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 درباره ي اقليتهاي جنسي
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. مالحظاتي را مطرح كنمشأن اخالقي اقليتهاي جنسي در اين نوشتار مايلم درباره ي 
 گروه هاي انساني هستند كه رفتار جنسي آنها با الگوي رفتارهاي "اقليتهاي جنسي"مقصود من از 

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

نهايتاً  اين مناسبات -مرد برقرار مي شود؛ ثانياً) يك(زن و ) يك( مناسبات جنسي ميان -اوالً: كرد
 .به دخول اندامهاي تناسلي زن و مرد مي انجامد

از مباحث مناقشه انگيز و   اخالقي و حقوق انساني اقليتهاي جنسيبحث درباره ي شأن
 خصوصاً در متن يك جامعه ي ديني و در مباحثاين .  دشوار در حوزه ي اخالق معاصر است

گويي دين ورزان پيشاپيش، بدون .  حلقه ي دين ورزان از دشواريهاي بيشتري هم برخوردار است
قلي نيازمند باشند، مي توانند بر مبناي تعاليم ديني خود، در آنكه به هيچ گونه پژوهش و تأمل مست

به نظر مي رسد كه مطابق تعاليم ديني .  خصوص شأن اخالقي و حقوقي اين اقليتها داوري كنند
  .بسياري از رفتارهاي جنسي كه از هنجارهاي رايج فاصله مي گيرد، اخالقاً ناروا تلقي مي شود

سياري از مصاديق رفتارهاي جنسي اقليتي، صرفاً بر داليل نقلي استوار البته مخالفت دين ورزان با ب
براي توجيه عقالني حكم اخالقي و حقوقي سياري موارد، دست كم عالمان ديني، نيست، بلكه در ب

 . خويش درباره ي اقليتهاي جنسي استداللهاي عقلي درخور توجهي نيز عرضه كرده اند
 مسأله ي )و نه حقوقي (وف به جنبه هاي اخالقيدر اين نوشتار توجه من بيشترمعط

آن گونه اقليتهاي جنسي است، و مي كوشم تا مهمترين داليل عقلي را كه مستند تقبيح اخالقي 
من در اين نوشتار بيشتر استداللهايي را كه در ميان فيلسوفان   .رفتارها بوده، مورد ارزيابي قرار دهم

والً، موضوع حكم اخالقي رفتارهاي خواهم داد، زيرا امغرب زمين مطرح شده مورد بحث قرار 
 در ميان نوشته هاي لذا واقليتهاي جنسي از ديرباز مورد توجه و بحث اين فيلسوفان بوده است،

 و ثانياً، تا آنجا ايشان استداللهاي متنوعي درتوجيه تقبيح اخالقي رفتارهاي جنسي اقليتي آمده است؛
لهاي عقلي اي كه حكيمان مسلمان در تقبيح اخالقي رفتارهاي كه من مي دانم مهمترين استدال

 حكيمان مغرب زمين جنسي اقليتي اقامه كرده اند، مستقيم يا غير مستقيم متأثر ازانديشه هاي
بنابراين، مباحثي كه در حلقه ي فيلسوفان مغرب زمين در .  بوده است) خصوصاً افالطون و ارسطو(

 . ث حكيمان مسلمان را نيز در بر مي گيرداين خصوص مطرح شده است، مباح
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 من اند، اما اقليتهاي جنسي شامل گروههايي با طيف بسيار متفاوتي از رفتارهاي جنسي
 "همجنس گرا"را به اقليتهاي جنسي توجه خود  باشد، برخورداربيشتري براي آنكه بحث از دقت 

ا يل جنسي نشان مي دهند، و بخود تما، يعني كساني كه نسبت به افراد همجنس محدود مي كنم
بنا به داليلي كه در جاي خود در خور توجه است، مردان هم .  مناسبات جنسي برقرار مي كنندآنها 

به نظر مي رسد كه هم عرف . جنس گرا بيش از زنان همجنس گرا حساسيت منفي برانگيخته اند
ر تر است، و براي آنها سختگيبسياراجتماعي و هم نظام حقوقي نسبت به  مردان همجنس گرا 

بنابراين، به گمانم بهتر آن باشد كه توجه .  مجازات اجتماعي و قانوني شديدتري در نظر مي گيرد
روشن است كه .  خود را به مورد دشوارتر، يعني حكم اخالقي مردان همجنس گرا معطوف كنيم

يعني زنان (ر مورد آسانتر نتايجي كه درباره ي اين مورد دشوارتر به دست مي آيد به طريق اولي ب
   .نيز قابل اطالق خواهد بود) همجنس گرا

 :خوبست نخست چند نكته ي مقدماتي را روشن كنيم
، و بسياري از "لواط"، "صحبت احداث"، "شاهد گرايي" را بايد از "همجنس گرايي" )1

اما بهتر .  انديانه  رفتارهاي همجنس گرا متضمن البتهرفتارهاتمام اين . مفاهيم مشابه متمايز كرد
 .   به مفاهيمي از آن دست پرهيز كنيم"همجنس گرايي"است از فروكاستن مفهوم 

شاهد بازي و صحبت احداث ، صرف نظر از معاني عارفانه اي كه كساني نظير حافظ اوالً، 
 و اوحد الدين كرماني براي آنها قائل بودند، در غالب موارد متضمن ابراز تمايل جنسي نسبت به

ت به گمان من مي توان به قو.  كودكان و نوجوانان، يا حتي انجام عمل جنسي با ايشان بوده است
استدالل كرد كه برقراري روابط جنسي با كودكان و نوجوانان اخالقا ً نارواست، در اينجا همجنس 

با دختري بودن يا نبودن طرفين در قبح اخالقي اين عمل تأثيري ندارد؛ روابط جنسي يك مرد بالغ 
خردسال، يا زني بالغ با پسركي خردسال به همان اندازه نارواست كه مناسبات جنسي ميان يك مرد 

  . پسري خردسالوبالغ 
كه روابط رواج مي يابد  در غالب موارد، شاهد بازي و صحبت احداث در شرايطي ثانياً،

مردان شاهد باز، به دليل يعني در غالب موارد، .  شده استميان زنان و مردان به شدت محدود 
است آمده  در آثار ادبي ما.  ندزوي نرد عشق مي بامحدوديت دسترسي به زنان، با پسركان زيبا ر

 اين امر.  فت، عشق شاهدبازان به ايشان هم از ميان مي رستسركان مو مي ركه وقتي بر سيماي پ
را به خاطر شباهتي كه به زنان ان  آن نوجوانك غالبا ً شاهد بازبر اين ادعاست كه مردان ياقرينه 

اما همجنس گرايي به معناي .  به جاي زنان بر مي گزيدندداشتند، در شرايط محدوديت و عسرت، 
 به ، نوعي تمايل اصلي و جايگزين ناپذير نسبت به همجنس تلقي مي شود، و لزوماًمورد بحث ما

 . نداردربطي  خيال يك زن، هشرايط عسرت، يا نرد عشق باختن با يك مرد ب
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غم آنكه بدون ترديد مصداق آشكار روابط همجنس گرايانه  ر هم علي"لواط"مفهوم ثالثاً، 
قي دست كم، پيش از بررسي داليلي كه در تقبيح اخال.  است، با مفهوم مورد بحث ما فاصله دارد

كه شود زيرا اگر به فرض معلوم .   را يكي دانستهمجنس گرايي آمده، نمي توان اين دو مفهوم
 "لواط" و "همجنس گرايي"همجنس گرايي به لحاظ اخالقي ناروا نيست، در آن صورت نسبت 

مانطور كه همه ي رفتارهاي جنسي غير  خواهد بود؛ ه"زنا" و " همجنس گراييغير"مانند نسبت 
، همه ي رفتارهاي جنسي همجنس گرايانه را دانست "زنا"مصداق همجنس گرايانه را نمي توان 

به بيان ديگر، اگر بنا به فرض، معلوم شود كه همجنس گرايي از آن .  دنامي "لواط" توان هم نمي
 به آن دسته از روابط "لواط"بحي ندارد، در آن صورت ث كه همجنس گرايي است، اخالقا ً قحي

حدود موازين عرفي يا اخالقي مربوطه خارج از جنسي همجنس گرايانه اي اطالق خواهد شد كه 
 ). شبيه خواهد بود"زنا" به مفهوم "لواط"از اين حيث مفهوم ي يعن(باشد 

 تفكيك قائل "رفتارهاي همجنس گرايانه" و "همجنس گرايي" به گمانم خوبست ميان )2
اما رفتارهمجنس . است كه فرد به همجنس خود مي ورزدتمايل همجنس گرايي نوعي .  شويم

اگر آن تمايل بيرون از اختيار .   تحقق مي پذيرداست كه در نتيجه ي آن تمايلرفتار گرايانه نوعي 
آنچه مي تواند موضوع داوري اخالقي واقع .  فرد دست دهد، مشمول داوري اخالقي نخواهد شد

اگر چيزي بيرون از اختيار ما رخ دهد، ما را به خاطر آن نمي توان .  شود، فعل مختارانه است
 جنسي فرد همجنس گرا به همجنس خود، مانند تمايل  ظاهرا ً تمايل. اخالقا ً ستود يا نكوهش كرد

در اين صورت همجنس .  جنسي فرد غير همجنس گرا به غير همجنس خود غير اختياري است
.  گرايي، به مثابه ي تمايلي بيرون از اختيار فرد همجنس گرا، مشمول هيچ داوري اخالقي نمي شود

وري اخالقي قرار داد، زيرا فرد همجنس گرا مي اما رفتارهاي همجنس گرايانه را مي توان مورد دا
تواند برخالف تمايل خود تصميم بگيرد، و اگر اقتضاي خرد پرهيز از آنگونه رفتارها باشد، به 

 .اقتضاي خرد عمل كند
 همجنس گرايانه را نوعي بيماري تلقي كند، در آن صورت نيز "رفتارهاي"البته اگر كسي 

مي توان كسي را به خاطر آن كه در آيا .  خواهند ماند اخالقي بيرون اين رفتارها از دايره ي داوري
، اخالقا ً نكوهش كرد؟  البته فرد را مي توان به خاطر آنكه بدون تب مي سوزد و هذيان مي گويد

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

 اگر من بدون دليل خشمگين شوم، و خشم خود را مهار نكنم، اخالقاً در خور نكوهشم،  .نكوهيد
، و زود باشد بشدت كاسته شده  مناما اگر به دليل پركاري غده ي تيروئيد آستانه ي تحريك

، ديگر نمي توان مرا به خاطر تحريك پذيري زياد و باشداري خشمي من از عوارض آن بيم
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و در جايي .  خشم من غير اختياري و ناشي از بيماري است.  واكنشهاي خشماگينم سرزنش كرد
 اينجا فقط مي توان مرا به خاطر آنكه در.  نباشد، صدور حكم اخالقي نادرست مي نمايداختيار كه 

 بنابراين، اگر . وهايم را به موقع نمي خورم اخالقاً نكوهيدبه پزشك مراجعه نمي كنم، يا دار
همجنس گرايي و رفتارهاي همجنس گرايانه را نوعي بيماري بدانيم، ديگر نمي توانيم آنها را اخالقا 

 . ً محكوم كنيم
اما آيا همجنس گرايي و رفتارهاي ناشي از آن نوعي بيماري است؟  پاسخ اين پرسش را 

در اينجا به گمانم بايد بپذيريم .   وفان، عالمان دين، يا معلمان اخالق انتظار داشتنمي توان از فيلس
 انجمن روانپزشكان آمريكا 1974  تا پيش از سال .حجيت عرفي داردذيربط كه سخن دانشمندان 

)APA  (آن انجمن رسما ً 1974اما در سال .  همجنس گرايي را نوعي اختالل رواني مي دانست 
امروزه تقريبا ً اكثريت قريب به اتفاق متخصصين .  كه در اين مورد خطا كرده استاعالم كرد 

  البته در بسياري مواقع، ممكن است همجنس گرايي، .ذيربط همجنس گرايي را بيماري نمي دانند
به خاطر فشارهاي اجتماعي زيادي كه بر فرد همجنس گرا وارد مي شود، به انواع اختالالت روحي 

