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تقديم به دوست ترينم احورا كه وجودش ،چراغ راهي است كه در آن قدم نهادم.

سپاس:

سپاس خداي را كه به يد قدرت بيمنتهايش درياي آفرينش را جاري كرد و به اراده ازلي-

اش همه خلق را صورت بخشيد؛ هركس را در سايه ارادهاش به راهي راهرو گردانيد و آتش
عشق خود را در وجودشان برانگيخت؛ سپاس خدايي را كه اوّل و آخِر وجود است؛ خدايي

كه دست هر چشمي از دامن ديدارش كوتاه است و فهم هر كبوتر توصيفگري از پرواز در

آسمان وصفش عاجز و خجسته باد نامت كه آفريدگاري و بهترين راهنما به نيكي!

تشكّر ميكنم از زحمات وصفناپذير پدر و مادر عزيزم كه نهال وجودم را از شيرهي جان
خود پروريدند و از خواهر شكيبا و مهربانم آن بزرگ بانوي كوچك در پيكار زندگي كه با

تﻼشهاي بيدريغش لحظههاي واماندهگيام را زير چتر محبتّش سامان داد.

تشكّر ميكنم از زحمات و راهنماييهاي اساتيد بزرگوارم ،خاصّه دو استاد عزيزم )م( و )م(
كه به حق ،رسالت پيامبري خويش را به نيكوترين وجه ممكن ادا نمودند و پرواز در آسمان

علم را به من آموختند.

بيشك ،بدون حمايتهاي اين عزيزان بزرگوار؛ هرگز تهيّه و انجام چنين پروژهاي ممكن
نبود.
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سپاس و تشكّر فراوان از سازمان "اقدام آشكار جهاني" )( OutRight Action International

كه حامي اين پروژه بوده و از هيچگونه حمايت مادي و معنوي در به ثمر رسيدن اين اثر؛
دريغ نكرده است.
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چكيده
اقليّتها گروهي از افراد كه داراي هويّت ،گرايش ،رفتارها ،اعتقادات ،رنگ ،نژاد و شايد هزاران وجه متمايز ديگر
كه در حال حاضر براي ما ناشناخته است؛ هستند ،و تا اندازهاي از اجتماع بزرگتر جدا بودهاند .قرن بيستم دوره

جه و
احيا و ترويج حقوق اقليّتها شناخته شده است .يكي از گروههاي اقليّت كه طي سالهاي اخير به كانون تو ّ
نقطه پررنگ مباحث حقوقي تبديل شدهاست؛ اقليّتهاي جنسي هستند .اقليّتهاي جنسي يا دگرباشان جنسي

گروهي از افراد جامعه هستند كه در هويّت و گرايش جنسيّتي متفاوت از اكثريت هستند .گرايشهاي جنسي در

افراد به يكي از چهار شاخه دگرجنسخواهي ،همجنسخواهي ،دوجنسخواهي و اسكشواليتي )بدون گرايش

جنسي( تقسيم ميشود .در ميان اين چهار گرايش ،همجنسخواهي جامعه آماري قابل توجهي را تشكيل ميدهد.

هميشه اقليّتها خصوصاً اقليّتهاي جنسي از مسائل پر حاشيه دولتها بودهاند .عموماً قانونگذاران معيارهاي
اخﻼقي مورد قبول اكثريت را مبنا قرار داده و بر اساس آنها اقدام به تنظيم مقررات مينمايند و در اين ميان گاه با

جرمانگاري برخي رفتارهاي اقليّتها و در واقع با پاسخهاي واكنشي و سركوبگرانه به طرد آنها ميپردازند.

سياست جنايي مجموعه اقدامات و برنامههايي است كه جامعه بر اساس آنها نسبت به جرم وانحراف واكنش نشان

ميدهد .مهمترين مبحث در سياست جنايي ،انتخاب يكي از دو ايدئولوژي سركوبگرانه )امنيتگرا( و بازپذيري

است ،كه با انتخاب هريك از اين دو ايدئولوژي مديران و تصميمگيران سياست جنايي نحوة برخورد كلي خود با

جرايم و مجرمين در جامعه را تنظيم ميكنند .در اين مجموعه سعي بر آن است ابتدا تعريفي از ماهيّت و وضع ّيت
دگرباشان جنسي و سپس وا كنش جامعه نسبت به اين افراد و جايگاه ايشان در سياست جنايي تقنيني ايران ارائه

شود.
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ﻣﻘدﻣﻪ
در جامعه اي مذهبي با فرهنگ و آداب كهن ايراني پرورش يافتيم و بسيار آموختيم از حرمت و قداست خانواده،
ﻏافل از اينكه بنيان خانواده به همين سبك و شيوهي سادهي زن و شوهري ختم نميشود و انواع ديگري از زندگي
مرد با مرد و زن با زن را هم شامل ميشود كه تاريخ و پيشينهي آن دست كمي از ازدواجهاي رسمي زن و شوهري

ي سالهاي نوجواني به
ندارد .با پا گذاشتن به جامعهي دانشگاهي و ديدن و شنيدن و خواندن آنچه كه هرگز در ط ّ
حصي در اين عرصه نمايم و از چند و چون آن باخبر شوم .عهد
گوش و چشمم نخورده بود كنجكاو شدم تا تف ّ

كردم كه حقيقت و واقعيّت اجتماع را درست همانگونه كه سزاوار است به زبان آورم بدون تعصّﺐ و جانبداري

از مذهﺐ و فرقة خاص يا عامي ،چرا كه هيچ چيز جز عدالت دواي آﻻم آدمي نباشد .به ياد دارم روزهاي سادهي
كودكي را كه همهي ذهن و گمانم در چهارديواري كوچك خانهمان خﻼصه ميشد و دنيا آنقدر برايم محدود

مينمود كه خودم را مركز ثقل طبيعت ميدانستم و قدرتم را حاكم بر طبيعت ،همهي آموزههايم را كلّ علوم
ميديدم و همه دانستههايم را نامحدود .وقتي من كوچكتر شدم و دنيا بزرگتر دانستم كه هنوز اندر خم يك كوچهام

و تا سحر فاصلهها مانده .شايد ناشكريم و ناسپاس از اينكه ميدانيم ،بسيار نميدانيم؛ و شايد هم حق با ما است
دانايي سرآﻏاز دردهاي آدمي ست.

سال آخر دوره كارشناسي بودم كه عزيزي از من خواست تا دربارهي اقليّتهاي جنسي و شاخههاي آن مطلبي

تهيّه كنم ،همزمان نياز بود در يكي از دروس ترم تحقيقي به استاد مربوطه ارائه دهم برآن شدم كه با يك تير دو
نشانه رَوَم و تحقيقم را گستردهتر كرده تا هم مطلبي نو به استاد تقديم كنم و هم خﻼصهاي به دوست عزيز .وارد
گود كه شدم حريف را قدر ديدم و آگاه شدم كه موضوع پيچيدهتر از اين حرف هاست و نياز به مطالعه و بررسي

همه جانبه دارد .رفته رفته موضوع براي خودم هم جالﺐ و جذاب آمد عزمم را جزم كردم تا به بهترين نحو كه در
توانم هست از چند زاويه فقهي ،حقوقي ،اخﻼقي و اجتماعي ،پزشكي و روانشناسي موضوع را مورد بحث و
بررسي قرار دهم .سوالها و ابهامات بسياري در اين زمينه وجود دارد .اقليّتهاي جنسي شامل چه افرادي ميشوند؟

اين افراد چه درصدي از جامعه را تشكيل ميدهند و دولتها از جمله دولت و نظام جمهوري اسﻼمي ايران تا چه
اندازه اين گروهها را زير چتر حمايتي خود قرار ميدهد؟ همجنسگرايي يعني چه؟ آيا اين پديده نو بنياد است يا
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در سابق هم بوده؟ چه عواملي باعث به وجود آمدن چنين پديدهاي ميشود؟ آيا اين موضوع يك پديدهي ﻏيرطبيعي

است كه از اختﻼﻻت زيستي نشﺄت گرفته است يا موضوعي است كامﻼً طبيعي كه هميشه و در همه جا بوده و

هست؟ چرا خيل عظيمي از مردم جوامع با چنين پديدهاي مخالفند؟ كه اين مخالفت سبﺐ محدوديّت اين افراد از

جانﺐ مردم و بهخصوص دولتها ميشود؛ اين سوالها و پرسشهاي بسيار ديگري مطرح هستند كه به دنبال پاسخ
مناسبي براي آنها هستم.

 -١تعريف ﻣسألﻪ
انسان هو ّيتي پيچيده و چندجانبه دارد و اين امر باعث تفاوت و گوناگوني افراد بشر ميشود .يكي از حقوق

ﻻ كشورها و جوامع اين اصول
ق آزادي؛ اگر نگوييم در همهي امور در اكثر ّيت امور است ،معمو ً
اساسي انسانها ح ّ

بنيادين را بر اساس ارزشها و فرهنگهاي تعريف شدهي خود و وفق نظر گروه داراي قدرت بازتعريف و تكثير

ميكنند امّا امكان دارد با تحميل رأي و نظر اكثريّت  ،منزلت انساني گروهي هرچند اقليّت امّا آزاده ،ناديده گرفته

شود )شيرازي.(١٣٨٤-١٣٨٣ ،

از جمله جنبههاي هويّت پيچيدهي انسان ،هو ّيت جنسي او است و گرايش جنسي يكي از چهار جزء جنسيّت به

حساب ميآيد )باير .(١٩٨٧ ،درحال حاضر در جامعه ما زن و مرد زيستي؛ احساس رواني زن يا مرد بودن؛ و در

كنارآن نقش جنسي -اجتماعي ) رفتار و كردار زنانه/مردانه ( با تمام حقوق و تكاليف آن پذيرفته شده است )نسيم،
 .(١٣٨٥آيا ميتوان در كنار اين دو دسته از افراد ،گروه سومي را قرار داد كه حقوق و تكاليف خاصّ خود را دارا
بوده و از هويّتشان در قانون تعريف روشني ارائه شود؟ گروه سومي كه در منابع فقهي و روايات با تعبير خنثي يا

مخنّث از آنها ياد شده است )شهيداوّل ،(٢٣٢ :١٣٨٢،گروه سومي كه هويّت و گاهي حتّي ظاهر فيزيكي و زيستي-

شان متفاوت از ساير زنها و مردهاي جامعه است با نيازها و تمايﻼت متفاوت! آيا تا كنون در قانون سخني از اين
افراد به ميان آمده؟ تا چه اندازه حقوق اين اقشار جامعه كه جمع ّيت قابل توجّهي را هم به خود اختصاص دادهاند

در قوانين پيش بيني شده است ؟ البتّه تنها بحث دفاع از حقوق اين افراد نيست بلكه با توجّه به رابطهي دوسويهي

حقّ و تكليف ،تكليف اين افراد و حقوق ساير گروههاي انساني هم مطرح ميشود .آيا با عنايت به جمع ّيت قابل
توجّه اين افراد در جوامع و از جمله جامعهي ما به صﻼح و مصلحت نيست كه در قوانين به ويژه مقرّرات كيفريمان
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يك بازنگري اساسي كنيم و جايي را براي اين افراد و حقوق و تكاليفشان چه در ميان خود و چه در برخورد با

ساير افراد)دگرجنسگرايان( بيابيم؟ بايد بپذيريم كه دگرباشان جنسي در همه جا و در بين ما زندگي ميكنند و

حقوق و خصايل و خواستههاي آنان كه به نحوي در چارچوب هنجارهاي سنّتيمان نميگنجد ،ناديده گرفته

ميشود و باورهاي رايج اشتباهي در موردشان حاكم است! آيا "حقوق" اين نهاد دادگستر در تاريخ بشريت ،اين

كمبود و خﻼء را احساس نميكند تا چارهاي براي اصﻼح قوانين بيابد؟ ما در مقام تعريف افراد فراجنسيتي )ترانس
سكسواليسم( و دو جنسيتّي )هرمافروديسم( و دركل دگرباشان و حقوق و تكاليف آنها در قوانين جزايي ايران و

چگونگي برخورد سياست جنايي ايران با اين افراد هستيم .اينكه تاكنون چه اندازه به اين افراد توجّه شده و چه
تدابيري بايد انديشيده شود تا از سوءاستفاه عليه اين افراد جلوگيري شود و همچنين چه قوانيني بايد وضع شود تا
حدود وظايف و تكاليف اين افراد مشخّص شود.

فرهنگ و حقوق يك رابطهي تنگاتنگ و متقابل دارند .نيازهاي جامعه وارد قوانين مدون ميشود و از سوي

ديگر قوانين و احكام حقوقي وارد فرهنگ و هنجارهاي جامعه ميگردد؛ باتوجّه به سير تحوّﻻت حقوق ديدهايم

كه قوانين يك ملّت گوياي ميزان رشد فكري جامعه و بهويژه قانونگذاران آن ملّت است و امروزه هيچ نهاد

قانونگذاري ،قوانين مص ّوب خود را مطلق و بيعيﺐ و نقص نميداند .قانون به عنوان يكي از اجزاي حيات اجتماعي
بشر همواره از تحوّﻻت اجتماعي تﺄثير ميپذيرد و گذر زمان قوانين را نيازمند به اصﻼح و بازبيني ميكند .برداشتن

گامهاي مؤثّر و گستردهي قانوني در حمايت و حراست تمام افراد جامعه عليالخصوص اقليّتها  ،چه جايگاهي

در سياست جنايي ايران دارد؟ ايران امروز كانون جاذبه براي كساني است كه از اروپاي شرقي و كشورهاي عرب
ميآيند و جوياي تﻐيير جنسيّت هستند )صابري ١(١٣٩١،آيا تﻐيير جنسيّت اين دسته ،گامي در جهت رعايت حقوق
انساني آنها است؟ سياست جنائي ايران چه راهبرد هاي مؤثّري را براي جلوگيري از قرباني شدن آنها يا همچنين

مجرم واقع شدن آنها ا ّتخاذ كرده است؟ آيا بازنگري و اصﻼح قوانين از جمله قانون اساسي و قوانين كيفري ايران
يك ضرورت نيست تا از اعمال تبعيﺾ برپايهي گرايش جنسي و هويّت جنس ّيتي خاص جلوگيري شود )قهرمان،

.(٢٠٠٩

 -١دكتر مهدي صابري؛ روانپزشك پزشكي قانوني .رجوع شود به www.asriran.com/fa/news/٢٤٣٣٨٤ :
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درخواست تجديدنظر و بازنگري در قوانين موضوعه به معناي نفي ارزشها و آرمانهاي جامعه و احكام شرعي

نيست؛ بلكه هدف باز كردن دريچههاي نو به روي قانونگذار و بيان هرآنچه كه از ديد واضع قانون به دور مانده

است ،ميباشد.

 -٢طرح سؤالهاي اصلي
آيا اقليّتهاي جنسي در سياست جنايي ايران جايگاه مشخصي دارند؟

در سياست جنايي ايران پاسخدهي به رفتارهاي جنسي دگرباشان سركوبگرانه است يا خير؟

 -٣بيان روش تحﻘيق و گردآوري اطّﻼعات
روش انجام پژوهش اصوﻻً ) توصيفي  -تحليلي( و روش گردآوري ا ّطﻼعات بر مبناي مطالعه كتابخانهاي و بر

حسﺐ ضرورت روش تحقيق ميداني )تجربي( به صورت مصاحبه و پرسش و پاسخ از مطّلعين ،افراد مبتﻼبه و

صص امر است.
متخ ّ

 -٤هدف تحﻘيق
از نتايج عملي و كاربردي اين پژوهش ميتوان به استفاده از دستاوردهاي پژوهش در قوه قانونگذاري و تقنين

در بازنگري قانون و قوه قﻀايي در برخورد با اين افراد با انصاف و عدالت بيشتر ،اشاره نمود و همچنين ارتقاي

ادبيّات اين موضوع در سطح مجامع علمي و فرهنگي و مؤسسههاي آموزشي و دانشگاهي ،ارتقاي ادبيات حقوقي
و ارائة پيشنهاد به مقامات )كنشگران( تقنيني.
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 -٥ساﻣاندهي تحﻘيق
فصل اوّل اين تحقيق اشاره به مفاهيم و پيشينه تاريخي موضوع دارد .و بطور مختصر ،ديدي كلي از تحقيق و

فرايند آن و مختصري از سير تاريخي موضوع را ارائه ميدهد .در اين فصل سعي شده ضمن بررسي ادبيات نظري
و پيشينه موضوع ،بستر ورود به مباحث علمي و نقد و بررسي آراي موافقان و مخالفان را فراهم كند .در ادامه و در

فصل دوم كه مهّمترين بخش مجموعه حاضر را تشكيل ميدهد به بررسي نظريّات موافق و مخالف دربارهي اقليّت-
هاي جنسي و بررسي دستاوردهاي علمي و روانشناسي در اين زمينه ميپردازد؛ در اين فصل پايههاي اصلي تحقيق

بنا ميشود .در ادامه تحقيق و در فصل سوم ،تمام آنچه كه مربوط به سياست جنايي و معيارهاي جرمانگاري در
رابطه با موضوع ميشود به تفصيل ارائه و توضيح داده خواهد شد .در فصل چهارم ،پاسخ و برخورد كنشگران با

اقليّتهاي جنسي مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.

و در نهايت پاسخ به سوالهاي تحقيق و رد يا تﺄييد نظرات موافقان و مخالفان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

آخرين بخش تحقيق مربوط ميشود به جمعبندي آنچه كه تا كنون مورد بررسي قرار گرفته است .ابتدا مروري بر
موضوع تحقيق خواهيم داشت و در آخر پيشنهاداتي نيز ارائه خواهد شد.
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 -١-١اقليّت جنسي

اقليّتهاي جنسي گروهي از افراد يك جامعه هستند كه هويّت ،گرايش و رفتارهاي جنسي آنها با اكثريّت

جامعه متفاوت است .اين واژه در تقليد از واژهي اقليّت قومي در اواخر دههي  ١٩٦٠و اوايل دههي  ١٩٧٠ابداع و

بهكار گرفته شد )مسافر.(١٣٨٦ :

در ابتدا اين واژه به مردان و زنان همجنسگرا اطﻼق ميشد ،ولي بعدها دربرگيرندهي دوجنسگراها و

دگرجنسگونهگان نيز شد .اين سه دسته )زنان و مردان همجنسگرا ،دوجنسگرايان و دوجنسگونهگان( اﻏلﺐ

تحت عنوان يك واژهي واحد به نام  LGBTگروهبندي ميشوند .برخي صاحﺐنظران ،افراد مبادرتكننده به
بانداژ و دستور دادن و دستور پذيرفتن و يا لذّت بردن جنسي از شكنجه شدن )كه به صورت كلي به نام BDSM

ناميده ميشوند( را نيز جز اقليّتهاي جنسي به حساب ميآورند؛ امّا اين واژه شامل كساني كه انتخاب آنها براي

همسرگزيني متفاوت است ،مثل افراد هوسران و چندهمسر ،زنان چند شوهره و يا مردمي كه داراي ارتباطات
ﻏيرتك همسري و يا كساني كه به شدّت به افرادي با اختﻼف سني زياد تمايل دارند ،نميشود )همان .(٦٣ :واژهي

اقليّت جنسي بر گروهي اطﻼق ميشود كه به رابطه جنسي با رضايت طرف مبادرت ميكنند؛ اين واژه براي اشخاص

مرتكﺐ شوندهي تجاوز جنسي )عمل بدون رضايت يكي از طرفين( همچنين شخصي كه گاه به گاه به ارتباط

جنسي با همجنس خود و يا هر نوع سكس نامتعارف ديگري ميپردازد ،به كار برده نميشود؛ و معموﻻً دربرگيرنده-
ي كساني است كه تمايﻼت جنسيشان نقش عمده و ﻏيرقابل تﻐييري براي مبادرت به يك عمل جنسي رضايتي و

خارج از وسوسه آني ايفا ميكند )همان.(٦٣ :
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-٢-١گرايشهاي جنسي

اصوﻻً تمايﻼت جنسي در انسانها به چهار شكل اصلي بروز ميكند؛ به اين دستهبندي گرايش جنسي ١ميگويند:

تصوير ١-١

 عﻼقهمند به جنس مخالف يا دگرجنسگرايي )هترو سكشوال( ٢در مورد كساني به كار ميرود كه رابطة
عشقي و جنسي را تنها با جنس مخالف برقرار ميكنند .بسياري همچنان دگرجنسگرايي را تنها شكل

٨

- sexual orientation
- Heterosexual

1
2
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مجاز و طبيعي رابطه به شمار ميآورند ،امّا در حقيقت اين نوع نگاه علمي نبوده و ريشه در ناآگاهي افراد

دارد كه از نظر آنها تنها شكل موجّه ،رابطة ميان زن و مرد است كه به توليد فرزند ميانجامد )بيﻀايي،

.(٢٠٠٦

 عﻼقه مند به جنس موافق يا همجنسگرايي )هموسكشوال( ١كه به معناي تمايل به همجنس است و هم
در زنان و هم در مردان وجود دارد .همجنسگرايي يك واقع ّيت است و هيچ نقطهاي از جهان وجود
ندارد كه در آن چنين پديدهاي موجود نباشد .امروزه تمام مؤسسههاي معتبر روانكاوي بر اين نكته توافق

دارند كه همجنسگرايي ،نه بيماري رواني است و نه انحراف جنسي .طبق آمار موجود  ٤درصد از مردان

و  ٢درصد از زنان در جهان همجنسگرا هستند؛ البتّه با توجّه به اين موضوع؛ كه هنوز در بسياري از نقاط

جهان آمار دقيقي از همجنسگرايان به دليل قوانين مخالف همجنسگرايي و يا تعصّﺐ شديد فرهنگي،
در دسترس نيست كه بعﻀاً به دليل همين مسائل رقم آماري همجنسگرايان را در مجموع تا ده درصد يا

حتّي بيشتر تخمين زدهاند )همان.(٢٥ :

 عﻼقه مند به دو جنس موافق و مخالف يا دوجنسگرايي )بايسكشوال( .٢دوجنسگرايي يعني تمايل

مﻀاعف هم به جنس مخالف و هم به همجنس .زيگموند فرويد اين نظريّه را طرح كرد كه همة انسانها

دوجنسگرا هستند ،يعني تمايل مﻀاعف به دو جنس در همه وجود دارد ،امّا هنجارها و تابوهاي اجتماعي
باعث شده كه اكثر انسانها تنها بخش مجاز تمايﻼت جنسي خود يعني دگرجنسگرايي يا رابطه با جنس
مخالف را برگزينند .البتّه كساني بعد از فرويد اين تز را مورد نقد قرار دادند ،امّا هيچ يك وجود دو بخش

زنانه و مردانه در هر انساني را نفي نكردند .نكته قابل تﺄمل اينكه دوجنسگرايي پديدهاي است كه در

ميان حيوانات نيز مشاهده شده است )همان.(٢٥ ،

 عدم عﻼقه به برقراري تماس جنسي )اسكشوال(

٣

- Homosexual
- Bisexual
3
- Asexual
1
2
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اينكه يك شخص چگونه به يكي از اين  ٤شاخه اصلي تعلّق ميگيرد هنوز براي دانشمندان مسﺄلهاي روشن

نيست!

 -٣-١پيشينﻪي تاريخي اقليّتهاي جنسي در ايران

اقليّتهاي جنسي در طول زمان و در جوامع و فرهنگهاي مختلف فراز و فرودهاي بسياري را پشت سر گذاشته

اند .گاهي بر اثر يكسري مناسبات سياسي و اجتماعي از آزادي و حقوق به نسبت برابري با دگرجنسگرايان

برخوردار بودند و گاهي به دﻻيلي چون مذهﺐ و اخﻼقيات در انزوا و محدوديّت به سر ميبردند .همجنسگرايان

و دوجنسگونهها در هر جامعه و در هر تاريخي از آن جامعه ،ميزيستند ،براي مثال همجنسگرايي در ايران

امپراتوري ،يونان باستان ،روم باستان و ديگر ممالك وجود داشته و احكام مشخّصي در مورد آن بجاي مانده است

كه امروز قابل دسترسي است .عدهاي از افراد ادّعا ميكنند كه در دوران گذشتة تاريخ ايران از جمله تاريخ باستان،

همجنسگرايي وجود نداشته و اين پديده در نتيجة معاشرت و نزديكي تمدّن ايران با تمدّنهاي ديگر از جمله تمدّن

يوناني ،به ايران راه يافته است )بينام .(١٣٨٥ ،در حاليكه سير تاريخ ايران خﻼف ادّعاي ايشان را بيان ميدارد؛ و

ايران نميتواند از اين قاعده كلي مستثني باشد .تعداد زيادي اصطﻼحات از جمله بﻐا ،حيز يا )هيز( ،كنده ،كنگ،
مﺄبون ،مواجر ،شاهدباز ،نوخط ،جمالپرست ،امردباز ،نظرباز ،لوطي ،مخنّث و  ...در متون قديمي ايراني همه دال

بر اين هستند كه چنين روابطي در ميان ايرانيان وجود داشته و با توجّه به شكل زندگي آن دوران ،سطح ا ّطﻼعات
و دانش و ابزار زندگي و ﻏيره در گذشتههاي دور نبايد توقّع داشت كه اصطﻼحات مرسوم امروزي براي اينگونه

روابط مطرح شوند .روبرت سوريو ١در كتاب خود به نام "سرو ناز – نوشتهاي عشقي درباره تمهاي اروتيكي در

ايران قديم" مينويسد :همجنسگرايي نزد ايرانيان همچون يونانيان ،امري ﻏيرعادّي و ناخوشايند به شمار نميآمد
)همان .(٢٣ :در ادامه به اين مسﺄله ميپردازيم.

همجنس گرايان در تمامي جوامع امروزي بشري نيز وجود دارند ،در بسياري از كشورها اين افراد مجبور هستند

به صورت زير زميني و پنهاني به برقراري ارتباط با يكديگر بپردازند كه اين امر بسيار خطرناك است و اگر سايرين

قدرت پذيرش اين افراد را داشته باشند بايد درك كنند كه پنهاني بودن چنين مسائلي باعث مشكﻼت گوناگوني

در عرصههاي مختلف از جمله اجتماعي ،فرهنگي ،پزشكي )مثل رواج ايدز( و  ...در جامعه ميشود.
١٠

Robert Surieu

-
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 -١-٣-١قبل از اسﻼم

دورههاي هخاﻣنشي _ پارتي _ ساساني ) ٥٥٩پيش از ﻣيﻼد _  ٦٥٣ﻣيﻼدي(

از ميان اقليّتهاي جنسي در اوستا نامي از رفتار همجنسگرايانه نيست ،ولي در متون زرتشتياي كه بعدها پديد

آمدند به آن اشاره شده است .البتّه زماني از آن نام برده ميشود كه فقط مربوط به مردان است نه زنان و ساير افراد

جامعه ،و البتّه آنهم كرداري است نكوهيده .مقصود از همجنسگرايي در اين دوره همانند روزگار اسﻼمي لواط
ميان مردان است؛ كه آفريدهي اهريمن است تا آفرينش اهورامزدا را به پليدي دراندازد .اعتقاد بر اين بود كه

همخوابهگي با مرد به جاي زن ،همانا به هدر دادن تخمه است و زندگي نو از آن نميزايد و بنابراين انجام دادن
چنين كاري ياري دادن به اهريمن است )فلور .(٢٠١٠ ،برخي از نويسندگان همچون سيروس شميسا معتقدند كه

ايرانيان لواط را از يونانيان و سپس از تركها فراگرفتند و پيش از آن چنين چيزي نزد ايرانيان نبوده است .امّا
پلوتارخوس اين سخن هردوت" :پارسها تا از لذّتي آگاه شوند در آن افراط ميكنند؛ نمونهاي از آن پسربارهگي

است كه از يونانيان فراگرفتند" را به چالش ميكشد و مينويسد" :تاريخ نگار ،با پافشاري ميگويد پارسها نزديكي
با پسران را از يونانيان فراگرفتند .امّا پارسها چه گونه ميتوانستند در اين نوع عياشي از يونانيان درس بگيرند در

حاليكه كم و بيش همه ميدانند كه پارسها مدّتها پيش از آن كه چشمشان به درياي يونان بيفتد پسرانشان را

اخته ميكردند؟" )همان (٢٥٠ :دربار هخامنشي تنها بخشي از خواجههايش را از خارج از سرزمين پارس فراهم
ميآورد .بابل ميبايست ساﻻنه  ٥٠٠پسر اخته براي شاه پارس روانه كند ،در عين حال شمار خاصّي برده ،به ويژه

اخته را پارسها از بازارهاي بردهفروشي سارديس و افهسوس ميخريدند .همچنين پس از سركوب نواحي شورشي،
پسران زيباي آن مكانها را براي اخته كردن گلچين ميكردند .گفته هرودت نيز خﻼف اين واقع ّيت است كه حكم

آيين زرتشتي بر ضدّ همجنسگرايي مقدّم است بر ورود يونانيها ،در عين حال پژوهشهاي امروزين همجنس-

گرايي را پديدهاي جهاني يافتهاند كه در تمام جوامع در سرتاسر تاريخ پيش ميآمده و ميآيد و در اين باره منابع
مكتوبي در دست داريم و همجنسگرايي چه بسا علّتهاي ژنتيكي هم داشته باشد )همان٢٥٠ :؛ سورنا.(١٣٨٤ ،

حقيقت هرچه باشد ،آگاهي ما از دامنهي همجنسگرايي در ايران قبل از اسﻼم اندك است ،امّا منكر نشانههاي

آشكاري كه دليل بر وجود اين امر در آن دوران است ،نيستيم .گذشته از مشاهدات هرودت و پلوتارخوس،

كوينتيوس كورتيوس مينويسد كه خواجههاي حرمسراي شاه خود تن به فحشا ميدادند )پيشين.(٢٥٢ :
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شريعت اسﻼﻣي و همجنسگرايي

سقوط امپراتوري ساساني به دست عربهاي مسلمان دگرگونيهاي بسياري پديد آورد ولي در رفتارهاي جنسي

تﻐيير قابل توجّهي ايجاد نكرد .لواطگري در روزگار خلفا بسيار رايج بود .فقيهان مسلمان ،چه سنّي و چه شيعي،
آياتي از قرآن كه در نكوهش عمل قوم لوط نازل شدند را به پشتوانهي احاديث صريحتري كه در مرجعيت برخي

از آنها ترديد است ،به رابطه جنسي ميان مردان دوجنسگرا تفسير كردهاند ،و نه منع همجنسگرايي )پيشين.(٢٥٢ :

در حاليكه موضوع همجنسگرايي در اسﻼم چندان روشن نيست .آنچه در شرع اسﻼمي آمده اين است كه مرد

نبايد با مرد نزديكي كند و زن نبايد با زن ارتباط جنسي داشته باشد .قرآن و احاديث هردو وجود خواجهها )خسي؛

نه طبيعي نه انسانوار( را قبول دارند ولي از گرايش جنسي و نيازهاي جنسيشان چيزي نميگويند .از اين گذشته،
در احاديث از جنس سومي هم ياد شده به نام مخنّث ،يعني كسي به ظاهر مرد با رفتار زنانه ،همجنسگراي منفعل،

زن _ مرد .گرچه در قرآن از اين همجنسگرايان منفعل نامي برده نشده ،ولي احتماًﻻً ايشان را جزو كساني ميداند
كه نيازمند به زن نيستند )همان.(٢٥٢ :

لواط در زمان حيات پيامبر )ص( هم در ميان برخي از مردم وجود داشت ،چرا كه قرآن بارها به آن اشاره ميكند.

حديثي نيز در اين باره ميگويد :نقل است از ابن مسعود :ما پا به پاي پيامبر در جنگهاي مقدس شركت جستيم و
همسران به همراه نداشتيم .پس گفتيم يا رسول اﷲ آيا ما بايد اخته شويم؟ ]يعني همچون خواجهگان با هم رفتار

كنيم[ پيامبر ما را از اين كار باز داشت .روايت ديگري در كتاب بخاري ميگويد :در نبود زنها ،پيامبر به جاي
آنكه اجازه دهد با بعﻀي همچون خواجه رفتار شود ،به ايشان اجازت فرمود با زنهاي فاسد ازدواج كنند؛ و بر آنان

از قرآن خواند "اي مومنان! چيزهاي نيكويي را كه اﷲ بر شما حﻼل كرده حرام نكنيد ولي مرتكﺐ گناه مشويد".

اين احاديث و آيههاي از قرآن تﺄييدي هستند بر اينكه لواط در عربستان وجود داشته و اجتماع اوّلية مسلمانان ،از

جمله پيامبر )ص( به خوبي ميدانستند كه مردم با خواجهها و با خودشان رابطهي جنسي دارند )همان .(٢٥٣ :پيامبر
لواط ميان مردان را كه ﻻبد دو جنسگرا بودند ممنوع كرد ،امّا بودند مرداني كه از گذشتههاي دور وقتي به زن

دسترسي نداشتند راه و روش آشنا و طبيعيشان لواط بود .امّا قرآن هيچ اشارهاي نميكند به مسﺄلة رابطهي جنسي
ميان كساني كه نه دگرجنسگرا ) (Heterosexualبودند و نه دوجنسگرا ،يعني مخنّث يا مردان زننما،
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همجنسگراهاي منفعل زندار .وضعيّت ويژهي ايشان از اينجا معلوم ميشود كه ميتوانستند به جمعهايي وارد
شوند كه نامحرمان را به آنجا راه نبود .مرداني كه با زني خويشاوندي ندارند نميبايست چشمشان به زن بيفتد ،چه

رسد به اينكه او را برهنه ببينند .امّا حﻀرت محمّد )ص( به مخنّثها اجازه ميداد آزادانه هر قدر ميخواهند بروند
نزد همسرانش )همان.(٢٥٣ :

نقل است از عايشه كه مخنّثي هميشه به نزد زنان رسولاﷲ )ص( رفتوآمد داشت و آنها با آمدنش مخالفتي

نداشتند ،چون او را مردي بيميل شهواني ميدانستند .روزي كه رسولاﷲ )ص( به درون آمد او را ديد با زنان نشسته

از چند و چون بدن يكي از زنان سخن ميگويد كه چنين است و چنان .آنگاه رسولاﷲ )ص( گفت :ميبينم كه او
از اين چيزها خبر دارد؛ پس ديگر مگذاريدش به درون آيد .عايشه گفت :از آن پس زنان از او روي پوشيدند

)همان .(٢٥٤ :از اين حديث و حديثهاي ديگر برميآيد كه پيامبر و زنانش اين مخنّث را به محرمانهترين زاويهشان

راه ميدادند ،زيرا آنها به آيهي  ٣١سوره نور ١استناد ميكنند كه ميگويد او از كساني است كه "نيازمند به زن
نيستند " يا به تعبير برخي "شهوت جنسي ندارند" همين مخنّث بودن او كافي بود كه مثل هر زن يا خواجهي
٢

ديگري و بر خﻼف مردان ديگر ،به نقطه محرمانه خانه راه داشته باشد .پيامبر هم همين عقيده را داشت و فقط زماني

آن فرد به خصوص )نه ديگر مخنّثها( را از آمدن به نزد همسرانش منع كرد كه فكر كرد شايد آن مخنّث دوجنس-
گرا باشد ،چون به يكي از زنان چيزي گفته بود كه نشانة حسّ جنسي به وي بود.

روايات بيشتري هستند كه به طور ضمني اين مطلﺐ را تﺄييد ميكنند ،همجنسگرايي در بين خواجهها )مخنّثها(

مجاز بوده ،روايتي از ابوهريره كه از صحابه و در واقع خادم پيامبر )ص( بود ،شاهدي است بر اين مدّعا» :ابوهريره

نزد پيامبر رفت و گفت :وي )خودش( جواني است كه از عذاب روحاش بيمناك است ،ولي اسباب ازدواج با زن

را ندارد .پيامبر )ص( حتّي پس از اينكه ابوهريره سه بار اين گفته را تكرار كرد سكوت كردند؛ سرانجام پس از
بار چهارم فرمودند :يا ابوهريره ،قلم خشك است در وصف آنچه درخور تو است ،رو خواجهگي پيشه كن يا از

خيرش بگذر «.از گفتهي ابوهريره اينطور بهنظر ميرسد كه او نگران بوده گناهي از وي سر نزند يا به زبان ديگر
ن إِلﱠا
خمُرِ ِهنﱠ عَلَى جُيُوبِهِنﱠ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُ ﱠ
ن إِلﱠا مَا ظَ َهرَ مِنْهَا وَلْيَﻀْرِ ْبنَ ِب ُ
ن أَبْصَارِ ِهنﱠ وَ َيحْفَظْنَ فُرُوجَهُنﱠ وَلَا يُبْدِينَ زِي َنتَهُ ﱠ
 -١وَقُل لﱢلْ ُمؤْمِنَاتِ يَﻐْﻀُﻀْنَ مِ ْ

ن
ن أَوِ التﱠابِعِي َ
ت أَ ْيمَانُهُ ﱠ
لِبُعُولَ ِتهِنﱠ َأوْ آبَا ِئهِنﱠ أَ ْو آبَاء بُعُولَتِ ِهنﱠ أَوْ َأبْنَا ِئ ِهنﱠ أَوْ أَ ْبنَاء بُعُولَتِهِنﱠ أَوْ إِخْوَانِ ِهنﱠ أَوْ بَنِي إِ ْخوَانِهِنﱠ أَوْ بَنِي أَخَوَا ِتهِنﱠ أَ ْو نِسَائِ ِهنﱠ أَوْ مَا مَ َلكَ ْ
ن وَتُوبُوا إِلَى اللﱠهِ َجمِيعًا أَيﱡهَا
ﻏَيْرِ أُوْلِي الْإِرْ َبةِ مِنَ الرﱢجَا ِل أَوِ الطﱢفْلِ ا ﱠلذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى َعوْرَاتِ النﱢسَاء وَلَا يَﻀْرِبْنَ ِب َﺄرْجُلِهِنﱠ لِيُ ْعلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِ ﱠ

ا ْلمُؤْمِنُونَ لَعَلﱠكُ ْم تُفْلِحُو َن

 - ٢محمّدرضا صفوي
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مرتكﺐ عمل خﻼف شرع نشود .اگر ابوهريره ميخواست همسر اختيار كند ولي بﻀاعت پرداخت مهريه را نداشت،

يا اگر ميخواست مرتكﺐ زنا شود پيامبر يا كمكش ميكرد مهريهي زن را بدهد ،همانطور كه به برخي از صحابه
كمك كرده بود؛ يا به وي توصيه ميكرد برود مطابق سوره نور آيه  ٣٣روزه بگيرد و صبر پيشه كند .پيامبر )ص(

هيچيك از اين دو كار را نكرد ،و اين به لحاظ منطقي يعني كه ابوهريره اشارهاش به اين بوده كه ميل به همخوابهگي

با همجنس را دارد ،خواه فاعل و خواه مفعول ،زيرا اگر او ناتواني جنسي داشت ،نميتوانست از ارتكاب زنا هم

هراسي داشته باشد .اينجا است كه پاسخ پيامبر معنا پيدا ميكند .پيامبر )ص( به ابوهريره گفت كه پروردگار جنس

اورا مقرّر كرده و بنابراين او ميبايست تكليف خود را با خود روشن كند كه مرد است يا خواجهاي خنثي؛ يا خواجه
باشد يا از خيرش بگذرد )همان.(٢٥٤ :

در مجموع اين نكته حاصل ميشود كه در زمان حيات پيامبر )ص( وجود اقليّتهاي جنسي )همجنسگرايان،

دوجنسگرايان و دوجنسگونهها( با عناويني همچون خواجه و مخنّث ،ﻏيرقابل انكار است ليكن گرايش جنسي
و نيازهاي جنسيشان و در كل جواز يا منع روابط همجنسگرايان روشن نيست و شايد به همين دليل فقيهان مسلمان
چه سنّي و چه شيعه ،روابط جنسي و حتّي عاطفي از قبيل تقبيل و مﻀاجعه ميان دو زن يا دو مرد را مطرود دانستهاند.

امّا آيا وضعيّت به راستي به اين روشني است؟

دوره خﻼفت

در دوره خﻼفت همجنسگرايي رو به گسترش بود .اين امر آشكارا انجام ميشد و در نامهها و شعرها فراوان

بدان اشاره ميكردند .در ايران شعر با مايهي همجنسدوستي از سدهي سوم آﻏاز شد و تا اوايل سدهي سيزدهم

ادامه يافت .حقيقت هرچه باشد ،واقعيت اين است كه در آن زمان نوشتن و سخن گفتن دربارهي امور جنسي نه
فقط در اشعار ،بلكه مرسوم و باب روز شده بود .خليفهي عباسي ابن معتز )مرگ (٢٩٦پاسخ نامههايي كه دريافت

ميكرد در پشت نامه مينوشت تا گفته باشد " نوشتهي من با نوشتهي تو از پشت جماع ميكند " .وزيري كه از
ري به ديدار وي آمده بود و از كممحلي همكارش كه بيدرنگ به استقبالش نيامده بود رنجيده بود نوشت :من در

آستانهي اين درگاه به خواجهاي بيقدرت ميمانم حال آنكه ديگران ذَكَروار بدان اندر و بيرون ميشوند .لواط
پنهاني و مخفي نبود ،درواقع بسيار هم آشكارا انجام ميشد.
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خليفهاﻻمين ) (٢٣٤-٢٣٠واله و شيداي خواجهها بود؛ مادرش زينﺐ دلواپس احوالش بود و وي را در محاصرهي

كنيزان درآورد تا عشق به خواجهها از سرش بيرون رود ،كنيزاني زيبارو و خوشاندام كه لباسهاي پسرانه مي-
پوشيدند و نوع آرايششان )خط سبيل كشيده بر پشت لﺐ( پسرانه بود ،گروهي دختر پسرنما كه معروف به ﻏﻼميّات

بودند.

در زمان متوكّل )خﻼفت  (٢٨٢-٢٦٨مخنّثها را به مطربي و دلقكي به دربار آوردند .كار اين لذّتپرستي

افسارگسيخته به سروده شدن سيلي از شعرهاي همجنسخواهانهي ياوه و زشت انجاميد با عنوانهايي چون »طبقزنان

و مفعوﻻن« يا »لطايف نادر دربارهي خواجهها« كه هيچيك از اين نوشتهها باقي نمانده است ،ولي در نوشتههاي
اروتيكي كه سپس به عربي نوشته شدند از آن شعرها فراوان نقل كردند )همان.(٢٦٩ :

دورهي ﻣغول -ايلخاني -تيموري -تركمن )(٦٧٩-٩٤٠

پسربارهگي در روزگار مﻐوﻻن چندان رواج يافته بود كه جﻐتاي خواست ممنوعاش كند .امّا ،گيخاتو )-٧١٦

 (٧١٢چندان شيفتهي پسران بود كه اين موجﺐ ريزش محبوبيتاش در نزد مﻐوﻻن و سرنگونياش شد .در سال

 ٨٠٦شاه احمد حاكم بﻐداد چنان واله و شيداي پسر مﻐول زيبايي بود كه به قاضي بﻐداد برخورد و شكايت به

توختمش خان )مرگ  (٨٢٧برد كه همان روزها تبريز را فتح كرده بود ،و او نيز به اميرانش فرمان داد حاكم را

دستگير كنند )همان.(٢٧٥ :

همجنسگرايي فقط ميان مردان بزرگ سال و پسران نوجوان نبود؛ دو مرد بزرگسال هم اينكار را باهم مي-

كردند .از چنين پيوندهايي چندان نامي برده نشده است ،زيرا پيوند با مردي همسن خود ،برخﻼف رابطه با پسران،

از ديد اجتماع پذيرفتني نبود .مرد مفعول را مردم دست ميانداختند و مسخره ميكردند )همان.(٢٧٥ :

رواج همجنسگرايي ميان مردان بزرگسال در اشارات يكي از مقامات محلي ناصرالدين منشي كرماني كه حس

ميكرد با او بدرفتاري شده آشكار است .او براي اينكه نشان دهد چقدر به وي توهين شده خود را با مخنّثها

ميسنجد .عبيد زاكاني هم نيز اينگونه رابطهها را هجو كرده است و همين نشانگر آن است كه اينگونه روابط

شايد بيش از آنچه كه فكرش را ميكردند گسترش داشته )همان.(٢٧٦ :

١٥
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در روزگار تيموريان ،وضعيّت اجتماعي كمي عوض شد و اين موضوع از لوازم عيش و نوش باقي ماند .اﻏلﺐ

يكي از شركتكنندگان در جشن مفعولي را با خود ميبرد .بابُر نمونههاي فراواني از محيط همجنسدوستانهي

دورهي تيموري به دست ميدهد )همان.(٢٧٨ :

در اين دوره اشاره چنداني به لزبيگري نميشد امّا اشعاري در جوامعالحكايات آمده كه آشكار ميكند لزبي-

گري وجود داشته است )شميسا .(١٣٨٤ ،حتّي برخي متون از آلتهاي ساختگي به نام مَچاچنگ ياد ميكنند كه

لزبينها به كار ميبردند و يكي از زنها كار مرد را با آن ميكرده است .زنان مردانهپوش هنوز در دربار پيدا

ميشدند )پيشين.(٢٨٢ :

صفويان )(٩٢٢-١١٥٧

در روزگار صفويان نيز همجنسگرايي كاري مقبول و جا افتاده بود .شاه اسماعيل اوّل ،بنيانگذار حكومت

صفوي و مردي كه شيعة دوازده امامي را مذهﺐ رسمي كشور اعﻼم كرد ،خود لواطگري قهّار بود )همان.(٢٨٤ :

او براي جشن آﻏاز حكومتش دوازده تن از جوانان زيباروي تبريز را به زير خود كشيد و بدين ترتيﺐ سرمشقي
براي ديگران شد )همان.(٢٨٤ :

موﻻنا جَروبي هِرَوي سليقهي مخصوص به خودش را داشت ،وي عﻼوه بر امرَدها ،يعني جوانان بيريش خوش-

سيما ،از صاحﺐ منصبان هم نميگذشت .در قندهار كه بود عاشق بابُر شد كه در سي سالگي چهرهاي پرچين و
چروك داشت ،و به هرات كه رفت عاشق حكمران آنجا درويشخان شد )همان.(٢٨٤ :

سيدشريف جرجاني ،صدر دم و دستگاه ديني ،كه باﻻترين مقام ديني ايران بود ،همچنان با مردهاي زيادي سر و

سر داشت )همان.(٢٨٤ :

حبيﺐاله ساوجي ،وزير خراسان ،مفعوﻻن دور خود جمع كرده بود .وزير اعظم ،ميرزا شاه حسين ) (٩٣٥-٤٥كه

جواني را به عياشي سپري كرده بود ،در سالهاي آخر عمر همدم شاه اسماعيل اوّل شد و با در نظر گرفتن خوشبر
و رو بودن شاه و همسن بودن آن دو ،گمان ميرود دلبستگي آن دو به يكديگر چندان گذرا نبود )همان.(٢٨٤ :

مسافران ايتاليايي مينويسند :در تبريز يك مكان عمومي هست و يك مكتﺐ لواطگري كه در آنجا مطابق با

خوشبرو و روييشان پول هم ميپردازند .همجنسگرايي عﻼوه بر تبريز در جاهاي ديگر نيز گسترش يافت .در
١٦
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هرمز مردان چون زنان بزك ميكردند ،و زيور آﻻت به خودشان ميآويختند .به نوشته پيرس لواطگري امري
عادّي بود )همان.(٢٨٥ :

شاه اسماعيل اوّل تنها شاه صفوي نبود كه شيفتهي پسران بود ،پسرش تهماسﺐ اوّل نيز چنين بود .پسر بزرگش

شاه اسماعيل دوم با آنكه بچّه هم داشت ،ميل به اين اعمال داشت .همچنين حمزه ميرزا ،وارث مسلّم شاه محمّد
خدابنده ،به پسران متمايل بود .ميگفتند شاه صفي اوّل از پسران خوشش ميآمد )همان .(٢٨٦ :البتّه عشق به پسران

در تمام ﻻيههاي اجتماع وجود داشت .گاهي سوداي پسربارهگي به شورش يا درگيري شخصي ميانجاميد )همان:
.(٢٨٦

البتّه گاهي با همجنسخوابي )همجنسگرايي( مبارزه ميكردند .فرمان ممنوعيت روسپيخانهها كه تهماسﺐ اوّل

در  ٩٥٣صادر كرد روسپيگري پسران را هم در بر ميگرفت و سرپيچي از اين ممنوعيت مجازات مرگ به دنبال

داشت .همچنين تهماسﺐ اوّل ممنوع كرد كه از پسران بيريش و دختران ،در هر س ّني ،به تماشاي بازيهاي معركه-
گيران بروند و معركهگيران نيز اجازه نداشتند پسران دوازده ساله به باﻻ در نمايشهايشان داشته باشند )همان:

.(٢٩٠

آگاهي از لزبيگري به علّت كمبود دادهها اندك است .در حاجينامه كه شرح سفر زيارت مكّه است ،نويسنده

بيوهي يكي از مقامات عالي صفوي است ،كه به زباني همجنسخواهانه اشتياق خود را به زني از دوستانش بيان
ميكند .چنين دوستي ميان زنان گويا عادّي بوده است .بسياري از زنان شوهردار با زن ديگري صيﻐة
خواهرخواندگي ميخواندند ،كه ميبايست در امامزادهاي در روز عيد ﻏدير و در حﻀور يك ملّا خوانده شود .اين
رسم تا اوايل سده چهاردهم همچنان باقي بود .خيلي از شوهران با چنين پيماني مخالفت داشتند زيرا شك داشتند

كه نكند اين پوششي بر رابطهاي همجنسخواهانه باشد .البتّه مردان نيز باهم صيﻐة برادرخواندگي ميخواندند كه
پيشينهاش به دهههاي نخستين اسﻼمي ،باز ميگشت؛ امّا روشن نيست كه در ميان برادرخواندهها هم مانند زنان

تمايﻼت همجنسخواهانه وجود داشته يا نه )همان .(٢٩٤ :البتّه نميتوان تنها به نظر يك نويسنده استناد كرد آنهم
نويسندهاي كه مسلمان و ايراني نبوده و طبيعتاً از همه آداب و رسوم و جلوههاي اخﻼقي و اجتماعي سنتها اطّﻼع

كافي نداشته است .ولي اين نكته هم بايد در نظر داشت كه از رفتارهاي جنسي افراد اطّﻼعات كافي وجود ندارد و
منابع معدودي به ذكر اين موارد پرداختهاند.

١٧
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دوره قاجار )(١٢١٥-١٣٤٦

دادههاي آماري از گسترهي همجنسخوابي در سدهي چهاردهم ايران در دست نيست ،ولي تﻐييري اساسي نسبت

به دورههاي پيش از اين دوره پديد نيامد ،يعني آسانگيري در مورد همجنسگرايي همچنان ادامه يافت .فتحعلي

شاه كه  ١٥٨زن و  ٢٦٠فرزند داشت نيز از پسران خوشش ميآمد ،پس عجيﺐ نبود اگر ديگران او را سرمشق قرار

ميدادند .مسيونر آمريكايي "ساوث گيت" و ريچارد برتون ادّعا ميكنند همجنسگرايي پديدهاي رايج در ميان
مردم پرشيا است )همان.(٢٩٥ :

پوﻻك مينويسد :گرچه در دههي  ١٢٧٠پسربارهگي به طور رسمي ممنوع ولي شايع بود و نه تنها كسي كاري

به آن نداشت ،بلكه آشكارا هم به آن عمل ميشد .ممنوعيتي كه پوﻻك بدان اشاره ميكند در  ١٢٦٩برقرار شد،

يعني هنگامي كه وزيراعظم پرآوازه اميركبير ) (١٢٦٩-١٢٧٢دست به اقدام زد ،زيرا گرمابههاي عمومي تهران

صحنهي هرزگيهاي آشكار شده بودند .او همه كساني را كه از اين آب گلآلود ماهي ميگرفتند مجازات كرد

)همان .(٢٩٦ :پوﻻك در جاي ديگري مينويسد :در تبريز رسم بود كه مردان فقط شﺐهاي جمعه با زنهايشان

همخوابه ميشدند تا شرط مذهﺐ را بهجا آورده باشند ،و در ديگر روزهاي هفته به پسربارهگي مشﻐول بودند

)همان .(٢٩٦ :پوﻻك مينويسد :لزبيگري هم وجود داشته؛ زنان در چهارشنبه آخر سال در مسجدهاي معيني در
حﻀور ملّايي باهم عقد خواهرخواندگي ميبستند كه مردم آنرا رابطهاي جنسي ميدانستند )همان .(٣٠٦ :البتّه

نميتوان به نظر پوﻻك اعتماد كامل نمود ،به نظر ميرسد كه پوﻻك متوجّه بسياري از مسائل و رسوم ناشناخته
مردم نبوده است و احتماﻻً برداشتي كه از مراسم سنتّي مردم داشته همخواني با باورها و تصاوير ذهني خودش دارد.

در هرصورت اين شبهه براي هردو طرف مناظره وجود دارد كه باﻻخره مردم به يكسري اعمال همجنسخواهانه

دست ميزدند و تمايﻼتي از اين قبيل داشتند.

١٨
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دورهي پهلوي )(١٣٠٤-١٣٥٧

در دورهي پهلويها تﻐيير چنداني در لواطگري پيش نيامد و مردم همان راه و روش پيشين را دنبال ميكردند.

عاشقان عﻼوه بر عزبخانهها و خانههاي خودشان ،به باغهاي عمومي نيز ميرفتند .در تهران باغهاي اطراف امام-
زاده داوود ميعادگاه عاشقان بود .در دههي  ١٣٠٠محّل پسر بلندكردن ،ابتداي جاده قزوين در محلهي شهرنو بود

)همان.(٣٠٧ :

مطلبي كه به نظر ميآيد نو باشد ،اين است كه در شيراز براي زنها هم روسپي وجود داشت و احتمال ميرود

لزبيگري هم به اندازهي همجنسگرايي )با مردان و پسران( رايج بوده باشد )همان.(٣٠٧ :

در روزگار پهلويها هم حكومت و هم جامعه ،با خونسردي با همجنسگرايي برخورد ميكردند .ماده ٢٠٧

قانون مجازات عمومي مصوب  ١٣٠٤لواطگري را در مقولهي تجاوز ميگنجاند .لواطگري همانند تجاوز به جنس
مخالف از  ٣تا  ١٠سال زنداني داشت .بر طبق آن هفت عامل موجﺐ حدّاكثر مجازات زندان است اگر فرد آزارديده

) (١صﻐير _زير  ١٨سال_ باشد ) (٢زن شوهردار باشد ) (٣دختر باكره باشد ) (٤مجنون باشد و در مورد لواطگري

) (٥به عنف باشد ) (٦به وسيلة معلّم يا خدمتكار فرد آزارديده باشد ) (٧از سوي مردي زندار انجام شده باشد .به

اين ترتيﺐ ،در نخستين مجموعه قوانين كيفري ايران اشارهاي به همجنسگرايي نيست و فقط در قوانين كيفري
نوين جمهوري اسﻼمي ايران از آن نام برده ميشود .اين نشان ميدهد كه رفتار همجنسگرايانه معﻀل اجتماعي

بزرگي به شمار نميآمده )همان.(٣٠٩ :
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-١-٢نظريّﻪ ﻣوافق جان كوروينو

وقتي ﻣيگويي همجنسگراها خود هويت جنسيشان را انتخاب كردهاند ؛ﻣثل اين ﻣيﻣاند

كﻪ بگويي خودشان اثر انگشتشان را انتخاب كردهاند!

اكثر رفتار پژوهان از جمله "آلفرد كينزي" بر اين باورند كه جهتگيري جنسي در طول پيوستاري از دگرجنس-

خواهي صرف تا همجنسخواهي محﺾ كشيده شده است )توانا.(١٣٨٩ ،

همجنسگرايي اﻏلﺐ از طرف كساني كه آنرا نميشناسند و در مورد آن اطّﻼعاتي ندارند به عنوان يك بيماري

و يا يك امر ﻏيرطبيعي مطرح ميشود .اين دسته از اشخاص فكر ميكنند شخص همجنسگرا نوع زندگي جنسي

خود را انتخاب ميكند و يك انسان منحرف از لحاظ جنسي است و در مجموع باورهاي رايج ،اقليّتهاي جنسي
از جمله همجنسخواهي يا همجنسگرايي را نوعي بيماري يا انحراف ميداند .در حالي كه پژوهشهاي علمي به

شدّت با اين نوع طرز فكر مخالف است ،تحقيقات ژنتيكي نشان ميدهند كه ساختار ژنتيكي همجنسگرايان به

خص و واضحي به همديگر شبيه است و از لحاظ روانشناختي نيز با هتروسكسوالها) ١دگرجنسگرايي(
طور مش ّ

تفاوت اساسي دارند و از اينرو با قطعيّت يافتن شواهد علمي ،انجمنِ روانپزشكي امريكا در سال  ١٩٧٣همجنس-
گرايي را از فهرست بيماريها و اختﻼﻻت رواني حذف كرد و اظهار داشت كه همجنسخواهي به خوديِ خود،
به هيچ وجه عيﺐ و نقص ذهني و رواني نيست و موجﺐ كاهش تواناييهاي اجتماعيِ فردِ همجنسگرا نميشود و

همجنسگرايي را به عنوان يك مسﺄلة ذاتي و درونزادي و خارج از اختيار شخص همجنسگرا مطرح كرد و اعﻼم

كرد كه همجنسگرايي در اين افراد ح ّتي قبل از اينكه با كسي تماس جنسي داشته باشند شكل ميگيرد .پس از
بازنگري كامل يافتههاي علمي ،انجمن روانشناسي امريكا نيز موضع مشابهي را در سال  ١٩٧٥اتخاذ كرد و همهي

صصان بهداشت و سﻼمت رواني تﺄكيد كردند كه بايد رويكردي در پيش گرفته شود تا از طريق آن بتوان انگ
متخ ّ
بيماري رواني را از تمايﻼت همجنسخواهانه پاك كرد .از اين رو پژوهشگران بهداشت و سﻼمت رواني پس از

صور مردم
مدّتها پژوهش و بررسي اعﻼم داشتند كه همجنسخواهي يا به زبان ديگر همجنسگرايي ،برخﻼف ت ّ
به هيچ وجه مانعي بر سر راه زندگي شاد ،سالم و پربار نيست و جمع كثيري از مردان و زنان همجنسگرا در روابط

ميان فردي و مناسبات اجتماعي ،عملكرد خوبي از خود نشان ميدهند .پژوهشها نشان ميدهند كه بسياري از اين
٢١
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اشخاص تﻼش كردهاند كه ديگر همجنسگرا نباشند و هتروسكسوال )دگرجنسگرايي( شوند امّا با شكست روبه-

رو شدند .بنابراين دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه همجنسگرايي يك بيماري نيست و نميتوان افراد را
ﻏيرطبيعي و همجنسگرا ناميد! همجنسگرايان نيز انسانهاي طبيعي هستند و انحرافي از لحاظ جنسي ندارند و
ﻏيرطبيعي و يا مريﺾ خواندن آنها كامﻼً ﻏيرعلمي است )همان .(٧ :همجنسگرايي حتّي در ميان حيوانات مختلف

نيز وجود دارد .متﺄسّفانه تاريخ نشان ميدهد كه چگونه انزواي گروهي از مردم كه ويژگيهاي شخص ّيتي خاصّي

دارند )در اين مورد اقليّتهاي جنسي و باﻻخص همجنسگرايي( ،ميتواند منجر به رويكرد پزشكي ناحق و زيان-
آور شده و زمينهاي را براي بروز رفتارهاي تبعيﺾآميز در جامعه فراهم آورد.

تصوير ١-٢

٢٢
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در همين جهت پژوهشگران علوم رفتاري و اجتماعي نيز مدّتها است به اين توافق نظر رسيدهاند كه همجنس-

ي
گرايي وجه سالمي از جهتگيري جنسي انسان است .بر پايهي همين دﻻيل بود كه سازمان بهداشت جهاني كه ط ّ

نهمين طبقهبندي جهاني بيماريها ) (ICD-٩در سال  ١٩٧٧همجنسگرايي را به عنوان بيماري رواني معرّفي كرده

بود ،آن را از طبقهبندي بعدي يعني ) (ICD-١٠حذف كرد و در جريان چهل و سومين اجﻼس جهاني بهداشت

در  ١٧مي  ،١٩٩٧همجنسگرايي را مورد تﺄييد قرار داد .پس از آن بود كه انجمن روانپزشكي چين نيز در سال
 ٢٠٠١همجنسگرايي را از فهرست طبقهبندي شدهي اختﻼﻻت رواني چينيها حذف كرد .البتّه بايد گفت تمام

كساني كه با جنس موافق خود تماس جنسي برقرار ميكنند لزوماً جزء اين دستهبنديها نيستند ،دستهاي از روان-

پريشيها و بيماران هستند كه به همجنسگرايي و ستيز با جنس مخالف تبديل ميشوند ،مثﻼً در ميان زنان ،افرادي
هستند كه در سنين كودكي به آنها تجاوز شده است و از جنس مرد به دليل اينكه فكر ميكنند همه مردان همان-

طور هستند متنفّر هستند .در ادامه به بررسي نظرات موافق و مخالف و تفكيك ميان همجنسگرايي و انحرافات
جنسي خواهيم پرداخت )همان.(١٠-٨ :

٢٣
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جان كوروينو ،١ويراستار و يك سخنران پركار در زمينه همجنسگرايي ،از همجنسگرايي در مقابل سه انتقاد

اصلي به دفاع ميپردازد كه عبارتند از :همجنسگرايي عملي ﻏيرطبيعي ،زيانبار و خﻼف آموزههاي ديني است.
او به دقّت ،دﻻيلي را كه در هر انتقاد است بررسي ميكند و نتيجه ميگيرد كه هيچ يك از آن موارد قويتر از

استدﻻل وي در دفاع از همجنسگرايي نيست .و آن استدﻻل مبتني بر اين مطلﺐ است كه روابط همجنسگرايي

باعث تفرّج و شادي افرادي است كه داراي اينگونه رابطه با هم هستند و بنابراين به تبع آن جامعه از اين امر منتفع

ميگردد.

 (١همجنسگرايي عملي غيرطبيعي

بسياري بر اين باورند كه رابطه جنسي از طريق همجنسگرايي عملي ﻏيرطبيعي محسوب ميشود .معناي اين

جمله چيست؟ بسياري از چيز هايي كه مردم براي آنها ارزش قايلاند مثل پوشاك ،مسكن  ،دارو ،دولت ،در يك
معنا ﻏيرطبيعي بهحساب مي آيند .از طرفي ديگر ،بسياري از امور كه مردم نسبت به آنها احساس تنفّر دارند مانند

بيماري ،درد و مرگ عملي طبيعي محسوب ميشوند ،چون در طبيعت رخ ميدهند .اگر اتّهام ﻏيرطبيعي بودن،

چيزي فراتر از حرفهاي نمايشي و ادبي است ،كساني كه آن را مطرح ميكنند بايد منظورشان را بيان كنند .چند
برداشت احتمالي از ﻏيرطبيعي بودن يك عمل مطرح و قابل بررسي است؛
 چيزي كه هنجار و معمول نيست ،ﻏيرطبيعي است.

