
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا
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 شناسی تکاملی گرایی؛ تحلیلی در جامعههمجنس

 نویسنده: دکتر شروین وکیلی

 ۱۳۹۴تاریخ نگارش: 

www.soshians.ir 

https://telegram.me/sherwin_vakili 

 ۱۳۹۶، ی فرهنگی خورشید راگااخلی موسسهانتشارات د

 ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۲۲-۰۳-۵شابک: 

 ۴۷۶۰۸۸۲ی کتابشناسی ملی: شماره
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 نامهشیوه

است ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن کتابی که در دست دارید هدیه

هرنوع  بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان استکه محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و  .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استاستفاده

انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، 

اعالم  (sherwin_vakili@حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی به مبلغ مورد نظرتان را 

 ای از کتابها شود. تید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه ردهنمایید که مایل هس

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

هایشان و فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیاین نویسنده نوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگراممی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 فهرست

 ۵     درآمدپیش

 ۷    گفتار نخست: مفاهیم پایه

 ۷      چالش

 ۱۰      پرسش

 ۱۲     تعریف مفاهیم

 ۳۳  خواهی در جانورانگفتار دوم: همجنس

 ۵۳  گفتار سوم: تکامل همجنس خواهی

 ۶۶  خواهیگفتار چهارم: ژنتیک همجنس

 ۷۳خواهیشناسی همجنسعصب-گفتار پنجم: هورمون

 ۸۳  خواهیشناسی همجنسگفتار ششم: جامعه

 ۱۱۶   گفتار هفتم: داوری اخالقی

 ۱۳۲      کتابنامه
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 پیش درآمد

 

ی گرایان را در همهی آمریکا ازدواج همجنسدادگاه فدرال در ایاالت متحده ۱۳۹۴در نخستین روزهای تیرماه 

های همجنس رسمیت بخشید. این قانون که پیشتر هم در ایالتهایی ایالتها مجاز شمرد و به تشکیل خانواده

و در معادالت قدرت سیاسی  شدگرایان محسوب میای برای فعاالن حقوق همجنسوجود داشت، پیروزی

کار و دموکرات نیز اثری بر جای گذاشت. از این رو طبیعی بود که مورد استقبال گروهی میان احزاب محافظه

از هواداران این جناح سیاسی قرار بگیرد. در این میان واکنش ایرانیان به این موضوع بسیار چشمگیر و 

کمانی شدن تصویر شمار بوک برانگیخته شد که به رنگینر فیسبرانگیز بود. در مدت کوتاهی موجی داندیشه

 زیادی از کاربران ایرانی انجامید و ابراز شادمانی در این زمینه و اظهار نظرهای گوناگون رواجی بسیار یافت. 

ی نخست نمود. از این رو در مرحلهانگیز میهم فراوانی این رفتار جمعی و هم محتوای اظهار نظرها شگفت

بوک خود منتشر کردم و دلیل این شادمانی را پرسیدم. چرا ی فیسنوشتاری در حد ده دوازده جمله بر صفحه

کردند، به خاطر و در ایران زندگی می خواه هم نبودندکه شادمانی چشمگیر هزاران تن از ایرانیان که همجنس

شد، جای پرسش داشت. استقبال شدید از این نوشتار تحولی حقوقی که اقلیتی جنسی در آمریکا را شامل می

های تند و دشمنانه به طرح این پرسش باعث شد یکی از اعترافات خود را منتشر کنم که در آن به و واکنش

گرایان تاکید شده بود. نتیجه چنان که انتظار با ازدواج رسمی همجنس خواه بودم خودم و مخالفتمدگرجنس

رفت، برخاستن موجی آمیخته از هواداری و مخالفت بود که هم از نظر اندازه و هم شدت از آنچه نخست می

اسخ کردم فراتر رفت. نتیجه به نوشته شدن داستانی طنز انجامید تا به برخی از گفتمانهای غیرتحلیلی پفکر می
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گرایی و مبانی ی مفهوم جنسیت و همجنسدهد. در ضمن بحث داغی که در اطراف موضع من درباره

تر را ایجاب کرد. این شناختی و تکاملی این رفتار درگرفت، نوشته شدن متنهایی دقیقتر و مفصلزیست

ه بود نظم و  ترتیبی پیدا موقعیت بختی بود برای آن که یادداشتهایی پراکنده که دیرزمانی روی هم انباشته شد

گرایی قرار کند و در قالب چند نوشتار منظم شود. در این شماره از سیمرغ محور بحث را موضوع همجنس

ام، ی این بحث و برای شرح و تدقیق آرای خویش نوشتههایی که به تازگی در ادامهام و گذشته از مقالهداده

 ام. ارتباطی داشته آورده چند فصل از کتابهایم را که به این موضوع
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همجنسگفتار نخست: 
 خواهی رد انسان

 

 چالش

 

رفتار است. « مهمترین»زند، آمیزش جنسی احتماال در میان رفتارهایی که از جانوران پیچیده سر می

ای پیچیده و بزرگ از رفتارها و یعنی بخش عظیمی از فشارهای تکاملی بر این رفتار تمرکز یافته و شبکه

ایِ شکار/ گریز است فتار تغذیهاند. در واقع تنها رویژگیهای ریختی در پیوند با آن شکل گرفته و تنظیم شده

 قیاس است. که از نظر اهمیت و اثرگذاری با آمیزش جنسی قابل

شود. در ترین الگوی رفتار جنسی نیز دیده میترین مغز را در کل جانوران دارند، پیچیدهدر آدمیان که پیچیده

های عالی( رفتار جنسی از ها و بسیاری از میمونانسان )و همچنین بسیاری از جانوران دیگر، از جمله دلفین

ای کنندهای مستقل برای دریافت لذت یا تنظیماش که تولید مثل باشد مستقل شده و همچون رانههدف تکاملی

ی یابی از دایرهآغوشی و جفتبرای سازماندهی اجتماعی کارکرد یافته است. از این رو رفتارهای پیوسته با هم

های مربوط به جفتگیریِ منتهی به باروری خارج شده و همچون سیستمی خودبسنده و مستقل محدودیت

 ی خود را از سر گذرانده است. های ویژهزاییدا کرده و شاخهروند تکاملی خاص خود را پی
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ی زمین است و ی کرهباشد، در میان پستانداران بزرگ جوانترین گونه« انسان خردمند»ی ما که گونه

ای از تنوع در رفتار جنسی انسان پدید گذرد. در این فاصله دامنهتنها کمتر از دویست هزار سال از عمرش می

شود. یکی از این رفتارها، بخشهایی از آن در خویشاوندان نخستی دیگرمان هم یافت می آمده که

خواهی است. جوامع انسانی در دورانهای گوناگون و بسترهای تمدنی مختلف رویکردها و همجنس

و تفسیر  اند و به اشکالی واگرا و ناهمسان آن را رمزگذاریی این رفتار داشتههایی متفاوت دربارهگذاریارزش

جایی است که )در آشور و بابل باستان( ی تمدن ایرانی نخستین اند. در میان جوامع جهان باستان، حوزهکرده

گرایی در آن امری ناپسند و ناخوشایند و بعدتر )در آیین زرتشتی و ایرانِ عصر هخامنشی( نوعی همجنس

شود و برای که در ادیان سامی دیده می گراییگناه قلمداد شده است. بخش مهمی از معنای منفی همجنس

ی تمدن ایرانی ناشی گرایان را به اقلیتی ستمدیده و مطرود بدل ساخته بود، از این پیشینهدیرزمانی همجنس

گرایی هرگز به تعقیب و ی همجنسشده است. هرچند در خودِ ایران این موضع منفی و نکوهشگرانه درباره

دهد که در عینِ ه ایشان منتهی نشده و تاریخ دیرپای کشورمان نشان میمجازات و ابراز خشونت نسبت ب

اند که ی تمدن ایرانی زیستهگرایان در حوزهتفسیر منفی و گناه دانستنِ آن، همواره جمعیتی از همجنس

شده اند و با رواداری و مسالمت چشمگیری با ایشان رفتار میشان منزلتهای اجتماعی باالیی هم داشتهبسیاری

 است.

ایم که آشکارا هرچند در ایران زمین وضعیت به این شکل بود و شاهان و وزیران و دولتمردانی داشته

اش از شرق متاثر بود، این روند مسیحی-اند، در تمدن اروپایی که از نظر ساختار دین یهودیگرا بودههمجنس

در سراسر قرون وسطا و بعد از آن شکلی دیگر به خود گرفت و پس از چیرگی مسیحیت بر فرهنگ رومی 

ها به ابراز شویم که در بسیاری از نمونهگرایان روبرو میبا اشکال متفاوتی از ستم و تبعیض نسبت به همجنس

ی اجتماعی و تاریخی بود که بعد از جنگ جهانی دوم و به انجامد. در واکنش به این پیشینهخشونت هم می
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ای از جنبشهای اجتماعی در حمایت از حقوق .م( مجموعه۱۹۸۰و  ۱۹۷۰ی ویژه در اوج جنگ سرد )دهه

گرا داشتند و منتقد نظم جهان اقلیتهای ستمدیده در اروپا و آمریکا پدید آمدند که بیشترشان ماهیتی چپ

گرایان بوده ی گذشته حقوق همجنسهای فعالیت این گروهها در دو دههداری بودند. یکی از گرانیگاهسرمایه

و این روند گام به گام با پیروزیهایی قرین شده است. به شکلی که تبعیض و ستم سازمان یافته و قانونی  است

 گرایان کمابیش در حال حاضر در نظام حقوقی این کشورها وجود ندارد. نسبت به همجنس

در زمینه و گرایی چالشی که امروز در برابر ایرانیان قرار دارد، بازخوانی و بازتفسیر مفهوم همجنس

ای نوین است. گفتمان غالب در این زمینه همان است که در تمدن اروپایی ریشه دارد و از سویی ابراز زمانه

ای گیرد و بعد برای رفع آن کنش سیاسیخشونت و ستم شدید بر دگرباشان جنسی را بدیهی و معمول می

در بافت تمدنی خویش، با ارجاع به معانی تکامل کند. این که ایرانیان در بافت ایدئولوژیک خاصی را تبلیغ می

ایست که گرایی را به شکلی روزآمد فهم کنند، وظیفهی همجنسیافته در بستر فرهنگی خویش بتوانند پدیده

شود که ی تمدنی نهاده شده است. این وظیفه تنها زمانی برآورده میبر دوش اندیشمندان وابسته به این حوزه

گرایی در پرتو دانشهای نو روشن باشد، روند تکامل معانی و تفسیرها و قواعد همجنس معنای علمی و عینی

مربوط به این رفتار در بستر تاریخ تمدن ما مورد توجه واقع شود، و برداشتی و راهبردی درونزاد در این زمینه 

از سوی دیگر نکات  تدوین شود که از سویی از ستم و تبعیض نسبت به اقلیتی از شهروندان جلوگیری کند و

منفی و تاریکی که در جوامع دیگر تکامل یافته همچون امری خودی و درونزاد فرض نشود و جریانی سیاسی 

مهابا وامگیری نشود و معناهایی که در گذار از مرزهای تمدنی ی تمدنی ما ندارد بیکه ریشه و لزومی در زمینه

 ری نشوند.دلیل وامگیبی دهند،داللت خود را از دست می
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 پرسش

 

ای هستند که پیشاروی گرایی، این پرسشها مهمترین چالشهای نظریدر بحثهای امروزین از همجنس

های حقوقی و های نظری و جبههپردازان قرار دارند و پاسخ بدانها مرزبندی میان دستگاهاندیشمندان و نظریه

نخست باید این پرسشها را روشن و دقیق صورتبندی کند. پیش از آغاز بحث، سیاسی گوناگون را تعیین می

 کرد:

شود؟ هورمونیِ دوران کودکی تعیین می-عصبی گرایی تا چه اندازه توسط متغیرهای ژنتیکی و زیربنایهمجنس

شناختی است، یا این که انتخابی آگاهانه و آزادانه ی زیستاین رفتار نوعی اختالل رفتاری اجبارآمیز با ریشه

 اش آن را برگزیند یا وا نهد؟ی رشد جنینیاش و پیشینهتواند مستقل از ترکیب ژنتیکیرد میاست که ف

شود؟ این رفتار چه خواهانه قلمداد میگرایی دقیقا یعنی چه؟ یعنی کدام رفتار است که همجنسهمجنس

ایی در درازنای تاریخ هبسامدی در جوامع انسانی دارد؟ این بسامد چگونه و چطور تغییر کرده و در چه زمینه

توان توضیح ی تغییراتش و دالیل ثباتش را چطور میجوامع و تمدنهای گوناگون ثبات داشته است؟ دامنه

 داد؟

گرایانه در میان جانوران دیگر چگونه است؟ چه جانورانی چه توزیع و اشکال گوناگون رفتار همجنس

ین رفتار در میانشان چیست و چه الگوهای مشترکی بر دهند؟ کارکرد االگوهایی از این رفتار را نمایش می

 این رفتار حاکم است؟
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دهد؟ اگر چنین آیا این رفتار شایستگی زیستی را کاهش می گرایانه تکامل یافته است؟چطور رفتار همجنس

 است چطور این رفتار با این دامنه و ثبات در جوامع انسانی و جانوری باقی مانده است؟

پذیر بیرونی هستند یا باید آنها را ی عینی و رسیدگیی طبیعی و دو ردهمرد به راستی دو طبقه آیا جنس زن و

ای اجتماعی در نظر گرفت؟ گذشته از این که تمایز نر/ ماده تا چه حد عینی و واقعی باشد، تمایز برساخته

فتارهای زنانه/ مردانه در میان زنانگی/ مردانگی تا چه حدودی بدان وابسته است؟ چه بخشی از نقشها و ر

ی اجتماعی شوند و چه بخشی از آن برساختهشناختی نر/ ماده مشتق میشان از تمایز زیستبستر اجتماعی

 است؟

گرایی داوری اخالقی کرد؟ بر اساس چه معیارهایی و در چه ی رفتاری مانند همجنستوان دربارهچطور می

نیک یا بد شمرد؟ مبنای گناه یا جرم شمردن آن چیست و این توان این نوع گرایش جنسی را چارچوبی می

 تواند در برابر نقد مقاومت کند؟تلقی در بستر دانشهای امروزین می

گرایی یک بیماری یا یک انحراف است؟ معنای بیماری و انحراف چیست و با چه معیارهایی آیا همجنس

 گنجد؟یف شفاف و دقیق شده میگرایی در این تعرشود؟ آیا همجنستعریف و مرزبندی می

تمایزهای جنسی و میل جنسی خصلتی طیفی و پیوستاری دارد یا امری دوقطبی است؟ یعنی یک طیف 

شان را در جهان خارج داریم، یا اینها دو ی حاالت میانیگرا یا مرد/ زن با همهگرا/ دگرجنسهمجنس

 شوند؟تصادف و اشتباه طبیعت و اختالل ناشی می شان ازهایی عینی و متمایز هستند که حاالت میانیقطبی
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 تعریف مفاهیم

 

اند. به شکلی که در بسیاری از موارد گرایی را به اشکالی بسیار متنوع و متفاوت تعریف کردههمجنس 

توان بازجست. ها میورزانه یا هوادارانه را پیشاپیش در تعریفهای مخالفتداشتها و تعصبهایی از پیشرگه

« اشه دیگری، مستقل از جنسیتحد و مرز نسبت بی خالص و بیهعشق و عاطف»گرایی را نگرشی که همجنس

گرایی را در نظر دارند و این تعریف را با قصد تر از همجنستر از گستردهکند، آشکارا مفهومی عامتعریف می

هوسبازی و »گرایی را کنند. به همین ترتیب کسی که همجنسآراستنِ مفهوم مورد نظرشان پیشنهاد می

کند هم از همان ابتدا چارچوبی یتعریف م« ف فرمان خداوندآلود با جنس موافق بر خالشهوترانی گناه

 ناپذیر و آغشته به تعصب را برای تعریف مفهوم مورد نظرش برگزیده است. رسیدگی

امضا پدیدار شد که بعدتر ای بی.م در جزوه۱۸۶۹ی هوموسکسوال برای نخستین بار به سال کلمه

ی نوشته شده و در آن با قانون تازه تصویب شده 1ماریا کِرتبِنینویسی به اسم کارل معلوم شد به قلم رمان

در کتاب مهم  3اِبینگ-هفده سال بعد ریچارد فون کرافت 2گرایی در اتریش مخالفت شده بود.ضد همجنس

خواهی بهره جست و بعد از آن این واژه از همین کلمه برای توصیف همجنس 4«روانی جنسیآسیب»خود 

                      
1 Karl-Maria Kertbeny 
2 Feray and Herzer, 1990: 1. 
3 Richard von Krafft-Ebing 
4 Psychopathia Sexualis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Maria_Kertbeny
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychopathia_Sexualis_(book)
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خواهان از کاربرد این کلمه گاهی یافت. بسیاری از فعاالن اجتماعی هوادار حقوق همجنسدر متون علمی جای

زنان( )برای  lesbian)برای مردان( و  gayکلماتی مانند کوشند تا استفاده از شکایت دارند و به جای آن می

شناختی خواه ماهیتی پزشکانه و زیستی هوموسکسوال یا همجنسرا جا بیندازند. چرا که به نظرشان کلمه

کند. اما چنین ی این حالت طنینی منفی را به ذهن متبادر میی بیمارگونهدارد و به خاطر اشاره به سویه

ی یاد شده به فتمانی باشد، وگرنه کلمهنماید که تالش برای جایگزینی واژگان بیشتر کوششی سیاسی و گمی

خواهی کند و بر خالف استنباط فعاالن اجتماعی یاد شده، همجنسدقت وضعیت مورد نظر را توصیف می

 شناختیِ رفتارش مورد بحث است. ی جنسیتی و زیستامری عاطفی و رمانتیک نیست و بیشتر سویه

گرایی آن است که فارغ از هر نظام ری مثل همجنسترین راه برای تعریف پدیداترین و منصفانهامن 

پذیر متصل بدان را ارزیابی کنیم. های رسیدگیارزشی و اخالقی همچون رفتاری عینی بدان بنگریم و مرزبندی

آید. اش بر می( کمابیش همان است که از تبار واژهhomosexualityخواهی )ایِ همجنسنامهتعریف لغت

اند و گرایش جنسی یا آمیزش جنسی با افراد شده ( با هم ترکیبsex( و جنس )homoدر این واژه هم )

ای که فردی از جنس موافق را موضوع دهند. یعنی هر گرایش جنسی یا رفتار جنسیهمجنس را نشان می

 انجامد،خواهی کامل میگرایانه است. اما این که رفتار یاد شده در چه شرایطی به همجنسقرار دهد، همجنس

گرایی و جای بحث دارد. در نوشتار کنونی برای دقیقتر شدن بحث، تمایزی را میان عبارت همجنس

 کنم. خواهی پیشنهاد میهمجنس

گرایی چنان که گفتیم، عبارت است از میل جنسی یا ارتباط جنسی با فردِ همجنس، و چنان همجنس 

خواهی عبارت است از آید نوعی گرایش در میان گرایشهای دیگر است. در مقابل همجنسبر می که از واژه

. یعنی در ی جنس موافق به عنوان موضوع میل جنسی یا ارتباط جنسیعینی و تحقق یافته« ترجیح»

کند و جنس موافق را در اش قلمداد نمیخواه افراد جنس مخالف را موضوع میل و ارتباط جنسیهمجنس
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گرا چنین گرایشی به جنس موافق دارد، بی آن که لزوما جنس مخالف را از گنجاند. همجنساین زمینه می

خواهی ت که ممکن است به همجنسگرایی گرایشی اسآغوشی طرد کند. از این رو همجنسی میل و همدایره

ای نداشته باشد، یعنی تنها افرادی از جنس مخالف گرایانهبینجامد یا نینجامد. اگر فرد هیچ گرایش همجنس

خواه است، که خود به گرایش را به عنوان موضوع میل و ارتباط جنسی خویش در نظر بگیرد، دگرجنس

گراست و اگر با هردو و جنس میل جنسی داشته باشد دوجنسگردد. اگر کسی به هر دگرایی باز میدگرجنس

 خواه است.ارتباط جنسی پایدار برقرار کند دوجنس

ای برای نامیدنِ سوگیری و کنش جنسی در سطوح روانشناختی و به این شکل به صورتبندی

تی و موقعیتی شناختی دست یافتیم. دو گرایش به همجنس و ناهمجنس را داریم که در سطح روانشناخجامعه

زند که شود، و دو الگوی رفتاری و چارچوب کرداری در سطح اجتماعی را رقم میتعریف می

کنم، تمایز میان میل و ارتباط در خواهانه است. یعنی تفکیکی که پیشنهاد میخواهانه یا دگرجنسهمجنس

شخصی  ل است نوعی گرایشسطح روانی و اجتماعی است. اولی موقعیتی و وابسته به اکنون و متصل به می

ی روابط انسانی ی زندگی فردی و شبکهگردد و به تاریخچهشود. دومی به سطح اجتماعی باز میمحسوب می

 زند. اش را رقم میی میل تحقق یافتهای در سوژهدهد و مرزبندیاش ارجاع میپیرامون

همجنس خواه کسی است که  گرایانه متفاوت است.خواه بودن با ابراز رفتار همجنسپس همجنس

آغوشی با همجنس خود را انتخاب کند. در این حالت میل ی ناهمجنس، همدر حضور جفت بالقوه

گرایانه گرایانه کامل و مطلق است و بر همجنس تثبیت شده است. این در حالی است که میل همجنسهمجنس

دار شود  و به رفتاری هم در این راستا خواه هم پدیتواند زیر تاثیر شرایط محیطی در فردی دگرجنسمی

 ناهمجنس یا  ِگرایانه اغلب به خاطر نایاب بودنِ جفتخواه رفتار همجنسبینجامد. در میان افراد دگرجنس
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 6یا جایگزین 5گرایانه را موقعیتیکند. در این حالت رفتار همجنسپرهزینه بودنِ دستیابی به وی بروز می

 خوانند. می

دانها یا در میان دریانوردان دیده نی جایگزین، همان است که در زگرایانهای از رفتار همجنسنمونه

کند که برای مدتی طوالنی تنها افراد همجنس او در ای زندگی میشود. در این موارد فرد در فضاهای بستهمی

کند که ناممکن ای میآغوشی طبیعییگزینِ همآغوشی با ایشان را جاپیرامونش حضور دارند، و در نتیجه هم

توان در  مدارس تک جنسی )فقط پسرانه یا فقط گرایی موقعیتی را میشده است. در مقابل مثالهای همجنس

ای دید که آمیختگی زن و مرد در آنها منع شده است. در این فضاها شمار های دینییا آموزشگاهدخترانه( 

گذرانند و ارتباطشان با جنس مخالف محدود یا ممنوع ی را با هم میزیادی از اعضای یک جنس مدتی طوالن

خواه نیست، و این کند همجنسگرایانه را از خود ظاهر میشده است.  کسی که در این شرایط رفتار همجنس

خواهان رفتار او بازتاب محدودیت در دستیابی به شریک جنسی مناسب است، نه ترجیحی شخصی. همجنس

یابند و ایشان را بر شریک کسانی هستند که افراد همجنس خود را از نظر جنسی جذاب میبه طور خاص 

 دهند. جنسی ناهمجنس ترجیح می

ی تعریفشان اندیشید، به پیکربندی مفهوم جنسیت در دو سطح اجتماعی واژگان دیگری که باید درباره

( و سوگیری sex(، جنس )gender جنسیت )شوند. در بیشتر منابع معموال میان سه مفهومِو زیستی مربوط می

زیستی، روانی و ی توان به مثابه سه الیهشوند. این سه را می( تمایز قایل میsexual orientationجنسی )

همان تمایز نر و ماده است که به شکلی فراگیر در « جنس»ی جنسیت در نظر گرفت. اجتماعی از پدیده

                      
5 Situational homosexuality 
6 Substitutional homosexuality 
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های روشن و مشخصی را در ریخت و رفتار و ساخت فیزیولوژیک رقم شود و دوقطبیجانوران دیده می

زند. جنسیت به بازتاب اجتماعی و رمزگذاری و تفسیر آن در سطح روابط اجتماعی اشاره دارد و در می

و بازتاب  شناختی نیستگیرد که بر خالف جنسیت امری زیستی این دو سوگیری جنسی قرار میمیانه

شود. سوگیری جنسی کامال به بافت اجتماعی پیرامون شناسانه محسوب میای جامعهشناختی آن در زمینهروان

فرد وابسته است و بر خالف جنسیت امری خودبسنده و درونزاد نیست که بر اساس زیربنایی ژنتیکی تمایز 

ی فرهنگیِ بحث را بر جنسی هم یاد کرد که الیه توان از گفتمانو تعین یافته باشد. در کنار این تمایزها می

 سازد. می

توان گفت که جنسیت پدیداری است که در هر چهار سطح فراز، بندی میبه این ترتیب در مقام جمع

یعنی در سطوح سلسله مراتبی زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی نمود دارد و همچون سیستمی پیچیده در 

نسِ نر و ماده را داریم آورد. در سطح زیستی، جی خود را پدید میهر چهار الیه ساختارها و کارکردهای ویژه

آورد. در سطح روانی سوگیری تنیده پدید میافزاری پیشافزاری را به همراه تمایزهای نرمکه تمایزهایی سخت

کند و از سوی دیگر ی جنسی فرد از خودش را داریم که از سویی میل را ساماندهی میجنسی و خودانگاره

ای سازد. در سطح اجتماعی جنسیت در مقام مقولهر میای جنسیتی از هویت شخصی را ببندیاستخوان

یابد. در سطح فرهنگی هنجارین را داریم که در قالب نقشها، کارکردها، رسوم، آداب و قواعد جنسی نمود می

های علمی و بسترهای های اخالقی، دستگاههای جنسیت روبرو هستیم که چارچوبهای نظری، نظامبا گفتمان

 سازد. های پیشین را رمزگذاری و تفسیر و معنادار میشود که الیهی را شامل میاشناسانهزیبایی

از آنجا که در سطح زیستی دو جنس متمایز و مستقلِ نر و ماده داریم، میل جنسی در سطح 

گرایی و روانشناختی در نهایت به یکی از دو حالتِ همجنس و ناهمجنس سوگیری خواهد کرد و همجنس

ی گرایی( را نتیجه خواهد داد. همین گرایش در سطح اجتماعی دو رده)یا ترکیبشان دوجنسگرایی دگرجنس
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آغوشی با شریک جنسی همجنس یا ناهمجنس را آورد که ارتباط جنسی و هممتفاوت از رفتارها را پدید می

ازد. گفتمانهایی سخواه( را بر میخواه )یا ترکیبشان دوجنسخواه یا دگرجنسدهد و الگوی همجنسنتیجه می

ی آید به همین شکل دوشاخه است و یک بدنههم که در سطح فرهنگی در شرح و تفسیر میل جنسی پدید می

آغوشی هنجارین و معمول زن و مرد به همدیگر را رمزگذاری و فربه و گسترده دارد که میل جنسی و هم

خواهانه را صورتبندی و مفهوم وشی همجنسآغای دیگر دارد که میل و همکند و در کنار خود شاخهمعنا می

ی متمایز شناختی در سطح کالبدشناختی، دو شاخهسازد. این بدان معناست که از وجود دو جنسِ زیستمی

شود. پیدایش این دو از میل و دو مسیر واگرا از رفتارهای جنسی و نقشها و گفتمانهای وابسته بدان ایجاد می

 مان است.  برخاسته از آن همان است که موضوع اصلی بحثقطبی و پیامدها و الگوهای 

خواه توجه کرد و خواه/ دگرجنسدر دوران مدرن نخستین پژوهشگری که به این دوقطبیِ همجنس

شناس و جانورشناسی جسور به نام کینزی بود اش به انجام رساند، حشرهپژوهشی میدانی و علمی را درباره

ی میل جنسی در آمریکا به انجام رساند. او برای رسی کالسیک خود را دربارهکه بعد از جنگ جهانی دوم بر

خواهی ی دگرجنسای پیشنهاد کرد که در آن صفر نشانهای هفت پلهبرای ارزیابی سوگیری جنسی افراد سنجه

هی خواخواهی کامل بود. دستاوردهای آماری او بسامدی بسیار باال را به همجنسکامل و شش نماد همجنس

شده و غیرتصادفی انجام شده بود، روایی باالیی نداشت  کرد و به خاطر آن که در جمعیتی گزینشمنسوب می

اش برای صورتبندی موضوع راهگشا تعمیم به کل جمعیت نبود. با این همه راهبردهای تحقیق و شیوهو قابل

 دامن زد.  بود و به موجی بزرگ از پژوهشهای میدانی و آماری را در این زمینه

خواهی و مهمترین پرسشی که نتایج پژوهش کینزی به بار آورد آن بود که ارتباط میان همجنس

خواهی چیست؟ آیا این دو الگوهای رفتاری متمایز و ناسازگار و متعارضی هستند که یکدیگر را دگرجنس

پای هم در یک نفر وجود داشته  توانند پا بههایی موازی و همزمان هستند که میکنند، یا میلدفع و طرد می
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باشند. به همین ترتیب گسستگی یا پیوستگی توزیعشان در جمعیت نیز محل پرسش بود. برداشت کینزی 

چنین بود که در اینجا با طیفی و پیوستاری از رفتارها و گرایشها سر و کار داریم که در دو سرِ انتهایی و 

ای کینزی ی هفت پلهشوند. سنجهخواهی مطلق منتهی میخواهی مطلق و دگرجنسشان به همجنسافراطی

بر همین اساس طراحی شده بود. اما بعدتر این دیدگاه مورد نقد قرار گرفت و همچنان این پرسش مطرح 

ی گرایی داریم، یا یک پیوستار یکنواخت که همهگرایی/ دگرجنسی همجنسیک دوقطبی گسستهاست که 

 به هم متصل سازد؟ حالتهای بینابینی این دو را

تعریف شد،  8های آلفرد کینزیکه به دنبال پژوهش 7خواهیدگرجنس-خواهیمفهوم پیوستار همجنس

ای را در نظر گرفت که در یک سر آن تمایل به همجنس و در سوی برای سوگیری میل جنسی دوقطبی

های کرد. یافتهگرفت و هرکس جایگاهی را بر این طیف اشغال میدیگرش تمایل به جنس مخالف قرار می

تر از چیزی است که پیشتر تنوعتر و مداد که سوگیری جنسی مردمان پیچیده.م نشان می۱۹۴۰ی کینزی در دهه

شد. به این معنا که شمار زیادی از افراد هردو حالت میل به جنس مخالف و موافق را در مقاطعی فرض می

منتشر شد  -«خواهیی دوجنسگزینه»- 9.م کتاب مشهور فریتس کالین۱۹۷۸سازند. در از عمرشان نمایان می

ها را بسط داد و فرض کرد که تمایل جنسی پدیداری پیچیده است که بر مبنای شاخصهایی مانند و این یافته

 10شود.جذابیت، رفتار، خیالپردازی، ترجیح عاطفی و ترجیح اجتماعی، خودانگاره، و سبک زندگی تعریف می

خواهی ری بین این دو حالت قایل است، دیدگاه دیگری داریم که همجنسدر مقابل این دیدگاه که به پیوستا

                      
7 heterosexual–homosexual continuum 
8 Alfred Kinsey 
9 Fritz Klein 
10 Klein, 1993. 
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شان داند و به تمایز و تقابل این دو قایل است، و نه قرار گرفتنخواهی را یک دوقطبی طبیعی مییا دگرجنس

 11در دو سوی یک پیوستار همریخت.

ارتباط آن با رفتار خواهانه، تشخیص ی رفتار همجنسنخستین گام برای ورود به بحث درباره

خواهانه است. اگر این دو را به سبک کینزی همچون دو سر یک پیوستار در نظر بگیریم، با امری دگرجنس

ی یکسان یکپارچه و خطی روبرو هستیم که دو سرِ قطب آن به لحاظ مفهومی و عینیت خارجی وزن و اعتبار

ها و مدافعان ینیستد و بعدتر مورد استقبال شدید فمکردارند و این کماکان همان چیزی بود که کینزی ادعا می

خواهان واقع شد. از سوی دیگر اگر چیدمان میل جنسی را به شکلی دیگر تغییر دهیم، حقوق همجنس

کند و بسته به پیوستار یا گسسته بودن خواهی موقعیتی دیگر پیدا میخواهی در ارتباط با دگرجنسهمجنس

 رسیم.یرد، به تعبیرهایی متفاوت برایش میگطیفی که میانشان قرار می

ی یاد شده آن است که توزیع آماری میل بر ترین راه برای پرداختن به مسئلهترین و سرراستساده

داشت کینزی که امروز هواداران پرسر و صدایی دارد و بسیار دوقطبی یاد شده را ارزیابی کنیم. یعنی پیش

ی فرض کنیم و آن را با محک تجربی بسنجیم و ببینیم تا چه پایه از کورهشود را درست اش تبلیغ میدرباره

ای در طبیعت حاالت حدی و بینابینی دارد و آید. این نکته بدیهی است که هر دوقطبیآزمون سالم بیرون می

چه باشند توان یافت. اما دو پدیدار که حاالت حدی از یک پیوستار یکپارای استثناهایی تجربی میبر هر قاعده

ای متضاد و ناهمساز باشند رفتارهای آماری متفاوتی را در جمعیتهای زیستی و و دو پدیدار دیگر که دوقطبی

شان کرد. پس بر مبنای توزیع توان به سادگی از هم تفکیککنند و به این ترتیب میجماعتهای انسانی تولید می

                      
11 McConaghy, 1987: 411-424. 
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خواه را نشان داد. برای خواه/ دگرجنسفتار همجنستوان گسستگی یا پیوستگی رآماری رفتار بر جمعیت می

تواند بین دو حالتِ طیفی و پیوستاری بودن یا کنم که میتفکیک این دو از هم چهار شاخص پیشنهاد می

 دوقطبی و گسسته بودنِ این دو الگوی رفتاری تمایز ایجاد کند:

سرِ یک دوقطبی و حاالت حدی دهد که با دو نخست: تعادل و همسنگ بودنِ دو سرِ قطب نشان می

یک طیف سر و کار داریم، یا به سادگی یک حالت پایه را داریم و انحرافهای آماری از آن را. پدیداری که 

طیفی پیوسته داشته باشد و دو حالت حدی در قطبهایش قرار داشته باشند، باید از توزیع آماری به نسبت 

رفتارها در دو سر این طیف تناسبی با هم داشته باشند. اگر یکی متعادلی برخوردار باشد و فراوانی و بسامد 

تر از دیگری باشد، این احتمال وجود دارد که طیفی در کار نباشد و با یک تر و فربهاز دو قطب خیلی وزین

 ی هنجارین و انحرافهای آماری از آن سر و کار داشته باشیم.حالت پایه

دهد که با طیفی گسسته یا پیوسته سر  و کار تار نشان میدوم: شکل تداخل میان دو گرایش و رف

ای میلِ مقابل را گراست، باید بتواند تا درجهگرا یا دگرجنسداریم. یعنی به لحاظ آماری کسی که همجنس

بینیِ برخاسته از این فرض آن است که دو میلِ به همجنس و ناهمجنس هم تجربه کند. یعنی نخستین پیش

ختی با هم رقابتی نکند و همدیگر را مهار نکند و بتواند همزمان و همراه با هم در یک تن در سطح روانشنا

ای در این بین مشاهده شود، با امری گسسته و حضور داشته باشد. اگر چنین نباشد و تناقض و مهار دوجانبه

دهد، ف را نشان میی طیدوقطبِ ناهمساز روبرو هستیم. وضعیتی که بهتر از همه همگرایی و تداخل میانه

خواهی است. اگر این دو میل با هم تداخل و همراهی داشته باشند، باید شمار گرایی و دوجنسهمان دوجنس

گرایان کمتر گرا باشند. اگر شمار دوجنسدوجنسچشمگیری از مردم )به خاطر تداخل این دو سرِ پیوستار( 

گرایی/ کار داریم. یعنی اگر میل و رفتار همجنس از هر دو قطبِ مورد نظر باشد، با امری گسسته سر و
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خواهی رقابت کند و حضور یکی احتمال حضور دیگری را گرایی/ دگرجنسخواهی با دگرجنسهمجنس

 کاهش دهد.

