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 سرمقاله   خانه ی هنر

  

نشریات جامعه ی دگرباشی از هر جنسی که بوده اند هميشه مغتنم بوده اند و هميشه گامی بسيار بزرگ، حتی اگر خيلی کوچک بوده اند، در 

گی نياز به این ابزار آنقدر زیاد و آنقدر حياتی است که حتی اگر وبال. مسيری برداشته اند که از این عوامل و ابزار حياتی اجتماعی، خالی بوده است

فقط با یک پست و یکبار به روز شده باشد، گامی بوده است که در مسير حرکت به طرف کسب همه ی ابزار یک جامعه مدنی در اجتماع پنهان 

اما .  احترام استبا همين نگاه، و با همين معيار، ارگان مطبوعاتی سازمان دگرباشان جنسی هم با ارزش و قابل. دگرباشی، ثبت شدنی است

از این، نشریه چراغ با تداومی که در کار انتشار چهل شماره و چندین ضميمه در طول سه سال داشته است و با پشتکار در نشر دادن گذشته 

خواسته ها و ضرورت های جامعه دگرباشان جنسی ایرانی و با بلندگویِی هدف های سازمان خود، بيش از این نيز ارزش گذاری می شود و شایسته 

ً  سياسی کسب حق قانونی بودن و شهروند شمرده شدن دگرباشان به صحنه آمد، و از ابتدا برای . تی  احترام اس نشریه ای که با شعار ذاتا

چراغ، . قانونی کردن حق حيات دگرباشان فریاد زد، در ميان نشریات متعدد گذشته و آینده ی تاریخ دگرباشان جایگاه خاص خود را خواهد داشت

ر موارد متعدد، در زمينه ی کار خود پيشقدم به شمار می آید و بنا به شرایط انتشار در خارج از کشور، از امتيازات ویژه هم نشریه ای است که د

انتشار . چراغ در مواردی موفق به استفاده مناسب از این امتيازات شده است. برخوردار بوده و البته از اشکاالت خاص خود هم رنج می برده است

هل شماره، و دورنمای واقع بينانه چهل شماره دیگر بدون وقفه، هر چند از جمله امتيازات انتشار یک نشریه در خارج از کشور به شمار بدون وقفه چ

با وجود این، تنها تداوم، . می رود، اما نشانه عشق و پایبندی گردانندگان این  نشریه نيز هست که هيچ احتمالی از توقف را به دست نمی دهند

نکات بسيار زیادی هست که باید رعایت شود و اگر نشود .  مناسبی به نياز جامعه دگرباشی و غيردگرباشی به یک نشریه دگرباش نيستپاسخ

با تشکر از امکانی که هيئت تحریریه ی چراغ برای خانه ی هنر ایجاد کرد تا از این . زحمت این تداوم به دوش گردانندگان یک نشریه معتبر خواهد ماند

ا سرمقاله ای را بنویسيم که در غير این صورت احتماال باید مقاله ای می شد در ميان مقاله های این نشریه، با هدف تحسين و انتقاد از کارکرد ج

 .گردانندگان آن، به عنوان نویسنده ی سرمقاله ی این شماره، و به جای سردبير فعلی، به کارنامه چهل شماره گذشته چراغ نگاه می کنيم

مراحلی که گاهی در رابطه با مرحله اول، لزوما گامی رو به بهبود نبوده . ر سه سالی که گذشته است نشریه ی چراغ به سه مرحله سر زده استد

این نشریه که بنا به ذات و علت وجودی اش، نشریه ی جامعه . اند اما به هر تقدیر و در مسير کلی نشریه، نشانه ی پيشرفت به شمار آمده اند

گرباشان جنسی ایران است نشریه ای است که باید موضوع کار خود را مسائل درگير جامعه دگرباشی در کليت آن قرار بدهد و در موازات آن قادر د

ه آنچه در نشریه، که همه ما یا بسياری از ما به دليل تعلق ب. باشد منبع برای دسترسی به آن مسائل و کانال های طرح آن مسائل را ایجاد کند

جامعه دگرباشی، با عالقه مسيرش را دنبال کرده ایم و سعی در حمایتش داشته ایم، کمتر از آنچه باید به چشم می خورد، همين مطرح کردن 

با وجود آن که در طول دوره های مختلف انتشار این مجله، که کم و بيش با جابجایی سردبيران آن مشخص . مسائل مربوط به جامعه دگرباشی است

شود، ظاهرا عمده مطالب مجله اختصاص به دگرباشان داشته است اما این دگرباشان به عنوان چهره های ایزوله شده و فرد شده به ميان آمده می 

ای با شمارش مقاله هایی که در شماره ه. اند و قادر نبوده اند که تصویری جامع از جامعه ای که بلندگویی اش را به عهده گرفته اند به دست بدهند

نخست به چشم می خورند آنچه بيش از هر چيز به چشم می آید بی برنامه بودن گردانندگان آن است و برنامه ای که آنقدر مبهم است که دیگر 

  .برنامه به شمار نمی آید

تی و حقيقت آن ایمان راسخ داریم ما با تمام این سواالت راهمان را برگزیده ایم و به درس« در اولين سخن سردبير اولين شماره ی چراغ می خوانيم 

 « .و می خواهيم که در راه شما، همراه شما و چراغ روشنایی تان باشيم

ولی مشخص نيست که راهی که سردبير و گردانندگان چراغ برگزیده بوده اند چه راهی بوده است و مشخصا در چه راهی می خواسته اند چراغ 

  وشنایی در محدوده نشر مسائل فرهنگی و اجتماعی دگرباشی بوده است؟آیا این ر.  مخاطب باشندی" شما"روشنایی 

این احتمال می رود که وابستگی به یک سازمان، بار مسئوليت چراغ را اضافه نکرده، بلکه کم کرده است و چراغ، به عنوان یک نشریه، مسئوليت 

جایگاهی که . فاوتی با آنچه ادعایش را داشته است باید اشغال کندهای سازمان خود را مسئوليت خود دانسته است که در این صورت جایگاه مت

لزوما پایين تر یا باالتر نيست، صرفا متفاوت است و دقيقا معنای ارگان یک سازمان را دارا است و نه نشریه ی فرهنگی اجتماعی جامعه دگرباشان 

سازمانی . زگوکننده و نشر دهنده برنامه ها و اهداف سازمان خود شده است نکات ضروری مطبوعات، بادر این راه، این نشریه بدون توجه به. جنسی

با . که حضورش و حرکت فعالش در احقاق حقوق جامعه دگرباشی عزیز و مغتنم و به شرط دموکراتيک و سالم رفتار کردن بسيار ضروری است

این بار به جای دگرباشانی که از مشکالت و معضالت زندگی .  می کند مطالب مجله کامال تغييرجابجایی سردبير شماره های یک تا پانزده، خاستگاه

خود می نویسند، نویسندگان صاحب تجربه و شناخته شده به معرفی چهره های صاحب نام جامعه دگرباشی بين المللی می پردازند و بخشی از 

ند ولی در این دوره مسائل روز و عمده و عاجل دگرباشی به کنار دگراندیشان و روشنفکران نيز به جمع توليد کنندگان آثار در چراغ اضافه می شو

رانده می شود و صفحات چراغ آماده می شود تا رفته رفته بخشی از گفتمان روشنفکری نامربوط به دگرباشی را از وبالگ های نویسندگان شناخته 
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 مناسب برای طرح این گفتمان بدل کند و همچنين می توانست چراغ این حرکت، می توانست چراغ را به بستری. شده  به چراغ منتقل و بازچاپ کند

این . را از مسئوليت اصلی آن که پيگيری موارد مربوط به حقوق مدنی و انعکاس نقض حقوق انسانی دگرباشان ایرانی تعيين شده است، منحرف کند

ای دگرباشان  دوباره به سطح پيشخوان چراغ می رسند و مجموعه ای نامه ها و  روزمره ه. حرکت نيز با جابجایی سردبير، به مسير جدیدی می رود

با توازنی بيشتر از آنچه در دو مرحله پيشين بود در نشریه منعکس می شود تا آنجا که امروز می توان گفت که نشریه در چهلمين شماره خود به 

. این نزدیکی اما کافی نيست. ان داشته است نزدیک شدههدفی که به عنوان یک نشریه ی قابل اعتنای دگرباشی و نه فقط ارگان سازم

کمبودهایی که در چراغ هنوز هم در زمينه انعکاس مشکالت جامعه دگرباشان جنسی، و به ویژه در روشنگری در مورد هویت دگرباشی جنسی و 

هایی است که باید توجه سردبير چراغ را به خود به چشم می خورد از نکته کمک به آشتی خانواده های دگرباشان با فرزندان دگرباش خود بسيار 

  .بکشد و باید راههای دست یابی به منابع توليد مطلب در این زمينه ها را ایجاد کند

آنچه . از ویژگی های چراغ در این مرحله آخر، همکاری وبالگ نویسان، هر چند محدود، و بازتاب نام و مطالب وبالگ نویسان دگرباش در نشریه است

نيازی نيست .  تواند ایده آل این نشریه باشد این است که بخش اعظم مطالب چراغ را بالگرهای دگرباش و نویسندگان جامعه دگرباشی بنویسندمی

اد این نوشته ها همه بار سنگين ادبی داشته باشند، بلکه باید بازتاب دانش و تجربه و دیدگاه بالگرهای دگرباش باشند و در صفحات چراغ برای ایج

بحث در تعيين درستی و یا نادرستی شيوه های بکار گرفته شده در دست یابی به حقوق دگرباشان و نيز روشنگری در مسئله دگرباشی و نقد و 

این ضروری ترین و مفيدترین نقشی است که ارگان این سازمان . بررسی و بازتاب رفتارهای اجرایی سازمان دگرباشان جنسی ایران استفاده شود

با تفاوت های فاحشی که در این نشریه و در طول مدت زمان اندک فقط سه سال ایجاد شده و با ارتباط منطقی و قابل . تواند به دوش بگيردمی 

اتکایی که بين دست اندرکاران چراغ و بدنه ی جنبش دگرباشی بوجود آمده است می توان اميدوار بود که هر چه بيشتر به ایده آل یک نشریه 

تفاوت چراغ های شماره یک تا ده با انتشار آگهی های سازمانی که اعتبارشان در زمان انتشار نيز مورد . معتبر و مفيد نزدیک می شوددگرباش 

سوال بود، یا شماره هایی که با نام های جعلی فقط خاطرات آزار دهنده ای را در ذهن خوانندگان به جای می گذاشتند و نامه های سر گشاده چاپ 

  .دند، تا چراغ های سی تا چهل که هر بار مسئوالنه تر با مسائل دگرباشان و انعکاس اخبار سازمانی برخورد کرده اند مایه اميد استمی کر

با نگاهی به رشد و گسترش هر چه بيشتر تعامل و صميميت جامعه ی دگرباشی با چراغ و به دنبال آن با سازمان در اکنون نسبت به گذشته 

که سازمان می تواند راه رشد غير سرمایه داری را از چراغی که به منزل رواست بياموزد و با توجه به اینکه بخاطر شرایط جهانی مشخص می گردد

نگاه سازمان به موضوعات دگرباشی ایرانی بعضا نگاهی پراگماتيستی و درگير در  شلوغی های غافل کننده ی رسانه ای و شبکه ها و شوهای 

د پروپاگاندای تبليغاتی برای اعالم زنده بودن جامعه ی دگرباش ایرانی ست، که در بيشتر مواقع درست و الزم هم می نماید، ولی تلویزیونی و ایجا

 .این نمی تواند خمير مایه ی حرکت چراغ به صرف ارگان سازمان بودن باشد و چراغ بعنوان رکن دموکراسی سازمانی باید که چراغ باشد

نگاه «به ساحت و رفتار مسئولين اجرایی سازمان با بدنه ی جامعه ی دگرباشی ضربه می زند، خوب است قوت » اه به بيروننگ«هر مقدار که ضعف 

وقتی مسئولين . چراغ آن ضعف را برطرف نموده و پایه گذار رابطه ای انداموار و خانوادگی با بدنه ی دگرباشان ایرانی در سراسر جهان باشد» به درون

ن به شدت درگير بيرون مرزها هستند و در هيچ کاری از هيچ بخشی از بدنه و ریشه ی خود یعنی دگرباش داخل ایران نظر نمی گيرند اجرایی سازما

  .چراغ می تواند و باید این ضعف را با ایجاد تعامل و گفتگو و بحث و تبادل نظر و با نگاه به درون مرزها به قدرت تبدیل نماید

  

ت جامعه دگرباشی بسيار  تمایل دارد که در آنسوی خط به گوش های بيشتری با اندازه ای از بذل حوصله روبرو شود تا امکان بيابد نيازمندانه باید گف

چراغ و بخصوص سازمان . گفتگویی فرهنگی اجتماعی صميمی بی دغدغه با اعتماد و هم خانواده را با سازمان دگرباشان جنسی ایران بنيان نهد

 .ز این به گسترش رابطه ی اندام واره با بدنه جامعه دگرباشی و با داخل ایران بپردازندخوب است بيش ا

  

به عنوان دگرباشان جنسی، ایده آل ما این . در انتها باید به عنوان دوستان چراغ انتقادی را هم از تمام سردبيران دوره های سه گانه چراغ مطرح کنيم

 هر روز محکم تر و موفق تر از پيش برای کسب حقوق انسانی و مدنی دگرباشان حرکت کند و هر روز است که سازمان دگرباشان جنسی ایرانی

. به عنوان یک انسان معتقد به دموکراسی اما، این سازمان را مثل هر سازمان دیگر یک جامعه، سزاوار انتقاد می دانيم. موفق تر از روز پيش باشد

د، و در جایی که مطبوعات آزاد نباشند دموکراسی امکان ظهور ندارد، مایليم ابراز کنيم در هيچ کدام از اگر مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستن

شماره های چراغ و زیر نظر هيچکدام از سردبيران محترم این نشریه، وظيفه ی مطبوعاتی دوش به دوش وظيفه ی سازمانی حرکت نکرده است و 

 سردبير نشریه، هيچکدام از عملکردها و اعالنيه های سازمانی و نيز سخنان رسمی منتشره و یا سردبيران نشریه در هيچ مقطعی، به عنوان

با وجود این باید اميدوار باشيم که چراغ با در آمدن از قالب گفتارهای . عملکردهای بدنه ی سازمان را سزاوار بازبينی یا حتی انتقاد تشخيص نداده اند

 و مطالبی که هرچند بازتاب مشکالت قشری از دگرباشان بود اما بازتاب مجموعه بدنه جامعه دگرباشی نبود و به یک سویه و در مواردی بی پشتوانه

همان خاطر نمی توانست این مجموعه را در کنار هم قرار داده و امکان خودیاری و گفتمان را ایجاد کند و با عبور از محو شده گی و خود باخته گی در 

ای رسانه های بيرونی و با مملو نکردن صفحات خود از این پروپاگاندا، و قدم گذاشتن در قالب مجموعه ای کامل تر از دیدگاهها و برابر فالش دوربين ه
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قلم های دگرباشان و پرداختن به طيف وسيعی از جامعه دگرباشی و استقبال از تمام قشرهای جامعه دگرباشی و تأکيد بر این اصل که دگرباشان در 

فقط اشتراک دارند و آن دگرباشی است و از همين نقطه اشتراک باید به سمت کسب حقوق خود حرکت کنند، و با بهره گيری از قالبی یک نقطه 

نزدیکتر و مناسب تر برای یک نشریه و نزدیک شدن به شمایل نشریه ای که بيش از هر چيز، نزدیک به نشریه ی یک ارگان حقوق بشری و حامی 

این نشریه حضوری مغتنم دارد و گذشته ای . اتی جامعه دگرباشی است با حفظ اعتبار و اصول روزنامه نگاری، شایسته احترام استمنافع اوليه و حي

  .عزیز و آینده ای پر اعتبار در پيش خواهد داشت

  

  

لچراغ به قيمت سوی چشم و سوز سخنی هم با دگرباشان وطنی اینکه وقتی صحبت از چهل شماره و چهل ماه می کنيم یعنی افروخته شدن چه

دل گروهی انگشت شمار که با کمترین امکانات سخت ترین کار را در مسيری پرسنگالخ انجام می دهند و کمترین کار ما هموار کردن مسير و 

  .در این راه آنچنان کوتاهی نکنيم که روزی خود را به نبودن چراغ سرزنش کنيم. رساندن توشه ی طی مسير به آنان است

    .و یادمان باشد که اگر ماها در کنار ماها بودیم اکنون ماها در کنار ماها بود

  

  

  .با تشکر از سردبير چراغ که این فرصت را و بخصوص این ستون ویژه را در اختيار ما قرار دادند
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 غرض عرضِ  ارادت است وال غير 

:از ما به رعایای معلوم الحال مان   

  امر فرمودیم

  این همایون پيه سوزِ  درگاهِ  عالی جاهِ  حضرت ما

  رعایا عمومرویتِ  جهتِ  

  چهل بار

 بر بلندای کوه قاف

  نور افشانی نماید

. 

  امر می فرمایيم زین پس

 نورانی شدگانِ  رعایا

  اعضاء و جوارحِ  نورانی شان را

 بر اعضاء و جوارحِ  نورانی نشدگان 

  بماالنند

  در حدود شرعی

  ایدتا جانِ  مالندگان و روحِ  مالش شوندگان به آرامش و کمال گر

. 

 آیين دارد این پيه سوزِ  عقل و دین سوز

  آیين دارد این

  خاموشی را نه در سرای شاهنشاهِ  عالی جاه تان راه هست

  نه در جانِ  روشنيدگان درگاه

  نور است این

  نمی جنگد که فاتح باشد یا مفتوح

  فتح است این
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  جانِ  فتح است

 روشنی

. 

  امر خواهيم فرمود پایان این چّله

 شاد خواری و می گساری نمایيد

 و

  باروریِ  دل و جان طلبيد از درگاه باری

. 

  دایره کامل شده است

. 

 ما

  سلطان خشایار خسته

  چهل و یکمين نور افشانی ِِ پيه سوز را به تماشا خواهيم نشست

  مثل هميشه با تمام روح

 با تمام دل 

  در ميان هلهله ی شادی رعایا

ِ  سيمين تنانِ  بی خویشتندر بی خودیِ  َتَرقص  

 در نوشانوشِ  باده های پرخروشِ  شيرین 

   روز تا ابد-که از ازل

  پيمودنِ  رطلِ  گران

  تنها در حضورحضرت ساقی شایسته بوده است و بس

  سایه مان مستدام

  بنوشيد و بنوشانيد

 والسالم

 خشایار
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 شتهم سر... ن بازمانده از نسل يآخر
 
  

 :ما که به همه ی عالم و آدم دادیم کی به کيه اینم می دیم به چراغ 
 
 

 اول ماه را به من بدهيد 
  

 اول ماه را می خواهم  
  

 وقتی تشنه گی ام گشنه است عطش ام حتی با تازیانه نيز نمی ميرد       اول ماه را 
   

 وقتی
  

 ماللی نيست جز دوری آزادی

  
 مرگ مجالی نيست جز فرصت 

  
 محملی نيست که در آن نوری دید 

  
 سوسو هم یعنی نورافشانی 

  
       نوستالژی اش را داریم     ماها        موضوع چراغانی پارسال نيست که

  
 موضوع 

  
 فيلم و زینگ و حروفچينی 

  
 چيدن حروف سربی 

  
 بستن صفحه 

  
 ریختن کلمه در شریانی ست که 

  
 تنگی نفس دارد 

  

  
 ز شدن دریچه ایبا
  

 و انداخته شدن نوشته ای 
  

 هموطنان عزیز بخوانيد به دیگران بدهيد
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 در زیراش نيست که یاد هزاره های پيچ در پيچ مبارزات افتاد

  
 و               آنقدر چيزی هست که 

  
 خون بخواهد خواندن اش

  

   
 قدر این حروف را باید که دانسته دانست 

  
 ردیف اش می شود هزار سر پر از سرب شود وقتی برای هر 

  
 برای خواندن اش هزار سر به دار 

  
 برای ورق زدن اش

  
 ورق ورق 

   

 
 بوی چاپ خانه های 

  
 قدیمی

  
 بوی 

  
 چاپ حروف سربی 

  
  قدمتی تک                 آميخته به

  

  
 ضیتکِ  تک افتاده در زمان این کدام شاه عباس صفوی یا هالکوخان عو

  
 که پر کند سرب را به دهان 

  
 اینجا مگر زمان کدام تيغ علی شاه است 

  
 که 

  
 پر می کند سرب اش 

  
 چنين تمام تن ما را 

  

  
 اینجا اردوگاه پارتيزان ها نيست 

  
 یا کوه های سيئه ماترا

  
 کسی به ما آموزش نمی دهد که ضامن نارنجک را 

  
 ا رها کردچگونه باید کشيد و تا چند شمرد ت

  
 ما فقط              چه گوارا نمی شویم برای قورت داده شدن وقتی که 
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 هضم نمی شویم در 

  
 حماقت تاریکی

   
 ِ  بودن یک بمب ولی دلهره ی

  
 هميشه در جيب مونيتور ما نشسته 

  
 این دلهره خواستنی 

  
 و ترس که

  
 به بازی گرفتنی ست 

  
 به تخم حساب نکردنی 

  
  بگذار گداختگی هر تيغعلی شاهی حاال

  
 گلوله شود بنشيند به تنمان 

  
 طناب شود 

  
 بپيچد به حلقمان که 

  
 ساکت 

  
 من آن بو را دوست دارم که 

  
 ساکت نيست

  

  
 بوی چاپ 

  
 بوی نوشتن 

  

 چراغ بوی
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 سينا آدم آهنی 

 

 

 خونم نمی هم چراغ حتی من اینکه ش نمونه پایينه، خييييييييييييلی ها ایرونی ما مطالعه سرانه
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 مصاحبه با مهدی همزاد 

 

جهت تهيه ی ویژه نامه ای برای یک نشریه ی الکترونيکی دگرباشان چه کسی بهتر از مهدی همزاد که آدم برود به سراغ اش و اول از اولين مجله ی               

همزاد از دارا ترین وبالگ نویسـانی اسـت کـه گذشـته از دارنـده گـی عنـوان                    . واهد تا شرابی بخوریم     الکترونيکی همجنسگرایان ایران بپرسد و ازاو بخ      

 .     د است که آن تواضع و صميميت اوستاز گنج کم نظيری درنزد خود بهره من» یکی از گردانندگان و نویسندگان اصلی مجله ی ماها«

 

 بـی ادعـایی را در برابـر مـا گذاشـت و صـميمانه در ایـن مصـاحبه شـرکت کـرد متشـکریم و ایـن              از مهدی همزاد که با تمام بزرگی اش تمام فروتنـی و           

 :    مصاحبه را به شما تقدیم می کنيم 

 

از آنجایی که قدر دانستن از زحمات دست اندکاران چراغ بدون قدر شناسی از زحمات یکی از بی نظيرترین و تاثير گذارترین نشـریات                        

کاری ناقص و نادرست می باشد از شما دوست گرامی تقاضا داریم پذیرای دعـوت  » ماها « مجله ی ماندگار   دگرباشان ایرانی یعنی    

 . و تاثيرات بی رقيب آن بر رشد آگاهی در جنبش دگرباشان باشيد » ماها « مصاحبه ی ما در مورد 

 

 .  از بقيه هم کمتر باشهالبته من فقط یکی از اعضای ماها هستم و سهم من شاید. اميدوارم بتونم کمک کنم

 

بعنوان اولين مجله ی الکترونيکـی همجنسـگرایان بـا شـروع انتشـار خـود و عليـرغم                » ماها  « مجله الکترونيکی همجنسگرایان ایران     

گذشت نزدیک به دو سال از آخرین شماره اش به قله ی بی نظيرترین و تاثير گزارترین مجله همجنسگرایان ایران دسـت یافـت شـما                          

 می کنيد دليل این اتفاق چه بود ؟      فکر 

 

تـری   ای ایـن شـکلی کـه مخاطـب عـام      یعنی جای رسـانه . شد ای احساس می یک علت تاثيرگذاری ماها نيازی بود که در آن زمان به وجود چنين مجله   

ی ماهـا هـم       از طرف دیگر، مشی مجلـه     . بودداشته باشد و مطالب گوناگونی در رابطه با همجنسگرایی در آن باشد کامال خالی               ) ها  نسبت به وبالگ  (

هـا   های فکری و قشرهای مختلف، مقاله    ی طيف   کرد برای همه    در موفقيت آن موثر بود، یعنی این که مجله تنوع زیادی در موضوعات داشت سعی می               

 های خواندنی داشته باشد و مطلب

 

هدف ماها دور زدن شرایطی است که خود بهتر مـی دانيـد       «دند   دست اندرکاران ماها در سرمقاله ی اولين شماره ی خود گفته بو            - 

و تــالش بــرای ممانعــت و جلــوگيری از گسســت احتمــالی در امــر آگــاهی رســانی 

همچنــين ایجــاد . دربــاره ی اقليتهــای جنســی و همجنســگرایان در جامعــه اســت  

امکانی برای آن دسته از همجنسگرایان و دیگر اقليتهای جنسی است که آگاهی             

اده و عزم در خور برای به دوش کشـيدن مسـئوليت تـاریخی را دارنـد امـا جـا و             ، ار 

و خوشـبختانه بایـد گفـت ماهـا تـا حـد قابـل               » امکان ظهور و بروز آن را نمی یابنـد          

 جلـوگيری از گسسـت احتمـالی در امـر           -١(قبولی در ایـن دو موضـوع موفـق بـود            

انی بــرای اقليتهــای  ایجــاد امکــ-٢. آگــاهی رســانی دربــاره ی اقليتهــای جنســی  

جنسی که آگاهی واراده برای به دوش کشيدن مسئوليت تاریخی دارند امـا جـا و                

 این تجربه موفق چگونه به انجام در آمد ؟)  امکان بروز آن را نمی یابند 

 

ای بـا همجنسـگرایان داخـل داشـته           کـرد ارتبـاط پيوسـته و گسـترده          ی ماها سعی می     مجله

ها برای پربارتر کـردن   های خودش داشته باشه و از خود آن ها بپردازد، بتواند تعاملی با مخاطب ی یک سری حرف"ارایه"ا به جای این که صرف   باشد و به  

کرد سعی می ی ماها مجله

 با ای گسترده ارتباط  پيوسته و

همجنسگـرایان داخل داشته

صرفا به جای این که باشد و به 

ها ی یک سری حرف"ارایه"

 تعـاملی با مخـاطب بتواند بپردازد،

های خودش داشته باشه و از 

ها برای پربارتر کردن خود آن

 .نشریه استفاده کند
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 مثـل حقـوق همجنسـگرایان،    --های گوناگون همجنسگرایی در ایران      در کنار این، ماها هميشه این دغدغه را داشت که به جنبه           . نشریه استفاده کند  

هــا و  گرایان، موانــع اجتمــاعی و سياســی در راه همجنســگرایی در ایــران، دیــن و همجنســگرایی، اتحــاد همجنســگرایان، خــانوادهخودبــاوری همجنســ

 توجه داشته باشد و بتواند در حـد تـوان خـود نيازهـای مختلـف یـک همجنسـگرای داخـل کشـور را                          --اطرافيان همجنسگرایان، و بسياری مسایل دیگر       

 .پوشش دهد

 

بخواهد با مغتنم شمردن تجربيات گذشـته گـان و بـا توجـه بـه شـرایط امـروز جامعـه ی دگرباشـی در کنارسـایر وظـایف و                                اگر چراغ    -

 مسئوليت هایش این موفقيت را رشد دهدچه راهی را باید بپيماید ؟

 

اسـتفاده نکـرده و     " دگربـاش "ی    وقـت از کلمـه      اول باید به یک نکته اشاره کنم، این که ماهـا هـيچ            

 . استفاده کند) یا در صورت لزوم، اقليت جنسی" (همجنسگرا"دهد در همه جا از  ترجيج می

این مساله را باید در نظر داشت که جایگاه و نقش چراغ با ماها تفاوت زیادی دارد، و علت اصـلی                     

ی چـراغ وابسـته بـه یـک سـازمان، و بـه تعبيـری ارگـان آن سـازمان محسـوب            این است که مجله  

با در نظر گرفتن این، و نيز با توجه         . ه کامال در مشی نشریه تاثيرگذار است      شود و همين قضي     می

 IRQOهایی که در مورد نقش، کارکرد، اهميـت، و عملکردهـای فعلـی سـازمان        به اختالف دیدگاه  

هـر حـال هـر        امـا بـه   . وجود دارد، تالش برای همسوسازی چراغ و ماها کار چندان آسانی نيسـت            

هادی که بخواهـد قـدمی بـرای همجنسـگرایان ایرانـی بـردارد، بایـد در                 شخص، گروه، نشریه، یا ن    

رو   ها بـا آن روبـه       هایی که آن    ها و چالش    ی اول به همجنسگرایان داخل کشور و مشکالت آن          درجه

یـک شـرط مهـم دیگـر     . ها داشته باشد    تری با آن    هستند بپردازد و سعی کند ارتباط هر چه نزدیک        

تن به شـرایط اجتمـاعی و سياسـی فعلـی کشـور و نقـش آن در           برای ثمربخش بودن، توجه داش    

 . پيشبرد جنبش کسب حقوق همجنسگرایان در ایران است

 

 از تاثيرات تقریبا بی نظيـر مجلـه ی ماهـا در تـاریخ نـوین جنـبش دگرباشـی در ایـران                       -

مهم با کاری سترگ تر و مانـدنی تـر          ایجاد نوعی حس حق شناسی یا حقوق شناسی در بين دگرباشان داخل ایران بود که البته این                  

که همانا رسيدن به خود شناسی بود به انجام رسيد ، نمی خواهيم سوال کنيم که آیا این خودشناسی به جایگاه مناسـبی رسـيده                         

ین خـود   است و باید به کارهای دیگر پرداخت یا خير ، می خواهيم از شما بعنوان یکی از نویسندگان ماها بپرسيم اکنون راهبردهای ا                      

 ؟   به جلو چه چيزهایی می تواند باشدشناسی رو 

 

تواننـد داشـته     همجنسگراهای کشور ما هنوز کامال بـا حقـوقی کـه مـی            . خودشناسی همجنسگرایان ایرانی هنوز ناکافی و نيازمند رشد بيشتر است         

جود دارد هنوز تبدیل بـه یـک حـس جمعـیِ  همجنسـگرایان        هایی هم که و     هاست آشنا نيستند و عالوه بر این، آگاهی         هایی که حق آن     باشند و آزادی  

 . ایرانی نشده است

طـور   یعنـی همـان  . های مختلف فکری کشور مطرح بشود در جریان" صدای تازه"صورت یک     چيزی که بسيار ضرورت دارد این است که همجنسگرایی به         

هـای مختلـف اجتمـاعی، سياسـی، دینـی، فرهنگـی،        م است که در گفتمـان ای به اسم نقد همجنسگرایانه وجود دارد، الز        که در ادبيات و نقد، شاخه     

 .عنوان یک نگاه تازه و متفاوت مطرح شود به" نگاه همجنسگرایانه"هنری و غيره هم نوع 

هـای مختلـف    تـر شـدن گفتمـان    ی این کار، هم قدرت پيدا کردن و گسترش پيدا کردن نگاه مثبت به همجنسگرایی، و هم قوت پيـدا کـردن و فربـه                       فایده

های همجنسگرایانه، هم به خود همجنسـگراها و هـم بـه پيشـرفت فکـری کشـور کمـک                      داخل کشور است؛ یعنی مطرح شدن همجنسگرایی و نگاه        

 . کند می

ی گونـاگون  هـا  تواننـد در زمينـه   های خودشان و نقشی که مـی  ی این کار این است که همجنسگراها با حقوق مختلف خود، امکانات و توانایی               اما الزمه 

هـای   هـا، چهـره   ی نویسـنده  عهـده  ی هر کدام از خود ما همجنسگراها است و بعد از آن بـه  داشته باشند آشنا بشوند؛ این وظيفه اول از همه به عهده    

 .ها و غيره ها، سازمان ها، گروه ها و نشریه ها، گردانندگان سایت نویس مطرح، وبالگ

 

 

 احساسی و غير حرفه ای والبته واقعی و بگویيم ، ماها برای ماها هميشه در جایگاهی  بگذارید در انتهای مصاحبه جمله ی -

هـایی  با توجه به اختالف دیدگاه    

ــارکرد، کـــه در مـــورد نقـــش، کـ

ــی ــت، و عملکردهــای فعل اهمي

 وجـــــود دارد،IRQOســـــازمان 

تالش برای همسوسازی چـراغ

ــانی ــدان آسـ ــار چنـ ــا کـ و ماهـ

هــر حــال هــر امــا بــه . نيســت

شخص، گروه، نشریه، یا نهادی

ــرای ــدمی بــ ــد قــ ــه بخواهــ کــ

یان ایرانــی بــردارد،همجنســگرا

ی اول بــــــه بایــــــد در درجــــــه

همجنســگرایان داخــل کشــور و

هــایی هــا و چــالش مشــکالت آن

رو هسـتند  هـا بـا آن روبـه        که آن 

ا
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 منحصر بفرد و مناسب قرار دارد چه پبشنهاد هایی به چراغی ها بدهيم تا چراغ چراغ ماها بشود ؟

 

عنـوان یـک    بينم که بخواهم به چراغ راهکاری نشان بدهم، امـا بـه    من خودم را در موضع برتری نمی      

ــه ه ــه  مجنســگرای داخــل کشــور و ب ــوان یــک مخاطــب ب ــه مســایل عينــی   عن ــر  نظــرم اگــر چــراغ ب ت

در کنـار   (هـا را      ی آن   های فکری و مشکالت روزمره      همجنسگرایان کشور بيشتر توجه کند، و درگيری      

ی  در نظـر داشـته باشـد ثمـره    ) ریـزی و دوراندیشـی هسـتند    تـر کـه نيازمنـد برنامـه         مسایل درازمدت 

 . داشتبيشتری خواهد

 

 

 از شرکت شمادر این مصاحبه متشکریم 

 

 پيروز باشيد

ــری مــن خــودم را در موضــع برت

بينم کـه بخـواهم بـه چـراغ  نمی

ــا ــدهم، امـ ــان بـ ــاری نشـ راهکـ

عنـــوان یـــک همجنســـگرای بـــه

ــه  ــک داخــل کشــور و ب ــوان ی عن

نظـرم اگـر چـراغ بـه  مخاطب بـه  

تر همجنسـگرایان  مسایل عينی 

ی  د ثمـره  کشور بيشتر توجه کنـ    

 .بيشتری خواهد داشت
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 نوشتم شعرواره ای که برایِ  مجله ی چراغ

 

  آلفو دزد دلها

 ٢٠٠٨, ٢٧ یم

 

 !ِ  نگارنده ی افكارت آه بویِ  استریتی دارد بميربرای

  تمام نگاه های خصمانه و ابلهانه اتبرای

 

 واقعی را ندید قلبِ  سوراخت آه هرگز معنای عشق آن

 

  دنيای سوراخ ها ملتهب ماندودر

 

. 

 

 بمير

 

  دنيایِ  دل و عطر عریانی ستاینجا

 

  چشم های آورت را هم بگذارآن

 

  هم می ميرممن

 

  تمام ابلهی هایتبرای

 

  مرا عاشق ات آردآه

 

. 

 

 سيب

 

  سرخ زود می گنددسيب

 

  بازگردی به دست چالق بينیتا

 

 …ذیر تا تازه ام و دسترس پپس

 

  بزن با پوستگاز
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   امير پورشریعتیمصاحبه با 
 
 راههای حضور مدنی                                      

 

 

 . است که بی ادعا و شجاعانه در اکثر مراکز قانونی و قابل حضور حضور پيدا می کند نامير پور شریعتی یکی از فعاالن اجتماعی جامعه ی دگرباشا

ری امير مدل یک شهروند آگاه به حقوق اجتماعی خود است که طناب ها و زنجيرهای موجود در جامعه ی پيچيده و هزار توی ایران را با مدل رفتا

دستان خود محکم تر نمی کند امير در هر کجا که امکان بودن باشد حضور پيدا می کند و این امکان را با توهم و فوبيای غير معقول به شوکرانی در 

 . جان خود تبدیل نمی کند جام

 . امير مدل رفتاری موفقی از نگاه درست و اندیشمندانه به فرصت ها و تهدید ها و تبدیل هوشمندانه ی تهدیدها به فرصت هاست 

سخ فکر وقتی همه ی ما شجاعت رفتن و پرسيدن از مشکالتمان را داشته باشيم آیا هيچ کسی برای پاسخ پيدا نخواهد شد آیا هيچ کسی به پا

 ...  نخواهد کرد آیا هيچ کسی با خود نخواهد گفت که باالخره روزی به این پرسش ها پاسخی باید 

 

 

 امير پورشریعتی عزیز، 

برای شروع، و با توجه به سابقه طوالنی فعاليت های اجتماعی و قانونی و مفيد شما در شناسایی شناساندن و احقاق حقوق 

   حد انتشار یک نشریه را برای فعاليت های فوق مفيد و الزم می دانيد ؟دگرباشان در ایران شما تا چه

مفيد باشد ، بستگی به این دارد که درون نشریه چه چيزی " می تواند"هر چه بيشتر محصوالت فرهنگی اجتماعی داشته باشيم واضح است که 

وباره یک نشریه با اهداف بسيار بسيار وسيع و بی کران مانند ولی اینکه د. نوشته شده باشد و برای چه مخاطبی و با چه هدفی منتشر شود

و برای همه مخاطبين ایجاد شود و در آن عکس های بی پروا چاپ شود " دوجنس گرایان/ تراجنسی ها / دفاع از همجنس گرایان "یا " اطالع رسانی"

 .این درد کسی را دوا نخواهد کرد

 

 در کارکردها و راهبردها جای به نظر شما نشریات الکترونيک می توانند

 نشریات مکتوب را بگيرند ؟

نه تنها می توانند بلکه خواهند گرفت ، ولی در هر حال هنوز عده زیادی دسترسی  

 .به وسایلی که الزمه خواندن این نشریات است ندارند یا عادت به خواندن کاغذ دارند

 

نسته است بخشی از اگر شما چراغ را می خوانيد آیا این نشریه تاکنون توا

نياز جامعه و بخصوص جامعه ی دگرباشی را به آگاهی از چيستی و 

 چرایی دگرباشی و دگرباشان جواب دهد ؟

 بله توانسته

 

با توجه به اینکه شما یک فعال اجتماعی حقوق انسان ها بویژه حقوق 

دگرباشان در ایران هستيد و با نهادهای مدنی موجود در ایران ارتباط دارید 

به نظر شما چراغ بعنوان نشریه ی یک سازمان حقوق بشری چه مسيری را برای ارتباط منطقی و مفيد نمودن رابطه ی نهادهای 

 اجتماعی و دگرباشان می تواند طی کند ؟

که احتماال بسيار خنده ممکن است که افرادی که در نهاد های مدنی کار می کنند تک تک و به صورت انفرادی خواننده این نشریه باشد، ولی با این

وارنــد ذاليــت هــا بایــد اليــت گــری را کنــار بگ 

ــد     ــف را شــروع کنن ــاهر کثي ــه ظ ــای ب .کاره

نویسنده ای کـه خواننـده نـدارد بـه چـه درد

مــی خــورد ؟ اگــر هــم تعــداد کمــی خواننــده

داشــته باشــد جــز اینکــه یــک عــده را پشــت

کــامپيوتر مــيخ کــوب کنــد و انســان هــا را بــه

ســيب زمينــی هــای پشــت کــامپيوتر نشــين

تبدیل کند که هـيچ کـاری جـز سـيب زمينـی

ــودن و خ ــب آنب ــا و متعاق ــدن نوشــته ه وان

.بيشتر سيب زمينی شدن انجام نمی دهند
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دار به نظر می رسد کسی در ایران نمی تواند نشریه ای که روی جلد آن و درون آن تصاویر بی پروا وجود دارد را دست بگيرد و به یک نهاد مدنی ببرد 

 .ساده ، پيش پا افتاده ولی واقعی. و مثال قسمتی از آن را برای دیگران بخواند

 

رکرد نشریه چراغ، و مسئوليتی که به عنوان ارگان رسمی در ادامه، با توجه به کا

سازمان دگرباشان جنسی به دوش دارد، جدای آن از نقش روشنگری این نشریه، نظر 

 .خود را در مورد تأثيرات مثبت و منفی آن بفرمائيد 

ن نداشته ، تاثيرات مثبت ای) با تعریف نسبی و اشاره به اینکه هيچ چيز مطلق نيست(نقش منفی 

بوده که تا حدی جامعه همجنس گرایان ایران را به هم نزدیک کرده و یک شناسه اجتماعی فرهنگی 

به جامعه همجنس گرایان ایران داده ، پلی بوده برای ارتباط هجنس گرایان و دگر جنس گرایان ، 

 .گرروحيه اعتماد به نفس و هویت اجتماعی همجنس گرایان را باال تر برده و بسياری موارد دی

 

بعضی مواقع این دیدگاه در بين گروهی از نویسندگان دگرباش خودنمایی می کند که ترغيب دگرباشان ایرانی برای مبارزه در راه 

 دشوار و ناممکن است شما بعنوان یک - از تنبلی و ترس گرفته تا رخوت و عدم آگاهی -رسيدن به حقوق خودشان به دالیل متعدد 

  این موضوع و این اشکال که بعضی وارد می کنند را قبول دارید ؟ فعال اجتماعی آیا اساسا

همجنس گرایان ایران حتی آمادگی شروع حرکت و فعاليت برای تغيير شرایط را ندارند، مانند این که از من بخواهيد در ایستگاه فضایی بين الملی کار 

نه تمرین الزم دارم، ولی این به این معنی نيست که اگر کسی در حال حاضر توانایی کنم، من نه تخصص این کار را دارم نه آمادگی بدنی این کار را، 

های الزم برای انجام کاری را ندارد برای هميشه محکوم است که این توانایی ها را کسب نکند، تنها راه این است که همجنس گرایانی تربيت شوند 

، از طریق شستشوی ذهن ، ایجاد گروه های آموزشی و بسياری روش ... ار می کند و که شجاع هستند، انگيزه دارند، تخصص دارند، فکرشان ک

های دیگر می توان هر یک از این توانایی ها را در افراد ایجاد کرد، البته این اتفاق در یک مرحله رخ نمی دهد و باید این سيستم ها خودشان را اصالح 

خواهد چنين نسلی را تربيت کنيم نداریم، اول باید سعی کنيم فعاليتهای خود را به مرحله باالتری کنند، منظور این است که در حال حاضر کسی که ب

برسانيم که توان بيشتری برای تربيت چنين نسلی داشته باشيم ، سپس بر پایه مرحله قبلی باز سيستم خود را تربيت کنيم و ارتقا دهيم تا آماده تر 

رسيم که توان الزم برای تربيت نسلی که آمادگی شروع حرکت شویم ، تا در نهایت به مرحله ای ب

 .به سوی تغييرات مثبت را داشته باشد را پيدا کنيم

 

چنانچه ما بپذیریم نقش بدنه ی اجتماعی دگرباشان در تعميق و گسترش آگاهی 

بخشی و حق خواهی آنان کم است شما چه راه هایی را برای بيشتر کردن این نقش 

 يد ؟پيشنهاد می کن

باید از روش های علمی برای سنجش و نقد تاثيرات فعاليت هایی که با اهداف تعميق و گسترش 

و تحقيقی  آگاهی بخشی و حق خواهی انجام می شود استفاده کنيم و با روش های علمی

 باید. و آنقدر این چرخه را تکرار کنيم تا نتيجه دلخواه بدست آید سطح این فهاليت ها را ارتقا دهيم

بعد از انجام هر فعاليت وقت و انرژی حتی بيشتر از خود آن فعاليت هزینه کنيم تا تاثيرات آن 

فعاليت را اندازه گيری کنيم و بر اساس آن کوشش های آینده را بهينه سازی کنيم تا این کوشش 

 .ها پس از آزمون و خطا به مرحله ای برسند که نتيجه دلخواه را در پی داشته باشند

 

