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, به چاپ رس�ده است.۴۱-۴۵, صص آرش نشر�ه ى ۷۲ا�ن مقاله در شماره ى 

 در اسـالم و ا�ران محـدود است.  در فرهنگ مـا, پرده پوشى۱آگـاهى ما از هـم جنس آم�ـزى و هم جنس گـرا�ى
ا�ن جنبـه از زندگـى را, به و�ژه در مـورد زنان, از د�ده ها پنهـان نگاه داشـتـه اسـت.  وقـتى هم كـه سكوت را
شكسـتــه ا�م, ب�ـشـتـر به قــضـاوت و لعن نشـسـتــه ا�م تا به تحل�ل و شـناخت.  در چند سـال گـذشـتــه, مـبـارزه ى
نوپاى هـم جنس گــرا�ان ا�ـرانى فــرهنگ ا�ـرانى و اســالمى را در رابطـه با ا�ن امــر به مــبـــارزه خــوانده, مــا را
ترغ�ب كـرده است كه به جاى قضـاوت, ب�اموز�م و به جـاى تكرار, در �ق�ن هاى مان شك كن�م.  كـتاب ها و
نشــر�ه هاى مـخــتلU ا�ن مـبــارزان تابوهاى فـرهـنگى را مى شكند و گــوشـه هاى نو�ـنى از گـونه گــونى زندگى
اجـــتـــمـــاعـى را به مـــا مـى نمـــا�انـد.  مـــبـــارزه براى آزادى و دمـــوكــــراسى از پاال�ش فــــرهنگ مـــا از بـاورهاى
تعـصب آلود و بى بن�ـانى كـه گـروهى از انسـان ها را به تار�كى سكوت و مـخـفى ز�سـتن مـحكوم مى كند جـدا

ن�ست.  مقاله اى كه پ�ش رو دار�د, گامى است در ا�ن راه.

سكس�ت در اسالم
رابطه ى دو هم جنس در اسـالم مـوقعـ�ت پ�چـ�ـده و متـضادى دارد.  براى درك بـرداشت اسالم از ا�ن رابطه, ضـرورى
است ابتـدا به آمـوزه هاى اسالم درباره ى سكـس�ت بپـرداز�م.  اسـالم سكسـ�ت را به عنوان �كى از و�ژگـ�هـاى انسـانى

مى پذ�رد.  كشش م�ان زن و مرد به عنوان �كى از نشانه هاى الهى چند بار مورد اشاره ى قرآن قرار گرفته است:

«باز �كى از آ�ات الهى آنـست كه براى شـمـا از جنس خـودتان جـفتـى ب�افـر�د كـه در بر او آرامش �افـتـه با هم انس
۲).۲۱بگ�ر�د» (سوره ى روم, آ�ه ى 
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امـا «انس و آرامـش» دو جنس در كنار �كد�گـر هدف و منظورى دارد كـه در نقــشـه ى الهى طرح آن ر�خــتـه
شده است:

اوست خـدا�ى كـه همه ى شـمـا را از �ك تن ب�ـافر�ـد و از او ن�ز جـفـتش را مـقرر داشت تا به او انـس و آرام گ�ـرد و
چون با او خـلوت كــرد (نزد�كى كــرد) بارى ســبك برداشـت پس آن بار حــمل چندى (در رحـم) بز�ست تا سنـگ�ن
شد كه آن گاه هر دو (پدر و مـادر) خدا را خواندند كه اى پروردگار ما, اگر به مـا فرزندى صالح عطا كردى بر ا�ن

).۱۸۹نعمت البته از شكرگذاران تو خواه�م بود» (سوره ى اعراف, آ�ه ى 

, هر گاه مـردان «مباشـرت» زنان را بخواهند, با�د خداترس باشـند و «براى ثواب ابدى چ�زىقرآناز نظر 
).  به عبارت د�گر, رابطه ى جنسى زوج با�د با آگاهى به, و هماهنگى۲۲۳پ�ش [فرستند]» (سوره ى بقره, آ�ه ى 

با, نقش «مباشرت» در نظم غا�ى جـهان  باشد تا مبادا گرفتار «حب شهوت» شونـد و مأمور�ت مقدس خو�ش را از
�اد برند.  �كى از اسالمى نو�سان معاصر ا�ن مسأله به ا�ن گونه شرح مى دهد:

اگر مرد �ا زن در مـباشرت به موضوع حـرث و زم�ن قابل كشت و بذر خ�ـر توجه نداشته باشند مثـال صرفاً براى دفع
شـهــوت و عـ�ــاشى نزد�كى كننـد از نعـمت <قــدمـو اال نفــسكم> [�عنى «براى ثواب ابـدى چ�ـزى پ�ش فــرسـتــ�ـد»]
بى بهره خـواهند گشت براى ا�ن كه مـعنى ا�ن جمله ا�ن است كـه از مباشـرت براى آ�نده خود خ�ـرى پ�ش فرستـ�د.
پس اگـر در نزد�كى, خ�ـرى كه بجـاى ماند تا ذخـ�ره دن�ـا و آخرت باشـد, نباشد, آن مـباشـرت بسود شـخص (لكم)

).۱۰۳, ص ۱۳۷۴<بسود شماست> نخواهد بود (محمودى 

ست و چون چن�ن رابطه اى بر سـرنوشت اعضـاى جامـعه ودگرجنس گرااز د�دگاه اسالم, سكـس�ت در گوهر 
عـملى سـاخـتن نقـشه ى الـهى براى نظام هسـتى تأث�ـر مى گـذارد, پد�ده اى اجـتـماعى مى شـود كـه ن�ـازمند نظم و قـاعـده
است.  نكاح به آمـ�زش جنسى تعـالى مى بخشـد و آن را از «شهـوت و ع�اشى», بـه وظ�فه اى مـقدس تبـد�ل مى كند.
نكاح, به زن و شـوهر مـجـوز شرعـى براى رابطه ى جنسى مى دهد و در عـ�ن حـال, رابطه ى جنسى مـ�ـان هر �ك از ا�ن
دو فـرد با د�گران را غـ�ـرمــشـروع مى كند.  (چندزنى نقض ا�ـن قـرارداد ن�ـست, بلكه تنهـا تكـرار ا�ن مـحـمل مـشـروع

به تناوب است.)
 بودن است.  مــرد, هـمـان گــونـه كــه در همــه ى امــور زندگىمَـردمَــدارو�ژگى د�گـر سكسـ�ت از د�ـد اسـالم, 

)۳۴خانوادگـى بر زن برترى و كنترل دارد («مـردان را بر زنان تسلط و حق نگهبـانى است...» سوره ى نـساء, آ�ه ى 
در بسـتـر هم كشـاورزى است كـه بر زمـ�ن تسل�م, بذر سـعـادت دن�ا و آخـرت مى پاشـد: «زنان شـمـا كشت زار شـمـا�ند
پس براى كـشت بـدانهـا نزد�ك شـو�د هر گــاه مـبـاشـرت آنان خـواه�ــد و براى ثواب ابدى چ�ـزى پ�ش فــرسـتـ�ـد...»

