده و برای حقوق شخصی خود فعالیت کنند. یکی از مصادیق 

روابط جنسی افراد است. » خصوصی بودن« رتاکید ب ،ھراسیاھمجنسگر
کھ و این اللاستد ستناد بھ ھمینبا ا ،مخالفان دگرباشان جنسیبرخی از 

از آنان را ، »ای خصوصی است روابط جنسی ھمجنس با ھمجنس مسألھ«
شان منع  و احقاق حقوق الت، مشکشخصی  در مورد زندگی سخن گفتن

بایست در  ھیچ احدی نمی«کنند. بر اساس اعالمیھ جھانی حقوق بشر  می
قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخلھ 

 ؛حریم خصوصی افراد محترم است» زاحمت] خودسرانھ قرار گیرد.[و م
عمومی  ای گرایش جنسی خود را تبدیل بھ مسألھ اما ھرکسی حق دارد کھ

بر  ،کند، در مورد گرایش جنسی خود آزادی عقیده و بیان داشتھ باشد
گردھمایی و انجمن و اساس این گرایش فعالیت سیاسی و یا اجتماعی کند، 

افراد حق دارند در مورد زندگی و بدنشان تصمیم بگیرد.  تشکیل دھد.
گرایش جنسی افراد جزئی از حریم خصوصی افراد است و نقض حق 
حفظ حریم خصوصی برای افرادی کھ گرایش جنسی، ھویت جنسی و یا 
بیان متفاوت از ھنجارھای غالب دارند، مخالفت با اعالمیھ جھانی حقوق 

قوانین مربوط بھ حریم خصوصی در و ی، الملل بشر، سایر معاھدات بین
بیشتر کشورھای جھان است. اما افراد در اطالع رسانی در مورد گرایش 

 ،شان در حوزه عمومی جنسی خود، روابط جنسی خود و مشکالت ویژه
ای عمومی و  مسألھ گرایش جنسی افراد مسألھ ،اند. در حوزه عمومی آزاد

  شان جنسی است.یک تالش برای احقاق حقوق تمامی دگربا
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  ھای سازمان ملل از دگرباشان جنسی تاریخچھ حمایت
آغاز فعالیت برای احقاق حقوق ھمجنسگرایان در سازمان ملل در 

گردد.  میبر ١٩٩۴بھ سال  ،ھای این سازمان هچھارچوب قوانین و معاھد
از توابع  شھروند جزیره تاسمانی )Nicholas Toonen(نیکالس تونن 

نقض حقوق بشر بر  ھ علتاسترالیا، از کشور استرالیا ب المنافع مشترک
بھ کمیتھ حقوق بشر  ،اساس تبعیض آشکار علیھ گرایش جنسی افراد

زدایی  شکایت کرد. این شکایت منجر بھ جرم )UNHRC(سازمان ملل متحد 
س و لغو مجازات لواط شد کھ از دوران ناز روابط ھمجنس با ھمج

(قانون اساسی سال ن کشورآتان در قوانین رالیا توسط انگلساستعمار است
در نیالس تونن باقی مانده بود.  کشور استرالیا از توابع بریتانیا) ١٧٨٨
بھ کمیتھ حقوق بشر سازمان ملل متحد، بھ قوانین میثاق نامھ خود  شکایت

استناد کرد و مدعی شد کھ طبق  )ICCPR(المللی حقوق مدنی و سیاسی  بین
المللی، حقوق  این میثاق بین ٢۶ن قانون و ھمچنین ماده بند اول ماده دوم ای
نقض در کشور تاسمانی بھ عنوان یک مرد ھمجنسگرا مدنی و سیاسی او 

در بند اول ماده دوم و ھمچنین ممانعت از  جنسیتشده است. اشاره بھ 
کھ در مورد برابری ھمھ در مقابل  ٢۶د در کنار ماده نتبعیض در ھمان ب
سألھ گرایش جنسی نیز تعمیم داده شد. قوانین ذکر شده قانون است، بھ م

ِ  ،توسط نیکالس تونن ممانعت از تبعیض بر  داشتن حریم خصوصی، حق
اساس کنش جنسی، گرایش جنسی، ھویت جنسی و برابری افراد مقابل 

المللی حقوق  بینم قوانین میثاق یھادند و مفدا قرار میتاکید را مورد  قانون
. کمیتھ حقوق یافت میھای جنسی تعمیم  حقوق اقلیتھ ب، مدنی و سیاسی

را محق  ویای نیکالس تونن را پذیرفت و بشر سازمان ملل متحد ادع
ھمجنس افراد روابط جنسی با توافق طرفین در میان  ،در نتیجھ ویافت 
  1. و مجازات لواط در قوانین استرالیا لغو شد ،قانونی

  
  

                                                             
  : ید بهبرای مطالعه دعوی نیکالس تونن به زبان خود او نگاه کن  1

http://iilj.org/courses/documents/Toonenv.Australia.pdf  
برای تمام اسناد مربوط به پرونده نیکالس تونن در مقابل استرالیا در کمیته 

  حقوق بشر سازمان ملل متحد نگاه کنید به:
Human Rights Committee:  Higgins, Rosalyn, and Ruth Wedgwood.

e Case Law, Human Rights Committee Human Rights Committe
. N.p.: LLC, 2011. Print.Members, Toonen V. Australia  
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 بھ طور مستقیم یا ھا المللی کھ متن آن ھای بین معاھده
  ندک میاز حقوق دگرباشان جنسی حمایت  غیرمستقیم

  
  ICCPR(:2( المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین

توسط  ١٩٧۵در سال  ،در دوران پادشاھی محمدرضا پھلویق این میثا
نیز جمھوری اسالمی  ١٣۵٧ایران پذیرفتھ شده است و پس از انقالب 

میثاق را پذیرفتھ است. بھ عنوان یکی از المللی این  ایران تعھدات بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران موظف است کھ بھ  اعضای میثاق بین

مانند  فردی ایرانی بر این مبنا، اگربماند. اش وفادار  المللی تعھدات بین
را این کشور جمھوری اسالمی ایران  علیھ اقامھ دعوی اب نیکالس تونن

آورد، این کمیتھ کشور ایران  ازمان ملل متحد میمقابل کمیتھ حقوق بشر س
قوانین مجازات اسالمی تمامی  کرد.  را برای نقض حقوق بشر محکوم می

م محسوب کرده و برای آن انواع روابط ھمجنس با ھمجنس را جر
گی در نظر گرفتھ است. این قوانین، نقض دشالق و حتی سلب زن مجازات

اسی است و تمام شھروندان دگرباش المللی حقوق مدنی و سی میثاق بین
توانند مانند پرونده تونن علیھ  می ،کنند جنسی کھ در ایران زندگی می
المللی  ھای بین معاھده المللی برای نقض استرالیا، ایران را در مجامع بین

  نند.شاکبمحاکمھ  بھ حقوق بشر، بر اساس تبعیض بر اساس گرایش جنسی
  

آمیز  ی بیرحمانھ، غیرانسانی، اھانتھا شکنجھ، مجازات کنوانسیون ضد
)١٩٨۴:(3  

شود و مفھوم  ات دولتی نمیشکنجھ محدود بھ مقام ،بر اساس این پیمان
از نظر «شکنجھ این گونھ تعریف شده است:  ١تری دارد. در ماده  گسترده

                                                             
  :تارنمای سازمان ملل متحدبرای متن این میثاق نگاه کنید به   2

Main  -itical Rights "International Covenant on Civil and Pol
Main  -International Covenant on Civil and Political Rights  Page."

. N.p., n.d. Web. 26 Feb. 2013.Page 
<http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/iccpr/iccpr.html>. 

  :تارنمای سازمان ملل متحدبرای متن این کنوانسیون نگاه کنید به   3
"Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Convention against Torture  Main Page." -Treatment or Punishment 
 -and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

. N.p., n.d. Web. 26 Feb. 2013.in PageMa 
<http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html>. 
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گردد: ھرعملی کھ بر اثر آن درد  این کنوانسیون شکنجھ چنین تعریف می
جسمی، روحی یا روانی بھ صورت عمدی بھ فردی  یا رنج شدید اعم از

دیگر بھ منظور کسب اطالعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم 
اعمال شود، شکنجھ نام دارد. وارد کردن درد، رنج از ھر نوع برای 
مجازات فرد، برای عملی کھ او یا شخص ثالث مرتکب شده است و یا 

ید و اجبار و بر مبنای تبعیض از ھر رود کھ انجام دھد، با تھد احتمال می
کھ وارد شدن این درد و رنج بھ تحریک و  نوع، شکنجھ است. و ھنگامی

ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا ھر صاحب مقام 
طور  ھشود. درد و رنجی کھ ب دیگر، انجام گیرد، ھمچنان شکنجھ تلقی می

ی است، شامل (این کنوانسیون) مجازات قانون مستوجبذاتی یا تبعی 
دولت جمھوری اسالمی ایران این کنوانسیون را امضاء نکرده » شود. نمی

بھ خاطر حدود  ،اما بر اساس مفاد این معاھده ،شناسد و بھ رسمیت نمی
شالق و مجازات اعدام در قانون مجازات اسالمی برای مجازات انواع 

ولت جمھوری اسالمی توان بھ د می، روابط جنسی ھمجنس با ھمجنس
  .المللی وارد کرد فشار بینایران 

  
   4:١٩٧٩ )CEDAW( کنوانسیون رفع کلیھ اشکال تبعیض علیھ زنان

تبعیض علیھ زنان ھمجنسگرا،  مرتبط با تواند در موارد این معاھده می
دوجنسگرا و یا فراجنسیتی مورد استفاده قرار گیرد. این کنوانسیون نیز 

  شود.  ایران بھ رسمیت شناختھ نمی توسط جمھوری اسالمی
  
  
  

  
  
  
  

   
  

                                                             
  :تارنمای سازمان ملل متحدبرای متن این این کنوانسیون نگاه کنید به   4

on the Elimination of All Forms of "Text of the Convention 
. UN, n.d. Web. 26 Feb. UN News CenterDiscrimination against Women."

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm >.2013.  
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 دگرباشان جنسی از حقوق متحدجانبھ سازمان ملل حمایت ھمھ
بھ  ٢٠٠٨ن جنسی،  در سال حمایت سازمان ملل متحد از حقوق دگرباشا

، نمایندگان کشورھای ٢٠٠٨دسامبر  جانبھ ادامھ یافت. در ھشتم شکل ھمھ
ای را بھ مجمع عمومی سازمان  پا بیانیھھلند و فرانسھ با حمایت اتحادیھ ارو

حقوق ای برای حمایت از  ملل ارائھ کردند کھ در آن تصویب قطعنامھ
انگاری ھمجنسگرایی و  مبارزه با جرمھای جنسی و  اقلیت

کشور در مجمع  ۶۶ستیزی، پیشنھاد شد. این بیانیھ حمایت اھمجنسگر
شامل اتحادیھ  ،اما مخالفان آن ؛عمومی سازمان ملل را بھ دست آورد

م (کشور ا، روسیھ، چین، کلیسای کاتولیک رعرب، ایاالت متحده آمریک
ھا  ھای عضو کنفدراسیون اسالمی بودند کھ برخی از آن واتیکان) و کشور

آور  طرح کردند و این اقدامات را تاسفمسألھ آزار جنسی بھ کودکان را م
  5.دانستند

  
کھ با مخالفت روبرو شد، توانست قطعنامھ پیشنھادی فرانسھ و ھلند با این

زدن، و    مباحث مربوط بھ محکومیت خشونت، آزار و اذیت، انگ
تبعیض  بر اساس گرایش جنسی و ھویت جنسیتی را در گفتمان حقوق 

بھ نوعی شکستن  ،، طرح کند. اقدام فرانسھ و ھلندبشر و عزت بشری
سازمان تابوی مطرح شدن مسائل مربوط بھ حقوق دگرباشان جنسی در 

  ملل متحد بود. 
 

، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بھ درخواست ٢٠١١ژوئن  ١٧در 
حقوق بشر، گرایش «ای را با عنوان  کشور آفریقای جنوبی، قطعنامھ

تصویب کرد کھ در آن نسبت بھ موارد نقض » جنسی و ھویت جنسیتی
حقوق بشر بھ دلیل گرایش جنسی در سراسر جھان اعتراض شد. در 

سازمان  ذاکرات تاریخی و پرتنش ھفدھمین جلسھ شورای حقوق بشرم
ای  کشور موافق تصویب قطعنامھ ٢٣و  کشور مخالف ١٩ملل متحد، 

شامل وضعیت شھروندان ھمجنسگرا،  ،برای احقاق حقوق دگرباشان
آفریقای  آن، در سراسر جھان بودند. حامیان ،دوجنسگرا و تراجنسیتی

کا، اتحادیھ اروپا، برزیل و دیگر کشورھای جنوبی، ایاالت متحده آمری

                                                             
  نگاه کنید به:   5

Macfarquhar, Neil. "In a First, Gay Rights Are Pressed At the 
. The New York Times, 19 Dec. 2008. Web. ork TimesThe New Y U.N."

12 Jan. 2013.  
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شامل روسیھ، عربستان سعودی، نیجریھ و  ،و مخالفان ،آمریکای التین
   6.پاکستان بودند

  
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اساس این قطعنامھ از 

 تاملل برای حقوق بشر درخواست کرد کمیساریای عالی سازمان 
در سراسر جھان ندان ھمجنسگرا گزارشی از جزئیات وضعیت شھرو

منتشر شد، حقوق  ٢٠١١دسامبر  ١۵در این گزارش، کھ در  7ند.تھیھ ک
بشر زنان و مردان ھمجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی کھ در سراسر 

د یا نشو گیرند، بازداشت می شوند، مورد خشونت قرار می جھان کشتھ می
گیرند، بررسی  ار میشان مورد تبعیض قر بھ دلیل گرایش و ھویت جنسی

ھراسی را در  مسالھ ھمجنسگراستیزی و تراجنسیتی ،شد. این گزارش
سیعی و بھ ثبت رساند کھ شامل دامنھ و کرد مناطق مختلف جھان بررسی

ربایی، تجاوز،  ، ضرب و جرح، آدمتنفرآمیزھا مانند کالم  از خشونت
یھ و اعدام انگاری، تنب آمیز، جرم ھای تبعیض ھدیدات روانی، محرومیتت

کشور جھان  ٧۶شد. بر طبق این گزارش،  دگرباشان جنسی می
ایران، از جملھ  ،د و حداقل در پنج کشورپندارن ھمجنسگرایی را جرم می

انواع خاصی از روابط  ،موریتانی، عربستان سعودی، سودان و یمن
  8شود. ھمجنس با ھمجنس با اعدام مجازات می
 ۶٠) یک کتابچھ OHCHR( دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد

در خصوص » زاده شد آزاد و برابر«نیز تحت عنوان ای  صفحھ
 ،المللی حقوق بشر ھای جنسیتی در قوانین بین ھای جنسی و ھویت گرایش

                                                             
  نگاه کنید به:  6

Wong, Curtis M. "U.N. Gay Rights Protection Resolution Passes, Hailed 
. TheHuffingtonPost.com, 17 The Huffington Post As 'Historic Moment'"

June 2011. Web. 12 Jan. 2013.  
  سند: متن  7

http://ilga.org/ilga/static/uploads/files/2011/6/17/RESOLUTION%20L9
rev1.pdf  

  نگاه کنید به:  8
"UN Issues First Report on Human Rights of Gay and Lesbian 

. UN, 15 Dec. 2011. Web. 12 Jan. 2013.UN News Center ."People  
آماده شده بود،  ٢٠١١نوامبر  ١٧ھمچنین برای متن این گزارش که از تاریخ 

  نگاه کنید به:
english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRhttp://www2.ohchr.org/

C.19.41_en.pdf  
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ھا بر  دامنھ تعھدات دولتو منتشر کرده است. این جزوه بھ مجموعھ 
گرایان المللی حقوق بشر برای حمایت از حقوق ھمجنس اساس قوانین بین

پردازد. این کتابچھ بر پنج  ھا می زن و مرد، دوجنسگرایان و تراجنسیتی
کشور (از جملھ ایران) کھ نقض حقوق بشر دگرباشان جنسی بھ طور 

و اقدام دولت برای حفاظت  ،افتد اتفاق می ھا در آن سیستماتیک و مستمر
از حقوق دگرباشان، جرم زدایی از روابط جنسی ھمجنس با ھمجنس و 

  9د.ورز ست، تاکید مینفی ھمجنسگراھراسی ضروری ا
 

  ان مللازمو تذکرات س ،ایران، نقض حقوق دگرباشان جنسی
این نھاد کھ در تاریخ  ١٠٣کمیتھ حقوق بشر سازمان ملل متحد در اجالس 

بھ مسألھ نقض حقوق  ،برگزار شددر ژنو  ٢٠١١نوامبر  ۴اکتبر تا  ١٧
ن آدر  قوق بشر سازمان ملل متحدھ حبشر در ایران توجھ ویژه کرد. کمیت

در مورد نقض حقوق زنان و مردان ھمجنسگرا، دوجسنگرایان و جلسات 
ھا در ایران ابراز نگرانی کرد و تاکید کرد کھ جامعھ دگرباشان  تراجنسیتی

حمانھ و حتی ر ھای بی جنسی در ایران در معرض آزار و اذیت، مجازات
تبعیض بر  ،این کمیتھ  10دارند.ر مجازات اعدام قرا اخطر سلب حیات ب

اساس گرایش جنسی را نقض حقوق دگرباشان جنسی خواند و مسألھ 
ھای بھداشتی، و  دسترسی بھ اشتغال، مسکن، آموزش و پرورش، مراقبت

ھمچنین محرومیت اجتماعی در درون جامعھ را از جملھ مشکالت جامعھ 
لت جمھوری اسالمی دگرباشان جنسی در ایران بر شمرد. این کمیتھ از دو

                                                             
  :  برای متن این کتابچه نگاه کنید به  9

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLow
Res.pdf   

نگاه کنید به گزارش سازمان حقوق بشر زنان و مردان ھمجنسگرا در مورد   10
  قوق بشر سازمان ملل متحد:کمیته ح ١٠٣جلسه 

Advancing  Sklar, Roberta, and Hossein Alizadeh. "Attachments:."
. N.p., n.d. Web. 26 LGBT Human Rights in Iran: A Historic Moment

-http://www.iglhrc.org/cgi < Feb. 2013.
>.bin/iowa/article/pressroom/pressrelease/1453.html 

برای گزارش رسمی خود کمیته حقوق بشر سازمان ملل در خصوص جمھوری 
  :اسالمی ایران و نقض حقوق بشر نگاه کنید به

 -data/ATTACHMENT/file/000/000/544-http://www.iglhrc.org/binary
1.pdf   
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یا  آمیز علیھ دگرباشان جنسی را لغوایران خواست کھ قوانین تبعیض 
ھای  اصالح کند و تاکید کرد کھ روابط جنسی با توافق طرفین، گرایش

ھای جنسیتی باید بدون قید و شرط آزاد باشند. این کمیتھ در  جنسی و ھویت
 آزارھای اعمالومورد اعمال تنبیھ بدنی، شالق و اعدام برای برخی 

مقامات قضایی و اداری دولت جمھوری اسالمی ایران، تذکر توسط  جنسی
  داد.
  

   گزارش احمد شھید و دگرباشان جنسی 
دکتر احمد ٢٠١٢مارس  ١٢در 

شھید، گزارشگر ویژه حقوق بشر 
سازمان ملل متحد در امور ایران، 
گزارش کامل خود را بھ شورای 

 وژنحقوق بشر سازمان ملل متحد در 
ارائھ کرد. در این گزارش مسألھ 
نقض حقوق بشر شھروندان 
ھمجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنیستی 

   11نیز مورد بررسی قرار گرفت.
  

 © by: International Campain for Human Rites in Iran 
 

ھای کمیتھ حقوق بشر را  گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، نگرانی
د تاکید کرد کھ زنان و مردان ھمجنسگرا، تکرار کرد و در گزارش خو

دوجنسگرا و تراجنسیتی از حقوق اولیھ خود محروم ھستند. مردانی کھ در 
روابط جنسی با توافق طرفین قرار دارند، در ساختار قانون مجازات 
اسالمی ایران جرمی جنایی مرتکب شده و با مجازات اعدام روبرو 

عدام ھمجنسگرایان در گذشتھ، شوند. دکتر شھید ضمن ذکر موارد ا می
تاکید کرد کھ مقامات جمھوری اسالمی ایران درک درستی از 
ھمجنسگرایی ندارند و آن را جرم، رفتار غیر اخالقی و بیماری 

                                                             
  :شھیدصفحه شخصی دکتر احمد برای متن کامل گزارش نگاه کنید به   11

Shaheed, Ahmed. "Special Rapporteur's March 2012 Report of the on 
Dr.  the Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran."

