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 پژوهشي زن و فرهنگ  فصلنامه علمي ◊
 1390سال دوم. شماره هشتم. تابستان

 83 - 96صفحات: 
 3/11/1390ـ تاريخ پذيرش:15/4/1390تاريخ وصول:

 

 آسيب شناسي لزبينيسم
 

 *محسن دوست كام 

 **مهناز مهرابي زاده هنرمند

 ***سجاد علي قنواتي 
 *سپيده پورحيدري

 چكيده

بي شك، جهت گيري جنسي انسان يكي از زمينه هاي مورد مطالعه در روانشناسي است كه با توجه به 

اهميت آن در تعيين طرحواره هاي جنسي، شركاي جنسي و رفتار هاي جنسي، بررسي ابعاد آن از 

يدگاهي چند وجهي ضروري مي نمايد. روند رو به افزون انحرافات جنسي در غرب و تاثير گذاري آن د

بر سياست، اقتصاد و ... پديده اي است كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت. شكي نيست كه نقش 

ي نگرد از هيچ زن در اين ميان بي تاثير  نيست. فرهنگ غرب كه امروزه زن را به عنوان كاالي تجاري م

تغيير در جهت پيشبرد اهدافش رويگردان نيست و حتي تالش در جهت اشاعه اين باور ها به ديگر 

هاي مربوط به همجنس گرايي، اعم از زيستي، فرهنگي،  فرهنگ ها دارد. در اين مقاله عالوه بر ديدگاه

تلقين باورهاي نادرست درباره لزبينيسم كه در شكل گيري و  –رواني و اجتماعي، بويژه نظريه فمينيسم 

 همجنس گرايي زنان و تزريق آن به فرهنگ نقش اساسي دارد، مورد بررسي قرار گرفته است.

 
 كليد واژگان: آسيب شناسي، لزبينيسم

 )EEEEEE_EEEEEEEE@EEEEE.EEE -* دانشجوي دكتري روان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز (نويسنده مسئول 

 روان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز**استاديار گروه 

 ** كارشناس ارشد مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز
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 مقدمه

جهت گيري جنسي انسان يكي از زمينه هاي مورد مطالعه در روانشناسي است كه با توجه به 
اهميت آن در تعيين طرحواره هاي جنسي، شركاي جنسي و رفتار هاي جنسي، بررسي ابعاد آن از 
ديدگاهي چند وجهي ضروري مي نمايد. جهت گيري جنسي، شامل همجنس گرا، دگرجنس 

به بعد انجمن روانشناسي آمريكا، اختالل جنسي  1970گرا و دوجنس گرا مي باشد. اگرچه از سال 
همجنس گرايي را از نسخه هاي جديد راهنماي تشخيص اختالالت رواني خود حذف كرده و آن 

اختالل همجنس گرايي را به دو زير  EEEذكر اين نكته ضروري است كه را اختالل نمي داند (
نا همخوان را اختالل  -كند و زير طبقه خود  نا همخوان تقسيم مي -همخوان و خود –طبقه خود 

مي داند). اما برخي مالحظات فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و سياسي در خود كشور آمريكا، باعث 
موضوع برخورد محتاطانه تري انجام گيرد. روشن است كه معيار هاي گرديده تا در رابطه با اين 

توان با معيار هاي جامعه خودمان و ديگر جوامع اسالمي مورد  فرهنگي جامعه آمريكا را نمي
مطابقت و پذيرش قرار داد. امروزه حتي در بسياري ديگر از كشورهاي غير اسالمي نيز همجنس 

ن، آزاد و قانوني نمي باشد (دوست كام، پورحيدري و بساك گرايي، چه در زنان و چه در مردا
 ).1389نژاد، 

كشور  85در خصوص همجنس گرايي،  2003طبق گزارش كميسيون حقوق بشر در سال 
سال زندان (در كشورهايي مثل مالي،  25تا  2همجنس گرايي را جرم اعالم كردند. مجازات ها از 

نند، عربستان و پاكستان) متغير است. همجنس گرايي در سنت لوسيا) تا اعدام (در كشورهايي هما

82Fكشور ديگر آزاد و قانوني است (به نقل از مك آنالتي 125

83Fو برنت 1

2 ،2006.( 
مي توان اظهار داشت همجنس گرايي ، يكي از نمونه هاي بارز تاثير فشارهاي سياسي و 

