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 نوشتار پیش

 

هنوز کسانی در کشور ما هستند که به اشتباه باور دارند با چسبیدن به باورهای کهنه می توانند به "

ما می آموزد که تکرار اشتباهات گذشته جز شوربختی چیزی به دنبال تجربه به . عدالت دست یابند

با ِاینحال امیدوارم بتوانیم آن دسته را هم با دالیل کافی قانع سازیم که نمی توان کژی ها و . نخواهد داشت

کاستی های تاریخ را انکار کرد و جامعه نو نمی تواند حتی با شکل و شمایل تازه و فریبنده بر خرابه 

 ."ای گذشته ای پر نفرت ساخته شوده

 (سخنان نلسون ماندال هنگام دریافت جایزه نوبل )

 حل شده و تنها این یکچرا هم جنسگرایان؟ مگر همه مسائل دیگر جامعه ما : "دوستی  پرسید  گرامی 

 ؟ مورد باقی مانده است 

انداخت که در جلوی در زندان   ز پیروزی انقالبهای پر امید به آینده، در پیش اگفتارش مرا بیاد روز

از همه گروه های سیاسی و غیر سیاسی در آنجا جمع . ه بودیمدقصر به انتظار آزادی زندانیان سیاسی ایستا

بهاماتی که در بودند و بحث و گفتگو در مورد موضوعات گوناگون از حقوق زنان گرفته تا دمکراسی و ا  

بیاد دارم . سیاسی را مشغول می کرد، در جریان بود صورت قدرت گرفتن اسالم گراها ذهن کنشگران

حاال وقت این حرف ها : "مدند و می گفتندآزمانی که بحث ها داغ می شد هواداران آیت هللا خمینی جلو می 

 .و دیدیم برما همان رفت که باید می رفت." بگذارید شاه برود همه این مسائل حل خواهد شد. نیست
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مگر به حقوق بشر باور نداریم؟ همانگونه که میدانی ما نمی توانیم از . را که نهبه دوست گرامی ام گفتم چ

منشور جهانشمول حقوق بشر کلیتی تفکیک ناپذیر . منشور جهانشمول حقوق بشر بطور گزینشی دفاع کنیم

هنان میاقلیتی از هم . دید سیب خواهدآاست که اگر گوشه ای از آن نادیده گرفته شود سایر اجزای آن نیز 

در سخت ترین و غیر انسانی ترین شرایط بسر می برند و بخاطر گرایش های جنسی با بدترین توهین  مان

. غالب نیز روبرو هستند واپس گرای ها و خشونت ها نه تنها از سوی حکومت دینی بلکه از سوی فرهنگ

تحقیر می شوند، شالق می خورند، محاکمه می شوند، در زندان مورد تجاوز قرار می گیرند و حتی بدار 

رفتارها خود بخود آیا باید همچنان ساکت بود و در انتظار نشست تا درآینده ای دور این . آویخته می شوند

سی از یک سوی و حقوق زنان، کودکان و اقلیت های آیا می توان میان حقوق اقلیت های جن !اصالح شود

همه ما می . هواداران حقوق بشر با هرگونه تبعیض مخالفند. قومی و مذهبی از سوی دیگر تفاوت گذاشت

توانیم با شکستن سکوت در برابر این تبعیض ها فرهنگ نارواداری را که دربین ما ایرانیان ریشه دار 

باالخره همه ما، چه . مسئله داری متفاوت ا این گرایش های جنسییز بن تو شاید. ه چالش گیریماست ب

بزرگ  ارتجاعی و واپس گرا در همین فرهنگ سکوالرروشنفکر و چه غیر روشنفکر، چه مذ هبی و چه 

هزاران سال در ریشهفرهنگی که . سگرا ستیز هستیمنهادینه شده هم جن شده ایم و محصول همین فرهنگ

هر  رشیم چه داگ تغذ یه می ُکنیم چه در ایران بما از همین فرهن  همه .دارد و رد تفاوت ها عدم بردباری

اگر بدون تعصب به خودمان نگاه کنیم می بینیم که همجنس گرا ستیزی در عمق ضمیر .  دنیا دیگر ی اکج

چه در روان نآبه  می کندکه حکومت جمهوری اسالمی  رفتاری. گاه ما ایرانیان حک شده استآنا خود 

هرگز فکر کرده ایم که با . ه استن مشروعیت بخشیدآو به  هرسمیت داد نهفته استجمعی ما ایرانیان 

نفرت از تفاوت هاست  و افکار رد گریز که ویژه گی آن هراس و سکوت خود در تولید و تداوم فرهنگی خ  

 :او یاد اور شدم را به" برشت " یم؟  این شعر ، سهیم هستستو مذهبی آنرا تشدید کرده ا ارتجاعی

 

 مدند کمونیست ها را ببرند،آها آنوقتی که 

 من هیچ نگفتم

 من کمونیست نبودم

 نها امدند سندکالیست ها را ببرند،آوقتی که 

 من هیچ نگفتم،
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 من سندکالیست نبودم،

 نها امدند یهودیان را ببرند،آوقتی که 

 ،اعتراضی نکردم نم

 من یهودی نبودم

 لیبرال ها فشار اوردندگاه به آن 

 اعتراضی نکردممن لیبرال نبودم، 

 مدند مرا ببرند،آنها آپس س

 هر چه فریاد زدم  کسی نمانده بود که اعتراض کند

 

   !ن نیستم که قانع شده بود ئاما مطم. دوستم سرش را  تکان داد

این گرایش نه غربی است و نه حاصل توطئه های امپریالیزم و . پدیده تازه ای نیستخواهی هم جنس 

نیان،  باستان، یونا در فرهنگ مصر بویژه دهد که این گرایش پژوهش ها نشان می ! صیهونیزم جهانی

ش این رتفاوت تنها در پذی. ها و سایر اقوام و ملیت ها وجود داشته است، هندی هان، ایرانیان، چینی ارومی

برخی همچون یونانیان باستان با رویکردی . بوده است در جوامع گوناگون گرایش و یا مخالفت با آن

. با آن مخالفت می کردند( ر آمریکای التیند) ک ها زت  روادارانه آنرا پذیرفته بودند و برخی دیگر مانند ا  

در برخی فرهنگ ها همچون بومیان آمریکای شمالی هم جنس گرایان حتی از احترام ویژه ای برخوردار 

بعنوان  شناخته می شوند، تراجنسیت ها" ستسرخپو"که در زبان فارسی بنام  این بومیاندر میان . بودند

به شمار می آمدند که از نیروی ویژه ای  (two spirit)ن انسان های دارای دو روح و یا دو روا

 .برخوردار بودند

پارکینسون  در . آغاز شد هم جنس گرا ستیزیدوران تاریک  با قدرت گرفتن مسیحیت، به باور نگارنده 

 :این مورد می نویسد
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آزار  اذیت وحد اقل بخشی از تاریخ هم جنس گرایان و دیگر اقلیت های جنسی، تاریخ ظلم، سرکوب و "

 "است بوده نهاآ
1

 

در این دوران، با قدرت . دست است از دوران تاریک سده های میانه درامروزه شناخت دقیق و مستندی 

گرفتن کلیسا، هزاران نفر در دادگاه های تفتیش عقاید به جرم ارتداد، هم جنس گرایی و جادوگری به قتل 

د پایمال شدن حقوق اقلیت جنسی پس از هزاران سال شاه شوربختانه هنوز هم. رسیده و یا سوزانده شدند

ایران، سودان و عربستان سعودی و  دراز جمله در برخی از کشورها بویژه در کشورهای اسالمی 

 .موریتانی هستیم

ین واقعیت است که عشق به هم جنس نه یک بیماری است، نه یک اتأکید بر هدف از نوشتن این مطالب

هم جنس خواهی و سایر گرایش های جنسی نتیجه عوامل . خالف قوانین طبیعتانحراف ، و نه چیزی 

هم جنس . بخشی از تفاوت های طبیعی انسانی استیست شناختی است و پیچیده ژنتیکی، محیطی و ز

دوران مدرن هم جنس خواهی را  در نچهآاما . خواهی و دو جنس گرایی همیشه در تاریخ وجود داشته است

چنین رابطه . د و دمکراتیک بین دو فرد بالغ استرابطه برابر و آزا شته متمایز می کند از دوران های گذ

 . ای در گذ شته تاریخ بشری وجود نداشته است

از هزاران سال پیش در فرهنگ های گوناگون تعاریف گوناگونی برای هم جنس خواهی ارائه شده است؛ 

نی و سرانجام طبیعت غیر بخشایش، بیماری روا مزیت بزرگ، هدیه ای از سوی خداوند، گناه بزرگ و

با این . این دگرگونی باید به تاریخ گذ شته نظری انداختیند آبرای روشن شدن بهتر فر .متفاوت انسان ها

صحبت از همجنس خواهی بدون در نظر . یند چگونه انجام شده استآروشن می شود که این فر گذشته بینی

مطالعه تاریخ گذشته کمکی . گشا نیست و بی فایده می باشد ن راهآو سیاسی گرفتن ابعاد تاریخی، فرهنگی، 

بررسی تاریخ گذشته کمکی است به جدا کردن حقیقت از تحریف . است به توانایی ما به درک زمان حال

 .تاریخی

رابطه ای است رمانتیک، عاطفی، و میل شورانگیز جنسی بین زن و مرد، بین دومرد، بین  گرایش جنسی 

 .و زن و سایر اشکال مناسبات جنسید

                                                           
1
 Parkinson, R.B. A LITTLE GAY HISTORY. DESIRE AND DIVERSITY ACROSS THE WORLD, Columbia University press. 

New York, 2013 . P. 28. 
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شوربختانه . مگون با خود استهم جنس خواهی یکی از گونه های گرایش های جنسی به جنس ه

بشدت هم جنسگرا  بخش عظیمی از جامعه فرهنگی در ایران که ناهنجاری هایدینی وبخاطرآموزش های 

. تحقیر آمیز دارد باری منفی وزبان بکار گرفته شده برای اقلیت های جنسی  است (homophobic)ستیز 

مانند " ) هم جنس باز"، "بچه باز"، "اُبنه ای"، "ا  وا خواهر"، "کونی" همه ما با واژه های زشتی چون؛

ی تحقیر دیدگاه ها در این مورد بکار می برند ، واژه هایی که برخی. آشنا هستیم!( خانم باز و یا کفتر باز

جالب این جاست که واژه های مزبور تنها برای شخص .  لقا می کندر را ا  گمیز نسبت به گروهی دیآ

" کننده" در رابطه جنسی بکار برده می شود اما  فاعل، برپایه فرهنگ مردساالر در ایران، " مفعول"

ید تحقیر شود زیرا خودش این مفعول است که با. است و کننده دارای بار فرهنگی قدرتمندی و تسلط است

 . پایین آورده است" زن بودن"را تا میزان 

در . زبان است مردمان بین و جنسیتی درابزارها برای شکل گیری ارزشهای جنسی  مهمترینیکی از 

همه ما با این زبان و . است  نشان دادن ناتوانی آنان یا گویش ایرانیان شبیه به زن دانستن جهت تحقیرو

مرد " و یا...." می کنم زینب خانم اگر را اسمم"و یا  "لچک به سر"ویا " ی از زن کمترا  " طرز فکر چون

جاری شدن و سترون شدن تبعیض در جامعه از راه بکاربردن اصطالحات تبعیض . شنا هستیمآ" نیستم اگر

 . آمیز صورت می گیرد

" بیعیط"و " درست"باور غالب بر این است که رابطه  ،اجتماعیهبی وعقب افتاده مذدر اثر آموزش های 

رابطه جنسی دیگری انحرافی، نادرست و برخالف  گونهجنسی تنها بین زن و مرد برقرار می شود و هر

مشخصی را برای زنان و که نقش های کامال  تعریف شده  کلیشه های جنسی مبنایبر . قوانین طبیعت است

، "فیاانحر" ،"غیر طبیعی"رفتار وی  ،رج از این کلیشه ها جای گرفتخا می کند اگر فردی مردان معین

ما پژوهش های علمی نشان می دهد رابطه جنسی دو آ. مدآبه شمارخواهد " الف قوانین طبیعتبر خ"و 

که از رابطه جنسی با مرد و زن این هستند افرادی افزون بر. مرد و یا دو زن با یکدیگر کامال طبیعی است

هم چنین کسانی هستند . نامیده می شوند( a sexual" ) بی گرایش جنسی"این گونه افراد . ندلذت نمی بر

و سرانجام افرادی . دنمی شونامیده ( bisexual" )دو جنسیتی" که  که به هردو جنسیت عالقه جنسی دارند

می ( Trans Oriented)جنسیت گردان  ،میل جنسی دارند( Transsexual)که به دگر جنس گراها 

را امروزه ثابت می کند که تمایل و میل جنسی طیفی بزرگ و متنوع  یعلم پژوهش های بنابراین. گویند

   .در بر می گیرد
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نظرگاه نخست براین . دقسیم می شوت رابطه با هم جنس خواهی به دو گروهجامعه شناسان در دیدگاه 

فرهنگی فعل و انفعال بستگی به زمان و مکان ویژه یک ( Sexual Identity)که هویت جنسی  ستاباور

هم  ن باستان هیچ وجه اشتراکی با فردفرد هم جنس خواه در یونا ،گی بطور نمونهبرپایه این ویژه . دارد

 .جنس خواه مدرن در پاریس و تورنتو ندارد

همواره  در تمام جوامعدرازای تاریخ و  هم جنس خواهی ذاتی و بنیادی است زیرا در ،دوم به باورگروه

برهان ویژه خویش را هرروی بحث در این باره بسیاراست و هر گروه  به. وجود داشته و خواهد داشت

دیگر بشری  ست گرایش جنسی انسان مانند هرعنصرآنچه مسلم ا. برای اثبات باورهایش ارائه می دهد

                                                                                                                                       .متنوع استو بسیار گوناگون  ده ای پیچیده و متأثر از عواملپدی

مانند توانایی های ما برای یادگیری زبان و مجموعه توانایی های ما که هوش خوانده  گرایش به سکس"

 ژنمی شود زمانی قابل فهم خواهد بود که کنش و واکنش طبیعت، فیزیولوژیی، بیولوژی، محیط زیست و 

 2"را مورد توجه قرا دهیم،

گراها، دوجنس گراها و هم جنس شد پژوهش های تاریخ شناسان و مردم شناسان وجود نگونه که اشاره هما

ها در نگاه آن تفاوت این جامعه . شری ثابت می کندها را در هر فرهنگی و در درازای تاریخ ب تراجنسیت

ای ، اقلیت هدر جامعه بشری، در برخی جوامع هرچند برغم پیشرفت های بسیار. ها به این پدیده است

 اقلیت ایران، سودان و عربستان سعودی بطور نمونه در. جنسی گرفتار نگاه سنتی و مذهبی جامعه خویشند

این در حالی است که در . سنتی روبرویند عقب افتاده با اذیت و آزار دولت ها و فرهنگ غالب جنسی های

هم و. کانادا و اروپا، هم جنس خواهان و سایر اقلیت های جنسی از حقوق برابر شهروندی برخوردارند

 .  برسمیت شناخته شده است واج دو جنس هم نوعکشور ازد اکنون در شانزده

واقعیت  فکری این افراد، در دنیای. می آورند به شمارغیر طبیعی و گناه  امری هم جنس خواهی را برخی

. اما در دنیای واقعی هویت های متفاوت مرزهای مشخصی ندارند. ها هویت های دوقطبی و متضاد دارند

مانند خوب و بد، . که از واقعیت ها هویت دوقطبی و متضاد می سازدماست  این فرهنگ و زبان و باور

در . گرا گرا و هم جنس اهریمن و فرشته، زشت و زیبا، غلط و درست، زنانگی و مردانگی، دگر جنس

                                                           
2
 Mondimore, F.M. A NATURAL HISTORY OF Homosexuality. The Johns Hopkins University Press. USA, 1996. p. 147 
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ار است و اما در واقعیت جنسیت هم مثل هر پدیده دیگری پیوست. دو قطبی است دنیای این افراد جنسیت نیز

"بخش جدایی ناپذیر امیال انسانی و ذات بشری استخواهی تنوع " . دو قطبینه دوتایی یا 
3
 

 ن سوی حق و باطل آ"

 دره ایست

 ن جاآدر 

 ".مدآبه دیدار تو خواهم 

 ( رومی)

میکنند و ( Internalize)افراد نسبت می دهیم و افراد هم آن را درونی  به را های قطبی شده معموالهویت

حاصل و نتیجه این هویت دوقطبی برخوردهای اجتماعی و در . بعنوان هویت خویش یا دیگران می پذیرند

" هنجار"در تمام درازای تاریخ کسانی که خارج از . بدترین حالت ایجاد نفرت از قطب مخالف است

های زمان حال، زیر فشارو حتی در  مان های بسیار دور سده های میانیاند، چه در ز می زیستهجامعه 

ی، عقالنسده ها زمان الزم بود تا جامعه انسانی برخورد غیر. روحی، روانی و جسمی قرار گرفته اند

 . حداقل در بخشی از این کره خاکی دگرگون سازدجنسی  های غیرانسانی و غیرعلمی اش را با اقلیت

در ( (Lesbos است که از جزیره  لزبوس " لزبین"باستانی ترین واژه در رابطه باهم جنس خواهان کلمه 

 نجاآدر(Sopphio) ن به این دلیل است که شاعره هم جنس خواه یونانی سوفیوآو . یونان گرفته شده است

استفاده از  از اما. متداول شد منوزده سدهدر  (Homosexual) گرا کلمه هم جنس .زندگی می کرده است

 .گذردبیش از چند ده نمی ( Gay)ی گ   واژه

بنکرت  -ماریا-توسط روان شناس آلمانی کارولی  ۵۴واژه هم جنسگرا در اوائل سده بار  برای نخستین

(Karoly-Maria-Benkert )از این واژه سودمی پیش . بکار برده شد(Sodomy )بکار برده می شد که 

 .است تورات و انجیل کتاببرگرفته از قوم لوط در دینی و یزبان

سال پیش ۵۵۵۵به حدود  اریخ مصر باستان بدست آمده است واز تکه  هم جنس خواهیزا قدیمی ترین گواه

.در شعری نوشته شده است از میالد مسیح برمی گردد
4
در میان بومیان آمریکای شمالی، پیش از ورود  

بومیان باور رام ویژه ای برخوردار بودند زیرا از احت ، تراجنسیت هاعمره کردن این قارهاروپائیان و مست

                                                           
3
 - Parkinson, p.30 

4
 - Parkinson,p. 10 
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پیش  هاراها، دوجنس گراها وتراجنسیت هم جنس گ. داشتند که این افراد از توان ماورالطبیعه برخوردارند

  .مریکا وجود داشته استآاز ورود اسپانیائی های مسیحی در میان بومیان 

وضد زن  ودین زرتشت که بر اساس فرهنگ مرد ساالرانه( یهودیت، مسیحیت و اسالم ) ادیان ابراهیمی 

. ندنو آن را گناه کبیره می دا خالف طبیعت انسانی بشمار می آوردهبنا شده است، هم جنس خواهی را بر

نان  آاقلیت هم جنس خواه تصویری اهریمنی از سرکوب اکثریت دگر جنس گرا برای ادیان در تمام این 

ین حاشیه راندن ها و اهدف از. دننان را فراهم کنآد تا زمینه به حاشیه راندن و پاک سازی نترسیم می کن

تمام این ادیان برای هم در نتیجه در. از اقلیت نیز می باشدپاک سازی ها ضمانت تاثیر ناپذ یری اکثریت 

 د به این موارد بطور گسترده در فصول بع. جنس خواهی مجازات های سخت در نظر گرفته شده است

 .ه خواهد شدپرداخت

 .تجربه کرده استرافراز و نشیب های زیادی  جنسیع دررابطه با اقلیت نگرش جوام ،در درازای تاریخ

همانگونه که جنبش زنان برداشت ما را از رابطه قدرت و جنسیت دگرگون ساخت، جنبش دگرباشان در 

 . رساند ما نسبت به خواست جنسی انسان و چند گونگی این خواست یاریرساندن به آگاهی 

تالش دگرباشان و متحدین آنها که شامل  باو ،عتیدر بسیاری از کشورهای صن ،یدزپس از پیدایش بیماری ا  

تنوع جنسی  خواست و کنش گران سیاسی و جنبش زنان می شد، آگاهی نسبت به یگروه های حقوق بشر

دگر باشان و جنبش زنان توجه جامعه را نسبت به رابطه قدرت و . افزایش یافت و مورد توجه قرار گرفت

در واقع جنسیت را نمی توان بدون توجه به فرهنگ و ایدئولوژی که به آن معنا می . کردندجنسیت جلب 

 .بخشد و بدون در نظر گرفتن راهبردهای اجتماعی و ساخت اقتصادی فهمید

دگرباشان  "بهبود"و " کمک"روش ها برای باصطالح ترین سال گذشته سنگدالنه وغیرانسانی  ۵۵۵در 

 واپس گرای اسان بکار برده شده است زیرا پزشکان نیز هماهنگ با فرهنگاز سوی پزشکان و روان شن

روان درمانی طوالنی مدت، روش های درمان؛ . ه شمار می آوردندهم جنس خواهی را بیماری ب حاکم،

 هراس جامعه از اقلیت جنسی. شامل می شد را شوک الکتریکی و نگهداری آنان در آسایشگاه های روانی

پزشکان نیز بازتاب داشت بطوری که خواست جنسی  یفرهنگرفتاردر  ،که به نفرت از آنان تبدیل شده بود

وهش ها با توجه به پژ ۵۴۹۳نکه هم جنس خواهی در سال آپس از . روانی به شمار می آوردند را بیماری

از فهرست رسمی  همچنین مبارزات دگرباشان و متحدینشانگاهی وآجمله افزایش  علمی و از و شواهد

 غیرانسانی متوقفزار دهنده وآ ان آمریکا خارج شد روش های درمان  اختالالت روانی انجمن روان پزشک



 

9 
 

ن ین زمینه برخی از روان شناسااتمام شواهد و تحقیقات علمی در شوربختانه هنوز هم با وجود. گردید

 . کرد "مداوا "را  باور دارند که می توان اقلیت جنسی

طبقه "را از فهرست  جنسی سازمان بهداشت جهانی نیز هم جنس گرایان و سایر دگرباشان ۵۴۴۵در سال 

جالب است بدانیم . خارج ساخت( International Classification Diseases" )بندی جهانی بیماری ها

آمریکا،  که این رخداد دو دهه پس از آن بود که انجمن روان پزشکان آمریکا و انجمن مددکاران اجتماعی

 .دگرباشان را از طبقه بندی بیماری های روانی خارج کرده بود

سازمان ملل اولین  ۵۵۵۵سال در . باقی مانده بود تا سال ها پس از جنگ غیر قانونی هم جنس خواهی

هنوز افرادی به جرم هم جنس  بر پایه این گزارش. انتشار داد گزارش خود را در باره حقوق دگرباشان

در ایران،  ،هنوز پس از گذشت سده ها. اذیت و آزار، محاکمه و محکوم به مرگ می شدند خواهی

 هر ساله م زمانه. موریتانی، عربستان سعودی، سودان و یمن هم جنس گرایان در خطر مرگ قرار دارند

نا، برلین، بونوس آیرس،کپنهاک،مکزیکوسیتی،لندن،تل جهان همچون بارسلو درشهرهای پیشرفته

جشن های جنسی سیدنی استرالیا، شانگهای، سانفرانسیسکو، پاریس و نیویورک دگرباشان تورنتو،ویو،آ

 .سالیانه خود را بر پا می کنند

امروزه با توجه به شواهد تاریخی، پیشرفت علوم، گسترش دمکراسی و احترام به حقوق بشر جایی برای 

دیگر . ب  و فرهنگ ها  درین باره مسئول هستندتمام مذاه. پنهان کردن اشتباهات گذشته باقی نمانده است

 .های سنگین گذشته بجای نمانده استمحلی برای نادانی و جهل ناشی از بی اطالعی و فرار از مسئولیت 

 یافتن. است زبان پارسیدل در یافتن واژه های معا س خواهینیکی از سختی های پژوهش در باره همج

یوا را بکار  جنسی واژه دگرباش بارهبرخی در این .  سی بسیار دشوار استدر پار" gay" ژه ای معادل گ 

با توجه .  آشناست سی واژه ای نار برده می شود که به باورم در پاربکا" Queer"بتازگی واژه . برده اند

، واقلیت جنسی دگرباش م همان واژه های هم جنس خواه ، وه ا زبانی ترجیح داد به دشواری ها و فقر

 . سی زبان آشنا تر و ساده تر استبکار برم که برای خواننده پار جنسی را

علت اینست که می . این پژوهش تنها در رابطه با هم جنس خواهان و دو جنس خواهان تهیه شده است

سایر گرایشات جنسی هر کدام .  کنم خواستم پهنه واکاوی را به همجنس خواهان و دو جنس خواهان محدود

 . یی است که واکاوی شان از سپهر این نوشته خارج استدارای ویژه گی ها
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این پژوهش با توجه به موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی شناخته شده در میثاق های جهانی به نگارش 

کوششی  وها در باره حقوق اقلیت های جنسی ودرآمده است و هدف اصلی اش گشایش بیشتری در گفتگ

وضوع در فرهنگ ٔهای با هم جنس خواهی و نگره اجتماعی به این مدر رابطه   برای بازنگری گذ شته

نگری با باز. مان می باشد هدف پشتیبانی از حقوق شهروندی اقلیت های جنسی هم وطنان .گوناگون است

افزون . است که میتوان دریافت چگونه  این نگره اجتماعی بعد از هزاران سال هنوز زنده است  گذ شته

. واکاوید ها ی همجواراز سایر ملت ها و فرهنگ ین تاریخ هم جنس خواهی در ایران را نمی توان جدا ابر

تمام یا قسمت هایی  ده سدهباید توجه داشت که در دوره هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان یعنی در حدود "

چندی جزو ( تان و یونانشور، مصر، هندوسآنظیر بابل، کلده ، )از خاک بعضی از ملل متمدن باستانی 

قلمرو شاهنشاهی ایران بوده و خواه و ناخواه حکومت جوان و نو رسیده ایران از دوره هخامنشیان به بعد 

اقتصادی و قضایی کشورهای سابق الذکر قرار گرفته  تمدن و فرهنگ و سازمانهای سیاسی وتحت تاثیر 

5".است
 

ن آشکل گیری ضدیت با برخی از رفتارهای جنسی افراد جامعه،  فرهنگ حاکم بر دریکی ازعوامل مهم  

ت با ضدیدر شکل گیری  تمان دینی کوششی در جهت فهم فرهنگ و گف این پژوهش.  جامعه است

همی ایفا کرده مذهب در شکل گیری هنجارهای رفتاری و جنسی نقش مبه باورمن . استجنسی افراد رفتار

این نهاد به زنان و هم جنس . مردان زاده و مدیریت شده است ت که توسطاستفکری هب شیوه مذ.  است

زمانی که مذ هب در قدرت . است " درست و طبیعی"خواهان  رفتاری را می قبوالند که به باور مردان 

د و زمانی که مذهب در قدرت است مجازات را ن دنیا حواله می شوآبه  ت مجازات هنجارشکنانکامل نیس

 .این دنیا اعمال می کنددر 

خالی از  کامال هیچ پژوهشی تعصب به پیش برم هر چند با تمام توان کوشیدم این پژوهش را خالی از

حق دارد زندگی جنسی اش را بدون  یهر انسانکه اما می پذیرم که تنها تعصب ام اینست ! تعصب نیست

چه چپ و چه راست و  دولت های تمامیت خواه، اما شوربختانه مهم ترین هدف. ددخالت دیگران برگزین

در حالیکه دولت ها وافراد حق دخالت در امور شخصی .دخالت در حوزه شخصی افراد استمذ هبی، 

 .ندارنددیگران 

                                                           
5
  ۶. ص ,۷۴۳۱. انتشارات امیر کبیر، تهران. جلد اول: مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران -  
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این پژوهش دارای کمبودهایی است . واکاوی این موضوع در زبان فارسی در مراحل بسیار ابتدایی است 

ین باره فراوان است و زمان زیادی می طلبد که امیزان اطالعات در. دکه نگارنده به آن آگاهی دار

اطالعات مربوطه تا حد امکان از  کتب دینی ، اموزه های فلسفی، شعر و داستان، مجسمه و تاریخ نوشته 

این .  برای هر کدام از بخش های این کتاب صدها کتاب می توان نوشت. دگردشده جمع آوری و بررسی 

اینست که این کتاب مقد مه ای باشد برای پژوهشی جا  مامید. است پدیدهنگاه گذرایی به این پژوهش تنها 

امید می رود . های خالی از تعصب و پیش داوری های کلیشه ایو زمینه ای برای بحث و تبادل نظرمع تر 

در رابطه با هم  انشته مری از ما زندانی نگره اجتماعی گذکه خواننده پس از پایان کتاب دریابد که بسیا

امید است که این نوشته بتواند تابوهای فرهنگی و اجتماعی در این رابطه را با  .می باشیم جنس خواهی

این آرزویی . چالش های بیشتری روبرو سازد و پنجره کوچکی به دنیای جدید و خالی از خشونت بگشاید

ردی و اجتماعی، سیاست و قانون فرهنگ فدید  است که تحقق اش نیازمند اصالحات بنیادی در عرصه

 .دوست دارم این پیشگفتار را با شعر زیبای شاملو پایان دهم. این پژوهش سهم من درین باره است. است

 روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد

 و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت

 روزی که کمترین سرود

 بوسه است 

 و هر انسان 

 برای هر انسان 

 برادریست

 روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند

 قفل

 ستافسا نه ای 

 و قلب 

 برای زندگی بس است

 و من انروز را ارزو می کشم

    حتی روزی که دیگرنباشم
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 تمایالت سرکوب شده و اختالالت روحی و روانی:  اولبخش 

 

 شب تاریک و بیم موج و 

 لیگردابی چنین حا

 کجا دانند حا ل ما  

          سبکباران ساحل ها

 (حافظ)

 

 دو چشم غروب یک عصر غم انگیز پاییزی که افسردگی ناشی از مهاجرت بر روح انسان غلبه می کند 

 . برای همیشه در ذهن من حک شد و مرا متعهد به نوشتن این کتاب کردمعصوم  سیاه 
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مدد کار اجتماعی بیمارستان شهرمان خودش را معرفی کرد و از من خواست که . تلفن دفتر کارم زنگ زد

برایش نوع کارم را  توضیح دادم  اما او اصرار کرد . پسر جوانی را که در بیمارستان بستری است ببینم

ین بعد از جستجو و ابنابر. نیاز به کمک داردکه این مورد خاصی است و دکتر روانپزشک این مرد جوان 

شا ید به دالیل خودکشی چندین باره این  ،ارسی زبانپمددکار  به یاریپرسش به این نتیجه رسیده اند که 

باالخره بعد از امتناع من و اصرار او پذیرفتم که پس از پایان کار روزانه به مالقاتش . مرد جوان پی برند

 . بروم

مددکار بیمارستان ضمن . به بیمارستان رفتم ,از یک روز کاری دراز، با خستگی ناشی پس از پایان کار

فقط می دانست که . ضیح داد که چیز زیادی از بیمار نمی دانندا به اطاق بیمار هدایت می کرد تواینکه مر

در ضمن تنها کسی که به . چندی پیش مهاجرت کرده و درین جا خانواده ای ندارد. بیست و چند ساله است

نامعلوم است   کامال روانپزشک ایعلت خودکشی بر. می آید جوانی تقریبا همسن و سال اوستدیدارش 

 . به اطاق داخل شدیم. ین نمی داند معالجه را از کجا شروع کندابنابر

و شانه های  فرفرییک ، سری کوچک با موهای سیاه ، گردنی بارروبرو،بطرف پنجره،از پشت صندلی

اما او تنها . ضیحاتی دادرفت و به او تو افتادهصندلی فروار به سوی جوان درمددک. استخوانی دیده می شد

 از خودمن فهماند که به سویش بروم و مددکار با اشاره سر به. نگرداندبر سر گوش داد و حتی به سوی من

م ه سویب دو چشم سیاه معصوم. را معرفی کردم با عدم اطمینان سالم کردم و خود .اطاق خارج شد

شاید مرا به یاد پسرم که . نمی دانم در آن لحظه در چه حال روانی بودم، ناگهان قلبم فرو ریخت. برگشت

هر چه . و شاید افسردگی هزاران ساله ام . شاید حس قوی مادریم بود. تقریبا همسن و سال او بود انداخت

 . بود  قلبم فشرده شد

. چندین بار او را مالقات کردم.این نیازمند زمان بود. اهد کردمی دانستم که ابتدا به ساکن به من اعتماد نخو

 تنها. از مهاجرت و مشکالتش، از مشکالت تنهایی، کمی از خودم و سایر مسایل. سخن گفتماز همه چیز 

به من نگاه نمی کرد، هر از گاهی، لحظه ای  همیشه سرش پایین بود و. نمی زد یگوش می داد و حرف

روزی بطور ناگهانی بعد از . م بر می گشت و نگاهم می کرده سویب اه و معصومدو چشم سیان  کوتاه

به . تبسم شادیم را مخفی کردم. وراجی های من، ناگهان از من پرسید چند سال است که به اینجا آمده ام 

خانواده اش جوابش را دادم واز .یوع اعتماد سازشر. داشته بوددیوار عدم اعتماد ترک بر .حرف آمده بود

ترس، فقدان عدم  از خود بیزاری، بتدریج، طی هفته ها، دمل چرکین تحقیر وتوهین، رنج و درد،. پرسیدم
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سوی حکومت عدم احساس تعلق، یاس و  خشونت و سرکوب نه تنها از  ،احساس شدید گناه اعتماد به خود،

ج داستان غم انگیز زندگی کوتاهش طی هفته های بعد به تدری. سر باز کردنواده و جامعه حتی از طرف خا

بعضی وقت ها احساس می کردم . بیشتر مانند این بود که با خودش حرف می زد تا با من. را تعریف کرد

را بفهمند و  جای خانواده ای را می گرفت که آرزو داشت اوشاید من غریبه . جه حضور من نیستمتو

 .ند غریبه ای، حرف دلش را بزندهر چ باالخره توانسته بود با کسی. ندپشتیبانی کن

. ادرمهربان و بدون اختیارپدر مستبد و زور گو، م. دو برادر و یک خواهر پیش از او. بچه آخر بود 

اما در دوره دیپلم بطور . بیاد نداشت از کی به گرایش جنسی اش واقف شده است. مثل پدربرادربزرگتر

با چند تن از دوستانش رابطه جنسی را تجربه کرده . قطع می دانست که فقط از پسر ها خوشش می آید

شک بی پز. بدون اطالع خانواده به پزشک مراجعه کرده بود. اما احساس گناه کالفه اش می کرد .بود

. همه بی حاصل. به کالس های تکواندو رفته بود تا مردانگیش را تقویت کند. اطالع هم کمکی نکرده بود

 .سردگی زیر پوستهسته افآشروع  انزوا و خزیدن 

و این شوک و ضربه . راز او را به میان خانواده برد بسیارتا اینکه برادرش پس از کتک کاری  

پدر کتک می زد و می گفت اگر سرطان . مادر فقط گریه می کرد. آغازخشونت غیر قابل مهار خانواده بود

. بود کمتر باعث سرافکندگی می شدمی گفت اگر دزدی کرده بود و در زندان . داشت و مرده بود بهتر بود

میگفت که چطوری به مردم و فامیل بگوید که پسرش مرد . میگفت که باعث سرافکندگی  خانواده است

خواهر بزرگتر کمتر با بچه هایش به . او را لکه ننگ صدا می زد. برادر از پدر بدتر. نیست و کونی است

سرانجام . شروع به خود زنی کرد. وج خود رسیده بودفشار عصبی و روحی به ا.  دیدار خانواده می آمد

در خطر بود، مقدمات خروج از ایران فراهم " بروی خانوادهآ"پس از اشک ها وساطت های مادر، چون 

 . شد و او را به ترکیه فرستادند

 به کجا چنین شتابان؟ -

 گون از نسیم پرسید

 دل من گرفته زین جا -

 هوس سفر نداری

 بیابان ؟زغبار این 

 رزویم اماآهمه  -
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 چه کنم که بسته پایم

 به کجا چنین شتابان ؟

 ،بجز این سرا سرایمن کجا که باشدآبه هر  -

 سفرت به خیر اما، تو و دوستی، خدارا-

 چو از این کویر وحشت، به سالمتی گذ شتی

 به شکو فه ها، به باران

 برسان سالم ما را                                      

 (شفیعی کدکنی )

 

یعنی خانواده، جامعه و حکومت سرکوبگر، چنان هولناک است که " کویر وحشت"اما تجربه گذر از 

  .از یاد می برند برای همیشه برخی سالم به شکوفه ها و باران بهاری را

وعدم ارتباط با خانواده به ویژه مادرش، احساس تهی بودن و افسردگی را تشدید و تا  مهاجرت ، تنهایی

عمیق و مخرب بود که حتی در چنان " کویر وحشت"تجربه . آنجا پیش رفت که اقدام به خودکشی کرد

