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 23/22/2333ـ پذيرش:  12/76/2333دريافت: 

 چكيده
ها در اغلب جوامع بشري عالمت يك انحراف و اختالل در انجام رفتارهاي جنسي با همجنس قرن

 ترين گناهانيکي از بزرگ ةدر زمر« مساحقه»و « لواط»ن يوابا عنو شد شخصيت فرد محسوب مي
تي گاه رود و حسمت عادي شدن پيش ميبه« گراييهمجنس»امروزه تحت عنوان گرفت؛ اما قرار مي
 .گرددهاي حقوق بشر مطرح مييکي از سرفصل ةدر زمر

برقرار  بين رفتار، گرايش و هويت جنسي ي كههاي معناشناختيِ ظريفتفاوت ضمن تأكيد برحاضر  ةمقال
اجهه وكه چه تطوراتي در م معلوم سازدتاريخي  بررسييك گردآوري شواهد الزم در با  كوشدمي ،است

از گناه شمردن رفتار جنسي  مدرن جوامعبا مسائل جنسي و فهم اين مسائل رخ داد كه فضاي عمومي 
گرايي، سپس عادي و طبيعي دانستن آن و قانوني كردن با همجنس، به بيماري قلمداد كردن همجنس

 د.هاي علمي بوگرايان كشيده شد؛ و اين تطورات چه اندازه مستند به بحثازدواج همجنس

طبيعي  يگرايي را امرجرياني كه همجنس اي كه در ايران رواج دارد، عمدتاًشناسيدر اغلب آثار روان
 نقدهايي كه در دو دهة اخير بر طبيعيبه  استنادحاضر با  ةمقالاما كند، بازنمايي شده است؛ معرفي مي

ز با درنگي در باب هويت و ني ،اندگرايي مطرح شده و كمتر مورد توجه قرار گرفتهدانستن همجنس
 ه استبررسي اين مسئل شناختي، درصددگرايي از منظر انسانگرايانه و تحليل پديدة همجنسهمجنس

و  عنوان يك اختالل و بيماريتر است يا بهعنوان يك وضع طبيعي موجهپديده بهاين كه آيا مواجهه با 
 ؟اهد داشتهاي بيشتري در پي خواي كه عدم درمان آن آسيبنارسايي

 .شناسيگرايي، جنس، جنسيت، رفتار جنسي، روانهمجنس :هاكليدواژه
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 مقدمه

مول چنين مش« گرايانهرفتارهاي همجنس»توان يافت كه مانند اي را ميلهئدر ميان مسائل مختلف بشري، كمتر مس

« مساحقه» و« لواط»ن يوابا عنهاي متمادي در اغلب جوامع بشري انجام اين كار قرن .تغيير نگرش شديدي شده باشد

و امروزه در بسياري از جوامع، مخالفت با اين كار  شداخالقي و خروج از انسانيت قلمداد ميو بي از مصاديق بارز فحشا

 شود!ها قلمداد مياخالقي و خروج از حرمت گذاشتن به انسانمصداق ظلم و بي« گراييحق همجنس» ةبهان به

و نه  ـ سمت جنس موافقطور عادي بهشان بهوجود افراد بسيار نادري كه گرايش جنسيحقيقت اين است كه 

اه هست كه گ ييهاما نقل يثيدر كتب حدكه حتي . چنانها قبل گزارش شده است، از قرنبودهـ  به جنس مخالف

 لياز م يمرد) «رَجُلٌ الْأُبْنَة شَكَا»مانند  يريخود با تعاب تيوضع نيو از ا كردنديمراجعه م ه اطهاربه ائم ياشخاص

شان درباره اياشتند ود هيگال( ...ام كهمبتال شده ييمن به بال) ...«ِانِّي ابْتُلِيتُ بِبَلَاءٍ»(، يا به جنس موافق گله كرد يجنس

در پشتشان ) «ي أَدْبَارِهِمْ أَرْحَاماً مَنْكُوسَةًإِنَّ فِ »(، بر او شهوت زنانه افتاده« )أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَْهوَةَ النِّسَاءِ »مانند  يريتعاب

 كار رفته استبه( زن است يايپشتشان همچون ح يايح« )حَيَاُء أَدْبَارِهِمْ كَحَياِء الْمَرْأَة» اي( وارونه است ييهارحم

و حتي اگر مادرزادي  ؛اندكردهرا يك اختالل و بيماري قلمداد ميوضعيت اغلب اين (. 843، ص 8، ج ق2471 ،ينيكل)

و  هاي ژنتيکيكه چاقي هم ريشهطورشد، باز با بيماري دانستن آن منافاتي نداشت؛ همانبودن آن هم اثبات مي

، آفريني خانواده و فرهنگيا عواملي همچون نقش ؛شود كه يك وضعيت عادي قلمداد شودمادرزادي دارد، اما دليل نمي

 د شخص براي كنترل خويش، در تثبيت يا زدودن آن نقشي ايفا نکند )نيکولوسيهاي موقعيتي و انتخاب خواضطراب

گونه افراد را بهانه قرار اي وجود ايناخير رخ داد، اين بود كه عده ةدر دور آنچه اما(. 11-12ص ،2336و نيکولوسي، 

سوزان اي از دلمخالفتي از جانب عدهاگر  كهايگونهبهدادند تا انجام چنين رفتارهايي را براي همگان عادي جلوه دهند؛ 

معضالت و مضراتي است كه عادي شدن اين رفتارها براي  دليلنظام خانواده در جهان با اين موج پديد آمده، به 

 ييگراهمجنس دةيبحث دربارة پد نکهيا ياند كه براتذكر داده شمندانياز اند يانسان و نظام خانواده در پي دارد. برخ

 ي)بازشناس تي( و هويجنس يريگو جهت لي)م شي(، گرايسه بُعد ناظر به رفتار )عمل جنس نيب ديبا برود شيدرست پ

سه را  نياز ا يکي قطكه افراد ممکن است ف دهديكه آمارها نشان م ژهيوهكرد، ب كي( تفکشتنيخو يِجنس تيهو

و تا  شيگرا اًمقاله حاضر، مسئله عمدت(. در 1، ص 1722 جگ،يباشند )اسپر گريبا دو بعد د كيداشته باشند و فاقد 

ل كه مشمورا با همجنس  يجنس يبحث درباره رفتارهاويژه كه نگارنده بهمورد توجه است؛  يجنس تيهو يحدود

در جاي ديگري مورد بررسي  هم سر بزند خواهسگرجند ممکن است از فرد يرفتار نيو چن شوديم ياحکام حقوق

 .(62-33ص  ،2333 ،ي)سوزنچ قرار داده است

تحقيق حاضر اين است كه آيا گرايش جنسي به همجنس، يك گرايش طبيعي است يا بايد يك بيماري  ةلئمس

كه  استگرايانه يك هويت واقعي است يا يك برساخت اجتماعي تبع آن، آيا هويت همجنسقلمداد شود؟ و به

 است؟ گرفته برخي افراد و جريانات قرار ةاستفادمحملي براي سوء
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 ييگراسوي مفهوم همجنساز مفهوم لواط به. گام اول. 3

هاي جهان وجود نداشت. در فرهنگ زبان (homosexuality) «گراييهمجنس» ةدوم قرن نوزدهم اساساً واژ ةتا نيم

 بين دو همجنس، و خصوص ناظر است به وقوع رفتار جنسيِ بود كه كامالً« لواط»آنچه وجود داشت، كلماتي مانند 

ين ا ؛ چنان كهرفتاري و نيز بار منفي و گناه در آن واضح بود ةكار قوم لوط؛ و وجه ةاژه اشاره داشت به سابقاين و

