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  مقدمه

جامعه امروز ايران پرداختن به مسايل جنسي به خاطر برداشت هاي غلط از دين و سياست هاي ديني، به در 
و هر سخني كه از مسايل جنسي به ميان مي آيد به مثابه گفتن حرف هاي . شكل يك تابو درآمده است

  .ناشايستي است كه صرفا از نامعتقدان به دين سر مي زند
جنسيت و گرايشات جنسي از زمره علومي اند كه از اين گزند ناآگاهي در امان نماندند و بسياري از مشكالتي 

بارزي است كه كج فهمي و ناآگاهي  نمونه ي HIVكه امروزه با آن مواجهيم، از جمله بيماري ايدز و ويروس 
  .از دين به آن دامن زدند

بحث زير تنها بيان كننده ي جنسيت و گرايشات جنسي از ديدگاه كامال علمي و اجتماعي است و مخالفت و 
  .يا تاييد هيچ ديدگاه سياسي و يا ديني نمي باشد

  

نسگرايي، بي جنسگرايي، جنسيت، گرايش جنسي، دگرجنسگرايي، همجنسگرايي، دوج: كلمات كليدي
  فراجنسگرايي، دوجنسي
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 جنسيت

كه معموالً براي بيان همان موضوع ولي از  3يك مفهوم اجتماعي است و با واژه ي جنس 2جنسيتواژه ي 

  .4رود متفاوت است به كار مي شناسي ديدگاه زيست
حاكم بر هر جامعه به  هاي اجتماعي است كه فرهنگ هاي اجتماعي و انديشه جنسيت شامل رفتارها، نقش

هاي جنسيتي افكار قالبي در مورد هر دو جنس در  در ارتباط با نقش. گذارد مي و مرد ي دو جنس زن عهده

 .5كند ي انتظارات را از هر دو جنس طرح ريخته و تعيين مي شود كه دامنه جامعه مشاهده مي

بندي جنسيتي، همچون ساير انواع قشر. شوند به قشربندي جنسيتي مرتبط مي هاي جنسيتي جنسيت و نقش
فردي و  هاي نظير توزيع قدرت، ثروت، وجهه، آزادي(هاي اجتماعي  اجتماعي، مربوط به پاداش هاي قشربندي
بسته به موقعيتي كه در هرم سلسله مراتب آن جامعه دارد به طور  است و هر يك از اعضاي جامعه) اقتصادي

 .3شود مند مي ها بهره متفاوتي از اين پاداش

  

 آميزش جنسي

در (به عمل توليد مثلي اي گفته ميشود كه در آن اندام تناسلي  6خفت و خيزو يا  سكسيا  آميزش جنسي
در آميزش (وارد اندام تناسلي شريك جنسي شده، و در صورت موفقيت ) انسان و حيوانات رده باالي ديگر

هاي جنس  بدن جنس مؤنث كرده و تخمهاي اسپرم جنس مذكر را وارد  ، سلول)جنسي دو جنس مخالف
در برخي از مهره داران مانند ماهي، . اين كار باعث تشكيل اندامگان جديدي ميشود. مؤنث را باردار ميكند

  .7ها در خارج از بدن ماهي پراكنده و بصورت خارجي باردار ميشوند تخم
محدود  يش يافته و در آلت مردانهبه صورت موقت در بدن افزا در هنگام آميزش جنسي در انسان فشار خون

اين كار ورود . شود ناميده مي 8شود كه نعوظ و سفت شدن بدنه آن مي شده و موجب بزرگتر شدن آلت مردانه

                                                 
2- Gender 
3 - sex 

  ، نشر افكار»مردم شناسي جنسيت«اميليا نرسيسيانس،  - 4
  همان - 5
  فرهنگ فارسي معيناز  - 6

7- Sexual intercourse, Encyclopædia Britannica 
  شق كردن - 8
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حاوي (به اوج رسيدن و پايان آميزش جنسي هر دو با خروج مني . آلت مرد در مهبل زن را تسهيل ميكند
پايان ) ارگاسم(درون كانال مهبلي زن ) ها ، نمك و متابوليتحاوي مواد غذايي، آب ها و پالسمايي اسپرم

 .9ميپذيرد

 نام

كه در » گاد«و اسم» گادن«از فعل (» گاييدن«و هم چنين » كردن«در زبان عاميانه ) سپودن(آميزش جنسي 
 ليسيبرابر آن در زبانهاي انگ 10»سكس«. شود  ناميده مي) رفته در معناي رابطه جنسي به كار مي زبان پهلوي

 .شود معموال از آن استفاده مي است كه در زبان رسمي و فرانسه

 اعضا درگير در رابطه جنسي

هاي عصبي مربوط به  را دارند اما برخي نقاط به دليل تراكم رشته اساساً تمام نقاط بدن قابليت تحريك جنسي
پراكنده تر و فراوان تر است و  اين نقاط در بدن زنان. شوند هاي جنسي شناخته مي لذت جنسي به عنوان ارگان

و  لب .گيرد را در بر مي و يا گردن و حتي الله گوش، قوزك پا عالوه بر دستگاه تناسلي نوك پستانها، باسن

 .توانند حساسيت زيادي نسبت به تحريك جنسي داشته باشند نازك خود مي نيز به دليل پوست و مقعد دهان

 ارگاسم

 ارگاسم در مردان - 

در اثر كنش  و مرد زماني كه زن. شود اي در بدن مي جنسي و اروتيكي سبب ساز تغييرات گستردهتحريكات 
اين . يابد در بدن افزايش مي شود و فشار خون دو جنس سريعتر مي تپش قلب, شوند جنسي تحريك مي

ناميده  نعوظشود كه  و سفت شدن بدنه آن مي موجب بزرگتر شدن آلت مردانه افزايش در اندام تناسلي مردان
و  دارند، اكسي توسين كه كاركردي مشابه ترياك 12، اندورفين11همچنين افزايش ترشح تستسترون. شود مي

                                                 
  فرهنگ فارسي معيناز  - 9

10 - Sex 
  هورمون جنسي مردانه - 11
  ترشحات عصبي ضد درد - 12
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رفته رفته اين . شود موجب باال رفتن احساس خوشي و ايجاد تنشهاي مثبت عصبي مي در خون 13وازوپرسين
شود به ناگاه اين  موجب ميو يرانگيختگي را  تغييرات در جريان مداوم سكس و عمل جنسي اوج لذت