عنوان نمونه، همجنس  مي باشد. به "راهنماي تشخيص اختالالت رواني"اجتماعي بر تدوين 
گرايي در زنان (لزبينيسم) در واقع موجي افراطي از جريان فمينيسم مي باشد كه عمده قدرت خود 

                                                            
1. McAnulty 
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را در آن سال ها مديون پيدايش ديدگاه فمينيسم مي داند. در ذيل به بررسي ريشه هاي 
 شود. ايديولوژيك و فلسفي پيدايش لزبينيسم پرداخته مي

 
 لزبينيسممباني فلسفي پيدايش 

84Fنام جزيره زادگاه سافو EEEEEEلزبينيسم از واژه يوناني 

) برگرفته 610-580شاعره ي يوناني (1

85Fشده است كه عالقه متقابل ميان زنان را در شعرش بيان نموده است (سالكايند

). نهضت 2006، 2
س باز ، جنبشي است كه ريشه هاي ايديولوژيك خود را از جنبش مردان همجنلزبينيسم –فمينيسم

از جنبش مردان همجنس خواه در برخي جهات متفاوت است. اما  لزبينيسم –گرفته است. فمينيسم 
همانند آن اصول اساسي اش، همجنس گرايي را به عنوان يك پايگاه اجتماعي مي داند 

86F(فادرمن

). بخشي از نظريه پردازان فلسفه اخالقي فمينسم بر اين باورند كه زن مالك جسم 3،1991
ن خويش است و تنها اوست كه مي تواند تصميم بگيرد از اين ملك چگونه و در چه راهي و جا

استفاده نمايد يا با چه كساني رابطه داشته باشد. براساس چنين مبناهايي است كه از اخالق همجنس 
). در واقع بايد گفت، لزبين بودن مزايايي 1387گرايي زنانه (لزبينيسم) دفاع مي گردد (رحمتي، 

راي اين زنان دارد. يكي از آنها اين است كه به لزبين ها اجازه مي دهد زندگي جنسي و عاطفي ب

87Fخود را با سياست هاي فمينيستي شان يكپارچه نمايند (كارد

88F). به عنوان نمونه، كالرك1995، 4

5 
مان بر اين باور است كه جريان لزبينيسم از ه "لزبينسيم، مقاومت")، در كتابي تحت عنوان 1981(

ابتدا، تنها اهداف سياسي داشته و در واقع نوعي مقاومت است. از همين رو است كه برخي 
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فمينيست هاي دو جنس گرا، لزبينيسم را به عنوان منزل موعودي مي دانند كه در آن مي توانند 
 مواجهه با احساسات عزت نفس پايين را مرمت نمايند يا از سواستفاده جنسي رهايي يابند.

فلسفه فمينيست، تنها در شكل افراطي آن (فمينيسم منفي) قابل نقد است، بايد ميان اگرچه 
لزبينيسم كه به نوعي شاخه اي انحرافي از فمينيسم است با فمينيسم مثبت تفاوت قايل شد.اما از دير 

 همه آنها -2آنها از مردان متنفرند و -1باز دو قالب فكري عمده درباره فيمينيست ها وجود دارد:
لزبين هستند. فمينيست هاي لزبين، جنسيت را چيزي بيشتر از سكس و لزبينيسم را به عنوان يك 
سياست مي دانند نه يك ترجيح. بنابراين لزبين ها يك موضع سياسي وراي تجربيات شخصي را 

89Fنيز به وجود آورده اند (كارتلج

90Fو همينگز 1

2 ،1982.( 
 

 تعريف لزبينيسم

به ترجيح براي جذب جنسي و دلبستگي به همجنس در برابر  جهت گيري جنسي اشاره دارد
جنس مخالف كه اغلب اما نه هميشه منجر به همان تجربه جنسي مي گردد. موانع بيروني مثل 
فرصت ها و يا فشارهاي قانوني و اجتماعي همبستگي بين جهت گيري و رفتار را كاهش مي دهند 

91F(لووي

ي بيشتري وجود دارد: ميل جنسي زنان بيشتر از ). در  زنان انعطاف پذيري جنس1996، 3

92Fمردان تحت تاثير عوامل محيطي و فرهنگي است (بيلي

93F، دوون4

94Fو مارتين 5

). دليل عمده اي 2000، 6
كه براي وجود تفاوت هاي مرد و زن در سوگيري هاي جنسي ذكر مي گردد اين است كه ميل 

از فاكتور هاي عاطفي و اجتماعي نشات  جنسي زنان از رابطه عاطفي نزديك و صميمي و بنابراين

