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  :مقدمه - 1
. واقعیت این است که بخش بزرگی از همجنسگرایان در کشور، اعتقادات دینی و مذهبی دارند

جو فرهنگی حاکم، گاهی مانع از آن می شوند که مراه  هتعالیم و آموزه های مذهبی به
آنچنان که باید و شاید، به سهم و مسئولیت ، گرایش جنسی خود را پذیرفته وهمجنسگرایان مذهبی

.  و نقشی در خور ایفا کنندنسگرایی و حقوق همجنسگرایان، سهمخود در امر روشنگری درباره همج
بر تناقض و سردرگمی مذهبی هنوز نتوانسته اند دوستان بخشی از قضیه ناشی از آن می شود که 

  .بین آموزه های مذهب و گرایش جنسی خود فائق آیند
آزادی بر بنیان فردیت آدمی است و .  آرمانهای انسان امروزی اند،امنیت، آزادی و برابری

 انسان یک رویکرد مذهب به آزادی و مقام.  ساختن فردیت اوستندمکراسی زمینه ای برای شکوفا
چوب مذهب، حقیر و بی ارزش شناخته ر فرد خارج از چارویکرد ایدئولوژیک است، بدین دلیل که

صحبت از آزادی اگر با خوار و ناچیز و کم ارزش شمردن انسانهایی که مثل ما نمی . می شود
  ارزش گذاری،مذهب در.د، به استبداد می انجامداندیشند و احساس متفاوتی دارند، همراه باش

خود   مستقل،به عنوان انسانیشخص و  صورت گرفته احساساتش و ها، باوراتر اساس اعتقادانسان ب
تنوع و تفاوتها  ،با این حساب مذهب.  پذیرفته نمی گرددمختار و دارای تعقل، آزادی و حق انتخاب

به معنای برتر (اینجا است که مذهب پرستی . را بر نمی تابد و آنها را بی ارزش ارزیابی می کند
به ) دانستن خود از دیگرانی که پیرو آن مذهب نیستند و یا تفسیر دیگری از مذهب دارند

انسان خود بنیاد است و آزادی او خلل ناپذیر، فارغ از آنکه چه  درحالیکه .نژادپرستی فرا می روید
  . دین و اندیشه ای دارد، بی دین است یا دیندار، همجنسگرا است یا دگرجنسگرا

ی و اندیشه خود وفادار باشد، انسجام بیشتری از خود بروز می أیت و استقالل رکسی که به فرد
  .دهد و کمتر به مرجعیتی نیاز می یابد که فردیت و استقالل او را نفی می کند

 رهایی بخش بوده و هنوز هم می تواند باشد، هر آنگاه که به ، برای جوامعی،در دورانی ،مذهب
ی پشت پا نزند و خود را با پیشرفت و ترقی فرهنگ و آموزه های دست آوردهای علوم و دانش بشر

مذهب اگر به دست آویزی برای نفی آزادی و کرامت انسان و خواسته های . جدید انسانها وفق دهد
  . او تبدیل شود، خواه ناخواه به اعتبارو درجه مقبولیت خود لطمه خواهد زد

عقل، علم، یعنی مذهب را سقف (ای اگوستینی عمذهب برای پیشرفت خود نیاز بدان دارد که اد
ر بتواند با پیشرفت علوم و جوامع دمساز  تکنار نهد تا راحته خود را ب) اخالق و خرد بشری دانستن

  .شود و همراه با آنها تعالی یابد
در به روز کردن مذهب و ارائه قرائت های تازه و امروزی از دین و  مذهب  ِسهم مذهبیون دلسوز

  .ار کردن مذهبیون سنتی، از دیگران بسیار بیشتر استبی اعتب
 باید قوه کنشگری اجتماعی خود را تقویت ،)چه مذهبی و چه غیر مذهبی (همجنسگرایان

عی خود همجنسگرایان زودتر و راحت تر مآرمان آزادی همجنسگرایان به وسیله کنش ج. کنند
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عاون و همبستگی راهی است که باید علی رغم همه نابسامانیها اما همکاری، ت. تحقق می یابد
  .پیموده شود

به جامعه که ما را بر نمی تابد، نباید پوششی برای رخوت و بی تحرکی ما ) درست(اتهام زنی 
مسئولیت امروز هر همجنسگرای آگاه این است که در کنار آگاهی رسانی به جامعه و . باشد

اعی، فرهنگی و در گستره زندگی اجتمهمجنسگرایانی که بی خبر مانده اند، خود نقشی فعال 
  .فعاالنه سهیم شود در تغییر مناسبات نابرابر سیاسی اتخاذ کند و

) شدن(قانونی بودن . قانونی نبودن همجنسگرایی در کشور، امکان مبارزه را ناممکن نمی سازد
نجمن های تشکیل ا. خود نتیجه مبارزه است نه اینکه قانونی بودن را الزمه شروع مبارزه بدانیم

 دیگر گروه های تشکالتپوششی مختلف با برنامه های حداقلی، همکاری نزدیک این انجمن ها با 
اجتماعی نظیر زنان، کارگران، دانشجویان و غیره و بردن خواسته آزادی و برابری جنسی و احترام به 

جاد انجمن های  راه حل دیگر ای.سبک های مختلف زندگی به درون آنها می تواند یک راه حل باشد
هنر این است که در این شرایط خفقان زده، همجنسگرایان . مخفی اما فعال در درون کشور است

 و انجمن هایی برای خود در کشور به وجود آورند که متناسب با همین شرایط تشکالتآنچنان 
بش  جن.ارزه در شرایط سرکوب ضروری استبرای اینکار، آشنایی با راهها و منطق مب. باشد

اما هوشمندی به .  به فداکاری و در عین حال هوشمندی نیاز داردهمجنسگرایان در این اوضاع
  .معنای انفعال و دست روی دست گذاشتن نیست

 می توانند و قادرند در رهایی خویش و دیگر در شرایط امروز کشور ما، همجنسگرایان مذهبی
 قرائت های سنتی از  عذاب وجدانی کهت و احساس گناه و از تناقضاهم کیشان همجنسگرای خود

لسوفی گفته یف .خاطر همجنسگرا بودن تحمیل کرده، سهمی در خور ایفا کننده مذهب بر آنها ب
گسترش عمقی مباحث ؛ »وجود آمده باشده شود که راه حل آن بی مشکل زمانی مطرح م«است 

ی، یسی و همجنسگراشات جنیروشنفکران مذهبی، گسترش اطالعات و داده های عمومی از گرا
ری گروههای مسلمان همجنسگرا با قرائتهای ی در جامعه، شکل گسکوالر و الئیکون یوجود مذهب

ران، راه دوستان همجنسگرای یان درایت همجنسگرایگر و باالخره فعالیتازه از اسالم در کشورهای د
نداری تعبدی و یکه از دماند عالقه، پشتکار و اراده خود دوستان ی م.  کرده استارمسلمان را همو

 ن مذهبییان و مرتجعیخود را آزاد کنند و اجازه ندهند که سنت گرا د بی چون و چرایبر اساس تقل
ل یل جنسی را به آنها تحمیمان و تماین ای نگه داشته و انتخاب بنگیآنها را همچنان در گوشه ر

ها، توانند جلوتراز سروش ی ن دوستان اگر بخواهند میا. گری هم هستیانتخاب د امکان. کنند
انه با ینی آشتی جوین و معرفی نظرات دییلهم حرکت کنند و با تبورها و امثایعلوی تبارها، کد

ش بردارند و هم یشان خوی هم قدمی در گسترش مبارزات همگرا،خواهانه خود شات همجنسیگرا
  .شانشان مساعدت کنندیق مباحث همکیبه تعم

 جزوه برای دوستان همجنسگرای مذهبی تهیه شده است تا به اینبا توجه به آنچه گفته شد،
 سر پناهی خود در جامعه غلبه آنها کمک شود بر احساس سردرگمی، گناه، عذاب وجدان و بی
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و سهم شایسته ای در مبارزه برای آزادی و برابری حقوق خود و دیگر همجنسگرایان در نموده 
  .کشور، ایفاء کنند

برای همجنسگرایان سکوالر و غیرمذهبی هم هست تا با مطالعه آن و وبالگ آن ، این جزوه 
بهتر بتوانند به هم احساسان مذهبی خود کمک کرده و خود نیز بتوانند در بحث با مذهبیون 

  . متعصب رفتار مناسبی اختیار نمایند
 ریشه ن جزوه برای مذهبیون متعصب هم می تواند مفید باشد و به آنها کمک کند تا ای
 خود را بهتر بشناسند و بیش از این مسئولیت فردی و شخصی  ذهنیات و پیشدواوری هایتعصب

  . را به گردن مذهب نیندازند ستم رسانی به دیگرانو خود در ادامه تعصبات
  

  .با پخش و انتشار وسیع این جزوه به اهداف آن یاری رسانید
سانتر خوانندگان ، آدرس زیر ، وبالگی است که این مجموعه در آن برای دسترسی آ

  قرار داده شده 
  

/com.wordpress.naghdemazhabi://http 
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 در بحث با مذهبیون متعصب چگونه رفتار کنیم؟ -2
  

بهانه ها و مسائل دین و شریعت را برای ) اد غیرمذهبی همو گاهاً افر(بسیاری از افراد مذهبی 
  .نفی برابری حقوق همجنسگرایان مطرح می کنند

قبل از هر چیز باید گفت که اصوالً وارد بحث مذهبی شدن کار بیهوده ای است بدین دلیل که 
 سقف در هر بحثی، طرح و داوری مسائل بر اساس عقل و خرد بشری است، درحالیکه مذهب خود را

عقل و خرد بشری می داند و فردی که از زوایه مذهبی برخورد می کند، اغلب فاکت ها و دست 
آوردهای علمی بشر که از سقف گفتمانهای مذهبی فراتر رفته و شما در بحث خود بدانها اشاره می 

  .کنید، را نمی پذیرد
ا افراد مذهبی را دارند و یا کدام از همجنسگرایان و حامیان آنها، تجارب برخورد ببا اینهمه، هر

جوانانی که تازه متوجه همجنسگرا بودن خود می شوند، خواه ناخواه در خانواده و جامعه با دیوار 
این جزوه با هدف کمک به همجنسگرایان در اینگونه . بلند حاشای مذهبی برخورد خواهند کرد

  .موارد منتشر شده است
متعصبینی که مذهب را به وسیله ای برای نفی برابری پاسخ به بهانه های مذهبی و برخورد با 

حقوق همجنسگرایان و دیگر شهروندان تبدیل می کنند، کار چندان سختی نیست و هیچ الزم 
کافی است که به . باره مسائل و متون مذهبی داشته باشید که شما دانش و اطالعات زیادی درنیست

  :چند اصل ساده زیر توجه کنید
  .ته که در بحث ما چگونه عمل می کنیمتوجه به این نک

  .به یاد داشتن یک سری فاکتهای ساده و اولیه که در پشت بحث مذهبی پوشیده مانده اند
  .توجه به یک سری دینامیسم مذهبی که در بحث مطرح می شود

  . بر مسئولیت شخصی در قبال موضعی که در بحث اتخاذ می کنیم تأکیدآمادگی خود ما در
  

ر روشنی از تجارب مثبت و منفی شخصی خود در برخورد با مذهب، همینطور سعی کن تصو
  .رابطه خود با مذهب، دلگیریهایت از مذهب و نیاز خود به مذهب را بشناسی و به آنها اعتراف کنی

  
آسان هم نیست اما ضروری است تا به خود کمک کنی از . این یک کار روانی و درونی است

با فکری باز و روشن با فرد مذهبی که تو را به بحث می کشاند، رو به تجارب مذهبی خالص شوی و 
اهمیت این مسئله بدین خاطر است که روابط عاطفی خود تو با مذهب در گذشته که . رو شوی

هنوز حل نشده باقی مانده، باعث می شود که در بحث مربوط به مذهب،احساس گناه، زخم بر دل، 
بکشانی » راه صحیح« زده شوی و از اینکه نمی توانی مذهب را به عصبانی، افسرده، دلگیر و ماتم

  .غصه دار می شوی
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به خاطر داشته باش و از یاد نبر که هر کدام از ماها چه مذهبی و چه غیر مذهبی در محیط و 
جامعه ای مذهبی رشد می کنیم، همه ما مورد انواع و اقسام تعرضات مذهبی و حتی توهینات 

همه را مطیع و فرامانبر دستورات ) بخصوص متعصبان مذهبی(مذهبیون . یممذهبی واقع می شو
کافی . مذهبی خود می خواهند، از برخورد های خشن و تهدید کننده با دیگران هیچ ابایی ندارند

است دستورات دینی آنها را اجرا نکنی تا تو را به توهین به دین و مذهب متهم کنند اما خودشان از 
به یاد داشته باش که حتی افراد . رامی به عقاید و باورهای دیگران هیچ ابایی ندارندتوهین و بی احت

غیر مذهبی هم که رابطه ای با دین ندارند، در چنین جامعه و فضایی از شانتاژها و تبلیغات مذهبی 
ز چرا که حکومت مذهبی، با استفاده ا. بزرگ می شوند و خواه ناخواه تحت تأثیر آن قرار می گیرند

وسایل ارتباط جمعی که در اختیار دارد و همینطور انواع و اقسام نیروهایی که تحت فرمان خود 
دارد، ترس از مذهب و قدرت مذهبیون را تا اعماق جامعه نفوذ داده و بر اذهان اجتماعی مسلط 

  .کرده است
رد که رابطه پس برای برخورد درست و اصولی با مذهبیون در بحث، ابتدا هر کسی نیاز به آن دا

شخصی خود با مذهب و فرهنگ مذهبی را بشناسد و رابطه عاطفی خود با دین و مذهب را درمان 
  .کند

مواد مخدر فرد معتاد را از رو به رو شدن با . مذهب در خیلی از موارد مثل مواد مخدر می ماند
. »حس کنندچگونه «مذهب از افراد می خواهد که . احساس و عقل درونی خود برحذر می دارد

  .گفتنی است که مبارزه با مذهب هم خود می تواند نوعی اعتیاد باشد
به ما کمک می کند تا دلیل و علت اینکه چرا ما ) یا خود درمانی مذهبی(خودمداوایی مذهبی 

وارد بحث های مذهبی می شویم را بهتر شناخته و درک نموده و بهتر به این سئواالت جواب دهیم 
  :که

یل مذهبی و اینگونه بحث های مذهبی برای من نوعی مهم است و مانع ذهنی من چرا چنین دل
  در پذیرش خود واقعی ام می شود؟

چه چیزی باعث می شود که من نوعی همچنان بایستم و به اینگونه بحث ها و بهانه های واهی 
  اهمیت داده، به آنها گوش دهم و برایشان تره خرد کنم؟

  ا این شخص بخصوص و در این محل انجام می دهم؟چرا من این بحث را حاال ب
چه ضرورتی برای  عوض شوند؟ عوض شدن یا نشدن طرف چرا این شخص و افراد امثال او باید

  . و اعتقادات طرف چه اهمیتی برای من دارند بخصوص که با آنها موافق نیستمها باورمن دارد؟ اصالً
ه مسجدی می روم که من را آنطور که هستم چرا من در جمع افراد مذهبی باقی می مانم یا ب

  قبول نمی کند و از خدا می خواهند که من در جمع آنها نباشم؟
آیا ماندگاری من در بین این جماعت درست مانند ماندگاری زنی نمی ماند که از همسرش 

  مرتب سرکوفت و کتک می خورد اما همچنان حاظر به جدایی نمی شود؟
  میم بگیرم رابطه ام را با این جمع قطع کنم؟کی وقتش می رسد که من تص



  7  مذهب و همجنسگرایی
  
  

به یاد داشته باش که دلبستگی به آئین و سنت و مذهب نباید به قربانی شدن استقالل، 
هرآنگاه که وفاداری به دین و مذهب، استقالل رأی و فردیت ما را . خودمختاری و فردیت تو بینجامد

چرا که انسان غایتی در . و امروزی نیستخدشه دار کند، چنین وفاداری ای رهایی بخش، مدرن 
وجود و شخصیت مستقل خود را محترم بشمار و تسلیم . خود است و مذهب این را نمی پذیرد

انسان غیر مستقل . آموزه هایی نشو که به از خود بیگانگی و چندپارگی شخصیت تو منجر می شوند
د وفادار بماند و به ناچار در هر جایی و چندپاره نمی تواند به استقالل، فردیت و غایت انسانی خو

  .آنطور رفتار می کند که دیگران از او می خواهند
  

بسیاری از ادعاهایی که افراد متعصب مذهبی مطرح می کنند و بارها از جانب 
  :تاریخدانان رد شده اند را بشناس

  
 آنها امروز به  افراد مذهبی متعصب ادعا می کنند که مذهبشان تغییر نمی کند و آنچه که:اول

  .عنوان اصول و سنت مذهب خود بیان می کنند درست همان است که در زمان پیغمبر بوده
تاریخدانان و همه کسانی که بی طرفانه به بررسی مذهب در طول تاریخ پرداخته و می پردازند، 

تلف از بر این اعتقادند که مذهب طی دوارن مختلف دچار تحول شده و قرائت ها و برداشت های مخ
مذهب همیشه وجود داشته و با گذشت زمان قرائتی بر قرائتی دیگر برتری و مقبولیت بیشتری می 
یابد و بعد از آن همان قرائت غالب خود دچار تفسیر ها و قرائتهای نسل های بعدی شده و متحول 

نسلهای پس مذهب و اصول آن در دواران ما همانی نیست که در زمان پیغمبران بوده و . می شود
این در حالی . بعدی هم مسلماً برداشتها و قرائت های خاص خود را از اصول دینی خواهند داشت

  :است که مذهبیون متعصب همیشه ادعا می کنند که
مذهب آنها هیچوقت تحت تأثیر عوامل محیطی و شرایط تاریخی مختلف قرار نگرفته و نمی 

  . شده استگویی مذهبشان همین حاال از آسمان نازل. گیرد
 مذهبیون متعصب ادعا می کنند که مذهب آنها همان سنت الهی است که با فرهنگ :دوم

  .جامعه ما مطابقت دارد
این در حالی است که . گویا خداوند مذهب و سنت مذهبی را صرفاً برای جامعه ما درست کرده

 مذهبی بر فرهنگ سنت و اصول. مذهبیون از طرف دیگر ادعا می کنند که مذهب آنها جهانی است
پس شکل و شیوه برخورد . جامعه تأثیر می گذارند اما از آن فرهنگ تأثیر متقابل می گیرند

  .مذهبیون در جوامع مختلف نسبت به بسیاری از مسائل یکی نیست
طبیعت غیر «یادمان باشد که با اینهمه، رهبران مذهبی همیشه طوری تبلیغ می کنند که 

هروان خود گوشزد کنند تا مبادا کسی جرائت کند تفسیری مغایر با مذهب خود را به ر» متغیر
  . تفسیر آنان از مذهب و سنت ارائه دهد
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 افراد متصعب مذهبی ادعا می کنند که مخالفت آنها با همجنسگرایی مسئله و موضع :سوم
شخصی نیست بلکه مذهب آنها اینطور می گوید، فرهنگ ما چنین است و آنها پیرو مذهب و 

  .نگ خود هستندفره
شخص با این گفته در واقع برداشت خود از مذهب را الپوشانی می کند، وجود برداشت های 

آنها با اینکار از گرفتن هر گونه مسئولیتی در قبال گفته و . مختلف از مذهب را هم انکار می کند
 سهم و ادعای خود طفره می روند، و در ستم رسانی به همجنسگرایان و نفی حقوق آنها، از

تقصیر من «به عبارت دیگر می گویند، . مسئولیت اجتماعی و انسانی خود شانه خالی می کنند
. »پس اگر تقصیری وارد باشد این تقصیر خدا است. نیست، من آدم خوبی هستم، خدا اینطور گفته

ه اگر از اینگونه افراد پرسیده شود که جایگاه پیشداوری و تعصب شخصی خود تو کجاست و تا چ
اندازه از عدم شناخت تو نسبت به موضوع جنسیت ناشی می شود، شانه باال می اندازد و به تعریف از 

چرا که این ادعاها به این . خود مشغول می شود یا باز همان ادعاهای مذهبی را تحویل شما می دهد
و حتی در افراد کمک می کند تا زحمت بازاندیشی و بازبینی گفتار و رفتار را به خود ندهند 

شناخت و تفسیر مذهب خود هم تنبلی می کنند و هرچه از قدیم به آنها گفته شده، در بست می 
  .پذیرند و طوطی وار تکرار می کنند

  . متعصبان مذهبی، حامیان حقوق همجنسگرایان را تخطئه می کنند:چهارم
عتبر معرفی می متعصبان مذهبی، همجنسگرایان و حامیان آنها را به شکلی غیر جدی و غیر م

کنند، بر علیه آنان شانتاژ می کنند، گاهی با جوک و مسخره از آنها یاد می کنند تا از هرگونه بحث 
جدی دراینباره ممانعت به عمل آورند و ذهنها را از پرداختن به موضوع برحذر دارند که خود نوعی 

ا دلتان بخواهند در باب ارزش مذهبیون، ت. تبلیغات روانی بر علیه همجنسگرایان و حامیان آنهاست
و کرامت انسان در مذهب خود سفسطه می بافند و اخالق خود را برترین معرفی می کنند اما خود 

آنها می گویند . را از هرگونه مسئولیتی در برابر بی حقوقی و سرکوب همجنسگرایان معاف می دارند
ت دادن وجود همه پدیده ها به که خداوند ناظر بر اعمال و رفتار بشری است و علی رغم نسب
پدیده «در عوض همجنسگرایی را .خدواند اما پدیده همجنسگرایی را از خلقت خدا معاف می دارند

معرفی » وارداتی از غرب، نتیجه مدرنیسم و لیبرالیسم که با فرهنگ مذهبی و ایرانی ما بیگانه است
  .می کنند

  
  :را بیاد داشته باش کهاگر قرار است با یک مذهبی وارد بحث شوی، این 

  
هر دلیل و بهانه ای که برایت مطرح می کنند، دهها سال قبل بارها و بارها جواب داده  :اول

  مثالً.کننداما مذهبیون همچنان مرغشان یک پا دارد و هی بهانه های خود را تکرار می . شده است
نشناسان و روانپزشکان در در عرصه روانی، نزدیک به نیم قرن است که مؤسسات معتبر علمی روا

این مؤسسات همچنان . جهان، بیمار بودن همجنسگرایان و روانی بودن همجنسگرایی را رد کرده اند



  9  مذهب و همجنسگرایی
  
  

همجنسگرایان را رد کرده و » مداوای«هرگونه فشار به همجنسگرایان و تالش برای تغییر جنسیت و 
ت کرده اند که افراد و مؤسسات اعالم کرده اند که اینگونه تالشها مضر هستند و در عوض درخواس

ایی شرکت کرده و به آگاهی عضو می بایست در مبارزه با پیشداوری و تعصب نسبت به همجنسگر
ولی مگر متعصبان . پس قضیه بیمار روانی بودن همجنسگرایان تمام شده. کمک کنندرسانی 

عصبان در قالب مذهبی قبول می کنند؟ باورتان نمی شود اگر گفته شود که بعضی از این مت
اما جالب اینجا است . روانشناس و روانپزشک ظاهر شده و بر علیه همجنسگرایی مطلب می نویسند

  .که اینگونه افراد در مؤسسات معتبرعلمی جهان جایی ندارند
صبان مذهبی هستند که باید در حالت دفاعی باشند و به این سئوال عدر واقع، این خود مت
 سو دست آوردهای علم بشری را به رسمیت نمی شناسند و مذهب خود جواب دهند که چرا از یک

را سقف عقل و خرد بشری جا می اندازند اما از طرف دیگر به جای شترسواری، ماشین سوار می 
  .شوند و به جای چاپار ایمیل می فرستند

 واقعاً در پی همه بهانه ها و سؤاالت متعصبان مذهبی بارها و بارها جواب داده شده اند، اگر :دوم
ضمن اینکه می توانند از .(شناخت و کسب اطالعات هستند می توانند به اینترنت مراجعه کنند

  ).رهبران خود بپرسند که چرا اجازه انتشار کتاب های علمی دراینباره را نمی دهند
ی اما نکته اینجا است که افراد مذهبی بخصوص متعصب ترین آنها از مطالعه نوشته ها و ادبیات

  .که موضع مثبتی نسبت به همجنسگرایی دارند، خودداری می کنند
بعضی از متعصبان مذهبی بخصوص : بعضی از متعصبان مذهبی از بحث طفره می روند :سوم

مؤسسات و رهبران آنها از ورود به هر گونه بحثی درباره همجنسگرایی خودداری می کنند تا با 
برای .  ایجاد کرده باشند و مانع باز شدن بحث شوندسکوت خود نوعی خط قرمز در شروع بحث را

  .اینان بی طرفی یعنی تأیید موضع آنها
  :بهانه های متعصبان مذهبی با نفی شروع می شوند :چهارم

متعصبان مذهبی بحث و صحبت خود را با نفی هرگونه مثبت اندیشی درباره همجنسگرایی که 
ند، شروع می کنند و چون بحث خود را با نفی و انکار آن را پدیده ای طبیعی و انسانی قلمداد می ک

شروع می کنند بنابراین خود را از هرگونه تأثیر پذیری از بحث معاف می دارند و تنها چیزی که در 
  .پی آن هستند جا انداختن موضع خودشان است و بس

 این را بعضی ها.  موضع مذهبی نسبت به همجنسگرایی بازتابی از موضع اجتماعی است:پنجم
بدان علت که مؤسسات مذهبی بخشی از . لقب داده اند) نه فرهنگ مذهبی(» مذهب فرهنگی«

مؤسسات اجتماعی هستند که سیستم حاکم مبنی بر نفی و انکار همجنسگرایی را پابرجا نگه می 
عموماً وقتی که جامعه و ارزشهای آن دچار تحول می شوند، مذهب هم به دنبال آن عوض . دارند
بدین دلیل که مذهب برای ادامه حیات خود ناچار است خود را با ارزشها و عقاید مردم . شودمی 

 به روز جامعه وفق دهد و این باعث می شود که متولیان مذهب برداشتها و قرائت های دینی خود را
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 محافظه کار است و همیشه مدتها بعد از تغییرات جامعه دچار  کالًگفتنی است که مذهب. کنند
  .حول می شودت

  .مسئله و موضوع خیلی عمیق تر از اینها است :ششم
. انس و الفت و دلبستگی به مذهب از موضوع درست و غلط، اعتقاد و ایمان فراتر می رود

اعتقادات و تعلقات مذهبی امتیازاتی دارد که افراد را به ادامه تعلق خاطر و ایمان به مذهب وامی 
  :دارد، از جمله

علق دارد که به شکلی هویت و کیستی خود را از آن می گیرد و در تعاریف مرد فرد به جمعی ت
بودن یا زن بودن و بسیاری از مسائل ارزشی الزم نیست زحمتی به خود بدهد، همه چیز آماده 

  .برایش تعریف شده است
  .در او بوجود می آورد) گیریم که کاذب(نوعی تعادل، اعتماد و اطمینان 

  .جمع خانواده، قبیله، قوم و خویش و جامعه بودن در او به وجود می آورداحساس تعلق و در 
  .آشنا و جا افتاده با روان جمعی حاکم بر جامعه می کند» یکرنگی«احساس نوعی 

عالوه بر اینها، جمع مذهبی، خانواده و جامعه به چنین فردی که خود را در جمع حل کرده، 
اداشهای دیگری که مؤسسات و ساختارهای اجتماعی امتیازاتی می دهد از جمله احترام و پ

بنابراین متعصبان مذهبی دلیلی نمی . مردساالر حاکم، برای مریدان نظام موجود تهیه کرده اند
بینند که از همه اینها چشم پوشیده و زحمت کسب دانش علمی و بی طرفانه به جان خریده و بر 

نسگرایان دفاع کنند که چی بشود؟ از همه خالف جریان حرکت کنند و شاید هم از حقوق همج
امتیازات گفته شده محروم شوند؟ البته که این کار ساده ای برای ذهنهای ساده نگر و دنباله رو 

  :بخصوص که تغییر موضع مالزماتی دارد که چندان هم ساده نیستند از جمله. نیست
  .فرد باید به خطا بودن برداشت ها و شناخت خود اعتراف کند

تراف به اینکه رهبران مذهبی و متون مذهبی منبع معتبر علمی در مورد این مسئله اع
بنابراین از کجا . نبوده اند بلکه منبع معتبر این موضوع علم و دانش بشری می باشد) همجنسگرایی(

  معلوم که در عرصه های دیگر هم داده ها و ادعاهای رهبران مذهبی درست باشد؟
 خود احساس مسئولیت کند و در برابر فشار، سرکوب و ستم وارد شده فرد باید در نزد وجدان

  .بر همجنسگرایان به نام مذهب و جامعه در طول تاریخ، خود و مذهب خود را سهیم بداند
د تا فرد باید با درون خود تصفیه حساب کند و به کنکاش و جستجو در ضمیر خود بپرداز

چه بسا چنین فردی خود همجنسگرا یا دوجنسگرا . کندیابد و قبول گرایش جنسی واقعی خود را در
باشد، یا اگر دگرجنسگرا است، ممکن است ذائقه و رفتار جنسی او با ارزشهای مورد پذیرش جامعه 

  .یکی نباشند و آنوقت برایش دردسرساز خواهد بود
و از امتیازات فرد مجبور می شود، تعاریف خود از مرد و زن، نر و ماده را مورد بازبینی قرار دهد 

  .مردساالرانه که مذهب و جامعه به او داده، دست بکشد
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پس . حاال دیگر او نمی تواند خشم، نفرت و پیشداوری خود را بر سر همجنسگرایان خالی کند
چه کاری باید بکند؟ یکدفعه احساس معلق بودن در هوا را می کند چون باید از همه مفاهیمی که 

  . و تفسیر کرده بودند، دست بکشد و به تعریف دوباره آنها بنشیندقبالً دیگران برایش تعریف
از امتیازات، پادشها و احترامی که جمع مذهبی و جامعه جهت پایبندی اش به ارزش ها و 

  .تعالیم آنان، برایش تدارک دیده بودند، چشم پوشی کند
  

  :پیشنهاد ما
  

 اگر واقعاً در پی کسب شناخت هستند، به آنها بگو.  وارد بحث مذهبی با افراد متعصب نشوکالً
خروارها مقاله و مطلب به زبان فارسی و خارجی وجود دارد و اگر آنها عالقه دارند می توانند به 

  .می توانی در حد امکان منابع را به آنها معرفی کنی. منابع مراجعه کنند
ا نظر و برداشت آنها موافق اگر به ادامه بحث اصرار کردند، واضح و روشن به آنها بگو که شخصاً ب

  :بر این موضع خود پافشاری کن. نیستی 
  .نه، من موافق نظر شما نیستم

  .نه، به نظر من شما اشتباه می کنید
  .می دانم که افرادی با برداشت ها و نظرات شما موافق اند، اما من نیستم

  .و همینطور ادامه بده
و اگر نتوانستی، در . چنین مواقعی بپرهیزییادت باشد که از دخالت احساس و عاطفه خود در 

خلوت خود سعی کن مسائلی که در ابتدای همین جزوه گفته شده یعنی رابطه و دلبستگی 
  .احساسی و عاطفی خود با مذهب و جمع مذهبی را مورد کنکاش قرار دهی

: از خودت بپرس. شرکت نکن» پیروز شدن در بحث«باز یادت باشد که در یک بحث با هدف 
چرا برای من مهم است که این شخص با نظر من موافقت کند؟ یا چرا برای من مهم است که این 

  شخص را عوض کنم؟
خود را . راحت باش، هر وقت خواستی می توانی بحث را تمام کنی و راهت را بگیری و بروی

ت مهربان با خود. نماینده کل جنبش همجنسگرایان قلمداد نکن که حتماً باید در بحث پیروز شوی
  .الزم نیست همه مشقت مقابله با متعصبان مذهبی را به تنهایی به دوش بکشی. باش

فراموش مکن که همه مذاهب زمانی برای مردمان و جوامعی رهایی بخش بوده اند و عدالت به 
اما در همه جوامع هم از مذهب برای توجیه سرکوبها، بی حقوقی ها و ستم هایی . ارمغان آورده اند

  .به بخشی از مردم روا می شود، استفاده شده و می شودکه 
. تغییر فرهنگ و دیدگاه جامعه نسبت به مسائل از جمله همجنسگرایی، کار و هدف ماست

پشت سر مذهب و متون مذهبی قایم شدن برای انکار مسئولیت فردی در ستم رسانی و سرکوب 
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اً مسئول پیشداوری و تعصبات خود  است اما هر کسی باید شخصیاقلیت های جنسی کار ساده ا
  .باشد و در زدودن آنها سهمی برای خود قائل شود

