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مقدم 4

 1طلبه حوزه علمیه و فارغ التحصیل سطح دو (کارشناسی) حقوق و قضا از مرکز تخصصی حقوق و قضای اسالمی
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 3طلبه حوزه علمیّه قم ،سطح سه (کارشناسی ارشد) ،مبلّغ و پژوهشگر
 4دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
مبحث همجنس گرایی مبحثی بسیار مهم است که نه تنها باعث نابودی شخص بلکه باعث نابودی جامعه می گردد و از سالیان
سال جامعة بشری را گرفتار خود کرده است به همین خاطر تحقیقات زیادی مبنی بر زمینه های مختلف این انحراف تبیین
شده است؛ در نتیجه سعی شده تا علل مهمی را که باعث این انحراف می گردد از دیدگاه فمینیسم ،روانشناشی و اسالم مورد
برسی قرار می گیرد و در ذیل آن مضرات و فلسفة تحریم این عمل مورد بحث واقع می شود و در نهایت مجازات این عمل از
منظر ادیان ،قوانین داخلی و خارجی ذکر می گردد.
واژههای کلیدی :همجنس گرایی ،آزادی جنسی ،همجنس بازی ،لواط ،سحق ،مجازات همجنس بازی
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مقدمه
مسئله همجنس گرایی یا همان انحراف جنسی از مباحثی است که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته است به گونه ایی که
قدیمی ترین مستندات در رابطه با همجنس گرایی مربوط به بیش از  2800سال قبل از میالد مسیح« قوم لوط» (سوره شعراء،
آیه 1۷۵-1۶0؛ سوره عنکبوت ،آیه  ).30-28برمی گردد تا جایی که خداوند آنها را به خاطر چنین اعمالی دچار عذابی سخت
کرد؛ هچنین در یونان باستان که این عمل امری کامالً رایج بود (،شمیسا ،1381 ،ص  )1۵بگونه ایی که رقیب عمده روسپیان
ممتاز ،پسر بچگان آتنی بودند( .ویل دورانت ،13۷8 ،ص  )890و تاکنون این مسئله ادامه دارد تا جایی در سال های اخیر
برخی کشور های غربی در جهت به رسمیت شناختن حقوق این گروه گام برداشته اند .
در این مقاله سعی بر آن است تا عوامل و علل مهمی را که باعث گرایش افراد به همجنس گرایی می شود و آنها را از فطرت
پاک انسانی دور می کند مطرح گردد تا به وسیله شناخت این عوامل برای جلوگیری از این فاجعه انسانی راه کار هایی طرح و
به کارگیری شود .البته این عوامل در افراد مختلف متفاوت است و نمی توان به طور قطع هر یک از این علل را به افراد نسبت
داد ،بلکه این عوامل مطرح شده عواملی است که اکثرا در افراد یافت می شود.
از آن جایی که در اسالم و بلکه در جوامع انسانی ،همجنس گرایی منفور و مخالف با فطرت انسان بوده و حتی این عمل در
حیوانات هم یک عمل مخالف با فطرت است و هم چنین این عمل باعث بوجود آمدن فساد ،جرایم جنسی ،تباهی جامعه و از
بین رفتن نسل آدمی به مرور زمان می شود و هر روز جوامع به سمت این عمل منفور گرایش بیشتری پیدا می کنند پس
شناخت علل این فاجعه می تواند برای جلوگیری از این عمل مؤثر باشد.
حال چه عواملی باعث گرفتار شدن افراد به این انحراف می شود؟ چرا عده ای با بهانه ی آزادی زنانه دچار سُحق می شوند؟
چرا آزادی جنسی محدود به جنس مخالف است؟ نقش والدین در ثبات جنسی کودکان تا چه حد است؟ مضرات همجنس
گرایی چیست؟ چرا اسالم همجنس گرایی را حرام می داند؟
مجازات همجنس گرایی چیست؟
در این رابطه کتاب و مقاالتی به چاپ رسیده است هم چون :فهم همجنس گرایی ایرانی ،نوشته مهدی طایف؛ همجنس گرایی
و همجنس بازی ،نوشته مهدی آقابابایی؛ مقایسه نحوه برخورد با پدیده همجنس بازی در کشور های مختلف (اروپائی -
اسالمی) ،مریم موسوی؛ انحرافات جنسی ،نوشته مصطفی نجفی؛
عالیم همجنس خواهی ،نوشته نجفی توانا.
وجه امتیاز این پژوهش در این است که تمام علت های موجودی به همراه مجازات آن را که در مورد این انحراف مطرح شده در
این مقاله جمع آوری کرده است.
.1مفاهیم
 .1-1همجنسگرایی
کلمه همجنس گرایی از دو کلمه همجنس و گراییدن تشکیل شده است و برای اینکه بتوان پی به معنای لغوی این کلمه برد
باید هر کدام را به تنهایی معنا کرد .معادل همجنس گرایی در زبان انگلیسی (هُموسِکچُوال =  )homosexualاست که هم
برای زنان و هم مردان همجنس گرا استفاده می شود (.النگمن ،2008 ،ص .)424
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لغت نامه دهخدا همجنس را «دو چیز که از یک جنس ساخته شده باشند»( دهخدا ،13۷۷ ،ج  ،1۵ص )23۵31معنا کرده
است ،همچنین لغت نامه معین آن را «متعلق به یک چیز ،از یک قوم یا نژاد» (معین ،13۶4 ،ج  ،1ص  )304معنا کرده است.
لغت نامه العین همجنس را «نسلی از مردم یک کشور» ( الفراهیدی ،1383 ،ج  ،8ص  )428معنا کرده است که این تعریف
نسبت به تعاریف قبلی از دایرة شمول کمتری بر خور دار است ،زیرا محدود به انسان آن هم فقط افراد یک کشور است.
اما کلمه گراییدن در لغت نامه دهخدا «رغبت ،خواهش و میل کردن» ( دهخدا،13۷۷ ،ج  ،12ص  )1901۶معنا شده است.
لغت نامه معین هم آن را «روی آوردن ،میل کردن ،قصد کردن»( معین ،13۶4 ،ج  ،3ص  )322۵معنا کرده است .لغت نامه
العین گراییدن را «تمایل داشتن ،میل داشتن»( الفراهیدی ،1383،ج  ،2ص  )39معنا کرده است که هم معنا با لغت نامه
فارسی است .در نتیجه با توجه به معانی بیان شده می توان همجنس گرایی را میل داشتن به هم نوع معنا کرد.
همجنس گرا در اصطالح روانشناختی به کسی گفته می شود که تعلق عاطفی و جنسی به جنس موافق دارد(بی نا ،سایت
روزنامه پزشکی ایران)؛ یعنی یک نیاز درونی و عاطفی به همجنس ،درست همانند گرایش جنسی دو غیر همجنس به هم.
(پاپی مطلق ،1393 ،ص .)۶در سال های اخیر ،برای توصیف سبک زندگی همجنس گرایانه از اصطالح «همجنس خواه»
استفاده شده است ،زیرا باور بر این است که این اصطالح نسبت به اصطالح همجنس گرا بار منفی کمتری دارد  (.اروین جی.
ساراسون ، ...ترجمه نجاریان و همکاران ،ص .)3۵3
.2-1همجنس بازی
همجنس بازی هم همانند همجنس گرایی از دو کلمه همجنس و بازی تشکیل شده است ،پس برای فهمیدن معنای لغوی آن
باید هر کدام را به تنهایی معنا کنیم ،البته از آن جایی که کلمه همجنس قبال معنا شده فقط به تعریف لغوی بازی می
پردازیم.
بازی در لغت نامه دهخدا «هر کاری که مایه سرگرمی باشد ،کار تفریحی» ( دهخدا ،13۷۷ ،ج  ،3ص  )4130معنا شده و لغت
نامه معین هم بازی را «فعالیت جسمی یا ذهنی برای سرگرمی» ( معین ،13۶4 ،ج ،1ص )4۵۷معنا کرده است .بازی در لغت
نامه العین «بازی کردن ،کاری را به قصد لذت یا تفریح انجام دادن» (الفراهیدی ،1383،ج  ،2ص  )148معنا شده است که هم
در نتیجه با

معنا با لغت نامه فارسی است.

