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 مقدمه

ين ما زندگي مي كنند اما در نتيجه هزار انگ و هاي انساني وجود دارند كه  هر چند در همه جا و در ب در كشور ما گروه
سكوت در باره اين  هموطنان، ناديده گرفتن حقوق انساني شان و بي توجهي . يي نامرئي تبديل شده اندانسان هاپيش داوري، به 

كه پاره تن ما بخشي از هموطناني منجر مي شود  به خصايل، خواسته ها و شناخت دقيق از آنها تنها به ادامه سركوب  فرهنگي
انسان  شدن با آنها ضروري است تا درد و رنج  ومشقت رو به روبراي  اصالح فرهنگ جامعه، طرح تابوهاي اجتماعي و . هستند

 زندگي مي كنند اما از آنجا كه خانواده انسان ها اين گونهخانواده هاي زيادي هستند كه در آنها يك يا چند نفر از .  كمتر شودها
 آن باعث دلگيري، رنجش و گسست و تنش در خانواده يين مسائل اطالع كافي ندارد، بروز اين پديده در يكي از اعضاايراني از ا
ي در چارچوب هنجارهاي سنتي نمي گنجند، به سالمتي روحي به شكليي كه انسان هااز اين گذشته عدم درك و فهم . مي شود

 . مي رساندآسيب بهداشت رواني و اجتماعي كل جامعه و رواني آنها ضربه مي زند كه اين امر به سالمت و
 هدف از انتشار اين جزوه كمك به خانواده ها، اصالح فرهنگ اجتماعي، زدودن تعصبات بدون پشتوانه علمي و جا 

 .انداختن فرهنگ نقد، تفكر و باز انديشي و همچنين كمك به سالمت رواني جامعه و شهروندان آن مي باشد
مل مجموعه اي از مقاالت و مطالب نسبتĤ كوتاه در باره همجنسگرايي است كه در آنها از زواياي جزوه پيش رو شا

اجتماعي در باره اين پديده مطرح  مختلفي به بررسي اين پديده پرداخته شده، فاكتهاي علمي و همچنين برداشتها و باورهاي رايج
 .پاسخ داده شده استو به سئواالت بيشماري كه ممكن است در ذهن هر كسي باشد، 

 .مطالعه اين جزوه با دقت و تĤمل را به همه هموطنان پيشنهاد مي كنيم
باز چاپ و انتشار و پخش اين جزوه توسط ديگران كامآل آزاد است و از شما خواننده عزيز تقاضا داريم كه با پخش وسيع 

 .ط به جنسيت در كشور كمك كنيدآن در محيط اطراف خود به هر شكلي كه مناسب مي دانيد، به مباحث مربو
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 يي همجنسگرامسالهگريزي تاريخي به 
 

بخشي از روشنفكران و نخبگان جامعه را كه به كناري نهيم، اكثر قريب به اتفاق مردم يا كلمه 
شاهد "در عوض، مفاهيمي همچون . همجنسگرايي را نشنيده اند و يا با آن انس و الفتي ندارند

 و حتي كلمات و اصطالحات توهين آميزي "بچه بازي" و "غالم باره گي"، "غالم بازي"، "بازي
 در  ادبيات و فرهنگ و ذهنيت جامعه سابقه اي "ابني" و يا  "اواخواهر"،  "كوني"همچون 

طور ضمني بر سكس دو همجنس اشارت دارند اما اينها از ه هرچند خود اين مفاهيم ب. طوالني دارند
همجنس را در اذهان تداعي و در نتيجه همجنسگرايي زنان را از يك طرف عمدتĤ سكس دو مذكر 

كند و از طرف ديگر در مفاهيم فوق صرفĤ سكس فيزيكي برجسته مي شود و عشق،  اعيان دور مي
همچنين مفاهيم مورد اشاره، بيشتر بر . عاطفه، نياز و احساس متقابل دو همجنس را ناديده مي گيرد

ان و گاهي نابالغ را در اذهان تداعي مي كنند و به همين دليل سكس يك فرد بالغ با پسران جو
 . بسياري از اوقات مردم همجنسگرايي را با بچه بازي كه عملي زشت و جنايي است، يكي مي دانند

انتشار جزوه اطالعاتي پيش رو با هدف روشن كردن مسائل و تفكيك سره از ناسره و با هدف آشنا 
هدف ديگر آن اصالح فرهنگ و . سگرايان و نيازهاي آنان استساختن فرهنگ عمومي با همجن

 .ديدگاه اجتماعي در باره جنسيت است
 

. پاي هم رشد و گسترش يافته انده حقوق بشر و حقوق ستم ديدگان و اقليتهاي اجتماعي از جمله همجنسگرايان، پا ب
 . اجتماعي عمل كرده اند  پشتوانه محكمي براي گسترش حقوقبه عنواندست آوردهاي علمي تازه هم 

سابقĤ بعضي از روانكاوان گرايش به همجنس را انعكاسي از ترس از نزديكي به جنس مخالف تلقي كرده و آن را با 
. ها مبني بودن آنها بر اساس تحقيقات و مشاهدات باليني بود موضوع عقده اوديپوس توضيح مي دادند، اما وجه تشابه اين تئوري

ن اساس تحقيقات خود را همانا بيماران رواني همجنسگرا قرار داده و تحقيق خود را به حوزه همجنسگرايان يعني اين روانكاوا
 نظريات است چون تعدادي همجنسگراي بستري شده اين گونهعادي در اجتماع گسترش نمي دادند و اين اصلي ترين انتقاد به 

 نماينده كل جامعه همجنسگرايان در جامعه معرفي به عنوانبايست ستند و نمي مي توانكه همگي دچار اختالالت رواني اند، ن
ج تحقيقات قديمي كه  بر ي سبب هم هست كه نتابه همين.   به همه تعميم دادمي توانشوند، لذا حركات و رفتار آنها را هم ن

 سطح آگاهي بسيار نازل اين كهنكته دوم . مي شوند جانبدارانه و بدون اعتبار معرفي ،بيمار بودن همجنسگرايان داللت دارند
 ها در آن زمان، در نتيجه گيري يي و تعصبات عمومي و وجود همجنسگراِيي در ليست بيماريجنسگرااجتماعي در باره پديده هم

، در آن دوره خود همجنسگرايان هم شناخت امروزي از احساسات خود اين كهو سومين نكته . هاي روانكاوان تاثير گذار بودند
 . از روانشناسان و روانكاوان استمداد مي طلبيدند"معالجه"د وچون فكر مي كردند بيمار هستند، تعداد زيادي از آنها براي نداشتن

 و مي كندفرويد كه يكي از بنياگذاران روانكاوي است گرايش به همجنس را يكي از انواع تمايالت جنسي انسان معرفي 
 )2 و 1( .آن را بيماري نمي داند

در مورد رفتار و عملكرد جنسي افراد بالغ در جامعه آمريكا دست به  )Kinsey(  محققي بنام كينسي1948در سال 
بر اساس تحقيقات كينسي معلوم شد كه تعداد قابل توجهي از شركت كنندگان در تحقيقات از . تحقيقات گستره و پايه اي زد

 همجنسخواهي در مسالهها بر   باز كننده چشمبه عنواننسي خيلي ها به مطالعات كي. سكس با همجنس خود گزارش داده اند
و بعد از آن بود كه مشخص شد تعداد و درصد همجنسگرايان جامعه بسيار فراتر از آن چيزي است كه . جامعه آمريكا مي نگرند
 .قبآل تصور مي شده است
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يي كمك جنسگراي منفي نسبت به همبعد از آن محققان و دست اندركاران جامعه شناسي به زدودن تعصبات و نگاهها
يي  نه تنها در همه جوامع انساني وجود جنسگرادر تحقيقات خود نشان دادند كه هم )Ford -  Beach( فورد و بيچ. زيادي كردند

 .مي شوددارد بلكه حتي در ميان بخشي از حيوانات هم رفتارهاي همجنسگرايانه مشاهده 
، يكي ديگر از پيشگامان تحقيق در باره تمايالت و )Evelyn Hooker( كردر اواسط دهه پنجاه ميالدي اولين هو

هدف او اين بود كه .  دست زدجنسگرايان و دگر همجنسگرايان، به تحقيق و مطالعه جالبي براي مقايسه انسان هاتعلفات جنسي 
 هاي مطالعات خود را نه همجنسگرايان او سوژه. ببيند آيا از نظر توان و تطبيق رواني، اختالفي بين اين دو گروه هست يا نه

ساكن خوابگاه بيماران رواني بلكه از همجنسگرايان درون جامعه انتخاب كرد و براي جلوگيري از نفوذ و تĤثير هر گونه پيشداوري، 
قات خود او در پايان تحقي.  را از همكاران خود مخفي نگه داشت) جنسگراچه همجنسگرا و چه دگر(گرايش جنسي تمام سوژه ها 

 .يي اختالل رواني نيست و هر همجنسگرايي حتمĤ مختل رواني نمي باشدجنسگرابه اين نتيجه رسيد كه هم
يي داللت داشتند به اين فكر دامن زد كه  اگر جنسگراج تحقيقات گستره كه همگي بر بيماري نبودن پديده هميانتشار نتا

 قرار انسان ها كل جامعه و روابط اجتماعي  تعميم داده شود و مبناي حقوق  تحقيقات در بين بيماران رواني  بهنتايجقرار باشد 
 دگرجنسگرايان بيش از همه دچار مشكل مي شوند، چون تعداد دگرجنسگرايان رواني، قاتل، متجاوز، شكنجه گر آن وقتبگيرد، 

 .يان كمك شاياني نمودهمين فكر به امر اعتراف عمومي نسبت به حقوق همجنسگرا. و ديكتاتور بيش از همه است
هاي شديدآ  تغييرات مثبت صورت گرفته در ديدگاه عمومي جامعه در باره سكس، جنسيت و همجنسگرايي و فعاليت

سياسي شده گروههاي مختلف همجنسگرايان در جامعه و علني شدن هر چه بيشتر افراد همجنسگرا، همه دست به دست هم 
انجمن . اسان آمريكا در باره همجنسگرايي انجاميدندن روان پزشكان و روان ش،ه روانكاواندادند و به تغيير ديدگاه و مواضع جامع

ماريهاي خود كالسه كرده بود به تجديد بيليست   يك بيماري دربه عنوانيي را جنسگرا هم1973روان پزشكان آمريكا كه  تا 
دنبال آن انجمن روان شناسان آمريكا و انجمن ه ب.   حذف نمودبيماري هانظر پرداخت و همجنسگرايي را رسمĤ از ليست 

 يك پديده عادي به عنوانكاركنان خدمات اجتماعي هم به تبعيت از انجمن روان پزشكان به دفاع از پديده همجنسگرايي 
 .پرداختند

 
و هاي خود حدف كرد  هم همجنسگرايي را از ليست بيماري )WHO(  سازمان بهداشت جهاني1993در اول ژانويه سال 

رسميت شناختن ه دليل تĤخير زياد سازمان بهداشت جهاني در ب. رسميت شناخته  يك پديده و گرايش طبيعي ببه عنوانآن را 
همجنسگرايي مخالفت و مقاومت نمايندگان كشورهاي ديكتاتورزده عضو اين سازمان است كه باعث شدند  جمله بنديها هم حتي 

 اختالل تلقي به عنواننفس گرايش جنسي ": ر اسناد سازمان بهداشت جهاني مي گويداما جمله اصلي د. االمكان كم رنگ شوند
 ".مي شودن

 تعداد هر چه بيشتري از كشورها قوانين خود را بر اساس آخرين دستĤوردهاي علمي در باره جنسيت و 1973بعد از سال 
 را در قوانين خود تثبيت كردند تا جايي كه  مدني همجنسگرايان-همجنسگرايي تنظيم نموده و در اين مسير حقوق اجتماعي

امروز در قوانين تمام كشورهاي اروپايي، آمريكا، استراليا، اسرائيل، افريقاي جنوبي و كآل در همه كشورهايي كه داراي دمكراسي 
مجنسگرايان آخرين كشوري كه بيمار بودن همجنسگرايان را لغو كرده و حقوق ه. هستند، حقوق همجنسگرايان تثبيت شده است

 .رسميت شناخته، كشور چين مي باشده را ب
ست كه همجنسگرايان سال ها. تالش براي تثبيت حقوق همجنسگرايان تنها شامل كشورهاي غربي نمي باشد

كشورهاي غير غربي از تايلند تا تركيه، از مكزيك تا ايران و از لبنان و مصر تا بوليوي در تالش براي دستيابي به حقوق خود 
 . تند و دستĤورهاي مهمي هم داشته اندهس

 
در كشور ما، چند سالي است كه موضوع جنسيت در جامعه حاد شده و هرچند كه تضييقات و فشارهاي موجود امكان 

 اما به بركت اينترنت سايتهاي زيادي كم و بيش به اين مسائل گريزي هر مي كند سلب عالقه مندانپرداخت جدي و علني را از 
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همه، از مسير همين تالشهاست كه برداشتهاي بي پايه و سنتهاي بدون پشتوانه عقل و منطق  با اين. مي زنندچند ناقص 
 .مي كنندمرور خود را تثبيت ه هاي علمي و امروزي در باره جنسيت در فرهنگ اجتماعي ريشه دوانده و ب فرسوده و ديدگاه

راين شناخت صحيح از موانع و مشكالت پيش رو از يك طرف بناب. اما ظاهرآ مسير چنين حركتي چندان هم ساده نيست
هاي نزديك و دست زدن به ابتكارات تازه، راه  و جمع آوري بيشترين نيروي ممكن در اردوي خواهان آزادي جنسي و همكاري

رن را كم دست يابي جامعه به آگاهيهاي جنسي و هزينه برقراري آزادي جنسي منطبق با حقوق بشر و شايسته يك جامعه مد
 .خواهد كرد

جامعه پزشكان و روانشناسان ما يكي از مولفه هاي جدي در اردوي روشنگري و آگاهي رساني در باره مسائل جنسي مي 
و به همين دليل بايد با اعالم صريح نظرات علمي به .  با سالمتي و بهداشت رواني اجتماعي سر و كار داردمسالهباشد چرا كه 

 . خود اقدام كننددفاع از شرف حرفه اي
 مي كننديعني هر چند كه محترمانه برخورد .  همجنس خواهي مشكل دارندمسالهبخشي از دوستان اما گويا همچنان با 

و از حق حيات همجنسگرايان دفاع مي نمايند اما در حال و هواي قبل از نيمه اول قرن جاري سير كرده و تازه به بررسي اين 
مجنسگرايي بيماري است يا نه و اگر هست چگونه بيماري اي؟ اختالل رواني؟ هورموني؟ يا ناشي از  رسيده اند كه آيا همساله

 .تربيت خانوادگي
 

زودي اين دوستان به همان نقطه اي خواهند ه صد البته نفس كنجكاوي چيز مثبتي است و شكي در اين نيست كه ب
 همجنسگرايي بيماري نيست بلكه گرايش اين كهو آن . رسيده اندرسيد كه همكاران آنها در كشورهاي ديگر دهه ها پيش بدان 

 .ي اجتماع استانسان هاطبيعي و جنسي بخشي از 
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 گرايي و همجنسگراياننگاهي اجمالي به دالئل مخالفت با همجنس

ها دقت كنيم خواهيم ديد  افراد مختلف از زواياي گوناگوني با همجنسگرايي مخالفت مي كنند، اما اگر به موارد مخالفت
 يا ريشه در ناآگاهي و عدم شناخت دارند و يا از تعصبات بي جا و يا سطحي نگري افراد ناشي مي ،كه همه بهانه اي بيش نيستند

 ذاتĤ مخالف همجنسگرايي نيستند بلكه سطح شناخت و آشنايي آنها با اين پديده است كه مواضع انسان ها ديگر تبه عبار. شوند
به به همين دليل در زير نگاهي اجمالي به انواع دالئل مخالفت با همجنسگرايي انداخته و سعي مي كنيم . آنها را تعيين مي كند

 .ي كوتاه و فشرده جواب دهيمصورت
 :همجنسگرايي از جمله مي گويند مخالفان 

 .اصآل از همجنسگراها بدم مي آيد. من از همجنسگرايي متنفرم
 .اگر امروز به همجنسگراها آزادي داده شود فردا بچه بازان هم فرياد آزاديخواهي سر مي دهند

 .همجنسگرايي بيماري است و همجنسگراها همه بيمار رواني هستند
 . باعث گسترش ان در كشور مي شوندهمجنسگراها همه ايدز دارند و

 .اگر به همجنسگرايان آزادي داده شود، اخالق اجتماعي و فرهنگ ما مورد تهديد واقع مي شود
 .اگر به همجنسگرايان آزادي داده شود، باعث شيوع و گسترش اين پديده در جامعه مي شود

 .دين و مذهب ما با همجنسگرايي نمي خواند و آن را محكوم كرده است
 . همجنسگرايي يك پديده غربي است و ما نبايد آن را قبول كنيم

 .اگر همجنسگرايي طبيعي است پس چرا دربين حيوانات ديده نمي شود
چون در روابط همجنسگراها توليد مثل صورت نمي گيرد پس اين رابطه بر خالف قانون طبيعت است و در نتيجه غير 

 .طبيعي است
 شيوه زندگي براي خود به عنوانبي است و افرد الزم نيستند كه اين روش زشت را همجنسگرايي يك موضوع انتخا

 .انتخاب كنند
 .همجنسگراها فقط بدنبال سكس هستند

افراد به اين دليل همجنسگرا مي شوند كه از نزديكي با جنس مخالف ترس دارند، آن را تجربه نكرده اند كه بدانند چقدر 
 .به كنند از اين انحراف خود دست مي كشندبار تجر لذت بخش است و اگر يك

  بعضي از اين جوانان دچار آشفتگي هستند و قاطي كرده اند، اعتماد به نفس ندارند و توسط دوستان ناباب به انحراف 
 .اينها فكر مي كنند كه همجنسگرا هستند در حالي كه نيستند و بايد به آنها كمك كنيم تا هدايت شوند. كشيده شده اند

 
 خواهيم كرد و ال كه به انواع دالئل مخالفت با همجنسگرايي و همجنسگراها آشنا شديم، با هم يكي يكي آنها را مرورح

 .به آنها پاسخ مي دهيم
 

 .اصآل از همجنسگراها بدم مي آيد. من از همجنسگرايي متنفرم* 
 99فرد همجنسگرايي را مي شناسيد، در اگر از كساني كه گفته باال را تكرار مي كنند پرسيده شود كه آيا شما هيچ 

يا اگر هم بشناسند يك مورد منفي و كليشه اي برخورد خود را به همه . كسي را نمي شناسيم. درصد موارد مي گويند كه نه
 از آنها پرسيد آيا شما تا بحال يك كتاب يا مطلبي علمي و بي طرفانه در باره مي توانباز . همجنسگرايان تعميم مي دهند

، انسان ها جنسي گرايش هاي سئوال كرد كه آيا شما كآل در باره مي توانباز . مجنسگرايي خوانده ايد؟ باز جوابشان منفي استه
 مطالعاتي داشته ايد؟  يا در كشور ما كه تحقيق و مطالعات انسان هاچگونگي شكل گيري آن و تنوعات موجود در عرصه جنسي 

 تحقيقات علمي كه در كشورهاي ديگر صورت گرفته با خبر هستيد؟  باز نتايج ولي آيا شما از بي طرفانه و علمي اجازه داده نشده
 به چنين افرادي گفت كه پس تعصب و تنفر شما از از همجنسگرايي از عدم شناخت و مي توانحاال . جواب منفي خواهد بود



 ٧

 يك انسان كه به عنوانشما . طالعاتي و معرفتي استمطالعه شما ناشي مي شود و در نتيجه فاقد هرگونه پايه عقلي، منطقي، م
خود را منطقي مي دانيد چگونه بخود اجازه مي دهيد كه در قرن بيست و يكم، براي قضاوت و استدالل خود،  تنها به شنيده ها و 

 به خاطرصرفĤ هم  آموزشهاي سنتي و اشتباه بسنده كنيد؟ آيا درست است كه بدون شناخت نسبت به انساني تنفر داشت؟ آن
 احساس و گرايش جنسي آنها؟

 از مطالب متنوعي كه در همين جزوه آوره شده اند استفاده كرد  تا عمق ساده مي تواندر ادامه صحبت با چنين افرادي 
 .ر زدودن تعصبات به آنها كمك كردانديشي و تعصب آنها را عيان نمود و د

 
 .دا بچه بازان هم فرياد آزاديخواهي سر مي دهنداگر امروز به همجنسگراها آزادي داده شود فر* 

 به دستدلخواه خود را ) نتيجه(ف گل آلود كردن آب است تا ماهي اين شكل برخورد قاطي كردن بحث و بقول معرو
همجنسگرايان و كآل هر انساني با هر گرايشي بايد آزاد باشد كه در چارچوب آزادي فردي و حيطه خصوصي خود رفتار و . آورد
بر . معناي دخالت در حوضه حريم خصوصي ديگران نيسته اما آزادي فردي ب. يوه زندگي مورد دلخواه خود را داشته باشدش

 همين اساس دو فرد عاقل و بالغ همجنس كه به رابطه با هم رو مي آورند، اين ارتباط آنها بر خواسته متقابل دو طرف استوار
 انواع ترفندها به رابطه با كودكان رو مي آورند از جمله اجبار، اغوا، تطميع، تهديد، فريب زاست در حالي كه بچه بازان با استفاده ا

برهمين اساس بچه بازي عملي است غلط و جرم .  روابط از انتخاب و تعيين نوع رابطه ناتوان استاين گونهو غيره و كودك در 
اده شود، فردا بچه بازان هم آزادي خواهند خواست در واقع  اگر به همجنسگرايان آزادي داين كهگفتن  پس. حساب مي آيده ب

 افرادي كه به قاطي كردن بچه بازي با همجنسگرايي مي پردازند و ظاهرآ براي حمايت و دفاع اين كهجالب . خلط مبحث است
هاي اجباري  رد ازدواجاز كودكان، تر و خشك را با هم مي سوزانند و همجنسگرايان را هم از آزادي محروم مي كنند، خود در مو

يا در مورد تجاوز خانگي آنجا كه شوهري زن خود را به زور و با . در جامعه حرفي نمي زنند و چه بسا آن را تĤئيد هم مي كنند
 . شدت رواج دارد، سكوت مي كننده اجبار و كتك به انجام سكس وادار كند و از او برده جنسي بسازد، پديده اي كه در جامعه ما ب

 كه بچه همان طور.  كامآل از هم جدا هستندمساله بچه بازي ربطي به همجنسگرايي ندارد و اين دو اين كهصه خال
. همجنسگرايان مخالف شديد بچه بازي هستند. بازي غير همجنسگرايان با دختران خرد سال هم ربطي به دگر جنسگرايي ندارد

 . در همين جزوه  را هم بخوانيد"نسگرايان فاكتهاي علمي در رد بچه باز بودن همج"در ضمن مطلب 
 

 .همجنسگرايي بيماري است و همجنسگراها همه بيمار رواني هستند* 
رجوع كرد و از طرف پرسيد كه ) من از همجنسگرايان متنفرم( به همان مورد اول مي توان! در پاسخ به اين استدالل

طرفانه   ظر و ايده خود را بر اساس كدام مطالعات علمي و بيرسيده و ن) بيمار بودن همجنسگرايان(چگونه به چنين حكمي 
هاي حقوق بشري، تا دولتها و مراكز  ها و كانون از سازمان بهداشت جهاني گرفته تا انواع و اقسام سازمان. تنظيم كرده است

ين اصالح قوانين آنها در بهداشتي و پزشكي و علمي همه بر طبيعي بودن همجنسگرايي تاكيد كرده اند و دليل واضح آن هم هم
طرف و كآل   در كشور ما چنين نيست علت ديگري دارد و آن شرايط سياسي و اجتماعي از يكاين كهولي . هاي اخير است سال

طرفانه اجازه داده نشده  هاي جدي و علمي و بي كنون بحث  است كه تا از طرف ديگربسته بودن گره مباحث جنسيت در كشور
باره توضيح داده شده كه   كه در ابتداي اين چزوه آمده بيشتر در اين" همجنسگراييمسالهيزي تاريخي به گر"در مطلب . است

تازه امروزه در غرب . به كمك آن بهتر مي توان در رابطه با اتهام بيمار بودن همجنسگرايي برخورد علمي و صحيح داشته باشيد
قابليت هاي خود را در خدمت به جامعه و مردم خود  عي را دارا هستند وهمجنسگرايان بسياري از پست هاي مهم دولتي و اجتما

 .ثابت كرده اند
 

 .همجنسگراها همه ايدز دارند و باعث گسترش ان در كشور مي شوند* 
كافي است به . اين اتهام ديگر آنچنان كهنه  شده و سكه آن مدتها است كه از رايج بودن افتاده كه ديگر خريداري ندارد

 سازمان ملل و حتي منابع بهداشتي وزارت كشور خودمان مراجعه شود تا معلوم گردد كه اتفاقĤ اكثر مطلق مبتاليان به منابع
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ايدز يك بيماري مهلك است و اميدواريم درماني . حتي اگر نسبت ها را هم در نظر بگيريم. بيماري ايدز دگرجنسگرايان هستند
مجنسگرايان در آگاهي رساني نسبت به ايدز و ويروس آن خيلي از بيشتر از ديگران همه سهم ه براي آن از راه برسد، با اين

هايي كه امروز در مورد اهميت اطالع رساني براي  ند با غرور و افتخار بر خود ببالند كه حرفمي توانهمجنسگرايان ايراني . است
ز بيماران ايدز زده مي شود را پيشگامان مبارزات  فرهنگي و انساني در حمايت ا،پيشگيري از گسترش ايدز و  ضرورت اخالقي

شان   سال است كه تكرار مي كنند هر چند در آن زمان اين حرفهاي آنها تابو بود و از اطالع رساني17همجنسگرايان ايراني 
 . جلوگيري مي شد

 
 .وداگر به همجنسگرايان آزادي داده شود، اخالق اجتماعي و فرهنگ ما مورد تهديد واقع مي ش* 

 اي را مطرح مي كند خوب است قبل از هر چيز پرسيده شود كه چه تعريفي از اخالق مسالهدر پاسخ كسي كه چنين  
آيا فرهنگ و اخالق حاكم فعلي در جامعه را . ها هستند دارد، فرهنگ چيست و مختصات اخالق و فرهنگ مورد نظر او كدام

 هزاران مورد از اخالق و فرهنگ و رفتار مي توان آن وقت است چون قبول دارد؟ اگر جواب آري باشد كار همه ساده شده
براي نمونه از شكل رانندگي ما ايرانيان گرفته تا پشت سر هم غيبت كردن، تا . اجتماعي رايج كه غلط هستند را برايش مثال آورد

قربان صدقه رفتن هاي الكي و بيخود، ازدواج اجباري دختران، تا دخالت در زندگي شخصي دوست و همكار و آشنا و همسايه، تا 
بعد اگر جواب داده شود كه اين چيزها غلط است و من هم قبول ...... تا ارزش انسان را بر اساس مدرك تحصيلي سنجيدن تا

  اضافه كرد كه كآل فرهنگ و اخالق يك پديده ثابت و دائمي نيست و همراه با رشد جامعه دچار تغيير و تحول ميمي توانندارم 
پس جلوگيري از طرح مسائل تازه، بكر و ناشناخته باعث ايستايي فرهنگ و اخالق اجتماعي شده آن را از تحول و پيشرفت .  شود

هاي امروزي جامعه در مورد جنسيت است و   با اين حساب، طرح مسائل همجنسگرايان در واقع چالشي براي ديدگاه. باز مي دارد
 .رددباعث اصالح ديدگاه اجتماعي مي گ

 .همين جزوه را  هم بخوانيد  در" اخالق چيست، تفاوت اخالق فرمايشي و اخالق پويا" مطلب
 

 .دين و مذهب ما با همجنسگرايي نمي خواند و آن را محكوم كرده است* 
 معناي .افرادي كه چنين بهانه اي را مطرح مي كنند دانسته يا نادانسته، قصد دارند غير مستقيم به تبرئه خود دست بزنند

تقصير از خداست و من . ي من اين را گفتهاديگر چنين اتهامي اين است كه من كار ندارم، مذهب من، كتاب آسماني من و خد
هاي  در همه ادوار تاريخ از تمام اديان آسماني برداشتها و قرائت.  پرسيد پس خود شما چه نظري داريدتوان مي. مقصر نيستم

مهمتر از آن، . چرا شما به آن قرائتي استناد مي كنيد كه با همجنسگرايان مخالف مي كند. تهمختلف و حتي متضادي صورت گرف
دين اسالم در ادامه دين يهوديت و مسيحيت آمده و اين سه دين ابراهيمي همه همجنسگرايي را رد مي كنند و افراد مذهبي 

  ولي .ي گناه است و مسيحيت يا يهوديت آن را رد كردهمتعصب جوامع غربي تا امروز هم اين را تكرار مي كنند كه همجنسگراي
 شناخته شده است  و نه جامعه آنها بي دين شده و به رسميتمي بينيم كه در جوامع مسيحي و در اسرائيل حقوق همجنسگرايان 

خت خود از تحول كساني كه مذهب اسالم را براي مخالفت با همجنسگرايي بهانه مي كنند عدم شنا.  نه آسماني به زمين آمده
مذهب در طي قرون را نشان مي دهند و اسالم را ديني خشك و ايستا تلقي مي نمايند در حالي كه نگاهي سطحي به مباحثي كه 

هاي  همين امروز در بين مسلمانان اصولگرا و مسلمانان روشنفكر جريان دارد خود نشانگر اين است كه مسلمانان به چالش
پذيرش همجنسگرايي در جامعه ايران دير يا زود دارد اما برو و . ي مي كنند جوابي براي آنها بيابندامروزي بها مي دهند و سع

حلقه "مطالب .  همه پذيرش همجنسگرايان مترادف بي دين شدن همه مردم نبوده و در ايران هم نخواهد بود با اين. برگرد ندارد
 .درا هم بخواني) در همين جزوه ("گمشده روشنفكران مذهبي

 
 .همجنسگرايي يك پديده غربي است و ما نبايد آن را قبول كنيم* 

ها همان برخوردي با همجنسگرايان خود كرد كه امروز در كشور ما  غرب در طول قرن. اين ديگر بهانه اي بيش نيست
نسگرايي در قوانين همه   سال پيش همج40 و 30تا همين . بين ها در تاريخ فرانسه معروف استزسوزانده شدن ل. اتفاق مي افتد
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هاي رواني نگه مي  ها و بيمارستان ها و بازداشتگاه ممنوع بود و همجنسگرايان را در زندان) از جمله در غرب( كشورهاي جهان
هاي غربي هم نظر خود را عوض   دولتآن وقتاما از وقتي كه علم و تحقيقات به طبيعي بودن همجنسگرايي نظر دادند . داشتند

راحتي با ه اما اين بدان معنا نيست كه هر فرد غربي ب.  متمايل شدندمسالهروز بيشتر به پذيرش اين ه وامع آنها روز بكردند و ج
همه اينها نشان مي دهد كه حقوق همجنسگرايان نتيجه مبارزات خود همجنسگرايان بوده كه در . همجنسگرايي كنار آمده است

 كه دستĤوردهاي همان طوردرست .  نيست"غربي"هيچ وجه ه و اين ب .نتيجه مي رسدها ادامه داشته و حاال دارد به  طول سال
خواهيم هم غربي نيستند بلكه قبل از هز چيز انساني اند و به  مبارزات زنان يا كارگران آن جوامع كه ما امروز براي خودمان مي

شكل لباس پوشيدن گرفته تا ماشين، تا اينترنت تا چراغ به دور و بر خود نگاه كنيد، از  از آن گذشته.  تعلق دارندانسان هاهمه 
چرا؟ به اين دليل ساده كه اين چيزها درست . همه و همه از غرب گرفته شده است... .خوراك پزي، تا ميز و صندلي آشپزخانه تا

ي انسان ها نمي شود كه است كه دستĤورد اكتشافات غربيان بوده و آنها زودتر از ديگران به آين چيزها رسيده اند ولي دليلي
 انسان هاجوامع ديگر براي بهتر شدن زندگي خود به همان گذشته خود بچسبند و اين دستاوردهاي تازه علمي كه به زندگي 

چرا بايد همه اجزاء زندگي غربي را بگيريم اما .  بودن پشت پا بزنند"غربي"بهبود كيفي مي بخشند و راحتي مي آورند، به صرف 
سي كه مي رسيم يكهو دادمان هوا مي رود كه اين غربي است؟ مهمتر از آن خوب است از  كسي كه به نفي  جنمسالهبه 

همجنسگرايي مي پردازد پرسيده شود كه با رد دستاوردهاي غربي در مورد جنسيت آيا راه ديگري جزء قبول آنچه كه ما فعآل در 
كرد جنسيت در اجتماع ما خرسند هستيد؟ آيا فكر نمي كنيد كه احتياج مسائل جنسي داريم هم وجود دارد؟ آيا شما از نقش و كار

به بحث و برسي و زدودن عيب هاي آن احساس مي شود؟  اگر جواب منفي است بايد گفت كه دست نزدن به هر پديده اي 
 ندارند نبايد از به چالش تازه اگر مسائل جنسي جا افتاده فعلي عيب و نقصي. باعث ايستايي و در نتيجه عدم پيشرفت آن مي شود

هاي  ها و جدايي ها، خشونت ولي بد هم نيست به آمار و ارقام خودكشي هاي زنان و دختران، طالق. كشيده شدن واهمه داشت
و نكته .  متوجه شويد كه فرهنگ و ديدگاه فعلي حاكم پر از عيب و اشكال استآن وقتهم نگاهي بيندازيد تا ... خانوادگي و
پن، آفريقاي جنوبي و حتي چين كه همجنسگرايي را آزاد اعالم كرده همه غربي شده اند؟ مگر يادتان رفته كه همين ديگر مگر ژا

 سال پيش وقتي پشگامان همجنسگرايان ايراني در مورد اهميت آموزش مسائل جنسي در مدارس به دانش آموزان 15ده تا 
كار  مگر ما با اين.  امروز هر چند ناقص دارد در كشور ما جا مي افتدالهمسپيشنهاد مي دادند، حرفشان خريداري نداشت اما اين 

 .را هم بخوانيد)  در همين جزوه ("حقوق بشر و هنجارهاي اجتماعي"غربي شده ايم؟  مطلب
 

 .بين حيوانات ديده نمي شود اگر همجنسگرايي طبيعي است پس چرا در* 
آيا اين دليل قانع كننده است كه .  در بين حيوانات ديده نمي شود هاانسان خصوصيات و رفتار اجتماعي ،خيلي از حركات

 گفت كه حيوانات مذهب ندارند، از مي توانچون فالن رفتار در بين حيوانات ديده نمي شود پس طبيعي نيست؟ براي نمونه 
. هيچ آشنايي ندارند.... صي افراد وها، مهماني رفتن، حريم خصو تكنولوژي استفاده نمي كنند، يا  با رسم و رسوم معاشرتي انسان

 با كمك عقل و قوه تشخيص خود در طي اعصار به اين چيزها رسيده و بدرستي از همه آنها براي سر و انسان هاولي خوب 
 حيوانات فقط در فصل و زمان خاصي از سال و آنهم براي مدتي اين كهنمونه ديگر . سامان دادن به زندگي خود استفاده مي كنند

اما استناد به اين بهانه كه همجنسگرايي در بين حيوانات .  چنين نيستندانسان هادود به جفت گيري مي پردازند در حالي كه مح
هر چند نظر عمومي دانشمندان بر اين است كه پديده همجنسگرايي در بين حيوانات . ديده نمي شود بيشتر از عدم مطالعه است
شايد بتوان گفت كه دليل نا شناخته بودن .  بين بعضي از حيوانات ديده مي شودچندان گسترده نيست اما بهر حال در

در مورد همجنسگرايي در بين حيوانات مطلبي جداگانه . همجنسگرايي در ميان حيوانات بيشتر از كمبود تحقيقات در اين باره است
 .چاپ رسيده استه در همين جزوه ب

 
ورت نمي گيرد پس اين رابطه بر خالف دستور خدا و چون در روابط همجنسگراها توليد مثل ص* 

