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   قانونی تصویب شد که  1394در نخستین روزهای تیرماه

گرایان آمریکا ازدواج همجنس یی ایالتهاهمهدر بر اساس آن 

. این قانون که یافتهای همجنس رسمیت و تشکیل خانواده ه شدجاز شمردم

گرایان ای برای فعاالن حقوق همجنسپیشتر هم در ایالتهایی وجود داشت، پیروزی

کار و شد و در معادالت قدرت سیاسی میان احزاب محافظهمحسوب می

 استقبالدموکرات نیز اثری بر جای گذاشت. از این رو طبیعی بود که مورد 

گروهی از هواداران این جناح سیاسی قرار بگیرد. در این میان واکنش ایرانیان به 

برانگیز بود. در مدت کوتاهی موجی در این موضوع بسیار چشمگیر و اندیشه

ران کمانی شدن تصویر شمار زیادی از کارببوک برانگیخته شد که به رنگینفیس

ین زمینه و اظهار نظرهای گوناگون رواجی ایرانی انجامید و ابراز شادمانی در ا

 بسیار یافت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

انگیز هم فراوانی این رفتار جمعی و هم محتوای اظهار نظرها شگفت

ی نخست نوشتاری در حد ده دوازده جمله بر نمود. از این رو در مرحلهمی

بوک خود منتشر کردم و دلیل این شادمانی را پرسیدم. چرا که ی فیسصفحه

خواه هم نبودند و در ایران شادمانی چشمگیر هزاران تن از ایرانیان که همجنس
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کردند، به خاطر تحولی حقوقی که اقلیتی جنسی در آمریکا را شامل زندگی می

 های تند وشد، جای پرسش داشت. استقبال شدید از این نوشتار و واکنشمی

ه خود را منتشر کنم کدشمنانه به طرح این پرسش باعث شد یکی از اعترافات 

گرایان خواه بودم خودم و مخالفتم با ازدواج رسمی همجنسدر آن به دگرجنس

 رفت، برخاستن موجی آمیخته از هواداریتاکید شده بود. نتیجه چنان که انتظار می

کردم و مخالفت بود که هم از نظر اندازه و هم شدت از آنچه نخست فکر می

 شدن داستانی طنز انجامید تا به برخی از گفتمانهای فراتر رفت. نتیجه به نوشته

ی غیرتحلیلی پاسخ دهد. در ضمن بحث داغی که در اطراف موضع من درباره

شناختی و تکاملی این رفتار گرایی و مبانی زیستمفهوم جنسیت و همجنس

تر را ایجاب کرد. این موقعیت درگرفت، نوشته شدن متنهایی دقیقتر و مفصل

برای آن که یادداشتهایی پراکنده که دیرزمانی روی هم انباشته شده بود بختی بود 

نظم و  ترتیبی پیدا کند و در قالب چند نوشتار منظم شود. در این شماره از 

به همراه را هایی ام و مقالهگرایی قرار دادهسیمرغ محور بحث را موضوع همجنس

این ترتیب این شماره از سیمرغ ام. به آوردهفصلهایی از کتابهایم در این زمینه 

 گرایی تبدیل شده است.ی همجنسای دربارهنامهکمابیش به ویژه
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 اخبار روزهای گذشته:

 

  در عصرگاه « من و نهاد: دیدگاه زروان»های سومین گام از دوره

روزهای یکشنبه در دانشگاه علمی کاربردی هنر برقرار بود و گام سوم از دو 

شناسی و تاریخ تمدن ایرانی نیز عصر چهارشنبه در کانون معماران ی اسطورهدوره

معاصر در تیرماه برگزار شد. در این ماه با چند تعطیلی روبرو بودیم که باعث 

 ها تا آغاز امردادماه به درازا کشیده شود.شد بخشی از دوره

   ر حضو ی ادبی سیمرغ بانشست حلقهتیر ماه  29دوشنبه شامگاه روز

ی اشعار سهراب در این نشست بحث دربارهاعضای حلقه و مهمانان برگزار شد. 

سپهری پی گرفته شد و دکتر امیرحسین ماحوزی و دکتر هنگامه آشوری درباره 

 صور خیال و ساختار ادبی متن گاهان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

  گاهان و زند گاهان»استقبال گسترده و چشمگیری که از انتشار کتاب »

ی فرخنده انجامید که چاپ دوم این کتاب اندک زمانی به عمل آمد، به این نتیجه

پس از چاپ نخست به چاپخانه سپرده شد و به زودی به دست عالقمندان خواهد 

رسید. چاپ دوم این کتاب مدیون همراهی و یاری دوستان گرامی مهندس 

 یگانگی و آقای بهنام مرادیان بوده است. 

   به پایان رسید و کتاب در آخرین « فرگشت انسان»ویرایش کتاب

سازی به چاپخانه سپرده شد. امیدواریم بندی و آمادههای تیرماه برای صفحههفته

« سانفرگشت ان»که تا پایان ماه آینده این کتاب نیز به دست عالقمندان برسد. 

وم ی علر دانشکدهکتاب درسی تکامل انسان است که در زمان تدریس تکامل د

« هیوال نسل»دانشگاه تهران نوشته بودم و نزد برخی از دانشجویان آن دوران به نام 

شهرت دارد. کتاب دو سه سال گذشته بازنویسی و روزآمد شد و طبق معمول 

 چند سالی را در قید و بند دریافت مجوز از وزارت ارشاد گرفتار بود. 
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 به« شناسی ایزدان ایرانیاسطوره»ی کتاب سازکار ویرایش و آماده 

 بندی نهایی است. امیدواریمسازی و صفحهی نمایهپایان رسیده و کتاب در مرحله

این کتاب هم تا پایان ماه آینده به دست عالقمندان برسد. این کتاب بر شرح و 

کهن  یتحلیل ایزدان باستانی ایرانی و پیوندهایشان با ایزدان هندی و هند و اروپای

ام مفهومیِ ی نظی رویکردی سیستمی مدلی دربارهتمرکز یافته است و با پشتوانه

 دهد.ی ایرانیانِ پیشازرتشتی به دست میحاکم بر ایزدکده

  بوک به پنج هزار تن ی دوستان من در فیسشمار دوستان صفحه

رسید. از آنجا که پیوستن دوستان دیگر به این صفحه ممکن نیست، برای 

 هتاربرگی دیگر ساخت شوند،افزوده میمان دوستان به جمعوآمدگانی که تازه ن

 به این نشانی: شد

https://www.facebook.com/pages/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%8

A%D9%86-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%89-Sherwin-

Vakili/657338977721373 

ای د و محتوش دروزآمد خواه امی شخصیاین تاربرگ هم پیوسته همراه با صفحه

وندان غیرایرانی به خاطر افزون شدن شمار همهمچنین هردو یکی خواهد بود. 

بر این رسانه منتشر ، هر از چندی یادداشتهایی به زبانهای دیگر هم هاصفحه
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ه این بدر کار بود بوک ی فیسای که دربارهزبانه. یعنی سیاست تکخواهد شد

 کند. ترتیب تغییر می

  ی الکترونیکی سیمرغ علوم انسانی که چهارمین شماره از نشریه

ی خورشید )با مدیریت خانم بهنوش عافیت طلب( منتشر توسط گروه ترجمه

های ای از مقالهانتشار یافت. این شماره مجموعه« مهر و پیوند»شود، با موضوع می

مل شناسی زیستی و تکای جامعهگیرد که از زاویهای را در بر میتالیفی و ترجمه

 پردازد. به مفهوم عشق و مهر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی زروانی اندیشهگزارش حلقه 

ی انجمن زروان با حضور گرم ی اندیشهندماه نشست حلقهاسف 19 روز جمعه

اهان و گ»دوستان و یاران برگزار شد. در این نشست که به نقد و بررسی کتاب 

ود، بیش از هفتاد تن از عالقمندان شرکت کردند. اختصاص یافته ب« زند گاهان

در میان سخنرانان متاسفانه استاد گرامی دکتر اصغر دادبه که قرار بود در میان 

سخنرانان حضور داشته باشند نتوانستند خود را به تهران برسانند و جمع از شنیدن 
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در  هسخنانشان محروم ماند. در مقابل خوشبختانه دکتر عبدالصالح جعفری ک

شان تردیدی وجود داشت خود را به نشست رساندند و حاضران را از آمدن

 مند ساختند.سخنان خویش بهره

در تاالر اصلی کانون معماران معاصر آغاز شد. نخست  16:00عت نشست در سا

جلد « زند گاهان»ی کتاب ارائه کردم، با این مضمون که شرحی کوتاه درباره

یی است که با هدف بازخوانی و بازسازی سیر تکامل ی کتابهانخست از مجموعه

شوند. این کتابها در واقع خروجی زمین نوشته میی فلسفی در ایران اندیشه

آغاز شد و در ابتدای کار نقد و واسازی  1378طرحی پژوهشی هستند که از سال 

از  رمدار، اروپامحور و متاثتاریخ کالسیک فلسفه آماج آن بود، تاریخی که یونان

تاریخ مسیحیت است و بنابراین تصویری کژدیسه و محدود از تکامل خرد فلسفی 

دهد. کهنترین متنی که با چهار شاخص )دقت، فراگیری مدل را به دست می

 شود، گاهان استمداری( فلسفی قلمداد مینظری، انسجام منطق درونی و پرسش

 .و این کتاب شرحی برای استخراج نظام فلسفی گاهان است

 

 

 

 

 

 

اهان ی کتاب و متن گ، سخنرانان نشست اندیشه به بحث دربارهپس از این مقدمه

پرداختند. نخست موبد دکتر اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان ایران سخن 

گفت و در ضمن ستودن کاری که بر گاهان انجام شده، بر تمایز میان حکیم و 

ز ته پای فشرد که زرتشت گذشته افیلسوف و پیامبر تاکید کرد و بر این نک
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های عقالنی و جایگاهی که به عنوان حکیم دارد، پیامبر هم هست. هرچند سویه

ی اوست که پایداری این آیین را در تاریخ ممکن ساخته ی اندیشهخردورزانه

 است. 

 

 

 

 

 

انی ی فرهنگ و زبانهای باستسپس موبد دکتر مهربان فوالدی که در رشته

اص اوستاپژوهی تخصص داشتند سخنانی ایراد کردند. ایشان بر و به طور خ

ی وحیانی گاهان تاکید داشتند و تمایزی میان ارجِ دینی و ارج فلسفی گاهان سویه

 کردند. قایل بودند و از آمیخته نشدن این دو دفاع می

بعد از استراحت کوتاهی دکتر عبدالصالح جعفری سخنانی را ایراد کردند. دکتر 

ی پزشکی و هم در االهیات و ادیان دکترا دارند و از استادان ی هم در رشتهجعفر

ی ی ماهیت یکتاپرستانهروند. ایشان دربارهنامدار حوزه و دانشگاه به شمار می

گاهان و تاثیر چشمگیر آن در تحول ادیان جهانی شرحی دادند و ساختار امر 

مقایسه کردند و زیربنای نظری قدسی در ادیان اسالم و زرتشت و یهود را با هم 

یکتاپرستی اسالمی را به کیش زرتشتی نزدیکتر از یهودیت دانستند. ایشان 

ی فلسفی در ایران زمین سخن همچنین با شور فراوان از طرحِ بازخوانی اندیشه

ان ی ایرانی و یونانی را خاطرنشگفتند و ضرورت شناسایی پیوندهای میان اندیشه

 کردند. 

بار دیگر نوبت به من رسید و چند چالش اصلی که در کتاب پس از آن 

مطرح شده و پاسخ گرفته بود را به عنوان محورهای بحث گروهی پیشنهاد کردم. 

این محورها عبارت بود از الف( جایگاه زرتشت در مقام منتقدی رادیکال که 
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ی گی روزگار خویش کافر شده بود، ب( چگونی ادیان شناخته شدهنسبت به همه

ا نبودن ی قانونمند بودن یی یکتاپرستانه که با چالشی اخالقی دربارهظهور اندیشه

کردار خداوند آغاز شده بود و محور آن استقالل دادگری همچون رکنی 

سرشتی انسان و خداوند و ارتباط مهرآمیز این دو شناختی بود، و پ( همهستی

 شود.که آغازگاه عرفان محسوب می

ی اندیشه و حاضران با سخنرانان به بحث پرداختند و با حلقهآن اعضای  سپس

ای برای هر سخنگو وجود آن که برای چرخش سریعتر سخنان حدی سه دقیقه

تعیین شده بود و اغلب هم رعایتش کردند، مسائلی چشمگیر و مهم در این میان 

مطرح شد که بخش بزرگی از آن به صورت پرسشهایی گشوده باقی ماند. در 

یان موبد دکتر خورشیدیان با لطف بسیار با دادن هدایایی نوشته شدن کتاب را پا

 ارج نهاد و مرا سپاسگزار مهربانی و بزرگواری خود ساخت. 
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 خبار روزهای آینده:ا

 دیدگاه زروان: رویکردی سیستمی به »ی آموزشی گام چهارم از دوره

ی شود. این دوره بحث دربارهمیی امردادماه آغاز از نخستین هفته« من و نهاد

گیرد و به چگونگی چفت و بست شدنِ مفهوم سوژه با پیوند من و نهاد را پی می

پردازد. در نهایت رویکرد زروان به شکلی که نظامهای هنجارساز اجتماعی می

ی قدرت مورد بحث قرار گرفته طرح و در کتاب روانشناسی خودانگاره و نظریه

همچنان روزهای یکشنبه « ی زروانمن و نهاد: نظریه»السهای تحلیل خواهد شد. ک

 پسین برگزار خواهد شد. 8-6ساعت 

 

 

 

 ی آموزشی ی امردادماه چهارمین گام از دو دورهاز دومین هفته

ها شناسی و تاریخ تمدن ایرانی آغاز خواهد شد. زمان همچمنان چهارشنبهاسطوره

تاریخ تمدن خواهد  برای کالس 8-5/6برای کالس اسطوره و  5/6-5ساعت 

ی ایزدان کهن هند و ایرانی آغاز شناسی بحث دربارهی اسطورهبود. در دوره

شود و یکی از نشستها به بحث شود و گریزی هم به انقالب زرتشتی زده میمی

ی تاریخ تمدن ایرانی تاریخ عصر یابد. در دورهی گاهان اختصاص میدرباره

گیرد. شود و برآمدن کوروش مورد بررسی قرار مییکوروش بزرگ تحلیل م

 است.« بخشکوروش رهایی»ی اخیر کتاب درسی دوره
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 ماه  امرداد 23 جمعهی زروان عصرگاه ی اندیشهنشست بعدی حلقه

شود. موضوع این در مرکز معماران معاصر برگزار می 20:00-16:00ساعت 

. این نشست به بحث است« ی قانونی: کودتا یا سرنگون1332مرداد  28 »نشست 

داد اختصاص یافته و نیروها و مر 28شناختی رخداد و تحلیل تاریخی و جامعه

المللی و پیامدهای سیاسی و ی آن و اندرکنش نیروهای بینجریانهای برسازنده

 کند. اش را تحلیل میاجتماعی
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 زند، ر میدر میان رفتارهایی که از جانوران پیچیده س

رفتار است. یعنی بخش « مهمترین»آمیزش جنسی احتماال 

ده و بزرگ ای پیچیعظیمی از فشارهای تکاملی بر این رفتار تمرکز یافته و شبکه

اند. در از رفتارها و ویژگیهای ریختی در پیوند با آن شکل گرفته و تنظیم شده

اهمیت و اثرگذاری با ایِ شکار/ گریز است که از نظر واقع تنها رفتار تغذیه

 قیاس است. آمیزش جنسی قابل

ترین ترین مغز را در کل جانوران دارند، پیچیدهدر آدمیان که پیچیده

شود. در انسان )و همچنین بسیاری از جانوران الگوی رفتار جنسی نیز دیده می

های عالی( رفتار جنسی از هدف ها و بسیاری از میموندیگر، از جمله دلفین

افت ای مستقل برای دریاش که تولید مثل باشد مستقل شده و همچون رانهلیتکام

ای برای سازماندهی اجتماعی کارکرد یافته است. از این رو کنندهلذت یا تنظیم

ه های مربوط بی محدودیتیابی از دایرهآغوشی و جفترفتارهای پیوسته با هم

ل ستمی خودبسنده و مستقجفتگیریِ منتهی به باروری خارج شده و همچون سی

ی خود را از سر های ویژهزاییروند تکاملی خاص خود را پیدا کرده و شاخه

 گذرانده است. 

باشد، در میان پستانداران بزرگ جوانترین « انسان خردمند»ی ما که گونه

گذرد. ی زمین است و تنها کمتر از دویست هزار سال از عمرش میی کرهگونه

ای از تنوع در رفتار جنسی انسان پدید آمده که بخشهایی از منهدر این فاصله دا

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

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

به  اند وی این رفتار داشتههایی متفاوت دربارهگذاریمختلف رویکردها و ارزش

اند. در میان جوامع جهان اشکالی واگرا و ناهمسان آن را رمزگذاری و تفسیر کرده

ی تمدن ایرانی نخستین جایی است که )در آشور و بابل باستان( باستان، حوزه
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گرایی در آن امری ناپسند و ناخوشایند و بعدتر )در آیین زرتشتی و ایرانِ همجنس

داد شده است. بخش مهمی از معنای منفی عصر هخامنشی( نوعی گناه قلم

گرایان شود و برای دیرزمانی همجنسگرایی که در ادیان سامی دیده میهمجنس

رانی ناشی ی تمدن ایرا به اقلیتی ستمدیده و مطرود بدل ساخته بود، از این پیشینه

ی شده است. هرچند در خودِ ایران این موضع منفی و نکوهشگرانه درباره

ایی هرگز به تعقیب و مجازات و ابراز خشونت نسبت به ایشان منتهی گرهمجنس

دهد که در عینِ تفسیر منفی و گناه نشده و تاریخ دیرپای کشورمان نشان می

اند ی تمدن ایرانی زیستهگرایان در حوزهدانستنِ آن، همواره جمعیتی از همجنس

با رواداری و مسالمت  اند وشان منزلتهای اجتماعی باالیی هم داشتهکه بسیاری

 شده است.چشمگیری با ایشان رفتار می

هرچند در ایران زمین وضعیت به این شکل بود و شاهان و وزیران و 

اند، در تمدن اروپایی که از نظر گرا بودهایم که آشکارا همجنسدولتمردانی داشته

ه خود باش از شرق متاثر بود، این روند شکلی دیگر مسیحی-ساختار دین یهودی

گرفت و پس از چیرگی مسیحیت بر فرهنگ رومی در سراسر قرون وسطا و بعد 

شویم و میگرایان روبراز آن با اشکال متفاوتی از ستم و تبعیض نسبت به همجنس

 انجامد. ها به ابراز خشونت هم میکه در بسیاری از نمونه
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ه بعد از جنگ ی اجتماعی و تاریخی بود کدر واکنش به این پیشینه

ای .م( مجموعه1980و  1970ی جهانی دوم و به ویژه در اوج جنگ سرد )دهه

از جنبشهای اجتماعی در حمایت از حقوق اقلیتهای ستمدیده در اروپا و آمریکا 

داری گرا داشتند و منتقد نظم جهان سرمایهپدید آمدند که بیشترشان ماهیتی چپ

ی گذشته حقوق ت این گروهها در دو دهههای فعالیبودند. یکی از گرانیگاه

گرایان بوده است و این روند گام به گام با پیروزیهایی قرین شده است. همجنس

گرایان به شکلی که تبعیض و ستم سازمان یافته و قانونی نسبت به همجنس

 کمابیش در حال حاضر در نظام حقوقی این کشورها وجود ندارد. 

یرانیان قرار دارد، بازخوانی و بازتفسیر مفهوم چالشی که امروز در برابر ا

ای نوین است. گفتمان غالب در این زمینه همان گرایی در زمینه و زمانههمجنس

است که در تمدن اروپایی ریشه دارد و از سویی ابراز خشونت و ستم شدید بر 

ای گیرد و بعد برای رفع آن کنش سیاسیدگرباشان جنسی را بدیهی و معمول می

کند. این که ایرانیان در بافت تمدنی در بافت ایدئولوژیک خاصی را تبلیغ می

ی خویش، با ارجاع به معانی تکامل یافته در بستر فرهنگی خویش بتوانند پدیده

ایست که بر دوش گرایی را به شکلی روزآمد فهم کنند، وظیفههمجنس

ی این وظیفه تنها زمان ی تمدنی نهاده شده است.اندیشمندان وابسته به این حوزه

گرایی در پرتو دانشهای نو شود که معنای علمی و عینی همجنسبرآورده می

روشن باشد، روند تکامل معانی و تفسیرها و قواعد مربوط به این رفتار در بستر 

تاریخ تمدن ما مورد توجه واقع شود، و برداشتی و راهبردی درونزاد در این زمینه 

ی از ستم و تبعیض نسبت به اقلیتی از شهروندان جلوگیری تدوین شود که از سوی

کند و از سوی دیگر نکات منفی و تاریکی که در جوامع دیگر تکامل یافته 

همچون امری خودی و درونزاد فرض نشود و جریانی سیاسی که ریشه و لزومی 

 مهابا وامگیری نشود و معناهایی که در گذار ازی تمدنی ما ندارد بیدر زمینه

 دلیل وامگیری نشوند.بی دهند،مرزهای تمدنی داللت خود را از دست می
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 گرایی، این پرسشها در بحثهای امروزین از همجنس

ای هستند که پیشاروی مهمترین چالشهای نظری

های پردازان قرار دارند و پاسخ بدانها مرزبندی میان دستگاهاندیشمندان و نظریه

ث، کند. پیش از آغاز بحو سیاسی گوناگون را تعیین میهای حقوقی نظری و جبهه

 نخست باید این پرسشها را روشن و دقیق صورتبندی کرد:

هورمونیِ -گرایی تا چه اندازه توسط متغیرهای ژنتیکی و زیربنای عصبیهمجنس

ی شود؟ این رفتار نوعی اختالل رفتاری اجبارآمیز با ریشهدوران کودکی تعیین می

تواند است، یا این که انتخابی آگاهانه و آزادانه است که فرد می شناختیزیست

 ا وا نهد؟اش آن را برگزیند یی رشد جنینیاش و پیشینهمستقل از ترکیب ژنتیکی

داد خواهانه قلمگرایی دقیقا یعنی چه؟ یعنی کدام رفتار است که همجنسهمجنس

این بسامد چگونه و  شود؟ این رفتار چه بسامدی در جوامع انسانی دارد؟می

هایی در درازنای تاریخ جوامع و تمدنهای چطور تغییر کرده و در چه زمینه

توان ی تغییراتش و دالیل ثباتش را چطور میگوناگون ثبات داشته است؟ دامنه

 توضیح داد؟

 

 

 

 

 

 

گرایانه در میان جانوران دیگر چگونه توزیع و اشکال گوناگون رفتار همجنس

دهند؟ کارکرد این رانی چه الگوهایی از این رفتار را نمایش میاست؟ چه جانو

 رفتار در میانشان چیست و چه الگوهای مشترکی بر این رفتار حاکم است؟
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تی را آیا این رفتار شایستگی زیس گرایانه تکامل یافته است؟چطور رفتار همجنس

ات در جوامع دهد؟ اگر چنین است چطور این رفتار با این دامنه و ثبکاهش می

 انسانی و جانوری باقی مانده است؟

پذیر ی عینی و رسیدگیی طبیعی و دو ردهآیا جنس زن و مرد به راستی دو طبقه

ای اجتماعی در نظر گرفت؟ گذشته از این بیرونی هستند یا باید آنها را برساخته

ی تا ردانگکه تمایز نر/ ماده تا چه حد عینی و واقعی باشد، تمایز میان زنانگی/ م

چه حدودی بدان وابسته است؟ چه بخشی از نقشها و رفتارهای زنانه/ مردانه در 

خشی شوند و چه بشناختی نر/ ماده مشتق میشان از تمایز زیستبستر اجتماعی

 ی اجتماعی است؟از آن برساخته

گرایی داوری اخالقی کرد؟ بر ی رفتاری مانند همجنستوان دربارهچطور می

توان این نوع گرایش جنسی را نیک معیارهایی و در چه چارچوبی میاساس چه 

یا بد شمرد؟ مبنای گناه یا جرم شمردن آن چیست و این تلقی در بستر دانشهای 

 تواند در برابر نقد مقاومت کند؟امروزین می

گرایی یک بیماری یا یک انحراف است؟ معنای بیماری و انحراف آیا همجنس

ن گرایی در ایشود؟ آیا همجنسرهایی تعریف و مرزبندی میچیست و با چه معیا

 گنجد؟تعریف شفاف و دقیق شده می

تمایزهای جنسی و میل جنسی خصلتی طیفی و پیوستاری دارد یا امری دوقطبی 

ی حاالت گرا یا مرد/ زن با همهگرا/ دگرجنساست؟ یعنی یک طیف همجنس

هایی عینی و متمایز هستند ا دو قطبیشان را در جهان خارج داریم، یا اینهمیانی

 شوند؟شان از تصادف و اشتباه طبیعت و اختالل ناشی میکه حاالت میانی
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 خواهی طیفی وسیع از کتابها وجود ی همجنسدرباره

شناختی دارند که از زوایای گوناگون روانشناختی، جامعه

شته ب که طی سالهای گذچند کتااند. در این میان شناختی بدان پرداختهیا زیست

اند ارزش و اعتباری چشمگیر دارند خواهی نوشته شدهی تکامل همجنسدر زمینه

 اند. و برداشت و فهم ما از این رفتار را به کلی دگرگون ساخته

در میان کتابهایی که در این زمینه منتشر شده، یکی از دقیقترین آثار  

خواهی جانوران: همجنس»نام به ( است Aldo Poianiکتاب آلدو پویانی )

 Animal Homosexuality: A« )اجتماعی-اندازی زیستیچشم

Biosocial Perspective)  منتشر شده است. کتاب از ده  .م2010که در سال

مقاله به قلم متخصصانی نامدار تشکیل یافته که ساز و کارهای منتهی به 

کنند یفتارشناسانه بررسی مخواهی را از سطح ژنتیکی تا فیزیولوژیک تا رهمجنس

ند که دهو روی هم رفته مدلی چشمگیر و پذیرفتنی از این رفتار را به دست می

ی نامیده است. چکیده« اجتماعی-زیستی»ی خودش آن را دیدگاه پویانی در مقاله

ی خواهانه در جانوران بیشتر از ردههای این کتاب آن است که رفتار همجنسیافته

 آغوشی جنسی صرف دارد.آمیز است و کارکردی متفاوت با همسککردارهای منا

رفتار »اش در این زمینه از ضرورتهاست، کتاب دومین کتابی که خواندن

است که والکر سامر و پاول واسی « خواهانه در جانوران: منظری تکاملیهمجنس

فتار ز بر رگیرد و با تمرکاند. این کتاب سیزده مقاله را در بر میآن را ویراسته

خواهانه در میمونهای عالی و انسان تصویری دقیق و علمی از موضوع همجنس

ی ئلهمسهاست، نوشتی بر مقالهدهد. واپسین نوشتار کتاب که پیبه دست می

خواهی از دید تکاملی را از نو طرح و و بیمارگون بودن همجنس« غیرطبیعی»

 کند که بسیار خواندنی است. تحلیل می

 



   18      چهار صد و نود وامردادماه هزار و سی  /و سوم سی یشماره/سیمرغ

 

 

  طی دو سال گذشته چند فیلم مشهور تولید شده که

خواهانه و جنیشهای شان روابط همجنسموضوع محوری

( Pride/ 2014« )افتخار»همه آن است. در این میان مشهورتر از  اجتماعی حامی

ی زرین ی جایزه شد و برای دریافت کرهاست که در فستیوال کان برنده

(Golden Globeهم نامزد شده بو )( د. فیلم را ماتیو وارکسMatthew 

Warchusسی آن را تولید کرده است. فیلم بیانی کرده و بنگاه بی( کارگرد

ن ی ملی معدنکاراخواه از اتحادیهجریان واقعیِ پشتیبانی گروههای فعال همجنس

خواه با در این سال گروههای همجنسدهد. .م شرح می1984ریتانیا را در سال ب

ای گرا ارتباط برقرار کردند و با تجدید سازمان و عضوگیری گستردهاحزاب چپ

 توسعه یافتند. 

یکی از فعالیتهای این گروهها برای جلب مشروعیت و اعتبار اجتماعی 

 بپردازند و این کار با گردآوری کمک آن بود که به پشتیبانی از جنبش کارگری

ی معدنکاران که از سویی گرایش مالی برای معدنکاران انجام پذیرفت. اما اتحادیه

داشت و از سوی دیگر جریانی سیاسی را پشت جنسی این گروهها را خوش نمی

داد، از دریافت این کمک خودداری کرد. در نتیجه گروههای قضیه تشخیص می

 ای در ولز که محل استقرار معدنکاران بود دادند. ود را به دهکدهیاد شده کمک خ

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Warchus
https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Warchus
https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Warchus
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/bb/Pride_poster.jpg
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فیلم در بافتی کمدی ساخته شده و به رخدادهای واقعی و تاریخیِ این 

جریان وفادار نمانده و پیوندها و اتصالهای نهادی میان جریانهای چپ و تجدید 

 نگاشته است. داستانخواه انگلستان را به کلی نادیده اسازمان گروههای همجنس

ای گروه میان اعض گیری روابط دوستانهفیلم به جای آن بر ارتباط عاطفی و شکل

ساخت خواهان و اهالی آن دهکده تمرکز کرده است. فیلم بسیار خوشهمجنس

ای هکنند. برخی از صحنههای خوبی به خوبی در آن بازی میاست و هنرپیشه

ی مردان در فیلم گنجانده شده که باعث هخواهانآغوشی همجنسمربوط به هم

 R( و در آمریکا با برچسب )certificate 15برچسب شد تا در انگلستان )با 

ratedای افراد زیر هفده سال ممنوع کنند. ( دیدن آن را بر 

« میلک»پردازد، ای متفاوت میبه مضمونی مشابه از زاویهفیلم دیگری که 

(Milk/ 2008 است که زندگی سیاستمداری به نام هاروی میلک را مرور )

خواهان بود که به گرایش کند. میلک نخستین فعال حقوق همجنسمی

با رای .م 1978در کرد و های عمومی اعتراف میاش در رسانهخواهانههمجنس

ماه در  میلک تنها یازدهدر ایالت کالیفرنیا برگزیده شد. ی نظارتی منصبمردم به 

این مقام خدمت کرد و در همین مدت قانون محکمی در حمایت از حقوق مردان 

. اما کمی شان بخشی از آن بودکه حق ازدواج رسمی خواه تصویب کردهمجنس

و  تنام داش بعد به دست یکی دیگر از اعضای گروه ناظران ایالتی که دان وایت

 Gusسنت )ونفیلم را گاس به قتل رسید.  بر سر مقام با وی درگیر شده بود،

Van Santکرده و شون  ( کارگردانی( پنSean Pennدر آن نقش )  هاروی

 کند. بازی میاستادانه میلک را 

 

 

هاروی میلک 

در زمان خدمت دولتی

https://en.wikipedia.org/wiki/15_certificate
https://en.wikipedia.org/wiki/Gus_Van_Sant
https://en.wikipedia.org/wiki/Gus_Van_Sant
https://en.wikipedia.org/wiki/Gus_Van_Sant
https://en.wikipedia.org/wiki/Sean_Penn
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Harvey_Milk_in_1978_at_Mayor_Moscone's_Desk_crop.jpg


   20      چهار صد و نود وامردادماه هزار و سی  /و سوم سی یشماره/سیمرغ

 

از میان فیلمهای دیگری که طی  

سالهای اخیر در این زمینه 

 /Vitoویتو )ساخته شده، 

( هم اهمیت دارد. این 2011

فیلمی مستند است که زندگی 

( Vito Russoویتو روسو )

حقوق مردان فعال 

کند. خواه را بازگو میهمجنس

 .م با1980ی دههویتو روسو در 

خواهان سازماندهی تظاهرات و اعتراضهای مدنی جنبشی در حمایت از همجنس

ی خطر اپیدمی ایدز و پیوند آن با مرد به راه انداخت و به ویژه درباره

 Celluloidی کتاب خواهی بسیار کوشید. او همچنین نویسندههمجنس

Closet م 1995سال ساخت فیلمی مستند با همین نام در برای که  است.

 . بخش بودالهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Milkposter08.jpg
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 دو نمونه از غزل با معشوق نرینه در ادب پارسی

 

 

 

  به رزم یک دلیر پهلوان ترک هندویت

 چه هومان و چه پیران و چه دستان و چه زال زر

 وکشید و راند و برد و کوفت اندر ملک ت 

 سلح قاآن قلم هامان علم خاقان دهل سنجر   

 ز مدح توست در طبع و دل و کلک و خط خسرو 

 هنر مضمون شکر معجون درر مکنون گهر مضمر   

 اال تا زاید و آید اال تا خیزد و تابد 

 گل از خار و خز از تار و تف از نار و خور از خاور   

 مبادا هیچ روز و ساعت و وقت و نفس خالی 

 نگین زانگشت وجام از مشت وخز از پشت وتاج ازسر    

 امیر خسرو دهلوی
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  کجا خیزد چو تو سروی جوان و نازک و دلبر

 شکرگفتار و شیرین کار و گل رخسار و مه پیکر   

 نباشد چون لب و اندام و گیسو و برت هرگز 

 شکر شیرین و گل رنگین و شب مشکین و صبح انور   

 ز داغ تو باشد بدینگونهز شوق عشق و سو 

 دمم رود و غمم سود و دلم عود و تنم مجمر   

 ندیدم چون تویی در شکل و ناز و خوبی و خنده 

 برون رنگ و درون جنگ و به دل سنگ و به لب شکر   

 جوانان عاشق و حیران و مست و بیخود و خوبان 

 آمیز و بی پرهیز و غارتگرآمیز و رنگفریب   

 م و افسون و نیرنگ و من از گفتتتو را سحر و د 

 زنم جوش و نهم گوش و دهم گوش و کنم باور   

 شهنشاهی که هست از تاج و تیغ و خشم و بخشایش 

 خداوند و ظفرمند و عدوبند و ولی گستر   

 شکست و تاخت و بگسست و گم کرد از سوارانش 

 سنان قارن عنان بهمن کمان بیژن توان نوذر   

  دوران و ملکت شد به حمداهلل به عهد و نوبت و 

 فلک خوشخو زمان دلجو زمین مینو دیار ازهر
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 از شعرهایم

 

 مهرکُشان 

 ی مهر و همدلی خاموششعله  روزگاری است گیج و سردرگم

  نر و ماده غریق جوش و خروش  سینه خسته، شکوهِ لبها خشک

 ارتباطات درهم و مغشوش   های کج، سخن آهکاز محک

 

 دختر آنسو ز زخم دل رنجور  اندودنسو نشسته غمپسر ای

 های غرورخلقِ دیوار و حلقه  ای مطرودشان فرشتههریکی

 تک تک و جدا جدا محصور  های وهم و دروغچالدر سیه

 

 دردِ تکرار، چشمِ افسرده  همنشینی چو قالبی هنجار

  سندی مُهر و امضا لبش خورده  دید و دیدار طبق آن دستور

 پوچیِ گفتگو به دل مرده  پاک و پوکِ پیچاپیچ حافظه 

 

 پوشندسان رخت شوم میکه چه  جشن تکلیف بندگان بنگر

 دوشندها را چو گاو میاخته  سوران به خوشدلی بگذشتختنه

 به دروغت بهشت بفروشند  ای سیب شرم در بشقابقطعه
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 2مهرکُشان 

 خواب مدهوشی؟ چند در وهم و  کوشیای که در فتح قلب می

 پوشیپشت و رو ای که خرقه می  دیگری بد شکسته در چشمت

 رج مزن متن پوچ خرگوشی  مهر را مشق شب نوشتن بس

 : رگبارزار خاموشیبرکه  ایچشمهایت: گسسته آینه

 نوشیشیشه شیشه دریغ می   ای رفاقت رامثل نوشابه

 یجوشآش کشکی و لغو می  عکس و پیغام و مُهر و انگشتر

 پرخطا، نا به جا، فراموشی  سطحی و سست و ابتر و اندک

 آغوشی لذتی اندک از هم  کامی از مهر پس نیابی جز 
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 ی گوارشلوله

  سالم ـ ناسالم  

   :خوراک بسته به نوع و جنس و ترکیب و شرایط اجتماعی اصل سالمت

اد ی متضه دو ردهشناختیِ حاکم بر فرآیندِ خوردن، رمزگذاری شده و بو زیست

مند شود که با رمزگانی مانند مجاز/ غیرمجاز، خوب/ بد، سودمند/ زیانتقسیم می

شوند. رمزگذاری یادشده در سطح زیستی غذاها را به دو نوعِ از هم تفکیک می

کنند. به این ترتیب، هنجارین بودن کارکردهای زیستی سالم و ناسالم تقسیم می

ی گوارش، و این آخری تا حدود زیادی به تار لولهبدن تا حدود زیادی به رف

 شوند. شده تحویل میماهیت غذاهای خورده

   :این فرض که جنس و ترکیب غذای ورودی به بدن توهم اصالت غذا

چیز در بدن است. محوری فرض کردن غذا به تدریج به ی همهکنندهتعیین

سک خوردن غذا هم تعمیم ای مانند شرایط خوردن غذا و منامتغیرهایی زمینه

ت ی سالمت و وضعیکنندهیابد و آنها را هم با ارتباطی مرموز و جادویی تعیینمی

 کند. عمومی تن تلقی می

  پرهیز از خوردن، یا رعایت قواعدی پیچیده و نمادین  ی شَهرَسپ:تله

برای خوردن غذا تأثیری مستقیم و قطعی بر سالمت تن دارد. به تدریج پرسشِ 

رکزی چه خوردن و چطور خوردن، از یاد رفته و با پرسش فرعیِ قواعد و م

گردد. در نتیجه، سالمت ــ مراسم مطلوب و مناسب برای خوردن جایگزین می

 شود. ای و نمادین فرو رانده میبیش از پیش ــ به متغیرهایی حاشیه

   :تمرکز توجه بر سطح زیستی و کارکرد و تأثیر  راهبرد دَروتات

تی، به شناخشناختی غذا، و بهینه ساختن رفتار تغذیه در سطحی زیستزیست
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تر از آداب تغذیه که در سطوح روانی یا اجتماعی و عنوان اولویتی برتر و مهم

شوند. مستقر کردن خوراک در سطح فرهنگی رمزگذاری و تعیین می

راز وح فهای تلنبارشده بر آن که از سایر سطشناختی و زدودن پیرایهزیست

 اند. برخاسته

Z  چه معیارهایی  شوند؟چه جور غذایی سالم و چه غذایی ناسالم تلقی می

برای سالمت غذا دارید؟ معیارهای سالمت بدن چه هستند؟ این دو چه ربطی به 

گرفتن، رژیم  خواری، روزهگیاهخواری، خامخواری، گوشتهم دارند؟ گیاه

مانند ساندویچ و پیتزا را با توجه به مفهوم  ایگرفتن، و خوردن غذاهای آماده

سالمت بازبینی کنید. ارزیابی و داوری عمومی در مورد این الگوهای تغذیه تا 

 شود؟چه حدودی به معیارهای عینی سطح زیستی مربوط می

O ی خود را بازبینی و وارسی کنید. در قواعد و الگوهای حاکم بر تغذیه

بندی روشنی برسید. الگوی خورید به جمعی که میمورد غذاهای سالم یا ناسالم

 ی خویش را سالم کنید.تغذیه

 

 

 

  

 سالم

 ناسالم

 گوارش

 رگ وپی تناسلی



   27      چهار صد و نود وامردادماه هزار و سی  /و سوم سی یشماره/سیمرغ

 

  سیری ـ گرسنگی  

   :برخورداری از منابع غذایی مطلوب و الزم با توجه به کمیابی اصل سیری

همیشگی این منابع و افزونیِ جمعیت بر حجم خوراک، در سطوح گوناگون فراز 

تی شناخشود. شکاف میان دو وضعیت زیستری میبه اشکالی متفاوت رمزگذا

وارش ی گگرسنگی و سیری، که در واقع به جراین یافتن خوراک مناسب در لوله

هی شود که دستگاچون پایه و بنیادی قلمداد میمربوط است، به این ترتیب هم

 روید.نمادین بر دوش آن می

   :سوب ی گوارش نیز منبر این مبنا شکلی از پرهیز به لولهتوهم گرسنگی

چون شکلی از انضباط شخصی های گوارشی همشود و توانایی چیرگی بر میلمی

چون معیاری شود. پس گرسنگی همو نماد قدرت و نیکی اخالقی پنداشته می

 شود.چون صفتی ناپسند به فرآیند گوارش مربوط میاخالقی و سیری هم

  راک و سیری یا گرسنگی به گیری در مورد خوتصمیم ی مار بهشت:تله

شناختی را های زیستشود که اولویتمراجعی اجتماعی و فرهنگی ارجاع می

گیرند، یا به کل آن را انکار ای و فرعی در نظر میتنها به عنوان امری حاشیه

کنند. در نتیجه، رمزگذاری فرهنگی خوراک و خوردن بر فرآیند طبیعی و می

ی یا گرسنگی با توجه به معنایی که در سطوح فراز کند و سیراش غلبه میزیستی

 شود. آورد، تنظیم میپدید می

  :شناختی رمزگذاری خوردن پیش از هر چیز در سطحی زیست راهبرد آدم

گردد. خواص و دستاوردهای سیری یا گرسنگی بر اساس شده و ارزیابی می

شود. ستایش میهای موجود ارزیابی شده و بر مبنای آن تصمیم گرفته داده

نترل شود و کشناختی برای سیری نقد میی گرسنگی به قدر حرص زیستزاهدانه

 گردد. می
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Z   سیری دقیقاً یعنی چه؟ چرا مفهوم اجتماعی و مرسوم از سیری و گرسنگی

شناختی از همین مفاهیم دارد؟ این دو مفهوم های زیستارتباطی اندک با تعریف

شوند؟ ستایش و نکوهش هریک از ا رمزگذاری میچگونه در نظام اجتماعی شم

 پذیرد؟ها انجام میاین دو در چه چارچوب و با ارجاع به کدام ارزش

O  الگوی برخورداری خودتان را از منابع غذایی وارسی کنید. میزان سیری

عادل شود. الگوی بهینه برای تیا گرسنگی در شما چگونه است و چگونه تنظیم می

 الگوی بهینه را اجرا کنید.  آن چیست؟ این

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالم

 ناسالم
 سیری

 گرسنگی

 گوارش 

یوپ رگ تناسلی  
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 خواهیتعریف مفاهیم وابسته همجنس

 (John Atkinson Greenshaw -شاوها از جان اتکینسون گرین)نقاشی

 

اند. گرایی را به اشکالی بسیار متنوع و متفاوت تعریف کردههمجنس 

های داشتها و تعصبهایی از پیشکه در بسیاری از موارد رگهچندان 

توان بازجست. نگرشی ها میورزانه یا هوادارانه را پیشاپیش در تعریفمخالفت

حد و مرز نسبت به دیگری، ی خالص و بیعشق و عاطفه»گرایی را که همجنس

                                                 

 

1 Karl-Maria Kertbeny 

ر از تگسترده وتر کند، آشکارا مفهومی عامتعریف می« اشمستقل از جنسیت

نهاد مفهوم پیشاین قصد آراستنِ  گرایی را در نظر دارد و این تعریف را باهمجنس

هوسبازی و شهوترانی »گرایی را کند. به همین ترتیب کسی که همجنسمی

ا کند هم از همان ابتدتعریف می« آلود با جنس موافق بر خالف فرمان خداوندگناه

ناپذیر و آغشته به تعصب را برای تعریف مفهوم مورد نظرش چارچوبی رسیدگی

 برگزیده است. 

ای .م در جزوه1869ی هوموسکسوال برای نخستین بار به سال کلمه

نویسی به اسم کارل ماریا امضا پدیدار شد که بعدتر معلوم شد به قلم رمانبی

ر گرایی دی ضد همجنسنوشته شده و در آن با قانون تازه تصویب شده 1کِرتبِنی

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Maria_Kertbeny
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در کتاب  3نگاِبی-هفده سال بعد ریچارد فون کرافت 2اتریش مخالفت شده بود.

خواهی از همین کلمه برای توصیف همجنس 4«روانی جنسیآسیب»مهم خود 

بهره جست و بعد از آن این واژه در متون علمی جایگاهی یافت. بسیاری از 

خواهان از کاربرد این کلمه شکایت دارند فعاالن اجتماعی هوادار حقوق همجنس

 lesbian)برای مردان( و  gayانند مکوشند تا استفاده از کلماتی و به جای آن می

ی هوموسکسوال یا ان کلمه)برای زنان( را جا بیندازند. چرا که به نظرش

ی شناختی دارد و به خاطر اشاره به سویهخواه ماهیتی پزشکانه و زیستهمجنس

نماید کند. اما چنین میی این حالت طنینی منفی را به ذهن متبادر میبیمارگونه

                                                 

 

2 Feray and Herzer, 1990: 1. 

3 Richard von Krafft-Ebing 

جایگزینی واژگان بیشتر کوششی سیاسی و گفتمانی باشد، وگرنه  که تالش برای

باط کند و بر خالف استنی یاد شده به دقت وضعیت مورد نظر را توصیف میکلمه

خواهی امری عاطفی و رمانتیک نیست و بیشتر فعاالن اجتماعی یاد شده، همجنس

 شناختیِ رفتارش مورد بحث است. ی جنسیتی و زیستسویه

ایی گرترین راه برای تعریف پدیداری مثل همجنسین و منصفانهترامن 

آن است که فارغ از هر نظام ارزشی و اخالقی همچون رفتاری عینی بدان بنگریم 

ایِ نامهپذیر متصل بدان را ارزیابی کنیم. تعریف لغتهای رسیدگیو مرزبندی

اش بر اژههمان است که از تبار و ( کمابیشhomosexualityخواهی )همجنس

4 Psychopathia Sexualis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychopathia_Sexualis_(book)


   31      چهار صد و نود وامردادماه هزار و سی  /و سوم سی یشماره/سیمرغ

 

اند و گرایش هم ترکیب شده ( باsex( و جنس )homoهم )آید. در این واژه می

دهند. یعنی هر گرایش جنسی جنسی یا آمیزش جنسی با افراد همجنس را نشان می

ه گرایانای که فردی از جنس موافق را موضوع قرار دهد، همجنسیا رفتار جنسی

خواهی کامل شرایطی به همجنس است. اما این که رفتار یاد شده در چه

انجامد، جای بحث دارد. در نوشتار کنونی برای دقیقتر شدن بحث، تمایزی را می

 کنم. خواهی پیشنهاد میگرایی و همجنسمیان عبارت همجنس

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

آید نوعی گرایش در میان میبر  جنسی با فردِ همجنس، و چنان که از واژه

 عینی« ترجیح»خواهی عبارت است از گرایشهای دیگر است. در مقابل همجنس

ی جنس موافق به عنوان موضوع میل میل جنسی یا ارتباط جنسی. و تحقق یافته

اش خواه افراد جنس مخالف را موضوع میل و ارتباط جنسییعنی در همجنس

گرا چنین گنجاند. همجنسدر این زمینه میکند و جنس موافق را قلمداد نمی

 ی میل وگرایشی به جنس موافق دارد، بی آن که لزوما جنس مخالف را از دایره

گرایی گرایشی است که ممکن است به آغوشی طرد کند. از این رو همجنسهم

اشته ای ندگرایانهخواهی بینجامد یا نینجامد. اگر فرد هیچ گرایش همجنسهمجنس

یعنی تنها افرادی از جنس مخالف را به عنوان موضوع میل و ارتباط جنسی باشد، 

یی گراخواه است، که خود به گرایش دگرجنسخویش در نظر بگیرد، دگرجنس

ت و گراسگردد. اگر کسی به هر دو جنس میل جنسی داشته باشد دوجنسباز می

 خواه است.اگر با هردو ارتباط جنسی پایدار برقرار کند دوجنس
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ای برای نامیدنِ سوگیری و کنش جنسی در به این شکل به صورتبندی

شناختی دست یافتیم. دو گرایش به همجنس و سطوح روانشناختی و جامعه

شود، و دو ناهمجنس را داریم که در سطح روانشناختی و موقعیتی تعریف می

که زند الگوی رفتاری و چارچوب کرداری در سطح اجتماعی را رقم می

نم، کخواهانه است. یعنی تفکیکی که پیشنهاد میخواهانه یا دگرجنسهمجنس

تمایز میان میل و ارتباط در سطح روانی و اجتماعی است. اولی موقعیتی و وابسته 

به  شود. دومیبه اکنون و متصل به میل است نوعی گرایش شخصی محسوب می

نسانی ی روابط اردی و شبکهی زندگی فگردد و به تاریخچهسطح اجتماعی باز می

اش را رقم ی میل تحقق یافتهای در سوژهدهد و مرزبندیاش ارجاع میپیرامون

 زند. می

گرایانه متفاوت است. خواه بودن با ابراز رفتار همجنسپس همجنس

آغوشی با ی ناهمجنس، همهمجنس خواه کسی است که در حضور جفت بالقوه

گرایانه کامل و مطلق در این حالت میل همجنسهمجنس خود را انتخاب کند. 

ایانه گراست و بر همجنس تثبیت شده است. این در حالی است که میل همجنس

خواه هم پدیدار شود  و به تواند زیر تاثیر شرایط محیطی در فردی دگرجنسمی

خواه رفتار رفتاری هم در این راستا بینجامد. در میان افراد دگرجنس

ِ ناهمجنس یا پرهزینه بودنِ ه اغلب به خاطر نایاب بودنِ جفتگرایانهمجنس
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یا  5گرایانه را موقعیتیکند. در این حالت رفتار همجنسدستیابی به وی بروز می

 خوانند. می 6جایگزین

ی جایگزین، همان است که در زندانها گرایانهای از رفتار همجنسنمونه

ی ای زندگاین موارد فرد در فضاهای بسته شود. دریا در میان دریانوردان دیده می

کند که برای مدتی طوالنی تنها افراد همجنس او در پیرامونش حضور دارند، می

ه بکند که ای میآغوشی طبیعیآغوشی با ایشان را جایگزینِ همو در نتیجه هم

یتی گرایی موقعناممکن شده است. در مقابل مثالهای همجنسخاطر شرایط بیرونی 

های یا آموزشگاهتوان در  مدارس تک جنسی )فقط پسرانه یا فقط دخترانه( میرا 

ای دید که آمیختگی زن و مرد در آنها منع شده است. در این فضاها شمار دینی

                                                 

 

5 Situational homosexuality 

گذرانند و ارتباطشان با زیادی از اعضای یک جنس مدتی طوالنی را با هم می

این شرایط رفتار جنس مخالف محدود یا ممنوع شده است.  کسی که در 

خواه نیست، و این رفتار او کند همجنسگرایانه را از خود ظاهر میهمجنس

بازتاب محدودیت در دستیابی به شریک جنسی مناسب است، نه ترجیحی 

خواهان به طور خاص کسانی هستند که افراد همجنس خود را شخصی. همجنس

ی ناهمجنس ترجیح یابند و ایشان را بر شریک جنساز نظر جنسی جذاب می

 دهند. می

ی تعریفشان اندیشید، به پیکربندی مفهوم واژگان دیگری که باید درباره

 شوند. در بیشتر منابع معموالجنسیت در دو سطح اجتماعی و زیستی مربوط می

6 Substitutional homosexuality 
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 sexual( و سوگیری جنسی )sex(، جنس )genderجنسیت )میان سه مفهومِ 

orientationی توان به مثابه سه الیهاین سه را می شوند.ایز قایل می( تم

مایز همان ت« جنس»ی جنسیت در نظر گرفت. زیستی، روانی و اجتماعی از پدیده

های شود و دوقطبینر و ماده است که به شکلی فراگیر در جانوران دیده می

زند. روشن و مشخصی را در ریخت و رفتار و ساخت فیزیولوژیک رقم می

تماعی و رمزگذاری و تفسیر آن در سطح روابط اجتماعی جنسیت به بازتاب اج

 گیرد که بر خالف جنسیتی این دو سوگیری جنسی قرار میاشاره دارد و در میانه

ناسانه شای جامعهشناختی آن در زمینهشناختی نیست و بازتاب روانامری زیست

سته بشود. سوگیری جنسی کامال به بافت اجتماعی پیرامون فرد وامحسوب می

است و بر خالف جنسیت امری خودبسنده و درونزاد نیست که بر اساس زیربنایی 

ن جنسی توان از گفتماژنتیکی تمایز و تعین یافته باشد. در کنار این تمایزها می

 سازد. ی فرهنگیِ بحث را بر میهم یاد کرد که الیه

یت ستوان گفت که جنمیی مدل سیستمی زروان از زاویهبه این ترتیب 

پدیداری است که در هر چهار سطح فراز، یعنی در سطوح سلسله مراتبی زیستی، 

روانی، اجتماعی و فرهنگی نمود دارد و همچون سیستمی پیچیده در هر چهار 

آورد. در سطح زیستی، ی خود را پدید میالیه ساختارها و کارکردهای ویژه

را به همراه تمایزهای افزاری جنسِ نر و ماده را داریم که تمایزهایی سخت

آورد. در سطح روانی سوگیری جنسی و تنیده پدید میافزاری پیشنرم

د کنی جنسی فرد از خودش را داریم که از سویی میل را ساماندهی میخودانگاره

در  سازد.ای جنسیتی از هویت شخصی را بر میبندیو از سوی دیگر استخوان

ی هنجارین را داریم که در قالب نقشها، اسطح اجتماعی جنسیت در مقام مقوله

یابد. در سطح فرهنگی با کارکردها، رسوم، آداب و قواعد جنسی نمود می

های اخالقی، های جنسیت روبرو هستیم که چارچوبهای نظری، نظامگفتمان
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ای هشود که الیهای را شامل میشناسانههای علمی و بسترهای زیباییدستگاه

 سازد. و تفسیر و معنادار میپیشین را رمزگذاری 

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

میل جنسی در سطح روانشناختی در نهایت به یکی از دو حالتِ همجنس و 

 گرایی )یا ترکیبشانگرایی و دگرجنسناهمجنس سوگیری خواهد کرد و همجنس

ی مین گرایش در سطح اجتماعی دو ردهگرایی( را نتیجه خواهد داد. هدوجنس

آغوشی با شریک آورد که ارتباط جنسی و هممتفاوت از رفتارها را پدید می

خواه یا دهد و الگوی همجنسجنسی همجنس یا ناهمجنس را نتیجه می

سازد. گفتمانهایی هم که در خواه( را بر میخواه )یا ترکیبشان دوجنسدگرجنس

ه آید به همین شکل دوشاخسیر میل جنسی پدید میسطح فرهنگی در شرح و تف

آغوشی هنجارین و ی فربه و گسترده دارد که میل جنسی و هماست و یک بدنه

ای کند و در کنار خود شاخهمعمول زن و مرد به همدیگر را رمزگذاری و معنا می

سازد. خواهانه را صورتبندی و مفهوم میآغوشی همجنسدیگر دارد که میل و هم

شناختی در سطح کالبدشناختی، این بدان معناست که از وجود دو جنسِ زیست

ی متمایز از میل و دو مسیر واگرا از رفتارهای جنسی و نقشها و دو شاخه

شود. پیدایش این دو قطبی و پیامدها و الگوهای گفتمانهای وابسته بدان ایجاد می

 ت.  مان اسبرخاسته از آن همان است که موضوع اصلی بحث
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خواه/ در دوران مدرن نخستین پژوهشگری که به این دوقطبیِ همجنس

اش به انجام رساند، خواه توجه کرد و پژوهشی میدانی و علمی را دربارهدگرجنس

شناس و جانورشناسی جسور به نام کینزی بود که بعد از جنگ جهانی دوم حشره

مریکا به انجام رساند. او برای ی میل جنسی در آبررسی کالسیک خود را درباره

 ای پیشنهاد کرد که در آن صفرای هفت پلهارزیابی سوگیری جنسی افراد سنجه

خواهی کامل بود. خواهی کامل و شش نماد همجنسی دگرجنسنشانه

 کردخواهی منسوب میدستاوردهای آماری او بسامدی بسیار باال را به همجنس

شده و غیرتصادفی انجام شده بود، روایی  نشو به خاطر آن که در جمعیتی گزی

تعمیم به کل جمعیت نبود. با این همه راهبردهای تحقیق و باالیی نداشت و قابل

اش برای صورتبندی موضوع راهگشا بود و به موجی بزرگ از پژوهشهای شیوه

 میدانی و آماری را در این زمینه دامن زد. 