                                                            
1. Cartledge 
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95Fمي گيرد. به عنوان نمونه اليس

96Fو سيمنوز 1

) محتواي تخيالت جنسي مردان و زنان را با هم 1990( 2
مقايسه نمودند. تخيالت جنسي مردان بيشتر درباره ويژگي هاي فيزيكي فرد مورد نظر بود، اما 

 باشد. مي محتواي تخيلي زنان درباره خصوصيات روانشناختي فرد
در تعريف لزبينيسم و به طور كل جهت گيري هاي جنسي اصطالح هويت جنسي نيز بايد مورد 

سالگي  4-3مالحظه قرار گيرد. هويت جنسي عبارت است از احساس فردي مرد يا زن بودن كه از 
نمايان مي شود. اختالل هويت جنسي اشاره دارد به برچسب زدن خود به عنوان دگر جنس خواه، 

97Fمجنس خواه و دو جنسي (فاگوته

98F،لين باخ 3

99Fو هاگان 4

همجنس گرايي  1970). تا دهه 1986، 5
طي يك راي گيري و به دنبال  1974به عنوان اختالل جنسي طبقه بندي مي گرديد. سپس در سال 

جنبش هاي متعدد همجنس گرايان كه معتقد بودند بايد سبك زندگي شان مورد پذيرش و احترام 

100Fليست اختالالت حذف گرديد (وين قرار گيرد از

). بنابراين در تعريف واژه لزبين بايد 2001، 6
گفت؛ لزبين زني است كه به سمت زنان جذب مي گردد، در رفتار جنسي درگير مي شود و خود 

101Fرا به عنوان لزبين معرفي مي نمايد (دلفين

 2). پژوهش ها در غرب نشان داده اند كه تقريبا 2007، 7

102Fدرصد مي رسد (دياموند 2تا  1دان همجنس گرا هستند. اين آمار در زنان به درصد مر 5تا 

8 ،
1993.( 
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در اين مقاله علل عمده زمينه ساز لزبينيسم در سه زمينه زيستي، رواني و اجتماعي مورد بررسي 
 قرار مي گيرد.

 
 زمينه رواني

ناختي وجود دارد. تبيين هاي اندكي براي همجنس گرايي و به خصوص لزبينيسم از نظر روانش
نظريه روانكاوي بيشتر از ديگر نظريات، همجنس گرايي و علل آن را تبيين مي كند. در اين نظريه، 
ريشه اوليه همجنس گرايي به سال هاي اوليه زندگي بر مي گردد، مثل  فقدان نقش پدري موثر، 

خواهران. نظريه فرويد  تثبيت يا پسرفت در مرحله خود شيفتگي رشد، باخت در رقابت با برادران و
درباره لزبينيسم شامل حل نشدن غبطه احليلي مي باشد. به عبارت ديگر اگر دختر نخستين 
آرزويش (پسر شدن) را همچنان حفظ كند، در صورت افراط بعد ها آشكارا همجنس گرا خواهد 

دختر را بر مادر به ). نظريه روابط شي، نيز ادامه تثبيت اوليه 1379شد (كاپالن، ترجمه پورافكاري، 
 عنوان شي محبوب و جستجوي آن در بزرگسالي را براي تبيين لزبينيسم به كار مي برد.

 زمينه زيستي

در بسياري از گونه ها، آندروژن ها نقش حياتي در فعاليت جنسي بازي مي كنند. ميزان ترشح و  
قرار دهد. همچنين روابط آندروژن هاي مادر مي تواند رفتار جنسي را در بزرگسالي تحت تاثير 

معكوس نيز مي تواند ديده شود. به اين معني كه درگيري در رفتار هاي جنسي مي تواند به نوبه 

103Fخود غلظت چرخه آندروژن را تعديل نمايد. (ون آندرز

104F، داون هاميلتون1

105F، اشميت2

106Fو واتسون 3

4 ،
2007.( 

يرات زيستي كه به دنبال آن دارد صرفنظر از تاثيرات هورموني دوران زايمان، دوران بلوغ و تغي
نيز اهميت دارند. هورمون هاي جنسي طي رشد بر جهت گيري جنسي تاثير دارند. اين تاثير در 
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پژوهش هايي كه نشان دهنده ميزان افزايش يافته پرياختگي آدرنال مادرزادي در دختران همجنس 