توجه به معانی فوق می توان همجنس بازی را به معنای انجام کاری برای تفریح و سرگرمی با هم نوع خود معنا کرد.
اصطالح هموسکشول ( )Homosexualاز پیشوند یونانی «هومو» به معنای «همان» مشتق شده است .عده ای فکر می
کنند که این کلمات معنی «برای مردان» می دهد ،در صورتی که این تعبیر در باره کلمه مذکور صحیح نیست و این کلمه
برای شرح احساسات عشقی دو نفر که از جنس یکسان باشند و نسبت به یکدیگر احساسات عشقی داشته باشند ،اعم از زن یا
مرد استعمال می شود (مریم موسوی ،138۵ ،ص  .)4۶همجنس باز در اصطالح پزشکی به کسی اطالق می شود که در صورت
فقدان جنس مخالف و یا تنوع طلبی با همجنس خود مقاربت می کند و در حالت عادی می تواند با جنس مخالف مقاربت
نماید(بی نا ،سایت روزنامه پزشکی ایران).
به عبارت دیگر ،همجنس بازی دال بر رفتار و عمل است نه میل باطنی ،بنابراین یک عمل انتخابی است و شخص به خواست
خود بازیگر می شود ،مثال ممکن است چون به جنس مخالف دسترسی ندارد یا برای کنجکاوی هم که شده با جنس موافق
خود دست به عمل جنسی بزند بدون آنکه واقعاً و از درون چنین میل و گرایشی داشته باشد؛ در نتیجه (بازی) یک رفتار
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انتخابی و در عین حال غیر جدی و تفننی است که زمانی ممکن است تمام شود همچون فوتبال بازی ،کفتر بازی ،ورق بازی
و ...و با (گرایی) که دال بر غیر انتخابی بودن و درونی ،روانی ،عاطفی و احساسی بودن است فرق دارد(پاپی مطلق،1393 ،
ص.)12-11
 .3-1لواط
لواط برگرفته از لوط و کلمه ای سُریانی است(جعفری ،ترجمه فریدون بدره ای ،138۶ ،ص ،)۶۷که به معنای بهره گیری
جنسی مرد از مرد است و لوطی کسی است که عمل قوم لوط را انجام می دهد ،یعنی منسوب به قوم لوط(موسوی ،138۵ ،ص
 .)81معادل آن در زبان فارسی «شاهد بازی» ( شمیسا ،1381 ،ص  .)13و در زبان انگلیسی « ِگی= (»Gayالنگمن،2008،
ص  )493است .در ریشه این کلمه اختالف وجود دارد ،زیرا برخی آن را برگرفته از اسم حضرت لوط می دانند و برخی
برگرفته از لصوق که به معنای اتصال و چسبیدن است ،ولی نظر درست قول دوم است ،زیرا لغت شناسان دیگر نیز شبیه این
عبارات را به کار برده اند که برگرفته از لصوق می باشد (مریم موسوی ،138۵ ،ص . )81
لواط در لغت نامه دهخدا «از راه پست رفتن با مرد» ( دهخدا ،13۷۷ ،ج  ،13ص  )19800و در لغت نامه معین «آمیختن با
مرد ،مرد بازی» (معین ،13۶4 ،ج  ،3ص  )3۶38معنا شده است اما در لغت نامه العین «کشیدگی مرد ،بلند کردن»(
الفراهیدی ،1383 ،ج  ،۷ص  )4۵1معنا شده که معنایی متفاوت با لغت نامه فارسی دارد .لواط واژه ایی است که معموال در
اصطالح حقوق و علوم دینی به کار می رود و به آمیزش جنسی مقعدی میان مردان اشاره دارد .به عبارت دیگر ،وطی انسان
مذکر چه به صورت دخول و یا تفخیذ لواط نامیده می شود(جعفری لنگرودی ،1392 ،ص .)323
در اصطالح فقهی لواط «وطی انسان مذکر به سبب دخول و غیره» ( شریفی اشکوری ،1384 ،ج ،10ص )21۶معنا شده است.
اما در کتاب مجازات اسالمی لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ (قانون مجازات اسالمی،
ماده ،108مصوب  )13۷۵به عبارت دیگر لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان
مذکر(قانون مجازات اسالمی ،ماده  ،233مصوب .)1392
 .4-1سحق
سحق کلمه ای عربی است و در لغت نامه های مختلف چیزی که بر غیر عربی بودن آن داللت کند یافت نشده و به معنای «با
فشار به هم مالیدن» است و مساحقه بر وزن مفاعله از این کلمه گرفته شده است .معادل آن در زبان انگلیسی
ِ«لزبین=(»Lesbianالنگمن، 2008 ،ص )۵82و در زبان فارسی «طَبَقزن»(فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی ،مرکز تحقیقات
رایانه ای اصفهان ،ص )4384گفته می شده ،این اصطالح امروزه در زبان فارسی به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.
الزم به ذکر است که کلمه ی لزبین برگرفته از نام جزیره ی یونانی لِزبوس است ،جایی که سافو (زن شاعر یونانی) عُمدت ًا
اشعاری را درباره ی روابط عاطفی اش با زنان جوان می سرود(.توانا،1389،ص .)4سُحق در لغت نامه دهخدا «سودن و سائیدن،
کوفتن یا ریزه ریزه کردن»( دهخدا ،13۷۷ ،ج  ،9ص  )1349۶و در لغت نامه معین «کوبیدن ،نرم کردن»(معین ،13۶4 ،ج ،2
ص  )1841معنا شده است .لغت نامه العین سحق را «ساییدگی و پارگی»(الفراهیدی ،1383،ج  ،3ص  )3۷معنا کرده است
که تا حدودی هم معنا با لغت نامه فارسی است.
مساحقه در اصطالح فقهی عملی است که دو زن انجام می دهند یعنی همجنس بازی زنان به این گونه که دو زن هر کدام فرج
خود را به فرج دیگری بمالد(.شریفی اشکوری ،1384 ،ج ،10ص .)219به عبارت دیگر ارضای میل جنسی جنس مونث با
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همجنس خود .در این هم یکی در نقش فاعل و دیگری در نقش مفعول ظاهرمی شود و ممکن است به صورت های مختلفی ،از
جمله تماس با بدن همجنس مؤنث ،در آغوش کشیدن و یا مباشرت باشد(.آقابابائی،1391،ص )10
اما در حقوق به همجنس بازی زنان با اندام تناسلی مساحقه گویند(قانون مجازات اسالمی ،ماده  ،12۷مصوب  )13۷۵به عبارت
دیگر مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث ،اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد(.قانون مجازات
اسالمی ،ماده  ،238مصوب )1392
.۵-1ثبات جنسی
ثبات جنسیتی از دو کلمه ثبات و جنسیت تشکیل شده است که برای پی بردن به معنای آن باید هر کدام را به تنهایی معنا
کرد .ثبات کلمه ایی است عربی که از ریشه ثَبَتَ و به معنای اقامت و ساکن شدن است (.االفریقی المصری ،13۷۵ ،ج،2
ص .)19لغت نامه دهخدا آن را «قرار ،استقرار ،برجای ماندن ،پایداری»( دهخدا ،13۷۷ ،ج  ،۵ص  )۷2۶۶و لغت نامه معین
«برجای ماندن ،پایدار بودن ،پا برجایی»( معین ،13۶4 ،ج  ،1ص  )118۶معنا کرده است ،هم چنین در لغت نامه العین «بی
حرکت ،ساکن ،بی تغییر»(الفراهیدی ،1383،ج  ،4ص  )19۶معنا شده که هم معنا با لغت نامه فارسی است.
لغت نامه دهخدا جنس را «حالت و کیفیت جنس»( دهخدا ،13۷۷ ،ج ،۵ص  )۷8۷۶و لغت نامه معین «حالت و کیفیت
جنس ،رجولیت یا انوثیت افراد»( معین ،13۶4 ،ج  ،1ص  )124۶معنا کرده است .لغت نامه العین جنس را «به هر قسمی از
شئ و مردم و پرنده»(الفراهیدی ،1383،ج  ،۶ص  )۵۵معنا کرده که با کمی تفاوت هم معنا با لغت نامه فارسی است .در
نتیجه با توجه به معانی فوق می توان ثبات جنسیتی را استقرار و سکون در کیفیت و چگونگی جنس معنا کرد.