اط به بار آورد آن بود که ارتب مهمترین پرسشی که نتایج پژوهش کینزی

خواهی چیست؟ آیا این دو الگوهای رفتاری خواهی و دگرجنسمیان همجنس

ا کنند، یمتمایز و ناسازگار و متعارضی هستند که یکدیگر را دفع و طرد می

توانند پا به پای هم در یک نفر وجود هایی موازی و همزمان هستند که میمیل

رتیب گسستگی یا پیوستگی توزیعشان در جمعیت نیز داشته باشند. به همین ت

محل پرسش بود. برداشت کینزی چنین بود که در اینجا با طیفی و پیوستاری از 

شان به رفتارها و گرایشها سر و کار داریم که در دو سرِ انتهایی و افراطی

ی هفت شوند. سنجهخواهی مطلق منتهی میخواهی مطلق و دگرجنسهمجنس

ینزی بر همین اساس طراحی شده بود. اما بعدتر این دیدگاه مورد نقد ای کپله

ی یک دوقطبی گسستهقرار گرفت و همچنان این پرسش مطرح است که 

 یگرایی داریم، یا یک پیوستار یکنواخت که همهگرایی/ دگرجنسهمجنس

 حالتهای بینابینی این دو را به هم متصل سازد؟
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که به دنبال  7خواهیگرجنسد-خواهیمفهوم پیوستار همجنس

ا ای رتعریف شد، برای سوگیری میل جنسی دوقطبی 8های آلفرد کینزیپژوهش

در نظر گرفت که در یک سر آن تمایل به همجنس و در سوی دیگرش تمایل به 

کرد. گرفت و هرکس جایگاهی را بر این طیف اشغال میجنس مخالف قرار می

داد که سوگیری جنسی مردمان نشان می.م 1940ی های کینزی در دههیافته

ه شمار شد. به این معنا کتر از چیزی است که پیشتر فرض میتر و متنوعپیچیده

زیادی از افراد هردو حالت میل به جنس مخالف و موافق را در مقاطعی از 

ی گزینه»- 9.م کتاب مشهور فریتس کالین1978سازند. در عمرشان نمایان می

                                                 

 

7 heterosexual–homosexual continuum 

8 Alfred Kinsey 

9 Fritz Klein 

ها را بسط داد و فرض کرد که تمایل نتشر شد و این یافتهم -«خواهیدوجنس

جنسی پدیداری پیچیده است که بر مبنای شاخصهایی مانند جذابیت، رفتار، 

خیالپردازی، ترجیح عاطفی و ترجیح اجتماعی، خودانگاره، و سبک زندگی 

در مقابل این دیدگاه که به پیوستاری بین این دو حالت قایل  10شود.تعریف می

خواهی را یک خواهی یا دگرجنست، دیدگاه دیگری داریم که همجنساس

شان داند و به تمایز و تقابل این دو قایل است، و نه قرار گرفتندوقطبی طبیعی می

 11در دو سوی یک پیوستار همریخت.

 

10 Klein, 1993. 

11 McConaghy, 1987: 411-424. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kinsey
https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Klein_(sex_researcher)
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خواهانه، ی رفتار همجنسنخستین گام برای ورود به بحث درباره

 خواهانه است. اگر این دو را به سبک کینزیدگرجنس تشخیص ارتباط آن با رفتار

همچون دو سر یک پیوستار در نظر بگیریم، با امری یکپارچه و خطی روبرو 

هستیم که دو سرِ قطب آن به لحاظ مفهومی و عینیت خارجی وزن و اعتباری 

 کرد و بعدتر موردیکسان دارند و این کماکان همان چیزی بود که کینزی ادعا می

خواهان واقع شد. از سوی ها و مدافعان حقوق همجنسقبال شدید فمینیستاست

در  خواهیدیگر اگر چیدمان میل جنسی را به شکلی دیگر تغییر دهیم، همجنس

ا گسسته کند و بسته به پیوستار یخواهی موقعیتی دیگر پیدا میارتباط با دگرجنس

 رسیم.متفاوت برایش میگیرد، به تعبیرهایی بودن طیفی که میانشان قرار می

ست ی یاد شده آن اترین راه برای پرداختن به مسئلهترین و سرراستساده

شت کینزی داکه توزیع آماری میل بر دوقطبی یاد شده را ارزیابی کنیم. یعنی پیش

ست شود را دراش تبلیغ میکه امروز هواداران پرسر و صدایی دارد و بسیار درباره

ی آزمون ا محک تجربی بسنجیم و ببینیم تا چه پایه از کورهفرض کنیم و آن را ب

 ای در طبیعت حاالتآید. این نکته بدیهی است که هر دوقطبیسالم بیرون می

ما دو توان یافت. اای استثناهایی تجربی میحدی و بینابینی دارد و بر هر قاعده

ه ار دیگر کپدیدار که حاالت حدی از یک پیوستار یکپارچه باشند و دو پدید

ای متضاد و ناهمساز باشند رفتارهای آماری متفاوتی را در جمعیتهای دوقطبی

ادگی از توان به سکنند و به این ترتیب میزیستی و جماعتهای انسانی تولید می
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ان توشان کرد. پس بر مبنای توزیع آماری رفتار بر جمعیت میهم تفکیک

خواه را نشان داد. برای گرجنسخواه/ دگسستگی یا پیوستگی رفتار همجنس

تواند بین دو حالتِ کنم که میتفکیک این دو از هم چهار شاخص پیشنهاد می

طیفی و پیوستاری بودن یا دوقطبی و گسسته بودنِ این دو الگوی رفتاری تمایز 

 ایجاد کند:

دهد که با دو سرِ نخست: تعادل و همسنگ بودنِ دو سرِ قطب نشان می

ت یک حال در مقابلش،الت حدی یک طیف سر و کار داریم، یا یک دوقطبی و حا

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 

بی این طیف تناس متعادلی برخوردار باشد و فراوانی و بسامد رفتارها در دو سر

باشد،  تر از دیگریتر و فربهبا هم داشته باشند. اگر یکی از دو قطب خیلی وزین

و  ی هنجاریناین احتمال وجود دارد که طیفی در کار نباشد و با یک حالت پایه

 انحرافهای آماری از آن سر و کار داشته باشیم.

که با طیفی دهد دوم: شکل تداخل میان دو گرایش و رفتار نشان می

گرا یا گسسته یا پیوسته سر  و کار داریم. یعنی به لحاظ آماری کسی که همجنس

ای میلِ مقابل را هم تجربه کند. یعنی گراست، باید بتواند تا درجهدگرجنس

بینیِ برخاسته از این فرض آن است که دو میلِ به همجنس و نخستین پیش

و  دسازنکند و همدیگر را مهار ن ناهمجنس در سطح روانشناختی با هم رقابتی

بتواند همزمان و همراه با هم در یک تن حضور داشته باشد. اگر چنین نباشد و 

ای در این بین مشاهده شود، با امری گسسته و دوقطبِ تناقض و مهار دوجانبه

یف ی طناهمساز روبرو هستیم. وضعیتی که بهتر از همه همگرایی و تداخل میانه

خواهی است. اگر این دو میل با گرایی و دوجنسد، همان دوجنسدهرا نشان می

هم تداخل و همراهی داشته باشند، باید شمار چشمگیری از مردم )به خاطر 



   40      چهار صد و نود وامردادماه هزار و سی  /و سوم سی یشماره/سیمرغ

 

ر از گرایان کمتگرا باشند. اگر شمار دوجنسدوجنستداخل این دو سرِ پیوستار( 

 ی اگر میل وهر دو قطبِ مورد نظر باشد، با امری گسسته سر و کار داریم. یعن

 خواهی رقابتگرایی/ دگرجنسخواهی با دگرجنسگرایی/ همجنسرفتار همجنس

 کند و حضور یکی احتمال حضور دیگری را کاهش دهد.

سوم: اگر این دو انتهای یک پیوستار باشند، انتظار داریم حالتهای بینابینی 

ه ازای هر ب ی یک پیوستار طبیعی آن است کهرا هم فراوان ببینیم. یعنی نشانه

بخشی از آن نمودهایی بیرونی وجود داشته باشد. در مدل کینزی این توقع 

انی ایِ کینزی نمایندگی هفت درجههای سنجهکمابیش همتاست با این که تمام پله

خواهی دو سر یک خواهی و دگرجنسداشته باشند. از سوی دیگر اگر همجنس

اید اهمساز باشند، حاالت بینابینی بپیوستار درهم تنیده نباشند و یک دوقطبی ن

ی گسست آن است که توزیع آماری در کمیاب و نادر باشند. مهمترین نشانه

تر از دو سر باشد، یعنی ویژگیهای یاد شده در ی طیفِ مورد نظرمان پایینمیانه

 ای که قرار است همگرا و همراه باشند، نامحتمل و نایاب جلوه کنند.نقطه

راستی طیفی و پیوستاری برای میل جنسی به همجنس و چهارم: اگر به 

 هایی بر این طیف ممکن شود. یعنیناهمجنس داشته باشیم، انتظار داریم جابجایی

بخشی چشمگیر از جمعیت به خاطر شباهت و همریخت بودنِ میل جنسی در دو 

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

سرشت باشد، میل به جنس موافق و مخالف دو شکلِ حدی از میلی یگانه و هم

کند باید عبور پذیر و هموار باشد و میلِ پیوستاری که این دو را به هم وصل می

ی دیگرش گذر کند. یعنی قاعدتا باید شمار ای به نقطهیک فرد بتواند از نقطه

خواه و در دورانی مر خویش همجنسزیادی از افراد را ببینیم که در دورانی از ع

خواه هستند. اگر سوگیری جنسی در گذر زمان تغییر نکند و ثابت دیگر دگرجنس

خواهی با هم خواهی و دگرجنستوان حدس زد که سرشت همجنسباشد، می
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از ای ناهمسکند و این دو حاالتی حدی از یک پدیده نیستند و دوقطبیفرق می

 آورند.را پدید می

خواهی به روشنی گرایی و همجنسی همجنسهای موجود دربارهداده

طیف  های برخاسته ازبینیدهند که برداشت کینزی نادرست بوده و پیشنشان می

هایی بینیآیند. در مقابل پیشو پیوستار شمردن این دو رفتار اشتباه از آب در می

 ی. بحث دربارهایندنممیدانند درست که این دو رفتار را ناهمساز و رقیب می

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 

های اش باید به آمار و دادهحل شود. این موضوعی است که برای داوری درباره

                                                 

 

12 LeVay, 1996. 

شان ماهیت این دو شکل از ه کرد و به کمکپذیر مراجععینی و رسیدگی

گرایان ی شمار همجنسسازماندهی میل و کردار را دریافت. آمارسنجی درباره

دهد. به خاطر آن که بسیاری از افراد از معموال عددی کمتر از واقع را نشان می

ی خود شرم دارند. با این همه راههایی برای تصحیح این بیان این نکته درباره

 12د و تخمین بسامد این رفتار در دست است.عد

 ی بسامدنخست: شاخصِ همسنگی و تعادل؛ نخستین آماری که درباره

خواهی در دست داریم همان است که کینزی در خواهی/ دگرجنسهمجنس

داد که های او نشان می.م( به دست داد. یافته1953و  1948ی قرن بیستم )میانه

، و «اندواکنش نشان داده»نسبت به مردی دیگر مردان دست کم یک بار  46٪
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اند. ی جنسی با مردی دیگر را داشتهاز مردان دست کم یک بار تجربه 37٪

های آماری کینزی بعدتر از سوی متخصصان آمار مورد نقد و ایراد واقع شد، داده

هایی تصادفی از اعضای جامعه انتخاب چرا که او آمار خود را از میان نمونه

اش از ابتدای کار جمعیتی را هدف گرفته بود که گیریده بود و فضای نمونهنکر

 هایی که بعدتر استخراجهای جنسی برگزیده شده بودند. آمارهبه خاطر ناهنجاری

د و سازنکنند و گاه آن را مردود میی کینزی را تایید میی اولیهشد، گاه نتیجه

و « واکنش جنسی»ه برای تعریف این بستگی دارد به شاخصها و متغیرهایی ک

                                                 

 

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. 

اگر شاخصها با دقت و عینیت انتخاب شوند،  13گیرند.به کار می« ی جنسیتجربه»

 د. آیآمار بسیار بسیار کمتر از آنچه که کینزی ثبت کرده بود از آب در می

جمعیت  ٪11تا  ٪2دهد که بین بندی، پژوهشها نشان میدر مقام جمع

ز جنس موافق دست کم یک تماس جنسی برقرار در سراسر عمرشان با شخصی ا

از مردم گزارش  ٪21-16اگر آمار جذابیت جنسی را هم در بر بگیرد،  14کنند.می

دهند که دست کم یک بار در عمرشان فردی از جنس موافق برایشان جذابیت می

خواهان در با این وجود این اعداد نشانگر شمار همجنس 15جنسی داشته است.

گر دهند. به بیان دیای از سوگیری به آن جهت را نشان مید و کمینهجامعه نیستن

15 Hope, 2009. 
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، و دهدگرایی در مقام میلی روانشناختی را نشان میی همجنساین بسامدِ بیشینه

 ٪20. در پژوهشی که به تازگی انجام شده، خواهی در مقام رفتار رانه همجنس

 اند،نس را تجربه کردهجاند که حسی از میل جنسی به هماز مردم گزارش کرده

در پژوهشی دیگر  16اند.خواه دانستهاز همان گروه خود را همجنس ٪3-2اما تنها 

مردان فرانسوی دست کم یک  ٪ 1/4مردان انگلیسی و  ٪1/6خوانیم که می

رسد و کل می ٪5/3اند. در آمریکا این عدد به گرایانه داشتهی همجنستجربه

  17خواه هستند.خواه یا دوجنسهمجنسگیرد که کسانی را در بر می

                                                 

 

16 McConaghy et al., 2006: 161–174. 

17 Gates, 2011: 1. 

ب اند هم به همین ترتیآمارهایی که توسط سازمانهای معتبر استخراج شده

 دهند. دفتر آمار ملی بریتانیاخواهی را نشان میکم بودن چشمگیر بسامد همجنس

مردم انگلستان  ٪95داد ای را منتشر کرد که نشان میی آمارگیری.م نتیجه2010در 

خواه قلمداد خود را همجنس ٪5/1دانند، و تنها خواه میدگرجنسخود را 

هم با تعبیرهایی مبهم پاسخ داده و یا در این مورد پاسخی ابراز  ٪5/3کنند. می

گیری بیشتری دارند هم اعدادی ی نمونهآمارهای دقیقی که دامنه 18نکرده بودند.

ی گالوپ در که موسسهدهد. به همین ترتیب آماری در همین دامنه را نشان می

گرا و گرا و دوجنسمنتشر کرد نشان می داد زنان و مردان همجنس 2012اکتبر 

18 "Measuring Sexual Identity : Evaluation Report, 2010" 
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جمعیت آمریکا  ٪4/3روی هم رفته ( LGBTاند )دادهآنهایی که تغییر جنسیت 

دهند و این بسامد در میان زنان و مردان تفاوت چندانی ندارد. را تشکیل می

ال یابد احتمر است و هرچه سن افزایش میهرچند وابستگی آن به سن چشمگی

   19یابد.خواه کاهش میپذیرش هویت همجنس

نسی رفتارِ ج-به این ترتیب تا اینجای کار روشن است که دو الگوی میل

متمرکز بر همجنس و ناهمجنس وزن و ریخت آماری مشابهی ندارند و فرض 

دو  نماید. یعنی وقتیمیو نامستند شان به مثابه دو سر یک طیف دلبخواه کردن

داشته  ٪5در برابر کمتر از  ٪95صفتِ مقابل هم در جمعیت توزیعی برابر با 

باشند، فرض این که دو حالت یا دو حد از یک طیف رفتاری هستند، نادرست 

                                                 

 

19 Gates and Newport, 2012. 

است. در اینجا ما با یک حالت پایه و یک حالت ناهنجار روبرو هستیم. با وجود 

برای هواداران « غیرطبیعی»و « ناهنجار»، «حرافان»هایی مانند آن که کلیدواژه

د اند، اما باالخره بایناپذیر تبدیل شدهخواهان به تابوهایی بیانحقوق همجنس

زیع ی توهایی آماری و دقیق و روشن هستند و دربارهپذیرفت که اینها کلیدواژه

یان یک خواهانه هم کامال مصداق دارند. رفتار جنسی در آدمآماری رفتار همجنس

شود موارد دیده می ٪95ی طبیعی، هنجارین و پایه دارد که در بیش از حالت پایه

اش هم روشن و نمایان است و کارکردهای و مبانی تکاملی و زیربنای فیزیولوژیک

کار آشاش )در تولید نسل بعدی جامعه( هم ایزیستی )در بقای گونه( و اجتماعی

اری با این بسامد را داریم و رفتار دیگری در . بدیهی است که وقتی رفتنمایدمی
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دهند، این حالت اعضای جمعیت آن را بروز می ٪5مقابلش هست که کمتر از 

فراوانی هنجارین قیاس با شود و در دوم انحرافی آماری از حالت اول محسوب می

 اگر اولی را طبیعی )به معنایدهد. ای را نشان میو حاشیهوضعیتی ناهنجار  ،اولی

پذیر، عینی و معمول( بدانیم، دومی غیرطبیعی جلوه خواهد کرد. خواه همشاهد

های آماری برای کسانی تابو باشند یا نباشند، یا توسط نهادهای این کلیدواژه

سرکوبگر اجتماعی به کار گرفته بشوند یا نشوند، داللت آماری و معنای عینی و 

 کند. شان تفاوتی نمیعلمی

گذشته از این نقد، که طیف فرض  مد حاالت بینابینی؛دوم و سوم: بسا

داند، با را سوگیرانه و نادرست می ٪5در برابر  ٪95کردنِ دو صفت با فراوانی 

                                                 

 

20 Sexual Orientation and Health Among U.S. Adults, 2013.  

ماری های پیوستاری آمان هم نشانهی طیف فرضیاین نکته روبرو هستیم که میانه

کمتری از  خواهانه هم بسامددهد. در انسان رفتار دوجنسرا از خود نشان نمی

خواهی دارد و هم از آن ناپایدارتر است. در پژوهشی ملی که در سال همجنس

.م انجام شد و طی آن با بیش از سی و چهار هزار آمریکایی مصاحبه انجام 2013

 20خواه بودند.دوجنس ٪0/7خواه و از ایشان همجنس ٪6/1گرفت، تنها 

دان در کل بسامد پژوهشهای پیاپی نشان داده است که به ویژه در مر

یعنی هرچه از دو سرِ دوقطبیِ  21خواهی است.خواهی کمتر از همجنسدوجنس

آییم، شمار کمتری از ی طیف میخواه بیشتر به میانهخواه/ دگرجنسهمجنس

بینیم. این بدان معناست که دو میل یاد شده با هم رقابت دارند نمایندگان را می

21 Diamond, 1993. 
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پذیر نیستند. این را بهتر از هرجا در بررسی کنند و جمعو یکدیگر را مهار می

 توان بازجست.خواهان میآمار دوجنس

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

22 penile plethysmography 

م توسط بِیلی و همکارانش انجام 2005پژوهش مشهوری که در سال 

دانند هم خواه میگرفت نشان داد که حتا در میان آنان که خود را دوجنس

د. در این کنایید نمیشاخصهای فیزیولوژیکِ برانگیختگی جنسی ادعایشان را ت

ن نگارانه نشاهای هرزهدانستند فیلمخواه میپژوهش به مردانی که خود را دوجنس

داده شد که بازیگرانش تنها زن یا تنها مرد بودند. برانگیختگی ایشان بر اساس 

خواه با ارزیابی شد. طبیعی بود که مردان دگرجنس 22تکنیک ابعادسنجی آلت

خواه با دیدن فیلم مردان تحریک شوند و فرض ان همجنسدیدن فیلم زنان و مرد

خواهان با هردو برانگیخته خواهند شد. نتیجه نشان داد که بر این بود که دوجنس

خواهان است، اما حالت خواهان یا دگرجنسبرانگیختگی این افراد مانند همجنس

https://en.wikipedia.org/wiki/Penile_plethysmography
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فقط  د،پژوهشهای بعدی که روش مشابهی هم داشتن 23دهد.ترکیبی را نشان نمی

ی دانند و در ضمن تجربهخواه میبر مردانی تمرکز کردند که خود را دوجنس

ی پژوهش بر این گروه نشان اند. نتیجهجنسی عملی با هردو جنس را هم داشته

اما این  24داد این افراد در اثر تماس با هردو گروه از زنان و مردان تحریک شوند،

ی توان به کل ردهده را تا چه حدودی میی یاد شنکته جای بحث دارد که نتیجه

ی ای جنسیدانند، اما لزوما تجربهخواه میکسانی تعمیم داد که خود را دوجنس

ه خواهی کاند. ناگفته نماند که حتا در همین مردان دوجنسبا هردو جنس نداشته

 دادند هم تحریک نسبت به یک جنسنسبت به هردو جنس برانگیختگی نشان می

                                                 

 

23 Rieger, Chivers and Bailey, 2005: 579–584. 

24 Rosenthal et al., 2011: 112-115. 

یعنی میل جنسی به هر دو جنس حتا در  25و برابر جنس دیگر بود.حدود د

ای در این زمینه داشتند هم نسبت به دو جنس متقارن خواهانی که تجربهدوجنس

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

ی هستند که خواهانشمارند، همچنان بخشی از این افراد همجنسخواه میدوجنس

اقع کنند. در وخواه قلمداد میبرای پذیرش اجتماعی بیشتر خویشتن را دوجنس

خواهی شمار ی همجنسطی سالهای گذشته با آزادتر شدن فضای بحث درباره

کردند کاسته شده و بر شمار خواه قلمداد میکسانی که خود را دوجنس

.م منتشر شد 1993در  که 26خواهان افزوده شده است. در گزارش یانوسهمجنس

25 Rosenthal et al., 2011: 114-115. 

26 The Janus Report on Sexual Behavior 
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مردان  ٪4خواه وصف کرده بودند و تنها زنان خود را دوجنس ٪3مردان و  5٪

.م مرکز ملی آمار سالمت 2002خواه دانسته بودند. در زنان خود را همجنس ٪2و 

سال خود را  44تا  18ی سنی مردان در فاصله 8/1ایاالت متحده اعالم کرد که 

کنند. اما در میان خواه توصیف میخود را همجنس ٪3/2دانند و خواه میدوجنس

( بیشتر ٪3/1خواهان )( از همجنس٪8/2خواهان )زنان همچنان شمار دوجنس

از پاسخگویان در پاسخ  ٪8/3-9/3بود، و البته باید این را هم در نظر داشت که 

را قید کرده بودند که معموال شکلی « چیزی دیگر»ی به این پرسشها گزینه

 27شود.خواهی قلمداد میمستقیم از اعتراف به همجنسغیر

                                                 

 

27 In: http://www.kinseyinstitute.org/resources/FAQ.html. 

های متفاوت زندگی چهارم: تغییرپذیری؛ سوگیری جنسی در دوره

نماید که سوگیری عمومی مردم کمابیش یکسان تواند تغییر کند. اما چنین میمی

خواه یا باشد و بیشترین سیالیت و تغییر در این زمینه به کسانی که همجنس

ی نماید که به راستی یک هستهیعنی چنین می 28هستند مربوط باشد.خواه دوجنس

آغوشی با جنس مخالف تمرکز یافته و مرکزی میل جنسی داشته باشیم که بر هم

ی مرکزی به ظاهر ثابت است و در شود. این هستهجمعیت هم دیده می ٪95در 

خواه همجنس از جمعیت کهکوچکی کند. در مقابل تنها بخش گذر زمان تغییر نمی

 دهند و اغلب هم به سویخواه هستند سوگیری جنسی خود را تغییر مییا دوجنس

که  کندکنند. این الگو باز این برداشت را تایید میخواهی حرکت میدگرجنس

28 Diamond, 2008: 5–14 
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ای در آن سر و ما در اینجا با یک وضعیت پایه و طبیعی و انحراف و ناهنجاری

 سرشت. ای همطبیکار داریم و نه طیفی پیوسته با دوق

خواهانه در حدود ده داد که رفتار دگرجنسهای کینزی نشان مییافته

شود و بسامدش ریز جنسی آغاز میسالگی و همزمان با آغاز به کار غدد درون

الگی یابد، تا حدود سی سدر میان جمعیت به شکلی نمایی تا سن بلوغ افزایش می

ه خواهانگیرد. در مقابل رفتار همجنسمی اعضای جمعیت را در بر ٪90که بیش از 

 شود و بعد از سن بلوغ به تدریجبا بسامدی بیشتر در حدود ده سالگی دیده می

ای در جمعیت دست پیدا سالگی به کمینه 45-40ی یابد تا در فاصلهکاهش می

 کند.می

ی آماری در یک پژوهش که طی ده سال انجام پذیرفت، در یک نمونه

شان تجربه کرده طی ده سال تغییری را در سوگیری جنسی ٪2تنها نفره  2560

شد، خواهان مربوط میخواهان و دو جنسبودند. این نسبت آشکارا به همجنس

خواهان چنین همجنس ٪52/9خواهان و دوجنس ٪47چون در میان مردان 

از  ٪78/0کردند. در حالی که تنها در ای را گزارش میدگرگونی

شد. در میان زنان این آمار معنادارتر ان چنین تغییری مشاهده میخواهدگرجنس

 ٪36/1خواهان و تنها دوجنس ٪7/64خواهان و همجنس ٪6/63بود و 

خواهان چنین تغییری را تجربه کرده بودند. یعنی سوگیری جنسی دگرجنس

ر های دیگخواه وضعیتی هنجارین و پایدار دارد، در حالی که سوگیریدگرجنس
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ی این نوسان درباره 29کند.خواهی نوسان میای در اطراف خود دگرجنسدامنهدر 

شود. در پژوهشی نشان داده شد که در میان هشتاد زن هویت جنسی هم دیده می

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

خواهانه بر ار همجنسآید که رفتاز تمام آنچه که گذشت چنین بر می

خواهی نیست. تراز و همسان با دگرجنسشود، امری همخالف آنچه وانمود می

شناختی با یک حالت پایه و طبیعی و هنجارین سر در تار و پود نظامهای زیست

ای و خواهی حاشیهخواهی است، و همجنسو کار داریم که همانا دگرجنس

 شود. ن محسوب میی آای در کنارهانحرافی و ناهنجاری

                                                 

 

29 Mock and Eibach, 2012: 641–648. 

تمایز کارکردهای تولید مثلی و شکست تقارن میان دو جنس و زایش نر 

و ماده پدیداری بسیار کهنسال در تاریخ حیات زمینی است که به خاطر افزون 

کردنِ شتابزده بر تنوع ژنتیکی با کامیابی فراوانی همراه بوده و به همین خاطر 

داده است و در گیاهان هم به فراوانی  های جانوری را پوششگونه ٪80بیش از 

یی ی غذاشود. تمایز جنس نر و ماده پیش و بیش از هرچیز در اندوختهیافت می

های اسپرماتوزوئید نمود شمارِ تخم و تحرک و شمار زیاد سلولهای کمسلول

ن توان مشتقی از همییابد و سراسر تمایزهای جنسی بعدی میان نر و ماده را میمی

غازین دانست. جنس نر و ماده ساز و کارهای متفاوتی برای تولید سلول بذر آ

شان بر فرزندان از قواعد رفتارهای گذاریجنسی دارند، به خاطر تفاوت در سرمایه

30 Diamond, 2000: 241–250. 
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شناسی و کالبدشناسی ویژه و واگرای خاص کنند، و ریختمتفاوتی پیروی می

پیوند میان نر و ماده  آورند. رفتار جنسی از بن و اساس درخود را به دست می

اش پیدایش سلول تخمی است که بتواند جانداری ریشه دارد و هدف تکاملی

 تازه را پدید آورد. 

ر به خاطر پیچیدگی چشمگی در جاندارانی پیچیده مانند پستانداران عالی، 

دستگاه عصبی، سیستم تولید لذت که در ابتدای کار برای رمزگذاری و تنظیم 

کند و به این کز بر بقا تکامل یافته بود، استقاللی کارکردی پیدا میرفتارهای متمر

شود. ی روانی با متغیر لذت تفکیک میی زیستی با متغیر بقا از الیهترتیب الیه

د از هدف تواناند، رفتار جنسی میدر موجوداتی که چنین تفکیکی را تجربه کرده

ی لذت تمرکز د و بر تولید بیشینهاش که تولید مثل باشد استقالل پیدا کنتکاملی

ی هنجارین رفتارهایی که لذت جنسی ی اصلی و بدنهیابد. در این میان پیکره

شوند، هرچند امکان کنند در همان حریمِ آمیزش نر و ماده تعریف میتولید می

ی یاد شده خروج بروز رفتارهای دیگری هم وجود دارد که ممکن است از دایره

 خواهی باهی یکی از این رفتارهاست. این برداشت که همجنسخواکند. همجنس

ارزِ اش همتا و همفراوانی اندک و تمایز و تقابل جریانهای میل و کردارِ ویژه

ای ی معمول است، در بهترین حالت از سوگیریخواهانهآغوشی دگرجنسهم

ر و اکند، اگر که اشتباه آشکای سیاسی حکایت میداوریایدئولوژیک و پیش

 خطای عریانِ مشاهداتی نباشد.

ی طبیعی، هنجارین و معمول بودن باید توجه داشت که وقتی درباره 

خواهی سخن گرایی یا غیرطبیعی، ناهنجار و نامعمول بودنِ همجنسدگرجنس

گوییم نه برچسبی سیاسی و اخالقی را در نظر داریم و نه به امری اجتماعی می

ی ایست که در جانورادگی فهم الگوی رفتار جنسیکنیم. مقصود به ساشاره می

توان ترین چیزهایی که میکند. در این معنی، یکی از طبیعیبه نام انسان بروز می

در جهان جانداران سراغ کرد، تمایز میان جنس نر و ماده و گرایش این دو برای 
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ار کجفتگیری با هم است. این طبیعی بودن، در ضمن با کارکردی نمایان و آش

برای تولید مثل و در ضمن انباشت لذت همراه بوده و از این رو بیشترین بسامد 

و فراوانی را هم دارد. در این معنا به سادگی با یک رفتار جنسی عادی و طبیعی 

اش روبرو هستیم که تبار تکاملی، ساز و کارهای فیزیولوژیک و کارآمدیآماری 

است. در کنار این رفتار، الگوی  برای تولید بقا یا لذت هم روشن و شفاف

اش به خاطر مهار آمیزش خواهانه را داریم که در حالت خالص و کاملهمجنس

اندازد و از این رو به اختاللی در سیستم را به خطر می ی ژنومجنسی طبیعی، بقا

ماند. باز باید به این نکته توجه کرد که اختالل یا بیماری بودنِ یک تناسلی می

تاری به معنای گناه، جرم یا پلید بودنِ آن نیست. به همان ترتیبی که الگوی رف

ه شوند و بمرض قند یا نابینایی اختاللی در کارکردهای عادی بدن محسوب می

خواهی هم در خودیِ خود ارزش اخالقی یا معنوی خاصی ندارند، همجنس

ست که ا اش کردیم، به سادگی الگویی رفتاریسطحی که تا اینجای کار بررسی

عادی انسان محسوب  گزینیفراوانی و بسامدی اندک دارد و اختاللی در جفت

شود. بدیهی است که بیمارگونه بودن این رفتار دلیلی کافی برای سرزنش و می

نکوهش و سرکوب اجتماعی آن نیست. درست به همان ترتیبی که تالش برای 

ای یهد ماهیت بیمارگونه، حاشتوانرفع ستم از اقلیتهای جنسی با هیچ منطقی نمی

 ی این نوع رفتار را پنهان سازد.گونهو اختالل

ا ی بحثی که تا اینجا داشتیم رتوان چکیدهبندی میبنابراین در مقام جمع 

 چنین بیان کرد:

شناختی و فیزیولوژیک میان جنس نر و ماده میل جنسی از تمایز زیست (1

یابد و دو الگوی متفاوت از یخیزد و در چهار سطح فراز نمود مبر می

گرا( را در سطح روانی و دو الگوی رفتاری گرا/ دگرجنسمیل )همجنس

آورد خواه( را در سطح اجتماعی پدید میخواه/ دگرجنسواگرا )همجنس

 زند.و گفتمانهای جنسی وابسته به هریک را در سطح فرهنگی رقم می
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سنگ و زن و هموخواهی دو پدیدارِ همخواهی و دگرجنسهمجنس (2

همسان نیستند. یعنی چنین نیست که طیفی و پیوستاری از میل جنسی 

داشته باشیم که این دو در دو قطب آن قرار گرفته باشند. ساخت 

فیزیولوژیک و میل و گرایش و کردار و گفتمانهای مربوط به لذت جنسی 

در آدمیان یک شکل هنجارین، فراوان از نظر آماری و برخاسته از 

عینیتِ امر جنسی در  ٪95رکردهای طبیعی سیستم تناسلی دارد که کا

خواهانه در برابر این دهد. میل و رفتار همجنسجمعیت را تشکیل می

ای و انحرافی و امری ی رفتاری همچون حاشیهدهندهمرکزِ سازمان

 کند.ناهنجار عمل می

 خواهی پیوستاری و طیفی یکپارچه را برخواهی و دگرجنسهمجنس (3

نند، کسازند. رفتارهای قرار گرفته بر این دو قطب همدیگر را مهار مینمی

 شود، و در کل گسستی را نمایششان به ندرت دیده میحالتهای بینابینی

ضاد ی متدهند. یعنی در اینجا با یک دوقطبی ناهمساز و گرایش دوگانهمی

 روبرو هستیم و نه نقاطی حدی بر یک طیف.
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 خواهی در جانورانهمجنسناسی رفتارش

 (AlexanderLyamkin -ها از الکساندر لیامکین)نقاشی

 

با  ایفرض کنید یک جانورشناس ابرهوشمند فضایی که هیچ آشنایی 

رفتار  مان بیاید وحیات زمینی ندارد، برای بررسی رفتار جنسی جانداران به سیاره

ر نخست تماس با جوامع انسانی آدمیان را وارسی کند. این جانورشناس بیگانه د

یابد که آدمیان از یک ابزار ارتباطی پیچیده و عام برای تبادل پیام و معنا در می

فرض کنیم این جانورشناس  .دنام دارنظام زبانی  که کنندمیاستفاده میان خود 

ین افضایی چندان هوشمند باشد که بتواند زبان انسانی را بفهمد، اما در ضمن 

که تفاوت میان گفتار و کردار را در نیابد و تنها هم داشته باشد را  نقص بزرگ

 کند.ی رفتارها داوری های عینی و نمودهای زبانی دربارهبر اساس رمزگذاری

د و آن هم شواین رفتارشناس فضایی به کشفی بزرگ و شگفت نایل میاحتماال 

زهای ها و نیابیان میل شان را بهاین که آدمیان بخش بزرگی از ارتباطهای کالمی

طرف با پرسه زدن در تهران دهند. این پژوهشگر بیشان اختصاص میجنسی

شود مردانی که خودروهایشان در خیابان با هم تصادف کرده با صدای متوجه می

ی طرف مقابل ابراز بلند میل خود برای آمیزش جنسی با خویشاوندان مادینه

د بخش بزرگی از گفتارهای میان جوانان وشکنند. او همچنین متوجه میمی

ط ی تماس جنسی مربوانگیز دربارههمجنس به بازگو کردن داستانهایی شگفت

ان شکالمهایی فراوان را خواهد شنید که محتوای همه شود، و زبانزدها و تکیهمی

گیری خویشاوندانش. او با این نتیجهبا جفتگیری با طرف مقابل است، یا یا 

ای سخت ی خود باز خواهد گشت که آدمیان گونهز به سیارهانگیشگفت

شان در حال جفتگیری با هم زده هستند که در تمام فعالیتهای اجتماعیشهوت

هستند، و البته الگوهایی هم در این میان وجود دارد، مثال در حالت خشم با 
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ی لکنند، در حالت شادی و خوشحای همدیگر جفتگیری میخویشاوندان مادینه

شوند، و در سایر مواقع در گفتگو با همدیگر با با خودِ مخاطب همبستر می

 کنند. آشنایان، همکاران یا به سادگی رهگذران جفتگیری می

آنچه که در نهایت گزارش علمی این جانورشناس فضایی را نادرست  

ی انسانی دهد، آن است که به ارزش نمادین مفاهیم جنسی در جامعهجلوه می

شان مدام ه نکرده است. تردیدی نیست که آدمیان در جوامع گوناگونتوج

زنند. اما این حرفها بیشتر ماهیت استعاری دارد ی جفتگیری با هم حرف میدرباره

سازد که برای ابراز خشم و شادمانی و سایر حاالت و ابزاری نمادین را بر می

گی سبکی زبانی و عاطفی اختصاص یافته است، و در باقی موارد هم به ساد

 شود.ای کالمی محسوب میآرایه

ن ها و تفسیرگران غیرمتخصصِ رفتار جانوراموقعیت بسیاری از فمینیست 

تا حدودی به همین جانورشناس فضایی شباهت دارد. چرا که تنها سطحی از 

کنند گیرند و آن را در چارچوبی انسانی تفسیر میرفتارهای جانوران را در نظر می

اش در بستر طبیعت، برداشتهایی توجه به کارکرد و ساز و کارهای نمادینو بی

سازند. کانون داغ بحثهایی که مورد نظرم هستند خودساخته را بدان منسوب می

شود. رفتارهایی پیچیده، ی جانوران مربوط میگرایانهبه رفتار همجنس

درست  سایی دقیق وبرانگیز و نمادین که باید در چارچوبی تکاملی و با شنابحث

 ی زندگی اجتماعی جانوران فهم و تفسیر شود.از شیوه

های مربوط به این در واقع خودِ جانورشناسان و رفتارشناسانی که داده 

 های خود را ثبتها و دادهکنند، با دقت نظر علمی کافی دیدهرفتار را تولید می

-ود به متون سیاسیی ورکنند، و اختالل و بدفهمی در مرحلهو گزارش می
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شود، کند. آنچه که در این متنها نادیده انگاشته میایدئولوژیک است که بروز می

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

آمیز را نشان ای که این نمادین شدنِ رفتارهای مناسکنخستین مقاله

.م منتشرش کرد. 1914کسلی در سال ی پژوهشی بود که جولین هاداد، نتیجهمی

 های جلباو در این مقاله نشان داده بود که رفتار جفتگیری و به ویژه نمایش

آمیز و نمادین از بخشهایی مناسک Podiceps cristatusی جفت در پرنده

تشکیل یافته که ارتباطی به جفتگیری ندارند و در اصل بخشی از رفتارهای 

  32اند.فتگیری پیوند خورده و کارکردی نو یافتهای هستند که با جتغذیه

                                                 

 

31 Ritual behavior 

32 Huxley, 1914: 491-562. 

حدود بیست سال بعد زوکرمان پژوهشی مشابه را منتشر کرد و نشان داد 

در باغ  که (Papio hamadryasهامادریاس ) هایبابونای از قبیلهکه در 

هست )سوار  خواهانه، رفتاری به ظاهر همجنسندکردوحش لندن زندگی می

ری دیگر و اجرای رفتاری شبیه به جفتگیری( که کارکرد شدن نری بر پشت ن

اش تعیین سلسله مراتب اجتماعی است و ارتباطی به جفتگیری و آمیزش اصلی

ی خود را منتشر .م ولفگانگ ویکلر نوشتار نوآورانه1967جنسی ندارد. آنگاه در 

را معرفی کرد. بر اساس  33جنسی-کرد و در آن مفهوم رفتارهای اجتماعی

بندی ویکلر، برخی از رفتارهای جنسی در میمونهای عالی کارکردی ارتباطی جمع

33 Socio-sexual behavior 
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گرفت. یافته بود و برای انتقال پیام در میان اعضای جامعه مورد استفاده قرار می

این رفتارها با وجود آن که از نظر ریختی به جفتگیری شباهت داشتند و مانند 

را شان اجخارج از بافت جنسیزدند، به کلی جفتگیری تبادل لذت را رقم می

شدند و برای کاستن از تنش بینافردی در درون جامعه سازگار شده بودند. او می

جنسی به تدریج به کاهش یافتن -همچنین حدس زد که وجود رفتارهای اجتماعی

شود. چنان که باسن ها منتهی میدوشکلی جنسی و شباهت یافتن نرها به ماده

ها در زمان پذیرش جنسی شباهتی اس به تهیگاه سرخ مادههای هامادریسرخ بابون

به  34دهد.پیدا کرده و به همین خاطر خشونت نرها نسبت به نرها را کاهش می

شد ای که در میمونها دیده میخواهانهبیان دیگر از دید ویکلر رفتار همجنس

                                                 

 

34 Wickler, 1967: 69-147. 

 شدرست مانند این همگرایی ریخت شناختی تدبیری تکاملی برای کاستن از تن

آمیز برای ارسال ها بود و همچون رفتاری مناسکی نخستیبین نرها در جامعه

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

آرای ویکلر در ابتدای کار مورد توجه چندانی قرار نگرفت و بعدتر معلوم 

نرها  ،هامیمونشد که حدس نهایی او نادرست بوده است. بدان معنا که در بیشتر 

دهند جنسی بیشتری را نمایش می شان دوشکلیتر شدن جامعههمزمان با پیچیده

رکزی ی ماند. با این همه هستهها همگرایی نیافتهو نرها از نظر ریختی به سوی ماده

آمیز برای ای مناسکی میمونها را رمزگذاریخواهانهبحث او که رفتار همجنس

با  کرد،قلمداد میها( ی بونوبوها، بین مادها )یا دربارهکاستن از تنش بین نره
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ها و نی بابوهای جدید تایید شده است. یعنی نشان داده شده که در قبیلهیافته

ها سلسله مراتبی در میان نرها وجود دارد که بر اساس سواری گرفتن شامپانزه

ان ترتیبی که نر شود. به همنمادین نرها از هم نمایش داده شده و تثبیت می

گیرد، نر فرودست با نمایش اندامهای جنسی فرادست از نر فرودست سواری می

خواند. این را البته نباید خود به نرِ فرادست او را به انجام این کار فرا می

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

گرفته بر این مبنا را نباید بیش از اندازه خشک و ثابت سلسله مراتب قدرتِ شکل 

یا فراگیر پنداشت. چنان که نشان داده شده هرم سلسله مراتبی مربوط به سواری 

ی نرها را نشان های حمایتگرانهگرفتن با سلسله مراتب دیگری که همکاری

                                                 

 

35 Dixon, 2010: 388-389. 

تن و دهد، انطباق کامل ندارد. با این همه رمزگذاری برتری با سواری گرفمی

ی آلت شاخص مناسبی برای پیشگویی جایگاه فرودستی با نمایش منفعالنه

اجتماعی میمونهای نر است و به ویژه در شرایطی که خشونتی و درگیری ای در 

گروه بروز کرده باشد، این رفتارها آشکارا برای تفکیک فرادست از فرودست 

آشتی کردن به این  آمیز دو میمون نر،کاربرد دارند. بعد از کشمکش خشونت

موارد رفتار سواری گرفتن را اجرا  ٪87شود که نرِ فرادست در شکل بازنموده می

به تدریج  35شود.موارد نمایش آلت به نر فرودست مربوط می ٪80کند و می

انه در گرایداد الگویی از رفتار همجنسشواهدی بیشتر گردآوری شد که نشان می
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آغوشی جنسی شود، هرچند ارتباط آن با همبسیاری از جانوران دیده می

 اش بحث کنیم. ایست که باید بیشتر دربارهمسئله

خواهانه در جانوران اغراقی در ی توزیع رفتار همجنسدر کل درباره

افت ها یی نخستیهای این رفتار در راستهترین نمونهشود. فراوانمنابع دیده می

های خویشاوند رواج ر برخی از شاخهشود و در این موجودات هم تنها دمی

( نایاب Prosimianها )میمونوسوم به پیشهای مدر نخستیدارد. این رفتار 

ها خواهانه در این زیرراسته از میموناست. تنها گزارشی که از رفتار همجنس

شود. در ( مربوط میPropithecus verreausxiداریم، به میمون سیفاکا )

جنس( رفتار  19تنها در میان سه جنس )از کل  میمونهای دنیای نو،

                                                 

 

36 Dixon, 2010: 385. 

ها ی کامل از نوع سواری گرفتن دیده شده است. این گونهخواهانههمجنس

( و میمون سنجابی Cebus(، کاپوچین )Saguinusعبارتند از تامارین )

(Saimiriدر واقع رفتار همجنس .)ها به طور مشخص در خواهانه در نخستی

( و میمونهای بزرگ انسان Cercopithecoidae) های دنیای قدیممیمون

 جنس 24جنس از کل  17ن رفتار در شود. ای( دیده میHominidaeریخت )

  36این میمونها مشاهده شده است.
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نماید که این رفتار خاستگاهی تکاملی داشته باشد و از این رو چنین می

این  د از جداییبع-ها ریختدر نیای مشترک میمونهای دنیای قدیم و انسان

پدید آمده باشد. هردو  -میمونهای تکاملی از میمونهای دنیای قدیم و پیششاخه

گرایانه که عبارتند از سواری گرفتن و نمایش اندامهای شکل پایه از رفتار همجنس

اند و معموال همراه با هم دیده جنسی با همین الگو در میان میمونها توزیع شده

 شوند. می

ی میمونها به نسبت پیچیده است و از سنین پایین خواهانهجنسرفتار هم

های نابالغ هم ها سواری گرفتن نرها از نرها در بچهشود. در ماکاکشروع می

شود و انگار نوعی بازی برای تمرین جفتگیری در دورانهای بعدی باشد. دیده می

                                                 

 

37 Dixon, 2010: 389. 

ت ی خشوندرجهآغوشی( و این بازی و تمرین از نظر شکل )سواری گرفتن یا هم

کند و زیربنایی هورمونی هم دارد. یعنی اگر هورمونهای بین نر و ماده تفاوت می

ای ههای باردار داده شود، جنینآندروژنی مثل تستوسترون پروپونات به ماده

و  دهندشان زیر تاثیر این هورمون برخی از صفات نرینه را از خود نشان میماده

های چیزی بین های این نمونهآیند. بازیر میکمابیش هرمافرودیت از آب د

میمونهای نر و ماده است و بنابراین الگوی یاد شده بر اساس ساخت هورمونهای 

  37شود.جنسی موجود و زیربنای جنینی آن تعیین می

را در بر مشخص حالت بدنی چند ی میمونها خواهانهرفتار همجنس

ی از سوی میمون فرودستی آغاز گیرد. معموال رفتار با نمایش آلت جنسمی



   61      چهار صد و نود وامردادماه هزار و سی  /و سوم سی یشماره/سیمرغ

 

ها و نرها دهد. بعد در بیشتر مادهشود که به میمون همجنس خود عالمت میمی

م آغوش شدنِ شکم به شکیا هم)بیشتر در نرها( یکی از دو الگوی سواری گرفتن 

بینیم که طی آن میمونِ فرادست آلت خود را از پشت یا را میها( )بیشتر در ماده

مالد. الگوهای دیگری از این رفتار که با یا آلت میمون فرودست میشکم به بدن 

 شود. دست زدن یا دهان زدن به آلت دیگری همراه است نیز گهگاه دیده می

 خواهانه برایتردیدی نیست که تماس اندامهای جنسی در رفتار همجنس

بخش لذتکند. با این همه باید توجه داشت که افراد درگیر در آن لذت تولید می

ای ای بازخوردی برای تولید و تثبیت یک رفتار نشانهتواند چرخهبودن می

محسوب شود. یعنی ممکن است رفتاری با ساختار جنسی که خارج از چارچوب 

 شود، همچنان بخشی از لذتای و نمادین به کار گرفته میجنسی در قالبی رسانه

ی ت ارتباطی دومی جنبهجنسی آغازین خود را حمل کند، بی آن که در باف

توان دریافت که در رفتارهای داشته باشد. این را از آنجا می اولویتاش جنسی

ی میمونها برانگیختگی جنسی از جنس ورم کردن آلت مادینه و خواهانههمجنس

شود، اما این برانگیختگی به ارضای جنسی برافراشته شدن آلت در نرها دیده می

ندرت  شوند بسیار بهیمونهای نری که درگیر این رفتار میشود. یعنی ممنتهی نمی

انه جویی لذتدهد که سویهدهند و این نشان میرفتار یاد شده را تا انزال ادامه می

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

ده ی نر و مااین نکته هم اهمیت دارد که رفتار یاد شده با جفتگیری عاد 

در  کهخواه کند. یعنی بر خالف انسان همجنستداخلی ندارد و با آن رقابت نمی

دهد، در افرادی از جنس مخالف همچنان همجنس خود را ترجیح میحضور 

خواهانه مستقل و موازی با جفتگیری میمونها معموال رفتار همجنس

ا هنجارین آدمیانی که بشود. کمابیش شبیه به رفتار انجام میخواهانه دگرجنس

کنند و به هم ناسزاهای جنسی همجنسان خود جوکهای جنسی تعریف می

گزینند. در واقع آغوشی کسی از جنس مخالف را بر میگویند، اما هنگام هممی
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ی خالص را از خود گرایانهها تنها انسان است که رفتار همجنسدر میان نخستی

گرایی همراه گرایی همواره با دوجنسا همجنسهی میمونسازد. در بقیهظاهر می

است و این که موجودی از جفتگیری با جنس مخالف خودداری کند و تنها 

ی آغوشی انتخاب کند گزارش نشده است. یعنی در بقیههمجنس را برای هم

شود. اصوال گرایی دیده میگرایی همواره در بافت دوجنسها همجنسنخستی

جایگزین جفتگیری شود در کل جانوران امری بسیار  گرایی مطلق کههمجنس

شماری است که چنین رفتاری را از های انگشتنادر است و انسان یکی از گونه

 38دهد.خود نشان می

                                                 

 

38 Poiani, 2010: 402. 

ولید ی تکیشانهخواهانه تنها انحراف از رفتار جنسی راسترفتار همجنس 

ر گری که دمثلی نیست که در انسان و میمون مشترک است. رفتار مشابه دی

شود، خودارضایی است. این میمونها و برخی از پستانداران دیگر نیز دیده می

ها نشان ها ثبت و گزارش شده است. دادهگونه از نخستی 52رفتار در نرهای 

شود و رواج آن در ها از همه بیشتر دیده میریختدهد که این رفتار در انسانمی

ها دیده میمونمیمونهای دنیای نو و پیش میمونهای دنیای کهن اندک است و در

ها( از میمونهای دنیای کهن کل جنس ٪55جنس ) 11شود. این رفتار در نمی

ها ثبت شده است. ریختهای( انسانجنس ٪80شود و در چهار جنس )دیده می

جنس دارند، این رفتار تنها در سه جنس از  19در میان میمونهای دنیای نو که 
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گزارش شده است. همچنین انزال در اثر استمنا هم در  39سبوئیدهی روخانواده

های میمونهای گونه ٪91شود. در حالی که میمونهای دنیای نو به ندرت دیده می

ریخت میمونهای انسان ٪100( و 40ی سرکوپیتکوئیدهدنیای کهن )روخانواده

منا را هم تجربه ( که این رفتار را دارند، انزال در اثر است41ی هومینیده)خانواده

( Brachyteles)کنند. در میمونهای دنیای کهن این ماجرا تنها در یک جنس می

ها از ریختها هم به همین ترتیب در انسانخودارضایی ماده 42شده است. دیده

شود و در میمونهای جهان نو همه بیشتر و بعد در میمونهای جهان کهن یافت می

زه، اوتان، شامپانبابون زیتونی، ماگابی، اورانگ نادر است. این رفتار در ماکاک،

                                                 

 

39 Ceboidea 

40 Cercopithecoidea 

ی این موارد همسان گوریل و بونوبو گزارش شده است. الگوی رفتاری در همه

ایی شود، هرچند استفاده از ابزارهاست و به تحریک کلیتوریس با دست مربوط می

 اوتان دیده شده است.مانند برگ یا چوب هم در اورانگ

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

دهد، امری یگانه و بی نظیر نیست و راهبردهای دستیابی به لذت جنسی نشان می

ود. این شی پستانداران عالی و به ویژه خویشاوندان انسان نیز یافت میدر بقیه

ظر ن امر پیامد همان استقالل سیستم لذت از سیستم بقاست که بحثش گذشت و از

ن همه کند. با ایی زیستی داللت میسیستمی به ظهور سطح روانی بر فراز الیه

41 Hominidea 

42 Dixon, 2010: 394. 
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ر از شود نیازمند تحلیلی دقیقتر و عمیقتتفسیر رفتارهایی که در جانوران دیده می

ی رفتاری مثل استمنا آشکار است که با کرداری شرایط ظهور رفتار است. درباره

ت تیم که بر تولید لذت جنسی تمرکز یافته اسانفرادی، ساده و مکانیکی روبرو هس

ی میمونها چنین نیست. خواهانهو کارکردی اجتماعی ندارد. اما رفتار همجنس

این رفتار از سویی با مسیرهای تولید لذت از راه جفتگیری با ناهمجنس رقابت 

کند و از سوی دیگر همواره در شرایط اجتماعی خاصی بروز و تداخل نمی

 دهد. اش را افزایش میاحتمال نمادین بودن و غیرجنسی بودن کند کهمی

خواهانه در جانوران هنگامی به کرسی آمیز بودنِ رفتار همجنسمناسک 

نشیند که بتوانیم نشان دهیم رفتار یاد شده هدفی جز تولید لذت را دنبال می

اعی جتمخواهانه به سوی کارکردی اکند. یعنی اگر الگوی ظهور رفتار همجنسمی

هدفگیری کرده باشد و اولویتی در راستای سازماندهی اجتماعی و مدیریت 

 آمیز محسوبرفتارهای جمعی را برآورده کند، در این حالت نوعی رفتار مناسک

شود. ناگفته پیداست که حتا در این حالت هم به خاطر درگیر بودن اندامهای می

ین بازخورد مثبتی است که شود و همجنسی در رفتار شکلی از لذت حاصل می

یری کند. هرچند گفتیم که درگبا پاداش دادن رفتار را در سطح جمعیت تثبیت می

ید ی تولاندامهای جنسی تنها در حد برانگیختگی نسبی است و معموال چرخه

 کند. لذت کامل و ارگاسم را طی نمی
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واهانه در خدهد رفتار همجنسشواهد فراوانی وجود دارد که نشان می 

خواهانه در انسان آمیز است و ربطی به رفتار جنسیِ همجنسجانوران مناسک

ری بطدلفین پوزه خواهها، مشهورترین جانور همجنسندارد. در میان غیرنخستی

امدی اش با بسدانیم که نر و مادهاش مشهور است و میاست که رفتار بازیگوشانه

ی شوند. دربارهآغوش میاری الزم است، همبسیار زیادتر از آنچه که برای بارد

ت شود، اما حقیقت آن اسی این دلفین بسیار سخن گفته میخواهانهرفتار همجنس

که تمام گزارشهایی که در این مورد در دست داریم به جانوران اسیر در 

های عام را به شود و تازه آن هم شمار کمی از وصفها مربوط میوحشباغ

شناختی رفتار یعنی این تصور که پژوهشهای زیست 43دهد.دست می

                                                 

 

43 Mann, 2006: 107. 

ای مشهور ی پربسامدی را در این جانور نشان داده باشد، افسانهخواهانههمجنس

ها و فعاالن حقوق ای که مشابهش را فراوان در متون فمینیستاست. افسانه

رواج و فراوانی  اش اثباتقصد از نقل خوانیم و همواره همخواهان میهمجنس

خواهانه در جانورانی گوناگون است که به شکلی نامستند و نادقیق رفتار همجنس

 شود.مورد استناد واقع می

شان به هر روی تنها پژوهشی که دلفین پوزه بطری را در زیستگاه طبیعی

دهد که نرها در سنین پیش از بلوغ بیشتر رفتار مورد بررسی قرار داده، نشان می

ی بازی دهند و بافت این رفتار هم در ردهخود نشان میخواهانه را از همجنس

آغوشی یا جفتگیری. بعد از سن بلوغ از بسامد این رفتار به گنجد و نه هممی
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ارت گیرد. به عبشود و جفتگیری با جنس مخالف جای آن را میشدت کاسته می

 از جنسی است که باید آن را-ای از رفتارهای اجتماعیدیگر این کردار نمونه

هایی دانست که جانوران نابالغ برای تمرین جفتگیری بعد از سن بلوغ ی بازیرده

های بعدی نرها بندیها با دستهبه ویژه ارتباط میان این بازی 44بدان نیاز دارند.

