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سخن سردبیران

درگیری با مقوله ی جنس و جنسیت، و بایدها و نباید ها، زودتر از آن چه 
فکر می کنیم شروع می شود. واقعیت این است که از لحظه ای که به 

دنیا می آییم، حتا پیش تر و از لحظه ای که مونیتور دستگاه سونوگرافی 
نشان می دهد آلت جنسی مان چه شکلی است، نه تنها جنس مان که 

جنسیت مان و تمام نقش های جنسیتی مان توسط اطرافیان، جامعه، 
دولت، و سیاست های بین المللی تعیین می شود. بی این که از ما بپرسند، 

ما را در مسیری قرار می دهند که شاید روزی فکر کنیم اشتباه بوده و اگر 
حق انتخاب داشتیم مسیری متفاوت را بر می گزیدیم؛ جور دیگری لباس 
می پوشیدیم، رفتار می کردیم، خود را می نامیدیم، یا عاشق کس دیگری 
می شدیم. همه چیز دست به دست هم می دهد تا ما فردی »به هنجار« و 

»نرمال« و مفید بشویم. شاید همین که کمی بزرگ تر می شویم و به جایی 
می رسیم که بتوانیم به این فکر کنیم که »به هنجار« و »نرمال« کیست و 

چیست، به تفاوت های مان با افراد به اصطالح »عادی« پی می بریم. بعضی 
فاصله ها را می توانیم کم اهمیت تلقی کنیم، اما وقتی هویت مان با آن هویت 
»عادی« فاصله دارد چه؟ اگر خود را جزء دسته  ای بیابیم که »اقلیت جنسی 

و جنسیتی« نامیده می شوند چه؟ اگر نزدیکان مان دچار این سؤال ها 
و بحران ها شوند چه می کنیم؟ اقلیت جنسی و جنسیتی، دگرباش و 

 LGBTI رنگین کمانی، معادل هایی است که در فارسی برای ال جی بی تی آی
به کار می رود.

اصاًل این اقلیت جنسی  چیست و کیست؟ تفاوت جنس و جنسیت در 
کجا است؟ جایگاه والدین در رشد فرزندانی که خود را »رنگین کمانی« 

می خوانند چیست؟ آیا می شود مسلمان بود و دگرجنس گرا نبود؟ با 
توجه به نبود آموزش فراگیر جنسی و شرایطی که رسانه ها در داخل 

ایران دچارش هستند، بسیاری از پرسش ها در این حوزه مجال طرح 
هم نمی یابند، چه برسد به دست یابی به پاسخ هایی روشن. اگر هم 

مخاطب رسانه های فارسی زبان خارج از ایران باشید، می دانید که موضوع 
سکسوالیته و هویت جنسی و جنسیتی جایگاه ویژه ای در رسانه ها ندارد.

این ها بخشی از دالیلی بود که موجب شد یک شماره ی ویژه از مجله ی 
تابلو به موضوع جامعه ی رنگین کمانی اختصاص داده شود، و ما دو نفر با 

تجربه هایی متفاوت اما هدفی مشترک به عنوان سردبیران مهمان همکاری 
کنیم. می دانیم در تابلوی رنگین کمانی بسیاری از پرسش ها را طرح نکرده 
و جواب نداده ایم، اما امیدواریم بتوانیم اطالعات اولیه ای را در اختیار شما 

قرار دهیم که دری باشد به روی زاویه ای دیگر، برای دیدن و زیستن و آغاز 
راهی برای ساختن دنیایی برابر، جایی که همه ی انسان ها حق طبیعی 

زیستن به دور از هرگونه تبعیض دارند.
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چند نفر از شما تا حاال »جنس« و »جنسیت« را 
به جای هم به کار برده اید؟ یا در فرم ثبت نام و 

انتخاب رشته گاهی جنس تان را پرسیده اند و 
گاهی جنسیت تان را، و منظور از هردو یک چیز 
بوده است؟ آیا این دو واژه هم معنی هستند یا 

تعاریف متفاوتی دارند؟ این نوشته سعی می کند 
به این سؤاالت پاسخ دهد.  

جنس 
بیایید اول به مفهوم »جنس« بپردازیم. شاید این سؤال 

تکراری را که به محض تولد یک نوزاد پرسیده می شود به 
خاطر بیاورید: »دختر است یا پسر؟« جواب این سؤال به 
سادگی و با نگاهی کوتاه به آلت جنسی نوزاد داده می شود. 
جواب، هرچه که هست، قرار اس�ت جنس نوزاد را تعیین 
کند. جن�س را مش�خصات فیزیولوژیکی یک ف�رد تعیین 
می کن�د و معیارش تفاوت های ژنتیکی و هورمونی اس�ت 
که افراد با آن دنیا می آیند. پس، شاید سؤال مناسب تر این 

باشد که: نوزاد مذکر است یا مؤنث یا نوع دیگر؟
 انسان ها معمواًل با آلت جنسی مذکر یا مؤنث یا هیچ کدام 
ب�ه دنی�ا می آین�د. بل�ه درس�ت خواندی�د »هیچ ک�دام«. 

یعنی فرم آلت جنس�ی بعضی از افراد به ش�کلی اس�ت که 
پزشکان نمی توانند به س�ادگی تصمیم بگیرند که آن ها را 
در کدام ی�ک از دو گروه غالب جنس�ی ق�رار دهند، و آن ها 
را »میان جنس�ی« می خوانند. از ه�ر ۱۵۰۰ نوزادی که به 
دنیا می آید، حداقل یک نفر میان جنس�ی اس�ت. با وجود 
»میان جنس�ی« ها، دوگانگ�ی مذکر و مؤنث م�ورد تردید 
خیلی از نظریه پردازان قرار گرفته است و باعث شده بحث 

تنوع جنس ها را مطرح کنند. 

جنسیت
ب�ا ای�ن تعری�ف از »جن�س«، »جنس�یت« چیس�ت؟ 
مفاهیم�ی مث�ل نقش های جنس�یتی چه معنای�ی دارند؟ 
بگذاری�د برگردی�م به م�ورد نوزادان�ی که جن�س خاصی 
ندارند. طب�ق توضیحی که انجمن میان جنس�یان آمریکا 
ارائ�ه ک�رده اس�ت: »ب�رای ک�ودکان میان جنس�ی بای�د 
جنس�یت دختر یا پسر انتخاب شود، بسته به این که کودک 
در هنگام رش�د به کدام جنس�یت حس بیشتری دارد.« به 
عقیده ی این انجمن، این »آلت جنس�ی« کودکان نیست 
که جنس�یت آن ه�ا را تعیی�ن می کند بلکه »ح�س« آن ها 
است، حس�ی که اکتسابی است و کودکان در حین رشد آن 
را به دست  می آورند. البته، آن قدرها که این متن می گوید 
اختی�اری و انتخابی نیس�ت و کودکان از ب�دو تولد رفتارها 
و احساس�ات جنس�یتی را ف�را می گیرند. »جنس�یت« به 

طور س�اده مجموعه ای است از رفتارها و احساسات که بر 
اس�اس آن تعیین می شود چه کس�ی زن نامیده شود و چه 

کسی مرد. 
با تولد یک فرد و مشخص شدن جنس اش، اولین قدم ها 
در ش�کل دادن به جنس�یت او نیز برداش�ته می ش�ود. اگر 
نگاهی به فروش�گاه های اس�باب بازی فروشی بیاندازید، 
می بینی�د که اس�باب بازی ها به »دخترانه« و »پس�رانه« 
تقس�یم ش�ده اند. در بخش دختره�ا – که معم�واًل با رنگ 
صورتی هم تزئین ش�ده – عروسک و وس�ایل آشپزخانه و 
خیاطی می فروش�ند، و در بخش پسرها تفنگ پالستیکی 
و سرباز و ماش�ین. با انتخاب رنگ متفاوت، نام متفاوت، 
و ی�ا  اس�باب بازی متف�اوت ب�رای یک ک�ودک، آجرهای 
جنس�یت او را کم کم روی هم می چینیم. این که می گویند 
زنان آشپزی دوست دارند و یا دل شان می خواهد با بچه ها 
س�ر و کله بزنن�د و یا لباس ه�ای زرق وبرق دار بپوش�ند، یا 
مردها ریاضی ش�ان بهتر اس�ت، ب�ه برنامه های ورزش�ی 
عالقه من�د اند، و از زنان ش�لخته تر اند، این ها س�اخته ی 
ژن ها و هورمون ها و کروموزوم های آن ها نیست بلکه به 
تربیت، آموزه ها، و انتظارات خانواده و جامعه بر می گردد 

که از کودکی آغاز می شود. 
خیل�ی از اف�راد ای�ن ب�اور را ک�ه جن�س بیولوژیک�ی ما 
احساسات و روان ما را کنترل می کند به چالش می کشند، 
و نش�ان می دهن�د »زن ب�ودن« ربط�ی به داش�تن واژن 
ندارد، و آلت جنس�ی مذکر داش�تن لزومًا به »مرد شدن« 
نمی انجام�د. واقعیت این اس�ت که، افراد زی�ادی خود را 
خارج از دوگان�ه ی رایج زن و مرد تعریف می کنند. احتمااًل 
واژه های »تراجنس�یتی« و »تراجنس�ی« را ش�نیده اید. 
افراد تراجنس�یتی بین هویت جنسی و جنسیت شان تمایز 
قائل می ش�وند. ب�ه این معنی ک�ه، ممکن اس�ت با وجود 
داش�تن آلت جنس�ی مذکر، خ�ود را در گروه م�ردان قرار 
ندهند و به رفتارهایی گرایش داش�ته باشند یا پوشش شان 
به گونه ای باش�د که جامعه آن را »زنان�ه« می خواند؛ یا با 
داشتن بدنی مؤنث، آن چه را که هویت جنسی »مردانه« 
گفته می شود برای خود انتخاب کنند. افرادی هم هستند 

لیال موری

انسان ها معمواًل با آلت جنسی مذکر 
یا مؤنث یا هیچ کدام به دنیا می آیند. 
یعنی فرم آلت جنسی بعضی از افراد 

به شکلی است که پزشکان نمی توانند 
به سادگی تصمیم بگیرند که آن ها را 
در کدام یک از دو گروه غالب جنسی 
قرار دهند، و آن ها را »میان جنسی« 

می خوانند
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که رها از هرگونه چارچوبی، حق خود می دانند که هر زمان 
هویت مختلف�ی را برای خود برگزینن�د و خود را »کوئیر« 

می دانند.

گرایش جنسی
همان ط�ور که جنس ش�ما از جنس�یت تان جدا اس�ت، 
جنس�یت تان هم ممکن است ربطی به گرایش جنسی تان 
نداش�ته باش�د. گرایش جنس�ی ما بس�ته به این اس�ت که 
احساسات رمانتیک مان به کدام جنس یا جنس ها متمایل 
باش�د. با این تعریف، تصور کنید که چه ق�در دامنه و انواع 
این گرایش می تواند متنوع باشد. به همین دلیل است که، 
»رنگین کمان« که ش�امل طیف متفاوتی از رنگ ها است 
به عنوان نمادی از تنوع گرایش های جنسی و هویت های 
جنسیتی انتخاب شده است. با این حال، اعضای هرکدام 
از گروه های جامعه ی دگرباشان رنگین کمانی هم  پرچم و 

نمادی مستقل برای خود انتخاب کرده اند. 
در بیش�تر جوام�ع فق�ط ی�ک ن�وع گرای�ش جنس�ی به 
رس�میت ش�ناخته می ش�ود و آن هم گرای�ش زن و مرد به 
یک دیگ�ر اس�ت )دگرجنس گرایی(، ولی دیگ�ر گرایش ها 
مث�ل گرایش مرد ب�ه مرد ی�ا زن ب�ه زن )همجنس گرایی( 
ی�ا گرایش به ه�ردو جنس )دو جنس گرایی( نی�ز در جوامع 
دیگ�ری به هم�ان ان�دازه پذیرفته ش�ده اس�ت. البته، در 
ای�ن می�ان گروه های�ی ه�م هس�تند که ب�ه هی�چ جنس / 
جنس�یتی تمایل نش�ان نمی دهند و یا برعکس به همه ی 
گروه های جنسی / جنس�یتی متمایل اند. دسته ی اول را 
َاسکشوال یا هیچ جنس گرا و دسته ی دوم را پن سکشوال 

یا همه جنس گرا می نامند. 
این تنوع در گرایش های جنس�ی، بس�یاری از فعاالن و 
دانشمندان حوزه ی جنسیت را به این نتیجه رسانده است 
که، طبقه بندی و یا نام گذاری گروه های جنسی و جنسیتی 
نه تنها محدودکننده است بلکه به تقسیم شدن افراد به دو 
گروه »نرمال« و »غیرنرمال« می انجامد. گروه هایی که 
با معیارهایی ک�ه جامعه آن ها را »درس�ت«، »طبیعی«، 
»اخالق�ی« و منطبق ب�ا عرف می داند همراهی نداش�ته 
باشند به دسته ی دوم سقوط می کنند، و در موارد بسیاری 
از ابتدایی تری�ن حقوق انس�انی خ�ود و گاه حتا  حق حیات 

محروم می شوند. 

هنوز ب�اور عمومی ب�ر دوگانگ�ی جنس مذک�ر و مؤنث 
از  بس�یاری  دانس�تن  طبیع�ی  و  م�رد  و  زن  جنس�یت  و 
مش�خصه های فردی زنانه و مردانه اس�توار اس�ت، ولی 
تالش های بسیاری از گروه های مدافع حقوق اقلیت های 
جنس�ی و جنس�یتی ک�ه معم�واًل تحت عن�وان کوئی�ر )یا 
دگرب�اش( در کن�ار هم ق�رار گرفته ان�د، به پذیرفته ش�دن 
گوناگون�ی گرایش ه�ای جنس�ی و هویت های جنس�یتی 
منجر ش�ده اس�ت. در نتیجه ی این تغییرات، بس�یاری از 
جوامع کم ک�م از تبعیضاتی که زمانی به ن�ام واقعیت های 
علم�ی و یا عقاید مذهبی یا فرهنگی علیه دگرباش�ان قائل 
می شدند، فاصله گرفته اند و  این گوناگونی را ارج می نهند.

تنوع در گرایش های جنسی، بسیاری از 
فعاالن و دانشمندان حوزه ی جنسیت 

را به این نتیجه رسانده است که، 
طبقه بندی و یا نام گذاری گروه های 

جنسی و جنسیتی نه تنها محدودکننده 
است بلکه به تقسیم شدن افراد به دو 
گروه »نرمال« و »غیرنرمال« می انجامد

زن، م�رد، و دیگ�ر جنس�یت ها! گزینه ی س�وم هنوز به 
گ�وش بس�یاری از مردم دنیا ناآش�نا اس�ت. ب�رای اغلب 
اف�راد، اندام های جنس�ی بدن تنه�ا می توانن�د نمایان گر 
تش�خیصی  چنی�ن  اگ�ر  و  باش�ند،  م�رد  و  زن  جن�س  دو 
امکان پذیر نباش�د، یا رفتار فرد با هنجارهای منس�وب به 
جنس�یت اش هماهنگی نداش�ته باش�د )از جهت گرایش 
جنس�ی و هنجارهای اجتماعی رفتاری(، فرد دچار نقص 
و مشکل محس�وب می شود و باید به ش�یوه های مختلف 
خود را وارد یکی از این دو دس�ته کند. گزینه هایی که پیش 
روی چنین فردی گذاش�ته می شود ش�امل عمل جراحی 
و هورمون درمان�ی، تغیی�ر نح�وه ی پوش�ش و آرایش مو 
و چه�ره، تغییر رفت�ار و گفتار و تعام�الت اجتماعی، تغییر 
عالی�ق و س�الیق ش�خصی، و انتخاب ش�ریک جنس�ی 

متناس�ب با هنجارهای دگرجنس گرایی اس�ت. هرقدر در 
جامعه ای م�دارا و پذیرش س�بک های مختل�ف زندگی و 
سکس�والیته ی افراد کمتر باش�د و مرزه�ای دو اقلیم زن 
و م�رد از هم مجزاتر باش�ند، تن�وع و گونه گون�ی کمتری 
در افراد آن جامعه دیده می ش�ود، و اف�راد هر اقلیم به هم 
ش�بیه تر شده و از دیگری دورتر می شوند؛ هرگونه تشابه و 
تناظری با دیده ی تحقیر و تمسخر نگریسته شده و نیازمند 

اصالح و برگشت به حالت »نرمال« محسوب می شود.
ام�ا در واقع، چه جنس�یت و چ�ه گرایش جنس�ی، و در 
مجموع سکس�والیته ی افراد، طیف گسترده ای را شامل 
می ش�ود؛ یعن�ی ابعاد مختلف هویت جنس�ی و جنس�یتی 
یک ف�رد لزومًا و تمام�ًا با هنجاره�ای دگرجنس گرامحور 
)که تمام مناسبات جنسیت ها را مبتنی بر دوگانگی محض 

نسرین افضلی
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زن و مرد، و نرمال دانس�تن رابط�ه ی دگرجنس گرایانه ی 
زن و م�رد می دان�د و ج�ز آن را م�ردود اعالم م�ی کند( و 
دوگانه مح�ور )دوگانه ی زن / مرد و ع�دم اعتقاد به وجود 
جنس�یت های دیگ�ر( مطابقت ن�دارد. یک ف�رد می تواند 
دارای ان�دام مردان�ه ول�ی هویت جنس�یتی زنانه باش�د، 
ی�ک زن ممکن اس�ت در عین داش�تن تم�ام ویژگی های 
بیولوژیکی به اصطالح »زنانه« عالقه به پوش�ش یا رفتار 
به اصطالح »مردانه« داش�ته باش�د، زنی ممکن اس�ت 
به جنس زن گرایش جنس�ی داشته باش�د یا به جنس مرد، 
مردی ممکن اس�ت اندام مردانه داش�ته باشد و به جنس 
مخالف گرایش جنس�ی داشته باش�د اما تمایل به پوشیدن 
لباس جنس مخالف خود داش�ته باش�د، و ده ه�ا و صدها 

ترکی�ب دیگر که از ف�ردی به فرد دیگر متفاوت اس�ت و در 
دسته بندی دوگانه نمی گنجد. 

افراد تراجنس�ی گاه اذعان می کنند که در بدنی اشتباهی 
اسیر اند و تلقی ای که از خودشان دارند با آن چه اصطالحًا 
»در آینه« می بینند همخوانی ن�دارد. این افراد گاه تمایل 
پی�دا می کنند با دس�ت کاری های هورمون�ی و جراحی، تا 
جایی که مقدور اس�ت به تصویر بدن دل خواه خود نزدیک 
ش�وند. باید دقت داش�ت که، در مورد تراجنس�ی ها، این 
گرایش جنس�ی نیس�ت که آن ها را به س�وی تغییر فیزیک 
ب�دن خود س�وق می دهد بلکه احس�اس تض�ادی درونی 
اس�ت که با تغییر ظاهر بیرونی قرار اس�ت برطرف ش�ود. 
در واق�ع، همجنس گرا ب�ودن یک فرد دلیلی ب�رای تغییر 
جنس�یت او نیس�ت، چرا که جنس�یت و گرایش جنسی دو 
مقوله ی متفاوت هس�تند. افراد پس از تغییر جنس�یت نیز 
می توانند همجنس گرا باش�ند، گرچه این امر ممکن است 
با توجه به هنجارهای دگرجنس گرامحور جامعه عجیب و 

غیر قابل پذیرش به نظر برسد.
گرایش جنس�ی نی�ز ان�واع گوناگونی را در ب�ر می گیرد، 
همجنس گرای�ی  ت�ا  صددرص�دی  دگرجنس گرای�ی  از 
صددرصدی، دوجنس گرایی، همه جنس گرایی، و غیره. 

جامعه پذی�ری دگرجنس گرامحور،  ش�دت و درجه ی این 
و  زم�ان  روی  مس�تقیمی  تأثی�ر  دگرجنس گرامح�وری، 
نح�وه ی آشکارس�ازی گرایش جنس�ی اف�راد دارد؛ یعنی 
هرچ�ه تاب�وی همجنس گرای�ی ش�دیدتر باش�د و تبع�ات 
خ�روج از جعب�ه ی دگرجنس گرای�ی و ورود ب�ه جعب�ه ی 
همجنس گرای�ی س�نگین تر و پرخطرتر باش�د، افراد کمتر 
و دیرتر گرایش جنسی خود را آش�کار می کنند. بسیاری از 
همجنس گرایان و افراد مایل به دیگر گرایش های جنسی 
هرگز آشکارس�ازی نمی کنند و حتا مطاب�ق با هنجارهای 

جامعه ی دگرجنس گرا زندگی، ازدواج، و رفتار می کنند.
یک فرد می تواند در بخشی از زندگی خود دگرجنس گرا 
ب�وده باش�د و ب�ا آشکارس�ازی همجنس گرا ش�ود، و این 
ب�ا دوجنس گرای�ی و همه جنس گرای�ی متف�اوت اس�ت. 
ب�ه  ف�رد  ک�ه  یعن�ی  همه جنس گرای�ی  و  دوجنس گرای�ی 
جنسیت های مختلف گرایش جنسی دارد، نه به این دلیل 
که که تح�ت تأثیر هنجارهای دگرجنس گرایی قرار گرفته، 
بلکه ب�ه انتخاب خ�ود. ف�رد چندجنس گ�را در دوره های 
مختل�ف زندگی ب�ه جنس های مختلف گرای�ش و با آن ها 

رابطه ی جنسی دارد. 
اما سکسوالیته ی انسان ها از این هم می تواند پیچیده تر 
باش�د. جنس�یت و گرایش جنس�ی نه تنها طیف وس�یعی 
را ش�امل می ش�ود، بلکه افراد می توانن�د روی این طیف 
حرک�ت کنند و از س�ویی به س�وی دیگر برون�د و برگردند 
و اصطالحًا س�یال باش�ند. با این که اکثری�ت آماری افراد 
در جای�ی می�ان طیف جنس�یت و یا طیف گرایش جنس�ی 
می ایستند، افراد زیادی هم هستند که در طول زندگی خود 
بین همجنس گرای�ی و دگرجنس گرایی و چندجنس گرایی 
در نوس�ان اند، یا بین هویت جنسیتی زن و مرد. این بدان 
معنا نیست که آن ها در »گذار« اند یا هنوز درباره ی گرایش 
جنس�ی یا هویت جنس�یتی خود ب�ه قطعیت نرس�یده اند، 
بلک�ه ای�ن س�یالیت ویژگِی سکس�والیته ی آن ها اس�ت و 
نه نش�انی از سرگش�تگی یا ناشی از فش�ارهای اجتماعی 
دگرجنس گرایان�ه و دوگانه مح�ور. آن ه�ا معم�واًل  در هر 
مرحله ای از زندگی جنس�ی و جنس�یتی خود ب�ا اطمینان 

از گرایش جنس�ی یا هویت جنس�یتی خود حرف می زنند و 
شکی درباره ی آن ندارند، نه به عمل جراحی می اندیشند 
نه به آشکارسازی به عنوان همجنس گرا یا چندجنس گرا، 

چون از فردا خبر ندارند!
اف�رادی نیز هس�تند ک�ه گاه تا پای�ان عم�ر نمی توانند با 
اطمین�ان و قطعی�ت اع�الم کنند که جنس�یت ی�ا گرایش 
جنسی شان چیست. بحث های اخیر در حوزه ی دگرباشی 
جنسی به این سو رفته اس�ت که، شاید لزومی هم نداشته 
باش�د که افراد خود را در دس�ته بندی و قالب خاصی جای 
دهن�د، حتا اگ�ر طی�ف وس�یعی از انتخاب ه�ا پیش روی 
آن ها باشد. تنها کافی است فش�ارهای اجتماعی و قواعد 
دس�ت وپاگیر اداری برداشته ش�ود تا این دغدغه ی ذهنی 
و عینی برطرف ش�ود و افراد، بدون نی�از به در نظر گرفتن 
جنس�یت و گرایش جنسی خود، س�بک و شیوه ی زندگی 
خود را برگزینند. در بسیاری از نقاط جهان، تغییرات قانونی 
و اصالح�ات حقوق�ی فراوان�ی در حوزه ی سکس�والیته 
ص�ورت گرفت�ه و یا در ح�ال انجام اس�ت ک�ه در آینده ای 
نزدیک زندگی انس�ان ها را ساده تر و خوش آیندتر می کند. 
افزوده ش�دن گرینه های جنس�یتی بیش�تر در فیس�بوک، 
امکان گرفتن شناس�نامه با جنسیت سوم، امکان ازدواج، 
بچ�ه دار ش�دن، و فرزندخوانده داش�تن ب�رای زوج های 
دگرب�اش، و تغییراتی از این دس�ت که نتیجه ی پیش�رفت 
تکنولوژی و نیز پذیرش سکس�والیته های مختلف است، 
نویدبخش آینده ای روشن تر برای جامعه ی بشری است.

جنسیت و گرایش جنسی نه تنها طیف 
وسیعی را شامل می شود، بلکه افراد 

می توانند روی این طیف حرکت کنند و از 
سویی به سوی دیگر بروند و برگردند و 

اصطالحًا سیال باشند

هرچه تابوی همجنس گرایی شدیدتر 
باشد و تبعات خروج از جعبه ی 

دگرجنس گرایی و ورود به جعبه ی 
همجنس گرایی سنگین تر و پرخطرتر 

باشد، افراد کمتر و دیرتر گرایش جنسی 
خود را آشکار می کنند



تک شاخ، یکی از حیوانات افسانه ای اروپایی ست که در تاریخ اکثر نقاط اروپا حضور دارد. این موجود 
تخیلی به اسبی می ماند که تک شاخی در باالی سر خود دارد که غالبُا به شکل مارپیچ است و بعضی از 
آن ها بال هم دارند و پرواز هم می کنند. تک شاخ ها وقتی به دنیا می آیند، طالیی رنگند و پس از آن در 
سیر بلوغ به رنگ نقره ای در می آیند و بعد از بلوغ کامل سفید رنگ می شوند. انسان ها هم در فرآیند 
رش�د و بلوغ٬ و در سراسر عمر ممکن است دچار تغییراتی در سکسوآلیته خود شوند. اما مهم است 
که بدانیم وقتی در مورد جنس، جنسیت، گرایش جنسی و رفتار جنسیتی حرف می زنیم از چه سخن 
می گوییم؟ هیچ الگوی »درس�ت و نرمال« برای هیچ کدام از این اجزای هویت جنس�ی و جنس�یتی 

وجود ندارد و هیچ سکسوآلیته ای غیرعادی نیست.
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و بررس�ی یک پدی�ده ی اجتماعی به کار م�ی رود. مباحث 
حقوق بش�ری زنان و سیاه پوس�تان نیز تا س�ال ها با چنین 
معیارهایی س�نجیده ش�ده که عمومًا به طرح دالیلی برای 
نق�ض حق�وق آن ه�ا انجامی�ده اس�ت. این اس�تدالل ها 
همچن�ان در برخی جوام�ع وج�ود دارد. در این جا به چند 
استدالل رایج درباره ی همجنس گرایی می پردازم و آن ها 

را نقد و تحلیل می کنم.

اس�تدالل اول: همجنس گرای�ی طبیعی نیس�ت، 
پ�س  اس�ت،  ناموج�ه  غیرطبیع�ی  هرچی�ز 

همجنس گرایی ناموجه است.