107Fگرا و دوجنس گرا مي باشد، حاصل شده اند (براي مثال: كوهن

108Fگورن و 1

2 ،1998.( 

109Fمقدار آندروژن در زنان مبتال به ناراحتي 

3EEE  (ناراحتي هاي فوق كليوي مادرزادي) در سطح
بااليي است. اين دختران يا زنان در سنين كودكي رفتار هايي از خود نشان مي دهند كه بيشتر شبيه 
رفتار هاي پسرانه است. در سنين بزرگسالي نيز كمتر درگير دگر جنس خواهي شده و نسبت به 

110F(برنبامگروه كنترل بيشتر روياهاي همجنس خواهي دارند 

4 ،1992.( 
همچنين استرس مادري نيز منجر به وقوع بيشتر همجنس گرايي در پسران و دختران بويژه در 

111Fطي اولين سه ماهه بارداري مي گردد (بيلي

112Fو ويلرمن 5

113Fو پاركس 6

7 ،1991.( 
) در پژوهش خود نشان داد كه افزايش تستوسترون ناشي از فعاليت 2007ون آندرز و همكاران (

زنان منجر به افزايش ميل جنسي يا تجربه ارگاسم مي گردد. اگرچه در پژوهشي ديگر جنسي در 
نشان داده شد با وجود اينكه تماشاي فيلم هاي تحريك كننده در مردان باعث افزايش سطوح 

114Fتستوسترون مي گردد. اما اين امر در مورد زنان صادق نيست (هيمن

115F، رونالد8

116F، هاچ9

117Fو گالدو 10

1 ،
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درصد  60تا  50مطالعات بر روي دوقلوها، رويهم رفته نشان مي دهد كه در حدود). همچنين 1991
 گيري جنسي، ژنتيك است. تغييرات در جهت

در كل با نگاهي به شواهد پژوهشي نتيجه گرفته مي شود كه جهت گيري جنسي عنصري 
خاطر ژن  وجود داشته باشد. اگر همجنس گرايي به Eدارد كه ممكن است در كروموزم ژنتيك نيز 

باشد، بنابراين احتمال بااليي دارد كه اين ژن ها رشد و كاركرد گيرنده هاي  Eهاي مرتبط با 

118Fاستروييد غدد جنسي در مغز را تحت تاثير قرار دهند (سايفي

119Fو شاندرا 2

). پژوهشي ديگر 1999، 3
في مي مصرف نيكوتين در دوران بارداري را از عوامل اثرگذار بر همجنس گرا شدن زنان معر

120Fنمايد (اليس و كول هردينگ

4 ،2001.( 
 

 شواهد نورآناتوميك

رابطه بين همجنس گرايي و عدم راست برتري دهه هاست كه مطرح است. اين امر اخيرا با 
انجام گرفته است كه رابطه را تاييد نموده است. ميزان برتري در مطالعه  20فراتحليلي متشكل از 

مرد و  14808دگرجنس گرا ( 16423زن) و  805مرد و  6182همجنس گرا مقايسه شد ( 6987
احتمال بيشتري داشت كه راست برتر نباشند؛ مردان  %39زن). همجنس گرايان رويهم رفته  1615

. به طور واضح رابطه بين جهت گيري جنسي و دست برتري در %91ها  و لزبين %34همجنس گرا 
داده ها را نمي توان به جمعيت واقعي چپ برتر ها  زنان قوي تر است. البته بايد توجه داشت كه اين

121Fتعميم داد (اللومير

122F، بالنچارد5

123Fو زاكر 6

نيز به بررسي ويژگي )، 1999سينگ و همكاران ( ).2000، 7
                                                                                                                                                  
1. Gladue 
 
2. Saifi 
 
3. Chandra 
 
4. Cole-Harding 
 
5. Lalumiere 
 
6. Blanchard 
 
7. Zucker 
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124Fهاي آناتوميك زنان لزبين پرداختند. داده ها نشان داد كه لزبين هاي مرد نما

ناهمنوايي جنسيتي  1
ين نسبت بيشتر اندازه كمر به باسن، سطوح باالتر تستوسترون كمتري در كودكي داشته اند. همچن

125Fبزاقي و تمايل كمتر به زاييدن فرزند در مقابل لزبين هاي زن نما

از ديگر ويژگي هاي آنها مي  2
. اما لزبين هاي زن نما همنوايي جنسيتي بيشتري داشته اند. لزبين هاي مردنما، عموما باشد

نماها دارند. همچنين، لزبين ها قد و وزن بيشتري از دگرجنس خصوصيات مردانه بيشتري از زن 

126Fگرايان دارند (بوگارت

3 ،1998( 
منطقه اي است كه در چرخه هاي شبانه روزي و رفتار جنسي  EEEهسته سوپرا كياسماتيك 

دخيل است كه در مردان همجنس گرا بزرگتر است. اين ويژگي در لزبين ها نيز ديده مي شود. 