 يو فرانسو يآلمان يهادر زبان Sodomieو كلمه  ،يسيدر زبان انگل Sodomyمعادل است با كلمه  قاًيدق كلمه

رابطه  يبرا ني. همچنكردنديم يبود كه قوم لوط در آنجا زندگ ي؛ و سدوم نام شهر(Sodomمنسوب به  يعني)

به  ي، )كه همگTribadism: يسيگل: مساحقه، و در انيدر عرب ،يزناز كلمه طبق يدو مؤنث، در فارس نيب يجنس

 ست.ا شدهي( استفاده متيهو اي يدرون شيها، و صرفاً ناظر به رفتار و عمل است و نه گراواژن دنيبرهم مال يمعن

 اريسابقه بس يول ،روديزن و مرد به كار م انيگراهمجنس يبرا بيبه ترت زين Gayو  Lesbianامروزه دو كلمه البته 

 ديبا زين Lesbianاند. درباره كلمه دانسته 2317را از دهه  ديجد يمعنا نيدر ا Gayدارند. شروع كاربرد واژه  يكمتر

 نيبا مضام يكه اشعار ستهيزيم Lesbosبه نام  يارهيق.م( در جز 6 )قرن Sapphoبه نام  يوناني يگفت شاعر

اشاره به شخص  يبرا« اهل لزبوس»به عنوان  Lesbian ريتعب 23عشق به زنان سروده است. اول بار در اواخر قرن 

استفاده شد  ديورزيبا زنان مبادرت م يكه به ارتباط جنس يزن يبرا ستميدر اواسط قرن ب جيتدره به كار رفته، و ب يو

 ،ييمع اروپااز جوا ياريبس يداشته است. هنوز در فرهنگ عموم زيآمنيو كاربرد توه يمنف ييها بار معناو البته تا مدت

خود را حفظ كرده است.  يها بار منفواژه نيكه هنوز خانواده قداستش را به طور كامل از دست نداده، ا ييهادر عرصه

به  اشاره يبرا يعني) شيخو تيابراز هو يدو كلمه را برا نيا انيگراهمجنس ستم،يبحال، از دهه آخر قرن  نيبا ا

 .برندي( به كار ميدرون شيگرا كياز  شيب يزيچ

نگار پاياني قرن نوزدهم توسط حقوقدان و روزنامه ةهاي پيدايش تلقيِ امروزين از اين امر در نيماولين جرقه ظاهراً

هاي شود كه وي را پدر جنبش( زده مي2338-2318؛ Karl Heinrich Ulrichs) كارل هاينريش اولريکسآلماني، 

دنيا  دانند. وي مدعي شد مرداني هستند كه از ابتدا با روح زنانه بهمي (gay rights movement) گرايانههمجنس

ين چون امري خارج از اختيار افراد ند؛ و ااآيند و اينها جنس سومدنيا مي طور زناني كه با روح مردانه بهآيند و همينمي

  و Urnings ةرا براي اين جنس سوم و دو كلم Urningtum ةعنوان جرم مالحظه شود. او كلماست، نبايد به

Urningin ال ؤكار برد و در پي آن، جرم قلمداد كردن روابط دو همجنس را زيرسترتيب براي چنين مردان و زناني بهبه را

حال اين كلمات رواج چنداني اينافراد را برجسته ساخت. با (sexual orientation) «ي جنسيگيرجهت»برد و بحث 

-2314؛ Karl-Maria Kertbeny) كارل ماريا كرتبنيتبار، نگار مجارستاني اتريشيروزنامه م2363نيافت تا اينکه در سال 

جاي پيشنهادي وي اظهار ناخرسندي كرده بود، به ةاز واژاولريکس اي با نگاري( در نامهم2364) ( كه قبالً 2331

Urningtum  كلمه آلمانيHomosexualität جنسازهمان»لحاظ لغوي به معناي را كه به» (of the same sex) 

جاي و براي زنان به Homosexualistenتعبير  Urningeجاي كار برد و براي مردان، بههايش بهبود را در نوشته

Urninden ر تعبيHomosexualistinnen  ،(.271-276، ص1723را استفاده كرد )ليکاتا و پترسون 
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-2347؛ Richard von Krafft-Ebing) ابينگـ  ريچارد فن كرافتپزشك آلماني، ، روانم2336در سال 

پزشکان، ها مرجعي براي روانرا نوشت كه مدت (Psychopathia Sexualis) پزشكي جنسيتروان( كتاب 2371

 يوهاي دژنراتاما آن را از نوع بيماري ؛بهره برد« گراييهمجنس»پزشکان و قضات بود. وي در اين كتاب از تعبير 

(degenerative disorder) را  آيند، اما ايندنيا ميپذيرفت كه افرادي با گرايش به همجنس بهمعرفي كرد. او مي

 ةگونه رفتارها را در زمرتبع نگاه دارويني، اينكرد و بهشناسي رواني ميدر عرض اموري همچون خودارضايي آسيب

 چارلز گيلبرت چداك م2331(. در سال 43-41: ص2333ابينگ، ـ  دانست )كرافترفتارهاي نامولد در انسان مي

(Charles Gilbert Chaddock) ًاز اينجا بود كه پاي تعبير  كتاب وي را به انگليسي ترجمه كرد و ظاهرا

homosexual  ،(؛ هرچند عموميت يافتن اين واژه در جامعه را 8، ص1778به زبان انگليسي نيز باز شد )آكرمن

 .(28، ص2337)هالپرين،  النبُرگـ  هاردنهاي موسوم به گردانند به رسواييبرمي

 ك اختالل روانيي ةمثابي بهيگراهمجنس. گام دوم. 8

رسوايي قلمداد شدن اين واقعه نشانگر آن است كه هنوز زشتيِ اين عمل در آن جوامع باقي بوده است،  هميناگرچه 

لکه بيشتر ، ب«گناه ديني»عنوان يك شناسي، از اين پس اين رفتار، نه بهتدريج با رواج اين واژه در فضاهاي روانهاما ب

، قلمداد شد و تا نيمه دوم قرن بيستم، در كتب مرجع شوند عنوان يك اختالل و بيماري در افرادي كه بايد معالجهبه

طور كه مردم اكثراً همان»شناختند و شناختي مييك بيماري و اختالل روان را عموماً« گراييهمجنس»شناسي روان

ه ك گفت كه آنچه عادي است، بايد طوري باشدشناسي بيش از پنجاه سال پيش نيز ميفهمند، رواننحو شهودي ميبه

(؛ و پيدايش چنين گرايشي 131ص، 2336، و نيکولوسي )نيکولوسي« كاركردش در هماهنگي با طراحي و سرشتش باشد

يا اشتباهات والدين در سنين طفوليت  در برخي از افراد را ناشي از اموري همچون اختالالت و ناماليمات جنسي و

 پارانوياكه ود معتقد ب فرويد كه مثالًطبيعي؛ چنان مري كامالًدانستند تا اثير عوامل فرهنگي ميأشخص، و عمدتاً تحت ت

(paranoia) کنواختيچندان  ييگرادربارة همجنس ديفروموضع )البته  .(2318ناپذيرند. )لستر، گرايي جداييو همجنس 

 ينگيكه در روند توسعة جنس دانديم يرا كسان انيگراو همجنس رديپذيرا نم چاردزيرجنس سوم  ةينظر ي. وستين

به  يوشخ يرو حالنياكنند. با يط يخواهخود را تا دگرجنس يرشد جنس رياند مساند و نتوانستهخود متوقف گشته

قرار  ديمورد تأك ديفرودر آثار  ،يعيطبرياختالل غ كيعنوان به ييگرا. قلمداد كردن همجنسدهدينشان نم آنهادرمان 