 گروه های اليت دگرباشان اعم از نویسنده ، هنرمند ، نقاش ، شاعر ، فعال برای

 اجتماعی در این ميان چه نقشی قائليد؟

در حال حاظر با توجه به ساختار جامعه همجنس گرایان به تنها چيزی که نياز نداریم اليت است، پادشاه بدون سرباز چه معنایی دارد؟ ، اليت ها باید 

نویسنده ای که خواننده ندارد به چه درد می خورد ؟ اگر هم تعداد کمی خواننده . ارند و کارهای به ظاهر کثيف را شروع کنندذر بگاليت گری را کنا

داشته باشد جز اینکه یک عده را پشت کامپيوتر ميخ کوب کند و انسان ها را به سيب زمينی های پشت کامپيوتر نشين تبدیل کند که هيچ کاری جز 

ک دانشجو و به تن فروشان ارولی کسی که برود پ. ی بودن و خواندن نوشته ها و متعاقب آن بيشتر سيب زمينی شدن انجام نمی دهندسيب زمين

 .کاندم هدیه دهد یا همين نوشته های موجود را دست بگيرید و برای کسانی سر خود آنها را نمی خوانند بخواند به درد خواهد خورد

 

ک دانشجو وارکسی که برود پ

به تن فروشان کاندم هدیه دهد

یا همين نوشته های موجود را

دست بگيرید و برای کسانی

سر خود آنها را نمی خوانند

 .بخواند به درد خواهد خورد

هر کاری هزینه ای دارد، وقتی

که شرکت در ساختارهای

مدنی بدون دردسر شد افراد

برای خود نمایی و دل بری و

شهرت این نهاد ها را می بلعند،

ولی وقتی که برای آزادی

خواهی مجبور باشيد هزینه

جانی بپردازید معلوم خواهد

شد که چه کسی دنبال قر

دادن است و چه کسی دنبال

 . بهروزی اجتماعیآزادی و
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 شی همجنسگرایان در مورد حقيقت وجودی خود در جامعه را دارای شتاب مناسبی می دانيد؟ آیا شما روند آگاهی بخ

بله آگاهی بخشی شتابی بسيار بيشتر از آنچه معموال انتظار آن می رفت داشته که این به خاطر شرایط خاص ایران در سالهای اخير است ، ولی 

 ! می خورند مسئله اینجاست که سيب زمينی های آگاه به درد چه کسی

 

در ایران  شما شتاب و پيش رونده ... به نسبت حرکت های رو به رشد گروه های مختلف اجتماعی نظير کارگران دانشجویان زنان 

 گی حرکت دگرباشان برای رسيدن به حقوق خود را چگونه ارزیابی می کنيد؟    

. ندواری آزاد کنند ولی در یک مرحله متوقف شده اند و از آن پيش تر نمی رهمجنس گرایان توانستند زندگی شخصی و خانوادگی خود را تا حد بسي

البته پيشرفت از این جنبه که روز به روز همجنس گرایان بيشتری به این مرحله می رسند و در همين نقطه توقف می کنند وجود دارد ولی کسی 

 .پای خود را فرا تر از این خط نمی گذارد

 

 نقشی داشته است ؟چراغ در این ميان آیا 

 .چراغ نقش آگاهی رسانی داشته که نقش مناسب و قابل قبولی بوده، از یک مجله نمی توان انتظار معجزه داشت، چراغ کار خود را کرده و می کند

 

به فرد تجربه ی شما در حضور شجاعانه و آگاهانه در مجامع و انجمن های مدنی داخل ایران بعنوان بک دگرباش تجربه ای منحصر  

و الگو ساز است و گویای این واقعيت است که تا ما نخواهيم و شجاعت خواستن 

نداشته باشيم به جایی نمی رسيم چه پيشنهادی برای فراگير کردن این تجربه ی 

 منحصر به فرد دارید ؟ 

ی وقتی که انگيزه وجود داشته باشد انسان خود را در ميان آتش هم می اندازد، هر کسی باید زندگ

ت سالی که زنده خواهد ماند چه کار می صخود را سبک سنگين کند و ببيند در این حداکثر پنجاه ش

خواهد بکند، مسئله اینجاست که نه ما باید خود را برای دیگران فدا کنيم نه کسی خواهد آمد که ما 

ه این را نجات دهد، خود من هستم و خود من، هر تاجی گذاشتم به سر خودم گذاشتم، در جامع

 .خود من هستم که زندگی می کنم

 

بعنوان آخرین سوال گروهی از دوستان دگرباش ما می پرسند می خواهيم در ساختارهای مدنی دفاع از حقوق دگرباشان بدون آزار 

 چه باید بکنيم ؟. و اذیت شدن و بدون مورد تعقيب و تهدید قرار گرفتن شرکت کنيم و حرف هایمان را بگویيم 

م می خواهد پول دار ترین و خوش تيپ ترین و معروف ترین مرد دنيا باشم بدون اینکه هيچ سختی بکشم، ولی هر کاری هزینه ای دارد، من هم دل

وقتی که شرکت در ساختارهای مدنی بدون دردسر شد افراد برای خود نمایی و دل بری و شهرت این نهاد ها را می بلعند، ولی وقتی که برای 

 .جبور باشيد هزینه جانی بپردازید معلوم خواهد شد که چه کسی دنبال قر دادن است و چه کسی دنبال آزادی و بهروزی اجتماعی آزادی خواهی م

نه کسی خواهد آمد که ما را

نجات دهد، خود من هستم و

خود من، هر تاجی گذاشتم به

سر خودم گذاشتم، در جامعه

این خود من هستم که زندگی

 .می کنم
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 به خانه رویم

 
 کيبورد

 
خوانيد، این بار آرام بخوانيد وگرنه از خواندن آن صرف  و اگر هميشه تند می. این نوشتار را آرام بخوانيد

گاه به  تان را متوقف کنيد، آن ها هست چند لحظه خواندن هایی که در نوشته کوتدر بين س. نظر کنيد
 .یادتان نرود آرام باشيد. خواندن ادامه دهيد

 
گرایان  خواهم با نگاه بدبينی به مسایلی که بين ما همجنس نمی. اش خيلی سخت است واقعيت

های بسيار زیادی  یت از سختیاما شرایطی که شخص من تجربه کرده است حکا. وجود دارد بنویسم
 . گرایان و نيز بين ما وجود دارد دارد که در خود ما همجنس

که  این سوال بيشتر به استفهام انکاری بيشتر شباهت دارد تا آن" چرا؟"پرسيدم  هميشه از خودم می
 . ایی باشد در پی جواب نادانسته

 ]سکوت[
و در عين درک کردن، . کنيم ولی ما بيشتر درک می.  هيچ مدعایی برای اثبات این مسيله ندارمکنيم، گرچه گرایان بيشتر درک می ی ما همجنس همه

 .کنيم درک نمی
 ]سکوت[

 .کنيم خودمان را درک نمی
 در عين حال زنيم و فهميم و به يک ديگر لبخند مي ما هم ديگر را مي. زنيم فهميم و خود را به نادانی می چه که در نهاد ما گذارده شده است را می آن

چيز بيشتری در . همين. فهمم، واین لبخند من به تو به طور صرف یک لبخند است کنم و نمی من تو را درک نمی! زنيم که؛ نه خود را به ناداني مي
 .پس آن نيست

يک درست است، در حالی که هر ولی کدام". ها تن"را خواندم " تنها"و در جای دیگری ." انسان تنها ترین موجود روی زمين است"یکی به من گفت 
 .شوند شوند و خوانده می دو یک جور هجی می

 ]سکوت[
 .به هر چيزی سخن گفتيم به جز با هم بودن و هرجایی که دور یکدیگر جمع شدیم راجع. ایی در ایران برای خود نساختيم ما هيچ جامعه

 ]سکوت[
 .  ما سودی نخواهد داشتهای کودکانه برای دنيای کودکانه به راستی زیباست اما بازی

ی خوبی برای خالی کردن پشت  کنيم بهانه آیا این که در یک کشور اسالمی زندگی می. فشاریم دستان هم را نمی. کنيم به یکدیگر کمک نمی
 یکدیگر است؟ 

 تهمت و افترا زدن کافی نيست؟
آیا به : سوال من این است" شناسی؟ آیا تو فالنی را می"این هستيم کهفقط به دنبال . گویيم ما همجنسگرایان ایرانی فقط در خفا از یکدیگر بد می

آگاهی داشتن یا آگاهی یافتن از هویت یا ویژگی کسی یا چيزی به "نه به مفهوم " شناختن"شناسی؟ منظور من از فعل  راستی تو خودت را می
 ."ی یا چيزی داشتن است که در فرهنگ لغت به آن معنی استی کس نظر یا داوری خاصی درباره"بلکه " ی تحقيق و مطالعه یا تجربه واسطه

 ]سکوت[
. توان از آن برد ها را می سوزانيم، در عين حالی که بهترین استفاده ها را مرتب می فرصت. شناسيم نه دیگران از جنس خود را ما نه خود را می! نه

 . ایی نداریم برای همين هم هست که جامعه
 . از دست بدهيم اگر بيشتر از این تعلل کنيمممکن است خودمان را هم 

 . کار سختی نيست
 .نصيحت هم نيست

 . به یکدیگر کمک کنيم. هایمان را بيشتر از این عمق ببخشيم  دوستی
 . مان را تشکيل دهيم  ی تا جامعه

 .تا دست هم دیگر را بگيریم. نيمتر ک مان را بزرگ ی   تا حلقه. نامه گرد هم بيایيم امروز ما این فرصت را داریم که در یک ماه
 .خانمانی برای ما بس است بی
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 چرا چراغ
 

  رضا پسر مصاحبه با 
 
 

سالم رضای عزیز، همانگونه که اطالع دارید خانه هنر از ماه پيش از وبالگ نویسان دگرباش دعوت کرده است که یک شماره از نشریه چراغ را آماده 

به دنبال این دعوت از چند تن از وبالگ نویسان دگرباش خواسته است که در مصاحبه .  نشریه به عنوان هدیه بالگرها ارسال نمایدکرده و برای کادر

وبالگ پسر به دليل کارکرد و توجه ویژه به مسائل دگرباشی و فعاليت مؤثری که در این زمينه دارد یکی از وبالگ های منتخب خانه . ای شرکت نمایند

  .خوشحال می شویم اگر به سواالت زیر پاسخ بدهيد. مصاحبه استبرای 

  

 

 شما چراغ دارید ؟

 

راهی دارم که خيلی تاریک است، بی چراغ نمی شود قدم از قدم برداشت، به خاطر همين 

و حتی یک اسم خاص ! کلی چراغ دارم، هر کدام از چراغ هایم یک رنگ، یک طرح، یک طعم

 خودش را دارد

ان ماها، اسم یکی شان دلکده، اسم یکی شان خانه هنر، اسم یکی دیگر اسم یکی ش

کلی چراغ دارم، باور کنيد کلی، که اگر بخواهم برایتان ... لينک هنر، اسم دیگری 

 .اسمهایشان را ببرم باید بيش از یک صفحه اسم بنویسم

 اسم را این. چراغ) می گویيم ( این را هم بگویم که به یکی شان می گویم ! راستی

آنهایی که هدیه ام دادنش برایش انتخاب کردند و شاید منظورشان این بوده که یادمان نرود 

 برای قدم برداشتن به چراغ نياز داریم، به روشنایی برای پيمودن و رسيدن

 

 

 و آن را می خوانيد ؟

 

 .حسش می کنم، لمسش می کنم شاید واژه ها ی بهتری باشند

رونــدی درد آوررونــد آشــکار ســازی در ایــران 

ــراغ ــه چ ــاورت نشــود ک ــا شــاید ب اســت، ام

بـرای مـن تـا بـه) نشریات همجنسـگرایان    ( 

ــرده و آن ــد را ســاده ک ــن رون ــار ای ــال دو ب ح

زمــانی بــود کــه قصــد کــردم بــه دو تــن از

دوستان نزدیکم در مورد واقعيت احساسـيم

همانطور که برایت گفـتم اینجـا. توضيح دهم 

گوینـد رابطـهتا می گویی همجنسگرا، مـی       

ــا ــوان ب ــایی مــی ت ــه زیب ی جنســی، ولــی ب

معرفی سازمانی که حامی اسـت و نشـریه

ای کــه نشــانه ی تفکــر اســت بيــان کــرد کــه

 !همجنسگرایی فقط رابطه کمری
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 چرا ؟

 

پس . کافی نيست، با چراغ راهم را می بينم، اطرافيانم، هم احساس هایم را، حال ام را، گذشته ام را و شاید حتی نمایی از آینده ام راخواندن برایم 

  لمسش می کنم، با تمام وجودم حسش می کنم) می خوانمشان ( نمی توان بگویيم فقط می خوانمش 

 

 

  ارزیابی می کنيد ؟چهل و یک شماره منتشر شده نشریه چراغ را چگونه 

 

 صفحه نياز دارد، ولی اگر قرار بر کلی گویی باشد باید بگویم چراغ روزی آرزویم بود ۴١سئوال سختی است، جوابی درست و حسابی شاید بيش از 

 .که حاال دارمش

  

 

گرباشان جنسی در کنار ، به عنوان یک فعال وبالگستان ممکن است نظر خود را در مورد ضرورت یک نشریه سراسری د) پسر(رضا 

  .فعاليت وبالگ های دگرباش، برای ما بنویسيد

 

سئوال خوبی است ولی یک بار دیگر هم به این سئوال پاسخ داده ام، آن هم وقتی بود که می خواستم برای فعاليت کردن در باب همجنسگرایان 

 تقریبا با همين ساقیایش پاسخی یافتم آغاز به کار کردم، بعدها هم برای تصميم بگيرم، آن موقع این سئوال را از خودم پرسيدم و بعد از اینکه بر

 : منتشر شد این است٣٢، قسمتی از پاسخم که روی چراغ !مضمون ارسالش کردم و روی چراغ هم پاسخش را دادیم

 

يو کامل چراغ را ندارم، نمی دانم که آیا هرگز در چون آرش" پيش شماره ماهنامه چراغ: "یادم هست روزگاری چراغ را با این عنوان نشر می دادند"

با خودم می . مورد این عنوان در چراغ توضيح داده شده یا نه ولی آنچه که من برای خود از این عنوان متصور می شدم برداشتی به تبع خودم زیبا بود

که های روزنامه فروشی وطن مان قرار گيرد و این فقط تمرینی گفتم به این خاطر می گویند پيش شماره که اميد دارند روزی شماره اول چراغ در د

ولی خوب می دانم که من با آن اميد . اینکه آیا منظور از آن جمله در ذهن گردآورندگان چراغ در آن زمان این بود یا نه نمی دانم. است برای روز آزادی

 . يشتر و بيشتر لذت می بردم و اميدوارتر می شدمچراغ را دانلود می کردم و می خواندم و هر بار از دیدن آن جمله ب

 

از آن زمان معتقد . آری من به روز آزادی اعتقاد دارم، روزی که انسانيت بی لقب و نقاب ارزش می یابد و یاد می گيریم که به افکار هم احترام بگذاریم

 .  بودن تمرین کنيم-بودم باید نشریه داشت و برای روز آزادی، روز خودمان

جنسی برابر دانسته اند و گویا تنها ! بارها شنيده ام که همجنسگرایی را با یک رابطه ناچيز

نفی . تفاوت همجنسگرایان با دگرجنسگرایان چيزی بيش از نوع نگاه به رابطه ی جنسی نيست

نمی کنم که یکی از تفاوت های عمده ی ما با دگرجنسگرایان در نوع نگاه مان به رابطه جنسی 

نشریات ( و پاسخ این سئوال چيزی جز چراغ ! ی مگر همه تفاوت این است؟است ول

نيست و هيچ کس نمی تواند بهتر از یک نشریه به چنين سئوال هایی پاسخ ) همجنسگرایی 

دهد و در حال حاضر شاید هيچ آینه ای بهتر از یک نشریه برای نشر تفکرات واقعی 

ی وجود تفکر و این به خودی خود به معنای آن همنجسگراها نباشد و اصًال وجود نشریه یعن

 ! است که همه تفاوت ما در ميانه ی کمر نيست

دليل باال را می توان بالعکس هم دید، البته نه در نفی آن بلکه در تکميل آن، خوب می دانيم که سکس در ميان ایرانيان تابویی است بس بزرگ و از 

حس های طبيعی بشری است در ميان ایرانيان مهر ممنوع و تابو خورده، در جامعه ای که برای جوانان کلمه اش گرفته تا نوع رفتارش که یکی از 

دگرجنسگرایش هيچ گونه آموزش مفيدی در برقراری رابطه سالم وجود ندارد، واقعًا نشریه ای همچون چراغ که گاه بی پروا به نشر آموزه های 

انان ما حتی در ابتدایی ترین شرایط حفظ بهداشت در رابطه هم دچار بی خبری اند و این بی خبری وقتی خيلی از جو. جنسی می پردازد نياز است

در ميان همجنسگرایان به صورت فاجعه باری باال است، باید چراغی باشد تا بياموزد راه و روش زیبا و کم خطر کردن ارضا یکی از حس هایی را که باز 

روزی اینکه بگویيم چراغی باشـد کـافی

بود، اما حـاال مـدتها اسـت داریـم تمـرین

ــه ــودن و ب ــه ب ــه نوشــتن، ب ــيم ب مــی کن

ــاری ــر . همک ــارفک ــر انتظ ــنم دیگ مــی ک

ــاال ــرای ح ــاری ب ــداقلی داشــتن انتظ ح

 .نباشد
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 .   نيستهم تأکيد می کنم چيزی جز حسی طبيعی

یادم هست وقتی چند سال پيش شنيدم که چند تن از همجنسگرایان خارج از کشور اقدام به چاپ نشریه کرده اند، آرزو می کردم فقط یک شماره از 

آرزوی من بودند و حاال نه یک شماره که ده ... چراغ، دلکده، ماها و . آن نشریه را داشته باشم

ز هم آن آرزو و خواستن را به یاد دارم و اینک آن آرزو نه تنها تغيير ها شماره از آنها را دارم و هنو

نکرده بلکه بزرگتر هم شده و به قول یکی از دوستان در آرزوی تبدیل این شمعين چراغ مان به 

 .   جهان تابش هستم) خورشيدی ! ( نورافکنی

ایران روندی درد آور روند آشکار سازی در . یک دليل هم برایتان از تجربيات شخصی ام بگویم

برای من تا به حال دو بار این ) نشریات همجنسگرایان ( است، اما شاید باورت نشود که چراغ 

روند را ساده کرده و آن زمانی بود که قصد کردم به دو تن از دوستان نزدیکم در مورد واقعيت 

ا، می گویند همانطور که برایت گفتم اینجا تا می گویی همجنسگر. احساسيم توضيح دهم

رابطه ی جنسی، ولی به زیبایی می توان با معرفی سازمانی که حامی است و نشریه ای که 

نيست و کافی است یک ! نشانه ی تفکر است بيان کرد که همجنسگرایی فقط رابطه کمری

شماره از نشریه را در اختيار معتمدت بگذاری تا هرچه بهتر و زیباتر تو را بشناسد و من این کار 

را کردم و خوشحالم که اینک دو دوست دارم که در عين دگرجنسگرا بودن، حقيقت من را نفی 

 نمی کنند و گاه حتی در برابر دیگرانی که به مخالفت با ما بر می آیند می ایستند و دفاع 

 ."می کنند

 

 به نظر شما چراغ چه چيزهایی ندارد ؟ و چرا ؟

 

ی که حداقل بودنشان هم خود غنيمتی است ندارم ولی فکر می کنم باید کم کم در بعضی فعاليت هایمان از اغلب اهل انتقاد آن هم از فعاليت های

حداقلی بودن فاصله بگيریم که چراغ هم یکی از اینها است، روزی اینکه بگویيم چراغی باشد کافی بود، اما حاال مدتها است داریم تمرین می کنيم 

 فکر می کنم دیگر انتظار حداقلی داشتن انتظاری برای حاال .به نوشتن، به بودن و به همکاری

 .نباشد

تعارف را باید کنار گذاشت و گفت چراغ نویسنده کم دارد، نه اینکه تعبيرم را به ناچيز بگيرید، نه، 

به نظر من صدها نویسنده برای چراغ هم کم است و باید چراغ قدری به سمت حرفه ای تر 

یسنده هایی دائمی و همکارانی که به صورت مداوم همراهيش کنند شدن پيش رود و به فکر نو

 .باشد

شدن نيست و انتقاد بعدیم این است که چراغ گاه ! البته حرفه ای تر شدن به معنی خشکتر

و به راحت نوشتن، پرداختن به مسائلی که باب ميل ! زیادی از نگاه های نکته سنج می ترسد

نيست و  !  نوشتن مسائل، موضوعات و مطالب جذاب گناه.جوانتر ها است بی توجهی می شود

که گاه در چراغ کمرنگ می شود پشت ) اغلب برای نوجوانان و جوانان ( نباید به عنصر جذابيت 

البته این حرفم را به جذاب نبودن یا نا دیده گرفتن لزوم مطالب سنگين و ادبی نگيرید ولی . کرد

به معنای سرشار از انرژی و احساس، پر ( یا حتی جوان خب به نظرم وقتی خواننده ی نوجوان 

 !ورق می زند باید از خود پرسيد اشکال کار کجا است؟! چراغ را بی حس) جنب و جوش 

 

 

 راههای عبور از این چرا چيست ؟ یعنی چراغ چه باید بکند تا نداشته هایش را به داشته ها تبدیل کند ؟

 

چه کرده اند که حتی با توقف کار هنوز اسمشان و محبوبيتشان و ! نيست، به نظرم باید دید دیگرانمنتقد هميشه راه حل دهنده ی خوبی 

را انجام داد، تقویت کرد و تغييری در ) البته به سبک چراغی ها و با ویرایش رفتاری خود چراغی ها ( جذابيتشان هست و روی چراغ هم همان نکات 

 .سيستم فعلی داد

 کردنشان حرکت کنيم! را قدری جدی تر بگيریم و به سمت شغل! وقت آن رسيده این فعاليت های رایگاناز طرفی هم به نظرم 

کافی است یـک شـماره از نشـریه را در

بگذاری تـا هرچـه بهتـر واختيار معتمدت   

زیبــاتر تــو را بشناســد و مــن ایــن کــار را

کردم و خوشـحالم کـه اینـک دو دوسـت

دارم کـــه در عـــين دگرجنســـگرا بـــودن،

ــاه ــد و گ حقيقــت مــن را نفــی نمــی کنن

حتی در برابر دیگرانی که به مخالفت بـا

ما بر می آینـد مـی ایسـتند و دفـاع مـی

 ."کنند

 

چراغ خصيصه های زیبـایی زیـادی دارد،

اگر قرار بـر آرمـانی و احساسـی جـواب

ــرایم ــراغ بـ ــویم چـ ــد بگـ ــد بایـ دادن باشـ

نيرویــی بــرای ادامــه ی حيــات دارد، امــا

نجیبهتر است قدری به سمت نکته سـ       

برویم، یکی از خصيصـه هـای چـراغ کـه

دوســتش دارم بــی طــرف بــودن اســت،

می تواند روی چراغ حرفش !اینکه چپی 

هم همينطور، یا اینکـه! را بزند و راستی   

دیــن دار آنجــا حــرفش را مــی زنــد و بــی

دین هم همينطور از ویژگی هـای چـراغ

 .است
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 چراغ چه چيزهایی دارد؟

 

چراغ خصيصه های زیبای زیادی دارد، اگر قرار بر آرمانی و احساسی جواب دادن باشد باید بگویم چراغ برایم نيرویی برای ادامه ی حيات دارد، اما بهتر 

می تواند روی چراغ حرفش !  قدری به سمت نکته سنجی برویم، یکی از خصيصه های چراغ که دوستش دارم بی طرف بودن است، اینکه چپیاست

 . هم همينطور، یا اینکه دین دار آنجا حرفش را می زند و بی دین هم همينطور از ویژگی های چراغ است و باید حفظ شود! را بزند و راستی

البته باید . رد و تا نظرات مطرح نشوند و در برابر دیگر نظرات قرار نگيرند معایب و محاسن، قوت و ضعفشان مشخص نمی شودهر کسی نظری دا

 .بگویيم چراغ بهتر از این هم می تواند جایی برای انعکاس افکار متفاوت باشد و اميدوارم در این زمينه مدام رو به جلو حرکت کنند

یکی از مشکالت بزرگی که . ه به نظرم باید هرچه بيشتر روی تقویت آن کوشيد پيشداوری و اصال قضاوت نکردن استاز دیگر نقاط قوت چراغ ک

پيشداوریی است که اغلب مردم ما به آن گرفتارند و ندانسته و ندیده برچسب می زنند، نفی می کنند، ! همجنسگراها با آن مواجه هستند درد

 ...د می کنند و مسدود می کنند، کنار می زنند، ر

اغلب دیده ام که چراغ سعی می کند از قضاوت خود را برهاند و این یکی از نکات مثبتش است، قضاوت کار هر کسی نيست، اصال در خيلی از جاها 

قضاوت امری فردی نيست و یک نفر نمی تواند رای دهد و نياز به خرد جمعی دارد و دقيقا 

 . ز یادمان می روداین از نکته هایی است که غالبا ا

چراغ باید سعی کند هرچه بيشتر و بيشتر از جمع بستن، قضاوت کردن، پيش داروی، 

به دور ... برچسب آری و نه زدن به اشخاص و نادیده گرفتن حرفها و نظرات و مطالبشان و

 باشد

 

 

به نظر شما که از وبالگ نویسان فعال هستيد، ضروری نيست که بالگرهای 

وان نویسندگانی که تجربه ميدانی دارند، حضور پر رنگ تری در دگرباش، به عن

 این نشریه داشته باشند؟

 

بالگر بودن به معنی نویسنده بودن نيست، تعریف مشخصی از بالگر بودن در دست نيست 

 .و بالگر دگرباش بودن هم به همين منوال تعریف مشخصی ندارد

، گاه یک مهندس، !اه یک بروز دهنده نالهگاه یک بالگر یک خبرنگار است، گاه یک عکاس، گ

 ...و ! گاه یک مونس

با این حال فکر می کنم می توان بخش وسيعی از بالگرها را برای چراغ موثر دانست و نيروی بالقوه خواندشان، به نظر من چراغ نياز به غالب شاخه 

است و چه آنانی که مطالبی ادبی و اجتماعی می نویسند یا های وبالگ نویسی دارد، چه به آن دسته که فقط کارشان عکس و دوست یابی 

 ).نباید تنوع را از یاد برد ( منعکس می کنند 

آن باشند و اميدوارم هم چراغی ها و هم بالگرها به ! بالگرها هرچه بيشتر درکنار چراغ و در ميانه) الزم است ( خالصه بگویم که به نظرم خوب است 

 .انع در کنار هم بودن حرکت کنندسمت همگرایی و برداشتن مو

 

 از حضور شما در این مصاحبه صميمانه تشکر می کنيم 

 

 همواره سالمت و پایدار باشيد با عرض تشکر و خسته نباشيد برای شما

ــودن ــه معنــی نویســنده ب ــودن ب بالگــر ب

نيست، تعریف مشخصی از بالگـر بـودن

در دست نيسـت و بالگـر دگربـاش بـودن

هم به همـين منـوال تعریـف مشخصـی

 .ندارد

گاه یک بالگر یک خبرنگار است، گـاه یـک

، گـاه!عکاس، گاه یـک بـروز دهنـده نالـه         

 ...و ! یک مهندس، گاه یک مونس

 حال فکر می کنم می توان بخشبا این

وسيعی از بالگرها را برای چراغ موثر

 .دانست و نيروی بالقوه خواندشان
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   دگرباشی و گفتگوی ایرانی

 نگاهی به پنجره های باز شده بسوی گفتمان انسانی                      

 

 

ه اتفاق درخوری در فضای گفتار از دگرباشی بوجود آمد که قبل از هر چيز مـی توانـد نشـان از تقـالی خمـوش خـواِب                    در هفته ی گذشت   

 . اندیشه ورزی ایرانی برای بيدار شدن از خوابی رخوت انگيز باشد 

محمدرضـا اسـکندری در   مقاله ی آقای اکبر گنجی در رادیو زمانه ، نوشته ی خـانم فهيمـه خضـر حيـدری در وبـالگ اش و مطلـب آقـای                  

ایرانی برای بيدار شدن از به خواب زده گی خـود فریـب             _ سایت گویا نيوز ، بخش های بزرگ و کوچک این تالش اندیشه ورزی انسانی               

 .است 

 

البته می گوید که » ؟!اقليتی ناحق؟ و فاقد حقوق: گرایی جنس هم«در رادیو زمانه از بطور مفصل گنجی در مقاله ای چهارقسمتی اکبر 

با توجه به خط دهی غيرمستقيم محافل کيهانی در ماجرای مربوط به توقيف روزنامه ی شرق در سال گذشته مبنی بـر هـر چـه کمتـر                            

گفتن از همجنسگرایی و همجنسگرایان و اعتراف به اینکه همجنسگرایان توانسته اند یکی پس از دیگـری سـنگرهایی را در عرصـه ی                        

 به روی نوشته ی اکبر گنجی آتش توپخانه ی کيهانی نمی ریزد و سردار عزت ضرغامی جام جمی در     فرهنگی فتح کنند محفل خاصی    

     .       صفحه ی دوم جریده اش گریزی به آن می زند 

 

ه روزنامـه   یـ ریدر حاشيه ای کم سو تر و دورتر از آن ، نوشته ی کوتاه و مختصر ولـی آن هـم منصـفانه ی فهيمـه خضـرحيدری عضـو تحر                              

ماد ملی در وبالگ شخصی اش بود که در مورد آشکار سازی صادقانه ی محمد خردادیان و تحسين صداقت او قلمی گشته بود کـه                         اعت

وحشـت در سـایت     این نيز برای روزنامه نگاری شاغل در روزنامه ای رسمی در ایران کاری ست کارسـتان بخصـوص کـه رصـد کننـدگان                         

 » روند ی به آجا میه روزنامه اعتماد ملیریست تحريمعلوم ن«تراض می کند که سوپر راست رجا نيوز با اشاره به خبر اع

همجـنس گـرا و هـم    نوشتار نسبتا مفصل آقای محمدرضا اسکندری چـاپ شـده در سـایت گویـا نيـوز در مـورد         در گوشه و جایی دیگر      و  
 برخالف تصور معمول و نا معقول این نياز نـه           ولی.  پنجره هایی بسوی یک نياز انسانی است         نشان از باز شدن   همه و همه    جنس باز،   

  .     نياز دگرباشان که نياز دگر اندیشان به اثبات انسان بودنشان و آزاد و انسانی اندیشيدنشان است 

ف گنجی شجاعت آزاد کردن خود را از زندان فکر نکردن و ابراز نکردن به نمایش گذاشته است کاری که سایر دگر اندیشان پـر ادعـای ال                          
 .زن از آن عاجزند 

پنجره هایی که از طرف اکبر گنجی و دیگران بسوی گفتمان دگرباشی باز شده اند بـيش از آنکـه در شناسـاندن دگرباشـان خـود را بـه                              
اهـد  دیگران به کار آید که می آید در استفاده ی درست از عقل و ادراک انسانی انسان ها برای آنچه که آن را در اختيار دارند به کـار خو               

 . آمد 

 

که می اندیشد و راه ها و روزنه های اندیشيدن را به روی خود نمی بندد بزرگترین و اولين خدمت را به شعور انسانی خود می کند                            آن
 . تا از آنچه که باید برای درست زیستن استفاده کند درست استفاده کند و آن را بندی بر بنيان های اندیشه اش ننماید 

 

 اولين و بزرگترین خدمت را به شعور انسانی خود کرده اند که به اندیشه ی خود اجازه ی اندیشيدن اندیشمندانه بدون                   گنجی و دیگران  
دست و پا زدن در فریب کاری های سالوسانه را داده اند گنجی و دیگرانی که همچون گنجی به ذهن خود اجازه ی پرسه و پرسـش از                      

یدی حقوق طبيعی دگرباشان برای زندگی داده اند پيش و بيش از همه خود را از حقوق انسـان    چرایی ، کجایی ، چه بایدی و چگونه با        
این حقـوق ایـن اندیشـه و ایـن شـجاعت حـق گنجـی و تمـام انسـان                     . زیستن ، اندیشه محور بودن و شجاعت گفتن محروم نکرده اند            

 .دحاکم از آن محروم کرده اند هاست که بسياری از اندیشه ادعایان خود بزرگ بين خود را در حقارتی خو

 



   و روشن   دست و                                                                                                                                    شماره  چهل و دوم–   ٢۴  

گنجی فهميده است که اعتراف منِ  انسانی من اش به حقی که حـق اسـت بـيش از آنکـه مـورد نيـاز صـاحب حـق باشـد اثبـات مـنِ                               
 . انسانی من اش است که به آن نياز دارد 

 

         

 

 .اده است به دیدگاه من گنجی بامقاله ی جدیداش فقط بدهی خود به روح انسانی اش را د

 

 وبالگ نویس دگرباشی که بدهکار نيست و البته طلبکار هم نيست : نویسنده 

 
 

 نگاهی به پنجره های باز شده بسوی گفتمان انسـانی  تمـام مباحـث مربـوط بـه ایـن            -دگرباشی و گفتگوی ایرانی       بحث  در ادامه ی    
 گفتمان را می آوریم 

برای چاپ در این ویژه نامه به خانه ارسال شده است تقدیم می شـود و سـپس مـتن                    ابتدا مقاله ی دوست عزیزمان حميد پرنيان که         

 اکبر گنجی ، عکس العمل روزنامه ی جام جم به نوشته ی آقای گنجی  ،  نوشته ی خانم فهيمه خضـرحيدری در                          آقای کامل مقاله ی  

م حيدری ، مطلب آقـای محمدرضـا اسـکندری    مورد جسارت خود بودن ، عکس العمل سایت راست افراطی رجا نيوز به نوشته ی خان            

 .ارائه می گردد در مورد همجنسگرا و همجنس باز چاپ شده در سایت گویا نيوز 



   و روشن   دست و                                                                                                                                    شماره  چهل و دوم–   ٢۵  

 روشنفکری دینی ایرانی و هم جنس گرایی

 حميد پرنيان

 

 یک 

را فریاد زد و درید که روشنفکری دینی با پرداختن به موضوع هم جنس گرایی سکوت سياسی ای ) ١٣٨٧ تيرماه ٨، و ۵، ۴رادیو زمانه، (اکبر گنجی 

گرچه روشنفکری دینی ایرانی، جسته و گریخته، این جا و آن جا پيرامون هم جنس گرایی سخن رانده است اما این . سال هاست آگاهانه تنيده بود

و حتی افسانه ای (لویت ـ قرارـ نگرفته، همه را می توان نشانه ی آن دید که ایشان هم جنس گرایی را پرسشی فرعی، کم اهميت، نامربوط، درـ او

می پندارند، ورنه تا پيش از گنجی که پيشتازانه پرسش هم جنس گرایی را در تقاطع سياست و دین و فرهنگ و جامعه و فلسفه ) تر از همه؛ غربی

در جهانی . ز سکوی فقه بدان نمی نگریستندمی پرسد ایشان نيز باید پرسش را جدی می گرفتند و آن را به داستان قوم لوط فرو نمی کاهيدند و ا

و فقه پردازِی آن " گناه"که آرا و دیدگاه های نوین راه را بر بنيادگرایی و تماميت خواهی و جهانشمولی بسته است، فروکاستن هم جنس گرایی به 

 .در حکم سکوتی است که اکبر گنجی فریادش می زند

به مسائل کنونی جامعه ی اسالمی ایران دارد، توانسته است ) و ناوابسته به قدرت( انسانی اکبر گنجی با دید روشن و جامعی که از سکوی

یادآور این پاسخگویی و حساسيت به " حقوق بشر"و " زنان"برخورد گنجی با . حساسيت برخی مسائل را بفهمد و این حساسيت را نيز نشان دهد

خود را در تنگنای مسائلی زندانی نساخت که در سامانه ی دگرجنس گرایی پدیدار شده اما گنجی . پدیده های حساس کنونی جامعه ی ایران است

حتی آرش نراقی هم ــ با . اند بل که توانست از آن بيرون بياید و خود این سامانه ی دگرجنس گرا را نيز به مثابه ی پرسش روشنفکری دینی ببيند

ارد و در آن از حقوق انسانی هم جنس گرایان پشتيبانی کرده ــ نتواسته است چنين روی این که نوشتاری خردورزانه درباره ی هم جنس گرایی د

کردی داشته باشد؛ اکبر گنجی با به چالش کشيدن ذهن دگرجنس گرای روشنفکری اسالمی ـ ایرانی، مسائل را در بستری انتقادی تر و تندروانه تر 

... باهمادی شکل دهد «و با این سبک توانسته است » سبک زندگی متفاوتی دارد«ند که می بي» اقليتی«وی هم جنس گرایی را گروه : می گذارد

هنگامی که » .شکوفا می شود و فضایل اخالقی را به دست می آورد] و... [می تواند استعدادها، شيوه های زندگی و هویت خود را بيابد ] و در آن[

در می افتد، زبان را درون واکاوی خویش از هویت هم جنس گرایی می آورد، هم جنس "  گراییدليل"و " طبيعت گرایی"و " ذات گرایی"اکبر گنجی با 

را به نقد می کشد، و از دگرجنس ) هم جنس گرا/به مثابه ی دگرجنس گرا( دیگری /گرایی را از سکوی شهروندی جنسی می بيند، دوتایی خود

ن می گوید، نشان می دهد که گفتمان روشنفکری اسالمی ـ ایرانی تا چه اندازه یا با گرایِی اجباری و مردساالری و فروپاشی این سامانه ها سخ

 .نوع پرسش بيگانه بوده است یا که آگاهانه نوع پرسش را ندیده گرفته است

 دو

 عبدالکریم سروش و ، پس از بررسی و سنجش گفتگوی نوشتاری بين)١٣٨٧ فروردین ١٢رادیو زمانه، " (تفسير و تجربه ی ستم"محمدرضا نيکفر در 

آور دینی بایستی به چه  هرمنيوتيک صلح  در دوران ما یک«: آیت اهللا جعفر سبحانی و زمينه های نظری و فلسفی گفتگوی ایشان، می پرسد

کم هرمنيوتيکی که بخواهد در هوای این عصر تنفس کند، بایستی بدین ح. ... مسأله اصلی ستم است«: و پاسخ می دهد» پرسشی بپردازد؟

اگر اولویت، با بصيرت اخالقی و نظر منصفانه به [...]  دینی، - دینی و چه برون -در تفسير دین، چه درون . ... ما پایبند باشد اخالقی شاخص عصر

دف کردن  ورزی به اسم کفرستيزی، مترا خشونت تقدیس«وی » .ستم و خشونت را در کانون توجه قرار داد الزامات عصر تعيين شود، بایستی موضوع

را » در حال ما تغييری«نيکفر . را بنيادهای سنت خشونت می نامد» جویی و تعصب و انتقام  قصاص با زندگی، ستایش دینی از خون و شهادت

  سمت شود یا ما بدان یا ستم تشدید می«: می داند و سنجه ی این تغيير را ستم می داند» و حاليا برعکس)] متن[(تغييری در برداشت ما از آن «

همگانی را در   توان ستم را نشان داد و وجدان می.  ها، درکی از ستم وجود دارد با وجود سقوط ارزش«چرا که » .رویم که بساط ظلم را برچينيم می 

 ».این مورد شاهد گرفت

فکران دینی ایران به ستوه آمده این پيشنهاد از سوی نيکفر هنگامی داده شده است که وی از جدال های هرمنيوتيکی به بن بست رسيده ی روشن

  قدرت دینی ستم می«و آن را نه تنها راه گشا نمی یابد بل که بازتوليدگر همان ستمی می داند که روشنفکری دینی دغدغه ی مبارزه با آن را دارد؛ 

شان،   شماری   اینان همين است که جز انگشتانحطاط اخالق شاخص...  کنند   اند یا در مقابل آن سکوت می آن کند و غالب عالمان دین تأیيد کننده



   و روشن   دست و                                                                                                                                    شماره  چهل و دوم–   ٢۶  

 ».بينند اند که ستم و رذالت را نمی  اند یا چنان بری از فهم اخالقی  داشته  بقيه دست در دست ستمگران

ادن نيکفر، از یک سو، از به دست د. پس از این که ستم، سنجه و معيار ما در تفسير دین می شود، یافتن مصادیق ستم پيش کشيده می شود

بازی کند و هيچ قيد و بندی را  تواند زبان  به سادگی می ] تفسير[تفسير نرم باشد،  در جایی که موضوع«مصادیق ستم سر باز می زند و می گوید 

اما » .خشونت، خشونت است 6.تحریف کرد  توان به سادگی با تفسير نادیده گرفت یا معنای آن را موضوع سخت ستم و خشونت را نمی اما. نپذیرد

جهت گام  داری در اسالم، به عنوان جزئی از پرسمان حقوق بشر، در این با طرح موضوع برده «کدیور را می ستاید که  از سوی دیگر، محسن

اینک پرسشی که در » .اند  ی اصلی رفته  اسالم به سمت مسأله با طرح موضوع زن در«ران نيز و کسان دیگری در ایران و خارج از ای» .برداشته است

است، پس می » آری«باشد؟ اگر پاسخ " ستم"این جا می تواند پدیدار شود این است که در یافتن مصادیق نيز آیا هم چنان سنجه ی ما می تواند 

نجه است، در یافتن مصادیق این اندازه سوگيرانه و ستم گرانه برخورد کرده است و تنها به زنان و چرا نيکفر که پيشنهادکننده ی این س: توان پرسيد

برده داری بسنده کرده است و از ستمی نمی گوید که بر گروه هم جنس گرایان و دگرباشان جنسی می رود؟ آیا این، ستم نيست؟ آیا این ستم، 

تا این پرسش برجای باشد نه تنها : کفر باید بدان پاسخ گوید تا پروژه ی خویش را تکيمل سازدسخت و خشونت بار نيست؟ این پرسشی است که ني

 .آن بن بست هرمنيوتيکی هم چنان استوار و برپاست بل که نه به سوی ستم زدایی که به سوی ستم زایی پيش رفته ایم

 سه

می )] اخالق مبتنی بر بذل توجه به ظلم و ستم و درد(، [وقتی به این اخالق «به درستی اشاره می کند که ) ١٣٨٧ خرداد ٣١رخداد، (مراد فرهادپور 

مستقل از موضع شخصی ما در قبال " کدام ستم؟"پاسخ به پرسش . ... نگریم در می یابيم که سراپا با اقتصاد و قدرت در هم تنيده شده است

 بر این باور است که اگر بين اخالق و سياست، اخالق را برگزینيم هر وی» .نظریه های سياسی رادیکال، اساسا و ضرورتا یک پاسخ سياسی است

کسانی باید باشند که «فرهادپور می گوید . اخالق، بی پشتوانه ی قدرت کاری از پيش نخواهد برد و سياست بی اخالق نيز. دو را از دست داده ایم

این ستم با . بنامند" ستم به خود"این ستم را ... ه دیگر مردمان نيز به فکر بيافتند و ، تا در نتيج"ما"را ستم " ستم"را درد خود بنامند و " درد موجود"

را راهبردی برای گریز " فاصله گرفتن از قدرت و ایجاد شکاف در همه مکانيسم های ریز و درشت سلطه"وی » .هرمنيوتيک و پارسایی قابل رفع نيست

 .از بن بست هرمنيوتيک می داند

دانستند و در " ستم به خود"اگر کسانی پيدا شدند و ستم را : ز هم پرسش ما برجاست ولو این که چهره ی دیگری به خود گيردبا این همه، هنو

ایشان ستم به هم جنس گرایان و دگرباشان جنسی گنجانده نشده باشد چگونه می توان آن ستم را سرکوب کرد؟ گویی از " ستم"دایره ی مفهوم 

هم چنان که نيکفر با در نظر گرفتن «زیرا فرهادپور نيز گواهی برای راستی سخن ما فراهم کرده است؛ :  گریزی نيستآن بن بست هرمنيوتيکی