در اصطالح روان شناختی ثبات جنسیت یعنی آگاهی از اینکه جنسیت مبنای زیستی دارد و حتی در صورتی که پوشاک،
آرایش مو و فعالیت های بازی تغییر کنند ثابت می ماند .پس کودکان ثبات جنسی ندارند مثل اینکه کودکان زیر شش سال
می بینند فرد بزرگسالی لباس جنس دیگری را بر تن عروسک می کند معموال اصرار می ورزند که جنسیت عروسک نیز تغییر
کرده است(.لورا برک ،ترجمه یحیی سید محمدی ،1394 ،ج  ،1ص )4۷۶
.۶-1ناهمنوایی جنسی
ناهمنوایی جنسی از دو کلمه ناهمنوایی و جنس تشکیل شده است و ناهمنوایی خود از کلمة (نا) و (همنوایی) تشکیل شده که
(نا) باعث منفی شدن کلمة (همنوایی) است .همنوایی در لغت نامه دهخدا «هم آواز و هم صدا »( دهخدا ،13۷۷ ،ج  ،1۵ص
 )23۵۵2معنا شده است و در لغت نامه معین «هم آواز »(معین ،13۶4 ،ج  ،4ص  )۵194معنا شده است .همنوایی در لغت
نامه العین «اتفاق بر یک چیز»(الفراهیدی ،1383،ج  ،۵ص  )22۵معنا شده است.
اما با توجه به کلمة (نا) و ترکیب آن با همنوایی ،معنای ناهمنوایی (غیر هم نوع ،غیر همجنس و  )...معنا می شود؛ در نتیجه با
توجه به معانی بیان شده نا همنوایی جنسی را می توان غیر هم نوع بودن در کیفیت جنس معنا کرد .نا همنوایی جنسی در
اصطالح به معنای فعالیت های دخترانه ای که پسران انجام می دهند و بالعکس یعنی فعالیت های پسرانه ای که دختران انجام
می دهند گفته می شود(.ال .اتکینسون ،1388 ،ترجمه محمد نقی براهنی ،ص)38۵
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.۷-1فمنیسم
واژه فمینیسم از کلمه التین ( )Feminaیعنی جنس زن گرفته شده است .از قرن بیستم این مفهوم برای جنبش فکری یا
نظریه ای که معتقد است زنان به علت جنس خود در طول تاریخ به فرودستی کشیده شده اند و تحت تبعیض های گوناگون
قرار گرفته اند استفاده می شود(.اندرو هی وود ،13۷9 ،ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی ،ص)409
در لغت نامه دهخدا برای فمینیسم معنایی یافت نشد؛ هم چنین در لغت نامه الفراهیدی و العین .فمینیسم مجموعة گسترده
ای از باورهایی است که در قالب جنبش های سیاسی و اجتماعی برای رسیدن زنان به حقوق برابر صورت گرفته است .به
عبارت دیگر ،به مجموعه ای از حرکات و ایدئولوژی ها برای ایجاد کردن بستر های دفاع از حقوق برابر سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی برای زنان و همچنین ایجاد فرصت ها ی برابر برای زنان و دختران در آموزش و پرورش و اشتغال اطالق می
شود(.ظهرابی کالنتری ،1384 ،ص )۵
.8-1مجازات
واژه مجازات در لغت نامه دهخدا «پاداش دادن ،جزا دادن در نیکی و بدی ،مکافات ،مشقتی که مجری قانون به مجرم تحمیل
می کند»( دهخدا ،138۵ ،ج ،2ص  )2۶04و لغت نامه معین «پاداش نیکی یا بدی را دادن ،سزای بدی را دادن»( معین،
 ،13۶4ج ،3ص )38۶۶اما در لغت نامه العین« پاداشی که در مقابل عمل داده می شود»( الفراهیدی ،1383،ج  ،۶ص .)1۷3
اما در اصطالح مشقتی که مقنن تحمیل بر مجرم میکند ( .جعفری لنگرودی ،1392 ،ص )48
 .9-1حد
حد در لغت نامه دهخدا «دفع ،منع ،بازداشتن از کاری ،حائل میان دو چیز ،نهایت هر چیزی»(علی اکبر دهخدا ،13۷۷ ،ج،۷
ص  8۷8۵و  )8۷8۶معنا شده است و در لغت نامه معین «حائل میان دو چیز ،کناره چیزی ،اندازه»( معین،13۶4 ،
ج،1ص )،1342معنا شده است .در لغت نامه العین «فاصل میان هر شی ،انتهای هر شی »(الفراهیدی ،ج ،3ص )19معنا شده
است .حد در اصطالح فقهی عقوبت خاص بدنی است که مقدارش را شرع مقدس برای مجرم خاصی جهت مجازات معین کرده
است(.شریفی اشکوری ،1384 ،ج ،10ص)193
 .2همجنس گرایی از دیدگاه فمینیسم ها
آزادی جنسی برای زنان
آنچه که امروزه توسط فمینیست های افراطی در نسخة همه ی زنان تجویز می شود ،آزادی بی حد و حصری است که به زنان
می دهند .فمینیست ها برای تحقق ایده های آزادی طلبانه خویش و برای رسیدن به سرحد خواسته های بی قاعده ،به رفتار
همجنس گرایی متوسل شده اند .جنبش فمینیست ها با نقد نهاد خانواده به عنوان الگوی هنجاری روابط جنسی ،عمالً و علن ًا
اعالم می کند که امور جنسی در انسان پدیده ای متغیر بوده و روابط جنسی طبیعی با جنس مخالف در قالب ازدواج ،از سایر
الگوهای روابط جنسی بهتر نیست؛ آنها معتقدند تند ترین شکل تمایز میان زنان و مردان ،در زنان همجنس گرا آشکار شده
است .بر این اساس ستمی که بر زنان روا میدارند ریشه در ناهمجنس گرایی دارد ،زیرا در چنین ارتباطی است که زنان استقالل
خود را از دست می دهند و چون موجودی وابسطه به مرد ،خانه نشین می شوند .بنابر این زنان باید استقاللی تام از مردان
داشته باشند و اتحادی تمام عیار را با همجنسان خود آشکار سازند (باقری ،1380 ،ص.)42
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بنابر این فمینیسم ها زنان را به همجنس گرایی که از دید آنان یکی از بهترین راه های کسب لذت جنسی بدون دغدغة
حاملگی و مشکالت بارداری است سوق دادند و لذت جنسی را در چار چوب خانواده یکی از نمودارهای بارز نابرابری زن و مرد
دانسته و ظلمی بر علیه زنان تلقی نموده اند و بر این اساس ارضای لذت جنسی منحصر به زندگی زناشویی بین همسران را
مردود اعالم کردند(.افشار طهرانی ،1391-1390،ص ).82
گروه های افراطی تر فمینیسم پا را از این فراتر نهاده اند ،آنها معتقدند مردان موجودی فطرتاً متجاوز و از این ویژگی برای
کنترل زنان استفاده می کنند ،بدین جهت راهکار این گروه ها برای رهایی جنس زن از دست جنس مرد ،این است که زنان
باید اجتماعاتی زنانه بدون حضور مردان تشکیل دهند ،این اجتماعات که می تواند جایگزینی برای ازدواج نیز باشد ،بر پایه ی
هویت زنانه شکل می گیرد(دولتی ،1388 ،ص.).2۶4
مسئله دیگری که توجه فمینیست ها را به خود جلب کرده و باعث این گونه تفکرات نسبت به آزادی زنان شده است مسئله بار
داری است ،زیرا آنان معتقدند وظیفه بارداری باعث سرکوب زنان است ،زیرا تولید مثل سر منشأ سلطه مردان بر زنان است به
عبارت دیگر زنان به سبب ویژگی الزم برای تولید مثل و به دلیل مسئولیت مراقبت از نوزادان از نظر جسمی از مردان ضعیف تر
اند ،این ویژگی ها نوعی از روابط اجتماعی را ایجاد می کند که از رهگذر آن زنان برای امنیت جسمی خود به مردان متکی می
شوند و تنها راه آزادی حقیقی زنان رها شدن آنها از تولید مثل بواسطه علوم و فناوری های جدید است و می توان بچه دار
شدن و بچه داری کردن وظیفه ای مشترک میان زن و مرد باشد (فریدمن ،1381،مترجم :فیروزه مهاجر ،ص.)110
این تفکر باعث این می شود که تربیت و جنسیت کودک از مسیر اصلی خود خارج شده و نقش های جنسیتی تغییر کند ،زیرا
نقش جنسیتی به ویژگی های شخصی ،ارزش ها ،مهارت ها ،گرایش ها و رفتارهایی که در چارچوب وظایف و نقش های
خانواده است گفته می شود که با تغییر وظایف پدر و مادر این نقش ها هم تغییر می کند .به عبارت دیگر «تأثیر تربیت جنسی
بر رشد کودکان و نوجوانان از راه تربیت و یادگیری ارزشها ،انگیزه ها و رفتارهایی است که در یک فرهنگ مخصوص زنان یا
مردان است که ابتدا در خانواده و از راه مشاهده و تقلید رفتار پدر و مادر صورت می گیرد  (».افشار طهرانی، 1391-1390 ،
ص  )10۷که با این تغییر میان وظیفه پدر و مادر ،کودک دچار سردرگمی و بحران می شود و نمی توان نقش های جنسیتی
ویژه یا مناسب خود را ایفا کند.