).  نقش هاى «تـكمـ�لى» زن و مــرد در خـانواده و اجـتــمـاع, در بسـتــر ن�ـز تجلـى مى �ابد.۲۲۳(سـوره ى بقـره, آ�ه ى 
همان گـونه كه در روابط خانوادگى, معناى مـكمل بودن, كنترل مرد بر زن است, در سكسـ�ت ن�ز  «مكمل» بودن به
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مرد نقش تع��ن كننده و مركزى مى دهد.  سكس�ت در اسـالم ن�از جنسى زن را به رسم�ت مى شناسد و گاه ن�از او را
 مرد است كه چـون ستونى(phallus)به حدى قـوى مى ب�ند كـه سرچشمـه ى فتنه ها مى خـواندش, اما در نهـا�ت نَرّگى 

ستبر, نظام هستى را بر پا نگه مى دارد.
قرآندر ا�ن جـا تضـادى مـ�ـان دو تبـ�ـ�ن مـخـتلU از سكسـ�ت زنانه مـتـظاهر مى شـود.  آن نظام هسـتى كـه در 

ترســـ�ـم شـــده, زن را منفـــعل و پـذ�رنده نـشـــان مى دهد, حـــال آن كـــه تفـــســـ�ـــر مـــردان از سـكســـ�ت, زن را حـــفـــره اى
سـ�ـرى ناپـذ�ر جلوه مى دهد كـه مـرد با�ـد براى ارضـاى ن�ـاز جنسى او در تـحـر�ك دا�مى باشـد.  پژوهنـده ى مـراكـشى
فاطمه مرن�سى معتقد است كه ا�ن ب�نش متـضاد درباره ى سكس�ت زنانه ر�شه در تفاوت اولو�ت هاى گفتمان مردانه
و گـفــتـمـان رسـمى اســالمى دارد.  اولى بازگـوى درك مــردان از جـهـان است; دركى كــه به گـونه اى واقـعــ�ت رابطه ى
جنسى را بـازمى نمـا�اند, امــا ب�ش و پ�ش از آن به آز و ن�ــاز مـردان تبلور مـى بخـشـد.  دومى, ب�ــانگر نظام هســتى بر
اسـاس آموزه هاى رسـمى اسالم است.  در ا�ـن ب�نش, «زن شئ لذت بخشى اسـت» كه هدفى جـز ارضاى مـرد ندارد.
«در عـالم مردسـاالر [اسـالمى], عـمل جنسى به وحـدت دو انسـان برابر برخوردار از اراده  نـ�ست, بل عـملى است كـه
به وسـ�له ى آن, مـوجودى با شـ�ـئى خودارضـا�ى مى كند, �ـعنى با زنى كه غـالبـاً با اشـ�اء بى جـان مـقا�ـسه مى شـود و در

۳ (Sabbah 1984, p. 44)طبقه ى كاالهاى مورد تملك جاى دارد.» 

 بودن آن است, نـه لذت خـواه و تـفـر�ـح طلب(procreational)  زادآورو�ژگى د�ـگر سكســ�ت از د�د اســالم, 
(recreational)هدف از هم آغـوشى زن و مرد, نه پاسخ گـو�ى به لذت تن, كه انجـام وظ�فـه اى الهى است.  عـالقه ى  .

جنسى زن و شوهر براى برقرارى «آرامش» در خانواده به منـطور زا�ش و پرورش فرزندانى سالم و خداپرست است.
آمــ�ــزش ا�ن دو تنهــا در چارچوب بـرنامــه ى الهى مــعنا و اهمــ�ت مـى �ابد, به همــ�ن ســبب, آنـچـه از رابـطه ى ا�ن دو
حــاصل مـى شــود, آفــر�ده ى خـــدا و از آن اوست («آ�ا شــمــا خـــود آن نطفــه  (بى جـــان را) به صــورت فــرزنـد انســان

).۵۹آفر�د�د �ا ما آفر�د�م?» سوره ى واقعه, آ�ه ى 
بى ترد�د هر آم�زشى به بازتول�د منجر نمى شود.  برخى از نو�سندگان اسالمى در پاسخ چن�ن واقع�تى چن�ن
مطرح مى كـنند كـه «ن�ـت» زوج مـهم است.  عــالوه بر آن, حـتــا اگـر آمـ�ــزش به تول�ــد فـرزند ن�نـجـامـد, بـاز هم نقش
مـقدس خـود را ا�فا كـرده است: پادزهرى شده است در برابـر وسوسـه ى آم�ـزش هاى غ�ـرمشـروع; ه�زمى شـده است تا

, ص۱۳۷۴آتش عــشق و مــهـر زن و شــوهر را ت�ــزتر كــرده, دوام خـانـواده را تضـمــ�ن كنـد (نگاه كن�ــد به مــحـمــودى 
۱۰۴.(

 از كشش جنسى مردانقرآندر اسالم, تنها سكسـ�تى قابل قبول است كه آدمى را از مـس�ر الهى دور نكند.  
به زنـان به عنوان «ز�ـنت» زندگى �ـاد مى كنـد كــه گـــرچه ز�ـبــا و «آرامـش»بخش است, از نـ�ــازهـاى اول�ـــه ن�ـــست:
«مـردم (ظاهرب�ن كـوته نظر) را آرا�ش حب شـهوات نفـسـانى كه عـبـارت از م�ل به زنـها و فـرزندان و همـ�انهـاى زر و
سـ�م و اسـبهـاى نشـان دار ن�كو و چهـارپا�ان و مـزارع مى باشـد دلفـر�ب است ل�كـن ا�ن ها همـه متـاع زندگـانى فـانى و
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).  گـــرچه زن و فـــرزند بن�ـــان۱۴دن�ـــوى است و نزد خـــداست مـنزل بازگـــشت ن�ـكو» (ســوره ى آل عـــمـــران, آ�ه ى 
جـامعـه ى اسالمى مـحسـوب مى شـوند نبا�د عـالقه و پـاى بندى فزون از اندازه ا�جـاد كنند تا همـچون كـ�سـه هاى زر و

س�م و فر�ب هاى دن�وى د�گر, آدمى را از راه حق دور كنند.
اساس و چارچوب سكس�ت در اسالم, بازتول�د در خـانواده ى مردساالر است.  هدف اصلى, حفظ خانواده و
نقش هاى خـانوادگى اعـضاست; هر چه در حـاشـ�ه ى خـانواده رخ دهد, به مناسـبت پ�ـامدها�ـى كه براى ا�ن نهـاد دارد
مورد ارز�ابى قـرار مى گ�رد.  خـانواده ضامن نظم هسـتى است.  هر چه مخل آرامش خانواده شـود, بر هم زننده ى نظم
الهى است.  به همـ�ن دل�ل است كـه زنا به ا�ن اندازه مورد تـقبـ�ح و لعن اسالم اسـت و در زناى محـسنه, مجـازات آن

كه ازدواج كرده شد�دتر از مجازات كسى است كه ازدواج نكرده است.

اسالم و هم جنس آم�زى
 از سـو�ى نكوه�ـده تـر از زناست - به گـفـتـه ى۴برخـورد اسـالم به رابطه ى دو هم جنس مـبـهم و پـرتناقض است.  لِواط

) - چرا كه۱۴۰امـام صـادق: «لواط بدتر از زنا است كـه خـدا بدان شهـرى چند را خـراب كـرد» (صـالح, بى تا, ص 
دست كم اصل دگرجنس خواهى در زنا رعـا�ت مى شود, گرچه زناكار «مقـررات» چن�ن رابطه اى را ز�ر پا مى گذارد.
به همـــ�ن ســـبب, به گــفـــتــه ى جـــامــعــه شـناس تونسـى عــبـــدالوهاب بوهد�ـبــا, مى تـوان آن را «نكاح كـــاذب» دانست

(Bouhdiba 1998, p. 30)لِواط, رابطه ى جـنسى مــ�ـان دو هم جـنس, چالشى در برابر نـظم الهى است كــه بر بن�ــان دو  .
گانگى زن و مرد و مكمل بودن آن دو قـرار دارد.  روا�ت مى كنند از محمد كه «اگر مـردى بر باالى مردى رود عرش

)  مـردى كــه شـهـوت مـردى د�گـر را برانگ�ـزد به همــان اندازه براى۱۳۹الهى به لرزه درآ�د...» (صـالح, بى تا, ص 
نظم الهى خطـرآفر�ـن است كـه زن شهـوت انگ�ـز, �ا حـتـا خطرنـاك تر: «در حد�ـث نبـوى است كـه بگر�ز�د از لواط و