سوم: اگر این دو انتهای یک پیوستار باشند، انتظار داریم حالتهای بینابینی را هم فراوان ببینیم. یعنی 

طبیعی آن است که به ازای هر بخشی از آن نمودهایی بیرونی وجود داشته باشد. در مدل ی یک پیوستار نشانه

ایِ کینزی نمایندگانی داشته ی هفت درجههای سنجهکینزی این توقع کمابیش همتاست با این که تمام پله

د و یک خواهی دو سر یک پیوستار درهم تنیده نباشنخواهی و دگرجنسباشند. از سوی دیگر اگر همجنس

ی گسست آن است که توزیع دوقطبی ناهمساز باشند، حاالت بینابینی باید کمیاب و نادر باشند. مهمترین نشانه

ای که قرار است تر از دو سر باشد، یعنی ویژگیهای یاد شده در نقطهی طیفِ مورد نظرمان پایینآماری در میانه

 همگرا و همراه باشند، نامحتمل و نایاب جلوه کنند.

چهارم: اگر به راستی طیفی و پیوستاری برای میل جنسی به همجنس و ناهمجنس داشته باشیم، انتظار 

هایی بر این طیف ممکن شود. یعنی بخشی چشمگیر از جمعیت به خاطر شباهت و همریخت داریم جابجایی

بیان دیگر، اگر میل  بودنِ میل جنسی در دو سر طیف، گرایش و سوگیری خود را در گذر زمان تغییر دهند. به

سرشت باشد، پیوستاری که این دو را به هم به جنس موافق و مخالف دو شکلِ حدی از میلی یگانه و هم

ی دیگرش گذر کند. یعنی ای به نقطهکند باید عبور پذیر و هموار باشد و میلِ یک فرد بتواند از نقطهوصل می

خواه و در دورانی دیگر در دورانی از عمر خویش همجنس قاعدتا باید شمار زیادی از افراد را ببینیم که

توان حدس زد که خواه هستند. اگر سوگیری جنسی در گذر زمان تغییر نکند و ثابت باشد، میدگرجنس

کند و این دو حاالتی حدی از یک پدیده نیستند خواهی با هم فرق میخواهی و دگرجنسسرشت همجنس

 آورند.می ای ناهمساز را پدیدو دوقطبی
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دهند که برداشت خواهی به روشنی نشان میگرایی و همجنسی همجنسهای موجود دربارهداده

آیند. های برخاسته از طیف و پیوستار شمردن این دو رفتار اشتباه از آب در میبینیکینزی نادرست بوده و پیش

ی آید. بحث دربارهانند درست از آب در میدهایی که این دو رفتار را ناهمساز و رقیب میبینیدر مقابل پیش

این دو شکل از گرایش جنسی و ارتباطشان با هم و پیوسته یا گسسته بودن طیفِ میانشان امری بالغی و 

فلسفی نیست که بخواهد در سطحی گفتمانی و با استدالل حل شود. این موضوعی است که برای داوری 

شان ماهیت این دو شکل از پذیر مراجعه کرد و به کمکی و رسیدگیهای عیناش باید به آمار و دادهدرباره

گرایان معموال عددی کمتر از واقع را ی شمار همجنسسازماندهی میل و کردار را دریافت. آمارسنجی درباره

ایی ی خود شرم دارند. با این همه راههدهد. به خاطر آن که بسیاری از افراد از بیان این نکته دربارهنشان می

 12برای تصحیح این عدد و تخمین بسامد این رفتار در دست است.

خواهی/ ی بسامد همجنسنخست: شاخصِ همسنگی و تعادل؛ نخستین آماری که درباره

.م( به دست داد. ۱۹۵۳و  ۱۹۴۸ی قرن بیستم )خواهی در دست داریم همان است که کینزی در میانهدگرجنس

، و «اندواکنش نشان داده»مردان دست کم یک بار نسبت به مردی دیگر  ٪۴۶داد که های او نشان مییافته

های آماری کینزی بعدتر از اند. دادهی جنسی با مردی دیگر را داشتهاز مردان دست کم یک بار تجربه ۳۷٪

هایی تصادفی از اعضای سوی متخصصان آمار مورد نقد و ایراد واقع شد، چرا که او آمار خود را از میان نمونه

تی را هدف گرفته بود که به خاطر اش از ابتدای کار جمعیگیریجامعه انتخاب نکرده بود و فضای نمونه

ی کینزی را ی اولیههایی که بعدتر استخراج شد، گاه نتیجههای جنسی برگزیده شده بودند. آمارهناهنجاری

                      
12 LeVay, 1996. 
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واکنش »سازند و این بستگی دارد به شاخصها و متغیرهایی که برای تعریف کنند و گاه آن را مردود میتایید می

اگر شاخصها با دقت و عینیت انتخاب شوند، آمار بسیار بسیار  13گیرند.کار میبه « ی جنسیتجربه»و « جنسی

 آید. کمتر از آنچه که کینزی ثبت کرده بود از آب در می

جمعیت در سراسر عمرشان با شخصی  ٪۱۱تا  ٪۲دهد که بین بندی، پژوهشها نشان میدر مقام جمع

اگر آمار جذابیت جنسی را هم در بر بگیرد،  14کنند.از جنس موافق دست کم یک تماس جنسی برقرار می

دهند که دست کم یک بار در عمرشان فردی از جنس موافق برایشان جذابیت دم گزارش میاز مر ۱۶-۲۱٪

ای خواهان در جامعه نیستند و توزیع کمینهبا این وجود این اعداد نشانگر شمار همجنس 15جنسی داشته است.

در مقام میلی گرایی ی همجنسدهند. به بیان دیگر این بسامدِ بیشینهاز سوگیری به آن جهت را نشان می

اند که حسی از از مردم گزارش کرده ٪۲۰دهد. در پژوهشی که به تازگی انجام شده، روانشناختی را نشان می

در  16اند.خواه دانستهاز همان گروه خود را همجنس ٪۳-۲اند، اما تنها جنس را تجربه کردهمیل جنسی به هم

ی مردان فرانسوی دست کم یک تجربه ٪ ۱/۴مردان انگلیسی و  ٪۱/۶خوانیم که پژوهشی دیگر می

خواه همجنسگیرد که رسد و کل کسانی را در بر میمی ٪۵/۳اند. در آمریکا این عدد به گرایانه داشتههمجنس

  17خواه هستند.یا دوجنس

                      
13 LeVay, 1996. 
14 Billy et al., 1993: 52-60; Binson et al., 1995: 245–54; Johnson at al., 1992: 410–412; 

Laumann at al., 1994; Wellings at al., 1994. 
15 Hope, 2009. 
16 McConaghy et al., 2006: 161–174. 
17 Gates, 2011: 1. 
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اند هم به همین ترتیب کم بودن چشمگیر بسامد آمارهایی که توسط سازمانهای معتبر استخراج شده

ای را منتشر کرد که ی آمارگیری.م نتیجه۲۰۱۰دهند. دفتر آمار ملی بریتانیا در خواهی را نشان میهمجنس

خواه قلمداد خود را همجنس ٪۵/۱دانند، و تنها خواه میمردم انگلستان خود را دگرجنس ٪۹۵داد نشان می

آمارهای دقیقی  18هم با تعبیرهایی مبهم پاسخ داده و یا در این مورد پاسخی ابراز نکرده بودند. ٪۵/۳کنند. می

دهد. به همین ترتیب آماری که گیری بیشتری دارند هم اعدادی در همین دامنه را نشان میی نمونهکه دامنه

گرا و آنهایی گرا و دوجنسان و مردان همجنسمنتشر کرد نشان می داد زن ۲۰۱۲ی گالوپ در اکتبر موسسه

دهند و این بسامد در میان جمعیت آمریکا را تشکیل می ٪۴/۳( در کل LGBTاند )که تغییر جنسیت داده

یابد زنان و مردان تفاوت چندانی ندارد. هرچند وابستگی آن به سن چشمگیر است و هرچه سن افزایش می

   19یابد.خواه کاهش میاحتمال پذیرش هویت همجنس

رفتارِ جنسی متمرکز بر همجنس و -به این ترتیب تا اینجای کار روشن است که دو الگوی میل

شان به مثابه دو سر یک طیف تا حدودی ناهمجنس وزن و ریخت آماری مشابهی ندارند و فرض کردن

داشته  ٪۵در برابر کمتر از  ٪۹۵نماید. یعنی وقتی دو صفتِ مقابل هم در جمعیت توزیعی برابر با دلبخواه می

باشند، فرض این که دو حالت یا دو حد از یک طیف رفتاری هستند، نادرست است. در اینجا ما با یک حالت 

« غیرطبیعی»و « ناهنجار»، «انحراف»هایی مانند هنجار روبرو هستیم. با وجود آن که کلیدواژهپایه و یک حالت نا

اند، اما باالخره باید پذیرفت که اینها ناپذیر تبدیل شدهخواهان به تابوهایی بیانبرای هواداران حقوق همجنس

خواهانه هم کامال مصداق ار همجنسی توزیع آماری رفتهایی آماری و دقیق و روشن هستند و دربارهکلیدواژه

                      
18 "Measuring Sexual Identity : Evaluation Report, 2010" 
19 Gates and Newport, 2012. 
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موارد دیده  ٪۹۵ی طبیعی، هنجارین و پایه دارد که در بیش از دارند. رفتار جنسی در آدمیان یک حالت پایه

یان است و کارکردهای زیستی )در بقای اش هم روشن و نماشود و مبانی تکاملی و زیربنای فیزیولوژیکمی

اش )در تولید نسل بعدی جامعه( هم نمایان و روشن است. بدیهی است که وقتی رفتاری ایگونه( و اجتماعی

دهند، اعضای جمعیت آن را بروز می ٪۵با این بسامد را داریم و رفتار دیگری در مقابلش هست که کمتر از 

شود و در مقابل فراوانی هنجارین اولی وضعیتی این حالت دوم انحرافی آماری از حالت اول محسوب می

پذیر، عینی و معمول( بدانیم، دومی غیرطبیعی هگیرد و اگر اولی را طبیعی )به معنای مشاهدناهنجار به خود می

های آماری برای کسانی تابو باشند یا نباشند، یا توسط نهادهای سرکوبگر کلیدواژهجلوه خواهد کرد. خواه این 

 کند. شان تفاوتی نمیاجتماعی به کار گرفته بشوند یا نشوند، داللت آماری و معنای عینی و علمی

گذشته از این نقد، که طیف فرض کردنِ دو صفت با فراوانی  دوم و سوم: بسامد حاالت بینابینی؛

مان هم ی طیف فرضیداند، با این نکته روبرو هستیم که میانهرا سوگیرانه و نادرست می ٪۵در برابر  ۹۵٪

خواهانه هم بسامد کمتری از دهد. در انسان رفتار دوجنساز خود نشان نمیهای پیوستاری آماری را نشانه

.م انجام شد و طی آن با ۲۰۱۳خواهی دارد و هم از آن ناپایدارتر است. در پژوهشی ملی که در سال همجنس

 ٪0/7خواه و از ایشان همجنس ٪۶/۱بیش از سی و چهار هزار آمریکایی مصاحبه انجام گرفت، تنها 

خواهی پژوهشهای پیاپی نشان داده است که به ویژه در مردان در کل بسامد دوجنس 20خواه بودند.دوجنس

ی خواه بیشتر به میانهخواه/ دگرجنسیعنی هرچه از دو سرِ دوقطبیِ همجنس 21خواهی است.کمتر از همجنس

بینیم. این بدان معناست که دو میل یاد شده با هم رقابت دارند آییم، شمار کمتری از نمایندگان را میطیف می

                      
20 Sexual Orientation and Health Among U.S. Adults, 2013.  
21 Diamond, 1993. 
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توان خواهان میپذیر نیستند. این را بهتر از هرجا در بررسی آمار دوجنسکنند و جمعو یکدیگر را مهار می

 بازجست.

م توسط بِیلی و همکارانش انجام گرفت نشان داد که حتا در میان ۲۰۰۵پژوهش مشهوری که در سال 

دانند هم شاخصهای فیزیولوژیکِ برانگیختگی جنسی ادعایشان را تایید خواه میآنان که خود را دوجنس

نگارانه نشان داده شد های هرزهدانستند فیلمخواه میکند. در این پژوهش به مردانی که خود را دوجنسنمی

ارزیابی شد.  22که بازیگرانش تنها زن یا تنها مرد بودند. برانگیختگی ایشان بر اساس تکنیک ابعادسنجی آلت

خواه با دیدن فیلم مردان تحریک خواه با دیدن فیلم زنان و مردان همجنسطبیعی بود که مردان دگرجنس

خواهان با هردو برانگیخته خواهند شد. نتیجه نشان داد که برانگیختگی که دوجنس شوند و فرض بر این بود

پژوهشهای  23دهد.خواهان است، اما حالت ترکیبی را نشان نمیخواهان یا دگرجنساین افراد مانند همجنس

دانند ه میخوابعدی که روش مشابهی هم داشتند، نشان دادند، فقط بر مردانی تمرکز کردند که خود را دوجنس

ی پژوهش بر این گروه نشان داد این اند. نتیجهی جنسی عملی با هردو جنس را هم داشتهو در ضمن تجربه

ی اما این نکته جای بحث دارد که نتیجه 24افراد در اثر تماس با هردو گروه از زنان و مردان تحریک شوند،

دانند، اما لزوما خواه میم داد که خود را دوجنسی کسانی تعمیتوان به کل ردهیاد شده را تا چه حدودی می

خواهی که نسبت به اند. ناگفته نماند که حتا در همین مردان دوجنسای با هردو جنس نداشتهی جنسیتجربه

 25دادند هم تحریک نسبت به یک جنس حدود دو برابر جنس دیگر بود.هردو جنس برانگیختگی نشان می

                      
22 penile plethysmography 
23 Rieger, Chivers and Bailey, 2005: 579–584. 
24 Rosenthal et al., 2011: 112-115. 
25 Rosenthal et al., 2011: 114-115. 
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ای در این زمینه داشتند هم نسبت به دو خواهانی که تجربهس حتا در دوجنسیعنی میل جنسی به هر دو جن

خواه نماید که با وجود کم بودن بسامد کسانی که خود را دوجنسجنس متقارن نبود. در واقع چنین می

خواهانی هستند که برای پذیرش اجتماعی بیشتر خویشتن را شمارند، همچنان بخشی از این افراد همجنسمی

خواهی ی همجنسکنند. در واقع طی سالهای گذشته با آزادتر شدن فضای بحث دربارهخواه قلمداد میجنسدو

خواهان افزوده شده کردند کاسته شده و بر شمار همجنسخواه قلمداد میشمار کسانی که خود را دوجنس

خواه وصف کرده زنان خود را دوجنس ٪۳مردان و  ٪۵.م منتشر شد ۱۹۹۳که در  26است. در گزارش یانوس

.م مرکز ملی آمار سالمت ۲۰۰۲خواه دانسته بودند. در زنان خود را همجنس ٪۲مردان و  ٪۴بودند و تنها 

 ٪۳/۲دانند و خواه میسال خود را دوجنس ۴۴تا  ۱۸ی سنی مردان در فاصله ۸/۱ایاالت متحده اعالم کرد که 

( از ٪۸/۲خواهان )کنند. اما در میان زنان همچنان شمار دوجنسخواه توصیف میخود را همجنس

از پاسخگویان در  ٪۸/۳-۹/۳( بیشتر بود، و البته باید این را هم در نظر داشت که ٪۳/۱خواهان )همجنس

راف به را قید کرده بودند که معموال شکلی غیرمستقیم از اعت« چیزی دیگر»ی پاسخ به این پرسشها گزینه

 27شود.خواهی قلمداد میهمجنس

تواند تغییر کند. اما چنین های متفاوت زندگی میچهارم: تغییرپذیری؛ سوگیری جنسی در دوره

نماید که سوگیری عمومی مردم کمابیش یکسان باشد و بیشترین سیالیت و تغییر در این زمینه به کسانی می

ی مرکزی نماید که به راستی یک هستهیعنی چنین می 28اشد.خواه هستند مربوط بخواه یا دوجنسکه همجنس

شود. جمعیت هم دیده می ٪۹۵آغوشی با جنس مخالف تمرکز یافته و در میل جنسی داشته باشیم که بر هم

                      
26 The Janus Report on Sexual Behavior 
27 In: http://www.kinseyinstitute.org/resources/FAQ.html. 
28 Diamond, 2008: 5–14 
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کند. در مقابل تنها بخش ناچیزی از جمعیت مان تغییر نمیی مرکزی به ظاهر ثابت است و در گذر زاین هسته

دهند و اغلب هم به سوی خواه هستند سوگیری جنسی خود را تغییر میخواه یا دوجنسکه همجنس

کند که ما در اینجا با یک وضعیت پایه کنند. این الگو باز این برداشت را تایید میخواهی حرکت میدگرجنس

 سرشت. ای همای در آن سر و کار داریم و نه طیفی پیوسته با دوقطبیاهنجاریو طبیعی و انحراف و ن

خواهانه در حدود ده سالگی و همزمان با آغاز به کار داد که رفتار دگرجنسهای کینزی نشان مییافته

یابد، میشود و بسامدش در میان جمعیت به شکلی نمایی تا سن بلوغ افزایش ریز جنسی آغاز میغدد درون

خواهانه با گیرد. در مقابل رفتار همجنساعضای جمعیت را در بر می ٪۹۰تا حدود سی سالگی که بیش از 

ی فاصلهیابد تا در شود و بعد از سن بلوغ به تدریج کاهش میبسامدی بیشتر در حدود ده سالگی دیده می

 کند.ای در جمعیت دست پیدا میسالگی به کمینه ۴۰-۴۵

طی ده  ٪۲نفره تنها  ۲۵۶۰ی آماری در یک پژوهش که طی ده سال انجام پذیرفت، در یک نمونه

خواهان و دو د. این نسبت آشکارا به همجنسشان تجربه کرده بودنسال تغییری را در سوگیری جنسی

ین خواهان چنهمجنس ٪۵۲/۹خواهان و دوجنس ٪۴۷شد، چون در میان مردان خواهان مربوط میجنس

خواهان چنین تغییری مشاهده از دگرجنس ٪۷۸/۰کردند. در حالی که تنها در ای را گزارش میدگرگونی

 ٪۳۶/۱خواهان و تنها دوجنس ٪۷/۶۴خواهان و همجنس ٪۶/۶۳شد. در میان زنان این آمار معنادارتر بود و می

خواه وضعیتی هنجارین سوگیری جنسی دگرجنسخواهان چنین تغییری را تجربه کرده بودند. یعنی دگرجنس

 29کند.خواهی نوسان میای در اطراف خود دگرجنسهای دیگر در دامنهو پایدار دارد، در حالی که سوگیری

                      
29 Mock and Eibach, 2012: 641–648. 
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شود. در پژوهشی نشان داده شد که در میان هشتاد زن ی هویت جنسی هم دیده میاین نوسان درباره

 30شان را طی دو سال تغییر داده بودند.جنسی گرا، نیمی از آنها خودانگارههمجنس

شود، خواهانه بر خالف آنچه وانمود میآید که رفتار همجنساز تمام آنچه که گذشت چنین بر می

شناختی با یک حالت پایه و خواهی نیست. در تار و پود نظامهای زیستتراز و همسان با دگرجنسامری هم

ای و انحرافی خواهی حاشیهخواهی است، و همجنسهمانا دگرجنس طبیعی و هنجارین سر و کار داریم که

 شود. ی آن محسوب میای در کنارهو ناهنجاری

هنسال در تمایز کارکردهای تولید مثلی و شکست تقارن میان دو جنس و زایش نر و ماده پدیداری بسیار ک

ی همراه بوده و به تیکی با کامیابی فراوانتاریخ حیات زمینی است که به خاطر افزون کردنِ شتابزده بر تنوع ژن

شود. های جانوری را پوشش داده است و در گیاهان هم به فراوانی یافت میگونه ٪۸۰همین خاطر بیش از 

شمارِ تخم و تحرک و شمار های کمی سلولی غذایتمایز جنس نر و ماده پیش و بیش از هرچیز در اندوخته

توان مشتقی یابد و سراسر تمایزهای جنسی بعدی میان نر و ماده را میهای اسپرماتوزوئید نمود میزیاد سلول

رند، به خاطر از همین بذر آغازین دانست. جنس نر و ماده ساز و کارهای متفاوتی برای تولید سلول جنسی دا

شناسی و کنند، و ریختشان بر فرزندان از قواعد رفتارهای متفاوتی پیروی میگذاریتفاوت در سرمایه

آورند. رفتار جنسی از بن و اساس در پیوند میان نر و کالبدشناسی ویژه و واگرای خاص خود را به دست می

  اش پیدایش سلول تخمی است که بتواند جانداری تازه را پدید آورد.ماده ریشه دارد و هدف تکاملی
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به خاطر پیچیدگی چشمگیر دستگاه عصبی، سیستم تولید  در جاندارانی پیچیده مانند پستانداران عالی، 

لذت که در ابتدای کار برای رمزگذاری و تنظیم رفتارهای متمرکز بر بقا تکامل یافته بود، استقاللی کارکردی 

شود. در ی روانی با متغیر لذت تفکیک میالیهی زیستی با متغیر بقا از کند و به این ترتیب الیهپیدا می

اش که تولید مثل باشد تواند از هدف تکاملیاند، رفتار جنسی میموجوداتی که چنین تفکیکی را تجربه کرده

ی هنجارین رفتارهایی ی اصلی و بدنهی لذت تمرکز یابد. در این میان پیکرهاستقالل پیدا کند و بر تولید بیشینه

شوند، هرچند امکان بروز رفتارهای کنند در همان حریمِ آمیزش نر و ماده تعریف میی تولید میکه لذت جنس

خواهی یکی از این رفتارهاست. ی یاد شده خروج کند. همجنسدیگری هم وجود دارد که ممکن است از دایره

اش همتا و دارِ ویژهخواهی با فراوانی اندک و تمایز و تقابل جریانهای میل و کراین برداشت که همجنس

ای ایدئولوژیک و ی معمول است، در بهترین حالت از سوگیریخواهانهآغوشی دگرجنسارزِ همهم

 کند، اگر که اشتباه آشکار و خطای عریانِ مشاهداتی نباشد.ای سیاسی حکایت میداوریپیش

گرایی یا غیرطبیعی، ی طبیعی، هنجارین و معمول بودن دگرجنسباید توجه داشت که وقتی درباره 

گوییم نه برچسبی سیاسی و اخالقی را در نظر داریم و نه خواهی سخن میناهنجار و نامعمول بودنِ همجنس

ایست که در جانوری به نام انسان کنیم. مقصود به سادگی فهم الگوی رفتار جنسیبه امری اجتماعی اشاره می

توان در جهان جانداران سراغ کرد، تمایز میان چیزهایی که می ترینکند. در این معنی، یکی از طبیعیبروز می

جنس نر و ماده و گرایش این دو برای جفتگیری با هم است. این طبیعی بودن، در ضمن با کارکردی نمایان 

و آشکار برای تولید مثل و در ضمن انباشت لذت همراه بوده و از این رو بیشترین بسامد و فراوانی را هم 

این معنا به سادگی با یک رفتار جنسی عادی و طبیعی و هنجارین روبرو هستیم که تبار تکاملی، ساز  دارد. در

اش برای تولید بقا یا لذت هم روشن و شفاف است. در کنار این رفتار، و کارهای فیزیولوژیک و کارآمدی

زش جنسی طبیعی، بقا را اش به خاطر مهار آمیخواهانه را داریم که در حالت خالص و کاملالگوی همجنس
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ماند. باز باید به این نکته توجه کرد که اختالل اختاللی در سیستم تناسلی می اندازد و از این رو بهبه خطر می

یا بیماری بودنِ یک الگوی رفتاری به معنای گناه، جرم یا پلید بودنِ آن نیست. به همان ترتیبی که مرض قند 

شوند و به خودیِ خود ارزش اخالقی یا معنوی های عادی بدن محسوب مییا نابینایی اختاللی در کارکرد

اش کردیم، به سادگی الگویی رفتاری خواهی هم در سطحی که تا اینجای کار بررسیخاصی ندارند، همجنس

شود. بدیهی است عادی انسان محسوب می گزینیاست که فراوانی و بسامدی اندک دارد و اختاللی در جفت

گونه بودن این رفتار دلیلی کافی برای سرزنش و نکوهش و سرکوب اجتماعی آن نیست. درست به که بیمار

ای تواند ماهیت بیمارگونه، حاشیههمان ترتیبی که تالش برای رفع ستم از اقلیتهای جنسی با هیچ منطقی نمی

 ی این نوع رفتار را پنهان سازد.گونهو اختالل

 ی بحثی که تا اینجا داشتیم را چنین بیان کرد:توان چکیدهبندی میبنابراین در مقام جمع 

خیزد و در چهار سطح شناختی و فیزیولوژیک میان جنس نر و ماده بر میمیل جنسی از تمایز زیست (1

گرا( را در سطح روانی و دو گرا/ دگرجنسیابد و دو الگوی متفاوت از میل )همجنسفراز نمود می

آورد و گفتمانهای خواه( را در سطح اجتماعی پدید میخواه/ دگرجنسالگوی رفتاری واگرا )همجنس

 زند.جنسی وابسته به هریک را در سطح فرهنگی رقم می

سنگ و همسان نیستند. یعنی چنین نیست وزن و همخواهی دو پدیدارِ همخواهی و دگرجنسهمجنس (2

قطب آن قرار گرفته باشند. ساخت که طیفی و پیوستاری از میل جنسی داشته باشیم که این دو در دو 

فیزیولوژیک و میل و گرایش و کردار و گفتمانهای مربوط به لذت جنسی در آدمیان یک شکل 

عینیتِ  ٪95هنجارین، فراوان از نظر آماری و برخاسته از کارکردهای طبیعی سیستم تناسلی دارد که 

خواهانه در برابر این مرکزِ دهد. میل و رفتار همجنسامر جنسی در جمعیت را تشکیل می

 کند.ای و انحرافی و امری ناهنجار عمل میی رفتاری همچون حاشیهدهندهسازمان
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سازند. رفتارهای قرار گرفته خواهی پیوستاری و طیفی یکپارچه را بر نمیخواهی و دگرجنسهمجنس (3

شود، و در کل شان به ندرت دیده میکنند، حالتهای بینابینیدو قطب همدیگر را مهار می بر این

ی متضاد روبرو دهند. یعنی در اینجا با یک دوقطبی ناهمساز و گرایش دوگانهگسستی را نمایش می

 هستیم و نه نقاطی حدی بر یک طیف.
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همجنسگفتار دوم: 
 خواهی رد جانوران

 

ای با حیات زمینی ندارد، برای بررسی فرض کنید یک جانورشناس ابرهوشمند فضایی که هیچ آشنایی 

مان بیاید و رفتار آدمیان را وارسی کند. این جانورشناس بیگانه در نخست رفتار جنسی جانداران به سیاره

ام برای تبادل پیام و معنا میان یابد که آدمیان از یک ابزار ارتباطی پیچیده و عتماس با جوامع انسانی در می

کنند و نظامهای زبانی را در اندرکنش ایشان تشخیص خواهد داد، هرچند این نقص بزرگ را خود انتخاب می

های عینی و نمودهای زبانی یابد و تنها بر اساس رمزگذاریدارد که تفاوت میان گفتار و کردار را در نمی

شود و آن هم این رفتارشناس فضایی به کشفی بزرگ و شگفت نایل می کند. بعدی رفتارها داوری میدرباره

دهند. شان اختصاص میها و نیازهای جنسیشان را به بیان میلاین که آدمیان بخش بزرگی از ارتباطهای کالمی

شود مردانی که خودروهایشان در خیابان با هم طرف با پرسه زدن در تهران متوجه میاین پژوهشگر بی

کنند. ی طرف مقابل را ابراز میف کرده با صدای بلند میل خود برای آمیزش جنسی با خویشاوندان مادینهتصاد

شد بخش بزرگی از گفتارهای میان جوانان همجنس به بازگو کردن داستانهایی او همچنین متوجه می

اوان را خواهد شنید که کالمهایی فر شود، و زبانزدها و تکیهی تماس جنسی مربوط میانگیز دربارهشگفت

انگیز به گیری شگفتشان جفتگیری با طرف مقابل است، یا خویشاوندانش. او با این نتیجهمحتوای همه

شان زده هستند که در تمام فعالیتهای اجتماعیای سخت شهوتی خود باز خواهد گشت که آدمیان گونهسیاره

م در این میان وجود دارد، مثال در حالت خشم با در حال جفتگیری با هم هستند، و البته الگوهایی ه
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کنند، در حالت شادی و خوشحالی با خودِ مخاطب همبستر ی همدیگر جفتگیری میخویشاوندان مادینه

 کنند. شوند، و در سایر مواقع در گفتگو با همدیگر با آشنایان، همکاران یا به سادگی رهگذران جفتگیری میمی

دهد، آن است که به رش علمی این جانورشناس فضایی را نادرست جلوه میآنچه که در نهایت گزا 

ی انسانی توجه نکرده است. تردیدی نیست که آدمیان در جوامع ارزش نمادین مفاهیم جنسی در جامعه

رفها بیشتر ماهیت استعاری دارد و ابزاری حزنند. اما این ی جفتگیری با هم حرف میشان مدام دربارهگوناگون

سازد که برای ابراز خشم و شادمانی و سایر حاالت عاطفی اختصاص یافته است، و در باقی ادین را بر مینم

 شود.ای کالمی محسوب میموارد هم به سادگی سبکی زبانی و آرایه

ها و تفسیرگران غیرمتخصصِ رفتار جانوران تا حدودی به همین موقعیت بسیاری از فمینیست 

گیرند و آن را در ت دارد. چرا که تنها سطحی از رفتارهای جانوران را در نظر میجانورشناس فضایی شباه

اش در بستر طبیعت، برداشتهایی توجه به کارکرد و ساز و کارهای نمادینکنند و بیچارچوبی انسانی تفسیر می

ی گرایانهجنسسازند. کانون داغ بحثهایی که مورد نظرم هستند به رفتار همخودساخته را بدان منسوب می

برانگیز و نمادین که باید در چارچوبی تکاملی و با شناسایی شود. رفتارهایی پیچیده، بحثجانوران مربوط می

 هم و تفسیر شود.فی زندگی اجتماعی جانوران دقیق و درست از شیوه

کنند، با دقت میهای مربوط به این رفتار را تولید در واقع خودِ جانورشناسان و رفتارشناسانی که داده 

ی ورود به کنند، و اختالل و بدفهمی در مرحلههای خود را ثبت و گزارش میها و دادهنظر علمی کافی دیده
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شود، مفهومی است کند. آنچه که در این متنها نادیده انگاشته میایدئولوژیک است که بروز می-متون سیاسی

 شود.خوانده می 31«آمیزرفتار مناسک»که در جانورشناسی 

ی پژوهشی بود که جولین داد، نتیجهآمیز را نشان میای که این نمادین شدنِ رفتارهای مناسکنخستین مقاله

های .م منتشرش کرد. او در این مقاله نشان داده بود که رفتار جفتگیری و به ویژه نمایش۱۹۱۴هاکسلی در سال 

آمیز و نمادین تشکیل یافته که ارتباطی از بخشهایی مناسک Podiceps cristatusی جلب جفت در پرنده

ای هستند که با جفتگیری پیوند خورده و کارکردی به جفتگیری ندارند و در اصل بخشی از رفتارهای تغذیه

  32اند.نو یافته

ان پژوهشی مشابه را منتشر کرد و نشان داد که در بابون هامادریاس حدود بیست سال بعد زوکرم

(Papio hamadryas)  هست  خواهانهکرد، رفتاری به ظاهر همجنسوحش لندن زندگی میکه در باغ

اش تعیین سلسله )سوار شدن نری بر پشت نری دیگر و اجرای رفتاری شبیه به جفتگیری( که کارکرد اصلی

.م ولفگانگ ویکلر نوشتار ۱۹۶۷ت و ارتباطی به جفتگیری و آمیزش جنسی ندارد. آنگاه در مراتب اجتماعی اس

بندی جنسی را معرفی کرد. بر اساس جمع-ی خود را منتشر کرد و در آن مفهوم رفتارهای اجتماعینوآورانه

تقال پیام در میان ویکلر، برخی از رفتارهای جنسی در میمونهای عالی کارکردی ارتباطی یافته بود و برای ان

گرفت. این رفتارها با وجود آن که از نظر ریختی به جفتگیری شباهت اعضای جامعه مورد استفاده قرار می

شدند و برای شان اجرا میزدند، به کلی خارج از بافت جنسیداشتند و مانند جفتگیری تبادل لذت را رقم می

ه بودند. او همچنین حدس زد که وجود رفتارهای کاستن از تنش بینافردی در درون جامعه سازگار شد

                      
31 Ritual behavior 
32 Huxley, 1914: 491-562. 
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شود. ها منتهی میجنسی به تدریج به کاهش یافتن دوشکلی جنسی و شباهت یافتن نرها به ماده-اجتماعی

ها در زمان پذیرش جنسی شباهتی پیدا کرده و های هامادریاس به تهیگاه سرخ مادهچنان که باسن سرخ بابون

به بیان دیگر از دید ویکلر رفتار  33دهد.نسبت به نرها را کاهش میبه همین خاطر خشونت نرها 

شد درست مانند این همگرایی ریخت شناختی تدبیری تکاملی ای که در میمونها دیده میخواهانههمجنس

آمیز برای ارسال پیامی ها بود و همچون رفتاری مناسکی نخستیبرای کاستن از تنش بین نرها در جامعه

 رفت.  کار می غیرجنسی از جنس دوستی و اشتراک منافع به

آرای ویکلر در ابتدای کار مورد توجه چندانی قرار نگرفت و بعدتر معلوم شد که حدس نهایی او 

جنسی  شان دوشکلیتر شدن جامعهها نرها همزمان با پیچیدهنادرست بوده است. بدان معنا که در بیشتر میمون

ی مرکزی اند. با این همه هستهها همگرایی نیافتهدهند و نرها از نظر ریختی به سوی مادهبیشتری را نمایش می

آمیز برای کاستن از تنش بین نرها )یا ای مناسکی میمونها را رمزگذاریخواهانهبحث او که رفتار همجنس

های جدید تایید شده است. یعنی نشان داده شده که در کرد، با یافتهقلمداد میها( ی بونوبوها، بین مادهدرباره

ها سلسله مراتبی در میان نرها وجود دارد که بر اساس سواری گرفتن نمادین نرها ها و شامپانزهی بابونقبیله

گیرد، نر شود. به همان ترتیبی که نر فرادست از نر فرودست سواری میاز هم نمایش داده شده و تثبیت می

خواند. این را البته نباید این کار فرا میفرودست با نمایش اندامهای جنسی خود به نِر فرادست او را به انجام 

ای قاطع و تغییرناپذیر در نظر گرفت. به همین ترتیب سلسله مراتب قدرتِ انگارانه همچون دوقطبیساده

شکل گرفته بر این مبنا را نباید بیش از اندازه خشک و ثابت یا فراگیر پنداشت. چنان که نشان داده شده هرم 

                      
33 Wickler, 1967: 69-147. 
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ی نرها را نشان های حمایتگرانهسواری گرفتن با سلسله مراتب دیگری که همکاری سلسله مراتبی مربوط به

ی دهد، انطباق کامل ندارد. با این همه رمزگذاری برتری با سواری گرفتن و فرودستی با نمایش منفعالنهمی

شونتی آلت شاخص مناسبی برای پیشگویی جایگاه اجتماعی میمونهای نر است و به ویژه در شرایطی که خ

و درگیری ای در گروه بروز کرده باشد، این رفتارها آشکارا برای تفکیک فرادست از فرودست کاربرد دارند. 

