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مقدمه

در۱8دسامبرسال2008،“اعالمیۀسازمانمللدرخصوصگرایشوهویت
اعالمیه این اصلی مللمطرحشد.هدف درمجمععمومیسازمان جنسی”
پیشداوری و تعصب و حرمت هتک تعّرض، خشونت، تبعیض، هرگونه نفی
منفینسبتبهانسانهابرمبنایهویتوگرایشجنسیآنهابود.شصتوهفت
عضوسازمانمللمفادایناعالمیهراتأییدکردند،امااعضایسازمانکنفرانس
اسالمیوازجملهایرانازجملهنخستینکشورهاییبودندکهبهمخالفتبامفاد
ایناعالمیهبرخاستند.نمایندۀکشورسوریهبهنیابتازکشورهایعضوسازمان
کنفرانساسالمیودرمخالفتبامفادآناعالمیهابرازنگرانیکردکهپارهای
ازکشورهاباطرحایناعالمیهمیکوشند“برگروهمعینیازانسانها،برمبنای

Arash Naraghi, “The Male Homosexuality Problematic in the Context of Contemporary 
Iranian Shi’ism,” Iran Namag, Volume 3, Number 1 (Spring 2018), 87-119.

آرش نراقی<Arash Naraghi <naraghia@moravian.eduدانشآموختۀدکتریفلسفهباگرایش
اخالقوفلسفۀدینازدانشگاهکالیفرنیا،سانتاباربارا،دانشیارفلسفۀدینواخالقدرکالجموراوین
پنسیلوانیاست.برخیازتألیفاتاخیرایشانعبارتاستازرسالۀدینشناخت:مدلیدرتحلیلایمان
ابراهیمی،اخالقحقوقبشر،آینۀجان:مقاالتیدربارۀاحوالواندیشههایموالناجاللالدینبلخی،
حدیثحاضروغایب:مقاالتیدربابالهیاتغیبت،مداراومدنیت:مقاالتیدرباباخالقاجتماعی

وترجمۀدربارۀعشق.



مسئلۀهمجنسگراییدراندیشۀشیعیایرانمعاصر 88

رفتارهاوگرایشهایجنسیشانمتمرکزشوندودرعینحال،ازسختگیریها
وتبعیضهاییکهدرهمۀنقاطدنیابرمبنایبسیاریعواملدیگراعمالمیشود،
غفلتبورزند.”اوتصریحکردکهدومفهوم“هویتجنسی”و“گرایشجنسی”
هیچمبنایحقوقینداردونبایدآنهارابامقولۀحقوقبشرپیوندداد.مسائل
مرتبطباگرایشوهویتجنسیازجملهامورداخلیکشورهاستوحلوفصل
آنهارابایدبهدستگاههایقضاییخودآنکشورهاسپرد.اودرتوجیهمخالفت
خودبامفادآناعالمیهمشخصاًدواستداللرامطرحکرد:نخستآنکه“این
ایدهکهپارهایرفتارهامحصولعواملژنیتکاست،بهلحاظعلمیمردودشده
است”ودومآنکه،“این’استفادهنامبارک‘ازمفهومگرایشمیتواندبهنحوی
تلقیشودکهازحوزۀعالیقجنسیفردفراتربرودورفتارهایشنیعیهمچون
سوءاستفادهجنسیازکودکانراهممشروعوقانونیکند.”اوسرانجامنتیجه
گرفتکهاینمسئلهرابایدبهخوددولتهایعضووانهادتا“برمبنایاخالقیات،

]اقتضائات[نظمعمومیوخیرهمگانیدربارۀآنتصمیمبگیرند.”۱

و ملی عرصه در ازمالحظاتسیاسی برآمده البتهصرفاً واکنشها اینگونه
بینالمللینیستوریشههایآنراازجملهمیتواندرنظامالهیاتیوحقوق
بیاندیگر،عناصرمهمیدرفرهنگ به اسالمیجست. دینیدرکشورهای
دینیجوامعاسالمیبهشکلگیریاینگونهرویکردهایمنفیوستیزهجویانه

نسبتبهحقوقاقلیتهایجنسیدرکشورهایاسالمیدامنمیزند.

درسنتوادبیاتاسالمیدربارۀشأناخالقیوحقوقیاقلیتهایجنسی-
خصوصاًمناسباتهمجنسگرایانه-بهدوشیوۀعقلی)غیرنقلی(ونقلیبحث
در مناسباتهمجنسگرایانه دربارۀ غیرنقلی مباحث البتهحجم است. شده
ادبیاتدینیبسیارمحدودبودهوفقطدرسالهایاخیردامنۀاینگونهمباحث
درمیاندانشجویانوکارشناسانمسائلاسالمیتاحدیگشودهشدهاست.
امامباحثنقلیدراینبارهبسیارگستردهتربودهاستواحکامفقهی-حقوقی
تحتعنوان“لواط”و“مساحقه” دربارۀمناسباتهمجنسگرایانه-کهعمدتاً

مطرحمیشود-عمدتاًبراستداللهاینقلیاستواراست.

1“General Assembly Adopts 52 Resolutions, 6 Decisions Recommended by Third Committee on
Wide Range of Human Rights, Social, Humanitarian Issues,” at http://www.un.org/press/
en/2008/ga10801.doc.htm/.
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درایننوشتار،نخستمیکوشمبهاختصارپارهایازاستداللهاینقلیوغیرنقلی
ناظربهشأناخالقیمناسباتهمجنسگرایانهرابررسیکنمکهدرآثاروکالم
برخیاندیشمنداناسالمیآمدهاستوسپسنشاندهمکهچگونهمیتواندر
چارچوبپارهایمفروضاتفلسفیوالهیاتیدرسنتاسالمینگاهیتازهبهمنابع
دینیداشتکهراهرادستکمتاحدیبرایرفعتبعیضهایجنسیتیهموارکند.
بااینهمه،بهنظرمیرسدکهدرادبیاتدینیموجودمناسباتهمجنسگرایانهدر
میانمردانخصوصاًازحساسیتمنفیبیشتریبرخورداربودهاست.ازهمینرو،

درایننوشتارتوجهخودرابرایننوعمناسباتمتمرکزمیکنم.

دالیل غیرنقلی

چنانکهاشارهکردم،بحثوتحلیلفلسفیوعقلیدربارۀشأناخالقیمناسبات
همجنسگرایانهدراسالمبسیارمحدودودرسالهایاخیراستکهنسیمیازاین
نوعمباحثبهجوامعاسالمیوازجملهایرانوزیدهاست.مهمتریناستداللهای
پیشنهادکردهاندصورتی اندیشمندانعلوماسالمی و فلسفیکهکارشناسان
ازیکبرهانارسطوییاستکهمیتوانآنرا“برهانطبیعتگرایانه”نامید.
صورتکلیبرهانطبیعتگرایانهدرتقبیحمناسباتهمجنسگرایانهرامیتوان
بهقرارزیرتقریرکرد:۱.مناسباتهمجنسگرایانهغیرطبیعیاست؛2.مناسبات
غیرطبیعیاخالقاًنارواست؛بنابراین،3.مناسباتهمجنسگرایانهاخالقاًنارواست.
مفهوممحوریدرایناستداللتعبیرطبیعی“و“غیرطبیعی”است.درواقع،
تفاوتمهمقائالنایناستداللدرتفسیرهایمتفاوتیاستکهازاینمفاهیمبه
دستمیدهند.دراینجا،صرفاًبهدوروایتمتفاوتازایناستداللاشارهمیکنم

کهدوکارشناسعلوماسالمیمعاصرمطرحکردهاند.

روایت نخست:روایتنخسترامحمدحسینطباطبایی،صاحبتفسیرالمیزان،
مطرحکردهاست.طباطباییدرتفسیرآیۀ80سورۀاعرافمناسباتهمجنسگرایانه
را“خالففطرت”انسانمیداندودرجایدیگرمیکوشدتوضیحدهدکهچرااز

منظراواینگونهرفتارهارابایدخالففطرت،خلقتوطبیعتدانست:

آمیزشباهمجنسبرخالفنظامخلقتوفطرتانساناست.اگردر
خلقتانسانوانقسامشبهدوقسمنرومادهونیزبهجهازاتوادواتی
کههریکازایندوصنفمجهزبهآنهستندوهمچنینبهخلقت
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خاصهریکدقتکنیم،جایهیچتردیدباقینمیماندکهغرض
صنعوایجادازاینصورتگریمختلفوازاینغریزهشهوتیکهآنهم
مختلفاست-دریکصنفازمقولۀفعلودردیگریازمقولۀانفعال
است-ایناستکهدوصنفراباهمجمعکندوبدینوسیلهعمل
تناسلکهحافظبقاینوعانسانیتاکنونبودهانجامپذیرد.پسیک
فردازانساننر،کهاورامردمیخوانیم،بدینجهتکهمردخلقشده
است،براییکفردمادهازایننوعاست،نهبراییکفردنردیگرو
یکفردازانسانماده،کهاورازنمینامیم،برایاین]یعنیمناسبات
جنسیبایکمرد[خلقشده،نهبراییکفردمادۀدیگر.آنچهمرد
رادرخلقتشمردکردهبرایزنخلقشدهوآنچهدرزناستودر
خلقتاورازنکردهبرایمرداستواینزوجیتطبیعیاستکه
صنعوایجادعالممیانمردوزن،یعنینرومادۀآدمی،برقرارکرده
واینجنبندهرازوجکردهاست.ازسویدیگر،اغراضونتایجیکه
اجتماعویادیندرنظردارداینزوجیتراتحدیدکردهوبرایشمرزی
ساختهبهنامنکاح،کهیکجفتگیریاجتماعیواعتباریاست.به
اینمعناکهبرایاجتماعمیاندوفرد-نروماده-ازانسانکهباهم
اختصاصمسئلۀ این قائلشدهکه اختصاص نوعی ازدواجکردهاند،
زوجیتطبیعیراتحدیدمیکند؛یعنیبهدیگراناجازهنمیدهدکه
دراینازدواجشرکتکنند.پسفطرتانسانیوخلقتمخصوصبه
او،او]مرد[رابهسویازدواجبازنانهدایتمیکند،نهازدواجبامردان
ونیززنانرابهسویازدواجبامردانهدایتمیکند،نهازدواجبازنی
مثلخود.ونیزفطرتانسانیحکممیکندکهازدواجمبنیبراصل

توالدوتناسلاست،نهاشتراکدرمطلقزندگی.2

دلیل دو به که است این طباطبایی استدالل مهمترین میبینیم، که چنان
آناتومی آنکه نخست دانست: “غیرطبیعی” را مناسباتهمجنسگرایانه باید
اندامهایجنسیمردانوزنانبهنحویآفریدهشدهاستکهمکملیکدیگرند

ودومآنکه،مناسباتهمجنسگرایانهبهتولیدمثلنمیانجامد.

2محمدحسینطباطبایی،ترجمۀتفسیرالمیزان)نشردیجیتال:مرکزتحقیقاترایانهقائمیهاصفهان،
بیتا(،جلد436،۱۵؛توضیحاتذیلآیات۱60تا۱7۵سورۀشعراء.



۹۱ایران نامگ، سال 3، شمارۀ 1، بهار 2018/1397

دربارۀایناستداللچهمیتوانگفت؟نخستآنکهمسئلۀ“تناسب”اندامها
باغایاتآناندامهامعنامییابد.بهبیاندیگر،تناسبدوامر)الف(و صرفاً
)ب(تابعغایتیاستکهازجمع)الف(و)ب(درنظرداریم.چهبسا)الف(و
)ب(برمبنایغایت)ج(بایکدیگرمتناسبباشند)یعنیدرکنارهمبهتحقق
نباشند. متناسب یکدیگر با )د( غایت مبنای بر اما کنند(، کمک غایت آن
ایجادلذتدرطرفینرابطۀجنسی اندامهایجنسی،برایمثال، اگرغایت
همانقدر همجنسگرا زوج یک جنسی اندامهای صورت آن در شود، تلقی
این با ناهمجنسگرا. زوج اندامهایجنسییک که دارند تناسب یکدیگر با
همه،طباطباییتناسبمیاناندامهایجنسیرابرمبنایغایتتولیدمثل
تعریفمیکندومعتقداستکهبافرضاینغایت،الجرمبایدبپذیریمکه
اندامهایجنسیافرادهمجنسبایکدیگرمتناسبنیستوبهایناعتبار،باید

تماسهایجنسیمیانافرادهمجنسرااخالقاًناروادانست.