همجنس گرايي از آن بينجامد، اما ) مانند افسردگي، اضطراب، بي ثباتي شخصيت و غيره(و رفتاري 
 .حيث كه همجنس گرايي است، بيماري تلقي نمي شود

بنابراين، اگر رفتارهاي همجنس گرايانه را بيماري ندانيم، حق داريم درباره ي حسن و قبح 
  من در اين نوشتار، از عرف جاري در ميان .آنها بپرسيم، و آنها را مورد داوري اخالقي قرار دهيم

اهل علم پيروي خواهم كرد، و همجنس گرايي و به تبع آن رفتارهاي همجنس گرايانه را بيماري 
  .   نخواهم دانست

 آيا رفتارهاي همجنس گرايانه به ": بنابراين، پرسش اصلي ما در اين نوشتار اين است
 "؟ندستهالحاظ اخالقي نكوهيده و نارو

)2( 

مهمترين برهاني را كه در تقبيح اخالقي رفتارهاي همجنس گرايانه اقامه شده است، مي 
س آكويناس، و كانت از جمله فيلسوفاني هستند امافالطون، ت.   ناميد"برهان امر غير طبيعي"توان 

ان و در ميان حكيم.  كه بر مبناي صورتي از اين برهان رفتارهاي همجنس گرايانه را تقبيح كرده اند
 رفتارهاي همجنس گرايانهمبناي عقلي تقبيح مهمترين فقيهان مسلمان نيز صورتي از همين برهان 

 : را مي توان به صورت زير بيان كرد"برهان امر غير طبيعي" صورت كلي  . استبوده
 .رفتارهاي همجنس گرايانه غير طبيعي هستند )1(
 .تمام رفتارهاي غير طبيعي به لحاظ اخالقي ناروا هستند )2(

 بنابراين،



 �

 .رفتارهاي همجنس گرايانه به لحاظ اخالقي ناروا هستند) 3(            
 

 بر انهمجنس گرايرفتارهاي ه تقبيح اخالقي ،در چارچوب اين برهانهمانطور كه مي بينيم، 
 .  "امر غير طبيعي" بودن "غير اخالقي"؛ آن رفتارها بودن "غير طبيعي": دو فرض مهم استوار است

) 1(گزاره هاي (بنابراين، اگر مقدمات آن برهان .  فوق به لحاظ صوري معتبر استبرهان 
  بنابراين، خوبست صدق . صادق خواهد بودنيز بالضروره ))3(گزاره  (صادق باشد، نتيجه)) 2(و 

    .مقدمات اين برهان را مورد بررسي قرار دهيم
 . برهانبررسي مقدمه ي اول 

نه غير طبيعي هستند؟  براي پاسخ دادن به اين پرسش نخست بايد  آيا رفتارهاي همجنس گرايا
حكيماني كه از اين .   چيست"امر غير طبيعي" و "امر طبيعي"روشن كنيم كه در اينجا مقصود از 

غير " و "طبيعي" بهره جسته اند، تلقي واحدي از انهبرهان براي تقبيح رفتارهاي همجنس گراي
 تفاوت ديدگاه ايشان در اين مورد است كه صورتهاي مختلف و در واقع.  نداشته اند"طبيعي

 . را پديد مي آورد"برهان امر غير طبيعي"
 و "طبيعي"، نخست بايد معاني مختلف ))1(گزاره (بنابراين، براي بررسي مقدمه ي اول             

 . را بكاويم"غير طبيعي"
در اينجا .   قوانين طبيعت استبه معناي امري مطابق با "امر طبيعي"  گاهي .معناي اول

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

رت، اين قوانين را هرگز نمي توان در اين صو.  طبيعت، آنچنان كه به واقع رخ مي دهد، عرضه كند
زيرا اگر امري خالف آن قوانين رخ دهد، تنها نتيجه اي كه مي توان گرفت اين است .  نقض كرد

كه آن قوانين باطل بوده اند، و لذا يا ما بايد آن قوانين را يكسره رها كنيم، و جايگزيني براي آنها 
.  رد خالف را نيز در بر گيرنديل قرار دهيم كه آن موبجوييم، يا بايد آنها را چندان مورد جرح و تعد

ما را به تغيير آن كشف   دانست كه"قرينه ي مبطل" را بايد "يامر غير طبيع"بنابراين، در اينجا 
به بيان ديگر، در چارچوب اين تلقي، امر غير طبيعي به طور موقت .  قانون مربوطه الزام مي كند

، ماند ن"غير طبيعي"،د قوانين علمي را چنان تغيير دهند كه آن امر است، واهل علم باي"غير طبيعي"
 .يعني در چارچوب نظريه هاي علمي مربوطه به نيكي قابل توصيف و تبيين باشد

 دانست؟ به گمانم، "غير طبيعي"آيا رفتارهاي همجنس گرايانه را به اين معنا مي توان             
ته باشيم كه قوانين طبيعت به معناي ياد شده را نمي توان به ياد داش.  پاسخ آشكارا منفي است
قع رخ مي دهند، قوانين طبيعت بايد آنها را به واهمجنس گرايانه رفتارهاي نقض كرد، بنابراين، اگر 
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در توصيف امر واقع منظور بدارند، و تصويري از واقعيت بدست دهند كه با اين داده قابل جمع 
خالف قوانين توصيفي " را نبايد به معناي غير طبيعي، "ن امر غير طبيعيبرها"بنابراين، در .  باشد

 . دانست"طبيعت
 به كار مي رود، و "سالم" يا "وضعيت سالمت" به معناي "طبيعي" گاهي .معناي دوم            

 كساني نظر مي رسد كه بسياري ازبه .  "عدم سالمت" يا "وضعيت بيماري" به معناي "غيرطبيعي"
 مي دانند، مقصودشان اين است كه اينگونه رفتارها "غير طبيعي"تارهاي همجنس گرايانه را كه رف
، يم را در مقدمه ي اول به اين معنا فرض كن"غير طبيعي"اما اگر واژه ي .  است "بيماري"نوعي 

مي  به نظر در اين صورت .   برهان هم به همين معنا تلقي نماييممقدمه ي دومآن را درالجرم بايد 
مقدمه ي دوم برهان كاذب خواهد شد، زيرا همانطور كه پيشتر اشاره كردم، بيماري امري رسد كه 

بيرون از دايره ي اختيار انسان است، و لذا مشمول داوري هاي اخالقي واقع نمي شود، يعني نمي 
 "بيماري"ناي به مع را در اين برهان "غير طبيعي" واژه يبنابراين،.  خواند"غير اخالقي"توان آن را 

   . تلقي كردنيز نمي توان
 همانطور كه پيشتر اشاره كردم، امروزه اكثريت قريب به اتفاق متخصصين ذيربط ،عالوه به 

نظر  نمي دانند، لذا اگر حجيت عرفي "بيماري"همجنس گرايي و رفتارهاي همجنس گرايانه را 
 "غير طبيعي"رايانه را به اين معنا اهل علم را مبنا قرار دهيم، نمي توانيم رفتارهاي همجنس گ

 .بدانيم
 در مقام نقد رفتارهاي همجنس گرايانه، اين قوانين  افالطون در كتاب .معناي سوم            
ست كه اين نوع رفتارها را حتي در از جمله اين ا مي خواند، و مقصود او "طبيعيغير "رفتارها را 

او ابتدا در مورد مناسبات جنسي در جامعه قوانيني را .  ميان حيوانات هم نمي توان مشاهده كرد
 زن قانوني خود با كسي ديگر  باهيچ كس نبايد جز[...] ": پيشنهاد مي كند، از جمله مي گويد

نزديكي كند و به طور كلي آميزش مردان با زنان هرجايي و همچنين آميزش مرد با مرد را به كلي 
 مردمان شهر ما حق ندارند از مرغان و ديگر  [...]": يراچرا؟  ز.  "[...]ممنوع خواهيم ساخت 

نيافته اند تنها و بي جفت مي بينيد كه مرغكان مادام كه توانايي توليد مثل .  جانوران بدتر باشند
همين كه به سن توليد مثل رسيدند يك مرغ نر .  زندگي مي كنند و از آميزش جنسي احتراز دارند

ما .  مي دهند و از آن پس در كمال وفاداري با يكديگر بسر مي برندو يك مرغ ماده جفتي تشكيل 
  1"[...].د بهتر از جانوران بي خرد باشندبر آنيم كه مردمان شهر ما باي

 هستند، يعني "غير طبيعي"بنابراين، از منظر افالطون رفتارهاي همجنس گرايانه             
 . ندرفتارهايي اند كه حتي از حيوانات سر نمي زن
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 :ل خالي از اشكاالتي نيست اما اين استدال
يعني پيش فرض آن اين است كه .   اين استدالل مبتني بر ادعايي نادرست است،اوالً

اما ظاهراً پژوهشهاي علمي نشان مي .  رفتارهاي همجنس گرايانه در ميان حيوانات يافت نمي شود
 هم رفتارها -نظير شامپانزه ها-ي تكاملي باال، از جمله پستانداران رده هادهد كه در ميان حيوانات

اگر   2.ي مشاهده مي شود كه كامال ً با توصيف رفتارهاي همجنس گرايانه همخوان استروابطو 
نتيجه ي اين پژوهشها را بپذيريم، در آن صورت ديگر نمي توانيم رفتارهاي همجنس گرايانه را به 

، زيرا برغم رأي وي اين گونه رفتارها از حيوانات هم  بدانيم"غير طبيعي"معناي مورد نظر افالطون 
علي  "همجنس گرايي"ه پديده ي در اينجا، من به تبع افالطون فرض كرده ام كالبته ( . سر مي زند
 كه مقوالت و پديده هاي انساني را مي اين فرضاما   .استبه سپهر حيوانات قابل تسري االصول 

 در خور مناقشه در جاي خودبر رفتارهاي آنها اطالق كرد، توان به عالم حيوانات تسري داد و 
  .)است

به هيچ وجه معلوم .   به نظر من مشكل اصلي اين استدالل در جاي ديگري است،ثانياً          
نيست كه چرا رفتارهاي حيوانات مي تواند و مي بايد الگوي رفتارهاي انساني و مبناي داوريهاي 

خاص در ميان به نظر مي رسد كه وجود يا عدم وجود رفتاري .  باشد رهارفتاآن اخالقي درباره ي 
براي مثال، .  حيوانات هيچ ربطي به منزلت و ارزش اخالقي آن رفتار در قلمرو انساني نداشته باشد

در قلمرو انساني بسياري رفتارهاي اخالقاً ستوده وجود دارد كه هيچ مشابهي در قلمرو حيواني 
در عالم حيوانات  ها و نظاير آن"كرم"، "شفقت بر افتادگان"، "عدالت"ي مانند پديده هاي. ندارد

از سوي ديگر، .  يافت نمي شود، اما اين امر به هيچ وجه از ارزش اخالقي واالي آنها نمي كاهد
بسياري رفتارها در قلمرو حيواني يافت مي شود كه در قلمرو انساني اخالقاً نكوهيده است، 

به بيان ديگر، اگر صفت .  ، و غيره"محارم"، مناسبات جنسي با "درنده خويي"د رفتارهايي مانن
و آن  ( تلقي كنيم"رفتاري كه از حيوانات سر نمي زند" در مقدمه ي اول را به معناي "غير طبيعي"

يعني در آن .  ، در آن صورت مقدمه ي دوم برهان كاذب خواهد شد)را گزاره اي صادق بينگاريم
 . بدانيم"غير اخالقي" به آن معنا را "غير طبيعي"يلي وجود ندارد كه امر صورت هيچ دل

.   و امثال آنهاست"غالب"، "متداول"، "شايع" به معناي "طبيعي"  گاهي .معناي چهارم          
 يا مصداق بيشتر مطابق اين تلقي، امر طبيعي امري است كه به لحاظ آماري بيشتر واقع مي شود

 "غير طبيعي"ست،  ا يا مصاديق آن نادر است،تواتر وقوع آن اندكابل، امري كه و در مق.  دارد
                                                 

2 �=� ��>� :- A1A ا� 0@�ل، 
Weinrich, J.D.,(1982) "Is homosexuality biologically natural?", In W. Paul, et al. (eds.), 

Homosexuality: Social, Psychological, and Biological Issues, Beverly Hills, Calif.: pp.197-208. And; 

Denniston, R.M.(1980) "Ambisexuality in animals", In Homosexual Behavior: A modern Reappraised. 

