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 در نوع خود براي اولـين بـار اسـت كـه در              جزوهاين  

و جهــت كمــك بــه درك  كشــور منتشــر مــي شــود
متقابــل والــدين و فرزنــد همجنســگرا تهيــه شــده 

 .است
ــن   ــه اي ــا مطالع ــزوهم ــواهر ج ــه خ ــرادران، / را ب  ب

ــيان   ــان و همكالسـ ــان، معلمـ ــتان، نزديكـ  دوسـ
 كسـاني كـه بـه شـناخت         ه ي همجنسگرايان و هم  

از ند، توصـيه مـي كنـيم و          ا ي عالقمند يهمجنسگرا
همه خوانندگان تقاضا مي كنيم كه در چاپ، تكثير         

 .و پخش آن همكاري كنند
در تهيه  ما را   جا از همه دوستاني كه       جا دارد همين  

 .، تشكر كنيمداده اندياري اين جزوه 
 
 با احترام

 )مجله الكترونيكي همجنسگرايان ايران(ماها 
majaleh_maha@yahoo.com 
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 مقدمه
 
 
 

 هاي عجوالنه و قبول بي چون و چراي بسياري از باورهاي اجتماعي كه نه مبناي علمي دارنـد                   قضاوت متاسفانه،
 شنويم هايي را مي ها و قضاوت ما حرف. ، راه و رسم بسياري از ما ايرانيان استهستند و نه متكي بر عقل و علم و منطق   

مرور زمان آنهـا را بـه بـاور و          ه  گفته ها را مي پذيريم و ب      و بدون نگاه انتقادي و دقت كافي در صحت و سقم آنها، اينگونه              
هـا را    شوند و انسان   هاي غلط بازتوليد مي    و چنين است كه سنت     .اعتقاد خود تبديل كرده به ديگران هم منتقل مي كنيم         

 . خرد و نابود مي كنند،در زير بار سهمگين خود
 از جامعـه مـا جلـوتر و بـراي           - نگوئيم همه جهات   اگر-ست كه جوامع غربي از بسياري جهات        اين يك واقعيت ا   

و  انـد هاي انسان مدارانه و  متكي بر عدالت يافتـه             اجتماعي خود با كمك عقل و علم، راه حل         -بسياري از مسائل انساني   
هـا و    بط انسـان  اهاي مهمي برداشته و به تلطيف رو       بدين طريق در كاهش رنج و حرمان و محروميت انسان امروزي قدم           

مسائلي همچون حقوق زنان، برابري جنسي، حقوق بشر و رعايت و احتـرام بـه حقـوق و                  . ش خشونت خدمت كرده اند    كاه
 . از اين نمونه اند، اجتماعي از جمله همجنسگرايان-هاي جنسي منافع اقليت

 مـا از    شويم كه ريشه بسياري از مشكالت ما ناشي از فاصله گيـري جامعـه               متوجه مي  ،با توجه به آنچه گفته شد     
هـاي   ها و راه حل عقل و علم و منطق در پرداختن به مسائل مربوط به حوزه هاي انساني و پناه آوردن به سنت و قضاوت           

  . فرهنگي ما را مي رساند-اين خود سطح كوته نگري فرهنگي جامعه و تنبلي ذهني و رخوت فكري. قديمي است
ايـن امـر    . برنـد مـي باشـد      عيتي اسـت كـه در آن بسـر مـي           همانا روشنگري و آگاه سازي مردم از موق        ،چاره كار 

 ها و نيروهايي كه بيشترين صدمات از جانب ناآگاهي و در جا زدن جامعه متوجه آنها مي                 بخصوص براي آن دسته از اقليت     
 و هاي تحت فشار هسـتيم   يكي از بزرگترين گروه اقليت ،ما همجنسگرايان كشور  . اهميت دوچندان برخوردار است     از ،شود

 .كند كه با جديت بيشتري به اين مهم بپردازيم به همين سبب منافع ما ايجاب مي
همجنسگرايان ايران در طول تاريخ مورد سركوب و لعن و نفرين واقع شده اند و با سر كار آمدن حكومت اسالمي              

  از همجنسگرايان با روش هاي اول حكومت اسالمي، تعداد بسيار زيادي       اين سركوب به اوج خود رسيد، طوري كه در سال         
رود و شامل طعن و       بلكه فراتر از آن مي     ،سركوب ما تنها به سركوب دولتي محدود نمي شود         .هاي وحشتناكي اعدام شدند   

 .شود لعن و سركوفت و شماتت و توهين و تحقير هموطنان و افراد جامعه و خانواده خود ما هم مي
 براي دادخواهي و -عمدتĤ در خارج از كشور  -مجنسگرايان ايراني   هايي توسط ه    حركت ،از حدود پانزده سال پيش    

هاي تعدادي محدود در داخـل    با تالش،رود شروع شد و از بركت اينترنت و وسائل ارتباطي ديگر افشا ستمي كه بر ما مي  
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منفـي در بـاره    هـاي    هاي گفته شده انجام گرفته، به همان نسبت  ذهنيت          موازات تالشي كه در سال    ه  ب. كشور گره خورد  
همجنسگرايي هم سوهان خورده و ماليمتر شده و اين به نوبـه خـود راه را بـراي علنـي شـدن و نقـاب از چهـره گـرفتن                 

 تما يـل جنسـي    تك و توكي از همجنسگرايانامروزه اينجا و آنجا،. ر كرده است تا حدودي هموا  -هر چند محدود  -تعدادي
 و خـانواده كـار       همه نه طرح مسئله براي دوسـتان دور و بـر            با اين  ،ر مي سازند  خود را براي دوستان و افراد خانواده آشكا       

 دختـر خـود را قبـول   /راحتي آب خوردن همجنسگرايي دوست يا پسره توانند ب  ساده اي است و نه دوستان و والدين ما مي         
 .كنند

 
خـانواده  نوشته پيش رو تالشي براي كمك به اين مسئله و با هدف كمك به روند درك متقابل                  

 اين نوشته هم براي كمك بـه والـدين جهـت درك و فهـم                ؛عبارتيه  ب. و فرزند همجنسخواه اوست   
هـاي    فرزند خود و پذيرش گرايش جنسي او مي باشد و هم براي خود همجنسـگرايان كـه واكـنش                  

 .خود را بهتر بشناسند و امكان برخورد منطقي تري را برايشان فراهم كند) و دوستان( والدين 
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  واكنش هاي احتمالي و طبيعيِ
  دوستان ووالدين

 
 
 

ر نيسـتيم يكهـو در برابـر        ضـ هيچكدام از ماهـا حا    . انسان دوست دارد بر زندگي و محيط اطراف خود مسلط باشد          
بلكـه نگرانـي، دردسـر،      شرايط و موقعيتي قرار بگيريم كه نه تنها آرامش فردي، خانوادگي و اجتماعي ما را بـه هـم بزنـد                      

ن وضعيتي است كه ممكـن اسـت        درست در چني  . همراه داشته باشد  ه  ناراحتي و حتي عذاب وجدان را هم با خود برايمان ب          
  و يا حتي شايد او را در حال        »من همجنسگرا هستم  «پسر يا يكي از دوستان شما اعالم كند كه          /يكهو و بدون مقدمه دختر    

 ).يا غافلگير كنيد(ببينيدنزديكي جنسي با همجنس خودش 
هايي كه جامعه به ما داده، ناآشنائي با پديده همجنسگرايي و اينكـه هـر چـه         با توجه به شرايط اجتماعي، آموزش     

بالفاصـله  . كنيم كه در موقعيت بسيار ناخوشـايند و بـدي واقـع شـده ايـم                درباره آن شنيده ايم همه منفي بوده، حس مي        
زير و مهرباني بوده، آدمي كه شما بـه     ه  ب ا پسر يا دوست عزيزي كه آنهمه آدم خوب و سر          احساس مي كنيم كه آن دختر ي      

مرتبه به يك آدم غريبه تبديل شده، آدمي كه نـه زبـان    او اعتماد داشته ايد، كسي كه شما به او اينقدر اميد داشته ايد، يك 
 .او را مي فهميد و نه مي دانيد به او چه بگوئيد

 نوعي غم و غصـه و       ، حالت نوعي ترس و يا عصبانيت      ، احساس ناباوري و شوكه شدن است      اولين واكنش معموآل  
ل يپس فوري به دنبال دال. احساس اينكه او را از دست داده ايد). يا دوست خود( هم براي خود و هم براي فرزند    ؛اضطراب

آخر . هاي او، معلم او، اينترنت و غيره       سي دوستان و همكال   ؛گرديد، كسي كه تقصير را به گردن او بيندازيد         و توجيهات مي  
چطور ممكن است كه اين عزيز شما اينطور عوض شده و شما تا آن لحظه هـيچ اعمـال و حركـات عجيبـي دال بـر ايـن              

 .مسئله از او نديده ايد؟ درد، ناراحتي، بيخوابي، بيقراري و حتي احساس بيچارگي شما را فرا مي گيرد
اين ناباوري يك نوع شيوه دفاعي شـناخته        . ها طول بكشد   ا، روزها و حتي ماه    ه شوك حاصله ممكن است ساعت    

 . شود هاي فردي محسوب مي عنوان يكي از مراحل طي بحرانه  طبيعي است و بشده انسان است و كامال
اين يـك مرحلـه     « ممكن است ناباوري خود را با چنين جمالتي بيان كند            ،فردي كه در چنين حالتي بسر مي برد       

 ».ممكن نيست چنين چيزي در خانواده ما وجود داشته باشـد          « و يا    ».كني بزرگ كه شدي فراموش مي    « و يا    ».را است گذ
خواستي  تو كه مي  « و يا    »همه ناحقي در حق خانواده ات بشوي؟       دهي كه مرتكب اين    تو چطور به خودت اجازه مي     «و يا   

تو چرا نمي ري ازدواج كني و سـر و سـامان بگيـري كـه ايـن      « و يا اينكه     ».پسر داشتي / تو كه دوست دختر    -ازدواج كني 
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ناگفته نماند كه اين شيوه برخـورد         . و امثال اينها   »زير و خجالتي بودي   ه  تو كه اينهمه سر ب    « و يا    ».چيزها از سرت در بره    
برادران هـم  / خواهرمادران و . دور از خشونت هستنده از آن كساني است كه در حد متعارفي در زندگي خود پيرو منطق و ب        

 .ها را بروز مي دهند بيشتر اينگونه واكنش
نژادي، - به مرد يا زن، موقعيت اجتماعي يا طبقاتي، جوان يا پير، رنگ پوست، قيافه، تعلق قومي        ؛همجنسگرا بودن 

 يا رئيس، روحاني يا     شهري يا روستايي، كشاورز يا كارمند، دكتر يا دانش آموز، خياط يا پرستار، نظامي يا نويسنده، خانه دار                 
به همين سبب هر كسي ممكن است به همجنس خودش تمايل جنسـي             . ربطي ندارد ...  كمونيست، بازرگان يا قاچاقچي و    

 .داشته باشد و در هر خانواده اي ممكن است يك يا چند نفر همجنسگرا وجود داشته باشند
 تمـايلي بـه طـرح    ا ابد،را ندارند و بدتر از آنبعضي خانواده ها به هيچوجه قدرت تحمل همجنسگرايي فرزند خود         

 هر چند كه تغييري در اصل قضـيه و وضـعيت            ،شود انكار به جزئي از زندگي خانواده تبديل مي       . موضوع با احدي را ندارند    
  .موجود ايجاد نمي كند

 از پرخـاش و      اما بايد دانسـت كـه پرهيـز         هيچكس نمي رود خود را از قبل آماده شنيدن چنين خبري كند؛            امسلم
از آنجا كه احسـاس و تمايـل جنسـي          . برخوردهاي تند وخشك و عصبي و منفي، اثرات مثبتي در روند بعدي خواهد داشت             

بنـابراين  .  پس مقاومت در برابر چيزي كه توان تغيير آن را نداريم هم سودي نخواهد داشت               ،توان عوض كرد   كسي را نمي  
عشـق بـه    .  و فهم منطقي مسئله است     ،اي دريافت اطالعات در باره اين پديده      بهترين كار همانا حفظ خونسردي، تالش بر      

چـرا كـه    .  و درست در چنين مواقع بحراني است كه بايد در عمل بـدان پايبنـد بـود                 ، قلبي و بدون توقع    ست  عشقي ،فرزند
  بـراي او يعنـي چـه،       خود بايد در تعريف اينكه خوشـبختي      ) فرزند(او   هدف هر پدر و مادري  خوشبختي فرزندشان است و         

طرف  نـاقض      از يك  ،هاي والدين در مورد زندگي و خوشبختي به او         نفي اين حق فرزند و تحميل برداشت      . تصميم بگيرد 
ـ          و از طرف ديگر استقالل     ،عشق بدون قيد و شرط والدين به فرزند است         عنـوان يـك    ه  و حق تعيين سرنوشت فـردي او ب

بـر او   ) حتي والـدين  (و افكار ديگران    ) لگد كوب گرديده  (حساس او ناديده گرفته شده      انساني كه ا  . انسان را پايمال مي كند    
 نه امكان احساس خوشبختي دارد      ،ها و كدهايي كه باورشان ندارد گرديده       رمتحميل شده و مجبور به زندگي در چارچوب نُ        

 . توان عمل به مسئوليت شهروندي را از او درخواست كرد و نه مي
 
 

 و نگرانياضطراب ، ترس
ترس از آينده فرزند، تنهايي او، اينكـه مـردم          . ترس از مسائل تازه و ناشناخته نوعي از واكنش طبيعي انسان است           

چه خواهند گفت، نگراني از اينكه خيلي برنامه هاي پيش بيني شده ممكن است عوض شوند، ترس از اينكه فرزنـد دلبنـد                       
، واهمه از اينكه مبـادا ديگـران او را مـورد آزار و  اذيـت قـرار            )ي انتقال ايدز  ها بدون آگاهي صحيح از راه    (شما ايدز بگيرد    

 ... دهند، شماتت همسايه ها و اقوام و
هاي سـرايت آن آشـنا هسـتند،         شايد بد نيست بدانيم كه همجنسگرايان بسيار بيشتر از ديگران با خطر ايدز و راه              

   و در نتيجـه ايـن بيمـاري را جـدي           ) خود شناخت كافي دارنـد    بخصوص آن دسته از همجنسگرايان كه از گرايش جنسي          (
جلـوگيري از شـيوع ويـروس عامـل ايـدز           از جمله راه هاي      آشكارا دال بر اين دارند كه        ،تجارب ديگر كشورها   . مي گيرند 

 جهاني هاي از طرف ديگر تمام سازمان. آگاهي رساني شفاف براي عموم و هر چه ساده تر كردن دسترسي به كاندوم است
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 بيشـتر در    ،خصـوص زنـان و دختـران      ه   ب ،مسئول از جمله سازمان ملل متحد مرتبĤ هشدار مي دهند كه غيرهمجنسگرايان           
به دليل اينكه زنـان و دختـران كمتـر روي جنسـيت خـود مالكيـت دارنـد و        ( معرض ابتال به ويروس عامل ايدز مي باشند   

 .) گيرد  زنان را ناديده ميمردساالري، از جمله در حيطه امور جنسي حق انتخاب
مشـكلي اگـر هسـت همانـا        . خودي خود نه جرم است و نه مشكلي غير قابـل حـل            ه   ب ،همجنسگرايي فرزند شما  

اجتماعي آنهـا   -از ترس، گريز و وحشت از همجنسگرايان و ناديده گرفتن حقوق فردي           (ناآگاهي اجتماعي و هموفوبيا است      
 بنابراين شما با پذيرش و احترام به احساسات همجنسخواهانه فرزند خـود، نـه تنهـا          ،)نگرفته تا انواع بي احترامي ها به آنا       

 بلكه استقالل راي و كاربرد عقل و منطق در برخورد بـا پديـده هـاي                 ،قدمي مهم در زدودن ناآگاهي اجتماعي برداشته ايد       
 .كنيد و اين براستي كه از ضروريات امروز جامعه ماست جديد را هم تجربه مي

معناي تسليم در برابر يك بخش زشت و ه  يعني كاربرد خشونت و طرد فرزند از طرف خانواده ب،كس قضيهع
 خانواده همچنين ممكن است نگران.)  جلوتر به عواقب چنين كاري خواهيم پرداخت. ( استفرهنگ اجتماعيمانده  عقب

آيا او روابط پايدار و «: جنسان خود برقرار مي كندخود و يا نگران روابطي باشد كه او با هم) همجنسگراي(سرنوشت فرزند 
در حالي كه استحكام و پايداري روابط عشقي و »  رود؟ محكمي با يك دوست خواهد داشت يا هر روز با يكي راه مي

بسياري از خانواده ها از . ها و همچنين احساس خوشبختي اشان ربطي به تمايل و گرايش جنسي فرد ندارد عاطفي انسان
 راستي چه چيزي مهمتر است؟ ه اما ب. هاي همسايه و اقوام مي ترسند فحر

  يا فرزند و دلبند؟ ،همسايه و آشنا
 را قرباني و فداي ناآگاهي، تعصب و جهل همسايه )فرزند(ها او  اين چگونه عشقي به فرزند است كه در سر بزنگاه

  نه تنهـا حرفـي     ،هاي فهميده و با فرهنگي هستند      رزد و آدم    اگر همسايه و اقوام سرشان به تنشان مي ا          ؟و اقوام مي كنيم   
امـا اگـر بـه خـاطر        . نمي زنند بلكه به پشتيباني شما از فرزندتان تبريك خواهند گفت و روابط گرم قبلي را ادامه مي دهند                  

 به خير تو اميد     ما را «  همان به كه به آنها بگوئيد      ،احساسات فرزندتان خاله زنك بازي در آورند و يا روابط خود را سرد كنند             
 »نيست و شَر مرسان

پـس بـراي غلبـه بـر آن بكوشـيم بـا دوسـتان و        .  طبيعي اسـت همانطور كه گفته شد ترس از ناشناخته ها كامال   
آنوقت خواهيم ديـد كـه      . اطرافيان فرزند خود آشنا شويم، آنها را به خانه خود دعوت كنيم يا در بيرون با آنها مالقات كنيم                  

ديدار و گفتگو با دوستان فرزندتان بسـياري از         . بي در آنها نيست   ي فرقي با ديگران ندارند و هيچ چيز عجيب و غر          هيچ اينها
 ممكن است اوضاع بدتر شود و       ،اما اگر چنين تالشي صورت نگيرد     . كند هاي خانواده را بر طرف مي       و نگراني   ها اضطراب

 .رت از همديگر هم بكشدفاصله شما با فرزندتان بيشتر شده و حتي كار به نف
قول معروف مرغشان فقـط     ه  هستند خانواده هايي كه متاسفانه، گوششان به هيچ حرف منطقي بدهكار نيست و ب             

يك پا دارد؛ چنين خانواده هايي به هيچوجه قادر به پذيرش تمايل همجنسگرايانه فرزند خود نيستند و بعد از پي بردن بـه                       
، اعتيـاد بـه     )يـا فـرار از خانـه      ( اده طرد مي كنند، كاري كه در اغلب مواقع به بي خانمـاني            قضيه او را از خود و كانون خانو       

بعد ديگر پشيماني و عـذاب وجـدان سـودي          . شود مشروبات و مواد مخدر، خودفروشي و يا حتي خودكشي فرزند منجر مي           
ت اجتماعي است و حيف است كه با         بلكه ناآگاهي و تعصبا    ،كه مشكل نه تمايل جنسي فرزند شما       در حالي . نخواهد داشت 

از خود راندن انساني به خاطر گـرايش        . تسليم شدن در برابر چنين تعصباتي جان و زندگي و آينده فرزندمان را قرباني كنيم              
 و دير يا زود از اين كـار خـود           ،جنسي او كه خود دخالتي در شكل گيري آن نداشته، عملي است غير اخالقي و غير انساني                

 .واهيم شدپشيمان خ
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   با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي ايران، احسـاس خجالـت و آبـرو ريـزي هـم ممكـن اسـت خـانواده را بـه                 
كند كه تالش كنيم احساسات خود را كنترل كرده و با منطق              اما عقل سليم حكم مي     ،دارد هاي عصبي و تندي وا     واكنش

 اجازه دهيم فرزنـد خـود را بهتـر بشناسـيم،            .هاي ما اشتباه باشد    با موضوع روبرو شويم و بپذيريم كه ممكن است قضاوت         
تمايل جنسي فرزندتان براي خودش همانقـدر عـادي و معمـولي            . جاي پرخاش، عشق و محبت ابراز داريم      ه  تالش كنيم ب  

ها محترم  قبول كنيم كه هر انساني مستقل است و بايد كه استقالل فرد را در همه زمينه                 . است كه تمايل جنسي خود شما     
مـا مالـك او     . خواهيم، قبول كنيم    هست و نه آنطور كه ما مي       اكه فرزند خود را همانطور كه واقع       است مهم اين . بشماريم

 .نيستيم، پس اجازه دهيم كه او بنا بر تمايل، عالقه و طبيعت خودش آنطور كه هست زندگي خود را تنظيم كند
 
 

 عصبانيت
 .ر و يا پسر همجنسگرا دارند و باعث اينهمه دردسرشان شده، عصباني مي شـوند              بعضي از خانواده ها از اينكه دخت      

 و جمالتي ».شوي زني و باعث دردسر مي   تو با اين كارت آرامش خانواده را به هم مي         «يا  » تو چرا اين را به ما ميگوئي؟      «
  . مشابه