).۱۴۰فرمـود كه زنهـار حذر كن�ـد از نظر و صحبت سـادگان كـه فتنه� ا�شـان بدتر از دختران پرده نـش�ن است» (ص 
از همـــ�ن روست كـــه گــاه ســـخت گـــ�ــرى هـا�ى كــه بـراى مــعـــاشــرت مـــردان با پســـران نوجـــوان مى شـــود دقــ�ـــقــاً مـــثل
سخت گ�رى ها�ى است كـه براى معاشرت مردان با زنان مى شود.  نوو�رى, اد�ب عرب, گفتـه است كه �ك پسر ز�با

, انهدام قـوم لوط به سببقرآن).  در Walther 1993, p. 173 زن باكره است (به نقل از ۷۰در نظر او خطرناك تر از 
گرا�ش مردان آن جماعت به آم�زش با مردان است:

آ�ا عـمل زشت منكر را با مـردان انجام مى ده�ـد?  و زنان را كه خـدا همـسر شـما (و براى تـمتع و مـقاربت) آفـر�ده
رها مى كن�ـد?  آرى شـما بسـ�ـار مـردم متـعـدى نابكارى هسـت�ـد.  قـوم در جواب لـوط گفـتند اگـر از ا�ن پس دست از
ا�ن نهى و منع برندارى تـو را از شهـر ب�ـرون خواهـ�م كرد.  لوط باز گـفت من خـود (هم اگـر منع شـما نتـوانم) دشـمن
ا�ن كار زشت شما (و ب�زار از آن) خواهم بود.  (آن گـاه در دعا به خدا روى آورد كه) بار الها من و اهل ب�تم را از
عقاب ا�ن عـمل زشت قوم نجاب بخش.  ما هم (دعـاى او را به اجابت رسان�د�م و) او را با همـه اهل ب�تش نجات
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داد�م.  جـز پ�رزنـى كه در اهل عـذاب باقى مـاند (و �ك نفـر كفـر با قـوم هالك گرد�د).  آن گـاه جـز اهل ب�ت لوط
همـه را به خـاك هالك نشـانـ�ـد�م.  و آنهـا را به سنگ باران عـذاب كـه باران بسـ�ــار سـخـتى بر سـد بدكـاران است

)۷۶-۸۳.  همچن�ن نگاه كن�د به سوره ى هود, آ�ه هاى ۱۶۵-۱۷۳هالك ساخت�م.  (سوره ى شعرا, آ�ه هاى 

 امـا به صراحت مـجازاتى براى هم جنس آمـ�زى تعـ��ـن نشده است.  برخى از صـاحب نظران  �ك آ�هقرآندر 
آنان را به سرزنش...عمل ناشا�سته مرتكب شوندرا خطاب به مردان هم جنس آم�ز مى دانند كه اگر دو تن از شما «

و توب�خ ب�ازار�د چنانچـه توبه كردند متعرض آنها نشـو�د كه خدا توبه خلق مى پذ�رد و نسبت به آنهـا مهربان است»
  چن�ن مـجـازاتى به مراتب از مـجـازات زنا خـف�U تر است.  برخـى از احاد�ث اسـالمى۵).۱۶(سوره ى نسـاء, آ�اه ى 

براى لواط مجازات مرگ پ�شنهاد مى كنند.  از امام صادق چن�ن روا�ت مى كنند:

چون قـوم لوط كردند آنچـه كردند گـر�ست زم�ن تـا گر�ه اش به عـرش رس�ـد.  پس وحى شد به آسـمان كـه سنگ بر
سر ا�شـان ببار و به زمـ�ن كه ا�شان را فـرو بر...هر كه بم�ـرد به اصرار لوط البـته خدا فـرما�د كه �ـكى از آن سنگها

).۱۴۰را بر او زنند كه مرگش به او باشد و كسى آن سنگ را نب�ند (صالح, بى تا, ص 

در مــجـمــوع, فـقــهـاى اســالمى براى فــاعل, اعـدام و براى مــفــعـول آمــ�ـزه اى از مــجـازات و اندرز را پـ�ـشنهــاد
; امـا در نهــا�ت لواط, اگـر آگـاهـانه و به اخـتـ�ــار باشـد, براى فـاعل و مــفـعـول جـرمـى مـرگ بار(Schild 1992)مى كنند 

است.  لواط ب�شتر از مُساحِقه (رابطه ى جنسى دو زن) مورد خشم قرار مى گ�رد.  گرچه مساحقه ن�ز تقب�ح شده است,
 ضربه ى شالق محدود مى شـود.  البته, در صورت تكرار,۱۰۰مجازات مـساحقه از لواط خف�U تر است و مـعموالً به 

مـسـاحـقـه ن�ـز حـكم زنا را پ�ـدا مى كند و حـتـا مـجـازات مــرگ ن�ـز مى تواند به دنبـال داشـتـه بـاشـد.  (براى نمـونه, در
قـانون كـ�ـفرى جـمـهـورى اسـالمى, سـومـ�ن تكرار مـسـاحقـه مـجـازات مـرگ دارد.)  مـحاكـمـه ى هم جنس آمـ�ـزى شـامل

 شـاهد مـرد, بالغ و۴قـانون شـهـادت در اسـالم مى شـود كـه به مـوجب آن �ا مـتـخلU بـا�د به كـار خـود اعـتـراف كند �ا 
عادل به دخول فاعل به مفعول شهادت دهند.  اگر مدعى نتواند اتهام خود را به اثبات برساند, مطابق قانون قذف به
دل�ل تهمت بى اسـاس مجازات خواهد شد.  ا�ن شـرط ها, اثبات اتهام هم جنس آم�ـزى را - دست كم از نظر تئورى -

بس�ار دشوار مى كند.
�كى از دال�ل برخـورد دوگانه ى اسالم به هم جنس آمـ�زى بى ترد�د مـرسوم بودن ا�ن رابطه ى جنسى در مـ�ان

 - است, رابطه اى كـه نه محمـد و نه جانشـ�نان وى نتوانسـتند(Wafer 1997a, p. 90)اعراب - حـتا در قـب�له ى قـر�ش 
.  گرچه فرقه هاى مختلU اسالمى جملگى  هم جنس گرا�ى را گناه و خالف شرع(Roscoe 1997)آن را ر�شه كن كنند 

دانستـه اند, مجـازاتى كه براى «متـخلفان» در نظر گـرفته اند مـتفاوت اسـت.  ك�فـر, از تنب�ه خـف�U تا شـالق و اعدام
را در بر مى گ�رد.  امـروز, در كشورهاى اسالمى, حتـا كشورها�ى كه قوانـ�نشان بر شرع استوار است, برخـورد حقوقى

. برخى از پژوهندگان جوامع عـرب معتقدند كه اسـتعمار و رواج(Sofer 1992)�كسانى با هم جنس گرا�ى وجود ندارد 
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اخـالق جنسى غـربى, از جـمله عـوامل به وجـود آمـدن �ا رشـد كـردن ضـد�ت با هم جنس آمـ�ـزى و هم جنس گـرا�ى بوده
.(AbuKhalil 1993; Dunne 1998)است 

با به رســمـ�ت شنـاخـتن ن�ــاز جنسى و مــحـدود كـردن شــرعى ارضـاى آن, اســالم چاره اى جـز تـبل�غ ازدواج در
نخست�ن فرصت ممكن ندارد.  در عمل, اما, چنـ�ن چاره اى كارساز نبوده است. براى برخى كه چاره اى جز سركوب

) فـحشـا را۱۹۳ن�ـاز جنسى نداشـتـه اند, فـحـشـا و هم جنس آمـ�ـزى تنهـا راه حل هاى مـ�ـسـرى بوده اند.  بوهد�بـا (ص
براى جــوامع عـرب-مــسلمــان, نهـادى حــ�ــاتى مى خـواند و گــوشــه اى از «راز توازن» جـوامع مــبـتـنى بر اخـالق و شــرع
اسـالمى را در ا�ن نهـاد مردسـاالرى نهـفتـه مى ب�ند.  هم جـنس آم�ـزى ن�ـز در تار�خ اسـالمى پد�ده اى را�ج بوده است.
هم در ادب�ات عـرب و هم در ادب�ات فـارسى نمونه هاى فـراوانى از دلبسـتگى مرد به مـرد و رابطه ى جنسى م�ـان مردان