 . N.p., n.d. Web. 26 Feb. 2013. <-Ahmed Shaheed 
-work/latest-shaheeds-http://www.shaheedoniran.org/english/dr
-of-situation-the-on-rapporteur-special-the-of-report-ts/3058repor

2012.html>.-6-3-iran-of-republic-islamic-the-in-rights-human   
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مقامات مجمھوری اسالمی ایران از ھمکاری با دکتر احمد . پندارند می
  دادند.شھید خودداری کرده و بھ وی اجازه ورورد بھ کشور ایران را ن

  
 بان کی مون از حقوق دگرباشان جنسی  ھای حمایت

بان کی مون، ھشتمین دبیر کل سازمان 
ژانویھ  ١ملل متحد، کار خود را در 

رسما آغاز کرد. در کارنامھ  ٢٠٠٧
بان کی مون برای بھبود  اش، کاری

وضعیت حقوق بشر در سراسر جھان 
تالش کرده است؛ اما او اولین دبیر کل 

ل متحد است کھ مسألھ سازمان مل
حقوق دگرباشان جنسی را در اولویت 

 ٧در  کاری خود قرار داده است. 
بان کی مون در   ،٢٠١٢مارس 

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
در ژنو، برای حمایت از حقوق دگرباشان جنسی سخنرانی کرد و از 
کشورھای سراسر جھان خواست کھ روابط ھمجنس با ھمجنس را 

بان کی مون اعالم کرد کھ زمان آن   یی کنند. در این سخنرانی،زدا جرم
رسیده است کھ بھ تبعیض علیھ ھمجنسگرایان، دوجنسگرایان و 

بان کی مون با مخالفت بسیاری از  ھا پایان دھیم. سخنرانی تراجنسیتی
ھا مواجھ شد و در حین سخنرانی او بسیاری از کشورھایی کھ  کشور

پندارند، جلسھ را بھ نشان اعتراض ترک  ھمجنسگرایی را جرم می
تاکید کرد کھ مسألھ حقوق   دبیر کل سازمان ملل متحد،  12کردند.

دگرباشان جنسی در سراسر جھان باید مورد احترام کشورھا قرار 
  13گیرد.

                                                             
  نگاه کنید به:  12

moon's Historic -Hannon, Joseph. "'The Time Has Come': Ban Ki-Huff
. ffington PostThe Hu Speech on LGBT Rights... Remixed! (VIDEO)."

TheHuffingtonPost.com, 23 Mar. 2012. Web. 12 Jan. 2013.  
  نگاه کنید به:  13

"Combating Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender 
Combating Discrimination Based on Sexual Orientation and  Identity."

 Jan. 2013: < Web. 12. N.p., n.d. Gender Identity
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ادامھ  ٢٠١٢بان کی مون از حقوق دگرباشان جنسی در سال  ھای حمایت
ون با نمایندگان کشورھای آفریقایی بان کی م ھای دار بوده است. در مالقات

و قاره آفریقا، مسألھ حقوق دگرباشان جنسی ھمیشھ مطرح بوده است. در 
دسامبر، بانکی مون در مجمع عمومی صحن سازمان  ١١روز سھ شنبھ 

ملل در مورد حقوق پیمال شده دگرباشان جنسی در سراسر جھان صحبت 
ھنوز ھمجنسگرایی را  کشور در جھان، ٧۶کرد و گفت: این واقعیت کھ 

بان کی مون ھمجنسگراستیزی  14»دانند، یک فضاحت است! جرم می
دنیای معاصر را بھ تاریخ این قوانین ھمجنسگراستیز در دوران استعمار 

عدالتی است کھ در دنیای مدرن ما،  این ننگ است؛ بی«نسبت داد و گفت: 
کھ ھمجنسشان  ھا ھمچنان مردم را برای عشق بھ انسانی بسیاری از کشور
ھا  دانند. در اکثر موارد، این قوانین حتی بومی این کشور است، مجرم می

اند؛ این قوانین  ھای استعماری ھم نیستند. این قوانین میراث دوران قدرت
ھای عضو  بان کی مون خطاب بھ تمام رھبران کشور 15باید بروند.

استیز برای سازمان ملل ھشدار داد کھ تکیھ بر افکار عمومی ھمجنسگر
 حتی س دارند، پذیرفتھ نیست.خشونت بھ کسانی کھ روابط ھمجنس با ھمجن

ھمھ مردم کشوری نیز با روابط ھمجنسگرایانھ مخالف باشند، این دلیل  اگر
  16مناسبی برای حمایت از قوانین ھمجنسگراستیز و تراجنسی ستیز نیست.
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o  :فصل دوم  

  
یتھ، جنسیت و گرایش مفاھیم نظری در ارتباط با سکشوال

  جنسی
  

این مفاھیم بھ شکل مداوم در حال بازتعریف شدن است و   بسیاری از 
ھای مختلف از مفاھیمی کھ در  پردازان منتقدانھ با جنبھ بسیاری از نظریھ

شود، درگیر ھستند. وقتی مسألھ شما حوزه  این فصل معرفی می
وجود ندارند.  ھای ساده سکسوالیتھ، جنسیت و جنسگونگی است، جواب

ھا مشغول تولید  اما شاید این پویایی محتوایی برای افرادی کھ در رسانھ
  ھای بیشتری برای گفتن باشد. ھستند بھ مفھوم حرف

  
  :مفاھیم نظری

  
  

: سکشوالیتھ در فارسی بھ جنسیت )Sexualityسکشوالیتھ یا سکسیّت (
ایالت جنسی، تواند مرتبط با تم یا سکسیّت  نیز ترجمھ شده است، می

تیسم، شھوت انگیزی، میل و محبت،  ترجیح سکسی، کردار سکسی، ارُ
  مفاھیم مربوط بھ روانکاوی جنسی، سالمت جنسی و تولید مثل باشد.

 
سکس «: جنس بھ مفھوم شناسی جنس یا سکس از منظر زیست

ای از اطالعات ژنتیکی است کھ از والدین بھ فرزند  مجموعھ» بیولوژیک
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ت بیولوژیک، مفھومی است کھ با عوامل وراثتی روی رسد. جنسی می
شود.  ھای فرد در روند رشد در رحم مادر مشخص می کروموزوم

» XY«کند و کروموزوم  زن بیولوژیک تولید می» XX«کروموزوم 
  مرد بیولوژیک. 

  
تحقیقات روی مسألھ وراثتی بودن گرایش جنسی روی دوقلوھای 

اند کھ ضمن اینکھ  قین ثابت کردهھمجنسگرا آغاز شد. بسیاری از محق
معرفی کرد، » ژن ھمجنسگرایی«توان یک ژن خاص را بھ عنوان  نمی

ھای خاص از افراد/حیواناتی کھ تمایل بھ رابطھ جنسی با  بسیاری از ژن
 دھد کھ عوامل وراثتی در تر است و این نشان می ھمجنس دارند، فعال
گرایش جنسی، ھمچنان از  مسألھ اکتسابی بودن 17اند. گرایش جنسی دخیل

ھای علوم پزشکی و ژنیک است و  ھای تحقیقاتی عمده در آزمایشگاه سوژه
  18شود. ھمھ سالھ صدھا مقالھ علمی در این حوزه منتشر می

  
ھا و  بیانگر خصوصیات، نشانھ: )Genderجنسیت یا جنسسگونگی (

» ردم«یا » زن«ھای رفتاری است کھ افراد جامعھ را عموما بھ  اجراگری
کند. اما، جنسگونگی در تاریخ و در جوامع مختلف محدود بھ  تقسیم می

در ایران نیز تا اواخر دوران قاجار  ؛نبوده است» مرد«و » زن«دوگانھ 
ھای جنسی مختلف مانند  نیز انواع مفاھیم ھویت جنسی و اجراگری

رد« َ َم ردنما«و » ا َ َم  تواند از انسان می 19اند. در جامعھ وجود داشتھ» ا
جنسیت بیولوژیک مرد، زن یا دوجنسی برخوردار باشد؛ اما اجراگری 
رفتاری افراد توسط ھنجارھای حاکم بھ دوگانھ مشکل ساز رفتارھا و 
                                                             

شناسی در مورد  برای اطالعات بیشتر در مورد تحقیقات زیست  17
  :ھا و حیوانات نگاه کنید به انھمجنسگرایی در انس

. New Animal Homosexuality: A Biosocial Perspective Poiani, Aldo.
 York: Cambridge University Press, 2010.  

ھمجسنگرایی » طبعی بودن«ھای تاریخی بر سر  ای از مجادله برای نمونه  18
  نگاه کنید به فصل اول و دوم کتاب:

Homosexuality. San Diego: Greenhaven Press, 2004. 
ھای جنسی ایران قرن  ھا و ھنجار برای اطالعات بیشتر در مورد اجراگری  19
افسانه نجم » ریش زنان سیبیلیو، مردان بی«میالدی نگاه کنید به کتاب  ١٩

  :٢٣٧آباد؛ ص. 
Women with Mustaches and Men without Beards  Najmabadi, Afsaneh.

. Berkeley: exual Anxieties of Iranian ModernityGender and S
University of California Press, 2005.  
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شود. زنان، مردان و  محدود می» مردانھ«و » زنانھ«ھای  شاخص
ھا محصول توقعات ھنجارھای اجتماعی و فرھنگی است و  جنسگونگی آن

   20شوند. ھا زن یا مرد می ملی با این ھنجارافراد در پروسھ تعا
 

 Socialنگر اجتماعی ( ھای سازنده جنسگونگی از منظر نظریھ
Constructionism of Gender:( ھایی کھ مبنایی  بر اساس نظریھ

شوند،  ھای جنسی قائل می اجتماعی برای ساختھ شدن اجراگری
در تعامل با جنسگونگی، تفاوت جنسیتی و گرایش جنسی  تحت تاثیر و 

اند. بھ این ترتیب جنسیت بیولوژیک افراد،  ھای فرھنگی و اجتماعی ھنجار
ھای ھمیشھ در حال تغییر فرھنگی و  عوامل تربیتی خانواده و ھنجار

گذارند و زن بودن، مرد  اجتماعی روی اجراگری جنسی افراد تاثیر می
ھایی  ومھا مفھ بودن، در تعامل با این ھنجار» چیزی دیگر«بودن یا 

   21کند. پیدا می» ھویتی«
  

مجموعھ ھنجارھای ): Heteronormativityدگرجنسگرامحوری (
مقبول در جوامعی کھ دگرجنسگرایی را بھ عنوان تنھا گزینھ گرایش 

پذیرند. دگرجنسگرامحوری  جنسی در شیوه زندگی و رفتار جنسی می
ست کھ این دو افراد جامعھ را بھ دو جنس زن و مرد تقسیم کرده و معتقد ا

ھای جنسیت  ھای جنسی ھم و تنھا گزینھ جنس متمایز، مکمل نقش
اند. برای دگرجنسگرامحوری زن بودن و مرد بودن و گرایش  طبیعی

جنسی این دو بھ ھم، ماھیتی ابدی و ازلی دارند. مفھوم 
پرداز حوزه  دگرجنسگرامحوری نخستین بار توسط مایکل وارنر، نظریھ

                                                             
برای اطالعات بیشتر در مورد مسأله جنسیت، جنسگونگی و زبان، نگاه   20

 کنید به کتاب: 
. Cambridge New York: Language and gender Eckert, Penelope.

 03.Cambridge University Press, 20 
 توانید در این پیوند مطالعه کنید: فصل اول این کتاب را می

http://www.stanford.edu/~eckert/PDF/Chap1.pdf 
  نگاه کنید به:  21
.. City: Yale University Press, 1995Paradoxes of gender Lorber, Judith.  

شدن  نگر اجتماعی و ساخته قسمتی از این کتاب در مورد نظریه سازنده
  توانید اینجا بخوانید: جنسیت و جنسگونگی در تعامل با دیگری/اجتماع را می

http://www.meac.org/Resources/ed_services/SG_WEB/SeeingGender/
PDFs/SocialConstructionOfGender.pdf  
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نسگونگی مطرح شد و سپس توسط سایر نظریھ مطالعات جنسیت و ج
   22پردازان این حوزه بیشتر مورد بررسی قرار گرفت.

  
ای از ھنجارھای رفتاری است  نقش جنسیتی، مجموعھھای جنیستی:  نقش

، در ھر زمان خاص و برای ھر جنسیت  کھ بھ طور کلی در ھر جامعھ
. در شود محسوب می» طبعیی«کردار و رفتار صحیح و گاھی حتی 

جوامع دگرجنسگرا آنچھ غالب است دوگانھ زن/مرد است و ھمواره 
دوگانھ زن/مرد در تعریف آنچھ رفتار زنانھ/مردانھ درست، اخالقی یا 

ھای جنیستی بھ این ترتیب توسط  گیرد. نقش طبیعی، مورد استفاده قرار می
شوند و خود در اجراگری رفتاری ھر فرد  ھنجارھای اجتماعی تعیین می

ھای جنیستی در  کنند. نقش تثبیت شدن این ھنجارھا مشارکت می در
 تواند متفاوت باشند. ھای مختلف می زمان

  
میالدی در اروپا بھ  ١٧و  ١۶این واژه در قرن ): Queerواژه کوئیر (

شده  بھ کار برده می» عوضی«و » غیر عادی«، »چیزی غریب«مفھوم 
ای توھین آمیز برای  ه، کوئیر بھ صورت واژ٢٠است. در اوایل قرن 

اند  ھای عرفی داشتھ فحاشی بھ کسانی کھ گرایش جنسی غیر از ھنجار
 ١٩٧٠ھای  استفاده شد. اھمیت واژه کوئیر بھ این دلیل است کھ در سال

ھای جنسی و نظریھ پردازان حوزه  تعدادی از کنشگران حقوق اقلیت
این واژه را » توھین آمیز«جنسیت و گرایش جنسی، بر آن شدند کھ مفھوم 

واژگون کنند و از آن بھ عنوان یک واژه مثبت برای اطالق بھ ھمھ 
ھای غالب جنسی  کسانی کھ بھ نوعی در حاشیھ و خارج از ھنجار

گیرند، استفاده کنند. واژگون کردن مفھوم منفی واژه  اجتماعی قرار می
ده از کوئیر بھ نوعی ھمراه با ھویت گریزی نیز بوده است. مخالفین استفا

ماند  آمیز، ھمیشھ ناسزا باقی می اند کھ یک استھزای تبعیض این واژه معتقد
ھای جنسی تغییر  و مثبت جلوه دادن آن، نگاه عموم جامعھ را بھ اقلیت

تر و ھویتگرا از  ھای دقیق دھند کھ با واژه دھند. این گروه ترجیح می نمی
» دوجنسی« یا» تراجنسیتی«، »دوجنسگرا«، »لزبین«، »گی«کلمات 

  استفاده کنند. 
  

                                                             
  نگاه کنید به:   22

Michael Warner, "Introduction: Fear of a Queer Planet," Social Text 
29.9.4 (1991): 3-17.  
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ترجمھ واژه دگرباش یا فراھنجار جنسی؛ معادل واژه کوئیر در فارسی: 
کوئیر از این لحاظ دارای اھمیت است کھ بسیاری از نظریھ پردازان 
حوزه جنسیت و گرایش جنسی، در مورد این واژه و اھمیت آن تولید 

و » نجار جنسیفراھ«اند. تا بھ امروز دو معادل  دانش فلسفی کرده
اند.  بھ عنوان ترجمھ فارسی این واژه معرفی شده» دگرباش جنسی«

و » دیگری بودن«دگرباش جنسی مفھومی است کھ بر اصل فلسفی 
ِ اقلیت حاشیھ » فراھنجار جنسی«ھای جنسی، تاکید دارد. ترکیب  ای بودن

» ھنجارھای«ھای جنسی خارج از  در زبان فارسی بیشتر تاکید بر رفتار
   رجنسگرایی تاکید دارد.دگ
  

گراست و با  متعقدند این واژه ھویت» دگرباش جنسی«منتقدان ترکیب 
ھای  کھ ھمیشھ امکان تعریف شدن در خارج مرز―فلسفھ واژه کوئیر

در تناقض است. منتقدان کلمھ ― دگرجنسگرامحوری را دارد
یند گو ھا می بر این باورند کھ این واژه پرطمطراق است. آن» فراھنجار«

کھ واژه کوئیر در زبان انگلیسی یک اصطالح عامیانھ، غیر ادبی و غیر 
ھا و  فلسفی است و این رمز موفقیت این واژه در واژگون کردن تبعیض

 مبارزه با دگرباش ھراسی و دگرباش ستیزی است. 
  

 ): Queer Theory» (کوئیر تئوری«نظریھ فراھنجاری جنسی یا 
، سکس، »سکسوالیتھ«وی مسألھ نظریھ کوئیر تمرکز بیشتری ر

ھای  ھای جنسی افراد و تمایالت و گرایش ھای جنسی افراد، انتخاب ترجیح
ھا دارند. پروژه اصلی نظریھ کوئیر، نوعی ساختارشکنی در  جنسی آن

پردازان این  ھای ھویتی در سکسوالیتھ بوده است و ھمھ نظریھ چھارچوب
ھای  وجود ندارد و جھت گیری اند کھ ھویت جنسی ثابت حوزه بر این باور

در اوایل » نظریھ کوئیر« تواند ھمیشھ در حال تغییر باشد. جنسی افراد می
پردازان مطالعات جنسیت و گرایش جنسی و  توسط نظریھ ٩٠سالھای 

  ھمچنین مطالعات زنان مطرح شد. 
  

اجراگری جنسیتی  Gender Performativity : اجراگری جنسیتی
است کھ جنسیت، آنچھ کھ عموما بھ عنوان جوھره بیانگر این دیدگاه 

شود، ثابت و پایدار نیست. بلکھ جنسیت  درونی ثابت و پایدار فرض می
ھای  ھا توسط فرد است کھ از طریق شاخص ای از کنش اجرای مجموعھ

 ،یابد. بھ این ترتیب می» جنسیت«جنسی در ھر فرھنگ و اجتماع، مفھوم 
وجود ندارد. اجراگری » حقیقی«یا  و» واقعی«چیزی بھ اسم جنسیت 
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جنسیتی در مرز سطح بدن و با تعامل با اجتماع و فرھنگ اجتماعی بھ 
ھای افراد  شود؛ بھ این مفھوم کھ انتخاب شکلی سیاسی ساختھ و اجرا می

ھای  برای اجراگری جنسیتی تحت تاثیر مسألھ قدرت و گفتمان
ومی است کھ مفھ اجراگری جنسیتی 23فرھنگی/جنسی/جنسیتی است.

جودیت باتلر، فیلسوف حزوه سکسیت و گرایش جنسی، برای اولین بار 
آن را مطرح کرد کھ تبدیل مفھومی فراگیر در  ١٩٩٠ھای  در سال

توضیح رفتار جنسی افراد در حوزه مطالعات جنسیت و گرایش جنسی 
  شد. 

  
اش نسبت بھ آنچھ  تجربھ شخصی ھر فرد از احساس درونی ھویت جنسی:

ای کھ ھر فرد برای خود  پندارد دارد است. ھویت جنسی ت خود میجنسی
تواند با ھویتی کھ در روز تولدش برای او تعیین شده،  قائل است می

ھای جنسی با دوگانھ  ھای دگرجسنگرامحور ھویت متفاوت باشد. در نظام
ھای جنسی غیر دگرجنسگرامحور،  شوند اما نظام زن و مرد تعیین می

گیرند و  جنسی، بھ غیر از زن و مرد، را نیز در نظر می ھای دیگر ھویت
کنند. در ھمھ جوامع افرادی وجود دارند کھ دوگانھ زن/مرد را  تعریف می

بیرونی را دچار  کشند و نگاه ھای دگرجنسگرامحور بھ چالش می در نظام
  پوش) پوش یا مردان زنانھ کنند (مثال زنان مردانھ ابھام می

  
ھای جنسی ھر فرد  ھا و نیاز بھ تمایالت و خواھش : اشارهگرایش جنسی

برای ایجاد رابطھ احساسی، عاطفی و جنسی با افراد ھمجنس، غیر 
ھمجنس، بیش از یک جنس یا از ھر جنسیتی دارد. جھت گیری جنسی در 
گرایش جنسی در عرف غالب در کشورھای غربی امروز بھ سھ گونھ 

 شود:  تقسیم می
ت کھ تمایل بھ ارتباط عاطفی/احساسی/جنسی ھمجنسگرا: کسی اس - ١ 

 با ھمجنس خود دارد. 
دگرجنسگرا: کسی کھ تمایل بھ ارتباط عاطفی/احساسی/جنسی با غیر  - ٢

 ھمجنس خود دارد. 
ھای زن و مرد، تمایل بھ ارتباط  دوجنسگرا: کسی کھ در میان جنسیت - ٣

 جنسی با ھم زنان و ھم مردان دارد. 
                                                             

اجراگری   برای بیشتر مطالعه کردن نگاه فلسفی جودیت باتلر به مفھوم  23
  جنسیتی نگاه کنید به:

Gender trouble : feminism and the subversion of  Butler, Judith.
 . New York: Routledge, 2006.identity  
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شناسانھ فلسفی نشان  شناسانھ و حتی ماھیت نھ، روانشناسا مطالعات زیست
تر از سھ  ھای جنسی مختلف بسیار پیچیده ھای گرایش دھد کھ ویژگی می

(بھ » گرایش جنسی دگرباش جنسی«گزینھ ذکر شده است. از ترکیب 
گریز  اختصار: دگرباش) بھ عنوان یک گرایش جنسی فراگیر ھویت

   24شود. استفاده می
 

پذیری است کھ  انعطاف : مفھومخواھانھ یا ھومواروتیسم اروتیسم ھمجنس
برای توصیف ھر احساس، نشانھ، آرزو، تفکر، نیاز در وادی ذھنی یا 

شود کھ در آن افراد توجھی جنسی بھ ھمجنس  حتی کنش جنسی استفاده می
نشان دھند. این مفھوم اشاره بھ جاذبھ جنسی بین افراد ھمجنس دارد اما با 

ھ بھ عنوان یک نوع گرایش جنسی مفھومی ھویتی پیدا ھمجنسگرایی ک
  کرده است، تفاوت دارد.

