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 چکیده

؛ اسر های نظریی ر  لسفر ه امتعراعی مراصری عیصرهتریی  مهمسکشوالیته یکی از 

های منفری مهرام مر  م ی ایریام امرییزه تومره رره  م  ا م هومی که تغیییات ر  ا زش

ره ایر  عیصره  اس . را یمور اهعی  ی تغیییات سکشوالیته ر  اییام کنونیه کیرهضی یی 

ای  مقاله ر  نظی را ر  ییکیرهای نظیی سکشوالیته  ؛ رناریای نظیی تومه کالی نش ه اس 

  یایریمیی  ه ر  مریلی نظییات سکشوالیته ش ه یش است اره .کن ی چیفتی  م  ا ری سی 

رن ی نظییرات ه رسرتهی منرار  مرتررییشناسراانجرا  شر ه اسر    میحسهشش طی  یاس  

نقرا  اشرتیو ی التریا  شناسرایی ه ینش ی مریلری ریاسرتنارتیی  نظییراتزگره سکشوالیته

 نظییرات.ا زیاری  ی ها م اشتیاو ی سازگا ی منطقی نقا ریاساس  نظییاتتس یق  هنظییات

امتعاعی مراصی  ریراز نظییهتیی  مهملوکو ه ی نظییات سکشوالیه نشام رارینتایج میی   یا

 یریسراتتریای»ه «گریاهعجنسمریرام   زارسرازی»ظییه هعچنی  ن .اس ر را ه سکشوالیته 

                                                           
 مفتخیج از تز رکتییه رلاع ش ه ر  رانشراه لیریسی مشه ه مشه ه اییام .1
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 ییکیرهرای نظریی  تریی مهم «تینفجن  یفرم»ی  «کروییی تورو ی»ه «امتعاعی سکشوالیته

هراه ا زش یا توام سکشوالیته  ار  تیکیب  ییکیرهای نظیی مذکو  میسکشوالیته هفتن . 

عنوام همتعاعی رانف  یا را ریسات یرنی   ارطه منفی ر را های امتعاعی قوانی  ی رای ه

عالیه سکشروالیته ریرری ر  سیفرتم اقتیراری همنفی ذاتی الیار ر  نظی گیل . رر هوی 

ریام  سکشوالیته ر  عیی م  م نیز کنتری   .را ی ی تحوالت ناشی از  م  یشه را رسیمایه

ا ایر  ریامر ها   .اسر هرای منفریم متعرایز موالی ه کنتی  نظا  تانواره ی ترییر  هوی 

ر  ره میرل منفری  ی م  مهاق  تسیکوب میل منفی یا نوعی تومه مضاع   توام می

ر  ا زیراری نظییرات . ش ه اسر منجی  نفی ی ر مممیل تومهی که ره کنتی   ؛نظی گیل 

رفر  ه ان مطیح ش هنظییاتی که رس از لوکو ر را ه سکشوالیته  هگ   تواممیسکشوالیته 

امتعرراعی ر  راسررب ررره مفررایل  نرری  ایرر  نظییرراتم رراهیم نظرریی لوکررو هفررتن . هعچ

 .ان شکل گیلتهای حاشیه هایمنفی /منس

  .ه تینفجن  یفمکوییی توو ی ارطه منفیه منفی ه سکشوالیتهه  :هاکلیدواژه

 مقدمه  .1

سررازی  م ر  نظییرره مراصرری ی م هو  1«سکشرروالیته»کرره مطالرررات امتعرراعی ر حالی

ها ی از محر یری  رلیل ریتیرهری ا کیره  اس ه ر  اییام  شناسی  ینق ی ععق زیاریمامره

های تجیری ی نظیی مذهریه لضای مفاع ی ریای گفتیش ی ترعیق رژیهش-موان  لیهنری

مامرره امرییزه اسر .  نش هسکشوالیته لیاهم ر را ه سکشوالیته  ی ر نتیجه انراشتری رانش 

« انقرالب منفری»اصرطالح رهمنفری یرا ها ی  لتا های تغیییات گفتیره ر  ا زش اییام را

ییانری ر  نفل موام امییز اه ماره رای  ریتی از محقق. (4 ه ص.2009)مه ییه  اس  موامه

تی ریریی منال  ی حقو  منفری ترور هفرتن  ی ایر  امری ه مفو انههای قرسیمقایفه را نفل

                                                           
.1 sexuality    هتیمعه ش ه اس  (1380 ه)روستی ی  هیال  منفی (1386 ه) یتز  ر  منار  لا سی ره منفی  یاژهای 

های لا سی هعچوم منفی  ریانری رستراه لکیی لوکو ر مو ر سکشوالیته مرار  (1396 ه)لوکو مااما ره رای  ریتی متیمع

است اره ش ه ی ره لا سی تیمعه  «سکشوالیته»از یاژه  ی ر  ای  مقاله ریهیز کیر؛ ازای  ی رای  از تیمعه ای  یاژهف  نی

 نش ه اس .
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 سرعی ر  ایر  ی یاکنش ره قروانی  اسالمی نتیجه تحوالت سیاسی امتعاعی رس از انقالب 

مختس ری  مظراهیر  ایریام   . انقرالب منفری(259 ه ص.2008)صرارقیه  اسر  رروره زمینه

ی  (1390 هشیی ی سراعی ی ایارا ی همکی ) زار اهعچوم  یاج  یار  منفی قرل از ازریاج 

صر یق ؛ 1391 ه یحرانی ی هاشرعی ه)توامه نرو ی کاهش تعایل ره  عای  حجاب شیعی

ر  تروام میرا ر. ای  تغییریات مامرره اییانری  ا  (1397 هی کارسیص اق   هزارهرنی های عی

  . کیرمطالره  «سکشوالیته»ذیل م هو  کسی 

 ارطرره » متعررایز اسرر . کسعرره 2«منفرری »ی  1« ارطرره منفرری» هررایاز یاژه «سکشرروالیته»

 ه ص.2005ه 3)ریفسی  یرکا  میه ر منفی هایریای اشا ه ره لرالی   یزمیه زرام ر «منفی

 رریای تریری  امتعراعی هایشریوه ی الریار تقفریم امتعاعی  ین  نیز ره «منفی » یاژه. (1

چیزی ریش  «سکشوالیته»م هو   ه اما(11 ه ص.2005)ریفسیه  را ر اشا ه منفیتی هایهوی 

های اس . سکشوالیته ر را ه قوانی  امتعاعیه ساتتا های اقتیراریه مر ا  منفی ارطهاز  

ان   ا احاطه کیرههای مذهری اس  که ریام لیزیکی صعیعی  ی  یارطی سیاسی ی ای یولوژی

  (.6-5ه صص. 2008ه 4 یا ی مولیا ه کو)کو نوره  می ییکه ر  چنی  صعیعتی  

رژیهشررریام  ی رررا گفررتیش نظییررات سکشرروالیتهه مرریالری 1970ی  1960 هایر  رهرره

کره کیرنر  اثررات می ا   ارعرا ایرارتر ا رایر   هرورنر  م که مایل رره مطالرره  شناسیمامره

ایر  رژیهشرریام  ه. از سوی ریریقیا  گییرشناتتی مطالره مامرهمو ر توان  سکشوالیته می

های  یانیه زیفتی یرا ترا ج از رای  ریتالف ت کیات  ایج که سکشوالیته  ا ناشی از انریزه

محققرام  ایر  امریریشررامام  .کیرنر می اسرت ال  هن رانفرتستیس نیییهرای امتعراعی میر

رره شرییع ی  راشتن  «منفی »ی « سمن»م هو   تعایزر   نظییعات که ار ا رورن  یلعینیفت

                                                           
1 .Sex   ر که هی لیر ر  هنرا  تول  را  یر نیز ره کا  میای های ریولوژیک زنانه یا میرانهامییزه ای  یاژه ره مرنی ییژگی

 (.553 ه ص.2002)نیوم ه 

2. Gender 

3. Beasley 

4. Cornwall, Corrêa  & Jolly 
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 هرا مکیرنر . مریرام ی زنرام  سکشروالیته های مومرور ر ررا هکسیشه مطالره ساتتا شکنانه

  ا مطالررهامتعراعی  هایق  ت های سکشوالیته میرام ی زنام یمیام ت ایت ا ترا  هعچنی 

 (.22 ه ص.2013ه 1)رینشتای کیرن  

شناسری مامره هفرتری یا ر  مترثثی از لوکرو رره نظییرات مریالری 1980ر  ارت ای رهه 

ای ییرژهکه ره لیهنگ تومه  صو ت گیل  عسو  انفانیمحققام  از سویش ن  ی ای  امی می

ر  سا   .گیلتن می نهاری  ا ناری ه اما  ارطه ری  هوی ه گ تعامه میل منفی ی زمینه هراشتن 

شناسری مامرهگیییم انقرالب منفری ر  ر ررا ه لرزی  شرکل 3رالمی ک   ی 2  ل  استی  1996

سراا   هکیرنر مطالرره می 5مریری  4زم یامگیاهعجنس  یی زن گیهیچن   ها مسخ  گ تن . 

های شناسی ارعرای لهرم ی ر و سیفرتمچرونه مامره» ی  م اینکه تیی  ا مطیح کیرن مهم

ینرر های امتعرراعی  ا کرره رررا او  کامررل لیطهرررکرره ر حالی ؛ ی امتعرراعی  ا را رقشرریرن

ناریرر ه  همرریتر  اسرر  منفرریمیاتب ی سسفررسه 7هیاسرری گرریاهعجنس ه6تواهینرراهعجنس

نهرار از طییق لق  ی  شکل سارهرن  که سکشوالیته رهای  ری محقق ری ای  رای  رو «گییر؟می

 (.23 ه ص.2013تای ه )رینش کن ععل نعیتانواره 

 هاینظییره های یشه اس ه م یوم لوکو کا  ره رفیا  سکشوالیته مطالرات اینکهمور ی را

از رهه . یمو کیرمف  نیز شناسیمامره مختس  هایسن  ر  تواممی  ا سکشوالیته مراصی

.  ایه رارن اتیی ر را ه سکشوالیته العسسی ی مهانیمییکایی ری گاه ری  شناسام مامرهه 1990

ا ترا  میام لیاین های امتعراعی ررز م مقیراس ماننر  مهرامیته  شناساماز ای  رهه مامره

سرط  میرانی ماننر  هویر ه گ تعرام ی تررامالت های ر ی هرا  ا ش م سازی ی مهانیریل 

                                                           
1. Bernstein 

2. Arlene Stein 

3. Ken Plummer 

4 .Lesbian  یاژه نامه اصطالحات زنی که میل منفی ره الیاری از منس یا منفی  تور را ر( LGBTQ 2021ه .) 

5 .Gay    یاژه نامه اصطالحات  میل منفی ره الیاری از منس یا منفی  تور را رمیری که(LGBTQ 2021ه .) 