 دهديم يگرا دلدارپسر همجنس كيبه مادر  يبه او منسوب است كه و يانامه حال،نيا(. با1723 ،يکيگرفته است )ه

 ريرفتن ساگ دهينامه و ناد نيبا استناد به ا ييگراهمجنس ندارامباش. طرف نيپسرت شرمگ تيوضع نيكه از بابت ا

 است. كردهيقلمداد م يعيطبامر كامالً  كيرا  نيا ديفروكه نظر  كننديوانمود م نيچن ،يمطالب و

 هاهاي كينزي بود كه سالشده در گزارش، ادعاهاي مطرحةلئسازي اين مسترين گام در عاديشايد مهم

)استاد  آلفرد كينزينام شناسي بهزيست م2387و  2347هاي شد: در دههيك تحقيق علمي وانمود مي
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سولوژي جديد سک ةگذار رشتتمايالت جنسي مردم، پايهشناسي( با ادعاي پژوهش بر روي جانورشناسي و حشره

به جنس مخالف هميشه يکسان نيست، هفت  )مطالعات جنسي( شد. وي با اين ادعا كه افکار و كشش نسبت

گرا شاخص براي رفتار جنسي مطرح كرد و مقياسي را بنيان نهاد كه براساس آن، افراد را در طيفي از دگرجنس

 علمي وانمود كرد كه گرايش ةشدصورت يك امر اثباتله را بهئكرد. او اين مسدي ميبنگرا دستهتا همجنس

جنسي وجود  هايبلکه در انسان طيفي از گرايش ؛جنسي طبيعي در انسان، لزوماً گرايش به جنس مخالف نيست

 ستقيمسکس كه با حمايت م ةگرايند! تحقيقات وي در زميندرصد مردم همجنس دهو مدعي بود كه  ؛دارد

رفتار جنسي در نام هايي بهكتاب معروف است، در «هاي كينزيگزارش»شد و به راكفلر انجام مي ةسسؤم

 Sexual Behavior) رفتار جنسي در زنان( و م2343) (Sexual Behavior in the Human Male) مردان

in the Human Female) (2383منتشر گرديد. وي در كار خود به نظرسنجيم )شناختي و بررسي روان ها

بلکه به مشاهدات عيني از اعمال جنسي نيز اشتغال يافت؛ مشاهداتي كه رفتار  ؛ها بسنده نکردديدگاه

اسد به ف زيدارانش نحتي طرف تا حدي كه شد!گرايانه با كارمندان پروژه و ديگران را نيز شامل ميهمجنس

 تينهايب يفاسد، ول يِنزيك» رياز او با تعب ـ هاردي اترونجاناتان گاند؛ مثالً او اعتراف كرده تيبودن شخص

بعدها  (.2333 ،يهاردـ  )گروتن كنديم ادي (fallible but ultimately likable Kinsey) «يداشتندوست

هاي ال بردند و نشان دادند كه ديدگاهؤهاي پژوهشي وي را نيز زيرسبسياري از محققان اصالت و اعتبار روش

اما (. 2333ست )بولو، ق شخصي او بوده ايها و مشاهداتش باشد، بازتاب عالاز آنکه محصول بررسيوي، بيش 

ها منش»با عنوان  يادداشتيدر « تايم» ةينشرو  ترين آثار درآمدهاي وي، در زمان خود در زمره پرفروشكتاب

 يو يهاكتاب نيدربارة فروش ا، 2343مارس  2 شماره در «ميريرا بگ نويدوم نيا يچگونه جلو ات؛يو اخالق

قط در دو ماه ف كهيطوربودند؛ به دهيرا به خود ند يفروش نيفروشان چنكتاب بربادرفته بعد از كتاب»نوشت: 

 2367ة ساز انقالب جنسي دهترين عوامل زمينهآن را از مهم توان. مي«نسخه از آن فروش رفت 177777

اختصاص داد و  ينزيجلد خود را به ك يعکس رو 2383آگوست  14 شماره در يهنشركه همين دانست. چنان

 لمبك ستفيكررا كرد كه  يهمان كار يمسائل جنس يبرا ينزيك»نوشت: « زن 8347»با عنوان  يادداشتيدر 

 «است!كجا را كشف كرده  دانستينمكلمب تفاوت كه  ني...؛ با اكرده بود ايجغراف يبرا

گرايي يك اختالل و آسيب است كه القول بودند كه همجنسمتفق فرويدپس از  شناسانحال عموم رواناينبا

 American Psychiatric) پزشکي آمريکا )آ.پي.آ(رو، انجمن روانهمينبايد به درمان آن اقدام شود. از

Association (APA)) راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت رواني»بندي در تدوين اولين طبقه »DSM   در

و در ويرايش « اختالل شخصيت ضداجتماعي»گرايي را ( همجنسDSM-Iو در اولين نگاشت آن ) م2381سال 

 معرفي نمود. «انحراف جنسي»( نيز آن را DSM-II) م2363دوم آن در سال 
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 عييك امر طبي ةمثابي بهيگرانسجهم. گام سوم. 1

جنس موافق، چند راهپيمايي گسترده در آمريکا انجام سازيِ رفتارهاي جنسي با داران عاديطرف م2317 ةدر ده

بود كه به درگيري خونين  م2363در سال  (Stonewall riots) والهاي استونترين آنها آشوبدادند كه شايد مهم

گرايان، آ.پي.آ تصميم به حذف همجنسها و فشارهاي اجتماعي البيِ با پليس انجاميد. در پي اين راهپيمايي

 و اي )نيکولوسييا انجام هيچ پروژه تحقيقاتي گرفت؛ آن هم نه براساس شواهد علمي و DSMاز  راييگهمجنس

 ي در ميان حاضران تصويب شدأگيري كه فقط با اختالف يك ريأبا يك ر بلکه صرفاً ؛(138، ص2336، نيکولوسي

 ةگرايي در زمرديگر اسم همجنس ،(DSM-IIدر ششمين چاپ از ويراست دوم ) 2314( و در سال 1723)هيکي، 

تبر هاي معاختالالت رواني ديده نشد! كه چنين دخل و تصرف در كتاب مرجعي كه هرگونه اصالح را منوط به آورده

با در نظر  يتح ،ينيبال يشناسمتخصصان روان سياري ازب ليطبق تحلويژه كه ، بهكرد، جاي تعجب داشتعلمي مي

 تيوضع صيتشخ يبرا يو پزشک يشناسروان يهاطهيكه در حـ  بهنجار از نابهنجار تيوضع زيتم يارهايگرفتن مع

شمرد  يعيبط يامر توانيرا نم ييگرانشان داد كه همجنس توانيم زينـ  رونديكار مطور گسترده بهبه ماريسالم از ب

 (.16-3، ص 2338 ،ياشتباه است )مرعش كيعرصه هم  نيدر هم جيرا يارهايو اقدام به حذف مذكور براساس مع

ها اي از انسانگرايي در عدههاي فراواني شد تا وجود همجنستالش 2337 ةاين موج ادامه پيدا كرد و در ده

و موجي  نيز مطرح شداست لحاظ ژنتيکي اثبات شود و ادعاهايي مبني بر اينکه شواهدي بر اين مدعا يافت شده به

خيلي سريع ضعف اين ادعاها برمال ديد ـ كه خواهيم چنانـ هرچند  ؛اين وضعيت پديد آوردبراي طبيعي جلوه دادن 

 اي خارج شد.هاي رسانهگرديد و از محور فعاليت

« جنسيت»ام نثر بود، ايجاد اصطالحي جديد بهؤسازي رفتارهاي اينچنيني در ادبيات علمي ماز امور ديگري كه در روند عادي