يك معناي ﻏيرطبيعي بودن اشاره دارد به آنچه كه از هنجار جامعه )يعني آنچه كه اكثر مردم انجام ميدهند(

فاصله ميگيرد )كوروينو .(١٩٩٧ :واضح است كه اكثر مردم داراي رابطة ﻏيرهمجنسگرايانه هستند .امّا آيا اين
به آن معناست كه رابطه همجنسگرايانه نادرست است؟ به طور نسبي ،افراد كمي زبان سانسكريت ميخوانند،

كشتيراني ميكنند ،بز پرورش ميدهند يا با هر دو دست مينويسند ،با اين وجود هيچ يك از اين اعمال به علّت

اينكه ﻏيرمعمولاند  ،ﻏيرطبيعي و ﻏيراخﻼقي نيستند .همانطور كه انجمن رمزي) ٢گروهي از صاحﺐنظران يهودي
و مسيحي كه مخالف همجنسگرايي هستند( معتقدند ،فراواني آماري يك عمل ،تعيينكنندهي اخﻼقي بودن آن

٢٤
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عمل نيست .بنابراين ،گرچه همجنسگرايي ﻏيرمعمول است ،امّا نميتوان نتيجه گرفت كه ﻏيراخﻼقي است )همان:
.(٤

 آنچه كه ساير حيوانات انجام نميدهند ،ﻏيرطبيعي است.

بعﻀي از مردم بر اين باورند كه حتّي حيوانات بهتر ميدانند كه رفتار همجنسگرايانه ،اشتباه است .اين ديدگاه

از دو جنبه نادرست است:

اوّل اينكه اين نظر بر مبناي ﻏيرمستندي قرار گرفته است .مطالعات متعدّدي )از قبيل پژوهش "اني پركين "١در

مورد گوسفندان همجنسگرا و پژوهش "جرج و ماليهانت "٢در مورد مرﻏان دريايي همجنسگرا( نشان داده
است كه بعﻀي از حيوانات داراي رابطه همجنسگرايانه هستند )همان.(٥ :

دوم ،اگر حيوانات رابطه همجنسگرايانه نداشته باشند ،اين امر دليل بر آن نيست كه همجنسگرايي ﻏيراخﻼقي

است .بسياري از امور هستند كه حيوانات انجام نميدهند ،مثﻼً حيوانات آشپزي نميكنند ،مسواك نميزنند ،به

عبادت نميپردازند يا به دانشگاه نميروند .امّا انسان تمام اين كارها را بدون اينكه سرزنش شود انجام ميدهد .در
واقع اين كه انسان بايد استانداردهاي جنسي خويش را از حيوانات اقتباس كند ،ايده خندهدار و مﻀحكي است

)همان٥ :؛ مسافر.(١٣٨٦ :

 آنچه كه بر اساس تمايﻼت فطري نباشد ،ﻏير طبيعي است.

پژوهشهاي اخير يك مبناي زيستي براي همجنسگرايي مطرح ميكنند كه به دو گروه تقسيم ميشوند :يك

گروه اعتقاد دارد كه افراد همجنسگرا به اين صورت به دنيا آمدهاند ،و بنابراين طبيعي است كه با هم رابطه داشته
باشند .گروه ديگر معتقدند كه همجنسگرايي يك انتخاب در زندگي است ،بنابراين ﻏيرطبيعي و اشتباه است .هر

دو گروه بين منشﺄ همجنسگرايي و ارزش اخﻼقي فعّاليّتهاي همجنسگرايانه ،رابطه بر قرار ميكنند .و از آنجايي

كه نظريّات آنها بر اين فرض استوار است ،هر دو طرف در اشتباهند )پيشين.(٦ :

٢٥
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در ابتدا گروه طرفدار همجنسگرايي را در نظر بگيريد " .افراد همجنسگرا به اين صورت به دنيا آمدهاند ،و

بنابراين طبيعي است كه با هم رابطه داشته باشند" اين استدﻻل همه تمايﻼت فطري را موجّه ميداند .امّا اين فرضيّه

كامﻼً ﻏلط است .بعﻀي از پژوهشها نشان ميدهند كه بعﻀي از افراد حتّي در سنين بسيار پايين تمايل به
پرخاشگري دارند .امّا چنين افرادي مثل ساير افراد حق ندارند همسايگان خود را خفه كنند .بنابراين اين بدان معنا
نيست كه افراد داراي تمايﻼت همجنسخواهانه ،بايد بر اساس تمايﻼت فطري عمل كنند و يا نبايد بر اساس

تمايﻼت رفتار كنند ،حتّي اگر آن تمايﻼت مبتنيبر فطرت باشند .ممكن است شخصي تمايل به نوشتن با دست
چپ نداشته باشد )چون او و تمام اعﻀاي خانوادهاش راست دست هستند( امّا اين به آن معنا نيست كه چنين رفتاري

براي وي ﻏيراخﻼقي است .بنابراين اينكه صرفاً بگوييم همجنسگرايي يك انتخاب در زندگي است نشان دهندهي
يك روش زندگي ﻏيراخﻼقي نيست.

آيا مردم انتخاب ميكنند كه همجنسگرا باشند؟ مردم احساسات جنسي خود را انتخاب نميكنند )همان٦ :؛

مسافر .(١٣٨٦ ،حدّاقل به نحو واضح و آشكار اين كار را نميكنند .برعكس ،مردم بعﻀي از افراد را جذّاب ميدانند

و بعﻀي از رفتارها را دوست دارند بدون اينكه تصميمي راجع به اين موضوعات اتّخاذ كنند .در واقع بعﻀي از

مردم در نقطهاي از زندگيشان آرزو ميكنند كه بتوانند بعﻀي از احساسات را كنترل كنند.
 هرچه كه مﻐاير هدف اصلي اعﻀا باشد ،ﻏيرطبيعي است.

شايد مردمي كه بر اين باورند همجنسگرايي ﻏيرطبيعي است ،منظورشان اين است ،آن كار ،منتج به توليدمثل

صي هستند .چشمها براي ديدن،
نميگردد .اين نظر بر اين امر استوار است كه اعﻀاي انسان داراي هدفهاي خا ّ
گوشها براي شنيدن و اعﻀاي جنسي براي توليدمثل هستند .طبق اين نظر به كارگيري از اعﻀا براي هدفهاي

مﻐاير با هدف طبيعيشان ،ﻏيراخﻼقي است )پيشين.(٦ :

درحاليكه بسياري از اعﻀاي ما داراي چندين كاركرد هستند .همانطور كه ميتوان از دهان براي حرف زدن،

تنفس ،زبانزدن بر روي تمبر ،جويدن آدامس ،بوسيدن ،استفاده كرد؛ ظالمانه است اگر ادّعا كنيم كه تنها يكي از

اين كاركردها طبيعي است .اينكه مردم از ارگانهاي جنسيشان جهت توليدمثل استفاده ميكنند ،بدان معنا نيست
كه آنها نبايد از آن اعﻀا براي ساير هدفها استفاده كنند .اعﻀاي جنسي به راحتّي ميتوانند بيانگر عشق باشند،
٢٦
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لذّت ببرند و لذّتبخش باشند ،باعث تجديد روحيه شوند و سطح يك رابطه را ارتقا دهند هر چند عامل توليدمثل

دخيل نباشد.

با اين اوصاف مخالفان همجنسگرايي ،بايد زوجهاي ﻏيرهمجنسگرا را به دليل جلوگيري از حاملگي محكوم

كنند در ﻏير اين صورت نبايد رفتار همجنسگرايان را ﻏير طبيعي قلمداد كنند .مثﻼً كليساي كاتوليك رم كه
مخالف جلوگيري از حاملگي است ،رابطه جنسي زوجهاي عقيم و رابطه جنسي در دوره حاملگي را تﺄييد ميكند

در حاليكه هيچ كدام از آنها منجر به توليدمثل نميشوند )همان .(٧ :كليسا در اينجا اينگونه توجيه ميكند كه
صميميت و لذّت ،كاركردهاي مشروع و اخﻼقي مسايل جنسي هستند ،حتّي اگر مسﺄله توليدمثل در ميان نباشد

)همان .(٧ :بنابراين از آنجايي كه رابطة همجنسگرايي هم اين كاركردها را دارد ،كليسا نبايد آنرا به دليل
ﻏيرمولّد بودن محكوم كند .

بعﻀي ممكن است مخالف اين قﻀيه باشند كه زوج هاي عقيم ﻏيرهمجنسگرا به طور عمدي از زاد و ولد

خودداري نميكنند؛ در حاليكه زوجهاي همجنسگرا بهطور ارادي اين كار را ميكنند )همان .(٧ :امّا اين مقايسه
درست نيست؛ به همان نسبت كه يك مرد ﻏيرهمجنسگرا ،نميتواند با زني كه رحم او برداشته شده ،زاد و ولد

داشته باشد ،يك همجنسگرا هم نميتواند زادو ولد داشته باشد .ممكن است باز ادّعا شود كه يك زوج

ﻏيرهمجنسگرا ميتوانند بچّهدار شوند ،اگر زن عقيم نباشد .در حاليكه روابط همجنسگرايان اساساً نازا است و
روابط ﻏيرهمجنسگرايان تنها به طور تصادفي و ا ّتفاقي فرزندآور نيست )همان .(٨ :نكته قابل تﺄمل اين است كه؛

بچّهدار شدن هريك از زوجها )زوج همجنسگرا يا زوج ﻏيرهمجنسگرا( به يك اندازه به معجزه نياز دارد و فرق

واقعي اين نيست كه در اينجا يك زوج عقيم است و ديگري نيست ،بلكه فرق اساسي در اين است كه يك رابطه
به صورت مرد با زن است و رابطه ديگر به شكل مرد با مرد .به عبارت ديگر رابطة جنسي بين دو مرد درست نيست

چون هردو مرد هستند و روابطشان همجنسگرايانه است .و بايد گفت هيچيك از اين موارد ،دليل موجّهي براي

نپذيرفتن همجنسگرايي نيست.

 هرچيزي كه نفرتانگيز و اهانتآميز باشد ،ﻏيرطبيعي محسوب ميشود.

به نظر ميرسد اﻏلﺐ مردم ،وقتي همجنسگرايي را ﻏيرطبيعي ميدانند ،منظورشان اين است كه چنين رابطهاي

منزجركننده است .امّا بسياري از كارهايي كه از لحاظ اخﻼقي خنثي هستند ،مثل دست زدن به مارها ،خوردن
٢٧
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حلزون ،تشريح اجساد ،تميز كردن توالت ،و ﻏيره باعث تنفّر مردمند .قرنها پيش مردم فكر ميكردند كه روابط

بين نژادي نفرتانگيز است ،درحاليكه امروزه ثابت شده چنين نظري بياساس و فاقد دليل منطقي است .به طور

خﻼصه ،اين ا ّتهام كه همجنسگرايي عملي ﻏيرطبيعي است ،از لحاظ نمايشي قدمت بيشتري دارد تا از لحاظ
فلسفي؛ يعني بيشتر به لحاظ زيبا شناختي قابل دفاع است تا از لحاظ اخﻼقي )همان.(٩ :
 همجنسگرايي زيانبخش است.

يك فرد ممكن است ادّعا كند كه همجنسگرايي زيانبخش است .به طور مثال " ،انجمن رمزي" ادّعا ميكند

كه همجنسگرايي به انقطاع نسل منجر ميشود و در نهايت جامعه بشري را از بين ميبرد .اين گروه اشاره دارد به
افزايش بيبند و باري جنسي ،افسردگي ،خودكشي و افزايش ايدز در ميان خردهفرهنگهاي همجنسگرا" .توماس

اسميت" با ارائه آمارها ،نشان ميدهد كه همجنسگرايي براي سﻼمتي رواني و جسمي زيانبار است )همان-٨ :

 .(١٠چنين ا ّتهاماتي اگر درست باشد ،به اندازه كافي ميتواند دليل بر ردّ همجنسگرايي باشد .امّا آيا اين اتّهامات

درست هستند؟ و آيا آنچه را كه بايد ثابت كنند ،ثابت ميكنند؟

بهنظر ميرسد هيچكس نميتواند به درستي در مورد افرادي كه داراي روابط همجنسگرايانه هستند و نيز در

مورد همجنسگرايي ،قﻀاوت صحيحي داشته باشد .يك روش اين است كه اين سؤالها را از خود همجنسگرايان
بپرسيم .با اينحال منتقدان شهادت آنها )همجنسگرايان( را قبول ندارند .در واقع ،هرچه بيشتر افراد همجنسگرا

سعي كنند زندگي خود را تشريح كنند ،منتقدان بيشتر آنها را به رفتار ضدّاخﻼقي م ّتهم ميكنند) .مثل اين است

كه شما ميخواهيد ثابت كنيد ديوانه نيستيد .هر چه بيشتر اعتراض كنيد ،مردم بيشتر ايمان ميآورند كه شما ديوانه-
ايد( .ممكن است مخالفان به آمار روي آورند .مشكل اساسي اين روش اين است كه هر دو طرف منازعه ،آمارهاي

زيادي ارائه ميكنند .و ادلّه كارشناسان ،ناظران عمومي را مبهوت ميكند .مشكل ظريف ديگري نيز وجود دارد؛
اينكه به دليل احساسات گسترده ضدّ همجنسگرايي ،بسياري از افراد همجنسگرا ،احساسات واقعي خود را قبول
ندارند يا ابراز نميكنند؛ و اين امر باعث ميشود مصاحبهكنندگان نتوانستهاند تاكنون حقايق زندگي آنها را به

طور دقيق استخراج كنند )همان .(١٠-٩ :چنين مسايلي ،باعث مﻀاعف شدن مشكﻼت ميشود و پيدا كردن جامعة

آماري دقيق را با مشكل مواجه ميكند .با اين وجود ،اگر ادّعاي آماري مخالفان حقوق همجنسگرايان درست
صص علم آمار ميداند،
باشد ،اين آمارها آنچه را كه بايد ثابت كند ،ثابت نميكند .اوّلين دليل اين است كه هر متخ ّ
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وجود رابطه بين دو چيز به معناي علّت آن چيز نيست .حتّي اگر افراد همجنسگرا بيشتر در معرض خودكشي،

بيبند و باري و ايدز باشند ،اين امر به آن معنا نيست كه همجنسگرايي علّت اين امر است .توجيه ديگر و منطقيتر

اين است كه اين اتّفاقات ،مثل ميزان باﻻي جرم در ميان امريكايهاي افريقاييتبار ،تا حدّي نتيجة برخورد جامعه
با گروه مذكور است )همان .(٧ :فرض كنيد كه از سنين خيلي كم به شما بگويند كه عشق رمانتيكي شما ،بيمارگونه،

تنفّ ربرانگيز و ﻏيرطبيعي است .يا فرض كنيد اين احساسات ،شما را در معرض انزوا و حتّي در معرض خشونت

جسمي قرار دهد .آيا در اين صورت شما در معرض افسردگي بيشتر قرار نميگيريد؟ )در مقايسه با زماني كه شما
اين مشكﻼت را نداشته باشيد( .و آيا قبول نداريد كه اين افسردگي در صورت شديد بودن منجر به خودكشي و

ساير رفتارهاي خودآزاري ميگردد؟ البتّه زوجهايي هستند كه به زندگيشان عليرﻏم همهي اين مشكﻼت ادامه

ميدهند.

توضيح مشابهي ميتوان راجع به بيبند و باري زوجهاي همجنسگرا ارائه داد .انكار ازدواج قانوني ،زندگي

پنهاني داشتن ،دشمني آشكار نسبت به همجنسگرايي باعث روابط پنهاني و زودگذر ميشود و هيچگاه به اتّحاد

هميشگي منجر نميشود .در نتيجه ،تشكيل خانواده كه براي زوجهاي دگرجنسگرا مشكلساز است ،براي

همجنسگرايان به مراتﺐ مشكلسازتر ميشود .درواقع ،يك مشكل اساسي ،رويكرد منتقدان است .مخالفان
همجنسگرايي ادّعا ميكنند كه ازدواج و خانواده ،نهادهاي آسيﺐپذيري هستند و نياز شديد به حمايت مداوم و
دقيق دارند .طﻼق روزافزون و آميزش قبل از ازدواج را به عنوان دﻻيلي ذكر ميكنند كه نشان ميدهد چنين

حمايتهايي وجود ندارد .با وجود اين ،آنها قبول نميكنند كه عدم ارائه چنين حمايتهايي براي همجنسگراها
دليل بسياري از مشكﻼت آنها است )همان .(٨ :منتقدان از دو لحاظ اين مسﺄله را در نظر نميگيرند:

اوّل اينكﻪ ،اگر ازدواج ﻏيرهمجنسگرايان ،عليرﻏم مشوّقهاي متنوّع اقتصادي ،اجتماعي و قانوني براي

ثبات خانواده ،به مشكل بر ميخورد ،جامعه نبايد انتظار داشته باشد روابط همجنسگرايي كه فاقد چنين حمايت-

هايي هست و مخالفتهاي آشكاري با آن وجود دارد ،دوام بياورد.

دوم اينكﻪ ،اگر انزوا علّت اصلي مشكﻼت همجنسگرايان است ،پس همجنسگرايان در شهرهاي بزرگ

مثل نيويورك و سانفرانسيسكو كه آزادي عمل بيشتري دارند ،بايد مشكل كمتري نسبت به شهرهاي كوچكتر

داشته باشند ،درحاليكه آمارها اينرا نشان نميدهند .اين انتقاد ميزان احساسات ضدّ همجنسگرايي را در كشورها
٢٩

فصل دوم

بسيار ناچيز در نظر ميگيرد .تا زمانيكه افراد همجنسگرا به شهرهاي بزرگ روي آورند ،به ميزان قابل توجّهي از

خشونت و دشمني عليه خودشان را تجربه كردهاند .عﻼوه بر اين آشكار كردن همجنسگرايي در مراكز شهرهاي

بزرگ ،همجنسگرايان را بيشتر در معرض تهاجم قرار ميدهد .و در نتيجه ،منجر به آشكار شدن بعﻀي از
مشكﻼت ميشود .درنهايت ،توجّه داشته باشيد كه در كل ،ميزان بيبند و باري جنسي ،افسردگي و بيماريهاي
مقاربتي در ميان شهرنشينان )نه صرفاً شهرنشينان همجنسگرا( بيشتر از ساير افراد است )همان.(٩ :

امّا ايدز چهطور؟ مخالفان همجنسگرايي ادّعا ميكنند كه اگر همجنسگرايي واقع ًا ﻏيراخﻼقي نباشد ،بازهم

مﻀر است چون مردم را در معرض ايدز و ساير بيماريهاي مقاربتي قرار ميدهد .امّا اين ادّعا گمراه كننده است،

زيرا احتمال اينكه يك همجنسگرا در آميزش با زني كه داراي  HIVمثبت است دچار بيماري ايدز بشود بسيار

بيشتر است از اينكه او با يك همجنسگراي ديگر آميزش داشته باشد كه  HIVمنفي است .در واقع اين همجنس-
گرايي نيست كه مﻀر است بلكه ويروس ،مشكلساز است .و اين ويروس ،هم از طريق همجنسگراها و هم از

طريق ﻏيرهمجنسگراها قابل انتقال است .امّا در حال حاضر ،حدّاقل در امريكا ،ممكن است مردان همجنسگرا از
لحاظ آماري نسبت به زنان ﻏيرهمجنسگرا ،بيشتر عامل انتقال ويروس ايدز باشند و بنابراين رابطه جنسي

همجنسگرايي از لحاظ آماري پرخطرتر از رابطه جنسي ﻏيرهمجنسگرايي است) .در مواردي كه وضعيّت HIV
زوجها ناشناخته باشد( )همان.(٩ :

امّا مخالفان همجنسگرايي به دليل محكمتري نسبت به اين ادّعاي آماري نياز دارند .اگر آميزش مردان با مردان

درست نباشد ،به دليل اينكه ريسك دچار شدن به ايدز را نسبت به آميزش ﻏيرهمجنسگرايي باﻻتر ميبرد ،پس
زنان هم نبايد با مردان آميزش داشته باشند چون انجام چنين كاري آنها را در معرض خطر بيشتري نسبت به

آميزش همجنس قرار ميدهد) .زنان همجنسگرا كمترين ميزان ايدز را دارند( )همان .(٩ :اگر فقط از لحاظ ايدز

مسﺄله را مورد بررسي قرار دهيم ،زنان فقط بايد با هم آميزش كنند .اگر اين جواب احمقانه به نظر ميرسد ،به اين

دليل است كه انتخاب يك زوج عشقي يا جنسي مهمتر است از مشخص كردن ميزان خطر ايدز .و يك عامل مهم

تعيينكننده كه اﻏلﺐ هم ازسوي مخالفان همجنسگرايي ناديده انگاشته ميشود ،اين است كه آيا يك فرد ميتواند

يك رابطه دوطرفانه و ارضاكنندهاي با زوجش برقرار كند يا نه .به نظر براي بسياري از افراد )همجنسگرا( چنين

رضايتمندي تنها از طريق رابطه با همجنس امكانپذير است) .بسياري از ﻏيرهمجنسگرايان اين مسﺄله را خيلي مهم
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تلقّي ميكنند( .البتّه ،مباحثي كه مطرح ميشود ،به اين مطلﺐ اشاره دارد كه آميزش همجنس ﻏيرمستقيم زيانبخش
است .بعﻀي قبول ندارند كه آميزش از راه مقعد به دﻻيل آناتومي زيانبخش باشد )همان .(١٠ :امّا بحثها در مورد

مخالفت با آميزش از راه مقعد ،به معناي مخالفت با همجنسگرايي نيست .فقط همجنسگراها نيستند كه از راه

مقعد آميزش ميكنند .همجنسگرايان زن و مرد مانند دگرجنسگرايان كارهاي زيادي ميتوانند در بستر با هم

انجام دهند .درواقع ،به نظر ميرسد كه براي زنان روشهاي آميزش متداول همجنسگرايانه ،خطر كمتري دارد.

چون در آميزش يك مرد با يك زن ،خطر ابتﻼ به سرطان رحم وجود دارد )همان.(١٠ :

به طور خﻼصه ،ذاتاً خطري براي آميزش افراد همجنسگرا وجود ندارد .تنها تحت شرايط خاصي احتمال خطر

وجود دارد) .به طور مثال اگر مريﺾ باشند و مني رد و بدل شود يا اگر باهم به طور خشونت آميز رفتار كنند و به

بافتهاي نازك آسيﺐ بزنند( آميزش ﻏيرهمجنسگرايانه هم در چنين مواردي پرخطر است .بنابراين ،اگر ادّعاهاي

آماري "اشميت و انجمن رمزي" درست باشد ،اين امر ثابت نميكند كه همجنسگرايي ﻏيراخﻼقي است .در
بهترين حالت ممكن ،اين آمارها ثابت ميكنند كه افراد همجنسگرا مثل هر گروه ديگر بايد بسيار در امر آميزش

جنسي دقّتنظر داشته باشند.

البتّه ،زندگي لذّتبخش و رو به ترقي ،بسيار مهمتر از دوري از آسيﺐ است .ممكن است ادّعا كنند كه حتّي اگر

همجنسگرايان به دليل آميزش جنسي به هم آسيبي وارد نكنند ،باز هم به آن سطح از ارضاء كه در آميزش

ﻏيرهمجنسگرايي وجود دارد نميرسند  .اين رضايتمندي ريشه در تكامل زن و مرد دارد .امّا اين نظر ،مسايل زير

را در نظر نميگيرد .همجنسگرايان روي به همجنسگرايي آوردند ،دقيقاً به دليل اينكه آنها رابطه با مردان را

راضيكنندهتر از رابطه با زنان يافتند .حتّي مسيحياني كه به "عهدجديد" معتقدند )كه سالها در پي اصﻼح

همجنسگرايان بودند( پذيرفتهاند كه مسﺄله همجنسگرايان مسﺄله رابطه همجنسگرايانه يا رابطه ﻏيرهمجنس-
گرايانه نيست ،بلكه انتخاب از بين دو گزينهي تجرد و همجنسگرايي است )همان .(١١ :آنچه كه منتقدان بايد
نشان دهند ،اين است كه همجنسگرايان اگر مجرد بودند به رضايت خاطر بيشتري ميرسيدند و بدون در نظر
گرفتن اين امر است كه بايد معلوم شود چقدر اين رابطه دو طرفانه ،دوستانه ،متعهدانه ،سخاوتمندانه و رضايتمندانه

است .با در نظر گرفتن دﻻيلي كه در زندگي آنها و ساير افراد مثل آنها وجود دارد اين كار بسياركار سختي

است .تاكنون بر روي اين اتّهام تمركز شده بود كه همجنسگرايي به همجنسگراها آسيﺐ ميزند.
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 (٢همجنسگرايي عملي ﻣضر و زيانبخش براي ساير افراد

بهطور خﻼصه دو ادّعا مطرح است كه مورد بررسي قرار ميگيرد .الف :همجنسگرايي توليدمثل را تهديد

ميكند .ب :همجنسگرايي جامعه را تهديد ميكند.

الف :آنهايي كه ميگويند ،همجنسگرايي زاد و ولد را مورد تهديد قرار ميدهد ،منظورشان دو چيز ميتواند

باشد؛

اوّل ،آنها ممكن است فكر كنند كه آدمهاي همجنسگرا ،افراد كودكآزاري هستند .از لحاظ آماري در

اكثر موارد بچّه آزاري ،رابطه جنسي بين پدر يا ناپدري با دختران خردسال مطرح است كه اكثراً روابط جنسي در

موارد بچّهآزاري ﻏيرهمجنسگرايانه است .امّا مخالفان همجنسگرايي معتقدند كه وقتي درصد گرفته شود ،مردان

همجنسگرا تمايل بيشتري نسبت به مردان ﻏيرهمجنسگرا در زمينهي كودكآزاري دارند )همان .(١١ :همانطور
كه در باﻻ ذكر شد ،مشكل به دست آوردن آمار اطمينانبخش ،در مورد همجنسگرايي چنين محاسباتي را سخت

ميكند  .خوشبختانه اينها جزء مسايل ﻏيرضروري هستند .بچّهآزاري عمل بسيار بدي است .امّا وقتي يك فرد

ﻏيرهمجنسگرا مرتكﺐ بچّهآزاري يا تجاوز به عنف ميشود ،اين عمل به پاي همهي افراد ﻏيرهمجنسگرا نوشته
نميشود .به همين صورت ،وقتي يك فرد همجنسگرا مرتكﺐ چنين گناهي ميشود ،نبايد آن را به پاي تمام

همجنس گرايان نوشت .رابطه جنسي با بزرگساﻻن يك گروه يك چيز است و رابطه جنسي با خردساﻻن آن گروه

چيز ديگر .يكي دانستن اين دو نه تنها باعث بيآبرويي بيگناهان ميشود ،بلكه باعث ميشود تﻼشها براي
محافظت از بچّهها به بيراهه برود .به عﻼوه ،بسياري از مرداني كه مرتكﺐ بچّهآزاري ميشوند ،از لحاظ آماري
بيشتر گرايش به زنان دارند تا مردان .اين اشخاص را همجنسگرا يا دوجنسگرا ناميدن ،نادرست است.

دوم ،ممكن است منظور افرادي كه معتقدند همجنسگرايي باعث تهديد كودكان است ،اين باشد كه وفور

همجنسگرايي ،كودكان را به سمت همجنسگرايي رهنمون ميكند .دﻻيل اين ديدگاه به دور باطل ميانجامد.
كسي نميتواند ثابت كند كه انجام دادن كاري زشت است چون باعث ميشود ديگران نيز آن كار بد را انجام

دهند .انسان اوّل بايد بهطور مستقل ثابت كند كه عملي زشت است ،بعد بگويد كه ديگران به سمت ارتكاب عمل
بد سوق پيدا ميكنند .بنابراين هيچ دليلي وجود ندارد كه ثابت شود ،در معرض همجنسگرايي بودن ،منجر به
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گرايش به آن ميشود .مﻀافاً بر اين ،همانطور كه پيشتر بيان شد ،همجنسگرايي و دركل گرايشهاي چهارگانه
جنسي انتخابي و اختياري نيست تا افراد بتوانند به انتخاب خود به گرايش جنسي خاصي سوق پيدا كنند ،حتّي اگر

همجنس گرايي آزاد و قانوني شود ،افراد تا به طور ذاتي ميل به همجنس خود نداشته باشند ،به سوي همجنسگرايي
يا حتّي دوجنسگرايي نخواهند رفت.

ب :آيا همجنسگرايي جامعه را تهديد ميكند؟ يك كشيش كاتوليك مطلبي را اينگونه تشريح ميكرد» :البتّه

كه همجنسگرايي براي جامعه خطرناك است چون اگر همه همجنسگرا بشوند ،جامعهاي باقي نميماند« )همان:

 .(١٢-١١شايد اين درست باشد كه اگر همه همجنسگرا بشوند ،جامعهاي باقي نميماند .امّا اگر همه يك كشيش
مجرد بشوند ،باز بهطور حتم جامعه فرو ميپاشد و آقاي كشيش حتماً دوست ندارد فكر كند كه تمام كارهايش

فقط به دليل اينكه از زاد و ولد امتناع كرده است اشتباه است" .جرمي بنتام"  ١دويست سال پيش اين مسﺄله را

خشنتر بيان كرده است " :اگر مسﺄلة از بين رفتن جامعه مطرح نبود ،همه همجنسگرايان بايد زنده سوزانده مي-
شدند .و راهبان بايد روي آتش آهستهآهسته كباب ميشدند" )همان.(١١ :

اين ديدگاه كه تداوم جامعه نياز به توليدمثل دارد ،به آن معنا نيست كه همه بايد زاد و ولد داشته باشند .به عﻼوه،

اگر چنين اجباري هم وجود داشته باشد ،جلوي همجنسگرايي را نميگيرد .افراد همجنسگرا ميتوانند زاد و ولد
داشته باشند اگر گاهگاهي با افراد ﻏيرهمجنس آميزش كنند .با در نظر گرفتن مسﺄله لقاح مصنوعي ،حتّي آنهايي

كه كامﻼً همجنسگرا هستند ،ميتوانند بچّهدار شوند .بهطور خﻼصه ،ادّعاي كشيش مبني بر اينكه "اگر همه

همجنسگرا شوند جامعه نابود ميشود" درست نيست و اگر اين ادّعا درست هم باشد ،دليل بر مﻀربودن همجنس-
گرايي نيست.

گروه "رمزيكلوكيوم" دچار چنين اشتباهي شدند .اينكه ﻏيرهمجنسگرايي واقعاً سبﺐ تداوم نسل ميشود،

اينطور برداشت شده است كه همجنسگرايي مﻀر است چون نسل انسان را از بين ميبرد .امّا از اين ديدگاه كه

توليدمثل خوب است ،اينگونه برداشت نميشود كه عدم زاد و ولد بد است به نحوي كه اعﻀاي گروه "رمزي-
كلوكيوم" -كه همه كشيش هستند -به راحتي آنرا قبول ميكنند.
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پيشتر متذكّر شديم كه "جان كوروينو" معتقد است ،رابطه جنسي بين همجنسگرايان هيچ ضرري به جامعه و

خودشان نميرساند .برعكس براي هر دو مفيد است .براي آنها مفيد است چون بهطور درازمدّت و كوتاهمدّت

براي ايشان خوشبختي ميآورد .و به همين ترتيﺐ مفيد به حال جامعه است چون اين امر باعث ميشود همجنس-
گرايان باثباتتر ،سخاوتمندتر و خﻼقتر از قبل شوند .بهطور خﻼصه ،رابطه آنها ،خصوصاً از جنبه جنسي ،همه
آن خوبيهايي را كه در روابط ﻏيرهمجنسگرايي عقيم وجود دارد ،به دنبال دارد و حتّي شايد بيشتر از آن؛ ما

نبايد بترسيم كه قبول رابطه آنها و امثال آنها باعث فرار از روابط ﻏيرهمجنسگرايي ميشود) .همان.(١٣-١٢ :

در خصوص انتقاد سوم )بحثهاي ديني( در مباحث آتي صحبت خواهد شد.

 -٢ -٢نظريّﻪ ﻣخالف "برادشاو"

برادشاو  ،١استاديار دانشگاه كنتاكي ،در پاسخ به نظر "جان كوروينو" ،بين انواع استدﻻلهاي راجع به همجنس-

گرايي تمايز قايل ميشود و بعد از استدﻻلي كه فكر ميكند بهترين است دفاع ميكند .بهطور خاص ،او اعتقاد
دارد كه همجنسگرايي اخﻼقي نيست چون برخﻼف آناتومي بدن زن و مرد است.

"برادشاو" اوّل نشان ميدهد كه چگونه عناصر مختلف در ديدگاه محافظهكاران با هم عجين ميشود .سه سطح

از مخالفتها عليه همجنسگرايي را مشخص ميكند و تنها سومين انتقاد است كه ميگويد همجنسگرايي هميشه
ﻏلط است .گرچه "برادشاو" درصدد اين نيست كه از تمام استدﻻلها بهطور مفصّل دفاع كند ،امّا معتقد است،

مطرح كردن استدﻻلها در مكان و جاي خودش ثابت خواهد كرد كه بسياري از انتقادات "كوروينو" درست

نيست .و دراين نظريّه ،تنها به تشريح يك استدﻻل مي پردازد كه فكر ميكند به بهترين نحو موضوعات اساسي را

بيان ميدارد.

بسياري از بحثهاي همجنسگرايي ،بر تﻐييرات متنوّع در ديدگاه عموم ،كه به وسيله جنبش حقوق همجنس-

گرايان حمايت ميشود ،متمركز است نه روي مسﺄلة اخﻼقي بودن آميزش همجنسگرايان .ﻻزم است بدانيم كه
ضرورتي ندارد انسان رويكرد اخﻼقي عليه همجنسگرايي داشته باشد تا با جنبش حقوق همجنسگرايان به

مخالفت برخيزد .مسﺄلة سيگار كشيدن را در نظر بگيريد .بسياري از امريكاييها معتقدند كه سيگار كشيدن
2- David Bradshaw
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ﻏيراخﻼقي است .امّا همچنان مخالف هرگونه تﻼش همه جانبه براي جلوگيري از افزايش درصد پذيرش مردم

نسبت به سيگار هستند) .بهطور مثال تﻼش شركتهاي دخانيات براي نفوذ در بين مدارس دولتي را در نظر بگيريد(
چنين ديدگاهي كم و بيش وجود دارد ،زيرا تمام تصميمات جمعي مبتني بر مﻼحظات اخﻼقي نيست.

بسياري از مخالفتها با جنبش حقوق همجنسگرايان روي اين گونه مﻼحظات استوار است .ما نيز بايد بين اوّلين

نوع از مخالفتها با آنچه كه بعدها ميآيد تفاوت قايل بشويم .سطح دوم از مخالفتها بهطور خاص به صورت

اخﻼقي با همجنسگرايي به مخالفت ميپردازد .همانطور كه "كوروينو" به درستي بيان كرده است بسياري از

مسايل كه در اين مورد مطرح شده است در واقع بر ميگردد به همجنسگرايي در بين مردان .آنها بر اين عقيدهاند

كه رابطه جنسي در بين همجنسگراهاي مرد خيلي بيقاعده است و باعث افزايش بيماريها ميشود و با بسياري
از مشكﻼت و بيماريها نظير ساديسم ،مازوخيسم و كودكآزاري ،خودكشي ،الكليسم و موادمخدر رابطه نزديك

دارد.

نوع ديگري از انتقاد نسبت به روش زندگي همجنسگرايي وجود دارد .انتقادي كه بهطور يكسان به همجنس-

گرايي مردان و زنان مرتبط است .اين مورد بهطور ويژه بايد مورد بررسي قرار گيرد به اين علّت كه "كوروينو" به
صورت بسيار مبهم به آن پرداخته است .اگر بخواهيم به درستي بيان كنيم ،بايد بگوييم كه جاذبة دو طرفه بين زن

و مرد آنقدر براي استحكام پايههاي جامعه مهم است كه اتخاذ رويكردي ديگر ،يك گناه اخﻼقي بسيار بزرگ

است .توجّه داشته باشيد كه افراد مجرد مذهبي هنجارهاي ﻏيرهمجنسگرايي را انكار نميكنند .آنها ﻏيرهمجنس-

گرايي را تﺄييد ميكنند براي اينكه تجردشان هم مورد تﺄييد خودشان است و هم مورد تﺄييد جامعه ،براي رسيدن
به مدارج باﻻتر عرفاني .افرادي كه به هر دليل تمايلي به جنس مخالف نشان نميدهند نيز ﻏيرهمجنسگرايي را

انكار نميكنند .منشﺄ اختﻼف جايي است كه پيشنهاد ميشود ،همجنسگرايي ميتواند جايگزيني براي

ﻏيرهمجنسگرايي تل ّقي گردد كه ميتواند مثل ﻏيرهمجنسگرايي رابطه دوستي و لذّتبخشي مثل ازدواج ايجاد
كند .اين ديدگاه به نظر مخالفان نوعي جعل ماهيت بشري است .مثل هرگونه جعل ديگر ،اين هم ساختگي است و

بهطور بالقوه صدمات جدّي وارد ميكند )همان .(١٩-١٨ :به نظر؛ خود "براد شاو" دچار ابهام شده است ،زيرا
كسي به دنبال جايگزين كردن همجنسگرايي يا دوجنسگرايي به جاي دگرجنسگرايي نيست؛ به اين علّت كه
گرايش جنسي ذاتي افراد است و به رسميت شناختن حقوق دگرباشان جنسي؛ دليلي براي تﻐيير گرايش ساير افراد
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جامعه نيست .كمااينكه تاكنون هم اينگونه بوده ،كه به رسميت شناختن يك اقليّت يا جمعيّتي ذات ،سليقه و ميل
ساير افراد خارج از آن جمعيّت را تﻐيير نميدهد .تنها شايد مجوزي باشد براي اينكه آمارهاي مخفي عيان شود و

تعداد واقعي افراد گروه اقليّت ،اعﻼم گردد.

مثل استدﻻلهايي كه در مورد همجنسگرايي مردان مطرح است ،يك استدﻻل عمومي در مخالفت با همجنس-

گرايي به عنوان جايگزين ازدواج با ﻏيرهمجنس ،در دو سطح وجود دارد.

در سطح اوّل ،اين بحث مطرح است كه اگر به همجنسگرايي مثل ﻏيرهمجنسگرايي وجاهت قانوني داده

شود باعث نابودي تمايﻼت و انگيزههايي ميگردد كه جامعه از طريق آن ،اميال جنسي را به مسير درستش رهنمون

ساخته است.

سطح دوم استدﻻل ميگويد :كسي كه به صورت آشكارا همجنسگرا است ،يك نوع عمل زشت را خوب

جلوه ميدهد و باعث گسترش آن ميشود و به عنوان يك جايگزين دروﻏين براي ﻏيرهمجنسگرايي مطرح مي-
شود )همان.(١٩ :

در توصيف سطح دوم ،روي كلمة "نوعي" تﺄكيد شد .زيرا انواع مختلفي از همجنسگرايي وجود دارد .يك

عمل همجنسگرايي را در نظر بگيريد كه هيچ آسيبي به بافتهاي بدن نميزند ،براي مثال رابطه از راه مقعد؛ باعث
انتشار بيماري نميگردد و بيبند و باري جنسي محسوب نميشود و تﺄثير منفي اجتماعي ندارد و در كل هيچ يك
از خصايص منفي كه با آنها مخالفت شده ،را ندارد .آيا چنين عملي اشتباه است؟ آيا فقط به دليل اينكه آميزش
دو همجنس مطرح است بدون در نظر گرفتن ساير ويژگيها ،نادرست است؟ اين مهمترين سؤالي است كه راجعبه

همجنسگرايي مطرح است و سوالي است كه روي آن بحث خواهد شد .حدّاقل دو نوع استدﻻل را ميتوان در
اينجا مطرح كرد:

اوّلي بر اساس نفوذ نگرش ديني است .گرچه در اين مقال هدف اصلي اين نيست ،امّا حرفهايي راجعبه آن

بايد مطرح شود .مخالفت با همجنسگرايي سنّت اصلي در بسياري از اديان بزرگ است ،ادياني مانند اسﻼم،
مسيحيت ،يهوديت و هندوئيسم.
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ﻼ
"كوروينو" مينويسد :تقريباً تمام انديشمندان قبول دارند كه روابط همجنسگرايي در دوران عهد عتيق كام ً

با روابط همجنسگرايي امروزي متفاوت است .اين جمله در صورتي درست است كه اينگونه تفسير شود :تك

همسري و همجنسگرايي در آن روزگار وجود نداشت بهويژه در ميان مردان .امّا چرا اين مسﺄله بايد مفهوم
صي باشد،
دستورات الهي را تحت تﺄثير قرار دهد؟ در كتاب مقدس بدينگونه كه اين عمل محدود به شرايط خا ّ

نيامده است .متن ﻻويان فقط به اين نكته اشاره دارد كه مردي با مرد ديگر به جاي يك زن خوابيده است .نكتة

ديگر ديدگاه "سنّت پاول" ١بر مبناي انحراف آميزش همجنسگرايي از آميزش طبيعي )بين يك مرد و زن( است.

خص ميكند كه مخالفت او با خود همجنسگرايي است نه با متع ّلقاتش در فرهنگ آن زمانه )همان:
اين امر مش ّ
.(٢٠

"كوروينو" بحث كثرتگرايي ديني را مطرح ميكند .او ادّعا دارد كه آموزههاي ديني زمينه را براي مخالفت

با جنبههاي حقوقي و اخﻼقي فراهم نميكند .اين مسﺄله كه دﻻيل تحريمهاي حقوقي در عهد عتيق چيست ،مسﺄله

بزرگي است كه به تفاسير اساسي بستگي دارد .موضوع اصلي براي ما مسﺄله زمينههاي مناسﺐ براي قﻀاوت اخﻼقي

است .در اينجا مثالهاي "كوروينو" يك تفاوت اساسي را درنظر نميگيرد .بسياري از دستورات ديني مثل آسماني
بودن قوانين و حرام بودن كار در روزهاي شنبه ،به وضوح براي يهوديان است .ساير دستورات مثل حكم قتل كه

بر نوح وارد شده است ،بر تمام دنيا صدق ميكند .دليل اينكه آنها دستورات جهاني هستند اين است كه ،آنها

قانوني را تبيين مي كنند كه از قبل در طبيعت وجود داشت .به طور مثال ،قابيل در قتل هابيل دچار اشتباه شد گرچه
در آن روزگار حكم روشني عليه قتل صادر نشده بود.

دستورات ديني در مورد كداميك از اين دو گروه نازل شده است؟ يك نشانهي مهم ،اين حقيقت است كه مردم

شهرهاي "سودوم" و "گمورا"٢مسؤول كارهاي همجنسگرايي خودشان بودند ،عليرﻏم اينكه آنها يهودي
نبوده و بسيار قديميتر از كتاب ﻻويان بودند .در كل ،يك مسﺄلة اساسي در اينجا مطرح است ،دستورات عليه

همجنسگرايي يك جنبه از اخﻼق جنسي است كه در فصل "پيدايش" كتاب مقدس آمده و براي تمام بشريت
الزام آور است .مفهوم مطالبي كه گفته شد اين است كه اگر كتاب مقدس را يك كتاب مرجع در نظر بگيريم ،بايد
قبول كنيم كه همجنسگرايي گناه است .اين مسﺄله خيلي بديهي است امّا امروزه از آن ﻏفلت شده و آنرا انكار
٣٧

1- St. Paul
2- Sodom and Gomorrah

فصل دوم

مي كنند .بنابراين نبايد به اين امر بسنده شود ،زيرا بسياري از مردم كتاب مقدس را به عنوان يك كتاب مرجع قبول
ندارند و حتّي كساني كه آنرا قبول دارند به اين نتيجه رسيدهاند كه ضرورت دارد عﻼوهبر آموزههاي ديني كارهاي

ديگري صورت گيرد )همان.(٢٢-٢١ :

يكي از امپراتورهاي فاسد روم باستان ،دوميتيان ،بود كه پر مگسها را ميكند و از درد و رنج آنها لذّت ميبرد

)همان .(٢١ :چنين عملي نه تنها تنفّر برانگيز بلكه شيطاني است.

چگونه ميتوان بعد اخﻼقي اين قﻀيه را درك كرد؟ اوّلين موضوع اين است كه بگوييم آنچه امپراتور انجام داد

اشتباه بود چون اين مسﺄله كمك ميكند به ميزان كلّي درد و رنجي كه در جهان است .موضوع ديگر اين است كه
اين عمل ،به علّت احساس لذّتي كه به دوميتيان داده است ،باعث خوشحالي يك نفر شده است .در ابتدا به نظر

ميرسد كه هيچ روش مناسبي براي اين كار وجود ندارد .و حتّي آنچه كه به نظر ما عمل نادرستي است ،باعث
شده كه امپراتور از آن لذّت ببرد .براي ارزيابي درست موضوع ،ما بايد اين دو عامل را با هم مقايسه كنيم .نكتهاي

راجعبه اين نوع لذّت وجود دارد كه پست و كثيف به نظر ميآيد .از طرف ديگر درد و رنج مگسها چيزي نيست
كه خيلي براي ما مسﺄلة مهمّي باشد .به طور حتم روش مناسﺐتر براي درك بعد اخﻼقي اين قﻀيه ،اين نكته است

كه ،امپراتور از درد و رنج موجودات زير دستش احساس لذّت ميكند .اين نوع رويكرد و لذّتي كه از آن حاصل

مي شود نادرست است حتّي اگر خود آن عذاب خيلي از لحاظ اخﻼقي داراي اهميت نباشد .لذّت بردن از درد و

رنج ديگران نوعي عمل ﻏيرانساني تلقّي ميشود .ما اﻏلﺐ به شكنجهگران و آنهايي كه اردوگاههاي مرگ راه-

اندازي ميكنند ،اشاره ميكنيم .اينگونه ظلم كردنها ،خيلي فراتر از ،تجاوز از قانون است .چون اينگونه ستمها
ماهيّت ظالم را تحت تﺄثير قرار ميدهد و بارقههاي انساني را در شخص از بين ميبرد .بنابراين همانطور كه قبﻼً
گفته شد ،اين يك جنايت عليه طبيعت بهويژه عليه ماهيّت انساني است و ميتوان آنرا تجاوز به نوع انسان دانست.
لذّت بردن از درد و رنج ديگران به طور خاص از اعمال انسان است و هيچگاه چنين عملي از يك ﻏيرانسان سر

نميزند .امّا چرا آنرا عمل ﻏيرانساني ميناميم؟ دليلش اين است كه انسان بر خﻼف ساير حيوانات بر روي اعمال

خودش كنترل دارد ،و انسان ميتواند از ماهيّت انسانيش دست بكشد ،و اين مسﺄله باعث به اوج رفتن يا حﻀيﺾ
رفتن بشريت است )همان.(٢٢ :
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چندين سال قبل بهطور وسيع گزارش شد كه گوشت جنينهاي سقط شده در چين به عنوان يك ﻏذاي بهداشتي

فروخته ميشود ،و اينگونه وانمود شد كه اين ﻏذاها بسيار مﻐذياند و باعث جلوگيري از چين و چروك و ساير

فرايندهاي پيري ميشوند )همان .(٢٣ :آنهايي كه در امريكا مخالف سقط جنين بودند چنين عملي را محكوم

كردند ،و عجيﺐتر آنهايي بودند كه مشكلي با سقط جنين نداشتند؛ آنها از اين حركت دفاع نكرده و حتّي آنرا
محكوم كردند .با وجود اينكه جنين هنوز داراي روح انساني نيست ،اين عمل را نوعي آدمخواري ميدانستند كه

نميتوان با آن كنار آمد.

همه مي دانيم كه اين عمل كثيف و ﻏيرانساني است .در اين مثال ،اين عمل )خوردن گوشت جنين مرده( ذاتاً ظلم

نيست .اگر ظلمي هم وجود داشته باشد در حين سقط جنين پيش آمده و زماني كه گوشت جنين فروخته و مصرف

ميشود ،جنين از قبل مرده است .در واقع انسان ميتواند اينگونه فكر كند كه تمام اين پروسه براي بشر سودمند

است .چون مادّهاي كه بايد دور ريخته شود مورد استفاده قرار ميگيرد و از ديدگاه سودگرايي چنين عملي كامﻼً

قابل تحسين است .پس چرا نسبت به آن احساس تنفّر وجود دارد؟ آيا ما واقع ًا آدمهايي ﻏيرمنطقي هستيم؟ آنچه
كه در اينجا مطرح است واقعاً ريشه در احساس و درك ما نسبت به آنچه كه در داستان امپراتور داشتيم ،دارد.
زندگي و حيات ما به عنوان يك موجود جسماني داراي يك روح است كه به اعمال و افكار ما معناي اخﻼقي

ميبخشد" .برادشاو" اين فﻀاي روح را شبيه فﻀايي ميداند كه در اطراف هواپيما در حين پرواز وجود دارد.
حركت در بعﻀي از مسيرها مجاز امّا كماهمّ ّيت است و حركت در مسيرهاي ديگر نه تنها مجاز ،بلكه لذّتبخش

و حتّي براي رسيدن هواپيما به مقصدش ضروري است ،درحاليكه حركت در مسيرهاي ديگر كامﻼً ممنوع و منجر
به فاجعه ميگردد )همان.(٢٤ :

به همين صورت در بعﻀي از موارد ،اه ّميّتي كه جسم به يك نوع عمل منتسﺐ ميكند كامﻼً منفي است .اين

قﻀيه در مورد آدمخواري صدق ميكند .خوردن گوشت انسان مثﻼً گوشت جنين كار اشتباهي است چون اين

عمل خﻼف كرامت جان انسانها است .اين عمل با جسم انسان همان برخورد را دارد كه با ساير گوشتها ميكند،

در حاليكه اين گوشت انسان است و بايد به آن احترام گذاشته شود .انكار كردن اين حقيقت به معناي انكار
كرامت گوشت خود و به معناي ديگر يعني فاصله گرفتن از انسانيّت است.
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همين توضيح را ميتوان در قﻀية ﻏيرانسان نيز بهكار گرفت .در اينجا زندگي حيوان مطرح است .ما با حيوانات

در بعﻀي از ويژگيهاي اساسي مشترك هستيم مثﻼً درحركت و احساس .به همين دليل است كه آزردن

خودخواهانهي حيوانات كوچك نه تنها ﻏلط ،بلكه پست و توهينآميز نسبت به ماهيّت انساني است .اين عمل باعث
نوعي خيانت به ماهيّ ت انساني است چون رابطه سالم بين انسان و دنياي حيوانات را از بين ميبرد .در اخﻼق يونان
باستان تعهد اخﻼقي از دو منبع نشﺄت ميگرفت :نيازهاي روح و نيازهاي جامعه؛ جسم به عنوان يك مسﺄلة دست

دوم مطرح بود )همان.(٢٥ :

امروزه كمتر كسي دلسوزي را يك فﻀيلت به حساب ميآورد .امّا انسان ميتواند استدﻻل كند كه آنرا به عنوان

فﻀيلت به حساب آورد .استدﻻلي كه "برادشاو" مطرح ميكند به اين صورت است :به دليل اينكه جسم يك
انسان در معرض همان بيماريهايي است كه جسم همسايهاش ممكن است دچارش شود ،بايد با او هم درد و هم

احساس شد .مسﺄله در اين نيست كه آنچه براي او اتفاق ميافتد براي شما هم ممكن است اتفاق بيفتد ،بلكه مسﺄله

اينجا است كه جسم شما با او به نوعي احساس همدردي ميكند .اين همدردي به شخصيّت و اعتقاد بستگي ندارد.
و به طور همزمان اين يك رابطهاي است كه از جسم انسان سرچشمه ميگيرد و به انسان يك فرصت القا ميكند.
وقتي ما اين رابطه را به عنوان يك فرصت تلقّي ميكنيم و آزادانه آنرا بپذيريم ،انسان به شكل درستي ،در فﻀاي

اخﻼقي كه جسم ايجاد كرده است ،به حركت در ميآيد و از سبعيّت به سمت كمال انساني ميرسد.

اكنون بايد ديد آيا چهارچوب اخﻼقي كه "براد شاو" ترسيم كردهاست ،هيچ كمكي به مسﺄلة همجنسگرايي

ميكند .همجنسگرايي يكي از اعمال جنسي است كه از قديم به عنوان يك مسﺄلة انحرافي مطرح بوده است

)همان .(٢٥ :بقيه اعمال انحرافي عبارتند از سبعيّت و آميزش با حيوانات ،مردهگرايي ،مدفوع خواري ،طلسمگرايي
و لواط .به حساب آوردن تمام اين اعمال به عنوان كارهاي انحرافي ،كه به يك اندازه نادرست هستند؛ به آن معنا

است كه تمام اين اعمال يك قرابت دروني با هم دارند" .براد شاو" قصد دارد اين مسﺄله را بشكافد كه چرا سبعيت

يا آميزش با حيوانات و همجنسگرايي در يك جهت قرار گرفتهاند .وي معتقد است كه عليرﻏم تفاوتهاي

ظاهريشان هر دو عمل به يك اندازه فﻀاي اخﻼقي جسم را مورد تعرض قرار ميدهد.

گرچه هنجارها و ارزشهاي بسيار زيادي دربارهي مسائل جنسي وجود دارد ،در واقع تمام جوامع يك نوع از

آميزش را مجاز ميداند و آنهم آميزش مرد و زن متﺄهلي كه با هم با اشتياق جماع ميكنند تا شايد اين آميزش به
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فرزند ختم شود .چون اين نوع اتّحاد به طور مستقيم به تداوم حيات جامعه منجر ميشود و جاي تعجّﺐ ندارد كه

اين عمل مورد شماتت اخﻼقي قرار نميگيرد )همان .(٢٦ :نكتهاي كه "براد شاو" متذكّر ميشود اين است كه اين
نوع جماع به طور بينظيري هماهنگ با فﻀاي اخﻼقي جسم است .او معتقد است ،نه تنها چنين آميزشي از لحاظ

اخﻼقي درست است ،بلكه اين نوع آميزش يك راهكار عملي است كه ما به واسطة آن ميتوانيم رابطة بين آميزش
جنسي و فﻀاي اخﻼقي جسم را درك كنيم .در اين نوع از آميزش جنسي چه چيزي وجود دارد كه از لحاظ

اخﻼقي عملي شيرين و جذاب تلقّي ميشود؟ قسمتي از پاسخ به طور حتم اين ميتواند باشد كه در چنين مواردي
آميزش جنسي به معناي اجراي تعهّد دو نفر براي شريك شدن با هم و لذّت بچّهدار شدن و پرورش او هست.

واژهي اجرا و به كمال رسيدن تعهّد به چه معنا است؟ اين كلمه از واژههاي به انجام رساندن ،به كمال رساندن ،و
به اتمام رساندن ،ميآيد .اين كلمه اين مﻀمون را در ذهن متبادر ميكند كه تعهّد بدون عمل فيزيكي آميزش

جنسي ناتمام و ناكافي است .اين عمل اين تعهّد را به انجام ميرساند و آنرا به حالت ملموس در ميآورد و
صي
جايگاهش را در جسم انسان مشخّص ميكند .وقتي اين عمل چنين نقشي را ايفا ميكند ،داراي اهمّيّت خا ّ

ميشود .چون نشان دهندهي تصميم دو انسان براي اعتماد به موفق ّيتهاي گذشته و اميدهاي آينده است .آنها براي
اين اتّحادشان نوعي استقﻼل قائلند .زن و شوهر متعهّد به جسم خود هستند و حاضرند عواقﺐ اين اتّحاد را هرچه
كه باشد ،حتّي اگر منجر به زندگي جديدي شود ،بپذيرند.

امّا اين كل جواب نيست .اين مسﺄله نيز مهم است كه در چنين مواردي عمل آميزش جنسي به طور خاص نشان

دهندهي لذّتي است كه طرف مقابل از آن بهرهمند ميشود .هر عاشقي ميداند كه عشق فراتر از لذّت بردن از طرف

مقابل است .مرد از زنانگي زن لذّت ميبرد و زن هم از مردانگي مرد لذّت ميبرد .آنچه كه عشق شهواني را به

چنان تجربهي وصفناپذيري تبديل ميكند لذّت و حيرتي است كه در معشوقة خويش مييابد در حاليكه زماني
اين نوع لذّت را فقط در ﻏريبهها نظارهگر بود .آنچه كه زماني دست نيافتني و ﻏريبه مينمود اﻻن از رگ گردن به
او نزديكتر شده است.

در هر صورت اكنون اين مردانگي يا زنانگي عاشق است كه در بعد فيزيكياش ،وارد آميزش جنسي ميشود.

اين به آن معنا است كه در آن نوع از آميزش كه دربارهاش صحبت شد ،نوعي هماهنگي در عمل فيزيكي و ساير
ابعاد جامعه انساني وجود دارد .اين عمل در سطح فردي آن بر طرف كننده نيازهاي دو طرف ،و ايجادكنندهي
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جذابيت و اتّحاد بين مرد و زني است كه به صورت بيشمار و با روشهاي بيشماري در طول تاريخ بشريت صورت

گرفته است .اين عمل در اين معنا نوعي مشاركت فردي در ريشههاي عميق جامعة انساني است .منظور اين نيست
كه هميشه يك خودآگاهي در مورد اين بعد از آميزش جنسي وجود دارد .آنچه كه در مورد اين نوع مشاركت
وجود دارد اين حقيقت است كه اين عمل خصوصي و خاص ،هر چند كوچك ،بيانگر اتّحاد جهاني مرد و زن

است .ميتوان حدّاقل دو دليل مطرح كرد كه نشان دهد چرا آميزش ﻏيرهمجنسگرايانه و متعهدانه و از نوع تك
همسري براي امكان فرزندآوري مسﺄلة باارزشي است كه در آن عمل جنسي و فﻀاي اخﻼقي جسم با هم همنوا و

هماهنگ ميشوند.

اوّﻻً؛ چنين عملي تعهّد دو طرفهي دو فرد را به كمال ميرساند و جسم را با روح به صورت همگوني پيوند

ميزند و آنرا به روح متّصل ميكند در واقع روح انسان به جسمش بر ميگردد و به آن توجّه ميكند.

ثانياً؛ اين عمل جسم را به طور عميقي به مسير انسانيّت رهنمون ميسازد و دو نيمه نژاد بشري را به هم ميرساند

به نحوي كه يكي بر ديگري احترام قايل ميشود.

"برادشاو" معتقد است كه خواننده در اين موضوع با وي هم عقيده است كه وحشيگري يا آميزش با حيوانات

كار بسيار زشتي است .او ميگويد :صحبت كردن دربارهي اخﻼق جنسي با كسي كه چنين تفكّر ذاتي نداشته باشد
مثل اين است كه با يك فرد ناشنوا دربارهي موسيقي صحبت شود.

برادشاو مطلﺐ خود را اينگونه آﻏاز ميكند؛ »سؤال من اين نيست كه آيا آميزش با حيوانات درست است يا

نادرست ،بلكه سؤال من اين است كه چرا آميزش با حيوانات درست نيست؟ "كوروينو" معتقد است كه اصﻼً

رابطه با حيوانات را نميتوان رابطه دانست .اين مسﺄله تا اينجا درست است امّا در ادامه با اين مسﺄله بسيار سطحي
برخورد ميكند .در هر صورت ما بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه چرا ما نياز داريم تا آميزش جنسي را در

چهارچوب يك رابطه و قرارداد تعريف كنيم و آنرا به انجام برسانيم؟ به عﻼوه ،صرف عنوان كردن اين مطلﺐ
كه يك انسان و حيوان نميتوانند با هم رابطه داشته باشند ،استدﻻل خيلي ضعيفي است .آميزش با حيوان نه تنها
ﻏلط ،بلكه عملي فاسد و زشت است اين عمل شباهت بيشتري به آدمخواري و ظلم خودخواهانه نسبت به حيوانات

٤٢
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دارد تا كﻼهبرداري و مستي در حال رانندگي .اينكه بگوييم آميزش جنسي فقط بايد در جريان يك رابطه صورت

گيرد نميتواند كامﻼً نشاندهندهي تنفّر انسان نسبت به آميزش با حيوانات باشد« )همان.(٢٧ :

"برادشاو" معتقد است آنچه باعث نادرستي آميزش جنسي با حيوانات ميشود اين است كه چنين عملي به مثابهي

سوءاستفادهي انسان از جسم و بدنش است .چنين كاري نمونهي كامل و واقعي از تجاوزجنسي انسان نسبت به فﻀا
و حريم اخﻼقي جسم خود است و اگر پرسيده شود كه چرا اينگونه است ،تنها كافي است كه اين عمل را با

كردار مقابل آن يعني آميزش جنسي با همسر ﻏيرهمجنس خود بسنجيم .آميزش با حيوانات ميتواند جلوي
توليدمثل را بگيرد و باعث كمال و تكامل انسان نميشود و باﻻخره چنين كاري نميتواند بشر را در مسير متعالي

انسانياش قرار دهد مسيري كه بتواند با ساير ابعاد انساني هماهنگ و يكي باشد و در نهايت به وحدت برسد.

به همين دليل است كه اين اعمال نميتوانند روح فردي انسان را با جسم "و در معناي وسيعتر با جامعه" پيوند

بزنند و واقعيّت اين است كه اين كردارها باعث جدايي انسان با خود و انسان با جامعه ميشوند .نتيجة نهايي اين

عمل متﻼشي شدن فرد است .جسم انسان از ساير ابعاد وجودي شخصيّت احساس جدايي ميكند و هيچ نقشي جز
فراهم كردن نوعي لذّت توام باخشونت نميتواند ايفا كند.

اكنون يك مورد متفاوت ديگر را در نظر بگيريد .فكر كنيد كه چنين عملي با يك حيوان ناطق باشد .حيواني

كه كامﻼً مثل انسان منطقي است و كامﻼً مجذوب جامعه انساني است .در چنين روابطي )رابطهي يك انسان با يك

حيوان سخنگو( ميتوان گفت كه مسﺄلة تعهّد و قرارداد ميتواند وجود داشته باشد امّا اين رابطه چه چيزي را كم
دارد؟

اوّﻻً ،به دليل نامتجانس بودن دو جسم انسان و حيوان هيچگونه توليدمثلي در كار نيست .اين به آن معنا است كه

مفهوم تعهّ د هميشه ناقص خواهد ماند ،عﻼوه بر اين ،هيچ نوع كمال و تكاملي وجود نخواهد داشت و اين تعهّد
هرگز به سطح ملموس و واقعي نخواهد رسيد.

ثانياً ،اين نوع آميزش جنسي در جهت و هماهنگ با ابعاد متعالي وجودي انسان نخواهد بود و در آن لذّت دو

طرفانه زن و مرد مطرح نيست و چون چنين لذّتي وجود ندارد عناصر و ساختارهاي ديگر جامعه شكل نميگيرد.

در واقع اين كار انكار آن لذّت است .چون چنين عملي درپي آن است كه انسان را به آرامش برساند ولي اين
٤٣
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آرامش به طور سنّتي در آميزش جنسي زن و مرد وجود دارد در حاليكه با انجام اين كار آنها اين آرامش را در

جايي ديگر ميجويند.

به همين دليل ،هر چقدر هم كه اين عمل با مﻼيمت و دلسوزي صورت گيرد ،نميتواند باعث يكپارچگي جسم

و روح و جامعه گردد ،كاري كه آميزش جنسي از طريق درستش ميتواند آنرا به انجام برساند .آميزش با حيوانات
به نحوي كه در باﻻ توضيح داده شد ،طبيعتاً باعث فروپاشي فرد ميشود و به همين دليل آن را ميتوان نوعي تجاوز

به حيطة اخﻼقي جسم دانست.