هر بیاد دارم . نه یک بار بلکه چندین بار. ن نیز او را به سمت خودکشی سوق دادامحیط ا من خارج از ایر

بار پس از مالقاتمان، وقتی به دفتر کارم بر می گشتم، اشک های  فرو خفته ام را میدان می دادم که 

. امیدوار بودم با رابطه ای که بینمان ایجاد شده بتواند سالمتی از دست رفته اش را بازیابد. سرازیر شوند

اما به نوعی احساس مادری عجیب بود . مسئول خوب شدنش می دانستم ،خودم را بیش از یک مدد کار

مادری که آرزو داشت در آغوشش بگیرد  . گاه، مادرش می دیدآاو هم شاید مرا، ناخود. نسبت به او داشتم

به او بگوید که حق طبیعی و انسانی . به او بگوید که عیب از او نیست از جامعه است. و او را پشتیبانی کند

یخ، از مذهب و تاثیرات مخرب آن برایش بگوید و موهای از تار. اوست که هر طور که می خواهد باشد

 :سیاه پریشانش را نوازش کند و بگوید

 نگونه که هستی باشآیا 

 نگونه باش که هستی               آیا 

 (موالنا )
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مرتب به من تلفن می زد و با هم صحبت . تا اینکه  از بیمارستان مرخص شد. بطور مرتب او را می دیدم 

تشویقش . حتی گفت که دوست جدیدی پیدا کرده است.  به نظر می آمد که حالش بهتر است. می کردیم

ر به منزلش تلفن زدم چند با. گفتم جوان است و در گیر دوست جدید. تا اینکه مدتی از او خبری نشد. کردم

پاکت .پست کردم که با من تماس بگیرد دلواپس شدم و یادداشتی برایش. خبری نشد. و پیغام گذاشتم

 ". فوت شده"  Deceased روی آن نوشته شده بود . برگشت

وبنا بر گفته های همجنس خواهان کارشناسانبه باور
6

ترس از متفاوت بودن و عواقب ناشی از آن اولین   

این ترس به ویژه در جوامعی غیر دمکراتیک که متفاوت بودن، . واکنش به آگاهی از تمایالت جنسی است

به هر شکل و به ویژه متفاوت بودن جنسی، شدیدا سرکوب می شود، بار منفی روحی و روانی بسیار به 

برای سالها و یا  این افراد جنس خواه باعث می شود کهبه عنوان هم هراس از شناخته شدن. همراه دارد

که شادی را سلب بودن لکه ننگی است  خواه ین جوامع همجنسادر. همیشه احساسات خود را سرکوب کنند

بعضی به ازدواج تن می دهند تا این احساس را سرکوب کنند و یا از داغ . و روحیه را متالشی می کند

زیرا در جامعه مرد ساالر . گیز تر استآناین امر برای زنان لزبین غم . ی رها شوندننگ همجنس خواه

ین حداقل هم بر امردان همجنس خواه امکان بیشتری دارند که به ازدواج اجباری تن ندهند اما زنان از

رد تج ،می شود که ازدواج کند و بچه دار شود" کامل " زن زمانی  ،ین جوامع کهادر. خوردار نیستند

خواست خود به  بر خالففشار بیشتری روی آنهاست که ین ابنابر.برای دختران غیر قابل توجیه است

یدر . ازدواج تن دهند ر کرده بر فشار مضاعفی پژوهشی که شادی امین از صدها گ  ند  نس ج  ، ل زبین و ت ر 

ن تاکید آ، روانی و جسمی حاصل از زنان ل زبین برای ازدواج اجباری ودر نتیجه  صدمات روحیکه بر 

.شده است
7
 

بودن و از " نُرمال"در زندان کوچکی که هم جنس خواه در آن بسر می برد از خود بیزاری ، تظاهر به  

، احساس گناه، احساس عدم تعلق، ا نزوا و افسردگی از نتایج منفی روانی اعتماد به نفس احساسبین رفتن 

از زندان بزرگتر اجتماع و خانواده و حکومت است که فرد را تحقیر  این زندان کوچک بخشی. آن است

اخیرا . زندانی درون زندانی بزرگتر. می کند، توهین می کند، ایزوله می کند و در نهایت تنبیه می کند

مردی در بلژیک درخواست مرگ خود خواسته کرده است به دلیل اینکه نمی تواند گرایش جنسی اش را 

ر مصاحبه اش با بی بی سی گفته که به خاطر رنج روانی شدیدی که تحمل می کند می خواهد او د. بپذ یرد

                                                           
6
 ۷۴۳۳المان، . شادی امین، تجربه زیست هم جنس گرایان و ترنس جندرها در ایران، شش رنگ و عدالت برای ایران -  

7
 ۷۳۱.همان، ص  -  
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هم جنس خواهانه اش وی را به این نتیجه دردناک  احساس شرم همیشگی از گرایش. دهد به زندگیش پایان

.رسانده است
8
 

مریکا آهمجنس خواهان و میزان خود کشی آنان در بررسی های انجام شده که در مورد در دو دهه گذشته  

نتیجه کلی این پژوهش ها نشان می .  توسط پژوهش گران صورت گرفته بسیار نگران کننده استروپا و ا

نس ها باالتر از دگرجنس گرایان است .دهد که میزان خود کشی در همجنس خواهان و ت ر 
9

تخمین زده می   

نس جندرها سه تا هفت بار بیشتر از دگر جنس گرایان در معرض خودکشی  شود که هم جنس خواهان و ت ر 

.نفر خودکشی می کنند ۵۳روزانه در ایران  ،بر پایه آمار رسمی .هستند
10
در مقاله نیکی محجوب به نام  

به عوامل گوناگونی از جمله مسایل ناموسی، عشق و " چرا جوانان ایرانی دست به خود کشی می زنند"

.و فشار روانی اشاره شده است افسردگیو زناشویی، فقر و تنگد ستی، بیکاری، اختالف تمایالت عاطفی
11
 

با توجه به فشارهای روحی، و بخصوص تمایالت جنسی تابو است ودر جامعه ای که حرف زدن از سکس 

طرف خا نواده، جامعه و حکومت وارد می شود می از اقلیت های جنسیجسمی مضاعفی که بر و روانی

می تواند متعلق به همجنس خواهان و سایر گرایشات  هاین آمارابه این نتیجه رسید که حداقل بخشی ازتوان 

 .جنسی باشد

از هستند انجام می پذیرند همجنس خواه رند که همجنس گرایانی که سباور بر این برخی از پژوهشگران

همان پروسه ای را طی می کنند که کسانی که مرگ عزیزانشان را تجربه  فشارهای روحی و روانینظر

که پژوهش های گسترده ای در رابطه با   (Elizabeth Kubler - Ross)الیزابت کوبلر راس  .دکرده ان

مرگ و واکنش بازماندگان کرده باور دارد کسانی که فرد عزیزی را از دست می دهند از پنج مرحله 

. رسندبه تا به آرامش گذر می کنند شدن، خشم، چانه زدن، افسردگی و سرانجام تسلیم  انکار و ایزوله

 ،در مرحله ا نکار. در رابطه با همجنس خواهان نیز صادق است تجربیاتاین  ،نظر متخصصین اساسرب

برخی هرگز . به قبوالند که همجنس خواه نیست متوسل می شود تا به خودمورد نظر به هر ترفندی فرد 

اگر فرد . می مانندرفتارگین مرحله پیشتر نمی روند و در نتیجه در تمام عمر به عدم توازن روانی ااز

مرحله  چانه  ،ازآنپس .  خشم از خود و جامعه. ین مرحله گذ شت، خشم و عصبانیت غلبه می کند ااز

ین مرحله است که افسردگی در خانه را می ادر. مین یکبار نخواهد بوداما ه" فقط همین یکبار "  زدن است

                                                           
8
 ۲۱۷۶۱۱۶۱۷۲سی فارسی، جاناتان بلیک، بی بی   - 

9
 - Journal of Homoxeseuality, Suicide and Suicide Risk in Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Populations: 

Review and Recommendatios. Vol 58, Issue 1, . 2010.   
10

 ۲۱۷۶نیکی محبوب، مارس  -  
11

 همان -  
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تی، اگر شخص بتواند این مراحل را، با کمترین خسار. ین مرحله وجود دارداامکان خود کشی در. کوبد

ین اگفتنی است که لزوما همه همجنس خواهان از. خواهد رسید پذیرش خودپشت سر گذارد، به مرحله 

حمایت یا عدم حمایت . ذ شت همان طور همه کسانی که عزیزی را از دست داده باشندمراحل  نخواهند گ

بسیار تعیین  دشواردر گذر ازین مراحل وب روحی و روانی فرد همجنس خواه خانواده در سالمتی یا آش

 . کننده است

شهروندان بر خوردار باید از حقو ق برابر با دیگر اقلیت های جنسی  بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر

حق . دولت های ا مضا کننده موظف اند از آنان در برابر هرگونه تبعیض و خشونت پشتیبانی کنند. باشند

حیات، حق آزادی، حق عدم تعرض به حریم خصوصی، حق آزادی بیان و سایر حقوق انسانی باید در 

ی حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان کمیسر عال ،چنانچه خانم  ناوی پیالی. مورد همه محترم شمرده شود

موضوع گسترش حقوق برابر برای اقلیت های جنسی به گونه ای که آن ها هم چون دیگران لذت "می کند 

برابری : استبنا شده حقوق بشر جهانی این مورد بر دو اصل اساسی . ببرند، به هیچ وجه تندروانه نیست

بشر به  ، روشن و صریح هستند؛ همه افرادانی حقوق بشرراه گشای اعالمیه جهکلمه های . و نبود تبعیض

12"زاد و برابر زاده شده اندآ، جهت حقوق و کرامت انسانی
دولت ایران اعالمیه جهانی حقوق بشر را .  

ادعای و یا  استناد به تفاوت های فرهنگی. موظف به احترام به این قوانین است ،امضا کرده است بنابرین

 : نکهآنخست . فرهنگ ضد همجنس خواهی است ی درجهت مخدوش کردنشتال" حقوق بشر اسالمی"

آگاهی ها  کسبفرهنگ می نامیم با دگرگونی شرایط و ن را آ آنچه ما. فرهنگ چیزی ثابت و ایستا نیست

. زمانی جامعه خشونت و آزار جسمانی و روحی علیه زنان و کودکان را بر می تافت. عوض می شود

مجازات  مورد پرسش قرار گرفته و امروزه در کشورهای پیشرفته اگر مردی همسرش را آزار دهد

سال مت عقل  امروزه باید به. طبیعی به شمار می آمد امری زمانی برده داری. سنگینی خواهد پرداخت

فرهنگ جامعه به خاطر مبارزات توده ها و آگاهی به حقوق بشر دگرگون شده . موافقان آن تردید نمود

تفاوت های  ، ناشی ازحقوق پایمال کردن انگاه بین حقوق بشر وهر نگارنده، باور، به یناافزون بر. است

و  هر قانون. یردار دولت ها قرار گفرهنگی تضادی دیده شود، حقوق بشر باید مالک قانون گذاران و رفت

. ، و مغایر حقوق بشر به شمار می آیدمحکوم کند غیر انسانی، واپس گرا که عشق بین دو نفر را رفتاری

مهم ترین . ین زمینه استاگام بسیار اساسی در این یک اما تنها قوانین نیست که باید دگرگون شوند، هرچند
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 ۲۱۷۴، انتشارات سازمان حقوق بشر، " گرایش جنسی و هویت جنسی بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر " مازاد و برابر زاده شده ای"   -  
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فرهنگ سنتی و اقتدارگرا .  فرهنگ دگرباش ستیز جامعه، عدم تحمل و نارواداری با تفاوت هاست ،مشکل

 .فردیت و تفاوت را بر نمی تابد و سرکوب می کند

و  از کودکی به گونه ای تربیت می شوند که مطیع ارزش ها و پیشداوری های جمعدر جامعه ایرانی،افراد

از . دبر پایه این فرهنگ حقیقت پایدار و همیشگی است و در هر زمان و مکانی کاربرد دار. باشند جامعه

زیبا و بد، زشت  و مرد، خوبوزن ( Binary) تاییکه جامعه بر اساس دو کودکی به ما آموزش می دهند

 راندهحکومت وحتی خانواده  بوسیله جامعه، قرار نمی گیرند حیطهین ای که درکسان. بنا شده است... و

در کشور ترکیه قانونی بر ضد . لذا آنان هیچوقت احساس تعلق و ایمنی نمی کنند. سرکوب می شوندو

اقلیت ر کشور سکوالر روسیه د. همجنس خواهان وجود ندارد اما فرهنگ مردم هنوز آن را نمی پذیرد

علیه زنان یج در ایران که همگی یا بر با نگاهی به جوک های را. تحت آزار و سرکوب هستند های جنسی

، تحصیل کرده انر گرایشات جنسی است و همگمذ هبی و یا همجنس خواهان و سایو یا اقلیت های قومی و

مذهبی و سکوالر، آن را مایه شوخی و تفریح و دست انداختن و تحقیر می دانند ما را به این  و بیسواد،

ضد  دولت های. داریم عه ای دمکراتیک و آزاد در پیشبه جام نتیجه می رساند که راه درازی تا رسیدن

. اما باید امیدوار بود. و فرهنگ ضد دمکراتیک جامعه پاره دیگر آن هستند دمکراتیک پاره ای از مشکل

جامعه ای که بین مدرنیته و سنت و اسالم گرایی و سکوالریزم . جامعه ایران در حال پوست انداختن است

 و مدارا و ارج گذ اشتن شکیباییدر راه  روابط، جهانی شدن ونسل جوان آن یاری به  ،دست و پا می زند

 . دشواریبر می دارد هر چند به کندی و  گام ،تفاوت ها به

بنا  ی به نسل دیگرنسلفرهنگ از بسیار دور بر پایه ثروت، قدرت و انتقال  های از گذشته بشریجامعه 

طبیعت خوانده قوانین  بیگانه باهمجنس خواهی را رفتاری غیر اخالقی و  مذهب ها پایهین ابر. شده است

پایه گذار فرهنگ  ادیانما به باور نگارنده، اینکه ا. به تولید مثل کمک نمی کند نآنابر اساس تفکر  اند زیرا

همه ما مسئولیم و در . ضد همجنس خواهی است از مسئولیت جامعه در رفتار با درگرباشان نمی کاهد

 . یمهست پروش و پایداری فرهنگ دگرباش ستیز  سهیم

فکرمان یک شبه ت شیوهقابل درک است که دگرگونی در . ولیت گریزی استئخشونت مس برابردر انفعال 

امیدواری نگارنده این است که این کتاب فرصتی باشد برای باز نگری به آنچه تا کنون . روی نخواهد داد

 . آموخته ایم

 .شعر زیبایی از سهراب سپهری گفتارم را پایان دهمدوست دارم با 
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 کاش می شد که کسی می آمد

 باور تیره ما را می شست 

 و به ما می فهماند

 دل ما منزل تاریکی نیست  

 اخم بر چهره بسی نا زیباست 

 بهترین واژه همان لبخند است 

 که ز لبهای همه دور شده است

 کاش می شد که به انگشت نخی می بستیم

 تا فراموش نگردد که هنوز انسانیم
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 خواهی در گستره تاریخهمجنس : بخش دوم 

 

ی و سایر گزینه های یا دو جنس گرایخواهی و  تاریخی بما می آموزد که نفرت از هم جنس پژوهش های 

 وشن شدن این موضوع الزم است بهبرای ر .شته استزندگی بشر وجود دا تاریخزا اطعیمقجنسی تنها در

 . هزاران سال پیش از این برگردیم

به جرات می توان گفت که در بیشتر تمدن های باستانی از یونان، روم، هند و چین و ژاپن گرفته تا اروپا، 

 . هم جنس کم و بیش وجود داشته استبه فریقا و تمدن اعراب و ایران باستان عشق و خواست آ

و شواهد موجود برخالف  چیز تازه ای نیست( Same sex desire)یک جنس به هم جنس خود تمایل "

فرهنگی به فرهنگ  دیگر نیز ، ازنشان می دهد که در بسیاری از فرهنگ ها وجود داشته تصور برخی

مسئله مورد بحث این است که آیا همانگونه که در عصر مدرن رایج است، این گرایش . صادر نشده است

 13"ن کننده هویت شخص بوده است؟بیا

. است بودهسرشت بشر با تمام پیچدگی هایش کم و بیش در تمام جوامع از ویژه گی های مشابهی برخوردار

بنا برین برای درک این موضوع  .  می باشدی ن چه فهم این جوامع را پیچیده می سازد تفاوت های فرهنگآ
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  -Parkinson, p. 10 
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. ین زمینه را بازبینی کنیماآن دوران درمستند باید سری به فرهنگ ها و تمدن های باستان بزنیم و مدارک 

 . بهترین آغاز فرهنگ یونان باستان است

 

 یونان -۱

در زمینه هنر، ادبیات، فلسفه و معماری پایه و منشاء فرهنگ غرب برای دوهزار  اندستاوردهای یونانی 

دمکراسی هدیه یونان باستان به جهان بود هرچند زنان و برده ها از این دمکراسی بی . سال بوده است

. بود" آزاد مردان"بر پایه دمکراسی یونانی بنا شد که تنها برای  ،ایده دمکراسی در غرب. بهره بودند

و فرهنگ غرب را  تمدن ،تنآهیچ شهری هم چون . بوده استجذاب تمدن یونان از همین نگاه برایمان 

علم و  تن فلسفه،آدر . دستگاه دولتی هر سال عوض می شد. تن بودآاولین پارلمان اروپا در . شکل نداد

نظر یونانیان ما  گشاده نظری پرشور و شوق و خالقیت در ایده پروری و وسعت". فان بوددمکراسی شکو

."را فریفته این تمدن کرده است
14
عشق به هم جنس ین و فرهیخته ترین تمدن باستان، ، متمدن تردر یونان 

یونانیان باستان در رابطه با سکس و تما یالت جنسی تعصب نداشتند و  کمرو و محتاط .  نبود( تابو)حرام 

 Naples)ایتالیا، موزه ملی باستان شناسی ناپل  ، در جنوبناپل شهردر ۵۵۵۵در سال  هنگامی که .نبودند

National Archaeological Museum ) اطاق در بسته و پنهان شده از چشم دوستداران هنر یونان و

 بسیار با کلیسا و اخالق گرایان گشود،  پس از کشمکش  Gabinetto Segreto))به نام رم باستان را 

مربوط به این دو فرهنگ باستانی برروی عالقمندان باز ( erotic)گرایی روتیک و کام گنجینه ای از هنر ا  

 .شد

زیر ( Vesuvius)تش فشان وزوز آمیالدی به خاطر فوران  ۹۴شهر پُمپی در جنوب ایتالیا در سال  

روتیک کمتر کسی می دانست که زیر این تل عظیم خاکستر مجموعه ای از فرهنگ ا   ،خاکستر مدفون شد

برنگی روی گچ ، مجسمه ها، چرا غ روغن سوز، موزاییک ، سکه و سایر اشیا آشی های نقاشامل 

عه که این مجمو. اهی است پنهان شده استروتیک که  بیان گر رابطه هم جنس خواهی و دگر جنس خوا  

جنسی و رفتارور این نکته است که روم و یونان باستان از آبرروی همگان گشوده شد، یاد  ۵۵۵۱درسال 

 . برخوردار بوده اند ،نچه امروزه داریمآسی متفاوتی از سک
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 - Crompton, p. 1 
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بکاربردن واژه هم جنس گرا یا دو جنس گرا و سایر گزینه های جنسی برای نامیدن این گونه گرایش ها در 

یونان باستان، نادرست است زیرا این واژه ها با مفهومی که امروزه بکار می بریم در یونان باستان 

گویاترین بوده که ( Paiderastia)ن واژه به گرایش هم جنس خواهی پایدراستیا نزدیکتری. ناتوانند

ساله و مرد مسن تر برقرار می شد که  ۵۵ -۵۲این رابطه میان پسر نوجوان . عشق پسر بوده استترجمه،

وظیفه مرد مسن تر این بود که جوان را حمایت کرده و . یا عاشق می نامیدند( Eraster)وی را ایرستر 

کشش و جاذبه مرد جوان برپایه . ایش الگویی از شجاعت، پاکدامنی، فضیلت و خرد و دانش باشدبر

ینده به اخالق، معنویت و گرایش های روشنفکرانه آزیبایی، جوانی، قدرت بدنی و پای بندی احتمالی او در 

.تعیین می شد
15
ن را آ، بر خالف مذهب، همچون یک معضل نمی دیدند بلکه یونانیان خواست جنسی را 

 . مانند خوردن و خوابیدن، در حد میانه روی،  می سنجیدند بشری بخشی از نیاز های 

از آنجا که طبقه بندی سکس و رابطه جنسی در یونان باستان در مقایسه با زمان ما متفاوت بود، در زبان 

 Sexual)امروزه ما خواست جنسی . و دوجنس خواه وجود نداشت یونان باستان واژه های هم جنس خواه

Expression )بدین ترتیب رابطه جنسی دو مرد و یا دو زن با . را بر پایه جنسیت، طبقه بندی می کنیم

یکدیگر را هم جنس گرایی، یک مرد و یک زن را دگر جنس گرایی و زمانی که فردی با هر دو جنس 

که در رابطه ی دو فرد و یا کشش براین باور بودند، یونانیان . گرایی می نامیمرابطه داشته باشد، دوجنس 

در این رابطه افزون بر زیبایی، شخصیت . جنسی میان آنها، زیبایی مرد و یا زن نقش مهمی ایفا می کند

در جامعه مرد ساالر . فردی و فاعل و مفعول بودن طرفین نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است

یونان و می توان گفت تا حدودی زن ستیز، مفعول تنها شامل زنان و جوانان می شده است و نه شهروندان 

.آزاد
16
سنجیده می شد و نه ی فرد  امتیازاتدر یونان باستان رابطه و کشش جنسی بر پایه سلیقه و 

 .معیارهای اخالقی

 جنس تنها در طبقات باال و فرهیختهبرخی از تاریخ شناسان و پژوهش گران باور دارند که عشق به هم 

اما واقعیت این است که این رابطه بسیار گسترده و تقریبا فراگیر بوده . یونان باستان رواج داشته است گان

بجا می در مورد تمدن های باستانی را ناالبته برخی از پژوهشگران بکار بردن واژه هم جنس گرا . است

خاطر تفاوت سنی    بین دو هم جنس خواه درگذ شته های دور نمی توان ب نها استدالل می کنند کهآ. دانند

تفاوت ( دگر جنس گرا)باید پرسید مگر در رابطه بین یک زن و مرد . این رابطه را هم جنس خواهی نامید
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-  Ibid. 3&4 
16

 - Homosexuality, Stanford. Encyclopedia of Philosophy 
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سنی وجود نداشته است؟
17
و  و پیشرفت در راه توسعهحتی امروزه، در سده بیست و یکم، در کشورهای  

آیا دگرجنس گرایی بیان کننده رابطه . ، تفاوت سنی بین زن و شوهر بسیار زیاد استنشین یمناطق روستای

 جنسی آنان نیست؟

یعنی رابطه جنسی آزاد، برابر و ( Gay)نگارنده گرچه نمی توان واژه هم جنس  خواه  گمانبه  

تاریخ بما می آموزد اینست دمکراتیک دو فرد بالغ را در روابط جنسی در یونان باستان بکار برد اما آنچه 

که عشق و تمایل به هم جنس، با هر نامی که بکار بریم، در تاریخ بشر همواره وجود داشته و خواهد 

 .داشت

و نه بر ارزیابی می کردند یونانیان باستان، گرایش جنسی و ارتباط جنسی را بر پایه نقش جنسی دوطرف 

عشق و ،مردساالرجوامع در . طه، شخص فاعل است یا مفعولبه این معنی که در این راب. پایه جنسیت آنان

روابطش فردی است که در همه " مرد واقعی"ازین روی، . مفهوم می یابد" قدرت"سکس در ارتباط با 

بنابرین مهم این است که در رابطه جنسی فرد فاعل است یا . دست باال را دارد و از قدرت برخوردار است

یا ( Dominance)ساالر اهمیت فاعل و مفعول بودن بر پایه برتری و چیرگی در جامعه های مرد . مفعول

در یونان باستان فاعل از مقام و مرتبه . تعریف می شده است (Submissive)تسلیم و سرسپردگی 

فاعل بودن دلیل . ، مفعول رتبه اجتماعی پایین تری داشته استمقابلدر ؛ واجتماعی باالیی برخوردار بوده 

پایین آوردن و خوارشدن " زن"و دست باال را داشتن، و مفعول بودن یعنی خود را در حد " یمردانگ"

ً در ارتباط با یکدیگر نبوده اند اما سکس با چیرگی و برتری پیوند داشته . است سکس و ازدواج لزوما

بازتاب آن برتری خواهی جنسی جامعه یونان برپایه تفکر سلطه گری و سلطه پذیری استوار بود که . است

 .در رابطه جنسی بیان می شد

دگرگونی های شگرف اقتصادی، سیاسی، وجود باجالب اینجاست که این فرهنگ پس از هزاران سال و

خود را بازی می اجتماعی و فرهنگی هنوز در ذهن بسیاری از مردم  و قوانین جامعه های امروزی نقش 

که به  ،دیدخواهان المی، در رابطه با هم جنس جزای اسنرا برای نمونه می توان در قانون آو بازتاب کند 

 .ن خواهم پرداختآ

در این فرهنگ، مردان  تشکیل خانواده گرچه یونانیان لذت جنسی را با وظیفه جنسی یکسان نمی سنجیدند 

ا در واقع بر پایه بینش یونانیان، سکس ب. نده ااما مردان جوان را برای لذت جنسی ترجیح می داد ،میدادند
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 -  Boswell, p. 28 
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و سکس خارج از ازدواج برای مردان الزم بشمار می بقای نسل ازدواج برای . تولید مثل پیوندی نداشت

گرایش جنسی بین دو مرد یا دو زن تا زمانی که هنجار جامعه مبنی بر تشکیل خانواده رعایت می شد، . آمد

 .پذیرفته بود

گرایی یونانیان باستان پدیده پیچیده ای بود همانگونه که اشاره شد، هم جنس خواهی و یا در حقیقت دوجنس 

 . آزاد و برابر دو فرد بالغ هم جنس خواه در تاریخ مدرن مقایسه کرد هکه نمی توان آنرا با رابط

زمانی که یونان از محله های خود مختار . می گردد زی با نوجوانان به گذشته یونان باسنت رابطه جنس

به مرد شدن  که نو جواندوران هنگامی در آن . وجود نداشتند شهرها -و هنوز دولت بود تشکیل شده

جدا می شد و نوجوان را برای ( Community)نزدیک می شد فرد مسن تری به اتفاق نوجوان از جامعه 

شهرها دیگر  -پس از تشکیل دولت . مرد شدن و پذیرش مسئولیت هایش در قبال جامعه آموزش می داد

تر می توانستند از همین رابطه بهره مند سالمند عه نبود و مرد جوان با فرد احتیاجی به جدا شدن از جام

 .شوند

عشق "مرسوم ترین گونه رابطه هم جنس گرایی در یونان باستان، رابطه بین یک نوجوان  که به آن "

مرد مسن تر از نوجوان حمایت می کرد و وظیفه آموزش . می گفتند و فرد مسن تر بوده است" نوجوان

 18."وی در واقع الگوی  نوجوان به شمار می آمد. را بعهده داشتوی 

جامعه یونان  کلمی توان آنچه را که در باره یونان باستان گفته شد به ندر عین حال باید در نظر داشت که  

قانون، رسم و عرف از . شهر مستقل و خود مختار بود -یونان باستان شامل چندین دولت . بخشیدعمومیت 

 . شهر دیگر تفاوت داشت شهری به

ادبیات بجا مانده از یونان کالسیک را بخود اختصاص داده است که نسبت به  شهر آتن بیشتر   -دولت "

."سایر شهرها بسیار افزون تر است
19

شواهد موجود نشان می دهد که بین خدایان نیز رابطه هم جنس   

ئُوس ( خدای روشنایی)، آپالو (قهرمان)مانند هراکل س . خواهی رایج بوده است که ( خدای خدایان) و ز 

الزم است اشاره شود که خدایان یادشده و قهرمانان هم جنس خواهی .چندین معشوقه مذکر داشته اند 

، به بخش با ستانی یونان "ایلیاد"و آشیل، سردار بزرگ یونانی در شاهکار ادبی  همچون الکساندر بزرگ

در بخش های دیگر یونان فرهنگ دیگری رواج داشته و حتی رابطه . شامل آتن و اسپارتا تعلق داشته اند

                                                           
18

 - Homosexuality,  Stanford Encyclopaedia of Philosophy, p.4 
19

 - Dover, K.J. GREEK HOMOSEUALIT, Harvard university Press.,  1974, p. 3 
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.جنسی دو مرد را ممنوع می دانسته اند
20

سال از نظر جامعه ۵۵ین دوره ارتباط با نوجوان زیرادر  

اثر " ایلیاد"منظومه  .سکس با زور نیز غیر قانونی به شمار می آمد. درست و نابخشودنی بوده استنا

 اولین نوشته موجود از دوران یونان باستان است که در آن( سال قبل از میالد مسیح ۵۵۵حدود )هومر 

. عشق بین دومرد بیان شده است
21
دوستی بسیار ژرف هر چند بین پژوهشگران در باره اینکه این رابطه  

  .وجود دارد نظر و یا رابطه عاطفی بوده است، اختالف

مجسمه ها، نقاشی های روی دیوار، کوزه ها و گلدان های باقیمانده از دوران یونان باستان که اکنون در 

 ،موزه های جهان، بویژه مجموعه بزرگ آن در موزه لندن، پاریس، و پمپی در جنوب ایتالیا موجود است

ن ها رابطه ین گلداابرروی برخی از. گرامی داشتن زیبایی و جوانی در هنر یونان باستان می باشد شاهد

جالب است بدانیم که نام هیچ زنی بر روی .فرد مسن تر از او نقاشی شده است و جنسی بین مرد نوجوان 

.این گلدان ها نوشته نشده است
22
 

نقش زنان پس چرا تنها از رابطه مردان سخن رفته است و برای خواننده این پرسش مطرح خواهد شد که 

زیرا  ،تاریخ در رابطه با خواست جنسی زنان سکوت کرده است ؟  واقعیت اینست کهچگونه بوده است

قرن بیستم پژوهش در باره خواست  از شروع"  اما  .تاریخ بوسیله مردان و برای مردان نوشته شده است

این پژوهش ها درابتدا در رابطه با زنان اروپایی  در عصر مدرن بود و به سده . غاز شدآجنسی زنان 

23".سایر فرهنگ ها توجه نمی شدمیانه و 
  

در یونان باستان هر چند رابطه جنسی بین دومرد تا زمانی که هنجارها رعایت می شد و مرد به تشکیل  

در اسطوره ها، ادبیات و هنر . ی بودندقاعده مستثت اشت اما زنان از اینخانواده تن می داد، مانعی ند

ا لغان و تا نا ب یفو هم رد تر یونانی زنان نقش بر جسته ای داشتند اما در زندگی واقعی در درجه پایین

 .قرار داشتندحدودی برده ها 

که زنان خواست  بود بر اینحتی زمانی باور. ه استتاریخ به خواست زنان بی توجهی می شد طولدر"

".جنسی ندارند
24

     

                                                           
20

 - Homosexuality, Stanford Encyclopaedia of Philosophy 
21

 - The ODYSSEY.HOMER, Dover publication, New York, 1999 
22

 - Crompton,p.12 
23

 -  Habib,p.27 
24

  - Parkinson, p. 14 
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شهرها به زنان از دوران کودکی آموزش داده می شد که وظیفه شان در زندگی  -پس از تشکیل دولت 

به هم جنس  دنین نظام دیگر جایی برای عشق ورزیادر. خدمت و عشق ورزی به همسر آینده شان است

. زیادی در دست نیستاسناد در تاریخ یونان و روم باستان در باره زنان و خواسته هایشان . وجود نداشت

 نیز خواسته هایشان زندگی زنان در این دوره و کم و بیش در دوره های دیگر به حاشیه رانده شده و

شته های اختر شناسی، تعبیر خواب نو و بررسی با مطالعه ،ین بارهااما دانش بشری در. سرکوب شده است

.افزایش یافت ،و نوشته های پزشکی بجای مانده
25
  

د که شواهد تاریخی نشان می ده. کردند زنان در یونان باستان، در گردهم آیی های مردان شرکت نمی

 سالگی به همسری مردانی در می آمدند که معموالً سن آنها دوبرابر ۵۲یا  ۵۱زنان بطور متوسط در سن 

. زنان در خانه محبوس بودند و تنها برای مراسم مذهبی و جشن ها از خانه بیرون می آمدند. سن زنان بود

مردان یونانی عامل ( Sexism)جنسیت ساالری . زنان همچنین از آموزش و یادگیری محروم بودند

  .فرودستی و بندگی زنان بوده است

 در دست است که اشعار عاشقانه وی در باره زنان  ( Sopphio)بخشی از نوشته شاعره ای بنام سوفیو 

( Lesbos)پیش از مسیح در جزیره لزبوس  ۲۳۵و  ۲۵۵گفته می شود سوفیو بین سال های . دیگراست

. زیادی در دست نیست دانستنیراجع به سوفیو . و واژه لزبین از همین محل گرفته شده استمی زیسته 

پیش از میالد در یک خانواده اشرافی بدنیا آمده، ازدواج کرده  ۲۵۵پژوهش ها نشان می دهد که او حدود 

شعرهای او در باره زیبایی، گل، خورشید و عشق به زنان و دختران بوده . و یک دختر داشته است

.است
26

مدارک بدست آمده از آن دوران نشان می  .های سوفیو را با هومر مقایسه کرده اند برخی توانایی 

.استمعمول بوده هرها، حدود سده ششم، عشق بین دوزن دهد که در برخی از ش
27
   

رابطه  ،پیش از میالد تعلق داشته ۲۵۵ در یونان که به( Thera)بشقاب کشف شده در جزیره ترا یک  

.روتیک دو زن را نشان می دهدا  
28

امگاهی در زمان امپراطور رآجسته بر روی هم چنین نقاشی بر 

دو زن را نشان می دهد که دست راستشان را بهم داده اند و  (میالدی۵۲پیش از میالد تا  ۲۳)اگوستوس 

کاری اسم این دو زن نوشته شده که به معنی آزاد بودن ه در زیر این کند . این عالمت ازدواج بوده است

                                                           
25

 -  Brooten, B.J. Love Between Women: Early Christian Responses to Female Homoeroticism, The University of 
Chicago Press, Chicago, US,  1996, p. 1 
26

 -  Crompton,p.18 
27

 - Ibid; p.17 
28

 -  Brooten, p. 57 
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.است (نه برده)  آنان
29
ی که سالها زیر خرواری از خاکستر مپ  همچنین دیوار نقاشی شده در حمام عمومی پُ  

.شده بود، دو زن را در حال عشقبازی نشان می دهددفن تشفشان وزوز آ
30
ین است که ابرگواه این شواهد  

غیر "عین حال این رابطه در اما .ی داشته انداگاه دو زن بین عشقی نانیان و بویژه رومیان از رابطهیو

 . به شمار می آمده است" طبیعی

با  "عشق بین زنان"اه شیکاگو در کتاب پژوهشگر دانشگ( Bernadette Brooten)ن ت بروت  اد  نرب   

زنان از جادو و جنبل و  به این نتیجه می رسد کهدوران باستان در نوشته ها ی بجای مانده از پژوهش 

می دانیم که ستاره شناسی بخشی . ستاره شناسی بهره می گرفتند تا عشق زنان دیگر را به خود متمایل کنند

 ین را غنآل بود و سایر تمدن های کهن هر کدام ن باب  آسرچشمه . ه استهن بوداز فرهنگ تمدن های ک

 . راه پیدا کرد نیزستاره شناسی به فلسفه و پزشکی  ،با گذ شت زمان. بخشیدند

نوشته هایی که در ". استدر کشفیات باستان شناسی شواهد دیگری از هم جنس خواهی زنان بدست آمده 

نقش بسته  نآدر  (Herais)مده زنی به نام هرا یس آکه در یک گورستان بدست  "پاپاروس" اغذبر روی ک

این نوشته متعلق به . رابه خود متمایل کند (Sarapias)  ی کوشد زن دیگری به نام ساراپیاساست که م

 .دوم میالدی است سده
31

 

ین بود که رابطه جنسی بین زنان اباور بر ،در حال توسعهی شاید امروزه در جوامع در درازای تاریخ، حت

لت تناسلی آبرای لذ ت جنسی به  زنانلت جنسی زنان  با مردان متفاوت است وآامکان پذیر نیست زیرا 

ین ابنابر !وجود نداشته باشدمردم کثریت بعید می دانم که این تصورامروزه نیز بین ا. مند هستندمردانه نیاز

 clitoris)لت تناسلی مردان استفاده می کنند و یا چوچوله آنها از چیزی شبیه آاگر این رابطه وجود دارد یا 