6. Heterosexuality 

7. Homophobia 



 5                                  هتیسکشوال ینظر یکردهایبر رو یيروا یمرور                             شمارة دوم   

 

؛ (2008ه 1؛ مروم 2013)رینشرتای ه  نشرام رارنر  هعنوام عیصه ععل سکشروالیتههرامتعاعی 

ها ی تغییی اشکا  ی راهفتن  که شناسی مامرهری  (1397) ی رایم  (1377) گی نز ه ماا ریای

 کیرن .را ی مییلی  ا تریی  ه ارطه منفی ر  عیی مهانی ش م ی سیمای ر را ه

ر  ایریام  موضروعه ایر  شناسریمامرهیمور اهعی  سکشوالیته ر  مطالررات مراصری  را

 ر  حالی اس  کره ای  ؛اس  ش ه مطالرهکعتی  یی لیهنری مذهرهامح یری  ریتی رلیلره

ی  امتعراعی اسر  های تغییریعیصرهتریی  مهمکی از یتغیییات سکشوالیته ر  اییام  امییزه

؛ تی ای  یاقری  کعک کن .ره لهم رقیق  توانمی زمینههیگونه مطالره تجیری ی نظیی ر  ای  

تریی  مهم 2«منر نظا  یایری مریی  »ا ررارتر ا ر صر ر اسر  وشرتا  ن ه ایر اسراس هعی ری 

)توضریحی(  چیایریی  (نررا یاق چیفرتی )ا  ارره ری سر هسکشروالیته نظریی  ییکیرهرای

ه  میی شر ه اتنظییر ی سازگا ی منطقی هاسکشوالیته راسب  ره  ی سپس را تکیه ری اشتیاو

 از سکشوالیه ا ایه ره .   3«تس یقیم   »

 تحقیق روش. 2

 یشی ریای توصری  ی رحرد ر ررا ه  اس . میی   یایی 4میی   یاییه ای  تحقیق یش 

که ر صرو تی(. 1 ه ص.2007 ه5) یر اسر  نظییات ی ارریات عسعی ر را ه موضوعی تاص 

 م ه رسر هراش ه اطالعات ر نظییهمیرو  ره یک  مطالرات من نظا ری سی  رنرا رهای مطالره

ی هعکرا امه  6)ررورمی رتوضی  راره شوقی تس ییه م   اشکل  یایتی منفجم هعیاه را ا هرای  ر

 .(11 ه ص.2006

                                                           
1. Moon 

2. Systematic review 

3. Synthetic model  

4. Narrative review 

5. Rother 

6. Popay 
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 ا  اتنظییررارترر ا رایرر   ه(47-26 ه صررص.2006) 1ررروری ی هعکررا ام هایرنرراری ریشررنهار

تیسریم  تس یقریشرکل مر   رهی کیر  استخیاج ا  اتنظییم اهیم اصسی . سپس کیرتوصی  

ر ررا ه  نظییرات ا  التریا هم ره نقر ی اشتیاوره نقا  هم رای   ر  سات  م   تس یقی .کیر

کی ری رریای ا زیراری . شرون کی ری ا زیراری رایر   نظییاتر  انتها  .کیرتومه  چیایی ر ی ه

ی ان  مناسرب نظریی هایسراا گویی رره رریای راسرب ها م یا  ری سی کیر کهرای   نظییات

 محقرقرری قضرایت هرا ا زیاریای  . چرونه اس  مطالراتای  کی ی  از  قا زیاری کسی محق

 شون . رن ی ن  ر  طی  توبه متوس  ی نامناسب طرقهتوانمیهفتن  ی مرتنی 

 رریای مریی   یایریمیاحرل زیری  ؛(2006) رروری ی هعکرا ام کسی هایریشنهارریاساس 

  ش ه اس   طی  سکشوالیتهنظیی  ییکیرهای 

های ررا کسیر یاژهgoogle scholar یموگی منرار  میررو  ر  مفر  هر  میحسه نخف -

“theories of sexuality” ی “concept of sexuality”    ا منر   300ش  که ریش از شناسایی 

تیی  کره شراتص شر اسرتخیاج ریتکریا  منار  چن  مضعوم کسی  ای  از میام. ش شامل می

 ؛2«ههعوسکشوالیت ی لوکوه کوییی توو یه تینفجن  یفم»عرا ت رورن  از   ها م

( 2010) 4ی  حعرام ی مکفروم( 2005) 3ریفرسی شامل یا ماعرری منر   هری ر  میحسه -

های رن یهرسرت مرنایری .ش ن مطالره رق  ره هرورن ه مریلی کیرسکشوالیته  ا های نظییهکه 

نظرریی کسرری ر  هررای ه  ییکیر(2010) 5( ی  حعررام ی مکفرروم2005) ریفررسیمشررتیو 

 نظییرات»  نر  ازاعرا ته ( نر را هعپوشانینیز  م ه رس هرایلیه که را مضامی  )سکشوالیته 

                                                           
رلیل هر ای   یشی محروری  ان  رارهقیا  ا ماع مو ر را   3200ریش از  ا   یش ریشنهاری روری ی هعکا ام محققام. 1

ر  تومه ره نظییات ی تالش ریای استخیاج م اهیم نظیی  تاطیره . ای  منر هاس من  شکل نظا هتالش ریای میی   یایی ر

 ای  تحقیق رکا  گیلته ش ه اس .
2. Homosexuality 

 ا ماع 654. را 3

 ا ماع 194را . 4

5. Rahman & Jackson 
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نظییررات ریسرراتتریایی » (هGay Liberation theories) «گرریا زارسررازی مرریرام هعجنس

« تورو ی کروییی» (هsexuality Social Constructionism theories)« امتعاعی سکشروالیته

(Quee theory )تینفجن  یفرمنظییرات » ی »(Transgender Theories) . ر  مطالرره ایر 

سکشروالیته امتعراعی  ریراز نظییرهتثثییگرذا تیی   ی تریی مهمعنوام هررلوکرو ه میشل منار 

  ؛ش شناسایی 

کیرها ا ه هیک ا  از ای   یی  ریا ماع که توضیحات مامری ر ررمن 25 هر  میحسه سو -

 ر  مر ی  شر همطالره ی تکعیسی  ثا  اصسیلهیس  . ن ش  ی مطالره شناساییه ان کیرها ایه 

 اره ش ه اس .نعایش ر  1
 

 شدهمطالعهمنابع  .1جدول 
 منابع تکمیلی منابع اصلی نظریات

میشل سکشوالیته 

 لوکو

)مس  ای  ترا یب  ا اره ره رانفت ه 1396 لوکوه-

  سکشوالیته(

-Foucault, 1984, The will to 

knowledge, Volume 1 of the history 

of sexuality, cited by 52395
1 

-Foucault, 1985, The use of 

pleasure, Volume 2 of the history of 

sexuality, cited by 3221 

-Foucault, 1986, The care of the 

self,  Volume 3 of The history of 

sexuality, cited by 2575 

تول  زیف  سیاسر ؛  ه1389 هلوکو-

سمرررژ ری لررریانسه ر س گ تا هرررای کژ

شرررررر ه ر  رهراا ماعه 1979-1978

 2منر  15244

 میاقر  ی تنریه؛ تولر  ه1397 هلوکو-

  منر   96222 ش ه ر رارها ماعه زن ام

میشررل  ه(1379 هر ی رروس ی  ارینررو-

لوکرررو لیاسرررویی سررراتتا گیایی ی 

 8888ر  شر ه رارهه ا ماعهیمونتیک

 منر 
-Gutting , 2018, Focualt. 

-Altman, 1993, Homosexual: Oppression -Sears, 2005, Queer anti- زارسازی میرام 

                                                           
مختس   هایاس  که ریتی منار  ر  زمام گ تنیتر ار ا ماعات ره منار  اصسیه ر  رایام هی منر  مشخص ش ه اس .  .1

تیی  نفخه ریا ماع هرهی. ر  ا ماعاس  تج ی  چاپ ش ه اس  ی چن  نفخه از هی منر  ر  رایراه گوگل اسکالی مومور 

 چاری م نظی قیا  گیلته اس . 

 ش ه ره نفخه اصسی انرسیفی  م میامره ش ه اس .. ریای تر ار ا ماعات منار  لا سی تیمعه2
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 منابع تکمیلی منابع اصلی نظریات

 and liberation, cited by 1109 گیاهعجنس

-D’Emilio, 2007, Capitalism and gay 

identity, cited by 1809 

 

capitalism: What's left of 

lesbian and gay liberation? 

cited by 151 

-Beasley, 2005, Gender and 

sexuality: Critical theories, 

critical thinkers. 

مطالررات مریرام ی »ه 1391 هسی م -

ر  کشراکش   ا  «ترواهزنام هعجنس

ر  شرر ه رارهه ا ماعشناسرریمامرهر  

 منر  1358

گیایی ریسات 

 امتعاعی سکشوالیته

-Weeks, 2002, Sexuality and its 

discontents: Meanings, myths, and 

modern sexualities, cited by 2612 

-Vance, 1991, Anthropology 

rediscovers sexuality: A 

theoretical comment, cited 

by 673 

-Beasley, 2005, Gender and 

sexuality: Critical theories, 

critical thinkers 

 کوییی توو ی

-Warner, 1993, Fear of a queer 

planet: Queer politics and social 

theory, cited by 3327 

-Kirsch, 2000, Queer theory and 

social change, cited by 419 

-Turner, 2000, A genealogy of queer 

theory, cited by 665 

-Hall, 2003, Queer theories, cited by 

517 
-Jagose, 1996, Queer theory: An 

introduction, cited by 3562 

رررا  همنفرریتی ه  شرر تری1385ه موریرر  ررراتسی-

 ا ماع 80695

-Green, 2007, Queer theory 

and sociology: Locating the 

subject and the self in 

sexuality studies, cited by 

272 
-Salih, 2002, Judith butle, 

cited by 973 
ر   «یلعنیفت نظییه»ه 1391 هسی م -

 شناسیمامرهکشاکش   ا ر  

 تینفجن  یفم

-Stryker, 2011, My words to victor 

frankenstein above the village of 

chamounix: Performing transgender 

rage, cited by 850 
-Roen, 2002, Either/Or" and" 

Both/Neither": Discursive Tensions in 

Transgender Politics—TEST, cited by 

328 
-Hausman, 2001, Recent transgender 

Beasley, 2005, Gender and 

sexuality: Critical theories, 

critical thinkers. 
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 منابع تکمیلی منابع اصلی نظریات

theory, cited by 165 

-Nagoshi & Brzuzy, 2010, Transgender 

theory: Embodying research and 

practice, cited by 310 

 

یی هییرک از  ییکیرهرای نظر مر عیات تریی مهمه م اهیم کسیر ی ی چها  ر  میحسه -

 ؛ستخیاج ی  یای  ش سکشوالیته ا

مختسرر   نظییرراتر  ررری  ی مت ررایت مشررتیو  مرر عیاتم رراهیم ی ه رررنجم میحسررهر  -

 ینقا  مشتیو  ریاساس م اهیم ی م عیات نظیی پسس. ش ی استخیاج  شناساییسکشوالیته 

نظریی  هایسراا  رره ای  م   تس یقری. ر  یه ر  قالب یک م   تس یق ش ن سازگا ی منطق

 اس . راسب  یش  راره ش ه سکشوالیتهگییی شکل ی چیاییچیفتی  و رمر تحقیق حاضی 

ه رر 1ر  شکل نظیی های تحقیق گا . ش های سکشوالیته ا زیاری نظییه هتیی  گا  ر  -

 .نعایش ر  م ه اس 
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 های سکشوالیتهی نظریهیمرور روامراحل . 1شکل 