این استدالل بر این اساس مطرح می شود که، غیرطبیعی 
بودن یعنی نبود نمونه های مش�ابه در طبیعت. این فرض 
مدت ها اس�ت زیر س�ؤال رفته، چرا که همجنس گرایی در 
گونه های مختلفی از حیوانات مش�اهده ش�ده اس�ت. اما 
نکته ی مهم آن اس�ت ک�ه، آیا همین اس�تدالل درباره ی 
تم�ام ویژگی های انس�انی ب�ه کار می رود؟ آی�ا هرکجا که 
رفتار بش�ر با حیوانات در تضاد یا متفاوت اس�ت، متهم به 
غیرطبیعی بودن می ش�ود؟ مثاًل انس�ان تنه�ا موجودی 
است که ازدواج می کند، عاشق می شود، قول می دهد، به 
چیزهایی اعتقاد دارد، و غیره. دیگر این که، چرا حیوانات 
باید الگوی رفتار طبیعی باشند؟ تفاوت اصلی میان انسان 
و حیوانات قوه ی تفکر و تخیل او است که زیست متفاوتی 
را برای او موجب شده اس�ت. مثاًل اگر یک شیر آهویی را 
شکار کند، کار او قابل نقد اخالقی نیست چرا که او نسبت 
به عمل خود آگاه و در نتیجه مس�ئول نیست. حتا در میان 
خود حیوانات نیز رفتار »غیرطبیعی« و متفاوت از گونه ی 
خود به وفور دیده می ش�ود. و آخر آن که، همجنس گرایی 
نه تنها در میان حیوانات دیده شده بلکه حتا می توان گفت 

رواج فراوانی دارد. 
عوام�ل مختلف�ی در تعیین گرایش جنس�ی اف�راد مؤثر 
است، اما برای برخی از افراد، گرایش جنسی چیزی نیست 
که در انتخاب آن دخالت چندانی داش�ته باش�ند و بنابراین 
نمی توان آن را محکوم کرد. برخی این استدالل را رد کرده 
و معتقد اند این اس�تدالل به اندازه ی کافی محکم و قوی 
نیست چرا که فرضًا درباره ی پدوفیل ها )کسانی که گرایش 
به رابطه ی جنسی با کودکان دارند( هم صدق می کند. اما 
این تش�بیه صحیحی از منظر حقوقی و اخالقی نیس�ت، 
زیرا ک�ودک به درج�ه ای از تش�خیص و بلوغ نرس�یده که 
رضایت کامل خود را برای برقراری یک رابطه ی جنس�ی 
با ی�ک بالغ اعالم کن�د و این رابطه عمومًا ب�ه حال کودک 
مضر اس�ت، در حالی که در رابط�ه ی همجنس گرایانه ی 
دو انس�ان بالغ هم توافق دوجانبه وجود دارد و هم خطر و 
ضرری متوجه هیچ یک نیس�ت )یا دست کم خطری بیش 
از آن چ�ه در رابطه ی دگرجنس�گرا وج�ود دارد(. تا همین 
اواخر، ازدواج سیاه پوستان و سفیدپوستان، و به طور کلی 
ازدواج بین نژادهای مختلف، غیر قابل قبول و مس�تحق 

آیا همجنس گرایی یک انحراف اخالقی است؟ 
آیا در میان حیوانات نیز شاهد گرایش به جنس 
موافق هستیم؟ آیا کم شمار بودن تعداد افرادی 
که گرایش به همجنس را ابراز می کنند می تواند 

دلیلی بر انحرافی بودن این گرایش یا غیرطبیعی 
بودن آن و در نتیجه رد و محکومیت اخالقی آن 

باشد؟

همجنس گرای�ی هم�واره از دو منظر اخ�الق و طبیعت 
بررس�ی ش�ده و بارها از این زوایا  زیر س�ؤال رفته اس�ت. 
البته، این اولین بار نیس�ت که این دو وجه برای س�نجش 

در نقد اخالقی
همجنس گرایی

از منظر طبیعی بودن

عکس:صنم صالحیان

https://www.facebook.com/sanamaaaa
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)۲( طبیعت رابطه ی جنسی را ابقا کرده چون موجب تولید 
مثل است.

)۳( بنابراین، عمل جنسی غیر قابل قبول و نادرست است 
اگر به منظوری غیر از تولید مثل انجام شود.

)۴( همجنس گرایی معطوف به تولید مثل نیست.
)۵( بنابراین همجنس گرایی غیر قابل قبول است.

نخس�ت این که، روشن است که فرض ۱ صحیح است. 
اما مثال های نقض زیادی وجود دارد. مثاًل واضح اس�ت 
که چش�م انس�ان به منظور دیدن حیوان�ات درنده تکامل 
یافته تا انس�ان را از خطرها حفظ کند، اما بعید اس�ت کسی 
قائل به این باشد که نمی توان از چشم برای خواندن کتاب 
یا چش�مک زدن اس�تفاده کرد. یا دو پا برای راه رفتن بهتر 
تکامل یافته اس�ت، اما ایرادی ندارد اگر کسی تنها از یک 
پای اش برای له کردن انگور و تهیه ی شراب استفاده کند.
دوم آن که، اگر هدف از رابطه ی جنس�ی تنها تولید مثل 
باشد، انواع و اقسام روابط جنسی دیگر نیز قابل نقد است 
چرا ک�ه به تولید مثل منجر نمی ش�ود، مثاًل خودارضایی، 
س�کس دهانی، س�کس بین زوج هایی ک�ه از روش های 
جلوگیری از بارداری استفاده می کنند یا یکی از آن ها عقیم 
اس�ت، س�کس در هنگام بارداری و یائس�گی ی�ا در زمان 
ناب�اروری زن. در واق�ع، جنبه ه�ای فراوان�ی از رابطه ی 
دگرجنس گرایانه مش�ابه رابطه ی همجنس گرایانه است، 

اما با مخالفت و سرکوب مواجه نمی شود.
ش�اید این انتقاد وارد ش�ود ک�ه رابطه ی جنس�ی زن در 
دوران یائس�گی یا پس از عقیم شدن با رابطه ی جنسی دو 
همجنس قابل مقایسه نیست، چون در اولی هنوز احتمال 
بارداری وجود دارد در حالی ک�ه در دومی وجود ندارد. اما 
اگ�ر زنی رح�م اش را از بدن خارج کرد، ی�ا از بدو تولد رحم 
نداش�ت، تکلیف چیس�ت؟ یا مردانی که به دلیل مشکلی 
ام�کان تولید اس�پرم ندارند؟ در هردوی ای�ن موارد، این 
اف�راد قادر به تولید مثل نیس�تند، ولی آیا کس�ی آن ها را از 
رابطه ی جنسی منع و به خاطر انجام آن سرزنش می کند؟ 
یا در نظر بگیرید زن و م�ردی را که ازدواج می کنند و قصد 
بچه دار ش�دن هم دارند، اما مرد به جنگ می رود و قدرت 
باروری خ�ود را در اثر جراحت از دس�ت می دهد. آیا از آن 

پس این زوج باید از رابطه ی جنس�ی خودداری کنند؟ حتا 
فرض کنید تکنولوژی آن قدر پیشرفت کند که بتوان اسپرم 
ی�ک م�رد در رابط�ه ی همجنس گرایان�ه را وارد رحم زنی 
کرد. در این حالت، رابطه ی جنس�ی همجنس گرایانه هم 
موجب تولید مثل می ش�ود. درست است که تخیلی است 
ولی ش�اید روزی امکان پذیر ش�ود و در نتیجه چنین دلیلی 

برای مخالفت با رابطه ی همجنس گرایانه از بین برود.
ای�ن ترتی�ب اس�تدالل از جهت دیگ�ری نیز زیر س�ؤال 
م�ی رود، چون رفتاره�ای تکاملی ه�م گاه نامطلوب اند، 
گرچ�ه ن�ه از منظر اخالقی. مث�اًل رفتار یا رون�دی که طی 
آن سرطان پیش�رفت کرده و به اعضای دیگر بدن سرایت 
می کند نامطلوب اس�ت. یعنی، برخالف باور عموم، تمام 
رفتارهای تکاملی لزومًا نیازی به حمایت و تقویت ندارند. 
تم�ام ای�ن بحث ب�رای این ب�ود که نتیج�ه بگیری�م رفتار 
همجنس گرایان�ه فق�ط به ای�ن دلیل که در جه�ت تئوری 

تکامل نیست نمی تواند از نظر اخالقی زیر سؤال برود.
ش�اید اس�تدالل دیگر این باش�د که، رفتار الف صرفًا به 
هدف تحقق ب نیس�ت، بلکه تحق�ق ب »هدف اصلی« 
برای انجام عمل الف اس�ت. مثاًل گفته ش�ود که رابطه ی 
جنس�ی هدف اصلی اش تولید مثل اس�ت. ممکن اس�ت 
ای�ن نظر در گذش�ته صحی�ح بوده باش�د، اما با پیش�رفت 
تکنول�وژی و ام�کان منجمد کردن تخم�ک دیگر معنایی 
ندارد. حتا اگر بپذیریم که رابطه ی حنس�ی به منظور تولید 
مثل طراحی و تکامل یافته است، آیا تولید مثل تنها چیزی 
اس�ت که رابطه ی جنس�ی برای آن بهترین گزینه است؟ 
نه! احساس نزدیکی، لذت جنسی، و ارگاسم نیز از طریق 
رابطه ی جنسی تجربه می شود؛ پس تا زمانی که رابطه ی 
جنس�ی به این موارد منجر می ش�ود، نمی ت�وان آن را رد 

کرد.

همان ط�ور که مش�اهده کردی�م، تمام ای�ن احتماالت 
که ب�ر اس�اس آن همجنس گرایی غیرطبیع�ی و در نتیجه 
می رون�د.  س�ؤال  زی�ر  می ش�ود،  خوان�ده  غیراخالق�ی 
بنابراین، کسانی که با غیرطبیعی خواندن همجنس گرایی 
آن را زیر س�ؤال می برند باید تمام رفتارهای مش�ابه را نیز 

غیراخالقی دانسته و زیر سؤال ببرند.

ت  ا ز مج�ا
هم  هن�وز  بود. 

در بس�یاری از جوامع 
ازدواج بی�ن پی�روان ادیان 

مختلف و گاه اقوام مختلف ناموجه 
و محکوم است.

اس�تدالل دوم: غیرطبیعی بودن معادل اس�ت با 
نابه هنجار بودن.

این برداش�ت نیز غلط است. ما پدیده های نادر بسیاری 
می شناس�یم ک�ه آن ه�ا را لزوم�ًا نابه هنج�ار نمی نامی�م. 
مثاًل نوابغ، انس�ان های دودس�تی )همزمان چپ دست و 
راست دست(، و افراد خیلی قدبلند از نظر تعداد محدود اند 
ولی نابه هنجار محسوب نمی شوند و حتا دل خواه و مورد 
پسند انسان ها هستند. جراحان مغز، دوندگان استقامت، 
و نوازنده ه�ای هارپس�یکورد از نظر آماری بس�یار معدود 
ان�د ولی به دلیل مح�دود و معدود بودن ش�ان غیرطبیعی 

محسوب نمی شوند.

استدالل س�وم: غیرطبیعی بودن یعنی ناتوانی از 
برآوردن یک غایت و هدف وجودی.

این برداش�ت تنه�ا رفتار همجنس گرایان�ه را هدف قرار 
نمی ده�د بلک�ه رابطه ی جنس�ی دگرجنس گرایان�ه را نیز 
ش�امل می ش�ود. در این ج�ا بحثی که مطرح می ش�ود آن 
اس�ت که هر عض�وی از بدن کارکردی دارد، چش�م برای 
دیدن اس�ت، گوش برای شنیدن، پا برای راه رفتن و آلت 
جنس�ی برای تولی�د مثل، و اگر کس�ی از عض�وی از بدن 
خود اس�تفاده ای خالف هدف و کارکرد آن کند نابه هنجار 
اس�ت، پس همجنس گرایان که از آلت جنس�ی خود برای 

تولید مثل استفاده نمی کنند نابه هنجار هستند.
باید دید وقتی از »غایت و هدف وجودی« چیزی حرف 
می زنی�م، چه تعریفی از »هدف و غای�ت« مد نظر داریم. 

معمواًل، 
هدف  از  وقتی 
چی�زی ی�ا کس�ی 
ی�ک  می گویی�م، 
انس�انی  اراده ی 
مد نظرمان اس�ت. 
مثاًل هدف از انجام 
است  دلیلی  کار  یک 
که ش�خص ب�رای انج�ام آن دارد. یا ه�دف وجودی یک 
اب�زار معم�واًل همان دلیلی اس�ت که به خاط�ر آن اختراع 
ش�ده اس�ت. مثاًل کفش برای محافظت از پا ساخته شده 
است، پس در این حالت هدف وجودی کفش محافظت از 
پای افراد اس�ت. اما هدف از س�اخت نوع خاصی از کفش 
بستگی به کس�ی دارد که آن را می پوشد. مثاًل یک بازیگر 
سیرک ممکن اس�ت کفش ها را دست اش کند به جای آن 
که پ�ای اش کند، تا بتواند پله ها را از باال به پایین با دس�ت 
طی کند، یا ممکن است کس�ی کفش ها را الی در بگذارد 

تا در بسته نشود.
ای�ن که برخ�ی رفتارها )مث�اًل رابطه ی جنس�ی( هدفی 
طبیعی دارند بدان معنا است که چرخه ی »تکامل« برخی 
رفتارها را بر برخی دیگر از رفتارها برتری داده تا تولید مثل 
و بق�ای دی ان ای گونه ها حفظ ش�ود. درباره ی رابطه ی 
جنس�ی، تصور می ش�ود ک�ه »تکامل« رابطه ی جنس�ِی 
منته�ی به تولید مثل را بر رابطه ی جنس�ی غیرتولیدمثلی 
ارجحیت داده اس�ت و آن را مفیدتر دانس�ته است. در این 

صورت می توان به ترتیب زیر استدالل کرد:
)۱( اگ�ر رفتار الف ب�ه منظور تحقق ب در تکامل ابقا ش�ده 
باش�د، آن گاه اگ�ر عمل الف ب�ه منظور و هدف�ی به غیر از 
تحق�ق ب صورت پذیرد، غیر قابل قب�ول بوده و قابل نقد 

خواهد بود.



همجنس گرایی )مردانه و زنانه(، دوجنس گرایی، 
تراجنسیتی، میان جنسی، و گرایش ها و 
هویت های جنسی و جنسیتی متفاوت به 

شکل های مختلفی در طول تاریخ دیده شده اند. 
فرهنگ ها با درجات مختلفی این موضوعات 

را می پذیرند؛ افرادی از دیرباز برای حقوق 
برابر رنگین کمانی ها تالش می کنند، و افرادی 
نیز با آشکارسازی خود و  گرایش جنسی شان 

هنجارهای جاری را به چالش کشیده اند. در 
برخی جوامع هنوز هم این چالش برای پذیرش 

برابری جامعه ی رنگین کمانی ادامه دارد.

آمریکا
قبایل�ی که در دش�ت ب�زرگ آمری�کا زندگ�ی می کردند، به جنس�یت 
ب�ه ص�ورت ی�ک طیف می�ان زن ت�ا م�رد ن�گاه می کردند که ش�امل 
تراجنسی ها و میان جنسی ها هم می شد. آن ها معتقد بودند این افراد 

درجه ی معنویت باال و ویژه ای دارند.

پرتغال
در  نوزده�م،  ت�ا  ش�انزدهم  قرن ه�ای  در 
لیس�بون گروه های�ی از م�ردان و زنان�ی با 
تمایالت همجنس گرایانه وجود داشتند که 
کلیسا همواره آن ها را بازخواست می کرد و 

مورد آزار و اذیت قرار می داد.

ایتالیا
در قرن های پانزدهم تا هفدهم، در دوران رنس�انس اولیه، »عشق مردانه« عبارتی بود که برای 
اش�اره به  همجنس گرایی مردان اس�تفاده می ش�د )این عبارت در فرانسه و انگلس�تان نیز به کار 
می رفت(. میکل آنژ در شعرهای اش عش�ق میان همجنس ها را بیان کرده، هرچند که بعدها این 
قس�مت ها ویرایش و حذف ش�دند. مجس�مه های مرمرین باس�تانی، که در رم از زیر خاک کشف 
شده اند، جلوه هایی از افراد میان جنسی دارند که الهام بخش هنرمندان دوران رنسانس بوده اند.

آلبانی
زنانی که در جوانی »قسم عفت« یاد کرده بودند به 
عنوان »باکرگان قسم خورده« شناخته می شدند. 
آن ه�ا می توانس�تند مث�ل م�ردان زندگ�ی کنند و 
نقش های مردانه را در جامعه و خانواده ش�ان ایفا 

کنند. این افراد هنوز هم دیده می شوند.

یونان باستان
در قرن های شش�م پی�ش از میالد تا قرن شش�م میالدی، همجنس گرایی م�ردان پدیده ای 
پذیرفته شده بود و این رابطه معمواًل میان مردانی متعلق به طبقات باالی اجتماعی با مردان 
جوان تر ش�کل می گرفت. س�افو، زن ش�اعر نام دار در یونان باستان، از عش�ق و اشتیاق اش 
به زنان دیگر نوش�ته اس�ت. افالطون فیلس�وف نیز درباره ی جنس�یت س�وم، ک�ه همزمان 

ویژگی های زنانه و مردانه  دارد، به عنوان بخشی از طبیعت انسان سخن گفته است.

روسیه
بومیان چوکچی در س�یبری عالوه بر مرد و زن، هفت 

نوع جنسیت دیگر را هم به رسمیت می شناختند.

چین
در ق�رن اول پیش از می�الد تا قرن هفدهم می�الدی، همجنس گرایی 
به عنوان نش�انه ای از نخبه بودن تلقی می شد. ش�واهد آن در اشعار و 

ترانه های دوران سلسله های چینگ، هان، و تانگ دیده می شود.

کره
در قرن اول پیش از میالد تا قرن اول میالدی، در اشعار و ترانه های مربوط به سلسله ی 
باس�تانی س�یال، از عش�ق و عالقه میان م�ردان، ب�ه ویژه در می�ان گروه نخب�ه ای از 
جنگ جویان که هوارانگ نام داش�تند، یاد شده است. گروه هوارانگ به عنوان کسانی 

که برای اولین بار همجنس گرایی را آشکارا وارد فرهنگ کردند شناخته می شدند.

اندونزی
ق�وم بوغی�س، ک�ه از بومی�ان جزی�ره سوالوس�ی اندونزی به ش�مار 
می روند، س�ه جنس نر، ماده، و نر - ماده را به رس�میت می شناختند. 
آن ه�ا به چه�ار جنس�یت زن، م�رد، ترام�رد، و ت�رازن، و ی�ک گروه 

فراجنسیتی به نام بیسو قائل بودند.

ساموآ
فاآفافین ها مردمی از جنسیت سوم بودند که معمواًل با ظاهر بیولوژیک 
مردان�ه ب�ه دنی�ا می آمدند، ام�ا تمای�الت و احساس�ات آن ها ش�امل 

رفتارهای زنانه هم می شد.

نپال
عب�ارت بودایی »میتا«، که ب�ه معنی اتحاد ذهنی و عش�ق و مهربانی 
اس�ت، ب�رای هوی�ت دادن ب�ه تراجنس�ی ها و همچنی�ن زوج ه�ای 
همجنس ب�ه کار می رود. این امر در فرهنگ نپال از دوران باس�تان به 

عنوان موضوعی پذیرفته شده تلقی می شود.

هند
رابطه ی همجنس گرایانه تا ورود استعمارگران بریتانیایی مورد پذیرش 
بود. هنوز در فرهنگ هند جنس س�وم و کس�انی که رفتاری متفاوت از 

هنجارهای زن و مرد دارند، به رسمیت شناخته می شوند.

ایران
در قرن سیزدهم، در شعر فارس�ی، عبارت »شاهد« )مردان زیبارو که 
نش�انه ای از قدرت خدا هستند( در اشعار  ش�اعرانی از جمله سعدی به 

کرات به کار رفته است.

عربستان سعودی
در ق�رون هش�تم و نهم، مطابق احادیث اس�المی، پیامبر اس�الم احکام�ی را در خصوص 
حقوق فردی کس�انی ک�ه رفتارهایی خارج از هنجارهای پذیرفته ش�ده زنانه و مردانه دارند، 

تحت عنوان »مخنثون«، وضع کرده است. این قوانین به ویژه در زمینه ی ارث است.

کنیا
در می�ان مردم ناندی، زن�ان می توانند با ه�م ازدواج کنن�د. در این ازدواج، 
معمواًل زن مسن تر نقش سنتی مردانه ی »شوهر« را ایفا می کند و به عنوان 
»شوهر مؤنث« شناخته می شود. ممکن اس�ت زن جوان تر توسط یک مرد 

باردار شود، اما پدر قانونی و اجتماعی بچه همان همسر مؤنث است.

مصر
دو ه�زار و چهارصد س�ال پی�ش از میالد، آن گون�ه که از نقش ه�ای مقبره های 
نیانخ خنوم و خنوم هوتپ که از خدمت کاران خاندان سلطنتی مصر باستان بودند 

بر می آید، آنان از اولین زوج های همجنسی هستند که در تاریخ ثبت شده اند.

آفریقای جنوبی
در قرن های ش�انزدهم تا بیس�تم، زنان قدرت مند حت�ا اگر با یک مرد 
ازدواج کرده بودند، می توانس�تند با زنان دیگر ازدواج کنند. داش�تن 

همسران )زنان( متعدد نمادی از کام یابی به شمار می آمد.

جمهوری دموکراتیک کنگو
در قرن های ش�انزدهم و هفدهم، به مردانی که به ش�یوه ی مرس�وم 
زنان لباس می پو ش�یدند و رفتار می کردند، و همی�ن  طور به زنانی که 
مطاب�ق هنجارهای شناخته ش�ده ی م�ردان لباس بر ت�ن می کردند، 

»کیته شا« می گفتند )و خوشبخت تلقی می شدند(.

نیجریه
در می�ان مردمان ایگبو در نیجری�ه )و بخش های�ی از بنین(، یک زن 
متأه�ل ثروت من�د، به ش�رطی ک�ه دارای�ی اش متعلق به ش�وهرش 
نباشد، می تواند از همسرش جدا شود و با یک یا چند زن ازدواج کند.

آنگوال
در قرن های ش�انزدهم و هفدهم، در برخی جوامع، همجنس گرایی 
و پوش�یدن لب�اس جنس مخال�ف، و دیگ�ر کارهایی که کلیش�ه های 
جنسیتی را کم رنگ می کند، به صورت کاماًل آزادانه پذیرفته شده بود

مکزیک
در فرهن�گ مایایی ش�به جزیره ی یوکات�ان، همجنس گرایی در میان 
مران به عنوان بخشی از فرهنگ اجتماعی پذیرفته شده است. سایر 

مردم بومی این منطقه نیز سنت های مشابهی دارند.
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در یکی از تظاهرات های خیابانی کردها در اروپا 
برای همبستگی با »کوبانی«، در کنار تعداد زیاد 

پرچم های کردستان، پرچم های فمینیستی، 
پرچم های گروه های چپ، و حتا پرچم های 

گروه های مذهبی، یک پرچم رنگین کمان هم، که 
به عنوان نشان »ال جی بی تی � کوئیر« شناخته 

می شود، به چشم می خورد.

نگاه ه�ای کنج کاو ع�ده ی زیادی از ش�رکت کنندگان در 
تظاهرات، وقتی متوجه می شوند این پرچم نشان چیست، 

تبدی�ل به نگاه هایی س�نگین می ش�ود ک�ه حمل کننده ی 
پرچم را در تمام طول مس�یر دنبال می کند، تا نهایتًا کس�ی 
از میان جمعیت به سمت او می رود و می خواهد پرچم اش 

را پایین بیاورد.
تظاه�رات  ن�ه  اس�ت،  کرده�ا  تظاه�رات  این ج�ا   –

همجنس گراها.
– ولی هرکس با پرچم گروه خودش این جا است.

– م�ا این ج�ا آمده ایم ک�ه از کوبان�ی حمایت کنی�م نه از 
همجنس گراها

– ولی خب توی کوبانی هم ال جی بی تی و کوئیر داریم.

– کوئیر، کوبانی، کردستان، جنگ، مبارزه … هه هه!

قرار گرفت�ن در موقعیتی ک�ه از آن به عن�وان »اقلیت« 
)در براب�ر »اکثریت« صاحب ق�درت( نام برده می ش�ود، 
در خیلی از کش�ورها و جوامع همراه اس�ت ب�ا تبعیض و به 
حاشیه رانده ش�دن. فراتر از آن، خطر مواجهه با سرکوب 
و حت�ا کش�تار ف�ردی و جمعی ه�م وج�ود دارد. در همین 
چند دهه ی اخیر، موارد بس�یار زیادی از این سرکوب ها و 
کش�تارها در هر چهار سوی دنیا ثبت ش�ده است، از کشتار 
یهودیان و همجنس گراها در آلمان نازی تا کش�تار ایزدیان 

و همجنس گراها در سوریه و عراق تحت کنترل داعش.
اما چ�ه می ش�ود ک�ه در اقلی�ت ب�ودن و طع�م تبعیض 
را چش�یدن باع�ث درک م�ا از موقعی�ت مش�ابه دیگ�ری 
نمی ش�ود؟ چرا س�رکوب ش�دن در یک سیس�تم، ما را در 
مقابله با آن سیس�تم س�رکوب گر کنار هم ق�رار نمی دهد؟ 
بدتر این که، چرا ما خود، به عنوان فرد یا گروهی در اقلیت 
قرار گرفته  و  مورد تبعیض واقع ش�ده، در بسیاری از موارد 
در رابطه با کس�انی دیگری از اقلیت به حاش�یه رانده شده  
مرتکب همان رفتارهای تبعیض آمیز یا حتا تبدیل به عامل 

سرکوب او می شویم؟
ی�ک زن دگرجنس گرا لزوم�ًا ح�ق ازدواج دو همجنس 
را قب�ول ن�دارد و ی�ک مرد گی لزوم�ًا ب�ا دادن حق طالق 
ب�ه زن�ان در ازدواج دگرجنس گراه�ا موافق نیس�ت. یک 
دگرجنس گرای کرد می تواند در رابطه با یک همجنس گرا 
هوموفوب باش�د، به همان اندازه که یک همجنس گرای 

ف�ارس می تواند در رابط�ه با یک ک�رد رفتار نژادپرس�تانه 
داش�ته باش�د. وقت�ی ف�ردی همزم�ان در موقعیت های 
متفاوت نژادی � مذهبی، جنس�ی � جنس�یتی، طبقاتی و 
… قرار گرفته باش�د، مسئله ش�کل پیچیده تر و بدتری به 
خ�ود می گیرد. چرا که به واس�طه ی تعلق به هریک از این 
هویت ه�ا یا طبق�ات، در اقلی�ت دیگری ق�رار می گیرد، و 
تبعیضی نه تنه�ا مضاعف که به مرات�ب عمیق تر را تجربه 

می کند.
نق�ل قولی بود از یک همجنس گرای کرد، در ابتدای یک 
گزارش از وضعیت همجنس گرایان در کردستان، که گفته 
ب�ود: »تنها از طرف حکومت های ترکیه، ایران، عراق، و 
س�وریه به خاطر کرد بودن اش به او ظلم نمی ش�ود، خود 
جامعه ی کردس�تان هم به خاط�ر همجنس گرا بودن به او 
ظلم می کند.« در ادام�ه ی این گزارش، همچنین به قتل 
احمد ییلدیز در سال ۲۰۰۸ توس�ط پدرش اشاره می شود، 
که به عنوان اولین قتل ناموسی به دلیل گرایش جنسی در 
ترکیه به ثبت رس�ید. احمد از یک خانواده ی کرد بود که به 
دلیل اعالم گرایش جنس�ی اش از طرف آن ها طرد ش�د و 
بارها مورد تهدید ق�رار گرفت. وی پس از آن که از اورفا به 
استانبول مهاجرت کرد، وارد دانشگاه شد و همراه شریک 
جنس�ی اش در یک آپارتمان زندگی می ک�رد. او در مقابل 

همین آپارتمان از سوی پدرش هدف گلوله قرار گرفت.
اعضای خانواده ی احم�د حتا پس از قتل اش هم حاضر 
به تحوی�ل گرفتن جنازه و دف�ن او در زادگاه اش نش�دند. 
بعده�ا در واکنش ب�ه این طرد خانوادگی و قتل ناموس�ی، 
کارزاری جهان�ی تح�ت عن�وان »احم�د خان�واده ی من 
است« به راه افتاد، و او به نمادی از خشونت علیه کوئیرها 
در ترکیه تبدیل ش�د. مطمئنًا نمونه  های بس�یاری از چنین 
اتفاقات ناگواری را در رابطه با همجنس گرایان و ترنس ها 
و ... می توان در دیگر جوامع و کشورهای منطقه دید. اما 
چه چیز باعث می شود تا وضعیت یک همجنس گرا از یک 
گروه ملی � قوم�ی در اقلیت قرار گرفته و به حاش�یه رانده 
شده نس�بت به دیگر جوامع متفاوت ش�ود؟ چرا تجربه ی 
مش�ترِک در اقلی�ت ق�رار گرفت�ن و س�رکوب ش�دن و حتا 

کاوه کرمانشاهی

انسان ها و هویت هاشان قابل تفکیک 
نیستند. صحبت از هویت در جایی که 

آن هویت یا در معرض انکار است یا 
در معرض تبعیض و سرکوب، تعصب 

ورزیدن نیست، تأکیدی است برای دیده 
شدن و رسمیت یافتن

عکس ها: همجنس گرایان کرد در راهپیمایی شهر استکهلم

http://www.mideastyouth.com/2012/04/06/the-kurd-an-oppressor-of-kurdistan/
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دش�من مش�ترک داش�تن  به درک متقابل از هم و حمایت 
از یک دیگ�ر کم�ک نمی کن�د؟ چرا حت�ا به نظر می رس�د 
ش�رایط برای همجنس گرایان در جوام�ع اقلیت –  به ویژه 