 . نها بزرگتر از حد معمول است که امکان دخول را می دهدآ( 

ر زمینه جنسیت و رابطه با واکاوی هایی که در سالهای اخیر بوسیله پژوهشگران دقابل توجه است که 

در پژوهشی که دکتر ساتوشی . روی داده استدگرگونی هایی  کلیشه ای،دیدگاه سنتی و ، در جنسی زنان

کانازاوا، متخصص روانشناسی تکاملی  و استاد مدرسه اقتصاد لندن انجام داده این نظریه مطرح می شود 

زنان می  ،بر پایه این پژوهش. که به دالیل تکاملی گرایش جنسی در زنان بسیار سیال تر از مردان است

                                                           
29

 - Ibid. 59 
30

 مشاهده نگارنده -  
31

 - Brooten, p. 78 
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.و میل جنسی خود را از دگر جنس گرا یا هم جنس گرا ویا دوجنس گرا تغییر دهندتوانند هویت جنسی 
32

 

 .  موجود نیست ویژه گیاین پژوهشگر باور دارد که در مردان چنین 

  

                                                           
32

 - Kanazawa, S، Possible evolutionary origins of human female sexual fluidity. BIOLOGICAL REVIEWS.Cambridge 
Philosophical society،  2016 
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موزه بریتانیا: اتن،یونان. قبل از میالد ۳۲۱  
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موزه لور، پاریس: قرن پنجم قبل از میالد   
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 روم باستان -۲

  33".روم و یونان باستان بودائین بخشی از  سکس و خواست جنسی"

 Asia)با زور اسلحه و ارتش قدرتمندشان اسپانیا، شمال آفریقا، مقدونیه، ترکیه کنونی  رومی ها توانستند

Minor)امپراطوری روم از سوریه تا اسکاتلند گسترش . زیر سلطه خود درآورند ، مصر و بریتانیا را

وجود این . صلح، رونق اقتصادی و از همه مهمتر برده های فراوان بود ،پی آمد این فتوحات گسترده. یافت

 . داشت یبرده ها بر سکس و رابطه جنسی رومی ها تأثیر بسیار

مغلوبین آشنا شدند که از سطح فرهنگی باالتری برخوردار پس از فتح یونان، فاتحان با برتری فرهنگی 

 .بودند

 34".آشنا شدند خواهیاز جمله هم جنس  گوناگونی رومی ها پس از فتح یونان، با پدیده های فرهنگی"

پرستش و زیبایی جوانی ( homoeroticism)م جنس دوستی رابطه جنسی بره  برخالف یونانیان که در

زاد و نوجوان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، آموزشی بین فرد آتاکید می شد و هم زمان رابطه 

رومی ها باور داشتند که مرد باید . و استیال استوار بود برتریبرخورد رومی ها به هم جنسگرایی بر پایه 

جامعه نیز براساس این . و برتری داشته باشدچه از نظر اجتماعی و سیاسی و چه از نظر جنسی تسلط 

هادینه و به هنجاری در روم باستان ن   ی فردمرد ساالری و برتری و استیال. نقش جنسی دسته بندی شده بود

عادی و قابل پذیرش درآمده بود و این بدین معنا بود که مردان در باال و زنان، برده ها و کودکان در پایین 

 .گرفتندهرم اجتماعی جای می 

هدف از ازدواج بچه دارشدن بود و نه ارضای تمایالت . یفه بودینحال برای مردان رومی ازدواج وظبا ا

 تا. شان را خارج از ازدواج برآورده می کردند جنسی خواسته هایبه همین دلیل مردان رومی . جنسی

کشور و هنجارهای  اری بهزمانی که مرد رومی وظایف خود را که شامل ازدواج و تشکیل خانواده، وفاد

گرایش . می شدارزیابی اجتماعی انجام می داد شهروند خوبی به شمار می آمد و برپایه وظایف برشمرده 

نمی شد بهر شکل و روشی زیر پا گذ اشته اجتماعی و شهروندی  قوانینانی که زم تا ،لذت جنسی مردو

 .پذیرفته بود

                                                           
33

 - Vout ,C. SEX on Show: SEEING THE EROTIC IN GREECE AND ROME. The British Museum Press, .2013, p. 130 
34

  - Crompton,p.79 
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برخوردار نبود و آنها بر پایه طبقه، سن و وضع ت  ویژه ای در روم باستان گرایش جنسی افراد از اهمیت

. امکانات افراد بستگی به طبقه اجتماعی آنها داشت. تأهل، گرایش جنسی شان را بیان و برمی گزیدند

در میان رومیان باستان هم جنس . همچنین فرقی بین هم جنس دوستان و دگر جنس دوستان وجود نداشت

گرایش جنسی نه . مدآرهنگ جنسی انسان ها یا در حقیقت مرد ها به شمار می خواهی بعنوان بخشی از ف

وندیش را که شامل تشکیل خانواده و تعهد به که فرد وظایف شهرمهم این بود . مهم بود و نه داوری می شد

 . کشور می شد انجام می داد

برخی از تاریخ دانان . پس از فتوحات رومی ها، جمعیت برده ها به گونه بی سابقه ای افزایش یافت

. درصد جمعیت تخمین زده اند ۲۵بین سومین و چهارمین سده پیش از میالد حدود  را جمعیت برده ها

رابطه هم جنسگرایان در هما نگونه که اشاره شد اما . جمعیت زیاد برده سبب افزایش هم جنسگرایی شد

جنسی میان دو مرد آزاد برقرار می شد اما در در یونان، رابطه . روم باستان با یونان باستان تفاوت داشت

این هم جنسگرایی از ایده آلیسم و شور و هیجان . می گرفت صورتاین رابطه بین برده و برده دار روم، 

.یونانیان  تهی بود
35
 تجاوز جنسی به بردهمورد به عنوان این  هنجارهای جاری پایهبر است که  قابل ذکر 

اما باید بیاد داشته باشیم که ما از فرهنگ مشخصی در . می شود و نه رابطه هم جنس خواهی سنجیده ها

 . یک دوره تاریخی مشخص و محدوده جغرافیایی مشخصی صحبت می کنیم

در میان رومی ها هم جنسگرایی نه تمجید می شد و نه مورد سرزنش قرار می گرفت اما مفعول بودن 

و منفی نسبت به  اشکارد رومی در هم جنس خواهی تعصبی مر" .ردیدسبب سرافکندگی و خجالت می گ

از شخصیت . در این فرهنگ همچنین رابطه جنسی با فرد آزاد پذیرفته نمی شد 36."مفعول بودن داشت

 .دوجنس گرا بودند ،های معروف رومی می توان از جولیوس سزار و مارک آنتونی نام برد که هردو

-۵۳۵است که در ( Hadrian)دو مرد داستان عشق امپراطور روم، هاردین مشهورترین نمونه عشق بین 

گفته می شود که هاردین زمانی که از فتوحاتش . پیش از میالد بر امپراطوری روم حکومت می راند ۵۵۹

بعد پسر جوان چندی . و عاشق او گردید شدهروبرو "انتینو "بنام بازدید می کرد با یک پسر جوان یونانی

در این باره فرضیات گوناگونی بیان شده که پرداختن به آنها از گستره این نوشتار خارج  .اپدید شدناگهان ن

برای از دست دادن معشوق  امپراطور ،یه روایات گوناگونر پاباما نکته جالب توجه اینجاست که  .است

در مکان مرگ ( Antinoopolis)مدت زمانی بعد شهری بنام معشوقش آنتینو پلیس . گریه زاری می کرد
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 -  Ibid; p.81 & 82 
36

 - Boswell, p. 74 
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نتینوس بجای آامروزه چندین سکه و مجموعه نقاشی از . او بنا ساخت و حتی او را به مرتبه خدایی رساند

در شهر روم به نام وی دیده می شود که بدستور ( obelisk) مانده است و ستون بلند هرمی مصری 

.امپراطور ساخته شد
37
هم جنس گرا مالیات روسپی های م، نه تنها حکومت از وگوستین در رآدر زمان   

.نها روزهای تعطیل قانونی برقرار کرده بودآمی گرفت، حتی برای 
 38

از رسمیت یافتن  پس سدهدو 

.غیرقانونی شد رابطه هم جنس خواهیمسیحیت در روم 
39
 

ی زندگی برای هم جنس دوستان و سایر اقلیت ها بوسیله بربرها در اوائل سده ششم پس از سقوط روم

در سده سوم در قسمت غرب روسپی، فعالیت هم جنس گرایان . گردیدهمچون یهودیان دشوار  مذهبی

 امپراطور ۱۳۵در سال . هر چند این رابطه همچنان بقوت خود باقی ماند .امپراطوری غیر قانونی شد

مجازات تعیین و برای متخلفین  ور رسمی غیر قانونی اعالمبط جوستینین رابطه هم جنس گرایی را

.ودنم
40
های روم را بزانو وبا شهر بیماری به اضافه ،له شدیدگفتنی است که حدود همین سالها چند ین زلز 

برخی باور دارند که این قانون در حقیقت به علت خرافات و وحشت عوامل طبیعی و انتصاب . وردآدر 

.نها به گناه در جامعه بودآ
41
 

 ،است دمیآاین عقاید خرافی که ناشی از جهل  ،دو هزار سال از گذ شت پس این جا است که جالب 

ت تهران، در خطبه های نماز کاظم صدیقی، امام جمعه موق یت هللاآ. استمانده به قوت خود باقی هنوز

او گفت بد حجابی باعث گسترش زنا در جامعه می . بد حجابی زنان را یکی از عوامل زلزله خواندجمعه 

 !شود که باعث افزایش زلزله است

می گروه بندی " مفعول"و  "فاعل"در روم و یونان باستان بر اساس شد، رابطه جنسی  همانگونه که بیان 

جالب این جاست که این . به شمار می آمد" غیر طبیعی"و یا " طبیعی"ن، رابطه مزبور آشد و بر پایه 

در سده بیست و یکم را توده ها سال هنوز بنیان بینش اکثریت  ۳۵۵۵بندی و بینش  پس از گذشت گروه 

بهمین دلیل در این برهه از تاریخ . مردان فاعل و زنان مفعولندگروه بندی بر اساس این . تشکیل می دهد

                                                           
37

 -  Parkinson, p. 54-55 
38

 -  Boswell, p. 70 
39

 - Ibid, p. 171 
40

 - Ibid, p. 171 
41

 -  Ibid, p. 171 
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سنجیده " غیر طبیعی" گناهکار به شمار آمده و رفتارشان ،یونان اگر زنان این قانون را زیر پا می گذاشتند

که هستند ور واژه هایی آغیر طبیعی، و شرم  ،، قانون شکن، متمردیی، هیوالوحشتناک. "می شد

".نویسندگان روم باستان در رابطه با هم جنس خواهی زنان بکار برده اند
42
  

 

 .متعلق به قرن ششم یونان. گیالس شراب خوری

 گرفته شده بوسیله نگارنده-موزه متروپولیتن نیو یورک
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 - Brooten, p. 29 
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 موزه برلین،المان  

 موزه برلین،المان



 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

 

 

 

 

 ها فرهنگنمونه های همجنسگرایی در سایر " بخش سوم 

 

و تفاوت هایشان دریافتیم  لذت جنسی برای مردان خارج از  کاو در تاریخ یونان و روم باستانبا کندو

البته هرچند لذت جنسی در انحصار ازدواج نبود اما بین لذت جنسی و چیرگی فرد بر . ازدواج پذیرفته بود

ین بین لذت جنسی و تولید مثل هم لزوما رابطه ای یافت نمی اافزون بر. فرد ارتباط مستقیم وجود داشت

 . شد

به فرهنگ های دیگر نگاهی کوتاه انداخته و خواهیم دید رابطه جنسی بین دو مرد و یا دو زن  ین فصلادر

، زمان و مکان سنتبی تردید پدیده هم جنس خواهی در زمان های دور، در چهارچوب . چگونه بوده است

میم که رابطه دوره قابل داوری است و با آنچه که امروزه رابطه هم جنس خواه  یا دو جنس خواه می نا نآ

و بخشی از حقوق انسانی و شهروندی است کامال متفاوت بوده   توافق و برابری بین دو فرد بالغای برپایه 

روتیک می شناسیم از فرهنگی به فرهنگ دیگر ا  نچه امروزه بنام سکس و رابطه سکسی و یا آ. است

تماس نزدیک داشتن دو مرد یا دو چنانچه رابطه نزدیک و صمیمی از جمله بوسیدن و . متفاوت بوده است

ین اد و کامال درچنانچه مردان ایرانی یکدیگر را می بوسن. زن در فرهنگ ما ایرانیان لزوما جنسی نیست

در بررسی . ذیرفتنی نیستمریکایی و یا انگلیسی پآاما چنین رسمی در فرهنگ  استعادی فرهنگ 

متفاوت و جامعه ای باید در نظر داشت که حد بین عشق جنسی و دوستی بسیار نزدیک  در هر  تاریخی

 های به برداشت غشته به فرهنگ استعماری،آحتماال ت ، و ان ملآشنا به فرهنگ آبرای ناظر خارجی و نا 

غاز راهمان آ. زاد سازدآو شک باید ما را از حکم قطعی و طبقه بندی  تردیداین . نجامیدانادرست خواهد 



 

44 
 

رار ق"انگلیسی در بخشی از شعرش بنام  شاعر (Wystan Hugh Auden)آدن  که، باید با این دید باشد

 :بیان می کند چنین ((heavy Date" عاشقانه

 به آرامی می آمو زیم 

 و دست کم اینقدر می دانیم

 که باید  بیشتر آنچه را که بما یاد داده اند

 از ذهن خود پاک کنیم

 داریم از دست جزمیت موکد خسته می شویمما 

 عشق مو ضوعی است گسترده تر

 نچه می پنداشتیم آو شگفت تر از 

 

 رمص -۱

. ه استدر مصر، مقبره ای کشف شد که به دو آرایشگر فرعون تعلق داشت ۵۴۲۲در سال 

چنین . کدیگر را می بوسندیرا نشان می دهد که  نقاشی های دیوار این مقبره تصویر دو مرد

.ویر دو هم جنس خواه در این کشور باشدتصایکی از کهن ترین ر می رسد که این به نظ
43
 

 چین -۲

".عشق بین دو مرد در چین به قدمت تاریخ این کشور است"
44
که امپراطور عقیده دارند تاریخ شناسان   

45.کرد آغاز خود که رابطه هم جنس خواهی را در کاخبنام امپراطور زرد اولین کسی بود  ،چین
می توان  

 .مرد داشتندمعشوقه گفت که بسیاری از امپراطوران، هم جنس خواه بودند و 

 .انسان به شمار می آمدطبیعت بود و بخشی از با مدارا  در فرهنگ كهن چین برخورد به هم جنس گرایی  

                                                           
43

 -  www.queerty.com/worlds-oldest-erotic-graffiti-was-gay, p.2 
44

 - www.gay-art-history.org/gay-customs/homosexual-traditions.html 
45

 -  Ibid;p.3 
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 اسناد و مدارک ۵۲۲۲سال پیش از میالد مسیح تا سقوط سلسله منچو در سال  ۱۵۵در فرهنگ چین، از "

 46".رابطه عشق به هم جنس، بجای مانده است بودن بردبارانه بسیاری در

مردی که عاشق مرد دیگری می شد با بی  رت رسیدن حزب کمونیست،تاریخ چین تا زمان بقدطول در 

اما با به قدرت رسیدن کمونیست ها، تصویر هم جنسگرایان تغییر یافت . گردید تفاوتی دیگران روبرو می

با اینحال  در . سنجیده شد" انحرافات اخالقی جامعه سرمایه داری"و رابطه عاشقانه دو هم جنس به عنوان 

است که با جا افتاده این توهم عمومی زیرا در باور ،چین، هیچ قانونی علیه هم جنسگرایی وجود ندارد

 .ه استجامعه سرمایه داری نیز ریشه کن شد" انحرافات اخالقی"استقرار سوسیالیزم 

 ژاپن -۳

پژوهش ها در این زمینه نشان می دهد که ژاپنی ها با دگرباشان جنسی ، همچون یونانیان، روادار و شکیبا 

 .نده ابود

گاهی از شرایط ان کشور دشوار آ،برای سده های طوالنی، دست یابی به اطالعات و یافتن کشور ژاپندر

نت فرانسیس . بود که به این سرزمین پا گذاشتاز قاره اروپا جهانگرد مارکوپولو اولین . بود پس از او س 

او . به این کشور وارد شد( Jesuit)یون یسوعاولین عضو از فرقه ی ( Saint Franeis Xavier)آویر 

در خاطراتش از ژاپنی ها به عنوان بهترین ها که تا آنروز دیده بود یاد می کند و تا آنجا پیش میرود که 

.ن نژاد می نامدژاپنی ها را بهتری
47
 

ریخت رابطه هم جنسگرایی بین مردان  ها را در ذهن سنت فرانسیس بهم بهترین تنها پدیده ای که تصویر

 .ژاپنی و به ویژه کشیشان و سامورایی ها بود

به هراس افتاد زیرا  ،زمانی که سنت فرانسیس بدیدن یکی از راهبه ها در صومعه محل اقامتش رفت"

."بدون هیچ گونه شرمی رایج است ،دریافت که هم جنسگرایی در میان آنان
48
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 -  Crompton ;p.243 
47

 -  Crompton,p.411 
48

 -  Ibid; p.411- 412 
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اما سنت . راهبه ها از وی بگرمی استقبال کردند و با کنجکاوی از وی درباره مسیحیت می پرسیدند

یافت هم هراس وی زمانی بیشتر شد که در. فرانسیس آنها را بخاطر روابط هم جنسگرایانه سرزنش کرد

 .جنسگرایی در کل کشور امری عادی و همه گیر است

برای چند مین بار به ژاپن رفته بود در  ۵۲۵۳و  ۵۱۹۴یون که بین سال های یسوععضو دیگری از فرقه 

ن بدون آگزارشش به مقامات باالتر می نویسد که هم جنس گرایی نه تنها بسیار عادی است بلکه درباره 

کشیشان ژاپنی نه تنها هم جنسگرایی را گناه نمی  ،رپایه این گزارشب. پرده پوشی و شرمی گفتگو می شود

 .به شمار می آورندبخشی از زندگی مردان آنرا دانند بلکه 
49

 

و یار جوانتر را " برادربزرگ" یار بزرگتر را. رادری می خواندنددر سده هفتم این رابطه را پیوند ب

جفت ها با آداب و رسوم ویژه سوگند وفاداری و پایبندی به یکدیگر می . می نامیدند" جوانبرادر "

.خوردند
50

 

مجموعه بزرگی از داستان ها راجع به عشق به هم جنس در فرهنگ چینی ها، هندی ها و ژاپنی ها وجود 

.و از داستان های هزارو یک شب پیشی گرفته است ،جلد می رسد ۵۵دارد که به 
51
 

فرهنگ ژاپنی، سکس رابطه جنسی  طبیعی بود و سبب پیوند ویگانگی جنسی دو نفر می گردید که با در 

نویسندگان و هنر مندان ژاپنی، آثار بسیاری از عشق دو مرد . رابطه رمانتیک یا خجالت آور تفاوت داشت

. بوده است ین فرهنگابه یکدیگر بیادگار گذاشته اند که نشانه رواداری و پذیرش عشق دو مرد در

ژاپن،  یتاریخدر گستره . شوربختانه در منابع موجود از عشق زنان به یکدیگر سخنی بمیان نیامده است

 .بیشتر سامورایی ها دارای یک معشوق مذ کر بوده اند

ژاپنی ها که تجربه چینی ها و سرافکندگی شان . رو به نزول گذاشترواداری یاد شده با ورود اروپائیان 

مصمم تر جوامع پیشرفته صنعتی کردن کشور و ورود به  اک با انگلیس را شاهد بودند دردر جنگ تری

اروپائیان ظاهر نما . ژاپن در هایش را به روی تجارت و دادوستد با اروپائیان گشود ۵۵۱۴در سال . شدند

ه ژاپن جامع نخبگان و خواص. با طرز تفکر ویکتوریایی، از رابطه آزاد دو هم جنس به هراس افتادند

را پذیرفتند و به محکوم کردن عشق به هم جنس خواهی هم جنس تقبیح  رابطه بارویکرد اروپاییان در

 .پرداختند
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 -  Ibid; p.412 
50

  - Ibid,p. 416 
51

 -  Ibid; p.416 
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روشنفکران ژاپنی به این نتیجه رسیدند که برای صنعتی شدن و متمدن گشتن الزم است راه و روش 

روی عشق به هم جنس که پیش از از این . اروپائیان متمدن و طرز فکر و هنجارهای آنان را بکار گیرند

آن طبیعی و بخشی از زندگی جنسی مردان به شمار می آمد در باور آنان به رفتاری حیوانی و بدوی تبدیل 

 .شد

در همین زمان عشق به هم جنس جرم . پرداخت ژاپن به مدرن کردن ارتش و جامعه ۵۵۹۳در سال 

عه ای از نگاره های ژاپنی که شوربختانه مجمو. دان تعیین گردیدروز زن ۴۵شد و جریمه آن محسوب 

و یا در طول رفت میان از همسو شدن ژاپن با غرب در دوره  به رابطه همجنس خواهی بوده است مربوط 

 .نابود شدجهانی دوم در اثر بمباران ها  جنگ

 اسپانیا -۴

در  ۵۹۵۵-۵۲۴۹های و پیگرد دگرباشان جنسی بین سال  ترین آزارظالمانه، وبی رحمانه  ،وحشیانه

در هیچ کشور اروپایی به اندازه اسپانیا نفرت علیه هم دوران ین ادر. جریان داشت ی مسیحیاسپانیا

 حیات خود ترین دورهمند ین تاریخ اسپانیا قدرتادر. شد نمیاعمال جنسگرایان و سایر گرایش های جنسی 

را پس گرفت ( مسلمانان اسپانیا)این کشور از یک سوی آخرین تصرفات حکومت مور . را تجربه می کرد

. مله آمریکا را بنا نهادپایه های دست اندازی به سایر نقاط جهان از ج کلومب کریستفو از سوی دیگر

، سازمان دندس بواورتدودک مسیحی هر دو ملکه ایزابال و شوهرش، که ی مسیحی زیر مشت آهنیناسپانیا

در نتیجه هراس از  .پایه گذاری کردند رااز سایر مناطق اروپاعقاید نوینی به مراتب وحشیانه ترتفتیش 

که به  و مسلمانانی بطور نمونه یهودیان. شد سال های سده میانی نه تنها کاهش نیافت بلکه بر آن افزوده

پیروان باورهای لوتر بیش از  پیروان سایر ادیان و. شدند می مسیحیت نمی گرویدند از اسپانیا اخراج

شرایط ترسناک حت این ت. طاعون بارسلونا را درهم پیچید ۵۲۹۲در سال . دیگران مورد بدگمانی بودند

کافران نسبت یرخودی ها بویژه دگرباشان جنسی وغبه دیگران وطبیعی ویرانگری واقعه هول انگیز هرو

سخنرانی تحریک آمیزی ایراد کرد و دگرباشان جنسی  ( Castelloli)ی کشیشی بنام کاستلول. داده می شد

به باور وی خداوند از رفتار . که می کنند مسئول و باعث و بانی طاعون معرفی نمود "گناهانی"را بخاطر 

پس . آنان خشمگین بود و همانطور که قوم لوت را مجازات کرده بود آدمیان را با طاعون مجازات می کرد

باش جنسی دگر پنجدر نتیجه . بدنبال دگرباشان می گشتند کوچه و بازاراز این سخنرانی ارازل و اوباش در

قابل تصور غیرشکنجه های وحشیانه واز تحمل محکومین پس . داده شدند محلی شناسایی و تحویل مقامات
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زبان، آویزان کردن بطور واژگون، سوزاندن و کتک زدن در میدان شهر، در میان وردن آدرهمچون 

 .سوزانده شدند ،هیاهو و هیجان مردم نظاره گر
52

 

حتی . افزود که تنها دگرباشان نبودند که گرفتار جهل و خرافات مسیحیان متعصب می شدند بدین نکته باید

هزاران یهودی که به دین مسیح . یهودیانی که از ترس جان بدین مسیح گرویده بودند نیز مورد اتهام بودند

زانده و یا تبعید محکوم و سواجرا می کنند را هنوز  مراسم مذ هبی گرویده بودند به اتهام اینکه در خفا

.شدند
53
 

. بودترس و وحشت  ایجادهدف از این جنایات در واقع تحکیم پایه های قدرت پادشاه و کلیسا از راه 

 ۵۱۲۵از سال . هرکسی را که می خواستند محکوم کنند به او تهمت لواط می زدند و یا کافرش می خواندند

.محاکمه انجام شده بود ۲۲۵۵۵، حدود ۵۹۵۵تا سال 
54
 

مردم از یکدیگر می ترسیدند زیرا به آنها گفته شده . سراسر اسپانیا را فرا گرفته بودوحشت ای ترس و فض

. را به مراجع قانونی معرفی کنند گرایی جنسهم بود که این وظیفه دینی آنها است که افراد مشکوک به 

تنها . ایجاد نمی کردجالب است که از نظر دولتمردان و کشیشان رابطه دو زن با یکدیگر چندان نگرانی 

."دو زن  باهم رابطه داشتند و از ابزاری بهره می گرفتند سوزانده می شدند"  در صورتی که
55

 

 پرتغال -۵

حاکم بود نسبی بردباری رباشان جنسی درنده خویی جریان داشت، در پرتغال، برخالف اسپانیا که علیه دگ

 .که به دوران مدیچی در فلورانس شباهت داشت

. اما شمار قربانیان جنسی بمراتب کمتر از اسپانیا بود .تحت کنترل اسپانیا در آمد ۵۱۵۵پرتغال در سال 

اسناد باقیمانده از آن دوره به این نتیجه رسیده اند که این بردباری با سی ربرتاریخ دانان و پژوهشگران با 

به خاطر حضور . چند گونگی نژاد ها، مذاهب و اختالط و آمیزش آنها با یکدیگر ارتباط مستقیم داشته است

یجه درنت. در لیسبون، این شهر بنوعی جهان شهر به شمار می آمدنژاد ها مردمانی از آفریقا، آسیا و سایر 

هیچ مکان دیگری می شد که در جنسی دگرباشانبای این اختالط و آمیزش بردباری و مدارای بیشتری 

                                                           
52

 - Crompton,p.293 
53

 - Ibid; p.295 
54

 - Ibid; p.297 
55

 -  Ibid; p.299 
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. تحت تعقیب قرار می گرفتند نیزت ها، دگرباشان جنسی در پرتقال با همه این تفاو .اروپا وجود نداشتدر

جدیدی برای مجازات دگرباشان لیپ پادشاه پرتغال قوانین ف. ادره می شد و سوزانده می شدنداموالشان مص

از جمله اگر کسی به اتهام هم جنس گرایی محکوم می شد اموالش مصادره و حتی . جنسی وضع کرد

همچنین اگر فردی شخص دیگری را به اتهام هم جنس . نمی بردند سهمی بازماندگانش هم از این اموال

متهم، نصف اموال او به خبرچین می گرایی به محاکم معرفی می کرد در صورت اثبات گناه و مجازات 

واحد پول آن زمان  ۵۵۵در صورتیکه فرد محکوم مال و منالی نداشت به فرد خبرچین معادل . رسید

.پرداخت می شدپاداش 
56
 

 کشور شوراها و همجنس خواهان -۶

 ین بارهامارکس و انگلس در. روبرو نشدمشکالت اساسی کراسی و هم جنس خواهی با جنبش سوسیال دمو

علیه هم خودفرهنگ رایج عصر تحت تاثیرانگلس نیزاما، میتوان گفت که . هرگز مو ضع گیری نکردند

یتزر ا در رابطه با شو ۵۵۲۴وی در نامه ای که در سال . قرار گرفته بود و هم جنس گرایی جنس خواهی

(Schweitzer)آمیز به ا زبانی طنزب ،، یکی از فعاالن همجنسگرای جنبش کارگری به مارکس نوشت 

.امکان گسترش هم جنس خواهی در میان پرولتاریا اشاره می کند
57
، اما سایر رهبران جنبش چپ 

بطور نمونه، زمانی که . لمان مواضعی مترقیانه در قبال این گرایش جنسی داشته اندآبخصوص 

اسکاروایلد، نویسنده مشهور، به اتهام هم جنس خواهی محکوم گردید، برنشتاین رهبر حزب سو سیال 

 . لمان از وی جانبداری کردآدمکرات 

جنس خواهی دوران تزاری را لغو  لنین قوانین ضد هم ،۵۴۵۹ت گرفتن بلشویک ها در سال بعد از قدر

 قوانین جدیدی نیز مانند حق سقط جنین، برابری مزد و حقوق ، و امکان دستیانی به وسایل جلوگیری. نمود

خانه  یبا فعالیت زنان بلشویک، مهد کودک و رستوران و رختشو. برای زنان  وضع گردید از بارداری

هم ۵۴۳۹استالین در سال در دست قدرت مطلق  شدن  اما با قبضه. هایی برای زنان شاغل تاسیس شد

. دستاوردهای زنان هم از میان رفت. سال زندان بود ۱تا  ۳جنس خواهی غیر قانونی شد و مجازات ان 

. ، دستمزد برابر در قبال کار برابر نادیده گرفته شد و طالق منع گردیدگردیدغیر قانونی نیز سقط جنین

                                                           
56

 - Ibid, p. 309- 311 
57

-  Harrison, Thomas. Socialism and Homosexuality. NEW POLITICS, vol,XII,no 2 
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کشور شوراها به نیروی کار احتیاج . خا نواده تبلیغ و تشویق می شد برتری دگر جنس خواهی و تشکیل

 .جمعیت طبقه کارگر را برای خدمت به بورکرات ها افزایش دهند ،نیاز بود تا زنان. داشت
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 ایران باستانهمجنس گرایی در : بخش چهارم

 

 قومی متفکرند در مذهب و دین

 فتاده در راه یقینقومی به گمان 

 ید روزیآنکه بانگ آمی ترسم از 

 ن است و نه اینآکی بی خبران راه نه 

 ( خیام)

ضد هم جنس خواهی در فرهنگ د در ایران و فرهنگ نهادینه شده سیاسی موجوشوربختانه بخاطر شرایط 

ار داده قربررسی را بطور فراگیر مورد  خواهی وهش گران اندکی موضوع هم جنسما ایرانیان، تنها پژ

نفرت پراکنی و ترویج خشونت علیه هم جنس خواهان و نهادینه کردن آن به باور نگارنده مذهب در. اند

می  مشاهده های ایرانی نیز و لیبرالنا باوران دینی نقش مهمی ایفا کرده است که حتی در میان بسیاری از 

ایران باستان یعنی زرتشت و هب اکثریت مردمان ناچاریم، هر چند کوتاه، به مذبینش برای درک این . شود

 .ویژگی هایش در رابطه با هم جنس خواهی بپردازیم
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 زرتشت -۱

رابطه با هم جنس خواهی و دو جنس خواهی گنجینه ای از اطالعات چه به بر خالف یونانیان که در

باستان ایران اثری دراختیار صورت نوشته و یا اشکال دیگر هنری از خود بجا گذ اشته اند، از دوران 

. آطالعات موجود منحصر به متون زرتشتی است که پاره ای از آن امروزه در دسترس می باشد. نیست

 .محور اندیشه کتاب اوستا نیز بر پایه جدال بین خوبی و بدی استور است

اطاعت مطلق  اکه همان نده ااز منافع مشترکی برخوردار بودارکان دولتی دستگاه دینی و  ،در ایران باستان

جهان  اساسابرغم رقابت پنهان و تنش میان دستگاه دینی و دولت، " .بود یسلطنتحکومت از مردان دینی و 

  آن به پشتیبانی می کرد و غالبا ماننددولت معموال از دستگاه دینی . مشترکی داشتند اصلی بینی و منافع

یهودیان، ) زار اقلیتهای دینی آدستگاه دینی به تعقیب و بارها به تحریک. بدعتها و الحادات بد گمان بود

در . مانویان و مزدکیان پرداخت ، مهمتر از همهگذاران یا زندیکان و سرکوبی بدعت( مسیحیان، بوداییان 

اطاعت بی  اعتقاد به  هنشاه واشراف، حق الهی شا اتامتیاز دولت  ،از ساختمانعوض دستگاه دینی نیز 

موزشی که زیر نفوذ دستگاه دینی بود اندیشه سلطنتی که آبه کمک . حمایت می نمود ااو از چون و چرا

58."می شد فرو اه دینی باشد در اذهان جوانان طرفدار دستگ
 

و گسترده  جامعه ای طبقاتی ، مرد محور، پدر ساالر نیز همچون سایر تمدن های قدیمی جامعه ساسانی

.نیاز به قیم دارند تابع و زیر دست بودندزنان و کودکان همچون صغیری که . بود
59

بنیاد جامعه بر پایه   

هدف تولید فرزند و بخصوص فرزند ذکور برای ادامه . ازدواج و دگر جنس گرایی سازمان داده شده بود

"زناشویی کردن تکلیفی دینی بود"از اینرو . دودمان و در طبقات باال انتقال ثروت و مالکیت بود
60
 

. و انتقال ثروت و مالکیت از اهمیت زیادی بر خوردار بود ای حفظ نام دودمان و خانوادهجانشین مذکر بر

.چند همسری و ازدواج با محارم جایز و تشویق می شد
61
  

افراط در مسایل جنسی، زنا با زنان شوهر دار و سقط ( conduct of life) رهنمود زندگیدر رابطه با 

.جنین در اوستا محکوم شده است
62
ن مرگ بوده آجنس خواهی از گناهان نا بخشودنی است که مجازات هم 

                                                           
58
 . ۰۰ص، .،۷۴۳۱انتشارات امیر کبیر، . ترجمه حسن انوشه از سلوکیان تا فرو پاشی ساسانیان،: تاریخ ایراناحسان یار شاطر،  - 
59

 ۳۴همان، ص  -  
60

 ۳۱. همان، ص -  
61

 ۳۳. همان، ص -  
62

 -  Jackson,A.V. W. The Iranian Religion and Various Monographs, 1928. Zoroastrian Studies. Colombia University     
Press. New York, 136  
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."لواط را گناهی سزاوار مرگ می دانستند. ساسانیان هم جنس بازی را روا نمی داشتند. "است
63
در باره  

اگر فردی از نظر شخصی . "آن در متون دینی و حقوقی بحث شده استمجازات بودن این امر و  خالف

نه داشت، نظر به اینکه به بقای سیستم پدر ساالر یاری نمی رساند و احتماال به تمایالت هم جنس خواها

نظر می رسید گسترش هم جنس خواهی در دراز مد ت ویرانی نظام را به دنبال دارد، به شدت سرکوب 

."می شد
64
 

بر پایه این اندیشه دوگانه باوری و ستیز دایم بین خوبی و بدی، از پیروان خواسته می شد که از قواعد و 

به پیش برد و برتری خوبی بر بدی از راه افزایش گونه های خوب همچون " معیار هایی پیروی کنند که 

"گاو، سگ و از همه مهمتر انسان یاری رساند
65
دکترین هم جنس خواهی بر اساس این  به نظر می رسد 

 .محکوم می شد

زندگی جنسی افراد باید به ". در ایران ساسانی لذت جنسی تنها در چهار چوب ازدواج اجازه داده می شد

گونه ای می بود که در نهایت به حفظ و بقای قوانین اجتماعی موجود، مانند ارث و ازدواج و همه قوانین 

66."دنظام اجتماعی پدر ساالر یاری می رسان
رابطه جنسی دو مرد چون به تولید مثل نمی انجامید محکوم  

.بود
67
پاسداری از این قوانین از راه دین و ایجاد هراس از آن دنیا، روز رستاخیز و فرجام آن امکان پذیر  

ی همانند و دیدم روان مردی که مار"ه شده  روابط جنسی دو مرد چنین گفتمورد برای نمونه در . بود

این روان ان : سروش ُاهلو و آذر ایزد گفتند. مدآن روان می شد و از دهان او بیرون می آیمن تیری در نش

"مرد دروندی است که در گیتی لواط کرد و مردی بر خویشتن هشت
68
بدین گونه رفتار جنسی افراد از و.  