و فراموش مکن که بسیاری از اوقات افراد برای پیشدواری و تعصبات خود، از مشروعیت دینی 
نداشتن فردیت و ن کنند و بدین وسیله ناخودآگاه، بهره می گیرند تا بی مسئولیتی خود را کتما

 خود را هم آشکار می سازند و گرنه چنین افرادی خیلی راحت می توانند بگویند که اندیشه مستقل
  .»دین و مذهب این را می گوید اما من شخصاً چنین برداشتی ندارم«

در آخر چندین مطلب در رابطه با همجنسگرایی و مذهب از منابع مختلف گرفته ایم که در زیر 
  :آنها فرا می خوانیمآورده شده اند و خواننده را به مطالعه 
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  . ریشه های تاریخی فشار مذهبی به همجنسگرایان را بشناسیم–3
  

 
  ).در شماره هفت مجله ماها منتشر شده بوداین مطلب تحت عنوان نگاهی به جنبش زنان و همجنسگرایان (

 
 اقلیتهای جنسی با جنبش برابری کالًنه همجنسگرایان یا  شاید ربط حرکت عدالتخواها:مقدمه

طلبانه زنان در ابتدا کمی نامفهوم و یا بی مورد باشد اما اگر به ریشه های تاریخی بی عدالتی و 
نابربری جنسی نگاه کنیم و بعد به افتراق، تشابهات و درخواستهای زنان و اقلیتهای جنسی دقت 

ارزشهای مردساالرانه، سنت (د که موانع پیش پای هر دو یکی است نمائیم، آنگاه متوجه خواهیم ش
و بر همین اساس متوجه می شویم که چرا همکاری، نزدیکی و ) ها، خرافات و خودخواهی بی جا

  .تعاون این دو جنبش از وزن و اهمیت زیادی برخوردار است
  :ابتدا یک یادآوری تاریخی

ن طایفه ای از قبایل سامی در منطقه کنعان عنواه در ادوار دور، زمانی که عبریها ب
جمعیت این طایفه کم بود، آنها مردم فقیری بودند  سکونت داشتند تعداد) اسرائیل فعلی/فلسطین(

که سرشان به کار خودشان گرم بود و هرچند که همجواری سرزمینشان با راههای بازرگانی منطقه 
ن سودآور بود اما دردسر بزرگی هم داشت؛ به این برایشا) مصر، شام، آشور و بابل(تجاری آن زمان 

علت که منطقه محل سکونت آنها محل جنگ و لشکرکشیهای دائمی و فراوان دولتهای آن زمان بود 
و هر طرفی که در جنگ پیروز می شد، فقط صدمات آن به عبریها می رسید؛ آنان را به اسارت می 

  ....ارت می کردند وگرفتند، زنانشان را می بردند، اموالشان را غ
 سال پیش از میالد 586حمله بابلیها به فلسطین وشام حوالی (در پایان یکی از همین جنگها 

بود که وقتی بابلیان پیروز شدند تصمیم گرفتند که برای تسلط کامل خود بر منطقه، ) مسیح
 عادی را از آنجا کوچ رهبران و بزرگان طایفه عبریان به همراه خانواده هایشان و جمع زیادی از مردم

وقتی .  معروف است»حبس بابلی«حادثه ای که در تاریخ قوم یهود به . داده و با خود به بابل ببرند
 قبل از میالد بابل را تصرف کرد به عبریان کوچ داده شده 539کوروش کبیر پادشاه ایران حوالی 

ه به کار و زندگی و اجرای مراسم اجازه داد که به سرزمین محل سکونت قبلی خود برگردند و آزادان
در کتاب مقدس عهد عتیق از کوروش کبیر یاد می شود و احساس .(مذهبی خود همت گمارند

  )1().نزدیکی و دوستی مردم اسرائیل با ایرانیان هم از همینجا ریشه می گیرد
کنعان به سرزمین خود ) عراق فعلی(وقتی قوم یهود اجازه یافت که از تبعید و حبس در بابل 

برگردد به این نتیجه رسید که برای حفظ و ادامه بقاء طایفه خود و جلوگیری از تسلط طوایف دیگر، 
دو مسئله حیاتی را برای خود حل کند؛ اول چیزی که عامل وحدت قوم آنها شود یعنی یک حبل 

 و دوم )عنوان یک عامل هویت آنهاه ب( المتینی که همه به آن چنگ بزنند و دور آن متحد شوند
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تولید مثل زیاد و ازدیاد جمعیت و تعداد نفوس طایفه تا نیروی انسانی الزم برای مقابله با تهاجمات 
  .و حمالت دیگران داشته باشند

 ههمین دو نیاز عمده و حیاتی باعث شد که عبریان به گذشته تاریخی خود مراجعه کرده و ب
ت موسی پرداخته و کتاب عهد عتیق را جمع آوری حدیثها و گفته های چند هزار سال قبل حضر

 .در می آیدو از این زمان است که دین یهودیت به شکل امروزی که ما می شناسیم ) 2(بنویسند
  )3.(حدود پانصد سال بعد هم تورات نوشته می شود

به این ترتیب دین یهود و کتابهای عهد عتیق و تورات عامل وحدت و حبل المتین این قوم می 
نی ازدیاد جمعیت هم باید حل می شد؛ پس وظیفه زنان در زاد و ولد عئله مهم دیگر یشود اما مس

بیشتر اهمیت دوچندان می یابد، سقط جنین نباید باشد چون با زیاد شدن جمعیت منافات دارد، 
توان با آن بچه درست کرد نباید بر زمین ریخته شود، خانواده  نباید جلق زد چون اسپرمی که می

در زیادی ل و تعریف دارد آنهم اینکه خانواده یعنی زن و مرد و فرزندان آنها و قوانین فقط یک شک
مثل دو زن یا دو مرد با هم یا (حمایت از این خانواده شکل می گیرند، هر نوع زندگی مشترک دیگر

عنوان خانواده و کانون گرم و مشترک دو انسان به رسمیت شناخته نمی ه ب) یک زن و فرزندانش
ا هم ممنوع می شود چون به تولید مثل نمی انجامد و مردی که نمی خواهد ب، سکس دو مرد شود

با زن تشکیل خانواده دهد و بچه درست کند، بر علیه منافع قوم و اجتماع عمل کرده و باید کشته 
شود، نفرت به سکس با همجنس و همجنسگرایی از همینجا ریشه می گیرد و اعدام همجنسگرایان 

ه باید ککفرآمیز و گناهی «عنوان عملی ه  ب، در کتاب عهد عتیق،ی اولین بار در تاریخهم برا
  .نوشته شد» مجازات شود

از همه صاحبنظران متفق القولند و بسیاری از مردم عادی هم کم و بیش می دانند که بسیاری 
سیحیت و یهودیت، م(ی در سه دین یکتاپرست ابراهیمی روایات، حدیث ها و گفته های مشابه

خوب منطق زیادی الزم نیست تا بدانیم که منشاء این حدیث ها و روایات مشابه . وجود دارد) اسالم
از جمله . همان دین یهود و عهد عتیق و تورات است چون قبل از انجیل و قرآن نوشته شده اند

ه آنها اشاره توان بی یافته می شوند و مهر سه دین یهود، مسیحیت و اسالم مسائل مشابهی که در 
هر سه دین جلق زدن را گناه می دانند، مخالف سقط جنین هستند و دستور : کرد اینها هستند

همجنسگرا را فرد و اعدام همجنسگرایان را داده اند؛ همجنسگرایی را گناه و یک عمل شیطانی 
پیروان متعصب هر سه دین از به همین سبب می دانند که باید مجازات شود گناهکاری 

نام دستورات اسالم و خدا ه عبارت دیگر این چیزهایی که به ب. جنسگرایی به نفرت یاد می کنندهم
 و قوانینی هستند که قوم یهود در د ما داده می شوند، خود یکسری تعالیمو امثال اینها به خور

بر اساس نیازهای آن زمان خود و جهت حفظ خود از گزند رعایت آنها را  سال پیش 2800
این را هم از یاد نبریم که تعلیمات دینی بعد از مدتی . ، برای همه افراد طایفه الزامی کرددشمنان
بی جهت نیست که حتی بعضی از افراد . خود به سنت و رسم و اخالق جامعه فرا می روینده خود ب

  نداریم بلکهیظاهر غیر متعصب و غیر مذهبی هم در رد همجنسگرایی می گویند ما به دین کاره ب
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اما این افراد از . به این کار داریم که سکس با همجنس مخالف عرف و اخالق جامعه ایرانی است
 یکطرف ریشه این عرف و اخالق را فراموش می کنند و نمی گویند که این اخالق از کجا آمده؟ چرا

ین عرف و ل انطباق با شرایط حاضر هست یا نه و از طرف دیگر از یاد می برند که اقاب؟؟ و آیا آمده
سنت مخصوص ایران نبوده و نیست و در همه جوامع دیده می شود و بسته به سطح رشد و آگاهی 

 که تمام ریشه های ضدیت با ما ادعا نمی کنیمالبته . اجتماعی، شدت و حدت آن متفاوت است
همجنسگرایی همین است بلکه منظور نشان دادن یکی از عمده ترین ریشه های تاریخی سرکوب 

  .ن و همجنسگرایان استزنا
  :اشتراکات دو جنبش زنان و همجنسگرایان و اهمیت همکاری آنها

ز هدف از طرح وقایع تاریخی فوق اشاره به این است که هر چند سرکوب حقوق زنان و برو
ساالر همراه با پایان یافتن جامعه مردساالری شروع شد اما همراه با شکل گیری اولین ارزشهای مرد

سرکوب همجنسگرایان هم درست از . می یعنی یهودیت، شدت و حدت بیشتری گرفتدین ابراهی
  .همین زمان شروع شد

مردساالری زن را احساسی، بدون عقل، غیر قابل اعتماد، کسی که نمی تواند مثل مرد بجنگد و 
یت که باید در خدمت جنسرا از نوع درجه دوم ) زن(و بنابراین او از قبیله محافظت کند می داند 

مردساالری در ادامه . حساب می کندنموده و بچه پس بیندازند  را ارضاء وی و گرفتهمرد قرار 
یگر می  نفی می کند و عشق و زندگی خود را وقف یک زن دکالًهمین تفکر، زنی که مردانگی را 

  اگر مردی نخواهد از این ارزشها اطاعت کند را هم محکوم می کند،نماید، را تحمل نمی کند و
یارو می خوابد که یکی او را « ؛یعنی مردی که به جنس زن گرایش نداشته باشد را هم زن می داند

بکند پس زن است، طرف کیرش بلند نمی شود که با زن سکس داشته باشد، کیرش کوچک است، 
ندارد او هم از نوع درجه دوم } مردانه{پس چون خصوصیات . ...مریض است، طبیعی نیست و

 پس چنین فردی از مرد کمتر است، قابل تحقیر است، درجه دو محسوب می .»د محسوب می شو
 با چنین اخالق و فرهنگ مردساالرانه حاکم هیچ عجیب نیست که همجنسگرایان از ....شود و

 ، را تحمل می کنندحقارتو شده نند، خجالت می کشند، سرکوب کگرایش خود احساس گناه می 
 »لاعف«خاطر جامعه با جنس مخالف ازدواج می کنند، یا همجنسگرای ه  بفاًبدون عشق و نیاز و صر

 قابل »مفعول«لتش را در دیگری فرو برده، اما فرد آ کرده و »مردی«خودش را گی نمی داند چون 
 ایرانی می خواهند انا اینهمه همجنسگرایبتحقیر شدن است، گاهی خودش هم اینرا می پذیرد، 

 دارد »مرد« که جامعه و دین و اخالق و فرهنگ از ب و تعریفیچون چارچو(یت دهند تغییر جنس
این فشار فرهنگی و اجتماعی در طول قرنها آنچنان . )گ است یا با وجود آنها نمی خواندننبرایشان 

در تو در توی ضمیر انسانها ریشه می دواند که توان ایستادگی و دفاع از خویشتن خویش بودن را از 
ه همجنسگرایان به سایه و یا شبحی سرگردان در اجتماع تبدیل می شوند، در نتیج. فرد می گیرد

اصله از  تمام رمانهایی که با فانشاید به همین دلیل باشد که قهرمان. همه جا هستند اما ناپیدا
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 همجنسگرایی »بوی«ها و بی خودیهای اجتماع را نشان می دهند، همه اجتماع، زشتیها و دورنگی
  .می دهند

 اقلیتهای کالًه آنچه گفته شد حلقه های محمکی دو جنبش زنان وهمجنسگرایان و با توجه ب
 زنان همجنسگرا ای تاریخی فشار و سرکوبها، دیگریجنسی را به هم پیوند می دهند؛ یکی ریشه ه

هستند که حلقه رابط محکمی بین دو جنبش زنان و همجنسگرایان را تشکیل می دهند، سومی 
ه های ارزشی متعلق به آن، چهارم اهداف مشترک یعنی رسیدن به برابری و مردساالری و تمام جنب

عدالت جنسی در جامعه و بازتعریف بسیاری از مفاهیم و مقوالت اجتماعی و قوانین موجود از جمله 
برابری افراد در برابر قانون و در همه شئونات اجتماعی فارغ از جنسیت و یا گرایش جنسی، ارائه 

رسمیت ه  خانواده و تالش برای گسترش معنی کانون مشترک در قوانین از جمله بیف جدید ازرتع
رسمیت شناختن زندگی مشترک دو زن یا دو مرد با ه شناختن کانون متشکل از یک مادر و فرزند، ب

هم، مبارزه مشترک برای آموزش مسائل علمی مسائل جنسی در مدارس و جامعه، مقابله با کودک 
جنسی به کودکان، دفاع از استقالل جنسیت فرد فارغ از جنس او، مبارزه برای لغو آزاری و تجاوزات 

در نتیجه حمایت از خواسته های . قوانین تبعیض آمیز در مورد هر دو جنبش و بسیاری مسائل دیگر
یکدیگر، همکاری و اشتراک مساعی این دو نیرو بسیار ضروری است و امکان ایجاد پایه های یک 

امکانات عینی و اولیه برای نزدیکی و .  اجتماعی را فراهم می آورد- حوالت فرهنگیجبهه وسیع ت
  .همکاری فراهم هستند، کافی است آنها را کشف کنیم

یادآوری یک نکته هم ضروری است، تا زمانی که گی و لزبین های ایرانی مسائل خود را جدی 
ه حقوق انسانی و اجتماعی خود اراده بنگیرند و برای حل آنها، پایان دادن به سرکوبها و رسیدن 

لزبین ها تاثیر چندانی نخواهد داشت و عالوه بر آن /خرج ندهند دفاع دیگران از حقوق گیه عملی ب
اتحاد و همکاری بالقوه مهم بین نیروهای مختلف فعال برای برابرای و عدالت جنسی شکل نخواهد 

  .گرفت
  
 شت ابراهیم و زنانش هاجر و سارا و فرزندان او نیست بدانیم که مطالعه داستان سرگذ بد- 1

 از  مناسبی طایفه عبری همیشه برای یافتن محل زندگ کالًاسماعیل و اسحاق نشان می دهد که
در انجیل هم آمده که اولین .  مرتب در حال مهاجرت بوده استجهت کشاورزی وآبیاری و تجارت

اتفاق می افتد، زمانی که خداوند به  سال پیش از میالد مسیح 4000مهاجرت عبریان حدود 
واقع در جنوب غربی رود فرات  (»اور«حضرت ابراهیم دستور می دهد که محل و کاشانه خود را در 

رها کرده و با قبیله خود به مقصد دیگری مهاجرت کند و اگر ) و نه چندان دور از خلیج فارس
ف و بخشش کرده و خاندانی بزرگ در ابراهیم از این دستور پیروی کند آنگاه خداوند به او لط

  .سرزمینی موعود به او اعطا خواهد کرد
) بازگشت از حبس بابلی(  سال قبل از این تاریخ2500 به روایت تاریخ حضرت موسی حدود - 2

. پیغمبری کرده ولی گفته ها و نوشته های او فقط سینه به سینه به نسلهای بعد منتقل می شده
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گفته ها و حدیثهای جمع شده تا چه حد با پیامها و گفته های خود  سال 2500اینکه بعد از 
  .حضرت موسی همخوانی داشته یا نزدیک بوده خود بحث جداگانه ای است

ه پای ریشه های تاریخی فشار علیه همجنسگرایان به نام رد آقای مک کوبین در کتاب خود ب- 3
شکل ه سالم گردید می پردازد و بخوبی به شرایطی که منجر به پیدایش یهودیت، مسیحیت و ا

علیه همجنسگرایان با پیدایش دین یهود شروع و از ای خود را مبنی بر اینکه فشار جالبی استدالله
عالوه . آنجا به مسیحیت و اسالم و سپس کل جوامع امروزی راه یافت، با سند و فاکت ثابت می کند

نس موافق یک امر عادی و قابل قبول بوده  نشان می دهد که قبل از یهودیت گرایش به ج اوبر این
همچنین او اهمیت یافتن خانواده، . و حتی آثاری تاریخی که دال بر آن دارد را هم معرفی می کند

اینکه تابعیت فرزند بر اساس خون و تابعیت مادر باید باشد، زاد و ولد زیاد و مخالفت با سقط جنین 
نادر ثانی نویسنده  .دت و ازدیاد جمعیت توضیح می دهدرا هم بر همین اساس نیاز قوم یهود به وح
 بررسی ریشه های تاریخی -بار دیگر عشقی ممنوع «نام ه ایرانی مقیم کشور سوئد در کتاب خود ب

 تا حدودی از همین کتاب مک کوبین کمک می گیرد و به این مسئله می »فشار بر همجنسگرایان
  .پردازد
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  . نواندیشی دینی، محسن کدیور و همجنسگرایی- 4
  

در دینشان، جواب  آنها بهترین و کاملترین است و پیروان هر دین و مذهبی معتقدند که دین
ه پس نوآوری، تفکر و شک کردن، شرک و گناه ب. هر سئوال و مسئله ای از پیش داده شده است

ر حال اگر نه همه ولی حداقل بعضی از انسانها کنجکاو  هکاری نمی توان کرد به. حساب می آید
  .هستند و سئواالتی را مطرح می کنند

اگر فرد به اساس و ریشه های باوری خاص اعتقاد قلبی و باطنی داشته باشد اما کنجکاوی 
 تفکر حول آنها وادارد و بعد تفکرات و قرائت تازه ای از یی وروشنفکری اش او را به طرح چراها

حساب می آید ه  یک دگراندیش و روشنفکر بند، در زمینه باور و اعتقاد خود، باور خود ارائه کاصول
بر همین . رو می گردده که بیشتر اوقات با کم مهری طرفداران قرائت سنتی از آن باور خاص روب

  . مارکسیستی یا لیبرالی یا فلسفیاساس روشنفکری دینی همانقدر عادی است که روشنفکری
ن به خدا و مذهب، داشتن حوصله کافی برای مطالعه متون مذهبی، آشنایی نسبی با  ایما
صداقت و صراحت روشنفکری و ه همراه ایمانی داشتن ب/ و دنیای امروز و دغدغه اعتقادیمدرنیته

  .کمی شجاعت، فرد را روشنفکر دینی می کند
ائت های تازه و همگام با زمانه تالش برای ارائه قر) همانند تفکرات و اعتقادات دیگر(در اسالم 

حرکت جامعه به جلو، پیشرفت علوم و فنون و آشنایی هر چه بیشتر انسانها به . چیز تازه ای نیست
حقوق خود، چالش های هر چه سنگین تر و عمده تری را پیش پای متفکران و روشنفکران معتقد 

به همین دلیل قرائت و . می خواندبه باورهای مختلف قرار می دهد و آنها را به پاسخ گویی فرا 
برداشتی که دیروز تازه و نو می نمود برای امروز اعتباری ندارد و قرائتی که امروز نو و تازه است فردا 
کهنه و قدیمی خواهد بود و بدون شک روشنفکران فردا قرائت جدیدتری از دین خود ارائه خواهند 

 روشنفکران دینی امروز ما اعتبار ابدی ندارند بر همین اساس گفته ها و احکام و تفکرات. کرد
  . امروز خریداری ندارندکه تفکرات روشنفکران دینی گذشته،همانطور 

پیشگامان این شاخه . شاخه ای از علم روانشناسی به مطالعه اعتقاد دینی انسانها می پردازد
ون خود فرد پاسخ می روانشناسی معتقدند که شکل و شیوه اعتقادی هر فرد به بخشی از طبیعت در

دهد و از این رهگذر نتیجه می گیرند که برداشت های متفاوت از دین و مذهب ابتدا جنبه روانی و 
  . سپس حالت اعتقادی می یابند

همینطور توان و قدرت انسان در اعتقاد پیدا کردن به دین یا ارواح یا هر چیز دیگر موضوع دیگر 
 براهمیت زمینه باطنی فرد در اعتقاد به هر باوری را مورد باز هم روانشناسانروانشناسی است و 

  .کید قرار می دهندأت
 در کالًو ( انسانی است که در حیوانات و جانوران و نباتات اًرفتار مذهبی یک پدیده صرف

. با اعتقاد و باور و مذهب و خدا سرو کار داردست که دیده نمی شود، چرا که تنها انسان ا) طبیعت
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و عده . ساس بعضی از متفکران، خدا و دین و مذهب را زاده و پروده ذهن انسان می دانندبر همین ا
دا خدا را خلق کرده و بعد خود را وسیله و آلتی در بتای به طنز یا جدی ادعا می کنند که انسان ا
 ستون پنجم خدا که رسوالن در واقع جاسوسان خدا ودست خدا قرار داده است، یا گفته می شود 

  . بین انسانها بوده انددر
. همه ادیان الهی از جمله اسالم بر این ادعا هستند که دین و مذهب برای نجات انسانها است

 و رهبران ه غیر از خود مذاهباما راستی ب. شکل یقینی باوردارنده خیلی ها هم این گفته را ب
خود مشک آن است که «مذهبی، چه کسی چنین ادعایی کرده؟ مگر غیر از این است که می گویند 

 .»ببوید نه آنکه عطار بگوید
می گویند که ) الادریون(و همینطور شکاکان ) خدا اعتقاد ندارنده کسانی که ب(آته ئیست ها 

نمی توانند این را بفهمند که چرا افراد مذهبی قادرند ادعا کنند که جواب هر سئوال و مسئله ای را 
  .دارند

 پیچیده باشد که بررسی رفتار جنسی احتماالًاید همانقدر جالب و بررسی رفتار مذهبی انسانها ب
  . افراد...ر فرهنگی یا رفتار خانوادگی ویا رفتار اجتماعی یا رفتا

می شود، از ) متعصب(خود مسلمان ه اینکه یک ایرانی در خانواده ای مسلمان زاده شود خود ب
مان اندازه از اسالم  هودی متولد می شد بهکجا معلوم که اگر این فرد در یک خانواده مسیحی یا یه

  اعتقاد و ایمان قلبی پیدا نمی کرد؟) مسیحیت یا یهودیت(گریزان و به آن مذهب 
باور دینی و مذهبی هر چند جنبه اعتقادی دارد اما جنبه تعلق گروهی آن و کمک به شکل 

همین عامل در دوران . تنیز بسیار قوی اس) پیروان آن دین(گیری هویت مشترک بخشی از انسانها 
زنده ماندن جوامع مختلف گروههای انسانی در برابر دستبرد و تجاوزات در ) و حتی حال(گذشته 

  .کمک کرده است
باعث می شود که اعتقاد به یقین ) تعلق گروهی و هویت مشترک( همین عامل  تاثیر روانی

ناه محسوب شود و بدتر از آن  گر پیروان آن دین، شک کردن، شرک وتبدیل شود، و بنا بر باو
  .الهی و دینی و دنیویر مجازات سزاوا

وب احساس مذهبی و اعتقادی فرد از ساختار اجتماعی جامعه ای که فرد در آن زندگی چچار
عنوان نمونه رهبران مذهب مسیحی پروتستان در غرب با همجنسگرایان ه ب. می کند جدا نیست

. تواند همجنسگرا باشدی قبول می کنند که یک کشیش هم مبرخورد مداراجویانه ای دارند و حتی 
گرایی و همجنسگرایان شدت با همجنسه در آفریقا ب) مسیحی پروتستان(اما رهبران همین مذهب 

کل متفاوتی برخورد می شه  پیروان اسالم در کشورهای مختلف با مسائل گوناگون بیا مثالً. مخالفند
آمریکایی مسلمان هست که روحانی است و اسم اسالمی عبداهللا را  در آمریکا یک فرد یا مثالً. کنند

این روحانی مسلمان آمریکایی همجنسگرای علنی است و با گروه مسلمانان . برای خود برگزیده
 در شرایط فعلی ایران روحانیون همجنسگرا کهدرحالی. همکاری دارد» الفاتحه«نام ه همجنسگرا ب

بر این اساس روانشناسان و جامعه شناسان ادعا می . لنی نمی کنندداریم ولی به هیچ وجه خود را ع
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و بند و  مسئله اجتماعی است و به ساختار کنند که مذهب و شکل باور به آن قبل از هر چیز یک
  .بست های هر جامعه بستگی دارد

اگر قضیه همین است و مذهب در هویت گروهی یک جامعه یا بخشی از افراد آن جامعه نقش 
ی توان این  دارد و شکل اعتقادی افراد به مذهب به ساختار آن جامعه بر می گردد، حال معمده

 از کجا معلوم که این مذهب به درد مردم جوامع دیگر بخورد، و چرا جوامع سئوال را مطرح کرد که
مختلف برداشت متفاوتی از یک مذهب واحد نداشته باشند، جوامعی که هویت خود را از مذهب و 

  ی دیگر گرفته اند؟باور
 گروهها و دسته های مذهبی خشونت طلب همانقدر از مذهب استفاده می کنند که گروه های 

گونه برداشتی هموار  و دستورات مذهبی راه را برای هریعنی اصول. صلح طلب و معتدل مذهبی
نه فناتیک ون هر دین و اعتقاد و باور دیگری همچ) جمله اسالماز(با این حساب مذهب . کرده اند

 به آن مذهب  بلکه رفتار مذهبی، روانشناسی و نیازها و طبیعت درون معتقداناست و نه صلح طلب،
  . آن را می آرایدو ساخت جامعه مربوطه است که چهره

در طول تاریخ، سالوسان و نیرنگ بازان تشنه قدرت تالش کرده اند تا اعتقادات و باورهای 
ه عنوان سیاهی لشکر، در قرار داده و با استفاده از آن، مردم را بانسانهای ساده اندیش را وسیله 

فرعی تا عمده و چندین دشمن » یک دشمن«اکثر اوقات با انتخاب . سر خود نگه دارندپشت 
  .حقانیت خود را اثبات کنند

 وحشیانه ای بوده که تشنگان قدرت،همچنین در طول تاریخ، بشریت شاهد جنگهای خونین و 
وامع مختلف را تحت نام مذهب یا ملیت در مقابل هم قرار داده و چه خونها که بر زمین انسانهای ج
  .نریخته اند

رهبران خودگماشته با انتخاب آگاهانه بخشهایی از احکام و اصول مذهبی و برجسته کردن آنها 
 دیگران قرار  برتر و باالتر از، فقط و فقط در تالشند تا خود رامراه تبلیغ و تهییج احساس مردم هبه

  .دهند
علم روانشناسی بر این باور است که حس کشف کردن و رسیدن به درک ها و شناخت های 

 که راه را برای زندگی بهتر خود و دیگر آدمیان هموار می کند، احساس کشف حقیقتی که تا ،تازه
ت کنون بر همگان پنهان بوده، نوعی انقالب اخالقی محسوب می شود و کاشف با حس رضای

جوامع انسانی و مذاهب و . خاطری که از کشف خود، به آن دست می یابد، پاداش خود را می گیرد
ایدئولوژیهای مختلف با کمک چنین کاشفانی توانسته اند مسیر پیشرفت و ترقی و زندگی بهتر را 

  .طی کرده، به جایی برسند که امروز بشریت در آن قرار دارد
یزیکی مرگ و زندگی و مذهب درگیر می شود و تولیدات فکری روشنفکر دینی با سئواالت متاف

اش در خدمت پاسخگویی به نیازهای ذهنی و فلسفی آن دسته از متفکران و خوش فکران مذهبی 
  .عنوان غذای فکری نیازمندنده است که به پلمیک روشنفکری ب
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کر دینی بدون روشنف. سیک کلمه در جامعه ما بسیار نادرندکالروشنفکران دینی به معنای 
توجه به خوش داشت حاکمان یا پیروان و باورمندان به دین، سئواالت و پرسشهای خود را، هر چند 
جنجال برانگیز، مطرح و با استفاده از علوم مختلف سعی در بازخوانی متون دینی می کند و از این 

نی نه سیاست و دغدغه روشنفکر دی. طریق به تطبیق دین و اصول آن با علم امروزی می کوشد
روشنفکر دینی . ی استحکومت بلکه خود دین و دنیا و خواسته های فراوان و انباشته شده انسان

 توقعات موجود انسانها را نفی و یا نادیده نمی گیرد بلکه سعی می کند با تعدیل اصول خواسته ها و
 بر دیسیپلین تأکید تبلیغ وبر همین اساس، . ا پاسخ مثبت دهدو چهره دین، به توقعات انسانه
بت و  عاقازان مذهبی جای عمده ای دارد تا از طریق ایجاد ترس بمذهبی که در حوزه کار متعص

  .آورند، در عرصه تفکر روشنفکری دینی جایی نداردآخرت، مردم را به انقیاد در
 اریان، جاللی پور، عبدی، سروش، عبداهللا نوری، شمس الواعظین، باقی،جچهره هایی همچون ح

گیری مجلس ششم و سفری، کدیور و امثال اینها که در رئیس جمهور شدن خاتمی و بعدها شکل 
نام اصالح طلبان نقش زیادی داشتند قبل از اینکه روشنفکر دینی به معنای ه  بپیدایش پدیده ای

طور مجازی عنوان ه واقعی کلمه باشند، بیشتر سیاسی کاران معتدل مذهبی هستند که ب
نی را یدک می کشند و در بین آنها هنوز در مورد تعریف واژه روشنفکر دینی و اینکه روشنفکری دی

  . کاربرد چنین واژه ای صحیح است یا نه کلی اختالف نظر وجود داردکالًآیا 
ه کشور ما تاکنون با همه تالشهای ارزنده ای که داشته اند اما ب) مجازی( روشنفکران دینی 

گرایی نپرداخته و تا آنجا که ما اطالع داریم چنین اصطالحی را بر طور مستیقم به موضوع همجنس
 آقای محسن کدیور در مصاحبه ای چهار بخشی تحت عنوان اسالم و اخیراًاما .  اندنراندهزبان 

شبکه تلویزیونی هوادار حکومت ایران در آمریکا که از طریق ماهواره ( »هما «مدرنیته که با تلویزیون
ورد حقوق زنان، پوشش اسالمی ، ضمن ضد و نقیض گوئیهای فراوان در م)شوددر کشور دیده می 

  :داده که!! روشنفکری دینی حکم  اشاره کرده وه طور مستقیم به همجنسگرایی هم ب...و
مسلمان حق ندارد با همجنس خود رابطه جنسی برقرار کند ولو آنکه هر دو طرف هم راضی «
ماعی و قطعی ت ربطی هم به یک زمان خاص ندارد و اصلی اجن جزء گناهان کبیره است ویا. باشند
  .»است

در . در قرآن تنها یک جا به مسئله سکس با همجنس اشاره رفته و آن هم در رابطه با قوم لوط
طور مفصل به این مسئله پرداخته ه ب)  مجله ماها12منتشره همراه شماره  (»قوم لوط«ویژه نامه 

قرآنی نیست  -ان قوم لوط یک داستان خاص اسالمیت که داستشده ولی ذکر این نکته مهم اس
یعنی داستان . بلکه یک داستان مسیحی است و ششصد سال قبل از اسالم در انجیل آمده است

بیشتر مسیحی است تا اسالمی، وانگهی، ساختار آن دوره جامعه محل ظهوردین یهود و مسیح با 
با .  از زمین تا آسمان فرق داردت و یکم در ایرانساختار جامعه ما و شکل و اعتقادات قرن بیس

اینهمه امروز جهان مسیحی در غرب با برجسته کردن عشق به همنوع و تبلیغ مدارا و تحمل، 
همگام با رشد جوامع خویش و تقویت عناصر حقوق بشری، تا حدود زیادی با همجنسگرایی کنار 
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 حتی از کشیش شدن همجنسگرایان هم آمده است تا جایی که شخصیتهای روحانی معتبر آنها
اگر جهان اسالم داستان ششصد سال قبل از خویش لوط را از مسیحیت گرفته، اما با . دفاع می کنند