"برادشاو" اين نوع از آميزش را مساوي با آميزش جنسي از راه همجنسگرايي در بين انسانها ميداند )همان:

.(٢٩

دو ويژگي مهم اخﻼقي مدّ نظر "برادشاو" است:

اوّلين ويژگي ،عدم توانايي اين نوع آميزش ) به علّت ساختار دو جسم( براي به كمال وتعالي رساندن انسانها

است.

دوﻣين ويژگي ،عدم توانايي همجنسگرايي در ارتباط بر قراركردن بدن انسان با ابعاد متعالي حيات انساني

است.

نتيجه اين كار اين است كه آميزش جنسي از راه همجنسگرايي تجاوز به حيطة اخﻼقي جسم است ،دقيق ًا مثل

آميزش با يك حيوان ناطق كه قبﻼً توصيفش آمد" .برادشاو" با گفتن اين مطلﺐ به دنبال اين نيست كه اثبات كند،

همجنسگرايي به اندازه آميزش با حيوانات تنفّر برانگيز است .آميزش با يك حيوان بسيار نادرستتر از همجنس-

گرايي است .تنها شباهتي كه بين اين دو آميزش موجود است ،اين است كه هر دو نوع آميزش نوعي انحراف از

جاده اصلي و مسير درست هستند و در هر دو مورد نوعي استفادهي نادرست از جسم انسان مطرح است.

نكته پاياني كه "برادشاو" به آن اشاره ميكند در خصوص مشكﻼت مختلفي است كه باعث ميشود حتّي آميزش

جنسي از راه ﻏيرهمجنسگرايي به طور ثابت و مداوم نتواند به فرزندآوري ختم شود .آيا اين استدﻻل به آن معنا

ﻼ اينگونه نيست .يك تفاوت مهم اين است كه حتّي
است كه آميزش در اين شرايط هم ﻏيرقانوني است؟ نه اص ً
٤٤
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در چنين مواردي دومين ويژگي يعني همبستگي انسان با ابعاد متعالي انسانياش ،در اين نوع آميزش وجود دارد .به

عﻼوه ،بين مانعي كه سدّ راه بچّهدار شدن زوج ﻏيرهمجنسگرا و مانعي كه پيش روي همجنسگرايان هست و از

بچّهدار شدن آنها جلوگيري ميكند ،تفاوت اساسي وجود دارد .در مورد آميزش از راه ﻏيرهمجنسگرايي عدم

توانايي در فرزندآوري به بعﻀي از شرايط خاص بستگي دارد ،از قبيل نازايي و قطع عﻀو در حاليكه در مورد
آميزش از راه همجنسگرايي عدم فرزندآوري به آناتومي بدن بستگي دارد .اگر هدف ما احترام به حيطة اخﻼقي
جسم است ،آنگاه كامﻼً منطقي است كه نوع دوم موانع را داراي عواقﺐ اخﻼقي بدانيم در حاليكه در نوع اوّل

اينگونه نيست و نبايد باشد.

 -٣-٢نظريﻪ ﻣخالف جان فنيس

"جان فنيس" ١استاد فلسفه و حقوق در دانشگاه اكسفورد و دانشگاه نتردام ،يك بحث حقوقي و فلسفي پيچيده

عليه همجنسگرايي ارائه ميدهد .به عنوان يكي از حقوقدانان جديد" ،فينيس" معتقد است كه يكسري اعمال
خوب ذاتي وجود دارد كه ذات ًا براي رسيدن به كمال انساني است .ازدواج ﻏيرهمجنسگرايي به دليل ارزش

دوگانهاي )توليد مثل و محبّت( كه دارد ،يكي از آن خوبيهاي ذاتي است" .فينيس" معتقد است كه همجنس-
گرايي ﻏيرمنطقي ،اشتباه و ﻏيرطبيعي است چون به جاي اينكه برآورندهي يكي از اين دو ارزش باشد )يا ارزش
ذاتي ديگري داشته باشد( ،تنها يك سرابي است براي رسيدن به چنين ارزشهايي )همان .(٣٢ :در همجنسگرايي

ارگانهاي جنسي فقط نقش ابزاري را دارند كه در پي لذّت جنسي هستند و نميتوانند در انسجام انسانيّت نقشي
ايفا كنند" .فينيس" به بعﻀي از انتقادهايي كه بر او وارد ميكنند پاسخ ميدهد؛ از جمله انتقادي كه از جانﺐ "اندرو

كاپلمن" ٢مطرح ميشود .از اواسط دههي شصت ،شكل معيار رفتارجنسي در قوانين مطرح گرديد .اين روش
استاندارد جنسي ،در قالﺐ "ديدگاه استاندارد جديد" تعريف شد .اين رويكرد جديد به دو قسمت تقسيم ميشود.

از يك طرف دولت نميتواند و نبايد رابطة جنسي ﻏيراخﻼقي )به طور مثال همجنسگرايي( را جرم تلقّي كند .و
از طرف ديگر دولت ميتواند رفتارها و گرايشهاي جنسي همجنسگرايي را كمارزش جلوه دهد و يا آن را مورد

٤٥
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نكوهش قرار دهد )يعني كساني كه اميال همجنسگرايانه خود را به طور ف ّعاﻻنه و آشكارا به منصة ظهور ميرسانند،

بايد از آن اعمال نهي شوند(.

"ديدگاه استاندارد جديد" عبارت " گرايش جنسي" را داراي ابهام ميداند ،به ويژه اگر اين عبارت ازسوي

طرفداران حقوق همجنسگرايان مطرح شود )همان (٣٣ :از يك طرف داراي چندين معنا است و از طرف ديگر

ايجاد ابهام ميكند و ميتواند در معاني زير به كار رود:

 .١تمايل روانشناختي و روانتني دروني كه يك فرد را به سمت عمل همجنسگرايي سوق ميدهد.

 . ٢اراده و تصميم عمدي به منظور سوق دادن رفتار كلي فرد براي بيان و آشكار كردن عﻼقه يك فرد و تﺄييد

رفتار همجنسگرايي و روشهاي زندگي كه در آن آميزش همجنسگرايي نيز وجود دارد.

"ديدگاه استاندارد جديد" با معناي دوم سروكار دارد .در اين ديدگاه بين نظارت درست بر رفتار خصوصي افراد

بزرگسال و نظارت بر حيطة عمومي محيط اطراف تفاوت وجود دارد در حاليكه چنين تمايزي در متون حقوقي

گذشته وجود نداشته است .نظارت بر محيط عمومي از چند لحاظ مهم است:

 .١اين محيط يك حيطة عمومي است كه جوانان از هر پيشينهي جنسي در آن بايد آموزش ببينند.

 .٢اين مكاني است كه هركسي براي رفاه و آسايش جوانان جامعه مسؤوليّت دارد تا آنان را از اشكال نادرست

آميزش جنسي برحذر دارد.

 .٣اين محيطي است كه از طريق آن به تمام شهروندان كمك و تشويق صورت ميگيرد تا داراي شخصيّت

بزرگ و مستقل بشوند و خودشان را نسبت به تمايﻼت آني و سودجوييِ حسّي كنترل كنند و همچنين در اين

محيط آنها از به دام افتادن در وسوسهها نهي ميگردند.

امروزه نظارت بر رفتار خصوصي و رضايتمندي جوانان )به استثناي آسيﺐهاي ساديسمي و مازوخيسمي به بدن

و خودكشي( خارج از نقش دولت قرار دارد .امّا نظارت بر محيط آموزشي ،فرهنگي و اخﻼقي به عنوان وظيفه مهّم

جامعه مطرح است تا از آن طريق بتواند سﻼمت شهروندان را به طور قانوني تﻀمين كند.
٤٦
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قوانيني كه "تبعيﺾ بر مبناي گرايش جنسي" را ﻏيرقانوني كردند ،از جانﺐ طرفداران حقوق همجنسگرايان

حتّي فراتر از تبعيﺾ تفسير ميشوند" .ديدگاه استاندارد جديد" به درستي همجنسگرايي را ﻏيرمنصفانه ميداند.

طرفداران جنبش حقوق همجنسگرايان قوانين را عليه " تبعيﺾ بر مبناي گرايش جنسي" ميدانند ،چون فكر

ميكنند اين قوانين ممانعت قانوني ايجاد ميكنند براي فعّاليّتهاي افرادي كه به سمت رفتار همجنسگرايي كشيده
ميشوند .بنابراين "ديدگاه استاندارد جديد" به درستي تبعيﺾ را رد ميكند و بر آن است تا قوانين در مورد آن
اصﻼح نشود )همان.(٣٥-٣٢ :

چون اين نوع اصﻼحات عليه خانوادهها و مجامع و مؤسساتي كه در صدد آنند تا ايدهآلهاي زندگي خانوادگي

را كه دربرگيرندهي احترام به آميزش جنسي از طريق نكاح است را توسعه دهند؛ از بين ميبرند.

"ديدگاه استاندارد جديد" رفتار همجنسگرايي را از لحاظ اخﻼقي نادرست ميداند .اين نوع قﻀاوت فقط

مختص به يك گروه اقليّت كه داراي صبﻐة مذهبي و ايدئولوژيك و فرقهاي و متعصّﺐ است ،نيست .بلكه اين

ديدگاه مورد تﺄييد نگرشهاي انتقادي منطقي و معقول است.

ي يونان قديم و مخالفتهاي امروزي عليه همجنسگرايي
در بطن تمام مخالفتهاي فلسفي افﻼطوني – ارسطوي ِ

و ايدولوژي جديد آن سه مفهوم اصلي نهفته است:

الف( تعهّ د يك مرد و يك زن به همديگر در امر ازدواج براي يكي شدن و لذّت جنسي ،فيذات عملي مطلوب

و خوب است و از طرف ديگر با روابط جنسي خارج از ازدواج سازگار نيست.

ب( همجنسگرايي هيچ سنخيتي با ازدواج ندارد و به همين دليل ذاتاً ﻏيرمعقول و ﻏيرطبيعي است.

ج( به عﻼوه طبق نظر افﻼطون )اگر نگوييم ارسطو( همجنسگرايي شباهت خاصّي با استمناء شخصي دارد و هر

دو نوع عمل به طور واضحي بيارزش و دور از شﺄن انسان هستند.

نظرات افﻼطون در كتاب قانون بر دوستي و محبّت و عشق بين همسران تﺄكيد ميكند و آنرا زاييدهي يك

ازدواج پرثمر وكامل ميداند .ارسطو ازدواج را يك محبّت ذاتي و دوست داشتني بين دو شخص تقريباً مشابه

مي داند .ازدواج به عنوان يك سبك طبيعي زندگي؛ كه خيلي زودتر از ديگر مسائل جامعه مثل سياست به آن
٤٧
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پرداخته شد؛ در قرن اوّل بعد از ميﻼد به وسيلة "سومين بنيانگذار فلسفة رواقيون" يعني "موسونيوس روفوس"

١

بسط داده شد )همان .(٣٩-٣٥ :او معتقد بود كه ازدواج ذاتاً داراي دو فﻀيلت است ،توليدمثل و تربيت فرزندان .
عﻼوه بر اين موارد ،وي معتقد بود كه ازدواج باعث محبّت و محافظت زن و شوهر از همديگر نيز ميشود .تمام

اين مسائلي كه گفته شد در ديدگاه "پلوتارك") ٢كه هنوز در قرن دوم مسيحي نشده بود( نيز نمود پيدا كرد .او
معتقد است كه ازدواج فقط ناشي از ﻏريزه نيست بلكه نوعي عشق منطقي است و نه تنها باعث توليدمثل ميگردد

بلكه باعث مساعدت دوطرفه ،حسنخلق و همكاري به خاطر همديگر ميگردد .انتقاد شديد "پلوتارك" از

همجنسگرايي )توهين و تحقير زنان كه در پديدهي همجنسگرايي وجود دارد( باعث بسط انديشههاي انتقادي
افﻼطون عليه همجنسگرايي و ساير مراودات جنسي خارج از حيطه ازدواج شده است.

به مانند "موسونيوس روفوس" "پلوتارك" هم به طور واضح در مورد اين مسﺄله بحث كرده است .او اذعان

ميكند كه آميزش جنسي از راه ازدواج ،همسران را قادر ميسازد تا ازدواج را حس كنند و آنرا تحقّق ببخشند.

از نظر او ازدواج يك واقعيّت است با دو هديهي الهي يعني فرزندآوري و محبّت دو طرفه .امّا آميزش جنسي ﻏير
از چهارچوب ازدواج قانوني )نه صرفاً همجنسگرايي( چنين مزايايي را ندارد و بنابراين ﻏيرقابل قبول است.

چرا محبّت ﻏيرازدواجي نبايد به شكل آميزش جنسي نمايان گردد؟ چرا ابراز محبّت كردن و به درجة اوج لذّت

جنسي رسيدن از طريق راههايي ﻏير از راه ازدواج قانوني به معناي در جستجوي سراب بودن است؟ چرا افﻼطون،
سقراط ،ارسطو ،روفوس ،گزنفون و پلوتارك )در بطن نظراتشان راجع به فرهنگ همجنسگرايي كه در اطراف

آنها جريان داشته( اينگونه قﻀاوت كردند كه همجنسگرايي )و ساير اشكال ارضاي جنسي به ﻏير از ازدواج از
راه قانوني( واقعاً محروم از مشاركت ،تحقّق عشق و محبّت است؟

پاسخ دادن به اين پرسشها نياز به نقد و بررسي فلسفي و معقول مسﺄلة ارضاي جنسي به ﻏير از ازدواج از راه

قانوني دارد .در هم فرو رفتن اعﻀاي توليدمثل زن و مرد از لحاظ بيولوژيك آنها را با هم متّحد مي كند) .و

واقعيّت بيولوژيك آنها نه تنها يك آلت محسوب ميشود بلكه بيانگر واقعيّت شخصيّت آنها است( .توليدمثل
يك كاركرد است و به دليل آن كاركرد همسران در واقع يك واقعيّت محسوب ميشوند .بنابراين اتّحاد آنها در
- Musonius Rufus
- Plutarch
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آميزش جنسي براي توليدمثل )چه منجر به آن شود يا به تداوم نسل بيانجامد يا نه( عشق و محبّت را براي ايشان به

واقعيّت تبديل ميكند .و اين محبّت مشترك ناشي از ازدواج شان است كه دو حسن را در پي دارد يعني پدر يا
مادر شدن و محبّت واين توانايي پدر يا مادر شدن بدون آميزش جنسي تكميل نميگردد .امّا محبّت مشترك

دوستاني كه با هم ازدواج نكردند يا نميتوانند با هم ازدواج كنند )به طور مثال مرد با يك مرد يا مرد با يك پسر،

زن با يك زن( هيچ ارتباطي با فرزندآوري ندارد و آلت توليدمثل آنها نميتواند از لحاظ بيولوژيك آنها را با

هم متّحد كند.

بنابراين آميزش جنسي آنها نميتواند اميدهاي آنها را تحقّق ببخشد .به دليل اينكه بهكارگيري هر يك از

ارگانهاي توليدمثل آنها نميتواند فوايد آميزش ازدواجي را دارا باشد .حتّي آميزش زوجهاي عقيم هم مثمرثمرتر
از اين آميزشهاي ﻏيرازدواجي است )همان .(٣٩ :براي رسيدن به محبّت مشترك  -كه بدن و جسم بايد آنرا به

واقعيّت تبديل كند  -عمل جنسي مستلزم اين است كه افراد با بدنشان به عنوان يك ابزار برخورد كنند كه در

خدمت نفسشان قرار دارد .بنابراين انجام دادن چنين رفتاري آن دو فرد را از هم جدا ميكند .واقعيّت در قﻀاوت

كردن مشخّص ميشود نه صرفاً با بيان كردن احساسات .در واقع ّيت آرزوها و رؤياهايي كه حولوحوش همجنس-
گرايي صورت ميگيرد ،چيزي جز يك لذّت صرف نميتواند باشد .يك زن فاحشه در ازاي لذّت پولي كه دريافت

ميكند به طرف مقابلش لذّت جنسي ميچشاند و يك مرد وقتي به استمناء روي ميآورد ،به خودش لذّت جنسي
ميچشاند .اين امر به اعتقاد "جان فينيس" عصارهي قﻀاوت افﻼطون در آن لحظهاي است كه با "جرجياس"

١

صحبت ميكند و انتقاد فلسفي و اخﻼقي قاطعي از همجنسگرايي است .اين قﻀاوت بر اين مبنا استوار است كه

هيچ فرق اساسي در مورد بيارزش بودن استمناء و فاحشهگري وجود ندارد )همان .(٣٨ :كارهاي جنسي خود به

خود لذّتبخش نيستند .مگر اينكه دراين نوع كارها يك زن و يك مرد خود را نسبت به همديگر فدا كنند و به
اتّحاد بيولوژيك و عاطفي و خودخواسته در چهارچوب يك تع ّهد دوطرفه برسند .و "جان فينيس" مثل افﻼطون و

ارسطو و ساير مردم اين نوع رابطه را ازدواج مينامد.

به طور خﻼصه بايد گفت كه كارهاي جنسي خود به خود به اتّحاد منجر نميشوند مگر اينكه در چهارچوب

امر ازدواج باشند )تا تمام ابعاد وحدت در آن به تحقّق بپيوندد( و )چون محبّت مشترك ازدواج دو جنبه دارد( آن
٤٩

- Gorgias
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ﻼ ازدواجي دانست مگر اينكه آنها هم؛ هم باعث دوستي و
روابط ازدواجي )ﻏير از زن و مردي( را نميتوان كام ً
عشق بشوند و هم باعث توليدمثل .در مورد توليدمثل بايد قيد شود كه منظور از آن تمايل يا داشتن پتانسيل براي

آن كافي نيست بلكه اين كار بايد به واقعيّت بپيوندد تا از اين طريق دو نفر از لحاظ بيولوژيك به يك نفر تبديل

شوند.

ﻼ در طول
فﻼسفه قديم خيلي دربارهي ازدواج نازا صحبت نكردند يا اين حقيقت كه براي مدّتهاي طوﻻني )مث ً

دوره بارداري( اعمال جنسي يك زوج متﺄهل بهطور طبيعي و به دﻻيل خاص به توليدمثل منجر نميشد .آنها اين
مسﺄله را يك موضوع بديهي فرض ميكردند )همان.(٣٩-٣٨ :

"پلوتارك" نشان ميدهد كه آميزش جنسي با يك همسر نازا نشانهي خوبي است از محبّت و عشق در زناشويي.

زن و شوهري كه در هم فرو ميروند تا با هم آميزش جنسي داشته باشند ،تا جايي كه آنها بتوانند اين كار را انجام
دهند ،عملي است كه براي تداوم نسل مفيد است و از لحاظ بيولوژيك به اتّحاد ميرسند و بنابراين ميتواند دو

انسان را به هم بسيار نزديك كند حتّي اگر بعﻀي از موانع و شرايط بيولوژيك جلوي فرزندآوري را بگيرد )همان:

.(٣٣

اين عمل زن و شوهر با عمل زن و شوهري كه آميزش آنها مثل استمناء كردن است بسيار فرق دارد .در اينجا

تحريك جنسي از جانﺐ زن به صورت زباني است يا مرد جماع منقطع انجام ميدهد يا به دنبال كارهاي ساديسمي

است .در قانون چنين اعمالي به اكمال ازدواج منجر نميشود ،چون در واقع )هر تفكّري كه دو نفر راجع به اين

دسته از اعمال داشته باشند( آنها همديگر را در يك انسان نميبينند و از حسن رابطهي دو طرفه در ازدواج هيچ

حظّي نميبرند.

جوامعي مثل آتن قديم و انگليس امروزي )و تقريباً بق ّيه جوامع( بين رفتارهايي كه فقط زننده و زشت هستند

)مثل خوردن مدفوع( و رفتارهايي كه باعث نابودي شخصيّت و روابط انساني هستند تفاوت قايل ميشوند )همان:

 .(٣٥رابطهي جنسي انسان با حيوانات مورد نكوهش واقع ميشود چون با انجام چنين كاري رفتار جنسي انسان به
نحوي ترسيم ميشود كه منشاء هيچ خير و بركتي نيست و انسان به عنوان زوج ذاتي و ﻏريزي حيوانات در ميآيد

و به شيوه حيوانات زندگي ميكند .جفتگيري عمدي انسانها از همجنسشان به همين دليل مورد نكوهش قرار

ميگيرد .دليل نكوهش چنين كاري فقط اين نيست كه اين عمل يك كار عقيم محسوب ميشود و كساني كه اين
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كار را ميكنند از مسؤوليّت نسل آينده شانه خالي ميكنند .و يا صرفاً به اين دليل نيست كه اين عمل بهطور واقعي
نميتواند يك فداكاري دو طرفه را به واقعيّت تبديل كند چيزي كه بسياري از افراد همجنسگرا به دنبال آن هستند.

از معايﺐ ديگر آن ميتوان به اين امر اشاره كرد كه با انجام چنين كاري شخصيّت افراد آسيﺐ ميبيند چون به نحو
نادرستي از اجزاي بدن بهرهبرداي ميشود .با اين كار ظرف ّيتهاي جنسي انسان به دشمن انسان تبديل ميشوند و
اعﻀاي جامعه كه درصدد ازدواج واقعي براي درك بهتر خود هستند در رسيدن به آرزوهاي خويش ناكام ميمانند

و نميتوانند درك كنند كه لذّتهاي جنسي فقط ابزاري براي رسيدن به مسؤوليّتهاي ازدواج نيستند بلكه اين

لذّتها باعث ميشوند تا همسران تعهّد آگاهانه و مسؤوليّتهايشان را با فداكاري واقعي به واقعيّت تبديل كنند

)همان.(٣٩-٣٦ :

حاﻻ همانطور كه در ابتدا گفته شد گرايش همجنسگرايي در يكي از آن دو مفهوم بسيار دو پهلو ،به معناي

تمايل ارادي افراد براي انجام فعّاليّتهاي همجنسگرايانه است .و كساني كه با اراده ،ذهن و شخصيّت خودشان به
اين كار دست مييازند با كلمه رقّتبار ولي روشنكنندهي "گي" يا مرد همجنسباز )همجنسگرا( قابل توصيف

هستند .بنابراين اين تمايل و كلّ ايدئولوژي همجنسگرايان با ظرفيّت جنسي انسان به گونهاي بسيار خصمانه برخورد
ميكند و اعﻀاي جامعه كه درپي يك ازدواج واقعي هستند را ناكام ميگذارد .گرايش همجنسگرايي در اين
معنا ،در واقع انكار توانايي ﻏريزي انسان در به كمال رساندن انسان است .با اين عمل ازدواج به عنوان يك تعهّد

ارزشمند در به واقعيّت تبديل كردن روياهاي انسان از حالت انحصاري خارج ميشود .تمام افرادي كه قبول ميكنند
كه همجنسگرايي استفادهي درست انسان از ظرفيّتهاي جنسي وي است ،به اين باور ميرسند كه ارگانها و
اعﻀا و اعمال جنسي انسان وسيلهاي براي هوس بازي و لذّتجويي هست )همان.(٣٧ :

پذيرش چنين عملي به معني يك تهديد واقعي براي حيات و ثبات ازدواجها در آينده است .بهطور مثال بعد از

پذيرش چنين ديدگاهي زناي محصنه به نحو ذاتي هيچ تﻀادّي با ازدواج قانوني ندارد .و اين امر فقط به اين دليل
نيست كه در زنا نوعي فريﺐ و نيرنگ وجود دارد .يك جامعه سياسي كه معتقد است ثبات و كرامت آموزشي و

نقش بازدارنده ي سبك زندگي خانوادگي داراي ارزش بنيادين براي حال و آينده جامعه است و جامعه ميتواند

با دﻻيل محكم تﺄييد كند كه همجنسگرايي يا همان سبك زندگي همجنسگرايان هرگز نميتواند يك روش
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زندگي قابل قبول و با ارزش براي جامعه انساني باشد و جامعه ميتواند به انحاي مختلف همجنسگرايان را از

ازدواج باز دارد.

"كاپلمن" ١معتقد است؛ بحث "حقوقدانان طبيعتگراي معاصر" بسيار متفاوت است از )و به قول "كاپلمن"

نامنسجمتر است از( تﺄكيد "اكويناس" ٢روي ﻏايتشناسي طبيعي .نظر "كاپلمن" مثل "جرمن گريز"" ،٣رابرت

جرج" ٤و "جرارد برادلي" ٥در مورد مسﺄلة زير چنين است" :جان فينيس" ديدگاههايي مثل »تمايﻼت و
كاركردهاي طبيعي معيارهاي اخﻼقي هستند و بايد راهنماي تصميمگيري و انتخاب ما قلمداد شوند« را سفسطهآميز

ميداند و هرگز هم راجع به آنها بحث نميكند" .جان فينيس" معتقد است" ،كاپلمن" از اينكه فكر ميكند
اخﻼق جنسي "اكويناس" به اين مسﺄله بستگي دارد؛ در اشتباه است )همان.(٣٨ :

مسﺄلة اخﻼق جنسي كه "اكويناس" بيش از همه آنرا مطرح ميكند به اينگونه است :چه زماني كارهاي جنسي

بين همسران  ،حتّي آنهايي كه به توليدمثل ختم ميشود ،بهطور جدّي نادرست به حساب ميآيند؟ جواب او در
واقع اين است :زماني كه چنين اعمالي منجر به از بين رفتن شخصيّت و از بين بردن رابطه ازدواجي شود .معنايش

اين است كه وقتي فرد اين كار آميزش را با همسرش انجام ميدهد ،اگر به منظور انجام رضايتمندانه و ارضاي
نيازهاي دو طرف صورت نگيرد و منجر به انجام تعهّد ازدواج نشود ،و صرفاً براي لذّتجويي باشد يا فقط براي

حفظ سﻼمتي و بهداشت خويش باشد يا صرفاً به دليل جلوگيري از استمناء يا اشكال ديگر آميزش باشد ،يا زماني
كه وي عﻼقهمند است با شخص ديگري آميزش داشته باشد ،اينجا است كه آميزش جنسي او با همسرش بسيار

نادرست تلقّي ميشود .اين كار خﻼف عقل و درنتيجه خﻼف طبيعت است .خﻼف عقل است چون در واقع باعث
فروپاشي ازدواج ميگردد و برخﻼف خير ذاتي و ﻏريزي است .يعني همان فطرتي كه ما را به سوي اصول خوبي

سوق مي دهد و بنابراين جزء قوانين طبيعي است .اين نوع كار خير در واقع جزء كارهاي خير ذاتي ،اساسي و بنيادين
به شمار ميآيد )همان.(٣٩ :

- Koppelman
- Aquinas
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چرا كارهاي جنسي )كه ارگاسم يكي از دو طرف درگير را در پي داشته باشد( نامعقول محسوب ميشود

مگراينكه در چهارچوب ازدواج صورت گيرد؟ در نوشتههاي "اكويناس" جواب اين سوال به طور واضح بيان
نشده است و اﻏلﺐ مورد كج فهمي واقع شده است كه در زير بيان ميشود؛

ازدواجي كه در آن زن و مرد به هم محبّت ميكنند و خود را فداي همديگر ميكنند و منجر به فرزندآوري،

آموزش ،رشد ،مراقبت و تربيت فرزندان ميشود يك فﻀيلت ذاتي ،فطري ،انساني و اساسي به حساب ميآيد.

آميزش جنسي بين همسران ،در صورتي كه حاصل از ازدواج واقعي باشد ،باعث تحقّق تعهّدات دو نفر به همديگر

ميشود .امّا اگر آميزش جنسي يكنفر با همسرش واقع ًا آميزش جنسي ازدواجي نباشد ،نميتواند به طور واقعي
دو طرف را به كمال برساند به ويژه اگر انسان به آميزش جنسي ﻏيراخﻼقي مثﻼً از طريق زنا ،فاحشهگري ،استمناي
فردي يا دو طرفه ،لواط ،و ﻏيره روي آورد )همان.(٤٠-٣٩ :

چنين تمايﻼتي داراي اشكال مختلفي است و درصد ناسازگاري هر كدام از آنها با آميزش از راه ازدواج با هم

كامﻼً متفاوت است .امّا حتّي در نظر گرفتن يكي از انواع آميزش جنسي ذكر شده به عنوان شكل قابل قبول و

درست ،به اين معنا است كه انسان ميتواند يا مجاز است در بعﻀي از شرايط از آميزش ﻏيرازدواجي بهره ببرد و
اين نوع تفكّر باعث بياعتبار كردن آميزش جنسي از راه ازدواج است .بهطور خﻼصه ،طرد كامل آميزش جنسي

ﻏيرازدواجي و خارج كردن آنها به عنوان گزينههاي فرعي براي آميزش ،پيش شرط اصلي براي آميزش درست
از راه ازدواج و بين همسران است .در نظر نگرفتن يا بيتفاوتي نسبت به اشتباه دانستن اعمال جنسي ﻏيرازدواجي
باعث ترﻏيﺐ افراد به آميزش جنسي ﻏيراخﻼقي ميشود و همچنين انسان را از آميزش از راه ازدواج دور ميكند.

به عﻼوه بدون امكان آميزش جنسي واقعي ازدواجي ،ازدواج مطلوب به شدّت آسيﺐ ميبيند .هرگونه تمايل براي

آميزش نادرست و ﻏيرازدواجي ازدواج خود انسان را بسيار مورد تحقير قرار ميدهد .چون عقﻼنيّت در ازدواج را

از بين ميبرد .و آميزش جنسي ما هيچگاه بهطور كامل نميتواند تعهّدات موجود در ازدواج را به واقعيّت تبديل
كند .اين اعمال جنسي نادرست از جنبههاي ديگر ازدواج و تعهّدات مربوط به آن فاصله ميگيرد و اين فاصله
گرفتن و جدايي ازدواج را مورد تهديد قرار ميدهد و برخﻼف ارزشها و فﻀيلتهاي ذاتي و فطري ازدواج سالم
است .اين اعمال نه تنها باعث از بين رفتن عشق و شهوت ميگردند ،بلكه توليدمثل را به مخاطره مياندازد و تربيت

بچّه را كه ﻻزمهي آن داشتن خانوادهي سالم است را ،تحت تﺄثير منفي قرار ميدهد .بنابراين هرگونه عقﺐنشيني و
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شرط و شروط وضع كردن براي ازدواج حقيقي ،ﻏيرمنطقي و ﻏيرعقﻼني است) .در واقع ،تمام بياخﻼقيهاي

جنسي از جمله درنظر گرفتن راههاي جايگزين براي آميزش از راه ازدواج ،در تﻀاد با فرزندآوري و تربيت آنها
است( بنابراين اين اعمال ﻏيرمنطقي و ﻏيراخﻼقي هستند و در تﻀادّ با ماهيّت بشري هستند .اين نوع تفكّرات ممكن

است بسيار پيچيده به نظر برسند به ويژه اينكه اگر به صورت نوشته بر روي كاﻏذ درآيند .در واقع ،افراد متﺄهل

عمل زنا را نكوهش ميكنند .آنها بسيار متنفّرند از اينكه يكي از همسران ديگري را به عنوان وسيلهاي براي
ارضاي نيازهاي جنسي خود تلقّي كند و با اين جمﻼت احساسات خود را بيان ميكنند» :او مرا دوست ندارد،

همسرم من را فقط براي تنم ميخواهد ،همسرم فكر ميكند من بچّهدار او هستم« اصول سنّتي اخﻼق جنسي،
عليرﻏم تمام لﻐزشهايش ،نسبت به همهي افراد شفاف بوده است و از وقتي كه مردم طﻼق را به دليل ازدواج
دوباره پذيرفتند و جلوگيري از حاملگي انسجام آنرا براي چندين دهه از دست داد ،بيشتر تحت تﺄثير يك فكر

عملگرا و منطقي بوده است .لذّت بردن و لذّتبخش بودن در آميزش جنسي كامﻼً قابل احترام است و در جهت

خير بشري است .آميزش جنسي كه همجنسگراها درگير آن هستند) ،يعني انگشت گذاشتن در آلت جنسي زن و

گذاشتن آلت مرد در دهان ديگري براي رسيدن به اوج لذّت جنسي يا ارگاسم( بسيار بيربط به ازدواج واقعي

است و بنابراين جزء اعمال ﻏيرمنطقي و نادرست به حساب ميآيند حتّي اگر اين اعمال از سوي يك زوج متﺄهل

انجام شود .تمام زوجهاي متﺄهل در بسياري از مواقع حالت نازايي دارند" .كاپلمن" و "استفان ماسدو" ١فكر مي-

كنند كه بيشتر مواقع اوّﻻً؛ ارگانهاي جنسي زوجها اصﻼً ارگانهاي توليدمثل نيستند و ثانياً؛ آميزش جنسي زوجها

نميتواند آميزش براي توليدمثل قلمداد گردد )همان.(٤٠ :

اعمال جنسي كه حاصل از ازدواج هستند ،داراي ارزش زاد و ولد هستند ،براي انجام دادن چنين كاري انسان

عاشق عمل جنسي است زيرا :ا ّوﻻً؛ اين كار يعني عمل جنسي خواسته يا ناخواسته منجر به توليدمثل ميگردد .ثانياً؛

انسان بهطور عمدي با عمل جنسي مبادرت به توليدمثل ميكند .اين نوع عمل جنسي يك نوع عمل جنسي طبيعي
در معناي اخﻼقي آن است و نيازي نيست كه شخص حتماً اراده كند صاحﺐ فرزند بشود يا نشود )آنطور كه

"كاپلمن" استدﻻل ميكند( .اين عمل جنسي هم از لحاظ عقلي قابل دفاع است و هم از لحاظ طبيعي زيرا؛ اوّﻻً؛
با انجام دادن آن انسان به دنبال اجراي وظايف زناشويي است ثانياً؛ اگر اين كار به دليل امر فرزندآوري صورت

گيرد يك عمل ضروري تلقّي ميشود گرچه شرط كافي براي انجام وظايف زناشويي را دارا نيست ثالثاً؛ ازدواج
٥٤
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يك نوع نهاد طبيعي و منطقي محسوب ميشود .دليل انسان براي اقدام به زناشويي و انگيزه منطقي او بهطور دقيق
نشان دهندهي خوبيهاي فراوان ازدواج است )همان .(٤١ :ازدواج را ميتوانيم يك عمل طبيعي و منطقي به حساب

آوريم چون ازدواج نهادي محسوب ميشود كه از لحاظ جسمي ،بيولوژيكي ،عاطفي و ساير جنبههاي عملي به
نحو بسيار مناسبي توليدمثل و فرزندآوري زوجين را تسهيل ميكند و در نهايت باعث تربيت ،رشد و بالندگي ،به
بلوغ رساندن فرزندان ،تحصيل و در نهايت به تداوم نسل منجر ميشود.

در اينجا "جان فينيس" سعي دارد تا آن نوع از همجنسگرايي كه مورد تﺄييد "كاپلمن" و "ماسدو" قرار گرفته

را مورد ارزيابي قرار دهد.

اين نويسندگان )كاپلمن و ماسدو( معتقدند كه رفتارهاي جنسي بين دو شخص از يك جنس به درستي ميتواند

ازدواج قانوني تلقّي شود و با انجام چنين عملي دو انسان واقعاً ميتوانند با هم ازدواج كنند" .كاپلمن" نظر "سيدني
كاﻻهان" را مورد تﺄييد قرار ميدهد" .كاﻻهان" معتقد است كه وقتي دو نفر با اراده و ايمان دست به چنين كاري
بزنند ،چنين رفتارهاي همجنسگرايانه باعث صميميت عميق ،ارضاي دوطرفانه ،لذّت و شادي و همنوايي بدن

ميگردد )همان .(٤٢ :به نظر "جان فينيس" "كاپلمن" در پذيرش ارضاي دو طرفه كه از طريق عمل جنسي در
دنيايي كه او ادّعا ميكند حاصل ميشود؛ دچار اشتباه شده است .امّا جالﺐ اين است كه "كاپلمن" نتوانسته است

تشريح كند كه چرا اين آثاري كه حاصل از اعمال همجنسگرايانه است به ايمان و صداقت طرف مقابل بستگي
دارد .

ايدئولوژي همجنسگرايي حتّي در نوع بهداشتي آن كه "كاپلمن" و "ماسدو" مطرح ميكنند ،هيچ ارزشي

ندارد و نميتوان گفت كه در صورت صداقت و ايمان دو طرف ،اعمال جنسي همجنسگرايانه همطراز با رفتارهاي

معقول و با ارزش است.

تنها افراد مذّكر بسيار اندكي كه همجنسگرا هستند و به عنوان همجنسگرا در حال زندگي كردن هستند ،به

طور جدّي تﻼش دارند كه با هم زندگي كنند و به ازدواج به عنوان تعهّد اخﻼقي مينگرند .و تنها درصد بسيار

اندكي به طور جدّي در تﻼشند كه صداقت در امر ازدواج را حفظ كنند و متعهّد ميشوند كه فقط با هم باشند .و

حتّي درصد افرادي كه تﻼش ميكنند تا معنا و مفهوم خاصّي به اين گونه روابط ببخشند در مقابل ساير جنبههاي

همجنسگرايي بسيار كمتر است .بنابراين ،حتّي در سطح يك نوع رفتار و حتّي بدون درنظر گرفتن جنبههاي عقيم
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بودن آن ،چون اين نوع روابط هيچگونه تعهّدي در امر ازدواج در معناي واقعي كلمه ايجاد نميكند ،بسيار شرمآور

است.

و اين مسايل را نميتوان يك اتفاق شانسي تلقّي كرد .دليل اينكه چرا ازدواج مستلزم اتّحاد هميشگي و انحصاري

براي زوجين است ،اين است كه به عنوان يك نهاد يا شكلي از زندگي ،ازدواج ،داراي يك نوع پويايي و حركت

اساسي است كه ميتواند به تداوم نسل منجر شود ،رشد و تربيت و تحصيل بچّهها را برعهده ميگيرد و آنها را
صاحﺐ پدر و مادر قانوني ميكند .و اين بچّهها نتيجهي مسؤوليّتپذيري و فداكاري والدينشان محسوب ميشوند.
بدون در نظر داشتن چنين گرايشها و ديدگاههايي نسبت به فرزندان ،نهاد خانواده يا ازدواج ،كه ناشي از صداقت
در امر ازدواج است ،هيچ معنايي ندارد يا بسيار كم مفهوم ميشود .با درنظر گرفتن اين ديدگاه ،زندگي متﺄهلي پر

معنا و مفهوم ميگردد و آميزشهاي جنسي در چهارچوب ازدواج كه به زوجين اين امكان را داده كه اين امور به

تحقّق بپيوندد و آنها همديگر را حس كنند و اين نوع زندگي را تجربه كنند به يك امر بامعنا و مقدس تبديل
ميشود .عﻼوه بر اين ،زن و مردي كه با هم دقيق ًا همين آميزشها و اعمال جنسي را در چهارچوب ازدواج و دقيق ًا

با قصد و نيّت لذّت بردن انجام ميدهند ،و اعتقادي به فرزندآوري ندارند ،باز هم مس ّتحق ستايش هستند و اين

رفتارها را نيز بايد داراي ارزش و تقدس تلقّي كرد .با در نظر گرفتن همنوايي و سازگاري جسمي ،عاطفي ،فكري

و ارادي كه در انسانها وجود دارد ،به ما مردان و زنان اين امكان را داده است كه چنين تعهّداتي را كه در زوجهاي

عقيم ميبينيم يك ازدواج مناسﺐ در نظر بگيريم و اگر آنها داراي حسن نيّت باشند ميتوانند بيشتر و كاملتر از
ازدواج بهره ببرند .با توجّه به صداقت و تعهّد كه بر اينگونه روابط حاكم است و چون اينگونه افراد در پي

فرزندآوري هستند ،زوجهاي عقيم به ش ّدت از ازدواج و خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي باارزش حمايت
ميكنند.

امّا همجنسگرايان ناتوان از مشاركت در فعّاليّتهايي )يعني آميزش جنسي از راه ازدواج( هستند كه منجر به

فرزندآوري ميشود .براي آنها ازدواج هميشگي ،متعهّدانه و انحصاري كه منجر به اتّحاد و يگانگي جسم دو

طرف شود بسيار دشوار است .چون چنين وحدت و يگانگي مستلزم به فعليّت رساندن بيولوژيك در تمام سطوح

جسمي ،عاطفي ،روحي و ارادي در روابط زناشويي است .البتّه دو يا چند انسان همجنس ميتوانند كنار هم جمع
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شوند و به تربيت يك يا چند بچّه همّت گمارند .اين نوع رفتارها ،شايد يك نوع تعهّد با ارزشي باشد ،امّا هيچ

ارتباطي با امر ازدواج ندارد.

حقيقت قابل درك اين است كه آنهايي كه ايدئولوژي همجنسگرايي را رواج ميدهند ،هيچ نوع اصول

اخﻼقي و منطقي برضدّ بيبندوباري جنسي )حتّي در حدّ كم و احتياطآميز آن( ارايه نميدهند )همان .(٤٢ :بيبند-
وباري جنسي ،يعني رسيدن به درجه اوج لذّت جنسي يا ارگاسم به هر طريقي و از هر راهي ،چه انساني ،چه
ﻏيرانساني .در مباحثه با مخالفان ايدئولوژيشان ،اين افراد به يك نوع رابطهي همجنسگرايي ايدهآل )رابطهي دو

طرفه و مادامالعمر همجنسگراها( اشاره ميكنند و اسم آنرا ازدواج همجنسگرايان ميگذارند و به مخالفانشان
ميگويند كه چرا روابطي از اين دست با ازدواج ﻏيرهمجنسگرايان )مخصوصاً ازدواج زوجهاي عقيم( متفاوت

است.

همان طور كه گفته شد ،تفاوت اساسي بين اين دو نوع ازدواج ساده امّا بنيادين است .اصطﻼح محدود و ساختگي

"ازدواج همجنسگرايان" يا "ازدواج افراد همجنس" مطابق با هيچ منطق يا ادّله منطقي نيست .وقتي ما به اين نتيجه
رسيديم كه اصل و هسته ازدواج صداقت و تعهّد است و ازدواج تعهّد دقيق و انحصاري است كه كرامت و پاكي
و منطقي بودن اعمال جنسي را توجيهپذير مينمايد ،ما به اين نتيجه ميرسيم كه چرا دنياي همجنسگرايي )در
دنياي واقعي و بدون بحث و جدل( بيانگر هيچگونه تجانس ،شباهت و سازگاري با ازدواج حقيقي نيست .ازدواج

حقيقي به مجموعهاي از روابط ،فعّاليّتها ،رضايتمنديها و مسووليّتها اطﻼق ميشود كه به طور آگاهانه و از
روي اختيار و منطق زن و مرد به وجود آمده است و به يك تعهّد دوطرفه و حسن خلق ختم ميشود ،چون سازههاي

اين نوع پيوند به طور منسجمي با خيرخواهي و نيكويي گره خورده است.

"جان فينيس" با در نظر گرفتن ديدگاههاي فيلسوفان بزرگ و روش زندگي عامّه مردم ،به اين مجموعه با

مشخّصات بيان شده ،ازدواج مناسﺐ ميگويد و معتقد است كه اخﻼق جنسي واقعي و با ارزش به طور دقيق به
افراد كمك ميكند تا خير انساني را بهتر درك كنند و به آن احترام بگذارند و ميزان آنرا ارتقا ببخشند .ازدواج
درست شرايط را براي دوست داشتن و احسان كردن دو دوست بهطور واقعي و منطقي مهيا ميكند .و درجات
واﻻي انساني را در تمام سطوح و در تمام مراحل ازدواج در هم ميآميزد و به واقعيت تبديل ميكند.

 -٤-٢نظريﻪ ﻣوافق اندرو كاپلمن
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"اندرو كاپلمن" ،استاديار حقوق دانشگاه نورث وسترن ،به انتقادات "جان فينيس" و ساير حقوقدانان طبيعت-

گراي معاصر كه در مباحث پيش مطرح شده بود ،پاسخ ميدهد .او بهطور خاص به اين انتقاد پاسخ ميدهد كه

"روابط همجنسگرايي نميتواند حاصل از ازدواج باشد يا به عبارت ديگر اعمال همجنسگرايي نميتواند به

هدفهاي نيكي كه در ازدواج ﻏيرهمجنسگرايي وجود دارد ،برسد .به نظر "كاپلمن" ،اگر روابط ﻏيرهمجنس-

گرايي كه منجر به فرزندآوري نميشود و نازا است ،جزء ازدواج به حساب آيد ،پس ميتوان روابط همجنس-

گرايي را در چهارچوب ازدواج به حساب آورد" .كاپلمن" اين ا ّدعا را كه روابط همجنسگرايي ضرورتاً به معناي

استفاده از جسم به عنوان وسيلهاي براي رسيدن به لذّت و شهوت است را مورد بررسي قرار ميدهد.

بسياري از مردم معتقدند كه ازدواج ضرورتاً رابطهاي است بين دو نفر از دو جنس مخالف .اين افراد فكر ميكنند

كه سواي از هر نفع و منفعتي كه در همجنسگرايي وجود داشته باشد ،ازدواج براي همجنسگراها ﻏيرممكن است

چون ماهيّت ازدواج چيز ديگري است .نوشتههاي حقوقدانان طبيعتگراي معاصر مثل "جان فينيس"" ،١جرمين

گريزز"" ،٢رابرت .پي .جورج" ٣و "جرارد .وي .برادلي" ٤بسيار با ارزشمند هستند چون اين ديدگاهها از برجسته-

ترين تﻼشها براي دفاع از نهاد خانواده هستند" .كاپلمن" اين نظر را تقويّت ميكند كه اين تﻼشها شكست
خورده است و دليلي وجود ندارد كه فكر كنيم محاسني كه در ازدواج ﻏيرهمجنسگرايان وجود دارد ،در مورد

ازدواج همجنسگرايان ﻏيرقابل تحقّق است.

ايدهي اساسي نظريّهي حقوق طبيعتگراي معاصر اين است كه بعﻀي از خوبيها فطرتاً خوبي محسوب ميشوند

و داراي ارزش ذاتي هستند نه اينكه از لحاظ ابزاري خوب باشند .اين خوبيهاي بنيادي ،هدفهاي قابل فهمي

هستند و به ما انگيزه ميدهند تا بهطور آزادانه و با تمسك جستن از فهم شعورمان رفتار كنيم.

چنين فﻀيلتهايي ارزش تﻼش كردن و رسيدن را دارند حتّي اگر در اين مسير دچار رنج و درد شويم .فﻀيلتي

كه زوجين به واسطهي آميزش بدان ميرسند نشﺄت گرفته از وحدت واقعي جسمشان است .اين اعمال جنسي ما را

به اين فﻀايل ميرساند چون نتيجهي آن به فرزندآوري منجر ميشود .توليدمثل از ساير كاركردهاي بيولوژيك
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متفاوت است .با توجّه به اين مسﺄله هر حيواني ناقص است ،چون يك جنس مذكر يا جنس مونث به طور بالقّوه

جزئي از جفت خود محسوب ميشود و اين جفت موجود كاملي است كه از راه جنسي به زاد و ولد ميپردازد.

آنچه گفته شد در مورد زن و مرد هم صدق ميكند .هنگاميكه زوجين با هم آميزش جنسي ميكنند زندگي

تازهاي را به وجود ميآورند .آنها مكمل همديگر هستند و به يك واحد ارگانيك تبديل ميشوند و با انجام چنين
كاري اين جمله واقع ًا درست است كه بگوييم آنها به يك موجود تبديل ميشوند .اگر بخواهيم بهطور ساده بيان
كنيم ،وحدت زناشويي يعني اتّحاد جنسي ،و اين اتّحاد كه حاصل از آميزش جنسي است تنها زماني حاصل ميشود

كه زن و مرد با هم به منظور فرزندآوري نزديكي كنند .تنها در اين زمان است كه ما ميتوانيم ادعا كنيم كه آنها
به يك موجود زنده تبديل ميشوند.

همجنسگراها بهطور واضح هرگز نميتوانند در اين معنا به يگانكي برسند .چون يكي شدن دو جسم همجنس

نميتواند به يك ارگانيسم كامل منتهي شود و در نتيجه به اتّحاد جسمي دو فرد نميانجامد .بنابراين دو فرد همجنس
نميتوانند محاسن ازدواج را درك كنند و به آن برسند .صميمي ّتي كه آنها در فعّاليّت جنسي به آن ميرسند ،فقط
يك سراب است  .تجربهي هر يك از آنها از حس صميميّت يكچيز شخصي و ﻏير قابل تعميم به ﻏير است و

آنرا نميتوان به يك خير دو طرفه تعبير كرد بلكه اين اعمال يك نوع تجربه ترﻏيﺐ و ارگاسم جنسي است.

بحثهاي باﻻ يك انتقاد واضح را به دنبال دارد .حتّي اگر انسان قبول كند كه يك فﻀيلت آشكاري فراتر از

لذّت محﺾ وجود دارد كه از راه آميزش جنسي دست يافتني است ،چرا بايد فكر كنيم كه آن فﻀيلت تنها همان

چيزي است كه ابعاد آنرا حقوقدانان طبيعتگراي معاصر روشن ساخته اند؟ چرا ما بايد فكر كنيم كه همدلي و

صميميتي كه از طريق رابطه جنسي به منظور فرزندآوري صورت ميگيرد ،تنها راه ايجاد همدلي بين اشخاص

است؟

"رابرت جورج" ١اظهار ميدارد :ارزشهاي فطري ،به عنوان علّت ﻏايي عمل جنسي ،قابل استنتاج و استدﻻل

نيستند )همان .(٤٦ :بهطور مثال اينگونه نتيجهگيري درست نيست كه خوبي ذاتي سﻼمتي از اين امر حاصل ميشود
كه همهي مردم در هر جايي به دنبال آن هستند .افراد به دليل سﻼمتي به دنبال سﻼمتي هستند بدون اينكه از جايي

به چنين نتيجهاي رسيده باشند .ماهيّت فطري اين فﻀايل تنها به شيوهي ديالكتيك قابل دفاع هست .بنابراين به دليل
٥٩
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اينكه نظريّهپردازان حقوقدان طبيعتگراي معاصر نشان دهند كه ارزش ذاتي ازدواج داراي همان ابعادي است

كه مطرح مي كنند ،مجبورند دفاع ديالكتيك از ديدگاه خويش ارائه دهند .هرگونه دفاع به اين روش ،به ديدگاه-
هاي مخالف زيادي ميانجامد .حدّاقل ،زوجهاي همجنسگرا آميزش جنسي را نه تنها يك تجربهي لذّتبخش

ميدانند كه با بق ّيهي ابعاد زندگيشان عجين شده است ،اين عمل را فعّاليّتي ميدانند كه جزء يكي از عناصر مقدّماتي
و اوّليّة روابط آنها در زندگي است و اين دقيقاً همان چيزي است كه در زندگي ﻏيرهمجنسگرايان هم وجود

دارد .در يك رابطهي جنسي ،چه از نوع همجنسگرايانهي آن و چه از نوع ﻏيرهمجنسگرايانهي آن ،عمل لذّت

جنسي دو طرفه ممكن است به هدف خواستني و واقعي خود برسد ،و يك رابطهاي را پيريزي كند كه بسيار
متعهدانهتر ،نزديكتر ،شديدتر ،متفاوتتر و بادوامتر از زماني باشد كه زوجين فقط به گفتگوي دو طرفه اكتفا

ميكنند .به نظر "كاﻻهان" ١بسياري از افراد همجنسگرا كه با هم رابطهي دوستي پاك و ﻏيرجنسي دارند نمي-
توانند داراي رابطه ي خيلي نزديك و صميمي باشند .در واقع اين نوع دوستي )دوستي پاك( باعث ارضاي دو
طرفه ،رسيدن به شادي و نشاط و همنوايي جسمي نميگردد .در صورتي كه آميزش جنسي با يك دوست صميمي

آنان را به اين هدف ميرساند .واقعاً براي بسياري بهطور منطقي جاي سؤال است كه آيا اين حقوقدانان خوبي و

فﻀيلتي كه اين زوجها به دنبال آن هستند را ،نميتوانند درك كنند؟

بحث "حقوقدانان طبيعتگراي معاصر" عمدتاً بر روي جايگاه نامطمئن ازدواج زوجهاي عقيم ﻏيرهمجنسگرا

استوار است )همان .(٤٦ :بسياري از نوشتههاي جديد در اين زمينه تﻼش كردهاند تا تفاوت بين نحوهي برخورد با
زوجهاي همجنسگرا و زوجهاي عقيم ﻏيرهمجنسگرا را تبيين كنند .اين مسايل نقطه نظرشان را راجع به ازدواج
مناسﺐ تشريح ميكند .در واقع ،تا جايي كه به دفاع ديالكتيك آنها از برداشتهايشان نسبت به اين موضوع
مطرح است ،اين مباحث بيشتر در قالﺐ جوابيههاي آنها درباره انتقاد از نازايي گنجانده شده است.

زوجهاي ﻏيرهمجنس گراي نازا به زعم بسياري ،قادر نيستند كه به عنوان يك ارگانيسم واحد و مولد عمل كنند،

به دليل اينكه امكان يكي شدن و لقاح اسپرم و تخمك و جود ندارد )همان .(٤٦ :بنابراين اگر تكامل ارگانيك
مرد و زن نسبت به مسﺄلة توليدمثل شرط ﻻزم امكان هرگونه ازدواجي باشد ،آنگاه زوجهاي ﻏيرهمجنسگراي نازا
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به مانند زوجهاي همجنسگرا فاقد اين ويژگي تكامل هستند .آنها ممكن است از يك لحاظ به نظر افراد ﻏير-

صص با زوجهاي همجنسگرا فرق داشته باشند و آن هم اينكه اين افراد ممكن است فكر كنند ،زوجهاي
متخ ّ

ﻏيرهمجنسگرا بالقّوه قادرند با توليد مثل جنسي به يك موجود كامل تبديل شوند .امّا علم پزشكي نشان داده است
كه اين فكر سرابي بيش نيست و در حقيقت اين دسته از زوجهاي ﻏيرهمجنسگرا مثل زوجهاي همجنسگرا قادر

به توليد مثل نيستند .اگر دو نفر با ازدواج به يك جسم تبديل شوند صرفاً به خاطر اينكه يك طرف زن است و
طرف ديگر مرد و اين ازدواج نتيجهاش بايد فرزندآوري باشد ،آنگاه ميتوان چنين برداشت كرد آنهايي كه اين

قدرت را ندارند نميتوانند با هم ازدواج كنند .آنچه "جان فينيس" دربارهي زوجهاي همجنسگرا ميگويد به

همان اندازه ميتواند براي زوجهاي ﻏيرهمجنسگرا درست باشد .در واقع به نظر "فينيس" عليرﻏم هرگونه ن ّيت
و پنداري كه در پس اعمال جنسي اين افراد وجود دارد ،اين اعمال مادامي كه منجر به توليد مثل نشوند داراي

ارزش نيستند و حتّي شايد ارزش كار آنها برابر باشد با ارزش كار افرادي كه باهم ﻏريبه هستند ولي تن به آميزش
جنسي ميدهند يا عمل يك فاحشه كه به قصد به دست آوردن پول دست به تن فروشي ميزند يا مثل فردي كه
براي ارضاي خويش دست به استمناء ميزند.

بهعﻼوه ،از اين استدﻻل اينگونه بر ميآيد كه يك شخص مولد نبايد با يك شخص نازا ازدواج كند بهويژه

زماني كه براي او يك همسر مولد وجود دارد .اين سراب و توهم همدلي ازدواجي ،به جاي واقعيّت موجود از

سوي بعﻀيها به رسميت شناخته شده است" .فيلو" ١و ساير فﻼسفهي افﻼطوني – يهودي در دوران اوّليّة مسيحيت،

نه تنها همجنسگرايي و استمناء را به عنوان عملي ﻏيرطبيعي مورد نكوهش قرار دادند ،بلكه به نظر آنها تجرد و
ناتواني در طﻼق دادن زنان عقيم هم مورد نكوهش واقع شده است .آناني كه زنانشان نازا هستند ،و با آنان مثل

خوك و بز مجامعت ميكنند ،از ناپرهيزگاران هستند و بايد در زمرهي دشمنان خدا به حساب آيند

البتّه حقوقدانان طبيعتگراي معاصر ،خط فكري ديگري را در پيش گرفتند» .اگر زوجي بداند يا به اين علم

برسد كه ديگر نميتوانند داراي فرزند شوند ،ازدواجشان فاقد اعتبار ميشود و ديگر قادر به تكامل همديگر

نخواهند بود چون هميشه از پدر يا مادر بودن محروم خواهند بود) «.همان (٤٧ :اين شيوهي فكري در مورد زوجهاي
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همجنسگرا هم مصداق دارد .گرچه آنها از بركت فرزند محروم هستند ،ممكن است آنها ازدواج را فينفسه
باارزش بدانند بدون اينكه به هماهنگي و اتّحاد بينجامد.

اعمال جنسي نبايد صرفاً حالت ابزاري داشته باشند يا مسايل ظاهري نبايد بر امور اصلي و واقعي برتري داشته

باشند .بلكه اين مسايل بايد با تعهدشان سازگار باشند .در پي خوبي بودن ،منجر به اين امر ميشود كه اعمال ما با

آنها هماهنگ شود و هماهنگي كامل در اعمال جنسي در ازدواج به بركت ازدواج ،داراي ارزش و اعتبار ميگردد.

امّا به نظر ميرسد كه بركت و خوبي ازدواج قابل تحقق است زمانيكه اتّحاد يك موجود مجرد قابل دسترسي
نباشد .بهعﻼوه ،فرزندخواندگي و لقاح مصنوعي به اين معنا است كه آنها مثل زوجهاي نازاي ﻏيرهمجنسگرا

ميتوانند پدر يا مادر شوند براي اينكه پدري يا مادري معنايش بسيار وسيعتر از يك رابطهي بيولوژيك است.

اساس آن فقط در فرزندآوري و آمادگي براي پذيرش هديه زندگي نيست بلكه آن فرزند بايد تربيت شود و تمام

تعهدات بايد اجرا شود .دﻻيلي كه ما داريم نشانگر اين مطلﺐ است كه بچّههايي كه به وسيلهي همجنسگرايان

تربيت ميشوند به مانند بچّههايي هستند كه ازسوي ﻏيرهمجنسگرايان بزرگ ميشوند .به طور خﻼصه ،اگر
فﻀيلت و بركت اساسي كه در ازدواج ﻏيرهمجنسگرايان است و فعّاليّتهاي جنسي آنها را توجيه ميكند و به

آن جنبه قانوني ميدهد همين مسﺄله در مورد همجنسگرايان نيز صدق ميكند .هيچ تفاوتي بين اين دو نوع رابطهي

اساسي وجود ندارد كه حقوقدانان طبيعتگراي معاصر بخواهند آنها را از هم متمايز بدانند.

"فينيس" تﻼش ميكند كه اين تفاوت را به روش زير نشان دهد .او مينويسد :حتّي اگر يك زوج ﻏيرهمجنس-

گرا قادر نباشد توليدمثل داشته باشد ،اتّحاد و يكي شدن اندامهاي توليدمثل زن و مرد از لحاظ بيولوژيك آنها را

با هم متّحد ميسازد )واقعيّت بيولوژيك آنها قسمتي از واقع ّيت شخص ّيتي آنها ميگردد و صرفاً وسيلهاي براي

لذّت جنسي نيست( "فينيس" ميگويد :زوج همجنسگرا با زوجهاي ﻏيرهمجنسگرا فرق دارد دقيقاً به اين خاطر

كه اندامهاي توليدمثل زوجهاي همجنسگرا آنها را به وحدت بيولوژيك نميرساند )همان.(٤٨ :

درحاليكه به نظر ميرسد همانگونه زوجهاي ﻏيرهمجنسگرا ميتوانند با هم آميزش با ارزش داشته باشند

زوجهاي همجنسگرا هم ميتوانند با حفظ همان ميزان از احترام و ارزش با هم آميزش جنسي داشته باشند .هيچ
كدام از دو عمل مذكور فرزندآورتر از عمل ديگر نيست .همانطور كه "ماسدو" گفته است اين آلت جنسي مرد

يا زن نيست كه با هم يكي ميشوند بلكه اين تخمك و اسپرم هست كه به هم در ميآميزد.
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با اين حال" ،جرمين گريزز" معتقد است كه يك عمل ميتواند عمل فرزندآور تلقّي شود ،حتّي اگر نيّت ما

فرزندآوري نباشد يا حتّي اگر امكانپذير نباشد .به نظر ميرسد كه او اهمّيّت بسيار زيادي براي اين حقيقت قائل
است كه هيچ عمل جنسي هميشه به طور قطع حاملگي را به دنبال نخواهد داشت .البتّه در بسياري از موارد شرايط

فيزيولوژيك مانع حاملگي مي شود .با اين حال اين شرايط به آميزش جنسي انسان ارتباطي ندارد؛ چون اين شرايط

نه در رفتار زوجين وجود دارد و نه مورد انتخاب آنها .امّا اين مسﺄله ،باعث دو پهلو شدن تعريف نيّت ميشود.

حقوقدانان معاصر به منظور اينكه تفاوتي بين اتّحاد ﻏيرهمجنسگرايانهي نازا و اتّحاد همجنسگرايانه قائل

شوند ،به نوعي از تفكّر ارسطويي روي آوردند كه ميگويد زوجهاي ﻏيرهمجنسگراي نازا بهطور ناقص به يك

اتّحاد ميرسند امّا زوجهاي همجنسگرا به چنين اتّحادي نيز نميرسند .زوج ﻏيرهمجنسگراي عقيم به يك موجود

تبديل ميشوند ولو اينكه به يك ارگانيسم ناقصي كه قادر نيست نقشي مثل همتاي كامل خود را ايفا كند و به آن
درجه برسد ،زوجهاي ﻏيرهمجنسگرا فقط از روي تصادف عقيم و نازا هستند ،در حاليكه زوجهاي همجنسگرا

به طور ذاتي نازا هستند .امّا اين نكته واضح نيست كه چگونه تفاوت بين عمل تصادفي و عمل ذاتي تبعات اخﻼقي

به دنبال دارد مگر اينكه انسان ا ّدعا كند كه در جايگاه خدا نشسته است و همه چيز را ميداند .در چه معنايي آنها

به يك جسم تبديل ميشوند؟ اتّحاد ناشي از فرزندآوري در آنها شكل نگرفته است .اتّحاد آنها فقط منتسﺐ به

عﻀويت آنها در گروهي است كه فرزندآورند و به طور مناسبي به توليدمثل ميپردازند ،اگر اين اتّحاد

ﻏيرهمجنسگرايان در بيرون از اجتماعي باشد كه در آن مشاركت دارند.