127Fسوم هيپوتاالموس جانبي در مردان و زنان همجنس گرا كوچك تر است (باينهمچنين هسته 

و  4
 ).2001هكاران، 

 
 زمينه فرهنگي اجتماعي

128Fخواهان دارند (اليس خواه شمار بيشتري از برادران بزرگتر را نسبت به دگرجنس همجنس

و  5

129F(بوگارتخواه ديده نمي شود  ). اما اين اثرات در زنان همجنس2001بالنچارد، 

6 ،1997 .(
درصد بيشتر)  15خواه بيشتري داشتند (در حدود  خواه برادران همجنس همچنين مردان همجنس

130F(بيلي و بيل

7 ،1993(. 
                                                                                                                                                  
 
1. Butch Lesbian 
 
2. femme Lesbian 
 
3. Bogaert 
 
4. Byne 
 
5. Ellis 
 
6. Bogaert 
 
7. Bell 
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خواهان داشتند  خواه بيشتري از دگرجنس در حاليكه زنان همجنس باز نيز، خواهران همجنس
لزبين ها و خوهران مردان درصد بيشتر). همچنين ميزاني از همجنس گرايي در برادران  10(

131Fخواه وجود دارد (پاتاتوچي همجنس

132Fو همر 1

2 ،1995.( 
به نظر مي رسد تغيير ديدگاه جامعه و فرهنگ نسبت به لزبينيسم و همجنس گرايي كه در طي 

سال رخ داده است و همچنين سياست هاي دولتي يكي از عوامل تاثير گذار در  40نزديك به 
نوعي سبك زندگي و گرايش جنسي بهنجار باشد. به عنوان نمونه  انتخاب لزبينيسم به عنوان

133Fنيوپورت

)، گزارش نموده است درصد آمريكايي هايي كه همجنس گرايي را به عنوان 1999( 3
 رسيده است. 1999درصد در سال  50به  1982درصد در سال  34نوعي سبك زندگي مي دانند از 

 
 فرضيه ترجيح جنسي

ن مي كند كه هر رفتار منحرف جنسي، محصول مستقيم ترجيح جنسي فرضيه ترجيح جنسي، بيا
منحرف است. يعني مرداني كه به انجام رفتار هاي منحرف جنسي مي پردازند به دليل اينكه اين 

134Fرفتار ها را به رفتار هاي جنسي قابل قبول ترجيح مي دهند، آنها را انجام مي دهند (مك گوير

4 ،

135Fكارليستل

136Fو يانگ 5

6 ،1965.( 
)، پيشنهاد مي كنند كه ترجيح جنسي منحرف از شرطي سازي 1985مك گوير و همكاران (

سرچشمه گفته است. شرطي سازي كالسيك ادعا مي كند كه اين نوع عالقه جنسي از طريق 

                                                                                                                                                  
 
1. Pattatucci 
 
2. Hamer 
 
3. Newport 
 
4. McGuire 
 
5. Carlisle 
 
6. Young 
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تجربه همزمان محرك منحرف و حالت فيزيولژيك برانگيخته جنسي به دست آمده است كه 
 ت.منجر به رابطه روانشناسي شده اس

در حاليكه برانگيختگي تجربه شده با محرك غير منحرف به تدريج به خاطر فقدان تقويت 
خاموش مي گردد. نظريه شرطي سازي به خاطر عنصر ارزيابي و درمان ضمني اش كه روي 
سنجش و كاهش عملكرد منحرف تمركز نموده به سرعت گسترده شده و ديدگاه اثرگذاري در 

137Fگرديده است (الوزتشريح ترجيح جنسي منحرف 

138Fو مارشال 1

2 ،1990.( 
 نظريات تكاملي

را توجيه مي كنند. يكي از اين  نظريات،  خواه چندين نظريه تكاملي وجود دارند كه همجنس

139Fنظريه انتخاب طبيعي

مي باشد. در اين نظريه، اعتقاد بر اين است كه ممكن است در محيط هاي  3
خواهرانشان كمك كرده باشند تا به گونه موفق تري توليد ن به برادر و خواها اجدادي همجنس