اماچرابایدغایتاندامهایجنسیرامنحصربهتولیدمثلدانست؟تماسهای
جنسیدرزندگیانسانهاعالوهبرتولیدمثلنقشهایمتنوعدیگریهمایفا
میکند.انسانهاازطریقتماسهایجنسیشاننسبتبههمابرازشوقوعشق
اضطرابهای و فشارها از میبرند، لذت تنبهتنخود تماسهای از میکنند،
روحیخودمیکاهندوازطریقتماسهایجنسیمالطفتآمیزبرمیزاناعتماد
بهنفسخودوشریکجنسیشانمیافزایند.درهمۀاینها،اندامهایجنسی
افرادهمجنسهمانقدربایکدیگرمتناسباست)یعنیبهغایتمشترکایشان

کمکمیکند(کهاندامهایجنسیافراددوجنسمتفاوت.

ازسویدیگر،امروزهباپیدایشانواعروشهایبارداریخارجرحمیوحتی
پیشرفتدرروشهایبارداریغیرجنسی)مانندهمانندسازیوکپیبرداری
اهمیت رفتهرفته مثل تولید در جنسی اندامهای تکاملی نقش ژنتیک(
پیشینخودراازدستمیدهدوکارکردهایدیگرایناندامهادرمناسبات
انسانیقوتبیشتریمییابد.بهنظرنمیرسدکهازمنظرکارکردهایدیگر
اندامهایجنسیتفاوتمهمیمیانمناسباتجنسیزوجهایهمجنسگراو

دگرجنسگراوجودداشتهباشد.

همچنین،اگرتماسهایجنسیمیاندوفردهمجنسراصرفاًبهایناعتبار
ناروابدانیم،درآنصورتالجرمبایدبر کهبهتولیدمثلنمیانجامداخالقاً
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همانمبناهمۀمناسباتجنسیدیگریراهمکهبهتولیدمثلنمیانجامد،
ناروابشماریم.برایمثال،مناسباتجنسیمیانزنانومرداننازایا اخالقاً
زوجهاییکهازروشهایپیشگیریازبارداریاستفادهمیکنند-هرچندکهبر
مبنایمعیارآناتومیکطباطبایی“طبیعی”هستند-بایدازحیثاخالقیناروا

تلقیشوند.

مقعدی جنسی مناسبات شیعی فقیهان از پارهای که بیفزایم موارد این بر
مجاز اما مکروه، گرچه را همسرش بدن با مرد استمناء و دبر( در )وطی
میدانند.3دراینگونهموارد،هرچندکهاینفقیهانایننوعمناسباتجنسی
را“غیرطبیعی”میدانند،امااینامررادلیلکافیبرایتحریمآنمناسبات

تلقینمیکنند.

روایت دوم:روایتدومازبرهانطبیعتگرایانهرایوسفطباطبایینژاد،امام
در او است. کرده مطرح اصفهان، علمیۀ حوزۀ مدیر و اصفهان شهر جمعۀ
خطبههاینمازجمعۀاصفهاندرنقدمدعیانغربیحقوقبشرگفت:“آنها
مطرحمیکنندچونهمجنسبازیراآزادنگذاشتهاید،لذاحقوقبشررارعایت
نکردهاید.ایندرحالیاستکهاینکارراحیواناتهمانجامنمیدهند.”4در
تلقیمیکندکهحتیدر رفتاری بهمعنای را اومفهوم“غیرطبیعی” اینجا
میانحیواناتهمدیدهنمیشود.سابقۀایناستداللبهافالطونبازمیگردد.
جنسی رفتارهای خصوص در را محدودیتهایی قوانین کتاب در افالطون
شهروندانوضعمیکندودرآنسیاقمینویسد:“هیچکسنبایدجزبازن
بازنان بهطورکلیآمیزشمردان نزدیکیکندو باکسیدیگر قانونیخود
هرجاییوهمچنینآمیزشمردبامردرابهکلیممنوعخواهیمساخت.”ودر

توضیحچراییاینحکممیافزاید:

باشند. بدتر جانوران دیگر و مرغان از ندارند ماحق شهر مردمان
و تنها نیافتهاند، مثل تولید توانایی که مادام مرغکان که میبینید

بهکوششمحمدحسن تقلید، ازمراجعمعظم فتاوایسیزدهتن با المسائلمراجعمطابق 3توضیح
بنیهاشمیخمینی)قم:انتشاراتجامعۀمدرسینحوزۀعلمیۀقم،دفترانتشاراتاسالمی،(،جلد۱،

مسائل4۵0-4۵3.
4“آیتاهللطباطبایینژاد:’همجنسبازیراحیواناتهمانجامنمیدهند/میگویندچونایناصولآزاد

نیستحقوقبشرندارید،‘”دسترسپذیردر
 http://www.mehrnews.com/news/2420813/.



۹3ایران نامگ، سال 3، شمارۀ 1، بهار 2018/1397

بیجفتزندگیمیکنندوازآمیزشجنسیاحترازدارند.همینکه
بهسنتولیدمثلرسیدند،یکمرغنرویکمرغمادهجفتیتشکیل
میدهندوازآنپسدرکمالوفاداریبایکدیگربسرمیبرند.مابر

آنیمکهمردمانشهرمابایدبهترازجانورانبیخردباشند.”۵

اماایناستداللهمازقّوتچندانیبرخوردارنیست.پژوهشهایعلمینشان
میدهدکهرفتارهایهمجنسگرایانهدرمیانحیواناتهمیافتمیشود.6اما
مهمترازآن،وجودیاعدموجودرفتاریدرمیانحیواناترانمیتوانمعیار
دانست. انسانی رفتارهای اخالقی ارزش داوریدرخصوص برای شایستهای
برایمثال،درمیانحیواناتدشواربتوانرفتارهایینظیرعدالتیاشفقتبر
امرنمیتواننتیجه این از اما افتادگانیاخالقیتهایعقلیوهنرییافت.
گرفتکهاینگونهرفتارهادرسپهرانسانیازمنظراخالقینارواست.ازسوی
اخالقاً انسانها در که است شایع حیوانات میان در رفتارها بسیاری دیگر،

ناشایستتلقیمیشود،ماننددرندهخویییامناسباتجنسیبافرزندان.

مخالفتبامناسباتهمجنسگرایانهمنحصربهعالمانحوزههایسنتیعلوم
دینینیست.نواندیشانوروشنفکرانمسلمانهمدراینخصوصمخالفتهای
گاهتندیابرازکردهاند.برایمثال،محسنکدیورتصریحمیکندکه“اصوالً
همجنسبازییاهمجنسگراییامریغیرعقالییوغیرانسانیاستوانحراف

ازمسیرصحیحبشریمحسوبمیشود”7ومیافزاید:

اسالم جمله از ابراهیمی ادیان همۀ در همجنس با جنسی ارتباط
باشدیدترینلحن تقبیحوتحریمشدهاست.قرآنکریم بهشدت
ممکناینرویهراتحتعنوانرویۀقوملوطمذمتکردهاست.علمای
اسالم-اعمازاهلسنتوشیعه-درممنوعیتشرعیواشدمجازات
همجنسبازانهمداستاناند.رضایتطرفیندرفعلیکهنهیموکد

۵افالطون،دورۀآثارافالطون،ترجمۀمحمدحسنلطفی)چاپ3؛تهران:خوارزمی،۱380(،جلد4،
کتابقوانین،کتابهشتم،فقرههای840و84۱.

6برایمثالبنگریدبه
J.D. Weinrich, “Is homosexuality biologically natural?” in Homosexuality: Social, Psychological, 
and Biological Issues, eds. William Paul et al. (Beverly Hills: Sage Publications, 1982), 197-208; 
R.M. Denniston, “Ambisexuality in animals,” in Homosexual Behavior: A modern Reappraised 
(New York: Basic Books, 1980).

7محسنکدیور،حّقالناس:اسالموحقوقبشر)تهران:انتشاراتکویر،۱387(،۱64.
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شرعیداردکارسازنیست.حرمتشرعیلواطومساحقهومجازات
شدیدمرتکبینآنهاازاحکامثابتودائمیشرعیاست.روشنفکری
دینیدراینمسئلهکهفاقدپشتوانهعقالییاستبااسالمسنتیدر
حرمتشرعیواصلمجازات-فارغازنوعآن-برخورداری]برخوردی؟[
مشابهدارد8...]و[باصراحتمیگویممسلمانیمطلقاًهمجنسگرایی
رابرنمیتابدوازتمامیطرقموجهبرایریشهکنکردناینانحراف

تأسفبارازجوامعانسانیکوششمیکند.۹

کدیورالبتهاستداللعقلیروشنیبرایتحکیمموضعخودابرازنمیکندوبه
نظرمیرسدکهمستندمدعایشبهسیاقفقیهانبیشترشواهدنقلیباشد.اما
درهمینجابهنکتهایاشارهمیکندکهشایانذکراست.اوبهتأکیدمدعی
استکهنقضحقوقهمجنسگرایانرانمیتوانازمصادیقنقضحقوقبشر
به بینالمللی اجماعی پشتوانۀ فاقد تاکنون “همجنسبازی که چرا دانست،
عنوانیکیازمصادیقحقوقبشراست”و“برایوروددرمصادیقحقوقبشر
مبناییعقالییوموجهالزماست.همجنسگراییتاکنونبهلحاظعقالییاز
حقوقبشرشناختهنشدهاست.بهقولمشهور،اولبرادریترااثباتکنبعد
ادعایمیراثکن.درشمردهشدنهمجنسگراییدرزمرۀحقوقبشرتردید
جدیوجوددارد.باچنینتردیدبحثازتبعیضدربارۀاقلیتهایجنسیچه
محلیازاعرابدارد؟”۱0درآثارکدیورمطلقاًهیچدلیلیبرای“عقالیی”نبودن
کدام بر او که نیست روشن و است نشده مطرح همجنسگرایانه مناسبات
را“غیرعقالییوغیرانسانی”میداند. مبنایعقلیمناسباتهمجنسگرایانه
یگانهدلیلغیرنقلیکهبرایدفاعازموضعخویشبیانمیکندایناستکه
میثاق دو و بشر حقوق جهانی اعالمیۀ در جنسی اقلیتهای حقوق مسئلۀ
پیروآنبهرسمیتشناختهنشدهاست.۱۱اماایناستداللقانعکنندهبهنظر
نمیرسد.آیاشرط“حقوقبشر”بودناندارجدرمتناعالمیۀجهانیحقوق
بشراست؟آیاپیشازنگارشاعالمیۀجهانیحقوقبشرانسانهافاقدحقوق
بودندوفقطپسازانتشارآناعالمیهصاحبحقوقشدهاند؟اعالمیۀحقوق

8کدیور،حّقالناس،۱6۵-۱64.

۹کدیور،حّقالناس،۱6۵.

۱0کدیور،حّقالناس،۱64.

۱۱کدیور،حّقالناس،۱64.
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بشرصرفاًبیانیهایحقوقیوسیاسیاستکهپارهایحقوقاساسِیازپیش
سالمت به سیاسی قدرتهای چانهزنیهای کورۀ از که را انسانها موجود
مصادیق اما میشناسد. رسمیت به بینالملل حقوق نظام در است، برآمده
تعیین بشر حقوق جهانی اعالمیۀ متن از مستقل آنها اعتبار و بشر حقوق
انسانها مثال، برای که دادند نشان نخست فرهیخته انسانهای میشود.
واجدحقتعیینسرنوشتهستندوبعد،آنحقرادرمتناعالمیۀحقوق
بشرگنجاندند.بعیداستکهکارشناسانحقوقبشرفهرستحقوقاساسی
انسانهارامنحصربهمواردمندرجدراعالمیۀجهانیحقوقبشربدانند.این
اعالمیهمانندهرسندحقوقیدیگرپابهپایپیشرفتفکریومعیشتیانسانها
تغییروتکاملمییابد.بنابراین،برایتعیینآنکهآیاحقوقاقلیتهایجنسی
بهواقعمصداقحقوقبشراستیانه،بایددالیلعقلیواخالقیمستقلیاقامه
شود؛صرفمندرجبودنیانبودنآنحقوقدرمتناعالمیۀجهانیحقوقبشر

مشکلچندانیراحلنخواهدکرد.