نامند كه معموال چند  اين حالت را اصطالحا ارگاسم يا اوج لذت جنسي مي. ها فروكش ميكند تحريكات و تنش

و درصد  اين مايع غليظ كه از آب، پروتئين. صورت ميگيرد 14انزال ,در هنگام ارگاسم مرد. دوام دارد ثانيه
ميلي ليتر در  5تا  2تشكيل شده به ميزان  امالح مانند رويو برخي  16، فروكتوز15ناچيزي نمك، آلكالين

 .شود خارج مي هنگام انزال از طريق آلت تناسلي از بدن مرد

درصد  75دهد  برخي تحقيقات نشان مي. ( زمان نهفتگي ارگاسم در مردان معموال بسيار كوتاهتر از زنان است
 .)رسند مردان در كمتر از دو دقيقه از آغاز سكس به ارگاسم مي

و يا  و يا مقعد براي رسيدن مردان به ارگاسم تحريكاتي كه بر روي آلت مرد همانند عمل دخول در واژن

 .، نقش به سزايي دارد)نوازش و مكيدن(روي آن انجام ميگيرد  تحريكاتي كه به وسيله شريك جنسي

 زنانارگاسم در  - 

برد تا  كند، به همين دليل زمان بيشتري مي پيروي مي از فرايند پيچيده تري نسبت به مردان در زنان ارگاسم
ارگاسم در زنان طي يك روند ). دقيقه 20تا  10به طور ميانگين (به اوج لذت جنسي و ارگاسم برسد  يك زن

توان مشخص كرد و  بوجود آمدن آن نمياوج گيري و يك روند تخليه دارد، به طوري كه زمان خاصي براي 

 .است درحالي كه نشانه ارگاسم مردان انزال و خروج مني. طول بكشد ممكن است زمان آن تا يك دقيقه

است كه لمس آن بيشترين نقش را در  17در بيشتر زنان حساس ترين عضو به تحريك جنسي كليتوريس
 نان به ويژه زنان طبقات پائين در كشورهاي جهان سومبسياري از ز. فراهم آوردن لذت جنسي براي زنان دارد

تواند توان ارگاسم را از  اند و بسياري از ناراحتيهاي روحي نيز مي تاكنون تجربه رسيدن به ارگاسم را نداشته

  .زنان سلب كند
  
 

                                                 
  .كند اجتماعي را افزايش داده و به ايجاد اعتماد ميان افراد كمك مي كه عالقه به روابط هايي هورمون - 13
  خروج مني - 14
  .وجود دارد اي تلخ مزه با اثر آرامبخش كه در برخي گياهان دارويي ماده - 15
  .وجود دارد ها كه در برخي ميوه نوعي قند - 16
  چوچوله - 17
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 ازدواج بدون آميزش جنسي

 20در  شود كه در آمريكا زده ميتخمين . باشد ازدواج بدون آميزش جنسي موضوع رايج در برخي كشورها مي
 در ژاپن براساس تخمين سازمان جهاني بهداشت. 18ميليون خانواده رابطه جنسي به ميزان بسيار كم وجود دارد

هاي توليد  حدود يك چهارم شركاي جنسي بايكديگر در طول سال رابطه جنسي ندارند بر اساس آمار شركت
باشد درحالي  مرتبه در طول سال مي 45هاي ژاپني  ش جنسي زوجدر ژاپن، متوسط تعداد آميز كننده كاندوم

اين موضوع باعث تأثير بازار يك ميليارد دالري  .19باشد بار در طول سال مي 103كه متوسط جهاني آن 
 .20است هاي پورنو سالمندان شده در ژاپن و افزايش فيلم هاي پورنو فروش فيلم

 رابطه جنسي در ايران معاصر

كه داراي دين رسمي اسالم است، طبق قوانين شرع پس از خواندن صيغه محرميت بين زن و  سكس در ايران
گيرد، عدم آشنائي با مسائل  مرد يا به عبارت ديگر پس از برقراري عقد زناشوئي به صورت رسمي صورت مي

باعث ...  هاي درست از سوي مراجع ذي صالح مانند آموزش و پرورش ، خانواده و جنسي و عدم وجود آموزه
است و اين خود سبب   هاي غلط و عدم فهم رفتارها و باورهاي درست در مورد سكس گرديده ايجاد شناخت

در گزارشي كه  2006ايجاد بحرانها و مشكالت اجتماعي فراواني در ايران شده است، به صورتي كه در سال 
وگرافي انجام داده بود حاكي از آن بود در رابطه با بيشترين مراجعان به سايتهاي پورن سايت جستجوگر گوگل

از ميان تمام sex21 كه كاربران ايراني در مقايسه با ديگر كشورها در مقام سوم جستجوگران واژه انگليسي
 كشورهاي جهان قرار داشتند

                                                 
18 - Strangers in the night  انتشارات: Globe and Mail  2008چاپ سال  
19 - No sex, thank you ... we're Japanese  2008اكتبر  30منتشر شده در وبسايت گاردين در  
20 - Japan's Booming Sex Niche: Elder Porn  2008جون  17منتشر شده در وبسايت تايم در  
  جنس يا رابطه ي جنسي - 21
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  گرايش جنسي

 
نيز ناميده شده توصيف كننده نوع و محل  هويت جنسيو يا  تمايل جنسيو  ترجيحكه  گرايش جنسي

هاي جنسي موجودات زنده  بندي گرايش رده. تمركز تمايالت عشقي، جنسي، احساسي و تخيلي افراد است

 :ها عبارتند از انواع اين گرايش. گيرد معموالً برپايه نوع جنسيتي كه مورد تمايل آنهاست صورت مي

 گرايش به جنس موافق: 22گرايي همجنس •

 گرايش به جنس مخالف: 23گرايي نسدگرج •

 گرايش به هردو جنس: 24گرايي دوجنس •

 نداشتن گرايش جنسي: 25جنسي بي •

و  27كه خود به زير شاخه هاي متعددي از جمله ترنسكشوال 26يا دگرجنسي تراجنسي •

 .شود تقسيم مي 30و ليدي بوي 29و شيميل 28وستايت ترنس

د كه خصوصيات هر دو جنس را دارا هستند و شون شناخته مي 31گروه ديگري نيز به نام هرمافروديت •