عالوه بر این خطری که کودکان را بخاطر تغییر هویت زنان و مردان تحدید می کند لطمه زدن به ثبات جنسیتی آنها است،
بنابر این اگر نقش والدین تغییر کند ،درک کودک از جنسیت آنها به مخاطره می افتد و با ورود به مدرسه رفتار مناسب با
جنسیت خود را نشان نمی دهد و این امر سبب قضاوت ناپسند اجتماعی درباره کودک خواهد شد و باالخره به برداشت های
نامطلوب کودک از خود منجر می شود و هر قدر یادگیری این امر مهم ،رشدی کندتر یابد ،نقش جنسیتی کودک در نظر
دیگران نامطلوب تر و نامناسب تر خواهد بود و چنین قضاوتی در مورد فرد خطرات زیادی در پی خواهد داشت .پس اگر زن در
نقش جنسیتی خود ایفای نقش نکند و به سبب رعایت تساوی با مرد بکوشد و نقش های مردانه بازی کند ،فقط بر گرایش ها
،تمایل ها و انگیزه های زنانه و مردانه سرپوش نگذاشته است بلکه شخصیت او دچار بحران می شود و به همین جهت نقش
الگویی او ،عوارض آن به تربیت جنسیتی کودک غیر قابل جبران خواهد بود (بی ریا ،13۷۵ ،ص.).141-140
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 .3علل همجنس گرایی در روانشناسی
 .1-3روابط خانوادگی و اجتماعی
روانشناسان علل گوناگونی را برای همجنس گرایی شمرده اند از جملة آنها نظریة فروید که معتقد بود کودکان در حدود سه
سالگی بر اندام تناسلی خود متمرکز می شوند .فروید این را نشانگر آغاز مرحلة تناسلی در رشد روانی جنسی خواند .در این
مرحله دختر و پسر متوجه می شوند که پسر دارای آلت تناسلی نرینه و دختر فاقد آن است .در طی این مرحله ،دختران و
پسران احساسات جنسی نسبت به والد غیر همجنس بوجود می آید و حسادت و تنفر نسبت به والد همجنس ایجاد می شود.
فروید این را عقدة اوریپ خواند (برگرفته از افسانة یونانی اودیپوس که پدر خود را کشت و با مادر خود ازدواج کرد).
به نظر فروید به موازات افزایش سن دختر و پسر نهایت ًا این تضاد را از طریق همانند سازی با والد همجنس خود حل می کنند
و برای اینکه شبیه به والد شوند رفتار ها ،نگرش ها و خصوصیات شخصی او را الگو قرار می دهد (ال .اتکینسون ،1388 ،ترجمه
محمد نقی براهنی ،ص.)12۶
پس می توان گفت رابطة فرزندان با والدین می تواند نقش مهمی را در ایفای نقش جنسیتی کودکان بر عهده گیرد ،هم چنانکه
بخش بزرگی از تحقیقات معموالً به بررسی روابط فرزند و والد و تأثیر آن بر مردان همجنسگرا و دگر جنسگرا می پردازد و
این احتمال که رابطهای بین «فقدان پیوند عاطفی بین والد همجنس» و «شکل گیری همجنسگرایی در پسر» را پیشنهاد
میدهد .مطالعات زیادی ادعا میکنند که مردان همجنسگرا در دوران کودکی خود کمتر از همساالن دگرجنسگرای خود
مورد عالقه یا توجه پدرانشان بودهاند (ماهنامه سپیده دانایی ،شماره .)19
«بیبر» در سال  19۷۶اظهار داشت« :از سال  19۶2که کتابم منتشر شد تا به حال بر روی  1000همجنسگرا و  ۵0جفت از
والدینشان مطالعه کردهام والگوی مشابهی در  ٪90آنان یافتهام .در تمام مدت آزمایش ،حتی یک مرد همجنسگرایی که
پدرش اخالق سازنده و رفتار مهرورزانه داشته باشد ندیدهام .پسری که پدرش به او احترام میگذارد و عشق میورزد هرگز
همجنسگرا نمیشود .من به این نتیجه رسیدهام که رفتار والدین بر انتخاب تمایل جنسی کودکان بسیار تأثیر میگذارد».
بیبر بعدها در سال  19۷۶گفته های خود را این گونه ادامه داد« :ما همواره گفتهایم که یک پسر که پدری با اخالق سازنده و
مهرورزانه دارد هرگز همجنسگرا نمیشود .باید توجه داشت که عکس این گزاره صحیح نیست و هر پسری که پدرش اخالق
مخرب دارد لزوماً همجنسگرا از آب در نمیآید  (».ماهنامه سپیده دانایی ،شماره ).19
البته باید توجه داشت که نظریة یادگیری اجتماعی توجیه روشن تری از نقش آموزی جنسی کودک به دست می دهد ،یعنی
این نظریه ،هم بر پاداش ها و تنبیه هایی که کودکان برای رفتار مناسب یا غیر مناسب جنسی دریافت می کنند تأکید دارد و
هم بر شیوه های یادگیری رفتارهای مربوط به نقش جنسیتی از راه مشاهدة بزرگساالن .یادگیری مشاهده ای ،کودکان را قادر
می سازد از راه تقلید رفتارهای بزرگساالن همجنس ،رفتار ویژة جنسیت خود را فرا گیرند .بر طبق این نظریه نقش آموزی
جنسی نیز همانند آموختن هر رفتار آموختنی دیگر است (.ال .اتکینسون ،1388 ،ترجمه محمد نقی براهنی ،ص)12۶
 .2-3ناهمنوایی جنسی در دورۀ کودکی
گویا ترین شواهد در زمینه تأثیر تجربه های آغازین زندگی ،حاصل مصاحبة گسترده با حدود  1000مرد و زن همجنس خواه و
 ۵00زن و مرد دگر جنس خواه است .این پژوهش ها تنها و تنها یکی از عوامل اساسی را که پیش بینی کنندة جهت گیری
همجنس خواهی در بزرگساالن زن و مرد است آشکار ساخت که آن ناهمنوایی جنسی در دورة کودکی است .وقتی از این افراد
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سؤال شد که در دورة کودکی از چه فعالیت هایی خوششان می آمده یا نمی آمده ،زنان و مردان همجنس خواه در مقایسه با
زنان و مردان دگر جنس خواه گزارش کرده اند که از فعالیت های ویژة جنس خود کمتر از فعالیت های خاص جنس
دیگر(مخالف) لذت می بردند .هم چنین معلوم شد زنان و مردان همجنس خواه کمتر از گروه دیگر در کودکی خصوصیات
مردانه (در مورد مردان) یا زنانه (درمورد زنان) داشته اند .( .ال .اتکینسون ،1388 ،ترجمه محمد نقی براهنی ،ص)38۵
 .3-3احساسات
جهت گیری جنسی معموالً در نوجوانی شکل می گیرد هرچند نوجوانان از نظر جنسی فعال نشده باشند .مردان و زنان
همجنس خواه نوع ًا سه سال پیش از اولین فعالیت همجنس خواهی پیشرفتة خود معموالً مجذوب فردی از همجنس خود می
شوند .یافته های آخر حاکی از آنند که به طور کلی نه رفتار همجنس خواهی بلکه احساسات همجنس خواهی است که
پیشایند مهم جهت گیری همجنس خواهی در بزرگسالی است .بر این مبنا هرگونه نظریة یادگیری رفتاری در توجیه جهت
گیری جنسی مردود شناخته می شود ،از جمله این اعتقاد رایج عامیانه که همجنس خواه شدن شخص معلول اغوا شدن توسط
فردی همجنس ،یا والد ،معلم یا فردی دوست داشتنی و همجنس خواه است( .ال .اتکینسون ،1388،ترجمه محمد نقی براهنی،
ص)28۶
 .4-3وراثت و عوامل ژنتیکی
وراثت و عوامل ژنتیکی مشارکت مهمی در همجنس گرایی دارد .مطالعات نشان داده اند که مجموعه پیچیده ای از عوامل
مختلف وجود دارد که ضمن تأثیر متقابل بر یکدیگر تعیین می کنند که فرد با جهت گیری جنسی ،همجنس خواه ،دگر جنس
خواه ،یا دوجنس خواه رشد و نمو پیدا می کنند .در همین راستا آکادمی پزشکی آمریکا اظهار داشته که «:جهت گیری جنسی
تنها بواسطه ی یک عامل مجزا تعیین نمی شود بلکه ترکیبی از تأثیری از ترکیبات ژنتیکی ،هورمونی و محیطی در این امر
دخیل هستند(».توانا ،1389 ،ص)11
در مورد پیوند بین عوامل ژنتیکی و جهت گیری همجنس خواهی بزرگساالن شکی نیست هر چند در تفسیر آن اختالف است.