  آرامش داشته؟ ادارد؟ آيا او واقعاما چنين خانواده هايي آيا مطمئن هستند كه فرزندشان هم همين احساس را 
        او در درون خود طوفاني داشته، او با يك دروغ بـزرگ هـم بـراي خـودش و هـم بـراي شـما زنـدگي                           .مسلمĤ نه 

او تا اين مدت نه براي خودش بلكه        . كرده، او از اينهمه دروغ گفتن و نقش بازي كردن خسته شده و تحملش سر رفته                مي
او يكبار بيشتر زندگي نمي كند و ايـن        .  و روزش را شب مي كرده است       ،بش را روز  اس خواسته آنها شَ   براي ديگران و بر اس    

او حق دارد خوشبختي را براي خود معني        . حق اوست كه براي خودش و بر اساس ميل و طبيعت خود مزه زندگي را بچشد               
باور كنيد كه تصـميم فرزنـدتان بـه اعـالم     . گويدكنند، نه ب كند و به آن تعريفي كه ديگران از خوشبختي بر او تحميل مي        

ت ترين و شجاعانه ترين تصميمي است كه او در زنـدگي اش اتخـاذ               اهمجنسگرايي اش  و علني كردن گرايش خود با جر         
 كلـي بـا خـودش كلنجـار رفتـه، فكـر كـرده،               ،مطمئن باشيد كه قبل از اين     . كرده و موضوع را با شما در ميان نهاده است         

پايان رسيده، آمده و    ه  ها را حدس زده و درست زماني كه ديگر صبر و تحملش ب             شيده، بگويد يا نگويد؟ واكنش    بيخوابي ك 
هسـتند كسـاني كـه در       . اين يكي از بحراني ترين لحظات زندگي اوست       . با خلوص نيت مسئله را با شما مطرح كرده است         

ماندن يا خودكشي بسيار دست و پا زده و چه بسا در يك             هاي ذهني گفتن و نگفتن، ادامه رل بازي كردن و زنده             درگيري
پس فرزند شما هنگام علني كردن راز همجنسگرايي خـود بـيش از             . لحظه بحراني و خطير به زندگي خود خاتمه مي دهند         

طـرد  .  نه شماتت  ،صداقت و راستگويي او قابل قدرداني است      . هر زماني به حمايت، پشتيباني و مهر و محبت شما نياز دارد           
باور كنيد فرزنـد شـما   . زند و بحران روحي او را صدچندان خواهد كرد  ه روحي شديدي به او مي     بكردن و يا سرزنش او ضر     

است كـه   ) و توهمات شما در باره او     (او همان است كه چند لحظه قبل از اعالم خبر بود، فقط ديد و برداشت                . عوض نشده 
 .ن به شما دست داده باشداصالح شده و حالتي كه ممكن است در نتيجه آ
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 مداوا
بعضي از خانواده ها بالفاصله بعد از شنيدن خبر همجنسگرا بودن فرزنـد خـود، فـوري بـه فكـر دكتـر و مـداوا و                           

امـا  . خواهند كه او را نصيحت كنـد كـه از ايـن كـار دسـت بـردارد                  بيمارستان مي افتند تا او را عالج كنند يا از كسي مي           
همينطـور اخـتالل   . ت كه دكتر براي درمانش دارو يا رژيـم خاصـي از معالجـه را تجـويز كنـد                 همجنسخواهي بيماري نيس  

هاي يكي از بزرگـان خـانواده و فاميـل هـم هـيچ               صحبت. رواني نيست كه روانپزشك به روان درماني آن بپردازد        -روحي
با موعظـه و نصـيحت عـوض    به اين دليل كه تمايل جنسي كسي . تاثيري در عوض كردن تمايل جنسي او نخواهد داشت   

 چرا كه هيچ انساني توان انتخابي تمايل و         ،شدني نيست از طرف ديگر فرزند شما اين طبيعت جنسي خود را انتخاب نكرده             
 .) در قسمت همجنسگرايي چيست بيشتر توضيح خواهيم داد.(گرايش جنسي خود را ندارد

سان، روان پزشـكان و ديگـر مسـئوالن اجتمـاعي در            پزشكان، رواشنا ) هفتاد ميالدي (از اوائل دهه پنجاه شمسي      
كشورهاي آزاد اروپا، آمريكا و استراليا، بعد از تحقيقات علمي فراواني، به اين نتيجـه رسـيدند كـه همجنسـگرايي بيمـاري                       
 نيست بلكه بخشي از طبيعت درصدي از افراد هر اجتماع است و از آن به بعد بيمار بودن همجنسـگراها از ليسـت بيمـاري                

 مدني و شـهروندي همجنسـگرايان       - اجتماعي -ذف گرديد و روند به رسميت شناختن آزادي فردي        حهاي آزاد   رهاي كشو 
گيري حقوق بشر و دمكراسـي       از آن به بعد روند احترام به همجنسگرايان در هر كشوري متناسب با روند شكل              . شروع شد 

 .شود در آن كشور مربوطه اعمال مي
 
 

 غم و غصه 
 محروم شده و نمـي توانـد مثـل ديگـران            »طبيعي و نرمال  « از اينكه فرزند دردانه ما از يك زندگي          غصه خوردن 

ازدواج كند و بچه دار شود، غصه از اينكه چرا دختر و يا پسر ما بايد اينطوري باشد، غصه از اينكه ممكـن اسـت او تـك و                             
اما اين افكار و سئواالت همـه امـري عـادي و طبيعـي در               . تنها و رانده شده از اجتماع در تنهايي زندگي كند و امثال اينها            

 و جوامـع از نظـر       ،ضمنĤ، اين يك تصور تـاريخي از زنـدگي همجنسـگرايان در گذشـته              .هاي انساني است   سلسله واكنش 
هـا،   هاي اجتماعي و مسائل مربوط به حقوق بشر و حـوزه فـردي انسـان                گسترش آگاهي  .فرهنگي كمتر رشد يافته است    

مكراسي و مبارزه خود همجنسگرايان براي حقوق شهروندي خود و زندگي علني بسياري از همجنسخواهان مـا                 گسترش د 
در كشورهايي كه دمكراسي، پيشرفت اجتماعي و حقوق شهروندي در آنها تثبيت شـده،              . را با تصوير ديگري روبرو مي كند      

 كـار مـي كننـد و در اغلـب مـوارد از نظـر                ،)همجـنس خانواده متشـكل از دو      (همجنسگراها داراي فرزند و خانواده هستند     
تحقيقات انجام گرفته در غرب دال بر اين دارند كه اكثريت مطلق همجنسگرايان از              .  مرفه تري دارند   ااقتصادي وضع نسبت  

 اين نشان مي دهد كه هر چه جامعه بازتر شده و درك و شناخت و مردم از مسئله تنوع تمايالت    . زندگي خود راضي هستند   
 .تر زندگي مي كنند  به همان نسبت هم همجنسگرايان راحت،جنسي افراد گسترش يافته

اجتماعي و محدوديت در گردش اطالعات است كه به تصورات غلط در مـورد        -توان گفت كه اختناق فرهنگي     مي
 .همجنسگرايي در اذهان مردم دامن زده و در نتيجه فهم و درك آن را هم مشكل مي كند
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چنـين  «كـه دچـار   ) خـانواده (واند براي فرزندشان باشد و يا براي خود  تردن و دلسوزي خانواده ميغم و غصه خو 
تـو مـرا از نـوه داشـتن محـروم           « يا   ».مادر بزرگ شوم  /من ميخواستم پدر  «شده است و در اداي جمالتي مانند         »مصيبتي
 . و امثال اينها بروز بيروني بيابد».كردي

شـوند،   سري مسائل و توجيهات مشابهي مواجه مي       يان در هر جامعه اي با يك      جالب است بدانيم كه همجنسگرا    
همجنسگرايان جوامع غربي هم زماني با همين مسائلي درگير بودنـد كـه امـروز    .  براي نمونه همين موضوع بچه دار شدن    
سگرايان جوامـع غربـي      همجن ،همراه با پيشرفت اجتماعي و گسترش آگاهي مردم       . همجنسگرايان كشور ما با آنها درگيرند     

موفق به حل اين مسئله شدند و مدتهاست كه با استفاده از لقاح مصنوعي صاحب فرزند مي شوند يا اينكه يك زن و مـرد                         
. شـوند   سـهيم مـي    ا با هم داراي فرزند شده و در نگهداري و تربيت كـودك مشـترك              ،همجنسگرا طبق يك قرارداد متقابل    

هاي غربي چنين كاري را ممكن كرده و ما اميدواريم كه در كشور خودمان هم چنين  گسترش مفهوم خانواده در دمكراسي      
ده و خانواده هاي تك     ا در خدمت مبارزات آزادي زنان و همچنين حقوق زنان سرپرست خانو           ،گسترش مفهوم خانواده  .(شود

 )سرپرست هم هست
هـا شـروع     توانيم از خود و از حداقل      مياما ما   . ممكن است گفته شود كه اين چيزها براي جامعه ايران زود است           

 . همانا احترام به همجنسگرايان و پذيرش تمايل جنسي فرزند خودمان است،حداقل ترين و كم هزينه ترين كار كنيم و
. از ياد برد كه نداشتن فرزند مختص همجنسگرايان نيست و  بسياري از خانوادها هم توان توليد مثل ندارنـد                   نبايد  
كه به همجنسگرايان فرصت داده شود كه با خود، خانواده خود و             است عاقالنه تر، متمدن تر و انساني تر اين       از آن مهمتر،    

 نه اينكه با تحميل فشار به آنها مجبورشان كنيم ،همينطور اجتماع خود صادق باشند و خود را آنطور كه هستند معرفي كنند
با نقاب زندگي كردن فرزنـد       .اهي هاي اجتماعي نقاب بر چهره زنند       براي ارضاي ناآگ   ابر خالف ميل و خواسته خود و صرف       

به ازدواج با غير همجنس سوق دهد و او  از طرف ديگر ممكن است او را باالجبار. ما را از شناخت واقعي او محروم مي كند      
چنـين  . انگيزانـد مجبور شود عمري را در كنار كسي بگذراند كه طبيعتش هيچ تمايلي نسبت به همسـرش در او بـر نمـي                       

 از چشيدن طعم زندگي و خوشبختي و لذت جنسي محروم خواهد بود، به همـين              ،همسري هم در كنار اين فرد همجنسگرا      
 در خدمت منافع ديگر     ،اساس تمايالت و طبيعت خود زندگي كنند       دليل حق انتخاب و اختيار دادن به همجنسگرايان كه بر         

 .افراد جامعه نيز خواهد بود
تـو همجنسـگرا هسـتي؟      « : رو به فرزند خود مي گوينـد       مثال. نواده هايي كه شيوه برخورد ديگري دارند      هستند خا 

اين مسئله فوق العاده مهمي است؛ اگر شما براي ديدار عروس و يـا   »  . ولي ما نمي خواهيم دوستان تو را ببينيم        ،خب باش 
ـ      ،خرج مي دهيد  ه  همه شوق و ذوق ب     داماد خود آن          ا شـريك زنـدگي فرزنـد همجنسـگراي خـود سـرباز              چرا از مالقـات ب

هر انساني بـا هـر      . مي زنيد؟ اين سرشكستگي ممكن است گران تمام شود و فرزندتان را به قطع رابطه با شما ترغيب كند                  
دله كند،  تمايلي كه دارد مايل است كه يار و شريك زندگي داشته باشد تا عشق و مهر و محبت و راز و نياز خود را با او مبا                          

. پس صحيح نيست كه يار زندگي  فرزندمان را تحريم كنيم و احساسات و عواطـف هـر دوي آنهـا را جريحـه دار سـازيم                          
ق تر شدن رابطـه اش بـا        يو هم به عم   مي كند    هم اعتماد به نفس او را تقويت         ،لعكس، پذيرش همراه و همراز فرزندتان     اب

 اجتماعي  هر انساني نياز به اين دارد كه خانواده، دوستان، اطرافيان و كال           خصوص كه   ، به   رساند ميخانواده و فاميل كمك     
 . يد كنند؛ امري كه به زندگي ما نوعي واقعيت مي بخشداينوعي ته كه در آن زندگي مي كند، او و زندگي او را ب

فادارترين فرزنـدان   همجنسگراياني كه چنين روابط سالم و همه جانبه اي با خانواده هاي خود دارند، در عمل به و                 
 .شوند والدين خود تبديل مي
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 تقصير را به گردن ديگران انداختن
هاي معمول و متداول   نوع ديگري از واكنش،به همجنسگرا شدن فرزند نسبتمقصر شمردن خود و ديگران 

با يك مرد مسن «و يا  »خانم رفته غربي شده/آقا« و يا ».ما گفتيم كه با اينها نگرد. تقصير دوستانت است«: والدين است
تقصير ماست كه اينقدر « و يا ».تجربه بد از رابطه با جنس مخالف استي اين نتيجه « و يا »تر از خودش رابطه گرفته

آيا من «يا » آيا من در خانه خيلي تحكم مي كردم؟« يا »تقصير خود ماست كه مواظبش نبوديم« يا ».بهت آزادي داديم
 . اينها و امثال»پدر قاطعي نبودم؟

تا زماني كه ما همجنسگرايي و تمايل به همجنس را يك امر زشت و يا گناه و كثيف و بد بدانيم، نياز بـه مقصـر                          
. اما اگر نگاه ما به مسئله عوض شود، موضوع خود بخود حل خواهد شد             . شمردن خود و ديگران همچنان پابرجا خواهد بود       

همه چيز نسبي اسـت و كسـي هـم          . »كامل و ايده آلي   « داشته و نه خانواده       در دنيا وجود   »كاملي« نه فرزند    ،عالوه بر آن  
 حتـي  ،مهمتر از آن اين است كـه هـيچكس  . شود  با همه اشكاالتي كه شامل حال همه مي   ؛ما همه انسانيم  . مقصر نيست 

پـس نـه    . شـد  همانطور كه مسئول گرايش جنسي خودشان هم نمي با         ،پدر و مادر مسئول تمايل جنسي فرزند خود نيستند        
مشكل همانـا ذهنيـت     . خود فرزندتان هم مقصر نيست    . معلم يا هر كس ديگري      و نه دوستان،   ، نه پدر  ،مادر گناهكار است  

مانده نشدن اسـت و      كهنه و عقب   و راه حل هم تسليم تفكرات     . همه خودخوري وا مي دارد     اجتماعي است كه ما را به اين      
 . بس

كننـد و     خود و حمايت از او هم به استحكام روابط خانوادگي خود كمك مي             والدين با پذيرش تمايل جنسي فرزند     
 .هم به بهتر شدن فضاي عمومي جامعه در اين رابطه مساعدت مي نمايند

 
 

 پشت كردن به فرهنگ و ارزشهاي اجتماعي
آخـر   امـا    ،بعضي از خانواده ها ممكن است اينطور استدالل كنند كه همه اينهـا كـه گفتـه شـد، درسـت و خـوب                       

 اين يك پديده غربي است و ما نمي تـوانيم آن را           . خورد اجتماعي كشور ما نمي   -ها و اخالق ديني    همجنسگرايي با ارزش  
  .بپذيريم

 هـا هـم عـوض مـي        انسان.  بايد گفت كه هر اجتماعي در حال تغيير و تحول است           يدر جواب سئواالتي اينچنين   
هاي اجتماعي خـود را      معناي اين حرف اين نيست كه ما بايد همه ارزش         . همراه خود جامعه را متحول مي كنند      ه  شوند و ب  

هاي خود مي باشد و گرنه نسبت به جوامع ديگر           ها و آرمان   عوض كنيم، اما هر كشور و جامعه اي نيازمند بازنگري ارزش          
امل همين نيـاز بـه      ارزش گذاري و نگاه ما ايرانيان به پديده همجنسخواهي هم ش           .دچار ايست و عقب ماندگي خواهد شد      

كنند و تنها در      يا سفسطه مي   ،آنهايي كه با پاسخهاي ساده مبني بر غربي بودن اين پديده اصرار مي ورزند             . بازنگري است 
هـا و گسـترش احتـرام بـه       روابـط انسـان  يفاينها در پي تلط.  تاريخ نمي دانندا يا واقع، وهاي ساده هستند پي اقناع ذهن  

 .ه به ادامه سركوب و خشونت و بي منطقي و نا آگاهي ها كمك مي كنند بلك،حقوق فردي نيستند
ها در طول  همجنسگرايي و همجنس خواهي در طول تاريخ بوده و خواهد بود و فشار و كشت و كشتار اين انسان     

نيست، در همه    علم امروزي ثابت كرده كه اين تمايل انحراف يا بيماري            ،از اين كه بگذريم    . اثري نداشته است   تاريخ عمال 
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 ، اينكـه جنسـيت و سـكس   رنكته ديگـ . رسميت شناخته عنوان جزئي از حقوق بشر بايد آن را ب       ه  جوامع انساني هست و ب    
 .ها احساس ديگري دارند  بلكه يك نياز مهم انساني است، حال گيريم كه عده اي از انسان،غربي و شرقي ندارد

ويش را به سمت حمايت هر چه بيشـتر از فرزنـدان و شـهروندان    خود و اعتقادات خ  اجتماع و،پس چه بهتر كه ما  
هاي بـه ارث رسـيده غيـر علمـي و            هاي جامعه خود را به غلط قرباني ارزش         نه اينكه بخشي از انسان     ،جامعه سوق دهيم  
ر اسـت   سال اخي30-40هر آنگاه بياد آوريم كه در كشورهاي غربي هم وضع همين بوده و تنها در     . كنيم آغشته به تعصب  

هم درك تعصبات امروزي و      كه در نتيجه رشد دمكراسي، شرايط زندگي همجنسگرايان آن جوامع هم بهبود يافته، آنوقت               
 . و هم كنار آمدن با پديده همجنسگرايي فرزندان خود،شود تر مي دوري گرفتن از آنها راحت

 
 

 حاال چه كنيم؟
  .ن از خود مي پرسند والدين همجنسگرايا،اين سئوالي است كه دير يا زود

 با  ،توان براي همه نسخه واحدي تجويز كرد       شرايط و وضعيت هر خانواده اي متفاوت است و به همين دليل نمي            
 : رعايت نكات زير ممكن است كمك خوبي براي حل مسئله باشند،همه با توجه به تجارب اين

   آرام و بدور از خشونت و عصبانيتصحبت با فرزند در فضائي
. و فرصت دهيد مسئله را بيشتر توضيح دهد يا اگر نوشته و مطالبي در اينباره دارد به شـما بدهـد كـه بخوانيـد         به ا 

شود كه دايره ديد شما نسبت به مسئله گسترش پيدا كند و عالوه بر آن فرصتي                 گفتگو با فرزندتان و دوستان او باعث مي       
ود را با كسي كه به شـما نزديـك اسـت و دركتـان مـي كنـد،                   به شما مي دهد تا ترس، اضطراب، نگراني و غم و غصه خ            

صحبت با فرزند همينطور به تقويت اعتماد به نفس والدين كمك كرده و آنهـا را بـه         . قسمت كرده و احساس سبكي بكنيد     
ن ق تـر شـد    يـ  خود اعتماد به نفس فرزند را هم بيشتر و بـه عم             ي ق مي كند؛ امري كه به نوبه      يحمايت از فرزند خود تشو    

همه اينها هفت خوان مسير پذيرش همجنسگرايي فرزند توسط والدين است و مطمئن باشيد  .رابطه طرفين منجر مي گردد
 .و شما تنها نيستيد كه بسياري از خانواده هاي ديگر هم همين مسير را طي كرده يا خواهند كرد

 . از تصميمات عجوالنه بپرهيزيد
م اما اگر مطلبي يـا كتـابي در    احتياج به اين دارم كه روي مسئله فكر كن        حرفي ندارم و   فعال«:توان گفت  حتي مي 

اگر امكانش هست با تني چند از دوستان هم احساس فرزندتان صـحبت كنيـد يـا بـا      »  .اره داري بده تا نگاهي بيندازم     اينب
كـه  ) دتان امكان معرفي دارد   يا فرزن ( اگر والديني مي شناسيد      .ايرني تماس بگيريد   هاي همجنسگرايان  گردانندگان سايت 

 . همين وضعيت شما را دارند، با آنها صحبت كنيد
سازماني متشكل از والـدين و       : PFLAG (توانيد با سازمان پي اف ال آ جي        در صورت دسترسي به اينترنت مي     

كند و   ا فعاليت مي   اين سازمان در تمام كشوره     .كه مقر آن در آمريكا است، تماس بگيريد       ) دوستان و حاميان همجنسگراها   
 .گويا چند زن ايراني هم با آن همكاري دارند

 :سايت  والدين، دوستان وحاميان همجنسيگرايان
http://www.pflag.org 

 :اين هم سايتي با امكانات خوب براي والدين و دوستان همجنسگرايان
http://www.bidstrup.com/parents.htm 
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 هر ابتكار ديگري كه خود بهتر ميدانيد
ـ (اگر مسئله را براي خود حل كرديد آنوقت براي ايجاد گروه والدين همجنسگرايان               ) عنـوان يـك نهـاد مـدني       ه  ب

ي ديگر كمك كرده باشيد و تجارب خود را بـه آنهـا              كه به خانواده ها     كنيد ايجادتالش كنيد يا سايتي اطالعاتي در اينباره        
 .منتقل كنيد
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  پاسخ به پرسش هاي شما درباره 
 گرايش جنسي و همجنسگرايي

 
 )انجمن روانشناسان آمريكا( Psychology and youبرگرفته از 

  نسيم:  برگردان
 
 
 