هایی که از دو یا سه نر تشکیل شده برای ها در دستهاهمیت دارد. چون دلفین

ز یافتن جفت مورد نظرشان در جفتگیری با او کنند و بعد ایابی رقابت میجفت

ده های یاد ششوند. دستهکشد( با هم شریک می)که گاه تا شش هفته به درازا می

ماند و نرها در دورانهایی که پانزده تا بیست سال برای مدتی دراز پایدار باقی می

                                                 

 

44 Mann, 2006: 107. 

45 Mann, 2006: 108. 

های همانند. این دستی خاص خود عضو میکشد وفادارانه در دستهبه درازا می

دهند و به طور هایی تشکیل میهای دیگر هم اتحادیهی اول معموال با دستهرده

دهد که پژوهش یاد شده نشان می 45دهند.فعال برای یافتن جفت به هم یاری می

ی دوران نوجوانی برای تشکیل و تثبیت این خواهانههای همجنسها از بازیدلفین

خواهانه را ن بلوغ دیگر این رفتار همجنس، و بعد از سجویندها بهره میدسته

گنجد یهایی مبه این ترتیب رفتار یاد شده بیشتر در قالب بازی 46.دهندنشان نمی

ه کند و بهای متحدِ متمرکز بر جفتگیری با جنس مخالف را آماج میکه دسته

 خواهانه سوگیری ندارد. سمت خودِ رفتار همجنس

46 Mann, 2006: 131-107. 
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دهد پرسش کلیدی ما را پاسخ میکه پژوهش یاد شده یکی از مواردی  

 کند. در واقع پرسش بر سرخواهانه را تایید میآمیز بودنِ رفتار همجنسو مناسک

 ی رفتارهای جنسی و جفتگیریآن است که این الگوهای رفتاری به راستی در رده

بندی شوند، یا به رفتاری نمادین برای تنظیم روابط اجتماعی داللت باید رده

ی جویی جنسی به رفتار همان ناظر. تفسیر تمام این رفتارها در قالب لذتکنندمی

ی ی دیگری آمده باشد و به این نتیجه برسد که اعضای گونهماند که از سیارهمی

ی روزهای عمر خود را مشغول ابراز میل جفتگیری یا انسان خردمند بخش عمده

ع ر حالی که آنچه در واقپیشنهاد جفتگیری به افرادی بسیار متنوع هستند، د

اند، عادت زبانی جوامع انسانی برای رمزگذاری ناسزا، شوخی، مشاهده کرده

ی دعوا تردید کسی که در میانهزده بوده است. بیجوک و تهدید با زبانی جنسیت

اوندان ا خویشیآورد به راستی قصد جفتگیری با حریف ناسزایی را بر زبان می

ه های عوام که آمیخته بها و تکیه کالمهمین ترتیب شوخی اش را ندارد. بهمادینه

عناصر جنسی است لزوما بدان معنا نیست که ایشان مدام قصد جفتگیری را 

ی رفتارهای اجتماعی رهگذران و دوستان و اطرافیانشان را دارند. هنگام مشاهده

 ظاهریجانوران این احتمال وجود دارد که خطایی از این دست بروز کند و شکل 

 رفتاری که کارکردی تنظیمی و نمادین دارد، به اشتباه جنسی پنداشته شود.

ترین شاخص برای تفکیک رفتارهای جنسی واقعی از بهترین و امن

رفتارهای نمادین آن است که برانگیختگی جنسی و تبادل لذتِ فیزیولوژیک را 

بر مبنای  ارتی جنسیدر کنشگران بررسی کنیم. اگر انسانی هنگام بر زبان راندن عب

شاخصهای عینی فیزیولوژیک از نظر جنسی برانگیخته شده باشد، و بعد رفتاری 

حکم  تواناش به تولید لذت بینجامد، مینشان دهد که بر محور اندامهای تناسلی

کرد که آن رفتار جنسی بوده است. اما اگر برانگیختگی جنسی یا تولید لذتی در 

 توان آن رفتار را نمادین دانست.لی غایب بود، میاندامیِ تناس-سیستم عصبی
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در میان میمونها، جانوری که بیشتری شباهت را به انسان دارد و باالترین 

دهد، بونوبو است. نزدیکترین خواهانه را هم نشان میبسامد از رفتار همجنس

 یکی ها هستند که دو گونه دارند. های نخستی به انسان، شامپانزهگونه

Pan troglodytes ی معمولی و دیگری یا شامپانزهpan pygmeatus یا 

شود. در میان این دو گونه بونوبو هم ی کوتوله که بونوبو هم نامیده میشامپانزه

از نظر رفتار و هم ساخت ژنتیکی شباهتی چشمگیر با انسان دارد و در واقع 

 هایاز گونه اش با انسان از آنچه که در درون بسیاریتفاوت ساخت ژنتیکی

شود، کمتر است. خوب است برای فهم دقیقتر ماهیت رفتاری که نخستی دیده می

ی انسان همتا انگاشته خواهانهخواهانه پنداشته شده و با رفتار همجنسهمجنس

                                                 

 

47 Fruth and Hohmann, 2006: 294-314. 

دقیقتر بنگریم. این یکی از  47شده، به یکی از پژوهشهای کالسیک در این زمینه

گیرد و اغلب به عنوان گواهی برای اد قرار میپژوهشهایی است که زیاد مورد استن

 شود.خواهانه در جانوران تفسیر میرواج چشمگیر رفتار همجنس

بونوبوها میمونهایی هستند که به خاطر راه رفتن روی دو پا، حمل کردن 

دست، کم بودن موی بدن، افزارمندی، هوشمندی و کنجکاوی به انسان با اشیا 

ونوبوها به جنگلهای آفریقای مرکزی محدود است. هر شباهت دارند. زیستگاه ب

ا از نرها هی بونوبو از حدود پنجاه میمون تشکیل یافته که در آن شمار مادهقبیله

کیلومتر مربع وسعت دارد زندگی  50تا  15بیشتر است. قبیله در قلمروی که 

وامع کند. جکند و هر نری در این منطقه برای خود در حریمی جایگیری میمی
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ای پیچیده و اثرگذار از روابط اجتماعی را ها شبکهبونوبو مادرساالر است و ماده

کند و مدیریت رفتارهای آمیز نرها را مهار میآورند که رقابت خشونتپدید می

ی سازد. بونوبوها از این نظر به انسان شباهت )و با شامپانزهجمعی را ممکن می

ی ی غیرخویشاوند ارتباط دوستانهچندین مادهعادی تفاوت( دارند که نرها با 

ها هم با فرزندان پسرشان بعد از بلوغ همکاری و کنند و مادهنزدیک برقرار می

 48 کنند.شان را حفظ میدوستی

در کنگو انجام  49.م در جنگل اِیِنگو1990ی پژوهش مورد نظرمان در دهه

الغ، و ه از ده نر بالغ و ده نر نابشود کای از بونوبوها مربوط میپذیرفته و به قبیله

                                                 

 

48 Fruth and Hohmann, 2006: 296. 

49 Eyengo 

هم  شده است. یک نر و دو مادهی نابالغ تشکیل میی بالغ و ده مادهبیست ماده

ی همسایه در مقاطعی به این قبیله پیوسته و به صورت مهمان در آن اقلیم از قبیله

ی رفتار این قبیله طی چهل و یک ماه طی هشت فصل پژوهشی اند. مشاهدهزیسته

رفتار  1201در این فاصله  50.م به انجام رسیده است.1998تا  1990سالهای  طی

 ٪45خواهانه و از آنها همجنس ٪55جنسی در این قبیله ثبت شد که 

شود و از این بخشی از پژوهش است که مدام نقل می 51خواهانه بود.دگرجنس

تر به ی دقیقشود. اما اگر کمگرایی استنباط میهمجنس« طبیعی بودن»آن رواج و 

 کنیم. الگوی رفتارها بنگریم تصویری متفاوت پیدا می

50 Fruth and Hohmann, 2006: 297. 

51 Fruth and Hohmann, 2006: 297-298. 
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نخستین تمایز که اهمیت بسیاری هم دارد، به تفاوت پراکنش رفتار میان 

ی نوزادی پایین ارتباط جنسی شود. نرها از همان دورهها مربوط مینرها و ماده

. با جنس مخالف است کنند و ارتباطشان هم معموالابتدایی با دیگران را آغاز می

ند. دهکنند و به کندی و آرامی آن را توسعه میها دیرتر این رفتار را آغاز میماده

نفر از  44ای که با تماس اندامهای جنسی همراه باشد، در خواهانهرفتار همجنس

نفرشان بالغ یا تازه بالغ بودند. در میان  37عضو این قبیله مشاهده شد، که  50

مورد به نرها  22ای که در کل مشاهده شد، تنها خواهانهتار همجنسمورد رف 661

کردند خواهانه را تولید میرفتارهای همجنس ٪2/4شد. یعنی نرها تنها مربوط می

و به طور متوسط در  52ها تعلق داشت،( این رفتارها به ماده٪8/95و تقریبا تمام )
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 یاین رفتار در بخش عمدهپذیرفت. ها انجام میهر ساعت یک بار توسط ماده

ها از روبرو همدیگر را در شد که مادهنمونه( به این شکل انجام می 470موارد )

 ٪92مالیدند. خودِ این رفتار هم در گرفتند و آلت خود را به هم میآغوش می

شد که طی آن یک ماده روی زمین موارد با یک الگوی بدنی خاص انجام می

بود  ایی رفتار مادهگرفت. شروع کنندهبدنش قرار میخوابید و دیگری روی می

ای دیگر را به این رفتار فرا گرفت و با نمایش آلت خود مادهکه در زیر قرار می

موارد( وارد رفتار جنسی  ٪90ی دیگر در این شرایط معموال )خواند. مادهمی

کرد. در این گر را ترک میی دعوتکرد و مادهموارد چنین نمی ٪10شد و در می

داد و با شرایط کسی که دعوتش نادیده انگاشته شده بود عالیم ناراحتی بروز می
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حالت چهره و وضعیت بدن و گاه ابراز خشونت به میمونهای دیگر خشم خود را 

شد، خواهانه در سکوت انجام میداد. سه چهارم رفتارهای همجنسنمایش می

با فریادهایی رفتار خود را به  ولی در یک چهارم موارد یک یا هردو طرف

ی مهم آن که اکثریت مطلق این رفتارها کردند. نکتهمیمونهای دیگر اعالم می

خواستند چیزی بخورند. های ماده میداد که میمونمورد( زمانی رخ می 484)

ار ای برای رفتکننده خواهانه یاد شده همچون مقدمه و تنظیمیعنی رفتار همجنس

از این رفتارها در  ٪7کرد و نه رفتاری مستقل. تنها ونها نقش ایفا میای میمتغذیه

ها در وضعیت استراحت، بازی یا حرکت بودند و شد که میمونزمانی انجام می

توان حدس زد که رفتار یاد شده تا اینجای کار می 53به اصطالح فراغت داشتند.
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ی نمادین پذیرد، و حرکتیبه عنوان یک رفتار جنسی وابسته به میل جنسی انجام نم

ای کند. یعنی گویا میمونهسازد و تثبیت میاست که نظمی اجتماعی را نمایان می

ماده که هدایت رفتارهای جمعی را بر عهده دارند، هنگامی که قرار است مهمترین 

منبع محیطشان یعنی غذا را با هم تقسیم کنند، به شکلی نمادین به دوستانه بودن 

 کنند. کید میروابطشان تا
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اگر این حدس درست باشد و رفتار یاد شده ماهیتی نمادین و غیرجنسی 

اش بر اساس سلسله مراتب قدرت اجتماعی داشته باشد، باید سازمان یافتگی

مشخص داشته باشد، که در سطحی اجتماعی تعریف « دستور زبانی»تعیین شود و 

براز عشق رمانتیک )اگر چنین شود و با ابراز میل جنسی در سطح زیستی یا ا

پذیر باشد( در سطح روانی فرق کند. در عمل هم چنین چیزی در بونوبو تعریف

است، یعنی الگوی رفتار یاد شده آشکارا برای بازتولید سلسله مراتب قدرت 

ای که درگیر این رفتار اجتماعی کارکرد دارد. تنها در یک سوم موارد دو ماده

ی ( یک ماده٪65مشابهی دارند و در دو سوم موارد )شوند شأن اجتماعی می

شوند. در مواردی که شأن ی فروپایه در آن درگیر میواالمرتبه و یک ماده
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اجتماعی همسان است، این که کدام ماده در زیر و کدام در رو قرار بگیرد چندان 

 واردیشود. اما در می کار عوض میکند و حتا گاه جای ایشان در میانهفرقی نمی

ی واالرتبه معموال باال شوند، مادهشأن با هم وارد این رفتار میی ناهمکه دو ماده

خواهانه در بونوبوها گیرد. به طور خالصه، الگوی کلی رفتار همجنسقرار می

ازی سها در زمانی که قرار است خوراکی قسمت شود با شبیهچنین است که ماده

 دارند. به این شکل که اغلبش را استوار میی خویرفتار جنسی پیوند دوستانه

ی فرادست با قرار گرفتن کند و مادهآغوشی را پیشنهاد میی فرودست همماده

ی پیوند میان رفتاری که به درباره 54دهد.روی بدن او به این پیشنهاد پاسخ می

ونی می رفتار تغذیه، آزهنماید، در مقام یک رمزگذار و تنظیم کنندظاهر جنسی می
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واهانه ختکمیلی مورد نیاز است و آن هم بررسی این که بسامد این رفتار همجنس

با کیفیت غذا و تنش غذایابی چه ارتباطی دارد. پژوهشگران بسامد و الگوی رفتار 

ی متفاوت از درختان خوراک خواهانه را هنگامی که میمونها از دو گونههمجنس

های کوچکی پراکنده بر سرشاخهای ا میوهبررسی کردند. یکی از آنه ،خوردندمی

انگیخت، در حالی که دیگری بسیار داشت و بنابراین رقابت زیادی را بر نمی

هایی درشت و مغذی را در جایی متراکم دارا بود. آشکار است شمار کمی میوه

با  شد وکه در حالت اخیر دستیابی میمونهای فرودست به خوراک محدودتر می

خواهانه شدند. اگر رفتار همجنسهای واالمرتبه روبرو میماده رقابت شدیدترِ

بینی شی اجتماعی تغذیه باشد، پیماهیتی جنسی نداشته باشد و نوعی تنظیم کننده
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آن است که بسامد این رفتار در درخت اخیر به شکلی معنادار بیشتر باشد، که 

کردی نمادین به رفتار هایی که کاربنابراین یکی از نظریه 55دقیقا چنین هم بود.

 نماید.های میدانی درست میدهد، بر اساس دادهخواهانه نسبت میهمجنس

آن  توان داشتی بونوبوها میخواهانهتفسیر دیگری که از رفتار همجنس

شود، اما همچنان کارکردی نمادی است که این رفتار به امری جنسی مربوط می

انه گرفته است. یعنی رفتار یاد شده خواهانه را نشدارد و ارتباطی دگرجنس

ی دو جانور همجنس نیست، بلکه بیشتر ارسال پیامی و دعوتی ی سادهمعاشقه

شوند. اگر چنین است برای نرهایی که خودشان در چنین ارتباطی درگیر نمی

یل ها تشکهایی که تنها از مادهباشد، انتظار داریم بسامد این رفتار را در دسته
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هایی ببینیم که نرها هم در آن حضور دارند. در مقابل اگر تر از دستهاند، کمشده

د، جویانه داشته باشرفتار یاد شده برای رفع نیاز جنسی باشد و کارکردی لذت

هایی که نر در آن حضور ندارد، به خاطر غیاب برعکس انتظار داریم در دسته

رضیه آن است که یگر این فبینی دی نر، بسامدش را بیشتر ببینیم. پیشجفت بالقوه

ها در حضور نر باید به جفتگیری نر و ماده بینجامد. ی مادهگرایانهرفتار همجنس

آغوشی و تولید لذت جنسی ی همی دو ماده در ردهخواهانهاگر رفتار همجنس

بگنجد، باید انگیزه و احتمال جفتگیری با نر را در نزدیکی همان زمان کاهش 

ای به نرها باشد و آمادگی جنسی ماده را رفتار عالمتی و نشانهدهد. اما اگر این 

نشان دهد، بعد از زمانی کوتاه باید به جفتگیری منتهی شود. شواهد آماری نشان 

نها خواهانه تبعد از رفتار همجنسقبل و ی زمانی میان جفتگیری داد که فاصله

در  .تاهتر خواهد بوداش کمی کواندکی تفاوت دارد و اگر بعد انجام شود، وقفه

خواهانه از همه کمتر بود. بنابراین چنین ضمن فواصل میان رفتارهای همجنس

خواهانه برای ها تنها تا حدودی ارزش عالمتی رفتار همجنسنماید که دادهمی

آغاز جفتگیری با نرها را پشتیبانی کنند، و این پشتیبانی هم چندان قاطع نباشد. 

عالمتی برای جفتگیری عادی هم کارکرد دارد، اما این یعنی این رفتار همچون 

 کارکرد خیلی برجسته و رایج نیست.
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خواهانه ماهیتی جنسی داشته باشد و با رفتار اگر رفتار همجنس

ی دو ی انسانی شبیه باشد، قاعدتا به ارتباط نزدیک و صمیمانهخواهانههمجنس

ای هت باید به لحاظ آماری بین میمونشود و در این حالطرفِ درگیر مربوط می

این فرضیه که رفتار دوست و خویشاوند و نزدیک بیشتر دیده شود. اما 

دهد و ی میان اعضای جامعه را افزایش میخواهانه پیوندهای دوستانههمجنس

 برد، بابنابراین در کل انسجام اجتماعی و مهر و محبت میان اعضا را باال می

اهانه خود. افرادی که با هم رفتار همجنسوشمیش پشتیبانی نهای این پژوهداده

دادند لزوما به هم نزدیکتر نبودند و با این رفتار نزدیکتر هم را نمایش می

که  شدای دیده میهای واالمرتبهشدند، و بیشترین بسامد رفتار هم در مادهنمی
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ه بازتولید نیاز را بپیشاپیش استوارترین اتصالهای اجتماعی را داشتند و کمترین 

نشان  ایکردند. همچنین تمرکز رفتار در شرایط تغذیهی آن احساس مییا توسعه

ای سر و کار داریم که رفتار خاصی را تنظیم داد که با رفتاری نمادین و نشانهمی

  56کند.می

آید که در فهم و تفسیر آنچه که رفتار از آنچه که گذشت، چنین بر می 

ای مشاهده در جانوران نامیده شده، ابهام و سوگیری غیرعلمی خواهانههمجنس

اهانه خوشود. تردیدی در این نکته نیست که برخی از جانوران رفتار همجنسمی

های جانوری بدان دهند. اما توزیع و پراکنش این رفتار در شاخهاز خود نشان می

ی تکاملی نوعی تبارنامهنماید که اش تبلیغ شده نیست و چنین میاندازه که درباره
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ر ها این رفتار داش وجود داشته باشد. بدان معنا که مثال در میان نخستیدرباره

های خویشاوند الگوهایی شوند و در میان گونههای تکاملی خاصی دیده میشاخه

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

که برای تثبیت سلسله مراتب قدرت در جامعه کاربرد دارند و شوند محسوب می

ی همکار ها و گروههایپایه به تشکیل دستهیا با تثبیت پیوندهای میان اعضای هم

اند رسانند. این رفتارها معموال در راستای ارضای جنسی سوگیری نکردهیاری می

شوند، و در دیده میانجامند، در بیشتر موارد در جانوران نابالغ و به آن نمی

خواهانه ها یافت شوند تداخلی با رفتار جفتگیری دگرجنسمواردی هم که در بالغ

براین کنند. بناندارند و گاه به عنوان عالمت یا پیش درآمدی برای آن نقش ایفا می

شکلی از رفتار  سازند،ی که نمایانش میجانورانآن خواهی در همجنس

کند، هرچند شکل ظاهری و غیرجنسی را ایفا می آمیز است که کارکردیمناسک

ی ابزارهای اجرای آن به رفتار جنسی تعلق دارند. به همان ترتیبی که پرنده

هاکسلی موقع جفتگیری مشغول شکار و تغذیه نبود، بونوبوها هم موقع رفتار 

ها شان در پی لذت جنسی نیستند. تقلید رفتار تغذیه در پرندهخواهانههمجنس

کرد، و در بونوبوها هم نمایش عالمتی و نمادین هنگام جفتگیری ایفا می نقشی

شود و سهم بردن از ایست که به تغذیه مربوط میخواهانه تنظیم کنندههمجنس

 سازد. منبع غذایی کمیاب را ممکن می
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 بندی کرد:توان به این ترتیب جمعی این بحث را میچکیده 

خواهانه در جانوران معموال با اغراق روایت همجنسبسامد و توزیع رفتار  (1

های پستانداران عالی بیشتر این رفتار تنها در برخی از شاخه. شودمی

 . پذیردشود و در اغلب موارد در خارج از قالب جنسی انجام میدیده می

های جانوری تقریبا در تمام موارد ماهیتی خواهانه در گونهرفتار همجنس (2

آمیز دارد و با هدف رمزگذاری و تنظیم امری اجتماعی اسکنمادین و من

 .پذیرد، نه با قصدِ دستیابی به لذت جنسی در سطحی روانیانجام می

ها دسترسی به خوراک در بونوبوها در میان ماده خواهانهرفتار همجنس (3

بطری کند و در میان نرهای نابالغ دلفین پوزهرا در شرایط رقابتی تنظیم می

ی در هردو. سازدیابی و شکار بعدی را ممکن میهای جفتدسته تشکیل

دهند، رفتار یاد ترین شکل این رفتار را نشان میها که نمایاناین گونه

شود و در راستای کارکردی شده تنها در سن و جنسی خاص دیده می

ی جویی جنسی ارتباطاگر رفتار یاد شده به لذت. کندغیرجنسی عمل می

ی ی نابالغ یا بونوبوهاهای مادهداشتیم در میان دلفیننتظار میداشت، امی

 . نر بالغ هم دیده شود، که چنین نیست
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 انهخواههمجنس رفتار تکامل

 (Ayakato -ها از آیاکاتو)نقاشی

 

خواهانه گرایشی جنسی است که آشکارا انتقال ژنوم به رفتار همجنس 

بنایی ژنتیکی برایش قایل شویم این که چطور کند و اگر زیرنسل بعد را مهار می

در جمعیتهای انسانی باقی مانده همچون معمایی تکاملی جلوه خواهد کرد. چنان 

خواهانه به معنای جایگزینی آمیزش طبیعی که گفتیم در جانوران رفتار همجنس

توان آن را سوگیری جنسی به آغوشی با همجنس نیست و از این رو نمیبا هم
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دهد که دقیق کلمه در نظر گرفت. دست کم در جانوران شواهد نشان میمعنای 

خواهانه دگرجنسخواهی اغلب وضعیتی مطلق ندارد و با جفتگیری رفتار همجنس

سازد. به همین دلیل در شود و آن را مهار نمیجایگزین آن نمی ،کندرقابت نمی

وری و انتقال ژنوم شود، تهدیدی برای کاهش بارشکلی که در جانوران دیده می

از این رو تکامل این رفتار در جانوران با کارکردهای  57شود.محسوب نمی

آمیزش منطقی و فهمیدنی است. اما این که چطور رفتار مشابهی ای و مناسکنشانه

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

ی ژنتیکی ساده بود، خواهی رفتاری وابسته به یک برنامهاگر همجنس 

رفت که به سرعت در جمعیتهای انسانی منقرض شود. چون بر خالف انتظار می



   79      چهار صد و نود وامردادماه هزار و سی  /و سوم سی یشماره/سیمرغ

 

شود و به معنی دقیق کلمه جانوران جایگزینی برای آمیزش طبیعی محسوب می

خواهی در همان ّشود. از نظر پیامد و نتیجه همجنسنوعی بیماری محسوب می

تنها تفاوت در آن است که در این مورد  حدِ عقیم شدن یا نازایی بیماری است.

به جای اختالل در سیستم فیزیولوژیک تولید مثل، مسیرهای عصبی و مدارهای 

شوند. آن کسانی که از کاربرد افزاری انتخاب جفت دستخوش اغتشاش مینرم

کنند، اگر بیماری روانی را در نظر خواهی پرهیز میی بیماری برای همجنسکلمه

برای سطح روانی  58ی بیماری، بر حق هستند. اما اصوال کاربرد کلمهداشته باشند

رود ایست که بیشتر در سطح زیستی به کار میکاربرد چندانی ندارد و این واژه

                                                 

 

58 dedease 

59 disorder 

اش را شود که بخت بقای فرد یا ژنومو هر ویژگی، اختالل یا صفتی را شامل می

استفاده  59یر اختاللی بیماری از تعبکاهش دهد. در سطح روانی به جای کلمه

 کنند. می

خواهی را به خاطر بروز رفتاری و سوگیری برای دیرزمانی همجنس

کردند. زمانی که بندی میهای روانی ردهی بیماریاش در زمرهروانشناختی

.م منتشر 1952 به سال 60(DSM« )روانیکتابدستی اختاللهای »نخستین جلد از 

ختالل مطرح کرد. اما در بازنویسی این گرایی را به عنوان یک اشد، همجنس

.م این عنوان از کتاب حذف شد و تاکید شد که 1973کتاب به سال 

60 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders
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خواهی با هیچ اختالل شناختی، یادگیری، رفتاری یا داوری همراه نیست همجنس

های روانی به کار گرفته شود. در متن و نباید همچون برچسبی برای بیماری

.م منتشر شد 1977سازمان بهداشت جهانی در سال  که توسط ICD-9راهنمای  

گرایی نوعی بیماری قلمداد شده بود، اما در ویراست بعدی این همچنان همجنس

.م این حالت 2001کتاب این عنوان حذف شد. نهادهای روانپزشکی چین هم در 

های روانی خارج کردند. در حال حاضر تنها الگوی معنادار ماریرا از فهرست بی

احتمال ابتال به اعتیاد، انزوای اجتماعی، مشکالت تحصیلی و مهمتر آن است که 

خواهان خواه آشکارا بیش از دگرجنساز همه خودکشی در نوجوانان همجنس

                                                 

 

61 Gibson, 1989. 

ار ایشان ودن رفتاما احتماال این متغیرها به فشار اجتماعی و ناپذیرفتنی نم 61است،

 گردد.ی اطرافشان باز میدر زمینه

خواهی در سطح روانی اختالل و بیماری محسوب بنابراین همجنس 

تی، های شناخخواه است از نظر هوشبهر، تواناییشود. یعنی کسی که همجنسنمی

اوتی کند تفرفتارهای اجتماعی و سایر شاخصهایی که سالمت روان را تعیین می

خواهی اصوال به سطح روانی عادی ندارد. اما بیمارگونه بودن همجنس با یک فرد

ه گردد. به همان ترتیبی که فردِ مبتال بارتباطی ندارد و به سطح زیستی باز می

تواند در سطح روانی انسانی کامال سالم باشد، می 62بیضگیمرض قند یا نهان

د. اما سالمت روانی تواند از سالمت روانی برخوردار باشخواه هم میهمجنس

62 Cryptorchism 

https://en.wikipedia.org/wiki/ICD-9
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ارتباطی با بیمار بودن این افراد در سطح زیستی ندارد. مرض قند بخت بقای فرد 

بیضگی هم شود. نازایی یا نهاندهد و از این رو بیماری محسوب میرا کاهش می

طر برد و به این خاحالتهایی است که امکان بقای ژنوم در نسل بعد را از بین می

خواهی هم مثل موارد اخیر همین شاخص را ود. همجنسشبیماری محسوب می

دهد و به این دلیل اگر با شاخصهایی عقالنی و عینی و روشن به مفهوم کاهش می

اش در سطح زیستی بحثی خواهی بنگریم، در بیماری بودنبیماری و همجنس

 وجود ندارد. 

خواهی در جانوران دیگر دشواری چندانی تکامل همجنسفهم مسیر  

آمیز و نمادین از رفتار کند. چون این رفتار در واقع شکلی مناسکیجاد نمیا

 سازد. به همانجنسی است و کارکردی متفاوت را در سطحی متمایز برآورده می

ترتیبی که به کار بردن کلمات رکیک در زبان انسانی بیماری نیست و نوعی 

ها ونوبوها و دلفینی بخواهانهشود، رفتار همجنسساخت ارتباطی محسوب می

کند بیماری نیست. چرا که بخت هم که کارکردی اجتماعی و ارتباطی ایفا می

ت ی کاهش بخکند، مایهافزاید و چون با جفتگیری رقابت نمیبقای فرد را می

 شود.بقای ژنوم نمی
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ها و پیامدهای رفتار از این رو در جانوران بسیاری از مقدمه

باید در بافتی غیرجنسی مورد تحلیل واقع شود. فشارهای تکاملی خواهانه همجنس

و ندارد، آغوشی اخواهی بونوبو ارتباطی به جفتگیری و همحاکم بر رفتار همجنس

ط گیری اجتماعی از خوراک مشترک مربوبلکه بیشتر به راهبردهای غذایابی و سهم

ری باید بط دلفین پوزهی خواهانهشود. به همین ترتیب برای فهم رفتار همجنسمی

شان ی همکاریهای همیاری میان نرها نگریست و شیوهگیری دستهبه الگوی شکل

ینیست با پردازان فمبرای دستیابی به جفت را تحلیل کرد. در میان برخی از نظریه

سازی این روند تحلیلی روبرو هستیم. یعنی به جای این که نوعی واژگونه

خواهانه در بافت اصلی و کارکرد زیستی مجنسروندهای نمادین رفتار ه

شان تحلیل شوند، صفتهایی ریختی یا رفتاری در مسیری واژگونه در پرتو واقعی

 اند. میل جنسی ارزیابی و تفسیر شده

اش پیشنهادی است که جایگیری کلیتوریس زنان در باال و جلوی نمونه

پایه بودن آن با رفتار و همخواهانه ی اهمیت رفتار همجنسآلت تناسلی، نشانه

ای که چنین نظری را ابراز کرده، معتقد است خواهانه است. نویسندهدگرجنس

جای طبیعی کلیتوریس باید در درون مجرای تناسلی باشد تا هنگام جفتگیری 

طبیعی تحریک شود. از دید او مهاجرت این اندام به باال و خارج از مجرای 

شکل دیگری از جفتگیری )که در غیاب نره و دخول ی آن است که تناسلی نشانه

ی خواهانهشده( اهمیت یافته و این شکل از دید وی رفتار همجنسانجام می
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بر اساس این دیدگاه جایگیری خاص کلیتوریس که در بونوبو هم   63هاست.ماده

ناشی شده که در  ی بونوبوهای مادهخواهانهشود، از رفتار همجنسدیده می

 مالند. شکمی آلت خود را به هم می وضعیتی

این برداشت از چندین نظر ایراد دارد. نخست آن که دیدیم رفتار 

ی بونوبوها نوعی کردار عالمتی است و با وجود آن که اندامهای گرایانههمجنس

ندارد،  کند، کارکرد جنسیشوند و لذت هم تولید میجنسی در آن درگیر می

یگزین جفتگیری عادی نیست. گذشته از این، الگوی یعنی رقیب یا همتا یا جا

خواهانه در بونوبو و انسان به کلی متفاوت است. در بونوبو جنس رفتار همجنس

ها و آن هم اغلب هنگام رقابت بر سر خواهانه ندارد و فقط مادهرفتار همجنسنر 

                                                 

 

63 Roughgarden, 2004: 155-156. 

ه ریم کدهند. در انسان الگویی به کلی متفاوت را داغذا این رفتار را نشان می

فراوانتر رها نهم در میان خواهانه ها شبیه است و رفتار همجنسبیشتر به رفتار بابون

کند. یعنی مهاجرت تعیین سلسله مراتب اجتماعی را رمزگذاری میاست و هم 

ود که شد، منطقی بکلیتوریس اگر در انسان غایب بود و تنها در بونوبو دیده می

ها مربوطش کنیم. اما چون در انسان هم وجود ی مادهخواهانهبه رفتار همجنس

 ای مشترک در سبک زندگیدارد، قاعدتا باید دلیلی عامتر داشته باشد که نقطه

تر در این زمینه آن است که بسامد بسیار انسان و بونوبو بازگردد. توضیح ساده

مس ل تری که در انسان و بونوبو باهای مقدماتی پیچیدهباالی رفتار جنسی و بازی

اندامهای جنسی همراه است، دلیل مهاجرت این اندام بوده است. چنین رفتاری 
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ر است تا تشود و تکیه کردن بر آن معقولدر جفتگیری نر و ماده بیشتر دیده می

پافشاری بر رفتاری که تنها در بونوبو وجود دارد و ظهور همان پدیده در انسان 

 سازد. را نامفهوم می

شناسانه که به خاطر وفاداری به خطاهای روش با پرهیز از این

رفتار  توان دریافت که تحلیلکنند، میداشتهایی سیاسی یا اعتقادی بروز میپیش

خواهانه در جانوران به خاطر گنجیدن در بافتی غیرجنسی و همسو با همجنس

خواهی الگویی انتخاب طبیعی کار چندان دشواری نیست. اما در انسان همجنس

کند، ت دارد و چون سوگیری جنسی خالصِ فرد در سطح روانی را تعیین میمتفاو

شود. در این مورد باید رقیب و جایگزین رفتار جفتگیری عادی محسوب می

برد، توضیح دهیم رفتاری از این دست که بخت بقای ژنوم را در عمل از بین می

اهیم دید چطور در سطح جمعیت باقی مانده است. به ویژه که به زودی خو

خواهی پیدا شده است. یعنی این حالت در واقع زیربنایی ژنتیکی برای همجنس

ماند. هورمونی می-نوعی اختالل رفتاری است که به بروزِ یک اختالل ژنتیکی

 خواهانه چندین نظریه وجود دارد. ی تکامل رفتار همجنسدرباره

نیم ادفی بداترین نظریه آن است که این حالت را اختاللی تصسرراست

رود. نخست آید و از بین میتحمل مدام در جمعیت پدید میکه در سطحی قابل

.م نشان دادند که حتا صفتهای 1928.م و بعد از او هالدین در 1922فیشر در 

ندک و توانند بسامدی اکنند نیز میای که شایستگی زیستی را کم میبیمارگونه

تصاص دهند، به شرط آن که زیربنای پایدار را در جمعیتی بزرگ به خود اخ

-شتعادل جه»مفهوم  پذیری زیادی داشته باشد. این دو نویسندهشان جهشژنومی

را پیشنهاد کردند، بدین معنا که اگر بسامد جهش در ژنهای مربوط به « انتخاب

صفتی باال باشد، آن صفت حتا اگر زیانمند و بیمارگونه هم باشد در جمعیت با 

دهد که این تعادل به های بعدی نشان میمشاهده خواهد شد. داده بسامدی اندک

رتیب ی شایستگی زیستی به این تراستی برقرار است و برخی از ویژگیهای کاهنده
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ی یک نظریه 64آورند.در جمعیتی بسامدی اندک اما پایدار را به دست می

های تخواهانه در جمعیسرراست برای توضیح پیدایش و ثبات رفتار همجنس

انسانی آن است که آن را چنین حالتی در نظر بگیریم. این نکته که فراوانی این 

( است با این فرضیه سازگار ٪5)کمتر از  ت همواره بسیار اندکصفت در جمعی

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

 این مدل. دورانهای تاریخی ثابت بوده هم تاییدی است بر

ترین شکل ظهور ترین و سرراستدیدگاه تعادل جهش انتخاب به ساده

ین دهد و از اگرایانه در جمعیتهای انسانی را توضیح میو پایداری رفتار همجنس

داوری کنیم، کارآمدترین نظریه محسوب  65رو اگر بخواهیم بر مبنای اصل خست

                                                 

 

64 Poiani, 2010: 56. 

 یربنای این رفتار قایل است،ای که برای زشود. اما به خاطر خصلت تصادفیمی

 بندد. های عمیقترِ این رفتار میراه را بر تحلیل

 

 

 

 

 

 

65 Parsimony principle 
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خواهی در نظر گرفت آن توان برای فهم تکامل همجنسیک احتمال دیگر که می

کند که بخت بارآوری اندکی است که این رفتار در بخشی از جمعیت بروز می

ر برای تکثیر بخشی از ژنوم خویش د دارند و به این ترتیب راهبردی جایگزین را

ش های جیمز واینریش بنا شده که پیدایگیرند. این نظریه بر اساس یافتهپیش می

تحلیل کرده  66خواهانه را بر مبنای قواعد انتخاب خویشاوندیرفتار همجنس

خواهان بنا به دالیلی نماید که در جوامع انسانی اولیه همجنساست. چنین می

شناختی بخت کمتری برای تولید مثل داشته باشند. یا جامعهشناختی زیست

دهد در بسیاری از جوامع که هایی در این زمینه در دست است که نشان میداده

خواهان دارند، افرادی در این تعریف و جایگاه رسمی و مشخصی برای همجنس

                                                 

 

66 Kin selection 

ستند و ه هتر از اعضای دیگر جامعگنجند از نظر بخت تولید مثلی فروپایهرده می

شان به پرورش فرزندان خواهران و از این رو به جای پیگیری باروری شخصی

رسانند و به این ترتیب دست کم احتمال بقای بخشی از برادرانشان یاری می

 دهند. محتوای ژنتیکی خود را در نسل بعد افزایش می

ا ر خواهانهشناسان رفتار همجنسدر بسیاری از جوامع ابتدایی که مردم 

، ظرافت و یا ریختی خواه بنا به ناهنجاریاند، مردان همجنسدر آن بررسی کرده

شوند و با بر عهده گرفتن نقشهای ضعف بنیه در دوران کودکی شناسایی می

 گرایانه بهاجتماعی زنانه و همچنین نقش آمیزشی منفعل در ارتباطی همجنس
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بایلی که ازدواج و همزیستی دو شوند. به همین ترتیب در قدوران بلوغ وارد می

 کند، نازاست.زن در آن رسمیت دارد، زنی که نقش شوهر زنی دیگر را ایفا می

واه و خی تفاوتهای کالبدشناختی افراد همجنسهایی عامتر که دربارهداده 

ی کند که در یک جامعهخواه وجود دارد هم این فرضیه را تایید میدگرجنس

جنس برای رقابت جنسی شدیدی میان اعضای همبدوی و در شرایطی که 

خواهان به دالیل ریختی و کالبدی دسترسی به جفت وجود داشته باشد، همجنس

را و گاز بخت کمتری برای جفتگیری برخوردارند. میانگین قد مردان همجنس

 25/6خواه گرا تفاوتی با هم ندارد. اما به طور متوسط مردان دگرجنسدگرجنس

ی خواهان تراکم بافت چربخواهان هستند. همجنستر از دگرجنسگینکیلوگرم سن

                                                 

 

67 Ruse, 2014: 21-22. 

و  شان کوچکترعضالنی-کمتری در زیر پوست خود دارند و دستگاه اسکلتی

رض شان نسبت به عخواهان است. به همین ترتیب عرض شانهسبکتر از دگرجنس

اط بلگن خاصره کمتر است و قدرت عضالنی کمتری هم دارند. در این زمینه ارت

دانیم که هرچه شود. میگرایی هم معنادار میمیان نوبت زاده شدن و همجنس

اش بیشتر خواه شدنشمار برادران بزرگتر یک پسربچه بیشتر باشد احتمال همجنس

تواند به مصرف یا تصاحب منابع خانوادگی توسط برادران بزرگتر است، و این می

ماال مار زیادی برادر بزرگتر دارد، احتای که شمربوط باشد. به این ترتیب پسربچه

منابع کافی برای تشکیل خانواده و تولید مثل موفق را از نهاد خانواده به ارث 

  67برد و بخت کمتری برای انتقال ژنوم خود به نسل بعد دارد.نمی
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خواهان شود که همجنسی واینرایش پشتیبانی میاین تحلیل با این یافته

پوستان آمریکای شمالی( از موقعیت بررسی او )سرخمورد  در قبایل بدوی

د، پوشناند. این افراد لباس جنس مخالف را میاجتماعی باالیی برخوردار بوده

شوند، و در آغوش میکنند و با جنس موافق همهمچون جنس مخالف رفتار می

رسانند و با فرضِ دارا بودن ضمن به پرورش فرزندان خویشاوندانشان یاری می

 کنند. در نتیجه در اینیروهای جادویی همچون شمن یا کاهن قبیله نقش ایفا مین

شان به منابع فراوانی دسترسی دارند و خواهان به خاطر نفوذ دینیقبایل همجنس

ی جالب نکته 68کنند.به پرورش مناسب فرزندان خویشاوندانشان کمک موثری می

گرایان از زین در میان همجنسی امروتوجه دیگر آن که حتا در جوامع پیچیده

                                                 

 

68 Ruse, 2014: 23. 

سنین پایین استعدادی چشمگیر برای ایفای نقش و اجرای نمایش وجود دارد. 

آشکار است که این توانایی ارتباطی برای کسی که قرار است نقش کاهن یا شمن 

ماید که نقبیله را بر عهده بگیرد چقدر ارزشمند است. به همین ترتیب چنین می

توان حدس زد و می 69هم از دیگران کمی باالتر باشد خواهانهوشبهر همجنس

ی زبان و ارتباطات انسانی ارتباط که این افزونی به مهارتهای بیشتر در زمینه

های دیدگاه انتخاب خویشاوندی سازگاری بینیها با پیشداشته باشد. این داده

ها دهن داتوان در چارچوبی ژنتیکی از ایزیادی دارد. یکی از تفسیرهایی که می

ند، در کنگرایانه را تولید میای از ژنها که رفتار همجنسداشت آن است که شبکه

تهای شوند و صفشرایطی که بخت تولید مثل فرد از حدی کمتر باشد، روشن می

69 Ruse, 2014: 23-24. 
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کنند که از سویی مانند هوشبهر باال به کار حمایتگری از دیگری را تشدید می

سازد و از سوی دیگر اجتماعی را ممکن می آید و ارتقایفرزندان خویشاوند می

 70زند.خواهانه را رقم میرفتار همجنس

چنان که به زودی خواهیم دید، زیربنایی ژنتیکی برای رفتار  

خواهانه یافت شده است. از این رو یکی از راههای توضیح دادنِ تکامل همجنس

ی بسامد یایو تثبیت این صفت آن است که مدلی به نسبت ساده بسازیم و پو

ژنهای یاد شده و رفتارهای ناشی از آن را در تناسب با انتخاب طبیعی مدلسازی 

ی انتخاب طبیعی است که بر مبنای آن ژنهای کنیم. یکی از این مدل ها نظریه

های جنسی قرار خواهی اتوزومی هستند، یعنی بر کروموزوممربوط به همجنس

                                                 

 

70 Ruse, 2014: 24. 

کنند که در نرها از سویی ( را تولید میگراییندارند. این ژنها رفتاری )همجنس

فتار رتشدید دهد و از سوی دیگر با بخت جفتگیری و انتقال ژنوم را کاهش می

حمایتگرانه و فرزندپرورانه بخت نگهداری از فرزندان خویشاوندان را باال 

 ی تعادل میانگرایی در جمعیت از دید این نظریه نتیجهبسامد همجنس 71برد.می

ریان ناهمسازِ انتخاب طبیعی است. واین گِتس که این نظریه را پیشنهاد این دو ج

کرده است. یعنی تعریف واینبرگ  -در چارچوب تعادل هاردیمدل خود را کرده 

ی جمعیت نامحدود است، و فرض کرده که نسلها بر هم افتادگی ندارند، اندازه

ی ربارهداشتها دپیششوند. این ها به شکلی تصادفی تفکیک و بازآرایی میآلل

آید، اما چارچوبی برای داران درست در نمیهای طبیعی مهرهبیشتر جمعیت

71 Getz, 1993. 
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 توان این موارددهد که بر مبنایش میبینی و طراحی آزمون را به دست میپیش

 را دگرگون ساخت و به مدلهای نظری تازه دست یافت. 

ر جمعیتهای ی دیگری که تا حدودی ظهور و ثبات این رفتار دنظریه 

ی ژن کند که ناقالن مادینهدهد، این فرض را مطرح میانسانی را نشان می

برند و از این رو نقصِ ناشی از ابتر خواهی مردانه از داشتن آن بهره میهمجنس

دهد زنانی که هایی هست که نشان میپوشانند. دادهماندن نرهای حامل را فرو می

نسبت به حالت پایه باروری بیشتری دارند. اما گرایان هستند، خویشاوند همجنس

شود و نه آنهایی که از گرایان دیده میاین حالت تنها در تبار مادری همجنس

بر این مبنا مدل نظری دیگری ساخته شده که  72طرف پدری با آنها خویشاوندند.

                                                 

 

72 Iemmola and Camperio Ciani, 2009. 

کند. یکی از دو آلل تاثیری گرایی را با فرضِ یک ژن و دو آلل مدل میهمجنس

ر سوگیری جنسی ندارد، اما دیگری اگر به شکل هموزیگوت باشد، سوگیری ب

  73سازد.آورد، یعنی مردان را زنانه و زنان را مردانه میخواهانه پدید میهمجنس

 

 

 

 

 

73 Gavrilets and Rice, 2006. 
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در پیوند با فشار انتخاب طبیعی و توانایی باروری وضعیت در این حالت چند 

 Xکه اگر این آلل با کروموزوم ی جالب توجهش این شود و نتیجهبینی میپیش

 گرا فرزندان زنانی با باروری بیشتر ازپیوند داشته باشد، در نهایت مردان همجنس

ها ایست که با شواهد آماری در انسانآیند، و این دادهحالت عادی از آب در می

نوزاد است که به  73/2خواهان تایید شده است. میانگین زایایی مادران همجنس

نوزاد( باالتر است. مدل یاد شده  07/2خواهان )ایانی از مادران دگرجنسشکل نم

به نسبت پیچیده است و از این نظر بر رویکردهای رقیب برتری دارد که متغیرهایی 

مانند برتری هتروزیگوتی، احتمال وراثت کروموزومی، تعادل نیروهای متضاد 

 کند. میبرخاسته از انتخاب طبیعی را همزمان محاسبه و مدل 

بر کروموزوم جنسی  خواهینماید که ژن همجنسب چنین میبه این ترتی

X سازد.  اش ممکننشسته باشد و داشتن فرزندانی بیشتر را برای حامالن مادینه

آورد که همانا هرچند در مقابل این کارکرد سودمند تکاملی، زیانی هم به بار می

نِ ایشان است. در این فرضیه مردان خواه شدنِ نرهای حامل و نابارور شدهمجنس

ت( خواه اسشان کمابیش دو برابر زنان همجنسخواه )که نسبت جمعیتیهمجنس

شوند که در اصل بر در واقع نوعی محصول جانبی روندی تکاملی محسوب می

توانایی باروری زنان بنیاد شده است. زنانی که ژنِ افزاینده بر شمار فرزندان را 

عارضه روبرو هستند که فرزندان پسرشان )که فقط یک کروموزوم دارند، با این 

X  دارند( امکان پوشاندن تاثیر آن را با کروموزومX  )اضافی )که در زنان هست

ه مانند. با این همشوند و از تولید مثل باز میخواه میندارند، و در نتیجه همجنس

ی است که این زیانِ کنارتاثیر سودمند افزایش باروری برای زنان حامل به قدری 

 شود.ارزد و صفت یاد شد در جمعیت تثبیت میبه قمارش می

نماید های دیگری هم هست که تا حدودی تخیلی میدر این میان دیدگاه

هی را خواها همجنسشود. یکی از این دیدگاههای تجربی پشتیبانی نمیو با داده

 داند. بر اساسخواهی میوجنسای در کنار برتریِ هتروزیگوتیِ دحالتی حاشیه
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ی مردان دیگر جمعیت باروری خواه باشند از همهاین مدل مردانی که دوجنس

ها را دارند و هم نرهای دیگر بیشتری دارند. چون هم توانایی بارور کردن ماده

کنند. در این مدل ها منع میشان( را از دسترسی به مادهخواهانه)با رفتار همجنس

ی حالتی ضعیف و محصولی جانبی از این وضعیتِ موفق پنداشته گرایهمجنس

خواهی در انسان بسیار اندک است و شود. اما چنان که دیدیم بسامد دوجنسمی

خواه کامل آشکارا بخت تولید مثلی اندکی دارند و به لحاظ آماری افراد همجنس

 خواهیجنسگوید همشوند. دیدگاه دیگری هم ارائه شده که میابتر محسوب می

 نماید. بر اساسبه دنبال دستکاری رفتاری و پرورشی ناخودآگاه والدان رخ می

این نظریه والدان در صورتی که ببینند یکی از فرزندانشان از بقیه ناتوانتر است 

یا به خاطر نارس بودنِ صفتهای جنسی بخت اندکی برای تولید مثل دارد، او را 

خواه شود و به این ترتیب به یاریگری برای دهند که همجنسبه سمتی سوق می

خواهران و برادرانشان بدل شود. این نظریه هم با شواهد عینی سازگار نیست و 

 ساز و کاری برایش قابل تصویر نیست که آزمودنی باشد و یا تایید شود.

 د: بندی کرتوان به این شکل جمعآنچه که تا اینجای کار گفتیم را می 

خواهی در انسان و جانوران متفاوت است. مجنستوضیح تکاملی ه (1

آمیز را خواهی در جانوران مسیر رفتاری نمادین و مناسکتکامل همجنس

طی کرده و با تولید مثل و آمیزش جنسی طبیعی با جنس مخالف تداخل 

خواهی انسان و تعارضی نیافته است. چنین تداخل و مهاری در همجنس

ورد انسان با یک بیماری تناسلی روبرو شود و از این رو در مدیده می

خواهی در انسان امری آمیز. چرا که همجنسهستیم و نه صفتی مناسک

یکسره جنسی و فروبسته در کامجویی جنسی است، در حالی که در 

 جانوران چنین نیست و کارکردهای دیگر همواره بر آن غلبه دارد. 
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را  آن است که آن یک توضیح ساده و سرراست برای توضیح این رفتار (2

ی جهشها در نظر بگیریم و رفتار جنسی را یک ویژگی اختاللی از رده

اش هم در نهایت به حساس به جهش بدانیم که در حالت بیمارگونه

 یابد. این نظریه با بسامد اندکتعادلی با فشار انتخاب طبیعی دست می

ضیح خواهی در جمعیتهای انسانی سازگاری دارد و آن را توهمجنس

 دهد.می

خواهی راهبردی جایگزین است ی دیگر آن است که همجنسیک فرضیه (3

های گوناگون زیستی یا اجتماعی بخت برای افرادی که به خاطر ناتوانی

کنند چندانی تولید مثل ندارند و بنابراین راهبردی جایگزین را انتخاب می

و  و با قواعد انتخاب خویشاوندی به پروردن فرزندان خواهران

 رسانند. برادرانشان یاری می
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 خواهیژنتیک همجنس

 

 (Rene Magritte  -رنه ماگریت ها از)نقاشی

 

 

 

 

 

 

 

خواهانه یا اختاللی تصادفی و جهشی کور است که با رفتار همجنس 

ای شود، و یا آن که برنامهبسامدی خاص در هر نسل دامنگیر بخشی از جمعیت می

خواهی در شود. همجنسها آن را موجب میای بر کروموزومژنومی و رمزگذاری

کند، ای که در تکامل رفتار اجتماعی ایفا میجانوران با توجه به کارکرد پیچیده

ه در افزار گویا با آنچی ژنومی است و بخشی از این نرمشک صفتی با برنامهبی

هَمر  ن بود که دینبینیم همسان باشد. پژوهش پیشتاز در این زمینه هماانسان می

.م انجام دادند و با انتشار نتایج آن هیجان فراوانی تولید 1993و همکارانش در 

خواه باشد، احتمال این کردند. در کل این داده را داریم که اگر کسی همجنس

خواه باشند بیشتر است، و این به حضور نوعی که خویشاوندانش هم همجنس

دانیم که دهد. از سوی دیگر این را هم میی میعامل ژنتیکی در این رفتار گواه

گرای فرد در تبار مادری از تبار پدری بیشتر است. شمار خویشاوندان همجنس

قرار  Xتوان حدس زد که عامل یا عوامل مورد نظر بر کروموزوم بنابراین می
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های دیگر از دو بازو مثل بیشتر کروموزوم Xدانیم کروموزوم دارند. چنان که می

ای به نام سانترومر به هم متصل ( تشکیل شده که در نقطهqو  p)موسوم به 

شوند. نواحی و نوارهای روی کروموزوم را از سانترومر تا انتهای این بازوها می

کنند. همر و همکارانش در پژوهش پر سر و صدای خود با اعدادی نامگذاری می

زیادی از اعضایشان هایی که شمار را در خانواده Xساختار کروموزوم 

ی خواه بودند مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در منطقههمجنس

Xq28 74شود.ای در آن یافت میناهنجاری  

                                                 

 

74 Hamer et al., 1993: 321–327. 

75 De Sario et al., 1996: 1298–1302. 

این ناحیه از سه نوار تشکیل شده که روی هم رفته هشت مگابایت 

م شد ی ژنوم معلوبعد از پایان پروژه 75گنجاند.اطالعات ژنتیکی را در خود می

را داراست که در تنظیم  MAGEA11نام که این ناحیه در ضمن ژنی به 

در ضمن این را هم  76های آندروژن در غشاء سلول نقشی بر عهده دارد.گیرنده

منطقه  بر این IRAK1و  MECP2 دانیم که دوتایی شدن ژنهایی مانندمی

پژوهش  77آورد.حاالتی روانشناختی مانند اوتیسم و اضطراب مرضی را پدید می

ه همر بر همین منطقای که دو سال بعد با متخصصان آمار باز توسط گروه بعدی

خواه هستند شباهت انجام گرفت تایید کرد که در میان برادرانی که همجنس

76 Wilson, 2010: 105–117. 

77 Samaco, 2012: 206–211. 

https://en.wikipedia.org/wiki/MAGEA11
https://en.wikipedia.org/wiki/MECP2
https://en.wikipedia.org/wiki/IRAK1
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خورد. جالب آن که در میان چشمگیری در ساخت ژنتیکی این ناحیه به چشم می

خواه این ناحیه تفاوت چشمگیری داشت و شباهتی از این دست برادران دگرجنس

بعدتر یک پژوهش دیگر ادعا کرد  78شد.یخواه دیده نمدر میان خواهران همجنس

خواهی وجود که نتایج همر درست نبوده و ارتباطی بین این ناحیه و همجنس

از جمله تحقیقی که –های مربوط به پنج پژوهش اما تحلیل دقیق داده 79ندارد،

نشان داد که پیوند استوار و نمایانی  -حکم به مردود بودن نتایج همر داده بود

خواهی برقرار است. هرچند این ناحیه به شکلی این ناحیه و همجنسبین ژنهای 

 409ی مستقلی بر .م پژوهش پردامنه2012کند. در جبری این صفت را تعیین نمی

                                                 

 

78 Hu et al.,1995: 248–256. 

79 Rice et al., 1999: 665-667. 

د ی همر را تاییخواه انجام گرفت و به استواری نتایج اولیهجفت برادر همجنس

 داد که سوگیریترین دستاوردهای این گروه نیز نشان میگزارش مفصل 80کرد،

 81خواهان پیوندی نمایان با اختالل در ژنهای این ناحیه دارد.جنسی همجنس

در  Xخواهی به ترکیبی از اطالعات ژنتیکی کروموزوم وابستگی همجنس

دهد. مردان چون ضمن الگوی متمایز بروز آن در زنان و مردان را نیز توضیح می

که بر آن حضور دارند با شدت بیشتری دارند ژنِ مربوطه را  Xتنها یک کروموزوم 

دومی را  Xکنند و برخالف زنان امکان پوشاندن تاثیر آن با کروموزوم بیان می

را دارند، و  Xندارند. یعنی در آنجا که زنان امکان هتروزیگوتی بر کروموزوم 

80 Sanders et al., 2012. 

81 Sanders et al., 2014: 1–10. 
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توانند تنوع ژنهای آن را تاب بیاورند، نرها چنین امکانی ندارند و محتوای می

کنند. به همین ترتیب جهشی که شان را بیان می Xبر تنها کروموزوم  موجود

اطالعات ژنتیکی این کروموزوم در مردان بروز کند خطرناکتر است و با اطالعات 

شود. از این روست که مردان صفات مربوط به یدکی پوشانده نمی

هی مشابی سازند. مسئلهتری نمایان میخواهی را با شدت و شکل افراطیهمجنس

مردان هم مصداق دارد. در اینجا هم  Yی کروموزوم با شدتی بیشتر درباره

ییر شوند و حساسیت رفتار فرد نسبت به تغها به سرعت به صفت تبدیل میجهش

وان در تی آزمایشگاهی این ماجرا را میدر محتوای ژنتیکی بسیار باالست. نمونه

دچار جهش  sryاین موشها ژن دید. در   129Yی موشهای خانگی جهش یافته

                                                 

 

82 Poiani, 2010: 75. 

 یکاری است که در همهی اطالعاتی به نسبت محافظهشود. این ژن بستهمی

حتا  کند وپستانداران رشد جنینی زیر تاثیر ترشحات غدد جنسی را هدایت می

در مواردی به طور مستقیم و مستقل از غدد جنسی بر رشد نواحی گوناگون مغز 

ز ها را نیکه این عامل رفتار جنسی نر در برابر ماده کند. نشان داده شدهاثر می

  82کند.تنظیم می
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از ژنها به عنوان عامل  ای( مجموعهmus musculusخانگی )در موش 

شان شکلی جهش یافته از اند که همهخواهانه پیشنهاد شدهایجاد رفتار همجنس

ورند. آی پدید میژنهای عادی هستند و اختاللی را روند طبیعی و عادی جفتگیر

کنند خواهانه را ایجاد میهایی که احتماال در موش رفتار همجنسمهمترین ژن

با دستکاری در حس بویایی و دگرگون ساختن سلیقه برای  که trp2عبارتند از: 

 ERو  ER 83شود،بوهای جذاب باعث اختالل در شناسایی جفت بالقوه می

 Microtusرا در  V1arهمچنین ژن  کند.میکه رفتار جنسی عادی را مختل 

ochragoster سازد و گرایش به جنس یری جنسی را متاثر میداریم که سوگ

                                                 

 

83 Poiani, 2010:  71. 

84 fruitless 

وند تری دارد پیکند. در مگس سرکه که ساخت ژنتیکی سادهمخالف را مختل می

تر یانکنند، نماخواهانه با ژنهایی که رفتار جنسی را معیوب میمیان رفتار همجنس

که  dsfاست،  84«ثمربی»ی که کوتاه شده Fruها ژن سمگاست. در این 

گرایانه پیوستگی دارند و از رفتار همجنس با tra-2و  85«نارضایتی»ی خالصه

شان طیفی از اختاللهای رفتاری و حسی را در آید که هرکدامشان بر میاسامی

 ی جنسیهایی هستند که تکوین اندامهاتمام اینها لوکوس 86کنند.جانور ایجاد می

و مدیریت رفتار جنسی را بر عهده دارند و جهش در آنها که به اختالل در ریخت 

85 dissatisfaction 

86 Poiani, 2010: 57. 
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گرایانه را هم انجامد، همان است که رفتار همجنسو کارکرد و رفتار جنسی می

 آورد. پدید می

خواهی در پیوند با ی بسامد همجنسهای دیگری هم که دربارهداده 

م، وجود بنیادی ژنومی را برای این رفتار درختهای خویشاوندی در دست داری

د گرایی وجود داردستی، همجنسدانیم که پیوندی میان چپدهد. مثال مینشان می

ی سپید انسانی و این دو در ضمن معموال با ساختاری خاص از پادتن گویچه

(HLA)87 آورد. های خودایمنی را پدید میهمراه هستند که برخی از بیماری

که بود  DR3یا  B8هایی مانند تن یاد شده به معنای دارا بودن آللساختار پاد

داد و چه بسا که مسیر این در ضمن شمار فرزندان و باروری را نیز کاهش می

                                                 

 

87 Human Leukocyte Antigen 

تاثیر کاهش میل جنسی به جفت ناهمجنس باشد. در این حالت یکی از ساز و 

ر است که خواهی اختاللی در سیستم ایمنی مادی همجنسکارهای پدید آورنده

ری دستی و از سوی دیگر سوگیگذارد و از سویی چپبر روند رشد جنین تاثیر می

 88دهد.غیرعادی جنسی را نتیجه می

 

 

 

 

 

88 Poiani, 2010: 76. 
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های دورتر نسبت به انسان خواهی در جانورانی که به شاخهرفتار همجنس 

دهد که شود و در این موارد هم شواهد نشان میتعلق دارند هم گهگاه دیده می

ی مشهورش به مگس سرکه مربوط بنای گنومی اثرگذار است. یک نمونهزیر

آمینه در  ( ناقل اسیدهایgenderblind)  gbشود که در ژنومش لوکوس می

کند که در نهایت به ساماندهی های گلیال مغز مگس را کنترل میسلول

شوند. شکل وحشی این ژن سوگیری جنسی های گلوتامینرژیک ختم میسیناپس

سازد. اما اگر این ژن کند و جفتگیری نرها با نرها را مهار میرا تعیین می مگس

به هر دلیلی )مثال به شکلی آزمایشگاهی با ترانسوپوزون( دچار اختالل شود، 

سازد و بیشتر به فرومون جنسی ای از خود ظاهر میگرایانهمگس نر رفتار همجنس

                                                 

 

89 7- trocosene, cis-vaccenyl acetate 

ها، هرچند شود تا مادهب می( جل89تریکوسن و سیس واکِسنیل استات-7نرها )

  90ها هم جفتگیری کند.تواند همچنان با مادهبه درجات مختلف می

 شود که:ی آنچه که گفتیم چنین مینتیجه 

ی انسان را خواهانهنماید که زیرساختی ژنومی رفتار همجنسچنین می (1

 کنترل کند.