ادلۀ و “مدعیات در که میشود مدعی جایی در کدیور دیگر، سوی از
همجنسگرایان”هیچ“دلیلموجهی”نیافتهاستو“درنهایت،]شأناخالقی
جدلیالطرفین امری عقالئی لحاظ به همجنسگرایانه[ مناسبات حقوقی و
شأن بودن الطرفینی” “جدلی کدیور، منظر از که میرسد نظر به است.”۱2
اخالقیوحقوقیمناسباتهمجنسگرایانهدلیلخوبیاستکهبحثدربارۀ
همجنسگرایی- صفت سبب همجنسگرایان-به انسانی منزلت و حقوق
ادبیات بررسی بدون کدیور دیگر، بیان به درآید. تعلیق به ثانوی اطالع تا
علمیوفلسفیمرتبطباحقوقاقلیتهایجنسی،صرفاًادعامیکندکهدر
اینپژوهشهاهیچمدعایمدللوموجهیوجودنداردیادربهترینحالت،
مدعیاتایشانصرفاًیکرأیدربازارمکارۀآراءاستوبهایناعتبارمیتوان
درارزشواتقانآنمدعیاتودالیلتردیدکرد.امابهنظرنمیرسدبهصرف
را رأی آن بتوان است، مطرحشده هم بدیلی آرای رأی یک برابر در آنکه
جدلیالطرفیندانست.اگرچنینبود،بایدتقریباًهمۀنظریاتمهمعلمیو
تعلیق به را آنها اعتبار راجدلیالطرفینمیدانستیموداوریدربارۀ فلسفی
جدلیالطرفین میتوان صورتی در فقط را خاص موضوع هر درمیآوردیم.
دانستکهقّوتاستداللطرفینموضوعکمابیشبهیکاندازهباشد.مادامکه

۱2کدیور،حّقالناس،۱64.
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اینامربهدقتنشاندادهنشدهباشد،ادعایجدلیالطرفینبودنموضوعقابل
دفاعبهنظرنمیرسد.

بااینهمه،کدیورچندیبعدازپارهایجهاتدرمواضعخوددرخصوصحقوق
اوهمچنانحکم که هرچند مثال، برای کرد. تجدیدنظر اقلیتهایجنسی
تکلیفیحرمتمناسباتهمجنسگرایانه،یابهتعبیراو“لواط”و“مساحقه،”
امادرحکموضعیآنمناسباتتجدیدنظرمیکند راامریمسلممیداند،
وبهتصریحمینویسد:“همجنسگراییچهبیماریباشد،چهامریطبیعی،
قابلمجازاتنیست.”۱3ظاهراًدراینجامقصودکدیوراز“مجازات”عمدتاًحکم
اعداماستکهدرفقهشیعیبرایمناسباتهمجنسگرایانهوتحتشرایطی
خاصدرنظرگرفتهشدهاست.اماکدیورمعتقداستکه“جامعهایکهچنین
روابطیرامخلاخالقعمومیمیداندحقداردبرایاینافرادمحدودیتهایی

رابرایحفظاخالقعمومیمطابققانوناعمالکند.”۱4

عبدالکریمسروشهمبحثدربارۀحقوقاقلیتهایجنسیرابااشاراتتند
وگاهتحقیرآمیزآغازکرد.امارفتهرفتهکوشیدمخالفتهایخودرادرجامۀ
و روشن محتوایی بحث بیآنکه هم سروش کند. صورتبندی نرمتر زبانی
دقیقیدربارۀشأناخالقیمناسباتهمجنسگرایانهمطرحکند،قبحاخالقی
اینمناسباترامفروضمیگیردوبهرسمیتشناختناینمناسباترادر
لیبرالیسموطمعورزیکاپیتالیسم بیماری و زوال نشانههای از جهانغرب
میشمارد.اودریکیازسخنرانیهایخودادعامیکندکهلیبرالیسمدردنیای
ودیگری تکالیفمردم، نادیدهگرفتن روبهروست: نقصانجدی بادو امروز
لیبرالیسم دنبالهرو اخالق “امروز که است معتقد او اخالق.۱۵ گرفتن نادیده
شدهاست”ودرتوضیحاینمعنامیافزایدکهدرجهانامروزمردمتابعامیال
مبنا برآن و راحقمیشمارند وهوسهایخودشدهاندوهوسهایخود
عملمیکنند.پسازآن،گروهیازراهمیرسندوبرایآنهوسهامبانی
که را ناروا اخالقاً اینگونههوسرانیهای از مثال اوسه میتراشند. اخالقی
درجهانجدیدتحتعنوان“حق”روانشدهاستناممیبرد:پورنوگرافی،

http://kadivar.com/?p=12397/.۱3بنگریدبه
http://kadivar.com/?p=13043/.۱4بنگریدبه

۱۵عبدالکریمسروش،“نئولیبرالیسممسلح،”سخنرانیآوریل20۱۵،دقایق4۹تا۵۵،دسترسپذیردر
https://www.youtube.com/watch?v=QaGmg56QZEI/.
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همجنسگراییوخیانتدرروابطزناشویی.اودربارۀاینمصادیقمیگوید:
“اینهااالنجزوچیزهاییاستکهجزوحقوقشمردهمیشوند،یعنیکسیبه
خاطرارتکاباینهامستوجبمالمتیامستوجبعقوبتشمردهنمیشود.”به
اعتقادسروش،بهدنبالاینحقسازیها،نظامسرمایهداریهمازراهمیرسد
واینگونهمناسباتراتبدیلبهکاالهایسودآورمیکندوبهاینترتیب،بنیاد
اینرفتارهایغیراخالقیرادرجامعهمستحکممیسازد.اوسپسازداوری

آیندگاندرخصوص“اینتفالههاوزبالهها”ابرازنگرانیمیکند.

بهنظرمن،مهمتریناشکالایناظهارنظرهاایناستکهحجمگستردۀپژوهشهای
علمی،فلسفیواخالقیرادرخصوصمقولۀهمجنسگرایییکسرهنادیدهمیگیرد
انسانهاوسودجویی اینپژوهشهارایکسرهبههوسرانی از ودانشحاصل
جامعهشناختی و روانشناختی تحویلگرایی این میکاهد. فرو سرمایهداران
ازمعرفترادشواربتوانقابلدفاعدانست.آیامدافعانحقوقهمجنسگرایان
نمیتوانندبرسیاقایننوعتحویلگراییهامدعیاتمنتقدانرانهحاصلمطالعات
جنسیتی آموزشهای و تعصبها از برآمده که ایشان، جدی نظرورزیهای و

تنگنظرانۀیکفرهنگمردساالروسلطهجوبهشمارآورند؟

ازسویدیگر،گوهرلیبرالیسمبهرسمیتشناختنحِقناحقبودناست.یعنی
افرادجامعهاینواقعیترابهرسمیتمیشناسندکهدیگرانلزوماًوهمیشه
ارزشهاوباورهاییمشابهماندارندومادامکهالتزامایشانبهآنروشهاو
افرادحقدارندزندگیخودرابر باورهامخّلحقوقاساسیدیگراننباشد،
وفقآنچهازمنظرباورهایدیگرانناحقمینمایدسامانبخشند.بهرسمیت
شناختناینحقامریاخالقیاست.یعنیمابهحکماخالق،ونهبهرغمآن،
حقدیگرانرادرخصوصزیستنبروفقارزشهاوباورهایشانبهرسمیت
نمیتوان هیچوجه به را اخالقی حق این شناختن رسمیت به میشناسیم.
امریخالفاخالقونشانۀزوالیانقصانیکجامعهدانست.بنابراین،حتی
ناروامیدانند،به اگرکسانیرفتارهایهمجنسگرایانهرابههردلیلاخالقاً
حکماخالقمکلفاندکهحقهمجنسگرایانرا،ازآنحیثکههمجنسگرا
هستند،برایبرخورداریازحرمتوکرامتانسانیبهرسمیتبشناسند.به
رسمیتشناختناینحقنشانۀالتزامجامعهبهاخالقاستنهدوریازآنو

بایدآنراازامتیازهایآنجامعهبهشمارآورد،نهنشانۀنقصانآن.
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دالیل نقلی

درمیاناندیشمندانمسلمان،مهمترینبنیادنقلیدرنفیمناسباتهمجنسگرایان
آیاتقرآنیناظربهقوملوطاست.مطابقروایتقرآنی،داستانزندگیدوپیامبر
بامسئلۀمناسباتهمجنسگرایانهپیوندیافتهاست:ابراهیموبرادرزادهاش،لوط.
روایتقرآنیازآنجاآغازمیشودکهفرشتگانبرایعذابقوملوطروانهمیشوند،
بدهند. فرزندی بشارت او به تا توقفمیکنند ابراهیم نزد راهخود برسر اما
فرشتگانقصدخودراازرفتنبهدیارلوطبرابراهیمآشکارمیکنند.ابراهیماز
شنیدناینخبرمشوشمیشودودرمقامدفاعازقوملوطباخداوند-بهتعبیر
قرآن-به“مجادله”برمیخیزد.۱6امادالیلخداوندابراهیمرامجابنمیکندتاآنجا
کهخداوندخطاببهاومیگوید:“ایابراهیم،ازاین]درخواست[درگذر،چراکه
فرمانپروردگارتدررسیدهاستوعذابیبیبازگشتبرآنهافرودخواهدآمد.”۱7و
سپسدرهمینسیاقبالحنیمالیمدرستایشابراهیممیافزاید:“ابراهیمبردبار

استورئوفاستوفرمانبرداراست.”۱8

فرشتگانازنزدابراهیمبهپیشلوطمیروند.اماقوملوط،که“پیشازاین
مرتکبکارهایزشتمیشدند،”ازحضورمیهمانانلوطباخبرمیشوندوبه
خانۀاوهجوممیآورند.لوطبرایدفعهجومایشانوحمایتازمیهمانانش
خطاببهمهاجمانمیگوید:“ایقوممن،اینهادخترانمنهستند.برایشما
پاکیزهترند.ازخدابترسیدومنرادربرابرمیهمانانمخجلمکنید.”۱۹اماقوم
درپاسخمیگویندکه“توخودمیدانیکهمارابهدخترانتونیازینیست
ونیزمیدانیکهچهمیخواهیم.”20دراینآیات،زبانقرآنپوشیدهاستو
هیچاشارۀروشنوبیپردهایبهمناسباتهمجنسگرایانهندارد.امادرجای
قومخودگفت:کارهای به آر.آنگاهکه یاد به را لوط “و آمدهاست: دیگر
از آیاشما آگاهید؟ آن بهزشتی درحالیکهخود مرتکبمیشوید، زشت
رویشهوتبامردانبهجایزنانمیآمیزید؟”2۱وبازدرجایدیگرمیگوید:
“ولوطرافرستادیم.آنگاهبهقومخودگفت:چراکاریزشتمیکنیدکه

۱6قرآن،سورۀ۱۱،آیۀ74.
۱7قرآن،سورۀ۱۱،آیۀ76،باترجمۀبهاءالدینخرمشاهی.

۱8قرآن،سورۀ۱۱،آیۀ7۵،باترجمۀعبدالمحمدآیتی.
۱۹قرآن،سورۀ۱۱،آیۀ78،باترجمۀآیتی.
20قرآن،سورۀ۱۱،آیۀ7۹،باترجمۀآیتی.

2۱قرآن،سورۀ27،آیۀ۵4باترجمۀآیتیوآیۀ۵۵باترجمۀخرمشاهی.
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هیچکسازمردمجهانپیشازشمانکردهاست؟شمابهجایزنانبامردان
شهوتمیرانید.شمامردمیتجاوزکارهستید.”22

مناسبات توسعاً و لواط عمل را لوط قوم زشت” “کار قرآنی تفاسیر غالب
همجنسگرایانهدانستهاندوروایاتفراوانیراازمنابعاسالمیدرتأییداین
حقوق نظام که است تفاسیر و آیات همین اعتبار به کردهاند. نقل تفسیر
آنها، برای و میکند تقبیح شدت به را همجنسگرایانه رفتارهای اسالمی
خصوصاًمناسباتهمجنسگرایانهدرمیانمردان،مجازاتهایسنگینپیش
بینیکردهاست.برایمثال،مطابقفقهمصطلح،اگرمناسباتجنسیمیان
بودوقاضی ایشانمرگخواهد اثباتشود،تحتشرایطیمجازات دومرد
میتواندبهتشخیصخوددستوردهدکهحکممرگبهیکیازروشهایزیر
صورتگیرد:سنگسار،سوزاندن،پرتابازکوهبادستوپایبستهیاخراب

کردنیکدیوارسنگیبرسر“مجرم.23”

دربارۀاینآیاتقرآنیچهمیتوانگفت؟پیشازبررسیاینآیاتومدلوالت
آنها،نخستمایلمکهبرمبنایپارهایازآموزههایفیلسوفانومتکلمانمسلمان،
چارچوبینظریبرایتفسیرمنابعدینی،خصوصاًقرآن،بهدستدهمودرگام
اقلیتهای باحقوق آیاتقرآنیپیشنهادکنمکه این از بدیل دوم،تفسیری

جنسیوشأنومنزلتانسانیایشانسازگاریبیشتریداشتهباشد.

چارچوب نظری برای تفسیر منابع دینی: مدل عقل  گرایی عدالت  محور 

رامیتوان“مدلعقلگراییعدالتمحور” پیشنهادیمن تفسیری چارچوب
نامید.اینمدلبردورکناصلیبنیادشدهاست:رکنعدالتکهبرآمدهاز
فلسفی ازسنت برآمده که عقالنیت رکن و است اعتزال اهل کالمی سنت

ابنرشداندلسیاست.