اگر قرار باشد نسبت .  این نوع توجه یا نگرش اخالقی است"مهم ترین و ضروری ترین نمونه"شرایط ایران به درستی می گوید، توجه به ستم به زنان 

 ).تاکيدها از من است(» . نقطه بروز این حساسيت همانا ستم به زنان است"اولين"به ستم حساس باشيم 

 چهار

اکبر گنجی با فراخواندن ستمی که در جامعه ی ایران بر دگرباشان جنسی می رود، توانست به همه ی روشنفکران دینی ایرانی ـ چه درون و  چه 

سطح پژوهش و پرسمان این گفتمان را " هم جنس گرایی"ادآوری کند و با پيش کشيدن بيرون از ایران ـ دیدگاه گزینشی و ستم گرانه شان را ی

، آن )عبدالکریم سروش(اینک ایشان دیگر نمی توانند به سادگی از کنار هم جنس گرایی بگذرند و نادیده اش بگيرند، از آن شرم کنند . واالیش بخشد

بسنده کنند و پرونده ی روشنفکری دینی معاصر را ببندند " ستم بر زنان"، به پرسش )ن کدیورمحس(اش کنند " فقه پردازی"فروکاهند و " گناه"را به 

 ).مراد فرهادپور(پرسش هم جنس گرایی را ناچيز بشمارند " اولویت بندی سياسی"، یا که با دست آویز )محمدرضا نيکفر(

و بر سامانه ی دگرجنس گراباوری استوار است؛ رنگی که آن اندازه گنجی نشان داد سکوت روشنفکری دینی ایرانی رنگ هم جنس گراستيزی دارد 

. بی رنگ است که حتی به چشم نيکفر و فرهادپور هم نيامد، سامانه ای که حتی نيکفر و فرهادپور هم در آن نشسته اند و از آن خوراک می گيرند

، آن پروژه را با پرسش های انتقادی و جدی ای روبرو ساخت که بی گمان گنجی با ارزانی داشتن ُبعد تازه ای به پروژه ی روشنفکری دینی در ایران

 .ماندگاری اش در گرو پاسخ گفتن به آن پرسش است

است، ستمی بر دیگر ستم دیدگانی که توانایی و " ستم"خود یک " ستم بر دگرباشان جنسی"در پایان فروگذار نمی کنم که پافشاری این نوشتار بر 

، اما اميد است این نوشتار و نوشتار اکبر گنجی سرآغازی باشد برای گستردن و پهن "در گلو استخوان دارند"ارند و هم چنان امکان سخن گفتن ند

 .ستم نراند" ستم"دایره ی مفهومی ای که روشنفکری دینی ایرانی از ستم دارد؛ اميد است مفهوم " انسانی تر کردن"کردن و 
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  بخش نخست -؟ !اقد حقوقاقليتی ناحق؟ و ف: گرایی جنس هم

 ها و جماعات پرمسأله ها، سبک اقليت

 اکبر گنجی

ی مدرن چه نقشی دارد؟ برخی از خداناباوران، هيچ نقش مثبتی برای دین قائل نيستند و بر این  دین در جامعه

 .ندکن شناسان این ایده را رد می ولی اکثر جامعه .باورند که تنها راه نجات بشریت، نابودی دین است

اگر مسأله اصلی ما گذار به دموکراسی باشد، تعيين جایگاه دین در . نابودی دین، نه ممکن است و نه مطلوب

ی عمومی و ساحت  اگر بتوان سه قلمرو دولت، عرصه .ی دموکراتيک مدرن، امری بسيار مهم خواهد بود جامعه

 قلمرو نظام سياسی را غير دموکراتيک حضور دین در کدام: خصوصی را از یکدیگر تفکيک کرد، پرسش این است

 خواهد کرد؟ و حضور دین در کدام قلمرو یا قلمروها، با نظام دموکراتيک سازگار است؟

که تفکيک نهاد دین از نهاد دولت  ی بحث کنار نهاده شود، در این اگر سودای ناممکن نابودی دین فعًال از دایره

ی خصوصی با نظام دموکراتيک منافاتی ندارد، ظاهرآ  در این هم که حضور دین در حوزه. فی وجود نداردشرط الزم نظام دموکراتيک است، ظاهرًا اختال

 .ی عمومی، محل نزاع است حضور دین در حوزه. اختالفی وجود ندارد

 .کنند ی شواهد تجربی الزم، حضور دین در قلمرو عمومی را در تعارض با دموکراسی معرفی می برخی بدون استدالل و ارائه

هر کوششی در راستای گذار به دموکراسی و گسترش و رعایت  .ها که بگذریم، در جمهوری اسالمی، دین در هر سه قلمرو حضور فعال دارد از این

های دینی، جنسی و قومی، یکی از مسائل بسيار مهم فلسفه سياسی معاصر و ادبيات  حقوق اقليت. سازد حقوق بشر، ما را به دین مربوط می

 .گرا معطوف خواهد کرد جنس نوشتار حاضر، توجه خود را به حقوق اقليت هم. ار به دموکراسی استگذ

 :طرح مسأله-١

های  ی کالری مقایسه. ی ميزان معينی کالری است آدمی برای بقأ، نيازمند مصرف روازنه. توان با یکدیگر مقایسه کرد ها را از وجوه مختلف می پدیده

 .برد ها را از بين نمی های آن کند و تفاوت ها را به یک نوع تبدیل نمی با یکدیگر آن) ها ها، پروتئين ، چربیها کربو هيدرات(مختلف 

آیا تأمين این ميزان کالری از یک نوع متناسب با سالمتی است و بدن را دچار اختالل .  کيلوکالری نيازمند است١٨٠٠فرض کنيم بدن یک فرد روزانه به 

صد گرم پروتئين   کالری است؛ یک۴٠٠صد گرم مواد قندی دارای   آیا این کالری باید به طور مساوی ميان سه نوع تقسيم شود؟ یککند؟ نمی) بيماری)

 . کالری است٩٠٠صد گرم چربی دارای   کالری است؛ ولی یک۴٠٠دارای حدود 

ها را منتفی  های آن و نياز بدن به این سه، تفاوت) ها از قند) و شيرینی) ها از چربی(با کره ) ها از پروتئين(مقایسه ميزان کالری گوشت گوساله 

توانند نياز آدمی را  اند که هر سه دارای کالری هستند و می اند؛ ولی از این جهت مشابه ها سه ماهيت مختلف گرایان، این به تعبير ذات. سازد نمی

 .برآورده کنند

ی دیگر مقایسه  ی خاص را با چند پدیده حال این پدیده.است ... یی، متفاوت، غریب، بيماری وگرایی، ظاهرًا غير قابل فهم، استثنا جنس پدیده هم

 .های صوفيه و غيره تشيع، تسنن، بهایيت، یهودیت، انواع نحله: نمایيد

گرایان  جنس خوانند، در حالی که هم به عنوان مثال، تشيع و تسنن و یهودیت و بهایيت خود را دین می. های بسياری با یکدیگر دارند ها تفاوت این پدیده

مگر اخيرًا . داشت... و ) شيعه و سنی(گرای مسيحی، یهودی، مسلمان  جنس توان هم می. خوانند گرایی را دین نمی جنس گرایان، هم جنس و ناهم

 های مسيحی با یکدیگر ازدواج نکردند؟ کشيش
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ها  توان از آن منظر ها وجوه تشابه دارد که می گرایی از چند منظر خاص با این پدیده جنس هم. با این همه، وجوه اختالف، نافی وجوه اشتراک نيست

 :برخی از وجوه تشابه به قرار زیر است. ها با یکدیگر پرداخت ی آن به مقایسه

 :اقليت بودن -١.١

شود که کل اقليت یهودیان در جهان از  گفته می. شوند ها در دنيا، در مقایسه با دیگران، اقليت محسوب می طرفداران آن. ها طرفدارانی دارند این ایده

اهل تسنن در ميان مسلمين اکثریت را تشکيل . روند شيعيان در کل جهان و در ميان مسلمين یک اقليت به شمار می. کند  ميليون تن تجاوز نمی١۴

 .برند دهند؛ ولی در برخی از کشورهای اسالمی، مثل ایران، در اقليت به سر می می

. هاست ها، در اقليت بودن پيروان آن پس یکی از وجوه تشابه این ایده. روند گرایان، اقليت به شمار می جنس گرایان، نسبت به ناهم جنس هم

 .های یاد شده، از نظر در اقليت بودن، با یکدیگر تفاوتی ندارند اقليت

 :سبک زندگی بودن -٢.١

گرایی، همچون یهودیت و بهایيت و تسنن و تشيع، یک سبک  جنس هم .گزیند هایی را بر می بکهای متفاوت زندگی، سبکی یا س آدمی از ميان سبک

 .گرا به عنوان یک سبک زندگی متفاوت نگریسته خواهد شد جنس در نوشتار حاضر به اقليت هم. شود متفاوت زندگی محسوب می

برانگيز   سبک زندگی محسوب کردن ادیان و مذاهب، شاید اعتراضاما. گرایی، مخالفتی در پی نخواهد داشت جنس سبک زندگی محسوب کردن هم

 .کرد تحویل می (form of life) ی زیست متکای این دیدگاه رویکرد ویتگنشتاین است که دین را به شيوه. باشد

ها را  ی زندگی خاص، بعضی گزاره هیک شيو. ی جهان و انسان نيست داری در این رویکرد متوقف بر پذیرش مدعيات ستبر متافيزیکی ادیان درباره دین

  .ها را غير قابل قبول کند و بعضی گزاره کنند واضح و روشن می برای کسانی که به آن نحو زندگی می

 :باهماد بودن -٣.١

ط با زیستن در بستر از نظر باهمادگرایان، فرد فق. است، با دیگر باهمادها قابل مقایسه است (community) گرایی از آن نظر که یک باهماد جنس هم

 .آورد شود و قضایل اخالقی را به دست می فرد از طریق باهماد شکوفا می. های زندگی و هویت خود را بيابد تواند استعدادها، شيوه یک باهماد می

دهند، آن را  یی که خود ترجيح میها تأسيس کنند و بر مبنای قواعد و سياست (communities) هایی در عين حال، افراد باید بتوانند داوطلبانه باهماد

توان گفت آزادی به  نمی. قواعد پيوستن و خروج از باهماد باید دموکراتيک باشد. هيچ باهمادی حق ندارد در امور باهماد دیگر مداخله کند. بگردانند

 (ارتداد(رو خواهی بود  باهماد ما بپيوندی، اما اگر بخواهی از باهماد ما خارج شوی، با مجازات مرگ روبه

های مختلف، تضمين آزادی  های داوری در خصوص باهماد یکی از مالک. هيچ باهمادی مجاز نيست مردم را به زور وادار به پيوستن به باهماد خود کند

اق کسانی که به شود و آزادی تأسيس باهمادی جدید به اتف ترک بدون مجازات باهماد، آزادی پيوستن به باهماد دیگری که به طرز دیگری اداره می

 .پيوندند، است فرد می

 :ها، یا باهمادها، با یکدیگر، از چند منظر قابل توجه است ی زیست ها، یا نحوه مقایسه این اقليت

 :تعداد -٢

اقليت خواهانه هستند، صادق باشد،  جنس های هم دهند که دارای گرایش اگر آن ادعا که معموًال هفت درصد افراد جامعه را کسانی تشکيل می

ها در وضعيت بهتری قرار دارد؛ ولی ظاهرًا توافقی وجود دارد که کمتری و بيشتری عددی  گرا از نظر تعداد نسبت به بسياری از دیگر اقليت جنس هم

 .نماید تبدیل نمی» باور ناحق«و » باور حق«پيروان یک باور یا سبک زندگی، آن باور را به 

هر اقليتی نسبت به اقليت .  تعداد شيعيان از یهودیان بيشتر است؛ تعداد یهودیان از بهایيان بيشتر استها از شيعيان بيشتر است؛ تعداد سنی
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بدین ترتيب اقليت و اکثریت بودن، نه مالک حق و باطل است و نه مبنای صاحب حقوق شدن یا فاقد حقوق . دیگری، اقليت محسوب خواهد شد

 .شدن

دارند اقليت خداناباوران را از حقوق بشر محروم کنند؛ اکثریت مسيحيان حق ندارند اقليت یهودیان را از حقوق بشر بر این مبنا، اکثریت خداباوران حق ن

 .گرایان را از حقوق بشر محروم نمایند جنس گرایان حق ندارند اقليت هم جنس محروم سازند؛ اکثریت ناهم

گرایی به پيش از یهودیت و  جنس ی تاریخی هم پيشينه (ادیان ابراهيمی(نی اگر قدمت تاریخی مالک باشد، حتی بنا بر روایت متون مقدس دی

 .گردد مسيحيت و اسالم باز می

  :ماهيت -٣

باشيم، برای هر نوع از انواع موجودات ذات ثابت در نظر  (essentialist)گرا  های زندگی دارد؟ اگر ذات گرایی، ماهيتًا چه تفاوتی با دیگر سبک جنس هم

های آدميان است که که آن  های عينی مستقل از ادراکات و باور به نظر ارسطو هر نوعی از انواع موجودات دارای یک سلسله ویژگی .1تخواهيم گرف

 .شود نمایند، ذات ناميده می وعی که هست میهایی که یک نوع را همان ن ی ویژگی مجموع همه. سازند نوع را می

های  کرد؛ نه برساخته ی جواهر مادی محدود می ارسطو این نظریه را به حوزه. ای دارای ذات ثابت و صفات قابل تغيير است به گمان ارسطو هر شی

 .انسانی چون حکومت، دموکراسی، عدالت، آزادی و غيره

حکومت دارای ذات و اعراض . های بشری ی قابل دفاعی نيست؛ چه رسد به مفاهيم و برساخته دی هم نظریهدر جواهر ما (essentialism)گرایی  ذات

گرایی ذاتی ندارد؛ تا با  جنس هم. اند های زندگی، فاقد ذات و ماهيت گرایی و دیگر سبک جنس بدین ترتيب هم. نيست؛ دین هم ذات و اعراضی ندارد

 . خيال واهی روشن سازیمکشف ذات و ماهيت آن، تکليفش را به

های  آن است؛ معنا را از به کار بسته شدن واژه در زمينه (usage) ویتگنشتاین به آدميان نشان داد که در بيشتر موارد معنای یک واژه همان کاربرد

 .2ها ناشی از وجود معيارهای چند گانه در کاربرد آن است ابهام واژه. توان آموخت مختلف می

به تعبير  (family resemblance) «شباهت خانوادگی«کند که دین به یک ذات واحد قابل تعریف اشاره ندارد؛ بلکه ادیان  جان هيک هم تأکيد می

 .برد ه کار میویتگنشتاین، با یکدیگر دارند، به همان معنایی که او در مثال بازی ب

اند که هر دو  ها از این جهت به یکدیگر شبيه آن. وار است؛ در حالی که بودیسم این طور نيست دین مسيحيت شامل پرستش خدای متشخص انسان

 .کنند ی دست یافتن به آن پيشنهاد می ترین چيزها و شيوه تفسيرهایی جامع درباره واقعيت عالی

ای در معنا بخشی به  البته آدميان که خالق زبانند، نقش فعاالنه. برند، ندارد ی زبانی به کار می بران زبان در جامعهچه کار ی دین معنایی جز آن واژه

گرایی را به کار  جنس هایی چون یهودیت، بهایيت، تسنن، تشيع و هم ها چگونه واژه اگر این دیدگاه صادق باشد، باید دید انسان. مخلوق خود دارند

 برند؟ می

به «. نامند اش می»تسنن«چه دیگران  یعنی آن» تسنن«به اصطالح  .نامند اش می»یهودیت«چه دیگران  یعنی آن» به اصطالح یهودیت«عبير دیگر، به ت

به اصطالح «. نامند اش می»بهایيت«چه دیگران  یعنی آن» به اصطالح بهایيت«. نامند اش می»تشيع«چه دیگران  یعنی آن «اصطالح تشيع

 .نامند اش می»گرایی جنس هم»چه دیگران  یعنی آن» ییگرا جنس هم

 :خود و دیگری -۴

ی زیست خود  های زندگی، شيوه پيروان هر یک از سبک. ی همين وضع گرفتارند ها هم در چنبره دیگر واژه. گرایی کاربرد واحدی ندارد جنس ی هم واژه

های زیر، موید مدعای ما  نمونه. گری از آن سبک زندگی ممکن است داشته باشندهای دی آورند؛ اما دیگران تلقی ی خاصی به شمار می را به گونه

 :هستند
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ها،  به عنوان مثال، سنی. برند برند، ولی دیگران این واژه را به معنای متفاوتی به کار می ی تشيع را به معنایی خاص به کار می خود شيعيان واژه -۴.١

) امام مهدی(ی امامی که وجود خارجی ندارد  سازنده) ی شيعيان از قرآن حذف آیات مربوط به ائمه( قرآن ای انحرافی، قائل به تحریف تشيع را فرقه

. کنند امامان خود بر آیات قرآن و غيره معرفی می) احادیث)ی سخنان  برای امامان خود، ترجيح دهنده) عصمت و علم غيب(قائل به صفات پيامبرگونه 

 شود؟ ونه تلقی میدعای توسل از نظر اهل تسنن چگ

سازند که  ها، تشيع موجود را در این مواضع به نقد کشيده و تشيعی می صدا با سنی ی جالب توجه این است که برخی از روشنفکران دینی، هم نکته

ها و بسياری از  نامه اند؛ زیارت کنند؛ منکر وجود امام دوازدهم اینان، ائمه را به عالمان باتقوا تبدیل می. تر است تا به تشيع تاریخی به تسنن نزدیک

کنند که به پایان رسيده و  دهند؛ تشيع را قرائتی ویژه از دعوت پيامبر اسالم معرفی می دعاهای خاص شيعيان را مانيفست شيعيان غالی جلوه می

 .های قشری و منجمد گرفتار آمده است در قالب

: توان پرسيد بر آن مبنا می. سخن گفته است » رسد این گونه به نظر می«ه دربار) ١١، قسمت ٢بخش (های فلسفی  ویتگنشتاین در پژوهش

 رسد؟ زنی، به چشم غيرشيعيان چگونه به نظر می زنی و زنجيرزنی و قمه مراسم عزاداری محرم، شامل سينه

يعيان چگونه به نظر یک فيلسوف کافی است فقط به گزارش ميشل فوکو از دیدن این مراسم در ایران توجه کنيم تا دریابيم که نحوه زیست ش

 .گرایی خواهد شد جنس دید که موجب رشد هم رسد؟ فوکو انقالب ایران را به چشم یک فرصت و امکان می گرا می جنس هم

 .برند تفاوت به کار میبرند، ولی دیگران این واژه را به معنایی م به کار می...) طلب و  دین مدرن صلح(ی بهایيت را به معنای دین  خود بهایيان واژه -۴.٢

 .کنند ساخت استعمار و صهيونيسم معرفی می ی سياسی دست داری، که یک فرقه عموم شيعيان، بهایيت را نه دین یا نوعی دین

کننده را  ظر پرسشآورند و ن ای ضاله و منحرف به شمار می چنان بهایيت را فرقه اند که هم اهللا منتظری، خردادماه امسال اعالم کرده به عنوان مثال، آیت

ها موجب تقویت آنان شود،  ساخته استعمار انگليس است؛ بنيادش بر دروغ است و اگر معامله و معاشرت با آن اند که بهایيت دست هم تأیيد کرده

 .ی بهایيت در خارج از جهان اسالم بسيار متفاوت از کاربرد شيعيان است کاربرد واژهولی  .3الزم است از آن اجتناب گردد

سوزی  های آدم ی خدا، قومی مظلوم و آواره که فقط هيتلر شش ميليون تن از آنان را در کوره ی یهودی را به معنای قوم برگزیده خود یهودیان واژه-۴.٣

 .کنند، نابود کرده است، معرفی می

های دولت  ی سياست کننده های جهان و تعيين ی حاکم بر رسانه یافته پرست سازمان نی وجود دارند که یهودی را به معنای جهودهای پولولی دیگرا

 .ی عمومی حذف خواهد شد آورند که اگر در آمریکای قرن بيست و یکم هم کسی از آنان انتقاد نماید، به طرق گوناگون از عرصه آمریکا به شمار می

با توجه به سرگذشت یهودیان در اروپا . آوردند پزان با خون کودکان مسيحی به شمار می اریخ اروپا، مسيحيان، یهودیان را به عنوان قاتالن خدا و ناندر ت

 پرسيد یهودی بودن در آلمان به چه معناست؟ بود که هانا آرنت می

به گفته وی، نفرت از یهودیان، منشاء . شد  یهودیان و یهودستيزی تمایز قائل میميان نفرت از (conscious pariah) آرنت به عنوان یک مطرود آگاه

 .دینی دارد، ولی یهودستيزی محصول تفکيک یهودی و غيریهودی بر اساس نژادی است

به خوبی . کند یمعرفی م» تفسيری خاص از اصل و نسب یهودی افراد و نقش یهودیان در چهارچوب زندگی اجتماعی«آرنت، یهودستيزی را محصول 

 .شود که به شمار آوردن توسط دیگران چه پيامدهایی در عمل برای یک اقليت به دنبال دارد دیده می

هر کس دوست دارد . ی زیست است گرایی یک نحوه جنس هم .برند گرایی را به معنایی خاص به کار می جنس ی هم گرایان واژه جنس خود هم -۴.۴

دانند که شریک زندگی  اگر چنين حقی به رسميت شناخته شده باشد، افرادی خود را مجاز می. ا خود انتخاب کندشریک زندگی خود ر) حق دارد(

 .گرایی اجباری با این حق تعارض دارد جنس ها، ناهم به گمان آن. جنسان خود انتخاب کنند خود را از ميان هم

گرایی زنان بخشی  جنس به عنوان مثال، هم. گرایی به کار گرفته شده است نسج ی سنتی برای داغ ننگ زدن و سرکوب هم های مردساالرانه ارزش

خواستند هویت  از جنبش فمينيستی است که پس از متزلزل شدن پدرساالری و زیر سؤال رفتن هنجارهای جنسی برای بخشی از آن جنبش که می
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 .خود را در تمام ابعاد بروز دهند، پدید آمد

گر را روز به روز برای زنان مشکل و  ان عامل سلطه بر زنان، پيوند عاطفی و جنسی با این دشمنان تاریخی سلطهمقصر دانستن مردان به عنو

گرایی  جنس ها هم در گسترش هم ابرازگری و طغيان عليه اقتدار و نيندیشيدنی-خود. گرایی زنانه رشد کرد جنس در چنين بستری هم. تر کرد مشکل

 .مؤثر بوده است

گرایی در عين حال مبارزه با نظام  جنس هم. ی مردساالرانه بر همه تحميل کرده است ان، یک شکل خاص از روابط جنسی را نظام سلطهبه گمان این

 .ای است که تاریخی سراسر ستم از خود به یادگار نهاده است ی مردساالرانه سلطه

اگر مردساالری نظامی نادرست . تابانند ند، تصویری تمامًا مردساالرانه را باز میا ادیان ابراهيمی که در جهان کهن و در زمانه مردساالرانه ظهور کرده

 .گرانه است، باید با فروپاشی این نظام، از هم فرو بپاشد گرایی اجباری نيز که یکی از ضروریات این نظام ستم جنس باشد، که هست، ناهم

گرایی را  جنس ها عموم مسلمين، هم به عنوان مثال، فقيهان مسلمان و متأثر از آن.  برندگرایی را به معنایی متفاوت به کار جنس ولی دیگران واژه هم

گرایی را عملی شنيع، فحشا،  جنس عموم مفسران مسلمان هم .دانند کنند و در نتيجه آنان را مستحق مرگ می تحویل می» لواط«به عمل شنيع 

 .آورند خالف فطرت و طبيعت به شمار می

کاران این واژه را به  زمين هم محافظه در مغرب. رود ی دیگری به کار می گرایی به گونه جنس ی هم الم بيرون بيایيم، در جوامع غربی واژهاگر از جهان اس

 .کند برند که طرد این اقليت را ایجاب می ای به کار می گونه

منحرفان «يسکو، دن وایت، که سابقًا پليس بود و عليه تساهل با فرانس کار شهر سان  یکی از ناظران محافظه١٩٧٨ نوامبر ٢٧به عنوان نمونه، در 

ها را در دفاتر کار خود  گرایان، شليک کرد و آن جنس فعاليت کرده بود، به سوی فرماندار جرج ماسکونی و ناظر شهر هاروی ميليک، رهبر هم» جنسی

 .در فرمانداری به قتل رساند

رأی دهندگان کاليفرنيا با . پرسی گذاشته شد گرایان از تدریس در مدارس دولتی به همه جنس ی منع هم هکاران دربار در همان سال پيشنهاد محافظه

گرایان زن و مرد تشکيل  جنس فرانسيسکو را هم  درصد نيروی پليس شهر سان١٠ ميالدی ٩٠ی  در دهه.  در صدی این پيشنهاد را رد کردند۵٨اکثریت 

 .دادند می

ایالت ورمانت . گيری دارد ها در این زمينه تفاوت چشم با بقيه ایالت) ورمانت، ماساچوست، نيویورک(نيا و شمال شرق آمریکا البته وضع ایالت کاليفر

دادگاه یکی از شهرهای ایالت (گرا به رسميت شناخت  جنس های هم اولين ایالتی بود که حقوق مدنی و اجتماعی مترتب بر ازدواج را برای زوج

 (.کار جنگی اعالم کرد و اعالم نمود در صورت حضور وی در این شهر، او را بازداشت خواهد کرد رج بوش را جنایتورمانت طی حکمی ج

گرایان برای قانونی کردن ازدواج خود  جنس ای که هم با تمام مبارزه. گرایان را به رسميت شناخت جنس ماساچوست اولين ایالتی بود که ازدواج هم

 .شرط ازدواج قانونی اعالم کرد گرایی را پيش جنس ، ناهم١٩٩۶ آمریکا در جوالی اند، اکثریت کنگره کرده

که  با این. ها را ممنوع کند گرایان در کليه ایالت جنس ای به قانون اساسی آمریکا، ازدواج هم جرج بوش هم از سنا خواسته بود که با افزودن اصالحيه

که افزودن اصالحيه به آرای دو سوم سناتورها نياز دارد، این مصوبه به تصویب  د، ولی به علت اینکاران بو اکثریت سنا در آن زمان در دست محافظه

 .نرسيد

کاران آمریکایی در مواقع انتخابات، به  نومحافظه. گرایان در این ایالت لغو گردید جنس اخيرًا با حکم دادگاه عالی ایالت کاليفرنيا، ممنوعيت ازدواج هم

 .اند چون هر اقليت دیگری، دفاع کرده گرایان، هم جنس ها هميشه از هم در مقابل ليبرال. تازند ن جهت به شدت میحزب دموکرات از ای

  .گرایان قانونی است جنس در کشور کانادا هم ازدواج هم. گرایان در اکثر کشورهای اروپایی قانونی است جنس ازدواج هم
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 :ها پاورقی

 تاریخ است و -شناسی  ها این تفاوت ناشی از زیست به گمان آن .گرا، قائل به تفاوت ذاتی زنان با مردان است به عنوان مثال، فمينيسم ذات -١

از نظر اینان، زنان با بازسازی هویتشان بر اساس خصوصيات . فرهنگی زن بودن به عنوان روش زندگی، بخشی از این تفاوت است - برتری اخالقی

 . خودشان باشندتوانند شان، می زیستی و فرهنگی

کنند که زن بودن  شود، تأکيد می ای است که تمامًا به طور اجتماعی برساخته می که جنسيت کالبد شناختی پدیده ها با تأکيد بر این دیگر فمينيست

تی و ثابت فرض کردن زدایی از جامعه است، نه ذا تنها راه رهایی، جنس .کند های ساخته مردان است که مردساالری را تثبيت می یکی از مقوله

 .های مردانه برساخته

 :نویسد می. دهد ای مشهور، بحث شباهت خانوادگی و کاربرد واژه توسط آدميان را با ذکر مثالی توضيح می ویتگنشتاین در قطعه -٢

چه . های المپيک و غيره است  با توپ، بازیمنظور من بازی با تخته، بازی با ورق، بازی. ناميم می» بازی«ها را  مثًال اعمالی را در نظر بگيرید که آن»

 بلکه نگاه کنيد و -ناميده نخواهند شد » بازی«ها  یا آن «باید چيز مشترکی وجود داشته باشد« نگویيد -ها مشترک است؟  ی آن چيزی ميان همه

تنها . چيزی نخواهيد دید که ميان همه مشترک باشدها نگاه کنيد،   زیرا اگر به آن-. ها چيز مشترکی وجود دارد یا نه ی آن ببينيد آیا ميان همه

 .ها، نگاه کنيد های گوناگون آن های با تخته، با رابطه  مثًال به بازی-! فکر نکنيد؛ بلکه نگاه کنيد: کنم تکرار می. هایی وجود دارند ها و رابطه مشابهت

های مشترک  های مشترک زیادی ناپدید، ویژگی بينيد؛ اما ویژگی وه اول میجا تناظرهای بسياری را با گر در این. های ورق نگاه کنيد اینک به بازی

 .شوند دیگری پدیدار می

ها  ی آن  آیا همه-. گردد شود و بخشی ناپدید می چه مشترک است حفظ می پردازیم، بخشی از آن های با توپ می هنگامی که به بازی

کنندگان وجود  یا آیا همواره برد و باخت، یا رقابت بين بازی. ای صفر و صليب مقایسه کنيده اند؟ شطرنج را با دوزبازی دارای نشان»کننده سرگرم»

 .نفره فکر کنيد دارد؟به بازی تک

به نقش . شود ی برد و باخت ناپدید می گيرد جنبه زند و آن را می اما هنگامی که کودکی توپ خود را به دیوار می. در بازی با توپ برد و باخت وجود دارد

 .هارت و اقبال توجه کنيد؛ و به اختالف ميان مهارت در شطرنج و مهارت در تنيس بنگریدم

 

توان تعداد بسيار زیادی از  و به همين سان می. های دیگرند توان اندیشيد که عنصر سرگرمی را دارند، اما فاقد ویژگی های دیگری می به بازی

 ”گردند هایی ناپدید می شوند و چه مشابهت هایی پدیدار می ه مشابهتهای دیگر را مورد توجه قرار داد و دید که چ بازی

 

Ludwig Wittgenstein, Philosophical Inverstigations, trans. G.E.M. Anscombe (New York: Macmillan, 1953) 

 ٨٧ / ٣ / ٢۵ و ٨٧ / ٣ / ١١های سياسی، مورخ  اهللا منتظری، پاسخ به پرسش رجوع شود به سایت آیت -٣

 

  بخش دوم -؟ !اقليتی ناحق؟ و فاقد حقوق: گرایی جنس هم

 گرایی  جنس روشنفکری دینی و مسأله هم

 :گرایی جنس ی هم روشنفکری دینی و مسأله -۵

 .اند گرایان را حيوان و عمل آنان را شنيع، پست و حيوانی خوانده جنس های شاخص روشنفکری دینی در برخی گفت و گوها، هم برخی از چهره

 .پرسی گذارده شود دهد تا این عمل غيراخالقی به همه ی دینی اخالق اسالمی اجازه نمی اند که در یک جامعه گفته

بدین ترتيب روشنفکران . آميز در عرصه عمومی، شفاهی یا مکتوب، بيان گردد دهد تا سخنان بالدليل و اهانت ی علمی هرگز اجازه نمی البته جامعه
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 .دانند ترین استراتژی در مقابل این اقليت می هزینه یی، سکوت در برابر این مسأله را کمگرا جنس دینی مخالف هم

اما کدیور شجاعانه نظر خود را بيان کرده و با عرضه تلقی خویش از . گرایی است جنس محسن کدیور از جمله روشنفکران دینی مخالف هم

 .گرایی را نقد کنند جنس ت تا با وی وارد گفت و گوی انتقادی شوند و تلقی او از همگرایی، این امکان را برای دیگران فراهم آورده اس جنس هم

گرایی  جنس گوید هم معرفی کرده و می» انحراف از مسير صحيح بشری»و » غيرانسانی» «غيرعقالنی«گرایی را  جنس وی در رأی مکتوب خود، هم

گرایی یکی از حقوق بشر  جنس یعنی نشان دهند که هم(د برادری خود را اثبات نمایند گرایان اول بای جنس ی وی، هم به گفته. جزو حقوق بشر نيست

 .ی تبعيض جنسی سخن بگویند بعد تقاضای ارث و ميراث کنند و در باره) است

به گفته . کنند ی فکر میگرایان در نظر گرفته و روشنفکران دینی در این زمينه مشابه اسالم سنت جنس ی وی، اسالم اشد مجازات را برای هم به گفته

 .کن کنند بار را ریشه کنند تا جوامع بشری این انحراف تأسف ها کوشش می او، مسلمان

در اعالميه جهانی حقوق بشر و دو ميثاق پيرو آن به رسميت شناخته نشده ) بازی جنس هم(اوًال ارتباط جنسی با جنس موافق «: نویسد کدیور می

المللی تا کنون به نتيجه  در اسناد اصلی اجماعی بين (اقليت جنسی(ها به عنوان یک اقليت  شناخته شدن آنگرایان در  جنس تالش هم .است

دانم تنها جایی که به این امر اشاره شده، در یک سند فرعی پناهندگی افرادی است که به خاطر در پيش گرفتن  جا که من می تا آن. نرسيده است

 .اند گ قرار گرفتهاین رویه در کشور خود در خطر مر

گرایان و پذیرش خانواده متشکل از دو جنس موافق آغاز شده،  جنس هایی برای به رسميت شناخته شدن هم در برخی کشورهای اروپایی کوشش

ادیده ها این بوده که روابط جنسی از حقوق شخصی است و در صورتی که با تراضی طرفين باشد، احدی حق مخالفت یا ن اما نهایت موفقيت آن

 .گرفتن آن را ندارد

و چه در ميان افراد عرفی ) مسلمانان، مسيحيان و یهودیان(گرایی در تمام جهان منتقدان بسيار جدی دارد چه در ميان پيروان ادیان الهی  جنس هم

 .شر استالمللی به عنوان یکی از مصادیق حقوق ب بازی تا کنون فاقد پشتوانه اجماعی بين جنس به هر حال هم. غيردینی

شک  بی. شود گرایی امری غيرعقالنی و غيرانسانی است و انحراف از مسير صحيح بشری محسوب می جنس بازی یا هم جنس اصوًال هم: ثانيًا

حاظ عقالنی از در نهایت به ل. ایم گرایان سخن موجهی نيافته جنس ی هم که ما نيز در مدعيات و ادله چنان موافقان این رویه، سخن ما را باور ندارند؛ آن

 .شود الطرفين می قبيل امور جدلی

. گرایی تا کنون به لحاظ عقالنی از حقوق بشر شناخته نشده است جنس هم .برای ورود در مصادیق حقوق بشر، مبنایی عقالنی و موجه الزم است

 .به قول مشهور، اول برادریت را اثبات کن؛ بعد ادعای ميراث کن

های جنسی چه محلی از  ی حقوق بشر تردید جدی وجود دارد، با چنين تردیدی بحث از تبعيض درباره اقليت در زمرهگرایی  جنس در شمرده شدن هم

 اعراب دارد؟

قرآن کریم با شدیدترین لحن ممکن . ی ادیان ابراهيمی از جمله اسالم به شدت تقبيح و تحریم شده است جنس در همه ارتباط جنسی با هم: ثالثًا

 در ممنوعيت شرعی و اشد مجازات - اعم از اهل سنت و شيعه -علمای اسالم . ت عنوان رویه قوم لوط مذمت کرده استاین رویه را تح

 .اند داستان بازان هم جنس هم

هـا از احکـام ثابـت و     حرمت شرعی لواط و مساحقه و مجـازات شـدید مـرتکبين آن   . رضایت طرفين در فعلی که نهی مؤکد شرعی دارد، کارساز نيست 

فـارغ از   (ی عقالنی است، با اسالم سنتی در حرمت شرعی و اصـل مجـازات                 روشنفکری دینی در این مسأله که فاقد پشتوانه       . ائمی شرعی است  د

 .برخوردی مشابه دارد) نوع آن

مامی طـرق موجـه بـرای    تابد و از ت گرایی را بر نمی جنس گویم مسلمانی مطلقا هم با صراحت می. البته تجسس در حریم خصوصی افراد ممنوع است 

 «کند بار از جوامع انسانی کوشش می ریشه کن کردن این انحراف تأسف
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اميدوارم پاسخ کدیور نشان . کنم حقوقی آنان مطرح می گرایی و بی جنس ها و داوری و نقد خود را پيرامون تلقی محسن کدیور از هم      جا، پرسش   در این 

 :مالحظات من به شرح زیر است. نادرست بوده استهای من  دهد که نقدهای من ناوارد، و برداشت

مـالک و معيـار تمـایز احکـام موقـت از دائمـی چيسـت تـا بـر                    . گرایان از احکام ثابت و دائمی شرعی است         جنس  گوید مجازات شدید هم      کدیور می  -الف

 ای جزو احکام دائمی اسالم است؟ اساس آن مالک گفته شود مسأله

رم، کدیور هر حکمی از اسالم را که با عقالنيت و عدالت مدرن تعارض داشته باشـد، مـوقتی و متعلـق بـه صـدر اسـالم بـه                  آو  جا که من به یاد می       تا آن 

گرایی   جنس  ی هم   گرایی را بپذیرند، بر مبنای مالک کدیور، حکم فقهی اسالم درباره            جنس  بدین ترتيب اگر عقالنيت و عدالت مدرن هم       . آورد  حساب می 

 .د بودثابت و دائمی نخواه

مالک و معيار مسلمانی چيست تا بر مبنای آن مالک بفهيمم چه چيز با مسـلمانی  . سازد گرایی نمی   جنس  گوید مسلمانی مطلقًا با هم       کدیور می  -ب

 سازگار است و چه چيز ناسازگار؟

داسـتان قـوم لـوط کـه طـی آن قـوم او       ( اسـت  بـوده » بـه زور بـه دیگـران تجـاوز کـردن        «و  » شـاهدبازی «ی خـاص نـاظر بـه           آیا نظر قرآن در این زمينه      -ج

هـای ورودی و خروجـی شـهر بيگانگـان را گيـر               مطابق روایـات منـدرج در تفاسـير، قـوم لـوط در راه             . خواستند به زور به دو فرشته نوجوان تجاوز کنند          می

زننـد،   ختارانـه و از سـر رضـایت دسـت بـه ایـن عمـل مـی        یا شامل دو انسان بالغی هـم کـه آگاهانـه، م   ) اند کرده ها تجاوز می انداخته و به زور به آن   می

 شود؟  می

دانم آرش نراقی به عنوان یکی از روشـنفکران   جا که من می   تا آن . کنند  گوید روشنفکران دینی در این زمينه مشابه اسالم سنتی فکر می             کدیور می  -د

 آیا آرش نراقی روشنفکر دینی و مسلمان نيست؟. داند ابل دفاع میگرایی را امری طبيعی، عقالنی و اخالقًا ق جنس دینی، بر خالف کدیور، هم

ی  وی در مقالـه   . یابـد   گرایی را ناسازگار با قرآن و اسالم نمـی          جنس  با این حال، هم   . داند  وار می   نراقی مانند کدیور، قرآن را کالم خدای متشخص انسان        

. ای طبيعـی و اخالقـی معرفـی کـرد           گرایـی، آن را پدیـده       جنس  به ادبيات گسترده هم   با استناد   ) ٢٠٠۵ نوامبر   ٢۵(» های جنسی   درباره اقليت «مبسوط  

گرایـی را     جـنس   آنجلـس، پدیـده هـم       ی لـس    در دانشـگاه کاليفرنيـا    » هـای جنسـی     اسالم و مسأله اقليـت    «پس از آن هم طی یک سخنرانی زیر عنوان          

 .گرایی ارائه کند جنس با قرآن از همناسازگار با قرآن نيافت و کوشش او مصروف آن شد تا قرائتی سازگار 

گرایـی تعارضـی بـا       جـنس   شـود و هـم      گرایـان هـم مـی       جـنس   در ميان روشنفکران دینی افراد دیگری هم وجود دارند که معتقدند حقوق بشر شامل هم              

 .دارند دینداری ندارد؛ منتها به دالیل قابل فهم، نظر خود را بيان نمی

اما هيچ دليلـی بـرای موجـه        . آورد  غيرعقالنی، غيرانسانی، انحراف از مسير صحيح بشری و تأسف بار به شمار می            گرایی را امری      جنس   کدیور هم  -هـ

 .کند کردن مدعای خود ارائه نمی

مسير صحيح بشری چيست؟ مگر فقط یک راه صحيح وجود دارد که بشریت باید آن را طی کند؟ آیا نفی پلوراليسم و قبـول انحصـار      : پرسش این است  

 ی منطقی این مدعا نيست؟ ایی معرفتی و اجتماعی الزمهگر

انسـان همـان موجـودی    . عملی انسانی است؛ نـه غيرانسـانی یـا حيـوانی     (خوب و بد(زند  فهمم، هر رفتاری که از آدميان سر می جا که من می تا آن

انسـان خيـالی   (نه انسانی آرمانی که وجود خـارجی نـدارد    (a posteriori انسان واقعی مطابق تعاریف پسينی(است که در تاریخ خود را محقق کرده 

 (a priori مطابق تعاریف پيشينی

با ایـن تفـاوت کـه عـدالت از نظـر      . ورزی همان قدر انسانی است که ظلم و بيداد عدالت. گرایی جنس گرایی همان قدر انسانی است که ناهم        جنس  هم

 .اخالقی فضيلت است و ظلم رذیلت

اگر چنين باشد، این مدعا نيازمند . گرایی رذیلت جنس گرایی فضيلت است و هم جنس شم، احتماًال منظور کدیور آن است که ناهماگر درست فهميده با  

گرایـی را اثبـات    جـنس  توان غيراخالقی بودن هـم  شوند، نمی اش امروزه غيراخالقی تلقی می دليل است و با استناد به فقهی که اکثر احکام اجتماعی        
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 گرایی قرار گيرد؟ جنس ای به این فقه خواهد داد که بخواهد مبنای داوری در خصوص هم اخالقی چه نمرهداوری . کرد

که با معياری بتـوان امـور طبيعـی را از امـور      به فرض آن  : پرسيم  مسير طبيعی و فطری باشد، در آن صورت می        » مسير صحيح انسانی  « اگر منظور از     -و

 بيعی است خوب و اخالقی است و هر چه غيرطبيعی است، بد و غيراخالقی است؟غير طبيعی تفکيک کرد، آیا هر جه ط

 .را» انگـاری تصـدیقی   طبيعـی «را نقد و رد کـرد و هيـوم   » انگاری تصوری طبيعی»مور . آموز است ی مور و هيوم عبرت گرایان مورد حمله مغالطه طبيعی

 naturalistic) انگارانـه  ی طبيعـی  ای یکـی بگيـرد، مرتکـب مغالطـه     ا مـا بعـد الطبيعـی   مطابق نظر جرج ادوارد مور، هر کس خوبی را با محمول طبيعی ی

) fallacyهيوم استنتاج احکـام نـاظر بـه    مطابق رأی .١پذیر نيست های طبيعی و ما بعد الطبيعی تحليل که خوبی بر مبنای ویژگی شده است؛ برای این 

 .از لحاظ منطقی، مجاز نيست (fact) از احکام ناظر به واقع (obligation)و احکام ناظر به تکليف  (value) ارزش

يف از سـنخ  هـا و تکـال   اخذ کرد و ارزش) ماورای طبيعی، طبيعی، انفسی(ها و تکاليف اخالقی را از امور واقع   توان ارزش   اگر این نظر درست باشد، نمی     

هـای نـاظر بـه واقـع جـایز باشـد،        از گـزاره  (deontic) هـای تکليفـی   و گـزاره  (evaluative) هـای ارزشـی   اما اگر استنتاج گـزاره . امور مجعوله خواهند بود