 .مبتال هستند اين افراد به نوعي اختالل جنسي. گفته ميشود در اصطالح به آنها دوجنسه

                                                 
22 - homosexuality 
23 - heterosexuality 
24 - bisexuality or bisexualism 
25 - asexual 
26 - transgender 
27 - transsexual 
28 - transvestite 
29 - She male 
30 - lady boy 
31 - hermaphrodite 
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با عنوان تحقيرآميز  -زن يا مرد  -گرا  در گويش خياباني، از افراد همجنس
هاي ديگري نيز در گفتار عوام  شود، همچنين واژه ياد مي» باز همجنس«

گرا وجود دارد كه معموالً تحقيرآميز و  براي اشاره به افراد همجنس
گرايان مرد در زبان فارسي با  همجنسهستند؛ به عنوان مثال   كننده محكوم

شخص مفعول در عمل جنسي همجنس (اي  عناوين چون اواخواهر، اُبنه

  .شوند تر خوانده مي و عناوين زننده) گرايان
  

و » غالمباره«براي اشاره به همجنس گرايان مرد در زبان ادب ِفارسي واژه 
اما براي اشاره به همجنس گرايان زن در زبان . شود استفاده مي» شاهدباز«

 رود كه از واژه ي انگليسي يا لز بكار مي فارسي امروزي معموالً واژه لزبين

Lesbian  ق البته در گفتار ايرانيان به همجنس. است آمدهزن  گرايان زن، طَب
اين لغت امروزه . است اشاره داشته زني قاست كه به عمل طَب شده  گفته مي

 .گيرد به ندرت مورد استفاده قرار مي

  

 تصوير نقاشي شده از آميزش جنسي

 و آنتينوس) امپراتور رم(ميان هادريان 

  اثر ادوارد هنري آوريل .در مصر

 

بر جامي  هياسينتوسو  زفيروسنقش 
  م.ق 480يافت شده در ايتاليا، 
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است و در ادبيات و  پديده همجنس گرايي از ابتداي تاريخ، با بشر همراه بوده 

  .هنر جهان از زمان بسيار كهن، شاهد اشاراتي به اين پديده هستيم
  
  
  
  
  
  

  
  

 

 گويد؟ دانش زيست شناسي چه مي

 هورموني پيش از تولدتئوري  

كامالً  32در ايجاد حالت مردانگي زيست شناسي عصبي مغز
كه به وسيله ي  34و تستوسترون 33استراديول. است كشف شده

شوند،  ردوكتاز تبديل به دي هيدروتستوسترون مي α-5آنزيم 
هاي  عمل ايجاد حالت مردانگي را با اتصال به گيرنده

هاي آندروژن  شوند كه تعداد اين گيرنده تغييرات جسمي و رواني زماني ظاهر مي. بر عهده دارند 35آندروژن
مانند زنان مبتال به پِرياختگي مادرزادي (و يا بسيار زياد باشد ) 36مانند نشانگان بي حسي آندروژني(بسيار كم 

                                                 
32 - Masculinization 
33 - Estradiol 
34 - Testostrone 

  .شوند جنسي مردانه كه باعث ايجاد صفات ثانويه مانند ريش و كلفتي صدا مي هاي هورمون - 35
36 - Androgen Insensitivity Syndrome 

  

شايد از  رضا عباسي تصويري از مينياتور
  )زن يا مرد؟(دو همجنسگرا 

 

 
از دو زن همجنسگرا در  تصويري از نقاشي گوستاو كوربيت

  قرن نوزدهم ميالدي
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در . 38ي چنين دگرگونيهايي استاحتماالً همجنسگرايي چه در مردان و چه زنان نتيجه  37غده ي فوق كليه
حاالت مردانه ايجاد  است كه در زنان همجنسگرا عموماً بيش از زنان دگرجنسگرا ديده شده اين مطالعات

دهد كه ايجاد حاالت مردانه چه  درباره ي همجنسگرايي مردان نشان مي با اين وجود تحقيقات. است شده

  .شود رايي در مردان ميبيش از حد و چه كمتر از حد معمول باعث همجنسگ
 هاي فيزيولوژيكي همجنسگرايان تفاوت 

، 39اند، مانند تحقيقات پيشگامانه ي عصب شناس سيمون لوي تحقيقات بسياري كه در اين زمينه انجام شده
. وجود دارد مردان همجنسگرا و مردان دگرجنسگرا دهند كه تفاوتهاي قابل توجهي در فيزيولوژي نشان مي

دريافت كه  40لوي در آزمايشي. سازند بتدا خود را در مغز، گوش مياني، و حس بويايي آشكار مياين تفاوتها ا

ها در مردان  از مردان همجنسگراي مورد آزمايش تفاوت فيزيولوژيكي آشكاري با همان بخش ٪10مغز 
اي  گيرند كه همجنسگرايي در افراد پديده گاهي نتايج اين تحقيقات را به اين معنا مي. 41دگرجنسگرا دارد
تحقيقات من ثابت كننده ي يك دليل ژنتيكي براي «: گويد مي» لوي«با اين حال خود . مادرزادي است

. ام من هيچ قسمتي از مغز را به عنوان يك مركز همجنسگرا كننده معرفي نكرده. همجنسگرايي نيستند
INAH-3  هاي شكل دهنده ي رفتارهاي جنسي مردان و زنان عمل  اي از زنجيره ي هسته بيشتر مانند حلقه

ام هيچ  و از آنجا كه من مغز افراد بالغ را مورد مطالعه قرار داده... كند تا يك هسته ي همجنسگراكننده مي

تحقيقات  «.42اند ند و بعد از تولد به وجود نيامدها دليلي وجود ندارد كه نتيجه بگيريم اين تفاوتها مادرزادي بوده
 لوي مورد انتقادهايي قرار گرفت كه يكي از داليلش انتخاب مردان همجنسگرايي بود كه به علت بيماري ايدز

. جان خود را از دست داده بودند، در حالي كه دگرجنسگراهاي مورد مطالعه به اين بيماري مبتال نبودند
با وجود (در افراد مبتال به ايدز دگرجنسگرا و همجنسگرا انجام شد  INAH-3ندازه ي اي كه بين ا مقايسه