 نظریات مرور روایی .3

ریاساس  نچه ر  قفع   یش ریام ش  ی را الهرا  از تجرا ب مشراره ر  مریی  نظییرات 

عنوام نظییره (ه نظییه میشرل لوکرو رره2005 ؛ ریفسیه2010) حعام ی مکفومه  سکشوالیته
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نظییات  زارسرازی »ی شامل میم  ی سایی نظییات سکشوالیه نیز ر  ذیل چها   ییکیر نظی

ی نظییات  «توو ی کوییی» ه«نظییات ریساتتریایی امتعاعی سکشوالیته»ه «گیامیرام هعجنس

 مریلی می شون .  « تینفجن  یفم»

  پل میشل فوکو ۀسکشوالیت ۀنظری. 1. 3

رریای  یسکشوالیته اس  ی مریلری   ای ای نقطره عزیعترریراز نظییهلوکو تثثییگذا تیی  

ر  رواتیره  ه1926اکترری  15ر   ررل میشرل لوکرو  .سکشوالیته اس  نظیی ییکیرهایمیی   

از رهره های لیانفه ریر ا کریر. ر  رانشراه مایراه عسعی 1960. ای ر  رهه ره رنیا  م لیانفه 

گذا ی کریر ی اطالعاتی  ا رینامهامالوکو از نظی سیاسی رفیا  لرا  ش . ای گییه زن  1970

  .(2018ه 1)گاتینگ ای رورهای حاشیهی ره ن   گییها ی ارسب اعتیاضات

شناسری ی هم لوکروه   ای ای  ا رره ری رخرش ریییناشرا حتیی  مهمر ی وس ی  ارینو از 

رری  ه،نرراتولر  ر مای  ریوانری ی تعر مایلیه لوکو مانن    ثا رن ی کیرن . ترا شناسی تقفیم

ز الوکرو  ی مشخص تا یخی مرتنی هفرتن  یگ تعانای از نهارها ی کیرا های تحسیل مجعوعه

سری اس . لوکو ر  ری سی  ثا ی کره رره ری کیره  است اره کتبشناسی ر  ای   یش رییینه

حی طیاف  ی  یش ترا شناسی  ا ن ا کالی ن اشناسی رییینه یش  هریرازن ق  ت ی ر م می

 یب ترای  ی تنریره میاقرر . ای ر  هعی  ری ام ری اثی مهم ر ررا ه رر م ی قر  ت یرنری کیر

 . (56-54 ه صص.1379 ه)ر ی وس ی  ارینو  ا نوش  سکشوالیته

هرای ی گ تعام رهی رره  منحروه شرکل هایلی  اثی مهم لوکو ر را ه رر مه میاقر  ی تنریه

ه ر هم ی م یقری ر رر م مرتق  اس  کره لوکو ر  اعیا  مختس  اس .  میرو  ره ر نعن ی

 نیرز «نیتۀ نخفرتی م  »یا  «عیی  یشنریی» ه«ی کالسیکعی»های که را نا  میالریهج هم 

قر  ت کشر  زمی  رازی گ تعرام عنوام ارژه ی هرر م  رازتریی  ش ؛ یرنی هشورشناتته می

 توانر رر م مری کرهاین ؛از تومه ره ر م  ا ر  ای  عیی یالر  زیاری هاینشانهتوام می .ش 

نیییهایش الرزایش    روش کشی ه شور یا ر شورهه تنریه مها ت یار  هرستکا ی ی ارا ه شور

                                                           
1. Gutting 
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 رلتری. زمام ر  ری رلتی ثرر  شر همه منزله ماشی یا هعام انفام ره ماشی -انفامیار . کتاب 

ی ررر  سرایی لیسفرولام ی   م  ا نوش که ارت ا رکا ت  اس  متالیزیکیی کالر شناتتی  ای ه

سی از کره مجعوعره کرام اسر سیاسری ی  تکنیکری ری ه رلتری  م  ا ری سی کیرن .رزشکام 

چوم ر   ؛اس های تجیری ریای کنتی  ی اصالح ر م اس . ه ف ای  ری رلتی مت ایت  یش

 شرور؛میتوضری  ععسکریر رر م تثکیر  رری ی ر  ریرریی  ریرا ی ی اسرت ارهلیمرامری یکی 

 ا رره رر م  ررذییسرسطهتالقی ره نا  اطاعر  راشرتن  کره رر م  طهای  ری رلتی نق هحا راای 

اسرت ارهه ریرا ه قارلرر نی مطیر  اسر  کره لیمرام هری ایر  اسراس ؛ررارذیی ریون  مییلتحس

قریم کره از   ا هراییهای اطاع  ی  یشتوام طیحمیرناریای   ؛تکعیل راش تغییی ی قارلقارل

رر م ر  کریرم یا منضر م انضرا  ه گیل قیا  می م نظیریای  سی م ره ای  ه ف  هج هم

 .(171-170 ه صص.1397 ه)لوکو نامی 

نر ه مرایررام نتیجه اسرت اره از ارزا هرایی سراره ماننر  نرراهر  همولقی  ق  ت انضراطی

هعرام  من رایرام. نراه (214 ه ص.1397 ه)لوکو س ا مجازات رهنجا  ساز یا تیکیب ای  ری

 ه اسر .گنرایرام ره زن انی ی نیییی قهییه مانن  رسیس رره الریار رننراه نالذ ی ت اگونۀ زن ا

 ا ررره  یتاطیررامه هنجا هررای امتعرراع میز تشررون نیررز رررا مجررازات  مجررازات رهنجا سرراز

 های یشیه ثیی تیریتی ای  رثنراه ی مجازات ی تتیکیب   موزر.ریری میر  می یگییزام قانوم

 راطی.ق  ت قهییه ی ق  ت انض  یمور را رتیتیب ری نوع ق  ت ر ی  ؛ق  ت اس  نعایش

ررذییی ایشرام ترا اطاع   نشرومیامتحام یا مراینه هعۀ میر   ی نوع ق  ته از تال  ای  ر

 هترور ق  ت انضرراطی ررا نرامییی کریرمم اما همشاه ه اس ق  ت قهییه قارل سنجی ه شور.

کره مطیر  ی کن  تحعیل میرذییی امرا ی  ا ری کفانی ی ؤشور ی ر نتیجه اصل  اععا  می

 مراینره. ها هفتن  کره رایر  ریر ه شرون ای  الیار یا سوژه هرذییی. ر  انضرا هفتن  لیمانری

اش ی راغ زرم رری مای انتشرا  توانعنر یهق  ت ر ه)امتحام( تکنیکی اس  که از  هرذ   م

 (234 .صه 1397 ه)لوکو ان ازرکنن ه ره را  می ا ر  یک سازیکا  ارژه ها م هقیرانیانش
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ره توضی  سکشروالیته  تهیسکشوال بیتا کتاب لوکو ر  مس  ای  ر  ارامه ای  توضیحاته 

 ای (.372-371 ه صرص.1380 ه)روستی ریرازرمی  مری سی ریای  کنونی ریری ی  یش تور 

ر    ارطره منفری ر ررا هگییی نروعی سرهل مریالریهه ر هم قیم کن  که ر  ایایل می ریام

 ارطره منفری  ه1یراای  ر  حالی اس  که ر  عیی ییکتو  ؛گ تعام  یزمیه یمور راشته اس 

را ای  نراه ره عیی ییکتو یاس  کره ش ه ی ره انقیار ق  ت ر  م ه اس .  ها زن انیر  تانه

 ان شر ه تر یل یازیتوس  ق  ت رو ژ ارطه منفی ره منتق ام سیکوب  ام امییزریرازنظییه

 .(20-9 ه صص.1396 ه)لوکو

سکشوالیته نامی اس  »   گویمی  ر  تریی  سکشوالیته (106-105 ه صص.1984) لوکو

. اشر نره یرک یاقریر  رنهرانی کره ر و  م مشرکل ر هترا یخی رار ریسات ره توام میکه 

هاه ه تشر ی  لرذتهااسر  کره ر   م رریانریخت  رر م رییینی رز گیشرکه یک سکشوالیته 

 مطرارق ررا چنر هرا هرا ی مقایم کنتی  تشر ی هاه گییی شرنات شرکل ههاماتحییک گ تع

ه رری ایر  ررای  اسر  کرهعچنری  ای  «.ن  وتمی ریون ی رانش ی ق  ت ره یک یری استیاتژ

  طو کسی ر  سه س ه اتیی شراه  ان جراهر هتوانن هیچن  س ه ه  هم  ا عیی سیکوب می

یی حرو  هراماهفتیم. ما ر  سه س ه اتیی ررا تکایری گ تع  ارطه منفیگ تعانی حو   رز م

مزییراته حراالت ی  ر ررا ه  گ رت  هری چره ریشرتی موامه هفتیم که ری سخ  ارطه منفی

چیرزی اسر  کره رایر    ارطره منفری ه . ر  ای  گ تعام م ی نتثکی  را  منفیاحفاسات 

  (.32-23 ه صص.1396 ه)لوکو م ییی  شور ی ر  مه  منال  ععومی سازمام یار 

 همعریر  های اععا  قر  ته ههرو  مفروسه کنتری میکی از نو ی ی های مهم ر  تکنیک

سیاسی ی قیا  گیلت   ارطه منفی ر  میکزی  ای  مفوسه -مااره موضوع ریاهعی  اقتیاریره

 ارطره ر مرو ر  هاهاز مشراه  تنیر هکاللری ر هم همعری  هسیاسی-اقتیاریزاییۀ از اس . 

شناسی ی اقتیار اسر . ر  ایر   هررذ  ه تحسیل  لتا های منفی ر  مح یره زیف منفی

                                                           
 (.473 ه ص.2004 )یینتیه ( ری ه سسطن  مسکه ییکتو یا ری رییتانیای کریی اس 1901-1837) ری ه ییکتو یا .1
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 ارطره گونره ؛ ای شهیین ام  ا سامام رهن   ارطه منفیان  سری کیرهها روره اس  که ریل 

  (34-32 ه صص.1396 ه)لوکو ش  تر یلععومی  ایره مفوسهای  یزمیه از مفوسه منفی

 گوی . از نظی ای یرک اسرتیاتژیسکشوالیته سخ  میتجسی هعچنی  لوکو ر مو ر عیصه 

هرای جسیتای یکفام ر مو ر تعا  وام ره شیوهای که رتیاح ه لیاگیی ی مرتری ریای هی مامره

ه هری ی ای  یرنی سکشوالیت (101 ه ص.1396 ه)لوکو یمور ن ا ر هکا  رف ه ر ارطه منفی 

 مامره را مامره ریری مت ایت اس .