اقلیت های قومی   / مذهبی – سخت تر است؟
گروه ه�ای قومی   / مذهب�ی کوچک در مع�رض انکار یا 
س�رکوب بیش�تر قرار دارند، و همیش�ه به لحاظ روانی در 
حالت تدافعی و محافظت از خود به سر می برند. همچنین، 
بیش�تر روابط ش�ان درون گروهی و مناسبات شان سفت و 
سخت تر اس�ت. به نظر می رس�د این محیط این اقلیت ها 
فض�ای امن�ی ب�رای زندگی خ�ارج از س�نت های قومی / 
مذهبی نباشد. افرادی که خارج از هنحارهای تعریف شده 
عمل کنند، به راحتی شناس�ایی و س�رکوب می ش�وند، به 
خصوص اگر این گروه اقلیت بر حفظ سنت ها و عدم تمایل 

به پذیرش هر تغییری از درون اصرار داشته باشد.
در رابط�ه ب�ا گروه های مل�ی بزرگ تر ام�ا در اقلیت قرار 
گرفت�ه، ک�ه اتفاق�ًا خواه�ان تغیی�ر هس�تند، وضعی�ت تا 
حدودی متفاوت است. برداش�تی که شخصًا می توانم به 
واسطه ی آش�نایی ام با جامعه ی کردس�تان و فعالیت ام در 
حوزه ی حقوق ال جی بی تی داش�ته باش�م، تفاوت جامعه 
در ن�گاه سیاس�ی و اخالقی ب�ه دو موضوع حق�وق ملی و 
حقوق جنسی است. یعنی جنبش کردها به همان اندازه ی 
جنبش�ی سیاس�ی به معنی مثبت اش قلمداد می ش�ود که 
خواس�ت کوئیرها موضوعی اخالقی به معنی منفی اش! 
وقتی این خواست از دل خود جامعه ی کردستان یا توسط 

کنش گ�ران ک�رد مطرح ش�ود، با کمتری�ن اعتنا از س�وی 
فعاالن ک�رد مواج�ه می ش�ود زی�را، در خوش بینانه ترین 
حالت، پرداختن به این مس�ئله را اولویت جامعه یا جنبش 
نمی دانن�د. در جایی ک�ه هنوز مبارزه ب�رای حقوق ملی به 
سرانجام نرس�یده اس�ت، در جایی که چریک های کرد در 
کوهس�تان ها از رابطه ی جنسی منع می شوند، نباید وقت 
و انرژی را صرف پرداختن به موضوعی مثل سکس�والیته 
کرد که تنها محدود به حوزه ی ش�خصی تعریف می شود و 

از نگاه آن ها اصاًل جنبه ی عمومی و سیاسی  ندارد.
تعری�ف سیاس�ی ب�ودن و تش�خیص اولوی�ت داش�تن 
و  مردس�االرانه  و  س�نتی  تعریف ه�ای  تاب�ع  این ج�ا  در 
دگرجنس گرامحور از سیاس�ت اس�ت. کوئیرها ن�ه تنها با 
انتخاب س�بک دیگری از زندگی ش�خصی خارج از بایدها 
بلک�ه  می کنن�د،  سیاس�ت گذاری  جامع�ه  کلیش�ه های  و 
برای مثال در کش�وری مثل ترکیه )که در بین کش�ورهای 
منطقه، فضای آزاد نس�بی برای فعالی�ت گروه های کوئیر 
دارد( با حمایت ش�ان از حقوق ملی کردها به عنوان اقلیتی 
سرکوب ش�ده و حتا حمایت  رسمی ش�ان از کاندیدای کرد 
در انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری این کش�ور، هم ش�عور و 
درک باالی سیاسی خود را از مفهوم همبستگی به حاشیه 
راندگان نش�ان می دهند و هم به گسترش گفتمان حقوق 
ال جی بی تی و کوئی�ر در بین نیروهای خواه�ان تغییر )در 

این جا کردها( در جامعه ی ترکیه کمک می کنند.
آن  ب�ه  دادن  سیاس�ی  ب�ار  و  گفتم�ان  ای�ن  گس�ترش 
توانس�ته اس�ت که فض�ا را ب�رای فعالیت کنش گ�ران کرد 
کوئیر در کردس�تان ترکیه فراهم آورد، ت�ا جایی که بتوانند 
س�ازمان های خ�ود را به ثبت برس�انند، خ�ود را به عنوان 
نیرویی خواهان تغیی�ر وارد ائتالف گروه ه�ای کرد تحت 
عنوان »کنگ�ره ی دمکراتی�ک خلق ها« کنن�د، و حتا در 
انتخابات ش�هرداری ها نامزدی داشته باشند که در جریان 
تبلیغات انتخاباتی خود را به عنوان یک ترنس کرد معرفی 

می کند و توأمان از حقوق ملی و جنسی سخن می گوید.
انسان ها و هویت هاشان قابل تفکیک نیستند. صحبت 
از هوی�ت در جایی که آن هویت یا در معرض انکار اس�ت یا 

در مع�رض تبعیض و س�رکوب، تعصب ورزیدن نیس�ت، 
تأکیدی اس�ت برای دیده ش�دن و رس�میت یافتن. وجوه 
چندگانه ی هویت  انس�ان ها را نمی ش�ود از ه�م جدا کرد. 
نمی شود یکی را دید و در مقابل دیگری کور بود. نمی شود 
یک�ی را پذیرف�ت و دیگ�ری را رد ک�رد. حت�ا نمی ش�ود به 
یکی اولویت داد و دیگری را در نوبت گذاش�ت. نمی شود 
موقعی�ت ی�ک زن طبقه ی متوس�ط را ب�ا ی�ک زن کارگر 
سنجید یا تبعیض مضاعفی را که یک همجنس گرای ترک 
در ایران متحمل می ش�ود را با یک همجنس گرای فارس 

مقایسه کرد.
حاال چند ماهی از آن تظاهرات های خیابانی گذش�ته و، 
در نتیجه ی مقاومت و مبارزه چریک های کرد، کوبانی آزاد 
ش�ده است. زنان نقش به س�زایی در این جنگ داشته اند. 
هفت�ه ی پی�ش در همان ش�هر اروپایی که ماج�رای پرچم 
رنگین کم�ان در یک�ی از تظاهرات ه�ای آن اتف�اق افتاد، 
همایش�ی ب�ا حض�ور زن�ان اکتیویس�ت و فمینیس�ت کرد 
منطق�ه، برای بررس�ی حض�ور و نقش زن�ان در انقالب و 

مبارزات روژاوا، برگزار شد. 

یکی از پرس�ش ها این بود ک�ه »در کن�ار قوانین مترقی 
روژاوا در م�ورد زنان، چرا از حقوق ال جی بی تی به عنوان 
بخشی از جامعه ی کردس�تان حرفی زده نشده است؟« و 
پاس�خ این بود ک�ه: »بله، در این مورد ضع�ف داریم و باید 
حتمًا ب�ه آن توجه کرد. ما زنان س�ی س�ال در خود جنبش 
کردس�تان جنگیدیم تا به این جایگاه رس�یدیم، و کوئیرها 
ه�م در مبارزات کرده�ا و مقاومت کوبانی حضور داش�تند 
و دارن�د. م�ا وقتی با این مس�ئله روبه رو ش�دیم که یکی از 
چریک ها در یگان ه�ای مدافع زنان در جنگ زخمی ش�د 
و وقتی او را به بیمارس�تان منتقل کردیم متوجه ش�دیم که 

تراجنسی است.«

در س�کوتی ک�ه فض�ای جلس�ه را در ب�ر می گی�رد، یاد 
خنده ه�ای تمس�خرآمیز کس�ی می افتم که می خواس�ت 
پرچم کوئیرها را در تظاهرات کردها پایین بکش�د. کلمات 
در ذهن ام می چرخند و تالش می کنم همه را با هم یک جا 
و در ی�ک بدنه ی واحد ببینم:  کرد، کوئی�ر، جنگ، مبارزه 

…

قرار گرفتن در موقعیتی که از آن به 
عنوان »اقلیت« )در برابر »اکثریت« 
صاحب قدرت( نام برده می شود، در 

خیلی از کشورها و جوامع همراه است با 
تبعیض و به حاشیه رانده شدن. فراتر 
از آن، خطر مواجهه با سرکوب و حتا 
کشتار فردی و جمعی هم وجود دارد
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رنگین کم�ان ش�ش رنگ را حاال خیلی ها می شناس�ند. 
این همنش�ینی ش�ش رنگ س�ال ها اس�ت که ب�ه عنوان 
نماد »دگرباش�ان جنس�ی« استفاده می ش�ود و نشانه ای 
از احت�رام به تن�وع و تکثر گرایش های جنس�ی اس�ت. به 
همی�ن دلیل، خیلی ها ای�ن جامع�ه را »رنگین کمانی ها« 
می خوانند. این پرچم مبارزه با تبعیض علیه آن هایی است 

ک�ه »دگرجنس گرا« نیس�تند، یا خ�ود را »زن« یا »مرد« 
تلق�ی نمی کنند، یا جنس�یت خود را خالف تلق�ی از ظاهر 
خود معرفی می کنند. با این حال، تبعیض بر اساس گرایش 
جنس�ی نه تنها از س�وی دگرجنس گرایان نس�بت به افراد 
دوجنس گرای�ان،  )همجنس گرای�ان،  غیردگرجنس گ�را 
تراجنسی ها، تراجنسیتی ها، دوجنسی ها، کوئیرها و ...( 

اعمال می شود، بلکه حتا در بین خود رنگین کمانی ها هم 
نیز رواج دارد.  

در س�ال های اخیر، گروه های زی�ادی در دفاع از حقوق 
اعضای جامعه ی رنگین کمانی ها در کش�ورهای مختلف 
فعال ش�ده اند و نش�ریات زی�ادی نیز در این زمینه منتش�ر 
شده اند. بس�یاری از این گروه ها و نشریات اعالم می کنند 
که، به طور کل�ی مدافع حقوق هم�ه ی رنگین کمانی ها یا 
»ال جی بی ت�ی« )لزبین    ها، گی ها، بای سکش�وال ها، و 
ترنس سکش�وال ها( هس�تند، اما در عمل بس�یاری از این 
گروه ها و رس�انه ها بیش�تر ب�ه مس�ائل همجنس گرایان و 
در بس�یاری از م�وارد همجنس گرای�ان م�رد می پردازند. 
در رس�انه ها، به طور مداوم دوگانه ه�ای مختلف بازتولید 

می ش�ود؛ مث�اًل  این که هم�ه ی افراد، اع�م از مرد و زن، 
دگرجنس گرا ی�ا همجنس گرا و در رابطه ی جنس�ی فاعل 
و یا مفعول هس�تند، در حالی که جنس، جنسیت، گرایش 
جنس�ی، و هویت جنس�ی افراد بس�یار پیچیده تر از این ها 
است. در عمل، طیف گسترده ای از جنس ها، جنسیت ها، 
گرایش ه�ای جنس�ی، و هویت های جنس�ی و جنس�یتی 
وج�ود دارد و ممکن اس�ت تعریف یک ف�رد از خودش در 
ط�ول زندگی تغییر کن�د. در حالی که جنس ب�ه جنبه های 
فیزیولوژیکی  مربوط می ش�ود که بر مبنای آن زن و مرد از 
یک دیگر متمایز می ش�وند )مانند آلت جنس�ی زنانه و آلت 
جنسی مردانه(، جنس�یت خصوصیات اجتماعی است که 
جامعه به زن و مرد نس�بت می دهد )مثاًل زنان احساساتی 
و م�ردان خش�ن تلق�ی می ش�وند(، و بنابرای�ن در جوامع 
مختلف و همچنین در دوره ه�ای زمانی مختلف متفاوت 

است. 
دوجنس�ی ها ی�ا میان جنس�ی ها، از ابت�دای تول�د، ب�ه 
لح�اظ فیزیولوژیک در تقس�یم بندی دوگان�ه ی زن و مرد 
نمی گنجند. تا چند س�ال پیش، آن ها بیمار تلقی و جراحی 
می ش�دند. ام�روزه در برخ�ی کش�ورها حقوق ای�ن افراد 
به عنوان جنس س�وم یا جنس دیگر به رس�میت ش�ناخته 
می ش�ود و این افراد ناچار به جراحی نیستند. تراجنسی ها 
ی�ا  جنس�ی  برچس�ب  از  متف�اوت  را  خودش�ان  درون  در 
جنس�یتی ک�ه جامعه به عن�وان زن یا مرد ب�ه آن ها می زند 
احس�اس می کنند؛ یعنی اگرچه با اندام جنسی زنانه متولد 
ش�ده اند خودش�ان را مرد می دانند، و برعک�س. برخی از 
تراجنس�ی ها با عمل جراحی و هورمون درمانی بدن شان 

را با هویت جنسی درونی شان هماهنگ می کنند.
تراجنسیتی ها و کوئیرها دوگانه ی زن / مرد را به چالش 
می کشند و خودشان را در هیچ یک از این دو هویت تعریف 
نمی کنند. ب�رای نمونه، در زبان هایی ک�ه ضمیر جداگانه 
برای زن و مرد استفاده می شود، مثل انگلیسی، برخی از 
تراجنس�یتی ها و کوئیرها ضمیرهای جنسی خنثا پیشنهاد 
کرده ان�د و از اف�راد می خواهند که با ای�ن ضمیرهای خنثا 
با آن ها یا درباره ی آن ها صحب�ت کنند. دوجنس گراها در 
دوره های مختل�ف زندگی یا همزمان عالق�ه به برقراری 
رابطه ی جنس�ی با افرادی از هردو جن�س دارند، و برای 

زینب پیغمبرزاده

عکس ها: حسن سربخشیان
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همه جنس گراها اصاًل جنس طرف مقابل اهمیتی ندارد.
برخ�ی از همجنس گرای�ان دوجنس گرای�ی را به عنوان 
ی�ک گرای�ش مس�تقل نمی پذیرن�د، و ت�الش می کنن�د 
و  همه جنس گرای�ان،  دو جنس گرای�ان،  از  را  خودش�ان 
کوئیرها متمای�ز کنند. آن ها ادعا می کنن�د که، افرادی که 
هم ب�ا جنس مخالف و ه�م با همجنس ش�ان رابطه دارند 
ه�وس ران و ب�ه دنب�ال سوءاس�تفاده از همجنس گرایان 
هستند، نمی توانند به شریک جنسی شان وفادار بمانند، و 
غیرقابل اعتماد اند. گروهی نیز معتقد اند، افرادی که ادعا 
می کنند ب�ه هردو جنس عالقه دارند در واقع همجنس گرا 

هس�تند، ام�ا ش�جاعت پذی�رش گرایش 
جنسی شان و فشارهای اجتماعی جامعه 
را ندارن�د. برخی هم این گرایش جنس�ی 
را یک مرحل�ه ی انتقال�ی می دانند که در 
آن ف�رد س�ردرگم اس�ت، و در نهایت راه 
خودش را پیدا خواهد ک�رد و تنها به یکی 
از دو جنس گرای�ش خواهد یافت. برخی 
افرادی  می کنند،  ادع�ا  همجنس گرایان 
که به ه�ردو جنس گرایش جنس�ی دارند 
در جامع�ه زیر فش�ار کمتری ق�رار دارند، 
را  جنسی شان  گرایش  می توانند  راحت تر 
مخفی کنند، و بر اساس معیارهای مسلط 
جامع�ه ی دگرجنس گ�را زندگ�ی کنند، و 
ب�ه همی�ن دلی�ل نمی توانند مش�کالت 

همجنس گرایان را درک کنند. 
برخ�ی  ک�ه،  اس�ت  حال�ی  در  ای�ن 
دگرجنس گرایان  دی�دگاه  ک�ه  تحقیق�ات 
دوجنس گرای�ان  و  همجنس گرای�ان  ب�ه 
نتیج�ه  ای�ن  ب�ه  ان�د،  ک�رده  بررس�ی  را 
رس�یده اند ک�ه ن�گاه دگرجنس گرایان به 
دوجنس گرای�ان منفی تر از ن�گاه آن ها به 
همجنس گرایان اس�ت. در این تحقیقات 
س�نجش  ب�رای  معم�ول  روش ه�ای  از 
نگرش منفی  افراد نس�بت به دگرباشان و 
دگرباشی جنس�ی استفاده می شود. مثاًل 
پرس�یده ش�ده: آیا فرد حاضر است در همس�ایگی کسانی 
ک�ه ای�ن گرایش های جنس�ی را دارن�د زندگی کن�د؟ یا آیا 
افرادی با این گرایش های جنس�ی باید اجازه داشته باشند 
در مش�اغل مرتبط با کودکان کار کنند؟ پاس�خ دهندگان به 
این تحقیقات منفی ترین نگرش را به دوجنس گرایان مرد 
و بعد از آن به همجنس گرایان مرد داش�ته اند. این نگرش 
منفی در بین مردان پاس�خ گو رواج بیشتری داشته است. 
عل�ت این امر می تواند نگاه جنس�ی لذت جویانه مردان به 

رابطه ی دو زن باشد.
در برخی کش�ورهای غربی، همجنس گرایان تا سال ها 
در  را  تراجنس�یتی ها  و  تراجنس�ی ها  و  دوجنس گرای�ان 

راه پیمایی س�الیانه ی »پراید« در جمع خود نمی پذیرفتند 
و ن�ام این گروه ه�ا به ص�ورت رس�می در برنامه ها اعالم 
نمی شد. در این دوره، گروه های دوجنس گرا و تراجنسی  
و تراجنس�یتی  ب�ه عن�وان گروه ه�ای به حاش�یه ران�ده با 
هم متح�د ش�ده بودند. ب�ا وجود ای�ن، برخ�ی معتقد اند 
دوجنس گرایی ب�ه عنوان یک گرایش جنس�ی، برخالف 
همه جنس گرای�ی و کوئیر، دوگانه ی م�رد / زن را بازتولید 

می کند و بنابراین تراجنسیتی ستیز است.
گروهی از تراجنسی ها، در تالش برای اثبات حق تغییر 
جنس�یت خود، کلیشه های جنسیتی جامعه درباره ی رفتار 
مقب�ول زنان�ه و مردان�ه را می پذیرند و بازتولی�د می کنند. 
برای نمونه، آن ها ادعا می کنند که عالقه ش�ان به بازی با 
اسباب بازی های خاص یا مدل و رنگ خاصی از مو و لباس 
از دوران کودکی، نشان دهنده ی آن است که جسم شان با 
جنس�یت درونی شان سازگار نیس�ت و باید با جراحی تغییر 
جنسیت این سازگاری را ایجاد کنند. این استدالل در واقع 
بازتولید کلیش�ه هایی از این دس�ت است که پس�رها ذاتًا به 
رن�گ صورتی عالقه ندارند، یا دخت�ران به طور طبیعی از 
بازی با ماش�ین خوش ش�ان نمی آید. گاهی این تبعیضات 
تنها فرهنگی نیس�ت بلکه منش�أ قانونی هم دارد. مثاًل در 
ایران امکان تغییر جنس�یت قانونی وج�ود دارد، اما رابطه 
با همجنس جرم تلقی می ش�ود. این امر انگیزه بیش�تری 
به تراجنس�ی ها می دهد که از افرادی که با همجنس شان 
رابط�ه دارند، به خص�وص در فضاهای دولت�ی و قضایی 
مانند مدرسه، پاسگاه پلیس، یا دادگاه اعالم برائت کنند.  
تبعی�ض در می�ان رنگین کمانی ه�ا می تواند ب�ر مبنای 
معیارهای مس�لط جامعه مانند وضعیت رابطه ی جنس�ی 
فرد هم اعمال ش�ود، مث�اًل تبعیض علیه اف�رادی که چند 
ش�ریک جنس�ی دارند، رابطه آزاد یا رابطه های یک ش�به 
دارن�د، زوج های همجنس�ی که ب�ا وجود ام�کان ازدواج 
قانون�ی در کش�ور خودش�ان یا کش�ورهای دیگ�ر ازدواج 
نکرده ان�د، زوج های�ی ک�ه نمی خواهن�د بچه دار ش�وند یا 
فرزندخوانده داش�ته باشند. گاهی نحوه ی لباس پوشیدن 
فرد نیز می تواند موجب ارزیابی منفی دیگران ش�ود. مثاًل 
فرد دگرباش�ی که پوش�ش و آرایش�ی دارد که با معیارهای 
مس�لط جامع�ه هماهن�گ نیس�ت، وقتی مورد خش�ونت 

جامعه ی دگرجنس گرا قرار می گیرد، از س�وی دگرباش�ان 
جنس�ی ای ک�ه پوش�ش محافظه کارانه ت�ری دارد مته�م 
می ش�ود که مقص�ر خودش بوده اس�ت و نبای�د به نحوی 
لب�اس بپوش�د ک�ه دیگ�ران از لب�اس پوش�یدن او متوجه 

دگرجنس گرا نبودن اش شوند. 
و  اس�ت  پیچی�ده  و  چندگان�ه  همیش�ه  ق�درت  رابط�ه 
نمی توان تنها ب�ا تأکید بر یک جنب�ه از نابرابری اجتماعی 
آن را ساده س�ازی کرد. همیش�ه در داخل هر قشر و گروه 
اجتماعی رابط�ه ی قدرت وج�ود دارد. مثاْل ب�ا وجود آن 
که هنوز بس�یاری از فعاالن زن مش�کالت همه ی زنان را 
یکسان می دانند و از خواهری صحبت می کنند، رابطه ی 
ق�درت تنه�ا میان م�ردان و زنان وج�ود ن�دارد و زنان نیز 
می توانن�د عامل س�رکوب سیس�تماتیک علی�ه یک دیگر 
باش�ند. همان ط�ور که بس�یاری از زن�ان عالوه بر س�تم 
جنس�ی، س�تم طبقاتی، نژادی و قومی، گرایش  جنسی، 
سنی، مهاجرت، وضعیت سالمت را هم تجربه می کنند، 
و بنابراین تجربه ش�ان از زنان مرکزنشین طبقه ی متوسط 
متفاوت اس�ت، وضعیت دگرباشان جنسی نیز با یک دیگر 
متفاوت اس�ت. عالوه بر آن که افراد جامعه ی دگرباش�ان 
جنس�ی ممکن اس�ت، چنان که گفته ش�د، یک دیگر را به 
دلیل جنس، جنس�یت، گرایش جنس�ی، و هویت جنسی 
مورد تبعی�ض قرار دهند، ای�ن تبعیض می تواند ناش�ی از 
س�ایر نابرابری های اجتماعی مثل طبقه، نژاد و قومیت، 
س�ن، مهاج�رت، ی�ا وضعی�ت س�المت باش�د. هم�ان 
تبعیضاتی که در بین دگرجنس گرایان رواج دارد، می تواند 
در بین دگرباش�ان جنسی نیز تکرار شود و اقلیتی در اقلیت 

دیگر بسازد. 

گروهی از تراجنسی ها، در تالش 
برای اثبات حق تغییر جنسیت خود، 
کلیشه های جنسیتی جامعه درباره ی 

رفتار مقبول زنانه و مردانه را می پذیرند و 
بازتولید می کنند
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درو ب�از کردم، توی لباس س�فید دی�دم اش! به آرزوش 
رسید، حاال خوش بخت خوش بخته، توی لباس عروسی 
ساتن سفید! باید ِکل بکشم، من قراره در روز عروسی اش 
با مردی که در راه این عشق ممنوع همه چیزشو داده، هم 

براش پدر باشم و هم مادر، هم برادر و هم خواهر.
پوست اش س�فید شده بود، اون قدر س�فید که حتا جای 
موهای زمخت صورت اش، که ش�یش تیغ تراش�یده بود، 
دیده نمی شد. چه قدر باش�کوه بود این صحنه، چه شکوه 

دردناکی!

من اس�م اش رو گذاش�ته بودم س�وزی، س�وزی اس�م 
شب اش بود، کسی که در لباس سفید می دیدم سوزی من 
بود. صداش کردم، بغل اش کردم، بوس�یدم اش، سوزی 
... س�وزی. این وق�ار و زنانگی اش بود که می بوس�یدم. 
براش کل کشیدم، ضجه زدم، به صورت ام چنگ کشیدم. 

سوزی پیوند عاشقانه ات مبارک!
توی لباس س�فید، لباس�ی که توی رویاهاش همیشه از 
ساتن بود، بدون عشق اش خوابیده بود. سوزی بیدار شو، 
س�وزی می خوام برات عروس�ی بگیرم. خودم مامان ات 

می شم، خواهرت می شم.  سوزِی من، مبارک ات باشه. 
س�وزی خودش رو این طوری از شر دنیای شما خالص 

کرد. سوزی ُمرد، به همین راحتی. 
من و سوزی هردو کار می کردیم، سر کار با هم آشنا شده 
بودیم. ما ش�ریف ترین ش�غل دنیا رو داش�تیم، نه از روی 
ش�رافت مون بلکه از س�ر بی ش�رفی دنیایی که شغل های 
دیگ�ه رو از ما گرفته بود. ما تن مون رو اجاره می دادیم... 
زی�ر پل کریم خ�ان،  ونک، تخ�ت طاووس، پ�ارک وی، 

تجریش و … 
سوزی همیش�ه می گفت به شغل ام افتخار می کنم. من 
به جای رفتن پشت نقاب ها و توسری خوردن از پدر و مادر 
و بقی�ه، برای حق ت�ن ام و آزادی ام، انتخ�اب کردم که به 
همه چیز جامعه ی مردس�االری که تعیی�ن می کنه کی باید 
زن باش�ه و کی مرد، و این دگرجنس گرایی اجباری که زن 
و مرد رو تنها جفت انسانی ممکن می دونه؛ پشت کنم و به 

هر بهایی سعی کنم برای خوِد واقعی ام مبارزه کنم.
س�وزی از خون�ه فرار ک�رده ب�ود. خونه که ن�ه، در واقع 
پادگان خش�ونت های پدر و برادرهاش. درس�ت زمانی که 
می خواس�تند با تجوی�ز هورمون مردان�ه اون رو به مردی 
کامل و  قاب�ل افتخار خانواده تبدیل کنند، ت�ا برادر و پدر و 
خواهرش از به اصطالح اوا خواهر بودن اش ش�رمنده ی 

در و همسایه نباشند.
چهره اش از جلوی چش�م هام کنار نمی ره، وقتی داشت 
داس�تان زندگی اش رو ب�رام تعریف می ک�رد. به این جای 
قصه اش که رس�ید آدامس اش رو باد کرد و گفت: »اما من 

به اوا خواهر بودن ام افتخار می کنم.« 
کله اش خوب کار می کرد. کتاب می خوند و اگه به خاطر 
س�ر و ریخت اش، که به قول حراس�ت دانشگاه که خالف 
ع�رف و ش�ئونات اس�المی و ب�ه گفته همکالس�ی هاش 
اواخواه�ر بود، خس�ته نمی ش�د، برای خ�ودش یه گهی 

می شد.
این رو همیش�ه به خودش ه�م می گفتم، و او می گفت: 
»ببی�ن، هی�چ دانش�گاهی مثل زندگ�ی و کاری ک�ه دارم 
تجرب�ه می کن�م چه�ره ی واقع�ی آدم ه�ا رو بهم نش�ون 

نمی ده.«
س�وزی قهرم�ان زندگ�ی م�ن ب�ود، و نماین�ده ی تمام 
عشوه ها و زنانگی هایی که داشتن اش توی ایران جسارت 
می خواس�ت! در جواب ای�ن حرف ام، مژه های همیش�ه 
ریمل زده اش رو به هم می زد و می گفت: »دالرام، تو هم 

قهرمان من ای! می دونی که چرا؟«
من دالرام هستم، تو دلی صدام کن. پدر و مادرم داوود 
صدام می کنند، بعضی از دوس�تام س�ینا ص�دام می کنند، 
و بعض�ی وقتا به�ادر ام، بعضی وقت ها ص�دف، و بعضی 
ش�ب ها س�تایش. بعض�ی صبح ها وقت�ی لت وپار ش�ده و 
خس�ته به خونه بر می گش�تم، س�وزی می گف�ت: »دلی، 

اومدی! شیری یا روباه! چه قدر کار کردی؟« 
پدرم، حمید، یکی از آدم های پول داریه که خرش خوب 
می ره، از کله گنده های سپاه بود که االن بازنشسته شده و 
زده توی کار بس�از و بفروش. بچگِی من تو دهه ی شصت 
با تمام روان پریش�ی های پدر و مادر مذهبی ام – باألخره – 

گذشت! 
تصور کردن اش هم س�خته ک�ه آدم هایی مث�ل من هم 
می تونن بابا ه�ای جنایت کاری داش�ته باش�ند، بابایی که 
داش�تن بچه هایی مثل من نه تنها برای غرور مردانه شون 
رو می شکنه که حتا برای موقعیت سیاسی و شغلی شون یه 

خطره. 
حمید می خواست من رو سر به راه کنه، یعنی به یک مرد 
به قول خودش »عادی«  تبدی�ل کنه! هر کاری هم ازش 
بر می اومد،  کرد. چه پول هایی ک�ه در این راه خرج نکرد، 
چه تهدید ها، چه ش�کنجه ها، چه بگی�ر و ببندها... پدرم 
قاتل زنانگی های من بود. باألخره ه�م یه روز، یه جایی، 

