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مقصـود مـن از   . مالحظـاتی را مطـرح کـنم   شأن اخالقی اقليتهای جنسـی  در این نوشتار مایلم درباره ی       

گروه های انسانی هستند که رفتار جنسی آنهـا بـا الگـوی رفتارهـای جنسـی رایـج در ميـان                   " اقليتهای جنسی "

امـا احتمـاًال    .  کار آسانی نيست  " اکثریت"دقيق الگوی جنسی غالب در ميان       البته تعریف   .  اکثریت متفاوت است  

مـرد  ) یـک (زن و ) یـک ( مناسـبات جنسـی ميـان    -اوًال: می توان دو ویژگی زیر را از عناصر اصلی آن الگو تلقی کرد         

 .به دخول اندامهای تناسلی زن و مرد می انجامدنهایتًا  این مناسبات -برقرار می شود؛ ثانيًا

از مباحـث مناقشـه انگيـز و دشـوار در      حث درباره ی شأن اخالقی و حقوق انسـانی اقليتهـای جنسـی           ب

 خصوصــًا در مــتن یــک جامعــه ی دینــی و در حلقــه ی دیــن ورزان از مباحــثایــن .  حــوزه ی اخــالق معاصــر اســت

ژوهش و تأمـل    گویی دین ورزان پيشاپيش، بدون آنکـه بـه هـيچ گونـه پـ              .  دشواریهای بيشتری هم برخوردار است    

مستقلی نيازمند باشند، می توانند بر مبنای تعاليم دینی خود، در خصوص شأن اخالقـی و حقـوقی ایـن اقليتهـا                      

به نظر می رسد که مطابق تعاليم دینی بسياری از رفتارهای جنسی که از هنجارهای رایـج فاصـله     .  داوری کنند 

 دین ورزان با بسياری از مصادیق رفتارهای جنسی اقليتی،            البته مخالفت   .می گيرد، اخالقًا ناروا تلقی می شود      

بـرای توجيـه عقالنـی حکـم     سياری موارد، دست کم عالمان دینـی،     صرفًا بر دالیل نقلی استوار نيست، بلکه در ب        

 . اخالقی و حقوقی خویش درباره ی اقليتهای جنسی استداللهای عقلی درخور توجهی نيز عرضه کرده اند

 مسأله ی اقليتهای جنسی     )و نه حقوقی   (وجه من بيشترمعطوف به جنبه های اخالقی      در این نوشتار ت   

آن گونه رفتارها بوده، مورد ارزیابی قـرار        است، و می کوشم تا مهمترین دالیل عقلی را که مستند تقبيح اخالقی              

 مـورد بحـث قـرار       من در این نوشتار بيشتر استداللهایی را که در ميان فيلسوفان مغرب زمين مطـرح شـده                  .دهم

وًال، موضوع حکم اخالقی رفتارهای اقليتهای جنسی از دیرباز مورد توجه و بحـث ایـن فيلسـوفان         خواهم داد، زیرا ا   

 در ميان نوشته هـای ایشـان اسـتداللهای متنـوعی درتوجيـه تقبـيح اخالقـی رفتارهـای جنسـی              لذا و بوده است، 

م مهمتـرین اسـتداللهای عقلـی ای کـه حکيمـان مسـلمان در        و ثانيًا، تا آنجا که مـن مـی دانـ         اقليتی آمده است؛  

 حکيمـان   تقبيح اخالقی رفتارهای جنسی اقليتی اقامه کرده اند، مستقيم یا غير مستقيم متـأثر ازاندیشـه هـای                 

بنابراین، مباحثی که در حلقه ی فيلسـوفان مغـرب زمـين در            .  بوده است ) خصوصًا افالطون و ارسطو   (مغرب زمين   

 . ح شده است، مباحث حکيمان مسلمان را نيز در بر می گيرداین خصوص مطر

 مـن بـرای آنکـه       اند، اما  اقليتهای جنسی شامل گروههایی با طيف بسيار متفاوتی از رفتارهای جنسی          

، یعنـی    محـدود مـی کـنم      "همجنس گرا "را به اقليتهای جنسی     توجه خود    باشد،   برخورداربيشتری  بحث از دقت    

مناسبات جنسی برقـرار مـی      ا آنها   خود تمایل جنسی نشان می دهند، و ب       د همجنس   کسانی که نسبت به افرا    

بنا به دالیلـی کـه در جـای خـود در خـور توجـه اسـت، مـردان هـم جـنس گـرا بـيش از زنـان همجـنس گـرا                                  .  کنند

به نظر می رسد که هم عرف اجتماعی و هم نظام حقـوقی نسـبت بـه  مـردان                    . حساسيت منفی برانگيخته اند   

.  سـختگير تـر اسـت، و بـرای آنهـا مجـازات اجتمـاعی و قـانونی شـدیدتری در نظـر مـی گيـرد                بسيار گـرا    همجنس

بنابراین، به گمانم بهتر آن باشد که توجـه خـود را بـه مـورد دشـوارتر، یعنـی حکـم اخالقـی مـردان همجـنس گـرا                              

 به طریق اولـی بـر مـورد         روشن است که نتایجی که درباره ی این مورد دشوارتر به دست می آید             .  معطوف کنيم 

   .نيز قابل اطالق خواهد بود) یعنی زنان همجنس گرا(آسانتر 

 :خوبست نخست چند نکته ی مقدماتی را روشن کنيم

 ١



، و بسـياری از مفـاهيم مشـابه         "لـواط "،  "صحبت احداث "،  "شاهد گرایی "را باید از    " همجنس گرایی  ")١

امـا بهتـر اسـت از فروکاسـتن مفهـوم           .  انـد ارهای همجنس گرایانه     رفت  متضمن  البته رفتارهاتمام این   . متمایز کرد 

 .  به مفاهيمی از آن دست پرهيز کنيم" همجنس گرایی"

شاهد بازی و صحبت احداث ، صرف نظر از معانی عارفانه ای که کسانی نظير حافظ و اوحـد الـدین                     اوًال،  

یل جنسی نسبت بـه کودکـان و نوجوانـان، یـا حتـی              کرمانی برای آنها قائل بودند، در غالب موارد متضمن ابراز تما          

ت استدالل کرد که برقـراری روابـط جنسـی    به گمان من می توان به قّو.  انجام عمل جنسی با ایشان بوده است     

با کودکان و نوجوانان اخالقاً  نارواست، در اینجا همجنس بودن یا نبودن طرفين در قبح اخالقـی ایـن عمـل تـأثيری                         

سی یک مرد بالغ با دختری خردسال، یا زنی بالغ با پسرکی خردسال بـه همـان انـدازه نارواسـت                     ندارد؛ روابط جن  

  . پسری خردسالوکه مناسبات جنسی ميان یک مرد بالغ 

که روابط ميان زنان و مردان      رواج می یابد     در غالب موارد، شاهد بازی و صحبت احداث در شرایطی            ثانيًا،

در غالب موارد، مردان شاهد باز، به دليل محدودیت دسترسـی بـه زنـان، بـا                 یعنی  .  شده است به شدت محدود    

، سـت سـرکان مـو مـی ر   است که وقتی بر سيمای پآمده  در آثار ادبی ما.  ندزوی نرد عشق می باپسرکان زیبا ر  

 بـا ً   غال  شـاهد بـاز    بر این ادعاست که مردان     یا قرینه   این امر .  فتعشق شاهدبازان به ایشان هم از ميان می ر        

بـه جـای زنـان بـر مـی          را به خاطر شباهتی که بـه زنـان داشـتند، در شـرایط محـدودیت و عسـرت،                    آن نوجوانکان   

، نوعی تمایل اصـلی و جـایگزین ناپـذیر نسـبت بـه همجـنس             اما همجنس گرایی به معنای مورد بحث ما       .  گزیدند

 . نداردربطی  خيال یک زن، هب به شرایط عسرت، یا نرد عشق باختن با یک مرد تلقی می شود، و لزومًا

غم آنکـه بـدون تردیـد مصـداق آشـکار روابـط همجـنس گرایانـه اسـت، بـا                      ر هم علی " لواط"مفهوم  ثالثًا،  

قی همجنس گرایی آمـده،     دست کم، پيش از بررسی دالیلی که در تقبيح اخال         .  مفهوم مورد بحث ما فاصله دارد     

همجنس گرایی به لحاظ اخالقی نـاروا       که  ر به فرض معلوم شود      زیرا اگ .   را یکی دانست   نمی توان این دو مفهوم    

خواهـد بـود؛    " زنـا "و  "  همجنس گرایـی   غير"مانند نسبت   " لواط"و  " همجنس گرایی "نيست، در آن صورت نسبت      

، همــه ی دانســت" زنــا"مصــداق مــانطور کــه همــه ی رفتارهــای جنســی غيــر همجــنس گرایانــه را نمــی تــوان ه

به بيان دیگر، اگر بنا به فرض، معلوم شـود کـه            .  دنامي" لواط"ایانه را هم نمی توان      رفتارهای جنسی همجنس گر   

بـه آن دسـته از      " لـواط "بحی نـدارد، در آن صـورت        ث که همجنس گرایی است، اخالقاً  ق       همجنس گرایی از آن حي    

 خـارج باشـد     حدود موازین عرفی یـا اخالقـی مربوطـه        از  روابط جنسی همجنس گرایانه ای اطالق خواهد شد که          

 ).شبيه خواهد بود" زنا"به مفهوم " لواط"از این حيث مفهوم یعنی (

.  تفکيــک قائــل شــویم" رفتارهــای همجــنس گرایانــه"و " همجــنس گرایــی" بــه گمــانم خوبســت ميــان )٢

است رفتاراما رفتارهمجنس گرایانه نوعی . است که فرد به همجنس خود می ورزد  تمایلهمجنس گرایی نوعی    

اگر آن تمایل بيرون از اختيار فرد دست دهد، مشـمول داوری اخالقـی              .  تيجه ی آن تمایل تحقق می پذیرد      که در ن  

اگر چيزی بيرون از اختيار مـا       .  آنچه می تواند موضوع داوری اخالقی واقع شود، فعل مختارانه است          .  نخواهد شد 

 ظاهراً  تمایـل جنسـی فـرد همجـنس گـرا بـه                .رخ دهد، ما را به خاطر آن نمی توان اخالقاً  ستود یا نکوهش کرد              

در این صورت   .  همجنس خود، مانند تمایل جنسی فرد غير همجنس گرا به غير همجنس خود غير اختياری است               

.  همجنس گرایی، به مثابه ی تمایلی بيرون از اختيار فرد همجنس گرا، مشمول هيچ داوری اخالقـی نمـی شـود                    

می توان مورد داوری اخالقی قرار داد، زیرا فرد همجنس گـرا مـی توانـد بـرخالف                  اما رفتارهای همجنس گرایانه را      

 .تمایل خود تصميم بگيرد، و اگر اقتضای خرد پرهيز از آنگونه رفتارها باشد، به اقتضای خرد عمل کند

   

ز  همجنس گرایانه را نوعی بيماری تلقی کند، در آن صورت نيز ایـن رفتارهـا ا                "رفتارهای"البته اگر کسی    

می توان کسی را به خاطر آن که در تب می سوزد و هـذیان مـی               آیا  .  خواهند ماند دایره ی داوری اخالقی بيرون      

بيرون رفته، یـا  در هوای سرد ، اخالقاً  نکوهش کرد؟  البته فرد را می توان به خاطر آنکه بدون پوشش کافی    گوید

 ازکند، سرزنش کرد، اما او را نمی توان به خاطر آنکـه             برای درمان بيماریش به پزشک مراجعه نمی        به خاطر آنکه    

 ٢



 اگر من بدون دليل خشمگين شوم، و خشم خود را مهار نکنم، اخالقًا     .شدت تب هذیان می گوید، اخالقًا نکوهيد      

، و زود باشـد  بشدت کاسـته شـده    مندر خور نکوهشم، اما اگر به دليل پرکاری غده ی تيروئيد آستانه ی تحریک    

، دیگر نمی توان مرا به خاطر تحریک پذیری زیاد و واکنشهای خشـماگينم              باشداز عوارض آن بيماری     خشمی من   

نباشد، صدور حکم اخالقی اختيار و در جایی که .  خشم من غير اختياری و ناشی از بيماری است.  سرزنش کرد

نمی کنم، یا داروهایم را به موقـع        اینجا فقط می توان مرا به خاطر آنکه به پزشک مراجعه             در.  نادرست می نماید  

 بنابراین، اگر همجنس گرایی و رفتارهـای همجـنس گرایانـه را نـوعی بيمـاری بـدانيم،                  . نمی خورم اخالقًا نکوهيد   

 . دیگر نمی توانيم آنها را اخالقاً  محکوم کنيم

مـی تـوان از     اما آیا همجنس گرایی و رفتارهای ناشی از آن نوعی بيماری است؟  پاسخ این پرسش را ن                 

در اینجا به گمانم بایـد بپـذیریم کـه سـخن دانشـمندان      .   فيلسوفان، عالمان دین، یا معلمان اخالق انتظار داشت       

همجـنس گرایـی را نـوعی       )  APA( انجمـن روانپزشـکان آمریکـا        ١٩٧۴  تا پـيش از سـال         .حجيت عرفی دارد  ذیربط  