 ٪۸۷شود که نرِ فرادست در آمیز دو میمون نر، آشتی کردن به این شکل بازنموده میبعد از کشمکش خشونت

به  34شود.موارد نمایش آلت به نر فرودست مربوط می ٪۸۰کند و موارد رفتار سواری گرفتن را اجرا می

جانوران  گرایانه در بسیاری ازداد الگویی از رفتار همجنستدریج شواهدی بیشتر گردآوری شد که نشان می

 اش بحث کنیم. ایست که باید بیشتر دربارهآغوشی جنسی مسئلهشود، هرچند ارتباط آن با همدیده می

Prosiها )میمونهای موسوم به پیشگرایی در نخستیهمنجس mi an نایاب است. تنها گزارشی )

 Propithecusسیفاکا )ها داریم، به میمون خواهانه در این زیرراسته از میمونکه از رفتار همجنس

verreausxiجنس( رفتار  19شود. در میمونهای دنیای نو، تنها در میان سه جنس )از کل ( مربوط می

(، Saguinusها عبارتند از تامارین )ی کامل از نوع سواری گرفتن دیده شده است. این گونهخواهانههمجنس

ها به طور خواهانه در نخستیرفتار همجنس(. در واقع Saimiri( و میمون سنجابی )Cebusکاپوچین )

( و میمونهای بزرگ انسان ریخت Cercopithecoidaeهای دنیای قدیم )مشخص در میمون

(Hominidaeدیده می ) از  35این میمونها مشاهده شده است. جنس ۲۴جنس از کل  ۱۷شود. این رفتار در

نماید که این رفتار خاستگاهی تکاملی داشته باشد و در نیای مشترک میمونهای دنیای قدیم این رو چنین می

                      
34 Dixon, 2010: 388-389. 
35 Dixon, 2010: 385. 
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دید آمده پ -میمونهای تکاملی از میمونهای دنیای قدیم و پیشاین شاخه بعد از جدایی-ها ریختو انسان

گرایانه که عبارتند از سواری گرفتن و نمایش اندامهای جنسی با همین باشد. هردو شکل پایه از رفتار همجنس

 شوند. اند و معموال همراه با هم دیده میالگو در میان میمونها توزیع شده

ها در ماکاک شود.ی میمونها به نسبت پیچیده است و از سنین پایین شروع میخواهانهرفتار همجنس

شود و انگار نوعی بازی برای تمرین جفتگیری در های نابالغ هم دیده میسواری گرفتن نرها از نرها در بچه

ی خشونت بین آغوشی( و درجهدورانهای بعدی باشد. این بازی و تمرین از نظر شکل )سواری گرفتن یا هم

عنی اگر هورمونهای آندروژنی مثل تستوسترون کند و زیربنایی هورمونی هم دارد. ینر و ماده تفاوت می

شان زیر تاثیر این هورمون برخی از صفات نرینه را از های مادههای باردار داده شود، جنینپروپونات به ماده

های چیزی بین میمونهای های این نمونهآیند. بازیدهند و کمابیش هرمافرودیت از آب در میخود نشان می

نابراین الگوی یاد شده بر اساس ساخت هورمونهای جنسی موجود و زیربنای جنینی آن نر و ماده است و ب

  36شود.تعیین می

گیرد. معموال رفتار با ی میمونها طیفی وسیع از حالتهای بدنی را در بر میخواهانهرفتار همجنس

دهد. بعد می شود که به میمون همجنس خود عالمتنمایش آلت جنسی از سوی میمون فرودستی آغاز می

بینیم که طی آغوش شدنِ شکم به شکم را میها و نرها یکی از دو الگوی سواری گرفتن یا همدر بیشتر ماده

مالد. الگوهای دیگری از آن میمونِ فرادست آلت خود را از پشت یا شکم به بدن یا آلت میمون فرودست می

شود. تردیدی نیست راه است نیز گهگاه دیده میاین رفتار که با دست زدن یا دهان زدن به آلت دیگری هم

                      
36 Dixon, 2010: 389. 
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کند. با این همه خواهانه برای افراد درگیر در آن لذت تولید میکه تماس اندامهای جنسی در رفتار همجنس

ای ای بازخوردی برای تولید و تثبیت یک رفتار نشانهتواند چرخهبخش بودن میباید توجه داشت که لذت

ای ست رفتاری با ساختار جنسی که خارج از چارچوب جنسی در قالبی رسانهمحسوب شود. یعنی ممکن ا

شود، همچنان بخشی از لذت جنسی آغازین خود را حمل کند، بی آن که در بافت و نمادین به کار گرفته می

توان دریافت که در رفتارهای اش ارجحیت داشته باشد. این را از آنجا میی جنسیارتباطی دومی جنبه

ی میمونها برانگیختگی جنسی از جنس ورم کردن آلت مادینه و برافراشته شدن آلت در نرها خواهانهسهمجن

شود. یعنی میمونهای نری که درگیر این رفتار شود، اما این برانگیختگی به ارضای جنسی منتهی نمیدیده می

جویانه و ی لذتدهد که سویهنشان می دهند و اینشوند بسیار به ندرت رفتار یاد شده را تا انزال ادامه میمی

 اش برتری یافته است. ی نمادینجنسی رفتار در حاشیه قرار دارد و جنبه

این نکته هم اهمیت دارد که رفتار یاد شده با جفتگیری عادی نر و ماده تداخلی ندارد و با آن رقابت  

خواه در افرادی از جنس مخالف همچنان همجنس خود را ترجیح کند. یعنی بر خالف انسان که همجنسنمی

شود. ا جنس مخالف انجام میخواهانه مستقل و موازی با جفتگیری بدهد، در میمونها معموال رفتار همجنسمی

کنند و به هم کمابیش شبیه به رفتار هنجارین آدمیانی که با همجنسان خود جوکهای جنسی تعریف می

گزینند. در واقع در میان آغوشی کسی از جنس مخالف را بر میگویند، اما هنگام همناسزاهای جنسی می

ها ی میمونسازد. در بقیهخالص را از خود ظاهر می یگرایانهها تنها انسان است که رفتار همجنسنخستی

گرایی همراه است و این که موجودی از جفتگیری با جنس مخالف گرایی همواره با دوجنسهمجنس

ها ی نخستیآغوشی انتخاب کند گزارش نشده است. یعنی در بقیهخودداری کند و تنها همجنس را برای هم

گرایی مطلق که جایگزین شود. اصوال همجنسگرایی دیده مینسگرایی همواره در بافت دوجهمجنس
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شماری است که چنین های انگشتجفتگیری شود در کل جانوران امری بسیار نادر است و انسان یکی از گونه

 37دهد.رفتاری را از خود نشان می

ت که در انسان و ی تولید مثلی نیسکیشانهخواهانه تنها انحراف از رفتار جنسی راسترفتار همجنس 

شود، میمون مشترک است. رفتار مشابه دیگری که در میمونها و برخی از پستانداران دیگر نیز دیده می

دهد ها نشان میها ثبت و گزارش شده است. دادهگونه از نخستی ۵۲خودارضایی است. این رفتار در نرهای 

د و رواج آن در میمونهای دنیای کهن اندک است و شوها از همه بیشتر دیده میریختکه این رفتار در انسان

ها( از میمونهای کل جنس ٪۵۵جنس ) ۱۱شود. این رفتار در ها دیده نمیمیموندر میمونهای دنیای نو و پیش

ها ثبت شده است. در میان میمونهای ریختهای( انسانجنس ٪۸۰شود و در چهار جنس )دنیای کهن دیده می

گزارش شده است.  38ی سبوئیدهجنس دارند، این رفتار تنها در سه جنس از روخانواده ۱۹دنیای نو که 

های گونه ٪۹۱شود. در حالی که ای نو به ندرت دیده میهمچنین انزال در اثر استمنا هم در میمونهای دنی

( 40ی هومینیدهیخت )خانوادهرمیمونهای انسان ٪۱۰۰( و 39ی سرکوپیتکوئیدهمیمونهای دنیای کهن )روخانواده

کنند. در میمونهای دنیای کهن این ماجرا تنها در که این رفتار را دارند، انزال در اثر استمنا را هم تجربه می

ها از ریختها هم به همین ترتیب در انسانخودارضایی ماده 41( دیده شده است.Brachytelesیک جنس )

شود و در میمونهای جهان نو نادر است. این رفتار در ن یافت میهمه بیشتر و بعد در میمونهای جهان که

اوتان، شامپانزه، گوریل و بونوبو گزارش شده است. الگوی رفتاری در ماکاک، بابون زیتونی، ماگابی، اورانگ

                      
37 Poiani, 2010: 402. 
38 Ceboidea 
39 Cercopithecoidea 
40 Hominidea 
41 Dixon, 2010: 394. 
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شود، هرچند استفاده از ابزارهایی ی این موارد همسان است و به تحریک کلیتوریس با دست مربوط میهمه

 اوتان دیده شده است.د برگ یا چوب هم در اورانگمانن

به این ترتیب آشکار است که الگوی رفتار جنسی آدمیان و تنوعی که در راهبردهای دستیابی به لذت  

ی پستانداران عالی و به ویژه خویشاوندان انسان دهد، امری یگانه و بی نظیر نیست و در بقیهجنسی نشان می

که بحثش گذشت و از نظر  شود. این امر پیامد همان استقالل سیستم لذت از سیستم بقاستنیز یافت می

کند. با این همه تفسیر رفتارهایی که در جانوران ی زیستی داللت میسیستمی به ظهور سطح روانی بر فراز الیه

ی رفتاری مثل استمنا آشکار شود نیازمند تحلیلی دقیقتر و عمیقتر از شرایط ظهور رفتار است. دربارهدیده می

و مکانیکی روبرو هستیم که بر تولید لذت جنسی تمرکز یافته است و است که با کرداری انفرادی، ساده 

ی میمونها چنین نیست. این رفتار از سویی با مسیرهای خواهانهکارکردی اجتماعی ندارد. اما رفتار همجنس

کند و از سوی دیگر همواره در شرایط اجتماعی تولید لذت از راه جفتگیری با ناهمجنس رقابت و تداخل نمی

 دهد. اش را افزایش میکند که احتمال نمادین بودن و غیرجنسی بودنصی بروز میخا

نشیند که بتوانیم نشان دهیم خواهانه در جانوران هنگامی به کرسی میآمیز بودنِ رفتار همجنسمناسک 

به سوی  خواهانهکند. یعنی اگر الگوی ظهور رفتار همجنسرفتار یاد شده هدفی جز تولید لذت را دنبال می

کارکردی اجتماعی هدفگیری کرده باشد و اولویتی در راستای سازماندهی اجتماعی و مدیریت رفتارهای 

شود. ناگفته پیداست که حتا در این آمیز محسوب میجمعی را برآورده کند، در این حالت نوعی رفتار مناسک

شود و همین بازخورد حاصل می حالت هم به خاطر درگیر بودن اندامهای جنسی در رفتار شکلی از لذت

کند. هرچند گفتیم که درگیری اندامهای مثبتی است که با پاداش دادن رفتار را در سطح جمعیت تثبیت می

 کند. ی تولید لذت کامل و ارگاسم را طی نمیجنسی تنها در حد برانگیختگی نسبی است و معموال چرخه
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آمیز است و خواهانه در جانوران مناسکتار همجنسدهد رفشواهد فراوانی وجود دارد که نشان می 

ها، مشهورترین جانوری که با رفتار خواهانه در انسان ندارد. در میان غیرنخستیربطی به رفتار جنسیِ همجنس

دانیم که نر اش مشهور است و میبطری است که رفتار بازیگوشانهخواهانه پیوند خورده دلفین پوزههمجنس

ی شوند. دربارهآغوش میسامدی بسیار زیادتر از آنچه که برای بارداری الزم است، با هم هماش با بو ماده

شود، اما حقیقت آن است که تمام گزارشهایی که در ی این دلفین بسیار سخن گفته میخواهانهرفتار همجنس

های هم شمار کمی از وصفشود و تازه آن ها مربوط میوحشاین مورد در دست داریم به جانوران اسیر در باغ

ی پربسامدی خواهانهشناختی رفتار همجنسیعنی این تصور که پژوهشهای زیست 42دهد.عام را به دست می

ها ای که مشابهش را فراوان در متون فمینیستای مشهور است. افسانهرا در این جانور نشان داده باشد، افسانه

در جانورانی خواهانه خوانیم و همواره هم رواج و فراوانی رفتار همجنسخواهان میو فعاالن حقوق همجنس

 شود.گوناگون است که به شکلی نامستند و نادقیق مورد استناد واقع می

شان مورد بررسی قرار داده، نشان به هر روی تنها پژوهشی که دلفین پوزه بطری را در زیستگاه طبیعی

افت این رفتار دهند و بخواهانه را از خود نشان میدهد که نرها در سنین پیش از بلوغ بیشتر رفتار همجنسمی

آغوشی یا جفتگیری. بعد از سن بلوغ از بسامد این رفتار به شدت کاسته گنجد و نه همی بازی میهم در رده

ای از رفتارهای گیرد. به عبارت دیگر این کردار نمونهشود و جفتگیری با جنس مخالف جای آن را میمی

دانست که جانوران نابالغ برای تمرین جفتگیری بعد هایی ی بازیجنسی است که باید آن را از رده-اجتماعی

های بعدی نرها اهمیت دارد. چون بندیها با دستهبه ویژه ارتباط میان این بازی 43از سن بلوغ بدان نیاز دارند.

                      
42 Mann, 2006: 107. 
43 Mann, 2006: 107. 
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کنند و بعد از یافتن جفت یابی رقابت میهایی که از دو یا سه نر تشکیل شده برای جفتها در دستهدلفین

های یاد شوند. دستهکشد( با هم شریک میشان در جفتگیری با او )که گاه تا شش هفته به درازا میمورد نظر

کشد وفادارانه ماند و نرها در دورانهایی که پانزده تا بیست سال به درازا میشده برای مدتی دراز پایدار باقی می

هایی های دیگر هم اتحادیهال با دستهی اول معموهای ردهمانند. این دستهی خاص خود عضو میدر دسته

دهد که پژوهش یاد شده نشان می 44دهند.دهند و به طور فعال برای یافتن جفت به هم یاری میتشکیل می

 45جویند.ها بهره میی دوران نوجوانی برای تشکیل و تثبیت این دستهخواهانههای همجنسها از بازیدلفین

های متحدِ متمرکز بر جفتگیری با گنجد که دستههایی میشتر در قالب بازیبه این ترتیب رفتار یاد شده بی

 خواهانه سوگیری ندارد. کند و به سمت خودِ رفتار همجنسجنس مخالف را آماج می

آمیز بودنِ رفتار دهد و مناسکپرسش کلیدی ما را پاسخ میپژوهش یاد شده یکی از مواردی که  

ی کند. در واقع پرسش بر سر آن است که این الگوهای رفتاری به راستی در ردهخواهانه را تایید میهمجنس

بندی شوند، یا به رفتاری نمادین برای تنظیم روابط اجتماعی داللت رفتارهای جنسی و جفتگیری باید رده

ی ماند که از سیارهجویی جنسی به رفتار همان ناظری میفسیر تمام این رفتارها در قالب لذتکنند. تمی

ی روزهای عمر خود ی انسان خردمند بخش عمدهدیگری آمده باشد و به این نتیجه برسد که اعضای گونه

الی که آنچه در واقع را مشغول ابراز میل جفتگیری یا پیشنهاد جفتگیری به افرادی بسیار متنوع هستند، در ح

اند، عادت زبانی جوامع انسانی برای رمزگذاری ناسزا، شوخی، جوک و تهدید با زبانی مشاهده کرده

آورد به راستی قصد جفتگیری ی دعوا ناسزایی را بر زبان میتردید کسی که در میانهزده بوده است. بیجنسیت

                      
44 Mann, 2006: 108. 
45 Mann, 2006: 107-131. 
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های عوام که آمیخته به ها و تکیه کالمین ترتیب شوخیاش را ندارد. به همبا حریف با خویشاوندان مادینه

عناصر جنسی است لزوما بدان معنا نیست که ایشان مدام قصد جفتگیری را رهگذران و دوستان و اطرافیانشان 

ی رفتارهای اجتماعی جانوران این احتمال وجود دارد که خطایی از این دست بروز را دارند. هنگام مشاهده

 ری رفتاری که کارکردی تنظیمی و نمادین دارد، به اشتباه جنسی پنداشته شود.کند و شکل ظاه

ترین شاخص برای تفکیک رفتارهای جنسی واقعی از رفتارهای نمادین آن است که بهترین و امن

ر زبان راندن برانگیختگی جنسی و تبادل لذتِ فیزیولوژیک را در کنشگران بررسی کنیم. اگر انسانی هنگام ب

فتاری نشان ی جنسی بر مبنای شاخصهای عینی فیزیولوژیک از نظر جنسی برانگیخته شده باشد، و بعد رعبارت

توان حکم کرد که آن رفتار جنسی بوده است. اش به تولید لذت بینجامد، میدهد که بر محور اندامهای تناسلی

توان آن رفتار را غایب بود، میندامیِ تناسلی ا-اما اگر برانگیختگی جنسی یا تولید لذتی در سیستم عصبی

 نمادین دانست.

در میان میمونها، جانوری که بیشتری شباهت را به انسان دارد و باالترین بسامد از رفتار 

ها هستند های نخستی به انسان، شامپانزهدهد، بونوبو است. نزدیکترین گونهخواهانه را هم نشان میهمجنس

Pan tکه دو گونه دارند. یکی  rogl odyt es ی معمولی و دیگری یا شامپانزهpan pygmeat us  یا

شود. در میان این دو گونه بونوبو هم از نظر رفتار و هم ساخت ی کوتوله که بونوبو هم نامیده میشامپانزه

اش با انسان از آنچه که در درون ژنتیکی شباهتی چشمگیر با انسان دارد و در واقع تفاوت ساخت ژنتیکی

شود، کمتر است. خوب است برای فهم دقیقتر ماهیت رفتاری که های نخستی دیده میی از گونهبسیار

ی انسان همتا انگاشته شده، به یکی از پژوهشهای خواهانهخواهانه پنداشته شده و با رفتار همجنسهمجنس
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گیرد و دقیقتر بنگریم. این یکی از پژوهشهایی است که زیاد مورد استناد قرار می 46کالسیک در این زمینه

 شود.خواهانه در جانوران تفسیر میاغلب به عنوان گواهی برای رواج چشمگیر رفتار همجنس

بونوبوها میمونهایی هستند که به خاطر راه رفتن روی دو پا، حمل کردن اشیا دست، کم بودن موی 

ندی، و هوشمندی و کنجکاوی به انسان شباهت دارند. زیستگاه بونوبوها به جنگلهای آفریقای بدن، افزارم

ها از نرها ی بونوبو از حدود پنجاه میمون تشکیل یافته که در آن شمار مادهمرکزی محدود است. هر قبیله

هر نری در این منطقه  کند وکیلومتر مربع وسعت دارد زندگی می ۵۰تا  ۱۵بیشتر است. قبیله در قلمروی که 

ای پیچیده و اثرگذار از ها شبکهکند. جوامع بونوبو مادرساالر است و مادهبرای خود در حریمی جایگیری می

کند و مدیریت رفتارهای جمعی را آمیز نرها را مهار میآورند که رقابت خشونتروابط اجتماعی را پدید می

ی عادی تفاوت( دارند که نرها با چندین سان شباهت )و با شامپانزهسازد. بونوبوها از این نظر به انممکن می

ها هم با فرزندان پسرشان بعد از بلوغ کنند و مادهی نزدیک برقرار میی غیرخویشاوند ارتباط دوستانهماده

 47 کنند.شان را حفظ میهمکاری و دوستی

ای از در کنگو انجام پذیرفته و به قبیله 48.م در جنگل اِیِنگو۱۹۹۰ی پژوهش مورد نظرمان در دهه

شده ی نابالغ تشکیل میی بالغ و ده مادهشود که از ده نر بالغ و ده نر نابالغ، و بیست مادهبونوبوها مربوط می

ی همسایه در مقاطعی به این قبیله پیوسته و به صورت مهمان در آن اقلیم هم از قبیله است. یک نر و دو ماده

تا  ۱۹۹۰ی رفتار این قبیله طی چهل و یک ماه طی هشت فصل پژوهشی طی سالهای . مشاهدهاندزیسته

                      
46 Fruth and Hohmann, 2006: 294-314. 
47 Fruth and Hohmann, 2006: 296. 
48 Eyengo 
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از آنها  ٪۵۵رفتار جنسی در این قبیله ثبت شد که  ۱۲۰۱در این فاصله  49.م به انجام رسیده است.۱۹۹۸

شود و از آن این بخشی از پژوهش است که مدام نقل می 50خواهانه بود.دگرجنس ٪۴۵خواهانه و همجنس

شود. اما اگر کمی دقیقتر به الگوی رفتارها بنگریم تصویری گرایی استنباط میهمجنس« طبیعی بودن»رواج و 

 . کنیممتفاوت پیدا می

شود. ها مربوط مینخستین تمایز که اهمیت بسیاری هم دارد، به تفاوت پراکنش رفتار میان نرها و ماده

کنند و ارتباطشان هم معموال با ی نوزادی پایین ارتباط جنسی ابتدایی با دیگران را آغاز مینرها از همان دوره

دهند. رفتار و به کندی و آرامی آن را توسعه میکنند ها دیرتر این رفتار را آغاز میجنس مخالف است. ماده

عضو این قبیله مشاهده شد،  ۵۰نفر از  ۴۴ای که با تماس اندامهای جنسی همراه باشد، در خواهانههمجنس

ای که در کل مشاهده شد، تنها خواهانهمورد رفتار همجنس ۶۶۱نفرشان بالغ یا تازه بالغ بودند. در میان  ۳۷که 

کردند و تقریبا خواهانه را تولید میرفتارهای همجنس ٪۲/۴شد. یعنی نرها تنها ها مربوط میمورد به نر ۲۲

ها و به طور متوسط در هر ساعت یک بار توسط ماده 51تعلق داشت،ها ( این رفتارها به ماده۹۵٪/۸تمام )

ها از ماده شد کهنمونه( به این شکل انجام می ۴۷۰ی موارد )پذیرفت. این رفتار در بخش عمدهانجام می

موارد با  ٪۹۲مالیدند. خودِ این رفتار هم در گرفتند و آلت خود را به هم میروبرو همدیگر را در آغوش می

خوابید و دیگری روی بدنش قرار شد که طی آن یک ماده روی زمین مییک الگوی بدنی خاص انجام می

ای دیگر را به گرفت و با نمایش آلت خود مادهای بود که در زیر قرار میی رفتار مادهگرفت. شروع کنندهمی

 ٪۱۰شد و در موارد( وارد رفتار جنسی می ٪۹۰ی دیگر در این شرایط معموال )خواند. مادهرفتار فرا می این
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کرد. در این شرایط کسی که دعوتش نادیده انگاشته شده گر را ترک میی دعوتمادهکرد و موارد چنین نمی

داد و با حالت چهره و وضعیت بدن و گاه ابراز خشونت به میمونهای دیگر خشم بود عالیم ناراحتی بروز می

هارم شد، ولی در یک چخواهانه در سکوت انجام میداد. سه چهارم رفتارهای همجنسخود را نمایش می

ی مهم آن که کردند. نکتهموارد یک یا هردو طرف با فریادهایی رفتار خود را به میمونهای دیگر اعالم می

خواستند چیزی بخورند. یعنی های ماده میداد که میمونمورد( زمانی رخ می ۴۸۴اکثریت مطلق این رفتارها )

کرد ای میمونها نقش ایفا میی برای رفتار تغذیهاکننده خواهانه یاد شده همچون مقدمه و تنظیمرفتار همجنس

ها در وضعیت استراحت، بازی شد که میموناز این رفتارها در زمانی انجام می ٪۷و نه رفتاری مستقل. تنها 

توان حدس زد که رفتار یاد شده به عنوان ینجای کار میتا ا 52یا حرکت بودند و به اصطالح فراغت داشتند.

پذیرد، و حرکتی نمادین است که نظمی اجتماعی را نمایان یک رفتار جنسی وابسته به میل جنسی انجام نمی

کند. یعنی گویا میمونهای ماده که هدایت رفتارهای جمعی را بر عهده دارند، هنگامی که سازد و تثبیت میمی

مترین منبع محیطشان یعنی غذا را با هم تقسیم کنند، به شکلی نمادین به دوستانه بودن روابطشان قرار است مه

 کنند. تاکید می

اگر این حدس درست باشد و رفتار یاد شده ماهیتی نمادین و غیرجنسی داشته باشد، باید سازمان 

مشخص داشته باشد، که در « نیدستور زبا»اش بر اساس سلسله مراتب قدرت اجتماعی تعیین شود و یافتگی

سطحی اجتماعی تعریف شود و با ابراز میل جنسی در سطح زیستی یا ابراز عشق رمانتیک )اگر چنین چیزی 

پذیر باشد( در سطح روانی فرق کند. در عمل هم چنین است، یعنی الگوی رفتار یاد شده در بونوبو تعریف
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ای که درگیر عی کارکرد دارد. تنها در یک سوم موارد دو مادهآشکارا برای بازتولید سلسله مراتب قدرت اجتما

ی ی واالمرتبه و یک ماده( یک ماده٪۶۵شوند شأن اجتماعی مشابهی دارند و در دو سوم موارد )این رفتار می

واردی که شأن اجتماعی همسان است، این که کدام ماده در زیر و کدام شوند. در مفروپایه در آن درگیر می

شود. اما در مواردی ی کار عوض میکند و حتا گاه جای ایشان در میانهدر رو قرار بگیرد چندان فرقی نمی

طور خالصه،  گیرد. بهی واالرتبه معموال باال قرار میشوند، مادهشأن با هم وارد این رفتار میی ناهمکه دو ماده

ها در زمانی که قرار است خوراکی قسمت خواهانه در بونوبوها چنین است که مادهالگوی کلی رفتار همجنس

ی دارند. به این شکل که اغلب مادهی خویش را استوار میسازی رفتار جنسی پیوند دوستانهشود با شبیه

رار گرفتن روی بدن او به این پیشنهاد پاسخ ی فرادست با قکند و مادهآغوشی را پیشنهاد میفرودست هم

ی هنماید، در مقام یک رمزگذار و تنظیم کنندی پیوند میان رفتاری که به ظاهر جنسی میدرباره 53دهد.می

خواهانه با رفتار تغذیه، آزمونی تکمیلی مورد نیاز است و آن هم بررسی این که بسامد این رفتار همجنس

خواهانه را هنگامی ی چه ارتباطی دارد. پژوهشگران بسامد و الگوی رفتار همجنسکیفیت غذا و تنش غذایاب

های کوچکی خوردند بررسی کردند. یکی از آنها میوهی متفاوت از درختان خوراک میکه میمونها از دو گونه

ری شمار انگیخت، در حالی که دیگپراکنده بر سرشاخهای بسیار داشت و بنابراین رقابت زیادی را بر نمی

شت و مغذی را در جایی متراکم دارا بود. آشکار است که در حالت اخیر دستیابی میمونهای هایی درکمی میوه

شدند. اگر رفتار های واالمرتبه روبرو میشد و با رقابت شدیدترِ مادهفرودست به خوراک محدودتر می

بینی آن است اجتماعی تغذیه باشد، پیش یخواهانه ماهیتی جنسی نداشته باشد و نوعی تنظیم کنندههمجنس
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بنابراین یکی از  54که بسامد این رفتار در درخت اخیر به شکلی معنادار بیشتر باشد، که دقیقا چنین هم بود.

های میدانی درست دهد، بر اساس دادهخواهانه نسبت میهایی که کارکردی نمادین به رفتار همجنسنظریه

 نماید.می

توان داشت آن است که این رفتار به امری ی بونوبوها میخواهانهتفسیر دیگری که از رفتار همجنس

خواهانه را نشانه گرفته است. شود، اما همچنان کارکردی نمادی دارد و ارتباطی دگرجنسجنسی مربوط می

پیامی و دعوتی است برای  ی دو جانور همجنس نیست، بلکه بیشتر ارسالی سادهیعنی رفتار یاد شده معاشقه

شوند. اگر چنین باشد، انتظار داریم بسامد این رفتار را در نرهایی که خودشان در چنین ارتباطی درگیر نمی

هایی ببینیم که نرها هم در آن حضور دارند. در اند، کمتر از دستهها تشکیل شدههایی که تنها از مادهدسته

جویانه داشته باشد، برعکس انتظار داریم نیاز جنسی باشد و کارکردی لذت مقابل اگر رفتار یاد شده برای رفع

بینی ی نر، بسامدش را بیشتر ببینیم. پیشهایی که نر در آن حضور ندارد، به خاطر غیاب جفت بالقوهدر دسته

اده بینجامد. ها در حضور نر باید به جفتگیری نر و می مادهگرایانهدیگر این فرضیه آن است که رفتار همجنس

آغوشی و تولید لذت جنسی بگنجد، باید انگیزه و احتمال ی همی دو ماده در ردهخواهانهاگر رفتار همجنس

ای به نرها باشد و جفتگیری با نر را در نزدیکی همان زمان کاهش دهد. اما اگر این رفتار عالمتی و نشانه

باید به جفتگیری منتهی شود. شواهد آماری نشان داد  آمادگی جنسی ماده را نشان دهد، بعد از زمانی کوتاه

ی میان همین رفتار خواهانه تنها کمی کوتاهتر از فاصلهی زمانی میان جفتگیری بعد از رفتار همجنسکه فاصله

نماید خواهانه از همه کمتر بود. بنابراین چنین میقبل از همان است. در ضمن فواصل میان رفتارهای همجنس
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خواهانه برای آغاز جفتگیری با نرها را پشتیبانی کنند، ها تنها تا حدودی ارزش عالمتی رفتار همجنسکه داده

 و این پشتیبانی هم چندان قاطع نباشد. 

دهد و ی میان اعضای جامعه را افزایش میخواهانه پیوندهای دوستانهاین فرضیه که رفتار همجنس

های این پژوهش پشتیبانی برد، با دادهمحبت میان اعضا را باال میبنابراین در کل انسجام اجتماعی و مهر و 

دادند لزوما به هم نزدیکتر نبودند و با این رفتار خواهانه را نمایش مینشد. افرادی که با هم رفتار همجنس

شد که پیشاپیش ای دیده میهای واالمرتبهشدند، و بیشترین بسامد رفتار هم در مادهنزدیکتر هم نمی

کردند. ی آن احساس میاستوارترین اتصالهای اجتماعی را داشتند و کمترین نیاز را به بازتولید یا توسعه

ای سر و کار داریم که داد که با رفتاری نمادین و نشانهای نشان میهمچنین تمرکز رفتار در شرایط تغذیه

  55کند.رفتار خاصی را تنظیم می

خواهانه در جانوران آید که در فهم و تفسیر آنچه که رفتار همجنساز آنچه که گذشت، چنین بر می 

شود. تردیدی در این نکته نیست که برخی از جانوران ای مشاهده مینامیده شده، ابهام و سوگیری غیرعلمی

های جانوری بدان اندازه ر شاخهدهند. اما توزیع و پراکنش این رفتار دخواهانه از خود نشان میرفتار همجنس

اش وجود داشته باشد. بدان ی تکاملی دربارهنماید که نوعی تبارنامهاش تبلیغ شده نیست و چنین میکه درباره

های شوند و در میان گونههای تکاملی خاصی دیده میها این رفتار در شاخهمعنا که مثال در میان نخستی

آمیز محسوب دارد. این الگوهای رفتاری در بیشتر موارد نوعی رفتار مناسک خویشاوند الگوهایی شبیه به هم

شوند که برای تثبیت سلسله مراتب قدرت در جامعه کاربرد دارند و یا با تثبیت پیوندهای میان اعضای می
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جنسی  رسانند. این رفتارها معموال در راستای ارضایها و گروههایی همکار یاری میپایه به تشکیل دستههم

شوند، و در مواردی هم که انجامند، در بیشتر موارد در جانوران نابالغ دیده میاند و به آن نمیسوگیری نکرده

خواهانه ندارند و گاه به عنوان عالمت یا پیش ها یافت شوند تداخلی با رفتار جفتگیری دگرجنسدر بالغ

آمیز ی در جانوران یاد شده شکلی از رفتار مناسکخواهکنند. بنابراین همجنسدرآمدی برای آن نقش ایفا می

کند، هرچند شکل ظاهری و ابزارهای اجرای آن به رفتار جنسی تعلق است که کارکردی غیرجنسی را ایفا می

ی هاکسلی موقع جفتگیری مشغول شکار و تغذیه نبود، بونوبوها هم موقع دارند. به همان ترتیبی که پرنده

ها نقشی عالمتی و نمادین ان در پی لذت جنسی نیستند. تقلید رفتار تغذیه در پرندهشخواهانهرفتار همجنس

ایست که به تغذیه مربوط خواهانه تنظیم کنندهکرد، و در بونوبوها هم نمایش همجنسهنگام جفتگیری ایفا می

 سازد. شود و سهم بردن از منبع غذایی کمیاب را ممکن میمی

 بندی کرد:وان به این ترتیب جمعتی این بحث را میچکیده 

شود. این رفتار تنها در خواهانه در جانوران معموال با اغراق روایت میبسامد و توزیع رفتار همجنس (1

شود و در اغلب موارد در خارج از قالب جنسی های پستانداران عالی بیشتر دیده میبرخی از شاخه

 پذیرد. انجام می

آمیز دارد های جانوری تقریبا در تمام موارد ماهیتی نمادین و مناسکخواهانه در گونهرفتار همجنس (2

پذیرد، نه با قصدِ دستیابی به لذت جنسی در و با هدف رمزگذاری و تنظیم امری اجتماعی انجام می

 سطحی روانی.