شود که یپیوند دارد و به ژنهایی مربوط م Xاین زیرساخت با کروموزوم  (2

کنند و تاثیر ریز را در دوران جنینی کنترل میفعالیت غدد درون

 زنند.هورمونهای جنسی بر مغز را در دوران جنینی رقم می

90 Poiani, 2010: 68-67. 
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در پستاندارانی مانند موش هم الگوهایی موازی و مشابه با همین ساز و  (3

 شود.کار یافت می

انه با خواههای متفاوتی مانند حشرات هم رفتار همجنسدر شاخه (4

 جهشهایی ژنتیکی پیوند خورده است.

خواهی در تمام مواردی که پیوندی میان یک عامل ژنتیکی و همجنس (5

برقرار شده، آن عامل ژنتیکی اختاللی در ساز و کارهای طبیعی رشد و 

زند و از این رو پیوند و همسانیِ تکوین بدن جنین را رقم می

 شود.نمایان میای در سطح زیستی خواهی با بیماریهمجنس
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 خواهیشناسی همجنسعصب-هورمون

 (Wesley Burt -ت)نقاشیها از وسلی بِر

 

اند از این نظر خواهانه کشف شدهژنهایی که در پیوند با رفتار همجنس 

اشتراک عمل دارند که بیشترشان تاثیر هورمونهای جنسی بر مغز جنین را تنظیم 

خواهی از اختاللی در رشد فته که همجنسکنند. از این رو این حدس شکل گرمی

که در این راستا  91هورمونی رشد جنینی-ی عصبیشود. نظریهمغز جنین ناشی می

                                                 

 

91 Gestational Neurohormonal Theory 

92 Ellis and Ames, 1987. 

ش از اگوید اختالل در ژنهایی که رشد مغز و تاثیرپذیریصورتبندی شده، می

گرایی کنند، باعث همجنستستوسترون و استرادیول را در دوران جنینی تنظیم می

ی نیرومند هورمونی میان بیان ژنها و این دیدگاه به حضور یک واسطه 92شود.می

تکوین مغز جنین قایل است و اختالل در این ساخت هورمونی را علت اصلی 

 داند. بروز این رفتار می

را دانشمندی به نام لووی پیشنهاد کرده  93ی جنینیی هورمونی دورهنظریه

ی های موجود دربارهز تمام دادهای که اترین نتیجهگوید سرراستو می

آید آن است که سطحی باال از تستوسترون در دوران جنینی خواهی بر میهمجنس

93 Prenatal Hormone Theory 
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ی سازد و رفتارهای مردانهمی« نر»عالوه بر تعیین جنسیت جنین، مغز او را نیز 

ی گنجاند، که یکتنیده در ساز و کارهای عصبی وی میبعدی را به شکلی پیش

آغوشی است. هر اختاللی در تاثیر ت جنس مخالفت برای هماز آنها جذابی

تستوسترون بر مغز جنین به اختالل در نرینگی مغز و تثبیت کارکردهای یاد شده 

 انجامد. می

ی آندروژن انجام تمایز غدد جنسی جنین زیر تاثیر هورمونهای نرینه

ون وسترتستهیدرو شان عبارتند از تستوسترون، دیپذیرد که مهمترینمی

(DHT)94 ها جنین مسیر رشد جنینی در غیاب این هورمون 95.و آندروستندیون

                                                 

 

94 dihydrotestosterone 

95 androstenedione 

ی ششم تا دوازدهم شود. در هفتهکند و به ماده تبدیل میهنجارینی را طی می

ث اش به دی هیدروتستوسترون باععمر جنین ترشح تستوسترون و تبدیل شدن

سی نر و بگیرد. تمایز جنی بیضه و بیضه در جنین پسر شکل شود آلت، کیسهمی

ز را کشی درون مغمانند، بلکه سیمماده تنها به سطح اندامهای تناسلی محدود نمی

کنند. یعنی زیربنای هویت جنسی و تمایز رفتاری زن و مرد از همان نیز تعیین می

بعد از  96شود.ریزی میها بر مغز نوزاد پیدوران جنینی در جریان تاثیر آندروژن

شود و به تمایز نواحی ها بر مغز نمایان میازدهم تاثیر این هورمونی دوهفته

انجامد. این نرینه شدنِ اندامهای تناسلی و مغز در قشری و روابط درونی مغز می

96 Garcia-Falgueras and Swaab 2010: 22-35. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dihydrotestosterone
https://en.wikipedia.org/wiki/Androstenedione
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. از کندنماید و تا حدودی مستقل از هم بروز میدو موج مستقل و پیاپی رخ می

ند. یعنی گاه دستگاههای این رو ممکن است در هریک از آنها اختاللی رخنه ک

های نگیرند، اما سطح آندروژتناسلی نر به درستی و کمال تمایز یافته و شکل می

کنند و بنابراین روند دوم مختل الزم برای نرینه ساختن مغز را برآورده نمی

 97شود.می

 خوانده 98(CAHکلیوی )فعالی تناسلی فوق یک نقص ژنتیکی که بیش

آورد. در این اختالل ب برای ارزیابی این مدل فراهم میشود، موقعیتی مناسمی

کند و کلیوی جنین دختر مقدار چشمگیری آندروژن تولید می ژنتیکی غدد فوق

ای بزرگ و شبیه به آلت مردانه در نتیجه این نوزادان پس از تولد اندام تناسلی

                                                 

 

97 Bao and Swaab, 2011: 214–226. 

رصت با دارند. این ناهنجاری ریختی آلت مادینه در همان کودکی در اولین ف

 اند، کارکردشود، و چون تخمدانها رشد طبیعی خود را داشتهجراحی برطرف می

 ها بر مغز درجنسی ایشان همچون زن به جای خود باقی است. اما تاثیر آندروژن

ی سوگیری گذارد و از این رو با مقایسهدوران جنینی ردپای خود را به جا می

 محک زد. توان این فرضیه را جنسی این افراد می

 

 

 

98 congenital adrenal hyperplasia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Congenital_adrenal_hyperplasia
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اند بعد از دهد که زنانی که به این عارضه دچار بودهشواهد نشان می

د دهنی مرسوم را نمایش میخواهانهبلوغ کمتر از سایر زنان رفتارهای دگرجنس

همچنین جالب است که  99شود.های دیگر در میانشان بیشتر دیده میو سوگیری

د به پسران شبیه است نه دختران. ترجیح اسباب بازی در دوران کودکی این افرا

 د. دهنیعنی در سنین پایین توپ و ابزارهای چرخدار را به عروسک ترجیح می

های گوناگون در کودکان خردسال پسر و بازیخودِ همین ترجیح اسباب

تعیین  ها بر مغز جنیندختر انگار الگویی باشد که زیر تاثیر همین تاثیر آندروژن

گران به طیفی از رفتارهای وابسته به جنس در نوزاد و شود. برخی از پژوهش

های مربوط به اند که دادهاند و این نقد را وارد آوردهکودکِ انسان اشاره کرده

                                                 

 

99 Hines, 2011: 170–182. 

ی جانوران به خاطر پیچیدگی مغز و رفتار رفتارهای وابسته به جنس در نر و ماده

کته ی در تایید این نذیر نیست. اما پژوهشهای فراوانی ما تعمیم پانسان به گونه

ها بر بچهها و پسرو تقریبا تردیدی وجود ندارد که رفتار دختربچه انجام پذیرفته

اساس سطح تستوسترونی که مغزشان در دوران جنینی دریافت کرده، متمایز 

اش آن که از سنینی بسیار پایین )حدود سه تا هشت ماهگی( است. نمونه

کنند داری شبیه به ماشین را انتخاب میچرخ هایبازیها توپ و اسبابپسربچه

دهند. این اختالف سلیقه در حدود دو سالگی ها عروسک را ترجیح میو دختربچه

ها و گیرد و به تمایز در نوع بازی دختربچهکامال نمود رفتاری به خود می

 100انجامد.ها میپسربچه

100 Alexander, 2003: 7–14. 
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101 Hines, 2010: 448–456 

های عالی که ان نخستیدهد در میانگیز آن که آزمونهای نشان میشگفت

کنند و بنابراین در سراسر عمر خود نه خودرو و نه عروسک در طبیعت زندگی می

های شامپانزه و ماکاک و رزوس اند نیز ترجیح مشابهی وجود دارد. یعنی بچهدیده

هم درست مانند انسان ترجیح وابسته به جنس برای انتخاب و حتا جانوران بالغ 

 101شود.شان با محرکهای متفاوتی برانگیخته میکنجکاویبازی دارند و اسباب

ها عروسک را انتخاب بازی ماشین و مادهاسبابمانند انسان هم  های نرمیمون

نماید که آنچه مغز نر خردسال را به ماشین اسباب بازی چنین می 102کنند.می

غز م کند چرخهای آن است و امکاناتی که برای حرکت دارد. یعنی انگارجلب می

نر از ابتدا برای ارتباط با پدیدارهای جهان و چیزهایی که قرار است به کار گرفته 

102 Hassett et al., 2008: 359–64. 
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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. یعنی نوزادان یک 

ارکرد کاملی پیدا نکرده هم در خیره شدن به شان کروزه که هنوز دستگاه بینایی

ه کنند. نوزادان دختر بیشتر به چهرتصویرهای متفاوت وابسته به جنس عمل می

مانند، در حالی که نوزادان پسر بیشتر به اشیای مکانیکی کنند و خیره میتوجه می

 103دهند.و متحرک توجه نشان می

ر ز صفتهای ریختی نیز زیهای رفتاری متمایز، برخی اگذشته از ترجیح 

خواهی نسبتی برقرار شوند و آنها هم با همجنستاثیر همین عامل تعیین می

 های جنسی در دورانها که زیر تاثیر هورمونکنند. طیفی از صفتها و ویژگیمی

                                                 

 

103 Alexander, Wilcox and Woods, 2009: 427–433. 

خواه با هم تفاوت دارند. خواه و دگرجنسشوند در افراد همجنسجنینی تعیین می

دانیم که نسبت میان درازای انگشت نشانه به انگشت ا میبه عنوان مثال، این ر

انگشتری )به ویژه در دست راست( بر اساس مقدار تستوسترون ترشح شده در 

شود. در هردو جنس درازای انگشت اشاره از انگشتری دوران جنینی تعیین می

 کمتر است، اما این تفاوت در مردان بیشتر از زنان است. هرچه این نسبت کمتر

باشد، میزان تستوسترون دوران جنینی بیشتر بوده است. شاخص یاد شده با چند 

ری جنسی شان به سوگیمتغیر ریختی و رفتاری دیگر نیز همبستگی دارد که برخی

گیری انگشتان جانوران دیگر ی شکلشاخص یاد شده درباره 104شوند.مربوط می

104 Wlodarski et al., 2015: 20140977–20140977. 
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در  105زارش شده است.ی موش هم گهم مصداق دارد و به عنوان مثال درباره

ین ی سیزدهم عمر جنانسان این نسبت هنگام تمایز استخوانهای انگشت در هفته

گرا این نسبت در زنان همجنس  106ماند.گیرد و تا زمان بلوغ ثابت میشکل می

ی مهم آن که در نکته 107گراست و به مردان نزدیک است.بیش از زنان دگرجنس

خواه و دیگری عادی باشد، باز ن همجنسشادوقلوی دختر تک تخمکی که یکی

همین تمایز برقرار است. یعنی حتا در این مورد هم تناسب برای انگشتان 

این شاخص در این دو  108خواهش بیشتر است.خواه از خواهر دگرجنسهمجنس

                                                 

 

105 Zhengui  and Cohn, 2011: 16289–16294. 

106 Garn et al., 1975: 327–332. 

107 Williams et al., 2000: 455–456. 

گرا بیش از دهد، اما در مردان دوجنسرده از مردان تفاوتی را نشان نمی

  109رایان است.گگرایان و دگرجنسهمجنس

ی بسیاری از شاخصهای دیگرِ وابسته به هورمونهای جنینی هم درباره

ی باالی چلیپایی مغز، بادامه، هیپوکامپ و بینیم. هستهالگوی مشابهی را می

 خواهگرا بزرگتر از مردان دگرجنسمدارهای سیستم شنوایی در مردان همجنس

ی ژن در دوران جنینی به اندازهاست و اینها همگی زیر تاثیر هورمونهای آندرو

در این زمینه  110(SCNی باالی چلیپایی )یابند. به ویژه هستهنهایی خود دست می

برابر مردان  7/1گرا مهم است، چون این زیرسیستم عصبی در مردان همجنس

108 Hiraishi et al., 2012: 711–724. 

109 Robinson and Manning, 2000: 333–345. 

110 Suprachiasmic Nucleus 
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ی سیزدهم در هفته 111برابر بیشتر است. 1/2عادی حجم دارد و شمار سلولهایش 

یش رسد و این کمابی رشد خود مینینی این هسته به بیشینهتا شانزدهم دوران ج

بینیم. بعد از آن بخشی از گرا میهمان مقداری است که در مردان همجنس

خواه تا پایان دوران ی آن در مردان دگرجنسمیرند و اندازهسلولهای این ناحیه می

زنان است و ی این هسته در مردان بیش از اندازه 112یابد.کاهش می ٪35جنینی 

ی سیزدهم از عمر جنین نوعی افزایش نماید که در هفتهبنابراین چنین می

گرایی را همزمان تشدید ی این هسته و همجنسهاست که بزرگی اندازهآندروژن

 کند. می

                                                 

 

111 Swaab and Hofman, 1990: 141–148. 

112 Gooren, 2006: 589–601. 

113 Bogaert and Hershberger, 1999: 213–221. 

ها در این سن را شاخصهای دیگری هم هستند که باال بودن آندروژن

خواه از ت مردان همجنسی آلدهند. به عنوان مثال اندازهنشان می

و مقدار آندروژن بیشتری هم در خونشان  113خواهان بزرگتر استدگرجنس

خواهان دانیم که شمار زیادی از همجنسهمچنین این را می 114کند.گردش می

برادرانی بزرگتر از خود دارند. یعنی با افزون شدن شمار برادران بزرگتر، احتمال 

تواند به خاطر باال بودن سطح این مییابد و خواهی افزایش میهمجنس

ها در رحم مادر باشد، که با زایمان هر فرزند پسر افزایش خفیفی را آندروژن

همچنین واکنش ایمنی بدن مادر نیز در این میان اهمیت دارد.  115دهد.نشان می

114 Brodie et al., 1974: 82–83. 

115 Bogaert et al., 2007: 845–853. 
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دارد واکنشی ایمنی  Yبدن مادر در برابر حضور سلولهای جنینی که کروموزوم 

د توانیابد و میهای بعدی افزایش مید که به تدریج طی بارداریدهننشان می

  116برخی از کارکردهای دگردیسی مغز جنین به وضعیت نرینه را مختل کند.

شواهدی هست که نشان در تضاد با آنچه که گذشت، از سوی دیگر 

خواهان کمتر از میزان عادی بوده ها در مغز جنین همجنسدهد سطح آندروژنمی

که رفتارهای  117های هیپوتاالموسمشهورترین نمونه آن که یکی از هسته است.

خواه حدود دو برابر از مردان کند، در مردان دگرجنسجنسی را تنظیم می

خواه بزرگتر است. این تناسب کمابیش به همان مقداری است که در همجنس

                                                 

 

116 Garcia-Falgueras and Swaab, 2010:22-35. 

117 interstitial nuclei of the anterior  Hypothalamus 

دو  ته کمابیشخواه این هسبینیم. یعنی در مردان دگرجنستمایز مردان و زنان می

خواه با گروه اخیر همسان خواه است و مردان همجنسبرابر زنان دگرجنس

آورد خواهی را پدید میای که همجنسبنابراین انگار الگوی اصلی 118نمایند.می

ها بر مغز و بدن جنین در زمانِ نوعی نوسان و بیش و کم شدنِ تاثیر آندروژن

 ی یک هورمون.ساده نامناسب و نامعمول است، و نه کم بودنِ

تواند بررسی شود، شاخص مشهور دیگری که در این رابطه می

دستی در مردان در کل بیش از ورزی و جانبی شدن مغز است. بسامد چپدست

ه گرا این نسبت باالست و کمابیش بزنان است، با این استثنا که در زنان همجنس

118 Gooren, 2006: 589–601. 
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دست بودن همچنین چپخواهی و در کل بسامد همجنس 119مردان نزدیک است.

توانی دو خواهی و همدر میان مردان دو برابر زنان است. در مقابل دوجنس

خواه در میان زنان بسامد باالتری دارد. یعنی احتمال این که زنی دوجنس 120دست

باشد یا از دست راست و چپش به یک اندازه استفاده کند باالتر از مردان است، 

خواه باشد دو برابر مردی چپ دست باشد یا همجنسو در مقابل احتمال این که 

 121زنان است.

خواهانه گیری رفتار همجنسی شکلعصبی درباره-ی هورمونینظریه

ی شود و استوارترین نظریه دربارهها و شواهد فراوانی پشتیبانی میامروز با داده

                                                 

 

119 Peplau and Huppin, 2008: 145–165. 

120 ambidexterity 

ن ای شود. یکی از نقاط قوتگرایانه محسوب میساز و کار ظهور رفتار همجنس

شود. ها هم تایید میتر از نخستیهای جانوری سادهنظریه آن است که توسط مدل

( و موش صحرایی آزمایشگاهی Mus musculusخانگی )مثال در موش 

(Ratus norvegicus،)  سازِ بیضهجهش مادینه»یک ناهنجاری ژنتیکی به نام» 

(tfm)122 ر کروموزوم ها بی آندروژنشناسایی شده که بر ژنهای گیرندهX  عمل

های هورمونهای نرینه )آندروژن( را در کند. این ژنها در حالت پایه گیرندهمی

کند و کنند. جهش یاد شده کارکردشان را مختل میغشای سلول رمزگذاری می

121 Parker, 2014: 383-384. 

122 Testicular feminization mutation 
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به این ترتیب سلولهای مغز جنین موش در زمان تکوین حساسیت خود را به 

 هد. دپیامهای هورمونی نرینه از دست می

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

123 Androgen Receptor 

ی این ژن و جهشِ آن این که همتای آن در کروموزوم ی مهم دربارهنکته

X  ی آندروژنگیرنده»انسان ژنهای مشابهی با کارکرد مشابه وجود دارد که ژن» 

(AR)123 ی هورمونی آن است ی این گیرندهی مهم دربارهشود. نکتهخوانده می

شود تا خودکشی سلولی در یکه ترشح آندروژن از غدد جنسی جنین باعث م

ی ای از مغز که این گیرنده را دارند، مهار شود و به این ترتیب منطقهنواحی

تر و بزرگتر گردد و این همان حساس به آندروژن در مغز جنین حجیم

زند. یکی از کارکردهای ایست که در کل تمایز مغز نر و ماده را رقم مینواحی

ی کنند و سوگیری جنسرفتار جنسی را تنظیم میاین نواحی آن است که بعدتر 

نمایند. جهش یاد شده در به طرف جنس مخالف را رمزگذاری و مدیریت می
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کند، اما رفتار جنسی خواه تبدیل نمیموشهای نر و ماده آنها را به همجنس

شود برخی از گرایشهای رفتاری نرها به سازد و باعث میشان را مختل میعادی

هایی با ها بیشتر شباهت دارد و خوابگاهیه شود. مثال رفتارشان به مادهها شبماده

دهند، در حالی که نرها موقع خواب به بوی بوی نرها را برای ماندن ترجیح می

  124شوند.ها جلب میماده

تواند همچون محکی برای ارزیابی این نظریه به کار عامل دیگری که می

ت در دوران بارداری به مادر وارد شود. گرفته شود، تنشی است که ممکن اس

شود دانیم که استرس به موش باردار باعث میها این را میدست کم در موش

مقدار زیادی هورمون کورتیزول از غدد فوق کلیوی رها شود و این هورمون 

                                                 

 

124 Poiani, 2010: 68. 

های تولید شده در بدن تواند از سد خونی مادر و جنین بگذرد و با آندروژنمی

د و تاثیر تستوسترون را بر رشد مغز جنین مهار نماید. موشهای جنین تداخل کن

ان شان نششوند اختاللی را در سوگیری جنسینری که از چنین مادرهایی زاده می

انه خواهدهند و احتماال به خاطر ناتوانی در تشخیص جفت رفتارهای همجنسمی

 ها تعمیم داد،نخستیها را از جوندگان به البته این که بتوان این داده 125دارند.

تر تر و پیش تنیدهجای بحث وجود دارد. چون رفتارهای جنسی جوندگان ساده

کشی مدارهای عصبی جنین احتماال ها بر سیمهاست و تاثیر آندروژناز نخستی

125 Ellis and Cole-Harding, 2001: 213–226. 
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تا  تنیده است،بیشتر از جنس روشن و خاموش کردن یک الگوی رفتاری پیش

  126سی.تنظیم امری پیچیده مانند جذابیت جن

 بندی کرد:توان به این ترتیب جمعآنچه که تا اینجای کار گفتیم را می

ی فراگیر و پیچیده وجود دارد که پیوندهای میان دست کم یک نظریه (1

 -شناختی مبتنی بر آرایش عصبیسطح ژنتیکی، ساز و کارهای زیست

 دهد.گرایانه را توضیح میهورمونی مغز جنین و رفتار همجنس

دن ها بر نرینه شاین نظریه عواملی که روند عادی تاثیر آندروژنبر مبنای  (2

د خواهانه را پدیکنند، در سنین باال رفتار همجنسمغز جنین را مختل می

 آورند.می

                                                 

 

126 Gooren, 2006: 589–601. 

طیفی وسیع از ویژگیهای ریختی )درازای انگشتان، اندازه و شکل  (3

 تخابدستی، انی آلت نرینه و...( و رفتاری )چپهای مغزی، اندازههسته

وند و شهورمونی تعیین می-بازی، و...( زیر تاثیر این عامل عصبیاسباب

 خواهی همبستگی دارند. همگی با همجنس

خواهی زیر تاثیر اغتشاشی در نظم اثرگذاری نماید که همجنسچنین می (4

گیرد و با بیش و کم شدنِ های آندروژن بر جنین شکل میهورمون

 بدن و به ویژه مغز جنین گره خورده است.نابهنگام هورمونهای نرینه در 
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 «خرد افالطونی/ زیر چاپ»فصلی از کتاب 

 گرایی افالطونگفتار دوم: همجنس

 

شود که تنها ی تمام ارجاعهای افالطون به لذت، نمایان می. با مطالعه1 

یک شکل از کامجویی است که همه جا مورد ستایش وی بوده و کامال به رسمیت 

شده است. در کمال تعجب، این لذتى مجاز و پسندیده، عبارت است از  پذیرفته

 ی جنسی با پسران نوجوانِ زیبارو!برقرار کردن رابطه

افالطون در روزگار ما به عنوان فیلسوفی که برای نخستین بار در مورد 

پردازی کرد، شناخته شده است. به همین دلیل هم کتابهایی که به عشق نظریه

اند، پرشمار و پرفروش هستند. با این وجود در مورد عشق پرداختهدیدگاه وی 

ای محتوای فلسفی عشق نزد افالطون را به حالت تعلیق درآوریم و از اگر لحظه

صورت بیرونی آن و شکلِ جریان یافتنش میان عاشق و معشوق پرسش کنیم، به 

 یبه رابطههای افالطون رسیم که عشق در تمام بندهای رسالهاین نتیجه می

 رساند. کند و به صراحت آمیزش جنسی بدنی را میخواهانه اشاره میهمجنس

دوران   های اشرافیِاین برداشت انگار منحصر به افالطون نبوده و آتنی

ی ، خطابه«فایدروس»ی اند. چنان که در رسالهکردهوی عشق را چنین درک می

 ایکند، چنین جملهاعالم می لوسیاس هم که برتری غیرعاشقان بر عاشقان را

دانند که عاشق همواره به دنبال معشوق است و گذشته از اینها، همه می»دارد: 

جز درآمیختن با وی آرزویی ندارد. از این رو هرگاه عاشق و معشوق را همراه با 
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اکنون ماند، یا هبرند که به تازگی از شهوترانی فارغ شدههم ببینند، مردم گمان می

 127«شهوترانی دارند. قصدِ

 را به خواهیپیروی از سنت اسپارتها همجنس افالطون نه تنها خود به

ه از ای برجستشناسد. بلگه استاد خود سقراط را نیز به عنوان نمونهرسمیت می

مهابا به پسران نوجوان دارد، تصویر کرده است. من کسانی که میل و کششی بی

کنند که شواهد بیرونی نیز سخن وی را تایید میام نشان داده« ی ایونیفلسفه»در 

ی کارکشته و تا حدودی بدنام بوده است. با خواهو سقراط به راستی همجنس

 سازد، نشاناین وجود تایید و ستایشی که افالطون در این امتداد نثار وی می

دهد که خودش نیز به عادت استادش مبتال بوده است. چنین گرایشی کمابیش می

                                                 

 

127 Plato, Paedrus, 232. 

ی شود. یک نمونهآید، دیده میام بندهایی که سخن از عشق به میان میدر تم

دیده  «خارمیدس»ی ی روشنی است که در رسالهخواهانهاش داللت همجنسساده

شود. یک هشتمِ ابتدای این رساله به شرحِ مالقات سقراط و خارمیدس می

اشقانش ع اختصاص یافته و بر توصیف زیبایی خارمیدس و محبوبیتش در میان

تمرکز یافته است. سقراط که تازه از نبرد پوتیدیا آمده و راوی داستان است، به 

گوید که برای دیدن پسران نوجوان و زیبا به ورزشگاه رفته و صراحت می

دانند که با چه قصدی آمده و به همین دلیل خارمیدس زیبارو مخاطبانش هم می

 کنند. را به او معرفی می
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ها ین جهتگیری، این نکته چشمگیر است که در بیشتر رسالهبا توجه به ا 

ادیده اند، این موضوع یا نو کتابهای معاصران که گفتمان افالطونی را تحلیل کرده

انگاشته شده و یا به صورتی بسیار گذرا مورد اشاره واقع شده است. در مقابل، 

تاکید شود.  ی معنوی و روحانی عشق از دید افالطونتالش شده تا بر جنبه

طون، به های افالریشه بودن و نامستند بودن در اصل رسالهتالشی که به دلیل بی

 نماید.ام یکسره نادرست میدیده

ی افالطون مطرح خواهبه عنوان پادنهادی برای همجنسآنچه که معموال 

عشق »ایست که به پیدایش تعبیرِ شود، تاکید بر محبت معنوی و غیرجسمانیمی

انجامیده است. این عبارتِ مشهور به بند مشهوری از کتاب سوم « نیافالطو

                                                 

 

128  Plato, Republic, 3.402. 

دهد که در آن در دو گام پیاپی، مفهوم عشق افالطونی تعریف ارجاع می «جمهور»

یابیم که موضوع این عشق، یعنی معشوق شده است. در گام نخست، در می

 د. ردار باشهای ممکن برخوتواند باشد که از تمام کمالراستین، تنها کسی می

چنین کسی را افالطون در بندهای پیشین به دقت تعریف کرده است. 

ی سربازان و پاسداران شهر تعلق داشته معشوق از دید او مردی است که به طبقه

باشد، و با تربیت درست و مطابق محدودیتهای افالطونی، از برخورد با آثار هنری 

 و تمرین جنگی بدنی زیبا و ورزیدهتهی از فضیلت محروم شده باشد، و با ورزش 

 یکند که مردانگی و مرد بودن جنبهافالطون تاکید می 128به دست آورده باشد.

برجسته و مهم چنین محبوبی است و باز تصریح دارد که عاشق وی نیز مردی 
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ی هی بستطبقه و همسان وی است. بنابراین کل عشق از دید افالطون در دایرههم

آغوشی شود. در گام دوم، شهوت و همدار تعریف میفیِ بردهمیان مردان اشرا

آمیز نکوهیده شده و محدودیتهای حاکم بر این عشق شرح زده و جنونهیجان

  129داده شده است:

οὕτω δή, ὡς ἔοικε, νομοθετήσεις ἐν τῇ οἰκιζομένῃ πόλει 

φιλεῖν μὲν καὶ συνεῖναι καὶ ἅπτεσθαι ὥσπερ ὑέος παιδικῶν 

ἐραστήν, τῶν καλῶν χάριν, ἐὰν πείθῃ, τὰ δ᾽ ἄλλα οὕτως 

ὁμιλεῖν πρὸς ὅν τις σπουδάζοι, ὅπως μηδέποτε δόξει 

                                                 

 

129  Plato, Republic, 3.403b-403c. 

μακρότερα τούτων συγγίγνεσθαι: εἰ δὲ μή, ψόγον ἀμουσίας 

καὶ ἀπειροκαλίας ὑφέξοντα. 

 130 است:این بند را محمد حسن لطفی چنین به پارسی برگردانده 

ای که امروز بنیان نهادیم، قانونی با این گفتم: بدین جهت در جامعه»

مضمون وضع خواهی کرد: عاشق پس از آن که دل معشوق را به دست آورد 

حق دارد چون پدری او را دوست بدارد و ببوسد و با او معاشر باشد. این دوستی 

وز باید از این حد تجافقط باید برای غایتی شریف باشد و روابط آن دو هرگز ن

کند، وگرنه عاشق متهم خواهد شد به این که از تربیت بویی نبرده و از درک 

 «زیبایی ناتوان است. 

 .913(: 3.)ج 1380افالطون،  130 
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های اروپایی، درست اما این ترجمه با وجود سازگار بودن با ترجمه

 نیست. دقیقتر است اگر این بند را چنین ترجمه کنیم:

ی که همچون ن قانون را در شهرنماید که تو ایپس بنابراین چنین می»

(، نهاده باشی: به واقع دوست داشتن οἰκιζομένῃنشینی تاسیس کردیم )کوچ

( بدان شکل که ἅπτεσθαιتنگ در آغوش گرفتن ) و بوسیدن و همراه بودن و

کنند، اگر که مجبورش کند ( میπαιδικῶν ἐραστήνهای معشوق )با پسربچه

( همراهان و همگنان (. )همچنان کهκαλῶν χάριν) ای غرورآمیزچونان وظیفه

ز کنند. به شکلی که )دیگران( هرگدیگر نسبت به موضوع اشتیاقشان چنین می

 δόξει( گمانی سترگ )συγγίγνεσθαιشان )ی سرشت مادرزاددرباره

μακρότερα( نبرند، که )ایشان( با گناهِ بی( سلیقگیἀμουσίας و نادانی )

 «.اند( دست به گریبانἀπειροκαλίαςی زیبایی )درباره

و  ی پدرای به رابطهبینیم، در اصل یونانی متن هیچ اشارهچنان که می

 ی مردیخواهانهسی ارتباط همجنپسری وجود ندارد.  افالطون به سادگی درباره

شناسانه قایل است. آنچه گوید،  و برای آن ارزشی زیباییبا نوجوانی سخن می

ها معنی ی جنسی با پسربچهکه به صراحت در تمام متون یونانی باستان رابطه

اند، و مترجم ایرانی نیز از همین دهد، به چیزی یکسره متفاوت ترجمه کردهمی

 شیوه پیروی کرده است. 
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از  «مهمانی»ی اگر این بند را با توصیفی که افالطون در انتهای رساله

ور یابیم که احتماال این بندِ جمهعشق به سقراط به دست داده مقایسه کنیم، در می

 اینوشته شده است. چون در آنجا هم چنین رابطه «مهمانی»کمابیش همزمان با 

ز یل، البته پیر بودن سقراط و احتماال ابینیم. دلرا میان آلکیبیادس و سقراط می

توان حدس زد که خودِ افالطون نوجوان میان رفتن میل جنسی در اوست، اما می

اند. یعنی انگار افالطون که در نوجوانی و سقراط نیز ارتباطی از این دست داشته

ماال که احت –محبوب سقراطی پیر و سالخورده بوده، الگوی ارتباطی خویش را 

ه به کل مفهوم عشق تعمیم داد -شدهسرِ سقراط ناشی میاتوانی جنسی پیرانهاز ن

 و آن را به صورتی آرمانی تبدیل کرده است.  

بنابراین سفارش افالطون به این که عاشق حقیقی باید هنگام کامجویی 

ریگی از زهدگرایی جنسی از پسران نوجوان اعتدال را رعایت کند، تنها مرده

ها سو از سنت انکار نفسی که در میان پوتاگوراسیای کمبارقه معمول اوست، و

توان به غیرجسمانی بودنِ عشق یا جاری بوده است. این را به هیچ عنوان نمی

 اش تعبیر کرد. خالی از شهوت بودن

 «وانینق»ستیزترین و زهدگراترین اثر کتاب در میان آثار افالطون، لذت

یکی از شواهدی که سوف نوشته شده است. است که در سالهای آخر عمر فیل

ایی هدر زمان سالخوردگی افالطون نوشته شده، اشاره «قوانین»دهد متن نشان می

دهد. در واقع بندی در اش از کامجویی جنسی را نشان میاست که گریزان شدن

کند که جمالت یاد شده را را ایجاد می ابتدای این کتاب هست که این شائبه

طون ننوشته است، یا اگر وی چنین کرده، در اواخر عمر چرخشی را در خودِ افال

ی خواهچون در این بند آمده که همجنس ی جنسی خود تجربه کرده است.سلیقه

عملی نکوهیده و غیرطبیعی است و نسبت به آمیزش طبیعی زن و مرد انحرافی 

که از  خواهی عادتی دانسته شدهشود. در این متن همجنسبزرگ محسوب می

کرت برخاسته و توسط مردمی شهوتران به خدایانی مانند زئوس منسوب شده تا 



   121      چهار صد و نود وامردادماه هزار و سی  /و سوم سی یشماره/سیمرغ

 

این سخنان در کل با آنچه که سایر نوشتارهای  131مجوزی اجتماعی به دست آورد.

شود کامال ناسازگار است. افالطون هوادار پر و پا قرص افالطون دیده می

ای به عشق جنسی میان زن هی مثبت و همدالنی بوده و هیچ اشارهخواههمجنس

و مرد ندارد. او سقراط را نیز به همین شکل تصویر کرده و با توجه به شواهد 

 توان پذیرفت که این گرایشبیرونی و گزارشهای سایر نویسندگان معاصرش می

هم در او و هم در سقراط چشمگیر و نمایان بوده است. از این رو برخورد به این 

شکلی منحرف از کامجویی جنسی است و در شهوتی  یخواههمجنسجمله که 

 نماید. افراطی و نادرست ریشه دارد، غریب می

                                                 

 

131 Plato, Laws, 636. 

وجه آیند، با تگذشته از این چند جمله که به نظر افزوده به متن اصلی می

به دیرهنگام بودنِ زمان نگارش این کتاب، انتظار بر آن است که درست مانند 

انی با مردان جوان بازمانده بود و به گفتگو سقراطی که در دوران پیری از شهوتر

کرد، در مورد افالطون نیز چنین الگویی را ببینیم. در واقع هم با ایشان بسنده می

ی افالطون از تمام سخنان پیشین خود درباره «قوانین»چنین است. در کتاب هشتم 

 ی غیرطبیعی بودنِ میل جنسی بهگیرد و به مسئلهعشق و شهوت فاصله می

ی لهکند. مسئگردد و سه نوع متفاوت از عشق را از هم تفکیک میجنس باز میهم

اصلی او آن است که چگونه زنان و مردان جوانی را که هنوز به سن قانونی 

شان اند، از معاشرت و دوستی با هم باز دارند و مانع ارتباط جنسیازدواج نرسیده
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ی حکم خواههمجنسکه او به منع نماید با هم شود. در ابتدای کار چنین می

ای ایفا کنند را خواهد کرد، چون این که پسران نورس نقش زنان را در رابطه

 ی بحث راداند. با این وجود شکلِ توسعهشان میمغایر با آزادگی و سرافرازی

 ای نامنتظره برسد. گیرد که به نتیجهطوری در پیش می

ارضای میل جنسی را از هم تمیز او بر این مبنا سه شکلِ گوناگون از 

خیزد و به همین دلیل هم وحشی و دهد. یکی از آنها، از تضاد بر میمی

گسیخته است. دیگری، قطبِ مقابل آن است، یعنی چون بین دو چیزِ همگون لگام

امد. انجو همسان برقرار شده، مالیم و معتدل است و مدتی درازتر نیز به طول می

خواهی خواهی و همجنسن این دو را مترادف با دگرجنسروشن است که افالطو

در نظر گرفته است. حالت سومی هم که در نظر گرفته، کسی است که به هردوی 

 این موارد میل داشته باشد. 

ی زیبایی تن دیگری و مشغول فرو نشاندن میل چنین کسی گاهی شیفته

و با هدفِ پروردن و کند گردد و گاهی به زیبایی معنوی وی توجه میخویش می

نماید. این دو حالت نیز که مانند جفت متضادی تربیت کردنِ دیگری مهرورزی می

اند، همان حالتهای اول و دوم هستند که در یک تن جمع معنایی بازنموده شده

اند و انگار به کسی اشاره دارند که هم به مردان و هم به زنان تمایل دارد. آمده

دون بحث چندانی به برتری و ستودنی بودنِ ارتباط دوم افالطون به سرعت و ب

نها کند. یعنی در نهایت تکند و از زیر بار استدالل بیشتر شانه خالی میحکم می

با زنان شباهت داشته  کند که به شهوترانیی را طرد میخواههمجنسشکلی از 
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ت و راه اسباشد، و سایر اشکال آن را با این استدالل که با پاکی و فضیلت هم

  132دارد.ها ندارد، روا میهدفی جز بهتر ساختنِ پسربچه

دهد. یعنی ارتباط او این کار را به قیمت طرد دو شکل دیگر انجام می

کند. چه به شکلی طبیعی و به تنهایی جنسی زن و مرد را به هر شکلی طرد می

ن ، افالطوکمی بعدتر خواهی همراه شده باشد.وجود داشته باشد و چه با همجنس

کند که با دفع شهوت و ریخته شدنِ پشتاب مردانه است که مخالفت تصریح می

خواهانه روا گوید این شکل از ارضای جنسی در روابط همجنسدارد. او می

نیست و در روابط میان زن و مرد هم تنها زمانی مجوز دارد که هدفش بسته شدن 

                                                 

 

132 Plato, Laws, 837. 

133 Plato, Laws, 839. 

ند گامِ غریب، ابتدا شهوت جنسی به عبارت دیگر او با چ 133ی فرزند باشد.نطفه

ی شهوت را از تمام موقعیتها را از جنس مادینه جدا کرده و بعد ارضای مردانه

گفتند کند. احتماال نویسندگان بعدی مانند ارسطو که میزایی تفکیک میجز بچه

اند، کردهبه این سخن او اشاره می 134ی بوده است،خواههمجنسافالطون مخالف 

 افالطون به جنس موافق در تمام آثارش نمایان است. وگرنه تمایل

ی افالطون در قوانین در کل لحنی خشک و متعصبانه دارد که ویژه

ی اش دربارهپیرمردان دیندار است. این روحیه را به خصوص در مورد داوری

خواهی را بر سایر توان دید. او با وجود آن که در نهایت همجنسلذت جنسی می

134 Aristotle, Politics, 1262a32. 
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داند، اما در کل لذت جنسی و کامجویی را کی و صمیمیت برتر میاشکال نزدی

 های بدنی راداند و معتقد است پرداختن به آن تواناییناپسند و ناسزاوار می

شود. از این رو کامجویی دهد و باعث فساد و تباهی شهروندان میکاهش می

ازد که سجنسی به معنای ریختن پشتاب مردانه را تنها به وضعیتی منحصر می

دار شدن درآمیزد. انجام این کار با مردان یا مردی با زنِ قانونی خود به قصدِ بچه

روسپیان یا زنان دیگر یا حتا زنِ قانونی فرد در مواردی که امکان بارداری وجود 

ندارد، امری ناپسند و ممنوع دانسته شده و افالطون گفته که باید با پرداختن 

 135د سنتی االهی آن را ممنوع ساخت.داستانهایی دینی و ایجا

 

                                                 

 

135 Plato, Laws, 838-842. 

انه و تشویق و تاییدی که در خواههمجنسی . اشتیاق افالطون به رابطه2 

 اش و تبلیغ از نظامگیری سیاسیتوان به جبههسازد را نمیاین زمینه عیان می

ها فرو کاست. گفتمان او در این زمینه به شکلی است که نشان اجتماعی اسپارت

ای گرانبار در این زمینه داشته و آنچه را در نیرومند و انگار تجربه دهد تخیلیمی

پروا بر کاغذ آورده است. در اینجا تنها به برخی از بندهای ذهن داشته هم بی

پردازم و یکی دو موردِ برجسته را به های افالطون میبدخوانده شده از رساله

 کنم.عنوان گواه سخنانم نقل می

ترکیب مضحکی از آیینهای ایرانی و  «جمهور»پنجم افالطون در کتاب 

یونانی جنگاوری را به دست داده است. او ابتدا ضرورت آموزش نظامی 
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گوید که الزم است کودکان سوار بر اسب و با کند و میها را گوشزد میپسربچه

 136حمایت معلمانشان به میدان جنگ بیایند و از نزدیک خشونت سربازان را ببینند.

دهد که در این دوران هنوز اسب که او کودکان را بر اسب نشانده نشان میاین 

نظام در نبردها حضور نداشته است. وگرنه در آتن کاربردی جنگی نداشته و سواره

توانند با اسب بگریزند و از آسیب در شرایط خطر کودکان می»این اشاره که 

 یافت. ، معنایی نمی«137برهند

ستفاده از اسب در جنگها هنری بود که ایرانیان سوارکاری و به خصوص ا

ابداعش کرده بودند و در عصر هخامنشی به تدریج در سرزمینهای غربی نیز رواج 

                                                 

 

136 Plato, Republic, 5.467e. 

137 Plato, Republic, 5.467e. 

دهد که او به سنت نظامی ی افالطون به اسب در این بند نشان مییافت. اشاره

 نظامی نیرومند و مهیب داشتند و احتماالپارسیان اشاره داشته است، که سواره

وتر اند. کمی جلبخش مهمی از شهسوارانشان به آیین باستانی مهر پایبند بوده

 گوید سربازان دلیر باید با نهاده شدن تاجی از گل بر سرشان ستودهافالطون می

این فشردن  138(.δεξιωθῆναιشوند و حاضران دست راست او را بفشارند )

دست راست که امروز به صورت عالمت جهانی مهر و دوستی در آمده، در آن 

ی مهرپرستان بوده و به پیوند میان این ایزد و خورشید داللت دوران عالمتی ویژه

. انسان انگارانه نیز یافته است-دای دین زرتشتی مضمونی خکند، که در زمینهمی

138 Plato, Republic, 5.468b. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deciwqh%3Dnai&la=greek&can=deciwqh%3Dnai0&prior=de/
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ی ی سوارکاران سنگین اسلحهدانیم که تا پایان دوران ساسانی طبقهباز این را می

این  اند وو شهسواران زرهپوش پارسی مهمترین حامالن سنتهای مهرپرستانه بوده

رسم نیز به ایشان تعلق دارد. افالطون با اشاره به دست دادن و اسب سواری 

 دهد که با سنتهای ایرانیِ جنگ تا حدودی آشنا بوده است. ینشان م

اما انگار پس از اشاره به این دو موضوع، در صددِ یونانی کردنِ این رسم 

الطون کند. افگرایانه منتقل میای همجنسبوده باشد، بالفاصله سخن را به زمینه

ه گریزند باید بیگردانند و مگوید که سربازانی که از میدان نبرد رو بر میمی

د به شوند بایی کشاورزان و رعیت تبعید شوند، و آنان که اسیر دشمن میطبقه

دهند و صورت برده در دست ایشان وا نهاده شوند. اما آنان که دالوری نشان می

                                                 

 

139 Plato, Republic, 5.468b-c. 

شوند، باید توسط همین کودکان و نوجوانان اسب سواری که به عنوان پیروز می

مورد استقبال قرار گیرند. بخشی از این استقبال، چنان  اند،تماشاچی به میدان آمده

زی ای برای چیکه گفتیم رنگ و بویی غیریونانی دارد، اما انگار به عنوان مقدمه

این نوجوانان باید به نوبت و یکی »گوید که دیگر عنوان شده است. افالطون می

 ت راستتاجی از گل بر سر جنگجوی دالور بگذارند و با دس «پس از دیگری

 ، 139دست او را بفشارند، بعد

τὸ φιλῆσαί τε καὶ φιληθῆναι ὑπὸ ἑκάστου. πάντων, 

ἔφη, μάλιστα: καὶ προστίθημί γε τῷ νόμῳ, ἕως ἂν ἐπὶ 

ταύτης ὦσι τῆς στρατιᾶς, καὶ μηδενὶ ἐξεῖναι ἀπαρνηθῆναι 

ὃν ἂν βούληται φιλεῖν, ἵνα καί, ἐάν τίς του τύχῃ ἐρῶν ἢ 
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ἄρρενος ἢ θηλείας, προθυμότερος ᾖ πρὸς τὸ τἀριστεῖα 

φέρειν.  

( معاشقه کند و مورد معاشقه ἑκάστουسقراط گفت:( تا با هر یک )»)

، این رسم را هم بگذاریم که در جریان قرار گیرد. )گالوکون( گفت: کامال

(، هیچ یک از کسانی که او دوست دارد تا ὦσι τῆς στρατιᾶςلشکرکشی )

ز زنند با آنها معاشقه کند، نتوانند از این کار شانه خالی کند و سر با

(ἀπαρνηθῆναι( پس کسی که به کسی عشق جنسی دارد .)ἐρῶν) ، چه

(، بیشتر خواهد ἄρρενος( باشد و چه پسر )θηλείας)معشوقش( دختر )

 «( را به دست آورد.τἀριστεῖαی برگزیده )کوشید تا این جایزه

                                                 

 

 .997(: 3)ج. 1380فی(: ون )لطمثال: افالط 140 

ی جنگاوران دلیر است، معنایی روشن عبارتی که در ابتدای این بند آمده، و جایزه

 و بیشرمانه دارد. 

«τὸ φιλῆσαί τε καὶ φιληθῆναι ὑπὸ ἑκάστου » از شکل

 ( استفادهφιλη« )فیلِه»( فعلِ φιληθῆναι( و مفعولی )φιλῆσαίی )فاعل

ریشه است، اما در حالت فعلی به معنای دوستی و عشق هم« فیلیا»کرده که با 

های کالسیک کند. تمام ترجمهمعنای معاشقه کردن و آمیزش جنسی را حمل می

ست و که کامال نادرست ا 140اندکتاب جمهور این فعل را به بوسیدن برگردانده

 شود. مورد در متنی شفاف و روشن محسوب میتحریفی بی
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 «فایدروس»ی ی دیگری از این رویکرد افالطونی را در رسالهنمونه

ی میان سقراط و پسر جوان و زیبارویی به نام فایدروس توان یافت که مکالمهمی

د. نآید که این دو شریک جنسی هم هستکند. از متن آشکارا بر میرا روایت می

 های عاشقان شنیده و سقراط برایفایدروس سخنرانی زیبایی در نکوهش دیوانگی

ها و حرکات نمایشی فراوان برای این که نشان دهد از جلب نظر او بعد از تبلیغ

، برداشت 141دارد و شیوایی سخنش رقیبی نداردسوی خدایان الهام دریافت می

 گوید. خود را در این زمینه به وی می

 شان بهسخن سقراط آن است که عاشقان به خاطر میل شهوانی محتوای

کوشند تا وی را ناتوان و وابسته بار آورند و به این ترتیب مانع رشد معشوق می

                                                 

 

141 Plato, Paedrus, 235-236. 

شوند، و از این رو باید از نشست و برخاست با ایشان پرهیز و شکوفایی وی می

خواهانه سهای مربوط به عشق به صراحت به کامجویی همجنکرد. تمام اشاره

ای به میل جنسی طبیعی میان زن و مرد یا کنند و کوچکترین اشارهداللت می

ای شود. ارتباط سقراط و فایدروس هم تلویحا رابطهعشق میان دو جنس دیده نمی

( خطاب μακάριε ὦ« )او ماکاریِه»جنسی است. سقراط همراهِ جوانتر خود را 

گرفته شده و به معنای خوشحال و شاد و شنگول « ماکاروس»که از  142کندمی

دهد معنی می« ای پسر خوشگل»اش در منابع یونانی باستان در وضعیت خطابی

و تعبیری است که مردان سالمندتر برای اشاره به شریکان جنسی جوانترشان به 

اند. حتا وضعیت بدنی این دو تن هنگام رد و بدل شدن سخنانشان گرفتهکار می

142 Plato, Paedrus, 241e. 
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با هم سخن بگویند از شهر خارج هم جای بحث دارد. ایشان برای این که 

 کنند تا در آنجا کنار هم بنشینند و دراز بکشندی دنجی پیدا میشوند و گوشهمی

یاس ی لوس. سقراط پیش از آن که فایدروس نقل قول خویش از خطابهو بخوابند

 143گوید:را شروع کند، می

νῦν δ᾽ οὖν ἐν τῷ παρόντι δεῦρ᾽ ἀφικόμενος ἐγὼ μέν 

μοι δοκῶ κατακείσεσθαι, σὺ δ᾽ ἐν ὁποίῳ σχήματι οἴει 

ῥᾷστα ἀναγνώσεσθαι, τοῦθ᾽ ἑλόμενος ἀναγίγνωσκε. 

خواهم دراز بکشم. تو ام، میپس حاال که تا جایی که قرار داشتیم آمده»

( قرار ἀναγνώσεσθαιدانی )ر وضعیت)ِ بدنی( که آن را راحت میهم در ه

                                                 

 

143 Plato, Paedrus, 230e. 

(، ابراز τοῦθ᾽ ἑλόμενοςبگیر، در حالی که این )خطابه( را در اختیار داری )

 (.«ἀναγίγνωσκεفضل بکن )
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 ،امپس حاال که من تا اینجا آمده»: این جمله را فولر چنین ترجمه کرده

توانی کنی میقصد دارم دراز بکشم. و تو هم وضعیتی را انتخاب کن که فکر می

ی دقیقترش و محمد حسن لطفی در ترجمه «144تر در آن بخوانی، و بخوان.راحت

ایم، من در همین جا دراز خواهم کشید و ولی اکنون که به مقصد رسیده»نوشته: 

 145.«و خواندن خطابه را آغاز کن تو نیز هر طور که میل داری بنشین یا دراز بکش

ای به کتاب و نوشته یا خواندن ی مهم در متن آن است که هیچ اشارهنکته

به خوبی و به »( به معنای ἀναγίγνωσκεدر آن وجود ندارد. آخرین کلمه )

اره ی پیشین برای اشاست، که صورت دیگری از آن در جمله« یقین دانستن چیزی

به وضعی که فایدروس در آن راحت است، به کار گرفته شده است. در اینجا 

                                                 

 

144 Fowler, 1925. 

 اشهای یقینی خود را بیان کردن ترجمهتوان آن را اظهار فضل کردن و دانستهمی

ی ( قاعدتا سخن و محتوای خطابه است که در جمله᾽τοῦθکرد. منظور از این )

هم به معنای  ἑλόμενοςپیشتر سقراط گفته که فایدروس آن را در اختیار دارد. 

 گرفتن و در اختیار داشتن و لمس کردن است. 

 ،انددر حالی که دو نفر کنار هم دراز کشیده τοῦθ᾽ ἑλόμενοςترکیب 

توان آن را به دارا بودنِ مضمون خطابه و ای بدهد، اما میتواند معنای هرزهمی

اظهار فضل بر مبنای آن حمل کرد. با این وجود چند بند جلوتر فایدروس قول 

ی دیگری در رد سخن نخستین خود دهد که لوسیاس را وادار کند تا خطابهمی

حاال هست، و در وضعیتی گوید که اگر همچنان که بنویسد. سقراط در پاسخ می

 .1217: 3، ج.1380افالطون )لطفی(،  145 
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که حاال قرار دارد، قرار بگیرد، او را به انجام این کار وادار خواهد کرد. بعد هم 

 παῖ)پائی کالِه: « رِ زیباروپس»(، و παῖς)پائیس: « پسرک»بارها فایدروس را 

καλέ) پرسد که پس ی این حرفها با لحنی بالغی میکند و در میانهخطاب می

  146هد:داین پسر کجاست تا حرفهای او را به دقت بشنود؟ و فایدروس پاسخ می

οὗτος παρά σοι μάλα πλησίον ἀεὶ πάρεστιν, ὅταν σὺ βούλῃ. 

بسیار نزدیک به تو، همیشه در دسترست )هستم(، هر وقت که تو »

 « بخواهی.