دورش رو خط کشیدم. 
کجا ب�ودم؟ اون روز؟ اون روز که رفتم خونه و س�وزی 
رو ت�وی اون وض�ع پیدا ک�ردم، پیش ن�ادر بودم. ن�ادر از 
مشتری های ثابت من بود، مشتری شش ساله. فک زیاد 
می زد و مخلوطی ب�ود از یک مرد پول دار پر از تناقض، که 
ادعا می کرد دستی هم تو فرهنگ مملکت داره. درسته که 
زیاد حرف می زد و »منم منم« می کرد، اما تو تخت خواب 

پویا ارسطو 

نقاشی اثر: ابرین باقری

https://www.facebook.com/Ebrin.Painting
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کارم آس�ون بود. بعد همه ی فیگور ها و اداهای کلیشه ای  
تم�وم  کارش  دقیق�ه ای  س�ه  مردان�ه اش،  چن�دش آور 
می ش�د. خوب هم پول می داد، فق�ط همین مهم بود، به 
دری وری هاش گ�وش نمی دادم.  اون آدم چیزی بیش�تر 
از اس�کناس های جی�ب اش نمی ارزی�د. آره، از اون جا بر 

می گشتم که سوزی رو دیدم.
ق�رار ب�ود س�وزی بی�ژن رو ببین�ه. بی�ژن ش�بیه تم�ام 
پس�رای طبقه ی متوس�طی بود که اداهای روش�نفکرانه 
در می آرند و ژس�ت های ادبی و سیاس�ی می گیرند و اهل 
کتاب و بحث و این حرفا. البته پش�ت همه ی این اداهای 
روش�نفکری اش، بزدل�ی بود ک�ه رابطه اش رو با س�وزی 
پنهان می کرد. بعد از مدتی هم که رابطه اش با سوزی باال 
گرفت و خیلی از دوستان محفل روشنفکری اش بو بردند 
که این رابطه چیزی فرا تر از دوستی سر مسائل ادبیه، سارا 

رو وارد زندگی اش کرد. 
سارا هم دانش�کده ای س�ابق اش، دختری بود که اتفاقًا 
خیل�ی از حق�وق زن�ان و نابرابری ه�ای اجتماع�ی و این 
چیزها حرف می زد. حضور س�ارا ت�و زندگی بیژن، حداقل 
اوایل رابطه، فقط برای ظاهرسازی و دگرجنس گرا نشان 
دادن بیژن بود، کاری که بیژن با خودخواهی برای فرار از 
به قول خودش »داغ ننگ خوردن« کرد. از همون روز ها 
س�وزی روز به روز بیشتر افسرده  شد و من تنها کسی بودم 
که به واسطه ی همخونه بودن باهاش از واقعیت رابطه ی 
پنهانی شون خبر داشتم. از نزدیک می دیدم بیژن چه طور 
در رابطه با س�وزی غرق تمنا و لذت می شد و در عین حال 

بودن او رو در زندگی اش انکار می کرد. 
بیژن، به خاطر هراس درونی و فشار اجتماعی ، داشتن 
رابط�ه ب�ا کس�ی ک�ه جامع�ه او رو »زن« نمی دون�ه و به 
ان�دازه ی کافی هم مرد نیس�ت، هرروز به س�ارا نزدیک تر 

می ش�د و س�وزی در این بین به خاط�ر تابوهای اجتماعی 
و نداش�تن هی�چ حقی، ب�ه بیژن ب�اج م�ی داد و ذره ذره از 
درون متالش�ی می ش�د، فقط هم به این دلی�ل که جامعه 
این روابط رو نمی پذیرفت و بیژن هم شهامت پذیرش این 

روابط رو نداشت! 
رابطه ی نمایشی سارا و بیژن هرروز عمومی تر می شد، 
و کار ب�ه جایی رس�یده بود که حتا در جمع هایی که س�وزی 
هم حضور داش�ت با هم عش�ق بازی می کردند و س�وزی 
برای حفظ بیژن و برچس�ب نخوردن اش تن به این تحقیر 
دائمی می داد. س�وزی که روزی قهرمان زندگی من بود و 
مظهر استقالل و ش�جاعت، کسی که تو زندگی اش برای 
حق تن اش همه چیزش رو فدا کرد، حاال به این روز افتاده 

بود. 
ح�س من ب�ه بی�ژن یک ح�س دوگانه ب�ود. بی�ژن هم 
عاش�ق س�وزی بود و هم ضعیف تر از این که به بهای این 
ح�س از امتیازات و جایگاه اجتماعی دگرجنس گرایانه اش 
بگ�ذره! من گاه�ی ازش بدم می اومد و گاه�ی دلم براش 
می س�وخت، مخصوص�ًا وقت�ی ک�ه بع�د از نمایش ه�ای 
عمومی اش با س�ارا، می اومد پیش س�وزی منت کش�ی و 
اش�ک و زاری که »س�وزی، من بدون تو نمی تونم ادامه 

بدم…« 
باألخره، یک نامه با امضای ناش�ناس به س�ارا نوشتم. 
فکر می کردم کارم درس�ت باشه، درست نبود؟ خب، سارا 
هم قربانی این بازی بود و با احساس�ات اش بازی می شد! 
س�وزی هم قربانی این نمایش مس�خره ی عشقی بود که 
مبادا کس�ی تصور کنه بی�ژن دگرجنس گرا نیس�ت. خب، 
س�ارا هم یه زن بود و من فکر می کردم ب�ا گفتن واقعیت، 
می تون�م ب�ه او ه�م کمک کن�م ک�ه بازیچه ی ای�ن ماجرا 
نباش�ه. هرگز فکر نمی کردم این فاجع�ه اتفاق بیافته. من 
می دونس�تم پذیرش و هضم این ماجرا برای س�ارا سخت 
و دردناکه،  اما فکر نمی کردم زندگی س�وزی رو به اون جا، 
به مرگ، بکشونه. حس مش�ترک زنانگی من با سارا آغاز 

پایان روزهای خوب من، سوزی، بیژن، و دیگران شد. 
نامه ای که من نوش�تم باعث شد که س�ارا شمشیری رو 

ک�ه مدت ها بابت حدس�یات اش تیز کرده ب�ود از رو ببنده. 
هیچ وقت روزی رو که س�ارا در خونه رو زد و س�وزی رو به 
فحش کش�ید،  فراموش نمی کن�م. جمله های تحقیرآمیز 
و خش�ونت آمیز رو یک نفس به سوزی روانه می کرد، مثل 
این که »ت�و منحرف و بیمار هس�تی و عقده  ی زن ش�دن 
داری«، ی�ا »تو هر غلط�ی می خوای بک�ن، بفهم که زن 
نیستی«، و »دست از سر بیژن بر می داری یا پای مأمورها 

رو به این خونه باز می کنم« و...
س�وزی انگار کوچیک تر ش�ده ب�ود، ولی ب�ا صدایی که 
می لرزی�د می گفت: »ت�و وارد زندگی ما ش�دی! ولی من 
به ت�و نمی گم پات رو بکش بیرون، چون مقصر کس�یه که 

اجازه داد تو فضای عشق ما رو این طور آلوده کنی!«
وقتی س�ارا تو کوچ�ه داد زد: »اگ�ه ول اش نکنی، پای 
مأمور ه�ا رو به این خون�ه ی کثافتی باز می کن�م تا بینی یه 
من ماس�ت چه قدر کره داره! با من زورآزمایی نکن، بیمار 
جنسی! منحرف بدبخت!« دیگه خون ام به جوش اومد، 
و با تمام وجود داد زدم: »گم شو، زن مریض! شنیده بودم 
که تو از حقوق زنان حرف می زنی، نمی دونس�تم که آدمی 
مثل تو هم می تونه این قدر از زنانگی متنفر باشه! زنانگی 
یک آدم انحراف نیس�ت! بیماری نیس�ت! گم ش�و از این 

جا...«
س�ارا گم ش�د ول�ی مدتی بع�د پای م�ادر و پ�در بیژن به 
در خون�ه ی ما رس�ید، و ای�ن آغ�از ش�کنجه هایی بود که 
نتیجه اش این شد که بیژن هم چند وقت بعد برای همیشه 
گم بش�ه. مجبور ش�دیم خونه رو پس بدیم و با دردس�ر یه 
جای دیگه پیدا کنیم. حال سوزی روز به روز بدتر می شد، 

و دیگه مواد شده بود قالی پرنده اش برای فراموشی. 
اواس�ط بهمن بود، س�ال ۱۳۸۷. در خون�ه رو باز کردم 
و س�وزی رو دی�دم که توی لب�اس خواب س�فیدش برای  

همیشه خوابیده، برای همیشه. 
و م�ن؟ م�ن، دل�ی، خس�ته از همه چی�ز ای�ن زندگ�ی 
پس�توخانه ای و پنهان�ی، وقت�ی هیچ حقی ب�رای زندگی 
آشکارا تو اون خراب شده نداشتم، من بعد از ده سال اجاره 
دادن تن ام برای بقا، خس�ته از هم�ه ی مردهایی که با من 

خوابی�ده بودن، خس�ته از دیدن ش�ب های ولیعصر بدون 
ماس�ک، ایران رو ترک کردم. درست یک ماه بعد از مرگ 

سوزی.
س�وزی همه چی�ز م�ن ب�ود، بع�د از م�رگ اش حت�ا ت�ا 
چهل�م اش هم ت�اب تحمل اون ش�هر لعنت�ی رو نیاوردم. 
ب�ا پول رهن خونه و فروش وس�ایلی که دون�ه به دونه اش 
حاصل ش�ریف ترین کار تو دنیای من و س�وزی بود، راهی 
ترکیه شدم، بدون این که حتا یک نفر رو برای خداحافظی 

داشته باشم، تهران رو، ایران رو، ترک کردم. 
گاه�ی ب�ه س�وزی حس�ودی ام می ش�ه. فک�ر می کنم 
حداقل یک بار مزه یه عش�ق نیمه کاره رو چشید! حاال بعد 
از شیش سال اس�یری و بدبختی و چشیدن مزه ی نکبتی 
تج�اوز و کابوس های کمپ های پناهندگی، تو آمس�تردام 
به این فکر می کنم که تن قش�نگ س�وزی زیر خاک به چه 
روزی افتاده؟ به این شهر نگاه می کنم که چهار ساله دارم 
توش زندگی می کنم. خیلی زود چهره ی بهشت گونه اش 
عوض ش�د تا به�م بفهمون�ه ماها ت�ا همیش�ه محکوم به 

غریبی هستیم! 
می دونم هیچ وقت عاشق الیور نبودم و نیستم. الیور، که 
حاال نامزدمه، آرامشی رو بهم داد که مردهای هم زبون ام 
از من گرفتند. حتمًا فکر می کنی من خیلی خوشبخت ام، 
با وجود این، من می دونم که متعلق به این جا هم نیس�تم. 
زندگی من این جا هم نه تنها آغش�ته به اون خشونت هاییه 
که بهش می گیم »تبعیض جنسیتی«. حاال باید حواس ام 

به »تبعیض نژادپرستانه« هم باشه. 
یه کابوس�ی هس�ت ک�ه ول ام نمی کنه، کاب�وس این که 
م�ی رم خونه – هم�ون خونه ی من و س�وزی، ت�و عباس 
آب�اد – در رو ب�از می کن�م، س�وزی رو توی لباس س�فید از 
تخت خ�واب اش بلن�د می کن�م و می گ�م »بدو س�وزی، 
بای�د بریم!« می خ�وام با خودم بی�ارم اش به ای�ن قرارگاه 
بی عشق اما نسبتًا امن خودم، آمستردام. اما توی فرودگاه 

می فهمیم پاسپورت نداریم...
من، دلی، امشب چهل س�اله می شم، اما سال ها است 

که در خودم مرده ام. 
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پژوهش درباره ی دگرباشی
سیاست های دولت ایران در قبال دگرباشان در دو سطح  
قابل بررسی است: رویکرد نسبت به ترنس سکشوال ها یا 
تراجنسی ها، و رویکرد نس�بت به همجنس گرایان و سایر 

اقلیت های جنسی. 

رویکرد نسبت به تراجنسی ها
بح�ث  درباره ی تراجنس�ی ها و عمل تغییر جنس�یت در 
صورتی مجاز و ممکن است که س�ازگار با نگاهی باشد که 
حکوم�ت ایران آن را ترویج  و تش�ویق می کند، رویکردی  
ک�ه حکوم�ت ای�ران را مداراج�و و آی�ت اهلل خمین�ی را، 

ب�ه دلیل فت�وای اش مبن�ی بر مج�از بودن جراح�ی تغییر 
جنس�یت، روشنفکر دینی معرفی کرده و ایران را »بهشت 
ترنس سکش�وال ها« می نامد. در چارچ�وب این رویکرد، 
می توان محصوالت زیادی را در اینترنت یافت: از آخرین 
فیل�م س�ینمایی ساخته ش�ده ت�ا خب�ر، عکس،  مس�تند، 
پایان نامه، یا کتاب. برای مثال، »معاونت پژوهشی مرکز 
فقهی ائمه ی اطهار« اخیرًا رساله ی دکترای یک طلبه ی 
ح�وزه علمیه را  به صورت کتابی با عنوان تغيير جنسيت از 

منظر فقه و حقوق را منتشر کرده است. 

از این قسم مطالب می توان در گزارش های روزنامه ها و 
خبرگزاری های حوزه ی علوم انسانی به وفور یافت. تمام 
ای�ن پژوهش ها لزومًا سفارش�ی نیس�تند و ب�ا بودجه های 
دولت�ی اج�را نمی ش�وند، ام�ا ب�ه این دلی�ل که ب�ا قواعد 
دیکته ش�ده ی حکومتی درحوزه ی مسائل جنسی سازگار 
اند، کمتر حساسیت برانگیز می شوند و تنها با سانسورهای 
خفی�ف »تعدی�ل« و گاه به عن�وان ابزاری ب�رای نمایش 
آزادی و دموکراس�ی ب�ه کار گرفته می ش�وند. پروژه های 
علمی دانشگاهی در حیطه ی پزشکی و روان شناسی نیز با 
اتخاذ رویکرد »بیماری« نس�بت به مسئله ی تراجنسی ها 

موانع و ممنوعیت ها را دور می زنند. 

رویکرد نسبت به سایر اقلیت های جنسی 
این حوزه بیش�ترین حساس�یت را ایجاد می کند و سخن 
گفت�ن درباره ی همجنس گرایی ی�ا دوجنس گرایی همانند 
س�ایر تابوها توجیه و ضرورت ندارد. البته به نظر نمی رسد 
که بخش نامه ی�ا قانونی اختصاصًا این حوزه را در دس�تور 
کار سانس�ور قرارداده باش�د. قوانین نانوش�ته ی حاکم بر 
نشر در این حوزه همانند سایر تابوهای جنسی تابع قوانین 
سانس�ور بوده و »خالف ش�رع و مقدس�ات« ی�ا »مغایر با 
عف�ت عمومی« یا »تروی�ج اعمال منافی عف�ت« نامیده 

می شوند. 
بیش�تر کارهای انجام ش�ده در این ح�وزه پژوهش های 
مس�تقل، یعنی پروژه هایی اس�ت ک�ه خ�ارج از چارچوب 
تعیین ش�ده ی دولت ایران انجام گرفته اس�ت. ش�اید، در 
نگاه اول، انجام پروژه های صددرصد مستقل در چارچوب 
ارگان های وابس�ته به حکومت بی معنا به نظر برس�د، اما 

واقعیت این اس�ت که چنین پژوهش هایی در ایران وجود 
دارن�د. از این پژوهش ها حمایت خاصی صورت نمی گیرد 
و به آن ه�ا بودجه ه�ای کالن اختصاص نمی یاب�د، و گاه 
می توان دید که نبود شناخت و نظارت کافی، یا انکار برخی 
از ای�ن موضوعات، به س�ود محققان عمل کرده و س�بب 
می ش�ود برخی از چنین تحقیقاتی در س�طوح دانشگاهی 
و علمی انجام ش�وند. البت�ه، اگر دانش�جویی عالقه مند 
باش�د که محص�ول کارش را به صورت مقاله در نش�ریات 
علمی پژوهش�ی معتب�ر وزارت علوم منتش�ر کن�د، ماجرا 
ف�رق می کند. اغلب این مقاالت بدون داوری و اصالحیه 
توس�ط س�ردبیران رد می ش�وند. این پایان نامه ه�ا تقریبًا 
بدون اس�تثنا محصول کنج کاوی یک دانشجو و جسارت 
یک اس�تاد راهنما هستند که فارغ از هر دیدی که نسبت به 

قضیه دارد از طرح پژوهشی حمایت می کند.
این پایان نامه ها چند ویژگی مش�ترک دارند: نمونه های 
م�ورد پژوه�ش مح�دود اس�ت، پ�روژه ی تحقیقات�ی در 
مقیاس وسیعی نیست،  حمایت مالی خاصی وجود ندارد، 
و دانشجو و استاد طبق قوانین نانوشته ای تالش میکنند 
بی سروصدا به کارشان بپردازند. گاه پژوهش گر کوشیده با 
نگارش س�طوری در ابتدای رساله اش، یا افزودن بخشی 
در متن اصلی رس�اله، همجنس گرایی را به عنوان  امری 
خالف اخالق، عرف، و ش�ریعت اس�الم معرف�ی کند، و 
ب�ا تأکید بر ای�ن که نمونه ه�ای مورد پژوه�ش را بیمارانی 
تلقی می کند که مورد تأیید او نیس�تند، خود را از پیامدهای 

احتمالی یا اتهامات دیگر برهاند. 
ش�بنم، ک�ه در پایان نام�ه ی کارشناس�ی ارش�د خود در 
رش�ته ی روان شناس�ی، در یکی از دانش�گاه های دولتی 
تهران به موضوع اقلیت های جنس�ی پرداخته، می گوید: 
»ب�ا این ک�ه پژوه�ش من تمام�ًا ب�ر اس�اس  اطالعات و 
داده های مبتنی بر جامعه ی دگرباشان بود و ارتباط خاصی 
با هبچ ارگان خاصی برقرار نکردم، واکنش های پراکنده ای 
ک�ه از اس�تادان دریافت کردم م�را به این نتیجه رس�اند که 
راه س�ختی در پی�ش دارم. ت�رس از مش�کالت امنیت�ی، 
این که مب�ادا مرا وادار کنن�د اطالعات هویت�ی مربوط به 
نمونه ه�ای مورد پژوهش ام را لو بدهم، ترس از دس�تگیر 
ش�دن، نگاه های کنج کاو  برخی استادان در مورد موضوع 

صدرا اعتمادی
روان شناس بالینی
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پژوهش ام، ترس از تأیید نش�دن طرح پژوهش�ی ام ... به 
م�ن گفتند: هرکجا ب�روی، اول از موض�وع پایان نامه ات 
می پرسند. استاد راهنمای ام پیشنهاد استفاده از عناوینی 
مانن�د "اخت�الل جنس�ی" ی�ا  "انحراف جنس�ی" ب�ه جای 
"گرایش جنسی" را داد  که رد کردم. در جلسه ی دفاعیه، از 

من ایراد گرفتند که چرا بخش�ی به نام مالحظات اخالقی 
پژوه�ش را مط�رح ک�رده ام در حالی ک�ه همجنس گرایی 
خود پدیده ای غیراخالقی اس�ت! با این حال، من نهایت 
س�عی ام را کردم ک�ه، در روش شناس�ی، کام�ًآ مطابق با 
الگوهای اس�تاندارد جهان�ی عمل کنم. حت�ا در نگارش، 
تالش ک�ردم کمترین لفظ یا کلم�ه ی تبعیض آمیزی به کار 
نبرم. استادان در زمینه ی گرایش جنسی هیچ گونه کمک 
علمی نکردند، چون اساس�ًا دانشی در این حوزه نداشتند. 
آن ه�ا فقط با موض�وع پژوهش من مخالف�ت نکردند، که 
همین نیز البته کمک بزرگی بود. بسیار مایل بودم آن را به 
زبان فارسی منتشر کنم تا در ایران از آن استفاده شود، ولی 
مقاله ام بدون داوری از سوی چندین مجله ی معتبر علمی 
و پژوهشی روان شناسی رد شد، و هنوز دقیقًا نمی دانم که 
آیا پژوهش من از دیدرس دور ماند یا مورد انکاری تعمدی 

قرارگرفت.« 
آی�ا اساس�ًا نظارتی بر چنی�ن موضوعاتی وج�ود ندارد؟ 
ی�ا ارگان های ناظر ترجی�ح می دهند با ان�کار و بی توجهی 
سازمان یافته و هدف مند، این قبیل پژوهش های مستقل 
را از دور خارج کنند؟ ش�واهدی به نفع هردو فرضیه وجود 
دارد. از طرفی می توان فرض کرد که این گونه پژوهش ها 
نیز مانند بس�یاری از پژوهش های علمی مورد غفلت قرار 
می گیرند. از سوی دیگر، حکومت ایران بارها نشان داده 
اس�ت که، با وجود تظاهر به بی توجه�ی و نادیده انگاری، 
درباره ی مس�ائل مرتب�ط با دگرباش�ان نه تنه�ا بی اطالع 
نیس�ت بلکه حتا سیاس�ت هایی دارد. نمونه ه�ای بارز آن 
عبارت اند از: توزی�ع کاندوم در زندان ه�ای مردان، و نیز 
معافیت روان پزشکی همجنس گرایان از خدمت سربازی. 
البته مواردی، مانند دس�تگیری ب�رادران عالیی به دلیل 
فعالیت های ش�ان در خص�وص ای�دز، نش�ان می دهد که 

همیشه هم با پژوهش گرانی مانند شبنم مدارا نمی شود.
ش�بنم یک ب�ار دیگر ب�ا گ�ردآوری پیش�ینه ی پژوهش 
خود و نی�ز نتای�ج آن، در صدد ب�ر می آید کتاب�ی درباره ی 
روان شناس�ی گرایش جنس�ی به زبان فارسی منتشر کند: 
»کتاب را در اواخ�ر عمر دولت دهم برای یک انتش�ارات 
معروف، که متخصص کتب پزش�کی و روان پزشکی بود، 
فرس�تادم. ناشر بسیار مشتاقانه از محتوای کتاب استقبال 

کرد. هرچند یادآور شد که در شرایط فعلی امکان انتشار آن 
وجود ندارد.« 

مشاوره و روان درمانی دگرباشان 
آی�ا در ایران دس�تور کار خاصی برای درمان دگرباش�ان 
جنسی در حوزه های درمانی وجود دارد؟ به نظر نمی رسد 
که خدمات پزشکی ارائه شده به دگرباشان جنسی در ایران 
تاب�ع قوانی�ن خاصی باش�ند. البت�ه، در مراکز مش�اوره ی 
بیماری های رفتاری )وابس�ته به دانش�گاه علوم پزشکی 
ایران( ک�ه در اغلب ش�هرهای بزرگ ایران وج�ود دارند، 
ب�رای تش�کیل پرون�ده، از بیمار درب�اره ی س�وابق رفتار 
جنس�ی اش سؤال میش�ود. این روند بخش�ی از برنامه ی 
پیش�گیری از ای�دز، هپاتیت، و س�ایر بیماری ه�ای قابل 

انتقال از طریق روابط جنسی است. 
در حیطه ی روان شناسی و روان پزشکی اما به دلیل فقر 
فرهنگی، نبود یک راهنمای جامع علمی، و عدم حمایت 
قانونی از دگرباش�ان، برخورده�ا کامًآ  س�لیقه ای و تابع 
نگرش درمان گران است. رویکرد روان شناسان دامنه ای 
گس�ترده دارد، از ن�گاه علم�ی و پذی�رش ب�دون قضاوت 
گرفته ت�ا درمان های روان پزش�کی مانن�د رفتاردرمانی و 
معنویت درمان�ی. هیچ آموزش�ی در دوره ه�ای آکادمیک 
رش�ته های روان شناس�ی و روان پزش�کی درب�اره ی این 
موضوع وجود ن�دارد. اغلب روان شناس�ان اولی�ن بار در 
محی�ط کار و در ش�رایطی ب�ا مراجع�ان دگرب�اش برخورد 
می کنند و کمترین اطالعی درب�اره ی آنان ندارند. اما این 
تنها دلیل رویکردهای غیرانس�انی و تبعیض آمیز نیس�ت. 
تعصب�ات مذهب�ی و همجنس گراهراس�ی )هوموفوبی�ا( 
حیط�ه ی  در  دارد.  وج�ود  نی�ز  جامع�ه  از  قش�ر  ای�ن  در 
روان پزش�کی، ش�واهدی از دارودرمانی و شوک درمانی 
)ش�وک الکتریک�ی( نی�ز وج�ود دارد. یک پژوه�ش، که 
اتفاق�ًا توس�ط یک عض�و هیئت علمی س�ازمان پزش�کی 
قانونی ای�ران انجام ش�ده، نش�ان می دهد ک�ه تنها روند 
درمانی بیس�ت و هفت درص�د از پرونده ه�ای ارجاعی به 
پزش�کی قانونی ب�رای جراح�ی تغییر جنس�یت مطابق با 
اس�تانداردهای بین المللی است.* طبق اس�تانداردهای 
حرفه ای، قبل از جراحی، فرد باید دوره ای حداقل ش�ش 

ماه�ه را در نقش جنس�ی  دلخواه اش زندگ�ی کند. در این 
دوره، او می توان�د هورمون درمانی ش�ود و لباس هایی که 
دوس�ت دارد بپوش�د، امری که در ایران با توجه به شرایط 

قانونی و فرهنگی هرگز به طور کامل محقق نمی شود. 
حسین یکی از روان شناسانی است که در یک مؤسسه ی 
درمان�ی نزدی�ک به حکومت، ب�ه عنوان روان ش�ناس به 
افرادی از سراس�ر ایران، مشاوره می دهد. وی می گوید: 
»مراجعان زیادی داریم که با ش�کایت از میل به همجنس 
در خود یا بستگان شان تماس می گیرند. به ما گفته شده که 
در دو زمینه حق مش�اوره نداریم مگر ای�ن که تقبیح کنیم: 
همجنس گرایی و خودارضایی. به روان شناسان معترض 
به این قانون گفته ش�د ک�ه می توانند ب�ه مراجعان بگویند 
که اطالع�ی در این زمینه ه�ا ندارند و آن ه�ا را به دیگری 
ارجاع دهند، در غیر این صورت باید عطای این شغل را به 

لقای اش ببخشند.«
در کل، به نظر می رس�د سیاست حکومت ایران در قبال 
دگرباش�ان تناقض�ات زی�ادی دارد و ای�ن بی�ش از هرچیز 
نش�ان گر س�ردرگمی و ضعف درونی حکومت در مواجهه 
ب�ا این تناقضات اس�ت: از س�ویی با قوانین کیف�ری رفتار 
همجنس گرای�ان جرم انگاش�ته و محکوم می ش�ود، و از 
س�وی دیگر ب�ه همجنس گرای�ان مرد  گواه�ی معافیت از 
خدمت س�ربازی تحت عنوان اختالل روان پزشکی داده 
می شود. ش�اید مؤثرترین روش برای کمک به دگرباشان 
در ای�ران حض�ور و تأثیرگ�ذاری هرچه بیش�تر در س�اختار 
س�ازمان هایی باش�د که ب�ا این افراد س�روکار دارن�د، تا از 
تأثیرات منفی قوانین و رویه های غیرعلمی بر زندگی آنان 
کاس�ته ش�ود. همچنین، محاف�ل تحقیقات�ی و آکادمیک 
باید با جرئت و جسارت بیش�تری وارد حوزه های تحقیقی 
دگرباش�ی ش�وند و مس�ئوالن را از عواق�ب بی توجهی به 

نقض حقوق بشر این قشر آگاه کنند.

* Saberi, S. M, Mostafavi, S. S, Delavari, M. )2010(, ‘The 
Comparative Investigation of Referral Process of Cases Re-
questing Sex Reassignment Surgery in Tehran Legal Medicine 
Center, According to the International Standards,’ Journal of 
Iranian Legal Medicine, 59, pp. 49-58.
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دزیره اخ�وان متولد آذر 135۷ اس�ت و پس از انقالب به 
هم�راه خان�واده اش از ایران ب�ه آمریکا مهاج�رت کرده 
اس�ت. دزی�ره در مدارس عال�ی فیلم س�ازی و هنرهای 
تصویری تحصیل کرده است و این روزها نام اش به خاطر 
اولین فیلم بلندی که س�اخته بر سر زبان ها افتاده است. 
به کش�ورها و ش�هرهای زیادی با فیلم اش س�فر می کند 
و با رویی گش�اده پاسخ س�ؤال های مان را می دهد، البته 
ترجی�ح می دهد ب�رای ارتباط س�ریع تر و واضح تر بودن 

پاسخ ها به زبان انگلیسی صحبت کند تا فارسی.
رفتار درخور داس�تان یک زن ایرانی - آمریکایی است که 
در عی�ن تالش برای بازگش�ت به زندگی ع�ادی، پس از 
پایان اولین رابطه ی جدی احساسی اش، دوجنس گرایی 
خ�ود را برای خانواده اش هم آش�کار کن�د. دزیره اخوان 
که هم کارگردان فیلم اس�ت و هم بازی گر نقش اول آن، 

شیرین را در موقعیت های متنوعی نشان می دهد.