ها دسترسی به خوراک را در شرایط رقابتی تنظیم در بونوبوها در میان ماده خواهانهرفتار همجنس (3

یابی و شکار بعدی را ممکن های جفتبطری تشکیل دستهکند و در میان نرهای نابالغ دلفین پوزهمی

دهند، رفتار یاد شده تنها ترین شکل این رفتار را نشان میها که نمایانسازد. در هردوی این گونهمی
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ر رفتار یاد کند. اگشود و در راستای کارکردی غیرجنسی عمل میدر سن و جنسی خاص دیده می

ی نابالغ یا های مادهداشتیم در میان دلفینداشت، انتظار میجویی جنسی ارتباطی میشده به لذت

 بونوبوهای نر بالغ هم دیده شود، که چنین نیست. 
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همجنسگفتار سوم: 
کامل   خواهیت

 

کند و اگر مهار می خواهانه گرایشی جنسی است که آشکارا انتقال ژنوم به نسل بعد رارفتار همجنس 

زیربنایی ژنتیکی برایش قایل شویم این که چطور در جمعیتهای انسانی باقی مانده همچون معمایی تکاملی 

خواهانه به معنای جایگزینی آمیزش طبیعی با جلوه خواهد کرد. چنان که گفتیم در جانوران رفتار همجنس

سوگیری جنسی به معنای دقیق کلمه در نظر گرفت.  توان آن راآغوشی با همجنس نیست و از این رو نمیهم

خواهی اغلب وضعیتی مطلق ندارد و با جفتگیری دهد که رفتار همجنسدست کم در جانوران شواهد نشان می

سازد. به همین دلیل در شکلی که در شود و آن را مهار نمیکند و جایگزین آن نمیبا جنس مقابل رقابت نمی

از این رو تکامل این  56شود.تهدیدی برای کاهش باروری و انتقال ژنوم محسوب نمی شود،جانوران دیده می

آمیزش منطقی و فهمیدنی است. اما این که چطور رفتار ای و مناسکرفتار در جانوران با کارکردهای نشانه

 مشابهی در انسان تکامل یافته و باقی مانده، جای بحث فراوان دارد.

رفت که به سرعت ی ژنتیکی ساده بود، انتظار میی وابسته به یک برنامهخواهی رفتاراگر همجنس 

شود در جمعیتهای انسانی منقرض شود. چون بر خالف جانوران جایگزینی برای آمیزش طبیعی محسوب می

خواهی در همان حدِ شود. از نظر پیامد و نتیجه همجنس ّو به معنی دقیق کلمه نوعی بیماری محسوب می
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یا نازایی بیماری است. تنها تفاوت در آن است که در این مورد به جای اختالل در سیستم عقیم شدن 

شوند. افزاری انتخاب جفت دستخوش اغتشاش میفیزیولوژیک تولید مثل، مسیرهای عصبی و مدارهای نرم

را در نظر کنند، اگر بیماری روانی خواهی پرهیز میی بیماری برای همجنسآن کسانی که از کاربرد کلمه

برای سطح روانی کاربرد چندانی ندارد و این  57ی بیماریداشته باشند، بر حق هستند. اما اصوال کاربرد کلمه

شود که بخت رود و هر ویژگی، اختالل یا صفتی را شامل میایست که بیشتر در سطح زیستی به کار میواژه

 کنند. استفاده می 58ی بیماری از تعبیر اختاللاش را کاهش دهد. در سطح روانی به جای کلمهبقای فرد یا ژنوم

های ی بیماریاش در زمرهخواهی را به خاطر بروز رفتاری و سوگیری روانشناختینسبرای دیرزمانی همج

.م 1952به سال  59(DSM« )کتابدستی اختاللهای روانی»کردند. زمانی که نخستین جلد از بندی میروانی رده

.م 1973سی این کتاب به سال گرایی را به عنوان یک اختالل مطرح کرد. اما در بازنویمنتشر شد، همجنس

خواهی با هیچ اختالل شناختی، یادگیری، رفتاری یا این عنوان از کتاب حذف شد و تاکید شد که همجنس

های روانی به کار گرفته شود. در متن راهنمای  داوری همراه نیست و نباید همچون برچسبی برای بیماری

ICD-9  گرایی نوعی بیماری .م منتشر شد همچنان همجنس۱۹۷۷که توسط سازمان بهداشت جهانی در سال

قلمداد شده بود، اما در ویراست بعدی این کتاب این عنوان حذف شد. نهادهای روانپزشکی چین هم در 

دار آن است های روانی خارج کردند. در حال حاضر تنها الگوی معنا.م این حالت را از فهرست بیماری۲۰۰۱

احتمال ابتال به اعتیاد، انزوای اجتماعی، مشکالت تحصیلی و مهمتر از همه خودکشی در نوجوانان که 
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58 disorder 
59 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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اما احتماال این متغیرها به فشار اجتماعی و ناپذیرفتنی  60خواهان است،خواه آشکارا بیش از دگرجنسهمجنس

 گردد.ی اطرافشان باز مینمودن رفتار ایشان در زمینه

شود. یعنی کسی که خواهی در سطح روانی اختالل و بیماری محسوب نمیبنابراین همجنس 

های شناختی، رفتارهای اجتماعی و سایر شاخصهایی که سالمت خواه است از نظر هوشبهر، تواناییهمجنس

به سطح روانی خواهی اصوال کند تفاوتی با یک فرد عادی ندارد. اما بیمارگونه بودن همجنسروان را تعیین می

 61بیضگیگردد. به همان ترتیبی که فرِد مبتال به مرض قند یا نهانارتباطی ندارد و به سطح زیستی باز می

تواند از سالمت روانی برخوردار باشد. خواه هم میتواند در سطح روانی انسانی کامال سالم باشد، همجنسمی

در سطح زیستی ندارد. مرض قند بخت بقای فرد را کاهش  اما سالمت روانی ارتباطی با بیمار بودن این افراد

بیضگی هم حالتهایی است که امکان بقای ژنوم شود. نازایی یا نهاندهد و از این رو بیماری محسوب میمی

خواهی هم مثل موارد اخیر شود. همجنسبرد و به این خاطر بیماری محسوب میدر نسل بعد را از بین می

دهد و به این دلیل اگر با شاخصهایی عقالنی و عینی و روشن به مفهوم بیماری می همین شاخص را کاهش

 اش در سطح زیستی بحثی وجود ندارد. خواهی بنگریم، در بیماری بودنو همجنس

کند. چون این رفتار در واقع خواهی در جانوران دیگر دشواری چندانی ایجاد نمیتکامل همجنس 

سازد. آمیز و نمادین از رفتار جنسی است و کارکردی متفاوت را در سطحی متمایز برآورده میشکلی مناسک

اخت ارتباطی محسوب به همان ترتیبی که به کار بردن کلمات رکیک در زبان انسانی بیماری نیست و نوعی س

کند بیماری ها هم که کارکردی اجتماعی و ارتباطی ایفا میی بونوبوها و دلفینخواهانهشود، رفتار همجنسمی
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ی کاهش بخت بقای ژنوم کند، مایهافزاید و چون با جفتگیری رقابت نمینیست. چرا که بخت بقای فرد را می

 شود.نمی

خواهانه باید در بافتی غیرجنسی ها و پیامدهای رفتار همجنساز این رو در جانوران بسیاری از مقدمه

خواهی بونوبو ارتباطی به جفتگیری و مورد تحلیل واقع شود. فشارهای تکاملی حاکم بر رفتار همجنس

مشترک مربوط  خوراکگیری اجتماعی از آغوشی او ندارد، بلکه بیشتر به راهبردهای غذایابی و سهمهم

گیری بطری باید به الگوی شکل ی دلفین پوزهخواهانهشود. به همین ترتیب برای فهم رفتار همجنسمی

شان برای دستیابی به جفت را تحلیل کرد. در میان ی همکاریهای همیاری میان نرها نگریست و شیوهدسته

این روند تحلیلی روبرو هستیم. یعنی به جای این که  سازیپردازان فمینیست با نوعی واژگونهبرخی از نظریه

شان تحلیل شوند، صفتهایی خواهانه در بافت اصلی و کارکرد زیستی واقعیروندهای نمادین رفتار همجنس

 اند. ریختی یا رفتاری در مسیری واژگونه در پرتو میل جنسی ارزیابی و تفسیر شده

ی اهمیت کلیتوریس زنان در باال و جلوی آلت تناسلی، نشانهاش پیشنهادی است که جایگیری نمونه

ای که چنین نظری را ابراز خواهانه است. نویسندهپایه بودن آن با رفتار دگرجنسخواهانه و همرفتار همجنس

کرده، معتقد است جای طبیعی کلیتوریس باید در درون مجرای تناسلی باشد تا هنگام جفتگیری طبیعی 

ی آن است که شکل دیگری ز دید او مهاجرت این اندام به باال و خارج از مجرای تناسلی نشانهتحریک شود. ا

شده( اهمیت یافته و این شکل از دید وی رفتار از جفتگیری )که در غیاب نره و دخول انجام می

دیده بر اساس این دیدگاه جایگیری خاص کلیتوریس که در بونوبو هم   62هاست.ی مادهخواهانههمجنس
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ناشی شده که در وضعیتی شکمی آلت خود را به هم  ی بونوبوهای مادهخواهانهشود، از رفتار همجنسمی

 مالند. می

ی بونوبوها نوعی گرایانهاین برداشت از چندین نظر ایراد دارد. نخست آن که دیدیم رفتار همجنس

کند، کارکرد شوند و لذت هم تولید میکردار عالمتی است و با وجود آن که اندامهای جنسی در آن درگیر می

این، الگوی رفتار ندارد، یعنی رقیب یا همتا یا جایگزین جفتگیری عادی نیست. گذشته از  جنسی

خواهانه ندارد خواهانه در بونوبو و انسان به کلی متفاوت است. در بونوبو جنس تقریبا رفتار همجنسهمجنس

دهند. در انسان الگویی به کلی ها و آن هم اغلب هنگام رقابت بر سر غذا این رفتار را نشان میو فقط ماده

خواهانه بین نرها تعیین سلسله مراتب شبیه است و رفتار همجنس هامتفاوت را داریم که بیشتر به رفتار بابون

شد، کند. یعنی مهاجرت کلیتوریس اگر در انسان غایب بود و تنها در بونوبو دیده میاجتماعی را رمزگذاری می

ها مربوطش کنیم. اما چون در انسان هم وجود دارد، قاعدتا ی مادهخواهانهمنطقی بود که به رفتار همجنس

تر در ای مشترک در سبک زندگی انسان و بونوبو بازگردد. توضیح سادهباید دلیلی عامتر داشته باشد که نقطه

تری که در انسان و بونوبو های مقدماتی پیچیدهاین زمینه آن است که بسامد بسیار باالی رفتار جنسی و بازی

ه است. چنین رفتاری در جفتگیری نر و با لمس اندامهای جنسی همراه است، دلیل مهاجرت این اندام بود

تر است تا پافشاری بر رفتاری که تنها در بونوبو وجود شود و تکیه کردن بر آن معقولماده بیشتر دیده می

 سازد. دارد و ظهور همان پدیده در انسان را نامفهوم می

سیاسی یا اعتقادی بروز داشتهایی شناسانه که به خاطر وفاداری به پیشبا پرهیز از این خطاهای روش

خواهانه در جانوران به خاطر گنجیدن در بافتی غیرجنسی توان دریافت که تحلیل رفتار همجنسکنند، میمی

خواهی الگویی متفاوت دارد و و همسو با انتخاب طبیعی کار چندان دشواری نیست. اما در انسان همجنس

کند، رقیب و جایگزین رفتار جفتگیری عادی ن میچون سوگیری جنسی خالصِ فرد در سطح روانی را تعیی
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شود. در این مورد باید توضیح دهیم رفتاری از این دست که بخت بقای ژنوم را در عمل از بین محسوب می

برد، چطور در سطح جمعیت باقی مانده است. به ویژه که به زودی خواهیم دید زیربنایی ژنتیکی برای می

یعنی این حالت در واقع نوعی اختالل رفتاری است که به بروزِ یک اختالل  خواهی پیدا شده است.همجنس

 خواهانه چندین نظریه وجود دارد. ی تکامل رفتار همجنسماند. دربارههورمونی می-ژنتیکی

تحمل مدام ترین نظریه آن است که این حالت را اختاللی تصادفی بدانیم که در سطحی قابلسرراست

.م نشان دادند ۱۹۲۸.م و بعد از او هالدین در ۱۹۲۲رود. نخست فیشر در آید و از بین میدر جمعیت پدید می

توانند بسامدی اندک و پایدار را در کنند نیز میای که شایستگی زیستی را کم میکه حتا صفتهای بیمارگونه

دی داشته باشد. پذیری زیاشان جهشجمعیتی بزرگ به خود اختصاص دهند، به شرط آن که زیربنای ژنومی

را پیشنهاد کردند، بدین معنا که اگر بسامد جهش در ژنهای « انتخاب-تعادل جهش»مفهوم  این دو نویسنده

مربوط به صفتی باال باشد، آن صفت حتا اگر زیانمند و بیمارگونه هم باشد در جمعیت با بسامدی اندک 

ل به راستی برقرار است و برخی از ویژگیهای دهد که این تعادهای بعدی نشان میمشاهده خواهد شد. داده

یک  63آورند.ی شایستگی زیستی به این ترتیب در جمعیتی بسامدی اندک اما پایدار را به دست میکاهنده

خواهانه در جمعیتهای انسانی آن است که آن ی سرراست برای توضیح پیدایش و ثبات رفتار همجنسنظریه

( ٪۵ین نکته که فراوانی این صفت در جمعیت همواره بسیار کم )کمتر از را چنین حالتی در نظر بگیریم. ا

است با این فرضیه سازگار است. همچنین این نکته که بسامد یاد شده کمابیش در تمام جوامع انسانی و 

 یدی است بر این مدل.دورانهای تاریخی ثابت بوده هم تای
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ترین شکل ظهور و پایداری رفتار ترین و سرراستدیدگاه تعادل جهش انتخاب به ساده

 64دهد و از این رو اگر بخواهیم بر مبنای اصل خستگرایانه در جمعیتهای انسانی را توضیح میهمجنس

که برای زیربنای این رفتار  ایشود. اما به خاطر خصلت تصادفیداوری کنیم، کارآمدترین نظریه محسوب می

 بندد. های عمیقترِ این رفتار میقایل است، راه را بر تحلیل

خواهی در نظر گرفت آن است که این رفتار در بخشی توان برای فهم تکامل همجنسیک احتمال دیگر که می

را برای تکثیر  کند که بخت بارآوری اندکی دارند و به این ترتیب راهبردی جایگزیناز جمعیت بروز می

های جیمز واینریش بنا شده که پیدایش گیرند. این نظریه بر اساس یافتهبخشی از ژنوم خویش در پیش می

نماید که در تحلیل کرده است. چنین می 65خواهانه را بر مبنای قواعد انتخاب خویشاوندیرفتار همجنس

شناختی بخت کمتری برای تولید تی یا جامعهشناخخواهان بنا به دالیلی زیستجوامع انسانی اولیه همجنس

دهد در بسیاری از جوامع که تعریف و هایی در این زمینه در دست است که نشان میمثل داشته باشند. داده

گنجند از نظر بخت تولید مثلی خواهان دارند، افرادی در این رده میجایگاه رسمی و مشخصی برای همجنس

شان به پرورش فرزندان امعه هستند و از این رو به جای پیگیری باروری شخصیتر از اعضای دیگر جفروپایه

رسانند و به این ترتیب دست کم احتمال بقای بخشی از محتوای ژنتیکی خود خواهران و برادرانشان یاری می

 دهند. را در نسل بعد افزایش می

اند، مردان خواهانه را در آن بررسی کردهشناسان رفتار همجنسدر بسیاری از جوامع ابتدایی که مردم 

شوند و با بر ، ظرافت و یا ضعف بنیه در دوران کودکی شناسایی میریختی خواه بنا به ناهنجاریهمجنس
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گرایانه به دوران همجنس عهده گرفتن نقشهای اجتماعی زنانه و همچنین نقش آمیزشی منفعل در ارتباطی

شوند. به همین ترتیب در قبایلی که ازدواج و همزیستی دو زن در آن رسمیت دارد، زنی که بلوغ وارد می

 کند، نازاست.نقش شوهر زنی دیگر را ایفا می

خواه وجود دارد خواه و دگرجنسی تفاوتهای کالبدشناختی افراد همجنسهایی عامتر که دربارهداده 

ی بدوی و در شرایطی که رقابت جنسی شدیدی میان اعضای کند که در یک جامعهن فرضیه را تایید میهم ای

خواهان به دالیل ریختی و کالبدی از بخت جنس برای دسترسی به جفت وجود داشته باشد، همجنسهم

هم ندارد. اما به  گرا تفاوتی باگرا و دگرجنسکمتری برای جفتگیری برخوردارند. میانگین قد مردان همجنس

خواهان تراکم خواهان هستند. همجنستر از دگرجنسکیلوگرم سنگین ۲۵/۶خواه طور متوسط مردان دگرجنس

شان کوچکتر و سبکتر از عضالنی-بافت چربی کمتری در زیر پوست خود دارند و دستگاه اسکلتی

خاصره کمتر است و قدرت شان نسبت به عرض لگن خواهان است. به همین ترتیب عرض شانهدگرجنس

شود. گرایی هم معنادار میعضالنی کمتری هم دارند. در این زمینه ارتباط میان نوبت زاده شدن و همجنس

اش بیشتر است، خواه شدندانیم که هرچه شمار برادران بزرگتر یک پسربچه بیشتر باشد احتمال همجنسمی

ی توسط برادران بزرگتر مربوط باشد. به این ترتیب تواند به مصرف یا تصاحب منابع خانوادگو این می

ای که شمار زیادی برادر بزرگتر دارد، احتماال منابع کافی برای تشکیل خانواده و تولید مثل موفق را پسربچه

  66برد و بخت کمتری برای انتقال ژنوم خود به نسل بعد دارد.از نهاد خانواده به ارث نمی
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مورد بررسی  خواهان در قبایل بدویشود که همجنسواینرایش پشتیبانی میی این تحلیل با این یافته

اند. این افراد لباس جنس مخالف پوستان آمریکای شمالی( از موقعیت اجتماعی باالیی برخوردار بودهاو )سرخ

رش شوند، و در ضمن به پروآغوش میکنند و با جنس موافق همپوشند، همچون جنس مخالف رفتار میرا می

انند و با فرضِ دارا بودن نیروهای جادویی همچون شمن یا کاهن قبیله رسفرزندان خویشاوندانشان یاری می

شان به منابع فراوانی دسترسی خواهان به خاطر نفوذ دینیکنند. در نتیجه در این قبایل همجنسنقش ایفا می

ی جالب توجه دیگر آن که نکته 67کنند.دارند و به پرورش مناسب فرزندان خویشاوندانشان کمک موثری می

گرایان از سنین پایین استعدادی چشمگیر برای ایفای نقش ی امروزین در میان همجنسحتا در جوامع پیچیده

و اجرای نمایش وجود دارد. آشکار است که این توانایی ارتباطی برای کسی که قرار است نقش کاهن یا شمن 

خواهان هم نماید که هوشبهر همجنسزشمند است. به همین ترتیب چنین میقبیله را بر عهده بگیرد چقدر ار

ی زبان و ارتباطات توان حدس زد که این افزونی به مهارتهای بیشتر در زمینهو می 68از دیگران کمی باالتر باشد

ادی دارد. یکی های دیدگاه انتخاب خویشاوندی سازگاری زیبینیها با پیشانسانی ارتباط داشته باشد. این داده

ای از ژنها که رفتار ها داشت آن است که شبکهتوان در چارچوبی ژنتیکی از این دادهاز تفسیرهایی که می

شوند و کنند، در شرایطی که بخت تولید مثل فرد از حدی کمتر باشد، روشن میگرایانه را تولید میهمجنس

شبهر باال به کار حمایتگری از فرزندان خویشاوند کنند که از سویی مانند هوصفتهای دیگری را تشدید می

 69زند.خواهانه را رقم میسازد و از سوی دیگر رفتار همجنسآید و ارتقای اجتماعی را ممکن میمی

                      
67 Ruse, 2014: 23. 
68 Ruse, 2014: 23-24. 
69 Ruse, 2014: 24. 
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خواهانه یافت شده است. از این چنان که به زودی خواهیم دید، زیربنایی ژنتیکی برای رفتار همجنس 

تکامل و تثبیت این صفت آن است که مدلی به نسبت ساده بسازیم و پویایی رو یکی از راههای توضیح دادنِ 

بسامد ژنهای یاد شده و رفتارهای ناشی از آن را در تناسب با انتخاب طبیعی مدلسازی کنیم. یکی از این مدل 

ر خواهی اتوزومی هستند، یعنی بی انتخاب طبیعی است که بر مبنای آن ژنهای مربوط به همجنسها نظریه

کنند که در نرها از سویی گرایی( را تولید میهای جنسی قرار ندارند. این ژنها رفتاری )همجنسکروموزوم

دهد و از سوی دیگر با باال بردن رفتار حمایتگرانه و فرزندپرورانه بخت جفتگیری و انتقال ژنوم را کاهش می

گرایی در جمعیت از دید این نظریه همجنسبسامد  70برد.بخت نگهداری از فرزندان خویشاوندان را باال می

ی تعادل میان این دو جریان ناهمسازِ انتخاب طبیعی است. واین گِتس که این نظریه را پیشنهاد کرده در نتیجه

واینبرگ مدل خود را تولید کرده است. یعنی فرض کرده که نسلها بر هم افتادگی  -چارچوب تعادل هاردی

شوند. این ها به شکلی تصادفی تفکیک و بازآرایی میمحدود است، و آللی جمعیت ناندارند، اندازه

بینی و آید، اما چارچوبی برای پیشداران درست در نمیهای طبیعی مهرهی بیشتر جمعیتداشتها دربارهپیش

توان این موارد را دگرگون ساخت و به مدلهای نظری دهد که بر مبنایش میطراحی آزمون را به دست می

 ازه دست یافت. ت

این  دهد،ی دیگری که تا حدودی ظهور و ثبات این رفتار در جمعیتهای انسانی را نشان مینظریه 

برند و از این رو خواهی مردانه از داشتن آن بهره میی ژن همجنسکند که ناقالن مادینهفرض را مطرح می

دهد زنانی که خویشاوند شان میهایی هست که نپوشانند. دادهنقصِ ناشی از ابتر ماندن نرهای حامل را فرو می

                      
70 Getz, 1993. 

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


63 

 

گرایان هستند، نسبت به حالت پایه باروری بیشتری دارند. اما این حالت تنها در تبار مادری همجنس

بر این مبنا مدل نظری  71شود و نه آنهایی که از طرف پدری با آنها خویشاوندند.گرایان دیده میهمجنس

کند. یکی از دو آلل تاثیری بر یک ژن و دو آلل مدل میگرایی را با فرضِ دیگری ساخته شده که همجنس

آورد، خواهانه پدید میسوگیری جنسی ندارد، اما دیگری اگر به شکل هموزیگوت باشد، سوگیری همجنس

در این حالت چند حالت در پیوند با فشار انتخاب طبیعی و  72سازد.یعنی مردان را زنانه و زنان را مردانه می

پیوند داشته  Xی جالب توجهش این که اگر این آلل با کروموزوم شود و نتیجهبینی میتوانایی باروری پیش

آیند، و این گرا فرزندان زنانی با باروری بیشتر از حالت عادی از آب در میباشد، در نهایت مردان همجنس

نوزاد  ۷۳/۲خواهان ها تایید شده است. میانگین زایایی مادران همجنسست که با شواهد آماری در انسانایداده

نوزاد( باالتر است. مدل یاد شده به نسبت پیچیده  ۰۷/۲خواهان )است که به شکل نمایانی از مادران دگرجنس

برتری هتروزیگوتی، احتمال وراثت  است و از این نظر بر رویکردهای رقیب برتری دارد که متغیرهایی مانند

 کند. کروموزومی، تعادل نیروهای متضاد برخاسته از انتخاب طبیعی را همزمان محاسبه و مدل می

نشسته باشد و داشتن  Xبازی بر کروموزوم جنسی نماید که ژن همجنسبه این ترتیب چنین می

در مقابل این کارکرد سودمند تکاملی، زیانی  اش ممکن سازد. هرچندفرزندانی بیشتر را برای حامالن مادینه

خواه شدنِ نرهای حامل و نابارور شدنِ ایشان است. در این فرضیه مردان آورد که همانا همجنسهم به بار می

خواه است( در واقع نوعی محصول و برابر زنان همجنسشان کمابیش دخواه )که نسبت جمعیتیهمجنس

شوند که در اصل بر توانایی باروری زنان بنیاد شده است. زنانی که ژنِ جانبی روندی تکاملی محسوب می

                      
71 Iemmola and Camperio Ciani, 2009. 
72 Gavrilets and Rice, 2006. 
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افزاینده بر شمار فرزندان را دارند، با این عارضه روبرو هستند که فرزندان پسرشان )که فقط یک کروموزوم 

X وشاندن تاثیر آن را با کروموزوم دارند( امکان پX  اضافی )که در زنان هست( ندارند، و در نتیجه

مانند. با این همه تاثیر سودمند افزایش باروری برای زنان حامل شوند و از تولید مثل باز میخواه میهمجنس

 ود.شارزد و صفت یاد شد در جمعیت تثبیت میبه قدری است که این زیانِ کناری به قمارش می

های تجربی پشتیبانی نماید و با دادههای دیگری هم هست که تا حدودی تخیلی میدر این میان دیدگاه

ای در کنار برتریِ هتروزیگوتِی خواهی را حالتی حاشیهها همجنسشود. یکی از این دیدگاهنمی

مردان دیگر جمعیت ی خواه باشند از همهداند. بر اساس این مدل مردانی که دوجنسخواهی میدوجنس

ها را دارند و هم نرهای دیگر )با رفتار باروری بیشتری دارند. چون هم توانایی بارور کردن ماده

گرایی حالتی ضعیف و کنند. در این مدل همجنسها منع میشان( را از دسترسی به مادهخواهانههمجنس

خواهی در انسان که دیدیم بسامد دوجنسشود. اما چنان محصولی جانبی از این وضعیتِ موفق پنداشته می

خواه کامل آشکارا بخت تولید مثلی اندکی دارند و به لحاظ آماری ابتر بسیار اندک است و افراد همجنس

خواهی به دنبال دستکاری رفتاری و گوید همجنسشوند. دیدگاه دیگری هم ارائه شده که میمحسوب می

بر اساس این نظریه والدان در صورتی که ببینند یکی از فرزندانشان  نماید.پرورشی ناخودآگاه والدان رخ می

از بقیه ناتوانتر است یا به خاطر نارس بودنِ صفتهای جنسی بخت اندکی برای تولید مثل دارد، او را به سمتی 

ن خواه شود و به این ترتیب به یاریگری برای خواهران و برادرانشان بدل شود. ایدهند که همجنسسوق می

نظریه هم با شواهد عینی سازگار نیست و ساز و کاری برایش قابل تصویر نیست که آزمودنی باشد و یا تایید 

 شود.

 بندی کرد: توان به این شکل جمعآنچه که تا اینجای کار گفتیم را می 
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خواهی در خواهی در انسان و جانوران متفاوت است. تکامل همجنستوضیح تکاملی همجنس (1

آمیز را طی کرده و با تولید مثل و آمیزش جنسی طبیعی با سیر رفتاری نمادین و مناسکجانوران م

خواهی انسان دیده جنس مخالف تداخل و تعارضی نیافته است. چنین تداخل و مهاری در همجنس

آمیز. چرا شود و از این رو در مورد انسان با یک بیماری تناسلی روبرو هستیم و نه صفتی مناسکمی

خواهی در انسان امری یکسره جنسی و فروبسته در کامجویی جنسی است، در حالی که مجنسکه ه

 در جانوران چنین نیست و کارکردهای دیگر همواره بر آن غلبه دارد. 

ی جهشها در یک توضیح ساده و سرراست برای توضیح این رفتار آن است که آن را اختاللی از رده (2

اش هم در ویژگی حساس به جهش بدانیم که در حالت بیمارگونه نظر بگیریم و رفتار جنسی را یک

خواهی در یابد. این نظریه با بسامد اندک همجنسنهایت به تعادلی با فشار انتخاب طبیعی دست می

 دهد.جمعیتهای انسانی سازگاری دارد و آن را توضیح می

خواهی راهبردی جایگزین است برای افرادی که به خاطر ی دیگر آن است که همجنسیک فرضیه (3

های گوناگون زیستی یا اجتماعی بخت چندانی تولید مثل ندارند و بنابراین راهبردی جایگزین ناتوانی

ن یاری کنند و با قواعد انتخاب خویشاوندی به پروردن فرزندان خواهران و برادرانشارا انتخاب می

 رسانند. می
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همجنس: چهارم گفتار
 خواهیژنتیک 

 

خواهانه یا اختاللی تصادفی و جهشی کور است که با بسامدی خاص در هر نسل رفتار همجنس 

ها آن را موجب ای بر کروموزومای ژنومی و رمزگذاریشود، و یا آن که برنامهدامنگیر بخشی از جمعیت می

کند، تماعی ایفا میای که در تکامل رفتار اجخواهی در جانوران با توجه به کارکرد پیچیدهشود. همجنسمی

بینیم همسان باشد. افزار گویا با آنچه در انسان میی ژنومی است و بخشی از این نرمشک صفتی با برنامهبی

.م انجام دادند و با انتشار نتایج آن ۱۹۹۳پژوهش پیشتاز در این زمینه همان بود که دین هَمر و همکارانش در 

خواه باشد، احتمال این که داده را داریم که اگر کسی همجنس هیجان فراوانی تولید کردند. در کل این

خواه باشند بیشتر است، و این به حضور نوعی عامل ژنتیکی در این رفتار گواهی خویشاوندانش هم همجنس

گرای فرد در تبار مادری از تبار دانیم که شمار خویشاوندان همجنسدهد. از سوی دیگر این را هم میمی

قرار دارند. چنان  Xتوان حدس زد که عامل یا عوامل مورد نظر بر کروموزوم است. بنابراین میپدری بیشتر 

( تشکیل شده که در qو  pهای دیگر از دو بازو )موسوم به مثل بیشتر کروموزوم Xدانیم کروموزوم که می

شوند. نواحی و نوارهای روی کروموزوم را از سانترومر تا انتهای این ای به نام سانترومر به هم متصل مینقطه

کنند. همر و همکارانش در پژوهش پر سر و صدای خود ساختار کروموزوم بازوها با اعدادی نامگذاری می
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X خواه بودند مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه ان همجنسهایی که شمار زیادی از اعضایشرا در خانواده

  73شود.ای در آن یافت میناهنجاری Xq28ی رسیدند که در منطقه

این ناحیه از سه نوار تشکیل شده که روی هم رفته هشت مگابایت اطالعات ژنتیکی را در خود 

را  MAGEA11یه در ضمن ژنی به نام که این ناحی ژنوم معلوم شد بعد از پایان پروژه 74گنجاند.می

دانیم در ضمن این را هم می 75های آندروژن در غشاء سلول نقشی بر عهده دارد.داراست که در تنظیم گیرنده

این منطقه حاالتی روانشناختی مانند اوتیسم و بر  IRAK1و  MECP2 که دوتایی شدن ژنهایی مانند

دو سال بعد با متخصصان آمار باز توسط گروه همر ای که پژوهش بعدی 76آورد.اضطراب مرضی را پدید می

خواه هستند شباهت چشمگیری در بر همین منطقه انجام گرفت تایید کرد که در میان برادرانی که همجنس

خواه این ناحیه تفاوت خورد. جالب آن که در میان برادران دگرجنسساخت ژنتیکی این ناحیه به چشم می

بعدتر یک پژوهش  77شد.خواه دیده نمیین دست در میان خواهران همجنسچشمگیری داشت و شباهتی از ا

اما  78خواهی وجود ندارد،دیگر ادعا کرد که نتایج همر درست نبوده و ارتباطی بین این ناحیه و همجنس

 -از جمله تحقیقی که حکم به مردود بودن نتایج همر داده بود–های مربوط به پنج پژوهش تحلیل دقیق داده

خواهی برقرار است. هرچند این ناحیه به نشان داد که پیوند استوار و نمایانی بین ژنهای این ناحیه و همجنس

جفت برادر  ۴۰۹ی مستقلی بر .م پژوهش پردامنه۲۰۱۲کند. در شکلی جبری این صفت را تعیین نمی

                      
73 Hamer et al., 1993: 321–327. 
74 De Sario et al., 1996: 1298–1302. 
75 Wilson, 2010: 105–117. 
76 Samaco, 2012: 206–211. 
77 Hu et al.,1995: 248–256. 
78 Rice et al., 1999: 665-667. 
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ترین دستاوردهای گزارش مفصل 79ی همر را تایید کرد،واه انجام گرفت و به استواری نتایج اولیهخهمجنس

خواهان پیوندی نمایان با اختالل در ژنهای این ناحیه داد که سوگیری جنسی همجنساین گروه نیز نشان می

 80دارد.