گویا ترین شواهد در این زمینه در برسی دو قلوهای همسان با دو قلوهای ناهمسان به دست آمده است ،در پژوهشی با دو
قلوهای همسان معلوم شد ۵2درصد آنان در مقایسه با  22درصد برادران دو قلوی ناهمسان همجنس خواه هستند .در پژوهشی
مشابهی با زنان همجنس خواه  48درصد خواهران همسان در مقایسه با  1۶درصد خواهران دو قلوی ناهمسان همجنس خواه
بودند ،با وجود این فقط  ۶درصد خواهر خوانده های این زنان همجنس خواه بودند و این دلیلی در تأیید اثر عامل ژنتیکی
است(ال .اتکینسون ،1388 ،ترجمه محمد نقی براهنی ،ص. )38۷
یعنی دو قلوهای همانند هردو جنس خیلی بیشتر از دو قلوهای ناهمانند احتمال دارد که جهت گیری همجنس گرا داشته
باشند .همین حالت در مورد خویشاوندان تنی در برابر خویشاندان ناتنی صدق می کند ،عالوه بر این همجنس گرایی مردانه در
خانواده مادری شایع تر از خانوادة پدری است .
به عقیدة چند پژوهشگر ژن های خاصی بر سطح هورمون های پیش از تولد تأثیر می گذارد که ساختار های مغز را طوری
تغییر می دهد که موجب احساس ها و رفتار همجنس گرا می شود .با این حال در نظر داشته باشید که عوامل ژنتیکی و
محیطی هردو می تواند هورمون های پیش از تولد را تغییر دهند .برای مثال دخترهایی که پیش از تولد در معرض سطوح
باالی آندروژن ها یا استروژن ها قرار داشته اند بخاطر نقص ژنتیکی با در اثر داروهایی که برای جلو گیری از سقط به مادر داده
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شده اند به احتمال بیشتری همجنس گرا یا دو جنس گرا می شوند (لورا برک ،1394 ،مترجم :یحیی سید محمدی ،ج،2
ص.).28
 .4علل همجنس گرایی در اسالم
از عللی که در رابطه با همجنس گرایی در کتب دینی بیان شده می توان به حاالت قوم لوط اشاره کرد که عامل آلودگی آنها به
این گناه این بود که آنها مردمی بخیل بودند و چون شهرهای آنها بر سر راه کاروان های شام قرار داشت و آنها نمى خواستند از
میهمانان و عابرین پذیرایی کنند در آغاز چنین به آنها وانمود مى کردند که قصد تجاوز جنسی به آنان دارند تا میهمانان و
عابرین را از خود فرار دهند ،ولی این عمل تدریجا به صورت عادت برای آنها در آمد و تمایالت انحراف جنسی تدریجا در وجود
آنها بیدار شد و کارشان به جایی رسید که از فرق تا قدم آلوده شدند  (.مجلسی ،1394 ،ج ،12ص)14۷
در کتاب سفینه البحار این چنین می خوانیم « مجالس آنها مملو بود از انواع منکرات و اعمال زشت ،فُحش های رکیک و
کلمات زننده با هم رد و بدل مى کردند ،با کف دست بر پشت یکدیگر مى کوبیدند ،قمار

مى کردند ،و بازی های بچه

گانه داشتند ،سنگ به عابران پرتاب مى کردند و انواع آالت موسیقی را به کار مى بردند و در حضور جمع بدن خود را برهنه و
کشف عورت مى نمودند »( شیخ عباس قمی ،1380 ،ص  )۵1۷روشن است در چنان محیط آلوده اى ،انحراف و زشتی هر روز
ابعاد تازه اى به خود مى گیرد ،و اصوال قبح اعمال ننگین برچیده مى شود و آن چنان در این مسیر پیش مى روند که هیچ
کاری در نظر آنها زشت و منکر نیست.
حتی شوخی های بی موردی که گاهی در میان پسران و یا دختران نسبت به همجنسان خود مى شود گاهی انگیزه کشیده
شدن به این انحرافات مى گردد(.مکارم شیرازی ،1394 ،ج ،2ص .)23۶عالوه بر عوامل باال همجنس خواهی ممکن است از
عوامل زیر ناشی شود( :آقابابائی ،1391،ص )11
.1قانع نبودن از ارضای نیاز جنسی بوسیله ی جنس مخالف( همسر ).
.2دوستی های بی حساب نسبت به همجنس.
.3ارتباط زیاد با همجنس زیبا یا توجه بیش از حد به تصویر آن.
.4زندگی دسته جمعی افراد همجنس :مانند زندگی در پادگان ها ،خوابگاه های مدارس و دانشگاه ها.
.۵محیط های خانه ،مدرسه و ...که آلوده باشد.
.۶تماس جسمی با هم جنس.
.۷آزادی فردی در ارتباط ،معاشقه و شوخی با همجنس.
.8زیاد نشستن در توالت.
.9نارضایتی از تجربه جنسی گذشته با جنس مخالف.
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 .5فلسفة تحریم همجنس گرایی
در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (ع) در فلسفه تحریم همجنس گرایی چنین آمده است « :عِ ّلةُ تَحریمِ الذُّکرانِ للذُّکرانِ و
اإلناثِ لإلناثِ؛ لِما رُکِّبَ فی اإلناثِ و ما طُبِعَ علَیهِ الذُّکرانُ  ،و لِما فی إتیانِ الذُّکرانِ الذُّکرانَ و اإلناثِ اإلناثَ مِنِ انقِطاعِ النَّسلِ ،و
فَسادِ التَّدبیرِ ،و خَرابِ الدُّنیا»(.ابن بابویه (شیخ صدوق) ،138۶ ،ج ،2ص)۵4۷
ترجمه « :فلسفه تحریم مردان بر مردان و زنان بر زنان این است که این امر بر خالف فطرت و خلقتی است که خداوند براى زن
و مرد قرار داده است (که تمایل به جنس مخالف دارند) پس چنانچه مردان و زنان همجنسگرا شوند ،نسل بشر قطع مى گردد
تدبیر زندگی اجتماعی به فساد میگراید و دنیا به سمت ویرانی کشیده میشود».
روایاتی که در مذمت همجنس گرایی از پیشوایان اسالم نقل شده آن قدر زیاد و تکان دهنده است که با مطالعه آن هر کس
احساس می کند که زشتی این گناه به اندازه ای است که کمتر گناهی در پایه آن قرار دارد.