سوده راد

http://tableaumag.com/6052
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تاریخ ادبیات ایران نمونه های زیادی از همجنس گرایی 
را ثبت کرده است. افسانه نجم آبادی در کتاب زنان سیبیلو، 
مردان بی ریش و س�یروس شمیس�ا در کتاب ش�اهدبازی 
در ادبیات فارس�ی ای�ن نمونه ها را گ�ردآوری کرده اند. در 
پژوه�ش نجم آب�ادی در س�فرنامه های مستش�رقان، به 
پس�ران و مردان جوانی در دربار صفوی اشاره می شود که 
مانند زنان لباس می پوشند، آواز می خوانند، و می رقصند. 
این مس�افران اروپای�ی قضاوت های مختلفی نس�بت به 
ای�ن روابط ارائه داده اند. گاه�ی از روابط غیرطبیعی زنان 

و بی مهری زنان ب�ه مردان و برعکس س�خن گفته اند، و 
گاه نیز مس�تقیمًا این روابط را مصداق »همجنس بازی« 

شمرده اند. 
روابط همجنس خواهانه در بین زنان هنوز تاریخ نگاری 
نش�ده اند، ام�ا واژگان�ی مث�ل »س�عتربازی« در ادبی�ات 
فارسی یافت می ش�ود که به مفهوم آمیزش جنسی دو زن 
از طری�ق ابزاری مانند »مچاچنگ« اس�ت ک�ه زنی آن را 
به خ�ود می بن�دد و ب�ر روی زن دیگر عمل دخ�ول انجام 
می دهد. در مناب�ع تاریخی، رواب�ط همجنس گرایانه بین 

مردان با مردان جوان  یا زیبا تعریف ش�ده است، با عباراتی 
مثل »آبجی«، »ش�اهد«، »مغ بچه«، »ترس�ابچه«، و 
»امرد«، که همگی به مردانی اطالق می شده که گرایش 

به ارتباط با همجنس داشته اند.
در ای�ران معاصر نیز، ب�ا وجود محدودیت ه�ای قانونی 
زندگی ش�ان  درب�اره ی  همجنس گرای�ان  عرف�ی،  و 
می نویس�ند. بسیاری از کس�انی که دگرجنس گرا نیستند، 
همراه ب�ا جنبش های جهان�ی، از واژه ه�ا و اصطالحات 
جهانی استفاده می کنند. همجنس گرایی هویتی است که 
شخص برای خود انتخاب می کند. تمایالت جنسی سیال 
اند و افراد در زمان ها و موقعیت های مختلف ممکن است 
گرایش و تمایل جنسی متفاوتی داشته باشند. اما آیا عرف 
جامعه و قانون آن ها را می پذیرد و به انتخاب آن ها احترام 

می گذارد؟
گزارش گر ویژه حقوق بش�ر س�ازمان ملل متحد در امور 

ای�ران، در س�ال ۲۰۱۲ در گ�زارش کامل خود به ش�ورای 
حقوق بش�ر س�ازمان مل�ل، تأکید ک�رد که زن�ان و مردان 
همجنس گرا، دوجنس گرا، و تراجنسیتی از حقوق اولیه ی 
خود محروم هستند. مردانی که در روابط جنسی با توافق 
طرفین هس�تند، در ساختار قانون مجازات اسالمی ایران 
مرتکب جرم ش�ده و با مجازات اعدام روبه رو می ش�وند. 
دکتر احمد شهید، ضمن ذکر موارد اعدام همجنس گرایان 
در گذشته، تأکید کرد که مقامات جمهوری اسالمی ایران 
درک درس�تی از همجنس گرایی ندارند و آن را جرم، رفتار 

غیراخالقی، و بیماری می پندارند. 
در  همجنس گرای�ان  علی�ه  تبلیغ�ات  از  نمون�ه  ی�ک 
تریبون ه�ای رس�می س�خنان حس�ن عباس�ی اس�ت که 
و  »همجنس ب�ازی«  س�بب  ذهن�ی  »زن�ای  می گوی�د: 
خودارضای�ی می ش�ود. قوم لوط ه�م دچار زن�ای ذهنی 
ش�ده بودند که زنان ش�ان به زنان ش�ان و مردان ش�ان به 
مردان شان مش�غول بودند. وقتی جسم انسان برای چیز 
دیگری ساخته شده و انسان کارکرد دیگری از آن می گیرد، 

ای�ن در تخی�ل اش چنی�ن نی�ازی ب�رای خ�ودش تعریف 
ک�رده اس�ت.« مطاب�ق م�اده ی ۲۳۴ »قان�ون مجازات 
اسالمی«، مصوب س�ال ۱۳۹۲، »حد لواط برای فاعل 
در صورت عنف، اکراه، و وجود شرایط احصان )دسترسی 
به همس�ر(، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه ش�الق 
اس�ت. حد ل�واط برای مفع�ول در هر ص�ورت )احصان یا 
غیر احصان( اعدام اس�ت.« تبصره: در صورتی که فاعل 
غیرمس�لمان و مفعول مس�لمان باش�د، حد فاع�ل اعدام 

است.
نک�ردن  ن�گاه  تن�گ،  لباس ه�ای  پوش�یدن  از  دوری 
ب�ه مناظ�ر، فیلم ه�ا، و تصاوی�ر تحریک کنن�ده، پرهیز از 
ش�نیدن و خواندن مباحث و مطالب جنسی و شوخی های 
تحریک کننده، پرهیز از مواد غذایی محرک، و هرگز نگاه 
نکردن ب�ه بدن عریان خ�ود در آینه از جمل�ه توصیه هایی 
از  جلوگی�ری  ب�رای  مذهب�ی  تریبون ه�ای  در  ک�ه  س�ت 
»انح�راف اخالقی« خودارضای�ی و »همجنس بازی« به 
جوانان می ش�ود. اما این تبلیغات چه قدر در نگرش مردم 
تأثیر دارد، و آگاهی رسانی رسانه های آزاد و فعاالن حقوق 

همجنس گرایان چه قدر؟
مه�ری، پنجاه  وس�ه س�اله، س�اکن ک�رج، می گوی�د: 
»همجنس گرای�ی جرم، گناه، یا هرچه هس�ت، کار خیلی 
عجیبی اس�ت. قب�اًل نمی دانس�تم این یک ن�وع گرایش 
طبیعی اس�ت. فکر می ک�ردم این ها آدم ه�ای خیلی بدی 

ساقی لقایی

»من با همجنس گرایی موافق ام و 
سرزنش نمی کنم، اما برای خودم و 

اطرافیان ام نمی پسندم. اگر در جامعه ای 
زندگی می کردم که این موضوع تابو نبود، 
راحت تر با آن کنار می آمدم؛ ولی دوست 

ندارم اطرافیانم همجنس گرا باشند.«

عکس ها: ساسان فارسانی
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هس�تند، حتا فراتر از گناه کار. اما رفته رفته فهمیدم این ها 
طبیعت شان این طوری اس�ت. االن یک حس دل سوزی 
بهش�ان دارم.« او در سفری به ترکیه دو پسر همجنس گرا 
دی�ده، و آن ه�ا را »آدم ه�ای خیل�ی معمول�ی« توصیف 
می کند و می گوی�د: »اگر نمی گفتند، اص�اًل نمی فهمیدم 
همجنس گ�را هس�تند. هی�چ فرق�ی ب�ا پس�رهای دیگ�ر 
نداش�تند. اتفاق�ًا خیلی س�اده و محجوب ه�م بودند، اما 

طفلک ها همجنس گرا بودند.«
مهری در پاس�خ به این س�ؤال که آیا اگ�ر فرزند خودتان 
می پذیری�د،  س�ادگی  ب�ه  اس�ت،  همجنس گ�را  بگوی�د 
می گوید: »اگر بچه ی خودم این مش�کل را داشته باشد از 
غصه می میرم. خدا آن روز را برای هیچ کس�ی نیاورد! آدم 
با بچ�ه ی خودش چه کار می تواند بکن�د؟ اگر طبیعت اش 
باش�د چاره ای ندارم، به او حق می دهم، ام�ا خودم حتمًا 
از غص�ه خواه�م م�رد.« همجنس گراه�ا از نظ�ر مهری 
ب�ا دیگران فرق�ی ندارند، اما اگ�ر ف�ردی از اطرافیان اش 
همجنس گرا باشد، او حاضر نیست به مهمانی دعوت اش 
کند. می گوی�د: »دعوت نمی کنم چ�ون جمع نمی پذیرد، 
برای او هم بد می ش�ود. اگر راس�ت اش را بگویم، خودم 
ه�م ترجی�ح می دهم قط�ع ارتباط کن�م. می پذی�رم که او 
همجنس گرا اس�ت، اما دوس�ت ندارم رفت وآمد کنم. اگر 
همسایه باش�د مش�کلی ندارم، می توانم ندید بگیرم اش. 
ام�ا دو تا آدم یک جنس را به عن�وان زوج به خانه ام دعوت 

کنم؟ نه! این برای ام سخت است و نمی توانم بپذیرم.« 
او درب�اره ی ع�ادی و قانون�ی ش�دن زندگ�ی زوج های 
همجنس گرایی  »امی�دوارم  می کند:  تأکی�د  همجنس گرا 
هیچ وقت عادی نش�ود، هرچند چیزی که زیاد شود عادی 
هم می ش�ود. ای�ن پدیده ای اس�ت که ترجی�ح می دهم با 
آن برخوردی نداش�ته باش�م. ش�اید هم این اشکال از من 
اس�ت، اما به هر حال دوست ندارم. شاید هم اتفاق بیافتد 
و بپذیرم؛ مثل خیلی چیزهای دیگر که یک زمانی برای ام 
قابل پذیرش نبود، اما اکنون پذیرفته ام. اگر قانونی ش�دن 
همجنس گرایی را به رأی بگذارند، ممکن است به آن رأی 
ندهم. من با همجنس گرایی موافق نیستم؛ آن را هم یک 
اتفاق عادی نمی دانم. خب، حاال این را پذیرفته ام که یک 
عده ای بی چاره ها این طوری هستند، یعنی این طوری به 

دنیا آمده اند، اما رأی نمی دهم؛ نه موافق نه مخالف.«
مه�ری از می�ان آدم ه�ای مع�روف محم�د خردادیان، 
رقصن�ده، را به عن�وان همجنس گرا می شناس�د و اضافه 
می کند: »چند خبرنگار را هم ش�نیده ام؛ نمی دانم درست 
اس�ت یا نه. وقتی می خواهند کس�ی را خیلی فاس�د جلوه 
بدهند، از ای�ن انگ ها به او می زنند. ام�ا وقتی بچه بودم 
یکی را در محل زندگی ام می شناختم که، خیلی ببخشید، 
بهش می گفتند »اردش�یر کونی«، و همه به عنوان آدم بد 
می شناختندش. همه از او دوری می کردند، و اگر کسی با 

او مراوده داشت به عنوان آدم بد به حساب می آمد.« 
تبری�ز،  س�اکن  س�اله،  ش�صت وهفت  جمش�ید، 
همجنس گرای�ی را گناه�ی ب�زرگ می داند ک�ه خداوند به 
خاط�رش قوم لوط را مجازات و شهرش�ان را زیرورو کرد. 
او می گوی�د: »علم وجود این پدی�ده را ثابت کرده، اما این 
بیماری اس�ت. من آدم تندرویی نیستم، اما این گناه است 
و مبتالی�ان باید به دنبال درمان باش�ند.« به عقیده ی او، 
خداوند انس�ان ها را آزاد آفریده و آدم ها خودش�ان تصمیم 
می گیرن�د که چه ط�ور زندگی کنند، ام�ا عواقب اش را هم 
بای�د بپذیرند. او می گوید: »خدا کس�انی را که با همجنس 

خ�ود زنا می کنند لعنت کرده اس�ت و آن ها در روز حس�اب 
مجازات خواهند شد.«

او که پیشنهاد برقراری رابطه از سوی یک همجنس گرا 
را تجرب�ه ک�رده، تصریح می کن�د: »طردش ک�ردم! یک 
روحان�ی را ه�م پی�ش از انق�الب می ش�ناختم ک�ه ام�ام 
مس�جدی در ته�ران ب�ود. همس�ر و فرزن�دان اش را در 
شهرس�تان رها کرده بود. همجنس گرا ب�ود، اما آدم بدی 
نبود. گاه گداری کس�ی را پیدا می کرد که با او رابطه برقرار 
کند. همه می دانس�تند، اما به روی ه�م نمی آوردند. من 
ف�رد همجنس گرا را حتا اگ�ر فرزندم هم باش�د می پذیرم، 
چاره ای جز پذیرش نیس�ت. باید به پزشک مراجعه بکند. 
اگر مثل من معتقد اس�ت، باید ببیند قرآن چه می گوید. اما 
هیچ بشری حق مجازات همجنس گرایان را ندارد. این در 

اختیار خداوند است.«
فاطمه، ۴۵ س�اله، ساکن تهران، در پاسخ به این سؤال 
که آیا قب�ول دارید همجنس گرایی انتخابی فردی اس�ت، 
می گوید: »استغفراهلل! حس ها و فکرهای شیطانی سراغ 

همه ی آدم ها می آید. باید آن را س�رکوب کنند. اگر کس�ی 
نمی خواه�د ب�ه گن�اه بیافتد، ب�رود تغییرجنس�یت بدهد. 
همین ها هس�تند که علم ثابت کرده نیاز به کمک پزش�کی 
دارند. دیگران دنبال هوا و هوس می روند.« به عقیده ی 
او، این مس�ائل مربوط به جامعه ی ما نیست، مال جوامع 
غربی اس�ت و جامعه ی ما تمایلی به پذیرش چنین افرادی 

ندارد. 
اس�ت  معتق�د  ته�ران،  س�اکن  س�اله،   ۳۰ هات�ف، 
همجنس گرایی جرم نیست. او با این توضیح که در برخی 
گونه ه�ا در طبیعت هم این گرایش وج�ود دارد، می گوید: 
»تا دبیرس�تان بی�ن هم کالس�ی های ام ک�م نبودن�د. به 
خاطر تربیت خانوادگی، فکر می کردم گناه بزرگی اس�ت. 
اما اکن�ون به راحت�ی می پذیرم ک�ه حتا فامی�ل نزدیک ام 
همجنس گ�را باش�د.« او حاض�ر اس�ت ب�رای حمایت از 
حق�وق همجنس گرایان ت�الش کند، اما پنهان�ی! چرا که 
به عقی�ده ی او جامعه ی ما، با س�اختار س�نتی و مذهبی، 
آمادگ�ی پذیرش ندارد و ممکن اس�ت همجنس گرایان در 

»اگر بچه ی خودم این مشکل را داشته 
باشد از غصه می میرم. خدا آن روز را 
برای هیچ کسی نیاورد! آدم با بچه ی 

خودش چه کار می تواند بکند؟ اگر 
طبیعت اش باشد چاره ای ندارم، به او 
حق می دهم، اما خودم حتمًا از غصه 

خواهم مرد.« 
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خطر جدی باش�ند و حت�ی از خانواده طرد ش�وند. به نظر 
هاتف، تنها راه زندگی ام�ن همجنس گرایان در جامعه ای 
مثل ایران این است که گرایش ش�ان را پنهان کنند، و یا از 

کشور خارج شوند، چرا که در خطر اعدام هستند.
آزادی  ب�ا  س�اوه،  س�اکن  س�اله،   ۳۸ منص�ور، 
ش�دن  قانون�ی  از  و  اس�ت  مواف�ق  همجنس گرای�ان 
همجنس گرایی حمایت می کند. او چند فیلم مس�تند دیده 
ک�ه در نگاه اش ب�ه این موض�وع تأثی�ر داش�ته؛ درباره ی 
وضعی�ت همجنس گرایان در ایران می گوید: »نمی ش�ود 
فهمی�د در اط�راف ات همجنس گرا زندگی می کن�د یا نه؛ 
چون اگر باش�د هم به ش�دت مخفی می کند.« او توضیح 
می ده�د: »من ب�ا همجنس گرای�ی موافق ام و س�رزنش 
نمی کنم، اما ب�رای خودم و اطرافیان ام نمی پس�ندم. اگر 
در جامع�ه ای زندگی می ک�ردم که این موض�وع تابو نبود، 
راحت تر با آن کنار می آمدم؛ ولی دوس�ت ندارم اطرافیانم 
همجنس گرا باش�ند. اگر باش�ند، برخورد قه�ری با آن ها 

نمی کنم، ولی از نظر حسی اذیت خواهم شد.«
منصور می گوید: »زوج همجنس گرا از نزدیک ندیده ام، 
اما در اصط�الح خودم�ان »بچه باز« زیاد دی�ده ام. آن ها 
همجنس گرا نیستند. همه شان هم کودک آزار نیستند. چه 
بس�ا »مفعول« به خاطر نیاز جنسی رضایت می دهد. ولی 
در همجنس گرایی، مفعول و فاعل تفکیک ش�ده نیست، 
ه�ردو همزمان دو نقش را دارند. اواس�ط دهه ی ش�صت 
در مح�ل ما نزدی�ک به هفتاد نف�ر را کمیته دس�تگیر کرد. 
همه را فرد »مفعول« ل�و داده بود. »فاعالن« از همه ی 
طبقات اجتماعی و از سنین مختلف بودند. از نوجوان ۱۶ 
س�اله تا پیرمرد ۶۵ ساله دستگیر شدند و طی چند ماه، بعد 
از اجرای حد )شالق(، آزاد ش�دند. شخص »مفعول« به 
این عمل معروف بود؛ به خاطر نیاز جنس�ی. کمیته گرفته 
ب�ودش، او هم لیس�ت را پر کرده بود، و فقط اس�م خواجه  
حافظ ش�یرازی نبود! بعدها ش�نیدم بعضی ها را هم که در 
لیس�ت بودند، به خاطر وجهه ی اجتماعی شان، دستگیر 

نکردند، چون کار به جاهای باریک می کشید!« 
منص�ور، ب�ا تأکید بر این ک�ه »هر کس ب�ا همجنس اش 
نیس�ت«،  همجنس گ�را  کن�د  برق�رار  جنس�ی  رابط�ه ی 
می گوید: »بخش�ی از روابط همجنس ها به این دلیل بود 
که پس�رها و دخترها به هم دسترسی نداش�تند. از دهه ی 
هفتاد ب�ا زیاد ش�دن ورود دخت�ران به دانش�گاه ها ارتباط 
جنس�ی ش�کل دیگ�ری گرف�ت. البت�ه یک ع�ده ای هم 
هس�تند ک�ه »غلمان باز« هس�تند و با وجود تأه�ل باز هم 
دنبال »بچه خوشگل«ها هستند. من در نوجوانی تجربه 
ک�رده ام. »بچه خوش�گل« ب�ودن تجرب�ه ی خیلی بدی 
اس�ت. خیلی جاها نمی توانی بروی. امنیت نداری. مدام 
ترس از تجاوز داری و هزاران چیز دیگر. خوش بختانه من 
یک پسرعمو داشتم که یل محل بود و کسی جرئت نداشت 
چپ نگاه ام کند، ولی خیلی از بچه ها قربانی می شوند و از 
ترس آبروی شان صدای ش�ان هم در نمی آید. معلم هایی 
را می شناس�م که با دانش آموزان این کار را می کنند، حتی 

فراش ها.«
وقتی جامعه از دو س�و زیر سلطه ی س�نت و ایدئولوژی 
است و همجنس گرایان یا باید گرایش شان را پنهان کنند، 
ی�ا مورد سوءاس�تفاده ق�رار می گیرن�د، و یا با خط�ر اعدام 
روبه رو هس�تند، بدون آگاهی رس�انی و آم�وزش، نگرش 

عمومی چه طور امکان تغییر خواهد داشت؟

»بخشی از روابط همجنس ها به این 
دلیل بود که پسرها و دخترها به هم 

دسترسی نداشتند. از دهه ی هفتاد با 
زیاد شدن ورود دختران به دانشگاه ها 

ارتباط جنسی شکل دیگری گرفت. البته 
یک عده ای هم هستند که "غلمان باز" 
هستند و با وجود تأهل باز هم دنبال 

"بچه خوشگل"ها هستند« 

کارتون: توکا نیستانی
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این روزها همه از اسالم حرف می زنند، اسالمی 
که به نام آن سردبیر و نویسندگان مجله ی 

فکاهی شارلی ابدو به گلوله بسته شدند، اسالمی 
که به نام آن گروگان های آمریکایی و ژاپنی و 

اردنی گروه دولت اسالمی یا داعش سر بریده 
شده و زنده سوزانده می شوند، و اسالمی که به 

خاطر آن سه دانشجوی مسلمان در کارولینای 
شمالی آمریکا کشته می شوند.

متفکران اس�المی اما مدام در تالش اند تا اس�الم را با 
حقوق بشر پیوند بزنند، و بگویند که این اقدامات در اسالم 
واقع�ی جای ندارد. با ای�ن همه، پای حق�وق اقلیت های 
جنس�ی که ب�ه می�ان می آی�د، اغل�ب س�کوت می کنند. 
زمانی ک�ه زوجی همجنس گرا در س�وئد به عقد اس�المی 
در می آین�د،  متفکران اس�المی همان قدر س�اکت اند که 
زمان انتشار خبر پرتاب یک مرد همجنس گرا از ساختمان 

بلندی در سوریه توسط گروه دولت اسالمی. 
در گفت وگوی پیش رو، محم�د جواد اکبرین،  دین پژوه 
س�اکن پاری�س، به برخ�ی از ش�بهات این  روزه�ا در مورد 

نسبت همجنس گرایی و اسالم پاسخ می دهد.  

ب�ا وجود همه ى آن چه درباره ى نس�بت اس�الم و حقوق 

بشر گفته مى ش�ود، نوبت به همجنس گرايان که مى رسد 

انگار ديگر راهى براى حل مسئله وجود ندارد. به نظر شما، 

آيا روزى ممکن است مسلمانان به حقوق همجنس گرايان 

هم به عنوان بخشى از حقوق بشر نگاه کنند و چنين حقى 

در جامعه ى اسالمى به رسميت شناخته شود؟

مس�ئله فق�ط همجنس گرايى نيس�ت؛ به ان�دازه اى که 
انس�ان ها، به ويژه پيروان اديان، موفق مى ش�وند حق را 
از حقيقت ج�دا کنند، دامنه ى همزيس�تى مس�المت آميز 
گس�ترده تر مى ش�ود. ج�دا ک�ردن ح�ق از حقيق�ت جايى 
ضرورت پيدا مى کند که شما چيزى را لزومًا حقیقت و خوب 
ندانيد، اما باور کنيد که حق آدم ها است که کارى کنند که به 
نظر شما باطل يا بد باشد. بايد تالش کنيم همجنس گرايى 
ه�م جايى بنش�يند فراتر از خ�وب و بد ذهنى مس�لمانان. 

آن وقت اس�ت که مى توانيم بگوييم حق همجنس گرايى 
مى تواند لزومًا منطبق با حقيقت مقبول مسلمانان نباشد، 
اما همجنس گرا بودن يکى از حقوق آدميان باش�د. البته، 
ب�ه نظر مى رس�د اگر تص�ور و تصوي�ر همجنس گرايى نزد 
جامعه ى اسالمى تصحيح شود، حتا مى تواند اندک اندک 
فرات�ر از حق آدميان به عنوان يک پديده ى قابل قبول هم 

پذيرفته شود. 

پديده ى قابل قبول مس�لمانان؟ چه ط�ور چنين فرضى 

ممکن اس�ت، در حالى که مثاًل در قرآن رابطه ى مرد با مرد 

به صراحت نفى شده؟

آن چه در قرآن نفى ش�ده مفهوم فس�اد و فحشا است که 
مصداق اش مثاًل همجنس گرايى است. به عبارت ديگر، 
اگر روزى اين مفهوم فس�اد و فحش�ا را از همجنس گرايى 
برداري�د، ديگر منفى نيس�ت. گفته مى ش�ود ک�ه انجمن 
روان پزش�کی آمریکا در سال ۱۹۷۳ و س�ازمان بهداشت 
فهرس�ت  از  را  همجنس گرای�ی   ۱۹۹۲ س�ال  در  جهان�ی 
بیماری ه�ای روانی خ�ارج کرده ان�د. از ط�رف ديگر، در 
دني�اى جدي�د، همجنس گرایی را ب�ه عنوان یکی از س�ه 
گرای�ش جنس�ی ب�ه رس�میت ش�ناخته اند. در اي�ن تلقى 

همجنس گرايى ديگر فساد و فحشا نيست.

اما ن�ه قرآن اي�ن تفکي�ک را کرده، ن�ه قواني�ن جزایى 

کشورهاى اسالمى از جمله ايران ...

قوانين جزايى تفکيک نکرده؛ جهان جديد هم به تازگى 
تفکيک کرده و هنوز هم در بس�يارى از نقاط همين دنياى 
م�درن اين تفکي�ک ص�ورت نگرفته. در قان�ون مجازات 
اي�ران، م�اده ی ۲۳۳ فقط ي�ک تعريف ارائ�ه داده و گفته 
اگ�ر اين ش�کل از رابطه ی جنس�ى اتفاق بيافت�د مجازات 
س�نگينى دارد. نه به تعاريف مدرن از رابطه ى جنس�ى کار 
دارد، ن�ه به مب�ادى و انگي�زه ى اين رابطه. درس�ت مثل 
تلقى همه ى دني�ا تا همين نيم قرن پي�ش. اما فرض ما بر 
اين اس�ت که اگر اين تفکيک صورت بگيرد، وضعیت کاًل 

تغيير مى کند.

مانا پهلوان

گفت وگو با سید جواد اکبرین
دین پژوه ساکن فرانسه

نقاشی اثر: ابرین باقری
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در ق�رآن، ک�ه در نف�ى همجنس گرايى صراح�ت دارد، 

چه طور مى شود اين تفکيک را انجام داد؟

اتفاقًا من فکر مى کنم اين تفکيک در قرآن صورت گرفته. 
تمام ماجرا در قرآن در قالب قصه ى قوم لوط مطرح شده، 
ح�اال اين قوم لوط ب�ه روايت قرآن ويژگى هايى داش�تند. 
اول اين که، اهل اسراف جنسى و اسراف در شهوت رانى 
بودند )إنکم لتأتون الرجال ش�هوة من دون النساء بل أنتم 
قوم مس�رفون، س�وره ی اعراف، آيه ى ٨١(، يعنى از سر 
زياده خواه�ى در هوس رانى س�راغ همجن�س رفتند نه از 
سر نياز. ممکن است ش�ما بپرسيد مگر اشکال دارد آدم از 
سر زياده خواهى سراغ رابطه ى جنسى برود؟ اسالم البته 
قائل به يک انضباط جنسى است و جز عشق يا نياز معقول 
و يا عقد قانون�ى را مجوز رابطه نمى داند. مصداق اش هم 
ب�ه عهده ى مکلف اس�ت نه حکومت و حاکم ش�رع. حاال 

ش�ما اگر نياز به همجن�س را در صنف »نياز 
معق�ول« طبقه بن�دى کني�د و از اس�راف و 
هوس خارج کنيد، مفه�وم را تغيير داده ايد. 
وقتى مفه�وم تغيير کند، مص�داق هم تغيير 
مى کند. دومين ويژگى قوم لوط تجاوز بود، 
يعنى قراردادى بين دو طرف نبود، ش�ما اگر 
در آيات دقت کني�د اوصافى را درباره ى قوم 
ل�وط مى بينيد ک�ه مى توانيد نتيج�ه بگيريد 
ک�ه مب�دأ ماج�را همجنس گراي�ى نيس�ت و 
نمى ت�وان نفى مطل�ق همجنس گرايى را به 

قرآن نسبت داد.