 .قانون طبيعت است و در نتيجه غير طبيعي است
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 گفت كه اگر روابط جنسي را بخواهيم فقط و صرفĤ در توليد مثل مي توانبه كسي كه چنين بهانه اي را مطرح مي كند 
 زن و اين كهيا به محض . ، غير طبيعي است هر نوع سكس زن و شوهري كه به توليد مثل نينجامدآن وقتخالصه كنيم، 

 بايد از هم جدا شوند چون از اين به بعد سكس آنها با هدف لذت آن وقتشوهري تصميم گرفتند كه ديگر فرزندي توليد نكنند 
و اصآل لذت . يا زن و شوهرهايي كه يكي از آنها عقيم است فورآ بايد از هم طالق بگيرند. صورت مي گيرد نه توليد مثل

كه دربين حيوانات ديده (از تفريح و پيك نيك رفتن .  بخشي از زندگي انسان هميشه مطرح بوده و هستبه عنوانسرخوشي 
به همه بخشي از سلسله رفتارها و هنجارهاي گسترده انساني است كه  گرفته تا انجام عمل سكس براي  لذت بردن) نمي شود

 بر روي انسان هااز آن گذشته ازدياد . ر سالمتي روحي و رواني تاثير بسزايي دارند معيارهاي كيفي زندگي مطرح هستند و دعنوان
كه مذهب اشان با استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري موافق (كره زمين تا درجه انفجار رسيده كه حتي مذهبيون متعصب هم 

مي اگر اين جواب كافي نباشد، باز . هم عقيده اندهمه در اهميت فرزند كمتر براي خانواده ها و كنترل جمعيت جهاني ) نيست
 گفت اصآل چه كسي گفته كه همجنسگرايان نمي توانند توليد مثل كنند؟ در كشورهاي غربي همجنسگرايان گي و لزبين با توان

ازه چنين اگر در كشور ما هم اج.  بچه دار مي شوند و اين پديده چندان نادري نيست"مصنوعي" ياستفاده از روش هاي القا
تازه تعداد بسيار زيادي از همجنسگرايان ايران در . كاري به آنها داده شود، همجنسگرايان ايران هم مي توانند بچه دار شوند

 .نتيجه فشارهاي فرهنگ و اجتماعي ازدواج كرده و بچه دار مي شوند
 را فقط براي توليد مثل خلق كرده سان هاان و قوه جنسي  اين را گفت كه اگر خداوند نيرومي توانبراي افراد مذهبي هم 

وجود نياورد كه اين ه هاي نوجواني در انسان زنده مي كند و مكانيسمي ب چرا خداي قادر و توانا اين قوه جنسي را در همان سال
 گيري حيوانات، قوه جنسي بالفاصله بعد از ازدواج بروز كند؟ يا چرا خداوند  مدت زمان فعاليت نيروي جنسي را همانند زمان جفت

 ل يا فقط فصلي از سال قرار نداد؟محدود به چند سا
 

 به عنوانهمجنسگرايي يك موضوع انتخابي است و افرد الزم نيستند كه اين روش زشت را * 
 .شيوه زندگي براي خود انتخاب كنند

خود، سعي كند كه  درخواست كرد كه حداقل براي ثابت كردن ادعاي مي تواناز  كسي كه چنين ادعايي مي كند 
ساعت يا يك دقيقه عوض كند و بعد صادقانه نتيجه را بگويد كه آيا موفق  گرايش جنسي خود را براي حداقل يك روز يا يك

مي چون گرايش جنسي انتخابي نيست و خود همچون شخصي هم با كمي انصاف . مسلم است كه موفق نخواهد شد. شده يا نه
اقع خود انتخابي يش دارد و در وگرا جنسدر حوالي ده سالگي متوجه شده كه به اين يا آن د درك كند كه در سن معيني توان

 .نكرده است
 

 .همجنسگراها فقط بدنبال سكس هستند* 
كافي است به قدمت تاريخي فاحشه خانه ها توجه . ديگر بايد خيلي بي انصاف بود تا بتوان چنين تهمتي را عنوان كرد

به دور و بر خود،  در كوچه پس كوچه ها و . راي سكس و لذت را در بين دگرجنسگرايان متوجه شدشود تا بعد و وسعت سكس ب
نگاه كنيد يا كافي است به اينترنت سر بزنيد تا متوجه شويد كه دگرجنسگرايان در سكس ... محالت خاص، پديده زنان خياباني و

ر آنها امكانات و فرصت هاي خاص براي لذت جويي و كاميابي جويي نه تنها از همجنسگرايان كم نمي آورند بلكه چندين براب
از آن گذشته، كساني كه اين موضوع را بهانه مي . پس اتهام فوق هيچ پايه عقلي و منطقي ندارد. جنسي خود فراهم كرده اند

قط در سكس و لذت كنند آگاهانه يا ناآگاهانه محدوديت ديد و نگاه خود نسبت به جنسيت را عيان مي كنند و موضوع را ف
 . جسماني مي دانند و بر بخش احساسي، رواني و اهميت كاميابي انسان در اين عرصه چشم مي بندند
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افراد به اين دليل همجنسگرا مي شوند كه از نزديكي با جنس مخالف ترس دارند، آن را تجربه * 
 .ين انحراف خود دست مي كشندنكرده اند كه بدانند چقدر لذت بخش است و اگر يكبار تجربه كنند از ا

درست است كه در جوامعي مثل جامعه ما كه روابط و . اين هم از آن دست اتهامات و افترائات بي شمار و بي پايه است
معاشرت زنان و مردان با محدوديت مواجه است، اين امكان كامآل وجود دارد كه كساني بخصوص در سنين جواني به سكس با 

 اين را همجنسگرايي نام نمي ثانيا. لي اوآل خود حاكميت و قانون سخت گير حاكم مسئول اين پديده استو. همجنس رو آورند
ها ناشي مي شود، نيست بلكه  نهند چرا كه همجنسگرايي تنها صرف يك رابطه جنسي با هم جنس كه از فشار هورمون

م وجود و هستي انسان به همجنس را شامل مي همجنسگرايي دال بر تمايل و كشش همه جانبه روحي، جنسي، عاطفي و تما
يعني يك همجنسگرا حتي در صورت فشار و همچنين وجود امكان رابطه و سكس با همجنس، كماكان در درون خود و . شود

قلبĤ به جفت گيري و نزديكي با همجنسي تمايل دارد و از سكس با غير همجنس نه از نظر روحي جسمي و عاطفي ارضا نمي 
 . درصد افراد هر جامعه مي دانند10 تا 5 افراد را بين اين گونهشمندان علوم جنسي در صد دان. شود

 سكس با غير همجنس را تجربه نكرده و نمي دانند كه چقدر لذت بخش است و امثال اينها بيشتر اين كهتازه، موضوع 
ر كسي از سكس با غير همجنس لذت اگ.  شخصي استمسالهتنگ نظري و سطحي نگري افراد را عيان مي كند چه لذت يك 

 همه بايد از قرمه سبزي خوششان بيايد يا همه بايد از خوردن اين كهمثل . ببرد دليل نمي شود كه همه بايد از اين كار لذت ببرند
 اگر متعصبان مخالفان همجنسگرايي صرف تجربه را براي تغيير گرايش جنسي كافي مي دانند چرا خود يك.  ماهي لذت ببرند

 بار هم كه شده به سكس با همجنس مبادرت نمي كنند؟
 

بعضي از اين جوانان دچار آشفتگي هستند و قاطي كرده اند، اعتماد به نفس ندارند و توسط * 
اينها فكر مي كنند كه همجنسگرا هستند در حالي كه نيستند و . دوستان ناباب به انحراف كشيده شده اند

 .ت شوندبايد به آنها كمك كنيم تا هداي
وانگهي در شرايطي كه .  بدانيم"منحرف"اوآل همجنسگرايي تنها در بين جوانان نيست كه بخواهيم آنها را 

همه رنج و عذاب و فشار و حرمان روحي و جنسي و عاطفي همراه است، امكان ندارد كه طرف  همجنسگرايي در كشور ما با اين
 بهانه ها را مطرح مي كنند در درك و فهم اين گونهكساني كه . ان كندريسك كرده و گرايش خود را غير از آنچه هست عنو

 .هاي ساده و كودكانه متقاعد كنند مسائل پيچيده بشري عاجزند و ترجيح مي دهند خود را به جواب
 

ن  موارد فوق تنها بخشي از اتهامات و شيوه برخورد بسياري از افراد جامعه با همجنسگرايي و همجنسگرايا:در خاتمه
 ند از زاويه ديد و بنا به شناخت خود، پاسخمي توانما سعي كرده ايم كوتاه و خالصه به آنها جواب دهيم اما هر كسي خود . است

چرا كه مخالفت با همجنسگرايي تنها مختص كشور ما نيست و بدون استثنا در همه . هاي بهتر، گسترده تر و عمقي تر بدهد
 آوردن آزادي آنها سنگ به دستمدرك برعليه همجنسگرايان بكار گرفته شده اند و در راه   سند و به عنوانكشورها و جوامع 

بار كه هر چند باري كه  اما نبايد خسته شد، بايد اين اتهامات را مطرح كرد و به آنها جواب داد نه يك. اندازي و مخالفت كرده اند
رادي كه نظرات و ديدگاههاي خود را تعديل مي كنند افزوده مي شود روز بر تعداد افه از همين رهگذر است كه روز ب. الزم باشد

پس بر همه همجنسگرايان است كه به سهم خود و به هر شيوه اي كه امكانش . و بدين طريق فرهنگ سازي به نتيجه مي رسد
 .شي مي شودها در جامعه ما از عدم شناخت نا  مسائل بكوشند، چه بخش عظيم مخالفتاين گونهرا دارند، در طرح 
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 حقوق بشر و هنجارهاي اجتماعي
 جهانگير شيرازي

حقوق  يكي از. هاست انسان هويتي پيچيده و چند جانبه دارد و اين از جمله يكي از اسباب گونه گونگي و تفاوت انسان
ي ادنيا مي آيند و داره ها آزاد ب  كه در قوانين حقوق بشري بدان استناد مي شود اين اصل است كه همه انسانانسان هابنيادين 

 استتناج كرد كه هر انساني فارغ از زن يا مرد بودن، فارغ از خودي يا دگري بودن با هم برابر و مي توانپس . حقوق مساوي اند
 .داراي شĤن و منزلت انساني يكساني هستند

سياسي خود از انسان و  اجتماعي و - فرهنگي و پيشينه تاريخي-هاي فكري اما هر كشور و جامعه اي بر اساس ارزش
 هنجار و يا خرده به عنوانبه همين سبب آنچه كه در يك اجتماع . ها و شناخت خاص خود را دارد حقوق و منزلت او برداشت

 .محسوب شود  كالن هنجار يا ناهنجاربه عنوان ممكن است در جامعه ديگري مي شودهنجار حساب 
 

مدرنيته همانا انعكاس  آل رشد صنعتي را نشانه مدرن بودن جامعه بدانيم،ها، تكنولوژي و ك اگر گسترش شهر نشيني، راه
سطح رشد صنعتي، فرهنگي و ذهنيت اجتماعي  با اين تعريف. و تاثير اين تحوالت در ذهنيت اجتماعي و فرهنگ مردم است

 در مسير حركت خود به سمت هر اجتماعي. كشور ما نشان از آن دارد كه جامعه ما در حال گذار به مدرنيسم و مدرنيته است
درست در چنين .  فرهنگي و در نتيجه ذهنيت خود را دچار تحول مي كند-مدرنيسم خواه ناخواه سيستم سياسي، ارزشهاي فكري

مسيري است كه طرح مباحثي همچون حقوق زن و مرد، رابطه اقليت و اكثريت، باز تعريف هنجارها، مسائل دگرباشان و كآل 
امتناع از پرداختن به اين مباحث هر چند ممكن است تحت لواي حفظ حقوق . حقوق بشري معنا مي يابندمفاهيم گوناگون 

ها و هنجارهاي اجتماعي پذيرفته شده توجيه شود اما پشت زمينه آن همانا تĤسي از فرهنگ خودكامگي  اكثريت يا دفاع از ارزش
 مقابله با تجديد فرهنگ و ذهنيت اجتماعي ونتيجتĤ تقابل با حركت ها، و بهره وري از اعمال زور براي رقم زدن سرنوشت انسان

 .جامعه به سمت مدرنيته مي باشد
ها   هنجارهاي جا افتاده و پذيرفته شده جامعه ما نشان بارزي از عدم التزام به آزادي انديشه و برابري انسانزبخشي ا

رد كردن، سكوت، پنهان سازي و نفي . ري تغذيه مي كنند خودكامگي و پيش داو،دارند و از  آبشخور فرهنگي زور، تحميل
پس گرفتاران در چنين چنبره اي خواه ناخواه براي گشودن پنجره اي رو به .  همجنسگرايان يكي از اين نمونه هاست-دگرباشان

 .فضاي آزاد تالش خواهند كرد تا منزلت انساني نفي و لگد مال شده خود را باز يابند
عي و براي همواري راه مدرنيته ما به بازتعريف حقوق و منزلت و كرامت انسان، كه تاكنون بر اساس بنام عدالت اجتما

 تبعيض و بي عدالتي روان آدمي را ميطرف  د، نياز داريم چرا كه از يكهنجارها، سنت ها و روابط ماقبل مدرنيته شكل گرفته ان
رسميت ه بدون اعتراف و ب. ه با انسان ماقبل دوران خود فرق بسيار داردآزارد و از طرف ديگر انسان و حقوق او در دوران مدرنيت

 .ها دفاخ از مدرنيته بي معناست شناختن حقوق كامل انسان
توسل به . از تكانه هاي درون بطن جامعه است شكي نيست كه بخش عمده اي از تالطمات سياسي و اجتماعي ما متاثر

.  امروز مردم ما نيستند در واقع فرار از مسئوليت استمسالهنسي مختلف، موضوع و  ج هاياين بهانه كه موضوع سكس و گرايش
 ".امتناع از دانستن عده اي، عده اي ديگر را از زيستن آزاد محروم مي كند"بقول دوستي 

 
و سكس در  جنسيت مسالهكنون از ناحيه مقاومت در برابر طرح علمي و كارشناسانه مسائل از جمله   زيانباري كه تانتايج

جامعه، نصيب كشور ما شده را همگي مي دانيم، پديده هايي همچون خودفروشي دختران جوان، دختران فراري، مزاحمت هاي 
هاي رواني و كآل روان پريشي اي كه بر تار و پود جامعه  خياباني و متلك پراني، اعتياد، آمار خودكشي جوانان، گسترش بيماري

به همان نسبت كه روزنامه ها، كارشناسان و دست اندركاران ما از مسئوليت خود . اين آثار مخرب اندسايه انداخته است، از جمله 
 .باره فرار كنند به همان نسبت هم به روان پريشي اجتماعي افزوده مي شود در اين
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 و حتي  فرهنگي-يكي از جنبه هاي هويت پيچيده انسان، هويت جنسي اوست، اما در جامعه ما فشارهاي اجتماعي
 .مي شود اعمال انسان هاخانوادگي عليه شكل گيري هويت كامل 

البته تاكنون تالشهايي در اين زمينه صورت گرفته اند كه بايد به فال نيك گرفت از جمله تني چند از روحانيون در 
 طرح كارشناسانه  دوجنسي ها نوشته هايي چاپ كرده اند و بعضي از كارشناسان و پزشكان ما هم به اهميتمسالهخصوص 

 .، بسيار بيشتر از اينهاستمسالهاما نياز و مطالبات موجود در بطن جامعه براي طرح اين . جنسيت اشاراتي داشته اند
 

تا زماني كه فرهنگ ما و هنجارهاي ظاهرآ مورد قبول اكثريت، هويت جنسي اقليت دگر باشان از جمله دوجنسي ها و 
 تعريف و از پردازش "شرم" و "مايه سرافكندگي" يا "گناه" يا "بزهكاري"آن را با صفتهاي  را ناديده گرفته و همجنسگرايان

چرا كه دگر . علمي بدان دوري جويد، ما همچنان با موانع جدي اي بر سر راه خود براي رسيدن به مدرنيته مواجه خواهيم بود
 .خته شود و اين بخشي از حقوق بشر استباشان هم انسانند و منزلت انساني آنها بايد محترم و به رسميت شنا

 مسكوت گذاشتن و نفي دگرباشان، راه بروز دگرگونه بودن و حق حيات ديگري كه از مختصات جامعه مدرن است را 
تا زماني كه اجتماع راه دگرگونه بودن را بسته نگه دارد و دگرگونگي را برنتابد، دگرباشان درون جامعه محكوم اند و .  مي بندد

آيا . در چنين فرهنگ و اجتماعي زمينه خدعه، فريب و ريا هموار است. ا تا زماني اجازه حضور مي يابند كه خود را نفي كنندتنه
هايي كه در شكل گيري هويت دگرباشانه خود دستي و نقشي  وقت آن نرسيده كه راه طرح اين مباحث را باز كنيم تا انسان

سگرايان، محكوم به سكوت، مخفي كاري و سركوب بخشي از هويت انساني خود نباشند نداشته اند، از جمله دوجنسي ها و همجن
  بتوانند  در اجتماع  براستي زندگي كنند؟"بقا"تا به جاي 

چنين تحولي براي دمكراتيزه كردن جنسيت در جامعه بخصوص از آن رو ضروري است كه خارج از خصوصي يا عمومي 
از آن گذشته در صحبت از .  كامآل اجتماعي استمسالهكم بر مناسبات جنسي ما يك بودن سكس و جنسيت اما مناسبات حا

خوريم و سئوال اين است كه آيا تعصبات و فرهنگ اكثريت  آزادي و حقوق فرد و بشر خواه ناخواه به هويت جنسي فرد هم بر مي
 بشر را تنظيم رابطه اكثريت و اقليت بدانيم حق سركوب و ناديده گرفتن حقوق اقليت در عرصه جنسي را دارد؟ اگر موضوع حقوق

.  كه انتخابي باشد احساسي است دوست داشتني هاي انسان اجباري نيست و قبل از آن.  جواب سئوال فوق منفي استآن وقت
 كمتر به تحكم گردن مي نهند و بدنبال فضاي بيشتري براي زندگي و اعمال  تمام كمال انسان هادرجامعه مدني و مدرن، 

 .هويت انساني خود هستند و طبيعي است كه هر چه كمتر به اجبار، به خصوص در حوزه احساس،  موافقت كنند
 

قرباني كردن اقليت دگرباش در محراب هنجارها و باورهاي اكثريت،  منافي حقوق بشر و الزامات مربوط بدان است و با 
 .مصالح جامعه در حال گذار ما بسوي مدرنيته همخواني ندارد

، اما آزار مي كندهرچند كه حاكميت  بنا بر خصيصه فرهنگي خود از هرگونه پرده دري در باره جنسيت و سكس ممناعت 
 .دهنده تر از آن سكوت و خودسانسوري روزنامه ها و خبرگان فرهنگي جامعه ماست
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 هاي شما درباره گرايش جنسي و همجنسگرايي پاسخ به پرسش
 ) نشناسان آمريكا انجمن رواPsychology and you گرفته شده از( 

 نسيم: مترجم

 گرايش جنسي چيست؟ 
حساب مي آيد و با پايداري احساسي، رمانتيكي، كشش جنسي يا جاذبه ه گرايش جنسي يكي از چهار جزء جنسيت ب

ژيكي، مادگي بيولو/سه جزء ديگر جنسيت عبارتند از نري . معيني مشخص مي شود)Gender(عاطفي به اشخاصي از جنس 
بسته به توقعات سنت و نرم فرهنگي از رفتار (معاشرتي  -و نقش جنسي اجتماعي) احساس رواني زن يا مرد بودن( هوت جنسي 
 ).مردانه/و كردار زنانه

ي ي، دگر جنسگرا)كشش به جنس موافق( همجنسگرايي:  شناخته شده اندبه رسميت عام به طورسه نوع گرايش جنسي 
 ).كشش به هر دو جنس مخالف و موافق(ي يو دو جنسگرا، )كشش به جنس مخالف(

گرايش جنسي از رفتار و عملكرد جنسي متفاوت مي باشد؛ چرا كه جهت گيري جنسي به احساس، تلقي و برداشت فرد 
 .اشخاص ممكن است گرايش جنسي خود را در رفتار جنسي خود بروز بدهند يا ندهند. مربوط مي شود

 
  كه فرد گرايش جنسي معيني داشته باشد؟چه عواملي باعث مي شوند

 منشاء  هاي متفاوتي تئوري.  گرايش جنسي فرد چگونه شكل مي گيرد، هنوز بر دانشمندان روشن نشده استاين كه
. دوران كودكي طور تجربه هاي داخلي و همين هاي مختلفي را پيشنهاد مي كنند؛ از جمله عامل ژنتيكي يا عامل هورمون

 از دانشمندان در اين مورد توافق دارند كه گرايش جنسي در اغلب افراد در سنين اوليه كودكي از طريق تĤثير بسياري بهرحال،
 .رديمتقابل و پيچيده عوامل بيولوزيكي، رواني و اجتماعي شكل مي گ

 
 آيا جهت گيري جنسي انتخابي است؟

بسياري از . مي شودگونه تجربه جنسي قبلي ظاهر  ها در سنين اوليه بلوغ و بدون هيچ نه، گرايش جنسي در اكثر انسان
ي تالش كرده اند ي به دگرجنسگراهمجنسگراييافراد گزارش داده اند كه ساليان طوالني براي تغيير جهت گيري جنسي خود از 

سي در اغلب بنا به همين دليل، روانشناسان بر اين باورند كه جهت گيري جن. كه در اين كار خود موفقيتي حاصل كنند بدون آن
 .ها يك انتخاب آگاهانه نيست كه با اختيار هم بشود آن را عوض كرد انسان

 
 عاطفي است؟-آيا همجنسگرايي يك بيماري رواني و يا مشكل احساسي

 نه بيماري است، همجنسگراييروانشناسان، روانپزشكان و ديگر متخصصان بهداشت رواني بر اين امر توافق دارند كه . نه
 .عاطفي است -رواني و نه مشكل احساسينه اختالل 

 سال گذشته به ما نشان مي دهند كه گرايش جنسي 35بسياري از تحقطقات بي طرفانه و بي غرضانه در طول 
 در گذشته همجنسگرايي يك اين كهدليل . خودي خود ربطي به مشكل احساسي، عاطفي و يا اجتماعي ندارده همجنسگرايانه ب

طور جامعه، دانش و اطالعات خود را بر پايه  شد، به اين علت بود كه متخصصان بهداشت رواني و همينبيماري رواني تلقي مي 
زماني كه دانشمندان، . داده ها و اطالعات كسب شده از زنان و مردان همجنسگرا در دوره معالجه روان درماني، تنظيم مي كردند

هاي درماني منتقل و به مطالعه همجنسگرايان درون جامعه  از محيطميدان تحقيقات و جمع آوري اطالعات  خود را به  خارج 
 .بيمار رواني بودن همجنسگرايان حقيقت ندارد پرداختند، متوجه شدند  كه ايده

 
 آيا زنان لزبين و مردان همجنسگرا مي توانند والدين خوبي باشند؟
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ارند با كودكاني از خانواده هاي دگرجنسگرا نشان مطالعات تطبيقي صورت گرفته از كودكاني كه والدين همجنسگرا د. بله
 اجتماعي، محبوبيت در بين دوستان، دوست يابي در -مي دهند كه بين رشد طبيعي اين كودكان از نظر استعداد، وفق رواني

 .جامعه، نقش جنسي در جامعه، هويت جنسي و جهت گيري جنسي هيچ اختالفي  با كودكان ديگر ندارند
، اين برداشت نادرست است كه گويا مردان همجنسگرا بيشتر از همجنسگراييهاي مرسوم در باره  يكي از برداشت
 . وجود ندارندمسالهگونه شواهد و مداركي دال بر اثبات اين  هيچ.  كودكان مي پردازنديمردان دگرجنسگرا به اغوا

 
 م مي كنند؟چرا بعضي از زنان لزبين و مردان گي، گرايش جنسي خود را به ديگران اعال

به اين دليل كه تقسيم اين بخش از وجود خودشان با ديگران براي سالمت رواني آنها اهميت دارد؛ در واقع اين امر ثابت 
گفته مي شود، عميقĤ به  )Coming out( 1 " آفتابي شدن"شده كه پروسه رشد هويت در زنان لزبين و مردان گي كه به آن 

 .ي دارد رواني آنها با محيط بستگتطبيق
 .هر چه هويت مرد و يا زن همجنسگرا مثبت تر باشد، سالمت رواني و اعتماد به نفس او هم بيشتر است

 
 شدن براي بعضي از همجنسگراها سخت است؟) علني(چرا پروسه آفتابي 

ار د به سد و چالش بسيمي توانهاي غلط، پروسه آفتابي شدن و علني كردن خود  ها و پيش فرض به دليل برداشت
افراد همجنسگرا وقتي . احساسي همراه باشد -بزرگي براي يك همجنسگرا مبدل شود كه ممكن است با درد و رنج عاطفي

 حس مي كنند، همچنين آنها ممكن "تنها" و "متفاوت"متوجه مي شوند كه به جنس موافق خود گرايش دارند، اغلب خود را 
كاران و يا مؤسسات مذهبي كه به آن وابسته اند، در صورت علني كردن خود است از رانده شدن از محيط خانواده، دوستان، هم

همين عوامل خشونت و تبعيض . عالوه بر آن همجنسگرايان اغلب مورد تبعيض و خشونت واقع مي شوند. واهمه داشته باشند
 .مانع رشد همجنسگرايان مي شود

 و ده درصد زنان لزبين گزارش داده اند كه  در  پنج درصد مردان همجنسگرا1998در يك نظر سنجي ملي در سال 
سال چهل و پنج درصد آنها از يك يا چند نوع تبعيض در خالل . رابطه با گرايش جنسي خود مورد خشونت فيزيكي واقع شده اند

ه  مشابهي از حد باالي تبعيض و خشونت بر عليبه طورهاي ديگر،  تحقيقات و نظرسنجي. ي زندگي خود گزارش دادندها
 .همجنسگرايان گزارش داده اند

 
 ها مساعدت شود؟ چه بايد كرد تا به همجنسگراها در غلبه بر پيشداوري

 افرادي كه بيشترين برخورد مثبت با همجنسگرايان را دارند كساني هستند كه يك يا چند نفر همجنسگرا را مي 
 يك به عنوان رفتارهاي منفي در رابطه با همجنسگرايان شناسند؛ بنا به همين سبب، روانشناسان بر اين باورند كه  برخورد و

هايي هستند كه فاقد زمينه تجربي و برخورد عملي و نزديك با همجنسگرايان مي  ها و پيش داوري گروه اجتماعي، قضاوت
 . موضوع محافظت در مقابل خشونت و تبعيض هم بسيار مهم مي باشد .باشد

 Hate( دليل جهت گيري جنسي او را در زمره تنفر جنائيه نت بر عليه شخص بخشو.)  م-آمريكاي (بعضي از ايالتها 
crime( قلمداد مي شود و هشت ايالت آمريكا قوانيني برعليه تبعيض ناشي از گرايش و جهت گيري جنسي، دارند . 

 
 آيا درمان و معالجه مي تواند گرايش جنسي را عوض كند؟

اري و اختالل رواني نيست و هيچ دليل علمي، تالش جهت عوض كردن هرچند كه گرايش  همجنسگرايانه بيم. نه
، اما بعضي افراد ممكن است در پي تغيير جهت گيري جنسي خود و يا ديگري مي كندي را توجيه ني به دگرجنسگراهمجنسگرايي

  گيري جنسي ارباب رجوعها گزارش مي دهند كه توانسته اند جهت بعضي. باشند) براي مثال والدين در پي درمان فرزند خود(
)Client( بر مال مي كند  رامسالهچند  ها دقت كافي در اين گزارش. خود را از همجنسگرايي به دگرجنسگرايي تغيير دهند :

 سري سازمان كه از طرف دانشمندان و محققان بهداشت رواني مطرح شده باشند، از سوي يك بل از آنقبسياري از اين ادعاها 
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طور كه بايد   آنها آننتايجي و ديدگاه معيني نسبت به گرايش جنسي، مطرح شده اند، همچنين خود پروسه درمان و ها با ايدئولوژ
 .بسيار كوتاه بوده است.)  م- درمان نتايجو پيگيري ( بط نشده اند و مدت زمان تحت نظر داشتن ارباب رجوعضد ثبت و يو شا

تغيير جهت ( كرد كه مدارك و شواهد علمي نشان نمي دهند كه درمان انجمن روانشناسان آمريكا اعالم 1990در سال 
 .د بيشتر مضر باشد تا سودآورمي تواناثر دارد و تالش براي درمان  .) م-گيري جنسي 
عوض كردن عاطفه، احساس رمانتيك جنسي و باز .)  م-جهت گيري جنسي( اين است كه عوض كردن و تغيير مساله

همه در حالي كه بعضي از ارائه كنندگان خدمات بهداشت رواني براي  با اين. هويت اجتماعي اوستساخت تلقي فرد از خود و 
تغيير جهت گيري جنسي تالش مي كنند، ديگران اخالقي بودن اين تالش براي تغير گرايشي كه اختالل نيست و در عين حال 

 . مي دهند براي هويت شخصي بسيار مهم است، را مورد پرسش قرار
همجنسگرايان .  كه به معالجه رو مي آورند، خواستار تغيير جهت گيري جنسي خود نيستندهمجنسگرايين و مردان  زنا

دنبال كمك رواني براي ه تازه ممكن است آنها ب. دنبال مشاوره رواني باشند كه هر كس ديگريه ممكن است به همان دالئلي ب
 .شونت باشندها، تبعيض و خ علني شدن و يا برخورد با پيشداروي

 
  براي جامعه ضرورت دارد؟همجنسگرايي چرا كسب دانش و اطالعات بهتر در باره 

هاي همجنسگراستيزانه  آموزش همگاني در باره جهت گيري جنسي و همجنسگرايي به احتمال زياد به نفي پيش فرض
 هويت جنسي خود درگيرند، اهميت  بخصوص براي جواناني كه باهمجنسگرايياطالعات صحيح و دقيق در باره . مي انجامد

 دسترسي به چنين اطالعاتي بر جهت گيري جنسي شخص تĤثير خواهد گذشت، اعتباري اين كهترس و واهمه از . دوچندان دارد
 .ندارد

 
 
 
 

 :پانوشت
1 .Coming outار كه ب بطه با علني شدن همجنسگرايي آنها بيرون آمدن است و در مورد همجنسگرايان در را به معني
 .ترين است دل انگليسي سراغ ندارم و فكر مي كنم آفتابي شدن مناسباكلمه مناسب فارسي با مفهوم مع. مي رود
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 تنگ نظري بيشتر از اين نمي شود

اگر قبول داريم كه هر انساني ممكن است از يك جور غذا يا رنگ يا لباس خوشش بيايد، يك جور ورزش، يا افكار و 
وقت پذيرش اين امر مسلم كه هر انساني هم ممكن است يك جور ذائقه و ن آ..... را ترجيح مي دهد وعقايد سياسي يا فلسفي 

تنگ نظري بيشتر از اين نمي شود كه تنوع . سليقه و گرايش و تمايل جنسي داشته باشد، كار چندان شاق و سختي نخواهد بود
 خشك و جامد و به صورتمسائل جنسي مي رسيم بك مرتبه سليقه در همه عرصه هاي زندگي انسان را بپذيريم اما وقتي به 

زن، زنانه رفتار مي كند و به جنس مرد گرايش دارد و مرد مردانه رفتار :  را فقط به دو دسته تقسيم كنيمانسان هاكليشه اي وار 
خالف خودش كشش يعني اين پيشداوري غلط كه هر انساني فقط به جنس م! همين و بس. مي كند و به جنس زن گرايش دارد

 !و رغبت جنسي دارد و اگر غير از اين باشد غير اخالقي است و ممنوع
به معني رغبت و ( انسان هاكه گرايش جنسي ) از جمله كينسي( دانشمندان و دست اندكاران علوم جنسي ثابت كرده اند

در درون خود كشف مي كند و انتخابي نيست بلكه فرد در سن معيني اين احساس را ) سمت و سوي كشش و تمايل جنسي
اگرخود گرايش جنسي را يك خط مستقيم فرض كنيم، . متوجه مي شود كه به جنس موافق يا مخالف يا هر دو جنس كشش دارد

يك سر خط گرايش تقريبĤ كامل به جنس مخالف و سر ديگر :  در طول اين خط به اين شكل مي باشندانسان هاگرايش جنسي 
حال اگر از يك سر خط شروع كنيم و به سمت ديگر برويم اين گريش كامل به جنس . به جنس موافقخط گرايش تقريبĤ كامل 

موافق يا مخالف كم رنگ تر شده و هر چه بيشتر رنگ عوض مي كند تا جايي كه وقتي به انتهاي خط مي رسيم به عكس آن 
يم و به گرايش كامل به جنس موافق تبديل مي رس) فلگرايش مطلق به جنس مخا( چيزي كه در ابتداي شروع حركت داشتيم

 .مي شود
 گرايش شديد تر به جنس مخالف و خيلي كم به -- گرايش كامل به جنس مخالف:  بزبان ساده تر اينطور مي شود

طور مساوي به هر دو جنس مخالف ه  گرايش تقريبĤ ب--گرايش بيشتر به جنس مخالف و كمتر به جنس موافق --جنس موافق
 گرايش شديدتر به جنس موافق و خيلي كم به جنس -- گرايش بيشتر به جنس موافق و كمتر به جنس مخالف--و موافق
 . گرايش كامل به جنس موافق-- گرايش بيشتر به جنس موافق و كمتر به جنس مخالف--مخالف

هاي مختلف وجود  تبه نسب) چه زن و چه مرد (انسان هابر همين اساس تمايالت و احساسات نرينه و مادينه در همه 
ها هنوز حرف آخر را مي  رغم درگيري طوالني مدرنيسم و سنت در آن، اما سنت اما در جامعه اي مثل جامعه ما كه علي. دارند

 رفتار كند و به مرد گرايش جنسي داشته باشد و مرد بايد "زنانه"زن بايد .  را فقط سياه و سفيد مي بينندانسان هازنند، جنسيت 
 با "زنانه گي" و "مردانه گي" و "زن"  و "مرد"چنين تعريفي از .  رفتار كند و به زن گرايش جنسي داشته باشد "مردانه"

 مي شود و به اين دليل انسان هاهاي دروني زنان و مردان جامعه همخواني ندارد و مانع شكل گيري شخصيت واقعي  واقعيت
هاي اجتماعي است از جمله شكل و  كتاتور منشانه ديگر چگونگي بنيانسنت دي. هم سنتي، ستمگرانه و ديكتاتور منشانه است

 پس زن و مرد بايد با هم "هر انساني به جنس مخالف گرايش جنسي دارد"يعني از آنجا كه . تعريفي كه جامعه از خانواده دارد
 Ĥخود را ثبت نمايند"ازدواج"ازدواج كنند و رسم . 