برای نمونه به چند روایت اشاره می کنیم:
در روایتی از پیامبر(صلی اهلل وعلیه وآله) می خوانیم« :هنگامی که قوم لوط آن عمل ننگین را انجام دادن (مردها به مرد و زنها
هم به زنان اکتفا کردند) زمین آن چنان ناله و گریه سر داد که اشک هایش به آسمان رسید و آسمان چنان گریه کرد که اشک
هایش به عرش رسید در این هنگام خداوند به آسمان وحی فرستاد که آنها را سنگ باران کن و به زمین وحی فرستاد که آنها
را فرو بر » (.مکارم شیرازی ،1394 ،ج،8ص)193
پیامبر اکرم (صلی اهلل وعلیه وآله) فرمودند« :بوی بهشت به مشام کسی که مورد همجنس گرایی واقع میشود ،نخواهد رسید
» (.مکارم شیرازی ،1394 ،ج ،1۵ص)320
امام صادق علیه السالم در بیان فلسفه حرمت لواط فرمودند « :اگر آمیزش با پسران حالل بود ،مردان از زنان بی نیاز میشدند و
این موجب قطع نسل بشر میشد و مفاسد زیاد اخالقی و اجتماعی به بار میآورد »( شیخ حر عاملی ،1394 ،ج ،4ص)2۵2
پیامبر اکرم (صلی اهلل وعلیه وآله) فرمودند« :هر کس با نوجوانی آمیزش جنسی کند ،روز قیامت ناپاک وارد محشر میشود ،آن
چنان که تمام آب های جهان او را پاک نخواهند کرد و خداوند او را غضب می کند و از رحمت خویش دور می دارد و دوزخ را
برای او آماده ساخته و چه بد جایگاهی است »( شیخ حر عاملی ،1394 ،ج ،14ص)294
در روایتی از امام علی(ع) می خوانیم که فرمود :از پیامبر(ص) شنیدم چنین می گفت« :لعن اهلل المشتبهین من الرجال بالنساء
و المشتبهات من النساء بالرجال؛ لعنت خدا بر آن مردانی باد که خود را شبیه زنان می سازند( ،با مردان آمیزش جنسی می
کنند) و لعنت خداوند بر زنانی باد که خود را شبیه مردان می کنند (با هم مسا حقه می نمایند)»( شیخ حر عاملی ،1394 ،ص
).2۵۵
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 .۶مجازات همجنس گرایی
 .1-۶مجازات همجنس گرایی در ادیان
 : .1-1-۶مجازات همجنس گرایی در دین یهود
همجنس گرایی در همه ادیان الهی حرام است و عالوه بر عقوبت شدید دنیوی و اخروی ،اثرات و پیامدهای شدید و غیر قابل
جبران در پی دارد .چون همجنس گرایی نوعی انحراف جنسی به حساب می آید و مانند هر انحرافی پیامد خاص خود را در
بدنبال دارد .از میان ادیان الهی ،نظری به آراء یهودیت می اندازیم تا از دیدگاه تورات (هرچند به نفع دنیا طلبان تحریف شده
است) آگاه شویم.
جرائمی که در حقوق کیفری دین یهود منافی عفت قلمداد شده و مجازات مرگ (سوزاندن ،سنگسار ،مثله کردن ،خفه کردن و
 )...را در پی دارد :الف .زنای محصنه (خروج20:14 ،؛ تثنیه)۵:18 ،؛ ب .زنای به عنف (تثنیه22:2۵ ،ـ)2۷؛ ج .زنای با محارم
(الویان)8:۶ ،؛ د .جرایم دیگر در ارتباط با زنان (الویان)18:19 ،؛ ه .همجنس بازی مردان (لواط) (الویان)18:22 ،؛ و .همجنس
بازی زنان (مسا حقه) (الویان)18:3 ،؛ ز .مقاربت با حیوان (خروج)22:19 ،
علی رغم تالش های صهیونیسم جهانی به منظور جذب افراد به یهودیت صهیونیستی و تحریف دین یهود و کتب و منابع آن
جهت مشروعیت بخشیدن به همجنس گرایی و لزوبینیسم در نص صریح تورات همجنس گرایی حرام می باشد به طور مثال در
تورات فصل  18/22آمده است« :آنچنان که با زنان هم بستر می شوید با مردان نشوید که موجب بیزاری (خدا) است» و در
فصل  20/13تصریح می شود :هر دوی آنها (همجنس گرایان زن و مرد)باید بمیرند و خونشان بر گردن خودشان است» .
(فرهمند ،138۷ ،ص )131
همچنان در تورات میشنه در خصوص ممنوعیت همجنس گرایی آمده است« :هم خوابگی زنان با زنان ممنوع است .این فعل
مردمان سرزمین مصر بود که شما را به ترک آن هشدار می دهیم آن ها چه می کردند؟ مردان با مردان و زنان با زنان ازدواج
می کردند آنان از درگاه خدا رانده شدند» (.مریم موسوی ،138۵ ،ص ).۶۷
 .2-1-۶مجازات همجنس گرایی در دین مسیح
از آنجا که مسیحیان اکثر جمعیت جهان را تشکیل می دهند بیشترین تضارب آراء ادیان با همجنس گرایی در دین مسیحیت
و فرق گوناگون آن رخ داده است.
پروتستان ها به عنوان اصول گراترین فرقه مسیحیت و کاتولیک ها به عنوان بزرگترین فرقه مخالفان همجنس گرایان بوده و
هستند چنان چه پاپ ژان پل دوم بارها و بارها ازدواج همجنس گرایان را مطروحه دانستند و پاپ بندیکت شانزدهم نیز در
سیاست های جدید واتیکان بر این موضوع تأکید نموده است .
در متون مذهبی و انجیل نیز نمونه های فراوانی وجود دارد که همجنس گرایی را حرام و گناهی بزرگ تلقی می نماید .به
عنوان مثال در سفر پیدایش انجیل به داستان حضرت لوط و شهر سدوم اشاره شده است که خداوند به واسطه این گناه بزرگ
سرزمین شان را ویران نموده است .همچنین سفر پیدایش حضرت مسیح در گفتاری به ماتیو (یکی از حواریون) اظهار می دارد
که هم بستری مردان با مردان و زنان با زنان ممنوع و موجب غضب خداوند است.
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در فصل رومن نیز آمده است که «خداوند آن ها را بخشید تا رفتارشان را عوض کنند زیرا زنان با زنان در می آمیختند و مردان
به طرز شرم آوری به مردان گرایش داشتند و بر سرشان آمد آنچه که براساس خطایشان بود».
در دهه های اخیر که معنویت و دین در اروپا و آمریکا کم رنگ گردیده تئوری پردازان سکوالر و برخی از مفسران متون دینی
به تحریف انجیل و ارائه تفسیرهای جدید دست زده اند تا بتوانند از طرق مذهب به تطهیر همجنس گرایی پرداخته و زمینه را
برای پذیرش عموم فراهم نمانید (.مریم موسوی ،138۵ ،ص ).۶۶-۶۵
برخالف تالش های جامعه شناسان ،مفسران و روان شناسان سکوالر غربی ،واتیکان که بزرگترین مرکز مذهبی کاتولیک ها
است سرسختانه در خصوص قانونی شدن همجنس گرایی و سقط جنین مقاومت می کند .در دو دهه اخیر مقدمات کلیسا
کوشیده اند تا با تقدیس بنیاد خانواده در جامعه بحران زده غرب آنها را متوجه عواقب ناخوشایند گناهان و ناهنجاریهای
اجتماعی نمایند  (.فرهمند ،138۷ ،صفحات  132-133و  )133-13۵ولی اکنون این عمل شنیع را نوعی از لذت ها می
دانند و بر فاعل و مفعول ،جرمی قائل نیستند بدین جهت آمار این عمل ننگین در غرب سرسام آور است.