New York: Basic Books. 
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مناسبات غير و مصاديق بنابراين، در قلمرو مناسبات جنسي، چون كثرت وقوع .  بشمار مي رود
همجنس گرايانه بسي بيشتر از مناسبات همجنس گرايانه است، مطابق اين تعريف بايد رفتارهاي 

  . تلقي كنيم"غير طبيعي" و رفتارهاي همجنس گرايانه را "طبيعي"ايانه را جنسي غير همجنس گر
 باشد، در آن صورت به نظر مي رسد كه "كثرت وقوع" در مقدمه ي اول "طبيعي"اگر مقصود از 

اما .   هستند"ر طبيعيغي"يعني رفتارهاي همجنس گرايانه حقيقتاً به آن معنا .  آن مقدمه صادق باشد
 در مقدمه ي دوم را هم به "غير طبيعي"عتبار منطقي برهان متوقف بر اين است كه در آن صورت، ا

 رفتارهايي كه به ندرت ": يعني مقدمه ي دوم را بايد به اين نحو قرائت كرد.  همين معنا تعبير كنيم
 براي مثال، پديده.   اما اين گزاره آشكارا كاذب است".رخ مي دهند، به لحاظ اخالقي ناروا هستند

بنابراين، مطابق تعريف، بايد .  بسيار نادر است) در قياس با پديده ي راست دستي(ي چپ دستي 
اما آيا اين .   بخوانيم"غير طبيعي" و پديده ي چپ دستي را "طبيعي"پديده ي راست دستي را 

با دست چپ نوشتن به لحاظ اخالقي كاري نارواست؟  به نظر مي رسد كه پاسخ بدان معناست كه 
 را بپذيريم، مقدمه "غير طبيعي" و "طبيعي"به بيان ديگر، اگر معناي چهارم از .  كارا منفي استآش

 خواهد بود، اما "غير طبيعي"ي اول صادق خواهد بود، يعني همجنس گرايي، مطابق تعريف امري 
 مي توان را ن به آن معنا"غير طبيعي"به اين ترتيب، ما مقدمه ي دوم را كاذب كرده ايم، يعني امر 

 .انگاشت "غير اخالقي"
تا آنجا كه به بحث درباره ي رفتارهاي همجنس گرايانه مربوط است، به . معناي پنجم          

.   عبارتست از آنكه چيزي را درغير جاي خود بكار گيريم"طبيعيغير"گمانم مهمترين معناي 
ژه اي دارند كه اصوالً براي انجام ي كاركرد ويانقش غايت، مطابق اين تلقي، تمام اندامهاي بدن ما 

  اگر اندامي در خدمت غايت خود باشد، و نقش اصلي خود را ايفا كند، در .آن طراحي شده اند
غير "ت وضعي است، و اگر برخالف آن نقش يا غايت به كار گرفته شود، در"طبيعي"وضعيت 
 از يك سو، و "القيخوب اخ" و "طبيعي"از سوي ديگر، رابطه ي مهمي ميان .  است "طبيعي

 است و امر غير "نيك"اخالقاً امر طبيعي .   از سوي ديگر وجود دارد" اخالقيبد" و "غير طبيعي"
 . "بد"  اخالقاًطبيعي

اوالً، طبيعيات و .   در اينجا آشكارا مي توان طنين انديشه هاي ارسطو را بازيافت
مطابق رأي اوهمه ي .  نه استمابعدالطبيعه ي ارسطويي مبتني بر نوعي بينش غايت گرايا

غايتي طبيعي دارند، يعني هر يك براي ايفاي نقشي خاص ) از جمله اندامهاي بدن ما(موجودات 
.  تفسيري كاركردگرايانه به دست مي دهد"خير اخالقي"ثانياً، ارسطو از مفهوم .  طراحي شده اند

براي آنكه ي وي أرمطابق . ) است"خوب"مفهوم دست كم اين تفسير بخش مهمي از تحليل او از(
 غايت خود را تحقق بخشيده است،) الف(خوب است يا نه، بايد ببينيم آيا امر ) الف(دريابيم آيا امر 
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براي مثال، وقتي مي .  يا به زباني امروزين تر، آيا نقش يا كاركرد خود را بدرستي ايفا كرده است
ن چاقو نقش و كاركرد اصلي خود را اي، مقصودمان اين است كه "استخوب اين چاقو "گوييم 

و هنگامي كه مي   .بدرستي انجام مي دهد، يعني مثالً تيز است، و اشياء مورد نظر را براحتي مي برد
 منظورمان اين است كه وي نقش يا وظيفه يا كاركرد خود را به "آقاي الف پدري بد است"گوييم 

ما اين است كه اوالً، نقش يا اخالقي ظيفه بنابراين، و  .عنوان يك پدر بدرستي انجام نمي دهد
شيء يا اندام را كشف كنيم؛ ثانياً، آن را صرفاً براي ايفاي موجود يا كاركرد يا غايت اصلي يك 

  . همان نقش، و در خدمت همان غايت بكار بريم
ند؟   هست"غير طبيعي"آيا رفتارهاي همجنس گرايانه به اين معنا اما سؤال اين است كه           

براي آنكه پاسخ اين پرسش را بدست دهيم، نخست بايد ببينيم نقش يا كاركرد يا غايت اندامهاي 
.   بدانيم"توليد مثل"به نظر آشكار است كه غايت اصلي اندامهاي جنسي را بايد .  جنسي چيست

نمي تواند اين نقشي است كه منحصراً از اندامهاي جنسي بر مي آيد، و هيچ اندام ديگري در بدن ما 
بنابراين، اگر توليد مثل را غايت اصلي اندامهاي جنسي بدانيم، مناسبات .  چنان نقشي را ايفا كند

بات  به كارگيري همجنس گرايانه را الجرم بايد غير طبيعي تلقي كنيم، زيرا در اين گونه مناس
كاركردگرايانه از و آنچنانكه گذشت، مطابق تفسير .  اندامهاي جنسي به توليد مثل نمي انجامد

به نظر مي رسد كه بنابراين، .  ، امر غير طبيعي به معناي اخير غير اخالقي نيز خواهد بود"خوب"
 تفسير كنيم، اوالً، " خالف غايت يا نقش اصلي" در مقدمه ي اول به معناي  را"غير طبيعي"اگر 

، و ثانياً، به آن )هد بوديعني مقدمه ي اول صادق خوا(همجنس گرايي امري غير طبيعي خواهد بود 
يعني مقدمه ي دوم نيز صادق در خواهد (معنا مي توان امرغير طبيعي را غير اخالقي نيز دانست 

 ).آمد
به نظر مي رسد كه عموم حكيمان مسيحي و مسلمان كه كوشيده اند بنياني عقلي براي           

  براي مثال، .راه را در پيش گرفته اند، همين فراهم آورندتقبيح اخالقي رفتارهاي همجنس گرايانه 
 خروج مني بايد به نحوي باشد كه هم به توليد نسل بينجامد و ": س آكويناس تصريح مي كندمتا

بر اين مبنا، كامالً آشكار است كه هرگاه خروج مني به توليد نسل .  هم به پروراندن آن نسل
ر از سر عمد و آگاهي صورت گيرد، و اگر اين كا.  نينجامد، خالف خير و مصلحت آدمي است

 3".به همين دليل است كه گناهاني از اين نوع را خالف طبيعت خوانده اند[...] الجرم گناه است 
                                                 

3 Saint Thomas Aquinas, On the Truth of the Catholic Faith, Book3: Providence, Part I, trans. 

V.J.Bourk (New York: Doubleday, 1956).  Quoted in R .Baker and F. Ellison (eds.), Philosophy and 

Sex, rev, ed. (Buffalo, NY: Prometheus, 1984), p. 15. 
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.   نيز كمابيش بر همين بنيان استوار استانههمجنس گرايرفتارهاي رأي كانت درباره ي           
كاربرد ناصواب قواي جرائم جنسي يا ( crimina  carnisكانت براي توضيح رأي خود از مفهوم 

 :را بر دو نوع تقسيم مي كندجرايم او اين نوع .  بهره مي جويد) جنسي
اين رفتارها خالف ، به بيان دقيقتر.   سليم استعقل خالف موافق طبيعت اما  رفتارهايي كه - اول

 . ، فرض استستيم موجوداتي صاحب عقل ها از آن حيث كهاست كه برما انسانهاي اصول اخالقي 
مردي كه به همسر خود خيانت مي ورزد،  (از نظر كانت خيانت ورزيدن به همسر از اين نوع است

لكه كار او يعني با زني ديگر مناسبات جنسي برقرار مي كند، كاري خالف طبيعت انجام نمي دهد، ب
 تعيخالف طب رفتارهايي كه - دوم.)  استخالف عقل) مطابق رأي كانت(خالف اخالق و لذا 

از نظر كانت، خود ارضايي، سكس با حيوانات، و رفتارهاي همجنس گرايانه از اين نوع .  ماست
حتي از اين اين نوع رفتارها را پستترين و مشمئز كننده ترين نوع فساد مي داند، وكانت .  است

 . شماردپيشتر مي رود، و اين گونه رفتارها را از خودكشي قبيحتر مي 
 crimen carnis   ِدومين نوع": ي رفتارهاي همجنس گرايانه مي نويسداو درباره 

contra naturam ]عبارتست از مقاربت جنسي ميان ]  نوع دوم-جرائم جنسي خالف طبيعت
sexus homoginii  ]كه در آن موضوع تحريك جنسي انساني همجنس اوست نه از ]همجنسان ،

.   را با زني ديگر ارضا مي كند، يا مردي با مرديمانند وقتي كه زني تمنيات خودجنس مخالف، 
اين عمل نيزمغاير غايات انسانيت است؛ چرا كه غايت انسانيت در امور جنسي عبارتست از حفظ 

اين نكته را در (؛ اما در اين مورد، نوع انسان محفوظ نمي ماند آدمينوع انسان بدون خوارداشت 
نيز مي ]  نوع اول-موافق طبيعترائم جنسي ج [Crimen carnis secundum naturamمورد

به مرتبه اي نازلتر از حيوانات تنزل مي ] در اينجا[ به كنار، نفس انساني مورد، اما  آن )توان گفت
  4 ".كند، و از انسانيت هتك حرمت مي شود

 معتبر "بيعيبرهان امر غير ط" را مبنا قرار دهيم، "غير طبيعي"بنابراين اگر معناي پنجم از            
خواهد بود، يعني هم نتيجه منطقاً از آن مقدمات حاصل مي شود، و هم مقدمات صادق به نظر مي 

زيرا تا آنجا كه من .   بناميم"برهان اصلي"بگذاريد اين قرائت از برهان امر غير طبيعي را .  رسند
 تقبيح اخالقي مي دانم اين برهان مهمترين دليلي بوده است كه در طول تاريخ براي توجيه

 را مي توان به قرار زير بيان "برهان اصلي"بنابراين، .  اقامه شده استرفتارهاي همجنس گرايانه
 :كرد
 

                                                 
4  Kant, I. Lectures on Ethics. Trans. L. Infield. New York: Harper and Row (1963). P. 170 
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رفتارهاي همجنس گرايانه خالف غايت طبيعي يا كاركرد اصلي اندامهاي جنسي ) 1 َ( 
 .هستند

 اندام هستند، به تمام رفتارهايي كه خالف غايت طبيعي يا كاركرد اصلي يك شيء يا) 2 َ( 
 .لحاظ اخالقي ناروا هستند

 بنابراين؛
 .رفتارهاي همجنس گرايانه به لحاظ اخالقي ناروا هستند) 3 َ( 

 
 چه مي توان ))1 َ(  گزاره ي  يعني(اكنون درباره ي مقدمه ي اول در اين صورت جديد

هاي مختلف بدن ما هر   به گمانم به نحو خردپسندي مي توان از اين ادعا دفاع كرد كه اندامگفت؟
براي مثال، مي توان گفت كه نقش يا كاركرد قلب عبارتست از .  يك نقش يا كاركردي ويژه دارد