.  ماً  اعـالم کـرد کـه در ایـن مـورد خطـا کـرده اسـت         آن انجمـن رسـ     ١٩٧۴اما در سال    .  اختالل روانی می دانست   

  البتـه در بسـياری       .امروزه تقریباً  اکثریت قریب به اتفاق متخصصين ذیربط همجنس گرایی را بيمـاری نمـی داننـد                 

مواقع، ممکن است همجنس گرایی، به خاطر فشارهای اجتماعی زیادی که بر فرد همجنس گرا وارد می شـود،                   

همجـنس  بينجامد، اما ) مانند افسردگی، اضطراب، بی ثباتی شخصيت و غيره     (روحی و رفتاری    به انواع اختالالت    

 .گرایی از آن حيث که همجنس گرایی است، بيماری تلقی نمی شود

بنابراین، اگر رفتارهای همجنس گرایانه را بيماری ندانيم، حق داریم درباره ی حسن و قبح آنها بپرسـيم،                

من در این نوشتار، از عرف جاری در ميان اهل علم پيروی خواهم کرد، و               .  القی قرار دهيم  و آنها را مورد داوری اخ     

  .   همجنس گرایی و به تبع آن رفتارهای همجنس گرایانه را بيماری نخواهم دانست

آیا رفتارهـای همجـنس گرایانـه بـه لحـاظ اخالقـی             : " بنابراین، پرسش اصلی ما در این نوشتار این است        

 "؟ندستها نارونکوهيده و

)٢( 

برهـان  "مهمترین برهانی را که در تقبيح اخالقی رفتارهای همجنس گرایانه اقامه شده است، می توان                

س آکویناس، و کانت از جمله فيلسوفانی هسـتند کـه بـر مبنـای صـورتی از                  امافالطون، ت .  ناميد" امر غير طبيعی  

در ميان حکيمان و فقيهان مسلمان نيز صورتی از همـين           .  این برهان رفتارهای همجنس گرایانه را تقبيح کرده اند        

" برهان امر غيـر طبيعـی   " صورت کلی     . است بوده رفتارهای همجنس گرایانه  مبنای عقلی تقبيح    مهمترین  برهان  

 :را می توان به صورت زیر بيان کرد

 .رفتارهای همجنس گرایانه غير طبيعی هستند )١(

 .قی ناروا هستندتمام رفتارهای غير طبيعی به لحاظ اخال )٢(

 بنابراین،

 .رفتارهای همجنس گرایانه به لحاظ اخالقی ناروا هستند) ٣(            

 

 بـر دو فـرض      انـه مجـنس گرای  رفتارهـای ه   تقبـيح اخالقـی      ،در چارچوب این برهان   همانطور که می بينيم،     

 ".  بيعیامر غير ط"بودن " غير اخالقی"؛ آن رفتارهابودن " غير طبيعی: "مهم استوار است

صـادق  )) ٢(و  ) ١(گـزاره هـای     (بنابراین، اگر مقدمات آن برهـان       .  برهان فوق به لحاظ صوری معتبر است      

  بنـابراین، خوبسـت صـدق مقـدمات ایـن برهـان را مـورد                 . صادق خواهد بـود    نيز بالضروره  ))٣(گزاره   (باشد، نتيجه 

    .بررسی قرار دهيم

اول  ی مقدمه      .برهانبررسی
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های همجنس گرایانه غير طبيعی هستند؟  برای پاسخ دادن به این پرسش نخست باید روشن کنيم که    آیا رفتار 

حکيمانی کـه از ایـن برهـان بـرای تقبـيح رفتارهـای              .  چيست" امر غير طبيعی  "و  " امر طبيعی "در اینجا مقصود از     

و در واقـع تفـاوت دیـدگاه    .  اندنداشته" غير طبيعی"و " طبيعی" بهره جسته اند، تلقی واحدی از  انههمجنس گرای 

 .را پدید می آورد" برهان امر غير طبيعی"ایشان در این مورد است که صورتهای مختلف 

" غير طبيعـی  "و  " طبيعی"، نخست باید معانی مختلف      ))١(گزاره  (بنابراین، برای بررسی مقدمه ی اول                   

 .را بکاویم

اول  در اینجـا مقصـود از   .  ی امـری مطـابق بـا قـوانين طبيعـت اسـت      به معنا" امر طبيعی"  گاهی معنای

نقـش و کـارکرد اصـلی       .  ، آن دسته قوانينی است که ساختار جهان طبيعت را توصـيف مـی کنـد               "قوانين طبيعت "

قوانين طبيعت، در این معنا، این است که توصيفی امين از رفتار پدیده های طبيعت، آنچنـان کـه بـه واقـع رخ مـی                 

زیرا اگر امری خالف آن قوانين رخ دهـد،         .  در این صورت، این قوانين را هرگز نمی توان نقض کرد          .  کنددهد، عرضه   

تنها نتيجه ای که می توان گرفت این است که آن قوانين باطل بوده اند، و لذا یا ما بایـد آن قـوانين را یکسـره رهـا      

رد خالف را نيـز در       مورد جرح و تعدیل قرار دهيم که آن مو         کنيم، و جایگزینی برای آنها بجویيم، یا باید آنها را چندان          

مـا را بـه تغييـر قـانون     آن کشـف   دانست که" قرینه ی مبطل "را باید   " یامر غير طبيع  "بنابراین، در اینجا    .  بر گيرند 

ت، اسـ " غيـر طبيعـی  "به بيان دیگر، در چارچوب این تلقی، امر غير طبيعی به طور موقـت   .  مربوطه الزام می کند   

، یعنـی در چـارچوب نظریـه هـای          مانـد ن" غير طبيعـی  "،واهل علم باید قوانين علمی را چنان تغيير دهند که آن امر           

 .علمی مربوطه به نيکی قابل توصيف و تبيين باشد

 .

  

 

 .

دانست؟ بـه گمـانم، پاسـخ آشـکارا         " غير طبيعی "آیا رفتارهای همجنس گرایانه را به این معنا می توان                       

به یاد داشته باشيم که قوانين طبيعت به معنای یاد شـده را نمـی تـوان نقـض کـرد، بنـابراین، اگـر                         .  ستمنفی ا 

قع رخ می دهند، قوانين طبيعت باید آنها را در توصـيف امـر واقـع منظـور بدارنـد، و                     به وا همجنس گرایانه   رفتارهای  

غيـر،  "برهـان امـر غيـر طبيعـی       "براین، در   بنـا .  تصویری از واقعيت بدست دهند که بـا ایـن داده قابـل جمـع باشـد                

 .دانست" خالف قوانين توصيفی طبيعت" را نباید به معنای طبيعی

دوم              بـه  " غيرطبيعـی "به کار می رود، و      " سالم"یا  " وضعيت سالمت "به معنای   " طبيعی" گاهی   .معنای

 کسـانی کـه رفتارهـای همجـنس          از نظر مـی رسـد کـه بسـياری        به  ".  عدم سالمت "یا  " وضعيت بيماری "معنای  

امـا اگـر واژه     .  اسـت  "بيماری"می دانند، مقصودشان این است که اینگونه رفتارها نوعی          " غير طبيعی "گرایانه را   

 برهـان هـم بـه       مقدمـه ی دوم   آن را در  ، الجـرم بایـد      يمرا در مقدمه ی اول به این معنـا فـرض کنـ            " غير طبيعی "ی  

مقدمـه ی دوم برهـان کـاذب خواهـد شـد، زیـرا               بـه نظـر مـی رسـد کـه            ن صـورت    در ای .  همين معنا تلقی نمایيم   

همانطور که پيشتر اشاره کردم، بيماری امری بيرون از دایره ی اختيار انسـان اسـت، و لـذا مشـمول داوری هـای                

ایـن  را در   " غيـر طبيعـی   " واژه ی  بنـابراین، . خوانـد " غيـر اخالقـی   "اخالقی واقع نمی شود، یعنی نمـی تـوان آن را            

   . تلقی کردنيز نمی توان" بيماری"به معنای برهان 

 همانطور که پيشتر اشاره کردم، امروزه اکثریت قریـب بـه اتفـاق متخصصـين ذیـربط همجـنس                    ،عالوه  به  

اهل علم را مبنا قرار دهيم،      نظر  نمی دانند، لذا اگر حجيت عرفی       " بيماری"گرایی و رفتارهای همجنس گرایانه را       

 .بدانيم" غير طبيعی"فتارهای همجنس گرایانه را به این معنا نمی توانيم ر

سوم              غيـر  " در مقـام نقـد رفتارهـای همجـنس گرایانـه، ایـن رفتارهـا را                  قـوانين   افالطون در کتاب      معنای

ن ست که این نوع رفتارها را حتـی در ميـان حيوانـات هـم نمـی تـوا        از جمله این ا    می خواند، و مقصود او       "طبيعی

: او ابتدا در مورد مناسبات جنسی در جامعـه قـوانينی را پيشـنهاد مـی کنـد، از جملـه مـی گویـد                        .  مشاهده کرد 

 زن قانونی خود بـا کسـی دیگـر نزدیکـی کنـد و بـه طـور کلـی آميـزش مـردان بـا زنـان                              با هيچ کس نباید جز   "[...] 

 مردمـان شـهر   : " [...]چرا؟  زیـرا ...]".  [هرجایی و همچنين آميزش مرد با مرد را به کلی ممنوع خواهيم ساخت    

نيافتـه انـد    می بينيد که مرغکان مادام که توانایی توليـد مثـل            .  ما حق ندارند از مرغان و دیگر جانوران بدتر باشند         
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همين که به سن توليد مثل رسيدند یک مـرغ      .  تنها و بی جفت زندگی می کنند و از آميزش جنسی احتراز دارند            

ما بـر آنـيم کـه    .  اده جفتی تشکيل می دهند و از آن پس در کمال وفاداری با یکدیگر بسر می برند نر و یک مرغ م    

  ١"[...].د بهتر از جانوران بی خرد باشندمردمان شهر ما بای

هسـتند، یعنـی رفتارهـایی انـد کـه       " غيـر طبيعـی   "بنابراین، از منظر افالطون رفتارهای همجنس گرایانه                    

 . وانات سر نمی زنندحتی از حي

 :ل خالی از اشکاالتی نيست اما این استدال

یعنـی پـيش فـرض آن ایـن اسـت کـه رفتارهـای               .   این استدالل مبتنـی بـر ادعـایی نادرسـت اسـت            ،اوًال

اما ظاهرًا پژوهشـهای علمـی نشـان مـی دهـد کـه در ميـان               .  همجنس گرایانه در ميان حيوانات یافت نمی شود       

ی مشاهده مـی شـود      روابط هم رفتارها و     -نظير شامپانزه ها  -تانداران رده های تکاملی باال    ، از جمله پس   حيوانات

اگـر نتيجـه ی ایـن پژوهشـها را بپـذیریم، در آن        ٢.که کامالً  با توصيف رفتارهای همجنس گرایانـه همخـوان اسـت      

بدانيم، زیرا بـرغم    " ر طبيعی غي"صورت دیگر نمی توانيم رفتارهای همجنس گرایانه را به معنای مورد نظر افالطون              

ه پدیـده  در اینجا، من به تبع افالطون فرض کرده ام ک     البته  ( . رأی وی این گونه رفتارها از حيوانات هم سر می زند          

 کـه مقـوالت و پدیـده هـای          این فرض اما    .استبه سپهر حيوانات قابل تسری      علی االصول   " همجنس گرایی "ی  

 در خـور مناقشـه      در جـای خـود    نات تسری داد و بر رفتارهـای آنهـا اطـالق کـرد،              انسانی را می توان به عالم حيوا      

  .)است

به هيچ وجـه معلـوم نيسـت کـه چـرا            .   به نظر من مشکل اصلی این استدالل در جای دیگری است           ،ثانيًا          

 رفتارهـا آن  ربـاره ی    رفتارهای حيوانات می تواند و می باید الگوی رفتارهای انسانی و مبنای داوریهـای اخالقـی د                

خـاص در ميـان حيوانـات هـيچ ربطـی بـه منزلـت و ارزش        به نظر می رسد که وجود یا عـدم وجـود رفتـاری          .  باشد

برای مثال، در قلمرو انسانی بسياری رفتارهای اخالقًا سـتوده          .  اخالقی آن رفتار در قلمرو انسانی نداشته باشد       

و " کـرم "،  "شفقت بر افتادگـان   "،  "عدالت"پدیده هایی مانند    . داردوجود دارد که هيچ مشابهی در قلمرو حيوانی ن        

از .  در عالم حيوانات یافت نمی شود، اما این امر به هيچ وجه از ارزش اخالقـی واالی آنهـا نمـی کاهـد                       هانظایر آن 

 سوی دیگر، بسياری رفتارها در قلمـرو حيـوانی یافـت مـی شـود کـه در قلمـرو انسـانی اخالقـًا نکوهيـده اسـت،                           

در " غيـر طبيعـی   "به بيان دیگر، اگر صفت      .  ، و غيره  "محارم"، مناسبات جنسی با     "درنده خویی "رفتارهایی مانند   

، در  )و آن را گزاره ای صادق بينگاریم       (تلقی کنيم " رفتاری که از حيوانات سر نمی زند      "مقدمه ی اول را به معنای       

" غير طبيعی" آن صورت هيچ دليلی وجود ندارد که امر یعنی در.  آن صورت مقدمه ی دوم برهان کاذب خواهد شد

 .بدانيم" غير اخالقی"به آن معنا را 

چهارم            مطـابق ایـن    .  و امثـال آنهاسـت    " غالـب "،  "متـداول "،  "شـایع "بـه معنـای     " طبيعی"  گاهی    معنای

و در مقابل، امـری     .   دارد  یا مصداق بيشتر   تلقی، امر طبيعی امری است که به لحاظ آماری بيشتر واقع می شود            

بنـابراین، در قلمـرو     .  بشـمار مـی رود    " غيـر طبيعـی   "سـت،    ا  یـا مصـادیق آن نـادر        اسـت،  تواتر وقـوع آن انـدک     که  

مناسبات غير همجنس گرایانه بسی بيشتر از مناسبات همجـنس  و مصادیق  مناسبات جنسی، چون کثرت وقوع      

و رفتارهـای همجـنس     " طبيعـی "سی غير همجـنس گرایانـه را        گرایانه است، مطابق این تعریف باید رفتارهای جن       

باشد، در آن صورت به  " کثرت وقوع "در مقدمه ی اول     " طبيعی"  اگر مقصود از      .تلقی کنيم " غير طبيعی "گرایانه را   

" ر طبيعـی  غيـ "یعنی رفتارهـای همجـنس گرایانـه حقيقتـًا بـه آن معنـا               .  نظر می رسد که آن مقدمه صادق باشد       

 .