ها هوش سرشاری الزم نیست. برای فهم منظور افالطون از این اشاره

مایشی نوشته که در آن سقراط با ای نی فایدروس را در زمینهافالطون رساله

                                                 

 

146 Plato, Paedrus, 243e. 

ار بسی»کند و این دو با هم در وضعیتی جنسِ جوانترش خلوت میی همهمخوابه

 گویند.در مورد ماهیت عشق سخن می« صمیمانه
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pai%3D&la=greek&can=pai%3D0&prior=w%29=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kale%2F&la=greek&can=kale%2F0&prior=pai=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%28%3Dtos&la=greek&can=ou%28%3Dtos0&prior=*fai=dros
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=para%2F&la=greek&can=para%2F0&prior=ou%28=tos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=soi&la=greek&can=soi0&prior=para/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%2Fla&la=greek&can=ma%2Fla0&prior=soi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=plhsi%2Fon&la=greek&can=plhsi%2Fon0&prior=ma/la
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ei%5C&la=greek&can=a%29ei%5C0&prior=plhsi/on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Frestin&la=greek&can=pa%2Frestin0&prior=a%29ei%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Ftan&la=greek&can=o%28%2Ftan0&prior=pa/restin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=su%5C&la=greek&can=su%5C0&prior=o%28/tan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bou%2Flh%7C&la=greek&can=bou%2Flh%7C0&prior=su%5C
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 «خرد ایونی/ زیر چاپ»فصلی از کتاب 

 . اخالق پارسی و اخالق آتنی2

 

ی وابسته بدان، در ی نوسان سیاسی یاد شده و تحوالت اجتماعدرباره

ی تبارنامه 147شرحی مفصل وجود دارد.« ی یونانیی معجزهاسطوره»کتاب 

شخصیتهایی که پیرامون پریکلس را گرفته بودند و در تاریخ فلسفه اهمیتی دارند 

هم به زودی به تفصیل بررسی خواهند شد. در اینجا تنها بر یکی از متغیرهایی 

                                                 

 

 .417-345: 1389وکیلی، 147 

، دهدو مخالفان سرمشق پارسی را نشان می بندی هوادارانکه سوگیری و جبهه

ی دوقطبی شدنِ این نیروهای اجتماعی و جایگاه پریکلس کنم تا شیوهتاکید می

و یارانش در این میان نمایان شود. آن هم عنصری است که بعدتر در صورتبندی 

افالطون از اخالق سیاسی بسیار اهمیت یافت، یعنی مفهوم مهر و عشق. و ارتباط 

ابیِ اعضای جامعه. امری که در جوامع شرقی در قالب پیوند میان زن و مرد انتخ

کارانِ هبینیم. محافظیافته و در مورد پریکلس و آسپاسیا نیز همان را میتجلی می

مخالف این سبک زندگی شادخوارانه، در مقابل این ارتباط طبیعی میان دو جنس، 

 توان شاخص اصلی سبکو این را میدادند، گرایانه را ترجیح میپیوندی همجنس

 زندگی ایشان دانست.
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بر خالف آنچه که میشل فوکو در جلد نخست از کتاب تاریخ جنسیت 

دار و دایمی گرایی در میان یونانیان باستانی امری ریشههمجنس 148ادعا کرده،

نماید که این عادت تنها در دوران کالسیک و به طور خاص نبوده است. چنین می

اش به کاران سیاسی رواج داشته باشد و سابقهی اشراف و محافظهن طبقهدر میا

ی از توان آن را سبکپیش از آن باز نگردد. بنابراین برخالف دیدگاه فوکو، نمی

نانی، گرایی یوای فراگیر برای تعریف جنسیت دانست. همجنسزندگی یا شیوه

 ای نظامی ودر زمینهعنصری سیاسی بوده که مفهوم عشق و پیوند اجتماعی را 

ده کری گفتمان جاری و مسلطِ پارسها تعریف میسیاسی به صورت واژگونه

                                                 

 

148 Foucault, 1978. 

است. از این رو ردیابی مسیر تحول آن یکی از راههای بازسازی روند ظهور 

 ی یونانی متاخر است.اندیشه

ی مهمترین فرهنگی بودند که رفتار در جهان باستان، یونانیان نماینده

ی در آن مرسوم و مقبول بود. دیگران یا مانند آشوریان و بابلیان و خواههمجنس

کردند، و یا مانند مصریان آن را پارسها همجنس بازی را نوعی گناه تلقی می

 پنداشتند. این رفتار در یونان نیز بهنوعی حالت ناپسند و رفتار بیمارگونه می

 149دت رواج نداشت.دوران باستانی و کالسیک تعلق داشت و بعدتر با این ش

برخی از مورخان اعتقاد دارند این عادت از مراسم گذار و اهلیت یافتنِ پسران 

ی کرت ریشه گرفته باشد. شواهدی در دست است نوبالغ در میان بومیان جزیره

149  Percy, 2005: 17; Green, 1998: 146. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Green_%28historian%29
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شان به مردان عشیره در قبایل دهد آیین گذار پسران و تبدیل شدنکه نشان می

ی در بزرگداشت زئوس و همراه بوده که چنین هاییونانی ساکن کرت، با آیین

با این وجود دووِر که مهمترین پژوهنده  150گنجیده است.رفتاری نیز در آن می

داند و معتقد است این نظریه در پیِ در این زمینه است، این نظریه را مردود می

برداشتی که به  151گرایانه است.غیرطبیعی یا مصنوعی جلوه دادنِ رفتار همجنس

 ی آیینیهای هواداران نظریهنمایی برخی از گزارهرم نادرست است و از بزرگنظ

مشتق شده و در ضمن با اصرار خودِ دوور بر طبیعی یا معصومانه شمردن این 

دانیم که گره خورده است. خاستگاه این عادت هرچه که باشد، می 152رفتار

                                                 

 

150  Koehl, 1986: 99–110.  

151  Dover, 1997: 19–38.  

152  Davidson, 2006. 

ه بودند که دوران ها در دوران کالسیک چندان به این رفتار خو گرفتیونانی

شان با دو نقش ی عادی زندگینوجوانی و پختگی مردانه در چرخه

 153ی جا افتاده و مشخص گره خورده بود.گرایانههمجنس

)پایدِراستیا: « عشق به پسران»این ارتباط را در یونانی باستان 

παιδεραστίαمی )( نامیدند که از دو بخشِ پائیدِس یعنی )

( به معنی عشق و مهرورزی گرفته شده است. اِراستیا )ها و پسربچه

در یونان باستان از یک طرف سالمندتر و یک طرف جوانتر  خواههمجنسجفتهای 

کرد، طرف جوانتر که معموال نقش مفعول را بازی می 154شدند.تشکیل می

153  Kamen, 2007: 91–92.  

154  Reeve, 2006: XXI; Nissinen, 2004: 57; Blake, 2000: 183. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Dover
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Dover
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 شد که اسم مفعولی مذکرِ برساخته شده از( نامیده میاِرومِنوس )

« پسرک»گاهی این شخص را  155است.« عشق و شهوت»ی اِروس به معنای ریشه

( نامیده ἐραστήςطرف سالمندتر که اِراستس ) 156اند.نامیده)پائیس( هم می

توان از پسوند یونانی و این را می 157شده، معموال نقش فاعلی بر عهده داشتهمی

  158دهد.نشان میدر انتهای نامش دریافت که عاملیت را  )-τής (« تِس–»

اراستس همواره سالمند نبوده و گاه جوانی بیست ساله این نقش را بر 

های نرینه تفاوت داشته و عضوی محترم این شخص با روسپی 159گرفت.عهده می

                                                 

 

155 Dover, 1989: 16. 

156  Dover, 1989: 16. 

157  Dover, 1989: 16. 

158  Weir Smyth, 1984: 229–230. 

ی مقدماتی تبدیل شدنش به یک شهروند و عضو از دولتشهر بوده که در مرحله

ال بین سیزده تا بیست سال سن ارونموس معمو 160رسمی عشیره قرار داشته است.

م اند هبوده است، هرچند گاهی این کلمه به کسانی که تا سی سال سن داشته

شده است. سن حدود سیزده سالگی تقریبا همزمان است با آغاز تمرین داده می

های شان به عنوان عضوی از دستهنظامی جوانان در یونان قدیم و پذیرفته شدن

مبنا برخی از نویسندگان سن منسوب به این نام را بر همین  161رزمی دولتشهر.

 162اند.محدودتر در نظر گرفته و به طور خاص آن را بین پانزده تا هفده سال دانسته

159  Percy, 1996: 1. 

160  Johnson and Ryan, 2005: 4. 

161  Nussbaum, 1994: 309. 

162  Golden, 1992: 175–176. 
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قد آید که گاهی ارومنوس هماز بازنمایی جفتهای مرد در آثار هنری یونانی بر می

یل بر ش و سبهای رییا بلندقدتر از جفتِ سالمندتر خود بوده و نخستین نشانه

برخی از نویسندگان امروزی مانند مارتا نوسبائوم  163اش پدیدار بوده است.چهره

ها و شرایط روانی یک ارومنوس را بر مبنای آثار ادبی و هنری یونانی ویژگی

که به نظرم از نادیده انگاشتنِ  164انداند و به تصویری دست یافتهبازسازی کرده

تر آمیزِ طرف فرودستی شده و با آرمانی کردنِ اغراقهای مشابه ناشای از دادهرده

 در یک ارتباط غیرعادی جنسی همراه است. 

 

 

                                                 

 

163  Dover, 1989: 16, 85; Ferrari, 2002: 135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

164  Nussbaum, 2001: 188. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Martha_Nussbaum
http://en.wikipedia.org/wiki/Martha_Nussbaum
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ی یونانی ستوده شده انه معموال در ادبیات و فلسفهخواههمجنسی رابطه

و حتا به عنوان شکلی آرمانی از ارتباط میان آدمیان معرفی شده است. افالطون 

ی رستگاری ینی به این عادت نسبت داده و آن را مایهدر عمل نوعی اهمیت د

ی در دوران رومیان نیز پلوتارک به همین ترتیب درباره 165روح دانسته است.

های پایدرستیا نوشته است، هرچند نویسندگان امروزین تمایل دارند اشاره

 ، یا آن را بیانی طبیعی و عمومی از یک میل فراگیر166اش را نادیده بگیرندروشن

های رواج این عادت در توجه به این نکته که نمونهبی 167و عادیِ انسانی بدانند.

کل تمدنهای انسانی نادر و استثنایی هستند و به عصر کالسیک یونان و روم، 

                                                 

 

165  Dover, 1989: 165, note 18. 

166 Barberà and symonds, 2004: 303. 

شود، و در این ی ایران، و دوران شوگونی ژاپن محدود میبخشی از قرون میانه

 وجود دارد. دورانها هم در مورد دامنه و رواجش جای بحث 

گرا و زاهدمنش رواقی که نیای ی جالب آن است که فیلسوفان اخالقنکته

ن را پسندیدند، بلکه آشوند، این رفتار را نه تنها میمسیحیان بعدی محسوب می

شان از آرمانشهر رواقی به کردند و بخشی از توصیفدر قالبی آرمانی درک می

 168شود.این موضوع مربوط می

ای به این رفتار ندارد و بنابراین باید پذیرفت که خود اشاره همر در آثار

این عادت در قرن هفتم پ.م در میان یونانیان پدیدار شده است. برخی این امر 

167  Ellis, 1921, vol. 2: 12. 

168  Dawson, 1992: 192. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Havelock_Ellis
http://en.wikipedia.org/wiki/Havelock_Ellis
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ای شدنِ ی یونانی و مردساالری و سربازخانهرا ناشی از دگرگونی در جامعه

فتن اعی زنان، باال ری این دگرگونی، طرد اجتمدانند. نتیجهدولتشهرهای یونانی می

های مردانه ها و حلقهسن ازدواج در میان مردان اشرافی، و اهمیت یافتن باشگاه

ی مردان انعکاس یافته است. بوده و در گرایش هنری به بازنمایی بدن برهنه

ی پ.م و جزیره 630نخستین شواهد هنری و ادبی در این زمینه به حدود سال 

ابیش همان زمانی است که دولت مقتدر و بزرگ این کم 169شود.کرت مربوط می

زبان در دو سوی دریای اژه را به آشور از میان رفت و دولتشهرهای یونانی

بازسازی سیاسی واداشت. برخی دیگر با وجود پذیرش اهمیت این تحول 

                                                 

 

169  Verstraete and Provencal, 2006: 17. 

170  Hubbard, 143, 163, note 37. 

این عادت تا قرن  170زنند.ی تاثیر آن را کمتر تخمین میشناختی، دامنهجامعه

و از آنجا به روم  171م دولتشهرهای یونانی زبان رواج یافته بودپنجم پ.م در تما

 اش از نظر اجتماعی شباهتی به وضعیتمنتقل شد که دولتشهرهای نوپا و آشفته

 دولتشهرهای یونانی در سه قرن پیش داشتند.

جالب آن است که این عادت به عنوان نمادی برای آزادی در 

سیاری از موارد که منابع یونانی از مردان دولتشهرهای یونانی اهمیت یافت و در ب

 گویند، منظورشانصفت سخن میهای بردههای آزاد در برابر شرقیآزاد و یونانی

، 172قیدی مردان یونانی نسبت به زنان استپایبندی مردان شرق اژه به خانواده و بی

171  Dover, 1989: 205-7 

172  Dawson, 1992:  193. 
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ارتباط  کنند.نه داللتی سیاسی، چنان که بیشتر کتابهای تاریخ امروزین برداشت می

ی در ذهن یونانیان باستان از این رو پدید آمده که خواههمجنسمیان آزادی و 

های نظریِ پشتیبان مداری و نهادهای سیاسی پایدار، و دستگاهدر غیاب قانون

های اخالق مدنی دوستی جنسی میان مردان جنگاور و نوجوانانی که به خانواده

ی پایداری سیاسی تماعی و مایهاند، مهمترین چسبِ اجدیگر تعلق داشته

ی مهمانی از زبان فائدروس به ستایش افالطون در رساله 173دولتشهرها بوده است.

پردازد و به ویژه بر این نکته تاکید دارد که سربازان در میدان از این عادت می

شان در کنارشان بجنگد، ارزش نظامی بیشتر ِ جنسینبرد در صورتی که جفت

                                                 

 

173  Boys-Stones, 1998: 168–174. 

174  Plato, Laws, 636D & 835E. 

با این وجود وقتی افالطون پیر شد، به تدریج از این عادت خواهند داشت. 

رویگردان شد و در کتاب قوانین نوشت که ارتباط میان افراد همجنس به خشم 

کند و از این رو زند و وحدت دولتشهر را تهدید میو کینه میان رقیبان دامن می

 174های جوان را ممنوع سازد.قواعدی را طلبید که فریفتن پسر بچه

ین دولتشهر ترا این زمینه طبیعی است که ببینیم در ناپایدارترین و خشنب

یونانی یعنی اسپارت، این عادت به نوعی قانون تبدیل شده و در قوانین 

از نظر تاریخی، اسپارت یکی از نخستین  175لوکورگوس رسمیت پیدا کرده است.

ی به نمایش ای را همچون قاعدهخواههمجنسدولتشهرهای یونانی بود که رسم 

175  Boys-Stones, 1998: 169. 
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گذاشت، و در ضمن نخستین دولتشهری هم بود که بازیهای ورزشی را با 

ی و جنگ در زندگی خواههمجنسپیوند میان  176ورزشکارانی برهنه برگزار کرد.

ای اسپارت چندان نیرومند بود که داشتنِ معشوق همجنسِ جوانتر برای سربازخانه

آموزش نظامی نسل جوانتر مردان جنگاور اسپارتی اجباری بود و بخشی از 

 178کردند.اسپارتها پیش از آغاز جنگ برای اِروس قربانی می 177شد.محسوب می

این شاید انعکاسی از اهمیت ایزد مهر نزد جنگاوران ایرانی باشد که در 

دولتشهرهای یونانی به عادتی جنسی فرو کاسته شده است. هرچند در مورد 

ز اسپارتی نیز بحثهایی وجود دارد. چون ی ارتباط جنسی میان مردان سربادرجه

                                                 

 

176 Scanlon, 2005: 64-70. 

177  Aelian, Varia Historia, 3.10 p.135. 

ن اند که ارتباط میان مردان سالمندتر و دوستابرخی از نویسندگان باستانی نوشته

های اسپارتی محتوایی جنسی نداشته و شبیه به جوانترشان در سربازخانه

البته این تفسیر تا حدودی متاثر از نویسندگان  179پسرخواندگی بوده است.

کوشیده روابط میان جفتهای همجنس سیسرو است که در کل می ای مانندرومی

در یونان باستان را پاکیزه و معصومانه نشان دهد و ارتباط اسپارتها با پسران جوان 

178  Athenaeus of Naucratis, The Deipnosophists, XIII. 

179  Xenophon, Constitution of the Lacedaemonians, 2.13. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Xenophon
http://en.wikipedia.org/wiki/Xenophon
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تر داللت جنسی وگرنه در منابع یونانی قدیمی 180را پدرانه قلمداد کرده است.

 شود. نمایانی در این رسوم دیده می

هرهایی که چنین رسمی در آن باب شد، مِگارا یکی دیگر از نخستین ش

اش به اسپارت شباهت داشت و هم متحد سیاسی بود که هم از نظر فرهنگ دوری

های ورزشی با شرکت کنندگان ی اجرای مسابقهاین شهر در زمینه 181آن بود.

، 183که از آنجا برخاسته بود 182ای به نام اورسیپوسبرهنه نیز پیشقدم بود و دونده

                                                 

 

180 Cicero, De Rep., IV. 4.  

181  Hammond, 1989: 150. 

182  Orsippus 

ورزشکاری بود که در المپیک برنده شد و در حالی که لخت مادرزاد  نخستین

 184اش را دریافت کرد.بود جایزه

 

 

 

 

183  Pausanias, I.44.1. 

184  Sweet, 1987:125. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orsippus
http://en.wikipedia.org/wiki/Orsippus
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خواهانه به نوعی نهاد در واقع در اواخر دوران کالسیک ارتباط همجنس

های خردسال سیاسی تبدیل شده بود و قواعدی برای جلوگیری از فریفتن پسربچه

اش از دید دیگران به گناه هوبریس )غرور دگانبه وجود آمده بود که نقض کنن

که در ضمن گناه اصلیِ منسوب به پارسیان نیز  185شدند،سری( متهم میو خیره

بود. از این روست که یکی از مهمترین مورخان یونان باستان هنجارها و الگوهای 

رفتاری رایج در یونان باستان را چالشی اخالقی برای ستایندگان امروزینش در 

 186جوامع مسیحی غربی دانسته است.

خواهانه، الگویی هنجارین وجود دارد که معموال ی رفتار همجنسدرباره

نادیده انگاشته شده است. آن هم این که تاکید بر این گرایش و بزرگداشت آن 

                                                 

 

185  Ferrari, 2002: 139–140. 

به اندیشمندان و رهبران سیاسیِ مخالف ایران منحصر بوده، و و رمزگان و 

ی تصویر یونانیان از پارسیان بوده است. گار واژگونهنمادهای متصل بدان نیز ان

ی و اند: زیبایی و آراستگی و پاکیزگشناختهیونانیان پارسیان را با چند صفت می

و  شان، ارتباط نزدیک و صمیمانهبه خصوص لباسهای پیچیده و مجلل

. خواهانهشان از آمیزش همجنسجوییشان با زنان، و تنفر و کنارهترازانههم

های سیاسی یونانیانِ مخالف ایران، از ابتدا تا دوران اسکندر، بر این سه وجهِ بیانیه

ت و صفتمایز پارسیان و یونانیان تاکید کرده و به همین دلیل ایرانیان را زن

 کند. زده و به همین دلیل ناتوان قلمداد میتجمل

186  Osborne,  2004: 12, 21. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Osborne
http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Osborne
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ثار افالطون ای که به ویژه در آگرایانهجالب آن است که رفتار همجنس

نی کاران آتنی، یعو پیروانش بسیار تبلیغ شده، و به متحد سیاسیِ محافظه

ها بدان ی پارسیان است. اسپارتیی انگارهها منسوب گشته، دقیقا واژگونهاسپارتی

گشتند، ی مادرزاد میشدند که برهنهدلیل در اردوی مخالفان ایران ستوده می

ه بودند ی بردگان فرو کاستشیدند، زنان را به مرتبهپورفتند و لباس نمیحمام نمی

پنداشتند. به عبارت دیگر، صرف نظر و عشق را منحصر به ارتباط مرد و مرد می

اند، نجیدهگهای باستان تا چه پایه به راستی در این کلیشه میاز این که اسپارتی

ه شدند کوده میکارانِ اشرافیِ مخالف ایران بدان دلیل ستدر آتن و نزد محافظه

 اند.ی تصویر ایرانیان شباهت داشتهبه واژگونه

ی افالطونی در جلد بعدی تاریخ خرد، که به نقد و تحلیل اندیشه 

 ی چنین برداشتی را به دقت شرحاختصاص یافته، پیامدهای سهمگین و پردامنه

میان خواهم داد. اما تا اینجای کار آنچه که اهمیت دارد، آن است که مرزبندی 

 یخواه روشن شود، و برداشتِ متضادی دربارههمجنس-خواهدوقطبیِ دگرجنس

 شدند، زن را به عنوانسان انگاشته میاند. یک اردو، که با ایرانیان همزنان داشته

شمردند. اردوی مقابل همسر و عضوی فعال در زندگی اجتماعی به رسمیت می

شد، زنان را موجوداتی ناقص و ته میکه با اسپارتیان و دشمنان ایران یکی دانس

گرفت که سزاوار عشق مردانه نیست. در این مرزبندی است فروپایه در نظر می

ها که موقعیت و وابستگی فرهنگی شخصیتهایی که حامی سیاسیِ جنبش سوفیست

 شود.بودند، بهتر نمایان می
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 «ی یونانیی معجزهاسطوره»فصلی از 

 ی یونانیهی خانوادسخن سوم: قصه

ی اخالقی بودن روابط انسانی در یک گرانیگاه محک زدن درجه

ترین جامعه، ارتباطاتی است که در درون خانواده جریان دارد. خانواده، کهن

ی میان کنشگران انسانی است. نهادی که های برنده/ برندهنهاد تثبیت بازی

شان در راستای هایبرای هنجارسازی کردار آدمیان، و سازماندهی خواست

تخصص یافته است. امروزه نهاد « فرد اجتماعی»تولید مثل و باز تولید 

اش و آشکار شدن برخی از خانواده به دلیل از میان رفتن ضرورت اقتصادی

گذراند، اما در اش وضعیتی بحرانی را از سر میهای محدودکنندهجنبه

از معانی و قواعد های سنتی خانواده مرکز ثقلی بوده که بسیاری جامعه

اند. برای تکمیل تصویری که از شدهاخالقی در دل آن تعریف و اجرا می

ها اخالقیات یونانیان به دست آوردیم، باید نگاهی هم به درون خانواده

های رفتاری مرتبط با آن را بیندازیم و روابط انسانی اعضای آن را، و نسخه

 وارسی کنیم. 

ها، از جمله یونان انواده در تمام جامعههای خترین نقشیکی از مهم

باستان، سازماندهی و مدیریت نیازهای جنسی اعضای جامعه بوده است. در 

یونان باستان، چنان که دیدیم، بخش مهمی از روابط جنسی میان شهروندان 

شده است. شواهد جنس تعریف میآزاد در خارج از خانواده و میان افراد هم

های خانهمهم دیگری از این روابط در قالب روسپی دهد که بخشنشان می

 اند. یافتهعمومی سامان می

ها در «شغل»ترین گری، احتماالً به همراه رهبری شکار، کهنروسپی

های ترین چیزهای قابل تبادلی که در جامعههای انسانی است. سادهجامعه

ردانه و ظرافت ابتدایی گردآورنده و شکارچی کهن وجود داشته، زور بازوی م
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ش ترین ساختارهای کنزنانه بوده است. به این ترتیب، احتماالً یکی از قدیمی

 حمایت، وی لذت جنسی با کاالهایی مانند غذا، متقابل تبادلی به معاوضه

 شده است. پوشاک مربوط می

های فراوانی وجود داشته که شمار زیادی از خانهدر آتن روسپی

گرفته است. این گروه زیر ( مرد و زن را در بر میروسپیانِ )پورنای: 

-ی خدمات می( به ارائهنظر مدیری )پورنوبوسکوس: 

های یونانی مشتق شده اند. عبارت پورنوگرافی امروزین از همین نامپرداخته

-ی خدمتگزاراناند و همهدادهها به دولت مالیات میخانهاست. این روسپی

 187های قدیمیاند. دستمزد هر یک از آنها در یکی از کمدیودهشان برده ب

یک اوبول ذکر شده که بسیار کم است و احتماالً برای مسخره کردن عنوان 

یکی از خدمات پریکلس به آتنیان که بسیار مورد ستایش نویسندگان شده.

                                                 

 

187 Philemon, 13.8.8. 

 های دولتیخانهقدیمی بوده، کاستن از مالیات این مراکز و تأسیس روسپی

 ده که قیمت استفاده از این جاها را بسیار پایین آورد. بو

اند یک الیه کردهبندی کسانی که خدمات جنسی ارائه میدر رده

های دختری قرار داشتند که در های پسر و نوازندهباالتر از روسپیان، رقاص

کردند. دستمزد آنها ( خدمت میها )سومپوسیوم: مهمانی

. در سطحی باالتر از این دسته، 188دراخما در روز بوده استکمی کمتر از دو 

( قرار داشته که همیشه زن بوده و گاه با مصاحبش همدم )هِتایری: 

گرفته است. مشهورترین همدم کرده و دستمزدی بسیار زیاد میزندگی می

در جهان باستان آسپاسیای میلتی دوست پریکلس بوده است. آسپاسیا خود 

 .50.2، بند سیاست آتنیارسطو،  188
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او بوده و  سقراط هم دوست! آسپاسیا 189ی مشهوری داشته استانهخروسپی

 ده است.یاد کربا احترام  یدر چندین گفتگوی مشهور با شاگردانش از و

را نوعی روسپی دانست، هرودوت بود که  هاهتایرینخستین کسی که 

را همدمی دانست که به همین  - که در مصر ساکن بود -رودوپیس تراکی 

برای مرد های همجنس یک از جفت . معموالً هر190کردی میگردلیل روسپی

هایی هم داشتند. چنان که آریستوگیتون همدمی به نام لِئاینیا خود همدم

همراهش اعدام به ش بود و دستی قتل هیپارخوس همدر توطئهداشته که 

 شد.

گری، به آنچه در معابد بابل وجود داشته شبیه بود نوع دیگر روسپی

گیری شده باشد. شهر کورینت، که کال به جا هم وام ست از همانو بعید نی

                                                 

 

 .24، بند پریکلسپلوتارک،  189
 .135و 134هرودوت، کتاب دوم، بندهای  190

ه ک بودمعبدی برای آفرودیته صاحب هایش شهرت داشت، خانهخاطر روسپی

-( به خدمت میآن روسپیان مقدس )هیرودولوی: در 

191داندپرداختند. استرابو شمار ایشان را هزار تن می

 

 

 

 

 

 

 .6.20استرابو، کتاب هشتم، بند  191
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ی ها در یونان باستان، نشانهخانهوسپیی و رونق رخواهرواج همجنس

ها به عنوان مراکز سازماندهی نیازهای جنسی به آن است که نقش خانواده

شده است. در چنین شرایطی، کارکرد اصلی خانواده بر تدریج کمرنگ می

شود. چنین چرخشی را در تولید مثل و تربیت شهروندان جدید منحصر می

شهر روابط جنسی کامالً از ون در این دولتبینیم. چاسپارت به خوبی می

قلمرو خانواده خارج شده بود و کارکرد تولید مثلی خانواده بسیار مورد تأکید 

ای همتای مردان داشتند. بوده است. در اسپارت، زنان از نظر اجتماعی مرتبه

گذراندند و حق داشتند مانند آنان مانند مردان لخت مادرزاد روزگار می

. حضورشان 192زش کنند و در مجالس عمومی حضور یابند و برقصندمردان ور

در مسابقات ورزشی به قدری چشمگیر بوده که کونیسکا دختر آرخیداموس، 

 . 193پ.م. بوده است 396-392رانی المپیک شاه اسپارت، قهرمان ارابه

                                                 

 

 .141.8-141.1، بندهای لوکورگوسپلوتارک،  192

ی کالسیک وجود نداشته و روابط جنسی در اسپارت چیزی شبیه به خانواده

شده است. به روایت نیکالی دمشقی مردان دایره محدود نمیهم به این 

چه  -اسپارتی همسران خود را وادار به آمیزش با مردان نیرومند و دالور 

کردند تا فرزندانی قوی و زیبا می -(! شهروند و چه بیگانه )کسنوس: 

-یاند و مچنین زنان در این میان حق انتخاب زیادی داشتههم داشته باشند!

توجه به این که آن فرد دار شوند، بیتوانستند از هر کس که بخواهند بچه

 ،سپردن زن به دوستان مردان اسپارتیدر میان شوهرشان باشد یا نباشد. 

شد. به قول پولیبیوس، عادی محسوب می یرسمنوعی هدیه، چون هم

 اشت،ی یونانی بود که چند زنی در میان مردمش رواج نداسپارت تنها جامعه

تنها  شهراین دولتدر ضمن  شد.رسمی رایج تلقی میدر آن اما چند شوهری 

توانستند مانند زنان ایرانی مالکیت بود که در آن زنان هم میدر یونان جایی 

 .8.1پاوسانیاس، کتاب سوم، بند  193
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کند دار شوند. ارسطو به همین دلیل آنها را مسخره میزمین و اموال را عهده

نامدشان. ( میگونایکوکراتومِنوی: « )زن ذلیل»و 

 های اسپارتی در مالکیت زنان بوده است. به روایت او دو پنجم کل زمین

 شانها تا حدودی معلول نیاز مبرمآزادی جنسی باورنکردنی اسپارت

د فن تولی»شان به ی جنسی را در میانبه سرباز بوده است. چیزی که غریزه

رده است. اخالق اجتماعی ک( تبدیل می)تکنوپوئیا: « بچه

ها هم در این مورد جالب است. مردی که کمتر از سه پسر داشت اسپارت

( به قدری از نظر اجتماعی شد و افراد مجرد )آگامیون: تمسخر می

شدند. کسی هم که در سنین پیری زنی زیر فشار بودند که به ندرت یافت می

شد و ( نامیده می« )اوپسیگامیون»کرد جوان را تصاحب می

 شد. شماتت می« تلف کردن رحِمی بارور»به دلیل 

                                                 

 

 . 16.2و  16.1، بندهای لوکورگوسپلوتارک،  194

ای خصوصی و انباشته از فن تولید بچه، خانواده را از وضعیت حوزه

های عاطفی خارج کرده و آن را به نهادی برای تولید سربازان آینده عالقه

دار شدن از چهی دولتی بودن و عمومی بودن ازدواج و بکرد. درجهتبدیل می

شود که مردان و زنان اسپارتی حق نداشتند در مورد حق جا روشن میاین

دند شدار میشان تصمیم بگیرند. کسانی که در این شهر بچهزندگی فرزندان

-بردند. آنها با معاینه( میشان را نزد شورای مشایخ )لِسخِه: فرزندان

کردند که زنده بماند یا ن میی بچه و بررسی نیرومندی و زیباییش تعیی

گرفت که بچه زنده نماند، والدینش او را بمیرد. اگر رای شورا بر این قرار می

( بردند و در سوراخی که تبعیدگاه )آپوتِتای: به کوه تایگِتوس می

 .194ی جانوران شودتا طعمه انداختندشد میمی خوانده

تولید مثل در خانواده حاکم  شهرها انضباط اسپارتی بردر سایر دولت
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ی زنان هم وجود نداشت. در این نبود، و به همین ترتیب آزادی پردامنه

تر خود را حفظ کرده و به زیرواحدی از نهادهای شهرها خانواده وضعیت کهن

بازی و محدود نشدن رواج همجنس پولیس تبدیل نشده بود. با وجود این،

از انسجام فیزیولوژیک آن را از میان  ارضای جنسی به درون خانواده، بخشی

ها تحمیل شود، شهر به خانوادهبرده بود. در غیاب انضباطی که از سوی دولت

ساختار خانواده در این شهرها وضعیتی شکننده به خود گرفته بود و موقعیت 

حقوقی اعضای آن با ابهام بسیار مواجه بود. مفهومی که در این میان 

کرد، بر اطراف محور ها برقرار میدر این خانواده مراتب حقوق راسلسله

 یافت. زادگی سازمان میزادگی و حاللحرام

ی یونانی موقعیت اجتماعی فرد را کی از مفاهیم مهمی که در جامعهی

زاده. تعبیر یونانیان با زاده باشد یا حاللکرد، این بود که حرامتعیین می

. استبوده کنیم متفاوت زده برداشت میمی حرامفهومی که امروز ما از کلمه

دانیم که به طور رسمی زاده را محصول آمیزش زن و مردی میامروز ما حرام

اما در یونان باستان چیزی شبیه به ازدواج رسمی  ،با هم ازدواج نکرده باشند

کرد موقعیت نژادی و ین مییوجود نداشت و آنچه رسمیت یک آمیزش را تع

 بوده است.  ای دو طرفقبیله

-( است. با تعریفی ساده، حرام« )نوتوی»زاده ی یونانی برای حرامواژه

زاده کسی بوده که، به جای اتصال به خاندان پدرش، توسط خاندان مادرش 

 نگهداری شود. 
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« اِک الرناکوس»زاده را با عبارتِ یونانیان موقعیت اجتماعی حرام

(توصیف می )خارج از دسته و بیرون از »دند که کر

 ای داللتدهد و به پذیرفته نشدن کودک در اجتماع قبیلهمعنا می« صندوق

گرفت که پدرشان آنها کند. این مفهوم درمقابل فرزندان مشروعی قرار میمی

( « )ایتایگِنِس»پذیرفت و به همین دلیل هم بری میرا به ارث

 ای بود که با نقص وشدند. نوتوی، واژهمیده مینا« زادهقانونی»یعنی 

ها زادهحرام ربه نوعی نقص د مفهوماین  ،ر واقعفرومایگی پیوند داشت. د

دختران هنگام از دست  عقاید عمومی بهشبیه به نقصی که  کند،داللت می

داشتند که  195وَر . یونانیان نوعی آیینِنندکشان منسوب میدادن باکرگی

                                                 

 

ــیدگی به امور حقوقی و داوری در مورد جرمِ متهم که با اعمال کاری   195 ــمی برای رس رس
عت شده که خدایان یا نیروهای طبی فرض پشتیبانی می خطرناک بر او همراه بوده و با این پیش

-دست و پا بسته به رودخانه می ،اش مورد سوال بودرگیکباختری را که د

در آب فرو « ناقص شده»انداختند و معتقد بودند فقط دختر غیرباکره که 

ای از زاده هم از دید ایشان کسی بود که بدون پیوندهای قبیلهحرام رود.می

کند، و به همین دلیل هم ناقص شده باشد. این پشت پدری در جامعه زندگی 

دهد. این شکل خاص ای در یونان باستان را نشان میامر اهمیت روابط عشیره

هر « منِ»ای، همان چیزی بوده که ای قبیلهاز تعریف هویت فردی در زمینه

ه کاست و بشهری فرو میای و شهروندی از دولتیونانی را به عضوی از قبیله

-رشناسانه حل میهمین دلیل جایگاه حقوقی و سیاسی وی را در کلیتی تبا

فهمیم کامالً متفاوت است، و کرد. این البته با مفهوم فردیتی که امروز ما می

ای شباهت دارد که هنوز بقایایش های عشیرهبیشتر به وضعیت فرد در جامعه

ذشت  گناهی خود از میان آتش گزنند. مثال سیاوش که برای اثبات بییبه فرد بیگناه صدمه نم
 گذراند.  را از سر می (ordealنوعی آیین ور )
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 شود. های سنتی دیده میدر گوشه و کنار جامعه

کال زاده، در اساطیر و ادبیات یونانی به اشاین ناقص بودن حرام

 و لَنگی زادگیای میان حرامیونانیان به رابطهگوناگون بازتاب یافته است. مثالً 

عنصر و مفلوج زاده سستقایل بودند. افالطون معتقد بود که ارواح حرام

ا را هتوانست اسپارت کند که لوساندروسسنوفانس هم روایت میکهستند. 

تری از اه شایستهقانع کند که آگِسیالئوس، با وجود لنگ بودنش، ش

 د. وشزاده محسوب میحرام لئوتوخیدِسِ

-یف میکوپسلوس، را تعر ،هرودوت وقتی که ماجرای جبار کورینت

گوید که پاهایی کج داشته و به همین دلیل داند و میکند مادرش را لنگ می

ا کوپسلوس رپسرش کرده است. چنان که گفتیم، نام کسی با او ازدواج نمی

اند. اما یک اشتقاق به معنای صندوق و جعبه مشتق دانسته «هکوپسِلِ»از 

ای با پاهای کج است و نام دیگر برای آن، خودِ کوپسلوس است که نام پرنده

است. در واقع، دلیل طرد شدن « پابی»( به معنای « )آپوس»دیگرش 

ه نه بشد. می زاده محسوباین کودک از خاندان باکیادها این بود که حرام

این دلیل که این زن شوهری رسمی نداشته، بلکه بدان دلیل که این شوهر 

 شده است. عضوی از خاندان باکیادها محسوب نمی

در اساطیر یونان، مشابه همین باور در مورد خدایان هم رواج داشت. 

ی داستان جالبی وجود دارد که در آن زن و شوهرِ همیشه در حال مشاجره

پردازند. زئوس آتنا ی بکرزایی میمسابقهبه نوعی  -ا زئوس و هر -آسمانی 

دهد که سالم و زیبا و خردمند است، و هرا تیفون و را از سر خود بیرون می

، ارددشبیه مار  یزاید که اولی هیوالیی مهیب است و پاهایهفائیستوس را می

 درسرود. به این ترتیب به نظر میو لنگان راه می استکج  شو دیگری پای

و نظام حقوقی مادرتباری و  - یژه لنگ بودنبه و -یونانیان بین نقص جسمی 

شهر یونانی فرد را در واقع، آنچه در دولتاند. زادگی ارتباطی قایل بودهحرام

، اتصالش «روی پای خودش راه برود»شده بتواند کرده و باعث میکامل می

ود، توانسته برقرار شدر میای بوده است. اتصالی که تنها از مجرای پبه قبیله
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 شده است. و در غیاب این شرایط فرد به نوعی لنگی اجتماعی دچار می

شد که چند زن داشت و آنها ی عادی یونانی از مردی تشکیل مییک خانواده

داشت. فقط یکی از این شان دور از هم در جاهایی مجزا نگه میهایرا با بچه

توانست تغییر کند و احتماالً ین زن قانونی میزنان رسمی و قانونی بود، اما ا

ه البت .شدرسمیت زن به میل شوهرش و ارجی که برای او قایل بود مربوط می

است هم در این میان بسیار مهم  دهبوای که به آن منسوب تبار وی و قبیله

 پس از ازدواج او ،که ولیعهد فیلیپ بود ،. به همین دلیل هم اسکندراندبوده

ی دیگر و تصمیمش برای این که او را زن قانونی خود بنامد موقعیت با زن

د. رید و احتماالً راهی برای از میان برداشتن پدرش پیدا کدخویش را در خطر 

مادری متفاوت مشترک و  ییونانیان این برادران و خواهران ناتنی را که پدر

 نامیدند. می (« )مِتوپسآمفی»داشتند 

مرد، به این ترتیب همواره در حال رقابت و دشمنی با  زنان یک

شدند. به شکلی دیگر محسوب میها نیز دشمن یکشان بودند و بچههووهای

یست، ن دور از انتظاررساندند. این قضیه زیاد دیگر را به قتل مییک که معموالً

دند شها از ارث محروم میچون با ارث بردن یکی از فرزندان رقیب سایر بچه

بردگان فرو کاسته شوند. به این شکل بود ها یا غریبهی و ممکن بود به مرتبه

ه خاطر نازایی بهکه ب ،یلسزن دوم نئوپوتلموس برادر آخ ،که رفتار هرمیونه

بچه از او ی نئوپوتلموس شده و قبلی هکتور که حاال برده، زن آندروماخه

چنین اسکندر به . همکشدمیبرد و در فرصتی مناسب او را رشک می ،داشت

تمام برادران ناتنی خود را از میان  ،به محض به قدرت رسیدن ،همین دلیل

 برداشت. 

داری کردن دشمنی همیشگی و شدید میان اعضای یک خانواده، نگه

ی ها در کنار هم و تالش برای تشکیل یک خانوادهی زن و بچهاز همه

نها تکرد. در اساطیر یونانی، ل میی صمیمی را به کاری ناممکن تبدیگسترده

چنین کاری را انجام دهد، یاسون بود که سعی کرد زنش  کوشیدکسی که 

در یک خانه نگه دارد و به همین  ،گالوکه ،مدآ و فرزندانش را با زن جدیدش
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 دلیل هم به همراه گالوکه و تمام فرزندانش به دست مدآ به قتل رسید. 

ای از مردساالر بودن جامعه زادگی نشانهراماز دید مالینوفسکی، مفهوم ح

هایی ارتباط کودک با یک مرد بند نافی است که او را است. در چنین جامعه

شناختی میان پدر و کند. روابط زیستبه روابط اجتماعی رسمی متصل می

به  .ی مادر و کودک قابل کتمان نیسترابطه ، ولیکودک بسیار پنهان است

های مورد هویت پدر همیشه تردید وجود دارد. در جامعهدر همین دلیل هم 

ی فیزیولوژیک و توارثی میان مرد و کودک مهم تلقی رابطهپدرساالر ابتدایی 

کننده روابط اجتماعی بین کودک و پدرش تعیین شود، بلکه همین ماهیتِنمی

 است.

 اجتماعی و وانهاده شدن قطع شدن این بند نافِ ،در واقع ،زادگیحرام

-ای پدرساالر خطرناک تلقی میجامعه امری که در ؛کودک به مادرش است

 کودکِ ،انجامد. به این شکلشود و به محرومیت کودک از حقوق اجتماعی می

کند، که پست و زاده موقعیت و جایگاهی شبیه به مادرش پیدا میحرام

انی یونتوان این مضمون رایج در اساطیر می ،ناخوشایند است. به این ترتیب

زاده همیشه به نفرینی که مادرشان را هم بهتر فهمید که در آن کودکان حرام

-شان با بخت مادرشان تعیین میشوند و سرنوشتدچار می ،را گرفتار کرده

 گردد. 

 

 

 

 

 

جا روشنگر است. زاده در اینمعنای اصطالح التینی برای حرام

«. کسی هیچبچه»ند که یعنی نامیدمی fillius nulliusزاده را رومیان حرام

 شده است. کس تلقی مییعنی مادرِ کودک از نظر اجتماعی هیچ

تواند به میدارد،  زادگیمفهوم حرامای که اهمیت و ارزش حقوقیی درجه
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عنوان شاخصی برای سنجش شدت پدرساالر بودن یک جامعه به کار گرفته 

-، نشان داده196انجام شده های خوبی که در این موردشود. در یکی از پژوهش

ای بسیار پدرساالر، و اسپارت نظامی کمتر پدرساالر بوده اند که آتن جامعه

د که پدر و مادرش وشاست. در قانون سولون تنها فرزندی مشروع تلقی می

حق شهروندی چیزی بود که با شرطِ  ،هردو شهروند باشند. به این ترتیب

ها نامشروع رسید. سایر انواع بچهرث میهر دو والد به ا الزمِ شهروند بودنِ

-فروخته می دارانههای فقیر به برددر خانوادهاین کودکان  .شدندتلقی می

مند به عنوان بیگانه از حقوق شهروندی، حق های دولتشدند و در خانواده

. در مقابل، در 197شدندمشارکت سیاسی محروم میامکان مالکیت زمین، و 

ها چیزی شبیه در واقع اسپارتی .عنای چندانی نداشتزادگی ماسپارت حرام

                                                 

 

196 Ogden, 1997. 
 .48.18دموستن،  197

به ازدواج نداشتند. تنها مناسکی هم که برای رسمی جلوه دادن ازدواج 

رسد در اسپارت شکلی نوعی تجاوز نمادین به عروس بود. به نظر می ،داشتند

-زادگی را خود به خود بیاز هرج و مرج جنسی رواج داشته که مفهوم حرام

ه را از مجرای مادرش برقرار عی اصلی فرزند و جامو رابطه ختهسامعنا می

-های مربوط به اسپارت تنها یک بار به عبارت حرام. در کل متنه استدرکمی

 . 198زاده )نوتوی( اشاره شده است

بینیم که الگوی خاص کنش متقابلی که در میان با مرور این شواهد می

های پیاپی، کشتار، و زد و بندهای تها رایج بوده و به خیانشهرها و قبیله

های یونانی هم به ی خانوادهانجامیده، در سطحی خردتر، در الیهپنهانی می

 شکلی دیگر در جریان بوده است.

 .5.39، بند هلنیکاکسنوفانس،  198
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 خواهیشناسی همجنسجامعه

 Vladimir Volegov -ها از والدیمیر وولِگوف)نقاشی

 (August Renoir -و اگوست رنوار

و آماری به الگوهای رفتار جنسی آدمیان بنگریم،  اگر با نگاهی عینی 

ای های جنسی دیگر رگهها و سوگیریی سلیقهخواهی را در زمینههمجنس

ای و کم بسامد اما پایدار و دیرپا و فراگیر خواهیم یافت. در کل حاشیه

ینیم بها میبندی ساخت خانواده در انسان با آنچه که در سایر نخستیاستخوان

های عالی و همچنین بیشتر پستاندارانی که در چشمگیر دارد. در نخستی شباهتی

 ی زایای مرکزی نظام اجتماعی از یک نر و یک مادهکنند، هستهگله زندگی می

کنند. تشکیل شده که برای مدتی با هم و برای مدتی با فرزندانشان زندگی می

ماده و جفتش همیشه دیده  افتادگی زمانی در زیستِ نر و ماده، ویعنی نوعی برهم

شود شود. گاهی این برهم افتادگی به زیستنِ نر و ماده و فرزندانشان منتهی میمی

تری از ساخت خانواده بر مبنایش شکل ایست که الگوهای پیچیدهو این هسته

نر و ماده و والدین و « با هم بودن»افتادگی زمانیِ گیرد. در کل هرچه برهممی

تر تهتر و توسعه یافباشد، ساخت اجتماعیِ برآمده از آن پیچیدهفرزندان بیشتر 

سانان هی گربی نشخوار کنندگان یا دستهخواهد بود. بر این مبنا خانواده مثل گله

انه است شناسجامعه-ی طبیعی و سیستمی زیستسانانِ شکارچی، یک طبقهو سگ

توان اظران، در طبیعت میی نشناسانههای جامعهکه مستقل از تعریفها و سوگیری

شناسی زیستی بدیهی است که این مفهوم خانواده که در جامعهاش کرد. مشاهده

ی ردهی گستای یا خانوادهی هستهی آن که خانوادهشود با مفهوم عامیانهتعیین می

آشنا تفاوت دارد، که خود صورتی خاص و حالتی ویژه از مفهوم کالن پیشین 

 ع انسانی امروزین. است، در بافت جوام
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خانواده به ویژه در خویشاوندان نزدیک انسان یعنی شامپانزه و بونوبو  

شباهتهای چشمگیری به انسان دارد. در میان کل پستانداران بونوبو نزدیکترین 

ت خانوادگی را به انسان دارد و این به خاطر پنهان بودن دوران قاعدگی باهش

سازد و نرها را به گذاری را مبهم مین تخمکماده در این دو گونه است که زما

ها، تامین منابع برایشان، و جفتگیری پیوسته و مداوم با ایشان وادار همراهی با ماده

ا گیرد، کمابیش بسازد. سلسله مراتبی که از نرها در جوامع انسانی شکل میمی

 ای مادرساالربینیم برابر است و بونوبوها هم که جامعهها میآنچه در شامپانزه

دهند. سلسله مراتب یاد دارند شکلی موازی از آن را در جنس ماده نمایش می

شده دسترسی نرهای واالمرتبه به منابع و محروم ماندن نرهای فروپایه از آن را 

کنند، رحمِ کند. مهمترین منبعی که نرها بر سرش با هم رقابت میایجاب می

میمون نر را بر مبنای شمار فرزندانی که تولید هاست و از این رو پایگاه یک ماده

 توان ارزیابی کرد. کند میمی

ی ی اجتماعها پیوندی نمایان میان رتبهدانیم که میان نخستیاین را می

شان وجود دارد. یعنی فرادستی نرها در سلسله مراتب نرها و کامیابی تولید مثلی

 ها جفتگیری کنند و فرزندانادهشود با شمار بیشتری از مشان باعث میقبیله

ه که های ساواناهای آفریقا نشان دادبیشتری به دنیا بیاورند. یک پژوهش بر بابون

فرزندان زاده شده بوده است.  ٪81ی چهار ساله، نرِ غالب قبیله پدر در یک دوره

در حالی که همان نر پیش از آن که به نرِ آلفا تبدیل شدن و بعد از عزل شدن از 

فرزندان قبیله منتقل کرده  ٪20ی زمانی ژن خود را تنها به  اش در همین وازهبهرت

 بود. 
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دهد در انسان نیز همین پژوهشهای فراوانی در دست است که نشان می

قاعده پا برجاست. یعنی مردانی که موقعیت اجتماعی مناسبتر و منزلت واالتری 

ک پژوهش دقیق که در میان قوم دارند در کل شمار بیشتری بچه دارند. در ی

بینیم به ها مییانومامی انجام پذیرفته، شباهت این الگو با آنچه در سایر نخستی

ی ی خود از کلمهخوبی نمایان است. مردم یانومامی برای نامیدن رئیس قبیله

کنند و این بدان معناست که فرد مورد نظر دست کم یک استفاده می 199اونوکای

ه قتل رسانده است. بنابراین در این قبیله دستیابی به ریاست قبیله مرد دیگر را ب

. ناپلئون شودها با ابراز خشونت نسبت به نرهای دیگر ممکن میدرست مانند بابون

                                                 

 

199 Unokai 

200 Napoleon Chagnon 

201 Chagnon, 1979. 

با بررسی چهارصد  201ای بر این مردم انجام داده،که پژوهش پردامنه 200شاینون

بچه داشتند )به طور  671 ها روی هم رفتهتن از اونوکای 137مرد نشان داده که 

مرد دیگر روی هم رفته پدر  243بچه(، در حالی که  9/4متوسط هر اونوکای 

  202(.6/1شدند )به طور متوسط حدود فرزند محسوب می 380

بر اساس شود. ها تنها به قبایل بدوی امروزین مربوط نمیاین آماره

است که در این متن  بر عهد عتیق انجام داده، آشکار 203پژوهشی که لورا بتزیگ

مردان قدرتمند و رهبران قومی یا دینی  شمار بیشتری از زنان و کنیزان را برای 

آغوشی ایشان با زنان مردان های فراوانی به همهمبستری در اختیار دارند و اشاره

202 Chagnon et al., 1970: 339–349 

203 Laura Betzig 
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خورد که مجرای داود و زن یکی از سردارانش یکی از دیگر به چشم می

ای داشت و پدر بیست رسمی و ده زن صیغه خودِ داود هشت زن 204آنهاست.

شد. رحوبوآم هجده زن رسمی و شصت صیغه و هشتاد و پنج فرزند محسوب می

 فرزند داشت و ابیجاه هم هجده زن و سی و هشت فرزند داشت. 

انجام داده است. او  205مشهورترین پژوهش در این زمینه را تاتیانا زِریال

نفر( در شانزده  2123مردان آسیایی ) Yزوم سی و دو شاخص ژنتیکی را بر کرومو

کل مردان آسیایی جد مشترکی  ٪8جمعیت بررسی کرد و به این نتیجه رسید که 

کرده و بنابراین به احتمال اند که هزار سال پیش در مغولستان زندگی میداشته

                                                 

 

204 Betzig, 2005: 326-346. 

205 Tatiana Zerjal 

زیاد خودِ چنگیزخان بوده است. فرزندان این جد مشترک در حال حاضر نیم 

 16دهند، که شمارشان به ی زمین را تشکیل میل مردان روی کرهدرصد از ک

شود، و این فارغ از نوادگان دختری است که احتماال جمعیت میلیون نفر بالغ می

بر این مبنا چنگیزخان بارورترین مرد تاریخ )یا از  206شوند.مشابهی را شامل می

عتی س از انقالب صنشود. پشناسی زیستی، آلفاترین نر!( محسوب میدید جامعه

ی مدرن همبستگی میان شمار فرزندان و منزلت اجتماعی گسیخته و در جامعه

شده و مردان فرادست شمار فرزندان زیادی ندارند. با این همه پژوهشها نشان 

ی هشان بر بقیدهد که همچنان از نظر فعالیت جنسی و شمار شریکهای جنسیمی

206 Zerjal et al., 2003: 717-721. 
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وجه به این که ساختارهای اجتماعی مربوط مردان برتری چشمگیری دارند. با ت

به ارتباط پدر و فرزندی از نظر تکاملی به نسبت جدید است، مردان همچنان بر 

بینیم بر شمار زنانی که با ها هم میی شامپانزهاساس همان روالی که در جامعه

شوند تمرکز دارند و نه شمار فرزندانی که به طور رسمی به ایشان همبستر می

 یابند.وان فرزندشان اعتبار میعن

ها و به ویژه انسان بر مبنای ها هم در نخستیسوگیری جنسی نرها و ماده

های فراوانی شود. دادههمین رقابت نرها با هم و منبع بودنِ رحم زنان تعیین می

دهد مردان هنگام انتخاب جفت به زیبایی و جوانی در دست است که نشان می

ارند، و اینها شاخصهایی است که سالمت بدن و شایستگی زنان بیشتر توجه د

دهد. زنان در زیستی زن )زیبایی( و توانایی باروری وی )جوانی( را نشان می

ی اجتماعی و منابعی که مردان در اختیار دارند حساسیت مقابل بیشتر به رتبه

که  است کنند، و این عاملیدهند و بر این مبنا جفت خود را انتخاب مینشان می

 تواند پرورش فرزند را آسان یا دشوار سازد.  در دراز مدت می

 

 

 

 

 

 

 

های مربوط به جذابیت در جریان دگرگونی نماید که شاخصچنین می

دان دانیم که در مرسوگیری جنسی تغییری نکند. یعنی به عنوان مثال این را می

تعیین جذابیت زیبایی ظاهری و جوانیِ شریک جنسی یکی از متغیرهای مهم 
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است، در حالی که در زنان زیبایی ظاهری تا این حد محوری نیست و جوانی 

گرا همچنان جوانی و زیبایی مهم است و اصوال اهمیتی ندارد. در مردان همجنس

گرا همچنان این دو عامل مهم نیست. از این رو با وجود آن که در زنان همجنس

کنند، زیربنای آغوشی انتخاب میهم گرایان فردِ همجنس خود را برایهمجنس

خواهان سازمان یافته شان همچنان مانند دگرجنسجنسی تشخیص جذابیت

 207است.