 گرايش جنسي چيست؟
حساب مي آيد و با پايداري احساسي، رمانتيكي، كشش جنسي يـا        ه  از چهار جزء جنسيت ب     يكي   »گرايش جنسي «

  (Gender).جاذبه عاطفي به اشخاصي از جنس معيني مشخص مي شود
و ) احساس رواني زن يا مرد بـودن      (»ت جنسي يهو«،  »مادگي بيولوژيكي / نري«سه جزء ديگر جنسيت عبارتند از       

 ).مردانه / سنت و نرم فرهنگي از رفتار و كردار زنانه،سته به توقعاتب(»معاشرتي-نقش جنسي اجتماعي«
 : سه نوع گرايش جنسي بطور عام برسميت شناخته شده اند

 )كشش به جنس موافق( همجنسگرائي •
 ) كشش به جنس مخالف( ئي دگرجنسگرا •
 )كشش به هر دو جنس مخالف و موافق( دو جنسگرائي  •

نسي متفاوت مي باشد؛ چراكـه جهـت گيـري جنسـي بـه احسـاس، تلقـي و                    از رفتار و عملكرد ج     ،گرايش جنسي 
 .اشخاص ممكن است گرايش جنسي خود را در رفتار جنسي خود بروز بدهند يا ندهند. برداشت فرد مربوط مي شود

 
 

 چه عواملي باعث مي شوند كه فرد گرايش جنسي معيني داشته باشد؟
  هـاي متفـاوتي    تئـوري . نوز بر دانشمندان روشن نشـده اسـت       اينكه گرايش جنسي فرد چگونه شكل مي گيرد، ه        

دوران  هـاي داخلـي و همينطـور تجربـه     منشاء هاي مختلفي را پيشنهاد مي كنند؛ از جمله عامل ژنتيكي يا عامل هورمون        
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ه كودكي  بسياري از دانشمندان در اين مورد توافق دارند كه گرايش جنسي در اغلب افراد در سنين اولي                 هرحال،ه  ب. كودكي
 .ردييكي، رواني و اجتماعي شكل مي گژيولوبثير متقابل و پيچيده عوامل ااز طريق ت

 
 

 آيا جهت گيري جنسي انتخابي است؟
. شـود  ها در سنين اوليه بلوغ و بدون هيچگونه تجربه جنسي قبلـي ظـاهر مـي                نه، گرايش جنسي در اكثر انسان     

ني براي تغيير جهت گيري جنسي خود از همجنسگرائي به دگرجنسگرائي           بسياري از افراد گزارش داده اند كه ساليان طوال        
    بنا بـه همـين دليـل، روانشناسـان بـر ايـن باورنـد كـه                 .  بدون آنكه در اين كار خود موفقيتي حاصل كنند         ،تالش كرده اند  

 .ردجهت گيري جنسي در اغلب انسانها يك انتخاب آگاهانه نيست كه با اختيار هم بشود آن را عوض ك
 
 

 عاطفي است؟-مشكل احساسي آيا همجنسگرايي يك بيماري رواني يا
روانشناسان، روانپزشكان و ديگر متخصصان بهداشت رواني بر اين امـر توافـق دارنـد كـه همجنسـگرائي نـه                     . نه

 .عاطفي است-بيماري است، نه اختالل رواني و نه مشكل احساسي
 سال گذشته به ما نشان مي دهند كـه گـرايش جنسـي              35 طول   قات بي طرفانه و بي غرضانه در      يبسياري از تحق  

دليل اينكه در گذشته همجنسـگرايي      . خودي خود ربطي به مشكل احساسي، عاطفي و يا اجتماعي ندارد          ه  همجنسگرايانه ب 
 يك بيماري رواني تلقي مي شد، به اين علت بود كه متخصصان بهداشت رواني و همينطور جامعه، دانش و اطالعات خـود          
. را بر پايه داده ها و اطالعات كسب شده از زنان و مردان همجنسگرا در دوره معالجـه روان درمـاني، تنظـيم مـي كردنـد                          

هاي درماني منتقـل و بـه مطالعـه     زماني كه دانشمندان، ميدان تحقيقات و جمع آوري اطالعات خود را به  خارج از محيط               
 . حقيقت ندارد»بيمار رواني بودن همجنسگرايان « كه ايدههمجنسگرايان درون جامعه پرداختند، متوجه شدند

 
 

 آيا زنان لزبين و مردان همجنسگرا مي توانند والدين خوبي باشند؟
          مطالعات تطبيقي صورت گرفتـه از كودكـاني كـه والـدين همجنسـگرا دارنـد بـا كودكـاني از خـانواده هـاي                        . بله
 اجتمـاعي، محبوبيـت در بـين        -ي اين كودكان از نظر استعداد، وفـق روانـي          نشان مي دهند كه بين رشد طبيع       دگرجنسگرا

دوستان، دوستيابي در جامعه، نقش جنسي در جامعه، هويت جنسي و جهت گيري جنسي هيچ اختالفي بـا كودكـان ديگـر                
 . مشاهده نمي شود

ان همجنسگرا بيشـتر از     يكي از برداشتهاي مرسوم در باره همجنسگرائي، اين برداشت نادرست است كه گويا مرد             
 .هيچگونه شواهد و مداركي دال بر اثبات اين مسئله وجود ندارند. مردان دگرجنسگرا به اغواء كودكان مي پردازند
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چرا بعضي از زنان لزبين و مردان گي، گرايش جنسي خود را به ديگران اعالم               
 مي كنند؟

ن براي سالمت رواني آنها اهميت دارد؛ در واقع اين به اين دليل كه تقسيم اين بخش از وجود خودشان با ديگرا
مي    گفته ) Coming out (1»آفتابي شدن«زنان لزبين و مردان گي كه به آن امر ثابت شده كه پروسه رشد هويت در 

 .  رواني آنها با محيط بستگي داردشود، عميقĤ به تطبيق
 .واني و اعتماد به نفس او هم بيشتر استهر چه هويت مرد و يا زن همجنسگرا مثبت تر باشد، سالمت ر

 
 

 شدن براي بعضي از همجنسگراها سخت است؟) علني(چرا پروسه آفتابي
توانـد بـه سـد و چـالش          هاي غلط، پروسه آفتابي شدن و علني كردن خود مي          ها و پيش فرض    به دليل برداشت  

افراد همجنسگرا  . احساسي همراه باشد  -اطفيبسيار بزرگي براي يك همجنسگرا مبدل شود كه ممكن است با درد و رنج ع              
 حس مي كننـد، همچنـين     »تنها« و   »متفاوت«وقتي متوجه مي شوند كه به جنس موافق خود گرايش دارند، اغلب خود را               

آنها ممكن است از رانده شدن از محيط خانواده، دوستان، همكاران و يا مؤسسات مذهبي كه به آن وابسته اند، در صـورت                       
همـين  . عالوه بر آن همجنسگرايان اغلب مورد تبعيض و خشـونت واقـع مـي شـوند         .  خود واهمه داشته باشند    علني كردن 

 .عوامل خشونت و تبعيض مانع رشد همجنسگرايان مي شود
 پنج درصد مردان همجنسگرا و ده درصد زنان لزبين گزارش داده انـد كـه               1998در يك نظر سنجي ملي در سال        

چهل و پنج درصد آنها از يك يا چند نـوع تبعـيض در              . ي خود مورد خشونت فيزيكي واقع شده اند       در رابطه با گرايش جنس    
هـاي ديگـر، بطـور مشـابهي از حـد بـاالي تبعـيض و                 تحقيقات و نظرسنجي  . هاي زندگي خود گزارش دادند     خالل سال 

 .خشونت بر عليه همجنسگرايان گزارش داده اند
 
 

 غلبه بر پيشداوريها مساعدت شود؟چه بايد كرد تا به همجنسگراها در 
    افرادي كه بيشترين برخورد مثبت با همجنسگرايان را دارند كساني هستند كه يـك يـا چنـد نفـر همجنسـگرا را      

عنوان ه  بنا به همين سبب، روانشناسان بر اين باورند كه برخورد و رفتارهاي منفي در رابطه با همجنسگرايان ب،مي شناسند
هـايي هسـتند كـه فاقـد زمينـه تجربـي و برخـورد عملـي و نزديـك بـا                       هـا و پـيش داوري      ، قضاوت يك گروه اجتماعي  

  .همجنسگرايان مي باشد
  .موضوع محافظت در مقابل خشونت و تبعيض هم بسيار مهم مي باشد

 يخشونت بر عليه شخص بدليل جهت گيري جنسي او را در زمره تنفر جنائ             .)  م -آمريكاي  (ها   بعضي از ايالت  در  
)Hate Crime ( جنسـي،    قلمداد مي شود و هشت ايالت آمريكا قوانيني برعليه تبعيض ناشي از گرايش و جهت گيـري

 . دارند
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 آيا درمان و معالجه مي تواند گرايش جنسي را عوض كند؟
 تالش جهـت عـوض    ايهرچند كه گرايش همجنسگرايانه بيماري و اختالل رواني  نيست و هيچ دليل علمي  . نه

كند، اما بعضي افراد ممكن است در پي تغيير جهت گيري جنسي خود  ن همجنسگرائي به دگرجنسگرائي را توجيه نميكرد
ها گزارش مي دهند كه توانسته انـد جهـت گيـري             بعضي. باشند) براي مثال والدين در پي درمان فرزند خود       (و يا ديگري    

دقـت كـافي در ايـن گزارشـات چنـد مسـئله             .  تغييـر دهنـد    خود را از همجنسگرايي به دگرجنسگرايي      جنسي ارباب رجوع  
بل از آنكه از طرف دانشمندان و محققان بهداشت رواني مطرح شـده             قبسياري از اين ادعاها     : بر مال مي كند    (Client)را

 ها با ايدئولوژي و ديدگاه معيني نسبت به گرايش جنسي مطرح شده اند، همچنين خـود                سري سازمان  باشند، از سوي يك   
و ( بط نشده اند و مدت زمـان تحـت نظـر داشـتن اربـاب رجـوع                ضد ثبت و    يج آنها آنطور كه بايد و شا      يپروسه درمان و نتا   

  .بسيار كوتاه بوده است.)  م-ج درمانيپيگيري نتا
تغييـر  (  انجمن روانشناسان آمريكا اعالم كرد كه مدارك و شواهد علمي نشان نمي دهند كه درمان        1990در سال   

 .تواند بيشتر مضر باشد تا سودآور  و تالش براي درمان مي داردياثر .) م-ري جنسيجهت گي
 عـوض كـردن عاطفـه، احسـاس رمانتيـك           ،.) م -جهت گيري جنسـي   (مسئله اين است كه عوض كردن و تغيير         

 خـدمات  با اينهمـه در حـالي كـه بعضـي از ارائـه كننـدگان      . جنسي و باز ساخت تلقي فرد از خود و هويت اجتماعي اوست    
بهداشت رواني براي تغيير جهت گيري جنسي تالش مي كنند، ديگران اخالقي بودن اين تالش براي تغيـر گرايشـي كـه                      

 .مي دهند اختالل نيست و در عين حال براي هويت شخصي بسيار مهم است، را مورد پرسش قرار
. ت گيـري جنسـي خـود نيسـتند         زنان و مردان همجنسگرائي كه به معالجه رو مـي آورنـد، خواسـتار تغييـر جهـ                 

ـ         . همجنسگرايان ممكن است به همان دالئلي بدنبال مشاوره رواني باشند كه هر كس ديگري              ه تـازه ممكـن اسـت آنهـا ب
 .ها، تبعيض و خشونت باشند دنبال كمك رواني براي علني شدن و يا برخورد با پيشداروي

 
 

 جامعه ضـرورت    چرا كسب دانش و اطالعات بهتر در باره همجنسگرائي براي         
 دارد؟

آموزش همگاني درباره ي جهت گيري جنسي و همجنسگرايي به احتمال زياد بـه نفـي پـيش                  
اطالعات صحيح و دقيق درباره همجنسگرايي، به خصوص        . فرض هاي همجنسگراستيزانه مي انجامد    

كه دسترسي  ترس و واهمه از اين    . براي جواناني كه با هويت جنسي خود درگيرند، اهميت دوچندان دارد          
 .به چنين اطالعاتي بر جهت گيري جنسي شخص تاثير خواهند گذاشت، اعتباري ندارد

 
 

 
1. Coming outبكـار مـي رود    بيرون آمدن است و در مورد همجنسگرايان در رابطه با علني شدن همجنسگرايي آنهـا  به معني .

 .م آفتابي شدن مناسبترين استيم و فكر مي كنيدل انگليسي سراغ نداراكلمه مناسب فارسي با مفهوم مع
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 :سخنراني وتجربه هاي مادر يك همجنسگرا
 كابرد منطق براي مقابله با تعصب

 مهين شقاقي 
 .) در آمريكا ايراد شده است»هاي زنان ايران بنياد پژوهش« در كنفرانس ساالنه ،1998اين سخنراني در سال (

 
 
 

 .ر در اين جلسهضسالم به همه شنوندگان حا
هاي زنان ايران و همچنين  يش از اينكه به اصل مطلب بپردازم، وظيفه خود مي دانم كه از سازمان بنياد پژوهشپ

 تشكر كنم كه به من اين فرصت را داده اند كه مطالبي را كه تصور مـي كـنم          »زن و مدرنيته  «از برگزاركنندگان كنفرانس    
اد يـ هـاي بن   هـم جهـت بـا هـدف       و  طرح شده، در ميان بگـذارم       تاكنون در چنين مجامعي مطرح نشده و يا شايد بندرت م          

هـا و مسـائل مـادري ام را كـه ابعـادي              هاي زنان ايران، من نيز به عنوان يك زن و به عنوان يك مادر، فعاليت               پژوهش
 . اجتماعي و فرهنگي دارند، بيان كنم

 كـه در واقـع از يكـديگر         -تمـاعي هاي سياسي، فرهنگي و اج     فعاليت به عنوان يك زن در تمام دوران زندگي ام        
 داشته ام و تالشم اين نيز بوده و هست كه نشان بدهم كه زن بودن از احساس مسئوليت نسبت به   -تفكيك شدني نيستند  

 .خانواده و جامعه نمي كاهد
 تالش براي شناخت هر چه بهتر و بيشـتر مسـئله همجنسـگرائي بـوده                ،هاي اخير من   هاي سال  از جمله فعاليت  

ز زده اند و به جاي آگاهي دقيق از ايـن مسـئله بـه               اه هنوز بسياري از ايرانيان از شناخت منطقي و پذيرش آن سرب           است ك 
 در شرايطي   ،امروز كه در حضور شما هستم، خوشحالم از اينكه با وجود همه مشكالت سر راه               .انكار يا طرد آن پرداخته اند     

ج سودمندي دسـت يـابم و   ياده از امكانات گوناگون علمي و فرهنگي به نتازندگي كرده ام و مي كنم كه توانسته ام با استف  
تـوان درك    مـي  )سفر يك مادر(» A Mother’s  Odessey«در واقع همانگونه كه از عنوان انگليسي سخنراني ام 

  .كرد، هفت خوان رستمي را پشت سر گذاشته ام
  روئي بـا   رد جنسگرايي پسرم، سبب شده اند گاه به رو       مواجهه و مقابله من با مسائل و مشكالت، بويژه مسئله هم          

به عنوان يك زن با هويتي مسـتقل        . سنت هاي اجتماعي كه كاربرد مؤثر و مثبتي در پيشرفت انساني جامعه ندارند برخيزم             
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ام ايستا كه   در عرصه زندگي خواسته ام عناصر پوياي فكري سياسي را فرا گرفته و بكار ببرم و ناچار نباشم از قوانين و احك                     
 .كاربردي جزء درجا زدن ندارند اطاعت كنم

باري، من اگر به بررسي اجمالي مسئله همجنسگرايي و نيز مشكالتي كه شخص همجنسگرا و خانواده اش با آن                   
مواجه مي شوند مي پردازم، هدفم توجيه، موعظه و يا تبليغ به نفع همجنسگرايي و يا پذيرش و كنار آمدن آسـان بـا ايـن                          

در اين سفر مـي     .  بلكه سهيم كردن شما در سفري بسيار دشوار و توانفرسا بر اساس تجربيات خودم مي باشد                ،ده نيست پدي
خواهم نشان بدهم كه چگونه مي توان بسياري از اين مشكالت را از سر راه برداشت، به اين اميد كه به شناخت و آگـاهي                         

چند اندك ياري كرده باشم و در عين حال به آنان كه با پيشـداوري و                كساني كه دردها و مشكالت ديروزين مرا دارند، هر          
رفتار و گفتار تعصب آلود و خردستيز راه را بر آگاهي و معضالت و مسائل انساني مي بندند بگـويم بـه رفتـار و كردارشـان                           

 .بيشتر بينديشند و تعمق كنند
 :ن را با هم مرور كنيمآباري صحبت از سفري بود، بيائيد 

نخستين عكس العمـل مـن انكـار ايـن واقعيـت بـود؛ مـي        .  سال پيش به همجنسگرا بودن پسرم پي بردم        بيست
 . خواستم به خودم بقبوالنم كه من اشتباه مي كنم و ممكن نيست چنين مشكلي در خانواده ما اتفاق بيفتد

كردم كه چـرا وظيفـه      خودم را سرزنش مي     .  از انكار، مرحله سرزنش كردن و محكوم كردن خودم بود          سمرحله پ 
مادري ام را به درستي انجام نداده ام كـه فرزنـدم انديشـه و رفتـاري را پذيرفتـه اسـت كـه در خـانواده و جامعـه گنـاهي                         

  .نابخشودني ست
ويژه خواهر و بـرادر     ه  نمي خواستم اين مسئله در خانواده ام مطرح بشود و ب          . كاري بود  مرحله بعد سكوت و پنهان    

هرچه اين راز سر به مهرتر مي ماند، خطر تحقير و طرد او از سوي خـانواده و                  . دند، به اين قضيه پي ببرند     او كه جوان تر بو    
وانگهي با برمال شدن اين مسئله به موقعيت خانوادگي، اجتماعي و شغل پـدرش و مـن نيـز لطمـه                . مي شد  )بيشتر(جامعه  

ار شود، لطمه اي جدي به زندگي آتـي و زناشـوئي او خواهـد             به دخترم نيز فكر مي كردم كه اگر اين راز آشك          . وارد مي شد  
 .خورد

هـارمين  چ. سومين مرحلـه سـكوت   . بعد سرزنش خودم  . همانطور كه اشاره كردم، نخستين مرحله، مرحله انكار بود        
ششـمين   . پنجمين مرحله، احساس خجالـت از ديگـران    . هاي آنها   وحشت از مطلع شدن اطرافيان و عكس العمل        ،مرحله

مرحله هفتم دلسوزي براي خودم و فرزندم به علت رنجي          . سف و اندوه از برآورده نشدن آرزوهايم در مورد فرزندم         ات،  حلهمر
 نه از روي رضايت كـه از        ،مرحله هشتم، مرحله پذيرش اين واقعيت بود      . كه از تحقير شدن و آزارهاي ديگران مي كشيديم        
  كاري و همياري من با سازمان والدين، خانواده و دوستان همجنسـگرايان           روي ناچاري، و جالب اينكه پس از آشنائي و هم         

(P.F.L.A.G = Parents Families and Friends of Lesbian and Gay)    و تماس با خـانواده هـائي
بد نيست بگويم كه    . ون من اين مراحل را پشت سر گذاشته اند        چكه فرزندان همجنسگرا دارند، دريافتم كه همگي آنها هم        

 .اين سازمان در اغلب شهرهاي آمريكا فعال است و به راستي كمك بزرگي به خانواده و خود همجنسگرايان كرده است
هائي را فرا روي من قرار داد كه ببيـنم و حـس كـنم كـه درد و                     چراغ ،اين سازمان در لحظات تاريك زندگي من      

صورت من بـه     در آن . تي بيشتر و گسترده تر مي بود      ايكاش چنين امكانا  . مشكل من، درد و مشكل بسياري از انسانهاست       
دو جواني كه سرشار از شور زندگي بودند، اما فشارهاي خانوادگي و            . تنهائي شاهد خودكشي دو جوان همجنسگرا نمي بودم       

 .اجتماعي، آنها را به سوي خودكشي سوق داد
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 بودن خـود را     همجنسگرااش بردارد و     سال قبل فرزندم تصميم گرفت نقاب مخفي بودن را از چهره             15سرانجام  
كينـه توزانـه     با اين عمل او،  زندگي خودش و من دچـار تغييـري جـدي شـد؛ عكـس العملهـاي ناخوشـايند و                       . علني كند 

در جمـع ايرانيـان مـورد       . تدريج قطع شد  ه  معاشرت ها از طرف بسياري از دوستان و اقوام ب         . اطرافيان نخستين واكنش بود   
انيان تهديد شديم كه اگر شهر مسكونيمان را تـرك نكـنم خانـه مـا را آتـش                رفتم و بارها نيز از طرف اي      اهانت قرار مي گر   

 . خواهند زد؛ همان خانه اي كه روزگاري براي تجمع و گردهمايي هاي فرهنگي و جشن هاي سنتي از آن استفاده مي شد
. عمق فاجعه و تعصب را درك نكـرده بـودم       حدگرچه پيش از اين نيز شاهد آزار همجنسگرايان بودم اما تا به اين              

من راستي شگفت آور بود و به گمان        ه  ب. كابوس مشابه لينچ و در آتش سوزاندن و سنگسار بر همه زندگي ام آوار شده بود               
 چرا كه بسياري از دوستان و اقوامي كه تا پيش از آن با ما مراوده نزديك خانوادگي، فرهنگـي                    .عد نگري فرهنگي ما   يك ب 