 و تبدیل شدن دنیا به یک دهکده جهانی نباید ششصد علوم و فنون، بیشتر شدن ارتباطاترشد 
ان به آشتی با همجنسگرایی سال طول بکشد تا جهان اسالم و بخصوص روشنفکران دینی مسلم

  .روی آورند
حتی اگر همجنسگرایی گناه باشد اما چرا باید در قانون همجنسگرایی را ممنوع اعالم کرد؟ اگر 

اگر اسالم .  این حق اوستضرری به کسی نمی زند، باز» گناه«انسانی بخواهد گناه کند و این 
 مسلمانان همجنسگرا در کشور ما باید همجنسگرایی را برای مسلمانان گناه می داند حداقل غیر

چرا آقای کدیور که به قاطی کردن اخالق در . آزاد باشند و قوانین اسالمی نباید بر آنها تحمیل شود
قوانین مخالفت می کند، قانون مجازات همجنسگرایان را مسکوت می گذارد؟ وظیفه اخالقی و 

  روشنفکری دینی ایشان در این وسط چه می شود؟
  :در اشاره به قوانین کیفری در کل می گویدکدیور 

ما جزء یک جامعه دینی بودیم، حال اگر . ک باشدیلبته مجازات باید قانونی، عادالنه و دموکراتا«
مان هم گزاره های دینی نظری داریم و هم گزاره های سالم بود، قاعدتاً ما در متن دینمان هم ادین

  .»دینی عملی
ه رسمیت شناختن علم دهای علم در مورد همجنسگرایی و لزوم باما کدیور از تطبیق دستاور

  . همجنسگرایی بسنده می کند»گناه کبیره بودن«اینباره چشم پوشی کرده تنها به حکم کلی در
  :او می گوید. بدتر از آن آقای کدیور مجازات را هم می پذیرد هر چند محدودتر از متعصبان

ی وجود دارد این است که فکر می کنند اگر قوانین را از کی از انحراف هائی که در جوامع دینی«
ن در حالی است که اگر ما در دوران صدر یا. متن دین اخذ کنند، این باعث سالمت جامعه می شود

اسالم تا قبل از دوران مدرنیته بودیم آن فقه چندان با واقعیت جامعه تفاوتی نداشت لذا نظم فقهی 
اما به تدریج با تحول جامعه در دوران مدرن به نظر می رسد . م بودبرآورنده نیازهای آن دوران ه

فاصله فراوانی در بین شیوه زیست مردم و قواعد و گزاره های حقوقی اسالمی ایجاد شده که 
هر چند امروزه این نظر اکثر . سفانه کوشش فقها در پر کردن این شکاف چندان موفق نبودهأمت

شان یم بسیاری از محدودیت ها باعث می شود تا ایرجعیت می رسعلمای ماست اما وقتی به سطح م
ن مسئله را از اسالم ستنی عیناً تبدیل به یدر نتیجه نمی شود ا. نتوانند به این نیاز پاسخگو باشند

اگر چنین کنیم در واقع خواسته ایم نظم عرفی دوران سپری شده را بر زمانه خود مسلط . قانون کرد
من . ران سپری شده، دوران اسالمی نیست، منظورم دوران عُرف عصر نزول استمنظورم از دو. کنیم

اما مجتهد و عالم باید زحمت بکشد و این پیام جاودانه را از بخش . معتقدم اسالم پیام جاودانه دارد
امروز در . این کوشش هنوز به نتیجه نرسیده. عرفی و شرایط زمانی و مکانی عصر نزول جدا کند

یکی از مسائل اصلی اش  سیس چیزی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت برای چیست؟أتخود ایران 
ابتکار مرحوم آیت اهللا خمینی چه بود؟ اینکه با صدای . ردیاین است که ناکارآمدی فقه را در نظر بگ
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. رسا و شفاف در بین فقها اعالم کرد که اجتهاد سنتی نمی تواند دنیای مدرن را به سامان ببرد
. شان من موافق هستمیبا بخش اول سخن ا.  فقه مصلحتی و یک فقه حکومتی را آوردشان یکیا

یکی . اما من نسبت به مورد دوم انتقاد دارم. این فقه مصطلح به هیچ وجه توان اداره جامعه را ندارد
 این است که اگر کسی خواست دنیا را به زبان خودش و از دید خودش دینی کند و فکر مشکالتاز 

د هر چه به غلظت دین بیافزاید بهتر است و وقتی دید فقه کفایت نمی کند، اخالق را هم می کر
قانونی کردن اخالق یا به اصطالح دیگر قانونی . خواست اخالق را هم قانونی کند. چاشنی فقه کرد

حکام و زمامدارانی . کردن مستحبات و مکروهات نه فقط واجبات و محرمات تبعات فساد فراوان دارد
که می خواهند واجب و حرام، مستحب و مکروه و حتی اخالق حسنه و رذیله را به متن قانون 

گ می کنند و اختیار دینی را چنان محدود می تنبکشند زندگی شخصی و خصوصی مردم را چنان 
کنند که دیگر کارکرد وجدان اخالقی از دست می رود و کسی که می باید شخصاً و آزادانه و با 

. ن نشان می دهدین بورزد از ترس پلیس و پاسدار و بسیجی به ظاهر خود را متمایل به داختیار دی
ا خوره ی کردم رتأکیداین شیوه نهادینه کردن ریاکاری و تظاهر دینی به جای ایمان است و من بارها 

ا می ین شوند مروج ریجای آنکه مروج ده ن فقهی بیحکومتهای دینی از آبشخور چن.ایمان است
  .»شوند

این گفته های آقای کدیور در موقعیت فعلی و با حاکمیت قوانین سخت و خشن شریعت 
اسالمی شاید به کفش کهنه در بیابان مانند باشد اما توقع از روشنفکر دینی بسیار بیشتر از 

 دانستن همجنسگرایی خواه ناخواه مسلمان »گناه کبیره«چرا که آقای کدیور با  اینهاست،
، )همان هویتی که علم آن را معتبر و صحیح می داند( سرکوب هویت جنسی خود همجنسگرا را به

در این رابطه حقوق بشر این مسلمان همجنسگرا چه می شود و مسئولیت روشنفکر . فرا می خواند
ی و دین ان مذهببدینی در آشنایی انسان مسلمان با حقوق بشرش چه پاسخی می گیرد؟ متعص

چیزی جزء این  می کنند و کاری که آقای کدیور می کند هم تأکید سنتی آنها بر عبودیت بشر
اگر ادعا شود که سازگاری . بادکنک روشنفکری دینی ایشان سوراخ می شودنیست و اینجاست که 

اسالم با حقوق بشر که مورد ادعای روشنفکران دینی ماست، قبل از اینکه واقعیتی را عیان کند 
ته از فعاالن سیاسی مذهبی را منعکس می کند؛ یعنی دینی را بیشتر یک خواست و آرزوی این دس

می پسندند که تا حدودی خشونت کمتری از خود بروز می دهد،اما همچنان عبودیت را ترویج می 
روشنفکران دینی مسیحی دهها سال پیش به این نتیجه رسیدند . کند، سخن بیهوده ای نخواهد بود

آنها دریافتند . متر و کلیساها را از نمازگزاران خالی می کندکه سخت گیری دینی تنها مؤمنان را ک
  . و آزادی و حق گزینش می خواهدسان عصر جدید میل به انتخاب داردکه ان

 هیچ دلیل عقلی، علمی و منطقی »روشنفکران دینی«نکته مهم دیگر اینکه مذهبیون از جمله 
ز وارد شدن به ه اینکه این مسئله گناه است ا با استناد باًدر رد همجنسگرایی ارائه نمی دهند و صرف

یک متعصب مذهبی قابل درک چنین برخودری از جانب . اینباره می پرهیزندبحث جدی و علمی در
 از جانب کسانی که خود را روشنفکر معرفی می کنند قبل از هر چیز روشنفکر بودن آنها را است اما
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یث و گفته بسنده نمی کند بلکه با طرح پرسش و به زیر سئوال می برد چرا که یک روشنفکر به حد
شود و هیچوقت خشک اندیشانه علم را فدای  بحث های علمی و عقلی، با هر پدیده مواجه می

باورهای کهنه نمی کند بلکه در نهایت قرائت تازه ای از دستورات ارائه می دهد که با علم امروزی 
  .رای یافته های عقلی و علمی بسازدهمخوانی داشته باشد ولو آنکه یک پوشش مذهبی ب

گفته های حکم گونه آقای کدیور و ضد و نقیض ها وگاهی مبهم گویی های ایشان بیشتر به 
 می مانند تا انعکاس دغدغه های اصیل یک روشنفکر ابزاری از منطق برای مقاصد سیاسیاستفاده 

  .دینی جدی که در کشور ما نادرند
 

  :دانسایت محسن کدیور برای عالقمن
http://www.kadivar.com/Index.asp  
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 نگاهی اجمالی به دالئل مخالفت با همجنسگرایی و - 5
   . و جواب آنهاهمجنسگرایان

  
 مخالفت می کنند، اما اگر به موارد مخالفتها افراد مختلف از زوایای گوناگونی با همجنسگرایی

دقت کنیم خواهیم دید که همه بهانه ای بیش نیستند ، یا ریشه در ناآگاهی و عدم شناخت دارند و 
 مخالف اًعبارت دیگر انسانها ذاته ب. یا از تعصبات بی جا و یا سطحی نگری افراد ناشی می شوند

نایی آنها با این پدیده است که مواضع آنها را تعیین همجنسگرایی نیستند بلکه سطح شناخت و آش
به همین دلیل در زیر نگاهی اجمالی به انواع دالئل مخالفت با همجنسگرایی انداخته و . می کند

  .صورتی کوتاه و فشرده جواب دهیمه سعی می کنیم ب
  : مخالفان همجنسگرایی از جمله می گویند

  .مجنسگراها بدم می آید از هالًاص. من از همجنسگرایی متنفرم
  .اگر امروز به همجنسگراها آزادی داده شود فردا بچه بازان هم فریاد آزادیخواهی سر می دهند

  .همجنسگرایی بیماری است و همجنسگراها همه بیمار روانی هستند
  .همجنسگراها همه ایدز دارند و باعث گسترش آن در کشور می شوند

  .ود، اخالق اجتماعی و فرهنگ ما مورد تهدید واقع می شوداگر به همجنسگرایان آزادی داده ش
  .اگر به همجنسگرایان آزادی داده شود، باعث شیوع و گسترش این پدیده در جامعه می شود

  .دین و مذهب ما با همجنسگرایی نمی خواند و آن را محکوم کرده است
  . همجنسگرایی یک پدیده غربی است و ما نباید آن را قبول کنیم

  . همجنسگرایی طبیعی است پس چرا دربین حیوانات دیده نمی شوداگر
چون در روابط همجنسگراها تولید مثل صورت نمی گیرد پس این رابطه بر خالف قانون 

  .طبیعت است و در نتیجه غیر طبیعی است
عنوان ه همجنسگرایی یک موضوع انتخابی است و افرد الزم نیستند که این روش زشت را ب

  . برای خود انتخاب کنندشیوه زندگی
  .دنبال سکس هستنده همجنسگراها فقط ب

افراد به این دلیل همجنسگرا می شوند که از نزدیکی با جنس مخالف ترس دارند، آن را تجربه 
نکرده اند که بدانند چقدر لذت بخش است و اگر یکبار تجربه کنند از این انحراف خود دست می 

  .کشند
 آشفتگی هستند و قاطی کرده اند، اعتماد به نفس ندارند و توسط بعضی از این جوانان دچار

 درحالیکه اینها فکر می کنند که همجنسگرا هستند. دوستان ناباب به انحراف کشیده شده اند
  .نیستند و باید به آنها کمک کنیم تا هدایت شوند
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 منطقی برای آنها و برای هر همجنسگرایی آشنایی با اینگونه اتهامات و یافتن پاسخ های عقلی و
عهده خود ه توان قضاوت را ب بعد می. دور از خشونت یا عصبیت ضروری استه البته ب
پس با هم انواع دالئل در مخالفت با همجنسگرایی و پاسخ به آنها را مرور . شنونده گذاشت/خواننده

  .کنیممی 
  . از همجنسگراها بدم می آیداصالً. من از همجنسگرایی متنفرم

 کسانی که گفته باال را تکرار می کنند پرسیده شود که آیا شما هیچ فرد همجنسگرایی را اگر از
یا اگر هم بشناسند یک . کسی را نمی شناسیم.  درصد موارد می گویند که نه99می شناسید، در 

توان از آنها  باز می. مورد منفی و کلیشه ای برخورد خود را به همه همجنسگرایان تعمیم می دهند
باره همجنسگرایی خوانده اید؟ اب یا مطلبی علمی و بی طرفانه درحال یک کته سید آیا شما تا بپر

 درباره گرایشات جنسی انسانها، کالًتوان سئوال کرد که آیا شما  باز می. باز جوابشان منفی است
کشور ی انسانها مطالعاتی داشته اید؟ یا در چگونگی شکل گیری آن و تنوعات موجود در عرصه جنس

 و مطالعات بی طرفانه و علمی اجازه داده نشده ولی آیا شما از نتائج تحقیقات علمی ما که تحقیق
توان به  حاال می. باز جواب منفی خواهد بود دیگر صورت گرفته با خبر هستید؟ که در کشورهای

شما چنین افرادی گفت که پس تعصب و تنفر شما از از همجنسگرایی از عدم شناخت و مطالعه 
عنوان ه شما ب. ناشی می شود و در نتیجه فاقد هرگونه پایه عقلی، منطقی، مطالعاتی و معرفتی است

 ه می دهید که در قرن بیست و یکم،خود اجازه  که خود را منطقی می دانید چگونه بیک انسان
آیا درست  تنها به شنیده ها و آموزشهای سنتی و اشتباه بسنده کنید؟ برای قضاوت و استدالل خود،
خاطر احساس و گرایش جنسی ه  باًبه انسانها تنفر داشت؟ آنهم صرف است که بدون شناخت نسبت

  آنها؟
باره همجنسگرایی خوانده و  از مطالب متنوعی که دریدتوان در ادامه صحبت با چنین افرادی می

نیست مطلب بد . دنیمی دانید، سند و فاکت بیاورید و منابع قابل دسترس را به طرف معرفی ک
درک ها و : همجنسگرایی«و مطلب )  ماها7در شماره (» تنگ نظری بیشتر از این نمی شود«

  .را هم بخوانید)  ماها2در شماره ( »برداشت ها
اگر امروز به همجنسگراها آزادی داده شود فردا بچه بازان هم فریاد آزادیخواهی سر 

  .می دهند
جهت به دست  معروف گل آلود کردن آب است قوله این شکل برخورد قاطی کردن بحث و ب

 هر انسانی با هر گرایشی باید آزاد باشد که  کالًهمجنسگرایان و. خوددلخواه ) نتیجه( ماهی آوردن
در چارچوب آزادی فردی و حیطه خصوصی خود رفتار و شیوه زندگی مورد دلخواه خود را داشته 

بر همین اساس دو . ریم خصوصی دیگران نیستمعنای دخالت در حوضه حه اما آزادی فردی ب. باشد
خواسته متقابل دو   برهم رو می آورند، این ارتباط آنهافرد عاقل و بالغ همجنس که به رابطه با 

 انواع ترفندها به رابطه با کودکان رو می آورند از زبچه بازان با استفاده ا درحالیکه .طرف استواراست
فریب و غیره و کودک در اینگونه روابط از توان انتخاب و تعیین جمله اجبار، اغوا، تطمیع، تهدید، 
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  پس.به حساب می آیدبر همین اساس بچه بازی عملی است غلط و جرم . نوع رابطه ناتوان است
گفتن اینکه اگر به همجنسگرایان آزادی داده شود، فردا بچه بازان هم آزادی خواهند خواست در 

 بازی با همجنسگرایی می  افرادی که به قاطی کردن بچهجالب اینکه. واقع خلط مبحث است
 برای حمایت و دفاع از کودکان، تر و خشک را با هم می سوزانند و همجنسگرایان اًپردازند، و ظاهر

را هم از آزادی محروم می کنند، خود در مورد ازدواجهای اجباری در جامعه حرفی نمی زنند و چه 
ا در مورد تجاوز خانگی آنجا که شوهری زن خود را به زور و با اجبار ی. ئید هم می کنندأبسا آن را ت

ه سازد، پدیده ای که در جامعه ما بمی کند و از او برده جنسی می و کتک به انجام سکس وادار 
 به آزادی خود رسیده اند، بچه اندر کشورهایی که همجنسگرای. شدت رواج دارد، سکوت می کنند

و دولت های آنها ضمن قانونی کردن همجنسگرایی، قوانین سختی علیه بازی گسترش پیدا نکرده 
  . بچه بازی تصویب کرده اند
فاکتهای علمی در رد بچه باز بودن  « ماها مطلبی است تحت عنوان10در ضمن در شماره 

  .پیشنهاد می شود آن را هم بخوانید. »همجنسگرایان
  .روانی هستندهمجنسگرایی بیماری است و همجنسگراها همه بیمار 

رجوع کرد ) من از همجنسگرایان متنفرم(توان به همان مورد اول  می! در پاسخ به این استدالل
رسیده و نظر و ایده ) یانبیمار بودن همجنسگرا( چنین حکمی و از طرف دیگر پرسید که چگونه به

هداشت جهانی از سازمان ب. طرفانه تنظیم کرده است بر اساس کدام مطالعات علمی و بیخود را 
گرفته تا انواع و اقسام سازمانها و کانونهای حقوق بشری، تا دولتها و مراکز بهداشتی و پزشکی و 

 کرده اند و دلیل واضح آن هم همین اصالح قوانین تأکیدعلمی همه بر طبیعی بودن همجنسگرایی 
اینکه در کشور ما ولی . مربوط به همجنسگرایی در سالهای اخیر در کشورهای دارای دمکراسی است

 بسته بودن گره کالًچنین نیست علت دیگری دارد و آن شرایط سیاسی و اجتماعی از یکطرف و 
داده ارائه حثهای جدی و علمی و بی طرفانه اجازه ه بمباحث جنسیت در کشور است که تاکنون ب

 5ماره  که در ش»گریزی تاریخی به مسئله همجنسگرایی«پیشنهاد می کنیم مطلب . نشده است
ماها منتشر شده را بخوانید تا بهتر بتوانید در رابطه با اتهام بیمار بودن همجنسگرایی برخورد علمی 

  .و صحیح داشته باشید
  .ن در کشور می شوندآهمجنسگراها همه ایدز دارند و باعث گسترش 

دیگر  شده و سکه آن مدتها است که از رایج بودن افتاده که این اتهام دیگر آنچنان کهنه
کافی است به منابع سازمان ملل و حتی منابع بهداشتی وزارت کشور خودمان . خریداری ندارد

.  اکثر مطلق مبتالیان به بیماری ایدز دگرجنسگرایان هستندقاًمراجعه شود تا معلوم گردد که اتفا
 برای آن ایدز یک بیماری مهلک است و امیدواریم درمانی. حتی اگر نسبت ها را هم در نظر بگیریم

از راه برسد، با اینهمه سهم همجنسگرایان در آگاهی رسانی نسبت به ایدز و ویروس آن خیلی از 
توانند با غرور و افتخار بر خود ببالند که حرفهایی  همجنسگرایان ایرانی می. بیشتر از دیگران است

 اخالقی ، فرهنگی ضرورت از گسترش ایدز و که امروز در مورد اهمیت اطالع رسانی برای پیشگیری
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 17و انسانی در حمایت از بیماران ایدز زده می شود را پیشگامان مبارزات همجنسگرایان ایرانی 
سال است که تکرار می کنند هر چند در آن زمان این حرفها تابو بود و از اطالع رسانی ما جلوگیری 

  .می شد
گ ما مورد تهدید واقع اگر به همجنسگرایان آزادی داده شود، اخالق اجتماعی و فرهن

 .می شود
مسئله ای را مطرح می کند خوب است قبل از هر چیز پرسیده شود  در پاسخ کسی که چنین

که چه تعریفی از اخالق دارد، فرهنگ چیست و مختصات اخالق و فرهنگ مورد نظر او کدامها 
ی باشد کار همه ساده آیا فرهنگ و اخالق حاکم فعلی در جامعه را قبول دارد؟ اگر جواب آر. هستند

توان هزاران مورد از اخالق و فرهنگ و رفتار اجتماعی رایج که غلط  شده است چون آنوقت می
برای نمونه از شکل رانندگی ما ایرانیان گرفته تا پشت سر هم غیبت . هستند را برایش مثال آورد

ر و آشنا و همسایه، تا کردن، تا ازدواج اجباری دختران، تا دخالت در زندگی شخصی دوست و همکا
 ....اساس مدرک تحصیلی سنجیدن تاخود، تا ارزش انسان را بر  قربان صدقه رفتن های الکی و بی

 کالًتوان اضافه کرد که  بعد اگر جواب داده شود که این چیزها غلط است و من هم قبول ندارم می
ه دچار تغییر و تحول می فرهنگ و اخالق یک پدیده ثابت و دائمی نیست و همراه با رشد جامع

پس جلوگیری از طرح مسائل تازه، بکر و ناشناخته باعث ایستایی فرهنگ و اخالق اجتماعی  .شود
با این حساب، طرح مسائل همجنسگرایان در واقع .  آن را از تحول و پیشرفت باز می دارد،شده

 دیدگاه اجتماعی می باعث اصالحد جنسیت است و چالشی برای دیدگاههای امروزی جامعه در مور
  .گردد

 9 در شماره »اخالق چیست، تفاوت اخالق فرمایشی و اخالق پویا«پیشنهاد می کنیم مطلب 
  .ماها را بخوانید

  .دین و مذهب ما با همجنسگرایی نمی خواند و آن را محکوم کرده است
 مستقیم به افرادی که چنین بهانه ای را مطرح می کنند دانسته یا نادانسته، قصد دارند غیر

معنای دیگر چنین اتهامی این است که من کار ندارم، مذهب من، کتاب . تبرئه خود دست بزنند
توان پرسید پس  می. تقصیر از خداست و من مقصر نیستم. ی من این را گفتهاآسمانی من و خد

ای مختلف و در همه ادوار تاریخ از تمام ادیان آسمانی برداشتها و قرائته. خود شما چه نظری دارید
چرا شما به آن قرائتی استناد می کنید که با همجنسگرایان مخالفت . حتی متضادی صورت گرفته

مهمتر از آن، دین اسالم در ادامه دین یهودیت و مسیحیت آمده و این سه دین ابراهیمی . می کند
ن را تکرار می همه همجنسگرایی را رد می کنند و افراد مذهبی متعصب جوامع غربی تا امروز هم ای

ولی می بینیم که در . یحیت یا یهودیت آن را رد کردهکنند که همجنسگرایی گناه است و مس
و نه جامعه آنها  رسمیت شناخته شده استه جوامع مسیحی و در اسرائیل حقوق همجنسگرایان ب

سگرایی  کسانی که مذهب اسالم را برای مخالفت با همجن.ن شده و نه آسمانی به زمین آمدهبی دی
بهانه می کنند عدم شناخت خود از تحول مذهب در طی قرون را نشان می دهند و اسالم را دینی 
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نگاهی سطحی به مباحثی که همین امروز در بین  درحالیکه خشک و ایستا تلقی می نمایند،
ای مسلمانان اصولگرا و مسلمانان روشنفکر جریان دارد خود نشانگر این است که مسلمانان به چالشه

پذیرش همجنسگرایی در جامعه . امروزی بها می دهند و سعی می کنند جوابی برای آنها بیابند
با اینهمه پذیرش همجنسگرایان مترادف بی دین شدن . ایران دیر یا زود دارد اما برو و برگرد ندارد

 و »حلقه گمشده روشنفکران مذهبی«مطالب  .همه مردم نبوده و در ایران هم نخواهد بود
  . را در همین جزوه هم بخوانید»مسلمانان همجنسگرای ایرانی و چالش های پیش رو«

  .همجنسگرایی یک پدیده غربی است و ما نباید آن را قبول کنیم
با همجنسگرایان خود را غرب در طول قرنها همان برخوردی . این دیگر بهانه ای بیش نیست

تا . اریخ فرانسه معروف استبین ها در تلز شدن سوزانده. کرد که امروز در کشور ما اتفاق می افتد
 پنجاه سال پیش همجنسگرایی در قوانین همه کشورهای جهان ممنوع بود و -چهل همین 

اما از وقتی که . همجنسگرایان را در زندانها و بازداشتگاهها و بیمارستانهای روانی نگه می داشتند
دند آنوقت دولتهای غربی هم نظر خود را علم و تحقیقات به طبیعی بودن همجنسگرایی نظر دا

اما این بدان معنا . ندروز بیشتر به پذیرش این مسئله متمایل شده عوض کردند و جوامع آنها روز ب
همه اینها نشان می دهد که . راحتی با همجنسگرایی کنار آمده استه نیست که هر فرد غربی ب

 بوده که در طول سالها ادامه داشته و حاال حقوق همجنسگرایان نتیجه مبارزات خود همجنسگرایان
درست همانطور که دست آوردهای .  نیست»غربی«یچ وجه  هو این به.دارد به نتیجه می رسد

خواهیم هم غربی نیستند بلکه  مبارزات زنان یا کارگران آن جوامع که ما امروز برای خودمان می
از آن گذشته به دور و بر خود نگاه کنید، از . رندقبل از هر چیز انسانی اند و به همه انسانها تعلق دا

پزی، تا میز و صندلی آشپزخانه شکل لباس پوشیدن گرفته تا ماشین، تا اینترنت تا چراغ خوراک 
چرا؟ به این دلیل ساده که این چیزها درست است که .  همه و همه از غرب گرفته شده است،...تا

ودتر از دیگران به آنها رسیده اند ولی دلیلی نمی شود که دستاورد اکتشافات غربیان بوده و آنها ز
انسانهای جوامع دیگر برای بهتر شدن زندگی خود به همان گذشته خود بچسبند و این 

بخشند و راحتی می آورند، به صرف دستاوردهای تازه علمی که به زندگی انسانها بهبود کیفی می 
زاء زندگی غربی را بگیریم اما به مسئله جنسی که می چرا باید همه اج.  بودن پشت پا بزنند»غربی«

کسی که به نفی  رسیم یکهو دادمان هوا می رود که این غربی است؟ مهمتر از آن خوب است از
همجنسگرایی می پردازد پرسیده شود که با رد دستاوردهای غربی در مورد جنسیت آیا راه دیگری 

اریم هم وجود دارد؟ آیا شما از نقش و کارکرد  در مسائل جنسی دالًجز قبول آنچه که ما فع
 زدودن سی ورجنسیت در اجتماع ما خرسند هستید؟ آیا فکر نمی کنید که احتیاج به بحث و بر

 اگر جواب منفی است باید گفت که دست نزدن به هر پدیده ای عیب های آن احساس می شود؟
گر مسائل جنسی جا افتاده فعلی عیب و تازه ا. باعث ایستایی و در نتیجه عدم پیشرفت آن می شود

ولی بد هم نیست به آمار و ارقام . واهمه داشتآنها نقصی ندارند نباید از به چالش کشیده شدن 
هم نگاهی بیندازید تا ... خودکشی های زنان و دختران، طالقها و جدایی ها، خشونتهای خانوادگی و
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اینکه و نکته دیگر . پر از عیب و اشکال استآنوقت متوجه شوید که فرهنگ و دیدگاه فعلی حاکم 
همه غربی شده اند؟ مگر یادتان رفته که اند مگر ژاپن و یا چین که همجنسگرایی را آزاد اعالم کرده 

شگامان همجنسگرایان ایرانی در مورد اهمیت آموزش مسائل ی سال پیش وقتی پ15 - همین ده تا 
دادند، حرفشان خریداری نداشت اما این مسئله جنسی در مدارس به دانش آموزان پیشنهاد می 

 مطلبمگر ما با اینکار غربی شده ایم؟ .  دارد در کشور ما جا می افتد،ناقصبه طور  هر چند ،امروز
  .را هم بخوانید)  ماها4در شماره  (»حقوق بشر و هنجارهای اجتماعی«

  .اگر همجنسگرایی طبیعی است پس چرا دربین حیوانات دیده نمی شود
آیا .  اجتماعی انسانها در بین حیوانات دیده نمی شودهای، خصوصیات و رفتارخیلی از حرکات

این دلیل قانع کننده است که چون فالن رفتار در بین حیوانات دیده نمی شود پس طبیعی نیست؟ 
 رسم وبا توان گفت که حیوانات مذهب ندارند، از تکنولوژی استفاده نمی کنند، یا  برای نمونه می

ولی . هیچ آشنایی ندارند. ..حریم خصوصی افراد وبه گذاشتن احترام مانی رفتن، رسوم معاشرت، مه
درستی از ه خوب انسانها با کمک عقل و قوه تشخیص خود در طی اعصار به این چیزها رسیده و ب

نات فقط نمونه دیگر اینکه حیوا .نموده اندهمه آنها برای سر و سامان دادن به زندگی خود استفاده 
 درحالیکه در فصل و زمان خاصی از سال و آنهم برای مدتی محدود به جفت گیری می پردازند

اما استناد به این بهانه که همجنسگرایی در بین حیوانات دیده نمی شود . انسانها چنین نیستند
یی در هر چند نظر عمومی دانشمندان بر این است که پدیده همجنسگرا. بیشتر از عدم مطالعه است

شاید .  شودر حال در بین بعضی از حیوانات دیده می هبین حیوانات چندان گستره نیست اما به
ت بیشتر از کمبود تحقیقات شناخته بودن همجنسگرایی در میان حیوانابتوان گفت که دلیل نا

چاپ ه در مورد همجنسگرایی در بین حیوانات مطلبی جداگانه در همین جزوه ب. باره استدراین
  .سیده است که می توانید بخوانیدر

چون در روابط همجنسگراها تولید مثل صورت نمی گیرد پس این رابطه بر خالف 
  .دستور خدا و قانون طبیعت است و در نتیجه غیر طبیعی است

توان گفت که اگر روابط جنسی را بخواهیم  به کسی که چنین بهانه ای را مطرح می کند می
ثل خالصه کنیم، آنوقت هر نوع سکس زن و شوهری که به تولید مثل در تولید ماً فقط و صرف

یا به محض اینکه زن و شوهری تصمیم گرفتند که دیگر فرزندی تولید . نجامد، غیر طبیعی استانی
نکنند آنوقت باید از هم جدا شوند چون از این به بعد سکس آنها با هدف لذت صورت می گیرد نه 

 لذت و اصالً.  باید از هم طالق بگیرنداًیی که یکی از آنها عقیم است فوریا زن و شوهرها. تولید مثل
از تفریح و پیک نیک رفتن . عنوان بخشی از زندگی انسان همیشه مطرح بوده و هسته سرخوشی ب

گرفته تا انجام عمل سکس برای صرف لذت همه بخشی از ) که دربین حیوانات دیده نمی شود(
عنوان معیارهای کیفی زندگی مطرح ه  گسترده انسانی است که بسلسله رفتارها و هنجارهای

از آن گذشته ازدیاد انسانها بر روی کره زمین تا درجه انفجار رسیده که حتی مذهبیون . هستند
همه در اهمیت ) با استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری موافق نیستکه مذهبشان (متعصب هم 



  31  مذهب و همجنسگرایی
  
  

اگر این جواب کافی نباشد، باز . کنترل جمعیت جهانی هم عقیده اندفرزند کمتر برای خانواده ها و 
 چه کسی گفته که همجنسگرایان نمی توانند تولید مثل کنند؟ در کشورهای توان گفت اصالً می

 بچه دار می شوند و این »مصنوعیلقاح «های ان گی و لزبین با استفاده از روشغربی همجنسگرای
  . پدیده چندان نادری نیست

توان این را گفت که اگر خداوند نیرو و قوه جنسی انسانها را فقط  ای افراد مذهبی هم میبر
برای تولید مثل خلق کرده چرا خدای قادر و توانا این قوه جنسی را در همان سالهای نوجوانی در 

وز وجود نیاورده که این قوه جنسی بالفاصله بعد از ازدواج بره انسان زنده می کند و مکانیسمی ب
مدت زمان فعالیت نیروی جنسی را محدود به چند سال یا فقط فصلی از سال  کند؟ یا چرا خداوند

  قرار نداده است؟ 
ه همجنسگرایی یک موضوع انتخابی است و افرد الزم نیستند که این روش زشت را ب