                                                 
وم، انتشارات خوارزمی، چاپ س، ، ترجمه ی محمد حسن لطفی٨۴١ و٨۴٠ه ی ، کتاب هشتم، فقرقوانين ، کتاب۴ج ، دوره ی آثار افالطون 1

١٣٨٠. 
 :برای مثال، نگاه کنيد به 2

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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در مقدمه ی دوم را هم بـه   " غير طبيعی "ا در آن صورت، اعتبار منطقی برهان متوقف بر این است که             ام.  هستند

رفتارهایی که به ندرت رخ می دهند، : " یعنی مقدمه ی دوم را باید به این نحو قرائت کرد.  همين معنا تعبير کنيم

در قيـاس بـا    (رای مثال، پدیده ی چپ دسـتی        ب. اما این گزاره آشکارا کاذب است     ."  به لحاظ اخالقی ناروا هستند    

و " طبيعـی "بنابراین، مطابق تعریف، بایـد پدیـده ی راسـت دسـتی را              .  بسيار نادر است  ) پدیده ی راست دستی   

بـا دسـت چـپ نوشـتن بـه لحـاظ       اما آیـا ایـن بـدان معناسـت کـه        .  بخوانيم" غير طبيعی "پدیده ی چپ دستی را      

بـه بيـان دیگـر، اگـر معنـای چهـارم از           .   رسد که پاسخ آشکارا منفـی اسـت        اخالقی کاری نارواست؟  به نظر می      

را بپذیریم، مقدمه ی اول صادق خواهد بود، یعنی همجنس گرایی، مطابق تعریف امری " غير طبيعی"و " طبيعی"

بـه آن  " غيـر طبيعـی  "خواهد بود، اما به این ترتيب، ما مقدمه ی دوم را کاذب کرده ایـم، یعنـی امـر                   " غير طبيعی "

 .انگاشت" غير اخالقی " را نمی توانمعنا

پنجم            تا آنجا که به بحث درباره ی رفتارهای همجـنس گرایانـه مربـوط اسـت، بـه گمـانم مهمتـرین            . معنای

مطابق این تلقی، تمام اندامهای بدن .  عبارتست از آنکه چيزی را درغير جای خود بکار گيریم         " طبيعیغير"معنای  

  اگـر انـدامی در خـدمت غایـت           .ژه ای دارند که اصوًال برای انجام آن طراحی شـده انـد            ی کارکرد و  یاقش  نغایت،  ما  

اسـت، و اگـر بـرخالف آن نقـش یـا غایـت بـه کـار                  " طبيعی"خود باشد، و نقش اصلی خود را ایفا کند، در وضعيت            

از " خـوب اخالقـی  "و " بيعـی ط"از سوی دیگر، رابطه ی مهمی ميان .  است" غير طبيعی"ت  وضعيگرفته شود، در  

اسـت و امـر غيـر      " نيـک "اخالقـًا   امـر طبيعـی     .  از سـوی دیگـر وجـود دارد       "  اخالقی بد"و  " غير طبيعی "یک سو، و    

 ". بد " اخالقًاطبيعی

 

  

اوًال، طبيعيــات و مابعدالطبيعــه ی .   در اینجــا آشــکارا مــی تــوان طنــين اندیشــه هــای ارســطو را بازیافــت

) از جمله اندامهای بدن ما(مطابق رأی اوهمه ی موجودات .  بينش غایت گرایانه استارسطویی مبتنی بر نوعی 

خيـر  "ثانيـًا، ارسـطو از مفهـوم      .  غایتی طبيعی دارند، یعنی هر یک برای ایفای نقشـی خـاص طراحـی شـده انـد                 

فهـوم  مدست کم ایـن تفسـير بخـش مهمـی از تحليـل او از              . (تفسيری کارکردگرایانه به دست می دهد     " اخالقی

غایـت  ) الـف (خوب است یا نه، بایـد ببينـيم آیـا امـر     ) الف(برای آنکه دریابيم آیا امر ی وی   أرمطابق  . )است" خوب"

بـرای  .  یا به زبانی امروزین تر، آیا نقش یا کارکرد خود را بدرسـتی ایفـا کـرده اسـت     خود را تحقق بخشيده است،    

ن چـاقو نقـش و کـارکرد اصـلی خـود را             این این است که     ، مقصودما "استخوباین چاقو   "مثال، وقتی می گویيم     

و هنگـامی کـه مـی گـویيم       .بدرستی انجام می دهد، یعنی مثًال تيز است، و اشياء مورد نظر را براحتی می برد              

منظورمان این است که وی نقش یا وظيفه یا کارکرد خود را به عنوان یک پدر بدرسـتی  " آقای الف پدری بد است   "

شیء موجود یا ما این است که اوًال، نقش یا کارکرد یا غایت اصلی یک اخالقی بنابراین، وظيفه   .دانجام نمی ده

  . یا اندام را کشف کنيم؛ ثانيًا، آن را صرفًا برای ایفای همان نقش، و در خدمت همان غایت بکار بریم

هسـتند؟  بـرای آنکـه       " غيـر طبيعـی   "آیا رفتارهای همجنس گرایانـه بـه ایـن معنـا            اما سؤال این است که                

به نظر .  پاسخ این پرسش را بدست دهيم، نخست باید ببينيم نقش یا کارکرد یا غایت اندامهای جنسی چيست

ایـن نقشـی اسـت کـه منحصـرًا از      .  بـدانيم " توليـد مثـل  "آشکار است که غایت اصلی انـدامهای جنسـی را بایـد           

بنـابراین، اگـر    .  یگری در بدن ما نمی توانـد چنـان نقشـی را ایفـا کنـد               اندامهای جنسی بر می آید، و هيچ اندام د        

توليد مثل را غایت اصلی اندامهای جنسی بدانيم، مناسبات همجنس گرایانـه را الجـرم بایـد غيـر طبيعـی تلقـی                       

ت، و آنچنانکـه گذشـ  .  بات  به کارگيری اندامهای جنسی به توليد مثـل نمـی انجامـد           کنيم، زیرا در این گونه مناس     

بـه  بنـابراین،  .  ، امر غير طبيعی به معنای اخير غير اخالقی نيـز خواهـد بـود            "خوب"مطابق تفسير کارکردگرایانه از     

تفسير کنيم، اوًال، " خالف غایت یا نقش اصلی"  در مقدمه ی اول به معنای  را"غير طبيعی"نظر می رسد که اگر 

، و ثانيـًا، بـه آن معنـا مـی           ) ی اول صادق خواهـد بـود       یعنی مقدمه (همجنس گرایی امری غير طبيعی خواهد بود        

 ).یعنی مقدمه ی دوم نيز صادق در خواهد آمد(توان امرغير طبيعی را غير اخالقی نيز دانست 

 ۶



به نظر می رسد که عمـوم حکيمـان مسـيحی و مسـلمان کـه کوشـيده انـد بنيـانی عقلـی بـرای تقبـيح                                      

س آکوینـاس   م  بـرای مثـال، تـا       .راه را در پـيش گرفتـه انـد        ، همـين    هم آورند فرااخالقی رفتارهای همجنس گرایانه     

بـر  .  خروج منی باید به نحوی باشد که هم به توليد نسل بينجامد و هم بـه پرورانـدن آن نسـل             : " تصریح می کند  

و .  این مبنا، کامًال آشکار است که هرگاه خروج منی به توليد نسل نينجامد، خالف خيـر و مصـلحت آدمـی اسـت                     

به همين دليل است که گناهـانی از ایـن نـوع    [...] اگر این کار از سر عمد و آگاهی صورت گيرد، الجرم گناه است    

 ٣."را خالف طبيعت خوانده اند

کانـت بـرای   .   نيـز کمـابيش بـر همـين بنيـان اسـتوار اسـت       انههمجنس گرایرفتارهای رأی کانت درباره ی            

او این .  بهره می جوید) کاربرد ناصواب قوای جنسیجرائم جنسی یا ( crimina  carnisتوضيح رأی خود از مفهوم 

 :را بر دو نوع تقسيم می کندجرایم نوع 

این رفتارها خالف اصول اخالقی     ،  به بيان دقيقتر  .   سليم است  عقل خالف  موافق طبيعت اما     رفتارهایی که    - اول

از نظـر کانـت خيانـت     . ، فـرض اسـت  داتی صـاحب عقـل هسـتيم    موجـو ا از آن حيـث کـه  است که برما انسانه  ای  

مردی کـه بـه همسـر خـود خيانـت مـی ورزد، یعنـی بـا زنـی دیگـر مناسـبات                         (ورزیدن به همسر از این نوع است      

) مطـابق رأی کانـت    (لکه کار او خالف اخالق و لـذا         جنسی برقرار می کند، کاری خالف طبيعت انجام نمی دهد، ب          

از نظر کانت، خود ارضایی، سـکس بـا حيوانـات، و    .   ماستتعي رفتارهایی که خالف طب  - دوم .)  است خالف عقل 

این نوع رفتارها را پستترین و مشـمئز کننـده تـرین نـوع فسـاد               کانت  .  رفتارهای همجنس گرایانه از این نوع است      

 . ردشماحتی از این پيشتر می رود، و این گونه رفتارها را از خودکشی قبيحتر می می داند، و

crimen carnis contra naturam  ِ دومـين نـوع  : "او دربـاره ی رفتارهـای همجـنس گرایانـه مـی نویسـد      

، کـه  ]همجنسـان [  sexus homoginiiعبارتست از مقاربت جنسی ميان ]  نوع دوم-جرائم جنسی خالف طبيعت[

 زنی تمنيات خود را بـا       مانند وقتی که  در آن موضوع تحریک جنسی انسانی همجنس اوست نه از جنس مخالف،             

این عمل نيزمغایر غایات انسانيت اسـت؛ چـرا کـه غایـت انسـانيت در              .  زنی دیگر ارضا می کند، یا مردی با مردی        

؛ اما در این مورد، نوع انسان محفوظ نمی مانـد     آدمیامور جنسی عبارتست از حفظ نوع انسان بدون خوارداشت          

نيـز مـی تـوان    ]  نوع اول-موافق طبيعتجرائم جنسی  [Crimen carnis secundum naturamاین نکته را در مورد(

به مرتبه ای نازلتر از حيوانات تنـزل مـی کنـد، و از انسـانيت                ] در اینجا [ به کنار، نفس انسانی      مورد، اما  آن     )گفت

." هتک حرمت می شود

 

                                                

٤  

معتبـر خواهـد بـود،    " برهان امر غيـر طبيعـی  "را مبنا قرار دهيم، " غير طبيعی"بنابراین اگر معنای پنجم از               

بگذاریـد ایـن   .  یعنی هم نتيجه منطقًا از آن مقدمات حاصل می شود، و هم مقـدمات صـادق بـه نظـر مـی رسـند                     

زیرا تا آنجا که من می دانم این برهان مهمتـرین دليلـی            .  بناميم" برهان اصلی "قرائت از برهان امر غير طبيعی را        

بنـابراین،  .  اقامـه شـده اسـت   اریخ برای توجيه تقبيح اخالقی رفتارهـای همجـنس گرایانـه   بوده است که در طول ت  

 :را می توان به قرار زیر بيان کرد" برهان اصلی"

 

 .رفتارهای همجنس گرایانه خالف غایت طبيعی یا کارکرد اصلی اندامهای جنسی هستند) ١َ ( 

 اصـلی یـک شـیء یـا انـدام هسـتند، بـه لحـاظ                 تمام رفتارهایی که خالف غایت طبيعی یـا کـارکرد         ) ٢ َ ( 

 .اخالقی ناروا هستند

 بنابراین؛

 .رفتارهای همجنس گرایانه به لحاظ اخالقی ناروا هستند) ٣َ ( 

 
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. 