گرايي به صورت غير  مثل كنند (توسط تهيه منابع و فرزندپروري). بنابراين ژن هاي همجنس

140Fمستقيم از طريق اجداد، اصل و نسب همشيران باقي مي مانند (كركپاتريك

). اگرچه 2000، 4
اما به نظر نمي رسد كه در درجه اول اين ها را همجنس گرايي منابع و سالمتي را حفظ مي كنند، 

141Fبه جاي اينكه مستقيما به سمت منابع همجنس دوستي

ديگر هدايت كنند، بر روي خويشاوندان  5

142Fصرف نمايند (هويت

، كمتر خواه). براي مثال در پژوهشي نشان داده شد كه مردان همجنس1995، 6

                                                            
1. Laws 
 
2. Marshall 
 
3. Kin selection 
 
4. Kirkpatrick 
 
5. homophile 
 
6. Hewitt 
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143Fخويشاوندانشان دارند (بابرواز دگر جنس گرايان تمايل به صرف منابع خود براي 

و بايلي،  1
2001.( 

نظريات ديگر بر دستكاري والدين از جهت گيري جنسي فرزندان تمركز مي كنند، مثل اينكه  
داشتن كودكان همجنس گرا به توليد مثل والدين سود مي رساند. فرضيه اصلي اين است كه 

ثل وادار ساختن آنها به رقابت در نقش والدين منجر به تعديل منابع يا اجتماع پذيري فرزندان م
هاي توليد مثل و افزايش همكاري براي توليد مثل همشيران مي گردند. طبق اين دسته نظريات 
فرض شده كه رفتارهاي همجنس گرايي به دليل كمك به پيوستگي ميان انسان هاي نوجوان 

ستقيم موفقيت توليد مثل همجنس در يك محيط انتخاب شده و دسترسي به منابع و به طور غير م
 ).2000را افزايش مي دهد (كركپاتريك، 

144Fكمبل

) نيز در فرضيه جالبي بيان نموده است كه پرخاشگري زنان توليد مثل موفق تري 1999( 2
بهمراه دارد زيرا قابليت زيستن فرزندان بيشتر به سرمايه گزاري از سوي پدر است تا مادر. بنابراين 

كن است زنان، گهگاه بخواهند كيفيت ژنتيك فرزندان خود را با جفت فرض بر اين  است كه مم
گيري با مردان ديگر افزايش دهند كه اين امر نيازمند خصوصيات مردانه بيشتري مثل جرات 

 ورزي است.
145Fنظريه برانگيختگي تعميم يافته

3 

146Fبم

147F"بيگانه، هوس انگيز مي شود"در نظريه خود با عنوان  1996 4
عوامل زيستي بيان مي كند كه  5

پيش بيني كننده ناهمنوايي جنسيت كودكي مي باشند و كودك را از تعامالت اجتماعي با 
بعدا در طي بلوغ و توسط  بيگانگي منجر مي شود تا كودكهمساالن همجنس دور مي كند. 

                                                            
1. Bobrow 
 
2. Campbell 
 
3. general arousal mechanism 
 
4. Bem 
 
5. Exotic becomes erotic 
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.سرانجام اين همساالن  همساالن، همجنس را به عنوان هوس انگيز ببيند مكانيسم برانگيختگي
اين شايد در نوجواني بوسيله مكانيسم تعميم برانگيختگي جذابيت شهواني مي گيرند. همجنس 

 تنها نظريه كامل رواني اجتماعي باشد.

148Fاگرچه پپال

149F، گارنتس1

150F، اسپلدينگ2

151F، كنلي3

152Fو ونيگاس 4

)، معتقدند كه اين مكانيسم، 1998( 5
لزبينيسم را به دليل اينكه ناهمنوايي جنسيتي كودكي در دختران كمتر بيگانه كننده است (زيرا 

 رفتار هاي پسرانه يك دختر قابل قبول تر است) توجيه نمي كند.
 