البته بايد . است نشان داد كه اندازه ي اين بخش از مغز در هر دو آنها مشابه (كوچك بودن جامعه ي آماري
تحقيقات در . ستا يافته نشده INAH-3توجه داشت كه هيچ مدركي مبني بر تأثير ابتال به ايدز بر اندازه ي 

 .زنان هنوز به هيچ نتيجه مشابهي منتهي نشد

                                                 
37 - Congenital Adrenal Hyperplasia 
38 - Vilain, E. 2000 Genetics of Sexual Development. Annual Review of Sex Research, 11 
39 - Simon LeVay 
40 - Double-blind experiment 
41 - http://members.aol.com/slevay/hypothalamus.pdf 
42 - D. Nimmons, “Sex and the brain, Discover” (March 1994), 64-71 
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بالنكارد و . باشد تر با همجنسگرايي فرد مي بعضي از تحقيقات اخير حاكي از ارتباط تعداد برادرهاي بزرگ

اين . 44برد باال مي ٪33تر احتمال همجنسگرايي فرد را تا  اعالم كردند هر برادر بزرگ 1997در سال  43كالسن
هاي اپيدميولوژيكي است كه تا به حال در رابطه با  يكي از معتبر ترين يافته«طبق گفته ي بالنكارد  يافته

مذكر در مادر واكنشي  شود كه هر جنين بر طبق اين يافته، گفته مي» .است كشف شده گرايشهاي جنسي
را كه نفش آنها  H-Y ژناين جنينها آنتي . شود كند و اين واكنش با جنين بعدي تشديد مي ايمني ايجاد مي

و اين همان آنتي ژني است كه آنتي بادي  45سازند است توليد مي ها تقريباً ثابت شده در تغييرات جنسي مهره
 H-Y سپس آنتي باديهاي. نمايد مي) از نظر ايمني شناختي(به آن واكنش داده و نيز ياد آوري  H-Y مادري

و كارايي آنتي ژنهاي نامبرده را در ايجاد حاالت مردانه در مغز كنند  توليد شده توسط مادر به جنين حمله مي
در مطالعاتي كه پسرهاي رشد . شود ياد مي 46»اثر ترتيب تولد برادر«از اين موضوع با نام . آورند جنين پايين مي

نها متولد كرد، كشف شد كه ت تر را با آنها كه جدا از برادران رشد كرده بودند مقايسه مي يافته با برادر بزرگ

آورد احتمال همجنسگرا بودن را در افراد افزايش  شدن از مادري كه براي چندمين بار پسري به دنيا مي
جالب اينجاست كه اين موضوع . 47دهد و بزرگ شدن در كنار برادران دخالت چنداني در اين مسأله ندارد مي

 .49است قابل توجهي يافت نشده درباره زنان نتايج مشابه يا. 48فقط در مردان راست دست صادق است

 گرايانه در حيوانات رفتار همجنس 

و بخصوص حيواناتي كه در درجه بندي تكاملي به انسان  رفتارهاي همجنسگرايانه در فرمانرو جانوران
صريحاً اين  51، پروفسور دانشگاه جورج تاون50جانت مانن). مانند ميمونهاي بزرگ(شود  نزديكترند نيز ديده مي

به وجود آمده و  مزيتي است كه در اثر تكامل است كه همجنسگرايي، الاقل در دلفينها ا مطرح كرده نظريه ر
 . 52دهد اي را خصوصاً در نرها كاهش مي حمالت و تجاوزهاي داخل گونه

                                                 
43 - Blanchard and Klassen 
44 - H-Y Antigen and Homosexuality in Men. Journal of Theoretical Biology, 185 373 -378 
45 - Birth order and sibling sex ratio in homosexual versus heterosexual males 
46 - Review of Sex Research, and females. Vol. 8 
47 - http://www.reutershealth.com/archive/2006/06/26/eline/links/20060626elin022.htm 
48 - http://members.aol.com/slevay/page22.html#_Birth_order 
49 - fraternal birth order effect 
50 - Janet Mann 
51 - http://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_University 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Non-human_animal_sexuality: اطالعات بيشتر - 52



 - 15 -   رهام - جنسيت و گرايش هاي جنسي
 

در . نر تمايل به تشكيل جفت با نرهاي ديگر و النه سازي مشترك با آنها دارند بعضي پنگوئنهاي •
واقع  53پارك مركزي حيوانات 2004در سال . شود سنگ به عنوان جايگزين تخم استفاده مياين مواقع از يك 

شده را با يك تخم بارور جايگزين كرد كه زوج نر آن را به عنوان فرزند  در اياالت متحده آمريكا، سنگ ياد
پنگوئن هايشان آلماني و ژاپني نيز گزارشاتي درباره ي همجنسگرايي بين  باغ وحشهاي. 54خود بزرگ كردند

 .است مشاهده شده نيوزيلند در آوكلند 55اين پديده همچنين در زيستگاه آبي كلي تارلتون. اند منتشر كرده

. معمول است 56معاشقه و دخول كامل در روابط گاوهاي نر، خصوصاً گاوميش كوهان دار امريكايي •

 .رواج دارد 57هاي نوع ديگري از گاوها چنيني در ماده روابط اين

همراه با تفاوت در حجم  )شود قوچها ديده مي ٪10تا  6كه در (همجنسگرايي در گوسفندان  •
انجام شد،  مطالعاتي كه توسط مجله ي درون ريز شناسي. هاي معيني از مغز و فعاليتهاي شيميايي است بخش

هايي كه لوي روي نتايج اين بررسيها با بررسي .58نشان داد عوامل فيزيولوژيكي و زيست شناختي تأثيرگذارند

 .است  هاي انساني انجام داد مشابه نمونه

آنها كه درگير روابط : شوند نيز از اين نظر به دو دسته تقسيم مي 59گوسفندان نر كوهي امريكايي •
  60شوند و گروه ديگر كه اينگونه نيستند همجنسگرايانه مي

ن اصطالحاً به اين جفت كبوتران كبوتربازا. شود گرايي نرها ديده مي جنس در ميان كبوتران نيز هم •