4  Kant, I. Lectures on Ethics. Trans. L. Infield. New York: Harper and Row (1963). P. 170 
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  بـه گمـانم       چه می توان گفـت؟     ))١ َ (  گزاره ی     یعنی (اکنون درباره ی مقدمه ی اول در این صورت جدید         

.  اع کرد که اندامهای مختلف بدن ما هر یک نقش یا کارکردی ویـژه دارد          به نحو خردپسندی می توان از این ادعا دف        

برای مثال، می توان گفت که نقش یا کارکرد قلب عبارتست از پمپ کردن خون به سرتاسر بدن، یا نقش دستگاه 

، و  یـد فـراهم نما  گوارش این است که غذایی را که خورده ایم هضم کند، و مواد الزم را برای سالمت و بقای بـدن                      

اما آیا این ادعا بدان معناسـت کـه هـر انـدام     .   بر همين قياس، نقش یا کارکرد اندامهای جنسی توليد مثل است  

امـا اگـر کسـی از چشـم         .  فقط و فقط یک کارکرد صحيح و در خور دارد؟ نقش یا کارکرد اصلی چشم دیدن اسـت                 

 چشـم انجـام داده اسـت؟  نقـش یـا کـارکرد       خود برای دلبری از محبوب استفاده کرد، کاری خالف غایـت طبيعـی        

 دوسـتانه بـه شـام     اگـر شـما دوسـتی را بـرای یـک گفتگـوی      اما.  اصلی خوردن تأمين نيازهای غذایی بدن است   

حبت دلپذیر قرار دادید، کـاری خـالف طبيعـت انجـام داده              را صرفًا بهانه ای برای آن مصا       ندعوت کردید، و غذا خورد    

 .  دامهای ما نقشها و کارکردهای چندگانه دارنداید؟  به نظر می رسد که ان

 اگر بپذیریم که تنها غایت یا کارکرد اندامهای جنسی توليد مثل است، و هر رفتار جنسی که به                   بعالوه،  

توليد مثل نينجامد غير طبيعی و لذا اخالقاً  ناپسند است، در آن صورت فقط رفتارهای همجنس گرایانه را تحریم و              

ایم، بلکه بر آن مبنا تمام مناسبات جنسی غير همجنس گرایانه را هم که به قصد توليـد مثـل انجـام                     تقبيح نکرده   

برای مثال، بر این مبنا اسـتفاده       .  ، غير طبيعی و خالف اخالق دانسته ایم        یا به توليد مثل نمی انجامد      نمی شود 

 نهـا ياز فقبعضـی  م و سـمی کاتوليسيسـ  و ایـن البتـه موضـع ر   ( خواهـد بـود   روااز روشهای ضد بـارداری اخالقـًا نـا    

 را روا می     و نيز استمناء با او      مسلمان سکس مقعدی مرد با همسر خود       پاره ای از فقيهان    البته   -مسلمان است 

با مبنای مورد بحث ناسازگار است، مگر آنکه برای مناسبات جنسی غـایتی غيـر از توليـد                  نيز  حکم   دو دانند، و این  

 .)  قائل باشيممثل، مثًال کسب لذت،  نيز

.  به نظر می رسد که مناسبات جنسی در قلمرو انسـانی نقشـهای متعـددی عـالوه بـر توليـد مثـل دارد                    

برای مثال، مناسبات جنسی راهی برای ابراز شوق و مهری است که فرد بـه محبـوب خـود مـی ورزد، مناسـبات             

 بسـياری مواقـع بـه نحـو مـؤثری      جنسی راهی برای کسب لذت، یا دفع فشارها و اضطرابهای روحـی اسـت، ودر        

چرا معاشـقه ی یـک مـرد و زن را کـه تجلـی شـور و عشـق عميـق آنهـا بـه                          .   مایه ی اعتماد به نفس فرد است      

 باید اخالقًا ناروا دانست؟ یکدیگر است، اگر به توليد فرزند نينجامد، 

 و حتـی توليـد مثـل         ذکر است که امروزه با پيدایش روشهای بارداری خـارج رحمـی،            شایاناین نکته هم    

، به نظر می رسد که رفته رفته نقش اندامهای جنسی     )مثًال، توليد مثل از طریق کپی برداری ژنی       ( غير جنسی   

 مناسبات   دیگر اما این گونه پيشرفتها به هيچ وجه از اهميت نقشها یا کارکردهای           .  در توليد مثل کاهش می یابد     

 . جنسی نمی کاهد

برای آنکه بينيم آیا رفتارهای همجنس گرایانه بـه         .  نحو دقيقتری صورتبندی کنيم   بگذارید نکات فوق را به      

 :است یا نه، باید بينيم کدام یک از دو گزاره ی زیر صادق است" غير طبيعی"معنای یادشده 

  .یک غایت یا نقش طبيعی دارند که عبارتست از توليد مثلفقطمناسبات جنسی ): ١-١(گزاره 

 .غایت یا نقش طبيعی دارند، و توليد مثل یکی از آن جمله استچندینبات جنسی مناس): ١-٢(گزاره  

یعنی اگر معلوم شود کـه تنهـا غایـت یـا نقـش انـدامهای                .  است) ١-١(در گرو صدق گزاره     ) ١ َ ( صدق مقدمه ی    

ن جنسی و به تبع مناسبات جنسی توليد مثل اسـت، در آن صـورت مناسـبات همجـنس گرایانـه آشـکارا خـالف آ                

دق اصـ ) ١-٢(امـا اگـر گـزاره    .  است، زیرا این نوع مناسبات به توليد نسـل نمـی انجامـد   " غير طبيعی"غایت و لذا  

اگرچه مناسبات جنسی همجـنس گرایانـه       زیرا  .  کاذب خواهد بود  ) ١ َ ( باشد، در آن صورت به احتمال زیاد مقدمه         

ارد کـه فـرض کنـيم آن نـوع مناسـبات نمـی تواننـد        غایت توليد مثل را محقق نمی کنند، ولی هيچ دليلی وجود ند         

 . سایرغایات مناسبات جنسی را تحقق بخشند

 ٨



فرض کنيد که یکی از کارکردهای مناسبات جنسی، آنچنانکه گذشت، ابـراز شـوق و عشـق نسـبت بـه                     

 بـه   نمـی تواننـد از ایـن طریـق        در آن صورت هيچ دليلی وجود ندارد که گمان کنيم همجنس گرایان             .  محبوب باشد 

باشد، همجـنس   کسب لذت از جمله کارکردهای مناسبات جنسی         به فرض    اگریا    .محبوب خود ابراز عشق کنند    

 مناسـبات   یعنـی .    از مناسـبات جنسـی خـود لـذت ببرنـد           گرایان هم می توانند به اندازه ی غير همجنس گرایـان          

 عـامتر، اگـر دایـره ی غایـات یـا نقشـهای                به بيان   .موافقت دارد با این غایات کامالً       جنسی ميان همجنس گرایان     

مناسبات جنسی را از حد توليد مثل فراتر بگيریم، در آن صورت به نظر می رسد که مناسـبات جنسـی همجـنس          

" طبيعـی "د، و لذا این رفتارها به معنای مورد بحث کامًال ند تقریبًا تمام آن نقشهای دیگر را ایفا کن       نگرایانه می توان  

 .  خواهند بود

در گـرو داوری دربـاره ی صـدق و          )) ١ َ ( گزاره ی   (ابراین، داوری در خصوص صدق یا کذب مقدمه ی اول           بن

کدام یک از این دو گزاره صادق است؟  تا آنجا که من درمی یابم، گـزاره ی                  .  است) ١-٢(و) ١-١(کذب گزاره های    

.    را بـه توليـد مثـل منحصـر کنـيم           غایـت مناسـبات جنسـی     هيچ دليلی وجود ندارد که      .  آشکارا کاذب است  ) ١-١(

همانطور که اشاره کردم، مناسبات جنسی آشکارا نقشهای متنوعی در زندگی انسانی ما ایفا می کنند، و ایـن                   

رم بایـد   ن، اگر این داوری را بپـذیریم، الجـ        بنابرای.  نقشها همه در جای خود مهم و غير قابل چشم پوشی هستند           

 .ا کاذب بدانيمر" برهان اصلی"مقدمه ی اول در 

 :  يد نتایجی را که تا به اینجا بدست آمده دوباره مرور کنيميایب            

بـه یکـی از معـانی اول تـا سـوم            " برهان امـر غيـر طبيعـی      " ِ را در مقدمه ی اول    " غير طبيعی "اگر واژه ی     •

 بـا فـرض     م، یعنـی  بـداني " غيـر طبيعـی   " آن صورت دشوار بتوانيم رفتارهای همجنس گرایانه را          بگيریم، در 

 .تلقی کنيم الجرم باید مقدمه ی اول را کاذب یکی از این معانی

بـه معنـای چهـارم بگيـریم، در آن          " برهان امر غيـر طبيعـی     " ِ را در مقدمه ی اول    " غير طبيعی "اگر واژه ی     •

 یعنی مقدمه ی  (دانست  " غير طبيعی "صورت آشکارا می توان رفتارهای همجنس گرایانه را به این معنا            

 را اخالقـاً      ") نادر "=(غير طبيعی   ، اما در این صورت هيچ دليلی وجود ندارد که امر          .)اول صادق خواهد بود   

 .)یعنی مقدمه ی دوم کاذب خواهد شد(ناپسند بدانيم 

 به معنای پـنجم بگيـریم، در آن صـورت           "برهان غير طبيعی  " ِ  در مقدمه ی اول    را" غير طبيعی "اگر واژه ی     •

خواهـد بـود، و مقدمـه ی دوم هـم بـا فـرض پـذیرش تفسـير          مقدمـه ی اول صـادق      به نظـر مـی آیـد کـه        

امـا صـدق    .)  ناميـدیم " برهان اصـلی  "این روایت را    . (دآمواهد  درخ، صادق   "خوب"کارکردگرایانه از مفهوم    

بنـابراین،  .   آشـکارا کـاذب اسـت      است و این گزاره     )١-١(در گرو گزاره ی   " برهان اصلی "مقدمه ی اول در     

 مقدمه ی اول، در بادی امر صادق می نمود، امـا تحليـل دقيقتـر نشـان مـی دهـد کـه تصـدیق آن                           اگرچه

 .مبتنی بر فرضی نادرست بوده است

 

 

برهان.     دوم ی مقدمه   بررسی

اینک خوبست کـه مقدمـه ی   .  بود" برهان امر غير طبيعی  "تا اینجا محور اصلی بحث ما عمدتًا مقدمه ی اول           

 :مقدمه ی دوم به قرار زیر بود.  ًال مورد بررسی قرار دهيمدوم این برهان را مستق

 

 .تمام رفتارهای غير طبيعی به لحاظ اخالقی ناروا هستند) ٢(

 

همانطور که دیدیم، تنها قرائتی از این مقدمه که هم بـا صـدق مقدمـه ی اول قابـل جمـع اسـت، و هـم                           

 : است"برهان اصلی"در ) ٢َ ( خود، دست کم در بادی نظر، صادق به نظر می رسد، گزاره ی 

 ٩



 

تمام رفتارهایی که خالف غایت طبيعی یـا کـارکرد اصـلی یـک شـیء یـا انـدام هسـتند، بـه لحـاظ                          ) ٢ َ ( 

 .اخالقی ناروا هستند

 

.  ناميـدیم "" خـوب "تفسـير کـارکرد گرایانـه از مفهـوم          "صورتی از آن چيزی است که پيشتر        ) ٢ َ ( گزاره ی   

ایـن  : "وقتی که می گویيم.  چه باشد) الف(بستگی به آن دارد که   ) الف(ودن امر    ب بدیا  خوبمطابق این تفسير،    

 را که برای آن ساخته شده است، به نيکی انجام می         کاری، مقصودمان این است که این چاقو        "استخوبچاقو  

 کـه او  ، مقصـودمان ایـن اسـت   "استخوبآقای الف پليسی : "یا وقتی می گویيم.  دهد، یعنی تيز و برنده است    

 خود را به عنوان یک پليس به نيکی انجام می دهد، یعنی برای مثـال، بـا تبهکـاران مبـارزه مـی کنـد، و در                        وظایف

بـر مبنـای    ) الـف (امـر   " خـوب بـودن   "یعنی مطابق این تفسـير      .  حفظ جان و امنيت شهروندان صادقانه می کوشد       

 . کارکرد یا نقش آن تعریف می شود

  

  

 

 

  

تنها یک تفسير از انواع تفاسير مختلفـی اسـت کـه دربـاره             "  کارکرد گرایانه  تفسير"حقيقت این است که     

فيلسوفان اخـالق دربـاره ی ایـن تفسـيربحثها و مناقشـات زیـادی           .  عرضه شده است  " خوب"ی چيستی مفهوم    

د شـده   احتماًال مهمترین نقدی که بر این تفسير وار       .   که باید در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گيرد           کرده اند 

اصـل ایـن    ( . خوانده است " مغالطه ی طبيعت گرایانه   "مور، فيلسوف انگليسی،    . ای. است، همان است که جی    

" است"مغالطه ی طبيعت گرایانه همان است که گاه خلط .) انتقاد نسب به هيوم، فيلسوف اسکاتلندی، می برد

، "اسـت "مشتمل بر  توصيفی، یعنی گزاره های      اصل این ادعا این است که از گزاره های        .  هم خوانده اند  " باید"و  