 آسيب شناسي لزبينيسم

در بين مردان و زنان همجنس پژوهش ها نشان داده اند كه مصرف الكل و داروهاي اعتياد آور 

153Fگرا بيشتر از دگر جنس گراها مي باشد )براي نمونه : مك كب

154F، بويد6

155F، هاگس7

156Fو داركي  8

9 ،
). چندين مطالعه نيز ثابت كرده اند كه مصرف الكل، شاخص حجم بدن و مصرف سيگار 2003

157Fدر لزبين ها بيشتر است (براي نمونه: ديامانت

158Fو والد10

ن و زنان جوان ). همچنين، مردا2003، 11
                                                            

1. Peplau 
 
2. Garnets 
 
3. Spalding 
 
4. Conley 
 
5. Veniegas 
 
6. McCabe 
 
7. Boyd 
 
8. Hughes 
 
9. D'Arcy 
 
10. Diamant 
 
11. Wold 
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159Fبار بيشتر از ديگران اقدام به خودكشي مي نمايند (وارويك 3تا  2همجنس گرا 

160F، اگلشن1

و  2

161Fدوگالس

رنج  "منابع مقابله"). پژوهش هاي فراواني نشان داده اند كه لزبين ها از فقدان 2001، 3
داروها،  اي غير انطباقي مثل مصرف الكل و مي برند و بنابراين در خطر كوشش هاي مقابله

162Fخودكشي و ... در پاسخ به استرس هستند (مك كرنان

163Fو پترسون 4

الف). در مقايسه اي  1989، 5

164Fو لزبين ها دانكن خواهميان مردان همجنس 

لزبين ها و  %31)، گزارش نمود كه در حدود 1990( 6

165Fمردان همجنس گرا، تجاوز جنسي 12%

 را تجربه نموده اند. 7
د كه موج فمينيستي كه در مقابل مرد ساالري و نگاه كردن به زن به بنابراين مي توان مشاهده نمو

عنوان يك كاالي جنسي قد علم نموده بود اكنون خود نيز گرفتار انحطاط شده است. عالوه بر 
اين، نمي توان به راحتي از كنار تجارت پرسود پورنوگرافي لزبين ها گذشت. موج فمينيسمي  

 فحشا قرار گرفته است. منفي كه اكنون در خدمت فساد و
لزبين بود، يعني مقاومت در برابر مرد  –اما موضوع ديگري كه يكي از علل پيدايش فمينيستي 

ساالري نيز نتوانست اهداف پايه گذاران اين نهضت را برآورده نمايد. شواهد پژوهشي نشان داده 
اي اجباري جنسي در است كه حتي لزبين ها هم از طريق سو استفاده جنسي و تعرض و رفتار ه

166Fامان نيستند. به عنوان مثال، رنزتي

نفره لزبين  100)، در پژوهشي بر روي گروه نمونه اي 1992( 8
                                                                                                                                                  
 
1. Warwick 
 
2. Aggletion 
 
3. Douglas 
 
4. McKirnan 
 
5. Peterson 
 
6. Duncan 
 
7. Rape 
 
8. Renzetti 
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درصد گروه نمونه اشاره كردند كه در رابطه شان مجبور به سكس شده بودند و  48دريافت كه 
درصد نيز ادعا مي كردند كه به طور مداوم اين اجبار را تجربه مي نمايند. همچنين تناسب  16

پروري در بسياري از زمينه ها مورد ترديد است. اگرچه هم مردان و زنان همجنس باز براي فرزند 
اكنون در تمامي كشور هايي كه همجنس گرايي قانوني است، فرزند پروري نيز معمول است. در 
اين كشور ها، همجنس گرايان مي توانند به روش هاي متعددي مثل فرزند خواندگي، عمل 

167Fث، فرزند اختيار نمايند (كالركجراحي و تلقيح و يا حتي رابطه موقت با فرد ثال

1 ،2001.( 
شيوع بيماري هاي جنسي واگير داري مثل ايدز، تجاوز به عنف، بدرفتاري با همسر، آسيب هاي 
اجتماعي و ... و لزوم شناسايي ومقابله با عوامل زمينه ساز زيستي، رواني و اجتماعي اين مسايل 

 اهميت پژوهش و آموزش بيشتر را  نمايان مي سازد.
 