مهم رکن چند بر مبتنی اعتزالی متألهان نزد اخالق نظریۀ عدالت: رکن 
است.نخستآنکهحسنوقبحامورعینیومستقلازارادۀخداوندومقدم
برآناست.دومآنکهعقلانسانبهپایخودمیتواندحسنوقبحاموررا

22قرآن،سورۀ7،آیات80و8۱باترجمۀآیتی.
23روحاهللخمینی،تحریرالوسیله)تهران:مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی،۱3۹2(،جلد2،الفصلالثانی:

فیاللواطواسحقوالقیاده،مسائلشمارۀ4و۵.



مسئلۀهمجنسگراییدراندیشۀشیعیایرانمعاصر ۱00

و مشمولحسن انسانها همچون نیز او افعال و خداوند آنکه سوم دریابد.
قبحمیشودوچهارمآنکهخداوندبهاقتضایخیریتذاتیخودبهضرورت
نمیتواندمرتکبشروامرخالفعدالتشود.24بهبیاندیگر،عدالتشرط
الزمحکمالهیاستوناعادالنهبودنیکحکمشرطکافیاستبرایآنکه
آنحکمراالهیندانیم.اینایدهدرمیاناندیشمندانشیعیمعاصرهواداران

مهمیدارد.برایمثال،مرتضیمطهریدراینبارهمینویسد:

اصلعدالتازمقیاسهایاسالماستکهبایددیدچهچیزبراومنطبق
میشود.عدالتدرسلسلۀعللاحکاماست،نهدرسلسلۀمعلوالت.نه
ایناستکهآنچهدینگفتعدلاست،بلکهآنچهعدلاستدین
باید میگوید.اینمعنایمقیاسبودِنعدالتاستبرایدین.پس
بحثکردکهآیادینمقیاسعدالتاستویاعدالتمقیاسدین.
مقدسیاقتضامیکندکهبگوییمدینمقیاسعدالتاست،اماحقیقت
اینطورنیست،ایننظیرآنچیزیاستکهدربابحسنوقبحعقلی
درمیانمتکلمینرایجشدوشیعهومعتزلهعدلیهشدند،یعنیعدل

رامقیاسدینشمردند،نهدینرامقیاسعدل.2۵

اودرجایدیگرتصریحمیکند:“اصلعدلواصلتبعیتاحکامازمصالحو
مفاسدنفساالمریوبالطبعاصلحسنوقبحعقلیواصلحجیتعقلبه
عنوانزیربنایفقهاسالمیشیعیمعتبرشناختهشدوباالخرهاصلعدلجای
خویشرادرفقهاسالمیبازیافت.”26بنابراینمبنا،میتواناصلیدستوریرا

24درمیانمتألهاناعتزالیدربارۀتفسیرجزئیاتاینمدعیاتتفاوتهاییوجوددارد.مندراینجاعمدتاً

نظراتقاضیعبدالجبارمعتزلیرامبناقراردادهام.قاضیعبدالجبارنظراتخودرادرخصوصاخالقدر
کتابمهمش،المغنیفیابوابالتوحیدوالعدل)بیروت:مطبعةدارالکتب،۱۹60(،خصوصاًجلدششمآن
مجموعه،توضیحدادهاست.همچنین،برایبحثیخوبدربارۀنظراتاخالقیقاضیعبدالجباربنگریدبه
George Hourani, Islamic Rationalism: The Ethics of ‘Abd l-Jabbar (Oxford: Oxford University 
Press, 1971); George Hourani, Reason and Tradition in Islamic Ethics (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1985), chaps. 7 and 8. 

2۵مرتضیمطهری،بررسیاجمالیمبانیاقتصاداسالمی)تهران:انتشاراتحکمت،۱362(،۱۵-۱4.
26مرتضیمطهری،عدلالهی)تهران:بنیادعلمیوفرهنگیاستادشهیدمرتضیمطهری،بیتا(،34.
همچنین،برایآشناییباتقریرمطهریازویژگیهایکالممعتزلیبنگریدبهصفحات۱8تا23.البته
بایدبیفزایمکهبسیاریازفقهیانومتکلمانشیعیکهبهتبعاهلاعتزالازتقدمعدلبردیندفاع
میکنند،درمقاماستنباطاحکامشرعیلزومأودرعملبهایناصلپایبندنبودهاند.درمیانمتکلمان
شیعیمتأخرترکسانیماننداحمدقابلومحسنکدیوررامیتوانازجملهکسانیدانستکهکوشیدهاند

درمقاماستنباطوفهماحکامشرعیتاحدیبهایناصلپایبندباشند.
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بهمنزلۀاصلیراهنمادرمقامفهمقرآنونیزاحکامشریعتبرگرفت.

الفخالف کهحکم شود معلوم عقل بهحکم اگر راهنمای عدالت: اصل 
عدالتاست،درآنصورتمعلوممیشودکهحکمالفحکمخداوندنیست.

ازجملهمدلوالتاصلعدالت،کهصورتیازقاعدۀزریناست،اصلیاستکه
میتوانآنرا“اصلناعادالنهبودنتبعیضهایناروا”یابهاختصار“اصلنفی

تبعیضناروا”دانست.

نارواوخالفعدالت اخالقاً انسانها میان تبعیض ناروا: اصل نفی تبعیض 
است،مگرآنکهدالیلاخالقاًموجهیبرایچنانتبعیضیوجودداشتهباشد.

رکن عقالنیت:ابنرشددررسالۀمهمخود،فصلالمقال،بحثاستداللیمهمی
رادرخصوصرابطۀمیانعقلیافلسفهازیکسووکالمالهیوشریعتاز
سویدیگرمطرحمیکند.27استداللاومبتنیبراینپیشفرضمهماستکه
حقهابایکدیگردرتضادنیستند،بلکهبایکدیگرسازگارومؤیدیکدیگرند.بهاین
اعتبار،علیاالصولنبایدمیانحقایقعقلیوفلسفیازیکسووحقایقوحیانی
وشرعیازسویدیگرتعارضیوجودداشتهباشد.بنابراین،اگربرهانعقلیامر
الفرااثباتکند،درآنصورتدین/شرعدرآنخصوصیاموضعیداردیاندارد.
اگردین/شرعدرخصوصالفساکتباشد،درآنصورتمیانحکمعقلوحکم
شرعسازگاریبرقراراست.امااگرشریعتدربارۀآنامرحکمیداشتهباشد،در
آنصورتآنحکمیاباحکمبرهانعقلیسازگاراستیانیست.اگرموافقباشد،
درآنصورتمطلوبحاصلاست.امااگرمیانحکمعقلوحکمشرعدرمورد
امرالفناسازگاریباشد،درآنصورتحکمدین/شرعمحتاج“تأویل”استو
معنایتأویلآناستکهداللتلفظازداللتحقیقیآنبهداللتمجازیتغییر
دادهشود.28براینمبنامیتواناصلراهنمایدومرادرمقامفهمقرآنونیز
احکامعملیشریعتصورتبندیکرد.آنرا“اصلراهنمایعقالنیت”مینامیم.

27ابنرشد،فصلالمقالتقریرمابینالشریعةوالحکمةمناالتصالاووجوبالنظرالمقلیوحدودالتأویل
)الدینوالمجتمع(،معمدخلومقدمةتحلیلیةللمشرقعلیالمشروعالدکتورمحمدعابدالجابری
)الطبعةالثانیة؛بیروت:مرکزدراساتالوحدةالعربیة،2002(،38-521.برایبحثخوبیدرخصوص

رسالۀفصلالمقالبنگریدبهمقدمۀتحلیلیعابدالجابریبرآنونیز
Catarina Belo, “Averroes (d. 1210): The Decisive Treatise”, in The Oxford Handbook of Islamic 
Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 2017), 278-295.

28ابنرشد،فصلالمقال،3۵.
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اصل راهنمای عقالنیت:اگر)ظاهر(دین/شریعت/قرآنحکمبهالفکند،اما
بنابهدالیلاستوارعقلیمعلومشودکهالفناموجهوخالفعقلاست،درآن
صورتمعلوممیشودکهحکمالفحکمخداوندنیستوبایدازآنفقرهازدین/
شریعت/قرآنتفسیربدیلیبهدستدادکهمتضمنآنحکمخالفعقلنباشد.

مدلولاصلعدالتواصلعقالنیتآناستکهکالموحکمالهیعادالنهو
حکیمانهاستواگرکالمیاحکمیخالفعدلیاحکمتباشد،انتسابآنبه

خداوندپذیرفتنینیست.

حالاگرمعلومشودکهتقبیحرفتارهایهمجنسگرایانهوتبعیضمیانانسانها
برمبنایهویتوگرایشجنسیایشانهیچمبنایعقلیواخالقیقابلقبولی
ندارد،درآنصورتبهنظرمیرسدکهمطابق“اصلنفیتبعیضناروا”الجرم
بایداینگونهتقبیحهاوتبعیضهاراناعادالنهبدانیم.واگرایناحکامناعادالنه
باشند،درآنصورتبهاعتبار“اصلراهنمایعدالت،”نمیتوانیمحکمبهتقبیح
وگرایش برمبنایهویت انسانها میان تبعیض و مناسباتهمجنسگرایانه
جنسیایشانراحکمالهیبدانیم.دراینجامیانحکمعقلوظاهرکالموحکم
الهیتعارضیرخدادهاستودراینصورت،برمبنای“اصلراهنمایعقالنیت،”
مفسرانبایدبکوشندکهازفقراتمربوطهدرقرآنوسایرمتوندینیمرجع

تفسیربدیلیبهدستدهندکهمتضمنچنینتبعیضهایناروایینباشد.

چنانکهپیشتردیدیم،مهمتریندالیلعقلیایکهحکیمانوصاحبنظران
مسلماندرتقبیحمناسباتهمجنسگرایانهاقامهکردهاندازاستحکامکافیبرخوردار
نیست.2۹بنابراین،بهنظرمیرسدکهحکمبهتقبیحمناسباتهمجنسگرایانهو
تبعیضبرمبنایهویتوگرایشجنسیرامیبایدحکمیناعادالنهوعقاًلناموجه
دانست.اگرفردمسلمانیایننتیجهرابپذیرد،درآنصورتبراوازحیثدینی
فرضاستکهبکوشدتفسیریازمتونومنابعدینیمرجعبهدستدهدکه
متضمنچناناحکامناعادالنهوعقاًلناموجهینباشد.اماآیاامکانعرضۀچنان

تفسیربدیلیوجوددارد؟

2۹درجایدیگریباتفصیلبیشتریدالیلمخالفانمناسباتهمجنسگرایانهراصورتبندیوبررسی

کردهام.برایآشناییباآناستداللهابنگریدبهآرشنراقی،“دربارۀاقلیتهایجنسی،”دسترسپذیردر
 http://arashnaraghi.com/articles/minorities.pdf /.
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تفسیر بدیل

دراینجامیکوشمخطوطکلیتفسیریبدیلراازآیاتقرآنیدرخصوصمناسبات
همجنسگرایانهپیشنهادکنمکهبااقتضائاتعدالتجنسیتیسازگاریداشتهباشد.