 .   ، را نتيجه گرفت"نباید" یا "باید"مشتمل برمنطقًا نمی توان گزاره های تجویزی، یعنی گزاره های 

، منطقًا نمی تـوان ایـن گـزاره ی          "استارسنيک سمی کشنده    " که   گزاره ی توصيفی  برای مثال، از این     

 بـه ایـن گـزاره ی تجـویزی          بـرای آنکـه از آن گـزاره ی توصـيفی          ".  نيک خورد  ارس نباید "تجویزی را نتيجه گرفت که      

."  من می خـواهم زنـده بمـانم        ":مانند این مقدمه که می گوید     برسيم، باید مقدمه ی دیگری هم به آن بيفزایيم،          

 نبایـد مـن  "اکنون از ترکيب این مقدمه ی تازه و آن گزاره ی توصيفی مـی تـوانيم بـه ایـن نتيجـه برسـيم کـه پـس              

اگر فردی، به هر دليلی نخواهد زنده بماند، و برای مثال در صدد خودکشی باشد، می توانـد           اما  ." ارسنيک بخورم 

من مـی خـواهم خـود را        " به اضافه ی این مقدمه که        "استسمی کشنده   ارسنيک  "از این گزاره ی توصيفی که       

  ."  خورم ارسنيک ببایدمن " به این گزاره ی تجویزی برسد که پس ،"بکشم

، در واقـع  "استخوبالف "اکنون مطابق یک تفسير رایج، دست کم در بسياری مواقع، وقتی می گویيم        

یـن  مقصـودمان ا  " استخوب  راستگویی  " برای مثال، وقتی که می گویيم       ."  الف را انجام داد     باید "می گویيم که    

هسـتند، گـزاره هـای    " بـد "یـا  " خـوب "متضـمن  به بيان دیگر، تمام گزاره هایی کـه  ".  راست گفت باید "است که   

از سـوی   .  هسـتند " دار-بایـد "قابل تحویل اند، یا مسـتلزم گـزاره ای          " دار-باید"تجویزی اند، یعنی یا به گزاره های        

یـا توصـيفی   "  دار-اسـت "دیگر، گزاره هایی که از غایت یا کارکرد، یا نقش یک پدیده خبر مـی دهنـد، گـزاره هـای                    

غایـت یـا کـارکرد قلـب پمـپ خـون بـه              : "ثال، در قالب گزاره هـایی از ایـن نـوع بيـان مـی شـوند                برای م و  هستند،  

در این صـورت، منطقـًا نمـی       ".  استغایت یا نقش یا کارکرد اندامهای جنسی توليد مثل          "یا  " استسرتاسر بدن   

ایـن  " غایت یا نقش اندامهای جنسـی توليـد مثـل اسـت           "که  " است" از این گزاره ی توصيفی یا مشتمل بر          ،توان

بـه  " ( اندامهای جنسی را بـرای مقاصـدی غيـر از توليـد مثـل بکـار بـرد              نباید"  که   را نتيجه گرفت  گزاره ی تجویزی    

اسـتفاده از   " عبارت دیگر، از آن گزاره ی توصيفی درباره ی غایت اندامهای جنسی نمـی تـوان نتيجـه گرفـت کـه                       

  اگـر ایـن تحليـل را بپـذیریم، در آن صـورت          ".)جنسی برای مقاصدی غير از توليد مثـل اخالقـاً  نارواسـت            اندامهای  

 .  را مبتنی بر نوعی مغالطه و لذا کاذب بدانيم) ٢َ ( الجرم باید گزاره 
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موافـق بـا غایـت      "را بـه معنـای      " خـوب "گفته شود که در اینجا مـا        در پاسخ به اشکال فوق      ممکن است   

ایم تعریف" خالف غایت طبيعی  "را به معنای    " بد "و" طبيعی امـر  "  تعریـف    بـه حسـب   " بـد  " لذا برای مثـال،    ،کرده

   گـزاره ای    به اصـطالح فيلسـوفان     "امر خالف غایت طبيعی بد است     " گزاره ی   یعنی  ( است  " خالف غایت طبيعی  

امـا اگـر ایـن طـور        .    صادق است  یبه نحو تحليل  ) ٢ َ (  دیگر، مطابق این تحليل مقدمه ی        نبه بيا .)  است تحليلی

 :باشد، در این صورت پرسش زیر را باید پرسشی بی معنا یا تهی دانست

   

 "آیا واقعاً  امر خالف غایت طبيعی بد است؟) :" ١پ(

 صادق باشد، در آن صورت پرسـش فـوق هـيچ معنـایی     و به نحو تحليلی   بنابه تعریف   ) ٢ َ ( اگر مقدمه ی    

 :ندارد جز

 "  بد بد است؟عًا  واقآیا) :" ٢پ(

پرسشی مجاز و معرفت    ) ١پ( . نيست) ٢پ(معادل  ) ١پ ( اما به نظر می رسد که ما شهوداً  معتقدیم         

بـه واقـع امـر خـالف غایـت          "به بيان دیگر این گزاره که       .  پرسشی زائد و غير معرفت بخش     ) ٢پ(بخش است، اما    

تکـرار  " بـه واقـع بـد بداسـت    "فزاید، اما گزاره ی    ، به فرض صادق بودن، چيزی بر معرفت ما می ا          "طبيعی بد است  

را پرسشی مجـاز    ) ١پ( نفس آنکه ما     بنابراین،.  معلوم است، و چيز تازه ای بر گنجينه ی معرفتی ما نمی افزاید            

را رابطـه ای تحليلـی و   " بـد "و " امر خالف غایت طبيعـی "معرفت بخش می دانيم، نشان می دهد که رابطه ی    و  

 ( به هرحال، این نوع دشواریها، دست کم نشان می دهد که تصدیق گزاره ی  .  یف نمی دانيم  مبتنی بر صرف تعر   

  .خالی از اشکاالت جدی نيست) ٢َ

" برهـان اصـلی   "، یعنـی آنچـه      "برهـان امـر غيـر طبيعـی       "بنابراین، به نظر می رسـد کـه قـویترین صـورت             

، امـا معتبـر نيسـت       )ز مقدمات آن حاصل می شود     یعنی نتيجه ی آن منطقًا ا      ( خواندیم، اگرچه منطقًا منتج است    

، در  "برهـان امـر غيـر طبيعـی       "بنابراین ، ظاهراً  بایـد بپـذیریم کـه           .  )مقدمات کاذب است  مقدمه یا    مبتنی بر    زیرا(

، نـاتوان  "رفتارهـای همجـنس گرایانـه بـه لحـاظ اخالقـی نـاروا هسـتند           "بهترین قرائت آن، از تحکيم این نتيجه کـه          

 . است

)٣( 

 دیگری را که برای تقبيح اخالقی رفتارهـای همجـنس گرایانـه اقامـه شـده، مـورد                   هایش از آنکه برهان   پي

بررسی قرار دهيم، خوبست درباره ی نکته ی ظریفی که در عبارات کانت آمده بود، و ما به غفلت از آن گذشتيم، 

نس گرایانه را به دو دليـل تقبـيح مـی           در عباراتی که از کانت نقل کردم، کانت در واقع رفتارهای همج           .  بحث کنيم 

  چـون  است، و رفتارهای همجنس گرایانـه     " نوع انسان حفظ  "مناسبات جنسی برای      اوًال، بود که معتقد   وی.  درک

هتـک حرمـت    " و   " خوارداشـت آدمـی   " رفتارهای همجنس گرایانـه مایـه        ثانيًا،؛ و   ، ناروا هستند  خالف آن غایت اند   

، وادعـای   ادعـای نخسـت را بررسـی کـردیم          فقط ما.   حيث هم در خور نکوهش اند      هستند و لذا از این    " انسانيت

درباره ی ادعای دوم چه می توان گفت؟  چرا رفتارهای همجنس گرایانه خوارداشت آدمی               .  دوم را نادیده گرفتيم   

 و مایه ی هتک حرمت انسانيت است؟  

ولـی در فلسـفه اخـالق وی        .  مـی کنـد    ارائـه ن    در ایـن خصـوص     البته کانت در این موضع توضيح بيشتری      

بگذاریـد انـدکی    .  جایگاه و نقش بسيار مهمـی دارد      " کرامت انسانی "و تکریم   " انسانيت"مفهوم حرمت نهادن به     

نظر کانت، ما می توانيم تمام وظایف و تکاليف اخالقی خود را از یک اصل نهایی عقلـی                  از  .  در این باره تأمل کنيم    

.  به دست می دهد   " امر مطلق "او صورتبندهای مختلفی از   .  می نامد " امر مطلق " اصل را   او این   .  استنتاج کنيم 

مطابق ایـن صـورتبندی بـه قـرار زیـر           " امر مطلق .  "است" تکریم انسانيت " مبتنی بر مفهوم     یکی از آن صورتبندیها   

 :است

 نـه  و فسـه رفتـار کـن،     با انسانيت ، خواه درخودت و خواه در دیگری، همواره بـه مثابـه ی غـایتی فـی ن                   " 

 ."  وسيله ای صرفهرگزبه مثابه ی
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به بيان دیگر، انسانها فی حد ذاته، به صرف آنکه انسـان هسـتند و از قـوه ی خـرد و اختيـار برخوردارنـد،                 

یکـی از   .  و هر فعلی که کرامت و ارزش ذاتی انسان را نقض کند، اخالقًا نارواسـت              .  موجوداتی ارزشمند هستند  

ق هتک حرمت انسانيت این است که انسانی را صرفًا بـه عنـوان ابـزار یـا وسـيله ای بـرای تـأمين                         بارزترین مصادی 

 .اغراض و غایات خود به کار گيریم

  از نظـر     .دقيقًا بر همين مبناست که کانت مناسـبات جنسـی را بـه طـورکلی اشـکال برانگيـز مـی دانـد                      

فـرد مـی خواهـد      .  ه بـدن دیگـری مـی ورزد       کانت، مبدأ مناسبات جنسی تمایل شدیدی است که فـرد نسـبت بـ             

 دیگـر را    فرد طـرف  گویی در اینجا    .  ميزد، و سرانجام به اوج لذت جنسی برسد       آدیگری را لمس کند، ببوید، با او در       

، یعنـی بـا او بـه مثابـه ی یـک      دصرفًا به چشم ابزار یا وسيله ای برای ارضای تمنای جنسی خود بـه کـار مـی بـر               

قاً  ناروا، و مصـداق      و این کار، مطابق امرمطلق کانتی، اخال      .  ، نه غایتی فی نفسه    د کن شیء یا وسيله رفتار می    

  پس چـه بایـد کـرد؟  آیـا فـرد اخالقـی بایـد از مناسـبات         .است" هتک حرمت انسانيت "و  " خوارداشت آدمی "بارز  

 جنسی بپرهيزد؟

رفـع ایـن مشـکل بایـد کـاری           از نظر کانـت بـرای        .  می کند  پيشنهادراه حلی   این مشکل   رفع  کانت برای   

امـا چگونـه؟  کانـت معتقـد اسـت در            .  کنيم که طرف مناسبات جنسی به مرتبه ی غایتی فی نفسـه ارتقـا یابـد               

مناسبات جنسی فرد باید با تمام وجود حاضر باشد، احساسات و تمنيات طـرف مقابـل را کـامًال در نظـر بگيـرد، و                         

، بلکـه یـک شـخص ببينـد، و          )اری محض برای ارضـای تمنيـات خـود        یعنی ابز (فرد مورد تمنای خود را نه یک شیء         

همانطور که طرف مقابل خود را به او تسليم می کند، او هم متقابًال خویشـتن را در اختيـار وی بگـذارد، یعنـی بـا                           

سه نشان  به مثابه ی یک شخص یا غایت فی نفتسليم کردن روح و جسم خود به او، احترام خود را نسبت به او    

از نظر کانت، این وضعيت .  یعنی به او نشان دهد که او را در تمامت انسانيش خواستنی و محترم می داند       دهد،  

یعنی روابط جنسی فقط در چارچوب ازدواج بـا امـر مطلـق سـازگار               .   ازدواج دست می دهد     پيوند فقط در چارجوب  

ن پيمان آن فرد نسبت به تو حق کامل دارد، مطابق ای.  در ازدواج تو با فرد دیگر نوعی پيمان می بندی   .  دنمی افت 

 از طریق تفویض خود، دیگری را به  یعنی،شيوهو در مقابل تو نيز نسبت به او حق کامل می یابی، و دقيقًا به این       

اگر من خویشتن را یکسره به دیگری تفـویض کـنم، و در مقابـل               : " کانت در این باره می نویسد     .  دست می آوری  

من از سر خود، به مثابه ی مایملک آن دیگری، گذشته ام، اما در             .  ت آورم، خود را بازیافته ام     آن شخص را به دس    

مقابل آن دیگری را به مثابه ی مایملک خود به دست آورده ام، و لذا خویشتن را از طریق ربـودن آن شخصـی کـه                          

من به خویشتن به مثابه ی یـک    بنابراین، کانت مدعی است که به این شيوه ٥."در تملکش هستم، باز می یابم  

غایت فی نفسه بازمی گردم، و با حریف خود نيز به مثابه ی غایتی فی نفسه رفتار می کنم، زیرا مـن خویشـتن              