  .عنوان شیوه زندگی برای خود انتخاب کنند
واست کرد که حداقل برای ثابت کردن ادعای توان درخ  کسی که چنین ادعایی می کند میاز

خود، سعی کند که گرایش جنسی خود را برای حداقل یک روز یا یکساعت یا یک دقیقه عوض کند 
چون . مسلم است که موفق نخواهد شد. و بعد صادقانه نتیجه را بگوید که آیا موفق شده یا نه

تواند درک کند که در  انصاف میگرایش جنسی انتخابی نیست و خود همچون شخصی هم با کمی 
واقع خود و درسن معینی در حوالی ده سالگی متوجه شده که به این یا آن جنس گرایش دارد 

 4مراه شماره  ه که به»خانواده و همجنسگرایی«برای اطالع بیشتر ویژه نامه . انتخابی نکرده است
  . را مطالعه کنیداستماها منتشر شده 

  .ل سکس هستنددنباه همجنسگراها فقط ب
کافی است به قدمت . دیگر باید خیلی بی انصاف بود تا بتوان چنین تهمتی را عنوان کرد

 سکس و لذت جهت ارتباطعد و وسعت بُمتوجه بهتر  تا نگاهی انداخته شودتاریخی فاحشه خانه ها 
ده زنان در کوچه پس کوچه ها و محالت خاص، پدیبه دور و بر خود، . ویمیان شدر بین دگرجنسگرا

نگاه کنید یا کافی است به اینترنت سر بزنید تا متوجه شوید که دگرجنسگرایان در ... خیابانی و
سکس جویی نه تنها از همجنسگرایان کم نمی آورند بلکه چندین برابر آنها امکانات و فرصت های 

 عقلی و پس اتهام فوق هیچ پایه. خاص برای لذت جویی و کامیابی جنسی خود فراهم کرده اند
از آن گذشته، کسانی که این موضوع را بهانه می کنند آگاهانه یا ناآگاهانه محدودیت . منطقی ندارد

دید و نگاه خود نسبت به جنسیت را عیان می کنند و موضوع را فقط در سکس و لذت جسمانی می 
  . ددانند و بر بخش احساسی، روانی و اهمیت کامیابی انسان در این عرصه چشم می بندن

افراد به این دلیل همجنسگرا می شوند که از نزدیکی با جنس مخالف ترس دارند، آن 
را تجربه نکرده اند که بدانند چقدر لذت بخش است و اگر یکبار تجربه کنند از این انحراف 

  .خود دست می کشند
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معی درست است که در جوا. این هم از آن دست اتهامات و افترائات بی شمار و بی پایه است
 وجود الًمثل جامعه ما که روابط و معاشرت زنان و مردان با محدودیت مواجه است، این امکان کام

 خود حاکمیت و الًولی او. دارد که کسانی بخصوص در سنین جوانی به سکس با همجنس رو آورند
چرا  این را همجنسگرایی نام نمی نهند  اینکهدوم. قانون سخت گیر حاکم مسئول این پدیده است

جنس که از فشار هورمونها ناشی می شود، نیست یی تنها یک رابطه جنسی با همکه همجنسگرا
 تمام وجود و هستی انسان با فبلکه همجنسگرایی تمایل و کشش همه جانبه روحی، جنسی، عاطفی

ود یعنی یک همجنسگرا حتی در صورت فشار و همچنین وج. همجنس را شامل می شودسمت به 
 به جفت گیری و نزدیکی با اًخود و قلب، کماکان در درون جنس مخالفو سکس با امکان رابطه 

جسمی و  و چه از نظراز نظر روحیخود، چه و از سکس با غیر همجنس  تمایل دارد د خوهمجنس
 درصد افراد هر 10 تا 5 دانشمندان علوم جنسی در صد اینگونه افراد را بین .عاطفی ارضاء نمی شود

  .جامعه می دانند
تازه، موضوع اینکه سکس با غیر همجنس را تجربه نکرده و نمی دانند که چقدر لذت بخش 
است و امثال اینها بیشتر تنگ نظری و سطحی نگری افراد را عیان می کند چه لذت یک مسئله 

اگر کسی از سکس با غیر همجنس لذت ببرد دلیل نمی شود که همه باید از این کار . شخصی است
ه باید از خوردن ماهی لذت مثل اینکه همه باید از قرمه سبزی خوششان بیاید یا هم. لذت ببرند

متعصبان مخالف همجنسگرایی، تجربه کردن را برای تغییر گرایش جنسی کافی می دانند اگر . ببرند
تجربه گرایش  کنند تا ببینند که با چرا خود یکبار هم که شده به سکس با همجنس مبادرت نمی

   نمی کند؟جنسی تغییر
بعضی از این جوانان دچار آشفتگی هستند و قاطی کرده اند، اعتماد به نفس ندارند و 

اینها فکر می کنند که همجنسگرا . توسط دوستان ناباب به انحراف کشیده شده اند
  .نیستند و باید به آنها کمک کنیم تا هدایت شوند درحالیکه هستند
وانگهی در .  بدانیم»منحرف« نیست که بخواهیم آنها را  همجنسگرایی تنها در بین جوانانالًاو

شرایطی که همجنسگرایی در کشور ما با اینهمه رنج و عذاب و فشار و حرمان روحی و جنسی و 
هست  کهعاطفی همراه است، امکان ندارد که طرف ریسک کرده و گرایش خود را غیر از آنچه 

ح می کنند در درک و فهم مسائل پیچیده بشری کسانی که اینگونه بهانه ها را مطر. عنوان کند
  .عاجزند و ترجیح می دهند خود را به جوابهای ساده و کودکانه متقاعد کنند

موارد فوق تنها بخشی از اتهامات و شیوه برخورد بسیاری از افراد جامعه با  :در خاتمه
 به آنها جواب دهیم کوتاه و خالصهبه طور ما سعی کرده ایم . همجنسگرایی و همجنسگرایان است

تواند از زاویه دید و بنا به شناخت خود، پاسخهای بهتر، گسترده تر و عمقی  اما هر کسی خود می
چرا که مخالفت با همجنسگرایی تنها مختص کشور ما نیست و بدون استثنا در همه .  بدهدیتر

به  و در راه استه کار گرفته شده عنوان سند و مدرک علیه همجنسگرایان به کشورها و جوامع ب
 اما نباید خسته شد، باید این اتهامات را .شده استممانعت دست آوردن آزادی آنها سنگ اندازی و 
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از همین رهگذر است که . که هر چند باری که الزم باشدبل نه یکبار ؛مطرح کرد و به آنها جواب داد
ل می کنند افزوده می شود و بدین روز بر تعداد افرادی که نظرات و دیدگاههای خود را تعدیه روز ب

پس بر همه همجنسگرایان است که به سهم خود و به هر . طریق فرهنگ سازی به نتیجه می رسد
شیوه ای که امکانش را دارند، در طرح اینگونه مسائل بکوشند، چه بخش عظیم مخالفتها در جامعه 

  .ما از عدم شناخت ناشی می شود 
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  .لقه گمشده در مباحث روشنفکران مذهبی مسلمان ح-6

 
 

عنی قرائتهای همخوان با دور و زمانه و تالش برای همگام کردن مذهب با ینی یروشنفکری د
ان بخصوص سه یخ مذاهب و ادیدر طول تار، فرهنگی و اجتماعی جامعه بشری، علمی شرفتهاییپ
ت و یحیت و اسالم وجود داشته است اما روشنفکران دو مذهب مسیحیست، میهودین بزرگ ید
قول معروف ه ت زمانی موفق به آشتی مذاهب خود با جهان امروزی شدند که از قرائتهای بیهودی

گذشتند ) شودی عنوان سقف خرد و عقل بشرتلقی مه ت بیحیکه طبق آن مس(نی از مذهب یاگوست
  . شتری برای عقل قائل شدندیش بن و عقل، ارزین دیو در مناسبات ب

بندی یحی، رشد دمکراسی و حقوق بشر و پاین موضوع در عرفی کردن جوامع مسیهم
ل هم هست که ین دلیبه هم. ی داشتیسزاه ر بیثأارزشهای امروزی ت ان مذهبی بهیحیمس

مع ن شدن مردم آن جوایته جوامع غربی مترادف بی دیسیسم و الئیدمکراسی، حقوق بشر، سکوالر
  .نمی باشد

نی از ی مشابه قرائتهای اگوستیین اواخر برداشتهایتا ا) عتییاز جمله علی شر(روشنفکران مسلمان ما 
ان سنتگرا و یعنی هرچند که معرف برداشتی متفاوت ازبرداشت روحانی. کرده اندی ن اسالم ارائه مید
ت واقع شده اند یم وغضب دستگاه روحانل هم بارها مورد خشین دلیروان آنها از اسالم بوده اند و به همیپ

ر بخصوص از زمان یولی در سالهای اخ. ن داده اندیمان مذهبی اصالت را به دیاما در مسئله تقابل عقل و ا
ن یدی در بیده جدیاست جمهوری اش، ما شاهد ظهور پدیروی کار آمدن خاتمی در دوره اول ر

ن جبهه دوم یسیور و بعضی چهره های تئوری کدکسانی مثل سروش،. مینی کشور بوده ایروشنفکران د
مان از حوزه یق جدا کردن حوزه این طریفرهنگی و بد- نییسم دیدن مباحث پلورالیش کشیخرداد که با پ

قرائتهای «ندو، قدمهای مهمی در عبور از یشتر برای عقل در مناسبات ایعقل و قائل شدن وزن ب
سم یری دمکراسی، پلورالیک گرفت چه شکل گید به فال نیان را بی از اسالم برداشته اند وا»نییاگوست

 ،اگر نه ناممکن »مسجد رو« و احترام به تفاوتها بدون همگامی مسلمانان معتقد و ،فرهنگی و اخالقی
ازگاری  سن ویه و ارائه برداشتهای تازه از داما گسست از قرائتهای گذشت. ار سخت خواهد بودیحداقل بس

نی امروز جامعه ما منادی آنند نتوانسته همگام با تحوالت ی که روشنفکران دمدرنشتر اسالم با جهان یب
توان ی هرچند نم. ک باقی مانده استیش برود و همچنان در سطح بحثهای آکادمیذهنی اجتماعی پ

ده گرفت اما همه مسئله ینی را نادیت سنتی بر روشنفکران دیقات حکومت و دستگاه روحانییفشارها و تض
از ) و شناخت(ا از نظر ذهنی ی خواهند و یا نمیرسد که روشنفکران مذهبی ما ی ست و به نظر مین نیا

ن هم باعث شده که آنها در مباحث خود تنها تا سطح ید همیشا. رنددابرداشتن قدمهای بعدی وحشت 
  .کنندی کلی فراموش مه اخالقی را ب- سم فرهنگییپلورالدتی می رسند ولی یعق- نییسم دیرالپلو

شرفتهای یخواهند آنرا با پی ن دارند و می دغدغه داًه پرداز مذهبی که ظاهرین دوستان نظریا
 تواند یسم اسالمی نمین مسئله واقفند که پروتستانیبشر امروزی هموار کنند بهتر از هر کسی به ا
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شتر توسط ییری را طی کند که پید همان مسیمه راه متوقف شود و خواه ناخواه بایدر ن
  .حی طی شده استیسم مسیتانپروتس

ت از یت به دفاع و حمایروحان) حییبخصوص در کشورهای غربی مس(حی یدر کشورهای مس
الت یسا رو در درون تشکیحی مذهبی و کلیان مسیکند، همجنسگرای ری میموضعگ ییهمجنسگرا

 میساها در مسئله تصمیتی خاص خود را دارند و کلیو گروهای حما تشکالتساهای خود، یکل
عنوان ارگانهای مشورتی استفاده ه ان مذهبی بیها و اعالم مواضع خود از سازمانهای همجنسگرایریگ

شان همجنسگرا در یاز آن گذشته کش.  کنندیمات خود به نظرات آنها توجه میکرده و در تصم
  ....ت شغلی برخوردارند ویسا از احترام و امنیکل

گر یسم اسالمی کنند اما از طرف دیداعیه پروتستان کطرفیی توانند از روشنفکران مذهبی ما نم
همجنسگرای مسلمان و ) ونهایلیاگر نه م(نی ببندند و هزاران هزار یتهای زمیچشمان خود را بر واقع

طور بالقوه ه نها بین است که همیت ایواقع. ون همجنسگرا را فرموش کنندیمسجد رو از جمله روحان
سکوت . دهندی ل مینی روشنفکران مذهبی را تشکینگی و دبخش عمده ای از بستر اجتماعی، فره

ان بخصوص یاجتماعی همجنسگرا-در مورد حقوق فرهنگی سم اسالمییه پردازان پروتستانینظر
ست یالزم ن.همجنسخواهان مسلمان همان حلقه گمشده در مباحث روشنفکران مذهبی ماست

ن ی ااًم آنها مسلمیح دهیدوستان توضن یش به همجنس را برای ایعی بودن گرایالفبای علمی و طب
تها و مجالت پزشکی و علمی سر بزنند تا علمی، ی دانند کافی است به سایدانند و اگر هم نمی را م

 وقتی به مسائل جنسی اًاما ظاهر. عی بودن همجنسخواهی و دالئل آن را متوجه شوندیعقلی و طب
نی یبه برداشتهای اگوست(نی کنند ی عقب نشا از مواضع خودیدهند که ی ح می رسند ترجیانسانها م

دامن  اریین سئوال در اذهان بسیامری که به ا. ا مهر سکوت بر لب بزنندیو ) از مذهب رجعت کنند
  شما کجاست؟) نیید(ی یزند که پس اخالق، صداقت و راستگوی م

 گرا از د سنتیون و مراجع تقلینی مخالف انحصارطلبی و قرائت خاص روحانیاگر روشنفکران د
ان مسلمان حق دارند یگری شوند و همجنسگرای توانند مانع قرائت های دیخود نم اسالم باشند

خود برداشتها و قرائتهای ) انهیهمجنسگرا(از جنسی یش و نیش با گرایمان خویبرای آشتی اسالم و ا
از . اهد بوده پردازان مذهبی فاقد ارزش و اصالت خویو گرنه ادعای نظر. خاص خود را ارائه دهند

تواند با اجبار در حوزه جنسی ی شه مخالف باشد، نمیطه اندیگر اگر کسی با اجبار در حیطرف د
اسی معروف به دوم خرداد است چه قبل از آن یروشنفکری مذهبی با تبارتر از جبهه س. موافقت کند

توانند گردش زبان و  ید و نمین های آن نبایسیل تئورین دلیز خواهد بود و به ایبوده و بعد از آن ن
ن بر اساس یروان دیم مؤمنان و پیتقس. م کنندیاسی روز تنظیقلم خود را بنا به مصلحت های س

چ یر و صالح هیکی به خدا و بهشت موعود به افراد خاص به خیتعلقات جنسیشان و انحصار نزد
ن اعتقادات ین به انتخاب بیک هکجنسگرای معتقد به خدا و دیست و اجبار ینی نبوده و نید

 نی استیعنی محکوم کردن او به جهنمی زمیدرونی -ش جنسییمانی خود و گرایا-وجدانی
ت خدشه دار شده یثیم حیترم. قرار است خدا و فرشتگان در آن جهان خود قضاوت کننددرحالیکه 
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ن تناقضات است و حداقل یاری از مردم جهان در گرو حل همیان و بسیرانیمذهب اسالم در افکار ا
  .نگونه مباحث شوندید وارد این خود هم که شده، روشنفکران مذهبی ما بایر و صالح دیبرای خ
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   .ش رویران و چالشهای پیان مسلمان ایمجنسگرا ه- 7
  

 در اینجا. میشتتی مباحث روشنفکران مذهبی دایدرمطلب قبل نگاهی کوتاه به تناقضات و ناکفا
 با هدف اقناعی اًن نوشته مسلمیا. م پرداختیان مسلمان خواهیش روی همجنسگرایبه چالشهای پ

ان ین باور است که همجنسگرای بر ااًقینوشته نشده بلکه منظور طرح مسئله است چه نگارنده عم
ائل خود را ا زود مسیر یگر کشورها، دیمسلمان کشور ما هم همانند همجنسخواهان مذهبی در د

 .مین راه باشد اجر خود را گرفته این نوشته کمکی هر چند محدود در ایمطرح خواهند کرد و اگر ا
 ستی شناخته شده جامعه امروز ما نهر چند که همزمان مسلمان و همجنسگرا بودن، رسم و هنجار

هبی با اعمال خود به اگر حکومت مذ. تلقی کرد ن ماین افرادی در بید دال بر نبود چنین را نبایاما ا
ست که مسلمانان معتقد و ین بدان معنا نیزی در جامعه دامن زده اما این ستیزی و دین گرید

  .ن تعدادشان کم استیراست
ن یان را دیاری از همجنسگرایتهای جنسی در کشور هر چند که بسیگرسرکوب اقلیاز طرف د

ش خود کنار آمده باشند و چه یا گراچه ب(عی از همجنسخواهان یز کرده اما کماکان بخش وسیگر
  .ف دوستان استین طین نوشته هم با همیهمچنان اعتقادات مذهبی دارند و روی سخن ا) نه

 همگامی و به بلکه بهکند ی ان مسلمان نه تنها جنبش ما را غنی میعرض اندام کردن همجنسگرا
 اسی و حقوق بشر در کشورنه شدن دمکری و در نهادخدمت نمودهن و مذهبشان هم یزمانه کردن د

  . خواهد بودثیر گذارأ تنیز
توانند ازپرداختن به حوزه ی ، پیروان آنها نمن اسالمیان و بخصوص دیاجتماعی ادبنا به خصلت 

ن یا. ندیشه نمایا در مورد آن سکوت پیخاصی خودداری کنند و به فلسفه الادریون پناه آورند  های
م ین سنتی و نادرست بوده و اسالم و تعالیشیکنند قرائتهای پی امر بخصوص برای آنانی که ادعا م

  .ت دو چندان داردید بر اساس داده های امروز بشر بررسی کرد، اهمیآنرا با
ن است که جهان و امور جوامع و ین دوره ایهسته اصلی گفتمان روشنفکران مذهبی مسلمان ا

) علمی و استداللی، عنی عقلیی(ن جهانی یکه اعه بلی الطبءروهای ماورایه نید از زاویبانانسانها را 
ث سده های قبل یداحام و سنتها و یتعالمبنا را نه  ،عبارتی برای فهم و درک مسائله  ب؛بررسی کرد

  . امروز بشری قرار داد عقل و خرد و داده هایبراساسبلکه 
تنها . تهای جنسی اشاره نشده استیی و اقلین است که در قرآن به همجنسگرایت ایواقع
زنند که نازل شدن ی ن تشبه دامن میون متعصب همانا موضوع قوم لوط است و به ایز مذهبیدستاو

ن برداشتی عجوالنه و سطحی یچن. ی آنها بوده استیخاطر همجنسگراه ی بر قوم لوط بیغضب خدا
در ک قوم همجنسگرا باشند،چرا که با عقل جور ین سبب که امکان ندارد که همه مردان یاست بد

 درصد 10 تمام شواهد و استنادات اجتماعی و علمی دال بر آن دارند که تنها حدود اًید؛ ثانیآی نم
ن برداشت و ادعا منطقی تر به یا ن سببیبه هم. ش دارندیک جامعه به هم جنس خود گرایافراد 

ده وازیشان بو نخاطر عدم مهمانه نظر می رسد که دچار شدن قوم لوط به غضب الهی در اصل ب
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نکه در داستان قوم لوط یگر ایموضوع د .ادی نزد خداوند داردیاست، بخصوص که مهمان ارزش ز
در جوامع ) ا همان مساحقهی(ی زنان یشود پس چرا همجنسگرای ی زنان صحبتی نمیازهمجنسگرا

  شود؟ی ت شناخته نمیرسمه اسالمی آزاد و ب
ی از ابد الدهر در جوامع یجنسگران است که همیزی را ثابت کند ای داستان قوم لوط اگر چ
  .ستیک کاالی وارادتی غربی نیکنند ی ون ادعا میانسانی بوده و آنطور که قشر

د گفت که نسل بشر یم بایم به مسئله نگاه کنیاد نسل بشر بخواهید مثل و ازدیاگر از جنبه تول
تفاده از روشها و ان هم با اسیگر همجنسگرایست و از طرف دیمنقرض شدنی ن اد است کهیآنقدر ز

چ سند و مدرکی دال بر بهتر بودن ید از جمله لقاح مصنوعی قادرند بچه دار شوند، هیکهای جدیتکن
شتر دغدغه تفوق جنبه یاگر دلسوزان اسالم ب. تسی در دست نگران همیر همجنسگرا بر دین غیوالد

ا با ارزشها، اصول، خواسته ها و م آن رید اصول و تعالیجاذبه اسالم بر جنبه دافعه آن را دارند، پس با
روان آن دچار حس از خود یپ  کنند تاندگی بشر امروزی همخوان و هماهنگوه های متنوع زیش
ا ین دنیالت جنسی درونی خود در ایا تمایر و ین سختگین دیگانگی نشوند و در تالطم انتخاب بیب

در آن جهان  ی بودن را خداوند واگر که قرار است دوزخی و بهشت(به زندگی دوزخی گرفتار نشوند 
  ).ن می دهندیان دیا و آنهم توسط کسانی که به خود صفت متولین دنین کند نه در اییتع

کی دو یزی فاًک رابطه صرفی اری آن را تا سطحیشود بسی ی میوقتی صحبت از همجنسگرا
له، ینی بر حر جدی و مبتیک بازی غیم از آنکه بعضی ها آن را یبگذر. (دهندی همجنس تنزل م

ی ک پسر جوان و مرد فاعل و پسر مفعول میک مرد مسن و ین یو اغلب ب عیرنگ، کلک و تطمین
ل درونی است که با یاز و تمایک عاطفه، نیکی انعکاس و بازتابی از یزیکه تماس فدرحالی). دانند
انسان رو به کدام ن یاز اینکه عاطفه و نیات و جان و روان آدمی سروکار دارد فارغ از ایه، خلقیروح

از ما به رد و بدل کردن عشق و یبازتابی ازعملکرد ن کییزیعبارتی تماس فه ب. ل استیجنس متما
. از به احساس کامل شدن استیم نالکک یو در  ازیگانگی، راز و نیعاطفه، مهر و محبت، دوستی و 

 سکسی آنها هم -کی یزیر همجنس از جمله رابطه فیبط دو غای هستند که در رویزهاینها همان چیا
  .کندی عمل م

الت یشات و تمایتوان مؤمنان را بر اساس گرای ن نمین برابری است بنابرایاگر اسالم د
 درجه دو اسالم حساب »شهروند«ل به عشق همجنسانه را یم کرد و مؤمنان متمایشان تقسجنسی
  .ش آنها را مقرب تر به خدا دانستیان هم کیرهمجنسگرایا غیکرد 
زور از ه توان بی ت خدا و قرآن را بکند و کسی را هم نمیتواند ادعای مالکی  نمچکسیه

 مذهبی را »احکام«ن یحال اگر ا. رون راند، تعالی و رستگاری انسان هم دست خود اوستیمذهبی ب
امن . د گفت که تعالی و رستگاری بدون امن وآرامش درونی انسان معنا نخواهد داشتیبا. میباور دار
شود که همه اجزا و اعتقادات و باورها و رفتار و کردار و ی حاصل م ش قلبی و درونی زمانییو آسا

د یکأنهمه روی آنها تیکه اسالم ا- از جمله خواسته های جنسی فرد(اخالق و تمناها و خواسته ها 
و نی یمان و باور دین ایگر سخن اگر بیبه د. رندیک تعادل منطقی قرار گیدر ،همه با هم )کندی م
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از آرامش درون و تعالی و ش و تمناهای جنسی فرد مؤمنی همخوانی و آشتی نباشد صحبت یگرا
 . اوهم بی معنا خواهد بودرستگاری

ل که ین دلیتوان جدی گرفت به ای ر اخالق اسالمی است را نمین ادعا که همجنسخواهی مغایا
مسئله . ا نهی سر آنها توافقی هست دید که آیاح داد و یو مبناهای اخالقی را توض د اخالقیابتدا با
که مسلمان متجدد امروزی مبانی اخالقی خود را تنها و فقط بر اساس قرآن و  است نیبعدی ا

وه زندگی خود وارد ین شییکند بلکه دانش و اطالعات و علم امروزی را هم درتعی م نمیمذهب تنظ
ده گرفتن یفی حقوق فردی و نادن شده مترادف نیاخالقی که تاکنون در جامعه ما تحس. کندی م

ن یگران بوده و ایه به روضه خوانی و اندرزهای دیجه تکیشه افراد و در نتیخودمختاری و استقالل اند
  .دهدی ح میک کوچه بودن ما را توضیکی از رموز درجا زدن و اندر خم ی

 روند ممکن یمان قلبی به مسجد مید که چند درصد کسانی که خالصانه و با ایچ فکر کرده ایه
دگان فرهنگی ینان و ستم دیه نشیاست همجنسگرا باشند و در سرما و گرسنگی جنسی، حاش

حداقل در (ل می دهند؟ سهم و نقش اسالم در زدودن ستم فرهنگی و جنسی یجامعه ما را تشک
قرائتهای تاکنونی از اسالم، از ستم جنسی و فرهنگی  کدام است و چرا) روان خودشیرابطه با پ

ک سو با توجه به عقل و دانش امروزی یاگر از  حرفی نمی زند؟) مسلمان(ده بر مردم وار
م اسالم، یگر بنا بر تعالیم و ازسوی دیدانی عی بخشی از انسانها میش طبیک گرایی را یهمجنسگرا

د یعنی همجنسگرای مسلمان نبای. ری و ستم بر خود حرام است پس مسئله حل شده استیستم پذ
ن یمان و احساس خود بر اساس عقل و خرد و دانش امروزی، منتظر ای عمل و اجای سنجشه ب

  .دیگوی مورد چه م نیت سنت گرا در ایند روحانیبماند که بب
- ستیزکاری و صداقت اخالقی آنها نی به معنای پرهاًون از مذهب حتمیدانش و اطالعات روحان

  .دیگوی ن را به ما میون در کشور ایحانست اما تجربه حکومت رویک چوب راندن نیقصد، همه را با 
رد و ی را نمی پذ»ییا همجنسگراین و اسالم و یا دی«ک همجنسگرای معتقد به اسالم ترفند ی

مان و اتاق خواب شخصی اش ین در مورد درستی و صحت اعتقادات و ایاجازه نمی دهد که مرتجع
  .ف کنندین تکلییبرای او تع

  . در می اندازدیونی مذهب می گذرد و خود طرح نویاو از محدوده تنگ مجوزهای تاکن
شود و صحبت ی مطرح م) ن کلمه تسامح عذاب دهنده استیا(نجا مسئله تساهل و تسامحیدر ا

در اسالم و فقه «ن است که یند و اساس آن ای کم سروش مطرح می که آقای عبدالکر»عدل زمانه«
و فقه ب با فهم و درک انسانها در آن دوره بود و عدالت صدر اسالم متناس میخی نداریعدالت فرا تار

ادتر شده، عدالت یان زیو هر چه حقوق آدم. گاه عدالت اسالمی بوداسالمی در آن زمان هم تجلی
ر چتر عدالت زمانه ید زیم ما بایگوی ن است که میبه خاطر هم. ده تر شده استیچیورزی هم پ
آقای سروش در ). اصل و هدف خود قرار دهندان عدالت ورزی را ی دانشجو- سروش( .»میزندگی کن
رات است که ییچ و مهره و تغیاز به پی ندن به عدل دوران،یکند که برای رسی ری میجه گیهمانجا نت

  .ستین نین اجتهاد در اصول است و اجتهاد در اصول به معنای خروج از دیا
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متوجه هستند که کسی را بهتر  نیاسالمی دارند ا-نی یی که اعتقادات دیدوستان همجنسگرا
کسی «کی از روشنفکران مذهبی یقول ه ن آنها و خدا واسطه شود و بیت بیتواند به نام روحانی نم

  .»تواند شرط صحت عمل انسان مسلمان باشدی به نام روحانی نم
ی ینها انسانهایا. خوانندی  مسکوالرن باوران یم که آنها را دینطور ما کسانی در جامعه داریهم

جا می آورند اما ه نی خود را بیغمبر و قرآن و آخرت معتقدند و فرائض دیکه به خدا و پهستند 
ط و علوم زمانه ین که با عرفی شدن اجتماع و همگامی زندگی انسانها با شرایی از دیقرائتها

  .می پذیرندرا سازگاری داشته باشند، 
ش یناسب خود با خالق خووه می هر کسی قادر است که معلم اخالق و عدل خود باشد و به ش

) ر روحانییچه روحانی و چه غ(کند و لزومی به رابط و واسطه ی مانی برقرار میارتباط قلبی و ا
  .ندارد

مان یبه آشتی ا) تیحیت و مسیهودی(می یگر ابراهین دیان دو دیم که همجنسگرانییوقتی می ب
 خود را حیی مسانیجنسگراش جنسی خود نائل شده اند و صدها گروه و انجمن همیمذهبی و گرا

لی ندارد که یکنند، دلی ت میگر گروههای همجنسخواه فعالیوجود آورده و در کنار ده ب
بخصوص که روشنفکران . ن کنندیعنی اسالم نتوانند چنیمی یگر مذهب ابراهیان دیهمجنسگرا

حی یسهودی و می روشنفکران مذهبی ر طی شده توسطیمذهبی مسلمان درست پا در راه همان مس
  .گذاشته اند

  .»وجود آمده باشده شود که راه حل آن بی مشکل زمانی مطرح م«لسوفی گفته است یف
شات یگسترش عمقی مباحث روشنفکران مذهبی، گسترش اطالعات و داده های عمومی از گرا

ری گروههای مسلمان یک در جامعه، شکل گیون الئیی، وجود مذهبیجنسی و همجنسگرا
ران، راه یان درایت همجنسگرایگر و باالخره فعالیهای تازه از اسالم در کشورهای دهمجنسگرا با قرائت

ار و اراده خود دوستان که ماند عالقه، پشتکی م.  کرده استاردوستان همجنسگرای مسلمان را همو
خود را آزاد کنند و ) دیاز جمله از مراجع تقل(د بی چون و چرایداری تعبدی و بر اساس تقلنیاز د
 نگه داشته و نگیآنها را همچنان در گوشه ر ن مذهبییان و مرتجعیه ندهند که سنت گرااجاز

ن یا. گری هم هستیانتخاب د امکان. ل کنندیل جنسی را به آنها تحمیمان و تماین ایانتخاب ب
ورها و امثالهم حرکت کنند و با یا، کدهتوانند جلوتراز سروش ها، علوی تباری دوستان اگر بخواهند م

شات همجنسخواهانه خود هم قدمی در گسترش یانه با گراینی آشتی جوین و معرفی نظرات دییتب
  .شانشان مساعدت کنندیک ق مباحث همیش بردارند و هم به تعمیشان خویمبارزات همگرا

برای ) ییان مسلمان و در رابطه با اسالم و همجنسگرایمتعلق به همجنسگرا(نک جالب یچند ل
  :عالقمندان

  
  

http://www.al-fatiha.org/ 
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http://www.angelfire.com/ca2/queermuslims/ 

 
http://www.huriyahmag.com/ 

 
http://religioustolerance.org/homosexu.htm 
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دیده همجنسگرایی در حیوانات نیز دیده می شود و با قاموس  پ- 8
  .طبیعت همخوانی دارد

  
قبل از پرداختن به موضوع اصلی مقاله، نوشتن مقدمه ای برای نشان دادن تناقض کسانی که به 

  .ظاهر با استناد به طبیعت به رد همجنسگرایی می پردازند، الزم می آید
 حیوانات و جانوران چیزی به اسم ناموس و یا حس شرم وجود ندارد و در طبیعت و در بین

 و در پیش چشمان دیگران اًبسیاری از انواع جانوران هستند که با خواهر، برادر و فرزندان خود علن
 چنین کاری انجام دهد اخالق انسانیکه اگر درحالی. مل سکس مبادرت می ورزندبه انجام ع

عبارت دیگر اعتقاد بر این ه ب.  تفسیر کرده و محکوم می کند»حیوانی«را اجتماعی و قانون عمل او 
حال اگر . است که رفتار و منش و روابط جنسی و اشکال سکس انسانها نباید مثل حیوانات باشد

کسی ادعا کند که چون رفتار حیوانات غریزی است و بر اساس رفتار طبیعی با هم معاشرت یا 
س محدودیت های اخالقی در عرصه سکس در اجتماع انسانها غیر سکس دارند و بر همین اسا

اما .  هر چند استداللش قوی باشد،طبیعی است، گوش شنوایی برای منطق خود نخواهد یافت
ه مخالفان اقلیتهای جنسی وقتی به موضوع همجنسگرایی می رسند اختالف انسان و حیوان را ب