دنيا مي آيند هم قابل قبول و محترم هستند اما اگر دو انسان ه  ب"ازدواج رسمي"در نتيجه فرزنداني كه در نتيجه اين 
 نه رابطه آنها آن وقتديگر بر اساس عشق و عالقه و انتخاب و اختيار خود با هم زندگي مشتركي را اختيار كنند و بچه دار شوند 

ا قانون هم نيست كه به محكوميت اين خانواده و تنه.  حساب مي شوند"مشروع" است و نه فرزندان آنها "قانوني و اخالقي"
زندگي مشترك بنا شده بر اساس خواسته دو فرد مي پردازد بلكه بستگان، اطرافيان و جامعه هم چنين كرده،  فرزندان آنها را لعن 

 .و نفرين مي كنند
 در واقع "ازدواج" و "خانواده"جانبه از   و ارائه تعريف كليشه اي و يكانسان ها جنسي گرايش هايسياه و سفيد ديدن 
ها براي كنترل انسان، محدود كردن آزادي اش و خود بودن او، نگهداري او در چفت و بست هاي از  انعكاسي از مكانيسم سنت

پيش تعيين شده و مقيدات سنتي مي باشد و براي دوران امروز كه موضوع آن  آزادي، حقوق بشر و احترام به سبك هاي مختلف 
هاي ستمگرانه روي آورد شايد كه  ست، نبايد جايي داشته باشد و چه خوب كه هر كسي در حد خود به چالش سنتزندگي ا
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جاي سياه و سفيد ديدن ه  حقوق بشر، احترام به تنوع سبك هاي زندگي هموار شود و جامعه ما به جايي برسد كه ب،دمكراسي
به همان نسبتي كه داراي اين خصوصيات است و با (ر هر شهروندي  جنسي و اجازه بروز نرينه گي و مادينه گي دگرايش هاي

 مظاهر جنبش به عنواناينجاست كه مفاهيم صلح دوستي و دوري از خشونت كه تاكنون . بينجامد) آن احساس راحتي مي كند
 كه بسياري از مردان چرا. هاي زنان و اقليتهاي جنسي معرفي مي شده اند در كل جامعه و در همه شهروندان نهادينه مي شوند

 شناختن انواع خانواده به رسميت.  كه ناخواسته جامعه و فرهنگ بر آنها تحميل كرده رها مي كند"وظايفي"دگرجنسگرا را هم از 
در كشورهاي با ساختار مدرن يك امر جا افتاده است و ما ايرانيان در مسير حركت خود براي مدرن كردن كشور و جا انداختن 

مذهب، فرهنگ و سنت ها بايد خود را با حركت .  را هم براي خود حل كنيممسالهحقوق بشر خواه نا خواه بايد اين دمكراسي و 
 . ناچار به عبور از آنها خواهند شدانسان هاجامعه دمساز كنند و گرنه 

اه خود بايد بر همجنسگرايان با رد الگوهاي رفتاري و نقش هاي سنتي اعطا شده و با انتخاب سبك زندگي مورد دلخو
ي اجتماع از قيد و بند سنتهاي محدود كننده  ونفي آزادي انسان، انسان هاخود ببالند كه در اين كارزار رهايي واقعي جامعه و 

مي ديگر شهروندان و هموطناني كه در فكر ايران بهتري هستند بايد اين مهم را در نظر بگيرند و تا آنجا كه . پيش قدم شده اند
چرا كه مبارزات همجنسگرايان هر جند كه به .  حمايت از خواسته ها و حقوق اجتماعي مدني همجنسگرايان برخيزندند بهتوان

ما براي احترام به تنوع، براي . ها فراتر از اين است شكل درخواست حقوق اجتماعي تجلي مي كند اما اهميت آين درخواست
ت، براي زدودن تحميالت غير الزم، براي رهايي جامعه  از خشك انديشي طور كه هس حقوق بشر، براي ارزشگذاري به انسان آن

و سنت هاي دست و پا گير، براي عيان شدن مادينه گي درون مردان و نرينه گي درون زنان ودر يك كالم خود بودن انسان 
 .ايراني تالش مي كنيم

د مي روي فره  دنيايي را بانسان هاسي  جنگرايش هايكنار گذاشتن تنگ نظري در عرصه جنسي و سياه سفيد نديدن 
 . كنندهگشايد كه فرح بخش است و رها
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   حلقه گمشده در مباحث روشنفكران مذهبي مسلمان

علمي،  هاي هاي همخوان با دور و زمانه و تالش براي همگام كردن مذهب با پيشرفت روشنفكري ديني يعني قرائت
 مذاهب و اديان بخصوص سه دين بزرگ يهوديت، مسيحيت و اسالم وجود فرهنگي و اجتماعي جامعه بشري، در طول تاريخ

 داشته است اما روشنفكران دو مذهب مسيحيت و يهوديت زماني موفق به آشتي مذهب خود با جهان امروزي شدند كه از قرائت
گذشتند و در ) دمي شوتلقي   سقف خرد و عقل بشربه عنوانكه طبق آن مسيحيت ( هاي بقول معروف اگوستيني از مذهب

 . مناسبات بين دين و عقل، ارزش بيشتري براي عقل قائل شدند
ارزشهاي  همين موضوع در عرفي كردن جوامع مسيحي، رشد دمكراسي و حقوق بشر و پايبندي مسيحيان مذهبي به

وامع غربي مترادف بي به همين دليل هم هست كه دمكراسي، حقوق بشر، سكوالريسم و الئيسيته ج. امروزي تاثير بسزايي داشت
 .مي باشددين شدن مردم آن جوامع ن

هاي اگوستيني از دين اسالم  هايي مشابه قرائت تا اين اواخر برداشت) از جمله علي شريعتي( روشنفكران مسلمان ما 
م بوده و به همين از اسال يعني هرچند كه معرف برداشتي متفاوت ازبرداشت روحانيان سنتگرا و پيروان آنها. كرده اند ارائه مي

 تقابل عقل و ايمان مذهبي، اصالت را به دين داده مسالهدليل هم بارها مورد خشم وغضب دستگاه روحانيت واقع شده اند، اما در 
ي اخير بخصوص از زمان روي كار آمدن خاتمي در دوره اول رياست جمهوري اش، ما شاهد ظهور پديده سال هاولي در . اند

كساني مثل سروش، كديور و بعضي چهره هاي تئوريسين جبهه دوم خرداد با . فكران ديني كشور بوده ايمجديدي در بين روشن
فرهنگي و بدين طريق جدا كردن حوزه ايمان از حوزه عقل و قائل شدن وزن بيشتر براي -پيش كشيدن مباحث پلوراليسم ديني

 از اسالم برداشته اند واين را بايد به فال نيك " اگوستينيهاي قرائت"هاي مهمي در عبور از  دو، قدم عقل در مناسبات اين
مسجد "ها بدون همگامي مسلمانان معتقد و  گرفت چه شكل گيري دمكراسي، پلوراليسم فرهنگي و اخالقي و احترام به تفاوت

تازه از دين و  هاي  هاي گذشته و ارائه برداشت اما گسست از قرائت.  اگر نه ناممكن حداقل بسيار سخت خواهد بود"رو
كه روشنفكران ديني امروز جامعه ما منادي آنند نتوانسته همگام با تحوالت ذهني اجتماعي زگاري بيشتر اسالم با جهان مدرن سا

 فشارها و تضييقات حكومت و دستگاه مي توانهرچند ن. هاي آكادميك باقي مانده است پيش برود و همچنان در سطح بحث
 رسد كه روشنفكران مذهبي ما يا نمي  اين نيست و به نظر ميمسالهران ديني را ناديده گرفت اما همه روحانيت سنتي بر روشنفك

شايد همين هم باعث شده كه آنها در . هاي بعدي وحشت داشته باشند از برداشتن قدم) و شناخت(خواهند و يا از نظر ذهني 
 .مي كنندكلي فراموش ه اخالقي را ب -ي  پلوراليسم فرهنگيرسند ول  عقيدتي مي-مباحث خود تنها تا سطح پلوراليسم ديني

هاي بشر امروزي هموار  خواهند آن را با پيشرفت اين دوستان نظريه پرداز مذهبي كه ظاهرآ دغدغه دين دارند و مي
ه ناخواه بايد همان واند در نيمه راه متوقف شود و خوا ت واقفند كه پروتستانيسم اسالمي نميمسالهكنند بهتر از هر كسي به اين 

 .مسيري را طي كند كه پيشتر توسط پروتستانيسم مسيحي طي شده است
موضعگيري  روحانيت به دفاع و حمايت از همجنسگرايي) بخصوص در كشورهاي غربي مسيحي(در كشورهاي مسيحي 

هاي حمايتي خاص ه گروو  ، همجنسگرايان مسيحي مذهبي و كليسا رو در درون تشكيكالت كليساهاي خود، تشكالتمي كند
هاي   ارگانبه عنوان تصميم گيريها و اعالم مواضع خود از سازمانهاي همجنسگرايان مذهبي مسالهخود را دارند و كليساها در 

از آن گذشته كشيشان همجنسگرا در كليسا از احترام و . مي كنندمشورتي استفاده كرده و در تصميمات خود به نظرات آنها توجه 
 .....ي برخوردارند وامنيت شغل

طرف  داعي پروتستانيسم اسالمي كنند اما از طرف ديگر چشمان خود را بر  ند از يكمي توانروشنفكران مذهبي ما ن
همجنسگراي مسلمان و مسجد رو از جمله روحانيون همجنسگرا را ) ها اگر نه ميليون( هاي زميني ببندند و هزاران هزار  واقعيت

طور بالقوه بخش عمده اي از بستر اجتماعي، فرهنگي و ديني روشنفكران ه ها ب ين است كه همينواقعيت ا. فرموش كنند
در مورد حقوق فرهنگي،اجتماعي همجنسگرايان  سكوت نظريه پردازان پروتستانيسم اسالمي. دهند مذهبي را تشكيل مي

الزم نيست الفباي علمي و طبيعي  .تبخصوص همجنسخواهان مسلمان همان حلقه گمشده در مباحث روشنفكران مذهبي ماس
 دانند كافي است به سايت دانند و اگر هم نمي بودن گرايش به همجنس را براي اين دوستان توضيح دهيم آنها مسلمĤ اين را مي
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 اما ظاهرآ اين. ها و مجالت پزشكي و علمي سر بزنند تا علمي، عقلي و طبيعي بودن همجنسخواهي و دالئل آن را متوجه شوند
هاي  به برداشت(ا از مواضع خود عقب نشيني كنند رسند ترجيح ميدهند كه ي  ميانسان هادوستان وقتي به مسائل جنسي 
زند كه پس  امري كه به اين سئوال در اذهان بسياري  دامن مي. و يا مهر سكوت بر لب بزنند) اگوستيني از مذهب رجعت كنند

 ت؟شما كجاس) ديني(اخالق، صداقت و راستگويي 
مي خود ن اگر روشنفكران ديني مخالف انحصارطلبي و قرائت خاص روحانيون و مراجع تقليد سنت گرا از اسالم باشند

هاي ديگري شوند و همجنسگرايان مسلمان حق دارند براي آشتي اسالم و ايمان خويش با گرايش و نياز  ند مانع قرائتتوان
و گرنه ادعاي نظريه پردازان مذهبي فاقد ارزش و . اي خاص خود را ارائه دهنده ها و قرائت خود برداشت) همجنسگرايانه(جنسي 

. د با اجبار در حوزه جنسي موافقت كندمي تواناز طرف ديگر اگر كسي با اجبار در حيطه انديشه مخالف باشد، ن. اصالت خواهد بود
 از آن بوده و بعد از آن نيز خواهد بود و به اين روشنفكري مذهبي با تبارتر از جبهه سياسي معروف به دوم خرداد است چه قبل

تقسيم مؤمنان . ند گردش زبان و قلم خود را بنا به مصلحت هاي سياسي روز تنظيم كنندمي تواندليل تئوريسين هاي آن نبايد و ن
 صالح هيچ ديني و پيروان دين بر اساس تعلقات جنسي شان و انحصار نزديكي به خدا و بهشت موعود به افراد خاص به خير و

-ايماني خود و گرايش جنسي -نبوده و نيست و اجبار يك همجنسگراي معتقد به خدا و دين به انتخاب بين اعتقادات وجداني
. دروني يعني محكوم كردن او به جهنمي زميني است در حالي كه قرار است خدا و فرشتگان در آن جهان خود قضاوت كنند

ب اسالم در افكار ايرانيان و بسياري از مردم جهان در گرو حل همين تناقضات است و حداقل ترميم حيثيت خدشه دار شده مذه
 . مباحث شونداين گونهبراي خير و صالح دين خود هم كه شده، روشنفكران مذهبي ما بايد وارد 
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 : هاي مادر يك همجنسگرا سخنراني وتجربه
 برد منطق براي مقابله با تعصبركا

 مهين شقاقي
 .) در آمريكا ايراد شده است" بنياد پژوهشهاي زنان ايران" در كنفرانس ساالنه1998ن سخنراني در سال اي(
  

 .ر در اين جلسهضسالم به همه شنوندگان حا
 به اصل مطلب بپردازم، وظيفه خود مي دانم كه از سازمان بنياد پژوهشهاي زنان ايران و همچنين از اين كهپيش از 
 تشكر كنم كه به من اين فرصت را داده اند كه مطالبي را كه تصور مي كنم تاكنون در "زن و مدرنيته"رانس برگزاركنندگان كنف

هاي زنان ايران،  هاي بناد پژوهش هم جهت با هدف. چنين مجامعي مطرح نشده و يا شايد بندرت مطرح شده، در ميان بگذارم
. ا و مسائل مادري ام را كه ابعادي اجتماعي و فرهنگي دارند، بيان كنمه من نيز به عنوان يك زن و به عنوان يك مادر، فعاليت

 كه در واقع از يكديگر تفكيك شدني -هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي فعاليت به عنوان يك زن در تمام دوران زندگي ام
 نسبت به خانواده و جامعه نمي  داشته ام و تالشم اين نيز بوده و هست كه نشان بدهم كه زن بودن از احساس مسئوليت-نيستند
 .كاهد

 بوده است كه همجنسگرايي مسالهي اخير من تالش براي شناخت هر چه بهتر و بيشتر سال هاهاي  از جمله فعاليت
 به انكار يا طرد آن مسالهز زده اند و به جاي آگاهي دقيق از اين اهنوز بسياري از ايرانيان از شناخت منطقي و پذيرش آن سرب

 .ه اندپرداخت
 با وجود همه مشكالت سر راه در شرايطي زندگي كرده ام و مي كنم اين كهامروز كه در حضور شما هستم، خوشحالم از 

گونه كه از عنوان   سودمندي دست يابم و در واقع هماننتايجكه توانسته ام با استفاده از امكانات گوناگون علمي و فرهنگي به 
وان رستمي را پشت سر  درك كرد، هفت خمي توان، )سفر يك مادر(" A Mother’s  Odessey"انگليسي سخنراني ام 

 .گذاشته ام
سنت  ي باي رو درايي پسرم، سبب شده اند گاه به رو همجنسگرمسالهمواجهه و مقابله من با مسائل و مشكالت، بويژه 

به عنوان يك زن با هويتي مستقل در عرصه . هاي اجتماعي كه كاربرد مؤثر و مثبتي در پيشرفت انساني جامعه ندارند، برخيزم
كار ببرم و ناچار نباشم از قوانين و احكام ايستا كه كاربردي جز ه زندگي خواسته ام عناصر پوياي فكري سياسي را فرا گرفته و ب

 .درجا زدن ندارند، اطاعت كنم
نسگرا و خانواده اش با آن مواجه  و نيز مشكالتي كه شخص همجهمجنسگرايي مسالهباري، من اگر به بررسي اجمالي 

 و يا پذيرش و كنار آمدن آسان با اين پديده نيست همجنسگراييمي شوند مي پردازم، هدفم توجيه، موعظه و يا تبليغ به نفع 
در اين سفر مي خواهم نشان بدهم . بلكه سهيم كردن شما در سفري بسيار دشوار و توان فرسا بر اساس تجربيات خودم مي باشد

 چگونه مي توان بسياري از اين مشكالت را از سر راه برداشت، به اين اميد كه به شناخت و آگاهي كساني كه دردها و كه
مشكالت ديروزين مرا دارند، هر چند اندك ياري كرده باشم و در عين حال به آنان كه با پيشداوري و رفتار و گفتار تعصب آلود و 

 .و مسائل انساني مي بندند بگويم به رفتار و كردارشان بيشتر بينديشند و تعمق كنندخردستيز راه را بر آگاهي و معضالت 
 :ن را با هم مرور كنيمآباري صحبت از سفري بود، بيائيد 

نخستين عكس العمل من انكار اين واقعيت بود؛ مي خواستم به .  بودن پسرم پي بردمجنسگرابيست سال پيش به هم
مرحله پي از انكار، مرحله سرزنش .  مي كنم و ممكن نيست چنين مشكلي در خانواده ما اتفاق بيفتدخودم بقبوالنم كه من اشتباه
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خودم را سرزنش مي كردم كه چرا وظيفه مادري ام را به درستي انجام نداده ام كه فرزندم . كردن و محكوم كردن خودم بود
 . نابخشودني ستانديشه و رفتاري را پذيرفته است كه در خانواده و جامعه گناهي

 در خانواده ام مطرح بشود و بويژه خواهر و برادر او كه جوان مسالهنمي خواستم اين . مرحله بعد سكوت و پنهانكاري بود
 مي  كمترهرچه اين راز سر به مهرتر مي ماند، خطر تحقير و طرد او از سوي خانواده و جامعه. تر بودند، به اين قضيه پي ببرند

به دخترم نيز .  به موقعيت خانوادگي، اجتماعي و شغل پدرش و من نيز لطمه وارد مي شدمسالهرمال شدن اين وانگهي با ب. شد
 .ي او خواهد خورديطمه اي جدي به زندگي آتي و زناشوفكر مي كردم كه اگر اين راز آشكار شود، ل

جهارمين مرحله . سومين مرحله سكوت. بعد سرزنش خودم.  كه اشاره كردم، نخستين مرحله، مرحلة انكار بودهمان طور
ششمين مرحله تĤسف و . پنجمين مرحله، احساس خجالت از ديگران. هاي آنها وحشت از مطلع شدن اطرافيان و عكس العمل
مرحلة هفتم دلسوزي براي خودم و فرزندم به علت رنجي كه از تحقير شدن و . اندوه از برآورده نشدن آرزوهايم در مورد فرزندم

اين مرحله هشتم، مرحلة پذيرش اين واقعيت بود؛ نه از روي رضايت كه از روي ناچاري، و جالب . ي ديگران مي كشيديمآزارها
 P.F.L.A.G -- Parents( ي و همكاري با و همياري من با سازمان والدين، خانواده  و دوستان همجنسگراياني پس از آشناكه

Families and Friends of Lesbian and Gay( دارند، دريافتم كه همگي جنسگراي كه فرزندان هميو تماس با خانواده ها 
بد نيست بگويم كه اين سازمان در اغلب شهرهاي آمريكا فعال است و به . آنها همجون من اين مراحل را پشت سر گذاشته اند

 .راستي كمك بزرگي به خانواده و خود همجنسگرايان كرده است
ي را فرا روي من قرار داد كه ببينم و حس كنم كه درد و مشكل من، يها  زندگي من چراغاين سازمان در لحظات تاريك

 شاهد هاييصورت من به تن در آن. ايكاش چنين امكاناتي بيشتر و گسترده تر مي بود. ستانسان هادرد و مشكل بسياري از 
د، اما فشارهاي خانوادگي و اجتماعي، آنها را به دو جواني كه سرشار از شور زندگي بودن.  نمي بودمجنسگراخودكشي دو جوان هم

 .سوي خودكشي سوق داد
 بودن خود را علني جنسگرا سال قبل فرزندم تصميم گرفت نقاب مخفي بودن را از چهره اش بردارد و هم15سرانجام 

زانة  اطرافيان نخستين كينه تو با اين عمل او،  زندگي خودش و من دچار تغييري جدي شد؛ عكس العملهاي ناخوشايند و. كند
در جمع ايرانيان مورد اهانت قرار مي گرفتم و . تدريج قطع شده معاشرت ها از طرف بسياري از دوستان و اقوام ب. واكنش بود

مان را ترك نكنم خانة ما را آتش خواهند زد؛ همان خانه اي كه  بارها نيز از طرف ايانيان تهديد شديم كه اگر شهر مسكوني
گرچه پيش از اين نيز شاهد آزار . راي تجمع و گردهمايي هاي فرهنگي و جشن هاي سنتي از آن استفاده مي شدروزگاري ب

كابوس مشابه لينچ و در آتش سوزاندن و سنگسار . عمق فاجعه و تعصب را درك نكرده بودم همجنسگرايان بودم اما تا به اين حد
چرا كه بسياري از دوستان و  .ر بود و به گمان من يك بعد نگري فرهنگي ماراستي شگفت آوه ب. بر همه زندگي ام آوار شده بود

 متوجه همجنسگرايي پسر من اين كهاقوامي كه تا پيش از آن با ما مراودة نزديك خانوادگي، فرهنگي و سياسي داشتند، به مجرد 
 چنين موقعيتي مي بايست تصميم نهايي براي به هر گونه، در. شدن، نه فقط ما را تحقير و طرد كه تهديد نيز كردند و مي كنند

زندگي ام مي گرفتم؛ يا اعالم عدم استقالل در زندگي يعني جدايي از پسرم، اطاعت كوركورانه از افراد متعصبي كه هيچ حقي 
راي احقاق براي تعيين تكليف براي زندگي ديگران ندارند و مي خواهند سلب آزادي از ديگران بكنند، و يا جسارت و ايستادگي ب

 .حق آزادي خودم و فرزندم كه اولين حق هر انساني است
 :  فروغ فرخ زاد، فروغ راهم بود"مرداب"در اين مرحله سخت هميشه اين قسمت از شعر 

   از سكون خويش نقصان يابد آب  گر به مردابي زجريان ماند آب   
 شود ژرفنايش   گور  ماهي ها     جانش   اقليم  تباهي ها  شود   

زندگي براي كسي كه به حقارت روح تن در نمي دهد يك "و سرانجام راه دوم را انتخاب كردم و به گفتة رومن روالن 
 ."نبرد دائمي با ناماليمات است

اما نه انتخابي صرفĤ احساسي و عاطفي، چرا كه ديگر به آگاهي و شناخت دقيق تري از . آري، راه دوم را انتخاب كردم
همچنين درك تعصبات كور ديگران در بارة اين پديده نيز رسيده بودم تعصبات كوري كه نه فقط متوجه  و همجنسگرايي

 مرد، رفتار و گفتار آنان را با همجنسگرايان مثال براي تحقير به عنوان. همجنسگرايان كه متوجه زنان جامعه امان هم مي شود
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مالحظه كنيد همين واژه چه حد . "اوا خواهر"نها مي گفتند و مي گويند رفتار و گفتار زنان مقايسه مي كردند و مي كنند و به آ
 يك پديده زيست شناسي پزشكي، رواني، احساسي و عاطفي و به عنوان همجنسگراييوانگهي . بار تحقير براي زنان دارد

 .اجتماعي فقط مختص مردان نبوده و نيست
مسئوليت و با تمام قدرت و جسارت دست به چالش بيشتري باري، تالش من از آن پس اين بوده و هست كه با احساس 

 . و خانواده هايشان مي زنند، بزنمهمجنسگرايانبراي آگاه سازي افراد بويژه آنان كه دست به آزار 
 را به ديگران بشناسانم و بگويم و بنويسم كه يك همجنسگرا همجنسگراييتالش من اين بوده و هست كه واقعيت 

ي جنسي بيماري هااقد اخالق نيست، اسير شهوت پرستي نيست، تجاوزگر جنسي نيست و عامل اشاعة كودك آزار نيست، ف
 مدير بيمارستان و در ارتباط با خدمات بهداشتي و درماني كه در حرفة خود به آن پرداخته ام شاهد آزارهاي به عنوان. نيست

هاي فراواني به زندگي   مادري كه تعصب، ناماليمته عنوانبمن . جنسي و بي مباالتي هاي بهداشتي در افراد مختلف بوده ام
هاي فردي و اجتماعي   كلي دستيابي به آزاديبه طور و همجنسگرايياش تحميل كرده است، براي شناخت بهتر و بيشتر پديدة 

 : به پاره اي از مسائل پيرامونم اري گفتم و يا نهاين گونه، انسان ها
 نه: تن او با مشكالتش دور كردن فرزند و تنها گذاش-
 آري:  صداقت و يكرنگي در خانواده و حمايت از او-
  گذشته نگري و تن دادن به رسوم پوسيده و سنن كهنه و جنبه هايي از مذهب كه مطابقت با واقعيت هاي-

 نه:  زندگي امروزي ندارند و سنجش پديده ها با اين معيارها
  روشنفكرانه و علمي و مردمي و سنجش پديده ها با  به اصول دمكراتيك وي آينده نگري و اتكا-

 آري:  معيارها
 نه:  پيشداوري و محكوم دانستن يك گروه اجتماعي-
 آري:  تالش براي شناختن بيشتر گروه و در نظر گرفتن واقعيت زندگي اشان-
 نه:  تعصب و تبعيض-
  آري: آزاد انديشي و احترام به حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي افراد-
 نه:  منفي بافي و بد انديشي و نفرت از ديگران- 
 آري : هاي انساني  درك و شناخت گرايش-
 نه: همجنسگرايياري د زشت انگاري و وقيح پن-
 آري:  تالش براي پاكسازي ذهن از انديشه هاي پورنوگرافيك-
 نه: همجنسگرايي مدل قرار دادن همجنس بازي براي توضيح -
 آري: همجنسگرايي تفاوت بين همجنس بازي و  درك صحيح و شناخت-
 نه: باره  سكوت و اجتناب از بحث و گفتگو در اين-
 آري: باره و جمع آوري اطالعات و آموختن بيشتر  برقراري ديالوگ و بحث و گفتگوي وسيع در اين-
 نه: جنسگرا نسبت دادن پرخاشگري ها، آزارها و تجاوزهاي چنسي به هم-
  همه گروه هاي اجتماعي براي مقابله با ستم جنسي و آزارها و خشونت ها در همكاري و همياري-

 آري:  اين عرصه
 نه:  دخالت دولت و مذهب در زندگي خصوصي افراد-
 رساني و آزارها و خشونت هايي كه متعصبين و تبعيض پرستان بر آسيب دخالت دولت و مذهب براي جلوگيري از -

 آري: راي برقراري عدالت اجتماعيديگران تحميل مي كنند و تالش ب
 نه: جنسگرا نسبت دادن بي اخالقي يا ضد اخالقي بودن به هم-
اين ني كه مناسبات انساني و انسان دوستانه جوهرة چنين مفهومي ست و ي موازبه عنوان شناخت دقيق مفهوم اخالق -

راي شناخت بيشتر انسان و مسائلش و در صورت تالش و جستجو ب.  اخالق يعني پذيرش مسئوليت در قبال انسان هاي ديگركه
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صورت گناه  جاي پافشاري و خودرآيي كه در آنه ت موجود و قبول اشتباه بيلزوم بررسي تغيير و تطبطق قوانين با زمان و وضع
 آري: خواهد بود

وانيم افق گسترده  بپذيريم تنها با درك و پذيرش فرهنگ تحمل و زدايش پيشداوري و بدانديشي مي تاين كهو باالخره 
 :چه خوب و دلنشين مي سرايد) سايه(و هوشنگ ابتهاج . اي از مهر و دوستي در برابرمان داشته باشيم

 من به عهدي كه بدي مقبول
 و توانائي  دانائي است
 با تو از خوبي مي گويم
 از تو دانائي مي جويم

 دانائي را بنشان بر تخت! خوب من
 و توانائي را حلقه بگوشش كن

        و يا     
 بنشينيم و بينديشيم

 همه با هم بيگانه اين
 از همه دوري و بيزاري

 به كجا آيا خواهيم رسيد آخر
 و چه خواهد مد بر سر ما
 با اين دل هاي پراكنده؟

 
 

او با مشاهدة .  مهين شقاقي در نوجواني به مطالعه دربارة مسائل اجتماعي عالقمند شد:بيوگرافي خانم شقاقي
 سالگي اولين وابستگي هاي خود به سازمانهاي سياسي، كه در تضاد با پايگاه 14بريهاي اجتماعي در اطراف خود، در سن نابرا

اسي در طول دبيرستان و دانشگاه ادامه داد و با پزشك جواني كه همفكر يهاي س او به فعاليت. خانوادگي او بودند، نشان داد
هاي سياسي از شركت و  هاي سازمان ن به علت بي اعتمادي به روشي مه1332 كودتاي پس از واقعة. سياسي او بود ازدواج كرد

اسي كه آموخته بود، ارتباط خود را با نهضت هاي فرهنگي و دفاع از يادامه كار با آنان دست كشيد اما با اعتقاد به كابرد اصول س
 .حقوق اجتماعي افراد حفظ كرد

، مديريت بيمارستان و شيمي مواد آرايشي ييبراي سه فرزند خود، در رشته ماما مهين عالوه بر ايفاي نقش واالي مادري
 .و بهداشتي و تغذيه و پوست شاغل بود

هاي فعال در  او در آمريكا با گروه.  به آمريكا رفت و در رشته اغذيه بهداشتي شروع به كار كرد1977مهين در سال 
او با سازمانهاي ايراني كه در زمينه اشاعة .  با آنان به همكاري پرداختها آشنا شد و نهضت هاي صلح و احقاق حقوق اقليت

 . همكاري مي كندزفرهنگ و هنر ايران تالش دارند، ني
او با آگاهي يافتن از ظلمي كه به .  بودن بزرگترين فرزند خود در اين زمينه به مطالعه پرداختجنسگرامهين به علت هم

سازمان والدين، ( P.F.L.A.G او اكنون با سازمان.  در دفاع از اين اقليت تالش كنداين گروه  مي شود، تصميم گرفت كه
او اميدوار است كه بتواند كمك كند تا آگاهي بيشتري براي جلوگيري از . همكاري دارد) خانواده  و دوستان همجنسگرايان

 .وجود آيده  ستيزي بجنسگراهم
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 گرايش جنسي، علل همجنسگرايي،
  اروپا و جنبش هاي همجنسگرايانهمجنسگرايي در

 2006 ژانويه 24 ،  نيلوفر بيضايي
 

 بسياري از افراد با اين ترفند كه همجنسگرايي يك پديده غربي است، عجز خود از پرداخت جدي :اشاره
بخشي از همجنسگرايان نيز براي توجيه گوشه گيري و بي تحركي خود . به اين موضوع را عيان مي كنند

 متوسل مي شوند كه اكثريت مردم ما مسلمان هستند و اسالم با همجنسگرايي سازگار به اين بهانه
 بخشي از حقوق بشر انكار ناشدني است و به عنواندر حالي كه حقوق و آزاديهاي همجنسگرايان . نيست

ان فرقي نمي كند در لندن و پاريس باشيم يا در پاكست.  بايد حركت كرد،براي دفاع از حقوق انساني خود
 ما از حقوق بشر صحبت مي كنيم كه رعايت همه جانبه ي آن حتي در كشورهاي دمكراتيك .يا ايران

كه  فقط در كشورهاي ديكتاتور زده است كه به محض اين. غرب نيز مديون تالش آزاديخواهان است
يخواه و  وگرنه روح آزاد. كساني تالش مي كنند تا حد و مرزش را روشن كنند،صحبت از آزادي مي شود

 كه هيچ  يك فرد حق حيات دارد و اينبه عنوانانساني كه در آزادي زاده و پرورش يافته مي داند كه 
ها پيش نوشته شده،   را از روي فرامين كتاب آسماني كه براي قرنانسان هاوقت نمي شود همه ي 

ها هم روح  ترين دوران حتي در سياه. هاي كوكي هدايت و مجازات و مرعوب كرد همچون عروسك
 بايد بتوفد و بگويد و بسازد تا .آزاده انسان سر بر مي آورد و بر هر آنچه ناقض حقوق اوست مي توفد

 .نيلوفر بيضايي در مطلب زير به بسياري از كج فهمي هاي رايج جواب مي دهد. ببالد
 
 

بروز مي ) ر اينجا نمي پردازمبه فرعيات مانند آسكسواليته و فتيشيسم د( سه شكل اصلي انسان هاگرايش جنسي در 
 كه در مورد كساني به كار مي رود كه رابطه ي عشقي و جنسي را تنها با Heterosexualitätيا  “ ييجنسگرادگر “اولي . كند

 اما در ،شمار مي آورنده رابطه ب“ طبيعي“و “ مجاز“ را بسياري همچنان تنها شكل ييجنسگرادگر .  جنس مخالف برقرار مي كنند
قت اين نوع نگاه ريشه در مذاهب دارد كه از نظر آنها تنها شكل شرعي رابطه ميان زن و مرد رابطه اي است كه به توليد حقي

 يعني تمايل مضاعف هم به جنس مخالف و هم ييجنسگرا دو . استbisexualitätيا “ ييجنسگرادو “دومي . فرزند مي انجامد
 . به همجنس

 يعني تمايل مضاعف به دو جنس در همه ، هستندجنسگرا دوانسان هاح كرد كه همه ي زيگموند فرويد اين نظريه را طر
 مجاز تمايالت جنسي خود يعني  تنها بخشانسان هاها و تابوهاي اجتماعي باعث شده كه اكثر  وجود دارد، اما نورم

يك وجود دو  را مورد نقد قرار دادند، اما هيچالبته كساني بعد از فرويد اين تز .  يا رابطه با جنس مخالف را برگزينندييجنسگرادگر
  . نيز پديده اي است كه در ميان حيوانات نيز مشاهده شده استييجنسگرادو . بخش زنانه و مردانه در هر انساني را نفي نكردند

ت معناي تمايل به همجنس اسه  است كه بHomosexualitätشكل سوم كه در باال بدان اشاره كردم همجنسگرايي يا 
همجنسگرايي يك واقعيت است و هيچ نقطه اي از جهان وجود ندارد كه . و هم در مردان وجود دارد) Lesbien(و هم در زنان 

 نه ،امروزه تمام انسيتوهاي معتبر روانكاوي بر اين نكته توافق دارند كه همجنسگرايي.  در آن چنين پديده اي موجود نباشد
 البته . درصد از زنان در جهان همجنسگرا هستند2 درصد از مردان و 4طبق آمار موجود . يبيماري رواني است و نه انحراف جنس

دليل قوانين ناقض حقوق بشر و يا تعصب شديد ه  هنوز در بسياري از نقاط جهان تعداد همجنسگراياني كه باين كهبا توجه به 
 و حتي براي پوشاندن آن به رابطه ي زناشويي با جنس  اين تمايل خود را پنهان مي كنند،فرهنگي و مذهبي عليه همجسنگرايان

 .  اين رقم آماري در مجموع تا ده درصد حدس زده مي شود، بسيار زياد است،مخالف نيز تن مي دهند
.  هنوز در بسياري وجود دارد،است“ انحراف جنسي“يا “ غير طبيعي“يا “ غلط “،متاسفانه اين پيشداوري كه همجنسگرايي

يكسان مي پندارند، در ) تمايل جنسي  به كودك( )Pädophilie(نه يا از سر نا آگاهي همجنسگرايي را با پدوفيلي بسياري مغرضا
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 كه نوع جنايي آن در تجاوز جنسي به كودكان بروز پيدا مي كند، ،پدوفيلي. كه اين دو پديده هيچ ربطي به يكديگر ندارند حالي
از آنجا كه رابطه .  درصد در مورد پسر بچه ها اعمال مي شود70بق آمار موجود يعني تمايل جنسي يك بزرگسال به كودك كه ط

 از آنجا كه در آن كودك مجبور به تن دادن به رابطه جنسي مي ،ي جنسي يك بزرگسال با يك كودك يك رابطه نابرابر است
نوز رشد كافي نيافته است، نوعي هاي جنسي و بلوغ فكري در او ه شود كه در موردش هنوز چيزي نمي داند و اصوال ارگان

 جنسي با كودك شهايي كه روياي آميز پدوفيل. اعمال قدرت و خشونت است كه از سوي بزرگسال بر كودك تحميل مي شود
 با تهديد و خشونت و با ايجاد هراس و وحشت در كوك به او تجاوز مي كنند و موجب صدمات روحي مي ،را متحقق مي كنند
به  تجاوز و ايجاد رابطه ي جنسي با كودك ،پدوفيلي. ي و آينده ي كودكان را تحت الشعاع قرار مي دهدشوند كه تمام زندگ

 .  داليل در اكثر نقاط دنيا ممنوع است و مجازات داردهمين
 بر خالف پدوفيلي يك رابطه ي دو جانبه است كه دو انسان بالغ و بزرگسال با تمايالت مشابه با يكديگر ،همجنسگرايي

همچنين وجود همجنسگرايي در . همجنسگرايي پديده اي است كه به درازاي تاريخ بشريت وجود داشته است. جاد مي كننداي
. حيوانات نيز امري اثبات شده است و نشان مي دهد كه تمايل به همجنس يكي از اشكال طبيعي رابطه ي جنسي بشمار مي آيد

 دليل بر نفي اين موضوع نمي ،كه اكثر مردم با دست راست مي نويسند اين ، راست دست هستندانسان هاگونه كه اكثر  همان
هاي جمعي  هر چند كه در مكانيسم. يي هم وجود دارند كه چپ دست هستند و با دست چپ مي نويسندانسان هاشود كه 