پمپ كردن خون به سرتاسر بدن، يا نقش دستگاه گوارش اين است كه غذايي را كه خورده ايم 
ياس، نقش يا كاركرد ، و بر همين قفراهم نمايدهضم كند، و مواد الزم را براي سالمت و بقاي بدن 

اما آيا اين ادعا بدان معناست كه هر اندام فقط و فقط يك .   اندامهاي جنسي توليد مثل است
اما اگر كسي از چشم .  كاركرد صحيح و در خور دارد؟ نقش يا كاركرد اصلي چشم ديدن است

 است؟  نقش خود براي دلبري از محبوب استفاده كرد، كاري خالف غايت طبيعي چشم انجام داده
  اگر شما دوستي را براي يك گفتگوياما.  يا كاركرد اصلي خوردن تأمين نيازهاي غذايي بدن است

حبت دلپذير قرار  را صرفاً بهانه اي براي آن مصاندوستانه به شام دعوت كرديد، و غذا خورد
 و كاركردهاي داديد، كاري خالف طبيعت انجام داده ايد؟  به نظر مي رسد كه اندامهاي ما نقشها

 .  چندگانه دارند
 اگر بپذيريم كه تنها غايت يا كاركرد اندامهاي جنسي توليد مثل است، و هر رفتار بعالوه، 

جنسي كه به توليد مثل نينجامد غير طبيعي و لذا اخالقا ً ناپسند است، در آن صورت فقط رفتارهاي 
 مبنا تمام مناسبات جنسي غير همجنس همجنس گرايانه را تحريم و تقبيح نكرده ايم، بلكه بر آن

، غير طبيعي و  يا به توليد مثل نمي انجامدگرايانه را هم كه به قصد توليد مثل انجام نمي شود
 روابراي مثال، بر اين مبنا استفاده از روشهاي ضد بارداري اخالقاً نا.  خالف اخالق دانسته ايم

پاره اي از  البته - مسلمان استنهاياز فقبعضي و م و اين البته موضع رسمي كاتوليسيس(خواهد بود 
حكم  دو را روا مي دانند، و اين و نيز استمناء با او مسلمان سكس مقعدي مرد با همسر خودفقيهان
با مبناي مورد بحث ناسازگار است، مگر آنكه براي مناسبات جنسي غايتي غير از توليد مثل، نيز 

 .) مثالً كسب لذت،  نيز قائل باشيم
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به نظر مي رسد كه مناسبات جنسي در قلمرو انساني نقشهاي متعددي عالوه بر توليد مثل 
براي مثال، مناسبات جنسي راهي براي ابراز شوق و مهري است كه فرد به محبوب خود مي .  دارد

ورزد، مناسبات جنسي راهي براي كسب لذت، يا دفع فشارها و اضطرابهاي روحي است، ودر 
چرا معاشقه ي يك مرد و زن را .   ه نحو مؤثري مايه ي اعتماد به نفس فرد استبسياري مواقع ب

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

 ذكر است كه امروزه با پيدايش روشهاي بارداري خارج رحمي، و حتي شاياناين نكته هم 
، به نظر مي رسد كه رفته رفته )مثالً، توليد مثل از طريق كپي برداري ژني( ل غير جنسي توليد مث

اما اين گونه پيشرفتها به هيچ وجه از اهميت .  نقش اندامهاي جنسي در توليد مثل كاهش مي يابد
 .  مناسبات جنسي نمي كاهد ديگرنقشها يا كاركردهاي

براي آنكه بينيم آيا رفتارهاي .  تبندي كنيمبگذاريد نكات فوق را به نحو دقيقتري صور
 است يا نه، بايد بينيم كدام يك از دو گزاره ي زير "غير طبيعي"همجنس گرايانه به معناي يادشده 

 :صادق است
يك غايت يا نقش طبيعي دارند كه عبارتست از توليد فقط مناسبات جنسي ): 1-1(گزاره 

 .مثل
غايت يا نقش طبيعي دارند، و توليد مثل يكي از آن چندين مناسبات جنسي ): 1-2(گزاره 

 .جمله است
يعني اگر معلوم شود كه تنها غايت يا .  است) 1-1(در گرو صدق گزاره ) 1 َ( صدق مقدمه ي 

نقش اندامهاي جنسي و به تبع مناسبات جنسي توليد مثل است، در آن صورت مناسبات همجنس 
 است، زيرا اين نوع مناسبات به توليد نسل نمي "ير طبيعيغ"گرايانه آشكارا خالف آن غايت و لذا 

كاذب خواهد ) 1 َ( دق باشد، در آن صورت به احتمال زياد مقدمه اص) 1-2(اما اگر گزاره .  انجامد
اگرچه مناسبات جنسي همجنس گرايانه غايت توليد مثل را محقق نمي كنند، ولي هيچ زيرا .  بود

 آن نوع مناسبات نمي توانند سايرغايات مناسبات جنسي را تحقق دليلي وجود ندارد كه فرض كنيم
 . بخشند

فرض كنيد كه يكي از كاركردهاي مناسبات جنسي، آنچنانكه گذشت، ابراز شوق و عشق 
نمي در آن صورت هيچ دليلي وجود ندارد كه گمان كنيم همجنس گرايان .  نسبت به محبوب باشد

كسب لذت از جمله  به فرض اگريا   .براز عشق كنندتوانند از اين طريق به محبوب خود ا
 باشد، همجنس گرايان هم مي توانند به اندازه ي غير همجنس گرايانكاركردهاي مناسبات جنسي 

با اين غايات  مناسبات جنسي ميان همجنس گرايان يعني.   از مناسبات جنسي خود لذت ببرند
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ره ي غايات يا نقشهاي مناسبات جنسي را از حد توليد   به بيان عامتر، اگر داي.موافقت داردكامال ً 
د نمثل فراتر بگيريم، در آن صورت به نظر مي رسد كه مناسبات جنسي همجنس گرايانه مي توان

 "طبيعي"د، و لذا اين رفتارها به معناي مورد بحث كامالً نتقريباً تمام آن نقشهاي ديگر را ايفا كن
 .  خواهند بود

در گرو داوري )) 1 َ( گزاره ي (ر خصوص صدق يا كذب مقدمه ي اول بنابراين، داوري د
كدام يك از اين دو گزاره صادق است؟  .  است) 1-2(و) 1-1(درباره ي صدق و كذب گزاره هاي 
غايت هيچ دليلي وجود ندارد كه .  آشكارا كاذب است) 1-1(تا آنجا كه من درمي يابم، گزاره ي 

همانطور كه اشاره كردم، مناسبات جنسي آشكارا .   مثل منحصر كنيممناسبات جنسي را به توليد 
نقشهاي متنوعي در زندگي انساني ما ايفا مي كنند، و اين نقشها همه در جاي خود مهم و غير قابل 

برهان "رم بايد مقدمه ي اول در ن، اگر اين داوري را بپذيريم، الجبنابراي.  چشم پوشي هستند
 . را كاذب بدانيم"اصلي

 :  يد نتايجي را كه تا به اينجا بدست آمده دوباره مرور كنيميايب            
 به يكي از معاني اول "برهان امر غير طبيعي" ِ را در مقدمه ي اول"غير طبيعي"اگر واژه ي  •

 "غير طبيعي" آن صورت دشوار بتوانيم رفتارهاي همجنس گرايانه را تا سوم بگيريم، در
 .تلقي كنيم الجرم بايد مقدمه ي اول را كاذب ض يكي از اين معاني با فربدانيم، يعني

 به معناي چهارم "برهان امر غير طبيعي" ِ را در مقدمه ي اول"غير طبيعي"اگر واژه ي  •
غير "بگيريم، در آن صورت آشكارا مي توان رفتارهاي همجنس گرايانه را به اين معنا 

، اما در اين صورت هيچ دليلي .)هد بوديعني مقدمه ي اول صادق خوا( دانست "طبيعي
يعني مقدمه ي دوم ( را اخالقا ً ناپسند بدانيم )" نادر"=(غير طبيعي وجود ندارد كه امر
 .)كاذب خواهد شد

 به معناي پنجم بگيريم، "برهان غير طبيعي" ِ در مقدمه ي اول را"غير طبيعي"اگر واژه ي  •
خواهد بود، و مقدمه ي دوم هم با صادق در آن صورت به نظر مي آيد كه مقدمه ي اول 
اين روايت . (دآمواهد درخ، صادق "خوب"فرض پذيرش تفسير كاركردگرايانه از مفهوم 

 در گرو گزاره "برهان اصلي"اما صدق مقدمه ي اول در .)   ناميديم"برهان اصلي"را 
 در بادي بنابراين، اگرچه مقدمه ي اول،.   آشكارا كاذب استاست و اين گزاره )1-1(ي

امر صادق مي نمود، اما تحليل دقيقتر نشان مي دهد كه تصديق آن مبتني بر فرضي 
 .نادرست بوده است
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  .بررسي مقدمه ي دوم برهان
اينك خوبست .   بود"برهان امر غير طبيعي"تا اينجا محور اصلي بحث ما عمدتاً مقدمه ي اول 
 :مقدمه ي دوم به قرار زير بود.  قرار دهيمكه مقدمه ي دوم اين برهان را مستقالً مورد بررسي 

 
 .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 
برهان "در ) 2 َ( است، و هم خود، دست كم در بادي نظر، صادق به نظر مي رسد، گزاره ي 

 : است"اصلي
 
تمام رفتارهايي كه خالف غايت طبيعي يا كاركرد اصلي يك شيء يا اندام هستند، به ) 2 َ( 

 .لحاظ اخالقي ناروا هستند
 

تفسير كاركرد گرايانه از مفهوم "صورتي از آن چيزي است كه پيشتر ) 2 َ( گزاره ي 
چه ) الف(ستگي به آن دارد كه ب) الف( بودن امر بديا خوب مطابق اين تفسير، .   ناميديم""خوب"

 را كه كاري، مقصودمان اين است كه اين چاقو "استخوب اين چاقو ": وقتي كه مي گوييم.  باشد
: يا وقتي مي گوييم.  براي آن ساخته شده است، به نيكي انجام مي دهد، يعني تيز و برنده است

د را به عنوان يك پليس به  خووظايف، مقصودمان اين است كه او "استخوب آقاي الف پليسي "
نيكي انجام مي دهد، يعني براي مثال، با تبهكاران مبارزه مي كند، و در حفظ جان و امنيت 

بر مبناي كاركرد يا ) الف( امر "خوب بودن"يعني مطابق اين تفسير .  شهروندان صادقانه مي كوشد
 . نقش آن تعريف مي شود

 تنها يك تفسير از انواع تفاسير مختلفي است "تفسير كاركرد گرايانه"حقيقت اين است كه 
فيلسوفان اخالق درباره ي اين تفسيربحثها .   عرضه شده است"خوب"كه درباره ي چيستي مفهوم 
احتماالً مهمترين .   كه بايد در جاي خود مورد بحث و بررسي قرار گيردو مناقشات زيادي كرده اند

مغالطه ي "مور، فيلسوف انگليسي، . اي.  است كه جينقدي كه بر اين تفسير وارد شده است، همان
.) اصل اين انتقاد نسب به هيوم، فيلسوف اسكاتلندي، مي برد( .  خوانده است"طبيعت گرايانه

اصل اين ادعا .   هم خوانده اند"بايد" و "است"مغالطه ي طبيعت گرايانه همان است كه گاه خلط 
، منطقاً نمي توان گزاره "است"مشتمل برزاره هاي اين است كه از گزاره هاي توصيفي، يعني گ

 .   ، را نتيجه گرفت"نبايد" يا "بايد"مشتمل برهاي تجويزي، يعني گزاره هاي 
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، منطقاً نمي توان اين "استارسنيك سمي كشنده " كه گزاره ي توصيفيبراي مثال، از اين 
 ي آنكه از آن گزاره ي توصيفيبرا.  " ارسنيك خوردنبايد "گزاره ي تجويزي را نتيجه گرفت كه 