در ضمن الگوی متمایز بروز  Xخواهی به ترکیبی از اطالعات ژنتیکی کروموزوم وابستگی همجنس

دارند ژنِ مربوطه را که بر آن  Xدهد. مردان چون تنها یک کروموزوم آن در زنان و مردان را نیز توضیح می

دومی را  Xکنند و برخالف زنان امکان پوشاندن تاثیر آن با کروموزوم حضور دارند با شدت بیشتری بیان می

توانند تنوع ژنهای آن را را دارند، و می Xهتروزیگوتی بر کروموزوم ندارند. یعنی در آنجا که زنان امکان 

کنند. به همین شان را بیان می Xتاب بیاورند، نرها چنین امکانی ندارند و محتوای موجود بر تنها کروموزوم 

ترتیب جهشی که اطالعات ژنتیکی این کروموزوم در مردان بروز کند خطرناکتر است و با اطالعات یدکی 

تری خواهی را با شدت و شکل افراطیشود. از این روست که مردان صفات مربوط به همجنسوشانده نمیپ

مردان هم مصداق دارد. در اینجا هم  Yی کروموزوم ی مشابهی با شدتی بیشتر دربارهسازند. مسئلهنمایان می

ر در محتوای ژنتیکی بسیار شوند و حساسیت رفتار فرد نسبت به تغییها به سرعت به صفت تبدیل میجهش

دید. در این   129Yی توان در موشهای خانگی جهش یافتهی آزمایشگاهی این ماجرا را میباالست. نمونه

ی کاری است که در همهی اطالعاتی به نسبت محافظهشود. این ژن بستهدچار جهش می sryموشها ژن 

کند و حتا در مواردی به طور مستقیم و پستانداران رشد جنینی زیر تاثیر ترشحات غدد جنسی را هدایت می

                      
79 Sanders et al., 2012. 
80 Sanders et al., 2014: 1–10. 
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ار جنسی نر کند. نشان داده شده که این عامل رفتمستقل از غدد جنسی بر رشد نواحی گوناگون مغز اثر می

  81کند.ها را نیز تنظیم میدر برابر ماده

خواهانه ای از ژنها به عنوان عامل ایجاد رفتار همجنس( مجموعهmus musculusدر موش خانگی )

ادی هستند و اختاللی را روند طبیعی و عادی شان شکلی جهش یافته از ژنهای عاند که همهپیشنهاد شده

کنند خواهانه را ایجاد میهایی که احتماال در موش رفتار همجنسآورند. مهمترین ژنجفتگیری پدید می

که با دستکاری در حس بویایی و دگرگون ساختن سلیقه برای بوهای جذاب باعث اختالل  trp2عبارتند از: 

کند. همچنین ژن که رفتار جنسی عادی را مختل می ERو  ER 82،شوددر شناسایی جفت بالقوه می

V1ar  را درMicrotus ochragoster سازد و گرایش به جنس داریم که سوگیری جنسی را متاثر می

خواهانه تری دارد پیوند میان رفتار همجنسکی سادهکند. در مگس سرکه که ساخت ژنتیمخالف را مختل می

« ثمربی»ی که کوتاه شده Fruها ژن تر است. در این مگسکنند، نمایانبا ژنهایی که رفتار جنسی را معیوب می

شان بر گرایانه پیوستگی دارند و از اسامیبا رفتار همجنس tra-2و « نارضایتی»ی که خالصه dsfاست، 

هایی تمام اینها لوکوس 83کنند.شان طیفی از اختاللهای رفتاری و حسی را در جانور ایجاد میآید که هرکداممی

مدیریت رفتار جنسی را بر عهده دارند و جهش در آنها که به اختالل در هستند که تکوین اندامهای جنسی و 

 آورد. گرایانه را هم پدید میانجامد، همان است که رفتار همجنسریخت و کارکرد و رفتار جنسی می

خواهی در پیوند با درختهای خویشاوندی در دست ی بسامد همجنسهای دیگری هم که دربارهداده 

دستی، دانیم که پیوندی میان چپدهد. مثال مییادی ژنومی را برای این رفتار نشان میداریم، وجود بن

                      
81 Poiani, 2010: 75. 
82 Poiani, 2010:  71. 
83 Poiani, 2010: 57. 
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ی سپید انسانی گرایی وجود دارد و این دو در ضمن معموال با ساختاری خاص از پادتن گویچههمجنس

(HLA)84 آورد. ساختار پادتن یاد شده به معنای های خودایمنی را پدید میه برخی از بیماریهمراه هستند ک

داد و چه بود که در ضمن شمار فرزندان و باروری را نیز کاهش می DR3یا  B8هایی مانند دارا بودن آلل

رهای پدید بسا که مسیر این تاثیر کاهش میل جنسی به جفت ناهمجنس باشد. در این حالت یکی از ساز و کا

گذارد و از خواهی اختاللی در سیستم ایمنی مادر است که بر روند رشد جنین تاثیر میی همجنسآورنده

 85دهد.دستی و از سوی دیگر سوگیری غیرعادی جنسی را نتیجه میسویی چپ

های دورتر نسبت به انسان تعلق دارند هم گهگاه دیده خواهی در جانورانی که به شاخهرفتار همجنس 

ی مشهورش به دهد که زیربنای گنومی اثرگذار است. یک نمونهشود و در این موارد هم شواهد نشان میمی

های مینه در سلول( ناقل اسیدهای آgenderblind)  gbشود که در ژنومش لوکوس مگس سرکه مربوط می

شوند. شکل های گلوتامینرژیک ختم میکند که در نهایت به ساماندهی سیناپسز مگس را کنترل میگلیال مغ

سازد. اما اگر این کند و جفتگیری نرها با نرها را مهار میوحشی این ژن سوگیری جنسی مگس را تعیین می

وپوزون( دچار اختالل شود، مگس نر رفتار ژن به هر دلیلی )مثال به شکلی آزمایشگاهی با ترانس

تریکوسن و سیس واکِسنیل -۷سازد و بیشتر به فرومون جنسی نرها )ای از خود ظاهر میگرایانههمجنس

  87ها هم جفتگیری کند.تواند همچنان با مادهها، هرچند به درجات مختلف میشود تا ماده( جلب می86استات

 شود که:میی آنچه که گفتیم چنین نتیجه 

                      
84 Human Leukocyte Antigen 
85 Poiani, 2010: 76. 
86 7- trocosene, cis-vaccenyl acetate 
87 Poiani, 2010: 67-68. 
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 ی انسان را کنترل کند.خواهانهنماید که زیرساختی ژنومی رفتار همجنسچنین می (1

ریز را در شود که فعالیت غدد درونپیوند دارد و به ژنهایی مربوط می Xاین زیرساخت با کروموزوم  (2

 زنند.کنند و تاثیر هورمونهای جنسی بر مغز را در دوران جنینی رقم میدوران جنینی کنترل می

 شود.در پستاندارانی مانند موش هم الگوهایی موازی و مشابه با همین ساز و کار یافت می (3

خواهانه با جهشهایی ژنتیکی پیوند خورده های متفاوتی مانند حشرات هم رفتار همجنسدر شاخه (4

 است.

ل ژنتیکی خواهی برقرار شده، آن عامدر تمام مواردی که پیوندی میان یک عامل ژنتیکی و همجنس (5

زند و از این رو پیوند و اختاللی در ساز و کارهای طبیعی رشد و تکوین بدن جنین را رقم می

 شود.ای در سطح زیستی نمایان میخواهی با بیماریهمسانیِ همجنس
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همجنسعصب-هورمونگفتار پنجم: 
 خواهیشناسی 

 

اند از این نظر اشتراک عمل دارند که شدهخواهانه کشف ژنهایی که در پیوند با رفتار همجنس 

کنند. از این رو این حدس شکل گرفته که بیشترشان تاثیر هورمونهای جنسی بر مغز جنین را تنظیم می

که در  88هورمونی رشد جنینی-ی عصبیشود. نظریهخواهی از اختاللی در رشد مغز جنین ناشی میهمجنس

اش از تستوسترون و ل در ژنهایی که رشد مغز و تاثیرپذیریگوید اختالاین راستا صورتبندی شده، می

این دیدگاه به حضور یک  89شود.گرایی میکنند، باعث همجنساسترادیول را در دوران جنینی تنظیم می

ی نیرومند هورمونی میان بیان ژنها و تکوین مغز جنین قایل است و اختالل در این ساخت هورمونی واسطه

 داند. را علت اصلی بروز این رفتار می

ترین گوید سرراسترا دانشمندی به نام لووی پیشنهاد کرده و می 90ی جنینیی هورمونی دورهنظریه

آید آن است که سطحی باال از تستوسترون خواهی بر میی همجنسهای موجود دربارهز تمام دادهای که انتیجه

ی بعدی را به سازد و رفتارهای مردانهمی« نر»در دوران جنینی عالوه بر تعیین جنسیت جنین، مغز او را نیز 

                      
88 Gestational Neurohormonal Theory 
89 Ellis and Ames, 1987. 
90 Prenatal Hormone Theory 

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


73 

 

ت جنس مخالفت برای گنجاند، که یکی از آنها جذابیتنیده در ساز و کارهای عصبی وی میشکلی پیش

آغوشی است. هر اختاللی در تاثیر تستوسترون بر مغز جنین به اختالل در نرینگی مغز و تثبیت کارکردهای هم

 انجامد. یاد شده می

شان عبارتند پذیرد که مهمترینی آندروژن انجام میتمایز غدد جنسی جنین زیر تاثیر هورمونهای نرینه

ها جنین مسیر . در غیاب این هورمون92و آندروستندیون 91(DHTوسترون )هیدرو تستاز تستوسترون، دی

ی ششم تا دوازدهم عمر جنین ترشح شود. در هفتهکند و به ماده تبدیل میرشد جنینی هنجارینی را طی می

ی بیضه و بیضه در جنین شود آلت، کیسهاش به دی هیدروتستوسترون باعث میتستوسترون و تبدیل شدن

کشی درون مانند، بلکه سیمبگیرد. تمایز جنسی نر و ماده تنها به سطح اندامهای تناسلی محدود نمیپسر شکل 

کنند. یعنی زیربنای هویت جنسی و تمایز رفتاری زن و مرد از همان دوران جنینی در مغز را نیز تعیین می

ها بر مغز ازدهم تاثیر این هورمونی دوبعد از هفته 93شود.ریزی میها بر مغز نوزاد پیجریان تاثیر آندروژن

انجامد. این نرینه شدنِ اندامهای تناسلی و شود و به تمایز نواحی قشری و روابط درونی مغز مینمایان می

کند. از این رو نماید و از این رو تا حدودی مستقل از هم بروز میمغز در دو موج مستقل و پیاپی رخ می

لی رخنه کند. یعنی گاه دستگاههای تناسلی نر به درستی و کمال تمایز ممکن است در هریک از آنها اختال

کنند و بنابراین روند های الزم برای نرینه ساختن مغز را برآورده نمیگیرند، اما سطح آندروژنیافته و شکل می

 94شود.دوم مختل می

                      
91 dihydrotestosterone 
92 androstenedione 
93 Garcia-Falgueras and Swaab 2010: 22-35. 
94 Bao and Swaab, 2011: 214–226. 
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شود، موقعیتی مناسب برای خوانده می 95(CAHفعالی تناسلی فوق کلیوی )یک نقص ژنتیکی که بیش

کلیوی جنین دختر مقدار چشمگیری  آورد. در این اختالل ژنتیکی غدد فوقارزیابی این مدل فراهم می

ای بزرگ و شبیه به آلت مردانه دارند. کند و در نتیجه این نوزادان پس از تولد اندام تناسلیآندروژن تولید می

شود، و چون ینه در همان کودکی در اولین فرصت با جراحی برطرف میاین ناهنجاری ریختی آلت ماد

اند، کارکرد جنسی ایشان همچون زن به جای خود باقی است. اما تاثیر تخمدانها رشد طبیعی خود را داشته

ی سوگیری جنسی گذارد و از این رو با مقایسهها بر مغز در دوران جنینی ردپای خود را به جا میآندروژن

اند بعد دهد که زنانی که به این عارضه دچار بودهتوان این فرضیه را محک زد. شواهد نشان میافراد می این

های دیگر در دهند و سوگیریی مرسوم را نمایش میخواهانهاز بلوغ کمتر از سایر زنان رفتارهای دگرجنس

همچنین جالب است که ترجیح اسباب بازی در دوران کودکی این افراد به  96شود.میانشان بیشتر دیده می

 دهند. پسران شبیه است نه دختران. یعنی در سنین پایین توپ و ابزارهای چرخدار را به عروسک ترجیح می

های گوناگون در کودکان خردسال پسر و دختر انگار الگویی باشد که بازیخودِ همین ترجیح اسباب

ها بر مغز جنین تعیین شود. برخی از پژوهشگران به طیفی از رفتارهای وابسته ر همین تاثیر آندروژنزیر تاثی

های مربوط به رفتارهای اند که دادهاند و این نقد را وارد آوردهبه جنس در نوزاد و کودکِ انسان اشاره کرده

ذیر نیست. ی ما تعمیم پتار انسان به گونهی جانوران به خاطر پیچیدگی مغز و رفوابسته به جنس در نر و ماده

ها و و تقریبا تردیدی وجود ندارد که رفتار دختربچه اما پژوهشهای فراوانی در تایید این نکته انجام پذیرفته

اش آن ها بر اساس سطح تستوسترونی که مغزشان در دوران جنینی دریافت کرده، متمایز است. نمونهپسربچه

                      
95 congenital adrenal hyperplasia 
96 Hines, 2011: 170–182. 
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داری شبیه به های چرخبازیها توپ و اسبابپایین )حدود سه تا هشت ماهگی( پسربچه که از سنینی بسیار

دهند. این اختالف سلیقه در حدود دو سالگی ها عروسک را ترجیح میکنند و دختربچهماشین را انتخاب می

 97نجامد.اها میها و پسربچهگیرد و به تمایز در نوع بازی دختربچهکامال نمود رفتاری به خود می

کنند های عالی که در طبیعت زندگی میدهد در میان نخستیانگیز آن که آزمونهای نشان میشگفت

های اند نیز ترجیح مشابهی وجود دارد. یعنی بچهو بنابراین در سراسر عمر خود نه خودرو و نه عروسک دیده

بازی به جنس برای انتخاب اسباب خردسال شامپانزه و ماکاک و رزوس هم درست مانند انسان ترجیح وابسته

هم  های نرشگفت آن است که میمون 98شود.شان با محرکهای متفاوتی برانگیخته میدارند و کنجکاوی

نماید که آنچه مغز نر خردسال را به چنین می 99کنند.ها عروسک را انتخاب میبازی ماشین و مادهاسباب

ت و امکاناتی که برای حرکت دارد. یعنی انگار مغز نر از کند چرخهای آن اسماشین اسباب بازی جلب می

ابتدا برای ارتباط با پدیدارهای جهان و چیزهایی که قرار است به کار گرفته شود تخصص یافته و در مقابل 

مغز ماده بر دیگری و ارتباط با او متمرکز شده است. تمایز یاد شده حتا در روز نخستِ تولد هم نمایان است. 

شان کارکرد کاملی پیدا نکرده هم در خیره شدن به تصویرهای وزادان یک روزه که هنوز دستگاه بینایییعنی ن

مانند، در حالی کنند و خیره میکنند. نوزادان دختر بیشتر به چهره توجه میمتفاوت وابسته به جنس عمل می

 100دهند.که نوزادان پسر بیشتر به اشیای مکانیکی و متحرک توجه نشان می

                      
97 Alexander, 2003: 7–14. 
98 Hines, 2010: 448–456 
99 Hassett et al., 2008: 359–64. 
100 Alexander, Wilcox and Woods, 2009: 427–433. 
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های رفتاری متمایز، برخی از صفتهای ریختی نیز زیر تاثیر همین عامل تعیین گذشته از ترجیح 

ها که زیر تاثیر کنند. طیفی از صفتها و ویژگیخواهی نسبتی برقرار میشوند و آنها هم با همجنسمی

خواه با هم تفاوت دگرجنسخواه و شوند در افراد همجنسهای جنسی در دوران جنینی تعیین میهورمون

دانیم که نسبت میان درازای انگشت نشانه به انگشت انگشتری )به ویژه در دارند. به عنوان مثال، این را می

شود. در هردو جنس درازای دست راست( بر اساس مقدار تستوسترون ترشح شده در دوران جنینی تعیین می

فاوت در مردان بیشتر از زنان است. هرچه این نسبت کمتر انگشت اشاره از انگشتری کمتر است، اما این ت

باشد، میزان تستوسترون دوران جنینی بیشتر بوده است. شاخص یاد شده با چند متغیر ریختی و رفتاری دیگر 

گیری ی شکلشاخص یاد شده درباره 101شوند.شان به سوگیری جنسی مربوط مینیز همبستگی دارد که برخی

در انسان  102ی موش هم گزارش شده است.یگر هم مصداق دارد و به عنوان مثال دربارهانگشتان جانوران د

گیرد و تا زمان بلوغ ثابت ی سیزدهم عمر جنین شکل میاین نسبت هنگام تمایز استخوانهای انگشت در هفته

ی نکته 104گراست و به مردان نزدیک است.گرا بیش از زنان دگرجنساین نسبت در زنان همجنس  103ماند.می

خواه و دیگری عادی باشد، باز همین تمایز شان همجنسمهم آن که در دوقلوی دختر تک تخمکی که یکی

خواهش بیشتر خواه از خواهر دگرجنسبرقرار است. یعنی حتا در این مورد هم تناسب برای انگشتان همجنس

                      
101 Wlodarski et al., 2015: 20140977–20140977. 
102 Zhengui  and Cohn, 2011: 16289–16294. 
103 Garn et al., 1975: 327–332. 
104 Williams et al., 2000: 455–456. 
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گرا بیش از ا در مردان دوجنسدهد، اماین شاخص در این دو رده از مردان تفاوتی را نشان نمی 105است.

  106گرایان است.گرایان و دگرجنسهمجنس

بینیم. ی را میی بسیاری از شاخصهای دیگرِ وابسته به هورمونهای جنینی هم الگوی مشابهدرباره

گرا بزرگتر از ی باالی چلیپایی مغز، بادامه، هیپوکامپ و مدارهای سیستم شنوایی در مردان همجنسهسته

ی نهایی خواه است و اینها همگی زیر تاثیر هورمونهای آندروژن در دوران جنینی به اندازهدگرجنسمردان 

در این زمینه مهم است، چون این زیرسیستم  107(SCNی باالی چلیپایی )یابند. به ویژه هستهخود دست می

 108برابر بیشتر است. ۱/۲برابر مردان عادی حجم دارد و شمار سلولهایش  ۷/۱گرا عصبی در مردان همجنس

رسد و این کمابیش همان ی رشد خود میی سیزدهم تا شانزدهم دوران جنینی این هسته به بیشینهدر هفته

ی میرند و اندازهبینیم. بعد از آن بخشی از سلولهای این ناحیه میگرا میمقداری است که در مردان همجنس

ی این هسته در مردان بیش از اندازه 109یابد.کاهش می ٪۳۵خواه تا پایان دوران جنینی آن در مردان دگرجنس

هاست که ی سیزدهم از عمر جنین نوعی افزایش آندروژننماید که در هفتهزنان است و بنابراین چنین می

 د. کنگرایی را همزمان تشدید میی این هسته و همجنسبزرگی اندازه

دهند. به عنوان مثال ها در این سن را نشان میشاخصهای دیگری هم هستند که باال بودن آندروژن

و مقدار آندروژن بیشتری هم در  110خواهان بزرگتر استخواه از دگرجنسی آلت مردان همجنساندازه

                      
105 Hiraishi et al., 2012: 711–724. 
106 Robinson and Manning, 2000: 333–345. 
107 Suprachiasmic Nucleus 
108 Swaab and Hofman, 1990: 141–148. 
109 Gooren, 2006: 589–601. 
110 Bogaert and Hershberger, 1999: 213–221. 
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ادرانی بزرگتر از خواهان بردانیم که شمار زیادی از همجنسهمچنین این را می 111کند.خونشان گردش می

تواند یابد و این میخواهی افزایش میخود دارند. یعنی با افزون شدن شمار برادران بزرگتر، احتمال همجنس

ها در رحم مادر باشد، که با زایمان هر فرزند پسر افزایش خفیفی را نشان به خاطر باال بودن سطح آندروژن

ر این میان اهمیت دارد. بدن مادر در برابر حضور سلولهای همچنین واکنش ایمنی بدن مادر نیز د 112دهد.می

یابد های بعدی افزایش میدهند که به تدریج طی بارداریدارد واکنشی ایمنی نشان می Yجنینی که کروموزوم 

  113تواند برخی از کارکردهای دگردیسی مغز جنین به وضعیت نرینه را مختل کند.و می

خواهان کمتر ها در مغز جنین همجنسدهد سطح آندروژننشان میاز سوی دیگر شواهدی هست که 

که رفتارهای جنسی را  114های هیپوتاالموساز میزان عادی بوده است. مشهورترین نمونه آن که یکی از هسته

خواه بزرگتر است. این تناسب خواه حدود دو برابر از مردان همجنسکند، در مردان دگرجنستنظیم می

خواه این هسته بینیم. یعنی در مردان دگرجنسن مقداری است که در تمایز مردان و زنان میکمابیش به هما

بنابراین  115نمایند.خواه با گروه اخیر همسان میخواه است و مردان همجنسکمابیش دو برابر زنان دگرجنس

ها بر تاثیر آندروژن آورد نوعی نوسان و بیش و کم شدنِخواهی را پدید میای که همجنسانگار الگوی اصلی

 ی یک هورمون.مغز و بدن جنین در زمانِ نامناسب و نامعمول است، و نه کم بودنِ ساده

ورزی و جانبی شدن مغز است. تواند بررسی شود، دستشاخص مشهور دیگری که در این رابطه می

گرا این نسبت باالست جنسدستی در مردان در کل بیش از زنان است، با این استثنا که در زنان همبسامد چپ

                      
111 Brodie et al., 1974: 82–83. 
112 Bogaert et al., 2007: 845–853. 
113 Garcia-Falgueras and Swaab, 2010:22-35. 
114 interstitial nuclei of the anterior  Hypothalamus 
115 Gooren, 2006: 589–601. 
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دست بودن در میان مردان خواهی و همچنین چپدر کل بسامد همجنس 116و کمابیش به مردان نزدیک است.

در میان زنان بسامد باالتری دارد. یعنی  117توانی دو دستخواهی و همدو برابر زنان است. در مقابل دوجنس

ست و چپش به یک اندازه استفاده کند باالتر از مردان خواه باشد یا از دست رااحتمال این که زنی دوجنس

 118خواه باشد دو برابر زنان است.است، و در مقابل احتمال این که مردی چپ دست باشد یا همجنس

ها و شواهد خواهانه امروز با دادهگیری رفتار همجنسی شکلعصبی درباره-ی هورمونینظریه 

گرایانه محسوب ی ساز و کار ظهور رفتار همجنسشود و استوارترین نظریه دربارهفراوانی پشتیبانی می

ها هم تایید یتر از نخستهای جانوری سادهشود. یکی از نقاط قوت این نظریه آن است که توسط مدلمی

(، Ratus norvegicus( و موش صحرایی آزمایشگاهی )Mus musculusشود. مثال در موش خانگی )می

ی شناسایی شده که بر ژنهای گیرنده 119(tfm« )سازِ بیضهجهش مادینه»یک ناهنجاری ژنتیکی به نام 

های هورمونهای نرینه )آندروژن( را کند. این ژنها در حالت پایه گیرندهعمل می Xها بر کروموزوم آندروژن

کند و به این ترتیب سلولهای کنند. جهش یاد شده کارکردشان را مختل میدر غشای سلول رمزگذاری می

 دهد. ت خود را به پیامهای هورمونی نرینه از دست میمغز جنین موش در زمان تکوین حساسی

انسان ژنهای مشابهی با  Xی این ژن و جهشِ آن این که همتای آن در کروموزوم ی مهم دربارهنکته

ی این ی مهم دربارهشود. نکتهخوانده می 120(AR« )ی آندروژنگیرنده»کارکرد مشابه وجود دارد که ژن 

شود تا خودکشی سلولی در ی هورمونی آن است که ترشح آندروژن از غدد جنسی جنین باعث میگیرنده

                      
116 Peplau and Huppin, 2008: 145–165. 
117 ambidexterity 
118 Parker, 2014: 383-384. 
119 Testicular feminization mutation 
120 Androgen Receptor 

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


80 

 

ی حساس به آندروژن در مغز جنین ای از مغز که این گیرنده را دارند، مهار شود و به این ترتیب منطقهنواحی

زند. یکی از ایست که در کل تمایز مغز نر و ماده را رقم میین همان نواحیتر و بزرگتر گردد و احجیم

کنند و سوگیری جنسی به طرف جنس کارکردهای این نواحی آن است که بعدتر رفتار جنسی را تنظیم می

خواه نمایند. جهش یاد شده در موشهای نر و ماده آنها را به همجنسمخالف را رمزگذاری و مدیریت می

شود برخی از گرایشهای رفتاری نرها سازد و باعث میشان را مختل میکند، اما رفتار جنسی عادینمی تبدیل

هایی با بوی نرها را برای ماندن ها بیشتر شباهت دارد و خوابگاهها شبیه شود. مثال رفتارشان به مادهبه ماده

  121شوند.می ها جلبدهند، در حالی که نرها موقع خواب به بوی مادهترجیح می

تواند همچون محکی برای ارزیابی این نظریه به کار گرفته شود، تنشی است که عامل دیگری که می

دانیم که استرس به موش ها این را میممکن است در دوران بارداری به مادر وارد شود. دست کم در موش

تواند از رها شود و این هورمون میشود مقدار زیادی هورمون کورتیزول از غدد فوق کلیوی باردار باعث می

های تولید شده در بدن جنین تداخل کند و تاثیر تستوسترون را سد خونی مادر و جنین بگذرد و با آندروژن

شوند اختاللی را در سوگیری بر رشد مغز جنین مهار نماید. موشهای نری که از چنین مادرهایی زاده می

 122خواهانه دارند.خاطر ناتوانی در تشخیص جفت رفتارهای همجنس دهند و احتماال بهشان نشان میجنسی

ها تعمیم داد، جای بحث وجود دارد. چون رفتارهای ها را از جوندگان به نخستیالبته این که بتوان این داده

کشی مدارهای عصبی ها بر سیمهاست و تاثیر آندروژنتر از نخستیتر و پیش تنیدهجنسی جوندگان ساده

                      
121 Poiani, 2010: 68. 
122 Ellis and Cole-Harding, 2001: 213–226. 
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تنیده است، تا تنظیم امری احتماال بیشتر از جنس روشن و خاموش کردن یک الگوی رفتاری پیشجنین 

  123پیچیده مانند جذابیت جنسی.

 بندی کرد:معتوان به این ترتیب جآنچه که تا اینجای کار گفتیم را می

کارهای  ی فراگیر و پیچیده وجود دارد که پیوندهای میان سطح ژنتیکی، ساز ودست کم یک نظریه (1

گرایانه را توضیح جنین و رفتار همجنس هورمونی مغز -شناختی مبتنی بر آرایش عصبیزیست

 دهد.می

کنند، ها بر نرینه شدن مغز جنین را مختل میبر مبنای این نظریه عواملی که روند عادی تاثیر آندروژن (2

 آورند.خواهانه را پدید میدر سنین باال رفتار همجنس

ی آلت های مغزی، اندازهطیفی وسیع از ویژگیهای ریختی )درازای انگشتان، اندازه و شکل هسته (3

هورمونی -بازی، و...( زیر تاثیر این عامل عصبیدستی، انتخاب اسبابنرینه و...( و رفتاری )چپ

 خواهی همبستگی دارند. شوند و همگی با همجنستعیین می

های آندروژن بر ظم اثرگذاری هورموننیر تاثیر اغتشاشی در خواهی زنماید که همجنسچنین می (4

 گیرد و با بیش و کم شدنِ نابهنگام هورمونهای نرینه در بدن و به ویژه مغز جنین گرهجنین شکل می

 خورده است.

  

                      
123 Gooren, 2006: 589–601. 
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همجنسجامعهگفتار ششم: 
 خواهیشناسی 

 

ی خواهی را در زمینهاگر با نگاهی عینی و آماری به الگوهای رفتار جنسی آدمیان بنگریم، همجنس 

ای و کم بسامد اما پایدار و دیرپا و فراگیر خواهیم یافت. ای حاشیههای جنسی دیگر رگهها و سوگیریسلیقه

بینیم شباهتی چشمگیر دارد. ا میهبندی ساخت خانواده در انسان با آنچه که در سایر نخستیدر کل استخوان

ی مرکزی نظام اجتماعی کنند، هستههای عالی و همچنین بیشتر پستاندارانی که در گله زندگی میدر نخستی

کنند. ی زایا تشکیل شده که برای مدتی با هم و برای مدتی با فرزندانشان زندگی میاز یک نر و یک ماده

شود. گاهی این برهم یستِ نر و ماده، و ماده و جفتش همیشه دیده میافتادگی زمانی در زیعنی نوعی برهم

تری از ساخت ایست که الگوهای پیچیدهشود و این هستهافتادگی به زیستنِ نر و ماده و فرزندانشان منتهی می

و فرزندان  نر و ماده و والدین« با هم بودن»افتادگی زمانیِ گیرد. در کل هرچه برهمخانواده بر مبنایش شکل می

تر خواهد بود. بر این مبنا خانواده مثل تر و توسعه یافتهبیشتر باشد، ساخت اجتماعیِ برآمده از آن پیچیده

-ی طبیعی و سیستمی زیستسانانِ شکارچی، یک طبقهسانان و سگی گربهی نشخوار کنندگان یا دستهگله

توان ی ناظران، در طبیعت میشناسانهجامعههای شناسانه است که مستقل از تعریفها و سوگیریجامعه

 اش کرد. مشاهده

خانواده به ویژه در خویشاوندان نزدیک انسان یعنی شامپانزه و بونوبو شباهتهای چشمگیری به انسان  

دارد. در میان کل پستانداران بونوبو نزدیکترین شاخت خانوادگی را به انسان دارد و این به خاطر پنهان بودن 
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سازد و نرها را به همراهی با گذاری را مبهم میدوران قاعدگی ماده در این دو گونه است که زمان تخمک

سازد. سلسله مراتبی که از نرها در ها، تامین منابع برایشان، و جفتگیری پیوسته و مداوم با ایشان وادار میماده

ای بینیم برابر است و بونوبوها هم که جامعهمی هاگیرد، کمابیش با آنچه در شامپانزهجوامع انسانی شکل می

دهند. سلسله مراتب یاد شده دسترسی نرهای مادرساالر دارند شکلی موازی از آن را در جنس ماده نمایش می

کند. مهمترین منبعی که نرها بر سرش با واالمرتبه به منابع و محروم ماندن نرهای فروپایه از آن را ایجاب می

هاست و از این رو پایگاه یک میمون نر را بر مبنای شمار فرزندانی که تولید کنند، رحمِ مادههم رقابت می

 توان ارزیابی کرد. کند میمی

شان ی اجتماعی نرها و کامیابی تولید مثلیها پیوندی نمایان میان رتبهدانیم که میان نخستیاین را می

ها جفتگیری شود با شمار بیشتری از مادهشان باعث میقبیله وجود دارد. یعنی فرادستی نرها در سلسله مراتب

های ساواناهای آفریقا نشان داده که در یک کنند و فرزندان بیشتری به دنیا بیاورند. یک پژوهش بر بابون

ده شده بوده است. در حالی که همان نر پیش از آن که فرزندان زا ٪۸۱ی چهار ساله، نرِ غالب قبیله پدر دوره

فرزندان  ٪۲۰نها به  تی زمانی ژن خود را اش در همین وازهبه نرِ آلفا تبدیل شدن و بعد از عزل شدن از رتبه

 قبیله منتقل کرده بود. 

دهد در انسان نیز همین قاعده پا برجاست. یعنی پژوهشهای فراوانی در دست است که نشان می

مردانی که موقعیت اجتماعی مناسبتر و منزلت واالتری دارند در کل شمار بیشتری بچه دارند. در یک پژوهش 

بینیم به خوبی ها میستیدقیق که در میان قوم یانومامی انجام پذیرفته، شباهت این الگو با آنچه در سایر نخ
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کنند و این بدان استفاده می 124ی اونوکایی خود از کلمهنمایان است. مردم یانومامی برای نامیدن رئیس قبیله

معناست که فرد مورد نظر دست کم یک مرد دیگر را به قتل رسانده است. بنابراین در این قبیله دستیابی به 

 125شود. ناپلئون شاینونابراز خشونت نسبت به نرهای دیگر ممکن می ها باریاست قبیله درست مانند بابون

ها تن از اونوکای ۱۳۷با بررسی چهارصد مرد نشان داده که  126ای بر این مردم انجام داده،که پژوهش پردامنه

مرد دیگر روی هم  ۲۴۳بچه(، در حالی که  ۹/۴بچه داشتند )به طور متوسط هر اونوکای  ۶۷۱روی هم رفته 

  127(.۶/۱شدند )به طور متوسط حدود فرزند محسوب می ۳۸۰ه پدر رفت

بر عهد عتیق انجام داده، آشکار است که در این متن مردان  128بر اساس پژوهشی که لورا بتزیگ

های قدرتمند و رهبران قومی یا دینی  شمار بیشتری از زنان و کنیزان را برای همبستری در اختیار دارند و اشاره

جرای داود و زن یکی از سردارانش اخورد که مآغوشی ایشان با زنان مردان دیگر به چشم میفراوانی به هم

شد. ای داشت و پدر بیست فرزند محسوب میخودِ داود هشت زن رسمی و ده زن صیغه 129کی از آنهاست.ی

رحوبوآم هجده زن رسمی و شصت صیغه و هشتاد و پنج فرزند داشت و ابیجاه هم هجده زن و سی و هشت 

 فرزند داشت. 