 می شوند و استدالل می کنند که چون این پدیده در حیوانات »طبیعت گرا«کلی فراموش کرده و 
منحرف از قاموس « انسانهای  بین یک پدیده دراً همجنسگرایی صرفاًپس نتیجت!! وجود ندارد؟؟؟

  !!!و در نتیجه غیر طبیعی است» طبیعت
و این دوگانگی استناد به حیوانات و طبیعت یعنی گاهی اشتیاق به مقایسه انسان و حیوانات 

  گاهی دوری گزینی از رفتار حیوانی را مخالفان همجنسگرایی چگونه توضیح می دهند؟؟
یک ساده نگر ممکن است به داشتن عقل و مغز و قدرت تفکر انسان اشاره کند ولی این جواب 

 حق چند همسری به مردان را می اً چرا بعضی از ادیان و فرهنگ ها صرفمثالً. قانع کننده نیست
که بعضی از حیوانات که به جفت گیری با تعداد زیادی می  زنان نمی دهند؟ درحالید ولی بهدهن

مثال دیگر . ار است جفت ثابت ندارند و نوع ماده آن حیوان هم از همان حق برخوردپردازند، اصالً
قدرت جنسی حیوانات را فصلی تعیین کرده طوری که در فصل و ماههای ) یا خداوند(اینکه طبیعت 

که در انسان از سن بلوغ تا آخر عمر ادامه دارد و سال تحریک جنسی می شوند درحالی خاصی از
حتی زنی که آبستن هم هست باز شهوت و نیروی جنسی او بیدار می ماند و قادر به انجام عمل 

 مقایسه جنسیت انسان و حیوانان بی معنی است و در نتیجه اینجاست که می بینیم. سکس است
طبیعت «اما خیال . ر طبیعی بودن همجنسگرایی تا چه اندازه بی رنگ استتوسل به بهانه غی

  . ما راحت باشد؛ همجنسگرایی در بین حیوانات هم دیده می شود»گرایان
های مختلف بر تظاهر پدیده همجنسگرایی در بین ا، بسیاری از کارکنان در باغ وحشتا مدته

زینه و فرصت هایی که برای تحقیق و مطالعه حیوانات باغ وحش خود اعتراف کرده اند اما وقت، ه
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و . جدی و عمقی حول پدیده همجنسگرایی در بین حیوانات در طبیعت شده بسیار ناچیز بوده است
دست آمده هم محدودند، با اینهمه دانشمندان و زیست شناسانی که ه در نتیجه اطالعات تاکنون ب

وانات پرداخته اند، ادعا می کنند که با این به مطالعه حول موضوع جنسیت در طبیعت و در بین حی
 نوع از حیوانات، جانوران و پرندگان برخورد کرده اند و نتیجه می گیرند که 450پدیده در بیش از 

 انسانی نیست بلکه در حیوانات هم هست و بنابراین با قاموس اًهمجنسگرایی یک پدیده صرف
که پدیده همجنسگرایی در آنها مشاهده شده از این از جمله انواع حیواناتی . طبیعت همخوانی دارد

میش کوهان  آهو، بعضی از مرغان دریایی، گاو، گرگ، خوک آبی،دلفین، شمپانزه، شیر جنگل: رارندق
همینطور و) Sage grouse (مرغ، باقرقرهمون، شترکوهی؛ بوقل، بز )Bison( نامه دار آمریکایی ب

 که خود یک Bruce Bagemihl آقای) Cock of the rock ( معروف بهینوعی از ماکیانها
ه همجنسگرایی در  از وقت خود را به مطالعه حول پدید سال تمام9است، زیست شناس آمریکایی 

  :نامه نتیجه مطالعات خود را در کتابی ب 1999 سال دراو . طبیعت و در بین حیوانات اختصاص داد
Biological Exuberance, Animal Homosexuality and Natural 

Diversity 
St. Martin`s Press, 2000 

  .راه انداخته زیادی بصدای منتشر کرد که سر و 
او در کتاب خود عنوان می کند که هر گونه رفتار جنسی که در بین انسانها رایج است، در بین 

اسباب با این تفاوت که چون حیوانات امکان تکلم ندارند و از قدرت . حیوانات نیز دیده می شود
سازی محروم هستند، امکان مطالعه حول فتیشهای متنوعی که در اشکال و تظاهر جنسی بعضی 

امیدواریم همجنسگرایان هموطن مقیم خارج بتوانند حداقل (. انسانها مشاهده می شود، مشکل است
  ).بخشهایی از این کتاب را به فارسی ترجمه و در دسترس بقیه قرار دهند

ن ادعا می کنند که نه تنها همجنسگرایی در بین حیوانات در طبیعت بعضی از زیست شناسا
نکته قابل توجه اینکه . یافت می شود بلکه درجه تظاهر آن بسیار بیشتر از موارد جوامع انسانی است

بای (تحقیقات تا کنون صورت گرفته دال بر آن دارند که درصد همجنسگرایی، دوجنسگرایی
برای مثال . تفاوت است ماًر بین حیوانات مختلف یکی نیست و نسبتجنسگرایی دو دگر) سکشوالیتی
مرغ ها، همجنسگرایی خیلی بیشتر دیده می شود تا در بین آهوان که دوجنسگرایی در در بین شتر

همینطور در جامعه نزدیکتر حیوانات به انسان یعنی . بین آنها شایع تر از همجنسگرایی است
اً  عمدتاً دگرجنسگرایی مطلق نادر است و اکثرطلق و همینطور م همجنسگراییکالًشامپانزها، 

  .جنس مخالف و موافق به انجام عمل سکس مبادرت می ورزنددوجنسگرا هستند و با هر دو
گرفتن اینکه ممکن است عدم دسترسی به جنس مخالف رای اثبات نظر خود، محققان با درنظرب

دی از همان نوع حیوان اما با جنس مخالف را در این حیوانات را به سکس با همجنس کشانده، تعدا
اما این حیوانات همجنسگرا به جنس مخالف اعتنایی نکرده و به جفت . دسترس آنها گذاشته اند 

  .گیری با هم جنس خود ادامه داده اند
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 حیوانات در فصل خاصی از سال به جفت گیری و تولید مثل می اًنکته جالبتر اینکه عموم
درست همین حالت فصلی بودن . بقیه فصول نیروی جنسی آنها به خواب می رودپردازند و در 

  .تمایل جنسی در بین حیوانات همجنسگرا هم مشاهده است
 Bruce در مورد درصد همجنسگرایی، دگرجنسگرایی و دوجنسگرایی در حیوانات آقای

Bagemihl  براساس این . مل استأ جدولی ارائه می دهد که قابل ت،)35صفحه (در کتاب خود
جدول نوعی از حیوانات تا صد در صد دو جنسگرا هستند و همجنسگرایی یا دگرجنسگرایی مطلق 

  . وجود ندارد یا بسیار نادر استالًدر آنها اص
 

 
  :منبع

Biological Exuberance, Animal Homosexuality and Natural Diversity 
St. Martin’s Press, 2000, page 35 

  :مؤخره
قرنها بری انسان طول کشید تا دانشمندان و محققان به کمک علم توانستند به طبیعی بودن 

با وجود اینهمه سال و قرن که از تاریخ بشریت می گذرد، تنها کمتر از ، بله. همجنسگرایی پی ببرند
نکه بین که همجنسگرایی بیماری و انحراف روانی نیست و ای سال است که بشر به این آگاهی 40
حاال تصورش را بکنید که از .  درصد افراد هر اجتماعی همجنسگرا هستند، رسیده است10 تا 3,5

 سال پیش، چه تعداد همجنسگرایان زن و مردی که به جرم همجنسگرایی 40ابتدای تاریخ بشر تا 

درصد  نوع حیوان
 همجنسگرایی

درصد 
  دوجنسگرایی

  درصد دگر جنسگرایی

Silver gulls 
(Female) 

 
10 

 
11 

 
79 
 

Black headed gulls 
(both sexes) 

 
22 

 
15 

 
63 

Japanese 
Macaques 

(Both sexes) 

 
9 

 
56 

 
35 

Bonobo 
Chimpanzees 
(Both sexes) 

  
 صفر

 
100 

  
 صفر

Galahs 
(Both sexes) 

 
44 

 
11 

 
44 
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ی آنها را آرزوها و امیال و احساس خود را نشناختند، کس یا شکنجه و زندان محکوم نشدند، به مرگ
درک نکرد و صدای فریادهایشان در گلو خفه ماند، چه انسانهایی که از قوه جنسی خود رنج و عذاب 

فکرش را . ابدی کشیدند و چه انسانهایی که تا آخر عمر نتوانستند راز خود را با کسی در میان نهند
انی حقوق بشر، سازمان جه رغم اینکه سازمان بهداشت جهانی، بکنید که همین امروز هم علی

و اذعان  تأکیدعادی بودن همجنسگرایی بر طبیعی و سکسولوگها همه مؤسسه های معتبر علمی و 
، وجود دارند، نگ و نژاد و مذهب و ملیتدر همه جوامع بشری فارغ از رمی کنند که همجنسگرایان 

در شرایطی که وزارتخانه های بهداشت و 
درمان و پزشکی کشورهای پیشرفته 

ی را از لیست بیماریها و گرایهمجنس
 روانی حذف کرده اند، در اختالالت

شرایطی که در کشورهای آزاد 
نزلت برخورداند همجنسگرایان از قرب و م

 سیاسی، اقتصادی، و در پست های مهم
فرهنگی و اجتماعی و در همه سطوح 
قابلیتهای خود را نشان داده اند، در 
شرایطی که بخش بزرگی از مذهبیون و 

 به همجنسگرایی اًکلیساها در غرب علن
حتی دولت  درحالیکه ، انداعتراف کرده

 کرده، باز جوامع و تأکیدمذهبی واتیکان هم به رعایت حقوق همجنسگرایان و تحمل و مدارا با آنان 
نام مذهب و اخالق و ملیت و فرهنگ همچنان ه دولتهایی در قرن بیست و یکم پیدا می شوند که ب

بر این اساس در بسیاری از مواقع .  را سرکوب کرده و حقوق آنها را نفی می کنندهمجنسگرایان
ناشی می شود که به مرحله اآگاهی بلکه از تعصب و عنادورزی مخالفت با همجنسگرایی نه از زاویه ن

  .مخالفت با علم و دانش هم رسیده است
دعایی است بلکه ناشی از ادعای نبود همجنسگرایی در بین حیوانات نه ناشی از صحت چنین ا

و این است که دانشمندان و محققان به وجود پدیده همجنسگرایی در بین حیوانات آنچنان که باید 
 حد بسیار محدودی که پرداخته اند، به وجود این پدیده در بین شاید نپرداخته اند ولی در همین

ن حد است اما هیچ معلوم نیست که  در همی بنابر این، دانش امروزی فعالً.حیوانات اعتراف می کنند
یوانات در سالهای دور یا با گذشت زمان و صرف هزینه و وقت و انجام تحقیقات گسترده در بین ح

دانش بشری در این زمینه هم به دانش و یافته های جدیدی دست یابد و از بنیاد دچار نزدیک، 
 سال پیش 40ن افراد بشر تنها تحول شود، همانطور که به علم وجود پدیده همجنسگرایی در بی

  .دست یافتند

گفته محققین، سکس گروهی در بین حیوانات هم ب
  .مشاهده می شود



  46  مذهب و همجنسگرایی
  
  

 گیریم که همجنسگرایی در بین حیوانات مشاهده نشود، مگر توان پرسید که اصالًی در خاتمه م
اشد که حاالت و خصوصیات قادر نب) یا خداوند(انسان خود یک حیوان طبیعی نیست؟ چرا طبیعت 

ختص انسان است و در حیوانات و جانواران ایجاد کند؟ مگر عقل که م) انسان(این حیوان خاصی در 
مشاهده نمی شود، غیر طبیعی است؟ مگر همه حیوانات پستاندار هستند و یا شیوه زاد و ولد آنها 

  عی نبودن یکی از این دو حالت است؟یکی است؟ آیا این دلیلی بر طبی
مشغول انجام بر منابع، همه حیواناتی که در عکسهای زیر به چند عکس زیر توجه کنید، بنا
  .عمل سکس هستند، همجنس می باشند
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  .احساس گناه، حقیقت یا تلقین -9
  

  .، با تمام احساساتی که یک همجنسگرا داردنیما یک همجنسگرا است
عمیق پشیمانی و ندامت می  او را به ورطه Ĥغوشی با معشوقشهماما احساس گناه بعد از هر بار 

ین نگاهی که باعث شود  این احساس آنقدر قوی شده است که این روزها حتی با کوچکتر.دکشان
  .حساس گناه، شدیداً آزارش می دهد ادلش بلرزد،

د به اصول آزادی دین و عقیده است، این نوشتار را خود همجنسگرا و معتقاز آنجا که نویسنده 
اص از زندگی خود تجربه کرده ایی خ ما در برهه هختصاص می دهیم به احساس گناهی که همها

  .ایم
که این واژه با هجایی که تکرار آن روح  این؛ بیشتری به این واژه پرداختملأ، کمی باید، با تگناه

 بسیار واضح مسئله. رهنگ لغات و معلومات ما شده استاز کجا و چگونه وارد فانسان را می خراشد 
هیم که خود را  خودباوری اصل را بر این قرار دو در بحث در مورد فرهنگ و روشن این است که

عتقاداتمان را شناخته و از اصول و اعتقادات خود دفاع کنیم حتی اگر مورد توهین قرار گیریم و ا
 وقتی خود را باور کنیم به این مهم نیز اعتقاد پیدا می کنیم که . و دستِ رد به سینه مان بزنندنفی

  . و ندامت از کردارمان وجود نداردهیچ دلیل منطقی برای احساس گناه
ز کودکی همه چیز را نه بر پایه دریافت ؟ فرهنگ غالب ما ا کجا آمده استحال این احساس از

ید دید چه مقدار از با. داده، دریافت داشته و شکل حسی و بصری، بلکه بر اساس تلقین و دیکته
و ذهن و گفتار امل آلوده کننده ثیر عوأ تحت توجدان انسانی، که در ذات هر کسی وجود دارد،

پذیرش جذب مفاهیم نادرست از رفتارهای چه مقدار قابلیت  و گرفته قرار قضاوتهای دیگران
 امید ، ترس و احساس گناه،عذاب وجدانانسانها ضمیر ناخودآگاهی دارند؛همه . اجتماعی را دارد

، بری که در آفرینش داردرغم ج  خداوندگار علی.همه از ضمیر ناخودآگاه بشر منشاء می شود
، که انسان هم جزئی حتی حیوانات. عمل مخلوقاتش به آنها بخشیده استاختیار را نیز برای آزادی 

س گناه احسا .دن می برانتخاب بهرهقدرت ، از اختیار و هستندرغم این که ذیشعور  از آنهاست علی
: رد که از کودکی به او آموخته اند دا وابستگی سنتی و تربیتی به اعتقادیتا آنجا ریشه دارد که فرد

کارنیک را «، هشت بروی و گرفتار آتش دوزخ نشویتا به ب ...، دروغ نگو و)*1(نماز بخوان، روزه بگیر
 فارغ از اینکه نمی دانند خدواندگار را نیازی به اعمال -برای خداوند انجام بده تا به بهشت بروی

 بارها و بارها شنیده ایم اما چقدر در مورد صحت این  ما این جمالت را همه».نیک و بد مانیست
دون تفکر و استدالل فکر کرده ایم یا اینکه از آن دسته انسانهایی هستیم که هر چیزی را ب کلمات

برای آنکه . به آن وقعی نخواهد گذاشتی که منطق هر انسان استدالل گری ؟ تربیتقبول می کنیم
 . بایست به چند قرنِ قبل بازگردیم ما شده است میجامعهاین فرهنگ غلط چگونه وارد بدانیم 

 و در سه دهه اخیر به ستگی به تربیت مذهبی در جامعه ایرانی ریشه دوانده دین و وابقرنها است که
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 تا زمان صفویه و ،از جامعه دین زده دوران قبل از اسالم، دوره ساسانیآن دامن زده شده است؛ 
و )* 2(ه، که بزرگترین اجحاف را به این آب و خاک روا داشتندشاهان قدرتمند اوایل این دور

به اقلیت ها قرار ظلم و تعدی بعدها تا به امروز، اساس  که گذاشتند بدعتی ناخواسته یاخواسته 
 پیشرفت و دسترسی روز به روز مردم جهان به  دوره و21و امروز در قرن )*.3( گرفته است

سای حکومت بر مدار دین می گردد و رستگاری همه ایرانیان ؤمنطق ر، هنوز هم اطالعات و خدمات
را در تبعیت از خرافاتی در دین می دانند )  باید مسلمان باشنداز نظر ایشان همه ایرانیان (!مسلمان

  .طقی نداردکه هیچ توجیه من
پر واضح است، ادیانی . خرافات و تحریفات دین هیچگاه دست از گریبان آدمی برنداشته است

برگزیده قرنهای ، همان ادیانی نیستند که رسوالن و انسانهای  امروز در دسترس ما قرار دارندکه
از به یک خالق داشته  اعصار نیاین که انسان در همه. آورده اند خود ارمغان قبل برای جامعه

یان وجود آمدن اده  با بنیاز آدمی به خالق. بداند چیزی انکار ناپذیر است تا علت را از اواست 
اما  .متفاوتی همراه شد که دالیل وجود خدا را از نظرات و دیدگاههای متفاوت اثبات کرده اند

ه دست به بدعتها و ب، با اهداف و منظورهای گاه خبیثانه، در طی قرون و اعصار اربابان مذهبی
ا در  آنها را به ذهن عوامانه مردمی تزریق کردند که خدا ره،وجود آوردن خرافاتی در دین زد

  . آسمانها می جستند و آنرا به نامهای متفاوت صدا می کردند
س أالقاء حس گناه و تعاریفی که از آن وجود دارد به دوران تاریکی بازمی گردد که دین در ر

دات و ، ازدواج و زندگی روزمره مردم عامی در گرو تمهی مرگ،تولد. همه امور زندگی قرار داشت
 بودند تا گرفتار آتش دوزخ ها مردم موظف به اجرای مو به موی آندستورات دین و مذهب بود که

در قرون وسطی . ردم استاروپای قرون وسطی نمونه کاملی از دوران تاریک حکومت دین بر م.نشوند
 پرداخت مبلغی ناچیز قطعه ای از بهشتی که هیچ کس نمی دانست کجاست را به مردم به واسطه

  )* 4.(ز آتش دوزخ برهانندواگذار می کردند تا آنها را ا
امروز ما در دنیایی زندگی می کنیم که تعاریف جدیدی از دین و الهیات وجود دارد و انسان 

ر می رسد را برای زندگی و آینده خود انتخاب انتخابگر می تواند هر راهی که منطقی تر به نظ
رفتن دینی که عرضه می شود ذی ادیان تلویحاً اشاره شده است اجباری در پتا آنجا که در همه.کند

 آنها  و تعریف گناه نیز در همهاکراه فی الدین ال حتی در کتاب مقدس مسلمانان آمده است نیست،
گناه زمانی حادث می شود که به دیگران ضرری اعم از مادی و معنوی وارد .  یکسان استتقریباً
گر ا(مانند گناه مردم سدوم . داعمالی مخالف اصول اخالقی که عقل سلیم آنها را رد می کن. شود

در رعایت نکردن رسم !) وجود ندارد ریخ قوم لوط بزرگ در تاباور داشته باشیم که یک تحریف
، چه از در بود که به آنها نسبت می دهند) !همجنس بازی(میهمان نوازی بسیار بزرگتر از عمل 
  :جه می گیریمپس نتی.صول اخالقی نمی پذیردراندن و هتک حرمت میهمان را هیچ ا
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منافع جامعه و افرادی که ، تا آنجا که دن شوانجام اعمال ممنوعی که در تعلیمات مذهبی گوشزد می
 مادی و معنوی به دیگران  خطر قرار نداده است و ضرریمجموعه آن را تشکیل می دهند را در

  . می گویند»گناه «حسی که به آن. نرسانده، آن حسی نیست که همه ما می شناسیم
د که عشق ممنوع است، که نظر بازی نگاه القا کرده انبه ذهن همه ما از کودکی درست است که 

آیا ، اما گناهیست نا بخشودنی) چه رسد با همجنس!!!با نامحرم؟؟؟(شیطان است، که هم آغوشی 
 و در  اندخصوصیاتی ذاتی مهنا درستی این احساسات که همه و هخود ما هیچ وقت به درستی یا 

 تمام کائنات ءو وام گرفته شده از خالقیت خالق بزرگی که منشاد نصی می گنجخ اعمال شحیطه
 افرادی با نوع گرایش ما می  احساساتی که مربوط بهد فکر کرده ایم؟ بحث گناهِنمی باش، است

 که برخاسته از اما باید دانست که حس گناهی. نجدبحثی طوالنیست که در این مقال نمی گباشد، 
ناخودآگاه آدمی ه این تنها حسی است که از ضمیر چارادی ماست هیچ توجیه منطقی ندارد، اعمال 

عملی را انجام می دهیم که به آن میل باطنی داریم و البته در تعلیمات مذهبی وقتی . برمی خیزد
مانند اینست . نیز ممنوع شده است دیگر احساس سرخوردگی و پشیمانی از انجام آن معنی ندارد

  :اری کنی و بعد خود را سرزنش کنی کهکه ک
  .کردم که لعنت بر خودم باد خودم

ش بازیچه اتاحساسدروغ بشنود و بگوید ، د قرار گیردهیچ کس دلش نمی خواهد مورد دستبر
کسی ناسزا شنیدن و تحت ظلم قرار هیچ.  به او تجاوز شده و حقوقش نادیده گرفته شود،شود

 ه مواردیاینها هم. گرفتن را دوست ندارد
. رده است که اصول اخالق ردشان کهستند

م که رعایت اصول اخالقی اگر انسانی باشی
، دیگر عملی خالف سجایای برایمان مهم باشد

اخالقی و مغایر قوانین انسانی انجام نمی 
مورد این اعمال هم واقع نمی دهیم و تبعاً 

 کهشویم که احساس گناهی باقی بماند 
و بر وجدانمان سنگینی خفقان ایجاد ن برایما
  .کند

یکی از راههای کارآمد رهایی از احساس گناه شناخت نیازهای خود وپی بردن به هویت جنسی 
باور برسیم که چه نقشی در به عبارت دیگر اگر توانسته باشیم به این . و در نهایت قبول آن است

نه تنها هیچ فرقِ شخصیتی با  خود داریم و باور داشته باشیم که از نظر عواطف و احساسات جامعه
هیچ گاه . افراد دیگر برتری داریمبرنداریم بلکه از خیلی جهات ) هتروسکشوالها(دگرجنسگرایان 

  .و سرخوردگی ناشی از احساس گناهی واهی نخواهیم شدس أدچار ی
  :این سوال را به خود جواب دهید
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همجنسش می ر عشق به همنوع و همجنسگرایی، که خوشبختی و کامیابیش را د
به . ؟ کسی که ایثار می کنداهکاری باشد که جایش در دوزخ است، می تواند انسان گنبیند

خاطر وجودی دیگر، خود را نادیده می گیرد و انسانی دیگر را مورد مهرورزی قرار می 
   دهد، آیا انسانی پلید و اسیر شیطان است؟

  ؟کنید احساس برابری با جامعه نمی به خود برگردید آیا شما
  زن و مرد در برابر قانون مساویند؟ آیا فکر نمی کنید تمام افراد یک جامعه اعم از 

  ؟لگیر و در نهایت خشمگین نمی شویدها خسته و د  آیا از بی عدالتیها و کج روی
  ؟ به او کمک نمی کنیدرا ببنید   محتاجی آیا اگر نابینای

د و انسانی که در ما انسانی اجتماعی هستی، پس با تمام این تفاصیل شاگر جوابتان مثبت است
 می تواند نسبت به واکنشهای خود در برابر چالشهای ،نسبتاً قانون مدار زندگی می کندیک جامعه 
را نمی پسندد و کند و دیگر به خاطرانجام عملی که عرف اجتماع آنشناختی نسبی پیدا  اجتماعش

طالعات ناکافی آنرا ندانسته رد می  پایین و امساله ای که مردم به خاطر باورهای غلط و فرهنگ
  .کنند، خود را گناهکار نمی داند
، موعظه های اخالقیست که بارها و بارها تکرار شده است ولی تمام به نظر می رسد این نوشتار

اینکه باور کنیم که همجنسگرایی . این نکات و دالیل و توجیهات تنها به یک جا ختم می شود
د وجوه م شود دنیایی را بأوقتی عشق با احساس تو. دوزخ به ارمغان نیامدهکه از حسی است طبیعی 

به خود تلقین کنید که بهشت و جهنمی آنطور که . به آن راه نیستمی آورد که هیچ گناهی را 
اربابان مذهبی در ذهن مردم تزریق کرده اند وجود ندارد و گناه مقوله ایست که در این مقال اندک 

سیاهی نیست تا بر  مفکر عزیز در احساس ما هیچ نقطه، ای هس ای یار، ای دوستپنمی گنجد 
 یاری روزگار را به خوشی و شادکامی سر کنیم که هیچ تنابنده ای را یارای.  بچرخدگناهمدار 

  .رساندن ما نیست جز خود ما
   خورشیدی1384 آَبان .واراند

  
  

  :پانوشت
 اینست که دین اکثریت جامعه ما اسالم است و اینچنین خاطرآوردن مثالهایی این چنین به )* 1(

  .، کم و زیاد، مشهود استدستورات مذهبی در تمام اقشار جامعه
ندان صفوی و به خاطر شاه اسماعیل صفوی مذهب شیعه را بر اساس احساسات مذهبی خا)* 2(

 است و غیر ر و خون و خونریزی استوار که منطقش بر شمشیمذهبی. مسایل سیاسی، رسمی نمود
 ثوابی عظیم دراین دنیا و کاخهایی بهشتی در آن صفویان که به گمان خود. مسلمان را کافر می پندارد

  .جا نگذاشتنده ، ارثی از خود به بودند، جز میراث خوارانی مستبددنیا برای خود ساخت
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قایل نشدن حق در شهرهای کلیمی نشین و یا ) یهود کُشان( بارز آن رسم جُهود کُشان نمونه)* 3(
 ارامنه در سالهای پس از ، و یا تضییع حقوق شهروندیشهروندی برای زرتشتیان در دوره قاجار می باشد

  .انقالب
ست که حکومت در پایان هر سال برای جمع آوری اعانه برای  امثال گویای آن در مراسمی)* 4(

، ز میادین اصلی پایتخت قرار داشتسال گذشته، در پایگاهی که دریکی ا. برگزار می کندافراد مستمند 
 جالب است »!!!بخرید تومان خانه ای در بهشت 1000با پرداخت « :پالکاردی نصب شده بود با این عنوان

 می ی را یدک سال تمدن و راست کردار2500  شاهد اشاعه خرافه در ملتی هستیم که ادعای21در قرن 
 .کشد
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 )نادره افشاری(!  دوآلیته، سکس و علی شریعتی–10

  

  .نقل از سایت گویا چاپ می شوده مطلب زیر ب

  : لینک مطلب

HTTP://KHABARNAMEH.GOOYA.COM/SOCIETY/ARCHIVES
/006543.PHP  

 
کند که از  ی می دوگانه معرفیا دهیش انسان را پدیها ی از نوشته و سخنرانیاری در بسیعتی شریعل

ت ی از شخصی، بخشیعتی شریدگاه فلسفیدر د.  نامتجانس و متضاد ساخته شده استدو بخش کامالً

ف، لجن، یر، کثی، حقییاین دنی، ای، دنیطانیانسان از لجن، گل بدبو و حماء مسنون است که بخش ش

 ی به سوی مردان و زنان که کششی انسانی رفتارها دگاه او همهیدر د.  اوستی و دچار روزمرگیوانیح

ن یکسره مذموم است و انسانِ تمام در ای دارد، ی، ساختن و استفاده از مواهب زندگی، لذت، خوشیشاد

  .شود یور مرد و دیگ یاش فاصله م ی زندگیها یها و خوش شتر از لذتی است که هر چه بیدگاه کسید

زان از ی و گریی، خدای، روحانییای، علی بخش الهیعتیان شریت انسان به بیگر شخصیبخش د

، ی شرعی حتی جنس  رابطهمثالً ها  انسانیعی طبیازهایف نین تعریدر ا.  اوستی زندگیعی طبیها لذت

، لذت ی، شادخواریشاد دگاه اساساًین دی ا هیبر پا. ن آورنده و مبتذل استید، فروکشنده، پائیف، پلیکث

شود و همگان به  ی میتر نف  بهتر و مرفهی زندگی، کار و تالش براین سازندگی، همچنیبردن از زندگ

او در کتاب امت و . شوند ی تکامل دعوت میعتیر شری و به تعبیزی گریاضت عارفانه و زندگی رینوع

  :سدینو یامامتش م

کسان دارند، و ی یمانیشند و ایاند ی گونه م کیاد ـ ک امت ـ از هر رنگ و خون و خاک و نژیافراد 

  . تعهد دارندی مشترک اجتماعیک رهبری) برابر(حال در  نیدر ع

و ی شما و راد ا مسئول برنامهیکا یس جمهور امریون رئهمچست که یمتعهد ن) امام( امت یرهبر

 به ی و برخورداری و شادیشها عمل کند، و تعهد ندارد که تنها خوی مشتر قهیمطابق ذوق و پسند و سل
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 اگر ی کند؛ حتی تکامل رهبریخواهد و متعهد است که جامعه را به سو یاش ببخشد؛ بلکه م افراد جامعه

ست و شش، ی ب ، مجموعه آثار شمارهیعتی شریامت و امامت، عل. (مت رنج افراد باشدین تکامل، به قیا

  ) صص چهارصد و دو تا چهارصد و سه

 ینی تضمی حق و حت چیزه کرده است، هیگونه تئور نی آن را ایعتی که شریا یدر دستگاه حکومت

 در نظر ین حکومتی چن ها و رفاه شهروندان تحت سلطه الت، خواستیازها، تمای برآورده شدن نیبرا

م، امام، ینیب ی به چشم میران فعلی آن را در ا  که ما نمونهیا یدتین دستگاه عقیدر چن. شود یگرفته نم

 به ین است که حتیاش ا فهی هدف و وظست، که اساساًی و حاکمِ در قدرت، نه تنها در خدمت مردم نرهبر

، یت کند و هرگونه امکان رفاه، شادی هدایی کذایشان را به تکاملیمت رنج شهروندان هم که شده، ایق

حساس گناه در جاد این قدم در کار ای در اولیدگاهین دیچن. ردی را از مردم بگیعی سالم و طبیزندگ

شود؛  ی میابیف و لجن ارزیها، منفور و کث ن انسانی بیعی طب دگاه رابطهین دیدر ا. ذهن شهروندان است

ن یشود، به هم یش داده می شوم و مهوع نمایا دهیها پد ن انسانی بیی زناشوی و انسانیعی طب  رابطهیحت

زه یند و پاکیآنند، مجبورند خودشان را بشور از یکه ناگز[!] ن جرم یل هم شهروندان پس از ارتکاب ایدل

ف یخارج شوند تا بتوانند رهرو راه تکامل به تعر [!] یوانین حالت حید بالفاصله از ایکنند، چرا که با

ن گونه مبتذل و پست ی را بدیعی طبیها  و رابطهنهاجاد احساس گناه در انساین گونه ایا.  بشوندیعتیشر

ش در کتاب یلهم رایو. برد ی هم راه میج جالبی هم دارد، به نتایمشخص یجلوه دادن، که آبخشور مذهب

  :ت داردیف از انسان و آموزش و تربین گونه تعری به ایدنی شنیا سم اشارهی فاشیا  تودهیروانشناس

 و احساس حقارت هستند، یشوند و دچار پرخاشگر ی ارضاء نمیل جنسی که از لحاظ می کسانیبرا

ت شده و یشود که خشم فروخورده، به خارج هدا ی قابل تحمل میدت تنها وقتم در درازن معضالتیا

 و احساس یت جنسیمحروم[ن عمل ی ا جهینت. گران منتقل و نسبت داده شودیعلت حقارت شخص به د

ت خود را با مرد بزرگ ی است که هویعی مطیها تیت ظهور شخصیدر نها] ن رابطهیگناه و حقارت در ا

سرکوب شده  [ دهند، تا خود را بزرگ احساس کنند و عقده یتطابق م] یعتیدگاه شریز دا رهبر و امام ای[

ژه یو به و [یرج و دشمنان خای اجتماعیتهایاقل (ین مشخصیخود را بر سر مقصر]   شدهیو لجن مال