 .خرت کنترل می شده استآموزش های دینی و هراس از عذاب آراه 

را ثابت می  هم جنس خواهی روابطاما برغم هراس افکنی های دینی، نشانه هایی در دست است که وجود 

، دشاهی داریوش نیز پسران در درباردر دوره پا" چنانچه هرودوت مورخ معروف یونانی می نویسد. کند

                                                           
63

  ۳۳. احسان یار شاطر،ص -  
64

 - Dezhamkooy ,M., Sexual Relationships in Sassanian, Iran Nameh,27:4, Texts, 2012, p. 154 
65

 -  Ibid,154 
66

 - Dezhamkhooy, M. p. 154 
67

 -  http://www.iranicaonline.org//articles/homosexuality       
             
             
      
68

 -  Shamisa,S. Catamite in Ancient Iran. Iran Nameh, 27: 4 (2012), p. 167 

http://www.iranicaonline.org/articles/homosexuality
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پانصد پسر به ایران مورد تو جه بو دند، در این دوره بابل و آشور مو ظف بودند یکهزار قنطار نقره و 

".بفرستند
69
  

ثری ا، که پژوهشی گسترده و"بیات فارسیشاهد بازی در اد"برغم تمام این شواهد دکتر شمیسا در کتاب 

و باوجود خطاهایی که خارج از بحث ما است، باور دارد که عشق مرد به  آموزنده استبسیار خواندنی و

.ود ترکان به ایران رایج شده استمرد در ایران باستان وجود نداشته و بعد از ور
70
وی برای اثبات نظریه  

که جنبه فقهی ( ویعنی کتاب ضد دی)در کتاب وندیداد " :و می نویسد اش به کتاب وندیداد استناد می کند

دشتی است که به اوستا ملحق کرده اند، در فرگرد هشتم ، شماره رای مغان زرآفتاوی و دارد و مشتمل بر

اهوره مزدا پاسخ : "آمده است " دیو کیست و دیو پرست کیست" چون این که پرسش هاییپاسخ به در  ۳۵

اوست که دیو . داد مردی که کون مرزی کند یا مردی که بگذارد مردی با او کون مرزی کند دیو است

چنین . اوست که پیش از مرگ همسان دیو است و پس از مرگ یکی از دیوان ناپیدا شود...پرست است

مجازات چنین .دی که با مردی کون مرزی کند یا مردی که بگذارد مردی با او کون مرزی کنداست مر

" ) در شایست و ناشایست"و یا " کسی مرگ بوده است و با این کشتن گناهی بزرگ جبران می شده است

شیروان ، از کتب فقهی یا توضیح المسائل که در عصر ساسانیان و احتماال بعد از انو(یعنی حالل و حرام

که آن کس را که تخمه اش از دیوان ( است ) پیدا ( از اوستا) در جایی : تدوین شده است، می خوانیم 

سه ( یک از این)هیچ ( اختیار کند)گیرد ( بدعت)ن کس که دین اهلموغی آن که غالمبارگی کند و آ، (باشد)

"ن کس که غالمبارگی کند پس روانش دیو شودآ...یندآرا مرده باز نیار
71
نویسنده در همین صفحه توضیح  

نویسنده محترم سپس نتیجه . نسبت داده شده است می دهد که چرا این گناه بزرگ نابخشودنی  به اهریمن

می گیرد که پس با این همه نگرش منفی غالمبارگی در ایران باستان رواج نداشته و حتی گزنفون متحیر 

.مردان رابوده که ایرانیان زنان را دوست می دارند نه 
72
آن : "ن نظر را می نویسداما هرودوت خالف ای 

ن پسر باره گی ست که از یونانیان آنمونه ای از  -ن افراط می کنند آگاه شوند در آتا از لذ تی ( هاپارس)ها 

".فرا گرفتند
73
شاید هرودوت از موضع برتری فرهنگ . اندیشیدبه گفتار هرودوت باید با کمی تامل   

اما پلوتارخوس سخن هرودوت را به چالش می کشد . یونانی نسبت به فرهنگ ایرانیان بر خورد کرده است

اما پارس . انیان فرا گرفتندتاریخ نگار، با پافشاری می گوید پارس ها نزدیکی  کردن با پسران را از یون"

                                                           
69
 ۴۱۳جلد هفتم، صفحه  ، ۷۴۰۶انتشارات  امیر کبیر ،. تماعی ایرانراوندی، تاریخ اجمرتضی  - 
70
  ۷۰-۷۳. ، ص۷۴۳۷تهران، . انتشارات فردوس. شمپسا، شاهد بازی در ادبیات فارسی - 
71
 ۷۶۶. همان، ص  - 
72

 ۷۶۱.همان، ص -  
73
   ۲۳۳. ، ص۲۱۷۱. استکهلم.دوسیانتشارات فر. ترجمه محسن مینو خرد. ، تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایرانفلور، ویلم  - 
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ها از یونانیان درس بگیرند در حالی که کمابیش همه می دانند که  می توانستند در این عیاشیچگونه ها 

".پارس ها مدت ها پیش از آن که چشم شان به دریای یونان بیفتد پسرانشان را اخته می کردند
74
بهر  

باید به آنچه یونانیان و ایرانیان در باره یکدیگر می نوشتند با احتیاط بر خورد کرد زیرا هر دو تمدن رو

محقق دیگری  .ری کمی ساده انگاریستشمن یکدیگر بودند و انتظار داوری واقعی و عینی نگ دو  رقیب

گری بوسیله ایرانیان به دنیای  در حدود قرن هشتم لواط"چنین باور دارد که  ( (al-Jahizبه نام ا ل جهیز 

."کردمسلم نزدیکی با زنان را برای سربازانش ممنوع اعالم بواسالم وارد شد وقتی که ا
75
  

گناهان جنسیتی اشاره شده در متون دینی ساسانی را دسته بندی کرده  ،خانم دژم خو نامه، مجله ایراندر

 ۹۵۳. از گناهان برشمرده ریشه در ساختار جنسیتی جامعه ساسانی دارد ۳۵۳این دسته بندی  پایهبر . است

بیشتر گناهان زنان روسپی . به شمار آمده اند از گناهان جنسی مردان ۲۶۵۲۳تنها از گناهان ویژه زنان و 

رورش کودک یا ، سقط جنین، خودداری از پ(نافرمانی از پدر و بویژه شوهر)گری، زنا، ناترس آگاهی 

بود که زنان را منزوی می ( دشتان)همخوابگی با شوهر و از قوانین دوران قاعده گی شیردهی نوزادان، از

پرستی فرزندان و بویژه ط، زنا و فریفتن زنان شوهردار و عدم سرمل لواعمده جرایم مردان شا. کرد

کودکان صغیر است که به سن قانونی نرسیده اند
76

محقق هلندی علت مخالفت با رابطه دومرد  ،ویلم فلور 

چنین دادن به  وجود نیامدن زندگی نو از آن می داند و بهمین دلیل با انجام دلیل را در متون زرتشتی به

.ن بودهرساندیمن یاری هراکاری به 
77
 ۱۵۵ه دربار هخامنشی  ساالنه وی در ادامه این مطلب می نویسد ک 

خته او پارس ها شماری پسران برده و بخصوص . اخته تنها از بابل برای شاه ایران باید می فرستاده پسر

.شده را از بازارهای برده فروشی می خریدند
78
زمانی که اسکندر داریوش را شکست داد، یکی از ژنرال  

باگواس . پیشکش کرداسکندر را بعنوان هدیه صلح به ( (Bagoasانی جوان زیبایی به نام باگواس های ایر

با رابطه خود راو حتی بعد از ازدواجش با شاهزاده رکسانا  عاشق وی شداسکندر. معشوق داریوش بود

.با خود به هند بردو او را قطع نکرد باگواس 
79
 

همچون مذ هب یهود،  موضوع افزایش , ضد هم جنس خواهی و رویارویی با آنعمده دالیل  زشاید یکی ا

در زمانهای گذشته به علت سطح پایین بهداشت، جنگ، بیماری های واگیر . بوده است مورد نظر جمعیت
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 ۲۰۱همان، ص -  
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  - Murry & Roscoe, p. 61 
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 - Dezhamkhooy, M، Sexual Relationships in Sassanian  Texts. Iran Nameh,  27:4, . 2012, p. 158 
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  ۲۳۳.، ص۲۱۷۱. فردوسی، استکهلمانتشارات . ترجمه محسن مینو خرد. ، تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایرانفلور، ویلم  - 
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بر خالف زمان . کندی صورت می گرفتو مرگ و میر کودکان و زنان هنگام زایمان افزایش جمعیت به 

در گذشته هر جامعه ای برای  ،حاضر که افزایش جمعیت یکی از مهمترین معضالت محیط زیستی است

ین با ابنابر. بقا به افزایش نسل تازه جهت تآمین نیروی کار و دفاع از قبیله و طا یفه و کشورش نیاز داشت

 ، از رابطهبودمیزآسرکوب خشونت  که همراه باو پیامدهای سرپیچی از آن پیام ادیان  بهره گیری از

 .دو مرد جلو گیری می شد تا جمعیت افزایش یابد جنسی

بنظر می رسد که زرتشت، هم چون سایر پیامبران، نتوانسته از این خواست طبیعی انسان ها با وجود پیامد 

 ،یادشده و مجازات های سنگین علیه هم جنس خواهان آیا با توجه به منابع. جلوگیری کند نآ های سنگین

چنین رابطه ای در ایران باستان وجود نداشته و میل و عشق به هم جنس پی آمد  که می توان ادعا کرد

را به عامل موردی غم انگیز است که این گونه نگرش، یعنی هر . بوده است به کشور ورود فرهنگ بیگانه

ما را از ریشه یابی و  نتیجه آن است که ذهن. است شده بیماری فراگیر ما ایرانیان ،خارجی نسبت دادن

افت که فرهنگ بدون تعصب گذشته خواهیم دریبا کاوش واقع بینانه و. ر می کنددو ها درک واقعیت

 ،و دگر اندیشان که در ما ایرانیان سترون و نهادینه شده جنسی ، و ضد دگرباشاننابردباری، زن ستیز

به چالش  ،تنها راه برون رفت از آن. فرهنگی استموزیهای آبد اصل هزاران سال آموخته های دینی و ح

  .با گذشته و حال است و پیش داوری کشیدن تعصبات و سموم فرهنگی و دینی و برخورد بدون تعصب
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 هم جنس خواهی در مذاهب ابراهیمی : بخش پنجم 

 

سال پیش، در شرق مدیترانه ، که امروز شامل فلسطین،اسرائیل، بخشی از مصر و صحرای  ۵۵۵۵حدود 

ن تا به آپایه گذاری شد که نفوذ و تاثیر ( و اسالم  یهودیت، مسیحیت،) سه مذ هب ابراهیمی ، سینا است

ن اولین معبد سلیما حضرت گفته می شود که در اورشلیم. امروز بر زندگی ملیون ها نفر سنگینی می کند

و حضرت دمحم شبانه از عربستان به صلیب کشیده شد  نجاآدر  خت، حضرت مسیحبزرگ یهو دیان را سا

هب اکز مذاین شهر تاریخی، جذاب و باشکوه مر. مد و برگشتآبر بالهای فرشته سوار شد و به اورشلیم 

 . مهم دنیا نامیده شده است

بیشتر داستان های کتاب عهد عتیق یا تورات و انجیل در مصر، صحرای سینا، و جایی که امروزه کشور 

بعضی از شهرهای یاد شده در انجیل مانند جریکو و . اسرائیل و کشور فلسطین است روی داده است

 . اورشلیم هنوز از اهمیت ویژه ای برخوردارند

  یهودیت-۱

در یونان، در فاصله ای کوتاه از فلسطین امروزی، شعر های عاشقانه در شش سده پیش از میالد مسیح ، 

تدوین  طین امروزی ، قوانین آیین یهوددر همان  سده، در فلس. رابطه با هم جنس دوستی سروده می شد

دگرگون  نیا تا به امروزو در برخی از نقاط د هم جنس گرایان را برای چندین سدهکه سر نوشت  گردید

. می سرودند( Homoerotic)سده پیش از تولد مسیح، یونانیان شعرهای هم جنس دوست  شش". ساخت
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اما در همان زمان، چند صد کیلومتر دورتر، در فلسطین باستان، تورات در دست تدوین بود که سرنوشت 

."قرار داده است منفی خود هم جنس گرایان را از آن زمان تا به امروز تحت تأثیر
80
 

یونانی و یهودیت ، در دو جهت متفاوت و متضاد ، تاثیر ژرفی بر فرهنگ و تمدن غرب هر دو فرهنگ 

و  یونان دمکراسی و هنر را به جهان عرضه کرد و یهودیت فرهنگ ضد هم جنس خواهی. برجای نهادند

 !را عدم بردباری

تاریخ ژوهشگران برخی از پ. مورد پرسش است پژوهش گران تاریخیموسی توسط  الت تاریخیاص

سوی کاهنان یهودی ره ای بیش نیست که ازکه موسی اسطو گمان هستندین اشناسان براهب و باستان مذ

آنها چنین استدالل می کنند که در هیچ یک از سنگ نوشته ها ، پاپیروس ها، و . ساخته و پرداخته شده است

ن دوران همچون بابلی ها، آهبی ری و مذهنثارآآثار بجای مانده از مورخان یو نانی، مصری، التینی و یا 

.سی در دست نیستشوری ها، فنیقی ها  نشانی از موآ
81
  

اما پژوهش گران اتفاق نظر دارند که کتاب . در رابطه با تاریخ تدوین تورات نظرات گوناگونی وجود دارد

زمان  پیش از میالد در ۱۱۵ن هم جنس خواهان محکوم به مرگ شده اند در آکه در  (Levitic)الویان 

.اسارت یهودیان در بابل نوشته شده است
82
کتاب بنام های سفر پیدایش، سفر خروج، سفر  ۱تورات شامل  

پژوهش  اما برخی از. کتب کالم موسی است  این گفته می شود که. الویان، سفر اعداد، و سفر تثنیه است

.است سال پیش از تولد مسیح می زیسته ۵۳۵۵گران باور دارند که موسی در حدود 
83

باور برخی از   

.استشده پژوهش گران دینی برین است که این کتابها پس از موسی تدوین 
84

در حقیقت قوانین مدنی و  

و  گونه بیان کرد که برخی از قوانینمیتوان این . "اجتماعی موسی بسیار شبیه به قوانین حمورابی است

 85".و در زمان دیگری تدوین شده است ددستورات تورات قدیمی است و برخی در رابطه با شرایط جدی

اگر کسی با ذکوری مانند . "ن محکوم و گناه شمرده شده استدر کتاب الویان هم جنس گرایی مردا

خوابیدن با زن آمیزش نماید چونکه هر دوی ایشان به مکروهه اقدام نموده اند البته کشته شوند و خون 

86."ایشان بر گردن خودشان است
منع  و . دگرداز سایر ملل هم زمانش متمایز  ملت یهودهدف این بود که  
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 - Crompton,L, Homosexuality and Civilization. Harvard University Press. USA, 2003,  p. 32 
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 ۲۲۰سفر لویان، تاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، ص، ک -   
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هدف این . بودنهی کردن درین آیه ها در جهت یک دست کردن ملت یهود و ایجاد هارمونی در میان آنان 

ن زمان بین سایر آبود که با ایجاد هراس مردان یهودی را از هم جنس خواهی برحذر دارند که در 

87."زنا و لواط در بین یهودیان رایج بوده است". ن متداول بوده استبین یهودیا همسایگان و حتی در
این  

ن زمان آن دوره بر اساس تعریف آسکس در . ن زمان سنجیدآترس را باید در چهار چوب این رابطه در 

تفکر استوار بود که درسکس یکی کننده است این باور بر پایه این طرز . رابطه بین مسلط و مسلط شده بود

ین طرز فکر سکس رابطه ایست نا برابر بین فرد مسلط، که مرد است، و فرد اطبیعتا در. دیگری شوندهو

جالب است که در  .مسلط شده  که زنان و برده ها و یا در یونان باستان مردان بسیار جوان را شامل می شد

هم زمان کسانی . شده است تورات تاکید و همدردی بسیار با تهیدستان و اقشار زیر ستم و بی صدای جامعه

. نها مرگ در نظر گرفته شده استآکه گرایش به هم جنس خود دارند گناهکار به شمار آمده و جزای 

چگونه است . پرسش این است که چرا در آیین موسی علیه هم جنس دوستان دشمنی فراوان دیده می شود

این مسئله باید درک برای . اند بوجود بیایدو متفاوت با فرهنگ پیرامون خود می تومغایر که فرهنگی کامال

  .ن زمان را بازبینی کردآتاریخ قوم یهود پرداخت و شرایط سیاسی و اقتصادی یهودیان در بررسی کمی به 

در زمان ابراهیم خشکسالی و . گفته می شود که ابراهیم پدر سه مذ هب یهود، مسیحیت، و اسالم است

. ابراهیم از فرعون اجازه گرفت که مردمش در مصر اقامت کنند. داد قحطی یهودیان را به سختی آزار می

ه  سنت ها، مردم قبیله ب .ندگی کوچ نشینی و عشایری داشتندز اهیم و مردمش پیش از ورود به مصرابر

ادامه  انند در شرایط سخت به بقایشنتا بتوا ندو محدودیت ها و ارزش ها نیاز داشت اعتقادات، رسم و رسوم

. در درازای تاریخ همواره کشمکش و دشمنی بین کوچ نشینان و شهر نشینان وجود داشته است. دنده

ابراهیم و مردمش در مصر برای چندین سده زندگی کردند و بر جمعیتشان افزوده شد اما به عنوان 

ل، با این وجود باید گفت که با داشتن هویت و ارزش های مستق. شهروندان درجه دو به شمار می آمدند

 . نسبت به مصریان احساس برتری می کردند

یهودیان باور داشتند اگر مردان بطرف هم جنس گرایی تمایل پیدا کنند نخواهند توانست جمعیت خود را 

افزایش جمعیت برای پیروزی بر کنعانی ها . که برای بقایشان حیاتی بود زیرا افزایش دهند

(Canaanites )ن زمان در فلسطین امروزی سکونت داشتند و آکه در  از اهمیت شایانی برخوردار بود

.سرزمین شان مورد توجه یهودیان بود
88
یهودیان مردمی کوچ نشین بودند که برای اسکان یافتن در یک  
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چون مصر، زیر ستم و تسلط قدرت های بزرگی همعصاراطول این قوم در . سرزمین تالش می کردند

نکه به ملتی بزرگ و قدرتمند تبدیل شود نیاز به افزایش آازین روی برای . بسر برده بودبابل وایرانیان 

دلیل . "بهمین دلیل در قوانین یهودیت بر ازدواج و بچه دار شدن تآکید فراوان می شود. جمعیت داشت

".مذهب یهود می تواند نگرانی از کمبود تولید مثل باشد نطقی و اساسی ضد هم جنس گرایی درم
89
بهمین  

ابراهیم به  .ها تشویق نمی کند بلکه نمی پذیردمذهب یهود تجرد را نه تن ،دلیل است که بر خالف مسیحیت

. مریدانش وعده داد که پس از دوران سخت، روزی ملت یهود به سرزمین موعود خود خواهد رسید

مردم ایام ن آن در آهمان فلسطین امروزی است و ساکنان  ،سرزمین شیر و عسل که وعده داده می شد

زمانی که . با افزایش جمعیت روابط یهودیان با مصریان و فرعون رو به تیرگی گذاشت. کنعان بودند

فرعون که از . مد روابط بین دو طرف به مرحله انفجاری رسیده بودآموسی چند سده پس از آن بدنیا 

روایت . نوزادان مذ کر کشته شوند شورش و طغیان ملت یهود در هراس بود دستور داد تمام مردان و حتی

ین است که مادر موسی او را پنهان کرد ویکی از شاهزاده خانم های مصر که بچه نداشت او را به ابر

موسی در دربار فرعون، همچون یک شاهزاده، بزرگ شد، فنون جنگ، . فرزند خواندگی پذیرفت

اینکه . رای یک شاهزاده الزم است فراگرفتجغرافیای منطقه و دانش منابع طبیعی و فنون نظامی را که ب

چگونه موسی هویت یهودی اش را بازیافت باور برین است که در شباب جوانی دریافت که با توجه به زد 

ین روی بر پایه اطالعاتی که داشت تصمیم گرفت ااز. ردو بندهای درباری بختی برای به قدرت رسیدن ندا

. را به سرزمین موعود که ابراهیم  وعده داده بود هدایت کندهادی و پیشوای قومش شود و یهودیان 

اسرائیلی ها . از مصر خارج شده اند ۵۲۵۵و  ۵۵۱۵پژوهشگران برین باورند که یهودیان بین سال های 

پرسش این است که چگونه چهل سال زمان برد تا یهودیان به سرزمین . سال بادیه نشین بودند ۲۵حدود 

ا که رویارویی با کنعانیان نیاز به ارتشی فرمان بردار، یک دست، با انضباط و از آنج .کنعان رسیدند

ن زمان کنعانیان همچون آدر  .با مخالفت موسی روبرو گردید انی قوی جسته داشت، هم جنس خواهیمرد

. مصریان بسیار پیشرفته و از فرهنگ شهر نشینی، فکر آزاد و گرایش های روشنفکری برخوردار بودند

کنعانیان  بطور نسبی از برابری . ابر اسرائیلیان مردمانی متعصب و محافظه کار به شمار می آمدنددر بر

 زنان کنعانی می توانستند به. تندزادتر جنسی برخوردار و هم جنس خواهی را می پذیرفآجنسی و روابط 
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توانستند تقاضای آنها مالک زمین و کسب و کار می شدند و می . باالترین مرحله روحانیت دست یابند

.این قوم چندین خدای مونث و مذکر داشت. طالق کنند
90
  

با توجه به تفاوت های ژرفی که بین این دو فرهنگ وجود داشت موسی چگونه می توانست ملت خود را 

زادی ها و آچگونه می توانست زن و مرد اسرائیلی را در برابر . مان سازدآدر " گزند انحراف"از 

باید مانند تمام فرهنگ ها و آیین های متعصب و محافظه کار از ابزار . دارد مصونبرابری نسبی جنسیتی 

نها را سیاه و بد آداب و رسوم و باورهای آهم زمان الزم است فرهنگ، . پلیدی و هراس افکنی بهره جست

ا توسل به این حیله هاست که می ب. ردب کنام جلوه داد و دگر اندیشان و دگرباشان جنسی را بسختی سرکو

شاید . این فرایندی بود که گریبان گیر کنعانیان شد. نها را کشت و زمین ها یشان را تصا حب کردآتوان 

 .برخی از دالیل مخالفت آیین موسی با هم جنس گرایی در توضیح های باال قابل جستجوست

 Louis)کرمپتون لویس و( West)وست ،   (Jhon Boswell)لو  سبو جان صاحب نظرانی هم چون

Crompton  ) داستان ُسدوم و گومارا را دلیل دیگر این ضدیت می دانند که به تفصیل در بخش مسیحیت

 .شد خواهد به آن اشاره

مشکل . تنها در محدوده ملت یهود به اجرا درآمده بود شاید فجایع بعدی روی نمی دادقوانین دین یهود اگر 

از آنکه در سده  پس. ه مسیحیت برای چندین سده به قدرت تعیین کننده ای تبدیل شدزمانی آغاز شد ک

و مجازات مرگ  یهب رسمی امپراطوری روم اعالم گردید، قانون ضد هم جنس گرایچهارم مسیحیت مذ

سپس قانون مزبور به قانون کیفری کشورهای مسیحی اروپا و حتی مستعمرات . نها رسمیت یافتآبرای 

غیر انسانی ترین و شدید ترین فجایع " پدر، پسر، و روح القدس "به نام  ن زمان به بعد آاز . افزوده گردید

 .صورت گرفتبر علیه هم جنس خواهان 

 مسیحیت  -۲

الزم است به گذشته های دور بنگریم ( homoeroticism)دوستی رابطه مسیحیت و هم جنس جهت درک 

ین جهت ااین بازنگری از. و چرخش مسیحیت در سده های میانه و دوره های پیشین را باز نگری کنیم

دارای اهمیت است که مسیحیت هنگامی شکل گرفت که هم جنس خواهان از رواداری و شکیبایی یونانی 

                                                           
90

 -  http://people.brandonu.ca/nollk/canaanite-religion 
   

http://people.brandonu.ca/nollk/canaanite-religion


 

64 
 

نفرت و خشونت علیه هم  به همین خاطر است که هیچ نشانه ای از. دندها و رومی ها برخوردار می ش

 . در سنت و روایات اولیه مسیحیت دیده نمی شود نجنس دوستا

میانه عشق به هم جنس به اندازه عشق به جنس یه نوشته شد در بیشتر مناطق خاوردر زمانی که انجیل اول

ها وظیفه شهروندان را تشکیل می داد و رابطه احتمالی تناوردن فرزند تشکیل خانواده و . مخالف رایج بود

مسیحیت بتدریج تعصب و داوری یهودیت علیه هم جنس خواهان را  . ن مالمت نمی شدهم جنس خواهی آنا

ن را از آن زمان نویسندگان مسیحی خشونت و نفرت علیه دگرباشا. در امپراطوری روم به ارمغان آورد

یان، و مسلمانان کردند که تا به امروز راهبرد رسمی کاتولیک ها، یهود یبغدر نوشته هایشان تشویق و تر

 .استشده 

این فیلسوف که خود موافق . کردفرموله افالطون نظرتحت تاثیر  ستیزعلیه هم جنس خواهان را ،مسیحیت 

تغییر موضع داد و روابط هم جنس خواهی "  قوانین " هم جنس خواهی بود در اواخر عمرش در کتاب  

 . را به دلیل اینکه به تولید مثل نمی انجامد محکوم کرد

ی بین شکاف طبقات. ترویج و تبلیغ تعلیمات دینی اش را آغاز کرد ،سی مسیح در دورانی سخت و آشفتهیع

ثروتمندان و اکثریت تهی دست جامعه بسیار ژرف و  تخم ناامیدی و تردید نسبت به عدالت خواهی یهودیت 

هنگی و فر اقتصادی گسترده و زمینه اجتماعی،فساد در بین روحانیون یهودی . بود شده  همه جا پراکنده

انجیل مسیحیان از دوبخش تشکیل کتاب . و برابر خواه فراهم شده بودنوین ئولوژی  شکل گیری یک اید

ضرت مسیح، تعالیم وی و حواریون را در بر که زندگی ح( Old testament)بخش عهد عتیق . شده است

. که دربرگیرنده دستورات مقدس مذهب یهودیت است( New testament)می گیرد و بخش عهد جید 

جهان مسیحیت به نام کتاب مقدس آنچه امروزه در ". مسیحیان به هر دوبخش این کتاب ایمان دارند

(Bible ) است که تورات پاره ای " عهد جدید"و " عهد عتیق"عرضه می شود، مجموعه ای از دو بخش

نام دارد، " تورات"بخش عهد عتیق که پنج کتاب آن . پاره ای از بخش دوم استاز بخش اول و انجیل 

کتاب می شود که به تدریج و در درازای بیش از یکهزار سال توسط افراد و گروه هایی از  ۵۲جمعا شامل 

بخش عهد جدید نیز که چهار . پیغمبر نام گذاری شده است ۵۲خام خام های یهودی نگاشته شده که به نام 

کتاب و رساله است و در درازای دو سده توسط افراد ۵۹کتاب اول آن انجیل نامیده می شود، جمعا شامل 
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عیسی مسیح تا هنگام . هیچیک از نویسندگان از حواریون عیسی نبوده اند. گوناگونی نگاشته شده است

 91."مرگ اساسا از وجود کتابی بنام انجیل بیخبر بوده است

ن زمان زبان یونانی زبان مشترک سرزمین های تحت آونانی نوشته شد زیرا در اولین نسخه انجیل به ی

در ضمن هیچ سند و مدرکی . ماموران دولتی نیز از این زبان بهره می گرفتند. بودکنترل امپراطوری روم 

د مورخان و زبان شناسان باور دارن. شنا بوده استآوجود ندارد که نشان دهد عیسی مسیح با زبان یونانی 

کسفورد باور آرامی در دانشگاه آدکتر سباستیان بروک استاد زبان . رامی بوده استآکه زبان اصلی او 

دارد که هیچ سند و مدرکی در دست نیست که نشان دهد عیسی مسیح می توانسته است به زبان های یونانی 

باورها "داد سودمند است  نچه بعد ها در مسیحیت رویااین اطالعا ت برای فهمیدن . یا التین نگارش کند

داب و رسوم مسیحیت در گذ شته تا به امروز نادرست و یا از مجموعه ای از سخنان ناروا تشکیل آدرباره 

92."می شده است
مجبوریم سری به تاریخ مسیحیت بزنیم و تغییراتی را که در  ،برای فهمیدن این موضوع 

 سده های سوم و چهارم روی داد واکاوی کنیم

این دو  ،متخصصین ادیان و پژوهشگران. ادیان تاریخ مبارزه دو نیرو و فلسفه گوناگون بوده استتاریخ 

. تقسیم می کنند (Gnosticism)و عرفان گرایی (  (literalismفلسفه کامال متفاوت را به واژه گرایی

لفظ باوری از آن واژه گرایی به معنی متون را کلمه به کلمه تفسیر کردن و در حقیقت استنتاج ظاهری و 

همچون هر گرایش مذ هبی و روحانی ، . در مقابل عرفان گرایی برداشت عرفانی از مذ هب است. است

موزه آبا برداشت های متفاوت از  ،مسیحیان اولیه از طیف گسترده ای از افراد و گرایش های گوناگون

برای این منظور داستان . بود شدست یابی به حقیقت و دانهدف عارفان . های مسیحیت تشکیل شده بودند

موزه های معنوی سنتی شان مورد بهره برداری قرار می گرفت که راز گشایی از نا گفتنی های آها و 

بنیاد گرا و یا نها آدر مقابل لفظ باوران که امروزه به . داشتعهده  ری کلمات را بسری و فراسو

دارند که کتاب مقدس کالم خداست و در نتیجه قابل تفسیر و اصالح باور داشته و ندمتشرعیون می گوی

حقیقتی که تنها در . ین باورند که حقیقت مطلق را فقط در کتاب مقدس میتوان یافتابرگروه این . نیست

نام نها به نام مسیح یا موسی یا هللا و یا هر آدر نتیجه . ن نیستندآنهاست و بقیه قادر به درک آدسترس 

نها درست است و بقیه آنها تنها راه آزیرا به باور را به دیگران حقنه کنند " حقیقت مطلق"باید این دیگری 

 . تفکر ستیز با دیگران استشیوه نتیجه این . در جهل و نادانی بسر می برند
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ین باور نبوده و انها برآ. به رهایی از جهل و نادانی و روشنگری باور داشته و دارندعارفان در برابر 

، فرهنگی و ذهنی به رهایی از محدودیت های فردی عارفان.  نیستند که حقیقت مطلق را کشف کرده اند

تاریخ ادیان شاهد تالش بنیادگرایان برای از میان برداشتن . به یگانگی انسان ها معتقدند. باور دارند

 .شته استداشوربختانه این جنگ تا به امروز ادامه . بوده استعارفان 

از میان  هکلیسای کاتولیک شانزده سده بطور منظم و حساب شده هر اندیشه ای را که خالف دکترینش بود

اخیرا باستان شناسان کتابخانه ای را در مصر کشف کرده اند که حاوی مدارک بسیار ارزشمندی . برداشت

.ده استاز مسیحیان اولیه است که به روشن شدن تاریخ مسیحیت کمک فراوانی کر
93
 

سپس از یونانی به التین و بعده ها به انگلیسی . همانطور که گفته شد انجیل ابتدا به یونانی نوشته شد

نجیل به برداشت های ابرخی از پژوهشگران باور دارند که ترجمه ناقص و نا مناسب . برگردانده شد

ولیه باور داشتند که انسان برای خوب امسیحیان . استدامن زده موزه های اولیه مسیحیت آنادرست از 

به برابری همه انسان ها عارفان . انسان به ذاته خوب است. بودن به قوانین و دستور از باال بی نیاز است

برای اولین بار شعار برابری و برادری را حتی پیش از انقالب فرانسه ( Gnostics)عرفا "باور داشتند 

  ."بیان کردند
94

یه بر این باور مسیحیان اول" .نها معتقد به برابری همه انسان ها بودندآکه جالب است بدانیم 

 ."ی دارای چهره مردانه و زنانه استهبودند که ذات اال
95

ایگاه با قدرت گرفتن کلیسا ی مرد ساالر ج

به باور مسیحیان عرفان گرا هرفردی می . باورمدار درجه دو کاهش یافت اجتماعی زنان به شهرو ندان

نها داستان های مربوط به مسیح و زندگی او تنها برای آگاهی بخشیدن، پیمودن راه آبرای . تواند مسیح شود

پاره ای از انها سکس گرایی را یکی بودن با خدا و . درست، رهایی از نادانی و رسیدن به روشنایی بود

نها رابه سرکشی از آبهمین دلیل بنیاد گرا ها . نها سرچشمه میگیردآدایان زن می سنجیدند که زندگی از خ

دین ، بی بندو باری در روابط جنسی، و پیروی از شیطان و گناهان دیگر متهم می کردند و مرتد می 

در مناطق تحت اشغالش ن زمان روم آدر . مسیحیان بنیاد گرا به مدت دو سده در اقلیت بودند. نامیدند

منشا مسیحیت میترائیسم است. گرفتار شورش بود
96
در بین طبقات فرو دست و تحت تسلط روم که   

گرویدند تا  ه میترائیسم و سپس به مسیحیتبهمین دلیل امپراطوران روم ابتدا ب. محبوبیت داشت

برای . یک پارچه کننددین از طریق و امپراطوری در حال متالشی و تکه تکه شده را انسجام بخشند 
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رسیدن به این هدف مسیحیت بنیاد گرا بهترین گزینه به شمار می آمد که از عوام گرایی، عوام فریبی، 

پرستی و پدر وزه های تورات راکه بر پایه یکتابنیاد گراها آم. قدرت گرایی و زن ستیزی برخوردار بود

گراها ایده برابری زن و مرد که در متون عرفان  ساالری استوار بود راهنمای زندگی قرار دادند و به

حد فرزندان و نسل معنوی و روحانی زنان دراجتماعی ود جایگاه از آن به بع ".یافت می شد پایان بخشیدند

97 ".حوا و اهریمنان کاهش یافت
باید . اجرای امر به معروف و نهی از منکر در دستور کار قرار گرفت 

به مردم گفته می شد چه را باور کنند ، چطور رفتار کنند ، و به ضرب شالق براه راست هدایت شوند و 

میز بنیاد گراها با سایر ادیان، آهم زیستی مسا لمت . فرین تسلیم کنندآاگرهدایت نشوند جان به جان 

 . ل سده های میانه پایان یافتیااودر  با دیگران ن و سبک و شیوه زندگی متفاوتدگراندیشا

شرایط . و سایر گرایش ها در کنار هم به سر می بردندانیا، هم جنس دوستان ، یهودیان در اروپا بجز اسپ 

راها بنیادگدر پایان سده چهارم . اجتماعی بتد ریج رو به خرابی وتعصب مذ هبی رو به نارواداری گذاشت

،  (Pagan) خدایانچند تمام شاخه های مسیحیت عرفانی، ورش به ی. دست گرفتند در قدرت را کامال

و هم جنس خواهان و سایر اقلیت ها در دستور کار بنیادگراها قرار گرفت و بتدریج کمر به  یهودیان،

اندیشه ها و فرهنگ های غیر پس،ین ااز. یا آنان را به حاشیه راندندشد ونابودی غیر خودی ها بسته 

ها و اندیشه های  با نابودی تفاوت. نها مستوجب مرگآآمد و پیروان  میخودی، کفر و الحاد به شمار

دوران جهل و جهالت هم گام با قدرت مطلقه کلیسا . غیرخودی دوران تاریک سده های میانه آغاز گردید

پایه گذاری  را ر خودی ها سازمان تفتیش عقایدکاتولیک ها برای از بین بردن غی. در اروپا شکل گرفت

کسانی که برای نجات جان خود و خانواده شان به مسیحیت می گرویدند با صلیب زردی که بر ". کردند

 "98.روی لباس هایشان نقش می بست مشخص می شدند و تمام حقوق شهروندی شان از میان می رفت

مسیحیت چنان غیر قابل . یهودیان و دگر باشان جنسی به کار بردنددر مورد  ایده راهمین بعدها نازی ها 

تحمل شده بود که یهودیان ترجیح می دادند زیر فرمانروایی خلفای ترک عثمانی زندگی کنند و مالیات 

 . و تعصب دینی به اوج خود رسیدعدم بردباری در اواخر سده های میانه در اروپا . بپردازند( جزیه)

کاتولیک  .گاهی، جای خود را به اطاعت کورکورانه از کتاب مقدس دادآگیری و افزایش تشنگی برای فرا

باید یاداوری شود که . ن تردید روا داشتآکالم خداست و نمی توان در این کتاب دارندباور ی مومنها

زمانی که مسیحیت بعنوان دین رسمی . دوم نوشته شده استل در اواخر قرن اول و اوائل قرن انجی
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حافظه ، کتاب ها یشان سوزانده وازاز میان رفتندپراطوری روم برگزیده شد، مسیحیان عرفان گرا ام

رابطه هم جنس خواهی را  Justinian)) امپراطور جستین یان ۱۳۳در سال . جمعی رخت بربسته بود

.نمودو برای ان مجازات مرگ تعیین تلقی کرد زنا  با مترادف
99

در حقیقت  وی باور و دیدگاه کلیسای   

مورد نیاز خود را کلیسای روم مسیحیت . روم را به اجرا درآورد که از سده چهارم به بعد ترویج می شد

حکومتی شدن مذهب سرآغاز فاجعه .  است بودهکه تا به امروز از قدرت برخوردار. سر و سامان داد

 .است

در رابطه با دگر باشان جنسی بدور پایه بی  های ز تعصب و داوریهمان گونه که گفته شد مسیحیان اولیه ا

ی ضعف دولت دالیل دیگر این روا داری نسب. بودند که میراث بجا مانده از دوران یونانیان باستان بود