۱.غالبتفاسیرسنتیمیکوشندگناهاصلیقوملوطراکهبهعذابایشان
انجامیدبهعملهمجنسگرایانۀمردانقوممنحصرکنند.ازاینرو،درآنجاکه
لوطقومخودرابهعلتارتکاب“کارزشت”یا“الفاحشه”نکوهشمیکند،30
مفسرانآنکارزشتیافاحشهرامعادلعمللواطتفسیرمیکنند.3۱بااین
همه،روایتقرآنیونیزپارهایقرائنبرونمتنینشانمیدهدکهقوملوط
مرتکبانواعگناهانفاحشمیشدندوهیچدلیلیوجودنداردکهآنفاحشه
در همجنسگرایانه عمل معادل است بوده ایشان عذاب اصلی عامل که را
میانمردانقومتلقیکنیم.ازقضا،ازمنظرقرآنیدرصدرگناهانقوملوط
بَْتَقْوُم کفرورزیوانکارنبوتلوطوسایرپیامبرانالهیقرارداشتهاست:“َکذَّ
لُوٍطبِالنُُّذِر]قوملوطبیمدهندگان]یعنیپیامبرانالهی[راتکذیبکردند[”32و
بَْتَقْوُملُوٍطالُْمْرَسلِیَن]قوملوطپیامبرانراتکذیبکردند[”)الشعراء، نیز“َکذَّ
بَْتَقْبلَُهْمَقْوُمنُوٍحَوَعاٌدَوثَُموُد،َوَقْوُمإِبَْراِهیَم بُوَکَفَقْدَکذَّ آیۀ۱60(و“َوإِنیَُکِذّ
َوَقْوُملُوٍط]اگراینانتوراتکذیبکردهاند،پیشازآنهاقومنوحوعادوثمود
)الحج، ابراهیموقوملوط[” نیزقوم را[تکذیبکردهاندو نیز]پیامبرانشان
آیات42-43(.تکذیبپیامبران،بهتعبیرقرآن،عاملاصلیعذابقوملوط
بَْتَقْبلَُهْمَقْوُمنُوٍحَوَعاٌدَوفِْرَعْوُنُذواْلَْوتَاِد،َوثَُموُدَوَقْوُملُوٍطَوأَْصَحاُب بود:“َکذَّ
ِعَقاِب]پیشازآنهاقوم ُسَلَفَحقَّ َبالرُّ َکذَّ إاِلَّ ِةأُولَـِئَکاْلَْحَزاُب،إِنُکلٌّ

َ
ْیک
َ
اْل

نوحوعادوفرعون،کهمردمرابهچهارمیخمیکشید،پیامبرانراتکذیب
کردند.ونیزقومثمودوقوملوطومردمایکهازآنجماعتهابودند.ازاینان
کسینبودمگرآنکهپیامبرانراتکذیبکرد،وعقوبتمن]برآنان[واجب
َوثَُموُد،َوَعاٌد ِسّ بَْتَقْبلَُهْمَقْوُمنُوٍحَوأَْصَحاُبالرَّ شد[”)ص،آیات۱2-۱4(و“َکذَّ

30برایمثالبنگریدبهقرآن،سورۀ7،آیۀ80؛سورۀ2۹،آیۀ28.
3۱طبریتعبیرقرآنی“فاحشه”رادرروایتقرآنیقوملوطبا“عمللواط”معادلفرضکردهوآیات

مربوطهرابرمبنایاینمعادله،یعنییکیگرفتنفاحشهولواط،تفسیرمیکند.بنگریدبهمحمد
الطبری،تفسیرالطبری،بهکوششبشارعواد)بیروت:مؤسسةالرسالة،۱۹۹4(،جلد۱63،3.همچنین،
صاحبالمیزانبهصراحتتأکیدمیکندکه“مرادازکلمۀفاحشه]درسیاقروایتقوملوط[همانعمل

لواطاست.”بنگریدبهطباطبایی،ترجمۀتفسیرالمیزان،جلد۱82،۱6.
32ترجمۀآیاتدراینبخشعمدتاًبرمبنایترجمۀعبدالمحمدآیتیاست.
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َوِعیِد ُسَلَفَحقَّ َبالرُّ َکذَّ ِةَوَقْوُمتُبٍَّعُکلٌّ
َ
ْیک
َ
َوفِْرَعْوُنَوإِْخَواُنلُوٍط،َوأَْصَحاُبِاْل

]پیشازآنهاقومنوحواصحابرسوثمودتکذیبکردهبودند،وقومعادو
فرعونوقوملوط،واصحابایکهوقومتّبع،همۀپیامبرانرادروغشمردند
بَْتَقْوُملُوٍط ومستحقوعدۀعذابمنشدند[”)ق،آیات۱2-۱4(ونیز“َکذَّ
َّاأَْرَسلَْناَعلَْیِهْمَحاِصًبا]قوملوطبیمدهندگانراتکذیبکردند.مابر بِالنُُّذِر،إِن
آنهاتوفانیازشنفرستادیم[”)القمر،آیات33و34(.البتهقوملوطعالوه
برگناهکبیرکفرورزیوتکذیبپیامبرانمرتکبرفتارهایناشایستدیگری
ِبیَلَوتَْأتُوَنفِينَاِدیُکُمالُْمنَکَر َجاَلَوتَْقَطُعوَنالسَّ نیزمیشدند:“أَئِنَُّکْملََتْأتُوَنالِرّ
اِدقِیَن]آیابا ِهإِنُکنَتِمَنالصَّ أَنَقالُواائِْتَنابَِعَذاِباللَـّ َفَماَکاَنَجَواَبَقْوِمِهإاِلَّ
مردانمیآمیزیدوراههارامیبرید33ودرمحفلخودمرتکبکارهایناپسند
میشوید؟جوابقومشجزایننبودکهگفتند:اگرراستمیگوییعذابخدا
رابرسرمابیاور[”)العنکبوت،آیۀ2۹(.پارهایمفسراندرتوضیحتعبیر“اتیان
المنکرفیالنادی”آوردهاندکهقوملوطدرمجالسخودانواعکارهایزشت
رامرتکبمیشدند،بهیکدیگرسخنانناسزاورکیکمیگفتند،دستبهقمار
میزدند،بهعابرانوغریبههاسنگمیپراندند،دفونایمینواختند،ودرمأل

33پارهایازمفسرانتعبیر“تقطعونالّسبیل”راچنانکهدرمتنآمدهاست،بهمعنایمتعارفآن،یعنی
بریدنراه،راهزنیوقطعطریقترجمهوتعبیرکردهاند.درتفسیرالمیزاندرخصوصاینتعبیرآمدهاست:
“بعضیازمفسرینگفتهاند:مرادازقطعسبیلبستنراههاییاستکهبهشهردیارایشان]قوملوط[منتهی
میشد،چونقوملوطازشهربیرونمیشدندوسرراهرابرمسافرینیکهمیخواستندبهشهرآناندرآیند
میگرفتندوآنگاههریکسنگیبهطرفآنهاپرتابمیکردند،سنگهرکسبههرکسمیخورد،
اورامیگرفتندواموالشراغارتمیکردندوبااوعمللواطانجاممیدادندوتازهسهدرهمنیزغرامت
میستاندند.ودرشهرقاضیداشتندکهاوهمهمینطورقضاوتمیکردوحقرابهاهلشهرمیداد.بعضی
دیگرگفتهاند:مرادازقطعسبیل،اشارهبهگناهدیگرآناناستوآناینکهعالوهبرعملزشتمزبورراهزنی
هممیکردند.”پارهایازروایاتهممؤیدهمینمعناست.برایمثال،درروایتیازامامجعفرصادق)ع(
درخصوصقوملوطازجملهآمدهاست:“]مردانقوم[افرادیرابرسرراهمیگماردندتاوقتیمسافرانی
ازآنجامیگذرندایشانراآگاهکنندتاایشانباآنمسافرانآنعملزشترامرتکبشوند.”بنگریدبه
محمدحسینطباطبایی،المیزانفیالتفسیرالقرآن)چاپ2؛بیروت:مؤسسةاالعلمیللمطبوعات،۱۹73(
جلد34۵،۱0.اماپارهایدیگرازمفسرانازجملهطباطباییتعبیر“تقطعونالّسبیل”رابهمعنای“قطعراه
تناسل”تفسیرکردهاندویگانهاستداللایشانبرایاینترجیحآناستکه“سیاقآیه”برخالفقولگروه
نخستداللتمیکندوظاهراًمقصودایشانازسیاقآیههمانپیشفرضنامنقحاستکهگوییگناهاصلی
قوملوطعملهمجنسگرایانهبودهاست.بنگریدبهطباطبایی،ترجمۀتفسیرالمیزان،جلد۱83،۱6.امابه
نظرمیرسدکهتفسیرمفسرانگروهنخستبرتفسیرمفسرانگروهدومبرتریداشتهباشد،زیراعالوهبر
آنکهمعنایمستقیموروشن“تقطعونالّسبیل”همانراهزنیوقطعطریقاست،مطابقتعبیرقرآن،مردان
قوملوطصاحبهمسر،والجرمفرزند،بودند:“وتذرونماخلقلکمربّکممنازواجکم”)الشعرا/۱66(و

بنابراین،عملایشانهرچهبودهمانعازتوالدوتناسلایشاننبودهاست.
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عامیکسرهبرهنهمیشدندومرتکبعمللواطمیشدند.34

درعهدعتیقهمدایرۀگناهانفاحشقومفراخاست:“اینکگناهخواهرت
سدوماینبودکهتکبروفراوانینانوسعادتمندیرفاهیتبرایاوودخترانش
بودوفقیرانومسکینانرادستگیریننمودندومغرورشدهدرحضورمن
مرتکبرجاساتگردیدند.لهذاچنانکهصالحدیدمایشانراازمیانبرداشتم”
)کتابحزقیالنبی،باب۱6،فقرات4۹و۵0(.نیزدررسالۀیهوداآمدهاست:
“وهمچنینسدوموعمورهوسایربلداننواحیآنهامثلایشانچونکهزناکار
شدندودرپیبشردیگرافتادنددرعقوبتآتشابدیگرفتارشدهبجهةعبرت
مورخ ،)Josephus( ژوزفوس همچنین، .)7 فقرۀ یهودا، )رسالۀ مقررشدند”
حدودقرناولمیالدی،درخصوصقومسدوممینویسد:“ایشانازبیگانگان

نفرتداشتندوازطریقعمللواطبهایشانتعرضمیکردند.”3۵

ابنحزماندلسی)384-4۵6ق(،فقیهومتکلمشاخصمکتبظاهریه،همدر
نقدتفاسیرسنتیازآیاتمربوطبهقوملوطتأکیدمیورزید:

ازآندالیلی نازلکردناشی برقوملوط عذابیکهخداوندمتعال
نیستکهآنها]یعنیمفسرانپیشین[گمانمیکردند]یعنیصرف
عملجنسیمیانمردان[.بلکهخداوندمتعالبهایشانفرمود:“قوم
برانگیز رمل بادی آنها بر ما کردند. تکذیب را بیمدهندگان لوط
آنهارا برخاندانلوطکه نابودکند[،مگر را فرستادیم]تاهمگان
سحرگاهرهانیدیم.نعمتیبودازجانبماوآنانراکهسپاسگویند
چنینپاداشدهیم.او]لوط[ایشانراازانتقامسختماترسانیدولی
]قوملوط[بابیمدهندگانبهجدالبرخاستند.ازمهماناناوکاری
بچشید پس گردانیدیم. کور را نیزچشمانشان ما خواستند. زشت
همچنین خداوند .]37-33 ]القمر، مرا” دادنهای بیم و عذاب
در و غمگینشد آمدند، لوط نزد ما فرستادگان “چون میفرماید:
کارشانبماند.گفتند:مترسوغمگینمباش،ماتووخاندانترا-جز
زنتراکهدرهمانجاخواهدماند-نجاتمیدهیم.”]العنکبوت،آیۀ

34بنگریدبهطباطبایی،ترجمۀتفسیرالمیزان،جلد۱83،۱6.
35Quoted in Richard Wolff, A Commentary on the Epistle of Jude (Grands Rapids: Zonder Van 
Publishing House, 1960), 76-77.
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..خداوندمتعالبهنصصریحاعالمکردکهقوملوطکفر . ]33
میورزیدند]وبهنبوتنبیشانباورنداشتند[وازاینروبارانیاز
سنگبرایشاننازلشد.آنبارانسنگیکهایشانرابهجزایشان
رسانید،بهخاطرآنعملقبیحخاصنبود،بلکهبهواسطۀکفرورزی
ایشانبود.ازاینرو،کسانیراکهمرتکبعملقوملوطمیشوند
نمیبایدسنگسارکرد،مگرآنکهکافرباشند.درغیراینصورت،آن
قائلاندخالفحکمخداوند ایشانچنانمجازاتی برای کسانیکه
متعالرفتارمیکنندودالیلایشاندراینخصوصبهاعتباراین

آیاتباطلاستوعملایشانخالفحکمخداونداست.36

عالوهبرآن،ابنحزمتوجهمخاطبانخودرابهایننکتهنیزجلبمیکندکه
مطابقروایتقرآنی،همسرلوطهمبههمراهقوماومشمولمجازاتالهیشد.
برقراری رانمیتوان لوط او،کاماًلروشناستکهگناههمسر اعتقاد به اما
مناسباتهمجنسگرایانهدانست.37بنابراین،دقیقترآناستکهعاملاصلی
مجازاتقوملوطرادرجایدیگریجزمناسباتهمجنسگرایانه،یعنیدر
کفرورزیوانکارپیامبرانالهی،بجوییم.درهرحال،ابنحزمآشکاراوبرخالف
مفسرانیمانندطبریوطباطباییتعبیر“الفاحشه”رادرمتنداستانقوملوط

باعمللواطمعادلویکینمیانگارد.

2.ازظواهرآیاتقرآنیبرمیآیدکهدستکممیتوانیکیازمصادیقفاحشه
یاعملزشتیراکهدرمیانقوملوطرایجبودآندانستکهمردانقوماز
رویشهوتبهجایزنانبامردانمیآمیختندکهنمونهایازآندرآیات8۱
سورۀاعرافو۵۵سورۀنملآمدهاست.غالبمفسرانسنتگرااینآیاترابه
معنایتقبیحرفتارهایهمجنسگرایانهازآنحیثکههمجنسگرایانهاست
تلقیکردهاند.امابهنظرمیرسددراینخصوصمجالتأویلگشودهباشد.
زیرامطابقبیانقرآن،عملزشتقوملوطعملیکاماًلبیسابقهبودهاست:
َنالَْعالَِمیَن ةََََماَسَبَقُکمبَِهاِمْنأََحٍدِمّ

َ
اِحش

َ
َُّکْملََتْأتُوَناْلف “َولُوًطاإِْذَقاَللَِقْوِمِهإِن

]ولوطراپیامبریدادیم.بهقومخودگفت:شماکاریزشتراپیشهکردهاید
کههیچیکازمردمجهانپیشازشماچنیننمیکردهاست[”)العنکبوت،آیۀ

36ابنحزماندلسی،المحلیباآلثار،بهکوششاحمدمحّمدشاکر)بیروت:المکتبالّتجاری،۱۹60(،جلد
3۹3،۱؛بخشآخر“مسائلالّتعزیروماالحّدفیه”ذیلمسئلۀ23-3:“فعلقوملوط.”