Southgate 1984; Wright and Rowson)د�ده مى شود - گرچه ا�ن رابطه ب�شتر م�ان �ك مرد و پسربچه مطرح شده  

.  بوهد�بـا بـر ا�ن باور است كـه «حـوامع عـرب-مـسلـمـان هم جنس آمـ�ـزى را تا حـدى ترغـ�ـب مى كـرده اند تا از(1997
).۲۰۰دگرجنس آم�زى [نامشروع] پ�شگ�رى شود» (ص 

توجـــ�ـــهــات مـــخـــتلفى بـراى هم جنـس آمــ�ـــزى در مـــ�ــان مـــسلمـــانان وجـــود دارد.  بنـا بر را�ج تر�ـن تفـــســ�ـــر,
هم جنس آمـ�زى در دن�اى اسـالمى رابطه اى جُبـرانى و پ�امـد جدا�ى دو جنس است: برخى به دلـ�ل نبودن بد�ل بهـتر,

.  بهـــره گــ�ـــرى جنـسى از مــردان و پـســران نـوجــوان, ســـاده تر از(Bouhdiba 1998, p. 201)با هم جـنس درمى آمــ�ـــزند 
دســتـ�ــابى به زنان اسـت و در بسـ�ــارى مــوارد خطرى در پى ندارد.  هم جـنس آمـ�ــزى, به و�ژه مــ�ــان زنان, راهى براى
پره�ز از باردارى خـارج از ازدواج و گرفتـارى هاى ناشى از آن ن�ز معـرفى شده است.  در برخى از داستـان هاى قرون
وسطاى عـرب, مـ�ـان عشق بـازى و آم�ـزش زن و مـرد تمـا�ز د�ده شـده است.  ا�ن مـتـون, توصـ�ه مى كـردند كـه تا حـد

Musallam)مـمكن از آمـ�ـزش پره�ـز شـود چون حـاصلى جـز زادآورى و نگرانى امـروز و فـرداى خـانه و خـانواده ندارد 

)1986, p. 108به زعم برخى از تار�خ نگاران, بى شمار بودن زنان حرم, مردان دربار را (از زمان بنى عباس) نسبت  .
.(Walther 1993, p. 173)به �ك نواختى آم�زش با زنان دلزده كرد و آنان را به صرافت هم جنس آم�زى انداخت  

 �ا مـــشـــروط(functional)تعــــبـــ�ـــر هم جـنس آمـــ�ــــزى و هم جنـس گـــرا�ى بـه عنوان دوجـنس گـــرا�ى كــــاركـــردى 
(situational)عنـى مـردان �ا زنـانى كــه  (به گـوهـر) دگـرجـنس خـواهـند امــا به دل�ل عــدم دســتـرسـى با هم جنس خــود� - 

مى آم�زند - گوشه اى از حـق�قت را ب�ان مى كند, اما همه حق�قت ن�ست.  پذ�ـرش ا�ن نظر�ه به عنوان تنها تفس�ر در
واقع جــز ابقــاى انگاره هاى سكســ�ت مــردمــدار ن�ـسـت.  چن�ن تعــبــ�ـرى توضــ�ح نمـى دهد كـه چـرا آن كـه با هـم جنس
مى آمـ�ــزد, خـالف د�گران به مــحـرومـ�ت جنسـى تن نداد, �ا چرا از مـ�ــان انتـخـاب هاى مــخـتلU, هم جنس آمــ�ـزى را
برگز�ده است.  در تار�خ مردم مسلمان, بى ترد�د مردان و زنانى بر حسب فرصت با هم جنسان رابطه داشته اند.  اما
افـراد بى شــمـارى ن�ـز از آگــاهانه و عـامـدانه از مــ�ـان هم جنســان �ا از هر دو جنس شـر�ـك جنسى انتـخــاب كـرده اند.

تفس�ر كاركردى, براى ا�ن گونه گز�نش هاى هم جنس آم�ز و هم جنس گرا   توض�حى ندارد.
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عشق و هم جنس آم�زى / هم جنس گرا�ى در م�ان مردان
گـرچه لواط خالف شـرع است, شـواهد ز�ادى وجود دارد كـه اسـالم عشق مـ�ـان دو مرد را پد�رفـتـه است.  به �اد آور�م
كـه پاداش مـردان بهـشـتى, هم حـور�ان باكـره ى ازلى است و هـم «پسـرانى (ز�بـا) كـه حـسن و جـوانى شـان ابدى است
[و] گــرد آنان به خــدمت مى گــردند با كــوزه هاى (بلور�ن) و مــشــربه ها(ى زر�ن) و جــام هاى پر از شــراب ناب (بر

).  (به زنان بهـشــتى قُلمـان مى رسـد, امـا حـورى نـصـ�ـبـشـان۱۷-۱۸آنان دور مى زنند)» (ســوره ى واقـعـه, آ�ه هاى 
نمى شـود.)  در روا�ات و ادبـ�ـات اسـالمى, بسـا وقـتـهـا خـدا در قـامـت �ك مـرد جلوه مى كند و مـعــشـوق غـا�ى انسـان

.  بنا بر حد�ثى, محمد خدا را به شكل پسـرى جوان با موهاى انبوه د�ده است كه جامه اى(Wafer 1997b) مى شوند 
.  پس, در اسالم افـسون پسران و مـردان ز�با واقعـ�تى پد�رفـته است, ولى(Wafer 1997a, p. 90)زربفت به تن داشت 

تن دادن به وسـوسـه ى آمـ�زش بـا آنان مردود است.  عـشق رمـانتـ�ك مـ�ـان دو مـرد, مادام كـه به همـاغـوشى ن�نجـامـد,
امـرى پذ�رفــتـه است.  حـتـا در برخى از روا�ـات آمـده است كـه مـحـمـد بـه �كى از نزد�كان مـرد خــود عـالقـه ى وافـرى

مبـارزه با گرا�ش به هم جنس.  (Arberry 1956, p. 53, note 24)داشت, اما رابطه اى مـ�ان آن دو وجود نداشـته است 
به گـونـه اى مـبـارزه با نفس اسـت.  آدمى در پهنه اى كـامــالً مـشـروع و پد�رفــتـه, بر لبــه ى پرتگاه ا�سـتــاده است و اگـر

اخت�ارش را به دست «حب شهوت» بسپارد, به مبارزه با نظم الهى عالم كش�ده مى شود.
اما حـتا ا�ن گونه روابط «نامشـروع» ن�ز به گونه اى در اسـالم سازمان مى �ابد كـه به نقش هاى جنسى مردانه
و زنانه خللى وارد نـ�ا�د.  در اسـالم هم جـنس آم�ـزى با رعـا�ت دو شـرط مـهم همـراه است.  نخـسـتـ�ن شـرط, سكوت و
خفاكارى است.  بـنا بر حد�ثى كه به محمد نسـبت داده مى شود, «آن كه عشق بورزد اما پاكدامن بمـاند, سرّ خود را

).  شرط د�گر - و شـرط مهم تر -Crompton 1997, p. 144مـخفى نگه دارد و بمـ�رد, شـهـ�د مـرده است» (به نقل از 
همـانا پاى بندى مـرد به انجـام وظا�U خـو�ش به عنوان رئ�س خـانواده است.  به نظر مى رسـد كـه اگـر مردى حـمـا�ت
مادى و مـعنوى اش را از خانواده در�غ نكند و براى خانواده مـا�ه ى آبرور�زى نشود, مى تواند براى ارضاى شـهوت به

هر كارى مبادرت ورزد.