  
خواھانھ در ادبیات فارسی و تولیدات اروتیک  ھای اروتیسم ھمجنس نمونھ

کھ شاھدبازی (رابطھ ھا  »شاھد«ادیبان وشاعران  در توصیف رابطھ با 
» لواطی«شود، معموال شامل مفاھیمی مانند با شاھدھا) خوانده میشھوانی 

 26 25ھا) دارد. (لواط کردن) و امردبارگی (رابطھ جنسی با امرد

                                                             
ھای جنسیتی در کنار  مفاھیم ھویت جنسی، اجراگری جنسیتی، نقش   24

ش ھای جنسی تجویز شده توسط فرھنگ غالب، در تعاریف مختلف گرای رفتار
ھای مختلف تمایالت و  شوند و پیچیدگی جنسی در ھم تنیده می

شان رقم  ھای جنسی افراد را در انتخاب یا پذیرش گرایش جنسی گیری جھت
ھای حقوقی به دلیل  زنند. مسأله گرایش جنسی در گفتمان می

ھای  ھای مختلف مرتبط به آن ساده سازی شده است و گفتمان پیچیدگی
ه گرایش دگرجنسگرا، ھمجنسگرا و دوجنسگرا بسنده حقوقی و قانونی به س

ھای گرایش جنسی است.  ھا در بیان پیچیدگی اند. این نقص این گفتمان کرده
 برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به:

. Santa Homosexuality and the law : a dictionary Stewart, Chuck.
 CLIO, 2001.-Barbara: ABC  

خورشیدی  ١٣٨١ستاد ادبیات فارسی، در سال سیروس شمسیا، ا   25
منتشر کرد که بعد از انتشار » شاھدبازی در ادبیات فارسی«کتابی با عنوان 

ھا جمع آوری شد. در این کتاب سیروس  توقیف و از سطح کتاب فروشی
پردازد. کتاب  شمسیا به بررسی مسأله معشوق مرد در ادبیات فارسی می

ن به ھمجنسگرایی به ادبیات فارسی و شاھد شمسیا برای تحمیل نگاه مدر
 بازی، مورد نقد قرار گرفته است؛ نگاه کنید به: 

شمیسا، سیروس. شاھدبازی در ادبیات فارسی. چاپ اول. تھران: چاپ خانه 
  .١٣٨١رامین، 
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 :Heterosexismم دگرجنسگرا سم دگرجنسگراباور یا سکسیسسکسی
نگرش مبتنی بر این ایده است کھ تنھا فرم تمایالت، گرایش، یا رابطھ 

  بین دوجنس مخالف زن و مرد است. این واژه » طبعیی«و » سالم«جنسی 
  

ِ باوری، نگرشبیشتر اشا ھا یا رفتارھایی دارد کھ نسبت بھ  ره بھ نظام
دگرباشان جنسی از انواع آن، با تبعیض و با تعصب بھ حقانیت رابطھ 

کنند. در سکسیسم دگرجنسگراباور برتری بر  دگرجنسگرا، برخورد می
ھا از  شود و بھ این ترتیب رتبھ دگرجنسگرا اساس گرایش جنسی تعیین می

ھا بیشتر است.  ھمجنسگرا، دوجنسگرا یا تراجنسیتیمردان و زنان 
  تواند نوعی تبعیض سیستمی  سکسیسم دگرجنسگرامحور می

ھای اقتصادی، اجتماعی و  باشد کھ شامل حقوق قانونی، مدنی، فرصت
  شود. سیاسی نیز می

  
بیشتر متفکران حوزه سکس،  :Sexual Normalityسکسیت بھنجار 

سألھ تاکید دارند کھ چیزی بھ عنوان یک جنسیت و گرایش جنسی بر این م
جنسی وجود ندارد. اتخاذ این موضع از جانب » نرمال«استاندارد 

متفکران این حوزه، در چھارچوب فلسفھ اخالق و مسألھ بھ رسمیت 
  شناختن حق دیگری بر زندگی جنسی خود است. 

 
تا حدودی » نرمال«ھنجارسازی مسألھ دگرجنسگرایی بھ عنوان گرایشی 

شناسی و  شناسی و روان ربوط بھ دانش تولید شده این علوم زیستم
ھا بوده است. برای تولید  مواضع سیاسی نھادھای مذھبی مانند کلیسا

ھایی کھ  گذاری محتوای عاری از تبعیض و تعصب، بھتر است از ارزش
محک » اختالل بودن«یا » نرمال بودن«رفتار جنسی افراد را بر حسب 

» غیر نرمال«، »ناھنجار«، »انحراف جنسی«شود. زند، اجتناب  می
  خواندن رابطھ جنسی ھمجنس با ھمجنس توھین آمیز است. 

  
  

                                                                                                                      
- دان آمریکایی مشابه کتاب سیروس شمسیا در ادبیات عرب، توسط تاریخ   26 

است که به بررسی اروتیسم  عرب، جوزیف مسعد، نوشته شده
  پردازد؛ نگاه کنید: خواھانه در ادبیات عرب می ھمجنس

. Chicago: University of Chicago Press, Desiring Arabs Massad, Joseph.
 2007.  
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o  :فصل سوم 

  ت و جنسگونگیت، جنسیٌ سکسیٌ 
  
  
 دگرباشان جنسی  

  
یابی در زبان  مختلف دگرباشان جنسی و معادل ھای ا ھویتھ جنسگونگی

   فارسی:
یت و گرایش جنسی ھم در بھ دلیل اینکھ گفتمان حوزه مطالعات جنس

چھارچوب علوم پزشکی و ھم در چھارچوب فلسفھ، در کشورھای غربی 
ھای غیر  شکل گرفتھ است، بسیاری از مفاھیم بھ شکل اولیھ آن بھ زبان

اند. معادل یابی برای این مفاھیم و واژگان، تبدیل بھ  فارسی مطرح شده
گرفتھ تا واژگان چالشی بزرگ در زبان فارسی شده است. از واژه سکس 

ھای خوبی در زبان  ھای جنس، ھنوز معادل مختلف در توصیف گرایش
کنند کھ این واژگان ھمانطور کھ در  فارسی ندارند. بسیاری پیشنھاد می

شوند، بھ فارسی نوشتھ شوند. بھ عنوان مثال:  ھای غربی استفاده می زبان
  .لزبین = ھمجنسگرای زن را بھ فارسی نیز بنویسیم لزبین

  
کنند، روزنامھ  ھایی کھ توصیف می ھا و ھویت در خصوص این واژه

ھا و واژگانی کھ خود  ھویت است بھن ارتباطات بھتر انگاران و متخصص
ھای  کنند، دقت کنند. پیچیدگی افراد برای توصیف خودشان استفاده می

ھویتی موجود گاھی افراد را نسبت بھ آن ھویتی کھ بھ ایشان نسبت داده 
کنند. اگر چنانچھ در مورد ھویت جنسیتی و تمایالت  ود، حساس میش می

تر و ھمھ  جنسی فردی مطمئن نیستند، بھتر است از واژگان عمومی
  استفاده کنید.» دگرباش جنسی«تر مانند  شمول
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o م: چھار فصل 

  
فرھنگ و  واژگان مورد نیاز در حوزه جنسیت و 

  گرایش جنسی
  

اگونی جنسی  و روابط ھمجنس با ھمجنس در زبان فارسی: گون
ھای متفاوت، روابط احساسی و جنسی  گوناگونی جنسیتی، جنسگونگی

اند و کلمات خاصی ھم  ھمجنس با ھمجنس در ایران تاریخی وجود داشتھ
برای توضیح این مفاھیم وجود داشتھ است. اما تعاریف این مفاھیم دقیقا 

ھای  ھا (یا زبان مشابھ در فرھنگ انگلیسی زبان داللت بر معانی کلمات
افسانھ نجم آبادی ، بھ بررسی اجمالی تاریخ ایران و  27دیگر التین) ندارد.

زنان سبیلو، مردان «بررسی دقیق تاریخ قاجار پرداختھ و در کتاب 
ھای جنسی و  ھا، رفتار تالش کرده است کھ گوناگونی جنسیت» ریش بی

سیروس شمسیا نیز  28نگاری کند. ران را تاریخھای جنسی این دو گرایش
ھای مرد در ادبیات  ھمان معشوق   یا» ھا شاھد«ای بھ مسألھ  توجھ ویژه

ھای مختلف  فارسی دارد و بھ بررسی نقش شاھد در ادبیات فارسی در سده
   29پردازد. تاریخی می

                                                             
جوزف مسعد متخصص تاریخ اندیشه، مدرنیته و سکسشوالیته در    27

، »گی«از کلمات  اسالمی منتقد استفاده فراتاریخی - کشورھای عربی 
و... (که در دنیای غرب جا » ترانسکشوال«، »بایسکشوال«، »لزبین«

ھای ھویت جنسی در کشورھای اسالمی و  اند) برای توضیح گوناگونی افتاده
شناسانه از مسأله  ھای شرق شرقی است. او معتقد است که برداشت

است، این ھایی که به جا مانده  نگاری جنسیت در کشورھای اسالمی و قوم
جویانه  مناطق را ھمزمان به نوعی بھشت جنسی، مکانی پر از رفتارھای لذت

جنسی و در عین حال مکانی پر خشونت نسبت به تمایالت جنسی افراد 
  نگاه کنید به:کند؛  ترسیم می

Massad, Joseph. “Re-Orienting Desire: The Gay International and the 
Arab World.” Public Culture. 14.2   

  نگاه کنید به:  28
Women with Mustaches and Men without Beards  Najmabadi, Afsaneh.

. Berkeley: Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity
University of California Press, 2005.  

شمیسا، سیروس. شاھدبازی در ادبیات فارسی. چاپ اول. تھران: چاپ   29
  .١٣٨١ه رامین، خان
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ھای مستشرقین را بررسی کرده است، بھ  آبادی کھ سفرنامھ افسانھ نجم

ضور پسران و مردان جوانی کھ مانند زنان در دربار صفوی لباس ح
اند. برای مسافران  رقصند اشاره کرده خوانند و می پوشند، آواز می می

) کھ با سفیر وقت ١۶٠۶- ١۶٨٢ای مانند توماس ھربرت ( اروپایی
کرده است، این پسران جوان ملبس بھ لباس  انگلستان ایران گردی می

اند را داشتند و اینطور برداشت  ھایی کھ زن شده پوشزنانھ حکم دگرجنس 
ھا،  اند کھ روابط جنسی ھمجنس با ھمجنس بین بین مردان دیگر با آن کرده

برقرار است. بھ غیر از توماس ھربرت، افسانھ نجم آبادی بسیاری دیگر 
برد  ھایی کھ بھ ایران سفر کرده بودند را نام می ھای اروپایی از سفرنامھ

اند. این مسافران  ورد روابط ھمجنس با ھمجنس در ایران نوشتھکھ در م
اند: گاھی آن  ھای مختلفی نسبت بھ این روابط ارایھ داده اروپایی، قضاوت

اند؛ گاھی از  ھای جنس تحلیل کرده را مربوط بھ تفکیک جنسیتی و فشار
مھری زنان بھ مردان و برعکس صحبت  روابط غیرطبیعی زنان و بی

» ھمجنس بازی« صداقی نیز مستقیما این روابط را مگاھ اند و کرده
  30اند. برداشت کرده

  
ن اینکھ منابع تاریخی در مورد روابط نزدیکی جنسی ھمجنس با در عی

واژگانی ھمچون  31اند، ھمجنس در بین زنان، ھنوز تاریخ نگاری نشده
شود کھ بھ مفھوم آمیزش جنسی  سعتربازی نیز در ادبیات فارسی یافت می

ھای چرمی)  دو زن باھم از طریق جسمی خارجی مانند مچاچنگ (دیلدو
بندد و بر روی زن دیگر عمل دخول انجام  است کھ زنی آن را بھ خود می

دھد. در این ایران تاریخی روابط ھمجنس با ھمجنس بین مردان با  می
   32تر تعریف شده بوده است: تر یا زیبا مردان جوان

                                                             
- ٣۴افسانه نجم آبادی؛ ص. » ریش زنان سبیلو، مردان بی«نگاه کنید به   30
٣۶.  
ھای زنانه در ایران دوران  ھای زنانه و نزدیکی برای تاریخ نگاری دوستی  31

  صفوی (که لزوما مربوط به روابط فیزکی جنسی نیستند)، نگاه کنید به:
Kathryn Babayan, “‘In spirit We Ate of Each Other’s Sorrow’: Female 
Companionship in Seventeenth Century Safavi Iran.” Pp. 239-274 in 

Islamicate Sexualities: Translations across Temporal Geographies of 
Desire, eds. Kathryn  
Babayan and Afsaneh Najmabadi, Harvard University CMES, 2008.  

انه نجم آبادی معتقد است که منابع تاریخی که در مورد مردان افس  32
(ادامه پانوشت در صفحه بعد)  اگر به صورت تحلیلی واکاوی شوندھستند 
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وم خواھر دارد و برای مردان نیز بھ کار : بھ ترکی مفھآبجی، باجی
برد و ترجیح  رفتھ است. مردی کھ از دخول در مقعدش لذت جنسی می می
  33دھد با مردان دیگر رابطھ جنسی از طریق دخول مقعدی ایجاد کند. می

: نوعی نظربازی در سنت صوفیان با پسران زیبا بوده است کھ شاھد
   34شده است. ی خداوند قلمداد میھا شھادت وجود/قدرت/زیبای زیبایی آن

  
: نوعی رابطھ ھمجنس با مردان یا پسرانی بوده است کھ موی ریش بی

   35ھا کمتر از عموم مردان بوده است. صورت آن
 

شده  ای مردی بوده است کھ معشوق مردان می : مأبون یا مرد ابنھ مأبون
   36است.

یر از اسالم : معشوق مردان از ادیانی غکافربچھ، مغبچھ یا ترسابچھ
بودند و نوعی رابطھ مرئوسی جنسی بین مسلمانی کھ با کافربچھ عشق 

کرده، وجود داشتھ است. کافربچھ اشاره بھ پسرکان از ھر دینی  بازی می
غیر از اسالم، مغبچھ اشاره بھ پسرکان زرتشتی و ترسابچھ اشاره بھ 

   37پرسکان مسیحی دارد.
 

د، ساده و یا کوسھ:  َ َمر جوانی داشتھ است کھ تازه ریش  بھ امرد اشارها
ھا معشوق مردان بودند  آورده اما ھنوز ریشش پرپشت نشده است. امرددر

نداشتھ است. بھ عبارتی مردان » زن صفتی«و این صفت سنخیتی با 
شدند؛ امرد برای  ھا جذب نمی آن» زنانھ بودن«ھا بھ دلیل  دیگر بھ امرد

                                                                                                                      
کند، کتاب  منابعی در مورد زنان نیز خواھند بود. با این حال ابراض تاسف می

بط حاوی اطالعات تاریخی زیادی در مورد روا» ریش زنان سبیلو، مردان بی«
کند که تاریخ نگاری  ھمجنس با ھمجنس در میان زنان نیست. او ذکر می

روابط ھمجنس با ھمجنس در میان زنان، پروژه خواھد بود که مایل است 
  دنبال کند.

  . ٢١٢افسانه نجم آبادی؛ ص. » ریش زنان سبیلو، مردان بی«نگاه کنید به   33
  . ١٧انه نجم آبادی؛ ص. افس» ریش زنان سبیلو، مردان بی«نگاه کنید به   34
  . ٣۵افسانه نجم آبادی؛ ص. » ریش زنان سبیلو، مردان بی«نگاه کنید به   35

اش، مأبون بودن را نوعی بیماری از سر  ابن سینا در کتب پزشکی  36
(ادامه پانویس در صفحه بعد) سینا  اما برداشت ابن، کند میارادگی تعریف  بی

نبوده، که ھمجنسگرا را به  ١٩- ١٨ای قرن ھمانند برخورد عالم پزشکی در اروپ
زنان سبیلو، مردان «نگاه کنید به  کنند؛ مطرح می» گونه منحرف«عنوان یک 

  . ۵٧و  ١٧افسانه نجم آبادی؛ ص. » ریش بی
  . ٢۵٣افسانه نجم آبادی؛ ص. » ریش زنان سبیلو، مردان بی«نگاه کنید به   37
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داده است  ی از خود بروز نمیجذب مردی دیگر بھ خود، اجراگری زنانگ
  38کرده است. ھای جنیستی خود را بھ عنوان یک امرد حفظ می و نقش

  
دنما: َ خواھد مورد توجھ  مردی بزرگسال است کھ بھ دلیل اینکھ می امر

جنس و احساسی سایر مردان بزرگسال قرار بگیرید، آرایش بدنی، 
  کند. یھا م اش را شبیھ امرد اجراگری جنسیتی و رفتار عمومی

  
: مردی بزرگسال کھ تمایل بھ ایجاد رابطھ با مردان بزرگسال دیگر مخنث

ریش آرایش  تر و بی داشتھ است و معموال خود را شیبھ مردان جوان
معروف نبودند و دلیل جذب » زن صفتی«ھا نیز بھ  کرده است. مخنث می

  39ھا نبوده است. ھا، زنانھ بودن مخنث مردان دیگر بھ آن
 

: سنت مردان بزرگسال برای مصاحبت جنسی، معاشرت و آدم داری
تر از خود بوده کھ بھ مرد بزرگسال در این  ھمراھی با مردان جوان

لحف«رابطھ  ِ   40گفتند.  (بھ مفھوم دربرگیرنده) می» م
 

دانند کھ  ھا با زبان فارسی در ارتباط ھستند، می کسانی کھ این روز
اند و این نوع روابط ھم  سوخ شدهواژگان ذکر شده در باال، دیگر عمال من

ھا اسم خاص یا رسم خاصی ندارند  اگر وجود داشتھ باشد، این روز
اند). بیشتر دگرباشان جنسی  قاجار داشتھ ھای دربار ریش (چناچھ مثال بی

در زبان فارسی، از واژگان مرسوم در غرب مانند گی، لزبین، ترنس و 
اما افرادی نیز ھستند کھ تمایل در ایران معاصر  41بای استفاده می کنند.

                                                             
- ١۵افسانه نجم آبادی؛ ص. » ریش زنان سبیلو، مردان بی«نگاه کنید به   38
٢۵.  

 . ١۶افسانه نجم آبادی؛ ص. » ریش زنان سبیلو، مردان بی«نگاه کنید به   39
  . ٢۴افسانه نجم آبادی؛ ص. » ریش زنان سبیلو، مردان بی«نگاه کنید به  40
که در کتاب » تھران: عشقی پرخطر«ھلن کافی، در مطلبی که با عنوان   41

 ١٩٩١در سال  تیسم در میان مردان جوامع مسلمانسکشوالیته و اروبا عنوان 
 نویسد:  منتشر شده است، می

گاه رضایت  ھای پایانی حکومت شاه، شاھدبازی (که ھیچ در طول سال«
اش را به ھمجنسگرایی  آرام جای شد) آرام ھا لحاظ نمی ھا یا پسر شاھد

ش و یک ازدواج یک نقا  مردم تھران شایعه  ھمه ١٩٧٧(سبک غربی) داد. در 
کردند. امروزه ناممکن است که بتوان  دان را دھان به دھان نقل می موسیقی

ترین و  افراد را بر زبان آورد. اما حتی کور» ناھنجار و غیراسالمی«عالیق 
و نبودِ تواند ماھیت انسان را تغییر دھد....  ھا ھم نمی ترین سرکوب شدید

 مه پانوشت در صفحه بعد)  (ادا بیمار اقتصاد ،نشینی زنان آزادی، حاشیه
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بھ روابط جنسی ھمجنس با ھمجنس دارند اما تمایل بھ تعریف این روابط 
  با گرایش جنسی ندارند. 