، نه فقط ما را تحقير و طرد كه تهديـد نيـز كردنـد و                دو سياسي داشتند، به مجرد اينكه متوجه همجنسگرايي پسر من شدن          
به هر گونه، در چنين موقعيتي مي بايست تصميم نهايي براي زندگي ام مي گرفتم؛ يا اعـالم عـدم اسـتقالل در                       . مي كنند 
از افراد متعصبي كه هيچ حقي براي تعيين تكليف بـراي زنـدگي ديگـران                يعني جدايي از پسرم، اطاعت كوركورانه        ؛زندگي

ندارند و مي خواهند سلب آزادي از ديگران بكنند، و يا جسارت و ايستادگي براي احقاق حـق آزادي خـودم و فرزنـدم كـه                          
 .اولين حق هر انساني است

 : راهم بود فروغ فرخ زاد، فروغ»مرداب«در اين مرحله سخت هميشه اين قسمت از شعر 
 از سكون خويش نقصان يابد آب د آبــي زجريان مانـگر به مرداب
 ودــش گور ماهي ها شــژرفناي ودــي ها شـم تباهــجانش اقلي

نمي     زندگي براي كسي كه به حقارت روح تن در « :و سرانجام راه دوم را انتخاب كردم و به گفته رومن روالن
 »ت است يك نبرد دائمي با ناماليمادهد

       احساسـي و عـاطفي، چـرا كـه ديگـر بـه آگـاهي و شـناخت                   ااما نه انتخابي صـرف    . آري، راه دوم را انتخاب كردم     
 تعصبات كوري كه نه     .دقيق تري از همجنسگرايي و همچنين درك تعصبات كور ديگران درباره اين پديده نيز رسيده بودم               

عنوان مثال براي تحقير همجنسگرايان مرد، رفتـار  ه ب. ان هم مي شود  فقط متوجه همجنسگرايان كه متوجه زنان جامعه ام       
مالحظـه  . »اوا خـواهر « :و گفتار آنان را با رفتار و گفتار زنان مقايسه مي كردند و مي كنند و به آنها مي گفتند و مي گويند                

يـده زيسـت شناسـي پزشـكي،        عنوان يك پد  ه  وانگهي همجنسگرايي ب  . كنيد همين واژه چه حد بار تحقير براي زنان دارد         
 .رواني، احساسي و عاطفي و اجتماعي فقط مختص مردان نبوده و نيست

باري، تالش من از آن پس اين بوده و هست كه با احساس مسئوليت و با تمام قدرت و جسارت دست به چـالش                        
تـالش مـن     .يشان مي زنند، بزنم   ويژه آنان كه دست به آزار همجنسگرايان و خانواده ها         ه  بيشتري براي آگاه سازي افراد ب     

اين بوده و هست كه واقعيت همجنسگرايي را به ديگران بشناسانم و بگويم و بنويسـم كـه يـك همجنسـگرا كـودك آزار             
ه ب. هاي جنسي نيست نيست، فاقد اخالق نيست، اسير شهوت پرستي نيست، تجاوزگر جنسي نيست و عامل اشاعه بيماري           

 شاهد آزارهاي جنسـي     ،رتباط با خدمات بهداشتي و درماني كه در حرفه خود به آن پرداخته ام             عنوان مدير بيمارستان و در ا     
هاي فراوانـي بـه زنـدگي       عنوان مادري كه تعصب، ناماليمت    ه  من ب . و بي مباالتي هاي بهداشتي در افراد مختلف بوده ام         

هـاي فـردي و      ر كلي دستيابي بـه آزادي     طوه  اش تحميل كرده است، براي شناخت بهتر و بيشتر پديده همجنسگرايي و ب            
 :ري گفتم و يا نهآها، اينگونه به پاره اي از مسائل پيرامونم  اجتماعي انسان

 نه:  دور كردن فرزند و تنها گذاشتن او با مشكالتش-
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 آري:  صداقت و يكرنگي در خانواده و حمايت از او-
  به هايي از مذهب كه مطابقـت بـا واقعيـت هـاي             گذشته نگري و تن دادن به رسوم پوسيده و سنن كهنه و جن             -

 نه: زندگي امروزي ندارند و سنجش پديده ها با اين معيارها
 آري:  آينده نگري و اتكاء به اصول دمكراتيك و روشنفكرانه و علمي و مردمي و سنجش پديده ها با معيارها-
 نه:  پيشداوري و محكوم دانستن يك گروه اجتماعي-
 آري: تن بيشتر گروه و در نظر گرفتن واقعيت زندگي اشان تالش براي شناخ-
  نه: تعصب و تبعيض-
 آري:  آزاد انديشي و احترام به حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي افراد-
 نه:  منفي بافي و بد انديشي و نفرت از ديگران- 
 آري : هاي انساني  درك و شناخت گرايش-
 نه: ييهمجنسگرااري د زشت انگاري و وقيح پن-
 آري:  تالش براي پاكسازي ذهن از انديشه هاي پورنوگرافيك-
 نه:  مدل قرار دادن همجنسبازي براي توضيح همجنسگرايي-
 آري:  درك صحيح و شناخت تفاوت بين همجنسبازي و همجنسگرايي-
 نه:  و اجتناب از بحث و گفتگو در اينباره، سكوت-
 آري: ر اينباره و جمع آوري اطالعات و آموختن بيشتر برقراري ديالوگ و بحث و گفتگوي وسيع د-
 نه: نسي به همجنسگراج نسبت دادن پرخاشگري ها، آزارها و تجاوزهاي -
    ايـن     همكاري و همياري همه گروه هاي اجتماعي براي مقابلـه بـا سـتم جنسـي و آزارهـا و خشـونت هـا در                         -

 آري: عرصه
 نه: د دخالت دولت و مذهب در زندگي خصوصي افرا-
 دخالت دولت و مذهب براي جلوگيري از آسيب رساني و آزارها و خشونت هايي كه متعصبين و تبعيض پرستان                    -

 آري: بر ديگران تحميل مي كنند و تالش براي برقراري عدالت اجتماعي
 نه:  نسبت دادن بي اخالقي يا ضد اخالقي بودن به همجنسگرا-
ني كه مناسبات انساني و انسان دوستانه جوهره چنين مفهومي ست           يازعنوان مو ه   شناخت دقيق مفهوم اخالق ب     -

تالش و جستجو براي شناخت بيشتر انسان و مسائلش و          . و اينكه اخالق يعني پذيرش مسئوليت در قبال انسان هاي ديگر          
يي كـه در  او خـودر جاي پافشاري ه ت موجود و قبول اشتباه ب   يق قوانين با زمان و وضع     يدر صورت لزوم بررسي تغيير و تطب      

 آري: صورت گناه خواهد بود آن
 مـي تـوانيم     »زدايش پيشداوري و بدانديشي   « و   »فرهنگ تحمل «و باالخره اينكه بپذيريم تنها با درك و پذيرش          
 . افق گسترده اي از مهر و دوستي در برابرمان داشته باشيم

 :مي سرايد چه خوب و دلنشين) سايه(هوشنگ ابتهاج 
 بدي مقبولمن به عهدي كه 
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 و توانائي دانائي است
 با تو از خوبي مي گويم
 از تو دانائي مي جويم

 دانائي را بنشان بر تخت! خوب من
 و توانائي را حلقه بگوشش كن

         و يا    
 بنشينيم و بينديشيم
 اينهمه با هم بيگانه

 از همه دوري و بيزاري
 به كجا آيا خواهيم رسيد آخر

 ماو چه خواهد مد بر سر 
 با اين دل هاي پراكنده؟

 
 

درباره مهين شقاقي
او با مشـاهده. مهين شقاقي در نوجواني به مطالعه درباره مسائل اجتماعي عالقمند شد          

 سالگي اولين وابستگي هاي خود به سـازمان14نابرابري هاي اجتماعي در اطراف خود، در سن         
او به فعاليت هاي سياسـي در. ه خانوادگي او بودند، نشان داد     هاي سياسي، كه در تضاد با پايگا      

.طول دبيرستان و دانشگاه ادامه داد و با پزشك جواني كه همفكر سياسـي او بـود ازدواج كـرد                   
 مهين به علت بي اعتمادي به روش هاي سازمان هاي سياسـي، از1332پس از واقعه كودتاي     

 با اعتقاد به كابرد اصـول سياسـي كـه آموختـه بـود،شركت و ادامه كار با آنان دست كشيد اما        
 . ارتباط خود را با نهضت هاي فرهنگي و دفاع از حقوق اجتماعي افراد حفظ كرد

مهين عالوه بر ايفاي نقش واالي مادري براي سه فرزند خود، در رشته مامائي، مديريت
 .ودبيمارستان و شيمي مواد آرايشي و بهداشتي و تغذيه و پوست شاغل ب

او در.  به آمريكا رفت و در رشته اغذيه بهداشتي شروع به كار كرد            1977مهين در سال    
آمريكا با گروه هاي فعال در نهضت هاي صلح و احقاق حقوق اقليت ها آشنا شد و بـا آنـان بـه

او با سازمان هاي ايراني كه در زمينه اشاعه فرهنگ و هنر ايران تالش دارند،. همكاري پرداخت 
 .همكاري مي كندنيز 

.مهين به علت همجنسگرا بودن بزرگترين فرزند خود در اين زمينه به مطالعه پرداخـت              
او با آگاهي يافتن از ظلمي كه به اين گروه مي شود، تصميم گرفت كـه در دفـاع از ايـن اقليـت

ــد ــالش كن ــازمان  . ت ــا س ــون ب ــتان (P.F.L.A.Gاو اكن ــانواده و دوس ــدين، خ ــازمان وال س
او اميدوار است كه بتواند كمك كنـد تـا آگـاهي بيشـتري بـراي. همكاري دارد ) انهمجنسگراي

 .جلوگيري از همجنسگراستيزي بوجود آيد
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 هاي جنسي  اقليت يربارهد
  آرش نراقي
http://www.arashnaraghi.org 

 
 
1 

 . هاي جنسي مالحظاتي را مطرح كنم ن اخالقي اقليتادر اين نوشتار مايلم درباره ي ش
لگوي رفتارهاي جنسي  گروه هاي انساني هستند كه رفتار انساني آنها با ا»هاي جنسي اقليت« مقصود من از

اما احتماالً مي . البته تعريف دقيق الگوي جنسي غالب در ميان اكثريت كار آساني نيست. رايج در ميان اكثريت متفاوت است
 : توان دو ويژگي زير را از عناصر اصلي آن الگو تلقي كرد

  .مناسبات جنسي ميان يك زن و يك مرد بر قرار مي شود: اوالً
 .هاي تناسلي زن و مرد مي انجامد اسبات نهايتاً به دخول انداماين من: ثانياً

هاي جنسي از مباحث مناقشه انگيز و دشوار در حوزه اخالق  ن اخالقي و حقوق انساني اقليتابحث درباره ي ش
هاي بيشتري هم   از دشواري، خصوصاً در متن يك جامعه ي ديني و در حلقه ي دين ورزان،اين مباحث. معاصر است

گويي دين ورزان پيشاپيش، بدون آنكه به هيچگونه پژوهش و تأمل مستقلي نيازمند باشند، مي توانند بر . رخوردار استب
به نظر مي رسد كه مطابق تعاليم . ها داوري كنند م ديني خود، در خصوص شأن اخالقي و حقوقي اين اقليتيمبناي تعال

        البته مخالفت .  اخالقاً ناروا تلقي مي شود،رايج فاصله مي گيرد بسياري از رفتارهاي جنسي كه از هنجارهاي ،ديني
دين ورزان با بسياري از مصاديق رفتارهاي جنسي اقليتي، صرفاً بر دليل نقلي استوار نيست، بلكه در بسياري موارد، دست كم 

هاي عقلي در خور   استدالل،نسيهاي ج عالمان ديني، براي توجيه عقالني حكم اخالقي و حقوقي خويش درباره ي اقليت
 .توجهي نيز عرضه كرده اند

هاي جنسي است، و مي  مسأله ي اقليت) و نه حقوقي(وف به جنبه هاي اخالقيطدر اين نوشتار توجه من بيشتر مع
ن نوشتار من در اي. كوشم تا مهمترين دليل عقلي را كه مستند تقبيح اخالقي آن گونه رفتارها بوده، مورد ارزيابي قرار دهم

هايي را كه در ميان فيلسوفان مغرب زمين مطرح شده مورد بحث قرار خواهم داد، زيرا اوالً، موضوع حكم  بيشتر استدالل
هاي جنسي از ديرباز مورد توجه و بحث اين فيلسوفان بوده است، و لذا در ميان نوشته هاي ايشان  اخالقي رفتارهاي اقليت

مده است؛ و ثانياً تا آنجا كه من مي دانم مهمترين آفتارهاي جنسي اقليتي رقبيح اخالقي هاي متنوعي در توجيه ت استدالل
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هاي عقلي اي كه حكيمان مسلمان در تقبيح اخالقي رفتارهاي جنسي اقليتي اقامه كرده اند، مستقيم يا غير  استدالل
بنابراين، مباحثي كه حلقه ي . وده استب) خصوصاً افالطون و ارسطو(مستقيم متأثر از انديشه هاي حكيمان مغرب زمين 

 .فيلسوفان مغرب زمين در اين خصوص مطرح شده است، مباحث حكيمان مسلمان را نيز در بر مي گيرد
يي با طيف بسيار متفاوتي از رفتارهاي جنسي اند، اما من براي انكه بحث از دقت گروه ها جنسي شامل اقليت هاي

 جنسي همجنسگرا محدود مي كنم، يعني كساني كه نسبت به افراد اقليت هاي به بيشتري برخوردار باشد توجه خود را
بنا به داليلي كه در جاي خود در خور . همجنس خود تمايل جنسي نشان مي دهند، و با آنها مناسبات جنسي بر قرار مي كنند

نظر مي رسد كه هم عرف به . توجه است، مردان همجنسگرا بيش از زنان همجنسگرا حساسيت منفي برانگيخته اند
اجتماعي و هم نظام حقوقي نسبت به مردان  همجنسگرا بسيار سختگيرتر است، و براي آنها مجازات اجتماعي و قانوني 

، به اين گمانم بهتر آن باشد كه توجه خود را به مورد دشوارتر، يعني حكم اخالقي مردان نبنابراي. شديدتري در نظر مي گيرد
آيد به طريق اولي بر مورد  روشن است كه نتايجي كه در باره ي اين مورد دشوارتر به دست مي .يم معطوف كنهمجنسگرا

 .نيز قابل اطالق خواهد بود) يعني زنان همجنسگرا ( تر آسان
 :خوب است نخست چند نكته مقدماتي را روشن كنيم

تمام اين . م مشابه متمايز كردهمجنسگرايي را بايد از شاهد گرايي، صحبت احداث، لواط و بسياري از مفاهي .1
 همجنسگرايي به ماما بهتر است از فرو كاستن مفهو. رفتارها البته متضمن رفتارهاي همجنسگرايانه اند

 .مفاهيمي از آن دست پرهيز كنيم
اوالً، شاهد بازي و صحبت احداث، صرف نظر از معاني عارفانه اي كه كساني نظير حافظ و اوحدالدين كرماني براي 

ها قائل بودند، در غالب موارد متضمن ابزار تمايل جنسي نسبت به كودكان و نوجوانان، يا حتي انجام عمل جنسي با ايشان آن
به گمان من مي توان به قوت استدالل كرد كه برقراري روابط جنسي با كودكان و نوجوانان اخالقاً نارواست، در . بوده است

عمل تأثيري ندارد؛ روابط جنسي يك مرد بالغ با دختري خردسال يا زني  القي ايناينجا همجنس بودن يا نبودن در قبح اخ
 .ه مناسبات جنسي ميان يك مرد بالغ و پسري خردسالكبالغ با پسركي خردسال به همان اندازه نارواست 

دان به شدت ثانياً در غالب موارد، شاهد بازي و صحبت احداث در شرايطي رواج مي يابد كه روابط ميان زنان و مر
باز، به دليل محدوديت دسترسي به زنان، با پسركان زيبا روي نرد  يعني در غالب موارد، مردان شاهد. محدود شده است

در آثار ادبي ما آمده است كه وقتي بر سيماي پسركان مو مي رست، عشق شاهد بازان به ايشان هم از ميان . عشق مي بازند
لباً آن نوجوانكان را به خاطر شباهتي كه به زنان داشتند، در ان ادعاست كه مردان شاهد باز غاين امر قرينه اي بر اي. مي رفت

اما همجنسگرايي به معناي مورد بحث ما، نوعي تمايل اصلي و . جاي زنان بر مي گزيدند شرايط محدوديت و عسرت، به
 يك مرد به خيال يك ه يا نرد عشق باختن بجايگزين ناپذير نسبت به همجنس تلقي مي شود، و لزوماً به شرايط عسرت ،

 .زن، ربطي ندارد
يانه است، با  مفهوم مورد بحث ما همجنسگرا مفهوم لواط هم عليرغم آنكه بدون ترديد مصداق آشكار روابط اًثالث
را يكي يي آمده، نمي توان اين دو مفهوم همجنسگرادست كم ، پيش از بررسي داليلي كه در تقبيح اخالقي . فاصله دارد

يي و همجنسگرافرض معلوم شود كه همجنسگرايي به لحاظ اخالقي ناروا نيست در آن صورت نسبت ه زيرا اگر ب. دانست
ان ويي و زنا خواهد بود؛ همانطور كه همه رفتارهاي جنسي غير همجنسگرايانه را نمي تهمجنسگرالواط مانند نسبت غير

به بيان ديگر، اگر بنا به فرض، . ه را هم نمي توان لواط ناميدانيگراهمجنسمصداق زنا دانست، همه ي رفتارهاي جنسي 
يي است، اخالقاً قبحي ندارد، در آن صورت لواط به آن دسته از همجنسگرايي از آن حيث كه همجنسگراه كمعلوم شود 
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يعني از اين حيث  (في يا اخالقي مربوطه خارج باشديانه اطالق خواهد شد كه از حدود موازين عرهمجنسگراروابط جنسي 
 ).م زنا بيشتر شبيه خواهد بودومفهوم لواط به مفه

 
 .يانه تفكيك قائل شويمهمجنسگرابه گمانم خوب است ميان همجنسگرايي و رفتارهاي جنسي  .2

يانه نوعي رفتار است كه در همجنسگرااما رفتار . يي نوعي تمايل است كه فرد به همجنس خود مي ورزدهمجنسگرا
آنچه . اگر آن تمايل بيرون از اختيار فرد دست دهد، مشمول داوري اخالقي نخواهد شد. يل تحقق مي پذيردتنيجه آن تما

اگر چيزي بيرون از اختيار ما رخ دهد، ما را به خاطر آن نمي توان . مي تواند موضوع داوري اخالقي شود، فعل مختارانه است
 همجنسگرا به همجنس خود، مانند تمايل جنسي فرد غير همجنسگرا ظاهراً تمايل جنسي فرد. اخالقاً ستود يا نكوهش كرد

، همجنسگرايي، به مثابه ي تمايلي بيرون از اختيار فرد همجنسگرادر اين صورت . اختياري است غير، به غير همجنس خود
 داد، زيرا فرد يانه را مي توان مورد داوري اخالقي قرارهمجنسگرااما رفتارهاي . مشمول هيچ داوري اخالقي نمي شود

همجنسگرا مي تواند بر خالف تمايل خود تصميم بگيرد، و اگر اقتضاي خرد پرهيز از آنگونه رفتارها باشد، به اقتضاي خرد 
 .عمل كند

يانه را نوعي بيماري تلقي كند  در آن صورت نيز اين رفتارها از دايره ي همجنسگراالبته اگر كسي رفتارهاي جنسي 
هذيان مي گويد، اخالقاً نكوهش  آيا مي توان كسي را به خاطر آن كه در تب مي سوزد و.  خواهد ماندداوري اخالقي بيرون

كرد؟ البته فرد را مي توان به خاطر آنكه بدون پوشش كافي در هواي سرد بيرون رفته، يا به خاطر آنكه براي درمان 
 به خاطر آنكه از شدت تب هذيان مي گويد، اخالقاً بيماريش به پزشك مراجعه نمي كند سرزنش كرد، اما او را نمي توان

اگر من بدون دليل خمشمگين شوم، و خشم خود را مهار نكنم، اخالقاً در خور نكوهشم، اما اگر به دليل پر كاري . نكوهيد
غده ي تيروئيد آستانه ي تحريك من بشدت كاسته شده است، و زود خشمي من از عوارض آن بيماري باشد، ديگر نمي 

خشم من غير اختياري و ناشي از بيماري . هاي خشماگينم سرزنش كرد توان مرا به خاطر تحريك پذيري زياد و واكنش
در اينجا فقط مي توان مرا به خاطر آنكه به پزشك . و در جايي كه اختيار نباشد، صدور حكم اخالقي نادرست مي نمايد .است

يانه همجنسگرايي و رفتارهاي همجنسگرابنابراين ، اگر . خورم اخالقاً نكوهيدمراجعه نمي كنم، يا داروهايم را به موقع نمي 
 .را نوعي بيماري بدانيم، ديگر نمي توانيم آنها را اخالقاً محكوم كنيم

 يي و رفتارهاي ناشي از آن نوعي بيماري است؟ همجنسگرااما آيا 
نم بايد ادر اينجا به گم. لمان اخالق انتظار داشتپاسخ به اين پرسش را نمي توان از فيلسوفان، عالمان دين، يا مع