 .گويند جناق مي

                                                 
53 - Central Park Zoo 
54 - http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2004/02/07/MNG3N4RAV41.DTL 
55 - Kelly Tarlton's aquarium 
56 - American Bison 
57 - Cattle 
58 - http://endo.endojournals.org/cgi/content/abstract/145/2/478 
59 - Bighorn sheep 
ك.ر - 60  :  
   http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A22107-2004Jul1?language=printer 
   http://www.stanfordalumni.org/news/magazine/2004/mayjun/features/roughgarden.html 
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 گرايان روانشناسي همجنس 

كرد در همه ي افراد طي نمو  در ابتداي قرن بيستم، مباحثي نظري پيرامون تحليل رواني درگرفت كه ادعا مي

و همچنين دكتر فريتز  1940در سال  61مطالعات عددي آلفرد كنزي. آيد به وجود مي رواني، دوجنس گرايي

 .تأييد كننده ي اين نظريات بودند 1980در سال  62كلين

رفتارهاي «و  63»رفتارهاي جنسي انسان مذكر«مطالعات تازه كه با چاپ كتابهاي آلفرد كنزي با نامهاي 
و  به نتايج مهمي منتهي شد، بيانگر اين بود كه اكثر مردم در مقاطعي داراي تجربيات 64»جنسي انسان مؤنث

كنند كه اكثريت جامعه انساني تمايالت  پژوهشهاي علمي معاصر ادعا مي. اند يا عواطف همجنس گرايانه بوده
كنند يك متغير گسسته نيست كه به  گرايش جنسي برخالف آنچه بيشتر مردم تصور مي. دوجنس گرايانه دارند

است كه خصوصيات مابين اين  ه تفكيك شود، بلكه متغيري پيوست» همجنس گرا«و » دگرجنس گرا«گروه  2
درصد از بالغين امريكايي براي تمام عمر  4دهند كه حدود  نشان مي» كنزي«گزارشات . ها را نيز داراست گروه

درصد نيز در مقاطعي از زندگي رفتارهاي همجنس گرايانه بروز  10منحصراً همجنس گرا هستند و حدود 

. با اين حال درصد افرادي كه به طور برابر با هر دو جنس رابطه دارند كمتر از ميزان مورد انتظار است. اند داده
ود و به كند بر خالف غرايز دروني خ تواند به علت فشارهاي اجتماع بر افراد باشد كه آنها را مجبور مي اين مي

 .بپذيرند» دگرجنس گرا«يا » همجنس گرا«طور ناخودآگاه برچسبهاي مطلق هويت جنسي را از قبيل 

. كرد هاي تاريخي و سياليت گرايشهاي جنسي تأكيد مي بر جنبه  LGBTهاي كنزي، به همراه فعاالن گروه
كند و  ختلف رشد ميمطالعات كنزي همچنين نشان داد كه گرايش جنسي در دوران حيات فرد در جهات م

بسيار نادر است كه شخصي . كند امكانات جذب شدن به جنسيت متفاوتي را فراهم مي) و نه لزوماً(ندرتاً 
» داوطلبانه«هاي جنسي خود را تغيير دهد و همچنين بعيد است كه اين اتفاق نادر در صورت رخ دادن  گرايش
. كنند دستخوش تغيير شده و جوهره ي متفاوتي پيدا مييابند و يا  اما گاهي تمايالت جنسي گسترش مي. باشد

                                                 
61 - Alfred Kinsey 
62 - Fritz Klein 
63 - Alfred C. Kinsey, Sexual Behavior in the Human Male, 1948 ISBN 0721654452(o.p.), ISBN 
0253334128 (reprint) 
64 - Alfred C. Kinsey, Sexual Behavior in the Human Female, 1953 ISBN 0721656509 (o.p.), ISBN 
0671786154 (o.p. pbk.), ISBN 025333411X (reprint) 
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داند و معتقد است بايد به تمايالت جنسي  را مرتبط با قضيه مي» ساختار اجتماعي«هاي  ايده 65نظريه فراهنجار
است و يك  در اين نگاه، گرايش جنسي محصول تأثيرات جامعه . تنها در چهارچوب تاريخي آن نگريست

بيشتر روانشناسان با نتايج كلي آزمايشات كنزي . شود ان و اراده ي او محسوب نميويژگي تحت كنترل انس
موافقند و به رشته ي پيوسته ي تمايالت جنسي عقيده دارند، كه در آن افراد كامالً همجنس گرا و كامالً 

بعالوه . ندده تشكيل مي در دو انتهاي بردار و اقليت قرار دارند و اكثريت را دوجنس گرايان دگرجنس گرا
گيرد و به طور ارادي قابل  اند كه گرايش جنسي در سنين پايين شكل مي تقريباً همه ي روانشناسان هم عقيده

 .تغيير نيست

برند و نتايج اين آزمايش را در برآورد تعداد  البته بعضي ديگر از تحقيقات اسلوب كاري كنزي را زير سؤال مي
آنها دليل خود را انتخاب افراد نامناسب براي تحقيق . دانند آميز مي همجنس گرايان و دگرجنس گرايان اغراق

 66كنند بيان مي) شود اند مي كه شامل همجنس گريان و زنداني هايي كه بعضاً متهم به تجاوزهاي جنسي بوده(
هنوز مورد قبول است و با » رشته پيوسته ي تمايالت جنسي«به هر حال نظريات كنزي در رابطه با  .67
هاي  هاي تحقيقات زيست شناسي انجام شده بر تفاوتهاي ساختاري مغز افراد و حيوانات داراي گرايش هيافت

 .جنسي مختلف سازگاري دارد

 گيري رفتارهاي جنسي پسر و شكل - روابط پدر 

والد و تأثير آن بر مردان همجنس گرا و دگرجنس  -بخش بزرگي از تحقيقات معموالً به بررسي روابط فرزند
شكل گيري همجنس «و » فقدان پيوند عاطفي بين والد همجنس«اي بين  پردازد و احتمال رابطه ميگرا 

كنند كه مردان همجنس گرا در دوران كودكي  مطالعات زيادي ادعا مي. دهند را پيشنهاد مي» گرايي در پسر
 1976در سال  »69بربي« 68خود كمتر از همساالن دگرجنس گرايشان مورد عالقه يا توجه پدرانشان بوده اند