ردپايي از  مطلقاً ،اندمسائل زنان و خانواده انجام شده ةدربار 2364بود. در تحقيقاتي كه تا سال « جنس» ةتفکيك آن از واژو 

شناس آغاز رواج اين واژه در معناي امروزينش به اثر روان (. ظاهرا862ًص ،2334شود )اُدري، ديده نمي« gender» ةواژ

 يشناسروان ياز و شيالبته پ)(. 2313گردد )اُنگر، ( برمي1723-2333؛ Rhoda Unger) خانم رودا انگراجتماعي فمينيست، 

« gender»زن و مرد، و كلمة  يکيولوژيب يبندطبقه يرا برا« sex»كلمة  2311در سال  (John Money) يجان ماننام به

در  (.862، ص2334 ،يادر ؛نبود م،يفهميكه امروزه م ييمعنا نيكار برده بود؛ اما باز به ازن و مرد به يرفتار يبندطبقه يرا برا

ها هاي غيرقابل انکاري بين زن و مرد وجود دارد )كه اينلحاظ بيولوژيکي تفاوتاين بود كه اگرچه به انگرخانم ادعاي هر صورت 

مردانگي را متفاوت هاي لفهؤلحاظ اجتماعي بين زن و مرد وجود دارد و مهايي كه بهداد(، اما تفاوتقرار مي« sex» ةرا در مقول

اد كرد كه او پيشنه اند.هاي فرهنگي و اجتماعيثير برساختأتحت ت وهايي غيراصيل دانند، تفاوتهاي زنانگي ميلفهؤاز م

مورد توجه قرار گيرد تا از واقعيت بيولوژيکي زن و مرد « gender»اجتماعي زن و مرد تحت عنوان ـ  هاي فرهنگيتفاوت

ه تمامي آنچه كم اين ديدگاه گسترش يافت كشناسي، كمگرفتن رويکردهاي فمينيستي در مطالعات روانمتمايز شود. با شدت 

هاي خارجي و القائات محيطي و لذا اكتسابي است ناشي از تربيت هاي روحيات زنان و مردان معروف است، صرفاًبه اسم تفاوت

 (.2313وش، آمد )گولومبوك و في ها فائقتوان بر اين تفاوتو با تغيير الگوهاي تربيتي مي
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 ديدرنگي جد. گام چهارم. 1

 گراييطبيعي دانستن همجنس نقد .3-1

هرچند برخي بر  ؛هايي مواجه گرديدمخالفت نقدها و طبيعي معرفي شد، با يگرايي امراز همان زمان كه همجنس

اي مناظره م2333آ.پي.آ در سال  ةدر همايش ساالن مثالً ؛جويي سياسي شدها قرباني مصلحتنقداين باورند كه اين 

لغو  رسماً  ريزي شده بود،، كه از قبل برنامه«آيا ممکن است گرايش جنسي از طريق درمان تغيير پيدا كند»با عنوان 

آمريکايي و  ةشناس برجست( ، روان1721-2341؛ Joseph Nicolosi) نيکولوسيكه يك طرف مناظره شد؛ چرا

 ؛Jeffrey Satinover) جفري ساتينوِر)ان.آ.آر.تي.اچ( و « گراييانجمن ملي تحقيقات و درمان همجنس»سس ؤم

ي در خود تحقيقات مفصل ةدو در كارنام كه هر ندآمريکايي بود ةدان برجستكاو و فيزيكپزشك، روان(، روان-2341)

گفتند اگر اين دو نفر باشند، ما كه گرا نسگرا داشتند؛ و فعاالن همجبخش افراد همجنسخصوص درمان رضايت

 (.131، ص2336، و نيکولوسي حاضر به مناظره نيستيم! )نيکولوسي

عنوان يك وضعيت طبيعي گرايي را بهاي داد كه همجنسآ.پي.آ قطعنامه 1777نمونه ديگر آن است كه در سال 

خواهي را انکار كرد. اين بيانيه موجب شد رجنسگرايي به دگپذيري آن و تغيير از همجنسرسميت شناخت و درمانبه

آ.پي.آ  ةاالنكنفرانس س ةگرا كه با درمان از اين وضعيت نجات يافته بودند، در روز افتتاحيگروهي از افرادِ سابقاً همجنس

ون كه مبا پالكاردهايي به اين مض ؛، در ورودي اين ساختمان در اعتراض به اين قطعنامه تظاهرات كنندم1772در سال 

خيانت  آ.پي.آ با برخورد سياسي با علم مرتکب»و « كشت، نکشانيدمرا به سبکي از زندگي كه داشت روح و جسمم را مي»

از زمره  گرايي، رهبر تيمي كه حذف همجنس(Robert Spitzer) روبرت اسپيتزر. (236صهمان، « )شده است

ه نفر از كساني كه تحت درمان قرار گرفت دويستاي با ات، مصاحبهاختالالت رواني را انجام داده بود، در پي اين اعتراض

آيا مردان و زنان » مهم و اثرگذار ةخواهي تغيير گرايش داده بودند، انجام داد و در مقالگرايي به دگرجنسو از همجنس

ان فکر پزشکانمن مانند بسياري از رو» :تصريح كرد« شان را تغيير دهندگيري جنسيتوانند جهتگرا ميهمجنس

ون باور دارم تواند واقعاً تغيير بدهد؛ اكنكس نميگرايانه تغييرناپذير است و گرايش جنسي را هيچكردم رفتار همجنسمي

فشار  اما(؛ 1773؛ اسپيتزر، 6: ص1776)درشر و زاكر، « دهندتوانند تغيير بدهند و تغيير ميچنين نيست؛ برخي افراد مي

اش محبور به عذرخواهي علمي ةاين يافت دليلوي به 1721قدري زياد شد كه در سال به اسپيتزراي بر سياسي و رسانه

پذيري ها و اعالم درمانآن مصاحبه ،هاي جديدي ارائه كندبدون اينکه داده( و 1721)بيکر،  !دشگرايان همجنس ةاز جامع

 .(1721د! )كاري، راي معرفي كگرايي را مصداق يك خطاي حرفههمجنس

داد مي كه نشاند ـ شها ارائه مياز جانب ان.آ.آر.تي.اچ بدان اي كه رسماًآ.پي.آ. نيز در برابر شواهد تجربي

و قابل درمان  است رويدادهاي اجتماعيشناختي و مشکالت رواناول معلول يك سلسله  ةگرايي در درجهمجنس

« گراياندفتر امور گي، لزبين، و دوجنس».آ.آر.تي.اچ را به ان بررسي اعتبار شواهد مؤيد ادعاي اعتنا بود وبيـ  است
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ان.آ.آر.تي.اچ به ميز اندرسون ]= رئيس دفتر امور گي، لزبين،  ةفرستادن نام»از نظر درمانگران مذكور،  .دادارجاع مي

شکايتي نين چ ةگرايان[ درست مانند اين بود كه از پليس به پليس شکايت كني! و روشن است كه نتيجو دوجنس

 .(133ص، 2336، و نيکولوسي چيست: درخواست ما با قاطعيت رد شد )نيکولوسي

 نديفرا كينه در ـ   توانستند انهگرايهمجنسسازي رفتارهاي عاديداران طرف اگرچهبيست و يکم،  قرن آغازبا 

ساله اغلب  پانزدهظرف يك دوره  تدريج وبهـ  (143-134همان، ص ) يغاتيو تبل ياسيس يهاتيبلکه با حما ،يعلم

 ةليدواژك و تدريجاً سوق دهندگرايان تصويب قوانين حمايت از همجنس سمتهاي اروپا و آمريکا را بهكشورهاي قاره