) APA( انجمن روانپزشكان آمريكا 1974تا پيش از سال . بپذيريم كه سخن دانشمندان ذيربط حجيت عرفي دارد
 آن انجمن رسماً اعالم كرد كه در اين مورد خطا كرده 1974اما در سال . يي را نوعي اختالل رواني مي دانستهمجنسگرا

البته در بسياري مواقع . يي را بيماري نمي دانندهمجنسگرامروزه تقريباً اكثريت قريب به اتفاق متخصصين ذيربط ا. است
يي ، به خاطر فشارهاي اجتماعي كه به فرد همجنسگرا وارد مي شود، به انواع اختالالت روحي و همجنسگراممكن است 

يي  همجنسگرايي از آن حيث كه همجنسگرااما . بيانجامد) يرهمانند افسردگي، اضطراب، بي ثباتي شخصيت و غ( رفتاري 
 .است بيماري تلقي نمي شود

يانه را بيماري ندانيم، حق داريم درباره ي حسن و قبح آنها بپرسيم و آنها را مورد همجنسگرابنابراين اگر رفتارهاي 
يي و به تبع همجنسگرا پيروي خواهم كرد و من در اين نوشتار از عرف جاري در ميان اهل علم. داوري اخالقي قرار دهيم

 .يانه را بيماري نخواهم دانستهمجنسگراآن رفتارهاي 
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 : بنابراين پرسش اصلي ما در اين نوشتار اين است
 ظ اخالقي نكوهيده و ناروا هستند؟يانه به لحاهمجنسگراآيا رفتارهاي 

 
 
2 

يانه اقامه شده است مي توان برهان امر غيرطبيعي همجنسگرامهمترين برهاني را كه در تقبيح اخالقي رفتارهاي 
افالطون، تامس آكويناس، و مانت از جمله فيلسوفاني هستند كه بر مبناي صورتي از اين برهان رفتارهاي  .ناميد

در ميان حكيمان و فقيهان مسلمان نيز صورتي از همين برهان مهمترين مبناي عقلي . يانه را تقبيح كرده اندهمجنسگرا
 :در صورت كلي برهان امر غير طبيعي را مي توان بصورت زير بيان كرد. يانه بوده استهمجنسگرايح رفتارهاي تقب

 .رفتارهاي همجنسگرايانه غير طبيعي هستند -1
 .تمام رفتارهاي غير طبيعي به لحاظ اخالقي ناروا هستند -2

 :بنابراين
 .يانه به لحاظ اخالقي ناروا هستندهمجنسگرارفتارهاي  -3

يانه بر دو فرض مهم استوار همجنسگرا تقبيح اخالقي رفتارهاي ، كه مي بينيم در چارچوب اين برهانهمانطور
 .غير طبيعي بودن رفتارها ؛ غير اخالقي بودن امر طبيعي  :است

صادق باشد نتيجه  ) 2 و 1گزاره هاي (بنابراين اگر مقدمات آن برهان . برهان فوق به لحاظ صوري معتبر است
 .بنابراين خوبست صدق مقدمات اين برهان را مورد بررسي قرار دهيم. نيز بالضروره صادق خواهد بود)  3( گزاره 

 
 :بررسي مقدمه ي اول برهان

 يانه غير طبيعي هستند؟ همجنسگراآيا رفتار 
. براي پاسخ دادن به اين پرسش نخست بايد روشن كنيم كه در اينجا مقصود از امر طبيعي و غيرطبيعي چيست

يانه بهره جسته اند، تلقي واحدي از طبيعي و غير طبيعي نداشته همجنسگراحكيماني كه از اين برهان براي تقبيح رفتارهاي 
 .هاي مختلف برهان امر غير طبيعي را پديد مي آورد كه صورتو در واقع تفاوت ديدگاه ايشان در اين مورد است . اند

 .، نخست بايد معاني مختلف طبيعي و غير طبيعي را بكاويم)1گزاره (ررسي مقدمه ي اول ببنابراين براي 
در اينجا مقصود از قوانين طبيعت، آن .  گاهي امر طبيعي به معناي امري مطابق با قوانين طبيعت است:معناي اول

نقش و كاركرد اصلي قوانين طبيعت، آن دسته قوانيني است . قوانيني است كه ساختار جهان طبيعت را توصيف مي كنددسته 
نقش و كاركرد اصلي قوانين طبيعت در اين معنا اين است كه توصيفي امين از . كه ساختار جهان طبيعت را توصيف مي كند

در اين صورت اين قوانين را هرگز نمي توان نقض . دهد عرضه كندپديده هاي طبيعت، آنچنان كه به واقع رخ مي  رفتار
زيرا اگر امري خالف آن قوانين رخ دهد تنها نتيجه اي كه مي توان گرفت اين است كه آن قوانين باطل بوده اند و لذا . كرد

ندان مورد جرح و تعديل قرار دهيم يا ما بايد آن قوانين را يكسره رها كنيم و جايگزيني براي آنها بجوييم و يا بايد آنها را چ
 دانست كه كشف آن ما را »قرينه ي مبطل «بنابراين در اينجا امر غير طبيعي را بايد. كه آن مورد خالف را نيز در بر گيرند
به بيان ديگر در چارچوب اين تلقي امر غير طبيعي به طور موقت غير طبيعي است و . به تغيير قانون مربوطه الزام مي كند
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 بايد قوانين علمي را چنان تغيير دهند كه آن امر غير طبيعي نماند، يعني در چارچوب نظريه هاي علمي مربوطه به مهل علا
 .نيكي قابل توصيف و تبيين باشد

 يانه را به اين معنا مي توان غير طبيعي دانست؟ همجنسگراآيا رفتارهاي 
 . به گمانم پاسخ آشكارا منفي است

بنابراين اگر رفتارهاي . توان نقض كرد م كه قوانين طبيعت به معناي ياد شده را نميبه ياد داشته باشي
يانه به واقع رخ مي دهند قوانين طبيعت بايد آنها را توصيف امر واقع منظور بدارند، و تصويري از واقعيت بدست همجنسگرا

 غيرطبيعي را نبايد به معناي خالف قوانين توصيفي بنابراين در برهان امر غيرطبيعي ،. دهند كه با اين داده قابل جمع باشد
 .طبيعت دانست

ه معناي وضعيت سالمت يا سالم بكار مي رود و غير طبيعي به معناي وضعيت ب گاهي طبيعت :معناي دوم
يانه را غير طبيعي مي دانند همجنسگرابه نظر مي رسد كه بسياري از كساني كه رفتارهاي . بيماري يا عدم سالمت

اما اگر واژه ي غير طبيعي را مقدمه ي اول به اين معنا فرض . شان اين است كه اينگونه رفتارها نوعي بيماري استمقصود
در اين صورت به نظر مي رسد كه مقدمه ي .  برهان هم به همين معنا تلقي نماييمدومكنيم الجرم بايد آن را در مقدمه ي 

تر اشاره كردم بيماري امري بيرون از دايره ي اختيار انسان است و لذا  شزيرا همانطور كه پي. دوم برهان كاذب خواهد شد
بنابراين واژه ي غير طبيعي را در اين برهان . مشمول داوري هاي اخالقي نمي شود يعني نمي توان آن را غير اخالقي خواند

ردم امروزه اكثريت قريب به اتفاق تر هم اشاره ك  همانطور كه پيش،عالوهه ب .به معناي بيماري نيز نمي توان تلقي كرد
لذا اگر حجيت عرفي نظر اهل علم را مبنا . يانه را بيماري نمي دانندهمجنسگرايي و رفتارهاي همجنسگرامتخصصين ذيربط 

 .يانه را به اين معنا غير طبيعي بدانيمهمجنسگراقرار دهيم، نمي توانيم رفتارهاي 
        يانه، اين رفتارها را غير طبيعي همجنسگراقام نقد رفتارهاي  در م، افالطون در كتاب قوانين:معناي سوم

او ابتدا در مورد . مي خواند و مقصود او از جمله اين است كه اين رفتارها را حتي در ميان حيوانات هم نمي توان مشاهد كرد
كس نبايد جز با زن قانوني خود با  هيچ [.…]   « :مناسبات جنسي در جامعه قوانيني را پيشنهاد مي كند از جمله مي گويد

كسي ديگر نزديكي كند و به طور كلي آميزش مردان با زنان هرجايي و همچنين آميزش مرد با مرد را به كلي ممنوع 
  »[…]خواهيم ساخت
 چرا؟ 
مي بينيد كه مرغكان مادام كه .  مردمان شهر ما حق ندارند از مرغان و ديگر جانوران بدتر باشند[…] «:زيرا

همين كه به سن توليد مثل . ميزش جنسي احتراز دارندآتوانايي توليد مثل نيافته اند تنها و بي جفت زندگي مي كنند و از 
ما بر . رسيدند يك مرغ نر و يك مرغ ماده جفتي تشكيل مي دهند و از آن پس در كمال وفاداري با يكديگر بسر مي برند

 1» […]. ران بي خرد باشندآنيم كه مردمان شهر ما بايد بهتر از جانو

يانه غير طبيعي هستند يعني رفتارهايي اند كه حتي از حيوانات سر همجنسگرابنابراين، از منظر افالطون رفتارهاي 
 :اما اين استدالل خالي از اشكال نيست .نمي زنند

يانه در همجنسگرا يعني پيش فرض آن اين است كه رفتارهاي. اوالً اين استدالل مبتني بر ادعايي نادرست است
هاي علمي نشان مي دهد كه در ميان حيوانات از جمله پستانداران رده  اما ظاهراً پژوهش. ميان حيوانات يافت نمي شود

يانه همخوان همجنسگرا هم روابطي مشاهده مي شود كه كامالً با توصيف رفتارهاي -نظير شامپانزه ها-تكاملي باال  هاي
يانه را به معناي مورد همجنسگرا را بپذيريم در آن صورت ديگر نمي توانيم رفتارهاي وهش هاپژاگر نتيجه ي اين  . 2است
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البته در اينجا من به تبع ( . اين گونه رفتارها از حيوانات هم سر مي زند،زيرا برغم رأي وي. نظر افالطون غير طبيعي بدانيم
اما اين فرض كه . سپهر حيوانات قابل تسري استيي علي االصول به همجنسگراافالطون فرض كرده ام كه پديده ي 

 در جاي خود در خور ،مقوالت و پديده هاي انساني را مي توان به عالم حيوانات تسري داد و بر رفتارهاي  آنها اطالق كرد
 ).مناقشه است

ارهاي حيوانات به هيچ وجه معلوم نيست كه چرا رفت. ثانياً، به نظر من مشكل اصلي اين استدالل در جاي ديگر است
به نظر مي رسد كه . هاي اخالقي درباره ي آن رفتارها باشد وريامي تواند و مي بايد الگوي رفتارهاي انساني و مبناي د

وجود يا عدم وجود رفتارهاي خاص در ميان حيوانات هيچ ربطي به منزلت و ارزش اخالقي آن رفتار در قلمرو انساني نداشته 
 .و انساني بسياري از رفتارهاي اخالقاً ستوده وجود دارد كه هيچ مشابهي در قلمرو حيواني نداردبراي مثال در قلمر. باشد

پديده هايي مانند عدالت ، شفقت بر افتادگان ، كرم و نظاير آنها در عالم حيوانات يافت نمي شود، اما اين امر به هيچ وجه از 
ي رفتارها در قلمرو حيواني يافت مي شود كه در قلمرو انساني ارزش اخالقي واالي آنها نمي كاهد از سوي ديگر، بسيار

به بيان ديگر اگر صفت غير طبيعي در .  مناسبات جنسي با محارم و غيره، درنده خوييداخالقاً نكوهيده است رفتارهايي مانن
در آن صورت ) ق بينگاريمو آن را گزاره اي صاد(مقدمه ي اول را به معناي رفتاري كه از حيوانات سر نمي زند تلقي كنيم 

وجود ندارد كه امر غير طبيعي به آن معنا را غير  يعني در آن صورت هيچ دليلي. مقدمه ي دوم برهان كاذب خواهد شد
 .اخالقي بدانيم

مطابق اين تلقي امر طبيعي امري .  گاهي طبيعي به معناي شايع، متداول ، غالب و امثال آنهاست:معناي چهارم
 اندك است يا  آندر مقابل امري كه تواتر وقوع و.  آماري بيشتر واقع مي شود يا مصداق بيشتر دارداست كه به لحاظ

بنابراين در قلمرو مناسبات جنسي، چون كثرت وقوع و مصاديق مناسبات . مصاديق آن نادر است، غير طبيعي بشمار مي رود
يانه همجنسگراابق اين تعريف بايد رفتارهاي جنسي غير مط. يانه استهمجنسگرايانه بسي بيشتر از مناسبات همجنسگراغير 

اگر مقصود از طبيعي در مقدمه ي اول كثرت وقوع باشد در . يانه را غير طبيعي تلقي كنيمهمجنسگرارا طبيعي و رفتارهاي 
. يعي هستنديانه حقيقتاً به آن معنا غير طبهمجنسگرايعني رفتارهاي . آن صورت به نظر مي رسد كه آن مقدمه صادق باشد

. ن صورت ، اعتبار منطقي برهان متوقف بر اين است كه غير طبيعي در مقدمه ي دوم را هم به همين معنا تعبير كنيمآاما در 
 : يعني مقدمه ي دوم را بايد به اين نحو قرائت كرد

 . رفتارهايي كه به ندرت رخ مي دهند به لحاظ اخالقي ناروا هستند
براي مثال، پديده ي چپ دستي در قياس با پديده ي راست دستي بسيار نادر . ب استاما اين گزاره آشكارا كاذ

اما آيا اين بدان  . را غير طبيعي بخوانيميبنابراين مطابق تعريف بايد پديده ي راست دستي را طبيعي و پديده چپ دست. است
به بيان ديگر . كه پاسخ آشكارا منفي استمعناست كه با دست چپ نوشتن به لحاظ اخالقي كاري نارواست؟ به نظر مي رسد 

يي مطابق تعريف همجنسگرايعني . دق خواهد بودي و غير طبيعي را بپذيريم مقدمه ي اول صاناي چهارم از طبيععاگر م
امري غير طبيعي خواهد بود اما به اين ترتيب ما مقدمه ي دوم را كاذب كرده ايم يعني امر غير طبيعي به آن معنا را نمي 

 .ن غير اخالقي انگاشتتوا
يانه مربوط است به گمانم مهمترين معناي غير همجنسگرا تا آنجا كه به بحث درباره ي رفتارهاي :معناي پنجم

هاي بدن ما غايت، نقش يا  مطابق اين تلقي تمام اندام. طبيعي عبارت است از آنكه چيزي را غير جاي خود بكار گيريم
اگر اندامي در غايت خود باشد و نقش اصلي خود را ايفا كند . براي انجام آن طراحي شده اندكاركرد ويژه اي دارند كه اصوالً 

از سوي ديگر . در وضعيت طبيعي است و اگر بر خالف آن نقش يا غايت به كار گرفته شود در وضعيت غير طبيعي است
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امر طبيعي . ز سوي ديگر وجود داردرابطه ي مهمي ميان طبيعي و خوب اخالقي از يك سو و غير طبيعي و بد اخالقي ا
 .اخالقاً نيك است و امر غير طبيعي اخالقاً بد

طبيعه ي ارسطويي مبتني بر لاوالً طبيعيات و مابعدا. در اينجا آشكارا مي توان طنين انديشه هاي ارسطو را باز يافت
يعني هر . غايتي طبيعي دارند) ي بدن ماها از جمله اندام( همه ي موجودات ،مطلبق راي او. نوعي بينش غايت گرايانه است

.  تفسيري كاركردگرايانه به دست مي دهد»خير اخالقي«از مفهوم  ثانياً ارسطو. يك براي ايفاي نقشي خاص طراحي شده اند
 آنكه دريابيم آيا امر الف خوب ايمطابق راي وي بر). دست كم اين تفسير بخش مهمي از تحليل او از مفهوم خوب است(

 آيا نقش يا كاركرد خود را ،ا نه بايد ببينيم آيا امر الف غايت خود را تحقق بخشيده است يا به زباني امروزين تراست ي
براي مثال وقتي مي گوييم اين چاقو خوب است مقصودمان اين است كه اين چاقو نقش و كاركرد ؟   ايفا كرده استيبدرست

و هنگامي كه مي گوييم آقاي . تيز است و اشياء مورد نظر را براحتي مي برديعني مثالً . اصلي خود را بدرستي انجام مي دهد
. الف پدري بد  است منظورمان اين است كه وي نقش يا وظيفه يا كاركرد خود را به عنوان يك پدر بدرستي انجام نمي دهد

ا شيء يا اندام را كشف كنيم؛ ثانياً د يا غايت اصلي يك موجود يكربنابراين وظيفه اخالقي ما اين است كه اوالً نقش يا كار
 .يت بكار بريماآن را صرفاً براي ايفاي همان نقش و در خدمت همان غ

 يانه به اين معنا غير طبيعي هستند؟ همجنسگراسؤال اين است كه آيا رفتارهاي  اما
. هاي جنسي چيست  نخست بايد ببينيم نقش يا كاركرد يا غايت اندام،براي آنكه پاسخ اين پرسش را بدست دهيم

هاي  اين نقشي است كه منحصراً از اندام. هاي جنسي را بايد توليد مثل بدانيم به نظر آشكار است كه غايت اصلي اندام
  بنابراين اگر توليدمثل را غايت اصلي. جنسي بر مي آيد و هيچ اندام ديگري در بدن ما نمي تواند چنان نقشي را ايفا كند

يانه را الجرم بايد غير طبيعي تلقي كنيم، زيرا در اين گونه مناسبات به كارگيري همجنسگرام مناسبات ي جنسي بدانياندام ها
گرايانه از خوب ، امر غير طبيعي به معناي اخير و آنچنانكه مطابق تفسير كاركرد .ي جنسي به توليد مثل نمي انجامداندام ها

اگر غير طبيعي را در مقدمه ي اول به معناي خالف غايت با نقش اصلي بنابراين به نظر مي رسد كه . غير اخالقي خواهد بود
      و ثانياٌ به آن معنا ) يعني مقدمه ي اول صادق خواهد بود(يي امري غير طبيعي خواهد بودهمجنسگراتفسير كنيم، اوالً 

 ).د آمديعني مقدمه ي دوم نيز صادق در خواه( غير اخالقي نيز دانست ان امر غير طبيعي رامي تو
به نظر مي رسد كه عموم حكيمان مسيحي و مسلمان كه كوشيده اند بنياني عقلي براي تقبيح اخالقي رفتارهاي 

خروج مني بايد به : براي مثال ، تامس آكونياس تصريح مي كند. يانه فراهم آورند همين راه را در پيش گرفته اندهمجنسگرا
بر اين مبنا كامالً آشكار است كه هر گاه خروج مني . هم به پروراندن آن نسلنحوي باشد كه هم به توليد نسل بيانجامد و 

و اگر اين كار از سر عمد و آگاهي صورت گيرد، الجرم گناه است . دمي استآنجامد، خالف خير و مصلحت ابه توليد نسل ني
  3. به همين دليل است كه گناهاني از اين نوع را خالف طبيعت خوانده اند[.…] 

كانت براي توضيح راي خود از . يانه نيز كمابيش بر همين بنيان استوار استهمجنسگراكانت درباره رفتارهاي راي 
او اين نوع جرائم را بر دو نوع . بهره مي جويد) جرائم جنسي يا كاربرد ناصواب قواي جنسي ( Crimina Carnis مفهوم

 :تقسيم مي كند
به بيان دقيقتر اين رفتارها خالف اصول اخالقي اي  .  عقل سليم استرفتارهايي كه موافق طبيعت اما خالف: اول

از نظر كانت خيانت ورزيدن به همسر از . ها از آن حيث كه موجوداتي صاحب عقل هستيم فرض است است كه بر ما انسان
ند، كاري خالف ورزد، يعني با زني ديگر مناسبات جنسي برقرار مي ك مردي كه به همسر خود خيانت مي(اين نوع است 

 ). خالف عقل است»مطابق راي كانت«طبيعت انجام نمي دهد، بلكه كار خالف اخالق و لذا 
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يانه همجنسگرااز نظر كانت خود ارضايي، سكس با حيوانات و رفتارهاي   .رفتارهايي كه خالف طبيعت ماست: دوم
تر مي رود  رين نوع فساد مي داند و حتي از اين پيشكانت اين نوع رفتارها را پست ترين و مشمئز كننده ت. از اين نوع است

 .تر مي شمارد كشي قبيح گونه رفتارها را از خودو اين
 Crimen Carnis Contra Naturamدومين نوع «: يانه مي نويسدهمجنسگرااو درباره ي رفتارهاي 

كه در ) همجنسان (Sexus Homoginitiعبارت است از مقاربت جنسي ميان )  نوع دوم–جرائم جنسي خالف طبيعت (
 انساني همجنس اوست نه از جنس مخالف، مانند وقتي كه زني تمنيات خود را با زني ديگر ارضا ،آن موضوع تحريك جنسي
اين عمل نيز مغاير غايات انسانيت است؛ چرا كه غايت انسان در امور جنسي عبارت است از حفظ . مي كند، يا مردي با مردي

 Crimen Carnis اين نكته را در مورد (ر داشت آدمي؛ اما در اين مورد، نوع انسان محفوظ نمي ماندنوع انسان بدون خوا
Secundum Naturam)  اما آن مورد به كنار، نفس ) نيز مي توان گفت)  نوع اول –جرائم جنسي موافق طبيعت