 .ها و تکاليف اخالقی از سنخ امور مکشوفه خواهند بود ارزش

 :گرایی باید چند نکته را اثبات کند جنس کدیور برای رد هم

 . مجاز بودن استنتاج باید از است-کی

 .گرایی جنس  غيرطبيعی بودن هم-دو

اگر نوع آدمی دارای ذات ثابتی نباشد و آدمی در طول تاریخ دگرگون شده باشد، بـه تبـع آن دگرگـونی                      .  طبيعت و ماهيت و ذات ثابت داشتن آدميان        -ج

  .دان یابند و یافته قواعد و احکام اخالقی آدميان هم دگرگونی می

کـه هـر چـه غيـر طبيعـی باشـد، غيـر اخالقـی هـم خواهـد بـود،                        گرایـی را اثبـات کـرد و بـه فـرض آن              جنس  که بتوان غير طبيعی بودن هم        به فرض آن   -و

 گرایی نيست؟ جنس تر از هم آیا ازدواج خواهر و برادر غيرطبيعی: پرسيم می

عالمـه طباطبـایی داسـتان آدم و حـوای قـرآن را          . هـا زنـازاده خواهنـد بـود          تمام انسـان   اگر روایت ادیان ابراهيمی از آدم و حوا، داستانی حقيقی باشد،          

آیـا ازدواج فرزنـدان     : کرد به این پرسـش پاسـخ گویـد          این نوع تفسير او را مجبور می      .) ای  نمادین و اسطوره  (گرایانه    کرد، نه ناواقع    گرایانه تفسير می    واقع

  خالف طبيعت و فطرت و اخالق نيست؟یک پدر و مادر، یعنی خواهران و برادران،

 .دليل خالف فطرت نبودن ازدواج خواهر و برادر، از نظر طباطبایی، تجربی است .یابد طباطبایی این امر را غيرطبيعی، بر خالف فطرت و غيراخالقی نمی

طباطبـایی سـه شـاهد    . و طبيعت آدمی نيستدهند، پس خالف فطرت   هایی این عمل را انجام داده و می         دهد که انسان    یعنی چون تجربه نشان می    

 :کند برای مدعای خود ذکر می

 .اند کرده ها خواهر و برادر ازدواج می  در ميان مجوسيان، قرن-الف

معلوم نيسـت چگونـه ایـن ادعـای کـذب بـه تفسـير قـرآن                 ( ازدواج خواهر و برادر در اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی سابق قانونی بوده است               -ب

 (.یی راه یافته استطباطبا

 .٢دارند ها را بر می بستر شده و پرده بکارت آن  در اروپا و آمریکای متمدن، پدران و برادران با دوشيزگان هم-ج

تنهـا  . رو نيسـت  ای روبـه  واج و همبستری خواهر و برادر با هيچ مشکل فطـری یـا اخالقـی   به گمان وی، ازد . در واقع، طباطبایی در اخالق، پيامدگراست     

بستری خواهر و برادر موجب فحشا نشود، بر          اگر هم . شمار است، این عمل، فحشا به بار خواهد آورد          مسأله این است که امروزه که تعداد آدميان بی        

 .اساس مبانی طباطبایی، غيراخالقی نخواهد بود
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چـون تـاریخ آن بـه قـدمت آدميـان اسـت و در اروپـا و آمریکـا بـه                      . گرایی هم نباید خالف فطـرت و طبيعـت باشـد            جنس  بنای استدالل طباطبایی، هم   بر م 

زنـد، حکایـت از آن    به تعبير دیگر، همين که عملی از آدمی سر مـی    . کنند  گرایان بسياری، اینک در جهان زندگی می        جنس  رسميت شناخته شده و هم    

 . که آن عمل، خالف فطرت و طبيعت نيستدارد

ای خـتم     گرایی خالف طبيعت نيست، ادعای ما این است که مبانی طباطبـایی بـه چنـين نتيجـه                   جنس  ما مدعی نيستيم که طباطبایی گفته است هم       

 .٣داند گرایی را خالف فطرت می جنس وگرنه، طباطبایی، هم. گردد می

 (.فقـط تـابع برهـانم   (و انمـا المتبـع هـو البرهـان     ) من فرزند و پيـرو دليـل هسـتم   (نحن ابناء الدليل :  ادعای متکلمان و فيلسوفان مسلمان این است-ز

. شـود  ان مدرن مانع پذیرش احکام و فرامين بالدليـل مـی  انس (evidentialism)جویی  و بينه (rationalism) مدعای فيلسوفان مسلمان و استداللگرایی

 .بر این مبنا ما در مدعای محسن کدیور مناقشه کردیم

چـون و چـرا کـردن در باورهـایی کـه تـا کنـون                . گرایـی ارائـه شـود، مـا تـابع دليـل خـواهيم بـود                 جـنس   اما اگر دليل یا دالیلی دال بر غيراخالقی بودن هم         

شـد، فراینـدی     گر مـی    چه تا کنون محکم و خالی از شبهه جلوه          اند، و ظنی و نامتقن یافتن آن        اند، اما در واقع نبوده       بوده پنداشتيم درست و بسامان     می

 .انسانی است

های موروثی و مشترک فرهنگ جامعه را که عيوبشان نمایان شده است، بایـد موضـوع بحـث و گفـت وگـوی انتقـادی قـرار داد تـا امکـان                                رسوم و عرف  

داننـد، نگرشـی    نگرش ضد مرجعيت، به معنای رد ادعای افرادی که دعوی معرفتشان را فراتر از کند و کاو نقادانه مـی            . تری فراهم گردد    القیزندگی اخ 

 .عقالنی و اخالقی است

 

 :ها پاورقی

و فرض کنيد این نه دروغ یا اشـتباه،  » رمب دارم لذت می«فرض کنيد کسی بگوید «: پذیر نيستند هایی چون زرد، لذت و خوب تعریف به گمان مور واژه -6

ی   بسيار خوب؛ اگر این راست اسـت، چـه معنـایی دارد؟ معنـای آن ایـن اسـت کـه روان او، یـک روان معـين خـاص، متمـایز از همـه                                  . بلکه راست باشد  

 .های دیگر با عالئم معين خاص، در این لحظه احساس معين خاصی به نام لذت دارد روان

توان پذیرفت از این یا آن نوع  ی جز داشتن لذت ندارد؛ و هر چند ممکن است لذت ما بيشتر یا کمتر باشد، و حتی، در حال حاضر می   معنای» لذت بردن »

چه  جا که این لذت است که از آن برخوردارداریم، چه زیاد باشد و چه کم، چه از این نوع باشد و چه از آن نوع، آن                   لذت برخوردار باشيم، با این همه تا آن       

مـثًال در   . ی انواع مختلـف احتمـالی یکـی اسـت           ی مراتب گوناگون خود و در همه        از آن برخورداریم یک چيز معين، مطلقًا تعریف ناپذیر، است که در همه            

 .ی ميل و خواهش است؛ ما از آن آگاهيم؛ و غيره و غيره روان است؛ به وجود آورنده

توانيم آن را تعریف کنيم؛ و اگر کسی خواست لـذت را بـه عنـوان یـک موضـوع       ی دیگر توصيف کنيم، اما نمیتوانيم، به نظر من، روابط آن را با چيزها  می

سرخ است و از آن نتيجه گرفت که لـذت یـک رنـگ اسـت، مـا حـق       ) رنگ)مثًال اگر کسی گفت که لذت به معنای احساس       : طبيعی دیگر ما تعریف کند    

ی  ای اسـت کـه مـن آن را مغالطـه     ایـن همـان مغالطـه    .اعتمـاد باشـيم   ی لـذت بـی   های بعـدی او دربـاره   خواهيم داشت به او بخندیم و نسبت به گفته

 .ام گرایانه ناميده طبيعی

» لـذت بـردن  «برای ما کافی است کـه بـداتنيم   . نيست، مانع فهميدن معنای آن نيست     » سرخ) رنگ(داشتن احساس   «به معنای   » لذت بردن «این که   

ناپذیر است، با این که لذت، لذت است، نه چيز دیگر، با این همه در گفـتن ایـن       است، و با این که لذت مطلقًا تعریف       » لذتداشتن احساس   »به معنای   

 «کنيم بریم، هيچ مشکلی احساس نمی که داریم لذت می

G. E. Moore, Principia Ethica (London: Cambridge University Press, 1903) , pp. 12-13. 

شـود و جـز    آید که نسل موجود از انسان منتهی بـه آدم و همسـرش مـی    از آیه شریفه بر می«: نویسد  در تفسير آیه اول سوره بقره میطباطبایی -٧
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 ... (نه حوری بهشتی و نه فردی از افراد جن و نه غير آن دو(این دو نفر هيچ کس دیگری در انتشار این نسل دخالت نداشته است 

بعد از خلقت آدم و حوا، یعنی در فرزندان بالفصل آدم و همسرش بين برادران و خواهران بوده و دختران آدم با پسران او ازدواج                         ی اولی،     ازدواج در طبقه  

 .اند کرده

 شـده اسـت تـا همسـر        در آن روز غير از آنـان، نـه دخترانـی یافـت مـی              (چون آن روز در تمام دنيا نسل بشر منحصر در همين فرزندان بالفصل آدم بوده،                

از ) آور اسـت و لـيکن       اگر چه در عصـر مـا خبـری تعجـب          (بنابراین هيچ اشکالی هم ندارد      ) پسران آدم شوند و نه پسری بود که همسر دخترانش گردند          

ی توانـد یـک عمـل را در روزی حـالل و روز         ی تشریعی است و تشریع هم تنها و تنها کار خدای تعالی است و لذا او مـی                   جایی که مسأله یک مسأله      آن

 (٢١۶ - ٢١٧، صص ۴عالمه طباطبایی، تفسير الميزان، جلد (» دیگر حرام کند

 .زنـد  که چنين ازدواجی در اسالم حرام است و به طوری که حکایت شده، در سایر شرایع نيز حرام و ممنوع بوده، ضرری بـه ایـن نظریـه نمـی     اما این»

و غيـر قابـل تغييـر و زمـام     ) نظيـر مسـتی آوردن شـراب   (د است، نه حکمی تکـوینی  که تحریم، حکمی است تشریعی که تابع مصالح و مفاس      برای این 

 .راند تشریع هم به دست خدای سبحان است؛ او هر چه بخواهد و هر حکمی بخواهد می

ای نيست تجـویز کنـد و    ارهدر روزی که جز تجویزش چ. چه مانعی دارد که یک عمل را در روزی و روزگاری جایز و مباح کند و در روزگاری دیگر حرام نماید                    

دار شـدن عفـت    ازدواج خواهر و برادر را در روزگـاری کـه تجـویزش باعـث شـيوع فحشـأ و جریحـه             . در روزگاری دیگر که ضرورت در کار نيست، تحریم کند         

 .شود، تحریم کند شود، تجویز کند و در روزگاری دیگر که باعث این محذور می عمومی نمی

در پاسـخ  ... چنين مخالف بـا شـرایع انبيـا اسـت کـه آن نيـز طبـق فطـرت اسـت                 ازدواجی هم مخالف با فطرت بشر و هم        خواهی گفت که تجویز چنين    

که ازدواج خواهر و برادر  این سخن که ازدواج خواهر و برادر منافی با فطرت باشد درست نيست و فطرت چنين ازدواجی را صرفًا به خاطر این: گویيم می

شـود و باعـث     کند و اگر از آن تنفر دارد، برای این است که باعث شيوع فحشا و منکرات مـی                   ز آن تنفر ندارد؛ بلکه اگر نفی می       کند و ا    است، نفی نمی  

 .دار شود ی عفت باطل گردد و عفت عمومی لکه گردد غریزه می

امـا در روزگـاری   . ای از بشر وجود داشته باشـد  هی گسترد ی ازدواج خواهر و برادر، در زمانی است که جامعه  پر واضح است که شيوع فحشأ به وسيله       

که در تمامی روی زمين، غير از چند پسر و دختر از یک پدر و مادر وجود ندارند و از سوی دیگر مشيت خدای تعالی تعلق گرفت کـه همـين چنـد تـن را                                    

 .تزیاد کند و افرادی بسيار از آنان منشعب سازد، دیگر بر چنين ازدواجی منطبق و صادق نيس

بـه  . کـه بـه حسـب فطـرت از آن متنفـر باشـد        پس اگر انسان امروز از چنين تماس و چنين جماعی نفرت دارد، به خاطر علتی است که گفتيم؛ نـه ایـن                     

 آن متنفـر  دانستند و از ازدواج بين خواهر و برادر را مشروع می) کند به طوری که تاریخ ذکر می(های طوالنی  بينيم مجوسيان در قرن که می   شهادت این 

 .شود و نيز به طور غيرقانونی، یعنی به عنوان زنا در اروپا انجام می) به طوری که نقل شده(اکنون به طور قانونی در روسيه  نبودند و هم

يدن بـه حـد بلـوغ       یکی از عادات که در این ایام در ملل متمدن اروپا و آمریکا معمول است، این است که دوشيزگان قبـل از ازدواج قـانونی و قبـل از رسـ                              

ی پدران و برادران  سازند و آماری که در این باره گرفته شده، به این نتيجه رسيده که بعضی از این افضاها از ناحيه                     سنی، ازدواج بکارت خود را زایل می      

 .گيرد دوشيزگان صورت می

هـا جـاری     ایش مجتمع صالح در بشـر بـه منظـور سـعادتش در انسـان              این گونه ازدواج با قوانين طبيعی، یعنی قوانينی که قبل از پيد           : اند  ها گفته   بعضی

ورزی و ميـل غریـزی را در بـين خـواهران و بـرادران       ی شـهوت و عشـق   زیرا اختالط و انسی که در بين یک خانواده برقرار است، غریـزه            . سازد  بوده، نمی 

 «ی شهوانی بين زن و مرد است ی خواهر برادری غير از عالقه عالقه» :القواانين کند و به قول مونتسکيو حقوقدان معروف در کتابش روح باطل می

به فرض هم که قبول کنيم منحصر در مـوارد معمـولی اسـت، نـه در                 : به همان دليلی که خاطرنشان کردیم و ثانياً       : اوًال. ليکن این سخن درست نيست    

ای جز این نيست کـه قـوانين    مجتمع را تأمين کند که در چنين صورتی چاره جایی که ضرورت آن را ایجاب کند، یعنی قوانين وضعی طبيعی نتواند صالح              

غيرطبيعی مورد عمل قرار گيرد و اگر قرار باشد به طور کلی جز قوانين طبيعی پذیرفته نشود، باید بيشتر قوانين معمول دایر در زنـدگی امـروز هـم دور                              

 (٢٢٩ - ٢٣٠پيشين، صص) «ریخته شود
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در ضمن در جای دیگری از تفسير خود دالیل غيرفطـری و  . کند گرایی را خالف فطرت معرفی می جنس  سوره اعراف، هم٨٠یه طباطبایی در تفسير آ -٣

 :گوید می. شمارد گرایی را بر می جنس غيرطبيعی بودن هم

اده و نيز به جهازات و ادواتـی کـه   اگر در خلقت انسان و انقسامش به دو قسم نر و م. جنس بر خالف نظام خلقت و فطرت انسان است آميزش با هم »

ماند که غرض صنع و ایجاد، از این  چنين به خلقت خاص هر یک دقت کنيم، جای هيچ تردید باقی نمی             هر یک از این دو صنف مجهز به آن هستند و هم           

این است کـه دو  . ی انفعال است  مقولهی فعل و در دیگری از    گری مختلف و از این غریزه شهوتی که آن هم مختلف است، در یک صنف از مقوله                  صورت

 .صنف را با جمع کند و بدین وسيله عمل تناسل که حافظ بقأ نوع انسانی تا کنون بوده، انجام پذیرد

 یـک  و. خوانيم، بدین جهت که مرد خلق شده است، برای یک فرد ماده از این نوع؛ نه برای یک فـرد نـر دیگـر                  پس یک فرد از انسان نر، که او را مرد می          

 .ناميم، برای این خلق شده؛ نه برای یک فرد ماده دیگر فرد از انسان ماده که او را زن می

چه که در زن است و در خلقت او را زن کرده، برای مرد است و این زوجيت طبيعـی اسـت،                        چه مرد را در خلقتش مرد کرده، برای زن خلق شده و آن              آن

 . نر و ماده آدمی برقرار کرده و این جنبنده را زوج کرده استکه صنع و ایجاد عالم ميان مرد و زن یعنی

گيـری   از سوی دیگر اغراض و نتایجی که اجتماع و یا دین در نظر دارد این زوجيت را تحدیـد کـرده و بـرایش مـرزی سـاخته بـه نـام نکـاح، کـه یـک جفـت                   

انـد، نـوعی اختصـاص قائـل شـده کـه ایـن         از انسان که با هـم ازدواج کـرده   -  نر و ماده-به این معنا که اجتماع ميان دو فرد . اجتماعی و اعتباری است

 .دهد که در این ازدواج شرکت کنند کند؛ یعنی به دیگران اجازه نمی ی زوجيت طبيعی را تحدید می اختصاص مسأله

و نيـز زنـان را بـه سـوی ازدواج بـا مـردان         . مـردان کند؛ نه ازدواج بـا        پس فطرت انسانی و خلقت مخصوص به او، او را به سوی ازدواج با زنان هدایت می                

کند که ازدواج مبنـی بـر اصـل توالـد و تناسـل اسـت؛ نـه اشـتراک در مطلـق                         و نيز فطرت انسانی حکم می     . کند، نه ازدواج با زنی مثل خود        هدایت می 

 (۴٣۶، ص ١۵عالمه طباطبایی، الميزان، جلد (» زندگی

از سوی دیگر، آلـت تناسـلی زن، زن را زن   .  را مرد کرده است و این آلت تناسلی برای زن آفریده شده است      گوید آلت تناسلی مرد، مرد      طباطبایی می 

رانـی زن، از مقولـه انفعـال،     رانی مرد از مقوله فعل اسـت و شـهوت    ی وی، شهوت    به گفته . کرده است و این آلت تناسلی برای مرد آفریده شده است          

گرایی غيرطبيعـی و   جنس گرایی طبيعی و فطری است و هم جنس گيرد که ناهم  این مقدمات غيرمدلل نتيجه می   از. یعنی مرد فاعل است و زن منفعل      

 .غيرفطری است

 

  بخش سوم -؟ !اقليتی ناحق؟ و فاقد حقوق: گرایی جنس هم

 القتل  حيوانات وحشی واجب

این سوال که به » :گوید ویتگنشتاین می. توان با یکدیگر مقایسه کرد گرایی هم می و جنسی را از منظر دليل های دینی، قومی  اقليت  :گرایی دليل

یا قبًال این مطلب را (کنيد  از چه چيزی همين االن این مطلب را استنتاج می: چه دليلی شما به این مطلب معتقدید؟ ممکن است بدین معنا باشد

 9"أمل در باب این مطلب چه دليلی می توانيد به سود آن اقامه کنيد؟با ت:  اما امکان هم دارد که به این معنا باشد ؟)اید استنتاج کرده

ند عقلی یا تجربی پس ، فاقد دليل خرد گرایان بسياری از مدعيات دینداران درباره ی همجنس. بسياری از باورهای ما فاقد شواهد و قرائن موجه اند

 .کنند ی آن هم احساس نمی اند و نيازی به مطالعه اطالع گرایی وجود دارد که مسلمين از آن بی ای درباره همجنس امروزه ادبيات گسترده .است

گرایی را به دليل  برخی از مخالفان ، همجنس. ها از موضع پایبندی به استدالل است های زیست، ارزیابی آن یک راه داوری در خصوص این شيوه 

گرایی را عامل بيماری ایدز معرفی  همجنس) خصوصًا مسلمين(به عنوان مثال، بسياری از دینداران ). اخالق ميلی(کنند  پيامدهایش انکار و طرد می

ن دهند که با چه شواهد گرایان باید نشا همچنين همجنس .سازند ها باید نشان دهند که با چه شواهدی مدعای خود را مدلل می مسلمان .کنند می

 .اند های دیگری هم معرفی کرده گرایی را عامل بيماری کنند؟ دینداران همجنس و قرائنی این مدعا را رد می
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به عنوان نمونه باورهای مسيحيان را . گرایان نيست، دینداران باورهای غير مدلل بسياری دارند مدلل دینداران فقط ناظر به همجنس مدعيات غير

، قابل قبول و مدلل است؟ آیا زنده شدن عيسی )عيسی(آیا زاده شدن عيسی بدون پدر زمينی، معقول است؟ آیا خدای متجسد زمينی : بنگرید

اند،   چون مدعيات بال دليل بسياری را پذیرفته کنند ، قابل اثبات و عقالنی است؟ دینداران گمان می پس از به صليب کشيدن و دیده شدن او

 .هر سخن بالدليل دیگری را هم بيان کرده و برمبنای آن اقليتی را طرد کنند) زندمجا(توانند می

ها را نمی پذیریم، پس  گرایان، نظر ما را نخواهند پذیرفت، ما هم مدعيات آن گوید همجنس محسن کدیور می :گرایی عدالت انصافی و همجنس -٧

  .«شود الطرفين می در نهایت به لحاظ عقالنی، از قبيل امور جدلی«این مساله 

 وجود و عدم   مانند. دانست ی متافيزیک و مابعدالطبيعه می را مربوط به حوزه (antinomy) فهمم، کانت قضایای جدلی الطرفين جا که من می تا آن

گرایی را رد کردن، دالئل  اما بدون دليل همجنس. خداوند، حدوث و قدم عالم، بسيط بودن یا بسيط نبودن مواد تشکيل دهنده عالم، جبر و اختيار

گرایی درباره آن بحث کرده و طرفين هر چه دليل داشته،  از آغاز خلقت تاکنون موافقان و مخالفان همجنس که  گرایان را نشنيدن، و ادعای این همجنس

 .ست، خود مدعایی بالدليل ا)تکافوی ادله( هرگز هم به نتيجه نخواهند رسيد  ارائه کرده و به نتيجه نرسيده و

الطرفين تبدیل کرده و بحث را پایان یافته  ، آن را به قضایای جدلی ی یک مدعای مورد نزاع جای عرضه دليل درباره به این رویکرد قابل قبول نيست که 

ایی را ارائه گر را نادیده بگيریم و کوشش کنيم دالیل عقلی نفی همجنس) کتاب و سنت(کافی است یک بار، احساسات و غيرت و نقل . تلقی کنيم

 .مان چقدر قرص است؟ اما شاید به نحو دیگری بتوان این بحث را پيش برد وقت روشن خواهد شد پشت آن .کنيم

باید اجازه داد تا .  متافيزیکی، دینی و اخالقی ممکن است تا ابد هم به نتيجه نرسد های جامع جان راولز معتقد بود که بحث در خصوص صدق آموزه

اما در سطح سياسی و جامعه، ما به همکاری و . شان ادامه دهند داران و اخالقيون به گفت و گوهای خود در خصوص صدق مدعياتفيلسوفان و دین

 .آميز داشته باشيم توافق نياز داریم تا یک زندگی صلح

متافيزیکی، دینی و اخالقی را نادیده گرفته و های جامع  در این حوزه، ما آموزه. آورد به گمان او، فلسفه سياسی چنين امکانی را برای ما فراهم می

  .ها در خصوص عدالت و دیگر مفاهيم سخن خواهيم گفت بدون اتکای به آن

به تعبير دیگر، دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و . ای جامعه است برای ساختار پایه (freestanding) یک نظر مستقل و قائم به خود عدالت سياسی 

  .ی متافيزیکی، دینی و اخالقی نياز ندارندعدالت، به بنيادها

زده شده است که صرفًا با  که چنان قالب اول این...:وقتی می گویم تصوری از عدالت سياسی است، منظورم سه چيز است«: نویسد راولز می

م یک طرح هماهنگ همکاری اجتماعی، ی آن در مقا ای جامعه تطبيق داشته باشد، یعنی نهادهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی عمده ساختار پایه

که در  های بنيادین، چنان که بر حسب اندیشه شود، و سوم این تر و جامع عرضه می ی دینی یا فلسفی گسترده که مستقل از هرگونه آموزه دوم این

  10«ای دموکراتيک مستتر است، ساخته و پرداخته می شود فرهنگ همگانی جامعه

. گرایی مجاز است برمبنای این تئوری، همجنس. های دوران مدرن است ترین تئوری راولز، یکی از مهم (justice as fairness)  تئوری عدالت انصافی

یکی از معانی آزادی شهروندان این . داند ی ميان شهروندان آزاد و برابر میاین تئوری جامعه را در مقام نظام منصفانه ی همکاری اجتماع که  برای این

  .دانند ها خود را مرجع اعتبار بخشيدن به دعاوی معتبر می است که آن

د از خير را توانند برداشت خو ها خود برمبنای تصوری که از خير دارند، زندگی خود را سامان می بخشند و هر گاه بخواهند می دومی این است که آن

 .دین گردند و هر سبک خاصی از زندگی را برگزینند، این مقتضای عدالت انصافی است ، دیندار یا بی تغيير دهند

. کنند آورند، خير زندگی سياسی را کامل می پدید می) به معنای هگلی(ی مدنی  های غير سياسی جامعه ی راولز، خيرهایی که انجمن به گفته

کند که در عدالت انصافی ممکن است یک سبک زندگی به طور طبيعی  راولز انکار نمی. اختياری و داوطلبانه است (community) عضویت در باهمادها

  .حذف شود، عنی نتواند در شرایط رواداری متقابل دوام آورد

 شهروندان به دليل دگراندیشی و ی زیست، سبک و برداشتی از خير است که مستلزم سرکوب دیگری و خوار و خفيف کردن برخی از آن نحوه
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نيست و ) خواهانه و غيره همسری، ناهمجنس تک)مستلزم هيچ شکل خاصی از خانواده  «  عدالت انصافی گوید راولز به صراحت می .دگرباشی است

 11«ای سياسی در تضاد نباشده طور کارآمدی انجام دهد و با دیگر ارزش کند که خانواده طوری آرایش یابد که این وظایف را به فقط ایجاب می

خواه  ی انصاف با مساله حقوق و تکاليف مردان و زنان همجنس دهد که عدالت به مثابه توجه کنيد که این حرف نشان می «: نویسد راولز در ادامه می

اگر این حقوق و تکاليف با زندگی خانوادگی منظم و تربيت کودکان سازگار باشد، در . گذارند ها چگونه بر خانواده تاثير می ، و آنکند چگونه برخورد می

 12«صورت یکسان بودن دیگر شرایط، کامًال قابل قبول هستند

  .ها دفاع به عمل آید کند که از حقوق تمام اقليت ن ترتيب، عدالت سياسی حکم میبدی 

نمی توان این مفهوم را از آن منظومه جدا و وارد منظومه فکری . ی متعلق به یک منظومه از مفاهيم همبسته است شهروند، یک واژه :شهروندی-٨

. ی فقهی مسلمين، اقدامی مبارک است ورود مفهوم شهروند به منظومه .ی صورت پذیرددیگری کرد، بدون آنکه در دیگر مفاهيم منظومه سابق تغيير

یهودیان، مسيحيان، . ی فقهی به کار برده شود، در فقه موجود باید انقالب صورت پذیرد اش بخواهد در منظومه اما اگر این مفهوم به معنای اصلی

که در مبانی کالمی  توان شهروند محسوب کرد، بدون آن را نمی) جنسيت را مجاز و قانونی کردآقای خمينی تغيير  (گرایان  ها، بهائيان و همجنس سنی

  .تغيير اساسی صورت پذیرد

اما وقتی در قدرت است، از ایدئولوژی خود برای . کند چشد، از حقوق دیگر مظلومان دفاع می آدمی وقتی در قدرت نيست و طعم ظلم و بيداد را می

ها  او به خاطر دفاع از حقوق مخالفان و اعتراض به اعدام. ی استثنایی است اهللا منتظری واقعًا یک پدیده در ایران آیت (کند  اده میسرکوب دیگران استف

  .(ها، از رهبری جمهوری اسالمی گذشت و سرکوب

جمهوری «،  امًال آزادند و جمهوری آیندهها، ک گفت در حکومت آینده همه، حتی کمونيست کرد و می آقای خمينی در پاریس از حقوق همه دفاع می

ی فقيه، جای جمهوری فرانسه را گرفت و نظامی تآسيس شد  اما وقتی انقالب پيروز شد، از آزادی خبری نشد، والیت مطلقه. خواهد بود «فرانسه

  .ها برابر بيشتر از رژیم شاه مخالفين خود را قتل عام کرد که ده

آقای خمينی برمبنای همين فقه، (ها را استنتاج کرد  توان قتل و ترور مخالفين و اقليت م جدید کرد که از دل آن میآقای خمينی، فقه را متکای رژی

اگر همان فقه مبنا باشد، شهروند معنا ندارد، پذیرش شهروندی مشروط به تحول ). صادر کرد١٣۶٧حکم قتل عام چند هزار زندانی را در تابستان 

 حقوق  پذیرش. گرا و سکوالر و عادالنه شود تا با شهروندی سازگار افتد دین، باید مدنی و اخالقی و کثرت. بنيادین است فقهی گسترده و -کالمی 

 به همه آدميان به عنوان انسان  ها و نگریستن تر از آن شستن چشم ها برای ما که در قدرت نيستيم کار چندان دشواری نخواهد بود، اما مهم اقليت

  .شان هم انسانی دیده شوند و به شمار آیند شان و باورهای های زندگی تا سبک است )  به تعبير کانتغایت فی نفسه(

حقوق «: فرمایند می. اند که بسيار هوشيارانه و با رویکرد راولز سازگار است ای در پيش گرفته ی حقوق شهروندی مشی اهللا منتظری درباره آیت

 13.« باید براساس عرف و قانون اساسی مورد پذیرش اکثریت مردم مشخص شودشهروندی، یک واژه کلی است و حدود آن

ه ی سياست است، نه به حوز بدین معنا که شهروندی مربوط . توان قرائتی از نظر ایشان ارائه کرد که با فلسفه ی سياسی راولز سازگار باشد می

  14شهروند به معنای سياسی و مبتنی بر قانون اساسی، یعنی شهروندان آزاد و برابر. حوزه ی دین و اخالق و متافيزیک

در ) حکومت سلطانی(نظامی شيعی . برند ر وضعيت کامًال متفاوتی به سر می از نظر قدرت سياسی د های یاد شده اقليت :قدرت سياسی -٩

. ی دگراندیش، گویای همه چيز است اهللا منتظری و دیگر روحانيون شيعه برخورد با آیت (کند  حتی به شيعيان هم رحم نمی ایران حاکم است که 

اقليت شيعه در . ها ، چه رسد به دیگر اقليت)اند  اعدام شده اند، شيعه بودهبسياری از افرادی که طی سه دهه گذشته در ایران سرکوب و زندانی و

های دینی و جنسی، به شدت نامدارا عمل   اقليت این اقليت نسبت به. ای دارد عراق حکومت تشکيل داده است و در لبنان نفوذ سياسی گسترده

 .کند می

ها را به شدت سرکوب  دولت اسرائيل نسبت به فلسطنييان بسيار ناشکيباست و آن.  استاقليت یهودی در خاورميانه، دولت اسرائيل را تشکيل داده

سر  ها در شرایط آپارتاید به ، فلسطينی)جيمی کارتر)به گفته ی ریيس جمهور سابق آمریکا . و از حقوق اوليه و اساسی بشر محروم کرده است

خواه بسياری در جهان وجود دارند که رفتارهای دولت اسرائيل را به  یهودیان آزادی.  استها حاکم کرده برند، آپارتایدی که دولت اسرائيل بر آن می

  .کنند شدت نقد و رد می
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ها فقط خواهان آنند که حقوق  آن. گرایان وجود داشته باشد ی نظام سياسی نيست تا ادعای حکومت همجنس گرایی، یک تئوری درباره همجنس 

گرایان رفته رفته به حقوق شهروندی دست یافته و در حال رسميت  در خارج از جهان اسالم، همجنس. شودشان به رسميت شناخته  شهروندی

  .گرایان زن و مرد وجود دارد قضات دادگستری، همجنس ها و فرمانداری ها،  در کشور آمریکا در ميان نمایندگان مجلس، شهرداری. اند یافتن

در . انجامـد   ایم، به معنای نشان دادن راهی اسـت کـه بـه آن عمـل مـی                  ایم یا سخنی که گفته      ی کاری که کرده   ی دليل برا    ارائه«: به گفته ویتگنشتاین  

انجامـد و بـا    جا مـی  ای دیگر از موارد، به معنای توصيف راهی است که به آن   ایم، و در پاره     ای از موارد، به معنای گفتن راهی است که خودمان رفته            پاره

 15«مطابقت داردی خاصی  قواعد پذیرفته

دارد تـا بـا    چه چيز یک گروه صاحب قـدرت و دارای دولـت را مجـاز مـی       . ها، فاقد دليل موجه است      بسياری از برخوردهای دینداران قدرتمند با دیگر اقليت       

 نت روا دارد؟ پسندد، خشو هایی که نمی اقليت

گردن : اوًال .های زیست در دوران مدرن، متضمن چند اصل است ها و شيوه ها و انسان های واقعی فرهنگ تاکيد بر تفاوت :های حيوان متفاوت -١٠

 16(واقعيت پلوراليسم معقول مطابق تعبير راولز(نهادن به واقعيت تفاوت 

 17(ی چارچوب مطابق تعبير پوپر نفی اسطوره( و نقد دیگری  ، آموختن ازدیگری ی با دیگری گشوده بودن نسبت به دیگری، مفاهمه: ثانيًا

  18) دشوارهای رسيدن به حکم به تعبير راولز(گيری از دیگری و طرد دیگری  ، فاصله آميز درباره دیگری  قاطعانه و تحکمامتناع از داوری: ثالثًا

برایان فی به نحـو احسـن فراینـد برخـورد بـا تفـاوت را توصـيف               . شد  رخورد می ، به نحو دیگری با دیگری و تفاوت ب        )دوران ماقبل مدرن  (اما در جهان کهن     

توانند   متفاوت از ما هستند می هایی که به طرق خاصی آن. درآیند "تفاوت"توانند متصلب شوند و به صورت  ارزشی شده می های  تفاوت«: کرده است

 گوئيم شود که می ای است که با این شروع می  گام گذاشتن در راه سراشيبی لغزندهاین. کامًال ناشبيه به ما شوند" دیگری"به سرعت تبدیل به یک 

هـا مثـل    آن" و در گـام بعـدی   "شان با درد و عشق ما یکـی نيسـت   ها درد و عشق آن" گویيم در گام بعدی می "کنند ها مثل ما فکر نمی آن"

زدایـی از   ، انسـانيت  نخسـتين گـام بـه سـوی نفـرت      ."، خوک ، انگل هسـتند ها ميمون آن" جا می رسد که و آخرش به این "کنند حيوان رفتار می

. ناپذیر است  های مطلق و آشتی     زدایی پافشاری بر تفاوت     هایی است که عجيب و غریب و ناشبيه به ما هستند، و نخستين گام به سوی انسانيت                  آن

 19«دتواند منجر به عدم تساهل و تسامح شو بدین ترتيب پافشاری بر تفاوت می

  :گوید موالنا، عارف بزرگ جهان اسالم، چنين می. ، برای طرد و حذف، سابقه بلندی دارد به حيوان در سنت فکری مسلمين تبدیل دیگری 

 احخر نشاید کشت از به هر صالح چون شود وحشی شود خونش مب

 گر چه خر را دانش زاجر نبود هيچ معذورش نمی دارد ودود

 پس چو وحشی شد از آن دم آدمی کی بود معذور ای یار سمی

 الجرم کفار را شد خون مباح همچو وحشی پيش نشتاب و رماح

  و مردود و ذليل عقلند جفت و فرزندانشان جمله سبيل زانک بی

 )٣٣٢٠-٣٣٢۴مثنوی، دفتر اول، ابيات (

خارج ) فقه(اهللا جوادی آملی، در تفسير خود بر قرآن کریم همين موضع را اتخاذ کرده و مدعی است که قرآن کسی که از مسير شرع  عاصرین، آیتاز م

 .نامد شود را االغ و سگ و خوک و ميمون می می

،  فـرد عـادی هنگـام تولـد    «: نویسد می. شود و خوک تبدیل می، واقعًا به االغ و سگ و ميمون  که او فقط حيوان ناميده شود، بلکه با تغيير ماهيت          نه این 

،  گردد و اگر از راهی که ممنوع عقل و شرع است عبور کنـد               حيوان بالفعل و انسان بالقوه است، پس اگر از عقل و شرع پيروی کرد، انسان بالفعل می                

، در اوایل مسير باطـل      " بل اضل "شود    تر می    در اواخر راه از حيوان هم گمراه       و" اولئک کاالنعام "راه خوی حيوانی را طی کرده، در اوایل راه مانند حيوان            
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خواهـد   " کونوا قـرده خاسـئين  "است و در انتهای مسير، مصداق  "فمثله کمثل الکلب"و " کمثل الحمار یحمل اسفارًا... مثل الذین "مصداق آیاتی چون 

دهـد ،      شکل آدمی باشد، لکن نفس مجـرد او کـه واقعيـت و جـوهر او را تشـکيل مـی                     کار که عرض است،     شد، یعنی اگر چه شکل ظاهری انسان تبه       

  20«بوزینه است

وقتـی بـه   . ی انسـانی اسـت   از جامعـه هـا   هـا، بـه منظـور طـرد و حـذف آن            گرایان، یـا حيـوانی خوانـدن عمـل آن           به طور طبيعی حيوان خواندن همجنس     

  .شود، فقط با محو شدن از این دنيا رفع این شر قابل عالج است به چشم شر نگریسته می گرایان  همجنس

نشـان  جنایـت و مکافـات      داستایفسـکی در    . هـای فاقـد حقـوق داریـم         گرایان به عنوان پدیده     این امر، پيامد منطقی نگرشی است که ما به همجنس         

او . یافت آور و نفرت آور می راسکولنيکوف، دیگری را تهوع. رساند آورد، به راحتی او را به قتل می ه وقتی آدمی، دیگری را حيوان به شمار می   دهد ک   می

مصرف،   انگيز، بی    یک شپش نفرت   -ام  ببين سونيا، من فقط یک شپش را کشته       «: گوید  رساند و برای توجيه عمل خود می        خوار را به قتل می      پيرزن نزول 

 «.اما آن شپش، آدم بود» :گوید می. فهماند واقعيت تلخی را به می) داستایفسکی(اما سونيا  «!و مضر

راسـتش، مـن دارم     .دانم که او واقعًا یـک شـپش نبـود           آه، من هم می   «: شود  راسکولنيکوف در برابر واقعيت آدمی سر خم کرده و مجبور به اعتراف می            

 .است «بافی مزخرف» ی داستایفسکی، حيوان تلقی کردن آدميان، معادل ق انسان گرایانهدر منط» .بافم مزخرف به هم می

  :ها پاورقی

9-Wittgenstein, Philosophical Investigations, Par. 479, compare Lectures and Conversations, P. 22. 

 

10- John Rawls, Political Liberalism,(New York: Columbia University Press, 1993) P , 223.  

 

 .کند ها را رد می پذیرد و نه آن ی جامع خاصی، اخالقی یا دینی، را می ليبراليسم سياسی، تا حد امکان، نه هيچ آموزه«: نویسد در جای دیگری می

ی انصاف اميدوار است که  مثابهعدالت به . هاست ی این آموزه پذیرد که جستجوی حقيقت دینی، فلسفی و اخالقی بر عهده ليبراليسم سياسی می

، ترجمه عرفان عدالت به مثابه انصافجان راولز، ) «مناقشات دیرپای دینی و فلسفی را کنار گذارد و بر هيچ دیدگاه جامع خاصی استوار نباشد

 ۶١ثابتی، ققنوس، ص

 .٢۶۵ترجمه عرفان ثابتی، ققنوس، ص عدالت به مثابه انصاف، جان راولز،  -11

  .٢٩۴، ص پيشين  -12

 .١٣٨٧ ٢۵/٣های سياسی، مورخ  رجوع شود به سایت آیت اهللا منتظری، پاسخ به پرش -13

برداشت از شخص مبتنی بر نگرش فرهنگ سياسی عمومی جامعه ای دموکراتيک به شهروندان است، یعنی نگرش متون «: نویسد راولز می -14

برای این . کند و سنت تاریخی تفسير این متون آن برداشت را تعيين می) قوق بشرهای ح قوانين اساسی و اعالميه)سياسی اساسی این جامعه 

ها، احزاب سياسی و دولتمردان بلکه همچنين به نویسندگان قانون اساسی و حقوقدانان و تمام آثار ماندگاری رجوع  تفاسير نه فقط به دادگاه

 .(۴٧دالت به مثابه انصاف، ص ع(» گذارند ای تاثير می ی سياسی جامعه کنيم که بر فلسفه می

 

15- Wittgenstein, Blue and Brown Books, P. 14, compare P. 145, Philosophical Investigations, pars. 525, 536-537, 539, and pp. 196-

197, 

 و اجتمـاعی تـأمين شـده بـا حقـوق و      تحـت شـرایط سياسـی   «: گویـد  مـی  .دانـد  جوامـع مـدرن مـی   » یک ویژکی پایـدار «راولز پلوراليسم معقول را  -16

 اگر چنين - پدید خواهند آمد و خواهند پایيد-تر از آن معقول و مهم -ناپذیر های جامع متضاد و آشتی آموزهای نهادهای آزاد، کثيری از  های پایه آزادی

شوند، صرفًا یک وضع      که در جوامع دموکراتيک یافت می     های معقول دینی، فلسفی و اخالقی         تکثر و تنوع آموزه   ... فرما نبوده باشد    کثرتی از پيش حکم   

  «.تاریخی نيست که در اندک مدتی از بين برود
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John Rawls, Political Liberalism,(New York: Columbia University Press, 1993) P 36.  