 :اظهار داشت

                                                 
65 - Queer Theory 
66 - Tom Bethell (April 2005). «Kinsey as Pervert». American Spectator, 38, 42-44. ISSN: 0148 -8414 
67- Julia A. Ericksen (May 1998) «With enough cases, why do you need statistics? Revisiting Kinsey's 
methodology». The Journal of Sex Research 35 (2): 132-40, ISSN: 0022 -4499 
68 -  Bell, Weinberg, & Parks, 1981; Bieber et al., 1962; Braatan & Darling, 1965; Brown, 1963; Evans, 
1969; Jonas, 1944; Millic & Crowne, 1986; Nicolosi, 1991; Phelan, 1993; Saghir & Robbins, 1973; 
Siegelman, 1974; Snortum, 1969; Socarides, 1978; West, 1959 
69 - Bieber 
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جفت از والدينشان مطالعه  50همجنس گرا و  1000كه كتابم منتشر شد تا به حال بر روي  1962از سال «

در تمام مدت آزمايش، حتي يك مرد همجنسگرايي كه پدرش . ام آنان يافته ٪90ام و الگوي مشابهي در  كرده
ورزد  گذارد و عشق مي پسري كه پدرش به او احترام مي. ام اخالق سازنده و رفتار مهرورزانه داشته باشد نديده

كان ام كه رفتار والدين بر انتخاب تمايل جنسي كود من به اين نتيجه رسيده. شود هرگز همجنس گرا نمي

 ».گذارد بسيار تأثير مي

 :هاي خود را اين گونه ادامه داد گفته 1976بعدها در سال  بيبر

. شود ايم كه يك پسر كه پدري با اخالق سازنده و مهرورزانه دارد هرگز همجنس گرا نمي ما همواره گفته«
لزوماً همجنس  بايد توجه داشت كه عكس اين گزاره صحيح نيست و هر پسري كه پدرش اخالق مخرب دارد

 ».آيد گرا از آب در نمي

به عبارت ديگر عالقه ي . اند زير سؤال رفته» اثر«با » علت«اين گزارشات، مخصوصاً به علت جابجا كردن 
مردان همجنس گرا به داشتن رابطه ي مستحكم تر با مادر، علت همجنس گرايي نيست، بلكه نتيجه ي آن 

است و اظهار داشته كه در جوامع مختلف همجنس  ن نتايج را رد كرده انجمن روانشناسي آمريكا نيز اي. است
در حالي كه اگر روابط خانوادگي داراي چنان تأثيري بود، . دهند گرايان درصد مشابهي از جامعه را تشكيل مي

اين تئوري هم چنين عاجز از . بايست متفاوت باشد در جوامعي با فرهنگ خانواده ي متفاوت اين ميزان مي
باستان، ژاپن قبل از مدرنيته، و فرهنگهاي ديگر است و دليلي براي  وضيح وجود همجنس گرايي در يونانت

كند و مثالً قادر به توضيح دادن اين سؤال نيست كه چرا در گونه ي  همجنس گرايي در حيوانات ارائه نمي
 شوند؟ ها زوجهاي نر محسوب مي قوي سياه استراليايي تنها والدين جوجه

مطالعاتي كه بر . روند هاي موارد انساني پيش مي هاي مطالعات بر حيوانات همجنس گرا به موازات يافته تهياف
دهد آن بخش از مغز كه در شكل گيري رفتارهاي  روي مغز قوچهاي همجنس گرا انجام شده نشان مي

د كه در موارد انساني ده همجنس گرايانه نقش دارد، نسبت به دگرجنس گرايان همان تفاوتهايي را نشان مي

 70.شود ديده مي

                                                 
70 - http://members.aol.com/slevay/page22.html 
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 اصالح رفتار؟ 

كنند قادر به كمك به همجنس گرايان براي غلبه بر رفتارهاي  ها، يا مؤسسات ادعا مي بعضي درمانگرها، گروه
هستند كه در مسلك آنان همجنس گرايي  71اكثر آنها پيروان اديان ابراهيمي. همجنس گرايانه ي خود هستند

اين نوع روان درماني در جهت حذف . آيد است و يك گرايش جنسي نامطلوب به حساب مي  غيرطبيعي و گناه
كنند استفاده  عاليق همجنس گرايانه و توسط افرادي كه همجنس گرايي را يك اختالل يا گناه تلقي مي

توان آن را  است و از طريق توبه و ايمان مي اين افراد معتقدند كه همجنس گرايي اصوالً نوعي گناه . شود مي

 .از بين برد

موفق يك همجنس گرا و تبديل او به » درمان«تاكنون هيچ سند علمي و معتبري بدست نيامده كه حاكي از 
هايي دچار صدمات خطرناك و جدي »درمان«يك دگرجنس گرا باشد و حتي برخي افراد در اثر چنين 

» موفق«كنند كه به زعم آنها  ي اشاره ميبا اين حال طرفداران درمان همجنس گرايي به افراد. 72اند شده
داند و تالش براي  به هر جهت تنه ي اصلي جامعه ي پزشكي و روانشناسي اين ادعاها را مردود مي. 73اند شده

 .كند تغيير گرايش جنسي را بي اثر و بالقوه خطرناك تلقي مي

 طبيعت در برابر تربيت 

ناختي كدام بر همجنس گرايي مؤثرتر است مسأله ايست اين كه بين عوامل روان شناختي و عوامل زيست ش
مؤثر بر  و يا هورمون هاي توان به عوامل ژني از اين عوامل مي. است هاي بسيار شده  كه همواره عامل بحث

و روانشناسان ديگري در شاخه ي روانكاوي معتقد بودند كه تجربيات  از نظر تاريخي فرويد. جنين نام برد
معتقد بود كه نوجوانان همگي  به عنوان مثال فرويد. شكل گيري گرايشهاي جنسي مؤثرنددوران كودكي در 

شوند و آنها كه همجنس گرا  همجنس گرا هستند و پس از گذراندن مراحلي داراي حاالت دگرجنس گرايي مي
او . اند اندهمانند به علت مواجهه با يك مانع يا حادثه ي بازدارنده، تكامل جنسي خود را به اتمام نرس مي

اند نيز  همچنين معتقد بود كه بعضي افراد كه اين دوره ي تكامل جنسي را بدون هيچ مشكلي طي كرده

. همچنان در درون خود به صورت پنهان و به درجات متفاوت داراي تمايالت همجنس خواهانه هستند
ي و رفتارهاي همجنس كشفيات مدرن علمي و پزشكي تأكيد بر زيست شناختي بودن عوامل همجنس گراي