  . کنندیخال] زنان

تر اکبر ران، دکی در ایت و رفتار جنسیم و تربی در تعلی مذهب ی سنتهاینقل از کتاب ردپا(

  )، ص هفتاد و سهیمحمود
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کند که در خدمت رهبر  ی میابی ارزی ضربت و انصار حزب اهللا را افرادیها  خود گروهیدکتر محمود

   تجربهی درست دکتر محمود هینجا به نظریمن در ا. شوند ی میریدگاه سربازگین دیو مرد بزرگ، با هم

ن که بتواند از ی این سازمان برای ایکه رهبرکنم  ین اضافه میز در سازمان مجاهدیام را ن یشخص

 کرد تا ین افراد را متالشی ایها  خانوادهی تمام و جان برکف بسازد، اساساًیی فدایش افرادیروهاین

 را داشته باشد و در ی مشخص جنسیها تیها و محروم ن عقدهیشان با ایان ای از میریامکان سربازگ

 یگزار هیدنش سرمای به قدرت رسین نفس براین نفر و آخریخرهاشان تا آی فداکاریت بتواند روینها

  . کند

  شه در صحنه و تودهی، امت همی سازمانیها ک عنصر از تودهی انسان تنها یدگاهین دیدر چن

ا در قدرت نگه داشتن رهبران و امامان و ی به قدرت رساندن و ی است که تنها برایتیخاص یشکل و ب یب

ن سربازان و یارزش ا. شود ی و بالفاصله هم پس از مصرف دور انداخته مدیآ یان به کار میشوایپ

ست و ی است که در خدمت قدرت حاکم و مرد بزرگ و رهبر فاشیمجاهدان و انصار حزب اهللا تنها تا جائ

  .شتریامام امت باشند و نه ب

ف و ید، کثیپل انسانها را لجن، یعی طبیها  هم به انسان هست که نه تنها خواستیگریاما نگاه د

 بهتر، ی زندگی، برایعی و طبی انسانیها ن خواستیت شناختن ایکند، که با به رسم ی نمیابیمبتذل ارز

گر رهبر ی دین دستگاهیدر چن. کند یشتر شهروندان تالش هم می و رفاه بی، برخورداری، شادکامیشاد

 اساس انتخاب و خواست خود  سکان قدرت را بری هم که مدتیآنان.  وجود نداردییشوایا امام و پی

 شهروندان یکنند که سطح زندگ ین می تمام تالششان را مصروف ارند، اساساًیگ یشهروندان بر عهده م

 یاسین احزاب سی بیا درواقع مسابقه. ها برنده بشوندیری گیأرا باالتر و باالتر ببرند، تا بتوانند در ر

تر   یتر و همگان شتر، آموزش بهتر، بهداشت مدرنیات کمتر، کار بیر است و هرکه از مالیشه درگیهم

  . داردیشتری بیروزیند، امکان پیسخن بگو

 یابیف، لجن و مبتذل ارزی انسانها با هم مذموم، کثی و قانونیعی طب دگاه نه تنها رابطهین دیدر ا

ش مهم ی براکند و اساساً ی نمیا ز مداخلهی افراد نی خصوصی زندگ وهی در شیشود، بلکه حکومت حت ینم

شان را جشن ی همسریاند و در اماکن مذهب ی مذهبیبرخ.  دارندیا ست که انسانها با هم چگونه مراودهین

چگونه ی هم بدون هیبندند و برخ یمان میها پی در شهردارین عرفی بر اساس قوانیرند، برخیگ  یم

 هم که بر ینیقوان. ندکن ی می ـ بر اساس عشق و تعهد با هم زندگی و چه عرفی ـ چه مذهبیکاغذ
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 حقوق برابر یها را دارا ن خانوادهی ا شود، فرزندان همه یف منسجم از انسان نوشته مین نوع تعریاساس ا

کسان برآورد ین کودکان را ی ا  همهی برایحی و تفری، بهداشتیتی، تربیشناسد و امکانات آموزش یم

ست، ید نیف و پلی شهروندان نه تنها کثیسان و انیعی طبیازهای نیدگاهین دیدر واقع در چن. کند یم

ت یاش به رسم ی و انسانیعی طبیها ن گونه انسان را با تمام خواستیبلکه قانون و قانونگزاران ا

  .کنند یاش تالش م ی و رفاه و خوشبختی شادیشناسند و برا یم

شود و  یه مدیاش از دو سو کش ی انسان در تمام زندگیعتی شری علیدگاه مشخص مذهبیاما در د

 از عقب افتادن از کاروان تکامل و بهشت، ی وحشت از گناه و نگران انهی از دو سو با دو تازیمانند اسب

 در ین فردیچن. ش، تحت فشار مستمر قرار داردی و انسانیعیالت طبیها و تما ازها و خواستین نیهمچن

گر یاگر در خلوت هم هزار کار داکار و متظاهر است و ین صورتش پرخاشگر، دو رو، ریتر نانهیخوشب

اندازد،  ین میگذارد، در برابر زنها سرش را پائ یش میگران ریکند ـ که البته حق اوست ـ در برابر د یم

 را ییبای وجودش زیخواهد، هرچند که در بخش انسان یاه میشان را در پوشش و دربسته و در کفن سیا

 در یحجاب اجبار. ورزد یان عناد میبای و زییبای با زز از آن احساس گناه،ی گری برایدوست دارد، ول

ده باشند ید پوشیبا یزنان م.  داردیسمین مکانی اسالم چنی مذهب ران و در دستگاهی در ایحکومت اسالم

. تر شوند کیشان نزدی روحانمثالً رند و به بخشیشان فاصله بگیتا مردان بتوانند از بخش لجن وجود

دگاه ین دیم شده از نظر من تنها مربوط به مردان است، چرا که در ایانسان تقسن گونه نگاه به یالبته ا

  !!شوند ی میابی و گناه ارزیزنان تنها عنصر سکس و شهوت و بدکارگ

 شهروندان به   همهین مذهب و حتین حکومت و ایان و سربازان ایدگاه، متولین دی با ایدر حکومت

 ی جنس ک رابطهی یوقت!]  کار ندارند؟یبه چه کار[کار دارند  شهروندان   همهی جنسیها  رابطهیچگونگ

 شود، مشخص است که جز یابید و عفن و آلوده ارزیف و پلین همه کثیف، این تعری در ای و قانونیشرع

دهند و برخالف  یف از انسان تن در نمین تعریست که به ای نییهادان سنگسار در انتظار انسانیم

دگاه، همراه ین دی از ای و البته حکومت ناشیا ن جامعهی روشنفکران چن حاکم بر جامعه ویها سنت

ع ین فجی که سرنوشت مردانش چنیدگاهین دین پرانتز که در چنینند؛ با ایگز یشان را خود برمیزندگ

 ی فروش زنان و دختران جوان از سویدگاهین دیامد چنین پیتر است و اول عیاست، وضع زنانش فج

ل زنان و دختران؛ چرا که یخواهند و نه خواست و تما ی است که خود میان به آنانپدران و سرپرستانش

د در ی بای باشند، و همگی و شادید در انتظار خوشی نبایعتیز به قول شرین دختران و زنان نی ایحت
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 به یـ حت[!] ها  ن صاحبان انسانی و سرپرست و بر اساس خواست ای خواست رهبر و امام و ولیراستا

ها  انسانیازهایها و نها و خواست  رابطهی برایدگاهین دیا در چنیآ! ت رنجشان ـ دست به دست شوندمیق

ن ی است که به اییهادان سنگسار در انتظار انسانی دارد، جز می و خوشی با شادیکه ارتباط مشخص

  !دهند؟ یقواعد تن در نم

گونه چی هی و بیچ گناهی هی بیا ین انسایها ن انتخابیا آمده از چنی به دنیها ن که بچهیجالب ا

دگاه ین دیدر واقع ا. سف بار حرام زاده هستندأ ت دن واژهیشه محکوم به شنیشه و همی، همیحق انتخاب

  .کند یت می تربیکار  و خالفی بزهکارین کودکان را برای، از همان آغاز ا ن نوع نگرش به انسانیبا ا

 یشه در پیست که همی ترورییها جز انسانه  ب،یعتیدگاه شری از دیروید با پیکن یتصور م

وستن باشد، جامعه و جهان یشان پ ییای و علیت به بخش الهید شدن و در نهای و کشتار و شهیخرابکار

  !گر هم باشد؟ی دیفی با تعریتواند در انتظار شهروندان یم

  فهین وظیتر یتر از اساس یتر و هرچه انسان فیها هرچه ظر  دگاهین دیبه هر صورت شناختن ا

ها شکافته دگاهین دیتا ا. التش دارندیها و تما  از انسان و خواستیا ف تازهی است که تعریروشنفکران

تا نگاهمان را . م بودیانِ خودساخته خواهیشوایکتاتورها، امامان و پین گونه دینشود، ما همچنان دچار ا

  .م، در انتظارمان نخواهد بودیه دچارش هستن کی بهتر از ایم، سرنوشتیر ندهیی و به انسان تغیبه زندگ
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   سکوالریسم، حبل المتین جنبش همجنسگرایان- 11
  

  یکی دیگر از خدمات همجنسگرایان به رشد فرهنگی جامعه
 

و   عالیق،با توجه به اینکه در جنبش وسیع همجنسگرایان، افراد مختلف با سلیقه ها
 سبک های مختلف  این افراد افکار و اندیشه ها واًحضور دارند، طبع اجتماعی متفاوت هایخواستگاه

عبارت دیگر، در بین همجنسگرایان از ه  را به درون جنبش منتقل می کنند؛ بفکری و فلسفی خود
همه  ،)داعدم اعتقاد به وجود خ( از ملی گرا گرفته تا آته ئیست ،ا کمونیستتافراد مذهبی گرفته 

کراسی و ودر چنین وضعیتی سازمانها و گروههای همجنسگرایان چگونه می توانند دم. حضور دارند
 مجموعه نیروها و افراد موجود در جنبش را تضمین کنند؟ جواب الًکحقوق برابر همه اعضا خود و 

  .سکوالریسمبه کمک : ساده است
  ند؟اما سکوالریسم یعنی چه و به چه کسی سکوالر می گوی

عنوان کلید درک و فهم ه  الطبیعه بءسکوالریسم ایده ای است که بر اساس آن مذهب و ماورا
بر اساس ایده سکوالریسم مذهب و دین نباید در دولت و نهادهای دولتی . جهان تلقی نمی شود

دخالت داشته باشد چون مذهب یک اعتقاد شخصی است و افراد یک ملت ممکن است همه دارای 
 اعتقادی کالًنباشند یا برداشتهای متفاوت مذهبی داشته باشند یا خیلی ها ممکن است یک مذهب 

پس امر عدالت و برابری شهروندان حکم می کند که جهان و دنیا و . به دین و مذهب نداشته باشند
نموده جامعه امروزی را با کمک عقل و منطق و بر اساس شناختها و دستاوردهای بشری سازماندهی 

چنین رویکردی پیشرفت و .  استخراج کرده دست آمدهیب قوانین را ازهمین شناخت های بو تصو
دست آوردن ه اصالح و تغییر قوانین همراه با پیشرفت علم و دانش را تضمین می کند؛ یعنی با ب

 اًو مسلم. اساس شناختهای تازه تر را باز نگه می دارد تازه، راه تنظیم قوانین جدید براطالعات
ای رسیدن به علم و همه جزئی از تالش و جستجوی انسانها بر... گری، جستجو، نقد سنت وپرسش

سکوالریسم قبل از هر چیز به .  رسیدن به ایده آلهای بشری استاًتر و نتیجتداده های کامل
خوشبختی انسانها در این جهان بها می دهد و می گوید اگر انسانی به خدا و بهشت اعتقاد دارد و 

 بر اساس دستورات دینی خود رفتار کند حق اوست که از احترام دیگران برخوردار شود اما بخواهد
. این شخص حق ندارد دین و اعتقادات و دستورات دینی خود را با زور به بقیه تحمیل نماید

 امر به معروف و نهی از منکر که بر اساس آن عده ای در خیابان راه افتاده و با زور و  باسکوالریسم
سکوالریسم می . ، مخالف است دستورات دینی خود مجبور می کنندتهدید دیگران را به پیروی از

 مذهبی که می خواهند را دارند حتیگوید همه انسانها آزاد و مستقل هستند و حق انتخاب دین و 
عنوان ه  بی دینی را هم انتخاب کنند باز هم حق دارند و باگر بر اساس یادگیری و تجارب خود

  .نسان آزاد و مستقل باید از حقوق برابر با بقیه شهروندان برخوردار شوندا
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 از عناصری که مانع روشن  انسانشهی اندرها شدنباعث  ،پیروی از سکوالریسم بدین ترتیب
  .و در این راه از باورها و عدم باورهای همه انسانها مدد می گیردگردیده  دنمی شوا یشدن قضا

و به ) با هر مذهب و اعتقادی که دارند(افراد مذهبی بهتر است که یسم اساس اندیشه سکوالربر
را فقط در زندگی شخصی خود رعایت احکام مورد اعتقاد خود فکر جهانی در ماوراء الطبیعه هستند، 

چرا که حقیقت در انحصار هیچ فرد و یا مذهبی نیست و . کرده و با زور به دیگران تحمیل نکنند
البته .  آن دین و مذهب یا عدم اعتقاد به خدا، یک اعتقاد فردی و شخصی استیا  اینو به خدا باور

 کالًولی  .فراوانندنیز افراد مذهبی سکوالر .  همه سکوالرها بی دین نیستندبهتر است بدانید که
.  سکوالر می نامند،کار می گیرده کسی که از چنین فکر و اندیشه ای تبعیت کرده و در عمل آنرا ب

 الًوالر ممکن است مسلمان باشد، ممکن است مسیحی یا بهایی باشد، یا ممکن است اصیک سک
اما خود و اعتقاد خود را مالک حقیقت کامل و مطلق نمی داند . اعتقادی به وجود خدا نداشته باشد

بلکه می گوید من اینطور فکر می کنم یا این اعتقاد را دارم اما طرف من هم حق دارد که اعتقاد و 
اعتقاد خود را بهتر از ) چه مذهبی و چه غیر مذهبی(یعنی یک سکوالر . ور خود را داشته باشدبا

پس از ) یا ندارم(اعتقاد دیگری نمی داند و استدالل نمی کند که چون من به این دین اعتقاد دارم 
 وسیله، صرف باور داشتن یا نداشتن به این یا آن مذهب و عقیده نباید به عبارتی ؛دیگری بهترم

  . تلقی شودانسانهابرتری یا کهتری 
احترام به تنوع عقیده ها و ادیان و تفکرات باعث می شود که هر فردی صادقانه به جنبه ها و 

ون آنکه پیشاپیش د ب، دید و منطق دیگران، با کنجکاوی و برای شناخت بهتر خود توجه کندزوایای
برای یک سکوالر، . یده خود را بهتر از دیگری بدانددرباره آنها قضاوت منفی داشته باشد یا خود و عق

. فرد استآن ارزش انسانی فرد و احترام به چارچوب آزادی او بسیار مهمتر از اعتقاد و یا عدم اعتقاد 
 مخالف افراد مذهبی نیستند بلکه از آزادی مذهب و دین و عقیده  همین دلیل سکوالرها نه تنهابه
 به آزادی وجدان بشری چرا که آنها.؛ه فقط یک دین بلکه هر دینی اما ن؛شدت دفاع می کننده ب

  .معتقدند
 ضمن احترام به همه ادیان و مذاهب با دادن امتیازات خاص به پیروان مذهب سکوالریسم

سکوالریسم بر . خاصی و همچنین با آموزش اصول و آئین مذهب بخصوصی در مدارس مخالف است
خصوصی است و اگر قرار باشد آموزش دین در برنامه درسی این اعتقاد است که مذهب یک امر 

باره آموزش بی طرفانه و بی تعصبانه درمدارس دانش آموزان گنجانده شود، این برنامه باید شامل 
همه ادیان و فلسفه ها باشد تا قدرت تفکر مستقل و انتخاب آزاد هر دانش آموزی تضمین شود و 

، ضمن احترام به آنها، بدون تعصب رشد کند و شستشوی نسل جوان ضمن آشنایی با همه ادیان
  .مغزی نشود

؛ زمانی که مذهب مسیحیت هر چند وحه قرون وسطی در اروپا شکل گرفتسکوالریسم در بحب
طور مستقیم در دولت شرکت نداشت اما آنچنان نفوذی بر جامعه و حکام آن زمان داشت که ه ب

جدایی دین و مذهب از . ی پذیرفته یا رد می شدندهمه قوانین بر اساس دستورات مذهبی مسیح
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 پذیرفته شده است از جمله دست در بین دموکراتهاحکومت که امروزه در اکثر کشورهای جهان و 
  .آوردهای اندیشه سکوالریسم می باشد

 چنین می شود که سعادت ما زمانی اًاز منظر فلسفی که به سکوالریسم بنگریم معنای آن تقریب
کار گیریم و برای فهم و درک جهان ه را ب) اخالقی=اتیکی(ود که در زندگی خود اصول حاصل می ش

و آنچه در اوست، از دلیل و منطق پیروی کنیم بدون آنکه به خدا یا خدایان و یا قدرتهای مافوق 
  . بشری استناد کنیم

 در مذهب در عرصه سیاسی سکوالریسم بدان معنا است که نهاد و نظام حکومتی نباید خود را
دخالت دهد و وظیفه نظام در عرصه مذهبی تنها این است که آزادی مذهب و عقیده همه 
شهروندان را تضمین کند و از هیچ مذهبی بیشتر یا کمتر حمایت نکند بلکه برای جلوگیری از 

ویب کند تا تعدی و دست درازی پیروان یک مذهب به مذهب دیگر باید قوانین خاصی تص
یتهای  کسانی که به خدا و آن جهان اعتقادی ندارند و یا پیروان اقل کالًمذهبی وشهروندان غیر 

عبارت دیگر صرف ه ب. از حقوق مساوی با دیگران برخوردار باشندمذهبی نیز در همه عرصه ها 
بلکه . دهی یا حق کشی افراد شودن و آئینی خاص نباید باعث امتیازاعتقاد یا عدم اعتقاد به دی

درباره استدالل سکوالرها . صورت عادالنه در مورد همه شهروندان رعایت کرده  باید بحقوق بشر را
توان آورد؛ در ایران خودمان پیروان مذهب شیعه در اکثریت هستند اما در  در ایران یک مثال می

اگر قرار است حکومت و قوانین کشور ما بر . همه کشورهای جهان شیعیان در اقلیت می باشند
اکثریت بنا شود و پیروان اقلیت های مذهبی و یا افراد بی دین از حقوق کمتری برخودار اساس دین 

 مثل حق قصاص، ؛بر قانون حقوق مساوی نداشته باشندانتوانند رئیس جمهور شوند، یا در بر(باشند
ا و این را کار ر.) ..یا اینکه چون ایران یک کشور اسالمی است همه زنان باید حجاب داشته باشند و

 بنابراین باید به کشورهای دیگر هم حق دهیم که چون اکثریت جمعیت آنها مسیحی درست بدانیم،
 از جمله شیعیان آن جوامع در اقلیت هستند، پس ،یا یهودی یا بودایی و یا هندو هستند و مسلمانان
یتها  و به اقلرا بر اساس دین و مذهب خود تصویبآنها هم حق دارند که حکومت و قوانین خود 

یک مثال دیگر اینکه اگر یک رئیس . حقوق کمتری اعطا کنند)  شیعه در جامعه خودانمسلمان(
. داشته باشد) که به آن اعتقادی ندارد(خارجی به ایران بیاید همسر او باید حجاب ) مرد(جمهور 

و رعایت پس اگر رئیس جمهور ایران هم به خارج رفت همسر او می بایست قوانین آن مملکت را 
حتی (جاست که سکوالرها می گویند اداره حکومت بر اساس دین و مذهباین. حجاب خود را بردارد

به اختالفات دینی و مذهبی در دنیا دامن می زند و اگر در جایی حقوقی ویژه به ) دین اکثریت
پیروان یک دین خاصی بدهد در عوض به نفی شدن حقوق پیروان این دین در جاهای دیگر منجر 

از سوی دیگر، تصویب قوانین نه بر اساس علم و دانش و دست آوردهای بشری بلکه بر . ودمی ش
 حقوق همه کسانی منجر می شود که به آن مذهب عاساس مذهب اکثریت به حق کشی و تضیی
. پس بهتر است که نظام همه کشورها سکوالر باشد. اعتقاد ندارند ولی شهروند آن کشور هستند

بر اساس دین و مذهب خاصی نباشد اما حکومتگران حق دارند پیرو هر آن ین یعنی حکومت و قوان
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باید  حق دخالت دین خود در زندگی حکومتی را ندارند بلکه امادین و آئینی که دوست دارند باشند 
زبان ساده تر سکوالرها ه ب. عنوان یک اعتقاد شخصی برای خود نگه دارنده دین و مذهب خود را ب

و می گویند دخالت دین و روحانیون در سیاست نه تنها به دین از سیاست هستند واهان جدایی خ
  .دیکتاتوری دینی می انجامد بلکه به وجهه دین هم ضرر می زند

  .از حاشیه روی بیشتر پرهیز کنیم و به خود ما همجنسگرایان برگردیمدر اینجا بهتر است  
 های جامعه وجود دارند و زندگی می گفتیم که همجنسگرایان در همه اقشار، طبقات و رده

ثیر افکار و ایدئولوژیهای متفاوتی هم واقع أ تحت ت توجه به عوامل فراوانی،و بر همین اساس با. کنند
به همین دلیل در . می شوند و افکار خود را به درون جنبش عمومی همجنسگرایان وارد می کنند

با اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی یا تلفی مخافراد ای  جامعه هرجامعه همجنسگرایان هم مثل 
پیروان ادیان مختلف وجود دارند اما همه این افراد چگونه و با استفاده از چه اهرمی قادر می شوند 

نسبت به بقیه، جهت رسیدن به اهداف  به عقاید همدیگر و پرهیز از خودبرتربینی که ضمن احترام
  انونی، با هم و در کنار هم مبارزه کنند؟ و قشهروندی،  یعنی حقوق برابر جنسی،مشترک

 همه جهان این اهرم همانا اعتقاد به سکوالریسم است و سکوالر بودن جنبش همجنسگرایان در
  .یک امر ثابت شده است

 می کنیم این گفته بدان معنا نیست که همجنسگرایان مذهبی وجود ندارند، در جنبش تأکید
رند اما همه این افراد تنها پیرو یک دین و مذهب نیستند و وجود داهم همجنسگرایان افراد مذهبی 

 به وجود خدا اعتقادی ندارند یا در وجود خدا شک کالًاز آن گذشته افراد غیر مذهبی و کسانی که 
 در درون جنبش همجنسگرایان کشورهای آزاد گروههای مختلفی ضمناً. می کنند هم وجود دارند

 مذهبی، همجنسگرایان سوسیالیست، همجنسگرایان شکاک یا حضور دارند از جمله همجنسگرایان
 بدون هیچ مشکلی در زیر و شتههمجنسگرایان کمونیست ولی هر کدام گروه وتشکیالت خود را دا

ان در کشور خود به پیش یک چتر کار کرده و با هم فعالیت مشترکی را برای جنبش همجنسگرای
ه ب. م و اندیشه های آن ضامن موفقیت در این کار استاعتقاد و التزام همه به سکوالریس. می برند

  .عبارت دیگر حبل المتین جنبش همجنسگرایان همانا سکوالریسم است
 کند ینملت قلمداد یگران را رذیشه دیلت و اندی را فض اندیشه و مذهب خود،یک سکوالر تفکر

نیازمندیهای  بیندیشد که است و حق دارد آنطورچرا که بر این باور است که هر انسانی خود ویژه 
 بی اعتقاد به خدا یا ، شکاک در وجود خدا، به خدامعتقدپس افراد . ش می طلبندعنویمادی و م

عتقد به مذاهب مختلف همه و همه کمک می کنند تا جامعه با رنگها و انگاره های مختلف و م
هم خود را در تکامل و پیشرفت واقعی خود جلوه کند و باید به هر کدام از اینها اجازه داده شود تا س

در  .برای این کار التزام به سکوالریسم بسیار ضروری است. اندیشه ونگاه اجتماع به مسائل ادا کند
اری را در یهای بس روها و انگارهیکاهد و ن بعدی می کی، از تفکر سکوالریسمن حالتی است که یچن

 عکس قضیه نیز صادق . انجامد میخیی به توسعه و تکامل تارتیکند که در نها خود آشکار می
 تنوع و رنگارنگیکنند و  روی مییپ مذهبی  خاصیک الگوی که از هاییافراد و حکومت است؛
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در   و به دیگران اجازه اظهار وجود نمی دهند،سازند  میتفکر متعصبانه دینی خوداجتماعی راقربانی 
 که هر دین و مذهب به این علتنجامد نهایت کارشان به دیکتاتوری و سرکوب فیزیکی دیگران می ا

پس چون در برابر دیگران متواضع نیستند و . و اعتقادی تنها بخشی از حقیقت است نه کل حقیقت
از اصول سکوالریسم پیروی نمی کنند، در نهایت به هر تفکر و اندیشه و اقدامی که اندیشه خود آنها 

در می کنند یا به تبلیغ و ه از میدان بآنرا  شده را مورد سئوال قرار دهد، شک کرده و با زور هم که
 آن بخش از علم و دست آوردهای بشر اًدر چنین شرایطی مسلم. شارالتانی علیه آن رو می آورند

 از دسترسی مردم و اجتماع بدان  وامروزی که با اعتقادات آنها همخوانی ندارد را هم کنار زده
  .در کشور ما خود نمونه گویای این حالت است... سانسور اینترنت و. جلوگیری می کنند

هر دین و اعتقادی رد همجنسگرا یک سکوالر است که علی رغم با توجه به آنچه گفته شد، هر ف
 احترام به  و باشتهکه خود دارد، به استقالل و انتخاب دیگران در تنوع افکار و اعتقادات باور دا

دهد که  هائی ارائه می ، راه حل) در کل جامعهکالًو (بش همجنسگرایان ن در ججامعه چند صدائی
وحدت ن یل شده و همیمختلف تشکتفکرات، مذاهب و اندیشه های ای است که از برازنده جامعه

 که من نوعی مالک کل ،این موضوعقبول داشتن  .می دهدل ی را تشک همجنسگرایانجامعه ما
های گوناگون در  شهی اندبه ه احترامحقیقت نیستم و دیگری هم به همان اندازه من حق دارد، ب

  همینکهاجازه اظهار وجود می دهد و به رنگها و نگاههای مختلف به زندگی   می انجامدجامعه
نوبه خود به رشد فرهنگی کل جامعه ه رشد فرهنگی جامعه همجنسگرایان را تضمین می کند و ب

ه توسط جنبش همجنسگرایان و تک به جامعبه سکوالریسم، تبلیغ و معرفی آن التزام . می انجامد
به بارور کردن و رشد در کمک تک افراد همجنسگرا یکی دیگر از خدمات فرهنگی ما همجنسگرایان 

  . اجتماعی کشور است-ی فرهنگ
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  . مذهب، معنویت و مینو باوری-12
  

(Religion and Spirituality) 
 

مایز این دو به همجنسگرایانی که معتقد به آشنایی با ت
 تر از احساس گناههستند کمک می کند تا بهتر و آسان خدا 

        آنها را رنج شان احتمالی که از ناحیه گرایش جنسی
  .می دهد، رهایی یابند

 (Religion)در زبان انگلیسی کلمه ای هست به اسم 
لمه در عین حال ک. که معنی دین و مذهب را می دهد

وجود دارد  (Spirituality) دیگری در زبان انگلیسی به نام
را معنویت،  که در فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی آن

که کلمه  است معنای مینوباوری ترجمه کرده اند اما حقیقت اینه اعتقاد به قدوسیت و گاهی ب
فرد غربی تداعی می معنویت و یا مینوباوری آن تصویری را که کلمه اسپریچوالیتی در ذهن یک 

سفانه أمت. از اینگونه موارد در زبان فارسی کم نداریم. وجود نمی آورده کند، در ذهن یک ایرانی ب
به این سبب در عین اعتراف . روشنفکران و روشنگران ما تا کنون کمتر به این مسئله توجه کرده اند

تیم مطلب زیر را در رابطه با مذهب به اینکه ما تخصصی در این رشته نداریم، با اینهمه تصمیم گرف
و ختن به این مسئله همانا سردرگمی دلیل عمده پردا. و اسپیریچوالیتی برای خوانندگان چاپ کنیم

هم بدان دچار می ) و خیلی دیگر از هموطنان(اشتباهی است که بعضی از دوستان همجنسگرا 
 اسپیریچوال هستند اما به اشتباه خود را عبارتی بسیاری از افراد در عمل مینو باور و همانه ب. شوند

آشنایی با تمایز این دو به همجنسگرایانی که معتقد به خدا هستند کمک . مذهبی معرفی می کنند
 احساس گناه احتمالی که از ناحیه گرایش جنسی خود آنها را رنج می ازمی کند تا بهتر و آسان تر 

  .عمقی تر به شکافتن این مسائل همت گمارندامیدواریم دیگران بهتر و . دهد، رهایی یابند
هر چند که مذهب و اسپیریچوالیتی در بسیاری جهات با هم اشتراکاتی داراند اما اختالفاتی هم 

  .آنها را از هم متمایز می سازند
دین یا مذهب شامل اعتقاد و باور قلبی و ایمانی به یک سری احکام، اصول و سیستمی از قواعد 

موارد زندگی فردی و اجتماعی است که از اعتقاد به یک ) یا اکثر(قی در مورد همهو مقرارات اخال
عبارت ه ب. ت می گیردأعنوان یک قدرت مقدس که خدا نامیده می شود، نشه قدرت مافوق بشری ب

دیگر، مذهب دارای مجموعه ای از کدهای اخالقی و دستورات مشخصی در مورد راه و روش زندگی 
و در کتاب آسمانی مربوط به هر . استسله درجات متفاوت در رهبران ه ها و سلفردی و جمعی، رتب

آنها را رعایت ) واجب است(شایسته استهر فرد معتقد به آن مذهب،  می شود که تأکیدمذهبی 
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 یک مسلمان مذهبی معتقد است که خدایی با قدرتی خارق العاده و مافوق بشری وجود  مثالً.کند
 خداوند ساخته و پرداخته شده  و هر چه در این گیتی است همه به ارادهدارد و زمین و آسمان

، معتقد است که حضرت محمد آخرین پیامبری است که از طرف خدا مبعوث شده، قران کتاب است
اید دروغ آسمانی و از طرف خداست، یک مسلمان باید روزی پنج بار نماز بخواند، زکات بدهد، نب

همانطور که گفته شد به یک سری ) یا هر مذهب دیگری( اما اسالم ....کند ونباید دزدی بگوید، 
یعنی رهبرانی که . درجات و سلسله مراتب در بین بندگان خدا و پیروان خود هم معتقد است

معتقدان به آن مذهب آنها را دارای صالحیت تفسیر و تبیین اصول دینی خود دانسته و از دستورات 
  .ی کنندکتبی و شفاهی آنها پیروی م

ه ب(آنچه گفته شد، در مورد هر دینی و پیروان آن، از جمله دین اسالم، یهودیت و مسیحیت 
  .صدق می کند) عنوان سه دین بزرگ ابراهیمی

  اما اسپیریچوالیتی چیست؟ چگونه شکل گرفت و اسپیریچوالها به چه چیزی اعتقاد دارند؟
در آن زمان .  قرون وسطی وجود داشته است غرب، دوره ای به اسمکالًمی دانیم که در اروپا و 

شدت ه  جوامع اروپایی و فرهنگ آنها بکالًعلم و دانش پیشرفت چندانی نداشتند، همه مردم و 
طور مستقیم قدرت سیاسی را در دست نگرفتند و ه مذهبی بودند و هرچند روحانیون مذهبی ب

بنیان ننهادند، اما شدت ) د داردهمانند چیزی که امروز در کشور ما وجو(حکومت مذهبی مسیحی 
حکومت کنندگان آنچنان شدید بود که در بر  کالًنفوذ آنها بر جامعه و تفکرات مذهبی و سیاسی و 

عمل هیچ کاری و هیچ قانونی مغایر با احکام و تفسیرهای روحانیان و رهبران مذهبی مذهب 
 و شوهری که با هم ازدواج  زن، بر طبق مذهب مسیحی کاتولیکمثالً. مسیحیت تصویب نمی شد

طالق غیر قانونی بود و اگر زن و هم پس در قوانین آن زمان اروپا . ند حق طالق نداشتندردمی ک
مردی با هم نمی ساختند باز نمی توانستند از هم جدا شده و دوباره همسر جدیدی برای خود 