یسم و چند خدایی رومی، مذ هب مصری و بویژه ئرقابت جنبش مسیحیت در ابتدا با میترا و مرکزی

اما در مناطق  . رواداری نسبت به هم جنس خواهان در شهرهای بزرگ می شدیهودیت که منجر به 

دگرگون شدن .  و این گونه رابطه ها تقبیح می شدمتفاوت بود  روستایی و  شهر های کوچک طرز فکر

ردازان این تغییر به تدریج از نوشته های نظریه پ. نسبت به هم جنس خواهان یک شبه روی نداددید جامعه 

 عنوان در طول چند سده در جامعه جا افتاد و طی سالها و بتدریج به ،ناس معروف مسیحیتیزدان ش

 .اصول ا خالقی مسیحیت تثبیت گردید

ل سبو جانبه باور  و ( ۵۴۵۵" )مسیحیت، رواداری اجتماعی، و هم جنس گرایی"در کتاب Boswell) )و 

رواداری نسبت به هم جنس دوستان ( ۵۴۴۲" )ازدواج همجنس با هم جنس در اروپا پیش از دوران مدرن"

بوط به سده های میانه ثابت می کند که مروی با استناد به مدارک . در ابتدای مسیحیت وجود داشته است

از متون دینی را به ترجمه درک نادرست وی همچنین . ازدواج هم جنس خواهان نیز رواج داشته است

.نادرست از آنها نسبت می دهد
100
 

بیان است که دخل و تصرف و نقل قول های نادرست از انجیل تآثیر بسیار در رفتار با هم جنس الزم به 

گفتگو و تبادل نظربسیار بین مسیحیان در باره قبل از قدرت گرفتن کاتولیک ها، . دوستان داشته است

ی کاتولیک در کلیسا. بپذ یرد، جریان داشت( canon" )کتاب مقدس" کتابهایی که کلیسا می بایست بعنوان 

خذ مسیحیان قرار انجیل می شناسیم به طور رسمی بعنوان منبع و مانام میالدی کتابی را که به  ۵۱۲۲سال 

ل سبو جانبه باور. داد انجیل در ابتدا تنها منبع و حتی میتوان گفت منبع اصلی فضیلت شناسی و اصول " و 
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نادرست از نظریات  های دچار توهم و برداشتیات ما را آ از برخی. اخالقی مسیحیان به شمار نمی آمد

".پیروان اولیه مسیح در رابطه با هم جنس گرایی می کند
101

    

انجیل متی، مرقس، لوقا، یوحنا، و رساله اعمال رسوالن و : انجیل شامل چهار کتاب است که عبارتند از

فسق، قتل، شرارت، کفر، تکبر، در تمام این بخش ها تنها دزدی، زنا، . احوال اولین اجتماعات مسیحیون

 .تقلب، و چشم بد مورد سرزنش قرار گرفته اند

ن  سخن به آدر دو مورد، از رابطه بین مرد با مرد و مجازات  "عهد عتیق و عهد جدید  مقدس"  در کتاب

ه و اگر کسی با ذ کوری  مثل خوابیدن با زن جماع نماید چونکه هر دو ایشان به مکروه"  .میان آمده است

با ذ کوری مثل خوابیدن با " و یا "  دام نمو ده اند البته کشته شوند خون ایشان بر گردن خود ایشان استقا

 " زن مخواب که فسق است 
102

 :بدون آنکه به لواط اشاره گردد ،مورد به داستان لوط اشاره شدهدر یک  

نشست و هنگامی که لوط مالحظه ند و لوط بدروازه س دوم می ددو مل ک بوقت شام به سدوم در آم نآپس "

بخواب نرفته بودند  و هنگامی که هنوز..........م شد کرد از برای استقبال ایشان برخاست و رو بزمین خ

مردمان شهر س دوم از جوان و پیر  تمامی  قوم از هر جانب خانه را احاطه  نمودند و لوط را آواز نموده 

ایشان را ده اند کجایند ایشان را بما بیرون آور که ویرا گفتند مردمانی که امشب نزد  تو آم

و ایشان گفتند که بعقب برو و دیگر گفتند این شخص که بجهت سکونت آمده است می ..............بدانیم

."خواهد که حکم ران  باشد
103
این داستان همچنین بدون اشاره به رابطه دو مرد در انجیل لوقا چنین آمده  

شامیدند و خریدند و فروختند و نشاندند و ساختند در روزی که آو  ایام لوط خوردندو چنانچه در : " است

104".لوط از س دوم در امده اتش و گوگرد از اسمان باریدن گرفته تمامی را در گرفت
" کتاب مقدس"در اما  

مرد دیگری هیچ مردی نباید با ""چنین امده است  ان انجمن کتاب مقدس در ایران است این داستانکه ناشر

."جنسی داشته باشد، زیرا خدا از این کار نفرت دارد رابطه
105
نچه آین کتاب مغایر با اداستان لوط نیز در 

قبل از اینکه "چنین می خوانیم  "کتاب مقدس"در . مده بیان شده استآدر کتاب مقدس عهد جدید و قدیم 

نجا جمع آتمام مردهای شهر از پیر و جوان در . مهمانان بخوابند، مردهای س دوم خانه را محاصره کردند

نها لوط را صدا می کردند که بیرون بیاید و می پرسیدند آن مردانی که آمده اند تا امشب در آ. شده بودند
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ا می خواستند با این مردان رابطه جنسی داشته آنه. خانه تو بمانند، کجا هستند؟ آنها را بیرون بیاور

106."باشند
   

تاثیر کسانی است که در  تحت موزش های اولیه مسیحیت شده استآنچه سبب برداشت های نادرست از آ 

تاریخ مسیحیت از نفوذ کالم برخوردار بوده اند و باورهای شخصی شان از هم جنس گرایی را وارد 

در  ،خداشناسی این آئینو بلغان مسیحیت و بنیانگذار الهیاتاز مهمترین مپولوس یکی . مسیحیت کرده اند

پولوس بیاری نظریه  107."مردان با مردان بکارهای زشتی دست زدند:"امه اول به اهل قرنیس می نویسدن

افالطون و قوانین مذ هب یهود تا آنجا پیش رفت که هم جنس خواهی را در  Natural law))قانون طبیعی 

.او از هم جنس خواهی زنان نیز سخن به میان می آورد. آیین مسیح گناه به شمار آورد
108
البته برخی از  

.ین باورند که بخشی از نامه های وی جعلی است و به او نسبت داده شده استاپژوهشگران بر
109
 

ت مسیح در رابطه با هم جنس خواهان، چه زن و چه مرد هیچ گفتار و است که از حضریاد اوری الزم به 

گناه سنجیدن عشق به هم جنس در مسیحیت، ناشی از گفتار و نوشته های . یا نقل قولی در دست نیست

 . پیروان با نفوذ  مسیح در آغاز مسیحیت است

ره همجنس گرایی چنین آمده راجعه کرد که در باکتاب مقدس م ۵۳۳۹برای نمونه می توان به صفحه 

طبیعی جنسی را به  حتی زنها روابط. دمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده استآخدا  لذا" :است

به همان طریق مردان روابط جنسی  طبیعی را با زنها ترک نمودند و . نچه غیر طبیعی است تبدیل کردندآ

مردان مرتکب کارهای زشت و ننگین با مردان دیگر شدند . سوختند تش شهوت برای هم جنسان خودآدر 

   110."و در وجود خودشان مجازاتی  که در خور چنین خالفکاری است ، دیدند

صورت گرفته  (Old Testament)موزش های اولیه مسیحیت تحت تآثیر تورات آدخل و تصرف در

با نفوذ ترین آیه ها درین مورد آیه سفر تکوین. است
111
سفر لویان و 

112
در تورات است که در ارتباط با  

 . هم جنس گرایی است
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که  بعنوان هم جنس گرایی بکار برده می شد( sodomita)در تمام طول سده های میانه کلمه سودومیتا 

یه سفر تکوینآدر . زبانی دینی است
113
بوسیله ( Sodom)ین آیه چنین برداشت شد که شهر ُسدوم ااز 

خداوند ویران گردید زیرا مردم شهر می خواستند فرشتگان را که مهمان پیغمبر لوط بودند مورد تجاوز 

باوجود کوشش های لوط که حتی دختران خود را به جای این فرشتگان به مردم شهر عرضه . قرار دهند

که لوط با خانواده اش از خداوند خشمگین شد و دستور داد . نمود، مردم برخواست خود پافشاری کردند

اما بتازگی دانش پژوهان کتاب مقدس . تش گرفت و ویران گردیدآن شهر آپس از . شهر خارج شوند

(Biblical Scholars )ین باورند که اهالی خشمگین اآنها بر. ین آیه برداشت متفاوتی ارائه کرده اندااز

رهگذرانی پذیرایی نمود که هویتی ناشناخته  شدند زیرا پیغمبر لوط بدون مشورت با ریش سفیدان شهر از

و هنگامی که  هنوز  . "ناسایی مهمانان ناخوانده شدندنها خانه لوط رامحاصره کردند و خواستار شآ. داشتند

بخواب نرفته بودند مردمان شهر سُدوم از جوان و پیر ، تمامی قوم، از هر جانب خانه را احاطه نمودند و 

ایشان را به ما بیرون آور که  .مده اند کجایندآواز نموده وی را گفتند مردمانی که امشب نزد تو آلوط را 

".ایشان را بدانیم
114
 .در نتیجه خداوند مردمان شهر را بخاطر گناه مهمان نانوازی تنبیه کرد 

یل این ل همچنین باور دارد که ترجمه نادرست کلمه ُسدومی به هم جنس گرایی، یکی ازدالسو  بوجان 

وی چنین استدالل می کند که تا اوایل سده هفدهم . برداشت نادرست از آیه های تورات و انجیل بوده است

این واژه به عنوان هر گونه رابطه جنسی غیر طبیعی بین دگر جنس گرایان نیز بکار برده می شد و ربطی 

.به رابطه هم جنس گرایان نداشت
115
. هم جنس گرایی محکوم شده است وی می افزاید که تنها در یک آیه 

نچه در باره ویرانی شهر ُسدوم گفته شده افسانه ای بیش نیست که در اوایل مسیحیت آل باور دارد که سوبو

به باور برخی از پژوهش گران تاریخ مسیحیت برداشت هم جنسگرایانه از داستان لوط . رواج داشته است

ما رابطه خود داری مهمان نوازی مردمان یک شهر و ویرانی  البته قابل فهم است که خواننده. مردود است

آن دوره ها اگر از مسافران و  اما باید در نظر داشت که در . کامل آن شهر را مورد پرسش قرار دهد

در تورات و انجیل  . "رهگذران بیگانه پذیرایی نمی شد احتمال خسارت جانی و مالی برای آنان بسیار بود

.در مذ مت خودداری از مهمان نوازی وجود دارد داستان های زیادی
116
مهمان نوازی بخشی از فرهنگ  

مهمان نوازی هنوز هم یکی از ویژگی های فرهنگی . ن زما ن و از اصول اخالقی به شمار می آمدآ

ن زمان باید به داستان دیگری آدر تاکید بر اهمیت مهمان نوازی در   .ایرانیان و اعراب را تشکیل می دهد
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. نیز هم چون ُسدوم در پی خشم خداوند ویران شد (در فلسطین) شهر جریکو که گفته می شود.  شود ارهاش

بود که به فرستاده های خدا، از روی مهمان روسپیی این یک نفر . جان سالم بدر برداما تنها یک نفر

.تقبیه و ممنوع شده بود  روسپیگریهر چند. نوازی اسکان داده بود
117
 

رابطه دگرباشان جنسی تا سده ششم  با این حال. رسمی امپراطوری روم شددین در سده چهارم مسیحیت 

حتی دو سده پس از اینکه مسیحیت مذ هب . ما مخالفت با آنها از مد تها پیش آغاز شده بودآ ماندقانونی 

هم جنس گرایان نمی شد بلکه نه تنها هم جنس دوستی منع  ی روم شد، در بخش شرقی امپراطوریرسم

".قانونی بودند و به دولت مالیات می پرداختندروسپی 
118
اما پس از آن هم جنس خواهی که انتخابی  

در نتیجه هم . شخصی بود در افکار عمومی به عنوان ناهنجاری اجتماعی  و گناهی بزرگ به شمار آمد

بحث و در باره ان دند و ن شعر می سروآدر دو سده پیش از آن شاعران در باره ،را که جنس خواهی 

این رویکرد تا به امروز در بخش . جامعه اروپا رخت بربست ، ازدر سطح به گونه ایمی کردند،گفتگو 

 . بزرگی از جامعه های امروزی ادامه دارد

با آزار و اذیت و اهانت از سوی حکو مت های دینی بلکه از سوی  نه تنهادگر باش جنسی زنان و مردان 

اران سال در این نگرش منفی و ضد انسانی که در دو آیه  تورات ریشه دارد طی هز. مواجهندنیز مردم 

نویسندگان تورات و انجیل با مفاهیم ترجیح . مسیحیان ومسلمانان نهادینه شده استروان جمعی یهودیان، 

کتاب ها را باید  یناین آیه های همجنس گراستیز درابنا بر. جنسی، تکامل جنسی و علم ژنتیک بیگانه بودند

 .با توجه به سطح دانش آن زمان  و شرایط فرهنگی و اجتمایی  جامعه های پیشا  فئودالی سنجید

  اسالم -۳

 گرفته است که بسیاری از ایرانیانو شتر شکل کویربرپایه نفت،  ، غالب از سرزمین عربستانرتصو

صالح  افات اخیر باستان شناسان در مدااما اکتش. ر می آورندعرب ستیز آنرا کشوری بی تمدن به شما

Mada in Saleh) ) در شمال غرب عربستان اطالعات ارزشمندی از تمدن باستانی نبطی ها

(Nabataean ) تمدنی که حوزه اقتدارش از . سال پیش می زیزیسته اند پرده بر داشت ۵۵۵۵که حدود

پیش از میالد  ۵۵۲ین تمدن باشکوه  در سال ا. پترا در اردن امروزی آغاز و تا عربستان ادامه داشته است

 .از میان رفت
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 .ه استاشغال شد چندین بار بوسیله تمدنهای کهن شناخته می شودعربستان به نام سرزمینی که امروزه 

عربستان را به اشغال خود  (۵۲-۵۹ BCE)، (Caesar Augustus) رومی ها در زمان سزار اگوستوس

. کمبوجیه نتوانست سرزمین عرب ها را تسخیر ومطیع خود سازد ،بر اساس نوشته هرودوت. در آوردند

 .نها را تحت انقیاد خود در آوردآاما داریوش توانست 

لی بود که تحو یل اقتصادی، اجتماعی ، و فرهنگی آماده دگرگونی وجامعه عربستان از مدتها پیش به دال

 .نجامیدآدر اوایل سده هفتم میال دی به جنبش بزرگ اسالمی 

قبیله های . عربستان پیش از دعوت به اسالم و رواج آن جامعه ای عشیرتی و قبیله ای به شمار می آمد

ثروتمند دارای کاروان های بزرگ بودند و از راه سوریه و یمن با کشورهای حوزه مدیترانه و هندوستان 

میالدی امپراطوری  ۱۹۵ در سال. رت پر سود برده و ادویه جات و سایر کاالها می پرداختندبه تجا

در نتیجه جاده ترانزیتی روم و هند که از مکه و مدینه می گذشت . یمن را به فتوحات خود افزودساسانیان 

ان می گذشت هدف این بود که صدور ابریشم  و سایر کاال ها بسمت راه هایی که از ایر. قطع گردید 

اقتصاد شهرهایی . این تغییر مسیر ضربه سختی به اقتصاد عربستان وارد ساخت ،در نتیجه. هدایت شود

به باور پتروشفسکی. د بتدریج رو به انحطاط گذاشتنین رابطه تجاری بهره مند می شداکه از
119
پیدایش  

که از این انحطاط جلو گیری و  باید راهی پیدا می شد. شکو فایی آن نتیجه این بحران بودو دین اسالم

ی ند که چاره کار اشغال اراضی جدیدسران قوم و ثروتمندان مکه به این نتیجه رسید. بحران را کنترل کند

برای رسیدن به این هدف اتحاد . است که در مسیر کاروان های سوریه به ایران و بالعکس قرار دارند

ا این اتحاد امکان پذیر نبود مگر بوسیله آیین نوینی که ام. سیاسی قبایل عرب در دستور کار قرار گرفت

 .قبایل را گرد آن متحد کند

مبارزات خود را آغاز  اسالمنکه پیامبرآپیش از . بود تحول آماده شرایط ،اجتماعی نیزاز منظر فرهنگی و

بودند به شنا شده آاهب دیگر مذ کند، جمعی از روشندالن عرب که در اثر روابط تجاری با فرهنگ ها و

ن تحوالت مرتضی راوندی ای. لزوم اتحاد قبایل عرب پی برده و نیاز به آیین تازه ای را احساس می کردند

این شهر با . مکه بر سر راه تجارت یمن با شام و در نز دیکی بندر جده قرار داشت: "را چنین بیان می کند

 مد مردمان گوناگونآقعیت ترانزیتی این شهر و رفت و مو. نعا و عمان داد و ستد می کردبازارهای ص

گانان اثری انکار برخورد عقاید و آیین های گوناگون در تکامل اندیشه جوانان عرب و رشد فکری  بازر
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"اشتناپذیر بجای گذ
120
م می برد که پیش از پیامبر از پیامبرانی همچون هود و صالح  نا این تاریخ نگار 

.تش خدای یگانه دعوت کرده بودند و درین راه ناکام شدنداعراب را به پرس اسالم
121
در حقیقت دین جدید  

 .مدآبر اساس نیازمندی های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جامعه عرب بوجود 

شت داشت پایه گذاری شد و تمسیحیت، یهودیت و اندیشه های زر شنایی و شناختی که ازآاین دین جدید با 

اختالفات و کشمکش های شان  متحد ساخت و طی مدت کوتاهی به وجودبا تمام قبایل عرب را 

 .امپراطوری بزرگی  تبدیل گردید که حتی مسیحیت را به چالش کشید

ی نظیر قرآنمشابهت میان باورهای ایرانی و پاره ای از اندیشه های " برخی از پژوهشگران تاریخ ادیان

پل صراط و بهشت و دوزخ را برشمرده اند و به  فرشتگان، داوری فردی و نهایی، رستاخیز مردگان،

".شنا بوده اشاره کرده اندآنها آبا مسییحی که پیامبر اسالم  -هودینها از روایات یآاقتباس 
122
و یا برای  

مده است پیش از مذهب موسی با تفاوت های ناچیزی در میان آدم  که در تورات آنمونه داستان حوا و 

در نتیجه کاوشهای باستان شناسی، کتیبه ای سنگی به دست " .داشته است شور و کلدانی رواجآمردمان 

ن بر روی چهار پایه نشسته آدم و حوا در دو طرف آآمده که در آن درخت معرفت در میان  قرار گرفته و 

شوری از نفیسه های گرانبهایی است که اکنون در آاین کتیبه  .مار در پشت سر حوا ایستاده است اند و

."بریتا نیا دیده می شودموزه 
123
احتمال می رود که این داستانها را یهودیان در زمان اسارتشان در با بل  

.شنیده باشند
124
 

اوائل قرن هفتم  دو امپراطوری ساسانی و بیزانتین بخاطر جنگ های طوالنی با یکدیگر و رواج بیماری 

ولوژی ئاسالم با اید یشرایطتحت چنین  .طاعون بکلی خسته، ناتوان و حقانیت خود را از دست داده بودند

ن کوتاهی به قدرتی پیروان مصمم هر دو امپراطوری را شکست داد و در مدت زما ،م برابریپیا باتازه،

 .تبدیل شدبزرگ 

پس مکه و مدینه به مهمترین   از آن. بستان در کانون توجه قرار گرفتعر ،اسالم در سده هفتمظهوربا 

در سراسر کره خاکی از شرق مردم  بیش از یک و نیم میلیاردامروزه  .مرکز مقدس جهان اسالم تبدیل شد

 .اسالم می باشنددین تا غرب، از شمال تا جنوب پیرو 
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پیروانش به فرقه های گوناگون تقسیم شدند و کشمکش های فرقه  از قدرت گرفتن اسالم در سده هفتم پس

دیث دارد و فرقه های دیگر احاویژه از تاریخ اسالم، آیات و برداشتی هر گروه . آغاز گردید انها ای میان

نتایج مخربی را در بر  در اروپا جنگ های خونین بین کاتولیک ها و پروتستان ها. را بر حق نمی داند

اما چنین  به . ها را سر عقل اورد و سرانجام به گونه ای دست از جنگ و خو نریزی بر داشتندداشت که ان

  .نظر می رسد که فرقه های اسالمی مصمم اند به جنگ و خون ریزی ادامه دهند

می بطور صلح امیزبود که طی هزاران سال در کنار هم ئین ها آو  سنتمجموعه ای از  ،مدن عربستانت

اطالعات اولیه در باره مردم این ناحیه راجع به مردم بادیه نشین است که در کتب مقدس به آنان . زیستند

رک گرایی ادر رابطه با مذ هب مردم  قبل از اسالم  اتفاق نظر بر. اشاره شده است ین است که ش 

(paganism )در خدایان  چنداما مسیحیان و یهودیان و زردشتیان نیز در کنار  همذهب اکثریت مردم بود

ُمشرک کلمه ایست که در حقیقت مسیحیان برای تحقیر غیر مسیحیان بکار می  .صلح و صفا می زیسته اند

.بردند
125

نها بر خالف سایر مذاهب ابراهیمی از نظام آتوضیح باورهای شرک گرایان دشوار است زیرا  

و پس از به قدرت رسیدن  آیند مشرکین در اسالم کافر به شمار می. عقید تی یک پارچه برخوردار نبودند

 .اسالم یا به اسالم گرویدند و یا از بین رفتند

یهودیان کامال در فرهنگ عرب  . "یهودیان بودند ن سرزمین در پیش از اسالمبخش دیگری از مردمان ای

 .فرهنگی و نظامی فعال بودندو کارهای ها ادغام و در تمام سطوح جامعه از جمله بازرگانی، کشاورزی، 

هر . مانند زنان عرب روسری بسر می کردندهبرخی از مردان یهودی نام عربی داشتند و زنان یهودی 

 126."نها عربی بودآصحبت می کردند اما زبان اصلی و روزمره  بعضی از یهودیان به زبان کلدانی چند
 

قابل مالحظه  مسیحیان عرب بخش دیگری از اقلیت های موجود در شبه جزیره عر بستان بودند که تاثیر

 .گذاشته بودند ای بر فرهنگ اعراب قبل از اسالم

پژوهشگران تاریخ ادیان را به این نتیجه  ،شباهت های شایان توجه بین اندیشه های زرتشتی و اسالم 

 احسان یارشاطرپژوهش. زرتشت اقتباس شده استموزه های اسالم از آیین آرسانده است که بسیاری از 

برخی از نویسندگان تاریخ ادیان مشابهت میان "جسته ایران شناس در این باره چنین می نویسد ر برگ

ی نظیر فرشتگان، داوری فردی و نهایی، رستاخیز مردگان، قرآنباورهای ایرانی و پاره ای از اندیشه های 
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نها آشنایی آم با مسیحی سنجیده اند که پیامبر اسال-ور روایات یهودیآپل صراط، و بهشت و دوزخ را یاد

."داشته و از آنها اقتباس کرده است
127
برای نمونه بزرگساالن می بایست پنج نوبت نماز در نوبت های  

.جداگانه بخوانند که بر اساس تقسیمات شبانه روز بوده است
128
و یا پل صراط در مذ هب زرتشتی بنام  

اهورو مزدا می پیوندند و گناهکاران به  ن می گذرند و بهآپلی است که پرهیز کاران براحتی از " چینود"

."یان سامی راه یافته است این اعتقاد از دین زرتشتی به اد گفته می شود که. دوزخ سقو ط می کنند
129
 

 تی مخالفخواهان دینی ساده بودند که با شرک و بت پرس ،گروه دیگری از مردمان عرب ،یکتا پرستان

نها آحضرت دمحم از حنفا به نیکی یاد می کرد و معتقد بود که . نامیده شده است"حفنا " این گروه . بودند

.پیرو کیش ابراهیم اند
130
 

در حقیقت . زاده شد آنست که اسالم در شرایطی که فرهنگ تکثر گرا رایج بودتوضیحات باال نشان گر 

فلسفی، اقتصادی،  هب حاصل شرایط فرهنگی، اجتمایی،اتمام مذ. یدآخالء بوجود نمی در هیچ مذهبی

سیاسی و متا ثر از مذهب های پیش از خود هستند و هر کدام به منظور رفرم آیین های پیشین بوجود می 

 . آید

هنگ هم جنس خواهی رزمین های فتح شده با پدیده و فرین اشاره رفت مسلمانان در ساهمانگونه که پیش از

بیشتری  باس از آنها تواناییتبه سایر آیین ها و اقاداری نسبت اسالم بر خالف مسیحیت در رو. آشنا شدند

اسالم از این تمدن ها هم جنس خواهی مرد ساالرانه را به ارث برد که در آن فاعل از مرتبه  " .نشان داد

برقراری رابطه جنسی مردان با جنس سوم یعنی مردانی که نه زن . اجتماعی باال تری برخوردار است

."هنگ های دیگر آموخته شدهستند و نه مرد نیز از فر
131
در ضدیت با دگرباشان جنسی  گفتنی است که  

 .تفاوتی بین شیعه و سنی نیست

، سنت، که مجموعه ای از روایات پیامبر و امامان شیعه است قرآن. فقه شیعه از چهار منبع تغذ یه می کند

به " اجماع" و در پایان ی استدالل و منطق استنیرو که همان"عقل"که به آن حدیث گفته می شود، سپس

در صورتی که نتوان از سه منبع یاد شده در مورد موضوع مورد اختالف  ،معنای اتفاق نظر فقهای شیعه

  .به توافق رسید
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دین اسالم است که به باور مسلمانان کالم خداست که بوسیله جبرئیل بر پیامبر منبع اساسی و اصلی  قرآن 

. ابتدا در شب قدر و سپس بتدریج بر او نازل شد قرآناورند که ین بامسلمانان بر. ه استنازل شد

در زمان عثمان خلیفه سوم جمع اوری و تدوین و نسخه هایی از آن به  قرآنین باورند که اپژوهشگران بر

گفته می شود پیامبر . شهرهای مهم اسالمی آن زمان مانند مکه، مدینه، بصره، دمشق، و کوفه فرستاده شد

 تبان نیزکا. بر او نازل می شد برای یارانش می خواند و آنها شنیده ها را به حافظه می سپردند آیاتی را که

برخی از اصحاب پیامبر . آیه ها را بر روی چرم، استخوان، سنگ، برگ خرما و یا کاغذ می نوشتند

پیامبر تعلق " صحابه"چندین نسخه که به  بدین ترتیب. ورندآکتابی گرد  یات را درآتصمیم گرفتند این 

، به پیشنهاد عمر و دستور قرآنبعد از وفات پیامبر و کشته شدن برخی از حافظان . داشت به وجود آمد

در . خر زندگی اش بودآشد که کاتب پیامبر در سال های  قرآنوری آمامور جمع " زید بن ثابت"ابوبکر، 

م آن می رفت که اختالف و تنش در زمان خالفت عثمان که امپراطوری اسالمی گسترش بسیار یافت و بی

را در اقصی نقاط حکومت اسالمی با  مسلمان بین مسلمانان افزایش یابد، به متن واحدی نیاز بود که امت

نسخه نهایی در سال . کردو نابود  وریآرا جمع  قرآنعثمان، تمام نسخه های موجود . یکد یگر متحد کند

را  قرآننوشته شد که در سرزمین های اسالمی به تدریج به نسخه مرجع تبدیل شد و جای سایر نسخ  ۲۱۵

 . گرفت

هفتم میالدی محصول شرایط فرهنگی، سیاسی، و اجتمایی عربستان قرن  قرآنباید در نظر داشت که  

گرباش جنسی عرب  پیش و پس از اسالم فرهنگ مرد ساالر، زن ستیز و ضد د این کتاب چکیده. است

چنانچه گفته شد یهودیان ومسیحیان در . است که بوسیله فرهنگ یهودی، مسیحی و زرتشتی تقویت شد

آنها در جامعه ریشه  انهمعیارها و باورهای پدر ساالر. جامعه عرب، بویژه در مدینه، ادغام شده بودند

هم زمان برخی از یهودیان به اسالم . رب در هم تنیده بوددوانده و با فرهنگ مرد ساالر و پدر ساالر ع

یهودیان  .می کردند در دین جدید و حقوقی شان را منتقل و قوانین شرعیبینش گرویدند  و با خود دانش، 

هم زمان مسلمانان اولیه . بعنوان اولین دین باوران یکتا پرست و صا حب کتاب از احترام بر خوردار بودند

. های قانونی بکار می گرفتندنها را برای رسوم و معیاراقوانین اما  ،نها نگاه می کردندآبه به چشم رقیب 

دستی زنان، به حاشیه راندن، تحقیر و پایمال کردن حقوق ساالر و مرد ساالر  نیازمند فرو فرهنگ پدر

. ایین می آورندرا با هم جنس خواهی به چالش می کشند و خود را تا حد زن پ" مردانگی"مردانی است که 

 . مذ هب آن را قانونی و سترون کرد. این فرهنگ در جامعه پیش از اسالم عربستان کامال نهادینه شده بود
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در رابطه با هم جنس خواهان  قرآن" . ن آیه های متناقضی وجود داردباره هم جنس دوستا در قرآن در

حدیثی که در باره هم جنس خواهان روایت حتی . از تورات و انجیل گرفته است موضعی دوپهلو و مبهم تر

."ادعای اینکه هم جنس خواهی اکیدا ممنوع شده نیز مورد بحث است. شده شبهه برانگیز است
132
در حالی  

با هم  قرآن داما برخور ،برای زنان و مردان نقش جنسی مشخصی را تعیین می کند بنیاد گراکه اسالم 

مجازات مشخصی علیه این گرایش جنسی  ،جنس خواهی محتاطانه است و بر خالف دو مذ هب یاد شده

این موضع ناروشن و ابهام آمیز قاعدتا می بایست به بی تفاوتی نسبت به هم جنس خواهی . بیان نمی کند

   . منجر شود اما چنین نشد

شما . "جنس خواهی مردان تنها دو بار نکوهش شده است بار به  قوم لوط اشاره شده اما همچندین  قرآندر 

  "دریآری، شما  گروهی تجاوز کا. از روی شهوت به جای زنان با مردان در می آمیزید
133

آیا از میان " و

مردم جهان با مردها در می آمیزید و آنچه را که پروردگارتان از همسرانتان برای شما آفریده  وا می 

134".گذارید؟ شما مردمی تجاوز کارید
ین دو آیه مجازاتی علیه هم جنس خواهی تعیین نشده ادر هیچیک از 

 . بر خورد شده استبا ان از دید گناه تنهاو 

شما مردمی : پس چون فرشتگان نزد خاندان لوط آمدند لوط گفت" چنین می خوانیم،در سوره الحجر

و حق را برای تو آورده . گفتند نه بلکه برای تو چیزی آورده ایم که در آن تردید میکردند. ناشناس هستید

آنان  به دنبال( خودت)خانواده ات را حرکت ده و ( گذشته)پس پاسی از شب . ایم و قطعا ما راستگویانیم

و او را از آن امر اگاه کردیم . برو، و هیچ یک از شما نباید به عقب بنگرد، و هر جا دستور داده شد بروید

اینان : لوط گفت. و مردم شهر ، شادی کنان روی اوردند. که ریشه آن گروه صبحگاهان بریده خواهد شد

( مهمان کردن )آیا تو را از : گفتند. یدمهمان منند مرا رسوا نکنید و از خدا پروا کنید و مرا خوار نساز

نان آبا)انجام دهید اینان دختران منند ( کاری مشروع )  اگر می خواهید: گفت. نکردیم مردم بیگانه منع

پس به هنگام طلوع افتاب، فریاد . به جان تو سوگند که آنان در مستی خود سرگردان بودند(. ازدواج کنید

."آنان را فرو گرفت( مرگبار)
135
و به لوط دانش : "ره االنبیاء چنین گفته می شوددر جای دیگر در سو 

و به راستی . نجات دادیممی کردند (  جنسی)کارهای پلید ( مردمش)او را از آن شهری که عطا کردیم و 
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طر انها را بخآهالکت  و در جای دیگر (است قرآنپرانتز ها از مترجم ) 136."آنها گروه بد و منحرفی بودند

پس کافران  اهل مدین و موسی تکذ یب شد، نیز قوم ابراهیم و لوط  و همچنینو : " بودن شان می داندکافر 

137."عذاب من چگونه است( بنگر. )، سپس گریبان آنها را گرفتمرا مهلت دادم
و یا در سوره الشعرون  

قطع می کنید و در محافل را ( توالد و تناسل )آیا  شما  با مردها در می آمیزید و راه  : "آمده استچنین 

."خود پلید کاری می کنید( انس )
138
بخاطر ایمان نیاوردنشان به لوط نها آاما در جای دیگر مجازات  

یا پروا ندارید؟ من آ ه که برادرشان لوط به آنان گفتآنگا. قوم لوط فرستادگان را تکذ یب کردند" . است

و بر این رسالت اجری از . پروا دارید و فرمانم ببریداز خداوند . برای شما فرستاده ای در خور اعتمادم

آیا از میان مردم جهان ، با مردها در . اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. شما طلب   نمیکنم

.؟می آمیزید
139
مده و در اسالم آباید گفت که همه این سوره ها براساس روایت هایی است که  در تورات  

برای زنا مجازات مشخصی تعیین  قرآناین درحالی است که . نظر گرفته نشده استن در آمجازاتی برای 

."به زن زناکار و مرد زنا کار صد ضربه تازیانه بزنید . "کرده است
140
حتی برای کسانی که به همسر  

اما برای مردی که با مرد دیگر رابطه بر . خود و یا دیگران تهمت زنا می زنند مجازات تعیین شده است

قتل عمد، راهزنی، سرقت، دزدی، زنای  قرآندر . ار کرده ، چنانچه گفته شد، مجازات تعیین نشده استقر

" اسالمی"بنابرین آنچه بنام مجازات . محصنه، و افترا زدن در مورد زنای محصنه مستوجب حد است

ه ش پرداختیث است که در زیر به جعلی بودنبیان می شود ساخته و پرداخته حد علیه هم جنس خواهان

ن موضوع ویرانی شهر گناه را بزرگ می نمایاند آقر" :درین باره چنین می نویسد دنیز ماسون.  خواهد شد

و از ویژ گی معاد شناختی این واقعه  بهره می گیرد تا یک بار دیگر ناباوران را از عذاب هایی که در  

141".این عالم  و در جهان دیگر  بدان تهدید شده اند هشدار دهد
چنانچه می بینیم داستان لوط چندان تفاوتی  

نیز  قرآنهمان نفرت و خشمی که در آیه های تورات وجود دارد در . با آنچه در تورات امده است ندارد

ین معنی که برای محکو م ابه . زات را نیز ا رایه داده استاما اسالم راه دور زدن مجا. احساس می گردد

با این حال اگر فرد . ری استخواهی شهادت چهار مرد شاهد ضروکردن  فرد به رابطه هم جنس  

! در حقیقت سیاست نه بگو و نه بپرس و نه ببین اعمال شده است.توبه کند مجازات نخواهد شدچهاربار 

واقعیت اینست که در کشورهای اسالمی هنجارهای اجتماعی و اصو ل اخالقی اسالم بعنوان یک اصل 
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کافی است این . این بدین معنی نیست که خالف ان عمل نمی شود اما .بوده است تغییر نا پذیر مورد توجه

نچه در زیر پوست جامعه اتفاق می افتد قابل اغماض است و می آ. اصول اخالقی در ظاهر رعایت شود

برخی از : "النقص می نویسد راوندی  با استناد به صا حب کتابمرتضی . توان برایش کاله شرعی ساخت

تی با این واقعیت که همه پیران و زاهدان عالرغم حرام بودن شاهد بازی به ان مشغو لند ، برخی فقها وق

"غالم غیر مملوک را منع و غالم مملوک را تجو یز کرده اند
142
 ی است که با اصول اخالقی اشکاراکاف 

م جنس خواهان هم چنین تحمل و اغماض در رابطه با ه. مخالفت نکرد همین باعث بقا وادامه سیستم است

 .و دو جنس خواهان در جوامع اسالمی بر اساس فرهنگ  انکار و  رد جمعی این جوامع است 

با استناد به متون دینی و ادبیات گذشته این جامعه ها نتیجه می گیرد که ( Samar Habib)سمار حبیب 

.شد منع و تحریم مردان و زنان هم جنس خواه تا پیش از سده سیزدهم جدی گرفته نمی
143

                                                                                                                                                                                                      

. یان توجه به امپراطوری بزرگی تبدیل شودتنها یک سده الزم بود تا اسالم از یک اقلیت نه چندان شا

تا شمال  توانست امپراطوری ساسانی را شکست دهد و فتوحاتش را لشکر اسالم ین فاصله تاریخیادر