  

  

                                                                                                                      
تر جامعه ایران  شوند تا ھزاران اکبر [مردی ھمجنسگرا از طبقات فقیر باعث می

ھا تجاوزگر شوند، و  شود تا سرباز فروشی رو کنند، باعث می است] به تن
» تبعید کنند  شود تا ھنرمندان ھمجنسگرا تن و روحشان را روانه باعث می

 (ترجمه از حمید پرنیان). 
 گاه کنید به:ن

Helene Kafi. 1982. “Tehran: Dangerous Love”. In: Sexuality and 
Eroticism Among Males in Moslem Societies. Edited by Arno Schmitt. 
New York: Haworth Press, 1992. 67-69.  
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ھای  با وجود تمام خشونت روابط ھمجنس با ھمجنس در ایران معاصر:
ھای اجتماعی، دگرباشان ایرانی در ایران  قانونی، فراقانونی و محدودیت

ھای  اند. ھویت ھاشان کرده بت کردن و نوشتن درباره زندگیشروع بھ صح
انتخابی بسیاری از دگرباشان جنسی ایران معاصر ھمراه با جنبش جھانی 
دگرباشان جنسی است. بسیاری از دگرباشان جنسی ایرانی، از واژگانی 
کھ توسط جنبش جھانی حقوق ھمجنسگرایان، دوجنسگرایان و 

ھای جنسی افراد بھ یکدیگر و  حساسھا برای توصیف ا تراجنسیتی
  کنند.  ھا تعریف شده، استفاده می ھای اجتماعی این تمایالت و احساس پیامد

  
داشتن روابط جنسی با ھمجنس لزوما بھ مفھوم ھمجنسگرا بودن نیست. ھر 

کند و یا بھ زبان  مرد یا زنی کھ با ھمجنس خود رابطھ جنسی برقرار می
داند.  ند، لزوما خود را ھمجنسگرا نمیک فقھی لواط یا مساحقھ می

ھمجنسگرا بودن یک گرایش جنسی ھویتی است کھ شخص برای خود 
کند یا با توجھ بھ شرایط و قرائن آن را گرایش جنسی خود  انتخاب می

  داند.  می
  

تفکیک بین کسی کھ رابطھ جنسی با ھمجنس دارد و کسی کھ خود را 
بجکتیو ھر فرد است و داند در حوزه شخصی و سا ھمجنسگرا می

خبرنگاران بھتر است بھ انتخاب واژگان افراد برای توضیح گرایش جنسی 
ھمجنسگرا ، کھ رابطھ جنسی با ھمجنس داردرا خود دقت کنند و ھرکسی 

  فرض نکنند. 
  

ھای  ھا و موقعیت توانند در زمان اند و افراد می تمایالت جنسی افراد سیال
تفاوتی داشتھ باشند. مھم است کھ مسئلھ مختلف، گرایش و تمایل جنسی م

اخالق، حفظ حریم شخصی افراد، حق فردی بر تعیین سرنوشت، استقالل 
شان، تمایالت و  ھای جنسی و جنسیت افراد برای ایجاد تغییر در ھویت

ھای جنسی افراد بھ رسمیت شناختھ شوند. ھرگونھ بھ رسمیت  گرایش
نسی و ھویت جنسیتی متفاوت نشاختن حقوق افراد برای داشتن گرایش ج

فرھنگی در جامعھ ایران  یاز مصادیق ھمجنسگراھراسی است کھ معضل
  است.

  
» ھوموسکشوال«واژه » غرب«در دنیای : Homosexualھمجنسگرا 

بھ مفھوم ھمجنسگرا برای اولین بار توسط یک پزشک مجارستانی بھ نام 
کرتبنی کھ بنا  میالدی ساختھ شد. ١٨۶٩کارولی ماریا کرتبنی، در سال 
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ھای مختلف، خود نیز ھمجنسگرا بود، بھ دنبال راھی بود تا  بھ روایت
رابطھ ھمجنس با ھمجنس را طبقھ بندی علمی کند تا بھ این وسیلھ 

علمی برای حقانیت ھمجنسگرایان د مقابل مواخذه اجتماعی، » توجیھی«
   سیاسی و مذھبی در اروپای قرن نوزدھم پیدا کند.

  
» homos«در ساختار زبان التین از واژه یونانی » سکشوالھومو« واژه

کنش «بھ مفھوم » sexualis«و واژه التین » ھم«یا » ھمان«بھ مفھوم 
ھمجنسگرا بھ  یا کنش رابطھ جنسی ساختھ شد. ھوموسکشوال یا» سکس

این ترتیب فردی است کھ با ھمجنس خود رابطھ فیزیکی جنسی برقرار 
   42کند. می

ھای با ریشھ التین بھ مفھوم زنی است کھ  : در زبانLesbianلزبین 
ای است کھ اسم خاص  تمایل و گرایش جنسی بھ ھمجنس خود دارد. واژه

ھای  تواند انواع لذت برای ھمجنسگرایان زن است. با اینکھ واژه لزبین می
بین دو یا چند زن را تداعی کند، شاخص گرایش جنسی و  رابطھ جنسی 

  بیشتر مد نظر است. بین دو یا چند زن، 
  

واژه لزبین در زبان فارسی معادل ندارد و با این حال در میان خود 
ھمجنسگرایان فارسی زبان، استفاده از واژه لزبین رواج دارد. برخی 

کھ در زبان عامیانھ بھ مفھوم نوع » بارونی«اند کھ از واژه  پیشنھاد کرده
ر است، بھ عنوان خاصی از رابطھ عاشقانھ یک زن نسبت بھ زنی دیگ

عموما بھ زنی یا دختری اطالق » بارونی«معادل استفاده شود. واژه 
تاکید بر وجود تمایل جنسی و شود و  شود کھ عاشق زنی دیگر می می

ی دارد. مطالعات ریشھ یابی در مورد این واژه، منتشر نشده است و عاطف
  43د.دھن را بھ اواخر دوران قاجار نسبت می» بارونی«برخی واژه 

                                                             
مفھوم ھمجنسگرا در » ساخته شدن«برای اطالعات بیشتر در مورد   42

کی و روان پزشکی و سپس ساخته شدن مفھوم ھای پزش گفتمان
  کنید به:رجوع یی در گذر تاریخ، ھمجنسگرایی درجوامع اروپا

. Chicago: The Construction of Homosexuality Greenberg, David.
University of Chicago Press, 1990.  

 بی علمبرای نگاه انتقادی به ساخته شدن مفھوم ھمجنسگرا در ساختار تادی
  کنید به: رجوعپزشکی و روان پزشکی 

. New York: Vintage Books, The History of Sexuality Foucault, Michel.
 1988.  

ریش  زنان سبیلو، مردان بی«مطلعاات آرشیوی افسانه نجم آبادی در کتاب   43
 (ادامه پانوشت در صفحه بعد)از مستشرقین  تعدادیدھد که  می» نشان
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خیال؛ اما در طی  بھ مفھوم واقعی کلمھ یعنی خوشحال یا بی :Gayگی 
ھا بھ صفتی برای توصیف ھمجنسگرایان (بیشتر ھمجنسگرایان مرد)  سال

تبدیل شده است. امروزه این واژه بھ عنوان اسم خاصی برای 
ِ  ھمجنسگرایان زن و مرد استفاده می شود. برای مشخص کردن جنسیت فرد

شود؛ مثال مرد گی و یا زن گی  ھای زن و مرد استفاده می هاز واژ» گی«
  بھ ترتیب بھ مفھوم مرد ھمجنسگرا و زن ھمجنسگراست.

  
بھ مفھوم ھمجنسگرا در بین خود ھمجنسگرایان از سالھای » گی«واژه 

شده است. امروزه  رواج داشتھ و بھ عنوان اسم رمز استفاده می ١٩٢٠
ھا دقیقا  نی شده و در بسیاری از زبان، تبدیل بھ مفھومی جھا»گی«واژه 

شود (مثال در فرانسھ، ھلندی،  ھمین واژه بھ مفھوم ھمجنسگرا استفاده می
  44دانمارکی، ژاپنی، سوئدی و انگلیسی).

  
ای برای توصیف تمایل و  واژه: Heterosexualityدگرجنسگرایی 

ل ھمان سا   گرایش جنسی افراد بھ جنس مخالف خود است. این واژه در
ای معادل  ساختھ شد، بھ عنوان کلمھ» ھوموسکشوال«کھ واژه  ١٨۶٩

بندی علمی برای توضیح  برای دگرجنسگرایی بھ قصد ایجاد یک طبقھ
گوید دگرجنسگراست،  ھا، ساختھ شد. فردی کھ می ھای جنسی انسان رفتار

شود و با جنس مخالف نزدیکی جنسی و سکس  بھ جنس مخالف جذب می
  .کند می

                                                                                                                      
خوانند را نوعی رابطه  دگی زنانی که باھم صیغه خواھری میروابط خواھرخوان

اند. البته نجم آبادی منتقدانه این منابع را  جنسی ھمجنس با ھجنس خوانده
ای که نشانی برای وجود رابطه  کند و معتقد است ھیچ مدرک تاریخی ذکر می

). ٣٨جنسی در صیغه خواھرخواندگی باشد، به جای نمانده است (ص. 
ین مستشرقین در مورد فضاھای تفکیک شده جنسیتی این طور بیشتر ا

ھا وجود دارد؛  برداشت کرده بودند که رابطه ھمجنس با ھمجنس در این فضا
   برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به:

Women with Mustaches and Men without Beards  Najmabadi, Afsaneh.
. Berkeley: ModernityGender and Sexual Anxieties of Iranian 

University of California Press, 2005,   
  

  نگاه کنید به:» گی«برای ریشه واژه    44
"Online Etymology Dictionary." Online Etymology Dictionary. N.p., n.d. 
Web. 24 Oct. 2012. 
<http://www.etymonline.com/index.php?term=gay>.  

  



  مسائل دگرباشان جنسی را چگونھ پوشش دھیم
  

 

 

 34 

ای برای توصیف تمایل و گرایش ھم  : واژهBisexualityایی دوجنسگر
بھ جنس مخالف و ھم بھ ھمجنس است. عموما در نظام 
دگرجنسگرامحور، این واژه بھ مفھوم تمایل و گرایش جنسی ھم بھ زنان 

  و ھم بھ مردان است. 
 

ای برای  معموال واژه :Queer Orientationگرایش دگرباش جنسی 
کھ در محدوده ھمجنسگرایی یا  ،غیر دگرجنسگرا توصیف گرایش جنسی

گنجد، است. ھمچنین کسانی کھ مایل نیستند گرایش  دوجنسگرایی نمی
سھ حالت ھمجنسگرا، دوجنسگرا و دگرجنسگرا محدود بھ شان  جنسی

باشد، برای توصیف گرایش جنسی خود از واژه دگرباش جنسی استفاده 
 کنند.  می

ونگی، واژه دگرباش در مورد کسانی در حوزه توصیف جنسیت و جنسگ
شان محدود بھ دوگانھ زن و مرد باشد نیز، استفاده  خواھند جنسیت کھ نمی

 Queerشود. در این حالت شخص خود را دارای جنسیت دگرباش ( می
Genderکند.  ) معرفی می  

  
: در توضیح فقدان جاذبھ Asexualityمیلی بھ سکس یا آسکسوالیتھ  بی

ای برای توصیف حالتی است کھ فرد از  است؛ واژه جنسی بھ دیگران
برد. افرادی ھستند کھ گرایش جنسی خود را  کنش آمیزش جنسی، ذلت نمی

میلی بھ آمیزش جنسی با مفھوم  کنند. مفھوم بی آسکسوال معرفی می
متفاوت است. کسانی کھ بھ کنش آمیزش جنسی » پرھیزکننده از سکس«

گیرند کھ  ند اما با عاملیت خود تصمیم میبر عالقھ دارند و از آن لذت می
  اند. »پرھیزکننده«رابطھ جنسی نداشتھ باشند، 

  
بھ  :Intersexualityجنسی یا اینترسکسوالیتھ  سکسی، میان میان

، در علوم پزشکی، علوم انسانی و علوم »صحیح سیاسی«عنوان واژه 
ستگاه ھای فیزکی و د ھایی کھ ویژگی اجتماعی، برای اطالق بھ انسان

شان چیزی بین نر و ماده، ھم نر و ھم ماده و یا کامال متفاوت از  تناسلی
شود. در فارسی و ھمچنین  شود است، استفاده می آنچھ نر و ماده فرض می

شود  سکسی، دوجنسی نیز گفتھ می در ادبیات پزشکی فارسی بھ افراد میان
آلت تنسی زنانھ  ھا، دارای و این بھ دلیل این است کھ برخی از میان جنسی

  اند. و مردانھ توام باھم
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: بھ شکل کالسیک آن در ادبیات علوم Hermaphroditeھرمافرودیت 
ھستند » ابھام تناسلی«کھ دچار » بیمارانی«پزشکی برای اطالق بھ 

شده است (این واژه ھنوز در ادبیات پزشکی بھ زبان فارسی  استفاده می
و » ھرمافرودیت«بودن واژه » زانگ آمی«شود). بھ دلیل  استفاده می

ای صحیح  عنوان واژه  » سکسی میان«دانستن این افراد، واژه » بیمار«
ای است کھ در میان  سیاسی، بیشتر کاربرد دارد. موزاییسم جنسی، واژه

ھا ھستند، پیشنھاد شده  جنسی در حوزه میانعلوم انسانی پردازان  نظریھ
ھا در شاخص  سکسیت و  ونیاست کھ تاکید بھ رسمیت شناختن گوناگ

جنسیت دارد و برتری و اولویت بندی دوگانھ زن و مرد را بھ چالش 
  45کشد. می

  
: Transsexualityشدگی، تراسکسیّت و یا ترانسکشوالیتھ  دگرجنس

کند کھ فرد تمایل بھ تغییر جنسیت، بھ  این واژه حالتی را توصیف می
شده است، دارد. بھ کمک  جنسیتی متفاوت از آنچھ در لحظھ تولد خوانده

ھای پزشکی، عمل تغییر جنسیت آناتومی و فیزیولوژی بدن  پیشرفت
تواند با جراحی و با ھرمون درمانی، تغییر دھد. بھ این  ھرکسی را می

شده، فردی است کھ تمایل ندارد با  ترتیب فرد تراجنسی و یا دگرجنس
زندگی دھد و  زاده شده است، ادامھ  جنسیتی کھ در لحظھ تولد با آن

ای متفاوت از سکس بیولوژیک تعیین شده در  خواھد ھویت جنسی می
ھای فارسی زبان اما،  زمان تولدش داشتھ باشد. در بین خود تراجنسی

شود. برای نشان دادن کیفیت تمایل بھ  استفاده عمومی می» ترنس«واژه 
جنسیت تغییر جنسیت معموال کسانی کھ تمایل دارند از مرد بھ زن تغییر 

بھ  Male to Femaleمخفف  ام تو اف خوانند.  می» ام تو اف«  بدھند را
زبان انگلیسی است کھ در فارسی، در بین خود دگرباشان جنسی جا افتاده 

است، زنی است کھ » ام ترنس اف تو «است. بھ ھمین ترتیب کسی کھ 
 تمایل دارد مرد باشد یا مرد بشود. 

 
ندی افراد بر اساس اینکھ آیا عمل تغییر واژه ترانسسکشوال و تقسیم ب

ھای علم پزشکی و روان  جنسیت صورت گرفتھ است یا نھ، از تقسیم بندی
                                                             

شتر در مورد تاریخ علم پزشکی و خشونت آن به افرادی برای اطالعات بی  45
  که جنسیت بیولوژیک آنھا مبھم بوده است مراجعه کنید به مقدمه کتاب:

Herculine Barbin: Being the  Barbin, Herculine, and Michel Foucault.
century French -Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth

ew York: Pantheon, 1980. Print.. NHermaphrodite  



  مسائل دگرباشان جنسی را چگونھ پوشش دھیم
  

 

 

 36 

پزشکی بوده است کھ مورد نقد بسیاری از فعالین حقوق دگرباشان جنسی 
اسامی  46است).نقد است (نفس بیماری بودن تراانسکشوالیتھ مورد 

بعد از جراحی در زبان پزشکی برای افراد ترانسکشوال قبل و 
ای ھویتی یافتھ است. کسانی کھ  ھای فارسی زبان فارسی، جنبھ تراجنسی

(ترجمھ واژه انگلیسی » ترنس قبل عملی«اند خود را  ھنوز جراحی نکرده
pre-operative47خوانند.. ) می  

  
اختالل ھویت «ترانسسکشوالیتھ بھ عنوان  48ترانسسکشوالیتھ در ایران:

مطرح شد و بیشتر  ١٩۴٠ھای  ین بار در ایران در سالبرای اول» جنسی
ھای پزشکی  ھای موجود روی تغییر جنسیت توسط مترجمان کتاب گفتمان

تا اینکھ پس از انقالب اسالمی  49شد. و روانپزشکی وارد زبان فارسی 
                                                             

برای مطالعه ای فلسفی و نظری در حوزه عمل تغییر جنسیت و   46
ھای خانوادگی و اجتماعی، نگاه کنید به کتاب فیلسوف جنسیت،  خشونت

  جنسگونگی و گرایش جنسی جودیت باتلر:
. New York: Routledge, 2004. Print.Undoing Gender Butler, Judith.  

  
ترین تحقیقات را روی جنبش تغییر  شناس، یکی از کامل دیوید ولنتاین، مردم  47

جنسیت انجام داده است. او به ارتباط کلمات مختلف مورد استفاده 
ھا و  شناسان پزشکی، روان پزشکی، کنشگران حقوق ترانسکشوال کار

 ھا ھای مختلف علوم انسانی و اجتماعی و ارتباط این واژه اندیشمندان حوزه
پردازد. مسأله بیمار  ھای تبعیض آمیز می در مقاطع مختلف تاریخی با برخورد

  (ادامه پانویس در صفحه بعد) ھا  انگاشتن ترانسسکشوال
ھمچنان محل  Gender Identity Disorderبا عنوان اختالل ھویت جنسی یا 

به دلیل ھزینه بسیار باالی عمل جراحی تغییر با این حال، اختالف است. 
ھای دائمی، بیماری شمردن شرایط خاص  یت و ھرمون درمانیجنس

ھای دولتی،  ھا مساله گرفتن کمک ھا در بسیاری از کشور ترانسسکشوال
ھای درمانی را از لحاظ  ھای تأمین اجتماعی و بیمه استفاده از سرویس

برای اطالعات بیشتر در  تر کرده است. ھا راحت حقوقی برای ترانسکشوال
یشمندان حوزه علوم اجتماعی انسانی به روند برخورد با مورد نقد اند
شناسی، پزشکی و روان پزشکی مراجعه  ھا در علم زیست تراانسکشوال

  کنید به کتاب دوید ولنتاین:
Valentine, David. Imagining Transgender : An Ethnography of a 
Category. Durham: Duke University Press, 2007.  

  ھای تراجنسی یا تراجنیستی در افغانستان، نگاه کنید به: جراگریبرای ا  48
Margaret Mills, “Sex Role Reversals, Sex Changes, and Transvestite 
Disguise in the Oral Tradition of a Conservative Muslim Community in 
Afghanistan,” pp. 187-213, in Women’s Folklore, Women’s Culture, 
edited by Rosan A. Jordan and Susan J. Kalcik. SB  

  (صفحه بعد) نگاه کنید به تحقیق میدانی و تاریخی افسانه نجم آبادی:  49
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ا شود کھ آیت میمریم خاتون ملک آراء موفق  ١٣۶٣، در سال ١٣۵٧
ای برای اجازه تغییر جنسیت صادر  فتویکھ  50،خمینی را مجاب کند

ھای مذھبی و حقوقی در رابطھ با مسألھ  از آن روز بھ بعد ساختار 51کند.
کند و دولت ایران از طریق  تغییر جنسیت در ایران تغییر بنیادین می

دھد کھ  ھای درمانی در اختیار کسانی قرار می سازمان بھزیستی یارانھ
تبدیل بھ ، . این مسألھ کھ کشوری بنیادگرااند »اختالل ھویت جنسی«دچار 

ھای غربی  ھا شده است، توجھ بسیاری از رسانھ »بھشتی برای تراجنسی«
ھای ایران از طریق  را جلب کرده است. بھ این ترتیب مسألھ تراجنسی

و  ٢٠٠۶در سال » تولد(«ھای مستند  ھا، تولیدات فرھنگی و فیلم رسانھ
   52شود. بھ جھانیان منتقل می )٢٠٠٨در سال » مانند دیگران«

                                                                                                                      
Najmabadi, Afsaneh. "Transing and Transpassingacross Sex-Gender 
Walls in Iran.” Women's Studies Quarterly  
36.3 & 4 (2008): 23-42 < 
http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/wsq/v036/36.3-
4.najmabadi.html>.  