                                                 
  اسالميهوديت، مسيحيت و  - 71

72 - http://www.outfront.org/library/fact.html 
73 - رجوع كنيد به انجمن ملي درمان همجنسگرايي  : 
   http://www.narth.com/menus/interviews.html 
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ناگفته نماند . باشند گرايانه در كودكي دارند و اين عوامل شامل عوامل ژنتيكي و يا كسب شده در رحم مادر مي
است كه در كودكي شرايط ايجاد عوامل  هاي زيست شناختي همجنس گرايانه كه همين پيش زمينه

 .كند روانشناختي را مهيا مي

 گرايي در طول تاريخ همجنس 

جا حضور  درازاي تاريخ بشر دارد و كمابيش در همه گرايي قدمتي به  گونه كه در آغاز گفته شد، همجنس مانه

 .است داشته داشته

در زمان  دولت قاجار  مشهور ايراني و وزير امور خارجه ي مدار ، سياست74ابوالحسن خان ايلچي شيرازي 
قول خودش،  و يا به(يكي از شهرهاي عثماني  -» توغات«خود هنگام توصيف  در سفرنامه ي فتحعلي شاه

را كه  با پسربچگان ارمني شود، گزارشي از لواط سپاهيان يني چري عمومي مي ، در بخشي كه وارد حمام)روم
  .75دهد است، ارائه مي به چشم خود شاهد بوده 

در اواخر  76ماريا بن كرت روانشناس آلماني. ماقبل تاريخدر تمدن انسان، برميگردد به  همجنسگراييتاريخ 
مطرح كرده به عنوان يك گرايش جنسي براي اولين بار تمايل جنسي مردان به هم جنسانشان را  19قرن 
در اين نوشتار و ساير مدارك موجود در يونان باستان و امپراطوري رم گرايش جنسي به هم جنسان . است

ديوژن درباره ژنرال و سياستمدار آتني قرن پنجم . وجود داشته و در برخي موارد حتي مورد قبول بوده است
بقدري زيبا بود كه در نوجواني مردها را از زنانشان مي ربود و در بزرگسالي  77آلسيبيادس: قبل از ميالد ميگويد
عاشق زيبايي بدام : مي خوانيم »ديالوگ در باره ي عشق«در نوشته هاي پلوتارك بنام . زنان را از مردانشان

مانندي برخورد كند و در اين ميانه جزئيات جسماني اهميتي  فتد هر جا كه با جمال و كمال بيعشق مي ا
از . در اين جا جنسيت در زمره جزئيات و جمال و كمال را جز كليات اصلي براي عشق ورزي دانسته اند .ندارد

فتارهاي جنسي ديگر را در كتاب قانون، رابطه جنسي بين زن و مرد را طبيعي و تمامي ر 78پالتو طرف ديگر
  . 79غير طبيعي مي شناسد بعدها ارسطو هم از اين قانون حمايت كرد

                                                 
  م 1846تا  1776./ق 1262تا  1190 - 74

75 - http://web.peykeiran.com/new/articles/article_body.aspx?ID=8653 
76 - Maria Benkert 
77 - Alcibiades 
78 - Plato 
79 - http://hamcelas.blogfa.com/post-45.aspx 
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وضعيت قانوني و حقوقي همجنس گرايي در كشورهاي  

 مختلف

 ايران 

هاي جمهوري اسالمي ايران كه اعدام  پالكاردي بر درب يكي از سفارت

 .كند دو جوان همجنسگرا در ايران را محكوم مي

جمهوري اسالمي همانند ديگر كشورهاي اسالمي همجنس در نظام 
در . شود و داراي قوانين جزايي خاص خود است گرايي جرم محسوب مي

خصوص لواط، به معناي نفس عمل جنسي بين دو مرد، در حضور چهار شاهد عادل و يا چهار مرتبه اقرار از 
احكام اسالمي كه مبناي قانون مجازات در اند به اين عمل در دادگاه، بنا به  سوي كساني كه لواط كرده

 .گردد دهند حكم اعدام براي هر دو طرف اجرا مي را تشكيل مي جمهوري اسالمي

قانون مجازات  127ماده ي . است عمل مجرمانه اعالم شده» مساحقه«همجنس گرايي زنان زير عنوان 

در . »زنان است با اندام تناسلي مساحقه، هم جنس بازي«:  است اسالمي مساحقه را اين طور تعريف كرده
به . موضوع مساحقه جرم به فعل دو زن بستگي دارد و در جريان تحقق جرم اساسا جنس مذكر غايب است

هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون «: قانون مجازات اسالمي 134موجب ماده ي 
در صورت تكرار اين عمل و . شوند از صد تازيانه تعزير ميضرورت، برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر 

در صورت تكرار جرم، مرتكب را اعدام . »شود تكرار تعزير در مرتبه ي سوم به هر يك صد تازيانه زده مي
يكي از راههاي اثبات جرم هم جنس گرايي زنان شهادت ). قانون مجازات اسالمي 131ماده ي (كنند  مي

كند و شهادت زنان را در جرمي كه  براي اثبات اين جرم به شهادت مردان رجوع مي قانونگذار. شهود است

 80.شناسد است معتبر نمي كامالً زنانه

 اروپا

اكثر كشورهاي اروپا در عين به رسميت شناختن همجنس گرايي قوانين خاصي نيز براي آنها تدوين كرده و يا 
 .82تصويب شد 2003همجنسگرايان در بلژيك در سال  براي مثال قانون ازدواج 81در حال انجام آن هستند

                                                 
  انتشارات ناس: ، ناشر2و  1دستغيب، سيد محمد هاشم، گناهان كبيره، جلد  - 80

81 - http://www.iranian.be/news/2005/09/001068.htm 
82 - http://www.bbc.co.uk/persian/news/story/2006/06/060603_wmt-bush-gaymarriage.shtml 