 .را به آن کسی سپرده ام که خود را یکسره به من سپرده است

 اسـت مگـر     "هتک حرمت انسـانيت   "و مایه   " خوارداشت آدمی "بنابراین، از نظر کانت، مناسبات جنسی       

بر ایـن مبنـا،     .  آنکه طرفين رابطه ی جنسی چنان تعهد متقابلی را صميمانه و خالصانه نسبت به یکدیگر بسپارند               

مـی دانـد،    " هتـک حرمـت انسـانيت     "و مایـه    " خوارداشـت آدمـی   "شاید وقتی کانت مناسبات همجنس گرایانه را        

لصـانه و صـميمانه ی دوسـویه ای ممکـن        مقصودش این است کـه در مناسـبات همجـنس گرایانـه چنـان تعهـد خا                

دوسویه که مناسبات غير همجنس گرایانـه را اخالقـاً  مجـاز مـی کنـد، در مـورد       اما چرا آن نوع دادوستد  .   نيست

ت؟  به نظر می رسد این فرض که همجنس گرایان از برقـراری رابطـه                سمناسبات همجنس گرایانه قابل اطالق ني     

بنـابراین، ادعـای کانـت      .  ، یا دست کم بـدون دليـل اسـت         درستستند، فرضی نا  ای عاشقانه و دوسویه ناتوان ه     

مناسبات همجنس گرایانه مایه خوارداشت آدمی و هتک حرمـت انسـانيت اسـت، در بهتـرین حالـت             مبنی برآنکه   

 .به نظر می رسد نامستند و بدون دليلمبتنی بر فرضی 

)۴( 

                                                 
5 Kant,  Lectures on Ethics. p.167 
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سـانی اسـت کـه بـرای تقبـيح اخالقـی رفتارهـای            راجر اسکروتن، فيلسوف انگليسی معاصر، از جمله ک       

انتقاد اخالقی اسکروتن بر رفتارهای همجنس گرایانه بر بنيانی متفاوت از           .  همجنس گرایانه استدالل کرده است    

بـه اعتقـاد وی رفتارهـای همجـنس گرایانـه بـه دو دليـل مهـم، بـه لحـاظ                      .  استوار اسـت  " برهان امر غير طبيعی   "

بسـيار  ) خصوصًا مردان همجنس گـرا    (ميان همجنس گرایان   نخست آنکه، روابط    : ستنداخالقی در خور نکوهش ه    

به نحـو نامتعـارفی     ) خصوصًا مردان همجنس گرا   (دوم آنکه، روابط ميان همجنس گرایان       .  سطحی و ناپایدار است   

 دليل اسـت کـه تصـویب    دقيقًا به این دو.  بی بند و بارانه است، و نهایتًا به نوعی زندگی هرزه گرایانه می انجامد        

اخالقی رفتارهای همجنس گرایانه، و گسترش این گونه رفتارها به بی ثباتی و فروپاشی اجتماعی می انجامـد،                  

به این ترتيب به نظر می رسد که اسـکروتن  .  و به ویژه بنيان خانواده را در اجتماع مورد تهدید جدی قرار می دهد        

برهان مبتنی بر "بگذارید آنها را به ترتيب .  مجنس گرایانه مطرح می کنددو استدالل مهم برای تقبيح رفتارهای ه  

بناميم، و آنها را یـک بـه یـک مـورد            " برهان مبتنی بر بی بند و باری جنسی       "، و   "سطحی بودن مناسبات انسانی   

 .بررسی قرار دهيم

انسانی مناسبات بودن سطحی بر مبتنی .       برهان

                                                

و از همين روست که مردان بـه طـور          ان نيرومند و سرکش است،      از نظر اسکروتن، تمایل جنسی در مرد      

یـل سـرکش    تنها چيزی که این تما    .  طبيعی مایلند در طول حيات خود با افراد زیادی مناسبات جنسی برقرار کنند            

مـردان و زنـان از نظـر    . نهفته است" جنس مخالف"را رام می کند رمز و راز مفتون کننده و خطرخيزی است که در      

 زنـی عشـق مـی ورزد، و بـا او            هاز اینرو وقتی، برای مثـال، مـردی بـ         .   و جسمی عميقًا با یکدیگر متفاوتند      روحی

و تجربـه ی امــر  .   رازآلـود و ناشـناخته گـام مـی نهـد     مـی آميـزد، بـه جهـانی یکسـره متفـاوت،      جسـمًا و روحـًا در   

یـا  (براین، ورود یک مرد به جهان یـک زن          بنا.  ناشناخته با نوعی خطر پذیری هيجان انگيز و شورآفرین مالزم است          

  از نظـر اسـکروتن، شـوق فـرد بـه اینکـه               . شـورانگيز و لـذا جـذاب اسـت          و پا نهادن به سفری پرمخاطره    ) برعکس

خویشتن را در معرض مخاطره ی رویارویی با جهانی عميقًا متفاوت قرار دهد، اخالقـًا ارزشـمند اسـت و بـه روابـط         

 است که فرد را به تعهد همين خطرخيزی و شورآفرینی ناشی از امر ناشناختهو. انسانی عمق و ژرفا می بخشد

و وفاداری نسبت به شریک جنسی خود بر می انگيزد، و بنيان روابط پایـدار و عميـق در ميـان مـردان و زنـان مـی                            

جـنس انـد،   طـرفين هم   . اما در مناسبات همجنس گرایانه ی ميان دو مرد چنـان راز و خطـری وجـود نـدارد               .  شود

به بيان دیگر، مناسبات ميان همجنسـان فاقـد آن گشـودگی            .  بنابراین پيشاپيش از هزارتوی جهان یکدیگر آگاهند      

و همين امر است که نهایتاً  موجب می شود روابط انسانی ميان همجنس .  مخاطره آميز نسبت به دیگری است

گشودن خویشتن به سوی رمزو راز : " می نویسداسکروتن .  سطحی بماند) خصوصًا مردان همجنس گرا(گرایان 

نـدارد، جلـوه ای اسـت    پذیرفتن مسؤوليت تجربه ای که فرد کامًال بر آن احاطه فردی از جنس مخالف، و از این راه        

فـرد  .  متعهد شـدن راغـب مـی کنـد         است که فرد را به       یمحرکهایمهمترین  جنسی، و از جمله     از پختگی و بلوغ     

.   خود را در معرض امر ناشناخته قرار دهد که طرف مقابل هم نوعی تعهد متقابـل بسـپارد        فقط هنگامی می تواند   

اگـر  .  فقط با اعالن چنان تعهدی است که طرفين به یکدیگر اعتماد می ورزند، و از خطر خيانت ایمنـی مـی یابنـد                      

مـی از عشـق جنسـی    فرد نتواند تفاوت و غيریت طرف خود را در مناسبات جنسی عميقًا تجربـه کنـد، بخـش مه                

مـی شناسـد، و     در خـود    کـامالً  و از نزدیـک        مرد همجنس گرا آنچه را که در حریف خود می یابد،            .  زائل می شود  

هـر چقـدر کـه فراینـد بـه درآمـدن از خویشـتن بـا مخـاطره ی                    .  را بکاهـد   احساس خطـر     می تواند آن  این آشنایی   

 ٦."ضرورت کمتری می یابد] ابطه ی پایدار و دیرپادر یک ر[ کمتری همراه باشد، مساعدت و همراهی دیگری 

 

 درباره ی این برهان چه می توان گفت؟

 
6  Roger Scruton, Sexual Desire: A Moral Philosophy of the Erotic ( New York: Free Press, 1986),pp.307-308. 
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.   تا حّد زیادی پدیده ای فرهنگی اسـت ) برعکسو (زنان برای مردان" رمز و راز"اوًال، به نظر می رسد که  

کشـيده شـده اسـت، و       در جامعه ای که روابط ميان زنان و مردان محدود است، و حصار ستبری در ميـان ایشـان                    

کنـد،  کودکی به شيوه ای صحيح با یکـدیگر آشـنا           نظام تربيتی به گونه ای نيست که دختران و پسران را از دوران              

در چنـين فضـایی جـنس مخـالف یـا مـورد             .  البته جنس مخالف موجودی اسرارآميز و عجيـب و غریـب خواهـد بـود              

و در هرحـال  .  ه به شيئی جنسی فروکاسته مـی شـود       پرستش و ستایشی مبالغه آميز قرار می گيرد، یا یکسر         

.  ميان ایشان مفاهمه به معنـای طبيعـی و انسـانی آن امکـان پـذیر نخواهـد بـود                   ی جزآن نيست که در      نتيجه چيز 

فردی که واله و شيداست، و یکسره خود را در افسون دیگری درباخته است، همانند کسی که یکسره مسـت و                     

 .متعادلی که الزمه ی همسخنی همدالنه و معتدل و معنادار است، قرار نداردمسخر شهوت است، در شرایط 

به لحاظ ثانيًا، آیا ادعای اسکروتن این است که درهرکجا که تفاوت و لذا ناشناختگی بيشتر است، رابطه   

تایی از ارزش بيشتری برخوردار است؟  اگر این طور باشـد، در آن صـورت بایـد روابـط ميـان یـک مـرد روسـ                   اخالقی  

  زیـرا در ایـن حالـت         ، را با یک زن متخصص کامپيوتر در سيليکون ولی آمریکـا اخالقـا ًَ ارزشـمندتر بـدانيم                  یخراسان

تفاوت ميان دنيای ایشان بسيار فاحش است، و کشف دنيای یکی برای دیگری تجربه ای بدیع و به معنـای مـورد                      

ميـان بينایـان و نابينایـان از روابـط ميـان دو بينـا ارزشـمندتر        آیا بر این مبنا روابط    .  نظر اسکروتن مخاطره آميز است    

نه بـا مـردان      و واهد بود؟  آیا دراین صورت باید زنان جوان را به خاطر آنکه بيشتر مایلند با مردان جوان ازدواج کنند                   خ

 نفـس .  اخالقًا مورد نکوهش قرار دهيم؟  بـه نظـر مـی رسـد کـه پاسـخ ایـن پرسشـها منفـی باشـد                         سالخورده،  

 .ناشناختگی و تفاوت ميان جهان دو فرد لزومًا مناسبات انسانی ميان ایشان را ارزشمندتر نمی کند

آیا اسکروتن پيچيدگی و رمز و راز روح انسانی را دست کم نگرفتـه اسـت؟ بـه نظـر مـی رسـد هـر         ثالثًا،  

سـياری مـوارد بـر خـود او نيـز           انسانی، خواه مرد و خواه زن، جهان درونی بسيار پيچيـده و توبرتـویی دارد کـه در ب                  

خصوصًا وقتـی کـه روابـط انسـانی از مرتبـه ی همزبـانی بـه مقـام همـدلی مـی رسـد، و نـوعی                            .  آشکار نيست 

محرميت عاشقانه ميان دو روح برقرار می شود، روح افراد هزار و یک جلوه ی نو به نو از خود بـاز مـی نمایانـد کـه                 

ا نهادن بـه راهـی مخـاطره    پبه این اعتبار هر نوع مناسبات انسانی        .  تگاه بر خود آن افراد نيز مکشوف نبوده اس        

ه  بپـذیرد، جلـوه هـای تـازه تـر، و ناشـناخت             یآميز و آغاز تجربه ای بدیع است، و هرچه این مناسبات ژرفای بيشتر            

اشـد،  این مخاطره ی شورانگيز بيش از آنکه محصول جنسيت طـرفين ب           .   می تواند رخ بنمایاند    یهای شورانگيزتر 

 .  ناشی از ژرفا و توبرتویی روح انسانی است

بـه بيـان   .  ویژه ی خود را ندارد" رمز و راز"، چه دليلی دارد که فرض کنيم مناسبات همجنس گرایانه         رابعًا

دیگر، فرض کنيم که استدالل اسکروتن درست است، و مناسبات همجنس گرایانه فاقد آن رمز و رازی اسـت کـه                     

مناسبات انسانی رمز و    انواع دیگر اما آیا این بدان معناست که       .  جنس گرایانه یافت می شود    در مناسبات غير هم   

  برای مثال، مناسبات ميان یک مادر و فرزندش بـه هـيچ وجـه از آن نـوع خطرخيـزی و                        ندارند؟  را رازی ویژه ی خود   

ین به هيچ وجه بدان معنا نيست       اما ا .  ، برخوردار نيست  همسرش وجود دارد   زن با آن  رمز و رازی که در مناسبات       

که رابطه ی مادر با طفلش رابطه ای بی رمز و راز، یکسره پيش بينی پذیر، ماللت بار، و لذا به لحاظ اخالقی کـم                         

به نظر می رسد که غير همجنس گرایان باید نسبت بـه ایـن امکـان گشـوده باشـند کـه چـه بسـا                          . ارزشتر است 

 .  ، شورانگيزیها و جذابيتهای خاص خود را داشته باشدمناسبات ميان همجنس گرایان مخاطرات

ًا، به نظر می رسد نوک پيکان نقد اسکروتن بيشتر متوجه کسـانی اسـت کـه از مخـاطره پـذیری                      خامس

در ایـن   .  می گریزند، و ترجيح می دهند به جای روابط دیرپا و متعهدانه، به روابطی گذرا و سطحی بسـنده کننـد                    

ه از ایـن حيـث تفـاوت معنـاداری ميـان همجـنس گرایـان و غيـر همجـنس گرایـان وجـود                         صورت به نظر می رسد ک     