ها کن  که ش ی تیی  سریکوبمطیح می ه 1مکتب لیانک و ت لوکو ر  نق  نظییه سیکوب

ایلی  را  ر   هطرقات معتاز ات ا  التاره اس . ر  هعی   استانه ر  طرقات لییرس ه رسکه ر  

ر  مجالس رزشکی مطیح سه ش  ی سکشوالیته زنام وسکشوالیته کورو مف هرو ژیازیتانوارۀ 

امرریی   ارطرره منفرریصررو ت گیلرر  ی   ارطرره منفرریشناسرری  سیب هشرر . ر  تررانواره

گییختن  ی تار  سامانه سکشوالیته میها از سامانه تا م ت یاقشا  هرزشکانه ش . ر مقارل یام

مامرره   امی ی طری سره میحسره ر  )ازریاج( رورن . سازیکا های سکفینه کیرم ره یصس 

. ب ؛ر مو ر مفایل میرو  رره موالیر  .ال   (148-139 ه صص.1396 ه)لوکو ن وذ ری ا کیر

تیراری ضریی ی که سازمام تانواره ارزا  کنتی  سیاسی ی سرازمان هی اق 1830های ر  سا 

ر  رایام س ه نوزره که کنتی  قضرایی ی  .ج ؛رییلتا یای شهیی رور« منقارسازی-سوژه»ریای 

سرامانه  یرنری ای  .عومی از مامره ی نژار توسره یال لوای ح اه  ع زییرزشکی انحیالات 

رسکره رره مرنری اهعیر  رره رر م ی  هسکشوالیته نشرام از زهر  ی زی طرقره حراکم نیفر 

                                                           
ما کوزه ری ای    هماا  ؛ ریایانن ررا ی میهای سیمایهاعضای مکتب لیانک و ته سیکوب میل منفی  ا یکی از ییژگی .1

از  زیاریر مه را ی سیمایهایلیه  رای  اس  که سط  سیکوب میل منفی ریای موام  مختس  مت ایت اس . ر  میاحل

را ی کنن .  ش  نیییهای مول  ر  میاحل  تی سیمایهسیکوب نیاز اس  تا تضعی  شور که میر  ریشتی از توام تور کا  می

شور؛ از سیکوب ریری ضیی تی ن ا ر ی ر  ای  یضری  کل ر م شهوانی می زیاریره مرنای  م اس  که چنی  ر مه 

 «گیایانهتیری زرایی سیکوب»کن  ی ای  کا   ا را راز هم را رستکا ی میل منفی ما ق  ت تور  ا ح ظ می نظا  هحا راای 

ا ضا  هکن  میل تور  ا ره طییقی که ریای نظا  سورمن  اس ما  ا تشویق می «گیانهتیری زرایی سیکوب»ره . انجا  می

 .(282 ه ص.1391 ه)کیایبگیین  می  ی کاالها ر  ریون  را  ارطه منفی قیا ازهعی  ؛کنیم 
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سامانه سکشوالیته از  هر  س ه نوزرهم هسالم  توس  رو ژیازی اس . ر نهای  سازیمسهومف

هیچنر  ررا ارزا هرای  هطرقرات امتعراعی هعرهترعیم یالر  ی رو ژیازی  یرنی کانوم مفس 

 .(152-139 ه صص.1396 ه)لوکو ن از ر م منفی ریتو را  ش  همت ایت

الرته  .اس حق میم ی زن گی روره مامرهه از نظی لوکو از رییراز یکی از امتیازات حاکم 

شر ه اسر . رریب از عیری ی حق زن گی از طییق میم اععا  مری های  ق  ت مطسق نرور

ره ای  تیتیب کره  ؛های ععیقی ر  سازیکا  ق  ت راشته اس رگیگونی هکالسیک ره ای  سو

السیک ریای یی کنه مانن  عه رن رکا  میه ق  ت  ا ریای الزایش سامان هی نیییها ی تولی  ر

ارا ه زن گی  حق حاکم رهریای  یا کشت   ی ر  طو  زمام حق میمی ازا ؛معانر  ی ناروری

سیاسر  . 1یارر   ری شرکل تکروی  می ررهکننر گی زنر گی تر یل ش ه اس . قر  ت ارا ه

 .2 ؛هرایش هعریاه اسر (رر نی ی الرزایش قارسی )که را انضررا  ی تیری  کالر شناتتی ر م

رهن ه رری های سامامها ی کنتی ای از رتال )که ری مجعوعه ناتتی معری شسیاس  زیف 

ته میمه امیر  رره زنر گی معریر  معری  متعیکز اس . ر  اینجا یالرر م گونه انفام یا 

زیف  قر  ت  اس . روره 1عیی زیف  ق  ت راز  هقیا  را ر(. نتیجه ای  ری سیاس   نظیم

تریی  رخرش  م لیتهه مهما گی الیار هفتن  کره سکشروهای اععا  ق  ت ری زنهعام مکانیز 

 هها ر  زمینه زیف  قر  ت اسر . ر یاقر   ایش تیی مهمسامانه سکشوالیته یکی از اس . 

ش ه ازای گنجان م کنتی رهرا ی سیمایهرا ی روره ی زیف  ق  ت عنیی ضیی ی ر  سیمایه

عریتری ررا لیاینر های اقتیراری های مها ر  رسرتراه تولیر  ی ررا سرازگا کیرم ر یر هر م

ی اینجاس  که لوکرو ریونر   یشرنی  (168-160 ه صص.1396 ه)لوکورذیی ش ه اس  امکام

ر  توضری   رر  سکشروالیته ی لیریالیفرم  کنر .ی کنتی  سکشوالیته ریقیا  می لیریالیفممیام 

مرنرای کره ری سه اسر وتشیی  ای  مف شه ل گوی  کهمی گ تا های ریلیانسر سر  لوکو ه

                                                           
1. Biopower 
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  شکل ررییر ی تحسیل زیفر  سیاسر  نیرز توانمی 1«زیف  سیاس »چیزی چوم  همعری 

  . (1389 ه)لوکو رذییاس امکام ت  تیر حکومتی یا هعام لیریالیفمتنها را شنا

 را  یماارره نروعی انضرسکشوالیته ره ههالوکو میام انضرا  ری ر م هریاساس ای  مق مات

یرل تر یل کل مامره رره رنرراه اقتیراری ی تحع که را ه ف فملیریالی های امتعاعیسیاس 

 ه)لوکرو کنر  ارطره ریقریا  می شورهانجا  می مختس  تعاعیمهای اسازیکا  رازا  ری عیصه

1389). 

ا ترا   یشه سکشوالیته کنونی موام  ریری  ه(1985)ه تیسکشوال بیتا لوکو ر  مس  ری  

رریای  ارطره  هیچ من  رینییونانی میرام  هره رای  لوکوکن . ریرییی میراستام یونانیام تا یب 

هرای ررذایی ی ه  ژیمزناشرویی اما تومه ره هنری مر ییی  زنر گیم هرا رفیام موام ن اشتن 

 یار  منفی تور  نوعی ترار  ر رنرا  ره ها متا  اس  مومب ش ه هاحتیا  ره رفیام موام

  مسر  رای  .ررییرشکل  ها ممنفی ر   راشن  ی ر نتیجه نوعی اتال   یاض  ی کنتی  میل

رلیل رره)کره  ا منفری ریقریا ی  ارطره ر   «تررار  اصرل» ه(1986)  یمنفر بیترا سو  

ه  (مطیح ش ه اسر ریام های من ی الیا  ر  ای  نوع  یار  ی تالش ریای کنتی  میل منفی

ته سکشروالی ر  ایر  اصرلکره ره  کن  ی نشام میلیسفولام یونام  ریاری میهای ان یشهر  

 .شورمیمشاه ه نیز کنونی ریری 

 «گراهمجنسمردان آزادسازی » نظریات. 2. 3

ر  منفی  ا  رخشیمرییژه رسن رییازانه  هایی هیام میر ی زمگیاهعجنسمنرش  زارسازی 

گیایرام مریر ر  منرش  زارسرازی هعجنسارت ا توسره رار. میالری  1970ی  1960های رهه

ههرو  کریر. منررش  1969ر  سرا   2نیویرو و س رره ررا  اسرتوم یا مراسب ره یرو ش رسری

هرای تواسرتهسرازمان هی  تیمهای قر یعیگیلته از ای  شو ش ت ایت اساسی را شرکلشکل

مرا زه ر  مامرهه یام گیاهعجنسراش . ای  منرشه تواستا  حضو   شکا  گیایام هعجنس

                                                           
1. Biopolitics 

2. Stone Wall NewYork 
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رری  یارر  منفری گیا رگیمنس نوارهتا ی تفس رایام رارم ره مقیا ت منفی مومور ریای 

عنوام یکی از قسعییهرای لیریالیفرم ای  منرش انتخاب  زارانه میل منفی  ا رههعچنی  رور. 

  .(96 ه ص.2005ه 1)سییسمریلی کیر

 «گریاهعجنسمریرام  زارسرازی » نظریی  ییکیرمت کیام تیی  مهمیکی از  2رنیس  لتع 

سرازی  زاری» رریای منررش  ا اینظییره که اس  تهنه  یاقری  ای ای ر   کا  اهعی اس . 

 (.127 ه ص.2005)ریفسیه  ره می ا ایه «میریام گیاهعجنس

 یر ییکر  اسر  اصسی سن  ری از تیکیری  لتع  یگیاهعجنس سازی میرام زاری نظییه

 ر ییکری ی را ر ارطره منفری  ررهنرراهی لیرگیایانره کره  سکشروالیته ره ایتواهانه  زاری

 نظییره ر . کنر می تثکیر  انقالری مرا زه ر  معری یا گییهی ری هوی  ای کهتواهانه زاری

 زا ایر  نظییره. اسر مومرور  سیکورری یض از   زاری ریای اییسیسه همنفی  زاری ه لتع 

 هکوزمرا متثثی اسر .  هما کوز هیریتمترسق ره  تع م ی ا یسکتاب  از ییژهره ی ما کفیفم

 فریا یر را هعیاه  لتع . کیره اس  اررا   ا منفی  زاری ی معری زهمرا  م اهیمر  کتارش 

  .(130 ه ص.2005)ریفسیه  ن اکیره  است اره کتاب ما کوزه از 1970 رهه ر  ریری

 را یسریمایه مامرره انضراطی هایسخترییی که کن میریام  هما کوز ریییی از ره  لتع 

ر  »  گویر می .  لرتع (130 ه ص.2005ه )ریفرسی اسر  «روشریچشم ی گناه»م هو   ریانری

مامره سیمایه را ی  ارطه منفی گناه تسقی می شور ی سکشوالیته رطو  قروی سریکوب مری 

ی اس  که احفاس گناه شر ی   ا رییامروم لرذت منفری یناشی از سنتهاشور. ای  سیکوب 

 مری یناهکسیفای مفیحی  م  ا گه ر   ارطه را هعجنس گیاییرطو  تاص   تیییج می رهن .