ا روند ام ،ها بيندازندداشت بر سر زبان« گراييهمجنس»را كه باز بار منفي كمتري از تعبير « ازدواج دو همجنس»

 د.كرنفع آنها حركت نميبهوماً لزاكتشافات علمي، 

طرف داد گزارش كينزي، بيش از آنکه محصول يك پژوهش بيشواهد متعددي يافت شد كه نشان مي از طرفي،

از ه ك كار وي زيرسؤال رفتاعتبار علمي شواهد مورد ادعا و ست و وشخصي خود ا هايباشد، عمدتاً بازنمود گرايش

 كتر ريزمندتوان به برخي از آثار مي مؤثر بود يو يكارها ياعتبار علمكه در به چالش كشيدن  ييهاكتاب نيترمهم

 هاتي: جناينزيك؛ (2337و همکاران،  زمني)ر ملت كيبه  ني: تلقبيسكس و فر ،ينزيك هايكتاب اشاره كرد مانند

كه چگونه  يادهنده ن: داستان تكاينزيك يروانيرشياتاق ز(؛ 2333 زمن،ي)ر : ملكه سرخ و نقشه بزرگامدهايو پ

 وانهيد يچگونه دانشمند :يجنس يبرانداز؛ (1776 زمن،ي)ر مرد، جهان را دگرگون كرد كي يجنس يشناسبيآس

رفته: سرقتبه تيرفته، معصومسرقتشرافت به(؛ 1727 زمن،ي)ر رها كرد كايرا در آمر ياز فساد و آلودگ يطاعون

 .(1721 زمن،ي)ر شد انتيخ كايبه آمر وانهيد «نشمنددا» كي يِجنس اتيها و جناچگونه با دروغ

ترين كه از مهمـ  گرا در ميان جوامع بشريدرصد همجنس دهتدريج معلوم شد كه وجود هب و از سوي ديگر، ديگر،

، و نيکولوسي شد )نيکولوسيدر بسياري از مدارس غربي آموزش داده مي 27 ادعاهاي كينزي بود و تحت عنوان پروژه

روابط  سازيقرن براي عاديكه در اين نيم اقدامات فراواني با وجودكه بيش نيست؛ چرا ادعايي نيزـ  (146ص، 2336

يعي هاي غيرطبيا داراي ساير گرايش گرا وجنسي غيرطبيعي انجام شده، همچنان نسبت افرادي كه خود را همجنس

: شتدا چشمگيري ةكنند، با اين رقم فاصلگرا معرفي ميعادي و دگرجنس دانند، در مقايسه با افرادي كه خود رامي

كه ازدواج  1723در سال م بود( 2387)كه جامعة آماري مورد ادعاي كينزي در دهة آمريکا  ةجامع مثالً در همان

 6/2كردند، گرا قلمداد ميگرايان در تمامي اياالت متحده قانوني شده بود، آمار كساني كه خود را همجنسهمجنس

(. در اروپا نيز در 1724دانستند )وارد و ديگران، مي« مستقيم»درصد افراد وضعيت جنسي خود را  6/36درصد بوده و 

ر گرايان ددر انگستان در همين سال آمار همجنس كه مثالًبسا كمتر بود؛ چنانچهدر برخي كشورها همين حدود و 

 (.1723ه است )چلبي، درصد گزارش شد 1/7و در زنان  8/2مردان 

همساني  دوقلوهايتعداد ويژه فزوني چشمگير ههاي متعدد، بعالوه بر اين، با پيشرفت علم ژنتيك و انجام پژوهش

ود ژن وج ةگرا، فرضيهمجنس همسان دوقلوهاي بهنسبتگرايانه داشت، كه تنها يکي از آنها ادعاي گرايش همجنس
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 ياباشد، پس در دوقلوه ييگراعامل همجنس كياگر قرار بود ژنت»؛ چراكه جه شدهاي فراوان مواگرايي با چالشهمجنس

. يد کساني يگرا باشد، چون دوقلوهاصددرصد همجنس ديبا زين گريگرا باشد، قل دقل همجنس كيهمسان، اگر 

 يعني باشد؛يدرصد م 87تا  37مشابه وجود دارد، آمار حدود  يدر مورد دوقلوها تيكه در واقع يزيمشابه دارند؛ اما چ يا. ان

گرا[ بودنش وجود دارد؛ ]= همجنس يامکان گِ  گريگرا[ باشد، قل د]= همجنس يقل، گِ  كيدرصد اگر  87تا  37

 را باشند گدگرجنس ايگرا[ ]= همجنس يصددرصد، هر دو گِ نزديك به  ديبود، با يعامل اصل كياگر ژنت كهيدرصورت

امروزه در آخرين مقاالتي كه در دفاع از ( و 1727م، کوش، به نقل از: آ34، ص 2331بلي، براي مطالعه بيشتر، ر.ك: ج)

كه اين هنوز در حد يك تخمين است، نه اثبات؛ و هنوز هيچ دليل  گرددتصريح مي ، نهايتاًشودميوجود چنين ژني نوشته 

 سراسر ژنوم يخوانمطالعه هم»)مثال نگاه كنيد به مقاله  محکمي براي ژنتيکي بودن چنين گرايشي يافت نشده است؛

 يجزء مقاالت برتر معرف 1721كه در سايت نيچر در سال  (1721 گران،ي)سندرز و د« مردان يجنس يريجهت گدرباره 

 ةرائاصرف هاي ژنتيکي دارند و ريشه وجود دارد كهدر انسان  هم بگذريم كه بسياري از اختالالت ديگر است(، شده

 «کنيامر كيفينتيسا»ه مجل رانيسردبكه طبيعي جلوه دادن يك اختالل، قابل مناقشه است؛ چنانشواهد ژنتيکي براي 

 يها و مغزهاكردن دربارة اكتشافات ژن اهويه يبرا يخواهمجلة خود ضمن پوزش 2338در سرمقالة شماره نوامبر 

: ستيارزشمند هم ن ياقدام يگرا( حتفرد همجنس )= يژن گِ افتني يجو براواعتراف كردند كه جست انه،يگراهمجنس

وجود دارد و احمقانه است كه  يکيژنت يهامؤلفه م،يدهيكه ما انجام م يكنم. در هر كار تصحب پردهيب ديبگذار»

 (.37ص، 2336 ،ي و نيکولوسيکولوسي)ن« باشند كنندهنييآنها تع كنميفکر نم يول ستند؛ين ليها دخژن مييبگو

ختي بين شناهاي واقعي روانعلوم شناختي، وجود تفاوت ةويژه در زمينههاي علمي، بعالوه بر اين، با پيشرفت

و معلوم شد كه ( 1774؛ رودز، 1776؛ لئونارد، 1771طور جدي مطرح شد )ازجمله: لئونارد، زن و مرد دوباره به

ها دارد. تي نيز ريشه در واقعيت بيولوژيکي انسانهاي جنسيتفاوت خانم رونگرهاي پيرو برخالف ادعاي فمينيست

كيد شديد أا تها، بتوجه به همين تفاوت دليلهاي سابق هستيم كه بهگيري موجي از فميسنيتشاهد شکلرو ايناز

سنتي براي شکوفايي زنانگي، منتقد شديد فمينيسم شدند )مانند خانم كاري لوكاس، در: لوكاس،  ةبر احياي خانواد

رن( رقم مدعنوان بخشي از موج سوم فمينيسم )موج پستگرا را بهتدريج موج فمينيسم خانوادهاينها به .(1776

هاي لگواهاي فيزيولوژيکي بين مغز زن و مرد به اين نتيجه رسيدند كه زدند؛ و حتي برخي با نشان دادن تفاوت