آي�ا نمون�ه اى از چي�زى ک�ه ش�ما نام اش 

را تغيي�ر مفه�وم گذاش�تيد در فق�ه داريم؟ 

مى خواهم بدان�م اين نوع ن�گاه  يک ايدئال 

اس�ت يا تا به حال در فقه اس�المى نظير هم 

داشته؟

بله، اص�اًل در علم اصول فق�ه، که بعدها 
راه  ه�م  آکادمي�ک  حقوق�ى  مباح�ث  در 
پي�دا ک�رده، م�ا دوگان�ه اى داريم ب�ا عنوان 
»ش�بهه ى مفهومى / شبهه ى مصداقى«. 
اگر ش�ما معنا و مفهوم »همجنس گرايى« مطرح در قرآن 
را ندانيد، و اين مفهوم دقيقًا براى ش�ما روش�ن نباشد، به 
اصطالح »ش�بهه ی مفهوم�ى« داريد. اما اگر ش�ما معنا 
و مفه�وم اش را ب�ه خوبى مى داني�د، ول�ى نمى دانيد اين 
پدي�ده ى مش�خص مص�داق همجنس گرايى مط�رح در 
قرآن هست يا نه، اين جا »ش�بهه ى مصداقى« داريد. به 
محض اين که پاى اين ش�بهه ها در ميان بيايد، سرنوشت 
احکام ش�رعى تغيير مى کند. برای نمونه، فتواى مشهور 
فقيهان ش�يعه ممنوعي�ت خودارضايى اس�ت. اما عالمه 
س�يد محمدحس�ين فضل اهلل تحقيق کرده و متوجه شده 
آن چ�ه در متون دينى آمده مفهوم�ى دارد که خودارضايى 
زنان مصداق اش نيس�ت، و بنا بر همين ه�م فتوا داده که 
خودارضای�ى زنان منع ش�رعى ندارد، حاال ب�ه داليلى که 

اين جا مجال توضيح اش نيست.

يعن�ى مى توان�م از صحبت هاى ش�ما نتيج�ه بگيرم که 

همجنس گراي�ى ممن�وع در قرآن ش�امل آن چ�ه امروز به 

عن�وان يک گرايش جنس�ى ش�ناخته مى ش�ود نيس�ت، 

و ازدواج همجنس گراي�ان مى توان�د حت�ا از نظر ش�رعى 

هم مجاز باش�د؟ اگر اين برداش�ت درس�ت است، چرا از 

نهادهاى رسمى دينى چنين نظری را نمى شنويم؟

برداش�ت ش�ما دقيق�ًا درس�ت اس�ت. چنان ک�ه گفتم، 
همجنس گراي�ى ممن�وع در قرآن ش�امل آن چ�ه امروز به 
عن�وان ي�ک گرايش جنس�ى ش�ناخته مى ش�ود نيس�ت. 
ماي�ل ام تأکيد کنم ک�ه اين حاصل يک قرائت نوانديش�انه 
نيس�ت؛ بلکه فقط به ح�وزه ى اطالعات م�ا از پديده ها و 
تعريف هاى دنياى جديد ب�ر مى گردد. يادآورى مى کنم که 
آي�ت اهلل خمينى هم، مث�ل همه ى فقيهان س�نتى ديگر، 
بازى با ش�طرنج را حرام مى دانس�ت چون بازى ش�طرنج 
از قم�ار قابل تفکي�ک نبود و قمار هم از نظر دين مش�روع 
نيس�ت. اما روزى ک�ه فهميد ش�طرنج مى توان�د صورتى 
غي�ر از قمار مصطلح داش�ته باش�د، فتوا به ح�الل بودن 
آن داد. اي�ن بحث را درباره ى موس�يقى و صداى زن هم 
داري�م؛ هيچ يک از این ها مش�کل ش�رعى ن�دارد، آن چه 
مش�کل دارد عنوان »مفس�ده« اس�ت که تش�خيص آن 
هم بر عهده ى خود مردم اس�ت نه فقيه! به نظر مى رس�د 
اگ�ر چني�ن چيزهايى را از نهادهاى رس�مى نمى ش�نويم، 
دليل اش را نبايد لزومًا در دين دارى آن ها جست وجو کرد؛ 

مى تواند داليلى غير از التزامات دينى داشته باشد.

همجنس گرايى ممنوع در قرآن شامل 
آن چه امروز به عنوان يک گرايش 
جنسى شناخته مى شود نيست. 

مايل ام تأکيد کنم که اين حاصل يک 
قرائت نوانديشانه نيست؛ بلکه فقط 

به حوزه ى اطالعات ما از پديده ها و 
تعريف هاى دنياى جديد بر مى گردد

شماره های پیشین
مجله تابلو را

از این جا دانلود کنید
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از هر چهار خانواده ی آمریکایی، در یک خانواده یک فرد 
یا همجنس گرا اس�ت، یا دوجنس گرا، یا تراجنسیتی. حتا 
بیشتر از این تعداد، خانواده هایی هستند که فرزندان شان 
درباره ی هویت جنس�یتی یا گرایش جنسی ش�ان مطمئن 
نیس�تند. میلیون ه�ا نف�ر یا عض�وی از گروه دگرباش�ان یا 
هم�ان رنگین کمانی ه�ا هس�تند، و ی�ا کودکانی هس�تند 
ک�ه درب�اره ی گرایش و هویت جنسی ش�ان تردی�د دارند. 
بیش�تر این افراد دوره ی نوجوانی را با موفقیت پش�ت سر 
می گذارند، با هم�ان چالش هایی که همه ی افراد جوان با 

آن روبه رو هس�تند؛ ولی تعصبات زندگی را برای بسیاری 
از آن ها بسیار سخت تر می کند. بعضی  از آن ها از خانه فرار 
می کنند، و  میلیون ها نفری که  با خانواده زندگی می کنند، 
از ترس این که گرایش جنسی ش�ان کش�ف شود و محبت 
و حمایت خان�واده را از دس�ت بدهند، س�کوت می کنند. 
هرروز به تع�داد خانواده هایی که به دنب�ال یافتن راه هایی 
ب�رای کمک و حمایت از  اعض�ای رنگین کمانی خانواده  و 
کودکان ش�ان و دادن حس امنیت به آن ها هس�تند افزوده 

می شود.

خانواده ه�ا معم�واًل می دانند ب�ا فرزندان خ�ود چه طور 
رفت�ار کنند، ام�ا در مورد گروه�ی که به دلیل ق�رار گرفتن 
در اقلیت جنس�ی »دگرب�اش« خوانده می ش�وند، رابطه 
با فرزن�دان موضوع پیش افت�اده ای نیس�ت. اگر عضوی 
از اعض�ای خانواده  ش�ما به گروه دگرباش�ان تعل�ق دارد، 
یا نگران دوس�ت، همس�ر، و یا فرزندتان هستید، ممکن 
اس�ت س�ؤال های زیادی درب�اره ی چه گونگ�ی کمک به 
رنگین کمانی ها داشته باش�ید و دوست داشته باشد بدانید 
که چه گونه به آن ها احس�اس امنیت و عشق دهید. در این 
مطلب، به بعضی از پرسش هایی که معمواًل از طرف پدر و 

مادرها مطرح می شوند، پاسخ داده شده است.   

اگر فرزندم گرایش یا هویت جنس�ی اش را بر من 
آشکار کرد، من چه باید بکنم؟

»آش�کار کردن« فرآین�د پذیرفت�ن و به دیگ�ران گفتن 
درباره ی گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی )دو جنس گرا، 
لزبین، گی، یا تراجنس�یتی(  یک فرد اس�ت. م�ا به عنوان 
والدین، وقتی فرزندان مان  تصمی�م می گیرند که گرایش 
جنس�ی یا هویت جنس�یتی خودشان را آش�کار کنند، فارغ 
از گرای�ش و هویت جنس�ی مان، تا جایی که ممکن اس�ت 
باید مهر و محبت مان  را از آن ها دریغ نکنیم. آشکار کردن 
خود در برابر پدر و مادر کاری بس�یار شجاعانه است. وقتی 
فرزن�د ما اقدام به آن می کند، یعنی ش�روع به پذیرش خود 
کرده اس�ت و نشانه ی این است که او می خواهد رابطه ای 

باز و صادقانه با ما داشته باشد. 
مهم تری�ن موض�وع گ�وش دادن اس�ت، چ�ه وقتی که 
خیال م�ان راح�ت می ش�ود و چ�ه موقع�ی که خب�ری که 
می شنویم شوک برانگیز اس�ت و ما را غمگین می کند. در 
بس�یاری از موارد، فرزندان م�ا درد دل های زیادی دارند. 
ب�رای این ک�ه فرزندان مان ب�ا ما راح�ت باش�ند و بتوانند 
حرف های ش�ان را ب�ا م�ا در می�ان بگذارن�د، می توانی�م 
س�ؤال هایی نظی�ر »چ�ه م�دت اس�ت ک�ه می دانی؟«، 
»چه ط�ور فهمیدی؟«، »چرا حاال ب�ه من می گویی؟«، 

»آی�ا ب�ا کس�ی رابط�ه داری؟«، و »درب�اره اش چه فکر 
می کنی؟« را از آن ها بپرسیم. ما باید به جواب های آن ها 
احترام بگذاری�م. اگر آن ها آماده ی پاس�خ دادن به برخی 

سؤال ها نباشند، باید صبور باشیم. 
وقتی فرزندان م�ان با ما صحبت می کنن�د، زمان انتقاد 
کردن نیست. اگر خود ما هنوز سردرگم ایم و یا احساسات 
منف�ی درباره ی گرایش جنس�ی فرزندن م�ان داریم، بهتر 
اس�ت خویش�تن داری کنیم، تا وقتی که بتوانی�م این باره 
فکر کنی�م. در مکالمات آینده ب�ا فرزندان مان، می توانیم 
راه های�ی بیابیم که بتوانیم چالش ه�ا و نگرانی های مان را 
محترمانه، فکرشده، و  با عشق با آن ها در میان بگذاریم. 
ای�ن مهم اس�ت ک�ه متوجه باش�یم که م�ا اولی�ن افرادی 
نیس�تیم که فرزندان مان خود را بر ما آش�کار کرده اند. اگر 
فرزندان م�ان قب�ل از ما با دوستان ش�ان ی�ا دیگر اعضای 
خانواده در این مورد حرف زده اند، ما نباید احس�اس بدی 

داشته باشیم. 
اف�راد مراح�ل مختلف�ی را برای آش�کار ک�ردن گرایش 
ی�ا هویت جنسی ش�ان ط�ی می کنن�د. در ابتدا آن ه�ا باید 
هویت ش�ان را برای خودش�ان روش�ن کنند. بس�یاری از 
آن ها نگران اند که احترام و عش�ق والدین شان را از دست 
بدهند، و به همین دلیل معمواًل اول با دوستان و یا خواهر 
و برادرش�ان تمری�ن می کنند، تا ب�ه ان�دازه ی کافی برای 
روبه رو ش�دن با والدین احساس راحتی کنند. مهم نیست 
که ما چه ان�دازه متعجب و یا نگران می ش�ویم، مهم ترین 

 Prayers for Bobby نمایی از فیلم تلویزیونی

ما به عنوان والدین، وقتی فرزندان مان  
تصمیم می گیرند که گرایش جنسی یا 

هویت جنسیتی خودشان را آشکار کنند، 
فارغ از گرایش و هویت جنسی مان، 
تا جایی که ممکن است باید مهر و 

محبت مان  را از آن ها دریغ نکنیم
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هدف این است که در این مکالمه به فرزندان مان احساس 
امنی�ت و عش�ق بدهیم. در نتیجه، بس�یار مهم اس�ت که 
ب�ه بچه های م�ان بگوییم: »دوس�ت ات دارم، همیش�ه 
دوس�ت ات داشته ام، و هرچه که بشود، باز هم دوست ات 
خواهم داشت.« خب، یک در آغوش گرفتن طوالنی و پر 

از عشق هم  حتمًا کمک خواهد کرد. 

چه گونه به امنیت  فرزندم  کمک کنم؟
ک�ودکان  و بزرگ س�االن رنگین کمانی ممکن اس�ت با 
چالش های اجتماعی بس�یاری روبه رو ش�وند که بعضی از 
آن ها خطرناک اس�ت. ام�کان دارد چالش های�ی که با آن 
روبه رو می شوند داشتن احساس امنیت را برای آنان بسیار 
مش�کل کند. بچه های دوجنس گرا ممکن اس�ت احتیاج 
به توجه بیش�تری داش�ته باش�ند، چون بس�یاری از افراد 
در گروه ه�ای دگرجنس گرا و همجنس گرا به اش�تباه فکر 
می کنند ک�ه دوجنس گراه�ا همجنس گرایانی هس�تند که 
هویت ش�ان را نمی پذیرند، در حالی که ممکن است مدتی 
طول بکش�د که افراد به طور کامل گرایش جنسی ش�ان را 
درک کنند. این بس�یار مهم است که به خاطر داشته باشیم 
که، دوجنس گرایی یک گرایش جنس�ی واقعی و مس�تقل 
اس�ت و نه نشانه ای از س�ردرگمی یا گذار از یک گرایش به 

گرایش دیگر.

بهتری�ن راه برای کمک ب�ه این بچه ها و بزرگ س�االن 
برای این که احس�اس امنیت کنند و راه زندگی شان را پیدا 
کنند این است که، دنیایی را که آن ها در آن زندگی می کنند 
درک کنیم و از آن ها حمایت کنی�م. آن چه در ادامه می آید 
پیشنهادهایی اس�ت که به شما، برای کمک به فرزندتان، 

یاری می رساند:
– از آن ه�ا بپرس�ید ک�ه بهتری�ن راه کمک کردن ب�ه آن ها 

چیست.
– هرگ�ز بدون اجازه ی آن ها هویت ش�ان را  برای دیگران 
آش�کار نکنید. اج�ازه دهید بچه ه�ا تصمی�م بگیرند کی، 

کجا، و همراه چه کسی می خواهند خود را آشکار کنند.
– م�ا می توانی�م از آن ها بپرس�یم آی�ا می خواهن�د در روند 
آش�کار کردن به آن ها کمک کنیم و ب�ه دیگر افراد خانواده 
و دوس�تان مان بگوییم یا نه. البته ما هیچ وقت نباید بدون 

اجازه ی آن ها این کار را بکنیم. 
– آن ها را راه نمایی کنیم و به آن ها کمک کنیم که درباره ی 
تصمیم ش�ان خ�وب فکر کنند ت�ا از هر خط�ر غیرضروری 

پرهیز شود.
– مطمئن ش�ویم که آن ها راه های رابطه ی جنس�ی امن و 
استفاده از وس�ایل پیش گیری از بارداری و یا بیماری های 

مقاربتی را خوب می دانند. 
– درباره ی دنیای آن ها بیش�تر یاد بگیریم، و فرزندان مان 
را برای ارتباطگی�ری با جامع�ه ی رنگین کمانی در دنیای 

مجازی و واقعی حمایت کنیم. 

ما می توانیم به داس�تان های آن ها گوش دهیم. زمانی 
را با آن ها بگذرانیم. از آن ها بپرس�یم ک�ه آیا با فرد دیگری 
در گروه ه�ای دگرب�اش در ارتباط هس�تند؟ آی�ا آن ها او را 
حمای�ت می کنند؟ آیا تا کنون کس�ی او را آزار و اذیت کرده 
اس�ت؟ ما می توانیم درباره ی گروه های دگرباش از دیگر 
رنگین کمانی ها یا دیگر والدین، دوس�تان، و همس�ایگان 
اطالعات کس�ب کنیم. همچنین می توانیم از منابع قابل 
اعتم�اد آن الی�ن و وبس�ایت های س�ازمان های حق�وق 

بش�ری و حقوق دگرباش�ان اس�تفاده کنیم. م�ا می توانیم 
ب�ه بچه های م�ان کم�ک کنی�م ک�ه ب�ه مراک�ز حمایت و 
آگاهی بخش�ی به رنگین کمانی ها دسترسی داشته باشند، 
و ب�ا پیدا ک�ردن منابع مناس�ب، ب�ه آن ها کم�ک کنیم که 

اطالعات نادرست دریافت نکنند.
م�ا باید از آن ها در برابر تبعیض دف�اع کنیم. اگر در خارج 
از ای�ران زندگ�ی می کنی�م، به هم�راه اعض�ای خانواده، 
خدم�ات  متخصص�ان  و  مدرس�ه،  مس�ئوالن  معلم�ان، 
درمان�ی، رهب�ران دین�ی، س�رویس های اجتماع�ی، که 
مس�ئول ایج�اد محی�ط ام�ن ب�رای گروه ه�ای دگرباش 
هس�تند، به دف�اع از حق�وق فرزندان م�ان بپردازی�م و به 
رهبران سیاسی ای رأی دهیم که دگرباشان را می پذیرند و 
مدافع حقوق آن ها هستند. در صورتی که در ایران یا کشور 
دیگری زندگی می کنیم که دگرباشی در آن جرم محسوب 
می ش�ود یا از طرف جامعه کاماًل پذیرفته نیس�ت، در مورد 
خطراتی که آنان را تهدی�د می کند صحبت کنیم و مطمئن 
شویم راه های حفظ امنیت خود و دوستان شان را به خوبی 

می شناسند و آن ها را رعایت می کند. 
– م�ا می توانیم از حق�وق فرزندان مان برای داش�تن یک 
رابط�ه ی عاش�قانه حمایت کنیم. بهتر اس�ت که ش�ریک 

جنسی و دوستان فرزندمان را بشناسیم.
– به آن ه�ا کمک کنیم که باور کنند زندگ�ی خوبی در آینده 

خواهند داشت.
– از اهداف�ی که در زندگ�ی دارند حمایت کنی�م، حتا اگر با 

آن چه ما می خواهیم متفاوت است.
– بگذاریم بچه های مان راه خودشان را، به دور از هر گونه 

فشاری از جانب ما، پیدا کنند.
– ب�ه  ای�ن ک�ه فرزندان م�ان می توانند رابطه ی عاش�قانه 

داشته باشند افتخار کنیم.
– اج�ازه ندهی�م ف�ردی از اعض�ای خان�واده، ی�ا هرکس 
دیگری، تالش کند که آن ها را تغییر دهد یا به آن ها فش�ار 

آورد که به جلسات »روان کاوی برای تغییر« بروند.
– همیشه به آن ها بگوییم که دوست شان داریم.

 Bloomington نمایی از فیلم

. بچه های دوجنس گرا ممکن است 
احتیاج به توجه بیشتری داشته باشند، 

چون بسیاری از افراد در گروه های 
دگرجنس گرا و همجنس گرا به 

اشتباه فکر می کنند که دوجنس گراها 
همجنس گرایانی هستند که هویت شان 
را نمی پذیرند، در حالی که ممکن است 
مدتی طول بکشد که افراد به طور کامل 

گرایش جنسی شان را درک کنند
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 من چه طور می توانم به فرزند  تراجنس�ی ام کمک 
کنم؟

ش�ادی و ش�اد زیس�تن برای بچه های تراجنسی، مثل 
هم�ه ی بچه ها، از خانه ش�روع می ش�ود. برای س�اختن 
یک فض�ای امن و محبت آمی�ز در خانه ، ب�رای بچه های 
تراجنس�ی باید همان کارهایی را که ب�رای دیگر بچه های 
رنگین کمان�ی انج�ام می دهی�د انج�ام دهید. ب�رای این 
بچه ها همچنین مهم اس�ت که از آن ها پرس�یده ش�ود که 
دوس�ت دارند چه اس�می برای نامیدن آن ها ب�ه کار رود. 
عوض شدن اسم فرزندان مان و خواندن شان به نام جدید 
ممک�ن اس�ت در ابتدا س�خت باش�د، ولی به م�رور زمان 
آسان تر می ش�ود. اگر به زبانی صحبت می کنید که ضمایر 
مؤنث و مذکر در آن به کار برده می شود، حتمًا از فرزندتان 

بپرسید دوست دارد به چه ضمیری خوانده شود.
بچه ه�ای تراجنس�ی ممکن اس�ت ب�رای درمان های 
هورمونی یا جراحی تغییر جنس�یت به کمک احتیاج داشته 
باش�ند. هردوی این گزینه ه�ا اثرات مان�دگار دارد. برای 
همین، بس�یار مهم اس�ت که ب�ه حرف هم دیگ�ر به دقت 
گوش دهید و از متخصصان کمک بگیرید تا بهترین گزینه 
را برای فرزندتان انتخاب کنید. تغییرات هورمونی فرآیند 
بل�وغ را مختل می کند، و به همین دلیل ممکن اس�ت این 

تصمیم برای بچه های زیر سن نوجوانی به تأخیر بیافتد. 
 

م�ن چه گونه ب�ه فرزن�دی ک�ه درب�اره ی گرایش 
جنسی اش  مطمئن نیست کمک کنم؟

اولی�ن کاری ک�ه م�ا بای�د انج�ام دهی�م این اس�ت که، 
بگذاری�م فرزندمان بداند که همجنس گ�را، دوجنس گرا، 
یا تراجنس�ی ب�ودن ناهنجاری نیس�ت. به آن ه�ا بگوییم 
که هویت جنس�ی و یا گرایش جنس�ی ی�ک ویژگی همانند 
ان�دازه ی قد، رنگ چش�م، و یا رنگ پوس�ت مان اس�ت. 
فرزندان م�ان ممکن اس�ت از م�ا انتظار یک پاس�خ قاطع 
داشته باش�ند. بر این حس تان که درباره ی گرایش جنسی 
و یا هویت جنس�یتی فرزندتان ح�دس و گمان بزنید غالب 

ش�وید. این سؤالی نیست که کس�ی بتواند پاسخ دهد مگر 
خ�ود فرد. به فرزندت�ان کمک کنید که بفهمد که ش�ناخت 
ف�ردی زم�ان می برد. ب�رای بعضی از افراد ممکن اس�ت 

تمام عمرشان طول بکشد. پس هیچ عجله ای نیست. 
م�ا می توانیم و بای�د به بچه های م�ان ای�ن اطمینان را 
بدهیم که آن ها تنها نیس�تند. هزاران هزار  کودک هستند 
که درباره ی این که چه کس�ی هس�تند، چه خواهند شد، و 
این موضوع چه قدر طبیعی اس�ت، س�ؤال دارند. به آن ها 
اطمین�ان دهی�د که آن ه�ا می توانند راحت باش�ند و زمان 
کافی دارند، و یادتان نرود به آن ها بگویید که هرچه بش�ود 

شما آن ها را دوست خواهید داشت.  

چه گون�ه مواظب خودم باش�م و با اف�کار منفی و 
نگرانی های ام کنار بیایم؟

برای خیلی از والدین س�خت اس�ت که گرایش جنس�ی 
ی�ا هوی�ت جنس�یتی فرزندش�ان را بپذیرند. بعض�ی از ما 
به گون�ه ای ب�ار آمده ایم که فک�ر می کنی�م همجنس گرا، 
دوجنس گ�را، و یا تراجنس�ی ب�ودن اش�تباه و یا حت�ا گناه 
اس�ت. برای خیلی از ما، سخت اس�ت که رؤیاهای مان را 
برای ازدواج فرزندان مان با جنس مخالف و یا داش�تن نوه 
رها کنیم. برای خیلی از والدین س�خت اس�ت که بپذیرند 
که هی�چ کاری نمی توانن�د برای تغییر گرایش جنس�ی و یا 
هویت جنس�یتی فرزندان ش�ان انجام دهن�د. حتا ممکن 
است خودمان را سرزنش کنیم و خودمان را عامل گرایش 
جنسی فرزندان مان بدانیم – در حالی که هیچ تحقیقی این 

نظر را تأیید نمی کند. 
وقت�ی ک�ه فرزندان م�ان خ�ود را آش�کار می کنن�د، ب�ه 
دالیل مختلف ممکن اس�ت احس�اس ش�رم، عصبانیت، 
س�ردرگمی، و اس�تیصال کنی�م. کارهای�ی هس�تند که ما 

می توانیم برای رهایی از احساسات منفی انجام دهیم:
– س�عی کنیم این موض�وع را درک کنیم که اف�کار منفی از 

سمت ما می آیند، نه از سمت فرزندان مان.
– ب�ه اعتقادات، امیدها، و ناامیدی هایی که ممکن اس�ت 

باعث این احساسات شوند فکر کنیم.
– ب�ه راه های�ی که می توانی�م عقای�د و ی�ا آرزوهای مان را 

بازسازی کنیم، فکر کنیم.
– ب�ه کمک منابع قابل اعتماد، درباره ی گرایش جنس�ی و 

هویت جنسیتی بیشتر یاد بگیریم.

– با دیگ�ر والدین و ی�ا افراد دیگ�ری که تجربه  ی مش�ابه 
دارند، صحبت کنیم. 

– از همکیش�ان مان، اگر آن ها پذیرنده و حامی دگرباشان 
هستند، راه نمایی بخواهیم، و به خودمان فرصت دهیم.

– خودمان را سرزنش نکنیم.
– تالش نکنیم فرزندان مان را تغییر دهیم و چیزی از آن ها 

بخواهیم که نیستند. 

خیلی از پدر و مادران، وقتی از گرایش جنسی و یا هویت 
جنس�یتی فرزندش�ان آگاه می ش�وند، ممکن اس�ت دچار 
افسردگی شدید شوند. اگر این اتفاق افتاد از متخصصانی 
که در زمینه ی دگرباشان کار می کنند، کمک بگیرید. کلید 
غلبه کردن بر این چالش ها عش�ق اس�ت. هم�ان قدر که 
الزم است به فرزندان مان امید و عشق بورزیم، مهم است 
که ب�ه خودمان هم امید و عش�ق دهیم. می گویند عش�ق 

کلید تمام قفل ها است!  

 Weekend نمایی از فیلم

بچه های تراجنسی ممکن است برای 
درمان های هورمونی یا جراحی تغییر 

جنسیت به کمک احتیاج داشته باشند. 
هردوی این گزینه ها اثرات ماندگار دارد. 

برای همین، بسیار مهم است که به 
حرف هم دیگر به دقت گوش دهید و 

از متخصصان کمک بگیرید تا بهترین 
گزینه را برای فرزندتان انتخاب کنید
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انگ و تبعیض علیه مبتالیان به ویروس اچ آی وی 
تقریبًا در سراسر دنیا وجود دارد، و به اشکال 

مختلفی در جوامع مختلف و بین گروه ها و 
اشخاص خود را نشان می دهد. مبتالیان به 

اچ آی وی و یا آن هایی که با ایدز زندگی می کنند در 
معرض شدیدترین تبعیضات اجتماعی هستند، و 
یا با قضاوت های نابه جایی مواجه اند که ناشی از 
ناآگاهی از راه های انتقال ویروس اچ آی وی است.

عوامل�ی که باع�ث ش�کل گیری این بدنام�ی اجتماعی 
می شوند ناشی از باورهای غلط عمومی راجع به مبتالیان 

ب�ه اچ آی وی اس�ت. بن�ا بر ب�اور عم�وم، اف�راد مبتال به 
اچ آی وی تهدی�دی علی�ه س�المت دیگران هس�تند؛ در 
نتیجه، دوری کردن از فرد مبتال به دفاع از س�المت خود 

و در امان ماندن از اچ آی وی تعبیر می شود.
از دیگر عواملی که موجب انگ زدن می شود می توان به 
ارزش گذاری های اخالقی منفی در مورد رفتارهای خارج 
از عرف جامعه اش�اره کرد. انگ هایی نظیر »بی بندوباری 
جنس�ی« حاص�ل این ب�اور غل�ط اس�ت ک�ه، اچ آی وی 
تنه�ا از طری�ق برقراری ارتباط جنس�ی خ�ارج از ازدواج و 
ع�رف منتقل می ش�ود. یک�ی از مهم ترین دالی�ل تقویت 
ای�ن باور عموم�ی کنار هم ق�رار دادن بیم�اری و ویروس 

ای�دز و پدیده ه�ای اجتماعی چ�ون تن فروش�ی، اعتیاد، 
تعدد همزمان ش�رکای جنس�ی، و همجنس گرایی اس�ت 
ک�ه عمومًا از ط�رف عرف جامع�ه ای چون ای�ران مطرود 

هستند. 
ناآگاهی و آم�وزش ناکافی یا نادرس�ت در مورد راه های 
انتق�ال اچ آی وی اغل�ب منجر به بدفهم�ی و بی اطالعی  
از چه گونگی گس�ترش این بیماری ش�ده اس�ت. برخی از 
اف�راد مذهبی به ای�ن باور غل�ط دامن می زنند ک�ه، ابتال 
ب�ه اچ آی وی تنبیهی اس�ت برای رفتاره�ای غیراخالقی 
و غیرقابل قبول�ی نظیر داش�تن ش�رکای متعدد جنس�ی، 
تن فروش�ی، و همجنس گرایی. برای مث�ال، وقتی برای 
اولین بار در آمریکا چهار مورد ابتال به اچ آی وی کشف شد 
که همگی مردان همجنس گ�را بودند، گروه های مذهبی 
آمریکای�ی آن را عذابی االه�ی خواندند. دلی�ل دیگر این 
ان�گ می تواند این واقعیت باش�د که در س�ال های ۱۹۸۰  
وی�روس اچ آی وی، ب�دون این ک�ه ش�ناختی از آن وجود 
داش�ته باش�د، به س�رعت در میان مردان همجنس گرای 
آمریکایی منتش�ر ش�د و این باور را تقویت کرد که تنها این 
نوع ارتباط جنس�ی موجب بروز چنین بیم�اری مرگ بار و 

ناشناخته ای می شود. 