روشن نيست كه در چه معنايي اندام جنسي يك مرد عقيم يك اندام جنسي تلقّي ميشود كه توان توليدمثل را

دارد؟ اين اندام مناسﺐ توليدمثل نيست .حتّي نميشود گفت كه براي توليد مثل آفريده شده است مگر در يك

معناي استعاري كه در آنهم ما را از هدف اصلي دور ميكند .اين ساختار همان چيزي است كه وجود دارد .چون

در گذشته اين احتمال بود كه ژن به توليدمثل خود بپردازد ،و ژن تﻼشي براي توليدمثل خودش نميكرد زيرا ژن
نه داراي ذهن است و نه نيّتي براي آن كار دارد )همان.(٥٠-٤٨ :

سؤالي كه تا به حال "اندرو كاپلمن" به آن نپرداخته اين است كه چرا اعمال جنسي )در معنايي كه مدّنظر

حقوقدانان طبيعتگراي معاصر است( كه حاصل از ازدواج نيستند نادرست هستند؟ حتّي اگر مباحثي كه حقوق-
دانان تاكنون مطرح كردند بتواند به انتقادهاي وي پاسخ دهد ،چيزي راجع به جايگاه اتّحاد همجنسگرايي ثابت
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نخواهد كرد مگر اينكه خير و فﻀيلت ازدواج را درك كنند .شايد بتوان گفت كه زوجهاي همجنسگرا نمي-
توانند به مرحله تﺄهل و ازدواج برسند ،بلكه به چيزي شبيه آن خواهند رسيد .چرا بايد فكر كرد كه ازدواج همجنس-

گرايان كامﻼً از ازدواج ﻏيرهمجنسگرايان فرق دارد و قانون در اعطاي حقوق نسبت به آنها به صورت تبعيﺾ-

آميز عمل ميكند .ممكن است پاسخ اين سوال را با اشاره به بعﻀي از به اصطﻼح آسيﺐهايي كه همجنسگرايي

ايجاد ميكند منتسﺐ كنند .امّا اين رويكرد محكوم به شكست است .اين ادّعا كه همجنسگرايي ﻏلط است چون

ﻏيرطبيعي است ،و همجنسگراها افراد منزوي هستند و داراي سرنوشت دردناكي ميشوند ،ادّعاي درستي نيست
چون بسياري از همجنسگراها داراي چنين زندگي نيستند و دﻻيل بسيار كمي وجود دارد كه ثابت ميكند اينگونه
زندگي نتيجه همجنسگرايي است نه نحوهي برخورد جامعه با آنها .حاﻻ كه درها كمي گشوده شده است و

همجنسگرايي فراگيرتر شده است ،كامﻼً روشن شده است كه بسياري از آنها به يك سازگاري خوبي رسيدهاند
و داراي روابط بادوامتر و دوستانهتري شدهاند.

حقوقدانان طبيعتگراي معاصر فكر نميكنند كه فعّال ّيتهاي همجنسگرايانه به طور منحصر به فردي عجيﺐ

است .افرادي كه تن به زنا ميدهند ميتوانند به نوعي به تجربه ازدواج برسند ولي نميتوانند به واقعيّت ازدواج كه

همان همدلي و اتّحاد است و ﻻزمه آن تعهّد است ،برسند .زوجهاي متﺄهل كه از حاملگي جلوگيري ميكنند يا به
آميزش دهاني يا مقعدي روي مي آورند به آن اتّحاد جنسي نخواهند رسيد .در هر يك از اين موارد ﻏيرهمجنس-

گرايانه ،طبق نظر حقوقدانان طبيعتگراي معاصر ،آنچه كه زوجين انجام ميدهند ،در واقع نوعي استمناء دو طرفه

است نه آميزش ازدواجي .همجنسگرايان هم يك لذّت سرابگونه را به جاي يك لذّت واقعي انتخاب ميكنند و
بنابراين مثل استمناء كنندگان باعث از هم پاشيدگي جسمي و رواني خود ميگردنند .اين استدﻻل به طور اساسي

به اين مقدّمه بستگي دارد كه ازدواج فرزندآور مرد و زن نه تنها خوب نيست بلكه تنها خوبي است كه از طريق
روابط جنسي به دست ميآيد .آيا اين حرف درست و باور كردني است ؟
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نظريﻪ ﻣخالف انجمن رﻣزي كولوكيم) 1انجمن يا جاﻣعة رﻣزي(

جامعة رمزي ،يك گروه از انديشمندان يهودي و مسيحي هستند كه به طور منظّم باهم ديدار ميكنند تا دربارهي

موضوعات عامه ازمنظر كتاب مقدس با هم تبادل نظر كنند .آنها نظراتشان را دربارهي جنبش همجنسگرايي

زن و مرد به طور مشروح بيان كردند .اين انجمن جنبش همجنسگرايي را در جهت انقﻼب جنسي چند دههي

گذشته مي داند و معتقد است كه اين اعمال داراي آثار بسيار زيانباري هست .بعد از دفاع از هنجارهاي ﻏيرهمجنس-
گرايي اين انجمن ادّعاهايش را راجع به جنبش همجنسگرايي بيان ميكند.

همجنس گرايي پديدهاي است با يك تاريخچه بسيار قديمي كه نسبت به آن پاسخ هاي متنوّع فرهنگي و اخﻼقي

ارايه شده است .امّا امروزه در زندگي ما مسﺄلة جديدي مطرح شده است ،مسﺄلهاي كه نياز به توجّه دارد و بايد به
آن جواب اخﻼقي مناسبي داد.

اين مسﺄلة جديد يك جنبشي است كه به طور متنوّعي خودش را به عنوان يك خواسته مطرح كرده است .ما

مطمئن هستيم استدﻻلهايي كه بر مبناي ايمان مذهبي و بينش هستند ،به طور قانوني نبايد از گفتگوهاي مردمي در
يك جامعه دموكراتيك حذف شوند.

براي اختصاص حقوق شهروندي به اقليّتها و به عنوان يك انقﻼب فرهنگي؛ به نظر اعﻀاي انجمن "رمزي"

بهترين عمل ،توصيف اين پديده است .در واقع اين همان چيزي است كه بسياري از مدافعان سرسخت ،از آن دفاع

ميكنند .مثﻼً مجلهي "طبيعت" ميگويد :در حال حاضر ،تمام تﻼشها براي آزادي دادن به همجنسگرايي ختم
ميشود .جنبش همجنسگرايي سواي اينكه با ساير انجمنهاي گذشته داراي اشتراكاتي است ،مطلﺐ جديدي هم

با خود به همراه دارد؛ و چون هويّت جنسي هميشه در بين مردم به عنوان يك بحران مطرح بوده است ،همجنس-

گرايان كه در مركز اين بحران قرار دارند ،مجبورند تا جهاني ديگر خلق كنند كه دست يافتني باشد .هيچكس
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نمي گويد كه اين تﻐييرات به سادگي حاصل شده است؛ امّا اين امكان وجود دارد كه يك گروه اقليّت جنسي
كوچك و طرد شده جوامع را براي هميشه تﻐيير دهد.

گرچه تاريخچه اين جنبش را از ماه ژوئن  ١٩٦٩در مسﺄلة "شورش استون وال" ١ميدانند ،امّا به تازگي با يك

كمپين قويتر و منسجمتر در رسانهها و موسسات فرهنگي پيش رو روبهرو هستيم كه آرمانهاي همجنسگرايي
زنان و مردان همجنسگرا را به پيش ميبرند )همان .(٥٨ :عليرﻏم اين حقيقت كه در سنّت يهوديت و مسيحيت و

اسﻼم رفتارهاي همجنسگرايي از لحاظ اخﻼقي به شيوهاي روشن و مشخّص مورد نكوهش واقع شده است ،امّا

اين كمپين جامعه مذهبي را هم تحت تﺄثير قرار داده است )سامر .(١٣٨٤ ،خيلي از افراد ،به دليل تﻐييرات راديكالي

اين گروه حيرتزده و عصباني شدهاند؛ هرچند اين جنبش مورد حمايت بسياري از ﻏيرهمجنسگراياني قرار گرفته
است كه معتقدند ادّعاهاي آنان نشان دهندهي عدالت اجتماعي و شكيبايي است.

هيچ گروهي نميتواند تنوّع نژادي ،جنسي و تفاوتهاي فرهنگي ديدگاههاي ايدئولوژيك مردم دنيا را نمايندگي

كند .هرگروه يا جمع ّيتي فقط ميتواند مطالعات ،نظرات و تفكّرات خويش را بيان كند شايد براي مردم مفيد واقع

شود.

بايد هدف نظريّهپردازان اراية مباحثي باشد كه براي همه مناسﺐ است و تا جاي ممكن همهي گروهها و افراد را

شامل شود .در انجام چنين كاري ،بعﻀي گروهها از سنّتهاي ديني و اخﻼقي استفاده ميكنند ،سنّتهايي كه شكل

دهندهي فرهنگ و تمدّن افراد هستند.

در مباحث مربوط به همجنسگرايي و همجنسگرايان و جنبش همجنسگرايان مرد و زن ﻻزم است كه يك-

سري تفاوتها مشخّص شود .الف( گاهي اوقات افراد ،همجنسگرايي را نوعي گرايش جنسي ميدانند و اين به

آن معنا است كه تمايﻼت جنسي يك فرد به طور كلّي به سوي جنس مشابه است )بيﻀايي٢٠٠٦ ،؛ سپنتا٢٠٠٩ ،؛

فاني٢٠٠٩ ،؛ مسافر .(١٣٨٦ ،بسياري از اين افراد داراي يك زندگي پاك و منظّمي هستند .ب( گروه دوم به دليل

همين گرايش مرتكﺐ اعمال همجنسگرايانه ميشوند .بسياري از افراد گروه دوم در مخفيگاه خود هستند .گرچه
در پي فشار گروههاي همجنسگرا ممكن است برايشان سخت باشد كه به طور ناشناس زندگي كنند .ج( گروه
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سوم همجنسگرايان ،تمايﻼت خودشان را بيان ميكنند و معتقدند كه شيوهي زندگي همجنسگرايانه نه تنها بايد
مدارا شود بلكه بايد مورد تﺄييد جامعه واقع شود .اين تفاوتها منشﺄ بسياري از تنشها در مورد اين جنبش است.

هدف بعﻀيها به رسميت شناختن همجنسگرايي است و هدف بعﻀي ديگر انقﻼب سياسي ،اخﻼقي و فرهنگي

است )ماندگار٢٠٠٩ ،؛ معين.(١٣٩٢ ،

بنابراين جنبش همجنسگرايي داراي پيچيدگيهاي فراواني است و بايد به اين تنوّع كه در ميان شهروندان

همجنسگرا و ساير افراد وجود دارد احترام گذاشت .بعﻀي از افراد كمك و درك متقابل مشكﻼتشان را مطالبه
ميكنند و بعﻀيها تنها مطالبهشان اين است كه ميگويند ما را تنها نگذاريد.

انجمن رمزي معتقد است؛ جنبش همجنسگرايان زن و مرد به طور ﻏيرمسالمت آميز به دنبال تﻐييرات افراطي در

مذهﺐ ،اخﻼق ،رفتار اجتماعي و حقوق هستند .تفاوت قائل شدن بين مﻼحظات مردمي و رفتار فردي بسيار مهم

است .انجمن رمزي عمدّتاً درباره مسائل مردم جامعه و هنجارهاي اجتماعي صحبت ميكند؛ و معتقد است جنبش

همجنسگرايي زنان و مردان يك پديدهي جديدي محسوب ميشود ،امّا مسير و نحوهي گسترش آن به انقﻼب
جنسي مرتبط ميشود )پيشين .(٦٠ :مفهوم خانواده و ازدواج كه زماني يك هنجار به حساب ميآمد ،در حال حاضر
در جوامع و حتّي در محفل دينداران مورد بياحترامي قرار ميگيرد .از نظر انجمن رمزي ،انجمنهاي مذهبي و

رهبران آنها در بسياري از موارد عميقاً در تﻐيير هنجارهايي كه براي رشد انسان بسيار ضروري است ،شريك جرم

هستند )همان .(٦٠ :در همين جهت ،انتقاداتي عليه رويكردها و رفتارهايي ﻏيرهمجنسگرايي نيز مطرح ميشود.
منازعات مربوط به همجنس گرايي زنان و مردان باعث چالش اخﻼقي بزرگي شده است و فساد و تزوير جامعه را

به دنبال داشته است .به دﻻيل تﻐييرات عديده در آيين و رفتارهاي جنسي ،بعﻀي از همجنسگرايان به طور قابل

دركي معترض شدهاند كه بايد به آنها هم جواز رابطه جنسي اعطا شود.

اين انجمن در جاي ديگري ميگويد :هرگونه برداشتي از رفتار جنسي از جمله همجنسگرايي كه براي ارضاي

هوسهاي شخصي باشد براي فرد و جامعه مﻀر است .هرگونه شيوه زندگي كه روابط جنسي را فقط براي لذّت
بردن و ارضاي فردي قلمداد كند ،از ارزشهاي جامعه فاصله ميگيرد .ارزشهايي كه با ازدواج درست نهادينه

ميشوند و به بالندگي ميرسند )همان .(٦١ :انجمنهاي مذهبي )حتّي روحانيون( در دهههاي اخير به بيبند باري
جنسي روي خوش نشان دادند و صيﻐههاي متعدّد عقد و طﻼق بر زبان جاري كردند و اين مسائل را حتّي در اجتماع
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خودشان زياد جدّي نگرفتند و نتوانستند آثار مخرّب طﻼق را روي بچّهها از بين ببرند و نتوانستهاند رفتارهاي

همجنسگرايي را محكوم كنند )شهريار١٣٨٧ ،؛ عقيلي .(١٣٨٦ ،مگر اينكه دوباره به سوي ارزشهاي

ﻏيرهمجنسگرايي با ايمان و مﻼحظهي بيشتري روي آورند .به عبارت ديگر آنهايي كه مصمم هستند در مقابل
جنبش همجنسگرايي مقاومت كنند ،بايد به همان اندازه در عمل و در گفتار پايبند اخﻼق جنسي سنّتي باشند.
نقش دين و مذهﺐ در زندگي مردم ﻏيرقابل انكار است و به همين دليل است كه بسياري از همجنسگرايان مرد و

ز ن به دنبال تﺄييد نهادهاي مذهبي هستند .اين جنبش به درستي فهميده است كه كسﺐ تﺄييديه رسمي از طريق تﺄييد

نهايي نهادهاي مذهبي و پيروي از روش و محتواي مذهﺐ و به نظم درآوردن همجنسگرايان به آن ،است .همچنين

اين جنبش به درستي به اين نتيجه رسيده است كه كليساها و عبادتگاهها براي ارائه دليل جهت ندادن تﺄييديه

گنگ و مردد بودهاند.

يك دليل نارضايتي رهبران مذهبي در مواجهه با اين جنبش ،شكستهاي گذشته و دامنهدار آنان براي ارائه يك

برنامه خوب براي زندگي زاهدانه و پرهيزگارانه به افرادي است كه داراي مشكل همجنسگرايي هستند» .در واقع

اين افراد گمان ميكنند شايد بتوانند برنامهي جامع و كاملي براي هدايت اين همجنسگرايان ارائه دهند« )كوروينو:
 (٦٢بدون اﻏماض از اعمال جنسي همجنسگرايانه ،ﻻزم است درك كنيم كه بسياري از اين افراد دوست دارند
طوري زندگي كنند كه در خدمت مردم و خدا باشند .انجمنهاي مذهبي كه با ابهامات مسائل جنسي روبهرو

مي شوند ،بايد خودشان را بيشتر تجهيز كنند تا بتوانند مردمي را كه در تﻼش هستند ،كمك كنند و بايد بدانند كه

همه افراد در رسيدن به كمال در زندگي دچار مشكل هستند.

انقﻼب جنسي براساس پيش فرضهايي حاصل شد كه بايد آن پيش فرضها به طور مؤثّري مورد پرسش و پاسخ

قرار گيرد .شايد پيش فرض كليدي اين انقﻼب اين بوده كه سﻼمتي و رشد انسان مستلزم اين است كه هوسهاي
جنسي به عنوان يك نياز مطرح شود كه بايد به آن پاسخ داده و در نهايت ارضا گردد .هر نظريّهاي كه اين اصل را

انكار كند يا در مقابلش مقاومت كند عملي ناسالم و ﻏيرانساني قلمداد ميگردد .امّا انجمن رمزي معتقد است كه
از بين بردن هويّت انساني ،يعني اينكه انسان را مرد يا زني تعريف كنيم كه تنها به دنبال هوس است.

در زماني كه ارزش رفتارهاي جنسي به طور عجيبي در انقﻼب جنسي ارتقاء يافته است ،همزمان بسيار جزئي و

ناچيز انگاشته شده است .رازهاي جنسي انسان فقط محدود به توليدمثل و شهوت شده و ورزش و پوشاك و تﻐذيه
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ناديده گرفته شده است .مجموعهاي از اين مبالﻐهها و جزئي كردنها ،باعث شده است كه جنبشهاي همجنس-

گرايي به طور همزمان ادّعا كنند كه به حرفهاي آنان بايد احترام گذاشته شود و بايد ميزان تحّمل خودشان را
نسبت به سبك زندگي همجنسگرايي ارتقاء دهند .تشخيص دادن ارتباط بين اجزاي سازندهي انقﻼب جنسي بسيار

مهم است .سقط جنين ،زناي گسترده ،طﻼق آسان ،فمينيسم افراطي به طور تصادفي در اين دورهي تاريخي به هم

نرسيدهاند .آنها همه در آرزوي رسيدن به آزادي از محدوديّتها به ويژه محدوديّتهاي مذهبي و فرهنگي با هم

شريكاند .آنها همچنين داراي اين پيش فرض هستند كه جسم انسان چيزي جز ابزاري براي ارضاي هوسها
نيست و اينكه ارضاي نيازها اساس و اصل زندگي است .انجمن رمزي از لحاظ فلسفي و از منظر كتاب مقدّس اين

ثنويّت گرايي نهاد و جسم را قبول ندارد .جسم انسان داراي كرامت خودش است و از اصول درستي برخوردار
است و به طور اساسي در فرديت و موجوديت انسان نقش اساسي دارد.

اين مجموعه از جنبشها كه جنبش همجنسگرايي نيز جزئي از آن به شمار ميرود ،برمبناي يك نظريّهي انسان-

شناسي به نام "نهاد" يا "خود مستقل" بنا شده است )همان .(٦٢ :در مورد سقط جنين و اجتماعي كردن رفتارهاي

جنسي اين نوع انسانشناسي خود را بر جامعه ،عادتها ،رفتارها و ذهن مردم تحميل كرده است .انجمن رمزي در
نهايت ميگويد كه اين يك نظريّهي ﻏلطي است زيرا نه منجر به رشد فردي ميگردد و نه منجر به آسايش و رفاه

اجتماعي.

ازدواج و خانواده ،فرزند و زن و شوهر كه به تﺄييد مردم رسيده است و داراي محدوديّتهاي حقوقي است

مؤثّرترين نهاد براي تربيت كودكان است و باعث جهتدهي و كنترل ﻏرايز جنسي و رشد انسان در جامعه ميگردد.
به عقيدهي انجمن رمزي تمام ازدواج ها و خانواده ها موفّق نيستند ،امّا اين درست نيست كه اجازه بدهيم آسيﺐها
و شكستها به جاي يك هنجار ايدهآل پيشرفت ما را به دست بگيرد .البتّه امروزه بسياري در ترديد هستند كه ما

نميتوانيم از هنجارهاي انساني صحبت كنيم .اين ادّعا هم كه تمام نهادهاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري ،سازههاي
اجتماعي محسوب ميشوند و ما ميتوانيم بدون رساندن آسيبي به خود آنها را عوض كنيم ،از اصل و اساس

انقﻼب جنسي هم خطرناكتر و افراطيتر است .هيچ شكي در اين مسﺄله نيست كه نهادهاي خانواده و ازدواج
تحت تﺄثير فرهنگ هستند و در معرض تﻐيير و پيشرفت قرار دارند ،امّا چنين تفكّراتي نبايد الگوهاي جامعه را كه
٦٩
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تﺄمين كننده ي رفاه و آرامش است را بي ارزش جلوه دهد .مسيحيت يا يهوديت يا اسﻼم هنجارهاي ﻏيرهمجنس-
گرايي را ايجاد نكردند امّا اين اديان الهي اين هنجار را تﺄييد ميكنند و چشم افراد را به سوي حقايق مهم زندگي

مي گشايند .آنچه كه در زندگي انسان داراي ارزش بنيادين است ،مسﺄلة آفرينش انسان به صورت زن و مرد است
كه در ازدواج بين يك زن و يك مرد نمود پيدا ميكند و آنها با ازدواج شان به وحدت وجود ميرسند و در

سنّت و آموزههاي ديني به عنوان اساس جامعهي انساني مطرح ميگردد .در يك ازدواج ايماني سه عنصر انساني
مطرح ميگردد كه مورد حمايت بايد قرار گيرد:

الف( جامعه انساني در طول زمان در جريان بوده است و داراي يك تاريخچهي بزرگ است .اين زندگي اين-

گونه جريان پيدا كرده است چون از طريق قابل ّيتهاي اسرارآميز فرزندآوري كه از آفرينشهاي الهي محسوب

ميشود انسانها زندگي را به فرزندانشان واگذار ميكنند .اين تنها ﻏيرهمجنسگرايي است كه انسان را داراي
تاريخ ،زمان و فرزند كرده است.

ب( جامعه بشري مستلزم اين امر است كه ياد بگيريم به اختﻼفات و تفاوتهايي كه در جامعه هست احترام

بگذاريم .در وحدت وجود زن و مرد تمثيل كامل اين حقيقت را ميبينيم .البتّه انسانها با شيوههاي گوناگوني
ممكن است مكمل همديگر باشند امّا تكامل و وحدت زن و مرد بر مبنا ي ساختار جسم انسان است .اين مسﺄله به

معناي جدايي فرد از زندگي جسماني او نيست و نميتوانيم انسان را فقط عقل و اراده و هوس بدانيم .وحدت زن

و مرد ايجاب ميكند به طبيعتي كه بسيار از آن فاصله گرفتيم ايمان بياوريم .عﻼوه بر اين ،وحدت بين زن و مرد ما

را به اجتماعي رهنمون ميسازد كه بسيار ناهمگون است .در وحدت بين زن و مرد ما نميتوانيم در همديگر
انعكاسي از خودمان را ببينيم .براي اينكه اين تفاوتها را تبيين كنيم و به منظور ايجاد رابطهي ازدواج ،ما بايد هم

به جامعه توجّه كنيم و هم به تفاوتها و در نهايت ما آمادهي يكي شدن با خداوند ميشويم ،در خداوندي كه ما
ديگر نشاني از خود نميبينيم.

ج( جامعه بشري نياز به هدايت بعﻀي از محدوديّتها در اميال دارد .تعداد بسيار اندكي از آن اميال قويتر و

ﻏيرقابل پيشبينيتر از هوسهاي جنسي است .در طول تاريخ جوامع تﻼش خاصّي كردند كه رفتارهاي جنسي را
در چهارچوب ازدواج و خانواده درآورند .ازدواج نهادي است كه به طور خاصّي نابساماني ما را درمان ميكند و

بايد بر ترس ما از تعهّد به آن ﻏلبه كنيم يعني ما ياد ميگيريم كه چگونه برآورده كردن نيازهاي ديگران را برنياز
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خود ترجيح دهيم .بنابراين تمركز روي هنجارهاي ﻏيرهمجنسگرايانه توجّه ما را به بعﻀي از ضرورتهاي
اجتماعي خاص برميانگيزد )همان.(٦٤-٦٢ :

يك تفاوت اساسي وجود دارد بين آنهايي كه دوست دارند همجنسگرايي را وارد مباحث اصلي كنند و به آن

اعتبار ببخشند و آنهايي كه به دنبال تﻐيير ساختارهاي فرهنگي جامعه هستند .اين تقريباً برابر با تفاوت بين آنهايي
است كه به دنبال همنوايي با جامعه هستند و آنهايي كه به دنبال انقﻼب هستند.

بسياري از همجنسگرايان مرد ميگويند كه راه ديگري ندارند و نميتوانند كسي ﻏير از خودشان باشند .چنين

حرفهايي به شكلهاي مختلفي مطرح ميشود مثﻼً اينكه همجنسگرا بودن جزء ذات من است يا اينكه خدا من

را اينگونه آفريده است )شيرازي.(١٣٨٦ ،

انجمن رمزي اعتراف ميكند »ما نميتوانيم مسائل ژنتيكي و گرايشهاي اكتسابي اين افراد را واكاوي كنيم

)پيشين .(٦٥ :وقتي ادلهي علمي تﺄييد ميكنند كه فردي داراي گرايشهاي همجنسگرايانه است ،اين مسﺄله همتراز
با اين موضوع است كه علم بگويد فرد خاصّي به ساير ويژگيها مانند الكل يا خشونت گرايش دارد« .سپس انجمن

رمزي مي گويد :در هر نمونه ما بايد اين سوال را بپرسيم كه آيا افراد بايد براساس همان گرايش عمل كنند يا اينكه
بايد در مقابل آن گرايش ايستاد .چه ما بتوانيم گرايشهاي همجنسگرايانه را تﻐيير بدهيم يا نه ،اين مسﺄله بسيار
مهم است كه بدانيم مسووليّتهاي زيادي در اين باره وجود دارد .ما ميدانيم كه افراد روحاني و درمانگران

آمادهاند به آنهايي كه دوست دارند زندگي پاكي داشته باشند كمك كنند و در مقابل هوسهاي جنسي ايستادگي

كنند.

دادههاي "كنسي" ١نشان ميدهد )همان (٦٥ :كه  ١٠درصد از همجنسگرايان مرد به طور داوطلبانه از اين

گرايش رويگردان شدند .پژوهشهاي جديد نشان ميدهند كه تعداد مرداني كه داراي رفتارهاي همجنسگرايانه

هستند در كشورهاي پيشرفته به اندازه يك تا دو درصد است )همان .(٦٥ :در هر حال ،فراواني آماري يك رفتار

تعيين جايگاه اخﻼقي آن رفتار نيست .كودك آزاري و تبعيﺾهاي ناعادﻻنه به طور مكرر در جامعه ا ّتفاق ميافتد
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امّا اين به معناي طبيعي بودن اين رفتارها از لحاظ اخﻼقي نيست .آنچه كه در جهت ماه ّيت بشر است ،رفتاري است
كه خداوند ما را براي آن خلق كرده است و از ما خواسته شده كه آنگونه عمل نماييم.

همهي ما در محﻀر خدا مساوي هستيم ،امّا از لحاظ نقاط ضعف و قدرت ،تمايﻼت ،گرايشها ،ماهيّت و محيط

به طور يكسان آفريده نشديم.

افراد نميتوانند دستي كه مادرزادي است و از خداوند رسيده است را تﻐيير دهند امّا مسوولند كه ياد بگيرند با

آن دست چگونه بازي كنند .وسوسه و هوس گناه نيست هرچند كه اين ويژگيها از حﻀرت آدم كه از درگاه

الهي رانده شد به انسان ارث رسيد .گناه در صورتي اتّفاق ميافتد كه عمل انجام شده ارادهي افراد و از روي عمد

و خﻼف هدفهاي الهي باشد .انجمنهاي مذهبي بايد بهطور ويژه از مومناني كه در تﻼشند تا در مقابل وسوسه
بايستند حمايت كنند و در همان حال بر اين مسﺄله اصرار داشته باشند كه به خاطر خودشان است كه روابط جنسي

خارج از چهارچوب ازدواج را گناه ميدانند .بسياري از همجنسگرايان معتقدند كه مسائل جنسي جز مسائل

شخصي و محرمانه است و به كسي مربوط نميشود .اين مسائل در جامعه طوري مطرح ميشوند كه براي بسياري

از مردم گيجكننده است .چون بسياري از رفتارهايي كه زماني شخصي محسوب ميشدند در حال حاضر عمومي

شدهاند و براي آنها حقوق اجتماعي مطالبه ميشود در حاليكه به نظر آنها اين رفتارها محرمانه است .مسﺄلهاي

كه در اينجا بسيار مهم جلوه ميكند فرديت گرايي بسيار افراطي است .فردگرايي ا ّدعاي استقﻼل فردي ميكند و

چنان افراطي عمل ميكند كه در پي از بين بردن ارزشهاي عمومي است.

در جامعه بايد يك حيطهي بزرگ از حريم خصوصي وجود داشته باشد از جمله رفتارهايي كه بسيار از افراد

آنرا نادرست تلقّي ميكنند .بسياري مخالف اساسنامه و احكام ضدّ لواط هستند .در جامعهاي كه قلمرو دولت

محدود است يكسري حريمهاي رفتاري وجود دارد كه بايد فراتر از نظارت جامعه باشد .عﻼوه براينكه رفتارهاي
نادرست جنسي به شخص ّيت افراد ضربه ميزند ،امّا آثار منفي ديگري نيز به دنبال دارد .جامعه ميزان باﻻي بيبندباري

جنسي ،افسردگي ،خودكشي و ميزان باﻻي ايدز در ميان همجنسگرايان را دارد .شكي نيست كه اين آمارها

موجﺐ ناراحتي جامعه است .دليل موجّه ديگر نگراني جامعه اين است كه تﻼشهايي در جريان است تا سبك

زندگي همجنس گرايانه به رسميت شناخته شود و اين امر بالطبع نظم اجتماعي و هنجارهاي جامعه و نهاد خانواده
و ازدواج را دچار مخاطره ميكند )همان.(٦٧ :
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انجمن رمزي ميگويد :به دليل اينكه دﻻيل خوبي براي حمايت و دفاع از ﻏيرهمجنسگرايي وجود دارد ،و

چون براي رشد و بالندگي با مشكﻼت فراواني روبهرو بوده است و چون حفظ و ثباتش به دقّت نظر نياز دارد ،ما

نميتوانيم نسبت به تهاجماتي كه عليه آن صورت ميگيرد بيتفاوت باشيم .هنجارهاي اجتماعي كه از طريق آن

رفتار جنسي آموزش داده ميشود و به وسيله آنها كنترل ميشود ،براي خانواده و جامعه به عنوان يك مجموعه
بسيار ضروري است .زنان و مردان طرفدار همجنسگرايي مسووليّت دارند كه طرح هاي جايگزين خود را به طور

عمومي مطرح كنند .و اين پشنهاد بايد چيزي فراتر از درخواست براي آزادي باشد .آنها بايد براي همه روشن

كنند كه چگونه بايد آداب و رسوم مسائل جنسي را به بچّهها آموزش داد ،بچّههايي كه بسيار نسبت به اﻏواگري و

فريﺐكاري ضربهپذير هستند .نگراني جامعه درباره همجنسگرايي به طور اساسي نگراني از آينده بچّههاست .به
همين دﻻيل است كه نسبت به اين مسائل بايد بسيار حسّاس بود.

طرفداران همجنسگرايي در بعﻀي مواقع ادّعا ميكنند كه آنها چيز فراتر از پايان دادن به تبعيﺾها نميخواهند

و آنرا با ساير جنبشهاي حقوق بشري گذشته مانند جنبش سياهان امريكا براي مبارزه با تبعيﺾ نژادي مقايسه
ميكنند .اين مقايسه گمراه كننده است .تفاوتهاي نژادي مخالف ماهيّت بشري نيست و اين نوع مقايسه را نميتوان
براي توجيه همجنسگرايي و رفتارهاي نادرست به كار برد .بعﻀي مواقع ادّعا ميشود كه همجنسگرايان فقط

ميخواهند كه جايگاه آنان به رسميّت شناخته شود نه ضررورتاً رفتارهاي آنان .امّا در اين مورد تفاوت بين رفتار و

خص نشده است .اعﻼم عمومي به رسم ّيت شناختن جايگاه )علني كردن آن( به معناي به رسميت شناختن
جايگاه مش ّ

رفتارها است.

ضرورت دارد كه بعﻀي از تفاوتها در جامعه وجود داشته باشد .اين حرف گزافي نيست كه بگوييم تمدّن

جامعهي بشري به اين تبعيﺾها و تفاوتها بستگي دارد) .تبعيﺾ بين كارهاي درست و كارهاي نادرست( .در
ﻼ در آموزش و برنامهريزي براي كودكان و
زندگي عمومي ،بعﻀي از تبعيﺾها داراي نظم و ترتيﺐ هستند مث ً
نوجوانان ،هدف اين است كه جلوي رفتارهايي كه تحت عناوين حمايت از نوجوانان در مواجهه با استرس آنان از

هويّت جنسي صورت ميگيرد محافظت شود.

از نظر انجمن رمزي نبايد رفتارهاي همجنسگرايي را همتراز رفتارهاي جنسي از طريق ازدواج قلمداد كرد.

انجمن رمزي دوباره تﺄكيد ميكند كه ازدواج و خانواده جز نهادهايي هستند كه براي تداوم آرامش و رفاه در
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زندگي افراد نقش حياتي دارند و در يك جامعهي فردگرايي كه تمايل به رهايي از همهي محدوديّتها دارد،

اينها نهادهاي شكنندهاي هستند كه نيازمند حمايت مداوم و دقيق دارد.

شكي نيست كه بسياري از همجنس گرايان زن و مرد كه به دنبال تﺄييديه از جانﺐ جامعة مذهبي هستند ،معتقدند

كه عشق و رابطه آنها بهترين شكل عشق است و بايد به عنوان يك رابطهي محبّتآميز و جنسي آنطور كه آنان
در پي آن هستند به رسميت شناخته شوند .باز شكي نيست كه آنها در اين نوع رابطه چيزي پيدا كردند كه داراي

اهمّيّت زيادي براي آنها است چون حتّي يك عشق بي ضابطه هم داراي رگههايي از عظمت و بزرگي است .امّا
شكل و فرم اين نوع عشق را كه درصدد نمود در جامعه است مورد نكوهش قرار ميدهيم .به آنهايي كه ميگويند

اين رفتار بيضابطه جزء ذات آنهاست و آنها نميتوانند اين نوع رفتار را ترك كنند ،ما فقط اينگونه پاسخ

ميدهيم كه ما جدّاً اميد آنرا داريم كه آنها به اشتباه خود پي ببرند.

تحمّل ،همدردي و پذيرش؛ اين همان مراحلي است كه جنبش همجنسگرايي با موفّقيّت براي تﻐيير ديدگاهها

و قﻀاوتها آنرا پيموده است .ما انتظار داريم كه اين پيروزيها با محدوديّتهايي مواجه شود و آنچه كه واقع ًا

درست است دوباره مورد تﺄييد واقع شود .امّا اين هدف ممكن است بعد از وارد كردن آسيﺐهايي به جامعه و افراد

به نتيجه برسد.

شايد بتوان جلوي خيلي از اين آسيﺐها را گرفت .چون براي بسياري از مردم ازدواج و خانواده مهمّترين چيز

است و خانواده ها دوست دارند براي رسيدن به اين هدف فداكاري كنند و تاريخ و فرهنگ خودشان را به فرزندان-

شان انتقال دهند .آنها دوست دارند عقايدي را كه در اذهان و رفتار آنها است را به دست بچّههايشان بسپارند .از
اين خانوادهها بايد در اين مسير كمك شود .و براي رسيدن به اين هدف ما بايد نظراتمان را مطرح كنيم و دﻻيلمان

را براي اصﻼح آنها تبيين كنيم .هر چقدر كه اين اعﻼميه مشكل داشته باشد ،اميدواريم كه براي ديگران مفيد
باشد .جنبش همجنسگرايي زن و مرد و تﻐييرات بنيادي در رفتارها و نگرشهاي جنسي كه جزئي از آن جنبش

است ،آشفتگي اخﻼقي زيادي در جامعه ما به بار آورده است .ما اميدواريم كه اين مسايل بيان شده اين آشفتگي

را به يك نوع گفتگوي شهروندي درباره ما تبديل كند )همان.(٦٨ -٦٥ :
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 -٦-٢نظريﻪ ﻣوافق توﻣاس ويلياﻣز

" توماس ويليامز " ،استاديار فلسفه در دانشگاه ايووا به انتقادات انجمن رمزي پاسخ ميدهد" .ويليامز" قبول

ندارد كه جنبش همجنسگراها را بايد همسوي ادّعاهاي خطرناك و نادرست انقﻼب جنسي قلمداد كرد .او معتقد

است كه استدﻻلهاي انجمن رمزي در مورد اشكال به هنجار ازدواج ﻏيرهمجنسگرايي ،نميتواند دليلي براي
محكوم ّيت همجنسگرايي باشد" .ويليامز" همچنين معتقد است كه ديدگاههاي انجمن رمزي بر پايهي مقدمّات

اشتباهي در مورد دوستي و پاكي بنا شده است .در مقالهاي به نام "جنبش همجنسگرايي" اعﻀاي انجمن رمزي

انتقادات محكم كمي در مورد همجنسگرايي و جنبشي كه از آن حمايت ميكند ،مطرح ميكنند .در عوض آنها
اوّل انقﻼب جنسي را مورد انتقاد قرار ميدهند و سپس از هنجارهاي ﻏير همجنسگرايي دفاع ميكنند .اين دو،

راهبرد استراتژي آنها در انتقاد از همجنسگرايي محسوب ميشود چون فكر ميكنند آن جنبش بر مبناي مطالبات
نادرست انقﻼب جنسي بنا شده است و براي ﻏيرهمجنسگرايي خطرناك تلقّي ميشود .در بخش اوّل ويليامز بيان

ميدارد كه جنبش همجنسگرايي بر مبناي مطالبات نادرست انقﻼب جنسي بنا نشده است و در بخش دوم تبيين
ميكند كه دفاع نويسندگان از ارزشهاي ﻏيرهمجنسگرايي به معناي محكوميت همجنسگرايي نيست .سپس

چند انتقاد ديگر در مورد نظريّه انجمن رمزي بيان ميدارد و در قسمت سوم سعي ميكند بعﻀي از دوگانگيهاي
ﻏلطي كه شالوده ي فكري اين نويسندگان است را تشريح كند و در قسمت چهارم در مورد ديدگاه نادرست آنها

در مورد دوستي و پاكدامني صحبت ميكند.

انجمن رمزي نظرات خود را با انتقاد ﻏيرمستقيم از جنبش همجنسگرايي به عنوان جزئي از انقﻼب جنسي شروع

ميكند" .ويليامز" به سه انتقادي كه آنها در مورد انقﻼب جنسي مطرح ميكنند پاسخ ميدهد .براي اينكه اين
بحث به خوبي پيش رود" ،ويليامز" در اين قسمت ميگويد :ديدگاههاي كه اين نويسندگان مطرح ميكنند

نادرست و خطرناك است و معتقد است در هر مورد همجنسگراها ﻻزم نيست كه آن ديدگاهها را تﺄييد كنند.
بنابراين اگر آن ديدگاهها قسمتي از مطالبات انقﻼب جنسي است ،همجنسگراها از آن ديدگاهها فاصله دارند و

آنها را قبول ندارند.
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 (١بي ارزش كردن ازدواج غير همجنس گرايي

به نظر انجمن رمزي ،انقﻼب جنسي باعث بياعتباري و بيارزشي مفهوم سنّتي ازدواج و خانواده شده است .آنها

معتقدند اين برداشت سنّتي ،از هنجارهايي مراقبت ميكند كه براي رشد و بالندگي انسان حياتي است و بنابراين
انقﻼب جنسي تهديدي عليه رشد و بالندگي انسان است .چون جنبش همجنسگرايي با حمله عليه ازدواج ﻏير

همجنسگرايي موافق است ،اين جنبش هم تهديدي عليه رشد انسان قلمداد مي شود.

ﻼ واضح است كه هدف انقﻼب جنسي بيارزش كردن مفهوم سنّتي ازدواج و خانواده
از نظر "ويليامز" كام ً

خص است كه همجنسگراها با اين رويكرد انقﻼب جنسي مخالفند .وي بيان مي-
است .امّا به همان اندازه نيز مش ّ
دارد؛ »قبول دارم كه افراد همجنسگرايي هستند كه نهاد خانواده را به باد انتقاد ميگيرند ،امّا تا آن جايي كه ميدانم
اين افراد بسيار كم هستند و از همجنسگراهاي افراطي به شمار ميروند« )ص  .(٧٠بسياري از همجنسگراها قبول

دارند كه ازدواج ﻏيرهمجنسگرايي بسيار عالي است و همين امر باعث شده است كه جامعه اشكال ديگر ازدواج

را نپذيرد و در مقابل پذيرش آن مقاومت كند.
 (٢لذّت گرايي و خود خواهي

به نظر انجمن رمزي هرگونه برداشتي از همجنسگرايي كه باعث شود اين امر عرصهاي براي ارضاي هوسهاي

فردي گردد ،براي افراد و جامعه مﻀر است .چون انقﻼب جنسي روابط جنسي را براي كسﺐ لذّت و ارضاي

هوسهاي فردي قبول كرده و به تشويق آن ميپردازد ،اين امر براي جامعه و افرادش زيانبخش است و چون
همجنسگرايي ،لذّت گرايي و خودخواهي انقﻼب جنسي را مورد تﺄييد قرار داده است ،پس آن هم براي جامعه
مﻀر و زيانبخش است.

دوباره ،كامﻼً درست است اگر فرض كنيم كه انقﻼب جنسي واقعاً در پي آن است كه از طريق روابط جنسي

صرفاً به لذّت و ارضاي جنسي برسد و هدفي ﻏير از اين ندارد ،امّا اين نكته هم كامﻼً روشن است كه همجنسگراها

احتياجي به همنوايي با اين هدف ندارند .هيچ چيز به طور ذاتي در همجنسگرايي وجود ندارد كه همجنسگراها
را از رسيدن به ارضاي فردي در روابط جنسي باز دارد.
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در واقع ،بسياري از همجنسگراها ،معتقدند كه ازدواج هدفش توليدمثل و پرورش فرزندان است .متﺄسّفانه به

خاطر فشارهايي كه از جانﺐ اين نويسندگان و ساير هم فكرانشان به همجنسگراها وارد شده است ،باعث شده

كه آنها نتوانند جامعهاي به وجود آورند كه به تربيت بچّهها همّت گمارند و اين امر تقريباً براي همجنسگراها

ﻏير ممكن شده است و آنها به يك جايگاه استاندارد اجتماعي دست نيافتهاند و همين عوامل باعث شده است كه

اينگونه تلقّي گردد كه همجنسگرايي فقط به دنبال كسﺐ لذّتهايي جنسي و ارضاي ﻏرايز است.
 (٣عدم پذيرش ﻣحدوديّت ها

بر اساس نظر "انجمن رمزي" شايد كليديترين پيشفرض انقﻼب جنسي اين است كه ميگويند سﻼمتي و رشد

انسان در گرو ارضاي نيازها و هوسهاي جنسي است و هر اصلي كه اين مسﺄله را انكار كند ،در پي بيارزش كردن

انسان و ايجاد مشكﻼت سﻼمتي براي بشر است ،اين نويسندگان معتقدند كه همجنسگرايي اين عقايد انقﻼب
جنسي را قبول دارد و در نتيجه آن هم در پي ساقط كردن ارزش انسان است.

در مورد اين انتقاد" ،ويليامز" نميگويد كه همجنسگراها در اين مسﺄله با انقﻼب جنسي اختﻼف نظر دارند،

بلكه نظر وي اين است كه اصﻼً انقﻼب جنسي چنين ادّعايي ندارد.

انجمن رمزي به طرفداري از هنجارهايي ﻏيرهمجنسگرايانه ميپردازند زيرا به نظر آنها ازدواج ﻏيرهمجنس-

گرايانه يك هنجار محسوب ميشود چون اين عمل از سه عنصر حياتي زندگي حمايت ميكند .اجازه بدهيد هر

كدام را به نوبت بررسي كنيم.

 (١تعهّد بﻪ زﻣان و تاريخ

جامعه بشري در امتداد زمان گسترش يافته است و داراي تاريخچهاي است .جامعه بشري به اين صورت تداوم

يافته است كه از قدرت فرزندآوري بشر كه جز آفرينش الهي محسوب ميشود زندگي را به آيندگان خويش
سپرده است و تنها هنجارهاي ﻏيرهمجنسگرايي است كه متعهد به زمان و تاريخ است و اين كار هم به واسطه

فرزندآوري و مراقبت از آنها صورت گرفته است.

آخرين جمله يك ايهام بزرگي دارد .به سادگي اينگونه تصوّر شده است كه تعهّد به زمان و تاريخ تنها به عمل

فرزندآوري و تربيت آنها بستگي دارد .از همه مهمّتر ،اين نويسندگان وقتي ميگويند كه جامعه بشري در طول
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زمان امتداد داشته است و داراي يك تاريخ است منظور آنها فقط برميگردد به ويژگي فرزندآوري و توليدمثل

و از افراد ميخواهند كه به روش زير بيانديشند :جامعه بشري يك بعد تاريخي دارد چون ميتواند توليدمثل كند و

به تربيت فرزندان بپردازد و همجنسگراها اين كار را نميتوانند انجام دهند .بنابراين آنها نميتوانند هيچ تعهّدي
نسبت به تاريخ و زمان داشته باشند.

اگر از استدﻻل آنها اينگونه برداشت شود بيشك با شكست مواجه ميشود .مردم به ابعاد تاريخي جامعة بشري

به شيوههاي گوناگوني ميپردازند .كه توليدمثل يكي از آن ابعاد است .به طور مثال يك خاخام را در نظر بگيريد

كه به بررسي سير حكمت ميپردازد و يا دانشمندي كه از موفّق ّيتهاي پيشينيان استفاده ميكند و به ديگران

ميآموزد كه چگونه آثارش را مورد مطالعه قرار دهند و يا قاضي را در نظر بگيريد كه احترام زيادي به آراي
پيشينيان قايل است در حاليكه با توجّه به شرايط جامعه سعي ميكند در آن تجربهها تﻐييراتي ايجاد كند .ﻻزم
نيست كه افراد به اين مسﺄله فكر كنند كه اين افراد والدينشان بودند تا از آن لحاظ بتوانند تعهّد خود را به زمان و

تاريخ ثبت كرده باشند.

راه ديگري براي تفسير استدﻻل آنها وجود دارد .توجّه داشته باشيد كه در آخرين جملهاي كه در باﻻ گفته شد،

آنها ميگويند تنها هنجارهايي ﻏيرهمجنسگرايي هستند كه بعد تاريخي جامعهي بشري را تبيين ميكنند و بنابراين

با اين پيش فرض براي ديگر روشها جاي بحث باقي نميگذارند .حاﻻ اگر فرض شود كه آنها واقعاً تمايل دارند
كه آن واقعيّت را بپذيرند ،استدﻻل آنها ميتواند به گونهي زير بيان شود :البتّه روشهاي مختلفي براي بيان و ابراز

تعهّد مردم نسبت به تاريخ و زمان وجود دارد ،امّا زاد و ولد بهترين روش براي اين كار است .در واقع اين روش
تنها روش كامﻼً مناسﺐ براي نشان دادن اين تعهّد است.

همجنسگراها نميتوانند فرزندآوري داشته باشند و بنابراين تعهّد آنها نسبت به زمان و تاريخ در بهترين حالتش

ناقص است .متﺄسّفانه اگر اين استدﻻل عليه همجنسگرايي مطرح شود ،آن را ميتوان عليه تجرد هم بكار برد .افراد
مجرد هم صاحﺐ فرزند نميشوند ،اگر زادو ولد تنها شيوهي بينقص براي نشان دادن تعهّد به زمان و تاريخ باشد،

تجرد هم بايد به مانند همجنسگرايي مورد نكوهش قرار گيرد .قبﻼً گفته شد كه اعﻀاي "انجمن رمزي" مخالف

تجرد نبودند .بنابراين اگر آنها دوست دارند كه حرف هايشان داراي هماهنگي باشد ،نميتوانند ادّعا كنند كه
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تنها راه نشان دادن تعهّد به زمان و تاريخ مسﺄلة فرزندآوري است؛ و زماني كه آنها از اين قﻀيه دست بردارند،

استدﻻلشان برضد همجنسگرايي ارزش خود را از دست ميدهد.
 (٢ارزش وحدت و تكاﻣل

جامعة بشري نياز به اين دارد كه افراد ياد بگيرند كه تفاوتها و اختﻼفات را به رسميت بشناسند و تنها هنجارهاي

ﻏيرهمجنسگرايي به طور درستي به وحدت و تكامل ارزش قايل ميشود و بايد بسيار جدّي گرفته شود و اين امر
ﻻزمة يك جامعة بشري ناب و رو به رشد است.

يك انتقاد واضحي بر اين استدﻻل وارد است .انسان ممكن است به درستي بپرسد " آيا نميتوان گفت كه انواع

تفاوتها و اختﻼفات در جامعه وجود دارد؟ چرا بايد فكر كنيم كه كمال زن و مرد براي بقيّه الگو است؟ " اين
نويسندگان از اين انتقاد مطلع هستند امّا از آن دوري ميكنند .البتّه آنها ميگويند افراد جامعه به انحاي مختلفي

همديگر را تكميل ميكنند و مكمّل همديگر ميشوند امّا تكامل زن و مرد نشﺄت گرفته از جسم ما و ساختار آن
هست.

به طور واضح نظر اين نويسندگان در مورد اين مسﺄله كه روابط ﻏيرهمجنسگرايي هم باعث رشد جنبههاي

رواني است و هم باعث تكامل جسمي ،درست است .در حاليكه در روابط همجنسگرايي فقط ميتواند تكامل
معنوي وجود داشته باشد .امّا به چه علّت تكامل جسمي داراي اهم ّيت است؟ اين نويسندگان دو دليل ارايه ميكنند:

اوّلين دليل اين است كه تكامل جسمي به اين هدف مهم كمك ميكند كه به افراد ميآموزد تا تفاوتها را به

رسميت بشناسند و "در تكامل خﻼقانة زن و مرد ،افراد به سمت كساني سوق پيدا ميكنند كه شبيه خودشان نيستند
و با آنها تفاوت دارند .در اجتماع بين زن و مرد افراد فقط خودشان را نميبينند"

اگر منظورشان اين است كه زوج هاي همجنسگرا فقط خودشان را ميبينند نه شخصي از جنس ديگر را ،آنها

كامﻼً در اشتباه هستند .به طور مثال فرض كنيد كه من عاشق زني شدم كه داراي تمام خصوصيّتهاي من است .او

هم مثل من اهل جنوب ،فيلسوف  ،موسيقيدان ،و پيرو كليساي اسقفى است .او موافق ديدگاههاي مهم سياسي من
است و ديدگاه ك ّلي ما نسبت به زندگي كامﻼً يكي است .من در اينجا راحت ميتوانم ادّعا كنم كه من در اين زن
انعكاسي از خودم را ميبينم با وجود اينكه او يك زن است و من يك مرد.
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امّا در عوض فرض كنيد كه من عاشق مردي شدم كه اهل كاليفرنيا است ،شيميدان است ،اعتقادات مذهبي

خاصّي ندارد ،و چيزي از موسيقي نميداند ،داراي عقايد سياسي جزمي است و در بسياري از موضوعات هم با هم
اختﻼف نظر داريم .اين احمقانه است كه من بگويم اين فرد آيينه وجودي من است فقط به اين دليل كه هر دوي

ما مرد هستيم .همانطور كه اين مثال نشان ميدهد تكامل جسمي تﻀمين نميكند كه افراد به سمت آنهايي سوق

پيدا كنند كه با آنها شباهت ندارند .و نبود اين تكامل نشاندهندة اين امر نيست كه نتوانند براي تفاوتها احترام

قايل شوند اگر اينگونه باشد تجرد هم مثل همجنسگرايي ﻏيراخﻼقي محسوب ميشود چون افراد مجرد دوست

ندارند به تكامل جسمي با ديگر انسانها برسند .بنابراين اوّلين استدﻻل اين نويسندگان كه ميگويند تكامل جسمي

ﻻزم است به شكست ميانجامد.

بر طبق استدﻻل دوم آنها ،رابطهاي كه داراي اين تكامل جسمي نباشد ،باعث بياحترامي به تن ميشود و با مردم

طوري برخورد ميكند كه آنها فقط موجودات معنوي هستند .آنها معتقدند كه اگر مردي شخص ديگري را
احترام كند ،اگر آن فرد از لحاظ فيزيكي مكمّل وي آنطوري كه يك زن است ،نباشد؛ وي در واقع آن شخص

را از زندگي جسمانيش جدا ميداند و طوري عمل ميكند كه انگار انسان فقط هوس ،عقل و اراده است.

اين برداشت كامﻼً ﻏلط است ،ما ديديم كه چگونه با سه روش ميتوانيم براي انسان ديگر ارزش و احترام قايل

شويم .اوّل ،مجذوب ظاهر آن فرد ميشويم ،در اين مورد با او طوري رفتار نميكنيم كه او فقط داراي هوس ،عقل

و اراده هست .برعكس ،براي او به دليل ظاهر جسمانيش ارزش قايليم .يعني فقط عاشق بدنش هستيم.

دوم ،فرض كنيد كه شخص عاشق مردي شده است .ديگر نميتواند بگويد كه فقط عاشق جسمش هست .بلكه

عاشق كلّ وجود او شده است .او نميتواند جسم او را از هوس و عقل و ارادة او جدا بداند .او را مثل قطعات جدا

شده نميداند كه بعﻀي از آنها را دوست داشته باشد و از بعﻀي متنفر باشد .در حقيقت ،در اين مورد ،او به طور
خاص ،ويژگيهاي جسمي و معنوي او را با هم دوست دارد .به طور مثال لبخندهاي او برايش بسيار شيرين و

شاديبخش است.

سومين مورد اين است كه شخص اين مرد را دوست دارد به ﻏير از مسايل جنسي .شايد در اينجا ما فكر كنيم كه

آن شخص هوس و اراده و عقل او را از جسمش جدا ميداند .امّا چنين نتيجهگيري به معناي اﻏراق در اين مسﺄله

است .چون اگر چنين دوستي باعث كم ارزش جلوه دادن جسم شود ،آنگاه افراد مجرد به طور مداوم به هر كسي
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كه ميرسند ،مثل ارواح بيجسم برخورد ميكنند؛ بنا براين آنها ممكن است از جانﺐ انجمن رمزي مورد
محكوميت بيشتري قرار بگيرند .توجّه داشته باشيد كه چگونه اين نويسندگان بحث را عوض كردند .در بيشتر موارد

در نظراتشان ،آنها طوري قلم فرسايي ميكنند كه انگار فعّال ّيتهاي همجنسگرايي فقط به مسايل جسمي و

جنسي توجّه دارد .و در اينجا آنها اين بحث را مطرح ميكنند كه همجنسگرايي مردم را مثل جسم بيروح تلقّي

ميكند .اين دو اتهام با هم هماهنگ نيستند .و هر دو بيپايه و اساس هستند .شكي نيست كه همجنسگراها در
بعﻀي از موارد روابط جنسي را فقط يك كار جسمي ميدانند امّا اين تلقّي را در بعﻀي از موارد ﻏيرهمجنسگراها

هم دارند .شايد در بعﻀي از موارد همجنسگراها روابط جنسي را از حيات جسمي جدا ميدانند گرچه من نمي-

توانم درك كنم كه چرا دو روح بيجسم بايد با هم آميزش جنسي داشته باشند .امّا اگر همجنسگراها اين كار را

قادرند كه انجام بدهند ،پس ﻏيرهمجنسگراها هم ميتوانند اين كار را بكنند .بهعﻼوه ،اگر رابطه جنسي همجنس-

گرا نشاندهندهي يك دوگانگي افراطي بين نهاد انسان و جسم وي است ،نيازي ندارند كه آن كار را بكنند .و
چنين مباحثي عليه اين دوگانگيها نه استدﻻل بر ضدّ همجنسگرايي است و نه مبين دفاع از ﻏيرهمجنسگرايي به

عنوان يك هنجار.

 (٣اهمّيّت ايجاد ﻣحدوديّت

جامعة بشري بايد جلوي بسياري از هوسها و اميال را بگيرد و آنها رابه سمت درست هدايت كند .در يك

ازدواج ﻏيرهمجنسگرايي درست به نابسامانيها پايان داده ميشود و ترس افراد جامعه نسبت به تعهّد در زمينة
ازدواج از بين ميرود ،و افراد به جاي برآورده كردن نيازهاي خود ،نياز ديگري را را برآورده ميكنند و آنها را
در مركز توجّه خودشان قرار ميدهند.

به طور واضح ،زوجهاي ﻏيرهمجنسگرا هم هوسهاي خود را تحت كنترل دارند و آنها را سركوب ميكنند.

آنها ظاهراً ترسشان را نسبت به سپردن تعهّد از دست ميدهند و نيازهاي طرف مقابل را در مركز توجّه خويش

قرار ميدهند .حتّي در يك رابطة ﻏيرجنسي هر دوستي تﻼش ميكند با رضايت كامل نيازهاي دوستش را در

اوّلويت قرار دهد .معلّمان خوب براي نيازهاي دانشآموزان بيشتر ارزش قايلند تا عﻼيق خودشان .و نمايندگان

خوب مجلس بيشتر به حوزههاي انتخابيه خودشان اهمّيّت ميدهند تا به رفاه خودشان .بنابراين روابط بسياري وجود
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دارد كه از طريق آنها افراد ميتوانند تمايﻼت خودشان را در اولويّت قرار دهند .بسياري از افراد در هر زماني
ممكن است داراي چنين روابطي باشند.

ازدواج ﻏير همجنسگرايي تنها و يا مهمّترين حوزهاي نيست كه افراد اميال خود را به نفع ديگران از دايرة اولويّت

خارج ميكنند.

بسياري از اين مباحث براساس طبقه بنديهاي نادرست شكل گرفته است و اين طبقه بنديها به نوبه خود مبتني

است بر ديدگاه نادرست از ماه ّيت بشري .آنچه كه شايد در اينجا مهمتر باشد ،اين رويكرد نويسندگان است كه

)البتّه اين گونه برداشت ميشود( معتقدند انسان انگيزههايش را مديون اميال خودخواهانه هست .آنها معتقدند كه
مردم بايد از لحاظ اجتماعي تحت فشار قرار گيرند تا ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند مبادا به سمت خودخواهي

بروند و جامعه تحت فشار اين خودخواهي متﻼشي شود .و آنجا است كه اين نويسنگان اوّلين تقسيمبندي دوگانه

خود را مطرح ميكنند :يا ازدواج ﻏيرهمجنسگرايي يا خود خواهي لجام گسيخته .بنابراين نيازي نيست كه به آنها
براي ازدواج فشار آورده شود تا از خودخواهي و فردگرايي رهايي يابند .عشق و محبّت نسبت به پدر و مادر و
دوستان مثل دوست داشتن نفس و خود است .شخصي كه از خوشبختي ديگران احساس خوشبختي نميكند او را

نميتوان انسان به حساب آورد بلكه او يك ديوانه به شمار ميآيد .اين مطلﺐ واقعاً درست است كه هيچ ازدواجي
نميتواند موفق ّيت آميز باشد مگر اينكه هر يك از زوجين خوشبختي ديگري را به اندازه خوشبختي خودش داراي

اهمّيّت بداند .امّا اگر ماهيّت بشري به اندازهاي كه اين نويسندگان مدّعي هستند خودخواهانه باشد اوّﻻً هيچكسي

تمايل به ازدواج پيدا نميكند و تمام آن ازدواجهايي كه مردم مجبور شدند به آن تن دردهند ،شانسي براي موفق ّيت
نخواهد داشت .البتّه در عالم واقع ،مردم گاهي عاشق ميشوند و وقتي هم كه عاشق ميشوند ،خوشبختي و آسايش

معشوقههايشان براي آنها بسيار حايز اهمّ ّيت ميگردد و افراد همجنسگرا هم به همين ترتيﺐ حقّ عاشق شدن را
دارند.

بنابراين ،نگراني و عﻼقه به رفاه ديگري ،يك ويژگي انساني محسوب ميشود همانطور كه عﻼقه به خود هم

يك ويژگي انساني به حساب ميآيد .امّا اگر اين مسﺄله يك ويژگي انساني به حساب نيايد اين تقسيم بندي دو

گانه )يا ازدواج ﻏيرهمجنسگرايانه يا خودخواهي لجام گسيخته( ﻏلط خواهد بود .چون ازدواج ﻏيرهمجنسگرايانه

تنها عرصهاي نيست كه به واسطة آن ديگرخواهي به منصة ظهور ميرسد .يك فرد نه تنها به عنوان يك شوهر
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ميتواند بيانگر ديگرخواهي باشد بلكه به عنوان يك دوست ،معلّم و پسر هم ميتواند داراي ويژگي ديگرخواهي

باشد .در واقع اگر يك مرد فقط به خودش فكر كند ،در تمام اين روابط با شكست مواجه خواهد شد .همانطور

كه اين نويسندگان در جاي جاي نظراتشان گفتند؛ نتوانستند فرق بين " ﻻزم" و" مفيد" يا "خوب" و "اجباري"

را درست تبيين كنند .ازدواج ﻏيرهمجنسگرايانه عرصة مفيدي است براي فداكاري به نفع ديگران و براي همين
دليل آن را چيز خوبي ميدانيم .امّا ﻏيرهمجنسگرايي شرط ﻻزم براي فداكاري و ديگرخواهي نيست و بنابراين به

هيچ وجه نميتواند يك مسﺄلة اجباري قلمداد شود .ما نميتوانيم بگوييم كه ما يا بايد به ﻏيرهمجنسگرايي رو
بياوريم يا در ﻏير اين صورت چارهاي جز روي آوردن به خودخواهي لجام گسيخته نداريم.

ﺐ ذات هميشه در تعارض با
دوم ،اين نويسندگان به طور مداوم بر اين نكته تﺄكيد دارند كه عﻼقه به نفس يا ح ّ

ﺐ ذات اگر درست تعبير شود ،دشمن
اخﻼق است .اين تقسيم دوگانه هم بيشتر شبيه يك سراب است تا واقعيّت .ح ّ

اخﻼق نيست .بلكه برعكس ،يكي از حاميان قدرتمند اخﻼق به حساب ميآيد .حﺐّ ذات درست ،به معناي برآورده

كردن تمامي نيازها و هوسها به حساب نميآيد .معناي حﺐّ ذات يعني توجّه درست و دقيق به آنچه كه باعث
شادي انسان در مسير طوﻻني زندگي ميشود .آنها همجنسگراها را طوري ترسيم كردهاند كه اين افراد فقط به

حال ميانديشند و به طور افراطي به دنبال ارضاي هوسها هستند در حاليكه ﻏيرهمجنسگراهاي متﺄهل به سرو-
سامان ميرسند و برهوسهاي خود احاطه دارند و از ارضاي آني اميال امتناع ميورزند و براي رشد و بالندگي
جامعة بشري در طول زمان همّت ميگمارند .در اينجا سومين تقسيمبندي دوگانه مطرح شدهاست .همجنسگرايي

به خودي خود ،انسانها را از رسيدن به رفاه و آسايش پايدار باز نميدارد و آنها را به سوي لذّتهاي آني سوق

نميدهد .همجنسگراها هم مانند ديگر آدمها ميتوانند حﺐّ ذات داشته باشند.

چون اين نويسندگان اساساً ،انسان را موجودي خودخواه و كوتهفكر ميدانند ،طبيعتاً تمايل دارند كه فداكاري و

تعهّد پايدار ازدواج را كاري بسيار سخت و ﻏيرعادّي بدانند .آنها دائماً تﺄكيد ميكنند كه ازدواج و خانواده
نهادهاي شكننده هستند و بايد از آنها حمايت كافي و دائمي صورت گيرد .و يا اينكه فرزندآوري و تربيت

فرزندان از سختترين برنامههاي انسان به شمار ميآيد .امّا هر كار دامنهداري داراي سختيهاي خودش است و
ازدواج هم يكي از آن كارها و روابط بسيار طاقت فرسا است ،و باز بايد به نهاد خانواده و ازدواج كمك شود و
بايد چنين حمايتي جز اهداف جامعه باشد .امّا اين نويسندگان مطالبات بيشتر از اينها را دنبال ميكنند .آنها
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مي گويند كه ازدواج چنان شكننده است كه فقط حمايت مردم از آن كافي نيست بلكه براي رسيدن به اين هدف

بايد همجنسگرايي خفه شود  .بنابراين آنها به چهارمين تقسيم بندي دوگانه و اشتباه خود ميرسند :يا ما بايد

همجنسگرايي را تحمّل كنيم و بگذاريم ازدواج ارزشش را ازدست بدهد و مورد تهاجم قرار گيرد يا در ﻏير اين
صورت ما بايد از ازدواج حمايت كنيم و بنابراين اين امر مستلزم آن است كه همجنسگرايي را محكوم نماييم.