در «: گوید راولز می.  دینی در جامعه است- متافيزیکی -ناپذیر اخالقی های متضاد و آشتی بخش مهمی از پلوراليسم معقول، اذعان به وجود آموزه

ها،  کنند که در پرتو آن ناپذیر، ولو معقولی را تأئيد می ناپذیر و آشتی های جامع متفاوت، و در واقع قياس ی دموکراتيک مدرن، شهروندان آموزه جامعه

 .(١۴٨جان راولز، عدالت به مثابه انصاف، ص (» .قول استاین واقعيت پلوراليسم مع. دهند های خود از امر خير را شکل می برداشت

 ، ترجمه علی پایا، طرح نواسطوره چارچوبکارل پوپر،  -17

این . خوبی تبيين کرده است های زندگی شهروندان را به  متافيزیکی و دینی و سبک-ی آموزه های اخالقی راولز دالئل دشواری صدور حکم درباره -18

 :دالئل به قرار زیرند

 . یک مورد ممکن است متضاد و پيچيده باشد و، بنابر این، ارزیابی و سنجش آن ها دشوار باشد- تجربی و علمی- شواهد-الف

 

بنابر این، به  ها اختالف نظر داشته باشيم و  ی وزن و اهميت آن ی انواع مالحظات مربوط توافق داریم، ممکن است درباره  حتی وقتی کامًال درباره-ب

 .های متفاوتی برسيم قضاوت

این نامعين بودن داللت بر . افزایند موارد دشوار هم بر این ابهام می . تمام مفاهيم ما، و نه فقط مفاهيم سياسی و اخالقی، تا حدی مبهم هستند-ج

که ممکن است در آن اشخاص معقول با تکيه کنيم ) نه چندان مشخص(ای   در دامنه) ی تفاسير و بر قضاوت درباره( آن دارد که باید بر قضاوت و تفسير 

 .یکدیگر اختالف نظر داشته باشند

توانيم  نمی(های اخالقی و سياسی متأثر از کل تجربه ی ما، یعنی کل جریان زندگی ما تاکنون، است  ی ارزیابی شواهد و سنجش ارزش  شيوه-د

های پر  ی مدرن، با توجه به وجود مناصب و موقعيت پس در جامعه. فاوت است، و قطعًا کل تجربيات ما با دیگران مت)بگویيم این تأثير تا چه حد است

ی تعداد  قدر با هم متفاوت است که درباره ها، کل تجربيات شهروندان آن های اجتماعی گوناگون و غالبًا تنوع نژادی آن تعداد، تقسيم کارهای زیاد، گروه

 .های مختلفی دارند زیادی از موارد پيچيده، اگر نه اکثر آن ها، قضاوت

 

ی هر دو وجه یک مساله، مالحضات هنجاری گوناگونی وجود دارد که استحکام متفاوتی دارند و همين امر ارزیابی کلی و همه جانبه را   اغلب درباره-ه

 .سازد دشوار می

شـوند   های اساسی را شامل مـی      ما که ارزش   های سياسی   ترین قضاوت   بسياری از مهم  : توان چنين بيان کرد     پنجمين و آخرین واقعيت عمومی را می      

آن قدر تابع شرایط هستند که احتمال بسيار ضعيفی وجود دارد که اشخاص با وجدان، دلسوز و کامًال معقول، حتی پس از بحث آزادانه و باز، بتوانند با                            

  .(٧١-٧٢، ترجمه عرفان ثابتی، ققنوس، صص انصافعدالت به مثابه جان راولز، (»ی واحدی برسند استفاده از قوای عقلی خود، همگی به نتيجه

  .۴١٣ -۴١۴، ترجمه خشایار دیهيمی، طرح نو، صص فلسفه امروزین علوم اجتماعیبرایان فی،  -19

  .١۴۴،مرکز نشر اسرا، ص ۵، ج  تنسيم، تفسير قرآن کریماهللا جوادی آملی، آیت -20

 

  یانیهارم و پا بخش چ-؟ ! ناحق؟ و فاقد حقوقیتياقل: ییگرا جنس هم

 

 ییگرا جنس  همدیي و تأاجازه

 

 :ییگرا جنس  و همکالي فرهنگ پارادوکس-١١

 خی جامعه در طول تارکی مردم یسنت محصول کار دست جمع.  پر از تعارض و تناقض است،یگریچون هر فرهنگ و سنت د  و سنت ما، همفرهنگ
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) unencumbered self (ديشخص نامق.  کردجادی خود و گذشته ااني مقي عمیا ره خود را از فرهنگ و سنت گذشتگان محروم و دتوان ینم. است

 .١ نداردی سنت و فرهنگ، وجود خارج،ی زندگی ها و برنامه  نقشهها، شهی تمناها، اندها، تي فعالی  مستقل از همه،ی شخص انتزاعیعنی ،یبراليل

 یا  ثبات گذشتهري ناقدانه سنت، ما را اسري غرشیاما پذ. ها را عوض کرد  بتوان آن که موقع برون آمدن از خانهستنديچون لباس ن  و فرهنگ همسنت

 . استی دائمریسنت قابل اتکا، سنت نقدپذ.  است، خواهد کردی اخالقري غشی از اجزایاريکه بس

 عي و شنیواني حی را عملییگرا نسج  سو همکی سنت از نیا.  سنت وجود داردنی در ای پارادکس باورنکردنی منظر موضوع نوشتار حاضر، نوعاز

 دي عب،یسعد( است ی از شاهدبازی انباناتشي شاهانش و ادبی دربارهاگری دی است، اما ازسورسانده ی را به قتل مانیگرا جنس  و همخوانده یم

 از ی شود، کالمش را با شعرنينش  دلی اگر بخواهد سخنش کمیدار نیهر د. ٢ خوانده است»بيالغ لسان« چون حافظ را یو شاهدباز...)  و ینزاکا

 . خواهد کردنیيحافظ تز

 نـه ي زمنیـ  در اوانشیـ  اگـر حـافظ شـاهدباز هـم نبـوده باشـد، در د             یحتـ .  ما شاهدباز بوده است    بيالغ   از آن است که لسان     ی حاک ی درون متن  شواهد

 . کرده استیساز یتئور

  نگر که دمادم چه رند شاهدبازصبا

 ردي گمراني لب گل و گه زلف ضیگه

 زنخدان شاهدان را بـه بوسـه        بي که س  ی رندان گفت ی و م  دانست ی الزم م  ی اخرو اتي بالغانه در ح   یاتي داشتن ح  ی را برا  اي دن نی پخته شدن در ا    حافظ

 :دانند ی را بهتر می بهشتیها وهي قدر مگزند، یم

 ابدی چه ذوق در ی بهشتیها وهي مز

  نگزدی زنخدان شاهدبيکه س  آنهر

 

  ماستیکوثر و حور از برا شراب فردا

 ی و جام می مهر وی ساقزي امروز نو

 : استدهی است که حافظ برگزیا  رندانهی زندگی از اجزایکی یني و شاهدان زمی خاکیها  سپردن به عشقدل

  بادانی چاک ماهرورهني پیفدا

 زي پرهی  تقوا و خرقهی  جامههزار

 

  من استنی خانه برانداز دل و دايحال

 ستيخانه ک  و همخسبد یش که م در آغوتا

 

  و ناز ما با حسن دوستازي نرديگ ی نمدر

  بخت برخوردار داشت ناني آن کز نازنخرم

 

  نه باشم که ترک شاهد و ساغر کنممن

  کارها کمتر کنمنی داند که من امحتسب

 :ستي که منظور چفهماند ی حافظ به ما مشتري رفته صراحت برفته

  نازمیر آن ترک لشکی تنگ چشمبه

  و او به جا آوردی که وعده تو کردچرا

 

  خون دلم مردمک چشم و سزاستخورد یم

  چرا دل به جگر گوشه مردم دادمکه

 

  دوساله و محبوب چارده سالهیم

 ري و کبري بس است مرا صحبت صغنيهم

 یگـر ی د یکـه در جـا      چنـان . م سـن و سـال اسـت        کـ  ینيمحبوب چارده ساله، نـازن    .  است که دو سال از انداختن آن گذشته است         ی دوساله شراب  یم

 :دیگو یم
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  دارمنیري چابک شی ساله بتچارده

  به جان حلقه به گوش است مه چاردهش که

 :رينظ.  داردی به پسران کامًال آهنگ جنسی وی  اشارهیادی موارد زدر

 یا  پسر تو چه مذهب گرفتهني نازنیا

  مادر استريتر از ش  خون ما حاللکت

 

 زدی پسر خونم برنیري آن شگر

  مادر کن حاللشري چون شدال

 

 ی پسران چند کننیري لب شی هوابه

  مذاب آلودهاقوتی روح به جوهر

 

  به ناز پرورم مهر بتان سنگدلچند

  پسران ناخلفنی اکنند ی پدر نمادی

 

  چه کنم گر ندهمی بدان رود گرامدل

 نی بهتر از ای دهر ندارد پسرمادر

 

 ی آخر ز چه رویئ دل تویا  تجربهپدر

 یدار ی پسران منی مهر و وفا زطمع

 

 فروش بچه باده  جلوه کند مغني چنگر

  کنم مژگان راخانهي در مخاکروب

 : وضع را داراستني هم همیساق. کند ی خدمت مکدهي است که در می پسرکبچه مغ

  اگر بگسست معذورم بدارحي تسبرشته

  بودساق نيمي سی اندر دامن ساقدستم

 

 دهد ی من گر همه درد مساق ميس یساق

 کند ی جمله دهن نمی که من چو جام مستيک

 

  دلم ز دست ببردی کرشمه ساقچنان

 دي برگ گفت و شنستي دگرم نی با کسکه

 »یباز هبچ«چه در فرهنگ ما   آنی برای زنان فقط در خانه باشد، امکان و فرصت بشتری جایزن وقت.  بودی زنان از عرصه عمومبتي زمانه غزمانه،

 در دست و مست به ی شب آواز خوان و صراحمهي نکه نی حضور نداشتند؛ چه رسد به ایها در معابر عموم آنان غروب. گردد یخوانده شده فراهم م

 : سازنداي حافظ مهی را برایا  چنان تجربهتوانستند یم) ها جوان(در آن دوره فقط مردان . ندیاي عاشق بی خانه

  در دستین و صراحخوا  و غزلچاک رهنيپ

  من آمد بنشستني دوش به بالشب مهين

 

 نی فراگوش من آورد و به آواز حزسر

  من خوابت هستنهیری عاشق دی اگفت

آنـان از  .  افـراد بودنـد  ی رفتـار ی و واعظـان الگـو  خی فرهنـگ، مشـا  نیـ در ا.  را به پستوها رانده بودیباز  است که بچهنی ما ا  ی فرهنگ ی  گذشته ی مسأله

 هيـ  علم یهـا   حـوزه ( و خلـوت     یو در حـوزه خصوصـ     ) عاشـق خـدا    (نـد ی عرضـه نما   یا   خود را به گونـه     ی آموخته بودند که در ظاهر و عرصه عموم        واعظان
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 :را انجام دهند) لواط (گریآن کار د) ؟ینید

 کنند ی جلوه در محراب و منبر مني کواعظان

 کنند ی مگری آن کار دروند ی به خلوت مچون

 

  است با خود داریق اهل خدا عاشنشان

 نميب ی نشان نمنی شهر اخی در مشاکه

 : که دفتر و کتاب استکنند ی و مردم تصور مبرم ی شراب می مرقعم پنهانني در آستدیگو یبه صراحت م.  را آموخته بوداکارانهی فرهنگ رنی هم احافظ

  پنهان و مردم دفتر انگارندکشم ی میصراح

 رديگ ی زرق در دفتر نمنی گر آتش اعجب

 :ديکش یکننده شادمانه و شاکرانه سر م  مستی انگوری باده

 میدي ما نوشمانهي به پختی او رچه آن

  مستی  از خمر بهشت است و گر بادهاگر

 

 می شود گر من و تو چند قدح باده خورچه

  از خون رزان است؛ نه از خون شماستباده

 

  کنی پرستی همه ساله ممتینگو

 باش ی پارسا م ماه٩ خور و ی ماه مسه

 

  که مردافکن بود زورشخواهم ی تلخ مشراب

  و شر و شورشاي ز دنمیاساي دم بکی تا که

 

  مژده به گوشدي رسبمي ز هاتف غسحر

  بنوشري دلی عهد شاه شجاع است مکه

 

  ترس محتسب خوردهی خانگشراب

  و بانگ نو شانوشمي بنوشاری ی وبر

 پسـران گـوهر روحـت را آلـوده     نیري لـب شـ  ی که چرا بـه هـوا  شود ی که با اعتراض مواجه میوقت. دهد ی م  ادامه ی هم به شاهدباز   یري در سر پ   حافظ

.  شود رها ت   که جامه آن     بدون آن  ند؛یآ ی م روني و ب  روند ی م ای شناگران ماهر به اعماق آب در      دیگو یم. کند ی خود را برمال م    ی شاهدباز ی تئور ؟یساز یم

 :که روحم آلوده شود دون آن بکنم؛ ی می من هم شاهدبازیعنی

 ستي نیبي جان جهان دفتر گل عی اگفتم

  ناب آلودهی شود فصل بهار از مکه

 

 قي بحر عمنی ره عشق در اانیآشنا

  گشتند و نگشتند به آب آلودهغرقه

 : حاضرشهي همیگری طرد د-١٢

 تفکر، عمـل و ارتبـاط در   یکننده برا  و گمراهوبي نامناسب، معیمنابع جامعه است که به عنوان کی موثر و مسلط بر یها  ناظر به گفتمان یدئولوژی ا نقد

 ،یدئولوژینقد ا. کنند یآن جامعه کار م

 .دارد ی پرده برمیدئولوژی آشکار ایاز محتوا: اوًال

 .کند ی پنهانش ترجمه می را به محتوایدئولوژی آشکار ایمحتوا: ًايثان

 .سازد ی روشن مکند، ی کسب می و قدرت علنی نمادیها معنا  آنقی از طریدئولوژی را که اییها سميمکان: ثالثًا

 نيـي  و تب  في را توصـ   یخـوردگ   بیـ  تـوهم و فر    نیـ  ا ليـ  و شکستشـان بـه دل      ی و متوهم شدن مردم و ناکـام       یخوردگ  بی فر کيستماتي س یها  وهيش: رابعًا
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 .کند یم

 دانند ی عامالن آگاه هم بعضًا نمی حتنان،ی ای به گفته. کنند ی مبي تعق رای هدفني چنیستيني فمیها هی از اشکال نظری و برخچهي ند،ی فرومارکس،

 .٣رسد ی دارد که به نظر عامالن آگاه می کامًال متفاوت از آنییاند و گفتمان حاکم معنا  خوردهبیکه فر

 دپوستيزن در برابر مرد، سف (ی»گرید «کی یا  شدهقی تصدزي هر چی برا،ی وی به گفته. کرد ی هدف را دنبال مني همی متفاوتوهي به شدای درژاک

وجود ...) ا کافر و ی رستگار در برابر ملعون ی متمدن در برابر بربر، فرد مذهبوانه،ی استعمارگر در برابر استعمارشده، عاقل در برابر دپوست، اهيدر برابر س

 .دارد که با آن در تضاد است

 اني است، اما در بطن عبی اگر چه به ظاهر غایگرید.  است و واژه معارض، فروتر و پست استازيمت ایها، واژه اول برتر و دارا  تقابلنی ایدر تمام

 .است

 روش، نیدر ا.  سازد و عملکرد آن را در فرهنگ حاکم نشان دهداني مفروض را عی»گرید« تا کوشد ی مییدایدر) deconstruction( اوراق کردن روش

 ثابت و شتنی خوکیهدف زدودن توهم وجود . گردد ی سرکوب شده و پنهان، اوراق م»یدگربودگ« کردن آن اني عقی عامالن، از طریتی هویها انگاره

 . وحدت استی دارایا  و جامعهني معی مرزهایدارا

ها از  ن که درک آشود ی روش به افراد نشان داده منیدر ا.  استکيستماتي سیها  بر طردی جامعه ناهمگون، ناهماهنگ و مبتنی فرهنگگفتمان

 . استنانهيب  کوتهای متناقض، غلط، ،ی توهمشتن،یخو

 یخواه خواه که دگرجنس  دگرجنسی  جامعهکی.  استی اجتماعیکننده در زندگ  عملیها ی از دوپارگگری دیکی ییگرا جنس  و همییگرا جنس ناهم

 آن یا  جامعهنيهدف چن. آورد ی به شمار می ارزش منفیارا و دوبي معیخواهان را افراد جنس  قرار داده است، همشتنی درک خود از خویرا مبنا

 . آن جامعه حذف کندشتنی را از درک خود از خویخواه جنس است که هم

 ی معرفیخواه جنس  همتز یها خود را آنت آن. آورند ی به دست مستندي که ظاهرًا نیزي کردن خود از چزی متماقی خود را از طرتیخواهان هو  جنسدگر

 .بندند یگراها م جنس  همی شان را به روی زندگیرهاکرده و د

 ادآوریخواهان  جنس هم. کنند ی مشتنشانی را وارد درک خود از خویخواه جنس  گونه افراد ناخودآگاهانه همنی که ادهد ی نشان مییدای کردن دراوراق

 و د براننروني خود بیخواهان را از زندگ جنس  تا همنندک یخواهان تالش م  که دگرجنسستي مهم ننیا. خواهان هستند  هستند که دگرجنسیزيچ

 .شود ی میخواهان متک جنس  به وجود همندی فرانی ایخواهان در ط  دگر جنستی است که هونیها را حذف کنند، مهم ا آن

 از یخواهان عناصر جنس دگرار،يبه احتمال بس. شود ی محسوب نمیروني بیا  مسألهیخواه  نسبت به دگرجنسیخواه جنس  همگر،ی دی سواز

 آن عناصر ای و شوند ی مشی عناصر در وجود خونی منکر وجود اای کنند، ی میخواه معرف  را با خود دارند؛ منتها، چون خود را دگرجنسیخواه جنس هم

 .کنند ی و سرکوب مردرا ط

 وجود ی خواهانه جنس  همیها شیر امان نگاه داشتن خود از گرا د،یا  جامعهنيخواهان در چن جنس  همی  و هدف تنزل رتبهزهي انگل،ي تحلنی ای مبنابر

 .۴ها النه دارد  که در درون خود آنرانند ی مرونيها ب  را به انواع روشیزي چیا  جامعهنيافراد چن.  استشیخو

 : شرکت در آن عملی شناختن حق فرد براتي عمل و به رسمدیي تأیبرالي لکي تفک-١٣

 ی آن سبک زندگای آن راه دیي تأی به معنادانند، ی که خوب میا ی زندگیها  و سبکپسندند ی که مییها  راهبي تعقیرا از حقوق شهروندان بدفاع

 .مي حال از حق ناحق بودن دفاع کنني و در عمي را ناحق بدانیممکن است باور. ستين

ها و   نحلهنی ادیي تأی به معناره،ي و غسميني فمسم،ي، مارکس تسننع،ي تشت،یي تسنن، بهات،یهودی ،ییگرا جنس  هم،ی از پورنوگرافیبرالي لدفاع

 ضد ی باهمادگرالسوفي سندل، فکلیما. کنند ی دفاع مپسندند، ی که اخالقًا نمیزي مهم از چزی تماکی ی بر مبناها براليل. ستي نی زندگیها سبک

 : کرده استقي شکل تنسنی را بدیبرالي لزی تمابرال،يل

. ستي مردم نی دهی که پسندییها دگاهی دای ،ی مثًال پورنوگراف- کنند ی که مخالفش هستند دفاع میزي که از چکنند ی مباهات منید غالبًا بها براليل«

ها و   تر ارزشنه شهروندان را به حال خودشان بگذارد تا هر چه آزادادی کند؛ بلکه بالي را تحمی از زندگی مرجحی وهي شدی دولت نباندیگو یها م آن

 . هم محفوظ بماندگرانی دی برای آزادني که همی خودشان را انتخاب کنند؛ به شرطیها هدف

.  آن فرق بگذارنددیي عمل و تأکی مجاز دانستن اني مد،یي اجازه و تأاني دائمًا مها برالي که لکند ی انتخاب اقتضا می به آزادی و دلبستگیبند ی پانیا

 ».۵گری دزي چکی آن دیي است و تأزي چکی ی مجاز دانستن پورنوگرافندیگو یها م آن

 لی تبدکند، ی دفاع معهي شکی از حقوق یی بهاکی یهمان طور که وقت.  نشده استیی خود بهاکند، ی دفاع مانیي از حقوق بهای کسی وقتنیبنابرا

 .شود ی نمعهي شکیبه 

 را ییگرا جنس  همیممکن است کس. شود ی نملیگرا تبد جنس  به همای ستيگرا ن جنس  خود همکند، ی دفاع مانیگرا جنس  که از حقوق همیکس

 .دی دفاع نماانیگرا جنس  همی حال از حقوق شهروندنيناحق بداند و در ع

 :جهي نت-١۴
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 ی در پالهي و وسزاری او را چون اتوان ی نفسه است و نمی فتیانسان غا.  استیني زمی بشر حقوق انسان با پوست و گوشت و خون دوپاحقوق

 . کردی قربانی ناکجاآبادیها یدئولوژی و ای انتزاعميمفاه

نه . یالي سعادت خیها در پا  کردن آنی باشد، نه قرباناني معطوف به کاهش درد و رنج آدمدی با،ی از جمله روشنفکر،یاستي هر سی اخالقهدف

 باشد گرانی سعادت دشی است که به دنبال افزاتمداراسي روشنفکر و سی فهي راه و طرح خاص فرو کاست؛ و نه وظکی به توان ی و سعادت را مريخ

 )یرساالرپد(

گونه که خود درست   را آنشان ی سد راه، تا افراد بتوانند زندگیها تی برداشتن موانع و محدوده،ي فراهم آوردن امکانات اولیعنی درد و رنج، کاهش

 نه تنها انه، پدرساالریها یدئولوژی ای ولسازد؛ ی محروم مهي از امکانات اول رایمي عظتی اکثرختهي افسارگسیدار هیسرما.  سامان ببخشنددانند، یم

 .کنند ی ملي به همگان تحمی سبک زندگنی را به عنوان بهتری سبک خاص از زندگکی بلکه تنها کنند، ی معی توززيآم ضي را تبعهيامکانات اول

 نيي تعري تا ابد خود را استواند ی نمینی دیروشنفکر. ندی دفاع نماها تيتمام اقل از حقوق دی هستند، بای حقوق بشر، اگر در دفاع خود جدمدافعان

 . بپردازدنی عناونی اقیکه به مصاد کند؛ بدون آن...  و حقوق بشر و نی د،ی و آزادنی د،ی و دموکراسنی بحث دی انتزاعمينسبت مفاه

 ی است که جمهوری او مدعن،ی باالتر از ایحت. کند ی دفاع منی در چارچوب دی و آزادی حقوق بشر اسالم،ینی دیساالر  هم از مردمیا  خامنهیآقا

 .کند ی متی را رعااني که حقوق آدماستي دنمی رژنی و آزادترنیتر ساالرانه  مردمیاسالم

. میيشن و خاص سخن بگو موارد روی  و دربارهمي نزول کنی عالم انتزاع به سطح امور انظمامی  روشن خواهد شد که از قلهی مدعا وقتنی اکذب

 ضي فقر و استبداد و تبعی  است که در چنبرهیني خاص زماني آدمنيحقوق بشر، حقوق هم. ستي نیالي و خیحقوق بشر، حقوق افراد انتزاع

 .شوند ی و نابود مکشند ی و رنج مد دررند؛ياس

 ی رهی را از دااني از آدمیگروه) دینبا (توان ینم.  استچي های همه ی وژه حقوق بشر، پری پروژه.  دفاع کردانيتک آدم  تکها، تي از حقوق تک تک اقلدیبا

 .ها را طرد کرد حقوق بشر خارج و آن

ها شوند و   منکر حقوق آنتوانند ی نمی بدانند، ولی درست انسانري را ناحق و خارج از مسییگرا جنس  همور،ی چون کدینی است روشنفکران دممکن

 ! کنراثي را اثبات کن؛ پس از آن طلب مات یادرآمرانه فرمان دهند اول بر

 .ستيتر از او ن  مقدسیا ی مفهوم انتزاعچي نفسه است و هی فتی است که غای انسانراثي حقوق بشر مست؛ي خاص نی گروهراثي بشر محقوق

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :ها یپاورق

 از ینيکه تاوان سنگ  آنی بم؛ی گونه مستقل به حساب آورنی خودمان را اميتوان یما نم«: سدینو ی میبرالي لدي سندل در نقد شخص نامقکلی ما-١

 .می و معتقدات خود بپردازها یجهت وفادار

 خودمان به عنوان اشخاص خاص شتنی از فهم خوها  با آنستنی است که زتي واقعنی از ای ناشی تا حدودی که قوت اخالقی و معتقداتها یوفادار

 به عنوان پسران و دختران آن خ،ی مردم، به عنوان حامالن تارنی اای ملت نی اای باهماد نی اای خانواده نی عضو ای اشخاصیعنی - استری ناپذییجدا

 .ی جمهورنیانقالب، به عنوان شهروندان ا

در هر زمان « است که من ییها  فراتر از هدفای است که من بر حسب تصادف دارم ییها ر از ارزش فراتیزي دست چنی از اییها عتي و بها یوفادار

 ال هستند که در قب»یعي طبیفیوظا« و فراتر از رميگ ی هستند که من داوطلبانه به عهده میفيها فراتر از تکال آن» .بندم یها دل م  بداننيمع

 .ها دارم انسان

 که انجام ی تئافقاتلي داشته باشم؛ نه به دلیا  به عدهدهد، ی اجازه می حتای کند یچه عدالت اقتضا م  از آنشي بینی که من دشوند ی سبب مها آن

 ». هستمکه که من کنند ی مفی و تعرني معمیري که اگر همه را با هم در نظر بگیداری پاشي و تعهدات کم و بها ی آن وابستگليام، بلکه به دل داده

Michael J. Sandel, Liberalism and the Limits of justice (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), P.179. 

 چون احمد ی کسانی کرده و شاهدبازلي را تحلی شاهدبازی  به طور مبسوط مسأله»زی در تبری احمدغزالیها داستان« در مقاله ی نصراهللا پورجواد-٢

 .ستند نشان داده است را به طور میزی و شمس تبریغزال

 :رجوع شود به.  درج شده استافته،ی در تهران به مناسبت بزرگداشت پرفسور لندت انتشار ی که به تازگی در کتابی ومقاله

 .١٣٨٧ پرفسور لندت، انتشارات حکمت، تهران، نامه جشن

 ی از جهان و زندگروني بی معنا و هدفیعنی. است) معنا یب( پوچ یدگبه گمان او، زن. گذارد ی مشی را به نمایدئولوژی از نقد ایگری آلبر کامو نوع د-٣

 . کنندنبالها مجبور باشند آن طرح را د  باشد و انسانختهی راني جهان و آدمی براینيشي پیا  و نقشهی وجود ندارد تا طرحییخدا. وجود ندارد

 ی الهیها  از ارزشی تهی در عالمی آدمب،ي ترتنیبد. سازند یخود بر م ی به زندگدني معنا بخشی براانيچه آدم  جز آنستي نیزي چ،ی زندگیمعنا
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 . استخانمان ی ب،یی استعالای

 خود را ها، یدئولوژی و اانیها با برساختن اد انسان.  استیبی گشتن، معادل خودفری جهان و زندگی و نقشه برا،اهدافی نظر کامو، به دنبال معاناز

 .دهند ی مبی فریدرباره ساختار نظام هست

 کامو، به یپوچ.  و نفهمدندي و عالم را نبی زندگی تا پوچکشند ی می بر چشم آدمیا  هستند که پردهیها و توهمات بزرگ  اسطوره،یدئولوژی و انید

 .جه شر و رنج ناموهي وضع عالم، علهي وضع خودش، علهياعتراض انسان عل: شود ی میمنته) metaphysical rebellion (یکیزي متافانيطغ

 که شکل سمي مارکسیگری و دگناه؛ ی بیی خدای  رنج داوطلبانهقی نجات از طریکی.  وجود داردیکیزي متافاني طغی برازيآم بی فرلی باور کامو، دو بدبه

 . استیحي مسدگاهی دیعرف

 ». است در قامت انسانحي مسنیا. شی خوی  و مبارزهشیفرا آوردن عزت محض از ذلت محض؛ با رنج خو:  استنی اای پرولتارتیمأمور«: دیگو یم

 : رجوع شود به-۴

 .٢٢۴ - ٢٣۵ طرح نو، صص ،یميهی داری خشای  ترجمه،ی علوم اجتماعنی فلسفه امروز،ی فانیبرا

۵ -Michael Sandel. “Introduction”. In Sandel, ed. Liberalism and its Critics (New York University Press, 1984. 1. 

 
 
 
 
 

 :لعمل روزنامه ی جام جم به نوشته ی آقای گنجی عکس ا

 

 ٢ صفحه ٢٣١٧ سال نهم شماره ١٣٨٧ تير ٨شنبه 

 
 دفاع گنجی از همجنسگرایی

 

اکبر گنجی در جدیدترین مقاله خود به انتقاد از آن دسته از روشنفکران دینی پرداخته است که همجـنس گرایـی را                

گی می دانند بلکه آن را فاقد پشتوانه اجتماعی بين المللی بـه عنـوان               نه تنها مخالف با ادیان ابراهيمی و عرف زند        

 .یکی از مصادیق حقوق لشر معرفی می کنند 

همجنس گرایی همان قدر انسانی است که ناهمجنس گرایی ؛ عدالت ورزی : گنجی در این مقاله می نویسد 

   .نظر اخالقی ، فضيلت و ظلم رذیلت همان قدر انسانی است که ظلم و بيداد ، با این تفاوت که عدالت از 
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 :فخيمه خضر حيدری عضو تحریریه روزنامه اعتماد ملی در وبالگ شخصی خود برون آیی خردادیان را ستود 

 

  نوشته ی خانم فهيمه خضرحيدری در مورد جسارت خود بودن در وب الگ اش

  

 جسارت خود بودن 

آه ظاهرا خيلی طرفدار پيدا ) االرض است  غيرت و مفسد فی رقصد ، بی مردی آه چون می( خردادیان گویی منتشر آرده با محمد  و رادیو فردا گفت

های این آقای رقصنده هست آه من با  ای در رفتار و حرف وگو و اینكه اصال خردادیان آدم قابل توجهی هست یا نيست؛ نكته گذشته از نفس گفت.آرده

گراست ، اگر با همجنسان خودش تفاوت دارد، اگر اصال آدم مزخرفی  اگر همجنس.م به شدت خودش استاین آد.آنم تمام وجود آن را تحسين می

ترین اهدافشان  ترین و بزرگ های عرفانی ما ، یكی از مهم است و هر چه آه هست، همين است آه هست و توجه داشته باشيد آه اصال تمام آموزه

حاال آقای خردادیان البته عارف آه » .خواهی باش نمایی و می آنچنان آه می.خودت باش« : همين است آه به آدميزاد هزارچهره بگویند 

« تواند  ای آه در بيان خودش نشان داده، شاهدی است بر این مدعا آه هر آس به روش خودش می هایش و با آزادی و رهایی نيست اما با حرف

 ساله در ایران ٢١من با یک پسر « :گفته .هایش دل من را به درد آورد  حرفراستش.فقط آافی است آمی جسارت به خرج بدهد.باشد» خودش 

یک ماه با هم بودیم و . شاید او نخواهد من نامش را ببرم ولی یکی از اعضای فاميلمان بود که در یک عروسی برای اولين بار دیدمش. دوست شدم 

حتی به زندان هم افتادم، چون فکرمی کردم دیگر از تنهایی بيرون می آیم و کسی را من برگشتم دبی و برای بار دوم فقط به خاطر او رفتم ایران و 

به اسمش خانه . به عشق او همه زندگی ام را در آمریکا فروختم و آمدم به دبی و یک زندگی جدید را با هم شروع کردیم. برای خودم پيدا کردم 

سرانجام توانستم ویزای .م ویزای آمریکا را هم برای او بگيرم تا برای هميشه به آمریکا برویمخریدم ، برایش اقامت گرفتم و کلی دردسر دیگر تا بتوان

در آنجا تقاضای گرین کارت دادیم و وقتی که دادگاه عکس های ما را با هم دید و به خاطر اینکه من در ایران به . یک ساله کار در آمریکا را برایش بگيرم

پيشنهاد من ».اما پس از آن وضع زندگی ما بد شد و من را ترک کرد تا من دوباره تنها بمانم. به او گرین کارت دادندزندان افتاده بودم خيلی سریع 

آور بودن زندگی برای آسانی آه به هر دليلی  تاملی در آن هست و ضمنا تاآيدی است بر رنج نكات جالب و قابل.وگو را بخوانيد آنم این گفت می

آید اما معتقدم نظر و  خواهی بدم می نویسم به شدت از همجنس راستش من خودم هم آه دارم اینها را می.خواهانه دارند طبيعت یا تمایالت همجنس

 .خواهان ربطی ندارد و خوشامد یا بدآمد ما نباید منعی برای این گروه باشد  سليقه شخصی من مال خودم است و به دیگران ، ازجمله به همجنس

 

 :عکس العمل سایت راست افراطی رجا نيوز به نوشته ی خانم حيدری 

 

 زادی همجنس بازی شدعضو تحریریه اعتماد ملی خواستار آ

گذشته در گزارش خود از پارك زنان آه در روزنامه اعتمـاد ملـی منتشـر شـده      گزارش نویس روزنامه اعتماد ملی آه هفته) خ-ف(خانم 

 !!آزادی همجنس بازی شد به حجاب اسالمی توهين آرده بود، اخيرًا با انتشار مطلبی در وبالگ شخصی خود خواستار بود، وقيحانه

روزنامه اعتماد ملی در این مطلب با تقدیر از یك رقاص همجنس گرای لوس آنجلسـی   رش رجانيوز به نقل از آيهان،عضو تحریریهبه گزا

ایـن آدم بـه شـدت    . تحسـين مـی آـنم    نكته ای در رفتار و حرف های این آقای رقصنده هست آه من با تمام وجود آن را«: نوشت چنين

آقای خردادیان بـا  . تفاوت دارد و هرچه آه هست، همين است آه هست با همجنسان خودشاگر همجنس گراست، اگر . خودش است

توانـد   ، شاهدی بر ایـن مدعاسـت آـه هـرآس بـه روش خـودش مـی       (!)و رهایی آه در بيان خودش نشان داده حرف هایش و با آزادی

دافشان همين است آه به آدميزاد هزار چهـره بگوینـد   اه ما یكی از مهمترین و بزرگترین(!) اصًال تمام آموزه های عرفانی. خودش باشد

 «(!)و می خواهی باش آه خودت باش آنچنان آه می نمایی

تأآيـد آـرده و مـی    (!) بر لزوم آزادی سازی و عـدم ممانعـت از همجـنس بـازی     عضو تحریریه روزنامه اعتماد ملی در ادامه همين مطلب

خوشامد یا بدآمد ما نباید  ه دیگران، از جمله به همجنس خواهان ربطی ندارد وسليقه شخصی من مال خودم است و ب نظر و«: نویسد

 «.(!)منعی برای این گروه باشد

 !روند و حجت االسالم آروبی را به آجا می خواهند ببرند؟ معلوم نيست تحریریه روزنامه اعتماد ملی به آجا می
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 ز محمدرضا اسکندری چاپ شده در سایت گویا نيومطلب آقای 

 ١٣٨٧ تير ١٠دوشنبه 

 همجنس گرا و هم جنس باز، محمدرضا اسکندری

. از آغاز خلقت تاکنون بحث روابط جنسی یکی از مقوله های مهم و جنجالی در زندگی بشر بوده است

انسانها در طول قرنهای متمادی تالش کرده اند به شيوه های مختلف از روابط جنسی خود لذت ببرند یکی از 

 .بخش در زندگی انسانی روابط عاشقانه جنسی استنکات لذت 

  .تالش نگارنده در این مقاله بر آنست تصویر واضحی در مورد همجنس گرائی و همجنس بازی ارائه دهد

این . یکی از مقوله هائ است که ریشه در تاریخ بشریت دارد "HOMOSEXUAL " بحث همجنس گرائی

ولی در . فروان،مخالفت گسترده کليسا ها و تثبيت حقوق شهروندی به نقطه خوبی رسيده استمسئله در جهان غرب پس از کش و قوس های 

سایر نقاط جهان هنوز نه تنها در این رابطه به صورت جدی بحث و گفتگوئی صورت نگرفته است بلکه با قدرت گرفتن حکومت های مذهبی در آسيا و 

خاطر اعمال فشار از طرف جناح های مذهبی، طرفداران حقوق هم جنسگرایان بعضی اوقات ب. افریقا این مسئله به مشکل بزرگی تبدیل شده است

از انجائی که بحث پيرامون مسئله همجنس گرائی . به اشتباه می افتند و به حمایت از هم جنس بازان و یا به قول مردم بچه بازها دست می زنند

در همين راستا تصميم . مقوله مهم به یک بررسی علمی و هم جانبه دست زده استمردود شمرده ميشود تاکنون کمتر کسی در رابطه با این 

بدان اميد که دیگر دوستان نيز مرا در این راستا . گرفته ام به عنوان یک کارشناس علوم اجتماعی و تربيتی یک بررسی جامع از این مسئله ارائه بدهم

  .یاری رسانند

 . کسی می گویند و فرق آن با بچه باز و یا همجنس باز چيستاوال باید بدانيم که همجنس گرا به چه

، است و از این نوع روابط جنسی لذت می برد و تمایلی به )مرد با مرد و یا زن با زن ( همجنس گرا، دارای احساسات جنسی نسبت به جنس موافق

گرا و به افرادی که  جنس دیگر گرایش داشته باشد دگرجنسدر مقابل این گرایش جنسی به فردی که به . رابطه جنسی با جنس مخالف خود ندارد

 .گویند گرا می هم به جنس دیگر و هم به همجنس خود تمایل دارند دوجنس

هم جنس باز یا بچه باز، به افرادی گفته می شود که برای ارضائ جنسی خویش از کودکان و جوانان و یا هم جنس های خود بدون اینکه طرف مقابل 

  . سال عمل جنسی انجام می دهند پدوفيل گفته می شود١٨به این قبيل افراد که عموما با افراد زیر . بطه جنسی ببرد استفاده می کندلذتی از را

و به ارتباط جنسی بين زنان ) برگرفته از نام لوط پيامبر قومی که به این کار مشهورند(» لواط«در فرهنگ اسالمی نيز به ارتباط جنسی بين مردان 

باز می گویند و این کلمه ریشه در فرهنگ مذهبی مردم و شيوه های ارضای  گرا مرد همجنس در گویش مردم افراد همجنس. گویند می» ساحقهم«

 .جنسی هم جنس بازان دارد

 کنشگران اجتماعی متاسفانه باید گفت که در جامعه ما به خاطر سرکوب تمام عيار و فقر فرهنگی تا به حال این مسئله از لحاظ اجتماعی توسط

 .و هيچ کس نمی داند که چه تعداد هم جنسگرا و چه تعداد هم جنس باز در ایران داریم. مورد بررسی و تحقيق قرار نگرفته است

 .قبل از وارد شدن به بحث تفکيک این دو مقوله بهتر است به این بپردازیم که در ایران ارتباطات جنسی چگونه است

اما آیا این .  دو جنس مخالف با هم جرم است، پس برقراری روابط جنسی هم جنس ها کاری آسان و بدون درد سر استدر جامعه ای که ارتباط

 .در این رابطه باید بگویم نه. روابط هميشه با آزادی کامل و به دلخواه صورت می گيرد

اما در جاهائی که ارتباطات بسته و افراد . ط وجود دارد و خواهد داشتدر تمام الیه های جامعه از آخوند حوزه گرفته تا دانشجو و دانش آموز این ارتبا

حتی در . در زندانها، حوزه های دینی، و شهرهای مذهبی این مسئله حاد تر است. در محيط بسته تری زندگی می کنند این روابط بيشتر وجود دارد

اما آیا این روابط را می توان روابط برابر نماید و آن را برابر با . داشته و داردبين سازمانهای سياسی و در بين زندانيان سياسی هم این مسئله وجود 

 روابط هم جنس گرایان که در غرب وجود دارد ناميد؟

بلکه بخاطر عدم آزادی و در خفاء . زیرا این نوع روابط جنسی بر مبنای دوستی و عالقه به هم جنس خود نيست. پاسخ من به این سوال خير است

 در صد افرادی که دارای قدرت بدنی بيشتر، قدرت سياسی و مالی هستند به افراد زیر دست خود که از لحاظ عاطفی و ٩٠بيش از .  می گيردصورت

. مدر تمام شهرها و روستا های ایران همه ما هزاران نمونه از این نوع قربانيان داری. جسمی توانائی دفاع از حریم شخصی خود ندارند تجاوز می کنند

فقط یک . در شهری که من زندگی کرده ام دهها نفر وجود داشت که مورد تجاوز قرار گرفته بودند و هيچ کدام به ميل خود تن به این کار نداده بودند

صدها و اما . مرد بود که با رضایت خود و حتی با دادن پول به کسانی که برایش کار می کردند سعی می کرد که مسائل جنسی خود را حل نماید
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هزاران نفر دیگر در ایران زندگی می کنند که توسط التها و چاقو کشان و یا در شرایطی قرار گرفته که توسط دوستان خودشان مورد تجاوز قرار گرفته 

مت قربانی را به و تازه هم جامعه و هم حکو. در فرهنگ ایرانی هم اگر یک بار به فردی تجاوز شد، دیگران هم می خواهند نفر دوم باشند. بودند

محاکمه می کشاند به همين خاطر هزاران انسان و جوان به خاطر آنکه بی آبرو نشود سالها تا زمانی که خود قدرت مقاومت نداشته باشد با تجاوز 

 .یک نفر به صورت پنهانی راضی می شود

 

 .حال با این مقدمه می خواهم وارد اصل مطلب شوم

باز هم پاسخ . خود در محيط بسته ایران از این شيوه ها استفاده می کنند می توان به آنها لقب هم جنس گرا دادآیا کسانی که برای ارضائ جنسی 

  .من به این سوال خير است

! داین افراد به خاطر اینکه از چشم ماموران حکومتی در آمان باشند و ماموران حکومتی به رابطه دو جنس موافق شکی نکند دست به این کار می زنن

در رابطه ای که یک طرف فاعل و طرف دیگر هميشه مفعول است به . ضمنا در این رابطه جنسی کمترین احساس دوستی و آزادی وجود ندارد

نظرهم جنس گرایان اروپائی نمی تواند رابطه هم جنس گرا یانه به ان گفته شود بنا به تجربيات و گفته آنها خيلی به ندرت اتفاق می افتاد که رول 

 .فرد برای هميشه مشخص باشد

 .من چند نمونه از این روابط که در بين پناهندگانی که از ایران خارج شده اند و خود قربانی این روابط بوده اند می پردازم

مرد ایرانی بعد از . هپسر جوان در مغازه او کار می کرد. یک مرد ایرانی متاهل در طول زندگی زناشوئی با یک پسر بچه ارتباط جنسی برقرار کرده بود

 ساله شده بود پس از یک سال اقامت در هلند دیگر راضی ٢٠پسر بچه که دیگر جوان . سالها استفاده جنسی پسرک را با خودش به هلند می آورد

. ليس داستان را می گویدمرد با شيوه های مختلف او را مورد تجاوز قرار می دهد و در نهایت پسر جوان به پ. به ارتباط جنسی با آن مرد نمی شود

 ۴به خاطر اینکه پسرجوان کسی را ندارد مرد متجاوز فقط به . مرد همجس باز پسر جوان را که دیگر حاضر به رابطه با او نيست به قتل می رساند

 . سال از زندان آزاد می شود۴سال زندان محکوم می شود و پس از 

 خاطر خوشگل بودنم آنقدر در ایران مورد تجاوز قرار گرفتم که حال دچار مشکل و بحران شدید یک جوان هم جنس گرا می گفت به: یکی نمونه دیگر

 .شده ام و نمی دانم که از چه خوشم می آید

او گفت یک دوست داشت ، اهل تبریز بود و پدرش در زمان شاه . در ضمن به یاد حرف دوستم افتادم که مسئول سازمان ميراث فرهنگی ایران بود

. یک روز پسر جوان می رود تا از کتابخانه حوزه کتابی را بياورد. او را به حوزه تبریز می برد که در آنجا درس بخواند. داشت که او آخوند شوددوست 

به می بيند که مدیر حوزه یکی از طل. کنجکاو می شود و در را باز می کند. وقتی وارد کتابخانه می شود صدای از حجره بغلی به گوشش می رسد

پدرش دست او را می گيرد و او را به . پسر جوان پا به فرار می گذارد و داستان را به پدرش می گوید. ها را لخت کرده و دارد با او تجاوز می کند

 .او به جای که آخوند شود به کار آهنگ سازی روی می آورد. کالس موسيقی می برد

 .اما این حرکت افراد را چه می شود ناميد.  روز هم می افتداز این نوع تجاوزات در همه جا اتفاق افتاده و هر

  آیا می شود این اعمال را آزادی و هم جنس گرائی ناميد؟

 پس مرز هم جنس گرائی و بچه بازی کجاست؟

در خيلی . سی می شودکنشگران اجتماعی خوب باید بدانند که هروقت یک نفر به صورت مداوم مورد تجاوز قرار بگيرد دچار مشکل بزرگ روانی و جن

 .دچار بحران جنسی می شود. از موارد فرد قربانی نمی داند که در چه دامی گرفتار شده است

 .برای اینکه فرق هم جنس گرا و بچه باز و یا همجنس باز را در اروپا بدانيم خالصه گفتگویم را با دو همجنس گرا هلند ی در اینجا می آورم

 فرزند است اما دوسال پيش پس ٣شت و مهندس بود تا دوسال قبل یک زندگی مشترک با زنش داشته بود او صاحب  سال دا۵۵یک نفر که بيش از 

 سالگی ادامه زندگی مشترکش را فقط به خاطر ۵۵از سالها کشمکش با خودش که هيچ گونه ميل به زنش و هيچ جنس مخالفی نداشته بوده و تا 

ده، از همسرش خيلی دوستانه جدا می شود و با یک مرد زندگی جدیدی را آغاز می کند او می گوید در این خانواده و محيط پيرمونش ادامه داده بو