های جنسی گوناگون نفر با قومیتها و سوگیری 950پژوهشی پردامنه بر 

تر و مردان ای زنانهخواه خودانگارهدهد مردان همجنسانجام پذیرفته که نشان می

                                                 

 

207 Buss, 2008: 60-61. 

208 Childhood Gender Nonconformity 

تر از حالت عادی دارند. همین پژوهش نشان ای مردانهانگارهخواه خودهمجنس

دهد که این تصویر جنسی از خویش در دوران کودکی ریشه دارد و بخش می

خواهان در دوران کودکی به حالت ناهمنوایی جنسی کودکان بزرگی از همجنس

(CGN)208 209اند.مبتال بوده  

گزینی گوی جفتی الترین پژوهشهایی که دربارهدر یکی از دقیق

یابی در آمریکا مورد تحلیل خواهان انجام شده، هشتصد آگهی دوستهمجنس

قرار گرفت. نتیجه آن بود که سازگار با انتظار اولیه، زنان کمتر از مردان به زیبایی 

گرا و دهند و زنان همجنسو جذابیت ظاهری جفت خویش اهمیت می

209 Lippa, 2008: 684–693. 
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از  ٪18از گروه نخست و  ٪5/19نها گرا تفاوتی از این نظر نداشتند. تدگرجنس

گروه دوم جذابیت طرف مقابل را مهم دانسته بودند و بدان اشاره داشتند. در 

مردان  یمقابل مردان برای جذابیت اهمیت بیشتری قایل بودند، اما آشکارا اشاره

( بیشتر بود. در ٪29خواه )( در این زمینه از مردان همجنس٪48خواه )دگرجنس

اش در رفت اشاره به جذابیت ظاهری خود و عرضه داشتنانتظار میاین میان 

( و مردان ٪5/69خواه )ی زنان دگرجنسمیان زنان بیش از مردان باشد. درباره

بینی درست از آب در آمد. اما جالب آن بود ( این پیش٪5/42خواه )دگرجنس

داشتند و زنان ( ٪5/53خواه موقعیتی بین مردان و زنان عادی )که مردان همجنس

(. ٪30دادند )خواه در این میان کمترین اشاره به جذابیت خود را نشان میهمجنس

خواه از اینجا هم توجهی در شکل ظاهری شریک جنسی نزد زنان همجنسبی

اش را درخواست کرده از آنها از طرف مقابل عکس ٪16شد که تنها معلوم می

( و ٪37خواه )(، مردان دگرجنس٪35خواه )بودند، در حالی که زنان دگرجنس

کردند و برای شکل ( در این مورد همانند عمل می٪5/34خواه )مردان همجنس

شان اهمیت بیشتری قایل بودند. همین تمایز میان زنان ظاهری شریک جنسی

ی خواستها از شکل ظاهری طرف مقابل خواه و سه گروه دیگر دربارههمجنس

( شاخصی ریختی مانند ٪7خواه بسیار به ندرت )هم نمود داشت. زنان همجنس

کردند. در قد و وزن و رنگ چشم یا عنصری ظاهری را از طرف مقابل طلب می

( و مردان ٪5/33خواه )(، مردان دگرجنس٪20خواه )حالی که زنان دگرجنس

خواه در کردند. زنان همجنس( در این زمینه مشابه رفتار می٪38خواه )همجنس

ر دادند و دگیهای ریختی خویش نیز به همین اندازه خست به خرج میابراز ویژ

از آنها به ویژگیهای  ٪5/41ورزیدند. تنها اشاره به ظاهر خویش امساک می

 های یادنماید چون آگهیفیزیکی خود اشاره کرده بودند و این قدری غریب می

ان د. باز هم زنششده اصوال بر این مبنا به نتایجی موفق یا ناموفق منتهی می
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خواه ( و مردان همجنس٪5/71خواه )(، مردان دگرجنس٪64خواه )دگرجنس

 210( در این زمینه شباهتی با هم داشتند.74٪)

تنیده در سطح هایی پیشبنابراین در جوامع انسانی با سوگیری 

کشی کند و این سیمروانشناختی روبرو هستیم که جذابیت جفت را تعیین می

خواهان کمابیش به یک شکل دیده خواهان و دگرجنسمجنسژنتیکی در ه

دهد به طور مشخص زنان شود. هرچند شواهدی هست که نشان میمی

تن خویش توقع جذابیتی هم از طرف مقابل نسگرا به خاطر غیرجذاب داهمجنس

ندارند. چنان که دیدیم، سوگیری جنسی به یک عامل یگانه وابسته نیست و 

                                                 

 

210 Buss, 2008: 61-63. 

211 Perrin, 2002; Frankowski, 2004: 1827–1832. 

ایی گرشناختی و اثرات محیطی همجنسیرهای ژنتیکی زیستای از متغمجموعه

کنند. تنها توافقی که امروز میان دانشمندان وجود دارد به پیچیدگی را ایجاد می

شود، و این نکته که گویا سوگیری جنسی طبیعی یا انحراف این عوامل مربوط می

وامل زیستی در واقع ترکیبی از ع 211گیرد.از آن در سنین پایین کودکی شکل می

مه کند. با این هو اجتماعی است که در نهایت سوگیری جنسی فرد را تعیین می

نماید که محیط زندگی و تجربیات کودکی افراد به تنهایی در این که چنین می

 هورمونی-شناختی و عصبیو آن زیربنای زیست 212گرا شوند اثری ندارد،همجنس

 ن شود.ای نمایاخاص باید باشد تا چنین سوگیری

212 Långström, Rahman, Carlström and Lichtenstein, 2008: 75–80. 
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خواهانه واکنشهای متفاوتی انجام جوامع انسانی در برابر رفتار همجنس 

داده و به اشکال گوناگون آن را فهم و تفسیر کرده و راهکارهایی را برای 

فرهنگ  42ای که بر اش بنا نهاده است. بر اساس یک پژوهش مقایسهمدیریت

امری به شدت ناپذیرفتنی و گرایی را این فرهنگها همجنس ٪41انجام شده، 

                                                 

 

213 Hotvedt, 1990. 

نسبت به آن موضع منفی نداشتند و آن  ٪21کردند، و تنها نکوهیدنی قلمداد می

در  خواهیهمجنسشمردند. جالب این که مفهوم اهمیت میرا پذیرفتنی یا بی

اد بندی هفتاز فرهنگها اصوال وجود نداشت. از نظر بسامد هم بر مبنای جمع 12٪

خواهی از جمعیتهای انسانی همجنس ٪59معلوم شده که در نگارانه پژوهش مردم

جوامع چنین رفتاری از بسامد  ٪41شده و در امری کمیاب یا نایاب محسوب می

 213رفته و نمودی عینی داشته است.الزم برای صورتبندی اجتماعی فراتر می

هد دی انسانی انجام داده نشان میپاتریک بر بیست و یک جامعهپژوهشی که کِرک

گرایی مردان بیش از زنان رواج و پذیرش دارد. در میان جوامع که در کل همجنس

دادند، گرایی مردان میدان می( تنها به همجنس٪52مورد بررسی او یازده مورد )
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دانست و گرایی زنان را مجاز می( تنها همجنس٪9/4شان )در حالی که تنها یکی

  214ساخت.مایان میتای باقی مانده درجاتی از هردو را ن 9

ی نماید که واژگونهدر این چارچوب آماری در واقع تا حدودی چنین می 

ی سرکوب سوگیری جنسی گرایی دربارهها و هواداران همجنسادعای فمینیست

درست باشد. یعنی به ظاهر در آنجا که ساز و کارهای قدرت اجتماعی به کار 

کنند و شکلی از اجبار را بر رفتار جنسی افتند و مهار و محدودیتی را ایجاد میمی

خواهی فشار وارد کند تا کنند، این جریان بیشتر در جهتِ همجنسحاکم می

 اندهایی است که مدعیخواهی. این درست برعکس ادعای فمینیستدگرجنس

                                                 

 

214 Poiani, 2010: 56. 

خواه نیستند و زیر فشار اجبارها و هنجارهای افراد در حالت عادی دگرجنس

 شوند.رانده میاجتماعی به این سمت 

اید نمی خالص در شرایطی رخ میخواهانهچنان که گفتیم، رفتار همجنس

که تماس میان زنان و مردان برقرار باشد و امکان دسترسی به جفت ناهمجنس 

وجود داشته باشد و  باز فرد جفتی همجنس را برگزیند. باز هم گفتیم که بسامد 

ی یش یکسان بوده و در همان دامنهخواهی در تمام جوامع انسانی کمابهمجنس

کند. این بسامد نه تنها در جوامع انسانی متنوع امروزین ثابت نوسان می 1-5٪

دهند که در برشهای زمانی پیشین های تاریخی در دسترس نشان میاست، که داده

ی رواداری یک جامعه هم عدد یاد شده در همین حدود بوده است. یعنی درجه
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خواهان اش تاثیری بر بسامد همجنسخواهی یا سرکوبگر بودننسبت به همجنس

ار شناختی سر و کگذارد. از این رو آشکار است که با پدیداری زیستبه جا نمی

از کند و توسط ستر از هنجارهای اجتماعی بروز میداریم که در سطحی زیربنایی

معانی  شود، هرچند توسط این ساز و کارهاینمی« تولید»و کارهای قدرت 

گیرد و سبکهای زندگی متفاوتی را برای دارندگانش رقم متفاوتی به خود می

 زند. می

خواهانه حتا در شرایط غیرعادی پرورده شدنِ پایداری رفتار دگرجنس

ای تشکیل شده از کودکان نیز نمایان است. یعنی حتا اگر کودکی در خانواده

خواه خواهد شد. لوغ دگرجنسخواهان پرورده شده باشد، بعد از سن بهمجنس

                                                 

 

215 Pawelski et al., 2006: 349–364. 

خواه توانایی بر عهده گرفتن دهد که زنان و مردان همجنسآزمونها نشان می

از  شوندوظایف فرزند پروری را دارند و کودکانی که توسط ایشان نگهداری می

با این همه حساسیت این کودکان نسبت  215نظر زیستی و بهداشتی سالم هستند.

خواه کمتر از دیگران است و خواه و همجنسرجنسهای جنسی دگبه تمایز نقش

ای که دو زن دهد که دختران پرورده شده در خانهیک پژوهش نشان می

اند، هویت جنسی خویش را بیشتر به اش را برعهده داشتهخواه سرپرستیهمجنس

ها در این مورد قاطع با این همه داده 216کنند.خواه تعریف میصورت زن همجنس

ها های پرورده شده در این خانوادهنماید که در بیشتر موارد بچهین مینیست و چن

پذیری جنسی و هویت خواه بشوند. هرچند این که نقشدر نهایت دگرجنس

216 Schumm, 2010: 721–742. 
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شان به خاطر دور ماندن از روابط مهرآمیز زن و مرد تا چه پایه طبیعی و جنسی

خواهان در عادی است، جای بحث دارد. این نکته که اکثریت مطلق همجنس

اند و اکثریت مطلق فرزندان پرورده شده خواه پرورده شدههای دگرجنسخانواده

دهد که نوعی شوند، نشان میخواه میخواه، دگرجنسهای همجنسدر خانواده

ی این رفتار است و آموزش و یادگیری دوران عامل ژنتیکی و زیستی تعیین کننده

ت توان در مقام دفاع از کسانی گفسویی می کودکی تعیین کننده نیست. این را از

دانند، و از سوی دیگر زیان میخواه را برای کودکان بیهای همجنسکه خانواده

خواهی را یک توان گواهی گرفت برای رد حرف کسانی که دگرجنسآن را می

 کنند.ی اجتماعی و امری آموخته شده قلمداد میبرساخته

ها تاثیری در رفتار دادن کوبها یا میدانیعنی فشارهای اجتماعی و سر 

کند. اما جالب آن که ی خالص ندارد و آن را بیش و کم نمیخواهانههمجنس

ی موقعیتی زیر تاثیر فشارهای اجتماعی اغلب افزایش خواهانهرفتار همجنس

یابد. یعنی در شرایطی که هنجارهای اجتماعی بر سوگیری جنسی فشار وارد می

 خواهی است، و نه طرد آن. ن فشار در راستای ایجاد همجنسکنند، ایمی

 

 

 

 

 

 

 

 بندی محوریفشارهای هنجارساز اجتماعی بر رفتار جنسی در استخوان

جنسی نرها با هم تکیه کرده و از این رو معموال در قالب خود بر رقابت درون

یری و جفتگکند یابد که دسترسی زن و مرد به هم را محدود میتابوهایی نمود می
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کند. یعنی بر خالف تصور عوام، نیروهای هنجارسازی عادی نر و ماده را منع می

تواند جفتگیری زنان و مردان را ترویج کند و که از رقابت نرها برآمده باشد نمی

شود و ها زاده میکند. این فشارها از دل رقابت نرها بر سر مادهچنین هم نمی

ی مردان دور م جفت باقوه از دسترس بخش عمدهبخش مهمی از زنان را در مقا

سازد. از این رو بدیهی است که این نیروها در امتداد سرکوب می

کنند و نه تبلیغ و ترویج آن. در واقع پیش داشت خواهی عمل میدگرجنس

شان به توجهیگرایان دارند به سادگی از بیها یا ساختای که فمینیستواژگونه

های شناختی رفتار جنسی برخاسته و با نادیده انگاشتن دادههجامع-مبانی زیست

 نگارانه و تاریخی همراه شده است. مردم

دهد که نیروهای غالب و شناسانه هم نشان میهای تاریخی و مردمداده

اند و مهارگر اصلی در جوامع انسانی بر ارتباط زن و مرد تمرکز کرده

ر است. به همین خاطر تاریخ تحول شان به ارتباط دو همجنس کمتحساسیت

جنسیت در نظامهای اجتماعی به بیانی تاریخ سرکوب و مهار میل 

خواهانه و ترجمه و بازآرایی آن در قالب گفتمانهای پرهیزگارانه، دگرجنس

ن خواهانه به عنواخواهانه است. رفتار همجنسطلبانه، عفیفانه یا همجنسریاضت

قابت جنسی نرها در بسیاری از جوامع باستانی و یکی از راهبردهای کاستن از ر

به  ی باستانی آنشده است. مشهورترین نمونهجدید رسمیت داشته و تبلیغ می

خواهی که آشکارا با نهادهای گردد و تبلیغ همجنسیونانِ عصر هخامنشی باز می

. بیشتر شده استنظامی و سیاسی پیوند داشته و به شکلی اجبارآمیز تبلیغ می

ی خواهی یونانیان باستان را نیز از ردهویسندگان مانند سندرسون همجنسن

ه اند کاند و آن را پیامد سازمان اجتماعی خاصی دانستهموقعیتی به شمار آورده

آموز مورد تاکید دانش–ارتباط میان پسران جوان و مردان را در مقام آموزگار 
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من در  217کرده است.ب میداده و اندرکنش دیرپای ایشان را ایجاقرار می

نوشتارهای دیگری که به تحلیل مفهوم عشق در آثار افالطون اختصاص یافته، و 

ام که نشان داده« ی یونانیی معجزهاسطوره»همچنین در فصلی از کتاب 

شان امری مصنوعی و خواهی یونانیان باستان در عصر کالسیک فرهنگهمجنس

ی یک ک گرایش سیاسی خاص و در زمینهای اجتماعی بوده که توسط یبرساخته

 شده است.ای تثبیت مینظم اجتماعی سربازخانه

خواهی خواهی و تبلیغ همجنسای جدید از این سرکوب دگرجنسنمونه 

ی نو دید. در یونان باستان پادگانی شدنِ جامعه و توان در قبایل گینهرا می

دسترسی مردان به زنان و  جنگهای دایمی دولتشهرها با هم دلیلی بود که مهار

                                                 

 

217 Sanderson, 2014:  

و  زد و ارتباط شاگردشان به سمت مردان دیگر را رقم میتغییر سوگیری جنسی

ه نمودآموزگار هم که سندرسون بدان اشاره کرده در همین بافت پادگانی رخ می

ی نو این مهار در قالبی ای روشنفکرانه و علمی. در جوامع بومی گینهو نه زمینه

یابد که مبانی شود و بر اساس تابوهایی سازمان میدیگر صورتبندی می

شناختی متفاوتی دارند. در این جوامع دسترسی ناپذیری زنان از انزوای جامعه

جماعتی از مردان ناشی نشده، و بر اساس قواعدی نهادی از سوی جامعه به افراد 

باورِ  ی نو است که در آن ایندر گینه 218ی اِرورواش قبیلهتحمیل شود. نمونه

 شود وآغوشی با زنان باعث سستی و ضعف مردان میشگفت وجود دارد که هم

 کاهد. شان را در مقام جنگاور میتوانایی

218 Eroro 
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تعریف شده که در آن همبستری « حرام»از این رو در این جامعه روزهایی 

شود. روز بالغ می 260با زنان ممنوع است. شمار این اوقات حرام در طی سال به 

های کنند و خوابگاهن مدت زنان و مردان در فضاهایی جداگانه زندگی میدر ای

افزاری و حصر زنان و مردان هم جداست. در نتیجه مردان ارورو با نوعی مانع نرم

آغوشی مردان با اجتماعیِ دسترسی به زنان روبرو هستند و به همین خاطر هم

ها هم از راه ن جامعه پسربچهپسران نوجوان در میانشان رواج فراوان دارد. در ای

  219گیرند.ی جنسی مردان بالغ قرار میدهانی و هم مقعدی مورد استفاده

ی نو هستند، تابوی ارتباط با در میان قوم سامبیا که آنها هم بومی گینه

شود. در میان ایشان زنان در میان نوجوانان و پسران تازه بالغ به شدت دیده می

                                                 

 

219 Knauft, 2003. 

آموزند تا از راه های خردسال میرد که طی آن پسربچههم رسم مشابهی وجود دا

دهان مردان جوان را ارضا کنند و خود هم وقتی به سن بلوغ رسیدند از این 

شوند. اما بعد از آن که آیین گذاری را طی کردند مند میخدمات جوانترها بهره

کنند دا میی مردان وارد شدند، امکان ارتباط و همبستری با زنان را پیو به جرگه

  220گویند.و این شکل از ارضای جنسی را ترک می

 دهد ساز وبه این ترتیب شواهدی چشمگیر در دست است که نشان می 

لیغ ها تبخواهان یا فمینیستکارهای اجتماعی بر خالف آنچه که از سوی همجنس

خواهی عمل خواهی و تثبیت دگرجنسشود، در راستای سرکوب همجنسمی

شود. در واقع آنچه که ی آن فراوان دیده میهای واژگونهونهنکرده و نم

220 Herdt, 1982. 
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پردازانی مانند فوکو را به این نتیجه رسانده است، خاطره و ها و نظریهفمینیست

میراث فرهنگی اروپای قرون وسطایی است که چنین شکلی از سرکوب 

یرفت پذداد. اما این هم تنها در شرایطی انجام میخواهی را نمایش میهمجنس

ی زنان که دستگاه اخالق مسیحی سرکوبی نیرومندتر و استوارتر بر ارتباط آزادانه

ها ها یا سربازخانهو مردان حاکم کرده بود و بخش مهمی از مردان را در صومعه

داشت. گری از دسترسی به زنان باز میبا گفتمان وصلت با مسیح یا اخالق شوالیه

توان نشان داد که پای قرون وسطایی هم میی ارویعنی حتا در همان جامعه

ای بیش از روابط خواهانه با شدت و دامنهی دگرجنسی آزادانهسرکوب رابطه

 خواهانه مستولی و برقرار بوده است.همجنس

مفهوم جنسیت در جوامع انسانی امتداد مستقیم و سرراست الگوهایی  

بینیم. هایش را میها ریشهیتکاملی است که در بونوبو و شامپانزه و سایر نخست

شوند در ژرفنای خود با تار و پود قواعد روابط قدرتی که بر جنسیت حاکم می

کنند. گفتمانی که در اند و از حدود این قوانین تخطی نمیتکاملی درآمیخته

های اخیر برای نقد قواعد اجتماعی حاکم بر جنسیت پدید آمده و همچون دهه

اندهی اعتراضهای اجتماعی و مبارزات حقوقی عمل کرده، افزاری برای سازمنرم

مستقل از آن که این فعالیتها بسیار خجسته و ارجمند است، از اعتبار عقالنی و 

-افزاری و بنیاد زیستعلمی برخوردار نیست، چرا که به این مبانی سخت

 توجه است. شناسانه بیجامعه
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ستم  اید با هر شکلی از نابرابری واین نکته البته بسیار محترم است که ب 

شد حساب و کتاب بامبنا و بیستیزه کرد و هر شکلی از روابط قدرت را که بی

افشا و رسوا کرد. اما اگر این کار بخواهد با مبهم ساختن مفاهیم، برساختن 

نسجم از تکه و نامهایی چهلهای سیاسی فریبکارانه و برافراشتن نظریهایدئولوژی

ماند که از خودِ دردی که ی انجام شود، به دارویی خطرناک و سمی مینظر منطق

شود. دست بر قضا واسازی نظمهای سیاسی تر میقرار است درمان کند، خطرناک

و اجتماعی حاکم بر نابرابریهای جنسی و کوشش برای احقاق حق اقلیتهایی مانند 

ه درست شناخته شود که صورت مسئلخواهان تنها در شرایطی ممکن میهمجنس

ها و شواهد موجود مورد توجه قرار گیرد و راهبرد و شده باشد و داده

                                                 

 

221 essentialist 

شناسی معلوم و منطقی مستدل و منسجم بر گفتمان اعتراضی حاکم باشد. روش

ها و فعاالن حقوق دگرباشان جنسی از این شرطها گفتمان امروزین فمینیست

ا سیاسی است که سرِ مبارزه ببرخوردار نیست و از این رو خود بخشی از فریبی 

 آن را دارد. 

ی جنسیت را به دو همین نظام ایدئولوژیک است که اندیشمندان حوزه 

کند. کسانی که در چارچوب تقسیم می 222گراو ساخت 221گروه گوهرانگار

نگرند، ی جنبشی سیاسی و حقوقی به موضوع میی فمینیستی و در زمینهاندیشه

نماید که شعارهای سیاسی و حزبی خویش د و چنین مینامنگرا میخود را ساخت

ی ازآرایندهبخش و بوفاداری بیشتری داشته باشند تا حقیقتی که قرار است رهایی

222 constructionist 



   172      چهار صد و نود وامردادماه هزار و سی  /و سوم سی یشماره/سیمرغ

 

بشهای ی جنی مندرس باشد. این نکته هم ناگفته نماند که بدنهروابط ستمگرانه

رگران بری کامردمی اروپا و آمریکا در قرن گذشته که به پیروزی هم انجامید و برا

و کارمندان، حق رای زنان، و برابری سیاهپوستان و سپیدپوستان را ممکن ساخت، 

ی گفتمان و بستری نظری شکل گرفت و به پیروزی رسید که به همگی در زمینه

ی لیبرال کالسیک قرن نوزدهم محسوب ی اندیشهحقیقت وفادار بود و ادامه

 شد. می

شدن تنور جنگ سرد، احزاب چپی که  بود که با داغ.م 1960ی از دهه

در غرب فعال بودند و شعار برابری و رفع ستم و امتیازهای طبقاتی را برافراشته 

ی که دارتر لیبرالبودند، برای متمایز ساختن خویش از جنبش بزرگتر و ریشه

هایی خاص از نابرابری را هدف گرفتند که همچنان در آن هنگام فعال بود، سویه

شد. به این ترتیب شکلی از تقسیم کار و ش به جنسیت مربوط میامهمترین

مرزبندی میان فعاالن مدنی شکل گرفت. به این ترتیب که هواداران حقوق 

ها و بخشی از جنبشهای ضدجنگ که در ضمن دگرباشان جنسی، فمینیست

کردند، زیر چتر احزاب چپ قرار ی شوروی را تایید میاستعمار زورمدارانه

ی های قرار گرفتند که در نیمدار قدیمیو در مقابل جنبش مدنی استخوان گرفتند

قدیمی را در چارچوب  نخست قرن بیستم امتیازهای نژادی و جنسی و طبقاتی

هایی مانند دیوئی از بین برده بود و حقوقی برابر را برای زنان و ی لیبرالاندیشه

  پوستان و کارگران به ارمغان آورده بود.رنگین

سرد  ی جنگدر این شرایط تفکیک گفتمانهای مدنی که سخت زیر سایه 

های ایدئولوژیک قرار داشت، شکل آغازین گفتمانی و دوقطبی شدن اردوگاه

شکل گرفت که از حقوق دگرباشان جنسی و زنان )به ویژه زنان رنگین پوست 

گاه دست اش مارکسیستی بود. اینکرد و دستگاه نظریخواه( دفاع میو همجنس

ی هشتاد و فروپاشی کمونیسم اروپایی خود را با وامگیری از نظری بعد از دهه

ای از آرا و افکار گوناگون بازسازی کرد و شکلی التقاطی به خود گرفت مجموعه
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بندی مارکسیستی و گاه کوشد استخوانکه هنوز هم برقرار است و اغلب می

 ، پنهان سازد. استالینیستی خود را که میراث جنگ سرد است

.م 1970و  1960های ی مرکزی نقد فمینیستی در دهههستهبه این شکل بود که 

( و جنسیت sexشکل گرفت. محور مرکزی این نقد آن بود که میان مفهوم جنس )

(gender.تمایزی وجود دارد )بندی این تمایز هم امری اما در واقع حتا واژه 223

. به همان شکلی که در زبان پارسی برای به کلی نو در زبانهای اروپایی است

ی یمهن شود، در زبان انگلیسی هم تامفاهیم یاد شده یک کلمه به کار گرفته می

 کرد. ( مفهوم جنسیت را بیان میsexقرن بیستم تنها یک ریشه )

 

                                                 

 

223 Haig, 2004: 87–96. 
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ی کلمه 224.م یک سکسولوژیست به نام جان مانی1955تا آن که در  

gender ی لغات دستور زبان وام گرفت و این کلمه را که در اصل را از خزانه

داد و مذکر یا مونث بودنِ واژگان در دستور معنی می« جنسیت در صرف و نحو»

سته به های رفتاری وابنقش»رساند، در بافتی به کلی متفاوت به معنای زبان را می

 gen-ایی در اصل از بنِ هند و اروپ genderی کلمه 225به کار گرفت.« جنسیت

دهد. خودِ کلمه برای اولین بار معنی می« زاییدن و تولید کردن»گرفته شده که 

 ارسطو به کار رفته است: « فن بالغت»در این معنا در این جمله از کتاب 

τὰ γένη τῶν ὀνομάτων ἄρρενα καὶ θήλεα καὶ σκεύη 

                                                 

 

224 John Money 

225 Diamond, 2004: 591–607. 

اسم عبارتند از  (γένηهای )گِنِه: )چهارمین قانون پوتاگوراسی این بود که( رده

 226مادینه و نر و چیزها.

ها از مانی وام گرفتند و بخش مهمی از گفتمان تمایز یاد شده را فمینیست

خویش را به کمک آثار او شکل دادند. مانی یکی از روانشناسان پیشگام و 

را  227«تغییر جنسیت و بازتعریف جنسی».م کتاب مهم 1969جسوری بود که در 

با دالیلی علمی از تغییر جنسیت رسمی دگرباشان هواداری منتشر کرد و در آن 

 کرد. 

226 Aristotle, Rhetorica, III, 5. 

227 Transsexualism and Sex Reassignment 
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هایی که منتشر کرد، میان دو مفهوم تمایز قایل مانی در انبوه کتابها و مقاله

در زبانهای اروپایی نشان  sexی سنتی شد. یکی جنس که آن را با همان کلمه

زوئید یا لید اسپرماتوداد، و آن عبارت بود از توانایی فیزیولوژیک بدن برای تومی

آورد. جان مانی این امر را طبیعی، تخمک که جنس نر یا ماده را پدید می

یت ی جنسدانست. اما در کنار آن مفهوم تازهشناختی میتغییرناپذیر و زیست

(gender را معرفی کرد و منظورش آن بود که جنس در سطح روانی و رفتاری )

شود که لزوما همریخت و همگرا نیستند. نتهی میها و الگوها مبه طیفی از سوگیری

 گرفت وشناختی زن و مرد را نادیده نمیمانی به هیچ عنوان تفاوتهای زیست

ه با شان و این حقیقت کپذیرفت که زنان به خاطر ساختار بدنی متفاوتکامال می

                                                 

 

228 Money and Tucker, 1975. 

شکار اند و اند، نقش تکاملی متفاوتی را بر عهد گرفتهپرورش فرزند پیوند خورده

اند. او جنس را در هفت شاخص خالصه و جنگ را به جنس نر واگذار نموده

  228کرد که عبارت بودند از:

ای دوتایی که جامعه نوزاد و کودک را در آن جای جنس به مثابه طبقه (1

 کند.داده و شناسایی می

 ریخت ظاهری اندام تناسلی (2

 کالبدشناسی درونی اندامهای تولید مثلی (3

 ی دوم جنسیصفات رده ساخت هورمونی و (4
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ای که بدن جنس در سطح تخمدان یا تخمک، یعنی نوع سلول جنسی (5

 کندتولید می

 yجنس در سطح کروموزوم، یعنی حضور یا غیاب کروموزوم  (6

الگوی رفتاری و نقشی که فرد در مقام زن و مرد حین رشد بر عهده  (7

 گیردمی

 همبستگی درونی گفت که در یک فرد عادی این هفت شاخص با هممانی می

استواری دارند، یعنی مثال کسی که اندام تناسلی نر دارد، از سوی خانواده و 

د و آورشود و بعد از بلوغ ریش در میخویشاوندان به عنوان پسر شناسایی می

کند و در نهایت نقش شوهر و پدر را در هایش اسپرماتوزوئید تولید میدر بیضه

های خود را بر افراد که بخش مهمی از پژوهشگیرد. مانی جامعه بر عهده می

نرماده انجام داده بود، به این نتیجه رسید که هرمافرودیسم عبارت است از واگرا 

شدن این شاخصها. یعنی اگر همبستگی درونی این شاخصها به هم بخورد و به 

 ای جنسیت نر یا ماده در برخیروانی-فیزیولوژیک یا اجتماعی-هر دلیل ژنتیکی

این موارد با بقیه همخوانی نداشته باشد، با اختاللی در تعیین جنسیت یا ابراز  از

تواند ضرورت تغییر شویم و آن همان نرمادگی است که گاه میآن روبرو می

جنسیت را ایجاب کند. در میان این موارد هفتمی همان است که به نقش جنسیتی 

ها و ها، میل، خودانگارهای از عادتها، گفتمانهادهد و مجموعهمیدان می

شود فرد و دیگران هویت کند که باعث میهای اجتماعی را تعیین میسوگیری

 ی زن یا مرد تعریف کنند. شخصی وی را در یکی از دو رده

اد ها به یک جفت متضتمایز میان جنس و جنسیت بعدتر در آثار فمینیست

ه با هدفِ درهم شکستن پردازان فمینیست کمعنایی تبدیل شد. یعنی نظریه

شناختی زن و مرد را در پیش ی مردساالری راهِ انکار تمایزهای زیستسیطره

گرفته بودند، دیدگاه مانی را ارزشمند و کاربردی یافتند و از تمایزی که او معرفی 

ی خویش سود جستند. در نتیجه جنس به جای کرده بود برای صورتبندی مبارزه
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طبیعی برای جنسیت در نظر گرفته شود، همچون بستری آن که همچون زیربنایی 

های نهفته در نقشهای جنسی از آنجا سرچشمه خطرناک فهم شد که نابرابری

بایست واسازی و در حد امکان ویران شود. به همین گرفت و بنابراین میمی

ی طبیعی جنس در سطح روانی و اجتماعی ترتیب جنسیت به جای آن که ادامه

د، همچون امری یکسره متفاوت و ناسازگار و حتا گاه متضاد با جنس دانسته شو

قلمداد شد، که یکسره زیر استیالی فرهنگ مردساالرانه قرار داشت و بنابراین 

ی آن ضرورتی اخالقی پیدا کرده بود. نگاه سنتی و معنازدایی و تخریب سامانه

اهی سی خاستگهای جنگفت نظمهای اجتماعی مبتنی بر نابرابریکالسیک می

شناختی، همچون تالیِ طبیعیِ ناهمسانی ای زیستطبیعی دارند و بر اساس ریشه

مینیست پردازان فاند. ترفند نظریهزیستیِ نر و ماده در سطحی اجتماعی نمود یافته

آن بود که بند ناف میان سطح زیستی و اجتماعی را قطع کنند و تمایز جنس 

ایز جنسیتی زن/ مرد در سطح اجتماعی به کلی نر/ماده در سطح زیستی را با تم

ناهمسان بینگارند. به این ترتیب آن زیربنا دیگر از آن روبنای ستمگرانه پشتیبانی 

کرد و آن روبنای نقدپذیر از استحکام تجربیِ زیربنای زیستی برخوردار نمی

 شد.نمی

 

 

 

 

 

 

 

از فهم آثارش ی این شیوه خود جان مانی در نوشتارهای بعدی خود درباره

داشتهای افالطونی دانست. او در کتابی که ای از پیشهشدار داد و آن را بازمانده
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را  229«تنذهن».م منتشر کرد، مفهوم 1988بعد از برخاستن موج فمینیسم در 

و –ها برای محکوم کردنِ نظمهای مردساالرانه جنسیت را پیشنهاد کرد. فمینیست

د مدارانه قلمداد کردناجتماعی و اختراعی قدرت ایبرساخته -بعدتر حتا جنس را

ه در بود کمانی مرجع نهایی این باور ایشان آثار آن شدند. « طبیعی بودن»و منکر 

ز . ادانستمینادرست را این شیوه از فهم جنسیت و جنس چارچوبی متفاوت 

در  اشی تنذهن وجود داشت که یک پایهی منسجم و یکپارچهدید او یک پیکره

اجتماعی قرار داشت و این دو از -ی دیگرش در سطح روانیطح زیستی و پایهس

از دید او تمایز میان امر طبیعی و امر اکتسابی و مستقل  230پذیر نبود.هم تفکیک

ریگی بود که از تفکر افالطونی برای اندیشمندان باقی پنداشتن این دو از هم مرده

                                                 

 

229 bodymind 

شد. مانی که مفهوم جنسیت می یمانده بود و مانع اندیشیدن درست درباره

کوشید از دیدگاه سیستمی در فهم مفهوم جنسیت بهره جوید، در این کتاب می

های هایی پیچیده از کلیدواژگان را برای توصیف تنوع رفتارها و میلبندیخوشه

جنسی پیشنهاد کرد. دید او کردار جنسی و میل جنسی باید همچون فرآیندی 

مراتب، مراحل و گذارهای خاص خود را دارد. ندی، سلسلهبنگریسته شود که الیه

از دید او مفهومی مانند آستانه و عبور از آستانه برای توصیف میل جنسی 

ی میل یا گرایش جنسی. او بر این مبنا معتقد بود کارآمدتر بود، تا خودِ کلمه

ای نپذیر است و بسته به آموزشها و زیربی تنذهن بسیار شکلسیستم یکپارچه

ها با تواند در مسیر زن یا مرد شدن حرکت کند. فمینیستاش میشناختیزیست

230 Money, 1988: 116. 
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ی مانی بر ضد مدارانهشناسانه و مفهوموجود نادیده انگاشتن اندرز روش

شان شان، این برداشت اخیر را سخت پسندیدند و معموال در منابعگراییافالطون

بودنِ زنانگی و « آموختنی»جعی که ها و کتابهای جان مانی به عنوان مربه مقاله

های دهند. خودِ مانی هم با وجود دقتمردانگی را اثبات کرده، ارجاع می

ساخت، به این نظرگاه باور داشت و معتقد بود ای که گاه نمودار میشناسانهروش

خواهی یکی از اشکال متنوع ارتباط جنسی است که به دالیل سیاسی و دگرجنس

 امعه مستولی شده است. ایدئولوژیک بر ج

تا حدودی با تکیه بر آثار مانی بود که بسیاری از فعاالن اجتماعی 

گرایی در مقام نوعی جنبش سیاسی و سبک زندگی طی سالهای گذشته همجنس

                                                 

 

231 Bindel, 2009. 

به طور فعال به یارگیری و بسیج افکار عمومی همت گماشته است. به ویژه 

شان آن است داشتتند و پیشخواهان زن در این زمینه بسیار فعال هسهمجنس

شناختی که سوگیری جنسی امری انتخابی است و بنابراین مستقل از جنس زیست

تواند آن را بنا به میل خود شود و مثل موضعی سیاسی هرکس میتعریف می

 231انتخاب کند.

اما دقیقا همین بخش از آرای مانی است که جای بحث دارد و با محک آزمون 

سیم دوستی تقی سادیستی و بچهبازی را به دو ردهثال او بچهمردود شده است. م

گفت تنها حالت اول بیماری است. یعنی معتقد بود حتا ارتباط جنسی کرد و میمی

ای نابالغ با مردی اگر با گرایش هردو طرف همراه باشد ایرادی ندارد و پسربچه
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ده روتیک پیدا کرسرریزِ عشق به پدر و مادر است که در کودک سمت و سویی ا»

 232«.است

را « آموختنی بودنِ جنسیت»های حادی که نادرستیِ اما یکی از نمونه

.م دو پسر 1966شود. در دهد، به یکی از بیماران جان مانی مربوط مینشان می

دوقلو به نامهای بروس و دیوید زاده شدند. وقتی بروس هشت ماهه بود، در 

انی اش با جان متناسلی او بریده شد. خانوادهجریان ختنه اشتباهی رخ داد و آلت 

مشورت کردند و او اکیدا به ایشان توصیه کرد تا جنسیت بروس را از همین سن 

ماهگی با عمل جراحی  22های بروس در پایین به دختر تغییر دهند. در نتیجه بیضه

                                                 

 

232 John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, 

vol. 2, no. 3, p. 5. 

د پرورش وای که مانی برایش تعیین کرده بخارج شد، و او از ابتدای تولد با برنامه

یافت و تحت درمان هورمونی کاملی قرار گرفت که هورمونهایش را به کلی زنانه 

ساخت. نام او به برندا تغییر کرد و به طور رسمی به یک دختربچه تبدیل شد. 

بر  کرد ودکتر مانی در نشستهای درمانی پیاپی رشد هر دو کودک را ردیابی می

کرد. در ان برندا و برادرش دیوید تاکید میتمایز نقشهای جنسی زنانه و مردانه می

 «جنسیت خود را کشف کنند»هایش برای این که کودکان حدی که برخی از شیوه

ی رسوایی شد. او در جریان این کشف/ بازآموزی جنسیت از کودکان بعدتر مایه

خواست تا برهنه شوند و به حضور و غیاب آلت مردانه در دیوید و می
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خواست چهار دست و پا شود و کنند. همچنین از برندا می بروس/برندا توجه

دیوید بر پشت او بنشیند و رفتاری شبیه به جفتگیری را همچون بازی تجربه 

ی این دو کودک را زیر مانی در این میان گزارش پیشرفت کارها درباره 233کنند.

ت و دانسکرد و آن را کامال موفق میمنتشر می 234«موردِ جان/ جوآنا»عنوان 

ناپذیری جنسیت و آموختنی بودنِ نقشهای جنسی دستاوردش را اثباتی بر تعین

ی بروس/ برندا از دستاورد او راضی نبودند و دانست. با این همه خانوادهمی

وقتی مانی پافشاری کرد با جراحی در سن بلوغ آلت تناسلی مادینه را بر بدن 

داری کردند. با این همه هورمون ی مجدد به او خودبرندا نصب کنند، از مراجعه

 تراپی و مسیر درمانی پیبشنهادی مانی را تا پایان ادامه دادند.

                                                 

 

233 Colapinto, 2001. 

.م بروس/ برندا که حاال از نظر شکل ظاهری کامال به زنان 1997در سال 

اش در برابر جراحی پالستیک و کارگذاری آلت شبیه بود، اما خودش و خانواده

های ند، شروع کرد به گفتگو با سکسولوژیستزنانه بر بدنش مقاومت ورزیده بود

کاری و تباه ساختن زندگی خویش متهم کرد. به زودی دیگر و مانی را به ندانم

ی رسوایی ها قرار گرفت و برای مانی مایهداستان زندگی او مورد توجه رسانه

 کاران و محافل ضد فمینیستیهای وابسته به محافظهشد. مانی منتقدان را رسانه

داد. با این همه در شکست ی این پرونده پاسخی رسمی نمیدانست و دربارهیم

خوردنِ طرح او برای تغییر جنسیت بروس تردیدی نبود و ردپای تعالیم او زندگی 

برادر دوقلوی بروس را نیز تباه ساخت. در واقع هردو برادر به نابسامانی روانی 

234 John/ Joana case 
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در دوقلوی بروس پیدا شد که به .م جسد دیوید، برا2002سختی دچار آمدند. در 

روی در مصرف داروهای شیزوفرنی )که بدان مبتال بود( درگذشت. خاطر زیاده

دو سال بعد بروس/ برندا که با افسردگی شدیدی دست به گریبان بود و در این 

 235میان کوشیده بود ازدواج هم بکند، خودکشی کرد.

ری جنس با نقشهای گرا اعتقاد دارند که سازگابیشتر فعاالن همجنس

اهمسازی گیرند که نجنسیتی امری ساختگی و اجتماعی است و بنابراین نتیجه می

که برای  ایستگرا افسانهو ناخوانایی رفتار جنسی و نقش جنسیتی افراد همجنس

دهد که افراد ها نشان میسرکوب ایشان اختراع شده است. با این همه پژوهش

شان خویشتن را به صورت کسانی که ی زیستهخواه هنگام شرح تجربههمجنس

                                                 

 

235 Reimer, 2004. 

یعنی این برداشت که  236کنند.اند توصیف میناسازگاری جنسی با زمینه داشته

انجامد ابداع یا گرایان میناسازگاری یاد شده به سوگیری غیرعادی همجنس

 شناختی باشد.اختراع نیست و انگار که عینیتی جامعه

 

 

 

 

 

236 Bailey and Zucker, 1995:43. 
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ها پژوهشهایی است که نشان فمینیستیکی از مراجع مهم و محبوب 

دهد در برخی از جوامع چیزی شبیه به جنس سوم و حتا جنس چهارم هم می

شود که از نظر اهمیت و مرتبه همتای زن و تعریف شده و وجود دارد و ادعا می

ی این پژوهشها باید مورد توجه آنچه که درباره 237شوند.مرد در نظر گرفته می

 شان برایعموال غیرعلمی مفسران فمینیست و اشتیاقواقع شود سوگیری م

شناسانه است. تمام جوامعی که استخراج مفاهیم مورد نظرشان از منابع مردم

نشین و اند، جوامعی حاشیههایی مستقل از زن و مرد در آن تعریف شدهجنس

رخی بشناسانه با آنها تماس داریم. دورافتاده هستند که تنها از مجرای منابع مردم

اند، پذیرتر نوشته شدهتر و رسیدگیی جوامع دم دستاز تفسیرها که درباره

                                                 

 

237 Roscoe, 2000. 

های مستند کنند و عناصری ایدئولوژیک را بر دادهها را تحریف میآشکارا داده

 کنند. بار می

اند مفهوم خواجه )یا ها کوشیدهاش آن که برخی از فمینیستنمونه

را همچون جنس سوم در نظر  238کستان(ها در پااش، هِجریی امروزیننسخه

یری ی تاریخی چشمگبگیرند و دست کم در منابع ایرانی که این مفهوم پیشینه

دانیم که هرگز این مفهوم وزنی و اهمیتی و جایگاهی همتای دوقطبیِ دارد، می

های تولید شده در این زمینه، مانند ی برخی از متنزن و مرد نداشته است. درباره

ی ی فرهنگ تامیلی نوشته، آشکارا با تبلیغاتی سیاسگوپی شانکار دربارهآنچه که 

های سازیشناسانه نیز در آمیخته و مفهومروبرو هستیم که در ضمن با نگاهی شرق

238 Nanda, 1998. 
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ی هند را به سود ایدئولوژی سیاسی قارهی فرهنگی در شبهقدیمی و جا افتاده

ها بیست نوع میان تامیلگیرد. شانکار ادعا کرده که در خاصی به خدمت می

 اند وی زن و مرد قرار گرفتهجنسیتِ متمایز و همتای زن و مرد در طیفی میانه

ای را هم برایشان فهرست کرده است. این نامها به سادگی اشکال نامهای بومی

دهند و دست بر قضا در متفاوتی از انحراف از رفتار زنانه یا مردانه را نشان می

شوند. برای تثبیت و مرزبندی دوقطبی زن/ مرد به کار گرفته میی تامیلی جامعه

راهبرد شانکار کمابیش چنان است که در زبان پارسی کل دشنامها یا برچسبهای 

شود را فهرست کنیم و هریک را ای که به زنان و مردان منسوب میجنسیتی

 م. مرد بدانی-ی طیف زنی یک نوع جنسیت خاص و مستقل در میانهنماینده

های جوییبر بیماران و بهره گذشته از آزمونهای شکست خورده

ی هگرایان در زمینی ساختایدئولوژیک و تبلیغاتی از فرهنگهای بومی، کارنامه

 نظری هم چندان درخشان نیست. 

در دوران معاصر برخی از نیرومندترین متنها برای دفاع از این پیوستار 

نوشته است. او معتقد است که زنانگی امری شمردن جنسیت را جودیت باتلر 

ی ندارد. از شناختساختگی و گفتمانی است و خاستگاهی طبیعی و تعینی زیست

این زاویه نظامهای هنجارساز اجتماعی بر افراد اثر کرده و آنان را در قالب زن 

نند. هویتی کدهند و به این ترتیب هویتی جنسی برایشان تجویز مییا مرد شکل می

های برخاسته از روابط ه زیر فشار نیروهای سیاسی و در بستر نابرابریک

برانگیز و مردساالرانه شکل گرفته است، و از این رو هویتی چالش
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از دید او هویت زنانه امری است که آموخته شده و اجرا  239زاست.دغدغه

نر  یو ارتباط چندانی با ساخت زیستیِ مادینه ندارد. یعنی این که کس 240شودمی

یا ماده است، هویت جنسی او را، و نقشهای اجتماعی جنسی او را، و مهمتر از 

این  241کند.آغوشی با جنس مخالف را تعیین نمیهمه گرایش جنسی او برای هم

 شوند.  های اجتماعی قلمداد میموارد همگی برساخته

 ایباتلر در عین این که در سطحی مفهوم زنانگی را همچون برساخته

کوشد تا شکلی تازه از این مفهوم را فارغ از داند، خود میماعی مردود میاجت

ی مردساالرانه بازسازی کند. او در این گرانهنیروهای سیاسی و فشارهای سلطه

                                                 

 

239 Butler, 1990. 

240 Butler, 1990: 9. 

ند و با کراه بر تنومندی و کالبدمندی تن زنانه و توانایی زایندگی آن تاکید می

ی ، بدنِ زنانه را به عنوان مبنایی برازبانی که تا حدودی از مرلوپونتی متاثر است

شناختی که بر او وارد است آن نقدی روش 242گیرد.احیای این مفهوم در نظر می

تر تر و سیاسیکه خودش تمایز مورد نقد خویش )زن/ مرد( را به شکلی افراطی

قد کند. نی دعوا کرده بود، دوباره بازتولید میاز آن که نخست در برابرش اقامه

ی ای گفتمانی و روایتوان چنین ادامه داد که در این بازتولید مجدد به نسخهیرا م

کند، و در عمل باز به همان سطح زیستی و زیربنای از توجه به بدن بسنده می

گردد، بی آن که از دقت علمی ی زنانه و مردانه باز میکالبدشناسانه

241 Hurst, 2007: 139–142. 

242 Butler, 1993. 
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شت به نماند که این بازگی گفتمان رقیب برخوردار باشد. ناگفته شناسانهزیست

نشینی به اند و آن را همچون عقبها هم نپسندیدهبدنِ زنانه را خودِ فمینیست

 243اند.پشت سنگرهای دشمن تفسیر کرده

شناختی را رمزگذاری این نکته که نظامهای اجتماعی تمایزهای زیست

ته درست بکنند، الکنند و بر مبنای آن چارچوبهای معنایی و فرهنگی تعریف میمی

خیزد و این است. هویت در هر حال از عضویت در یک نظام اجتماعی بر می

ای مفهومی همراه است. یعنی عضویت عضویت همواره با گنجیده شدن در طبقه

های مفهومی آن پیشاپیش ها و ردهای در طبقهای بی آن که عضوگیریدر جامعه

ها ها و طبقهده شدن در ردهانجام شده باشد، ناممکن است. این عضویت و گنجی

                                                 

 

243 Vigo, 1996. 

ها و نقاط تمایزی اشاره کند که یکسره در سطح اجتماعی ممکن است به مرزبندی

اند، و یا ممکن است در تمایزهایی در سطح روانی و و فرهنگی برساخته شده

ادی، مذهبی، ای اقتصزیستی نیز ریشه داشته باشد. به عنوان مثال گنجیدن در طبقه

ح باالی سلسله مراتب پیچیدگی تعلق دارد و کمابیش همان یا زبانی به سطو

 شود. گرایان مهم و کلیدی قلمداد میدهد که از دید ساختچیزی را نشان می

بخش روبرو هستیم که در سطوح یعنی در اینجا با تمایزهایی هویت

زیستی یا روانی ریشه ندارد و توسط خودِ نهادهای اجتماعی و گفتمانهای فرهنگی 

ای و ساخته شده است. فرد بر مبنای این که به طور تصادفی در چه خانوادهبر

کجا به دنیا بیاید از زبان، منزلت اجتماعی و مذهبی برخوردار خواهد بود که 
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بخش مهمی از هویت وی را تعیین خواهد کرد. بدیهی است که در این جا 

ال کنند فعدهی میجریانهای قدرت و معنا که سطوح اجتماعی و فرهنگی را سامان

 کنند. بندی هویت را تعیین میهستند و شکل

های اجتماعی هستند که در سطوحی دیگر ریشه دارند. اما برخی از رده

ثال شوند. به عنوان مشناختی مربوط میها به سطوح زیستبندیمهمترین این رده

گردد، یاز مشناسی متمایز جمعیتهای انسانی بقومیت و نژاد در حدی که به ریخت

ای اجتماعی نیست. یعنی این که کسی سیاهپوست یا به خودیِ خود برساخته

شود. سپیدپوست باشد توسط گفتمانهای فرهنگی یا نهادهای اجتماعی تعیین نمی

معنای منسوب به سیاهپوست بودن یا موقعیت حقوقی و سیاسی یک این 

ای شود و برافزودهدر سطح فرهنگی و اجتماعی تعیین میاست که سیاهپوست 

کاری توان مورد دستشناختی است که صد البته میبر یک تمایز عمیقتر زیست

نسیت ی جها و اشکال گوناگونی از ستم را نتیجه دهد. دربارهواقع شود و نابرابری

شناختی با هم هم وضعیت به همین شکل است. زنان و مردان در سطحی زیست

مقی چشمگیر در سطوح دیگر سلسله مراتب فراز تفاوت دارند و این تفاوت با ع

تند و به شناختی هسیابد. یعنی نژاد یا قد یا زیبایی که متغیرهایی زیستادامه می

یت کند. اما جنسشکلی سرراست چیزی را در سطح روانی یا اجتماعی تعیین نمی

 ند وزچنین نیست. جنسیت از همان ابتدای کار ساختار روانی خاصی را رقم می

 دار شدن و پروردن کودک نقشهایبه خاطر تقسیم کار تکاملی دو جنس برای بچه

کند و به همین ترتیب به گفتمانهای فرهنگی اجتماعی متمایزی را هم تولید می

 دهد. واگرایی میدان می
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ی تلنبار شده بر تمایز هویتی زنان و تردیدی نیست که بخشی از افزوده

ی قدرت و معنا سازمان یافته و شکلی از مهندسی شدهمردان در راستای انباشت 

اما نامعقول و گمراه کننده است اگر بخواهیم  244آورد.نابرابری و ستم را پدید می

ا شناختی میان زنان و مردان ربرای نقد این ستم و نابرابری اصلِ تمایزهای زیست

بهم گذاشتن و ممنکر شویم. در واقع انکار تمایزهای زیستی به معنای ناشناخته 

ساختنِ صورت مسئله است و به جای آن که جریانها و مدارهای نقدپذیر و 

آلود و معیوب قدرت و معنا را آشکار سازد و اصالح کند، برعکس زمینه را مه

های رسوب کرده در تاریخ جوامع گوناگون را به خاطر سازد و رفع تلهمبهم می

قد است که واژگانی مانند زن و مرد اسم سازد. باتلر معتکوریِ نظری ناممکن می

                                                 

 

244 Spade and Valentine, 2011. 

ا زیبا و جذاب است، ام نیستند، بلکه فعل هستند. با وجود آن که این استعاره

کند، زن و مرد اسم هستند و به نادرست و گمراه کننده هم هست. باتلر اشتباه می

ی متمایز از چیزها، به دو جنس متفاوت از جانوران، و به دو الگوی دو رده

 کنند.زی واگرا داللت میتمای

شناختی نر و ماده در سطح اجتماعی و روان-شناختیتمایز زیست

فرهنگی تفسیر شده و طیفی از نقشها، ارزشها، هنجارها و رفتارهای زنانه و مردانه 

آورد. در این نکته تردیدی نیست که این تفسیرها زیر تاثیر مدارهای را پدید می

ازی گیرند و باید مورد واسیراثی فرهنگی شکل میقدرت و زیر تاثیر سنگینی م

و نقد واقع شوند. اما ایراد اصلی در آنجاست که برخی از نویسندگان آن تمایز 
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کنند مفهوم مبهمی به اسم جامعه کنند، و گمان میآغازین و زیربنایی را انکار می

« کلیشه بهماناش به فالن یا شباهت اندام تناسلی»در ابتدای زایش نوزاد بر اساس 

زند و به این ترتیب با مستقر ساختن نظامی او را به عنوان زن یا مرد برچسب می

سازی و مراقبت و تنبیه وی را به قالبی ساختگی که زنانه یا از سلطه و شرطی

  245آورد.مردانه باشد در می

زنند که هر تمایزی را چنین تصوری به این گمان نادرست دامن می

توان را ه گرفت و به این ترتیب هر تغییری را در مفهوم جنسیت میتوان نادیدمی

 دهد که اینهای استوار تجربی و دستاوردهای شفاف علمی نشان میداشت. داده

تفسیر از پایه نادرست است. یعنی اندام تناسلی نوزادان به فالن و بهمان کلیشه 

                                                 

 

245 Birke, 2001: 309-322. 

متمایز و واگرای نرینه ی شباهت ندارد، بلکه به لحاظ آماری در یکی از دو رده

گنجد و دو مسیر تمایز جنینی، دو ساخت فیزیولوژیک مشخص و دو و مادینه می

یچ اش هشناختیی زیستکارکرد زیستی متمایز را بر عهده دارند که در محدوده

ر مانند کند و اگارتباطی با گفتمانهای فرهنگی یا ساختارهای سیاسی پیدا نمی

ی خالی از نهادهای اجتماعی هم قرار گرفته باشد، این احی بن یقظان در جزیره

 سازد. کارکردها را برآورده می

تی ها که تمایز میان سطوح زیسبه همین ترتیب تالش برخی از فمینیست

کوشند سطح زیستی را در دانند و از این راه میو اجتماعی را ساختگی می

 -نماید. سطوح زیستییناکارآمد و نادرست م 246روندهای اجتماعی جذب کنند،

246 Fausto-Sterling, 1992: 8. 
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ه شوند کفرهنگی دو سطح متفاوت از پیچیدگی را شامل می-روانی و اجتماعی

ی طلبد. تازه هریک از این دو الیهراهبردهایی متفاوت و عینی را برای تحلیل می

افزاری )روانی/ فرهنگی( پدید آمده که بر سطحی خرد و کالن از یک سطح نرم

عی( سوار شده است. در هر یک از این سطوح افزاری )زیستی/ اجتماسخت

سلسله مراتبی پدیدارها و رخدادها و چیزهایی متمایز را داریم که باید به شکلی 

ارچه شان و یکپپذیر وارسی و تحلیل شوند و نادیده انگاشتنعینی و رسیدگی

شان در درون یک نظام مبهم مفهومی که سر و ته مشخص و مرزبندی کردن

 کند.ته باشد، کمکی به شناخت چیزی نمیمعلومی نداش
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آدم زن زاده »ی مشهور سیمون دوبووار در جنس دوم که این جمله

نیز در همین چارچوب بیان شده است. به این « شود.شود، به زن تبدیل مینمی

افتد و ای که پس از سن بلوغ به راه میترتیب مسیرهای فیزیولوژیک و تکوینی

شود، و کل این روند کند نادیده انگاشته میختربچه را به زن تبدیل مییک د

د، که در شویکسره به بخشِ یادگیری شده و آموختنیِ رفتار زنانه فروکاسته می

  247شود.همین حدود از سوی جامعه به شخص آموزانده می

های تجربی سازگاری دارد و نه گرایانه نه با شواهد و دادهدیدگاه ساخت

ا از دقت کافی برای تحلیل برخوردار است. یعنی اصوال معلوم نیست چه ساز حت

ها از جنسیت را در سطح و کارهایی در چه سیستمهایی چگونه کدام سویه

                                                 

 

247 Fausto-Sterling , 2000: 44–77. 

ای گرا به سادگی جامهنماید که دیدگاه ساختکنند. چنین میاجتماعی تعیین می

 ت. اعی پوشانده شده اسفاخر و دانشگاهی باشد که به ناروا بر تن اعتراضی اجتم

وار و خکل این دیدگاه بر این نکته استوار شده که جنسیت امری چکش

ود و شپذیر است که در درون نظام اجتماعی از بیخ و بن تعریف مینرم و شکل

دانیم که شناختی میهای تجربی و آمارهای جامعهبنا به داده 248گیرد.شکل می

افزاری روشنی برای جنسیت وجود و سختافزاری چنین نیست و زیربنای نرم

اش هم شناخته شده است. استفن شناختی و تکاملیدارد که مبانی عصب

سندرسون در کتابش ضمن نقد تند این دیدگاه به درستی این نکته را مطرح کرده 

گرایان، کالبدشناسی عینی و آشنای ترین دلیل برای رد دیدگاه ساختکه ساده

248 Bornstein, 1995: 51–52. 
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نسان است. اندام تناسلی نر برای انتقال پشتاب به رحم ماده اندامهای جنسی در ا

طراحی شده و تکامل یافته و اندام تناسلی ماده برای دریافت آن و بارور شدن 

ای در این میان پذیر و اجتماعیزایی کرده است. هیچ چیز نرم و شکلریخت

–زن  وجود ندارد و نهادها و قواعد و هنجارهای اجتماعی هرچه باشند، یک

ز هرگ -ساالر و مردستیز پشتیبانی شودهرچقدر هم که توسط فرهنگی زن

 249مردی را باردار کند! ،اش از راه نرهتواند با انتقال سلول جنسینمی

ای هرچند رفتارهای زنانه و مردانه الگوهای عمومی جا افتاده و جهانی

ه کنند وابسته بروز میها و قالبهایی که این رفتارها در آن بکاریدارند، اما ریزه

                                                 

 

249 Sanderson, 2014. 

250 Twenge, 1997: 305. 

کنند و حتا در درون یک جامعه هم در گذر زمان دستخوش جامعه تغییر می

توان به سود برداشتی اما این الگوها و نوسانها را نمی 250شود.دگردیسی می

اج گویند، استخرها میسیاسی مصادره کرد و از آن نتایجی فراتر از آنچه که داده

گرا و به ویژه این ایراد را به خوانشهای ساختبه درستی  251مایکل روسکرد. 