 (.81-63ه صرص. 1993  لرتع ه) «ران  کره ر  هری ری مهرام مجرازات لریر  ا ر  رری را ر

 از اینعونره کره کنر یرار میرسر  زیی طرقه یک عنوامرهگیایام هعجنس از لتع  هعچنی  

 طریرری رشعنام عنوامره  ا گیایامهعجنسای  .اس  ع ال  ریای ها م مرا زه ی نشینامحاشیه

                                                           
1. Sears 

2. Dennis Altman 
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 مرا کس ر   ثرا  کرا گی طرقره هعاننر   ا هرا مموقری   ی ره می قیا  را ییهسیما مامره

لیریر ی یرا ه 1لیییر را ه ر  هما کوز توانش از  لتع  .(31 ه ص.2005)ریفسیه  کن مریلی می

 سرپس ی یمور را رر  هی لیری  طو  ذاتیهر که ا ریراش  کیره اس   2منفی طریری انیژی

 ییژگری یرک عنوامرره ا  سکشوالیته م هو   لتع  .شورمی وبسیک امتعاعی الزامات توس 

 نظرم ررا ی کنر می تریری   ا هوی  لریر کهگییر ر  نظی می هاماانفشعو  ر  هاممی  ذاتی

 که ران می انقالری هوی  یی  اگیاهعجنس هاشرر ی  ثا ر    لتع  .اس  تضار ر  امتعاعی

کره  اس  رزشکی یام ی رسیس نیییی هریی ش ی  موزش مانن  ماسفاتی سالح تس  ره قار 

 منرشری «گیایرامهعجنسسرازی  زاری» رناریای  مرهه کن ؛می شناسی سیب  ا سکشوالیته

 .(131 ه ص.2005)ریفسیه  نیف  گیایامهعجنس ریای لق  یاس   امتعاعی ع ال  ریای

ام زنر»رره ری شراته  1970ترواهی ر  ایایرل رهره منررش هعجنس هذکی اسر  شایام

 3تررواهتقفرریم شرر . لعنیفررم هعجنس «تررواهمرریرام هعجنس»ی « تررواه لعنیفرر هعجنس

تواهی منرش لعنیفرم ی ناهعجنس «تواهمنرش میرام هعجنس»راسخی ره ترریضم منفیم 

رانر . ایر  منررشه تواهی  ا اساس سرسطه مریرام میناهعجنس هتواهرور. لعنیفم هعجنس

 گییرسی سیاسی ی طغیام عسیه ر  ساال ی ر  نظی می ا ععتواه هعجنستر یل ش م ره زنام 

 .(320-318 ه صص.1391 ه)سی م 

-251 ه صرص.2007) 4رمیسیرو همارا  یایرر شر ؛ هراییانتقار  زارسازی نظییاتره رر ها 

ر  هعره موامر  ی هعره یرام گیاهعجنس)یرنی یمور « یایی ار یگهعجنس»اسطو ه  (252

ی ترا یخی تراص ۀ  یایری  ا محیرو  رگیهعجنس کش  ی ههرو  ا ره چالش می ها(مکام

                                                           
رییزه منفی از ری ام نوزاری  کهری ای  رای  اس   ران . ای( میل منفی  ا میل طریری مانن  گیسنری می1343. لییی  ) 1

 کن .های م ی  امتعاعی حیک  مییرنی ره سع  انجا  لرالی  ؛ورشت  یج تیری  میی ره ر  لیر یمور را ر

2 . Libido  ره  ی محیو شییع لیری ی یک یاژه هوشعن انه ی مام  اس  که حاالت اساسی  یانی انفام  ا نشام می

 (.9 .ه ص2000 ههای انریزشی/عاط یه ریولوژیک ی شناتتی را ر)گیازیوتی  لتا  منفی هی لیر اس . لیری ی  یشه

3. Lesbian femenism 

4. D’Emilio 



 19                                  هتیسکشوال ینظر یکردهایبر رو یيروا یمرور                             شمارة دوم   

 

را ی ران . ای ری ای  رای  اس  که سیفتم کا   زار ر  سیمایهرا ی میمتناهی را  یار  سیمایه

ری ای  گیا ر انن  ی ره زنام ی میرام زیاری ر  ایاتی قیم ریفتم امازه رار که تور  ا هعجنس

سکشروالیته ی  ش کا  رستعزی امکام  هاشر ممگفتی هر یاق . کنن سازمام سیاسی رنا اساس 

ایر  امری مومرب  .تعایالت منفی از ضیی ت تولی  مال ریای محیو  ریشتی  ا لیاهم  ی ر

های منفرری ی احفاسرری رررا الرریار مررذاری  ر رررا ۀشرر  تررا الرریار  یاررر  منفرری تررور  ا 

 یرامگیاجنسهع  زارسرازیساز ایجار منرش شام سازمان هی کنن  ی ای  تغییی زمینههعجنس

 .رزم ی میر رو

 «سکشوالیته اجتماعیساختگرایی رب» نظریات .3. 3

شرکل  1990ترا  1975های از سرا  «ریساتتریایی امتعاعی سکشوالیته»نظیی  ییکیر 

  کن ر می ا سکشوالیته  را هر  ی لیالیهنری های لیاتا یخیگیلته اس . ای   ییکیر تریی 

 ارطره ررا عوامرل ترا یخی ی لیهنرری ری سری شرور.  ر سکشروالیته  کره ره ی ریشنهار می

ی  هراه هوی هراهرایی ماننر  لرالی ر  حوزه سکشوالیته عیهای ریساتتریایام امتعاری گاه

رری ایر  ررای  سکشروالیته هعه ریسراتتریایام امتعراعی  هحا ای را ان ؛امیا  منفی مت ایت

. ای  امری رره راشته راش مت ایتی  امتعاعیهفتن که اععا  منفی یکفام معک  اس  مرانی 

هرای ترا یخی ها ی ری های  رفتری را ر که اععا  منفی یکفام لیزیکی چرونه ر  لیهنگ

مهانی ن ا ر ی ر نتیجه  ارطه ری  ععرل  ینزییا یک ععل منفیه مر ؛شور او میمت ایت ار

هراه نگنیفر . لیه یکفرامهرای مختسر  هرا ی مکامر  زمام م منفی ی مرنی امتعراعی 

رن ی تجیریات عاط ی ی منفی را ن  ی های مت ایتی ریای چا چوبها ی ریچفبرن یطرقه

تنها ری  لتا  ی ذهنی  الیار اثیگذا  اس ه رسکه رری سرازمان هی ی مرنرارهی ای  ساتتا ها نه

تررا ی ه  هسرازی منفریاز طییرق هوی  همارا  رریای ؛نیز ماثی اس  1معرییره منفی جت

  (. 43 ه ص.2007ه 2)ینسا ی مقی ات منفی هیولوژیای 

                                                           
1. Collective sexual experience 

2. Vance 
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 .اسر سکشروالیته  امتعراعیگیایی ریسرات  نظییات ر  توانا اینویفن ه  1ییکزم یی 

هوی  منفی هی نوع یمور  هییکز ذاتیههای منفی هوی   زاریم از  لتع  حعای  ریتالف

کشوالیته  ا رره س (2002) ییکز (.146-145 ه صص.2005)ریفسیه  ریرمی ا اس زیی ذاتی  ا

 ؛ ارطره منفری یمرور را ر  ررا هکره ررانر  میهاه تیایییه تشریی ات ی امیرالی همرنی یاژ

 منررش ر  ه لرتع  ماننر  ییکرز .کنیم ارطه منفی لکی می  را هرای که ما هعچنی   م شیوه

 تغیییررذییی ی ترا یخی تنروعری ای  رای  اسر  کره  ای .ف ه ی هرور رتیل یامگیاهعجنس

 ایر ه ایر یرنی  هتاص طو ره یامگیاهعجنس هوی  ییمور را ر  طو کسیره منفی هوی 

 رره ؛اسر  یاتیری نفررتاً ر ی ه هرا ر یمور رگیمنفریا یا گیاهعجنس عنوامره شخیی که

 اشرا ه نکته ای  ره ایکن . می  ر ا  هوی  منفی از گیایانهذات ریراش  ییکز ریریه عرا ت

 هاس  راره  خ هامکام ی هازمام هعه ر  زیار احتعا  ره گیایانهنسهعج  لتا های که کن می

 اسر  مر  م رریبره  مختصای ر ی هه متعایز گییه یک عنوامره امیگیاهعجنس ههو  اما 

ریام کیره رور که سکشوالیته ر  هی عیی ی زمرانی  تیریش(. لوکو 145 ه ص. 2005)ریفسیه 

هی چره  کیرمم سکفینهر   استای متعایز های منفی گییر ی تریی  هوی می ی نگ مت ایت

 .مامره ریری اس ریشتی 

 کوئیر تئوری. 4. 3

ی  «لعنیفرر  هعجررنس تررواه» نظییرراتهررم ترر ای  ی هررم گففررتی از توررو ی  یییکررو

را هر ف  «تواهلعنیف  هعجنس»طو که یرنی هعام ؛اس  «گیاهعجنسمیرام سازی  زاری»

کوییی تورو ی نیرز ررا هر ف  هشکل گیل  «گیاهعجنسم سازی میرا زاری»اصالح تریرات 

کنر  کره م راهیم می ریرامتورو ی  یییکرو .ها شکل گیلتره اسر اصالح هی ریی ای  توو ی

ر  زمینره ترا یخی تاصری مرنرارا   مریر /گیایرام زمهعجنسگیا ی ناهعجنس /گیاهعجنس

 .( 75 ه ص.6991ه 2ز)میرژ هفتن 

                                                           
1. Jeffrey Weeks 

2. Jagose 



 21                                  هتیسکشوال ینظر یکردهایبر رو یيروا یمرور                             شمارة دوم   

 

 Feminist Journal" ررا نرا    یرک مجسره لعنیفرتیر ایلی  را  اصطالح کروییی تورو ی

Differences"  لرو تیز شر . کرا  رریرهه رر 1«لرو تیز ر تریزا»را یییاسرتا ی  1991ر  سا  ی 

ی رری ایر  کریر  است ارهیام زم ی میر گیاهعجنسعنوام یاژه ر ریگیین ه هاصطالح کوییی  ا ر

الحات اس . ای عنوام کیر که اصطالح رای  رور که یاژه کوییی ر ریگیین ه هی ریی ای  اصط

های هیی ی اس  که ر  رستو ات گ تعرانی یمرور کوییی تالشی ریای امتناب از هعه لاصسه

 «لرزری »ی  «گری»کر ا  از ری یاژه رره هیچ «عجیبه رییرب ی  از لرور»ره مرنی  را ر. کوییی

ر نتیجره اصرطالح گیریر؛  ا نیز ر  رری نعی ها موژیک ی ریچفب های ای یول مح یر نیف 

سر  ترا ایر  تنوعرات  ا کنر  ی ر  ترالش امومرور گرذ  می هویتی کوییی از هعه تنوعات

 .(55 ه ص.2003 2)ها ه مو رساا  قیا  ره 

منتشری  ا  4نظییه ی سیاس  کروییی ر را هکتاب تور  3میشل یا نی 1993رر  از  م ر  سا  

ره ترعیم  نوعی حعسهوییی توو ی  ا ک( xxviه ص. 1993)  یا نی .(55 ه ص.2003)ها ه  کیر

 مقایمر  کره ا  5م ا -ی م ا ا سازسارههای سیاس  توو ی کویییران . می های منفیهوی 

هعچنری  . کنر  ر می هکننر تر یل مریرهنجا   یامی ره ا  ی مرا زه را ساتتا های سکشوالیته

تواهرام کره ) فی مختسر های منره  که قیا  رارم الیاری را هوی نشام میکوییی توو ی 

اسر ؛ رنراریای   رشروا  یاحر  ذیل یک هوی  منفی (هفتن  شهایسهیم ش م ر  سیاس 

ی امرا ی اس  کره از طییرق ایجرار های منفرن یاز ری  ریرم تقفیمتواهام  کوییی توو ی

 .رخشن  ا ت ای  می )زم/میر( یمنفیتهای ریگانه همیز

ر   ارطره ررا سریا  ی چن گانره ررورم شناسری همامرکروییی تورو ی از ه ذکی اس  شایام

یا زیی مجعوعره  م نیفر . شناسی مامرهره  یالتنیاما تقسیل ههای امتعاعی متثثی اس هوی 

                                                           
1. Teresa de Lauretis 

2. Hall 

3. Michael Warner 

 ”Fear of a Queer Planet: Queer Politics and Social Theory“نا  کتاب   4.