آیا اچ آی وی بیماری همجنسگرایان است؟
وی�روس  فراگیرش�دن  از  ق�رن  رب�ع  ی�ک  گذش�ت  ب�ا 
اچ آی وی، راه ه�ای درمان و اطالعات زیادی در زمینه ی 
مقابله با آن کشف ش�ده، اما به موازات آن افسانه پردازی 
در مورد ویروس اچ آی وی نیز گس�ترش یافته است. یکی 
از رایج ترین این افس�انه ها آن اس�ت که اچ آی وی بیماری 
همجنس گرایان و، به طور مشخص تر، بیماری ای ناشی 
از ارتباط جنس�ی مردان ب�ا یک دیگر اس�ت. واقعیت این 
است که، این افسانه پردازی به هیچ عنوان واقعیت ندارد، 
چرا که راه انتقال اچ آی وی تنها از طریق رابطه ی جنس�ی 
نیس�ت. در برخی کش�ورها مانند ایران، اکثر مبتالیان به 
اچ آی وی از طری�ق س�رنگ تزریق�ی مبتال ش�دند. مثال 
نقض دیگر را در آفریقای جنوبی می توان پیدا کرد که بیش 
از دوازده درص�د جمعیت آن مبتال به اچ آی وی هس�تند. 

در ای�ن کش�ور اکثری�ت اف�راد مبت�ال را دگرجنس گرای�ان 
تش�کیل می دهند و زنان دگرجنس گرا س�هم بیش�تری از 
مردان دگرجنس گرا در تعداد مبتالیان دارند. همچنین در 
آمریکا، رابطه ی جنسی مردان با مردان ۷۸ درصد موارد 
مبتالیان جدید را تش�کیل می دهد، ام�ا همچنان بیش از 
چهل درص�د مبتالی�ان ب�ه اچ آی وی را دگرجنس گرایان 

تشکیل می دهند.

چرا ویروس اچ آی وی در رابطه ی جنس�ی مردان با 
مردان رایج تر است؟

واقعی�ت ای�ن اس�ت ک�ه، ب�اور رای�ج »ای�دز بیم�اری 
اجتماع�ی  ش�رایط  در  ریش�ه  اس�ت«  همجنس گرای�ان 
کش�ورهای پیش�رفته ی صنعت�ی دارد ک�ه از آزادی ه�ای 
محافظه کارت�ر  جوام�ع  نس�بت  ب�ه  باالت�ری  اجتماع�ی 
مث�ل  مناطق�ی  در  بحث های�ی  چنی�ن  ان�د.  برخ�وردار 
خاورمیانه ی�ا آفریقا چندان ملموس نیس�ت. اما باید توجه 
داش�ت که، فزونی آمار مردان همجنس گرا و دوجنس گرا 
نس�بت ب�ه دگرجنس گرای�ان در برخ�ی کش�ورها دلیل بر 
همجنس گرایان�ه ب�ودن ای�ن بیماری نیس�ت، بلک�ه باید 
دالی�ل آن را بیش�تر در عوام�ل بیولوژیک�ی، رفت�اری، و 

اجتماعی آنان جست تا صرف گرایش جنسی  شان. 
محققان می گویند ک�ه میانگین آمار انتقال اچ آی وی در 
رابطه ی جنسی مقعدی بیش از ۱۸ برابر بیشتر از رابطه ی 
جنسی از طریق واژن اس�ت. دکتر کریس بیرر، محقق در 

نوید محبی

باور رایج »ایدز بیماری همجنس گرایان 
است« ریشه در شرایط اجتماعی 

کشورهای پیشرفته ی صنعتی دارد که از 
آزادی های اجتماعی باالتری به نسبت 

جوامع محافظه کارتر برخوردار اند. چنین 
بحث هایی در مناطقی مثل خاورمیانه یا 

آفریقا چندان ملموس نیست

نقاشی: کیت هارینگ
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زمین�ه ی اچ آی وی، معتق�د اس�ت که اگر می�زان احتمال 
رابطه ی جنس�ی از راه مقعد ب�ا واژن برابر می ب�ود، تا نود 
درصد موارد ابتال به اچ آی وی در میان مردانی که با مردان 
دیگر رابطه ی جنس�ی دارند کم می ش�د. به عبارت دیگر، 
اگر رابطه ی جنس�ی مقعدی در می�ان دگرجنس گرایان به 
همان میزان�ی که در میان م�ردان همجنس گ�را متداول 
اس�ت رایج بود،  دگرجنس گرایان سهم بیشتری در آمارها 

داشتند.
 از س�وی دیگ�ر، همجنس گراهراس�ی و دیگر اش�کال 
تبعیض�ات قانون�ی و اجتماع�ی علی�ه همجنس گرایان و 
دوجنس گرایان مش�کالت جدی را در زمینه ی دسترسی 
ب�ه خدم�ات بهداش�تی ایجاد می کند. این مس�ئله س�بب 
تأخیر در تشخیص و درمان اچ آی وی شده، و در نتیجه ی 
عدم کنت�رل ویروس، ش�انس احتمال انتق�ال به دیگران 
به طور فزاینده ای افزایش می یابد. افزایش دسترس�ی به 
خدمات بهداش�تی و درمانی برای همجنس گرایان بدون 
پیش داوری ه�ای اخالقی و تعصبات نی�ز می تواند کمک 
بزرگی در این زمینه باش�د. اگ�ر همجنس گرایان، به ویژه 
مردان همجنس گرا، نس�بت به بازگویی رفتارهای پرخطر 
جنسی شان برای پزشکان احس�اس امنیت کنند، به طور 
منظ�م آزمای�ش می دهن�د، زودت�ر درمان می ش�وندف و 
احتمال انتقال ویروس به ش�رکای جنسی ش�ان را کاهش 

می دهند.
عالوه ب�ر دالیل ذکرش�ده در ب�اال، گروه ه�ای خاصی 
از م�ردان همجنس گ�را ب�ه دلی�ل این ک�ه درص�د باالیی 

از ش�رکای جنسی ش�ان مبتال ب�ه اچ آی وی هس�تند، در 
معرض خطر بیشتری قرار دارند. این نکته در مورد مردان 
سیاه پوس�ت آفریقایی تب�ار همجنس گ�را و دوجنس گرا در 
آمری�کا ص�دق می کند. رابطه های دوس�تی و جنس�ی در 
میان آمریکائی�ان آفریقایی تبار بیش�تر در یک محدوده ی 
کوچک جمعیتی سیاه پوستان شکل می گیرد که گستردگی 
اچ آی وی در آنان س�ه تا چهار برابر سفیدپوس�تان اس�ت. 
عالوه ب�ر آن، ب�ر اس�اس تحقیق�ات مرک�ز پیش گیری و 
کنت�رل اچ آی وی آمریکا، احتمال مش�ارکت در رفتارهای 
پرخطر نظیر اس�تفاده از مواد مخدر در حین انجام سکس 
نیز در میان  سیاه پوس�تان باالتر است. با این حال، درصد 
ب�االی اچ آی وی در میان سیاه پوس�تان آمریکایی نه فقط 
ب�ه خاطر ش�رکای جنسی ش�ان، بلکه به دلیل دسترس�ی 
کمتر ب�ه بیمه ه�ای درمان�ی و داروهای ضدوی�روس نیز 
هس�ت. متخصص�ان آمریکای�ی معتقد اند، رف�ع تبعیض 
ن�ژادی می توان�د ت�ا ۲۵ درص�د آم�ار اچ آی وی در می�ان 

همجنس گرایان آمریکایی را کاهش دهد.

اچ آی وی رنگ و نژاد و گرایش جنسی نمی شناسد
اچ آی وی متعل�ق ب�ه رن�گ، ن�ژاد، گرایش جنس�ی، و 
طبق�ه ی خاص�ی نیس�ت. هرکس�ی می توان�د در صورت 
انج�ام رفتاره�ای پرخط�ر مبت�ال ب�ه وی�روس اچ آی وی 
ش�ود. اچ آی وی از آغاز تا به امروز گریبان همه ی اقش�ار، 
از بازیگ�ران معروف هالی�وود گرفته تا رهبران سیاس�ی و 
خانواده ش�ان، سیاه پوس�ت و سفیدپوس�ت، از آمری�کای 
ش�مالی تا ش�رقی ترین نقاط قاره ی آس�یا، دگرجنس گرا، 

همجنس گرا، و دوجنسگرا را گرفته است. 
از  هری�ک  در   ۲۰۱۰ س�ال  در  جدی�د  مبتالی�ان  س�هم 
گروه ه�ای جمعیت�ی در معرض خط�ر آمریکا، بر اس�اس 
جن�س، نژاد و گرایش جنس�ی. م�رد همجنس گ�را ، نژاد 

سیاه پوست 
ساالنه نزدیک به ۵۰ هزار مورد جدید ابتال به اچ آی وی 
در آمریکا گزارش می ش�ود. مطالعات انجام ش�ده در سال 
۲۰۱۰ نش�ان می دهد گروه های زیر در آمریکا، به تفکیک 
نژاد، جنسیت و گرایش جنسی، به ترتیب باالترین میزان 

موارد ابتالی جدید به ایدز را دارند:  مردان سفیدپوس�ت، 
مردان سیاه پوست، مردان التین / بومی آمریکایی تبار که 
با مردانی از نژاد خود رابطه داش�ته اند، زنان سیاه پوس�ت 
دگرجنس گ�را، م�ردان سیاه پوس�ت دگرجنس�گرا، زنان 
سفیدپوس�ت دگرجنس گرا، زنان التین تبار دگرجنس گرا، 
و مردان سیاه پوس�ت تزریقی. این آم�ار یک بار دیگر ثابت 
می کند که گروه های بسته و به حاشیه رانده شده بیشتر در 

معرض خطر ابتال به اچ آی وی هستند.
۳۵ میلیون نفر در سراس�ر جهان ب�ه اچ آی وی و یا ایدز 
مبتال هس�تند. نم�ودار )۱( آم�ار تخمینی بزرگ س�االن و 
کودکانی را نش�ان می دهد  که در سال ۲۰۱۳ به اچ آی وی 

و یا ایدز مبتال هستند.
ش�مال قاره ی آمریکا، اروپای مرک�زی و غرب اروپا:   	 

۳/۲ میلیون نفر
اروپای شرقی و آسیای مرکزی: ۱/۱ میلیون نفر	 
آمریکای مرکزی: ۲۵۰ هزار نفر	 
آمریکای جنوبی: ۱/۶ میلیون نفر	 
خاورمیانه و شمال قاره ی آفریقا: ۲۳۰ هزار نفر	 
جنوب قاره ی آفریقا:  ۲۴/۷ میلیون نفر	 
جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه: ۴/۸ میلیون نفر	 

در پایان، آن چه باید به خاطر داشته باشیم این است که، 
هنوز درمان قطعی برای ایدز کش�ف نش�ده است، و وقتی 
فردی به ویروس اچ آی وی آلوده شود تا پایان عمر آلودگی 
و تبعات آن را تحمل خواهد کرد. با این حال، با تش�خیص 
ب�ه موقع و س�ریع آلودگی ب�ه وی�روس ایدز در ی�ک فرد، 
می توان از آلوده ش�دن افرادی که با این شخص در ارتباط 
اند پیش گی�ری کرد، و همچنی�ن با اس�تفاده از داروهای 
مناس�ب روند رش�د بیماری، یعنی کاه�ش ایمنی بدن، را 
بس�یار کند ک�رد. بنابرای�ن، انجام آزمایش ه�ای دوره ای 
برای تش�خیص آلودگی به ویروس ای�دز،  به ویژه در میان 
گروه های در مع�رض خطر، در کنار رعای�ت اصول ایمنی 

بهداشت جنسی، الزم و حیاتی است. 

نمودار )1(

محققان می گویند که میانگین آمار 
انتقال اچ آی وی در رابطه ی جنسی 
مقعدی بیش از 18 برابر بیشتر از 

رابطه ی جنسی از طریق واژن است

گروه های خاصی از مردان همجنس گرا 
به دلیل این که درصد باالیی از شرکای 
جنسی شان مبتال به اچ آی وی هستند، 

در معرض خطر بیشتری قرار دارند. 
این نکته در مورد مردان سیاه پوست 

آفریقایی تبار همجنس گرا و دوجنس گرا 
در آمریکا صدق می کند

http://www.cdc.gov/hiv/statistics/basics/ataglance.html
https://www.aids.gov/federal-resources/around-the-world/global-aids-overview/
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دوست دارید با کسی که »مثل شما« نیست ارتباط 
برقرار کنید؟ دوست دارید در مورد موضوعی 
غیر از گرمی و س�ردی هوا صحبت کنید، 
و در م�ورد زندگ�ی »پ�ر رم�ز و راز« یک 
رنگین کمانی بیش�تر بدانید؟ اگر روزی 
در موقعیت هم صحبتی با افرادی قرار 
گرفتید که خ�ود را عضوی از جامعه ی 
رنگین کمانی ها می دانند، حواس تان 
باشد که بعضی پرسش ها را نباید 
از  برخ�ی  ادام�ه،  در  پرس�ید!  
س�ؤاالت متداولی را که نباید 
از چه�ار گ�روه ال جی بی تی 
همچنی�ن  و  بپرس�یم، 
پاسخ های احتمالی به آن ها 

را آورده ایم.

الم مثل  لزبین )زن 
همجنس گرا(

سؤال اول: »اگر تا حاال با هیچ مردی نبوده ای، 
چه طور مطمئن ای لزبین هستی؟«

ج�واب: »خ�ب، تو اگ�ر تا ح�اال ب�ا همجنس ات 
نبوده ای، از کجا می دانی همجنس گرا نیستی؟«

س�ؤال دوم:  »دو تا زن چه طور با هم رابطه ی جنسی 
برقرار می کنند؟ امکان ندارد این رابطه ی جنس�ی واقعی 

باشد! آخر چه طور ممکن است؟«
ج�واب: »به نظر ت�و آدم ه�ای دگرجنس گرا چه ط�ور یاد 

می گیرن�د رابطه ی جنس�ی برقرار کنند؟ بخ�ش بزرگی از 
برق�راری این رابط�ه، از هر ن�وع، غریزی و ج�زء میراث 

بشری است.«  
سؤال سوم:  »توی رابطه، کدام تان مرد هستید؟!«

ج�واب: »هیچ کدام. در ی�ک رابطه، دو لزبی�ن هردو زن 
هس�تند حتا وقتا ک�ه عماًل یک جف�ت بوچ، ب�ا رفتارهای 
»مردان�ه«،  ی�ا فم، ب�ا رفتاره�ای »زنانه«، باش�ند. این 
پرسش همیشه به دلیل کلیشه های جنسیت زده ی جامعه 
در ذهن رش�د می کند. به ما القا می شود که هر زوجی حتمًا 

باید طبق الگوی زوج های زن - مرد رفتار کنند.« 
س�ؤال چهارم:  »دوس�ت داری مرد باش�ی؟ چرا همه ی 
لزبین ها ش�بیه مردها لباس می پوش�ند؟ چ�را لزبین ها از 
زن هایی که ش�بیه مردها لباس می پوش�ند و رفتار می کنند 
خوش شان می آید؟! اگر به مردها کشش نداری، چه طور 
ب�ه زن های�ی ک�ه مث�ل مرده�ا لباس می پوش�ند کش�ش 

داری؟«
جواب: »س�ؤال های باال هم مثل س�ؤال قبلی ناش�ی از 
پیش فرض های کلیشه ای و جنسیت زده است که همه چیز 
را به »زنانه« و »مردانه« دس�ته بندی می کنند و هیچ چیز 
بین این  دو یا خالف برداشت های عمومی را نمی پذیرند. 
نوع پوش�ش اش�خاص ربطی به گرایش و هویت جنس�ی 

آن ها ندارد.«
سؤال پنجم:  »ولی تو که خیلی خوشگل هستی، چرا باید 

لزبین باشی؟«
ج�واب: »لطف داری، اما منظورت این اس�ت که همه ی 
اس�تریت ها و دگرجنس گراها خوشگل هستند؟ منظورت 
این اس�ت که چون هیچ مردی از من خوش اش نیامده به 
زن ها گرایش دارم؟ اصاًل زیبایی یعنی چه؟ ش�نیده ای که 
می گویند »زیبایی در چشم های تو است نه در چیزی که به 

آن می نگری«؟«
سؤال ششم:   »یعنی نمی خواهی مادر بشوی؟«

جواب: »ای�ن یک انتخاب ش�خصی برای ه�ر فردی به 
حس�اب می آید، و من ه�م االن آمادگ�ی اش را ندارم. اما 
روزی ک�ه آمادگ�ی  اش را داش�ته باش�م، می خواهم. چرا 
که نه؟ یک عدد اسپرم س�رحال برای بچه دار شدن کافی 
است. منظورت این نیس�ت که مادر شدن زن ها در گروی 

گرایش جنسی  آن ها است؟«
س�ؤال هفتم:  »هم�ه ی لزبین ها فمینیس�ت هس�تند؟! 

همه ی فمینیست ها لزبین هستند؟!« 
جواب: »لزبین ها هم مثل بقیه ی انس�ان ها دارای عقاید 
سیاس�ی و اجتماعی مختلف�ی هس�تند و آدم هایی هم که 
عقای�د مذهبی، سیاس�ی، یا دینی دارند هم آدم هس�تند و 
گرایش جنس�ی دارند. فمینیس�ت ها به برابری جنس�یتی 

اعتقاد دارند نه به حذف مردها از زندگی  جنسی شان.« 
س�ؤال هش�تم:  »چه خب�ر از فوتب�ال؟! حتم�ًا فوتبال را 

دوست داری! می توانی کولر سرویس کنی؟«
جواب: »جای�ی آگهی منتش�ر کرده ام که م�ن جویای کار 
هس�تم؟ قب�ل از هرچیز، هم�ه ی لزبین ه�ا عالقه مند به 
ورزش ی�ا دارای مهارت ه�ای فنی نیس�تند، مثل هرکس 
دیگ�ری ک�ه لزومًا آش�پزی، خیاط�ی، یا ژیمناس�تیک، و 
فوتبال آمریکایی دوست ندارد. من فعاًل نه عاشق فوتبال 

هستم و نه می توانم کولر سرویس کنم.«

گاف مثل گی )مرد همجنس گرا(
سؤال اول:  »دوست داری دختر باشی؟ در دوران کودکی 

عروسک بازی می کردی؟«
ج�واب: »زنانگ�ی گس�ترده تر از چن�د هنج�ار و قان�ون 
دگرجنس گرامحور، مثل رنگ آبی و صورتی و یا عروسک 
و ماش�ین، اس�ت. زنانگی مختص جنس یا جنس�یت زن 
نیس�ت. اگر یک مرد همجنس گ�را به رفتاره�ا و کارهایی 
ک�ه “زنانه”  تلق�ی می ش�ود عالقه داش�ته باش�د، به این 
معنی نیس�ت که دوس�ت دارد زن باش�د و یا خودش را زن 
می داند. همه ی مردان همجنس گرا به رفتارها و کارهای 
به اصطالح زنانه عالقه ندارند. عروسک بازی یا پوشیدن 
لباس صورت�ی در کودکی باعث همجنس گرا ش�دن هیچ 
مردی نمی شود. بس�یاری از مردهای استریت در کودکی 
ب�ه الک و ماتی�ک زدن و پوش�یدن کفش های پاش�نه بلند 
مادرهای شان عالقه داشته اند. دست از سر کودکی من و 

کودکی باقی بچه ها بردارید.«
س�ؤال دوم: »اگر دوس�ت داری دختر باش�ی، چ�را تغییر 

جنس نمی دهی؟«
ج�واب: »باز هم ب�ر می گردی�م به س�ؤال قب�ل. اگر من 

گردآوری: سلماز آزاد
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گاه گاهی دوس�ت دارم لباس زنانه بپوش�م، یا یک س�ری 
رفتارهای ام و عالئق ام به اصطالح زنانه است، دلیل این 
نیست که از جنسیت ام ناراضی ام و دوست دارم زن باشم. 
جنسیت الگوی صفر و یکی نیس�ت و همه ی آدم ها با هم 

متفاوت اند.«
سؤال سوم: »خب، حاال کدام یکی از شما تاپ )باال( است 

و کدام بات )زیر(؟ کدام تان در رابطه نقش زن دارید؟«
جواب: »هیچ کدام. ما هردو مرد هستیم. به اندازه ی کافی 
واضح نیست؟ اآلن س�ال ۲۰۱۵ است و اگر نمی دانستید 
بدانید که، خیلی از مردان همجنس گرای “زنانه” دوس�ت 
دارند باال باشند و خیلی از مردان همجنس گرای “مردانه” 
زی�ر، و البته خیلی ها ه�ردو. عده ای هم هس�تند که هیچ 
عالقه ای به س�کس مقعدی، چه تاپ و چه بات، ندارند. 

باز هم عجیب است؟«
س�ؤال چه�ارم:  »باورکردن�ی نیس�ت! مطمئ�ن ای گی 

هستی؟ تو که خیلی “مردانه” هستی!«

ج�واب: »خب، باور این که خیل�ی از مردهای خوش تیپ 
و زیبا و دل ربای هالیوود گی هس�تند ش�اید س�خت باشد. 
راس�تی ب�رای این ک�ه بیش�تر بدان�ی، می توان�ی مردان 
اینترن�ت  در  را   )Bear  Gay( خرس�ی  همجنس گ�رای 
جست وجو کنی تا چهارچوب های ذهنی ات به هم بریزد و 
پیش داوری ها جلوی چش�م های ات پودر شود. این گروه 
گی هایی هس�تند که تپل هس�تند و پش�مالو، درست مثل 

خرس تدی.«
سؤال پنجم :  »آیا نگران این نیستی که ایدز بگیری؟«

جواب: »درس�ت اس�ت ک�ه بیماری ای�دز بی�ن مردهای 
همجنس گرا زیاد اس�ت، ول�ی هرچیزی راه�ی دارد. هر 
رابط�ه ی جنس�ی باید با رعای�ت بهداش�ت و ایمنی انجام 
ش�ود، و فرقی هم ندارد که ش�رکای یک رابطه ی جنسی 
از چه جنس و جنس�یتی هستند. رفتارهای پرخطر جنسی 
و ب�دون احتیاط و ش�ناخت همیش�ه نگران کننده اس�ت. 
مردان همجنس گرا باید آگاهی کامل�ی درباره ی رابطه ی 

جنسی امن و بیماری های مقاربتی داشته باشند.« 
سؤال ششم:  »همه ی گی ها خوش سلیقه و در مد و لباس 

خبره هستند؛ درست است؟«
جواب: »نه همه ی مردهای گی عاش�ق و ش�یفته ی مد و 
فش�ن و خرید کردن هس�تند و نه همه ی زن های لزبین از 
این ها متنفر. آدم ها س�لیقه و عالقه های متفاوتی دارند و 
رس�انه ها در پررن�گ کردن یکی و کم رن�گ کردن دیگری 

نقش مهمی ایفا می کنند.«
سؤال هفتم:  »از کی فهمیدی گی هستی؟« 

ج�واب: »احتم�ااًل از همان موقع�ی که بغل دس�تی ام در 
مدرسه عاش�ق یک دختر بود و من عاش�ق یک پسر. چرا 
کس�ی از دگرجنس گراه�ا نمی پرس�د از ک�ی فهمیده ان�د 

دگرجنس گرا هستند؟«

ب مثل بای سکشوال )دوجنس گرا (
س�ؤال اول:  »دوس�ت داری ی�ک ش�ب س�ه تایی ب�ا هم 

باشیم؟! تو که اهل اش هستی، نه؟«
ج�واب: »ی�ک ب�اور قدیم�ی در م�ورد دوجنس گرای�ان 
)بای سکشوال ها( وجود دارد که زمانی که مشغول سست 
کردن و از بین بردن نهاد مقدس خانواده نیستند، به شدت 

مش�غول تری سام و فورس�ام و انواع س�ام های مختلف و 
گروپ س�کس اند. برای اطالع بیشتر رجوع شود به فیلم 

تخیلی آذر، پرویز، شهدخت، و دیگران!«
س�ؤال دوم: »یعنی هم دوس�ت دختر داری هم دوس�ت 

پسر؟«
جواب: »ن�ه، ممن�ون! در س�ال ی�ک کادوی روز تولد و 
یک س�ال گرد و یک بار ولنتاین و عی�دی گرفتن برای من 
کافی اس�ت. تص�ور کن دو ت�ا چه اس�ترس و خرجی روی 
دست آدم می گذارد! از ش�وخی که بگذریم، این تصور که 
دوجنس گراها همه اهل رابطه های موازی هس�تند کاماًل 
اشتباه اس�ت. هرکسی، با هر گرایش و هویت جنسی ای، 
انتخ�اب می کند تنها با ی�ک نفر در ارتباط باش�د یا در عین 
حال چند رابطه ی موازی داش�ته باش�د. تعریف خیانت در 

هر رابطه ای متفاوت است.«  
س�وال س�وم:  »خب، حاال که با جنس مخالف ات ازدواج 

کرده ای، دیگر دوجنس گرا نیستی؟«
جواب: »بودن در یک رابطه با جنس مخالف به معنی نفی 
دوجنس گرایی و زیر سؤال رفتن روابط همجنس گرایانه ی 
قبل�ی یا آینده ی ش�خص نیس�ت. همان طور ک�ه اگر یک 
دوجنس گرا با همجنس خودش در یک رابطه باشد تبدیل 
به یک همجنس گرا نمی ش�ود، رابطه با غیرهمجنس هم 

او را از دوجنس گرایی خارج نمی کند.«
س�ؤال چهارم:  »االن س�ردرگم ای و در یک دوره ی گذار 
هستی. شاید هم داری تجربه کسب می کنی. به هر حال، 
این فق�ط یک مرحله از زندگی ات اس�ت که می گذرد. این 

طور نیست؟«
جواب: »ببین، گفته اند: LGBT. این چهار تا حرف را کنار 
هم گذاشته اند که یکی شان هم B، مخفف  بای سکشوال 
یا دوجنس گرا است! اگذ می خواهی حتمًا به زور توی یک 
جعب�ه جای ام بدهی، در چهارچ�وب حرف B جا می گیرم. 

چرا اصرار داری من را در یک جعبه ی دیگر جا بدهی؟«
س�ؤال پنجم:  »خب تو که این قابلیت را داری که عاش�ق 
جنس مخالف ات بش�وی و راحت زندگی کن�ی، چرا وارد 
رابط�ه با همجنس خودت می ش�وی که ای�ن همه عذاب 

بکشی و نگاه های سنگین مردم را تحمل کنی؟«
 ج�واب: »اتفاق�ًا این که من می توانم عاش�ق ی�ک آدم از 
هر جنس�ی بش�وم یک ق�درت خارق الع�اده اس�ت! مثل 
قهرمان های فیلم ها که قدرت های جادویی دارند، اما من 

و گرایش و قدرت ام واقعی  هستیم.« 
سؤال ششم:  »دوجنس گراها خیانت کار هستند. چه طور 

می شود به دوجنس گراها اعتماد کرد؟«
ج�واب: »آه و نال�ه ک�ردن و دنب�ال مقصر گش�تن را کنار 
بگ�ذار. اعتم�اد و خیانت یک امر اخالقی اس�ت و اخالق 

ارتباطی با هویت و گرایش جنسی افراد ندارد.« 

ت مثل ترنس سکشوال / ترنس جندر )تراجنسی/ 
تراجنسیتی(

س�ؤال اول:  »االن “آن چی�ز” چ�ه ش�کلی اس�ت؟! چه 
ش�کلی بوده و چه ش�کلی ش�ده؟ می دانی که در مورد چه 

حرف می زنم!« 
ج�واب: »رایج تری�ن س�ؤالی ک�ه اغل�ب از تراجنس�ی ها 
می شود این است که آیا جراحی کرده اند یا نه،  و اغلب هم 
منظورش�ان عمل جراحی  آلت جنسی اس�ت.  این سؤال 
از بس�یاری جهات برای ترنس ها ع�ذاب آور و توهین آمیز 
اس�ت. این س�ؤال خیل�ی خصوص�ی اس�ت و همان طور 
که ش�ما دوس�ت ندارید در مورد آلت جنس�ی تان با کس�ی 
صحبت کنید، نباید از دیگری چنین س�ؤالی بپرسید، مگر 
این که دوس�ت یا آش�نای نزدیک باش�ید، که در این حالت 
ش�رایط فرق می کند. عالوه ب�ر این، فرآین�د تغییر جنس 
تنها یک عمل جراحی نیست، و چندین مرحله ی جراحی 
و هورمون درمان�ی در ط�ول چند س�ال را در ب�ر می گیرد. 