بنیانگذار این دیدگاه )میشل فوکو( وارد آورده که در آثار او با خوانشی انتخابی 

مورد نظر  یشویم که آشکارا به سوی نتیجهو گزینشی از منابع تاریخی روبرو می

سوب ها محطرفانه و منصفانه از دادهاند و تحلیلی بیگیری کردهوی جهت

شوند. مایکل روس معتقد است که این وضعیت به خاطر درهم آمیختن و نمی

251 Michael Ruse 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Ruse


   193      چهار صد و نود وامردادماه هزار و سی  /و سوم سی یشماره/سیمرغ

 

ی رمزگذاری و خواهانه و شیوهمبهم ساختن مفهوم عینیِ رفتار همجنس

 252اش بروز کرده است.گذاری اجتماعیبرچسب

توان ی بدیهی آن که در یک روند استداللی نمیشناسانهی روشاین نکته

گیری واحدی استفاده کرد، و به همین ترتیب آن برای نتیجهاز یک گزاره و نقیض 

توان در جریان فهم یک پدیده یک موضع و ضد آن را همزمان پذیرفت و نمی

ها مهمترین ایرادی که وجود دارد همین مورد استناد قرار داد. در آرای فمینیست

 هاست.ی استداللناسازگاری درونی گفتمان و تعارض منطقی در زنجیره

اش این که در این گفتمان مفهوم زنانگی و مردانگی و همچنین معموال نمونه

اش )یعنی تمایز نر/ ماده( همچون امری ساختگی و شناسانهزیربنای زیست

                                                 

 

252 Honderich, 2005:399. 

ها و معناهای برآمده از این شود و مرزبندیی جامعه مورد نقد واقع میبرساخته

بینیم که انگار مفهومی جوهری و شود. آنگاه در کنار این نقد میتمایز انکار می

ی مرکزی گفتمان ذاتی به نام زنانگی و ماهیت مادینه بودن داریم که هسته

سازد و اصوال نام آن را تعیین کرده است. یعنی اگر به راستی فمینیستی را بر می

بر این  هاتمایزی میان زن و مرد یا نر و ماده وجود نداشته باشد، تاکید فمینیست

معنا کنند خود به خود بید از حقوق اقلیتی ستمدیده به نام زنان دفاع میکه دارن

شود. به همین ترتیب مفاهیمی مانند ستم مردانه، مردساالری، ستمدیدگی زنانه، می

ی برتری اخالقی زنان، خشونت مردانه مهربانی زنانه و مشابه اینها که شالوده

ولید همان تمایزهای قدیمی جلوه سازد همچون بازتگفتمان فمینیستی را بر می
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کند. اگر آن تمایزها به راستی ایدئولوژیک و برساخته و مصنوعی باشد، تمام می

یب گیرند، به همین ترتفرض میاین مفاهیم هم که شکاف جنسی زن و مرد را پیش

تمان ی گفاساس است و از گفتمانی ایدئولوژیک )گیریم واژگونهمعنا و بیبی

جریان سیاسی غالب( سرچشمه گرفته است. به این ترتیب نقد  مرسوم، یا ضد

تواند زاینده هم باشد، با در ستم جنسی که به خودیِ خود ارزشمند است و می

ستند، پذیر هآمیختن به تعصب و به خاطر انکار تمایزهایی که عینی و رسیدگی

ی هایدوقطبی شود و از این رو به ناچار از همانمحتوا بدل میبه امری پوچ و بی

 ی گفتمانیجوید تا بار دیگر خیمهشان را داشت، بهره میکه قصد ویرانگری

 سیاسی را برافرازد.

گرایی هم داستان به همین شکل است. این گفتمان که ی همجنسدرباره

گرایی بیماری نیست، بلکه یک سبک زندگی آزادانه است و باید به همجنس

تی و شناخاعتبار دارد که این رفتار امری زیسترسمیت شمرده شود، تنها زمانی 

 گرایانتعیین شده توسط عوامل ژنتیکی و محیطی قلمداد نشود. اما همجنس

د. گرایان بر همین مبانی تاکید کننناگزیرند برای تاکید بر ستمدیدگی همجنس

ای را در خواهان از نظر منطقی ناسازهیعنی گفتمان هواداری از حقوق همجنس

گرایانه را آزادانه، اختیاری و انتخابی ود دارد که از یک سو رفتار همجنسبطن خ

ی شخصی به کند تا آن را همچون شکلی از آزادی، میل، و سلیقهفرض می

ری آن شدگی و تغییرناپذیرسمیت بشناسد. از سوی دیگر اجبارآمیز بودن، تعین

د گران متمایز سازگرایان را از دیگیرد تا سرشت خاص همجنسفرض میرا پیش

رایی گشان را همچون ستمی تفسیر نماید. یعنی از سویی همجنسو طرد اجتماعی

شود و از سوی دیگر همچون در نظر گرفته می« کندکاری که کسی می»همچون 

 «. جوری که کسی هست»

نماید. ی جنسیت با این دالیل نادرست و آشفته میگرایانه دربارهدیدگاه ساخت

آن  شود، تنها با فهم درسترایطی که ستمی در آن زاده یا بازتولید میبازنگری ش



   195      چهار صد و نود وامردادماه هزار و سی  /و سوم سی یشماره/سیمرغ

 

دگاه شود. دیمان قرار دارد ممکن میموقعیت و وفاداری به حقیقتی که پیش چشم

ی طیفی وسیع از آرا و شعارهای اجتماعی قلمداد شده گرایانه که پشتوانهساخت

ها فراوان خواه یا فمینیستهایش در متون تبلیغانی فعاالن همجنسگوییو گزیده

 های نامنسجم استشود، در نهایت آش شله قلمکاری از اندیشهبه کار گرفته می

گرایی به که در برابر یک محک عقالنی و محکم تاب پایداری ندارند. ساخت

ماعی ی بسیج اجتویژه در شکل سیاسی شده و ایدئولوژیکی که امروزه دستمایه

ن شود، در بهتریگرای پرهیاهو مدام بازتولید میای چپقرار گرفته و در جریانه

هایی تحریف شده از پژوهشهای حالت گلچینی از جمالت زیبا و گزیده

شناسانه است که از زمینه و بستر معنایی اصلی خود شناسانه و جامعهزیست

عقالنی  اند تا اعتباریاند و در بافتی سیاسی به هم وصله و پینه شدهبرکنده شده

برای شعارهایی اجتماعی فراهم آورند. این شیوه از بررسی و برخورد با پدیدار 

خواهی اگر فریبکارانه نباشد، دست کم غیرعلمی و نامعقول است و بعید همجنس

 مدار را برای مبنای آن بنیاد کرد.ای سودمند و اخالقاست بتوان جنبش اجتماعی
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 یخواهی همجنسداوری اخالقی درباره

 

خواهان را تشکیل آنچه که محور اصلی نقد فعاالن حقوق همجنس

دهد، این نکته است که دارندگان این گرایش جنسی اقلیتی را در جامعه تشکیل می

ند. اها و طرد عمومی گرفتار ستم و تبعیض شدهدهند که به خاطر برچسبمی

ت. ست اسی اروپایی مسیحی کمابیش درچنان که گذشت، این اعتراض در جامعه

های یعنی از قرن چهارم میالدی که رومیان به طور رسمی مسیحی شدند، درجه

خواهان را شاهد هستیم. این نکته رانی همجنسگوناگونی از طرد و ستم و حاشیه

هم به جای خود درست است که باید با هر شکلی از ستم و تبعیض ستیزه کرد 

قاعده را در نظر داشت که هنگام این و آن را از میان برد. با این همه باید این 

ستیز نباید به دروغ و اغراق و تحریف آلوده شد، چرا که چنین ترفندهایی خود 

 رساند. ای از ستم و نابرابری یاری میبه ظهور اشکال تازه

خواه در چارچوب ها و فعاالن همجنسنقد اصلی مورد توجه فمنیست

د. نمایی از دو زاویه سست و نادرست میشناختهای جامعهتاریخی و با محک داده

 ای عمومی نیستشان قاعدهگرایان و طرد اجتماعینخست آن که ستم بر همجنس

و چنین نیست که جوامع انسانی همواره ساز و کارهایی برای آزار و ستم بر 

ایشان ابداع کرده باشند. این نکته البته هست که رویکرد کلی جوامع انسانی به 

خواهانه منفی و ناهوادارانه بوده است. اما در بسیاری از جوامع نسرفتار همج

انسانی رواداری فراوانی در این زمینه دیده بوده و هست و آسیب و زیان و ستمی 

خواهان شده به هیچ عنوان قابل که از این گرایش جنسی متفاوت نصیب همجنس

هبی یا ویژه اقلیتهای مذ مقایسه با ستمها و آزارهایی نیست که اقلیتهای دیگر )به

اند. از این رو باور به این که ستمی عمومی سیاسی( با آن دست به گریبان بوده
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ی جوامع و سراسر تاریخ در این زمینه وجود داشته و برجسته و و فراگیر در همه

نجا نماید. از آچشمگیر و مهم هم بوده، نادرست است و تبلیغ آن فریبکارانه می

ی آدمیان در کل امری پنهانی و خصوصی است، این گرایش هم که فعالیت جنس

آفریند، یکی از اشکال کمیاب و ای که اغلب در افراد میبا وجود حس منفی

 اشای ستم بوده است و همواره خشونت و ستمی کمتر از آنچه دربارهحاشیه

 آفریده است.تبلیغ شده را می

شکلی از ستم واژگونه به دومین ایراد آن که در بسیاری از جوامع با 

ی یونان باستان با خواهان هم روبرو هستیم. به طور خاص در جامعهدگرجنس

چنین وضعیتی سر و کار داریم و حتا در ایران هم پس از به قدرت رسیدن 

ای که خواهی سربازخانهغز و سلجوقی شکلی از همجنسهای ترکان اُسلسله

شده بود فراگیر شد و در پیوند با قدرت توسط قبایل ترک به ایران زمین وارد 

خواهی را زیر فشار و طرد قرار داد و این امری سیاسی ترکان کمابیش دگرجنس

واهی خاست که در ادبیات و شعر پارسی نیز نمود یافته است. از این رو همجنس

ای و مظلوم نبوده، و به سادگی یکی از گرایشها امری همواره ستمدیده و حاشیه

های ناهنجار انسانی است که گاه زیر فشار طرد و انکار قرار داشته و گاه و میل

 شده است.در پیوند با ساختهای سیاسی و نظامی به ابزار ستم و فشار تبدیل می

خواهانه بنگریم، داوری تر به رفتار همجنسطرفانهاگر با این دید بی

صل موضوع ستیز فعاالن تر خواهد شد. محور مهمی که در ااش نیز عقالنیدرباره

هاست، و به نظرم درست هم هست، مخالفت با باور خواه و فمینیستهمجنس

کنند. خواهی را نوعی گناه قلمداد میعمومی مسیحیان غربی است که همجنس

خواهان معموال از سوی نهادهای نظامی و ستم زاده شده از سوی همجنس

. اندزدهخواهی موقعیتی دامن میسهایی اعمال شده که به نوعی همجنسربازخانه

خواهان از سوی نهادهای ی مرکزی ستم بر همجنسبه همین ترتیب هسته

ی خویش یافته که مدیریت اخالق جنسی مردم را وظیفهای سازمان میمذهبی
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ا در خواهی راند. از این رو اگر بخواهیم کالبدشناسی تاریخی همجنسپنداشتهمی

ز رسیم که در برخی اکنیم، به دو نهاد نظامی و دینی میپیوند با ستم تحلیل 

اند و آن را همچون رفتاری خواهی بودهسرکوبگر همجنس یامروج جوامع 

با این  اند وجنگاورانه و سودمند ستوده یا به مثابه گناهی پلید و مخوف نکوهیده

 اند. ردهخواهان اعمال کخواهان یا همجنسپشتوانه ستمی را بر دگرجنس

د، شومبنای هر شکلی از ستم، آنگاه که در نظامهای اجتماعی نهادینه می

داوری اخالقی است. یعنی ابهام یا مکر در داوری اخالقی است که به ستم سازمان 

انجامد. زمانی که داوری اخالقی شخصی و فردی و خودمختار انسانی یافته می

مدار تبدیل شود، به قضاوتی عام به جریانی هنجارین و نااندیشیده و عادت

یابد که پرسشهای بنیادین خود را از دست داده و تنها پاسخهایی دگردیسی می

ارد خواهان ورایج را در خود حفظ کرده است. برای غلبه بر ستمی که بر همجنس

آمده باید به این داوری خواهان وارد میآمده، و فهم ستمی که از سوی همجنس

 و قضاوت هنجارین و عوامانه را طرد کرد.اخالقی بازگشت 

خواهان و اگر در چارچوبی اخالقی به کشمکش همجنس

خواهان بنگریم، دو رکن اصلی را تشخیص خواهیم داد. یعنی دگرجنس

های اخالقی به دو دلیل مورد نکوهش قرار گرفته و خواهی در دستگاههمجنس

از  ست. این دو مفهوم عبارتندطرد شده و گاه به عنوان موضوع ستم تثبیت شده ا

کنند، گاه آن خواهی را نکوهش میانحراف و زیانکاری. یعنی آنان که همجنس

« دب»کنند و گاه آن را کاری را انحرافی جنسی و نقض غرض طبیعت قلمداد می

کنند. برای دستیابی به دیدگاهی دقیق و در معنای اخالقی کلمه محسوب می

 به هردو بپردازیم.روشن در این زمینه باید 

 خواهی نوعی انحراف است؟ نخست: آیا همجنس
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برای پاسخگویی به این پرسش نخست باید روشن کنیم که منظور از 

کل از نماید که کهنترین شانحراف چیست. اگر به منابع تاریخی بنگریم چنین می

 آمیزخواهی در ایران زمین رخ نموده و مبنای آن هم انحرافطرد و تکفیر همجنس

 خواهی را ناپسند و پلیدبودن این رفتار بوده است. کهنترین دینی که همجنس

قلمداد کرده کیش زرتشتی است و نخستین دولتی که در آن این رفتار طرد 

دهند و شده دولت هخامنشی بوده است. این را هم منابع اوستایی گواهی میمی

اند. این نگریستهبه موضوع می ی به کلی متفاوتهم منابع یونانی که از دو زاویه

شی هخامن-خواهی به مثابه انحراف چطور در سیستم زرتشتیکه مفهوم همجنس

شکل گرفته و تثبیت شده، نیازمند توضیحی است. یعنی باید ببینیم چرا در میان 

جوامع جهان باستان، ایران زمین و آیین باستانی آن بوده که برای نخستین بار 

خواهی گرفته است. گوشزد کردن این نکته نیز ابر همجنسچنین موضعی در بر

جالب است که در تمدنهای دیگرِ باستانی، چه آنها که مانند مصر و سومر کهنتر 

هخامنشی بودند و چه آنهایی که مثل روم و چین متاخرتر از -از سیستم زرتشتی

اش ارهشده و طردی دربخواهی انحراف و گناه شمرده نمیاند، همجنسآن بوده

ی گیلگمش وجود دارد خواهی هم در افسانهدر کار نبوده است. ردپای همجنس

اه گن-ی هان. جریان تثبیت و پخش انحرافو هم در تاریخهای درباری سلسله

خواهی در واقع از ایران زمین شروع شده و با انتقال به ادیان دانستنِ همجنس

طرد آن را در آیین مسیحیت و سامیِ پرورده شده در حریم نفوذ ایران زمین، 

است. طردی که در مسیحیت بسیار جدی گرفته شده و به  اسالم نیز رقم زده

سرکوب اجتماعی انجامیده، اما در اسالم )مانند دین زرتشتی کهن( اغلب با 
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پس این پرسش ارزش تبارشناسانه دارد که این  253رواداری همراه بوده است.

 در جاهای دیگر پدیدار شد؟ مفهوم چرا در ایران زمین و نه

اگر به پیکربندی مفهومی کیش زرتشتی بنگریم بخش بزرگی از پاسخ را  

خواهیم یافت. آیین زرتشت از نظم و ساختاری برخوردار است و دستگاهی 

نظری را برای صورتبندی اخالق برساخته که در سایر تمدنها نظیر نداشته است. 

                                                 

 

توان به برخورد نظام جمهوری رواداری ایرانیان در این زمینه می به عنوان شاهدی بر 253 

خواهان نگریست. این نظام سیاسی نخستین دولت تندروی اسالمی مدرن اسالمی با همجنس

است و با سر و صدای زیاد نخستین قوانین کیفری اسالمی مدرن را هم در این زمینه تبلیغ 

به این جرم کیفر دیدند انگشت شمار بود و از همان کرد. با این همه در عمل شمار کسانی که 

تقل ی یک سیستم داوری مسق را به مرتبهایست که اخالاین نخستین نظام فکری

های دینی را بر مبنای اخالق استوار کرده، و مرکزی برکشیده و مناسک و سنجه

 اش که در تمدنهای دیگر رواج داشته است. و نه واژگونه

مبنای تعریف اخالق در کیش زرتشت مفهوم اشاست. اشه/ اشا عبارت  

ی اهورامزدا دانسته م است و آفریدهاست از نظم و قانونی که بر طبیعت حاک

ابتدای انقالب اموری مانند عمل جراحی برای تغییرجنسیت پذیرفته شد و رسمیت یافت. به 

توان با برخورد خشن و عنوان یک برابرنهاد ایدئولوژیک اروپایی، این برخورد را می

  خواهان مقایسه کرد.ها با همجنسنازی یکشتارگرانه
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شود. از این رو طبیعت و نمودهای جانوری و گیاهی آن نزد ایرانیان مقدس می

های رخنه کرده در آن محصول فعالیت شده است و آفتها و تباهیدانسته می

شده است. به این ترتیب تندرستی و بیماری که در نیروهای اهریمنی قلمداد می

ن با دین دهند، و پیوندشاای غیراخالقی را تشکیل میسانی دوقطبیبیشتر جوامع ان

شود، در کیش زرتشت به به خرافه و جادوگری و آیینهای درمانی منحصر می

امری اخالقی تبدیل شده است. بدان معنا که توانمندی و تندرستی یک اصل 

 هشود کمحسوب می« بد»است و بیماری امری « نیک بودن»اخالقی و ضرورت 

کند و  دارباید با آن مبارزه کرد. به همین ترتیب آنچه که هنجار طبیعت را خدشه

شی شود و ضدارزی اهریمن پنداشته میی گیتی را نقض کند آفریدهنظم سرزنده

 شود.اخالقی محسوب می

خواهی در دین زرتشتی نکوهیده شده در این زمینه است که همجنس 

هی به واقع در سطح زیستی بیماری محسوب خوااست. چنان که گفتیم، همجنس

هایی ژنتیکی دارد که به اختاللی در تاثیر هورمونهای شود. یعنی ریشهمی

 کند. انجامد و سوگیری جنسی طبیعی وی را مختل میآندروژنی بر مغز جنین می

شکل بیرونی رفتار هم آشکارا ناقض هنجار طبیعی است و از این رو در  

شناختی همچون امری ی بیرونی و آن زیربنای زیستهکیش زرتشتی این جلو

خواهی را به گناه تبدیل کرده است. اهریمنی و ضداخالقی جلوه کرده و همجنس

« مرزیکون»در متون فقهی مانند وندیداد و تفسیرهای پهلوی بر اوستا حتا این گناه 

د سند نبه جرمی مدنی تبدیل شده و کیفری برایش در نظر گرفته شده است. هرچ

محکمی نداریم که این کیفرها به راستی در ایران زمین اجرا شده باشند. چون 

بخش مهمی از کیفرهای دینی در فقه زرتشتی شکل و حالتی دارند که اجرایشان 

 نماید که بیشتر تاکیدی برنماید و در غیاب شواهد تاریخی چنین میناممکن می

ی شد تا استقرار قانونی مدنی و عملیاتگرایی بوده بای اخالقی منفی همجنسسویه

 ارزان قلمداد کند و به اعدامشان بینجامد.مرزی را مرگکه مثال کون
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 خواهیخواهی به مثابه نقض هنجار طبیعی به همجنسحرکت از همجنس 

. ایست که جای پرسش دارد و باید بدان بپردازیمبه مثابه گناه و شری اخالقی نکته

ی انحراف روشن کنیم و ببینیم به خود را با این کلمه اما نخست باید تکلیف

 شود، یا نه.خواهی نوعی انحراف از طبیعت محسوب میراستی همجنس

خواه و چنان که گذشت، بخش بزرگی از تالش فعاالن همجنس

ها در این راستا تمرکز یافته که به این پرسش پاسخ منفی بدهند. این فمینیست

 خواهی درپذیرفته است. نخست: اشاره به رواج همجنسکار با دو شیوه انجام 

جانوران و طبیعی شمردن آن، و دوم: تاکید بر ساختگی بودن مفهوم جنسیت در 

خواهی. چنان که جوامع انسانی و غیرطبیعی شمردنِ وضعیت هنجارینِ دگرجنس

گذشت هردوی این راهبردها اگر به شکلی عقالنی و علمی ارزیابی شوند و محک 

خواهی در جانوران از آنچه که ورند محکوم به شکست هستند. رواج همجنسبخ

خواهی انسانی تفاوت شود کمتر است و شکل و معنای آن هم با همجنسادعا می

گنجد. جنسیت ای اجتماعی و امری ارتباطی میکنندهدارد و در چارچوب تنظیم

 توان آن را اختراع شدهمیشود، اما نیابی میهم در جوامع انسانی تفسیر و سازمان

های یا ساختگی دانست. یعنی اتصال استواری میان سطوح زیرین زیستی و الیه

کی به اش کمانگاشتن فرازین اجتماعی و فرهنگی برقرار است که انکار یا نادیده

نماید که راهبردهای کند. از این رو چنین میهای جنسی نمیفهم بهتر سوگیری

خواهی با فریب و تحریفی درآمیخته باشد و همجنس« حرافان»رایج برای نفی 

 بازی بر عینیت علمی غلبه کرده باشد. در آن سیاسی

ای خواهی انحراف هست یا نه، باید به شیوهبرای ارزیابی این که همجنس 

ای را که دیگر در این زمینه اندیشید و نخست اضافه بار سیاسی و اخالقی

توان اند، زدود. انحراف را به سه معنا میسوار کردهورزان بر این مفهوم غرض

 فهم کرد:
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نخست: انحراف و جداسری و واگرایی نسبت به جریانی که در طبیعت 

 شود.پذیر دیده میبه مثابه امرِ هنجارینِ عینی و مشاهده

ای کارآمد دوم: نقض ساز و کار یا طرد روندی که در طبیعت به نتیجه

 ه ناکامی در دستیابی به آن نتیجه. انجامد، و در نتیجمی

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 خواهی بیهمجنس 

شود و بنابراین تعریف اول را برآورده طبیعی جفتگیری نر و ماده محسوب می

میزش ی نهایی آسازد. اگر هدف نهایی میل جنسی را تولید مثل بدانیم و نتیجهمی

خواهی در معنای دوم هم انحراف است. دار شدن فرض کنیم، همجنسرا بچه

 اندازیچنین برداشتی در چارچوبی تکاملی درست است و اگر تنها در چشم

ر خواهی )دآید. یعنی همجنسیسته شود راست از آب در میشناختی نگرزیست

مقام نوعی رفتار جنسی( در انسان )به مثابه نوعی جانور( از سمت و سوی تکاملیِ 

کند. شود و کارکرد نهایی آن را برآورده نمیجفتگیری و تکثیر نسل منحرف می

ث شده مغز باع با این همه گفتیم که در انسان و برخی از جانوران دیگر پیچیدگی

ی زیستی و روانی از هم تفکیک شوند و مسیرهای منتهی به لذت نسبت دو الیه

به مسیرهای تولید بقا از استقالل برخوردار شوند. در این معنا، هدف نهایی آمیزش 

یا  کند و بر تولید مثلشود و دو شکل پیدا میجنسی در انسان نیز شکافته می

خواهی این هدف دومی را شود. همجنسنظیم میکامجویی و دستیابی به لذت ت

گذارد و در یعنی در عین حال که هدف بقا را ناکام باقی می کند،بر آورده می

رسد و از این رو به شود، به هدف لذت میمعنای دوم انحراف محسوب می

 ماند که مضمون تعریف سوم از انحراف است.راهبردی خالقانه می

سه معنا انحراف است، اما باید توجه کرد که  خواهی به هرپس همجنس

انحراف در این معانی نه گناه است و نه جرم و نه شر اخالقی. با این همه شکافی 
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م دهد. در یک سیستم منسجای را میان غایتهای زیستی و روانی نشان میو واگرایی

یامیزند هم بی انسانی انتظار داریم بقا و لذت و قدرت و معنا )قلبم( در و یکپارچه

و به هم جوش بخورند و محوری یکتا برای سازماندهی رفتار را برسازند. اما 

و  کند و به واگراییبرخی از متغیرهای درونی یا بیرونی این انسجام را مختل می

ونه طلبی بیمارگانجامد. به همان ترتیبی که جاهناسازگاری چهار غایتِ قلبم می

رت به کاستن از بخت بقا و زایل شدن لذت و تواند باعث شود جستجوی قدمی

 دار کند. تواند بقا را خدشهمعنا ختم شود، جستجوی لذت هم گاه می

ای از رفتارهای اخیر است و در این چارچوب تا خواهی نمونههمجنس

جویانه حدودی به اعتیاد شباهت دارد. چرا که اعتیاد هم در اصل رفتاری لذت

ا شناسانه دارد و بی زیربنایی بیوشیمیایی و عصبخواهاست که مانند همجنس

یمیایی ی تحریک ششود و جستجوی لذت را در زمینهبستری ژنتیکی تقویت می

کند و به این ترتیب سه غایت دیگر سیستم را نادیده مراکز پاداش مغز دنبال می

انگارد. باید توجه داشت که اعتیاد به مواد محرک و مخدر هم شری اخالقی می

یا گناهی دینی نیست، که به سادگی اختاللی رفتاری است. اختاللی که از نظر 

هی خواآورد به همجنسای که به بقا وارد میپیوندش با سطح زیستی و خدشه

شباهت دارد، اما به خاطر آسیب چشمگیر و سریعی که به روان و تنِ معتاد وارد 

تواند به سودای دستیابی به ای که میآورد، و همچنین کردارهای غیراخالقیمی

تر و تر و خودآگاهخواهی )که بسیار پیچیدهمواد ایجاد کند، به کلی با همجنس

 مدارتر است( تفاوت دارد.انتخاب

خواهی در سه معنای یاد یک راه سودمند برای ارزیابی این که همجنس

ه سشده انحراف هست یا نه، آن است که آن را با کارکرد زیستی دیگری مقای

باشد  ی جنسیت فارغداشتها و تعصبهای فروپوشاندهکنیم. کارکردی که از پیش

 و روشنتر نگریستن به موضوع را برایمان ممکن سازد. 
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ی گوارش پیچیده دانیم که انسان مانند جانوران دیگر یک لولهاین را می

این  رساند.ی گواردن و جذب مواد غذایی را برایش به انجام میدارد که وظیفه

یار اش الگوهایی بسدانیم که انسان به خاطر پیچیدگی دستگاه عصبیرا هم می

ی گوارش را در نظامهای اجتماعی خود ابداع متنوع از رفتارهای وابسته به لوله

آرایی، غذا شدن، هنر آشپزی، هنر سفرهکرده است. برگزاری بزم، آداب هم

شدن نوع خوراک به زمانها و  های دینی حاکم بر حالل و حرام، وابستهآیین

دهند که میل به خوردن درست مانند میل به مکانهای خاص و نظیر اینها نشان می

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. 

از بقا تفکیک شده و به همین دلیل است که در بسیاری  در مورد خوردن هم لذت

زند ای یا بستنی بیش از حدی به سالمت لطمه میاز موارد خوردن شیرینی خامه

 شود. کند برگزیده میاما به خاطر لذتی که تولید می
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دانیم که در نهایت خدف از خوردن دستیابی به مواد غذایی این را هم می

ارش در این راستا تکامل یافته و دستگاه فیزیولوژیک ی گواست. یعنی لوله

 کند.گوارش برای دستیابی به این غایت کار می

م. ی گوارش بنگریفرهنگی وابسته به لوله-ی روانیحاال به یک عارضه

 های یونان باستان رایج بوده،خواهی در میان هوپلیتبه همان ترتیبی که همجنس

اشراف رومی رواج داشته است. رفتار مورد نظرمان ی این عارضه هم در میان طبقه

خورده، و بعد با فرو کردن انگشت به چنین است که فرد مقدار زیادی غذا می

کرده و باز حجم شده و هرآنچه خورده را قی میحلقش دچار احساس تهوع می

شده است. این بلعیده و باز همین چرخه از نو تکرار میبیشتری خوراک را می

ی حفظ تناسب اندام و در روزگار ما هم وجود دارد، اما بیشتر با دغدغه رفتار

اش پرهیز از چاقی گره خورده است، در حالی که برای رومیان باستان هدف اصلی

 ِ بیشتر از لذتِ خوردن بوده است. بهره بردن

ای از انحراف از رفتار غذا خوردن است. امروز آن را با این رفتار نمونه 

ی بیماریهای شناسند و امروز در رده( میBulimia nervosaع عصبی )نام بل

شود. هرچند چنان که گذشت، در تعریف رفتارهایی از این بندی میروانی طبقه

دست به عنوان بیماری روانی باید احتیاط کرد. کسانی که این حالت را دارند، 

تی با افراد عادی از نظر سالمت روانی، هوشبهر، و سایر شاخصهای روانی تفاو

هایی مانند افسردگی و اضطراب مبتال ندارند )مگر آن که همزمان به بیماری

باشند(. حتا وزن این افراد هم با مردم عادی تفاوتی ندارد. با این همه به خاطر 

جویدن و بلعیدن حجم خیلی زیادی غذا مینای دندانهایشان را به تدریج از دست 

ن مداوم معده و بعد تحریک پیاپی آن برای استفراغ به دهند و به خاطر انباشتمی

 . شودشان دستخوش اختالل میتدریج بازتابهای عصبی مربوط به گوارش

آشکار است که بلع عصبی نوعی انحراف از حالت طبیعی است و به  

توان به خاطر بلع عصبی به کیفر نماید. کسی را نمیهمین خاطر بیمارگونه می
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ار شمرد یا انحرافش را شری اخالقی قلمداد کرد، اما این نکته به رساند یا گناهک

جای خود باقی است که بلع عصبی مشتقی ناکارآمد و پرایراد از رفتار طبیعی و 

شود و انحرافی از کارکرد عادی این سیستم را نشان هنجارین تغذیه محسوب می

 ی بلعیدن غذایحلهدهد. تردیدی نیست که افراد مبتال به این بیماری از مرمی

کنند، همچنین شکی نیست که این برند و به این خاطر چنین میزیاد لذت می

کند و خطری بزرگ برایش محسوب حالت به تنهایی بقای فرد را تهدید نمی

اش و انحرافش از رفتار طبیعی ی این حرفها بیمارگونه بودنشود. اما با همهنمی

 تغذیه نمایان است.

خوراک خوردن و هم در آمیزش جنسی رفتارهایی وجود  هم در رفتار 

توان آنها را انحراف نامید. به عنوان مثال مردی که دارند که به همین ترتیب می

دارد، از آمیزش طبیعی گریزان است اما بازی کردن با لباس زیر زنان را خوش می

تماال دالیل احشان عالقمند است، یا کسی که به کفش پاشنه بلند زنان بیش از بدن

برند، اما رفتارشان خاص خود را برای این کار دارند و در این مسیر لذتی هم می

شود. هیچ یک از این رفتارها به خودِ انحرافی از الگوی رفتار طبیعی محسوب می

توان آنها را شری اخالقی یا کند و نمیفرد یا دیگران آسیبی جدی وارد نمی

به عنوان یک الگوی رفتاری غیرعادی و ناهنجار که گناهی یا جرمی دانست، اما 

 شوند، سزاوار برچسب انحراف هستند. مشتقی پرت از رفتارِ طبیعی محسوب می

ازی سای خواندنی همین روندی که در اینجا برای شبیهتام ناگل در مقاله

ی گوارش کردیم را شرح و بسط داده و به نتایجی جالب دستگاه تولید مثل و لوله
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مدل نظری او برای فهم ارتباط جنسی آن است که کارکرد  254سیده است.ر

اهانه خوگیرد و از این رو ارتباط همجنسارتباطی و تبادل پیام را در آن مبنا می

داند، چرا که به داند اما مثال جفتگیری با جانوران را انحراف میرا انحراف نمی

عدتر نقدی سولومون ب«. ک بز!خواندن کتابی فلسفی برای ی»نظرش شبیه است به 

بر ناگل وارد کرده و ارتباط را چارچوبی بسنده برای فهم رفتار جنسی سالم و 

ی زن و منحرف ندانسته است. چرا که بر این مبنا همبستری بخش عمده

شان از بین رفته هم شوهرهایی که از هم خسته شده و ارتباط عاطفی و معنایی

  !باید انحراف قلمداد شود

                                                 

 

254 Nagel, 1969: 5-17. 

ا این همه، قیاس ناگل برای بحث ما کارگشاست. مثال  فرض کنیم کسی ب

ی بازی کردن با بشقاب باشد، یا کسی جویی از لذتِ خوردن، شیفتهبه جای بهره

که به جای غذا خوردن تنها به نگاه کردن به آن و ترشح بزاق بسنده کند. در این 

یم. دار روبرو هستای ریشهموارد تردیدی نیست که با شکلی از انحراف در غریزه

توان مثال زد. کسی که با جسد جفتگیری ی میل جنسی هم مشابه این را میدرباره

مند است، آشکارا اختاللی را در رفتار کند یا به آمیزش با جانوران عالقهمی

 برد وسازد. چنین فردی قاعدتا از رفتار یاد شده لذت میاش نمایان میجنسی

ا هتوان کنش جنسی طبیعی دانست. این رفتاراما رفتارش را نمی شود،ارضا هم می

 شود.انحرافی جنسی محسوب می
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ف ی ناظر برای تشخیص امر منحرباید این نکته را در نظر داشت که سلیقه

انگیزتر باید کنار گذاشته شود. ممکن است کسی جفتگیری با جسد انسان را نفرت

یتِ رفتار د. اما اینها به عیننگارارا پلیدتر  بداند و کسی دیگر جفتگیری با جانوران

اش با ارتباطی ندارند. تنها چیزی که در تعریف عینی انحراف ارزش دارد، فاصله

رفتار هنجارین و طبیعی است و کارکردی که در این زمینه دارد، یا ندارد. در این 

ه امک بزند، به همر را دهد قاشقشمعنا، کسی که به جای غذا خوردن ترجیح می

هایی متفاوت گیرند که فاصلهای بر طیفی قرار میکسی که بلع عصبی دارد بر نقطه

دهند. بدیهی است که از رفتار طبیعی و هنجارینِ خوراک خوردن را نشان می

هایی از رفتارهای مربوط به خوراک خوردن زیر تاثیر گفتمانهای فرهنگی خوشه

شوند و شکل و عریف میگیرند و در چارچوب روابط اجتماعی تشکل می

ی انکار میل به خوردن توان دستمایهکنند. اما این را نمیشمایلی خاص پیدا می

ن تری از ایی آن رفتارهای دوردستی گوارش دانست، یا به بهانهو کارکرد لوله

 دست را نیز طبیعی و عادی شمرد.

اش ی فرهنگی و اجتماعیبه همین ترتیب رفتار جنسی انسان در زمینه

گیرد. اما این اشکال اغلب با رفتار طبیعی هنجارین اشکال گوناگون به خود می

ای اندک دارند. اگر این فاصله از حدی گذر کند و کارکرد اصلی فاصله

آغوشی زن و مرد )با هدف تولید مثل یا تولید لذت( را نقض جفتگیری، یعنی هم

نهادهای اجتماعی به شود. در شرایطی ممکن است کند، انحراف محسوب می

ای دامن بزنند، و در این حالت هم در اصل قضیه تفاوتی ایجاد گیریچنین فاصله

را  گراییشود. به همان شکلی که نهادهای دولتشهری یونان باستان همجنسنمی

گیری تا حد سوءتغذیه و مرگ را کردند، ممکن است نهادی دینی روزهترویج می

با انحرافی در رفتار جنسی و تغذیه روبرو هستیم، خواه تبلیغ کند. در هر دو حال 



   210      چهار صد و نود وامردادماه هزار و سی  /و سوم سی یشماره/سیمرغ

 

اش اختاللی ژنتیکی باشد، یا میلی مهارناپذیر و روانی، یا اجباری برانگیزاننده

 نهادین و اجتماعی.

بندی سخن تا اینجا آن شد که مفهوم انحراف از طبیعت که پس جمع

نجار طی از قانون و هبرای نخستین بار در ایران زمین در قالب شکستنِ اشه و تخ

پذیر خواهی منسوب شد، مفهومی رسیدگیطبیعی صورتبندی شد و به همجنس

ی کارکرد طبیعتوان با مراجعه به وضعیت آماری هنجارین و و عینی است که می

اش داوری کرد. به خاطر اهمیت ی رفتار از آن دربارهسنجش فاصلهرفتارها و 

تاری مربوط به میل جنسی و مرکزیت آن در سازماندهی اجتماعی، انحرافهای رف

این میل بیش از میلهای دیگر مثل خوردن و دفع و خفتن مورد تاکید و توجه 

ها حقیقتی ی اینتر صورتبندی و مدیریت شده است. اما همهبوده و دقیقتر و سیاسی

دهد و آن هم این که این رفتارها در نهایت از حالت طبیعی و ساده را تغییر نمی

 د.شونکنند و از این رو انحراف خوانده میری میگیهنجارین میل جنسی فاصله

شود، ارزیابی محتوای اخالقی پرسش دومی که بعد از این گام مطرح می

خواهی را خوب یا بد توان رفتاری مانند همجنسخواهی است. آیا میهمجنس

 شمرد و آن را به لحاظ اخالقی ستود یا نکوهید؟

خواهی را جرم یا بر کسانی که همجنسنماید که مهمترین ایراد وارد چنین می

ر یا اگ شان معلوم نیست،شمارند، آن است که معیار اصلی داوریگناه یا بد می

ی را خواههم معلوم است، مشکوک و ناپذیرفتنی است. یعنی کسانی که همجنس

های متونی مقدس کنند، معموال ناسازگاری آن با آموزهشری شیطانی قلمداد می

ها در این زمینه در دین زرتشتی، مسیحی، گیریگیرند. تندترین موضعرا مبنا می

شود. اما جالب است که تنها در متون مقدس دین زرتشتی یهودی و اسالم دیده می

د( نشوقلمداد نمیوحیانی )و تازه آن هم در منابع فقهی مانند وندیداد که 

ینی هایی به این موضوع وجود دارد. یعنی نص صریح کتب داشاره

کرد مبنای خوبی برای داوری کند، و حتا اگر هم میخواهی را منع نمیهمجنس
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اخالقی در این مورد نبود. چون پیروان هر کتاب مقدسی نص کتابهای مقدس 

دیگر را قبول ندارند و در میان خود هم تفسیرهایی بسیار متفاوت را پدید 

 آورند. می

رسیم که به همین لهایی میاگر از چارچوب دینی درگذریم، به استدال 

کاران سیاسی ناپذیر هستند. بسیاری از محافظهاندازه مبهم و رسیدگی

رسان، خطرناک، ویرانگر نظام خانواده و تهدید خواهی را امری آسیبهمجنس

های کنند. اما نه شواهد تاریخی و نه دادهی انسجام اجتماعی قلمداد میکننده

کند. یعنی شاهدی نداریم که رفتار را تایید نمیشناختی چنین ادعایی جامعه

 خاص اجتماعی شرایط در آن بسط یا جمعیت از ٪5ی حدود خواهانههمجنس

 کاری کرده باشد. دست علی شکلی به را اجتماعی انسجام یا خانواده پایداری

در دستگاه نظری مورد نظر من، شکلی طبیعی شده از اخالق مورد نظر  

مرکزی قدرت، لذت، معنا و بقا )قلبم( به عنوان غایتهای  است و چهار متغیر

هر  گیرند. بر این اساسطبیعی سیستمهای تکاملی مبنای داوری اخالقی قرار می

کرداری که قلبم را افزایش دهد نیک است و هرآنچه آن را بکاهد از نظر اخالقی 

 شود. بد محسوب می

برخاسته از رفتار توان مقدار کلی قلبم ها میبه کمک این سنجه

ای اخالقی دست یافت. با اش به داوریخواهانه را ارزیابی کرد و دربارههمجنس

ی کامل و خواهانهتوجه به آنچه که گذشت، این را دیدیم که رفتار همجنس

ری شود و امهورمونی تعیین می-اصلی بر اساس زیربنایی ژنتیکی و عصبی

ری که به شکلی دیدنی در انتخاب کردنی نیست. یعنی بر خالف تصو

خواهی یک سبک ها مشترک است، همجنسکاران دینی و فمینیستمحافظه

-زندگی انتخابی و آزادانه نیست، بلکه تا حدودی از یک اجبار روان

خیزد و از این آغازگاه سبک زندگی خاص خود را پدید شناختی بر میعصب

 آورد. می
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لیلی به جنس مخالف میل جنسی ندارد و به بر این مبنا کسی که به هر د 

همجنس خود گرایش دارد، در صورتی که بتواند جفتی همسان با خود پیدا کند، 

بدون این که قلبم دیگران را کاهش داده باشد، قلبم خویش را افزایش داده است. 

توان آن را کاری بد خواهی امری غیراخالقی نیست و نمیاز این زاویه، همجنس

 . دانست

وقتی شاخصهایی عینی برای ارزیابی اخالقی در دست داریم، این بخت 

شناسی و دانش تفکیک شود های زیباییی اخالق از حوزهآید که حوزهفراهم می

هایی درونزاد تبدیل شود. اخالقی که در نظر و به سیستمی خودبسنده با سنجه

 در میان من و دیگریداریم چنین است و تنها بر مبنای معیار قلبم تبادل شده 

توان نشان داد که تمام کند، و میی نیک یا بد بودن کردارها داوری میدرباره

های اخالقی دیگر هم شکلی شهودی یا کژدیسه از همین متغیرها را در داوری
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کنند، بی آن که صریح و شفاف و روشن نظر دارند و به همین ترتیب عمل می

 باشند.

ای هّشناسی بدان معناست که سلیقهاز زیباییی اخالق استقالل حوزه 

شناختی در اخالقی بودن یا نبودنِ یک کردار تاثیری فردی یا پسندهای زیبایی

یا با جسدی در خلوت  255اش آن که اگر کسی با جانوری عالقمندندارد. نمونه

جفتگیری کند، و هیچکس از این موضوع خبردار و آزرده نشود، این رفتار به 

تواند زشت و نازیبا و حتا مشمئز د غیراخالقی نیست، هرچند که میخودی خو

ا نیست، بدان معنا نیست که بیمارگونه ی« بد»کننده باشد. این که چنین رفتاری 

                                                 

 

ی چند مورد ارتباط جنسی انسان و دلفین شواهدی در دست است که دست کم درباره 255 

 کرده است!جانور مشتاقانه از این ارتباط استقبال می

ی دانش وا نهاده شده است ی اخیر به حوزهآمیز هم نباشد. ارزیابی نکتهانحراف

 آمیز و بیمارگونهافو آشکار است که آمیزش با جسد یا جانوران کاری انحر

 اش چه باشد. است، مستقل از این که بار اخالقی

توان به این ترتیب خواهی گفتیم را نیز میی همجنسآنچه که درباره 

ی این رفتار ممکن است. نخست داوری بندی کرد. سه شکل از داوری دربارهجمع

در این مجموعه  ی نوشتارهای ارائه شدهمدار است. بدنهعقالنی، علمی و دانش

ن دریافت توادر پی دستیابی به تصویری روشن در این حوزه بود. بر این مبنا می

اندازی تکاملی نوعی بیماری خواهی در سطح زیستی و در چشمکه همجنس
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ی افراد وا ی این رفتار هم به سلیقهشناسانهسیستم تناسلی است. ارزیابی زیبایی

شود. یعنی های جنسی خودشان تعیین مینهاده شده، که اغلب با سوگیری

د، و یابنخواهانه را ناخوشایند و نازیبا میگرایان معموال رفتار همجنسدگرجنس

ق ی اخالشان را در حوزهی شخصیحق هم دارند چنین کنند، تا وقتی که سلیقه

 اند. و دانش تعمیم نداده

وقی و اما داوری اخالقی در این زمینه، که از نظر پیامدهای حق

 شود که رفتار مورداش مهمترین شاخه است، در نهایت به اینجا ختم میاجتماعی

نظرمان انتخاب شخصی دو یا چند تن است برای آن که در شرایط خاص زیستی 

ای در شان بر قلبم خویش بیفزایند، و چون این موضوع کاستیروانی-و عصبی

اش نادرست است و چه بسا که نآورد، غیراخالقی دانستقلبم دیگران به بار نمی

ای از سرکوبی سیاسی یا طردی اجتماعی بروز کند. این ای یا نتیجههمچون زمینه

خواهان و ایست که گویا منظور اصلی فعاالن حقوق همجنسهمان نقطه

انجامد. ها هم هست، و به کوشش برای رفع تبعیض و ستم از ایشان میفمینیست

هدف باید در چارچوبی عقالنی و روشن اندیشید و از اما برای دستیابی به این 

ها خودداری کرد، چرا که در غیر این صورت بافی و تحریف دادهفریب و مبهم

ند، خود کخواهانه و درست را پیگیری میخودِ جنبشی که شاید شعارهایی برابری

 مان تبدیل شود.به بخشی از مشکلِ نادانی و سردرگمی و فریبِ زمانه
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 اعتراف یازدهم

 تم و خواه هسکنم دگرجنساعتراف می

 گرایان مخالفم!با ازدواج همجنس

خواهان و مخالفان تقدیس ای البته در این روزها که دگرجنسچنین گزاره

گرایی به سادگی برچسبِ تحجر، ارتجاع، بنیادگرایی دینی، و هوموفوبی همجنس

کند. اما زدیم بر صف رندان خورند، بسیار خطرناک و تهدیدبرانگیز جلوه میمی

 باد!و هرچه بادا

کنم، ام را گوشزد میی اخالقی و موضع اجتماعینخست چند قاعده

کنم. پس ای پدر مقدس آورم، و آخرش اعتراف میی علمی میسپس چند گزاره

)یا ای مادر مقدس، یا ای هرمافرودیت مقدس!( برای شنیدن این اعتراف به قدر 

 شش صفحه شکیبا باش!

 ها:گیریموضع

بکند، به شرط آن که آزادی دیگران را محدود هرکس آزاد است هرکاری  (1

نسازد و به دیگران آسیبی وارد نیاورد. تنها معیار برای مهار کردار مردمان 

آن است که کارشان قدرت/ لذت/ معنا/ بقا )قلبم( را در دیگری به شکل 

معناداری کاهش دهد. من به آزادی کامل و مطلق آدمیان باور دارم، 

ری از کردارها را نامعقول و ناخوشایند و زشت هرچند ممکن است بسیا

 بدانم.

رفتار جنسی آدمیان امری خصوصی است که به کلی به خودشان مربوط  (2

ای داشته باشد تا وقتی که آسیبی به شود. هرکس هر گرایش جنسیمی

دیگران نرسانده یا مزاحمتی برای بقیه تولید نکرده، آزاد است میل خود 

واهان هم بر این مبنا درست مثل خرا ارضا کند. همجنس

ای ی جنسیخواهان حقی بر میل خویش دارند. من به هر سلیقهدگرجنس

چرانی( را درک گذارم، هرچند برخی )مثل فتیشیسم یا چشماحترام می
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خواهی( را نازیبا و ناخوشایند کنم و برخی دیگر )مثل همجنسنمی

 دانم. می

ی تواند دستمایهانجامد و میمعانی میدرآمیخته شدن مفاهیم به ابهام در  (3

های بازارمدار شود. این ابهامهای سازیهای سیاسی یا موجایدئولوژی

شان را مهندسی شده را باید واشکافت، منافع و جریانهای قدرت پشتیبان

 ها را باید نمایان ساخت. باید بازنمود، و آن ایدئولوژی

ای علمی درست هستند و م با پشتوانهرا بخوانید که به نظر اینک چند گزاره

 شان زد:شود به سادگی با مرور منابع دانشگاهی محکمی

ی زمین، ی دیگر روی کرههای زندههگون ٪80ز آدمیزادگان مانند بیش ا (1

شوند. تکامل دو جنس و تفکیک نر از به دو جنس نر و ماده تقسیم می

، و یات زمینی استماده یکی از کهنترین شکستهای تقارن در فرگشت ح

اش به شکلی چشمگیر سودمند بوده است. جنس زن و کارکرد تکاملی

مرد به هیچ عنوان از نظر زیستی با هم یکسان نیستند و از نظر وزن، 

ریز، هورمونهای جنسی، کارکرد مغز، و ساخت عضالنی، غدد برون

ن گوالگوهای رفتاری با هم تفاوت دارند. این تفاوتها در جانوران گونا

آورد. در میان را پدید می« دوریختی جنسی»های متفاوتی از درجه

هایی است که دوریختی جنسی نمایان و پستانداران انسان یکی از گونه

ی اش )همسان با بقیهچشمگیری دارد و رفتار و سازماندهی اجتماعی

های جنسی ساماندهی های عالی( بر اساس کارکردها و ویژگینخستی

 شده است. 

ها با هم جفتگیری کنند. اصوال جفتگیری که نرها و ماده« طبیعی است» (2

آغوشی( آوری )و در مورد پستانداران هممفهومی است که بر مبنای هم

« ترطبیعی»شود. در واقع دشوار است بتوان چیزی را نر و ماده تعریف می

امر . »دآغوشی زن و مرد( پیدا کراز جفتگیری نر و ماده )یا به تعبیری هم
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در این معنا کارکردی است که  فراوانی، بسامد، کارکرد، رواج « طبیعی

ای، و کارآیی تثبیت شده و هنجارینی در تولید بقا/ لذت )و در بیناگونه

 انسان: + قدرت/ معنا( داشته باشد.

ی جفتگیری دو همجنس با هم، یا جفتگیری یک جانور با جانوری از گونه (3

عنی است، ی« غیرطبیعی»ی با اشیا و مفاهیم )!( دیگر، یا جفتگیری آدم

شود و اگر جایگزین انحرافی از رفتار هنجارین تکاملی محسوب می

انجامد. در این معنا مطلقِ جفتگیری طبیعی شود، به انقراض موجود می

گرایی )یعنی جایگزینی کامل جفتگیری با همجنس به جای جنسهم

ه شناختی است که بیماری زیستجنس مقابل( یک اختالل تکاملی یا ب

ی خواه از زاویهانجامد. همجنساز میان رفتن بخت تکثیر ژنوم می

شناسانه موجودی است که به خاطر انحرافی رفتاری امکان ارضای زیست

اش )که تولید مثل باشد( را ندارد، کمابیش یکی از نیازهای زیستی پایه

 شته باشد.شبیه موجودی که توانایی یافتن غذا را ندا

« بیماری روانی»گرایی یک دهد که در انسان، همجنسشواهد نشان می (4

خواه هستند دچار اختالل روانی، نیست. یعنی کسانی که همجنس

هوشی، ناتوانی شناختی، یا رفتار ضداجتماعی نیستند. اما این موضوع کم

بودن این رفتار در سطح  ارتباطی با غیرطبیعی بودن و بیمارگونه

شناختی و تکاملی ندارد. ناگفته نماند که بیماری اغلب در همان تزیس

شود و تعریفها از بیماری روانی مدام در حال سطح زیستی تعریف می

یمار خواه بآیا همجنس»تغییر است. بنابراین پاسخ به این پرسش که 

ی بیمار در اینجا معنای به روشنی مثبت است. اما کلمه« است؟

اش را دارد، و محتوایی اخالقی، سیاسی، ق و قدیمیشناختی دقیزیست

کند. بیماری عبارت است از انحرافی از دینی یا اجتماعی را حمل نمی
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حالت هنجارین و طبیعی که بخت بقای فرد یا گونه را کاهش دهد، و 

های رفتاریِ مربوط به جفتگیری ای بارز از بیماریخواهی نمونههمجنس

 فزاریِ ناهنجاری ریختی در اندامهای تناسلی. ااست، چیزی همتای نرم

از آنجا که رفتار جنسی با گرانیگاه تولید لذت و معنا در آدمیان پیوند  (5

خورده و میدان جنگ اصلیِ نهادهای اجتماعی هنجارساز محسوب 

ه در ویژه همیش شود، سرکوب و کشمکش برای تثبیت رفتار جنسیمی

داشته است. در همین راستا در  نهادهای قدرت قرار کانون دگردیسی

خواهی نخست تاریخ جوامع انسانی و به ویژه در تمدن اروپایی همجنس

ای شیطانی و نوعی جرم، بعدتر گناهی خودخواسته، و در نهایت وسوسه

خواهان به این دلیل مدام با نوعی بیماری روانی قلمداد شده و همجنس

 رکوب و ستم البته ناراحتاند. این تاریخ سستم و سرکوب روبرو بوده

خواهی کننده و غیرعادالنه است. اما رد این باورِ نادرست که همجنس

ی شیطانی یا گناه یا جرم یا مرض روانی است، نباید به قبول این وسوسه

ی نادرست بینجامد که بیماری زیستی و اختاللی تکاملی هم نیست. نتیجه

اختی ای زیست شنی و بیماریتواند اختاللی تکاملیک الگوی رفتاری می

باشد، و هیچ ارتباطی هم با جرم و گناه و وسوسه و مرض روانی نداشته 

 خواهی چنین است.باشد. چنان که همجنس

خواه هیچ تفاوتی با یک آدم عادی ندارد جز با این زمینه، یک همجنس (6

بر جنس مخالف تنظیم نشده است. برای « به اشتباه»اش آن که میل جنسی

کنم در اینجا اعتراض دارند یادآوری می« به اشتباه»نی که به کاربرد کسا

زی آمیکه اصوال مفهوم میل جنسی از پایه و مبنا در جانداران بر اساس هم

تعریف شده و در این زمینه کارکرد دارد و تبار « جنس مخالف»با 

اش هم همین است. گذشته از این اختالل تکاملی، یک تکاملی

و جرم و گناهی دارد، و نه برخالف تصور  روانینه بیماری خواههمجنس
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برخی از فعاالن فیسبوکی شخصیتی برجسته، نابغه، مهم یا قدیس است. 

خواه به سادگی آدمی است مانند سایر آدمها، که میل جنسی یک همجنس

 ای نداشته باشد، همین!طبیعی و عادی

ی یک جریان به ادامهخواهان در آمریکا ی مدنی اخیر همجنسمبارزه (7

نسبت نوپای اجتماعی است که از حدود جنگ جهانی دوم آغاز شده، 

ی شصت میالدی شدت گرفته و بعد از سقوط دولت ریگان شکلی در دهه

نهادمند و مدنی به خود گرفته است. این مبارزه برابری حقوقی و اجتماعی 

ه و بیگاه کند، گاخواهان را طلب میخواهان و دگرجنسکامل همجنس

ای از گروههای شود، و شاخهتوسط حزب دموکرات پشتیبانی می

کنند. غوغا بر سر حقوق گرای تندرو آن را صورتبندی و هدایت میچپ

 گرا وگرایان یکی از شاخصهایی است که جنبشهای مدنی چپهمجنس

وق ها حقسازد. لیبرالنومارکسیست را از جنبشهای مدنی لیبرال جدا می

ی اقلیتهای قومی و نژادی و زبانی خواهان را درست مانند بقیههمجنس

گرایان بر کنند، در حالی که چپو دینی بررسی و صورتبندی می

هایی از زنان ستمدیده تمرکزی سیاسی دارند و خواهان و الیههمجنس

. برندبخش جنبش خویش بهره میاز ایشان به عنوان شاخصهای هویت

هی خواهان منتکه به تازگی به پیروزی همجنسی تیز این کشمکش لبه

شد، حق تشکیل خانواده است. یعنی دعوا بر سر این است که زوجهای 

ی تشکیل شده از زن و مرد همجنس از نظر حقوقی همانند یک خانواده

به رسمیت شناخته شوند و بتوانند فرزندانی را سرپرستی کنند و نوزادانی 

 شوند. « داربچه»را بپرورند و به تعبیری 

بیعی ی طاست، یعنی برچسبی است که یک رده« طبیعی»خانواده مفهومی  (8

(natural category )سازد. از پدیدارهای عینی را مشخص می

اش خانواده کهنترین و فراگیرترین شکل از نهاد اجتماعی است و هسته
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ه با دی زایا و فرزندانشان تشکیل یافته است. خانوااز یک فرد نرد و ماده

همین مفهوم در تمام جوامع انسانی در سراسر تاریخ وجود داشته و حتا 

ها هم وجود دارد. این که ها و گوریلهای دیگر مثل شامپانزهدر گونه

نهادی رسمی به دالیل سیاسی تعریف آن را دگرگون سازد و مثال به 

اش دهد، در ماهیت و مفهوم عام آغوش هم تعمیمجفتهای همجنسِ هم

ی خانواده آورد. یعنی صدور حکم دربارهن دگرگونی خاصی پدید نمیآ

جنس به حکم مشهور مجلس آمریکا شبیه است که خواندنِ زوجهای هم

ا بر دانست تبیرون می« آدم»ی تا پیش از لینکلن سیاهپوستان را از رده

شان نشود. نه سیاهپوستان با آن ی حقوق بشر شامل حالاین مبنا اعالمیه

جنس با این حکم م از انسان بودن خلع شدند و نه جفتهای همحک

 شوند.می« خانواده»

پذیری را با شدتی کودکان در سالهای نخست زندگی روند جامعه (9

اس شان بر اسگذرانند و بخش مهمی از نظام شخصیتیچشمگیر از سر می

 شود. بخشآورند، پیکربندی میهایی که در خانواده به دست میتجربه

ان شزرگی از این هویت شخصی به سرمشقهای حاکم بر هویت جنسیب

عریف های فرمایشی تگردد. هویتی که البته باید مستقل از کلیشهباز می

ها و قحطی تماس با الگوهای طبیعی شود، اما به همین ترتیب با فقر داده

ترین بخش هویت جنسی به فهم تمایز دو هم نباید همراه باشد. زیربنایی

گردد که فارغ از فشارهای شان باز میس و نقشهای جنسی متفاوتجن

غنی  ی زیستی بسیارافزاری ژنتیکی و تاریخچهها، نرماجتماعی و کلیشه

و دیرپایی دارد. پرورده شدن نوزادان و کودکان در فضایی که تماس 

جنس آغوشی دو هممهرآمیز زن و مرد در آن غایب است و با هم
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 یدید بسیاری از حقوقدانان، تجاوز به حقوق پایه جایگزین شده، از

 کودک است.