ا تعلق ندارد، ديده هاي اكثريت گرايش ي بخصوص در جامعه هاي توده وار اين تمايل به حذف يا سركوب هر كس كه به نورم
 . مي شود

هاي شديد نسبت به همجنسگرايي  هنوز در كشورهايي مثل ايران، حتي در بين جماعت روشنفكر تعصبات و پيشداوري
در از اين نظر حتي . دين مي گويد هر رابطه ي جنسي كه به بچه دار شدن منجر نشود، ممنوع است. و همجنسگرايان وجود دارد

اسالم حتي .  ديده مي شودانسان هاا همين پيشداوري آمرانه و دخالتگر در حريم خصوصي عض ديني ما نيز بروشنفكران غيرميان 
همچنين براي زنان تكليف . مردان عزب را سرزنش مي كند و تن دادن به رابطه ي زناشويي را براي همگان وظيفه مي شمارد

.  حق انتخاب بشر را در تعيين نوع زندگي از اساس نفي مي كندشدن است و بدين ترتيب مي كند كه مهمترين وظيفه شان مادر
دين با عقل در بسياري از موارد قابل جمع نيست و انساني كه به ابزار خرد مجهز است و بشر دوستي و رنگارنگي فضاي زندگي 

 نمي تواند حرف غير ، آنيجزا انساني كه آزادي را جزو حقوق طبيعي مي شمارد و حق انتخاب را يكي از مهمترين ا،را مي پذيرد
 . بپذيرد!) حتي اگر خود خدا آن را گفته باشد(منطقي و بي اساس را 

داليل پزشكي بچه دار ه هايي كه ب  پس تكليف زوج،سوال مي كنيم كه اگر تنها توليد فرزند معيار تعيين رابطه است
شمرده مي شود “ شان مهمترين دليل وجودي“در را كه بخصوص زنان اگر نتوانند توليد مثل كنند و نقش ما. نمي شوند، چيست

رحمت “ آيا مي شود از ؟آيا محكوم به عزلت نشيني هستند. ايفا كنند، آيا موجوداتي بي ارزش تر از ديگران محسوب مي شودند
؟ دفاع از حقوق  و احترام به حرمت انسان نداشت) بشردوستي(“ هومانيسم“دم زد، اما كمترين نسبتي با پديده اي بنام “ الهي

.  را حرمت مي گذارد و از جزم انديشي فاصله گرفته است، يك وظيفه استانسان هاهمجنسگرايان براي هر انساني كه حقوق 
 مجازات مي كند و اصوال ،مسلم است كه در جامعه اي مانند ايران با توجه به وجود حكومتي كه هر كه طبق قوانين اسالمي

 همت بسيار مي خواهد و كاري است بس دشوار، ،حقوق همجنسگرايان و مبارزه و روشنگري صحبت از ،مجازات گر است
انسان  توسط انسان هاكه وضع قوانين نا عادالنه و تقويت ديدگاه سنتي و قانوني شدن نقض حقوق  بخصوص با توجه به اين

 .  كار بسي دشوارتر مي نمايد،ي ديگرها
چيزي كه در غرب (“ بچه بازي“ها ساخته مي شود كه محتواي آن   جوكدر كشوري كه در سطح جامعه شنيع ترين

را امري پذيرفته شده مي ) شمار مي آيده مجازات دارد و ترويج آن شرم آور بشمار مي آيد، چرا كه نقض صريح حقوق كودك ب
در مورد آن “ كوني“د و غير انساني همه پيشداوري وجود دارد و بسياري هنوز از لقب ناپسن نماياند، اما در مورد همجنسگرايي اين

استفاده مي كنند، قوانيني وضع شده كه نه تنها هرگونه حق دفاع از حرمت انساني را از همجنسگرايان مي گيرد، بلكه حتي آنها 
كه در چنين جوامعي وجودشان  مهم اين است كه با وجود همه ي اينها همجنسگرايان با وجود اين. را حبس و اعدام مي كند

 خود را باور كنند و ،شان در نقاط ديگر جهان، با رشد آگاهي خودشان تلقي مي شود با آگاهي از مبارزات هم سرنوشتان“ انحراف“



 ٢٧

 تا ديگر نشود ناديده ،صداي بلند اعالم كننده نفس برسند كه بتوانند بدون هراس از تكفير وجود خود را به به درجه اي از اعتماد ب
. راه سختي است. اين راهي است كه ديگران رفته اند. را طلب كنند تا جايگاه اجتماعي خود را تثبيت كنند حقوق خود .شان گرفت
 راه ديگر خودكشي دسته جمعي است كه نه تنها گرهي از كار كسي نمي گشايد، بلكه .جز پا گذاشتن در آن نيسته اما راهي ب

با تشكل و روشنگري و ) چه زن و چه مرد( همجنسگرايان.  آيندهبيشتر نوعي سلب مسئوليت است از ايفاي سهم براي ساختن
 . هاي تقويت كننده ي دمكراسي خواهي در ايران هستند اعاده ي حقوق خود جزء مهمي از جنبش

 
 علل همجنسگرايي 

 كلي دو ديدگاه در اين مورد به طور. علل و ريشه هاي همجنسگرايي نزديك به يك سده است كه مورد بحث است
 : د داردوجو

 به عنوانپزشكي استوار است و طبق آن تاثير ژن و يا هورمون -اولي ديدگاهي است كه بر پايه ي نظريه بيولوژيك
 -ديدگاه دوم به بررسي علمي پيشزمينه هاي جامعه شناسانه. عوامل تعيين كننده ي گرايش جنسي مورد بررسي قرار مي گيرد

“ مشكالت تربيتي“تربيتي و اجتماعي همجنسگرايي را نتيجه ي – هاي خانوادگي فرهنگي مي پردازد و از طريق بررسي داده
در دوران كودكي يا مواردي مشابه را “ عدم حضور پدر“برخي . كرد“ تصحيح“تلقي مي كند كه مي توان آن را ) نوعي انحراف(

پدر “اين تئوري كالسيك . را.. .“س مخالفتجربه ي منفي رابطه با جن“دليل همجنسگرا شدن مردان مي دانند و يا در مورد زنان 
اگر حق با فرويد مي بود، مي بايست اكثر پسراني كه . ريشه در افكار زيگموند فرويد دارد“ مادر بي نهايت دلسوز“و “ غايب

ريه فرويد مبني يا در مورد زنان طبق نظ.  شده باشندجنسگراپدرانشان با آنها فاصله داشته اند و از زندگي آنها غايب بوده اند، هم
 ،شدن دارند“ مرد“ آرزوي اين كهدليل ه كه از نظر او ب رنج مي برند و يا زناني“ حسادت به آلت تناسلي مردانه“كه زنان از  بر اين

 . اما هر دو تز فرويد با واقعيت فاصله دارد. عليه نقش زنانه قيام مي كنند، بايد همه لزبين شده باشند
هاي بيولوژيك روي حيوانات  بودن تمايل به همجنس توسط آزمايش“ غير طبيعي“شه ي همچنين بي اساس بودن كلي

 است كه در آن اسناد مربوط به Born Gayبه نام ) Peter Owen( يكي از هزاران نمونه كتاب پتر اوون. روشن شده است
 . نوع از حيوانات به چاپ رسيده است450مشاهده ي همجنسگرايي در نزديك به 

 بي پروا بر عليه اين گونهگرايشي كه .  داليل واقعي همجنسگرايي چيست، هنوز يك معما باقي مانده استكهاين اما 
گسترش ژن عمل مي كند، در منطق آن تفكري را كه تمام هم و غمش توليد مثل است، مي بايست تاكنون ريشه كن شده 

 نه تنها مورد تهديد قرار نمي گيرد، ،رغم وجود همجنسگرايي ي وراثت و گسترش ژن عليمسالهها اين  اما از نظر بيولوگ! باشد
بلكه همجنسگرايان مي توانند به خواهران و برادران خود در نگهداري كودكان كمك كنند و يا حتي با قبول سرپرستي كودكان 

جنسگرا كه هاي هم طبق تجربه اي كه در غرب صورت گرفته، زوج. (بي سرپرست به رشد ژن گروه انسان ياري رسانند
 ).سرپرستي كودكان را مي پذيرند، اكثرا والدين بسيار دلسوزي هستند

 نفرشان 19 مرد را كه 35در دهه نود مغز ) نوروبيولوگ آمريكايي (Simon LeVayدر عرصه ي بيولوژيك سيمون لوي 
 INAH 3 المس مغز قرار دارد وهمجنسگرا بودند مورد آزمايش قرار داد و بدين نتيجه رسيد كه  بخش كوچكي در جلوي هيپوتا

 زاده همجنسگراياندر “ مغز زنانه“تئوري .  و برابر با مقداري است كه در مغز زنان وجود داردجنسگرانام دارد، يك سوم مردان دو 
 شد، اما در دوران خود كمتر مورد توجه قرار گرفت تا مدتي پيش كه آزمايشي مشابه در ارگون همين نتيجه را نيز در مورد

 چرا كه او با توسل به تئوري پالستيسيته ي مغز ،اين تز توسط خانم زيگريد اشميتز مورد ترديد قرار گرفت. حيوانات اثبات كرد
همين نكته اين تز را مورد ترديد قرار داد كه آيا زندگي . اثبات كرد كه مغز در طول زندگي ثابت نمي ماند بلكه تغيير مي كند

 .را را فرم مي دهد يا برعكسهمجنسگرايانه مغز همجنسگ
 )Dean Hamer( همچنين تزهاي ديگري نيز وجود دارد، از جمله ژنتيگ و اثبات وجود ژن همجنسگرا توسط دين همر

 ي اما ژنتيك نم،هاي گوناگون اثبات شده  در علم ژنتيك وجود ژني كه همجنسگرايي را مي سازد در آزمايش. 1993در سال 
يك نكته ي ديگر كه اثبات شده اين است كه اكثر مرداني كه بشدت و عنادورزانه با .  ي تمام علت باشدتواند تنها توضيح دهنده
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مورد ندارند، بسيار   نسبت به مرداني كه تعصب خاصي در اين،همجنسگرايي مخالفت مي ورزند، در مورد تصوير مردان لخت
 .بيشتر تحريك مي شوند

 
 يك واقعيت است و هم خود ،همجنسگرايي نه قابل تغيير است و نه قابل حذفگونه كه اشاره كردم  هر حال همانه ب

همچنين درصد بيماري رواني در ميان .  يك واقعيت بپذيرندبه عنوانهمجنسگرايان و هم جامعه مي بايست وجود آن را 
 پذيرفته همجنسگراييوامعي كه  نيست، اما در ججنسگرايان بيشتر از درصد بيماري رواني در ميان دو به هيچ وجههمجنسگرايان 

 ، به انزوا كشيده شدن،ها و تحقيرهاي اجتماعي نمي شود و مجازات دارد، موقعيت بسيار دشوار زندگي همجنسگرايان و سركوفت
در .. .عواملي مهمي هستند كه باعث ايجاد مشكالت روحي، ياس، خودكشي... پذيرفته نشدن از سوي نزديكان و فاميل

 . شودهمجنسگرايان مي
حل “ مشكلي“ از بين نمي رود و همجنسگرايي.. .“غلط “،“غير عادي“با تحقير همجنسگرايان و منسوب كردن آنها به 

پيشداوري و تعصب و برخورد انساني از چيزي .  در ذات و طبيعت خود اصال مشكل نيستهمجنسگرايي هر چند كه ،نمي شود
 . كه مشكل نيست، يك مشكل مي سازد

قدر ابلهانه است كه كسي ادعا كند حقوق  ما همخواني ندارد، همان“ سنت“و “ فرهنگ“ با همجنسگرايي اين ادعا كه
 است  و انسان هاحقوق بشر و آزادي جزو حقوق طبيعي همه ي . بشر براي ما ساخته نشده يا مثال آزادي براي ما خوب نيست

 نه به قشر و طبقه ي خاصي تعلق دارد و نه به همجنسگرايي . در هر جامعه ايانسان هاهمجنسگرايي مطابق طبيعت برخي از 
 اگر فرزند يك روحاني همجنسگرا باشد با مشكالت بسي عظيم تر اين كهآنچه مسلم است . يك گروه اجتماعي محدود مي شود

دن يا نزيستن كه ناچار به پنهان كر كساني. ست تا فرزند والديني كه كمتر تعصب دارند و نگاه بازتري به جهان روه روب
 اما آنها كه همجنسگرايي ،همجنسگرايي خود باشند، تا پايان عمر در گردابي از مشكالت روحي و رواني دست و پا خواهند زد

 بلكه ،خود را بپذيرند و زندگي كنند و براي اعاده ي حقوق پايمال شده ي انساني خود حركت كنند، نه تنها در بهبود وضعيت خود
 . باز شدن فضاي تنگ و بسته ي سنت غير تعقلي نقشي غير قابل انكار بر عهده خواهند گرفتدر پيشرفت فكري و

 
  در اروپاهمجنسگرايي

به  در دوران قرون وسطا كه كليسا و دستگاه ديني با دولت در آميخته بود، همجنسگرايي 13كشورهاي غربي تا قرن 
ن در نظر گرفته مي شد، وادار كردن متهمين به همجنسگرايي به توبه  اما نهايت مجازاتي كه براي آ، گناه شمرده مي شدعنوان

 تا عصر روشنگري همجنسگرايي 13اما از قرن . در كليسا و يا بيرون راندن مقطعي آنها ازشركت در برخي مراسم مذهبي بود
ا براي اشكالي از رابطه ي  اما در قرون وسط،سودومي در معناي لغوي بمعناي آميزش با حيوانات است(“ سودومي“تحت عنوان 

 جرم شناخته مي شد كه مجازات آن سوزاندن به عنوان) كار مي رفته جنسي كه به توليد فرزند منتهي نمي شد، نيز ب
 در شمال ايتاليا و اسپانيا 16 تا قرن 13دوران اصلي تحت تعقيب قرار گرفتن و كشتار همجنسگرايان از قرن . همجنسگرايان بود

 .  در انگليس، فرانسه و هلند بود18مام قرن و همچنين در ت
با وقوع انقالب فرانسه و گسترش ايده آلهاي آن در اروپا، در بسياري از كشورها قوانين مجازات مرگ براي 

نمونه زنداني شدن اسكار وايلد نويسنده ي . (همجنسگرايان يا  لغو شد و يا به حبس در زندان براي مدت محدود تقليل يافت
 محاكمه ي اين همهبا ) مدت دوساله دليل همجنسگرايي و محكوميت به كار سنگين در زندان به نگليسي بشهير ا

 همجنسگرايي در ليست بيماري) 1970 (70 همچنين تا دهه ي .همجنسگرايان و حبس در زندان تا دهه شصت ادامه داشت
يكي از نمونه ها بستري كردن رياضي . (تري مي شدندها بس هاي رواني قرار داشت و بسياري از همجنسگرايان در تيمارستان

 ). است1952در سال “ آلن تيورينگ“دان انگليسي 
هاي كار   كمونيستها و كوليان به اردوگاه، همجنسگرايان همراه يهوديان،در دوران سلطه ي فاشيم هيتلري در آلمان

 درصد آنها زنده 40 در اردوگاه كار اجباري بودند كه فقط  همجنسگرا10000نزديك به . اجباري و اتاقهاي گاز فرستاده مي شدند
 . ماندند
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هاي پيشرفته در غرب در اثر پيشرفت علوم و گسترش دانش بشري و همچنين رشد   در اكثر دمكراسياين كهبا وجود 
مجنسگرايان هاي همجنسگرايان بخش مهمي از آن را تشكيل مي داد، قوانين مجازات ه هاي آزاديخواهانه كه جنبش جنبش

امروزه در كشورهاي غربي همجنسگرايان از . هاي رواني و انحرافات جنسي حذف شد شد و همجنسگرايي از ليست بيماري لغو
 هاي همجنسگرا حق ازدواج و ثبت ازدواج دارند و از كليه ي مزاياي مالياتي كه زوج لحاظ حقوقي برابر شناخته مي شوند و زوج

 .  خوردارند دارند، برجنسگراهاي دگر 
 در بسياري از كشورهاي ديگر در مورد همجنسگرايان همچنان مجازات اعدام اعمال مي شود و اين همهبا 

در جامائيكا، زيمبابوه، ناميبيا، نپال، نيجريه و در اكثر كشورهاي اسالمي مجازات . ت تعقيب قرار مي گيرندحهمجنسگرايان ت
مانند روماني وآلباني وضعيت حقوق ) كمونيستي سابق(شورهاي اروپاي شرقي همچنين در برخي ك. همجنسگرايي اعدام است

اني هر گونه تظاهرات براي حقوق ودر لهستان و ليت. بشر و بخصوص حقوق همجنسگرايان مغشوش و نگران كننده است
ها   ن راست و نئونازيها ممنوع است و يا با برخوردهاي خشونت آميز كه از سوي كليساها و افراطيو همجنسگرايان و لزبين
 نشناخته و آن را به رسميتكه تا به امروز همجنسگرايي را ( هم واتيكان ،در سازمان ملل. رو مي شوده تحريك مي شود، روب
جلوي  كليه ي بحثهاي مربوط به همجنسگرايي را بگيرند و از وارد  و هم دول اسالمي تالش مي كنند تا) انحراف تلقي مي كند

 .گ در اين زمينه خودداري مي كنندشدن به ديالو
 

 جنبشهاي همجنسگرايان 
حقوقدان آلماني جزو اولين كساني است كه براي حقوق ) Karl Heinrich Ulrichs(كارل هاينريش اولريشز 

 ميالدي در روز حقوقدانان در 1867وي در سال . همجنسگرايان در اذهان عمومي و در عرصه ي قانونگزاري مبارزه آغاز كرد
هرچند كه سخنان او با .  تن از اعضاي جامعه ي حقوقدانان خواست حق ازدواج براي همجنسگرايان را طرح كرد500حضور 
 . شد، اما شايد بتوان سخنراني او را سرآغاز جنبش همجنسگرايان ناميدرو به روهاي شديد  مخالفت

توسط پزشك آلماني ماگنوس هيرشفلد “ راانسانگ-كميته ي علمي“نخستين تشكل همجنسگرايان در آلمان با تشكيل 
)Magnus Hirschfeld ( مشخصا اين كه عضو داشت، بدون 500اين تشكل كه نزديك به .  بنيانگزاري شد1897در سال 

 در قانون جزائي آلمان 175اعالم كند كه به جنبش همجنسگرايان تعلق دارد، تالش كرد تا با ارائه ي داليل علمي به پاراگراف 
از .  سال براي آن در نظر مي گرفت6 ماه تا 5 همجنسگرايي را جرم مي شناخت و مجازات زندان از ،175 پاراگراف .ض كنداعترا
ترين  موفق. تشكيل شد“ كانون دفاع از حقوق بشر“و يا “ انجمن دوستي“هاي گوناگوني تحت عنوان   به بعد انجمن1919سال 

در پايان جمهوري  . عضو داشت12000 در جمهوري وايمار بيش از 1924ه در سال نمونه همين كانون دفاع از حقوق بشر بود ك
هاي دفاع از حقوق همجنسگرايان در سوئيس، اتريش، چكسلواكي،  همچنين گروه.  نفر رسيده بود48000وايمار تعداد اعضا به 

 فعاليتهاي ،مراسم فرهنگي و روشنگرياين كانون عالوه بر اجراي . آمريكا، آراژانتين و برزيل در همين دوره تشكيل شدند
بعد . شمار مي آورده يز انجام مي داد و حمايت از اعضاي همجنسگراي خود را جزو مهمترين وظايف خود بنسياسي و مطبوعاتي 

 . هايش به آمريكا منتقل شد  اين تشكيالت متالشي شد و مركز ثقل فعاليت،از به حكومت رسيدن هيتلر در آلمان
 1955 توسط مردان همجنسگرا در آمريكا بوجود آمد و در سال Mattachine Society تشكلي بنام 1951در سال 

 مشخص براي حقوق به طور اين كهها عالوه بر   اين تشكل. توسط زنان لزبين تشكيل شدBilitis Daughters of تشكل 
ه ي اجتماع و چه در عرصه ي سياست بايد  از آنجا كه مي دانستند حركت آنها چه در عرص،همجنسگرايان تالش مي كردند

 بناچار ، سياسي بودند كه بعد تحت فشار دوران مك كارتيسم-مطرح شود تا به خواسته هايشان توجه شود، حركتي اجتماعي
ي  اما از عرصه ،هايش ادامه داد ها در ميان اعضاي خود به فعاليت فعاليتهاي سياسي را كنار گذاشت و فقط در حد تشكيل كلوپ

 به عنوان در اين دوران اين كهاين وضعيت تا اواسط دهه ي شصت ادامه داشت تا . هاي اجتماعي به كنار گذاشته شد فعاليت
بخشي از جنبشهاي اعتراضي زنان، سياه پوستان و دانشجويان مرحله ي نويني از فعاليتهاي اجتماعي سياسي خود را از سر 

 . گرفت
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حمله ي پليس به يك كافه ي همجنسگرايان، حركتهاي اعتراضي همجنسگرايان  بعد از 1969 ژوئن 28در تاريخ 
با اوج گيري جنبش چپ تشكلهاي جديدي . مدت سه روز در مقابل آن كافه به تظاهرات و اعتراض پرداختنده راديكاليزه شد و ب
 تشكيالتي 1970 ماي 1در تاريخ .   شكل گرفتGay Activists Alliance  وGay Liberation Frontتحت عنوانهاي 

 غير به طور ،“لزبينيسم سياسي“ نام ه ها اعتراضي و با اعالم حركتي ب  با اجراي آكسيونRadical Lesbiansتحت عنوان 
 در همين دوره جنبشهاي .منتظره اي در كنگره همبستگي زنان  حضور پيدا كرد و توجه افكار عمومي را به خود جلب كرد

 با Rosa von Praunheim براي مثال در آلمان فيلمساز آلماني بنام .باره در اروپا شدت گرفتاعتراضي همجنسگرايان دو
كه از تلويزيون “ است همجنسگرا بيمار نيست، بلكه وضعيت جامعه اي كه او در آن زندگي مي كند بيمار“نام ه ساختن فيلمي ب

رداخته بود و انتقاد شديدي به دو دوزه بازي دستگاه دولت و آلمان پخش شد و در آن از زاويه ي سياسي اجتماعي به اين معضل پ
 شد، از حمايت همجنسگرايان رو به رو با برخوردهاي شديد محافظه كاران مسيحي اين كه مارگانهاي مذهبي كرده بود، عليرغ

 .برخوردار شد و جنبش همجنسگرايان را به فعاليت بيشتري در زمينه ي سياسي و اجتماعي سوق داد
 
جنسگرايان اروپا و آمريكا با تحمل هزينه هاي سنگيني كه از از دست دادن شغل گرفته تا انزواي اجتماعي و مقابله هم

 نه تنها توانستند به تغيير قوانين ياري رسانند، بلكه موفق شدند تا برابري حقوقي با دگر ،دستگاه سياسي و نهادهاي مذهبي
 از وجه ،امروز جنبش همجنسگرايان. ن حال جايگاه اجتماعي خود را استحكام بخشند آورند و در عيبه دست را نيز جنسگرايان

همجنسگرايان هر سال در برلين و .  آوردبه دست چرا كه توانسته حقوق سياسي خود را ،سياسي بودن خود فاصله گرفته
ند و هر سال حضور خود را كه ها مي آي  به خيابانChristopher dayهامبورگ و همچنين در كشورهاي ديگر با برگزاري 

 جنسگراياندر اين جشن بسياري از دگر . شان را جشن مي گيرند يادآور مبارزات دردناك گذشته است اعالم مي كنند و پيروزي
 .راستي ديدني استه نيز شركت مي كنند و حضور چندين ميليوني جوانان همجنسگرا و غير همجنسگرا در اين كارناوال شادي ب
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 سي، رفتار جنسي، گرايش جنسي و هويت جنسينقش جن

  اجتماعي و تربيتي است و در طي گذشت زمان آن-از همجنسگرايي يك موضوع فرهنگي) و حتي نفرت( دوري و گريز
 . مبدل مي شودانسان هاچنان در ضمير ناخودآگاه جامعه جا مي افتد كه به بخشي از رفتار و كردار 

، قوانين دولتي، روزنامه ها و تبليغات ودر كنار آن،  )دگر جنسگرا(ف حمايت از خانواده  وجود مؤسسه ها و نهادهاي مختل
 بودن گرايش به "طبيعي"ها در خانواده، جمع دوستان، همكالسيان، محل كار، در خيابان همه و همه بر درست، عادي و  صحبت

همه و ..... ا، شوخي ها و متلك ها، فحش و ناسزاها وه در مقابل اينها، انواع جوك ها، ضرب المثل. جنس مخالف داللت دارند
مرور زمان گرايش به جنس مخالف ه در نتيجه ب. همه در خدمت نفي، انكار و زشت و قبيح دانستن همجنسگرايي قرار مي گيرند

قوانين  نه دال بر همخواني موضوع با "طبيعي"اما مفهوم .  قلمداد مي شود"غير طبيعي" و گرايش به همجنس "طبيعي"
 بيشتر  به معناي عام بودن موضوع است، "طبيعي"بلكه ) چرا كه حداقل تحقيقي در اينباره در كشور ما صورت نگرفته(طبيعت 
چرا كه از يك . اما همه اينها دوگانگي اخالقي جامعه و قوانين و فرهنگ آن را منعكس مي كند. طور هستند  همه ايناين كه

مكان بروز و آشكار سازي به آنها داده نمي شود و از طرف ديگر همه امكانات در تبليغ و ترويج طرف همجنسگراها را سركوب و ا
 .خدمت گرفته مي شونده و اعمال دگرجنسگرايي ب

چنين سركوبي خواه ناخواه تاثير خود را بر ذهن و روان خود فرد همجنسگرا هم باقي مي گذارد؛ يعني چون فرد از همان 
لوغ با انواع تبليغات گفته شده مبني بر بد و قبيح بودن همجنسگرايي رشد مي كند، وقتي در سن بلوغ و دوران كودكي تا سن ب

نوجواني در درون خود حس مي كند كه گويا با ديگران فرق دارد و به جنس موافق خود گرايش دارد، دچار غم و اندوه مي شود، 
 چنين اين كهو از ) يعني مثل بقيه نيست(  است "ر طبيعيغي"حس مي كند كه در اين احساس خود تنهاست، احساس اش 

تمايل و احساسي دارد دچار شرم و سرافكندگي مي شود، از ديگران دوري مي جويد، گوشه گير و خجالتي مي شود و در نتيجه به 
كات آنها را تقليد كند و اعتماد به نفس الزم هم دست نمي يابد، در جمع دوستان و اطرافيان خود سعي مي كند ادا و اطوار و حر

مي كآل رفتاري را  اختيار مي كند كه با طبيعت و احساس درونش همخواني ندارد و اين مانع شكل گيري هويت فردي مستقل او 
اما چنين فردي با در پيش گرفتن رفتار و اعمال دوگانه، قبل از هرچيز به خود دروغ مي گويد و چون با خود صادق نيست .  شود

 Ĥد صادق باشدمي توانبا ديگران هم نطبيعت . 
جنبه ديگر قضيه اين است كه اگر چنين فردي كه اعمال و رفتار دوگانه دارد، با خود و ديگران صادق نيست و اعتماد به 

با (  ديگرانآن وقت باشد "زنانه"نفس پائيني هم دارد و خجالتي هم هست، ادا و اطوار و حركات و شكل صحبت كردنش هم 
به خود حق مي دهند كه او را مسخره و تحقيرش كنند، توي ) ه فرهنگ خشونت و بي احترامي كه در جامعه رواج داردتوجه ب

در نتيجه او از خود و ديگران گريزان مي شود، احساس عجز و بيچارگي .  هم بكنند" انگولكش"سرش بزنند و در نهايت حتي 
Ĥس و نااميدي و حتي نفرت از خود مي رسد و از وجود خود احساس شرم و حيا نمي تواند خود و ديگران را بفهمد، به ي. مي كند
پس براي گريز و خالصي از گازانبري كه به او فشار خفقان آوري وارد . تبليغات اجتماعي در باال گفته شده هم هست. مي كند

براي پذيرفته شدن در جمع دوستان و ناچار به ستيز با خود رو مي آورد، احساس دروني خود را خفه مي كند و به مي كند، 
پس همجنسگرايان .  دست بزند و حتي جه بسا كه غلو هم بكند"مردانه"اطرافيان، سعي مي كند هر چه بيشتر به رفتار و حركات 

از  اجتماعي كشور -اين همان اسلحه اي است كه جامعه و ساختار فرهنگي... را به مسخره مي گيرد، درباره آنها جوك مي سازد و
هاي جنسي را به جايي بكشاند كه عميقĤ در درون خود باور كنند كه  همجنسگرايان مي طلبد؛ يعني  گي و لزبين ها و كآل اقليت

 است، نفرت آور است و نتيجتĤ براي پذيرفته شدن در جامعه، آنها را به نفي خود و در "غير طبيعي"احساس اشان غلط است، 
چنين فرد از خود بيگانه شده اي، اما يك چيز را نمي تواند عوض كند و آن فانتزي و . رد وادا"طبيعي"پيش گرفتن  رفتار 

پس اگر فرصتش را پيدا . احساس جنسي به همجنس خود است كه در اندرون اوست و هر از گاهي ممكن است به سطح بيايد
 . داده است كه جامعه به او ياد "مردانه"كند با همجنس خود سكس مي كند ولي در همان نقش 
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 است و تعريفي كه از اين دو در ذهن دارد كه "مرد" يا "زن" به عنواننقش جنسي همان برداشت فرد از خودش 
 را با دسته اي از حركات، رفتار، حقوق واعمالي  مشخص "زن"معموآل همان تعريف كليشه اي و نادرست جامعه مي باشد؛ يعني 

در باره نقش جنسي بايد خيلي بيشتر و عمقي تر صحبت شود كه به . اع  تعريف مي كنندو از پيش تعيين شده در خانواده و اجتم
طور جا افتاده كه  يم كه در جامعه و فرهنگ ما در مورد رابطه جنسي زن و مرد اينيقدر بگو آينده موكول مي كنيم اما همين

 ندارد، نمي تواند خود را ارضا كند و تنها با خودي خود و بدون دخالت مرد احساس جنسيه جنسيت زن مستقل نيست يعني زن ب
برداشتي بشدت اشتباه آميز و . ( نياز جنسي مرديهم براي ارضا  آنمي گيردحضور يك مرد است كه جنسيت و سكس زن شكل 

  مي برد و در نهايت كه به"فرو" مي كند، "عمل" است، "فاعل"و از طرف ديگر مرد آن است كه در رابطه جنسي ) غيرعلمي
قبول و باور كردن چنين نقشهاي اعطايي از پيش تعيين شده به . اوج لذت و انزال مي رسد عمل جنسي تمام شده تلقي مي گردد

زن و مرد، محدود كننده است و نافي حقوق زنان و در راه كسب هويت همجنسگرايانه نقش بازدارنده ايفا مي كند چرا كه هويت 
 .منافات ندارد تعاريف اين گونههمجنسگرايانه با 

فردي كه به رابطه جنسي با همجنس خود مبادرت مي ورزد اما هويت همجنسگرايانه را براي خود نمي پذيرد، در واقع 
نقش و رفتار جنسي چنين فردي با هويت ظاهرآ دگرجنسگرايانه كه . صرفĤ نقش جنسي و رفتار جنسي خود را بروز مي دهد

 هويت جنسي خود قبول نمايد  اما در عمل به عنوانكه همجنسگرايي را  عني بدون آنمدعي دارا بودنش است مغايرت دارد؛ ي
 به تمايل دروني خود توجه كنند، اين كه افراد در رابطه جنسي با همجنس خود قبل از اين گونه. همجنسگرايانه رفتار مي كند

 مي كنند بر "فرو" هستند و "فاعل"نند و چون  را بازي مي ك"فاعل" را ادا كرده و اغلب نقش "مرد"نقش تعريفي جامعه از 
 را گرفته و بنابراين "زن" واقع شده نقش "مفعول" هستند و همجنسگرا نمي باشند و آن ديگري كه "مرد"اين باورند كه 

 چه بسا كه بعد از عمل دچار خود نفرتي هم بشوند و "مردان فاعلي"چنين .  تعريف مي شود"كوني"ارزشش هم كمتر است و 
كرده "يا بالفاصله به بدگوئي از همجنسگرايي بپردازند و البته گاهي به اطرافيان خود هم با افتخار تعريف مي كنند كه  فالني را 

 "فاعل و مفعول"ي مدرن به مفاهيم انسان هاهمجنسگرايان واقعي و كآل .  خود را به رخ ديگران بكشند"هنر مردانگي"  تا "اند
ئل نمي شوند و ترجيح مي دهند كه در روابط با شريك جنسي خود بر اساس نياز درون خود رفتار كنند و با هم به توافق ارزشي قا

بد بودن . كه ايفاي يك نقش خاص توسط خود يا طرف مقابل را امتياز يا كسر شĤن خود يا ديگري بدانند مي رسند بدون آن
 . زن و كاركرد جنسي او بر مي گرددنده از نقش در فرهنگ ما به نگاه سنتي و عقب ما"مفعول"

 
 نفرت از همجنسگرايي و همجنسگرايان و در پيش گرفتن برخوردهاي منفي دگرجنسگرايان از طرف فردي كه طبيعتĤ و 

 به درونĤ همجنسگراست، هنر نيست بلكه دال بر عدم توان و آمادگي او در مواجه شدن با انسان درون خود اوست و از ناآگاهي او
چنين فردي . مسائل جنسي و تاثير پذيري اش از فرهنگ حاكم و تسليم شدن اش به اخالق منفي جامعه را منعكس مي كند

 نشود حاضرچنان ترس و واهمه داشته باشد كه به هيچ وجه  ممكن است از اعتراف به خود و تسليم تمايل دروني خود شدن آن
نوبه خود تو ه ار كند و حتي ممكن است بر عليه آنها دست به اقداماتي هم بزند مثآل ببا ديگر افراد همجنسگرا رابطه دوستي برقر

 .  بودن همجنسگرايي منتشر كند"غير طبيعي"سرشان بزند و يا مطالبي دال بر 
دليل سياست غلط جدايي دو ه  باين كهناگفته نماند كه در كشور ما فاكتور غم انگيز ديگري هم عمل مي كند و آن 

 نياز جنسي خود به سكس با يبسياري از جوانان دختر و پسر راحتتر با همجنس خود رابطه برقرار كرده و براي ارضاجنس، 
اين گونه افراد كه از سر ناچاري و . كه واقعĤ گرايش  يا فانتزي همجنسگرايانه داشته باشند همجنس خود رو مي آورند بدون آن

 . سگرا محسوب نمي شوندفشار به سكس با همجنس رو مي آورند، همجن
 

 در باره گرايش جنسي بايد گفت كه كساني هم هستند كه گرايش و فانتزي به همجنس دارند اما  ممكن است هرگز به 
 با همجنس خود تماس جنسي برقرار نكرده و گرايش جنسي خود هيچ وقتاحساس و فانتزي همجنسگرايانه خود تن در ندهند و 

نكنند، و از جمله بر اساس آموزه هاي جامعه و به دليل وجود فرهنگ دگر جنسگرايي اجباري، بروند و با را در عمل و رفتار آشكار 
 .اين نشان مي دهد كه گرايش جنسي فرد لزومĤ همان رفتار و هويت جنسي او نيست. يك غير همجنس پيمان زناشويي ببندند
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ي كه ممكن است كم و بيش با همجنسگرايي خود كنار هستند كسان. اما ستم بر همجنسگرايان گسترده تر از اينهاست
 خود محور بيني و عدم درك به خاطرآمده باشند و حتي دوست پسر هم براي خود انتخاب كنند و جامعه و فرهنگ عمومي را 

 تابند و وسيع از مسائل و پذيرش تنوع سليقه هاي مختلف محكوم كنند ولي خود وجود تنوع در جامعه همجنسگرايان  را بر نمي
خواهند كه همه گي و لزبين ها مثل خودشان رفتار كنند و كساني كه ادا و اطوار و پوشش و يا سليقه متفاوتي دارند، را مورد  مي