»لزبین ها هم مثل بقیه ی انسان ها دارای 
عقاید سیاسی و اجتماعی مختلفی 

هستند و آدم هایی هم که عقاید مذهبی، 
سیاسی، یا دینی دارند هم آدم هستند 
و گرایش جنسی دارند. فمینیست ها 
به برابری جنسیتی اعتقاد دارند نه به 
حذف مردها از زندگی  جنسی شان.« 
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ضمن�ًا، همه ی ترنس ه�ا تمایل به جراح�ی و تغییر جنس 
ندارن�د، و تنه�ا ع�ده ای تمایل ب�ه جراحی کام�ل دارند. 
عده ای تنها در باالتنه ی خود با جراحی تغییرات می دهند 
و عده ای فق�ط هورمون درمانی می کنند. بعضی هم هیچ 

تمایلی به هیچ تغییر فیزیکی ای ندارند.«
سؤال دوم:  »اسم واقعی ات چیست؟«

ج�واب: »ای�ن کام�اًل طبیعی اس�ت که، وقتی ش�خصی 
اسم اش را تغییر می دهد و اعالم می کند می خواهد از این 
به بعد او را به اس�م جدیدش صدا بزنند، دوست ندارد اسم 

قبلی اش را مدام بشنود.«
سؤال سوم: »وقتی که دختر / پسر بودی ...؟«

جواب: »وقتی یک ترنس جنس�یت خ�ودش را مخالف با 
جن�س فیزیولوژیکی خودش می داند، یعنی می خواهد که 
شما هم او را به این شکل ببینید و صدا بزنید، و عالقه ای 
ندارد مدام به او یادآوری کنید که پیش تر چه جنسیتی به او 

نسبت داده شده بوده است.«
ی�ا  جراح�ی  از  قب�ل  »عکس ه�ای  چه�ارم:  س�ؤال 

هورمون درمانی ات را نشان ام می دهی؟«
جواب: »س�ختی هایی که یک ترنس برای رسیدن به این 
جایی که االن هس�ت متحمل ش�ده و می ش�ود برای اکثر 
ما غیرقابل درک اس�ت. این که فردی چه قدر از بدن قبلی 
خودش راض�ی و یا ناراضی ب�وده و آیا هی�چ عالقه ای به 
یادآوری ب�دن و چهره ی قبلی خود دارد یا نه، امری کاماًل 

خصوصی است.«
س�ؤال پنجم:  »توی تخت چ�ه کار می کنی�د؟ منظورم را 

می فهمی؟«

جواب: »بد نیست کمی خالقیت به خرج بدهی و موضوع 
را خیل�ی هم پیچیده نکن�ی! من و پارتن�رم کارهای خیلی 
هیجان انگی�زی در تخ�ت خواب م�ان انج�ام می دهی�م 
و بیش�ترین اس�تفاده ای ک�ه از تخت می کنی�م، خوابیدن 
است! گاهی وقتی در تخت هستم کتاب می خوانم. گاهی 
فیلم هم نگاه  می کنم و خیلی وقت ها وس�ط فیلم خواب ام 
می ب�رد! فک�ر می کن�ی مربوط ب�ه این اس�ت ک�ه ترنس 

هستم؟«
سؤال ششم: »حاال زن هستی یا مرد؟«

جواب: »تو مس�ئول تفکیک جنس�یتی بر اساس دو معیار 
زن و مرد هستی؟ این سؤال را از بقیه ی زن ها و مردهایی 
که می بین�ی هم می پرس�ی؟ اگر بل�ه، آن ها معم�والً  چه 

جوابی می دهند؟« 
سؤال هفتم:  »آیا هیچ وقت می توانی یک زن / مرد واقعی 

بشوی؟«
جواب: »یک زن یا مرد واقعی دقیقًا چه طور است؟ معیار 
واقع�ی ب�ودن اش چیس�ت؟ تو خ�ودت واقعی هس�تی؟ 
چه ط�ور می توان�ی ثاب�ت کن�ی واقع�ی هس�تی؟ فیل�م 

ماتریکس را خیلی دوست داشتی؟« 

سؤال هشتم: »این یعنی که همجنس گرا هستی؟«
جواب: »هویت جنسی و گرایش جنسی دو مقوله ی کامال 
متفاوت اند. اگر دوس�ت داری بیش�تر بدانی، به مجله ی 

تابلو، ویژه نامه ی دگرباشان جنسی، مراجعه کن!«

سؤال نهم:  »پس چرا من هنوز می توانم مقداری زنانگی 
/ مردانگی در تو ببینم؟«

جواب: »آفرین به تو! همه ی انس�ان ها مجموعه رفتارها 
»مردانگ�ی«  و  »زنانگ�ی«  ک�ه  دارن�د  خصوصیات�ی  و 
می خوانیم ش�ان. ب�روز ای�ن رفتاره�ا در هر ف�رد متفاوت 

است.«
س�ؤال دهم: »خیلی ش�بیه یک زن / مرد واقعی هستی. 

خودت هم این طور فکر می کنی؟«
ج�واب: »هرچند ش�اید ای�ن ح�رف انسان دوس�تانه و از 
سرخیرخواهی گفته شده باش�د، ولی به طور تلویحی این 
را می رس�اند که »تو یک م�رد / زن واقعی نیس�تی« بلکه 
»ش�بیه« اش هس�تی! یعنی ف�رد گوین�ده هن�وز کامال با 

ترنس ها کنار نیامده است.«

»نه همه ی مردهای گی عاشق و 
شیفته ی مد و فشن و خرید کردن 

هستند و نه همه ی زن های لزبین از 
این ها متنفر. آدم ها سلیقه و عالقه های 

متفاوتی دارند و رسانه ها در پررنگ 
کردن یکی و کم رنگ کردن دیگری نقش 

مهمی ایفا می کنند.«
34 دول�ت در اروپا برای این که تراجنس ها اجازه تغییر نام یا جنس�یت 
خود را داش�ته باش�ند، آن ها را مجبور می کنند به عمل عقیم س�ازی، 
ط�الق یا دریاف�ت گواهی عدم س�المت روانی تن بدهند. م�ا را برای 

متوقف کردن این بی عدالتی یاری کنید. از کار ما حمایت کنید.

http://tableaumag.com/6121
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لزبین ها، گی ها، دوجنس گراها، و تراجنس ها 
در هر جامعه ای وجود دارند. آن ها متفاوت اند؛ 

از هر نژاد و قوم و طبقه ی اجتماعی، همه ی 
گروه های سنی، و از همه ی کشورها هستند. در 

مقایسه با دگرجنس خواه ها، خطرات بیشتری 
سالمت جامعه ی رنگین کمانی را تهدید می کند. 

بخشی از این خطرات به تفاوتی که آن ها در رفتار 
جنسی شان دارند مربوط می شود، اما بقیه ی این 
خطرها مربوط به نابرابری ساختاری و اجتماعی 

مثل عدم پذیرش عرفی و تبعیضی است که 

جامعه ی رنگین کمانی آن را تجربه می کند.
بیماری های آمیزشی

بیماری ه�ای آمیزش�ی در میان م�ردان همجنس گرا و 
دوجنس خ�واه در حال افزایش اس�ت و ب�ه تازگی افزایش 
س�یفلیس در کش�ور پیش�رفته ای چون آمریکا نی�ز به ثبت 
رس�یده اس�ت. در س�ال ۲۰۱۲، مردانی که با مردان دیگر 
رابطه ی جنس�ی داش�ته اند، ۷۵ درصد از م�وارد ابتالی 
س�یفلیس های نوع اول و دوم در ای�االت متحد را به خود 
اختص�اص داده ان�د. رابط�ه ی جنس�ی مرد با م�رد اغلب 
بیماری های آمیزش�ی دیگری نظیر سوزاک و کالمیدیا را 

)که می تواند موجب عفونت های تناسلی و مقعدی بشود( 
در پی داشته است.

وی�روس پاپیلی�وم انس�انی )HPV( ش�ایع ترین بیم�اری 
آمیزش�ی ای اس�ت ک�ه در ای�ن کش�ور  وج�ود دارد و یک 
نگران�ی ج�دی ب�رای همجنس گرای�ان مرد نیز به ش�مار 
می رود. برخ�ی از انواع HPV می تواند منجر به زگیل های 
تناس�لی و مقعدی ش�ود که در نهای�ت می توان�د باعث به 
وجود آمدن س�رطان های مقعدی و دهانی بشود. مردان 
همجنس خواه ۱۷ برابر م�ردان دگرجنس خواه در معرض 
س�رطان دهان هس�تند. م�ردان مبتال ب�ه HIV مثبت حتا 
بی�ش از مردان دیگ�ر در معرض ابتال به س�رطان مقعدی 

هستند.
 

بیماری های آمیزشی چه طور گسترش می یابند
این بیماری ها از طریق تماس با شخصی که مبتال است 
منتق�ل می ش�ود. تماس های جنس�ی، ش�امل رابطه ی 
جنس�ی س�کس دهانی، مقعدی، واژینال، و همین طور 
تماس پوستی آلت جنسی می شود. برخی از بیماری های 
ای�دز، کالمیدی�ا، و س�وزاک، از طری�ق  آمیزش�ی مث�ل 
ترشحات جنسی مثل منی منتقل می شوند. اگرچه برخی 
از انواع این بیماری ها مثل ایدز و هپاتیت B از طریق خون 
نیز منتقل می ش�وند،  تب خال های تناس�لی، س�یفلیس، 
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و HPV اغل�ب از طریق تماس پوس�تی آلت جنس�ی ایجاد 
می شود.

 
نشانه های بیماری های آمیزشی چیست؟

بیش�تر بیماری های آمیزش�ی عالئمی ن�دارد، بنابراین 
ش�ما یا ش�ریک جنس�ی تان ممکن اس�ت، ب�دون این که 
بدانید، ب�ه این بیماری ها مبتال باش�ید. تنها راه دانس�تن 
این که آیا ش�ما بیماری آمیزشی دارید یا نه، انجام آزمایش 
اس�ت. مراکز بهداش�تی و درمانی نزدیک به محل زندگی 
خود را پیدا کنید، و با پزش�ک خانواده یا پزشک متخصص 
در مورد انجام این آزمایش های ساده ولی حیاتی صحبت 
کنید.  مبتال بودن به یک بیماری آمیزش�ی، مثل تب خال 

جنس�ی، راه را برای مبتال ش�دن به ویروس ایدز هموار و 
امکان ابتال به آن را تقویت می کند. بنابراین، انجام دادن 
دوره ای آزمایش ه�ا ب�رای حفاظت از س�المت خودتان و 

شریک یا شرکای جنسی تان بسیار مهم است.
 

چه زمانی باید آزمایش بدهیم؟
همه ی مردان همجنس گرا و دوجنس گرا باید دست کم 
س�الی یک بار برای بیماری های آمیزش�ی ش�ایع آزمایش 
بدهند. تنها راه اطمینان از س�المت آزمایش دادن است. 
مبت�ال بودن به یک بیماری آمیزش�ی مثل س�وزاک باعث 
می شود شما خیلی راحت تر مبتال به ایدز بشوید. بنابراین، 
برای محافظت از س�المت خودتان و ش�ریک یا ش�رکای 

جنس�ی تان بس�یار مهم اس�ت که آزمایش بدهی�د. ما این  
آزمایش ها  را برای م�ردان همجنس گرا و دوجنس خواه، 
و تمام مردانی که با همجنس خود رابطه ی جنسی دارند، 

پیشنهاد می دهیم:
ایدز	 
سیفلیس	 
 	B هپاتیت
هپاتیت C برای مردان در س�نین ۵۰ تا ۷۰ سالگی، و 	 

کسانی که  رفتار جنسی پرخطر دارند
کالمیدی�ا و س�وزاک مقع�دی، در صورت�ی ک�ه طی 	 

س�ال گذش�ته هریک از طرفین یک رابطه ی جنسی  
مقعدی بوده اید

کالمیدیا و س�وزاک در آلت جنس�ی مردانه )مجرای 	 
خروجی مثانه(، در صورتی که در س�ال گذش�ته آلت 
جنس�ی تان را در مقعد و یا دهان ش�ریک جنس�ی تان 

فرو کرده اید
سوزاک حلق، اگر در سال گذشته در رابطه ی جنسی 	 

مقع�دی پذیرنده ب�وده اید، ی�ا دهان ش�ما در تماس 
مستقیم با آلت جنسی مردانه یا زنانه و یا مقعد شریک 

جنسی تان بوده باشد
گاهی شخص یا س�ازمان ارائه کننده ی مراقبت های 	 

بهداش�تی، ممکن اس�ت انجام ی�ک آزمایش خون 
برای بررس�ی ابتال به تب خال جنسی را هم پیشنهاد 

دهد. بپذیرید! 

م�ردان همجنس گ�را و دوجنس خواه که ش�ریک های 
جنس�ی متعدد یا ناش�ناس دارند، باید به دفعات بیش�تری 
برای بیماری های آمیزشی آزمایش بدهند )مثاًل هر سه تا 

شش ماه یک بار(.
 

چه طور می توانیم از ابتال به بیماری های آمیزش�ی 
پیش گیری کنیم؟

هرکسی، فارغ از گرایش و هویت جنسی و جنسیتی اش، 
همین که انتخاب کند که رابطه ی جنس�ی داشته باشد، در 
مع�رض خط�ر بیماری های آمیزش�ی ق�رار دارد. با وجود 
این، ش�ما می توانید کارهای بس�یاری برای محافظت از 
تندرس�تی تان انجام بدهید. ش�ما می توانید یاد بگیرید که 
بیماری های آمیزش�ی چه گونه س�رایت می کنند، و ش�ما 
چه گونه می توانید خطر ابتال به آن را برای خودتان کاهش 

بدهید.
واکس�ن بزنید: مردان همجنس گرا، دوجنس خواهان، 
و س�ایر مردانی که با م�رد دیگری ارتباط جنس�ی دارند در 
 HPV و ،A ، Bمعرض خطر بیشتری برای ابتال به هپاتیت
هس�تند؛ به همین دلیل، پیشنهاد می کنیم حتمًا در مقابل 
هپاتی�ت A و B واکس�ینه بش�وید. واکس�ن HPV نیز برای 

مردان زیر ۲۶ سال توصیه شده است.
امن تر باشید: انجام آزمایش های منظم و واکسن زدن، 
ه�ردو مهم هس�تند، ام�ا کاره�ای دیگری نی�ز می توانید 
انجام دهید تا خطر ابتال به بیماری های آمیزشی را کاهش 

دهید: 
پیش از انجام رابطه ی جنس�ی، ط�رف مقابل تان را 	 

بشناسید و صادقانه درباره ی بیماری های آمیزشی و 
انجام آزمایش ها صحبت کنید.

از کاندوم ب�ه صورت صحیح اس�تفاده کنید، و هر بار 	 
که رابطه ی جنس�ی دارید از کاندوم مناس�ب استفاده 

کنید. تأکید می کنیم: هربار! 
درباره ی مصرف تفریحی م�واد مخدر یا الکل همراه 	 

رابطه ی جنسی بیشتر فکر کنید. این مواد  می توانند 

عکس: امید کشتکار از نمایشگاه نقاشی های دیواری کیت هارینگ در پاریس

بیشتر بیماری های آمیزشی عالئمی 
ندارد، بنابراین شما یا شریک 

جنسی تان ممکن است، بدون این که 
بدانید، به این بیماری ها مبتال باشید. 

تنها راه دانستن این که آیا شما بیماری 
آمیزشی دارید یا نه، انجام آزمایش 

است
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قابلیت تصمیم گیری های درست شما – مثل استفاده 
از کان�دوم – را کاه�ش دهند و منجر ب�ه رفتار پرخطر 

شوند.
تع�داد ش�ریک های جنس�ی  ناش�ناس تان را محدود 	 

کنید. اگر ش�ما تنها با یک نفر که فقط با شما رابطه ی 
جنسی دارد رابطه داشته باشید، می توانید خطر ابتال 
به بیماری های آمیزشی را تا حد قابل توجهی کاهش 

دهید.
ب�ه وضعیت س�المت خ�ود آگاه باش�ید:  اگر ش�ما از 	 

وضعیت س�المت خود باخبر باشید، می توانید گامی 
در جه�ت محافظ�ت از خ�ود و ش�ریک جنس�ی تان 

بردارید.

 
درم�ان  آمیزش�ی  بیماری ه�ای  آی�ا 

می شوند؟
سوزاک،  )مثل  جنس�ی  بیماری های  برخی 
درم�ان  دارو  ب�ا  س�یفلیکس(  و  کالمیدی�ا، 
می ش�وند. اگر ش�ما در حال گذراندن دوره ی 
درمانی بیماری های آمیزشی هستید، دوره ی 
درمانی خود را کامل کنید و از همه ی داروهای 
تجویز شده به طور کامل استفاده کنید، حتا اگر 
احساس می کنید بهتر یا کاماًل خوب شده اید. 
ش�ریک جنسی ش�ما نیز باید آزمایش بدهد، و 
در صورت بیماری درمان ش�ود. یادآوری این 
موضوع بسیار مهم است که برقراری رابطه ی 
)ب�دون  ناام�ن  و  محافظت نش�ده  جنس�ی 
کاندوم(، یا داش�تن رابطه ی جنس�ی با کس�ی 
که مبتال به بیماری آمیزش�ی است، شما را در 
مع�رض خطر ابتال به بیماری آمیزش�ی ای که 
قباًل داش�ته اید و یا یک بیماری آمیزشی جدید 
قرار خواهد داد. س�ایر بیماری های آمیزش�ی 
مثل تب خال جنسی و ایدز درمان نمی شوند، 
اما با تجویز داروهایی می توان عوارض آن ها 

را کنترل کرد.
 

راه درست و مداوم استفاده از کاندوم
برای دست یابی به حداکثر حفاظت و امنیت به وسیله ی 
اس�تفاده از کان�دوم، بای�د آن را درس�ت و همیش�ه )برای 
هربار رابطه ی جنسی( استفاده کرد. معمواًل درست عمل 
نک�ردن کاندوم ب�رای حفاظ�ت از بیماری های آمیزش�ی 
یا ای�دز، بیش از ای�ن که به دلی�ل نامرغوب ب�ودن یا ایراد 
داشتن محصول باش�د، به دلیل اس�تفاده ی غیرمداوم و 
نادرست از آن اس�ت. کاندوم های متنوعی برای استفاده  
در انواع روابط جنس�ی تولید شده است. نحوه ی استفاده 
از هرک�دام از این انواع را بخوانید و پیش از وارد ش�دن به 

رابطه ی جنسی مطمئن شوید نحوه درست استفاده از این 
کاندوم ها را می دانید و تمرین کرده اید. 

 
چه گونه از کاندوم ها و غالف های دندانی اس�تفاده 

کنیم؟
می توانی�د از کان�دوم زنانه یا مردانه در هر جنس�ی برای 
کمک ب�ه محافظت در براب�ر بیماری های مس�ری یا ایدز 
اس�تفاده کنید. توجه کنی�د که، اس�تفاده ی همزمان از دو 
یا س�ه کاندوم امنیت ش�ما را افزایش نمی ده�د و در واقع 
تأثیر منف�ی دارد، زیرا لغزیدن الیه های پالس�تیکی  روی 
ه�م می تواند باعث پارگی ش�ان بش�ود. ان�واع گوناگونی 
از کاندوم ه�ای مردان�ه مانند لغزش�ی، رنگ�ی، طعم دار، 
خ�اردار، خیل�ی ب�زرگ، اندام�ی، و غی�ره وج�ود دارد. 
کاندوم ه�ای مردانه با جنس الس�تیک خام ی�ا پلی اورتان 
برای یک رابطه ی جنسی امن تر اکیدًا توصیه شده است. 
کاندوم ه�ای مردانه با جن�س پلی اورت�ان گزینه ی خوبی 
برای کسانی هستند که به الستیک خام حساسیت دارند. 
کاندوم هایی با جنس پوس�ت حیوان�ات به دلیل محافظت 
نکردن ف�رد در مقابل ای�دز و برخی دیگ�ر از بیماری های 
آمیزشی توصیه نمی شود. تنها یک نوع کاندوم زنانه وجود 
دارد که از نوع لغزشی است و جنس آن از پلی اورتان و یا از 
نس�ل دوم کاندوم های زنانه است. کاندوم های نسل دوم 

از جنس نیتریل مصنوعی است.
 

توصیه هایی برای استفاده از کاندوم
کاندوم های زنانه یا مردانه را در هر رابطه ی جنس�ی 	 

اس�تفاده کنی�د. از آن ها ب�رای انواع رابطه  اس�تفاده 
کنی�د: واژنی، مقع�دی، و دهان�ی )ب�رای رابطه ی 

جنسی دهانی فقط از کاندوم مردانه استفاده کنید(.
برای لغزندگ�ی بیش�تر از روان کننده هایی ب�ا پایه ی 	 

آب، مث�ل ژله ی کی-وای، اس�تفاده کنی�د. به هیچ 
عنوان از محصوالت با پایه ی روغن، مثل لوس�یون 
ی�ا روغ�ن بچ�ه، اس�تفاده نکنی�د. روغ�ن می تواند 

کان�دوم را ضعیف کن�د و باعث خراب ش�دن و پارگی 
نامحسوس آن بشود.

به تاری�خ انقضای کاندوم دقت کنی�د. از کاندوم های 	 
تاریخ مصرف گذشته اس�تفاده نکنید. کاندوم ها را در 
محلی سرد و خشک نگه داری کنید. آن ها را در کیف 
پول یا ماش�ین خود نگذاری�د، چون گرما ب�ه کاندوم 

آسیب می رساند.
 

استفاده از کاندوم مردانه
به محض سفت شدن آلت تناسلی کاندوم را روی آن 	 

بگذارید.
پیش از باز کردن بسته ی کاندوم به تاریخ انقضای آن 	 

توجه کنید.
با انگش�تان تان بس�ته ی کاندوم را برای اطمینان از 	 

نبود حف�ره ی هوا چک کنی�د. اگر بس�ته تخت بود، 
آن را کنار بگذارید و از کاندوم دیگری اس�تفاده کنید. 
اگر بس�ته ی کاندوم ش�بیه بالش بود، برای اس�تفاده 

مناسب است.
بس�ته ی کاندوم را با دقت و به وسیله ی سر انگشتان 	 

خود باز کنید. از قیچی، دندان، ناخن یا هر وسیله ی 
تی�ز دیگر برای باز کردن آن اس�تفاده نکنید. مطمئن 
ش�وید که کاندوم را پاره نکرده اید. مطمئن باش�ید که 

تبلیغ استفاده از کاندوم در خیابان های پاریس، عکس: امید کشتکار

غالف های با جنس الستیک خام »غالف 
دندانی« نامیده می شوند که به شکل 
مربع هستند و برای داشتن رابطه ی 

جنسی دهانی امن تر استفاده می شوند. 
جلد های سلفونی غیر قابل استفاده در 

مایکروویو، و یا یک مربع بریده شده 
از کاندوم غیرلغزشی، می توانند 

جایگزین های غالف های دندانی باشند
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حلقه ی کاندوم به طرف بیرون باشد.
سر کاندوم را برای اطمینان از خروج هوا فشار دهید. 	 

ای�ن کار فضایی را برای جمع ش�دن من�ی در آن مهیا 
می کند. اگر ختنه نش�ده اید، پوست ختنه گاه تان را به 

عقب بکشید.
همان طور که س�ر کاندوم را نگه داش�ته اید، آن را به 	 

سمت پایین آلت جنسی بکشید.

پس از رابطه ی  جنسی، در حالی که هنوز آلت تناسلی 	 
سفت اس�ت، کاندوم را به آرامی خارج کنید. انتهای 

کاندوم را هنگام بیرون کشیدن آن نگه دارید.
هنگام خارج کردن کاندوم، مواظب باشید منی از آن 	 

به بیرون نریزد.
کاندوم را گره بزنید تا ترش�حات از آن خارج نشوند، و 	 

دور بیاندازید. 
هیچ گاه از یک کاندوم بیش از یک بار استفاده نکنید.	 

 
استفاده از کاندوم زنانه

کان�دوم را ب�از کنی�د و دو حلق�ه ی آن را پی�دا کنی�د. 	 
حلقه ی کوچکتر درون واژن قرار می گیرد. برای قرار 
دادن کاندوم زنانه در داخل واژن، حلقه ی کوچک را 
فشار دهید تا کاندوم بتواند به راحتی داخل واژن قرار 

بگیرد.
حلقه ی کوچک را درون واژن قرار دهید. با اس�تفاده 	 

از انگشت اشاره، حلقه ی کوچک را درون واژن فشار 
دهی�د. به ای�ن ترتی�ب، می توانید مطمئن ش�وید که 

کاندوم به درس�تی در محل خود قرار گرفته است. به 
محض این که کاندوم در مح�ل قرار گرفت، حلقه ی 
بزرگ ت�ر را در بی�رون واژن پهن کنید. آلت تناس�لی 

مردانه باید وارد حلقه ی بزرگتر بشود.
کاندوم زنانه می تواند از هشت ساعت قبل از رابطه ی 	 

جنسی در واژن جاسازی شود.
بسیار مهم است که آلت تناسلی مرد را حتمًا به داخل 	 

حلق�ه ی ب�زرگ هدایت کنی�د تا آل�ت مردان�ه از کنار 
کاندوم وارد واژن نشود.

پس از رابطه، و بعد از آن که ش�ریک جنس�ی تان آلت 	 
جنس�ی اش  را خارج کرد، حلقه ی بیرونی را بپیچانید 
ت�ا منی در داخل کاندوم باقی بماند و از بیرون ریختن 

آن جلوگیری شود، سپس کاندوم را بیرون بکشید.
برای هر بار رابطه ی جنس�ی فقط ی�ک کاندوم زنانه 	 

استفاده کنید، و سپس آن را دور بیاندازید. استفاده از 
یک کاندوم بیش از یک بار توصیه نمی شود.

ی�ادآوری: کاندوم زنانه می تواند برای رابطه ی جنس�ی 
مقعدی زنان یا مردان استفاده شود. برای رابطه ی جنسی 
مقعدی، مطابق تمام مراحل باال عمل کنید. با وجود این، 
از خارج شدن حلقه ی کوچک که در سوراخ مقعد جاگذاری 

شده مطمئن شوید.
 

استفاده از غالف دندانی
غالف های با جنس الستیک خام »غالف دندانی« 	 

نامی�ده می ش�وند که به ش�کل مربع هس�تند و برای 
داش�تن رابط�ه ی جنس�ی دهان�ی امن ت�ر اس�تفاده 
می ش�وند. جلد ه�ای س�لفونی غی�ر قابل اس�تفاده 
در مایکرووی�و، و ی�ا یک مرب�ع بریده ش�ده از کاندوم 
غیرلغزش�ی )که ن�وک کاندوم بریده ش�ده و در جهت 
جایگزین ه�ای  می توانن�د  خ�ورده(،  ب�رش  ط�ول 
غالف های دندانی باش�ند. هرک�دام از این غالف ها 
می توانند برای واژن یا مقعد در حین رابطه ی جنسی 

دهان به واژن یا دهان به مقعد استفاده شوند.
در صورت استفاده ی درست هنگام رابطه ی جنسی 	 

دهان�ی، غالف هایی با الس�تیک خ�ام می توانند از 
س�رایت بس�یاری از بیماری های آمیزش�ی مثل ایدز 

جلوگیری کنند.
ای�ن غالف ها را در محلی خش�ک و خنک نگه داری 	 

کنید، چرا که گرما به الستیک خام آسیب می رساند.
غالف ه�ای دندانی را با دقت اس�تفاده کنی�د که پاره 	 

نشوند.
این غالف ه�ای دندان�ی را محکم در میان دس�تان 	 

خود نگ�ه دارید و در همین حال�ت آن را روی واژن یا 
مقعد قرار دهید.

مطمئ�ن ش�وید که در ط�ول رابطه، یک ط�رف را به 	 
س�مت خودت�ان و ط�رف دیگر را به س�مت ش�ریک 
جنس�ی تان نگه داشته اید، و جای این سطوح عوض 
نشوند. یادتان نرود کدام طرف مربوط به کدام یک از 

شما است.
برای لغزندگ�ی بیش�تر، از لغزنده های ب�ا پایه ی آب 	 

اس�تفاده کنید. از محص�والت با پای�ه ی روغن مثل 
لوسیون یا روغن بچه اس�تفاده نکنید، زیرا روغن به 

الستیک خام آسیب می زند.
هیچ گاه از یک غالف بیش از یک بار استفاده نکنید. 	 

پس از رابطه ی جنسی  آن را دور بیاندازید.

استفاده ی همزمان از دو یا سه کاندوم 
امنیت شما را افزایش نمی دهد و در 
واقع تأثیر منفی دارد، زیرا لغزیدن 

الیه های پالستیکی  روی هم می تواند 
باعث پارگی شان بشود. انواع گوناگونی 

از کاندوم های مردانه مانند لغزشی، 
رنگی، طعم دار، خاردار، خیلی بزرگ، 

اندامی، و غیره وجود دارد

همه ی مردان همجنس گرا و دوجنس گرا 
باید دست کم سالی یک بار برای 

بیماری های آمیزشی شایع آزمایش 
بدهند. تنها راه اطمینان از سالمت 

آزمایش دادن است. مبتال بودن به یک 
بیماری آمیزشی مثل سوزاک باعث 

می شود شما خیلی راحت تر مبتال به 
ایدز بشوید

کاندوم زنانه
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