 .دوسال بيشتر از تمام زندگيش لذت برده است

او از اول هيچ کششی با جنس مخاف نداشته است و هميشه حتی در دوران مدرسه به پسرها عالقه بيشتر .  ساله است٢٨نمونه دوم یک مرد 

 سالگی و مستقل ١٨اما در .  سالگی از ترس خانواده این مسئله را با آنان در ميان نمی گذارد١٨ولی تا . اشته است تا دخترهای همکالسيشد

او می گوید که رابطه جنسی برابر با دوست پسرش دارد و اینطور نيست که یکی . شدن به رویای خود که زندگی با یک مرد است سامان می بخشد
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 .آنان از هم لذت می برند.  یکی مفعول باشدفاعل و

اگر این گفته های دو نفر هلندی هم جنس گرا را با آنچه که در کشور ما اتقاق می افتد مقایسه کنيم ، بخصوص آخرین جنایتی که در قزوین روی 

هم . ل و هم جنس باز بيشتر داریم تا هم جنس گرا ساله تجاوز کرده بود درمی یابيم که ما در کشورمان پدوفي١٣داده بود و یک قاضی به یک جوان 

آنهائی که این کار را می کنند همان بچه باز ها و یا همجنس باز ها هستند که . جنسگرایان هر روز با یک نفر نيستند و رابطه غير برابر ندارند 

  .متاسفانه در کشور ما تعدادشان بيشتراز هم جنس گرایان است

اگر چه متاسفانه حکومت جمهوری اسالمی متجاوز و کسی که به او تجاوز .  از حقوق انسانی و آزادی، از متجاوزان دفاع نمائيمما نباید به خاطر دفاع

شده جرم آنان را در یک کفه ترازو قرار می دهد و هر دو را به طور مساوی مجرم می شناسد ولی ما باید سعی کنيم در این رابطه متجاوزان را رسوا 

 .ه مورد تجاوز قرار گرفته اند مورد حمایت قرار دهيمو کسانی ک

همجنس گرایی یک نياز طبيعی وجنسی بخشی از انسانهای جامعه اعم از مرد و زن است هرانسانی حاکميت بر تن وروان، نياز و عاطفه فردی خود 

 را رسوا نمایند و روشنفکران نيز باید بدانند که نادیده گرفتن اما جامعه هم جنسگرایان ایرانی باید سعی کنند با دادن آگاهی، هم جنس بازان. را دارد

نمی توان از اهميت نفی خشونت در فرهنگ ایرانی . حقوق همجنس گرایان و کاربرد خشونت برعليه آنان یکی از سنتهای زشت فرهنگی ماست

 .سخن گفت اما در رابطه با خشونت برعليه هم جنس گرایان سکوت کرد

این در حالی است که چند روز گذشته در همين ). ١۴١ماده ( مجازات همجنس گرایی مرگ است و نوع مرگ را قاضی تعيين می کنددر قوانين ایران

 . ساله تجاوز کرده بود١٣جمهوری اسالمی قاضی فالح در قزوین به یک پسر بچه 

هر .  و مقابله با بيماران جنسی و یا پدوفيلی در ایران مبارزه نمائيمحال ما باید این دو مقوله را از هم جدا سازیم و در جهت حمایت از هم جنسگرایان

به نظر من در ایران ما بيشتر هم . فردی نمی تواند برای ارضای جنسی خویش، چون رژیم مخالف هم جنسگرا یان است، دست به هر تجاوزی بزند

البته من از هم جنس گرایان زن ایرانی معذرت . ین جنایت کاران شده اندجنس باز داریم تا هم جنس گرا وهمجنس گرایان ایرانی خود نيز قربانی ا

اميدوارم که خود آنان و یا کسانی . می خواهم که در رابطه با مشکل آنان چيز زیادی یاد آوری نکرده ام، چون در این رابطه اطالعات بسيار کمی دارم

 .که در این رابطه اطالعات داردند به این مسئله بپردازند

 

 محمدرضا اسکندری

 کارشناس اجتماعی هلند

COM.MRESKANDARI@GMAIL 
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  ضرورت بازبينی مفاهيم خدا و خود

  در حوزه ی فردی

  برای یک دگرباش ایرانی

  خشایار: سنده ینو

 

 دهد چيست؟ آنچه خدا را برای دگرباشِ  امروزِ  ایران نا مطلوب جلوه می 

 نمی خواهد تعاملِ  سازنده ای با مفهومِ  خدا داشته باشد؟ /نمی تواند) امروز –ایران (  زمانیِ  یاد شده -چرا یک دگرباش در حوزه ی مکانی

 سيالِ  زندگی  رازهای ناگشودنی را گشوده است و راه را برای ادامه ی جریان،بارها شاهد بوده ایم که گاهی یک تغيير کوچک در زاویه ی نگرش

  .شاید این بار هم با یک تغيير کوچک ولی اساسی در نوع نگریستن بتوانيم نيروی رفته را بازگردانيم و بارور شویم. برای مان هموار کرده است

) خدا(این مفهوم  که ،گاهی نادیده گرفتن صورت بعضی از مسائل ضرورتی می شود برای ادامه ی حيات ولی فقط نادیده گرفتن و نه پاک کردن اش

که می دانيم بخش کوچکی از (ای بسا بتوانيم به زور و استدالل . قدمتی دیرینه دارد در ذهن بشر و دیرینه بودن آن هم به سال است و هم به عمق

 اعماقی از وجود اعماقی را که در دسترس مان نيست چه خواهيم کرد؟. ضميرمان را از دیر سالی خدا خالی کنيم ) کلِ  یک وجود انسانی است

  .خود مان که گه گاه رو می شود و زهره ی استدالل مان را می ترکاند

دگرباش ایرانی نيازمند حوزه ی پایدارِ  شخصی است برای هرگونه . ضرورتِ  پرداختن به مفهومِ  خدا را در دیدار با هر دگرباش ایرانی حس کردم 

  . یک ضرورت است برای حفظ سالمت روانی انسان) بيرون  – درون(  پایدار بودن یکی از این دو حوزه بيرون برای او پایدار نيست و. تعامل با بيرون 

  . بازیابیِ  ریشه راهی است که جهتِ  قوام بخشيدن به حوزه ی فردیِ  انسان از سوی طيفِ  خاصی از انسان ها تعقيب و توصيه می شود

  . های سترگی در باززایی ریشه های انسان برداشته است ه قدمهاست ک  یکی از همين انسان،کارل گوستاو یونگ

 فيلسوف معاصر ایرانی است که پژوهش های بسياری در زمينه ی اسطوره های ایران زمين داشته و آنها را با اندیشه های ،منوچهر جمالی

  .  سياسی خود آميخته است-فلسفی

. سخنانی عميق. ده ام و هميشه باور داشته ام که اسطوره ها حرفهایی برای گفتن دارندبعنوان یک ایرانی هميشه دل به اسطوره های مان سپر

  . سخنانی از اعماق زمان و دور از دسترس استدالل

و از سخنان یونگ ) سليقه ای ( سخن ام را به آرزوی قوام بيشتر و بيشترِ  حوزه های فردی برای دگرباشان و تمام انسان ها می بندم و گزیده ای 

بدیهی است که ضميمه کردن این سخنانِ  انتخابی در اینجا به مفهومِ  پذیرشِ  بی قيد و شرطِ  تمامِ  . جمالی را به پيوست ضميمه می کنم 

  . اندیشه های این دو اندیشمند در تمامِ  عرصه های فعاليت شان نيست

  ایران– تبریز – ٨٧ خرداد –  خشایار خسته–شاد باشيد 

  ١ضميمه ی 

 گزیده ای ازنامه ی یونگ به ميگوئل سرانو 

  ١٩۶٠ سپتامبر ١۴ –زوریخ 

هنوز بشر نمی فهمد که وقتی که صورت مثالی ناخودآگاهانه به شکل صورت فلکی در می آید و خودآگاهانه مورد ادراک قرار نمی گيرد پس آدمی  ...

  . را تصرف می کند و به پذیرش هدف غایی خود محکوم می سازد

 باید بفهمد که دیگر در خانه ی خودش ارباب نيست و باید بياموزد که دقيقا رویه ی دیگر جهان روحی خود را که گویی فرمانروای حقيقی او...

. است و برآورده شدن اش قرن ها طول خواهد کشيد" آرزوی مقدس مذهبی " من می دانم که این صرفا یک . سرنوشت اوست در مطالعه می گيرد
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وره یی ال اقل افراد معدودی هستند که می فهمند کار حقيقی انسان باید مشتمل بر چه اموری باشد و سنت آن را برای نسل های آینده اما در هر د

نخست راه عده ی قليلی باید تغيير کند و سپس این تغيير در چند  . و زمانی که بينش به سطح عميق تر و کلی تری رسيده باشد حفظ می کنند

خيلی بعيد به نظر می رسد که ذهن عمومی در این نسل یا حتی در نسل بعد تغيير قابل ذکری یابد، زیرا انسان معاصر  . تر شودنسل بعد بيش

  . ظاهرا از درک این دقيقه کامال ناتوان است که در زیر این سيمای مشخص، موجودی با خود بيگانه است

. يچ مهم نيست که تا چه اندازه منزوی است، زیرا او از قانون تطابق زمانی آگاه استاما کسی که می تواند چنين بينشی داشته باشد دیگر ه

انسان راستين در خانه ی خود می نشيند و به اندیشه ی راستينی می اندیشد که در صد : " همان طور که این سخن قدیمی چينی هم می گوید 

  " فرسخ آن سوتر شنيده خواهد شد

 85 –  نشر ميترا– دکتر سيروس شميسا –رانو  ميگوئل س–با یونگ و هسه 

  ٢ضميمه ی 

 گزیده ای از نوشته ای به نام هم بغی از پروفسور جمالی 

  . گردد است بازمی) خانه سيمرغ =یانه+ ایر( سکوالریته وحقوق بشر، نوزائیِ فرهنِگ زنخدائیِ ایرانست، سيمرغ بازبه آشيانه اش که ایران 

ان، یا بسخنی دیگر، خدایانی که اینهمانی با زمان وگيتی دارند، بوده اند، و وجودی، جز تحول زمان، یا گشت و گذار زمان خدایان ایران، خدایان زم

  . بوده اند» اصل سکوالریته«نبوده اند، یعنی سپنجی، یا 

یا  گذر  .است»  تحول یافتن خدا= گردیدن خدا«  یا زمان،َ گشتن. »ميگردد ، درچهره یابی های گوناگون، به خود ميآید « خدا، در تحول گيتی و تاریخ، 

در طرداین خدایان زمان، اندیشه سکوالریته  ادیان ابراهيمی بودند که. » ميشود«آنچه ميگذرد، فانی نميشود، بلکه خدا،. ، مقدس استگشتِ  زمان

، و »زایش هميشه ازنوِ  ُبنِ  هستی « سکوالریته، . دایان استسکوالریته، در واقع، جنبش نوزائی زنخ .را هزاره ها، زشت و تباه و طرد ساخته اند 

» پيکریابی نوین« در» زنخدائی ایران  نوزائی فرهنگ« سکوالریته درایران، چيزی جز . است» جشن زاده شدن روز بروز این ُبن هستی ازنو « طبعا 

  . نيست

به  . زمان گذراست، بی ارزش است، و آنچه متعلق به زمان ناگذراست، ارزش داردآنچه متعلق به: ادیان نوری و ابراهيمی، ميگفتند و ميگویند که 

. زمان، گذرو گشتن و گردیدن است، ولی خدا، نميگذرد و نميگردد. زمان، تهی ازخداست. عبارت دیگر، درگذر زمان، معنائی و حقيقيتی نيست

خوشیِ گذرا، . ه ميگذرد و ميگردد و ميشود، خدا و سعادت و حقيقت و معنا نيستدرآنچ. قرار دارند» فراسویِ  گذر« سعادت و حقيقت واهللا ومعنا، 

تالش برای رسيدن به آرزوها و خواستها و آماج گذرا، تالشی بيهوده . زندگی در گيتی، چون گذراست، بی ارزش و بی معناست. بی ارزش است

مه هدفهای گذرا درگيتی هستند که گوهر سياست وحکومت و علم وهنرو ولی آبادسازی گيتی و دادگری درگيتی، و زندگی شاد درگيتی، ه. است

درزندگی فانی، باید برای غایات . با تالش برای غایات ناگذرا، تصرف کرد در این ادیان، زندگی گذرا را ميتوان. ادبيات و اخالق وحقوق و قانون ميباشند

خدایان ایران که خدایان زمان بودند، برضد این . جنبشی برضد این شيوه اندیشيدن استسکوالریته، . باقی کوشيد، تا به آن، ارزش و معنا داده شود

زمان، هرروز، خدائی دیگر،ُ گلی و . زمان، گشت وگذاریا تحول یابی خدایان بود. »ميگشت« ُبن زمان، هر روز، خدائی دیگر . شيوه اندیشيدن بودند

 »   ميگردید «، شادی ای دیگر، پایکوبی دیگر،خوشه ای دیگر، آهنگی و ترانه ای دیگر، جشنی دیگر

جنگيده اند، و آنها را بنام جهالت و کفر و شرک و ظلمت، زشت و ناپاک ساخته » خدایان زمان « االهانِ  ادیان نوری، هزاران سال، درست برضد این 

 وجود خودش، خلق ميکرد، بلکه این معنا را دارد که خودش، خدای زمان، این معنارا نداشت که خدائی بود که باقدرت بيکرانش، زمان را فراسوی. اند

آل که . آل ، هميشه خود را ازنو ميزاید= حال به حال شدن = تحول ( ميشود» تحول « زمان، تبدیل به ) ارکه  = هرک= حرک ( تبدیل به حرکِت 

االهان . گيتی با خدا و درخدا، گردش ميکرد و ميرقصيد . شتاین خدا بود که در گيتی و درزمان، ميگذ) . سيمرغ باشد، هميشه ازنو، آل ميشود 

نوری، این خدایان را تبعيد کردند، و جنبش سکوالریته، تالشی است برای بازگردانيدن این خدایان، از تبعيدگاه هزاران ساله اشان، که ُبن جان همه 

  . انسانها باشد

 com.jamalionline.www : برگرفته از سایت پروفسور منوچهر جمالی
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 زن ها و دوجنسگرایان انسان هستند
 

  یکی از وبالگ نویسان –نویسنده 

 

 این گزاره هرچند به نظر واضح می رسد، گاهی در عمل به آن .زن ها و دوجنسگرایان انسان هستند

و  که یکی در ميان برخاسته از قالب های دگرجنس گرا -نا می پرسيد چرا؟ به این جمله های آش. پایبند نيستيم

 :  و به شباهتِ  خيره کننده شان نگاه کنيم–هم جنس گرا هستند 

 

ِ  حال با مردا عين برجِ  زهرمارم اما تا یه دختر یا زنو .  من فول استریت هستم، از هرچی اواخواهره حالم به هم می خوره -د  می بينم سر

 ...هم کالسم بودن/ تا دختر همکار۴ به جای این نره خرا، چی می شد . ميام

  

چی می شد اصًال زنا تو دنيا . حالم از هر چی دختره به هم می خوره.  من فول گی هستم، هيچ احساسی نسبت به زنها و دختر ها ندارم -ه 

 ...نبودن

  

  حتا تصورِ  اینکه دو تا مرد با هم سکس کنن برام چندش آوره -د 

  

  اندام جنسی زنانه خيلی چندش آوره، مخصوصًا اون پستوناشون -ه 

  

 ان که دیگه با سکس طبيعی ارضاء نمی شن  همجنس باز ها آدم های تنوع طلبی -د 

  

 ان که هم خدا رو ميخوان و هم خرما رو  بایسکچواال آدم های تنوع طلبی -ه 

  

 .مرد که گریه نمی کنه.  زنا نمی شينهمرد که پای صحبت.  مرد که زیر ابرو بر نمی داره -د 

  

 . گی ها رو چه به فوتبال، تو که می شينی و بازی پرسپوليسو نگاه می کنی، ناخالصی داری -ه 

  

 .ندیدم تو جمع هاشون غير از سکس و ادا اطوارای زنونه صحبتِ  دیگه ای بکنن. از زیر شکم باالتر نميان.  این گی ها همه ی فکرشون سکسه -د 

  

 . تا گی که با هم جمع ميشن که نباید در باره ی کتاب و اقتصاد و سياست صحبت کنن۴ بابا ول کنين این بحثای جّدی رو،  -ه 

  

  

 .شاید تلخ و ناخوشایند باشد، اما واضح است) و احساسات( شباهت دو دسته جمله ها 

 

گاهی ما به یک نگاتيوِ  مضحک از .  جامعه درست می داند را انکار کنيمگاهی فکر می کنيم که دگرباشی یعنی هر چه. هستيم» دگر باش«ما  

دگر باشی، شوریدن بر دسته بندی . یعنی متعهد نبودن به قالب های از پيش ساخته شده ی اجتماع» دگرباشی«اما، . جامعه تبدیل می شویم

همجنس «. ن ها، فقط بر اساس گرایش و رفتارِ  جنسی شان استدگرباشی، نفیِ  داوری در باره ی انسا. کردنِ  غير منعطفِ  انسان ها است

 .  استStereotypeگاهی یک قالب یا » گرایی

 

گاهی، ما هویتمان را در تضاد با یک هویت دیگر تعریف می کنيم و از این راه، در دام همان . گاهی، تفکرات سنتی در ظاهری مدرن بازتوليد می شوند

   .م ردش کنيمهویتی می افتيم که می خواهي

  

چرا ادبيات و احساساتِ  جامعه ی دگر جنس گرای بی منطق، که آزارمان داده است را در درونِ  محفل های خود بازتوليد می کنيم؟ چرا بسياری از 
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... و » تنوع طلب« ، »چندش آور« ما از برقراری ارتباط با نيمه ی زنانه ی انسانيت ناتوانيم؟ چرا به خود اجازه می دهيم گروه هایی از انسان ها را 

 بخوانيم؟

  

 بی پایه، گاه بی رحمانه، و ناشی از محدودیت - به همان اندازه ی راست کيشیِ  دگرجنس گرایانه -هم جنس گرایانه ) ارتدکسی(راست کيشیِ  

ياری از ساحت ها بر سّنتِ  این جامعه ما، به عنوان اقليت دگرباشِ  جامعه ی انسانی، هرچند در بس. های ذهنی و بی انصافی در تفکر است

شوریده ایم، هنوز برخی نقش ها که جامعه به مثابه داغ بردگی بر تفکرمان زده است را با خود حمل می کنيم و اگر دقت نکنيم، در نگاه و داوری مان 

 از همين یادگار های نامبارک -نس گرا هستند ، جنس مؤنث و مردانِ  دوج)همجنس گرایانِ  مرد(» ما« که در مورد -» غير خودی ها «نسبت به 

 . هستيم» انسان«ما بيش از هر چيز، و پيش از هر چيز، . بهتر است هویت خود را بر اساس این قالب ها تعریف نکنيم. استفاده خواهيم کرد

  

 زیستنِ  جهان بی آميختن با زنانگیِ  آن، کامل نخواهد که این جهان بسيار رنگ های زنانه دارد و. به این فکر کنيم که از دنيای زنانه کمتر می دانيم

 . بود

  

یک گرایش، هویت شخصی و رفتار عاطفی و جنسی » دو جنس گرایی« .گفنگو می شود» دوجنسگرایان«نيز، در حلقه های همجنسگرایان، کمتر از 

موقعيت دو .  خود و جنس مخالفش تمایل داشته باشددوجنس گرا ممکن است بطور متوالی یا همزمان به همجنس. ِ گروهی از انسان ها است

 شاد و نه رویی در وطن  نه در غربت دلم«: جنس گرایان در ميان دو خرده فرهنگِ  دگر جنس گرا و هم جنس گرا، گاهی شبيه این مصرع است 

يت هم جنس گرا آنها را در رنگين کمانِ  خود راه می نه اکثریتِ  دگر جنس گرا عالقه ی آنها به همجنس خود را درک و تحمل می کند و نه اقل. »دارم

بسياری، آن را یک حالتِ  گذرا در راه کسبِ  یک هویتِ  . تلقی می شود» ضد ارزش«دوجنس گرایی اغلب نادیده گرفته می شود یا حتا یک ! دهد

مان هایی از زندگیِ  خود، دوجنس گرا هستند و این زمانها، می بينند، اما، واقعيت آن است که بسياری از مردان و زنان در ز» خالص«گی یا لزبينِ  

 .الزامًا در دوره ی جوانی یا قبل از کسبِ  هویتِ  هم جنس گرایانه نيست

  

مان بسياری از ما از درک نشدن و به رسميت شناخته نشدنِ  تفاوت . بسياری از ما نماد رنگين کمان را دوست می داریم. بگذارید به پایه ها برگردیم

 : بسياری از ما این جمله ها را بارها به کار برده ایم. با اکثریتِ  دگر جنس گرا ناالنيم

 .  هر کسی باید آزاد باشد که شریک جنسی و عاطفی اش را بی پروای خوشایندِ  دیگران انتخاب کند        -

ت دگرگونگیِ  تمایل عاطفی و جنسیِ  دیگری، او را منحرف، بيمار، غيرطبيعی  انسان ها با هم متفاوتند و کسی نباید به خود حق بدهد که به عل        -

 .یا هرزه بخواند

  

همچنان صادق است و احتماًال می توانيم بفهميم که دوجنس گرایان نيز از همين ها در : حاال این جمالت را در باره ی دوجنس گرایان به کار ببریم

 !نيز این گونه رنج ها را به آنها روا می داریم» ما« که گاه رنجند و نه تنها جامعه ی دگرجنس گرا،

 .بيشتر رنج ندهيم» ما«این رنگِ  رنجور را حداقل . کوتاه سخن آنکه دوجنس گرایان نيز رنگی از رنگين کمانِ  انسان ها هستند
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 باران، سيگار و دیوار آجری 

 

 فانی
 

  ولی .وشه ای ميریخت روی بارانيشباران توی لبه های کاله شاپویش جمع ميشد و از گ

ساق پاهایش . ساعتها بود بدون هدف خاصی توی پياده روها و خيابانهای باران زده می چرخيد. برایش اهميتی نداشت چون خيس خيس شده بود

 .دتر بودزخم قلبش پر در .ولی این هم اهميتی نداشت .سرما بود که به دردشان آورده بود .درد خستگی نبود .درد ميکردند

 توی .شاید آنها هم دل شکسته ای داشتند که برای آرامشش به قطرات باران نياز بود .با اینکه هوا بارانی بود ولی از جمعيت توی خيابان کم نميشد

 وحشتش دنيای عظيم و هولناکی که روی سرش سنگينی ميکرد و به. خيسی و شفافيت زمين، پر شده بود از تصویر آسمانخراشهای باالی سرش

 .می انداخت

برای لحظه ای گيج .  فندک را که گيراند قطره های باران امانش ندادند.دست کرد توی جيب بارانيش و سيگاری را بيرون آورد و گذاشت گوشه لبش

 . گوئی دشمنی آب و آتش معنيش را برایش از دست داده بود. گویی منطق قطره های باران را درک نميکرد.شد

  .توی یک کوچه تاریک، دری بود با سه پله زیرش و سایه بانی روی پله ها .دنبال سرپناهی ميگشت تا سيگارش را بگيراند . کرداطراف را نگاه

 .روی پله ها و زیر سایبان، به نظر بهترین جای دنيا می آمد

به سيگار ميزد و که هر پکی . ياهی و ظلمتمثل نقطه کوچکی ميان س. سيگار هم روشن شد سيگار را که روشن کرد محدوده کوچکی از فضای دور

 این به نظرش بهترین .ميکردپر از شادی نور گداختگی انتهای سيگار شدت می گرفت، بارقه ای از اميد، بارقه ای کوچک و ضعيف، روح درمانده اش را 

 . شاید هم صافترین و بی ریاترینشان.حس این چند وقت بود

و او برای لحظه ای، گوشه دیوار آجری،  .و ضعف آن حس قریب، رعدی، برای لحظه ای، همه چيز را روشن کردتوی پکهای مکررش به سيگار و شدت 

 .هيکل خيس و بيجانی را دید که سر در گریبان پذیرای قطرات ناتمام باران شده بود

 دست در جيب کتش کرد و چراغ قوه کوچکی .ه زیرشبه کنار دیوار آجری و شبح سيا. آخرین پک اميد بخش را زد و بعد به طرف آن لحظه نورانی رفت

 .روشنش که کرد هاله نور حقيقت وحشی دیوار آجری را عيان کرد. را که هميشه همراه داشت بيرون آورد

یش دوطرف سرش پائين بود و دستها . سوراخها روی پيراهن پاره و خونی که باران کمرنگش کرده بود.جسد مرد جوان از سينه، سه گلوله خورده بود

 .هيکلش روی زمين بودند

 با دست چانه اش را گرفت و صورتش را باال نگه .اما صورتش همچنان خارج از دید بود. می خواست چهره اش را ببيند .روی پنجه در مقابلش نشست

  . ناباوری مرگ را. وحشت آخرین لحظه.توی چشمها تنها یک چيز را ميشد دید . چشمانش باز بودند.داشت

 در . مرد به حرف آمد. نور چراغ را روی صورتش انداخت. نگاه که کرد شبح مردی را دید که آرام و با احتياط نزدیک ميشد.یی از انتهای کوچه شنيدصدا

 .حالی که با دستش سعی ميکرد مانع رسيدن نور چراغ به چشمانش شود

 !کمک پزشکی دارید؟احتياج به ! اون کيه که افتاده روی زمين....اینجا چيکار ميکنی؟: 

 !روی سينه سوراخش! چراغ قوه را برگرداند روی جسد

 بعد صدایش را ميشد شنيد که . با دستپاچگی عقب عقب رفت و وقتی به انتهای کوچه رسيد مثل دیوانه ها شروع به دویدن کرد.زبان مرد کور شد

 .رو هم دیدم من قاتل .به کسی ميگفت به پليس زنگ بزن یکی توی اون کوچه کشته شده

 سيگار دیگری گيراند و زل زد به . رفت و دوباره روی پله ها نشست. آرامش عجيبی بود.این را که شنيد احساس عجيبی وجودش را فرا گرفت

 .گداختگی را ميپائيد که چطور حرکت ميکند و سيگار را به انتها ميرساند. گداختگی  انتهایش

و رنگ چراغ گردانشان را دید که ! صدای ترمز چند ماشين را در انتهای کوچه شنيد. اران هم قطع شده بودگداختگی و سيگار که به فيلتر رسيدند ب

سرش را انداخت پائين و از زاللی آب باران جمع شده توی کوچه، هيکل پليسها را دید که نزیک . روی دیوارهای آجری و بيرحم کوچه نقش ميانداختند

 .ميشدند
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 ایران : ءموضوع انشا
 

 http://www.age-of-lonlliness.blogspot.com -ارسالی توسط ميالد از وبالگ سال های تنهایی 

 

 

ایران اولين تمدنی است که در زمين بوجود آمده و برای همين ما نسبت به دیگر کشـورها و تمـدن هـا    . من یک ایرانی هستم و در ایران زندگی ميکنم 

اینجا قـانون  . ما در اینجا هيچ مشکلی نداریم و اینجا مدینه فاضله است. ست و مردمش بهترین مردم دنيا هستند   اینجا بهترین کشور دنيا   . برتری داریم 

در اینجا حقوق بشر در بهترین شکل ممکن رعایـت مـی شـود و کمتـرین ظلـم و سـتمی بـه کسـی نمـی          . حکم فرماست و همه در برابر آن مساویند      

آزادی بيـان و  . اینجا دموکراسی حـاکم اسـت و مـردم آزادنـد        . اسالمی هستند که نظير آن در دنيا وجود ندارد        مردم ما دارای فرهنگ غنی ایرانی       . شود

در . اینجا مردم در رفاه کامل به سر ميبرند و کسی مشکل اقتصادی نـدارد . اندیشه و آزادی انتخاب و سليقه و پوشش و کال همه نوع آزادی وجود دارد         

اینجا همه در خانه های ویالیـی سـاکنند و   . همه جا شمال شهر است و همه ثروتمندند. روم یا جنوب شهر وجود ندارداینجا چيزی به اسم منطقه مح 

همـه وارد دانشـگاه ميشـوند و در    . پدرها در برابـر پسـرها شـرمنده نيسـتند و آنهـا را تـامين ميکننـد              . اینجا کسی بيکار نيست   . کادیالک سوار ميشوند  

. اینجا کسی مریض نميشود چون هيچ ناراحتی و دغدغه ای ندارد و اگر کسی مریض شـود همـه چـی رایگـان اسـت                        . نندبهترین رشته درس می خوا    

مسـئولين  . چيزی به اسم ناصر خسـرو وجـود نـدارد و هـيچ دارویـی نایـاب و گـران نيسـت        . بيمارستان ها پول نميگيرند و بهترین خدمات را ارائه ميکنند 

در امـاکن عمـومی   . درخيابـان آشـغال نمـی ریـزیم    . ما فرهنگ خوبی داریم. جوع دارند و به سرعت کارشان را راه می اندازند بهترین برخورد را با ارباب ر     

هنگـام سـوار شـدن بـه متـرو همـدیگر را       . اتوبوس ها و تاکسی ها را تميز نگاه ميداریم. به اموال عمومی خسارت وارد نمی کنيم    . سيگار نمی کشيم  

جـاده هایمـان   . بسيار خوب رانندگی ميکنيم و حـق تقـدم را رعایـت ميکنـيم و هـيچ ترافيـک و تصـادفی نـداریم         . حترام ميگذاریم هل نميدهيم و به هم ا     

اینجا مردم با حکومـت دوسـت و رفقينـد و وظـایف خـود را در برابـر        . هيچ مشکلی از این بابت نداریم     . استاندارد است و اتومبيل هایمان نيز استانداردند      

اینجا چيزی بـه    . و در امور شخصی و خصوصی مردم دخالت نميکند        . پليس حامی مردم است و امنيت آنها را برقرار ميکند         . انجام ميدهند هم به خوبی    

زنان و مردان از آزادی کامل بهره ميبرند و هيچ گونه محدودیتی برای پوشش و لباس ! اسم گشت ارشاد وجود ندارد و ما به شدت آن را تکذیب ميکنيم      

کسی کاری به کار کسی ندارد و مردم به یکدیگر با هـر نـوع سـليقه و رفتـاری احتـرام ميگزارنـد و همـدیگر را مسـخره                             . دل مو و آرایش وجود ندارد     یا م 

مسـيحی و یهـودی و    . اینجـا اعـدام یـا شـکنجه و حـبس و تـرس و وحشـت معنـا نـدارد                    . نميکنند و در امور شخصی یکدیگر فضـولی و دخالـت نميکننـد            

زن و مـرد و سـياه و سـفيد ، همجنسـگرا و              . و بهایی و دیگر ادیان در کنار هم بطور مسالمت آميز زندگی ميکنند و از امکانات برابر برخوردارند                 مسلمان  

اسـی  هـيچ زنـدانی سي  . دگرجنسگرا، ترک و لر و فارس و عرب و در کل همه آزادند و از حقوق شهروندی برخوردارند و هيچ تبعيض یا برتری وجود ندارد      

. ما در اموردیگر کشورها دخالت نميکنيم و برای آنهـا تعيـين تکليـف نميکنـيم    . هيچ روزنامه ای توقيف نميشود و هيچ سایتی فيلتر نميشود   . وجود ندارد 

. وی خـود قـرار دهيـد   ی هستيم و راه حل تمام مشکالت دیگر ملت ها را ميدانيم اگر سعادت دنيا و آخرت را می خواهيد  ما را الگـ ژما آخر علم و تکنولو  

رئيس جمهور ما و رهبر ما و همه مقامـات و مسـئولين مـا دکتـر و مهندسـند و از بـاالترین سـطح دانـش و منطـق و عقـل برخوردارنـد و پيـامبران زمـان                              

اینجـا مـدیران صـنایع و    . هيمو وظيفه خود ميدانيم که به دیگر ملتها کمک و یاری د. ما برای همه چيز راه حل داریم و بسته پيشنهاد ميکنيم         . خویشند

. اینجـا بهتـرین کشـور دنياسـت    . کارخانجات دزدی نميکنند و طرح های خود را در کمترین زمان و با کمترین هزینه انجام ميدهند و هرگز اسراف نميکنند                 

 .اینجا بهترین فرهنگ دنياست. اینجا بهترین قانون دنياست

 

 .اینجا جمهوری اسالمی ایران است
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 Taboo 
 

از سوی  قوانين مذهبی ناقض حقوق بشر خواندن برخی از «تابو«کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، لوئيز آربور روز چهارشنبه به 

  .اعتراض کرد این سازمان، شورای حقوق بشر کشورهای مسلمان در

در جلسه روز دوشنبه این سازمان؛ . ر سازمان ملل بود عضو شورای حقوق بش۴٧اعتراض او به مجادله شکل گرفته در مجمع سازمان ملل با حضور 

ریاست رومانيایی جلسه نيز از این عقيده پشتيبانی . شدند کشورهای اسالمی خواستار توقف مباحثه در مورد قوانين اسالمی ناقض حقوق بشر

 .کرد

ین موضوع نگران کننده است که که شورایی که باید نگهبان ا» :لوئيز آربور، قاضی سابق دادگاه های عالی کانادا در یک گفت و گوی مطبوعاتی گفت

 «.آزادی بيان باشد، خود گرفتار تابوها و یا بحث در مورد تابوها شود

آربور که این ماه آخرین ماه از ریاست چهار ساله او بر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل محسوب می شود، هيچ اشاره مستقيمی به مباحث 

به « در این جلسه نماینده مصر با حمایت ایران و پاکستان گفت مراجعه مکرر به قوانين اسالمی به منزله  .روز دوشنبه نکردمطرح شده در جلسه 

 .کشورهای اسالمی است» صليب کشيدن

جنسيتی در جهان در مورد تبعيض »  بنيادی مساله«اما آربور به تحت تعقيب بودن همجنسگرایان در تعدادی از کشورهای اسالمی، به عنوان یک 

 .اشاره کرد

جدی در مورد گسترش مفاهيم عدم  برای من مشکل است که بپذیرم شورایی که حامی قانون است، اجازه دهد چنين مناقشه ای«: آربور تاکيد کرد

 «.تبعيض شکل گيرد

ل های ناموسی و ختنه زنان در کشورهای روز دوشنبه بحث بر سر سخنرانی سه دقيقه ای دو سازمان غير دولتی در مورد اقدام برای کنترل قت

 .اسالمی آغاز شد

وی سخنران را متهم می کرد که تالش دارد این اقدامات را . سخنرانی سخنگوی این سازمان های غير دولتی چندین بار توسط نماینده مصر قطع شد

  .به قوانين اسالمی منتسب کند

  .نمایندگان اتحادیه اروپا و کانادا معتقد بودند که بحث باید ادامه یابد را قابل طرح نيست، امانماینده مصر گفت بحث در مورد قوانين اسالمی در شو

 «.اسالم نباید در این شورا خدشه دار شود«:  در این جلسه اعالم کرد با این حال نماینده مصر مصرانه

گروه ما با هرگونه بحث مستقيم «: سالمی سخن می گفت، تاکيد کرد تن از حاضران در کنفرانس سازمان های ا۵٧نماینده پاکستان نيز که در حضور 

 «.و یا غير مستقيم در مورد قوانين اسالمی به شدت اعتراض خواهد کرد

کوستا گفت ادامه بحث می تواند منجر به . در حمایت از درخواست مصر، دارو رامولوس کوستا، رئيس جلسه، مانع ادامه مذاکره در این مورد شد

 .تنفر در ميان اعضای شورا شودگسترش 

جلسه را  قرار دهد و» سراشيبی لغزنده ای«در همين حال که کوستا گفت منع کردن یک سازمان غير دولتی معتبر از سخنرانی، می تواند شورا را در

 .به حال تعليق در آورد

کنفرانس مطبوعاتی به این سئوال که رفتار او چقدر به دامن زدن به این دیپلمات رومانيایی که این هفته به ماموریتی در نيجریه اعزام خواهد شد، در 

 .تابو ها کمک می کند، پاسخ نداد

 .اما به گفته او همه باید به این نکته توجه داشته باشند که در شورا هيچ کارشناس مذهبی حضور ندارد
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 لواط ، زنا ، روابط نامعقول بين همجنسگرایان و دگرجنسگرایان
 
 

  رازميک

 
 

در تعریفی که  از گرایشات جنسی بر اساس علم روانشناسی ارائه شده است دگر جنسگرایی یعنی ميل و گرایش جنسی و روحی به جنس 

مخالف و همجنسگرایی یعنی ميل و گرایش جنسی و روحی به جنس موافق، که در هر دو دسته گرایشات جنسی، فرد بدون انتخاب و عدم قدرت 

اما در مقوله اخالقی که در راستای .  خود بنابر گرایش درونی خود رفتار جنسی نشان می دهد که از منظر علمی طبيعی استتغيير گرایش و ميل

افکار وعقاید و سنن مذهبی است این حقيقت علمی و پذیرش اینکه انسان هایی با گرایش جنسی به  همجنس خود بنابر دالیل علمی بين سایر 

همواره با عدم درک و عدم پذیرش روبرو شده است، تا جائيکه بر اساس اعتقادات و احساسات منفی خود نسبت به این انسان ها زندگی می کنند 

منظور وجود انسان هایی است که بنابر دالیل علمی که ریشه در عوامل ژنتيکی و هورمونی و محيطی دارد با گرایش جنسی به (حقيقت موجود

به وضع قوانين و ) ر اساس گرایش و ميل درونی که با آن متولد شده اند رفتار جنسی خواهند داشتهمجنس متولد می شوند و طبيعتًا ب

سرکوبرگری گرایشات و اميال درونی و ذاتی اقليتی می گردند که به آنها به دليل دارا بودن گرایش جنسی خاص که برخالف گرایش جنسی اکثریت 

 نگاهی به قوانين مربوط به روابط جنسی بين دگرجنسگرایان و با توجه به تعریف و ارزش اجتماعی اما با. اجتماع است اقليت جنسی گفته می شود

که به گرایش جنسی دگرجنسگرایان وجود دارد به تضادی بين وضع قوانين و حتی دیدگاه نامعقولی که منتج به ضد ارزش اجتماعی و اخالقی 

 . یمدانستن گرایش جنسی همجنسگرایان شده است پی می بر

 

گرایش جنسی به جنس مخالف به عنوان یک گرایش معقول، طبيعی، . برای شروع بحث از همان گرایش جنسی دگرجنسگرایان آغاز می کنيم

یعنی رابطه جنسی با جنس مخالف یک رابطه بالمانع و بدون اشکال است که بر اساس . همچنين یک ارزش اخالقی و اجتماعی پذیرفته شده است

و ميل درونی انسانی به جنس مخالفش صورت می گيرد که نه غير طبيعی و نه ضد ارزش اخالقی و اجتماعی ناميده می شود اما در گرایش ذاتی 

همين جا هر رابطه جنسی  بين دو جنس مخالف معقول و پسندیده در نظر گرفته نمی شود و با وجودیکه رابطه جنسی بين دو جنس مخالف بالمانع 

ست که به دليل داشتن گرایش جنسی به جنس مخالف هر دگرجنسگرایی به هر شکل و با هر کسی از جنس مخالف خود بتواند است اما اینطور ني

رابطه جنسی داشته باشد ، بلکه همين رابطه معقول و اخالقی نيز گاهی تبدیل به رابطه ای غير معقول و غير اخالقی می گردد که در اینجا رابطه 

زنا، رابطه .  شامل حدود و قوانين خالف ارزش های اجتماعی و اخالقی می گردد که از آن به عنوان زنا یاد می شودجنسی دگرجنسگرایی نيز

با وجودیکه هر دو طرفين رابطه از دو جنس مخالف . جنسی با جنس مخالفی است که خارج از چهارچوپ قانونی و ارزش های اجتماعی است

طه آن دو نمی باشد، مثًال رابطه مرد یا زنی متأهل با یک زن یا مرد دیگر غير از همسر قانونی خود جرم است و هستند اما دليلی بر موجه دانستن راب

 .تحت عنوان زنا مورد محکوميت قانونی قرار گرفته می شود

 

نی، غير اخالقی نکته مهم در این بحث این می باشد که چه زمانی یک رابطه، قانونی، اخالقی و طبيعی است و چه زمانی غير قانو

که در اینجا بنابر عقيده و برداشت و منطق اکثریت منظور از طبيعی بودن یک رابطه  ظاهرًا آن حسی است که اشخاص دگرجنسگرا و غير طبيعی؟ 

پيوند رابطه جنسی و در نتيجه . در مقابل جنس مخالف خود حس می کنند و یک نياز روحی و روانی و جنسی است و باعث بقای نسل می شود

بين دو جنس مخالف یک رابطه طبيعی، معقول و پسندیده ارزیابی می شود و از جنبه اخالقی و ارزش اجتماعی نيز چون بنابر ذوق، سليقه، گرایش، 

باور مذهبی و احساس خوشایند درونی اکثریت به رابطه جنسی دو جنس مخالف است، این رابطه رابطه ای بر اساس اخالقيات و ارزشهای 

ماعی شمرده می شود و از نظر قانونی بر اساس همان برداشت های طبيعی و اخالقی اکثریت نسبت به گرایش و روابط جنسی، هر گونه اجت

رابطه و گرایش جنسی غير از گرایش و رابطه جنسی خارج از احساسات و گرایشات و عقاید مذهبی خود را غير اخالقی و درنتيجه غير قانونی می 

 .داند

 

کل همين جا خود را نشان می دهد، زیرا همه انسان ها، که شامل اقليت های جنسی که بر اساس طبيعت ذاتی و درونی خود با گرایش به اما مش
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همجنس متولد شده اند نيز می شود، با این برداشت ها و این منطق که همه انسان ها بطور فطری و ذاتی به جنس مخالف خود گرایش و ميل 

قت نمی کند و در مورد همه انسان ها این نوع تفکر و این نوع انتظار مصداق ندارد زیرا دقيقا همان نياز و همان احساس جنسی دارند مطاب

خوشایندی که دگرجنسگرایان به جنس مخالف دارند و ناخواسته در درون خود حس می کنند، همجنسگرایان نيز همان احساس و نياز روحی و 

سبت به همجنس خود بطور ناخواسته دارند، و همانگونه که دگرجنسگرایان نسبت به همجنس خود احساس جنسی، و احساس خوشایند را ن

البته باز هم (همجنسگرایان نيز نسبت به جنس مخالف خود احساس ناخوشایند جنسی دارند ) البته فقط در زمينه رابطه جنسی(ناخوشانيد دارند 

 باشد که رابطه جنسی بين دو جنس مخالف از آن جهت که براساس فطرت و کشش جنسی ذاتی ، نتيجه این بحث این می)فقط در زمينه جنسی

 . بين دو انسانی که نسبت به جنس مخالف خود گرایش جنسی دارند طبيعی ناميده می شود

انسانی براساس گرایش و همانگونه که بيان شد چون همه انسان ها بطور فطری و ذاتی به جنس مخالف خود گرایش ندارند طبيعی است که هر 

در نتيجه رابطه جنسی بين دو همجنس به دليل گرایش جنسی ذاتی و فطری که در درون همجنسگرایان وجود دارد . کشش جنسی خود رفتار کند

مجنس یعنی همجنسگرایان نيز دقيقا براساس همان گرایش جنسی خود که همانا جاذبه و کشش جنسی به ه. یک رابطه طبيعی تلقی می گردد

 .خودشان می باشد رفتار جنسی متناسب با گرایش جنسی فطری  از خود نشان ميدهند

با توجه به جمالت پيشين زمانی اینجا این سوال پيش می آید که چه زمانی رابطه جنسی بين دو انسان غير طبيعی ناميده می شود ؟ 

در . ی و فطری طبيعت خود با یکدیگر رابطه جنسی برقرار کنندیک رابطه جنسی طبيعی است که طرفين بر اساس گرایش و کشش جنسی ذات