هم جنس آم�زى / هم جنس گرا�ى در م�ان زنان
دانش ما از هم جنس گرا�ى زنان در اسالم بسـ�ار محدود است.  پراكندگى و كمبود اطالعات كـه در ب�شتر زم�نه هاى
مربوط به تار�خ زنان وجـود دارد, در مورد سكس�ت زنانه نمود ب�ـشترى پ�دا مى كند.  زنان �ا در ا�ن باره نـوشته هاى

.  ادب�ات اسالمى درباره ى(Murray 1997b)چندانى از خود به جـا نگذاشته اند, �ا نوشـته ها�شان مدفـون شده است 
عـشق و سكسـ�ت توجـهى به سكسـ�ت زنانه نكـرده اند.  استـ�ـون اوبرهلمن ضـمن بررسـى نوشتـه هاى مـربوط به تعـبـ�ـر
خــواب در قــرون وسطا به ا�ن نـتــ�ـجــه مى رســد كــه در ا�ن شــاخــه از ادب�ــات عــرب, زنان فــقط بـه ا�ن منظور حــضــور
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مى �افتند كه از آ�نده ى مردان خود خبر دهند.  بدن زن و خـواسته هاى جنسى او در ا�ن نوشته ها راه نداشت, جز آن
.(Oberhelman 1997, p. 69)كه دل�ل اشمئزاز و كابوس مردان شود 

براى مساحقه ن�ز دال�لى چون عدم دسترسى به جنس مـخالU �ا عدم امكان همبسترى با مرد ذكر شده است.
ارجـاعات مـتـعددى به هم جـنس آم�ـزى و هم جنس گـرا�ى در حـرم سراها وجـود دارد, امـا به نظر مى رسـد ا�ن ارجاعـات

.  نمـــونه هـا�ى از(Murray 1997b)ب�ــــشـــتـــر بـر حـــدس و گـــمــــان (�ا رو�ا) مــــبـــتنـى باشـــد تـا بر مـــشــــاهدات عـــ�ـنى  
هم جنس آم�ـزى در حرم سراها روا�ت شده است.  براى مـثال, مى گو�ند خل�فـه ى عباسى هادى دو زن حـرم سراى خود

را به جرم مساحقه گردن زد.  اما نمونه ها اندك است و بر دانش ما در ا�ن زم�نه چندان نمى افزا�د.
برخى از منابع اسالمى هم جنس گرا�ى زنان را ناشى از اشتهاى جنسى س�رى ناپذ�ر آنان و ناتوانى مردان در

.  اما  چنانچـه در باال ذكر شد, ا�ـن گونه تعبـ�رها(Sabbah 1984, p. 41)پاسخگو�ى به ن�ازهاى جنسى آنان مى دانند  
تنـهـــا گـــوشــــه اى از واقـــعـــ�ـت را توضـــ�ـح دهد.  به نـظر مى رســــد كـــه ا�ن تـفـــاســـ�ــــر, ب�ش از آن كــــه واقـــعـــ�ـت هاى
هم جـنس گـــــرا�ى را توضـــــ�ح دهد, جـــــوالنگـاه تخــــ�ـل مــــردان است.  بـه و�ژه وقـــــتى مى خـــــوان�م كـــــه «درمــــان» زن
هم جنس گـرا, مـردى است كه مى توانـد ن�از بى پا�ـان او به آم�ـزش را برطرف كند.  در �كى از نمـونه هاى «درمـان»
كـه صبـاح به نقل از �ك نو�سنده ى عـرب قرن شـانزدهم مـ�الدى ذكـر مى كند, دو مـرد دولتمند بـه همراه غـالمشـان به

 ند�مه ى باكره زندگى مى كرد و حاضر به زناشو�ى نبود.  مردان دالور۱۰۰قصر شاه دختى دالور راه مى �ابند كه با 
در نهـا�ت همـه ى زنان هم جنـس گـراى قصـر را «درمـان» مى كـنند.  امـا هر سـه مـرد سـخـتى هاى جـان كـاهى را تحـمل

 شبانه روز در تحر�ك مدام۳۰ باكره آم�زش كند; د�گرى موظU شد كه ۸۰كردند: �كى موظU شد كه بى وقفه با 
۱۰ شبانه روز با �كى از ند�مه ها هماغوش شود, ۵۰به سر برد.  اما برنده ى اصلى غـالم بود: او كه بر عهده داشت 

.Sabbah 1984, p)روز ب�شـتر از مدت مـقرر تاب آورد و قصـر و هر چه در آن بود - از جمله زنان - را از آن خـود كرد 

.  به نظر مى رسد كـه نو�سنده «درمان» زنان و برابرى طبقـاتى م�ان دو مرد ثروتمند و �ك غـالم را به �ك درجه(41
محتمل مى داند.

مدارك اندكى موجـود است دال بر ا�ن كه هم جنس گرا�ى زنان از روى گـز�نش بوده است, نه به دل�ل نبود
 آمده است:۱۲امكان برقرارى رابطه جنسى با مرد.  در �كى از نوشته هاى قرن 

برخى زنان ن�ز از د�گران باهوش ترند.  آنها بس�ارى از ش�وه هاى مردان را به كار مى گ�رند تا جا�ى كه در رفتار و
گـفتـار, حتـا در آهنگ صـدا�شـان, به مردها شـبـ�ه اند.  ا�ن زن ها دوست دارند كـه �ار فـعال باشـند و بر مردانى كـه
چن�ـن رابطه اى را مى پذ�رنـد, برترى كننـد.  چن�ن زنى اگــر به مــردى تمــا�ـل داشـتــه باشــد, از اغــوا كــردن او شــرم
نمى كند.  اگر هم عـالقه اى به مردى نداشـته باشد, آن مرد نـمى تواند خود را بر او تحمـ�ل كند.  ا�ن و�ژگى سبب
مى شــود كـــه براى او ســخت بـاشــد به خــواســتـــه هاى مــرد تن در دهد, و در نـتــ�ــجــه به عـــشق به هم جـنس خــود روى
مى آورد.  ب�ـــشــتـــر ا�ن گــونه زنـان را مى شــود در مـــ�ــان تحـــصــ�لكـردگــان و مــردم ظـر�U طبع �افـت: نو�سنـدگــان,
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).Walther 1993, p. 174خوانندگان قرآن و پژوهندگان زن (به نقل از 

نگارنـده ى سطور باال در روا�ت مَــردمَــدار خــود, زنان هـم جنس گــرا را اند�شــمـند, صــاحب رأى و مــســتــقل
مى خواند كه آگاهانه «به عشق به هم جنس خود » روى مى آورند.

سكس�ت و قدرت
 را بر خـود داشـتـه است.  مـردان در باال, زن, پسـر, بردگـان و(power)سكسـ�ت در تار�ـخ اسـالم همـواره مُـهـر قـدرت 

خدمـتكاران در ز�ر.  فاعل و مفعـول در رابطه ى جنسى ساختـار قدرتى به وجود مى آورد كـه نه فقط بر رابطه ى جنسى
دگـرخواه, بلكه بـر هم جنس آم�ـزى حـاكم مى شود.  مـردى كـه در رابطه ى جنسى «نامـشروع» قـرار مى گـ�رد, تا زمـانى

مرد فـاعل, حتـا در آم�ـزش با هم جنس, رابطه ىكـه نقش فاعل داشـته باشـد هو�ت مـردانه اش را از دست نمى دهد.  
جنسى را هـمـچنان «مــردانه» تجـربـه مى كند و مـفــعـول - دست كـم از د�ده ى فـاعل - نقــشى زنانه بازى كــرده است.
هم جنس آمــ�ـزى هر گــاه در چارچوب ه�ـرارشـى تبـ�ـ�ـن شـود, نافى مــردانگى مـرد ن�ــست و امكان زندگى زناشــو�ى را
براى وى از ب�ن نمى برد.  چون لـذت جنسى در كام گـرفـتن فـاعل از مفـعـول تعر�U مـى شود, جنسـ�ت مـفعـول اهمـ�ت
كمـترى از نقش وى در رابطه ى جنسى پ�ـدا مى كند - هر چه باشد, زن , پسربچـه, برده, غالم, �ا روسـپى جملگى در
رتبـه اى پست تر از مرد فـاعل قرار دارند.  دون شـأن مرد ثروتمند اسـت كه در رابطه ى جنسى با مـرد ندار, نقشى جـز

,Rowson 1991)فاعل ا�فـا كند.  اما همـ�ن مرد مى تواند با هم طرازهاى اجـتمـاعى خود به تناوب فاعل ومـفعـول باشد 

p. 66)شـا�د كم توجـهى نو�ـسندگـان مـسلمـان به مـسـاحـقـه ن�ـز به ا�ن دل�ل باشـد كـه چون زنان نـمى توانسـتند دخـول  .
كنند, رابطه ى جنسى آنها با �كد�گر در ساختار جنس�تى حاكم چندان جدى گرفته نمى شد.