انجام داده است. او سی و دو شاخص ژنتیکی  130مشهورترین پژوهش در این زمینه را تاتیانا زِریال

کل  ٪۸نفر( در شانزده جمعیت بررسی کرد و به این نتیجه رسید که  ۲۱۲۳مردان آسیایی ) Yرا بر کروموزوم 

                      
124 Unokai 
125 Napoleon Chagnon 
126 Chagnon, 1979. 
127 Chagnon et al., 1970: 339–349 
128 Laura Betzig 
129 Betzig, 2005: 326-346. 
130 Tatiana Zerjal 
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کرده و بنابراین به احتمال زیاد مغولستان زندگی میاند که هزار سال پیش در مردان آسیایی جد مشترکی داشته

ی زمین خودِ چنگیزخان بوده است. فرزندان این جد مشترک در حال حاضر نیم درصد از کل مردان روی کره

شود، و این فارغ از نوادگان دختری است که احتماال میلیون نفر بالغ می ۱۶دهند، که شمارشان به را تشکیل می

شناسی بر این مبنا چنگیزخان بارورترین مرد تاریخ )یا از دید جامعه 131شوند.را شامل می جمعیت مشابهی

ی مدرن همبستگی میان شمار شود. پس از انقالب صنعتی و در جامعهزیستی، آلفاترین نر!( محسوب می

همه پژوهشها  فرزندان و منزلت اجتماعی گسیخته شده و مردان فرادست شمار فرزندان زیادی ندارند. با این

ی مردان برتری شان بر بقیهدهد که همچنان از نظر فعالیت جنسی و شمار شریکهای جنسینشان می

چشمگیری دارند. با توجه به این که ساختارهای اجتماعی مربوط به ارتباط پدر و فرزندی از نظر تکاملی به 

بینیم بر شمار زنانی ها هم میی شامپانزهنسبت جدید است، مردان همچنان بر اساس همان روالی که در جامعه

شوند تمرکز دارند و نه شمار فرزندانی که به طور رسمی به عنوان فرزندشان اعتبار که با ایشان همبستر می

 یابند.می

مبنای همین رقابت نرها با هم و ها و به ویژه انسان بر ها هم در نخستیسوگیری جنسی نرها و ماده

دهد مردان هنگام انتخاب های فراوانی در دست است که نشان میشود. دادهمنبع بودنِ رحم زنان تعیین می

سالمت بدن و شایستگی زیستی جفت به زیبایی و جوانی زنان بیشتر توجه دارند، و اینها شاخصهایی است که 

ی اجتماعی و منابعی دهد. زنان در مقابل بیشتر به رتبهزن )زیبایی( و توانایی باروری وی )جوانی( را نشان می

                      
131 Zerjal et al., 2003: 717-721. 
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کنند، و این عاملی دهند و بر این مبنا جفت خود را انتخاب میکه مردان در اختیار دارند حساسیت نشان می

 رورش فرزند را آسان یا دشوار سازد.  تواند پاست که در دراز مدت می

های مربوط به جذابیت در جریان دگرگونی سوگیری جنسی تغییری نکند. نماید که شاخصچنین می

دانیم که در مردان زیبایی ظاهری و جوانیِ شریک جنسی یکی از متغیرهای مهم یعنی به عنوان مثال این را می

زیبایی ظاهری تا این حد محوری نیست و جوانی اصوال اهمیتی تعیین جذابیت است، در حالی که در زنان 

گرا همچنان این دو عامل گرا همچنان جوانی و زیبایی مهم است و در زنان همجنسندارد. در مردان همجنس

کنند، آغوشی انتخاب میگرایان فردِ همجنس خود را برای هممهم نیست. از این رو با وجود آن که همجنس

 132خواهان سازمان یافته است.شان همچنان مانند دگرجنسجنسی یص جذابیتزیربنای تشخ

دهد های جنسی گوناگون انجام پذیرفته که نشان مینفر با قومیتها و سوگیری ۹۵۰پژوهشی پردامنه بر 

دارند. تر از حالت عادی ای مردانهخواه خودانگارهان همجنسزنتر و ای زنانهخواه خودانگارهمردان همجنس

دهد که این تصویر جنسی از خویش در دوران کودکی ریشه دارد و بخش بزرگی از همین پژوهش نشان می

  134اند.مبتال بوده 133(CGNخواهان در دوران کودکی به حالت ناهمنوایی جنسی کودکان )همجنس

شده، خواهان انجام گزینی همجنسی الگوی جفتترین پژوهشهایی که دربارهدر یکی از دقیق

یابی در آمریکا مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه آن بود که سازگار با انتظار اولیه، زنان هشتصد آگهی دوست

گرا گرا و دگرجنسدهند و زنان همجنسکمتر از مردان به زیبایی و جذابیت ظاهری جفت خویش اهمیت می

از گروه دوم جذابیت طرف مقابل را مهم  ٪۱۸از گروه نخست و  ٪۵/۱۹تفاوتی از این نظر نداشتند. تنها 

                      
132 Buss, 2008: 60-61. 
133 Childhood Gender Nonconformity 
134 Lippa, 2008: 684–693. 
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آشکارا دانسته بودند و بدان اشاره داشتند. در مقابل مردان برای جذابیت اهمیت بیشتری قایل بودند، اما 

( بیشتر بود. در این میان انتظار ٪۲۹خواه )( در این زمینه از مردان همجنس٪۴۸خواه )ی مردان دگرجنساشاره

ی زنان اش در میان زنان بیش از مردان باشد. دربارهه جذابیت ظاهری خود و عرضه داشتنرفت اشاره بمی

بینی درست از آب در آمد. اما جالب آن ( این پیش٪۵/۴۲خواه )( و مردان دگرجنس٪۵/۶۹خواه )دگرجنس

خواه در این ( داشتند و زنان همجنس٪۵/۵۳خواه موقعیتی بین مردان و زنان عادی )بود که مردان همجنس

توجهی در شکل ظاهری شریک جنسی نزد (. بی٪۳۰ادند )دمیان کمترین اشاره به جذابیت خود را نشان می

اش را درخواست کرده از آنها از طرف مقابل عکس ٪۱۶شد که تنها خواه از اینجا هم معلوم میزنان همجنس

( ٪۵/۳۴خواه )نس( و مردان همج٪۳۷خواه )(، مردان دگرجنس٪۳۵خواه )بودند، در حالی که زنان دگرجنس

شان اهمیت بیشتری قایل بودند. همین کردند و برای شکل ظاهری شریک جنسیدر این مورد همانند عمل می

ل هم نمود ی خواستها از شکل ظاهری طرف مقابخواه و سه گروه دیگر دربارهتمایز میان زنان همجنس

( شاخصی ریختی مانند قد و وزن و رنگ چشم یا عنصری ٪۷خواه بسیار به ندرت )داشت. زنان همجنس

خواه (، مردان دگرجنس٪۲۰خواه )کردند. در حالی که زنان دگرجنسظاهری را از طرف مقابل طلب می

خواه در ابراز کردند. زنان همجنسمی( در این زمینه مشابه رفتار ٪۳۸خواه )( و مردان همجنس۵/۳۳٪)

دادند و در اشاره به ظاهر خویش امساک ویژگیهای ریختی خویش نیز به همین اندازه خست به خرج می

نماید بودند و این قدری غریب میاز آنها به ویژگیهای فیزیکی خود اشاره کرده  ٪۵/۴۱ورزیدند. تنها می
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خواه شد. باز هم زنان دگرجنسهای یاد شده اصوال بر این مبنا به نتایجی موفق یا ناموفق منتهی میچون آگهی

 135( در این زمینه شباهتی با هم داشتند.۷۴٪خواه )( و مردان همجنس۷۱٪/۵خواه )(، مردان دگرجنس٪۶۴)

جذابیت تنیده در سطح روانشناختی روبرو هستیم که هایی پیشبنابراین در جوامع انسانی با سوگیری 

خواهان کمابیش به یک شکل خواهان و دگرجنسکشی ژنتیکی در همجنسکند و این سیمجفت را تعیین می

گرا به خاطر غیرجذاب دهد به طور مشخص زنان همجنسشود. هرچند شواهدی هست که نشان میدیده می

جنسی به یک عامل یگانه  پنداشتن خویش توقع جذابیتی هم از طرف مقابل ندارند. چنان که دیدیم، سوگیری

گرایی را ایجاد شناختی و اثرات محیطی همجنسای از متغیرهای ژنتیکی زیستوابسته نیست و مجموعه

شود، و این نکته کنند. تنها توافقی که امروز میان دانشمندان وجود دارد به پیچیدگی این عوامل مربوط میمی

در واقع ترکیبی از  136گیرد.در سنین پایین کودکی شکل میکه گویا سوگیری جنسی طبیعی یا انحراف از آن 

نماید کند. با این همه چنین میعوامل زیستی و اجتماعی است که در نهایت سوگیری جنسی فرد را تعیین می

و آن زیربنای  137گرا شوند اثری ندارد،که محیط زندگی و تجربیات کودکی افراد به تنهایی در این که همجنس

 ای نمایان شود.هورمونی خاص باید باشد تا چنین سوگیری-و عصبی شناختیزیست

خواهانه واکنشهای متفاوتی انجام داده و به اشکال گوناگون آن جوامع انسانی در برابر رفتار همجنس 

ای که اش بنا نهاده است. بر اساس یک پژوهش مقایسهرا فهم و تفسیر کرده و راهکارهایی را برای مدیریت

گرایی را امری به شدت ناپذیرفتنی و نکوهیدنی قلمداد این فرهنگها همجنس ٪۴۱فرهنگ انجام شده،  ۴۲بر 

                      
135 Buss, 2008: 61-63. 
136 Perrin, 2002; Frankowski, 2004: 1827–1832. 

. 
137 Långström, Rahman, Carlström and Lichtenstein, 2008: 75–80. 
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شمردند. جالب این اهمیت مینسبت به آن موضع منفی نداشتند و آن را پذیرفتنی یا بی ٪۲۱کردند، و تنها می

بندی هفتاد از فرهنگها اصوال وجود نداشت. از نظر بسامد هم بر مبنای جمع ٪۱۲که مفهوم یاد شده در 

خواهی امری کمیاب یا نایاب از جمعیتهای انسانی همجنس ٪۵۹نگارانه معلوم شده که در پژوهش مردم

رفته و جوامع چنین رفتاری از بسامد الزم برای صورتبندی اجتماعی فراتر می ٪۴۱شده و در محسوب می

دهد ی انسانی انجام داده نشان میپاتریک بر بیست و یک جامعهپژوهشی که کِرک 138ی عینی داشته است.نمود

گرایی مردان بیش از زنان رواج و پذیرش دارد. در میان جوامع مورد بررسی او یازده مورد که در کل همجنس

گرایی ( تنها همجنس٪۹/۴شان )دادند، در حالی که تنها یکیگرایی مردان میدان می( تنها به همجنس۵۲٪)

  139ساخت.باقی مانده درجاتی از هردو را نمایان میتای  ۹دانست و زنان را مجاز می

ها و ی ادعای فمینیستنماید که واژگونهدر این چارچوب آماری در واقع تا حدودی چنین می 

ی سرکوب سوگیری جنسی درست باشد. یعنی به ظاهر در آنجا که ساز و گرایی دربارههواداران همجنس

کنند و شکلی از اجبار را بر رفتار و مهار و محدودیتی را ایجاد میافتند کارهای قدرت اجتماعی به کار می

خواهی. این خواهی فشار وارد کند تا دگرجنسکنند، این جریان بیشتر در جهتِ همجنسجنسی حاکم می

یر خواه نیستند و زاند افراد در حالت عادی دگرجنسهایی است که مدعیدرست برعکس ادعای فمینیست

 شوند.و هنجارهای اجتماعی به این سمت رانده میفشار اجبارها 

نماید که تماس میان زنان و ی خالص در شرایطی رخ میخواهانهچنان که گفتیم، رفتار همجنس

مردان برقرار باشد و امکان دسترسی به جفت ناهمجنس وجود داشته باشد و  باز فرد جفتی همجنس را 

                      
138 Hotvedt, 1990. 
139 Poiani, 2010: 56. 
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واهی در تمام جوامع انسانی کمابیش یکسان بوده و در همان خبرگزیند. باز هم گفتیم که بسامد همجنس

های کند. این بسامد نه تنها در جوامع انسانی متنوع امروزین ثابت است، که دادهنوسان می ٪۵-۱ی دامنه

های زمانی پیشین هم عدد یاد شده در همین حدود بوده است. دهند که در برشتاریخی در دسترس نشان می

اش تاثیری بر بسامد خواهی یا سرکوبگر بودنی رواداری یک جامعه نسبت به همجنسیعنی درجه

شناختی سر و کار داریم که گذارد. از این رو آشکار است که با پدیداری زیستخواهان به جا نمیهمجنس

شود، نمی« تولید»کند و توسط ساز و کارهای قدرت نجارهای اجتماعی بروز میتر از هدر سطحی زیربنایی

گیرد و سبکهای زندگی متفاوتی را برای هرچند توسط این ساز و کارهای معانی متفاوتی به خود می

 زند. دارندگانش رقم می

ایان است. یعنی خواهانه حتا در شرایط غیرعادی پرورده شدنِ کودکان نیز نمپایداری رفتار دگرجنس

خواهان پرورده شده باشد، بعد از سن بلوغ ای تشکیل شده از همجنسحتا اگر کودکی در خانواده

خواه توانایی بر عهده گرفتن دهد که زنان و مردان همجنسخواه خواهد شد. آزمونها نشان میدگرجنس

ند از نظر زیستی و بهداشتی سالم شووظایف فرزند پروری را دارند و کودکانی که توسط ایشان نگهداری می

خواه خواه و همجنسهای جنسی دگرجنسبا این همه حساسیت این کودکان نسبت به تمایز نقش 140هستند.

خواه ای که دو زن همجنسدهد که دختران پرورده شده در خانهکمتر از دیگران است و یک پژوهش نشان می

ریف خواه تعاند، هویت جنسی خویش را بیشتر به صورت زن همجنساش را برعهده داشتهسرپرستی

های پرورده نماید که در بیشتر موارد بچهها در این مورد قاطع نیست و چنین میبا این همه داده 141کنند.می

                      
140 Pawelski et al., 2006: 349–364. 
141 Schumm, 2010: 721–742. 

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


91 

 

شان پذیری جنسی و هویت جنسیخواه بشوند. هرچند این که نقشها در نهایت دگرجنسشده در این خانواده

عی و عادی است، جای بحث دارد. این نکته به خاطر دور ماندن از روابط مهرآمیز زن و مرد تا چه پایه طبی

اند و اکثریت مطلق فرزندان خواه پرورده شدههای دگرجنسخواهان در خانوادهکه اکثریت مطلق همجنس

دهد که نوعی عامل ژنتیکی و شوند، نشان میخواه میخواه، دگرجنسهای همجنسپرورده شده در خانواده

و آموزش و یادگیری دوران کودکی تعیین کننده نیست. این را از سویی  ی این رفتار استزیستی تعیین کننده

دانند، و از زیان میخواه را برای کودکان بیهای همجنستوان در مقام دفاع از کسانی گفت که خانوادهمی

ی اجتماعی خواهی را یک برساختهتوان گواهی گرفت برای رد حرف کسانی که دگرجنسسوی دیگر آن را می

 کنند.امری آموخته شده قلمداد میو 

ی خالص ندارد خواهانهها تاثیری در رفتار همجنسدادن یعنی فشارهای اجتماعی و سرکوبها یا میدان 

ی موقعیتی زیر تاثیر فشارهای اجتماعی خواهانهکند. اما جالب آن که رفتار همجنسو آن را بیش و کم نمی

کنند، این نسی فشار وارد مییابد. یعنی در شرایطی که هنجارهای اجتماعی بر سوگیری جاغلب افزایش می

 خواهی است، و نه طرد آن. فشار در راستای ایجاد همجنس

جنسی نرها با بندی محوری خود بر رقابت درونفشارهای هنجارساز اجتماعی بر رفتار جنسی در استخوان

م را محدود یابد که دسترسی زن و مرد به ههم تکیه کرده و از این رو معموال در قالب تابوهایی نمود می

کند. یعنی بر خالف تصور عوام، نیروهای هنجارسازی که از کند و جفتگیری عادی نر و ماده را منع میمی

کند. این فشارها از تواند جفتگیری زنان و مردان را ترویج کند و چنین هم نمیرقابت نرها برآمده باشد نمی

از زنان را در مقام جفت باقوه از دسترس بخش  شود و بخش مهمیها زاده میدل رقابت نرها بر سر ماده

خواهی عمل سازد. از این رو بدیهی است که این نیروها در امتداد سرکوب دگرجنسی مردان دور میعمده

گرایان دارند به ها یا ساختای که فمینیستکنند و نه تبلیغ و ترویج آن. در واقع پیش داشت واژگونهمی

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


92 

 

های شناختی رفتار جنسی برخاسته و با نادیده انگاشتن دادهجامعه-ه مبانی زیستشان بتوجهیسادگی از بی

 نگارانه و تاریخی همراه شده است. مردم

دهد که نیروهای غالب و مهارگر اصلی در جوامع شناسانه هم نشان میهای تاریخی و مردمداده

رتباط دو همجنس کمتر است. به همین خاطر شان به ااند و حساسیتانسانی بر ارتباط زن و مرد تمرکز کرده

خواهانه و ترجمه و تاریخ تحول جنسیت در نظامهای اجتماعی به بیانی تاریخ سرکوب و مهار میل دگرجنس

خواهانه است. رفتار طلبانه، عفیفانه یا همجنسبازآرایی آن در قالب گفتمانهای پرهیزگارانه، ریاضت

هبردهای کاستن از رقابت جنسی نرها در بسیاری از جوامع باستانی و خواهانه به عنوان یکی از راهمجنس

ی باستانی آن به یونانِ عصر هخامنشی باز شده است. مشهورترین نمونهجدید رسمیت داشته و تبلیغ می

خواهی که آشکارا با نهادهای نظامی و سیاسی پیوند داشته و به شکلی اجبارآمیز گردد و تبلیغ همجنسمی

ی موقعیتی خواهی یونانیان باستان را نیز از ردهشده است. بیشتر نویسندگان مانند سندرسون همجنسیتبلیغ م

اند که ارتباط میان پسران جوان و مردان را در اند و آن را پیامد سازمان اجتماعی خاصی دانستهبه شمار آورده

من  142کرده است.داده و اندرکنش دیرپای ایشان را ایجاب میآموز مورد تاکید قرار میدانش–مقام آموزگار 

در نوشتارهای دیگری که به تحلیل مفهوم عشق در آثار افالطون اختصاص یافته، و همچنین در فصلی از 

خواهی یونانیان باستان در عصر کالسیک ام که همجنسنشان داده« ی یونانیی معجزهاسطوره»کتاب 

ی اص و در زمینهای اجتماعی بوده که توسط یک گرایش سیاسی خشان امری مصنوعی و برساختهفرهنگ

 شده است.ای تثبیت مییک نظم اجتماعی سربازخانه

                      
142 Sanderson, 2014:  
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ی توان در قبایل گینهخواهی را میخواهی و تبلیغ همجنسای جدید از این سرکوب دگرجنسنمونه 

نو دید. در یونان باستان پادگانی شدنِ جامعه و جنگهای دایمی دولتشهرها با هم دلیلی بود که مهار دسترسی 

زد و ارتباط شاگرد و آموزگار هم شان به سمت مردان دیگر را رقم میبه زنان و تغییر سوگیری جنسیمردان 

ای روشنفکرانه و علمی. در نموده و نه زمینهکه سندرسون بدان اشاره کرده در همین بافت پادگانی رخ می

یابد که تابوهایی سازمان می شود و بر اساسی نو این مهار در قالبی دیگر صورتبندی میجوامع بومی گینه

شناختی متفاوتی دارند. در این جوامع دسترسی ناپذیری زنان از انزوای جماعتی از مردان ناشی مبانی جامعه

ی در گینه 143ی اِرورواش قبیلهنشده، و بر اساس قواعدی نهادی از سوی جامعه به افراد تحمیل شود. نمونه

شود و آغوشی با زنان باعث سستی و ضعف مردان میود دارد که همنو است که در آن این باورِ شگفت وج

 کاهد. شان را در مقام جنگاور میتوانایی

تعریف شده که در آن همبستری با زنان ممنوع است. شمار « حرام»از این رو در این جامعه روزهایی 

ردان در فضاهایی جداگانه شود. در این مدت زنان و مروز بالغ می ۲۶۰این اوقات حرام در طی سال به 

افزاری و های زنان و مردان هم جداست. در نتیجه مردان ارورو با نوعی مانع نرمکنند و خوابگاهزندگی می

آغوشی مردان با پسران نوجوان در میانشان حصر اجتماعیِ دسترسی به زنان روبرو هستند و به همین خاطر هم

ی جنسی مردان بالغ ها هم از راه دهانی و هم مقعدی مورد استفادهرواج فراوان دارد. در این جامعه پسربچه

  144گیرند.قرار می

                      
143 Eroro 
144 Knauft, 2003. 
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ی نو هستند، تابوی ارتباط با زنان در میان نوجوانان و پسران در میان قوم سامبیا که آنها هم بومی گینه

های خردسال پسربچهشود. در میان ایشان هم رسم مشابهی وجود دارد که طی آن تازه بالغ به شدت دیده می

آموزند تا از راه دهان مردان جوان را ارضا کنند و خود هم وقتی به سن بلوغ رسیدند از این خدمات می

ی مردان وارد شدند، امکان شوند. اما بعد از آن که آیین گذاری را طی کردند و به جرگهمند میجوانترها بهره

  145گویند.این شکل از ارضای جنسی را ترک می کنند وارتباط و همبستری با زنان را پیدا می

دهد ساز و کارهای اجتماعی بر خالف به این ترتیب شواهدی چشمگیر در دست است که نشان می 

خواهی و تثبیت شود، در راستای سرکوب همجنسها تبلیغ میخواهان یا فمینیستآنچه که از سوی همجنس

ها و شود. در واقع آنچه که فمینیستی آن فراوان دیده میواژگونههای خواهی عمل نکرده و نمونهدگرجنس

ست پردازانی مانند فوکو را به این نتیجه رسانده است، خاطره و میراث فرهنگی اروپای قرون وسطایی انظریه

پذیرفت داد. اما این هم تنها در شرایطی انجام میخواهی را نمایش میکه چنین شکلی از سرکوب همجنس

ی زنان و مردان حاکم کرده بود و دستگاه اخالق مسیحی سرکوبی نیرومندتر و استوارتر بر ارتباط آزادانهکه 

گری از ها با گفتمان وصلت با مسیح یا اخالق شوالیهها یا سربازخانهبخش مهمی از مردان را در صومعه

توان نشان داد که وسطایی هم میی اروپای قرون مان جامعهداشت. یعنی حتا در هدسترسی به زنان باز می

خواهانه مستولی و ای بیش از روابط همجنسخواهانه با شدت و دامنهی دگرجنسی آزادانهسرکوب رابطه

 برقرار بوده است.

                      
145 Herdt, 1982. 
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نوبو و مفهوم جنسیت در جوامع انسانی امتداد مستقیم و سرراست الگوهایی تکاملی است که در بو 

شوند در ژرفنای خود بینیم. روابط قدرتی که بر جنسیت حاکم میهایش را میها ریشهشامپانزه و سایر نخستی

های اخیر کنند. گفتمانی که در دههاند و از حدود این قوانین تخطی نمیبا تار و پود قواعد تکاملی درآمیخته

راضهای افزاری برای سازماندهی اعتبرای نقد قواعد اجتماعی حاکم بر جنسیت پدید آمده و همچون نرم

ست، از اعتبار اجتماعی و مبارزات حقوقی عمل کرده، مستقل از آن که این فعالیتها بسیار خجسته و ارجمند ا

توجه شناسانه بیامعهج-افزاری و بنیاد زیستعقالنی و علمی برخوردار نیست، چرا که به این مبانی سخت

 است. 

هر شکلی از  از نابرابری و ستم ستیزه کرد و این نکته البته بسیار محترم است که باید با هر شکلی 

حساب و کتاب باشد افشا و رسوا کرد. اما اگر این کار بخواهد با مبهم ساختن مبنا و بیروابط قدرت را که بی

ظر منطقی تکه و نامنسجم از نهایی چهلهای سیاسی فریبکارانه و برافراشتن نظریهمفاهیم، برساختن ایدئولوژی

شود. تر میماند که از خودِ دردی که قرار است درمان کند، خطرناکه دارویی خطرناک و سمی میانجام شود، ب

ق حدست بر قضا واسازی نظمهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر نابرابریهای جنسی و کوشش برای احقاق 

شده باشد رست شناخته دشود که صورت مسئله خواهان تنها در شرایطی ممکن میاقلیتهایی مانند همجنس

شناسی معلوم و منطقی مستدل و منسجم ها و شواهد موجود مورد توجه قرار گیرد و راهبرد و روشو داده

ها و فعاالن حقوق دگرباشان جنسی از این شرطها بر گفتمان اعتراضی حاکم باشد. گفتمان امروزین فمینیست

 رِ مبارزه با آن را دارد. برخوردار نیست و از این رو خود بخشی از فریبی سیاسی است که س
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و  146ی جنسیت را به دو گروه گوهرانگارهمین نظام ایدئولوژیک است که اندیشمندان حوزه 

ی جنبشی سیاسی و ی فمینیستی و در زمینهکند. کسانی که در چارچوب اندیشهتقسیم می 147گراساخت

نماید که شعارهای سیاسی و حزبی نامند و چنین میگرا مینگرند، خود را ساختحقوقی به موضوع می

ی مگرانهی روابط ستبخش و بازآرایندهخویش وفاداری بیشتری داشته باشند تا حقیقتی که قرار است رهایی

ی جنبشهای مردمی اروپا و آمریکا در قرن گذشته که به مندرس باشد. این نکته هم ناگفته نماند که بدنه

پیروزی هم انجامید و برابری کارگران و کارمندان، حق رای زنان، و برابری سیاهپوستان و سپیدپوستان را 

و به پیروزی رسید که به حقیقت ی گفتمان و بستری نظری شکل گرفت ممکن ساخت، همگی در زمینه

ی شصت بود که با داغ شد. از دههی لیبرال کالسیک قرن نوزدهم محسوب میی اندیشهوفادار بود و ادامه

شدن تنور جنگ سرد، احزاب چپی که در غرب فعال بودند و شعار برابری و رفع ستم و امتیازهای طبقاتی 

دارتر لیبرالی که همچنان در آن هنگام یش از جنبش بزرگتر و ریشهرا برافراشته بودند، برای متمایز ساختن خو

شد. به این اش به جنسیت مربوط میهایی خاص از نابرابری را هدف گرفتند که مهمترینفعال بود، سویه

ترتیب شکلی از تقسیم کار و مرزبندی میان فعاالن مدنی شکل گرفت. به این ترتیب که هواداران حقوق 

ی شوروی را ها و بخشی از جنبشهای ضدجنگ که در ضمن استعمار زورمدارانهسی، فمینیستدگرباشان جن

ای قرار گرفتند دار قدیمیکردند، زیر چتر احزاب چپ قرار گرفتند و در مقابل جنبش مدنی استخوانتایید می

ی ب اندیشهقدیمی را در چارچو ی نخست قرن بیستم امتیازهای نژادی و جنسی و طبقاتیکه در نیمه

                      
146 essentialist 
147 constructionist 
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پوستان و کارگران به ارمغان هایی مانند دیوئی از بین برده بود و حقوقی برابر را برای زنان و رنگینلیبرال

 آورده بود. 

های ی جنگ سرد و دوقطبی شدن اردوگاهدر این شرایط تفکیک گفتمانهای مدنی که سخت زیر سایه 

ه ویژه ایدئولوژیک قرار داشت، شکل آغازین گفتمانی شکل گرفت که از حقوق دگرباشان جنسی و زنان )ب

تگاه نظری بعد اش مارکسیستی بود. این دسکرد و دستگاه نظریخواه( دفاع میزنان رنگین پوست و همجنس

ای از آرا و افکار گوناگون ی هشتاد و فروپاشی کمونیسم اروپایی خود را با وامگیری از مجموعهاز دهه

بندی کوشد استخوانبازسازی کرد و شکلی التقاطی به خود گرفت که هنوز هم برقرار است و اغلب می

 نهان سازد. مارکسیستی و گاه استالینیستی خود را که میراث جنگ سرد است، پ

.م شکل گرفت. محور ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های ی مرکزی نقد فمینیستی در دهههستهبه این شکل بود که  

اما در واقع  148( تمایزی وجود دارد.gender( و جنسیت )sexمرکزی این نقد آن بود که میان مفهوم جنس )

بندی این تمایز هم امری به کلی نو در زبانهای اروپایی است. به همان شکلی که در زبان پارسی برای حتا واژه

ن بیستم تنها یک ریشه ی قرشود، در زبان انگلیسی هم تا نیمهمفاهیم یاد شده یک کلمه به کار گرفته می

(sexمفهوم جنسیت را بیان می ) ی کلمه 149.م یک سکسولوژیست به نام جان مانی1955کرد. تا آن که در

gender در صرف و نحوجنسیت »ی لغات دستور زبان وام گرفت و این کلمه را که در اصل را از خزانه »

رساند، در بافتی به کلی متفاوت به معنای داد و مذکر یا مونث بودنِ واژگان در دستور زبان را میمعنی می

 gen-ند و اروپایی در اصل از بنِ ه genderی کلمه 150به کار گرفت.« های رفتاری وابسته به جنسیتنقش»

                      
148 Haig, 2004: 87–96. 
149 John Money 
150 Diamond, 2004: 591–607. 
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دهد. خودِ کلمه برای اولین بار در این معنا در این جمله از معنی می« زاییدن و تولید کردن»گرفته شده که 

 ارسطو به کار رفته است: « فن بالغت»کتاب 

τὰ γένη τῶν ὀνομάτων ἄρρενα καὶ  θήλεα καὶ  σκεύη 

 151( اسم عبارتند از مادینه و نر و چیزها.γένηهای )گِنِه: )چهارمین قانون پوتاگوراسی این بود که( رده

ها از مانی وام گرفتند و بخش مهمی از گفتمان خویش را به کمک آثار او تمایز یاد شده را فمینیست

تغییر جنسیت و »کتاب مهم .م ۱۹۶۹شکل دادند. مانی یکی از روانشناسان پیشگام و جسوری بود که در 

 را منتشر کرد و در آن با دالیلی علمی از تغییر جنسیت رسمی دگرباشان هواداری کرد.  152«بازتعریف جنسی

هایی که منتشر کرد، میان دو مفهوم تمایز قایل شد. یکی جنس که آن را با همان مانی در انبوه کتابها و مقاله

داد، و آن عبارت بود از توانایی فیزیولوژیک بدن برای تولید در زبانهای اروپایی نشان می sexی سنتی کلمه

آورد. جان مانی این امر را طبیعی، تغییرناپذیر و اسپرماتوزوئید یا تخمک که جنس نر یا ماده را پدید می

کرد و منظورش آن بود  ( را معرفیgenderی جنسیت )دانست. اما در کنار آن مفهوم تازهشناختی میزیست

شود که لزوما همریخت و ها و الگوها منتهی میکه جنس در سطح روانی و رفتاری به طیفی از سوگیری

پذیرفت گرفت و کامال میشناختی زن و مرد را نادیده نمیهمگرا نیستند. مانی به هیچ عنوان تفاوتهای زیست

اند، نقش تکاملی قیقت که با پرورش فرزند پیوند خوردهشان و این حکه زنان به خاطر ساختار بدنی متفاوت

اند. او جنس را در هفت شاخص اند و شکار و جنگ را به جنس نر واگذار نمودهمتفاوتی را بر عهد گرفته

  153خالصه کرد که عبارت بودند از:

                      
151 Aristotle, Rhetorica, III, 5. 
152 Transsexualism and Sex Reassignment 
153 Money and Tucker, 1975. 
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 کند.میای دوتایی که جامعه نوزاد و کودک را در آن جای داده و شناسایی جنس به مثابه طبقه (1

 ریخت ظاهری اندام تناسلی (2

 کالبدشناسی درونی اندامهای تولید مثلی (3

 ی دوم جنسیساخت هورمونی و صفات رده (4

 کندای که بدن تولید میجنس در سطح تخمدان یا تخمک، یعنی نوع سلول جنسی (5

 yجنس در سطح کروموزوم، یعنی حضور یا غیاب کروموزوم  (6

 گیردمقام زن و مرد حین رشد بر عهده میالگوی رفتاری و نقشی که فرد در  (7

گفت که در یک فرد عادی این هفت شاخص با هم همبستگی درونی استواری دارند، یعنی مثال مانی می

شود و بعد از بلوغ کسی که اندام تناسلی نر دارد، از سوی خانواده و خویشاوندان به عنوان پسر شناسایی می

قش شوهر و پدر را در جامعه بر کند و در نهایت نهایش اسپرماتوزوئید تولید میآورد و در بیضهریش در می

های خود را بر افراد نرماده انجام داده بود، به این نتیجه رسید گیرد. مانی که بخش مهمی از پژوهشعهده می

که هرمافرودیسم عبارت است از واگرا شدن این شاخصها. یعنی اگر همبستگی درونی این شاخصها به هم 

ای جنسیت نر یا ماده در برخی از این موارد با روانی-یا اجتماعی فیزیولوژیک-بخورد و به هر دلیل ژنتیکی

شویم و آن همان نرمادگی است بقیه همخوانی نداشته باشد، با اختاللی در تعیین جنسیت یا ابراز آن روبرو می

تواند ضرورت تغییر جنسیت را ایجاب کند. در میان این موارد هفتمی همان است که به نقش که گاه می

های اجتماعی را ها و سوگیریها، میلای از عادتها، گفتمانها، خودانگارهدهد و مجموعهیتی میدان میجنس

ی زن یا مرد تعریف شود فرد و دیگران هویت شخصی وی را در یکی از دو ردهکند که باعث میتعیین می

 کنند. 
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عنایی تبدیل شد. یعنی د مها به یک جفت متضاتمایز میان جنس و جنسیت بعدتر در آثار فمینیست

شناختی زن ی مردساالری راهِ انکار تمایزهای زیستپردازان فمینیست که با هدفِ درهم شکستن سیطرهنظریه

و معرفی کرده بود او مرد را در پیش گرفته بودند، دیدگاه مانی را ارزشمند و کاربردی یافتند و از تمایزی که 

یربنایی طبیعی برای ستند. در نتیجه جنس به جای آن که همچون زی خویش سود جبرای صورتبندی مبارزه

های نهفته در نقشهای جنسی از جنسیت در نظر گرفته شود، همچون بستری خطرناک فهم شد که نابرابری

بایست واسازی و در حد امکان ویران شود. به همین ترتیب جنسیت گرفت و بنابراین میآنجا سرچشمه می

ی طبیعی جنس در سطح روانی و اجتماعی دانسته شود، همچون امری یکسره متفاوت و مهبه جای آن که ادا

ار داشت و ناسازگار و حتا گاه متضاد با جنس قلمداد شد، که یکسره زیر استیالی فرهنگ مردساالرانه قر

گفت می ی آن ضرورتی اخالقی پیدا کرده بود. نگاه سنتی و کالسیکبنابراین معنازدایی و تخریب سامانه

شناختی، ای زیستهای جنسی خاستگاهی طبیعی دارند و بر اساس ریشهنظمهای اجتماعی مبتنی بر نابرابری

پردازان اند. ترفند نظریههمچون تالیِ طبیعیِ ناهمسانی زیستیِ نر و ماده در سطحی اجتماعی نمود یافته

ر سطح زیستی کنند و تمایز جنس نر/ماده د فمینیست آن بود که بند ناف میان سطح زیستی و اجتماعی را قطع

یربنا دیگر از آن را با تمایز جنسیتی زن/ مرد در سطح اجتماعی به کلی ناهمسان بینگارند. به این ترتیب آن ز

 شد.کرد و آن روبنای نقدپذیر از استحکام تجربیِ زیربنای زیستی برخوردار نمیروبنای ستمگرانه پشتیبانی نمی

ای ی این شیوه از فهم آثارش هشدار داد و آن را بازماندهر نوشتارهای بعدی خود دربارهخود جان مانی د

.م منتشر کرد، مفهوم ۱۹۸۸داشتهای افالطونی دانست. او در کتابی که بعد از برخاستن موج فمینیسم در از پیش

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


101 

 

قایل بودند حمله برد. ها میان بدن و ذهن ای که فمینیسترا پیشنهاد کرد و به تمایز افراطی 154«تنذهن»

ای اجتماعی برساخته -و بعدتر حتا جنس را–ها برای محکوم کردنِ نظمهای مردساالرانه جنسیت را فمینیست

عتقد بود این شیوه از فهم آن شدند. مانی م« طبیعی بودن»مدارانه قلمداد کردند و منکر و اختراعی قدرت

ی تنذهن وجود داشت که یک ی منسجم و یکپارچهجنسیت و جنس نادرست است. از دید او یک پیکره

پذیر اجتماعی قرار داشت و این دو از هم تفکیک-ی دیگرش در سطح روانیاش در سطح زیستی و پایهپایه

ریگی بود که از مستقل پنداشتن این دو از هم مرده از دید او تمایز میان امر طبیعی و امر اکتسابی و 155نبود.