5. Tolerance and simplification politics 
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های امتعاعی اسر ه امرا کروییی تورو ی هوی های متقارل حسیل کنشت رنرا ره شناسیمامره

-26 ه صرص.2007 ه 1)گریی  منفری( اسر نروع  ازهای هویتی )رن یانحال  رسته رنرا ره

ه گرریاهعجنسماننرر   م رراهیعی  توسرررۀریرریی تررا یخیمریکرروییی رررا  نظییررات هر یاقرر  (.27

های هویتی ر  لیهنرگ ای  ت ایتکه چطو   اس لهم ای   رنرا رهریا گیمنفی ر2ریمنفریا

 .(3 ه صص.2000ه 3)تینی س منجی ش ه اها گییی انواع مقایم لره شک ی ش ه ریری ایجار

یرا هعرام  5«ترا شناسری انتقراری منفری »رنرا  ره 4راتسیموری  رفیا ی از  ثا   از نجاکه

 راننر کروییی میمهرم ریراز نظییهای  ا م اتق نمهفتن ه  منفیتیهای رن یسازی مقولهثراتری

شر ه راتسی نظییات میی ی کوتاه ری  هر  ای  تحقیق ره هعی  رلیل ؛(7 ه صص.2002ه 6)سالی 

 ر ررا هنظییرات ترور ه 7یتیفرمن ی ش تریرنی  هایشکتاب تیی مهمر  یکی از راتسی  .اس 

ررا تعرا   یتیفرمن ی شر ترر  کتراب ای . کنر یام میرا سکشوالیته ر  ا منفی  ی نفر   م

منفی  ا نار س  ی لیعری ی رقیره  ا ر سر  ی   لتا های حقیقتی که انواع تاصی از  ژیم

ری ای  رای  اس  که هری نظییره ای هعچنی  . (1385 ه)راتسی کن مخال   می هتوانن می اصسی

 ا هنجا هرای منفریتی  هکنر تور مح یر  هایلیضمرنای منفی   ا را ریش که لعینیفتی

 ه ص.1385 ه)رراتسی هعیاه را رره  ا ستیزانه-گیاهعجنس های ریامی ارسب هم کن  می تاری 

تعرایالت  چیرز ر ررا هنشانری هیچ «ژگونی منفیتییا»امیای  راتسی ری ای  رای  اس  که .(9

 نکره تعرایالت ری هشرورنشرام راره توان  مررهم منفی  می ی منفی یا کنش منفی نیف 

توانر  مومرب تروررا ی از حتی گاهی ایقات ارها  منفریتی می . ا لیی یزرهنجا  رمنفی 

                                                           
1. Green 

2. Bisexual  نامه یاژه) شورشخیی که از نظی منفی یا  مانتیک مذب الیاری از هی ری منس زم ی میر می

  .(2021ه LGBTQ اصطالحات
3. Turner 

4. Judith Butler 

5. Critical genealogy of gender 

6. Salih 

7. gender trouble 

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203902752/gender-trouble-judith-butler
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نخو ره رسر  ی تولیر  ا راز هنجا رکنش منفی  هی از ای  طییق شورکنش منفی نارهنجا  

ی  کریرتوام تیسریم یام منفی  ی کنش منفی نعیمرفتری رناریای  هیچ هع ؛را ر هراقی نر

تغییری  ره لزیماً گیاگیا یا ریمنسمنسهم گیا هتوزی  منفی ه ریطرق ریشون های رگیمنس

 . (18 ه ص.1385 ه)راتسی شورنعیمنجی یا انرطاف منفی  

 امیاگیی ر را ه راتسی . کن ا مطیح می 1 «منفی  ییگامیا» ی ووتراتسی  هر  هعی   استا

عنوام منفری  رره هکنیم که طرق  ماز منفی  ععل نعی یانتظا  تثثیی یا ما تح » گوی  می

ای که کن  که رایف  الشا گیرر؟ انتظا ی که ری تولی  هعام ر ی هیک موهی ر ینی ععل می

حرو  ایر  « امیاگیی منفری » هرس ر  یهسه ای  ؛رخش رایام می هایمره انتظا   م نشفته

تولیر   هنعایر ه  نچه  ا که ریییم از تور لیض میموهی منفیتی یمورچیت  که انتظا  می

یی  اسر  کره ترثثییات ترور  ا از  رسکه یک  ؛کن . ثانیاً امیاگیی یک ععل من یر نیف می

یرک  ره رای   م  ا میرو  ی ی ر ر م ره رس  میرالب یک تور ر   رارمنشامطییق طریری 

 (.19-18ه صص. 1385)راتسیه  «شورری ه زمانی رانف  که از لحاظ لیهنری حعای  می

س  تا نشام ره  که ا مفوسه مهم ر   ارطه را امیاگیی ای  اس  که امیاگیی ر ص ر  م

ییرق رن ا یمه امیی اس  کره از طسیعای ر ینی تویشت  مییا  نچه موهی ر ینی منفیتی 

 ا  شر تری ر نتیجره رراتسی ؛ ایمایم ی ره انتظا   م نشفرتهاععا  مفعانی تاصی تولی  کیره

)راتسیه  ران می  ش تری کیرمیالت  رهتیی  طییقه ایجار   ا هاماانف امیی گییزنارذیی ی یهی ه

ه نعونر 3«روشریمر  » .رانر کسی ی ر  ریان ازی منفی  می  ییکیی ا  2«هجو»راتسی  .(1385

گففر  ی  هچوم روشی م لرراس مرنس مخرال ؛ اس سازی از توام رالقوه سینروم را زی

تیرس  امتعراعی ی تقسیر ی  ی کریره ناتومیک ی هوی  منفی  ا  یش   ر مان یا  میام 

ررا یمرور رسرره کروییی  .(291-290 ه صرص.1391 ه)سی م  کن میرورم منفی   ا  شکا  

 همارا  رریای ؛م ی نیز ره ایر   ییکریر یمرور را ر توو ی ری مطالرات سکشوالیتهه نق های

                                                           
1. Gender performativity 

2. Parody 

3. Disguise 
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کنر  کره نظییره کروییی ررا سراتتا  شرکنی ( ایر  نکتره  ا مطریح می8 ه ص.2000) 1کییش

ت رایتی سیاسری  ا های منفی ی منفریتیه ریامتعاعات منفی ی نفری رانفت  هعه هوی 

اعات هویتی یمرور ا  اساسی ای  اس  که اگی نقا  مشتیو یا هعام امتعا. سکن میتیییج 

 های منفی مرا زه کنیم؟های مومور ر  زمینه گیایشچطو  رای  را تریب هن اشته راش 

 یسمترنسجندرنظریات  .5. 3

 کرل رارم نشرام رریای ععرومی اصطالح یک عنوامره ایقات گاهی 2«تینفجن  » اصطالح

هرای هوی   ررا هنظییرات ر کرل یرنری شرور؛می نیز است اره تینفجن   یریرازنظییه زمینه

 تراص طو رره هعچنری  تینفرجن   ... .ی 4تینفکشوالیفرم ه3تینفوستیفرم ازمعسه ؛نارهنجا 

ماننر  کروییی تورو ی  را نر  ی م  مرفر  موضر  که شوراست اره می الیاری ره اشا ه ریای

ه 2005هفتن  )ریفرسیه   های منفی مرهمهوی  موالق تیییج منفی رای ا  ی هوی  مخال 

کره ر  ریارری شر  الریاری می هم شامل همیالری 1970ر  رهه « تینفجن  »کسعه . (153 ص.

کره از  کیرن  ی هم کفرانیمقایم  می 6کشوا س ی تینس 5 هایی مانن  تینفوستیفرن یطرقه

تینفررجن  ها ررریتالف . کیرنرر ایرر  یاژه ررریای توصرری  هویرر  تورشررام اسررت اره می

ر  حال   ین ا ن  عالقه ره تغییی ر م لرسی تورشام  هاهها ی مانن  تینفوستیف تینفشکوا 

                                                           
1. Kirsch 

2. ransgendeT :  اش ر  ر ی تول  مطارق  ن ا ر ش هشور که هوی  منفیتی ای را منس تریی می گ تهره شخیی

رلیل رهاما  هر  زرام لا سی کسعه تینفجن   ره تیامنفیتی تیمعه ش ه اس  .(2021ه QLGBT نامه اصطالحاتیاژه)

 ها از تیمعه ای  یاژه ره تیامنفیتی توررا ی ش ه اس .اطال  ای  یاژه ره نظییات میرو  ره تینس

3. Transvestism 

4. Transexualism 

5. Transvestite  اس اما  لتا  ی نوع لراس روشی م ای شریه زنام اس ه  ی  ش هعنوام میر تریهلیری که ر  ر ی تول ه ر 

 . (2021ه LGBTQ نامه اصطالحاتیاژه) شورمیی ای  امی مومب ا ضای منفی ی عاط ی ای 

6.Transsexual   :های منفیتیه منس مخال ش )میر یا زم( های لیزیکی ی نقشکفی که تعایل زیار ره کفب ییژگی

نامه یاژه) های لیزیکی منس مخال  رس  ری ا کن یگتا ره ییژ شورمیر مانی یا هو مومرا ر. ای  لیر میاحی 

 . (2021ه LGBTQ اصطالحات
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نفرر   هرا مای اس  که هنرا  تول  ره روشن  که ریانری منس ایلیهمرعو  طو ی لراس می

اه هها ی رریتالف تینفوستیفر راره ش ه اس . هعچنری  تینفرجن  ها ماننر  تینفکشروا 

رهنر .  ضای  منفری تغییری میای یا ریای الزایش طو  ری ههتور  ا لق  ر یمنفیتهوی  

-مو رعالقره ی شام از روشش منفم ی ی یتهنرا  ای  تغییی ی ریای ریام هوی  منف ها م

شوره ر  است اره می ها می حتی ضعییی که ریای ا ماع ره  کنن )زم یا میر( است اره می شام

 .(214 ه ص.2011 ه1)استیایکی کن مذکی یا موند تغییی می« یمای»طو  زمام ره 

کروییی تورو ی  ا ر  رری  هینفکشروالیتهت  یفم ی نتینفج ر را هتحقیقات  1995از سا  

های مای زنام ر  میکز ری سیه ا ر های تینفکشوا  هاتینفجن   ه. ای  تحقیقاته اس گیلت

 ررا  رریای توضری  ایر  ا زم  چیفتی ها یرنی ساا  ازلعنیف  سهومف ان  یمنفیتی نشان ه

 ررره تینفررجن   ر رررا ه تحقیقررات .کیرنرر رررازتوانی  ها مرررهم تینفررجن  هرراهی ی روشررش

کره از نظری   ا زنرامه الریاری ررا تثکیر  رری هرا مزیریا  ان ؛کیرهانتقار  های لعنیفتیسیاس 

. از نظری گیینر ناریر ه میه گیین نعی مایریولوژیک یا امتعاعی ر  ری گییه زنام یا میرام 

ای زنرام تواهانه زنانری  ا که تنها رریهنجا های ناهعجنس هلعنیفتی هایای  سیاس  ها م