اين استدﻻل بسيار بيمعنا است .جامعه،كار ديگري جز محكوم كردن همجنسگرايي به منظور محكم كردن

پايههاي ازدواج براي تداوم نسل ندارد؟ اگر چنين است جامعه به همان ميزان كه همجنسگرايي را ميكوبد بايد

تجرد را نيز محكوم كند .از اين دو مثال در اينجا ميتوان دست به يك مقايسه منطقي زد .جامعة ما به درستي تجرد
را پذيرفته است حتّي با وجود اينكه ميداند تداوم نسل هدف اخﻼقي بسيار واﻻيي به شمار ميآيد .چرا؟ چون ما

فكر ميكنيم كه افراد مجرد به شيوههاي ديگري براي جامعه مفيد هستند و اينكه بسياري از افراد دوست دارند كه
ازدواج كنند با اينكه تجرد هم به عنوان يك گزينه در مقابل آنها قرار دارد .واكنش عادّي به يك فرد مجرد اين
نيست كه" چگونه او به تجرد روي آورده ولي من نميتوانم؟ با همين استدﻻل جامعه كامﻼً بايد قبول كند كه
روابط همجنسگرايي بايد مجاز شمرده شود گرچه ازدواجهاي سنّتي و خانواده از لحاظ اخﻼقي بسيار مهم هستند.
چرا؟ چون ما بايد بدانيم كه افراد همجنسگرا حتّي زوجهاي همجنسگرا كساني هستند كه ميتوانند به شيوه-

هاي ديگر به جامعه خدمت كنند و اينكه بسياري از مردم مشتاقند كه با جنس مخالف ازدواج كنند حتّي اگر

همجنسگرايي به عنوان يك گزينه پيش روي آنها قرار داشته باشد .از همه مهمتر بسياري از مردم ﻏيرهمجنسگرا

هستند و مدارا كردن با همجنسگرايان باعث نميشود كه مردم از زير بار ازدواج شانه خالي كنند همانطور كه
تجرد اين مشكل را نتوانست به وجود آورد .گزينههايي كه در مقابل ما قرار دارند ،آنطور كه اين نويسندگان

ميگويند ،چندان هم مطلق نيستند .ازدواج ﻏيرهمجنسگرايي تنها رابطهاي نيست كه در آن فداكاري جاي خود-
ﺐ
خواهي را ميگيرد .برآورده كردن منافع شخصي دشمن خوني اخﻼق محسوب نميشود .همجنسگرايي با ح ّ

ذات در ستيز نيست .مدارا با همجنسگرايي هيچ تهديدي برعليه ازدواج ﻏيرهمجنسگرايي يا هدفهاي مهم

جامعه كه از طريق ازدواج به دست ميآيد ،نيست .اين نويسندگان با تقسيم بنديهاي دوگانه و ﻏلط يكي پس از

ديگري ديدگاهايشان را توجيه ميكنند .اين گونه تفكّرات سادهلوحانگارانه شايد به ظاهر مؤثّر واقع شود ،امّا از
لحاظ فلسفي راهي جز شكست ندارد )همان.(٧٧-٧٣ :

٨٤

اميدوار .ن

اقليّتهاي جنسي در حقوق كيفري

 -٧-٢همجنسگرايي از ﻣنظر اديان
دانيل .اي .هل مينياك

١

"دانيل .اي .هلمينياك" ،كارشناس الهيّات و نويسندهي كتاب "آنچه كه كتاب مقدّس دربارهي همجنسگرايي

ميگويد" معتقد است كه با خواندن كتاب مقدّس به طور انتقادي و به طور تاريخي نميتوان همجنسگرايي را
محكوم كرد .با تمركز بر متن نامه " پائول " به " رمانز " به عنوان سند اصلي" ،هلمينياك" به اين نتيجه ميرسد

كه واژگان و ساختار متن و بحثهاي ك ّلي "رمانز" تماماً به اين نكته اشاره دارد كه به نظر "پائول" روابط همجنس-

گرايي از لحاظ اخﻼقي نه خوب است و نه بد است )خنثي( )همان.(٨١ :

 -١-٧-٢همجنسگرايي در ﻣسيحيت

كتاب مقدّس به طور مطلق همجنسگرايي را محكوم كردهاست .اين جمله ادّعاي بعﻀي از مردم است .جمله

درستتر اين جمله ميتواند باشد :كتاب مقدّس دليل مطلق براي افرادي كه دوست دارند همجنسگرايي را محكوم
كنند فراهم كردهاست )همان .(٨١ :همانطور كه كتاب خدا بردهداري را شرعي ميداند ،از اين كتاب براي محكوم
كردن افراد همجنسگراي زن و مرد هم استفاده ميكنند .وقتي از كتاب مقدّس نقل قول ميكنند ديگر جاي هيچ
بحثي باقي نميماند .امّا همه مسيحيان اين اعتقاد را ندارند كه كتاب مقدّس همجنسگرايي را نكوهش كردهاست.
در اواخر قرن  ،١٩شيوهاي جديدي در خواندن كتاب مقدس به عنوان يك نوع روش مطالعه فلسفي آثار

كﻼسيك ﻻتيني و يوناني ،مطرح شد .اين روش را روش انتقادي– تاريخي گويند .تاريخي است چون بر خواندن

متون قديمي در بافت زمان و مكان خودش تﺄكيد ميكند .هر كتاب بايد براساس هدف و منظور نويسنده كتاب

تفسير شود .اين روش انتقادي هست چون از متن سؤالهايي را ميپرسد و به دنبال بررسي موضوعاتي هست كه
براي خواننده امروزي عجيﺐ مينمايد و تناقﺾ بين متنها را به چالش ميكشد و به دنبال يك دليل منسجم براي

تفاسير ارايه شده است .كلمهي" انتقادي" در اينجا به معناي عيﺐيابي نيست بلكه مترادف است با كلمه "انتقادي"

در عبارت "تفكّر انتقادي".

- Daniel A. Helminiak
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تمام جريانهاي اصلي كليسا روش انتقادي – تاريخي را مورد تﺄييد قرار دادند .اين جمله به آن معنا نيست كه

آنها از هر لحاظ با اين روش موافقند و از نتايجي كه حاصل ميشود حمايت ميكنند .نتيجهگيري دربارهي

همجنسگرايي يكي از آن موارد است .ساير مثالها عبارتند از نقش زنان در كليسا و جامعه ،منشﺄ آداب و رسوم

مسيحيت و ساختار قدرتمند انجمن مسيحيان پيشين ،آموزههاي مسيحيت در بارهي طﻼق وخودآگاهي مسيح در

مورد فرزند خدا بودن .استفاده از اين روش گاهي باعث برعكس جلوه دادن مسايل ميشود و جاي تعجّﺐ ندارد

كه مسيحيان محافظهكار با اشتياق فراوان به تدريس آن مشﻐولند.

روش انتقادي – تاريخي كامﻼً در جهت همين اعتقاد است كه كتاب مقدّس از جانﺐ خداوند نازل شدهاست

بنابراين مصون از خطا است .موضوعات مربوط به بيلﻐزشي و بيخطايي كتاب مقدّس در اين جا مورد بحث ما
نيست .گرچه كليساهاي مختلف برداشتهاي متفاوتي از اين موضوعات دارند امّا هيچ مذهبي آنها را به طور

مستقيم انكار نكردهاست .مسﺄلة نزول وحي و بيخطايي متون در اينجا مورد توجّه نيست آنچه ما در اين قسمت به

آن مي پردازيم معنا و تفسير متوني است كه عاري از خطا و اشتباه هستند .چون اگر كتاب مقدّس عاري از اشتباه و
خطا باشد ،آن وقت تنها معنا و تفسير مدّ نظر خدا است كه بدون اشتباه است )همان.(٨٣-٨٢ :

كتاب مقدّس اگر بر طبق شرايط تاريخي خوانده شود و طبق منظور نويسندگان اوّليّه تفسير گردد ،ناهي و

انكاركنندهي همجنسگرايي ،آنطور كه ما از آن درك ميكنيم ،نيست .حتّي اگر اصطﻼح همجنسگرايي در

اين مبحث دو پهلو وگمراه كننده باشد متون كتاب مقدس حرفي از همجنسگرايي )در معناي گرايش روانشناختي
افراد به فردي از جنس خود به لحاظ جنسي يا عاطفي( به ميان نياورده است .تبيين گرايشهاي جنسي به عنوان يك
ويژگي شخص ّيتي پايدار ،يك مسﺄلة امروزي است .با اين اوصاف ،انسان بايد كامﻼً در حين خواندن كتاب مقدّس

آگاه باشد و طوري به آن بنگرد كه متن كتاب درصدد پاسخگويي به سؤالهاي امروزي در زمينهي همجنسگرايي

است .با وجود اين ،مطالعهي تاريخي– انتقادي نشان ميدهد كه كتاب مقدّس از لحاظ اخﻼقي همجنسگرايي را
محكوم نكردهاست.

كتاب مقدّس فقط در پنج متن در مورد همجنسگرايي صحبت ميكند )همان.(٩٠-٨١ :

اوّل ،گفته ميشود كه در داستان قوم "سدوم" در كتاب پيدايش ) (١١١ :١٩همجنسگرايي مورد نكوهش قرار

گرفتهاست .مردم شهر سدوم ميخواستند با دو فرشته الهي كه ميهمان " لوط " بودند ،ارتباط جنسي برقراركنند .به
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دليل اين عمل زشت مردم فكر ميكنند كه گناه مردم شهر" سدوم " همجنسگرايي بوده است .امّا اگر خوب به

كلّ داستان نگاه كنيم متوجّه ميشويم كه اين عمل زشت تنها يك جنبه از آن گناه واقعي بوده و آن گناه اصلي
عبارت بود از عدم مهماننوازي و سنگدلبودن مردم شهر" سدوم"" .حزقيل نبي" )  (٤٨٤٩ : ١٦ميفرمايد :مردم

شهر "سدوم" آدمهاي بسيار مﻐرور و افراطگرا بودند و هرگز دوست نداشتند كه به فقيران و نيازمندان كمك
كنند .در متون "حكمت" )  (٨ :١٠گناه مردم "سدوم" ،قبول نداشتن حكمت آمده است و باز كتاب حكمت ):١٩
 (١٣تنفّر از ﻏريبهها و بردگي مهمانان را از گناهان آنها برميشمرد .در كتاب "سراج" صفحهي )( ٨ :١٦گناه اين

افراد توهين ذكرشدهاست .حتّي حﻀرت عيسي )ع( در كتاب "متي" صفحهي ) (٥١٥ : ١٠شهر" سدوم" را به
شهري تشبيه ميكند كه هرگز از رسوﻻن استقبال نميكنند .هيچكدام از منابع كتاب مقدّس صريح ًا نگفته است كه
گناه اين مردمان همجنسگرايي بودهاست .اين خﻼف كتاب مقدس است كه بگوييم همجنسگرايي در كتاب

مقدّس به عنوان گناه ذكر شدهاست.

دوم ،در بخش" ﻻويان" ) (٢٢ :١٨آمده است كه " :شما نبايد با يك مرد آنطور كه با يك زن همبستر ميشويد،

همبستر شويد ".اين كار عملي زشت است" .ﻻويان" در ادامه ) (٢٠:١٣ميافزايد " :آنها بايد به درك واصل
شوند"واژهي ") " abominationعمل شنيع( در زبان انگليسي معناي بدي دارد .امّا كلمهي عبري ""toevah

را ميتوان ناپاكي ،ناخالصي ،تابوي مذهبي يا سياسي ترجمه كرد .بعﻀي از كارها هستند كه باعث ميشوند فردي
نتواند در مراسم مذهبي شركت كند مثل خوردن خوك يا حلزون يا دست زدن به ميت يا خون قاعدگي و مني.

بني اسرائيل در زمان گذشته سعي ميكردند اعمالي انجام دهند كه آنها را با ساير اقوام ﻏيركليمي متمايزكند .حتّي

امروزه ،يهوديان سنّتگرا ،قانون حﻼل را رعايت ميكنند و در انظار عمومي با لباس خاص حﻀور پيدا ميكنند.

ظاهراً همجنسگرايي عمل رايجي در بين كنعانيان بوده و كسيكه اين كار را مرتكﺐ ميشد جزئي از آنان به

حساب ميآمد و وابستگي خودش را نسبت به يهوديان از دست ميداد .به همين دليل است كه اين عمل هم رديف
ارتداد آمده است و سزاوار عذاب شديد.

مثال مشابه امروزي اين را ميتوان در مورد فرد كاتوليكي دانست كه در صورتي كه مرتكﺐ گناه كبيره شود و

در روز جمعه گوشت مصرف كند ،سزاوار جهنم و مرگ ابدي است .اين گناه ،جرمي است عليه بنياد كاتوليسم و

هيچ ارتباطي با جايگاه اخﻼقي گياهخواري ندارد .بنابراين گرچه كتاب ﻻويان به صراحت لواط را منع كرده است،
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)هر چند حرفي از همجنسگرايي زنان نزده است( امّا دليل منع آن امروزه ديگر جايي از اعراب ندارد .امروزه

اندك افرادي هستند كه دوست دارند مثل كنعانيان زندگي كنند .بنابراين استفاده از واژهي " بسيار زشت يا شنيع

" در توصيف همجنسگرايي نادرست و بيمورد است.

سوم و چهارم ،كتابهاي " كورين تيانس " و " تيموتاس " سختترين متون تفسيري هستند .هر دو كتاب جزء

كتﺐ مسيحي هستند و هردوي آن كتابها به يك واژهي مبهم يوناني "  "arsenokoitaiاشاره ميكنند.

"كورينتيانس " در صفحهي ) (٦:١٠ميگويد گروه " آرسنوكويتا " به بهشت نميروند .و در كتاب "تيموتاوس "
) (١٠ :١آمدهاست كه اين قانون عليه گروه آرسنوكويتا نوشته شدهاست .معناي اين واژه بسيار جاي بحث دارد

چون در هيچ يك از متون سابق نيامدهاست و وارد كردن آنها در گروه گناهكاران كمكي به ما در يافتن معناي

آن نميكند .واضح است كه اين واژه اشاره به مردان دارد نه زنان .بنابراين نميتوان آن را همجنسگرايي معني

كرد .امّا اين امر واضح است كه اين واژه دﻻلت بر نوعي عمل جنسي دارد .امّا واقعاً معناي دقيق اين واژه چيست؟

حتّي ما نميتوانيم با اطمينان بگوييم كه آيا معني اين واژه فقط دﻻلت بر اعمال همجنسگرايي دارد يا نه .با كمك

آموزههاي دقيق و مداراگر در كتاب "رمانز" ما خواهيم فهميد كه اين ناعادﻻنه است كه به دليل واژهي " آرسنو-
كوتيا " تمام اشكال همجنسگرايي مردان را مورد نكوهش قراردهيم.

قبل از اينكه ما به متن " رومانس " برگرديم ،يك بحث ديگري در اينجا بايد روشن شود .بنيادگرايان بعد از

اينكه نتوانستند اين بحث را برمبناي متون جداگانهي كتاب مقدّس تشريح كنند ،سعي كردند با در نظر گرفتن
كلي كتاب مقدس به مقصودشان برسند .آنها معتقدند كه هرجايي كه كتاب مقدّس از آميزش جنسي به طور مثبت

حرف ميزند ،ازدواج ﻏيرهمجنسگرايي را به عنوان كاري بسيار مطلوب ياد ميكند .بنابراين اين افراد به اين نتيجه

رسيدند كه كتاب مقدّس مخالف همجنسگرايي است .تدوين عمومي كتاب اينگونه آﻏاز شدهاست كه " خداوند

آدم و حوا را خلق كرد " و اينگونه نيست كه خداوند " آدم " و " استيو" را آفريد امّا اين بحث هم لحاظ منطقي
و هم از ديدگاه كتاب مقدّس نادرست است.

اين استدﻻل اين مسﺄله را به طور پيش فرض پذيرفته كه نويسندگان كتاب مقدّس هنگام كتابت آدم و حوا يا

ازدواج ﻏيرهمجنسگرايي نگران مسﺄلة همجنسگرايي بودند .امّا هيچ دليلي بر درستي اين ا ّدعا در آن متون قديمي

يافت نميشود .گرايش جنسي يك مسﺄلة جديدي است و به طور شرعي آن متون هيچ نكتهاي راجع به گرايشهاي
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جنسي نگفته است متون مذهبي اصﻼً دربارهي اين مسايل حرفي نزدهاست و نظرشان را راجع به مسﺄلة همجنس-

گرايي بيان نكردهاست.

بحث آدم و حوا برمبناي يك اشتباه فاحش است ،و اين نوع استدﻻل را اصطﻼحاً استدﻻلي ميدانند كه بر مبناي

مجهوﻻت شكل گرفته باشد).همان (٨٣ :اين استدﻻل براين مبنا است كه چون كتاب مقدّس از ازدواج ﻏير-

همجنسگرايي صحبت ميكند ،پس ميتوان اينگونه برداشت كرد كه كتاب مقدّس با همجنسگرايي مخالف
است .امّا انسان نميتواند براساس چيزي كه ذكر نشده ،مطلبي را استخراج كند .براساس همين منطق ﻏلط ،بايد
نتيجه گرفت كه كتاب مقدّس مخالف اتومبيل ،كامپيوتر و جرّاحي قلﺐ باز است .كتاب مق ّدس بايد مخالف هر

چيزي باشد كه درباره آن حرف مثبتي به ميان نياورده است.

به طور واضح ،چنين استدﻻلهايي مﻀحك است هر چقدر هم كتاب مقدّس از ازدواج ﻏيرهمجنس تعريف و

دفاع كرده باشد ،به معناي مخالفت آن با همجنسگرايي و محكوميّت آن نيست.

پنجمين و آخرين اشاره به همجنسگرايي در فصل يك نامه " سنت پائول " براي "رومانس" است اين متن

مسيحي طوﻻنيترين مطلﺐ دربارهي همجنسگرايي است و بيشترين محكوميّت را عليه آن اعمال كرده است .امّا

دقيق ًا به دليل اينكه از همه طوﻻنيتر است مطالﺐ بسيار زيادي براي تفسير ارائه ميكند .اين تفاسير نشان ميدهد

كه " پائول رسول " واقعاً معتقد است كه اين مسﺄله از لحاظ اخﻼقي خنثي است .سورهي مرتبط با اين موضوع و
متون حاشيهاي آن در اينجا خواهد آمد:

 .١٨ﻏﻀﺐ خداوند به دليل بيديني و شرارت آناني نازل شد كه اعمالشان باعث سركوب حقيقت گشت.١٩ .

آنچه كه آنان بايد در مورد خدا ميدانستند براي آنان روشن بود ،چون خداوند به آنان نشان دادهبود .٢٠ .از زمان

آفرينش جهان نيروي ابدي و ذات الهيش كه براي بشر ﻏيرقابل رؤيت است ،از طريق مخلوقاتش قابل درك است

بنابراين آنها بهانهاي ندارند.

 .٢١اگرچه آنها خداوند را ميشناختند ولي به او به عنوان خدا احترام نكردند و ارزش خدايي او را نشناختند و

او را سپاس نكردند و تفكّراتشان بيثمر گشت و اذهانشان تاريك شد.
 .٢٢ادّعا ميكردند كه حكيم و فرزانهاند امّا نادان و جاهل گشتند.
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 .٢٣و آنها وجوهي كه شبيه انسان و پرندگان و خزندگان بود با وجه ابدي پروردگار مقايسه كردند.

 .٢٤بنابراين خداوند آنها را در اميال نفسشان كه لبريز شرك بود و به درجات پست جسماني خزيده بودند

تنها گذاشت.

 .٢٥چون آنها متاع با ارزش حقيقت را با متاع پست دروغ معاوضه كردند و به جاي پرستش آفريدهگار به

پرستش آفريدهگان روي آوردند.

 .٢٦به همين دليل خداوند آنان را در اميالشان رها كرد .زنانشان به جاي آميزش درست به آميزش نادرست

روي آوردند و به همين ترتيﺐ مردان از آميزش طبيعي با زنان سرباز زدند و به همديگر شهوت ورزيدند .مردان با

مردان كارهاي بيشرمانهاي كردند و به دليل اين عملشان به درستي مجازات شدند.

 .٢٨و چون آنان خدا را قبول نداشتند خداوند آنها را به عقلهاي تباهشان و اعمال گناهشان واگذار كرد.

 .٢٩آن ها لبريز از هر نوع شرارت ،بدي ،طمع و كينه شدند .پر از حسادت ،قتل ،جنگ ،فريﺐ ،نيرنگ و ﻏيبت

و شايعات شدند.

 .٣٠رسوايان ،از خدا بيزاران ،گستاخ ،مﻐرور ،ﻻفزن ،شرارت پيشهگان ،بياحترام كنندگان به والدين.
 .٣١نادان ،بيايمان ،سنگدل و ظالم.

 .٣٢آنان حكم خدا را ميدانستند و ميدانستند كه آناني كه چنين اعمالي را مرتكﺐ ميشدند مشمول لعن خدا

هستند و شايسته است كه بميرند ،با اين وجود نه تنها از آن كار دوري نجستند بلكه كساني را كه مرتكﺐ چنين

اعمالي ميشدند را تشويق كردند.

سه مسﺄله وجود دارد كه ثابت ميكند كه در آموزههاي "پائول" به "رومانس" همجنسگرايي از لحاظ اخﻼقي

خنثي است .اوّل :واژگاني كه براي همجنسگرايي مردان مورد استفاده قرار گرفته است اشاره دارد به اشتهار و نظر

عموم مردم و توقّعات اجتماعي نه به اصول اخﻼقي .دوم :ساختار متن به طور عمدي به مقايسهي مسﺄله اخﻼص با
مسﺄلة ديگر به نام اصول اخﻼقي يا اخﻼقيات ميپردازد .سوم :كلّ بحثهاي "رومانس" از آن دو موضوع براي

آموختن اين مطلﺐ استفاده ميكند كه اين اصول اخﻼقي براي مسيحيان است امّا مسﺄلة اخﻼص اينگونه نيست.
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بهطورخﻼصه " ،پائول" به اين نتيجه ميرسد كه مخالفت با همجنسگرايي مردان شرط داشتن اخﻼص در

يهوديت است .نظر حقيقي او اين است كه شرط اخﻼص يهوديت براي مسيحيان الزامآور نيست.

"پائول" از سه اصطﻼح براي توصيف رفتارهاي همجنسگرايي استفاده كردهاست "para physin" :

" "atimia" , “aschemosyneهيچ يك از آن اصطﻼحات داراي بار معنايي اخﻼقي نيستند" .پرافيسين" به

عمل "ﻏير طبيعي" ترجمه شدهاست و بنابراين تحتتاثير معناي مورداستفادهي ﻏربي قرار گرفته و به معناي عمل
ﻏير معمول استعمال شدهاست .امّا اين ترجمه درست نيست بلكه بسيار ساده و بيپيرايه است .در حقيقت ،واژهي

"پرا فيسين" يك اصطﻼح فني در فلسفهي "رواقيون"  ،كه فلسفهي رايج در زمان امپراتوري روم در اوايل دوران
مسيحيت بوده ،است .اصطﻼحات ديگري از اين فلسفه در نامه "رومانس" ديده ميشود .پائول بيشك با فلسفهي

"رواقيون" آشنايي داشتهاست و از اصطﻼحات فني اين فلسفه براي تاثيرگذاري بيشتر خوانندگان "رومانس"

استفاده كردهاست" .پائول" آموزشديده در علوم بﻼﻏي بود و ميدانست كه چگونه مخاطبان را اقناع كند .به

عنوان يك واژهي فلسفي ،كلمهي "پرافيسين" به درستي به صورت " خﻼف طبيعت يا ﻏير طبيعي " ترجمه شده-

است .امّا "پائول" فلسفهي رواقي را درست درك نميكرد .اين اصطﻼح براي اينكه منظور " پائول " را برساند،
بايد "نابهنجار" ترجمه شود .رواقيون درك انتزاعي از طبيعت ،يا طبيعت و قوانين طبيعي داشتند .امّا معناي انتزاعي

صور عيني از كلمهي
هرگز مدّنظر "پائول" نبودهاست .به نظر " پائول" طبيعت يعني؛ همين چيزهاي اطراف ما .او ت ّ

طبيعت داشت ) .گال  ١٤ :٢كر  ١١:١٤رم ٢:١٤و  (٢٧بنابراين گرچه معني اين واژه براي رواقيون در معناي ماوراي-

الطبيعه است ،امّا به نظر "پائول" معناي "فراتر از حدمعمول ،ﻏيرمعمول يا ﻏيرمنتظره" درست است.

استفادهي اين واژه از سوي "پائول" در "رومانس" ) (١١:٢٤بيشك اين تفسير را تﺄييد ميكند .در آنجا "پائول"

ميگويد كه خداوند با پيوندزدن محصوﻻت كشاوري ﻏيركليميان با محصوﻻت كليميان كار ﻏيرطبيعي انجام داده

است .چنين كاري ﻏيرعادّي است و كار كشاورزي معمولي به حساب نميآيد اگر اصطﻼح "پائول" ﻏيرطبيعي

ترجمه شود در آن صورت "پائول" اعتقاد دارد كه خداوند كار برخﻼف طبيعت انجام داده است و اينكار مﻀحك
است .خداوند انشاكننده جهان و طبيعت است و اين همان نكتهاي است كه "رواقيون" ميگويند و "پائول" نتوانسته
منظور آنها را درك كند .عﻼوه براين در همين آيه" ،پائول" همچنين از واژهي معاصر فلسفي " كاتا فيسين" به

معناي " براساس و برطبق طبيعت" بهره ميجويد و ميگويد اين دو واژه با هم درتﻀادّند .بازي با كلمات او نشان
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ميدهد كه او معني فلسفي واژگان را مدّنظر نداشته است به نظر "پائول" "پرافيسين" يعني "ﻏيرعادّي و ﻏيرمنتظره"

حاﻻ ،با توصيفي كه او از همجنسگرايي ارايه داده است ،اين عمل از لحاظ اخﻼقي مورد نكوهش قرار نگرفته

است .امّا بعد ،كلمهي "اتيميا " را در نظر بگيريد .از لحاظ ظاهري اين واژه بهمعني " بيشرف " است امّا بهصورت

"عملپست" در متن ،ترجمه شده است .درحاليكه بيشرافتي و پستي به جايگاه فرد در چشم ديگران اشاره دارد.
فينفسه ،اين واژه در معناي اخﻼقي به كار نميرود .درحقيقت در " كورين تيانس" در صفحهي ) (٦:٨و )(٢١ :١١

"پائول " دقيقاً از همين واژه براي توصيف خودش استفاده مي كند .به طور واضح اين واژه هيچ بار معنايي اخﻼقي
ندارد .ساير استفادههاي "پولسي" به طور هماهنگ اين نتيجه را مورد تﺄييد قرار ميدهد) .كر  ،١٤-١١ :روم -٩ :

 ، ١٢تيم .(٢٠ :٢

يك انتقاد كامل از تفسير واژه " اتيما " ،اين است كه مثالي پيدا كني كه در آنجا "بيشرافتي" مورد بحث در

مورد عملي باشد كه بهطور واضحي اشتباه باشد .دراينصورت ميتوان ادّعا كرد كه " بيشرفانه " يعني؛ " اشتباه

و ﻏلط" امّا اين اعتراض باعث گلآلود شدن آب ميشود و نميتواند حقيقتي را تبيين كند كه ممكن است درست
يا نادرست باشد و اشتهاري كه منتج به آن عمل ميشود –ممكن است منفي يا مثبت باشد -واين تركيبات با توجّه
به مخاطﺐ ممكن است تﻐيير كند.

امّا در هر حالت ،واكنش مردم نميتواند برطبق جايگاه آن عمل يكي باشد " .اتيميا" آشكارا به يك قﻀاوت

منفي در عرصهي افكار عمومي اشاره دارد .اين همان معناي " بيشرفانه و پست " است  .ارزش اخﻼقي اين عمل
چيز ديگري است .كاري ممكن است واقعاً بيشرفانه باشد -به نظر يهوديان -امّا ممكن است پست نباشد .تشخيص

اين معني كه "رومانس" به دنبال چه تفسيري از اين كلمه براي "پائول" بوده كار آساني نيست ،ودر پايان كلمه-

ي"اسچ موسين " را در نظر بگيريد اين يك صفتي است كه در معاني" بيحيا و شرمآور " آمده است " .كينگ

جيمز" ١آنرا "ناشايست" معنا كردهاست.

اين ترجمهها تداعيكنندهي اين نكته هستند كه معناي "اتميا" با معناي كلمهي"اسچ موسين" يكي است .هردو

داراي معاني منفي براي افكار عمومي هستند .كلمهي"اسچ موسين" خيلي در متون مسيحي مورد استفاده قرار

٩٢
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نگرفته است .اين كلمه فقط به صورت صفت در چندجا آمده است و در آنجاها بهمعناي "لخت و عريان ديده-

شدن" است) .ريو  (١٢:٢٣اين كلمه در " كورينتيانس" ) (١٢:٢٣به صورت اسمي استفاده شده است و فقط به

اندامهاي جنسي اشاره دارد .اين واژه در جايي ديگر در كتاب " كورينتيانس" ) (٣٦ :٧در معناي فعلي استعمال
شدهاست هر چند درآن متن در معناي آن هيچ ا ّتفاق نظري نيست .در تمام اين موارد ،اين كلمه در معناي جنسي

به كار رفته است .استفاده از اين واژه داراي شمول معنايي اخﻼقي نيست مگر اينكه انسان داشتن اندامهاي جنسي
يا لخت بودن را اشتباه و نادرست بداند .آخرين كاربرد اين واژه در معناي فعلي در متن معروف "كورينتيانس"

) ( ١٣:٥دربارهي عشق به كار رفتهاست .محبّت "بيادبي" نيست .اين مثال تﺄييد ميكند كه اين واژه در معناي
اخﻼقي به كار نرفتهاست.

بنابراين؛ "پائول" از سه اصطﻼحي كه در توصيف رفتارهاي جنسي استفاده كرده از هيچكدام در معناي اخﻼقي

استفاده نكردهاست" .پائول" نميگويد كه آن اعمال نادرست است بلكه او ميگويد كه آن كار ﻏيرعادّي است
و مردم آن را تﺄييد نميكنند.

منتقدان اين تفسير بايد نشان دهند كه برخﻼف اين دﻻيلي كه ذكر شد و ﻏير از آنها ادلّة ديگري هم يافت

نميشود ،چرا "پولسيان" باز اصرار دارند كه بگويند مقصود " پائول " از اين واژهها محكوميت همجنسگرايي
است .حرف منتقدان اين خواهد بود كه عليرﻏم كاربرد اين واژه از سوي "پائول" ،هرجا وي از همجنسگرايي

حرف ميزند واژگانش داراي معناي منفي اخﻼقي است .امّا اين قبيل توضيحات جواب سؤال نيست .بهعﻼوه ،پيدا
كردن يك مورد ابهامبرانگيز كه انسان ميتواند آن را به ﻏيراخﻼقي بودن نسبت دهد ،نميتواند كافي باشد .انسان

بايد نشان دهد كه استفادهي معمولي "پائول" از آن اصطﻼحات نشان دهندهي محكوميّت اخﻼقي آن رفتارها

است .يك يا چند استفادهي دوپهلو فقط اين معني را دارد تفاسير نميتوانند كامﻼً درست و قابل اطمينان باشند.
)همانطوري كه هر تفسيري در مورد هر متني ميتواند داراي چندين معني باشد(

امّا حتّي اين ابهامات به معناي نبود يك تفسير خنثي به عنوان يك احتمال درست نميتواند باشد .بهعﻼوه،

استفادهي "پائول" از اين واژگان داراي ابهام نيست .تنها در " كورين تيانس" استفاده از واژهي "اسچ موسين"

موردبحث است كه در اين واژه بار منفي اخﻼقي ندارد .خنثي بودن معنايي اين سه كلمهي توصيف كننده كه

"پائول" استفاده كرده اه ّميّت اسمها را در متن دوچندان ميكند " .كلمهي اپيترميا " فقط به معناي" هوس" آمده
٩٣
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است .اين كلمه فينفسه از لحاظ معنايي خنثي است .پائول از اين واژه در معناي مثبتي در كتابهاي "تسالونيان"

) (٢:١٧و" فيليپييان" ) (١:٢٣براي توصيف آرزوي خودش در رسيدن به دوستان و خدايش استفاده كردهاست.
خص شود كه از اين كلمه در كتاب" كلوسيان" ) (٣:٥در معناي منفي استفاده شده به آن كلمه
براي اينكه مش ّ
صفتي اضافه ميگردد "هوسهاي شيطاني" .در رومانس كلمهي "شهوات" ترجمه منفي و نابجاي كلمهي " اپي

تميا " است .واژهي "پاتوس" فقط به معناي " هوس جنسي يا شهوت" است .بنابراين از آن ممكن است در معناي
منفي استفاده شود امّا معناي مركزي آن خنثي است  .عﻼوه براين "پاث" در جملههاي سؤالي در "رومانس "

) (١:٢١به طور واضح به معناي " پست و بيآبرو " است نه نادرست يا ﻏلط.

همين مسﺄله درمورد واژهي "اركسس" صدق ميكند .اين كلمه مترادف كلمهي "پاث" است .در جاي ديگري

از كتابهاي مسيحي نيامده است و منظور اين واژه را ممكن است به واسطهي توصيف كنندههايي كه با آن همراه
است از لحاظ اخﻼقي خنثي دانست .اگر "پائول" به دنبال اصطﻼحات محكومكننده براي توصيف همجنسگرايي

بود ،او به راحتّي ميتوانست اين كار را بكند .قبل و بعد از آيههاي مربوط به آميزش جنسي "پائول" از كلماتي

مثل "اسيبيا  ،اكيديا و تام كاتكونتا " )اصطﻼح فلسفي و فني ديگر كه به معناي عمل اخﻼقي نادرست است(

استفاده كردهاست .آيا اين عجيﺐ نيست كه "پائول" براي توصيف رفتارهاي جنسي كه تمام نظم آفرينش را به هم
ميريزد و نماد مبارزه با خداوند است ،از كلماتي مثل " شيطاني ،شر و ﻏير خدايي" استفاده نكردهاست؟ بيشك

"پائول" بهطور عمد همجنسگرايي را بر اساس ناپاكي اجتماعي در يهوديت قلمداد كرده كه چون خارج از
چهارچوب آن جامعه صورت ميگيرد مورد تحقير واقع ميشود .ناپاكي و ناخالصي دقيقاً همان چيزي است كه

"پائول" از آن صحبت ميكند .او در آيه ) (٢٤مستقيماً به اين مطلﺐ اشاره دارد" :بنابراين خداوند او را در ناپاكي
خويش واگذاشت ".البتّه اين مطلﺐ درست است كه "پائول" معموﻻً از كلمهي" آكا سارسيا " )ناپاكي يا
ناخالصي( در معناي مسيحي آن كلمه استفاده ميكند نه در معناي يهودي) .تس  ٤:٣٨ ، ٣ :٢كر  ٢١ :١٢گال ٥:١٩ :

اف  ١٣ :٥و كل  ( ٥٦ :٣به نظر عيسي مسيح و پيروانش ناپاكي واقعي به معناي فاسد شدن قلﺐ و ارتكاب گناه است.

) مت  ٢٧ :٢٣اكتس  ١٤٢٨ :١٠و  (٨ :١١متون مسيحي از اين واژه و تركيبات يهودي آن در ادامه استفاده ميكنند.
) ٢٤ :١و همچنين احتماﻻً در  " (١٩ :٦پائول" به روشني كلمهي ناپاكي را عمل ﻏيرشرافتمندانه توصيف ميكند.

امّا در " رومانس" "پائول" به تفﻀيل راجع به ناپاكي صحبت ميكند .او يك معلّم ماهر و اديﺐ سخنوري است.
در تمام بخشهاي "رومانس" مرحله به مرحله او سعي ميكند ذهن خوانندگانش را از معناي يهودي كلمه به
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سمت معناي مسيحي آن سوق دهد .اگر به ساختار جمﻼت ) (١٨٣٢ :١تا تمامي مباحث رومانس توجّه كنيم،

نشاندهندهي همين مطلﺐ است .امّا اگر تنها به كلماتي كه "پائول" براي توصيف همجنسگرايي استفاده كرده-

است توجّه كنيم ،اينگونه استنباط ميشود كه منظور وي محكوميّت اخﻼقي اين عمل بودهاست.

"پائول" با "رومانس" ) (١٨٣٢: ١شروع ميكند .او ميگويد كه گناه آناني كه خدا را ميشناسند امّا او را احترام

نميكنند .سپس او به دو نتيجهي اين نوع بتپرستي اشاره ميكند :ناپاكي و كارهاي نادرست واقعي .اين به آن معنا

است كه حرف "پائول" به دو قسمت تقسيم ميشود ) .آيات  ٢٤٢٧و  (٢٨٣٢يكي از بزرگترين اشتباهاتي كه مردم
در تفسير اين متن مرتكﺐ ميشوند ،همه مطالﺐ را با هم در نظر ميگيرند .آنگاه تمام اعمال شرورانه كه در قسمت

دوم ميآيد را ميتوان به همجنسگرايي كه در قسمت اوّل بود ،نسبت داد امّا آنها را به دو قسمت تقسيم كردن
كامﻼً مطالﺐ را روشن ميكند.

تفاوت در كلمات نشاندهندهي مقايسه عمدي "پائول" در حرفهايش بوده است .بهعﻼوه" ،پائول" از يك

عبارت تكراري براي قطع حرفهايش استفاده ميكند) .خداوند آنها را رها كرد( البتّه اين عبارت سه بار آمدهاست

امّا با توجّه كردن به حرفهاي "پائول" به اين نتيجه ميرسيم كه ،به طور عمد يا ﻏيرعمد ،او در آيهي  ٢٥به حاشيه

ميرود و مجبور ميشود با تكرار اين عبارت در آيهي ٢٦به استدﻻل خويش برگردد .اﻏلﺐ "پائول" در مباحثش
به حاشيه ميرود و به ستايش خداوند ميپردازد .اين حاشيهها همان چيزي است كه در اينجا هم اتّفاق افتادهاست.
موضوع آيهي  ٢٤مانند موضوع آيهي  ٢٦است .بنابراين آيات  ٢٤و  ٢٧در مورد يك بخش است .بهعﻼوه "پائول"

آيهي  ٢٨را با كلمهي ربط " و" شروع ميكند .به طور واضح او ميخواهد نشان دهد كه او در پي معرّفي مطلﺐ

تازهاي است .خﻼصهي مباحث اساسي او ) يعني چون آنها خدا را نشناختند ،خدا هم آنان را به حال خود واگذار
كرد( نشان دهندهي اين موضوع است كه او ميخواهد مطلﺐ جديدي را آﻏاز كند.

در نهايت ،موضوعاتي كه "پائول" در اين دو بخش مطرح ميكند ،نشاندهندهي تقابل روشني است :از يك

طرف " ناپاكي مطرح ميگردد و از طرف ديگر " يك فكرپست و چيزهايي كه نبايد انجام داد .پائول به بررسي
آثار مختلف بياحترامي به خداي اسرائيل ميپردازد.

اين تجزيه و تحليلها مشخّص ميكند كه "پائول" قصد ندارد همجنسگرايي را در رومانس محكوم كند.
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چند توضيح اضافه حتّي ميتواند مسﺄله را بيشتر تبيين كند و چرايي اين مسﺄله را توضيح دهد.

"پائول" براي جماعتي از جامعهي مسيحي مينويسد كه اميدوار است آنها را ببيند .اگر نظراتش مورد پسند

آنها واقع شود ،بدون اينكه نظراتش را تعديل كند به دل آنها خواهد نشست .امّا جامعهي روم ،مانند تمام جوامع

اوّليّة مسيحيان از قبيل يهوديان مسيحي شده و ﻏيريهوديان مسيحي شده با هم دشمني داشتند .مسﺄله مورد مناقشه
آنها اين بود كه آيا يك ﻏيركليمي اوّل به دين كليمي درآمده و بعد مسيحي شده يا برعكس .آيا مردان مسيحي
بايد ختنه شوند؟ آيا يهوديان بايد از قوانين يهودي اطاعت كنند" .پائول" اشاره ميكند به پاسخهاي منفي خودش

به اين سؤالها .مانند مسيح" ،پائول" تﺄكيد ميكند كه تقواي الهي مستلزم شرط پاكي كه در دين يهود است،

نيست.

"پائول" نامهاش را با حسن نيّت يهوديان مسيحي شده ،آﻏاز ميكند .در حقيقت ،با كنار گذاشتن تعصّﺐ،

"پائول" با آنها صحبت ميكند " .ﻏيركليميها بسيار نجس هستند" براي اينكه اين طرح مؤثّر واقع شود" ،پائول"

مجبور ميشود ديدگاهش را كامﻼً مشخّص كند .او اين مسﺄله را طوري گفت كه به مسيحيان يهودي اجازه ميدهد

فكر كنند همان چيزي را كه ميخواستند شنيدند .اين در واقع همان جايي است كه اشاره او به كلمات " بيشرفانه،

ﻏيرمعمول ،هوسهاي نادرست و شهوت جنسي" مطرح ميشود .بهطور مشخّص" ،پائول" منظورش را همان طوري
كه نشان داده شده ،بسيار با احتياط بيان ميكند.

امّا آنچه كه مخاطﺐ او ميشنود ممكن است كامﻼً متفاوت باشد .راهبرد ادبي "پائول" نياز به مقداري ابهام در

جمﻼتش دارد" .پائول" به طور عمد هواي يهوديان مسيحي را دارد .و سريع به سمت آنها گرايش پيدا ميكند.

تا فصل دو ،او اصرار دارد كه آنها چيزي براي دروغ گفتن ندارند .آنها هم مانند ديگران گناهكارند .تا )فصل

 (١٢او اعتراض دارد كه همه مسيحيان ،اگرچه از اعﻀاي متفاوتي هستند ،يك جسم را در بدن مسيح ترسيم مي-
كنند .تفاوت در ايمان و فﻀايل نبايد جامعهي مسيحي را شقهشقه كند .او قبﻼً با موضوع ختنه سروكار داشته است.

در صفحهي ) (٢٩ :٢ميگويد ختنه يك مسﺄله قلبي و معنوي است نه يك مسﺄلة ظاهري و مادّي " .تا فصل  ١٤او

با سختترين پرسش روبرو ميشود" ﻏذاها نه پاك هستند و نه ناپاك .با اين وجود در تمامي مسايل ،خلوص
وجدان و كارهاي خير قلﺐ بايد وجود داشته باشد.
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"پائول" "رومانس" را با ذكر اين مسﺄله كه رفتارها و رسومات جنسي جزشرطهاي نسبتاً ساده در تهذيﺐ نفس

در يهوديت به حساب ميآيد شروع ميكند .ﻏيركليميها نبايد ناراحت شوند .تمام دنياي قديم نسبت به ديدگاه

خاص يهود نسبت به اين مسﺄله آگاه بودند ،و ﻏيركليميها فقط آن را مورد اﻏماض قرار ميدادند" .پائول" تعصّﺐ
يهود را دربارهي مسﺄله همجنسگرايي به اين منظور بيان ميكند كه تا آن مسﺄله را در مسيحيت مسﺄلهاي بيربط

قلمداد كند.

به طور آشكار ،بحث كليميان و ﻏيركليميان در "كتاب رومانس" مسﺄلة بسيار مه ّمي است .آيهي ) (١:١٦بهطور

دوپهلو ميگويد" :پائول" اوّل به كليميان اشاره دارد و بعد به ﻏيركليميان اشاره ميكند .آيه ) (٢:١به يهوديان اشاره

دارد آيهي ) (١٧ :٢بهطور مستقيم در مورد آنها است .در آيه )" (٩:٤پائول" از يهوديان برميگردد و به طور سوم

شخص صحبت ميكند .در آيهي ) (١١:١١او در مورد ﻏيركليميان صحبت ميكند امّا در حالت سوم شخص ،سپس
در آيهي ) (١٣ :١١او به طور مستقيم به ﻏيركليميان اشاره ميكند و به آنها ميپيوندد.

در نامهي "رومانس"" ،پائول" از مسيحيان اوّليّه ميخواهد روي مسايل بياهمّيّت با هم مجادله نكنند .در قرون

اخير و بهويژه در روزگار ما ،به نظر ميرسد تﻼشهاي او موردتوجّه قرار نميگيرد .يكي از آن مسايل بيارزش،
موضوع روابط جنسي است كه در آراي عميق "پائول" در بارهي همجنسگرايي در "رومانس" ) (٢٧ :١مطرح

شده است .سه مسﺄله اين تفسير را مورد تﺄييد قرار ميدهد :واژگاني كه "پائول" انتخاب ميكند ،ساختار متن و

بحثهاي ك ّلي "رومانس" .اين نوع خواندن باعث ميشود "رومانس" را در بافت تاريخي و فرهنگي مورد بررسي

قرار دهيم و مفاهيم آنرا آنطور كه مدنظر "پائول" بوده ،درك كنيم" .پائول" ميگويد همجنسگرايي فينفسه،
از لحاظ اخﻼقي موضوع خنثايي است.

البتّه اين نوع تفسير چيز جديدي است ،نتيجهگيري در مورد آن به طور بنيادي باورهاي عمومي را به چالش

ميكشد .انديشمندان نسبت به تﺄييد فوري آن با احتياط عمل ميكنند .هنوز باور عموم بر اين ترتيﺐ است كه

"پائول" را فيلسوف يوناني– رومي يا حكيم يهودي –هلنيستيكي" ،ژوزفوس ياسنكا" قلمداد ميكنند.

با وجود اين ،فيلسوفاني مثل "پائول""،فرنيش" و "بروتن" معتقدند كه پاسخهاي كتاب مقدّس با سؤالهاي

امروزي مطابقت ندارند .نويسندگان كتاب مقدّس دربارهي همجنسگرايي آنطوركه ما درك ميكنيم ،صحبت
٩٧
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نكردند .آناني كه به دنبال محكوميّت همجنسگرايي در كتاب مقدّس هستند ،پيش داوري خود را دربارهي آن
مطرح ميكنند.

»اگر كسي همجنسگرا است و خداي خود را ميجويد و نيّت خير دارد من كه هستم كه بخواهم درباره او

قﻀاوت كنم« .اين جمله را اخير ًا "پاپ فرانسيس" ،رهبر كاتوليكهاي جهان در يك كنفرانس مطبوعاتي مطرح

كرده است .پيشتر هرگز رهبران كليساي كاتوليك چنين اظهاراتي را بيان نكرده بودند .همانطور كه در مطالﺐ
پيشين بيان شد ،بنيادگرايان مذهبي در تمامي اديان همواره از مخالفان جدّي حقوق همجنسگرايان بودهاند .رهبران
كليساي كاتوليك نيز تا پيش از اين ،همجنسگرايي را نوعي اختﻼل رواني معرّفي ميكردند )سامر.١(١٣٨٤ ،

 -٢-٧-٢همجنسگرايي و نگرش اسﻼم
ﻣخالفان همجنسگرايي از ﻣنظر

اسﻼم٢

اسﻼم رابطه همجنسگرايي ميان مردان و ميان زنان را حرام ميداند .اسﻼم چنين رابطهاي را ﻏيرطبيعي و انحرافي

از روال معمول ميداند .ذكر مشخّصي از اين عمل در قرآن آمده است» :آيا از همه مخلوقات به مردان ميل ميكنيد،

و همسراني را كه خدا براي شما خلق نمود رها ميكنيد؟ براستي كه مردمي متعدي هستيد« .اين آيه به مسلمانان

يادآوري ميكند كه لوط پيامبر از سوي خدا مﺄمور بود كه مردم خود را بر عمل همجنسگرايي ميان مردان و ميان
زنان انذار نمايد .به عﻼوه لواط عملي مﻐاير فطرت طبيعي انسان تلقّي شده است )سپنتا١٣٨٤ ،؛ شهريار.(١٣٨٧ ،

ازدواج همجنس در اسﻼم و در اديان آسماني مردود و ممنوع اعﻼم شده است .از نگاه كليتر همجنسگرايي و
لواط ،عملي بر خﻼف فطرت است و هر چه با فطرت همخواني ندارد ،تﺄثير سوء دارد و بر تحيّر و سرگرداني و

پريشاني آنها افزوده ميشود .به همين دليل روايات زيادي درباره مذمت همجنسگرايي نقل شده كه بسيار تكان
دهنده است .با مطالعه آن روايات ،ميتوان به زشت بودن اين عمل پي برد .قطعاً روايات در جلوگيري از اين عادت

ناپسند مؤثّر است .پيامبر اكرم )ص( فرمودهاند" :هر كس با نوجواني همجنس آميزش جنسي كند ،روز قيامت

ناپاك وارد محشر ميشود ،آن چنان كه تمام آبهاي جهان او را پاك نخواهند كرد و خداوند او را ﻏﻀﺐ ميكند
و از رحمت خويش دور ميدارد و دوزخ را براي او آماده ساخته و چه بد جايگاهي است" يا "هرگاه جنس مذكر
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با مذكر آميزش كند ،عرش خداوند به لرزه درميآيد" )بينام .(٢٠١٤ ،در مذمّت لواط از جانﺐ لوط خطاب به
قومش آمده است» :أتﺄتون الذكران من العالمين« ترجمه :آيا در ميان جهانيان شما به سراغ جنس مرد ميرويد و
همسراني را كه خدا براي شما آفريده است رها ميكنيد؟! شما قوم تجاوزگري هستيد )شعراء آيه  .(١٦٥پيامبر اكرم

)ص( فرمود» :بوي بهشت به مشام كسي كه مورد همجنسگرايي واقع ميشود ،نخواهد رسيد« )بينام .(٢٠١٤ ،اين

رابطه از نظر شرعي كامﻼً مردود است و هرگز نبايد انجام گيرد كما اينكه امام صادق )ع( در بيان فلسفه حرمت
لواط ميفرمايد :اگر آميزش با پسران حﻼل بود ،مردان از زنان بينياز ميشدند و اين موجﺐ قطع نسل بشر ميشد
و مفاسد زياد اخﻼقي و اجتماعي به بار ميآورد .نظر پزشكي نيز ثابت شده كه رابطه مرد با مرد و همجنس با

همجنس يك رابطه پرخطر است )بينام .(٢٠١٤ ،هيچ پزشكي چنين رابطهاي را توصيه نميكند و مسلماً هيچ

نظريهاي مبني بر سالم بودن و بيضرر بودن اين رابطه ارائه نگرديده ،برعكس ،اين رابطه هميشه از نظر پزشكي
نقﺾ گرديده است )بينام .(٢٠١٤ ،از طرف ديگر ساير بيمارهاي عفوني ،ويروسي همانند هپاتيت ،ايدز ،سفليس

و ساير بيماريهاي مقاربتي از طريق مقعد )پشت( راحتتر منتقل ميشوند )بينام .(٢٠١٤ ،خيلي از افراد تصوّر

ميكنند كه در رابطه مقعدي هيچ خطري آنها را تهديد نميكند ،در حاليكه چون مقعد در درون خود باكتريهاي
زيادي دارد ،انتقال ويروسهاي نظير ايدز و ...راحتتر انجام ميگيرد اين باكتريها با شستشو از بين نميروند .از
آن گذشته دريچه مقعد يك دريچه خروجي است ،پس وارد شدن هر چيزي از اين دريچه عﻼوه بر آسيﺐ به

دريچه و موارد ذكر شده همراه با درد است و به مرور باعث باز شدن هر چه بيشتر دريچه مقعد و پيدايش عوارض

ميشود )بينام.(٢٠١٤ ،

كشيده شدن افراد به اينگونه انحراف جنسى علل بسيار مختلفى دارد و ح ّتى گاهى طرز رفتار پدر و مادر با

فرزندان خود ،و يا عدم مراقبت از فرزندان همجنس ،و طرز معاشرت و خواب آنها با هم در خانه ممكن است از
عوامل اين آلودگى گردد .گاهى ممكن است انحراف اخﻼقى ديگر سر از اين انحراف بيرون آورد .قابل توجّه

اينكه در حاﻻت قوم لوط ميخوانيم كه عامل آلودگى آنها به اين گناه اين بود كه آنها مردمى بخيل بودند و

چون شهرهاى آنها بر سر راه كاروانهاى شام قرار داشت و آنها نمىخواستند از ميهمانان و عابرين پذيرايى كنند
در آﻏاز چنين به آنها وانمود مىكردند كه قصد تجاوز جنسى به آنان دارند تا ميهمانان و عابرين را از خود فراري

دهند ،ولى اين عمل تدريجاً به صورت عادت براى آنها در آمد و تمايﻼت انحراف جنسى تدريج ًا در وجود آنها
بيدار شد و كارشان به جايى رسيد كه از فرق تا قدم آلوده شدند )بينام .(٢٠١٤ ،حتّى شوخىهاى بىموردى كه
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در ميان پسران و يا دختران نسبت به همجنسان خود مىشود گاهى انگيزه كشيده شدن به اين انحرافات مىگردد،
به هر حال بايد به دقّت مراقﺐ اينگونه مسائل بود ،و آلودگان را به سرعت نجات داد.

يكي از چيزهايي كه پايه خانواده و محيط خانوادگي را محكم ميكند ،مسﺄله روابط جنسي سالم است و علّت

اينكه كانون خانوادگي در دنياي اروپا سست و متزلزل است همين است و امروز هم در جامعه ما به هر نسبت كه

از فرنگيها پيروي كنيم كانون خانوادگي را متزلزل كردهايم .اسﻼم اصرار فراواني دارد كه محيط خانوادگي

آمادگي كامل براي كاميابي زن و شوهر از يكديگر داشته باشد ،زن يا مردي كه از اين نظر كوتاهي كند مورد
نكوهش صريح اسﻼم قرار گرفته است ،اسﻼم اصرار فراواني دارد كه محيط اجتماع بزرگ ،محيط كار و عمل و

فعّاليّت بوده و از هر نوع كاميابي جنسي در آن محيط خودداري شود ،فلسفه تحريم نظربازي و تمتعات جنسي از
ﻏير همسر قانوني ،و هم فلسفه حرمت خودآرائي و تبرج زن براي بيگانه همين است .رعايت نكردن راه و روش

زنـدگـى و سنّتـهـاى اسﻼمى در محيط خانوادگى و اجتماعى ،چه در زمان كار و يا در ايـام فـراﻏـت ،مـوجـبـات

پديداري انحرافات جنسي را فراهم خواهد ساخت و همينطور اگر در ريشههاى پيدايش انحرافات جنسى از قبيل

همجنسگرايى تحقيق نماييم ،مىبينيم كه هر خانوادهاى كه دستورهاى اسﻼمى ،بهخصوص حريم بين زن و مرد و
دختر و پسر ،را رعايت نكرده باشد ،به نوعى از انواع انحراف جنسى مبتﻼ گرديده است" .همجنسگرايى" چه در

ميان مردان باشد )لواط( و چه در ميان زنان )مساحقه( از بدترين انحرافات اخﻼقى است كه سرچشمه مفاسد زيادى

در جامعه خواهد بود .اصوﻻً طبيعت زن و مرد آنچنان آفريده شده است كه آرامش و اشباع سالم خود را در عﻼقه

به جنس مخالف )از طريق ازدواج سالم( مىبينند ،و هرگونه تمايﻼت جنسى در ﻏير اين صورت ،انحراف از طبع
سالم انسانى و يك نوع بيمارى روانى است كه اگر به آن ادامه داده شود روز به روز تشديد مىگردد و نتيجهاش

بى ميلى به "جنس مخالف" و اشباع ناسالم از طريق "جنس موافق" است .

در حديثي از امام رضا )ع( در فلسفه تحريم همجنسگرايى چنين آمده است :فلسفه تحريم مردان بر مردان و

زنان بر زنان اين است كه اين امر بر خﻼف طبيعتى است كه خداوند براى زن و مرد قرار داده و مخالفت با اين

ساختمان فطرى و طبيعى ،سبﺐ انحراف روح و جسم انسان خواهد شد و به دليل اين است كه اگر مردان و زنان

همجنسگرا شوند ،نسل بشر قطع مىگردد ،و تدبير زندگى اجتماعى به فساد مىگرايد ،و دنيا به ويرانى مى كشد.
اين مسﺄله تا به آنجا از ديدگاه اسﻼم زشت و ننگين است كه در ابواب حدود اسﻼمى حد آن بدون شك اعدام
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شمرده شده است ،و حتّى براى كسانى كه مراحل پايينتر همجنسگرايى را انجام مىدهند مجازاتهاى شديدى
ذكر شده ،از جمله در حديثى از پيامبر اسﻼم )ص( مىخوانيم :مردي كه پسرى را از روى شهوت ببوسد خداوند

در روز قيامت لجامى از آتش بر دهان او مى زند .به هر حال شك نيست كه انحراف جنسى از خطرناكترين

انحرافاتى است كه ممكن است در جوامع انسانى پيدا شود ،چرا كه سايه شوم خود را بر همه مسائل اخﻼقى مىافكند
و انسان را به انحراف عاطفى مىكشاند )بينام.(٢٠١٤ ،

اينگونه روابط نامشروع در ارگانيسم بدن انسان و حتّى در سلسله اعصاب و روح اثرات ويرانگرى دارد :مرد را

از يك مرد كامل بودن ،و زن را از يك زن كامل بودن ساقط مىكند ،بهطورى كه چنين زنان و مردان همجنس-
گرايي ،گرفتار ضعف جنسى شديد مىشوند و قادر نيستند پدر و مادر خوبى براى فرزندان آينده خود باشند و گاه
قدرت بر توليد فرزند را به ك ّلى از دست مىدهند .افراد "همجنسگرا" تدريجاً به انزوا و بيگانگى از اجتماع و
سپس بيگانگى از خويشتن رو مىآورند ،و گرفتار تﻀا ّد پيچيده روانى مىشوند ،و اگربه اصﻼح خويش نپردازند

ممكن است به بيماريهاى جسمى و روانى مختلفى گرفتار شوند .به همين دليل و به دﻻئل اخﻼقى و اجتماعى
ديگر ،اسﻼم شديداً همجنسگرايى را در هر شكل و صورت تحريم كرده ،و براى آن مجازاتى شديد كه گاه به

سرحد اعدام مىرسد قرار داده است )بينام.(٢٠١٤ ،

موضوع مهم اين است كه بىبند و بارى و تنوّع طلبى بيمارگونه دنياى متمدّن مادّى ،بسيارى از پسران و دختران

را به سوى اين انحراف بزرگ مىكشاند ،نخست پسران را تشويق به لباسهاى جلف و زنانه و خودآرايى مخصوص

و دختران را به لباسهاى پسرانه دعوت مىكند ،و از اينجا انحراف و همجنسگرايى شروع مىشود تا جايى كه به

وقيحترين اعمال در اين زمينه ،شكل قانونى مىدهند و از هر گونه پيگرد و مجازات بركنار مىدانند .ولى شيوع

اينگونه زشتيها هرگز از قبح آن نمىكاهد و مفاسد اخﻼقى و روانى و اجتماعى آن در جاى خود ثابت است.
گاهى بعﻀى از پيروان مكتﺐ ما ّدى كه اينگونه آلودگيها را دارند براى توجيه عملشان مىگويند ما هيچگونه منع

طبى براى آن سراغ نداريم ،ولى آنها فراموش كردهاند كه اصوﻻً هرگونه انحراف جنسى در تمام روحيّات و

ساختمان وجود انسان اثر مىگذارد و تعادل او را بر هم مىزند .توضيح اينكه :انسان به صورت طبيعى و سالم
تمايل جنسى به جنس مخالف دارد و اين تمايل از ريشهدارترين ﻏرائز انسان و ضامن بقاء نسل او است .هرگونه

كارى كه تمايل را از مسير طبيعياش منحرف سازد ،يك نوع بيمارى و انحراف روانى در انسان ايجاد مىكند.
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مردى كه تمايل به جنس موافق دارد و يا مردى كه تن به چنين كارى مىدهد هيچكدام يك مرد كامل نيستند ،در

كتابهاى امور جنسي )همجنسگرايى( به عنوان يكى از مهمّترين انحراف ذكر شده است .ادامه اين كار تمايﻼت
جنسى را نسبت به جنس مخالف در انسان تدريجاً مىكشد و در مورد كسى كه تن به اين كار در مىدهد احساسات

زنانه تدريجاً در او پيدا مىشود ،و هر دو گرفتار ضعف مفرط جنسى و به اصطﻼح سرد مزاجى مىشوند ،به طورى

كه بعد از مدّتى قادر به آميزش طبيعى )آميزش با جنس مخالف( نخواهند بود.

بﻪ نظر ﻣيرسد نويسنده بيشتر از روي احساسات خود قلم فرسايي كرده است بدون اينكﻪ بﻪ ﻣنابﻊ

ﻣعتبر علمي و پزشكي استناد كند .نظرات وي فاقد ارزش علمي هستند .دليل ذكر اين ﻣطالب در اين
ﻣجموعﻪ ،بيان نظرات ﻣخالف و ﻣوافق و استدﻻلهاي اين دو گروه است.

 -٣-٧-٢اسﻼم و حﻘوق اقليّتهاي جنسي

دكتر آرش نراقي) ١متن زير برگرفته از پرسش و پاسخ آقاي دكتر آرش نراقي با وبسايت رسمي راديو فردا

ميباشد(

دكتر آرش نراقي به چگونگي دفاع از حقوق اقليّتهاي جنسي با توجّه به نصّ صريح قرآن ،پاسخ ميدهد و ما

ديدگاه ايشان را با انگيزه توجّه به همه نظرات ميآوريم .دكتر نراقي صحبت خويش را با پاسخ به اين سؤال كه آيا
در قرآن نصّ صريحي در نفي همجنسگرايي وجود دارد يا خير آﻏاز ميكند .از نظر دكتر نراقي در قرآن هيچ

نصّ صريحي در نفي همجنس گرايي وجود ندارد .آنچه در قرآن به صراحت نهي شده است عمل زشتي است كه
قوم لوط مرتكﺐ ميشدند .در اين ترديدي نيست كه قرآن »فعل زشت« قوم لوط را تقبيح ميكند ،امّا ترديد جدّي

است كه آن »فعل زشت« همان چيزي باشد كه امروزه تحت عنوان همجنسگرايي خوانده ميشود» .همجنس-
گرايي« يك مفهوم كمابيش تازه است .فرد همجنسگرا به معناي امروزين آن كسي است كه به جاي سركوب يا
نفي نوع گرايش جنسياش ،آن را در مقام تعريف و فهم هو ّيت انسانياش منظور ميكند و بر مبناي وفاداري به

 - ١آرش نراقي دكتراي فلسفه از دانشگاه كاليفرنيا دارد و هم اكنون استاديار دين و فلسفه كالج »موراوين« ،پنسيلوانيا ،آمريكا است .پژوهش هاي
دانشگاهي آرش نراقي در حوزه فلسفه ﻏرب و در قلمرو فلسفه دين ،معرفت شناسي و اخﻼق متمركز است .آرش نراقي از جمله روشنفكران ديني

محسوب ميشود كه مقاﻻت بسياري از وي در حوزه فلسفه ،عرفان ،و الهيات در نشرياتي چون »كيان« و »راه نو« در ايران منتشر شده است.