 يعني به همان درخواست خود از جامعه مبني بر احترام به تنوع، خود در مورد ديگر همجنسگرايان. بي احترامي و تحقير قرار دهند
ي عمقي با تاريخ جنسيت، تنوعات درون آن و يمشكل اين افراد عدم آشنا. و خود را برتر و بهتر از آنها مي دانند. درعايت نمي كنن

هاي خود از ايجاد رابطه  در نتيجه به دليل شناخت محدود و بر اساس پيش داوري. درك محدود از دمكراسي و حقوق بشر است
ا تافته جدا بافته مي دانند، از برقراري رابطه و دوستي با ديگر همجنسگرايان و كمك و حمايت از ديگران مي پرهيزند، خود ر

جاي دفاع از حقوق ديگر همگرايشان خود، همصدا با فرهنگ حاكم آنها را محكوم مي كنند و ه دوري مي جويند و در جمع خود ب
 . رفتار و حركات و اعمال آنها را مورد تمسخر و شماتت قرار مي دهند

پذيرش هويت جنسي همانا خوديابي فردي است و معموآل به . ي همجنسگرايانه اما با همه اينها فرق مي كندهويت جنس
منجر مي شود؛ چرا كه پذيرش هويت جنسي ) همجنسگرايان(رشد درجه تعهد و همبستگي نسبت به جامعه هم گرايشان 

 يك روش زندگي مي پذيرد و اين پذيرش به عنوان دارد، همجنسگرايانه يعني فرد خود را همجنسگرا تعريف مي كند، آن را قبول
براي چنين فردي همجنسگرا بودن نه عيب است و نه . منعكس مي كند) جامعه و در بين اطرافيان( را در درون خود و بيرون

 .زشت،  نه تحقير آميز و نه غير اخالقي
اره  مراحل و ادوار مختلفي كه فرد در مسير اما رسيدن به هويت همجنسگرايانه چندان ساده نيست و متخصصان در ب

يم كه يقدر بگو همين.  پذيرش هويت همجنسگرايانه خود طي مي كند مطالب زيادي نوشته اند كه در حوصله اين مقاله نيست
هر فردي ممكن است با توجه به عوامل . پذيرش هويت همجنسگرايانه معموآل با عبور و طي  شش مرحله  متفاوت همراه است

مي . خود همه مراحل را پشت سر مي گذارنده طور نيست كه همه حتمĤ و خود ب يك يا چند مرحله را طي كند و اين, گوناگوني
توان گفت كه امروز در كشور ما تعداد كساني كه به هويت همجنسگرايانه كامل رسيده اند بسيار كم مي باشند اما تعداد بسيار 

 .مختلفي هستند و موقعيت امروز  همجنسگرايان ايران هم انعكاسي از همين وضعيت استزيادي از افراد هر كدام در مراحل 
 

 عبور از اين مراحل مختلف به فرد توان دروني و اعتماد به نفس داده و او را آبديده مي كند طوري كه قادر مي شود  در 
همراه ديگر افراد هم هويت خود دست به تشكل و برابر فشار اجتماعي مقاومت كرده، اراده و استعداد آن را مي يابد كه به 

 دسته جمعي براي تغيير قوانين و اصالح فرهنگ جامعه و كسب اعتراف نسبت به حقوق خود و هم به صورتهمكاري زده  و 
ه بودن حاال ديگر او اعتماد به نفس دارد، مي داند كه بر حق است، اطالعات كافي دارد كه اشتبا. گرايشان خويش مشاركت  جويد

ديگران را ثابت كند، از احساس خود خجل و شرمسار نيست، تجربيات خود را با ديگران قسمت مي كند و به ديگر 
 .همجنسگرايان در طي مراحل راه ياري مي رساند
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 نامه انجمن روان پزشكي آمريكا به پارلمان فنالند
 

ه هفتاد ميالدي، دولتهاي هر چه بيشتري ي رواني در دهبيماري هادر پي حذف همجنسگرايي از ليست : مقدمه
 در ادامه همين مسير،. به تعديل قوانين قضائي خود و انطباق آن با آخرين داده هاي علمي مبادرت ورزيدند

 از اواخر دهه هشتاد ميالدي موضوع  ازدواج و ثبت رسمي زندگي مشترك جفت هاي همجنسگرا در دستور كار 
ي كشورهاي اسكانديناوي قرار گرفت و كشور دانمارك براي اولين بار در جهان، مجالس و پارلمانهاي قانونگذار

بعد از آن كشورهاي سوئد، نروژ، ايسلند و فنالند هم قانون ثبت . ازدواچ همجنسگرايان را قانوني اعالم كرد
 .رسمي و قانوني زندگي دو همجنسگرا با هم را به تصويب رساندند

در . ود و بحثهاي داغي بين موافقان و مخالفان حقوق همجنسگرايان در گرفتاما پروسه كار چندان آسان نب
به عنوان يك سازمان ( جريان همين مباحث در كشور فنالند، نامه زير از طرف انجمن روان پزشكان آمريكا

و به همراه آن سه سند هم ضميمه مي . ،  به تك تك اعضا مجلس فنالند ارسال مي شود)علمي و معتبرجهاني
 .شود

 مورد نظر اشاره مسالهبراي جلوگيري از طوالني شدن مطلب، ما فقط بخش اول و سند شماره سه كه بيشتر به 
 به مطالعه بيشتر مي توانند به منبع ما كه عالقه منداناما . دارند را براي خوانندگان به فارسي ترجمه كرده ايم

 :درسآ. بخش انگليسي سايت فين كوئير بوده است مراجعه كنند
2_47=cgi?o.etusivu/net.finnqueer.www://http

 
 

 )اي  پي اي(  نامه انجمن روان پزشكي آمريكا
American Psychology Association - APA 

  فنالندبه نمايندگان مجلس

 اهورا افشار: مترجم
 

ك شردر، مدير كميته مربوط به همجنسگرايي و دوجنسگرايي سازمان روانپزشكي آمريكا، در دكتر روانكاو آقاي ج
 .به تمام اعضا مجلس فنالند ارسال نمود Finn Queerاين نامه را از طريق  2001سپتامبر 

 
وانپزشكي  من مدير كميته مربوط به همجنسگرايي و دوجنسگرايي انجمن ر،)Stal  Strom  ( جناب آقاي استال استروم

اطالعات در باره نظر آي پي آي در باره ) 1. از طريق اين نامه مي خواهم به دو سئوال شما جواب بدهم. آمريكا هستم
اخيرآ انجام داده و در جلسه اي ) Robert Spitzer( نظر اي پي اي در باره تحقيقي كه دكتر رابرت اسپيتزر) 2همجنسگرايي و 

 .پي اي ارائه داده است
 

  در مورد همجنسگرايي1973موضع انجمن روانپزشكي آمريكا در سال  -الف
هر چند كه اعتراضات طرفداران حقوق .  را از ليست اختالالت رواني حذف كردهمجنسگرايي ا ي پي اي 1973 در سال 

ات سياسي ظ بر اساس مالحهاييهمجنسگرايان انگيزه سنجش مجدد نظر قبلي آي پي آي را فراهم كرده بود، اما تصميم ن
كميته مزبور ادعاهاي . اين ارزيابي دوباره توسط كميته علمي  آي پي آي با مديريت دكتررابرت اسپتزر انجام گرفت. گرفته نشد

 ,Rado, 1940( )1968، سوكارديس 1962، بايبر و همكاران 1940رادو ( همجنسگراييسابق روانكاوي مبني بر  بيماري بودن 
Beiber et al 1962, Socardes 1968(  را)داللت همجنسگراييمطالعه و آنها را  با مطالعاتي كه بر بيماري نبودن ) مجددآ 

 Kinsey et al 1948, 1953, Ford( ) 1965، مرمور 1957، هوكر 1951، فورد و بيچ 1953 و 1948كينسي و همكاران (دارند 

http://www.finnqueer.net/etusivu.cgi?o=47_2
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and beach 1951, Hooker 1957, Marmor 1965( ردسنجيد و سبك سنگين ك. )وزن و اعتبار مدارك علمي بود، و ) پس
 . گرديدبيماري ها از ليست همجنسگراييمبني بر حذف  نه فشار سياسي، كه باعث اتخاذ تصميم توسط اي پي اي

روانكاوهاي آن زمان كه با تصميم اي پي اي مخالفت مي كردند،خود به اين بحث ) آن دسته از(بايد در نظر گرفت كه 
مثآل، بعد از تصميم گيري كميته علمي، كساني كه با اين نظر مخالف بودند، درخواست راي گيري از اعضاء را . دجنبه سياسي دادن

 تهيه وبه - يك راي گيري سياسي در باره يك موضوع علمي-مطرح كردند؛ دادخواستي براي تحميل رفراندم به اي پي اي
 . پزشكي آمريكا رسيد نفر شركت كننده در يكي از جلسات انجمن روان200امضاي 

براي نمونه، عالوه بر . جلوه داده اند )وارونه( پس از شكست در اين همه پرسي، بعضي ها اين وقايع را به شكل منحرفي 
 اي پي اي را به  )Socarides( ، آقاي سوكارديز)جنسگراييموضع اي پي اي در باره ه( ادعاي مبني بر كامآل سياسي بودن تغيير

 . رش آرا رفراندم هم متهم كرداشتباه در شما
 

 نظر اخير انجمن روانپزشكي آمريكا) ب 
مواضع فعلي آن هم منعكس كننده همين اعتقاد   را بيماري به شمار نمي آورد،همجنسگرايياز آنجا كه اي پي اي ديگر 

، اي پي اي بيانه 1973يم  بر همين اساس، بعد از تصم.   نوعي طبيعي از تمايالت جنسي انسان استهمجنسگراييمي باشد كه 
 .هاي بسياري در پشتيباني از حقوق مدني همجنسگرايان صادر كرده است

/ درمان مرمتي ) (Reparative Therapies( "درمانهاي جبراني" در باره 1998 از جديدترين آنها اعالميه سال 
 .است) تعميرگرانه/ بازسازي 

 يا "درمان مرمتي"كي آمريكا با هرگونه درمان روانكاوانه، از جمله انجمن روانپزش" اين بيانيه اعالم مي كند كه 
 يا بر پايه اين پندار اوليه كه بيمار بايد گرايش جنسي همجنسگرايي كه بر پايه باورمندي به اختالل رواني "تبديلي"
 1 ".ده اند، مخالف استخود را عوض كند، بنا ش) همجنسگرايانه(

بيانيه اي صادر كرد ) انجمن(  اي فراتر از اين رفت و  روانكاوان كميسيون روان درماني اي پي) ميالدي (2000 در سال 
 :اين بيانيه پيشنهاد كرد كه. اي پي اي قرار گرفت) هاي مختلف بخش(كه مورد تصويب كليه مديران 

ني نيست، را  به خودي خود اختالل رواهمجنسگرايي پديده اين كهمبني بر ) خود (1973ي پي اي نظر سال  ا-1
بازگشت (، كه با هدف همجنسگرايياصل راهنماي ادعاهاي اخيرآ منتشر شده مبني بر قابل عالج بودن . تĤئيد مي كند) مجددآ(

، اخيرآ منتشر شده اند؛ نه دقت، جديت و سختگيري تحقيقات علمي بلكه اغلب همجنسگراييبيماري دانستن ) به گذشته و مجددآ
 به عنوانتوصيه مي شود كه اي پي اي . اي هستند كه با حقوق مدني كامل  لزبينن و گي ها مخالفندنيروهاي مذهبي و سياسي 

قابل درمان بودن آن، ) نتيجتĤ(  وهمجنسگراييادعاي مبني بر  بيماري دانستن   شايسته، بهبه طوريك سازمان علمي، سريعĤ و 
 . مناسب نشان دهد، واكنشمي شودهاي سياسي و يا مذهبي مطرح  كه از طرف گروه

 اجباري و چه از طريق به صورت يك اصل كلي، يك پزشك نبايد هدف درمان را خودش تعيين كند، چه به عنوان -2
چگونگي روان درماني كه بنا را بر تغيير همجنسگرايي مي نهند، بر اساس آن دسته از نظريه هاي تكاملي . نفوذ غير مستقيم

هاي كه از درمان حكايت مي كنند در  ها و استدالل بعالوه، گزارش. ابل سئوال استهستند كه اعتبار علمي بودنشان ق
در چهار دهة گذشته، . خنثي مي شوند) ها  درماناين گونهازناحيه ( هاي رواني وارده آسيبهاي مبني برجراحات و  برابراستدالل

 .كه بتواند نظريه هاي درماني اشان را ثابت كندگونه تحقيق علمي جامعي در مورد درمانهاي جبراني صورت نگرفته است  هيچ
تا وقتي كه چنين درماني انجام بگيرد، اي پي اي توصيه مي كند كه پزشكان درستكار از مبادرت به تغيير گرايش جنسي 

 .افراد خودداري كنند و در نظر داشته باشند كه يكي از اصول پزشكي اين است كه به كسي صدمه نرسانند
 به رسميت هيĤت امنĤء اي پي اي راي داد كه اي پي اي از 2000در سال  )Civil Union( وصلت مدنيدر مورد خاص 

 3به سند ضميمه شماره (. شناختن وصلت بين افراد همجنس و تمام حقوق، مزايا و مسئوليتهاي قانوني آنها پشتيباني مي كند
 .)نگاه كنيد

 .يدي من مضايقه نفرماچنانچه بتوانم كمك ديگري بكنم، لطفĤ از تماس با
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 )Jack Drescher( جك درشر: ارادتمند
 . و دوجنسگراييهمجنسگراييدكترعضو انجمن روانپزشكي آمريكا و مدير كميته مربوط به 

1. American Psychiatric Association Position Statement on Psychiatric treatment and sexual 
Orientation- December 11, 1998 

  
 
 

  ضميمه نامه به مجلس فنالند3سند شماره 
 صادره توسط هيĤت امنĤي اي پي اي بتاريخ -اعالم موضع انجمن روانپزشكي آمريكا در باره وصلت افراد همجنس

 2000دسامبر 
هاي دگرجنسگرا در مسائلي همچون سالمت رواني كودكان و  اي پي اي عالقمندي خود را نسبت به بهروزي جفت

به برخوردارند كه ) بر  خود( روابط دگرجنسگرايانه از يك چارچوب قانوني ناظر. هاي زندگي خانوادگي اعالم مي داردديگر جنبه 
 . يك عامل ثبات دهنده اين روابط عمل مي كندعنوان

ي ها جفت هاي همجنس از مزايا و مسئوليت ورمونت،) ايالت( اخير و استثنائي مسالهدر اياالت متحده آمريكا، منهاي 
جفت هاي همجنس بر همين اساس چندين نوع تبعيض دولتي را تجربه مي كنند كه استحكام روابط . ازدواج قانوني محرومند

 .آنها را تحت تĤثير قرار مي دهد
، مي كندها از حمايتي كه ازدواج قانوني براي كودكان جفت هاي دگرجنسگرا تضمين  كودكان والدين گي و لزبين

با موانع ديگري هم مواجه ) و يا از همسر خود جدا شده اند( و لزبين كه كودكي را به فرزندي قبول كرده والدين گي. محرومند
  يك والدبه عنواناند؛ در بسياري از حوزه هاي قضائي آمريكا، يك فرد لزبين يا گي كه كودكي را به فرزندي قبول كرده است 

عالوه بر آن، ).  مترجم-.ها دولت مي تواند كودك را باز پس بگيرد ن ايالتيعني در اي( .نامناسب معرفي مي شود) پدر يا مادر(
رزندخواندگي مي پذيرد، حقوق قانوني فقط به يكي از والدين اعطا مي شود و به ديگري هيچ فزماني كه يك جفت، كوذكي را به 

دال بر آن دارند كه كودكاني كه در اين موانع و اشكاالت در شرايطي اعمال مي شوند كه حتي تحقيقات هم . حقي نمي رسد
هيچ فرقي با كودكان پرورش يافته در روابط ) با محيط(خانواده همجنسگرايان رشد و تربيت مي شوند در تطبيق خود 

 .دگرجنسگرايانه ندارند
 مؤثرند، )شهروندان(انجمن روانپزشكي آمريكا تاريخĤ از انصاف، برابري و عدم تبعيض در قوانيني كه بر سالمت رواني 

هاي ناظر بر قانوني كردن وصلت  ها و گي ها و حمايت از تالش آموزش عمومي درباره روابط  لزبين. حمايت كرده است
 .هاي محروم است همجنسگرايان در چارچوب و مسير حمايت اي پي اي از اقليت

 وحقوق قانوني، مزايا و هاي همجنس به وصلت زوج) ثبت ازدواج(انجمن روان پزشكي آمريكا از اعتراف قانوني 
 .هاي مربوط به آن حمايت مي كند ومسئوليت
 
 



 ٣٧

 
 
 

 پديده همجنسگرايي در حيوانات نيز ديده مي شود 
 .و با قاموس طبيعت همخواني دارد

قبل از پرداختن به موضوع اصلي مقاله، نوشتن مقدمه اي براي نشان دادن تناقض كساني كه به ظاهر با استناد به 
 .د همجنسگرايي مي پردازند، الزم مي آيدطبيعت به ر

در طبيعت و در بين حيوانات و جانوران چيزي به اسم ناموس و يا حس شرم وجود ندارد و بسياري از انواع جانوران 
در حالي كه . هستند كه با خواهر، برادر و فرزندان خود علنĤ و در پيش چشمان ديگران به انجام عمل سكس مبادرت مي ورزند

 به عبارت.  تفسير كرده و محكوم مي كنند"حيواني"فردي انساني چنين كاري انجام دهد اخالق اجتماعي و قانون عمل او را اگر 
حال اگر كسي ادعا .  نبايد مثل حيوانات باشدانسان هاديگر اعتقاد بر اين است كه رفتار و منش و روابط جنسي و اشكال سكس 

ت و بر اساس رفتار طبيعي با هم معاشرت يا سكس دارند و بر همين اساس محدوديت كند كه چون رفتار حيوانات غريزي اس
 غير طبيعي است، گوش شنوايي براي منطق خود نخواهد يافت هر چند انسان هاهاي اخالقي در عرصه سكس در اجتماع 

ف انسان و حيوان را بكلي اما مخالفان اقليتهاي جنسي وقتي به موضوع همجنسگرايي مي رسند اختال. استداللش قوي باشد
پس نتيجتĤ !  مي شوند و استدالل مي كنند كه چون اين پديده در حيوانات وجود ندارد؟"طبيعت گرا"فراموش كرده و 

 .!! و در نتيجه غير طبيعي است"منحرف از قاموس طبيعت"ي انسان هاهمجنسگرايي صرفĤ يك پديده در بين  
يعت يعني گاهي اشتياق به مقايسه انسان و حيوانات و گاهي دوري گزيني از رفتار اين دوگانگي استناد به حيوانات و طب

 حيواني را مخالفان همجنسگرايي چگونه توضيح مي دهند؟؟
مثآل . يك ساده نگر ممكن است به داشتن عقل و مغز و قدرت تفكر انسان اشاره كند ولي اين جواب قانع كننده نيست

 صرفĤ حق چند همسري به مردان را مي دهند ولي به زنان نمي دهند؟ در حالي كه بعضي از چرا بعضي از اديان و فرهنگ ها
حيوانات كه به جفت گيري با تعداد زيادي مي پردازند، اصآل جفت ثابت ندارند و نوع ماده آن حيوان هم از همان حق برخوردار 

هاي خاصي از  صلي تعيين كرده طوري كه در فصل و ماهقدرت جنسي حيوانات را ف) يا خداوند( طبيعت اين كهمثال ديگر . است
سال تحريك جنسي مي شوند در حالي كه در انسان از سن بلوغ تا آخر عمر ادامه دارد و حتي زني كه آبستن هم هست باز 

 طبيعي اينجاست كه مي بينيم  توسل به بهانه غير. شهوت و نيروي جنسي او بيدار مي ماند و قادر به انجام عمل سكس است
  راحت باشد؛ همجنسگرايي در بين حيوانات هم ديده "طبيعت گرايان"اما خيال . بودن همجنسگرايي تا چه اندازه بي رنگ است

 .مي شود
ها، بسياري از كاركنان در باغ وحش هاي مختلف بر تظاهر پديده همجنسگرايي در بين حيوانات باغ وحش خود  تا مدت

ينه و فرصت هايي كه براي تحقيق و مطالعه جدي و عمقي حول پديده همجنسگرايي در بين اعتراف كرده اند اما وقت، هز
همه دانشمندان و   آمده هم محدودند، با اينبه دستو در نتيجه اطالعات تاكنون . حيوانات در طبيعت شده بسيار ناچيز بوده است

وانات پرداخته اند، ادعا مي كنند كه با اين پديده در زيست شناساني كه به مطالعه حول موضوع جنسيت در طبيعت و در بين حي
 نوع از حيوانات، جانوران و پرندگان برخورد كرده اند و نتيجه مي گيرند كه همجنسگرايي يك پديده صرفĤ انساني 450بيش از 

 كه پديده همجنسگرايي از جمله انواعات حيواناتي. نيست بلكه در حيوانات هم هست و بنابراين با قاموس طبيعت همخواني دارد
 گرگ، خوك آبي، آهو، بعضي از مرغان دريايي، گاو ميش كوهان ،دلفين، شمپانزه، شير جنگل: در آنها مشاهده شده از اين قرارند

 ها معروف به طور نوعي از ماكيان همين، )Sage grouse (بز كوهي؛ بوقلمون، شتر مرغ، باقرقره، )Bison( دار آمريكايي بنام
)Cock of the rock( . 

 سال تمام  از وقت خود را به مطالعه حول 9كه خود يك  زيست شناس آمريكايي است،  Bruce Bagemihl  آقاي
نتيجه مطالعات خود را در ) شش سال پيش (1999او  در سال . پديده همجنسگرايي در طبيعت و در بين  حيوانات اختصاص داد
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 ,Biological Exuberance, Animal Homosexuality and Natural Diversity. St. Martin`s Press كتابي بنام
 .راه انداخته منتشر كرد كه سر و زيادي ب 2000

 رايج است، در بين حيوانات نيز ديده مي انسان هااو در كتاب خود عنوان مي كند كه هر گونه رفتار جنسي كه در بين 
هاي  دارند و از قدرت اسباب سازي محروم هستند، امكان مطالعه حول فتيشبا اين تفاوت كه چون حيوانات امكان تكلم ن. شود

اميدواريم همجنسگرايان هموطن مقيم (  مشاهده مي شود، مشكل استانسان هامتنوعي كه در اشكال و تظاهر جنسي بعضي 
 ..)هايي از اين كتاب را به فارسي ترجمه و در دسترس بقيه قرار دهند خارج بتوانند حداقل بخش

بعضي از زيست شناسان ادعا مي كنند كه نه تنها همجنسگرايي در بين حيوانات در طبيعت يافت مي شود بلكه درجه 
 تحقيقات تا كنون صورت گرفته دال بر آن دارند كه اين كهنكته قابل توجه . تظاهر آن بسيار بيشتر از موارد جوامع انساني است

و دگر جنسگرايي در بين حيوانات مختلف يكي نيست و نسبتĤ متفاوت ) ليتيباي سكشوا( درصد همجنسگرايي، دوجنسگرايي
براي مثال در بين شتر مرغ ها، همجنسگرايي خيلي بيشتر ديده مي شود تا در بين آهوان كه دوجنسگرايي در بين آنها . است

نزها، كآل همجنسگرايي يا دگر طور در جامعه نزديكتر حيوانات به انسان يعني شامپا همين. شايع تر از همجنسگرايي است
جنسگرايي مطلق نادر است و اكثرآ عمدتĤ دو جنسگرا هستند و با هر دو جنس مخالف و موافق به انجام عمل سكس مبادرت مي 

 ممكن است عدم دسترسي به جنس مخالف اين حيوانات را به اين كهبراي اثبات نظر خود، محققان با در نظر گرفتن  .ورزند
 اما اين حيوانات .س كشانده، تعدادي از همان نوع حيوان اما با جنس مخالف را در دسترس آنها گذاشته اندسكس با همجن

 .همجنسگرا به جنس مخالف اعتنايي نكرده و به جفت گيري با هم جنس خود ادامه داده اند
 پردازند و در بقيه فصول  عمومĤ حيوانات در فصل خاصي از سال به جفت گيري و توليد مثل مياين كهر  تنكته جالب

درست همين حالت فصلي بودن تمايل جنسي در بين حيوانات همجنسگرا هم مشاهده . نيروي جنسي آنها به خواب مي رود
در كتاب خود  Bruce Bagemihl در مورد درصد همجنسگرايي، دگرجنسگرايي و دوجنسگرايي در حيوانات آقاي .است

براساس اين جدول نوعي از حيوانات تا صد در صد دو جنسگرا هستند و .  قابل تامل است، جدولي ارائه مي دهد كه)35صفحه (
 .همجنسگرايي يا دگرجنسگرايي مطلق در آنها اصآل وجود ندارد يا بسيار نادر است

 
 نوع حيوان درصد همجنسگرايي درصد دوجنسگرايي درصد دگرجنسگرايي

79 11 10 Silver gulls 
(Female) 

63 15 22 Black headed gulls 
(both sexes) 

35 56 9 Japanese Macaques 
(Both sexes) 

 
 صفر

 
100 

 
 صفر

Bonobo 
Chimpanzees 
(Both  sexes) 

44 11 44 Galahs 
(Both sexes) 
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ها براي انسان طول كشيد تا دانشمندان و محققان به كمك علم توانستند به طبيعي بودن همجنسگرايي  قرن :مؤخره
 سال است كه بشر به اين آگاهي  كه 40 سال و قرن كه از تاريخ بشريت مي گذرد، تنها كمتر از اين همهبله با وجود . پي ببرند

.  درصد افراد هر اجتماعي همجنسگرا هستند، رسيده است10 تا 3,5 بين اين كهت و همجنسگرايي بيماري و انحراف رواني نيس
 سال پيش، چه تعداد همجنسگرايان زن و مردي كه به جرم همجنسگرايي 40حاال تصورش را بكنيد كه از ابتداي تاريخ بشر تا 

تند، كسي آنها را درك نكرد و صداي به مرگ يا شكنجه و زندان محكوم نشدند، آرزوها و اميال و احساس خود را نشناخ
يي كه تا آخر عمر انسان هايي كه از قوه جنسي خود رنج و عذاب ابدي كشيدند و چه انسان هافريادهايشان در گلو خفه ماند، چه 

   سازمان بهداشت جهاني،اين كهرغم  فكرش را بكنيد كه همين امروز هم علي. نتوانستند راز خود را با كسي در ميان نهند
سازمان جهاني حقوق بشر، مؤسسه هاي معتبر علمي و سكسولوگ ها همه  بر طبيعي و عادي بودن همجنسگرايي تاكيد مي 

 وجود دارند، در شرايطي كه ،كنند و اذعان مي كنند كه همجنسگرايان در همه جوامع بشري فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و مليت
 و اختالالل رواني حذف بيماري هاشورهاي پيشرفته همجنسگرايي را از ليست وزارتخانه هاي بهداشت و درمان و پزشكي ك

كرده اند، در شرايطي كه در كشورهاي آزاد همجنسگرايان از قرب و منزلت برخورداند و در پست هاي مهم  سياسي، اقتصادي، 
خش بزرگي از مذهبيون و كليساها در هاي خود را نشان داده اند، در شرايطي كه ب فرهنگي و اجتماعي و در همه سطوح قابليت

غرب علنĤ به همجنسگرايي اعتراف كرده، در حالي كه حتي دولت مذهبي واتيكان هم به رعايت حقوق همجنسگرايان و تحمل و 
نام مذهب و اخالق و مليت و ه هايي در قرن بيست و يكم پيدا مي شوند كه ب مدارا با آنان تاكيد كرده،  باز جوامع و دولت

بر اين اساس در بسياري از مواقع مخالفت با . نگ همچنان همجنسگرايان را سركوب كرده و حقوق آنها را نفي مي كنندفره
همجنسگرايي نه از زاويه ناآگاهي بلكه از تعصب و عنادورزي  ناشي مي شود كه به مرحله مخالفت با علم و دانش هم رسيده 

 .است
دانشمندان و   نه ناشي از صحت چنين ادعايي است بلكه ناشي از اين است كهادعاي نبود همجنسگرايي در بين حيوانات

حد بسيار محدودي كه  شايد نپرداخته اند ولي در همين محققان به وجود پديده همجنسگرايي در بين حيوانات آنچنان كه بايد و
انش امروزي فعآل در همين حد است اما هيچ معلوم بنابر اين، د.. پرداخته اند، به وجود اين پديده در بين حيوانات اعتراف مي كنند

ي دور يا نزديك،  دانش سال هانيست كه با گذشت زمان و صرف هزينه و وقت و انجام تحقيقات گسترده در بين حيوانات در 
ود پديده  كه به علم وجهمان طوربشري در اين زمينه هم به دانش و يافته هاي جديدي دست يابد و از بنياد دچار تحول شود، 

 . سال پيش دست يافتند40همجنسگرايي در بين افراد بشر تنها 
 پرسيد كه اصآل گيريم كه همجنسگرايي در بين حيوانات مشاهده نشود، مگر انسان خود يك حيوان مي تواندر خاتمه 

ايجاد كند؟ مگر عقل و ) انسان(قادر نباشد كه حاالت و خصوصيات خاصي در  اين حيوان ) يا خداوند(طبيعي نيست؟ چرا طبيعت 
مغز كه مختص انسان است و در حيوانات و جانواران مشاهده نمي شود، غير طبيعي 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؟ مگر مذهب و دين و داشتن مرز هاي 

پس وقت آن رسيده كه ما ايرانيان هم مثل همه مردم جوامع آزاد به .  نيست و خيلي چيزهاي ديگرانسان هااص كشوري خ
 .اقليتهاي جنسي در كشور خود احترام گذاشته و حقوق آنها را رعايت كنيم



 .بنا بر منابع، همه حيواناتي كه در عكسهاي زير مشغول انجام عمل سكس هستند، همجنس مي باشند
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 . نيستم ولي همجنسگرا هستم"همجنس باز"چرا من 
 جهانگير شيرازي

كه خود وبالگـي هـم      (ساتير  .  از د  " بحران جنسي ايرانيان   "در سايت  فرهنگ گفتگو دو بخش اول مطلبي تحت عنوان            
 .منتشر شده  است) دارد

سـاتير بـدون توضـيحي      . ر بخش اول مطلب، آقاي د      د اين كه من به دو دليل تصميم به نگارش اين نوشته گرفتم؛ يكي            
 را غلط دانسته بود و در بخش دوم نوشته اين نظر خود را توضيح داده و ادعا مـي كنـد كـه                        "جنسگراهم"خاص كاربرد اصطالح    

 طبق خبر نويسنده قرار اسـت       اين كه  غلط مي باشد و ديگر       "همجنسگرا" صحيح و    "همجنس خواه " و   "همجنس باز "اصطالح  
اختصـاص  ) ايـران (ش سوم مطلب به معضل بحران جنسي ايرانيان مقيم خارج از كشور و تĤثير آن بر روند روشـنگري جنسـي     بخ

 صـحيح مـي     "همجنسـگرا " غلط و كلمـه      "همجنس باز "و من فقط ميخواهم به اين موضوع بپردازم كه چرا اصطالح             داده شود 
ها اشاره مي كند هـم گـاهي گنـگ، كليشـه اي و مهمتـر از آن نـاقص        دانساتير در مقاله خود ب.باشد، هر چند ديگر نكاتي كه د     

 به هسته اصلي مباحث علمي جنسي تا حدودي نزديك شـده و از خيلـي هـا                  اين كه رغم   هستند و نشان مي دهد كه ايشان علي       
د بـا ايـن موضـوعات را بـه          همه موفق به درك و هضم هسته اصلي انديشه ها نشده اند ولي من برخور               پيشتر رفته اند اما  با اين      
 .ديگران واگذار مي كنم

 
 "همجنسگرايي/ همجنسگرا "تاريخ لغت 

زمـاني  . ها افتاد  بر سر زبان  ) 1367يا  ( 1369در سال     ) تا آنجا كه من از آن اطالع دارم       ( كلمه همجنسگرا براي اولين بار    
نسگراي ايراني پناهنده در سوئد دور هم جمـع شـده و گـروه              ا تالش، تعدادي همج    ه كه براي اولين بار در تاريخ ايران، بعد از ماه         

 در اذهان مردم و نارسا  بـودن آن در           "همجنس باز "هايي درمورد بار منفي اصطالح       در آن نشست بحث   . هومان را تشكيل دادند   
 آن جلسـه   درحاضر عاطفي و گرايش دروني يك فرد به همجنس خودش صورت مي گيرد و در آخر جمع          -انعكاس روابط عشقي  

بعـد از آن فعـاالن      . را براي خود انتخاب مي كنند     ) گروه دفاع از حقوق همجنسگرايان ايران     ( "هومان"،  نام    ) مرد و يك زن    13( 
ها در اين مورد، به نويسندگان روزنامه ها و مجالت ايراني كه هر از گـاهي                 گسترش بحث  هومان عالوه بر انتشار مجله هومان و      

 استفاده مي نمودند نامه نوشته و با توضـيحاتي           "همجنس باز " به همجنسگرايي منتشر مي كردند و از كلمه          خبر يا مطلبي مربوط   
اين كار تا دو سه سال اول فعاليت هومان همچنان ادامه داشـت و بـه مـرور     .  را پيشنهاد مي كردند    "همجنسگرا"كاربرد اصطالح   

 . ها افتاد كلمه همجنسگرا بر سر زبان
مچنين تعداد خيلي محدودي از نسخه هاي مجله خود را به داخل كشور مي فرستاد و به اين طريق تعـداد               گروه هومان ه  

بعدها اينترنت از راه رسيد و دسترسي افراد به سايت هومان و سايتهاي             . اندكي از همجنسگرايان داخل هم با اين بحث آشنا شدند         
 استفاده مي كند و ايـن يكـي از خـدمات     "همجنس باز" كسي از كلمه اكنون ديگركمتر.  ديگر همجنسگرايان خارج آسان تر شد    

مـن هرچنـد بـا اسـتدالت     . سال تالش، پراكنده شـدند 15خوب گروه هومان است هر چند كه بعدها فعاالن اين گروه بعد ازحدود        
 .تفعاالن سابق گروه هومان موافقم اما قصد تكرار آنها را ندارم وبه جنبه هاي ديگري خواهم پرداخ

 
 :ساتير. دالئل د

به قول مخترعان آن اين اسـت كـه همجـنس بـازي در              ) همجنسگرايي(مهمترين دليل اين اختراع     ": ايشان مي نويسند  
يـد  مـي توان  مشكل اين است كه شما ن     .  و بار منفي دارد    مي گيرد كنار كلماتي چون قمار بازي، كفتر بازي، دختر بازي و غيره قرار             

خواهيد برداريـد، آنگـاه بايـد از همـه كلمـات              را مي  >باز<يعني اگر پسوند    . ندش در زبان عوض كنيد    يك كلمه را بدون خويشاو    
 )2بحران جنسي ايرانيان بخش  (".مشابه نيز اين پسوند را برداريد

 در دو مرد به هم را/ ساتير سفسطه مي بافد يا نا آگاهانه احساس عشقي و عاطفي دو زن       . بايد گفت كه در اين گفته يا د       
 .قدر پست مدرنيست مي شود كه من متوجـه نمـي شـوم    كنار دختر بازي و كفتر بازي قرار داده و آنها را هم ارزش مي داند يا آن       
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اما گرايش جنسي دو زن يا دو مرد به هم يك نياز دروني است، عاطفي است و با تو در توي پيچيده انسان سر و كار دارد، درست                            
اگر كسي به همجنس خود گرايش دروني داشته باشد، اين احسـاس و نيـاز خـود را                  . مجنس به هم  مانند گرايش جنسي دو غير ه     

بشناسد، بپذيرد و به آن عمل كند يعني هويت جنسي خود را انتخاب كرده است؛ او مي خواهد كه جامعه  احساس و عوطـف او را                           
م و خطاكار تعريف نكند؛ او قادر است و دوسـت دارد كـه               اين احساسات مجر   به خاطر  بشناسد نه گناهكار و قانون او را         به رسميت 