37ابنحزم،المحلیباآلثار،جلد3۹3،۱.
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2۹(.مفسراندرتفسیراینآیهدومعنایمحتملراپیشنهادکردهاند:معنای
نخستآناستکهآنعملبهآنصورتخاصکهدرمیانقومرایجبوده
استدرمیانهیچقومدیگریشایعنبودهاستومعنایدومآناستکهقوم
لوطآغازگراصلعمل)یعنیبرقراریمناسباتجنسیباهمجنس(بودهاندو
هیچقومیپیشازایشانمرتکبچنانعملینمیشدهاست.38مطابقمعنای
مرد دو میان مناسباتجنسی نفس آیه این در اشارۀخداوند موضوع اول،
نیست،بلکهآنشیوهیانوعخاصیازمناسباتاستکهدرمیانقومرایج
بودهاست.امامطابقمعنایدوم،مناسباتجنسیباهمجنس،صرفنظرازهر
شکلومحتواییکهبپذیرد،ناشایستودرخورنکوهشومجازاتالهیتلقی
میشود.پارهایازمفسران،ازجملهصاحبالمیزان،معنایدومرابرمعنای
نخستترجیحمیدهند.امابهنظرمیرسدکهمعنایاولازجهاتمهمیبر
معنایدومرجحانداشتهباشد.زیراتقریباًمسلماستکهمناسباتجنسیبا
همجنسدرمیانمردانسابقهایبسیارطوالنیترازتاریخقوملوطدارد.برای
بابلیانوسایر مثال،کارشناسانعهدعتیقمعتقدندکهدرمیانکنعانیان،
اقوامبتپرستمنطقهرسمبرآنبودکهگروهیازپسراندرمعابدقومخودرا
بهزائرانعرضهمیکردندومناسباتجنسیبااین“روسپیانمذکر”بخشیاز
مناسکعبادیایشانبهشمارمیآمد.احیاناًحساسیتمنفیعهدعتیقرابه
مناسباتهمجنسگرایانهدرمیانمردانبایدتاحدیبهمعنایدوریجستن
ازراهورسمبتپرستانوکافرکیشاندرآنروزگاروتثبیتنوعیهویتدینی

متمایزدرمقابلادیانرقیببهشمارآورد.3۹

قوم با همجنسگرایانه جنسی مناسبات که پذیرفت بتوان دشوار بنابراین،
اول معنای محتمل، معنای دو آن میان از رو، این از باشد. شده آغاز لوط
پذیرفتنیتربهنظرمیآید،یعنیآیۀموردبحثرابایدناظربهصورتخاصیاز
مناسباتهمجنسگرایانهدانستکهدرمیانقوملوطرایجبودهاست؛صورتی

38طباطبایی،ترجمۀتفسیرالمیزان،جلد۱82،۱6.

3۹برایمثالبنگریدبه
Ralph Blair, An Evangelical Look at Homosexuality (Chicago: Moody Press, 1963), 3; John 
Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe 
from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century (Chicago: The University 
of Chicago Press, 1980), chap.4; John Boswell, Same-Sex Unions in Premodern Europe (New 
York: Vintage Books, 1994).
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کهدستکمبهآنشیوۀخاصدرمیاناقوامدیگرسابقهنداشتهاست.این
شیوۀبیان،یعنیبیانگزارهایبهظاهرکلّیودرواقعناظربهمصادیقخارجی
نیزقرآندر برایمثال،درداستانیوسف نیست. خاص،درقرآنبیسابقه
َعِظیٌم]براستیکهنیرنگشمازنانبزرگ َکْیَدُکنَّ وصف“زنان”میگوید:“إِنَّ
است[”)یوسف،آیۀ28(.غالبمفسرانسنتیمعتقدندکهاینآیهازحقیقتی
درسرشتهمۀزنانپردهبرمیدارد،یعنیموضوعآنناظربههمۀزناندر
همۀزمانهاومکانهاست.40اماحقیقتایناستکهتفسیراینآیهبهمثابه
گزارهایحقیقیه)یعنیگزارهایکهدرهمۀزمانهاومکانهاصادقاست(آن
راآشکارابهگزارهایکاذببدلمیکند.بنابراین،دراینجادقیقترآناست
کهآنآیهراناظربههمانزنانیبدانیمکهدرماجراییوسفدرصددفریفتن
نه“حقیقیه”بخوانیم.4۱ راگزارهای“خارجیه”و بودند،یعنیآن برآمده وی
بنابراین،سورکلییکآیهلزوماًآنرابهقضیهایحقیقیهبدلنمیکند.در
پارهایمواقع،گزارهایکهواجدسورکلیاست،درواقعگزارهایخارجی،یعنی

ناظربهمصادیقخاصومقیدبهزمانومکانمعین،است.

براینمبنا،بابایناحتمالگشودهمیشودکهمردانقوملوطبهشیوهای
کاماًلویژۀایشانبامردانشهوتمیراندندوآنچهخشمخداوندرابرانگیخت،
نهنفسمناسبات،بلکهشیوهیانوعویژۀآنمناسباتبودهاست.امادراین
صورتپرسشمهمایناستکهآنشیوهیانوعخاصازمناسباتجنسی

همجنسگرایانهکدامبودهاست؟

3.روایتقرآنیازداستانقوملوطخطوطکلیرویدادهایمرتبطباایشان
رابیانمیکند،اماکمتربهبیانجزئیاتوقایعواحوالایشانمیپردازد.از
اینرو،دشواربتوانبرمبنایروایتقرآنینوعخاصمناسباتجنسیشایع
درمیانقوملوطرابهدقتتعیینکرد.یگانهجاییکهقرآننوعرفتارشایع
درمیانقومراباجزئیاتنسبیبیانمیکند،داستاندیدارفرشتگانبالوط
پیامبراست.احیاناًبرمبنایبرخینشانههایدرونمتنیوبرونمتنیاینواقعه

40صاحبالمیزانهمازجملهمفسرانیاستکهبرمبناینوعیروانشناسیبهغایتمشکوکآنآیهرا

گزارهای“حقیقی،”یعنیناظربههمۀزناندرهمۀزمانهاومکانهاتفسیرمیکند.
4۱اصطالح“قضیۀحقیقیه”راآیتاهللمیرزاحسننائینیدرعلماصولفقهرواجدادهاست.اولیگزارهای
استکههمۀافرادموضوعخودرادرهمهزمانهاومکانهادربرمیگیردودومیگزارهایاستکههمۀ

افرادموضوعخودرادریکزمانومکانخاصشاملمیشود.
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بتواندربارۀپارهایازجنبههایآننوعخاصازمناسباتشایعدرمیانقوم
لوطگمانهزنیهاییکرد.خوباستپارهایازآننشانههارابررسیکنیم.

متن در لوط قوم رفتار ویژگی مهمترین شاید قرآنی، منظر از آنکه نخست
آنواقعهرابایدادامۀگناهاصلیایشان،یعنیتکذیبپیامبرانالهی،دانست.
یکیازمهمترینارزشهایزندگیاقوامدرآنروزگاربخشندگیوسخاوت
خصوصاًدرقبالمیهمانانبود.بهمحضآنکهفردکسیرابهمیهمانیخود
حق در میهماننوازی و درمیآمد او حمایت کنف در میهمان میپذیرفت،
بارزشرافت،اصالتومنزلتویژهوواالیمیزبانبهشمارمیآمد. اونشانۀ
بنابراین،میتوانگمانکردکهیکیازمهمترینشیوههایدشمنیورزیدن
بایکفردوخوارداشتاوتعرضبهمیهماناناوبودهباشد.تعرضبهمیهمان
بیشازهرچیزتعرضبهشرافتومنزلتمیزبانتلقیمیشد.ازاینروست
کهقوملوطدرمقامتکذیبوتحقیرلوطدرمقامپیامبرالهیاوراازپذیرفتن
میهمانکهنشانۀکرامت،شرافتومنزلتاجتماعیبودبازداشتهبودند:“َقالُوا
میهمانان ازحضور که هنگامی و )70 آیۀ )هود، الَْعالَِمیَن” َعِن نَْنَهَک أََولَْم
غریبۀاوآگاهشدند،کوشیدندتاازطریقتعرضبهآنمیهمانان،میزبان)یعنی
لوط(راسرشکستهوخوارکنند.ازعباراتلوطخطاببهمهاجمانهمآشکارا
َهـُؤاَلِء برمیآیدکهگوییقصداصلیمهاجمانتحقیرلوطبودهاست:“َقاَلإِنَّ
َهَواَلتُْخُزوِن]گفت:اینانمهمانانمناند،مرا َضْیِفيَفاَلتَْفَضُحوِن،َواتَُّقوااللَـّ
رسوامکنید.ازخداوندبترسیدومراشرمسارمسازید[”)الحجر،68-6۹(ودر
َهَواَلتُْخُزوِنفِيَضْیِفيأَلَْیَسِمنُکْمَرُجٌل جایدیگرنیزمیگوید:“َفاتَُّقوااللَـّ
رَِّشیٌد]ازخدابترسیدومرادربرابرمیهمانانمخجلمکنید.آیامردخردمندی
نیزآمده آیۀ78(.همینمعنادرعهدعتیق درمیانشمانیست؟[”)هود،
است:“آنگاهلوطنزدایشانبهدرگاهآمدودرراازعقبخودببستوگفت
ایبرادرانمن،زنهاربدیمکنید...لکنکاریبدیندومردنداشتهباشید،
زیراکهبرایهمینزیرسایۀسقفمنآمدهاند”)سفرپیدایش،بابنوزدهم،
بنابراین،بهنظرمیرسدکهغرضاصلیقوملوطازآنتهاجم آیات۹-7(.
مقام در او حرمت شکستن درهم طریق از لوط تحقیر نبود، جنسی تمتع
میزبانوازاینطریقتکذیبشأنومنزلتاوبهمثابهپیامبرالهیبود.عمل
جنسیباهمجنسدراینبستررابایدبیشترنوعیابزارسیاسیبرایتحمیل
سلطهودرهمشکستنرقیبتلقیکرد؛چیزیمانندتجاوزجنسیسیاسیکه
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امروزهگاهبرایدرهمشکستنزندانیانسیاسیاعمالمیشود.

لوط غریب پیشنهاد از سنجیدهتری درک بتوان احیاناً تفسیر این بستر در
أَْطَهُرلَُکْم]گفت: بهمردانمهاجمعرضهکرد:“َقاَلیَاَقْوِمَهـُؤاَلِءبََناتِيُهنَّ
)هود هستند[” پاکیزهتر شما برای هستند. من دختران اینها من، قوم ای
آیۀ78(ونیز،“َقاَلَهـُؤاَلِءبََناتِيإِنُکنُتْمَفاِعلِیَن]گفت:اگرقصدیدارید،
که میرسد نظر به اینجا در آیۀ7۱(. )الحجر، اینکدخترانمنهستند[”
از لوطدخترانخودرابهمردانمهاجمعرضهمیکند.پیشنهادلوطخالی
راطعمۀمردان پیشنهادمیکردکهدخترانخود لوط آیا نیست: اشکاالتی
مهاجمکند؟آیاسپردنآندخترانبیگناهبهدستآنگروهمهاجموقربانی
کردنایشاناقدامی“پاکیزهتر”ونزدیکتربه“تقوا”بود؟بیشکپاسخمنفی
است.غالبمفسرانسنتیمعتقدندکهدرواقعلوطبهمردانمهاجمپیشنهاد
کردکهدرعوضمناسباتجنسیبامیهمانانشبادختراناو“ازدواجکنند.”42
البتهدرمتنروایتقرآنیهیچاشارهایبهازدواجنیست.بااینهمه،حتیبه
فرضپذیرشآنتفسیرمشکلهمچنانباقیاست:بیتردیدشماردختران
بدون لوطحقداشتکه آیا بود.43 او قوم ازشمارمردان بسیارکمتر لوط
رضایتدخترانشآنهاراهمزمانبهازدواجبیشازیکمرد،آنهمگروهی
مهاجم،درآورد؟اگرتفسیرسنتیرابپذیریم،درآنصورتبهنظرمیرسد
باطرحآن لوط واقع بپذیریمکهدر غالبمفسرانسنتی با بایدهمراه که
که حیث آن از را همجنس با رابطه التزامی داللت به میکوشید پیشنهاد
باجنسمخالفرا“پاکیزهتر” ناروااعالمکندورابطه همجنسگرایانهاست

بداندوبه“تقوا”نزدیکتربشمارد.