 .3-1-۶مجازات همجنس گرایی در دین زرتشت
در ایران باستان همانند دیگر ملتها معضالتی فرهنگی و اجتماعی وجود داشت ،از جمله معضل همجنس گرایی (در برخی الیه
های اجتماعی) که هم دین زرتشتی و هم دین اسالم به شکلی محکم با این سیاهی و ننگ مقابله کردند .یان ریپکا مینویسد
که مسئله همجنس بازی پدپده ای است که از دیرباز در ایران شیوع داشته و با استقرار نفوذ ایرانی در دوران اولین خلفای
عباسی ،عشق ورزی به پسران ،به مرکز خالفت که همسایه ایران بود نیز سرابت کرد (.ریپکا ،1381 ،ترجمه :عیسى شهابى ،ص
) 134
حتی آثنایوس نوکراتیسى (قرن دوم میالدی) به نقل از هرودوت ،پس از بیان رسم چند همسری (داشتن همسران رسمی و
غیررسمی) در میان پارسیان ،اعتراف می کند که رسم همجنس بازی نیز از یونان به میان پارسیان رسیده و آنان نیز به این
معضل دچار شده اند (.نوکراتیسى ،138۶ ،ص )102 -101
مبارزه دین زرتشتی علیه همجنس خواهی:
در ارداویرافنامه (ارتاکویرازنامگ) که از مکتوبات موبدان زرتشتی در شرح عذابهای جهنم است ،آمده است ویراف در سفر
خود به دوزخ مردی را می بیند که کیفرش این بوده که مارهایی به مخرج او وارد و از دهانش خارج می شوند .فرشتگان به او
درباره ی علت چنین مجازاتی برای این مرد می گویند« :این روح مرد پستی است که در گیتی مرتکب لواط شده ست(.
ارداویرافنامه ،ترجمه رشید یاسمی ،بند )19
در اوستا ،وندیداد ،فرگرد یکم ،بند  12آمده است که عمل «لواط» کرداری اهریمنی و ناشی از خباثت و پتیارگی است که
اهورامزدا هیچ گاه آن را نمی بخشد (.اوستا،1391 ،ترجمه دکتر جلیل دوستخواه ،ج ،1ص ).۶۶1
حتی در کتاب «صد در نثر ،صد در بندهشن» ،باب نهمِ نثر ،میخوانیم« :اینکه از غالمبارگی و مواجری کردن [مفعولیت] پرهیز
باید کردن .چه سر همه ی گناهی دین اینست و در دین به ازین بتر گناه نیست و مرگرزانی [مرگارزانی] بحقیقت ایشانرا شاید
خواندن .اگر کسی بدیشان فراز رسد و ایشانرا در میان آن کار ببیند ،هر دو را سر بباید بُرید یا از شکم بشکافد ،هیچ گناهش
نباشد و هیچ کس را بی دستوری د ستوران و پادشاهان نشاید کشت ،بجز از غالمبارگی و مواجری .چه اندر دین گوید که
غالمباره با اهرمن [اهریمن] برابر است »...روشن است که حکم کسی که همجنس بازی می کند را اعدام به شکل سَر بریدن و
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پاره کردن شکم معرفی می کند ،حتی بدون نیاز به محاکمه (.جیوانجی جمشید جی مودی ،رساله ی «صد در نثر ،صد در
بندهش» ،1909،باب)9
حتی در روایت اِمید اشَوَهیشتان (که یکی از مهم ترین متون پهلوی نوشته شده توسط موبدان زرتشتی است) ،ذیل پرسش 2۵
میخوانیم که اگر کسی لواط کند« ،مرگارزان» می شود .یعنی سزاوار اعدام و ریختن خونش مباح خواهد بود و حتی ثواب
ازدواج با محارم هم گناه او را پاک نخواهد کرد(.صفای اصفهانی  ،ص )18۶-18۵
 .4-1-۶مجازات همجنس گرایی در دین اسالم
دین مبین اسالم با تأکید بر فطرت انسانی و در جهت رشد و تکامل روحی بشر از شمول عام برخوردار است توجه به ابعاد
غریزی و معنوی انسان با ظرافت های احکام آن نشان میدهد که تمدن اسالمی اجتماعی ترین مکتب فکری است کنترل
عوامل ذهنی و رفتاری افراد با تهذیب و تزکیه اخالقی از یک سو و بهینه سازی شرایط زندگی عادی و اجتماعی انسان با تأکید
بر بنیاد خانواده از سوی دیگر از ساز و کار های ابن نظام متعالی است.
غریزه جنسی به عنوان یکی از مهمترین غرایز انسان که به تحکیم روابط عاطفی و تولید نسل انسان می انجامد از اهمیت
خاصی برخوردار بوده و نهاد خانواده نیز به شکل قاعده مندی از آن بهره مند است .در دین اسالم سرکوب غرایز جنسی نه تنها
امری مذموم شمرده می شود بلکه به تشویق افراد به ازدواج ،از تزلزل و انحرافات اخالقی جلوگیری می گردد بر مبنای دیدگاه
متعالی اسالم در نظام آفرینش خداوند هر لذتی بر مبنای هدفی خاص قرار داده شده است .امور جنسی نیز همراه لذت است اما
هدف آن تولید نسل و بقای نسل می باشد که با فعل همجنس گرایی میسر نمی شود بلکه یک نوع تحریف در امور جنسی
است .قرین بودن لذت و خاصیت (یا هدف) عقالنی بودن نظام آفرینش است.
در قرآن و کلیه متون اسالمی (شیعه و سنی )همجنس گرایی فعل حرام و مستحق مجازات است .در قرآن کریم داستان
حضرت لوط(ع) به عنوان نمونه ای از غضب الهی بر گناهکاران و همجنس گرایان مطرح شده است.
حرمت همجنس گرایی (چه زن و چه مرد) از قوانین ال یتغیر اسالم است که هیچ گونه خدشه ای به آن وارد نمی شود به
طوری که در جوامع اسالمی همجنس گرایی به هیچ عنوان مجاز و رایج نیست(.صفای اصفهانی ص )18۶-18۵
قطع ًا روایات در جلوگیری از این عادت ناپسند مؤثر است .پیامبر اکرم صلی اهلل و علیه و آله فرموده اند :هر کی با نوجوانی
آمیزش جنسی کند ،روز قیامت ناپاک وارد محشر میشود ،آن چنان ه تمام آبهای جهان او را پاک نخواهند کرد و خداوند او را
غضب میکند و از رحمت خویش دور میدارد و دوزخ را برای او آماده ساخته و چه بد جایگاهی است .سپس فرمود :هر گاه
جنس مذکر با مذکر آمیزش کند ،عرش خداوند به لرزه در می آید (.شعراء)1۶۶ ،
در مذمّت لواط در قرآن از قول حضرت لوط به قومش آمده است« :أتأتون الذکران من العالمین؛ آیا در میان جهانیان شما به
سراغ جنس مرد می روید و همسرانی را که خدا برای شما آفریده است رها می کنید؟! شما قوم تجاوزگری هستید» (.نمل،
)۵۵
صاحب جواهر یکی از فقهای بزرگ شیعه می فرماید« :از بعضی از ائمه(ع) روایت شده مسا حقه در زنان مثل لواط در مردان
می باشد لکن مجازات مسا حقه صد تازیانه می باشد زیرا در مسا حقه آلتی داخل آلت دیگر نمی شود .در روایت دیگر است که
مسا حقه ،زنای اکبر است که دختر ابلیس در زنان ایجاد کرده همان طور که ابلیس لواط را ایجاد کرده است( ».مکارم شیرازی،
 ،1394ج  ،1۶ص )2۷۵
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همجنس گرایی چه در میان مردان باشد و یا زنان ،در اسالم از گناهان بسیار بزرگ است و هر دو دارای حد شرعی است .حد
همجنس گرایی در زنان پس از چهار بار اقرار و یا ثبوت بوسیله چهار شاهد عادل (به شرایطی که در فقه گفته شده) صد تازیانه
است و بعضی از فقها گفته اند اگر زن شوهر داری این عمل را انجام بدهد حد او اعدام است (.مکارم شیرازی ،1394 ،ج  ،8ص
)193
 .2-۶مجازات همجنس گرایی در قوانین
 .1-2-۶مجازات همجنس گرایی در قوانین داخلی
 1-1-2-۶حد مساحقه
برای اولین بار در ایران پس از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب  13۷۵همجنس بازی زنان جرم شناخته شد .این عمل
قبل از آن جرم نبوده و مجازاتی نداشت  (.عبادی ،138۵ ،ص  ).۷3حد (مجازات) مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه
است(.قانون مجازات اسالمی ،ماده  ،129مصوب )13۷۵
هر گاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است (.قانون مجازات اسالمی ،
ماده  ،31مصوب )13۷۵
در قانون مجازات جدید مجازات مساحقه تغییر نکرده بلکه کلمه ( برای هر یک از طرفین ) از متن قانون حذف گشته
است«حد مساحقه صد ضربه شالق است»( قانون مجازات اسالمی ،ماده  ،239مصوب  )1392همچنین به ماده محصن و غیر
محصن و عنف و غیر عنف اضافه شده است «در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان محصن و غیر
محصن و عنف و غیر عنف نیست» (.قانون مجازات اسالمی  ،ماده  ،240مصوب )1392
2-1-2-6حد لواط
حد (مجازات) لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است(قانون مجازات اسالمی ،ماده ،110
مصوب  )13۷۵و فاعل و مفعول هر دو محکوم به قتل خواهند شد(قانون مجازات اسالمی ،ماده  ،109مصوب )13۷۵
حد لواط برای فاعل ،در صورت عنف ،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان ،اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شالق است .حد
لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است (.قانون مجازات اسالمی ،ماده  ،234مصوب  )1392در
صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است (.قانون مجازات اسالمی ،ماده  ،234تبصره،1مصوب
)1392
 .2-2-۶مجازات همجنس گرایی در قوانین خارجی
عادی سازی همجنس گرایی در قرن بیستم به امری مرسوم بدل گشته است و بخشی از آزادی عمل و سخن به شمار می آید.