برابر امپراطوری مسیحی بیزانتین رقیب قدرتمندی افریقا، بخشی از هندوجنوب اسپانیا گسترش داده و در

به آنها نپرداخته  قرآنای تازه حقوقی و مذهبی در پی داشت که این فتوحات گسترده با خود چالش ه. گردد

حدیث به سخنان پیامبرگفته می شود و در جامعه های . مدآبوجود ( روایات)چنین بود که حدیث . بود

به . منابع قانونی اسالم به شمار می آیند به همراه احادیث قرآن. اسالمی از اهمیت زیادی بر خوردار است

بیشتر کلیات را  قرآنین باورند که امسلمانان بر. در مذ هب شیعه  نیز حدیث گفته می شود سخنان امامان

 قرآنین روی حدیث پس از ااز. به حدیث واگذار کرده است را بیان کرده و تبیین تفاصیل و جزئیات

هستند، یان که شاخه ای از مسلمانان قرآناما . مهمترین منبع دینی و حقوقی مسلمانان اهل سنت و شیعه است

دیث شکننده و احاان نیر واقع بد. کتاب مرجع میدانند و حدیث را مالزم اعتقاد دینی نمی دانندتنها را  قرآن

مخالف گویی  تناقض و . "وری شده استآیث چند سده پس از وفات پیامبر جمع احادناپایدار است زیرا 

ها که به پیامبر نسبت داده شده در حقیقت متعلق به چندین سده پس  بسیاری از گفته .ویژه گی حدیث است

."از وفات وی می باشد
144
از اعتبارکامل بر خوردار سرهم بندی شده و غیر منظم بود و در آغاز احادیث 
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ومسلمانان نسل سوم به احادیث نسل  ته هایی به احادیث نسل اولبهمین ترتیب نسل دوم مسلمانان گف .نبود

 . چنین است که هم جنس خواهی در احادیث و فقه محکوم و مردود شده است. دنددوم افزو

نها غیر قابل آکه تقریبا اکثر  ،وری شده بودآکمتر از دو سده پس از وفات پیامبر هفتصد هزار حدیث گرد 

 نمونهبرای . یث ارائه داده بودندداحانها باورهای شخصی شان را بعنوان آزیرا نویسندگان  ،اعتماد بود

صحت این داستان را " سالگرد هجرت پیامبر اسالم و داستان عنکبوت" در مقاله ای بنام  مهرداد فرهمند

علمای اسالمی قرار  ده های آن مورد تردید پاره ای ازمورد پرسش قرار می دهد زیرا اعتبار نقل کنن

اساطیر اسکاتلند، این تردید را پر این نویسنده حتی با استناد به روایات نقل شده در تورات و . گرفته است

.رنگ تر می نماید
145
  

پیامبر برای در امان ماندن از هنگامی که ،روایت رایج در بین مسلمانان چنین است کهن مقا له،بر اساس ای

بکر به غاری نزدیک مسجد ا لحرام پناه برد، بعد از ورود به تلش توسط مخالفینش با همراهی ابوطعه قتو

در نتیجه وقتی مخالفان و . غار، بر دهانه غار عنکبوت تار تنید و کبوتری هم روی شاخه ای النه گذاشت

از پیگیری ن غار باشد و آن جا رسیدند به این نتیجه رسیدند که غیر ممکن است او در آسران قبایل به 

اما پاره ای از علمای اسالمی . این ماجرا یکی از معجزات دوران زندگی پیامبر است .دندبیشتر دست کشی

زیرا این داستان ازقول مشکوک هستند  نآدر صحت این روایت به خاطر عدم اعتبار نقل کننده های 

  . نان ویا افرادی از سا کنان مکه نقل شده استآیکان نزد

ر جامعه های اسالمی باور ترین کنشگران حقوق زنان دمشهوررنیسی جامعه شناس و یکی از فاطمه م

جوامع اسالمی متون مذهبی نه تنها همواره مورد سوء استفاده قرار گرفته، بلکه اساسا این امر  در: "دارد

از قرن اول هجری به بعد، مذهب باعث مشروعیت . از ویژگی های ساختاری قدرت در این جوامع است

همواره در ایجاد احادیث جعلی اصرار  ،رو های سیاسی و قدرت های اقتصادیقدرت سیاسی شده، و نی

چرا که از این راه موفق شده اند به گفته ها و اعمال خود صحه گذاشته و به آن مشروعیت . ورزیده اند

"ببخشند
146
از پیامبر  پیشاینست که آزادی های جنسی که در زمان جاهلیت و هدف در جامعه اسالمی  

مرد  به دلیل خصلت میجوامع اسال . شودبه شریعت و قوانین اسالمی سرکوب د داشته با استناد اسالم وجو

 تداوم و بقای جامعه و برایرا قانونی  و امری خدا داد غریزه جنسی مرد  سرورانه و مرد ساالرانه اش
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 ۷۴۳۳ذرا ۲۱. بی بی سی فارسی. مهرداد فرهمند، سال گرد هجرت پیامبر اسالم  و داستان عنکبوت  -
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 را مهار نشدنین آو  می ترسد زیرا از آن می داند اما از پذ یرش غریزه جنسی زن ناتوان است مشروع

زنان و خانه نشین کردن آنان  تیتفکیک جنسی ، اجباری به همین دلیل است که به حجاب. می پندارد اش

 .درو می آور

کمتر ."داز بقیه جدا گرد بی اعتبارشود و آحادیث در سده نهم و دهم تالش شد به حدیث ها سروسامانی داده 

147".جعلی  نقل شده بود حدیث ۱۴۲۹۵۱(ص)از دو سده پس از رحلت پیامبر 
می توان حدس زد که اگر  

سده چه تعداد  چهاردهپس از دو سده این تعداد حدیث جعلی بین مسلمانان دهن به دهن گشته است، پس از 

 .صاحبان قدرت و متولیان دین ساخته شده استتوسط 

. می نوشتند و تفسیر می کردندند که احادیث را بیان می کردند، از صدر اسالم تا به امروز این مردان بود

ن زمان بود و فرهنگ مرد ساالر و آجامعه بدوی و قرون وسطی  تفکرشان بر امده از بینشمردانی که 

خود را بوسیله حدیث منتقل می کردند و به آنها حقانیت می  و زن ستیز و قدرت طلبخواه هم جنس ضد 

و تفرقه و  تزاید دروغگویی در مورد پیامبر" ام مرنیسی از قول دمحم ابوزهره درمقاله ای بن. بخشیدند

( ص)یکی از عوامل رشد حدیث های ساختگی پس از رحلت پیامبر "  :می نویسد انشعاب در میان فقها

".جهان اسالم بر اثر تفرقه از هم پاشیده شد ،این بود که
148
منظور وی انشعاب مسلمانان، تشکیل فرقه  

هر کدام تالش داشته و . یان آنان برای کسب قدرت و هژمونی استهای سنی و شیعه و جنگهای طوالنی م

 . دارند که با استناد به حدیث حقانیت خود را ثابت کنند

باوجودی که اسالم نسبت به هم جنس خواهی حساسیت نشان داد اما برای آن مجازات و چنانچه گفته شد، 

در رابطه  با هم جنس  قرآن"تا حدودی متناقض و مبهم است  رویکیفر سختی در نظر نگرفت و ازین 

"خواهان مبهم تراست تا انجیل و تورات
149
اما این مانع از رابطه هم جنس خواهی نشد و تعالیم اسالمی  

 :راوندی به نقل از جرجی زیدان می نویسد. نادیده گرفته شد

به هر نوع فساد و عمل منافی عفت نیز  پس از آنکه عربها شهر نشین و از باده پیروزی سر مست شدند"

مخصوصا شهرهای بغداد و قرطبه، گاهی مرکز این نوع اعمال بود و داروغه مخصوصی از . دست زدند

".دطرف دولت، مامور رسیدگی به این کارها بو
150
یق سود خوبی ین طراوی ادامه می دهد که دولت از 
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، عشقبازی با زنان منسوخ شد، و عشقبازی با در مصر و بعضی دیگر از ممالک " حتی. بدست می آورد

."مردان معمول گشت و شعر هایی که سا بقا در وصف زنان می گفتند، برای مردان سرودند
151
  

. ها قرار داشت"مور"در هیچ منطقه ای عشق به هم جنس بر جسته تر از جنوب اسپانیا نبود که زیر تسلط 

تیار مسلمانانی نزدیک به هشت سده جنوب  اسپانیا در اخ .کردندسده هشتم اسپانیا را فتح  مسلمانان در آغاز

بلکه توسعه  ،شهرهای کوردوا، ساراُگزا، مادرید نه تنها حفظ شدند. گفته می شود" رمو"بود که به آنها 

، ستاره درهنر، مهندسی و مدت در اوج شکوفایی اقتصادی بود ینااسپانیا در. کردند پیشرفتو یافته 

ایجاد شده بود کتابخانه  ۹۱حدود  در کوردوا. وق سرآمد اروپا گردیدتاریخ، فقه و علم حق شناسی، فلسفه،

ب آها می آمدند سیراروپا به اسپانیای تحت تسلط مورتا تشنگان دانش را که از  کتاب نسخه با نیم ملیون

.دارای هیچ کتابخانه ای نبود ، ست که مادرید، تحت تسلط مسیحیانگفتنی ا. کند
152
به یاد حتی زنان نیز  

.ن در بین مردم کوردوا پدیده ناشناخته ای نبودزپزشک . گیری تشویق می شدند
153
ین شرایط تحت ا 

شکوفایی و مدارا بود که هم جنس خواهان نه تنها از سرکوب و آزار در آمان بودند بلکه شعرهای عاشقانه 

 .ین رابطه  سروده می شدابسیاری در 

اشعار کالسیک عرب، از ابونواز تا هزار و یک شب، هم جنس خواهان و تمایالت وبدون هیچ استثنا نثر"

."جنسی آنان را با احترام و یا حداقل با بی تفاوتی یاد می کند
154
بی تردید رویکرد اسالم و ابهام گویی در  

ین برغم اافزون بر. استرابطه با هم جنس خواهی کلید درک مدارا و همراهی این آیین با دگرباشان جنسی 

اکثریت جوامع اسالمی اگر هم جنس خواهی را تحسین نمی "ا منفی اسالم علیه هم جنس خواهیواکنش نسبت

."با بی تفاوتی بر خورد می کردندنسبت به ان کردند حد اقل 
155
عشق به هم جنس در تمام سطوح و رابطه  

ین مو-چنانچه  ل. ختلف جامعه وجود داشتو ما بین دین باوران م پادشاه منطقه ساراگوزا در سده تام 

و یا ارراماد شاعر مشهور آن زمان عاشق پسری مسیحی شد و . یازدهم، عاشق مهتر مسیحی اش شده بود

.به دین مسیحیت گروید
156
گزین رواداری نسبت به و نفرت جای خشونت،ن با شکست مسلمانان از مسیحیا 

 . در اسپانیا  آغاز گردید هم جنس خواهان شد ودوران تاریک هم جنس خواهی ستیزی
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از آنجا که تاریخ گذشتگان محصول نگاه مردانه به تاریخ است و دگر جنس گرایی محور تاریخ نگاری 

اخیرا تاریخ دانان و . بوده است، در باره عشق به هم جنس در میان زنان مطالب زیادی در دست نیست

رابطه عشقی بین . ای به دست آورده اند پژوهشگران فمینیست بازنگری تاریخ را شروع و مدارک تازه

 .فارسی طبق زنی خوانده شده است زبانعربی مساحقه و در زبانزنان در

استاد دانشگاه کارولینای شمالی نشان می دهد که روابط همجنس  (Sehr Amer)عامرپژوهش های سحر

ان لزبین امروزی شان در خواهانه بین زنان عرب در سده های میانی  وجود داشته است و آنان از هم جنس

وی با واکاوی متون قدیمی پزشکی عرب به این . خاور میانه از رواداری بیشتری بر خور دار بوده اند

ناچیز مراعاورسحربه ب. نتیجه می رسد که پزشکان تمایالت این زنان همجنس خواه را ذاتی می سنجیده اند

هی زنان نشانه آنست که در ارتباط با زنان بودن نوشته های حقوقی در اسالم در باره هم جنس خوا

همجسگرا رواداری نسبی وجود داشته است
157

ماساژ "وی در همین نوشته با نام بردن از روش . 

که در سده سیزدهم در کتاب شهاب الدین احمد التیفاشی از آن یاد شده است، به یکی از " زعفرانی

در ماساژ زعفرانی زن عاشق رو می خوابد . کندکامجویی های زنان عرب در سده های میانی اشاره می 

و معشوق به پشت در زیر قرار گرفته، یک پایش را دراز و پای دیگر را خم و به سویی تکیه می دهد به 

اما عاشق پاهایش را در شکم جمع و لب های مهبلش را الی لب . طوری که دهانه مهبلش از هم باز شود

.ن دادن خود به هم مالش می دهدهای مهبل دیگری می گذارد و با تکا
158
این روش عشق بازی را چون  

تاکید می پروفسور عامر  .ماساژ زعفرانی می نامیدند ،میزی پارچه استآشبیه مالیدن زعفران برای رنگ 

نها اشاراتی نیز شده آکند که در ادبیات سده های میانه، نه تنها زنان لزبین نادیده گرفته نمی شدند بلکه به 

 .است

با کاوش در نوشته های پژوهش گران عرب و با استناد به دمحم ا بن علی  ( Samar Habib)مار حبیب س

مالش "در رابطه با هم جنس خواهان زن به دوگونه ( (Mohammad Bin Ali al -Yemeniیمنی 

نان برخی از زنان هم جنس خواه از هر دو روش مهبل به مهبل با ز" :اشاره می کند( (Grinders" جنسی

و هم خوابگی با مردان لذت می برند اما گروه دوم تنها روش اول را ترجیح می دهند و تمایلی به هم 

159."از زنان هم جنس خواه به اندازه مردان حسودندگروه این . خوابگی با مردان نشان نمی دهند
داستان  
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جنس در میان زنان عرب های دیگری از رابطه زنان با یکدیگر بیان شده که نشانگر رواج عشق به هم 

.بوده است
160
واکاوی پژوهشگران روابط سکسی در میان مردمان عرب نیز گواه  روابطه  ،یناافزون بر 

هر چند )نوشته های پژوهشگران عرب در باره سکس گرایی ": عشقی میان زنان هم جنس خواه است

گاهی این پژوهشگران آبیا نگر  ، بین سده های یازدهم و سیزدهم،(سکس گرایی مفهوم متفاوتی داشته است

  161."از گونه های گرایش های جنسی است

غالبا از راه طبق زدن اطفای  زنان مشرق". زنان یاد می کند"طبق زدن"شاردن نیز در سفر نامه خود از 

طبیعی برای فرو نشاندن نها از راههای غیر آمن غالبا از اشخاص مختلف شنیده ام که . شهوت می کنند

زیرا معتقدند به این ترتیب از  دارندنها را از این کارها باز می آال خویش اقدام می کنند و معموشهوت 

 162."در برابر مردان کاسته می شود نهاآنها و حساسیت شهوی و جنسی آزیبایی 

. فوکو ایده دو قطبی دگر جنس خواه و هم جنس خواه زاییده سده نوزدهم اروپا است میشل بر اساس نظریه

اش را روانکاوان اروپایی بوجود  با بار منفی( homosexual)فوکو تاکید می کند که کلمه هم جنس خواه 

.آورده اند
163
جامعه  این نظریه، چنین رابطه ای نمی توانسته در پیش از سده نوزدهم و به غیر از براساس 

 . مدرن وجود داشته باشد

این مدارک نشان می . نظر یه فوکو را به چالش می کشد ،رنده مدارکی که تا کنون ارائه شدبه باور نگا

دهد که هم جنس خواهی و دو جنس خواهی در میان مردان و زنان عرب و مسلمان تا چندین سده پیش از 

. مطرح نبوده است جایگاه اجتماعیو یا  " هویت"به عنوان یک  گرایش جنسیهر چند  اسالم وجود داشته

 .ها آغاز گردیدنآمیت اخالقی ین تنها از سده سیزدهم محکواون برافز

 این نیز نوعی ،هم جنس خواهی در جامعه عرب و اسالمی شکو فان بودهاین ادعا که از سوی دیگر، 

شرق شناسانی که به باور ادوارد . مار می اندازداستع انزیاده گویی است و ما را بیاد شرق شناسان دور

شرقی . از شرق کوشیدند پروژه استعمار را تزیین و به آن تداوم بخشند" وحشی"سعید با ارایه تصویری 

پیش از سده  "اما زیاده گویی نیست اگر بیان شود که . که با شهوت و همجنس خواهی گره خورده بود
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شکارترین و متنوع ترین نوع هم جنس خواهان را داشت نه اروپا بلکه شمال آ بیستم، منطقه ای از دنیا که

164."فریقا و جنوب غربی آسیا بودآ
  

مروزه رابطه ی عاشقانه و عاطفی دو هم جنس ا زاد و برابر دو فرد بالغ هم جنس خواه را کهآرابطه 

(gay relation )که در درازای تاریخ ، با نام های  ،ادامه و دنباله همان عشق به هم جنس است ،می نامیم

تاریخ یک پیوستار . گوناگون و طبیعت غیر دمکراتیک و حتی تجاوز کارانه وجود داشته است

(continuation )زادآبرای مردان  تنها دمکراسی یونان بطور نمونه،.  همتکه های جدا از نه و است 

ست که نه تنها نشا دمکراسی امروزه اص مبدا و ماما همین دمکراسی ناق. یونانی بود و نه زنان و برده ها

 . دست یافته اندنسبی به برابری  ین کره خاکیایز حد اقل در بخشی ازبرده داری از میان رفت بلکه زنان ن

محصول نگاه  مردانه و برداشتی جزمی  ،آنچه امروزه در کشورهای اسالمی بر هم جنس خواهان می رود

و سخت گیرانه و خوانشی قرون وسطایی از شرع و آیین است که در درازای هزاران ساله به توده ها 

ین نگاه و پاالیش قوانین اتحول در. تبدیل شده استعمومی شده و در نتیجه به بخشی از فرهنگ حقنه 

 . ستجهان شمول حقوق بشر به تمام انسان هانیازمند نگاهی انسانی و بر پایه اصول  ،موجود

سنتی از دین با جامعه مدرن و الزامات آن برداشت های و یکم نمی توان انتظار داشت که  در سده بیست

یخی و برای پاسخگویی به مذهب در شرایط ویژه تار. یعنی احترام به دمکراسی و حقوق بشر کنار آید

نه مدیریت جامعه، حیاتی و بقای آن، بعنوان یک انتخاب شخصی یهای آن زاده شد و باز اندیشی برانیاز

 است ز روشنفکران و صاحب نظران دینیا که خود روحانی و اشکوری قای حسن یوسفیآچنانچه . است

"جاودانه کردن مقررات شرعی صدر اسالم نتیجه یک بد فهمی تاریخی است" باور دارد
165
وی در  

اوال ، : از همان قرون نخست عموما چنین تصور کردند که  : "گویدمذ هبی می  -مصاحبه با سایت ملی

خرین و جامع و کاملی است و لذا ناگزیر باید برای تمام تحوالت و نیازهای متنوع فرد و جامعه آاسالم دین 

و الزم االتباع و الزم  این گونه مقررات قطعی و جاودانه و........ پاسخ و راه حلی داشته باشد

166......".االجراست
اشکوری قوانین چه از جانب خدا باشد و چه از جانب انسان ها، تحول  اقایبه باور 

.پذیر است و مشمول مرور زمان می شود
167

زاد اندیشی است که امام داعیه آبا توجه به این نگرش و   

همجنس گراست و شریک  ،بی پرده می گوید که مریکاآعبدهللا ، از چهر های سرشناس اسالمی در 
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 Murray & Roscoe.p.6 
165

 ۲۱۷۰اشکوری،  -  
166

 همان -  
167

 همان -  
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وی که در عربستان سعودی فقه آموخته معتقد . زندگیش مردیست که با او در صیغه موقت زندگی می کند

در رابطه با همجنس خواهان سخنی نگفته و مشکل تفسیر از واقعه لوط  تو سط مردم  قرآناست که 

.است
168
بی اش به شادی امین بیان می کند که به دلیل اعتقادات مذه پژوهشیکی از مصاحبه شدگان در  

او . یت هللا صانعی رفته تا از ایشان تایید بگیرد که گرایش جنسی اش مخالفتی با مسلمانیش نداردآدفتر 

گی هستید که . شما زندگیتان را بکنید. شما هیچ مشکلی ندارید" :یت هللا را چنین بازگو می کندآجواب 

ایران هست نمی توانیم این موضوع را بیان لی که توی یولی ما به خاطر مسا. زندگی تان را بکنید. باشید

".بکنیم و بگوییم هم جنس گرایی اشکال ندارد
169
 

فرهنگ و . مذهب بر پایه فرهنگ هر جامعه و بنا بر نیاز و خواست و آگاهی آن دوره شکل می گیرد

های باورراه برون رفت در این است که  .مناسبات جوامع بدوی را نمی توان در جوامع مدرن پیاده کرد

. یر انسانی را به چالش کشیم و از تکرار و پذیرش باورهای رایج بپرهیزیمغغیرعلمی، غیر عقالنی و

 .هنگی استفر و زمینه های دمکراتیک  قضاییفراهم اوردن الزامات این روند نیز

کوشیده . هنجارها و قوانین دینی نیست زیرا از گستره این نوشته خارج استبررسی  ار،ین نوشتاهدف از

بوجود نیامده و حاصل جمع شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی  ءام نشان دهم هیچ دینی در خال

امروزه با پیشرفت در اجرای منشور جهانشمول حقوق بشر در جهان و . و فرهنگی زمانش بوده است

نتی و بنیاد گرایانه احترام به حق انتخاب فرد بعنوان یکی از اصول اساسی آن، پافشاری بر باورهای س

در تمام جوامع شاهد اکنون . مانعی اساسی در حرکت به سوی تجدد و پیشرفت اجتماعی به شمار می آید

ردند و زیرا نه م ،گانه سازی زن و مرد را مورد پرسش قرار می دهندی هستیم که گفتمان دوانحضور کس

بنیان سنت و ایدئولوژی های حاکم برآن که برقوانین گذشته و های متداول جنسی بنابرین طبقه بندی. نه زن

ند نیازهای جامعه ایرانی را که طی سده ها دگرگون و متحول شده برآورده نمردساالر استوار است نمی توا

 .سازد

 .سال پیش ۳۱۵۵کلمات سقراط در .  نادانی شیطانی بی همتا و دانش خدای یکتاست

 

 
                                                           

168
   ۲۱۷۳۱۱۳۱۱۱بی بی سی فارسی،  - 
169
-۲۱۳. ، ص۷۴۳۳المان، . شش رنگ و عدالت برای ایران: ناشران . امین شادی، تجربه زیست هم جنس گرایان و ترانس جندرها در ایران - 

۲۱۰.           
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 خواهیدوران ُمدرن و هم جنس : بخش ششم 

 

این دوران دگرگونی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در. غاز می شودآبعد از قرون وسطی دوران مدرن 

و بویژه فرهنگی شگرفی روی داد که تارک تحوالتش را می توان در دوره های نوزایی فرهنگی 

در این دوره رو به وخامت خواهان ط همجنس شوربختانه شرای. و روشنگری اروپا مشاهده کرد( رنسانس)

 .نگا هی گذرا به ان شودجا دارد گذاشت که 

 نوزایی فرهنگی  -۱

میالدی در شهر فلورانس ایتالیا  ۵۲سده ازجنبش مهمی بود که حدودا  (رنسانس) دوره نوزایی فرهنگی

و رفته بود بتدریج از ها ساله فراروپا که به خوابی صد . آغاز گردید و به تدریج به سراسر اروپا راه یافت

 ینادر. نشان داد اشتیاق فراوانی میونانی و ریوبرای بازگشت به آثار گذشته رنسانس . می شدخواب بیدار

چاپ  و وبرای انسان است که همه چیزازانسان ین بوداباور بر. انسان مرکز توجه قرار گرفت دوره

 . بوددو باره انسان  رنسانس شروع بیداری. آغاز گردیدشتگان گذثارآ

قتصادی و سیاسی تمدن غرب را پایه های هنری، فرهنگی، علمی، ارنسانس درون مایه فکری در واقع 

 ینادر. برخی از تاریخ شناسان باور دارند که این عصر تاریخی با نوشته های دانته آغاز شد. نهادبنا

درمیراث  پژوهش هنرمندانی پیدا شدند که باپرشکوه تاریخ، فیلسوفان، نویسندگان، مخترعین و عصر

میتوان به درهنر. ی بشریت به یادگارگذاشتندبرا شگفت آوری آثار،تآثیر پذیری از آنروم باستان و یونان و

نیوتن  گالیله، التو، در زمینه علوم به کوپرنیک،دونبوکاچیو و لئوناردو داوینچی،دانته، میکل آنجلو،
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اختراع چاپ بوسیله یوهانس گوتنبرگ آلمانی اشاره  امانول کانت و و به دکارتدر فلسفه  ،فرانسیس بیکنو

 . کرد

مهمترین تاثیرش این بود که . براه انداختی بوسیله لوتر انقالب فکری ژرفی آلمان زبان ترجمه انجیل به

انتظار این . نهادعقل بشر را جایگزین مذهب و کشیشان فاسد ساخت و پایه های دمکراسی آینده را بنا 

ما شوربختانه چنین نشد ا. بهبود یابد جنسی است که با توجه به دگرگونی های برشمرده وضعیت دگرباشان

حتی در کشور ایتالیا که گهواروه رنسانس بود، . اینان با شدیدترین پی گردها و دشمنی ها روبرو شدندو

 .دگرباشان محاکمه، شکنجه و سوزانده شدند

. همراه شدجنسی علمی با موجی از شکنجه و سرکوب دگرباشان وفضای تازه روشنفکری، زیباشناسی "

."در این دوره زنان و مردان بیشتری نسبت به دوره های گذشته کشته شدند
170
 

ستیزی  های مسیحی و پاپ موج دگرباش   راهبه و حمایت هدایتتحت  ،و پروجا اابتدا در شهرهای بولونی

در . هدف این بود که مسیحیت به پای بندی اخالقی و اصول اولیه مسیحیت برگردانده شود .دگردیآغاز 

بودند که عزم کرده " بسیجیان مسیحی"، ارازل و اوباش و "چماقداران"ه انتیجه مردم کوچه و بازار بهمر

هم جنسگرایان پاک خورها،قماربازها و شه ها، عرقحیعنی فا ،مظاهر فساداز خودرا به باور  هاشهر

را سیاسی که در برخی شهرها قدرت  افزایش یافتمدعیان پاکی و پرهیزکاری چنان  نیروی. سازند

 .بدست گرفتندنیز

پس از . میالدی بود ۵۵۱۴در سال  ااولین شهری که مجازات اعدام را برای دگرباشان تصویب کرد بلونی"

این مجازات را تصویب  ۵۱۱۲وا در سالو جن ۵۲۹۲، میالن در۵۳۲۳، روم در۵۳۵۴آن پادوا در

 171."کرد

دیچی بود که از رواداری علت آن هم حکمرانی خانواده م  . فلورانس از این قاعده تا حدودی مستثنی بود

 !خته می کردندرا بجای سوزاندن ا   جنسی در این شهر دگرباشان. بیشتری برخوردار بودند

دیگری را فاش را بشدت شکنجه می کردند تا اعتراف کند و نام افراد  "متهم"در تمام این شهرها ابتدا 

حتی کسانی که برای پایان دادن به شکنجه های جانفرسا اعتراف می . سوزاندند سپس او را می. سازد

                                                           
170

 - Crompton,p.245 
171

 - Ibid; p.246 
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وحشیگری و بی از این  هابدترین شهر. کردند و نام کسان دیگری را فاش می ساختند سوزانده می شدند

 .     ونیز بودعدالتی 

تا پیش از بقدرت رسیدن هیتلر در این دوره سوزانده  ،یشترین شمار هم جنسگرا در اروپااحتماال ب"

172."شدند
 

شده نشان می دهد که تجسس اسناد موجود در آرشیوها که بوسیله تاریخ دانان و پژوهشگران بازیابی و 

اما این کشیشان . ا حتی نام کشیشان هم دیده میشوددر بین آنه. از تمام طبقات اجتماعی بوده اند "محکومین"

 یشان نادیده گرفته می شد و یا حداقل به جای دیگر بوسیله واتیکان محاکمه می شدند و معموال یا جرائم

 .عوام بودنددیدفرستاده می شدند و خارج از 

باال تعلق داشتند به خاطر ، کسانی که به طبقات وهم اکنون نیزجوامع هم چون بسیاری ازقابل ذکر است که 

مورد انها درتری  رئوفانهشان مجازات نمی شدند و یا مجازات بسیار  ثروت و نفوذ سیاسی و اقتصادی

که صدایی در جامعه نداشتند آماج زحمت کشان همچون کارگران و  ،این طبقات تهی دست. اجرا می شد

ساله اشاره می کند که  ۵۹ساله و جاکوب  ۳۲چنانچه کرومپتون، به نام های سالوسترو . خشونت ها بودند

هردوی آنها به طبقات باالی جامعه تعلق داشته و خانواده شان از نفوذ . بمدت دو سال رابطه عاشقانه داشتند

این دو فرد محاکمه و سالوسترو تنها به پرداخت جریمه محکوم می . و قدرت اقتصادی برخوردار بودند

.چندی بعد حتی میزان جریمه سالوسترو کاهش می یابد .گردد و هر دو تبعید می شوند
173
 

 .میالدی ادامه داشت  ۵۲سرکوب و شکنجه دگرباشان تا سده 
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 -  Ibid; p.253 
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 گرفته شده بوسیله نگارنده -موزه متروپولیتن نیویورک. ایتالیا ۰۱-۷۰۲۱بشقاب  متعلق به . عاشقان 
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 عصر روشنگری -۲

جنبشی اجتماعی و فلسفی تمام اروپا را فرا گرفت که به عصر  ،در سده های هفده هیجده میالدی

جنبش . ساخترا دگرگون  جوامع ا ین جنبش آگاهی انسان و ساختار سیاسی. روشنگری شهرت یافت

که پدیده ها و علوم را بر پایه کتاب مقدس تبیین می  روشن اندیشی، کلیسای کاتولیک را هدف قرار داد

جوردانو برونو بریده و سپس به آتش  ،ش را همچونا ین سده زبان منتقدینکلیسایی که برای چند. کرد

ناچار به عذر خواهی کرده بود، زیر حمله قرار  بخاطر طرح نظریه علمی اش سپرده بود و یا گالیله را

 . که در سده شانزدهم روی داده بود در حقیقت پیش درآمد این جنبش را جنبش رنسانس آماده کرد. گرفت

این نهاد . ین دوره خرد در برابر خشگ اندیشی و علم در برابر االهیات و آموزه های کلیسا قرار گرفتادر

  .کتاب های علمی و فلسفی را می سوزاند و نویسندگانش را به اتهام ارتداد بدست آتش می سپرد دینی

یسا و حکومت خود کامه مونتسکیو و ولتر تحت سایه آزادی نسبی در این کشور شروع به نقد کل،در فرانسه

این تحوالت به . هر چند آنها مجبور شدند کتاب هایشان را در آمستردام و یا جنوا به چاپ رسانند. کردند

 .دگرگونی هایی در وضعیت دگرباشان منجر شد

را تغییر داد و از آن به بعد  جنسی فرانسه قانون ضد دگرباشان ۵۹۴۵بعد از انقالب کبیر فرانسه، در سال 

ت خارج گردید و با تسخیر سایر نقاط اروپا به وسیله فرانسه به این نقاط اجنس گرایی از فهرست جنای هم

ن را به آانگلستان مجازات اعدام برای هم جنس گرایان را ملغی کرد و  ۵۵۲۵در سال . نیز تعمیم داده شد

مان الزم بود تا نگرش مردم هرچند قانون در این مورد تغییر یا فت اما سده ها ز.  داد کاهشحبس ابد  

 .نسبت به دگرباشان دگرگون شود

نوشته های مونتسکیو . به بعد آغاز گردید ۵۵آگاهی نسبت به تنوع جنسی و جنسیت و سکس گرایی از سده 

با توجه . ین دگرگونی داشتاکه هم جنس گرایی را نه گناه بلکه ناشی از شرایط می دانست تآثیر زیادی در

، مونتسکیو علت هم (sexual orientation)و نبود اطالعات در باره گرایش جنسی  به محدودیت علم

جنس گرایی در یونان باستان را ورزشکاران عریان، کم بودن شمار زنان در جوامع آسیایی و عدم اختالط 

ین باور بود که این شرایط سبب تشویق هم جنسگرایی می ااو بر. سنجید دختران و پسران در مدارس می

 .می بایست شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها را دگرگون ساخت  ین بجای از بین بردن انسانهاابنابر. گردد
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در این . اولین کشور اروپایی که از هم جنس خواهی جرم زدایی کرد فرانسه بودچنانچه گفته شد،  

اواخر سده نوزدهم هم  اما در این میان آلمان تقریبا تا. کشورهم جنسگرایی از قانون جنایی حذف گردید

چنان هم جنس گرایی را غیر قانونی به شمار آورده و مجازات های گذشته را در این مورد اعمال می 

 . رفتار فاجعه بار نازی ها در آلمان با هم جنس گرایان بود ،آنپی امد. کرد

جنس گرا ناچار هزاران زن و مرد هم . اوایل سده بیستم نیز شرایط سختی برای دگرباشان وجود داشت

اما در برلین روال . بودند زندگی مخفیانه ای داشته باشند و خواسته های جنسی شان را پنهان سازند

نسبت به دیگر نقاط اروپا آسان تر می  جنسی زندگی در این شهر برای دگرباشان. دیگری در جریان بود

در . بندرت به اجرا گذاشته می شد قانون جزایی آلمان که رابطه عشقی دو مرد را محکوم می کرد. گذشت

چندین روزنامه، باشگاه و بار و رستوران . از آزادی نسبی برخوردار بودند جنسی این شهر دگرباشان

اما  .ردندهم جنس گرایان اروپایی و غیر اروپایی به این شهر پناه می ب. فعال بود همجنس گرایانبرای 

 .شوربختانه ابرهای سیاهی در افق سیاسی اروپا بویژه در آلمان دیده می شد

سال جنگ بجز ویرانی، تهیدستی و  ۲. آلمان از جنگ جهانی اول شکست خورده و تحقیر شده بیرون آمد

شرایط این کشور روز بروز بدتر می شد و آلمانی ها به . بیکاری نتیجه دیگری برای این کشور نداشت

. هیتلر وعده آینده بهتری به مردم این کشور می داد. ی نیاز داشتند که وضعیت آنها را دگرگون سازدفرد

هیتلر قول داد که معاهده ورسای را . اما آلمانی ها تصور نمی کردند چه آینده اسفناکی در انتظار آنهاست

که شکست این  ندمان ادعا کردآلدولت مردان . لغو کند، ارتش را دوباره بسازد و آلمان را متحد گرداند

در نتیجه یهودیان دشمنان اصلی آلمان می . نتیجه خیانت و دشمنی یهودیان بوده است ۵۴۵۵ سال کشور در

غرور از دست رفته آنان را  باور کردند که هیتلر و حزب نازی مردم سرخورده و تحقیر شده آلمان . باشند

 .ریا برپا خواهد ساختآینده ای با شکوه برای نژاد آ ،باز گردانده

 ۵۹۱بند . را آغاز کرد نیاز به قانون تازه ای نداشتجنسی زمانی که حزب نازی اذیت و آزار دگرباشان 

هیتلر تنها نیاز داشت که این قانون . قانون جزایی این کشور هم جنس گرایی را غیرقانونی اعالم کرده بود

بقدرت رسیدن هیتلر هم جنس گرایان بازداشت می شدند پیش از . را با شدت هرچه تمام تر به اجرا گذارد

 . اما با روی کار آمدن هیتلر اوضاع دگرگون شد. اما هرگز به زندان نمی افتادند

( racial puriti)شد که برپایه سنت، سیاست و نژاد برتر زی شامل ساختن آلمانی نیرومند میشعارحزب نا

هم جنس . و هم جنس گرایان یافت نمی شد ست هایهودیان، کمونیین راهبرد جایی برای ادر. بنا می گردید
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نجامید و در نتیجه بر پایه دکترین اکشور آلمان می " ضعف"گرایی به کاهش نرخ زادو ولد و در نتیجه 

 .نامبرده قابل پذیرش نبود

آزار  از آن زمان تعقیب، شکنجه و اذیت و. قدرت بطور کامل در دستان هیتلر قبضه شد ۵۴۳۳در سال 

میلیون ها هم جنس گرا، یهودی، کولی و سایر مخالفین دولت نازی از جمله کمونیست ها و آزادی خواهان 

 .آغاز شد

 174."جایی برای هم جنس گرایان وجود نداشت ،برتر در جمع نژاد"

عالمت مثلثی  ،هم جنس گرایان زندانی که به کمپ های مرگ فرستاده می شدند لباس هم شکلبرروی 

مردان هم جنس گرا برای فرار از . شکل برنگ صورتی ترسیم می شد که از سایر زندانیان متمایز شوند