که چنان فهمید. میتوان هم دیگری نحو به را لوط پیشنهاد من، نظر به
پیشتربیانکردم،قرائنحکایتمیکندکهقوملوطبرمبناینظامارزشی
و ناروا میهمان حریم به تعرض که میدانستند نیک خود میان در مقبول
برخالففضیلتمیهماننوازیومنافیباکرامتومنزلتمیزباناست.لوط
درکالمخودگواهیمیدهدکهاینآگاهینزدقومحاضربود:“َولُوًطاإِْذَقاَل
بهقوم آر.آنگاهکه یاد به را تُْبِصُروَن]ولوط َوأَنُتْم ةََ

َ
اِحش

َ
اْلف أَتَْأتُوَن لَِقْوِمِه

42برایمثالبنگریدبهطباطبایی،ترجمۀتفسیرالمیزان،جلد۵06-۵0۵،۱0.
43مطابققولعهدعتیق،لوطصاحبدودختربود.بنگریدبهسفرپیدایش،بابنوزدهم،آیۀ8.
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آن بهزشتی درحالیکهخود مرتکبمیشوید، کارهایزشت خودگفت:
آگاهید؟[”)النمل،آیۀ۵4(.قوملوطبهرغمعلمبهزشتیاینعملدرصدد
بودندکهحریممیهمانانغریبۀ44لوطرانشانهروندوازاینطریقحرمتو
منزلتلوطراویرانکنندومایۀسرشکستگیوشرمساریاوشوند.ازسوی
دیگر،قوملوط-بازهمبرمبناینظامارزشیمقبولشان-نیکمیدانستندکه
برقراریمناسباتجنسیبادخترانلوطنیزکاریناشایستاست.ایشاندر
مقابل“پیشنهادلوط”بهاینآگاهیاذعانکردند:“َقالُوالََقْدَعلِْمَتَمالََنافِي
]آنهاگفتند:تومیدانیکهمارانسبتبهدخترانتوحقی بََناتَِکِمْنَحٍقّ
نیست[”)هود،آیۀ7۹(.یعنیدرنظامارزشیمقبولایشان،مناسباتجنسی
بادخترانیکهبرایشانحقینداشتندهمنارواتلقیمیشد.4۵بهایناعتبار،
بهگمانمننبایدپیشنهادلوطرادرخصوصدخترانشبهلحنیدعوتگرانه،
یعنیبهمثابهپیشنهادیواقعیوایجابی،تلقیکرد.درواقع،بایدآنپیشنهاد
برایحفظ میکوشید پیشنهاد این با او یعنی انکارگرانهخواند؛ لحنی با را
حریممیهمانانخودبهوجداناخالقیقوممتوسلشود.درواقع،اوخطاب
بهقومخودمیگفت:“آیاشماحاضریدبادخترانمنکهبرآنهاحقیندارید
بیامیزید؟معلوماستکهپاسخشمامنفیاستواینکاررادرنظامارزشی
خودناروامیدانید.برهمینقیاس،تعرضشمابهمیهمانانمنونقضحریم
ایشاننیزنارواست.بنابراین،بهاعتبارهماننظامارزشیکهشماراازمناسبات
جنسیبادخترانمنبازمیداردبایدازتعرضبهمیهمانانمنهمبپرهیزید.”
نُِریُد]وتومیدانیکهقصد َما لََتْعلَُم ََّک “َوإِن اوپاسخدادندکه به البتهقوم
ماچیست[”)هود،آیۀ7۹(.قصداصلیایشانتکذیبشأنپیامبرانۀاوبود.
ازاینرو،پسازهجومبهخانۀاووهتکحرمتمیهماناناوازسرانکارو

َُّکْمَقْوٌممُّنَکُروَن]]لوط 44روایتقرآنیبر“غریبهبودن”آنمیهمانانتأکیدمیورزد،برایمثال:“َقاَلإِن
بهفرشتگان[گفت:شمااشخاصیناآشنایید[”)الحجر،آیۀ62(.ایننکتهمهماست،زیراتعرضبهفرد
بیگانه،یعنیفردیکهبااعضایقبیلهعلقۀخونینداشت،کاریکمهزینهبود،زیرااوالًاصلاساسی
زندگیقبیلگی،یعنیحرمتنهادنبهپیوندهایخویشاوندیقبیلگی،رانقضنمیکردوثانیاً،بیم
انتقامجوییازجانباعضایقبیلهراهمبهدنبالنداشت.حالآنکه،برایمثال،تعرضبهدخترانلوط
هیچیکازآندوشرطرابرنمیآورد.درتاریخزندگیپیامبراسالمهمقریش،خصوصاًتاهنگامیکه
ابوطالبدرقیدحیاتبود،برمبناییکمابیشمشابهازتعرضجدیبهشخصپیامبروسایرمسلمانان
خاندانبنیهاشمپرهیزداشتند،امامسلمانانیراکهپیوندهایقبیلگیاستوارینداشتندبهآسانیهدف

خشونتوآزارقرارمیدادند.
4۵یکیازاحتماالتمطلوبطباطباییدرمعنایاینآیههمهمیناست.بنگریدبهطباطبایی،ترجمۀ

تفسیرالمیزان،جلد۵0۹،۱0.
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ریشخندازاوخواستندکهاگردردعویخودصادقاستعذابالهیرابر
ِهإِنُکنَت أَنَقالُواائِْتَنابَِعَذاِباللَـّ ایشاننازلکند:“َفَماَکاَنَجَواَبَقْوِمِهإاِلَّ
اِدقِیَن]جوابقومشجزایننبودکهگفتند:اگرراستمیگوییعذاب ِمَنالصَّ
خدارابرسرمابیاور[”)العنکبوت،آیۀ2۹(.گوییقصدایشانازآزاروهتک
حرمتمیهمانانغریبهاوآنبودکهلوطراچندانمستأصلکنندکهسرانجام
أَنَقالُواأَْخِرُجوُهمِمّن آنشهرودیارراترکبگوید:“َوَماَکاَنَجَواَبَقْوِمِهإاِلَّ
ُروَن]وجوابقوماوجزایننبودکهگفتند:آنهارا َُّهْمأُنَاٌسیََتَطهَّ َقْریَِتُکْمإِن
پاکیتظاهرمیکنند[” به ایشانکسانیهستندکه زیرا برانید، قریهشان از
ِمَنالُْمْخَرِجیَن]گفتند: َّْمتَنَتِهیَالُوُطلََتُکونَنَّ )االعراف،82(ونیز“َقالُوالَِئنل
ایلوطاگر]ازدعوتخود[دستبرنداری،قطعاًازاخراجشدگانخواهیبود[”

)الشعراء،آیۀ۱67(.

دومینویژگیمهمروایتقرآنیازداستاندیدارفرشتگانایناستکهقوم
لوطباهجومبهخانۀلوطقصدداشتندکهبهزوربهحریمجسمانیمیهمانان
غریبۀاوتعرضکنند.مطابقبیانقرآن،ایشانشتابانبهخانۀلوطدرآمدندو
ازاومیهمانانشرامطالبهکردندولوطخودرادربرابرایشانناتوانوبیپناه
إِلَْیه” یُْهَرُعوَن َقْوُمُه “َوَجاَءُه “اهرع”درعبارتقرآنی یا تعبیر“هرع” یافت.46
بنابراین، است.47 زور و کارگیریشدت به و تهدید متضمن آیۀ78( )هود،
میتوانگمانزدکهرفتارناشایستقوممتضمننوعیخشونتوتعرضبه
تحلیل، این مطابق است. بوده ایشان، میل بهرغم قربانیان، حریمجسمانی

عملقوملوطرابایدمصداقآشکارتجاوزبهعنفتلقیکرد.48

بنابراین،رفتارجنسیناپسندوشایعدرمیانقوملوطبیشازآنکهنفسعمل
جنسیمیانمردانباشد،استفادۀخشونتآمیزازعملجنسیبهمنزلۀابزاری-
سیاسی-برایدرهمشکستنرقیبوبهزانودرآوردناوبود.آیااگربهعوض
مردان،زنانقوملوطبهخانۀاوهجوممیآوردندتابهزوربهحریمجسمانی
آنفرشتگانتعرضکنند،رفتارایشانپسندیدهتلقیمیشدومیهمانانلوط

46قرآن،سورۀهود،آیات80-78.
47طباطبایی،ترجمۀتفسیرالمیزانجلد۵04،۱0.

48درپارهایروایاتآمدهاستکهلوطدرتوصیفرفتارقومخودبهفرشتگانگفت:“بهخداوندسوگند

میخورمکهاهلشهرمردانرابهداممیاندازندوباآنهاچندانلواطمیکنندتاازبدنشانخونجاری
شود.”بنگریدبهطباطبایی،المیزانفیالتفسیرالقرآن،جلد۵۱8،۱0.
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بهآنمناسباتتنمیدادند؟بهاحتمالفراوانپاسخاینپرسشمنفیاست.

درروایتقرآنیازمناسباتجنسیشایعدرمیانقوملوطنکتۀدیگریهم
ازروایات، فهمیدهشدهاستکهدرمتنقرآنآشکارنیست.مطابقپارهای
فرشتگاندرقالبدونوجوان)پسرانیکهمویبرصورتشاننروییدهبود(به
خانۀلوطدرآمدند.برایمثال،درروایتیطوالنیدراصولکافی،داستانیدر
عادت آنکه برای ابلیس آن، مطابق که است آمده لوط قوم ماجرای تشریح
جنسیقومرابگرداندبهصورت“پسرینوجوان”)“غلمان”(درآمدوقوملوط
اورا“پسرکیچندانزیباروییافتندکهپیشترهیچپسریرابدانزیباییندیده
بودند.”4۹مطابقاینروایت،ماجرایعادتجنسیخاصقوملوطبابرقراری
مناسباتجنسیباآنپسرکنوجوانآغازشد.مطابقآنروایت،فرشتگان
الهینیز“درقالبپسرانینوجوان”)“فیزیغلمان”(یا“بهصورتپسرانیکه
مویبرصورتشاننرستهبود”)“فیصورغلمانمرد”(ظاهرشدند.۵0صاحب
المیزانهمخوددرتوصیفظاهرفرشتگانزبانیمشابهبهکارمیگیردوآنها
رابهصورت“جوانانیزیبارویکههنوزمویبرصورتشاننرستهبود”)“شبان
حسانمرد”(توصیفمیکند.۵۱درروایاتیهمکهدرتقبیحعمللواطوتعیین
مجازاتآنآمدهاست،دربسیاریمواردآنعملرادرقالبمناسباتجنسی
میانیکمردبالغ)الرجل(ویکپسرنوجوان)الغالم(تصویرمیکنند.۵2باری،
توصیفاتیازایندستپیشنهادمیکندکه،مطابقتلقیعام،عادتجنسی
خاصقوملوط)آنچهبعدهادرقلمروفقهاسالمیعمللواطنامیدهشد(بیشتر
در که است آن است.حقیقت بوده نوجوانانکمسال و کودکان به معطوف
جهانباستان،مهمتریننوعشناختهشدۀمناسباتهمجنسگرایانهمناسبات
جنسیمیانمردانبالغباکودکانونوجواناننابالغبودهاست.صورتهاییاز

4۹بهنقلازطباطبایی،المیزانفیالتفسیرالقرآن،جلد34۵،۱0.طباطباییدرخصوصاینروایت
معتقداستکه“اینروایتازحیثلفظخالیازتشویشینیست،”امادراعتبارروایتتردیدروانمیدارد
وخودبرایتأییدپارهایازمالحظاتتفسیریخویشدرخصوصماجرایقوملوطبهآناستنادمیکند.

۵0طباطبایی،المیزانفیالتفسیرالقرآن،جلد34۵،۱0و3۵3.

۵۱طباطبایی،المیزانفیالتفسیرالقرآن،جلد۱2۵،۱6.