آموزش به زن و مرد نيز بايد متفاوت باشد و طرفدار تفکيك جنسيتي نظام آموزشي در تمام مقاطع تحصيلي شدند 

هاي ذاتي بتوان ترين مصداقي كه براي اين تفاوتترين و واضحساده رسدنظر ميبه(. 1722)گرين و ديگران، 

رويکردهاي فمينيستي ناديده  ةغلب دليلها بهدتاست، كه هرچند م« لذت مادري»و « مادري ةعاطف»نشان داد، 

ويژه اگر ميزان و شدت آن با ( و به16 ص ،1776 ،)لوكاساست شد، امروزه دوباره مورد توجه واقع شده گرفته مي

گذارد مقايسه شود، ترديدي در تفاوت واقعي و طبيعي روحيات زن و مرد باقي نمي« لذت پدري»و « پدري ةعاطف»

 .(243-233، ص2333؛ سوزنچي، 13-18، ص1ج، 2331)مطهري، 
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شوراي »مجامع مستقلي در آمريکا مانند بيست و يکم اول قرن  ةويژه در دههو ب 2337 ةدر واقع، از اواخر ده

باليني  شواهد ةبا ارائ «گراييانجمن ملي بررسي و درمان همجنس»يا  «سيعالي تحقيقات خانواده در واشنگتن دي

ثير عوامل أطبيعي باشد، تحت ت يگرايانه در افراد، بيش از آنکه امرادند كه پيدايش روحيات همجنسفراوان نشان د

شناختي )مانند عوارض جانبي برخي داروها در مادر، گسيختگي مغزي در همچون تصادفات زيست ؛مختلفي است

هاي عاطفي از جانب پدر و روميتمح ؛(17، ص2336، و نيکولوسي ها بر جنين( )نيکولوسيرحم مادر، اثرات هورمون

(؛ 237ديدگي جنسي در كودكي )همان، صسوءاستفاده و آسيب ؛(236حد به مادر )همان، ص از نزديکي عاطفي بيش

 و حتي به هر شکل ممکن ؛هاي فرهنگيثيرگذاري پيامأت ؛اغواي جنسي زودهنگام و خوگيري جنسي ناشي از آن

كم بيش از (. آنان با تحقيقات روشمند و معتبر نشان دادند كه دست211صدنبال لذت جنسِي خود گشتن )همان، 

كودكي مورد تعرض جنسي قرار گرفته بودند )همان،  ةكردند، در دورگرا معرفي مينيمي از كساني كه خود را همجنس

منجر  ساليدهنده است كه به لزبيگري در بزرگترين عوامل شکلتعرض جنسي يکي از پيشيني»( و 117ص

به  ،237، ص 2333نيکولوسي و نيکولوسي، « )نحو شگفتي مشترك است... در مردان گي نيز اين واقعيت بهشودمي

گرايي، نه احساسات پيشاهمجنس ةله بسياري از اين افراد در دورئاز نظر آنها مس(. 2336وُرثن و ديويس، نقل از: 

كند؛ و صورت نوعي رفتارهاي دخترانه بروز مير پسران بهبه همجنس است كه د جنسي، بلکه نيازي عاطفي نسبت

رايي كشيده گكم به همجنسكند، كمشود يا پاسخ صحيحي دريافت نميچون اين نياز به داليل مختلف سركوب مي

و  يتي غنيروشني دخترانه است، ناگزير فاقد كيفتنها ناهمنوايي جنسيتي دارد، بلکه بهوقتي رفتار پسري نه»شود: مي

ين واقعيت ا ةدهنداي نشانگونهآيد؛ رفتار دخترانه بهگسترده از آن خصايص طبيعي است كه از خودِ واقعي پديد مي

 .(267، ص2336، و نيکولوسي )نيکولوسي« كنديابي مردانه پنهان مياست كه او خود را از كشاكش فرديت

ود كردند، نشان داد كه وجگرا قلمداد ميني خود را همجنساين جريان فکري، با درمان تعداد فراواني از كساني كه زما

اي ندارد؛ رسميت شناختن آن، جز تشديد مشکالت اين افراد ثمرهعارضي است و به ةي يك اختالل و پديدياهچنين گرايش

 رينگآالن مداي همچون هاي برجستهبا شخصيتـ  «گرايان سابقجنبش همجنس»تنها هاي آنان، نهو در اثر تالش

(Alan Medinger) (، كه بعد از هفده سال 1777)مدينگر،  مسير مرد شدن: از سر گرفتن يك سفر، نويسنده كتاب

يدي بيشتر رونق گرفت، بلکه نسل جدـ  گرايانه ياري رساندگرايي، به صدها نفر براي خروج از وضعيت همجنسهمجنس

نظر از ، كه صرف(Diane Eller-Boyko) ويکوـ  ديانه اِلرمانند خانم  ؛گرا نيز پديد آمدهمجنس درمانگرانِ سابقاًاز روان

هاي واقعي براي مردانگي )قدرت، چيرگي، از ويژگي اي موفق در ازدواج و تشکيل خانواده، صريحاً برخورداري از تجربه

كند و دستاورد، تالش شديد( و زنانگي )خالقيت، گويايي، شهودگري، پذيرندگي، همدلي، اتصال به ماده و روح( دفاع مي

 .(114و127ص، )همان سازدبا فمينيسم در انکار حقيقت زنانه زنان را برمال مي( هگرايي زنانپيوند عميق لزبيگري )همجنس

ه ادامه دارد. گرايانهمجنس سازي رفتارهايداران عاديگرايي و طرفهمجنسدرمانگران  هنوز جدال بين البته

نکه گرايان است، دليلي است بر ايقيدي جنسي شايع، كه ويژگي جهان همجنسدارند كه بياين درمانگران اظهار مي
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با عادي و اما  ؛كنندنميگرا شواهد چنان رواجي را انکار مجنسپردازان هناسالم است. نظريه گرايي ذاتاًهمجنس

ش و بخدار و حتي رهايياقيدي جنسي براي مردان گِي، امري معنبي» :شونداشکال قلمداد كردن آن مدعي ميبي

ر پاسخ، ن دشمرند و آناوفايي در روابط تعهدآميز آنان را دليل ناتواني عاطفي آنان برمياست! درمانگران، بي« جذاب

كه  دهندمي( اينان با آمارهاي معتبر نشان 141صهمان، ! )كنندتعهد داشتنِ فقط به يك نفر را امري منفي معرفي 

رفتارهاي سازي گرايان، از خطرات مهم عاديبارگي و تعرض جنسي به كودكان در ميان همجنسشيوع كودك

با استفاده از تعابيري  هگرايانهمجنس سازي رفتارهايداران عاديكه طرفچناندر جامعه است؛  انهگرايهمجنس

كه  اندو مدعي دارندميبارگي قدم بردر مسير زدودن قبح كودك« روابط جنسي ميان افراد با اختالف سني»همچون 

باره ودكمگر فرد ك ؛زا نيستشناختي آسيبلحاظ روانگرايانه مبني بر رضايت طرفين بهبارگيِ همجنسكودك»

زشکان كه انجمن روان پ يادر مقاله نديبود كه بروس ر يعبارت نيا) !«خاطر رفتارش دچار پريشاني و اضطراب شودبه

را تنها  يبارگكودك DSM-IVدر  2334.آ در سال ياساس، آ.پنيشده بود؛ و برا ي.آ( منتشر كرد مدعي)آ.پ کايآمر

روابط  اير كار د يمنف ريتأث اي شودو مضطرب  شانيم خود پرباره از اقداشناخت كه فرد كودك يروان يماريب يدر صورت