در حال حاضر بسیاری از کشورها پذیرفته اند که بزرگساالن در صورت تمایل از حق روابط خصوصی آزاد بهرهمند هستند.
مزایای شریک خانگی ،پیوندهای مدنی ،و حتی ازدواج به یکی از واقعیت های دنیای امروز مبدل شده و این در حالی است که
تا سال  19۷3همجنس گرایی امری غیرعادی تلقی می شد (.قاسمی ،1392 ،ص).۷
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در طول  20سال اخیر ،شش نهاد معاهده ای ملل متحد از جمله کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ،کمیته منع
شکنجه ،کمیته منع تبعیض نژادی ،کمیته حقوق بشر و سایر نهادها ،حمایت از حقوق زنان همجنس گرا را مورد تأکید قرار
داده اند .مجمع عمومی ملل متحد در سال  ،2009در قطعنامه ای خاطرنشان کرد که باید هرگونه خشونت و تبعیض علیه افراد
همجنس گرا خاتمه پیدا کند (.شفیق ،1392 ،ص۵و)۶
سازمان های و نهادهای مختلف بین المللی پس از تصویب توافقنامه حمایت از حقوق برابر همجنس گرایان توسط کمیسیون
حقوق بشر سازمان ملل در ژوئن  2011اقدام به گسترش فعالیت های خود در زمینه حقوق همجنس گرایان کردند (.قاسمی،
 ،1392ص)1
کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال  2011برای نخستین بار ،منع خشونت و تبعیض علیه زنان بر مبنای
گرایشات جنسی و هویت جنسی را مورد تصریح قرار داد (.شفیق ،1392،ص)۵
در سال  2012باراک اوباما در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه خبر اِی بی سی رسماً حمایت خود از ازدواج همجنس گرایان را
اعالم کرد .این در حالی بود که اوباما در سال  2008مخالفت خود با ازدواج همجنس گرایان را اعالم کرده بود ،اما کمی بعد و با
نزدیک شدن به انتخابات آینده ،عقاید خود در این رابطه را «در حال تکامل» توصیف کرد (.زینب سادات مطهری ،1392 ،ص
)1
آخرین اقدام ساز و کارها جهت نهادینه کردن حمایت از حقوق همجنس گرایان را می توان در اجالس پنجاه و هفتم کمیسیون
مقام زن دید که در آن به طور کامالً رسمی بیانیه سازمان های طرفدار همجنس گرایی مطرح شده و از دولت ها نیز درخواست
شد که در این راستا اقدام نمایند و به هرگونه اعمال تبعیض یا خشونت علیه همجنس گرایان زن خاتمه دهند (.مطهری،
 ،138۷ص ).110-10۵
همچنین هر روزه تعداد بیشتری از سیاست مداران به جمع حامیان ازدواج همجنس گرایان می پیوندند؛ چراکه به اهمیت این
پایگاه جدید قدرت در انتخابات پی برده اند .این طور به نظر می رسد که سیاست همجنس گرایی در غرب وارد مرحله تازهای
شده و در آینده نزدیک حمایت از حقوق همجنس بازان به جزء الینفک مبارزات سیاسی تبدیل خواهد شد .یکی از نکات مهم
در مورد این مسئله ،علنی کردن این روابط و اهمیتی سیاسی است که همجنس گرایان به عنوان امتیاز سیاسی و اجتماعی از
آن برخوردار هستند( .زینب سادات مطهری ،1392 ،ص).۶
با توجه به مطالب فوق کشورهای جهان هر روزه به سوی قانونی کردن همجنس گرایی نیل پیدا می کنند و در صدد برابری
حق همجنس گرایان با دیگران هستند .برای مثال:
بلژیک :پارلمان بلژیک از سال  1998تدریج ًا حقوق محدودی را برای زوج های همجنس گرایی که شراکتشان به ثبت رسیده
بود قائل شد.
کانادا :زوج های همجنس گرای کانادایی در سال  1999بیشتر مزایای حقوقی ازدواج را به دست آوردند.
هلند :هلند نخستین کشوری بود که در ماه دسامبر سال  2000ازدواج همجنس گرایان را قانونی اعالم نمود.
اسپانیا :در سال  200۵ازدواج همجنس گرایان را به تصویب رساند.
آفریقای جنوبی :پارلمان آفریقای جنوبی در ماه نوامبر سال  200۶ازدواج همجنس گرایان را قانونی اعالم نمود.
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سوئد :در ماه آوریل سال  2009پارلمان سوئد با اکثریت آراء ازدواج همجنس گرایان را به تصویب رساند.
نروژ :زوج های همجنس گرای نروژی ار ماه ژانویه سال  2009قانون ًا می توانند وارد زندگی مشترک شوند و سرپرستی کودکان
را به عهده و تحت عمل لقاح مصنوعی قرار گیرند.
آرژانتین :ازدواج همجنس بازان در آرژانتین از ماه ژوئیه سال  2010قانونی اعالم شد.
پرتقال :پرتقال در ماه ژوئن سال  2010هشتمین کشوری بود که ازدواج همجنس گرایان را مجاز اعالم نمود.
ایسلند :ازدواج همجنس گرایان از ماه ژوئن سال  2012قانونی اعالم شد.
دانمارک :قوه مقننه این کشور در ماه ژوئن سال  2012الیحه ی ازدواج همجنس گرایان را به تصویب رساند.
اروگوئه :این کشور از روی دهم ماه آوریل سال  2013ازدواج همجنس گرایان را قانونی اعالم نمود.
فرانسه :در ماه آوریل سال  2013فرانسوا اوالئد ،رئیس جمهور فرانسه ازدواج همجنس گرایان را قانونی اعالم نمود
برزیل :شورای عدالت برزیل در روز چهاردهم ماه می سال  2013اعالم کرد که باید برای تمامی زوج های همجنس گرا در
سرتاسر کشور مجوز ازدواج صادر گردد.

نتیجه گیری
با توجه به مباحث مطرح شده می توان از عوامل اصلی همجنس گرایی به عدم مراقبت صحیح والدین از فرزندان ،عدم ایفای
نقش صحیح والدین ،القاء تفکرات ناصحیح و اختالالت روانی و دلبستگی عاطفی به شخص همجنس اشاره کرد.
در مورد مجازات همجنس گرایی باید گفته شود این عمل در میان تمامی ادیان الهی یک عمل منفور شناخته شده و انجام
دهنده ی این عمل مورد خشم الهی واقع می گردد و برای همین مجازات سنگینی برای آن قرار داده شده است.
اما از لحاظ قانون داخلی این عمل جزء جرائم بوده و مجازات آن در مورد لواط اعدام ،در مورد تفخیذ صد ضربه شالق و در
مورد همجنس گرایی غیر از لواط و تفخید از قبیل تقبیل و مالمسه از روی شهوت سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق
است؛ در مورد مساحقه صد ضربه شالق و در مورد همجنس گرایی غیر از مساحقه از قبیل تقبیل و مالمسه از روی شهوت
سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق است.
اما از لحاظ قوانین خارجی در برخی کشور ها همجنس گرایی قانونی شمرده شده و در کشور هایی که هنوز قانونی نشده کشور
ها سعی در قانونی کردن آن دارند ،البته کشور هایی هستند که با این عمل مبارزه می کنند.
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