�كى از و�ژگـ�ـهـاى مـردانـه در اسـالم, توانا�ى جـمـاع است.  از پاداشـهـاى مـردى كـه به بـهـشت مى رود, جـمع
).  مــحــمــدبن ســـعــد كــاتب واقــدى, از۳۷۷, ص ۱۳۶۵ مــرد در اوست (كــاتب واقــدى ۶۰آمــدن قــدرت جــمــاع 

 م�ـالدى عراق, روا�تهـاى متعـددى را ذكر مى كند كـه پ�غمـبر, قدرت شگـفت آور جنسى خود را۸نو�سندگان سده ى 
�كى از نشانه ى تـوجه و�ژه ى الهى به خود مى خـواند: «حبرئ�ل بـراى من د�گ غذا�ى آورد كه از آن خـوردم و ن�روى

)  قـاضى ع�ـاض اندلسى از و�ژگى هاى پ�ـامبـر۳۷۷, ص ۱۳۶۵چهل مـرد در جماع به مـن عطا شد» (كـاتب واقدى 
).۱۱۲«سخاوت, شجاعت, كثرت جماع و كشتن» را برمى شمرد (به نقل از منزوى, بى تا, ص 

به ا�ن ترت�ب, «كردن» مفعول - از هر جنسى كه باشـد - سكس�ت اسالمى را با اعمال قدرت گره مى زند.
به هم�ن دل�ل ن�ـز «كردن» غ�ـرمسلمان - �ا به تعـب�ر عـامه «م�خ اسـالم را كوب�دن» - حكم چ�ـرگى «داراالسالم» بر
«دارالحـرب» را دارد.  مـى گـو�ند ابونواس, شــاعـر مـعـروف عــرب, مى بال�ـد كــه با پسـربچــه هاى مـسـ�ـحـى, �هـودى و

).Wafer 1997a,p. 92زرتشـتى لواط كرده است و چن�ن كـارى را وظ�فـه ى هر مرد مـسلمان مى دانست (نگاه كن�ـد به 
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به دل�ل گــره خـوردگى لـواط با شـرافت و منـزلت مـفــعـول, تمــا�ز مـ�ــان اظهـار عــالقـه ى واقـعـى نسـبت به هـم جنس و به
تمـسخـر گرفـتن و شكست نماد�ن حـر�U در متـونى كه به هم جـنس آم�ـزى و هم جنس گرا�ى مى پردازند چنـدان آسان

.(Monroe 1997)ن�ست 
سن در لواط نقش برجسـته اى بازى مى كند.  لواط در بس�ـارى از موارد رابطه ى مردى مسن با پسـرى نوجوان
بوده است.  گــاه ا�ـن رابطه در پرده ى راز باقى مـى مــاند و پســر, پس از آن كــه مــرد شــد, نقش فــاعل را در رابـطه با
نوجوانى د�گر بازى مى كرد.  به هم�ن دل�ل ن�ز برخى از پژوهشگران معتقدند نقش مفعولى پسرنوجوان حكم سرآغاز

  امـا اگــر نوجــوان خـود ازWright and Rowson 1997.(۶آشنا�ى او بـا دن�ـاى مــردانه را داشـتــه است (نگاه كن�ــد به 
.  علنى شدن(Murray 1997a)رابطه ى جنسى با مـرد لذت مى برد, ب�م آن مى رفت كـه به مفـعول بودن «مـعتـاد» شود 

رابطه ى جــوان با �ك مـرد, ســرافكندگـى در پى داشت و مـجــوزى مى شـد براى آن كــه مـردان د�ـگر به او نظر داشــتـه
باشند.  توجــه به پسـر نوجــوان تنهـا دال�ل ز�بــا�ى شناخـتى نداشــتـه است.  اگـر �ك مــرد در آمـ�ـزش با هم جـنس خـود
مـفعـول باشـد, هو�ت مـردانه اش ز�ر سـؤال مى رود, امـا پسر هـنوز در د�ده ى جامـعـه مـرد نشـده و مفـعـول بودن, هو�ت
مردانه �ا منزلت اجتماعى اش را مخدوش نمى كند.  به رغم اهم�تى كه سن در لواط دارد, در فقه اسالمى مقوله اى كه
ب�ـانگر ســوءاسـتـفـاده ى جنسى بزرگــسـاالن از خـردسـاالن باشـد وجـود نـدارد - «زناى مـحـارم» ب�ـشـتـر بـه منع رابطه ى
جنسى مـ�ـان افراد فـامـ�ل نظر دارد تا سـوءاسـتفـاده اى كـه ناشى از قـدرت (سن, مقـام خـانوادگى و...) �ا ا�جـاد ترس

باشد.

جنس�ت و سكس�ت هم جنس آم�ز
 تنهــا از طر�ق كــاركــرد هاى مــخـتلـU افـراد تـعـ�ــ�ن نمى شــود.  اعــضـاى هـر جنس(gender identity)هو�ت جنـسـ�ــتى 

و�ژگى هـاى جنسى خــود را در كــردار و گـفــتــار روزمــره ى خـود بـازتول�ــد مى كنند.  �ـكى از شــ�ـوه هـاى ا�ن بازتول�ــد,
خــصـوصــ�ـات ظاهرى فــرد است كـه د�ـگران, با مـشــاهده آن و�ژگى هـا هو�ت جنسى وى را تعــ�ـ�ـن و تأ��ـد مـى كنند.
تعـار�U �ك جـامـعـه از جنسـ�ت ها و تجلى هاى ب�ـرونى آن ها (لـباس هـاى زنانه و مـردانه, آرا�ش هاى و�ژه ى زنان و
مردان, رفـتار زنانه و مـردانه و...) مدام مورد چالش انسـان ها قرار مى گـ�رد و تغ�ـ�ر و تحول مى �ـابد.  اما باور را�ج
كــه دوگــانگى جنـســ�ت (زنانه و مــردانه) را ثابـت و طبــ�ــعى مى انگـارد, به رغم تغــ�ــ�ــرات در تعــر�U ها و جـلوه هاى
زنانگـى و مــردانگى, تـجلى هاى ثـابتى براى آن هـا برمى شــمـــرد.  تخطى از ا�ن خـط و مــرزهاى جنـســ�ــتـى اضطراب و
نگرانى در بـسـ�ــارى به وجـود مى آورد.  هر چـه تعـر�U هاى �ـك جـامــعـه از مـردانـگى و زنانگى مــحـدودتر و قــاطع تر

 -(gender crossing)باشد, فضـاى تنگ ترى براى سرپ�چى از هنجارهـاى جنس�تى است.  گونه اى از گذار جـنس�تى 
«مـرد»ى كــه «زنانه» رفــتـار كند �ا «زنى» كــه كـردار «مــردانه» داشـتــه باشـد - ب�ش و كـم در همـه ى جــوامع �افت
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.  گـذار جنس�ـتى براى بس�ـارى از(Nanda 2000)مى شـود, گرچه در برخى مـشخـص تر و در جوامـعى كم رنگ تر است 
مـذاهـب قـابل قــبـول ن�ــست چون دخـالـت در كـار الهى مــحـســوب مى شـود, گــرچه برخى ن�ــز همـچــون هندو��ــسم تنوع

.(Nanda 1999)جنس�تى را مى پذ�رند 
بنا بـر جنســ�ت شناسى اســالمى, مــردانگـى و زنانگى عــالوه بر نقش هـا و كـاركــردهاى مــخــتلU, تجـلى هاى
به نسـبت ثابتى ن�ـز دارد.  زن با�د زنانه بپـوشـد و زنانه رفتـار كند; مـرد, مردانـه.  نظام عالم در تـفاوت و تمـا�ز زن و
مرد مـعنى مى �ابد, گـرچه در هر زمان مـمكن است مشـخصـه هاى زن و مرد مـتفـاوت شود.  اسـالم ه�چ چ�ـزى را كه در
مـــاه�ت ا�ن تـمــا�ز تـرد�د برانگـ�ــزد, برنـمى تابد.  بـه همــ�ـن دل�ل ن�ـــز «حــرام اسـت مــردان را پوشـــ�ــدن لـبــاسى كـــه
مخصوص زنان باشد مانند لچك و مقنعه و ن�م تنه و همچن�ن حرام است زنان را پوش�دن لباسى كه مخصوص مردان
باشد مانند كـاله و قبا و عمامه و ه�ـچ �ك را جا�ز ن�ست پوش�دن لباسـى كه مخصوص كافـران باشد مانند زُنار...»