از تاليفات آرش نراقي ميتوان به كتابهاي رساله دين شناخت :مدلي در تحليل ايمان ابراهيمي )تهران ،انتشارات طرح نو(١٣٧٨ ،؛ اخﻼق حقوق
بشر )تهران ،انتشارات نگاه معاصر(١٣٨٨ ،؛ و آينه جان :مقاﻻتي درباره احوال و انديشههاي موﻻنا جﻼلالدين بلخي)تهران ،انتشارات نگاه معاصر،

 (١٣٨٨اشاره كرد.
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صي از گرايش جنسي است كه با گرايش شايع و ﻏالﺐ متفاوت
هويّت راستين خود )كه از جمله متﻀمن نوع خا ّ
است( سبك زندگي خاصّي را براي خود اختيار ميكند يا دست كم براي نوعي زيستن صادقانه كه به نفي آن

هويّت نميانجامد ميكوشد .بنابراين ،همجنسگرايي نوعي شيوه يا سبك بودن و زيستن است .فرد همجنسگرا

در گام اوّل نوع گرايش جنسي خود را ميپذيرد و آن را از تعريف هويّت انساني خود حذف يا سركوب نميكند.

يعني »بودن« خاصّ خود را به رسميت ميشناسد ،و در گام دوم ،ميكوشد »زيستن« اي اختيار كند كه آن نحوه
»بودن« را محترم بدارد .به اين معنا همجنسگرايي را نميتوان و نميبايد به يك عمل جنسي صرف فروكاست .

همجنسگرايي نوعي زيستن انساني است با تمام پيچيدگيهايي كه يك زندگي انساني واجد است ،در آن عشق

هست ،ايثار و از خودگذشتگي هست ،حسادت و حسرت هست ،و اليآخر .همجنسگرايي به اين معنا مطلق ًا نزد
پيشينيان ما شناخته شده نبود .تحويل مفهوم همجنسگرايي )به مثابه نوعي سبك زندگي كه بر مبناي نوعي هويّت

خاص شكل پذيرفته است( به عمل »لواط« كار سنجيده و دقيقي به نظر نميآيد .در متن قانون مجازات اسﻼمي،
براي نخستين بار در طول تاريخ قانونگذاري مدرن در ايران ،تعبير »همجنسگرايي« و »لواط« را به عنوان دو واژه

مترادف بهكار بردهاند» .لواط« در فرهنگ ادبي ،ديني و حقوقي ما صرفاً يك عمل جنسي مرد با مرد بوده است كه

عمدّتاً ميان يك مرد بالﻎ و يك كودك يا نوجوان صورت ميگرفته است ،و اين معنا هيچ ربطي به »همجنسگرايي«

به معناي امروزين آن ندارد .نكته بعدي اينكه در قرآن بهدقّت روشن نشده است كه »فعل زشت« قوم لوط كه مايه
عذاب ايشان شد ،چه بوده است .براي روشن كردن نوع آن »فعل زشت« ،بايد مجموعي از قرائن قرآني را در كنار

هم قرار بدهيم :اوّﻻً -مطابق بيان صريح قرآن ،عذاب قوم لوط بهواسطه مجموعهاي زشتكاريهاي ايشان بوده است،
براي مثال ،يكي از مهمّترين اشتﻐاﻻت ايشان ،مطابق بيان قرآن ،راهزني بوده است .ثاني ًا -يك پيامبر الهي ،يعني

ابراهيم ،با علم به تمام زشتكاريهاي ايشان به دفاع از آنها برخاست ،و براي نجات ايشان مستقيماً با خداوند مجادله

كرد ،و خداوند نتوانست در آن مجادله او را نسبت به موضع خود قانع كند .امّا خداوند آن پيامبر را به دليل دفاعي
كه از قوم لوط كرد سرزنش نكرد ،بلكه برعكس حسّ شفقت عميق او را ستود .ثالثاً -تنها جايي در قرآن كه ما با

يك مصداق روشن از آن »عمل زشت« روبهرو هستيم و ميتوانيم بر آن مبنا تصوير روشني از آن »فعل زشت« به

دست آوريم ،ماجرايي است كه در خانه لوط رخ داد .مطابق بيان قرآن ،وقتي كه قوم لوط از حﻀور مهمانان او كه

در واقع فرشتگاني در قالﺐ دو جوان بودند ،آگاه ميشوند ،به خانه لوط يورش ميبرند و ميخواهند به زور با آن

دو جوان عمل جنسي انجام بدهند .در اين واقعه سه نكته مهم وجود دارد كه آشكارا نشان ميدهد »عمل زشت«
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مورد شماتت قرآن هيچ ربطي به مفهوم »همجنسگرايي« به معناي امروزين آن ندارد) :اوّل آنكه( عمل شنيع قوم
لوط مصداق آشكار تجاوز به عنف است .در بيان قرآن كامﻼً آشكار است كه قوم به خانه لوط حمله كردهاند و

ميخواهند به زور و بهرﻏم ميل آن ميهمانان به حريم جسماني ايشان تعرض كنند و كرامت جسماني ايشان را نقﺾ
نمايند .عمل تجاوز به عنف با هر معيار اخﻼقي اي كه بسنجيم عملي ناشايست و اخﻼقاً شنيع است و امروز هيچ

كس را نمييابيد كه مدافع حقوق انساني و مدني اقليّتهاي جنسي باشد و تجاوز به عنف را به تعبير قرآني عملي

ناپسند و شنيع نداند) .دوّم آنكه( اگرچه اين نكته در بيان قرآني چندان روشن نيست ،امّا در رواياتي كه در شرح

اين آيات قرآني آمده تصريح شده است كه فرشتگان در قالﺐ دو پسر نوجوان و كم سال ظاهر شده بودند .در

بسياري از روايات ديگري هم براي مثال ،مرحوم عﻼمه طباطبايي در تفسير الميزان ذيل آيات مربوط به قوم لوط و

نيز درباره عمل لواط آورده است ،به صراحت »لواط« رابطهاي ميان يك مرد بالﻎ و يك كودك يا نوجوان كم

سال تلقّي شده است .

صصان عهد عتيق هم به اين نكته اشاره كردهاند كه رسم رايج در ميان قوم لوط چيزي از جنس همان نوع
متخ ّ

روابطي بوده است كه در يونان باستان و ساير فرهنگهاي گذشته )از جمله فرهنگ ايراني -اسﻼمي( رايج بوده و

در فرهنگ عرفاني ما از آن تحت عنوان »صحبت احداث« يا »شاهدبازي« ياد ميكردهاند ،يعني رابطهاي كه متﻀمن
نوعي تماس جنسي با كودكان و نوجوانان بوده است ،همان كه امروز در مناطقي از ايران و افﻐانستان از آن به عنوان

رسم »بچّه بازي« ياد ميكنند .بدون شك اين نوع روابط هم از هر منظر اخﻼقي كه به آن نظر كنيم ناشايست و
شنيع است .در اينجا دختر بودن يا پسربودن طفلي كه مورد سوءاستفاده جنسي قرار ميگيرد هيچ ربطي به زشتي

اين عمل ندارد ،نفس رابطه جنسي يك انسان بزرگسال با يك كودك يا نوجوان كه هنوز به سنّ تمييز و تشخيص

نرسيده است عملي اخﻼقاً ناشايست است .امروز هيچ كس را نمييابيد كه مدافع حقوق انساني و مدني اقليّتهاي
جنسي باشد و رابطه جنسي با كودكان و نوجوانان را )خواه پسر خواه دختر( عملي زشت و ناشايست نداند .مايه

تعجّﺐ است كه در فقه سنّتي ما عمده حسّاسّيتي كه نسبت به عمل »لواط« ورزيده ميشود از زاويه همجنس بودن
طرفين رابطه است نه خردسال بودن يكي از طرفين رابطه  .در حدّي كه من ميدانم با كمال تﺄسّف فقه سنّتي ما

مطلقاً نسبت به مناسبات جنسي با دختركان خردسال هيچ حسّا ّسيتي ندارد ،و حتّي در پاره اي موارد ،مناسبات جنسي

با نوزاد دختر را با رعايت شرايطي تحمّلپذير ميداند) .سوم آنكه( در روايت قرآني ،لوط براي آنكه ميهمانان خود

را نجات بدهد ،دختران خود را به مردان مهاجم پيشنهاد ميكند .صرفنظر از پرسشهاي مه ّمي كه اين پيشنهاد
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لوط در ميان مفسران برانگيخته است يك نكته مسلّم به نظر ميرسد :از نظر لوط آن مردان نسبت به زنان هم تمايل

جنسي داشتند .يعني تمايل آنها به همجنس خود يك تمايل جايگزين ناپذير و اصيل نبوده است .گويي از نظر

لوط تمايل مردان قومش به همجنس نوعي هوسراني تلقّي ميشده است .امّا مفهوم همجنسگرايي در ذهنيت
امروزين نوعي تمايل واقعي و جايگزين ناپذير است كه پارهاي مردان و زنان نسبت به همجنس خود دارند) .چهارم

آنكه( در قرآن هيچ اشارهاي به همجنسگرايي زنان نشده است .البتّه در پارهاي روايات آمده است كه ماجراي

اصحاب رس و سرنوشت آنها با عمل»مساحقه« )كه آن را همجنسگرايي ميان زنان تلقّي كردهاند( مربوط بوده

است .امّا هيچ قرينه قرآني براي اين ادّعا وجود ندارد .اگر از نظر قرآن همجنسگرايي از آن حيث كه همجنس-
گرايي است عملي شنيع تلقّي ميشد بايد رفتارهاي همجنسگرايانه در ميان زنان هم آشكارا و به همان اندازه

همجنسگرايي در ميان مردان مورد تقبيح قرار ميگرفت .در فقه سنّتي هم مجازات مساحقه از لواط خفيفتر

است .البتّه بخش عمدهاي از اين تفاوت ناشي از ايدئولوژي جنسي نزد گذشتگان ما بوده است .خﻼصه آنكه چنان
نص صريحي در قرآن وجود ندارد و آنچه در قرآن نهي شده عمل زشت قوم لوط است ،و قرائن قرآني و روايي

نشان مي دهد كه آن عمل چيزي از جنس يك رفتار صرف ًا جنسي توأم با خشونت و عدم رعايت حقّ انتخاب و

اختيار شريك جنسي بوده است ،و در ﻏالﺐ موارد قربانيان آن كودكان و نوجوانان بودهاند .و همجنسگرايي به

معناي امروزين آن هيچ نسبتي با لواط ،يعني عمل زشت قوم لوط ،ندارد .همجنسگرايي البتّه ميتواند متﻀمّن

رفتارهاي جنسي همجنسگرايانه باشد )كه بر مبناي تصميم مختارانه و آگاهانه طرفين بالﻎ رابطه شكل ميپذيرد(،

و حتّي بسي فراتر از اين حد ميرود و نهايتاً حاكي از نوعي سبك زندگي است كه در آن طرفين رابطه سطوح
مختلفي از نيازهاي انساني خود را برميآورند .همانطور كه مناسبات انساني يك زن و مرد را نميتوان معادل عمل

»زنا« يا صرف عمل جنسي دانست ،مناسبات انساني دو مرد يا دو زن همجنسگرا را نيز نميتوان در مقوﻻت تنگ

و نامتناسبي همچون »لواط« يا »مساحقه« درآورد .مناسبات ايشان هم مثل مناسبات ميان زوجهاي ناهمجنسگرا

ميتواند سطوحي بسيار شريفتر و متعاليتر از صرف روابط جنسي بيابد .

دكتر نراقي در پاسخ به اين سؤال كه چرا اديان مخالف حقوق اقليّتهاي جنسي هستند؛ ميگويد :مسؤول اصلي

اين تبعيﺾها دين نيست ،نگاه پدرساﻻرانه يا مردساﻻرانه است .منتقداني كه چنان نظري را ابراز ميكنند ريشه
اصلي مشكل را بهدرستي تشخيص نداده اند .ريشه اصلي مشكل بيش از آنكه در دين باشد در بينش پدر يا

مردساﻻرانه است .بسياري از گذشتگان ما كه هيچ تعلّق خاطر ديني هم نداشتهاند ،براي مثال ،در مورد مسائل مربوط
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به زنان مواضعي كامﻼً مردساﻻرانه اختيار ميكردهاند .ميزان آگاهي و حسّاسيّت نسبت به حقوق زنان در ميان
روشنفكران ﻏيرديني ما هم چندان باﻻ نيست .اين مسﺄله خاص فرهنگ ما هم نيست .مگر نيچه ديندار بود كه

بهترين زبان مفاهمه با زنان را زبان تازيانه ميدانست؟ مگر شوپنهاور يا فرويد اهل دين بودند كه چنان مواضع زن

ستيزانهاي اختيار ميكردند؟ مگر شاهنامه فردوسي در فرهنگ كﻼسيك ما متني ديني است كه نگاهي فرودست
به زنان دارد؟ آثار هنرمندان و روشنفكران ﻏيرديني ما هم به اندازه هنرمندان و روشنفكران ديني ما از اين حيث در

خور نقد و بازسازي است  .بنابراين به نظر بيراهه رفتن است كه دين را عامل اصلي اين تبعيﺾها بدانيم و ريشه
اصلي را فراموش كنيم .معارف ديني ما هم به عنوان بخشي از فرهنگ ما از نگاه و بينش ريشهدار پدر يا مردساﻻرانه

تﺄثير پذيرفته است ،و به همين دليل بايد آموزهها و معارف ديني خود را از نگاه و منظر فمينيستي مورد نقد و اصﻼح
قرار بدهيم .از جمله زنان ما بايد در زمينههاي ديني دانش دست اوّل بيابند و خود در مقام مفسر و مجتهد و مفتي

در فرايند فهم منابع ديني مشاركت ورزند و رسوبات بينش پدر يا مردساﻻرانه را به چالش بكشند و انديشه ديني را
از اين حيث بپيرايند .به نظر وضعيّت اقل ّيتهاي جنسي تا حدّ زيادي با وضعيّت زنان شبيه است :هر دو قربانيان

مستقيم نظام پدر يا مردساﻻر هستند .براي مثال ،همانطور كه پيشتر بيان شد ،فرهنگ عمومي و نظام حقوقي ما

نسبت به مردان همجنسگرا با سختگيري و خشونت بيشتري رفتار ميكند .دليل اين امر به مسﺄله ايدئولوژي

قدرتي بر ميگردد كه حول مفهوم »دخول جنسي« سامان پذيرفته است .در فرهنگ عمومي جامعه مردساﻻر
»مردانگي« كه با رأس هرم قدرت در جامعه مربوط است تا حدّ زيادي بر مبناي توانايي دخول جنسي تعريف

مي شود .زبان جنسي ما زبان جنگ ،قدرت و سلطه است .كسي كه فاعل دخول جنسي است طرف مورد دخول را
»تصرف« ميكند و او را به »تسليم« وا ميدارد .دخول جنسي نوعي اعمال سلطه است .به همين دليل است كه در
فرهنگ عمومي مردي كه در رابطه جنسي نقش فاعل را ايفا ميكند ﻏالباً در حلقه دوستان از عمل خود با افتخار

ياد ميكند ،امّا آنكسي كه مورد دخول قرار ميگيرد در خور شرمساري و تحقير تلقّي ميشود .در فرهنگ يونان
باستان ،و نيز در ادب پارسي نفس رابطه جنسي با همجنس مايه شرمساري و شماتت نيست ،آنچه رسوايي به بار

مي آورد مورد دخول واقع شدن است .براي مثال ،در هزليات سعدي و بسياري از ادبيان پارسيگوي ديگر سرفرازانه
از مناسبات جنسي با پسركان سخن ميرود .سعدي در كمال افتخار و بدون هيچ پردهپوشي از ماجراهاي »ميل« و
»سرمه دان عاج« سخن ميگويد .از منظر ايشان ،فاعل رابطه بودن امري كامﻼً پذيرفتني است و با نوعي احساس
ﻏرور همراه است ،امّا آنكسي كه مورد دخول قرار ميگيرد رسوا و خوار تلقّي ميشود .دليلش اين است كه مردي
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كه مورد دخول قرار ميگيرد به مرحله نازل »زنانگي« تنزل ميكند .در هرم قدرت جامعه مردساﻻر زن بودن با

حقارت ،فرودستي ،و مجموعه رذائلي همراه است كه در قالﺐ صفات »زنانه« صورتبندي ميشود .صفات به
اصطﻼح »زنانه« دست كم در عرصه زندگي اجتماعي رذيلت بشمار ميروند» .زن صفت« بودن نوعي ناسزا تلقّي

ميشود .اگر كسي مردي را »فاطمه« بخواند ،كشتن آن فرد از سوي آن مرد از نظر عارفي مثل موﻻنا هم قابل فهم

است! بنابراين ،همجنسگرايي در واقع تصوير مردانگي را كه بنيان قدرت در نظام پدر -مردساﻻر است به چالش
ميكشد ،به هژموني»مرد« بودن آسيﺐ ميرساند .اين شﺄن زنان است كه مورد دخول واقع شوند نه مردان .بنابراين،

مردي كه تن به لواط ب دهد مردانگي را به مرتبه نازل زنانگي تنزل داده است ،و از اين رو شرم و ننگ بيشتري نثارش

ميشود .بنابراين ،تحقيري كه جامعه مردساﻻر نثار اقل ّيتهاي جنسي خصوصاً مردان همجنسگرا ميكند در اصل
ناشي از تحقير ريشهداري است كه ذهنيت مردساﻻر نسبت به زن بودن و زنانگي دارد .چون زنانگي امري حقير

تلقّي ميشده است هرگونه تشبّه به »زنان« و »زنانگي« هم در خور تحقير و تنبيه بوده است .بنابراين بايد تيﻎ نقد را
در جايي ديگر فرو ببريم ،و نگاه پدر يا مردساﻻرانه را كه بر تار و پود فرهنگ ما ،اعم از ديني و ﻏيرديني ،سيطره
دارد نشانه برويم .اگر اين ريشه را بزنيم ،شاخهها و ميوههايش را هم در حوزههاي ديگر ميتوانيم چاره كنيم .

دكتر نراقي در ادامه توضيحات خويش در خصوص تﻐييرپذيري و تفسيرپذيري دين در رابطه با حقوق اقليّتهاي

جنسي ميگويد :بحث اقليّتهاي جنسي از جهات مهمّي براي من يادآور تجربه بحثهايي است كه ما درباره مسﺄله
حقوق زنان در اسﻼم داشتهايم .تا مدّتها حتّي علماي روشنانديش ما هم ميگفتند كه نص قرآن ظهور دارد كه
عقل و ايمان و حقوق زنان و مردان با هم برابر نيست ،بنابراين ،انواع تبعيﺾهاي حقوقي ،سياسي ،و اجتماعي كه

بر مبناي جنسيّت صورت ميگيرد عادﻻنه است ،و بحثهاي فمينيستي ﻏربي است و ربطي به جامعه ما و مسائل
ﻼ
مربوط به زنان مسلمان ندارد كه حدود حقوقشان را خداوند و پيامبر بهروشني معلوم كردهاند .اين نگاه كام ً

مردساﻻرانه حتّي نزد روشنفكران روشنانديشتر ما هم جاري بود .امّا رفته رفته اين نگاه تﻐيير كرده است .امروزه
بسياري از مسلمانان به اين جمعبندي رسيدهاند كه بايد تفسيرشان را از منابع ديني تﻐيير دهند وگرنه به عنوان يك

ديندار با مشكلي جدّي رو بهرو خواهند بود .از اينرو عمﻼً ميكوشند تا تفسيرهاي تازهتري از منابع ديني به دست
بدهند كه با نگاه تازه ايشان از حقوق زنان سازگارتر باشد .اصوﻻً در فرهنگ ديني اگر معتقد باشيد كه دينتان

خردپذير ،خردپسند و عادﻻنه است ،ديگر نميتوانيد اموري را كه در متن دين يا معارف و احكام ديني ناعادﻻنه

مييابيد به حال خود رها كنيد .البتّه اگر شما مثل متﺄلهان اشعري مذهﺐ معتقد باشيد كه دين معيار عقﻼنيت و
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خيراخﻼقي است ،و معيار عقﻼني و اخﻼقي مستقل از دين وجود ندارد ،يافتههاي برون ديني شما چندان برايتان

مسﺄله آفرين نخواهد بود .امّا اگر معتقد باشيد كه معيارهاي اخﻼقي و عقﻼني مستقل و مقدّم بر دين تعريف مي-

شوند ،در آن صورت ﻻجرم بايد در تمام مراحل فهم خود را از منابع ديني با آن معيارها سازگاري ببخشيد .بنابراين،

اگر در جايي دين شما با الزامات آن معيارهاي عقﻼني يا اخﻼقي ناسازگار بيفتد يا بايد از عقل و اخﻼق دست
بشوييد ،يا دين خود را فرو بنهيد ،يا راهي براي سازگاري بخشيدن به آنها پيدا كنيد .مسﺄله سنّتي رابطه عقل و

وحي در واقع در اين بستر است كه متولّد ميشود .تجربه ما در مقام سازگاري بخشيدن به فهم ديني با اقتﻀائات
عقﻼني و اخﻼقي مستقل از دين به ما ميآموزد كه نص ،مستقل از بستر تاريخي و فرهنگي آن ،صراحت و ظهور
ندارد ،و »ظهور« آيات قرآني امري سيّال و تاريخي است .وقتي عالم ديني به اين نتيجه ميرسد كه درك رايج از
منابع ديني در فﻼن مورد خاص با اقتﻀائات عقل يا عدالت ناسازگار است ،به شيوههاي متفاوتي ميتواند آن

سازگاري را برقرار كند .براي مثال ،ميتواند متن را در بستر تاريخي و فرهنگي آن قرار دهد و آيه يا مفهوم مورد
مناقشه را در آن بستر بازخواني نمايد .اين شيوه را خصوصاً عالمان ديني شبه قاره هند مورد توجّه قرار دادند و در

آثار مرحوم فﻀلالرحمان تقرير روشنتري يافت .بگذاريد در اين خصوص مثالي از مرحوم شيخ محمّد عبده

برايتان نقل كنم .شما ميدانيد كه در قرآن آياتي آمده است كه به مردان اجازه ميدهد كه تا چهار همسر اختيار

كنند .به نظر ميرسد كه نصّ آيات قرآني به تعدّد زوجات حكم ميكند و آيات مربوطه در اين خصوص ظهور
دارد .امّا مرحوم عبده معتقد است كه اين حكم در روزگار ما اطﻼق ندارد .استدﻻل عبده كمابيش اين است كه
در جامعه بدوي اعراب در عصر تنزيل وحي مردان نقش مهم در حمايت از خانواده داشتند ،هم نان آور خانواده

بودند و هم از زنان و كودكان در برابر حمﻼت دشمنان حمايت ميكردند .از سوي ديگر ،ميزان مرگ و مير مردان

بهواسطه وقوع جنگهاي مداوم بسي بيشتر از زنان بود ،و بنابراين ،زناني كه مرد خود را از دست ميدادند خود و

فرزندانشان دچار بحران امنيّت و معيشت ميشدند .در ﻏياب نهادهاي اجتماعي مناسﺐ ،تعدّد زوجات راهي بود
كه جامعه براي حمايت از زنان و كودكان انديشيده بود .امّا در روزگار ما كه زنان استقﻼل اقتصادي دارند و انواع

نهادهاي اجتماعي از امن ّيت ايشان و فرزندانشان حمايت ميكنند ،آن ضرورت منتفي شده است و به تبع حكم

تعدّد زوجات اطﻼق خود را در روزگار ما از دست داده است .بنابراين ،حكم تعدّد زوجات در روزگار ما معتبر
نيست ،و به صرف آنكه حكمي در قرآن آمده است نميتوان نتيجه گرفت كه آن حكم در تمام زمانها و مكانها
اطﻼق دارد .زمينه تاريخي و فرهنگي حكم دايره اطﻼق آن را معيّن ميكند .به عنوان نمونه ديگر ،مرحوم مطهري
١٠٨

اميدوار .ن

اقليّتهاي جنسي در حقوق كيفري

در توضيح و توجيه آيات مربوط به برده داري در قرآن كمابيش به تحليل مشابهي تمسّك ميجست .به تعبير ايشان،
برده داري بر اسﻼم تحميل شد ،يعني )به تعبيري كه آقاي دكتر سروش به كار ميبرد( احكام مربوط به برده داري

در قرآن ذاتي اسﻼم نبود .بر همين قياس اگر عالمان ديني به اين نتيجه برسند كه تبعيﺾ بر مبناي نوع گرايشهاي

جنسي افراد ناعادﻻنه است ،هيچ دليلي وجود ندارد كه نتوانند اين شيوههاي تفسيري را براي ارائه فهمي از دين
بهكار برند كه با حقوق انساني و مدني اقليّتهاي جنسي سازگارتر باشد )نراقي.١(١٣٨٩ ،

 -٨-٢پديده همجنسگرايي در حيوانات

در ابتدا با نوشتن مقدّمهاي تناقﺾ كساني را كه به ظاهر با استناد به طبيعت به ردّ همجنسگرايي ميپردازند،

آشكار و سپس وارد مبحث همجنسگرايي در ميان حيوانات خواهيم شد؛

در طبيعت و در بين حيوانات و جانوران چيزي به اسم ناموس و يا حسّ شرم وجود ندارد و بسياري از انواع

جانوران هستند كه با خواهر ،برادر و فرزندان خود علناً و در پيش چشمان ديگران به انجام عمل جنسي مبادرت

ميورزند .درحاليكه اگر انساني چنين كاري انجام دهد اخﻼق اجتماعي و قانون عمل او را »حيواني« تفسير كرده
و محكوم ميكند .به عبارت ديگر اعتقاد بر اين است كه رفتار و منش و روابط جنسي انسانها نبايد مثل حيوانات

باشد .امّا مخالفان اقليّتهاي جنسي وقتي به موضوع همجنسگرايي ميرسند اختﻼف انسان و حيوان را به كلي

فراموش كرده و »طبيعتگرا« ميشوند و استدﻻل ميكنند كه چون اين پديده در حيوانات وجود ندارد؛ پس در
نتيجه همجنسگرايي صرفاً يك پديده در بين انسانهاي »منحرف از قاموس طبيعت« و بنابراين ﻏيرطبيعي است.

اين دوگانگي استناد به حيوانات و طبيعت يعني گاهي اشتياق به مقايسه انسان و حيوانات و گاهي دوري گزيني از

رفتار حيواني ﻏير منطقي و به دور از استدﻻل است )مسافر١٣٨٦ ،؛ بينام.(١٣٨٤ ،

براي مثال طبيعت قدرت جنسي حيوانات را فصلي تعيين كرده طوري كه در فصل و ماههاي خاصّي از سال

ن بلوغ تا آخر عمر ادامه دارد و حتّي زني كه آبستن
تحريك جنسي ميشوند درحاليكه ميل جنسي در انسان از س ّ
 -١بجز اساتيدي همچون دكتر آرش نراقي ،علما و اساتيد مسلمان ديگري چون اسكات سراجالحق كخل ) (Scott Siraj al-Haqq Kugleكه

در زمينههاي تصوف و عرفان اسﻼمي به طور تخصصي به مطالعه و پژوهش ميپردازند؛ در خصوص مقوله همجنسگرايي نظرات قابل تﺄملي ارائه

نمودهاند كه دريچههاي نويي به روي مفسران و محققان ميگشايد .جهت مطاله بيشتر رجوع شود به https://www.oneworld- :
 publications.com/authors/scott-siraj-al-haqq-kugleو

http://omarshahid.co.uk/ ٢٠١٢/١١/٢٩/muslim-and-gay-islam-begins-to-confront-the-issue-the-times/
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هم هست باز شهوت و نيروي جنسي او بيدار ميماند و قادر به انجام عمل جنسي است .اينجا است كه ميينيم
مقايسه جنسيّت انسان و حيوانات بيمعني است و در نتيجه توسّل به بهانه ﻏيرطبيعي بودن همجنسگرايي تا چه
اندازه بدون پشتوانه منطقي است .امّا حتّي اگر بخواهيم از اين راه به ردّ يا اثبات همجنسگرايي بپردازيم؛ بنا به

آمارها و پژوهشهاي انجام شده ،همجنسگرايي در بين حيوانات هم ديده ميشود.

تا مدّتها ،بسياري از كاركنان در باغ وحشهاي مختلف بر تظاهر پديده همجنسگرايي در بين حيوانات باغ

وحش خود اعتراف كردهاند .دانشمندان و زيستشناساني كه به مطالعه حول موضوع جنسيّت در طبيعت و در بين
حيوانات پرداختهاند ،ادّعا ميكنند كه با اين پديده در بيش از  ٤٥٠نوع از حيوانات ،جانوران و پرندگان برخورد

كردهاند و نتيجه ميگيرند كه همجنسگرايي يك پديده صرفاً انساني نيست بلكه در حيوانات هم هست و بنابراين
با قاموس طبيعت همخواني دارد )همان .(٣٧ :از جمله حيواناتي كه پديده همجنسگرايي در آنها مشاهده شده از

اين قرارند :دلفين ،شامپانزه ،شير جنگل ،گرگ ،خوك آبي ،آهو ،بعﻀي از مرﻏان دريايي ،گاوميش كوهاندار

آمريكايي به نام ) ،(Bisonبز كوهي؛ بوقلمون ،شترمرغ ،باقرقره ) (Sage grouseوهمينطور نوعي از ماكيان-

هاي معروف به )) (Cock of the rockهمان.(٣٧ :

آقاي  Bruce Bagemihlكه خود يك زيست شناس آمريكايي است ٩ ،سال تمام از وقت خود را به مطالعه

حول پديده همجنسگرايي در طبيعت و در بين حيوانات اختصاص داد .او در سال  ١٩٩٩نتيجه مطالعات خود را

در كتابي به نام:

St. Biological Exuberance, Animal Homosexuality and Natural Diversity.
Martin`s Press, ٢٠٠٠
منتشر كرد كه سر و صداي زيادي به راه انداخت .او در كتاب خود عنوان ميكند كه هرگونه رفتار جنسي كه

در بين انسانها رايج است ،در بين حيوانات نيز ديده ميشود.

"باگميل" نشان داد كه رفتار همجنسخواهانه در ميان تقريباً  ١٥٠٠گونه از جانداران ،از نخستيها )راستهاي از

جاندارن كه گوريل ،ميمون و انسان نيز جزء آن هستند( گرفته تا كرمهاي روده مشاهده شده است .همجنسخواهي

١١٠
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بهطور گستردهاي در بين پرندگان و پستانداراني كه به شكل گروهي زندگي ميكنند ،عليالخصوص پستانداران
دريايي و نخستيها وجود دارد )توانا.(١٣٨٩ ،

از ميان پرندگان همجنسخواه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

 قوهاي سياه ) ،(Black Swansبرآورد شده است كه يك چهارم از تمامي قوهاي سياه نر و ماده
همجنسخواه هستند .قوهاي سياه همجنسخواه در مقايسه با زوجهاي ﻏير همجنس ،درصد باﻻتري از

بچّههايشان تا بزرگسالي بقا مييابند كه اين موضوع احتماﻻً به دليل توانايي باﻻتر زوجهاي

همجنسخواه در دفاع از بخشهاي عمدهاي از قلمرو زندگيشان است.

 مرغ نوروزي ) ،(Gullمطالعات نشان دادهاند كه  ١٠تا  ١٥درصد از مرغهاي نوروزي مادّه در برخي از
گروههاي جمعيتّي در نواحي جنگلي رفتار همجنسخواهانه دارند.

 اردك وحشي ) ،(Mallardاردكهاي وحشي پيوند نر – ماده را تنها تا زماني كه ماده تخمگذاري
كند ادامه ميدهند و پس از آن نرها مادهها را ترك ميكنند .در ميان اردكهاي وحشي ميزاني از

فعّاليّتهاي جنسي مرد با مرد وجود دارد كه در بين گروه پرندگان نسبت ًا ميزان باﻻيي است .در برخي
موارد اين ميزان به  ١٩درصد از كل زوجهاي يك جمعيّت ميرسد.

 پنگوئن ،در ابتداي فوريه سال  ٢٠٠٤روزنامه نيويورك تايمز گزارش كرد كه دو پنگوئن نر به نامهاي
"ري" و "سيلو" كه در باغوحش پارك مركزي نيويورك نگهداري ميشوند ،اخيراً شريك جنسي
يكديگر شدهاند .اين دو حتّي توانستهاند با موفق ّيت از تخمي كه حاوي بچه پنگوئن ماده است مراقبت
كرده و آن را به دنيا بياورند .پس از آن بود كه اين دو پنگوئن شهرتي جهاني يافتند .باغوحشهايي در

ژاپن و آلمان نيز داراي زوجهايي از پنگوئنهاي نر همجنسخواه هستند .به طور مثال دستاندركاران
باغ وحش برمن هاون در آلمان ،تﻼش زيادي كردهاند تا زوجهاي همجنسخواه نر را از يكديگر جدا

ساخته و آنان را ترﻏيﺐ كنند تا با گونهي مهمّي از پنگوئنهاي مادهي سوئدي كه در حال انقراض

هستند جفتگيري كنند؛ امّا اينكار با شكست مواجه شد .مدير باغوحش مذكور ميگويد :روابط
بسيار عميقي بين زوجهاي همجنسخواه اين باغوحش وجود دارد.

از ميان پستانداران همجنسخواه نيز ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
١١١
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 فيل ،روابط همجنسخواهانه در ميان فيلهاي نر و ماده بسيار متداول است .فيلهاي آسيايي در  ٤٥درصد
از فعّال ّيتهاي همجنسخواهانه خود ،اسير دلبستگيهاي شديدي ميشوند.

 گوسفند ،در اكتبر  ٢٠٠٣مطالعه دكتر چارلز .اي .روزﻻي و ديگران )در دانشگاه علم و بهداشت ايالت
ارگان( نشان دادند كه همجنسخواهي قوچها )كه در بين  ٨درصد از آنان يافت شده بود( با ناح ّيهاي از
مﻐز آنان كه نصف اندازه همان ناح ّيه در قوچهاي دگرجنسگرا ست ،مرتبط است.

 بونوبو و ديگر ميمونها ،بونوبوها گونهاي كامﻼً دوجنسخواه هستند .هم نرها و هم مادّهها به رفتارهاي

دگرجنسخواهانه و همجنسخواهانه ميپردازند .همجنسخواهي عليالخصوص در بين جفتهاي مادّه
چشمگير است .به بيان دقيقتر  ٦٠درصد از كلّ فعّاليّتهاي جنسي اينگونه بين دو يا تعداد بيشتري از

مادّهها صورت ميپذيرد .هرچند كه شبكهي انس و الفت همجنسخواهانه در بين بونوبوها بيانگر باﻻترين

ميزان همجنسخواهي شناخته شده در بين تمامي گونهها است ،با اين همجنسخواهي در بين بسياري از

نخستيهاي ديگر مشاهده شده است )همان.(١٠-٩ :

بعﻀي از زيستشناسان ادعا ميكنند كه نه تنها همجنسگرايي در بين حيوانات در طبيعت يافت ميشود بلكه

درجه تظاهر آن بسيار بيشتر از موارد جوامع انساني است )پيشين .(٣٨ :نكته قابل توجّه اينكه پژوهشهاي تاكنون
صورت گرفته دﻻلت بر آن دارند كه درصد همجنسگرايي ،دوجنسگرايي)باي سكشواليتي( و دگرجنسگرايي

در بين حيوانات مختلف يكي نيست و نسبت ًا متفاوت است .براي مثال در بين شترمرغها ،همجنسگرايي خيلي بيشتر

ديده ميشود تا در بين آهوان كه دوجنسگرايي در بين آنها شايعتر از همجنسگرايي است .همينطور در ميان

حيوانات نزديكتر به انسان يعني شامپانزها ،كﻼً همجنسگرايي مطلق و همينطور دگرجنسگرايي مطلق نادر
است و اكثراً دوجنسگرا هستند و با هر دوجنس مخالف و موافق به انجام عمل جنسي مبادرت ميورزند.

براي اثبات نظر خود ،پژوهشگران با درنظرگرفتن اينكه ممكن است عدم دسترسي به جنس مخالف اين حيوانات

را به رابطه جنسي با همجنس كشانده ،تعدادي از همان نوع حيوان امّا با جنس مخالف را در دسترس آنها گذاشتهاند

 .امّا اين حيوانات همجنسگرا به جنس مخالف اعتنايي نكرده و به جفتگيري با همجنس خود ادامه دادهاند )همان

 .(٣٩-٣٨نكته جالﺐتر اينكه عموماً حيوانات در فصل خاصّي از سال به جفت گيري و توليدمثل ميپردازند و در

بقيه فصول نيروي جنسي آنها به خواب ميرود .درست همين حالت فصلي بودن تمايل جنسي در بين حيوانات
١١٢
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همجنسگرا هم مشاهده ميشود .در مورد درصد همجنسگرايي ،دگرجنسگرايي و دوجنسگرايي در حيوانات،
آقاي باگميل در كتاب خود )صفحه  ،(٣٥جدولي ارائه ميدهد كه قابل تﺄمل است .براساس اين جدول نوعي از
حيوانات تا صددرصد دوجنسگرا هستند و همجنسگرايي يا دگرجنسگرايي مطلق در آنها اصﻼً وجود ندارد

يا بسيار نادر است.

درصد

دگرجنسگرايي
٧٩
٦٣
٣٥

درصد

درصد

همجنسگرايي

دوجنسگرايي

١٠

١١

٢٢

١٥

٩

٥٦

صفر

١٠٠

صفر

٤٤

١١

٤٤

جدول١-٠-٢

١

نوع حيوان
Silver gulls
)(Female

Black headed gulls
)(both sexes

Japanese Macaques
)(Both sexes
Bonobo
Chimpanzees
)(Both sexes
Galahs
)(Both sexes

نكته پاياني اينكه ،حتّي اگر همجنسگرايي در بين حيوانات مشاهده نشود ،مگر انسان خود يك حيوان طبيعي

)ناطق( نيست؟ چرا طبيعت قادر نباشد كه حاﻻت و خصوصيّات خاصّي در اين حيوان )انسان( ايجاد كند؟ مگر

عقل كه مختص انسان است و در حيوانات و جانواران مشاهده نميشود ،امري ﻏيرطبيعي است؟ مگر همه حيوانات
پستاندار هستند و يا شيوه زاد و ولد آنها يكي است؟ آيا اين دليلي بر طبيعي نبودن يكي از اين دو حالت است؟

قطعاً عقﻼ در محاسبات خود تمام اين مسائل را در نظر خواهند گرفت

 -1جدول فوق برگرفته از مقاله "پديده همجنسگرايي در حيوانات نيز ديده ميشود و با قاموس طبيعت همخواني دارد” ؛ نشريه ماها ،شماره ،١٤

بهمن  ،١٣٨٤ص  ١٤ميباشد.

١١٣
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فصل سوم :گرايشهاي جنسي اكثريت و جرمانگاري

١١٤
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در مباحث قبلي نظرات موافقان و مخالفان جنبش اقليّتهاي جنسي را بيان داشتيم ،نكتهي مشترك تمام اين

مباحث ،تﺄييد وجود اين افراد در هر جامعه و اجتماعي است كه باعث همهي اين مباحثات و مناظرات گشته؛ از اين

رو اوّلين نكته در حمايت يا عدم حمايت از اين افراد اذعان به وجود اين اقليّتها در ميان افراد جامعه است.

به طور خﻼصه مباحث قبلي چنين ميگويد؛ گرايشهاي جنسي بر چند دسته هستند )دگرجنسگرايي ،همجنس-

گرايي ،دوجنسگرايي و اسكشوالتي يا عدم عﻼقه به برقراري رابطة جنسي( كه در اين ميان گرايش دگرجنس-

خواهي با حدود  ٨٠درصد جمعيّت ،بيشترين جامعة آماري را به خود اختصاص داده است تا جايي كه بسياري از

افراد به اشتباه بر اين باورند كه تنها شكل مجاز و طبيعي گرايش جنسي ،همين گرايش دگرجنسخواهي است.

در ابتدا تنها به افراد همجنسگرا ،اقليّت جنسي ميگفتند؛ شايد دليل اين نامگذاري جمعيّت قابل توجّه اين افراد

نسبت به ساير اقليّتهاي جنسي باشد ،در حال حاضر به دوجنسگونگان ،زنان و مردان همجنسگرا و دوجنس-
گرايان ،اقليّتهاي جنسي ميگويند .از آنجايي كه بيشترين بحثها و اختﻼفنظرها در مورد همجنسگرايان و
وضعيّت اين افراد در عرصههاي مختلف است؛ تمركز ما در اين پژوهش بر روي اين افراد است.

همانطور كه پيشتر بيان شد؛ همجنسگرايي در همه جوامع و همه برهههاي تاريخي وجود داشته و در بسياري

از جوامع مانند يونان باستان و ايران باستان پذيرفته شده بود .در بسياري از متون ادبي مربوط به ايران باستان و دوران

ابتدايي اسﻼم از همجنسگرايي به شكلي طبيعي و واقعي ياد شده و زيبايي روابط همجنسگرايانه مورد ستايش
واقع شده است .روابط همجنسگرايانه در همهي گونههاي حيواني وجود داشته و مورد بررسي هم قرار گرفته؛ از

دلفينها گرفته تا شيرها ،كسترلها )گونههاي از شاهين( ،ميمونها و پنگوئنها.

گروهي از افراد و حكومتها منجمله نازيها ١تﻼش كردند همجنسگرايي را ريشهكن كنند امّا در انجام اين

كار با شكست روبهرو شدند .امروزه زيستشناسان و روانشناسان بر اين باورند كه همجنسگرايي بخشي از طيف
طبيعي ميل و گرايش جنسي در انسان است .حدود  ١٠درصد از انسانها در كل يا بخشي از زندگي خود روابط

همجنسگرايانه را تجربه ميكنند .همجنسگرايي كامﻼً طبيعي است و اگر اينگونه نبود تا اين اندازه متداول و
جهان شمول نبود.

١١٥

- http://fa.wikipedia.org
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با اين وصف هنوز برخي از كشورها از به رسميت شناختن اين افراد و احقاق حقوق انساني ايشان سرباز زده و

بعﻀاً منكر وجود اين افراد در ميان ساير اقشار جامعه هستند و يا درصورت پذيرش وجود اين گروه ،به سختي و با

جرمانگاري اعمال و رفتارشان با ايشان برخورد ميكنند .يقيناً قانونگذاران براي تنظيم قوانين و مقرّرات قانوني
معيارهايي را مدّنظر قرار ميدهند تا جامعترين قانون براي حفظ امنيّت شهروندان را وضع بنمايند .در ادامه با بررسي
وضعيّت اين افراد در سياست جنايي تقنيني ايران و معيارهايي كه قانونگذار ايران در خصوص جرمانگاري

رفتارهاي جنسي افراد مورد توجّه قرار داده وضعيت دگر باشان را مورد توجه قرار مي دهيم.
 -١-٣جرمانگاري

به طور كلّي واضعان قانون هنجارهايي را مورد حمايت قرار ميدهند كه بيانگر ارزشهاي جامعه است .در گذشته

جرم بيشتر از امروز ارتباط تنگاتگي با اخﻼقيات داشت و از حقوق جزا اﻏلﺐ براي تحميل معيارهاي خاص اخﻼقي

استفاده ميشد .ليكن امروزه نظرات و ديدگاهها تﻐيير كرده و در اين راه ساز و كارهاي مختلفي را در پيش مي-
گيرند؛ گاه از ابزارهاي ﻏير كيفري اعم از رسمي و ﻏير رسمي و سياستهاي پيشگيرانه استقبال كرده و گاه به
ضمانت اجراهاي حقوقي متوسّل ميشوند .گرايش ﻏالﺐ در بيشتر كشورهاي ﻏربي اين است كه اخﻼقيات از
حقوق جزا تفكيك شده و از اعمالي كه صدمه اجتماعي ملموسي ايجاد نميكنند ،جرمزدايي شود .يكي از فﻼسفه

حقوق كيفري ١معتقد است براي جرمانگاري يك رفتار بايد آنرا از سه فيلتر اصول ،پيشفرضها و كاركردها
عبور داد )پوربافراني .(١٣٩٢ ،در فيلتر اصول ،بايد رفتار مدّنظر بر اساس برخي از اصول و مباني نظري راجعبه

جرمانگاري )مثﻼً اصل صدمه( سنجيده؛ و اينكه آيا اساساً عمل موضوع جرمانگاري در صﻼحيّت دولت بوده و

به او ارتباط دارد يا خير و آيا ماهيّت عمل به گونهاي است كه به پايه و اساس نظم عمومي صدمه وارد ميكند يا

خير ،بررسي شود .در فيلتر پيشفرضها ،بايد ثابت شود كه مداخله حقوق كيفري ضروري است و نميتوان با

روشهاي مﻼيمتر از حيث ضمانت اجرا با رفتار مدّنظر مقابله كرد .در فيلتر كاركردها بايد عواقﺐ عملي جرم-
انگاري رفتار بررسي شود و در صورتي آنرا جرمانگاري كرد كه سود آن بر هزينهها و زيان برتري داشته باشد

)عبدالفتاح١٣٨١ ،؛ شنسك.(١٩٩٤ ،

١١٦

- Ionathan Schonsheck
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دليل اين سختگيري طبيعي است چرا كه جرمانگاري رفتارها ،محدوديت آزاديهاي افراد را به دنبال دارد و اگر

خارج از مباني و اصول انجام شود ،پيامدها و توالي فاسد به دنبال خواهد داشت .براي نمونه طي سالهاي اخير

مدافعان تفكيك حقوق جزا از اخﻼقيات ،دﻻيل زيادي براين تفكيك ارائه دادهاند .از جمله؛

 -١در جوامع امروزي كه ويژگي بارز آنها كثرت ديني و فرهنگي است ،ضوابط و معيارهاي اخﻼقي مختلفي
وجود دارند .بر اساس اصول اساسي دموكراسي و آزادي هيچ گروه و يا طبقه اجتماعي صرفنظر از

ميزان اقتدار و نفوذي كه ممكن است داشته باشد ،حق تحميل عقايد ديني يا معيارهاي اخﻼقي خود را بر

گروههاي ديگر با استفاده از زور ،قانون جزا و يا از هر طريق ديگري ندارد.كساني كه در يك جامعه

دموكراتيك زندگي ميكنند نسبت به باورهاي اخﻼقي ،معيارها و قواعد خود مستحق ميباشند.

 -٢امروزه در يك جامعه آزاد و دموكراتيك ،دولت نميتواند در زندگي خصوصي اعﻀاي بزرگسال جامعه
و رفتار آنان مادامي كه آن رفتار صدمهاي ايجاد نميكند و يا حقوق ديگران را نقﺾ نميكند ،دخالت

كند.

 -٣تمامي ارزشهاي اخﻼقي نيازمند به حمايت از طريق قانون جزا نبوده و يا نميتواند مورد حمايت قرار
گيرد .مفاهيم جنايي،گرچه شديداً تحت تﺄثير مفاهيم اخﻼقي هستند ،بايد متمايز باشند؛ بنابراين معيارهاي

جرمانگاري انواع خاصي از رفتار ،بايد ﻏير از صرف ﻏيراخﻼقي بودن آن رفتارها باشد .همچنان كه آقاي

ارنست فروند ١ميگويد :هر ضابطه رفتاري كه مناسﺐ براي رعايت كردن باشد اينگونه نيست كه براي

تحميل كردن هم مفيد و مناسﺐ باشد .گسترش دادن بازوهاي حقوق جزا به تمامي انواع رفتارهاي
ﻏيراخﻼقي منجر به سركوبي افراطي رفتارهايي گرديده است كه نه مﻀر به جامعه بودهاند و نه خطرناك.

 -٤تحت نظم و كنترل درآوردن اخﻼقيات از طريق قانون جزا به طور اجتنابناپذيري منجر به بسياري از
تناقﻀات و تﻀادها ميگردد ،براي مثال ،براساس قوانين جاري در كانادا دو شخص بالﻐي كه راضي
باشند ،تقريباً در هر شكلي از فعّال ّيت و عمل جنسي ميتوانند خلوت كنند.آيا تدوين معيارهايي براي آنچه

١١٧

- Ernst Freundir
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كه آنان ميتوانند براي خواندن يا تماشا كردن در خلوت خانههاي خودشان بخرند ،براي قانون تناقﺾ
نيست؟

 -٥اخﻼقيات دستخوش تحوّل اجتماعي قرار ميگيرد ،آنچه كه در سالهاي قبل ﻏيراخﻼقي و قابل مجازات
تلقي گرديده ممكن است امسال يا سال آينده ﻏيرمجرمانه محسوب گردد ،و آنچه امروزه به عنوان گناه
مورد نكوهش قرار ميگيرد ممكن است فردا چنين محسوب نشود .نگرشها به مسائل مختلف اخﻼقي

مثل تلقيح مصنوعي در سالهاي اخير به طور قابل توجّهي تﻐيير يافته است .اين امر به اين معناست كه
مردم به خاطر اعمالي مجازات ميشوند كه ممكن است در آينده نزديك از آنها جرمزدايي شود .١در

واقع آنچه كه امروزه گناه محسوب ميشود ممكن است فردا تقوا تلقي گردد )عبدالفتّاح.(١٥٥-١٥٣ :

بنابراين براي جرمانگاري بايد به همه جوانﺐ توجّه نمود تا با وضع بهترين مقررات امنيّت ،آزادي ،جان ،مال و
حيثيت افراد را مصون از هرگونه تعرض و تجاوز ولو از سوي دولتها و حكومتها ،قرار داد.
 -٢-٣ﻣعيارهاي جرمانگاري

در بحث جرمانگاري و به دنبال آن معيارهاي جرمانگاري ،اين سؤال مطرح ميشود كه قانونگذار بر چه مبنا و

اساسي اعمال را جرمانگاري ميكند؟ طبيعتاً يكسري اصول و معيارهايي وجود دارد كه با توجّه به آنها اعمال و

رفتار افراد سنجيده ميشود و اگر عملي خارج از اين چارچوبها صورت گيرد ميتوان آنرا جرمانگاري نمود.

قﻀاوت در مورد چرايي جرمانگاري جرايمي مانند قتل و سرقت چندان دشوار نيست؛ امّا قﻀاوت در مورد جرم-

انگاري برخي جرايم با مشكﻼت فراواني مواجه است ،زيرا پاسخ به چرايي جرمانگاري رفتار و تعيين ارزشي كه
قانونگذار با جرمانگاري در پي حراست از آن است؛ منوط به مباني فكري بوده كه بر ذهن قانونگذار تﺄثير گذاشته
است و عموماً به مباحثي پيچيده منجر ميشود كه دستكم يك طيف آن ارتباط نزديكي با معيارهاي اخﻼقي يا
ديني موجود در جامعه دارد.

به طور كلي سه معيار براي جرمانگاري اعمال وجود دارد؛

 -1قبل از تﻐييرات قانون جزاي كانادا در سال  ١٩٦٩بسياري از ﻻتاريهاي عمومي ﻏيرقانوني بود .در حال حاضر آنها نه تنها قانوني هستند بلكه

حكومتهاي ايالتي و فدرال در اين كه در چه سطح بايد سهم عمده را از سود به دست آورند ،با هم اختﻼف دارند.

١١٨
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الف( آن رفتاري جرمانگاري شود كه به ديگري آسيﺐ )اعم از آسيﺐ مادي و معنوي( برساند ،كه به آن ،اصل

ضرر ميگويند.

ب( اصل پدرساﻻري قانوني يا به تعريف ديگر جايي كه فرد به خودش آسيﺐ وارد ميكند .در اينجا دولت

مداخله كرده و به جرمانگاري رفتارهايي كه شخص به ضرر خويش انجام ميدهد ،ميپردازد.

ج( اصل اخﻼقگرايي قانوني؛ حالتي كه شخص يك ارزش را نقﺾ ميكند )برهاني.(١٣٩١ ،

در سالهاي اخير جرمشناسان سه اصل كلي پيشنهاد كردهاند كه بايد بر حوزه جرمانگاري حاكم بوده و به عنوان

معيارهايي در تصميمگيري اينكه چه نوع رفتاري در يك جامعه دموكراتيك مجرمانه محسوب شود ،از آنها

استفاده شود:

 -١ﻏيراخﻼقي بودن ،كافي براي جرم شناختن يك عمل نيست .اين اصل چندان تازه نيست و نويسندگاني چون

هال و نوروال موريس ١با عباراتي چون »ژرفاي وقاحت و زشتي اخﻼقي فينفسه كافي براي جرم شناختن
نيست« و يا از حقوق جزا نبايد »براي اجتناب مردم از گناهان و سيئات از جمله آن سيئات و گناهاني كه
فقط به خود گناهكار صدمه ميزند« استفاده كرد يا نبايد از حقوق جزا براي جلوگيري از»رفتن به جهنم«...

استفاده كرد؛ به آن اشاره كردهاند.

استدﻻل ميشود كه يك عمل نبايد صرفاً به اين دليل كه برخي از مردم يا همچنين اكثريت مردم آنرا
زننده ،ناشايست يا نفرتآور مييابند جرم تلقّي شود .در يك جامعة دموكراتيك تصوّر نميرود قانون

رفتاري را صرفاً به دليل اينكه آن رفتار به عقيده برخي ،قابل سرزنش ،ﻏيرطبيعي يا ناهنجار است ،مجرمانه
اعﻼم كند ،مگر اين كه مشخّصاً ثابت شود كه آن رفتار از نظر اجتماعي زيانآور بوده يا به حقوق ديگران

لطمه وارد ميكند.

 -٢نبايد از حقوق جزا براي مجازات رفتارهاي ﻏيراخﻼقي يا گناهكارانه استفاده كرد مگر اينكه رفتار آشكارا
ضد اجتماعي بوده يا از نظر اجتماعي زيانآور باشد .سالها قبل مانهايم ٢اين اصل را به شرح زير تشريح

١١٩

- Norval Morris
- Karl Mannheim
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نمود :هيچ شكلي از رفتار انساني كه ضد اجتماعي نباشد ،نبايد هرگز به عنوان جرم با آن برخورد شود .با

اين حال ،عكس قﻀيه هم صحيح نيست .بسياري از انواع رفتارهاي ضد اجتماعي وجود دارند كه جرم
نيستند و بسياري ديگر نبايد جرم باشند .قانونگذار نبايد اعمالي را كه خصوصيّت ضداجتماعي آنها خيلي
آشكار نيست ،مجازات كند .واضعين قانون جزا نبايد به طور تصنّعي و ﻏير ضروري جرم ايجاد كنند.

در كانادا كميته كانادايي اصﻼح و درمان )در سال  (١٩٦٩در گزارش خود از اين اصل به شرح زير دفاع
كرد:

 هيچ رفتاري نبايد جرم محسوب شود مگر اين كه نمايانگر يك تهديد جدي اجتماعي باشد و نتوانبا ابزارهاي اجتماعي يا قانون ديگر با آن برخورد كرد.

 همچنين هيچ رفتاري نبايد از نظر جزايي منع شود مگر اين كه وقوع آن ،بالفعل يا بالقوه به طور قابلجهي به جامعه آسيﺐ برساند.
تو ّ

 -٣رفتار بايد به طور بالفعل يا بالقوه نسبت به ديگران زيانآور باشد يا ،حدّاقل بايد حقوق اساسي ديگران را
نقﺾ كند .همچنان كه در باﻻ ذكر شد ،ﻏيراخﻼقي بودن رفتار خاصي و يا خصوصيت نابهنجار و نفرتآور
بودن آن مباني محكم و كافي براي متوسّل شدن بر ضمانت اجراهاي كيفري يا بسيج كردن دستگاه عدالت

كيفري عليه آن نيست .تا زماني كه يك عمل قابليت ايراد لطمه بالفعل)يا بالقوه( براي ديگران را نداشته
باشد مداخله دولت براي كنترل وقوع چنين رفتاري با استفاده از قانون جزا ﻏير قابل توجيه است .بسياري از
جرم شناسان مناسﺐ بودن شديدترين مداخله دولت -مجازات -و منطق استفاده از يك دستگاه عدالت

كيفري پرخرج و سنگين را براي كنترل يا سركوبي اعمالي كه به هيچ احدي جز شركت كنندگان و مداخله

كنندگان در جرم ،ضرري وارد نميكند ،زير سؤال ميبرند .آنان اشاره ميكنند به طيف وسيعي از رفتارهايي

كه )آقاي شيكور در سال  ١٩٦٥اصطﻼحات »جرايمي كه قرباني ندارد« يا »جرايم بدون قرباني« را براي
آنها وضع كرده( از طريق قانون جزا با تهديد ضمانت اجراهاي كيفري در حال حاضر ممنوع بوده و يا

تاكنون ممنوع بودهاند .يكي از دﻻيل به نفع جرمزدايي از جرايم به اصطﻼح بدون قرباني مبتني است بر
اصول آقاي جان استوارت ميل ١در كتابش »پيرامون آزادي« ) (١٨٥٩كه در آن چنين تﺄكيد كرده است:
١٢٠

- John Stuart Mill
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تنها هدفي كه اِعمال صحيح قدرت را عليه آزادي اعﻀاي يك جامعه متمدّن توجيه ميكند ،جلوگيري از
ايراد ضرر به ديگري است .خير و صﻼح شخصي ،خواه مادي يا معنوي ،توجيه كافي نيست )عبدالفتّاح:

.(٢٤-١٩

نكتهي قابل تﺄمّل اين است كه ،هر كدام از اين سه اصل در هر ساختار فكري ميتواند معناي متفاوتي بگيرد كه

ﻼ در اصل ضرر ،مفهوم ضرر را چگونه تعريف كنيم؟ يا
در نهايت معيارهاي جرمانگاري متفاوت خواهد بود؛ مث ً
ضرر را نسبت به چه كسي در نظر بگيريم؟ تعريف ما از انسان چگونه باشد؟ آيا انسان موجود تك بعدي است يا

ابعاد روحاني و معنوي هم دارد كه ﻻزم است به آنها توجّه شود؟ همهي اين سؤالها و پاسخي كه به آن داده

ميشود بر ساختار فكري قانونگذار تﺄثير خواهد داشت.

 -٣-٣ﻣعيارهاي قانونگذار ايران در جرمانگاري رفتارهاي همجنسگرايان

چرايي جرمانگاري اعمال و رفتار اقليّتهاي جنسي خصوصاً همجنسگرايان و دوجنسگرايان مستلزم بررسي

اصول و موازيني است كه قانونگذار ايران در تدوين قوانين به آنها توجّه داشته و بر اساس آنها به جرمانگاري

اين اعمال پرداخته است .قانونگذار ايران در وضع مقررات كيفري و جرمانگاري اختيار بيحدّ و حصري ندارد
بلكه تابع اصول و محدوديتهاي مقرر در شرع و قانون اساسي ميباشد.

 -١-٣-٣الف( ﻣحدوديتهاي شرعي

 -١اصل اباحه؛ انسان نسبت به اشياء و امور مختلف اختيار هرگونه دخل و تصرفي را دارد ،مگر در مواردي كه
دليل بر منع وارد شده باشد .در اين موارد هرگاه در حﻼل يا حرام بودن امري شك كنيم ،اصل اباحه يا

اصاله الحليّه جاري ميشود .بنابراين اصل اباحه در راستاي اثبات آزادي براي افراد است .به عبارت ديگر؛
اصل بر آزادي عمل در انسان و اباحه در اعمال و رفتار اوست ،و تا زمانيكه دليل محكمي بر تكليف ارائه

نگرديده اصل بر اباحه و برائت است.

 -٢اصل عدم وﻻيت؛ مطابق اين اصل ،هيچكس بر ديگري وﻻيت ندارد مگر اينكه دليل قطعي بر آن داشته
باشيم .اصل عدم وﻻيت از فروع توحيد است ،كه در آن سلطنت مخلوقات بر يكديگر نفي ميشود .اين

اصل هم مانند اصل اباحه ،مبتنيبر آزادي بشر است ،و هرگونه سلطه بر ديگران را ظلم و تعدّي در حق آنها
١٢١
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ميداند .مقتﻀاي اصل عدم وﻻيت ،عدم جواز جرمانگاري و اقدام به مجازات ديگران است؛ چرا كه جرم-
انگاري مستلزم اِعمال مجازات و در نتيجه اِعمال نوعي تصرف و وﻻيت در شئون آنان ميباشد ،از اينرو

جرمانگاري و اعمال مجازات به توجيه و مجوّز نياز دارد )نجفي توانا و مصطفيزاده.(١٥٨ :

 -٢-٣-٣ب( ﻣحدوديتهاي قانون اساسي

عﻼوه بر اصول شرعي فوق كه قانونگذار در جرمانگاري با آنها مواجه است ،در فصل سوم قانون اساسي تحت

عنوان »حقوق ملّت« به حقوق و آزاديهايي اشاره شده كه قانونگذار بايد در جرمانگاري اعمال به آنها توجّه
داشته باشد و ضرورت استثناء بر آن اصول را اثبات نمايد.

 -١اصل مصونيت فردي؛ بر اساس اصل يادشده )اصل  ٢٢قانون اساسي( ،اصل بر مصونيت جان ،مال ،حقوق،
مسكن و شﻐل اشخاص است و از آنجا كه جرمانگاري مستلزم تحميل مجازات بر فرد و تعرض به جان،
آزادي ،مال و حقوق شخص است ،لذا اعمال محدوديت بر اصل يادشده از طريق جرمانگاري نيازمند اثبات
ضرورت محدوديت از طرف قانونگذار ميباشد؛ بنابراين ميتوان گفت كه جرمانگاري در حوزه حقوق

و آزاديهاي فردي توسط قانونگذار بدون اثبات ضرورت اعمال محدوديت ،مﻐاير اصل يادشده )مصونيت

فردي( است.

 -٢اصل منع تفتيش عقايد )اصل  ٢٣قانون اساسي(؛  -٣اصل آزادي بيان نشريات و مطبوعات )اصل  ٢٤قانون

اساسي(؛  -٤اصل منع تجسّس )اصل  ٢٥قانون اساسي(؛  -٥اصل آزادي احزاب ،جمعيّتها و انجمنها و
آزادي شركت در آنها )اصل  ٢٦قانون اساسي(؛  -٦اصل تشكيل اجتماعات و راهپيماييها )اصل  ٢٧قانون

اساسي(؛  -٧اصل آزادي شﻐل )اصل  ٢٨قانون اساسي(؛  -٨اصل منع دستگيري )اصل  ٣٢قانون اساسي(؛
 -٩اصل منع تبعيد )اصل  ٣٣قانون اساسي(.

تاكنون بهطور كلّي معيارها و محدوديتهاي جرمانگاري را مورد بررسي قرار داديم ،در ادامه بهطور خاص به

اين موضوع اشاره ميكنيم كه قانونگذار ايران بر اساس چه معياري به جرمانگاري رفتار همجنسگرايان پرداخته

است.