شد. مانی ی مفهوم جنسیت میتفکر افالطونی برای اندیشمندان باقی مانده بود و مانع اندیشیدن درست درباره

هایی پیچیده از بندیکوشید از دیدگاه سیستمی در فهم مفهوم جنسیت بهره جوید، در این کتاب خوشهکه می

های جنسی پیشنهاد کرد. دید او کردار جنسی و میل جنسی برای توصیف تنوع رفتارها و میل کلیدواژگان را

مراتب، مراحل و گذارهای خاص خود را دارد. از بندی، سلسلهباید همچون فرآیندی نگریسته شود که الیه

ی میل یا خودِ کلمه دید او مفهومی مانند آستانه و عبور از آستانه برای توصیف میل جنسی کارآمدتر بود، تا

پذیر است و بسته به آموزشها ی تنذهن بسیار شکلگرایش جنسی. او بر این مبنا معتقد بود سیستم یکپارچه

ها با وجود نادیده تواند در مسیر زن یا مرد شدن حرکت کند. فمینیستاش میشناختیو زیربنای زیست

شان، این برداشت اخیر را سخت گراییبر ضد افالطون ی مانیمدارانهشناسانه و مفهومانگاشتن اندرز روش

بودنِ زنانگی « آموختنی»ها و کتابهای جان مانی به عنوان مرجعی که شان به مقالهپسندیدند و معموال در منابع

ای که گاه نمودار شناسانههای روشدهند. خودِ مانی هم با وجود دقتو مردانگی را اثبات کرده، ارجاع می

                      
154 bodymind 
155 Money, 1988: 116. 
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خواهی یکی از اشکال متنوع ارتباط جنسی است ت، به این نظرگاه باور داشت و معتقد بود دگرجنسساخمی

 که به دالیل سیاسی و ایدئولوژیک بر جامعه مستولی شده است. 

گرایی در مقام نوعی جنبش تا حدودی با تکیه بر آثار مانی بود که بسیاری از فعاالن اجتماعی همجنس

سالهای گذشته به طور فعال به یارگیری و بسیج افکار عمومی همت گماشته  سیاسی و سبک زندگی طی

شان آن است که سوگیری داشتخواهان زن در این زمینه بسیار فعال هستند و پیشاست. به ویژه همجنس

شود و مثل موضعی سیاسی شناختی تعریف میجنسی امری انتخابی است و بنابراین مستقل از جنس زیست

 156واند آن را بنا به میل خود انتخاب کند.تهرکس می

اما دقیقا همین بخش از آرای مانی است که جای بحث دارد و با محک آزمون مردود شده است. مثال او 

گفت تنها حالت اول بیماری است. یعنی کرد و میدوستی تقسیم میی سادیستی و بچهبازی را به دو ردهبچه

ای نابالغ با مردی اگر با گرایش هردو طرف همراه باشد ایرادی ندارد و چهمعتقد بود حتا ارتباط جنسی پسرب

 157«.سرریزِ عشق به پدر و مادر است که در کودک سمت و سویی اروتیک پیدا کرده است»

دهد، به یکی از بیماران را نشان می« آموختنی بودنِ جنسیت»های حادی که نادرستیِ اما یکی از نمونه

.م دو پسر دوقلو به نامهای بروس و دیوید زاده شدند. وقتی بروس هشت ۱۹۶۶شود. در جان مانی مربوط می

اش با جان مانی مشورت کردند نوادهتناسلی او بریده شد. خاماهه بود، در جریان ختنه اشتباهی رخ داد و آلت 

های و او اکیدا به ایشان توصیه کرد تا جنسیت بروس را از همین سن پایین به دختر تغییر دهند. در نتیجه بیضه

ای که مانی برایش تعیین کرده ماهگی با عمل جراحی خارج شد، و او از ابتدای تولد با برنامه ۲۲بروس در 

                      
156 Bindel, 2009. 
157 John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, no. 3, p. 5. 
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ان هورمونی کاملی قرار گرفت که هورمونهایش را به کلی زنانه ساخت. نام او بود پرورش یافت و تحت درم

به برندا تغییر کرد و به طور رسمی به یک دختربچه تبدیل شد. دکتر مانی در نشستهای درمانی پیاپی رشد هر 

کرد. تاکید می کرد و بر تمایز نقشهای جنسی زنانه و مردانه میان برندا و برادرش دیویددو کودک را ردیابی می

ی رسوایی بعدتر مایه« جنسیت خود را کشف کنند»هایش برای این که کودکان در حدی که برخی از شیوه

خواست تا برهنه شوند و به حضور و غیاب شد. او در جریان این کشف/ بازآموزی جنسیت از کودکان می

خواست چهار دست و پا شود و دیوید میآلت مردانه در دیوید و بروس/برندا توجه کنند. همچنین از برندا 

مانی در این میان گزارش  158بر پشت او بنشیند و رفتاری شبیه به جفتگیری را همچون بازی تجربه کنند.

کرد و آن را کامال موفق منتشر می 159«موردِ جان/ جوآنا»ی این دو کودک را زیر عنوان پیشرفت کارها درباره

دانست. با این ناپذیری جنسیت و آموختنی بودنِ نقشهای جنسی میبر تعیندانست و دستاوردش را اثباتی می

ی بروس/ برندا از دستاورد او راضی نبودند و وقتی مانی پافشاری کرد با جراحی در سن بلوغ همه خانواده

هورمون ی مجدد به او خودداری کردند. با این همه آلت تناسلی مادینه را بر بدن برندا نصب کنند، از مراجعه

 تراپی و مسیر درمانی پیبشنهادی مانی را تا پایان ادامه دادند.

.م بروس/ برندا که حاال از نظر شکل ظاهری کامال به زنان شبیه بود، اما خودش و ۱۹۹۷در سال 

اش در برابر جراحی پالستیک و کارگذاری آلت زنانه بر بدنش مقاومت ورزیده بودند، شروع کرد به خانواده

کاری و تباه ساختن زندگی خویش متهم کرد. به زودی های دیگر و مانی را به ندانما سکسولوژیستگفتگو ب

های ی رسوایی شد. مانی منتقدان را رسانهها قرار گرفت و برای مانی مایهداستان زندگی او مورد توجه رسانه

                      
158 Colapinto, 2001. 
159 John/ Joana case 
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داد. با پرونده پاسخی رسمی نمیی این دانست و دربارهکاران و محافل ضد فمینیستی میوابسته به محافظه

این همه در شکست خوردنِ طرح او برای تغییر جنسیت بروس تردیدی نبود و ردپای تعالیم او زندگی برادر 

.م ۲۰۰۲دوقلوی بروس را نیز تباه ساخت. در واقع هردو برادر به نابسامانی روانی سختی دچار آمدند. در 

روی در مصرف داروهای شیزوفرنی )که بدان که به خاطر زیادهجسد دیوید، برادر دوقلوی بروس پیدا شد 

مبتال بود( درگذشت. دو سال بعد بروس/ برندا که با افسردگی شدیدی دست به گریبان بود و در این میان 

 160کوشیده بود ازدواج هم بکند، خودکشی کرد.

امری ساختگی و  گرا اعتقاد دارند که سازگاری جنس با نقشهای جنسیتیبیشتر فعاالن همجنس

گیرند که ناهمسازی و ناخوانایی رفتار جنسی و نقش جنسیتی افراد اجتماعی است و بنابراین نتیجه می

دهد که ها نشان میایست که برای سرکوب ایشان اختراع شده است. با این همه پژوهشگرا افسانههمجنس

ه صورت کسانی که ناسازگاری جنسی با شان خویشتن را بی زیستهخواه هنگام شرح تجربهافراد همجنس

یعنی این برداشت که ناسازگاری یاد شده به سوگیری غیرعادی  161کنند.اند توصیف میزمینه داشته

 شناختی باشد.انجامد ابداع یا اختراع نیست و انگار که عینیتی جامعهگرایان میهمجنس

دهد در برخی از جوامع شان میها پژوهشهایی است که نیکی از مراجع مهم و محبوب فمینیست

شود که از نظر اهمیت چیزی شبیه به جنس سوم و حتا جنس چهارم هم تعریف شده و وجود دارد و ادعا می

ی این پژوهشها باید مورد توجه واقع شود آنچه که درباره 162شوند.و مرتبه همتای زن و مرد در نظر گرفته می

شان برای استخراج مفاهیم مورد نظرشان از منابع و اشتیاقسوگیری معموال غیرعلمی مفسران فمینیست 

                      
160 Reimer, 2004. 
161 Bailey and Zucker, 1995:43. 
162 Roscoe, 2000. 
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اند، جوامعی هایی مستقل از زن و مرد در آن تعریف شدهشناسانه است. تمام جوامعی که جنسمردم

شناسانه با آنها تماس داریم. برخی از تفسیرها که نشین و دورافتاده هستند که تنها از مجرای منابع مردمحاشیه

کنند و عناصری ها را تحریف میاند، آشکارا دادهپذیرتر نوشته شدهتر و رسیدگیوامع دم دستی جدرباره

 کنند. های مستند بار میایدئولوژیک را بر داده

ها اش، هِجریی امروزیناند مفهوم خواجه )یا نسخهها کوشیدهاش آن که برخی از فمینیستنمونه

ی ظر بگیرند و دست کم در منابع ایرانی که این مفهوم پیشینهرا همچون جنس سوم در ن 163در پاکستان(

دانیم که هرگز این مفهوم وزنی و اهمیتی و جایگاهی همتای دوقطبیِ زن و مرد تاریخی چشمگیری دارد، می

ی فرهنگ های تولید شده در این زمینه، مانند آنچه که گوپی شانکار دربارهی برخی از متننداشته است. درباره

شناسانه نیز در آمیخته و میلی نوشته، آشکارا با تبلیغاتی سیاسی روبرو هستیم که در ضمن با نگاهی شرقتا

ی هند را به سود ایدئولوژی سیاسی خاصی به قارهی فرهنگی در شبههای قدیمی و جا افتادهسازیمفهوم

متمایز و همتای زن و مرد در طیفی  ها بیست نوع جنسیتِگیرد. شانکار ادعا کرده که در میان تامیلخدمت می

ای را هم برایشان فهرست کرده است. این نامها به سادگی اند و نامهای بومیی زن و مرد قرار گرفتهمیانه

ی تامیلی برای دهند و دست بر قضا در جامعهاشکال متفاوتی از انحراف از رفتار زنانه یا مردانه را نشان می

شوند. راهبرد شانکار کمابیش چنان است که در زبان ن/ مرد به کار گرفته میتثبیت و مرزبندی دوقطبی ز

شود را فهرست کنیم و هریک را ای که به زنان و مردان منسوب میپارسی کل دشنامها یا برچسبهای جنسیتی

 مرد بدانیم. -ی طیف زنی یک نوع جنسیت خاص و مستقل در میانهنماینده
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نیرومندترین متنها برای دفاع از این پیوستار شمردن جنسیت را جودیت در دوران معاصر برخی از 

باتلر نوشته است. او معتقد است که زنانگی امری ساختگی و گفتمانی است و خاستگاهی طبیعی و تعینی 

د شناختی ندارد. از این زاویه نظامهای هنجارساز اجتماعی بر افراد اثر کرده و آنان را در قالب زن یا مرزیست

کنند. هویتی که زیر فشار نیروهای سیاسی و دهند و به این ترتیب هویتی جنسی برایشان تجویز میشکل می

برانگیز و های برخاسته از روابط مردساالرانه شکل گرفته است، و از این رو هویتی چالشدر بستر نابرابری

و ارتباط چندانی با  165شودرا میاز دید او هویت زنانه امری است که آموخته شده و اج 164زاست.دغدغه

ساخت زیستیِ مادینه ندارد. یعنی این که کسی نر یا ماده است، هویت جنسی او را، و نقشهای اجتماعی 

این  166کند.آغوشی با جنس مخالف را تعیین نمیجنسی او را، و مهمتر از همه گرایش جنسی او برای هم

 ند.  شوهای اجتماعی قلمداد میموارد همگی برساخته

کوشد داند، خود میای اجتماعی مردود میباتلر در عین این که در سطحی مفهوم زنانگی را همچون برساخته

ی مردساالرانه بازسازی کند. او گرانهتا شکلی تازه از این مفهوم را فارغ از نیروهای سیاسی و فشارهای سلطه

کند و با زبانی که تا حدودی از زایندگی آن تاکید می در این راه بر تنومندی و کالبدمندی تن زنانه و توانایی

نقدی  167گیرد.مرلوپونتی متاثر است، بدنِ زنانه را به عنوان مبنایی برای احیای این مفهوم در نظر می

تر و شناختی که بر او وارد است آن که خودش تمایز مورد نقد خویش )زن/ مرد( را به شکلی افراطیروش

توان چنین کند. نقد را میی دعوا کرده بود، دوباره بازتولید مینخست در برابرش اقامهتر از آن که سیاسی
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کند، و در عمل باز ای گفتمانی و روایی از توجه به بدن بسنده میادامه داد که در این بازتولید مجدد به نسخه

بی آن که از دقت علمی گردد، ی زنانه و مردانه باز میبه همان سطح زیستی و زیربنای کالبدشناسانه

ها ی گفتمان رقیب برخوردار باشد. ناگفته نماند که این بازگشت به بدنِ زنانه را خودِ فمینیستشناسانهزیست

 168اند.نشینی به پشت سنگرهای دشمن تفسیر کردهاند و آن را همچون عقبهم نپسندیده

کنند و بر مبنای آن ذاری میشناختی را رمزگاین نکته که نظامهای اجتماعی تمایزهای زیست

کنند، البته درست است. هویت در هر حال از عضویت در یک نظام چارچوبهای معنایی و فرهنگی تعریف می

ای مفهومی همراه است. یعنی عضویت خیزد و این عضویت همواره با گنجیده شدن در طبقهاجتماعی بر می

های مفهومی آن پیشاپیش انجام شده باشد، ناممکن ردهها و ای در طبقهای بی آن که عضوگیریدر جامعه

ها و نقاط تمایزی اشاره کند ها ممکن است به مرزبندیها و طبقهاست. این عضویت و گنجیده شدن در رده

اند، و یا ممکن است در تمایزهایی در سطح روانی و که یکسره در سطح اجتماعی و فرهنگی برساخته شده

ای اقتصادی، مذهبی، یا زبانی به سطوح باالی باشد. به عنوان مثال گنجیدن در طبقه زیستی نیز ریشه داشته

گرایان مهم و دهد که از دید ساختسلسله مراتب پیچیدگی تعلق دارد و کمابیش همان چیزی را نشان می

یا روانی بخش روبرو هستیم که در سطوح زیستی شود. یعنی در اینجا با تمایزهایی هویتکلیدی قلمداد می

ریشه ندارد و توسط خودِ نهادهای اجتماعی و گفتمانهای فرهنگی برساخته شده است. فرد بر مبنای این که 

ای و کجا به دنیا بیاید از زبان، منزلت اجتماعی و مذهبی برخوردار خواهد بود به طور تصادفی در چه خانواده
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ت که در این جا جریانهای قدرت و معنا که که بخش مهمی از هویت وی را تعیین خواهد کرد. بدیهی اس

 کنند. بندی هویت را تعیین میکنند فعال هستند و شکلسطوح اجتماعی و فرهنگی را ساماندهی می

ها به بندیهای اجتماعی هستند که در سطوحی دیگر ریشه دارند. مهمترین این ردهاما برخی از رده

شناسی متمایز ن مثال قومیت و نژاد در حدی که به ریختشوند. به عنواشناختی مربوط میسطوح زیست

ای اجتماعی نیست. یعنی این که کسی سیاهپوست یا گردد، به خودیِ خود برساختهجمعیتهای انسانی باز می

شود. معنای منسوب به سیاهپوست سپیدپوست باشد توسط گفتمانهای فرهنگی یا نهادهای اجتماعی تعیین نمی

ای شود و برافزودهقوقی و سیاسی یک سیاهپوست در سطح فرهنگی و اجتماعی تعیین میبودن یا موقعیت ح

ها و اشکال توان مورد دستکاری واقع شود و نابرابریشناختی است که صد البته میبر یک تمایز عمیقتر زیست

ان در سطحی ی جنسیت هم وضعیت به همین شکل است. زنان و مردگوناگونی از ستم را نتیجه دهد. درباره

شناختی با هم تفاوت دارند و این تفاوت با عمقی چشمگیر در سطوح دیگر سلسله مراتب فراز ادامه زیست

شناختی هستند و به شکلی سرراست چیزی را در سطح یابد. یعنی نژاد یا قد یا زیبایی که متغیرهایی زیستمی

نسیت از همان ابتدای کار ساختار روانی خاصی کند. اما جنسیت چنین نیست. جروانی یا اجتماعی تعیین نمی

دار شدن و پروردن کودک نقشهای اجتماعی زند و به خاطر تقسیم کار تکاملی دو جنس برای بچهرا رقم می

دهد. تردیدی نیست کند و به همین ترتیب به گفتمانهای فرهنگی واگرایی میدان میمتمایزی را هم تولید می

ی قدرت و بار شده بر تمایز هویتی زنان و مردان در راستای انباشت مهندسی شدهی تلنکه بخشی از افزوده

اما نامعقول و گمراه کننده است اگر بخواهیم  169آورد.معنا سازمان یافته و شکلی از نابرابری و ستم را پدید می
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شویم. در واقع انکار شناختی میان زنان و مردان را منکر برای نقد این ستم و نابرابری اصلِ تمایزهای زیست

تمایزهای زیستی به معنای ناشناخته گذاشتن و مبهم ساختنِ صورت مسئله است و به جای آن که جریانها و 

آلود و مبهم مدارهای نقدپذیر و معیوب قدرت و معنا را آشکار سازد و اصالح کند، برعکس زمینه را مه

سازد. ناگون را به خاطر کوریِ نظری ناممکن میهای رسوب کرده در تاریخ جوامع گوسازد و رفع تلهمی

زیبا و  باتلر معتقد است که واژگانی مانند زن و مرد اسم نیستند، بلکه فعل هستند. با وجود آن که این استعاره

ی کند، زن و مرد اسم هستند و به دو ردهجذاب است، اما نادرست و گمراه کننده هم هست. باتلر اشتباه می

 کنند.یزها، به دو جنس متفاوت از جانوران، و به دو الگوی تمایزی واگرا داللت میمتمایز از چ

شناختی نر و ماده در سطح اجتماعی و فرهنگی تفسیر شده و طیفی از روان-شناختیتمایز زیست

ن آورد. در این نکته تردیدی نیست که اینقشها، ارزشها، هنجارها و رفتارهای زنانه و مردانه را پدید می

گیرند و باید مورد واسازی و تفسیرها زیر تاثیر مدارهای قدرت و زیر تاثیر سنگینی میراثی فرهنگی شکل می

نقد واقع شوند. اما ایراد اصلی در آنجاست که برخی از نویسندگان آن تمایز آغازین و زیربنایی را انکار 

اش شباهت اندام تناسلی»زایش نوزاد بر اساس کنند مفهوم مبهمی به اسم جامعه در ابتدای کنند، و گمان میمی

زند و به این ترتیب با مستقر ساختن نظامی از او را به عنوان زن یا مرد برچسب می« به فالن یا بهمان کلیشه

چنین  170آورد.سازی و مراقبت و تنبیه وی را به قالبی ساختگی که زنانه یا مردانه باشد در میسلطه و شرطی

توان نادیده گرفت و به این ترتیب هر تغییری زنند که هر تمایزی را میان نادرست دامن میتصوری به این گم

دهد که های استوار تجربی و دستاوردهای شفاف علمی نشان میتوان را داشت. دادهرا در مفهوم جنسیت می
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شباهت ندارد، بلکه به  این تفسیر از پایه نادرست است. یعنی اندام تناسلی نوزادان به فالن و بهمان کلیشه

گنجد و دو مسیر تمایز جنینی، دو ساخت ی متمایز و واگرای نرینه و مادینه میلحاظ آماری در یکی از دو رده

اش هیچ شناختیی زیستفیزیولوژیک مشخص و دو کارکرد زیستی متمایز را بر عهده دارند که در محدوده

ای کند و اگر مانند حی بن یقظان در جزیرهیاسی پیدا نمیارتباطی با گفتمانهای فرهنگی یا ساختارهای س

سازد. به همین ترتیب تالش خالی از نهادهای اجتماعی هم قرار گرفته باشد، این کارکردها را برآورده می

کوشند دانند و از این راه میها که تمایز میان سطوح زیستی و اجتماعی را ساختگی میبرخی از فمینیست

روانی و  -نماید. سطوح زیستیناکارآمد و نادرست می 171ا در روندهای اجتماعی جذب کنند،سطح زیستی ر

شوند که راهبردهایی متفاوت و عینی را برای فرهنگی دو سطح متفاوت از پیچیدگی را شامل می-اجتماعی

هنگی( پدید آمده افزاری )روانی/ فری خرد و کالن از یک سطح نرمطلبد. تازه هریک از این دو الیهتحلیل می

افزاری )زیستی/ اجتماعی( سوار شده است. در هر یک از این سطوح سلسله مراتبی که بر سطحی سخت

پذیر وارسی و تحلیل شوند پدیدارها و رخدادها و چیزهایی متمایز را داریم که باید به شکلی عینی و رسیدگی

م مبهم مفهومی که سر و ته مشخص و مرزبندی شان در درون یک نظاشان و یکپارچه کردنو نادیده انگاشتن

 کند.معلومی نداشته باشد، کمکی به شناخت چیزی نمی

« شود.شود، به زن تبدیل میآدم زن زاده نمی»ی مشهور سیمون دوبووار در جنس دوم که این جمله

پس از سن بلوغ ای که نیز در همین چارچوب بیان شده است. به این ترتیب مسیرهای فیزیولوژیک و تکوینی

شود، و کل این روند یکسره به بخشِ کند نادیده انگاشته میافتد و یک دختربچه را به زن تبدیل میبه راه می
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شود، که در همین حدود از سوی جامعه به شخص آموزانده یادگیری شده و آموختنیِ رفتار زنانه فروکاسته می

  172شود.می

های تجربی سازگاری دارد و نه حتا از دقت کافی برای گرایانه نه با شواهد و دادهدیدگاه ساخت

ها م سویهتحلیل برخوردار است. یعنی اصوال معلوم نیست چه ساز و کارهایی در چه سیستمهایی چگونه کدا

ای فاخر به سادگی جامه گرانماید که دیدگاه ساختکنند. چنین میاز جنسیت را در سطح اجتماعی تعیین می

 و دانشگاهی باشد که به ناروا بر تن اعتراضی اجتماعی پوشانده شده است. 

پذیر است که در خوار و نرم و شکلکل این دیدگاه بر این نکته استوار شده که جنسیت امری چکش

بی و آمارهای های تجربنا به داده 173گیرد.شود و شکل میدرون نظام اجتماعی از بیخ و بن تعریف می

افزاری روشنی برای جنسیت وجود دارد افزاری و سختدانیم که چنین نیست و زیربنای نرمشناختی میجامعه

اش هم شناخته شده است. استفن سندرسون در کتابش ضمن نقد تند این شناختی و تکاملیکه مبانی عصب

گرایان، کالبدشناسی عینی رای رد دیدگاه ساختترین دلیل بدیدگاه به درستی این نکته را مطرح کرده که ساده

و آشنای اندامهای جنسی در انسان است. اندام تناسلی نر برای انتقال پشتاب به رحم ماده طراحی شده و 

زایی کرده است. هیچ چیز نرم و تکامل یافته و اندام تناسلی ماده برای دریافت آن و بارور شدن ریخت

ین میان وجود ندارد و نهادها و قواعد و هنجارهای اجتماعی هرچه باشند، یک ای در اپذیر و اجتماعیشکل

 174اش از راه نره مردی را باردار کند!تواند با انتقال سلول جنسیماده هرگز نمی
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ها و کاریای دارند، اما ریزههرچند رفتارهای زنانه و مردانه الگوهای عمومی جا افتاده و جهانی

کنند و حتا در درون یک جامعه هم در کنند وابسته به جامعه تغییر میرفتارها در آن بروز میقالبهایی که این 

توان به سود برداشتی سیاسی اما این الگوها و نوسانها را نمی 175شود.گذر زمان دستخوش دگردیسی می

به درستی این  176روس مایکلگویند، استخراج کرد. ها میمصادره کرد و از آن نتایجی فراتر از آنچه که داده

گرا و به ویژه بنیانگذار این دیدگاه )میشل فوکو( وارد آورده که در آثار او با ایراد را به خوانشهای ساخت

ی مورد نظر وی شویم که آشکارا به سوی نتیجهخوانشی انتخابی و گزینشی از منابع تاریخی روبرو می

شوند. مایکل روس معتقد است که ها محسوب نمیدادهطرفانه و منصفانه از اند و تحلیلی بیگیری کردهجهت

ی رمزگذاری خواهانه و شیوهاین وضعیت به خاطر درهم آمیختن و مبهم ساختن مفهوم عینیِ رفتار همجنس

 177اش بروز کرده است.گذاری اجتماعیو برچسب

ره و نقیض آن توان از یک گزای بدیهی آن که در یک روند استداللی نمیشناسانهی روشاین نکته

توان در جریان فهم یک پدیده یک موضع و ضد گیری واحدی استفاده کرد، و به همین ترتیب نمیبرای نتیجه

ها مهمترین ایرادی که وجود دارد همین آن را همزمان پذیرفت و مورد استناد قرار داد. در آرای فمینیست

اش این که در این گفتمان هاست. نمونهداللی استناسازگاری درونی گفتمان و تعارض منطقی در زنجیره

اش )یعنی تمایز نر/ ماده( همچون امری شناسانهمفهوم زنانگی و مردانگی و همچنین معموال زیربنای زیست

ها و معناهای برآمده از این تمایز انکار شود و مرزبندیی جامعه مورد نقد واقع میساختگی و برساخته

بینیم که انگار مفهومی جوهری و ذاتی به نام زنانگی و ماهیت مادینه بودن ین نقد میشود. آنگاه در کنار امی

                      
175 Twenge, 1997: 305. 
176 Michael Ruse 
177 Honderich, 2005:399. 
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سازد و اصوال نام آن را تعیین کرده است. یعنی اگر به ی مرکزی گفتمان فمینیستی را بر میداریم که هسته

ین که دارند از حقوق ها بر اراستی تمایزی میان زن و مرد یا نر و ماده وجود نداشته باشد، تاکید فمینیست

شود. به همین ترتیب مفاهیمی مانند ستم معنا میکنند خود به خود بیاقلیتی ستمدیده به نام زنان دفاع می

مردانه، مردساالری، ستمدیدگی زنانه، برتری اخالقی زنان، خشونت مردانه مهربانی زنانه و مشابه اینها که 

کند. اگر آن تمایزها همچون بازتولید همان تمایزهای قدیمی جلوه میسازد ی گفتمان فمینیستی را بر میشالوده

به راستی ایدئولوژیک و برساخته و مصنوعی باشد، تمام این مفاهیم هم که شکاف جنسی زن و مرد را 

ی اساس است و از گفتمانی ایدئولوژیک )گیریم واژگونهمعنا و بیگیرند، به همین ترتیب بیفرض میپیش

سوم، یا ضد جریان سیاسی غالب( سرچشمه گرفته است. به این ترتیب نقد ستم جنسی که به گفتمان مر

تواند زاینده هم باشد، با در آمیختن به تعصب و به خاطر انکار تمایزهایی خودیِ خود ارزشمند است و می

ار از همان شود و از این رو به ناچمحتوا بدل میپذیر هستند، به امری پوچ و بیکه عینی و رسیدگی

 ی گفتمانی سیاسی را برافرازد.جوید تا بار دیگر خیمهشان را داشت، بهره میهایی که قصد ویرانگریدوقطبی

گرایی بیماری گرایی هم داستان به همین شکل است. این گفتمان که همجنسی همجنسدرباره

نها زمانی اعتبار دارد که این رفتار نیست، بلکه یک سبک زندگی آزادانه است و باید به رسمیت شمرده شود، ت

گرایان ناگزیرند شناختی و تعیین شده توسط عوامل ژنتیکی و محیطی قلمداد نشود. اما همجنسامری زیست

گرایان بر همین مبانی تاکید کنند. یعنی گفتمان هواداری از حقوق برای تاکید بر ستمدیدگی همجنس

گرایانه را آزادانه، ا در بطن خود دارد که از یک سو رفتار همجنسای رخواهان از نظر منطقی ناسازههمجنس

ی شخصی به رسمیت کند تا آن را همچون شکلی از آزادی، میل، و سلیقهاختیاری و انتخابی فرض می

گیرد تا سرشت خاص فرض میشدگی و تغییرناپذیری آن را پیشبشناسد. از سوی دیگر اجبارآمیز بودن، تعین

شان را همچون ستمی تفسیر نماید. یعنی از سویی ن را از دیگران متمایز سازد و طرد اجتماعیگرایاهمجنس
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 داوری اخالقیگفتار هفتم: 

 

دهد، این نکته است که خواهان را تشکیل میآنچه که محور اصلی نقد فعاالن حقوق همجنس

ها و طرد عمومی گرفتار دهند که به خاطر برچسبدارندگان این گرایش جنسی اقلیتی را در جامعه تشکیل می

ست است. ی اروپایی مسیحی کمابیش دراند. چنان که گذشت، این اعتراض در جامعهستم و تبعیض شده

های گوناگونی از طرد و ستم و یعنی از قرن چهارم میالدی که رومیان به طور رسمی مسیحی شدند، درجه

خواهان را شاهد هستیم. این نکته هم به جای خود درست است که باید با هر شکلی از رانی همجنسحاشیه

قاعده را در نظر داشت که هنگام این ستیز ستم و تبعیض ستیزه کرد و آن را از میان برد. با این همه باید این 

ای از ستم و نباید به دروغ و اغراق و تحریف آلوده شد، چرا که چنین ترفندهایی خود به ظهور اشکال تازه

 رساند. نابرابری یاری می

های خواه در چارچوب تاریخی و با محک دادهها و فعاالن همجنسنقد اصلی مورد توجه فمنیست

گرایان و طرد نماید. نخست آن که ستم بر همجنسشناختی از دو زاویه سست و نادرست میجامعه

زار و ای عمومی نیست و چنین نیست که جوامع انسانی همواره ساز و کارهایی برای آشان قاعدهاجتماعی

خواهانه ستم بر ایشان ابداع کرده باشند. این نکته البته هست که رویکرد کلی جوامع انسانی به رفتار همجنس

منفی و ناهوادارانه بوده است. اما در بسیاری از جوامع انسانی رواداری فراوانی در این زمینه دیده بوده و 

خواهان شده به هیچ عنوان وت نصیب همجنسهست و آسیب و زیان و ستمی که از این گرایش جنسی متفا
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قابل مقایسه با ستمها و آزارهایی نیست که اقلیتهای دیگر )به ویژه اقلیتهای مذهبی یا سیاسی( با آن دست به 

ی جوامع و سراسر تاریخ در این اند. از این رو باور به این که ستمی عمومی و فراگیر در همهگریبان بوده

نماید. از برجسته و چشمگیر و مهم هم بوده، نادرست است و تبلیغ آن فریبکارانه میزمینه وجود داشته و 

ای آنجا که فعالیت جنسی آدمیان در کل امری پنهانی و خصوصی است، این گرایش هم با وجود حس منفی

تمی ای ستم بوده است و همواره خشونت و سآفریند، یکی از اشکال کمیاب و حاشیهکه اغلب در افراد می

 آفریده است.اش تبلیغ شده را میکمتر از آنچه درباره

خواهان هم روبرو دومین ایراد آن که در بسیاری از جوامع با شکلی از ستم واژگونه به دگرجنس

ی یونان باستان با چنین وضعیتی سر و کار داریم و حتا در ایران هم پس از هستیم. به طور خاص در جامعه

ای که توسط قبایل خواهی سربازخانههای ترکان اغز و سلجوقی شکلی از همجنسبه قدرت رسیدن سلسله

خواهی را ترک به ایران زمین وارد شده بود فراگیر شد و در پیوند با قدرت سیاسی ترکان کمابیش دگرجنس

رو  زیر فشار و طرد قرار داد و این امری است که در ادبیات و شعر پارسی نیز نمود یافته است. از این

های ای و مظلوم نبوده، و به سادگی یکی از گرایشها و میلخواهی امری همواره ستمدیده و حاشیههمجنس

ناهنجار انسانی است که گاه زیر فشار طرد و انکار قرار داشته و گاه در پیوند با ساختهای سیاسی و نظامی به 

 شده است.ابزار ستم و فشار تبدیل می

تر خواهد اش نیز عقالنیخواهانه بنگریم، داوری دربارهتر به رفتار همجنسنهطرفااگر با این دید بی

هاست، و به نظرم درست هم خواه و فمینیستشد. محور مهمی که در اصل موضوع ستیز فعاالن همجنس

کنند. ستم خواهی را نوعی گناه قلمداد میهست، مخالفت با باور عمومی مسیحیان غربی است که همجنس

هایی اعمال شده که به نوعی خواهان معموال از سوی نهادهای نظامی و سربازخانهشده از سوی همجنسزاده 

خواهان از سوی ی مرکزی ستم بر همجنساند. به همین ترتیب هستهزدهخواهی موقعیتی دامن میهمجنس
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اند. از این پنداشتهمی ی خویشیافته که مدیریت اخالق جنسی مردم را وظیفهای سازمان مینهادهای مذهبی

خواهی را در پیوند با ستم تحلیل کنیم، به دو نهاد نظامی و رو اگر بخواهیم کالبدشناسی تاریخی همجنس

اند و آن را همچون خواهی بودهرسیم که در برخی از جوامع به ترتیب مروج و سرکوبگر همجنسدینی می

اند و با این پشتوانه ستمی را بر ناهی پلید و مخوف نکوهیدهرفتاری جنگاورانه و سودمند ستوده یا به مثابه گ

 اند. خواهان اعمال کردهخواهان یا همجنسدگرجنس

شود، داوری اخالقی است. یعنی مبنای هر شکلی از ستم، آنگاه که در نظامهای اجتماعی نهادینه می

مد. زمانی که داوری اخالقی شخصی و انجاابهام یا مکر در داوری اخالقی است که به ستم سازمان یافته می

مدار تبدیل شود، به قضاوتی عام فردی و خودمختار انسانی به جریانی هنجارین و نااندیشیده و عادت

یابد که پرسشهای بنیادین خود را از دست داده و تنها پاسخهایی رایج را در خود حفظ کرده دگردیسی می

خواهان وارد هان وارد آمده، و فهم ستمی که از سوی همجنسخوااست. برای غلبه بر ستمی که بر همجنس

 آمده باید به این داوری اخالقی بازگشت و قضاوت هنجارین و عوامانه را طرد کرد.می

خواهان بنگریم، دو رکن اصلی خواهان و دگرجنساگر در چارچوبی اخالقی به کشمکش همجنس

های اخالقی به دو دلیل مورد نکوهش قرار گرفته دستگاهخواهی در را تشخیص خواهیم داد. یعنی همجنس

و طرد شده و گاه به عنوان موضوع ستم تثبیت شده است. این دو مفهوم عبارتند از انحراف و زیانکاری. یعنی 

کنند کنند، گاه آن را انحرافی جنسی و نقض غرض طبیعت قلمداد میخواهی را نکوهش میآنان که همجنس

کنند. برای دستیابی به دیدگاهی دقیق و روشن در در معنای اخالقی کلمه محسوب می« بد»ی و گاه آن را کار

 این زمینه باید به هردو بپردازیم.