)۹(مجلسى, بى تا, ص 
در تار�خ جـامعـه هاى اسالمـى به موارد مـتفـاوتى برمى خـور�م كه زنان �ا مـردان به دال�ل مـختلU, از جـمله به
منظـور اشـتــغــال, شكل و شــمـا�ل جـنس د�گر را به خــود مى گــ�ــرند.  بارزتر�ن ا�ن مــوارد, مــردانى هســتند كــه براى
هنرپ�شگى, خوانندگى �ا رقـص خود را به شكل زن درمى آورند.  هرگاه ا�ن تغ��ـر ظاهرى و�ژگى سكس�ت مردانه -
قدرت دخول و جماع - را ن�ز نفى كند, موقع�ـت اجتماعى فرد ب�ش از پ�ش به خطر مى افتد.  «خنثى» �ا «مخنث»

) در ا�ن مـقــولهفـرهنگ مــعـ�ن(«مــردى كـه حــركــات و رفـتــارش به زنان شــبــ�ـه است» �ـا «امـرد, مــفــعـول, ه�ــز» - 
مى گنجــد چون هم «زنـانه» رفـتــار مى كند و هـم از قـدرت جــمـاع بى بـهـره است, �ـا خـود را چن�ـن مى نمــا�اند.  چون
توانا�ى �ا گـرا�ش به جـماع نقش عـمـده اى در تع�ـ�ن مخـنث دارد, مخنث مى تواند از راه زنـاشو�ى هو�ت مـردانه اش

 همـانند زنان از جهـاد معـاف۷را باز�ابد.  مـخنث جا�گاهى در دنـ�اى قـدرت مردانه اسـالم ندارد.  «خنثاى مـشكل»
). با ا�ـن همـــه حـــضــــور مـــخنـث تحـــمل مـى شـــود تا بـه حـــرفـــه ها�ـى چون۹۹, ص ۱۳۷۳است (حـــســـ�نـى طهـــرانى 

«رقــاصـى», «مطربى», «دلـقكى» و «روســپـــ�گرى» اشـــتــغـــال ورزد كــه«برازنده ى» مـــردان انگاشـــتــه نمـى شــود.
مى دان�م كـه در حرم سـراها, مخنث هـا مسـؤول�ت هاى مهـمى را بر عهـده داشـتند و گاه شـاه زاده خانم ها بدون اجـازه ى

او حق خروج از حرم سرا را نداشتند.  برخى از مخنث ها همچن�ن به روسپ�گرى ن�ز پرداخته اند.
در هم جنس آمـ�ـزى مردانه, نقـش هر مرد هو�ت به نـسبت ثابتـى براى او مى آفر�ند (بـه نظر مى رسد كـه تنهـا
راه تغـ�ــ�ـر نقش هـا, باال رفـتن سن است).  فــاعل و مـفــعـول نقش هاى ثابـتى در رابطه بازى مى كنـند.  اَمـرَد, مـفــعـول
مى ماند و امردباز, فاعل.  مَلوط نقش منفعل بازى مى كند, حال آن كه الطى, لوطى و مُلَوِّط كننده اند (نگاه كن�د به

Schmitt 1992شــا�ـد گــو�اتر�ـن نمــونه ى ا�ـن انجــمــاد نـقش هاى جنـسى را در واژه ى اُبنه بـتــوان �افت.  ابـنه, به  .(
 Uب�ــمــار�ى اسـت كــه مــبـتــال بـدان خــواهد تا مــردى با وى نزد�ـكى كند از پشـت و آن نوعىلغــتنامــه فــارسىتعـر�» 

 ابنه را چن�ن تعـر�U مى كند: «�ـك نوع خارش و ب�ـمـارى كـه در مقـعـد بروزفـرهنگ معـ�نانحراف جنسى است».  
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مى كـند و شـــخـص خـــواهـش مى نمــــا�د تا مــــردى را به روى خــــود كـــشـــد تـا با او آن كـند كـــه بـا زن كننـد.»  در ا�ن
تعـر�U ها, هم نقش مـفـعـولى «ابنه» و زن مـشـخص مى شـود و هم با «ب�ـمـارى» خـواندن هم جنس آمـ�ـزى, به فـاعل و

  نقـش ها�ى ا�ـن چن�ن ثـابت از قـــدرت بـرتر و فـــروتر بـا آنچـــه۸مـــفـــعـــول نـقش هاى «ســـالـم» و «ب�ـــمـــار» مـى دهد.
هم جـنس گــــرا�ى امــــروزى خـــواهان آن اسـت تفــــاوتى كــــ�ـــفى دارد .  اگــــر نه در هـمـــه ى مــــوارد, هم جـنس آمـــ�ــــزى و
هم جـنس گـــــرا�ـى, شـــــا�د دسـت كم در مـــــورد لـواط دقـــــ�ق تـر باشـــــد كـــــه در چـارچوب فـــــرهـنگ اســـــالمـى, به جـــــاى
دگــرجنـس گــرا�ى و هم جنـس گــرا�ى, تمــا�ـزى مــ�ــان «كــام جــو�ى و تـسل�م د�ـگرى شــدن (و مــا�ه ى كــام جـــو�ى قــرار

.  امـروزه, مراد از رابطه ى هم جنس گـرا, تمـا�ل دو هم جنس به �كد�گر(Murray 1997a, p. 41)گرفـتن)» قا�ـل شد 
است كــه در همـاغـوشـى شـان, دخـول ســهم مـحـورى و تـعـ�ـ�ن كـننده ندارد.  بدون ثبــات زدا�ى نقش ها و برابرخــواهى

هم جنس گرا�ى مردان و زنان معنا�ى ناقص خواهد داشت.

فشارهاى اجتمـاعى و فرهنگى فراوانى عل�ه شكل گ�رى هو�ت هم جنس گرا در فرهـنگ اسالمى وجود داشته است, تا
جــا�ى كـه نو�سـنده اى به درسـتـى مى نو�ســد كـه در مــ�ـان مــسلمـانان, بـا هدفى آگـاهـانه از دانسـتـن هم جنس آمـ�ــزى و

.  اثبــات رابطه ى هم جنس آمــ�ـز �ا هم جنـس گـرا در قـانون اســالمى(Murray 1997a)هم جنس گـرا�ـى پره�ـز مى شـود  
دشوار است.  برخى ا�ـن دشوارى را راه حلى براى دفاع از حـ�ث�ـت انسانهاى «بى گناه» مى دانـند, �ا راه فرارى براى
هم جنس آم�ـزانى كه احت�اط هاى الزم را به كـار مى گ�رند.  و چن�ن نت�ـجه ى مى گ�رند كـه زندگى هم جنس گرا�ان در
مــحـــدوده ى قــوانـ�ن اســالمـى «خطر جـــدى» در بر ندارد.  امـــا, شــرا�ط «امـن» روابط اســالمـى, هم جنس گـــرا�ى را
همـچنان «بزهكارى», «گناه» و «ما�ـه ى سرافكندگى» تعـر�U مى كند.  هم جنس گـرا تا زمانى «امن�ت» دارد كـه

هو�ت خود را مخفى نگه دارد.
امتناع جامعه از دانستن, عده اى را از ز�سـتن آزاد محروم مى كند.  هو�ت ا�ن انسان ها با�د مسكوت بماند
�ا نفى شـود چـرا كـه چارچوب روابط و هو�تـهــا, گـرچه انعطاف پذ�ر, بـس روشن و تخطى ناپذ�ر تعــر�U شـده است.