به نظر می رسد که در طول تاریخ، مردان بيشتر زنان را برای سود و لـذت مـی خواسـته انـد، نـه                         .  نداشته باشد 

شـم وسـيله ای     ظاهرًا واقعيت تاریخی این است که در بيشتر مـوارد، مـردان زنـان را بـه چ                 .   کشف رمز و راز آنها    

ند، نـه بـه مثابـه ی جهـانی سرشـار از      ه ابرای ارضای خواهشهای جنسی و تدبير امور منزل خویش می نگریست       

 ١۴



  بنابراین، عمق و ژرفایی کـه اسـکروتن بـرای            .رمز و راز که آنها را به سفری شورانگيز و واال فرا می خوانده است              

 همجنس گرایانه را به خاطر فقدان آن در خـور نکـوهش             مناسبات غير همجنس گرایانه فرض می کند، و مناسبات        

  . بهره ی چندانی از واقعيت نداردتا حّد زیادی آرمانگرایانه می نماید و ظاهرًااخالقی می داند، 

جنسی بندوباری بی بر مبتنی  .     برهان

                                                

يـان ایشـان   از نظر اسکروتن، سطحی بودن روابط همجنس گرایانه مآًال به بی ثباتی و ناپایـداری روابـط م          

به نحو نامتعارفی در زندگی جنسی خود بی بندوبار و بی مباالت ، مردان همجنس گرا ویبه اعتقاد .  می انجامد

او صـریحًا بـر ایـن    .  هستند، و در طول حيات جنسی خود با افراد زیادی روابط جنسی کوتاه مدت برقرار می کننـد                 

و هـر جامعـه ای کـه    ." و به سوی بی بندوباری و هرزگی دارد  روابط همجنس گرایانه ميان مردان ر     " باور است که    

 و البتـه بـه تبـع آن بـی     -آماده باشد تـا بـی بنـدوباری جنسـی      " با مردان همجنس گرا به مساوات رفتار کند، باید          

   ٧." را به لحاظ اخالقی بدون اشکال بداند-ثباتی، بی مباالتی، و فروپاشی اجتماعی

 

 می توان گفت؟درباره ی این استدالل چه 

اوًال، نکته ی جالب توجه این است که اسکروتن صریحًا زنان همجـنس گـرا را از دایـره ی ایـن نقـد بيـرون             

اگر عامل اصلی بی بندوباری جنسـی را در ميـان مـردان همجـنس گـرا، مطـابق تحليـل اسـکروتن،                       .  نهاده است 

 زنان و مـردان همجـنس گـرا تفـاوتی باشـد؛ زنـان               فقدان رمز و راز در فرد همجنس بدانيم، در آن صورت نباید ميان            

اما ظاهرًا شواهد خـالف آن را نشـان         .  همجنس گرا هم باید به لحاظ جنسی زندگی بی بندوباری داشته باشند           

شاید از همـين روسـت کـه اسـکروتن          .  زنان همجنس گرا غالباً  روابط باثبات و دیرپایی با یکدیگر دارند           .  می دهد 

 . بندوباری را تمایل سرکش و لگام گسيخته ی مردان به مناسبات جنسی می داندعامل اصلی آن بی 

ثانيًا، آیا به واقع این ادعا درست است که مردان همجنس گرا زندگی جنسـی بـی بنـدوباری دارنـد؟  بـر          

مبنای کدام شواهد بی بندوباری جنسی در ميان مردان همجنس گرا بيشتر از مردان غير همجنس گـرا دانسـته                    

 در من بدرستی نمی دانم که آیا.  شده است؟  اسکروتن هيچ شاهد تجربی برای این ادعا به دست نداده است

بـاره ی   آگـاهم در هـا  که من از آن    هایی تنها پژوهش  .  یا نه  این باره پژوهش دقيق و قابل اعتمادی انجام شده است         

  هـا نتـایج حاصـل از آن تجربـه   .  جـامع نيسـت    آمریکا انجام شده و بنا به دالیلی چندان دقيق و            زندگی جنسی در  

یعنـی هـيچ رابطـه ی      .  نشان می دهد که آن ادعا درباره ی زندگی جنسی مردان همجنس گـرا درسـت نيسـت                 

 هاتنها نتيجه شایان توجهی که از آن پژوهش       .  معناداری ميان همجنس گرایی و بی بندوباری جنسی وجود ندارد         

 ، کـرده افـرادی کـه وی بـا آنهـا روابـط جنسـی برقـرار        ت فـرد بـا شـمار       طح تحصيال به دست آمده این است که س      

روابـط جنسـی     بيشـتری    افراد، با   ی دارند  سطح تحصيالت باالتر   افرادی که ، یعنی   دارد مستقيم و معنادار     ینسبت

 ٨.برقرار می کنند

  .گرا درسـت اسـت   بنا را برآن بگذاریم که آن ادعا درباره ی مناسبات جنسی مردان همجنس        بيایيدثالثًا،  

در از اینرو   یعنی به واقع مردان همجنس گرا از برقراری روابط عاطفی باثبات و پایداربا حریف خود ناتوان هستند، و                   

اما پرسش این است که آیا این واقعيت را .  طول زندگی جنسی خود با افراد زیادی روابط جنسی برقرار می کنند     

ح داد؟  یعنی آیا علت آن پدیده خصلتی ذاتی و اجتناب ناپذیر در ماهيت               فقط به شيوه ی اسکروتن می توان توضي       

.  مناسبات همجنس گرایانه است؟  به نظر می رسد که آن پدیده را می توان به شيوه های دیگری نيز تبيين کـرد      

 :ور کنيممر در اینجا پاره ای از تبيين های محتمل را که با تفسير اسکروتن متفاوت است، به اختصار بگذارید

 
7 Roger Scruton, "Gay Reservations", in The Liberation Debate: Rights at Issue, ed. Michael Leahy and Dan 

Cohn-Sherbok (London: Routledge, 1955), p. 122 
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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چه بسا علت عدم وجود روابط پایدار در ميان مردان همجنس گرا حجم عظـيم سرزنشـها، رسـوایی                   ) ١(

ها، و محروميتهای اجتماعی توانفرسایی باشد که آفتابی شدن روابط همجنس گرایانه برای ایشـان بـه بـار مـی                     

.  بســيار پــر هزینــه و خطرنــاک مــی کنــدایــن فشــارها و محروميتهــای اجتمــاعی مناســبات پایــدار و دیرپــا را .  آورد

بنابراین، چه بسا مردان همجنس گرا از بيم آنکه روابطشان علنـی شـود، تـرجيح دهنـد از مناسـبات دیرپـا کـه در                      

،  ایمنتر و کم خطرتر است     بط بی نام و نشان و گذرا که       جامعه سوء ظن بر می انگيزد، بپرهيزند، و در عوض به روا           

 .بسپارندتن 

ير همجنس گرا می توانند ازدواج کنند و از مزایای حقـوقی، عـاطفی، و دینـی آن بهـره منـد                       مردان غ  )٢(

بنـابراین، اگـر بخواهنـد بـه فـردی تعهـد روحـی و عـاطفی                 .  اما مردان همجنس گرا چنـان امکـانی ندارنـد         .  شوند

ان شنا کنند، و زنـدگی خـود        روابطی عميق و پایدار بنيان بنهند، باید برخالف جریانی تند و خروش            بسپارند، و با او   

روابط مردان همجنس .  را یکسره در جنگ و مبارزه ای بی امان عليه نفی و سرکوب و تحقير اجتماعی بسر آورند     

شونتهای اجتماعی است، و لذا نمی توان رفتار ایشان را با رفتـار گروههـای               خهجوم سرکوبها و    گرا شدیداً  مورد     

آیـا اگـر مـردان غيـر        .  یط اجتمـاعی ایمنتـر و مسـاعدتری زیسـت مـی کننـد             اجتماعی ای مقایسه کرد که در شرا      

 همجنس گرا از ازدواج با زنان منع می شدند، چنان رفتارهایی از ایشان سر نمی زد؟

نباید فراموش کرد کـه مـردان همجـنس گـرا در فرهنگـی پـرورده شـده انـد کـه در آن بـه مـردان، بـه                              ) ٣(

تکی به خود بـودن، و گریـز از تعهـد ارزش اسـت، و بـه زنـان مـی آموزنـد کـه                      طورکلی، می آموزند که استقالل، م     

مرد بایـد آزاد و متکـی بـه خـود باشـد تـا بتوانـد سـکان                   .  وفاداری و تعهد، و نيز مشارکت و همياری را پاس بدارند          

شـد تـا در بهتـرین       اما زن باید وفـادار، فرمـانبردار، و اهـل همکـاری با            .  مدیریت خانواده و اجتماع را به دست بگيرد       

بنابراین، مایه شگفتی نيست که وقتـی دو        .  حالت مشاور، یا همکار، یا کارگزار شایسته ای برای مرد بشمار آید           

رایطه ی پایـدار و     دوبرابر می شود، و لذا انعطاف الزم برای یک          " مردانگی"مرد در کنار هم قرار می گيرند، غلظت         

اما آیا در ایـن صـورت بایـد بـی ثبـاتی و ناپایـداری                .  شواردر اقليمی بگنجند  دو پادشاه د  .  با ثبات از دست می رود     

؟  بـه نظـر   "مردانـه "آن خصـلت  ناشـی از  بودن آنها دانست، یـا     " هم جنس "روابط مردان همجنس گرا را ناشی از        

ل و ایـن نکتـه ای اسـت کـه از تحليـ            ( "هم جنس بـودن   "است، نه   " مردانگی"می رسد که در اینجا، مقصر اصلی        

لـذا     یعنی آنچه مایه ی بی ثباتی و ناپایداری روابط مـردان همجـنس گـرا مـی شـود، و                     .)اسکروتن هم بر می آید    

 به سوی بی بندوباری جنسی می راند، آن نـوع خصایصـی اسـت کـه تحـت عنـوان              ،به تعبير اسکروتن  ایشان را،   

الف بی بنـدوباری اسـت، بایـد مناسـبات          بنابراین، آیا اگر کسی مخ    .  به پسران خود می آموزیم    " مردانه"خصایص  

 همجنس گرایی را نقد و نفی کند، یا باید در نحوه ی تعليم و تربيت مردان تجدید نظر کند؟

آیـا ایـن    .  رابعًا، فرض کنيم که به واقع پاره ای از مردان همجنس گرا زندگی جنسی بی بنـدوباری دارنـد                  

انيم؟  مـا مسـلم مـی دانـيم کـه بسـياری از مـردان غيـر                    کـّل آن جماعـت را بـه یـک چـوب بـر              تادليل کافی است    

همجنس گرا در دوران تجرد خود روابط جنسی آزاد دارند، و حتی شمار قابل تـوجهی از ایشـان پـس از ازدواج نيـز      

آیا این دليل کافی است برای آنکه تمام مردان غير همجـنس گـرا را بـه لحـاظ          .  به همسران خود خيانت می کنند     

سرزنش قرار دهيم؟   آمار نشان می دهد که حجم عمده ای از خشونتهای اجتماعی توسط مردان      اخالقی مورد   

آیا این واقعيت ما را مجاز می دارد که همه ی مـردان را بـه ایـن خـاطر اخالقـًا نکـوهش کنـيم، و           .  انجام می شود  

ا منفـی باشـد، در آن صـورت         قانونًا از حقوق انسانی و اجتماعيشان محروم نمایيم؟   اگر پاسخ بـه ایـن پرسشـه                 

نمی توان تمام مردان همجنس گرا را به خاطر آنکه گروهی از ایشان از حيث جنسی بی بندوبار هستند، اخالقـًا                     

ما خشونتی را که مردان می آفرینند، اخالقًا محکوم و .  نکوهيد، و قانونًا از حقوق انسانی و اجتماعی محروم کرد     

بـی بنـدوباری جنسـی    .   دانيممین" مردن بودن" کافی برای محکوميت این را دليلیقانونًا مجازات می کنيم، اما  

 در خـور     قانونـاً  )دست کم در پـاره ای مـوارد        ( چه بسا   هم   وهم اخالقًا در خور نکوهش است       مردان همجنس گرا    
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 کــه از آن حيــث" (همجــنس گرایــی" امــا ایــن امــر دليلــی کــافی بــرای محکوميــت اخالقــی و اجتمــاعی . مجــازات

 .به نظر نمی رسد) همجنس گرایی است

)۵( 

تاکنون فرض ما براین بود که مخالفان رفتارهـای همجـنس گرایانـه، ایـن رفتارهـا را از آن حيـث رماننـده و                         

از اینرو کوشـيدیم تـا مهمتـرین اسـتداللهایی را کـه       . نامطلوب می انگارند که معتقدند این رفتارها غير اخالقی اند         

 که مخالفت بسيار بعيد استاما .  ن در تقبيح اخالقی این گونه رفتارها مطرح شده، به اختصار بررسی کنيمتاکنو

 اخالقـی ای باشـد کـه کسـانی          -استداللهای فلسـفی  با رفتارهای همجنس گرایانه، و تقبيح آنها صرفًا ناشی از           

بسـياری از مخالفـان     عيـت ایـن اسـت کـه         واق.  مس آکوینـاس، کانـت، و دیگـران اقامـه کـرده انـد             انظير افالطون، تـ   