مانند اين مقدمه كه مي به اين گزاره ي تجويزي برسيم، بايد مقدمه ي ديگري هم به آن بيفزاييم، 
  اكنون از تركيب اين مقدمه ي تازه و آن گزاره ي توصيفي مي ".من مي خواهم زنده بمانم" :گويد

اگر فردي، به هر دليلي نخواهد اما  ".ورم ارسنيك بخنبايدمن "توانيم به اين نتيجه برسيم كه پس 
ارسنيك "زنده بماند، و براي مثال در صدد خودكشي باشد، مي تواند از اين گزاره ي توصيفي كه 

 به اين گزاره ي ،"من مي خواهم خود را بكشم" به اضافه ي اين مقدمه كه "استسمي كشنده 
    ". ارسنيك بخورمبايدمن "تجويزي برسد كه پس 

خوب الف " مطابق يك تفسير رايج، دست كم در بسياري مواقع، وقتي مي گوييم اكنون
 راستگويي " براي مثال، وقتي كه مي گوييم ". الف را انجام داد بايد"مي گوييم كه ، در واقع "است

به بيان ديگر، تمام گزاره هايي كه .  "راست گفت بايد "ين است كه  مقصودمان ا"استخوب 
 قابل "دار-بايد" هستند، گزاره هاي تجويزي اند، يعني يا به گزاره هاي "بد" يا "خوب"متضمن 

از سوي ديگر، گزاره هايي كه از غايت يا .   هستند"دار-بايد"تحويل اند، يا مستلزم گزاره اي 
براي مثال، و  يا توصيفي هستند، " دار-است"كاركرد، يا نقش يك پديده خبر مي دهند، گزاره هاي 

غايت يا كاركرد قلب پمپ خون به سرتاسر بدن ": در قالب گزاره هايي از اين نوع بيان مي شوند
در اين صورت، منطقاً نمي .  "استغايت يا نقش يا كاركرد اندامهاي جنسي توليد مثل " يا "است
سي توليد مثل غايت يا نقش اندامهاي جن"كه  "است" از اين گزاره ي توصيفي يا مشتمل بر ،توان
اندامهاي جنسي را براي مقاصدي غير از نبايد  " كه را نتيجه گرفت اين گزاره ي تجويزي "است

به عبارت ديگر، از آن گزاره ي توصيفي درباره ي غايت اندامهاي جنسي  ( "توليد مثل بكار برد
يد مثل اخالقا ً  استفاده از اندامهاي جنسي براي مقاصدي غير از تول"نمي توان نتيجه گرفت كه 

را مبتني بر نوعي ) 2 َ(   اگر اين تحليل را بپذيريم، در آن صورت الجرم بايد گزاره .)"نارواست
 .  مغالطه و لذا كاذب بدانيم

موافق " را به معناي "خوب"گفته شود كه در اينجا ما در پاسخ به اشكال فوق ممكن است 
 "بد"  لذا براي مثال،،كرده ايمتعريف  "ت طبيعيخالف غاي" را به معناي "بد" و "با غايت طبيعي

 امر خالف غايت طبيعي بد "گزاره ي يعني ( است  " امر خالف غايت طبيعي" تعريف به حسب
 (  ديگر، مطابق اين تحليل مقدمه ي نبه بيا.)  استتحليلي   گزاره اي به اصطالح فيلسوفان"است

ور باشد، در اين صورت پرسش زير را بايد پرسشي اما اگر اين ط.    صادق استبه نحو تحليلي) 2َ
 :بي معنا يا تهي دانست

 " آيا واقعا ً امر خالف غايت طبيعي بد است؟") :1پ(
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 صادق باشد، در آن صورت پرسش فوق و به نحو تحليليبنابه تعريف ) 2 َ( اگر مقدمه ي 
 :هيچ معنايي ندارد جز

  " بد بد است؟ واقعاً  آيا") :2پ(
پرسشي ) 1پ( . نيست) 2پ(معادل ) 1پ (ظر مي رسد كه ما شهودا ً معتقديم اما به ن

به بيان ديگر اين گزاره .  پرسشي زائد و غير معرفت بخش) 2پ(مجاز و معرفت بخش است، اما 
، به فرض صادق بودن، چيزي بر معرفت ما مي "به واقع امر خالف غايت طبيعي بد است"كه 

 تكرار معلوم است، و چيز تازه اي بر گنجينه ي معرفتي ما " بد بداستبه واقع"افزايد، اما گزاره ي 
معرفت بخش مي دانيم، نشان مي دهد را پرسشي مجاز و ) 1پ( نفس آنكه ما بنابراين،.  نمي افزايد

 را رابطه اي تحليلي و مبتني بر صرف تعريف نمي "بد" و "امر خالف غايت طبيعي"كه رابطه ي 
خالي از ) 2 َ( ن نوع دشواريها، دست كم نشان مي دهد كه تصديق گزاره ي به هرحال، اي.  دانيم

  .اشكاالت جدي نيست
برهان "، يعني آنچه "برهان امر غير طبيعي"بنابراين، به نظر مي رسد كه قويترين صورت 

يعني نتيجه ي آن منطقاً از مقدمات آن حاصل مي  (  خوانديم، اگرچه منطقاً منتج است"اصلي
بنابراين ، ظاهرا ً بايد بپذيريم .  )مقدمات كاذب استمقدمه يا  مبتني بر زيرا(ما معتبر نيست ، ا)شود
رفتارهاي همجنس "، در بهترين قرائت آن، از تحكيم اين نتيجه كه "برهان امر غير طبيعي"كه 

 . ، ناتوان است"گرايانه به لحاظ اخالقي ناروا هستند
)3( 

 كه براي تقبيح اخالقي رفتارهاي همجنس گرايانه اقامه  ديگري راهايپيش از آنكه برهان
شده، مورد بررسي قرار دهيم، خوبست درباره ي نكته ي ظريفي كه در عبارات كانت آمده بود، و 

در عباراتي كه از كانت نقل كردم، كانت در واقع رفتارهاي .  ما به غفلت از آن گذشتيم، بحث كنيم
حفظ "مناسبات جنسي براي   اوالً،بود كهمعتقد  وي.  دربيح مي كهمجنس گرايانه را به دو دليل تق

 ثانياً،؛ و ، ناروا هستند خالف آن غايت اند چون است، و رفتارهاي همجنس گرايانه"نوع انسان
هستند و لذا از اين  "هتك حرمت انسانيت" و  "خوارداشت آدمي"رفتارهاي همجنس گرايانه مايه 
، وادعاي دوم را ناديده  ادعاي نخست را بررسي كرديم فقطما.  حيث هم در خور نكوهش اند

درباره ي ادعاي دوم چه مي توان گفت؟  چرا رفتارهاي همجنس گرايانه خوارداشت .  گرفتيم
 آدمي و مايه ي هتك حرمت انسانيت است؟  

ولي در فلسفه .   ارائه نمي كند در اين خصوصالبته كانت در اين موضع توضيح بيشتري
 جايگاه و نقش بسيار "كرامت انساني" و تكريم "انسانيت" وي مفهوم حرمت نهادن به اخالق

نظر كانت، ما مي توانيم تمام وظايف و از .  بگذاريد اندكي در اين باره تأمل كنيم.  مهمي دارد
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 مي " امر مطلق"او اين اصل را .  تكاليف اخالقي خود را از يك اصل نهايي عقلي استنتاج كنيم
 مبتني بر يكي از آن صورتبنديها.   به دست مي دهد"امر مطلق"  او صورتبندهاي مختلفي از.نامد

 : مطابق اين صورتبندي به قرار زير است"امر مطلق".   است"تكريم انسانيت"مفهوم 
 با انسانيت ، خواه درخودت و خواه در ديگري، همواره به مثابه ي غايتي في نفسه رفتار "

  ". وسيله اي صرفابه ي هرگزبه مثنه وكن،
به بيان ديگر، انسانها في حد ذاته، به صرف آنكه انسان هستند و از قوه ي خرد و اختيار 

و هر فعلي كه كرامت و ارزش ذاتي انسان را نقض كند، .  برخوردارند، موجوداتي ارزشمند هستند
كه انساني را صرفاً به يكي از بارزترين مصاديق هتك حرمت انسانيت اين است .  اخالقاً نارواست

 .عنوان ابزار يا وسيله اي براي تأمين اغراض و غايات خود به كار گيريم
  از .دقيقاً بر همين مبناست كه كانت مناسبات جنسي را به طوركلي اشكال برانگيز مي داند
فرد .  نظر كانت، مبدأ مناسبات جنسي تمايل شديدي است كه فرد نسبت به بدن ديگري مي ورزد

گويي .  ميزد، و سرانجام به اوج لذت جنسي برسدآي خواهد ديگري را لمس كند، ببويد، با او درم
 ديگر را صرفاً به چشم ابزار يا وسيله اي براي ارضاي تمناي جنسي خود به كار فرد طرفدر اينجا 
اين كار، و .  ، نه غايتي في نفسهد، يعني با او به مثابه ي يك شيء يا وسيله رفتار مي كندمي بر

 "هتك حرمت انسانيت" و "خوارداشت آدمي"قا ً ناروا، و مصداق بارز مطابق امرمطلق كانتي، اخال
   پس چه بايد كرد؟  آيا فرد اخالقي بايد از مناسبات جنسي بپرهيزد؟.است

 از نظر كانت براي رفع اين مشكل .  مي كندپيشنهادراه حلي اين مشكل رفع كانت براي 
اما چگونه؟  كانت .   كه طرف مناسبات جنسي به مرتبه ي غايتي في نفسه ارتقا يابدبايد كاري كنيم

معتقد است در مناسبات جنسي فرد بايد با تمام وجود حاضر باشد، احساسات و تمنيات طرف 
يعني ابزاري محض براي (مقابل را كامالً در نظر بگيرد، و فرد مورد تمناي خود را نه يك شيء 

، بلكه يك شخص ببيند، و همانطور كه طرف مقابل خود را به او تسليم مي )ودارضاي تمنيات خ
كند، او هم متقابالً خويشتن را در اختيار وي بگذارد، يعني با تسليم كردن روح و جسم خود به او، 

سه نشان دهد، يعني به او نشان  به مثابه ي يك شخص يا غايت في نفاحترام خود را نسبت به او
از نظر كانت، اين وضعيت فقط در .  ا در تمامت انسانيش خواستني و محترم مي دانددهد كه او ر
يعني روابط جنسي فقط در چارچوب ازدواج با امر مطلق .   ازدواج دست مي دهد پيوندچارجوب

مطابق اين پيمان آن فرد نسبت .  در ازدواج تو با فرد ديگر نوعي پيمان مي بندي.  دنسازگار مي افت
  يعني،شيوهق كامل دارد، و در مقابل تو نيز نسبت به او حق كامل مي يابي، و دقيقاً به اين به تو ح

 اگر من ": كانت در اين باره مي نويسد.  از طريق تفويض خود، ديگري را به دست مي آوري
خويشتن را يكسره به ديگري تفويض كنم، و در مقابل آن شخص را به دست آورم، خود را 
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  من از سر خود، به مثابه ي مايملك آن ديگري، گذشته ام، اما در مقابل آن ديگري را به .بازيافته ام
مثابه ي مايملك خود به دست آورده ام، و لذا خويشتن را از طريق ربودن آن شخصي كه در 

  بنابراين، كانت مدعي است كه به اين شيوه من به خويشتن به مثابه 5".تملكش هستم، باز مي يابم
غايت في نفسه بازمي گردم، و با حريف خود نيز به مثابه ي غايتي في نفسه رفتار مي كنم، ي يك 

 .زيرا من خويشتن را به آن كسي سپرده ام كه خود را يكسره به من سپرده است
هتك حرمت " و مايه "خوارداشت آدمي"بنابراين، از نظر كانت، مناسبات جنسي 

 جنسي چنان تعهد متقابلي را صميمانه و خالصانه نسبت  است مگر آنكه طرفين رابطه ي"انسانيت
 "خوارداشت آدمي"بر اين مبنا، شايد وقتي كانت مناسبات همجنس گرايانه را .  به يكديگر بسپارند