 «مـتفـاوتها» مـحكوم مى مـانندمـجـازاتهاى سـخت - چه روانى و چـه ف�ـز�كى - راه بروز مـتـفـاوت بودن را مى بندد. 
تنهـا تا زمانى كـه خود را نفـى مى كنند اجازه ى حـضور داشـته بـاشند.  بد�ن ترت�ب, فرهـنگى پا مى گ�ـرد كه در گـوهر
خود, فـر�ب و ر�ا را به پرداختن بى ق�د و شـرط به مسا�ل اجتـماعى ترج�ح مى دهد.  چن�ن جـامعه اى همچنان در قـ�د
قـدرت مـردان و دگـرجـنس گـرا�ى مى مـاند و هر «تخـطى» را تنهـا تا زمـانى كــه مـخل نظم مناسـبـات مــردسـاالر نشـود,
تحمل مى كند.  با�د در زندگى خصوصى وعمومى ما فـضا�ى براى سكس�ت هاى مختلU باز شود تا هم جنس گرا�ان
مـحكوم بـه سكوت و مـخـفى كــارى نبـاشند, تا بـتـوانند به جـاى «بـقـا», زندگى كنند.  چـن�ن تحـولى براى دمـكرات�ـزه

۲۰۰۰ مارس ۱كردن جنس�ت و سكس�ت در جامعه ى ما ح�اتى است.
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۱Uپژوهندگــان جنســ�ت و سكســ�ت, مــ�ـان فــردى كـه بـا هم جنس خــود رابطه ى جنسى دارد و آن كــه  هو�ت خــود را بر مــحـور تمــا�ل جنسى بـا هم جنس تعــر�
مى كند, تفاوت قا�ل مى شوند.  من هم جنس آم�زى را براى حالت نخست و هم جنس گرا�ى را براى مورد دوم به كار مى برم.

) است.  در نگارش واژگـان مخـتصـر تغـ��ـراتى داده ام تا۱۳۶۳تمـام ارجـاعات به ترجـمـه ى حـاج شـ�خ مهـدى الهى قـمـشه اى (تـهران: كـتـابفـروشى اسالمـ�ـه, ۲
 - از مترجم و اضافه هاى داخل قالب از منقرآنمتناسب با ش�وه ى نگارشى بق�ه ى متن باشد.  اضافه هاى داخل هالل - به روش مرسوم ترجمه هاى فارسى 

است.

فتنه صباح انتشار داد.  زن در ناخودآگاه مسلمانان را با نام مستعار مرن�سى كتاب۳

من از بـه كـــار بـردن «هم جـنس گــــرا�ى» در چارچـوب نگرش اســــالمـى به رابطـه ى دو هم جنـس خــــوددارى مى كنـم ز�را چنـان چه در پا�ـ�ن شــــرح خــــواهم داد,۴
لواط به گـونه ى و�ژه اى از رابطه ى مـ�ان دو مـرد مربوط مى شـود كـه با مقـوله ى «هم جنس گـرا�ى» تطابق الزم را ندارد.  از عبـارت «هم جنس بازى» اسـتفـاده

نمى كنم چون بار فرهنگى لواط را ندارد و در فرهنگ ما براى توه�ن و آزار هم جنس گرا�ان مورد استفاده قرار مى گ�رد.

در ترجــمــه ى قــمــشــه اى چـن�ن آمــده است: «هر كـس از مــسلمــانان عــمـل ناشــا�ســتــه مــرتكـب شــوند چه زن و چه مــرد آنان را بـه ســرزنش و توب�ـخ ب�ــازار�د۵
چنانچـه توبه كردند مـتعـرض آنهـا نشو�د كـه خدا توبه خـلق مى پذ�رد و نسبت به آنهـا مـهربان است».  ا�ن ترجـمه, جنـس�ت مـخاطب را مـبهم مى گـذارد و در

)Mohammed Pickthall و N.J. Dawoodنت�ـجه دو مرد, به «چه زن و چه مرد» تبـد�ل مى شود.  ترجمـه هاى معتبـر انگل�سى (از جمله ترجـمه هاى 



اسالم و هم جنس گرا�ى
۱۵صفحه ى  

خطاب به مردان است كه در آ�ه هاى پ�ش�ن مخاطب بوده اند:
Dawood (The Koran. New York: Penguin, 1988):  “If two men among you commit indecency punish them both...”
Pickthall (The Meaning of the Glorious Koran. New York: Mentor Books, n.d.): “And as for the two of you who are
guilty thereof...”

ا�ن گــونه هم جنس آمــ�ـزى آ��نى در فــرهنگ هاى د�گـر ن�ـز د�ده مى شــود. از جـملـه در برخى از قـبــا�ل گـ�ـنه ى نو, رابطه ى جنسـى مـرد سـالـمند با پســر جـوان۶
.(Herdt 1984) بخشى از آ��ن گذار از پسرى به مردى محسوب مى شود

كــه مــخـلوطى از) hermaphrodite در ادب�ـــات اســالمـى, گــاه تـمــا�ز مـــ�ـــان خنثى - كـــه حــاصـل گــذار جـنســ�ـــتى اسـت - و دوجنسى (زن مـــرد �ا نرمـــاده۷
و�ژگى هاى ز�ست شناخـتى زن و مرد را �ك جا دارد - از مـ�ان مى رود.  «خنثاى مـشكل» به مواردى اطالق مى شـود كه تشخـ�ص و  طبقه بـندى فرد به عنوان

مرد �ا زن غ�رممكن �ا دشوار است.

تعــر�ـU ابنه به عـنوان نوعى ب�ـــمــارى از زاو�ه ى د�گـرى ن�ــز قــابل بـررسى است.  با نـســبت دادن �ك گــرا�ـش جنسى بـه ب�ــمــارى, هم «بـ�ــمــار» مــصـــون�ت۸
نسـبى مى �ابد و هم جـامعـه.  «ب�ـمار» براى ابتـالى خـود «تقصـ�ركـار» ن�ـست و در نتـ�جـه, گرچه بـه م�ـان مردم شـر�U راهى ندارد, ب�ـشـتر با�د مـورد ترحم و
چشم پوشى قرار گ�ـرد تا مورد لعن و نفر�ن.  از طرفى د�گر, جامعه نـ�ز خود را مجبور نمى ب�ند براى ا�ن امـر ناگز�ر توج�ه و تفس�ـرى به دست دهد.  حتا �ك
جامعه ى مقدس اسالمى ن�ـز از بل�ه ى ب�مارى هاى جسمى در امان ن�ست.  به ا�ن ترت�ب, مسلمانان هم مى توانسـتند هم جنس آم�زى را تقب�ح كنند و هم وجود
آن را ناد�ده بگ�رند.  امروزه ن�ز توج�ـهات ز�ست شناختى هم جنس گرا�ى راپد�ده اى ژنت�ك مى خواند.  ا�ن گونه تبد�ـل �ك پد�ده ى اجتماعى به مشكلى

 مى گـو�ند) مــسـأله ى اصلى - �عنى هـم جنس گـراسـتـ�ـزى - را دسـت نخـورده نگهmedicalization of Devianceپزشكى (كـه در جـامــعـه شناسى آن را 
مى دارد, گرچه شا�د هم جنس گرا را از سر ناچارى بپذ�رد.