   - 22 - 

رئيس  
 عمل 

سيحيان 
مطرود 

         
83 - htt

 فرهنگي 

.83دواج هستند
گرايان به جنس

ند اما برخي مس
 برخي آنان را م

 

                   
tp://www.abhd

، مؤسسه خدمات136

داراي قوانين ازد
دن ازدواج همج

.شود رخورد مي

ور علني مخالفن
نان را ميبندد و

 گرا دگرجنس

                   
di.org/page/500

64يش نخست، بهمن 

يت بوده حتي د
ي محدود كرد

گرايان بر جنس م

س گرايي به طو
كليساها عقد آن

 
 ي زن

  
0shirin.htm 

، ويرايش ايلچي به لندن

 داراي مشروعي
هايي براي تالش

ن اسالمي با هم

با همجنس) وديت
چنان كه برخي

همجنسگراي

ا  فرنامه ابوالحسن خان

همجنس گرايان
 دبليو بوش، ت

ه به دليل قوانين

 ب

و يهو مسيحيت
 نقيضي دارند چ

 سگراي مرد

سفرش حسن مرسلوند،

رهام -  هاي جنسي

 ده آمريكا

هاي آمريكا هم ت
ق آمريكا، جرج

رهاي خاور ميانه

رايان و مذهب

اسالم، م( سامي 
 نظرات ضد و

همجنس

حسن خان، به كوشش

جنسيت و گرايش

اياالت متحد 

در اكثر ايالت
جمهور سابق

 .است آورده

 خاورميانه 

در اكثر كشور

  

همجنسگر 

تمام مذاهب
در اين زمينه

  .84دانند مي

  

 ها نشان 

  

ايلچي، ابوالح  - 84
 رسا



   - 23 - 

 جنس 
سياري 

 جنسي 

ك مرد، 
 درواقع 

         
85 - htt

 
  ت

ر آن به هر دو
گرايي در بس نس

اراي تمايالت

برايش اندام يك
ن زن است و

                   
tp://www.bbc.c

  

نمادي براي تراجنسيت

ست كه فرد در
دوجن. سان نيست

ست كه فرد دا

. هستند
 گليسي

وانشان 

ني اگر 
ظ جنسي هم ب
 روحيات و روان

8.  

                   
co.uk/persian/i

ن

موجودات زنده اس
جنس لزوماً يكسا

ها اس در انسان  

 .نسي نيست

 .اشند

خود ه  جنسيت
برابر با لغت انگل

سيتي كه در رو

د آگاه است، يعن
 است و به لحاظ
مردانه دارد، در
85انه مي داشت

  
ran/story/2007

در برخي از م  ي
گرايش به دو جن

 .شود

هاي جنسي ش

 داراي روابط جن

با  جنس گرا مي

 خواستار تغيير
است كه بر سي

 كساني كه جنس

  .ست
چه جنسيتي دارد
حاظ روحي مرد
كه اگر بدني م
 نبايد بدني مرد

7/10/printable/0

هاي جنسي يش
گشدت . دارد ي

شناخته ميش تابو

يكي از گرايش ي

و جنس ديگري

 مردم جهان بي

شود كه ته مي
ي در زبان فارس

يعنيشود،   مي

سمشان متضاد اس
كامال از اينكه چ
مي و چه به لح

كسي است كل
باهي رخ داده و

071003_ag-hom

رهام -  هاي جنسي

 رايي

يكي از گراي ي
گرايش جنسي ر

ا همچنان يك ت

 

گرايي جنس بي 

 هيچ يك از دو

از% 1در حدود

 

 به افرادي گفته
اصطالح جديدي 

(tranبكار برده

د با جنسيت جس
كسي است كه ك
ه به لحاظ جسم

اما ترنسكچوال 
مي كند كه اشتب

mosexuality.sh

جنسيت و گرايش

گر دوجنس

گرايي دوجنس

و مذكر مؤنث

از فرهنگ ها
  
  

جنسي بي

يا جنسي بي

باشد و با نمي

گفته ميشود د

  

 فراجنسي

،تَراجـِنسي
»تراجنسي«

nssexual) 

كنند حس مي
همجنسگرا ك
مرد باشد، چه
.جذاب است

هميشه فكر م

html 



 - 24 -   رهام - جنسيت و گرايش هاي جنسي
 

  

 دوجنسي

 .گرفته شده است شود كه از نام اساطيري هرمافروديته گفته مي هرمافروديتدر انگليسي به دوجنسي ها 

 .ها، كرم خاكي ، حلزون ها شته :مانند. باشد و هم ماده كه هم نر جانوري است) نرموك(دوجنسي

 در انسان 

 .شود محسوب مي دوجنسي بودن در جانوران فوق خصوصيتي طبيعي است اما در انسان نوعي اختالل جنسي

 :كاذب مونث) دوجنسي(هرمافروديسم •

ان مردان شدن ممكن است خفيف بوده ميز. اما ظاهر مردانه دارد. است مونث و كروموزومي بيمار از نظر ژني
همراه با پيشابراه  مختصري بزرگ باشد، و يا در موارد شديد به صورت آلت تناسلي مردانه و تنها كليتوريس

 . آلتي و اسكروتوم به هم پيوسته داراي رافه تظاهر كند

 :كاذب مذكر) دوجنسي(هرمافروديسم •

دهانه (كوچك بوده و داراي درجات مختلفي از هيپوسپادياس اما آلت تناسلي . است از نظر ژني، بيمار مذكر
يا چسبندگي در سطح شكمي فالوس  86و خم شدن آلت به سمت پائين) در زير آلت يا در مياندوراه پيشابراه

بايد به دقت در كانال . طرفه يا اغلب دو طرفه نيز وجود داشته باشد يك  87ممكن است نهان بيضگي. است

 .ها گشت هاي البيو اسكروتال به دنبال بيضه ينو يا چ اينگواينال

 :واقعي) هرمافروديسم(دوجنسي •

و يا يك  شود يك تخمدان هاي البيو اسكروتال لمس مي كه در كانال اينگواينال يا چين به ندرت بيضه ها
و  هم داراي بافت تخمدان) دوجنسي واقعي(بيماران هرمافروديت . است) در فرد هرمافروديت(بيضه تخمدان 
 توسط يك بيضه در داخل رحم توليد تستوسترون. مبهم دارند باشند و دستگاه تناسلي مي هم بافت بيضه

 .باشند مي Y مربوط به كروموزوم  DNAنشانه آن است كه بافت بيضه وجود داشته و برخي از سلولها داراي

   

                                                 
86 - chordee 
87 - cryptorchidism 
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