هللا خمینی قبال نیز در برداشت فقھی خود از مسأله روح و جسم به  آیت  50
ن است کسی از لحاظ روحی در بدنی باشد این نکته اشاره داشت که ممک

ه شیعه مطرح بوده ھا ھمیشه در فق که به وی تعلق ندارد. مسأله مخنث
  خمینی نیز به آن پرداخته است؛ نگاه کنید به: است و آیت هللا

Adab, 1967.-Najaf: Matba'at al .wasila-Tahrir alKhomeini, Ruhallah.   
  آراء نگاه کنید به: جنسیت مریم خاتون ملکبرای شرح کامل داستان تغییر   51

. 2005 July 27. Guardianfor Freedom."  FatwaTait, Robert. "A 
<http://www.guardian.co.uk/world/2005/jul/27/gayrights.iran>  

  کنید به:برای نمونه نگاه   52
Abdo, Geneive. "Sex-Change Iranian Hates Life as Woman." 
Guardian. 2000 June 20. 
Ellison, Jesse. “Be Like Others’ Director Tanaz Eshaghian on 
Sundance, Sex Changes, and the Ayatollah.” 24 Jan 2008. 
NYMag. 16 Sept. 2009 < 
http://nymag.com/daily/entertainment/2008/01/be_like_others_di
rector_tanaz.html>. 
Eqbali, Aresu. "Iran's Transsexuals Get Islamic Approval, But!" 

September 2004. Middle East Online. 4 May 2009. 
<http://www.middle-east-online.com/english/?id=11423>.  
Fathi, Nazila. "As Repression Eases, More Iranians Change their 
Sex." New York Times. 2 August 2004.  
Harrison, Frances. "Iran's Sex-Change Operation.” January 2005. 
BBC Newsnight. 4 May 2009. 
http://news.bbc.co.Uk/l/hi/programmes/newsnight/4115535.stm 
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افسانھ نجم آبادی کھ مشغول تحقیق در حوزه تاریخ ترانسسکشوالیتھ و 
ھای ایرانی است، با اینکھ نگاھی  ھای معاصر ترانسسکشوال ھویت

منتقدانھ نسبت بھ روند تاریخی پزشکی محور شدن ترانسسکشوالیتھ در 
ختالل ھویت جنسی تا ایران دارد، بر این باور است کھ بیماری شمردن ا

ھا آمده است و ھم زندگی ھمجنسگرایان را  حدودی ھم بھ یاری تراجنسی
نجم آبادی پس از انجام یک مطالعھ  53تر کرده است. تا حدودی کم دردسر

دانی در ایران، اکنون بر این باور است کھ اگر چھ در ساختار قانونی  می
بھ ھمجنسگرایان و اجتماعی کشور ایران خشونت قابل توجھی نسبت 

شود، قانون تغییر جنیست فضای نسبتا امن تری برای زنان و مردان  می
ای کھ مسألھ  ھمجنسگرا ایجاد کرده است کھ با اتکا بھ فضای قانونی

                                                                                                                      
Ireland, Doug. "Change Sex or Die." May 2007.  
<http://direland.typepad.com/direland/2007/05/change_sex_or_
d.html>. 
Jandaghian, Shohreh. “To be a Transsexual in Iran, an Interview 
with Director of "Birthday", Negin Kianfar.” 6 Dec 2009. Cinema 
without Borders. Nov 4 2009 
<http://www.cinemawithoutborders.com/news/127/ARTICLE/123
6/2007-03-31.html>. 
Keung, Nicholas. “Iran's gays risk death for report: the perils of 
life in the fundamentalist state.” 16 Feb. 2007. Toronto Star. 22 
July 2009 <http://www.thestar.com/article/182449>. 
Najmabadi, Afsaneh. "Truth of Sex." 12 January 2005. 
Iranian.com. 7 March 2009. 
<http://www.iranian.com/Najmabadi/2005/January/Sex/index.ht
ml>. 
Najmabadi, Afsaneh. "Transing and Transpassingacross Sex-Gender 
Walls in Iran.” Women's Studies Quarterly 36.3 & 4 (2008): 23-42 
<http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/wsq/v036/36.3-
4.najmabadi.html>. 
Stack, Megan. "Changing Their Sexes in Iran." Los Angeles 
Times. 25 January 2005.  
Tait, Robert. "A Fatwa for Freedom." Guardian. 2005 July 27.   
<http://www.guardian.co.uk/world/2005/jul/27/gayrights.iran>.  

  نگاه کنید به:  53
Najmabadi, Afsaneh. "Transing and Transpassingacross Sex-Gender 
Walls in Iran.” Women's Studies Quarterly  
36.3 & 4 (2008): 23-42  
<http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/wsq/v036/36.3-
4.najmabadi.html>.  
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تر بھ زیست  بھ وجود آورده است، کمی راحت» اختالل ھویت جنسی«
  54خود ادامھ دھند.

  
   Transgenderسجندر فراجنسیتی، تراجنسیتی، دگرجنسگونھ یا تران

این واژگان بیشتر داللت بر جنبھ جنسگونگی و جنسیت در افرادی دارد 
ھا فرای تعاریف مرسوم و دوگانھ زن و مرد  کھ ھویت جنسگونگی آن

است. این واژه، برای ھمھ افرادی کھ بھ نوعی جنیست خود را تغییر 
سکسیت متفاوت از ھای جنسیتی  دھند در ھویت دھند یا ترجیح می می

شوند. این واژه  داشتھ باشند، استفاده می جنسیتی اجراگریشان،  بیولوژیک
گریز نیست ھست و ھمھ افرادی کھ بھ نوعی بین  تاحدودی ھویت

  55شود. ھای مختلف سیال در حرکت ھستند را شامل می جنیست
 

محل اختالف است. در  Transبرای » فرا«یا » ترا«استفاده از پسوند 
شود کھ مفھوم مورد بحث  استفاده می» فرا«اما وقتی از پسوند معادل یابی 

ھای گفتمانی معمول تعریف شود. بھ این  بھ نوعی خارج از چھارچوب
ھای معمول جنسیت،  ترتیب فراجنسیتی کسی است کھ خارج از گفتمان

  شود.  جنسیتش تعریف می
  

توان  یم کنند ی تغییر جنسیت استفاده میھا کھ از روش را تمام کسانی
خواند کھ شامل تغییر بھ کمک ھرمون درمانی، بھ کمک عمل  تراجنسیتی

جراحی تغییر جنسیت، بھ کمک عمل جراحی پالستیک برای برداشتن و 
ھای جنسی ثانویھ و یا بھ بھ کمک پوشاک  یا گذاشتن برخی از اندام

ھای جنسی  ھای مصنوعی، کاله گیس، آلت مخصوص دگرپوشی مثل سینھ
کھ از  را کسانی ،است. ھمچنین ھای زنانھ یا مردانھ لباس وصنوعی، م

                                                             
   :٢۵کنید به ص. نگاه  54

Najmabadi, Afsaneh. "Transing and Transpassingacross Sex-Gender 
Walls in Iran.” Women's Studies Quarterly  
36.3 & 4 (2008): 23-42  
<http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/wsq/v036/36.3-
4.najmabadi.html>.  

ھای مختلف که در زیرمجموعه  ونگیھای جنسگ برای توجه ویژه به تفاوت  55
  گیرند، نگاه کنید به: قابل توضیح با واژه تراجنسیتی قرار می

Lombardi, Emilia. "Varieties of Transgender/Transsexual Lives and 
Their Relationship with Transphobia." Journal of Homosexuality 56.8 
(2009): 977-92.  
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کنند اما ھویت جنسی  ھای تغییر جنسیت استفاده نمی ھیچکدام از این روش
لی سیال بین یا بھ طور ک ،خود را سیال، متفاوت از جنسیت زمان تولدشان

  56توان فراجنسیتی خواند. نیز می د،دانن زن و مرد می
  

 است تمایل بھ انجام عمل تغییر جنیست یا ھورمون افراد تراجنسیتی ممکن
ھیچ تمایلی بھ ایجاد تغییر از طریق جراحی در  درمانی داشتھ باشند؛ یا

اند و عمل  ھا تراجنسیتی آن ،بدن خود نداشتھ باشند. در ھر دو صورت
جراحی تغییر جنسیت از ملزومات تراجنسیتی بودن نیست. در چھارچوب 

اجبار بھ انجام عمل تغییر جنسیت توجھ بھ یران، قوانین فقھی و عرفی ا
جمھوری اسالمی ایران تنھا حقوق شھروندی و ھویت  زیرا ،اھمیت دارد

شناسد کھ موافقت خود  ھایی را بھ رسمیت می جنسی و جنسیتی تراجنسیتی
نقض  امر را با تغییر جنسیت را بھ طور رسمی اعالم کرده باشند. این

بھ انجام عمل جراحی تغییر  ھاست کھ تمایل یتیحقوق آن دستھ از تراجنس
  ندارند.   جنسیت

  
برای توصیف اجراگری  :Transvestiteپوش، پوش یا دگر دگرجنس

رود کھ پوشش، رفتارھای جنسیتی، زبان بدنی و  جنسیتی کسی بھ کار می
ای متفاوت از جنسیت بیولوژیک/فیزیولوژیک خود را  لحن کالم جنسیتی

ھا)  ھا (ترانسکشوال ھا با تراجنسی فاوت دگرجنس پوشکند. ت انتخاب می
این است کھ افراد دگرجنس پوش با آناتومی و فیزیولوژی بدن خودشان 

ھای جنسی از طریق ھرمون  راحت ھستند و تمایل بھ تغییر این اندام
درمانی یا عمل جراحی ندارد. واژه دگرجنس پوش اشاره بھ اجراگری 

 تباطی بھ گرایش جنسی فرد ندارد.جنیستی فرد دارد و ھیچ ار
 

ھای جنیستی  گران، دگرجنس پوشی را بھ نمایش نقش برخی از تحلیل
دھند. اما برخی دیگر از  جنس مخالف و تقلید از جنس مخالف تقلیل می

ای متفاوت از  ھای جنسیتی تحلیل گران بر این باورند کھ کسی کھ نقش
ای شده کھ  وادی ھویتی کند، وارد جنسیت بیولوژیک خود را اجرا می

دوگانھ زن و مرد را دچار بحران کرده و ھویت جنسی و جنسیتی فرد را 
                                                             

  نگاه کنید به:  56
Definition of Terms | UC Berkeley Gender Equity Resource Center." 
Home | UC Berkeley Gender Equity Resource Center.  
<http://geneq.berkeley.edu/lgbt_resources_definiton_of_terms#trans
gender>.  
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بھ وادی فراجنسیت سوق داده؛ این نوعی تعالی انقالبی یا حداقل 
  57استراتژی برای ارتقاء ھویت فراجنسیتی در نمایش عمومی آن است.

کھ معموال اشاره بھ افرادی دارد  :Cross-Dressingدوگانھ پوشی یا 
کنند. معموال برای  پوشش، آرایش و اجراگری جنس مخالف را انتخاب می

پوشند و ھم  شود کھ ھم پوشش جنسیت خودشان را می افرادی استفاده می
مسألھ گرایش جنسی دوگانھ پوشی لزوما ربطی بھ پوشش جنس مخالف را. 

ای زنانھ ھ ندارد. بسیاری از مردان دگرجنسگرا ھستند کھ از پوشیدن لباس
دوگانھ پوشی برای آرمان خواھی نیز وجود داشتھ است و  58برند. لذت می

در طی تاریخ بسیاری از زنان برای راه یافتن بھ محافل مردانھ، لباس 
پوشیدند؛ چنانچھ در ایران معاصر زنان برای راه یافتن بھ  مردانھ می

طھ نیز، برخی پوشند. در دوران مشرو ھای فوتبال لباس مردانھ می استادیوم
از زنان ایرانی برای حمایت از مشروطھ لباس مردانھ رزم پوشیدند و بھ 

   59میدان رفتند.
  

گویند کھ معموال برای  بھ مردی می :Drag Queenدرگ کوئین  
پوشد  نمایش، طنز، شادی و تفریح ھمچون زنی کاریکاتور مانند لباس می

درگ بیشتر روی مسألھ کند. تمرکز اجراگری زنانھ یک مرد  و رفتار می
ھای زنانھ، صدای زنانھ و طنز است. این  اغراق اجرای زنانھ، عشوه

واژه در زبان فارسی معادل ندارد ولی در فرھنگ ایران تاریخی مردان 

                                                             
  نگاه کنید به خالصه تحقیقاتی که سلی ھاینز بررسی کرده است:   57

Hines, Sally. TransForming Gender: Transgender Practices of Identity, 
Intimacy and Care. Bristol, U.K: Policy Press, 2007.  

ھای مرد  ارد و دوگانه پوشمسأله دوگانه پوشی در غرب، تاریخی دیرنه د  58
ھای کلیدی زنان را بازی  ھا نقش پوشیدند در نمایش نامه که لباس زنانه می

  (ادامه در پانویس صفحه بعد)ھای شکسپیر)؛  کردند (مثال در نمایشنامه می
ھای انسان معاصر در غرب در مواجه با مسأله  برای آشنایی بیشتر با نگرانی

  دوگانه پوشی نگاه کنید به:
Garber, Marjorie. Vested Interests: Cross Dressing and Cultural 
Anxiety. New York: Rutledge, 1997.  

   
ساناساریان، الیز. جنبش حقوق زنان در ایران (طغیان، افول و سرکوب از  59

ترجمه نوشین احمدی خراسانی. چاپ اول. تھران: ). ١٣۵٧تا انقالب  ١٢٨٠
  .۴١-٢٩ص. . ١٣٨۴نشر اختران، 
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اند و بھ عنوان ھنرمند برای جمعی  پوشیده جوانی کھ لباس زنانھ می
  60اند. اند بوده ردهک ھای مفرح ھمراه با ساز، آواز و رقص اجرا می برنامھ

گویند کھ برای تفریح، شادی،  : بھ زنانی میDrag Kingدرگ کینگ  
اجرای نمایش یا حتی فرستادن پیامی فرھنگی/سیاسی/اجتماعی، بھ شکل 

پوشند و اجراگری جنسی مردانھ را بھ  اغراق آمیزی لباس مردانھ می
بھ کار  گذارند. درگ کینگ بھ مفھومی کھ در زبان انگلیسی نمایش می

 61رود، ھرگز در فرھنگ ایران تاریخی یا امروز وجود نداشتھ است. می
اجراگری جنسیتی درگ کینگ ھم لزوما بھ گرایش جنسی افراد ارتباط 

  ندارد. 
  

ردی، نرمادگی یا آندروژنی  َ ای برای توصیف  واژه :Androgynyزنام
 ھای جنسیتی ھردو جنس زن و اجراگری جنسیتی افرادی است کھ نقش

کنند. ترکیب خصوصیات زنانھ و مردانھ در نمایش  مرد را انتخاب می
ھویت اجتماعی، از خصوصیات ویژه افرادی است کھ با واژه زنامردی 

شود. از بین دو معادل زنامردی و نرمادگی کھ  یا نرمادگی توصیف می
اند، نرمادگی بیشتر در علوم زیستی  توسط داریوش آشوری پیشنھاد شده

                                                             
ھای روحوضی با اجراگری ھنرمندان مرد  ھای رقص در دوران معاصر، برنامه  60

ھای مذھبی ھمچون  ملبس به لباس زنانه رایج بوده است. ھمچنن در جشن
ھای  ھای مذھبی یا مھمانی برای تمسخر شخصیت ھای شخصیت ملودی

ب در مذھبی سنی (مانند مراسم عمرکشان که توھین استھزا عمر بن الخطا
شده است)، مردان  فرھنگ شیعه بوده و توسط دربار صفوی نیز تشویق می
کردند. افسانه نجم  ملبس به لباس مبدل زنانه برنامه رقصد و آواز اجرا می

زنان سبیلو، «ھای مرد زنانه پوش را در کتاب  آبادی چند مورد از این رقصنده
زنان سبیلو، مردان « نگاه کنید به نگاری کرده است. تاریخ» ریش مردان بی

به عنوان مثال؛ ھمچنین  برای  ٣۶- ٣۵افسانه نجم آبادی؛ ص. » ریش بی
تحقیقی مفصل در حوزه جنیست، جنسگونگی و ھنرھای نمایشی در ایران 

  نگاه کنید به:
William O. Beeman, “Mimesis and Travesty in Iranian Traditional 

Theatre,” in Gender in Performance: The Presentation of Difference in 
the Performing Arts, ed. Laurence Senelick, Medford: MA, Tufts 

University Press, 2002.   
ام میالدی با به  ٢٠ھا با آغاز قرن  در فرھنگ غرب نیز، درگ کینگ  61

ھای  ھای نمایشی گذاشتند و معموال با لباس مبدل، از شخصیت صحنه
» شاه زن«کردند. چند مورد تاریخی از  نند خوانندگان مرد تقلید میمعروف ما

ایشان به عنوان یک ھنرمند  ھا وجود دارد که در تمام طول زندگی حرفه 
اند. برای اطالعات بیشتر در  ھا زن نمایشی یا خواننده، کسی نفھمید که آن

  ھا در غرب نگاه کنید به: رگ کینگمورد زندگی د
Volcano, Del. The Drag King Book. London: Serpent's Tail, 1999.  



  مسائل دگرباشان جنسی را چگونھ پوشش دھیم
  

 

 

 43 

است و زنامردی در علوم انسانی و اجتماعی. افرادی کھ با تاکید  جا افتاده
واژه زنامردی بر دوگانھ زن و مرد مشکل دارند، معموال خود را 

، یا بدون Ambigender، دارای جنسیت مبھم Polygenderچندجنسیتی 
ھای  ھا اشاره بھ سیالیت خوانند.  این واژه ، میGenderlessجنسیت 

ران در مواجھ با افراد زنامرد، انگ تر است کھ روزنامھجنیستی دارند و بھ
  ھای جنیستی یا جنسی ایشان را از خود ایشان جویا شوند. ھویت

  
تفاوت واژه زنامردی با واژه دگرپوش جنسی در این است کھ برای فرد 
زنامردی چیزی بھ عنوان جنسیت مخالف جنسیت بیولوژیک مطرح 

خود را با ترکیب زنانگی و مردانی ھای جنستی  نیست. فرد زنامرد نقش
کند و اصرار خاصی بھ زن بودن یا  (یا چند جنسیتی بودن) تعریف می

   62مرد بودن ندارد..
  
  

  
                                                             

که  روانپزشک و متفکر سوئیسی) ١٩۶١ - ١٨٧۵کارل گوستاو یونگ (   62
شود، معتقد بود که  ھمراه با فروید از پایه گذاران دانش روانکاوی شناخته می

ھاست. به این ترتیب، روان ھر فرد دارای  زنامردی خاصیت ھمه انسان
آندروژنی: «نه و مردانه است. جون سینگر در کتاب خود ھای زنا شاخص

دھد که چطور  با استفاده از آرای کارل یونگ نشان می» مخالف درون خود
ھای حاکم برای تعیین  ھا و عرف ھا، ھنجار کسانی که در طول تاریخ چھارچوب

اند، به نوعی وارد وادی  ھای جنسی زمان خود را به چالش کشیده ھویت
  :٢۶ص.   نگاه کنید به اند. یتی و اندورژنی شدهابھام جنس

Singer, June. Androgyny: the Opposites Within. York Beach, ME: 
Nicolas-Hays, 2000.   
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o  :فصل پنجم  
  

  زبان کوچھ و خیابان: 
  بیاموزد نگار ھر روزنامھ بھتر است زبانی کھ

 
 

  ؟ھای جنسی ایرانی از چھ ترکیبی استفاده کنیم برای اشاره بھ اقلیت
ھای جنسی/جنسیتی  ھای جنسی، ترکیب خوبی است کھ تمامی ھویت اقلیت

جامعھ قرار دارند، غالب در ھای جنسی  را کھ بھ نوعی در حاشیھ ھویت
 آن، مدیر ، سازمان دگرباشان جنسی ایران ونشریھ چراغشود.  شامل می

 دگرباشان جنسیترکیب  تااند  موفق شدهاز چند سال پیش  ،ساقی قھرمان
ھای اقلیت جنسی  ھمھ ھویتشامل  کھ این ترکیب وجا بیاندازند  را

ھای فارسی زبان است و  مورد استفاده بسیاری از رسانھاکنون  ،شود می
  د.رو بھ کار میدر زبان کوچھ و خیابان  نیز گاه

   
ھای جنبش جھانی  اصطالح ،ھای جنسی ایرانی خود اقلیت» زبان خیابانی«

است و ممکن است روزنامھ نگاران در  دگرباشان جنسی را پذیرفتھ
ھا یا در مصاحبھ با افرادی کھ متعلق بھ جامعھ دگرباشان جنسی  وبالگ
سیار بشنوند یا تی) را ب گویند ال جی بی (دقیقا می LGBTاند واژه  ایرانی

، Lesbianمخففی است برای ترکیب انگلیسی  عبارتبخوانند. این 
Gay ،Bisexual ،Transgender برای اطالق بھ جامعھ کھ مع ً موال

شود، در فارسی معموال بھ جای این مخفف  ھا استفاده می گرا غیر دگرجنس
ھم » تی ال جی بی«اما دگرباش و  ،شود از کلمھ دگرباش جنسی استفاده می

  معنی نیستند. 
  