 خواهی نوعی انحراف است؟ نخست: آیا همجنس
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برای پاسخگویی به این پرسش نخست باید روشن کنیم که منظور از انحراف چیست. اگر به منابع 

خواهی در ایران زمین رخ نموده و نماید که کهنترین شکل از طرد و تکفیر همجنسن میتاریخی بنگریم چنی

خواهی را ناپسند و پلید قلمداد آمیز بودن این رفتار بوده است. کهنترین دینی که همجنسمبنای آن هم انحراف

بوده است. این  شده دولت هخامنشیکرده کیش زرتشتی است و نخستین دولتی که در آن این رفتار طرد می

ی به کلی متفاوت به موضوع دهند و هم منابع یونانی که از دو زاویهرا هم منابع اوستایی گواهی می

هخامنشی شکل -خواهی به مثابه انحراف چطور در سیستم زرتشتیاند. این که مفهوم همجنسنگریستهمی

در میان جوامع جهان باستان، ایران زمین و  گرفته و تثبیت شده، نیازمند توضیحی است. یعنی باید ببینیم چرا

خواهی گرفته است. گوشزد کردن آیین باستانی آن بوده که برای نخستین بار چنین موضعی در برابر همجنس

این نکته نیز جالب است که در تمدنهای دیگرِ باستانی، چه آنها که مانند مصر و سومر کهنتر از سیستم 

خواهی انحراف و اند، همجنسنهایی که مثل روم و چین متاخرتر از آن بودههخامنشی بودند و چه آ-زرتشتی

ی گیلگمش خواهی هم در افسانهاش در کار نبوده است. ردپای همجنسشده و طردی دربارهگناه شمرده نمی

گناه دانستنِ -ی هان. جریان تثبیت و پخش انحرافوجود دارد و هم در تاریخهای درباری سلسله

هی در واقع از ایران زمین شروع شده و با انتقال به ادیان سامیِ پرورده شده در حریم نفوذ ایران خواهمجنس

است. طردی که در مسیحیت بسیار جدی گرفته شده  زمین، طرد آن را در آیین مسیحیت و اسالم نیز رقم زده

 178با رواداری همراه بوده است.و به سرکوب اجتماعی انجامیده، اما در اسالم )مانند دین زرتشتی کهن( اغلب 

 پس این پرسش ارزش تبارشناسانه دارد که این مفهوم چرا در ایران زمین و نه در جاهای دیگر پدیدار شد؟

                      
خواهان نگریست. توان به برخورد نظام جمهوری اسالمی با همجنسبه عنوان شاهدی بر رواداری ایرانیان در این زمینه می  178

این نظام سیاسی نخستین دولت تندروی اسالمی مدرن است و با سر و صدای زیاد نخستین قوانین کیفری اسالمی مدرن را هم 
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زرتشت  اگر به پیکربندی مفهومی کیش زرتشتی بنگریم بخش بزرگی از پاسخ را خواهیم یافت. آیین 

یر تمدنها از نظم و ساختاری برخوردار است و دستگاهی نظری را برای صورتبندی اخالق برساخته که در سا

ی اوری مستقل و مرکزی یک سیستم دایست که اخالق را به مرتبهنظیر نداشته است. این نخستین نظام فکری

اش که در تمدنهای دیگر های دینی را بر مبنای اخالق استوار کرده، و نه واژگونهبرکشیده و مناسک و سنجه

 رواج داشته است. 

ه بر کمبنای تعریف اخالق در کیش زرتشت مفهوم اشاست. اشه/ اشا عبارت است از نظم و قانونی  

شود. از این رو طبیعت و نمودهای جانوری و گیاهی آن دانسته میی اهورامزدا طبیعت حاکم است و آفریده

های رخنه کرده در آن محصول فعالیت نیروهای شده است و آفتها و تباهینزد ایرانیان مقدس دانسته می

ای شده است. به این ترتیب تندرستی و بیماری که در بیشتر جوامع انسانی دوقطبیاهریمنی قلمداد می

شود، دهند، و پیوندشان با دین به خرافه و جادوگری و آیینهای درمانی منحصر میتشکیل می غیراخالقی را

القی و در کیش زرتشت به امری اخالقی تبدیل شده است. بدان معنا که توانمندی و تندرستی یک اصل اخ

همین ترتیب  شود که باید با آن مبارزه کرد. بهمحسوب می« بد»است و بیماری امری « نیک بودن»ضرورت 

شود ی اهریمن پنداشته میی گیتی را نقض کند آفریدهدار کند و نظم سرزندهآنچه که هنجار طبیعت را خدشه

 شود.و ضدارزشی اخالقی محسوب می

                      
مل شمار کسانی که به این جرم کیفر دیدند انگشت شمار بود و از همان ابتدای انقالب در این زمینه تبلیغ کرد. با این همه در ع

اموری مانند عمل جراحی برای تغییرجنسیت پذیرفته شد و رسمیت یافت. به عنوان یک برابرنهاد ایدئولوژیک اروپایی، این 

 . ان مقایسه کردخواهها با همجنسنازی یتوان با برخورد خشن و کشتارگرانهبرخورد را می
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خواهی در دین زرتشتی نکوهیده شده است. چنان که گفتیم، در این زمینه است که همجنس 

هایی ژنتیکی دارد که به اختاللی شود. یعنی ریشهاری محسوب میخواهی به واقع در سطح زیستی بیمهمجنس

کند. شکل انجامد و سوگیری جنسی طبیعی وی را مختل میدر تاثیر هورمونهای آندروژنی بر مغز جنین می

ی بیرونی و آن بیرونی رفتار هم آشکارا ناقض هنجار طبیعی است و از این رو در کیش زرتشتی این جلوه

خواهی را به گناه تبدیل شناختی همچون امری اهریمنی و ضداخالقی جلوه کرده و همجنستزیربنای زیس

به جرمی « مرزیکون»کرده است. در متون فقهی مانند وندیداد و تفسیرهای پهلوی بر اوستا حتا این گناه 

کیفرها به مدنی تبدیل شده و کیفری برایش در نظر گرفته شده است. هرچند سند محکمی نداریم که این 

راستی در ایران زمین اجرا شده باشند. چون بخش مهمی از کیفرهای دینی در فقه زرتشتی شکل و حالتی 

ی نماید که بیشتر تاکیدی بر سویهنماید و در غیاب شواهد تاریخی چنین میدارند که اجرایشان ناممکن می

ارزان مرزی را مرگعملیاتی که مثال کون گرایی بوده باشد تا استقرار قانونی مدنی واخالقی منفی همجنس

 قلمداد کند و به اعدامشان بینجامد.

خواهی به مثابه گناه و شری خواهی به مثابه نقض هنجار طبیعی به همجنسحرکت از همجنس 

ی ایست که جای پرسش دارد و باید بدان بپردازیم. اما نخست باید تکلیف خود را با این کلمهاخالقی نکته

 شود، یا نه.خواهی نوعی انحراف از طبیعت محسوب میف روشن کنیم و ببینیم به راستی همجنسانحرا

ها در این راستا تمرکز یافته که به خواه و فمینیستچنان که گذشت، بخش بزرگی از تالش فعاالن همجنس

خواهی رواج همجنس این پرسش پاسخ منفی بدهند. این کار با دو شیوه انجام پذیرفته است. نخست: اشاره به

در جانوران و طبیعی شمردن آن، و دوم: تاکید بر ساختگی بودن مفهوم جنسیت در جوامع انسانی و غیرطبیعی 

خواهی. چنان که گذشت هردوی این راهبردها اگر به شکلی عقالنی و شمردنِ وضعیت هنجارینِ دگرجنس

خواهی در جانوران از آنچه واج همجنسعلمی ارزیابی شوند و محک بخورند محکوم به شکست هستند. ر
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خواهی انسانی تفاوت دارد و در چارچوب شود کمتر است و شکل و معنای آن هم با همجنسکه ادعا می

شود، یابی میگنجد. جنسیت هم در جوامع انسانی تفسیر و سازمانای اجتماعی و امری ارتباطی میکنندهتنظیم

های ساختگی دانست. یعنی اتصال استواری میان سطوح زیرین زیستی و الیه توان آن را اختراع شده یااما نمی

های جنسی اش کمکی به فهم بهتر سوگیریانگاشتن فرازین اجتماعی و فرهنگی برقرار است که انکار یا نادیده

تحریفی  خواهی با فریب وهمجنس« انحراف»نماید که راهبردهای رایج برای نفی کند. از این رو چنین مینمی

 بازی بر عینیت علمی غلبه کرده باشد. درآمیخته باشد و در آن سیاسی

ای دیگر در این زمینه اندیشید خواهی انحراف هست یا نه، باید به شیوهبرای ارزیابی این که همجنس 

را به  اند، زدود. انحرافورزان بر این مفهوم سوار کردهای را که غرضو نخست اضافه بار سیاسی و اخالقی

 توان فهم کرد:سه معنا می

نخست: انحراف و جداسری و واگرایی نسبت به جریانی که در طبیعت به مثابه امرِ هنجارینِ عینی و 

 شود.پذیر دیده میمشاهده

انجامد، و در نتیجه ناکامی در ای کارآمد میدوم: نقض ساز و کار یا طرد روندی که در طبیعت به نتیجه

 تیجه. دستیابی به آن ن

سوم: رفتاری خالقانه که مسیری متمایز با مسیرهای هنجارین و مرسوم طبیعی را بپیماید، اما نتایج و 

 کارکردهای نهایی آن را برآورده کند.

تردید شکلی ناهنجار و نادر نسبت به روند عادی و طبیعی جفتگیری نر و ماده خواهی بیهمجنس 

سازد. اگر هدف نهایی میل جنسی را تولید مثل بدانیم ا برآورده میشود و بنابراین تعریف اول رمحسوب می

خواهی در معنای دوم هم انحراف است. چنین دار شدن فرض کنیم، همجنسی نهایی آمیزش را بچهو نتیجه

شناختی نگریسته شود راست اندازی زیستبرداشتی در چارچوبی تکاملی درست است و اگر تنها در چشم
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خواهی )در مقام نوعی رفتار جنسی( در انسان )به مثابه نوعی جانور( از سمت ید. یعنی همجنسآاز آب در می

کند. با این همه شود و کارکرد نهایی آن را برآورده نمیو سوی تکاملیِ جفتگیری و تکثیر نسل منحرف می

تی و روانی از هم تفکیک ی زیسگفتیم که در انسان و برخی از جانوران دیگر پیچیدگی مغز باعث شده دو الیه

شوند و مسیرهای منتهی به لذت نسبت به مسیرهای تولید بقا از استقالل برخوردار شوند. در این معنا، هدف 

کند و بر تولید مثل یا کامجویی و شود و دو شکل پیدا مینهایی آمیزش جنسی در انسان نیز شکافته می

یعنی در عین حال که  کند،ن هدف دومی را بر آورده میخواهی ایشود. همجنسدستیابی به لذت تنظیم می

رسد و از این شود، به هدف لذت میگذارد و در معنای دوم انحراف محسوب میهدف بقا را ناکام باقی می

 ماند که مضمون تعریف سوم از انحراف است.رو به راهبردی خالقانه می

ید توجه کرد که انحراف در این معانی نه خواهی به هر سه معنا انحراف است، اما باپس همجنس

ای را میان غایتهای زیستی و روانی نشان گناه است و نه جرم و نه شر اخالقی. با این همه شکافی و واگرایی

ی انسانی انتظار داریم بقا و لذت و قدرت و معنا )قلبم( در هم دهد. در یک سیستم منسجم و یکپارچهمی

رند و محوری یکتا برای سازماندهی رفتار را برسازند. اما برخی از متغیرهای بیامیزند و به هم جوش بخو

انجامد. به همان کند و به واگرایی و ناسازگاری چهار غایتِ قلبم میدرونی یا بیرونی این انسجام را مختل می

یل شدن لذت تواند باعث شود جستجوی قدرت به کاستن از بخت بقا و زاطلبی بیمارگونه میترتیبی که جاه

ای از رفتارهای خواهی نمونهدار کند. همجنستواند بقا را خدشهو معنا ختم شود، جستجوی لذت هم گاه می

جویانه اخیر است و در این چارچوب تا حدودی به اعتیاد شباهت دارد. چرا که اعتیاد هم در اصل رفتاری لذت

شود شناسانه دارد و با بستری ژنتیکی تقویت میخواهی زیربنایی بیوشیمیایی و عصباست که مانند همجنس

کند و به این ترتیب سه غایت ی تحریک شیمیایی مراکز پاداش مغز دنبال میو جستجوی لذت را در زمینه

انگارد. باید توجه داشت که اعتیاد به مواد محرک و مخدر هم شری اخالقی یا دیگر سیستم را نادیده می
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ادگی اختاللی رفتاری است. اختاللی که از نظر پیوندش با سطح زیستی و گناهی دینی نیست، که به س

خواهی شباهت دارد، اما به خاطر آسیب چشمگیر و سریعی که آورد به همجنسای که به بقا وارد میخدشه

واد تواند به سودای دستیابی به مای که میآورد، و همچنین کردارهای غیراخالقیبه روان و تنِ معتاد وارد می

 مدارتر است( تفاوت دارد.تر و انتخابتر و خودآگاهخواهی )که بسیار پیچیدهایجاد کند، به کلی با همجنس

خواهی در سه معنای یاد شده انحراف هست یا نه، آن یک راه سودمند برای ارزیابی این که همجنس

ی داشتها و تعصبهای فروپوشاندهاست که آن را با کارکرد زیستی دیگری مقایسه کنیم. کارکردی که از پیش

 جنسیت فارغ باشد و روشنتر نگریستن به موضوع را برایمان ممکن سازد. 

ی گواردن و ی گوارش پیچیده دارد که وظیفهدانیم که انسان مانند جانوران دیگر یک لولهاین را می

ن به خاطر پیچیدگی دستگاه دانیم که انسارساند. این را هم میجذب مواد غذایی را برایش به انجام می

ی گوارش را در نظامهای اجتماعی خود ابداع اش الگوهایی بسیار متنوع از رفتارهای وابسته به لولهعصبی

های دینی حاکم بر حالل و آرایی، آیینغذا شدن، هنر آشپزی، هنر سفرهکرده است. برگزاری بزم، آداب هم

دهند که میل به خوردن مکانهای خاص و نظیر اینها نشان میحرام، وابسته شدن نوع خوراک به زمانها و 

درست مانند میل به آمیزش جنسی در جوامع انسانی وضعیتی فرارونده پیدا کرده و از سطح زیستی برکشیده 

شده و در سطوح روانی و اجتماعی و فرهنگی نیز بازتاب یافته است. در مورد خوردن هم لذت از بقا تفکیک 

ای یا بستنی بیش از حدی به سالمت دلیل است که در بسیاری از موارد خوردن شیرینی خامه شده و به همین

 شود. کند برگزیده میزند اما به خاطر لذتی که تولید میلطمه می

ی گوارش دف از خوردن دستیابی به مواد غذایی است. یعنی لولههدانیم که در نهایت این را هم می

 کند.یافته و دستگاه فیزیولوژیک گوارش برای دستیابی به این غایت کار میدر این راستا تکامل 
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خواهی ی گوارش بنگریم. به همان ترتیبی که همجنسفرهنگی وابسته به لوله-ی روانیحاال به یک عارضه

ست. ی اشراف رومی رواج داشته اهای یونان باستان رایج بوده، این عارضه هم در میان طبقهدر میان هوپلیت

خورده، و بعد با فرو کردن انگشت به حلقش دچار رفتار مورد نظرمان چنین است که فرد مقدار زیادی غذا می

بلعیده و باز همین کرده و باز حجم بیشتری خوراک را میشده و هرآنچه خورده را قی میاحساس تهوع می

ی حفظ تناسب ارد، اما بیشتر با دغدغهشده است. این رفتار در روزگار ما هم وجود دچرخه از نو تکرار می

 بیشتر از  ِاش بهره بردناندام و پرهیز از چاقی گره خورده است، در حالی که برای رومیان باستان هدف اصلی

 لذتِ خوردن بوده است. 

 Bulimia)ای از انحراف از رفتار غذا خوردن است. امروز آن را با نام بلع عصبی این رفتار نمونه 

nervosaشود. هرچند چنان که گذشت، در بندی میروانی طبقهی بیماریهای شناسند و امروز در رده( می

تعریف رفتارهایی از این دست به عنوان بیماری روانی باید احتیاط کرد. کسانی که این حالت را دارند، از نظر 

)مگر آن که همزمان به  سالمت روانی، هوشبهر، و سایر شاخصهای روانی تفاوتی با افراد عادی ندارند

هایی مانند افسردگی و اضطراب مبتال باشند(. حتا وزن این افراد هم با مردم عادی تفاوتی ندارد. با بیماری

دهند این همه به خاطر جویدن و بلعیدن حجم خیلی زیادی غذا مینای دندانهایشان را به تدریج از دست می

ک پیاپی آن برای استفراغ به تدریج بازتابهای عصبی مربوط به و به خاطر انباشتن مداوم معده و بعد تحری

 شود. شان دستخوش اختالل میگوارش

نماید. آشکار است که بلع عصبی نوعی انحراف از حالت طبیعی است و به همین خاطر بیمارگونه می 

توان به خاطر بلع عصبی به کیفر رساند یا گناهکار شمرد یا انحرافش را شری اخالقی قلمداد کسی را نمی

از رفتار طبیعی و هنجارین  کرد، اما این نکته به جای خود باقی است که بلع عصبی مشتقی ناکارآمد و پرایراد

دهد. تردیدی نیست که افراد مبتال شود و انحرافی از کارکرد عادی این سیستم را نشان میتغذیه محسوب می
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کنند، همچنین شکی نیست برند و به این خاطر چنین میی بلعیدن غذای زیاد لذت میبه این بیماری از مرحله

ی شود. اما با همهکند و خطری بزرگ برایش محسوب نمیهدید نمیکه این حالت به تنهایی بقای فرد را ت

 اش و انحرافش از رفتار طبیعی تغذیه نمایان است.این حرفها بیمارگونه بودن

ب هم در رفتار خوراک خوردن و هم در آمیزش جنسی رفتارهایی وجود دارند که به همین ترتی 

مردی که از آمیزش طبیعی گریزان است اما بازی کردن با لباس  توان آنها را انحراف نامید. به عنوان مثالمی

شان عالقمند است، احتماال دالیل دارد، یا کسی که به کفش پاشنه بلند زنان بیش از بدنزیر زنان را خوش می

برند، اما رفتارشان انحرافی از الگوی رفتار خاص خود را برای این کار دارند و در این مسیر لذتی هم می

توان کند و نمیشود. هیچ یک از این رفتارها به خودِ فرد یا دیگران آسیبی جدی وارد نمیعی محسوب میطبی

هنجار که مشتقی آنها را شری اخالقی یا گناهی یا جرمی دانست، اما به عنوان یک الگوی رفتاری غیرعادی و نا

 راف هستند. شوند، سزاوار برچسب انحپرت از رفتارِ طبیعی محسوب می

ی سازی دستگاه تولید مثل و لولهای خواندنی همین روندی که در اینجا برای شبیهتام ناگل در مقاله

مدل نظری او برای فهم ارتباط جنسی  179گوارش کردیم را شرح و بسط داده و به نتایجی جالب رسیده است.

خواهانه را انحراف و ارتباط همجنسگیرد و از این رآن است که کارکرد ارتباطی و تبادل پیام را در آن مبنا می

خواندن کتابی »داند، چرا که به نظرش شبیه است به داند اما مثال جفتگیری با جانوران را انحراف مینمی

سولومون بعدتر نقدی بر ناگل وارد کرده و ارتباط را چارچوبی بسنده برای فهم رفتار «. فلسفی برای یک بز!

                      
179 Nagel, 1969: 5-17. 
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ی زن و شوهرهایی که از هم ت. چرا که بر این مبنا همبستری بخش عمدهجنسی سالم و منحرف ندانسته اس

 شان از بین رفته هم باید انحراف قلمداد شود. خسته شده و ارتباط عاطفی و معنایی

جویی از لذتِ با این همه، قیاس ناگل برای بحث ما کارگشاست. مثال  فرض کنیم کسی به جای بهره

بشقاب باشد، یا کسی که به جای غذا خوردن تنها به نگاه کردن به آن و ترشح  ی بازی کردن باخوردن، شیفته

دار روبرو هستیم. ای ریشهبزاق بسنده کند. در این موارد تردیدی نیست که با شکلی از انحراف در غریزه

زش با کند یا به آمیتوان مثال زد. کسی که با جسد جفتگیری میی میل جنسی هم مشابه این را میدرباره

سازد. چنین فردی قاعدتا از رفتار اش نمایان میمند است، آشکارا اختاللی را در رفتار جنسیجانوران عالقه

توان کنش جنسی طبیعی دانست. این رفتار شود، اما رفتارش را نمیبرد و ارضا هم مییاد شده لذت می

 شود.انحرافی جنسی محسوب می

ی ناظر برای تشخیص امر منحرف باید کنار گذاشته شود. سلیقه باید این نکته را در نظر داشت که

انگیزتر بداند و کسی دیگر جفتگیری با جانوران را پلیدتر ممکن است کسی جفتگیری با جسد انسان را نفرت

اش بداند. اما اینها به عینیتِ رفتار ارتباطی ندارند. تنها چیزی که در تعریف عینی انحراف ارزش دارد، فاصله

با رفتار هنجارین و طبیعی است و کارکردی که در این زمینه دارد، یا ندارد. در این معنا، کسی که به جای غذا 

گیرند ای بر طیفی قرار میدهد قاشقش مک بزند، به همراه کسی که بلع عصبی دارد بر نقطهخوردن ترجیح می

دهند. بدیهی است که ن را نشان میهایی متفاوت از رفتار طبیعی و هنجارینِ خوراک خوردکه فاصله

گیرند و در چارچوب هایی از رفتارهای مربوط به خوراک خوردن زیر تاثیر گفتمانهای فرهنگی شکل میخوشه

ی انکار توان دستمایهکنند. اما این را نمیشوند و شکل و شمایلی خاص پیدا میروابط اجتماعی تعریف می

تری از این دست را نیز ی آن رفتارهای دوردسترش دانست، یا به بهانهی گوامیل به خوردن و کارکرد لوله

 طبیعی و عادی شمرد.
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اش اشکال گوناگون به خود ی فرهنگی و اجتماعیبه همین ترتیب رفتار جنسی انسان در زمینه

حدی گذر کند ای اندک دارند. اگر این فاصله از گیرد. اما این اشکال اغلب با رفتار طبیعی هنجارین فاصلهمی

آغوشی زن و مرد )با هدف تولید مثل یا تولید لذت( را نقض کند، انحراف و کارکرد اصلی جفتگیری، یعنی هم

ای دامن بزنند، و در این گیریشود. در شرایطی ممکن است نهادهای اجتماعی به چنین فاصلهمحسوب می

که نهادهای دولتشهری یونان باستان شود. به همان شکلی حالت هم در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی

گیری تا حد سوءتغذیه و مرگ را تبلیغ کند. کردند، ممکن است نهادی دینی روزهگرایی را ترویج میهمجنس

اش اختاللی ژنتیکی باشد، در هر دو حال با انحرافی در رفتار جنسی و تغذیه روبرو هستیم، خواه برانگیزاننده

 ، یا اجباری نهادین و اجتماعی.یا میلی مهارناپذیر و روانی

بندی سخن تا اینجا آن شد که مفهوم انحراف از طبیعت که برای نخستین بار در ایران زمین پس جمع

خواهی منسوب شد، در قالب شکستنِ اشه و تخطی از قانون و هنجار طبیعی صورتبندی شد و به همجنس

ی ه به وضعیت آماری هنجارین و سنجش فاصلهتوان با مراجعپذیر و عینی است که میمفهومی رسیدگی

اش داوری کرد. به خاطر اهمیت میل جنسی و مرکزیت آن در سازماندهی اجتماعی، رفتار از آن درباره

انحرافهای رفتاری مربوط به این میل بیش از میلهای دیگر مثل خوردن و دفع و خفتن مورد تاکید و توجه 

دهد و ی اینها حقیقتی ساده را تغییر نمیی و مدیریت شده است. اما همهتر صورتبندبوده و دقیقتر و سیاسی

کنند و از این رو گیری میآن هم این که این رفتارها در نهایت از حالت طبیعی و هنجارین میل جنسی فاصله

 شوند.انحراف خوانده می

خواهی است. آیا شود، ارزیابی محتوای اخالقی همجنسپرسش دومی که بعد از این گام مطرح می

 خواهی را خوب یا بد شمرد و آن را به لحاظ اخالقی ستود یا نکوهید؟توان رفتاری مانند همجنسمی
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شمارند، آن است خواهی را جرم یا گناه یا بد مینماید که مهمترین ایراد وارد بر کسانی که همجنسچنین می

م است، مشکوک و ناپذیرفتنی است. یعنی کسانی که یا اگر هم معلو شان معلوم نیست،که معیار اصلی داوری

های متونی مقدس را مبنا کنند، معموال ناسازگاری آن با آموزهخواهی را شری شیطانی قلمداد میهمجنس

شود. اما ها در این زمینه در دین زرتشتی، مسیحی، یهودی و اسالم دیده میگیریگیرند. تندترین موضعمی

متون مقدس دین زرتشتی )و تازه آن هم در منابع فقهی مانند وندیداد که الهامی قلمداد جالب است که تنها در 

کند، خواهی را منع نمیهایی به این موضوع وجود دارد. یعنی نص صریح کتب دینی همجنسشود( اشارهنمی

تاب مقدسی نص کرد مبنای خوبی برای داوری اخالقی در این مورد نبود. چون پیروان هر کو حتا اگر هم می

 آورند. کتابهای مقدس دیگر را قبول ندارند و در میان خود هم تفسیرهایی بسیار متفاوت را پدید می

ناپذیر رسیم که به همین اندازه مبهم و رسیدگیاگر از چارچوب دینی درگذریم، به استداللهایی می 

رسان، خطرناک، ویرانگر نظام خانواده خواهی را امری آسیبکاران سیاسی همجنسهستند. بسیاری از محافظه

شناختی چنین های جامعهکنند. اما نه شواهد تاریخی و نه دادهی انسجام اجتماعی قلمداد میو تهدید کننده

از جمعیت یا بسط آن  ٪۵ی حدود خواهانهکند. یعنی شاهدی نداریم که رفتار همجنسادعایی را تایید نمی

 ری خانواده یا انسجام اجتماعی را به شکلی علی دستکاری کرده باشد. در شرایط اجتماعی خاص پایدا

در دستگاه نظری مورد نظر من، شکلی طبیعی شده از اخالق مورد نظر است و چهار متغیر مرکزی  

گیرند. قدرت، لذت، معنا و بقا )قلبم( به عنوان غایتهای طبیعی سیستمهای تکاملی مبنای داوری اخالقی قرار می

ن اساس هر کرداری که قلبم را افزایش دهد نیک است و هرآنچه آن را بکاهد از نظر اخالقی بد محسوب بر ای

 شود. می

اش خواهانه را ارزیابی کرد و دربارهتوان مقدار کلی قلبم برخاسته از رفتار همجنسها میبه کمک این سنجه

ی کامل خواهانهن را دیدیم که رفتار همجنسای اخالقی دست یافت. با توجه به آنچه که گذشت، ایبه داوری

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


129 

 

شود و امری انتخاب کردنی نیست. یعنی بر هورمونی تعیین می-و اصلی بر اساس زیربنایی ژنتیکی و عصبی

خواهی یک ها مشترک است، همجنسکاران دینی و فمینیستخالف تصوری که به شکلی دیدنی در محافظه

خیزد و از این شناختی بر میعصب-بلکه تا حدودی از یک اجبار روانسبک زندگی انتخابی و آزادانه نیست، 

 آورد. آغازگاه سبک زندگی خاص خود را پدید می

دارد،  بر این مبنا کسی که به هر دلیلی به جنس مخالف میل جنسی ندارد و به همجنس خود گرایش 

اشد، قلبم بدیگران را کاهش داده  در صورتی که بتواند جفتی همسان با خود پیدا کند، بدون این که قلبم

توان آن را کاری خواهی امری غیراخالقی نیست و نمیخویش را افزایش داده است. از این زاویه، همجنس

ی آید که حوزهبد دانست. وقتی شاخصهایی عینی برای ارزیابی اخالقی در دست داریم، این بخت فراهم می

هایی درونزاد تبدیل به سیستمی خودبسنده با سنجه تفکیک شود و شناسی و دانشهای زیباییاخالق از حوزه

ی و دیگری درباره شود. اخالقی که در نظر داریم چنین است و تنها بر مبنای معیار قلبم تبادل شده در میان من

های اخالقی دیگر هم شکلی توان نشان داد که تمام داوریکند، و مینیک یا بد بودن کردارها داوری می

کنند، بی آن که صریح و هودی یا کژدیسه از همین متغیرها را در نظر دارند و به همین ترتیب عمل میش

 شفاف و روشن باشند.

های فردی یا پسندهای شناسی بدان معناست که سلیقه ّی اخالق از زیباییاستقالل حوزه 

اش آن که اگر کسی با جانوری نهشناختی در اخالقی بودن یا نبودنِ یک کردار تاثیری ندارد. نموزیبایی
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یا با جسدی در خلوت جفتگیری کند، و هیچکس از این موضوع خبردار و آزرده نشود، این رفتار  180عالقمند

تواند زشت و نازیبا و حتا مشمئز کننده باشد. این که چنین به خودی خود غیراخالقی نیست، هرچند که می

ی ی اخیر به حوزهبی نکتهآمیز هم نباشد. ارزیانیست، بدان معنا نیست که بیمارگونه یا انحراف« بد»رفتاری 

است،  آمیز و بیمارگونهدانش وا نهاده شده است و آشکار است که آمیزش با جسد یا جانوران کاری انحراف

 اش چه باشد. مستقل از این که بار اخالقی

بندی کرد. سه شکل از توان به این ترتیب جمعخواهی گفتیم را نیز میی همجنسآنچه که درباره 

ی نوشتارهای مدار است. بدنهی این رفتار ممکن است. نخست داوری عقالنی، علمی و دانشربارهداوری د

توان دریافت ارائه شده در این مجموعه در پی دستیابی به تصویری روشن در این حوزه بود. بر این مبنا می

لی است. ارزیابی اندازی تکاملی نوعی بیماری سیستم تناسخواهی در سطح زیستی و در چشمکه همجنس

های جنسی خودشان تعیین ی افراد وا نهاده شده، که اغلب با سوگیریی این رفتار هم به سلیقهشناسانهزیبایی

یابند، و حق هم دارند خواهانه را ناخوشایند و نازیبا میگرایان معموال رفتار همجنسشود. یعنی دگرجنسمی

اند. اما داوری اخالقی ی اخالق و دانش تعمیم ندادهرا در حوزهشان ی شخصیچنین کنند، تا وقتی که سلیقه

شود اش مهمترین شاخه است، در نهایت به اینجا ختم میدر این زمینه، که از نظر پیامدهای حقوقی و اجتماعی

-که رفتار مورد نظرمان انتخاب شخصی دو یا چند تن است برای آن که در شرایط خاص زیستی و عصبی

آورد، غیراخالقی ای در قلبم دیگران به بار نمیبر قلبم خویش بیفزایند، و چون این موضوع کاستیشان روانی

                      
باط ی چند مورد ارتباط جنسی انسان و دلفین شواهدی در دست است که جانور مشتاقانه از این ارتدست کم درباره  180

 کرده است!استقبال می
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ای از سرکوبی سیاسی یا طردی اجتماعی ای یا نتیجهاش نادرست است و چه بسا که همچون زمینهدانستن

ها هم هست، فمینیست خواهان وایست که گویا منظور اصلی فعاالن حقوق همجنسبروز کند. این همان نقطه

انجامد. اما برای دستیابی به این هدف باید در چارچوبی و به کوشش برای رفع تبعیض و ستم از ایشان می

ها خودداری کرد، چرا که در غیر این صورت بافی و تحریف دادهعقالنی و روشن اندیشید و از فریب و مبهم

کند، خود به بخشی از مشکلِ نادانی درست را پیگیری میخواهانه و خودِ جنبشی که شاید شعارهایی برابری

 مان تبدیل شود.و سردرگمی و فریبِ زمانه
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