برخی دیگر ازدواج می کردند تا . تعقیب و اذیت و آزار نازی ها ناچار می شدند به ارتش ملحق شوند

را از راه ازدواج با مردان هم ین فاجعه انسانی زنان هم جنس گادر. گرایش جنسی شان را پنهان سازند

نازی ها . الزم به تذکر است که فشار بر مردان دگرباش متمرکز شده بود. جنس گرا بیاری آنان می شتافتند

به باور نازی ها وظایف زنان در واژه های زیر خالصه . زنان را ماشین بچه سازی به شمار می آوردند

 (.Kinder, Kuche, Kirebe)بچه، آشپزخانه و کلیسا : میشد
175

قانون ضد سقط جنین به  ۵۴۳۲درسال 

 .سقط جنین برای زنان که نمی خواستند بچه دار شوند غیر قانونی شدپس ین اتصویب رسید و از

اطاق  کام مرگ هیتلر و نژاد پرستان نازی میلیون ها یهودی، هزاران کولی، کمونیست و آزادی خواه را به

هم جنسگرایان به خاطر آلمانی و مسیحی بودنشان نه در اطاق های گاز بلکه در جریان . های گاز فرستادند

.بیگاری های شاق و طاقت فرسا جان سپردند
176

نزدیک ". خته شدن یکی از راه های فرار از زندان بودآ  

خته شوند از کمپ به خط  آبه پایان جنگ،  به علت کمبود سرباز، هم جنس خواهانی را که قبول می کردند 

."ه می فرستادندهمقدم جب
177
 . معنایی جز مرگ نداشته هخط مقدم جب 

پس از شکست هیتلر وارد بازداشتگاه های مرگ شدند با  ۵۴۲۱هنگامی که نیروی های متفقین در سال 

اما . برخی از زندانیان بصورت نیمه جان از مرگ نجات یافته بودند. روبرو شدند بزرگی انسانیفاجعه 

شکست هیتلر و ورود متفقین هم تآثیر چندانی در سرنوشت هم جنس گرایان نداشت چرا که در کشورهای 

                                                           
174

 - Sterlington, K. ,Branded by the Pink Triangle, Second Story Press. Toronto, Canada, 2013,  p.25 
175

 - Ibid; p. 31 
176

 - Sterlington,p. 64 
177

 - Ibid; p.64 
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م جنس در نتیجه ه. غالب بود یستیز جنسی باشنس گرایی غیر قانونی و فرهنگ دگرمتفقین نیز هم ج

ورد شده آبر. گرایان آزاد شده در بازگشت به شهرهایشان احساس کردند وارد زندان بزرگتری شده اند

نفر از انان در  ۵۱۵۵۵لمان نازی ها محکوم و حدود آهم جنس خواه در زمان  ۱۵۵۵۵است که بیش از 

 .  نده ااردوگاه های نازی جان خود را از دست داد
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 استعمار گران نژادپرستانه -استعمار و برداشتهای جنسیتی: بخش هفتم 

 

در میانه سده هیجدهم، زمانی که کاشفان و مبلغین دینی مسیحی و اولین فرانسوی ها به خاک آمریکای 

شمالی گام نهادند، با مشاهده برخی مردان بومی که لباس زنانه بتن داشتند و با مردان رابطه جنسی برقرار 

 . می کردند دچار سراسیمگی شدند

ها از سوی مردمانشان پذیرفته شده بودند بلکه مورد احترام خاص نه تن تراجنسیت هافرانسویان از اینکه "

."برخی از گروه های بومی نیز قرار داشتند به هراس افتادند
178

 

لباس و نقش فرهنگی جنس مخالف را  ،تراجنسیت ها در میان برخی از بومیان آمریکا، هم جنسگرایان و

مانند غذا پختن، لباس دوختن و سایر کارهای " زنانه"این گروه حتی کارهای . بطور کامل برمی گزیدند

مانند جنس مخالف رفتار  تراجنسیت هابا هم جنسگرایان و برخی از بومیان. انجام می دادند مشابه را نیز

بهمین . رایج بود (نه زن و نه مرد)سی نیز رفتار جنس سوم جن اندر میان برخی از دگرباش. می کردند

. دلیل بطور نمونه، مردی که با فردی از جنس سوم رابطه جنسی داشت هم جنسگرا به شمار نمی آمد

مدارک و اسناد موجود نشان می دهد که برخی از زنان هم جنسگرا زن دیگری را به عنوان همسر و یا 

                                                           
178

 - Mondimore, F.M. A NATURAL HISTORY OF HOMOSEXUALITY, The Johns Hopkins University Press. USA. 1996. 
p. 11 
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با هم رابطه جنسی نداشتند و این  تراجنسیت هاجالب است بدانیم که . شریک جنسی موقت برمی گزیدند

.به شمار می آمد( تابو)رابطه در میان بومیان مانند زنای با محارم حرام 
179
 

برخی از آنها هم جنس خود را برمی . مختلف رفتار جنسی گوناگونی داشتندقبایل هم جنسگراها در 

داشتند و گروهی دیگر زمانی که بالغ می شدند به هم جنسگرایی رو گزیدند، گروهی با هر دوجنس رابطه 

گرایی،  چنین به نظر می رسد که هم جنس. می آوردند که برخی از آنان پس از مدتی آن را رها می کردند

که آنها ( Aztecs)گرایی و دگرجنس گرایی در میان تمام قبایل آمریکا رواج داشته بجز آزتک ها  دوجنس

 .درا می کشتن

ه سیاح پرتقالی در شمال برزیل بسر می برد ،، زمانی که پدرو دی ماگاالس دی گواندو۵۱۹۲در سال 

 :استاورده خود  در یادداشت است

. زنان جنگجو موهای خود را مانند مردان کوتاه می کنند و در جنگ با تیروکمان شرکت می جویند" 

."ازدواج کرده اند همراه دارند که به آنها خدمت می کندهرکدام از آنها زنی را نیز که می گویند با او 
180
 

 تراجنسیت هاو یاری در باره خلقت هم جنسگرایان در افسانه های مردمان بومی آمریکا داستان های بس

181
به هم  رواحزن ها و مردها از حیوانات و ادر یکی از این داستان ها می خوانیم که . وجود دارد 

در بین قبیله پاپاگا باور بر این است که زمانی که کودکان . تغییر شکل می دهند هاتراجنسیت جنسگراها و 

.تبدیل می شوندتراجنسیت ء طبیعه و غیبی می بینند به هم جنس گرا و  خواب های ماورا
182
 

حرفه جادوگر ویا بهمین دلیل  ،دارند احبومیان باور داشتند که این افراد رابطه ویژه ای با خدایان و ارو

یاری می رساندند و مراسم مذهبی پیش از شکار را انجام  بیماراناین افراد به . عهده داشتندطبیب را بر

 .مردم باور داشتند که آنها از توان تعبیر خواب و نیروی ماوراء طبیعه برخوردارند. می دادند

ترام به شمار می رواح و قابل احرا هدیه ای از سوی ا  تراجنسیت ها  همجنس خواهان وبومیان آمریکا

می توان گفت که برخورد آنها به این پدیده مانند برخورد یونانیان بود و حق افراد می دانستند که . آوردند

گرایش جنسی بین مردان و یا زنان چیز شگفت . خارج از پیوند زناشویی از لذت جنسی برخوردار شوند

                                                           
179

 - Miller, 1995.p.37 
180

 - Ibid,, p.37 
181

 افرادی که احساس می کنند جنسیت شان از نوع جنس مخالف است   -  
182

 - Mondimore,p.13 
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آنها بتدریج سمت و سوی جنسی خود را خواهند بود که اینگونه اما انتظار می رفت و باور  ،وری نبودآ

.یافت
183
 

. باید توجه داشت که زنان پیش از ورود اروپاییان به آمریکا، دارای حق و حقوق برابر با مردان بودند

وابستگی قبیله ای افراد معموال به تبار . داشتند پا به پای مردان مشارکتزنان در گزینش رهبران قبیله 

از آنجا که رابطه زن و مرد برابر بود و جنسیت و گرایش جنسی افراد هدیه . ی داشتقبیله ای مادر بستگ

 . مورد احترام بود یارواح به شمار می آمد، گزینش جنسی هر فرد

تفاوت در ویژگی های جنسی، با بردباری همه گروه های بومی  ،ین اشاره شداالبته همانطور که پیش از

ای با زناکاران داشتند که ه آزتک ها با هم جنسگرایان رفتار مشابه برای نمون. آمریکا روبرو نمی شد

ین این دسته از بومیان برخالف دیگران، مردساالر بودند و اافزون بر. انتظارشان بودمرگ در مجازات

 .زنان از برابری حقوق با مردان محروم  بودند

، سرآغاز بدبختی و به قاره امریکا میالدیورود فاتحان اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی در سده پانزدهم 

رسنگی، جنگ، گ. وردندآبا خودشان مرگ و فالکت به ارمغان فاتحان . بودان قاره ناگواری برای بومیان 

که سرزمین هایی در . نابودی فرهنگ بومیان شد در نتیجهوو بخصوص بیماری سبب مرگ ومیر

اسپانیایی ها جنوب و . چندی کاهش چشمگیری یافتجمعیت بومی ها پس از گزیدند، یها سکن اسپانیایی

 ر آوردند و بی چارگی و دربدری راانگلیسی ها و فرانسوی ها شمال آمریکا را بتدریج به تصرف خود د

برای بیشترین سختی ها را  ،در این میان اسپانیایی های مسیحی متعصب. برای بومیان به ارمغان آوردند

 . زبان، فرهنگ و مذ هب شان را با زور به بومیان تحمیل کردند ،ای کاتولیکاسپانیا ه. بومیان روا داشتند

فاتحان اسپانیایی باهمان تعصب و بی رحمی که هم جنسگرایان هم وطن را در دادگاه های تفتیش عقاید "

 184."می سوزاندند، با همجنس گرایان بومی برخورد می کردند

راه "نیزه به بومیان را به زور سر دنه تنها می کوشیدنبود که فاتحان متعصب بدین سان اما واقعیت 

نان مجوز تصرف زمین های آبلکه با از بین بردن  ،به مسیحیت هدایت کنند یعنی گروییدن" راست

تاریخ دانان و پژوهشگران برآورد می کنند که پس . سرخپوستان و آواره کردنشان را نیز بدست می آوردند

 . درصد بومیان از بین رفتند ۴۵ ن،به ان سرزمی از ورود فاتحان

                                                           
183

 -Mondomore,p.14 
184

 - Ibid.,p.14 



 

101 
 

از ابتال به آنفوالنزا، سرخک و آبله که بوسیله اروپاییان به آمریکا آورده شده  ،مرگ هزاران سرخ پوست

 .گرایی مورد غضب الهی قرار گرفته اند چنین توجیه می شد که بومیان بخاطر هم جنس ،بود

بطور نمونه در سال . آشنا نبود و در برابر آن ناتوانبومیان با این گونه بیماری ها بدن سیستم دفاعی 

، اهالی قبیله ای در ایالت میسوری از مسافرین یک کشتی بخاری که به سن لوئیس می رفت به ۵۵۳۹

.نفر کاهش یافت ۲۵نفر به  ۵۵۵۵در طول دو هفته جمعیت این قبیله از . بیماری آبله مبتال شدند
185
 

با هدف در هم شکستن مقاومت اینکاها به پرو رسید، بیشتر آنها در اثر  ۵۱۳۵ سالیا زمانی که پیزارو در 

 ۵به  ۵۲۴۵همچنین جمعیت سرخپوستان که در سال . تماس با اروپاییان و ابتال به بیماری آبله در گذشتند

اسناد و مدارک  .یافتکاهش چشمگیری رود کلمبو به آمریکا ، پس از و۵۱۳۱میلیون می رسید در سال 

درصد جمعیت سرخ پوستان و سایر بومی ها از زمان ورود کلمبو به قاره  ۴۱امروزی نشان می دهد که 

.ندتازه از میان رفت
186
 

. دالیل نژاد پرستانه نداشت ،باید گفته شود که انتقال بیماری های غیر بومی که سبب نسل کشی بومیان شد

لی حیوانات اهلی را در نزدیکی خانه هایشان نگهداری می کردند و مهمانان ناخوانده در طی سده های متوا

اما از آنجا که روش زندگی سرخپوستان با . بدن  آنها به تدریج در برابر امراض برشمرده مقاوم شده بود

 .بود که سبب مرگ آنها می شد آسیب پذیرآنها در برابر این بیماری ها سیستم بدن اروپاییان تفاوت داشت 

طبیعی . برپایه برابری زن و مرد و ارج نهادن به طبیعت استوار بود ،بسیاری از بومیان آمریکا گنفره

ین فرهنگ تکثرگرا، هم جنسگرایان و سایر دگرباشان جنسی به عنوان انسان های ویژه و ابود که در

در همین زمان،  .استثنایی مورد احترام قرار گیرند چیزی که در این زمان در فرهنگ اروپایی کمیاب بود

کشورهای مسیحی سده های میانه همچون اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه و انگلستان، با دگر باشان جنسی با 

 .سنگدلی و خشونت برخورد می کردند

د برده از آفریقا در دستور کار وور. کاهش جمعیت سرخ پوستان نیاز به نیروی کار جدید را افزایش داد

 .فریقا شدآغاز بدبختی و ویرانی آاروپاییان قرار گرفت که  سر 

                                                           
185

 - Diamond,J. ,Guns, Germs, and Steel- The Fates of Human societies. W.W.Norton & Company. New York, 1999 
..p.212 
186

 -  Ibid; p.  211- 213  
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اما هیچ . قدرت مستعمراتی اش را به نقاط گوناگون جهان گسترش داده بود ،اسپانیا در اواخر سده شانزدهم

اسپانیای  .دیده نشدرفت ( Native American)مردمان بومی آمریکا  آنچه بر کجا تاثیر مخرب تری از

مسیحی که در چنبره ترس و نفرت از هم جنس گرایی بسر می برد با مشاهده راواداری و همراهی بومیان 

 . ه بودآمریکا با هم جنسگرایان، بهراس افتاد

شهوانی، ،تنها عجیب و بیگانه بلکه آشکارا در واقع هر آنچه با هنجارهای مسیحیت همخوانی نداشت نه"

که از پاکی " وحشی"به باور مسیحیان اسپانیا، این مردمان . بدوی و کفرآمیز به شمار می آمدحیوانی، 

در مسایل جنسی موجوداتی بسیار آزمند به شمار می  ،نفس و پارسایی مسیحیت بویی نبرده بودند

."آمدند
187
 

 ۵۱۵۴ال در س. ستیز در هیچ مکانی به اندازه آمریکا فاجعه نیافرید جنسی فرهنگ مخرب دگرباش

 :فرماندار جدید مکزیک در نامه ای به پادشاه اسپانیا چارلز پنجم نوشت

188."همگی لواط می کنند و مرتکب این گناه کبیره می شوند( مردمان بومی)براساس اطالعات ما آنها "
 

که اسپانیایی ها دریافتند این رابطه بسیار فراگیر  افزایش یافتسرآسیمگی ناشی از وجود دگرباشان زمانی 

شخصی بنام اویدو  ۵۱۵۲علت آن کتابی بود که در سال . و تقریبا در تمام نقاط آمریکا رایج است

(Fernandez Oviedo ) به عنوان تاریخ طبیعی سرخ پوستان(Natural History of Indines ) منتشر

 :نوشت او. شکل داداره سرخ پوستان را کرد که پایه فکری اسپانیایی ها در ب

مردان پسران جوانی دارند . بطه گناه آلود و مخالف طبیعت بسیار رایج استدر بین سرخ پوستان این را"

این پسران کارهای مردانه را . که زینت آالت زنانه به سروگردن شان می آویزند و لباس زنانه می پوشند

."زدن انجام می هند وشامل آشپزی و جار کنار گذاشته و کلیه وظایف زنانه را
189
 

یایی های مردساالر نسبت پدیده ای بود که اسپان( gender role reversal)بعهده گرفتن نقش جنس مخالف 

و " وحشی"در واقع رفتار سرخ پوستان . شدند یدر نتیجه دچار سراسیمگی و خشم م. گانه بودندبه آن بی

گرفت،  قرارمی" متمدن"قی مسیحیت اروپایی غیرمتمدن و آلوده به گناه که در نقطه مقابل اصول اخال

زمین ها و غارت دارایی سر هدف های استعماری اروپاییان بود که بویژه اشغال  توجیه مناسبی برای

                                                           
187
 ۴۱. ، ص۲۱۷۳کانادا، تورنتو، . انتشارات پگاه فمینیزم و بنیاد گرایی اسالمی،هایده مغیثی،  - 
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 - Crompton,p.315 
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  - Ibid; p.315 
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و خالی " وحشی"برای رسیدن به این هدف نیاز داشتند که بومیان را اسپانیایی ها . شد یبومیان را شامل م

اسپانیایی تحت " روشنفکران"بازتاب این نگرش را می توان در نامه هایی دید که یکی از . از اخالق بنامند

 :تاثیر کتابی که اشاره رفت چنین نوشته بود

یکم، آنها وحشی و غیر . روری استاین ها دالیلی هستند که برپایه آن جنگ با وحشی ها الزم و ض"

سوم، با عمل هم جنس گرایی جنایتی . دوم، پایین تراز مرتبه انسانی و زرخرید و برده اند. متمدنند

ی تچهارم، این وظیفه ماست که مسیحیت را در هر کجا بهر قیم. برخالف طبیعت مرتکب می شوند

 190."گسترش دهیم

به باور وی بومیان هنوز از . بردگی سرخپوستان را صادر کنددالیل باال چالز را قانع کرد که فرمان 

جالب است که برخی از روحانیونی که در همان زمان بین سرخ . بودندبرخوردارن" انسانی"جایگاه 

یکی از معروفترین آنها کشیشی بنام ساالمنکا . پوستان زندگی و کارمی کردند مخالف این فتواها بودند

(Salamanca ) پادشاه اسپانیا نمی تواند برای "هیات بود در نامه اش به پادشاه نوشت که الکه متخصص

 ."همه دنیا حکم صادر کند
191

مچنین افزود که روابط هم جنس گرایی دلیل محکمی برای این روحانی ه

 . بیرون راندن سرخ پوستان از زمین هایشان نیست

چنانکه گفته شد  .به هم جنس را نمی پذیرفتند واقعیت اینست که در همان زمان تمام سرخ پوستان ایده عشق

اما استعمار برای توجیه تحت . در دو امپراتوری بزرگ اینکا و ازدک، دگرباشان جنسی به قتل می رسیدند

سلطه درآوردن سرخ پوستان و راندن آنها از زمین هایشان نیاز داشت که طرز تلقی اش از بومیان را 

را  "وحشی ها"این " متمدن کردن"مسیحی باید وظیفه " متمدن"غرب . هدفراگیر و شامل همه آنها جلوه د

بعهده می گرفت حتی اگر این به قیمت براه انداختن جنگ های خونین و از بین رفتن صدها هزار نفر از 

پیش از هر چیز سپاه اسپانیا از طبقات فرودست و دهقانی تشکیل می شد و . اما چه باک. دو طرف می شد

ما بیاد جنگ عراق می افتد که سربازان آمریکایی از طبقات  خواننده) ن اشراف و طبقات باال نه فرزندا

دوم آنکه زنها و کودکان بومیان نیز (. فرودست این جامعه بودند و نه خانواده های ثروتمند و یا سناتورها

بود که با جرات و جسارت در یک دست کتاب مقدس " متمدن"این وظیفه اروپای . انسان های کاملی نبودند

، سنت های اجتماعی بومیان را به چالش "به نام پدر، پسر، و روح القدس"  دست دیگر شمشیرانجیل و در 
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اسپانیای فاتح از همان ابتدا با بی رحمی کامل . نابودی آنها نه تنها ضروری بلکه حیاتی بودین ابنابر. کشد

 .کردسرخ پوستان را تار و مار 

 ۵۲. را از زندان به میدان مرگ هدایت کردندمرد  ۵۱صبح،  ۵۵، ساعت ۵۲۱۵نوامبر  ۲صبح روز "

ضربه شالق زدند  ۵۵۵وی را ابتدا . در این میان تنها پسر بچه ای از مرگ نجات یافت. نفر را سوزاندند

."جرم آنها این بود که با یک دیگر رابطه جنسی داشته اند. و سپس به عنوان برده فروختند
192
   

 

 

عکس .)خواهان را جلو سگ ها می انداختند تا پاره پاره شونداسپانیایی های مسیحی هم جنس 

 (گرفته شده از کتابخانه نیویورک 

تاثیرات مخرب استعمار بر زندگی بومیان آمریکا و استرالیا و تخریب فرهنگی آنها محدود به 

 .اما بزرگترین ضربه را زنان بومی متحمل شدند. مردان نبود

                                                           
192

  - Ibid; p.319 



 

105 
 

ساس مادر ساالری استوار تماعی سرخ پوستان برااجساختارورود اروپاییان  از قبل

( clan)بچه ها در طایفه . وراثت خونی افراد از بررسی نسل مادر حاصل می شد.بود

طایفه مجموعه ای از مادران، دختران، مادر . مادرشان به دنیا می آمدند و همانجا می ماندند

انی که دختری ازدواج می حتی زم. بزرگ و نوه ها بود که همگی با هم زندگی می کردند

مادری بود  ،مهمترین وظیفه زن. به خانه دختر می آمد نه برعکس کرد این همسرش بود که

ی می یترک می کرد و یا زن تصمیم به جدازمانی که مردی همسرش را . و نه همسرداری

که از در نتیجه بچه ها . می گشتبازگرفت بچه ها نزد مادر می ماندند و شوهر به قبیله خود 

نظر سرخ پوستان بهترین هدیه آسمانی بودند از عشق و توجه و مراقبت تمام اعضاء طایفه 

از نظر جنسی نیز زنان بومی برخالف زنان اروپایی اختیار . مادری برخوردار می گشتند

رابطه بر اساس عشق و کشش . کامل داشتند که با هرکس که مایلند رابطه جنسی برقرار کنند

زنان همچنین از  .طبقه اجتماعیبر پایه ثروت و  و سایر نقاط همچون اروپا نهجنسی بود و 

نظر اقتصادی دارای استقالل نسبی بودند زیرا مالک خانه و محصوالتی بودند که بدست آنان 

زمین همگانی و اشتراکی بود و چیزی به اسم مالکیت خصوصی وجود . تولید شده بود

بنابراین بهره . از طبیعت می پنداشتند و نه جدای از آن مردمان بومی خود را بخشی. نداشت

گیری از طبیعت برپایه نیاز صورت می گرفت و این در برابر رویه اروپاییان قرار داشت 

 .که به برتری انسان بر طبیعت باور داشتند

برخی از زنان بومی شکارچیان فرانسوی   .زنان از رأی مساوی با مردان برخوردار بودند

. راهی می کردند و اگر از آنها خوششان می آمد با آنها رابطه جنسی برقرار می کردندرا هم

یتی   .نامیده می شوند( Métis)نواده های آنها در کانادا دورگه و یا م 

بومی زیان زنان به روابطه اجتماعی و اقتصادی  دن کانادا به دست انگلیس،با مستعمره ش

، مرد ریاست خانواده و قدرت ستانساالر در انگلبرپایه فرهنگ مرد . دگرگون گردید

 ز ازدواج به مردان منتقل می شد وشوهردارایی زنان پس ا. اقتصادی را در دست داشت

ین همین نظام در آمریکا و کانادا نیز پیاده شد و زنان به حاشیه رانده ابنابر. تصمیم گیرنده بود
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زمین از مالکیت قبیله . بومیان گردیدشیوه سرمایه داری جایگزین زندگی اشتراکی . شدند

با از دست رفتن حق زمین، زنان . خارج و خرید و فروش آن در دست مردان قرار گرفت

 .قدرت اقتصادی شان را از دست دادند

شروع به جابجایی سرخ  ستان،از پیروزی در جنگ با انگل، آمریکا پس ۵۹۵۳در سال 

دولت آمریکا برای توجیه و مشروعیت . باز شودتا جا برای مهاجران اروپایی  ،پوستان کرد

بخشی به سرکوب بومیان مدعی شد که بومیان آمریکا از توان تعیین سرنوشت خود 

با این تصمیم زمین های . برخوردار نیستند و الزم است به قیمومیت دولت امریکا گردن نهند

بزرگترین  " .بیشتری از دست بومیان خارج و به تصرف مهاجرین سفید پوست درآمد

جابجایی جمعیت در تاریخ مدرن از راه مستعمره سازی در آمریکا و بدست اروپاییان انجام 

کاهش یافت و در مواردی به نابودی کامل  یدر نتیجه جمعیت بومیان بطور چشمگیر. شد

 193."برخی از قبایل بومی انجامید

دولت هایشان که نوادگان امروزه در سرتاسر قاره آمریکا، بسیاری از بومیان علیه تسلط 

سده، بسیاری از بومیان آمریکا  دو از گذشت پس  .مهاجرین سفید پوستان اند مبارزه می کنند

اقشار به آمریکا آورده شدند، جزو و کانادا در کنار سیاه پوستانی که بعنوان برده از آفریقا 

و اعطای حق خود با وجود دگرگونی های بسیار در قوانین . جامعه هستند دستتهیفقیر و

گردانی و تبعیض مثبت، بومیان آمریکا، کاناد و استرالیا هنوز از محرومیت های اجتماعی و 

 .تآثیرات روانی سیاست های استعماری گذشته بر نسل جوان رهایی نیافته اند
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 اسالم از  پسایران  -۱

ایرانیان  و رسوم ،اداببا این رویداد. میان رفت ازامپراطوری ساسانی بدست اعراب  ۲۲۵در سال 

 .گرفتن را فرهنگ سامی آو جای  دگرگونبتدریج 

، همان شکوه و جالل و با گذشت چندین سدهایران تکیه زده بودند،  بر کرسی قدرت در جای شاه خلفا که

به فراموشی سپرده شد و  ابتدایی عدالت اسالمیایده . داب و رسوم دربار ساسانی را به عاریت گرفتندآ

 .پرداختندخلفا و مقامات لشکری و کشوری به مال اندوزی و تجاوز به حق و حقوق مردم 

قای آدر زمان غزنویان خرید و فروش برده  رواج داشت و بعضی از بندگان جوان شریک جنسی مالک و 

در حبیب . بروی بسیار داشتیاز غالمان خوآو جز  سلطان محمود اساسا مردی غالمباره بود. "خود بودند

مده است که وقتی فضل بن احمد وصف غالمی را در یکی از شهرهای ترکمنستان شنید، کسی را آالسیر 

اما سلطان محمود به نحوی از قضیه . وردآنجا فرستاد و او را خرید و در لباس زنانه به غزنین آمخفیانه به 

یر انکار کرد سلطان به مصادره اموال او دستور خبر دار شد و غالم را از وزیرش خواست و چون وز

"داد
194
رد قبول دربار و جامعه مو سویبا توجه به منابع موجود هم جنس گراها و دو جنس گراها از  

بسته به قدرت  شماری غالم، ،ایشانهفرمانروایان و قدرتمندان عالوه بر حرمسر از زمان های قدیم. بودند

 جهان این غالمان برده های جوانی  بودند که از اقصی نقاط. داشتند در اختیار اقتصادی و ثروتشان

این برده های جوان اگر . آنها بسیار گران بودقیمت . سیای مرکزی و بعد ها قفقاز خریده می شدندآهمچون 

مرتبه  نها حتی بهآبسیاری از . قای خود قرار می گرفتند ستاره بختشان درخشیده بودآمورد عشق و محبت 

عمل  ,فاد می شود که اساسامست کتاب رستم التواریخ  به خوبی حتوایز ما " .رسیدندمی  ری و یا باالترامی

".اب تر از عمل جنسی با زن بودذج ن روزگارآمرد برای اهل  جنسی با
195
چنان که گفته شد، داشتن غالم  

روسپی کسانی که از نظر مالی قدرت خرید و نگهداری غالم را نداشتند از . مالی داشت نیاز به توانایی

خانه هایی بود که به صورت  مردا   ،در دوره صفویه در برخی از شهر ها " .بهره می گرفتندهای مرد 

."نها ما لیات می گرفتآرسمی با مجوز کار می کردند و حکومت از 
196
سفرنامه های خارجیانی که به  

د در سفرنامه شاردن که م. در اختیار می گذاردایران رفته اند از منابع مهمی است که اطالعات گرانبهایی 

 ،اشاره کرده خلق و خوی ایرانیان داشته و اطالعات جالبی از فرهنگ و  تها در ایران زندگی می کرده 
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 ۳۳. سیروس شمیسا، ص -  
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   ۲۴۳. همان، ص  - 
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 ۷۷.همان، ص - 
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که پسران هم چون زنان روسپی خودشان را عرضه  است دیدهدر تبریز و ایروان قهوه خانه های بزرگی 

.می کردند
197
مد می آزنان روسپی که در اماکن عمومی رفت و "در سفر نامه ونیزیان می خوانیم و یا  

هند، اما باتر باشند باید بیشتر مالیات بدکنند نیز به نسبت زیبایی خود مالیات می پردازند؛ و هر قدر زی

( مخنث خانه)اینکه در این شهر مکانی برای پیروان لواط و ...ن نام برده ام آبدترین رسمی که تا کنون از 

روسپی خانه ها فرقی بین مسلمان و  خص تیولدار وصول می شود و در بینوجود دارد مالیاتی به سود ش

198....."نصاری نمی گذ ارند
 

رایج بود که حتی در  به اندازه ایجنسی،  جنسی، و یا در حقیقت تجاوز بهره گیریخرید و فروش برده و 

در فقه هم در مورد مجامعت با کنیز و فرزند دار شدن " .ن احکامی درست کرده اندآبرای  نیزفقه اسالمی 

"از او قواعد و قوانینی  مطرح شده است و هم مجامعت با غالمان
199
عی مرتضی راوندی در تاریخ اجتما 

ک را شرعی در مورد لواط با غالم مملو می نویسد که امام مالک یکی از اعمه اهل سنت اجرای حدایران 

.الزم نمی داند
200
ین دوره ها رایج بوده که علما امی توان به این نتیجه رسید که رابطه با غالم به حدی در 

 .هم برای ان کاله شرعی درست می کرده اند

ن مجازات آو برای  شمردندگناه می  رابطه جنسی دو هم جنس را برغم آنکه تمام مذاهب ،چنانچه گفته شد

حتی در قابوس نامه . است هوجود داشت ها هموارهتمایل و عشق به هم جنس در جامعه  ،سخت قاعل بودند

 .زن و یا مرد محدود نکند تنها بهپدر به پسرش توصیه می کند که تمایالت جنسی اش را 

 201"تابستان اجازه بده تمایالتت به مردان جوان باشد و در زمستان به زناندر طول "

نمی توان غرب به نام فرهنگ هم جنس خواهی می شناسیم را نچه که امروزه درآوریست که آیاد الزم به 

پدیده  نیز در غرب فرهنگ هم جنس خواهی نوین ازحتی تعریف . به ایران و شاید خاور میانه تعمیم داد

استوار و حتی تجاوز برتری  تفوق و پایهایرانی، هم جنس گرایی  بر /در فرهنگ اسالمی. ای تازه است

، در سراسر دوره ی اسالمی، در سکس ورزی همواره یکی بر دیگری زور میانهدر خاور" .بوده است

 و (مرد و زن)روسپیان ، (زن و مرد) در فرودستان یعنی زنان، پسران، برده ها (زادآ)بوده و مردان 
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".گی بخشی از سلسله مراتب سن، طبقه و  پایگاه اجتماعی استهم خواب. حیوانات می سپوخته اند
202
شاید   

غرب، اکثریت جامعه ایرانی هم در گاه به فرهنگ هم جنس خواهی آو  فرهیختهبتوان گفت جز اندک افراد 

تفکری و شاید در تمام خاورمیانه که دارای  این فرهنگدر . نامندبچه بازی می  را هنوز جنس خواهی

است زیرا  چشم پوشیین رابطه  قابل افاعل در خطای  ،شدیدا مردساالر، زن ستیز و غیر دمکراتیک است

 .و بیمار است" طبیعی"، اما مفعول بودن باعث شرمساریست و چنین فردی غیر نیافتهتقلیل " شمردانگی"

درحال  جامعه نیست و بستگی به شرایط اقتصادی و فرهنگی ایدارپیده ای اخالق و روابط اجتماعی پد

خوش  ن یعنی قوانین و فرهنگ جامعه نیز دستآبا تغییر در روابط اقتصادی رو بنای . است دگرگونی

فیلسوف بزرگ دنیای قدیم معتقد به نظام بردگی بود زیرا در دنیای بردگی زندگی  ارسطو. تغییر می گردد

کند در سالمت  پشتیبانین آگاهی انسان ها اگر کسی موافق بردگی باشد و از آتوجه به  امروزه با. می کرد

 .چنین است اگر امروزه از رابطه نا برابر دو هم جنس حمایت کنیم. تردید رواستعقلش 

شکی کردند پز مسآله ایبود که پزشکان هم جنس خواهی را  ۵۴ سدهمیشل فوکو ادعا می کند که در 

(medical zed ) گناه و  یناپیش ازنها چیزی را که آ. ن انواع و اقسام درمانها  تجویز شدآو برای

 .اما شواهد زیر ادعای فوکو را به چالش می کشد. بیماری شمردند ،تبهکارانه بود

ن آاگر شخص مبتال در مرحله های نخست  "زکریای رازی چنین تجویز می کند " بیماری"این  رفع برای

است و ( ان)است و هنوز زن اسایی در او بروز نکرده و او چندان میلی به لذ ت ندارد مگر شرمنده ی 

نکوترین درمان همانا مالش پیاپی ذکر و خایه هاست و . ن رهایی یابد، امکان درمانش هستآمی خواهد از 

خدمت بیمار باشند تا این خدمتکاران و برده های خوبرو و کار ازموده باید در . پایین کشیدن شان است

تا حد امکان این کار را دنبال . ن کنند و ببوسند و نوازش کنندآجای را بمالند و ورز دهند و خود را وقف 

غشته به بوره و فرفیون و مشک به ناحیه ی زهار آدر وقت های دیگر درمان او باید مالیدن روغن . گیرند

ذکر را با ان مالش دهند و قطره ها . ندر رومی به روغن بیفزایندگاه نیز اندکی ک. و به ذکر و خایه ها باشد

ب گرم نشیند و ذکر و آپس از انجام دادن این درمان ، او در . یی از ان به درون مجرای ادرار بچکانند

روشن است که برای فرد مبتال بدین بیماری هیچ چیز ......خایه  ها را هنگامی که او در خزینه است بمالند

ارتر از این نیست که در همخوابه گی مفعول شود، پس برای او هیچ چیز سودمند تر از این نیست که زیانب
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اما ابوعلی سینا نظر رازی را رد می کند و  203".فاعل همخوابه گی شود یا بکوشد تا حد امکان چنین کند

مان که به شیوه های بی مردمی هستند دچار سقوط النفس و دارای جسم نا به سا" معتقد است  که  این افراد

 دلشوره، گرسنگی،" درمانی که این پزشک معروف تجویز می کند 204"پرهیز و رفتار زنانه خو می کنند

"بیدارمانی، حبس و کتک زدن
205
پانزدهم،  سدهاز ابوعلی سینا و رازی، در حدود  پیشمدتها . است 

فتار نا بسامانی  رابطه مفعول هستند گرین اکسانی که در باور داشتپزشکی رومی به نام سلیوس ارلیانوس 

.اندذ هنی 
206
  

وجود  انایرانیبین غاز سلسله پهلوی هم جنس گرایی درآاز امپراطوری ساسانی تا  پسدر تمام دوران 

در  که مذهب شیعه در ایران پا گرفت،در دوره صفویه  چنانچه گفته شد.از آن چشم می پوشانده اندداشته و 

نها آبرخی از شهرها امرد خانه هایی برای مردان دایر بوده که بصورت رسمی کار می کردند و دولت از 

.مالیات می گرفته
207
این مکان ها حتی در سفر نامه های بازرگانان و سفرنامه های خارجیان هم منعکس  

یک ( تبریز )در این شهر " :ایتالیایی از ایران چنین می خوانیم در خاطرات مسافر بطور نمونه. است شده

می  ن جا مطابق با خوش بر و رویی شان پول همآگری که در  مکان عمومی هست و یک مکتب لواط

".پردازند
208
مثل عشق سلطان محمود " .داشته است خود را ی هم این رابطه انعکاسدر متون تاریخ 

طغرل کافر نعمت که در تاریخ غزنوی به ایاز یا عشق امیر یوسف برادر سلطان محمود به غالم ترکش 

اساسا ادبیات غنایی فارسی به یک اعتبار ادبیات هم  "که باور دارد دکتر شمیسا  209".بیهقی منعکس است

ین که معشوق شعر سبک خراسانی و مکتب وقوع در دوره تیموری، مرد است ادر. جنس گرایی است

 210".شکی نیست

در شیوع امرد "از رواج هم جنس خواهی می نویسد ،نهم  سدهنویسنده  یک مرتضی راوندی نیز به نقل از