١٢٢
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در فصل دوم به طور مفصّل در خصوص آراي موافقان و مخالفان اقليّتهاي جنسي خصوصاً همجنسگرايان

بحث شد و به بسياري از پرسشها و انتقادهاي وارد بر ايشان پاسخ داده شد .به نظر ميرسد مخالفان داخلي اقليّت-
هاي جنسي ،دﻻيلي فراتر از دﻻيل ارائه شده از سوي انجمنها و گروههاي مطرح در مباحث قبلي ،نداشته باشند.

از اينرو پاسخي كه به منتقدين وارده شده براي مخالفان داخلي ميتواند كافي باشد .به طور كلّي انتقادهاي وارد
بر اقليّتهاي جنسي حول دو محور الف( اخﻼقيات و بدآموزي به ديگران و ب( ترس از انقطاع نسل )ضرر به

اجتماع( است.

الف( در پاسخ به نظريّه ﻏير اخﻼقي بودن پديده همجنسگرايي ،كاملترين پاسخ قراردادي بودن ارزشها و

اصول اخﻼقي و تﻐيير نگرشها نسبت به مسائل اخﻼقي و درنتيجه تحوّل چشمگير اين مسائل است .بنابراين عدالت

و انصاف ايجاب ميكند زمانيكه مسائل اخﻼقي دستخوش چنين تحوّﻻت اجتنابناپذيري هستند؛ افراد نسبت به

باورهاي اخﻼقي خود مستحق باشند .ضمن اينكه تمامي ارزشهاي اخﻼقي خصوصاً مسائل اخﻼق فردي نيازمند
حمايت از طريق قوانين كيفري نبوده و بهتر است كه از طريق قانون جزا به افراد تحميل نشوند.

بهعﻼوه تاكنون هيچ دليل محكمي براي ﻏيراخﻼقي بودن رفتارهاي اقليّتهاي جنسي ارائه نشده است و اينكه

در معرض همجنسگرايي بودن ،منجر به گرايش به آن ميشود يك دور باطل است؛ زيرا اوّل بايد به طور مستقل
ثابت شود عملي ﻏيراخﻼقي است بعد بگويد كه ديگران به سمت ارتكاب آن عمل ﻏيراخﻼقي سوق پيدا كردهاند.

ﻻ براي تداوم نسل بشر
ب( در خصوص مﻀر و زيانبخش بودن همجنسگرايي ،اين استدﻻل مطرح است كه او ً

نيازي نيست كه همهي افراد ملزم به زاد و ولد باشند؛ ثاني ًا حمايت دولتها )عدم جرمانگاري رفتار اقليّتهاي جنسي

و خشونت با ايشان( از اقليّتهاي جنسي لزوماً به معناي افزايش جمعيّت اين افراد نيست .اگر بپذيريم كه اقليّتهاي

جنسي افرادي هستند كه گرايشهاي جنسي متفاوتي دارند و گونهاي از نوع بشر ميباشند كه هميشه در طول تاريخ
با همين جامعه آماري -حدود  ٢٠درصد كل جمعيّت آن جامعه -ميزيستند؛ استدﻻل مخالفان مردود خواهد بود.

با توجّه به معيارهاي نامبرده شده در مباحث قبلي ،اينطور به نظر ميرسد كه قانونگذار ايران براي جرمانگاري

پديده همجنسگرايي به معيار اخﻼقگرايي توأم با پدرساﻻري حقوقي توسّل جسته است .درواقع اين استدﻻل پس

ذهن قانونگذار بوده كه جامعه ،شايستگي اين را دارد تا دربارهي هريك از فعّاليّتهاي عمومي يا خصوصي
شهروندان داوري كند چون جامعه ،مجموعهاي از باورهاي سياسي و اخﻼقي و يك اجتماعِ داراي باورهاي مشترك
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است و كسانيكه بيرون از اين باورها قرار دارند ،براي دوام جامعه تهديد شمرده ميشوند .به بيان ديگر از نظر
قانونگذار ايران ،انتقاد و احساس ناخوشايند عمومي دليل خوبي است براي اينكه يك رفتار ﻏيراخﻼقي محسوب

و مورد سرزنش عمومي قرار گيرد؛ و زمانيكه اخﻼق عمومي سكوت كرده ،حكومت براي جلوگيري از آسيﺐ

رساندن افراد به خودشان ،به يك رفتار وصف مجرمانه داده و مردم را در برابر خودشان مورد حمايت و حفاظت

قرار دهد .توجيه پدرساﻻري ،حفظ منافع شخص است و گاهي اوقات مداخله در امور فرد به خاطر رفاه اخﻼقي
شخص است كه به پدرساﻻري اخﻼقي معروف است و گويي سﻼمتي و ايمني افراد مهمتر از آزادي ايشان است

)همان.(١٥٣ :

از نظر تاريخي تمايﻼت جنسي انسان نخستين قلمرو تاخت و تاز حقوق جزا با توسّل به همين معيار پدرساﻻري

اخﻼقي بوده است )عبدالفتّاح .(١٥٣ :تا همين سالهاي اخير ،در بسياري از كشورها ،قوانين كيفري رفتارهاي جنسي

را در هر شكل آن ﻏير از رابطه جنسي قراردادي بين زن و شوهر كه قانوناً ازدواج كردهاند،كنترل و مجازات

مينمودند .ليكن اين امر بهطور فزايندهاي رسميت يافت كه ديگر دولتها نميتوانند در زندگي خصوصي
شهروندان خود دخالت كنند تا جايي كه از پيير اليوت ترو ،١نخست وزير سابق كانادا نقل شده است »دولت

تجارتي در رختخوابهاي ملّت ندارد« )همان (١٥٣ :در واقع قصد وي از بيان اين جمله تفكيك اخﻼق از قوانين
جزايي و اشاره به عدم مداخله دولت در زندگي خصوصي افراد است .اين در حالي است كه قانونگذار ايران بدون

اتخاذ سياستهاي كﻼن جنايي جهت مقابله با آسيﺐهاي اجتماعي به جرمانگاري كليّة انحرافات پرداخته كه نتيجة
آن تورّم كيفري ،انحراف ثانويه ناشي از مداخله روزافزون نظام عدالت كيفري ،نزول شﺄن قانون و ايجاد نوعي

حالت بيهنجاري يا خﻼء هنجاري است )همان .(١٣٦ :براي مقابله با اين وضعيّت توجّه به معيارهاي جرمانگاري،
و جرمزدايي از جرايمي كه با آن معيارها هماهنگ نيستند ،بهترين و مناسﺐترين راهحل پيشرو است.
 -٤-٣اقليّتها در قوانين ايران

در ادامه با بررسي مواد قانوني مرتبط با همجنسگرايي به بيان نگرش و نوع واكنش قانونگذار ايران نسبت به

اقليّتهاي جنسي ،ميپردازيم.

١٢٤

- Pierre Eliott Trubeaus
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مساله جرم انگاري روابط خصوصي همجنسگرايان با تعيين مجازاتهاي سنگيني مانند اعدام ،يكي از جنبههاي

قانون مجازات اسﻼمي بوده كه با توجّه به فقه اسﻼمي تنظيم شده است .در نظام جمهوري اسﻼمي ايران كه مبناي
قانون مجازات ،احكام اسﻼمي است؛ همجنسگرايي و لواط مترادف يكديگر تعريف شدهاند .همجنسگرايي زنان

نيز تحت عنوان حد »مساحقه« عمل مجرمانه اعﻼم شدهاست .قوانين مربوط به مجازات دگرباشان جنسي در قسمت

»حدود« ،از مادهي  ٢٣٣در قانون مجازات اسﻼمي شروع شده است .البتّه قانون جديد دستخوش تﻐييراتي شده؛
وليكن در نوع نگاه و شيوه برخورد قانونگذار تﻐيير مهمي صورت نگرفته است.

بنابراين اوّلين نكته قابل توجّه از منظر حقوق كيفري در خصوص روابط جنسي ميان دو همجنس؛ طرح اين مسﺄله

است كه روابط ميان اين افراد در دايره حدود اسﻼمي قرار گرفته است؛ و مجازات حدود بر خﻼف مجازاتهاي

تعزيري داراي سه ويژگي خاص است كه تﻐيير آنرا ناممكن نشان ميدهد .اين ويژگي عبارتند از :تﻐييرناپذيري

در ميزان مجازاتها ،تﻐييرناپذيري كيفيت اجراي آنها و قطعيت آنها در اجرا .در واقع از اين ويژگيها اينطور
بهنظر ميرسد كه نه قانونگذار ميتواند قانوني تصويﺐ كند كه مثﻼً اعدام را به صد ضربه شﻼق و يا به مجازات
حبس تﻐيير دهد و نه قاضي چنين اختياري دارد كه تﻐييري در نحوه اثبات مجازات ،تعيين و چگونگي اجراي آن
بدهد ،مثﻼً حكم به تعداد بيشتر و يا كمتر از تعداد شﻼق تعيين شده بدهد و يا خارج از اصول توبه جرم را ببخشايد.

و ليكن در قانون مجازات اسﻼمي مصوّب  ١٣٩٢شاهد هستيم كه قانونگذار به وضع تﻐييراتي مهم در ميزان مجازات
حدود شرعي دست زده و مجازات كسي را كه در رابطه جنسي نقش فاعﻼنه ايفا ميكند ،از اعدام به صد ضربه

شﻼق تﻐيير داده است .در ادامه تﻐييرات جديد در قانون مصوّب  ١٣٩٢و تفاوت آن با قانون سابق بررسي خواهد

شد.

در قانون مجازات اسﻼمي مصوب ١٣٧٠؛ از ماده  ١٠٨لﻐايت ماده  ١٣٤تحت عنوان حد لواط و مساحقه به بيان

تعريف و شرايط اين جرايم پرداخته است.

 -١-٤-٣ﻣواد ﻣربوط بﻪ لواط

ماده ) ١٠٨ق .م .ا  (١٣٧٠مقرر ميدارد؛ لواط وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ" .لواط"

صرفاً يك عمل جنسي مرد با مرد است كه عمدتاً ميان يك فرد بالﻎ و يك كودك يا نوجوان صورت ميگيرد

مؤيّد اين كﻼم تعريف آيتاﷲ بهجت در كتاب جامعالمسائل ميباشد كه بيان ميدارد؛ لواط محقق ميشود به
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ادخال تمام حشفه مرد در دبر ﻏﻼم )بهجت .(١٧٤ ،وليكن از اين ماده قانوني اينطور به نظر ميرسد كه قانونگذار

قصد بيان تعريفي متفاوت از تعاريف فقها از واژه لواط را دارد ،زيرا لواط را ارتباط ميان دو مرد ميداند كه به
صورت دخول )وطي( يا تفخيد )در ران كردن چيزي يا ماليدن آلت به رانها( صورت ميگيرد .در اين تعريف

اوّﻻً به شرايط سني فاعل و مفعول توجّهي نشده است ،زيرا همانطور كه در باﻻ ذكر شد ،معناي لﻐوي و اصطﻼحي
لواط عمل جنسي مرد بالﻎ با يك پسر نوجوان است؛ ثانياً لواط را مجوع اعمال جنسي اعم از دخول آلت در دبر و

ماليدن آلت به ران يا همان اصطﻼح تفخيذ ميداند .و در ادامه در مواد بعدي ،بدون ارائه تعريف واضحي از دو

واژهي لواط و تفخيذ و ذكر تفاوتهاي اين دو اصطﻼح؛ رويه خود را تﻐيير داده و مجازات متفاوتي براي دو عمل

درنظر ميگيرد .در ماده  ،١٢١بدون آنكه اشارهاي به معنا و مفهوم حد تفخيذ شود با ذكر عباراتي زايد بيان ميدارد

"حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هريك ،صد تازيانه است" .همانطور كه در باﻻ بيان گرديد

معناي لﻐوي تفخيذ ،ماليدن آلت به رانها ميباشد؛ بنابراين واژه تفخيذ گوياي كامل عمل موردنظر ميباشد لذا

ذكر عبارت "بدون دخول" در اين ماده ،هيچ مﺄمن قانوني ندارد .با توجّه به عبارات اين ماده كه تنها اشاره به عمل
جنسي )دخول و مادون دخول در حد تفخيذ( دارد؛ به نظر ميرسد براي قانونگذار فرقي نميكند كه اين اقدامات
از سوي چه كساني صورت پذيرد؛ همين كه طرفين مذكر بوده فارق از هرگونه گرايش و ميل جنسي ،كافي است

كه جرم لواط محقق شود.

پيش از ورود به بحث بررسي مواد قانوني مربوط به لواط و مساحقه در قانون مجازات اسﻼمي  ١٣٩٢اين نكته

قابل ذكر است كه؛ در اين قانون بخش مربوط به حد لواط و مساحقه نسبت به قانون سابق ،مختصرتر به نظر ميرسد

و اين مسﺄله مربوط به ساختار چينش مواد در اين قانون است كه قانونگذار براي حدود در بخشهاي ديگر مسﺄله

تكرار جرم ،نحوه اثبات جرم و نيز نحوه بخشودگي از مجازات را مشخص كرده است تا مانند قانون سابق مجبور

به تكرار احكام مشابه در هر قسمت نشود.

در ماده  ٢٣٣قانون مجازات اسﻼمي جديد مصوّب ١٣٩٢؛ قانونگذار نواقص قانون پيشين را تا حدودي رفع

نموده و لواط را؛ دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنهگاه در دبر انسان مذكر تعريف مينمايد ،و در ماده  ٢٣٥و

تبصره آن به ذكر مفهوم تفخيذ ميپردازد .اين تعاريف انطباق بيشتري دارد با تعريفي كه اكثريت فقها از لواط و

تفخيذ ارائه نمودهاند .امّا همچنان ذكر جزئيات و نكات بيشتري همچون شرايط سني و گرايش جنسي از نظر
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قانونگذار دور مانده و عليرﻏم امكان تﻐيير اساسي و فرصت تكميل نواقص در قانون جديد؛ اين مهم ،انجام
نپذيرفته است.

در ماده ) ١٠٩ق .م .ا  (١٣٧٠آمده است كه فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند بود .در اينجا مراد

از فاعل شخص وطيكننده و منظور از مفعول شخص وطيشونده است .در ماده بعدي ) ١١٠ق .م .ا  (١٣٧٠حد اين

جرم را در صورت دخول قتل ميداند ،و در ماده  ١١١تنها استثنائاتي كه ممكن است بر اجراي حكم دو ماده پيش

اثر بگذارد بيان شده است .اين موارد همان شرايط عمومي ارتكاب جرم يعني بلوغ و عقل و اختيار هستند ،لذا

لزومي به بيان مجدد اين موارد نبود.

مشابه اين ماده در قانون مجازات اسﻼمي جديد مصوّب  ١٣٩٢ماده  ٢٣٤است كه به نسبت تﻐييرات قابل توجّهاي

را پشت سر گذاشته است؛ در اين ماده قانونگذار با الهام از روايات وارده مانند ]حديث ابوبكر حﻀرمي از امام

صادق)ع( كه ميگويد :رسول خدا )ص( فرمود :خداوند مرد مفعول را در زندان جهنم حبس ميكند تا از حساب

خﻼيق فارغ شود ،آن گاه فرمان ميدهد او را در طبقات جهنم يكي پس از ديگري وارد كنند تا به پايين ترين طبقه
وارد شود و هرگز از آن جا بيرون نميآيد )عاملي .(١٤٠٣ ،يا روايت ابوبصير از امام صادق )ع( كه فرموده است:

إن في كتاب عليّ :إذا اخذ الرجل مع ﻏﻼم فيّ لحافٍ مجردين ضرب الرجل و اُدّب الﻐﻼم  ،و ان كان ثقﺐ و كان

محصن ًا رُجم؛ در كتاب علي )ع( آمده است  :اگر مردي با نوجواني زير ملحفهاي برهنه باشند ،مرد شﻼق زده

ميشود و نوجوان تﺄديﺐ ميشود ،اگر مرد دخول كرده باشد و محصن باشد سنگسار ميشود .بر اساس اين روايت،
نوجوان ﻏير بالﻎ تﺄديﺐ ميشود و مرد محصن سنگسار ميشود؛ زيرا حد او ،حد زنا كار است) .عاملي.[(١٤٠٣ ،

ميان مجازات فاعل و مفعول ،و شرايط متفاوتي كه ممكن است بر ايشان حاكم شود؛ تفاوت قائل بوده و رويهي

متفاوتي در پيش ميگيرد .در اين ماده قانوني و تبصره يك آن ،حد فاعل تنها در صورت عنف و اكراه ،احصان و

ﻏيرمسلمان بودن فاعل )در اين مورد آخر مفعول بايد مسلمان باشد( اعدام و در ﻏير اين صورت مجازات شﻼق

خواهد بود .و ليكن مجازات مفعول در هر صورت اعدام ميباشد مگر زماني كه مورد تجاوز قرار گرفته باشد.

نكتهاي كه در ارتباط با ظاهر اين ماده بهنظر ميرسد ذكر دو واژه عنف و اكراه است كه با نشانه ويرگول از

يكديگر جدا شده و گويي نمايانگر دو معناي متفاوت هستند؛ معني لﻐوي واژه عنف ،شدت و قساوت است و

معني لﻐ وي واژه اكراه ،فشار و زور ،بديهي است كه هردو واژه بيانگر يك معنا و مفهوم هستند و بنابراين ذكر اين
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دو واژه چه براي بيان ترادف و چه به عنوان دو واژه مستقل با بار معنايي جدا ،عملي زايد و دور از آيين نگارش

قوانين است.

نكتهي بعدي كه به نظر قابل تﺄمل ميرسد؛ نگاه سختگيرانه قانونگذار به مفعول است ،كه احتماﻻً از فرهنگ

مردساﻻرانه برخاسته است .در جوامع مردساﻻر صفات به اصطﻼح زنانه در عرصه زندگي اجتماعي رذيلت به شمار

مي روند ،و از آنجايي كه مفعول بودن )مورد دخول واقع شدن( شﺄن زنان است نه مردان و مفعول مرد در يك

رابطه همجنسگرايانه ،جامعه مردساﻻر را به حقارت و پستي ميكشاند بنابراين شرم و ننگي به مراتﺐ بيشتر نثارش
ميشود كه هرچه بيشتر درخور تنبيه و تحقير خواهد بود.

نكته بعدي در ارتباط با اين ماده شرايط احصان است كه در تبصره دو همين ماده بيان شده است .در قانون سال

 ١٣٧٠طبق ماده  ٨٣شرايط احصان بدين شرح است ،داشتن همسر دائمي و امكان جماع با او در حاليكه زن عاقل
باشد  .در اين ماده با ذكر واژه جماع بدون هيچ قيد و شرطي ،اشاره به برقراري رابطه جنسي از طريق قُبُل و دُبُر دارد
و شخصي كه امكان برقراري رابطه با همسر دائمياش به هركدام از طروق فوق برايش محقق باشد ،محصن بوده
و شرايط احصان بر وي جاري خواهد بود و ليكن در قانون مجازات اسﻼمي مصوّب  ١٣٩٢اين شرايط اوﻻً با ذكر

عبارت "از طريق قُبُل" محدود به برقراري رابطه تنها از همين طريق گرديده است و ثانياً با اضافه نمودن صفت بالﻎ
به همسر دائمي و عاقل ،دامنه شمول احصان را محدودتر كرده است.

و امّا حكم مندرج در مواد  ١١٢و ) ١١٣ق .م .ا  (١٣٧٠كه از شدت و سختگيري بيسابقهاي برخوردار بود؛ در

اين دو ماده فاعل و مفعول نابالﻎ در صورتيكه مكره نباشند ،محكوم به شﻼق تعزيري تا  ٧٤ضربه خواهند بود.

شايد قصد قانونگذار از وضع اين مواد ،ابراز نهايت تنفر از عمل لواط بوده كه حتّي مرتكﺐ نابالﻎ را سزاوار
مجازات مي داند و شايد هم با تنظيم اين مواد قصد پيشگيري از شيوع اين جرم را داشته است .در هر صورت اعمال
مجازات بدني )در واقع مجازات كيفري شديد( براي افراد نابالﻎ كه هنوز به سن مسووليت كيفري نرسيدهاند،

نيازمند توجيه منطقي با در نظر گرفتن سود و زيان حاصل از اين اقدامات ميباشد؛ كه به نظر دﻻيلي اين چنيني

باعث شده مﻀمون اين مواد در قانون مجازات اسﻼمي  ١٣٩٢تكرار نشود.
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تﻐيير مهمّي كه در قانون مجازات اسﻼمي  ١٣٩٢رخ داده ،افزودن مادهاي است كه در آن اصطﻼح همجنس-

گرايي استعمال شده است و گويا نظر قانونگذار بر تفاوت همجنسگرايي از لواط و تفخيذ است .در ماده  ٢٣٧و

دو تبصره آن مقرر گرديده؛ همجنسگرايي انسان مذكر در ﻏير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و مﻼمسه از روي

شهوت ،موجﺐ  ٣١تا  ٧٤ضربه شﻼق تعزيري درجه شش است .تبصره ١؛ حكم اين ماده در مورد انسان مونث نيز

جاري است .تبصره ٢؛ حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجﺐ حد است ،نميگردد.
نكاتي كه در مورد اين ماده قابل تﺄمل به نظر ميرسد عبارتند از؛

 (١وقتي حكم ماده در مورد مردان و زنان يكسان اعمال ميشود چه لزومي دارد بخشي از مصاديق ماده )انسان

مذكر( در اصل ماده بيايد و مابقي مصاديق )انسان مونث( در تبصره ماده؟ پر واضح است كه دليل ذكر تبصره بعد
از حكم مندرج در ماده ،بيان استثناي وارد بر حكم ماده است نه ادامه حكم و مصاديق ماده .بنابراين چنين نگارشي
در شﺄن قانون نويسي نبوده و معيارهاي نگارش قانون را رعايت نكرده است.

 (٢حكم مندرج در تبصره دو ،حكمي زايد است؛ زيرا وقتي در صدر ماده بيان ميشود ،همجنسگرايي انسان

مذكر در ﻏير از لواط و تفخيذ  ....كامﻼً واضح و رسا است كه حكمي ﻏير از احكام مواد پيشين را بيان ميدارد

وگرنه افزودن اين ماده بيمنطق مينمود لذا تكرار اين مفهوم با الفاظ و عباراتي ديگر در تبصره ،قابل توجيه
نميباشد.

 (٣قانونگذار با تدوين اين ماده بهطور ضمني بيان ميدارد كه ا ّوﻻً افراد همجنسگرا در كشور حﻀور دارند ثاني ًا

لواط و تفخيذ نوعي همجنسگرايي است كه در مباحث مربوط به حدود ،احكام مشخصي براي آنها در نظر گرفته

شده است.

 (٤همانطور كه در بند پيشين ذكر شد ،قانونگذار با بيان اين ماده به طور ضمني به وجود همجنسگرايان در

جامعه صحه گذاشته و ليكن نه تعريف دقيقي از اين اصطﻼح ارائه داده و نه به تفاسير معاهدات حقوق بشري و

انجمنهاي پزشكي و روانپزشكي ملّي و فراملّي )متخصصين امر( ارجاع داده است .بيشك ﻻزمة شناخت شخص
مجرم ،آگاهي از ماهيّت جرم است .اوّل بايد جرم را شناخت تا مجرم شناخته شود و سپس به تعيين مجازات براي
وي پرداخت .اجراي صحيح احكام مستلزم شناخت دقيق موضوعات است؛ و در اين راستا بايد اصطﻼحات و
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تعريف جرايم به گونهاي ارائه شود كه جامع تمام افراد و مانع از ورود اﻏيار باشد .اين وضعيّت در حقوق جزا
اهميّت بسزايي دارد چرا كه ترسيم نادرست و مبهم يك ماهيّت موجﺐ ميشود بيگناهاني مجازات شوند و

مجرميني به سزاي اعمال خود نرسند .بنابراين ﻻزم بود تعريف كاملي كه شامل شرايط عمومي و اختصاصي اين

جرم و ويژگيهاي افراد همجنسگرا است ،ارائه ميشد تا از پيچيدگي و ابهام در اين زمينه بكاهد و باب سوء-
استفاده و تفسير به رأي را به حداقل ممكن برساند.

 -٢-٤-٣ﻣواد ﻣربوط بﻪ ﻣساحﻘﻪ

ماده  ١٢٧قانون مجازات اسﻼمي مصوّب  ١٣٧٠در تعريف مساحقه بيان ميدارد؛ مساحقه ،همجنسبازي زنان

است با اندام تناسلي .مسحاقه از ريشه لﻐوي سحق به معناي ماليدن گرفته شده است .در اصطﻼح فقها سحق عبارت

است از آن عملي كه دو زن با همديگر انجام ميدهند ،يعني فرج خود را به فرج ديگري ميمالند و از اين طريق
اطفاء شهوت ميكنند.

به بيان ديگر همان كاري را كه دو مرد با همديگر در لواط انجام ميدهند ،دو زن نيز همان عمل را با همديگر

انجام ميدهند ،منتها با اين تفاوت كه در دو مرد مسﺄلة ولوج و دخول است ،امّا در دو زن مسﺄلة ولوج و دخول در

كار نيست فقط مسﺄله مساحقه )ماليدن دو آلت( است.

نكته قابل تﺄمل ،راههاي اثبات مساحقه در دادگاه است؛ بنا بر ماده ) ١٢٨ق .م .ا  (١٣٧٠راههاي ثبوت مساحقه در

دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است و طبق ماده  ١١٧قانون مذكور ،حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آنرا
مشاهده كرده باشند ،ثابت ميشود .به درستي معلوم نيست كه چرا راههاي ثبوت مساحقه كه يك جرم زنانه است

و توسط زنان انجام ميگيرد همان راههاي اثبات لواط است.

تعريف مساحقه در قانون مجازات اسﻼمي  ١٣٩٢دستخوش تﻐييراتي شده كه تعيين مصداق براي همجنسگرايي

زنان را با مشكﻼت بيشتري مواجه خواهد كرد .ماده  ٢٣٨قانون مجازات  ٩٢مساحقه را »قرار دادن اندام تناسلي
انسان مونث بر اندام تناسلي همجنس خود« تعريف كرده است .با اين تعريف زنان كمتري در معرض ارتكاب جرم

قرار ميگيرند .مسﺄله اثبات جرم مساحقه در قانون سال  ٩٢تﻐييري نكرده و همچنان با شهادت چهار مرد محقق
ميشود.
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 -٥-٣عناصر ﻣادي تشكيل دهنده لواط و ﻣساحﻘﻪ

هرآنچه از شمول فعل و انفعال ذهني مرتكﺐ خارج و به نحوي تجلي بيروني داشته باشد در چارچوب ركن

مادي جرم قابل بررسي است )برهاني .(١٠ :بديهي است دو جرم لواط و مساحقه تنها با فعل مادي تحقق پيدا ميكنند

و امكان ارتكاب آن با ترك فعل وجود ندارد مﻀافاً بر اينكه اين دو جزء جرايمي هستند كه در قالﺐ فعل مادي

تجلي مييابند و از جمله جرايمي كه حالت شخص باعث مجرميت وي شود؛ نيستند .گاه عنصر مادي جرم حالتي
رواني نظير اعتياد به مواد مخدر يا دارو بارگي است كه عارض شخص شده و او را در معرض تعقيﺐ و مجازات

قرار ميدهد ،گاه حالتي اجتماعي ناشي از شيوه زندگي و شيوة رفتار او چهره جرم به خود ميگيرد ،مانند ولگردي

و گاهي نيز وضع كسي كه در يكي از دستهها و جمعيتهايي كه هدف آنها برهم زدن امنيت كشور است فقط

عﻀويت دارد لباس جرم به وي ميپوشاند )اردبيلي .(١٣٨٨ ،با توجّه به اين توضيحات ،نكتهاي كه به نظر ميرسد،

تفاوت قابل توجّه همجنسگرايي با جرم لواط و مساحقه است ،پيشتر بيان شد كه در قوانين ايران ،مصاديق

همجنسگرايي در مواد مربوط به جرم لواط و مساحقه تبلور يافته است و از نظر قانونگذار اين جرايم همان

همجنسگرايي هستند كه حدود شرعي مشخصي دارند .در حاليكه با توجّه به تعاريف ارائه شده از اقليّتهاي
جنسي خصوصاً همجنسگرايان و دوجنسگرايان ،لزوماً اين افراد رابطه جنسي نخواهند داشت .همجنسگرايي

گرايش عاطفي ،زيباشناختي و در نهايت ميل جنسي به همجنس است ،و تعريف همجنسگرايي به برقراري رابطه

جنسي با همجنس ،تعريف صحيح و علمي نيست .لذا در صورت جرمانگاري اين پديده ،بايد به حاﻻت اين افراد

توجّه شود.

عليايحال بر اساس قانون مجازات ،جرم لواط و مساحقه با فعل مادي مثبت تحقق مييابند؛ در جرم لواط با توجّه

به ماده ) ٢٣٣ق .م .ا ( ١٣٩٢ .نوع رفتار مادي جرم ،تماس جنسي در حد دخول است ،و در جرم تفخيذ صرف قرار
دادن آلت در ميان رانها يا نشيمنگاه جرم را محقق ميكند .همچنين در جرم همجنسگرايي موضوع ماده ٢٣٧

بوسيدن و لمس كردن مادامي كه از روي شهوت باشد رفتار مادي جرم را تشكيل ميدهند .در اينجا قانونگذار

فعل مادي بوسيدن و لمس كردن را در صورتي جرم ميداند كه مرتكﺐ متصف به حالت شهوت باشد .به نظر

ميرسد قانونگذار سرگردان است و به درك درستي از مسﺄله همجنسگرايي نرسيده است.
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در ماده  ٢٣٨مساحقه ،قرار دادن اندام تناسلي يك زن بر اندام تناسلي زن ديگر تعريف شده است .فعل مادي اين

جرم قرار دادن آلت زنانه بر روي آلت زنانه است .با توجّه به ممنوعيت تفسير موسع در خصوص قوانين خصوص ًا

قوانين كيفري ،در اين ماده تنها فعل مادي كه جرم به وسيله آن محقق ميشود عمل قرار دادن است ،لذا اعمالي
همچون لمس كردن آلت يا قرار دادن شي ديگر بر روي آلت ،يا تماس آلت با دبر جرم مساحقه را تحقق نخواهد

بخشيد.

 -٦-٣ركن ﻣعنوي

براي تحقق جرم ،عﻼوه بر انجام رفتار مجرمانه ،ﻻزم است كه رفتار مرتكﺐ با علم و اراده همراه باشد .مراحل

ذهني قصد مجرمانه و سوءنيت ،مقدم بر انجام دادن رفتار مجرمانه است و در واقع رفتار مرتكﺐ ،تبلور خارجي
ذهنيت اوست .به ديگر سخن ،ركن رواني جرم ،همان فعل و انفعال ذهني مﻐاير با قانون جزايي دانسته شده )برهاني:

 .(١٥بنابراين شخصي كه ذهنش فعل و انفعال نداشته باشد ،موضوع حقوق كيفري قرار نميگيرد ،و در واقع شخصي
قابليت و صﻼحيت داشتن فعل و انفعال ذهني را دارد كه توانايي انديشيدن و خواستن را دارا باشد؛ يعني صاحﺐ

اراده و علم باشد.

با توجّه به پذيرش فرض »علم همگاني به قانون« كه در ماده  ٤قانون مدني به آن تصريح شده ،مقصود از علم

فاعل؛ علم او نسبت به عملي است كه انجام ميدهد )علم موضوعي( نه علمش به حكم قانون و حرمت عمل )علم

حكمي( .به همين علت اگر كسي مرتكﺐ عمل خﻼف قانون شود و نسبت به آنچه انجام ميدهد علم داشته باشد
)علم موضوعي( ،عمد يا سوءنيت او محرز است؛ خواه علم به حكم قانون و حرمت عمل ارتكابي داشته يا نداشته
باشد .البته اين مطلﺐ در مورد جرايم مستوجﺐ حد صدق نميكند و فقها در اين باره علم حكمي را نيز ﻻزم دانسته

و فقدان آنرا موجﺐ سقوط حد ميدانند.

براي تحقق هر جرم ،حصول ركن رواني ﻻزم است ،هرچند واقعيت خارجي جرم مشتمل بر حدوث ركن مادي

است .به عبارت ديگر ،عملي جرم است كه مرتكﺐ ،رفتار مجرمانه پيشبيني شده در قانون )ركن قانوني( را با

سوءنيت و با قصد تحقق نتيجه مترتﺐ بر آن )ركن رواني( ،انجام دهد.
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همه جرايم عمدي داراي سوءنيت عام به معناي اراده ،علم به حكم ،علم به موضوع و عمد هستند و جرايم مقيد

به نتيجه ،عﻼوه بر سوءنيت عام ،داراي سوءنيت خاص به معناي قصد نتيجه يا عمد در نتيجه ميباشند .جرم لواط و

مساحقه و همچنين همجنسگرايي جزء جرايم مطلق نيستند تا حصول نتيجه در تحقق كامل جرم تﺄثيري داشته
باشد ،بنابراين به صرف علم و عمد ،ركن رواني جرم تحقق مييابد

١٣٣
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فصل چهارم :پاسخدهي بﻪ رفتارهاي جنسي اقليّت

١٣٤
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 -١-٤وضع ّيت دگرباشان جنسي در ايران

در اين بخش به وضعيّت اقليّتهاي جنسي خصوصاً همجنسگرايان و دوجنسگونهها ،در سياست جنايي تقنيني

ايران و پاسخهايي كه به اين مقوله داده ميشود اعم از پاسخ كيفري و ﻏيركيفري ،پيشگيرانه و  ...ميپردازيم.

سياست به طور مختصر و ساده عبارت است از درك ،تدبّر و ادارة مسايل و امور جامعه .بدين سان سياست جنايي

از يك سو با تجزيه و تحليل و فهم يك امر خاص در جامعه ،يعني پديده مجرمانه و از سوي ديگر ،با عملي ساختن

يك استراتژي )راهبرد( به منظور پاسخ به وضعيتهاي بزهكاري يا كژروي )انحراف( ،در ارتباط است .اصطﻼح

سياست جنايي براي اولين بار توسط آنسيلم فون فوئر باخ ١در كتاب حقوق كيفري او كه در سال  ١٨٠٣ميﻼدي
منتشر گرديد به كار برده شد از نظر او سياست جنايي "مجموعة شيوههاي سركوب گرانهاي است كه دولت با

استفاده از آنها عليه جرم واكنش نشان ميدهد" )محمودي چانكي١٣٧٦ ،؛ عظيمزاده اردبيلي و حسابي.(١٣٩٠ ،

سياست جنايي مجموعه اقدامات و برنامههايي است كه جامعه بر اساس آنها نسبت به جرم واكنش نشان ميدهد،
حال چه كيفري باشد و چه ﻏيركيفري .با اين حساب ،سياست كيفري بخشي از سياست جنايي را تشكيل مي دهد

و سياست جنايي تقنيني با استفاده از ابزار قوانين كه شامل قانون اساسي ،قوانين جزايي و آئين دادرسي كيفري

ميباشد ،سعي در رسيدن به اهداف سياست جنايي مطلوب را دارد.

در حقوق كيفري ايران ،اكثر جرمانگاريهاي انجام شده به خصوص در قلمرو جرائم تعزيري ،مبتنيبر اصول و

اهداف حقوق كيفري نيست؛ اگر در مواردي هم نفس جرمانگاري درست باشد ،نوع و ميزان واكنش كيفري
اتّخاذي توسط مقنن صحيح نيست )پوربافراني .(٢٦ :سياست جنايي تقنيني ايران صرفاً براساس برداشتهاي

انتزاعي از مفهوم جرم و مجازات ،از آﻏاز انقﻼب تاكنون با جرمانگاريهاي افراطي نه تنها نظام عدالت كيفري

را با بحران تورّم كيفري مواجه ساخته ،بلكه با تجاوز به حقوق و آزاديهاي فردي ،زمينه نارضايتي و بياعتمادي

جامعه به واضعان سياست جنايي را نيز مهيّا نموده است )عبدالفتّاح .(١٥٠ :همانطور كه پيشتر بيان شد قانونگذار
براي جرمانگاري رفتارهاي جنسي ،معيار پدرساﻻري اخﻼقي را با در نظر گرفتن هنجارهاي اكثريت مدّنظر قرار

داده و بر اساس آن اقدام به تنظيم مقرّرات كيفري نموده است .در واقع قانونگذار گرايش جنسي اكثريت افراد را

١٣٥

- Anselm von feuer bach

1

فصل چهارم

يك گرايش قانوني دانسته و گرايشهاي اقليّتهاي جنسي را نه تنها مورد حمايت قرار نداده است بلكه با جرم-

انگاري رفتارهاي جنسي اقليّتها )پاسخ واكنشي و منفي( به مقابله و طرد اين افراد پرداخته است .بديهي است كه

جرمانگاري رفتارهاي اقليّتهاي جنسي ،به صرف در اقليّت بودن و بدون در نظر گرفتن دستاوردهاي علمي و
رهنمودهاي حقوق بشري مجامع بينالمللي ،از هيچ منطق قانونگذاري تبعيّت نكرده و تنها بر اساس تعصّﺐ و شايد

منازعات سياسي بوده است.

به نظر ميرسد كه سياست كشور ما در قبال اين موضوع بايستي يك سياست معقوﻻنه جنايي مشتمل بر استفاده

همزمان از پاسخهاي دولتي ﻻزم و پاسخهاي جامعوي مربوط باشد .در قسمت پاسخهاي دولتي ،شايد مهمترين
پاسخ ،پاسخ كيفري است؛ و در قسمت پاسخهاي جامعوي بايد از كاركرد نهادهاي علمي ،اجتماعي و مردمي چون
نظرات اساتيد دانشگاه ،پزشكان و روانپزشكان ،تحقيقات علمي متخصصان داخلي و خارجي ،آموزههاي ديني در

مساجد ،هيﺄتها و مجالس مذهبي ،خانواده ،نظام آموزش و پرورش و احزاب و دستهجات سياسي سود جست .در

ادامه با دستهبندي پاسخها و واكنشهاي نسبت به همجنسگرايان به بررسي سياست جنايي ايران در قبال اين افراد
خواهيم پرداخت.

با در نظر گرفتن مجموع پاسخها و واكنشهايي كه نسبت به دگرباشان معمول ميشود ،مناسﺐترين دستهبندي،

در سه گروه به شرح ذيل قرار ميگيرد؛
-٢-٤

الف( پاسخهاي كنشي و پيشگيرانﻪ؛

جلوگيري از به فعل درآمدن انديشه مجرمانه با تﻐيير دادن اوضاع و احوال خاصي كه يك سلسله جرايم مشابه

در آن به وقوع پيوسته يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد ،پيشگيري كنشي ناميده ميشود .در واقع

پيشگيري كنشي درصدد است تا عوامل و ريشههاي زمينهساز بروز جرايم و بزهكاري را از راه توجّه به مسﺄله كنترل

اجتماعي و تﺄثير بر افكار مجرمانه از بين ببرد؛ به طوري كه انسانهايي پرورش يابند كه از جرم به دور باشند .در

اين نوع پيشگيري ،توجّه به عوامل محيطي ،فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي كه باعث سوق دادن فرد به سوي
بزهكاري ميشوند داراي اهميّت فراوان است .پيشگيري كنشي ،درمان ريشهاي قبل از وقوع جرم است كه قاعدت ًا

در آن راهكارها خارج از چارچوب دستگاه عدالت مورد بررسي قرار ميگيرند و اقدام مناسﺐ ﻏيركيفري است

كه از طريق كاهش يا از بين بردن عوامل جرمزا و نامناسﺐ و نشان دادن موقعيتهاي ارتكاب جرم درصدد
١٣٦
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جلوگيري از وقوع بزه و جرم ميباشد .اين نوع پيشگيري مصداق ضربالمثل "عﻼج واقعه را قبل از وقوع بايد

كرد" ميباشد.

به طور كلّي ويژگيهاي پيشگيري كنشي عبارتند از؛

 اثر گذاري عليه عوامل يا فرآيندهايي كه در بروز بزهكاري نقش تعيين كننده دارد تمام جمعيّت يا گروه را هدف قرار ميدهد -عدم قهرآميز بودن و سزادهي اقدامات

با توجّه به توضيحات باﻻ به نظر ميرسد مواد  ١٢٣و  ١٢٤و  ١٣٤قانون مجازات اسﻼمي مصوّب  ١٣٧٠روشنترين

مصداق پيشگيري كنشي نسبت به همجنسگرايان در قوانين ايران باشد .ماده ) ١٢٣ق .م .ا  (١٣٧٠مقرر ميدارد؛

هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش به طور برهنه قرار گيرند

هر دو تا  ٩٩ضربه شﻼق تعزير ميشوند .ماده ) ١٣٤ق .م .ا  (١٣٧٠همين مفهوم را با اندكي تﻐيير در عبارات ،در
خصوص زنان بيان مي دارد .بدين صورت؛ هرگاه دو زن كه باهم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت
برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعزير ميشوند .در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير

در مرتبه سوم به هريك صد تازيانه زده ميشود.

به درستي مشخص نيست كه چرا قانون گذار براي بيان يك مفهوم ،از دو روية متفاوت در دو ماده قانوني استفاده

كرده است ،در حاليكه ميتوانست يك حكم واحد در يك شماره ماده ،در خصوص مردان و زنان اعﻼم دارد.

عباراتي همچون "  ...هر دو تا  ٩٩ضربه تعزير ميشوند ".در ماده  ١٢٣قانون مذكور به لحاظ معنايي و مفهوم تفاوتي

با "  ...به كمتر از صد تازيانه تعزير ميشوند ".در ماده  ١٣٤همان قانون؛ نميكند .همچنين ويژگي خاصي در مورد
زنان وجود ندارد كه قانونگذار در ادامه ماده  ١٣٤بيان ميدارد "  ...در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در
مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده ميشود . ".به هر حال قانونگذار با اين اقدام خود حكمي را فقط در خصوص

ﻼ نوعي سختگيري به حساب خواهد آمد و بديهي است كه هيچ قاضي نميتواند به استناد
زنان مقرر داشته كه عم ً
اين ماده با توجّه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات؛ در صورت تكرار اين عمل توسط مردان در بار سوم ،حكم

به صد ضربه تازيانه بدهد .عﻼوه بر نكات فوق به نظر ميرسد با توجّه به توضيحات فوق؛ شرط عدم قهرآميز بودن
١٣٧
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و سزادهي اقدامات ،در اين دو ماده و ماده  ١٢٤قانون مجازات  ١٣٧٠و ماده  ٢٣٧قانون مجازات  ١٣٩٢رعايت نشده

است.

ديدگاه قانونگذار در دو ماده مذكور هرچه بود ،از تكرار اين مواد در قانون مجازات اسﻼمي  ١٣٩٢خودداري

كرده است.

مورد بعدي نكته مندرج در ماده ) ١٢٤ق .م .ا  (١٣٧٠است كه مقرر ميدارد؛ هرگاه كسي ديگري را از روي

شهوت ببوسد تا  ٦٠ضربه شﻼق تعزير ميشود .به نظر ميرسد قانونگذار با وضع اين ماده به دنبال پيشگيري از
روابط عميقتر بوده است .امّا معلوم نيست چگونه و توسط چه عواملي بايد ميان بوسه از روي شهوت و بوسه به

علل ديگر فرق قائل شد .ﻻزمه تفكيك ميان اين موارد پيش آگاهي از روابط افراد است؛ يعني بايد از قبل از نوع

و چگونگي روابط افراد اطﻼع داشت تا بتوان رفتارهايي مانند بوسيدن ،به آﻏوش كشيدن ،لمس كردن و امثال
آنها را تعبير نمود .به نظر ميرسد مفهوم و حكم مندرج در اين ماده با اعمال يك سري تﻐييرات با استفاده از واژه

همجنسگرايي ،در ماده  ٢٣٧قانون مجازات اسﻼمي  ١٣٩٢تكرار شده است.

عﻼوه بر موارد فوق ،به نظر ميرسد آموزههاي ديني و فرهنگ ﻏالﺐ بر اجتماع هم تﺄثير بسياري در نهان و

آشكار ساختن روابط اين افراد و شايد جلوگيري از گسترش و شيوع اين پديده دارد .البتّه نبايد از اين نكته ﻏافل

ماند؛ كه اگر فرض طبيعي بودن گرايش جنسي همجنسگرايان صحيح باشد؛ هيچ آموزه و نگاه مخالفي جلودار

اين افراد نخواهد بود و تنها منجر به پنهان ماندن اين افراد و روابطشان در ﻻيههاي زيرين جامعه خواهد شد.
-٣-٤

ب( پاسخهاي واكنشي و كيفري؛

پيشگيري واكنشي كه اقدامي پسين است ،پس از ارتكاب رفتار مجرمانه با استفاده از ابزارهاي كيفري از سوي

نظام عدالت كيفري اِعمال ميشود .اين پيشگيري بر اساس اثري كه بر جامعه و يا فرد بزهكار ميگذارد ،به دو

گونه »پيشگيري واكنشي عام« و »پيشگيري واكنشي خاص« تقسيم ميشود.

 -پيشگيري واكنشي عام ،يك پيشگيري واكنشي جمعمدار يا گروهمدار است كه با مخاطﺐ قرار دادن

شهروندان از طريق رعﺐانگيزي و عبرتآموزي جمعي ،به دنبال پيشگيري از بزهكاري نخستين

افراد است.

١٣٨
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 پيشگيري واكنشي خاص يك پيشگيري واكنشي مجرممدار است كه با اعمال كيفر بر فرد بزهكار وبا رعﺐانگيزي و عبرتآموزي فردي ،درصدد پيشگيري از بزهكاري دوباره افراد است .

به طور كلي ،پيشگيري واكنشي يا كيفري ،ناظر به اقدام كيفري قبل و بعد از وقوع جرم است كه با بهره گرفتن

از ساز و كارهاي نظام عدالت كيفري درصدد كاهش نرخ بزهكاري است )كاوه .(١٣٩١ ،رهيافت پيشگيري

واكنشي ،ارعاب انگيزي فردي ،جمعي و عبرت آموزي ميباشد تا از بزهكاري نخستين و بزهكاري دوباره افراد

جلوگيري كند .اين نوع پيشگيري اگر چه به تنهايي پاسخگوي نيازهاي اجتماعي و امنيتي جامعه نميباشد ،امّا با

ادﻏام در زمينههاي پيشگيرانه ﻏيركيفري از جرم و استفاده از هر دو عنصر در كنار هم ميتوان عامل مهمي در زمينه
كاهش جرم در اجتماع را فراهم كرد .پيشگيري كيفري از اين جهت كه داراي مﻀرات و معايﺐ بسياري است و

برجسم و روان مجرمان تﺄثيرگذار بوده و زندگي آينده آنان را در جامعه با مشكﻼت مواجه ميكند ،بايد به عنوان

آخرين چاره عليه بزهكاري مورد استفاده قرار گيرد .در مبحث پيش به اين نكته اشاره شد كه مواد قانوني مرتبط

با پيشگيري كنشي ،عليرﻏم معيارهاي يادشده جنبه كيفري و قهرآميز دارند و اين از نواقص قانون در اين زمينه

ميباشد .در مجموع اهدافي كه از اِعمال پيشگيري كيفري مد نظر است عبارتند از :اصﻼح بزهكار ،حمايت از
جامعه ،ارعاب بزهكار و پيشگيري عمومي با ارعاب ديگران.

ايران يكي از  ٧٦كشور در جهان امروز است كه براي دگرباشان جنسي )بيشتر در قالﺐ مردان و زنان

همجنسگرا( مجازاتهاي تﺄديبي درنظر گرفته است كه شامل شﻼق حدّي و شﻼق تعزيري و همچنين درنهايت،
حكم اعدام يا سلﺐ حيات ميشود .تنها  ٥كشور جهان ،مجازات اعدام را براي دگرباشان جنسي درنظر گرفتهاند
و اين حكم را براي اين افراد ميتوانند صادر كنند و به اجرا درآورند )سزاوار.(١٣٩١ ،

شايد معروفترين جمله همجنسگراستيزانهاي كه در سطح جهان از مقامات ايراني شنيده شد همان جمله

معروف آقاي محمود احمدينژاد باشد كه در دانشگاه كلمبيا و در پاسخ به پرسشي درباره حقوق همجنسگرايان

در ايران گفت» :ما همجنسگرا در ايران نداريم «.البتّه شايد منظور ايشان از اين جمله آن بوده كه ما در ايران مانند
كشورهاي مدرن و پيشرفته ﻏربي كساني را نداريم كه »هويت« همجنسگرايانه داشته باشند )پرنيان.(١٣٩١ ،

قانون سابق مجازات اسﻼمي نيز دقيقاً بر همين اساس نوشته شده بود .يعني قانون قديم با فرض اينكه كسي وجود

ندارد كه در سراسر عمرش احساس كند هميشه همجنسگراست و عﻼقه عاطفي و جنسي به همجنس خود دارد،
١٣٩
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تدوين شده بود .نظر قانونگذار بر اين بود ،كساني بنا به دﻻيل نامعلوم و موقّتي بها ّتفاق همجنس خود دست به

عمل جنسي گناهآلود و منحرف لواط يا مساحقه ميزنند.

برداشت قانون قديم مجازات اسﻼمي از فرد همجنسگرا همانا فرد  -در -كنش بود ،و از اين نظر تﻐيير مهمي

در قانون جديد مجازات اسﻼمي اعمال شده و آنهم افزودن ماده قانوني است كه ميگويد »همجنسگرايي انسان
مذكر در ﻏير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل )بوسيدن( و مﻼمسه )لمسكردن( از روي شهوت موجﺐ تعزير به

تناسﺐ جرم و شخص مجرم تا  ٧٤ضربه شﻼق است« .شايد بتوان چنين تعبير كرد كه قانونگذار سرانجام با وضع

اين ماده قانوني پذيرفته است كه افراد همجنسگرا )يعني افرادي كه ميل و گرايش به همجنس دارند( در جامعه
حﻀور دارند و ﻏيرقابل انكارند؛ در واقع هويت همجنسگرايانه را پذيرفته است ،اگر ﻏير اين باشد چگونه افعالي
مانند بوسيدن و لمس كردن ميان همجنسگرايان را اثبات خواهند نمود؟ فعلهايي مثل بوسيدن از روي شهوت يا

لمسكردن بدن كسي از روي شهوت قطع ًا بهاندازه دخول )فروكردن آلت( اثباتپذير يا سنجشپذير نيست؛ يعني
بهراحتي و بدون ميانجيگري ديگري ،نميتوان فرق بين بوسيدن از روي شهوت و بوسيدن از روي شادي و هيجان
و بوسيدن از روي تمسخر را مشخّص كرد .پس فقط كساني ميتوانند از روي شهوت ]همجنسگرايانه[ يكديگر

را ببوسند كه ظاهري همجنسگرايانه داشته باشند ،يعني فرد بايد از قبل همجنسگرا باشد تا بتواند بوسهاي از روي
شهوت انجام دهد .در اينجا بحث بر سر وارد شدن هويّت همجنسگرايي در فقه حكومتي /اسﻼمي است كه در

قانون مجازات اسﻼمي تبلور يافته است؛ يعني هويّت جنسي و گرايش جنسي كه تا قبل از اين از سوي حكومت

اسﻼمي يا انكار ميشد يا ناديده گرفته ميشد ،اينك بهعنوان جرم تلقّي ميشود .مواد قانوني مربوط به دگرباشان
جنسي در قانون جديد ،همچنان سختگيرانه است و براي اوّلين مرتبه ،از كلمه »همجنسگرا« در متن قانون نيز

استفاده شده است.

از مجموع مواد مرتبط با اقليّتهاي جنسي كه اشاره به نوع و ميزان مجازات كيفري ايشان دارد؛ اين مطلﺐ حاصل

ميشود كه مجازات اين افراد از نوع مجازاتهاي بدني شﻼق و سلﺐ حيات است .مجازات شﻼق در دو نوع

تعزيري كه  ٣١ضربه حداقل تعداد تازيانهها و  ٩٩ضربه بيشترين آنها است؛ و مجازات شﻼق حدي كه  ١٠٠ضربه

تازيانه ميباشد .نحوه اجراي شﻼق تعزيري با رعايت ماده  ٢٨٨ق .آ .د ك مطابق ماده  ٣٤آييننامه نحوه اجراي
احكام قصاص ،رجم ،قتل ،صلﺐ ،اعدام و شﻼق بدين نحو انجام ميشود؛
١٤٠
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الف( شﻼق در حالتي كه محكوم بر روي شكم خوابيده و پوشش او لباس معمولي است به پشت بدن بجز سر و

صورت و عورت زده مي شود .

ب( شﻼق به نحو يكنواخت و بطور متوسط زده مي شود .

و نحوه اجراي شﻼق حدي مطابق مواد  ٣٠الي  ٣٣آييننامه مذكور به ترتيﺐ زير است؛

حد شﻼق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است.

اجراي حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباسي كه بدن آنها بسته باشد اجرا ميشود .و شﻼقهاي حدي

محكومين ذكور به نحو ايستاده اجرا ميشود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالي است كه پوشاكي ﻏير از
ساتر عورت نداشته باشد و در حد قواي و قذف از روي لباس معمولي اجرا ميشود .

در هر دو شﻼق تعزيري و حدي اجراي شﻼق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده بطول تقريبي يك متر و به قطر

تقريبي  ١/٥سانتي متر انجام مي شود.

در خصوص مجازات اعدام ،قانونگذار به شرايط ويژهاي اشاره نكرده و مبحث بسيار مهم اجرا با آييننامه انجام

ميشود .با توجّه به آييننامه فوقاﻻشاره ،چند نوع سلﺐ حيات پيشبيني شده است كه اعدام با طناب دار يكي از
آنها است .بر اساس ماده  ١٤آييننامه ،اجراي قصاص نفس ،قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آويز به چوبه
دار ويا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و با به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادركننده رأي انجام گيرد

و در صورتي كه در حكم صادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدام ،قصاص نفس و قتل ترتيﺐ خاصي مقرر نشده

باشد ،محكوم به دار كشيده ميشود .متاسفانه در قانون ،راجع به اينكه نوع طناب دار چگونه بايد باشد ،مقرراتي
وجود ندارد .فقط در ماده  ١٦آيين نامه پيشبيني شده است كه مﺄمورين اجراي حكم موظف هستند پيش از اجراي

حكم آﻻت و عدوات اجراي حكم را مورد بررسي قرار بدهند تا وسايل مزبور به صورتي نباشد كه موجﺐ شكنجه
و يا مثله شدن محكوم شود .بنابراين هيچگونه مقررات شفافي وجود ندارد كه در آن قيد شده باشد كه نوع طناب

چگونه بايد باشد .بعﻀي طناب ها هستند كه موجﺐ شكنجه محكوم ميشوند و فرآيند سلﺐ حيات را طوﻻني
ميكنند .از اين جهت هيچگونه تشريفاتي در قانون مجازات وجود دارد.
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نكته قابل توجّه در خصوص اجراي مجازات اعدام اين است كه؛ آيا افرادي كه به جرم اعمال همجنسگرايي

متّهم و اعدام شدهاند در حقيقت اعﻀاء اقليّتهاي جنسي ايران بودهاند يا خير؟ تشخيص اين امر بسيار دشوار است.

براي اين وضعيّت چندين دليل وجود دارد؛

نخست؛ آنكه محاكمات مربوط به مسائل اخﻼقي در ايران اكثر اوقات به طور خصوصي برگزار مي شود .دوم؛

آنكه خشم بين المللي درباره ميزان اعدامها دولت را بر آن داشته كه گزارش مجازاتهاي اعدام بهوسيله مطبوعات

را شديداً كنترل كند ،سوم؛ آنكه لواط و اعمال همجنسگرايي براي افراد ناهمجنسگرا نيز مانند اعﻀاء اقليّتهاي
جنسي ايران قابل مجازات است ،چهارم؛ آنكه طبيعت محافظهكار جامعه ايراني و شرم و ننگي كه با همجنسگرايي

و به طور كلّي حاﻻت جنسي و جنسيّتي نامتعارف پيوند دارد ﻏالباً تحقيق درباره اينكه آيا فرد متّهم حقيقتاً عﻀو

جامعه اقليّتهاي جنسي بوده است يا خير را پيچيدهتر ميسازد .نهايتاً آنكه افرادي كه به لواط محكوم شدهاند و

اعدام گرديدهاند ،خيلي به ندرت فقط به اين جرم متّهم گرديدهاند .در بسياري از موارد دادگاه آنها را به جرائم

ديگر نيز متّهم نموده است كه برخي از آنها مجازات مرگ به همراه داشته است .بدون تجزيه و تحليل مورد به
مورد ،نميتوان دانست كه در چه مواردي دادگاه افراد را به علّت گرايش جنسي يا هويّت جنسيتي شان به اعدام

متّهم نموده است.

مشخّص نيست از سال  ١٣٥٧تاكنون چند نفر به دليل همجنسگرايي اعدام شدهاند .١ولي با توجّه به دامنهي

گستردهي لواطگري و قوانين جمهوري اسﻼمي كه مانع چنين اعمالي است ،اين تعداد گويا اندك است .جدول

زير تعداد اعدامهاي همجنسگرايانه در جمهوري اسﻼمي ايران را از سال  ١٣٧٣تا  ١٣٨٥را نشان ميدهد.

- http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000426.html
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 -١-٣-٤تبعيض ﻣثبت براي زنان همجنسگرا

قانون مجازات اسﻼمي براي زنان همجنسگرا اندك تبعيﺾ مثبت جنسيتي را درنظر گرفته است .با وجود اينكه

سايه خطر صدور حكم اعدام همچنان بر سر زنان همجنسگرا وجود دارد ،امّا حكم اوّليّة در نظر گرفته شده براي

رابطه جنسي دو زن با يكديگر در ماده  ٢٣٩قانون مجازات اسﻼمي صد ضربه شﻼق است )حسينخواه.١(١٣٩١ ،

و ليكن همانطور كه گفته شد قانون مجازات اسﻼمي حكم اعدام در نظر گرفته شده براي تكرار همجنسگرايي

در زنان را تﺄييد كرده و بيان ميدارد :هرگاه زني به جرم رابطه جنسي با زن ديگر سه بار محاكمه شده و حد بر او
جاري شود ،در مرتبه چهارم اعدام خواهد شد.

تعريف مساحقه )رابطه جنسي دو زن با يكديگر( در قانون مجازات اسﻼمي مصوب  ٩٢اندكي تﻐيير كرده ،با

اين تعريف ،تعيين مصداق براي همجنسگرايي زنان بسيار مشكل خواهد شد.

در قانون مجازات اسﻼمي مصوب  ،١٣٧٠چنانكه ماده  ١٢٧آن شرح داده ،مساحقه عبارت است از »همجنس

بازي زنان با اندام تناسلي«؛ امّا قانون جديد در ماده  ٢٣٨مساحقه را »قرار دادن اندام تناسلي انسان مؤنّث ،بر اندام

تناسلي همجنس خود« تعريف كرده است .تعريفي كه شايد بتواند موارد شمول رابطه همجنسگرايي زنان را كمتر

كند و به نوعي زنان كمتري را در معرض خطر محكوميت قرار دهد .با وجود اين نميتوان منكر صراحت قانوني
براي محاكمه و اعدام زنان به جرم رابطه جنسي با همجنس خود و به صورت كلّي اجراي حد براي زنان همجنسگرا

شد.

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

١٤٣

1

فصل چهارم

 -٤-٤ج( پاسخهاي غيركيفري؛

پاسخهاي ﻏيركيفري مجموعه اقدامات و تدابيري است كه به منظور كنترل عوامل اجتماعي جرم به كار گرفته

ميشود و در واقع واكنشي است از سوي مردم و جامعه و البتّه نهادهاي دولتي ،به مجرم كه بعﻀ ًا محدوديتهاي
اجتماعي براي وي به دنبال دارد .از جمله پاسخهاي ﻏيركيفري كه جامعه مسلمان ايراني براي اقليّتهاي جنسي در
نظر گرفته است ،ميتوان به حرمت نكاح فرد لواط كننده با بعﻀي از بستگان لواط شونده ،يا دعوت دگرباشان

جنسي به انجام عمل تﻐيير جنسيت اشاره كرد.
-١-٤-٤

تغيير جنس ّيت راه پيش روي ترنسجندرها در ايران

از آنجايي كه نظام جمهوري اسﻼمي ايران تنها دو جنسيّت زن و مرد را پذيرفته است و جنس ّيت سومي را به

رسميت نميشناسد از اينرو بسياري از ترنسسكشوالها ناگزير ميشوند براي گرفتن شناسنامه و مدارك هو ّيتي،
عمل جرّاحي تﻐيير جنسيّت كه مستلزم عقيم شدن است انجام دهند .البتّه اين تنها يك بعد قﻀيه است ،زيرا بهجز
ترنسسكشوالها بعﻀ ًا شاهد عمل جنسي افراد همجنسگرا هستيم كه به لحاظ جسمي و فيزيولوژي از سﻼمتي
كامل برخوردارند و فقط به دليل بهره جستن از حقوق مساوي با ساير افراد جامعه )دگرجنسگرايان( تن به چنين
عمل سنگيني ميدهند .نگاهي كه به اين افراد ميشود باعث به وجود آمدن تفكّر بد نسبت به اين افراد شده و فرد

همجنسگرا به دليل رضايت خانواده و ساير افراد جامعه تن به عمل جرّاحي ميدهد .حتّي اگر مردم اين افراد را
بپذيرند تا زماني كه دولت ميان اين قشر از جامعه با سايرين تبعيﺾ قائل شود ،مشكﻼتشان حل نخواهد شد چرا
كه فرهنگسازي ،تبليﻐات و اشتﻐال با دولت است )گراهام.(٢٠١٠ ،

در بهترين وضع ّيت نگاه مسووﻻن و شهروندان جامعهي ايراني به اين افراد اينگونه است كه اين اقليّتها را بيمار

دانسته و از ايشان ميخواهند كه به درمان و مداواي خويش اقدام نمايند .تا قبل از انقﻼب  ،١٣٥٧تﻐيير جنسيّت در

ايران هيچگاه به طور رسمي از سوي حكومت مورد توجّه قرار نگرفته بود .در اواسط دهه  ،١٣٦٠بعد از فتواي

حﻀرت آيتاﷲ خميني )ره( ،دولت حقوق افراد خواهان تﻐيير جنسيّت را به رسميت شناخت و جرّاحي را به اين
منظور مجاز اعﻼم كرد )مسافر .(١٣٨٧ ،امّا بعﻀ ًا شاهد پيشرويهاي ﻏيرمجاز و ناعادﻻنه در اين عرصه هستيم به

طوريكه دولت انجام عمل تﻐيير جنسيت را يك حق نميداند بلكه وظيفهاي ميداند كه از دگرباشان جنسي انتظار
انجام آنرا دارد.
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از سال  ،٢٠٠٨در ايران بيش از هر كشور ديگري )بهجز تايلند( جرّاحيهاي مربوط به تﻐيير جنسيّت انجام شد.