چون برخالف گرایش جنسی و نتيجه هرگاه رابطه ای که خارج از فطرت و گرایش ذاتی جنسی انسان صورت گيرد می توان گفت که آن رابطه 

مثال زمانی که یک دگرجنسگرا .  غير طبيعی استکشش جنسی فرد در واقع بر خالف گرایش و فطرت جنسی طبيعت فرد صورت گرفته

با وجودی که طبق طبيعت ذاتی خود گرایش جنسی به جنس مخالف دارد اما به دالیلی همچون فشار و تهدید از جانب یک همجنسگرا یا یک 

ا یک همجنس خود دوجنسگرا، یا بخاطر شهوت افروخته خود و نياز مبرم به دفع شهوت و نداشتن شریک جنسی از جنس مخالف، به رابطه جنسی ب

می پردازد یا با رضایت شریک جنسی اش یا با عدم رضایت و در واقع تجاوز به همجنس خودش، چنين رابطه ای به دليل اینکه بر خالف گرایش 

 برعکس هرگاه یک همجنسگرا به دالیل مختلفی رابطه. جنسی ذاتی آن دگرجنسگرا صورت گرفته یک رابطه جنسی غير طبيعی تلقی می گردد

جنسی با یک دگرجنسگرا برقرار کند نيز آن رابطه یک رابطه جنسی غير طبيعی تلقی می شود زیرا بر خالف گرایش جنسی فطری طبيعت خود رفتار 

 . نموده

اری آنان حال مجبور به چنين رابطه ای شده باشد یا به اختيار تن به رابطه داده باشد، مشکل بسيار عمده همجنسگرایان، همان دگرجنسگرایی اجب

بخاطر فرار و مصون ماندن از فشارهای منفی جامعه و افکار منفی ) بخصوص همجنسگرایان زن(می باشد، بدان معنا که بسياری از همجنسگرایان 

فيان شان، و گاهی به دليل عدم قدرت مقابله با فشارهای خانواده و اطرا مردم نسبت به گرایش جنسی شان و در نهایت نسبت به وجهه اجتماعی

و اجتماع بناچار و برخالف گرایش ذاتی و طبيعت خودشان، مجبور به ازدواج با یک دگرجنسگرا می شوند که حقيقتا وحشتناک ترین بخش زندگی 

حدس می زنم برای دگرجنسگرایان شدت انزجار رابطه جنسی در یک رابطه . برای همجنسگرایان، دگرجنسگرایی اجباری در غالب ازدواج است

در . گرایی اجباری قابل درک نباشد مگر آنکه تصور کنند خودشان برخالف ميل و گرایش جنسی شان مورد تجاوز یک همجنس خود قرار بگيرنددگرجنس

تا اینجای بحث روشن شد که هر . اینصورت شاید کمی بتوانند احساس و عدم گرایش و عدم ميل همجنسگرایان نسبت به جنس مخالف را درک کنند

در واقع رابطه ای غير طبيعی است که بر خالف . ه بر اساس فطرت ذاتی و گرایش جنسی ذاتی انسان باشد یک رابطه طبيعی استرابطه ای ک

 .فطرت ذاتی و گرایش ذاتی انسان باشد

نسی بين دگرجنسگرایان با اما از نظر قوانين جزائی این حقيقت نيز باید در نظر گرفته شود که همانطور که در جمالت پيشين بيان کردم، در رابطه ج

وجودی که رابطه جنسی بين دو جنس مخالف بالمانع است اما شامل حدود و قوانين خاص می باشد که گاهی همان رابطه پذیرفته شده نيز غير 

 . قانونی تلقی می گردد

ن نمی توان هر رابطه جنسی که بين با توجه به اینکه رابطه جنسی بين دو همجنس بنابر فطرت طبيعی همجنسگرایان طبيعی است بنابرای

همجنسگرایان وجود دارد را  غير قانونی و غير اخالقی تلقی نمود بلکه آن دسته از روابط همجنسگرایانه ای که خارج از مرز و حد قانونی بين دو 

 . همجنس ممکن است وجود داشته باشد را می باید غير قانونی قلمداد کرد

دوین حدود و قوانين خاص بين روابط همجنسگرایان مشاهده  می شود زیرا درست نيست که بدون در نظر گرفتن هویت و در اینجا نياز به تعيين و ت

ماهيت ذاتی و فطرتی گرایش جنسی همجنسگرایان همه روابط مابين همجنسگرایان را خارج از محدوده ی مجاز روابط قانونی قلمداد کرد و همه را 

بنابراین همانطور که بين دگرجنسگرایان رابطه و پيوندی که بين دو نفر از جنس مخالف بطور قانونی برقرار می .  نمودبا یک حکم، محکوم و محاکمه

شود و از نظر اجتماعی و قانونی رسميت دارد هيچ گونه منع قانونی و اخالقی برای آن رابطه و پيوند موجود نيست، به همين شکل نيز می باید 

 به زندگی مشترک با یکدیگرند و یک زوج همجنس را تشکيل می دهند از نظر قانونی و اجتماعی مورد حمایت و رسميت همجنسگرایانی که مایل

 . نکته مهم اینکه جرم لواط یا مساحقه را نباید به هر رابطه جنسی همجنسگرایانه تعميم داد. قرار بگيرند
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 این ماده قانونی وجود دارد این است که بدون اینکه به گرایش جنسی افراد توجه اشکالی که در. لواط به رابطه جنسی بين دو مرد گفته می شود

شود، هر مردی را که به رابطه جنسی با مرد دیگری مبادرت ورزیده باشد، لواطکار خطاب می کند و آن شخص را با حد و قانونی که بنابر شرع تعيين 

 که درجمالت پيش بيان شد مشاهده می شود، یعنی هر رابطه ای که بر اساس فطرت اینجا همان نکته ای. شده به مجازات مرگ محکوم می کند

ذاتی و طبيعت انسان باشد اوال طبيعی است، دوما زمانی غير طبيعی و غير قانونی است که برخالف گرایش ذاتی و فطری و طبيعی انسان باشد و 

 .یا خارج از محدوده روابط مشخص شده بين یک زوج جنسی

ط یک زوج جنسی دگرجنسگرا هرگاه یکی از شرکای جنسی با فردی غير از شریک جنسی قانونی خود رابطه جنسی داشته باشد زناکار در رواب

ناميده می شود و قانونا مجازات می گردد، اما این حد و این جداسازی روابط مشروع از روابط غير مشروع برای زوج های دگرجنسگرا، و تعریف 

همانطور که همه روابط . ر روابط زوج های دگرجنسگرا تعریف و تعيين شده برای زوجهای همجنسگرا تعریف و تعيين نگردیدهمحدوده مشخص که ب

جنسی دگرجنسگرایان را نمی شود خارج از محدوده قوانين خاص خود دانست به همين ترتيب نيز نمی توان همه روابط جنسی همجنسگرایان را 

اگر برای همجنسگرایان نيز تعاریف قانونی و محدوده مشخص روابط و پيوندهای جنسی تدوین و تعيين گردد آنگاه . نستخارج از محدوده خاص خود دا

همانطور که بين دگرجنسگرای زناکار با دگرجنسگرایانی که در چهارچوب قانونی خود به روابط خود می پردازند تفاوت و تمایز وجود دارد، به همان 

زیرا بسياری از دگرجنسگرایان به دالیل مختلفی بر خالف ميل و گرایش جنسی ذاتی و ( ای لواط کار یا لواط کار دگرجنسگرا شکل نيز بين همجنسگر

با همجنسگرایان واقعی که مشتاق ) فطری و طبيعی خود با همجنس خود رابطه برقرار می کنند که دگرجنسگرای لواط کار در واقع اینان هستند 

و محدود با یک شریک همجنس خود می باشند ، تفاوت و تمایز مشخص می گردد و در اینجا دقيقا همانطور که به هر داشتن پيوندی مشخص 

 .دگرجنسگرایی زنا کار گفته نمی شود به هر همجنسگرایی هم لواط کار گفته نمی شود و نباید گفته شود

 

خارج از محدوده ی قراردادها، می باید به مهمترین عوامل رفتار جنسی انسان توجه و حال ميتوان گفت که در بيان و تعریف روابط نامعقول یا در واقع 

در مورد دگرجنسگرایان بنابر گرایش جنسی و ذاتی شان به تعيين حدود و مرزهای قانونی و . داشت که همانا گرایش ذاتی و فطری افراد است

و در مورد همجنسگرایان نيز بنابر گرایش جنسی  و ذاتی شان به تعریف و تعيين اخالقی در روابط جنسی پرداخت همانگونه که پرداخته شده است، 

 . حدود و مرزهای قانونی و اخالقی در روابط جنسی شان باید پرداخته شود

 

ن لواط یا و در پایان بحث منظور اصلی گفته شود که بين روابط جنسی دگرجنسگرایان زنا رفتاری نامعقول است و بين روابط جنسی همجنسگرایا

مساحقه رفتاری نامعقول است، که مراد از زنا همان داشتن رابطه جنسی خارج از محدوده قانونی و رسمی یک زوج جنسی دگرجنسگرا می باشد 

 .و مراد از لواط یا مساحقه روابط جنسی خارج از محدوده قانونی و رسمی جنسی یک زوج همجنسگرا می باشد
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 ان چگونه است؟زندگی همجنسگرایان در ایر

 
 امير دلبازی

 
 

زندگی همجنسگرایان در . چندی پيش یکی از دوستان سئوالی درباره وضعيت زندگی همجنسگرایان در ایران پرسيد که ذهنم را به خود مشغول کرد

 ایران چگونه است؟

دازیم و موضوع را از این زاویه بنگریم و این جزء را در آن به گمانم برای پاسخ به این سئوال باید نگاهی کلی به وضعيت زندگی اجتماعی مردم ایران بين

 .کل در نظر بگيریم 

بخشی از همجنسگرایان در ایران مربوط به طبقاتی از جامعه هستند که به دليل رفت و آمد خانواده ها به خارج از کشور و آشنایی والدین و اطرافيان 

به خصوص که این طبقه از جامعه به . بيگانه نيستند) زندگی و رابطه با یک همجنس(ه هاییبا چگونگی زندگی مردم در غرب چندان با چنين پدید

دليل تمکن مالی معموال در انتخاب پوشش لباس و مسایل مربوط به آن دچار مشکل آنچنانی نيز نمی باشند و در واقع به دوستان و اطرافيان و 

 .یکدیگر ارتباط گيری می کنندآشنایان خود پالس مناسب را می دهند و به راحتی با 

 سالگی به دليل ارتباط با اینترنت و استفاده از ماهواره و آشنایی با ٢٣تا ١٨ رایج است و جوانان در سنين -نسل جدید-این وضيت به ویژه در جوانان

 .هنددنيای نوین راحت تر دوستيابی کرده و در فضای فعلی جامعه در خفا به زندگی و دوستی خود ادامه می د

مثال در طبقات محروم تر هنوز همجنسگرایی به عنوان یک تابو همچون بختک خود رو بر روی همجنسگرایان . اما این وضع برای همگان اینگونه نيست

س های انداخته و در این ميان جوانان و ميان ساالن به یک ميزان به دليل وحشت از مسایل اجتماعی و در پاره ای از موارد حتی عليرغم احسا

این حالت به ویژه در طبقات سنتی تر و . همجنسگرایی فرد حتی خود را گول زده و با اميال درونی خود به مبارزه پرداخته و آنرا سرکوب می سازد

 .مذهبی تر بيشتر نمایان است

 که معموال تحصيلکرده  است و از تمکن این طبقه. اما طبقه متوسط جامعه که ضخيم ترین قشر را به خود اختصاص داده است شرایطی ما بين دارد

مشغول بکار ...مالی نسبی برخوردار است و عمدتا در بخش های اداری دولتی و شرکت های خصوصی، دانشگاه ها مراکز خدماتی و رفاهی و

این افراد . نساالن همه گير تر استاست، عليرغم شناخت احساسات خود و آشنایی با آن توان بروز و ظهور این احساسات را ندارد و این پدیده در ميا

ظاهری کامال عادی و طبيعی مانند سایرین دارند و از پوشش های مد روز غربی و مدل های موی ویژه استفاده نمی کنند و وقتی از همتایان جنسی 

این عده معموال در اینترنت که افراد . خود خوششان می آید از وحشت مسایل عرفی و آبرو، احساس خود را سرکوب می کنند و آنرا بروز نمی دهند

 .طرف مقابل خود را نمی بينند به دوستيابی مشغول می شوند و چون معموال اینترنت تحت سيطره جوانان است به ندرت نتيجه می گيرند

 شرایط این عده است شاید به راحتی بتوان گفت که جدای از وجود مجازات سنگين برای همجنسگرایان که عامل بازدارنده مهمی در چگونگی

مسایل فرهنگی و نگاه نادرست جامعه به همجنسگرایان که از سطح  پایين آگاهی و فرهنگ نامناسب حکایت دارد از مهمترین عوامل بازدارنده بروز و 

 و اجتماعی معموال تنها، این خود موجب می شود که در بسياری از موارد این افراد در محيط های کاری. ظهور واقعی همجنسگرایان در ایران است

 . گوشه گير و افسرده باشند

از اینرو معموال به سختی می توان در محيط های کاری و فعاليت های اجتماعی همجنسگرایان طبقه متوسط و محروم جامعه را که طيف گسترده 

ار تجربه ی ابراز عالقه، پيوند عاطفی، عشق ورزی و بسياری از این افراد تا پایان زندگی خود حتی یکب. ای از جامعه را تشکيل می دهند شناخت

 ! سکس با همجنس خود را پيدا نمی کنند و شاید تنها از دیدن این گونه چيزها روی صفحه کامپيوتر لذت برده باشند
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 !مغز همجنسگراها متفاوت است

           از سایت بی بی سییک وبالگ نویسارسالی 

 by h.h on ٠-٢٠٠٨۶-١٨, ٢١:۴٣ 

 زنان همجنس گرا با مغز مردان دگر جنس گرا بنا به تحقيقی جدید در سوئد مغز مردان همجنس گرا با مغز زنان دگر جنس گرا مشابه است و مغز

 . مشابهت دارد

 . برخی دانشمندان بر این باورند که تحقيق جدید این نظریه را تقویت می کند که تمایل جنسی انسان در دوره رحمی تعيين می شود

زنانی که به جنس مخالف تمایل جنسی دارند، محققان سوئدی پس از اسکن مغز نود دواطلب گفته اند که دو نيم کره مغز مردان همجنس گرا و 

 . متقارن است و تقریبا در هر دو گروه یک اندازه است

اما از سوی دیگر، مردانی که به جنس مخالف تمایل جنسی دارند نيم کره راست مغزشان به طور قابل توجهی از نيم کره چپ بزرگتر است که بنا به 

 .  به همين شکل استتحقيق در سوئد مغز زنان همجنس گرا نيز

محققان همچنين کشف کرده اند که بخشی از مغز انسان که مرکز عاطفی او محسوب می شود، ميان زنان دگر جنس گرا و مردان همجنس گرا 

 . مشابه است

 . ارتباط استاما این تحقيق نمی تواند تائيد کند که اندازه مغز با تمایالت جنسی ما ارتباط مستقيم دارد یا در واقع نتيجه این

محققان همچنين می گویند که نمی توانند، تعيين کنند که تفاوتی که در ساختار مغز به وجود می آید به خاطر تاثير هورمون های مترشح شده در 

 . رحم، مانند تستوسترون، بر مغز است

نند بر اساس تفاوت در ساختار مغز آنها، تمایالت جنسی آتی دانشمندان درصددند تحقيقی دیگر را بر روی مغز نوزادان انجام دهند تا ببينند می توا

 . شان را حدس بزنند

 .، منتشر شده است)Proceexdings of the National Academy of Sciences(آمریکا " آکادمی ملی علوم"تحقيق جدید در مجله علمی 

 

 بحثی ادامه دار

 

 متفاوت است که نشان می دهد در ساختار مغز - چه مرد و چه زن - همجنس گراها دانشمندان مدت هاست که متوجه شده اند که قدرت ادراک

 . آنها تفاوت هایی وجود دارد

 .اما این اولين بار است که محققان از اسکن مغز استفاده کرده اند تا منبع این تفاوت ها را کشف کنند

غ سالم همجنس گرا و دگر جنس گرا را با استفاده از اسکن اندازه گيری کرده محققان موسسه کارولينسکای سوئد دو نيم کره مغز نود مرد و زن بال

 . اند

نتيجه این اسکن ها نشان داد که اندازه دو نيمه کره مغز زنان همجنس گرا و مردان دگر جنس گرا به شکل ویژه ای فاقد تقارن بود در حاليکه اندازه دو 

 . جنس گرا تفاوتی نداشته استنيم کره مغز در زنان دگر جنس گرا و مردان هم

به کالمی دیگر، مغز مردان همجنس گرا، دست کم به لحاظ ساختاری، بيشتر شبيه زنان دگر جنس گراست و زنان دگر جنس گرا بيشتر شبيه مردان 

 . همجنس گرا

 . گراها و دگر جنس گراها وجود دارد، تفاوت های دیگری نيز ميان همجنس"آميگداال"آزمایشی دیگر نشان داد که در یک بخش ویژه از مغز، 

 . در آميگداالی نيم کره راست مغز مردان دگر جنس گرا و زنان همجنس گرا، ارتباطات عصبی بيشتری نسبت به نيم کره چپ وجود دارد

 .معکوس این وضعيت، در مغز مردان همجنس گرا و زنان دگر جنس گرا دیده می شود

نبوده است و مکانيزمی دیگر، پيش یا پس از تولد، باعث آن می " یادگيری"ویند که این تفاوت ها فقط در اثر گروه تحقيقی موسسه کارولينسک می گ

 . شود

 "بجنگ، فرار کن یا دوست شو و جفت گيری کن"

گروه های مختلف در دکتر قاضی رحمان، استاد بيولوژی ادراک در دانشگاه کوئين مری انگلستان، می گوید که به باور او تفاوت در ساختار مغز 

 . روزهای رشد و نمو جنين ایجاد می شود

 ."تا جایی که من می دانم بحثی در این باره نيست که اگر همجنس گرا هستيد در واقع همجنس گرا به دنيا آمده اید: "او گفت

واکنش به محرک های عاطفی . می کند" دایتتعيين و ه"دکتر رحمان می افزاید آميگداال مهم است چون واکنش بقيه مغز به محرک های عاطفی را 

 . انسان سه حالت جنگيدن، گریختن و یا تمایل به رفاقت و شانس جفت گيری است

به کالمی دیگر، شبکه مغز که تمایالت جنسی را تعيين می کند ميان مردان همجنس گرا و زنان دگر : "این استاد دانشگاه کوئين مری لندن می گوید

 ." نان همجنس گرا و مردان دگر جنس گرا مشابه استجنس گرا و ميان ز



   و روشن   دست و                                                                                                                                    شماره  چهل و دوم–   ۶۶  

و یا به تمایل جنسی زنان همجنس گرا و مردان ) مرد(وقتی به مشابهت تمایل جنسی مردان همجنس گرا و زنان دگر جنس گرا : "او در ادامه گفت

 ."نگاه می کنيم این گفته منطقی به نظر می رسد) زن(دگر جنس گرا 
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خيلی به مخ ام فشار آوردم تا چيزی برای چراغ بنویسم ولی هر چی فشار بيشتر آوردم خبری نشد توی این سه هفته ه ی هنر به دستم رسيد وقتی فراخوان خان    

الگ ها به نام همش توی این فکر بودم و با خودم چراغ چراغ می کردم بعد یه روز که از آرشيو یکی از وبالگ ها داشتم یکی از قدیمی ترین و دوست داشتنی ترین وب

 تناقض رو می خوندم یه دفعه چشمم به مطلب زیر افتاد ، مطلب قشنگی که هنوز هم تازه ست 

حاال من این نوشته ی چند سال پيش تناقض رو براتون می فرستم تا در این ویژه نامه یادی هم از تناقض بشه ضمن اینکه به این ميگن به یک کرشمه دو کار که هنر 

 یوبالگ نویس دقيقه نود                . مخصوصه منه 

 
 !دین خانه را روشن نگاه داریچراغ ا

روی بخشهای مختلف داستان که کليک کنيد به اونجا می . گه منتقل کردمیی دینجا دادم و داستان رو به جایراتی در اييند تغييهمانطور که می ب

 .ردین همينجا پيش خودمرسين و بعد هم وقتی کليد خانه رو می زنين دوباره بر می گ

 

اگر چه . ستيبد هم ن. نجوری متوسل شدمیه حدی در ماه پا رو فراتر بذاری و من به راه حل اینه که اجازه نمی ده از یه مشکلش این بالگ يپرش

 .ين تا پيام هاتون ماندگار باشنناما بياین یه کار بکنين از این ابزارها استفاده ک. ام های خوب شما رو از دست دادمين نقل و انتقال ها پیتوی ا

 

اگه . شما هم یه خورده به ما حال بدین و اونجاها سر بزنين.  و نظر سنجیGuestbook و Forumبابا خدا وکيلی من کلی زحمت کشيدم برای این 

 زندگيتون نگذره بچه های خوبی باشين خيلی چيزهای دیگه دارم که اینجا اضافه کنم ، طوری که دیگه بدون سر زدن به اینجا 

ر ي گرا ، غر ، همجنسيا پیا زن ، جوون یا دختر ، مرد یپسر . نجا کشوندهیزی شما رو ايه چیبه هر حال . مين با هم رک و راست باشیايحاال ب

ست که ينجا نیکسی ا. ن بابايحرف بزن. نينجا رو خونه خودتون بدونیهر چی هست ا. ا سرگشته و درماندهیکنجکاو . ا دوجنس گرایهمجنس گرا 

 درس خوندین یا  زن،بدونن چند سالتونه، مردین یا . گرون از نظراتون با خبر باشنین دیاجازه بد. نیاسم مستعار برای خودتون بذار. دا کنهيردتون رو پ

 .نين کره خاکی پر از شر و شور هستیچکاره ا. نه

 

ن که ین و بعد غصه می خوریرين می ميفردا می افت. نين از احساستون بگيخجالت نکش. مين کشمکش ها رو باز کنیاز دارم ايما ن. نيبابا حرف بزن

 ن يزی که واقعا ته دلتونه نگفتيای حليم هلوم اون چين دنیچرا توی ا

 

ن؟ توی گوشش می يکار می کنيا همجنس خودش خوشش می آد ، چیش يا دختر شما اومد و گفت از همکالسیا خانم جون ، اگه پسر یآقا ! نميبب

ن ينينکه مث بچه آدم می شیا ایرادی نداره؟ یب و اين عيه روانپزشک تا مطمئن بشیش ينش پین ببرين؟ سعی می کني سر خودتون می زنن؟ تويزن

 و مرهم به زخمش می ذارین؟. ی دینبه درد دلش گوش م. نيو باهاش حرف می زن

. ستير خودش که نيچاره تقصيب. نيگه نمک به زخمش نپاشیدآقا تو رو خدا شما . ه نفر که بگه همجنس گراستین چقدر سخته برای يمی دون

 . ن ورداشته می شه هاين ، اون وقت نسل بشر از رو زمين کنن که همجنس گرا بشین که اونا هم شما رو نفريکاری نکن

 

 . دنياز ما گفتن و از شما نشن

 

ن و یقه از وقت طالتون رو بذارين ، چند دقيگه سر می زنین وبالگ و جاهای دیواشکی به این که می دونم يآهای صاحبنظرا، روانشناسا، متخصص

  .نيحرف بزن

من هم تا . بياین وب سایت های خوب بخصوص مربوط به جامعه ایرانی رو که درباره مسائل همجنس گراها باشه در هر جا که هست معرفی کنين

سایتهایی که حرفایی برای گفتن .  رو راحت می شه پيدا کرداونها. منظورم سایت های پورنو نيست به خدا. اونجا که بتونم این کار رو می کنم

 . سایت هایی که بوی عشق و کشمکش بدن. داشته باشن

 . م چقدر به این حرفا گوش می دینحاال ببين

  روز خوش تا بعد ،

 



   و روشن   دست و                                                                                                                                    شماره  چهل و دوم–   ۶٨  

 چهل چراغ در یک نگاه
 

 

. توانست کار یک فرشته باشد که بودونيتور فقط می کار طاقت فرسای ورق زدن تک تک نسخه های چهل شماره از یک نشریه آن هم روی م

دوستی از وبالگ نویسان حاضر شد نمره عينک خودش رو سی چل شماره باال ببره و این کار طاقت فرسا ولی شيرین را پذیرفت و آن را برایمان 

  با سپاس بی دریغ از زحمات این دوست نازنين .ته باشيمچراغ در این چند سال داشفرستاد تا ما بتوانيم در اینجا آرشيوی کامل از تمام نوشته های 

 

  با هم این چلچراغ درخشان را می بينيم

 

 

 

 ١پيش شماره 

 

 ماهی که گذشت

 مصاحبه با یک همجنسگرای پناهنده

  ترجمه علی مالئکه-او مرد است یا زن ؟ لين کانوی: پایان یک اشتباه 

  آرشام پارسی–پير زشت 

 پای صحبت شما

 زندگینوید 

 چشمها را باید شست

 همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی

 نبرد احساسم

 

 ٢پيش شماره 

 

  ایران– مهسا –سن قانونی روابط جنسی 

  کانادا– امين – آذربایجان –همجنسگرایی در کشورهای همجوار 

  شعر–کسی می آید 

  دکتر سيروس شميسا–همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی 

  مهشيد راستی–موسی عليه همجنسگرایان بررسی خشونت نا

  عليرضا–مصاحبه با یک همجنسگرای هلندی 

 ارداویر.  م–ننگت باد هموفوبيا 

 سازمان همجنسگرایان ایرانی به کميته بين المللی عليه اعدام پيوست

 ما می خواهيم آن باشيم که شما می خواهيد 

 پای صحبت های شما

 

  ٣پيش شماره 

  

  کانادا– امين – قزاقستان –کشورهای همجوار همجنسگرایی در 

  دکتر سيروس شميسا–همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی 

  آرشام–مصاحبه با یک ترانسکشوال ایرانی 

  تهران– مهرشاد –یک سرگذشت 



   و روشن   دست و                                                                                                                                    شماره  چهل و دوم–   ۶٩  

  تهران– عماد –گزارشی از تهران 

  اصفهان– فریبا –خوش پوش 

  ترکيه– علی –مراقب باش 

 

 ۴پيش شماره 

 

  کانادا–  امين - ترکيه–نسگرایی در کشورهای همسایه همج

  دکتر سيروس شميسا–همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی 

  نيکی پرنيان- ميشل الساال–خانواده درمانی برای بحران ناشی از همجنسگرایی 

  آرشام پارسی–بيانيه کميسيون حقوق بشر سازمان در ارتباط با روز جهانی عليه سنگسار 

  عماد –شی از تهران گزار

  فروغ پاشا–سنگ یا زندگی 

 نامه ای در واکنش خبر محکوميت به اعدام دو همجنسگرا

  با سازمان رهایی زن هماهنگ شدPGLOسازمان 

 اطالعيه کميته بين المللی عليه اعدام 

 اطالعيه سازمان در ارتباط با ویژه نامه ای جدید

  تهران– امير پورشریعتی –آگهی یک تحقيق عمومی 

  اصفهان– فریبا -خوش پوش  

 

 ۵پيش شماره 

 

  کانادا– امين – قرقيزستان –همجنس گرایی در کشورهای همسایه 

  دکتر سيروس شميسا–همجنس گرایی در گذر ادبيات فارسی 

  رود لوبرز، کميسونر عالی سازمان ملل برای امور پناهندگان–تعریف تفاوت دو مفهوم : پناهندگان و مهاجران

 انواع پناهندگی 

  نيکی پرنيان– ميشل الساال –خانواده درمانی برای بحران ناشی از همجنسگرایی 

 واژه نامه جنسی

 پای سخن یک مادر

  سایت گویا– مجيد محمدی –فرشتگان در امریکا، پيامبری از تبار همجنسگرایان 

  سورنا–روابط همجنسگرایی در دوران هخامنشی 

  آیا واقعا مسئله این است ؟ دل آرامفاعل بودن و یا نبودن،

  پویا لدنی–همجنسگرایان را دریابيم 

  سایت رهایی زن–آزادی زنان ایران 

 تلویزیون همجنسگرایان ؟ داریوش

  آرزو صالحی–صدا و سيمای همجنسگرایان ایرانی 

 

 ۵ضميمه 

 

  ژنو در مورد وضعيت پناهندگان١٩۵١کنوانسيون 
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 ۶پيش شماره 

 

  کانادا– امين – ازبکستان –یی در کشورهای همسایه همجنسگرا

  دکتر سيروس شميسا–همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی 

  نيکی پرنيان– ميشل الساال –خانواده درمانی برای بحران ناشی از همجنسگرایی 

  خانه دوست –همجنسگرایی اسالمی 

 اعتيادی جدید

  دل آرام–خاطره ای که می پرستم 

  با کميساریای عالی پناهندگان سازمان ملل PGLOنشست 

 واژه نامه جنسی

  هلند- فدراسيون سراسری پناهندگان ایرانی–زندگی حق بدون قيد و شرط انسانها 

 سرطان پروستات چيست ؟ آناهيتا بنيسی

  حميد– شعر –کنار تو 

 با موهای زائد بدن چکار کنيم ؟ دکتر مجيد ظهرابی

  مهيار–ماجرای اسب های دریایی نر 

  سایت استکهلميان–رهبر حزب چپ سوئد در جمع تظاهر کنندگان 

  سایت استکهلميان–سوئد اخراج متقاضيان پناهندگی همجنسگرا را به ایران متوقف می کند 

  سپنتا–جشنواره همجنسگرایان 

 حق داشتن، نه جرم بودن 

 اعتراض عليه هموفوبيا 

 اعتراض به شکنجه و آزار همجنسگرایان

  جهانی بازی های همجنسگرایان جام

 درخواست همکاری برای ساختن یک فيلم 

  امير پورشریعتی –آگهی یک تحقيق عمومی 

  اصفهان– فریبا –دل بری 

 شيرازی.  ج–اعدام دو نوجوان همجنسگرا در مشهد 

 بون ایران تری–سازمان عفو بين الملل و اتحادیه اروپا اعدام کودکان در ایران را محکوم کردند 

   به رئيس جمهور جدیدILGAنامه 

  به رئيس جمهور جدید IHDبيانيه 

  لندن–اعتراض در سرتاسر جهان 

  وبالگ فرنگوپوليس–سيم آخر 

  وبالگ نارسيس–اعدام دو همجنسگرا 

  وبالگ نارسيس–انعکاس جهانی اعدام 

 للی عليه اعدام کميته بين الم–حکومت جنایتکار اسالمی دو نوجوان را وحشيانه اعدام کرد 

  آرشام پارسی–بيانيه ی کميسيون حقوق بشر سازمان همجنسگرایان ایرانی 

  وب الگ نارسيس–بيانيه انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره اعدام دو نوجوان در مالء عام 

 اعدام دو نوجوان و گزارش بی اساس سفارت سوئد

 

  ٧پيش شماره 

 

  کانادا– امين –  مصر–همجنسگرایی در دیگر کشورها 

  دکتر سيروس شميسا–همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی 
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  ترجمه نيکی پرنيان– ميشل الساال –خانواده درمانی برای بحران ناشی از همجنسگرایی 

  آرشام پارسی–ایران یا پرشيا 

  آرشام پارسی–همجنسگرایان ایرانی در رفاه کامل به سر می برند 

  استفان موری–امع اسالمی همجنسگرایی زنان در جو

  جهانگير شيرازی–بدترین آفت ما 

  صدای آلمان–مصاحبه با یک روان شناس مقيم بلژیک 

  صبا راوی–ساکت اما پر هياهو 

  حسين شاه نظری–گزارشی از سوئد 

  فدراسيون سراسری پناهندگان ایرانی–نماینده پارلمان اروپا و همجنسگرایان ایرانی 

  آرش شاه تيموری–صدا مصاحبه رادیو هم

  جهانگير شيرازی–س برای سکس، س برای سياسيون 

  مهيندخت مصباح–مصاحبه صدای آلمان 

  اصفهان- فریبا–دل بری 

 

 ٧ضميمه 

 

 ایدز

 

  ٨پيش شماره 

 

  کانادا– امين – امارات متحده عربی –همجنسگرایی در دیگر کشورها 

 روس شميسا دکتر سي–همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی 

  وبالگ من و مهاجرت–همجنسگرایان ایرانی، قربانيان از یاد رفته 

  آرشام پارسی –نمونه ای از احکام صادره دادگاه برای همجنسگرایان 

  پدرام پارسا–جامعه و همجنسگرایان 

  رضا شب بين–مصاحبه در پارک دانشجو 

  علی سامر–همجنسگرایی از منظر ادیان 

  آرشام پارسی–ندگی در ترکيه سيری در روند پناه

 بر عليه خشونت و یا همراه با خشونت ؟ وبالگ من و مهاجرت 

  وبالگ آیا همه گلها غمگينند –اتاق های گفتمان 

  سيما شاخساری–در باب عمل جراحی تغيير جنسيت 

  زاشا نيرومند- شعر–قلبم از شادی در پوست خود نمی گنجد 

  شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی–ا معضالت نرماليزه کرده دالیل و عوارض دگرجنسگرایی و ی

  پائير بارانی–طنز 

  وبالگ همگون–همجنسگرای واقعی چه کسی است ؟ رضا 

  نيما–از کنارم مرو 

  سخنانی از گابریل گارسيا مارکز –سيزده خط برای زندگی بهتر 

  مهشيد راستی–باز هم همجنسگرایی 

  داگ آیرلند–ان شکنجه همجنسگرایان در ایر

  واحد امور فرهنگی سازمان–اولين جشنواره همجنسگرایان ایرانی 

 خودسوزی یا قتل ؟ ترانه فروهر

  امير پورشریعتی–مشکالت امروزی همجنسگرایان ایرانی 
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  انار دلخون–دوجنسگرایان، زخم خوردگان جامعه 

  شيما بهره مند–اسکار وایلد 

  ایرانیمتن طومار حمایت از همجنسگرایان

  مهيندخت مصباح–همجنسگرایی از تابو تا پذیرش 

  بی بی سی–ازدواج همجنسگرایان در پاکستان 

  سایت روزانه–مبتالیان به ایدز در ایران 

 عشق و شيخ اشراق  

  دکتر مانی–بيماریهای مقاربتی را ریشه کن کنيم 

  بی بی سی–فراخوان برای حمایت از همجنسگرایان در ایران 

 يه دیدبان حقوق بشر، شبکه لزبين گی بایسکشوال ترنسجندراطالع

 تغيير نام سازمان، نظر شما چيست 

  اصفهان– فریيا –دل بری 

 خبرگزاری همجنسگرایان ایرانی

 

 ٩پيش شماره 

 

  کانادا– امين – عربستان سعودی -همجنس گرایی در دیگر کشورها

 ميسا دکتر سيروس ش–همجنس گرایی در گذر ادبيات فارسی 

  دبير حقوقی سازمان- آرشام پارسی–برگی دیگر از زندگی همجنسگرایان ایرانی 

 مصاحبه با دبير کل ایلگا

  تهران–هدف ما در زندگی چيست ؟ سامان 

 آیا چيزی به نام زبان زنانه وجود دارد؟ مهشيد راستی

  نماینده سازمان در هلند– صبا راوی –باز هم پارک دانشجو 

   نيما -بی تو و با تو 

  نسرین الماسی–زن فقط انسان است، باور کنيم : نگاه من

  پاریس– بابک –نقش زن و نقش مرد 

  گونه ای دیگر– آرین –یک نقد ساده 

  کيان–داستان زندگی من 

   فرهاد-من و تو 

  اهواز– آرین –نوعی دیگر 

  دبير دوم سازمان– ترانه فروهر –گالیه ای از لزبين ها 

  کسری کيومرثی–نها نویسنده ی ت

 مصاحبه ای با اولين ها 

 تاریخچه تکامل پرچم ایران

 The Road to Love  معرفی فيلم

 تازه های خواندنی

  نماینده ی سازمان در سوئيس– کيا احمدی –سوئيس و همجنسگرایان ایرانی 

  دکتر ظهرابی–انزال زودرس 

 ی امور فرهنگی سازمان همجنسگرایان ایران-نمایشگاه عکس

 نمایندگان سازمان در خارج از کشور

 نمایندگان سازمان در داخل ایران

 کانون خبرنگاران و نویسندگان همجنسگرا



   و روشن   دست و                                                                                                                                    شماره  چهل و دوم–   ٧٣  

 نظرخواهی در مورد نشریه چراغ

    جلسات هفتگی سازمان در پالتاک

  اصفهان– فریبا – مد و آرایش –دل بری 

 شما با پيام و پيام با شما

-- 

  ٩ضميمه 

 

 اعتياد

-- 

 ١٠اره پيش شم

 

  کانادا– امين -  ابوظبی –همجنسگرایی در دیگر کشورها 

  دکتر سيروس شميسا–همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی 

  دبير اول سازمان– آرین ورجاوندی –بيانيه سازمان همجنسگرایان ایرانی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر 

 بير دوم سازمان د– ترانه فروهر –وضعيت بغرنج ترنس جندرهای ایرانی 

  ترکيه– امين –عشق دو همجنس 

  دبير حقوقی سازمان– آرشام پارسی –همجنسگرا بودن یا نبودن ؟ مسئله این است 

  نماینده سازمان در هلند– صبا راوی –دگرجنسگونه های ایرانی 

  تهران– کيان –دو کلمه حرف حساب 

 تولد نشریه ای دیگر از همجنسگرایان ایرانی

  دبير حقوقی سازمان– آرشام پارسی – از زندگی همجنسگرایان برگی دیگر

  تهران– سامان –باز هم گالیه از لزبين ها 

  مترجم آرشام پارسی–نامه ای به نماینده کانادا در سازمان ملل 

 یک حادثه شوم برای یک ترنسجندر

  دبير کل–ین ورجاوندی  آر–پيام دبير کل سازمان همجنسگرایان ایرانی به نشست ایلگا در استانبول 

 گزارشی از نشست ایلگا در استانبول

  احسان حسيان–سياه و سفيد : از رنجی که می بریم

  امير پور شریعتی–سياست ها و راهبردهای فعاليت همجنسگرایان 

  صدای آلمان – کيواندخت قهاری –روز جهانی حقوق بشر 

  رامتينجنبش همجنسگرایان جنبشی اجتماعی یا سياسی ؟ فرهاد

 برای آیندگان 

 می پرسی از من اهل کجایم ؟ ژاله اصفهانی 

 ایران و اتحادیه اروپا 

  کيان–داستان زندگی من 

  برگرفته از سایت ایران سالمت–مالک تعریف لواط و اصول معاینه آن 

  کانادا– دنا رباطی –قانونی شدن خودکشی 

  دکتر ادیب – اویی که دوستش دارم –باز 

  بهروز رنگين کمانی –ز مراسم روز جهانی ایدز در تهران گزارشی ا

 نامه از پارلمان هلند به سازمان

  کسری کيومرثی–آندره ژید، یکی از مفاخر ادبيات دنيا 

  رشت– سميرا –پنگوئن های عاشق 

  استراليا– ماندانا طبيب زاده –رابطه دختر و پسر از نگاه همجنسگرا 



   و روشن   دست و                                                                                                                                    شماره  چهل و دوم–   ٧۴  

 ساخت یک فيلم در هلند

  بی بی سی–ازدواج در بریتانيا تحول 

  قانون ها باید تغيير کنند–در حاشيه جام جهانی همجنسگرایان 

 تازه های خواندنی

  رهی معيری–غرق تمنای تو ام 

 اطالعيه آغاز پروژه ایدز سازمان همجنسگرایان ایرانی

 یک پيروزی و موفقيت برای پناهجویی همجنسگرا به نام سام

  کانادا–رد و چه خواهد کرد ؟ هليا پرند سه کاف چه بود و چه ک

 اطالعيه همبستگی در رابطه با پناهجویان همجنسگرا

 کارزار مبارزه برای لغو کيله قوانين ضد زن و مجازات های اسالمی در ایران

 شما با پيام 

 

  ١١پيش شماره 

 

 همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی

 هار چاب– کامران موهبتی –پسر تن فروش و قتل 

  تهران– محسن -آموزش همجنس بازی یا آشنایی با همجنسگرایی ؟ 

  قم– علی -از من مگریزید، من از شما هستم  

  اتریش– کيارش رستمزاده –کودکی به دنيا آمد 

  اندرزهای موبد مودان آدرپادماراسپند–اندرزهای قدیمی 

  مهرناز خجسته–ماجرای گلناز، نگاهی نقد آميز 

  رهایی زن– گرفتم امروز گل هدیه

  ترجمه نيکی– ریکتور نورتن –پيامبر آزادگی گی ها 

  پویا–ميزگرد 

  اشکان حسيان–بردگی پنهان : از رنجی که می بریم

  پنسيلوانيا– پاول مينيچ –همجنسگرای امریکایی 

  ایران– پری بوی –گالیه یک دوجنسگونه از بدنش 

 گرای ایرانی و فعال حقوق بشرهمجنس. م.  ر–نور بر تاریکی و علم بر جهل 

  بهروز رنگين کمانی–آشنایی با برخی مسائيل ترنسجندرها 

  آوا–تغيير با یک بوسه 

 از آنجا چه خبر ؟ مصاحبه با جسيکا استرن

  کيان–داستان زندگی من 

  دبير امور اجتماعی سازمان – پدرام پارسا –نقش کرامت انسانی در جامعه شناسی 

 شب بين رضا –شوق پرواز 

  ترجمه امير عرشيا آزاد– تأليف وحيد ضيایی –بررسی نمادهای همجنسگرایی در ادبيات و هنر جهان 

  فهميه فرسایی - درباره یک فيلم –برتری عشق بر جنس 

  پيام شيرازی–عروج موالنا در سکوتی تلخ 

  دکتر ظهرابی–درباره قرص استامينوفون 

  کانادا- امين– لبنان –همجنسگرایی در دیگر کشورها 

  دکتر سيروس شميسا–همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی 

  تهران– کيان –نقدی بر وب سایت سکاف 

  ترانه فروهر–تفکری قبل از عمل 



   و روشن   دست و                                                                                                                                    شماره  چهل و دوم–   ٧۵  

  آرشام پارسی–نمی گذاریم فاجعه مشهد تکرار شود 

  پسر یخی–دوجنسگراها هوسباز نيستند 

 پرسشی در مورد پناهندگی دوجنسگرایان

  برگردان سهيال وحدتی– آنا النا آباندو –ی حقوق جنس

 همجنسگرایی یعنی چه ؟ اميرپور شریعتی

  محسن–ازدواج در بریتانيا و از خود راضی ها 

  اشکان حسيان–چت روم ها : از رنجی که می بریم 

  ترجمه نيکی– ریکتور نورتن –پيامبر آزادی گی ها 

 ان سام–ازدواج همجنسگرایان، مخالفان و موافقان 

  کيان–داستان زندگی من 

  تهران– کاميار –همجنسگرایی جبر طبيعت است 

 سيس.تا. ام–نگاه سارتر به عشق 

  حميد از کردستان–من هم یک انسانم 

 

 ١٢ضميمه 

 

  ترجمه آرش نراقی– روبرت سالومون –فضيلت عشق 

 

 ١٣پيش شماره 

 

 سيس.تا. ام–اثر ویژگی های فردی بر مشارکت اجتماعی افراد گی ایرانی 

  جهانگير شيرازی–ارتجاع اسالمی و مسيحی و همکاری دولت بوش با دولت ایران در نفی حقوق بشر 

 . ت.  ميم – شعر –دریچه 

  کسری کيومرثی–یک مرگ تدریجی 

  صبا راوی –گزارشی در مورد اعدام های مشهد 

  آرشام پارسی–سيری در روند پناهندگی و پناهجویان 

  اشکان حسيان–چت روم ها :  بریم از رنجی که می

  پویا–چرند و پرند 

  کيان–داستان زندگی من 

  کيانوش –درسی از صخره و رود 

  مهرناز خجسته–فيلم روزهای واپسين 

 بيانيه همبستگی سازمان همجنسگرایان ایرانی با فراخوان کانون نویسندگان ایرانی

 