به  ۵۲،ص ۵۱یران زمین، ج به اهتمام ایرج افشار، فرهنگ ا)بازی همین بس که در رساله انیس العاشقین 

معاصر جامی که علیشیر نوایی در مجالس النفاس از او یاد کرده  ،اثر امیر سعید حسین ایبوردی (بعد

خن به میان نیست، بلکه نویسنده ضمن گردش س مردی با زنی یا دوشیزه یی است، مطلقا از عشق ورزی
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در بالد مختلف ایران و ترکیه ، همواره با جوانی که رنگ عارضش چون لعل لب ، گلگون و سر و قامتش 

چون قامت سرو موزون است، نرد عشق می بازد و یا در قسطنطنیه پسر کافری را می بیند که غارتگر 

  211".ورت خانه چین بوددین و رشک ص

برخی از پژوهشگران به عشق ناصرالدین شاه به . ر دوران قاجار نیز هم جنس خواهی وجود داشته استد

الد ین شاه در خاطراتش از تاج السلطنه دختر ناصر. می کنند اما کسانی آن را نفی. ملیجک اشاره کرده اند

پسر این شاهزاده یکی از آن خو شکل های نمره " تد که دارای معشو قه مرد بوده اسهمسرش  می گوی

پس از چندی، شوهر عزیز . اول است؛ نه در تبریز، بلکه در تهران هم چنین صورت دلکشی من ندیده ام

دلباز من مفتون و مجنون این جوان شده و هر چه داشت و به جبر و تعدی از مردم می گرفت، صرف 

داستان "ست که ا ز شاعران این دوره ایرج میرزاا 212."شد هوس های بیجا و خیاالت مهمل این جوان می

213."های شاهد بازی های خود را با فصاهت و بالغتی بی نظیر در اشعار روان خود مطرح کرده است
 

به مدافع جدی دگر جنس خواهی  وی بعدا. زنان در جامعه می داند ایرج میرزا علت را در عدم حضور

 .تبدیل شد

. و فرهنگ مرد سرور اطالعات زیادی در باره هم جنس خواهی زنان در دست نیستجوامع همچون سایر 

در بطن جامعه به عنوان نکه نیمی از جمعیت را تشکیل می دادند آبا وجود نست که زنان آاین به دلیل 

. جای می گرفتندرده ها و بچه ها ب کنارو در سلسله مراتب قدرت ند عنصر تعیین کننده به حساب نمی امد

از حقوق بشریت محروم بودند زنهای  ،اگر مردها در ایران استبدادی": می نویسد راوندی در باره زنان

زادی حیوانات نر آزیرا حیوانات ماده همان . ایران از مزایا و امتیازات حیوانات اهلی هم بی نصیب بودند

کردند، ولی زن از معاشرت و مالقات زادانه چرا می آمیزش داشتند و در کوه و صحرا آرا داشتند و با هم 

اغلب در گوشه خانه محبوس و مهجور و حتی اجازه دید و بازدید  و صحبت با مردان محروم بود و

ن آبستگان خود را هم نداشت، زنهای ایرانی در چادر سیاهی مستور بودند و از کلیه امتیازات اجتماعی 

".زمان محروم بودند
214
انسانی نمی توان توقع داشت که منابع زیادی در رابطه با توجه به این شرایط غیر  

در سلسله مراتب  می تواند این باشد که چون زنانن آدلیل دیگر . با ارتباط زنان با یکدیگر در دست باشد

اما از البالی متون . نیز ارزش ثبت شدن نداشت شانقد رت با مردان برابر نبودند لذا ارتباط جنسی 
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. شدت مردان، وجود داشته استفت که هم جنس خواهی در بین زنان نیز، نه به تاریخی می توان دریا

کنیزک زیبایی خرید تا با او خوش " باره  دختر اخشید فرمانروای مصر نوشته می شود که  بطورمثال در

".باشد
215
راوندی به نقل از نویسنده رستم التواریخ پس از بحث از شهوت سلطان حسین صفوی نقل می  

ب بازی آن دریاچه به شناوری و آزنان ماه پیکر، سیم اندام، سرو قد گلرخسار سیمین برش در " :کند

 ن بنا نمودند از دو طرفآن سرای بهشت مانند، حجره دلگشای ساختند و مکانی عمیق، در آدر ...مشغول 

موده زرع از باال تا زیر سنگ مرمر نصب ن ن، هفت زرع و دهنه زیر یکآسراشیب که دهنه باالی 

ن یگانه روزگار آگی هراسته و پیراسته بودند که گاهگاآن حجره را با زینت ساخته و پرداخته و آ. بودند

ن مکان عمیق، رو آبرهنه می شد و یک زوجه ماه سیمای سیم اندام خود را برهنه می نمود از باالی 

یگر را به دقت تماشا می نمودند اخ می نهادند و از روی خواهش همدبروی هم می نشینند و پاهای خود فر

ن دو آو می لغزیدند، از باال تا زیر چون به هم می رسیدند الف راست به خانه کاف فرو می رفت، پس از 

ن بهشتی آطالب و مطلوب دست در گردن همد یگر می نمودند و بعد از دست و بوس و کنار بسیار، 

216".نمود بخشا، با زوجه حور سیمای خود می سرشت مجامعتی روح
 

. ن را رابطه جنسی می دانستندآدر منابع موجود از خواهر خواندگی در بین زنان نوشته شده که مردم 

زنان هم جنس خواه به یکدیگر هدیه می . متداول بود بین زنان در ایران( شراکت)غه پیمان خواهری و صی

زنان معموال در . سپری می کردند گاه شب را با هم. دادند وبا یکدیگر به مکان های مقدس سفر می کردند

.خرین روزهای سال با یکدیگر پیمان می بستندآ
217
در متون تاریخی از مچاچنگ اسم برده شده است که  

الت تناسلی ) نان عالوه بر مالیدن یک دیگر مچاچنگآ". بهره می بردندن آاز  زنان در رابطه با یکدیگر

ز داروخانه آن را آ ۵۳۵۵نیز به کار می گرفتند که در دهه ی  (توضیح از نگارنده .مردانه مصنوعی 

218".های گارنیک در تهران می خریدند
ین مورد سفر نامه نو یسندگان خارجی است ااز منابع با ارزش در 

.بعضی به رابطه زنان حرم با یکدیگر اشاره کرده اند. که در ایران بسر می برده اند
219
 

ی باستانی و قبل و بعد از اسالم در ایران از زمانها عشق به هم جنسچنانچه تاریخ حکایت می کند، 

غاز حکومت رضا شاه فصل آبا . ن اشاره کرده اندآمعمول بوده و شعرا و نویسندگان نیز، چنانچه دیدیم به 

 .غاز می شودآین رابطه اتازه ای در
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 امروز به تادوران پهلوی ایران  -۳

که در شمار اندکی از تمدن ها  باور دارد" سرو ناز"نویسنده کتاب   (Robert Surieu)روبرت سوریو

.به اندازه ایران مهم بوده استعشق در شکل های متفاوتش 
220
 

رابطه هم  م جنس خواهی را محکوم می کند، در درازای تاریخخالف قانون شرع که هرچنانچه گفته شد ب

بین مردان و جنسی قاجار روابط  دوراندر . می شد چشم پوشیجنس خواهی در جامعه ایرانی تحمل و یا 

بین  بلکهاین رابطه نه تنها در طبقات باالی جامعه . پسران جوان و حتی پسران کم سن و سال وجود داشت

یکی از مکان های رایج قهوه . موز بر قرار بودآمد همچون استادکاران و پسران جوان کارآطبقات کم در

در زمان شاه عباس اول کارکنان قهوه خانه ها بیشتر " .با به خدمت مشغول بودندخانه ها بود که جوانان زی

معی به خدمت مشتریان ین میان جااز. از جوانان خوبروی گرجی و چرکسی و ارمنی انتخاب می شدند

. با زلف های بلند و لباسهای فریبنده به رقص ها و بازیهای گوناگون می پرداختند مشغول بودند و جمعی

  221."همین سبب قهوه خانه ها بیشتر میعادگاه صورت پرستان و شاعران دل در کف و هوسبازان بودبه 

راوندی نقل می کند که قهوه خانه ای بنام طوفان به خاطر جوانی زیبا بسیار مشهور بود و حتی شاه عباس 

.نجا می رفتآهم گاه گاه به 
222
 

تولید  ازدواج وبه ن تا زمانی که ، مرداتفاوتهایش شاهد بودیمبا قاجار، چنانچه در یونان باستان ان دوردر 

اگر  "بود که بدینگونه اوضاع   .را نادیده می گرفتنها آجامعه روابط همجنس خواهانه  تن می دادندمثل 

نها آروابط جنسی  دگردر باره  کلیمردها وظیفه تولید مثل  خود را انجام می دادند، دیگر جامعه به طور 

223".نشان نمی دادعالقه و توجه چندانی 
ن آدنیای غرب و تمدن  آشنایی ایرانیان بابا  رویکرداما این  

 . شد پایدارشروع به تغییر کرد و با قدرت گرفتن رضا شاه 

گاهی رسانی آامکان  ،حاکمخفقان و استبداد  با توجه به ،در دوران پنجاه ساله حکومت ناصرالدین شاه

زادی آو ( منورالفکران) روشنفکران. اکثریت مردم در جهل و تعصب دینی بسر می بردند. وجود نداشت

نها آتمام ترقیات "دگی ایران به این نتیجه رسیدند که مانغرب و عقب  پیشرفت هایخواهان با مشاهده 
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 -  Surieu, p. 7 
221

 ۷۲۱.ص. راوندی -  
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 ۷۲۷ .همان، ص -  
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  - Najmabadi, p. 20 
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مراوده بیشتر با "زمینه این نگرش   224".محصول و مولود حکومت قانون و استقرار حکومت ملی است

225."[بود] یافت جدیدی از لیبرالیزم اروپاییغرب و در
به این نتیجه رسیدند که  روشنفکرانبعضی از    

حاکم در دادعلت استببه . شد مدرن کامال گی ایران باید همچون اروپاییانن بردن عقب ماندبرای از بی

خارج از ایران در  درتنها . و بیداری مردم وجود نداشت امکان بیان عقاید آزادی خواهانهایران، 

و اصالح طلبان اقدام به نشر  روشنفکرانکه  این امکان وجود داشت عثمانی و هندوستانکشورهای مصر،

 شانتا افکار ایرانیان را به حقوق سیاسی و اجتماعی  بفرستندروزنامه و کتاب کرده و مخفیانه به ایران 

گاهی سیاسی و اجتماعی متعهد بودند می توان از آکه به باال بردن  منوزده سده فکرانروشناز . سازندشنا آ

 .نام بردخوند زاده ، میرزا اقا خان کرمانی ، و عبد الرحیم طالبوف آتنی چند همچون  میرزا فتح علی 

موزش و آزاده با نوشتن مقاله های انتقادی در باره دین و سیاست و مسایل اجتماعی به خوندآمیرزا فتحعلی 

226".نالیزم جدید استاندیشه ساز فلسفه ناسیو" ی همچنینو .گاهی جامعه ایرانی پرداختآ
از  آخوندزاده.  

عدم ". ت انتقاد می کردن و چند همسری و همجنس خواهی بشدنگه داشتن زنا قانون حجاب و در پستو

زادی از ایشان در جمیع مواد؛ و آتربیت کل نسوان در علوم و فنون و صنایع، و سلب حقوق انسانیت و 

همه از عادات  -رواج ظلم عظیم خواجه کردن اطفال بیگناه، و رونق کسب نکوهیده خواجه فروشی

 227".یین حجاب هستندآمسلمانان و همه از 

اشعار همجنس خواهانه اش معروف  شاعر دوره قاجار است کهرج میرزا ای ،زمان آننو اندیشان از دیگر 

چرخشی به دگر  با که همجنس خواهانه در ابتدای جوانیش بوده تدارای تمایالاو و به اعتراف می باشد 

را حجاب و جدا سازی زن و در ایران جنس خواهانه  و دلیل تمایالت هما . شد تبدیل سرسختی جنس خواه

 .برمی شمردمرد 

مال  ،پرداختکشور اولین روزنامه ای که در اوایل قرن بیستم با طنز به انتقاد از امور سیاسی و اجتماعی 

تبداد در مالنصرالدین به غیر از بیان فساد و تحجرو اس. نصرالدین به مدیریت میرزا جلیل دمحم قلی زاده بود

حقوق زنان دفاع می کرد و از  و( عشق بین زن و مرد)جنس گرایانه هنجارسازی عشق دگر از ،جامعه

 .و ازدواج با دختران نا بالغ و زیر سن قانونی و حجاب  شدیدا انتقاد می نمود رابطه جنسی با بچه ها

                                                           
224

 ۲۷۲. راوندی، ص -  
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    ۳۲، ص ۷۴۳۰. ر بیستوننش. ژانت آفاری، انقالب مشروطه ایران،  ترجمه رضا رضایی - 
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       ۷۱۳ص   ۷۴۳۳فریدون آدمیت، اندیشه های میرزا فتحعلی اخوند زاده، انتشارات خوارزمی،  - 
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بیستم بود که به سر دبیری حسن تقی زاده در برلین  ابتدای سدهاز دیگر روزنامه های مشهور در " کاوه"

نقل قول . روی آورده بوده مدرن گرایی بی چون و چرا ن زمان بدل بآتقی زاده در  ". منتشر می شد

ایرانیان باید ظاهر ا و باطنا و جسما و روحا فرنگی ماب شوند و بس }که  در دست استمشهوری از او 

 228".، تنها از این طریق خواهد بود که ایرانیان می توانند به پای غرب برسند{

از  محکوم می کردند رابطه ای که قبال طبیعی و بخشینجا که اروپاییان متمدن همجنس خواهی را آاز 

مردانی که تمایل به هم . مد به رفتاری عقب افتاده و متحجر تبدیل شدزندگی جنسی مردان به شمار می آ

مجنس خواهی و هنجار سازی محکومیت ه. آمدندجنس خود داشتند عقب مانده و بدور از تمدن بشمار 

 .ره واکنشی است برای مدرن شدن و میهن پرستی جنس خواهانه  در این دوعشق دگر

مانی که تفکیک جنسیتی و حجاب زنان عامل هم جنس خواهی به شمار آمد رابطه جنسی مردان با ز"

."ی تبدیل شدواپس گرایای از  نشانهیکدیگر در گفتمان تجدد خواهان ایرانی همچون چادر زنان به 
229
   

و برقراری دولت مدرن که پاسخگو در برابر مردم  ایجاد حکومت قانونمطلقه پادشاه، پایان دادن به قدرت 

 .است نیافتهتحقق هنوز  یک سدهاز گذشت بیش از  پسباشد از مهمترین اهداف جنبش مشروطه بود که 

این دولت متمرکز با تکیه بر اقتدارش توانست . دولت مدرن در سده پانزدهم و شانزدهم در اروپا زاده شد

همگن سازی فرهنگی و ملی با ظهور دولت . ی دینی وغیر دینی را تحت حاکمیت خود درآورددیگر نهادها

شکل گیری و استقرار ماکس وبر در تعریف دولت مدرن به سه عامل اصلی . های مدرن صورت گرفت

رضا شاه با تکیه بر ملی گرایی ایرانی . دولت اشاره می کند؛ مشروعیت، قوه قهریه و قلمرو سرزمینی این

که در دوران پسا مشروطه آشکار تر شده بود و با تکیه بر سه عامل باال سران عشایر و ایالت و مخالفین 

برخوردار بود که باور  وی در این راه از پشتیبانی روشنفکران. را سرکوب و به قدرت کامل دست یافت

دولت مدرن  و بدین سان.داشتند تنها یک دولت متمرکز و مقتدر می تواند عقب افتادگی کشور را جبران کند

 .به دست رضا شاه پایه گذاری شد

را به کشوری مدرن  ماندهرضا شاه با اقدامات نظامی،  اقتصادی و فرهنگی در صدد بود تا ایران عقب  

 ،منظور از وحدت ملی. قرار گرفتوحدت ملی در دستور کار ایجاد برای رسیدن به این هدف . تبدیل کند

یکسان سازی "واحد بود که " اخالق"یک پارچه با زبان واحد، فرهنگ واحد ، ملت واحد، و  کشوری
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 - Afary,J. p.162 
229

  - Najmabadi, p. 150 
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"فرهنگی
230
حاکمیت ملی، تاسیس  برقراری شاملاقدامات ناسیونالیستی رضا شاه . شده استنامیده نیز  

رسی ، باستان گرایی و سایر پارهنگستان زبان و تاسیس فپارسی دانشگاه تهران، تشویق گسترش زبان 

 این .نیز برخوردار بود ایرانی میهن پرستانروشنفکران و  می شد که از پشتیبانی  اقدامات ناسیو نالیستی

یورش تازیان و ترک  ایران را ماندگیو علت عقب  بردندبسر می از اسالم  پیشدر سوگ تاریخ   گروه

ق ملیت و حقو مفهوم دمکراتیک ازهای غیر برداشت  ناسیونالیستی بهباستان گرایی  .دانستند می تباران

سرخوردگی استبدادی رضا شاه را تقویت کرد که به ناسیو نالیزم پایه های در نتیجه  دامن زد وشهروندی 

 . استمرار بخشیدانقالب مشروطه  ناکامی نسبی صل ازحا

لواط را جرم شناخت و شخص مرتکب را به  ۵۳۵۲رضا شاه در سال  دوران قا نون مجازات کیفری

 کاهش زندانسال  ۵۵تا  ۳مجازات مرگ را به  ۵۳۵۵این قانون در سال .مجازات مرگ محکوم کرد

.داد
231

    

 .غا ز کرد احمد کسروی بودآنالیست های ایران که مبارزه سختی را علیه همجنس خواهی از دیگر ناسیو

عشق به رسی پادر کتاب های خواستار حذف اشعاری شد که  گذارد ورا بنیان " پاک دینی"جنبش  وی

در ان . دست به کتاب سوزی زدنجا پیش رفت که همچون فاشیست ها آاو تا . را بیان می کردهمجنس 

و ان هنگامی روی می دهد که . ین بود که مدرن شدن شرط میهن پرستی راستین استاباور برزمان 

گرایش جنسی به دختران جای گرایش جنسی به پسران را ،هم چون غرب متمدن، می گرفت و از نظر 

 .اخالقی کشف حجاب، حتی با زور، و دگر جنس گرایی غالب می شد

و ترک ها و ب اعرا از جمله شته و نفرت از سایرینگذ افسوس ازناسیونالیزم افراطی مبتنی بر  واقعدر  

سیب جدی آوندی باشد وق شهرهمسایگان مان به برداشت دمکراتیک از ملیت که می تواند زمینه ساز حق

است که  وامعیروان شناسانه انسان در جسیب شناختی  آناسیونالیزم افراطی از نمودارهای . "رسانده است

 232".استبداد در ساخت و بافت سیاسی و اجتماعی  و در فرهنگ و تاریخ ان ها نهادینه شده است

فرهنگ عشق به همجنس از خاطره جمعی  ،عقب ماندگیترتیب به بهانه پیشرفت و خروج از بدین  

 .به تدریج پاک گردید سازی کشور آغاز شده بودبا شروع ارتباط با غرب و مدرن که ایرانیان 
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 ویکی پد یا، دانشنامه ازاد -یکسان سازی فرهنگی در ایران معا صر -  
231

 ۳صفحه . نقض حقوق بشر جامعه دگر باشان ایران: شده هویت انکار  -  
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 ۲۱۷۲، بی بی سی فارسی "کوچک در برابر غرب، خود بزرگ بین در برابر همسایه" فرج سرکوهی، - 
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فشار . غاز شدآبا به قدرت گرفتن و تثبیت جمهوری اسالمی دوران تاریکی برای همجنس خواهان ایرانی 

ی و ضد هم جنس خواه نگاه. شروع شد از همان ابتدا همجنس خواهان علیهو درگیری مسلمانان تندرو 

را به مسلمانان سنتی  ،های پسا انقالب دگرگونیوجود داشت اما  نیزاز انقالب  درگیری علیه آنان پیش

. درآمدبه جوالنگاه آنان  پس از آنبود اما  جدا از انقالب دولت از جامعه مسلمانان سنتی پیش. قدرت رساند

فساد  بخشی ازجامعه که شدیدا غرب و تجدد ستیز است، هم جنس خواهی  از دکترین این قشرپایه بر 

مسلمانان سنت گرا تجدد و جهانی شدن . است اسالمیرزش های نظام ایر با سنت ها و اغجوامع غربی و م

در آروزی رسیدن به آن تالش بیهوده البته که  .مدینه فاضله صدر اسالم می دانند علیهارزش ها را تهدیدی 

و  در این راه از ارزش های دمکراتیک غرب و مدرنیته در هراسندقدرتمندان حاکم . ای را دنبال می کنند

  . بسر می برند" بازگشت به خیش"رزوی آواکنش نشان  داده و در  م توان در برابرشبا تما

نقض حقوق : نکار شدههویت ا  " با نام در شصت صفحه، رکز اسناد حقوق بشر ایرانبر اساس گزارش م  

غاز حیات خود هم در قانون و هم در عمل بر علیه آجمهوری اسالمی از  ،"بشر جامعه دگرباشان ایرانی

 . همجنس خواهان، دوجنس خواهان، و تراجنس ها تبعیض روا داشته است

قوانین شرعی اسالم پا یه ریزی  پایهبر  ،شناخته شدهقانون کیفری ایران که به نام قانون مجازات اسالمی "

قانون مجازات اسالمی صراحتا روابط همجنسگرایی را جرم تلقی می کند و حتی برای افرادی . شده است

عمل  ایا اگر چه اثبات حقوقی اینکه. گرفته شده استکه مرتکب لواط می شوند مجازات اعدام در نظر

" علم"در دستگاه قضایی ایران، قاضی، بر پایه  همجنسگرایانه صورت گرفته است امری دشوار است، اما

".خود می تواند شخصا فرد را محکوم نماید
233
. قاضی اختیار تام دارد که نحوه اعدام را تعیین کند 

در مورد لواط، قاضی می تواند دستور دهد " بود کهخاطر نشان کرده یت هللا خمینی اسالمی آ انقالبرهبر

بز نند، زنده بسوزانند، سنگسار نمایند یا در حالی که دست و پای  که شخص متخلف را با شمشیر گردن

متخلف را بسته اند، او را از باالی کوه یا محل بلند دیگری به پایین پرت کنند، یا حتی می توانند دیواری 

".را بر سر او خراب نمایند
234
" نسبی گرایی" کسانی که از نظریه  نمونه غم انگیزی است برایین ا 

 !                                                   فرهنگی دفاع می کنند 

اگر شخص فاعل ازدواج کرده باشد . فاعل و مفعول متفاوت است جزای "مجازات اسالمی" قانونپایه بر 

در مورد مفعول، . به یکصد ضربه شالق محکوم خواهد شد در غیر این صورت. مجازاتش اعدام است

اهل در تعیین مجازات نقشی ندارد و  چه ازدواج کرده باشد و چه نکرده باشد به اعدام محکوم وضعیت ت

که مفعول مستحق مجازات سنگین تریست زیرا خود را  واقعیت است این نگرش بیان کننده این. خواهد شد
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 ۰ص . نقض حقوق بشر جامعه دگر باشان: هویت انکار شده  -  
234
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جازات اسالمی قانون م. مرد مسلمان را به چالش کشیده است" مردانگی"ورده است و  آپایین " زن"در حد 

در مواردی که شخص فاعل غیر مسلمان است و مفعول مسلمان، شخص فاعل . فرا تر می رودنیزین ااز

 ۳۵سایر اعمال همجنسگرایانه همچون بوسیدن و مال مسه از روی شهوت . بهر صورت اعدام خواهد شد

 . مجازات داردضربه شالق  ۹۲تا 

اگر دو زن مرتکب عمل . عمال همجنسگرایانه بین زنان ، در مقایسه  با مردان ، مالیم تر استا  مجازات 

 . ن دخیل باشد، محکوم به صد ضربه شالق خواهند شدآهمجنسگرایانه شوند که اندام های جنسی شان در 

ورت گرفته مجازات زنان و مردان بخاطر ا عمال همجنسگرایانه پس از مرتبه چهارم بدون آنکه دخول ص

 .باشد اعدام خواهد بود

اما تراجنسیت . بیماری به شمار می آیدجمهوری اسالمی همجنس خواهی  (دکترین)بینش و تفکر پایهبر 

البته نباید این احتمال را از نظر  .مت سربازی معاف انداز خداین افراد حتی قانونی است و  این نظامدر 

کنند تا را تراجنسی معرفی  گرایش جنسی شان را پنهان و خودماهیت واقعی که همجنسگراها  دور داشت

برخی از تراجنسی ها برای دوری از  کهنیز وجود دارد این احتمال . از عواقب قانونی در ا مان باشند

 . تغییر جنسیت تن دهند جراحیبه  عواقب اجتماعی و قضایی تفاوت ستیزی رایج در جامعه،

یشان، باید از حقوق پایه ای منشور جهان شمول حقو ق بشر که شامل حق با تمام تفاوت ها همه انسان ها

 برابری بر پایه. خوردار باشندبر، و احترام به حریم خصوصی برابری حقوقی و غیرهزادی، آحیات، 

هر انسانی حقوق حقه قوق بشر است و حو   شده در قوانین بین المللگرایش و هویت جنسی از موارد ذکر 

 .می باشد

 اخر سخن

او پشت میله . زادی مرد دیگری را از او می گیرد خودش زندانی نفرت استآمردی که "

ستمدیده و ستمگر هر دو انسانیت شان . است گرفتارش یهای تعصب و ذهنیت کوچک خو

 .                  "چپاول شده است

 (نلسون ماندال)
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ی بجز استثنائاتی، باهمجنس باستانجوامع دیدیم در تمام پیشین اشاره شد،چنانچه در فصل های 

نفرت و محکومیت هم  بذر و زرتشتیهب یهود مذ. شده است نشان دادهرواداری  خواهی

جنس خواهان را در اذهان کاشتند و با قدرت گرفتن مسیحیت و اسالم  این رواداری تبدیل به 

 فرنگیاناز ی گیرافرفرهنگ غرب و  با ایرانیان آشناییانتظار می رفت که با . خشونت شد

همجنس خواهی در در برابر  ،جبران گرددعقب ماندگی ها در کشور استقرار و دمکراسی 

 . دگردیپاک  به تدریج از حافظه جمعی د وششناخته جرم  کشور قوانین جزایی

خا بسیاری از  ،جامعه بزرگی ازحکومت دینی،  بخش  سویاز  ،در ایرانعشق به هم جنس 

افزون . اخالقی تلقی می شود انحراف به عنوان و روان پزشکان پزشکانو حتی  نواده ها

در فرهنگ . است و مستوجب اشد مجازاتمحسوب شده نهادهای قانونی جرم  سوی ین ازابر

تمایالت جنسی غیر  سایراجتماعی و سیاسی ایران تنها دگر جنس گرایی مشروعیت دارد و

نس خواه را باید با تشویق و یا تنبیه به زنان و مردان هم ج.  و بیماری است اخالقی، منحرف

 نس ها ر  ت   جراحی به همین دلیل است که بخشی از هزینه عمل. کرد" تبدیل"دگر جنس گرا 

 روبرو اعدام حتی شالق و مجازات زندان، باهم جنس گرایان  هم زمان اما .می شودپرداخت 

تصمیم می گیرند که فرد چگونه بپوشد، رفتار کند، چه  جامعه و نهادهای قانون گذاری. هستند

در . از آن خود می دانند نیزرا  افرادجنسی اجتماعی داشته باشد وحق انتخاب /اد سیاسیاعتق

حاشیه رانده می به دگر باشان جنسی با احساس ترس و مواجه با نفرت جامعه  ،این شرایط

بیشتر  گزینهزنان و مردان هم جنس خواه ویا دارای سایر گرایشات جنسی دو در برابر  .شوند

 درمانییا با شکنجه های پزشکی شامل دارو درمانی، رفتار درمانی، و شوک . نمی ماند

د داشتن زندگی انسانی و طبیعی و یا به امی تبدیلبه دگر جنس گرا  گرایش جنسی شان را

 .، از کشور فرار کنند رغم مشکالت مهاجرت و در به درییعل

تاریخ هزاران انسان تاریخ  درازایدر . عشق به هم جنس نه غیر طبیعی است و نه انحرافی

براهام لینکن و آ، آنتونی، الکساندر کبیرون، جولیوس سزار، مارک ئناپل ؛ساز همچون

ردو ونائهمچون ل کسانینابغه های هنر از.نده اتاتورک همجنس خواه و یا دو جنس گرا بودآ
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و  میلی دیکنسون،، ا  اسکاروایلدنجلو، شکسپیر، چایکووسکی، تنسی ولیامز، آداوینچی، میکل 

که ادبیات و هنر  یدیگر بی شمار افرادو  مریکایی برنده جایزه پولیتزرآلیس والکر نویسنده ا  

دیگر که طبیعی  نابغه و تاریخ سازانسان و شاید هزاران . می توان نام برد نده ارا غنا بخشید

 . نده ااز جامعه سرکو ب کرد هراسترین امیال و نیاز خود را به خا طر 

حق انتخاب متحد،  ارشگر ویژه سازمان ملل، گز(Paul Hunt)پل ه نت  ۵۵۵۲در سال 

اضافه می  در رابطه با بهداشت و تندرستی ودانسته  جدا ناپذیرازحقو ق بشر جنسی را بخشی

.بخشی از هویت فردی انسان استکه سکس و سکس گرایی ویژه گی و  کند
235
نچه امروزه  آ 

ف صر ،به این معنی است که تمام افراد یک جامعهدانیم قانون جهان شمول حقوق بشر می 

هب، انتخاب جنسی، توانایی و یا عدم  توانایی اقتصادی و نظر از جنس، زبان ،  قومیت، مذ

زادی آتوانایی جسمی و روحی در برابر قانون یکسانند و باید از سیاسی، توانایی و یاعدم 

ها  سده ،این دید و نگرش دستاورد تجدد است که انسان ها در تمام جوامع. ت برندفردی لذ

 برخی. زادی مثل نیاز به هوای پاک استآنیاز به . کرده اند پیکارن آ بدست آوردن برای

در پیش دارند و  را ن راه درازیآتا رسیدن به  برخیاند و  دست یافتهن آبطور نسبی به 

 . خشونت و سر کوب بسر می برند مرحلهبیست و یکم، در  سدههنوز، در 

زادی راهی بس طوالنی و پر درد و رنجی را آعشق به هم جنس ، هم چون  دسترسی به 

 . زارو شکنجه و وحشت گره خورده استآتاریخ هم جنس خواهی با . متحمل شده است

د کلیسای کاتولیک هم جنس دستگاه تفتیش عقای ،چنانچه دیدیم در اروپای قرون وسطی

تش می سپرد و گفته آرا به " جوردانو برونو" زاد اندیشان مذهبی همچونآو  خواهان، زنان،

ن را به لمان هم جنس خواهاآها بعد، فاشیست های سده . می شد شیطان هم جنس گراست

یست ها، کولی ها، روشنفکران  و یهودیان به اردوگاه های مرگ نهمراه سوسیالیست ها، کمو
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 - Hunt, P, Economic, social and cultural rights: the right of everyone to the enjoyment of highest attainable 
standard of physical and mental health, Report of Special Rapporteur, UN  Commossion on Human Rights, 60th  
Session, 2004.  16 February. 
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نها نظام ارزشی متکی به مرد سروری و رفتار و ظاهر متفاوت با تعاریف آزیرا  ،فرستادند

حقوق قانونی همجنس . وال می بردندئمربوط به مردانگی و تقدس خانواده را به زیر س

م به نجاا  زنان و جنبش سیاه پوستان سرجنبش همچون  ،خواهان غربی با کمک متحدان خود

خرین کشوری در اروپا که قانون مربوط به همجنس خواهی را اصالح آ. رسمیت شناخته شد

و استرالیا همجنس خواهی  مریکای شمالیآدر حال حاضر در اروپا، . کرد قبرس شمالی است

به رسمیت شناخته  نیز نها در شانزده کشور دنیاآازدواج  بلکه جرم محسوب نمی شودنه تنها

زادی و به رسمیت آهمجنس خواهان  نه تنها از در کشورهای اسالمی  شور بختانه. شده است

تنها کشوری در . شناختن حقوقشان محرومند بلکه تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند

یل می ئخاورمیانه که همجنس خواهان حقوق شهروندیشان به رسمیت شناخته شده است اسرا

 .زادی ها مخالفندآنجا هم گروه های مذهبی محافظه کار با این آهر چند در . باشد

گاهی آعادت، کلیشه سازی، و نا راهاز " دیگری متفاوت از من آن"ستم و تعدی به حقوق 

ترس ها از متفاوت بودن  قوی ترینفرهنگ ضد هم جنس خواهی یکی از .تداوم پیدا می کند

علت اینست که مرز بین همجنس خواه و دگر . گاه ما وجود داردآاست که در ضمیر ناخود

تفاوت بین من و  نژاد پرستیو یا  زن ستیزی در مورد فرهنگ . جنس خواه بسیار سیال است

غیر ممکن است سیاه پوست شود و پوست فرد سفید . ن دیگری مشخص است و سیال نیستآ

ینکه روزی این مرز ثابت و غیر قابل اما در رابطه با همجنس خواهی امکان ا .یا بر عکس

متفاوت از همجنس " من"بنابرین باید با تمام امکان از . بشکند وجود دارد منتغییردر مورد 

.کرد پشتیبانی، با اعالم انزجار، خواه
236
از خواست جنسی اش ین باره ادرهرچه فرد  

 نت فیزیکیون خشونت و یا بدانزجارش به همجنس خواهی، با خشو ن تر باشد، اعالمئنامطم

به  سرانجامبه گوناگونی و تفاوت ها در هر جامعه ای  بردباری نسبتعدم . خواهد بود بیشتر

 یانتخاب جنسی، مذهب قومیتی، ،بردباری جنسیتیعدم . شود برخورد خشونت بار منتهی می

ختم می  فاشیستی و داعشیبه جنایاتی  افراطی اشو سایر تفاوت ها در حالت  و یا بی مذهبی
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و یاد مغتنم شماریم بشری این است که تفاوت ها را فجایع ین اتنها راه برون رفت از. گردد

اگر خواهان دنیایی عاری از خشونت و . بگیریم که صداهای مختلف را در سینه خفه نکنیم

انع پیوستگی مان به دمکراتیک هستیم باید تعاریف مان از یکسانی و تفاوت ها را که م

 . بیان دهیمدر جامعه امکان  گوناگونبریم و به صداهای  پرسشبه زیر  تیکدیگر اس

در اثر پیکار پیوسته کنشگران زن و مرد برای بدست آوردن آزادی و در طول حیات بشر

 ایران هنوز جامعه. یمایج آن بهره مندتاز ن اندکی که امروزه ، جهان ما تحول یافتالتعد

اما به . بد دست یا عدالت محورجامعه ای انسانی و است تا به  بسیاری دگرگونی های نیازمند 

نفرت و ترس مان از هم  ،با صداقتکه به خود بنگریم و  الزم استاز هر چیز  پیشباور من 

باری نسبت به دگرباشان نابردها سده حاصل ما  فرهنگ. را به چالش کشیمجنس خواهی 

 .  نهادینه و سترون شده است ما دراست که جنسی 

تحولی هم جنس خواهان  و باورهایش نسبت به ها در اندیشهخواننده این کتاب  ،در پایان اگر

دوست دارم این کتاب . عملی شده است دو چشم سیاه معصومن آنسبت به  م، تعهداحساس کند

تر از فرا واال و یسانبلکه ان  ،نشتین که نه تنها دانشمند ی بزرگاالبرت را با جمالت زیبای 

 .پایان دهمبود   زمانش

بخشی که محدود در فضا  . ن جهان و یا گیتی می گوییمآانسان بخشی از کلیتی است که به 

او تصور می کند خودش و افکار و احساساتش  چیزی جدا از سایرین است، . و زمان است

زدگی خودش است که   انسان در حقیقت زندانی وهم. گاهیشآنوعی از وهم زدگی از خود 

. ما را از سایرین جدا می کند و فقط برای کسانی که به ما نزدیک هستند عاطفه و مهر داریم

این زمانی . وظیفه ما به عنوان انسان اینست که خودمان را ازین زندان وهم زدگی رها کنیم 

زنده است ین کره خاکی اامکان پذیر است که مهربانی و همدردیمان را به تمام انچه در

 زادی وآاز ین راه بخشی اورد سخت است اما، کوشش درآامکان این دست .  گسترش دهیم

 .رامش او می باشدآرهایی است که زمینه ساز و ضامن امنیت درونی و 
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انتشارات . ترجمه همدانی و مرتن و گلن. ۵۳۵۵. کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید -

 .تهران.اساطیر

انتشارات سازمان .  ۵۵۵۵. نقض حقوق بشر جامعه دگر باشان ایران. هویت انکار شده -

 .ملل

گرایش جنسی و هویت جنسی بر اساس قوانین بین اللمللی حقوق . زاد و برابر زاده شده ایما -

 .انتشارات سازمان حقوق بشر. ۵۵۵۵. بشر
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