قـرار  . به خوشـي و خرمـي بگذرانـد       ) كه همجنس اوست  (نسبت به شريك زندگي خود متعهد باشد و عمري را در كنار همسر كه               
. به شـعور او   دادن نيازها و درخواستهاي چنين شخصي در كنار نيازها و رفتار و حركات يك دختر باز اشتباه محض است و توهين                      

گفتـه نمـي شـود؛      ) كه هيچ عيب و ايرادي هم نـدارد       (تري به سبك غرب براي خود بگيرد        دختر باز به كسي كه فقط  دوست دخ        
جانبـه برقـرار مـي       روابط عمدتĤ يك  ) و اغلب همزمان  (دختر باز به مردي گفته مي شود كه نه با يك دختر بلكه با دختران متعدد                 

سرنوشـت ايـن   .  نياز جنسي خود در مي آوردي اغوا، تطميع و تهديد آنها را در خمت ارضا    ، وعيد ،وعدهكند و با تمهيداتي همچون      
، براي ازدواج  سراغ يك دختـر        "آرام گرفتن "دختران و آينده آنها هم تنها چيزي است كه به مخيله اش راه نمي يابد و در هنگام                   

فراموش نكنيم كه دون    . و روابط او چه الم شنگه اي كه در نمي آورد          بگذريم كه چنين شخصي براي خواهر خود        . باكره مي گردد  
ژوان ها در همه جا هستند؛ يك دختر باز ممكن است مرد متاهلي باشد كه بنا به هر عللي از سكس  با همسرش راضي نيست، يا                           

. را از دست نمـي دهـد    ) يا زنان ( نهست ولي زياده خواه باشد يا تنوع طلب و به همين دليل هم هيچ فرصتي براي رابطه با دخترا                  
در  دختر بازي رابطه ها پنهاني است، نه صرفĤ به دليل تابوهاي اجتماعي، بلكه خود افراد هم خواستار پنهاني بودن آن هستند چرا                        

 . كه ممكن است مثآل روابط زناشويي طرف را تهديد كند يا تعهداتي به بار آورد كه طرف خواستار آنها نيست
 >بـاز < چرا كابرد پسـوند   اين كه ها است و     ف قضاوت اخالقي در باره اين پديده نيست بلكه نشان دادن تفاوت           اينجا هد 

 بيشتر به تفنن و     "كفتر بازي " و "دختر بازي ". در مورد افراد با كشش و گرايش به همجنس غلط و تنزل دادن محسوب مي شود               
شايد به همين دليل هم بوده كه در فرهنگ لغت          . گرايي اين نيست  ولي همجنس ) قضاوت اخالقي نمي كنم   ( خوشگذراني مي ماند  

از جمله در لغت نامـه      . كار برده شده است   ه   معادل كلمه انگيسي هموسكشوال ب     به عنوان درستي كلمه همجنسگرا    ه  هاي جديد  ب   
يا در لغـت نامـه      ) 1373ر   نشر فرهنگ معاص   - روانپزشكي و زمينه هاي وابسته     -فرهنگ جامع روانشناسي  (نصرت اهللا پورافكاري    

يك دختر باز هر چند كه ممكن است حتـي          ). 1374 - نشر مركز  - فارسي براي علوم انساني    -لغت نامه انگليسي  (داريوش آشوري   
بـه  طرفدار روشنگري جنسي و باال رفتن ضريب تحمل و كنار آمدن جامعه با روابط جنسي باز باشد اما خواهان تصويب قـوانين و                       

.....  ي خود نيست چرا كه به همراه قانون مسـائلي همچـون ماليـات، بازنشسـتگي، حـق ارث و                    "باز"رابطه دختر  شناختن   رسميت
مبارزه نمي كنـد بلكـه      ) هر چند كه مثبت است    (  در حالي كه يك همجنسگرا براي باال رفتن ضريب تحمل جامعه           مي شود مطرح  

مي خواهد  به همان حقوقي در قانون دست يابد كـه زوجهـاي دگـر                براي حق خود كه او را از آن محروم كرده اند تالش كرده و               
 تهديد و امثالهم در جهت منـافع        ، يك همجنسگرا در پي به خدمت گرفتن شريك خود با اغوا، تطميع            اين كه نكته ديگر   . جنسگرا

 .ده خود نيست؛ او رابطه دو طرفه و آگاهانه و بر اساس انتخاب مي خواهيك طرفو لذت و اميال جنسي  
 
كه در ادامه بگويد مگـر همجـنس بـازي منفـي             (" مگر دختر بازي يا كفتر بازي منفي است؟        ": ساتير ادامه مي پرسد   . د

 ايـن كـه   ه است، مگـر     يك طرف چرا كه   . اگر دختر بازي را هماني بدانيم كه در باال تعريف كردم من آن را منفي مي دانم                ). است؟
وابط دارند و در مورد كفتر بازي از آنجا كه احساسات و تمايل و خواسته خود كفتران بـر                   ايشان تعريف جديد ديگري از اين گونه ر       

همه من با روابطي كه بر اساس ارتباط آزادانه، آگاهانه، دوجانبـه و بـا احسـاس مسـئوليت                 با اين . ما معلوم نيست، از آن مي گذرم      
 .متقابل باشد نه تنها مخالفتي ندارم كه حامي آن هم هستم

 
 با ايـن ذهنيـت كـه طـرف عمـل            "مرد باز " يا   "پسر باز "ساتير بايد به اين سئوال جواب دهد كه چرا ما اصطالح            . ا د  ام

 است، نداريم؟ جواب ساده و آسان همانا استناد به فرهنگ زن ستيز ما و بي حقوقي زنان خواهد بود اما ريشـه اصـلي                         ثكننده مؤن 
 سكس و جنسيت مردان از تنوع طلبي كمتري برخوردار است و بي جهت هـم                آن شكل و تجلي جنسيت زنان است كه نسبت به           
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ساتير در ادامه ظاهرآ يك بحث پسـت مدرنيسـمي را           . اما  د  . نيست كه روابط همسري زنان لزبين از هر گونه رابطه اي پايدارترند           
 :مطرح مي كند و مي نويسد

ست، بلكه ابتدا بايد همه اين كلمات را زيبا كرد و بار منفي             راجنسگبراي مقابله با آن اما راه حل نه در كلمه اي مثل هم            "
را از دوش آنها ورداشت و نيز كلمات مترادف مناسبي پيدا كرد، مانند همجنس خواهي كه من آن را در ترجمـه آقـاي آشـوري در                           

 ".كتاب لغت ايشان يافتم
مين حاال كه من اين مطلب را مي نويسـم چـاپ            ه. ساتير اطالع بيشتري در باره لغت نامه آشوري مي دادند         . اي كاش د  

را در كنار خـود دارم و مـي بيـنم           )  چاپ نشر مركز   1376 انگليسي به فارسي چاپ      -فرهنگ علوم انساني    ( دوم لغت نامه  اشوري    
كه ايشان فقط كلمات بشر هراسي و همجنس باز هراسي را معـادل هموفوبيـا آورده انـد و گرنـه كلمـه انگليسـي هموسـكس را                            

 آورده و هموسكشـواليتي را بـه        جنسگراهمجنس، همسكس  ترجمه كرده و براي كلمه هموسكشوال كلمات همسكس گرا  و هم              
ابتدا بايد همه اين كلمات را زيبـا كـرد و           " اين كه ساتير مبني بر  . اما پيشنهاد د  .   ترجمه كرده اند    همجنسگراييهمسكس گرايي و  

م بـا  مي تـوان امروز ما همجنسگرايان و شرايط و وضعيت فعلي جامعه ما نيست اما من          موضوع   "بار منفي را از دوش آنها ورداشت      
ايشان موافق باشم كه در آينـده دور وقتـي روشـنگري جنسـي بـه بـار نشسـت شـايد جوانـان شـورش گـر و مبـارزي در بـين                                   

و نه تنها بگوينـد     ) غربي كرده اند  همان كاري كه گي هاي      (همجنسگرايان ايران هم پيدا شوند كه همه چيز را به چالش بكشانند             
كار بيشتر نوعي به ميـدان كشـاندن حريـف و مبـارزه               هم معرفي كنند اما اين     "كوني"كه همجنس باز هستند بلكه حتي خود را         

طلبي است ولي ما فعآل در آن شراط نيستيم  اما آن شورشگران در آن دوره همان خواهند بود كه امروز كوئيرهـاي حريـف طلـب           
 پس از آنجا كه ما فعآل در مرحله پست مدرنيسم نيستم بهتر است بنا به توصيه خود ساتير از افراط و تفريط بدور بمـانيم و                           .غربي

جريان آرام روشنگري جنسي را با توجه به زمان و مكان ادامه دهيم و اين را به نسل هاي آينده واگذار كنيم كه خود و احساسات                          
هـاي اجتمـاعي را بـه     ي كه خواستند تعريف كنند و به روش مناسب خـود  تعصـبات و پيشـداوري   و عواطف خود را با هر مفاهيم  

 .چالش بكشند
 
براي مثال همجـنس خـواهي هـم        . خواست خود همجنس باز يا دگر جنس باز نمي شود         ه  كسي ب " :ساتير  مي نويسد   . د

همجنس بازي يا خواهي يك گـرايش نيسـت         . يستتري است و هم اشتباه ديگر همجس گرايي را دارا ن           داراي بار احساسي قوي   
مير پيچيـده انسـان     ضـ نيسـت و از       بله، همجنس بازي و همجنس خواهي دروني و بـاطني          ". ترجمه كنيم  همجنسگراييكه آنرا   
 دروني، باطني، رواني، عاطفي و عمقي اسـت و بـه همـين    ييجنسگرام است ولي ه>بازي< به همين دليل يك    مي گيرد نشĤت ن 

البته من با كاربرد كلمه ظاهر روشنفكر پسند اما ناقص و پاسيو همجنسخواهي مشكلي نـدارم و خـود                   .  است >گرايش<دليل هم   
 ذات جنسي درون انسـان را  > همجنس خواهي<كار مي گيرند ولي از آنجا كه اصطالح  ه  همجنسگرايان هم هر از گاهي آن را ب       

د خواسـته خـود را عـوض    مي توان از خواستن است و فرد >خواهي<را كه تداعي نمي كند شخصĤ از كاربرد آن امتناع مي ورزم چ     
همه همجنسخواهي  با اين.  آن را تغيير دادمي توانكند در حالي كه گرايش جنسي را هر چند بتوان مهار و يا سركوب نمود ولي ن            

 دال بر رفتـار و عمـل دارد نـه           "همجنس بازي " فرق دارند و بر خالف نظر ساتير از آنجا كه          "بازي همجنس"و همجنسگرايي با    
 مثآل فردي ممكـن اسـت چـون بـه جـنس مخـالف               مي شود يگر  >باز<ميل باطن بنا براين انتخابي است و طرف بخواست خود           

كـه واقعـĤ و درونـĤ چنـين      دسترسي ندارد يا براي كنجكاوي هم كه شده با جنس موافق خود دست به عمل جنسي بزند بدون آن           
... اشد يا فردي كه درونĤ به همجنس خود تمايل و گرايش دارد بر اثر فشار اجتماعي، حكومتي، خانوادگي و                  ميل و گرايشي داشته ب    

رغم جهت گيري جنسي و ميل درون خود  ضمن تسليم شدن به فشارها، با توسل به دروغ و ظاهر سازي و براي خالصي از                       علي
 يك  >بازي<بر اساس گفته هاي فوق      . دي از جنس مخالف ازدواج كند     با فر  تنگناها، جامعه و فرهنگ آن را هم به بازي بگيرد و          

همچـون فوتبـال بـازي، كفتـر بـازي، زن        . رفتار انتخابي و در عين حال غير جدي و تفنني است كه زماني ممكن است تمام شود                
 .ي بودن است فرق دارد كه دال بر غير انتخابي بودن و دروني، رواني، عاطفي و احساس>گرايي<و با ...  ورق بازي و،بازي

 همـان   همجنسـگرايي  را يـك گـرايش نمـي دانـد؟           همجنسـگرايي ساتير بر چه اساسـي      .  از طرف ديگر معلوم نيست د     
هست و خود آقاي آشوري هم اورينتيشن را معادل جهت يابي و جهت گيـري ترجمـه                 ) يعني گرايش جنسي  (سكشوال اورينتيشن   
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ين معني است كه فرد در درون خود اين احساسات را دارد و  سـمت و سـوي كشـش و    از آن گذشته گرايش جنسي به ا      . كرده اند 
كه گاهي  ( يا عملكرد و رفتار جنسي    ) كه ممكن است دروغين باشد    (ميل جنسي او رو به جنس موافق است و اين با هويت جنسي              

 درونـي بـه همجـنس خـود          كه گفته شد ممكن است كسي گرايش جنسـي         همان طور متفاوت است چه    ) ممكن است بازي باشد   
داشته باشد ولي بنا به هر عللي از عملي كردن آن و يا اعتراف به ميل خود بپرهيزد و با انخاب شريك جنسـي از جـنس مخـالف                             

بـا رفتـار و هويـت    ) كه انتخـابي نيسـت  (و اين فرق بين گرايش جنسي   . هويت و رفتاري مغاير با گرايش دروني خود انتخاب كند         
 اجبـاري كـه در بسـياري    ييجنسـگرا دگر . را نشان مي دهد) ي است و فرهنگ و شرايط اجتماعي در آن مؤثرند   كه انتخاب (جنسي  

 و در نتيجه فشارهاي اجتمـاعي، حكـومتي و خـانوادگي همجنسـگرايان را مجبـور بـه       مي شود جوامع از جمله در كشور ما اعمال        
 دقيقـĤ يـك گـرايش       همجنسگراييپس نتيجه مي گيريم كه      . استازدواج با جنس مخالف مي كند نمونه بارزي از اين گفته فوق             

 كـه گفتـه شـد تـوان         همان طور است حال چه طرف بخواهد و يا نخواهد چون ممكن است آن را در درون خود سركوب كند اما                    
ش درون خـود     بيشتر برازنده كساني است كه رفتار و هويت جنسي اي مغاير با ميـل و گـراي                 >بازي<پس لغت   . تغيير آن را ندارد   

بـه   هويت جنسي خود پذيرفته و بـراي  به عنوان آن را ،انتخاب مي كنند تا همجنسگراياني كه گرايش خود را شناخته، قبول كرده 
بي جهت هم نسيت كه بسـياري از همجنسـگرايان بـه كسـاني كـه بـدون شـناخت                  .  آوردن حقوق خويش مبارزه مي كنند      دست

Ĥورزند را همجنس باز مي خوانند به سكس با همجنس مبادرت مي گرايش دروني خويش و پذيرش آن، صرف. 
 

همينگونـه نيـز در بـاره همجـنس         ... ." : ديگري قبول دارد چه مي نويسـد       به شكل ساتير هم ظاهرآ اين را      .  البته خود د  
يـك نبـرد درونـي      خواهان صدق مي كند، كه گاه ابتدا حتي مدتهاي زيادي روابط جنسي با يك جنس مخالف دارنـد و آنگـاه در                       

 همين گفته خود اعتراف به اين امر است كه آن ميل  و كشش و گرايش دروني            ".سرانجام به خواست واقعي خويش تن مي دهند       
از فاكتورهاي بيولوژيك، اجتماعي، تربيتي، فرهنگي، رواني و فردي و در يك تĤثير متقابـل             "كه با هزار توي آدمي سرو كار دارد و          

 شكل مي گيرد و آدمي را داراي اين يا آن گرايش مي كند، خارج از قـدرت انتخـاب فـرد اسـت؛                   "و ناخودآگاه ) پيچيده(كمپلكس  
 مناسـب   همجنسگراييپس طبق تعريف خود ايشان هم گرايش جنسي انتخابي نيست و دقيقĤ به همين دليل هم هست كه كلمه                    

 آن را   ايـن كـه   ين گرايش و جهـت گيـري جنسـي را دارم نـه              گويد كه من ا    كار بردن اين كلمه فرد مي     ه  ترين كلمه است و با ب     
مبارزه همجنسگرايان براي حقوق اجتماعي خود هـم بـه ايـن معناسـت كـه مـدل كهنـه و                     . انتخاب كرده ام بلكه من اين هستم      

رونـي   غلط است و جامعه بايد شناخت و اطالعات خـود را در مـورد مسـائل د   گرايش هاتصورات عمومي مبني بر يك گونه بودن  
بر همين اساس مبارزات همجنسگرايان از يك بار قوي فرهنگ سازي و آگـاه گـري عمـومي برخـوردار                    .  گسترش دهد  انسان ها 

 .است
 خواند پس بايد نتيجـه گرفـت كـه اصـطالح            "عشق گرايي " را   "عشق بازي "ساتير كه چون نمي توان      . اين استدالل د  

 خلط مبحث نيست؛ عشق بازي تعريف و بيان رفتار و عمل فرد است نـه              همجنسگرايي هم غلط است در واقع چيزي بيش از يك         
د با جنس مخالف يا جنس موافق خود عشق بازي كند، جه عشق بازي انعكاسي است از گـرايش                   مي توان فردي  . گرايش دروني او  

بازي نكند و مثآل بنـا      هاي جنسي خود عشق      و ميل دروني او نه خود گرايش باطني، فردي ممكن است در همه گاه و تمام عمل                
كه رفتار خاصي مانند عشـق بـازي  يـا            مبادرت ورزد بدون آن   )  گرايش درون  يبراي ارضا (فقط به سكس ساده     .... به خستگي يا  

 .را انجام دهد) كه خود نوعي علم و ياد گيري است(معاشقه قبل  يا بعد از عمل 
ساتير پيشنهاد نمي كند كه از اين بـه  . معلوم نيست چرا د  درست است    "همجنس بازي " از اين كه بگذريم  اگر پيشنهاد        

 .بعد بايد زني كه به جنس مخالف گرايش دارد  زن دگر جنس باز ناميد و مردان دگرجنسگرا  را زن باز
 
اسـتفاده از كلمـه     (به اشتباه خـود     "ساتير در جايي از دومين قسمت مطلب خود از همجنسگرايان ايران مي خواهد كه               . د
ـ تر  زيرا جامعه آنگاه از شما راحت...... يا سركوب خوش در آينده نباشند    (!!!)  پايان دهند و زمينه ساز اصالح     )  گراهمجنس د مي توان
 در باال توضيح دادم كه از آنجا        "حال كه گرايش است، چرا به گرايش عمومي تن نمي دهي و دگر جنسخواه نمي شوي؟               "بطلبد،  

ـ  دروني است، انتخابي نيست و در نتيجه كنش و واكنش )انسان هاسي و كآل گرايش جن(كه اين گرايش    قـول  ه هاي پيچيده و ب
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 آن را   مـي تـوان    يك عمل است و انتخابي است و         >بازي< آن را عوض كرد اما       مي توان ساتير كمپلكس، شكل مي گيرد پس ن      
نار نهد دچار مشكالت رواني نمي شـود، افسـرده نمـي            را ك ... اگر فرد كفتر بازي، دختر بازي، فوتبال بازي، ورق بازي و          . كنار نهاد 

 . منتهي نمي گرددمي شودگردد و اين كناره گيري حداقل به آن درجه كه سركوب گرايش دروني باعث لطمات روحي و رواني 
يدوارم ساتير به همجنسگرايان ايراني هر چند كه پيشنهادي دوستانه و بار حمايتي دارد اما صحيح نيست و ام                 .  پيشنهاد د 

 .روشنگران جنسي به اين مهم توجه كنند و ناخواسته بار همجنسگرايان را سنگين تر نكنند
 

 گرايش هاي گونه   كه حامالن اين   كاربرد كلمات همجنسگرا و همجنسگرايي يك بار و مفهوم ديگري هم دارد و آن اين              
شان  سرنوشتي كه جامعه و مذهب در طي قرون براي        جنسي كه در نتيجه اينترنت و دسترسي به اطالعات، ديگر نمي خواهند به              

رقم زده تن در دهند و ميخواهند زندگي و سرنوشت خود را آگاهانه و امروزي همچون همتايان خود در جوامع آزاد و دمكرات رقم                        
مت  گسسـت    ها و مبارزات همجنسگرايان كشور از خصلت آگاهگرانه و روشنگري برخورداراسـت، در خـد               از آنجا كه تالش   . زنند

سمت مدرن شدن مي باشد و بر همين اساس بايد از طـرف همـه كسـاني كـه در فكـر                      ه  جامعه از سنت هاي كهنه وحركت آن ب       
ترين و اولين قدم، ارائه تعريف درست همراه بـا           كم فرداي بهتري براي ايران هستند جدي گرفته شده و مورد حمايت قرار گيرند و             

 .ي همجنسگرايان  و توضيح آن براي جامعه است جنسگرايش هاياصطالحات صحيح از 
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 هاي علمي در رد بچه بازبودن همجنسگرايان فاكت

گاهي يك مورد خطا از يك نفر را بـه كـل            . ها از هر نوعي كه باشند در اكثر جوامع با بدبيني به آنها نگاه مي شود                اقليت
 جا مي اندازند، هزار و يك شايعه در موردشـان نقـل  قـول مـي     آن جامعه اقليت نسبت مي دهند  و يا يك شايعه را در قالب سند         

ها در ايران و برخورد زشت بسـياري از   وضعيت افغان. مرور زمان به ذهنيت بسياري از مردم تبديل مي شوند  ه  كنند كه متاسفانه ب   
ست به زنان سفيد پوست تجاوز مـي        مردم ناآگاه با آنها،  پيشداوري قديمي در مورد سياهپوستان در آمريكا كه همه مردان سياهپو               

كنند، در اروپا پناهندگان بخصوص آنهايي كه از خاورميانه هستند همـه تروريسـت و يـا انگـل اقصـاد آنهـا معرفـي مـي شـوند،                             
, پيشـدواوري . پيشداوري در بـاره اقليتهـا چـه جنسـي و چـه قـومي              . همه از اين نمونه ها هستند     .... پيشداوري در باره يهوديان و    

هاي زشت به همجنسگرايان و وارد كردن اتهامات به آنها در جامعه امروز مـا را بايـد در همـين چـارچوب                      ت و دادن صفت   تعصبا
ترين و در عين حال     ت  اتفاقا بايد گفت كه يكي از سخ      . تهمت هاي بي روا و ناشي از عدم شناخت و بر اساس تعصب تعريف كرد              

هـا و    گري و افشـا كـردن پيشـداوري       ن بلكه در كل جهان همين امر روشـن        ر ايرا مهمترين بخش مبارزه همجنسگرايان نه تنها د      
يم مـي تـوان  به همين دليل همه ما بايد اين موضوع را جدي بگيريم و تا آنجا كـه  . هاي غلط در باره همجنسگرايان است   برداشت

 از مـردم مشـكلي در حمايـت از           خواهيم ديد كـه بسـياري      آن وقت هاي غلط بكوشيم     در زدودن كج فهمي ها و اصالح برداشت       
 .همجنسگرايان و حقوق شان نخواهند داشت

ايـن اسـت كـه همجنسـگرايان        ) با هدف نفي حقوق آنهـا     (ن به همجنسگرايان وارد مي كنند        يكي از اتهاماتي كه ديگرا    
حسـاب مـي    ه  كودكان ب كودك آزاري مي كنند و به بچه ها تجاوز مي نمايند و در نتيجه تهديدي جدي بر عليه سالمت و امنيت                      

هاي دور وقتي بحث حقوق همجنسگرايان در آمريكا مطرح شد، تعدادي از مخالفان متعصب گروهـي                  در زمان  اين كه جالب  . آيند
همين امروز هم گروههاي متعصب مذهبي مسيحي در غرب صـدها          .  نام نهادند  "محافظت از كودكان  "تشكيل داده و آن را گروه       
ي همجنسگرايان اداره مي كنند تا آگاهانـه بـا ادامـه شـايعات بـه بـرانگيختن افكـار عمـومي بـر ضـد                          سايت در باره كودك آزار    

بد نيست بدانيد كه نيروهاي مذهبي متعصب كه با ظاهر حفظ اخالق جامعه با همجنسگرايان و حقوق                 . همجنسگرايان دست يابند  
لمي را ناديده گرفته و همچنـان شـايعه سـازي مـي كننـد و                ها،  داده هاي ع     آنها مخالفت مي كنند خود با بي اخالق ترين روش         

 . براي تضييق حقوق همجنسگرايان زور مي زنند
 ايـن كـه  هاي مبتني بر تحقيقات علمي و بي طرفانه همه دال بر آن دارنـد كـه هـيچ سـند و مـدركي دال بـر             اما فاكت 

در سـال   .   به بچه بازي رو مـي آورنـد وجـود نـدارد            همجنسگرايان در درصد بيشتري از دگرجنسگرايان كودك آزاري مي كنند يا          
 مرد متهم به تجاوز به كودكان كه پرونده آنهـا جهـت   175در مورد  )Nicholas Groth( روانشناسي بنام نيكوالس گروث 1978

 حتي يـك    در اين تحقيقات مشخص شد كه     . دريافت نظر كارشناسانه روانشناسي، به او رجوع داده شده بودند، دست به تحقيق زد             
همه اين افراد يا دگر جنسگرا بودند و يا پدوفيل هـايي كـه هـيچ عالقـه اي بـه                     .  نفر وجود ندارد   175نفر همجنسگرا در بين اين      

 .1د ابطه جنسي با بزرگ ساالن ندارنر
اين دكتر محقق نيتجه گيري مي كند كه مردان دگرجنسگرا تهديد جدي تري بر عليـه كودكـان خـرد سـال هسـتند تـا            

او همچنين به همراه يكي از همكاران خود، در تحقيقاتي  نشان داداند كه رابطه اي بين كودك آزاري و سـتم                      . دان همجنسگرا مر
از آن مهمتر هيچ مدركي در مورد تجاوز لزبين ها به دختـر بچـه               . و تجاوز جنسي به كودكان با موضوع همجنسگرايي وجود ندارد         

  .2 ن تجاوز مي كنند دگرجنسگرا هستندثر مطلق مرداني كه  به پسر و دختر بچه گاگان در دست نيست و عالوه بر آن، اك
در پـي جسـتجوهاي خـود در ادبيـات علمـي       )David Newton(  محقق ديگري بنام ديويد نيوتن1978در همان سال 

رد و اگر فردي با گـرايش       نتيجه گيري كرد كه هيچ دليل و مدركي دال بر رابطه بين همجنسگرايي و سكس با كودكان وجود ندا                  
 .3  نوعي رفتار پيشĤمدي تلقي كردهمجنسگرايي به كودكان دست درازي كند، عمل او را بايد

 The Clarke Institute ofدر مؤسسـه   )Kurt Freund(  يـك محقـق كانـادايي بنـام كـورت فرونـد      1988در سال 
Psychiatry in Torento ه قـرار داد و بعـدآ نتيجـه گيـري كـرد كـه واكـنش مـردان         دو گروه از مردان دواطلب را مورد مطالع
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همجنسگرا در برابر انگيزش جنسي از سوي پسربچه گان بيشتر از انگيزش مردان دگرجنسگرا در برابر انگيزش جنسي دختر بچـه    
 .5 به كودكان افسانه اي بيش نيست او بعدها نوشت كه كودك آزاري و تجاوز همجنسگرايان .4 گان نيست

 دو پزشك آمريكايي در ايالت كلورادو كه از ادعاها و سندهاي ارائه شده توسط مذهبيون متعصب مبني بـر                   1992 در سال 
دست درازي همجنسگرايان به  بچه ها و كودكان خردسال در آن ايالت شوكه شده بودند، تمام آن اسناد و مدارك ارائه شـده بـه                          

 269سـال طـول كشـيد و از     دو يـك  مطالعـات آن . د بررسي دقيق قرار دادنداداره پليس و بيمارستان كودكان را يك به يك مور  
 مـورد خـالف كـاران       267و در عـوض     . پرونده ارائه شده تنها به دو مورد برخوردند كه خالفكاران ممكن است همجنسگرا باشند             

 كردنـد كـه خطـر كـودك آزاري          طور اعالم  اين دو پزشك بعدآ نتيجه گيري تحقيقات خود را اين         . همه مردان دگرجنسگرا بودند   
 دهم است و خطر كودك آزراي جنسي توسط يك غير همجنسگراي پدر يا قوم و                3,1جنسي توسط يك گي يا لزبين بين صفر و          

 .6  برابر بيشتر است100خويش نزديك 
   )Dr. Nathaniel Mc Conaghy(  دكتر ناتانيال مـك كونـاگي  ) 1998در سال  ( هفت سال پيش در تحقيقاتي مشابه 

مـردي كـه    " كتاب خود نوشت     259او در صفحه    . قاطي كرد ) بچه بازي ( رسيد كه همجنسگرايي را نبايد با پدوفيلي         نتيجهبه اين   
به عمل جنسي با كودكان زير سن بلوغ و يا تازه به بلوغ رسيده دست ميزند، در واقع هيچ عالقه و تمايلي به سكس با مـردان يـا                             

 ".زنان بالغ ندارند
 همجنسگرايان نسبت به دگرجنسگرايان، از قدرت تعقـل،         اين كه قات علمي همچنين به هيچ سند و مدركي دال بر           تحقي

مثآل هيچ سند و مدركي وجود نـدارد  . قضاوت و رفتار مناسب در محل كار و يا با زير دستان خود برخوردار نيستند، دست نيافته اند               
عيت خود سوء استفاده كرده و  براي كامجويي جنسي به افراد زير دست خود فشار                كه مردان همجنسگرا در ادارات از قدرت و موق        

اين در حالي است كه تعداد مديران دگرجنسگرا كه به زنان و دختران زير دست خود در محل كار براي برقراري رابطـه                       . مي آورند 
 .جنسي فشار مي آورند، بسيار زياد است

 پرداختـه انـد اعتـراف مـي كننـد كـه هـيچ  فـاكتور روانـي خاصـي در                       انسان ها روانشناساني كه به موضوع نياز جنسي       
همجنسگرايان وجود ندارد كه بر اساس آن بخواهيم ادعا كنيم كه همجنسگرايان از قدرت كمتري براي كنترل نياز جنسـي خـود                      

ه موضوع توانـايي روانـي فـرد ربـط         از آن گذشته گرايش جنسي همجنسگرايانه نه بيماري و اختالل رواني است و نه ب              . برخورداند
 درس و در همه جا هستند و  اختالف كاركردي و رفتاري در اين               ،همجنسگرايان در زندگي روزانه خود؛ در خيابان، محل كار        . دارد

 . ربطي به همجنسگرا يا غير همجنسگرا بودن افراد نداردانسان هاجاهاي عمومي در بين 
طـور مـردان غيـر      همجنسگرا كه به زنان و دختـران تجـاوز مـي كننـد و همـين     واقعيت اين است كه درصد مردان غير      

همجنسگرا كه  به تجاوز جنسي كودكان و خرد ساالن دست مي زنند خيلي بيشتر از درصد افراد تجاوزكار در بين همجنسگرايان                      
تجاوز يك دگر جنسگرا بـه كـودكي مـي    است اما آيا وجود دگرجنسگرايان تجاوزكار دليلي بر بد بودن دگرجنسگرايي است؟ آيا از  

آيا اسناد و مـدارك وسـيعي كـه نشـان دهنـده             . توان نتيجه گرفت كه همه دگرجنسگرايان به كودكان تجاوز مي كنند؟ مسلمĤ نه            
بـه همـين شـكل     .  تجاوز پدران دگر جنسگرا به دختران خردسال خود مبناي غير قانوني كردن دگر جنسگرايي قرار مي گيرد؟ نه                 

حسـاب همـه همجنسـگرايان گذاشـت و         ه  انچه همجنسگرايي دست به تجاوز به خردساالن بزند نبايد عمل خطاي او را ب             هم چن 
هايي مي كنند  اگر ناآگاه نباشند تنهـا يـك            كساني كه چنين نتيجه گيري    .  هستند اين گونه نتيجه گرفت كه همه همجنسگرايان      

 .امه ستم به همجنسگرايان و ناديده گرفتن حقوق آنهاستهدف را دنبال مي نمايند و آن بهانه گيري براي اد
تجاوز و ستم به كودكان عملي زشت و غير اخالقي است ولي متاسفانه هر روز تعدادي از كودكان نه تنهـا در كشـور مـا                          

حقيقـات  ت. و بايد فرد مرتكب چنين عملي طبق قـانون محاكمـه شـود            . بلكه در همه كشورها مورد تجاوز و تعدي واقع مي شوند          
 درصد كودكان مورد تجاوز قـرار گرفتـه را تشـكيل مـي دهنـد كـه                  80صورت گرفته در آمريكا نشان مي دهند كه دختركودكان          

 درصد باقي مانده بخش بزرگي از متجاوزان را افراد پدوفيل تشكيل مي دهند كه ربطي                20از  . خطاكاران همه دگرجنسگرا هستند   
همه اسناد را ناديده گرفته و اتهامات بي پايه مبني بر بچه بازي همجنسگرايان                متعصبان  اين   اين همه با  . به همجنسگرايان ندارد  

كه مطالـب زيـادي در بـاب    ) Paul Cameron( نمونه بارز اين افراد فرد روانشناسي بنام پؤل كامرون .را همچنان تكرار مي كنند
دليل پخش شايعات نادرست و عدم پايبنـدي بـه اخـالق            ه  Ĥ ب دست درازي همجنسگرايان به كودكان خردسال منتشر كرد و نهايت         
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او همچنين از شهادت در دادگاه فدرال آمريكـا ممنـوع شـده و            .  از انجمن روانشناسان آمريكا اخراج گرديد      1983پزشكي، در سال    
ستي متعصـب نوشـته   همه مسيحيان دست را با اين. چهار سايت عمده حرفه اي روانشناسان از چاپ مطالب او خودداري مي كنند    

 ).باز هم  ما همجنسگرايان را بي اخالق مي دانند( اي او را در سطح وسيعي پخش مي كنند
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  فرمايشي با اخالق پويا كدام استاخالق چيست و تفاوت اخالق
 ساويز شفائي

اخالق زماني سازنده است كه آگاهانه و متكي بر اطالعات درست و دقيق و در ارتباط با زمان و مكـان و موضـوع داوري                  
 كـه كـاربرد   اخالق زماني پويا و ماندگار اسـت . كار روده اخالق زماني ارزشمند است كه در ترفيع و تĤكيد ارزشهاي انساني ب     . باشد

 .آن در درازمدت به بهسازي و بهزيستي بيانجامد
هـا بـه كـار     اخالق پويا در خدمت محافظت گروهي ويژه و يا براي لطمه زدن و يا ناديده گرفتن حق و آزادي ديگر گروه 

 اخـالق فرمايشـي   .اخالق اگر كه بر پايه فرضيات، كلي بافي، اغراق و افراط هاي ذهني است به كج فكري مي انجامـد            . نمي رود 
اگر در دفاع از ديدگاه محدود گروهي غالب و يا فرصت طلب باشد ديگر اخالق نيست بلكه بهانه اي براي انحصاري كردن دستور                       

 .هايي است كه بي عدالتي را مي گستراند العمل
 مكاني بي ارتباط به     دستورهاي سنتي و مذهبي كه داللت و قضاوت خود را بر پايه حديث و روايات و شواهدي از زمان و                   

ـ  همجنسـگرايي در شناخت و بررسي     .  ندارند حاضرواقعيات امروز قرار دهند، كاربردي براي زمان         ـ   ه   ب كـارگيري بهانـه و     ه  جـاي ب
نيـاز بـه اخالقـي       )كه به ريا اخالق خطاب مي شـوند        (توجيهات پوسيده و جمع بندي هاي كور كورانه و اطاعت از باورهاي كهنه            

 . پژوهش و عدالت و صداقت استپويا، كنجكاوي و
شـايد در همصـدايي بـا عـوام و عـام            . شايد در تكرار متداول ها و در  درجازدن در رايج و معمول و سنتي سهولتي باشـد                 

در مسـئوالنه برخـورد كـردن و        . پسندانه امنيتي باشد، اما رشد اجتماعي و سياسي نيازمند چالش و ارزيابي نظام هاي كهنه اسـت                
براي منطقي و عادل بودن الزم است كه پيش داوري ها و باورهـاي              .  نياز به شهامت سياسي و جسارت اخالقي است        رفتار نمودن 