 (.466-465 ه صص.0012ه 2)هایسع   کننریولوژیک اس ه ارقا می

 ا  فرمیتینفجن   (2002)  ییر . اسر  شر ه مشرتق 3 ییر  یها هیا از فمیتینفجن  

زم  ایر  یررا یرای  اس  کره هیکفر  یا  میره چالش کش رنرا رهران  که یم یاسیس یمنرش

 شرتییکنر  کره ر قیها  ا تشرواسر  کره تینفکشروا   یمنرش ا  یا یمیر. استیاتژ ایراش  

 ایر  یرا»لیاتی از  ی ا م هوم فمیتینفجن   یی   هتالصه طو هر. ین یقیا  گ  یر مریض ر

تا ج  یم هوم یرنی ؛اس  یریقطر یتیمنف یهاکنن ه نظمح ظ که ران می« میر ای زم»/» م

نظیام یکی ریری از صراحب استیایکی(. 2010 ه4ییزی ریز ی)نروشانه ی میرانه زن یاز میزها

                                                           
1. Stryker 

2. Hausman 

3. Roen 

4. Nagoshi & Brzuzy 
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گ تعرانی  یهاگویم که از شکافسخ  می تینفجن  م  از تشم »  گوی مین  یفم جتینف

ه شور. ای  تشرم از موقریر  سروژی( ناشی مییتهای مرعو  )منفرن یی از لییراشی رسته

 یاقریر  مراریرذیی ری  زررام ی اما تجزیه ه یار  نارای ا  که ای  ا ر  نفر  راشور ناشی می

 (. 92 ه ص.2011)استیایکیه  «ره قیا  می

 م راهیم از لزاین ه زراییمشییعی  را  ا مشارهی مفیی یفمجن  نظییات تینف هطو کسیهر

 رهره ر  .(153 ه ص.2005)ریفسیه  ن اش هتوو ی نزریک  کوییی ره طی کیره ی ثار  هویتی

 رری  هاهعپوشرانی از ریتری  هنررهمی نشرام 1ی اینتیسرکس ترینس هاییریرازنظییه 0199

ت اتل  ها یرن یرستهای  هعه مایراهی ر  میام  اشغا  مرنی ره ههای منفی/منفیتیهوی 

 یایرر ؛را ر یمرور ترومهی هرای ر ترو اتتالف هعچنام های  یمور را ؛هاس  ممیزهای 

 رزشرکی مر اتالت ره مت ایتی هایراسب مرعو  طو ره جن  فتینمختس   هایری گاه ماا ه

 اسرتقرا  رزشکی م اتسه از زیار احتعا  ره هاتینفکشوا  ییژهره ههاجن  تینف. رهن می ا ایه

 را ر یمرور احتعرا  ای  ها م ر مو ر زییا ؛کنن می  ر  ا م اتسه اینتیسکس الیار ی کنن می

 تینس امریرازنظییههی ری  اًاتیی. ر نشام تغییی کن ه ها م  ضای  ر یم نوزاری ری ام ر  که

 (.152 ه ص.2005ریفسیه )ان  نرییفتهره چشم تیری   رزشکی م اتسهرا ه ر  اینتیسکس ی

 2تلفیق روایی. 4

 اهیم اصرسیی م ر مر عیات نظرییتیی  مهمنظییات سکشوالیتهه  تیی مهمرس از  یای  

ذکی  2ش ه ر  م ی  م اهیم ی م عیات نظییات  یای    تییمهم .ش ه اس  استخیاج ها م

 .اس  ش ه

 

 

                                                           
1.  Intersexر زیمی ای عرا تی الروهای کییموهیا ر را رشور که هی ری ان ا  تناسسی میرام ی زنام  ا ره لیری گ ته می 

 .(2021ه LGBTQ نامه اصطالحاتیاژه)گییر ترا ی  مرعو  میر ی زم قیا  نعی
2. Narrative synthesis 
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 نظریات سکشوالیتهاصلی  و مفاهیم مدعیات. 2جدول 
 مفاهیم اصلی ترین مدعیات نظریمهم نظریات سکشوالیته

نظییه سکشوالیته 

 میشل لوکو 

 یی ر م ره ارژه ق  ت تر یل ش ه اس .از عیی  یشنر-

 ر م اس . های مطی  کیرمانضرا  ر م ره مرنی  یش-

   م رای  م ییی  شور. م ارطه منفی ر  عیی -

 ی را سکشوالیته محقق ش ه اس .کنتی   ارطه منف-

 ی/امتعاعی اس .سکشوالیته ریسات  تا یخ-

رانرشه مومرب  یای اس  که از طییق ریون  ق  ت سکشوالیته شرکه-

ها ر ررا ه نات ها ی شرگییی گ تعامهاه شکلها ی لذتریانریخت  ر م

 ر م ی لذت منفی ش ه اس .

ر  ریارری  هرا مسکشوالیتهه کنتی  میل منفی الیار ی مقایمر   ریام  -

 ای  کنتی  اس .

نفری  ا ر  میکرز مارطره منفریه  ارطره  تعایل قر  ت رره کنتری  -

 یگوی ععومی قیا  راره اس .گ  

 هرای  گیایشته را کنتی  موالی ه کنتی  نظا  تانواره ی ترییسکشوالی-

 منفی نارهنجا ه مامره  ا منفی کیره اس .

 امتعاعی اس .-ای اقتیاریسهومعری  مف هر  عیی م  م-

را ی  م  ی کنتی  تولیر  مارله عنیری ضریی ی ر  سریمایهانضرا  ر-

 اس .

ها کنتی  زنر گی  ا ها ی معری  مق  ت ر  عیی م  م را انضرا  ر-

 گییر.ر  رس  می

 شور.را کنتی  زن گی  راز میعیی زیف  ق  ت -

ریسررررراتتی ررررررورم  *

 سکشوالیته

انضرررا  ررر م ضریی ت * 

 را یسیمایهر  

ر  *کنترری  تولیرر  ماررل 

 را یسیمایه

*کنترری  نهررار تررانواره ر  

 را یسیمایه

 هرررایترییررر  گیایش *

منفررررری نارهنجرررررا  ر  

 را یسیمایه

 * عیی زیف  ق  ت

نظییات 

میرام   زارسازی 

 گیا هعجنس

 منفی ذاتی الیار اس . هایوالیته ره مرنی گیایشسکش-

ی ذاتررطو  رررهی ریترری  گرریاهعجنسی ذاتررطو  رررهریترری الرریار -

 هفتن .گیا ناهعجنس

 ها یمور راشته اس .ها ی مکامگیایی ر  هعه زمامهعجنس-

 .کنن میر رای  هوی  منفی تور  ا  شکا   گیایامسهعجن-

 از  زاری تواهی اس .ای میر منرهگیایام سهعجنرذییش -

 ذاتیگیایی هعجنس *

*  شکا سرررازی هویررر  

 منفی 

نظییات 

گیایی ریسات 

 ارطه منفی  ر را هرنی رای ها ی هنجا های امتعاعی سکشوالیته ره م-

 اس .

ریسررررراتتی ررررررورم  *

 سکشوالیته 
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 مفاهیم اصلی ترین مدعیات نظریمهم نظریات سکشوالیته

امتعاعی 

 سکشوالیته

 سکشوالیته ریسات  امتعاعی اس .-

  .ه ساتته موام  ریری اسگیاناهعجنس /گیاهوی  ریگانه هعجنس-

 کوییی توو ی

 سکشوالیته ریسات  امتعاعی اس .-

 امتعاعی اس . های منفی متعایزه ریسات هوی  -

محرر یر گیا گرریا/ نرراهعجنسهعجنسمنفرری الرریار ررره  هررایگیایش-

 شور.نعی

های منفرریتی  ا ترر ای  سررازیمنفرری متعررایزه ریگانههررای هوی  -

 رخش .می

لریار  ا رره اهرای منفری  ا از میرام رریر ی ی میام هوی رای  میزها-

 هوی  منفی تاصی مح یر نکیر.

هرای ریانر ازی سکشروالیته ز  اهاروشی م لراس منس مخرال  یکری -

 مفس  اس .

ریسررررراتتی ررررررورم  *

 سکشوالیته

سرررررررررررازی ریگانه * 

های منفی/منفیتی هوی 

 ر  عیی م  م

ارررررزا م )روشرررری مر   *

 (ریان ازی

 یفم تینفجن  

)نره زم ی  های منفی/منفیتی میرانیمیام یاقری  یرنی یمور هوی -

)زم یا میر( شکاف مر ی  های منفی/منفیتیسازینه میر( ی ریگانه

 یمور را ر.

های میرانی ایجرار هرا ی منفری یمرور منس رلیلرهتینفجن  یفم  -

 ش ه اس .

 اس . های منفی/منفیتی سازین ی ریگانه رنرا  رهتینفجن  یفم -

ها   ر  مه  رهنجا سازی منفری توانمیتغییی منفی   هایمیاحی-

 کا  گیلته شور.ه های میانی ری منس

ینس رایرر  ریشررتی ر مررریض ریرر  ععررو  قرریا  گیینرر  تررا الرریار ترر-

 منفیتی  ا ر  هم شکنن .های سازیریگانه

 متثتی ره نظییات کوییی نزریک ش ه اس . تینجفن  یفم-

ریسررررراتتی ررررررورم  *

 سکشوالیته 

های سازی هوی ریگانه *

منفی/منفرریتی ر  عیرری 

 م  م

رهنجا سررررراز ررررررورم * 

 م اتالت رزشکی 

 شکا سرررازی هویررر   *

  منفی 

 

سکشروالیته  ا نروعی ریسرات   ترواممیاز یرک سرو  های  نظییراتم عیات ر  تیکیب 

-خیریسرات  ترا یسکشروالیته  ا ی اسر  کره ریرازنظییرهلوکو ایلری  امتعاعی رانف . 

هرا کنتری  ها ی گ تعامگییی شرنات ها  ا از طییق شکلها ی لذتران  که ر مامتعاعی می
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ی  «کروییی تورو ی»ه «ریسراتتریایی امتعراعی سکشروالیته»نظییات  هر  هعی   استا .کن می

رانن . ایر  نظییرات از لوکرو مترثثی سکشوالیته  ا امیی ریساتتی می ه«تیسنج  یفم متثتی»

الرب نظرا  گ تعرانی قریساتتی ررورم سکشروالیته  ا ر   هطو  مام هر ی لی  را هفتن  که ای

 تشیی  کیره اس . 