شود.  ھا زیاد بھ فارسی استفاده می ، واژه دیگری است کھ این روزکوئیر
گویند کھ زبان فارسی بسیاری از مفاھیم  از این واژه میطرفداران استفاده 

مانند لیبرالیسم و فمنیسم را کھ معادل یابی برایشان در فارسی مشکل بوده 
یر آنچنان کھ در زبان انگلیسی (و ئاست، پذیرفتھ است، چرا از کلمھ کو

  شود، در فارسی استفاده نکنیم؟  ھا) استفاده می دیگر زبان
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 »گی« را مردان ھمجنسگرا ،ھای جنسی فارس زبان قلیتزبان خیابانی ا

کنید کھ بھ زبان خودمانی و بین  د. کمتر کسی را پیدا میکن خطاب می
  بخواند. » مرد ھمجنسگرای ایرانی«، »گی«دوستانش خود را بھ جای 

  

 
  

ھا و  خوانند. تراجنسی می لزبینزنان ھمجنسگرای ایرانی عموما خود را 
اند. دوجنس گرا ھم مخفف  را انتخاب کرده »ترنس«ف ھا مخف تراجنسیتی

اند و بسیار ممکن است  را انتخاب کرده» بای سکشوال«برای  »بای«
  ھستم. » بای«بشنوید: من 

شود، در بین برخی  محسوب می کھ در زبان فارسی ناسزا »کونی«واژه 
از ھمجنسگرایان بھ عنوان اسم خاص برای خطاب کردن دوستان یا 

کھ در زبان  »بارونی«شود. ھمچنین واژه  ویت خود استفاده میمعرفی ھ
شده است، توسط برخی از زنان  فارسی برای تحقیر زنان لزبین استفاده می

دوجنسگرا و ھمجنسگرا واژگون شده است و ممکن است خود را بارونی 
خطاب کنند. برای روزنامھ نگاران استفاده از این کلمات، بھ ویژه کلمھ 

» ھمجنسباز«و حتی گاھی » کونده«، »اواخواھر«، »ای ابنھ«، »کونی«
زنگ خطر استفاده از زبان نفرت و خشونت زبانی است. با اینکھ در زبان 
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ھا شاید این کلمات واژگون شده باشند و مفھوم مثبت  »خودی«خیابان و بین 
 آمیز و ناسزا در عرف عمومی ھمچنان کلمات توھینپیدا کرده باشند، 

  ای بھ دور است.  ھا از اخالق حرفھ شوند و استفاده از آن محسوب می

ھای گی،  زبان، اما محدود بھ واژه بان کوچھ و خیابان دگرباشان فارسز
شود. بسیاری از اسامی خاص از فرھنگ  لزبین، ترنس و بای نمی

ھا  اند کھ تعدادی از آن ھای جنسی انگلیسی زبان بھ فارسی راه یافتھ اقلیت
کنیم. بسیاری از این واژه در  ر مورد استفاده ھستند، معرفی میرا کھ بیشت

نبود فرھنگ بومی حمایتی از دگرباشان جنسی، از زبان انگلیسی و 
مخصوصا تولیدات فرھنگی حامی دگرباشان جنسی و حتی صنعت 

 اند.  پورنوگرافی وارد زبان دگرباشان جنسی ایرانی شده
 

لمھ در زبان انگلیسی یعنی مستقیم : بھ مفھوم واقعی کStraightاستریت 
و صاف؛ اما بیشتر بھ مفھوم کسی است کھ منحرف نشده است. بھ زبان 

گویند. در زبان انگلیسی این کلمھ بسیار  ھا می خودمانی بھ دگرجنسگرا
باب شده است و مفھومی ھویتی پیدا کرده است. بسیاری از افراد 

معرفی » استریت«با کلمھ دگرجنسگرا برای بیان دگرجنسگرایی، خود را 
دقیقا با ھمین امالء در زبان فارسی خودمانی » استریت«کنند.  می

ھای جنسی نیز مورد استفاده و بسیار متدول است. مثال: س: علی  اقلیت
 گی است؟ ج: نھ بابا، علی استریتِ استریت است! 

 
: بھ عنوان یک فعل بیانگر نزدیکی جنسی یا آمیزش، سکس کردن

دیشب با مریم سکس «شود. مثال:  کھ در فارسی استفاده می ھاست مدت
  »کردم.

 
ای توھین آمیز برای استھزاء زنان لزبین بوده است و  : واژهDykeدایک 

بھ زبان » مھبل«یا » فرج«ام میالدی بھ مفھوم ١٩در اواخر قرن 
امروز بسیاری از زنان ھمجنسگرای  63شده است. انگلیسی استفاده می

ھای جھانی  کنند، بھ مانند جنبش ر خارج از ایران زندگی میایرانی کھ د

                                                             
  نگاه کنید به:   63

"Online Etymology Dictionary." Online Etymology Dictionary. N.p., n.d. 
Web. 3 Nov. 2012. 
<http://www.etymonline.com/index.php?term=dyke>.  



  مسائل دگرباشان جنسی را چگونھ پوشش دھیم
  

 

 

 47 

نامند. مثال: غزل ھم دایک است؛  زنان ھمجنسگرا، خود را دایک می
  امشب با ما بھ مھمانی دایک پارتی خواھد آمد. 

  
 بھ سرھای زیبایی زنانھ جامعھ   ھمسو با ھنجاربھ زنان ھمجنسگرایی کھ 

یا  »ماتیک زن دایکِ «بھ شوخی  ،رسند میوضع خود و آرایش خود و 
  گویند.  می Lipstick Dykeستیک دایک پلی
  

بھ مفھوم قصاب است کھ صفتی  Butcher: از ریشھ کلمھ Butchبوچ 
شود. این  است برای بیان گردن کلفتی و صفات قلدرانھ داشتن استفاده می

رود و ھم برای  صفت ھم برای ھمجنسگرایان زن بھ کار می
رد و بیان کیفیت زن یا مردی است کھ قوی، دارای ھمجنسگرایان م

شخصیت غالب و بھ طنز بگوییم گردن کلفت رابطھ باشد. در مورد 
ھای ورزیده عضالنی  شود کھ بدن ھمجنسگرایان مرد بھ کسانی گفتھ می

ھای مردانھ را بھ مفھوم قوی بودن، زور داشتن، حمایتگر  دارند و کلیشھ
ھا کسانی ھستند دارای  وچ ھم در میان لزبینکنند. زنان ب بودن، اجرا می

 کنند.  ھای مردانھ بودن را اجرا می ھا ھستند و گاھی کلیشھ ھمین خاصیت
 

ای  بھ مردان و زنان دگرباش جنسی Feminine: مخفف کلمھ Femفم 
کنند. فرد فم چھ زنی لزبین  ھای زنانگی را اجرا می گویند کھ عرف می

ای خواھد بود، صدایی  س باشد، عشوهباشد، چھ مردی گی و چھ ترن
تر از حد عادی صدای خود خواھد داشت، بھ ناز خرامان راه  نازک

ھا صفات توصیفی ھستند خود افراد ھمجنسگرا برای  رود. معموال این می
کنند. اگر بھ یک سایت دوست یابی دگرباشان جنسی  خود انتخاب می

ت فم و بوچ بسیار توصیف بروید، خواھید یافت کھ افراد خود را با کلما
  اند.  کرده

  
ای کھ  بھ مفھوم ستاره :Twinkleبچھ خوشگل یا توینکی مخفف کلمھ 

زند در زبان انگلیسی توینکی را بھ مردان  درخشد یا چشمک می می
گویند. معموال نوعی تحسین از زیبایی  ھمجنسگرای جذاب و زیباروی می

را » بچھ خوشگل«رکیب فرد است. در زبان فارسی، دگرباشان جنسی ت
شده  کھ در زبان کوچھ و خیابان بھ عنوان تحقیر پسران جوان استفاده می

اند و از آن عنوان مفھومی مثبت برای توصیف  است، واژگون کرده
  کنند.  ھای فرد ھمجنسگرا استفاده می زیبایی
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ھای  و بدنھای بزرگ  : برای مردان ھمجنسگرا با جثھBearخرس 
ھا طرفداران بسیاری دارند و در صنعت  رود. خرس ار میبھ ک دآلو پشم

 Daddyپورونگرافی ژانری مخصوص خود ھستند. واژه بابا خرس 
Bear کھ  گویند می ریت جنسی دارد و بھ ھمجنسگرایان مسن نیز مفھوم

  . دارند دآلو ھای پشم ای بزرگ و بدن جثھ
 

شود  اطالق می : بھ مفھوم باال است و در روابط جنسی بھ فردیTopتاپ 
کھ تمایل دارد نقش غالب تری در رابطھ جنسی داشتھ باشد. این واژه نیز 

شنوید کھ  میبھ زبان ھمجنسگرایان فارسی زبان راه یافتھ است و بسیار 
من فقط تاپ «گوید:  یابی یا در معرفی خود می کسی در یک سایت دوست

بھ » اپ ھستممن فقط ت«. در رابطھ جنسی بین مردان ھمجنسگرا »ھستم
را  »کننده«نقش فاعل یا  ،مفھوم این است کھ من تمایل دارم در رابطھ

این معموال بھ این مفھوم است کھ مرد تاپ  ،بپذیرم. در روابط مردان
ای ندارد کھ  اما عالقھ ،کنددخول عالقھ دارد کھ بھ کسی از طریق مقعد 

سگرا نیز کسی بھ او دخول کند. تاپ بودن در روابط بین زنان ھمجن
گوید من تاپ ھستم بھ مفھوم این است کھ  مفھوم دارد. وقتی زنی می

دھد نقش فعال تری در رابطھ داشتھ باشد و بھ نوعی روابط  ترجیح می
ز زنان لزبین بھ ھر جنسی در بستر نزدیکی را کنترل نسبی کند. بسیاری ا

کنند و  ھای جنسی مانند دیلدو و مچاچنگ استفاده می بازی حال از اسباب
گوید من تاپ ھستم، معموال کسی است کھ دیلدو را بھ خود  زنی کھ می

 خواھد بست. 
 

و برای توصیف تمایل ھمجنسگرایانی  است: بھ مفھوم کپل Buttبات 
دھند نقش شونده و یا مفعول را در نزدیکی  شود کھ ترجیح می استفاده می

گرباش جنسی است و جنسی، ایفا کنند. این کلمھ مورد استفاده ھم زنان د
دھد در رابطھ  ھم مردان. در مردان بھ مفھوم کسی است کھ ترجیح می

نزدیکی جنسی بھ او دخول شود. در میان زنان ھمجنسگرا نیز مفھوم 
برد  دھد یا لذت می مشابھ دارد اما بیشتر بھ مفھوم کسی است کھ ترجیح می

  کنترل نسبی سکس بھ دست پارتنرش باشد. 
 

بھ مفھوم تطبیق پذیر، دارای استعداد و ذوق  :Versatile ورستایل
فراوان یا تنوع پذیر است و در روابط جنسی و نزدیکی جنسی بھ کسی 

ھا. اگر بھ  تواند تاپ باشد، ھم بات و یا چیزی بین این گویند کھ ھم می می
ھای جنسی سر بزنید یا بھ کالب دگرباشان  ھای دوست یابی اقلیت سایت
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ن کلمھ بھ گوش شما زیاد خواھد خورد. کسانی کھ جنسی بروید، ای
ورستایل ھستند ممکن است شبی در حین نزدیکی با شریک جنسی خود 
تصمیم بگیرند نقش بات را بگیرند یا تاپ یا چیزی بین این دو. بیان اینکھ 

ً در »من ورستایل ھستم« ، عمومیت بیشتری دارد. این کلمھ ھم عینا
 نسی استفاده دارد. ھای ج فارسی خیابانی اقلیت

  
ھا یافت  باز ھم در میان واژگان جنسی فارسی زبان: Activeاکتیو 

را زیاد خواھید شنید. اکتیو » صبا خیلی در سکس اکتیو است«شود.  می
 بودن در سکس بھ مفھوم فعال و متحرک بودن است. 

 
: صفتی است کھ بھ مفھوم غیر فعال یا کمتر فعال بودن Passiveپاسیو 

ای  رود. معموال بھ شریک جنسی زدیکی جنسی و سکس بھ کار میدر ن
شود کھ نسبت بھ شریک دیگر کمتر در کار کنترل رابطھ جنسی  گفتھ می

و نشان دادن عالقھ برای تحرک است. این کلمھ در فارسی استفاده 
خوابد، خیلی پاسیو است.  شود. مثال: مھران ھمینطور روی تخت می می

 نان و ھم برای مردان کاربرد دارد. این واژه ھم برای ز
 

تر است و  ای کھ مالیم : بھ مفھوم رابطھ جنسیSoft Sexسکس سافت 
معموال مربوط بھ دخول جنسی یا عدم دخول جنسی بھ مقعد یا مھبل است. 

تواند شامل بوسیدن، در آغوش گرفتن، وررفتن، لمس  سکس سافت می
ھای جنسی، مالش  خوردن اندامھای جنسی،  ھای جنسی، بوسیدن اندام اندام
ھای دیگر بدن  ھای جنسی با اندام ھای جنسی بھ ھم یا ارضاء اندام اندام

شریک جنسی باشد. معموال در بین دگرباشان جنسی مرد، سکس سافت 
  بھ این مفھوم است کھ دخول از ناحیھ مقعد صورت نگرفتھ است. 

  
ھ اصلی در مسأل :Hard or Hardcore Sexسکس ھارد یا ھاردکور 

سکس ھاردکور کھ در زبان فارسی خیابانی ھم بھ آن ھارد سکس یا 
  گویند، دخول بھ مھبل یا مقعد است. ھاردکور می

 
ای است کھ در نبود واژگان  واژه :Oral Sexسکس دھانی، اورال 

توصیفی در فارسی برای سکس دھانی، در بین دگرباشان جنسی بسیار جا 
  ».ایم هفقط در حد اورال، باھم بودآن شب «افتاده است. مثال:
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o  :فصل ششم  
  

  »گنجھ«آشکارسازی و فرھنگ 
 

بھ مفھوم برون آیی و آشکارکردن ھویت  :Coming Outآشکارسازی 
شود  و گرایش جنسی خود در فضاھای عمومی است. بھ فرآیندی گفتھ می

شان با افراد دیگر  کھ در آن دگرباشان جنسی در مورد گرایش جنسی
  کنند. شان آگاه می ھا را نسبت بھ مسألھ ھویت جنسی کنند و آن می صحبت

 
استعاره برای زندگی مخفی دگرباشان جنسی است.  Closetگنجھ یا 

معموال افرادی کھ ھنوز در مورد ھویت و گرایش جنسی خود 
کنند. بھ عنوان  معرفی می» درون گنجھ«اند، خود را  آشکارسازی نکرده

و این استعاره از زندگی » ام ھنوز درون گنجھ مخفیمن «گویند  مسالھ می
  مخفیانھ ھمجنسگرایانھ دارد. 

  
خواھی  ھای عدالت ھمراه با جنبش در آغازآشکارسازی با آنکھ 

مطرح شد،  ١٩٧٠تا  ١٩۵٠ھمجنسگرایان در اروپا و آمریکا در سالھای 
ی بھ کار منسی ایرانی نیز کم کم جھانی شده و امروز توسط دگرباشان ج

ھای دگرباشان جنسی ایرانی، مقاالت بسیاری در  ت و رسانھنشریا. رود
مورد آشکارسازی بھ خانواده، آشکارسازی بھ ھمسر (در مورد دگرباشان 
مزدوج با ھمسر دگرجنسگرا)، آشکارسازی بھ فرزندان و غیره منتشر 

وزه جنیست و گرایش بسیاری از تحلیل گران ح ،با این حال  64اند. کرده
نگرند.  می با دیدی منتقدانھ بھ نگاه قھرمانانھ بھ فرآیند آشکارسازی ، جنسی

 آشکارسازی اقدامی شجاعانھ اگرچھ ،بھ اعتقاد برخی از این پژوھشگران
است، ھمھ دگرباشان جنسی فرد  از ھویت و گرایش جنسیبرای دفاع از 
ی و داورھرنوع . گام بردارند در آن مسیرستند کھ بتوانند در موقعیتی نی

 کھباشد بھ افرادی  نسبت خشونت بھ مثابھ اعمال تواند می گذاری ارزش

                                                             
مطالب قابل توجھی در مورد آشکارسازی در نشریه ھومان، نشریه چراغ    64

و صفحه دگرباش رادیو زمانه تا به امروز به زبان فارسی، به انتشار رسیده 
  است.
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سازی فرآیندی است آشکار 65.دنآشکارسازی ندار امکان یا تمایل بھھنوز 
ھرگونھ فشار برای  ؛ددگرباش جنسی اتفاق بیافت فرد کھ باید توسط خود

آشکارکردن گرایش  ،سازی از مصادیق خشونت است. ھمچینآشکار
ھا از مصادیق ھمجنسگراستیزی  فراد برای دیگران بدون اجازه آنجنسی ا

ھای غربی، جرمی مدنی  است و در بسیاری از قوانین مدنی در کشور
شود. خبرنگاران و روزنامھ نگاران باید دقت کنند کھ بھ ھیچ  محسوب می

یا مورد مصاحبھ قرار  اند سی افرادی کھ سوژه خبری شدهوجھ گرایش جن
ن اطالعات آکھ خود فرد نسبت بھ انتشار آنمگر  ؛آشکارنشودند، ا ھگرفت

ھا  نامھ کھ بسیاری از رسانھ ھای اجازه فرمآگاه باشد و اجازه داده باشد. 
برای کسب اجازه از افراد برای آشکار  ،کنند ھا استفاده می امروز از آن

کنندگان استفاده  ھیھکردن ھویت جنسی ایشان، توسط روزنامھ نگاران و ت
ھا  دانید ممکن است این فرم د کھ مییرو ای می شود. اگر بھ مصاحبھ می

الزم شود، از مسئول روابط عمومی سازمان خود یا کسانی کھ مشاوران 
ھای اجازه نامھ را بگیرید و نحوه  ای ھستند، سراغ این فرم اخالق حرفھ
  ھا را جویا شوید.  استفاده از آن

  

                                                             
 برای مطالعه برخی از منتقدین فرھنگ گنجه و آشکارسازی نگاه کنید به:  65

  صفحه بعد)(ادامه  پانوشت در 
Eskridge, William N. "Privacy Jurisprudence and the Apartheid of the 
Closet, 1946-1961." Florida State University Law Review. Summer, 
1997. 
Horn, Eva. "Knowing the Enemy: The Epistemology of Secret 
Intelligence." Grey Room. (11) Spring 2003. pp. 58-85. 
Love, Heather. Feeling Backward: Loss and the Politics of Queer 
History. Cambridge: Harvard UP, 2007. 

Sedgwick, Eve. Epistemology of the Closet. Berkeley: U of California 
Press, 1990.  
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o م: فصل ھفت  

  
  ستیزی تراجنسیتی گرا وھمجنسگرا، دوجنس

 
  : Homophobiaھمجنسگراستیزی یا  ھمجنسگراھراسی،

مفھوم  دراما  ،یعنی ترس از ھمجنسگرایی این واژهمفھوم دقیق 
شود. مخالفت بھ شکل بیان کالم نفرت،  ھمجنسگراستیزی نیز استفاده می

ھای بیانی، کالمی و فیزیکی نسبت بھ  استھزاء، توھین و خشونت
، ھمجنسگرایان، فرھنگ روابط ھمجنس با ھمجنس، نحوه ھمجنسگرایی

زندگی ھمجنسگرایان در حوزه ھمجنسگراھراسی یا ھمجنسگراستیزی 
  گنجد.  می
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ھای  بھ اقلیت ورزی نسبت ھای غربی، خشونت در بسیاری از کشور
. انتشار مطالبی کھ رود بھ شمار می» ورزی جرایم نفرت« جملھجنسی از 

محل چنانچھ در کشور سگرایان باشد، بھ ھمجنحاوی خشونت کالمی 
ا بھ عنوان برای شممی تواند ، محسوب شودجرم نیز شما سکونت 

منجر بھ تبعات سنگین حقوقی شود. ھمچنین تبعیض  ،روزنامھ نگار
بر اساس گرایش جنسی، در بسیاری از کشورھای غربی (تمام  یدنورز

 و نیوزلند و ژاپن) جرمکشورھای اروپایی، کانادا، آمریکا و استرالیا 
چنانچھ در فضای کاری، آموزشی و اجتماعی تبعیض بھ  مدنی است.