 4» .ك حرمت مي شودتر از حيوانات تنزل مي كند و انسان هت به مرتبه اي نازل) در اينجا(انساني 
 

بنابراين اگر معناي پنجم از غيرطبيعي را مبنا قرار دهيم برهان امر غيرطبيعي معتبر خواهد بود يعني هم نتيجه 
  .منطقاً از آن مقدمات حاصل مي شود و هم مقدمات صادق به نظر مي رسند

 
را تا آنجا كه من مي دانم اين برهان زي.  بناميم»برهان اصلي«بگذاريد اين قرائت از برهان امر غير طبيعي را 

بنابراين ،  .يانه اقامه شده استهمجنسگرامهمترين دليلي بوده است كه در طول تاريخ براي توجيه تقبيح اخالقي رفتارهاي 
 :برهان اصلي را مي توان به قرار زير بيان كرد

 .ي جنسي هستنداندام هايانه خالف غايت طبيعي يا كاركرد اصلي همجنسگرارفتارهاي ) 1"(
تمام رفتارهايي كه خالف غايت طبيعي يا كاركرد اصلي يك شيء يا اندام هستند به لحاظ اخالقي ناروا ) 2"(

 .هستند
 بنا براين؛

 .يانه به  لحاظ اخالقي نا روا هستندهمجنسگرارفتارهاي ) 3"(
 

 ي توان گفت؟ چه م)) 1"(يعني گزاره ي (اكنون در باره ي مقدمه ي اول در اين صورت جديد 
ي مختلف بدن ما هر يك نقش كاركردي اندام هابه گمانم به نحو خردپسندي مي توان از اين ادعا دفاع كرد كه 

براي مثال، مي توان گفت كه نقش يا كاركرد قلب عبارتست از پمپ كردن خون در سرتاسر بدن، يا نقش دستگاه . ويژه دارد
م هضم كند، و مواد الزم را براي سالمت و بقاي بدن فراهم نمايد، و بر همين گوارش اين است كه غذايي را كه خورده اي

اما آيا اين ادعا بدان معناست كه هر اندام فقط و فقط يك كاركرد . ي جنسي توليد مثل استاه قياس ، نقش يا كاركرد اندام
د براي دلبري از محبوب استفاده كرد صحيح و در خور دارد؟ نقش يا كاركرد اصلي چشم ديدن است اما اگر كسي از چشم خو

اما اگر شما . كاري خالف غايت طبيعي چشم انجام داده است؟ نقش يا كاركرد اصلي خوردن تامين نيازهاي غذايي بدن است
دوستي را براي يك گفتگوي دوستانه به شام دعوت كرديد و غذا خوردن صرفاً بهانه اي براي آن مصاحبت دلپذير قرار داديد 

 .ها و كاركردهاي چندگانه دارند ي ما نقشاندام هاخالف طبيعت انجام داده ايد؟ به نظر مي رسد كه كاري 
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ي جنسي توليد مثل است و هر رفتار جنسي كه به توليد مثل اندام هاعالوه، اگر بپذيريم كه تنها غايت يا كاركرد ه ب
يانه را تحريم و تقبيح نكرده ايم، بلكه همجنسگرافتارهاي نينجامد غير طبيعي و لذا اخالقاً ناپسند است در آن صورت فقط ر

يانه را هم كه به قصد توليد مثل انجام نمي شود يا به توليد مثل نمي انجامد، همجنسگرابر آن مبنا تمام مناسبات جنسي غير
و اين (قاً ناروا خواهد بودبراي مثال بر اين مبنا استفاده از روشهاي ضد بارداري اخال. غير طبيعي و خالف اخالق دانسته ايم

 البته پاره اي از فقيهان مسلمان سكس مقعدي مرد با –البته موضع رسمي كاتوليسيسم و بعضي از فقيهان مسلمان است 
همسر خود و نيز استمناء با او را روا مي دانند، و اين دو حكم نيز با مبناي مورد بحث ناسازگار است مگر آنكه براي مناسبات 

 .) از توليد مثل، مثالً كسب لذت، نيز قائل باشيمجنسي غير
براي مثال . هاي متعددي عالوه بر توليد مثل دارد به نظر مي رسد كه مناسبات جنسي در قلمرو انساني نقش

مناسبات جنسي راهي براي ابراز شوق و مهري است كه فرد به محبوب خود مي ورزد، مناسبات جنسي راهي براي كسب 
چرا . در بسياري مواقع به نحو مؤثري مايه ي اعتماد به نفس فرد است. هاي روحي است رابطشارها و اضلذت، يا دفع ف

معاشقه ي يك مرد و زن كه تجلي شور و عشق عميق آنها به يكديگر است، اگر به توليد فرزند نينجامد بايد اخالقاً ناروا 
 دانست؟

هاي بارداري خارج رحمي، و حتي توليد مثل غير جنسي  وشاين نكته هم شايان ذكر است كه امروزه با پيدايش ر
. ي جنسي در توليد مثل كاهش مي يابداندام ها، به نظر مي رسد كه رفته رفته نقش )مثالً، توليد از طريق كپي برداري ژني(

 .اما اين گونه پيشرفتها به هيچ وجه از اهميت نقشها يا كاركردهي ديگر مناسبات جنسي نمي كاهد
 . بندي كنيم يد نكات فوق را بنحو دقيقتري صورتبگذار

 است يا نه، بايد ببينيم كدام يك از دو »غير طبيعي«يانه به معناي ياد شده همجنسگرابراي آنكه بينيم آيا رفتارهاي 
 :گزاره ي زير صادق است

 .ثلمناسبات جنسي فقط يك غايت يا نقش طبيعي دارند كه عبارت است از توليد م) : 1-1(گزاره 
 .مناسبات جنسي چندين غايت يا نقش طبيعي دارند و توليد مثل يكي از آن جمله است) : 1-2(گزاره 

ي اندام هايت يا نقش ايعني اگر معلوم شود كه تنها غ. است) 1-1( در گرو صدق گزاره ) 1"( صدق مقدمه ي 
يانه آشكارا خالف آن غايت و لذا راهمجنسگجنسي و به تبع مناسبات جنسي توليد مثل است، در آن صورت مناسبات 

 صادق باشد در آن صورت به احتمال )1-2(اما اگر گزاره . غيرطبيعي است، زيرا اين نوع مناسبات به توليد نسل نمي انجامد
يانه غايت توليد مثل را محقق نمي كنند ولي هيچ همجنسگرازيرا اگرچه مناسبات جنسي . كاذب خواهد بود) 1"(زياد مقدمه 

 .لي وجود ندارد كه فرض كنيم آن نوع مناسبات نمي توانند ساير غايات مناسبات جنسي را تحقق بخشنددلي
در . فرض كنيد كه يكي از كاركردهاي مناسبات جنسي آنچنانكه گذشت ابراز شوق و عشق نسبت به محبوب باشد

يا . ن طريق به محبوب خود ابراز عشق كننديان نمي توانند از ايهمجنسگراآن صورت هيچ دليلي وجود ندارد كه گمان كنيم 
يان هم مي توانند به اندازه ي غير همجنسگرااگر به فرض كسب لذت از جمله كاركردهاي مناسبات جنسي باشد 

يان با اين غايات كامالً موافقت همجنسگرايعني مناسبات جنسي ميان . يان از مناسبات جنسي خود لذت ببرندهمجنسگرا
  بگيريم در آن صورت به نظر رمتر، اگر دايره ي غايات يا نقشهاي مناسبات جنسي را از حد توليد مثل فراتبه بيان عا. دارد

هاي ديگر را ايفا كنند، و لذا اين رفتارها به  يانانه مي توانند تقريباً تمام آن نقشهمجنسگرامي رسد كه مناسبات جنسي 
 .معناي مورد بحث كامالً طبيعي خواهند بود
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در گرو داوري درباره ي صدق و كذب )) 1"(گزاره ي ( ن، داوري در خصوص صدق يا كذب مقدمه ي اول بنابراي
 . است) 1-2(و ) 1-1(گزاره هاي 

 كدام يك از اين دو گزاره صادق است؟ 
 هيچ دليلي وجود ندارد كه غايت مناسبات جنسي را به. آشكارا كاذب است) 1-1(تا آنجا كه من در مي يابم ، گزاره 

      هاي متنوعي در زندگي انساني ما ايفا  همانطور كه اشاره كردم مناسبات جنسي آشكارا نقش. توليد مثل منحصر كنيم
بنابراين اگر اين داوري را بپذيريم ، الجرم . ها همه در جاي خود مهم و غير قابل چشم پوشي هستند مي كنند و اين نقش

 . كاذب بدانيمبايد اين مقدمه ي اول در برهان اصلي را
 

 :دست آمده دوباره مرور كنيمه بياييد نتايجي را كه تا اينجا ب
 به يكي از معناي اول تا سوم »برهان امر غير طبيعي«ول ا ي مه را در مقد»غير طبيعي«اگر واژه ي  

 يعني با فرض ،بدانيم» غير طبيعي«يانه را همجنسگرابگيريم، در آن صورت دشوار بتوانيم رفتارهاي 
 .ي از اين معاني الجرم بايد مقدمه ي اول را كاذب تلقي كنيميك

 در آن ،به معناي چهارم بگيريم »برهان امر غير طبيعي«را در مقدمه ي اول » غير طبيعي«اگر واژه  
يعني مقدمه اول (.دانست» غير طبيعي«صورت آشكارا مي توان رفتارهاي همجنسگرايانه را به اين معنا 

را اخالقاً ناپسند ) نادر(= ما در اين صورت هيچ دليلي وجود ندارد كه امر غير طبيعي ا.) صادق خواهد بود
 .)يعني مقدمه ي دوم كاذب خواهد شد(. بدانيم

در آن  ،به معناي پنجم بگيريم »برهان امر غير طبيعي«مقدمه ي اول در را » طبيعي غير«اگر واژه  
بود و مقدمه ي دوم هم با فرض پذيرش تفسير صورت به نظر مي آيد كه مقدمه ي اول صادق خواهد 

   اما صدق  .)اين روايت را برهان اصلي ناميديم.(كاركردگرايانه از مفهوم خوب صادق درخواهد آمد
بنابراين اگرچه . است و گزاره آشكارا كاذب است) 1-1( در گرو گزاره ي ،مقدمه ي اول در برهان اصلي

بتني بر متر نشان مي دهد كه تصديق آن  ود اما تحليل دقيقمقدمه ي اول در بادي امر صادق مي نم
 .فرضي نادرست بوده است

 
 

 :بررسي مقدمه ي دوم برهان
 كه مقدمه ي دوم اينك خوبست. بود »برهان امر غير طبيعي«تا اينجا محور اصلي بحث ما عمدتاً مقدمه ي اول 

 .  مورد بررسي قرار دهيمبرهان را مستقال
 :رار زير بودمقدمه ي دوم به ق

 .تمام رفتارهاي غير طبيعي به لحاظ اخالقي ناروا هستند) 2(
 

همانطور كه ديديم تنها قرائتي از اين مقدمه كه هم با صدق مقدمه ي اول قابل جمع است و هم خود دست كم در 
 :در برهان اصلي است) 2"( گزاره ،بادي نظر صادق به نظر مي رسد
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ا كاركرد اصلي يك شيء يا اندام هستند به لحاظ اخالقي ناروا اغتمام رفتارهايي كه خالف ) 2"( يت طبيعي 
 .هستند

ي

 
مطـابق ايـن     .ناميـديم » "خوب"تفسير كاركردگرايانه از مفهوم    «صورتي ازآن چيزي است كه پيشتر      )2"( گزاره ي 

، » اسـت  خـوب ايـن چـاقو     «:مگـوئي  وقتي كـه مـي     .چه باشد ) الف(بستگي به آن دارد كه      ) الف(خوب يا بد بودن امر       تفسير،
يـا   .يعني تيز و برنده است دهد، نيكي انجام مي به مقصودمان اين است كه اين چاقو كاري را كه براي آن ساخته شده است

را به عنوان يك پلـيس بـه نيكـي           مقصودمان اين است كه او وظايف خود       ،» است خوبآقاي الف پليسي     «:وقتي مي گوئيم  
يعنـي  . در حفظ جان و امنيت شهروندان صـادقانه مـي كوشـد             مثال با تبهكاران مبارزه مي كند و       يعني براي  دهد، انجام مي 

 .شود مبناي كاركرد يا نقش آن تعريف مي بر )الف ( امر» خوب بودن« ،مطابق اين تفسير
يسـتي   تنها يك تفسير از انواع تفاسير مختلفي اسـت كـه دربـاره ي چ               »كاركردگرايانهتفسير  «حقيقت اين است كه     

مناقشات زيادي كرده اندكه بايد درجـاي        و ها بحث فيلسوفان اخالق درباره ي اين تفسير     . عرضه شده است  » خوب«مفهوم  
 مـور، .اي.همـان اسـت كـه جـي     احتماالمهمترين نقدي كه براين تفسير وارد شده است، .خود مورد بحث و بررسي قرار گيرد 

 .)مي بـرد  ،  فيلسوف اسكاتلندي  اصل اين انتقاد نسب به هيوم،     ( .وانده است  خ »مغالطه ي طبيعت گرايانه    «فيلسوف انگليسي، 
اصل اين ادعا ايـن اسـت كـه از گـزاره            . خوانده اند   هم »بايد «و» است«مغالطه ي طبيعت گرايانه همان است كه گاه خلط          

» بايد«اره هاي مشتمل بر   يعني گز  منطقاً نمي توان گزاره هاي تجويزي،     » است «يعني گزاره هاي مشتمل بر     هاي توصيفي، 
 . را نتيجه گرفت» نبايد«و

نمي توان ايـن گـزاره ي تجـويزي را            منطقاً »آرسنيك سمي كشنده است   «ازاين گزاره ي توصيفي كه       براي مثال، 
بايد مقدمـه ي     براي آنكه از آن گزاره ي توصيفي به اين گزاره ي تجويزي برسيم،            . »نبايد آرسنيك خورد  «نتيجه گرفت كه    

اكنون از تركيب اين مقدمه ي تازه        . »من مي خواهم زنده بمانم    «:مانند اين مقدمه كه مي گويد        ي هم به آن بيفزاييم،    ديگر
امـا اگـر فـردي بـه هـر دليلـي        .»من نبايد آرسنيك بخورم«و آن گزاره ي توصيفي مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه پس              

 »آرسنيك سمي كشنده اسـت    «مي تواند از اين گزاره ي توصيفي كه        باشد،براي مثال درصدد خودكشي      و نخواهد زنده بماند  
مـن بايـد آرسـنيك      «به اين گزاره ي تجويزي برسد كـه پـس            ،»من مي خواهم خود را بكشم     «به اضافه ي اين مقدمه كه       

 .»بخورم
 مي گـوييم     در واقع  »الف خوب است  «وقتي مي گوييم     اكنون مطابق يك تفسير رايج، دست كم در بسياري مواقع،         

بايـد راسـت   «، مقصودمان اين است كه »راستگويي خوب است«براي مثال وقتي كه مي گوييم     . »بايد الف را انجام داد    «كه  
يعني يا به گزاره هـاي       گزاره هاي تجويزي اند،     هستند، »بد« يا »خوب«تمام گزاره هايي كه متضمن       به بيان ديگر،   .»گفت

 يـا  از سوي ديگر گزاره هايي كه از غايـت يـا كـاركرد،              .هستند»دار-بايد«ستلزم گزاره اي    يا م  قابل تحويل اند،   »دار-بايد«
 براي مثال، در قالب گزاره هايي از اين نوع بيان          و يا توصيفي هستند   »دار-است«گزاره هاي    نقش يك پديده خبر مي دهند،     

ي جنسي توليد مثل    اندام ها يا نقش يا كاركرد     غايت  « يا »غايت يا كاركرد قلب پمپ خون به سرتاسر بدن است         « :مي شوند 
ي جنسـي   اندام ها غايت يا نقش    « كه   »است«در اين صورت منطقاً نمي توان از اين گزاره ي توصيفي يا مشتمل بر                .»است

 ي جنسي را براي مقاصدي غير از توليد مثل بكـار      اندام ها نبايد  « اين گزاره ي تجويزي را نتيجه گرفت كه          »توليد مثل است  
اندام استفاده از   «ي جنسي نمي توان نتيجه گرفت كه        اندام ها از آن گزاره ي توصيفي در باره ي غايت           به عبارت ديگر،  (»برد
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    در آن صـورت الجـرم بايـد         اگـر ايـن تحليـل را بپـذيريم،        ) »ي جنسي براي مقاصدي غير از توليد مثل اخالقاً ناروا است          ها
 .لطه و لذا كاذب بدانيمرا مبتني بر نوعي مغا )2`(گزاره ي 

و »موافـق بـا غايـت طبيعـي       «را به معنـاي      »خوب«ممكن است در پاسخ به اشكال فوق گفته شود كه در اينجا ما              
امـر خـالف غايـت      « بـه حسـب تعريـف        »بـد «  تعريف كرده ايم، لذا بـراي مثـال،        »خالف غايت طبيعي  «را به معناي    »بد«

بـه بيـان    .)  به اصطالح فيلسوفان گـزاره ي تحليلـي اسـت          »بيعي بد است  امر خالف غايت ط   «يعني گزاره ي    (است  »طبيعي
در اين صورت پرسش زير را بايد  اما اگر اين طور باشد،   .به نحو تحليلي صادق است    ) 2`( مقدمه ي    ،مطابق اين تحليل   ديگر،

 :پرسشي بي معنا يا تهي دانست
 »آيا واقعاً امر خالف غايت طبيعي بد است ؟«):1پ(

 :در آن صورت پرسش فوق هيچ معنايي ندارد جز بنا به تعريف و به نحو تحليلي صادق باشد،) 2`( ي اگر مقدمه
 »آيا واقعاً بد بد است؟«):2پ(

  .نيست) 2پ(معادل  )1پ(ًمعتقديم  رسد كه ما شهودا مي اما به نظر
به واقـع   «اين گزاره كه    به بيان ديگر    . پرسشي زائد و غيرمعرفت بخش    ) 2پ(اما   است، معرفت بخش  و مجاز )1پ(

بـه واقـع بـد بـد        «امـا گـزاره ي       به فرض صادق بودن، چيزي بر معرفت ما مـي افزايـد،            ،»است امر خالف غايت طبيعي بد    
     را پرسشـي مجـاز ومعرفـت بخـش         ) 1پ(نفس آنكـه مـا       بنابراين، .تكرار معلوم است وچيزي بر معرفت ما نمي افزايد        »است

     را رابطـه ي تحليلـي و مبتنـي برصـرف تعريـف              »بـد « و »امر خالف غايت طبيعي   «رابطه ي   نشان مي دهد كه      مي دانيم، 
خـالي از اشـكاالت جـدي        ) 2`(دست كم نشان مي دهد كه تصـديق گـزاره ي           ها، اين نوع دشواري   به هرحال، . نمي دانيم 

اگرچـه   خوانـديم، »برهـان اصـلي  « هيعني آنچ ،»برهان امر غير طبيعي  «كه قويترين صورت     رسد  به نظر مي   بنابراين .نيست
زيرا مبتنـي بـر مقدمـه يـا مقـدمات           (اما معتبر نيست     ،)يعني نتيجه آن منطقاً از مقدمات آن حاصل ميشود        (منطقاً منتج است    

از تحكـيم ايـن نتيجـه كـه          در بهتـرين قرائـت آن،      ،»برهان امر غير طبيعـي    «بايد بپذيريم كه     بنابراين ظاهراً  ).كاذب است 
 . ناتوان است»يانه به لحاظ اخالقي ناروا هستندهمجنسگرا رفتارهاي«
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يانه اقامه شده مـورد بررسـي قـرار         همجنسگراهاي ديگري را كه براي تقبيح اخالقي رفتارهاي          پيش از آنكه برهان   
در عبـاراتي    .بحث كنيم  آن گذشتيم،  ما به غفلت از    خوبست درباره ي نكته ي ظريفي كه در عبارات كانت آمده بود و             دهيم،

وي معتقد بود كـه اوالً مناسـبات   . يانه رابه دو دليل تقبيح مي كردهمجنسگرا كانت در واقع رفتارهاي    ،كه از كانت نقل كردم    
و ثانياًرفتارهـاي    نـاروا هسـتند؛    يانه چون خالف آن غايت انـد،      همجنسگرارفتارهاي   است و  »حفظ نوع انسان  «جنسي براي   
ما فقط   .هم درخور نكوهش اند    لذا از اين حيث    هستند و  »هتك حرمت انسانيت  « و »شت آدمي خوار دا «يانه مايه   همجنسگرا

چـرا رفتارهـاي     درباره ي ادعاي دوم چـه مـي تـوان گفـت؟            .ادعاي دوم را ناديده گرفتيم     ادعاي نخست را بررسي كرديم و     
 مايه ي هتك حرمت انسانيت است؟ يانه خوار داشت آدمي وهمجنسگرا

 مفهـوم   ،فلسـفه ي اخـالق وي       ولـي در   ، اين موضع توضيح بيشتري در اين خصوص ارائه نمي كنـد           البته كانت در  
بگذاريد انـدكي در ايـن بـاره تامـل           . جايگاه و نقش بسيار مهمي دارد      »كرامت انساني «وتكريم   »انسانيت« حرمت نهادن به  
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او اين اصل را     .يك اصل نهايي عقلي استنتاج كنيم     از نظر كانت ما مي توانيم تمام وظايف و تكاليف اخالقي خود را از               .كنيم  
بـر مفهـوم     ها مبتني  يكي از آن صورتبندي    .مطلق بدست مي دهد    امر هاي مختلفي از   او صورتبندي  . مي نامد  »امر مطلق «
 :مطابق اين صورتبندي به قرار زير است »امر مطلق« .است »تكريم انسانيت«