 .كنارشان گذارده كهنه را مرور كرد و اگر كاربرد و معني ندارند ب
 

اط هـاي   موانع مذهبي و اخالقي شناخت ارتب     . الزمه خوش انديشي و عدالت، مقابله با جهل و كج فكري و تعصب هاست             
خشـونت بـر عليـه    . عاطفي و جنسي را مشكل مي كند و آنها را در محدوده خصوصي، و شرم آورها و ناگفتني ها جاي مـي دهـد    

همجنسگران باعث مي شود كه حضور و آشكاري اجتماعي آنان محدود مانده و جر نمونه هاي افراطي و اغراق شده مـدل هـاي                        
 كه بر اساس كم دانستن، فرار از دانستن و يا زشت انگاشتن و وقيح پنداشتن است                 باورهايي. محسوس براي قضاوت كمياب باشد    

آنگاه كه تنها خشونت هاي جنسي به شماره مي آيـد و ارتبـاط و گـرايش و تمايـل و                     . افراد را به تعصب و ناآگاهي سوق مي دهد        
دود و گمراه كننده است و داللـت و رفتـار           قضاوت بر مالك اطالعات مح    . همبستگي هاي عاطفي و دلبستگي ها ناديده مي ماند        

 "همجنس بـازي "، متمايز دانستن و متفاوت شناختن آن از      همجنسگرايياز اساسي ترين اصول براي درك       . نشانه انحراف فكري  
 همجـنس بـازي در    .  دال بر همبازي بودن نيست بلكه نشانه از بازي بزيگر غالب بـا بازيچـه مغلـوب را دارد                   "بازي"پسوند  . است

متعلق به فرهنگ تجاوز، اغـوا،      ) بهتر بگويم كودك آزاري    ("بچه بازي " با پديده    "همجنس بازي ". گروه بهره كشي جنسي است    
 قـرار گرفتـه و   "بازيچـه "در عمل جنسي از انتخاب و اختيار دوجانبه نشانه اي نيست و قرباني . وسوسه و بهره كشي جنسي است   

 .حق و احترام و منزلتي ندارد
ردن در  ود آ و چون ديگر خشونت هاي جنسي گاه با اجبار، ناچاري، تسليم به خواسته غالـب و سـر فـر                   " بازي همجنس" 

، تجـاوز و بهـره كـي هـاي          آسيبشناخت و مقابله با خشونت، آزار،       . مقابل تجاوزگر و حتي با حضور رفتارهاي خشونت آميز است         
 . يكسان نشماريم" گرايش"اين شناخت شايد كمك كند كه ما آنرا با . جنسي الزم است

 رابطه  همجنسگرايي.  متكي بر گرايش و ارتباطي سالم، و با تĤكيد بر تصميم و انتخاب آزاد و دوجانبه است                 همجنسگرايي
دو فرد با آگاهي از گرايش خود با قبول مسئوليت در مقابل يكديگر، و با شـور                 . ايست كه عادالنه، آگاهانه، آزادانه و مشتاقانه است       

گرايش زماني سالم است كه بـه  .  لذتي متقابل است و نه بهره كشي لذت ستان از لذت دهنده  ،لذت.  رابطه برقرار مي كنند    و شوق 
گـرايش زمـاني    . منجر نمي شود  ) اشاعه آگاهانه بيماري مقاربتي   ( رواني، جسماني، احساسي، بيولوژيكي و يا بهداشتي         آسيبآزار و   

گرايش زماني سالم است كه     . و كنترل و غلبه و مالكيت قدرتمند بر مغلوب منجر نمي شود           در سالمت مي ماند كه به بازي قدرت         
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گذايش زمـاني قابـل دفـاع    . نمي ماند) غالب و مغلوب، فاعل و مفعول(در محدوده سنتي اجبارها و نقش هاي تكليف شده جنسي           
ره كشي جنسي به بهانه تفنن و تجربه در اين معادله           دليل نياز مالي و به    ه  تن فروشي ب  . است كه شوق آفرين و ارتقاء دهنده است       

در آن صورت، رفتـار     .  و آزار خواند   آسيباگر ارتباط و رفتار جنسي منجر به خودآزاري و يا ديگر آزاري شود بايد آن را                 . نمي گنجد 
كه به آگاهي و مسـئوليت      ي  همجنسگرايانمن و ديگر    . جنسي وسيله انجام آزار بوده پس رفتار خشونت و آزار است نه لذت جنسي             

ه ي جنسي ب  بيماري ها  هايي چون كودك آزاري، تجاوز، اشاعه        آسيباجتماعي معتقديم، آماده مقابله با پرخاشگري هاي جنسي و          
، عاجز از درك تفاوت گرايش و آزارهـاي         همجنسگرايي ستيزان و متعصبان بيزار از       جنسگرامتاسفانه هم . تي هستيم علت بي مباال  
 . مي كنند  با زشت انگاري هاي خود هر ارتباطي را در محدوده تجاوز محك زده و نفيجنسي بوده و

 ستيزي كمك مي كند، وجود تعاريف سنتي از جنسيت و نقش هاي متحجر جنسي براي                جنسگراعامل ديگري كه به هم    
اده، فاعلي توانمند در وسوسه     هاي سنت و مذهب مرد را مالك هويت جنسي زن، رئيس خانو            اگر دستورالعمل . مرد و زن مي باشد    

يازهاي مـرد، و محتـاج بـه او تعريـف كنـد، اگـر       نشمار آورد و زن را در نقش يك مطيع مرد و موظف و مسئول ارضاي      ه  و اغوا ب  
در . ارتباط هاي جنسي در محور بهره كشي مرد و تمكين زن تعريف شود، جايي براي برابري، انتخاب و گرايش بـاقي نمـي مانـد                   

 ناقض اين نقش ها ديده شده و در نظام جنسـي  همجنسگرايانا نقش هاي تعيين شده براي زن و مرد در رفتار جنسي،      فرهنگي ب 
 كه نتواند در درازمدت، همراه دگرجنسگرايان به بهـره كشـي و بـازي هـاي جنسـي بـا       همجنسگراييمرد . ان پذيرفته نمي شوند 

 كه تاب نياورد كه گرايش جنسي خود را در قالب ارضاي مرد            همجنسگرايين  مفعول زن ادامه دهد تا مردي خود را ثابت كند، و ز           
 .محدود كند، در انحراف از رفتارهاي چنين نظامي شناخته خواهند شد

قسمتي از فراگيري نقش جنسي براي يك مرد نوجوان، متلك گفتن به دختر، دختر بازي، كلفت بازي، جنده بازي و خانم                    
ايي كه خود را در مقام يك تجاوزگر تثبيت نكـرده و            رهمجنس گ .  است "مرد خانه "صيل شدن در نقش     بازي و باالخره فارغ التح    

 خوانـده  "زن بـاره " خود را در فرهنگ مردساالر بازي نمي كند خود مواجه با تنبيه و طرد شده و در مقام  تحقيـر   "خطير"وظيفه  
مردي كه در مردساالري به مرتبه جنسي لـذت سـتان و            .  مي شود   بچه خوشگل، و يا مزلف داده      ،"اوا خواهر "شده و به او عنوان      

انگشت رساندن، لب گرفتن، دست انداختن      . او مجاز مي شود    تجاوزگر نرسد در نزول در اين نظام مضحكه و طرد شده و تجاوز به             
 كوچه و بازار ناپيدا نبوده و مثـال          ندارد، متاسفانه در دبستان و دبيرستان و       "مردانه"و آزار نوجواني كه شكل و شمايل و يا رفتاري           

 .فراوان دارد
 

زن آزاده و يـا     . در فرهنگ مردساالر توان و خواهش جنسي زن زماني ارزش و اعتبار دارد كه در خدمت ارضاي مرد است                  
ي كه هويت جنسي خود را مايملك مرد و نقش جنسـي خـود را تمكـين و ارضـاي مـرد بـه شـمار نيـاورد، در نظـام                               جنسگراهم
زني كه  . نسي او بي معنا و بي ارزش خوانده شده و طرد مي شود            ج لقب گرفته، هويت و تمايل       "زنانگي"ساالر، ناقض وظيفه    مرد

 جنسـگرا هم.  نباشد در دنياي مردساالرانه زني كامل نيست و گرايش  او جز شوخي بي اهميتـي بـه شـمار نمـي آيـد                        "مردخواه"
وراتي است كه ايفاي    ظ ستيزي تثبيت كننده قوانين و مح      جنسگراهم. ار مي آيد  ستيزي در خدمت مرد ساالري و ستم جنسي به ك         

خـوار شـمردن و آزار      . نقش هاي جنسي را ضرورت مي بخشد و با تĤكيد و بقاي وظـايف جنسـي تعيـين شـده كمـك مـي كنـد                         
الـب و مغلـوب، فاعـل و         هشداري است تا زن و مرد در قالب نقش هاي تكليف شده خود باقي بمانند و به بازي غ                   همجنسگرايان

 .مفعول، و زن و مرد ادامه دهند و كنترل، غلبه و برتري مرد را حفظ نمايند
ناديده انگاشتن عواطف گـرايش     . گريزي، مجموعه سفسطه ها و تحريف و تعبيرهاي متعصبانه است         - ستيزي جنسگراهم

گريـزي، فريبكـاري و تقلـب در شـمارش          -ستيزي جنسگراهم. ها و همبستگي ها و تĤكيد بر تجازها و خشونت و نابرابري هاست            
 : ستيزان نگاهي بيندازيمجنسگرابه بازي اعداد و تفسير مرورانه و ارائه آن در ذهن هم.  مار استآاعداد و 

در برابر هزاران ميخانه، محل مالقات، فيلم و ويدئو و كتـاب و مجلـه سكسـي، فحشـاي خـانگي و خيابـاني كـه بـراي                            
امـا فريبكـاران اخالقـي اعـداد را         .  نيز در تعدادي محدود مشتري بازار جنسي هستند        همجنسگرايانست،   موجود ا  جنسگراياندگر

در مقابـل ده هـا كـودك آزاري و تجـاوز     .  را تنها مصرف كنندگان اين بازار معرفي مي كننـد همجنسگرايانمعكوس جلوه داده و   
 سـتيزي از درك آمـار و        جنسـگرا چرا فريبكاران مبلغ هم   . دارد، يكي دو مورد مشابه بين دو همجنس وجود          جنسگرايانميان دگر   
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 يكي است؟ چرا به به جاي جلوگيري از بيماري ايـدز بـه حملـه و    همجنسگراييارقام طفره رفته و تĤكيد دارند كه كودك آزاري و  
 همجنسـگرايان   مي پردازند و چرا مدعيان اخالق از يك سوي مخـالف وصـلت و زنـدگي پايـدار                  همجنسگرايانمحكوم شمردن   

هستند و از سوي ديگر آنان را محكوم به ارتباط هاي ناپايدار مي كنند؟ چرا با وجود باال بودن نـرخ طـالق، خيانـت و روابـط بـي       
 مورد حمله قرار مي گيرد و بي ارزش قلمداد مي شود؟ چـرا زمـاني كـه دو                   همجنسگرايان، تنها رابطه    جنسگرايانفرجام ميان دگر  

 و تصميم و برنامه ريزي و مقابله با سيستم قضايي مي توانند به خواسته خـود بـراي فرزنـد داشـتن برسـند،                          با تالش  جنسگراهم
ي كـه نـه قصـد و نـه تـوان      جنسـگرايان تصميم آنان بي ارزش شناخته مي شود ولي هزاران بارداري ناخواسته و اتفاقي ميـان دگر           

گريزان ناديـده مـي مانـد و        جنسـگرا ا منطق و آمار و واقعيت در چشم هم        نگهداري از فرزند را ندارند، طبيعي به شمار مي آيد؟ چر          
ذهن آنان تنها از شعارهاي دروغين، خشم و كينه هاي بي اساس، وحشت هاي واهي و حدس و فرض و گمـان نادرسـت، اشـباع                    

 است؟
 

 بـه كـار     حاضـر كثر شـتاب     مگاهرتز و حـدا    300ايرانياني كه مدعي نوآوري و تازه خواهي هستند، و جز با كامپوتر باالي              
نيستند و ماشين تحرير را قديمي و كهنه مـي داننـد، هنـوز شـعار سـنت گرايـي و كهنـه پرسـتي مـي دهنـد و شـناخت و درك                                  

، مـروج  همجنسـگرايي  موضـوع  "اولويـت نداشـتن  " ستير، به بهانه جنسگراچرا مزوران هم.  را تازه و زود وي دانند    همجنسگرايي
رهنگي مي شوند و دسيسه سكوت را تشويق مي كنند؟ چرا مـدعيان روشـنفكري و آزادي خـواهي و                    تنبلي فكري و اجتماعي و ف     

حقوق انساني، از مسئوليت خود طفره رفته و عوام و مذهبيون را مقصر مي شمارند؟ خود را خوش فكر مي خواننـد و متجـدد مـي                  
خـود را  . و ظرفيت و شـعور درك ايـن پديـده را ندارنـد     سنت گرا هستند    "مسلمانان" و   "ايرانيان"دانند اما نصيحت مي كنند كه       

خود را حـامي آزادي شـمرده و خـداي را مـدافع             .  حذف مي كنند   "همگان" را از    جنسگرامدافع حقوق همگان خطاب كرده و هم      
 .تعصب و نفرت خطاب كرده و كهنه خواهي را نياز سياسي مي دانند

رفتار ما و   . ا بي دين بودن، زن و يا مرد بودن نه افتخاري است و نه ننگي              در ايراني بودن يا غير ايراني بودن، مسلمان و ي         
 .آنچه كه ما به علت و يا به نام هويت اكتسابي و يا انتخابي خود مي كنيم مي تواند باعث غرور و يا شرم شود

 
اما اگر غير   . انه افتخار  بودن و يا هويت قومي، مذهبي و ملي نه دليل شرم است و نه به               جنسگرا بودن و يا دگر    جنسگراهم

ايراني به تبعيض بر عليه ايراني برخيزد، اگر سپيد پوست به تحقير انساني با پوست تيره بپردازد، اگـر مـرد زن را ذليـل و ضـعيفه                            
  هويت خـود را طبيعـي و       جنسگرابداند، اگر مسلمان خود را برتر و بهايي و يهودي و بي دين را كهتر و كافر خطاب كند و اگر دگر                     

 را منحرف بشناسد، هويت جنسي، مذهبي، ملي و نژدي سبب خودپرستي و بهانه تحقير ديگران شده و باعـث شـرم و                       جنسگراهم
انحصـاري كـردن   . نفي ديگران و برتر شمردن خود، شرم آفرين اسـت .  نه افتخاري است و نه غروري      "دگرآزاري"در  . ننگ است 

غـرور  .  اقليت ها، رفتاري ضد اجتماعي، ضد اخالقي است كه بايد با آن مقابله كـرد               امتيازات براي گروهي ويژه و دريغ آن از بقيه        
، نه غرور به هويت جنسي است بلكه افتخار به بقاء آوردن، سالم ماندن و مسئوالنه رفتار كردن در فرهنگـي اسـت                       همجنسگرايان

غـرور  .  ها رايـج اسـت     آسيباع تحقيرها، تبعيض ها و      كه اطالعات دريغ شده، حقوق پايمال گرديده و ستيز و آزار و بيزاري در انو              
 خود بلكه به رشد، پايـداري، سـالمت اخالقـي، صـداقت و              "هويت جنسي " نه به    جنسگرا زماني معني دارد كه هم     همجنسگرايي

ي براي آزار    زماني مي تواند از هويت جنسي خود خرسند باشد كه آن را بهانه ا              جنسگرادگر. مسئوالنه رفتار كردن خود افتخار كند     
 .و خوار شمردن ديگران نكرده باشد

 
كس كه كم     آن "تحمل" بر حال مفلوك،     "دلسوزي".   محتاج دلسوزي، تحمل و يا قبول مشروط نيستند        همجنسگرايان

 به نام مرحمتي و لطفي در حق آنان كه در قبولشان ترديد است، نشانه هاي ديگـر عـدم                    "قبول مشروط "ارزش به حساب آمده و      
 مي خواهند، عدالت در قضـاوت،       همجنسگرايانآنچه  . ري بوده و بر اساس خود برتر شماري غالب و تحقير ضمني اقليت است             براب

 مي خواهند خاتمه دادن بـه وقـيح         همجنسگرايانآنچه  .  است جنسگرايانمسئوليت در رفتار و سالمت پندار و انديشه در ميان دگر          
 مي خواهند سالمت سازي ذهن هاي آلوده از حدس و گمـان و فـرض هـاي    ايانهمجنسگرآنچه . پنداري و زشت انگاري هاست 
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 در مقابل رفتار سـالم و       همجنسگرايان. آنچه ما مي خواهيم پاك سازي مذهب و سنت از خشونت و كينه است             . مضر و غلط است   
والنه به گسترش آگاهي و مقابله با       به دور از خشونت هاي جنسي خود، اميدوارند كه دگرجنس گايان نيز با انتخابي آگاهانه و مسئ                

 .تعصب ها بپردازند
تا زماني كه جنسيت در محـدوده       . حق با ايشان است   . "جنسيت در ايران معناي خوبي ندارد     " طالقاني   مبه قول خانم اعظ   

 در  نسـگرايي همجتا زمـاني كـه بيـنش از         . مالكيت و تجاوز و وسوسه و اغوا تعريف مي شود، نمي تواند معناي خوبي داشته باشد               
.  درجـا خـواهيم زد     همجنسـگرايي جوك و متلك و فحش و شوخي خالصه شود، ما در آلودگي هـاي ذهنـي در بـاره جنسـيت و                       

 هاي زن ستيزي، ستم جنسـي،       آسيبتا زماني كه    . نوانديشي و دگرانديشي قسمتي از رشد سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي باشد           
ي، نشناخته و نگفته باقي بماند، نمي توان ضرري را كه از آن حاصل مـي شـود مهـار                    ستيزي، گريزي، آزاري و بيزار    جنسگراو هم 
محيط فرهنگي، اجتماعي و خانوادگي خود را التيام بخشيم، گونه گـوني انتخـاب              . يد تبعيض و تعصب ها را بهتر بشناسيم       يبيا. كرد

 آسيب اقوام و آشنايان و دوستان و همكاران ما هستند،       قسمتي از  همجنسگرايان. هاي افراد و تنوع در هويت ها را احترام بگذاريم         
 . به بافت اجتماعي است كه دربرگيرنده جنس و رنگ و نژاد و گرايش هاي متفاوت استآسيببه آنان، 

 
 .به اميد سالم زيستن
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 رد پاي همجنسگرايي در تاريخ ايران

 عمقي انديشي ادعا مي كننـد كـه در دوران گذشـته             عده اي از افراد با خلوص و صداقت اما همراه با محدود بيني و عدم              
تاريخ ايران از جمله در تاريخ باستان همجنسگرايي وجود نداشته و همجنسگرايي در نتيجه معاشـرت و نزديكـي تمـدن ايـران بـا          

ـ          . هاي ديگر از جمله تمدن يوناني به ايران راه يافته است           تمدن  خـود   "تئـوري "ن  مدعيان چنين نظري به اين اكتفا نكرده و از اي
 نيست پس فرهنگ ايران نمي تواند با همجنسگرايي آشتي      "ايراني االصل "اين نتيجه را مي گيرند كه چون پديده همجنسگرايي          

 . كند و آن را بپذيرد
 همجنسـگرايي   اين كـه  يكي   .اما افراد مدعي چنين نظري چندين موضوع عمده را به عمد يا غير عمد فراموش مي كنند                

گـرايش جنسـي انسـان ذاتـي     .كه در نتيجه معاشرت و نزديكي اقوام و تمدنها و افراد از يكي به ديگري منتقل شود      مسري نيست   
 مسـاله است كه در نتيجه عوامل متعدد و پيچيده شكل مي گيرد و  در مطالب مختلف همين جـزوه بارهـا بـا اسـتدالل بـه ايـن                              

العات و دانش خود، شناختي از گرايش خود نداشته باشـد يـا در نتيجـه        انسان ممكن است در نتيجه محدود بودن اط       . پرداخته ايم 
نرم هاي اجتماعي آن را سركوب كند و هويت جنسي مقبول عامه را براي خود برگزيند اما امكان عـوض كـردن گـرايش درونـي             

ناسان و محققاني كه در باره تاريخ       تاريخ ش .  علم  سكسولوگي اين را مي گويد      . اين گفته را ما از سر خود نمي گوئيم        . خود را ندارد  
 ايـن گونـه   متاسـفانه   (همجنسگرايي در جوامع قديمي و در باره قدمت تاريخي وجود اين پديده  دست به تحقيقات وسيع زده انـد                     

بر اين باورند كـه همجنسـگرايي و گـرايش جنسـي و عـاطفي بـه                 ) ها نه به فارسي ترجمه شده اند و نه امكان چاپ دارند            كتاب
س در همه جوامع انساني و در طول تاريخ بشر وجود داشته است گيريم كه جوامـع انسـاني بـا وجـود ايـن پديـده در ادوار                             همجن

 .مختلف و بنا بر فرهنگ و شرايط زيستي خود برخوردهاي متفاوتي داشته اند
ه هاي خود را مستند     موضوع ديگري كه مدعيان نبود همجنسگرايي در تاريخ باستان فراموش مي كنند اين است كه گفت               

به بيان ديگر اصآل كدام تاريخ شناس و جامعه شناس ايراني بوده كه با حوصله به ورق زدن تاريخ در جهت كشف                      . بيان نمي كنند  
رد پاي همجنسگرايي در تاريخ قديم ايران دست  زده است و بعدآ به اين نتيجه رسيده كه همجنسگرايي اصآل در تـاريخ باسـتان                         

شته است؟ فراموش نكنيم كه همين يك دهه پيش بود كه عده اي مي گفتند در ايـران اصـآل همجنسـگرايي وجـود                        ما وجود ندا  
 تاريخ مبارزات همجنسـگرايان     آن كه ندارد و همين حاال هم هستند كساني كه همجنسگرايي را يك پديده غربي مي دانند بدون                 

بي در آشنايي  با اين پديـده و پـذيرش همجنسـگرايي  طـي                غربي و شكل گيري فرهنگ همجنسگرايي و مسيري كه جوامع غر          
 .درستي خوانده باشنده كرده اند را ب

 اين است كه گيريم همجنسگرايي در نتيجه روابط و داد و ستد فرهنگي تمدن ايران با تمدنهاي ديگر وارد                    مسالهسومين  
تناد به آن به نفي حقوق همجنسگرايان امروز ايران دسـت           كشور ما شده است اما آيا اين دليل قانع كننده اي است كه بتوان با اس               

زد؟ ما در تاريخ خود روي تخت خوابيدن، روي ميز غذا خوردن، كت و شلوار پوشيدن، حقوق زنان، دمكراسـي و خيلـي چيزهـاي                          
. اني ها كه نمي شـود  آوردن بخشي ديگر چه جانفشبه دستامروز بخشي از اينها وارد زندگي ما شده اند و براي       . ديگر نداشته ايم  

 دمكراسي، آزادي زنـان وحقـوق بشـر غربـي اسـت، بـه               اين كه يادمان نرود كه متعصبان، جاهالن و  ديكتاتورها هم با استناد به             
 .تخطئه مبارزات و تالشهاي آزاديخواهان مي پردازند

جنسـگرايي كـآل در فرهنـگ       موضوع ديگري كه شايد بد نباشد به آن اشاره كنيم اين است كه بعضي ها معتقدند كه هم                 
هاي غني كه به سطح بااليي از تكامل خود رسيده اند، رشد مي كند و در فرهنگ هاي جوان كه قصد گسترش به مناطق ديگـر                           

و ايـن را فقـط جهـت    .البته در مورد صحت چنين ادعايي شك و ترديدهاي فراواني وجـود دارد         . را دارند كمتر امكان رشد مي يابد      
 . آورديماطالع خوانندگان

با استناد به تحقيقات محقيقين خارجي همجنسگرايان و همجنسگرايي در همه ادوار تاريخ و در همه جوامع بوده اسـت و                     
هـيچ  اما با توجه به فرهنگ و شكل زندگي پيشينيان صـد البتـه همجنسـگرايي                . ايران نمي تواند از اين قاعده كلي مستثني باشد        

 وجـود تعـداد     اين همـه  با  . پرداختن  به آن در نوشته ها و لوح هاي تاريخي تقدم نداشته است              جدي گرفته نشده و در نتيجه        وقت
، كنده، كنگ، مĤبون، مواجر، شاهد باز، نوخط، جمـال پرسـت، امـرد بـاز،  نظـر بـاز،                     )هيز( زيادي اصطالحات از جمله  بغا، حيز يا         



 ۵۴

با توجه   هرحال چنين روابطي در بين ايرانيان وجود داشته و        ه   كه ب  در متون قديمي ايراني همه دال بر اين دارند        ....لوطي، مخنث و  
نبايد توقع داشت كـه اصـطالحات و    به شكل زندگي آن دوران، سطح اطالعات و دانش و ابزار زندگي و غيره در گذشته هاي دور        

قديمي نمي توان توقع داشـت كـه   همچنين با توجه به سطح رشد جوامع . كار برده باشنده واژه هاي معمول و مرسوم امروزي را ب 
 روابط مطرح شوند، در ادوار دور هم بايستي چنين          اين گونه روابط  دو همجنس و شكل بروز آن و مسائل حقوقي كه امروزه براي               

نقش مذاهب ايراني و بعدها ورود  اسـالم و ضـديت همـه اينهـا بـا              . يم چنين كششي بوده   يمنظور ما اين است كه بگو     . بوده باشد 
 .سگرايي را هم نبايد از نظر بدور داشتهمجن

 " نوشته اي عشقي در باره تم هاي اروتيكي در ايران قـديم -سرو ناز"كتابي دارد بنام  )Robert Surieu( روبرت سوريو
Sarve Naz: an essay on love and the representation of erotic themes in ancient iran      كـه در آن مـي گويـد

 .شمار نمي آمده نزد ايرانيان همچون يونانيان، امري غير عادي و ناخوشايند ب همجنسگرايي
به معني مرزيدن وارونـه و غيـر    Abaron marzisnih:  وجود دارد" انحراف جنسي"در پهلوي يك اصطالح كلي براي 

در ":  زرتشـت آمـده    51از يسـنا     12در بند    .مي باشد و در اوستا معني ماليدن مي دهد         Maraz مرزيدن از اصل اوستايي   .  معمول
سرماي سخت زمستان زرتشت سوار بر ارابه اي به خانه يكي از حكماي محلي مي رود اما حاكم  از دادن سرپناه به زرتشت سرباز                         

گفته مي شود كه اين قديمي ترين اشاره به          . خطاب مي كند   )به معناي غالم باره    (Vaepyoمي زند و زرتشت او را دشنام داده و          
 زرتشت اين اصطالح زباني را همان لحظه كشف نمي كند بلكـه مـردم               اين كه اما قدر مسلم    .  در تاريخ ايران است    جنسگراييهم

 را مي شناخته اند كه اصطالحي هم براي آن ساخته اند و خـود  "غالم باره گي"پديده  آن روزگار و چه بسا نسل هاي قبل از آنها     
 .شنام مي دهد، معني آن را مي دانسته استحاكمي كه زرتشت او را با اين كلمه د

 از فردگـرد هشـت،    32در بند .  را اهريمن براي مقابله با اورمزد پديد آورد    "مردگايي" از فردگرد  يك  آمده كه         11در بند   
ميل  كه بر خالف     "مفعول" و   "فاعل" مجازات   32 فردگرد   27 و   26طبق بندهاي   . كننده ي كار ديوپرست و ديو خوانده مي شود        

 .خود عمل كرده اند تازيانه خوردن تعيين مي شود
 آمده كه در دوزخ مـاري بـه نشـيمن           "ارداويراز نامه "در متون پهلوي بيشتر از اوستا به همجنسگرايي اشاره مي شود؛ در             

البته محققـان    ." كون مرز كرد و مرد بر خويشتن هشت        " :گاه مردي وارد و از دهانش خارج مي شد و دليلش را اين آورده اند كه               
وارونه زن كسان را گاد و بـا چـرب زبـاني خـويش              ( با توجه به نوشته هاي بعدي در همين رابطه كه در باره همين شخص آمده                

نتيجه مي گيرند كه منظور اين قسمت مرد همجنسگرا نيست بلكه مردي است كـه               ....) زنان  كسان را فريفت و از شوي جدا كرد         
 .انجام مي داده استاز عقب با زنان عمل سكس 

روايـت اميـد    "طبـق    . در مورد اهـريمن و سـكس بـا همجـنس نيـز روايـاتي آمـده اسـت                   "روايات داراب هرمزديار  "در  
( كسي كه خيتودث    ":  موبد بزرگ قرن چهارم هجري اين است       "اميد اشوهيشتان " يكي از سئواالت پرسيده شده از        "اشوهيشتان

هر كه كون مرز كنـد مـرگ        ":  و موبد جواب مي دهد     " كند، داوري عمل وي چگونه بود؟      كند و سپس كون مرز    ) ازدواج با محارم  
 ".ارزان است اما گر درمانده زاري و توبه كند آنگاه عفو مي شود

 پرسشـي   92 كـه شـامل      "دادستان دينـي  "ميان آمده، بخصوص در     ه  در ادبيات پهلوي در باره همجنسگرايي  صحبت ب        
 .رن سوم هجري مي شود موبد ق"جوان جم"است كه از 

در دين زرتشت با همجنسگرايي مخالفت شده و براي همجنسگرايان مجازات سنگيني از جمله اعدام در نظر گرفته شـده             
طور به نظر مي رسد كه موبدان و پيروان زرتشت نه بر اعدام اين جهاني بلكه بر عقـوبتي كـه خداونـد در آن جهـان      است اما اين 

 .تاكيد بيشتر كرده اندبرايشان در نظر گرفته 
سـلوك  "ها و ادبيات ايـران بوفـور ديـده مـي شـود از جملـه در                   بعد از اين تاريخ ديگر اشاره به همجنسگرايي در كتاب         

كيميـاي  "، "رسـاله دلگشـا  "، "تـاريخ بيهقـي  "، "ديـوان سـنائي  "، "صحاح الفـرس "، "تاريخ الوزرا "،  "مروج الذهب "،  "الملوك
 .كه از آن مي گذريم.....   و"گلستان"، "مثنوي"، "سعادت

 در ادبيـات و تـاريخ نـه    اين كهدر بررسي تاريخي همجنس خواهي يك موضوع بغايت مهمي را نبايد فراموش كرد و آن               
ي بچـه   به عبـارت  طور، بيشتر روابط جنسي يك مرد بالغ با يك نوجوان بدون ريش و سبيل و                 تنها ايران بلكه ملل ديگر نيز همين      
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نقش و نگار شده و اين ربطي به موضوع همجنسگرايي و خواسته هاي همجنسگرايان كه تنها در اين دهه هاي                    ) پدوفيلي( بازي  
و (همجنسگرايان با بچه بازي و پدوفيلي كامآل مخالفند و هر گونه سوء اسـتفاده جنسـي                 . اخير مطرح شده اند، اشتباه گرفته نشود      

هاي تاريخي اين بوده كه نشان دهيم گـرايش          منظور ما از از آوردن مثال     . مي دانند از كودكان و افراد نابالغ را مردود        ) غير جنسي 
همجنسگرايي بمعناي عشق و عالقه و احساس و گرايش دو انسان عاقل و بالغي است كه بنـا بـه     . به همجنس وجود داشته است    

و در صد سال گذشته اسـت كـه همجنسـگرايان           . نياز و بر اساس اختيار طرفين به هماغوشي  برقراري  رابطه با هم رو مي آورند                
 با بچه بازي و كودك آزاري متفاوت اسـت و خواسـتار    ثابت كنند كه احساس و عشق آنها      توانسته اند با مبارزات و روشنگري خود      

ار و  معناي تائيد بچه بازي و اشع     ه  صحبت ما از روابط جنسي دو همجنس در تاريخ ب          پس.  شناختن حقوق خود شده اند     به رسميت 
هـا آن سـطح از آگـاهي و دانـش             صحبت اين است كه در آن زمان       .نمادهاي مختلف بيانگر آن در ادبيات و تاريخ گذشته نيست         

  اين است كه چنين احساسي وجود داشته گيريم به غلـط مـورد اسـتفاده قـرار       مساله. وجود نداشته كه بشريت امروز به آن رسيده       
 . براي ما باقي ماندهگرفته يا فقط بخش غلط و نادرست آن

 به شكل مدرن امروزي كه چندين دهه است در جوامع غربي جا افتاده، در               هيچ وقت بله، همجنسگرايي و همجنسگرايان     
 تـاريخ هـزاران     ايـن همـه   جامعه ما مورد قبول و جا افتاده نبوده است ولي ريشه آن را بايد در همان جايي جستجو كرد كه چرا با                       

ك كشور جهان سومي است، چرا در حالي كه ايران هرگز به معناي كامل كلمه مسـتعمره نبـوده امـا حتـي بـه        ساله، هنوز ايران ي   
اندازه كشورهاي تا همين اواخرمستعمره آفريقايي هم دمكراسي ندارد، چرا با صد سال مبارزه مشـروطه خـواهي هنـوز سانسـور و                       

 سـطح بـاالي     اين همـه   گرسنه در كشور داريم، چرا با        اين همه پول نفت    اين همه زندانيان سياسي و ايراني تبعيدي داريم، چرا با         
سواد در بين ايرانيان اما تعداد كساني كه وارد مبارزه براي آزادي و دمكراسي مي شوند هميشه به آن اندازه نبوده كه كفه تـرازو را                       

يي نه عدم وجود همجنسگرايان بلكه به سـاختار         پس دليل نبود گفتمان مربوط به همجنسگرا      ....به نفع ازاديخواهان سرزير كند؟ و     
هـاي   اجتماعي، فرهنگي و سياسي رشد نايافته جامعه  ما مربوط مي شود و در حركت براي ساختن يك ايران مدرن طبعĤ گفتمان                    

 .ها ي موجود بروند تازه بايد امكان مطرح شدن را بيابند تا بتوانند به مصاف سنت ها و نابرابري
بعضي از دوستان معتقدند كه ما هنوز نتوانسته ايـم مسـائل و مشـكالت               .  مهم را الزم مي دانيم     مسالهك  در پايان ذكر ي   

را حـل كنـيم پـس       ... ساده تر زندگي از جمله برابري زنان، حق تشكيل سنديكا براي كارگران، آزادي اقليتهاي مذهبي و قومي و                 
 نقـض غـرض     مسـاله چنين رهيافتي به    . يان حقوق خود را مطالبه كنند     بهتر است كه ابتدا به اين چيزها برسيم و بعدآ همجنسگرا          

طور خواسته  حقـوق و آزادي همجنسـگرايان همـه در چـارچوب آزادي، دمكراسـي و                   چرا كه همه اين خواسته ها و همين       . است
رها و فرهنـگ  حقوق بشر مي گنجند و حركت براي آنها يعني حركت و تالش براي ساختن يك جامعه و كشور مـدرن بـا سـاختا                       

اگـر قـرار اسـت زنـي        . نمي توان خواسته هاي حقوق بشري را درجه بندي كرد و يكي را بر ديگري اولويت داد                . انساني و امروزي  
آزادي و برابري حقوق داشته باشد، يا كارگري حق تشكيل اتحاديه يا يك كرد حق سخن گفتن و تحصيل به زبان مادري خود را                         

 و چـه بسـا همـين زن يـا           . يا كرد نياز جنسي هم دارد كه باز بخشي از حقوق بشر او محسوب مي شـود                 بيابد، همين زن يا كارگر    
از آن گذشته سركوب جنسي تاثيرات خيلي مخرب تري بر روح و روان انسان دارد تـا محـروم                   . كارگر يا كرد همجنسگرا هم باشد     

ـ     همجنسگرايان قشر .  بودن از داشتن سنديكا يا صحبت بزبان مادري        ه و گروه و تافته جدا بافتـه اي از اقشـار مختلـف نيسـتند؛ ب
بعضي از همجنسگرايان كارگرند، زنان خانه دارنـد، پزشـك          .  بخشي از همين مردم و در همه جا هستند         ،هرحال آنها در بين مردم    