علمی ثابت کرد که زمین کروی یا داستان گالیله را همه شنیده ایم که وقتی از نظر . انتخاب کنند
  .دستور رهبران مذهبی به کفر و الحاد متهم و محاکمه شده شکل است و گردش می کند، چگونه ب

) دوره تحت نفوذ تعلیمات وتفسیرات رهبران مذهبی مسیحی( سالهای آن دوره امروزه در اروپا،
 شروع شد که روشنفکران، آغاز افول سالهای سیاه اروپا از زمانی .را سالهای سیاه می نامند

 همه و همه نویسندگان، سکوالرها، الئیک ها، دانشمندان، روشنگران وهمینطور اصالح طلبان دینی،
طوالنی اً کار شده و با انتشار افکار، نظریات و دیدگاههای خود توانستند طی دوره ای نسبته دست ب

ال نفوذ رهبران مذهبی خارج و فرهنگ و مذهب خود را از چنگ کمک کنند که ذهنیتبه مردم 
اما نفی دستورات و اوامر رهبران مذهبی بدان معنا نبود که مردم اعتقاد خود به خدا را از  .کنند

در . بلکه تالش کردند که خدای خود و مذهب خود را از اسارت روحانیون خارج سازند. دست بدهند
که نیروی مافوق بشری که زمین و  وجود یک خدای خالق و اعتقاد به اینکالًاین میان عده ای 

و در عوض کشفیات داروین و  کرده و آنها را غیر عقالنی آسمان و گیتی را ساخته و پرداخته، رد
اما بعضی دیگر ضمن رد . نظریات او در مورد تکامل و تنازع بقا را عقالنی و قابل قبول دانستند
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 و مذهب، بر این باور خود ماندند که بهکردن تفاسیر خشن و غیر عقالنی روحانیون مذهبی از دین 
تواند بر اساس عقل و  حال این نیرو را هر کسی می. ر حال یک نیروی مافوق بشری وجود دارده

 خاص یا دستورات مذهبی روحانیان ی باور داشته باشد بدون آنکه به مذهباًتفسیر فردی خود و قلب
این گونه افراد  .ان کتاب دینی خود قبول کندعنوه  داشته باشد یا بخواهد کتاب خاصی را باعتقاد

   .می دانند و خود را اسپیریچوال معرفی می کنند Spiritualityخود را پیرو 
 اما در عین حال خدای دین یا مذهب خاصی مد باور دارد یک فرد اسپیریچوال به خدای خود

مافوق )  هر اسم دیگرینام خدا یاه حال ب(رحال نیرویی  هکه بهبلکه معتقد است نظر او نیست 
، خود را معتقد و یا مقید به اینکه کتاب آسمانی فالن دین یا  وجود داردبشری و حاکم بر این جهان

، ندک نمی گوید و یا رهبران مذهبی چه موعظه هایی در مورد مسائل مختلف دارند مذهب چه می
یق مطالعه و شناخت بلکه بر اساس یک سری کدهای اخالقی که خود در زندگی فردی و از طر

 دروغ نگفتن یک کد اخالقی انسانی  مثالً.ست تشخیص داده، عمل می کندبدانها رسیده و آنها را در
و خدا را قبول داشته باشیم یا رد کنیم، دروغ نگفتن اصلی  و بشری است و فارغ از اینکه مذهب

همانطور که . اجرا می کننداست که انسانها به مرور زمان در روابط اجتماعی خود به آن رسیده و 
و افراد غیر مذهبی بر خالف دستور دینی خود دروغ می ) و حتی روحانیان(خیلی از افراد مذهبی

 اصل اخالق پس دروغ گفتن یا نگفتن ربطی به مذهبی و غیر مذهبی بودن ندارد بلکه یک. گویند
یک است، یک فرد  ممنوع بودن طالق در مذهب مسیحی کاتول مثالًنمونه دیگر. بشری است

دارم ) خدا یا هر چی(اسپیریچوال می گوید درست است که من یک اعتقادی به یک نیروی مافوق 
 با عشق و تفاهم زندگی مشترک خود را ادامه دهند نباید با زور  واما اگر دو انسان نتوانند با هم

نها اجازه داد که از هم جدا  آنها را در رابطه ای تهی و بی معنی نگه داشت بلکه باید به آ...مذهب و
  . شده و هر کدام به دنبال خوشبختی خود برود

رو آوردن به اسپیریجوالیتی در بعد از قرون وسطی در اروپا شکل گرفت و همانطور که گفته شد 
بی جهت نیست که می بینیم ضمن آنکه بسیاری از . آن افزوده می شودپیروان  تعداد هروز به روز ب

خدا اعتقاد دارند اما کلیساها که محل تجمع مردم برای عبادت هستند خالی مانده اند مردم اروپا به 
می روند خیلی ) حالت مسجد برای مسلمانان را دارد(و تعداد افرادی که امروز در اروپا به کلیسا 

  .خیلی کم است
ی و پای رشد مدرنیته بوده است و تجدد در عرصه فرهنگه ب رشد اسپیریچوالیتی در غرب پا

اجتماعی باعث شده که دولتها و قانونگذاران هر چه بیشتر از تحت سیطره مذهب و روحانیان خارج 
از . توان در همین رابطه توضیح داد تصویب بسیاری از قوانین و حقوق مدنی در اروپا را می. شوند

ج جمله تصویب قوانین حمایت از همجنسگرایان و حتی قانونی کردن ثبت رسمی و یا ازدوا
  .از همین نمونه است) که بر خالف تعلیمات مذهبی است(همجنسگرایان 
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آشنایی با تمایز بین مذهب و اسپیریچوالیتی و شناخت تفاوت این دو به همجنسگرایانی که 
ایش معتقد به خدا هستند کمک می کند تا بهتر و آسان تر از احساس گناه احتمالی که از ناحیه گر

  . رهایی یابند و کمتر تسلیم تعلیمات خرافی مذهبی شوند دهد آنها را رنج می شانجنسی
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  )سالمت کاظمی( !امامت قدسی، نافی آزادی انسان -13

  
چون کودکان گمان، تا که هم بی«

خردسال نشوید، به ملکوت آسمان راه 
هایش زرتشت با دست (»نخواهید یافت

اما، ما به هیچ وجه «): به باال اشاره کرد
خواهان راه یافتن به ملکوت آسمان 

ایم، پس ما  نیستیم، زیرا ما مرد شده
  »ملکوت زمین را خواهانیم

   فردریش نیچه
  را هم»امامت«مذهب تشیع، مقوله 

اش نیز  ریزینشاند و عامل بنیادین تحول ناپذیری و مدنیت گ  و حتی باالتر از آن می»نبوت«دوش 
 کشور ما، موتور امامت قدسی و متصل به وحی »مذهب رسمی«تا زمانی که در . در همین است

  .اندازی نخواهد داشت و مدرن، چشمروشن است، برپایی جامعه مدنی، دموکراتیک 
مشروط ساختن ابدی فرد و جامعه به یک زعیم قدسی و نهاد رهبری مرتبط با خدا، نفی آزادی 

این، همان استخوان الی زخم عقیدتی و فرهنگی است که تا به ابد ما را . ان استو کرامت انس
برخی از .  از قرآن و سایر متون دینی خواهد کرد»به روز«محکوم به ارائه قرائتهای مختلف و 

اند این ویژگی را دینامیسم درونی و ایجاز تشیع و قرآن جلوه دهند که  روشنفکران دینی تالش کرده
 خود را با هر دوره تاریخی و متناسب با هر نوع ابزار و مناسبات تولیدی و حاکمیت قادر است

طبقاتی و دست آوردهای معنوی و فرهنگی هر دوره، تطبیق داده و در موضع راهبری، الهام بخشی 
 – خواسته یا ناخواسته –آنها بدین ترتیب . های زمانه باشد و مدیریت قرار گیرد و پاسخگوی نیاز

ت و تعالیم دینی در خصوص زندگی اجتماعی انسان را فرادست دستاوردهای زمینی و علمی نظریا
های مدرن و به روز، تناقضات موجود  کنند با قرائت دهند و در هر زمان تالش می بشریت قرار می

آیا راهی وجود دارد که دین و دست . ها را بر طرف کرده و میانشان سازش برقرار نمایند بین آن
های تکاملی بشر، هر کدام بدون دخالت در حیطه یکدیگر، در مرتبت خود قرار گیرند و در آورد

حیات ما نقش ایفا نمایند؟ آیا مردم دین باور ما محکومند سناریویی را که تشیع از امامت ابراهیم 
انداز و نایبان  چشم پیامبر تا امامت حضرت محمد و سرانجام تا امامت یک پیشوای غایب و بی

تنظیم کرده !) و حتی مدیریت کردن دولت بحران زده کنونی توسط حضرت مهدی(وحانی او ر
توان بدون نگران کردن مردم نسبت به از دست دادن دین و آخرتشان، این  است، بپذیرند؟ آیا می
  افسون را باطل نمود؟
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  ).پیامبر و پیغمبر(خبررسان، پیغام بر :  این است»نبی«معنای ساده 
: برد قرآن این واژه را به طور عام به کار می. پیشوا، زمام دار، رهبر:  این است»امام« معنای ساده

در روز (، »یوم ندعوا کل ناس به امامهم«). امامان هدایت و امامان کفر (»ائمه الکفر«، »ائمه الهدی«
ات خود دهد که واژه امام در ذ این، نشان می). شود قیامت هر گروهی با پیشوایش فراخوانده می

  .گیرد الیه خود می ز صفت یا مضافاش را ا معنی قدسی ندارد و بار مثبت یا منفی
  : وجود داردبین پیامبر و امام، چند تفاوت کیفی

رسالت پیامبر، دادن خبر و آگاهی از وجود خدای یگانه به مردم و فراخواندن آنها به توحید  -
  .باشد ، میاش تغییر ساختار جامعهکار و وظیفه امام، . است

  .امامت ناظر بر رابطه راهبر با مردم قلمرو خود است.  نبوت، ناظر بر رابطه مردم با خداست-
 معنوی و فرهنگی و معطوف به روح انسان است و ایجاد دگرگونی در فکر و کار پیامبر اساساً -

  .ه ابزار قدرت برای رسیدن به هدف سیاسی است و متکی بکار امام، اساساً. دل آنها
  .دهد، امامت دین را در خدمت قدرت  نبوت، دین را در خدمت انسان قرار می-
برخالف کسانیکه تمام . ( است و بخش امامی آن بیان قدرت»بیان آزادی« بخش نبوی قرآن -

هر کس به : گوید پیامبر در رهنمودهایش خطاب به علی می). کنند قرآن را بیان آزادی تعریف می
  )کتاب تحف العقول. (»من ملک استاثر«.شود قدرت رسید، مستبد می

 انسان است در نظامهای برده ساز و ستم پیشه و هدفش »حقوق« رسالت پیامبر ناظر بر -
 برای مردم است و »تکلیف«وظیفه امام ناظر بر تعیین . های طبقاتی آزادی انسان است از قید و بند

  .قانونگذاری برای پیشبرد زعامت خویش
موریت امام معطوف به یک جامعه أر معطوف به انسان به طور عام است، اما م رسالت پیامب-

  .های آن مات و محدودیتمشخص و یک دوره معین است با تمام الزا
  .ده خداست؛ امام منتخب مردم است پیامبر برگزی-
 در خبررسانی مربوطه به یکتاپرستی، خطا کردن پیامبر فاقد موضوعیت است، اما خطا کردن -

  .می که با قدرت و سیاست سر و کار دارد، اجتناب ناپذیر استاما
های محکمی برای تشیع بنا کنند، تعاریف  اند پایه علما و اندیشمندان شیعی که خواسته -

یکی این که پیشوایان دوازده . اند که مورد قبول عامه مسلمین نیست بدیعی از امامت به دست داده
 منصوب شده از طرف خداوند و مرتبط با او و مورد اشاره –لویح  به صراحت یا به ت–گانه خود را 

 را باالتر از »امامت«ثانیا مقام . کنند کلی قرار گرفته توسط قرآن یا حضرت محمد قلمداد می
تنها دلیل . تر از انبیا بنشانندازده گانه خود را در مرتبتی باالکنند تا امامان دو  تعریف می»نبوت«

م ربه بکلمات فاتمهن یو اذ ابتلى ابراه«: کنند آیه زیر از قرآن است ابطه اقامه میقرآنی که در این ر
  )12سوره بقره آیه  (»قال انی جاعلک للناس اماما

یعنی خداوند ابراهیم پیامبر را به آزمایشهای گوناگون آزمود و چون از آنها سرفراز بیرون آمد، او 
موریت جنبی، اجرایی و اجتماعی به نبی أعنی دادن یک مامامت در این جا به م. را به امامت برگزید
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مفسران شیعه از پیامبرانی که به آنها عالوه بر نبوت، وظیفه . ن نبوت اوأش است و نه سکویی باالتر از 
ها به خوبی  آن. برند ابراهیم، موسی و محمد اسم می: »اولوالعزم«امامت نیز سپرده شده از سه پیامبر 

بر بزرگی مثل عیسی مسیح هرگز در فکر رهبری سیاسی نبود و حق این است که دانند که پیام می
 »کار خدا را به خدا و کار قیصر را به قیصر واگذارید«!: او را پایه گذار سکوالریزم در ادیان شناخت

 و کم مرتبت تری مثل اسحق و »اولوالعزم«حال آن که در قرآن حتی از پیامبران غیر) انجیل متی(
ن عیسای پیامبر أش یک سوال ساده این است که آیا . یز به عنوان امام اسم برده شده استیعقوب ن

. کمتر از اسحق و یعقوب است؟ هیچ عالم دینی سلیم النفسی حاضر نیست پای این نظر را امضا کند
ار  و البته باید از هرگونه قیاس مع الفارق نیز استغف–گویند در مثل مناقشه نیست  از آنجا که می

ولیت فرماندهی کل قوا را نیز به عهده بگیرد و یا ئ، گاهی مس»ولی فقیه« مثل این است که - !طلبید
ن او در نظام با هیچ أ ش گاهی هم آنرا متناسب با شرایط به رییس جمهور منتخب خودش بدهد؛

  !شود زعامت اجرایی دیگری باال و پایین نمی
تازگی ندارد و هریک در طول تاریخ تشیع و ضرورت مطالب باال و نیز محتوای کل این مقاله  *

 - ! البته به زعم خودم–آنچه که تاحدودی . قرائتهای گوناگون از آن مورد بحث قرار گرفته است
تواند در این نوشته تازگی داشته باشد، تفکیک مقوله نبوت از امامت در فردی است که هر دو را  می

 یعنی تمایز قایل شدن بین محمد پیامبر و محمد امام، و .در یک مقطع زمانی به عهده داشته است
بیایید ابتدا با یک . های مربوط به امامت محمد به تبع آن، تفکیک کردن بخش نبوی قرآن از جنبه

عیسای پیامبر، پیام توحید را در . مثال فرضی، تفکیک این دو مقوله در دو شخص مثال بزنیم
. دهد  ندا می- باشد   متصرفات شرقی امپراطوری رم می که جزو–منطقه کوچکی از خاورمیانه 

شود و با استفاده از شرایط  ، عازم رم می)سن پیتر(چندی بعد، حواری معروف او پطرس مقدس 
برای او مفروض است با . گیرد  تصمیم به برقراری یک حکومت جدید می-  به فرض -مساعد 

از آداب و سنن، قوانین اجتماعی، حقوقی و قضایی معنویتی که پیام مسیح در او دمیده و با استفاده 
و خانوادگی پیشرفته رمیها، قوانین جدیدی برای مردم آن ناحیه تدوین نماید، به عالوه، با 

اش را مورد تجاوز قرار دهند بجنگد، الجرم  مهاجمانی که ممکن است قلمرو حکومت عیسوی
 به عکس -حواری دیگری . اسیران مقرر نمایدتعدادی را بکشد و قوانینی هم برای نحوه برخورد با 

 و متناسب با شرایط اجتماعی و - در سودانمثالً  راه جنوب در پیش گرفته و همین حکومت را- او
پس از چندی هردوی این حواری قوانین خود را مدون و .  برقرار نماید-فرهنگی شمال آفریقا 

رند، آیا آنها ازاینهمه تفاوت متعجب خواهند شد اللحم بیاو مکتوب کرده و نزد سایر حواریون در بیت
اند، هر دو  موریت خود یک چنین قوانینی را تنظیم کردهأیا از اینکه هر کدام متناسب با محیط م

 شده را به یک اندازه مورد تحسین قرار خواهند داد؟ اگر حواری دیگری خواست برای »امام«حواری 
رود، کتاب رمی را با خود خواهد برد یا کتاب سودانی را؟ ب) همسایه سودان(تشکیل حکومت به چاد 

رفت، برای تشکیل حکومت،  توان گفت که حتی اگر خود مسیح نیز به رم می به حکم منطق می
  .داد کرد که سن پیتر به فرض بیرون می همان کتابی را تدوین می
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وحیدی خود را در کتابی های ت باز در یک فرض دیگر، اگر محمد به صفت پیامبر، پیامها و آموزه
اش را در کتاب دیگری به جا  جداگانه و فرامین ناشی از امامت و پیشوایی سیاسی و اجتماعی

در آن صورت چه بسا کتاب . یافت نهاد، دین باقی مانده از او شاید مسیر و سرنوشت دیگری می می
 ملت در –دولت سیس أیافت ولی جلد دوم آن که مربوطه ت توحیدی او منزلتی جاویدان می

شد و همانند سایر کتب زمینی با آن  عربستان قبایلی و بدوی بود، تبدیل به یک کتاب تاریخی می
ها قابل تشخیص و تفکیک » امام-پیامبر«این دو جنبه تا حدود زیادی در تاریخ . گردید رفتار می

خص وار، سخن  که با خدا همچون دوست و محبوبی ش- موسای پیامبر در پی چوپان ساده . است
 دویده و با - ! ش را جارو نمایدهای خدا را شانه و اطاق د که زلفگفت و عشقش کشیده بو می

  :گوید مهربانی به او می
  خواهد دل تنگت بگوی هر چه می/ هیچ آدابی و ترتیبی مجوی 

 به کند، بدون رحم کردن اما موسای امام، تمامی لشکریان فرعون را در آبهای نیل غرق می
  .ها را به زور به صحنه آورده بودای که فرعون آن ازان سادهسرب

محمد به صفت امام و . نصف دین من مهرورزی است: گوید محمد به صفت پیام آور توحید، می
در جهت برپایی حکومت واحد در عربستان، تمامی مردان و نوجوانان کتف بسته یهود بنی قریظه 

ون این که به آنها نیز همانند یهود بنی نضیر و بنی قینقاع، گذراند، بد را از دم تیغ می)  نفر700(
ها نیز به آزمایش  باره آنتر را در ای دیگر را بدهد و یا الاقل این مجازات خفیف امکان کوچ به منطقه

  .بگذارد
روزی از این : گفت کردند می محمد به صفت نبی به کسانی که دخترانشان را زنده به گور می

 محمد به صفت امام، مجازات ؟»با کدامین گناه کشته شدید«: ال خواهد شد کهؤسنوزادان مقتول 
گوید اگر دنیا  محمد به صفت پیامبر می. کرد قطع کردن دست راست و پای چپ مجرم را وضع می

روید ولی نهالی  رسد و شما آخرین نفرهستید که چند لحظه دیگر از دنیا می دارد به آخر می
اما محمد به صفت امام، برای به تسلیم کشاندن دشمن، . را حتما بکاریددستتان است آن نهال 

ترین منابع اقتصادی و غذایی آن  به عنوان یکی از مهم(های آنها  دستور قطع درختان نخلستان
کنند، آنرا  کند و تنها زمانیکه برخی صحابه ناپسند بودن این کار را یادآوری می را صادر می) دوره

گیری از   الهامشناسیم، غالباً جهت نیست که آنچه ما به عنوان عرفان ایرانی می بی. کند متوقف می
های امامی آن و شاید از همین روست که در نزد عرفای ما،  های نبوی محمد است و نه جنبه جنبه

  .اند  نادیده گرفته شدهامامان شیعه تقریباً
 که عناصر ثابت، باعناصر مقطعی در بدین ترتیب، قرآنی که در دست ماست ماهیتی دوگانه دارد

با . آن آمیخته است؛ هم شامل اقوال محمد به صفت نبی است و هم شامل اقوالش به صفت امام
، قرآن خطاب مثالً. شود درک این دوگانگی است که رمز برخی تناقضات موجود در قرآن آشکارتر می

). و ما ارسلناک اال رحمه للعالمین( .مما ترا رحمتی برای عالمیان فرستادی: گوید به محمد نبی می
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لِتنذرَ امّ . (مور کردیمأما تو را برای مکه و اطراف آن م: گوید ولی قرآن خطاب به محمد امام می
  )القری و من حولها

ترین مردم روزگار   کرد که مردم عصر محمد در عربستان، خوشبختتأکیددر همین رابطه باید 
زرگ و شریف و نابغه از میان خودشان پیام توحید برایشان آورد و نیز زیرا پیامبری ب. اند خود بوده

خود او زعامت اجتماعی و سیاسی جامعه به شدت پراکنده و رو به زوالی را به عهده گرفت که در اثر 
جنگ با یکدیگر و فقر و گرسنگی و خشکسالی و با فرهنگ، مناسبات و اخالقیاتی بسا منحط و 

امت «، را تبدیل به )کردند  زنده به گور کردن نوزادان دختر افتخار میکه حتی به(عقب مانده 
 وبه همان نسبت – تحسین برانگیز و معجزه وار نمود، اما » ملت–دولت « و نوعی »واحده

 این خوشبختی از ما دریغ شده است که به جای اتکا به گوهر – سال قبل 1400خوشبختی اعراب 
  .زندگی امروزیمان را اداره کنیمبا آن عصر، انسانی خود، با قوانین مناسب 

مقوله تداوم امامت قدسی و متصل به وحی در خاندان علی، فاقد وجاهت عقلی، منطقی و نیز 
، در )و اغلب، عالم به علوم زمانه(این انسانهای شریف و پرهیزگار . سندیت قرآنی و تاریخی است

اند؛ اال این که  گان پرهیزگار خلف خود نداشتهذات انسانی و زمینی خویش، کمترین تفاوتی با بزر
کرد و به  رابطه ژنتیک و خونیشان با دختر گرامی پیامبر، آنها را از بقیه هم دوشانشان متمایز می

به همین دلیل نیز چه خلفا و چه علمای اهل تسنن، به هنگام . افزود شرافت نسبی آنها می
البته خلفای عباسی در موارد . (کردند  خطاب می»یامبرپسر پ«ها را  العاده، آن گذاری فوق احترام

چون عباس بنیانگذار این سلسله، عموی محمد . کردند  خطاب می»پسرعمو«تر، آنها را  صمیمی
  ).بود

هم به کرات بر . قرآن در رابطه با متصل بودن محمد به وحی خیلی صریح است و تعارف ندارد
که به طور (کند و هم بر خاتمیت پیامبری در او؛   میرسالت آسمانی محمد با اسم و رسم تصریح

منطقی یک معنایش این است که پس از او برای هیچ انسان دیگری از طرف خدا وحی نازل نخواهد 
 که علمای شیعی در - اما چگونه است که به امر مهمی مانند امامت آسمانی حضرت علی ). شد

 کمترین - کنند  معرفی می) به جز محمد( از کلیه انبیا تر و باالی منابر، او را برتر مکتوبات خصوصی
ترین و  درخشان(ای نشده است؟ از طرف دیگر چگونه است که امر به این مهمی را خود علی  اشاره

 سال به دموکراتیک ترین 23کند و  هم به طور جدی دنبال نمی) ستایش برانگیزترین امام شیعیان
برد؛ حتی در امر  یعت و دوستی و همکاری به سر میشکلی با سه خلیفه قبل از خودش در ب

دهد به نحوی که عمر خلیفه دوم  های بسیار مهم مشورتی می حکومت و قضاوت، به آنها کمک
خطاب به ) به گواهی نهج البالغه(و بعد هم چندین بار . اگر علی نبود، من هالک شده بودم: گوید می

به . دادم  نبود، ماندن در حاشیه حکومت را ترجیح میام گوید اگر هجوم شما به در خانه مردم می
 محمد در حجه الوداع و مراسم غدیر کالماز جمله از (عالوه اگر تفسیر به مطلوب بزرگان شیعی 

را مالک قرار ندهیم، از شخص پیامبر اسالم نیز هیچ اشاره صریحی به امامت علی ثبت نشده ) خم
 -  به مفهوم شیعی آن – »امام«و نیز حیات علی، کسی او را مضاف بر این که در زمان پیامبر . است
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در . کرده است و تمامی این مناصب و القاب در نسلهای بعدی به او اطالق شده است خطاب نمی
را برای دیگران نیز باز  واقع، تشیع با بدعت گذاری امامت قدسی، خودش راه بهره برداری از آن

  .هاییت، موجبات زحمت خود را در قرون و اعصار فراهم آورده استگذاشته، و از فرقه اسماعیلیه تا ب
از سوی دیگر، با وجود تصریحات بزرگان شیعی به منتخب بودن امام توسط مردم، موروثی 
شدن امامت در خاندان علی هیچگونه توجیه عقالنی و دینی ندارد و بیشتر تئوری الگوبرداری از 

فاطمه و (به عالوه، به جز دو مادر شناخته شده . نماید یت میموروثی بودن سلطنت در ایران را تقو
مادران بقیه امامان در بین قریب به اتفاق شیعیان شناخته شده نیستند و خود شیعیان برای ) نرگس

یعنی اصرار بر ارثی بودن امامت در میان مردان، اصالت . یافتن اسم آنها باید به کتاب مراجعه کنند
امامان در  درحالیکه دهد، مقدار جلوه می اعتبار و بی ه و مادران این امامها را بیرا به ژن پدران داد

  .اند دامان این زنان، پرورش یافته
 که ساقط کردن حکومت –انگیز امام سوم شیعیان  پس از قیام حماسی و شکست و شهادت غم

پس از او هرگز گرد  امامان –دید  فاسد اموی و برقراری یک حکومت عادالنه را بر خود فرض می
آنها و . بردند قدرت و تشکیل حکومت نگشتند و در صلح و بیعت با خلفای اموی و عباسی به سر می

دادند و شانس چندانی برای  پیروانشان، اقلیت کوچکی را در قلمرو اسالمی آن روز تشکیل می
ء قدرت و ترمیم روحیه به همین دلیل نیز امامان شیعه برای جبران خال. دستیابی به قدرت نداشتند

پیروانشان پس از واقعه عاشورا، دولت سایه و ایدئولوژیک خودشان را بر فراز ابرها ساختند و مرتب 
 »صبر و رازداری«کردند، توصیه به  تابی می به پیروان خود که برای دستیابی آنان به قدرت بی

) ششمین امام(عفر صادق سهم بزرگ در تدوین مبانی تئوریک تشیع از آن امام ج. کردند می
)  خلیفه عباسی2 خلیفه اموی و 5( خلیفه 7 مرفه در طول حکومت باشد که با یک زندگی نسبتاً می

گونه او با قاطعیت تمام هر. یک پرداخت سال امامت کرد و به کار تئور34 سال زیست و 65به مدت 
ام چه از جانب خاندان خودش و کرد و به کلیه دعوتهای قی تالش برای دستیابی به قدرت را نفی می

ترین تاکتیک دینی که بهره زیادی را  مهم. خواهان و استقالل طلبان ایرانی دست رد زد چه آزادی
ساخت و  ها دور میهم خطرهای جانی و سیاسی را از آن بود که »تقیه«متوجه آنان کرد، استفاده از 

 - ! به رغم خوش نداشتن شیعیان–کرد و البته  هم از منزوی شدنشان در جامعه جلوگیری می
  .پوشانید  در انظار پیروانشان میهای آنان را نیز بسیاری از نقطه ضعفها و خطا

در فقه، کتمان . تقیه در فرهنگ لغت به معنی خودداری از گفتن حقیقت و پوشاندن آن است
مرده شده حقیقت و دروغ گفتن در جایی که جان و مال مسلمانی به خطر افتاده باشد، جایز ش

اما استفاده از این تاکتیک حیطه بسیار گسترده تری را در برگرفته و به یک منطق فکری، . است
 و یک نوع رفتار و اخالق و »دین«یک سنخ ابزار اجتماعی برای پرکردن خالء قدرت، یک نوع 

 دروغ در بسیاری مواقع تقیه همسایه دیوار به دیوار. سیاست در میان شیعیان تبدیل گشته است
است و حتی در میان اقوال برخی بزرگان به این هم اشاره شده است که اگر گفتن دروغ به حفظ و 

در ادبیات شیعی در یک تقسیم بندی کلی با دو سنخ . تقویت ایمان کسی کمک کرد، جایز است
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حفاظت (و تقیه اجتماعی ) حفاظت خود در برابر قدرت حاکم(تقیه امنیتی : تقیه مواجه هستیم
  !)خود در برابر افکار عمومی

که مظهر شجاعت، صراحت و شفافیت در گفتار و کردار بود و حتی (در واقع، از امام سوم به بعد 
ها علیه خاندان  برای جلوگیری از هجویه سرایی آن–دهی برادرش امام حسن به برخی شاعران  انعام
از صحنه رقابت سیاسی و استفاده از ، امامان شیعه با کنار کشیدن کامل )آورد  را تاب نمی- علی 

به برپایی یک دولت اتوپیایی همت ) حتی پذیرش والیتعهدی خلیفه جنایتکار عباسی(تاکتیک تقیه 
گونه افسانه سرایی و تعابیر گزینشی چه از قرآن و رای تقویت، تثبیت و تداوم آن، هرگماشتند که ب

دیث و روایت از بزرگان شیعه در باب  ح109مجلسی معروف . شد چه از تاریخ مجاز شمرده می
  :به چند نمونه توجه کنید. اهمیت و لزوم و وجوب تقیه برای شیعیان ثبت کرده است

  )امام سجاد. ( تقیه آن است که از تجاوز و طغیان ستمگری بترسی-
  تقیه یعنی کتمان حق و پوشیده داشتن اعتقاد از مخالفان و ترک مبارزه با آنان، به دلیل ضرر-
  )شیخ صدوق(دینی 
  )امام صادق( تقیه، دین من و دین پدران من است -
  )امام باقر( اسرار ما را کتمان کنید و مردم را بر گردن ما سوار نکنید -
  )امام صادق(چشاند،   هر کس سِرّ ما اهل بیت را افشاء کند، خداوند حرارت آهن را بر او می-
امام موسی بن . (  کار را بکن  این  نفهمانی  دستت  آن  به ی باشد و بتوان  چیزی  دستت  اگر در این-
  )جعفر
  )امام صادق. (ام قائمیست ترک آن تا قیز نیه واجب است و جای تق-
  )امام صادق. ( هرکس قبل از قیام قائم ما حضرت مهدی علیه السالم تقیه نکند، از ما نیست-
کند   می  ما بدرد خدا ذلیلش  را علیه  پرده  آن  که هر ، پس  است  پنهان  و در پرده  امر ما پوشیده-

  )امام صادق(
دارد و اگر آنرا افشا کند،   شما دینى دارید که اگر انسان آنرا پنهان بدارد، خدا او را عزیز مى-

  )امام صادق. (خداوند او را خوار گرداند
اعث حفظ و بقای تقیه در طول تاریخ اسالم همیشه ب«:  دارند کهتأکیدمحققان شیعی خود 

 شده که او تأکیدباره تقیه اله خمینی در ررسی نظرات آیتجالب است که در ب. »شیعه بوده است
های  شاید به دلیل آموزه!  پرداخته است»اصل تقیه«بیشتر از هر عالم دینی در طول تاریخ شیعه به 

 اصلی و دائمی سیاست، المللی، رکن ایشان باشد که پرده پوشی حقیقت و فریب افکار داخلی و بین
اله خمینی در پاریس گرفته  های آیت از وعده!  گشته است»جمهوری اسالمی«تبلیغات و دیپلوماسی 

حکومیت گرفته های خودش م  تا قتل عام زندانیانی که از دادگاه-! که همه معکوس عمل شد–
ای مربوط به ساختن بمب ه ها و دروغ گوییگذراندند و تا مخفی کاری ن را میشابودند و دوره زندان

  !اتم
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 ذکر شده است و نویسنده »حفظ مذهب و بازداری از فروپاشی آن«یکی از موارد کاربرد تقیه 
اند، این قسم تقیه  ای که امامان، علیه السالم، در مورد آن اهتمام ویژه داشته تقیه«کند   میتأکید
حکم ثانوی از «مقاله . (»شد نابودی میاگر تقیه نبود، مذهب دچار «کند که   میتأکیدو باز . »است