 DSM-IVتن م ينيو در بازب د؛ي.آ انجاميآ.پ ياييبه رسوا نگريلورا شلزدكتر  يهايكه با افشاگر او بگذارد ياجتماع

 صيتشخ يوانر يماريبا ب يعمل كند فرد يبارگكودك التيسابقش برگرداند كه هركس براساس تما فيآن را به تعر

 .(233-232، ص2336 ،و نيکولوسي يکولوسينبه نقل از . شوديداده م

 گرايانه. درنگي در هويت همجنس8-1

هويت »وضعيت آنچه د، ابهام در باش جاي بحث داشته اندازه طبيعي بودن گرايش دروني به همجنس اين اگر

برويم، « هويت»عنوان يك به« اقليت جنسي»سراغ گردد. امروزه اگر شود، بهتر آشکار ميناميده مي« گرايانههمجنس

ها، آمارهاي خود همان كشورهاست ترين دليل مخالفان براي نشان دادن غيراصيل و برساخته بودن اين هويتساده

گرا بازشناسي كردن، در بسياري از افرادي كه چنين ادعايي دارند، بيشتر عنوان همجنسدهد خود را بهكه نشان مي

و  يکولوسي)ن يابي طبيعي و متعارفهاست تا يك هويتثير رسانهأتحت ت و هيجاناِت نوجواني و جوانيناشي از 

در آمريکا مشاهده شد كه  هسال 14تا  26آماري  ة؛ براي مثال، در پژوهشي در يك جامع (217، ص2336 ،نيکولوسي

ي سالگ هفدهكردند، وقتي در سن في ميمعر« گراهمجنس“عنوان سالگي خود را به شانزدهاز ميان افرادي كه در 

« خواهدگرجنس»از آن پسران، از نظر خود برگشته و خود را  درصد 62از دختران و  درصد 32مورد پرسش قرار گرفتند، 

 .(1771رسيد )ساوين ويليامز و رئام،  درصد 18سالگي به  18تا سن  ند و اين آمار در پسران نيزكنمعرفي مي

هاي متنوعي داد، وجود آسيبشناختي قرار مياختالالت روان ةگرايي را در زمري كه همجنسترين شواهداز مهم

ثال م است؛شده  آشکارهمراه داشت و با آمارهاي متعدد بود كه اين رفتار در زندگي فردي و اجتماعي خود و ديگران به

نحو گرا بهنسدر افراد همج دزيتنها آمار ابتال به اكه نه دهديمتعدد نشان م يتجرب قاتيبا برشمردن تحق جگياسپر تريپ
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ركز كنترل و گزارش م جيكه نتا)چنان كنندياست كه به رابطه با جنس مخالف اقدام م ياز افراد شيب اريبس يريچشمگ

 انيدر م دزيا احتمال ابتال به»كه  دهدينشان م کايدر آمر يويآاز اچ يريشگيپ يدر كنفرانس مل يمارياز ب يريشگيپ

مانند  ياكشنده يهايمارياز ب ياريبس وعي، ش«(خواه هستنداست كه دگرجنس يافراد شتريبرابر ب 87گراها همجنس

 ياهيماريب ژهيوخاص زنانه، به يهايماريگرا )و بافراد همجنس انمي در …و سيفلي، سوزاك، سB تي، هپاتA تيهپات

ا افراد ب سهيدر مقا يريگرا( تفاوت چشمگزنان همجنس تيو خصوصاً سرطان زنان در جمع ،يواژن يهامربوط به عفونت

مانند  يروان يمارهايمربوط به ب يآمارها ،يشناختروان يهابيآس ثياز ح دهدينشان م نيهمچن وي دارد. يعاد

 اريافراد بس نيو مصرف مواد مخدر در ا اديمربوط به اعت يآمارها زني و ي و...،دكشخو ،ياضطراب و استرس، افسردگ

با  يگرا به رابطة جنسكه اقدام مردان همجنس دهديبا استناد به آمارها نشان م به عالوه،است.  يباالتر از افراد معمول

 يمارهاآ نيمناقشه كردن در ا يبرا ييگرااست. مدافعان همجنس ياز مردان عاد شتريب يريمگنحو چشها بهپسربچه

 زيرا متما ايليپدوف يآمارها كوشنديو م كننديروابط استفاده م نيا يبه كودكان( برا يجنس لي)م «ايليپدوف»از كلمة  ر،ياخ

فاقاً كه ات دهنديآمارها نشان م رايز ست؛يمناقشه وارد ن نيساالن جلوه دهند؛ اما ابزرگ انةيگراروابط همجنس ياز آمارها

 البته (.6-4، ص1722 جگ،يساالن هم هستند! )اسپربا بزرگ ياهل روابط جنس ا،يليبه پدوف لياغلب افراد متما

 اما ؛كردندگرايان معرفي ميها را ناشي از سركوب اجتماعي همجنساين آسيببسياري از گرايي داران همجنسطرف

و شيوع فراوان  لبه مواد مخدر و الک... گرفته تا اعتياد شديد هايي نظير ايدز وآمار شيوع انواع اختالالت )از بيماري ةمقايس

ديل گرايان تبگرايي، به بهشت همجنسهاست با تصويب قوانين حمايت از همجنسخودكشي( در جوامعي كه سال

 دهد كه شيوعنشان مي ،و عدم اختالف معنادار در اين آمارها ،اندشمردهگرايي را مردود مياند با جوامعي كه همجنسشده

رسميت شناختن چنين هويتي در جوامع، كاهشي در  با به كه؛ چراي به سركوب اجتماعي نداردچندان ها ربطآن آسيب

 .(8 ، ص1722؛ اسپريجگ، 211-217ص، 2336، و نيکولوسي دهد )نيکولوسيها رخ نميآسيب

معلوم كند. در را بهتر  لهئمس پيچيدگيتواند دهد، ميجهان امروز رخ مياي كه در هاي عينيدرنگي در نمونه

شناسي در نيويورك تايمز نوشته و از آنان درخواست كمك فکري نموده است، اي كه يك مادر به مشاوران رواننامه

الگي س پانزدهدانست و اكنون در سن مي ”گراجنسهمه»سالگي خود را  يازدهاحساس نگراني كرده كه دخترم در سن 

 خواهد با يك پسراكنون مي و ها را تجربه كردهمخالف و با دختربچهاست و تاكنون بارها روابط جنسيِ با جنس 

ه چرا كيد بر اينکأكارشناسان هم با ت داند( رابطه برقرار كند!)پسري كه خود را دختر مي (transsexual) «تراجنسي»

رسميت بشناس و مانع هكه او دوست دارد، بگونهريزي، اصرار دارند كه هويت او را آنات را دور نميباورهاي سنتي

گونه خود را بازشناسي اي كه در سنين كودكي و نوجواني اينآيا دختربچه (1723شادي او مشو! )استريد و آلموند، 

رافيان ها و اطخود رسيده يا توسط رسانه ةخودش به چنين هويتي دربار دهد، واقعاًكند و چنان رفتارهايي انجام ميمي

يابي جنسي داشته كه انکار اختالل بودن اين كم اختاللي در مقام هويتده يا دستاين هويت به او تحميل ش

 و را بهاصحيح است، كمك نخواهد كرد، بلکه جنسيتي  يابيهويتتنها به زندگي مطلوبي كه در گرو نهها، وضعيت



  70 عیيا امر طبيی: اختالل يگراهمجنس

ت يا نظر لسوزانه اسپاسخي د واقعاً مشاوران يادشده د؟ آيا پاسخدهميسمت آشفتگي هرچه بيشتر جنسيتي سوق 