 .....سهامدارند و مذهبي اند، سربازند، مغازه دارند، كارمندند، رفتگر خيابان اند، ،اند، دانشجو اند، اقليت قومي
دفاع از مطالبه حقوق همجنسگرايان جزئي از مطالبات  اقشار مختلف اين ملـت اسـت كـه عقـب افتـاده انـد و در طـرح                  
مطالبات بايد از حضور همه اقشار و خواسته ها دفاع شود تا نيروي تحول خواهي  بسط و گسترش يافته، قوام يابـد و طرحـي نـو                            

 .دراندازد
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 هاي همجنسگرا الگويي براي زوج هاي دگرجنسگراروابط بين جفت 

. تا كنون تصور عمومي بر اين بوده كه روابط همجنسگرايان همه موقتي، كوتاه مدت و خالي از بار و ارزش معنوي اسـت                      
 مـي   جفتهاي همجنسگرا طفـره    اما باورمندان به چنين گفته هايي از پرداختن به علل و ريشه هاي موقتي و كم دوام بودن روابط                  

 .رفتند
 محـالت سـكوني   ،هر چه شرايط زندگي همجنسگرايان مساعد تر باشد، هر چه حقوق آنها در قوانين، محل كار، تحصيل               

بيشتر محترم شمرده شود به همان اندازه هم روابط جفت هاي همجنسگرا از بار مسئوليت و تعهد برخوردار مي شود و تجارب                      ... و
 .ادگيري جفت هاي دگر جنسگرا ببار مي آورندو الگوهاي بسيار مثبتي هم براي ي

 Robert( پروفسـور روانشناسـي  بازنشسـته دانشـگاه واشـنگتن و روبـرت لونسـون        )Jon Gottman(  جـان گـوتمن  
Levenson(                   پروفسور روانشناسي دانشگاه بركلي كاليفرنيا با هم به تحقيقي در باره روابط بين جفت هاي همجنسـگرا دسـت زده
نتيجه اين تحقيقـات اخيـرآ       .ها و ادعاهاي كليشه اي در باره روابط بين همجنسگرايان را به چالش مي كشد               برداشتاند كه تمام    

 :آدرس وب سايت. منتشر شده است) Journal of Homosexuality ("ژورنال همجنسگرايي"در مجله 
http://www.haworthpressinc.com/web/JH

از زاويه هاي مختلـف از جملـه درجـه          )  جفت همجنسگرا  40 زوج دگر جنسگرا و      40( جفت   80براي انجام اين تحقيقات     
 جفت گي 12:  همجنسگرا شامل اينها مي شده چهل جفت. خشنودي از رابطه خود، سطح درآمد و تحصيل با هم مقايسه شده اند           

 جفت لزبين   8 جفت لزبين راضي و خشنود از رابطه خود و           10 جفت گي ناراضي از روابط خود،        10د،  كه از روابط خود راضي هستن     
 .ناخشنود از رابطه خود

 جفـت ناخشـنود از رابطـه خـود بـراي      20 جفت راضي و خشنود از رابطـه خـود و   20و در مورد چهل جفت دگرجنسگرا،   
ق را با اعتبارتر مي كند اين است كه در انجام ايـن تحقيقـات تنهـا بـه           آنچه كه اين تحقي   . شركت در تحقيقات انتخاب شده بودند     

 ويديوئي هم از همه جفت هـاي شـركت كننـده،            به صورت هايي كه شركت كنندگان به سئواالت داده اند اكتفا نشده بلكه             جواب
بـاض ماهيچـه هـا و شـكل         فيلم برداري شده و در حين بحث و مشاجره هر جفت، ضربان قلب، حالت فيزيكي مثل چشم ها، انق                  

 .نشستن وحركات آنها هم فيلمبرداري شده و بعدآ براي خودشان هم نمايش داده شده اند
 سـال، بـه جمـع آوري اطالعـات و داده هـا و               12اين محققان براي اعتبار بيشتر نتايج تحقيقات خود، همچنين به مدت            

 جفـت همجنسـگرا، هفـت جفـت         40 ساله،  ازمجموع     12مدت  اتفاقات در روابط جفت هاي همجنسگرا دست زده اند كه در اين             
 ) درصد20يعني حدود . (لزبين و يك جفت گي از هم جدا شده اند

 درصد  و بـه نـرخ جـدايي و    64 مي شود ساله را به چهل سال تعميم دهيم        12اگر ما اين مدت     ": آقاي گوتمن مي گويد   
 ". درصد است، نمي رسد69طالق در بين غير همجنسگراها كه 

جفت هاي همجنسـگرا كـه بـا هـم اخـتالف            . توجه به ضربان قلب افراد همجنسگرايان وغيرهمجنسگرايان جالب است        
داشته و از رابطه خود خشنود نبوده اند، ضربان قلب آنها پائين بوده است در حالي كه ضربان قلب پائين در بين جفـت هـاي غيـر                            

 .ه مي شده استهمجنسگرا كه از رابطه خود راضي و خشنودند، ديد
جفـت هـاي همجنسـگرا      ": گوتمن مـي گويـد    .  آمده نيز جالب است    به دست مورد قابل توجه ديگر كه در اين تحقيقات         

آنها واضح و علني از سكس و اهميت اعتماد به هم و خيانت نكـردن حـرف مـي                   . صادق تر از جفت هاي غير همجنسگرا هستند       
زوج ها و جفـت هـاي       . ابط زوج هاي غير همجنسگرا چنين چيزي ديده نشده است          سال مطالعه رو   31در حالي كه در طول      . زدند

هاي گرفته شده در اين تحقيقات از زوج ها، فهم           در مطالعه فيلم  .  واضح و علني از سكس حرف نمي زنند        به طور غير همجنسگرا   
در . گوينـد  اينها چي دارند به هم مـي  غير همجنسگراها از چه چيزي حرف مي زنند مشكل است، آدم واقعĤ نمي فهمد كه     اين كه 

ي عادي با هـم از سـكي        به شكل هاي خود بلوغ بيشتري نشان مي دهند و بدون واهمه            حالي كه جفت هاي همجنس در صحبت      
 ".صحبت مي كنند

http://www.haworthpressinc.com/web/JH
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درجه بلوغ فكري در جفت هاي همجنسگرا بسيار باالتر از درجه بلوغ در جفت هاي دگرجنسگرا                ": جان گوتمن مي افزايد   
جفت هاي همجنسگر براي اصالح و بهبود روابط خود تالش بيشتري مي كنند و در مقايسه با جفت هاي دگر جنسگرا،                      . ي باشد م

جفت هاي همجنسگرا از آگاهي و دانش بيشتري در باره برابري و عدالت برخوردارند و آن را در روابط بين خود نيـز رعايـت مـي                           
 ".كنند

در شهر سياتل  )Relationship Research Istitute( " انستيتوي تحقيقاتي روابط" جان گوتمن كه اين روزها رياست
بـه  ) دگـر جنسـگرايان   ( هـا   سال آينده روابط هتروسكشوال    200من فكر مي كنم كه در       ": عهده دارد اضافه مي كند    ه  آمريكا را ب  

 ". حاكم استنقطه اي خواهد رسيد كه امروز در روابط بين همجنسگرايان
محقق در تحقيقات و بررسي هاي اوليه  خود در مورد چگونگي حل اختالفات فـي مـابين در روابـط يـك جفـت                         اين دو   

هـا و   هاي علم رياضيات اسـتفاده كـرده و در نوبـت بعـدي  فاكـت             همجنس با هم و دو غير همجنس با هم، از روش ها و مدل             
 .نجر مي شود، را مورد مطالعه و بررسي قرار داده اندعواملي كه به رضايت و خشنودي و يا عدم رضايت و جدايي يك جفت  م

ما به شيوه هاي برخورد هر دو گروه دقت كرديم و و متوجه شديم كه شيوه برخورد جفت هـاي                    " :اقاي گوتمن مي گويد   
واي جفت هاي هتروسكشوال نقطه شروع بحث و جدل با همديگر را در يـك حـال و هـ                  .. هر دو گروه  بسيار از همديگر متفاوتند       

. هاي مهربانانـه آغـاز مـي كننـد    ه  منفي شروع مي كنند در حالي كه جفت هاي همجنسگرا بحث و اختالف خود را با مزاح و شيو                  
كار مـي گيرنـد و در عـوض         ه  جفت هاي همجنسگراها در بحث و جدل هاي خود كمتر حالت تحكم و تسلط خود به ديگري را ب                  

 "..ا چاشني بگو مگوهاي خود مي سازندمقدار زيادي احساس مثبت توجه به طرف ديگرر
در روابـط هتروسكشـوالها،   . شكل و شيوه اي كه يك اختالف نظر و دعوا در بين يك جفت شروع مي شود، مهم اسـت      "

بگو مگوها و دعواها هميشه از يك نقطه منفي شروع مي شود و در تحقيقات ما ثابت شده كه اگر دعوا از يك نقطه منفي شـروع                           
در حالي كه گي و لزبين ها گرمتر و دوسـتانه تـر   . رصد موارد،  بعدآ برخوردها تندتر و باز هم منفي تر ادامه مي يابند د 96شود، در   

 اين موارد را بارها و بارها در روابط آنها شاهد بود و در نتيجه طـرف مقابـل، يعنـي فـرد دوم              مي توان . و كمتر كج خلقي مي كنند     
در عـوض در بـين   . د را بهتر درك مي كند و  مستعد شنيدن حرف هاي طرف خود مـي شـود        رابطه منظور و پيام اصلي طرف خو      

 كه يكي   مي كنند زوج هاي غير همجنسگرا، بحث و مشاجرات و دعوا بيشتر سر قدرت است و در دعواها اكثرآ طوري با هم رفتار                      
 ".آن ديگري را خرد و مچاله كند و بر حريف تسلط يابد

احسـاس مثبـت بـر احسـاس        "ن چنين استنباط مي شود كه در روابط جفت هـاي همجنسـگرا              از خالل گفته هاي گوتم    
 .، غلبه دارد"منفي

احساسات منفي عامـل عمـده تـري در روابـط غيـر همجنسـگرايان اسـت در حـالي كـه احساسـات مثبـت در روابـط                             "
 ".همجنسگرايان قوي تر است

سگرا همانا چسب و سريشمي است كه اين روابط را پايدار           گفته مي شود كه شيوه حل اختالف در روابط زوج هاي همجن           
جفت هاي همجنسگرا گفتگو در باره يك موضوع مورد اختالف بـين خـود را بـا شـيوه و روش                     ": گوتمن مي گويد  . نگه مي دارد  

خـتالف هـم   مثبتي شروع كرده و در خالل گفتگو هم همان روحيه را ادامه مي دهند در نتيجه امكان رسيدن بـه توافـق و حـل ا                       
 ".راحتتر مي شود

 همه ما بايد آن تصوير غالب و عمـومي منفـي در             اين كه نتيجه كلي كه از اين تحقيقات عايد ما شده          ": او ادامه مي دهد   
 جفت هايي كه اهميت و ارزش زيادي بـه كـانون   به عنوانمورد روابط بين جفت هاي همجنسگرا را به كنار نهيم و به روابط آنها            

داده . گي و لزبين ها از توان بيشتري براي تشكيل يك رابطه بـالغ مسـاوات طلبانـه برخوردارنـد                  .  دهند، نگاه كنيم   جفتي خود مي  
طور دال بر اين دارند كه جامعه ما بايد نگاه خود را عوض كند و به عشق ارزش و احترام بيشتري قائل                        آمده همين  به دست هاي  

 ".كجا و بين چه كساني و با كدام گرايش جنسي متجلي شود اين عشق و عاطفه در اين كهشود  فارغ از 
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 نفع عمومي ايجاب مي كند كه دگرجنسگرايان
 .به آگاهي رساني در باره همجنسگرايي بپردازند

فارغ از وضعيت سياسي حاكم، همه شواهد حاكي از آن است كه جامعه و مردم  نسبت به موضوعات جنسي كنجكاو بوده 
همچنين از بركت اينترنت و  .يري در باره مسائل جنسي، از جمله پديده همجنسگرايي را دارا هستندو آمادگي براي يادگ

هاي مختلف اجتماعي، ديد منفي يك دهه  روشنگري خود همجنسگرايان، طيف وسيعي از روشنفكران، فعاالن سياسي و گروه
ي خصوصي و در لفافه به حقوق مدني اجتماعي ها پيش در باره همجنسگرايي و همجنسگرايان را كنار نهاده و در صحبت

 .همجنسگرايان اعتراف مي كنند
 

 هرچند كه اين دو فاكتور، يعني آمادگي  جامعه و تحول ذهني روشنفكران، خود قدمي به جلو است ولي كافي نيست چرا 
قي، در عين اعتراف ضمني به كه بسياري از روشنگران اجتماعي، جهت دهندگان افكار عمومي و فعاالن عرصه هاي مختلف حقو

حقوق  همجنسگرايان، اما طرح  و مطالبه علني حقوق همجنسگرايان در شرايط امروز را زودرس مي دانند و يا ادعا مي كنند كه 
 ضعيف، بي  استدالالتاين گونه. ابتدا بايد نظامي دمكراتيك در كشور ايجاد شود و بعد بحث حقوق همجنسگرايان را مطرح كرد

 .و سطحي اندپايه 
سكوت روشنفكران و آگاهگران اجتماعي در باره ظلم و بي حقوقي اي كه بر همجنسگرايان روا مي شود، با اين بهانه كه 

 اجتماعي خود -حاال وقت اين حرفها نيست، در واقع ماست مالي كردن موضوع با هدف شانه خالي كردن از مسئوليت فردي 
واقعيت اين است كه .  ضعف استدااللي آن چنان عيان است كه كمتر كسي خريدار آن مي باشداست تا  آسوده سر بر بالين نهند و

 همجنسگرايي ناشي مي شود كه خود نشان از مسالهسكوت روشنفكران و نيروهاي فعال اجتماعي تا حدودي از كم دانشي آنها از 
 و پرسشگري كافي برخوردار نبوده و نيستند و نتيجتĤ  اجتماعي ما از حس جوينده گي-آن دارد كه روشنفكران و فعاالن فرهنگي

 .بدنبال كسب دانش و آگاهي از موضوع همجنسگرايي نبوده اند
علت ديگر بي اعتنايي فعاالن فرهنگي اجتماعي ما نسبت به همجنسگرايي و همجنسگرايان، روحيه و منش هموفوبيايي 

ه كآل روشنفكران و ديگر افراد پر مدعاي جامعه ما كآل همجنسگرايي و درون آنهاست؛ به اين معني ك) آگاهانه يا ناآگاهانه( 
به زحمتش هم نمي "جنس خواهي مي دانند و در نتيجه گرايش به همجنس را داراي بار ارزشي و اعتباري كمتري نسبت به دگر

گريز و كناره گيري از  دانستن همجنسگرايي و "كمترارزشي"اين .  كه به كسب اطالعات در باره آن پرداخته شود"ارزد
همجنسگرايان، قبل از هر چيز به ضرر رشد خود فرد و جامعه تمام مي شود؛ به شكلي كه همجنسگرايان را از علني كردن خود 

 دگرجنسگرا هستند، تعديل نمي شود و دگرجنسگرايي اجباري انسان هاباز مي دارد و برداشت و باور غلط عمومي كه گويا همه 
سكوت و كتمان درباره همجنسگرايي در بسياري از مواقع باعث  درد و رنج شديد، كدورت ها و . شه مي دواندهر چه بيشتر ري

دليل ناآشنايي و ه جدايي در خانوادها مي شود از جمله هنگامي كه فردي در خانواده همجنسگرا باشد و ديگر اعضا خانواده ب
نفي و سركوب هويت جاي  نده و در نتيجه خشم و كينه، قهر و جدايي  و عاجز مامسالهناآگاهي از موضوع از توان درك و فهم 

 .مهر و دوستي و محبت و ديگر عالئق خانوادگي مي گيرد
 از طرف ديگر احساس بي مسئوليتي و بي توجهي به رنج و دردي كه همين امروز از ناحيه  ناآگاهي عمومي متوجه 

روشنگران ما و مدافعان حقوق بشر چگونه توضيح مي دهند و به چه دليل از اقليت ده درصدي همجنسگرايان  كشور مي شود را 
 مسئوليت روشنگري و آگاهي رساني خود شانه خالي مي كنند؟

 
ترس، وحشت، گريز و سكوت در باره همجنسگرايي و بي (اين همجنسگرا گريزي تبلور همان چيزي است كه هموفوبيا 

به معناي ترس و گريز و كينه ( امروزه در غرب اطالق هموفوب بودن. اردنام د) رغبتي به كسب آگاهي در باره آن
/ به يك نفر نوعي فحش سياسي فرهنگي تلقي مي شود اما روشنفكر سياسي) ازهمجنسگرايي و همجنسگرايان و مخالفت با آنها

 نرسيده و همچنان " نماند قراردرد آورد روزگار دگر عضوها راه چو عضوي ب"  فرهنگي كشور ما هنوز به آن درجه از-اجتماعي
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 به صفت هموفوب هم باكي ندارد و اين جايگاه روشنفكران و روشنگران امروز "مزين شدن" باقي مانده، پس از "پوست كلفت"
 حساس است و انسان هاروشنفكر غربي بر اين ادعاست كه نسبت به  درد و رنج . جامعه ما را مي رساند كه براستي دردناك است

خودش را بر نمي تابد و به دفاع علني از حقوق همجنسگرايان مي ه بر آن سكوت نمي كند، پس اطالق كلمه هموفوب بدر برا
 . صاحبان قدرت خوششان بيايد يا نهاين كهپردازد فارغ از 

 انسان ها اجتماعي و شهروندي برابر براي همه -در باره همجنسگرايي با ادعاي حقوق انسانيسازي سكوت و كتمان 
و (ادعاي حقوق برابر براي همه شهروندان زماني معنا مي يابد كه از حقوق و مسائل و خواسته هاي همه شهروندان . منافات دارد

 .سخن گفته شود) هاي اجتماعي گروه
 

 اگر با دقت به جوامع و كشورهاي مختلف جهان نگاه كنيم متوجه مي شويم هر جامعه اي كه در باره همجنسگرايي 
به دالئلي از جمله مذهب، (ده و همجنسگرايان رابه حاشيه رانده، ديگر گروهها و اقشار اجتماعي  آن جامعه هم سكوت كر

پس تنها راه عدالت اجتماعي و شهروندي طرح مسائل . از حقوق خود محروم مانده اند...) خواستگاه اجتماعي، زبان، جنسيت و يا
 .بر هر اساسي استهمه شهروندان و گروهها  و مقابله با تبعيض 

سكوت و پنهان كاري در باره همجنسگرايي در خدمت ادامه سكسيم، مردساالري و هتروسكسيسم است چرا كه 
همين نرم . استانداردها و نرم هاي فعلي جامعه تنها به يك نوع گرايش جنسي اعتراف مي كند و آن را اخالقي و درست مي داند

بر همين اساس با طرح . سيت زن را نفي و زنان را  شهروند درجه دوم محسوب مي كندو استاندارد فرهنگي حاكم استقالل جن
 اعتبار چنين فرهنگي را زير سئوال برد و مي توانو استقالل جنسيت زنان حداقل ) از جمله زنان لزبين(مسائل همجنسگرايان 

 - شهروندي -  فرهنگي -ت دگرجنسگرايانه اجتماعي وشهروندي به مسئولي- جنسي-بدين طريق دررابطه با عدالت  فرهنگي 
 .روشنفكري و اجتماعي خود عمل كرد

 
 هر چند اين ادعا كه همجنسگرايان خود بايد ابتدا پيشقدم شوند و مسائل خود را مطرح كنند، خالي از اعتبار نيست اما 

، خانوادگي و حكومتي، اما هاي اجتماعي ست كه همجنسگرايان كشور، در نهايت محدوديتسال ها .كل حقيقت نمي باشد
همچنان به مسائل آنها بي توجهي ) دگرجنسگرايان(ها مسائل خود را مطرح كرده اند ولي جامعه  شجاعانه به انواع و اقسام روش

 نيستند و مساله به نوشتن در باره اين حاضر گرفته اند و به هيچ وجه "روزه همجنسگرايي"كرده و مي كند، وسائل ارتباط جمعي 
با حكم  اعدام . هاي اجتماعي همچنان خود را به كوچه علي چپ مي زنند شنفكران و سياسيون و فعاالن ديگر گروهرو

همجنسگرايان در قوانين كشور، و نا آگاهي اكثر مردم، نمي توان از همجنسگرايان توقع داشت كه به خيابان آمده و در باره 
ز هر چيز اين كار روشنگران و جهت دهندگان افكار عمومي است كه حداقل تا قبل ا. مسائل خود اعالميه و روزنامه پخش كنند

 . حدودي به تعديل جو و ايجاد شرايط مساعد براي علني شدن همجنسگرايان ياري رسانند
ياد آدمي مي اندازد كه ه درخواست از همجنسگرايان براي پيشقدم شدن داستان پونتوس پيالتوس  حاكم رومي را ب

حاال هم جامعه دگرجنسگرا . ممسيح را به دشمنان مسيح تحويل داد، دستانش را شست و گفت من كاره اي نيستوقتي عيسي 
اقليت هاي جنسي كشور را نفي كرده و به حاشيه رانده، در فرهنگ خود آنها را بيمار و رواني تعريف مي كند، از شناخت آنها 

خالصه درد و رنج اين هموطنان همه از طرف بخش دگرجنسگراي جامعه طفره مي رود، قانون اعدام اشان را تحمل مي كند و 
است اما روشنفكران و آگاهان و متفكران همين جامعه دگرجنسگرا از خود سلب مسئوليت مي كنند و مي گويند كه خود 

 .دوش بكشنده همجنسگرايان بايد بار و مسئوليت كسب حقوق خود را به تنهايي ب
 

هاي مختلف بي  ا كه نيروهاي اجتماعي و فرهنگي سياسي كشور به سازمانيابي اقشار و گروهزمان زيادي از آن روزه
توجه بوده و همه هم و غم خود را متوجه تحول در قدرت سياسي كرده و هرگونه تغيير و تحول مثبت در موقعيت جنبش ها از 

ست كه در سال هاشته است، اين تجربه و گفتمان جمله جنبش زنان را به بعد از تحول در قدرت سياسي موكول مي نمودند، گذ
بي جهت نيست كه امروز اهميت فرهنگ سازي، ايجاد سازمانهاي مدني و . كنار نهاده شده استه عمل شكست خورده و ظاهرآ ب
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تماعي نقشي كه جنبشهاي اجتماعي در پايه گذاري جامعه مدني ايفا مي كنند و لزوم به ميدان آمدن و شركت وسيع نيروهاي اج
سوي دمكراسي و اهميت طرح گفتمان هاي وسيع، از همه طرف بگوش مي رسد، ولي در صحبت از حقوق ه در حركت ب

) واگذاري هر گونه تحول به بعد از تغيير قدرت سياسي(همجنسگرايان بعضي ها  دوباره به نسخه هاي قديمي و شكست خورده 
 ترس و طفره ، اعثقادي باشد بيشتر گريزاين كه همجنسگرايان قبل از اما چنين رويكردي به موضوع حقوق. متوسل مي شوند

 .رفتن از برخورد با تابوها را منعكس مي كند
اين بنابراين اعتراف به . همه ما از جامعه و فرهنگي مي آئيم كه نا آشنايي با همجنسگرايي از صفت هاي بارز آن است

 .ل در مسير حل مشكل استيم قدم او همه ما كم و بيش چنين خصوصيتي داركه
 

كه براي يك جامعه باز و مدني  پنهان سازي و كتمان كردن يكي از مختصات جوامع استبداد زده است بنابراين كساني
مبارزه مي كنند نبايد با مختصات و قواعد جامعه بسته حركت كنند؛ پس بايد كتمان سازي و سكوت را كنار نهاده و به طرح 

صفت ديگر كتمان و سكوت اين است كه به رياكاري و تزوير در جامعه . جمله همجنسگرايي روي آوردهاي جديد از  گفتمان
پس جهت دهندگان به افكار عمومي و ارباب جرايد و فعاالن اجتماعي نبايد با سكوت خود، به گسترش تزوير و . كمك مي كند

و گرنه جامعه يه سنتي و عقب مانده بايد روشنگري كرد  براي هدايت جامعه از روحاين كهموضوع ديگر . ريا،  ياري رسانند
عالوه بر آن، سكوت در باره  مسائل .  الزم براي شنيدن چنين مسائلي دست نخواهد يافت"آمادگي" به هيچ وقتخود  بخودي

نتيجه صحبت از يك اقليت اجتماعي، به ادامه ناآگاهي عمومي در اينباره منجر مي شود و ديوار تابوها هر چه ضخيم تر و در 
 .موضوع هم روز بروز سخت تر مي گردد
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 ايران و چين و حقوق همجنسگرايان دو كشور

ها و تعصبات مذهبي خود همجنسگرايان را به تا حد ممكن به حاشيه  مسئوالن قانون گذاري ما  از موضع پيشداوري
 ند، روشنفكران، مخالفان سياسي و همچنين فعاالن گروهرانده و براي تضمين سركوب، عشق انساني آنها را با اعدام پاسخ مي ده

هاي مختلف اجتماعي و حقوق بشري از طرح مصائب و فشارهاي وارده بر اقليت هاي جنسي با اين بهانه واهي طفره مي روند 
يزها برايشان زود  مسائل را ندارند و عنوان مي كنند كه فعآل وقت اين حرفها نيست و مردم اين چاين گونهكه مردم ما آمادگي 

هاي خالي از پشتوانه   استداللاين گونهاما نبايد تسليم اين گونه ترفندها شد و بايد به اشكال مختلف سعي شود تا ... است و
 .منطق را از اعتبار بيفتند  تا افراد هر چه بيشتري را به سمت حمايت از حقوق بخشي از شهروندان كشيده شوند

. هاي اقتصادي خود اما همچنان كشوري با قوانين غير دمكراتيك و جامعه اي سنتي است كشور چين عليرغم پيشرفت
 سيستماتيك به سركوب همجنسگرايان مبادرت كرد به طوردهه هاي متوالي ) حزب كمونيست(حزب ايدئولوژيك حاكم در چين 

 ني در آن جوامع مي دانست اما واقعيتهاي انسا و همجنسگرايي را زاده فرهنگ منحط سرمايه داري غرب و نتيجه زوال ارزش
هاي همجنسگرايان، در نهايت به حقوق  ها سر سخت تر از آن بودند و دولت چنين عليرغم همه بگير و ببندها و بستن سايت

 حذف "اختالالت رواني" ميالدي همجنسگرايي را از ليست 2001همجنسگرايان چيني اعتراف كرد و چهار سال پيش در سال 
هاي آنها را سانسور مي   چند دولت چين كماكان به همجنسگرايان روي خوش نشان نمي دهد و حتي بعضي از سايتهر. نمود

هاي حقوق بشري بين المللي  هو چندي پيش تحت فشارهاي فزاينده همجنسگرايان آن كشور و همچنين گراين همهكند اما با 
را از زير سانسور خارج كند و  www.gaychinese.comكشور ترين سايت همجنسگرايان آن  مجبور شد عمده ترين و وسيع

 . به آن اجازه فعاليت دهد
هرچند فرهنگ و جامعه چيني براي پذيرش همجنسگرايان خود راه درازي در پيش دارد اما اقدام دولت آن كشور نشان 

 علم و داده هاي علمي را به دليل حاكميت سنت هاي مي تواناران آنجا را دارد، چرا كه ناز عقالني تر شدن راه و روش سياستمد
كهنه نفي كرد، چه پيشرفت و ترقي يك كشور بايد در همه زمينه ها تضمين شود و گرنه پيشرفت اقتصادي چين از اعتبار و 

كشور كوچك سريالنكا . ضرر آن كشور تمام مي شودمدت به  احترام معنوي افكار عمومي جهان محروم خواهد بود و اين در دراز
نمونه ديگري است كه همجنسگرايان آن كشور در راه كسب حقوق خود پيشرفتهاي قابل توجه اي برداشته اند و چند ماه پيش 

شورهاي لبنان، ك. خود را در قالب يك مراسم جشني در پايتخت اجرا كنند) والاكارن(براي اولين باردر تاريخ، توانستند گي پرايد 
 اين همهتركيه و اندونزي هم نمونه هاي ديگري هستند كه تا حدود زيادي از نظر ساخت اجتماعي و مذهبي به ايران شبيه اند با 

كشورهند پروسه قانوني . هاي بسيار مثبتي برداشته شده است در اين كشورها در راه آشتي و پذيرش حقوق همجنسگرايان  قدم
همه . را طي مي كند و مسئوالن حكومتي مصر نيز اخيرآ رفتارهاي بهتري در اين رابطه در پيش گرفته اندكردن همجنسگرايان 

ها حقوق  اينها نشان مي دهند كه ممكن است با كمك تعصب و پيش داوري و در پناه سنت و فرهنگ جامعه براي مدت
 قانوني كردن همجنسگرايي كار آن وقتقي حاكم شود همجنسگرايان را نفي كرد اما هر وقت عقل، منطق، دانش و معنويت اخال

 .مشكلي نخواهد بود
كشور ما يكي از كشورهاي مهم منطقه است، از نظر صنعتي، اقتصادي، فرهنگي و مطالبات حقوق بشري از خيلي از 

ترينها در جهان  همجنسگرايان ايران از نظر حقوقي در زمره بداين همهكشورهاي گفته شده در موقعيت مناسبتري است با 
بر مسئوالن و ديگر نيروهاي اجتماعي است كه براي اين تناقض راه حلي بيابند و بزرگترين اقلين جنسي كشور يعني . هستند

 .مدني اشان محروم نكنند/ همجنسگرايان را بيش از اين از حقوق اجتماعي 
ها به همان نسبت   انس سكشوالها در كشور ما نمونه جالبي است؛ تر  قانوني بودن ترانس سكشوالمساله

ها در كشور و داشتن حق تغيير  ترانس سكشوال همجنسگرايان با پيشداوري و نفي فرهنگي مواجه هستند اما قانوني بودن
هاي جنسي را تضمين كرد هر چند كه اذهان عمومي آمادگي آن را   قانونĤ حقوق اقليتمي توانجنسيت اين را ثابت مي كند كه 

ضمين حقوق يك قشر اجتماعي باعث مي شود كه افراد آن گروه در پناه قانون بتوانند امر روشنگري اجتماعي را بدون ندارد، چه ت

http://www.gaychinese.com/
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ترس از دستگيري و زندان، پيش برده و به آگاهي جامعه كمك كنند و از طرف ديگر وسايل ارتباط جمعي بدون ترس و واهمه از 
 .سانسور به اطالع رساني عمومي اقدام نمايند

ر حالي كه بعضي ها استدالل مي كنند كه قانوني شدن همجنسگرايي به شيوع هر چه بيشتر اين پديده كمك مي كند د
قانوني شدن همجنسگرايي به علني شدن افرادي كمك مي كند كه فعآل در پستوها زندگي را مي گذرانند . اين  ادعا صحت ندارد

 كه قانوني كردن ترانس ها به بيشتر شدن تعداد اين افراد همان طورنجامد اما به بيشتر شدن تعداد افراد همجنسگرا نمي ا
 .نينجاميده است

مذهبي كشور است و بنيان / عده اي مي گويند كه قانوني شدن همجنسگرايي تهديدي بر عليه ارزشهاي فرهنگي
 اين كهخانواده را ارج نمي گذارد؟ جالب اما مگر كدام كشور در جهان وجود دارد كه مذهب ندارد يا . خانواده را تهديد مي كند

ي سال توسط جوامعي كه امروزه همجنسگرايي در آنها قانوني است هم تكرار مي شده و قانوني بودن سال هاهمين استدالل 
همه سال نشان مي دهد كه  اين استدالل واقعي نيست چه نه تنها فرهنگ آنها منحط نشده و  همجنسگرايان در آنها در طي اين

 .بنيان خانواده در آنها متزلزل نگرديده بلكه مهمتر از آن اعتبار و احترام معنوعي جهاني را هم برايشان به ارمغان آورده است
اين . عده اي استدالل مي كنند كه همجنسگرايي انتخابي است و افراد الزم نيستند انتخاب كنند كه همجنسگرا شوند

 گرفتن در پناه آن، در مطالب مختلف همين جزوه با دليل و منطق نشان داده ايم كه استدالل چيزي نيست جزء ناداني و پناه
. گرايش جنسي يك امر انتخابي نيست و هيچ فردي نمي تواند تصميم بگيرد كه به اين يا آن جنس  تمايل داشته يا نداشته باشد

 انتخابي بودن همجنسگرايي را قبول كنيم آيا )بي منطق(اما حتي اگر منطق . گرايش جنسي با انتخاب هويت جنسي فرق دارد
  نبايد حق انتخاب راه و روش زندگي خود را داشته باشند؟ آيا ديگران نبايد به حق انتخاب افراد احترام بگذارند؟ انسان ها

ر مسئوالن كشو) يا شبه ديني(ما، حاكي از تماميت خواهي ديني  در كشور ما،  ااعمال فشار و سركوب همجنسگرايان
عقل سليم حكم مي كند كه آزادي اساسي . است و با شفافيت سازي و اعمال اراده فردي در زندگي خصوصي افراد منافات دارد

ترين حقوق هر انساني است، و برابري شهروندان در برخورداري از حق و عدالت در برابر قانون و همچنين در اعمال اراده براي 
دوره و عهد رعيت انسان و پيروي بي . ي را بايد حكومتگران براي افراد جامعه تضمين كنندساماندهي به زندگي فردي و اجتماع

 هم با اعمال "پيروان باطل" بر "پيروان حق"چون و چراي او از كاهنات و آيه هاي آسماني سپري شده، همچنين دوره تسلط 
دن بر ديگران تعريف مي كند و اين با صلح و آشتي زور و سركوب سپري گرديده چرا كه چنين ديدي، تنها آرامش را در چيره ش

پيروان حق در يك جامعه ممكن " و نگاه به جهان پيرامون از زاويه علمي منافات دارد و از طرف ديگر انسان هاو برابري حقوقي 
غير خشن از دين پس بر متوليان دين است كه چهره اي انساني و .  قلمداد شوند"پيروان باطل"است در جامعه و كشوري ديگر 

.  را به دوست و دشمن و خودي و غير خودي تقسيم نكنندانسان ها احترام بگذارند و انسان هاخود معرفي كنند، به اراده و اختيار 
 است كه رابطه با خداوند رابطه اي قلبي و صادقانه خوهد بود و نه از روي اجبار و فشار و براي حفظ ظاهر و زهد فروشي آن وقت
اعمال سياست به . ت به رياكاري مي انجامد چرا كه گسترش و تشديد قدرت حاكمان به گسترش اخالقي نمي انجامدكه عاقب

 . نيست بلكه به معناي حق گذاري استانسان هامعناي كيفر دهي 
اني آزادي و شكوفايي انس. ، همجنسگرايان نه تهديدي بر عليه خانواده هستند و نه عليه فرهنگ و مذهبآن كهنتيجه 

وقت آن رسيده كه تك تك ما ايرانيان در هر جا و مقام و سطح . افراد در خدمت شكوفايي تمام ارزشهاي امروزي و انساني است
 بخشي از شهروندان و هموطنان  به عنوانو قشر اجتماعي كه هستيم در روشن كردن افكار عمومي در باره همجنسگرايان كشور 

هر كسي ممكن است همجنسگرا باشد از جمله ممكن است دوست، همكار، همكالسي يا خود كمك كنيم و يادمان نرود كه 
 كه با صحبت علني از همجنسگرايي، آگاهي ت اسيوظيفه هر فرد مسئول و آگاه. يكي از اعضا خانواده ما همجنسگرا باشد

 .ه خود كمك كندرساني در باره اين پديده و حمايت از حقوق انساني همجنسگرايان به اصالح فرهنگي جامع
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 .خير شريك شوي

ند به آدرس مي توانباره همجنسگرايي و همجنسگرايان،  به دريافت اطالعات بيشتر در عالقه مندان

 :سه نشريه اي كه توسط همجنسگرايان كشور منتشر مي شود مراجه كنند

 

 :مجله ماها

Majaleh_maha@yahoo.com

 

 :مجله دلكده

delkadeh@gmail.com

 

 :مجله چراغ

editor@pglo.org

mailto:Majaleh_maha@yahoo.com
mailto:delkadeh@gmail.com
mailto:editor@pglo.org