  )علی اکبر ذاکری:  نوشته»دیدگاه امام خمینی
 از –ها به رسمیت شناخته شده است که اسرار فرقه  ها و سکت امروزه این اصل در تمامی فرقه

چون نیک .  برای بیرون از خودشان بازگو نشود–جمله آداب و رسوم و گفتگوهای درونیشان 
این روزها، یکی از اعتراضات تند متولیان دینی . ( عمومی جامعه پذیرای آن نیستدانند که جو می

آید به  گذارد و چرا نمی های خارجی در میان می به سروش این است که چرا نظریات خود را با رسانه
 شاید هم از نوع دام – »تقیه«این هم کاربرد همان ! طور خصوصی بر سر آنها با علما بحث کند

 را »کیان« است که حضراتی که حتی نشریه دست به عصای »حفظ اسرار« برای –! نگذاری آ
ای مثل عصری بودن قرآن و بطالن  زنند که بحثهای براندازانه تحمل نکردند، به سروش بفرما می

به .  بحث کند-!  البد با نظارت حسین شریعتمداری و قاضی مرتضوی-مهدویت را بیاید در داخل 
  !)یابد  افزایش می»توبه کردن« روز فشار به سروش برای خصوص که روز به

ات امامان مبنی بر این که با تقیه اسرار ما را حفظ کنید، در اساس مربوط به تأکیدبنابراین 
ای عقیدتی است که آنها بر مبنای قدسی بودن، غیب دانستن و  مخفی نگاه داشتن بنا و قلعه

 اکثریت غیر شیعی تحمل شنیدن و پذیرش آنرا و طبعاًش بودند شان به وحی در کار ساختناتصال
افزون بر آن، چون شیعیان زخم روحی عاشورا را به دل داشتند و اشتیاقشان برای جبران . نداشت

شکست، انتقام جویی از قاتالن و دستیابی به قدرت در صحنه واقعیت و تعادل قوای آن روز پاسخی 
از . دادند تا آنها را آرام سازند ری موعود از تبار خود وعده مییافت، امامان، تحقق آنرا به راهب نمی

علمای ) کردند که باز برای تقیه اجتماعی حد و مرزهایی را لحاظ می(امامان اصلی تشیع که بگذریم 
 در استفاده از اصل – به ویژه چند مرجع بزرگ قرن اول و دوم پس از غیبت کبری –بزرگ تشیع 

به قول معروف اگر . به نحو حیرت انگیزی راه افراط را در پیش گرفتند، »مصلحت نظام«تقیه و 
های عجیب و غریبی که با  تمام افسانه!  را با سرش آوردندکالهخواستند اینها   میکالهامامان فقط 

های اساطیری و نیز در سایر ادیان ابراهیمی وجود داشته را برای  استفاده از شگفت ترین افسانه
ش بالفاصله پس از قبل و بعد از تولد او، سخن گفتناز معجزات : اند سازی کردهحضرت مهدی باز

تولد و معجزات دیگرش در همان قنداق و ایام کودکی و مشاهده صورت و اندام زیبا و گسیوان به 
فانتزیای نحوه ! گونه او به کاروانیان مراسم حج»زورو«های مکرر  کمک! او در هزار سالگیهم بافته 
و « و »دجال خرسوار« در پایان تاریخ و صحنه آرایی جنگ نهایی او با دشمنان از جمله با ظهور او

توجه شود به ضرورت تسکین و تسال دادن به مردم داغدار  (»ام خونین او از قاتالن امام حسینانتق
!)  است»مهدی منتقم«ن که یکی از القاب امام دوازدهم همان عصر بعد از فاجعه خونین کربال و ای

  .اند اند، همگی با اصل مصلحت و تقیه توجیه شده ساخته و بافته ...و
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ها با استناد به هزاران حدیث رای نهادینه کردن امامت قدسی، آنصرفنظر از این افسانه سازیها ب
 که تشخیص صحیح یا جعلی بودن بسیاری از آنها از یافتن داروی سرطان نیز مشکلتر -و روایت

یده، دست عالمان شیعی  محال است و از قضا همین پد آنها با اهل تسنن تقریباًبوده و توافق بر سر
هایی شبه وحیانی در تمامی   آیین نامه-گذارد گونه مانور روی رد یا قبول احادیث باز میرا برای هر

یعنی ابداع ابدی رقیب فرادستی در برابر هر . اند های زندگی بشری از خود به یادگار گذاشته زمینه
 50از یک دوره کتاب حدیث که حدود «: گوید آیت اله خمینی می! وع دست آورد زمینی بشرن

کتاب است و همه احکام اسالم را در بردارد، سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان 
مقداری از احکام هم مربوط به اخالقیات است، بقیه، همه مربوط به . نسبت به پروردگار است

 کتاب 40یعنی در حدود بیش از . » اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است اجتماعات،
 مدون شده توسط همین علما و فقهای شیعی در قرون نزدیک به دوران پایانی حیات حدیث، عمدتاً

  .ائمه است
تری  های گوناگون و تخصصی آن نیاز به گزارش طوالنی که توضیح جنبه(های مختصر  این اشاره

 متصل به وحی از طرف »امامت«هایی  به این خاطر است که نشان داده شود با چه مکانیسم) دارد
خدا و انبیای نسل حضرت ابراهیم تا محمد و قرآن او استخراج شده و تا امامت قدسی و حکومت 

. ای امتداد یافته است مجازی حضرت مهدی و به نیابت از او تا آیت اله خمینی و آیت اله خامنه
اند که زیر این سقف فکری و ایمانی، هر کاری قادرند با شعور و  یان مکتب تشیع نشان دادهمتول

اند  احساسات مردم بکنند و با داشتن دسته چک سفید امضای تقیه و مصلحت دین، هر چه خواسته
 های جنگ، ساختن گنبد و بارگاه و آوردن امام زمان به جبهه! اند به حساب امامت قدسی واریز کرده

اله خمینی، ساختن گنبد و بارگاهی پر عظمت برای یک  زیارت نامه مشابه قبور ائمه برای آیت
مسجد خشک و خالی در روستای جمکران و گسیل سالیانه ملیونها نفر برای زیارت آن و فروش فرم 

آب تا ! چاپی به زوار برای نامه نوشتن به امام غایب و ارسال آن از طریق یک چاه تازه کنده شده
یید یک سری از کاندیداهای أای به قند برای دادن تبرک و شفای بیماران، ت دهان انداختن خامنه

مجلس توسط امام زمان، نور انداختن به سر احمدی نژاد در اجالس سازمان ملل، گذاشتن صندلی 
ن خالی برای امام دوازدهم در جلسات کابینه احمدی نژاد و مدیریت دولت ورشکسته او توسط ای

این تمرکز حداکثری . امام، یک نمونه کوچک و امروزی از عملکرد آنها در طول تاریخ تشیع است
کرد از او انتظار   میتأکیدروی امامان، حتی شخصیت پیامبر را نیز در محاق قرار داده است که بارها 

تنها ایده در واقع، علمای شیعی نه . معجزه نداشته باشند، چرا که بشری معمولی مثل بقیه است
اند؛ و البته  مترقی خاتمیت، بلکه خود حضرت محمد را نیز خرج عروج امامان شیعه و مهدویت کرده

چون آن میزان که واعظان و روضه خوانان، مردم را برای ! (باید گفت که حتی خود خدا را نیز
  !)فرستند آویزند، به در خانه خدا نمی هایشان به دامان ائمه می گرفتن حاجت

طرف دیگر، قدسی کردن شخصیت بزرگ و باعظمتی مثل علی باعث حذف کامل او از صحنه از 
 –طرفانه، در میان اقوال و گفتار و کردار حضرت علی  من در یک بررسی بی. جهانی گشته است
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 صدها نکته و آموزه بدیع تر از پند و –انسانی برخاسته از میان قبایل بدوی، برده دار و وحشی 
داند که شناخته شدگی جهانی  راط و دیگر مصلحان جهان یافتم، اما چه کس نمیهای سق حکمت

در واقع، تشیع این حق علی را هم خرج مهدویت مورد نیاز .  صفر استعلی در برابر سقراط تقریباً
  !خود کرده است

مهم نیست که به واسطه مالئکه باشد یا از طریق (شود  وقتی به امام نیز مثل پیامبر وحی می
 اوالً. ، این به معنای کاستن از ایجاز قرآن و غنای فکری آورنده آن است!)دیگر از خدا دریافت نماید

 به جز افسانه – ثانیاً). تبیان کل شی(روشنگر همه چیز است : کند که خود قرآن تصریح می
که حاکی از ای به نام این امامان ثبت نشده است   هیچ معجزه-ارزش راجع به امام زمان  های بیسازی

ای که  ها آموزه ویژهل امامان شیعه نیک بنگریم، در آن اگر در اقواثالثاً. ها باشد قدرت فراانسانی آن
ها هیچ چیز بدیعی که در قرآن و دیگر بیانات محمد در آن. یابیم  از آسمان باشد نمیالزمه ارسال

شده در مکتب او هستند و انسانهای اگر امامان، تربیت یافته دامان پیامبر و غرق . آمده وجود ندارد
. اند، بدیهی است که با تکیه به همان منابع، اقوال مشابهی تولید نمایند ای نیز بوده با تقوا و فرهیخته

برد یا استعداد فراگیری امامان را؟  ال میؤنیاز آنها به وحی، یا عظمت و غنای قرآن و محمد را زیر س
حتی از روز (امامان خود به آسمان و معصوم قلمداد کردن آنها بنابر این، هدف اصلی تشیع از وصل 

 به عنوان یک ، سابقه سازی و پایه ریزی مناسب برای توجیه غیبت امام زمان بوده، که طبعاً!)ازل
بدین ترتیب بود که علمای شیعی . کرده است رویداد فراانسانی، دخالت مستقیم خداوند را طلب می

، نفی دولتهای عرفی را در تمامی طول تاریخ از »عدل«رادر دو قلوی آن با تئوری امامت قدسی و ب
حکومتی که  «:گوید اگر امروز آیت اله مصباح یزدی می. طریق اصول مذهب، نهادینه کردند

مشروعیت دینی نداشته باشد هر چند مورد حمایت اکثریت افراد جامعه باشد مصداق حکومت 
، این سخن قبل از آن که از طینت ضد دموکراتیک او بر »تطاغوت است و همکاری با آن حرام اس

  !ای است به اصول مذهب تشیع دقانهخیزد، استناد صا
پیامبران وقتی انسانها را . توحید، در تفسیر اندیشمندان اسالمی، چیزی نیست جز آزادی انسان

جتماعی، اقتصادی و خواندند، منظورشان آزاد ساختن او از غل و زنجیرهای ا به خدای یگانه فرا می
سازترین متکلم و فقیه شیعی است،  اله خمینی که برده حتی آیت. فرهنگی برده ساز زمان بوده است

مطابق اصل «: زمانی که باید تفسیر مجردی از کلمه توحید ارائه دهد، ناچار است بگوید
 نباید اطاعت کند، مگر انسان، تنها در برابر ذات قدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی...توحید

هیچ فردی حق ندارد انسانی یا جامعه و ملتی را از آزادی ... این که اطاعت او، اطاعت خدا باشد
  .»و برای او قانون وضع کندمحروم کند 
 برای بشریت »نبوت«سف بار این است که تمام آزادی و کرامت و شرافتی که دکترین أواقعیت ت

ما از امامان شیعه نقل قولی در این زمینه !  از او پس گرفته است»امتام«به ارمغان آورده، دکترین 
 از خود آنهاست یا مثل هزاران مورد آوریم؛ چون معلوم نیست که این احادیث و روایات، واقعاً نمی

ها جعل شده است، ولی کسانی که امروزه  دیگر توسط جانشینان و نایبان تام االختیارشان به نام آن
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طور مطلق از انسان سلب دانند، به گویاترین بیان، حق آزادی را به   همان امامان میخود را وارث
  :اند کرده
اند که علما به جای  بعد از آل محمد، امت حالت یتیمی را دارد که پدر ندارد و سفارش کرده« -

متکفل اداره امامان از آنها کفایت کنند و هدایت امت را بر عهده بگیرند مانند قیمی که بعد از پدر 
  )اله خمینی آیت (»امور ایتام است

باغبان دستگاه رشد عمل ... دا کندیمانند باغى که باغبان الزم دارد تا درختانش رشد پ« -
  )عالمه طباطبایی (»ه السّالم استی، امام عل]انسان[

مردم ناقصند و نیازمند کمالند و ناکاملند، پس به حاکمی که قیم امین صالح باشد « -
  )اله خمینی آیت (»تاجندمح

  )آیت اله جوادی آملی (»شود جهان به دست بشر گلستان نمی« -
آیت اله مکارم  (»اجازه داده که حکومت کند) عج(ق امام زمان یه از طریخدا به ولی فق «-

  )شیرازی
در امور حکومتی و سیاسی دارا ) ع(فقیه عادل، دارای همه اختیاراتی است که پیامبر و ائمه « -

  )اله خمینی آیت (»بوده اند
غمبر اکرم یاری که پیهمان اخت. ار داردیه نسبت به جان و مال و ناموس مردم اختیولی فق« -

  )اله جنتی آیت (»داشت) ص(
ه السّالم است و یا جهنم مى روند، و نامه اعمال در دست امام علیهمه از راه امام به بهشت « -

  ) مه طباطباییعال (»ا جهنم مى بردیامام به بهشت 
شود و  ه السّالم عرضه مىیا دو روز توسط مالئکه بر امام علیک یاعمال ما در هر هفته، « -

ه السّالم مانند روزنامه آن یست که امام علیل روزنامه نیفه اعمال بندگان از قبیروشن است که صح
  )عالمه طباطبایی (»ته السّالم اسیى دارند که همه به دست امام علیرا بخواند، بلکه رشد و نما

های بزرگ عالم  ، از استوانه»المیزان« جلدی معروف به 20عالمه طباطبایی صاحب تفسیر قرآن 
و در جمله باال برای امام (کنید که برای امامان دوازده گانه شیعه هم  مالحظه می. تشیع است

 کرده است که تأکیدبارها و هم اوست که . ن پیامبرأش به نزول مالئکه قایل است یعنی هم) دوازدهم
دهد که از چه طریقی به ساعات  به عالوه ایشان توضیح نمی. مقام امامت باالتر از مقام نبوت است

وقتی یک چنین !  آن تردید دارد»یک یا دو روز«کار حضرت مهدی دست یافته است و چرا بر سر 
مرد  تعجب کرد که یک دولتدهد، نباید عالم بزرگی، یک چنین تصویری از امام غایب به دست می

  !اش نماید م زمان را وارد کابینهمرید او، اما
دهد که آنها   نشان می-  که ادبیات شیعی مملو از آن است–ای  این گونه نظرات صریح و پایه

 قرن، پیروان 14 پیامبر را زیر آوار تئوری امامت دفن نموده و طی »خاتمیت«چگونه پیام تکاملی 
بر مبنای دکترین خاتمیت قرار بود بشر روی . اند را با دندان تا امروز حمل کردهخود ! الخلقه ناقص

اش حرکت نماید که نظریه امامت از راه رسید و او را سوار  پاهای خود و با تکیه بر استعدادهای ذاتی
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من شیعی بدون اشراف به مسخ شدگی تاریخی خود ؤاینچنین است که یک م. بر ویلچر والیت نمود
اش در جهان رو به پیشرفت و ترقی، به طور اتوماتیک   درک موقعیت عاجزانه و قنداق شدهو عدم

ای سحرآمیز که  پاهایش از روی زمین و مدنیت زمینی کنده شده و بر فراز ابرها و بر روی جاده
شود و همواره از آن  توسط امامان قدسی عالمت گذاری و نورافشانی شده است، به پیش رانده می

کند؛ اگر چه مصداق پز  شان تحقیر می وردهای شکوهمندا دیگر ساکنان زمین را با تمام دستباال،
  !عالی جیب خالی باشد

در این سیستم فکری که به جامعه به صورت مهد کودک یا مرکز نگهداری معلولین فکری یا 
 بر کلیه امور را کند، و تسلط روحانیون مرکز پرورش دام و طیور و یا گرم خانه پرورش نهال نگاه می

ی مردم چه أ، آزادی و دموکراسی، انتخابات آزاد و ر»...دالعلمأ باهللایمجارى االمور ب«: شمرد واجب می
معنایی خواهد داشت؟ نیاز به گمانه زنی نیست، مربیان پرورشگاه و داراالیتام، خودشان در این 

  :های صریحی زده اند زمینه نیز حرف
 »ک جانبه لغو کندیدهای شرعی را که خود با مردم بسته است تواند قراردا حکومت می« -

  )آیت اله خمینی(
 »کنم اگر ملت موافقت کند، من مخالفت می«. »گویم نه  میلیون بگویند بله، من می35اگر « -

  )آیت اله خمینی در پاسخ به پیشنهاد رفراندوم طبق قانون اساسی(
 وجود نخواهد ی دموکراسی براییدم حاکم باشد، جان خدا برمرید قوانیم که بایاگر ما معتقد «-
خواهد  چه خدا میعنی آنیاگر اسالم . خواهند عنی هر چه مردم میی یدرحالیکه در دموکراس. داشت

  )آیت اله مصباح یزدی (»پس دموکراسی مفهوم ندارد
در ... ست بلکه حکومت متعلق به خداستیدانند که حکومت مال مردم ن مردم خوب می «-

  )حجت االسالم غرویان (»روند ه مییت فقیعت با والیتخابات و رفراندومها مردم برای بان
و بقیه ترمهای (واقع استفاده همه جانبه، بی حد و مرز و دائمی از تقیه در حیطه حکومت در

 در شرایطی که در –) »احکام ثانوی«، »مصلحت نظام«، »قاعده اضطرار«: این خانواده از قبیل
 تداعی کننده -شود  وز بیشتر از بیش، دموکراسی و صراحت و شفافیت تحسین میجهان، هر ر

. شود ترین نوع دیکتاتوریهاست که به نام دین به خورد مردم داده می افسار گسیخته ترین و خشن
به همین دلیل است که تحت نظام تقیه ساالر کنونی، چه در حیطه اقتصادی، چه سیاسی و چه 

سابقه و باور نکردنی  ن، بیکالاعتمادی  ل مناسبات دولت با ملت، یک نوع بیقضایی و خالصه در ک
نسبت به حکومت وجود دارد و مردم به اصالت و پایدار ماندن هر نوع وعده و قول و قراری از جانب 

های قضایی، به دیده ظن   نامه»عفو«حاکمیت، از بیانات مقام والیت گرفته تا لوایح دولتی تا 
  .نگرند می

اری، آن آزادی انسان در دستگاه توحید کجا و تبدیل آن به ناقص، یتیم و صغیر، درخت ب
وقتی قرار نیست جهان به دست بشر ! اختیار در جان و مال و ناموس کجا خاصیت باغ و بی بی

ای برای رفتن به دنبال علم  گلستان شود و فاقد استعداد و توان الزم برای آن است، دیگر چه انگیزه
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شود با سخنوری، مقاله نویسی و  نش و هنر و رشد و شکوفایی وجود خواهد داشت؟ مگر میو دا
بازی با کلمات زیبا، این واقعیت ضد تکاملی را در جوهره تشیع پرده پوشی کرد؟ وقتی قرار است 

ای برای تغییر  امامی به طور ناغافل ظهور کند و دنیا را پر از عدل و داد نماید، چه انگیزه
مذهب « را به عنوان »انتظار«توان  های ظالم و فاسد وجود خواهد داشت و چگونه می حکومت
توان، اصل غیبت را دست نخورده باقی گذاشت، اما تناقضات بارز   تئوریزه کرد؟ چگونه می»اعتراض

ن توا و آثار پاسیو کننده آن در روان فرد و جامعه را با تفاسیر غیر واقعی پرده پوشی کرد؟ چگونه می
 سر »اسالم بدون روحانیت«و هم شعار !) یا بر روی آن چشم بست(هم به مهدویت اعتقاد داشت، 

  داد؟
تشیع به ابتکار خود دو . توحید، نبوت، معاد: اصول دین در نزد عامه مسلمانان عبارت است از

 این »ستخدا عادل ا«کاربرد زمینی و اجتماعی . عدل و امامت: اصل را نیز به آن اضافه کرده است
از آنجا که عدالت نیز . نامید نیز باید عادل باشد بود، کسی که خود را خلیفه خدا بر روی زمین می

مثل هر ارزش دیگری نسبی است، برخورد مطلق و ایدئولوژیک با آن و انتقالش از حیطه فلسفی و 
 هر میزان شود که مشروعیت هر نوع حکومت عرفی به دینی به حیطه اجتماعی و سیاسی باعث می
به .  به ساقط کردن آن تحریک و تشویق گردد»امت«که از عدالت به دور باشد، زیر سوال برود و 

کلیه ) »جمهوری اسالمی«و از جمله (عکس، خدا عادل است، پس هر حکومت منتسب به او 
! شود اعمالش، عین عدل است و نارضایتی و اعتراض مردم به آن، طغیان در برابر خدا تلقی می

توان در عالم ذهن، تعاریف زیبا و شوق انگیزی برای اصول عدل و امامت ارائه کرد، اما در عمل،  می
تشیع با بدعت گذاری این دو اصل، تقابل و خصومت با آهنگ زمینی تکامل اجتماعی را نهادینه 

. یگرنددر این دستگاه نظری، استقرار نظام عادالنه با رهبری قدسی الزم و ملزوم یکد. کرده است
مردم صغیرتر و معلولتر از آنند که در یک روند زمینی تکامل اجتماعی و نبرد طبقاتی، مهندسی 
تدریجی جامعه خودشان را خودشان عهده دار شوند و بهشت موعودشان را به تدریج به دست 

زند، و امامت به صورت  ای، زیرآب هر حکومت عرفی را می عدل به صورت نفی. خودشان بسازند
کند،   سیاسی میآنچه که مذهب تشیع را ذاتاً. دهد باتی، آلترناتیو خودش را برای رهبری ارائه میاث

  .همین دو اصل است
این کار در صالحیت خود پیامبر است . بخش نبوی قرآن از بخش امامی آن قابل تفکیک نیست

اره داستان مالل آور حتی شروع به این کار با نیت خیر نیز محال است و دوب. که دیگر حضور ندارد
ها حتی از تقدس  این نوع قرائت. اندازد های گوناگون از قرآن را به یک دور باطل جدید می قرائت

من فقط در ارتباط با خدا و تزکیه نفس، باید آن را ؤیک م. »خواندنی«قرآن یعنی . کاهد قرآن می
من و خدا ؤار گردد و واسطه بین مهیچ نهادی نباید متولی این ک. بخواند و روح خود را پاالیش دهد

منزلت داشته باشد من ؤماین کتاب باید به عنوان عالمتی مکتوب از وجود خدا نزد . ش گرددکالمو 
های فلسفی و  های ملیش با آن، آرام بخش خالء جلد آن و تزیین کردن خانه و سنتو حتی مشاهده
، همین رابطه را با قرآن دارند، اما واقعیت این است که مردم معمولی دین باور. روحی اش باشد
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های  متولیانی که این کتاب مقدس را در حد دفترچه کمک. گذارند متولیان دینی راحتشان نمی
 های کشورداری، قانون ی انتخاب لباس، آیین نامه»بوردا«اولیه، صفحه فال گیری مجالت هفتگی، 

امروزه . اند نظیم خانواده تنزل دادهگذاری، امور قضایی و قوانین مجازات و مسایل مربوط به ت
ترین عالمان و روحانیون دینی، که تحقیر حیات دنیوی و ستایش آخرت و شوق  ترین و مسن منؤم

 »طب الصادق« و »طب الرضا«افتد، برای عالج بیماریشان دیگر به  مالقات با خدا از دهانشان نمی
، مراجعه )و امام شیعه در عصر خودآموزشها و تجویزات درمانی و پزشکی بسیار ارزشمند د(

خورند و در صورت لزوم برای برای معالجه یا چک آپ به لندن   نمی»تربت سیدالشهدا«کنند و  نمی
 جدیدترین و مدرن - !  سالگی90 آن هم در آستانه –روند، یا برای معالجه آیت اله خمینی  هم می

اشکالی ندارد، ! شود را به خدمت گرفته میهای پزشکی و تیم پزشکان ایرانی و خارجی  ترین دستگاه
های زندگی فردی و اجتماعی، احکام همان امامان، چشم بسته تجویز  ولی چرا باید در سایر زمینه

باشد و چرا برای  اش می شود؟ آیا سالمت روحی فرد و جامعه اهمیتش کمتر از سالمت جسمی
رفته که اغلب بدون  ه نمود؟ پزشکی پیشتحقق آن نباید از تازه ترین دست آوردهای بشری استفاد

کند، امروزه بسیاری از نظرات و   دارو تجویز نمی» آی– ار –ام «برداری، آندوسکوپی، اسکن و  عکس
دانند، اما گوشهای خود را بر  کند و این را حضرات نیک می تجویزات درمانی آن دو امام را رد می

  اند؟ ت و قوانین جاری در ایران بستهطنین پوزخند و نفرت دنیا نسبت به نحوه حکوم
ترین و زیباترین آفریده خداست  اند، و اگر انسان کامل اگر پیامبران مبشر آزادی بشر بوده

ترین کادو به  ترین و مقبول  پس مهم-!  و اگر همه اینها شعار و تعارف نیست-، )احسن الخالقین(
 تکامل او و سپردن سرنوشت او به دست این نورچشمی آفریدگار، به رسمیت شناختن رشدپذیری و

های خداوند است که   با سایر آفریده»اشرف مخلوقات«ترین تفاوت  این مهم. باشد خودش می
تواند روی پای خودش بایستد، خرج مادی و زمینی اش را از آسمان جدا کند و به قول نیچه،  می

  .ملکوتش را در زمین جستجو نماید
ی که آرزوی مدنی کردن مذهب تشیع و آزادی و ترقی آن دسته از روشنفکران دین

 اگر پا به این عرصه نظری - و کارشان بس ارج دار است –پرورانند  میهنشان را در سر می
باید که تفسیر و .  هاون کوبیدن و یا آب با غربال آوردن نیست نگذارند، کارشان جز آب در

پروژه مهدویت باید قاطعانه . گیردمصادیق زمینی عدل و امامت مورد بررسی مجدد قرار 
ایدئولوژیک نکردن دین، بدون شکافتن هسته مرکزی و از کار انداختن . متوقف شود

تقدس قرآن باید به آن، برگردانده شود، باید . موتور آن، در حد شعار باقی خواهد ماند
 و در آیات الهی را از زیر دست و پای انسان مسلمان در حال کار و پیشرفت، جمع کرد

خدا آرامش کالم باید هر مسلمان را راهنمایی کرد که به طور فردی . قلب او جای داد
و با . ای در این زمینه وابسته نباشد روحی بگیرد و به هیچ واسطه یا نهاد هدایت کننده

مندش را وقف پیشرفت گیرد، عقل، ذهن و دستان توان  میم خداکال از آرامشی که شخصاً
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های ضروری از  بدون این جراحی. یک دولت عرفی و سکوالر نمایدوطنش و استقرار 
فمینسم «، »دموکراسی اسالمی«، »جامعه مدنی اسالمی«پیکره دین، سخنوری در زمینه 

های لرزان و آکروباسی دائمی روی یک   رنگ آمیزی در و دیوار یک خانه با پایه»اسالمی
  .گوی لغزان است

نوعان  دسی و تبلیغ سرسام آور برای آن، ما را در میان هماز سوی دیگر، اعتقاد به امامت ق
 اهل تسنن  سنی مذهب هستند و نیز تمامی مسلمانان دنیا که اکثراً که عموماً- مان نیز  ای منطقه

وفاق دینی ما با آنان، به وحدت و قدرت کل منطقه در برابر غارتگری .  منزوی ساخته است-هستند 
طبیعی است که در داخل . ع و منافع مردم عقب مانده آن خواهد افزودامپریالیسم و دفاع از مناب

ها مقدور نیست و مشابه براندازی با آن  کشور و در قلمرو حاکمیت فقها ورود صریح به این بحث
ای زیر این سقف  هایشان با هر زبان و ایما و اشاره اما درست این است که روشنگری! شود برخورد می
 که یک انقالب فکری در این رابطه زمانی روی خواهد داد و اجتماعی خواهد گو این. صورت گیرد

 -  که همانند نقش تعیین کننده برخی مقامات کلیسا در جنبش اصالح دینی در غرب -شد 
شاید بهترین فرصت برای یک چنین . ، پرچم دار آن باشند»حوزه«بزرگانی مقبول از درون خود 

اش از سرکوبی گسترده  ع فروپاشی نظام والیت فقیه و ناتوانیمجتهدین یا علمای مفروضی، مقط
باشد، تا در جوشش اشتیاق مردم برای آزادی و دموکراسی، پرچم اصالح دینی را نیز برافرازند و 

ها بار مهم تر از روحانیون بزرگی که به حمایت از انقالب مشروطه پرداختند، نامشان را جاودان  صد
  .سازند

. شود ، کسی را شریک کار خدا قرار دادن شرک و گناهی بزرگ محسوب میدر چارچوب توحید
آیا روزی خواهد رسید که شیعیان ایران، رابطه شرک آمیزشان را با امامان قدسی قطع کرده و 

   به خدای خود وصل شوند؟مجدداً
ابع به خصوص که به اصل من. ام  برای شلوغ نشدن نوشته، از ذکر منابع خود داری کرده:توضیح

اما از آن جا که .  به چند منبع ارجاع دهمدسترسی نداشتم و گاه الزم بود برای امانت داری، متوالیاً
ها از اینترنت اخذ شده، خوانندگان عزیزی که مایل به دست یابی به اصل منبع و یا  تمامی نقل قول

تاه از هر نقل قول به توانند با دادن یک عبارت کو ها هستند، می های مشروح تری از نقل قول بخش
ها در زیر کلمات و عبارات از من  خط کشی. جستجوگر فارسی، به سهولت به اصل منبع دست یابند

  .، ترجمه داریوش آشوری نقل شده است»چنین گفت زرتشت«م نیچه در باالی نوشته از کال. است
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  : منابع بیشتر برای مطالعه–14
 
 
  : نامه قوم لوطویژه

http://majalehmaha.files.wordpress.com/2008/03/loot1.pdf  
  

  
  :)اطالعات و مباحثی درباره همجنسگرایی( ویژه نامه اقلیتهای جنسی

http://hamjensgra.wordpress.com/  
  
  

  : با همجنسگرایان هاوبالگی درباره برخورد دوستان و خانواده
http://www.hamjensgra.blogfa.com/  

  
  

  :وبالگ مجله ماها
http://majalehmaha.wordpress.com/  

  
  

  :وبالگی درباره افسردگی در بین همجنسگرایان
http://afsordehgi.blogfa.com/ 

  
 

 :رضه مخالفت با همجنسگرایی و راه حل آناوبالگی درباره ع
http://homo-phobia.blogfa.com/ 

  
 

  :وبالگی درباره چند چهره معروف ادبی و هنری همجنسگرا
http://adabvahonar.blogspot.com/ 

  
 

 : با همگ نامه نگاری دو همجنسگرای هموطنوبال
http://namehnegari.blogfa.com 
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 :وبالگی درباره تجارب مبارزات همجنسگرایان در جهان

http://negahbejahan.blogfa.com/  
  
  

 : حل آن امروز همجنسگرایان در کشور و راهوبالگی درباره شرایط
http://www.mahaarticles.blogspot.com 

  
  

  :وبالگی درباره ترانس سکسولیسم
http://transsexualisim.blogfa.com/  

  
 :مجله ادبی دلکده

http://spanteman.blogspot.com/ 
  
 

  :سایت مجله زنان لزبین به اسم همجنس من
http://www.gfiran.bravehost.com/  

  
  

  :لینکهایی به وبالگهای همجنسگرایان
http://queerlink.wordpress.com/  

  
  

  سایت نشریه چراغ
http://www.cheraq.net  

  
  وبالگ فرهنگ گی 

com.wordpress.qulture://http/  
  

 
******************************** 

  
  :هـوجــت
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 مطالب وبالگ های فوق همه از شماره های مختلف مجله اری از مقاالت این جزوه و همچنینبسی

 همه این اگر ترجیح می دهید که. ه شده اندگرفت) مجله الکترونیکی همجنسگرایان ایران(ماها 
. کنیدمطالب با ایمیل برایتان ارسال شوند، می توانید درخواست خود را به ایمیل مجله ماها ارسال 

  :آدرس ایمیل مجله ماها
Majaleh_maha@yahoo.com 

 
  