ای  دگرجنسگرایی دارای مصونیت و حقوق ویژهفرد ای باشد کھ  گونھ
مصداق  امر نیز از آن حقوق بھرمند نیستند، اینباشد کھ دگرباشان جنسی 

تیزی تبعیض بر اساس گرایش جنسی، ھمجنسگراھراسی و ھمجنسگراس
. خواھد بودچھارچوب قانون مدنی  پیگرد قانونی دردارای حق است و 

خشونت فیزیکی، تھدید جان و سالمت جانی افراد  اگر خشونت بھ حد
  شود.  میکیفری برسد، جرم جنایی است و پیگرد 

 
   ھراسی تراجنسیتی، دوجنسگراستیزی، دوجنسگراھراسی

  تراجنسیتی ستیزیو 
بھ  ،در مورد ھمجنسگراستیزی ارائھ شد تعاریفی کھاین تعابیر نیز، مانند 

ان و شود کھ علیھ دوجنسگرای ھایی مربوط می ھا و خشونت تبعیض
حقوق « عنوانصفحھ ویکی پیدیا با  شود. ھا اعمال می تراجنسیتی

 LGBT Rights by  »ھای مختلف ھمجنسگرایان در کشورھا و سرزمین
Country or Territory66 ز کنشگران دگرباش جنسی، بھ ھمت بسیاری ا

مدام در مورد قوانین کشورھای مختلف در حوزه دگرباشان جنسی، بھ 
شود. خبرنگاران و پژوھشگران بھتر است ھمیشھ در مورد اینکھ  روز می

ھایی کھ برای تھیھ گزارش بھ آنجا سفر  کشور سکونتشان و کشور
بط جنسی کنند، چھ قوانینی نسبت بھ دگرباشان جنسی و مسالھ روا می

  روز باشند. اند، بھ ھمجنس با ھمجنس وضع کرده
  
  
  
  

                                                             
66http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_by_country_or_territ
ory 
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o  :فصل ھشتم  

  
  دگرباشان جنسی »درمان« چھتاریخ

ھا بیمار انگاشتن ھمجنسگرایان، دوجنسگرایان یا  در بسیاری از کشور
ھا بھ واسطھ گرایش جنسیشان از مصادیق تبعیض و خالف  تراجنسیتی

گرباشان جنسی حتی در قانون است. اما در شرایط ھمیشھ برای د
  .نبوده است چنینھا  ترین کشور دمکرات

  
  آید بھ شمار نمیھمجنسگرایی دیگر بیماری 

تا قرن نوزدھم، آمیزش ھمجنس با ھمجنس (بھ خصوص بین مردان) در 
اعمال غیر «اروپا تحت نفوذ کلیسا و احکام عمومی مسیحیت بھ عنوان 

شد.  اه و جرم محسوب میگن» لواط«و » جنایت علیھ طبیعت،«، »طبیعی
، تحت تاثیر ھمین قوانین و احکام مذھبی، انگستان اولین ١۵٣٣در سال 

را تصویب کرد کھ در آن » عمل شنیع لواط«قانون سکوالر جرم انگاشتن 
شدند. پای علم پزشکی و روان  مردان مجرم بھ دار مجازات آویختھ می

دان بازداشت شده مورد باز شد کھ مر» لواط«ھای  پزشکی زمانی بھ دادگاه
شدند تا پس از معاینات،  سوء ظن بھ لواط، بھ پزشکان قانونی فرستاده می

تعیین شود کھ آیا آمیزش جنسی از طریق مقعد صورت گرفتھ است یا خیر. 
» منحرفین جنسی«اولین کتب مربوط بھ مطالعھ ھمجنسگرایان بھ عنوان 

ی قانونی بھ انتشار میالدی را ھمین کارشناسان پزشک ١٩را در سده 
با مطرح شدن علم روانکاوری در اروپا، سیگموند فروید،  67رساندند.

کارل یونگ، جوزف بروئر، ویلیھام فلیس، شاندور رادو، اروینگ ببر و 

                                                             
برای به دست آوردن اطالعات تاریخی در خصوص تاریخ جرم انگاری، جرم   67

  زدایی و بیماری پنداشتن روابط ھمجنس با ھمجنس در اروپا نگاه کنید به: 
Association of Gay and Lesbian "LGBT Mental Health Syllabus."

 . N.p., n.d. Web. 3 Nov. 2012.Psychiatrists 
http://www.aglp.org/gap/1_history/#Sodomy_and_Other_Crimes_A<

gainst_Nature>. 
   ھمچنین:

Betteridge, Tom. Sodomy in early modern Europe. New York: 
Manchester University Press, 2002.  
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بسیاری از روانکاوان دیگر بھ کرات در مورد مسألھ رابطھ جنسی 
  68ھمجنس با ھمجنس نوشتند.

  
ھای عدالت خواه جنسی  یر جنبشتحت تاث ١٩٧٠تا  ١٩۵٠در سالھای 

ھا و جنبش ھمجنسگرایان در ایاالت متحد  مانند جنبش زنان، جنبش ھیپی
آمریکا، فرھنگ عمومی نسبت بھ روابط جنسی ھمجنس با ھمجنس تغییر 

 The American، انجمن روانپزشکی آمریکا یا ١٩٧٣کرد. در سال 
Psychiatric Association ایی کرد. انجمن زد ھمجنسگرایی را بیماری

روانپزشکی آمریکا، مفاھیم مربوط بھ بیماری شمردن ھمجنسگرایی را 
 Diagnostic andیا  راھنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی و از 

Statistical Manual of Mental Disorders  ١٧در  69کرد. ١٩٧٣در سال 
 World Healthسازمان بھداشت جھانی یا  ١٩٩٠ماه مھ سال 

Organization  اعالم کرد کھ ھمجنسگرایی بیماری نیست. بھ ھمین
ماه مھ، ھر سالھ بھ عنوان روز جھانی مبارزه با ھراس  ١٧مناسبت روز 
شود. در بسیاری از  ھا جشن گرفتھ می ھا و تراجنسیتی از ھمجنسگرا

ھا قوانین مجرمانھ برای روانکاوان، روان پزشکان یا پزشکانی کھ  کشور
  ھمجنسگرایی ھستند وضع شده است. مدعی درمان 

  
  آید بھ شمار نمیختالل ھویت جنسی دیگر بیماری ا

شناسان و پزشکان افرادی را کھ ھویت  روان ٢٠١٢پیش از دوم دسامبر 
ھای ھویتی تراجنسیتی توضیح  جنسیتی و جنسی خود را با گوناگونی

 Gender Identityدادند، مبتال بھ بیماری اختالل ھویت جنسی یا  می
Disorder دانستند.  می  

شناسان و  ) کلمھ مورد استفاده توسط روانGIDاختالل ھویت جنسی (
پزشکان عضو انجمن روانپزشکی آمریکا بود کھ در کتابچھ راھنمای 
                                                             

  نگاه کنید به:   68
Lewes, Kenneth. Psychoanalysis and Male Homosexuality. Lanham: J. 
Aronson, 2009. 

  
تصمیم انجمن روانپزشکی آمریکا تا حد زیادی مدیون تحقیقات آلفرد کینزی   69

در مورد تمایالت جنسی ھمجنسخواھانه بین زنان و مردان بود. این تحقیقات 
  نگاه کنید به: ییر فرھنگی را در میان روان پزشکان گشود؛علمی درھای تغ

Association of Gay and Lesbian "LGBT Mental Health Syllabus."
. N.p., n.d. Web. 3 Nov. Psychiatrists

 2012.<1_history/#declassificationhttp://www.aglp.org/gap/>. 
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تشخیصی و آماری اختالالت روانی نیز بھ ثبت رسیده و با برخی از 
 ھای ذیل نسبت یافتھ بود:  نشانھ
  با جنسیتی متفاوت و مخالفت با جنسیت ھمذات پنداری دائمی

  خود فرد؛ 
 ھای جنسیتی فرد؛  ھا و نقش عدم ھماھنگی جنسیت فردی با رفتار 
  میل بھ زندگی موقتی یا دائمی بھ عنوان یک عضو از جنس

 مخالف؛ 
 بدنی جنس  ی و ھایی زیبایی، فیزک آل آرزو و میل بھ داشتن ایده

 مخالف؛ 
  کھ موجب اضطراب، استرس یا عدم اطمینان از ھویت جنسیتی

قراری دائمی مرتبط با ھویت  افسردگی در فرد شود؛ حس بی
 ھای جنسی.  جنسی، جنسیت یا اندام

 
پس از تالش مستمر کنشگران حقوق  ٢٠١٢دسامبر سال  ٢در 

شناسی، ساختار مغز  ھا و ھمچنین تحقیقات بسیار روی عصب تراجنسیتی
) اعالم کرد APAنپزشکی آمریکا (و ژنوم افراد تراجنسیتی، انجمن روا

ھای روانی حذف و بھ  را از لیست بیماری» اختالل ھویت جنسی«کھ 
را جایگزین  Gender Dysphoriaقراری جنسیتی  جای آن شاخص بی

شد اما اگر  ھا دیگر بیمار محسوب نمی کند. بھ این ترتیب، تراجنسیتی می
قراری،  با بی شان ھا از ھویت جنسی و جنسیتی چنانچھ احساس آن

قراری جنسیتی  اضطراب و افسردگی ھمراه باشد، فرد برای شاخص بی
   70مورد درمان قرار خواھد گرفت.

  
ھا، نھ تنھا در آمریکا بلکھ در کل  این تصمیم نقطھ عطفی برای تراجنسیتی

جھان بود. راھنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی منبعی جھانی 
ر کشور ایران نیز بھ عنوان منبع تشخیصی برای پزشکان است کھ حتی د

  گیرد. ھای روانی مورد استفاده قرار می برای بیماری
 

                                                             
  نگاه کنید به:  70

. N.p., n.d. Web. 12 LGBT Weekly "A Milestone Change by the APA."
-change-milestone-Jan. 2013. <http://lgbtweekly.com/2012/12/13/a

apa>.-the-by  
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با فتوای ، ه استذکر شد نیز ھای دیگر طور کھ در بخش ھمان ،در ایران
، مراکز درمانی وابستھ بھ آزادی تغییر جنیستمبنی بر هللا خمینی آیت

اختالل «بیماری  سازمان بھزیستی یا مراکز خصوصی برای درمان
رفتھ است کھ ھمجنسگرایان  اند. ھمیشھ بیم آن می فعال شده» ھویت جنسی

ایرانی و یا کسانی کھ نسبت بھ جنسیت و گرایش جنسی خود دچار ابھام 
اختالل «ھای تادیبی و درمانی پزشکی برای درمان  ھستند، گرفتار سیستم

کھ این دھد  شان میتحقیقات افسانھ نجم آبادی اما ن شوند.» جنسی ھویت
ھای جنسی ایجاد  ن اقلیتپذیرفتآزادی برای  نسبتا فضای ،مراکز
  71اند. کرده

  
  

  
  

                                                             
    :٢۵نگاه کنید به ص.  71

Najmabadi, Afsaneh. "Transing and Transpassingacross Sex-
Gender Walls in Iran.” Women's Studies Quarterly  
36.3 & 4 (2008): 23-42  
< http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/wsq/v036/36.3-
4.najmabadi.html>.  
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o  :فصل نھم  

  
  ھای مھم ھا و تاریخ نماد

 
در توسط گیلبرت  ١٩٧٨: پرچم رنگین کمان کھ در سال رنگین کمان

بیکر از ھنرمندان ساکن سان فرانسیسکو برای استفاده در تظاھرات و 
عدالت خواھی دگرباشان جنسی طراحی شد. این پرچم، کم کم  ھای رژه

تبدیل بھ نمادی جھانی شد و امروز بھ عنوان نماد افتخار بھ گوناگونی و 
کثرت گرایی جنسی، توسط دگرباشان جنسی و حامیان ایشان در 

  72شود. کشورھای مختلف استفاده می
  

  
 

ھا در  ن روز: نمادی کھ اینماد مثلث برعکس با نشان رنگین کمان
ھا، مدارس و فضاھای عمومی  ھای دولتی، مراکز مذھبی، دانشگاه نھاد

دیگر برای بیان حمایت از دگرباشان جنسی و کثرت گرایی استفاده 
ھای حمایت از حقوق دگرباشان  توانید از انجمن شود. این نماد را می می

                                                             
  نگاه کنید به:  72

" LGBT History Month: Gilbert Baker and the rainbow flag | I'm A 
. N.p., n.d. Web. 4 Nov. 2012. I'm A PFLAG Mom ."PFLAG Mom

-month-history-<http://pflagmom.tumblr.com/post/33709802462/lgbt
flag>.-rainbow-the-and-baker-gilbert  



  مسائل دگرباشان جنسی را چگونھ پوشش دھیم
  

 

 

 59 

ی و ھای حامی حقوق دگرباشان جنس جنسی در سازمان خود، کتاب فروشی
کارتان یا  باندن آن بھ در اتاق کارتان، میزیا اینترنت تھیھ کنید و با چس

  فضایی کھ متعلق بھ شماست، از حقوق دگرباشان جنسی حمایت کنید.
  

ھا در دوران جنگ جھانی دوم برای  : نمادی است کھ نازیمثلث صورتی
دم آ ھای هکردند. در کور شناسایی ھمجنسگرایان مرد از آن استفاده می

سوزی آلمان نازی، ھمجنسگرایان بسیاری نیز قربانی فاشیسم شدند کھ 
ھا پس از  دانست. نازی ھا را مخالف طبعیت و محکوم بھ مرگ می آن

ھا نماد مثلث صورتی را برای  دستگیری ھمجنسگرایان، بر لباس آن
پس  73کردند. ھا استفاده می ھای کار و تحقیر آن گاهودھا در ار شناسایی آن

 ،ھا جنگ جھانی دوم، بسیاری از دگرباشان جنسی و حامیان حقوق آناز 
این نماد را برای احترام بھ ھمجنسگرایانی کھ جان خود را در آلمان نازی 

 ند، برگزیدند. داز دست دا
  

ھای  ھا و اردوگاه نماد شناسایی زنان ھمجنسگرا در زندان مثلث سیاه: 
ھا  ھا آن برای تمام زنانی کھ نازی ھا بوده است. این نماد معموال کار نازی

شده است؛ مانند: زنان ھمجنسگرا،  کردند، استفاده می را فاسد قلمداد می
ھا، زنان نازا یا بدون فرزند و زنانی ناشزه بودند و از وظایف  روسپی

زدند.  اجتماعیشان بھ عنوان ھمسر، مادر و زن خانھ دار سر باز می
ه پس از پایان جنگ جھان دوم برای درست مثل مثلث صورتی، مثلث سیا

ھای آدم سوزی ھیتلر جان  ھای کار و کوره احترام بھ زنانی کھ در ارودگاه
باختند، تبدیل بھ نمادی برای افتخار بھ فمنیسم و ھمجنسگرایی در بین 

  زنان شد.
  

روز جھانی مبارزه با ھمجنسگراستیزی، دوجنسگراستیزی و 
  تراجنسیتی ستیزی

  
) ھمجنس WHO، سازمان جھانی بھداشت (١٩٩٠و  ١٩۴٨ھای  بین سال

کرد. تحت  گرایی را بھ عنوان یک بیماری و اختالل روانی طبقھ بندی می

                                                             
برای آگاھی بیشتر از برخورد خشونت آمیز آلمان نازی با ھمجنسگرایان    73

   رجوع کنید به:
l, Deported Homosexuall: a Memoir of Nazi I, Pierre See Pierre, .

 . New York: Basic Books, 2011.Yerror  
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ھا کھ در آمریکا در سالھای  ھای احیای حقوق ھمجنسگرا تاثیر جنبش
 ١٩٧٣آغاز شده بود، انجمن روانپزشکی آمریکا، در سال  ١٩۵٠

ھای روانی خارج  و لیست بیماری ھا ھمجنسگرایی را از لیست بیماری
نھایت منجر بھ این شده   ھای دگرباشان جنسی از سرار جھان  کرد. کمپین
سازمان بھداشت جھانی ھمجنسگرایی  ١٩٩٠ماه مھ سال  ١٧کھ در در 

ھای روانی خارج کرد. از آن روز بھ بعد  ھا و اختالل را از لیست بیماری
باشان جنسی بھ عنوان روز مھ، در میان جامعھ جھانی دگر ١٧روز 

جنسیتی مجنسگراستیزی، دوجنسگراستیزی و تراھجھانی مبارزه با 
  شود. ستیزی، جشن گرفتھ می

  
  » پراید«ھای جنسی یا  ھای گرایش ماه افتخار بھ گوناگونی

اعتراضات خیابانی و شورش خودجوش دگرباشان جنسی آمریکای کھ 
ھای شھر  در خیابان ١٩۶٩برای چند روز در اواخر ماه ژوئن سال 

ع مھم تاریخ جنبش عدالت خواھی ینیویورک ادامھ داشت، از واق
 ٢٨شود. شب  دگرباشان جنسی در آمریکا و سراسر جھان محسوب می

، پلیس نیویورک بھ پاتق ھمجنسگرایان، دوجنسگرایان ١٩۶٩ژوئن سال 
ھا  ھا در محلھ گرینویچ ویلج نیویورک برای سرکوب آن و تراجنسیتی

لھ کرد. بار و رستورانی با نام استون وال این (بھ مفھوم مسافرخانھ حم
، محل درگیری پلیس با شھروندان اقلیت جنسی Stonewallاستون وال) 

در شھر نیویورک شد. پس از این واقعھ، در اعتراض بھ حملھ پلیس 
چندین اعتراض خیابانی خودجوش ابتدا در نیویورک و سپس در شھرھای 

اند کھ این واعتراضات آغاز  ا، شکل گرفت. بسیاری معتقدمختلف آمریک
  74جنبش جھانی حقوق دگرباشان جنسی بود.

  
ھای حق  ھای استون وال تبدیل بھ نمادی برای افتخار بھ جنبش شورش

، تظاھرات و ١٩٧٠طلبی دگرباشان جنسی شد. ھمھ سالھ از سال 
وز برگزار ژوئن برای یادبود این ر ٢٨ای در روز  ھای خیابانی رژه
یا » پراید رژه«تبدیل بھ ماه  ١٩۶٩ژوئین  ٢٨شود. ماه ژوئین پس از  می

ھا  جشن گرفتن افتخار دگرباشان جنسی بھ حضور در جوامعی شد کھ سال
ھای جنسی را از حق و حقوق خود محروم کرده بودند. تاریخ  اقلیت

                                                             
  نگاه کنید به:  74

. Stonewall : the riots that sparked the gay revolution Carter, David.
 New York: St. Martin's Press, 2010.  
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ھا  راز شھر بھ شھر متفاوت است اما بیشتر شھ» پراید«برگزاری مراسم 
کنند کھ رژه ھمجنسگرایان را در ماه ژوئن برگزار کنند. صفحھ  سعی می

  75»فھرست واقع برای دگرباشان جنسی« با عنوان ویکی پیدیا انگلیسی
شود،  کھ توسط بسیاری از کنشگران حقوق دگرباشان جنسی بھ روز می

ھا  ھای مخصوص دگرباشان جنسی در شھر ھا و مراسم لیست کامل جشن
  کند. ھای مختلف را مدام بھ روز میو کشور

  

                                                             
75 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_LGBT_events 
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o  :فصل دھم  

  
  ت اسالمی جمھوری اسالمی ایرانقانون مجازا

  
قانون جدید مجازات اسالمی کشور جمھوری اسالمی ایران و 
ھمجنسگراستیزی این قانون، زندگی بسیاری از دگرباشان جنسی را تحت 

نی بسیار سخت شعاع قرار داده است. قانون جدید مجازات اسالمی با قوانی
گیرانھ نسبت بھ روابط جنسی ھمجنس با ھمجنس در تاریخ 

توسط ریاست مجلس شورای اسالمی بھ ریاست جمھوری  ١٣٩١/٠١/٢١
ابالغ شد تا مراحل انتشار آن انجام پذیرد. بسیاری از واژگانی کھ برای 
جرایم جنسی مربوط بھ روابط ھمجنس با ھمجنس بھ کار رفتھ است، از 

ه است. این واژگان ھ شیعھ وارد قانون مجازات اسالمی شدادبیات فق
  اند از: عبارت

ھمان آمیزش جنسی است و شرط آن دخول آلت مردانھ بھ    جماع کردن:
 مھبل یا مقعد مرد یا زن دیگری است. 