ی ذاتری هر منفی گیایشه سکشوالیته  ا گیایانهترا ی  ریسات مخال ام  هاز سوی ریری

 هفرتن .مختسر  هرای منفری که مرنای سرات  هوی  منفی تعایالترانن ؛ هعام لیر می

ه ررنرراهی ذاتری  اسر  کره نعاینر ه ایر   ییکریر «گریاهعجنسام میر  زارسازی» نظییات

ی ی رسکره امریی لیاترا یخ هامتعاعی امییگیایی را ر ی  م  ا نه گیایی ی ناهعجنسهعجنس

 .ران لیالیهنری می

الیته را ی  ا رفتیساز سکشرولوکو سیمایه هگییی سکشوالیتهشناسانه شکل  مامرهیر  تری

هرای ه انواع  یشی ی نیییی کا نیاز ره الزایش رهیهرلیل رهرا ی ایهزییا سیم ؛ران ریری می

کنتی  میرل  ههای کنتی  ر ممنرهتیی  مهمیکی از  . ا ایجار کیره اس انضرا  ی کنتی  ر م 

ت م  ق  ت ر  م ه ی ره شرنات   رهرانش طه منفی اس  ی ریای تحقق ای  ه فه ی  ار

های مختسر  اس . تومه شراتهمنجی ش ه  ها منتی  ی ر نهای  ک ریشتی ر م ی لذت منفی

هرای گییی نظرامی از گ تعامشرکل مومربرانش ره ر م  رمی ی ر  میکز  م لذت منفری 

ای  رنراری ؛ر  میکز تومه ععومی قریا  راره اسر   ارطه منفی  امتر ر عسعی ش ه اس  که 

فری ی  ارطره من ر ررا ه رسکه را ان جا  گ تعرانی هنه را سیکوب منفی موام  ریری  ا لوکو

 . کن تریی  می ههای حقیق تر یل  م ره را  میکزی نظا 

گیایی امتعاعی سکشروالیتهه کروییی از نظی لوکو ی  ییکیرهای متثثی از ای مانن  ریسات 

را ی کنتی  توو ی ی تینفجن  یفم متثتیه نتیجه انضرا  ر م ی کنتی  میل ر  موام  سیمایه

کنتی  تولیر مال یکری از های منفی متعایز اس .  مال ی تریی  هوی تانوارهه کنتی  تولی

یاسطه  م ق  ت ایجاری تور  ا رری زنر گی ی هها ر  موام  ریری رهایی اس  که ق  ت اه

های منفری متعرایز نیرز رره کنتری  میرل کنن . تریی  هوی اععا  می هاانفاملق  میم نه
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یاسطه  م الیار تور  ا ه ی ر که ریمور میه  ا ر کن  ی میزهای هویتیمنفی الیار کعک می

ماارره شرام رهشنات  گریایش منفیرنرا  رهکنن  ی تریی  می هوی  منفی تاصتنها ر  

 هفتن .  شامهایمرنای اساسی هوی 

وع اما نظییات سکشوالیته ر  تحسیل ریام های کنتی  میل منفری ر  موامر  ریرری ری نر

سرازی  زار»نظییره ی  «تیسنجن  یفرم»ه «کروییی تورو ی»یا مانن    گیین مفیی  ا ر  ریش می

 ؛رانن نفی ر  موام  ریری میریام  سکشوالیته ریری  ا سیکوب میل م ه«گیایرام هعجنسم

 ا  ریامر  سکشروالیته ریرری هیا ماننر  لوکرو .کن سیکوری که  زاری میل منفی  ا سسب می

یگو ر را ه تالش مضاع  ریای شنات  ی گ  تومه رفیا  موام  ریری ره  ارطه منفی ی 

ه شر ترر یل نظا  حقیق  موامر  ریرری رانن ؛ ر نتیجه  ارطه منفی ره رر ره اصسی می م 

شرور؛ ی عیری زیفر  قر  ت  رراز می شر هاس  ی از  هرذ   م زن گی ی حیات کنتری  

 گییر. انره ی لیاگیی شکل میمعییی که ر   م ق  ت هعه

ی  «تیسنجن  یفرم» نظییراته «کروییی تورو ی»سیکوب منفی از منظری  اهکا  مقارسه را 

ی ر  گا  ای منفی نارهنجا  ر  مامره ههوی کیرم  شکا   ه«گیایرام هعجنسم زارسازی »

میل منفی  رمیرام  ا ر   سکشوالیته مفسطی که ؛ریان ازی سکشوالیته مفس  اس  هتیاساسی

ریونر های منفری میرام  نها  اه مشییع ریقیا یتی تانواره  ا  کن مح یر می میزهای مری 

های تغییی منفی  نیز ارزا  ق  ت ریای کنتری  میرل ی میاحی هران . ر  هعی   استاالیار می

هرای رهر  ی سرایی هوی شور که الیار  ا ر  ریگانه زم ی میر قریا  میر م  رمیام تسقی می

 رزشررکی ر  ترر م  قرر  ت انرر . از ایرر  منظرریه عسررمرمنفرری ی منفرریتی  ا مشررییع نعی

ر نتیجره  ؛ریریرررسر    ا ر ها کن  کنتی  ر م ی میل انفامرهنجا سازی اس  که تالش می

هرای تغییری منفری  ی مخال ر  ررا  میاحی هرا سیکوب منفری مقارسهیکی از  اهکا های 

منفیتی مت ایت از زم ی مریر منس ی ره  اس  که امازه نعیهای ناشی از  م سازیریگانه

های منفری فی  ی ییژگینا ترا  میام م گفف مرلیل رهروشی نیز مر  . ور راشته راش یم
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  ریسراتتی ررورم توانرمیکه  ععسی ؛ اهی ریای ریان ازی سکشوالیته مفس  اس  ه ناتومیک

  سکشوالیته  ا  شکا  کن . 

چیفتی ی را ه سکشوالیته ر  اتیم عیات نظی م اهیم ی تیی مهماز  م   تس یقی هر  ارامه

 ره نعایش ر  م ه اس . 2چیایی سکشوالیته ر  شکل 
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 . مدل نظری تلفیقی سکشوالیته2شکل 
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 گیری نتیجه .5

از  هرام مریلی  ییکیرهرای نظریی سکشروالیته ی توصری  ی تریری  رنرا  رهای  تحقیق 

لوکرو  هش همطالرات انجا سکشوالیته روره ی ره  یش میی   یایی انجا  ش ه اس . ریاساس 

گیایی ریسرات »ه «گریاهعجنسمریرام   زارسرازی»سکشروالیته اسر . ریراز نظییهتیی  مهم

ظریی  ییکیرهرای ن تریی همم« تینفجن  یفرم»ی  «کروییی تورو ی»ه «امتعاعی سکشروالیته

 سکشوالیته هفتن .

ه ای اسرتقرا  نظییه سکشوالیتاز لیسفولام امتعاعی مراصی اس  ی تیی  مهملوکو یکی از 

 . ره طریح نظریی ای ر ررا ه سکشروالیته شر ه اسرنیز انتقاراتی  هیچن  هاس ش ه فیا ی ر

ه رر م ی   از قر  ته میرل منفریتوانرمیگوی  که لوکو ر  صو تی روریا  می هطو  ماا هر

وکو عرا تی اگی لره ؛انضرا  سخ  رروی  که هعه ای  م اهیم اینجا ی اکنوم از ری   لته راشن 

ای هرهره ای  رلیل نیف  که میل منفی هعچوم ریری لی ی  هاس  گ ته  از میل منفی سخ

 اسر  کره طو  ضرعنی ریرانری  مهررلوکرو  نظییهالتاره اس ؟  ش م ق  ت ر   ین  نار ی 

کایی ره ناتور گراه ره ای  مرنی که  یام  ؛ س چرونه میم  ارطه منفی ریی یا زیر لیا می

ره تاو  اشا موموری  یاقری رخشی ه ی ر  طیح نظییچیاکه  م ها   ؛ره ی میل رایام می

گوی  کره  ام لوکو میاز منتقریری روستی یکی  (.20-16 ه صص.1395 سپیره اس  )روریا ه

رر  تنها ره توصری  اینکره رفریام یونرانی ر   یا هر  مس  ری  ی سو  تا یب منفی لوکو 

یره  یر ه ا اتریینی از چیایی ای  ر رفن ه می کن  ی هان منفی را میرام ر  موض  ان را  روره

 .(383 ه ص.1380)روستیه  ره نعی

 سکشوالیته موام  ریری ی نفر   م را ق  ت لوکو ریای ایلی  را  هرا یمور ای  انتقارات

 ا  م امتعراعی  وهیمر یسکشوالیته  ا تریی  اس . ای  کیرهره  یش ترا شناسانه مطالره   ا

نظییات لوکرو سری راز مجعوعره  .قیا  رارانتقار اساسی   ر ا مو ی نظییه سیکوبکیر تریی  

گ ر ه تروام میر  ا زیراری کسری نظییات ی انتقارات ر را ه سکشوالیته موام  ریری اس . 

تیی  نظییه امتعراعی ر ررا ه سکشروالیته اسر  ی تیی  ی رقیقنظییه سکشوالیته لوکو مام 
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نظییرات ریسراتتریایی  هطو  ماا هران . نظییات رر ی سکشوالیتهه نظییه لوکو  ا رف  راره

. نظییات کوییی ی ن ا ن امتعاعی سکشوالیتهه ارعاهایی ریش از  نکه لوکو مطیح کیره اس ه 

مریرام  زارسرازی نظییات » گیایانهنراه ذات  هیچن  ؛تینفجن   نیز رف  نظییه لوکو هفتن 

 مخال  نظییه لوکو اس . «گیاهعجنس

ی  «کررروییی تورررو ی»ه «گررریامررریرام هعجنس زارسرررازی »نظییرررات  هاز سررروی ریرررری

 طریحمهای ایجارش ه توس  سکشوالیته مفس  ریشتی ر  راسب ره مح یری  «تینفجن  یفم»

   زارسرازی»نظییرات  همارا  رریای ؛ن اهکا  گیلته شر ه امتعاعی رهای ی توس  منرشش ه 

مریر ا ایره رارنر . ایر  گیایرام های هعجنس ییکیر نظیی ریای منرش «گیامیرام هعجنس

مریر  ا رره گیایرام هعجنسگیایام میر ی رذییش امتعراعی نظییات ریییزی منرش هعجنس

 ی کیرنر های سکشروالیته ریرری کعرک سرازیره تقویر  ریگانههعزمام اما  ههعیاه راشتن 

ازی ریانر  رنرا ررهر سرتی ام کروییی رهریرازنظییه. ان ش هکوییی نق  توس  نظییات   ی ازای

 ایر  اسر  اساسری ا ااما س ههای هویتی تولی ش ه توس  سکشوالیته مفس  هفتن میزرن ی

جری من متکای منفی هایگیایشامتعاعی رذییش  لق امره  ریرم امتعاعات هویتیکه از ری  

چطرو   یمرور ن اشرته راشر هگیایرام امتعاعرات هعجنسلرالی  اگی  هماا  ریایشور؟ نعی

تغییرری ریرر ا کنرر ؟  گیایانررههعجنس هررایکنن ه گیایشوبهررای امتعرراعی سرریکا زش

های سکشروالیته مفرس  سازیشکفت  ریگانه رنرا رهمانن  نظییات کوییی نیز تینفجن  یفم 

ایر  اسر  کره  هشرورمی رره تینفجن  یفرمانتقراری کره ییژه ر  زمینه منفری  اسر . هر

 ی راشر تغییری منفری   هرایتواهام قرانونی شر م میاحی  توانمیچطو  تینفجن  یفم 

 ؟ تر یل نشورها ره ارزا ی ر  رس  ق  ت ریای رهنجا سازی الیار زمام ای  میاحیهم

سه وسازی منفی/منفریتیه مفرق  ت ی نفر   م را هوی  شورهمیطو که مشاه ه هعام

اسر ؛  شر هتریری  لوکرو توسر   ه  مرام طوهرری را   نخفتی اصسی ای  نظییات اس  که 

سکشروالیته انتقراری ریراز نظییهی تثثییگذا تیی    تییمهملوکو  ا  تواممیوز هم رناریای  هن
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