  ١٣ضميمه 

 

  ترجمه آرش نراقی–یک  روبرت نوز–عشق اجبار طبيعت است 

 

  ١۴پيش شماره 

 

  دکتر سيروس شميسا–همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی 

  سایت پاسارگاد –جشن اسفندگان و زنان در ایران باستان 

 سيس.تا. ام–سئوال شناسی و فلسفيدن 



   و روشن   دست و                                                                                                                                    شماره  چهل و دوم–   ٧۶  

  فریبرز رهنمون–آنچه در باره نوروز و هفت سين ناگفته مانده 

  آرشام پارسی–اریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش دیدار با دفتر کميس

  ترانه فروهر–روند پناهنده پذیری در چند ماه گذشته 

 ت . ميم–شعر 

  توران شهریاری–وضعيت اجتماعی زن در ایران باستان 

  مهدی اخوان–بنویسيم رمانتيک بخوانيم اواخواهر 

  اشکان حسيان–پدر و مادر : از رنجی که می بریم 

  ایران– امير –هایی از یک زندگی گوشه 

 پای صحبت های آرشام پارسی

  پویا–چرند و پرند 

  آرشام پارسی–فاجعه ای که وزیر مهاجرت هلند نمی خواهد به آن بيندیشد 

 طرح کمپين مشترک دفاع از حق پناهندگی پناهجویان همجنسگرای ایرانی در هلند

 نه ابراهيم زاده فرزا– زنان ایران –روز زن در ایران باستان 

  دکتر مانی–جذابيت اثر هاله ای ایجاد می کند 

  مهرناز خجسته –فيلم دختر فداکار 

  آلمان– ٢٠٠۶ –پيام سازمان همجنسگرایان ایرانی به دومين گردهمایی جمهوری خواهان دموکرات و الئيک 

  صبا راوی–پناهجویان همجنسگرای ایرانی و هلند در این روزها 

  جمعی از وبالگ نویسان –ک روز جهانی زن بيانيه مشتر

 

  ١۵پيش شماره 

 

 جنسيت شما چرا و چگونه تشکيل شده است ؟  شبنم

  برگرفته از کتاب تخت جمشيد–نوروز و سال نو ایرانی 

  آرشام پارسی –رابطه دو مرد از نگاه قانون 

  اشکان حسيان– یک ضایعه مغزی –از رنجی که می بریم 

 سيس.ت. ام–دالت و اخالق تکليف از منظر ع

  حميد –ولی خودم چی ؟ نامه ای از کردستان 

  ترجمه صبا راوی– توماس اردبرینک –معافيت سربازی برای ایرانيان همجنسگرا 

  حادثه دات کام–گزارشی از افراد دوجنسگونه و مشکالت زندگی آنان، مردانی که مرد نيستند 

  محسن مقدم –خبرنامه بيداری متولد شد 

  بابک اميری –با سربلندی قدم برداشتن 

  مانی زانيار–بيماری هایی که از طریق مقاربت جنسی منتقل می شود 

  پویا–چرند و پرند 

  یک ایرانی در غرب–نامه یک همجنسگرا به رئيس جمهور پيشين ایران 

  مهرناز خجسته –فيلم آتشی که می سوزاند 

  ترانه فروهر– ٨۴سال خبر خوشحال کننده ای در آخرین روزهای 

 

 ١۶پيش شماره 

 

  شاهرخ رئيسی–روشنگری جنسی به مثابه فعاليتی روشنفکرانه 

  سيروس شميسا–همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی 

  صبا راوی–برزگترین واقعه تاریخی جهان 



   و روشن   دست و                                                                                                                                    شماره  چهل و دوم–   ٧٧  

  پيروز مهر آئين –اقليت آزادی خواه و اکثریت رفاه طلب 

  جهانگير شيرازی–رهبران جهان اسالم پيروزی اخالقی بودیسم و غفلت 

  شهروند بی بی سی–مردم خربزه خوردند پای لرزش هم می نشينند 

  آرشام پارسی–شيرین عبادی و معافيت سربازی همجنسگرایان 

  صبا راوی–فوتبال و آشتی ما با دیگران 

 کا کونکلين ترجمه ای از پاتری–همجنسگرایان ایرانی شجاعانه به اتحاد دنيا در می آیند 

  حميد–شعر 

  گلن موری–کشتار همجنسگرایان 

 سيس.ت. ام–چگونگی بررسی و ارائه راه حل درباره گی ها 

  اشکان حسيان–بی معرفت : از رنجی که می بریم 

  بابک اميری–سازمان همجنسگرایان ایرانی در نمایشگاه پاریس 

  رباب محب–شرم 

 پای صحبت آرین ورجاوندی 

  پویا–چرند و پرند 

  مانی زانيار–فرآورده های ضد هموروئيد 

  صبا راوی–حداد عادل و فيلمی در مورد همجنسگرایان 

 پيام سازمان همجنسگرایان ایرانی به بيست و سومين کنفرانس جهانی ایلگا

 رفتارهای فرهنگی همجنسگرایان ایران و امریکا

 

  ١٧پيش شماره 

 

 همجنسگرایی در گذر ادبيات فارسی

 س پوشی، چالشی با یک هنجار ؟ شاهرخ رئيسی دگرجن

  ترجمه سياوش سرتيپی- ایحاب حسن–ساد، زندان آگاهی 

 مردی در حاشيه، داستانی از شهرام رحيميان به همراه یک نقد

  اکبر سردوزامی–یک همجنسگرای بدون کير و سوراخ کون 

 دو شعر از شيما کلباسی

  صبا راوی-و پيروزی به هم آميختدر روز جهانی مقابله با هموفوبيا تجاوز 

 حضور صبا راوی نماینده سازمان همجنسگرایان ایرانی در پارلمان هلند

 دیدار آرشام پارسی با عضو پارلمان کانادا

  واتيکان–پاپ بنواسز و پافشاری مجدد بر مخالفتش با ازدواج همجنسگرایان 

  شهال نوری–مرگ کيان هيچ نامی ندارد 

  نيلوفر بيضایی–عبدو ویژگی تئاتر رضا 

  ترجمه شادی امين- آدریان ریچ و آدری لرد -قدرت و لذت  

 شبنم فکر : معرفی یک وبالگ 

  شبنم فکر –زنان و خودارضایی : سکسواليته 

 ت.  ميم –گل بوسه 

  شاهرخ رئيسی–اولين فيلم سينمای همجنسگرایان " متفاوت از دیگران"

 روز معلم و هموفوبيا

 همجنسگرایان ایرانی به مناسبت روز جهانی کارگرپيام سازمان 

 پيام سازمان همجنسگرایان ایرانی به کنفرانس جشن سده مشروطيت

 بيانيه مشترک فعاالن حقوق همجنسگرایان ایران به مناسبت روز جهانی کارگر
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 قتل عام ارامنه و ماجرای هولوکاست، فجایعی که بشریت از آن شرمسار است

 رانسه و حقوق بشر در ایرانوزیر امور خارجه ف

 پيام فعاالن حقوق همجنسگرایان ایران به مناسبت روز جهانی مقابله با هموفوبيا خطاب به هموطنان

 تا فرانکفورت" از همجنسبازی تا همجنسگرایی" گزارشی از کنفرانس سه روزه 

 

  ١٧ویژه نامه 

 

 اقليت های جنسی 

 

  ١٨پيش شماره 

 

  ترجمه آیدین مختاری–جک نيکولز  –یادی از ساویز شفایی 

  پيروز مهرآئين –رسانه های ناآگاه و ناآگاهی اجتماعی 

  باران-فقط یک ليوان آب خنک  

  ترجمه سياوش سرتيپی- ایحاب حسن–ساد، زندان آگاهی 

  ویکتوریا طهماسبی–تمنای جسم در مارکی دوساد 

 ارتباط با سخنرانی الهی قمشه ای در –اگر نمی توانيد حرف بزنيد، پس حداقل حرف نزنيد 

  ساقی قهرمان–صد و هشتاد، اگر توی همين اتاق که هستم باشيم 

  فرهنگ کسرایی – داستان –یک شب مهتابی 

 دو قطعه از فرهنگ کسرایی

  نيلوفر بيضایی–ویژگی تئاتر رضا عبدو 

  فریبا شادکوهان–نيلوفرانه 

 دین مختاری ترجمه و تأليف آی–" صبحانه در پلوتو"فيلم 

 

 ١٩پيش شماره 

 

 "  رها-جنسيت عرصه ای پيچيده، سرشار از تضاد و تنوع 

  ویکتوریا طهماسبی–" زن"و " تن فروشی"

  شاهرخ رئيسی–دوجنسگرایی 

  باران–سایه یک شک 

  آرش اخوت–خيابان عباس آباد . اصفهان

  ساقی قهرمان–در موافقت و مخالفت عشق 

  زیبا کرباسی - ۴کالژ 

  آرشام پارسی–هاد و مجنون فر

  فرهنگ کسرایی–داستان 

  شاهرخ رئيسی–یاد فریدون فرخزاد 

  آرشام پارسی–ازدواج دو همجنسگرای ایرانی 

 سقوط دولت هلند و همجنسگرایان ایرانی

  نيلوفر بيضایی–" کالوس مان"زندگی، آثار و افکار 

  حميرا رضایی -اثر نقاشی 

  باران– شادی امين در گفتگو با چراغ

 سخنی با سازمان همجنسگرایان ایرانی



   و روشن   دست و                                                                                                                                    شماره  چهل و دوم–   ٧٩  

  مولف سينا هنر دوست –" نگاهی کوتاه به اندیشه و آثار راینر ورنر فاسبيندر"فيلم 

 

 ٢٠پيش شماره 

 

  شادی امين–در ضرورت پائيز باد به درد درختان نمی اندیشد 

  واراند–اهی نام نهاده اند ماها با یک چراغ راه خود را خواهيم جست، که راهی که به غلط آن گمر

  ویکتوریا طهماسبی–تن فروشی و زن 

  سعيد طباطبایی–سکوت در پنج پرده 

  ميم–شعر 

  مانا آقایی– شعر –فراخوان 

  ساقی قهرمان–آینه 

  مارگارت کریستاکوس–روزنگار گوشه گيری 

  نيلوفر بيضایی–تئاتر فمينيستی 

  فرهنگ کسرایی–ژان کوکتو 

  ترجمه فرهنگ کسرایی–کوکتو  ژان –دروغگو 

  شاپور شهيدی–نقاشی 

 

  ٢١شماره 

 

 ساتير.  د–آسيب شناسی هماغوشی اروتيسم مدرن و مارکی دوساد با جان و روان ایرانی 

  ترجمه آرشام –آشکار سازی 

  ویکتوریا طهماسبی–تن فروشی و زن 

 در گرامی داشت اوریانا فاالچی

  پيروز مهر آئين–ی مربيان ناآگاه و ناآگاهی اجتماع

  ترجمه نيلوفر بيضایی– هلم کلر –خطوط هندسی یک جادو 

  آرش اخوت–هرزیات 

  فرهنگ کسرایی–مارمولک 

  دنا رباطی –هی مایکل 

  واراند–وقتی فکرش را نمی کنی 

 

 ٢٢شماره 

 

 ساتير.  د–در ستایش شرم و در باب ضرورت چيرگی بر احساس گناه اخالقی 

 ی پرهيزخواه بدل شدم ؟ ارشاد منجیچگونه به مسلمان

  حميد–مرگ بر آشکاری سازی 

  اسکات النگ–مسئله ایران 

  آرشام پارسی–سکس سالم 

  واراند–سخت ولی ممکن 

  شعر سپنتا–بزرگ مردان ایرانی 

  رضا شب بين– شعر –رویا 

  واراند– شعر –خالف عرف 

  رباب محب– شعر –از زهدان مادرم تا باب تمثيالت 
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 ٢٣شماره 

 

 با نياز سليمی 

  مهدی عقيلی –سير همجنسگرایی 

  بصير نصيبی– صدای همجنسگرایان ایران –چراغ 

 هفتاد باکره ؟ ارشاد منجی

  آرشام پارسی–راهنمای رابطه جنسی همجنسگرایانه 

 النگ اسکات –دگرباشان جنسی ایرانی را به کشورشان بازنگردانيد، زندان و شکنجه در انتظارشان است 

  سپنتا–همجنسگرایی یا همجنسبازی 

  افدره جاما–عشق ایرانی در استانبول 

 آماده ی غوغا آفریدن" اهللا"مستند جدید 

  مهدی عقيلی– شعر –یک سئوال از دوست 

  ژان پل دائو- شعر –مثل صدای بيلی هاليدی 

   ژان پل دائو- شعر –عاشقانه 

  رضا –پسر بوشهری 

  سعيد پارسا–اطمينان 

  باربد–نقدی بر نوعی نقد 

  یاشار –از کودکی تا به حال 

  نقاش–دیوید هاکنی 

 

 ٢۴شماره 

 

 داستان آرش

  دختر لزبين –از بی هویتی تا کشف هویت 

  سپيده جدیری– شعر –دختر خوبی که شاعر است 

  پوریا– شعر –انتظار 

  آرشام پارسی– شعر –زیبای من 

  نگاهی به زندگی داگ آیرلند–ان جنسی ایرانی  روزنامه نگار امریکایی و دگرباش

  برگردان چراغ– وندی پيترز –هویت دگرباشی 

  ترجمه رباب محب– کارل ادن بورگ –نوشته های شرم آور و گنجينه ادبی 

  ترجمه کوشيار پارسی– پيتر سوان بورن -نامه ای در دو نميه که نيمه دوم، روزنامه ی خا طرات است

  سين.  الف –مرده 

 رابطه ی جنسی همجنسگرایانه

  مهدی عقيلی– تحسين زیبایی مردانه در ادبيات اسالمی 

  ترجمه روژا– افدهر جاما –شاهنامه خوانی در پاریس 

  نيما–واژه همجنسگرایی در زبان آلمانی 

  ليلی پورزند–گزارشی کوتاه از سمپوزیوم حقوق بشر 

 یعتیحکومت ایدئولوژیک یا مصلحت گرا ؟ امير پورشر

  واراند–خوب ها یا بدها : موقعيت همجنسگرایان در ميان اقليت های جنسی 

  آرمين–نظر خدا در مورد همجنسگرایی 
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  آرشام پارسی–راهنمای عشق همجنسگرایانه 

 برخورد با ناهنجاری ها  در جامعه و تالش در تبدیل آن به هنجار

  علی صيامی– ترجمه –برخورد از نزدیک 

  مریم رئيس دانا–ن  داستا–تجارت 

 دو شعر و یک شعر از همزاد

  مهری جعفری–ساز 

 یلدابازی در وبالگ های همجنسگرایان

  آرش–کالژها 

  آریا مهرگان–نامه ای به مادرم 

  مرکز تحقيقات دوجنسگرایان–دوجنسگرایی 

  –صبا راوی جایزه می گيرد 

 

 ٢۵ شماره

 

 قهرمان ساقی -برای گی ایرانی که آدرس ایميل ندارد

  ليلی پورزند-گزارش کوتاهی از سمپوزیوم حقوق بشر

  امير پورشریعتی–حکومت ایدئولوژیک یا مصلحت گرا 

  واراند–خوب یا بدها : موقعيت همجنگسرایان در ميان اقليت های جنسی 

 آرمين ! نظر خدا در مورد همجنس گرایی 

  آرشام پارسی–راهنمای عشق همجنسگرایانه 

  دختر لزبين–جاری ها در جامعه و تالش در تبدیل آن به هنجار برخورد با ناهن

  علی صيامی– داستان –برخورد از نزدیک 

  مریم رئيس دانا– داستان –تجارت 

 دو شعر و یک شعر از همزاد 

  مهری جعفری– شعر –ساز 

  در وبالگ های همجنسگرایان–یلدا بازی 

  آرش –کالژها 

 ن آریا مهرگا–نامه ای به مادرم 

  یوستن ، امریکا– مرکز تحقيقات دوجنسگرایان – چند پرسش و پاسخ –دوجنسگرایی 

  صبا راوی جایزه می گيرد–خبرها و نامه ها 

  دختر لزبين–پری کوچک 

 

 ٢۶شماره 

 

  حميد پرنيان–همجنسگرایی مدرن و پست مدرن 

  شعر از هم سرشت١١

  وفا– روز آفرینش روزی نو فرا رسيد ٣۶۵و پس از 

  آذر نفيسی–انسور ادبيات غرب در ایران خيانت به تاریخچه ی ادبی ایران است س

  واراند–بررسی وضعيت اقتصادی همجنسگرایان در ایران 

 سيس.تا. ام–آره جنده ام من 

  مهدی عقيلی–اولين فقيه همجنسگرا 

  ساناز–دختر عاشقتم 
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  سپنتا- شعر–دعوت 

  پویا مختار– شعر -قابيل

  پویا مختار– شعر –هابيل 

  ساقی قهرمان– شعر –بهاریه 

  نازلی کاموری–..  تمرکز هویت در مقعد و –هنجارهای همگانی 

 گفتوگویی با یکی از دگرباشان ایرانی ساکن ایران 

  آریا مهرگان–نقدی بر یک خبر 

  مژگان–دگرباشان ایرانی و سينمای ایران 

  روژان ایراین–گزارشی از ایران 

  آریا مهرگان –یونی یک فيلم یک شبکه تلویز

 مصاحبه با امير 

  گفتگویی با سی بی سی-خطر مرگ برای همجنسگرایان  

  بی بی سی–آشکار در ایران 

  دختر لزبين –به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد 

 در گراميداشت جيان کارلو منوتی

 

 ٢٧شماره 

 

 نیک همجنسگرا چند ساعت در روز همجنسگراست؟ حميد پرنيا

   باربد-همجنسگرایی مرد ساالر 

  ترجمه علی صيامی–زناشویی و سکسواليته 

  ترجمه نيما–نظریه کوئير و ساخت اجتماعی هویت جنسی 

 آیا ژن همجنسگرایی وجود دارد ؟  ترجمه کاميار مسافر

  ترجمه کاميار مسافر–یک تغيير ژنتيکی که سبب توليد بيضه ها شناخته می شود 

  کاميار مسافر– را به پسر تبدیل می کند جنش در ژن دختر

  دختر لزبين–فاعل مفعول ، مفعول فاعل 

Delete  - مژگان  

  نوید–ماجرای اولين عشق من 

  تبسم–ازدواج 

 شيوه های هماغوشی ميان زنان 

  ساقی قهرمان –برگردان چهار شعر از همزاد 

  مجيد نفيسی–ساالد 

  مجيد نفيسی–روزه ی آب 

  شروین آتوری–ن همه سال سردم بود ای

  گيلگمش –برای همسرشت 

  ساقی قهرمان–تعبيری از ميکروفيکشن های آدم آهنی 

  مازیار–کنار اسمت 

  ترجمه ساقی قهرمان –عروسک کوکی 

  گفتگوی نشریه گذار با آرشام پارسی–دگرباشان جنسی در راه کسب هویت 

  کارل بوشانگ–جنسيت چيست و دگرجنسگونه کيست 

  سایت حلم–ام پارسی آرش

  آرشام پارسی–گزارشی از ترکيه 
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  ٢٨شماره 

 

  هومن تهرانی–تهران ضربدر شب هایش 

 مورچه 

 خانه هنر

  آرشام پارسی–روز جهانی مقابله با همجنسگرا ستيزی 

  دگرجنسگونه ایرانی–مصاحبه با سایه 

 مصاحبه با کامران و کاوه 

 مصاحبه با زوج لزبين ایرانی

 ه با پویا و سروشمصاحب

 مصاحبه با ساسان، همجنسگرای ایرانی

 مصاحبه با سيما، دوجنسگرای ایرانی

 مصاحبه با یاشار، همجنسگرای ایرانی

  ترجمه آیدین مختاری–والدین فرزندان همجنسگرای، شما تنها نيستيد 

  ترجمه آیدین مختاری–واقعيت ها / همجنسگرایی، باورها 

 پرنيان ترجمه حميد –ميشل فوکو 

  ترجمه کاميار مسافر–اسکشواليتی 

  ترجمه کاميار مسافر–اسکشواليتی، یک نوع گرایش جنسی 

  ترجمه کاميار مسافر–رفتار همجنسگرایانه در جانواران 

  باربد- شعر -قيام سی و سوم

  شعر باربد–پست مدرنيسم 

The moments – Barbod 

  آث– ١داستانک 

  آرزوهای بزرگ–شروین آتوری 

  بهمن کویر - شعر –آوازهای بی کالم ، سکوت شيشه ای 

  بهبد پرشان–گزارشی در مورد یک دگرجنسگونه 

  فرهاد راد–از اتاق های گفتگوی یاهو تا سایت های دوست یابی 

  دختر لزبين–بيایيد با خودمان صادق باشيم 

  مازیار–عوامل موثر در عدم تداوم رابطه هموسکشوال ها 

  آزاده–نسگونه درباره دگرجنسگونگی تحقيق یک دگرج

 داستان تبسم 

 

 ٢٩شماره 

 

 آخرین بازمانده از نسل همسرشت

  ترجمه حميد پرنيان–الهيات هنجارستيزانه 

  مهدی همزاد–دگرباش خوب است 

  مهدی عقيلی–واژه دگرباش ناجور است 

 گفتگو با دکتر ویکتوریا طهماسبی
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  نازلی کاموری–ناموس پرستان کونی 

  امير پورشریعتی–ندبازی روی خط قرمز ب

  آیدین مختاری–ازدواج 

  نيما–عشق به پسران زیبارو نزد مالصدرا 

  دریا و باران–معنای من 

  نياز سليمی–در مسير 

 شعر از نانام ، شروین آتوری ، سه ترجمه از علی صيامی ، ميرزا کسری بختياری ، دو ترانه از سعيد پارسا

 مورچه

  هومن تهرانی– شبهایش تهران ضربدر

  رضا پسر–آموزشگاه اميد 

  دریا و باران–از چشم لزبين به چشم لزبين 

  فانی–جاده مالهلند 

 گزارش رادیو فردا در روز جهانی مقابله با همجنسگراستيزی

  رامين–شبان کليسای دگرباشان جنسی 

  آریا مهرگان–ای کاش 

  اشکان–احتياط در دانشگاه 

  واروژ–ير از زاویه ای دگ

  حامد–عشق سکس دین خدا 

 

 ٣٠شماره 

 

 آخرین بازمانده از نسل همسرشت 

  ترجمه نيما–چيزها کوئيرند 

  مجيد رواقی– ترجمه فيلمنامه –کوهستان بروکبک 

  ترجمه آیدین مختاری–سينمای گی 

  نياز سليمی–در مسير 

  ساسان قهرمان–ابهام زدایی با ترفند ابهام 

 ه از شعرهای حميد پرنيانبرگردان دو قطع

  شروینی–اروتيکا 

  مریم مجنون–عکس لعنتی 

  ساقی قهرمان–به بهانه ی زن ها 

  رضا پسر–به یاد عشقی جاویدان 

He Hey oh Listen what I say oh شروین   

 مورچه 

  هومن تهرانی–تهران ضربدر شبهایش 

  دریا و باران–معنای من 

 دریا و باران –از چشم لزبين به چشم لزبين 

  فانی–اندر مصائب خياالتی بودن 

  ميالد–مثل امروز 

  مریم – شعر –ليس می زنم هر شب 

  آیدین مختاری–ایدز / در مورد کاهش خطر ابتال به اچ ای وی 

 متن فارسی اساسنامه سازمان ایرکيو
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  آرشام پارسی–بدون شرح 

  آرشام پارسی–پروسه پناهندگی به دليل گرایش جنسی 

 ام سازمان دگرباشان جنسی ایرانی به همایش همبستگی پاریسپي

  ميهن دخت مصباح–تابوی دگرباشی جنسی 

  داگ آیرلند– نفر در یورش به جشن تولدی در اصفهان ٨٧در ارتباط با دستگيری 

 کليسای متروپوليتن از دیدبان حقوق بشر قدردانی کرد 

 ایران در جشنواره دگرباشان تورنتو

 در گی پراید تورنتوهزاران نفر 

 جشنواره دگرباشان در استانبول 

 سوئد هم به دیگران پيوست

 فراخوان جشنواره ادبی و هنری پيام آوران صلح و دوستی

 

 ٣١شماره 

 

 آخرین بازمانده از نسل هم سرشت 

  ترجمه نيما–نظریه کوئير 

 گفتگو با دکتر طهماسبی

  حميد پرنيان–پس از رخداد مهمانی اصفهان 

  حسين عليزاده –ایم جنسی و مجازات آن در ایران جر

  جسيکا استرن –هویت نامعلوم 

  امير پورشریعتی–روبرو شدن با حکومت ایران، ارجمندی مردم 

  وفا–حقوق بشر جهانی و حقوق بشر جهانی 

  نياز سليمی–در مسير 

  آرشام پارسی–موزه همواروتيک 

  سپينود ناجيان–فریادها و نجواها 

  فانی-  داستان – تهاجم

  رضا پسر-  داستان –تاکسی 

  تينسل- شعر–غصه سرابف خسته ام 

Ho hey oh listen what I say شروین   

 چه عواملی در تعيين گرایش جنسی افراد تعيين کننده اند ؟ کاميار مسافر

  دریا و باران –معنای من 

  مهدی عقيلی–الکيرنج 

  چيست ؟ ترجمه آریا مهرگاننظر کتاب مقدس در مورد همجنسگرایی

  متن سخنرانی سيمين دانشور–هنر بدون آزادی می ميرد 

 قسمتی از سخنان قاضی سعيد مرتضوی در شبکه سوم سيمای جمهوری اسالمی ایران

 بيانيه ایرکيو در ارتباط با موج جدید خشونت ها در داخل ایران و اظهارات سعيد مرتضوی

 تأمل در اعدام به جرم لواط پاسخ آیت اهللا صانعی بر ضرورت 

  آرشام پارسی–نوزده جوالی امسال 

  سياوش اردالن–دگرباشان را از خود طرد نکنيد 

 احکام دادگاه برای شرکت کنندگان در ميهمانی اصفهان 

 کنفرانس ایدز در سيدنی

 دو سازمان دگرباشان جنسی دیگر در سازمان ملل
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 نسییورش پليس مالزی به کالب های دگرباشان ج

 مخالفت پاپ با حقوق همجنسگرایان 

 امضا برای حقوق دگرباشان

 

 

 ٣٢شماره 

 

 آخرین بازمانده از نسل هم سرشت

  ترجمه عزت گوشه گير–تن یک زن 

  رضا پسر–هر دو بابا 

  فانی–طبيعت، زیبا ، در بازی 

Hey hey oh listen what I say شروین   

  مزدک–عاشقانه های کوچک برای او 

  بهنام–وزی ميميرم و بعد از آن می خواهيد بدانيد چه ميگفتم من ر

  آریا مهرگان–زندگی پس از مرگ 

  سپينود –دیگر مهم نيست که آنا کجاست 

  آرشام پارسی–موزه همواروتيک 

  آیدین–شگفتی های هفت گانه دنيای قدیم 

 جشنواره فيلم های دگرباشان جنسی

 ومان گروه ه–رقص ایرانی در جشن مهرگان 

  رامين احمدی–پرونده شرق 

  ترجمه حميد پرنيان–نظریه هنجارستيزی و دین پژوهشی 

  ترجمه آرشام پارسی–دوجنسگرایی 

  رها بحرینی–ناتوانی جسمی به عنوان مقوله ی حقوق بشری 

  حسين عليزاده–امت تخم گذار 

 ازدواج همجنسگرایان، آری یا خير ؟ هيوا

 ورچه م–مراقب زیر پایتان باشيد 

  آیت اهللا صانعی–شاید سنگسار حکمی برای دوران حضور معصوم باشد 

  سعيد پارسا– مصاحبه ای از نوع دیگر –خط سوم 

  آرشام پارسی–آنچه در شيراز، نگذشت 

  روژان ایرانی–پاسی به بهانه یک مقاله 

  بهبد پرشان–من و هارد دیسکم 

  احمد رأفت–گزارشی درباره پگاه امام بخش 

 ت و پشتيبانی فزاینده از پگاه امام بخش در ژاپنحمای

  گاردین–درخواست دولت ایتاليا از انگلستان 

 پارلمان اروپا و حمایت از پگاه

  گروه اوری وان–دولت انگلستان پگاه را محکوم کرده است 

  با آرشام پارسی–روزنامه لهستانی 

 مصاحبه شهرزاد نيوز با آرشام پارسی

  صبا راوی–یک همجنسگرا احسان جامی در نقش 

 بهانه دولت جمهوری اسالمی برای تعطيل مجدد روزنامه شرق

 مراسم افطار صلح در تورنتو
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 ٣٣شماره 

 

 آخرین بازمانده از نسل هم سرشت

  باربد –چيزهایی نيست 

  ترجمه حميد پرنيان–تاکاهشی موتسو 

Ho hey oh listen what I say oh شروین   

 پسر رضا –فقط یک روز 

  سينا–حامله ام مردانه 

  باربد –حسرت 

  رضا پسر–به من ماها نشریه ای بود تکرار نشدنی 

  آریا مهرگان –زندگی پس از مرگ 

 ) گی( مجيد –همسرم 

  ارین بالدز–معامله ی گنده 

  آیدین مختاری-رقص اسطوره ای شاهرخ مشکين قلم  

  آرشام پارسی–موزه همواروتيک 

  بی بی سی– نداریم در ایران همجنسگرا

  آرشام پارسی–دگرباشان جنسی ایرانی و آقای احمدی نژاد در رسانه ها 

 یادداشت هایی از همجنسگرایان برای آقای احمدی نژاد 

  ایران امروز–درباره نقض حقوق بشر همجنسگرایان در ایران 

 صداهای خاموش

 گزارش برنامه صداهای خاموش در تورنتو

  صدا گفته شدآن چه در اولين عيد

  ترجمه سيما–گفتگویی با جودی باتلر 

 علت های همجنسگرایی ربطی به مقوله  همجنسگرایی ندارند ميشل ریوردون

  ترجمه امير غالمی-مضمون و فلسفه ی حقوق بشر

 گفتگویی با ویکتوریا آزاد

  حسين عليزاده –همجنسگرایی فقط حق جوانان ثروتمند نيست 

  وفا–نی یک انتخاب آسيب شناسی جهل و نادا

 به دنبال چه هستيد ؟ امير پورشریعتی

  مورچه–مراقب زیر پایتان باشيد 

  برت جنی بيمين–پرسش های متداول درباره همجنسگرایان 

  آذین–حساس تر از وظيفه، تشکيل بنياد اجتماع 

  ترجمه کاميار مسافر–وضعيت همجنسگرایان در کشورهای اسالمی 

  اون–نگاه 

  سعيد پارسا– مصاحبه ای از نوع دیگر –خط سوم 

 رضا پسر مصاحبه می کند 

 

 ٣۴شماره 

 

 آخرین بازمانده از نسل هم سرشت

  آیدین مختاری–نگاهی به نثر و داستان های کوتاه نيما یوشيج 
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  فانی-وقایع نگاری یک عکس

  ترجمه ساقی قهرمان–داستان ویترس 

  مجيد گی–بابا آب داد 

 م اعدام ماکوان مولود زاده تالش برای توقف حک

 عفو بين الملل خواستار لغو حکم اعدام ماکوان مولودزاده شد

 ما خواهاان لغو کامل مجازات اعدام در ایران هستيم : سازمان ایرکيو

  رها–باکره گی و مبنانی سياسی و اجتماعی آن 

 برگردان امير غالمی–مضمون و فلسفه ی حقوق بشر 

  برگردان حميد پرنيان– جامعه شناسی  بر هنجار ستيزیدرآمدی

  عبدی کالنتری–ما در کشورمان همجنسگرا نداریم 

  ترجمه آرشام پارسی–همجنسگراستيزی 

  آذین دروی پور–ناگزیر و ناگریز 

  گفتگو با ساسان قهرمان–مبارزه با دگرباش ستيزی 

  مجيد نفيسی–همجنسگرایی و فریدون فرخزاد 

 م پارسی آرشا–گفتگو با رضا پسر 

 اقليت جنسی چيست ؟ برگردان کاميار مسافر

  برگردان پویا–آزاد زیستن 

  مورچه–مراقب زیر پایتان باشيد 

  کاوه-آری او یک همجنسگرا بود

  مينو کيامان–همجنسگرایی در اظهارات اخير رئيس جمهور 

  واشنگتن پست–من اینجا هستم آقای رئيس جمهور 

 وب اند ميل گل–دگرباش ایرانی در تبعيد 

  وال استریت جورنال–انکار عجيب 

 نيویورک سان "  ما که هستيم"همجنسگرایان ایرانی از رئيس جمهور می پرسند 

 مصاحبه صدای آلمان با آرشام پارسی

 یک برش از زندگی ممنوع ایرانی رادیو زمانه

 پاسخی به اظهار نظرها بی بی سی

 سا سعيد پار-خط سوم ، مصاحبه ای از نوع دیگر

  اون -نگاه

 

 ٣۵شماره 

 

 آخرین بازمانده از نسل هم سرشت

 ..با این سه شعر از باربد شب و 

 نشریه دلکده 

 ایدز در ایران

 نامه کميسيون حقوق بشر دگرباشان جنسی به قوه قضائيه

 بهزیستی از دوجنسی ها حمایت می کند

 ایدز را تضمين کند/ایران باید حمایت از بيماران اچ ای وی 

 وز تعرفه درمانی خاصی برای دوجنسيتی ها تعریف نشده استهن

 نامه پرهام

  برگردان امير غالمی–مضمون و فلسفه حقوق بشر 
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  برگردان حميد پرنيان–درآمدی بر هنجار ستيزی جامعه شناسی 

  آرشام پارسی–گفتگو با مهدی عقيلی 

 پارسی آرشام –وقتی از انسان سخن می گویيم ، گفتگو با هژیر پالسچی 

  واراند–هموفوبيسم و ازدواج های مصلحتی 

  کاميار مسافر–سئواالتی در زمينه گرایش جنسی و همجنسگرایی 

  احسان–نقدی بر چراغ 

  آذین دروی پور–از جنس من 

  مورچه–مراقب زیر پایتان باشيد 

 نامه شروین از ترکيه به رئيس جمهور 

 

 ٣۶شماره 

 

  واراند–ابری زنان همجنسگرا و تغيير برای بر

  گزارشی از عزت گوشه گير–من مریم ام، نمی خواهم یک مرد باشم 

  آیدین مختاری-خدایگونی انسان

  گفتگو با بهبد پرشان–یکی مثل شما، فقط همين 

  برگردان مهدی فخری–جنایت بر اساس نفرت 

 خشونت با پناهندگان دگرباش جنسی در ترکيه 

  مورچه–مراقب زیر پایتان باشيد 

  رضا پسر–کریسمس 

 نامه کامبيز

  روزبهان–یک سئوال 

Dressing and cross-dressing in Iranian Cinema – Dr. Roshanak Keshti 

Fighting against homophobia is every human rights activist’s business – Sasan Ghahraman 

 

 ٣٧شماره 

 

  کاميار مسافر–را باالست هم همجنس باز آقای رئيس جمهور در ایران هم آمار همجنسگ

  احمد رأفت–گزارشی از بازدید هيئت پارلمانی ایتاليا از تهران 

  امير دلبازی–نسل جدید همجنسگرایان 

  آرشاویر یزدانی–حضرت حاکم شرع 

 Dalhousieافسانه نجم آبادی در دانشگاه 

  مورچه–مراقب زیر پایتان باشيد 

 ن، تصویری متفاوت از مردان همجنسگراهيث لجر در بروکبک مانتي

  فيلنامه از فدریکو آریو-حدود

  مانی آذری–به نام انسان زندگی می کنيم 

 آرشام پارسی در کليسای یونيترین یونيورسال اتاوا

  عبدی–به خود می نگرم 

  شروین، ترکيه–گذشته ی من 

  رهام–توی اتوبوس 

  آذین دروی پور–ویليام سامرست موآم 

  آریا ایران آرا–ی بيمار
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  رضا نوخط–فرزان دلجو را خيلی دوست دارم 

  زندیق–من و آی تی 

  کانون نویسندگان ایران در تبعيد–تالش برای آزادی دانشجویان در بند را گسترش دهيم 

Two Novembers – Scott Long 

Belonging – Roshanak Kheshti 

Gay rights in Iran a complex battle, say Iranian sexual identity expert- Ashly Fitzpatrick 

Arsham Parsi’s talk at Unitarian Universalist Fellowship Ottawa 

 

 ٣٨شماره 

 

  امير پورشریعتی–افسانه نجم آبادی چه گفت و چه شنيد 

  واراند–جامعه ی متوقع و ابهام در فردیت 

  رازميک– فرهنگ قوت عامل ژنتيک و هورمون بر عامل اجتماع و

  امير وطن زاده–پاسخ به عصر ایران 

  الفاروق خاکی-برزخی قانونی برای پناهندگان همجنسگرا در کانادا

  تينسل–مطرود 

  آرشام پارسی–با آرش 

 نامه یکی از خوانندگان چراغ 

  ترجمه رها–جنسيت ما 

  آرشاویز یزدانی–قانون مجازات اسالمی و حقوق بشر 

  کنفرانس فيالدلفيا-گرباشان جنسی در دنيای اسالم بررسی وضعيت د

  سعيد پارسا–عصر ایران، عصری دلگير 

  بهبد پرشان –بازخوانی یک مثال گزارش 

  رضا پسر–گالیه نامه 

  سامان–علل الشرایع 

  تهران– خبرگزاری دانشجویان ایران –صفر بودن در صد ابتال به ایدز از راه همجنسگرایی در ایران 

  زندیق– آی تی من و

 سپهر در مالزی 

  برگردان حميد –آزاد زیستنن 

 

  ٣٩شماره 

 

 بيانيه سازمان دگرباشی جنسی ایرانی

  آرشام پارسی–گفتگو با بابک سليمی زاده 

  آرشام پارسی–پرونده مهدی کاظمی سرنوشت پناهجویان دگرباش ایرانی در اروپا را تغيير می دهد 

  امير منتخب–هشتم در امتداد انتخابات مجلس 

  مهدی برزین – ٢٣ساعت 

  سازمان دیدبان حقوق بشر–" بی عفتی"هجوم به منازل شخصی به دليل 

  اسکات النگ –حرف از شکنجه می زنيم 

  ترجمه رها –جنسيت ما 

  ترجمه مهدی عقيلی–معرفی رمان فضاء الجسد 

  سپهر، این گونه رازها–جوابيه ای بر علل الشرایع 
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  تروبادور، اینگونه رازها–" علل الشرایع" بر مطلب یادداشتی

  شهریار–گرایش جنسی در تقابل با گرایش مذهبی 

The queers رسول  

 داستان پيمان 

 بيانيه مطبوعاتی موسسه بين المللی دفاع از حقوق دگرباشان 

 گفتگو با آرشام پارسی از سازمان دگرباشان جنسی ایرانی 

 نامه 

 نامه بهروز

  آذین دروی پور– رنگين کمان، گل سرخ ایران،

  برگردان حميد–آزاد زیستن 

  محمد مصطفایی –فراخوان کمک به مهدی ندامی 

 سمينار بررسی موانع رعایت و ترویج حقوق بشر در ایران 

 

 ۴٠شماره 

 

  حميد پرنيان–تصعيد زدایی از سوراخ کون 

 اسان قهرمان س–زمينه ساز مشکالت اجتماعی ایران، پدرساالری است 

 متن سخنرانی نماینده سازمان ایرکيو در مراسم اهدای جایزه فليپا

  کاترین ولين–واقعيت های زندگی 

 متن سخنرانی نماینده سازمان ایرکيو در نشست فيالدلفيا

 باز هم در اصفهان

  سيامک-داستان اخراج من از محل کار

  وهرام–من یک ترانس سکسوال هستم از ایران 

  کاميار مسافر– مفهومی گسترده –سی گرایش جن

  واراند–چه بر سر تو آمد که فرزندانت را آواره کردند .. هایاستان .. هایاستان 

  سيد مهدی موسوی –همجنسگرایی و غزل پست مدرن 

  هيوا کردستانی–دگرجنسگرایان دیروز، همجنسبازان امروز و پدران و مادران فردا هستند 

 لی صيامی ع–دیالوگی با واراند 

  سهند شمس اسحاقی–همجنسگرایی زنانه و معنای درون فرهنگی آن در زبان فارسی 

 قانون جدید مجازات اسالمی 

  خانه هنر –اولين وبالگ دگرباشی که دیدیم 

 دو شعر از عبدی 

 به نام آن که احساس را آفرید

 سی آرشام پار–اطالعاتی تکميلی در ارتباط با روند پناهجویی در ترکيه 

 

 ۴١شماره 

 

  نياز سليمی–یکی از دو عامل 

  خبرنامه برومند–رویارویی با همجنسگرایی 

  مهدی برزین –شبيه مقدمه و اضافات 

  مهدی کاظمی–نامه تشکر و سپاس و قدردانی و دادخواست 

  کميته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر–آزادی مهدی ندامی 
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  رها-دگرجنسگونگان را بشناسيم

  ناشناس–استثنا پذیر نيست برابری 

  هومن کاظميان–هموفوبيا در زبان 

  الهه بقراط –سرکوب انبوه عليه دگراندیشان و دگرباشان 

  ترجمه حميد پرنيان – والت ویتمن –برای یک غریبه 

 قانون منع ازدواج همجنسگرایان لغو شد

  آزاده –قانون ازدواج 

  امير منطقی–ان کی طرف همه مشکالت کشور یک طرف ازدواج همجنسگرای

  کيبورد–راه حل و عيب یابی انواع سيستم های زندگی 

  رضا پسر–دور زدن فيلترینگ در ایران 

  واراند–هموفوبيا در ميان دگرجنسگرای ایرانی 

 محمد خردادیان و پيامدهای آشکار ساختن همجنسگرایی

 تایمز  ویندی سيتی -آرشام پارسی از همجنسگرایان در ایران می گوید

  سعيد پارسا–آف الین 

  کوهيار–سياليت جنسيت عزیز 

 ایوز سنت لوران درگذشت

 نادر ابراهيمی درگذشت

  گفتگو با آرشام پارسی–مردم یاد می گيرند همجنسگرا باشند 

  سعيد پارسا–ترانه 

  شعر–کج مانده 

 نامه خواننده
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 رسانه ها 

 
 
 

 نی مجله ی الکترونيکی همجنسگرایان ایرا- ماها

Majaleh_maha@yahoo.com 

 

 نسگرایان ایرانی  ماهنامه ی ادبی همج- دلکده

delkadeh@gmail.com 

 

 نامه ی دگرباشان ایرانی  فصل– رنگين کمان

majalehranginkaman@gmail.com 

 

  نشریه ی دگرباشان جنسی ایرانی – چراغ

www.cheraq.net 

member@irqo.net 

 

  ی ایرانی نشریه ی لزبين ها– همجنس من

hamjenseman@gmail.com 

 

 )توسط سازمان ایرکيو به صورت الکترونيکی منتشر خواهد شد( اولين مجله ی همجنسگرایان ایرانی  – هومان

 

  ضيافت
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 تماس 

 )است  -٧٫۵اختالف ساعت تورنتو با تهران ( ٠٠١-۴١۶-۵۴٨-۴١٧١:  کانادا–شماره تماس با دفتر سازمان در تورنتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 روشن برهان -١

 آرشام پارسی -٢

 صبا راوی -٣

 نياز سليمی -۴

 سام کوشا -۵

  ساقی قهرمان-۶

info@irqo.net 

  ویکتوریا طهماسبی-٧

 اعضای شورای دبيران سازمان

roshan@irqo.net روشن برهان 

Arsham@irqo.net آرشام پارسی 

saba@irqo.net صبا راوی 

niaz@irqo.net نياز سليمی 

sam@irqo.net سام کوشا 

Saghi@irqo.net ساقی قهرمان 

Vicky@irqo.net ویکتوریا طهماسبی 