  نـه  و همواره به مثابه ي غايتي في نفسـه رفتـار كـن،            يگري،خواه در د   خواه در خودت و    با انسانيت، «
 ».هرگز به مثابه ي وسيله اي صرف

موجـوداتي   از قوه ي خرد و اختيـار برخوردارنـد،         به صرف آنكه انسان هستند و      ها في حد ذاته،    به بيان ديگر، انسان   
يكي از بارزترين مصـاديق هتـك       . قاً ناروا است  اخال ارزش ذاتي انسان را نقض كند،      ارزشمند هستند و هر فعلي كه كرامت و       

 . انسانيت اين است كه انساني را صرفاً به عنوان ابزار يا وسيله اي براي تامين اغراض و غايات خود بكار گيريم حرمت
 مناسبات ازنظر كانت مبدا .دقيقاً بر همين مبنا است كه كانت مناسبات جنسي را به طور كلي اشكال برانگيز مي داند       

 با او درآميـزد  ببويد، فرد مي خواهد ديگري را لمس كند، .جنسي تمايل شديدي است كه فرد نسبت به بدن ديگري مي ورزد         
وسيله اي براي ارضـاي تمنـاي        گويي در اينجا فرد طرف ديگر را صرفاً به چشم ابزار يا           . سرانجام به اوج لذت جنسي برسد      و

اين كار مطابق امر     و. مثابه ي يك شيء يا وسيله رفتار مي كند، نه غايتي في نفسه            يعني با او به      به كار مي برد،    جنسي خود 
پس چه بايـد كـرد؟ آيـا فـرد          . است »هتك حرمت انسانيت  « و »خوار داشت آدمي  « اخالقاً ناروا و مصداق بارز     مطلق كانتي، 

 اخالقي بايد از مناسبات جنسي بپرهيزد؟
از نظر كانت براي رفع اين مشكل بايد كاري كنيم كه طـرف              .د مي كند  كانت براي رفع اين مشكل راه حلي پيشنها       

فرد بايـد بـا تمـام        كانت معتقد است در مناسبات جنسي،       اما چگونه؟ . مناسبات جنسي به مرتبه ي غايتي في نفسه ارتقا يابد         
يعنـي  (  خود را نـه يـك شـيء        و فرد مورد تمناي    احساسات و تمنيات طرف مقابل را كامالً در نظر بگيرد،          وجود حاضر باشد،  

او  بلكه يك شخص ببيند و همانطور كه طرف مقابل خود را به او تسليم مي كنـد،                 )،ابزاري محض براي ارضاي تمنيات خود     
احترام خود را نسبت به او به مثابـه   جسم خود به او، يعني با تسليم كردن روح و   هم متقابالً خويشتن را در اختيار وي بگذارد،       

از . يعني به او نشان دهد كه در تمامت انسانيش خواستني و محتـرم مـي دانـد         يا غايت في نفسه نشان دهد،     ي يك شخص    
يعني روابط جنسي فقط در چارچوب ازدواج با امر مطلق    .نظر كانت اين وضعيت فقط در چارچوب پيوند ازدواج دست مي دهد           

در  و مطابق اين پيمان آن فرد نسبت به تو حق كامل دارد،.  بندي در ازدواج تو با فرد ديگر نوعي پيمان مي         .سازگار مي افتند  
. يعني از طريق تفويض خود، ديگري را بدسـت مـي آوري            تو نيز نسبت به او حق كامل مي يابي و دقيقاً به اين شيوه،              مقابل

خود   را بدست آورم،   اگر من خويشتن را يكسره به ديگري تفويض كنم و در مقابل آن شخص             « :كانت در اين باره مي نويسد     
اما در مقابل آن ديگري را به مثابه ي مايملك خود            به مثابه ي مايملك آن ديگري،گذشته ام،       من از سر خود،   . را باز يافته ام   

بنـابراين كانـت مـدعي      5».ولذا خويشتن را از طريق ربودن آن شخصي كه در تملكش هستم باز مي يـابم      بدست آورده ام،  
 من به خويشتن به مثابه ي يك غايت في نفسه باز مي گردم و با حريف خود نيز به مثابـه ي غـايتي                         ،هاست كه به اين شيو    

بنـابراين از نظـر     . في نفسه رفتار مي كنم، زيرا من خويشتن را به آن كسي سپرده ام كه خود را يكسره به من سـپرده اسـت                       
 چنان  ،آنكه طرفين رابطه ي جنسي     است مگر  »نيتهتك حرمت انسا  «مايه ي  و »خوار داشت آدمي  «مناسبات جنسي    كانت،

خوار داشت  « يانه را همجنسگرااين مبنا شايد وقتي كانت مناسبات        بر. تعهد متقابلي را صميمانه و خالصانه به يكديگر بسپارند        
نه و يانه چنان تعهد خالصـا همجنسگرامقصودش اين است كه در مناسبات   مي داند، »هتك حرمت انسانيت  «مايه ي  و »آدمي

 مجـاز   يانه را اخالقـاً   همجنسـگرا سويه كه مناسبات غير    اما چرا آن نوع داد و ستد دو        .صميمانه ي دو سويه اي ممكن نيست      
يان از برقراري رابطه اي همجنسگرابه نظر مي رسد اين فرض  يانه قابل اطالق نيست؟همجنسگرامي كند، درمورد مناسبات   
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بنابراين ادعاي كانت مبني برآنكـه مناسـبات         . نادرست يا دست كم بدون دليل است       فرضي عاشقانه و دوسويه ناتوان هستند،    
در بهترين حالت مبتني بـر فرضـي نامسـتند و بـدون        يانه مايه ي خوارداشت آدمي و هتك حرمت انسانيت است،         همجنسگرا

 .ليل به نظر مي رسدد
 
 
4 

يانه همجنسـگرا براي تقبـيح اخالقـي رفتارهـاي    از جمله كساني است كه   فيلسوف انگليسي معاصر،   راجر اسكروتن، 
 استوار  »برهان امر غير طبيعي   «ي متفاوت از    نيانه بر بنيا  همجنسگراانتقاد اخالقي اسكروتن بر رفتارهاي       .استدالل كرده است  

 :به لحاظ اخالقي درخور نكوهش هستند يانه به دو دليل مهم،همجنسگرابه اعتقاد وي رفتارهاي . است
 .بسيار سطحي و ناپايدار است )همجنسگراخصوصاً مردان (يان همجنسگراوابط ميان ر نخست آنكه،

 و نهايتـاً   نا متعارفي بي بند و بارانه است،       به نحو ) همجنسگراخصوصاً مردان   (يان  همجنسگراروابط ميان    دوم آنكه، 
 .به نوعي زندگي هرزه گرايانه مي انجامد

  به بـي ثبـاتي و      يانه و گسترش اينگونه رفتارها    همجنسگراقي رفتارهاي   دقيقاً به اين دو دليل است كه تصويب اخال        
 به ايـن ترتيـب بـه نظـر      .و به ويژه بنيان خانواده را در اجتماع مورد تهديد جدي قرار مي دهد   فروپاشي اجتماعي مي انجامد،   

بگذاريـد آنهـا را بـه ترتيـب          . كنـد  يانه مطرح مـي   همجنسگرامي رسد كه اسكروتن دو استدالل مهم براي تقبيح رفتارهاي           
يـك بـه يـك       بناميم و آنها را    »برهان مبتني بر بي بند و باري جنسي       «  و »برهان مبتني بر سطحي بودن مناسبات انساني      «

 . مورد بررسي قرار دهيم
 

 :برهان مبتني بر سطحي بودن مناسبات انساني 
از همين رو است كـه مـردان بـه طـور طبيعـي       و  تمايل جنسي در مردان نيرومند و سركش است، ،از نظر اسكروتن  

تنها چيزي كه اين تمايل سركش را رام مي كند رمز و            . مايلند در طول حيات خود با افراد زيادي مناسبات جنسي برقرار كنند           
مـردان و زنـان از نظـر روحـي و جسـمي عميقـاً بـا                 .  نهفته است  »جنس مخالف «راز مفتون كننده و خطرخيزي است كه در       

به جهـاني    و با او جسماً و روحاً در مي آميزد،          مردي به زني عشق مي ورزد،      ،براي مثال  رو وقتي،  اين از. متفاوت اند يكديگر  
امر ناشناخته با نوعي خطـر پـذيري هيجـان انگيـز و شـورآفرين                رازآلود و ناشناخته گام مي نهد و تجربه ي         يكسره متفاوت، 

لـذا جـذاب     پا نهادن به سفري پر مخاطره و شـورانگيز و          ،)برعكس يا(يك زن   بنابراين ورود يك مرد به جهان        .مالزم است 
 شوق فرد به اينكه خويشتن را در معرض مخاطره ي رويارويي با جهاني عميقـاً متفـاوت قـرار دهـد،                     از نظر اسكروتن،  . است

يني ناشي از امر ناشناخته است      و همين خطر خيزي و شورآفر     . اخالقاً ارزشمند است و به روابط انساني عمق و ژرفا مي بخشد           
كه فرد را به تعهد و وفاداري نسبت به شريك جنسي خود بر مي انگيزد و بنيان روابط پايدار و عميق  در ميان مردان و زنان                           

طرفين همجنس اند، بنابراين پيشاپيش از هزار تـوي  . يانه چنان راز و خطري وجود نداردهمجنسگرااما در مناسبات    . مي شود 
 و. نسـبت بـه ديگـري اسـت        به بيان ديگر مناسبات ميان همجنسان فاقد آن گشودگي مخاطره آميـز            . يكديگر آگاهند  جهان

 .سـطحي بمانـد   ) همجنسـگرا خصوصاً مـردان    (يان  همجنسگراهمين امر است كه نهايتاً موجب مي شود روابط انساني ميان            
از اين راه پذيرفتن مسئوليت تجربـه اي          و ،جنس مخالف گشودن خويشتن به سوي رمز و راز فردي از          «:اسكروتن مي نويسد  
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هايي است كه فرد را به  از جمله مهمترين محرك جلوه اي است از پختگي و بلوغ جنسي و       كه فرد كامالً بر آن احاطه ندارد،      
 هـم نـوعي     فرد فقط هنگامي مي تواند خود را در معرض امر ناشناخته قرار دهد كه طرف مقابل               . متعهد شدن راغب مي كند    

      از خطـر خيانـت ايمنـي        فقط با اعالن چنين تعهدي است كه طرفين به يكـديگر اعتمـاد مـي ورزنـد و                 . تعهد متقابل بسپارد  
اگر فرد نتواند تفاوت و غيريت طرف مقابل خود را در مناسبات جنسي عميقاً تجربه كنـد، بخـش مهمـي از عشـق                        . مي يابند 

اين آشنايي  آنچه را كه در حريف خود مي يابد، كامالً و از نزديك در خود مي شناسد و              همجنسگرامرد  . جنسي زائل مي شود   
يند به در آمدن از خويشتن با مخاطره ي كمتري همراه باشد، مساعدت             آهر چقدر كه فر   . مي تواند آن احساس خطر را بكاهد      

 6».ضرورت كمتري مي يابد] در يك رابطه پايدار و ديرپا[ و همراهي ديگري
 ر باره ي اين برهان چه مي توان گفت؟  د

در جامعه  . ي پديده اي فرهنگي است    دتا حد زيا  ) برعكس و( زنان براي مردان     »راز و رمز«اوالً، به نظر مي رسد كه       
حصار ستبري در ميان ايشان كشيده شده است، و نظام تربيتي بـه گونـه اي    اي كه روابط ميان زنان و مردان محدود است و 

بتـه جـنس مخـالف موجـودي        لختران و پسران را از دوران كودكي به شيوه اي صحيح بـا يكـديگر آشـنا كنـد، ا                   نيست كه د  
در چنين فضايي جنس مخالف يا مورد پرستش و ستايشي مبالغه آميز قرار مي گيـرد،     . اسرارآميز و عجيب و غريب خواهد بود      

چيزي جز آن نيست، كه در ميان ايشان مفاهمه به معناي           در هر حال نتيجه      يا يكسره به شيئي جنسي فرو كاسته مي شود و         
يكسره خود را در افسـون ديگـري درباختـه اسـت،             فردي كه واله و شيداست و     . طبيعي و انساني آن امكان پذير نخواهد بود       

همانند كسي كه يكسره مست و مسخر شهوت است، در شرايط متعادلي كه الزمـه همسـخني همدالنـه ومعتـدل و معنـادار                   
 . ست، قرار نداردا

لذا ناشناختگي بيشتر است، رابطه به لحاظ اخالقي از          ثانياً، آيا ادعاي اسكروتن اين است كه در هر كجا كه تفاوت و            
ارزش بيشتري برخوردار است؟ اگر اينطور باشد درآنصورت بايد روابـط ميـان يـك مـرد روسـتايي خراسـاني را بـا يـك زن                           

ارزشمندتر بدانيم ، زيرا در اين حالت تفاوت ميان دنياي ايشـان بسـيار                اخالقاً ييآمريكامتخصص كامپيوتر در سيليكون ولي      
ايـن   آيا بر. فاحش است و كشف دنياي يكي براي ديگري تجربه اي بديع و به معناي مورد نظر اسكروتن مخاطره آميز است                  

خواهد بود؟ آيا دراين صورت بايد زنان جوان را بـه خـاطر             مبنا روابط ميان بينايان و نابينايان از روابط ميان دو بينا ارزشمندتر             
رسـد كـه     به نظر مي  ؟  اخالقاً مورد نكوهش قرار دهيم     آنكه بيشتر مايلند با مردان جوان ازدواج كنند ونه با مردان سالخورده،           

يـان ايشـان را   نفس ناشناختگي و تفـاوت ميـان جهـان دو فـرد لزومـاً مناسـبات انسـاني م            . پاسخ اين پرسش ها منفي باشد     
 . ارزشمندتر نمي كند

و راز روح انساني را دست كم نگرفته است؟ به نظر مي رسد هـر انسـاني ، خـواه                     رمز ثالثاً، آيا اسكروتن پيچيدگي و    
خصوصـاً وقتـي    . رتويي دارد كه در بسياري موارد بر خود او نيز آشكار نيست           بخواه زن، جهان دروني بسيار پيچيده و تو        مرد و 

شـود،   مـي  روح برقرار  ونوعي محرميت عاشقانه ميان دو     ط انساني از مرتبه ي همزباني به مرتبه ي همدلي مي رسد،           كه رواب 
 ،به ايـن اعتبـار  . به نو از خود باز مي نماياند كه گاه بر خود آن افراد نيز مكشوف نبوده است                 يك جلوه ي نو    و روح افراد هزار  

ي مخاطره آميز و آغاز تجربه اي بديع است، وهر چه اين مناسبات ژرفـاي بيشـتري                  پا نهادن به راه    ،هر نوع مناسبات انساني   
ايـن مخـاطره ي شـورانگيز بـيش از آنكـه            . بپذيرد، جلوه هاي تازه تر و ناشناخته هاي شورانگيزتري مي توانـد رخ بنمايانـد              

 . محصول جنسيت طرفين باشد، ناشي از ژرفا و توبرتويي روح انساني است
 به بيان ديگر فرض     ؟ ويژه ي خود را ندارد     »راز و رمز«يانه  همجنسگرادليلي دارد كه فرض كنيم مناسبات       رابعاً، چه   

يانه فاقــد آن رمــز و رازي اســت كــه در مناســبات همجنســگراكنــيم كــه اســتدالل اســكروتن درســت اســت، و مناســبات 
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را   مناسـبات انسـاني رمـز و رازي ويـژه ي خـود             اما آيا اين بدان معنا است كه انواع ديگر        . يانه يافت مي شود   همجنسگراغير
براي مثال، مناسبات ميان يك مادر و فرزندش به هيچ وجه از آن نوع خطرخيزي و رمز و رازي كه در مناسـبات آن                         ندارند؟  

ـ      . زن با همسرش وجود دارد، برخوردار نيست       ي اما اين به هيچ وجه بدان معنا نيست كه رابطه ي مادر با طفلـش رابطـه اي ب
بـه نظـر مـي رسـد كـه          . تـر اسـت    لـذا بـه لحـاظ اخالقـي كـم ارزش           رمز و راز، يكسره پيش بينـي پـذير، ماللـت بـار، و             

ها  يان مخاطرات، شورانگيزيهمجنسگرايان بايد نسبت به اين امكان گشوده باشند كه چه بسا مناسبات ميان همجنسگراغير
 .هاي خاص خود را داشته باشد و جذابيت

 مي رسد نوك پيكان نقد اسكروتن بيشتر متوجه كساني است كه از مخاطره پـذيري مـي گريزنـد، و                     خامساً، به نظر  
در اين صورت به نظر مي رسد كه از  . ذرا و سطحي بسنده كنند    گترجيح مي دهند به جاي روابط ديرپا و متعهدانه، به روابطي            

رسد كه در طـول تـاريخ        به نظر مي  .  نداشته باشد  يان وجود همجنسگرايان وغير   همجنسگرااين حيث تفاوت معناداري ميان      
ظاهراً واقعيت تاريخي اين است كه در بيشـتر  . مردان بيشتر زنان را براي سود و لذت مي خواسته اند، نه كشف رمز و راز آنها         

ند، نه بـه   مردان زنان را به چشم وسيله اي براي ارضاي خواهش هاي جنسي و تدبير امور منزل خويش مي نگريسته ا      ،موارد
بنـابراين عمـق و ژرفـايي كـه          .مثابه ي جهاني سرشار از رمز و راز كه آنها را به سفري شورانگيز و واال فرا مي خوانده است                   

يانه را به خاطر فقدان آن درخور نكـوهش         همجنسگرايانه فرض مي كند، و مناسبات       همجنسگرااسكروتن براي مناسبات غير   
 . مانگرايانه مي نمايد و ظاهراً بهره ي چنداني از واقعيت ندارداخالقي مي داند، تا حد زيادي آر

 
 :باري جنسي و برهان مبتني بر بي بند

بـه  . يانه مĤالً به بي ثاتي و ناپايداري روابط ميان ايشان مي انجامد           همجنسگرااز نظر اسكروتن، سطحي بودن روابط       
 و بي مبـاالت هسـتند، و در طـول حيـات             بند و بار  ي خود بي     به نحو نامتعارفي در زندگي جنس      همجنسگرااعتقاد وي مردان    

يانه همجنسـگرا روابـط   «اوصريحاً بر اين باور است كـه        . جنسي خود با افراد زيادي روابط جنسي كوتاه مدت برقرار مي كنند           
رفتار كنـد، بايـد    به مساوات همجنسگراو هر جامعه اي كه با مردان        ».ي و هرزگي دارد   بند و بار  ميان مردان رو به سوي بي       

 را بـه لحـاظ اخالقـي        -و البته به تبع آن بي ثباتي، بي مباالتي، وفرو پاشي اجتمـاعي            -ي جنسي   بند و بار  آماده باشد تا بي     «
 7».بدون اشكال بداند

 درباره ي اين استدالل چه مي توان گفت؟
. ايره ي اين نقد بيرون نهـاده اسـت   را از دهمجنسگرانكته ي جالب توجه اين است كه اسكروتن صريحاً زنان            اوالً،

مطـابق تحليـل اسـكروتن فقـدان رمـز و راز در فـرد                ،همجنسـگرا ي جنسي را در ميان مردان       بند و بار  اگر عامل اصلي بي     
 هم بايد به لحـاظ جنسـي    همجنسگرا تفاوتي باشد؛ زنان     همجنسگراهمجنس بدانيم، در آن صورت نبايد ميان زنان و مردان           

 غالبـاً روابـط باثبـات و        همجنسـگرا زنـان    .اما ظاهراً شواهد خالف آن را نشان مي دهـد         . ي داشته باشند  باربند و   زندگي بي   
ي را تمايل سركش و لگام گسيخته        بند و بار  شايد از همين روست كه اسكروتن عامل اصلي آن بي           . ديرپايي با يكديگر دارند   

 .مردان به مناسبات جنسي مي داند
ي دارنـد؟ بـر مبنـاي كـدام         بند و بار   زندگي جنسي بي     همجنسگرااين ادعا درست است كه مردان       ثانياً، آيا به واقع     

 دانسته شده است؟ اسـكروتن هـيچ        همجنسگرا بيشتر از مردان غير      همجنسگراي جنسي در ميان مردان      بند و بار  شواهد بي   
باره پـژوهش دقيـق و قابـل اعتمـادي           رايندرستي نمي دانم كه آيا د     ه  من ب . شاهد تجربي براي اين ادعا بدست نداده است       

يي كه من از آنها آگاهم درباره ي زندگي جنسي در آمريكا انجام شده و بنا به داليلـي                   پژوهش ها تنها  . انجام شده است يا نه    
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نتايج حاصل از آن تجربه ها نشـان مـي دهـد كـه آن ادعـا دربـاره ي زنـدگي جنسـي مـردان                          . چندان دقيق و جامع نيست    
تنها نتيجـه    .ي جنسي وجود ندارد   بند و بار  يي و بي    همجنسگرايعني هيچ رابطه ي معناداري ميان        . درست نيست  همجنسگرا