 مي داند، مقصودش اين است كه در مناسبات همجنس گرايانه "هتك حرمت انسانيت"و مايه 
دوسويه كه اما چرا آن نوع دادوستد .    ممكن نيستچنان تعهد خالصانه و صميمانه ي دوسويه اي

مناسبات غير همجنس گرايانه را اخالقا ً مجاز مي كند، در مورد مناسبات همجنس گرايانه قابل 
ت؟  به نظر مي رسد اين فرض كه همجنس گرايان از برقراري رابطه اي عاشقانه و ساطالق ني

مبني بنابراين، ادعاي كانت .  م بدون دليل است، يا دست كدرستدوسويه ناتوان هستند، فرضي نا
مناسبات همجنس گرايانه مايه خوارداشت آدمي و هتك حرمت انسانيت است، در بهترين برآنكه 

 .به نظر مي رسد نامستند و بدون دليلحالت مبتني بر فرضي 
)4( 

قي راجر اسكروتن، فيلسوف انگليسي معاصر، از جمله كساني است كه براي تقبيح اخال
انتقاد اخالقي اسكروتن بر رفتارهاي همجنس .  رفتارهاي همجنس گرايانه استدالل كرده است

به اعتقاد وي رفتارهاي همجنس .   استوار است"برهان امر غير طبيعي"گرايانه بر بنياني متفاوت از 
ن ميا نخست آنكه، روابط : گرايانه به دو دليل مهم، به لحاظ اخالقي در خور نكوهش هستند

دوم آنكه، روابط .  بسيار سطحي و ناپايدار است) خصوصاً مردان همجنس گرا(همجنس گرايان
به نحو نامتعارفي بي بند و بارانه است، و ) خصوصاً مردان همجنس گرا(ميان همجنس گرايان 

دقيقاً به اين دو دليل است كه تصويب اخالقي .  نهايتاً به نوعي زندگي هرزه گرايانه مي انجامد
فتارهاي همجنس گرايانه، و گسترش اين گونه رفتارها به بي ثباتي و فروپاشي اجتماعي مي ر

به اين ترتيب به نظر .  انجامد، و به ويژه بنيان خانواده را در اجتماع مورد تهديد جدي قرار مي دهد
.  مي رسد كه اسكروتن دو استدالل مهم براي تقبيح رفتارهاي همجنس گرايانه مطرح مي كند

برهان مبتني بر بي "، و "برهان مبتني بر سطحي بودن مناسبات انساني"بگذاريد آنها را به ترتيب 
 . بناميم، و آنها را يك به يك مورد بررسي قرار دهيم"بند و باري جنسي

                                                 
5 Kant,  Lectures on Ethics. p.167 
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 .برهان مبتني بر سطحي بودن مناسبات انساني
 همين روست كه و ازاز نظر اسكروتن، تمايل جنسي در مردان نيرومند و سركش است، 

تنها .  مردان به طور طبيعي مايلند در طول حيات خود با افراد زيادي مناسبات جنسي برقرار كنند
يل سركش را رام مي كند رمز و راز مفتون كننده و خطرخيزي است كه در چيزي كه اين تما

از .  فاوتندمردان و زنان از نظر روحي و جسمي عميقاً با يكديگر مت.  نهفته است"جنس مخالف"
مي آميزد، به جهاني  زني عشق مي ورزد، و با او جسماً و روحاً در هاينرو وقتي، براي مثال، مردي ب

و تجربه ي امر ناشناخته با نوعي خطر پذيري .   رازآلود و ناشناخته گام مي نهديكسره متفاوت،
پا ) يا برعكس(يك زن بنابراين، ورود يك مرد به جهان .  هيجان انگيز و شورآفرين مالزم است

  از نظر اسكروتن، شوق فرد به اينكه . شورانگيز و لذا جذاب است ونهادن به سفري پرمخاطره
خويشتن را در معرض مخاطره ي رويارويي با جهاني عميقاً متفاوت قرار دهد، اخالقاً ارزشمند 

 ناشي از امر همين خطرخيزي و شورآفرينيو. است و به روابط انساني عمق و ژرفا مي بخشد
 است كه فرد را به تعهد و وفاداري نسبت به شريك جنسي خود بر مي انگيزد، و بنيان ناشناخته

اما در مناسبات همجنس گرايانه ي ميان دو .  روابط پايدار و عميق در ميان مردان و زنان مي شود
ز هزارتوي جهان طرفين همجنس اند، بنابراين پيشاپيش ا  . مرد چنان راز و خطري وجود ندارد

به بيان ديگر، مناسبات ميان همجنسان فاقد آن گشودگي مخاطره آميز نسبت به .  يكديگر آگاهند
و همين امر است كه نهايتا ً موجب مي شود روابط انساني ميان همجنس گرايان .  ديگري است

 سوي  گشودن خويشتن به": اسكروتن مي نويسد.  سطحي بماند) خصوصاً مردان همجنس گرا(
پذيرفتن مسؤوليت تجربه اي كه فرد كامالً بر آن رمزو راز فردي از جنس مخالف، و از اين راه 

 است كه فرد يمحركهايمهمترين جنسي، و از جمله ندارد، جلوه اي است از پختگي و بلوغ احاطه 
ه قرار فرد فقط هنگامي مي تواند خود را در معرض امر ناشناخت.  متعهد شدن راغب مي كندرا به 

فقط با اعالن چنان تعهدي است كه طرفين به .  دهد كه طرف مقابل هم نوعي تعهد متقابل بسپارد
اگر فرد نتواند تفاوت و غيريت طرف .  يكديگر اعتماد مي ورزند، و از خطر خيانت ايمني مي يابند

  مرد .خود را در مناسبات جنسي عميقاً تجربه كند، بخش مهمي از عشق جنسي زائل مي شود
مي شناسد، و اين در خود كامال ً و از نزديك همجنس گرا آنچه را كه در حريف خود مي يابد، 

هر چقدر كه فرايند به درآمدن از خويشتن با مخاطره .  را بكاهد احساس خطر مي تواند آنآشنايي 
ت ضرور] در يك رابطه ي پايدار و ديرپا[ ي كمتري همراه باشد، مساعدت و همراهي ديگري 

 6".كمتري مي يابد
 

                                                 
6  Roger Scruton, Sexual Desire: A Moral Philosophy of the Erotic ( New York: Free Press, 

1986),pp.307-308. 
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 درباره ي اين برهان چه مي توان گفت؟
 تا حد زيادي پديده اي ) برعكسو ( زنان براي مردان"رمز و راز"اوالً، به نظر مي رسد كه 

در جامعه اي كه روابط ميان زنان و مردان محدود است، و حصار ستبري در ميان .  فرهنگي است
كودكي  به گونه اي نيست كه دختران و پسران را از دوران ايشان كشيده شده است، و نظام تربيتي

كند، البته جنس مخالف موجودي اسرارآميز و عجيب و غريب به شيوه اي صحيح با يكديگر آشنا 
در چنين فضايي جنس مخالف يا مورد پرستش و ستايشي مبالغه آميز قرار مي گيرد، .  خواهد بود

ميان ي جزآن نيست كه در و در هرحال نتيجه چيز.  وديا يكسره به شيئي جنسي فروكاسته مي ش
فردي كه واله و شيداست، و .  ايشان مفاهمه به معناي طبيعي و انساني آن امكان پذير نخواهد بود

يكسره خود را در افسون ديگري درباخته است، همانند كسي كه يكسره مست و مسخر شهوت 
 .دالنه و معتدل و معنادار است، قرار ندارداست، در شرايط متعادلي كه الزمه ي همسخني هم

ثانياً، آيا ادعاي اسكروتن اين است كه درهركجا كه تفاوت و لذا ناشناختگي بيشتر است، 
از ارزش بيشتري برخوردار است؟  اگر اين طور باشد، در آن صورت بايد به لحاظ اخالقي رابطه 

صص كامپيوتر در سيليكون ولي آمريكا  را با يك زن متخيروابط ميان يك مرد روستايي خراسان
  زيرا در اين حالت تفاوت ميان دنياي ايشان بسيار فاحش است، و كشف ،اخالقا ًَ ارزشمندتر بدانيم

آيا بر .  دنياي يكي براي ديگري تجربه اي بديع و به معناي مورد نظر اسكروتن مخاطره آميز است
واهد بود؟  آيا دراين خروابط ميان دو بينا ارزشمندتر اين مبنا روابط ميان بينايان و نابينايان از 

نه با مردان  وصورت بايد زنان جوان را به خاطر آنكه بيشتر مايلند با مردان جوان ازدواج كنند
.  اخالقاً مورد نكوهش قرار دهيم؟  به نظر مي رسد كه پاسخ اين پرسشها منفي باشدسالخورده، 

 دو فرد لزوماً مناسبات انساني ميان ايشان را ارزشمندتر نمي نفس ناشناختگي و تفاوت ميان جهان
 .كند

آيا اسكروتن پيچيدگي و رمز و راز روح انساني را دست كم نگرفته است؟ به نظر مي ثالثاً، 
رسد هر انساني، خواه مرد و خواه زن، جهان دروني بسيار پيچيده و توبرتويي دارد كه در بسياري 

خصوصاً وقتي كه روابط انساني از مرتبه ي همزباني به مقام .  كار نيستموارد بر خود او نيز آش
همدلي مي رسد، و نوعي محرميت عاشقانه ميان دو روح برقرار مي شود، روح افراد هزار و يك 

به اين .  جلوه ي نو به نو از خود باز مي نماياند كه گاه بر خود آن افراد نيز مكشوف نبوده است
ا نهادن به راهي مخاطره آميز و آغاز تجربه اي بديع است، و هرچه پسبات انساني اعتبار هر نوع منا

 مي تواند يهاي شورانگيزتره  بپذيرد، جلوه هاي تازه تر، و ناشناختياين مناسبات ژرفاي بيشتر
اين مخاطره ي شورانگيز بيش از آنكه محصول جنسيت طرفين باشد، ناشي از ژرفا و .  رخ بنماياند
 .   روح انساني استتوبرتويي
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 ويژه ي خود را "رمز و راز"، چه دليلي دارد كه فرض كنيم مناسبات همجنس گرايانه رابعاً
به بيان ديگر، فرض كنيم كه استدالل اسكروتن درست است، و مناسبات همجنس گرايانه .  ندارد

ا آيا اين بدان ام.  فاقد آن رمز و رازي است كه در مناسبات غير همجنس گرايانه يافت مي شود
  براي مثال، مناسبات  ندارند؟ رامناسبات انساني رمز و رازي ويژه ي خودانواع ديگرمعناست كه 

زن آن ميان يك مادر و فرزندش به هيچ وجه از آن نوع خطرخيزي و رمز و رازي كه در مناسبات 
 كه رابطه ي مادر با اما اين به هيچ وجه بدان معنا نيست.  ، برخوردار نيستهمسرش وجود دارد با

طفلش رابطه اي بي رمز و راز، يكسره پيش بيني پذير، ماللت بار، و لذا به لحاظ اخالقي كم 
به نظر مي رسد كه غير همجنس گرايان بايد نسبت به اين امكان گشوده باشند كه چه . ارزشتر است

 .  ص خود را داشته باشدبسا مناسبات ميان همجنس گرايان مخاطرات، شورانگيزيها و جذابيتهاي خا
اً، به نظر مي رسد نوك پيكان نقد اسكروتن بيشتر متوجه كساني است كه از مخاطره خامس

پذيري مي گريزند، و ترجيح مي دهند به جاي روابط ديرپا و متعهدانه، به روابطي گذرا و سطحي 
ميان همجنس گرايان در اين صورت به نظر مي رسد كه از اين حيث تفاوت معناداري .  بسنده كنند

به نظر مي رسد كه در طول تاريخ، مردان بيشتر زنان را .  و غير همجنس گرايان وجود نداشته باشد
ظاهراً واقعيت تاريخي اين است كه .   براي سود و لذت مي خواسته اند، نه كشف رمز و راز آنها

هاي جنسي و تدبير امور در بيشتر موارد، مردان زنان را به چشم وسيله اي براي ارضاي خواهش
ند، نه به مثابه ي جهاني سرشار از رمز و راز كه آنها را به سفري ه امنزل خويش مي نگريست