 و حاال اعترافاتم:

خواه هستم و خیلی هم بابت این موضوع خوشحالم، کنم که دگرجنساعتراف می

 بینم.یعنی خود را از این نظر تندرست و سالم می

 هخواهی دیگران تا وقتی که اصرار نداشته باشند بکنم با همجنساعتراف می

شکلی اش کنند، هیچ ماش بدهند یا به شکلی نامعقول تبلیغشکلی آزارنده نمایش

خواه هستند، در ایشان نه بیماری ندارم. دوستان و آشنایانی دارم که همجنس

های شیطانی، به سادگی ای از گناه و جرم و وسوسهام نه نشانهای دیدهروانی

اند و نه دیو. دست کم من در میان ی ما که نه فرشتهآدمهایی هستند مثل بقیه

ی دهزام که هوادار پرشور و هیجانشناسم کسی را ندیدهآنهایی که از این گروه می

شناسم خواهانی که من میخواهان آمریکایی باشد. همجنسحقوق همجنس

ه ای کشان را با بازیهای سیاسیآدمهای آرام و معقولی هستند که معموال فاصله

 کنند.شود، حفظ مینجام میشان ابه اسم

دانم و برایم پذیرفتنی است که کسی کنم این را امری خصوصی میاعتراف می

آغوشی انتخاب کند، درست همانطور که هرکس حق خود را برای هم همجنس

دیگری انجام دهد. « غیرطبیعی»اش هر کار دارد در فضای شخصی و خصوصی

حتم انگیز کسانی مثل آلن تورینگ نارابه همین ترتیب بسیار بابت سرنوشت غم

 شان بیدادگری آشکاری صورت گرفته است.و به نظرم درباره

خواهی انتخابی ارادی و گزینشی کنم به شدت تردید دارم که همجنساعتراف می

دانم یهای عصبی مکشیخودمختار باشد. بیشتر آن را از جنس درهم ریختگی سیم

ام خصلتی اجبارآمیز و ناخواسته دارد، و ان دیدهخواهو تا جایی که در همجنس

کنم انتخاب یابد. اعتراف میبه همین دلیل هم به بیماری عضوی شباهت می

آغوشی )اگر به واقع انتخابی خودمختار و ارادی باشد و نه همجنس برای هم
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شناختی و اجبارآمیز( به نظرم همتاست با این که کسی تصمیم ای عصبسوگیری

غذا را از راه دماغش بخورد، یا تمام عمر لی لی راه برود. اگر این به واقع بگیرد 

زیان ه بی، و البت«غیرطبیعی»انتخابی ارادی باشد، به نظرم به همین اندازه عجیب و 

 و محترم است.

اش را گذشته از ارادی و خواهانهکنم اگر کسی گرایش همجنساعتراف می

بعد  هایش ومتعالی هم بداند، نخست به انگیزهاختیاری فرض کردن، غرورآمیز و 

کنم. این که کسی بابت غذا خوردن از دماغ احساس به سالمت عقلش شک می

لِیوفوبیا بداند، به نظرم الف و گزاف و ی لِیغرور کند یا دو پا راه رفتن را نشانه

د خورچرند است. به ویژه وقتی کسی که روی دو پا ایستاده و با دهان غذا می

 آن را با شور و هیجانی انقالبی تبلیغ کند!

خواه هستم و کنم مخالف تعمیم مفهوم خانواده به جفتهای همجنساعتراف می

دانم و از هم از نظر عقالنی. حکم مشهور اخیر را هم از نظر حقوقی نادرست می

ر اش چیزی دیگشناسانهجامعه-ی کهن زیستاز سویی معنای خانواده با تبارنامه

سازِ تجاوز به حقوق کودکانی است ست، و از سوی دیگر چنین تعمیمی زمینها

شوند و الگویی غیرطبیعی و که ناخواسته در محیطی تک جنسیتی پرورده می

 بینند.آغوشی جنسی را در برابر خویش میآمیز از هماشتباه

خواهان جریانی سیاسی کنم به نظرم کشمکش بر سر ازدواج همجنساعتراف می

در سپهر فرهنگ آمریکا و اروپاست که ارتباطی به ایران زمین ندارد. جریانهای 

د و از طلب هستنطلب و ریاکار و قدرتپشتیبان این کشمکش به نظرم فرصت

راه درآمیختن مفاهیم و مبهم ساختن معانی شفاف و روشن در صدد بسیج 

، شناختیستاجتماعی هستند. درآمیختن مفهوم بیماری روانی با بیماری زی

مخلوط کردنِ طلب رفع ستمدیدگی با طلب حقِ نامعقول، مبهم کردن مفهوم 

 آغوشی دستاوردهای این جریان است. خانواده، جفتگیری، نر، ماده، و هم
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 دانمکنم که اغلب هواداران جریان رنگین کمانی اخیر را کسانی میاعتراف می

. آن خبرندی در بسترش بیاش و نیروهای جارکه از ماهیت کشمکش و پیشینه

کوشند، به نظرم ی اینها خبردارند و آگاهانه در این مسیر میاندکی که از همه

کارگزاران جریان سیاسی فریبکار و زیانکاری هستند و آن انبوهی که چنین 

 اند.نیستند، به گمانم به سادگی جوزده شده

ی با مادرِ نرینه یا پدرِ اکنم حقوق کودکانی که قرار است در خانوادهاعتراف می

 تر از حقوق جفتهایمادینه پرورده شوند، برایم بسیار بسیار مهمتر و محترم

نم کاست که اصرار دارند طبق قوانین شرعی ازدواج کنند. اعتراف می همجنسی

ا این شمارند )و بیابند با مهم نمیبه نظرم کسانی که تمایز میان این دو را در نمی

ترین رند در این زمینه کنشی اجتماعی انجام دهند( در محترمانههمه اصرار دا

 هستند.« مسئولیتتوجه و بیبی»تعبیر 
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 بیایید نترسیم!

 

م بوک نوشتکمانی شدنِ فیسی رنگینچند روز پیش سه مطلب درباره

بندی آنچه از این جریان آموختم که واکنشها بدان بسیار جای تأمل داشت. جمع

زان و ستیی تفکیک میان رنجدو نوشتار کوتاه انجامید. یکی متنی دربارهبه 

تر شد منتشرش خواهم کرد. دیگری این متن است گساران که وقتی پختهرنج

ی ترس؛ ترس از گفتن و ترس از شنیدن و ترس از حضور داشتن در جایِ درباره

وافق م-شنایی که ی خویش. بدیهی است که این متن به دوستان آشنا و ناآویژه

ه کند. اما زنهار، مبادا کاند، ارتباطی پیدا نمیاز بند ترس رسته -یا مخالف با من

 خویشتن را شتابزده از این قید رها بدانیم...

ایم و در این تردیدی نیست. چند نسل خورده و هراس نوشیدهما مردمی ترس

بمباران، و  پیاپی است که در جوشش انقالب و شورش، در هیاهوی جنگ و

ه این ایم. شاید ببعدتر در دلسردی و دلمردگی سرکوب و خفقان بالیده و زیسته

مان چنین نهادینه شده است. خاطر است که ترس و هراس در رگ و پی مردم

ترس از انجام کار دلخواه، ترس از به رسمیت شمردن میلی شخصی، و ترس از 

آن. اینها چیزهایی است که ما از ای و موضعی و ترس از ابراز داشتنِ اندیشه

 ایم که کسی بابتایم. شاید زمانی جایی دیدهایم و به ارث بردهروزگار آموخته

وده اش بخاسته، یا به دلیل ابراز آنچه که عقیدهاش بر میانجام کاری که از میل

آزاری دیده و به کیفری رسیده است. شاید هم ندیده باشیم، اما آنقدر ماشین 

ایم. برای این است که در اش تبلیغ کرده که چنین باور کردهدرباره سرکوب

مرمان ایم و سراسر عایم و هیچ نیندیشیدهایم و هیچ نکردهحصاری از ترس نشسته

 ایم تا اگر هم کسیایم و کوشیدهی خواستهای ناممکن خیالبافی کردهرا درباره
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هش او خویشتن را خردمند ی آهنین تخطی کرد، با سرزنش و نکواز این قاعده

و زیرک و دوراندیش قلمداد کنیم، و این چه دلخوشی ابلهانه و پاداش 

 ایست، در برابر نفرین ترس. مایهبی

خورده و به ظاهر رام و مطیع، از همین ی ترسهای رنگارنگ این رمهعقده

کشمکش با میلی سرکوب شده برخاسته و از کوشش برای منطقی و طبیعی 

ن زاده شده است. از این روست که پادشاهان لخت و عور در کوی و شمردن آ

شان نیست، و از این روست که گردند و کسی را یارای ریشخند برهنگیبرزن می

خیزد، آن هم برای هایی درهم و برهم است که بر میصدای مردمان تنها در توده

 نماید.بخش مییتی اعتراضی به چیزی مبهم که هوای یا زمزمهگریستن بر نوحه

وقتی اعتراف یازدهم را نوشتم، چند چیز را انتظار داشتم و نداشتم. انتظار نداشتم 

ی مضمون اعتراف چنین مهم قلمداد شود، چون انگار که در زمینه

گراها با اکثریت مطلق خواهی و مخالفت با ازدواج رسمی همجنسدگرجنس

ر مخالفتها را داشتم. هم اهمیتِ جمعیت جهان اشتراکی داشته باشم. اما انتظا

ه هایی که شد به نظرم بپا افتاده و مشترک، و هم مخالفت اعتراف به امری پیش

. جایگاه ساختاش را بر میگشت که ترس طرح و پیرنگ کلیفضایی بیمار بازمی

ی برآمده از این داشت و چند نکته ها و بازتابها جای تحلیلترس در واکنش

 خواهم با شما در میان بگذارم.تحلیل را می

نخست این که شمار بسیار زیادی )فراتر از حد انتظار من( متنی را که 

در نهایت به اعتراف شخصی بود، پسند کردند )یعنی الیکیدند!( و به اشتراک 

ریح گیری صگذاشتند. در این میان تنها شمار اندکی از دوستان بودند که موضع

ای عقالنی برخاسته و چه مخالف( داشتند که از اندیشهای )چه موافق و شجاعانه

بود و محتوایی روشن و شفاف داشت. بیشتر ناقالن و راویان و خوانندگان به 

ولی ای و نقل قظاهر موافق نوشتار بودند، اما از اظهار نظر بیم داشتند و به کنایه

ند خواستها میلیکردند. اما چرا؟ شاید به این خاطر که آن حرفها را خیبسنده می
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تر بود که حرف مرا نقل کنند تا ترسیدند. بنابراین امنبزنند، اما از ابرازش می

 ای که قرار بود رخ دهد، دامنگیر خودشان نشود. فاجعه

سیار ب -چنان که انتظارش را داشتم-دوم آن که برخی از واکنشها به متن 

هایی که دیگران ی انگارهادبانه بود. من چند روزی را با مطالعهخشن و بی

گرا، دادند سرگرم بودم. هوموفوب، بنیادگرای مذهبی، فاشیست، علمام میدرباره

سواد، به شکل خطرناکی باسواد، و مسیحی تندرو سواد، کمجبرگرای زیستی، بی

ت ی بهج)!( برخی از صفتهایی بودند که در این مدت به من منسوب شد و مایه

مطالعه تمانی هم شکل گرفت یا نمایان شد که بسیار قابلخاطر و عبرت گشت. گف

ای خیلی نادان هستم، اما ای خیلی دانا و در زمینهکرد من در زمینهبود و ادعا می

گفت من از اینجا به بعد توافقی میان قاضیان شرع وجود نداشت. یکی می

چون در گفت ی تکامل حرف بزنم، دیگری میشناسم و حق ندارم دربارهجامعه

شناسی حرف بزنم. البته ی جامعهام حق ندارم دربارهدانشگاه تکامل درس داده

در کل توافقی میان علما وجود داشت و آن هم این که اصوال من حق ندارم 

حرف بزنم! چرا؟ برای این که گفتن سخن و شنیدن سخن ترسناک است. اما مهار 

اید که سخن گفتن از موضع نمسخن اینقدر ترسناک نیست. به ویژه چنین می

رس و پذیر تهای عینی و رسیدگیدانش، یعنی تکیه کردن به علوم تجربی و داده

 زد. انگیکند و از این رو کین و کیفری دوچندان  بر میهراسی دوچندان ایجاد می

سوم: شمار بسیار زیادی از کسانی که به متن واکنش نشان دادند، نه با 

هایم آشنا بودند و نه حتا اصوال متن را درست خوانده و من و باورها و اندیشه

ی مخالفتها به اموری به کلی نامربوط فهمیده بودند. یعنی اکثریت عمده

 خوانان استی خاطر مخالفگشت که معلوم بود در خلوتی شخصی دغدغهبازمی

ای هو ربطی به من یا متن من ندارد. البته بگذریم از مخالفتهایی که با نیت فریض

ای بلشویکی و استشهادی انجام شرعی و اجرای تعهدی حزبی، با روحیه

سته به کردند که بپذیرفت. گذشته از آنها، بقیه داشتند با چیزی مخالفت میمی
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کرد. یکی از این که دوستش را جایی روحیه و شخصیت خودشان تغییر می

، آن اموهین کردهکرد به کسی تاند ناراحت بود، دیگری فکر میریشخند کرده

کنم. خالصه هرکس کرد دارم مفهوم علمی جدیدی را پیشنهاد مییکی فکر می

ه ام. هدف اصلی بگفت که اغلب نه ربطی به من داشت و نه به نوشتهچیزی می

بود. چرا؟ چون مخالفت کردن با منطق و استداللِ « با هم مخالفت کردن»ظاهر 

د خاص روشنفکرانه و شیک و مجلسی( یک نفر کاری شجاعانه )و در این مور

رسد. اما یک نفره مخالفت کردن با استدالل و منطق، ترس دارد. پس به نظر می

یم مان در امان باش، بیایید با هم مخالفت کنیم تا همه«مخالفان جهان متحد شوید»

اش هم بهره ببریم. خواندن متون و اندیشیدن و و از مواهب مادی و اجر معنوی

ی هماورد دشوار و سخت و ترسناک است. اما نقل احساسات و اندیشهتولید 

نماید، به خصوص اگر در فضایی معنوی و ملکوتی هیجانهای فردی دلپذیر می

انجام شود که از مخالفتی جمعی هم عطرآگین شده باشد، آن هم در فضایی که 

 ردد.اش آسان گآوردن ای درهم و برهم سرشکن شود و تابترس میان توده

چهارم: بسیار آشکار و نمایان بود که تندروترینِ ناسزاگویان و جهادگران 

داشتهای خود را بر ای متفاوت با پیشخوانان آشکارا شنیدن اندیشهو مخالف

خواهی و دفاع از حق اقلیتهای مظلوم تابند. شعارهای دموکراسی و آزادینمی

ن اصول آزادی اندیشه و آزادی تریوقتی از دهان کسی بیرون بیاید که به ساده

ی که شود. تبلیغ اخالق با گفتمانبیان باور ندارد، به جوکی ناخوشایند تبدیل می

ماند که طی ای میترین قواعد اخالقی در آن رعایت نشده، به شوخیابتدایی

روزهای گذشته فراوان لبخندی تلخ به لبهایمان آورد. گذشته از آنان که به راستی 

ردند، کند و بر مبنای آن با ادب و منطق اختالف نظرشان را بیان مینظری داشت

بقیه که در ابراز خشم و نفرین غیرتی انقالبی داشتند، اصوال از این که سخنی 

اند برآشفته شده بودند. هدفشان هم خاموش کردن ناهمساز با عقاید خود شنیده
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م ر. و این همه پیامد شوصدای ناسازگار بود، نه شنیدن آن، یا تولید صدایی دیگ

 زده که کسی را یارای سخن گفتن نیست،عادت به ترسیدن است. در فضایی ترس

شان در میدان گیرد و زورآزماییهای گوناگون و ناهمسان شکل نمیآرا و اندیشه

شود. عادت به ناشنیدن سخن مخالف و ادب و عقالنیت و انصاف تمرین نمی

ه کند و نادانی را فربآورد که از نادانی تغذیه مییرنجش از آن، تعصبی را پدید م

 آورد، و سکوت، ترس.سازد. ترس سکوت میمی

د و بینی بود، حاال که گرپیشای از آنچه که گذشت پیشاپیش قابلبخش عمده

ای )در حد یونان!( برای ها موضوع شیک تازهکمانیخاک فرو نشسته و رنگین

ید هایش اندیششود به ماهیت ترس و حساب و کتاباند، میاظهار نظر پیدا کرده

 و چه بسا که بتوان اندرزهایی از آن آموخت:

به راستی چه چیزی این قدر ترسناک بود؟ این که حرفی بزنی و  .1

ی ی زیادی با تو مخالفت کنند؟ کجای این ترس دارد؟ تجربهعده

شخصی من این بود که هیچ ترسی ندارد. از من بشنوید و آسوده 

ای مخالفت کنند و برچسب بچسبانند و حتا اشید، این که عدهب

 تان ندارد. تا وقتی کهناسزایی هم بگویند، هیچ تاثیری در زندگی

)دست کم به شکلی سنجیده و منطقی برای خودتان( سخنی حق بر 

زبان دارید، از این که آن را بر زبان بیاورید نترسید.  بدترین بالیی 

آید، از بهترین پاداش امنی که با تان میاش بر سرکه با گفتن

کشد، بهتر است. اگر سخنتان درست و اش انتظارتان را مینگفتن

تان خواهند شد حق باشد، همراهان و یاران و همدالنی جلب سخن

قت وخوانانِ آماتور )که همیشه پارهکه شمار و تاثیرشان از مخالفت

 کنند( بیشتر است.کار می

ری شخصی که شاید اشتباه باشد، ترسناک است؟ چه بسا داشتن نظ .2

اش، شنیدن دقیق پاسخها و در این حالت هم تنها با طرح کردن
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ی نظرتان از آن اشتباه رها نقدها، و ارزیابی و بازبینی دوباره

تا  ماند،شوید. دیدگاهی که اشتباه است و بیان ناشده باقی میمی

ها در حین بیان صیقل هابد اشتباه خواهد ماند. بسیاری از دیدگا

شوند. بسیاری از حرفهای حق هم هست خورند و پرداخت میمی

انگیزند، اما وقتی منصفانه آرای که موجی بزرگ از مخالفت بر می

زنی، همچنان درست شان میخوانی و بار دیگر محکمخالف را می

آیند. مخالفت یا موافقت عوام راه خوبی برای تعیین از آب در می

دانید، مدام ارزیابی ها نیست. آنچه را که درست میبار گزارهاعت

کنید و آرای مخالف را با دقت بشنوید و هیاهوی مخالفان را نادیده 

نمود، بدان پایبند باشید. بگیرید. اگر سخنتان همچنان راست می

درند، فردا در عوامی که یک روز در مخالفت با آن گریبان می

 دارند.از سر بر میموافقت با همان، کاله 

های عصر ما و بالهایی که گریبانگیر ایرانیانِ ی بیماریدرباره .3

شک یاند. بزده شده، بسیار گفته و بسیار نوشتهبختِ فلکنگون

دروغ و ریا و نادانی و نفرت از دیوهایی است که در این سالها از 

ین اند. در ابطری درآمده و بر ذهن و روان مردمان ترکتازی کرده

میان آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته، ترس است. ترس از 

حضور داشتن در جایگاه خویش و ترس از سخن گفتن از دهان 

خویش. این دیو را نیز همراه با دیگران )و شاید پیش از دیگران( 

 باید گرفت و فرو کوبید و درهم شکست.

 ان موضع وی ترس شاید در آنجا روییده که ابراز عقیده و بیریشه .4

های شخصی با دیگران، کنشی در میدان در میان گذاشتن اندیشه

ای کند به عرصهجمعی است. یعنی کسی که سخنی را طرح می

عمومی و فضایی همگانی وارد شده که همه در آن حق مداخله 
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ی اندیشه در ی سخن و پیشنهاد دهندهدارند. به همین دلیل گوینده

ایی ناشناخته و بازخوردهایی فضایی ناآشنا آماج واکنشه

هانا  نماید. چنان کهگیرد و این ترسناک میناپذیر قرار میبینیپیش

ی عمومی و دست آرنت به درستی تشخیص داده، ورود به عرصه

طلبد. اما ترس در این یازیدن به کنش جمعی دلیری و شجاعتی می

ال به الی ی رمه و مورد است. امنیتِ آن کسی که در میانهزمینه بی

انبوه همگنان خویش پنهان شده، امنیتی دروغین است. در دنیای 

ی ما امروزین فضای عمومی و میدان جمعی تا اتاق خواب همه

آمیز است. از جویی از آن سودایی فریبکشیده شده است و کناره

ان تشان، و از بیان موضعتان، از تولید و طرح اندیشهابراز عقیده

ید و تان دیده شواز این که به خاطر اندیشه و سخن نترسید. نترسید

به چشم آیید. دیر یا زود، خوب یا بد، به چشم خواهید آمد و دیده 

باوری موضعی و بیسخنی، بیای، بیاندیشهخواهید شد. مبادا که بی

 دیده شوید. -هراسان و ترسان–
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 گساران و در نکوهش رنج

 ستیزاندر بزرگداشت رنج

 

دانید دانیم که رنج و پوچی و ضعف و مرگ هست، و این را مین را میای

ام چهار متغیرِ مقابل اینها )قدرت/ لذت/ بقا/ معنا = قلبم( که در دستگاه نظری

های شوند. این که سیستمی تکاملی فرض میغایتِ طبیعی سیستمهای پیچیده

آید و های علمی بر میلتکاملی بخواهند متغیری درونزاد را بیشینه کنند از تحلی

 مانی روزانهکند در تجربهاین که هرگز در این کار کامیابی مطلق پیدا نمی

 ها در دستیابی به غایتهایپیداست. ناکامی و شکست و ناموفق بودنِ سیستم

انجامد، که در این متن تنها با برچسب رنج هایی می«شرّ»درونزادشان به پیدایش 

را که مرگ و ضعف و پوچی را هم مردمان به طور شهودی کنم. چبدان اشاره می

 کنند. ی رنج فهم میبه واسطه

ای ی بیشتر کردارهتالش برای کاستن از رنج خویش انگیزه و دستمایه

آدمیان است، و آنگاه که این انگیزه به رنج دیگری نیز تعمیم یابد، به امری اخالقی 

 و کوشش در کاستن از آن )در« یگریرنج د»شود. یعنی توجه کردن به تبدیل می

کنار توجه به لذت دیگری و تالش برای افزون آن( همان است که به نظرم 

ای شناختی و رنگ و بویی سازد. زیربنایی که شالودهزیربنای اخالق را بر می

ای خرد داشته باشد دیر یا زود در خودخواهانه هم دارد، چون هرکس که خُرده

ری خواه ناخواه به حریم من نشت خواهد کرد و در کالبد یابد که رنج دیگمی

 تناسخ خواهد یافت، و لذت دیگری/ من نیز هم. « رنج من»

روزگار ما به میدانی فراخ برای نمایش جریانها و جنبشهای اجتماعی 

گوناگون تبدیل شده است، که بسیاری از آنها راستگو، نیکوکار، نیکخواه و 
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ی هم نیستند! برخی از این جریانها همچون نمایندهارجمند هستند، و بسیاری 

گویند و این هیچ ایرادی ندارد. اما گاهی دیده سخن میگروهی رنجور و ستم

دیدگی اجتماعی، تهیدستی و هزاران قومیت، جنسیت، مذهب، نژاد، زبان، آسیب

توانند عاملی در زایش رنجی قلمداد شوند، همچون مرجعی چیز دیگر که می

د و این یابی رنجهای جهان استعال میو فراگیر برای توضیح و تفسیر همهمطلق 

ان ام، مردمی بیمار تا جایی که من دیدهفریبی مهندسی شده است. در این زمینه

 گیرند. برخی دردو رویکرد فعالِ متفاوت در پیش می« رنجِ دیگری»در برابر 

گروه  دهند.ن زمینه شعار میکوشند و برخی دیگر در ایراستای کاستن از رنج می

دهند و گروه نخست به راستی رنج و ضدارزشهای وابسته به آن را کاهش می

آورند. کنند و اغلب رنجهای تازه پدید میدوم معموال تغییری در آن ایجاد نمی

نامم. گساران یا سوداگران رنج میی دوم را رنجستیزان و دستهگروه نخست را رنج

 توان از هم تفکیک کرد:ظرم با هفت سنجه میاین دو را به ن

ای دارند تا ستیزان به راستی عزم و ارادهنخست: در سطح روانی، رنج

رنج را کاهش دهند و دیگری را از رنج برهانند. آنان از یک سو به در هم تنیدگی 

قلبم من و دیگری آگاهی دارند و از این رو برای افزودن بر قلبم خویش چنین 

دانند که یاری به شناسند و می، از سوی دیگر ماهیت امر اخالقی را میکنندمی

ستیزان از ای رنجاست. یعنی انگیزه« نیک»دیگری برای غلبه بر رنجهایش کنشی 

گساران در مقابل اصرار گرایانه است و از سوی دیگر اخالقی. رنجسویی عمل

همچون ابزاری « دیگریرنج »زیادی برای از میان بردن رنج ندارند. آنان از 

 کنند. در سطحی فردی، سخن گفتن ازطلبی استفاده میسودجویانه برای برتری

نما را رنج دیگری و نمایشِ دلسوزی هویت اجتماعی پسندیده و نقابی خوش

آورد. در عین حال سوداگران رنج با سخن گفتن مداوم از برایشان به ارمغان می

کلی خودآگاه یا ناخودآگاه مبتال نبودن خودشان رنج دیگری و بزرگنمایی آن به ش

ها و کوشند به این ترتیب صعفها و پوچیگیرند، یا میبه آن رنجها را جشن می
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ها و رنجهایی که خود دارند را فراموش کنند یا ناچیز جلوه دهند. رنج بیماری

ی لی خواستی و کنشی و داو بستنی است، در حاستیزان دستمایهدیگری برای رنج

 شود.گساران به عادتی در گفتار و نمایشی ارضا کننده فرو کاسته میکه برای رنج

ذیر پستیزان با کرداری نمایان و رسیدگیدوم: در سطحی اجتماعی، رنج

گساران از رنج دهند. در مقابل رنجرنج را به شکلی آشکار و عینی کاهش می

ره اسی برای بسیج عمومی بهای سیدیگری همچون ابزاری ایدئولوژیک و دستمایه

جنگند تا رنجها را از میان ستیزان شماری اندک دارند و سخت میجویند. رنجمی

وار و فراوان به رفتاری حداقلی بردارند. در مقابل سوداگران رنج با شماری توده

یازند، که معموال حتا در امتداد رفع آن نیز در پیوند با رنج دیگری دست می

هایی بافند و آن را در نمایشگاهی رنجها حرف میاران دربارهگسنیست. رنج

کنند تا خود را و منافع سیاسی خویش را در لفافی خوشایند عرضه عرضی می

ختن به کاالیی نمادین و برانگی« رنج دیگری»کنند. سوداگران رنج با تبدیل کردن 

ند. یعنی کنای را دنبال میدلسوزی دیگران منافعی شخصی و حزبی و فرقه

ان کنند، در حالی که سوداگرستیزان با خودِ رنج درگیرند و آن را دستکاری میرنج

اش رنج اصوال به خودِ رنج کاری ندارند و تنها شکلهای نمادین شده و گفتمانی

 شمارند. را عزیز می

ستیزان به خاستگاه رنج، ماهیت سوم: در سطحی فرهنگی و نظری، رنج

شناسی ی تبارکنند، یعنی نگاهی پیچیده دربارهدن آن توجه میرنج، و علل پدید آم

د، پرهیزنلوحی میسازی و سادهشناسی رنج دارند و در این زمینه از سادهو سبب

د. هایش را بشناسنچرا که قصدِ جنگیدن با رنج را دارند و ناگزیرند پیچیدگی

قت در ماهیت رنج کنند و نیازی به دسوداگران رنج چنین نیازی را احساس نمی

لوحانه و آمیخته به اشتباههای ی رنج سطحی و سادهندارند. برداشت آنها درباره

درهم بافته است. همین هم برایشان کافی است. چون قرار است تصویری از رنج 

تر ر و بدویتهای انسانی بازتولید کنند. هرچه این تصویر سادهرا برای بسیج توده
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تماعی شود و بسیج اجتر فهمیده و پذیرفته میتر و راحتتر باشد، سریعو تخت

ایی گرستیزان با اما و اگر و تردید و نسبیسازد. رنجتری را ممکن میپردامنه

گویند و برداشتهایشان در این زمینه دقیق و علمی ی رنج دیگری سخن میدرباره

ی ی دربارهپذیر است. سوداگران رنج با ابهام و سردرگمو سنجیده و رسیدگی

شان غیرعقالنی و پرهیجان و تند و تیز است، و گوید، زبانرنج دیگری سخن می

ی موضوع )رنج دیگری( تولید کنند، در بیشتر از آن که دانشی یا معنایی درباره

ی امری سیاسی، هیجانی جمعی را اش در جامهپی آن هستند تا با تصویر کردن

طرفانه و دقیق و روشن و معطوف تیزان بیسبر محور آن پدید آورند. سخن رنج

به کارکرد است. در حالی که سوداگران رنج با زبانی متعصب و قطعی و خشک، 

وانند کاهند تا بتی امر نمادینِ نامفهوم و تاریکی فرو میرنج دیگری را به مرتبه

نی های علمی و فهر معنایی که خواستند بر آن بار کنند. گفتمان یکی به رساله

های سیاسی و شعارهای جهادی شباهت گفتارهای دیگری به بیانیهماند، و پارهیم

ستیزان برای نابودی رنج آن را در پیچیدگی بغرنجش صورتبندی دارد. رنج

گساران برای فرو کوفتن دشمنی سیاسی یا مذهبی وی را همچون کنند و رنجمی

 ت. کنند و همین برایشان بسنده اسخاستگاه رنج معرفی می

برد متمرکز شده است. ای که رنج میستیزان بر دیگریچهارم: نگاه رنج

 اند، حامالنستیزان که کاستن از رنج و ضعف و مرگ و پوچی را آماج کردهرنج

این موضوع را در مرکز توجه خود دارند، چرا که آنها موضوع کردار اخالقی و 

ان به دیگری گوش فرا شان برای غلبه بر رنج هستند. آنمهمترین همدستان

دهند، و راهبردهایی برای دیدگان میدان میدهند، به ظهور گفتمان مستقل رنجمی

یابند. جویند و میی ایشان را میی زیستهساختن و کاربردی کردنِ تجربه دقیق

ان کنند و گفتمان ایشان نه تنها برایشدیدگان نگاه نمیسوداگران رنج اصوال به رنج

اند تا به شود. آنان آمدهرد، که نوعی گفتمان رقیب هم محسوب میاهمیتی ندا

دیدگان چیزی سطحی بگویند، نه آن که از آنها چیزی ژرف بشنوند. ی رنجبهانه
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ی آغشته به رنج را به شکلی تخت و ساده و ی زیستهکارشان آن است که تجربه

قشی ن سیاسی ننرم و گواردنی سازند که بتواند به صورت بخشی از یک گفتما

گیرند، دیدگان را نادیده میگساران به سادگی رنجایفا کند. از این روست که رنج

مایند. نشان را سرکوب میهای زیستهکنند و تجربهخواستهایشان را تحریف می

ستیزان در شنیدن و فهمیدن گشوده و هوشمند و هوشیارند، در حالی که رنج

 نگرند و به سرعتی تنگی به همه چیز میفتهگری رسوبگساران از دریچهرنج

 کاهند.همه چیز را به دو قطبِ موافق یا مخالف با خود فرو می

پنجم: رنج برای یک دسته کاالیی است گرانبها و برای دیگری نقصی 

دیدگان گفتمانی کارآمد و روشن و ستیزان دوشادوش رنجاست در هستی. رنج

که با کنش و کردارِ فعال پیوند خورده است.  آورندمتصل به موضوع را پدید می

خش بای رهاییکنند به خاطر مسلح بودن به ایدئولوژیسوداگران رنج گمان می

کنند دیدگان را تحقیر میبرتر از دیگران هستند، از این رو اغلب با صراحت رنج

ستقالل ادانند، و بعد در فایده میشان را ابتدایی و بیی زیسته و گفتمانو تجربه

کنند. مخاطب سوداگران رنج، از ایشان گفتمانِ خاص خود را ترشح می

دیدگان نیستند. مخاطب ایشان مشتریانی هستند که قرار است کاالیی از جنس رنج

ای از جنس هواداری یا کمک مادی دلسوزی را خریداری کنند و ارزش افزوده

ی ارتباط ر برابر چرخهو معنوی به جنبشهای سیاسی اعطا کنند. از این رو د

دیدگان، سوداگران رنج با خریداران رنجِ نمادین شده در مقام ستیزان با رنجرنج

ستیزان دیدگان و هم رنجکاالیی سیاسی و فرهنگی ارتباط دارند. برای آنها هم رنج

 ی سوداگری بر سر نمادهای رنج خارج هستند.از چرخه

اه القی و با تکیه به یک دستگستیزان بر اساس زیربنایی اخششم: رنج

ّشان به جریانهای روند و اصوال اعالم جنگمدار و عقالنی پیش مینظری پرسش

و  شانگیرد. از این رو گفتمانی قلبم از خواستی اخالقی سرچشمه میکاهنده

کردارشان اخالقی و سازنده و خردمندانه است و افزودن بر قلبم و کاستن از رنج 
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اند و به جای آن بر بهره. سوداگران رنج از پایگاهی اخالقی بیکندرا آماج می

اند. سوداگران ایرادی های گوناگون )سیاسی یا مذهبی( تکیه کردهایدئولوژی

بینند که برای افزودن بر سود خویش دروغی بگویند یا کاری غیراخالقی نمی

 ری نامعلومکند و چون هدف اممرتکب شوند. برایشان هدف وسیله را توجیه می

و مبهم و سردرگم است، هر کاری رواست. از این رو سوداگران رنج به سادگی 

کنند، و از کج و ها و مفاهیم را تحریف میدهند، دادهگویند، فریب میدروغ می

یزان ستکوله کردنِ شواهد و حقایق ابایی ندارند. از این رو گفتمان و کردار رنج

مند است، در حالی که سوداگران رنج در گفتار عدهمتین و اخالقی و پسندیده و قا

 گران و اوباش شباهتی دارند.و کردار به هوچی

ستیزان را در صف جنگ با رنج قرار هفتم: مهمترین نیرویی که رنج

ورزند و از این ستیزان به خویشتن و به دیگری مهر میدهد، مهر است. رنجمی

کوشند. در مقابل د و در جبران آن میآورنرو فقر قلبم را در دیگری تاب نمی

گساران نفرت است. آنان هم از خویشتن نفرت دارند و هم مهمترین نیروی رنج

دهند، در نهایت از دیگری. از این رو هرآنچه زیر پرچم مبارزه با رنج انجام می

توزی نسبت به دیگری است. از دید سوداگران رنج خودِ رنج ابراز نفرت و کینه

یدگان اهمیتی ندارند، گروهی دیگر اهمیت دارند که باید با این دستاویز دو رنج

مورد حمله قرار گیرند و نابود شوند. سوداگران رنج از رنجِ رنجیدگان برای تسویه 

حساب با رقیبان سیاسی، مخالفان فکری یا به سادگی کسانی که مورد کین و 

سازماندهی نیروهای  برند. کوشش آنها در راستایحسدشان هستند بهره می

بینند که ِ دیگری را بیرقی میکند. آنان رنجاجتماعی برای رفع رنج جهتگیری نمی

توان جماعتی را زیرش جمع کرد و نفرتی یکدست و منسجم را در ایشان می

ان فرستاد. شتزریق کرد و به این ترتیب برای مبارزه با مخالفان سیاسی به میدان

یکخواه و باادب و دوستدار دیگری هستند، در حالی که ستیزان مهربان و نرنج
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پراکنند می ورزند و دشمنیاند و دشمنی میسوداگران رنج انباشته از کینه و نفرت

 کنند.ی مبارزه با رنج تزیین میو اینها را با بهانه

کیک گساران تفستیزان را از رنجبا این هفت شاخص به نظرم بتوان رنج

های هی رسانآن کسانی هستند که بدون چشمداشتی در حاشیه ستیزانکرد. رنج

از  دیدگان صرف کاستنکنند. وقتشان را پا به پای رنجزده فعالیت میسیاست

شان هایی که به یاریکنند، و دستاوردهایشان در زندگی دیگریرنج می

ا، کوشا، ادعستیزان بیگذارد. رنجاند، تاثیری چشمگیر و واقعی به جا میبرخاسته

گری و تبلیغاتِ دروغین و نیرومند، خردمند و موثر هستند و از غوغا و هوچی

 اند. فریبنده گریزان

رند، گیدر مقابل سوداگران رنج آنهایی هستند که رنجهای مردمان را بر می

سازند، در چارچوبی ایدئولوژیک کنند، معنایش را دگرگون میآن را تحریف می

کنند که تصادفا را به تاثیر شوم دشمنی منسوب می کنند، آنمحصورش می

مخالفان ایدئولوژیک خودشان هم هستند. گفتمان سوداگران رنج انباشته از 

ایست که به کار مدیریت نفرت و مهندسی های مصنوعی و خودساختهدوقطبی

گی شان را به سادگون را و سرگذشتهای پیچیدهآید. رنجهای مردمی گونهکینه می

شان ریزند و هدفهایی دینی، قومیتی، جنسیتی و سیاسی میالب دوقطبیدر ق

گو حرف و گزیدهستیزان که کمدادن به نفرت است. در مقابل رنج تولید و جهت

ای بزرگ از دانشها و استداللها استوار شان به پشتوانههستند و هر کردار و سخن

ن مبهم و درهم و برهم شده، سوداگران رنج پرحرف و پوک هستند. حرفهایشا

های منطقی و ابهامهای فراوانی که در است و برای پوشاندن ناسازگاری

هایشان النه کرده، ناگزیرند مدام حرف بزنند و گفتمانهای مقابل را با بندیمفهوم

 اعتبار جلوه دهند. زور و دشنام و تمسخر بی

بندی و ار بستهاند که بازسوداگران رنج، این یک نکته را درست دریافته

زان به ستیی رنج دیگری با پوششی شیک و خریدارپسند، در حضور رنجعرضه
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خورد. چرا که خریداران در این شرایط به مصنوعی بودن کاالیشان آگاه هم می

شوند. آن کسی که با مبلغی دلسوزی و اندکی هواداری از جناحی خاص می

سوده شود، آن قدر هوشیار هست خواهد از عذاب وجدانِ دیدنِ رنج دیگری آمی

های راستین را دریابد و به جای آن کاالی شیک پوچ، به که ارزش کوشش

ستیزان ستیزان بپیوندد. از این رو سوداگران رنج همواره رنجکوشش دشوارترِ رنج

شان ملهپراکنی و حی تیز نفرتنگرند و بخشی از لبهرا همچون رقیبانی تجاری می

 بینند که بخشی از کالف ناگشودنیستیزان هم هوشیارانه میرنجبه ایشان است. 

دیدگان، گفتمانهای نادرست و ایدئولوژیکی است که این ی رنجاوضاع پیچیده

کند ناپذیرشان میکاهد و از سویی فهمهایی چرند فرو میرنجها را به ایدئولوژی

ید. از افزابر آن می و از سوی دیگر با انباشتن آن از نفرت و کین رنجهایی تازه

زند، ستیزان باید با آن بستیاین رو سوداگران رنج بخشی از رنجی هستند که رنج

ستیزان بخشی از حقیقتی هستند که سوداگران رنج برای بر پا همچنان که رنج

 شان کنند...بایست نابودداشتن دکان خویش، می
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 گلوبال زگیل موومِنت

 

 Global Zigil تخیلی است و فقط و فقط به )این داستان کامال

Movement های نابجا بپرهیزید!(یابد، از تعمیمتباط میار 

 

ن دونی ایکنی؟ مگه نمیفی! چطوری؟ اینجا چکار میکولی: اِوا سالم فی

 کتابفروشه مرتجع و ضدمدرنه؟ نکنه اومده بودی ازش کتاب بخری؟

شدم. همین طوری داشتم رد میفی فی: اِهِه، سالم کولی جونم! خوبی؟ 

مای گاد! من از این نئولیبراالی آدمخور هوموفوب کتاب بخرم؟ چه حرفا! فکرشم 

 کنی مای الو؟کنم... اصال خودت اینجا چیکار مینمی

شدم بای چَنس. همین به کولی: من؟ اینجا؟ هیچی، من هم داشتم رد می

 خدا!

 ا...ن یه کتابی بگیرم از اینجرفتیم که مشهروز: خب، نه دیگه، داشتیم می

کولی: تو هیچی نگو پلیز! نه فی فی جونم، از این خبرا نیست. من حتا 

 کنم. خیالت راحت باشه. آی پرامیس!اگه بمیرم به جنبش خیانت نمی

 فی فی: این دوستت کیه کولی جون؟ هاو نایسه!

کولی: شهروزه اسمش، ما بهش میگیم شارلوت، ولی خودش اصرار داره 

همون شهروز صداش کنیم. ترَدیشِن دیگه! شهروز جونم این هم مای بیالوِد فی 

 فی...

شهروز: خوشوقتم از دیدارتون. شما اسمتون واقعا فی فی هست؟ یا 

 ؟ یا فرنگیس؟ مخفف چیزیه؟ مثال فاطمه
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فی فی: اوف اوف، اسمشو نیار، چرا اولش اسمم فاطمه بود ولی االن 

ترا، خیلی فِنِسکا فیبوناچی فورتونومینالیا  فوخِنعوضش کردم گذاشتم فرانچس

آهنگه نه؟ بهم هویت و آیدنتیتی میده این تایتل! دوستام لطف دارن بهم خوش

 گن فی فی...می

 شهروز: آها، مثل کولی که اسمش اول ام کلثوم...

 اوغلی اوغتایوف بوده! کولی: نه خیر! اسم من از اولش کوالش

رو ول کنین بابا، چرا منو درست حسابی به این  فی فی: حاال این حرفا

 کنی، کولی جون؟دوستت معرفی نمی

گفتم ها! فی فی از لیدرهای بزرگ جنبش کولی: آره، همینو داشتم می

ها میخوان باهاش مصاحبه کنن. یکی دو بار هم راز محسوب میشه. همه روزنامه

 توی بی بی سی حرف زده، اکسلنت!

 شهروز: جنبش راز؟

یعنی با این « ی زگیلرسمیت ارائه»فی: راز دیگه، مخفف جنبش  فی

 جریان جهانی آزادیبخش آشنا نیستی؟

 شهروز: چرا، واال...

کولی: چرا، چرا، خودم همه چی رو بهش گفتم. در واقع دارم جذبش 

 کنم به جنبش... اصال میدونی، خودِ شهروز هم زگیل داره!می

گم شهروز جون. از همون فرست فی فی: وای چقدر عالی. تبریک می

 ای هستی. حاال زگیلت کجا هست؟گلَنس معلوم بود تو آدم برجسته و نابغه

 اش حرف بزنم...شهروز: راستش خیلی میل ندارم درباره

فی فی: اِوا چرا مای الولی؟ زگیل داشتن که خجالت نداره. هرکی زگیل 

ت؟ ن زگیلت؟ چقدری هسنداره باید خجالت بکشه. حاال بگو ببینم کجا هست ای

 بزرگه؟ هیوج؟ هان؟
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کولی: شهروز یه مقداری امل و واپسگراست، هنوز مدرن نشده از زگیلش 

 شه، اندازه یه گردو!کشه! روی سینهخجالت می

شه. گم بهت. واقعا بهت حسودیم میفی فی: وای چقدر خوب! تبریک می

 خوبه اِنی وِی... البته اگه روی باسنت بود خیلی بهتر بود، ولی سینه هم

شهروز: ببینم شما هم زگیل دارین که دارین توی این موسسه کار 

 اش به این موضوع...کنین؟ کولی که نداره و برام عجیب بود عالقهمی

فی فی: من؟ نه خیر، هیچ هم زگیل ندارم! من برای رهایی بشریت و 

اران رو دوست دکنم. زگیل ندارم ولی زگیلاحقاق حقوق بشر دارم مبارزه می

 دارم...

شهروز: حاال چرا روی باسن بهتره؟ اونطوری که بدتره، موقع نشستن آدم 

 گیره!دردش می

کولی: وای شهروز تو چقدر باحالی! وِری کول! این دردها که اهمیتی 

ذاره. آخه ما فردا نداره، مهم تاثیریه که در رهایی بشریت و رفع ستم به جا می

خوایم به جهانیان های باسن داریم. مینمایی از زگیلی عمومی رویک برنامه

ه آور هم نیست. اینه که ساثبات کنیم داشتن زگیل هیچ چیز بدی نیست و شرم

شون رو توی مراسم نشون های باسننفر رو پیدا کردیم که حاضر شدن زگیل

 های تلویزیونی هم میان، یکی دو تا سناتور و یک قاضی فدرالی شبکهبدن. همه

هم قراره بیاد. قراره چند تا پیرهن هم بفروشیم که روش عکس باسن و زگیل این 

مون هم تا یک سال دیگه قراره همین باشه که قهرمانان هست. عکس فیسبوک

 چشم مردم عادت کنه...

ی فی فی: تازه یک پرفسور خیلی مشهور هم قراره بیاد سمینار بده، درباره

 دونستن!دارها رو مقدس میاین که یونانیان باستان زگیل
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کولی: وای اون پژوهش مشهور رو خوندی که میگه هرکی زگیل داشته 

 کنه؟ معرکه است! توی مراسم رونمایی قراره ازباشه بهتر از بقیه بیلیارد بازی می

 اش تقدیر کنیم.نویسنده

ست! اون سه نفر اذیت شهروز: اما آخه این که خیلی ناراحت کننده

 شون رو نشون بدن؟دوربین زگیل باسنشن جلوی نمی

فی فی: نه، چرا ناراحت بشن؟ باید از این قالبهای هژمونیک و کاپیتالیستی 

بیای بیرون. زگیل یه چیزیه که باید بهش افتخار کنی. اصلن هرکی زگیل نداره 

 خره!

کولی: فی فی جون قول بده شهروز رو کتک نزنی تا یه رازی رو بهت 

 بگم!

 تک؟شهروز: من؟ ک

 فی فی: قول میدم کولی جونم.

کولی: شهروز حتا نزدیک بود بره پیش دکتر زگیلش رو برداره! با هزار 

زحمت جلوشو گرفتم. البته دکتره رو هم حسابی تهدید کردیم، آبروشو توی 

ها بردیم، مرتیکه به خاطر منافع فردیش در راستای استکبار جهانی زگیل روزنامه

اش داشت و دوقورت و نیمش هم باقی بود. با منشیر میافتخارآفرین مردم رو ب

هم ارتباط غیرشرعی داشت. از این استادایی که مردم نفهم بهشون میگن متخصص 

درمان زگیل. یکی نیست بگه مرتیکه مادرفاکر اصال زگیل در جهان خارجی 

ی نی مبارزان راه آزادی خلقها میدونن که زگیل یک مفهوم گفتماوجود نداره، همه

 بیش نیست، یعنی دیسکورس... فوکو نخوندن دیگه!

فی فی: وای! باورم نمیشه. چطور یکی ممکنه حاضر بشه بره زگیلش رو 

 برداره. اون دکتره داره پول در میاره از این راه، تو دیگه چرا شهروز جون؟

 شهروز: خوب، باالخره زگیل یه بیماریه دیگه، بهتر نیست درمانش کنیم؟
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نوشتن ری؟ کی گفته بیماریه؟ کتابهای پزشکی تا پارسال میفی فی: بیما

ن. غات شرکتهای چند ملیتی و احزاب نئولیبرال بودیبیماریه چون تحت تاثیر تبل

از امسال دیگه نمیگن بیماری، میگن ناهنجاری پوستی. خیلی فرق میکنه اینا! 

ها معتقدن است. خیلی ستیزی یک بخشی از جنبش جهانی شدن سرمایهاصال زگیل

 زگیلیسم بوده!ی آنتیآنتی سمیتیسم مقدمه

شهروز: به کتابها کاری نداریم فی فی خانوم، ولی زگیل به هر صورت 

 هاش دردناکه!کنه، هم بعضیچیز خوبی نیست. هم بدن رو زشت می

ی رو زنی؟ کسای میکولی: بگو ببینم تو که زگیل داری به کسی صدمه

چیزی که همهبرای جامعه بیشتره یا اون دکتر بیدی؟ خطر زگیل تو آزار می

 خواد تو رو بیمار جلوه بده و جیبشو پر کنه؟ هان؟ می

شهروز: نه، خوب، زگیل من به کسی کاری نداره. اما خودم رو که اذیت 

ام رو به این و اون نشون کنه. به هر صورت اگه قرار بشه مرتب زگیل سینهمی

رو  شونبشن! مثل همونهایی که قراره زگیل باسن بدم احتماال بقیه هم ناراحت

شون بشه. یا مثال توی رونمایی کنن. شاید مردم از دیدن این منظره چندش

 رستوران که نمیشه آدم زگیلشو نمایش بده، اشتهای ملت کور میشه...

مونده هستن، برای سواد و عقبفی فی: به خاطر این که مردم ابله و بی

ی شون بشه. اصلن زگیل یک مسئلهه. یاد گرفتن چندشششون میاین چندش

ایه، حیوونا هم زگیل دارن، گیاها هم دارن. من خودم دیدم خیلی طبیعی و عادی

سوماترا  ای تویکه یک سنگی هم توی فلوریدا بِی چند تا زگیل داشت. یک قبیله

 اش زگیل داشته!شون روی دماغاند که بتبوده

حرف طبیعی و غیرطبیعی یا سالم و بیمار از پایه کولی: بعله، اصال این 

داریه. باید از اینها بیرون بیای. وگرنه مثل های جامعه سرمایهغلطه، اینا همه کلیشه

مونی. اصلن ببینم، تو دریدا خوندی؟ ی مردم خنگ و ابله و پست باقی میبقیه

 گه؟ آگامبن چی؟میدونی دلوز چی می
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ام فلسفه بوده... اما چه ربطی به م، من رشتهشهروز: چرا، اینها رو خوند

 زگیل داره؟ شما کدوم کتابهاشون رو خوندین؟

کولی: حاال مهم نیست، بگذریم. ولی اینها رو برو دوباره بخون تا ببینی 

 گن!ی زگیل چی میدرباره

ی زگیل ی آگامبن نوشتم اما دربارهشهروز: من یه پایان نامه درباره

 چیزی...

ی ست نخوندی پسر جون، درست نخوندی! زیر سیطرهفی فی: در

فهمی؟ های آنتی زگیلیست موندی! برو یک بار دیگه درست بخون، میایدئولوگ

 لی!درست! رایت

 لی؟!شهروز: رایت

دیدی که آگامبن گفته من با زگیل خوندی میفی فی: بعله، اگه درست می

ل رو المللیه کلمه زگیم بینموافقم. یکی از دوستای ما که یه پژوهشگر خیلی مه

ی توی کارهای آگامبن سرچ کرده و یک مطلب مفصل و مهمی نوشته که همه

کنن. تو هم باید بخونیش، سه صفحه بیشتر اعضای کمپین ما اونو از حفظ می

 نیست... اونجا خودش میگه عقاید اصلیش رو مدیون زگیله!

یل باید باشه. یه شهروز: زگیل؟ آهان... بابا منظورش فردیناند زیگ

 فیلسوف گمنام قرن نوزدهمیه! ربطی به زگیل نداره که!

فی فی: وای، چقدر عالی، پس یه فیلسوف مهم آلمانی به خاطر هواداری 

از کمپین ما دویست سال پیش اسم خانوادگیش رو گذاشته زگیل؟ چقدر عالی. 

رفسور پ ببینم کولی جون میتونی ترتیبشو بدی سال دیگه رو یونسکو به اسم

 گذاری کنه؟فردیناند فون زگیل اسم

خواد که توش چند نفری زخمی یا کولی: آره، دو سه تا تظاهرات می

 دم!ترجیحا کشته بشن، ترتیبشو می

 فی فی: خوب، شهروز جون ما کی برات رونمایی بذاریم؟ مای دیر؟
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 شهروز: رونمایی؟ برای من؟

نیم کی دیگه رو هم پیدا میفی فی: آره دیگه، چند تا آدم مهم و برجسته

 ! ذارین اینترنَشنالیشون زگیل داشته باشه و همه با هم رونمایی میکه رو سینه

خوام زگیلم رو به کسی نشون بدم. به نظرم هیچ قشنگ شهروز: ولی من اصال نمی

 ادبانه هم هست...نیست. بی

مونطور هفی فی: ببین، تو باید یاد بگیری به خاطر زگیلت افتخار کنی. 

ی زگیلت رو دوست داشته باشن. تا کی ظلم و که مردم باید یاد بگیرن منظره

نا سازمان ای بر این مبستم؟ تا کی سرکوب طبقات فرودست؟ باید جنبش انقالبی

دارید پیشتازان این حرکت جهانی هستید. ی اونهایی که زگیلداد. تو و بقیه

 نسمِنت رو؟فهمیدی؟ خوب. هفته دیگه خوبه بذاریم آنو

 شهروز: ببین فی فی خانوم...

ای ی زگیلو! من مرد هستم، االن یک هفتهفی فی: حرف دهنتو بفهم پسره

 میشه تغییر جنسیت دادم!

 شهروز: اِهه، هیچ معلوم نیست آخه!

 کولی: قراره برای اون هم رونمایی...

ای هفی فی: حاال بگذریم. ببخشید من عصبانی شدم، میدونی که به کلیشه

 جنسیتی خیلی حساسم.

شهروز: بعله، متوجه شدم. ببین فی فی خان! میدونی به نظر من مشکل 

کردم است، گاهی هم فکر می مسئله کنم خودِ زگیلاصلی چیه؟ تا حاال فکر می

ئله ِ مسبازها اصلدارها مسئله هستند. اما االن به این نتیجه رسیدم زگیلزگیل

 هستند...
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 ی دریافت سیمرغگوشزدی درباره

کنم، و می شی کوچکی برای دوستانم منتشربه عنوان هدیه ایست کهنشریهسیمرغ 

تان چرا که دوستانِ دوس .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را برای هرکس که میمانعی نمی

آنها که شاید وقت و  من، دوستان من هم هستند. همچنین برای پرهیز از ایجاد مزاحمت برای

رای فرستم که به شکلی باش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را برای کسانی میی خواندنعالقه

ان در خودتان یا دوستت دریافتنش ابراز عالقه کرده باشند. پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی

  sherwinvakili@yahoo.comنشانی  بهمیل خود را ایفهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

. نیدبه همین جا ارسال ک همچنین بازخوردها و پیشنهادهای خود را برای بهبود سیمرغ. بفرستید

: این نشانی در، خواهید یافتتارنمای رسمی من های پیشین سیمرغ را در شماره

http://soshians.ir/fa 
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