 بحث ونتيجه گيري

ميل جنسي زنان از رابطه عاطفي و صميمي و بنابراين از فاكتورهاي عاطفي و اجتماعي نشات 

168Fمي گيرد تا از جذابيت و برانگيختگي جنسي (چيورز

169F، سيتو2

). به عنوان نمونه، 2007و بالنچارد،  3
سه نمودند. تخيالت )، محتواي تخيالت جنسي مردان و زنان را با هم مقاي1990اليس و سيمنوز (

جنسي مردان بيشتر درباره ويژگي هاي فيزيكي فرد مورد نظر بود، اما محتواي تخيلي زنان درباره 
خصوصيات روانشناختي فرد است. اما سرانجام از ميان انبوهي از نظريه ها، كدام نظريه مي تواند به 

)، 1996) بم (EEEهوس انگيز ( –خوبي رفتار هاي همجنس گرايي را تبيين نمايد؟  نظريه بيگانه 
هم براي همجنس گرايي و هم دگر جنس گرايي تبيين هاي مناسب تري نموده است. اين نظريه 
عوامل زيستي را به تنهايي مالك قرار نمي دهد و بر تعامل فرد و محيط بويژه در سال هاي اوليه 

يش جنسي اثر نمي گذارند، زندگي تاكيد مي كند. طبق اين نظريه، عوامل زيستي مستقيما بر گرا

                                                            
1. Clarke 
 
2. Chivers 
 
3. Seto 
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بلكه تاثيرشان بيشتر بر خلق و خو و صفات شخصيتي است. در نتيجه كودك، برخي فعاليت ها را 
بيشتر انجام مي دهد و برخي را كمتر. اين فعاليت ها، به نوبه خود بر انتخاب همبازي (دختر يا پسر) 

هوس انگيز تر مي گردد. نيز تاثير مي گذارند. در سال هاي بعد جنس مخالف براي فرد 
برانگيختگي فيزيولوژيايي نسبت به جنس مخالف نيز به صورت انگيختگي جنسي تعبير مي گردد 

 ).1(نگاه كنيد به شكل 

 

اين نظريه همجنس گرايي در زنان را بيشتر از مردان توجيه مي نمايد. به نظر بم، دختران به احتمال 
هاي پسرانه يا بازي با پسرهاي همسن و سال مورد تنبيه و كمتري به دليل استفاده از اسباب بازي 

سرزنش قرار مي گيرند در حاليكه اگر پسري دست به رفتار هاي دخترانه بزند عالوه بر تنبيه و 
سرزنش از سوي همساالن خود نيز مورد طرد قرار مي گيرد. به اين ترتيب دختري كه از كودكي 

ده و حتي از سوي والدين خود تشويق نيز شده است به با همساالن جنس مخالف خود همبازي بو
احتمال بيشتري از جنس خود فاصله مي گيرد و در نتيجه مطابق با نظريه بم در بزرگسالي و بلوغ 
بيشتر جذب همجنسان خود كه اكنون بيگانه محسوب مي شوند قرار مي گيرد. به اين ترتيب، نمي 

يي ريشه ارثي و زيستي دارد. چه بسا همجنس گراياني توان با قاطعيت بيان نمود كه همجنس گرا
وجود دارند كه ابتدا دگر جنس گرا بوده اند و در جريان يك عامل برانگيزاننده مثل تغيير محيط، 
تجربه اوليه با همجنس و ... به همجنس گرايي روي آورده اند. قدرت هاي سياسي سازمان هاي 

ياد است كه به زحمت مي توان رد پايي از مقاالت و حامي همجنس گرايي به قدري در آمريكا ز
كتب مخالف اساس زيستي همجنس گرايي در اينترنت و يا كتابخانه ها يافت. امروزه و پس از 

سال از حذف اختالل همجنس گرايي از زمره اختالالت روانشناختي ديگر  40گذشت نزديك به 
يد. اما در رابطه با لزبين هايي كه روابط صحبتي از مضرات و معايب اين اختالل به ميان نمي آ
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كودكي عادي با همجنسان خود داشته اند چطور؟ به نظر مي رسد عمده مشكالت اين افراد در 
زمان ازدواج ظهور مي يابد و آنهم يك علت اساسي دارد، عدم رضايت جنسي. روشن است كه 

ش هاي مناسب به زوجين، پيش از علل زمينه ساز اين مسايل و نارضايتي ها را مي توان با آموز
ازدواج شناسايي و برطرف نمود. همجنس گرايي امري خالف طبيعت بشر است و همچنين در 

به ويژه دين مبين اسالم مورد نكوهش و پرهيز قرار گرفته است و با توجه به آسيب     تمام اديان
به اين امر توجه خاص داشته شناسي اين اختالل، الزم است تا خانواده ها، مدارس و جامعه نسبت 

باشند. عالوه بر اين، به منظور پيشگيري از چنين انحرافاتي، لزوم تشويق جوانان به ازدواج و تسهيل 
 در اين امر حياتي است.
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