  بنابراين، عمق و ژرفايي كه اسكروتن براي مناسبات غير .شورانگيز و واال فرا مي خوانده است
دان آن در خور نكوهش همجنس گرايانه فرض مي كند، و مناسبات همجنس گرايانه را به خاطر فق

  . بهره ي چنداني از واقعيت نداردتا حد زيادي آرمانگرايانه مي نمايد و ظاهراًاخالقي مي داند، 
 .برهان مبتني بر بي بندوباري جنسي

از نظر اسكروتن، سطحي بودن روابط همجنس گرايانه مĤالً به بي ثباتي و ناپايداري روابط 
به نحو نامتعارفي در زندگي جنسي خود ، مردان همجنس گرا ويقاد به اعت.  ميان ايشان مي انجامد

بي بندوبار و بي مباالت هستند، و در طول حيات جنسي خود با افراد زيادي روابط جنسي كوتاه 
 روابط همجنس گرايانه ميان مردان رو به "او صريحاً بر اين باور است كه .  مدت برقرار مي كنند

 و هر جامعه اي كه با مردان همجنس گرا به مساوات رفتار ". داردسوي بي بندوباري و هرزگي
 و البته به تبع آن بي ثباتي، بي مباالتي، و فروپاشي - آماده باشد تا بي بندوباري جنسي"كند، بايد 
   7". را به لحاظ اخالقي بدون اشكال بداند-اجتماعي
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 درباره ي اين استدالل چه مي توان گفت؟
لب توجه اين است كه اسكروتن صريحاً زنان همجنس گرا را از دايره ي اوالً، نكته ي جا
اگر عامل اصلي بي بندوباري جنسي را در ميان مردان همجنس گرا، .  اين نقد بيرون نهاده است

مطابق تحليل اسكروتن، فقدان رمز و راز در فرد همجنس بدانيم، در آن صورت نبايد ميان زنان و 
ي باشد؛ زنان همجنس گرا هم بايد به لحاظ جنسي زندگي بي بندوباري مردان همجنس گرا تفاوت

زنان همجنس گرا غالبا ً روابط باثبات .  اما ظاهراً شواهد خالف آن را نشان مي دهد.  داشته باشند
شايد از همين روست كه اسكروتن عامل اصلي آن بي بندوباري را .  و ديرپايي با يكديگر دارند

 .  گسيخته ي مردان به مناسبات جنسي مي داندتمايل سركش و لگام
ثانياً، آيا به واقع اين ادعا درست است كه مردان همجنس گرا زندگي جنسي بي بندوباري 
دارند؟  بر مبناي كدام شواهد بي بندوباري جنسي در ميان مردان همجنس گرا بيشتر از مردان غير 

.  ربي براي اين ادعا به دست نداده استهمجنس گرا دانسته شده است؟  اسكروتن هيچ شاهد تج
 تنها .  يا نه در اين باره پژوهش دقيق و قابل اعتمادي انجام شده استمن بدرستي نمي دانم كه آيا

 آمريكا انجام شده و بنا به داليلي باره ي زندگي جنسي در آگاهم درها كه من از آنهاييپژوهش
 نشان مي دهد كه آن ادعا درباره ي  هاتجربهنتايج حاصل از آن .  چندان دقيق و جامع نيست

يعني هيچ رابطه ي معناداري ميان همجنس .  زندگي جنسي مردان همجنس گرا درست نيست
 به دست هاتنها نتيجه شايان توجهي كه از آن پژوهش.  گرايي و بي بندوباري جنسي وجود ندارد

 ، كردها آنها روابط جنسي برقرار افرادي كه وي بطح تحصيالت فرد با شمار آمده اين است كه س
 بيشتري افراد، با ي دارند سطح تحصيالت باالترافرادي كه، يعني دارد مستقيم و معنادار ينسبت

 8.روابط جنسي برقرار مي كنند
 بنا را برآن بگذاريم كه آن ادعا درباره ي مناسبات جنسي مردان همجنس گرا بياييدثالثاً، 
ردان همجنس گرا از برقراري روابط عاطفي باثبات و پايداربا حريف   يعني به واقع م.درست است

در طول زندگي جنسي خود با افراد زيادي روابط جنسي برقرار مي از اينرو خود ناتوان هستند، و 
اما پرسش اين است كه آيا اين واقعيت را فقط به شيوه ي اسكروتن مي توان توضيح داد؟  .  كنند

 خصلتي ذاتي و اجتناب ناپذير در ماهيت مناسبات همجنس گرايانه است؟  يعني آيا علت آن پديده
 در اينجا پاره بگذاريد.  به نظر مي رسد كه آن پديده را مي توان به شيوه هاي ديگري نيز تبيين كرد
 :مرور كنيماي از تبيين هاي محتمل را كه با تفسير اسكروتن متفاوت است، به اختصار 

جود روابط پايدار در ميان مردان همجنس گرا حجم عظيم چه بسا علت عدم و) 1(
سرزنشها، رسوايي ها، و محروميتهاي اجتماعي توانفرسايي باشد كه آفتابي شدن روابط همجنس 

                                                 
8 Robert T. Michael, et al., Sex in America (Boston: Little, Brown, 1994); and E. O. Laumann, et al., 

The Social Organization of Sexuality ( Chicago: University of Chicago Press, 1994). 
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اين فشارها و محروميتهاي اجتماعي مناسبات پايدار و ديرپا را .  گرايانه براي ايشان به بار مي آورد
بنابراين، چه بسا مردان همجنس گرا از بيم آنكه روابطشان .  دبسيار پر هزينه و خطرناك مي كن

علني شود، ترجيح دهند از مناسبات ديرپا كه در جامعه سوء ظن بر مي انگيزد، بپرهيزند، و در 
 .بسپارند، تن  ايمنتر و كم خطرتر استبط بي نام و نشان و گذرا كهعوض به روا

 كنند و از مزاياي حقوقي، عاطفي، و ديني  مردان غير همجنس گرا مي توانند ازدواج)2(
بنابراين، اگر بخواهند به فردي .  اما مردان همجنس گرا چنان امكاني ندارند.  آن بهره مند شوند

روابطي عميق و پايدار بنيان بنهند، بايد برخالف جرياني تند  تعهد روحي و عاطفي بسپارند، و با او
كسره در جنگ و مبارزه اي بي امان عليه نفي و سركوب و و خروشان شنا كنند، و زندگي خود را ي

شونتهاي خهجوم سركوبها و روابط مردان همجنس گرا شديدا ً مورد .  تحقير اجتماعي بسر آورند
اجتماعي است، و لذا نمي توان رفتار ايشان را با رفتار گروههاي اجتماعي اي مقايسه كرد كه در 

آيا اگر مردان غير همجنس گرا از ازدواج با .  زيست مي كنندشرايط اجتماعي ايمنتر و مساعدتري 
 زنان منع مي شدند، چنان رفتارهايي از ايشان سر نمي زد؟

نبايد فراموش كرد كه مردان همجنس گرا در فرهنگي پرورده شده اند كه در آن به ) 3(
هد ارزش است، و به مردان، به طوركلي، مي آموزند كه استقالل، متكي به خود بودن، و گريز از تع
مرد بايد آزاد و .  زنان مي آموزند كه وفاداري و تعهد، و نيز مشاركت و همياري را پاس بدارند

اما زن بايد .  متكي به خود باشد تا بتواند سكان مديريت خانواده و اجتماع را به دست بگيرد
ا همكار، يا كارگزار شايسته وفادار، فرمانبردار، و اهل همكاري باشد تا در بهترين حالت مشاور، ي

بنابراين، مايه شگفتي نيست كه وقتي دو مرد در كنار هم قرار مي گيرند، .  اي براي مرد بشمار آيد
رايطه ي پايدار و با ثبات از دست  دوبرابر مي شود، و لذا انعطاف الزم براي يك "مردانگي"غلظت 
ا در اين صورت بايد بي ثباتي و ناپايداري اما آي.  دو پادشاه دشواردر اقليمي بگنجند.  مي رود

آن خصلت ناشي از  بودن آنها دانست، يا "هم جنس"روابط مردان همجنس گرا را ناشي از 
و ( "هم جنس بودن" است، نه "مردانگي"؟  به نظر مي رسد كه در اينجا، مقصر اصلي "مردانه"

ي آنچه مايه ي بي ثباتي و ناپايداري   يعن.)اين نكته اي است كه از تحليل اسكروتن هم بر مي آيد
 به سوي بي بندوباري ،به تعبير اسكروتنلذا  ايشان را، روابط مردان همجنس گرا مي شود، و

 به پسران خود مي "مردانه"جنسي مي راند، آن نوع خصايصي است كه تحت عنوان خصايص 
همجنس گرايي را نقد و سبات بنابراين، آيا اگر كسي مخالف بي بندوباري است، بايد منا.  آموزيم

 نفي كند، يا بايد در نحوه ي تعليم و تربيت مردان تجديد نظر كند؟
رابعاً، فرض كنيم كه به واقع پاره اي از مردان همجنس گرا زندگي جنسي بي بندوباري 

 كلّ آن جماعت را به يك چوب برانيم؟  ما مسلم مي دانيم كه تاآيا اين دليل كافي است .  دارند
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ياري از مردان غير همجنس گرا در دوران تجرد خود روابط جنسي آزاد دارند، و حتي شمار بس
آيا اين دليل كافي است .  قابل توجهي از ايشان پس از ازدواج نيز به همسران خود خيانت مي كنند

براي آنكه تمام مردان غير همجنس گرا را به لحاظ اخالقي مورد سرزنش قرار دهيم؟   آمار نشان 
آيا اين واقعيت ما .  مي دهد كه حجم عمده اي از خشونتهاي اجتماعي توسط مردان انجام مي شود

را مجاز مي دارد كه همه ي مردان را به اين خاطر اخالقاً نكوهش كنيم، و قانوناً از حقوق انساني و 
وان تمام اجتماعيشان محروم نماييم؟   اگر پاسخ به اين پرسشها منفي باشد، در آن صورت نمي ت

مردان همجنس گرا را به خاطر آنكه گروهي از ايشان از حيث جنسي بي بندوبار هستند، اخالقاً 
ما خشونتي را كه مردان مي آفرينند، .  نكوهيد، و قانوناً از حقوق انساني و اجتماعي محروم كرد
 مي ن"مردن بودن"ت  كافي براي محكومياخالقاً محكوم و قانوناً مجازات مي كنيم، اما اين را دليلي

  چه بسا هم وهم اخالقاً در خور نكوهش است بي بندوباري جنسي مردان همجنس گرا .  دانيم
 اما اين امر دليلي كافي براي محكوميت .  در خور مجازات قانوناً)دست كم در پاره اي موارد(

 .مي رسدبه نظر ن) از آن حيث كه همجنس گرايي است ("همجنس گرايي"اخالقي و اجتماعي 
)5( 

تاكنون فرض ما براين بود كه مخالفان رفتارهاي همجنس گرايانه، اين رفتارها را از آن             
از اينرو كوشيديم تا . حيث رماننده و نامطلوب مي انگارند كه معتقدند اين رفتارها غير اخالقي اند

تارها مطرح شده، به اختصار مهمترين استداللهايي را كه تاكنون در تقبيح اخالقي اين گونه رف
 كه مخالفت با رفتارهاي همجنس گرايانه، و تقبيح آنها صرفاً بسيار بعيد استاما .  بررسي كنيم

مس آكويناس، كانت، و ا اخالقي اي باشد كه كساني نظير افالطون، ت-استداللهاي فلسفيناشي از 
از آن فان رفتارهاي همجنس گرايانه بسياري از مخالواقعيت اين است كه .  ديگران اقامه كرده اند

اين رفتارها استداللها بي خبرند، و مخالفت آنها بيشتر ناشي از آن است كه بيش و پيش از هر چيز 
يعني بسياري افراد چيزي .    مي دانند"نفرت انگيز" ، و حتي "مشمئز كننده"، "چندش آور"را 