دولت تا نيمي از هزينه مورد نياز براي عمل جرّاحي را ميپردازد و تﻐيير جنسيّت در شناسنامه ثبت ميشود ،و از

اين افراد ميخواهد كه يكي از دو جنسيّت زن يا مرد را بپذيرند و تكليف خود را مشخّص نمايند تا بتوانند از
حمايت قانون برخوردار شوند )مسافر.(١٣٨٧ ،

بعد از فتواي حﻀرت آيتاﷲ خميني )ره( مبني بر جواز تﻐيير جنسيّت بيماران اختﻼل هويّت جنسي ،يك رو ّيه

حقوقي در ايران شكل گرفت كه به موجﺐ آن ،افراد بيمار به پزشكي قانوني و نيز دادگستري مراجعه ميكنند و

چنانچه بيماري آنان از طرف چند پزشك ،احراز شده باشد ،مجوز تﻐيير جنسيّت به آنها داده ميشود وآنگاه آنان

به جرّاح مراجعه كرده و تﻐيير جنسيّت ميدهند و سپس مستند به حكمي كه از دادگاه گرفته اند شناسنامه ،كارت
ملّي ،مدارك دانشگاهي و ساير مدارك قانوني خود را به جنس ّيت و نام جديد عوض مي كنند.

آرشام پارسي ،مدير اجرايي سازمان دگرباشان جنسي در كانادا ،طي گزارشي ١در خصوص وضعيّت همجنس-

گرايان در ايران اعﻼم ميدارد؛ »براي حدود  ١٥سال است كه در ايران ،معاف شدن همجنسگرايان ذكور به شكل

مخفيانه و ﻏير علني انجام ميپذيرد .امّا تمام ماجرا با معاف شدن از خدمت ،براي يك فرد همجنسگرا به پايان

نخواهد رسيد چراكه چنين معافيتي ،براي وي عواقﺐ درد آوري همچون برچسﺐ خوردن به عنوان يك فرد

همجنسگرا در خانواده و جامعه سنتي را به همراه خواهد داشت و اين علني شدن گرايش جنسي فرد همجنسگرا،

ميتواند خطراتي همچون ضرب و شتم ،اجراي حكم شﻼق و گاه اعدام را به همراه داشته باشد و شايد چنين

خطراتي است كه سبﺐ ميگردد اين افراد به ناچار از كشور خارج شوند و به كشورهاي ديگر پناه ببرند.

براي يك همجنسگراي مذكر كه قرار است مشمول معافيت سربازي به دليل گرايش جنسي قرار بگيرد ،مراحل

بسيار طوﻻني و شايد آزاردهندهاي وجود دارد .در ابتدا فرد سرباز به همراه مدارك و اسناد موجود ،ابتدا به يك

تيم پزشكي ارجاع داده ميشود .اعﻀاء اين تيم پزشكي از روشهاي قديمي رايج در قرن  ١٩براي اثبات همجنس-
گرايي فرد استفاده مينمايند؛ براي مثال از فرد خواسته ميشود تا در حﻀور اعﻀاء تيم پزشكي ،برهنه شده و ﻏير

فعال بودن اندامهاي تناسلي خويش و عدم توان برقراري روابط جنسي با يك فرد مونث را ثابت نمايد .يا در
- http://www.thedailybeast.com/articles/2012/07/28/outed-by-the-military-some-gays-fleeingiran.html
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معاينات كﻼمي ،از فرد خواسته ميشود تا براي اعﻀاء تيم پزشكي ،دقيق ًا مشخص نمايد كه وي در انجام فعاليتهاي

جنسي ،چگونه نقشي را ايفا مينمايد و يا از داشتن چه نوع نقشي در روابط جنسي بيشتر لذّت ميبرد .به عبارتي
ديگر ،فرد همجنسگرا بايد براي اعﻀاء تيم پزشكي مشخص نمايد كه از نظر جنسي ،يك فرد "اكتيو" محسوب
ميگردد و يا يك فرد "پاسيو"،كه در صورت مورد دوم ،اعﻀاء تيم به وي ابﻼغ خواهند نمود كه او از ادامه
خدمت معاف خواهد گرديد و چناچه فرد داراي فعاليت جنسي نوع "اكتيو" باشد ،او موظّف است تا به خدمت
وظيفه عمومي خويش ادامه دهد .همچنين ،بنا بر اظهارات برخي از پناهجويان همجنسگرا ،قوه قﻀاييه كشور،

براي اين افراد معاف شده ،نامههايي ارسال نموده و از آنها خواسته است تا به اجبار ،به عمل جراحي تﻐيير جنسيت

براي داشتن هويت مشخص شده مونث ،تن بدهند.

در حال حاضر ،آمار دقيقي براي نشان دادن تعداد افراد همجنسگرايي كه از خدمت وظيفه عمومي معاف شده

اند ،در دسترس نميباشد امّا بنابر اظهارات يك دكتر روانپزشك مقيم تهران ،تعداد افرادي كه براي بررسيهاي
پزشكي بدليل همجنسگرايي و خدمت سربازي نزد وي ارجاع داده ميشوند ،در سالهاي اخير افزايش يافته و به

رقم  ١٢نفر در هر ماه رسيده است .وي همچنين اظهار ميدارد كه بسياري از اين افراد همجنسگرا ،اگر چه به

شكلي كامﻼً مردانه و مﻐرور ،براي انجام بررسيهاي روانپزشكي به مطﺐ او مراجعه مينمايند و خانوادههاي اكثر
آنها نيز از نوع گرايش حقيقي فرزندانشان بياطﻼع هستند امّا بر اساس معيارها و اصول علمي روانپزشكي موجود،

تشخيص نوع گرايش و هويت جنسي حقيقي اين افراد ،به سهولت امكان پذير ميباشد«.
-٢-٤-٤

حرﻣت نكاح بعد از لواط

با توجه به اينكه در دين اسﻼم لواط يكي از گناهان است عقوبتهايي را به دنبال دارد ،از جمله اين عقوبتها،

حرمت ازدواج است .حﻀرت امام خميني)ره( در اين باره فرموده اند :اگر كسي با مردي لواط كند و لو اين كه
مقداري از حشفه داخل شود ،مادر لواط داده و مادر بزرگش و هر چه باﻻتر رود ،و دختر لواط داده و دختر دخترش
و هر چه پائين تر رود و خواهرش ،بر فاعل حرام ميشوند اگر چه لواط كننده و لواط دهنده بالﻎ نباشند امّا مادر و

دختر و خواهر فاعل بر مفعول حرام نميشود .بله اگر گمان كند كه دخول شده ،يا شك كند كه دخول شده يا
نه ،بر او حرام نمىشوند )موسوي خميني.(٥٠٣ :
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همه مراجع تقليد در اين مسﺄله يك نظر دارند و از نظر شرع مقدس هيچ راهي براي جواز و صحت چنين ازدواجي

وجود ندارد و اين عمل باعث حرمت ابدى مي شود.١
-٣-٤-٤

لواط با برادر همسر بعد از ازدواج

همه علماي شيعه معتقدند كه اگر لواط با مردي قبل از ازدواج صورت بگيرد خواهر ،مادر و دختر لواط دهنده

بر لواط كننده حرمت ابدي پيدا ميكنند ولي اگر لواط با مردي بعد از عقد با دختر يا خواهر يا مادر او انجام گرفته
باشد بنابر فتواي مراجع معظم ،مادر و خواهر و يا دختر لواط دهنده براي لواط كننده حرام نميشود )موسوي

خميني.(١٤٢٤ ،

حال اگر اين روابط حرام جا به جا شود يعني لواط دهنده ،فاعل هم واقع شود همين حكم نسبت به مفعول دومي

هم صدق ميكند.
-٤-٤-٤

لواط با ﻣرد ﻣيّت

يكي از موارد تشديد مجازات ،در مورد كساني كه مرتكﺐ لواط ميشوند ،لواط با مرده است؛ بدين معنا كه

حاكم ،لواط كار را بيش از حدّ مقرّر به مقدار صﻼحديد ،كيفر ميكند:

برخي از فقها در رابطه با اين موضوع ميفرمايند :حكم لواط با مرد ميّت ،در صورت دخول و عدم دخول مثل

لواط با مرد زنده است .امّا مجازات لواط با ميت بخاطر شنيعتر بودن آن تشديد ميشود همانگونه كه مجازات

زناي با ميت در تازيانه زدن و قتل تشديد ميشود )بهجت.(٣٠٥ :

 -١آنچه نقل شد نظر امام خميني )ره( بود امّا بعﻀي مراجع ديگر ميفرمايند:

مكارم :اگر لواط كننده نابالﻎ باشد حرام نمىشود .صافى تبريزى :بنا بر احتياط بر لواط كننده در صورتى كه بالﻎ بوده حرام است.

فاضل :اگر شخص بالﻐى با پسر نابالﻐى لواط كند ،با احراز تحقّق دخول؛ مادر ،خواهر و دختر پسر بر او حرام مىشود ولى اگر فاعل نابالﻎ باشد يا
شك كند كه بالﻎ بوده بر او حرام نمىشود و چنانچه هر دو بالﻎ باشند ،بنا بر احتياط بر او حرام مىشود.

سيستانى :مسﺄله مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده ،بر لواط كننده در صورتى كه بالﻎ بوده حرام مىشود ،هر چند كمتر از ختنهگاه داخل

شود.

١٤٧
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وضع ّيت دگرباشان بعد از تغيير جنس ّيت از نظر ازدواج ،ﻣهريﻪ ،وﻻيت ،حضانت

و ساير ﻣسايل

حﻀرت آيتاﷲ خميني )ره( ﻏير از مسﺄله جواز تﻐيير جنسيّت ،مسايل فقهي مرتبط با تﻐيير جنسيّت را مطرح

ساختهاند؛ از جمله :مسﺄله ازدواج پس از تﻐيير جنسيّت ،مسﺄله وﻻيت و حﻀانت كودكان پس از تﻐيير جنسيّت،
مسﺄله ارث و عناوين خانوادگي و…

حﻀرت آيتاﷲ خميني)ره( ميفرمايند ،با تﻐيير جنس ّيت بسياري از احكام فقهي هم تﻐيير ميكند؛ مثﻼً خواهر با

تﻐيير جنسيّت برادر ميشود و برادر با تﻐيير جنسيّت ،به خواهر تبديل ميشود؛ عمه با تﻐيير جنس ّيت ،عمو ميشود و
برعكس و دايي با تﻐيير جنسيّت به خاله تبديل ميشود و برعكس؛ امّا اين كه آيا بعد از تﻐيير جنس ّيت پدر ،به مادر

تبديل مي شود يا نه؟ و نيز آيا مادر با تﻐيير جنسيّت به پدر تبديل مي شود يا نه؟ ترديد وجود دارد .پدر اگر به زن

تبديل شود ،همچنان احكام فقهي پدر را دارد و مادر اگر به مرد تبديل شود ،فقه تشيع او را همچنان مادر بچّه

ميداند و مسايل حﻀانت ،نفقه و مهريه و ساير موارد مرتبط ،با جايگاه او در خانواده همچنان پابرجا است .يكي از
آن موارد ،مسﺄله »تﺄثير تﻐيير جنسيّت بر ازدواج« است كه اگرمردي ازدواج كرده باشد ،و آنگاه تﻐيير جنسيّت
دهد ،ازدواجش باطل ميشود و همين طور در مورد زن.

سهماﻻرث شخصي كه تﻐيير جنسيّت داده است ،نيز تابع جنسيّت جديد است؛ به اين معنا كه اگر زن تﻐيير جنسيّت

بدهد و مرد شود ،دو برابر خواهر خود سهماﻻرث دريافت ميكند ،و اگر مردي تﻐيير جنسيّت دهد و زن گردد،
نصف برادر خود سهماﻻرث دريافت ميكند.

اگر شخص بر اساس يك جنسيّتي ،سهماﻻرث گرفته باشد و سپس وضعيّت جنسي او عوض شود ،تﻐييري در

سهماﻻرث گذشته او ايجاد نميشود .به عبارت ديگر ،مثﻼً پدري از دنيا رفته است ،پسر دو برابر خواهر خود،
سهماﻻرث دريافت كرده است .چنانچه پسر تﻐيير جنس ّيت دهد ،تﻐييري در سهماﻻرث گذشته وي ايجاد نميشود؛
زيرا تﻐيير جنسيّت وي پس از فوت پدرش بوده است.
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نتيجﻪگيري و پيشنهادات

١٤٩

پيوستها

در مباحث گذشته سعي شد تا ديد واضحي نسبت به مسﺄله و نظرات مطرح شده ايجاد شود .ابتدا به تعاريف مورد

نياز اين پژوهش پرداخته شد ،تاريخچه موضوع بررسي شد ،و ا ّطﻼعات مورد نياز براي انجام فرآيند تحليل جمع-
آوري و مورد استفاده قرار گرفت .نظرات مخالف و موافق مطرح و وضعيّت كيفري ايران از منظر قانون و شرع

بيان گرديد .حال در آخرين مبحث از اين پژوهش به جمعبندي نتايج حاصل از پژوهش و تحليل پرداخته خواهد

شد .براي اين كار ابتدا ﻻزم است تا مطالﺐ يكبار ديگر به طور كلّي مورد بحث و بررسي قرار گيرد .سپس

پيشنهادهاي كاربردي براي قانونگذار و مسؤوﻻن و از سوي ديگر شهروندان و در نهايت پيشنهادهايي نيز براي
انجام تحقيقات آتي ارائه خواهد شد.

با توجّه به مطالﺐ گفته شده در مباحث قبلي ،خصوصاً مباحثات و مناظراتي كه در فصل دوم به آن پرداخته شد

و ادلّة علمي و پزشكي ارائه شده در خصوص اقليّتهاي جنسي بهويژه همجنسگرايان؛ اين واقعيّت به دست ميآيد

كه گروههاي انسانياي در بين افراد و در هر كجاي اين كرة خاكي زندگي ميكنند كه به خواست خود همجنس-
گرا يا دگرجنسگرا نشدهاند .طبق آمار موجود حدّاقل حدود  ٢درصد از جمعيّت مردان و  ٤درصد از جمعيّت

زنان جهان همجنسگرا هستند بر اساس يك آمار تخميني تعداد  ٧-٥درصد هر جامعهاي را همجنسگرايان-٧ ،

 ١٠درصد را دوجنسگرايان و  ٢-١درصد را دگرجنسگونگان تشكيل ميدهند .در بسياري از كشورهاي جهان

اقليّتهاي جنسي به عنوان اقليّتهاي رسمي و قانوني محسوب ميشوند .در انگلستان اين افراد در مجلس نماينده

دارند .ضمناً بسياري از كليساهاي مسيحي عقد اين افراد را خﻼف مذهﺐ نميدانند و براي آن رسميت قائل مي-

شوند .١اين پديده از پيچيدگيهاي هويّت انساني افراد است و گرايش جنسي يك امر انتخابي نيست كه افراد بتوانند
تصميم بگيرند به اين يا آن جنس تمايل داشته باشند.

گرايش جنسي در انسانها به سه شكل اصلي )بدون در نظر گرفتن آسكسواليته( بروز ميكند .دگرجنسگرايي

)رابطه عشقي و جنسي تنها با جنس مخالف( ،همجنسگرايي )تمايل به همجنس( و دوجنسگرايي )تمايل مﻀاعف

هم به جنس مخالف هم به همجنس( .علل و ريشههاي همجنسگرايي نزديك به يك سده است كه مورد بحث
است و به طور كلّي دو ديدگاه در اين مورد وجود دارد:

 - ١سايت رسمي سازمان دگرباشان جنسي ايران ايركوhttp://www.irqo.org ،
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الف( ديدگاهي كه بر پايهي نظريّهي بيولوژيك – پزشكي استوار است .طبق اين ديدگاه تﺄثير ژن و يا هورمون

به عنوان عوامل تعيينكنندهي گرايش جنسي مورد بررسي قرار ميگيرد.

ب( ديدگاه دوم با بررسي پيشزمينههاي جامعهشناسانه – فرهنگي و از طريق دادههاي خانوادگي – تربيتي و

اجتماعي ،همجنسگرايي را نتيجهي مشكﻼت تربيتي )نوعي انحراف( تلقّي ميكند كه ميتوان آنرا تصحيح كرد.
امّا اين دﻻيل واقعي همجنسگرايي نيست و هنوز دليل يا دﻻيل اصلي آن به صورت يك معمّا باقي مانده است.

در هر صورت همجنسگرايي نه قابل تﻐيير است و نه قابل حذف؛ بلكه يك واقعيّت است كه هم خود همجنس-
گرايان و هم جامعه ميبايد وجود آنرا بپذيرند.

از اين رو واجﺐ است نظامهاي ملّي و فراملّي در پناه علم ،عقل ،منطق ،دانش و دوري از هرگونه پيشداوري و

تعصّبي در جهت شكوفايي عدالت و حفظ حقوق افراد بكوشند و با استفاده از يافتههاي علمي و پزشكي در جهت

هرچه بهتر شدن وضع زندگي افراد گامهاي مثبتي بردارند.

مسؤوﻻن قانونگذاري براي توسعه هرچه بيشتر عدالت بايد در همهي زمينهها فعّال بوده و به تمام جنبههاي حقوق

شهروندان توجّه ويژه مبذول داشته و از جديدترين يافتههاي علمي و نظريات انديشمندان استقبال نمايند .قانون-

گذاران و سياستمداران نميتوانند علم و دادههاي علمي را به دليل حاكميّت سنّتهاي كهنه نفي كنند؛ و با توسّل

به فشار و سركوب افراد ،درهاي عدل و داد را به سوي شهروندان خود ببندند.

از سوي ديگر افراد هر جامعهاي نبايد تن به استدﻻلهاي خالي از پشتوانهي منطق داده و اجازه بدهند گروههاي

داراي قدرت بر ايشان چيره شده و به جاي آنها تصميم بگيرند .اذهان عمومي بايد هميشه آماده ،هوشيار و در

صحنه باشند و از مسؤوﻻن بخواهن د برابري ،انصاف و مساوات را به بهترين نحو در بين افراد رعايت كنند.

خلقت اقليّتهاي جنسي به همان زيبايي خلقت ساير مخلوقات خداوند است .آنچه زشت و قبيح مينمايد نظام

اجتماعي و حقوقي است كه انسانهاي شريف و نيك را به دليل نوع گرايش جنسي مورد خشونت و ظلم قرار

ميدهد ،و حقوق انساني و مدني ايشان را نقﺾ ميكند .اصل عدالت ميگويد كه همه انسانها با هم برابرند ،يعني
از حقوق و كرامت يكسان بهرهمند هستند ،و هرگونه تبعيﺾ ميان آنها ناروا است .ﻏايت بسياري از جنبشهاي

رهاييبخش در طول تاريخ بشر اين بوده است كه نشان دهند بسياري از تبعيﺾهايي كه در جامعه مسلّم و طبيعي
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تلقّي ميشده در واقع ناعادﻻنه بوده است و بايد اصﻼح شود .براي مثال ،قرنها جوامع بشري فرض مسلّم داشتند

كه تبعيﺾ بر مبناي نژاد امري اخﻼقاً موّجه است .اگر شخصي سياه پوست بود از حيث انساني در مرتبه فروتري

تلقّي ميشد و از حقوق انساني و مدني كمتري برخوردار ميبود .جنبشهاي رهاييبخش ضدّ بردهداري براي آن
بود كه نشان دهند نوع نژاد ،مثﻼً سياه پوست بودن ،نقصان در خلقت نيست ،آن نظام اجتماعي كه نژاد را مبناي

تبعيﺾ قرار ميدهد ناقص و ناعادﻻنه است و بايد اصﻼح شود .تا مدّتها جوامع بشري فرض ميكردند كه جنسيّت
افراد ،يعني مرد بودن يا زن بودن ايشان ،مبناي موّجهي براي تبعيﺾ نهادن ميان حقوق انسانها است  .اگر شخصي

زن ميبود از حقوق انساني و مدني كمتري برخوردار بود .جنبشهاي رهاييبخش زنان كه در اساس جنبشهايي
عدالت جويانه بودند ،كوشيدند تا نشان دهند كه جنسيّت مبناي موّجهي براي تبعيﺾ نهادن ميان انسانها نيست .زن

بودن نقصاني در خلقت انسان نيست ،خلقت زنان به همان اندازه كمال و زيبايي دارد كه خلفت مردان .آن نظام

اجتماعي و حقوقي كه زن بودن را مبناي تبعيﺾ قرار ميدهد ناقص و ناعادﻻنه است و بايد اصﻼح شود .در حال

حاضر مسﺄلة اقليّتهاي جنسي هم از همين قرار است .هيچ دليل موجّهي وجود ندارد كه به اعتبار آن بتوان نوع
گرايش جنسي را مبناي تبعيﺾ ميان انسانها قرار داد .در خلفت كساني كه گرايشهاي جنسي همجنسگرايانه
دارند هيچ نقصاني وجود ندارد .خلفت خداوند در اين موارد همان كمال و زيبايي را دارد كه در هرجاي ديگري.

زشتي و نقصان از آن نظام اجتماعي و حقوقياي است كه نوع گرايش جنسي افراد را مبناي تبعيﺾ قرار ميدهد و

با اقليّتهاي جنسي ﻏيرمنصفانه رفتار ميكند .به نظر يكي از نشانههاي پيشرفت اخﻼقي بشر همين است كه رفتهرفته
درباره مباني تبعيﺾ ميان انسانها منتقدانه بازانديشي ميكند .در هرحال ،داوري علمي و اخﻼقي اين است كه
تبعيﺾ بر مبناي نوع گرايش جنسي افراد امري ناعادﻻنه و ناپسند است .چيزي كه از نظريّههاي مختلف ميتوان

برداشت نمود اين است كه خلقت اقليّتهاي جنسي هيچ اشكالي ندارد ،امّا نظامهاي اجتماعي و حقوقياي كه

انسانها را بر مبناي نوع گرايش جنسيشان مورد تبعيﺾ و خشونت قرار ميدهند زشت و ناعادﻻنهاند و بايد اصﻼح

شوند.

همانطور كه گفته شد تا كنون دﻻيل موجّهي از سوي مخالفان حقوق اقليّتهاي جنسي )چه از نظر علمي و چه

از نظر ديني( ارائه نشده تا بتوان با استناد به آن دﻻيل ،حكم به انحراف و مجرميت اين افراد صادر كرد .مخالفاني

كه استدﻻل ميكنند قانوني شدن حقوق دگرباشان جنسي تهديدي عليه ارزشهاي جامعه است و به شيوع هرچه

بيشتر اين پديده كمك ميكند؛ چگونه پاسخ خواهند داد كه قانوني كردن ترانسها و اجازه عمل تﻐيير جنسيّت،
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منجر به بيشتر شدن تعداد اين افراد نشده است! گرايش جنسي يك امر انتخابي نيست تا افراد بتوانند تصميم بگيرند

به اين جنس يا آن جنس تمايل داشته باشند .حتّي اگر گرايش جنسي انتخابي بود باز هم هيچ انسان يا ارگاني اين

حق را نداشت كه حقّ آزادي و انتخاب افرادي با چنين انتخابهايي را محدود كند.

در پاسخ به استدﻻل مخالفاني كه ميگويند :قانوني كردن همجنسگرايي منجر به انحطاط نسل انسانها خواهد

شد و باروري و زادو ولد از بين خواهد رفت؛ بايد گفت مگر حاميان حقوق دگرباشان جنسي ادّعايشان اين است

كه همهي افراد همجنسگرا يا دوجنسگرا شوند؟ اصﻼً كسي به دنبال افزايش جمعيّت همجنسگرايي يا دركل

اقليّتهاي جنسي نيست .بلكه انجمنهاي حمايت از حقوق دگرباشان به دنبال اين مطلﺐ هستند كه نابرابري و

تبعيﺾ ميان افراد به دليل گرايش جنسي را از ميان بردارند و مانع وضع قوانين كيفري ناعادﻻنه عليه اين افراد شوند.

هيچ انجمني به دنبال جايگزين كردن همجنسگرايي به جاي دگرجنسگرايي نيست ،زيرا اصﻼً چنين امري امكان-
پذير نيست .حمايت از حقوق يك اقليّت در جامعه به معناي نفي حقوق ساير افراد آن جامعه نيست.

مخالفاني كه از منظر دين و شرع به مخالفت با اين اقليّتها ميپردازند ،حقيقتاً نتوانستهاند دﻻيل قابل قبولي ارائه

نمايند ،اگر استنادشان به نصّ صريح آيات قرآن است ،بايد گفت بهجز آياتي كه در خصوص عذاب قوم لوط

نازل شدند هيچ صحبت يا اشارهاي در مورد اين افراد نشده ،ضمن اينكه همين آيات هم مستقيماً در مورد عمل

همجنسگرايان و به طور كلّيتر گرايش جنسي افراد صحبتي نكردهاند ،از سوي ديگر در خصوص عذاب قوم
لوط دﻻيل متعدّدي شمرده شده كه شايد يكي از آنها عمل لواط باشد آنهم با شرايط خاصّي كه در داستان قوم
لوط ذكر شده؛ يعني مرداني كه همسر داشته )تمايل به جنس مخالف دارند( امّا با تعدّي قصد تجاوز به ميهمانان
پيامبر خدا را دارند؛ به نظر گناه اين قوم تعّدي و تجاوز و سركشي نسبت به احكام خدا بوده نه صرفاً عمل لواط.

بهعﻼوه شارع مقدّس در مقامي است كه ميتواند به صراحت در مورد حرمت يا عدم حرمت اعمال اظهارنظر كند
و تا زماني كه عملي را نهي نكرده باشد اصل بر حليّت آن است.

در خصوص روايات وارده با توجّه به مستندات ضدّ و نقيﺾ باقيمانده ،و اختﻼفي كه بين علما و نظريّهپردازان

جه به مستندات پزشكي
است نميتوان حكم واحد و متقني در مورد همجنسگرايي صادر نمود .بلكه به نظر با تو ّ
ارائه شده و شبههاي كه ايجاد ميشود ،بهترين راهحل استفاده از قاعده "درء" خواهد بود .مؤيّد اين مطلﺐ ماده

 ١٢١قانون مجازات اسﻼمي  ١٣٩٢است كه مقرر ميدارد؛ در جرايم موجﺐ حد به استثناي محاربه ،افساد فياﻻرض،
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سرقت و قذف ،به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل ،حسﺐ مورد جرم يا شرط مذكور ثابت

نميشود.

درء يكي از قواعد فقهي است كه در لﻐت به معناي دفع است و در شبهههايي كه در رسيدگي به يك پرونده

براي قﻀات مطرح ميشود چه منشﺄ آن شبهه عارض بر متّهم باشد و چه شبههاي كه رأساً براي قاضي ايجاد شود،

جاري ميشود .در عمل قاعده درء همانند » تفسير شك به نفع متّهم« عمل ميكند.

همچنين بايد خاطر نشان كرد با توجّه به يافتههاي علمي ،همجنسگرايي پديدهاي جداي از انحراف جنسي

هجنسبازي است ،همجنس بازي انحراف جنسي ناشي از شرايط اجتماعي ،فرهنگي و تربيتي است كه در فردي
كه فطرتاً همجنسگرا نيست ظهور ميكند .مثﻼً در شرايط فشار و سختگيري پيرامون مسائل جنسيتي؛ افرادي به
ناچار و به علّت دسترسي بهتر به همجنسان خود؛ براي ارضا ﻏرايﺾ جنسي به همجنسبازي روي ميآورند .لذا

كسي كه در صورت فقدان جنس مخالف و يا تنوع طلبي با همجنس خود نزديكي ميكند و در حالت عادي

ميتواند با جنس مخالف نيز نزديكي و رابطه جنسي برقرار نمايند ميشود همجنسباز؛ البتّه اين نكته فراموش نشود

كه افراد دوجنسگرا عليرﻏم شباهت ظاهري نزديك به همجنسبازان با اين افراد تفاوت دارند و رفتارهاي جنسي
دوجنسگرايان به دليل گرايش دوگانه ايشان است نه انحراف جنسي .افراد همجنس گرا داراي يك گرايش

باطني نسبت به جنس موافق هستند امّا افراد همجنس باز صرفاً بدليل كاميابي جنسي و تنوع طلبي و تحت شرايط

معين اجتماعي موقعيتي دست به هم جنس بازي مي زنند .همجنس بازها ميتوانند هم با جنس موافق و هم مخالف
خود رابطه جنسي و عاطفي برقرار نمايند امّا در همجنسگرايي اين مصداق ندارد .بنابراين از جمله نكاتي كه در

امر قانونگذاري و جرمانگاري برخي انحرافات جنسي ،مناسﺐ به نظر ميرسد استفاده از واژههاي صحيح براي
بيان مقصود است .در اينجا بهتر بود قانونگذار در ماده  ٢٣٧بجاي واژه همجنسگرا كه تعريف علمي مشخصي
دارد ،و به افرادي اشاره ميكند كه در انتخاب گرايش جنسي خود انتخاب و اختياري ندارند؛ از واژه همجنسباز

استفاده مينمود.
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استفتاء از ﻣراجﻊ عظام تﻘليد

محﻀر مرجع عاليقدر تقليد سﻼ ٌم عليكم اگر مدارك پزشكي و روانپزشكي معتبر و نظرات متخصصين در رابطه

با اين موضوع كه همجنسگرايي )يعني تمايل و كشش يك فرد بالﻎ به همجنس بالﻎ خود نه يك خردسال يا

كودك( يك خصوصيت ژنتيكي-بيولوژيكي-آناتوميكي است و شخص همجنسگرا اختيار و انتخابي در گرايش
و ميل خود ندارد ؛ آيا چنانچه در صدور و اجراي حكم حد شرعي اين افراد ،شك و شبهه ايجاد شود مي توان در

اين حالت از قاعده فقهي درء )تدرأ الحدود بالشبهات ( استفاده نمود؟
آيتاﷲ نوري همداني ) :كد سوال (١٧٨٩١

جواب معظم له :بسمه تعالي

سﻼم عليكم؛ مربوط به محاكم قﻀايي است.
آيتاﷲ صانعي) :كد سوال (١٦٠٢٧٥

جواب معظم له :بسمه تعالي

باعرض سﻼم ؛ اگر چهار شاهد عادل نزد قاضي كار حرام را شهادت دهند حكم اجرا خواهد شد و مورد ذكر

شده نمي تواند مجوز ارتباط جنسي بين دو همجنس باشد.

آيتاﷲ ﻣكارم شيرازي) :كد سوال (٩٣٠٩٢٩٠٢٢٢

جواب معظم له :با اهداء سﻼم و تحيت ؛

در صورتي كه واقعا بي اختيار است و به هيچ وجه نمي توانسته جلوگيري كند حد جاري نمي شود.
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وضعيت قانوني و حﻘوقي همجنسگرايي در كشورهاي ﻣختلف – جدول

آفريﻘاي شمالي

قانوني بودن

كشور

همجنسگرايي؟

الجزيره

ﻏير قانوني

)تا دو سال

حبس)
.

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

نامشخص

ازدواج

همجنسگرايان

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

نامشخص

اجازه خدﻣت

در ارتش

نامشخص

٢

قوانين ضد

قوانين ﻣربوط

تبعيض  (Sexualبﻪ هويت
جنسي
)orientation

نامشخص

نامشخص

قانون

مشخصي در اين

ﻣصر

مورد وجود ندارد

معموﻻ از قانون

نامشخص

ها ديني استفاده

مي شود.بر اساس
گزارشات تا ٣

سال حبس
ليبي

ﻣروكو

ﻏير قانوني

)تا پنج سال

حبس)

ﻏير قانوني

)شش ماه تا سه

سال حبس)

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

- https://fa.wikipedia.org

- https://fa.wikipedia.org
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قانوني بودن

كشور

همجنسگرايي؟

سودان

تونس

ﻏير قانوني

)پنج سال زندان
تا مجازات

مرگ)

ﻏير قانوني

)تا سه سال
زندان)

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

همجنسگرايان

نامشخص

قانوني بودن

همجنسگرايي؟

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

توسط

همجنسگرايان

نامشخص

نامشخص

آفريﻘاي شرقي
كشور

ازدواج

پذيرش فرزند

نامشخص

ازدواج

همجنسگرايان

پذيرش

فرزند توسط

اجازه خدﻣت

در ارتش

نامشخص

نامشخص

اجازه

خدﻣت در

همجنسگرايان ارتش

قوانين ضد

قوانين ﻣربوط

تبعيض  (Sexualبﻪ هويت
جنسي
)orientation

نامشخص

نامشخص

قوانين ضد

نامشخص

نامشخص

قوانين

تبعيض  (Sexualﻣربوط بﻪ
هويت جنسي
)orientation

ﻏير قانوني از سال

بوروندي

٢٠٠٩

نامشخص

مجازات ٣:ماه تا حبس نامشخص
ابد به همراه جريمه

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نقدي )

[] ١

ﻣجمﻊ

نامشخص

الجزاير قمر

ﻏير قانوني

ديجيبوتي )مجازات ١٠:تا ١٢
سال حبس)

نامشخص

نامشخص

نامشخص

١٥٨

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

اقليّتهاي جنسي در حقوق كيفري

قانوني بودن

كشور

همجنسگرايي؟

اريتره

اتيوپي

كنيا

ﻏير

قانوني)مجازات:تا ١٠

سال حبس)
ﻏير

قانوني)مجازات:تا ٥

سال حبس )

[] ٢

مردان ﻏير قانوني

)مجازات:تا ١٥سال
حبس)

زنان قانوني

ﻣاداگاسكار

قانوني

ﻣاﻻوي

ﻏير قانوني

ﻣوريس

ﻏير قانوني

)مجازات:تا  ٥سال
حبس ) + UN

اميدوار .ن
بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

ازدواج

همجنسگرايان

نامشخص

پذيرش

فرزند توسط

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

خدﻣت در

همجنسگرايان ارتش

نامشخص

نامشخص

اجازه

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

decl. sign.
قانوني در اين

ﻣوزاﻣبيك خصوص وجود
ندارد .

[ ]٥][٤

رواندا
سيشل

قانوني

[ ]٨][٧

مردان ﻏير قانوني
زنان قانوني

نامشخص

١٥٩

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

قوانين ضد

قوانين

تبعيض  (Sexualﻣربوط بﻪ
هويت جنسي
)orientation

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص
نامشخص
بن كردن

برخي از تبعيﺾ

ها

[]٣

بن كردن

برخي از تبعيﺾ

ها

[]٦

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص
نامشخص

نامشخص

پيوستها
قانوني بودن

كشور

شناختن زوج

همجنسگرايي؟

سوﻣالي

اوگاندا

تانزانيا

زاﻣبيا

زيمباوه

بين شده

توسط قانون

)مجازات:تا حبس ابد)

مردان ﻏير قانوني

)مجازات:حبس ابد)

مردان ﻏير قانوني

)مجازات:تا  ١٥سال
حبس)

زنان قانوني

مردان ﻏير قانوني

)مجازات:تا١٠سال
حبس )

[] ٩

زنان قانوني

قوانين

خاصي تعيين
نشده است .

[ ]١٠

تبعيض  (Sexualﻣربوط بﻪ
هويت جنسي
)orientation
نامشخص

مردان ﻏير قانوني

همجنسگرايي؟

بوركينا

همجنسگرايان ارتش

قانوني)مجازات:مرگ)

قانوني بودن

كشور

ها

همجنسگرايان

فرزند توسط

خدﻣت در

ﻏير

آفريﻘاي غربي

فاسو

بﻪ رسميت

ازدواج

پذيرش

اجازه

قوانين ضد

قوانين

اساسي از سال

٢٠٠٥

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

نامشخص

نامشخص

ازدواج

همجنسگرايان

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

نامشخص

١٦٠

نامشخص

نامشخص

نامشخص

اجازه خدﻣت

در ارتش

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

قوانين ضد

نامشخص

نامشخص

نامشخص

قوانين ﻣربوط

تبعيض  (Sexualبﻪ هويت
جنسي
)orientation

نامشخص

نامشخص

اقليّتهاي جنسي در حقوق كيفري

قانوني بودن

كشور

ورد

عاج

همجنسگرايي؟

كيپ

ساحل

گاﻣبيا

غنا

بيسائو

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

قانوني از

سال ٢٠٠٤

+ UN decl.
sign.
قانوني
ﻏير قانوني )

تا چهارده سال

زندان ) )

[ ] ١١

مردان ﻏير

قانوني

زنان نامعلوم
ﻏير قانوني

گينﻪ

)تا سه سال

گينﻪ

قانوني

ليبريا

ﻏير قانوني

زندان)

نامشخص

نامشخص

نامشخص

+ UN decl.
sign.
نامشخص

اميدوار .ن

ازدواج

همجنسگرايان

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

اجازه خدﻣت

در ارتش

قوانين ضد

قوانين ﻣربوط

تبعيض  (Sexualبﻪ هويت
جنسي
)orientation

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

قوانين خاصي

ﻣالي

تعيين نشده است

.قوانين مذهبي

ممكن است مورد
استفاده قرار

نامشخص

نامشخص

گيرد.

١٦١

نامشخص

نامشخص

نامشخص

پيوستها
قانوني بودن

كشور

همجنسگرايي؟
ﻏير

ﻣوريتاني قانوني)مجازات
مرگ)

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

نامشخص

ازدواج

همجنسگرايان

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

نامشخص

اجازه خدﻣت

در ارتش

نامشخص

قوانين ضد

قوانين ﻣربوط

تبعيض  (Sexualبﻪ هويت
جنسي
)orientation

نامشخص

نامشخص

قوانين خاصي

نيجر

تعيين نشده است

.قوانين مذهبي

ممكن است مورد
استفاده قرار

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

گيرد.

مردان ﻏير

قانوني

زنان

نيجريﻪ

ﻏيرقاوني در

مناطق تحت

شريعت

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

زنان قانوني

در مناطق خارج
از شريعت.

سنگال

سيرالئون

ﻏير قانوني)

يك تا پنج سال

حبس)

مردان ﻏير

قانوني

زنان نيازمند

تايديه

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

١٦٢

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

اقليّتهاي جنسي در حقوق كيفري

قانوني بودن

كشور

همجنسگرايي؟

توگو

ﻏير قانوني

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

ازدواج

همجنسگرايان

نامشخص

افريﻘاي ﻣركزي
قانوني بودن

كشور

اميدوار .ن

همجنسگرايي؟

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

اجازه خدﻣت

در ارتش

نامشخص

ازدواج

همجنسگرايان

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

قوانين ضد

تبعيض  (Sexualبﻪ هويت
جنسي
)orientation
نامشخص

اجازه خدﻣت

در ارتش

قوانين ﻣربوط

قوانين ضد

نامشخص

قوانين ﻣربوط

تبعيض  (Sexualبﻪ هويت
جنسي
)orientation

قانون مدوني

انگوﻻ

وجود

نامشخص

ندارد[](١٢مجازات:كار نامشخص

در اردوگاهاي

نامشخص

نامشخص

نامشخص

كار )

[] ١٣

كاﻣرون

جمهوري

آفريﻘاي
ﻣركزي

ﻏير

قانوني)مجازات:تا ٥

سال زندان)

نامشخص

نامشخص

قانوني

+ UN decl.
sign.

چاد

قانوني از ١٩٦٧

كنگو

ﻏير قانوني

بن شده

توسط قانون

اساسي

١٦٣

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

پيوستها
قانوني بودن

كشور

شناختن زوج

همجنسگرايي؟

گينﻪ

استوايي

گابن

كنگو

بﻪ رسميت

جمهوري

قانوني

+ UN decl.
sign.
قانوني

همجنسگرايي؟

لسوتو

ناﻣبيا

نامشخص

ﻏير قانوني

قانوني بودن

بوتسوانا

نامشخص

[ ]١٤

آفريﻘاي جنوبي
كشور

همجنسگرايان

قانوني

سائوتوﻣﻪ

و پرينسيپ

ها

ازدواج

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

ازدواج

همجنسگرايان

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

در ارتش

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

توسط

همجنسگرايان

اجازه خدﻣت

در ارتش

نامشخص

قانوني)مجازات

تا  ٥سال حبس)
مردان ﻏير

قانوني

زنان قانوني

ﻏير

قانوني

[]١٥

١٦٤

تبعيض  (Sexualبﻪ هويت
جنسي
)orientation
نامشخص

پذيرش فرزند

ﻏير

اجازه خدﻣت

قوانين ضد

قوانين ﻣربوط

نامشخص
نامشخص

قوانين ضد

تبعيض (Sexual

)orientation

نامشخص

قوانين ﻣربوط

بﻪ هويت

جنسي

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

اقليّتهاي جنسي در حقوق كيفري

قانوني بودن

كشور

همجنسگرايي؟

آفريﻘاي

جنوبي

قانوني از

١٩٩٤

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

قانوني از

١٩٩٦

اميدوار .ن

ازدواج

همجنسگرايان

قانوني از

٢٠٠٦

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

كشور

تبعيض (Sexual

)orientation

قانوني بودن

بﻪ رسميت

گرايي؟

ها

شناختن زوج

ازدواج

همجنس

گرايان

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

جنسي

كردن همﻪ تبعيﺾ نامشخص

ها

نامشخص

زنان قانوني.

بﻪ هويت

بن

٢٠٠٢

سوازيلند قانوني

همجنس

در ارتش

قانوني از

مردان ﻏير

آسياي ميانه

اجازه خدﻣت

قوانين ضد

قوانين ﻣربوط

اجازه خدﻣت

در ارتش

قزاقستان

قانوني

نامشخص

نامشخص

نامشخص

قوانين ضد

قوانين ﻣربوط

تبعيض  (Sexualبﻪ هويت
جنسي
)orientation
نامشخص

قرقيزستان

قانوني

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

تاجيكستان

قانوني

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

مردان ﻏير

قانوني )تا دوسال

تركمنستان حبس)

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

زنان قانوني

ازبكستان

مردان ﻏير

قانوني( تنها سكس

مقعدي( )تا سه

سال حبس)

نامشخص

نامشخص

نامشخص

١٦٥

نامشخص

نامشخص

نامشخص

پيوستها
كشور

قانوني بودن

بﻪ رسميت

گرايي؟

ها

همجنس

شناختن زوج

پذيرش فرزند

ازدواج

توسط

همجنس

همجنسگرايان

گرايان

اجازه خدﻣت

در ارتش

قوانين ضد

قوانين ﻣربوط

تبعيض  (Sexualبﻪ هويت
جنسي
)orientation

زنان قانوني

آﻣريكاي ﻣركزي

قانوني بودن

كشور

همجنسگرايي؟

بليز

كاستاريكا

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

ازدواج

همجنسگرايان

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

اجازه خدﻣت

در ارتش

قوانين ضد

تبعيض  (Sexualبﻪ هويت
جنسي
)orientation

مردان ﻏير

قانوني ) ١٠سال

حبس

)

زنان قانوني

قانوني از

سال ١٩٧١

(

نامشخص )در

اما مطرح

برخي از موارد

شده است)

رخ داده است)

السالوادور

قانوني

نامشخص

گواتماﻻ

قانوني

نامشخص

هندوراس

قانوني
قانوني از

نيكاراگوئﻪ سال ٢٠٠٨
+ UN decl.
sign.

منع قانون

اساسي

كاستاريكا فاقد

ارتش مي باشد.

بله

بن كردن

برخي تبعيﺾ ها
بن كردن

برخي تبعيﺾ ها

نامشخص

منع قانون

اساسي

-

١٦٦

-

قوانين ﻣربوط

بن كردن

برخي تبعيﺾ

ها

[]١٦

اقليّتهاي جنسي در حقوق كيفري

قانوني بودن

كشور

همجنسگرايي؟

پاناﻣا

اروپاي غربي
كشور

فرانسﻪ

ها

همجنسگرايان

قانوني بودن

بﻪ رسميت

گرايي؟

ها

گرايان

قانوني از

١٨٤٣

+ UN decl.
sign.
قانوني از

١٧٩١

+ UN decl.
sign.

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

شناختن زوج همجنس

قانوني از

٢٠٠٠

اجازه

خدﻣت در

همجنسگرايان ارتش

تبعيض  (Sexualبﻪ هويت
جنسي
)orientation

تبعيﺾها

بتواند بپذيرد

شده)

)orientation

بن كردن برخي

ممكن است

(

تبعيض (Sexual

كردن همﻪ تبعيﺾها
فرد مجرد

پيشنهاد

قوانين ضد

بن

٢٠٠٣

١٩٩٩

٢٠٠٤

فرزند توسط

(

شده)

بن كردن برخي

پيشنهاد

تبعيﺾها
فرانسه

مسئوليت دفاع

١٧٩٣

١٨١١

در ارتش

قانوني از

قانوني از

قانوني از

پذيرش

قانوني از

قانوني از

اجازه خدﻣت

قوانين ضد

قوانين ﻣربوط

نامشخص

ازدواج

لوكزاﻣبورگ ١٧٩٥
+ UN decl.
sign.

هلند

شناختن زوج

سال ٢٠٠٨

قانوني از

ﻣوناكو

بﻪ رسميت

ازدواج

قانوني از

همجنس

بلژيك

اميدوار .ن

را بر عهده دارد.

قانوني از

١٩٩٨

قانوني از

بن

سال  ٢٠٠١به

كردن همﻪ تبعيﺾها

عنوان اولين

١٦٧

قوانين

ﻣربوط بﻪ

هويت جنسي

پيوستها
كشور

قانوني بودن

بﻪ رسميت

ازدواج

گرايي؟

ها

گرايان

همجنس

شناختن زوج همجنس

فرزند توسط

خدﻣت در

همجنسگرايان ارتش

تبعيض (Sexual

)orientation

قانوني بودن

همجنسگرايي؟

كننده ازدواج

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

ازدواج

همجنسگرايان

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

اجازه خدﻣت

در ارتش

قوانين ضد

تبعيض (Sexual

)orientation

تخست

وزير الباني در

قانوني از

١٩٩٥

+ UN decl.
sign.

سال  ٢٠٠٩اعﻼم
كرد حاضر به

پشتيباني

ازازدواج

همجنسگرايان

[

بن

كردن همﻪ تبعيﺾ

]١٧

ها

است هرچند كه

اين امر هنوز

قانوني نشده

است.

ارﻣنستان

آذربايجان

بﻼروس

هويت جنسي

همجنسگرايان

اروپاي شرقي

آلباني

ﻣربوط بﻪ

كشور اجرا

+ UN decl.
sign.

كشور

پذيرش

اجازه

قوانين ضد

قوانين

قانوني از

٢٠٠٢

نامشخص

+ UN decl.
sign.
قانوني از

٢٠٠٠

قانوني از

١٩٩٤

١٦٨

[]١٨

قوانين ﻣربوط

بﻪ هويت

جنسي

اقليّتهاي جنسي در حقوق كيفري

قانوني بودن

كشور

همجنسگرايي؟

بوسني و

هرزگوين

بلغارستان

گرجستان

ﻣﻘدونيﻪ

ﻣولداوي

ﻣونتگرو

روﻣاني

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

اميدوار .ن

ازدواج

همجنسگرايان

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

اجازه خدﻣت

در ارتش

Legal
١٩٩٨since

١٩٦٨

+ UN decl.
sign.

بن شده

توسط قانون

اساسي

فرد مجرد

نامشخص

 ١٩٩٦قانوني

١٩٧٧

+ UN decl.
sign.

بن كردن

بعﻀي از تبعيﺾ ها

بن كردن

بعﻀي از تبعيﺾ ها

+ UN decl.
sign.

قانوني از

بعﻀي از تبعيﺾ ها

بتواند بپذيرد.

+ UN decl.
sign.

١٩٩٥

بن كردن

ممكن است

٢٠٠٠

قانوني از

)orientation

بعﻀي از تبعيﺾ ها

قانوني از

از

تبعيض (Sexual

بن كردن

+ UN decl.
sign.
قانوني از

قوانين ضد

بن شده

توسط قانون

اساسي

بن شده

بن كردن

توسط قانون

بعﻀي از تبعيﺾ ها

اساسي

قانوني از

بن

١٩٩٦

كردن همﻪ تبعيﺾ

+ UN decl.
sign.

ها

١٦٩

قوانين ﻣربوط

بﻪ هويت

جنسي

پيوستها
قانوني بودن

كشور

همجنسگرايي؟

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

ازدواج

همجنسگرايان

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

اجازه خدﻣت

در ارتش

قوانين ضد

تبعيض (Sexual

)orientation

قوانين ﻣربوط

بﻪ هويت

جنسي

قانوني از

روسيﻪ

 .١٩٩٣قانوني بين
سال هاي

from ١٩١٧ to

١٩٣٠.
تركيﻪ

اوكراين

قانوني از

١٨٥٨

همجنسگرايي؟

آندورا

قبرس

يونان

توسط قانون

١٩٩١

قانوني بودن

قانوني از

١٩٧٠

+ UN decl.
sign.

جنسيت قانوني

بن شده

قانوني از

اروپاي جنوبي
كشور

[

]١٩

تﻐيير

اساسي

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

قانوني از

٢٠٠٥

ازدواج

همجنسگرايان

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان
قانوني از

٢٠٠٥

اجازه خدﻣت

در ارتش

فاقد ارتش

قانوني از

قوانين ضد

تبعيض (Sexual

)orientation

قوانين ﻣربوط

بﻪ هويت

جنسي

بن

كردن همﻪ تبعيﺾ

ها

بن كردن

١٩٩٨

برخي از تبعيﺾ ها

+ UN decl.
sign.
قانوني از

همجنسگرايي

(Age ١٩٥١

در ارتش يونان به

of consent
)discrepancy

عنوان بيماري

١٧٠

بن كردن

برخي از تبعيﺾ ها

تﻐيير

جنسيت قانوني

است

اقليّتهاي جنسي در حقوق كيفري

قانوني بودن

كشور

همجنسگرايي؟

بﻪ رسميت

شناختن زوج
ها

اميدوار .ن

ازدواج

همجنسگرايان

پذيرش فرزند
توسط

همجنسگرايان

ﻣالتا

پرتغال

سن

ﻣارينو

اسپانيا

واتيكان

در ارتش

تنها زوج

١٨٩٠

بن كردن

هاي ازدواج

+ UN decl.
sign.

برخي از تبعيﺾ ها

كرده

قانوني از

بن كردن

١٩٧٣

برخي از تبعيﺾ ها

+ UN decl.
sign.

١٩٨٣

+ UN decl.
sign.

قانوني از

٢٠٠١

قانوني از

٢٠١٠

(

جنسيت قانوني

است

كردن همﻪ از
تبعيﺾ ها

بن

كردن همﻪ تبعيﺾ

+ UN decl.
sign.

+ UN decl.
sign.

فرد مجرد

بتوناد بپذيرد)

٢٠٠١

١٩٧٩

تﻐيير

بن

ممكن است

قانوني از

قانوني از

)orientation

جنسي

ميشود.

قانوني از

قانوني از

تبعيض (Sexual

بﻪ هويت

رواني قلمداد

+ UN decl.
sign.

ايتاليا

اجازه خدﻣت

قوانين ضد

قوانين ﻣربوط

ها
قانوني از

١٩٩٨

بن
La Ley
كردن همﻪ تبعيﺾ de Identidad
de Género
ها

قانوني از

٢٠٠٥

قانوني از

نامشخص

١٩٢٩

١٧١

فهرست ﻣنابﻊ
فهرست ﻣنابﻊ
ﻣنابﻊ فارسي
قرآن كريم
قوانين

 -١قانون اساسي جمهوري اسﻼمي ايران
 -٢قانون مجازات اسﻼمي ١٣٩٢
 -٣قانون مجازات اسﻼمي ١٣٧٠

 -٤آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص ،رجم ،قتل ،صلﺐ ،اعدام و شﻼق ١٣٧٨

كتب

 -١ال انكينسون ،ريتا ،(١٣٧٨) .زمينه روانشناسي هيلگارد ،حسن رفيعي ،تهران ،انتشارات ارجمند :شهراب
 -٢بهجت ،م .ت ،(١٤٢٦) .جامع المسائل ،جلد  ،٥چاپ دوم ،قم ،ناشر دفتر معظمله

 -٣توانا ،م ،(١٣٨٩) .همجنسخواهي) ،باورهاي رايج و يافتههاي علمي ،ويرايش سوم( از مجموعه كتاب-
هاي الكترونيكي www.Human٣exuality.blogspot.com

 -٤شميسا ،س ،(١٣٨١) .شاهدبازي در ادبيّات فارسي ،تهران ،انتشارات فردوس

 -٥طائف ،م ،(٢٠١٣) .فهم همجنسگرايي ايراني ،تورنتو كانادا ،انتشارات گيلگميشان

 -٦فلور ،و ،(٢٠١٠) .تاريخ روابط سكسي در ايران ،محسن مينوخرد ،استكهلم ،انتشارات فردوسي

 -٧كاپﻼن ،هـ ،(١٣٦٨) .خﻼصه روانپزشكي ،نصرت اﷲ پورافكاري ،جلد  ،٢تبريز ،انتشارات ذوقي
 -٨كاوه ،م ،(١٣٩١) .آسيﺐشناسي بيماريهاي اجتماعي ،جلد اوّل ،تهران ،نشر جامعهشناسان

 -٩ﻻويل ،ج ،(١٣٨٨) .همه چيزي ﻻزم است بدانيد وقتي يك مذكر نجات يافته از تجاوز يا سوء استفاده
جنسي هستيد ،رامتين شهرزاد ،نشر الكترونيكي وبﻻگ

 -١٠لوين ،ل ،(١٣٨١) .پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر ،ترجمه محمّدجعفر پوينده  ،تهران ،انتشارات قطره

 -١١موسوي خميني ،س.ر ،(١٣٨٥) .ترجمه تحرير الوسيله ،چاپ اوّل ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
)ره(

١٧٢

اميدوار .ن

اقليّتهاي جنسي در حقوق كيفري

 -١٢ويكس ،ج ،(٢٠٠٩) .سكسوآليته ،حميد پرنيان .لندن

ﻣﻘاﻻت

 -١آرمين ) (١٣٨٥نظر خدا در مورد همجنسگرايي ،چراغ ،شماره  ،٢٥سال دوم ،ص١٨

 -٢امين ) (١٣٨٤همجنسگرايي در كشورهاي هم جوار ،چراغ ،شماره  ،٢سال اوّل ،ص٣

 -٣اعتمادي ،ص (١٣٩١) .تاريخچه مطالعات روانشناسي درباره همجنسگرايي ،چراغ ،شماره  ، ٧١سال ٧
 -٤باريكلو،ع (١٣٨٢) .وضعيت تﻐييرجنسيت ،انديشه هاي حقوق ،شماره  ،٥سال اوّل ،ص٨٦-٦٣

 -٥برهاني ،م ) (١٣٨٨سياست كيفري ايران در قبال روسپيگري ،فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان،
شماره  ،٤٥سال ١٢

 -٦بيﻀايي ،ن (٢٠٠٦) .گرايش جنسي ،علل همجنسگرايي ،ماها ،ويژهنامه ١٦

 -٧بوشانگ،ك (١٣٨٦) .جنسيت چيست و دگرجنسگونه كيست؟ چراغ ،شماره  ،٢٧سال سوم ،ص٩١
 -٨بولو ،و (٢٠٠٩) .گرايش جنسي ،سامان ،ندا ،شماره اوّل ،سال اوّل

 -٩پارسا ،پ (١٣٨٤) .جامعه همجنسگرايان ،چراغ ،شماره  ، ٨ص٨

 -١٠پارس،آ (١٣٨٦) .پرسش و پاسخ هاي متداول درباره دگرجنس گونگان ،چراغ ،شماره  ،٣٣سال سوم،
ص ٦٧

 -١١پارس ،آ (١٣٨٦) .دوجنسگرايي ،چراغ ،شماره  ،٣٢سال سوم

 -١٢پارس،آ (١٣٨٤) .نمونه اي از احكام صادره دادگاه ،چراغ ،شماره ٨

 -١٣پرنيان ،ح (١٣٩١) .وضعيّت همجنسگرايان در قانون جديد مجازات اسﻼمي ،وبسايت رسمي راديوزمانه
 -١٤پيمان ) (٢٠١٠همجنسگرايي از ديدگاه روانپزشكي ،ندا ،شماره  ،١٣سال دوم

 -١٥پ.م.و.ق ) (٢٠١٠پاسخ به اسﻼم از زبان و ديدگاه اسﻼم ،ندا ،شماره  ،٢١سال دوم
 -١٦پ.و .ق) (٢٠١٠همجنسگرايي در ايران و ايران باستان ،ندا ،شماره  ،٢٢سال دوم

 -١٧پوربافراني ،ح ) (١٣٩٢بايدها و نبايدهاي جرمانگاري در حقوق كيفري ايران ،مجلس و راهبرد ،شماره
 ،٧٥سال ٢٠

 -١٨پيترز.و (١٣٨٥) .هويت دگرباشي ،چراغ ،شماره  ،٢٤سال دوم
١٧٣

فهرست ﻣنابﻊ
 -١٩حسينخواه ،م (١٣٩١) .قوانين كيفري ايران تهديدي مﻀاعف براي همجنسگرايان ،وبسايت رسمي
،BBC

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

 -٢٠دارايي زاده ،ب (١٣٩٢) .حقوق بشر و حقوق دگرباشان جنسي ،چراغ ،شماره ٧
 -٢١رئيسي،ش (١٣٨٥) .دوجنسگرايي ،چراغ ،شماره  ،١٩سال دوم

 -٢٢سامر ،ع (١٣٨٤) .همجنسگرايي از منطق اديان ،چراغ ،پيش شماره  ، ٨سال اوّل

 -٢٣سپنتا ) (٢٠٠٩همجنسگرايي،گناه ،بيماري يا حالتي طبيعي ،ندا ،شماره  ،١٠سال اوّل
 -٢٤سپنتا ) (١٣٨٤نگاهي به داستان قوم لوط ،ماها ،شماره  ،١٢سال ا ّول

 -٢٥سزاوار ،م ) (١٣٩١قانون اساسي و انواع رسيدگي هاي قﻀايي و ﻏيرقﻀايي به پرونده هاي اقل ّيت هاي
جنسي ،چراغ ،شماره  ، ٧٢سال ٧

 -٢٦سزاوار ،م) (١٣٩٢نگاهي به ارتباط روانشناسي و حقوق در زندگي همجنسگرايان ايران ،چراغ ،شماره
 ،٧٧سال ٨

 -٢٧سزاوار ،م ) (١٣٩١وضعيّت حقوقي همجنسگرايان در قوانين ايران ،چراغ ،شماره  ،٧١سال ٧
 -٢٨سورنا ) (١٣٨٤روابط همجنسگرايان در دوره هخامنشي  ،چراغ ،پيش شماره ٥

 -٢٩شمس ناتري ،م .ا و همكاران ) (١٣٩٠ويژگيهاي جرمانگاري در پرتو اسناد و موازين حقوق بشر،
راهبرد ،شماره  ،٥٨سال ٢٠

 -٣٠شميسا ،س) (١٣٨٤همجنسگرايي در گذر ادبيات فارسي ،چراغ ،پيش شماره  ٢ص ٤

 -٣١شهريار ) (١٣٨٧گرايش جنسي در تقابل با گرايش مذهبي ،چراغ ،شماره  ،٣٩سال  ٤ص٣٩
 -٣٢شيرازي ،ج (١٣٨٤-١٣٨٣) .حقوق بشر و هنجارهاي اجتماعي ،ماها ،شماره  ،٤ص ٢٥-٢٣

 -٣٣صابري ،م ) (١٣٩١ترانسسكسواليستها با همجنسگرايان و دوجنسيها فرق دارند ،سايت تحليلي خبري
عصر ايرانhttp://www.asriran.com ،

 -٣٤عبدالفتّاح ،ع ) (١٣٨١جرم چيست و معيارهاي جرمانگاري كدام است؟ ،اسماعيل رحيمينژاد ،مجله
حقوقي ،شماره  ،٤١ص ١٦٠-١٣٥

١٧٤

اميدوار .ن

اقليّتهاي جنسي در حقوق كيفري

 -٣٥عظيم زاده اردبيلي ،ف .حسابي ،س ،(١٣٩٠) .سياست جنايي و تطور مفهومي آن ،تعالي حقوق ،شماره
 ،١٥سال  ،٤ص ١١٥

 -٣٦عقيلي ،م ) (١٣٨٥سير همجنسگرايي ،نشريه چراغ ،شماره  ،٢٣سال دوم ص٣١-٩

 -٣٧عقيلي ،م ) (١٣٨٧همجنسگرايي در عهد امپراطوري عثماني ،چراغ ،شماره  ٤٦سال
 -٣٨عقيلي ،م ) (١٣٨٦اوّلين فقه همجنسگرا ،چراغ ،شماره  ،٢٦سال دوم

 -٣٩عمويي ،ب (١٣٩٢) .گرايش جنسي و همجنسگراييhttp://www.irqo.org/persian/?p=522 ،

 -٤٠فاني،آ ) (٢٠٠٩همجنسگرايي گزينش يا گرايش؟ ندا ،شماره  ، ٩سال اوّل

 -٤١قهرمان ،س) (١٣٨٦علت هاي همجنسگرايي ربطي به مقوله همجنسگرايي ندارد ،چراغ ،سال سوم
شماره  ٣٣ص ٨

 -٤٢گراهام ،د) (٢٠١٠راه حل دولت ايران براي همجنسگرايان ،ندا ،شماره  ٢٣سال دوم

 -٤٣لهسايي زاده ،ع و داريوش بوستاني) (١٣٨٥نابرابري جنسيتي در ايران ،فصلنامه تخصصي جامعه شناسي،
شماره  ١سال دوم صص ٦٠-٤٧

 -٤٤ماندگار ) (٢٠٠٩بسترسازي براي تصويﺐ قوانين حمايت از همجنسگرايان ،ندا ،شماره  ، ٨سال اوّل

 -٤٥محمودي چانكي ،ف ) (١٣٧٦امنيّت و ناامني از ديدگاه سياست جنايي ،ديدگاههاي حقوق قﻀايي ،شماره
 ،٨ص ١٩٦-١٦٨

 -٤٦مسافر،ك ) (١٣٨٦تﻀاد اجتماعي ،همجنسگرايي و تﻐيير جنسيت در ايران ،چراغ ،شماره  ،٤٦سال ٤
 -٤٧مسافر،ك ) (١٣٨٦آيا ژن همجنسگرايي وجود دارد؟ چراغ ،شماره  ،٢٧سال سوم ص ٢٥
 -٤٨مسافر،ك ) (١٣٨٦اسكشواليتي ،چراغ ،شماره  ،٢٨سال سوم ص ٦٠
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ABSTRACT

The minorities are a group of people having the different identity, attitude,
behaviors, beliefs, color, race and maybe thousands distinctions that are unknown
to us now, which they are partly larger than a society. Twenty century is
considered as an era for regeneration and promotion of the minorities' rights. One
of the minority groups that has been significantly focused in human rights
discussions is sexual minority. Sexual minorities or queers are a group of people
in society who are different from the majority of people in terms of identity and
sexual orientation. People's sexual orientations are divided into Heterosexuality,
Homosexuality, Bisexuality and Sexuality (without sexual orientations). Among
these four orientations, homosexuality constitutes a significant population. But
minorities, especially sexual minorities, have always been considered as the most
fringed issues for the governments. Legislators usually set the requirements and
previsions according to the ethical standards accepted by the majority, and
sometimes they excommunicate and reject them by criminalizing some minorities'
conducts and behaviors and indeed responding to them reactively and
repressively. Criminal policy is a set of proceedings and programs on which a
community responds to the crimes and deviations accordingly. The most
important issue of criminal policy is to select one of the repressive (securityoriented) and reintegration (readjustment), which by selecting one of them, the
criminal policy makers and authorities decide how to deal with crime and
criminals. In this system, we have first attempted to provide a definition of the
nature and status of sexual queers and then community response to these people
and their position in Iranian Criminal Legislative Policy.
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