 بدست آمده اين است كه سطح تحصيالت فرد با شمار افـرادي كـه وي بـا آنهـا روابـط                      پژوهش ها شايان توجهي كه از آن      
دي كه سطح تحصيالت باالتري دارند، با افـراد بيشـتري روابـط             جنسي برقرار كرده، نسبتي مستقيم و معنادار دارد، يعني افرا         

 8.جنسي برقرار مي كنند
يعني به واقـع    .  درست است  همجنسگراثالثاً، بياييد بنا را بر آن بگذاريم كه آن ادعا درباره ي مناسبات جنسي مردان                

 هستند و از اينرو در طول زندگي جنسي خود           از برقراري روابط عاطفي باثبات و پايدار با حريف خود ناتوان           همجنسگرامردان  
اما پرسش اين است كه آيا اين واقعيت را فقط به شيوه ي اسكروتن مـي تـوان                  . با افراد زيادي روابط جنسي برقرار مي كنند       

سد يانه است؟ به نظر مي ر     همجنسگراتوضيح داد؟ يعني آيا علت آن پديده خصلتي ذاتي و اجتناب ناپذير در ماهيت مناسبات                
بگذاريد دراينجا پاره اي ازتبيين هاي محتمل راكـه بـا تفسـير             .كه آن پديده را مي توان به شيوه هاي ديگري نيز تبيين كرد            

 :اسكروتن متفاوت است، به اختصار مرور كنيم
و  رسـوايي هـا    هـا،   حجـم عظـيم سـرزنش      همجنسـگرا ميـان مـردان      در علت عدم وجود روابط پايدار     چه بسا ) 1(
ايـن فشـارها و     . يانه براي ايشان به بار مي آورد      همجنسگرااي اجتماعي توانفرسايي باشد كه آفتابي شدن روابط         ه محروميت

 از  همجنسـگرا بنابراين چه بسا مردان     . محروميت هاي اجتماعي مناسبات پايدار و ديرپا را بسيار پرهزينه و خطرناك مي كند             
سبات ديرپا كه در جامعه سوء ظن برمي انگيزد، بپرهيزنـد و در عـوض بـه                 بيم آنكه روابطشان علني شود، ترجيح دهند از منا        

 .تر و كم خطرتر است، تن بسپارند روابط بي نام و نشان و گذرا كه ايمن
امـا مـردان    .  مي توانند ازدواج كنند و از مزاياي حقوقي، عاطفي، وديني آن بهره مند شوند              همجنسگرامردان غير ) 2(
 بنابراين اگر بخواهند به فردي تعهد روحي عاطفي بسپارند و بـا او روابطـي عميـق و پايـدار                   . دارند چنان امكاني ن   همجنسگرا

و زندگي خود را يكسره در جنگ و مبارزه اي بي امان عليه نفي و  جرياني تند و خروشان شنا كنند بنيان بنهند، بايد بر خالف    
هاي اجتماعي است،  ها و خشونت  شديداً مورد هجوم سركوبهمجنسگراروابط مردان . سركوب و تحقير اجتماعي بسر آورند  

تـر و مسـاعدتري    ي اجتماعي اي مقايسه كرد كه در شـرايط اجتمـاعي ايمـن   گروه هالذا نمي توان رفتار ايشان را با رفتار     و
  سر نمي زد؟ از ازدواج با زنان منع مي شدند، چنان رفتارهايي از ايشانهمجنسگراآيا اگر مردان غير . زيست مي كنند

 در فرهنگي پرورده شده اند كه در آن به مردان، بطور كلي، مي آموزند               همجنسگرانبايد فراموش كرد كه مردان      ) 3(
نيـز مشـاركت و      كه استقالل، متكي به خود بودن، و گريز از تعهد ارزش است، و به زنان مي آموزند كه وفـاداري و تعهـد، و                       

امـا زن   . آزاد و متكي به خود باشد تا بتواند سكان مديريت خانواده و اجتماع را بدست بگيرد               مرد بايد     .همياري را پاس بدارند   
. آيد بايد وفادار، فرمانبردار، و اهل همكاري باشد تا در بهترين حالت مشاور، يا همكار، يا كارگزار شايسته اي براي مرد بشمار                    

 فشود و لذا انعطا     دوبرابر مي  »دانگيمر«غلظت   قرار مي گيرند،     بنابراين مايه ي شگفتي نيست كه وقتي دو مرد در كنار هم           
اما آيا در اين صورت بايـد بـي         . دو پادشاه دشوار در اقليمي بگنجند     . رود بات از دست مي   ثزم براي يك رابطه ي پايدار و با       ال
؟  بـه    »مردانـه «از آن خصـلت      بودن آنها دانست، يا ناشي       »همجنس«باتي و ناپايداري روابط مردان همجنسگرا را ناشي از          ث

و اين نكته اي است كه از تحليـل اسـكروتن           (»همجنس بودن « است، نه    »مردانگي«رسد كه در اينجا مقصر اصلي        نظر مي 
شود، و لذا ايشان را به تعبير اسـكروتن      يعني آنچه مايه ي بي ثباتي و ناپايداري روابط مردان همجنسگرا مي           .) هم بر مي آيد   

 بـه پسـران خـود مـي         »مردانـه « باري جنسي مي راند، آن نوع خصايصي است كه تحت عنوان خصـايص             به سوي بي بند و    



                                       صفحه             يرانامجنسگرايان هلكترونيكي اجله م، ماها 1   ويژه نامه شماره همجنسگرايي و خانواده
 
 

40

بنابراين، آيا اگر كسي مخالف بي بند و باري است، بايد مناسبات همجنسگرايي را نقد و نفي كند، يا بايد در نحوه ي                       . آموزيم
 تعليم و تربيت مردان تجديد نظر كند؟
آيـا ايـن دليـل كـافي      . پاره اي از مردان همجنسگرا زندگي جنسي بي بند و باري دارند           رابعا فرض كنيم كه به واقع     

 در دوران تجرد خـود  از مردان غيرهمجنسگرا دانيم كه بسياري است تا كل آن جماعت را به يك چوب برانيم؟  ما مسلم مي          
 آيا اين دليـل . كنند  ميتن خود خياناه همسردواج نيز ب زروابط جنسي آزاد دارند، و حتي شمار قابل توجهي از ايشان پس از ا             

دهد كه حجم     نشان مي  رد سرزنش قرار دهيم؟ آما    ري مو قه تمام مردان غيرهمجنسگرا  را به لحاظ اخال        ككافي است براي ان   
 دارد كه همه ي مردان را بـه        را مجاز مي   آيا اين واقعيت ما   . شود عمده اي از خشونت هاي اجتماعي توسط مردان انجام مي         

ي و اجتماعيشان محروم نماييم؟  اگر پاسخ به اين پرسـش هـا منفـي                ان و قانونا از حقوق انس     ،اين خاطر اخالقا نكوهش كنيم    
را را به خاطر آنكه گروهي از ايشان از حيث جنسي بي بند و بار هسـتند،                 گتوان تمام مردان همجنس    باشد، در آن صورت نمي    

 ما خشونتي را كه مردان مي آفرينند، اخالقا و قانونا مجازات          .عي محروم كرد  ا و اجتم  يناخالقا نكوهيد، و قانونا از حقوق انسا      
 هم اخالقا ،بي بند و باري جنسي مردان همجنسگرا. دانيم  نمي»مرد بودن«كنيم، اما اين را دليل كافي براي محكوميت  مي

 دليلـي كـافي بـراي        امـر   امـا ايـن    ،ر مجـازات  قانونـا درخـو   ) دست كم در پاره اي موارد     (درخور نكوهش است و هم چه بسا        
 .رسد به نظر نمي) از آن حيث كه همجنسگرايي است (»همجنسگرايي«محكوميت اخالقي و اجتماعي 
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   ارهـا را از آن حيـث رماننـده و نـامطلوب            تتاكنون فرض ما براين بود كه مخالفان رفتارهاي همجنسگرايانه، ايـن رف           
در تقبـيح   از اين رو كوشيديم تا مهمترين استدالل هايي را كه تـا كنـون               . رفتارها غيراخالقي اند  مي انگارند كه معتقدند اين      

اما بسيار بعيد است كه مخالفت با رفتارهاي همجنسـگرايانه  و            .  شده ، به اختصار بررسي كنيم      حارها مطر تاخالقي اينگونه رف  
شد كـه كسـاني نظيـر افالطـون، تـامس آكوينـاس، كانـت و         اخالقي اي با  – هاي فلسفي  لتقبيح آنها صرفا ناشي از استدال     

هـا بـي خبرنـد و    ل اسـتدال ن واقعيت اين است كه بسياري از مخالفان رفتارهاي همجنسـگرايانه از آ . ديگران اقامه كرده اند 
نفرت «تي ، و ح»مشمئزكننده«، »چندش آور« اين رفتارها را ، است كه بيش و پيش از هرچيزنمخالفت آنها بيشتر ناشي از آ 

و همـين   . يعني بسياري افراد چيزي عميقا ناخوشايند و آزاردهنده در رفتارهـاي همجنسـگرايانه مـي يابنـد                . دانند  مي »انگيز
به بيان ديگر، آنها رفتار هاي همجنسـگرايانه را  . مي انگيزدراحساس ناخوشايند است كه آنها را به مخالفت با آنگونه رفتارها ب   

 .نددان  مي»انحراف«نوعي 
انحـراف  « ، از جمله     »انحراف«در دهه هاي اخير، فيلسوفان اخالق در مغرب زمين بحث هاي زيادي درباره مفهوم               

.  كنم ثنجا قصد ندارم درباره ي نظريه هاي مختلفي كه در اين باره مطرح شده ، بح               يمن در ا  .  مطرح كرده اند   »هاي جنسي 
 .فتارهاي همجنسگرايانه را بكاومصرفا مايلم بر مبناي يكي از اين نظريات وضعيت ر

انحـراف  «اهيـت   مغالب نظريـه هـايي كـه دربـاره ي           .  است »انحراف از وضع طبيعي   « در واقع    ،»انحراف جنسي «
 :نويسـد  براي مثال، سارا روديـك در ايـن بـاره مـي           . كند  مطرح شده وضع طبيعي را به معنايي بيولوژيك تعبير مي          »جنسي

رفتار هاي نوع اول در خدمت نقـش يـا كـاركرد            :  و يا غيرطبيعي اين است     يجنسي به طبيع  م بندي رفتار هاي     يمبناي تقس «
 معطوف  »طبيعي «تمايل جنسي . ا مي توانند در خدمت آن باشند      يهستند  ) يعني توليد مثل  (ژيكي و تكاملي عمل جنسي    وبيول
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بـه  «يعنـي عملـي كـه    -نسي طبيعي  تمايل ج»غايت«.  است) و خصوصا اندام هاي جنسي آنها   ( به افرادي از جنس مخالف    
 منحـرف   ] از آن الگـو      [رفتارهاي جنسي انحرافي  . ل اندام هاي جنسي است    ودخ  -كند  آن تمايل را كامل مي     »طور طبيعي 

 9 »...هستند
در .  را نبايد صرفا به معناي بيولوژيكي آن تلقي كـرد »طبيعي بودن« مفهوم »انحراف جنسي«اما در بحث درباره ي     

) دسـت كـم   (  اف آميز خـالفِ   رالبته اين درست است كه رفتارهاي جنسي انح       .  وجهي فرهنگي نيز دارد    »عي بودن طبي«اينجا  
هستند، اما بسياري از رفتارهـاي جنسـي واجـد ايـن            ) يعني توليد مثل  (ولوژيك اندام هاي جنسي     يمهمترين كاركرد يا نقش ب    

بسياري از انواع مناسبات جنسـي غيرهمجنسـگرايانه اشـاره           به   توان براي مثال مي  ( .راف به شمار نمي آيند    حويژگي اند و ان   
         ولـي عمومـا انحـراف جنسـي بـه شـمار             ، انـد  »غيرطبيعـي «كرد كه به قصد توليد مثل انجام نمي شوند و لذا به ايـن معنـا                 

مطلـوب جامعـه تـزاحم و        كه با پاره اي از هنجارها، ارزش ها، يـا غايـات              »غيرطبيعي« در واقع آن دسته از امور        ).روند نمي
 . بار ارزشي منفي دارد»منحرف بودن«از همين روست كه . تعارض دارند، انحراف به شمار مي روند

خـالف ارزش هـاي     ) از آن حيث كه انحراف آميزند     ( اما در اينجا نكته ي مهمه اين است كه رفتارهاي انحراف آميز           
 جنسـي  جـرائم توجه كنيد كه مـا در اينجـا دربـاره    . جامعه اندي  »زيباشناسانه«ر خالف ارزش هاي     ت نيستند، بيش  »اخالقي«
آميز نهايتا به هتك حقوق و كرامت انسان هـاي           رفتارهاي جنسي انحراف  از  چه بسا پاره اي     .  گوييم ي آميز سخن نم   فراحان

ني باشند، ولي درايـن     خالقي و مجازات اجتماعي و قانو     اديگر، يا نقض قوانين مدني بينجامند، و از اين حيث درخور نكوهش             
 بـودن آن رفتارهـا نيسـت،    »انحـراف آميـز  «كنـد،    درخـور مجـازات مـي      نكوهش و قانونا     رالقا درخو خصورت آنچه آنها را ا    

جـرائم جنسـي     اسـت، نـه      رفتارهاي جنسي انحـراف آميـز     پس در اينجا موضوع توجه ما       . پيامدهاي ناپسند و ناگوار آنهاست    
 .انحراف آميز

 از مـردم    يبسـيار .  عمـومي انـد    قنچه گذشت، رفتارهاي انحراف آميز رفتارهايي خالف طبـع و ذو          بنابراين مطابق آ  
ت قورباغه خالف ارزش هاي اخالقي نيسـت، امـا خـالف     شخوردن گو . دانند خوردن گوشت مار يا قورباغه را چندش آور مي        

ال آن، ثـ  و امي معاشران، نوع مناسبات جنسـ    ا، نوع ذذوق و سليقه ي افراد درباره ي نوع غ        . ذوق و طبع بسياري از مردم است      
بنـابراين چـه بسـا امـري بـه          . شود  موارد با احساسات اخالقي اشتباه مي      بالغ در   هبا احساساتي بسيار عميق پيوسته است ك      

لحاظ اخالقي نكوهيده نباشد، اما ذوق و طبع عمومي آن را برنتابـد و آن را نـوعي انحـرف بـه شـمار آرود، و نسـبت بـه آن                       
 .  اشمئزاز كندسسااح

حراف آميز براي افراد يك جامعـه ي خـاص چنـدش آور و              نلي كه رفتارهاي ا   يرسد يك از مهمترين دال     به نظر مي  
تواننـد بـا    مردم عموما نمي.  بايد طالب چنان رفتارهايي باشد     يتوانند بفهمند چرا كس    مشمئزكننده اند، اين است كه آنها نمي      

 ار يـك قاتـل را بسـي       ممرد. ر نمايند و تص راي لحظاتي كوتاه خود را به جاي آنها       ب، و حتي    فراد منحرف احساس همدلي كنند    ا
       نمـي دارنـد، امـا دسـت كـم      ش قتل فرد بي گناه را به هـيچ وجـه خـو   م از مردي بسيار.فهمند بهتر از يك فرد منحرف مي    

به ديگري را آزموده ايم، و حتي چه بسا مـرگ            نسبت   نمي توانند آن را بفهمند، زيرا همه ي ما گاهي تجربه ي نفرت ورزيد             
بوب خود يكباره عميقا احساس كرده ايم كـه         حما شمار بسيار اندكي از ما در ميانه ي معاشقه ي با م            ا. ايم  كرده وكسي را آرز  

    م، و   فـردي احسـاس همـدلي كنـي        نتوانيم بـا چنـي     يمما ن . مي خواهيم او را با پليدي بياالييم تا به اوج لذت جنسي برسيم            
 .نماييم توانيم حتي براي مدتي كوتاه خود را به جاي او تصور نمي

  هستند؟»انحراف«اما آيا رفتارهاي همجنسگرايانه به اين معنا نوعي 
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 بيش از هر چيز امري تجربي باشد، يعني بايـد ببينـيم مـردم جامعـه در واقـع                    ،سد پاسخ به اين پرسش     ر به نظر مي  
همـي برقـرار   فتوانند با اين نوع رفتارهـا نـوعي ارتبـاط ت    شان مياييا آ. ايانه چه احساسي دارندتارهاي همجنسگر فنسبت به ر  

 به هيچ وجه آن نيست كه فرد خود چنان تمايالتي داشـته             »فهميدن«ته الزمه ي اين     بال(كنند، و همجنسگرايان را بفهمند؟      
مجنسـگرا و   ه افـراد، اعـم از       ير سـد كـه بسـيار       ه نظر مي  ب.) باشد يا اساسا مايل باشد كه به چنان رفتارهايي مباردت ورزد          

بنابراين به نظر مي رسـد كـه        . نجام آن كار كامال ناتوان هستند     اتوانند چنان كنند و بسياري افراد هم از          غيرهمجنسگرا، مي 
    آميـز بـه شـمار      ق اين تحليل بايد پذيرفت كه رفتارهاي همجنسگرايانه در پاره اي جوامع از جملـه رفتارهـاي انحـراف                    بمطا

يعني منحرف دانستن رفتارهاي همجنسگرايانه از يك جامعه به جامعه ي ديگر فـرق              . مي روند، و در پاره اي جوامع ديگر نه        
 .كند مي

 :نكته مهم توجه كرد اما در اينجا بايد به چند
 .ندي آن ذوق نيستم و ارزشيتابد، لزوما دليلي بر درست  عمومي پديده اي را برنميقاوال، نفس اينكه ذو

بايـد   توان يا نمـي  چه گذشت برنمي آيد كه ذهنيت مردم را درباره ي موضوعاتي نظير همجنسگرايي نمينثانيا، از آ  
 .تغيير داد، يا فرهيختگان و معلمان اخالق در جامعه در تصحيح تلقي عمومي هيچگونه مسئوليتي ندارند

ميز، آداق انحراف بدانيم، باز هم رفتارهاي خشونت        صشده م  عناي ياد ثالثا، حتي اگر رفتارهاي همجنسگرايانه را به م       
 .نفرت آلود، يا تحقيركننده نسبت به اقليت هاي جنسي توجيه اخالقي قابل قبولي نخواهد داشت

 خـود سـامان بخشـند، امـا         ق بر مبناي پسند و ناپسند ذو      نرابعا، مردم حق دارند حد و نوع مناسبات خود را با ديگرا           
 حرمت و كرامت انساني كساني را كه خوش نمي دارند، زير پا نهنـد و            ، حق ندارند به بهانه ي پسند و ناپسند ذوق خود          اخالقا

 .به حقوق بنيادين ايشان تعرض نمايند
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هـايي   اگر نتايج بحث و بررسي هاي اين نوشتار درست باشد، در آنصورت الجرم بايد بپذيريم كه مهمترين استدالل         
 به بيان ديگر، اين ادعا كه ح اخالقي رفتارهاي همجنسگرايانه مطرح شده، از استحكام هاي كافي برخوردار نيست،كه در تقبي

افراد رفتارهـاي   بسياري   البته چه بسا     . رداان عقلي استواري ند   يسگرايانه اخالقا ناروا و درخور نكوهش اند، بن       نرفتارهاي همج 
ر نيابند، و لذا آن را پديده اي ناخوشايند و مشمئزكننده بيابند، اما اين امر به هـيچ                  همجنسگرايانه را با ذوق و طبع خود سازگا       

 .وجه خشونت ورزي و تعرض به حقوق اخالقي و اجتماعي اقليت هاي جنسي را توجيه نمي كند
دين ورزان خردپيشه هم الجرم بايد نتايج بحث و فحص هاي عقلي درباره ي اين قبيل موضوعات را جـدي تلقـي                      

 از جمله مسـائلي اسـت كـه         ،به نظر مي رسد كه مساله ي شان اخالقي و حقوق اجتماعي و انساني اقليت هاي جنسي                . كنند
 اگر كساني حقيقتـا آراي      .جهان جديد در برابر انديشمندان مسلمان قرار داده و از ايشان پاسخي انساني و خردپسند مي طلبد                

 -يا بايد ميان ايمان ديني و تعهـد عقلـي         آ درخور ترديد بدانند، چه بايد بكنند؟          سنتي دين را درباره اقليت هاي جنسي اخالقا       
همچـون  (مسـلمانان رفتـه رفتـه       .  اخالقي خود يكي را برگزينند؟  تا آنجا كه من در ميابم، چنان كاري مطلقا ضرورت ندارد                

ند كه ميان خردگريـزي هـاي  خشـك سـرانه و             با اينگونه تنش ها و چالش ها آشنا شده اند، و دريافته ا            ) پيروان ساير اديان  
مسلمانان در مورد مساله ي زنان و اقليت هاي دينـي از            كه  تجربه اي   . تسليم پذيري هاي شتابزده، راه هاي ميانه كم نيست        
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ديـن ورزان مسـلمان     . هاي نكته آموزي داشـته باشـد       گذرانند، مي تواند در مورد مساله اقليت هاي جنسي نيز درس           ميسر  
 كـه دغدغـه ي      يبه گمان من براي كسـان     . ته اند كه خردورزي كاري دشوار و خطرخيز است، و دليري درخور مي طلبد             آموخ

اما نبايد از ياد ببريم كه اخالقي زيسـتن         . معنوي زيستن دارند، اخالقي زيستن هم به اندازه ي عقالني زيستن ضروري است            
 .طرخيزتر استنيز محتاج دليري است، و حتي گاه از خردورزي بسي خ

 
 آرش نراقي

  سانتاباربارا–كاليفرنيا 
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