از آن استداللها بی خبرند، و مخالفت آنها بيشتر ناشی از آن است که بيش و پيش از                  رفتارهای همجنس گرایانه    

یعنی بسياری افراد چيزی .   می دانند" نفرت انگيز"، و حتی " مشمئز کننده"، "چندش آور"این رفتارها را هر چيز 

 است که آنها    احساس ناخوشایند ، و همين    آزاردهنده در رفتارهای همجنس گرایانه می یابند      عميقًا ناخوشایند و    

" انحـراف "به بيان دیگر، آنها رفتارهای همجـنس گرایانـه را نـوعی             .  را به مخالفت با آن گونه رفتارها بر می انگيزد         

   .می دانند

و از جملـه    " انحـراف "ثهای زیادی درباره ی مفهـوم       در دهه های اخير فيلسوفان اخالق در مغرب زمين بح                    

من در اینجا قصد ندارم درباره ی نظریه هـای مختلفـی کـه در ایـن بـاره مطـرح                     .  مطرح کرده اند  "  جنسی انحراف"

 .بکاوم را  رفتارهای همجنس گرایانهوضعيتز این نظریات ا یکی رمبنایصرفًا مایلم، ب.  شده، بحث کنم

غالـب نظریـه هـایی کـه دربـاره ی ماهيـت             .  اسـت " انحـراف از وضـع طبيعـی      "در واقع   " نسیانحراف ج "           

برای مثـال،  سـارا رودیـک در         .  مطرح شده، وضع طبيعی را به معنایی بيولوژیک  تعبير می کند           " انحراف جنسی "

 رفتارهای نـوع  :مبنای تقسيم بندی رفتارهای جنسی به طبيعی یا غير طبيعی این است      : " ویسداین باره می ن   

هسـتند یـا مـی تواننـد در         ) یعنـی توليـد مثـل     (اول در خدمت نقش یا کارکرد بيولوژیکی و تکـاملی عمـل جنسـی               

) و خصوصًا اندامهای جنسی آنها( معطوف به افرادی از جنس مخالف  " طبيعی"تمایل جنسی   .  خدمت آن باشند  

 دخـول   -آن تمایـل را کامـل مـی کنـد         " يعـی بـه طـور طب    " یعنی عملـی کـه       -تمایل جنسی طبيعی  " غایت.  "است

   ٩...."منحرف هستند] الگواز آن [رفتارهای جنسی انحرافی .  اندامهای جنسی است

 تلقـی را نباید صرفًا به معنای بيولوژیـک آن         " طبيعی بودن "مفهوم  " انحراف جنسی "اما در بحث درباره ی                 

البته این درست است که رفتارهای جنسی انحراف آميـز          .  يز دارد وجهی فرهنگی ن  " طبيعی بودن "در اینجا   .  کرد

اما بسياری از .  هستند) یعنی توليد مثل(مهمترین کارکرد یا نقش بيولوژیک اندامهای جنسی   ) دست کم (خالف  

انـواع   بسـياری از   بـرای مثـال، مـی تـوان بـه         ( رفتارهای جنسی واجد این ویژگی انـد و انحـراف بشـمار نمـی آینـد               

غيـر  "، ولذا به این معنا      ات جنسی غير همجنس گرایانه اشاره کرد که به قصد توليد مثل انجام نمی شوند              مناسب

که با پـاره ای  " غير طبيعی"ورامدسته از در واقع آن )  . انحراف جنسی بشمار نمی روند      عموماًً  اند، ولی  "طبيعی

از همين روست که    .  ند، انحراف بشمار می روند    جامعه تزاحم و تعارض دار     یا غایات مطلوب     ، ارزشها  ،از هنجارها 

 .  بار ارزشی منفی دارد" منحرف بودن"

 خـالف   )از آن حيـث کـه انحـراف آميزنـد         (نکته ی مهم ایـن اسـت کـه رفتارهـای انحـراف آميـز                در اینجا   ما   ا          

 کنيـد کـه مـا در اینجـا      توجـه .  جامعـه انـد  "زیباشناسـانه ی "خالف ارزشهای بيشتر  نيستند،   "اخالقی"ارزشهای  

چه بسا پاره ای از رفتارهای جنسی انحراف آميـز نهایتـًا     .   جنسی انحراف آميز سخن نمی گویيم      جرائمدرباره ی   

به هتک حقوق و کرامت انسانهای دیگر، یا نقض قوانين مدنی بينجامند، و از این حيث در خور نکوهش اخالقـی و            

 مجـازات    قانونـًا در خـور     درخور نکـوهش و   نها را اخالقًا    ر این صورت آنچه آ    مجازات اجتماعی و قانونی باشند، ولی د      

                                                 
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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پس در اینجا موضوع توجـه     .  پيامدهای ناپسند و ناگوار آنهاست    ،  بودن آن رفتارها نيست   " نحراف آميز ا" می کند،   

   . جنسی انحراف آميزجرائمجنسی انحراف آميز است، نه رفتارهایما  

بسياری .    رفتارهای انحراف آميز رفتارهایی خالف طبع و ذوق عمومی اندطابق آنچه گذشت،بنابراین، م           

خوردن گوشـت قورباغـه خـالف ارزشـهای اخالقـی      .  از مردم خوردن گوشت مار یا قورباغه را چندش آور می دانند          

، نـوع معاشـران   غـذا،      ذوق و سليقه ی افراد درباره ی نـوع          .نيست، اما خالف ذوق و طبع بسياری از مردم است         

با احساساتی بسيار عميق پيوسـته اسـت کـه در غالـب مـوارد بـا احساسـات        و امثال آن، مناسبات جنسی  نوع  

بنابراین، چه بسا امری به لحاظ اخالقی نکوهيده نباشد، اما ذوق و طبع عمـومی آن                 .  اخالقی اشتباه می شود   

 . نسبت به آن احساس اشمئزاز کندرا بر نتابد، و آن را نوعی انحراف بشمار آورد، و 

به نظر می رسد یکی از مهمترین دالیلـی کـه رفتارهـای انحـراف آميـز بـرای افـراد یـک جامعـه ی خـاص                                       

ی هـای رفتار چنـان    طالـب چندش آور و مشمئز کننده اند، این است که آنها نمـی تواننـد بفهمنـد چـرا کسـی بایـد                       

خود را به جای    کوتاه   برای لحظاتی    حتیافراد منحرف احساس همدلی کنند، و     مردم عمومًا نمی توانند با      .  باشد

 قتـل فـرد بيگنـاه را    بسياری از مردم.  مردم یک قاتل را بسی بهتر از یک فرد منحرف می فهمند.  آنها تصور نمایند  

 ی نفـرت    همـه ی مـا گـاهی تجربـه        زیـرا   . نـد  را بفهم  آنتواننـد   ت کم مـی     دارند، اما دس  می  به هيچ وجه خوش ن    

امـا شـمار بسـيار انـدکی از     .   مرگ کسی را آرزو کرده ایمچه بسایم، و حتی آزموده ای را   ورزیدن نسبت به دیگر   

 تا با پليدی بياالیيم او را يم که می خواهیمما در ميانه ی معاشقه ی با محبوب خود یکباره عميقًا احساس کرده ا            

 حتـی بـرای      نمـی تـوانيم    احسـاس همـدلی کنـيم، و      ين فـردی    نمی توانيم با چن   ما  .  يمبه اوج لذت جنسی برس    

 . نمایيممدتی کوتاه خود را به جای او تصور 

 هستند؟" انحراف"اما آیا رفتارهای همجنس گرایانه به این معنا نوعی            

به نظر می رسد که پاسخ این پرسش بيش از هـر چيـز امـری تجربـی باشـد، یعنـی بایـد ببينـيم مـردم                            

مـی تواننـد بـا ایـن نـوع          ایشـان    آیـا     . ر واقع نسبت به رفتارهای همجنس گرایانـه چـه احساسـی دارنـد             جامعه د 

به هيچ وجه   " فهميدن"البته الزمه ی این     ( برقرار کنند، و همجنس گرایان را بفهمند؟         تفهمیعی ارتباط   رفتارها نو 

  .) که بـه چنـان رفتارهـایی مبـادرت ورزد          آن نيست که فرد خود چنان تمایالتی داشته باشد، یا اساسًا مایل باشد            

به نظر می رسد که بسياری افراد، اعم از همجنس گرا و غير همجنس گـرا، مـی تواننـد چنـان کننـد، و بسـياری                           

بنابراین، به نظر می رسد که مطابق ایـن تحليـل بایـد پـذیرفت کـه                 .  ن کار کامًال ناتوان هستند    آافراد هم از انجام     

انه در پاره ای جوامع از جمله رفتارهای انحراف آميز بشمار می روند، و در پـاره ای جوامـع                    رفتارهای همجنس گرای  

رفتارهای همجنس گرایانه از یک جامعه به جامعه ی دیگر فـرق مـی              یعنی منحرف دانستن یا ندانستن      .  دیگر نه 

  .  کند

 :توجه کردبه چند نکته مهم باید اما در اینجا 

 بـر درسـتی و ارزشـمندی آن ذوق    یدليلـ لزومـًا  اینکه ذوق عمومی پدیده ای را بر نمی تابد، اوًال، نفس               

 .نيست

 نمی توان ی نظير همجنس گراییاتثانيًا، از آنچه گذشت برنمی آید که ذهنيت مردم را درباره ی موضوع                  

 تلقـی عمـومی هـيچ گونـه مسـؤوليتی      یا نمی باید تغيير داد، یا فرهيختگان و معلمـان اخـالق جامعـه در تصـحيح            

 .ندارند

ًا، حتی اگر رفتارهای همجنس گرایانه را به معنای یادشده مصداق انحراف بـدانيم، بـازهم رفتارهـای               لثثا            

 . نخواهد داشتاخالقی قابل قبولیاقليتهای جنسی توجيه نسبت به خشونت آميز، نفرت آلود، یا تحقير کننده 

امـا  .   دارند حد و نوع مناسبات خود را با دیگران برمبنای پسند وناپسند ذوق خود سامان بخشـند            رابعًا، مردم حق  

اخالقاً حق ندارند به بهانه ی پسند و ناپسند ذوق خود حرمت و کرامت انسانی کسانی را که خوش نمی دارنـد،           

 .زیر پا نهند، و به حقوق بنيادین ایشان تعرض نمایند
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نتایج بحث و بررسيهای این نوشـتار درسـت باشـد، در آن صـورت الجـرم بایـد بپـذیریم کـه مهمتـرین                         اگر              

به . های همجنس گرایانه مطرح شده ، از استحکام کافی برخوردار نيستاستداللهایی که در تقبيح اخالقی رفتار

.  ش اند، بنيان عقلی اسـتواری نـدارد       بيان دیگر، این ادعا که رفتارهای همجنس گرایانه اخالقًا ناروا و در خور نکوه             

البته چه بسا بسياری افراد رفتارهای همجنس گرایانه را با ذوق و طبع خود سـازگار نيابنـد، و لـذا آن را پدیـده ای           

ناخوشایند و مشمئز کننده بيابند، اما این امر به هيچ وجه خشونت ورزی و تعرض به حقوق اخالقـی و اجتمـاعی               

 .   جيه نمی کنداقليتهای جنسی را تو

دین ورزان خردپيشه هم الجرم باید نتایج بحث و فحصهای عقلی درباره ی این قبيـل موضـوعات را جـدی                                

 از به نظر می رسد کـه مسـأله ی شـأن اخالقـی و حقـوق اجتمـاعی و انسـانی اقليتهـای جنسـی                   .  تلقی کنند 

لمان قرار داده و از ایشان پاسخی انسـانی و خـرد      جمله مسائلی است که جهان جدید در برابر اندیشمندان مس         

د، نـ ی حقيقتًا آرای سنتی دینی را درباره ی اقليتهای جنسی اخالقاً  درخور تردید بدان         اناگر کس .  پسند می طلبد  

نـد؟  تـا آنجـا کـه مـن در مـی              ن بر گزی   اخالقی خود یکی را    -د؟  آیا باید ميان ایمان دینی و تعهد عقلی         نچه باید بکن  

بـا اینگونـه تنشـها و       ) همچـون پيـروان سـایر ادیـان       ( رفتـه رفتـه      انمسـلمان .  ، چنان کاری مطلقًا ضرورت ندارد     یابم

چالشها آشنا شده اند، و دریافته اند که ميان خرد گریزیهای خشک سرانه و تسليم پذیریهای شـتابزده، راههـای                  

می تواند  از سر می گذرانند،     نی  دیاقليتهای   و   تجربه ای که مسلمانان در مورد مسأله ی زنان        .  ميانه کم نيست  

  دین ورزان مسـلمان آموختـه انـد کـه     .درسهای نکته آموزی داشته باشددر مورد مسأله ی اقليتهای جنسی نيز   

به گمـان مـن بـرای کسـانی کـه دغدغـه ی              .  خردورزی کاری دشوار و خطر خيز است، و دليری در خور می طلبد            

 کـه  یمبـر بنبایـد از یـاد    امـا   .  ی سـت   ضـرور  هم به اندازه ی عقالنی زیستن     یستن  معنوی زیستن دارند، اخالقی ز    

 . گاه از خرد ورزی بسی خطر خيزتر استحتی ، و يز محتاج دليری استاخالقی زیستن ن
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