اين هويت را هم امتحان كن، ببين خوب است؟! باز كردنِ »گفت: كه مي جفري ساتينوِراي مانند پزشك برجستهروان

هم در سني كه توانايي قضاوت  آن ؛دهددري است براي نوجوان آشفته، كه وي را در معرض خطرات مهلك قرار مي

 (.214ص ،2336، و نيکولوسي )به نقل از نيکولوسي« خطرات ندارد ةعقالني و درست دربار

 شناسيگرايي از منظر انسانهمجنس .1-1

لفه در وجود انسان، بيش از آنکه محصول ؤبودن يك م« بيماري»يا « سالمت» ةحقيقت اين است كه قضاوت دربار

اما بيماري  ؛دهندآنچه هست را گزارش مي ماري، صرفاًهاي آشناسي دارد. دادههاي آماري باشد، ريشه در مباني انسانداده

گاه يچه ؛ مثالًآيددست نميو با صرف آمار به يا سالمت بودنِ يك وضعيت براي انسان، حاوي يك قضاوت ارزشي است

شناسي انسان قرو بايد از زاويه عميايناز .اين نيست كه افسردگي يك بيماري و اختالل نيست ةدهندكثرت افراد افسرده نشان

)كه  وست بداربدنت را دكتاب  در خانم پيرسي. درنگي داشته باشيم ها و چنين هويتيميزان اصالت اين گرايش ةنيز دربار

 ،ي)سبزوار هيدر حکمت متعال« نفس و بدن ياتحاد بيترك»به بحث  شوديم كينزد اريبس يلحاظ مبنابه هايشبحث

 كي نکهيكه چرا ا گردديفهم شود معلوم م يدرستبه يمسئلة فلسف نيكه اگر ا (171ص، 2332 ،ياني؛ آشت438ص، 2333

 يِ عيطب يخود را برخالف اقتضا ينفسان شيزنانه( باشد، اما گرا ايمردانه ) يجنس يهااندام يزن( و دارا اينفر بدنش مرد )

گرا و با كنايه به جريانات همجنس (.يعيطب تيوضع كياختالل است، نه برخوردار از  كيخود قلمداد كند، دچار  يهااندام

برساخته قلمداد كنم كه با  مجازم هويت خود را يك امر كامالً واقعاً« من»كند كه آيا ال را مطرح ميؤتراجنسي، اين س

ان اي را براي خود باور داشته باشم؟! او نشگيري بتوانم آن را خالف بيولوژي خود بدانم و هرگونه گرايش جنسيتصميم

اس تمايل و براس اندازه مهم است و اگر گرايش جنسي را صرفاً وضعيتِ بيولوژيکي براي انسان بودنِ انسان چهكه دهد مي

دلخواه افراد )حتي تمايلي كه برخالف وضعيت بيولوژيکي آنان باشد( تعريف كنيم، چگونه انسانيت انسان را )كه به او كرامت 

نث( قرار داده، ؤاگر نظام خلقت جنس مرا مذكر )يا م. (1723)پيرسي،  ايمانکار كرده بخشد(و حقوق خاص در جهان مي

ر انکار دقت شود كه بحث بر سروحيات و اقتضائات متناسب با اين جنس در من وجود داشته باشد. طبيعي است كه  كامالً

يي متفاوت با روند عادي بدن هابسا كسي روحيات و گرايشچه خواهانه در برخي افراد نيست وهاي همجنسوجود گرايش

و بايد مداوا شود، نه اينکه اين باشد شده  اما چنين كسي دچار يك بيماري و اختالل ؛درون خود احساس كند خويش در

له است و ئپاك كردن صورت مس رسميت شناختن آن، صرفاً اختالل با به رسميت شناخته شود. ميدان دادن بهوضعيتش به

پزشك نرواـ  جفري ساتينوِر تکرار مجدد آن جملةافزايد. كند، بلکه بر حاد شدن مشکل ميتنها مشکل را را حل نمينه

اين هويت را هم امتحان كن، ببين خوب است! باز كردنِ دري است براي نوجوان : »ـ خالي از لطف نيست آمريکايي ةجستبر

هم در سني كه توانايي قضاوت عقالني و درست درباره خطرات آن ؛دهدآشفته، كه وي را در معرض خطرات مهلك قرار مي

 .(214ص، 2336، و نيکولوسي )به نقل از نيکولوسي« ندارند
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سوي رايشي بهشود كه گ... بر سر اين نيست كه كسي يافت نميو ساتينور ،اسپريجگ ،نيکولوسيبحث امثال 

تواند يدر حد يك گرايش عاطفي است، م تا وقتي كههمجنس نداشته باشد؛ بلکه بحث اين است كه چنين گرايشي، 

راي شود، يك بيماري است كه آسيب جدي، هم بكشيده ميرفتار جنسي تمايل و وقتي به افق  اماامري طبيعي باشد؛ 

 ؛خود شخص و هم براي ديگران در پي دارد؛ و براي برطرف كردن بيماري و جلوگيري از شيوع آن، بايد فکري كرد

رسميت شناخت و از اين طريق، بيماران را در بيماري خود عنوان يك وضعيت عادي براي همگان بهنه اينکه آن را به

 ود.عادي شدن چنان رفتارهاي پرآسيبي را در همگان مهيا نم ةت كرد و زمينتثبي

 گيرينتيجه

ا كه اين رفتار به يك امر طبيعي دروني ي تا وقتي، هابرخي انسان توسط« رفتار»يك  انجامدانند كه صرفِ همه مي

هاي ينهد و حتي وجود زمباشر آن رفتا دانستن طبيعي و معموليتواند مجوزي براي هويتي برنگردد، نمي ةيك عرص

ه اموري كرسميت شناختن آن رفتار باشد؛ چنانبهسازي و عاديتواند مجوزي براي ژنتيك براي چنين افرادي نمي

سازي ير عاديدر مسخواهند كساني كه ميرو ايناما بايد مديريت و كنترل شوند. از ؛هاي ژنتيکي دارندمثل چاقي زمينه

به دفاع از وجود يك گرايش طبيعي يا يك هويت  اي ندارند جز اينکهچاره ،گام بردارند همجنسرفتارهاي جنسي با 

ونه در يك كه چگ تبيين شددر اين مقاله اقدام كنند.  ،دهنددر ميان كساني كه چنين رفتارهايي انجام ميمشترك 

ل رواني تالخاز يك ااين موضوع  عد،در گام ب شد و «لواط»جايگزين مفهوم  «گراييهمجنس»فرايند تدريجي، مفهوم 

فهرست  گرايي ازهمجنسو حذف  كه اين بازنماييشواهد متعددي ارائه شد  و ؛دگرديطبيعي بازنمايي  يصورت امربه

از طريق يك سلسله اقدامات اجتماعي انجام ، باشد ژوهش معتبر علميپمحصول يك  بيش از آنکهاختالالت رواني، 

اس.ام را بيشتر گرايي در دي.ضرورت درج مجدد همجنساخير،  ةهاي فراوان در يکي دو دهپژوهش ،حالاينبا شد.

اي هستند و شناختينبايد بگذارند كساني كه دچار چنين اختالل روان دلسوزشناسان رسد رواننظر ميو بهكند مي

اني از چنين درم هاي واهي، با بهانهاندياندرمهاي حمايت و گذراندن دورهآسيب نيازمند براي يك زندگي سالم و كم

قرباني هوسراني كساني شوند كه با سپر قرار دادن اين افراد و عادي جلوه دادن وضعيت آنان، درصدد ترويج محروم و 

 .نداگرايانه در ميان افراد سالمسازي رفتارهاي همجنسآزاد جنسي و عادي فتارهاير
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