ل آلت وھمان جماع جنسی یا آمیزش جنسی است و شرط آن دخ   وطی:
 ری است. مردانھ بھ مھبل یا مقعد مرد یا زن دیگ

 سوراخ مقعد.  دبر:
وطی دبر یا دخول بھ دبر (سوراخ مقعد) مرد است. دخول مقعدی  لواط:

  گویند.  بین دو مرد را می
ھا یا نشیمنگاه  : عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانتفخیذ

 انسان مذکر.
مفھوم  مالیدن مھبل (اندام تناسلی زنانھ) بر مھبل زنی دیگر بھ مساحقھ:

جماع جنسی بین دو زن یا بیشتر تعریف شده است کھ در آن مالش 
  ھای جنسی بھ ھم مد نظر است.  آلت

  دھد. : ھمان کننده است و کسی کھ دخول را انجام میفاعل
  شود.  : ھمان شونده است کسی کھ دخول بر او انجام میمفعول

 
ن مجازات انگاری روابط جنسی ھمجنس با ھمجنس در فصل دوم قانو جرم

. تعیین شده است حد لواط اعدام ،آمده است و در آن ١٣٩١اسالمی سال 
حد لواط برای فاعلی کھ تجاوز بھ عنف کرده باشد، مسلمان نباشد، یا با 

صد ضربھ  ،و در غیر این صورت ،مرد مزدوج لواط کرده باشد، اعدام
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م حد لواط برای مفعول در ھر صورت اعدا اما )٢٣٣شالق است (ماده 
کھ آن) مگر ٢٣۴ضربھ شالق است (ماده است (ھمان).  حد تفخیذ صد 

ذ نیز مرگ است (ھمان). مسلمان باشد کھ حد او برای تفخی فاعل غیر
مونثی کھ نھ لواط کرده باشد، نھ تفخیذ و نھ  ر یامذک فردگرایی  ھمجنس

). حد مساحقھ، صد ٢٣٧ضربھ شالق دارد. (ماده  ١٧۴تا  ٣١مساحقھ، حد 
 ).٢٣٩شالق است (ماده ضربھ 

  
  

با قانون  ١٣٩١تفاوت عمده قانون مجازات اسالمی نسخھ مصوب 
مجازات قبلی در خصوص جرایم جنسی روابط ھمجنس با ھمجنس در 
این است کھ در قانونی قبلی خود کنش جنسی جرم بود. بھ این مفھوم کھ 

بھ لواط و مساحقھ جرم بودند اما از گرایش جنسی فرد مجرم، صحبتی 
برای اولین بار  ١٣٩١میان نیامده بود. در قانون تصویب شده در سال 

گرایش جنسی ھمجنسگرایی بھ عنوان یک جرم بھ قوانین مجازات 
اسالمی در جمھوری اسالمی ایران اضافھ شد. این اقدام، محکوم کردن 
افراد بھ گرایش جنسی ھمجنسگرایی را کھ چیزی غیر قابل اثبات است، 

. بھ این مفھوم افرادی کھ بھ شکلی محکوم بھ داشتن گرایش کند میسر می
در معرض دستگیری و محکومیت قرار  ،جنسی غیر دگرجنسگرا ھستند

  دارند.
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o  یازدھمفصل :  
  

  ادیان و دگرباشان جنسی
 

برخورد ادیان مختلف با روابط ھمجنس با ھمجنس و مسألھ دگرباشی 
ھا و مذاھب مختلف تقسیم  شاخھجنسی بسیار پیچیده است. ادیان معموال بھ 

شوند و در میان این مذاھب ھمیشھ افرادی ھستند کھ بھ دنبال  می
   76ھای رھایی بخش از دین در مورد احکام جنسی دین ھستند. خوانش

بھ طور کلی در ادیان مسیحی روابط جنسی ھمجنس با ھمجنس  مسیحیت:
. کلیساھای شود و اشد مجازات (مرگ) را در پی دارد گناه محسوب می

پروتستان نسبت بھ مسألھ احیای حقوق ھمجنسگرایان، دوجنسگرایان و 
کاتولیک ھیچ گونھ  ھا حساسیت بیشتری داردن اما کلیسای تراجنسیتی

تمایلی برای بازنگری احکام مربوط بھ روابط جنسی ھمجنس با ھمجنس، 
   77نشان نداده است.

تغییرات است. دست خوش  رابطھ کلیسا و دگرباشان جنسی ھر روز
ان دگرباش پیدیای انگلیسی کلیساھایی را کھ از حقوق دیندار صفحھ ویکی

                                                             
برای نگاھی کامل و شامل به مسأله نگاه ادیان در دوران مدرن  به رابطه   76

  جنسی ھمجنس با ھمجنس نگاه کنید به:
Queer Religion: Homosexuality in Modern  Boisvert, Donald L..

. Santa Barbara, Calif.: Praeger, 2012. Religious History  
مساله دگرباشی جنسی در  برای نگاھی نظری به مسأله وارد کردن

  چھارچوب ادیان و خداپرستی نگاه کنید به:
 . London New York: Routledge, 2003.The Queer God Reid, Marcella.  

برای آگاھی بیشتر در مورد برخورد مسیحیت در دوران پیشامدرن با   77
(ادامه در صفحه  مسأله روابط جنسی ھمجنس با ھمجنس نگاه کنید به:

  بعد)
Christianity, social tolerance, and homosexuality : gay  Boswell, John.

people in Western Europe from the beginning of the Christian era to 
. Chicago London: University of Chicago Press, the fourteenth century

 1980. 
 پذیرند نگاه کنید به: ا میھایی از انجیل که ھمجنسگرایی ر برای خوانش

. New York: The gay faith : Christ, scripture, and sexuality Sphero, M.
 Herms Press, 2011.  



  مسائل دگرباشان جنسی را چگونھ پوشش دھیم
  

 

 

 65 

کند. برای اطالعات  بھ طور مداوم بھ روز می  کنند جنسی حمایت می
کلیساھای در بر گیرنده دگرباشان « ھا بھ صفحھ بیشتر در مورد این کلیسا

  78کنید.  رجوعپدیا  در ویکی جنسی)
  

ن ارتدکس بھ تورات، تلمود و دیگر کتب اخاص یھودیدر نگاه   یھودیت:
مذھبی، ھمجنس گرایی علیھ طبعیت و کاری ضد خداست کھ مستحق 

ھای اخیر دانشمندان دینی  ھاست. با این حال در سال ترین مجازات شدید
اند. با  را مطرح کرده» پذیرش گناھکار اما نھ خود گناه«یھودی مسالھ 

ل، بھ عنوان یک کشور سکوالر، از حقوق توجھ بھ اینکھ کشور اسرائی
ھای مذھبی اسرائیلی کھ  کند، نھاد دگرباشان جنسی حمایت قانونی می

اند. در میان  ھای انسانی را مطرح کرده رو ھستند مسألھ پذیرش تفاوت میانھ
ھای ھمجنسگرای مذھبی، یھودیان دگرباش جنسی بسیار فعال ھستند  گروه

   79کشند. ادگرای یھودی را مدام بھ چالش میھای ارتودوکس و بنی و شاخھ
  

ای  ھمجنسگرایی ربطی بر زندگی دینی افراد ندارد و مسألھ بودیسم:
شخصی است. بر اساس دستورھای بودا (یا برداشت بوداییان معاصر از 

ھای بودا)، یک ھمجنسگرا دقیقا مثل یک دگرجنسگرا باید با  برداشت
  اطرافیان خود مسئول باشد.  احترام و خردورزی نسبت بھ اطراف و

کشور ھند بوده  ھا پیدایش آن مبدأ در میان مذاھب مختلفی کھ ھندوییسم:
ندرت در ادبیات دینی بھ  ،بھ مفھوم گرایشی آن ،است، مسألھ ھمجنسگرایی

اما رھبران دینی معاصر نسبت بھ مسألھ رابطھ جنسی  ؛شود مطرح می
و ھمجنسگرایی را مردود ھمجنس با ھمجنس مواضع سختگیرانھ دارند 

ھا را دارد و  ھندوییسم سنت دیرینھ پذیرش تراجنسیتی ،دانند. با این حال می
ھا حالت نرامادگی دارند. مسألھ جنس سوم و کسانی  برخی از خدایان ھندو

 ھا وجود دارد.  ھای ھندو در باور ،کھ نھ زن ھستند و نھ مرد
 

                                                             
78 http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT-
affirming_Christian_denominations 

برای آشنایی بیشتر با افکار دانشمندان دین که مشغول به چالش   79
ھای ھمجنسگراستیز از متون مذھبی یھودی ھستند، نگاه  انشکشیدن خو

  کنید به:
Queering the text : biblical, medieval, and modern  Ramer, Andrew.

 . Maple Shade, NJ: Lethe Press, 2010.Jewish stories  
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ان را گناھکار و محکوم بھ آشکارا ھم ھمجنسگرایی و ھمجنسگرای اسالم:
ھای ھمجنسگرا و حتی امامان ھمجنسگرا  داند. با این حال گروه مرگ می

لوط در قوم در مذاھب سنی در صدد اثبات این مسألھ ھستند کھ داستان 
  80اند. ھای متفاوتی است و قوم لوط ھمجنسگرا نبوده قرآن دارای خوانش

ین مردان مرگ است. حکم بر طبق احکام اکثر مراجع شیعھ حکم لواط ب
مساحقھ بین زنان شالق است و پس از چھاربار تکرار جرم، حکم اعدام 

اند  احکام شیعھ اما مسألھ تراجنسیتی بودن را لحاظ کرده 81شود. صادر می
ھای تراجنیستی را  و آیت هللا خمینی نیز با فتوی تغییر جنیست، ھویت

                                                             
  نگاه کنید به:  80

n MACFARQUHAR, NEIL. "Gay Muslims Find Freedom, of a Sort, i
Breaking  -The New York Times  New York Times." -the U.S. 

. N.p., n.d. Web. 4 Nov. 2012. News, World News & Multimedia
<http://www.nytimes.com/2007/11/07/us/07gaymuslim.html?_r=
2&>.  

 
Muslim Voices:  "Daayiee Abdullah: Being Out And Being Muslim."

g, Videos and Podcasts Promoting Intercultural Islam Blo
. N.p., n.d. Web. 4 Nov. 2012. Dialogue

muslim/>.-out-being-abdullah-<http://muslimvoices.org/daayie  
BAB: an open door to -AL"Cape of Good Hope: the gay imam ."

. N.p., n.d. Web. 4 Nov. 2012. the Arab world  
Black News,  sin Hendricks: An Openly Gay Imam Speaks.""Muh

. N.p., n.d. Web. 4 Nov. The Root -Opinion, Politics and Culture 
-muhsin-interview-2012. <http://www.theroot.com/views/root

hendricks>.  
از هللا حسینعلی منتظری دو نفر  هللا موسوی خمینی و آیت هللا روح آیت  81

فقیھانی بودند که آرای فقھی شان تاثیرات بسیاری بر قانون مجازات اسالمی 
هللا خمینی  جمھوری اسالمی ایران داشته است. برای احکام لواط از نگاه آیت

  : نگاه کنید به
 http://www.aviny.com/Ahkam/ResalehImam/resale19.aspx   
: برای احکام لواط از نگاه آیت هللا منتظری نگاه کنید به
http://www.amontazeri.com/Farsi/resaleh/html/0573.htm  و

http://www.amontazeri.com/farsi/resaleh/html/0575.htm  
  :هللا خمینی نگاه کنید به برای احکام مساحقه از نگاه آیت  

http://www.isu.ac.ir/Publication/Neda-ye-Sadiq/Neda-ye-
Sadiq_36/Neda-ye-Sadiq_3604.htm و 
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa9569 ؛    

  :هللا منتظری آیت دمساحقه از دیو برای 
http://www.amontazeri.com/farsi/resaleh/html/0574.htm.   
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ی اسالمی ایران و عمال در چھارچوب قانون مجازات اسالمی جمھور
 برای مقلدین خود، قانونی کرد. 

 
تنھا نوع رابطھ جنسی را در رابطھ مقدس ازدواج بین یک زن و  بھاییت:

داند. ھمجنسگرایی در بھاییت محکوم است اما حکم  یک مرد، مشروع می
وجود ندارد و بیت العدل نیز در این  برای مجازاتسیاسی/قضایی 

ت. بھ طور کلی اما بھاییت ضمن گناه خصوص موضع خاصی نگرفتھ اس
کند و  ھا را ھم مطرح می شمردن کنش ھمجنسگرایی مسالھ پذیرش انسان

خشونت خاصی از جانب پیروان دین بھایی بھ ھمجنسگرایان تا کنون ثبت 
  نشده است. 

  

  
 

آورد و این  : اوستا صحبتی از ھمجنسگرایی بھ میان نمیدین زرتشت
با ھمجنسگرایی را پیچیده کرده است. برخی از  رابطھ پیروان دین زرتشت

دانند اما در میان  موبدان معاصر ھمجنسگرایی را عملی شنیع می
شناس در مورد نظر نھایی متون زرتشتی در مورد  دانشمندان دین

  ھمجنسگرایی اختالف وجود دارد.
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o  دوازدھم: فصل  
  

در رابطھ با دگرباشان  روزنامھ نگاری ای اخالق حرفھ
 یجنس

 
  در مورد گرایش جنسی افراد تجسس نکنید. گرایش جنسی افراد

اند،  ای خصوصی است کھ تا خودشان با شما در میان نگذاشتھ مسألھ
ای است و تبعیض  تجسس و تفتیش در مورد آن خالف اصول اخالق حرفھ

 شود. جنسی و جنسیتی محسوب می
  
 شود کھ فرد گرایش جنسی افراد تنھا در صورتی منتشر می 

 موافقت خود را در این باره بھ صورت رسمی و واضح اعالم کرده باشد. 
 
  محرمانھ بودن گرایش جنسی و حفظ حریم خصوصی افراد

دگرباش جنسی و نزدیکانشان ھمیشھ باید در نظر گرفتھ شود، خصوصا 
کھ در زبان فارسی و در کشورھای ایران و افغانستان، با روابط جنسی 

 شود.  د مجازات برخورد میھمجنس با ھمجنس با اش
 
  قبل از مصاحبھ با فردی کھ گرایش جنسی او موضوع مصاحبھ

ھای اجازه نامھ استفاده کنید و اجازه کتبی فرد را برای  خواھد بود، از فرم
 انتشار مصاحبھ کسب کنید. 

 
 کند کھ ھرگاه خطری برای فرد  اخالق روزنامھ نگاری حکم می

اش ایجاد شود و فرد  د گرایش جنسیبھ دلیل انتشار مطلبی در مور
تر  اعتراضی داشتھ باشد، مسألھ امنیت جانی و مالی فرد از ھمھ چیز مھم

 است و باید بھ آن رسیدگی شود. 
 
  آشکارسازی گرایش جنسی افراد مرده، تنھا در صورتی مانع

اخالقی ندارد کھ این آشکارسازی موجب انتشارات اطالعات از روابط 
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غیر مستقیم ایشان با افراد زنده نشود. در این صورت جنسی مستقیم و 
 زنده در این ارتباط الزامی است. کسب اجازه کتبی از افراد

 
  جھت گیری تبعیض آمیز و قضاوت جنسی در مورد افراد

 ای است.  دگرباش جنسی، خالف اصول اخالق حرفھ
 
  علنی کردن بیماری افراد مبتالء بھ بیماری ایدز و ویروس اچ آی
ای  ی، خالف قانون بیشتر کشورھای غربی و خالف اصول اخالق حرفھو

 است. 
 
  خشونت کالمی مستقیم و یا تلویحی بھ افراد دگرباش جنسی در

تواند پیگرد  ای است و می ای، خالف اخالق حرفھ محصوالت رسانھ
 قانونی نیز داشتھ باشد. 

 
 حقوق نگار انتشار اطالعات مستدل و احترام بھ  وظیفھ روزنامھ

االمللی و قوانین کشور  رباش جنسی در چھارچوب قوانین بینشھروندان دگ
 ای است.  محل سکونت و قوانین رسانھ

 
 ای کھ بھ وضوح و  انتشار مطالب و یا تولید محصوالت فرھنگی

کنند، خالف  یا تلویحا تبعیض اجتماعی علیھ دگرباشان جنسی را تبلیغ می
 ری است. ای روزنامھ نگا اصول اخالق حرفھ

 
 ای خالف  تبعیض علیھ دگرباشان جنسی در محیط کاری رسانھ

ای با ھمکاران است. دگرباشان جنسی ممکن است در بین  برخورد حرفھ
قوق دگرباشان ھمکاران شما باشند و با ایجاد محیط کاری کھ نسبت بھ ح

توانید از  حقوق آنھاست، شما می یگیر احیاجنسی مثبت است و پی
  اران دگرباش جنسیتان در این راه بھرمند شوید.ھای ھمک کمک

  
ھم اکنون قوانین حمایت از حقوق دگرباشان جنسی در نھ کشور، ھیچ 

پذیرد و در  گونھ تبعیض بر اساس گرایش جنسی و ھویت جنسیتی را نمی
. این است  مبارزه با آن موجود ی برایقوانین ،صورت وجود تبعیض

رژانتین، ایسلند، بلژیک، کانادا، ھلند، شامل آفریقای جنوبی، آ(ھا  کشور
ھای جنسی و  بھ طور جدی بر احقاق حق اقلیت )نروژ، سوئد و اسپانیا
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است کھ اضافھ بر قوانین مربوط بھ آن جنسیتی تاکید دارند. این بھ مفھوم 
خشونت فیزیکی و کالمی، توھین، افترا، تھمت و نقض  آزار و اذیت،

علیھ افراد بر اساس جنسیت، رمسالھ تبعیض آشکا، حریم خصوصی
 نیز پیامد قانونی دارد.  آنان گرایش جنسی و ھویت جنسیتی

 
ھا مانند ایالت متحده آمریکا، بریتانیا، بیشتر کشورھای  در دیگر کشور

عضو اتحادیھ اروپا، استرالیا و نیوزلند نیز قوانین حفظ حریم شخصی، 
المی، روحی و احقاق حق در صورت توھین، آزار و اذیت فیزکی، ک

ھا حقوق  روانی، افترا و تھمت وجود دارد. در صورتی کھ رسانھ
دگرباشان جنسی را بھ رسمیت نشناسند، کالم نفرت ایجاد کنند، یا نفرت 
ورزی تبلیغ کنند، خشونت کالمی تولید کنند و ... قوانین حمایتی از افراد 

ود دارد و ھا در چھارچوب قانونی ھمھ کشورھای ذکر شده وج و سازمان
  ھا پیامد و پیگرد قانونی داشتھ باشد. تواند برای رسانھ می
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o ھا، نھادھا و نشریات دگرباشان جنسی ایرانی: انجمن  

  
 انجمن دگرباشان ایرانی :   http://www.degarbash.net/  
 انجمن جوانان سوئدی حقوق قانونی دگرباشان جنسی:  

http://sprak.rfslungdom.se/fa  
 وگوی ھمجنسگرایان ایران تاالر گفت  

http://ihag.forumotion.com/  
 دگرواژه: واژه نامھ دگرباشان جنسی:  

http://degarvajeh.com/?q=home  
 سازمان دگرباشان ایرانی  :http://persian.irqr.net/  
 سازمان دگرباشان جنسی ایرانی :http://www.irqo.org/persian/  
 ھمجنس گرا :http://www.hamjensgera.com/  
 دو  -ھای دگرباشان جنسی (ھمجنسگرایان خانھ ھنر: لینک وبالگ

: دو جنسگونگان) ایرانی -جنسگرایان
http://khanehonar2.blogspot.ca/  

 گردھمایی ھمجنسگرایان ایران :http://ggm-parsi.blogspot.ca/  
 ان (سازمان حمایت از ھمجنسگر جویان ھمجنسگرایان ایرانی رھایی

   /http://www.pergll.org.uk/persian: ایرانی مقیم بریتانیا)
 جویان ھمجنسگرایان ایرانی در فیس بوک رھایی  :

https://www.facebook.com/Pergll.organisation  
 (نیکھا) شبکھ اچ آی وی/ایدز دگرباشان ایرانی :

http://www.niqha.net/  
 نمایشگاه کتاب دگرباش :http://ketabkhaneh88.blogspot.ca/  
  ،جغد دانا: محلی برای پرسش و پاسخ در خصوص روابط جنسی

 :ھای مقاربتی سالمتی جنسی و بیماری
http://joghdedana.tumblr.com  /  

 ندا: نشریھ دگرباشان جنسی ایرانی :
http://www.nedamagazine.net/  

 جنسگرایان ایرانیرھا: رادیوی ھم :http://www.radioraha.net/  
 چراغ: نشریھ و وبالگ دگرباشان جنسی ایرانی :

http://cheragh.org  
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 کارگاه خبر گروه ژوپی آ: خبرھا با محوریت حقوق جنسی :
http://fa.news.joopea.com/  

  رادیو رنگین کمان: رادیوی مستقل ھمجنسگرایان، دوجنسگرایان و
: ارسیھای ف ترنسکشوال

http://www.radioranginkaman.com/  
 فیس بوک رادیو رنگین کمان :

https://www.facebook.com/Radioranginkaman   
 مجلھ اقلیت :http://aghaliat.blogspot.ca/  
 مجلھ اقلیت در فیس بوک :

https://www.facebook.com/Aghaliat  
 صفحھ دگرباش رادیو زمانھ :

http://archive.radiozamaneh.com/society/degarbash/  
 تریبون کوییر :

https://www.tribunezamaneh.com/archives/tag/lgbt 
 مجلھ الکترونیکی من مثل تو :

http://manmesleto.wordpress.com/  
 ماھا: مجلھ الکترونیکی ھمجنسگرایان ایران :

http://majalehmaha.wordpress.com/   
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Media Training Manual 
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