 احساس ناخوشايند، و همين رايانه مي يابندعميقاً ناخوشايند و آزاردهنده در رفتارهاي همجنس گ
به بيان ديگر، آنها رفتارهاي همجنس .  است كه آنها را به مخالفت با آن گونه رفتارها بر مي انگيزد

   . مي دانند"انحراف"گرايانه را نوعي 
در دهه هاي اخير فيلسوفان اخالق در مغرب زمين بحثهاي زيادي درباره ي مفهوم            

من در اينجا قصد ندارم درباره ي نظريه .   مطرح كرده اند" جنسيانحراف" و از جمله "حرافان"
ز اين نظريات ا يكي رمبنايصرفاً مايلم، ب.  هاي مختلفي كه در اين باره مطرح شده، بحث كنم

 .بكاوم را  رفتارهاي همجنس گرايانهوضعيت
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غالب نظريه هايي كه درباره .   است"بيعيانحراف از وضع ط" در واقع "انحراف جنسي"           
براي .   مطرح شده، وضع طبيعي را به معنايي بيولوژيك  تعبير مي كند"انحراف جنسي"ي ماهيت 

 مبناي تقسيم بندي رفتارهاي جنسي به طبيعي يا غير " : ويسدمثال،  سارا روديك در اين باره مي ن
 يا كاركرد بيولوژيكي و تكاملي عمل جنسي رفتارهاي نوع اول در خدمت نقش: طبيعي اين است

 معطوف به "طبيعي"تمايل جنسي .  هستند يا مي توانند در خدمت آن باشند) يعني توليد مثل(
 - تمايل جنسي طبيعي"غايت".  است) و خصوصاً اندامهاي جنسي آنها( افرادي از جنس مخالف 

.   دخول اندامهاي جنسي است- آن تمايل را كامل مي كند"به طور طبيعي"يعني عملي كه 
   9"....منحرف هستند] الگواز آن [رفتارهاي جنسي انحرافي 

 را نبايد صرفاً به معناي "طبيعي بودن" مفهوم "انحراف جنسي"اما در بحث درباره ي            
البته اين درست است .   وجهي فرهنگي نيز دارد"طبيعي بودن"در اينجا .   كردتلقيبيولوژيك آن 

مهمترين كاركرد يا نقش بيولوژيك اندامهاي ) دست كم(كه رفتارهاي جنسي انحراف آميز خالف 
اما بسياري از رفتارهاي جنسي واجد اين ويژگي اند و انحراف .  هستند) يعني توليد مثل(جنسي 

ره انواع مناسبات جنسي غير همجنس گرايانه اشا بسياري ازبراي مثال، مي توان به( بشمار نمي آيند
 انحراف  عموماًً اند، ولي"غير طبيعي"، ولذا به اين معنا كرد كه به قصد توليد مثل انجام نمي شوند

  ،كه با پاره اي از هنجارها "غير طبيعي"ورامدسته از در واقع آن )  .جنسي بشمار نمي روند
 همين از.  جامعه تزاحم و تعارض دارند، انحراف بشمار مي روند يا غايات مطلوب ،ارزشها

 .   بار ارزشي منفي دارد"منحرف بودن"روست كه 
از آن حيث كه انحراف (نكته ي مهم اين است كه رفتارهاي انحراف آميز در اينجا ما  ا          
 .  جامعه اند"زيباشناسانه ي"خالف ارزشهاي بيشتر  نيستند، "اخالقي" خالف ارزشهاي )آميزند

چه بسا پاره اي .   جنسي انحراف آميز سخن نمي گوييمجرائم توجه كنيد كه ما در اينجا درباره ي
از رفتارهاي جنسي انحراف آميز نهايتاً به هتك حقوق و كرامت انسانهاي ديگر، يا نقض قوانين 

مدني بينجامند، و از اين حيث در خور نكوهش اخالقي و مجازات اجتماعي و قانوني باشند، ولي 
نحراف  ا" مجازات مي كند،  قانوناً در خوردرخور نكوهش واً نها را اخالقدر اين صورت آنچه آ

پس در اينجا موضوع توجه ما   .  پيامدهاي ناپسند و ناگوار آنهاست،  بودن آن رفتارها نيست"آميز
 . جنسي انحراف آميزجرائم جنسي انحراف آميز است، نه رفتارهاي 
اف آميز رفتارهايي خالف طبع و ذوق  رفتارهاي انحربنابراين، مطابق آنچه گذشت،           

خوردن .  بسياري از مردم خوردن گوشت مار يا قورباغه را چندش آور مي دانند.   عمومي اند
  .گوشت قورباغه خالف ارزشهاي اخالقي نيست، اما خالف ذوق و طبع بسياري از مردم است

                                                 
9 Sara Ruddick, "Better Sex".  In R. Baker and F. Elliston (eds) Philosophy and Sex.  Buffalo, N.Y. : 

Prometheus Books, p.91 
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با و امثال آن، ت جنسي مناسبانوع ، نوع معاشرانذوق و سليقه ي افراد درباره ي نوع غذا، 
 .  احساساتي بسيار عميق پيوسته است كه در غالب موارد با احساسات اخالقي اشتباه مي شود

بنابراين، چه بسا امري به لحاظ اخالقي نكوهيده نباشد، اما ذوق و طبع عمومي آن را بر نتابد، و آن 
  .را نوعي انحراف بشمار آورد، و نسبت به آن احساس اشمئزاز كند

به نظر مي رسد يكي از مهمترين داليلي كه رفتارهاي انحراف آميز براي افراد يك جامعه            
 طالبي خاص چندش آور و مشمئز كننده اند، اين است كه آنها نمي توانند بفهمند چرا كسي بايد 

 براي حتي ومردم عموماً نمي توانند با افراد منحرف احساس همدلي كنند،.  ي باشدهايرفتارچنان 
مردم يك قاتل را بسي بهتر از يك فرد منحرف .  خود را به جاي آنها تصور نمايندكوتاه لحظاتي 
ت كم مي دارند، اما دسمي  قتل فرد بيگناه را به هيچ وجه خوش نبسياري از مردم.  مي فهمند
يم، آزموده ارا ي همه ي ما گاهي تجربه ي نفرت ورزيدن نسبت به ديگرزيرا . ند را بفهمآنتوانند 
اما شمار بسيار اندكي از ما در ميانه ي معاشقه ي با .   مرگ كسي را آرزو كرده ايمچه بساو حتي 

 تا به اوج لذت با پليدي بياالييم او را يم كه مي خواهيممحبوب خود يكباره عميقاً احساس كرده ا
 حتي براي مدتي مي توانيم ناحساس همدلي كنيم، ونمي توانيم با چنين فردي ما .  يمجنسي برس

 . نماييمكوتاه خود را به جاي او تصور 
  هستند؟"انحراف"اما آيا رفتارهاي همجنس گرايانه به اين معنا نوعي            

به نظر مي رسد كه پاسخ اين پرسش بيش از هر چيز امري تجربي باشد، يعني بايد ببينيم 
مي توانند ايشان  آيا  .  گرايانه چه احساسي دارندمردم جامعه در واقع نسبت به رفتارهاي همجنس

البته الزمه ي ( برقرار كنند، و همجنس گرايان را بفهمند؟ تفهميعي ارتباط با اين نوع رفتارها نو
 به هيچ وجه آن نيست كه فرد خود چنان تمايالتي داشته باشد، يا اساساً مايل باشد "فهميدن"اين 

  به نظر مي رسد كه بسياري افراد، اعم از همجنس گرا و غير .)ورزدكه به چنان رفتارهايي مبادرت 
.  ن كار كامالً ناتوان هستندآهمجنس گرا، مي توانند چنان كنند، و بسياري افراد هم از انجام 

بنابراين، به نظر مي رسد كه مطابق اين تحليل بايد پذيرفت كه رفتارهاي همجنس گرايانه در پاره 
يعني .  رفتارهاي انحراف آميز بشمار مي روند، و در پاره اي جوامع ديگر نهاي جوامع از جمله 

رفتارهاي همجنس گرايانه از يك جامعه به جامعه ي ديگر فرق مي منحرف دانستن يا ندانستن 
  .  كند

 :توجه كردبه چند نكته مهم بايد اما در اينجا 
 بر درستي و يدليللزوماً ر نمي تابد، اوالً، نفس اينكه ذوق عمومي پديده اي را ب            

 .ارزشمندي آن ذوق نيست
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ي نظير همجنس اتثانياً، از آنچه گذشت برنمي آيد كه ذهنيت مردم را درباره ي موضوع            
 نمي توان يا نمي بايد تغيير داد، يا فرهيختگان و معلمان اخالق جامعه در تصحيح تلقي گرايي

 . ندارندعمومي هيچ گونه مسؤوليتي
اً، حتي اگر رفتارهاي همجنس گرايانه را به معناي يادشده مصداق انحراف بدانيم، لثثا            

اخالقي اقليتهاي جنسي توجيه نسبت به بازهم رفتارهاي خشونت آميز، نفرت آلود، يا تحقير كننده 
 . نخواهد داشتقابل قبولي

ا با ديگران برمبناي پسند وناپسند ذوق خود سامان رابعاً، مردم حق دارند حد و نوع مناسبات خود ر
اما اخالقا ًحق ندارند به بهانه ي پسند و ناپسند ذوق خود حرمت و كرامت انساني كساني .  بخشند

 .را كه خوش نمي دارند، زير پا نهند، و به حقوق بنيادين ايشان تعرض نمايند
)6( 

ار درست باشد، در آن صورت الجرم بايد بپذيريم اگر نتايج بحث و بررسيهاي اين نوشت            
هاي همجنس گرايانه مطرح شده ، از استحكام كه مهمترين استداللهايي كه در تقبيح اخالقي رفتار

به بيان ديگر، اين ادعا كه رفتارهاي همجنس گرايانه اخالقاً ناروا و در خور . كافي برخوردار نيست
البته چه بسا بسياري افراد رفتارهاي همجنس گرايانه را با .  ردنكوهش اند، بنيان عقلي استواري ندا

ذوق و طبع خود سازگار نيابند، و لذا آن را پديده اي ناخوشايند و مشمئز كننده بيابند، اما اين امر 
به هيچ وجه خشونت ورزي و تعرض به حقوق اخالقي و اجتماعي اقليتهاي جنسي را توجيه نمي 

 .   كند
ن ورزان خردپيشه هم الجرم بايد نتايج بحث و فحصهاي عقلي درباره ي اين قبيل دي           

به نظر مي رسد كه مسأله ي شأن اخالقي و حقوق اجتماعي و .  موضوعات را جدي تلقي كنند
 از جمله مسائلي است كه جهان جديد در برابر انديشمندان مسلمان قرار انساني اقليتهاي جنسي

ي حقيقتاً آراي سنتي ديني را درباره اناگر كس.  خي انساني و خرد پسند مي طلبدداده و از ايشان پاس
د؟  آيا بايد ميان ايمان ديني و تعهد ند، چه بايد بكنني اقليتهاي جنسي اخالقا ً درخور ترديد بدان

ند؟  تا آنجا كه من در مي يابم، چنان كاري مطلقاً ضرورت ن بر گزي اخالقي خود يكي را-عقلي
با اينگونه تنشها و چالشها آشنا شده اند، و ) همچون پيروان ساير اديان( رفته رفته انمسلمان.  دندار

دريافته اند كه ميان خرد گريزيهاي خشك سرانه و تسليم پذيريهاي شتابزده، راههاي ميانه كم 
مي د، از سر مي گذراننني دي و اقليتهاي تجربه اي كه مسلمانان در مورد مسأله ي زنان.  نيست

  دين ورزان مسلمان .درسهاي نكته آموزي داشته باشدتواند در مورد مسأله ي اقليتهاي جنسي نيز 
به گمان من .  آموخته اند كه خردورزي كاري دشوار و خطر خيز است، و دليري در خور مي طلبد

 ستنهم به اندازه ي عقالني زيبراي كساني كه دغدغه ي معنوي زيستن دارند، اخالقي زيستن 
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گاه از خرد حتي ، و يز محتاج دليري است كه اخالقي زيستن نيمبربنبايد از ياد اما .  ي ستضرور
 . ورزي بسي خطر خيزتر است
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