۵2برایمثالبنگریدبهخمینی،وسایلالشیعه،جلد20،باب3،ازابوابحّدلواط)ح8(.درزبانفارسی
همواژۀ“لوطی”)منسوببهقوملوط(بهمعنایغالمبارهوکودکبازآمدهاست.بنگریدبهلغتنامۀ
لواط مرتکبعمل راکه یعنیکسی لوطی، اسالمیهم نویسندگانحوزۀحقوق از پارهای دهخدا.
میشود،“بچهباز”معناکردهاند.برایمثالبنگریدبهعباسعلیمحمودی،حقوقجزاییاسالم:جرائم

ناشیازغریزۀجنسی)تهران:انتشاراتنهضتمسلمانان،۱3۵۹(،جلد2.
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اینسنتدرمیانکنعانیان،بابلیانوسایراقوامبتپرستوکافرکیشمنطقه،
نزدیک و ازفرهنگهایدیگرشرقدور پارهای نیز و باستان یونان فرهنگ
درروزگارباستانشناختهشدهبودوحتیردپایآنقرنهابعدازجملهدر
سنتصوفیانهدرقالبآیینشاهدبازیوصحبتاحداثدرجهاناسالمتداوم

یافت.۵3

4.تااینجافرضمنبراینبودهاستکهمناسباتجنسیرایجدرمیانقوم
اما امروزینآنکمابیشیکیاست. بامفهومهمجنسگراییبهمعنای لوط
ازصرفیکعمل بیش لواطچیزی است. تردید غایتمحل به فرض این
اینرابطهفردچیزیجزتمتعجنسیرادرطرف جنسینیست،یعنیدر
مقابلنمیجویدوموضوعخواهشاوازحدجسمدیگریفراترنمیرود.ازاین
رو،رابطۀجنسیلواطغالباًازدلبستگیهایعاطفیانسانیعمیقتهیاست.
لوطیهرگزمناسباتجنسیباهمجنسرابخشیازهویتفردیواجتماعی
همجنسگرایانۀ روابط از نشانهها همۀ قرآنی، روایت در نمیداند. خویش
لوطیواردرمیانقوملوطحکایتمیکند.برایمثال،عملمردانقوملوط
درتصویرقرآنیچیزیبیشاز“شهوتراندنبانران”نیست:“أَئِنَُّکْملََتْأتُوَن
َجاَلَشْهَوًةِمّنُدوِنالِنَّساِء]چرابهجایزنانبامردانشهوتمیرانید؟[” الِرّ
)النمل،آیۀ۵۵؛االعراف،آیۀ8۱(.هیچنشانهایدرروایتقرآنیوجودندارد
کهنشاندهدعملقوملوطازحدشهوتراندنبانرانفراترمیرفتهودرآن
نوعیرابطۀعاطفیانسانیوعمیقبرقرارمیشدهاست.ازقضا،روایتقرآنی،
چنانکهدیدیم،بیشترحاکیازآناستکهمناسباتجنسیمردانقومغالباً
خشونتآمیزوبدونمالحظۀکرامتانسانیقربانیانایشانبودهاست؛یعنی
غایتاصلیآناعمالسلطهیادفعشهوتبودهاست،نهبرقرارینوعیتفاهم

عاطفیعشقآمیزوتوأمبااحتراممتقابل.

ازسویدیگر،مطابقروایتقرآنیهنگامیکهمردانقومبهخانۀلوطهجوم
آوردند،لوطدخترانخودرابهایشان“پیشنهاد”کرد.اگرتفسیرسنتیرااز

۵3برایمثالبنگریدبه
John Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Eu-
rope from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century (Chicago: The Uni-
versity of Chicago Press, 1980), chap. 4; K.J. Dover, Greek Homosexuality (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1978 [1989]).

همچنینبنگریدبهسیروسشمیسا،شاهدبازیدرادبیاتفارسی)تهران:انتشاراتفردوس،۱38۱(.
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اینواقعهبپذیریم،درآنصورتبهنظرمیرسدکهلوطمعتقدبودمردان
نظر به بیاساس ایشان حق در لوط گمان متمایلاند. هم زنان به مهاجم
بودند: همسر صاحب لوط قوم مردان قرآنی، روایت مطابق زیرا نمیرسد،
ْنأَْزَواِجُکم]چرااز ُُّکمِمّ ْکَراَنِمَنالَْعالَِمین،َوتََذُروَنَماَخلََقلَُکْمَرب “أَتَْأتُوَنالذُّ
میانمردمجهانبانرانمیآمیزید؟وهمسرانتانراکهپروردگارتانبرایتان
بتوان دشوار بنابراین، .)۱66-۱6۵ آیات )الشعراء، میگویید[” ترک آفریده
تمایلمردانقومراکهمطابقبیانقرآنصاحبهمسربودند،نوعیتمایل

اصلیوجایگزینناپذیرنسبتبههمجنستلقیکرد.

درعینحال،همجنسگراییبهمعنایامروزینآنازحدیکعملجنسی
صرفمیاندوفردهمجنسبسیفراترمیرودوباهویتفردیواجتماعی
ایشانپیوندمییابد.همجنسگراییبیشازهرچیزنحوهایاز“بودن”است.
برایمثال،میشلفوکودرتحقیقمبسوطخوددرخصوصتاریخجنسیتبه
تفصیلاستداللمیکندکهمفهومهمجنسگرایییکبرساختۀاجتماعیدر
روزگارمدرنبرایتوصیفنوعخاصیازمرداناستوپیشازبرساختهشدن
اینمفهوماساساًمردهمجنسگراییوجودنداشتهاست؛فقطمردانیبودند
کهمناسباتجنسیبامردانرامرجحمیشمردند.۵4مطابقاینتحلیل،فرد
همجنسگرادربسترجهانمدرنمتولدشدهاستوهویتجنسیخودرا
درتعریفهویتانسانیخویشمنظورمیکندوازدیگرانمیخواهدکهآن
هویتراحرمتبنهندوبرایاواینحقرابهرسمیتبشناسندکهزندگی
فردیواجتماعیخودراصادقانهوبهتناسبخویشتنراستینخودسامان

54Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction, trans. Robert Hurley 
(New York: Pantheon Books, 1978). 
همچنین،مارتانوسباومهممعتقداستکهفوکوباکتابخود،تاریخجنسیت،بیشازهرکسدیگری
درشکلبخشیدنبهاینادعاکمککردکههمجنسگرایینوعیبرساختۀاجتماعیوفرهنگیاست

بنگریدبه
Martha Nussbaum and David Estlund (eds.), Sex, Preference, and Family: Essays on Law and 
Nature (Oxford: Oxford University Press, 1997), 27 and 39.
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بکوشد.۵۵ انسانیشریفوکرامتمند بخشدودرشکوفاییخویشدرمقام
براینمبنا،میتوانادعاکردکهلواطوهمجنسگراییدومفهوممتمایزند.
صرفبرقراریرابطۀجنسیباهمجنسفردراهمجنسگرانمیکند.چهبسا
فردیباهمجنسخودرابطۀجنسیبرقرارکند،اماهمجنسگرانباشد،یعنی
را فردیخود است ممکن دیگر، ازسوی نداند. راهمجنسگرا هویتخود
همجنسگرابداند،بیآنکهلزوماًباهمجنسخودرابطۀجنسیبرقرارکند.به
بیانمنطقی،نسبتمفهومهمجنسگراییبامفهومرابطۀجنسیباهمجنس
عموموخصوصمنوجهاست.بنابراین،ازاینمدعاکهروایتقرآنیمناسبات
مطلقاً است، نکوهیده را لواط( عمل )یعنی لوط قوم میان در رایج جنسی
نمیتواننتیجهگرفتکههمجنسگراییبهمعنایامروزینآننیزدرقرآن

نکوهششدهاست.

۵.بههمۀاینمواردبایدافزودکهدرقرآنهیچاشارهایبهمناسباتجنسی
زیر آیۀ که دادهاند احتمال مفسران از پارهای البته است. نشده زنان میان
ةَِمننَِّسائُِکْم

َ
ش
ِ
اح

َ
تِيیَْأتِیَناْلف ناظربهمناسباتجنسیمیانزنانباشد:“َوالالَّ

 فِيالُْبُیوِتَحتَّییََتَوفَّاُهنَّ نُکْمَفإِنَشِهُدواَفَأْمِسُکوُهنَّ ْرَبَعةًِمّ
َ
أ َفاْسَتْشِهُدواَعلَْیِهنَّ

َسِبیاًل]زنانیازشماکهعملناشایستهکنندچهار ُهلَُهنَّ الَْمْوُتأَْویَْجَعَلاللَـّ
نگه خانه در را آنها دادند بخواهید،چنانکهشهادت آنها بر مسلمان شاهد
داریدتاعمرشانبهپایانرسدیاخداوندبرایآنهاراهیپدیدارکند[”)النساء،
آیۀ۱۵(.۵6مطابقپارهایروایاتنیزماجرایاصحابرسوسرنوشتآنها-که
ازجملهدرسورۀفرقانآیۀ38وسورۀقآیۀ۱2آمدهاست-باعملمساحقه،

۵۵ازقضاجوزفمساد،دانشیارتاریخاندیشهوسیاستدرجهانعربمعاصردردانشگاهکلمبیا،برهمین
مبنامعتقداستکههمجنسگراییومسئلۀحقوقاقلیتهایجنسیمفهومیمدرنوغربیاستو
بههیچوجهدرتاریخوفرهنگعربی اسالمیسابقهندارد.براینمبنا،اومعتقداستکهجنبشهای
مدافعحقوقهمجنسگرایانباجهانعرببیگانهاندوحاصلکارنهادهایبینالمللیمدافعحقوق
همجنسگرایاندرجهانعرببیشازآنکهرهاییبخشباشد،محدودیتهایبیشتریراخصوصاًبر

روابطجنسیمیانمردانتحمیلمیکند.برایآشناییبانظراتاودراینخصوصبنگریدبه
Joseph Massad, “Re-Orienting Desire: The Gay International and the Arab World,” Public Cul-
ture, 14:2 (2002), 361-385.

۵6اینازجملهاحتماالتیاستکهصاحبالمیزانمطرحمیکند.بنگریدبهطباطبایی،ترجمۀتفسیر
المیزانجلد370-36۹،4.
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اما است.۵7 بوده مرتبط کردهاند، تلقی زنان میان همجنسگرایی را آن که
و دانستهاند زنا بهعمل ناظر را آیهنخست اتفاقمفسران به قریب اکثریت
نهمساحقه.همچنین،درسراسرقرآنهیچقرینهایوجودنداردکهماجرای
اصحابرسراباعملمساحقهیامناسباتجنسیمیانزنانپیونددهد.اما
دو میان مناسباتجنسی که آنحیث از زنان، میان مناسباتجنسی اگر
همجنساست،پدیدهایناروابود،آنگاهمناسباتجنسیمیانزنانمیبایدبه
هماناندازۀمناسباتجنسیمیانمردانقبیحبهشمارمیآمد.امادرروایت
قرآنی،مناسباتهمجنسگرایانهمیانزنانومردانبههیچوجههمسنگتلقی
نشدهاست:روایتقرآنیرفتارجنسیرایجدرمیانمردانقوملوطراقاطعانه
اشارهای زنان میان مناسباتجنسی به مطلقاً اما میداند، نکوهش خور در
نمیکند.براینمبنا،میتوانگمانزدکهموضوعنکوهشروایتقرآنینفس
مناسباتجنسیمیاندوهمجنسنیست.دراینجافرضسنجیدهترآناست
کهبپذیریمدرروایتقرآنینهاصلمناسباتجنسیمیاندوهمجنس،بلکه
نوعخاصیازآنمناسباتنارواتلقیشدهاستکهدرمیانمردانقوملوط
رایجبود؛مناسباتیکهقومبهویژهبرایتکذیبپیامبرانوخصوصاًتحقیرلوط
پیامبردرپیشگرفتهبودند.حاصلآنکهبرمبنایآنچهبیانشدمیتواناین
آیاتقرآنیدرتقبیحهمجنسگرایی“ظهور” فرضراپذیرفتنیدانستکه
تأویلپذیر باشند،آنظهور قائل بهچنانظهوری اگرکسانی نداردوحتی
عدالت مقتضیات با که فهمید بهگونهای را آیات آن میتوان یعنی است،

جنسیتیسازگاریبیشتریداشتهباشد.

6.فرضکنیدکسانیظهورآیاتقرآنیرادرتقبیحرفتارهایهمجنسگرایانه
گناه رفتارهایهمجنسگرایانه که باشند معتقد مجدانه و ندانند تأویلپذیر
قطعی حکم به است، مسلمان که حیث آن از مسلمان، فرد و است مسلم
اینصورتطومار در آیا بپرهیزد. مناسبات آنگونه برقراری از باید خداوند
بحثدرخصوصحقوقاقلیتهایجنسی،دستکمازمنظردینی،درنوردیده

۵7برایمثال،دراصولکافیآمدهاستکه“چندنفرزنبهخدمتامامصادق)ع(واردشدندیکیاز
ایشانازمساحقهپرسید،حضرتفرمود:حدشهمانحدزنااست.آندیگریپرسیدآیاخدایتعالی
اینمسئلهرادرقرآنکریمذکرکردهاست؟حضرتفرمود:بلی.پرسید:درکجاست؟فرمود:زنانرس.”
نیزدرالّدرالمنثورازجعفربنمحمد)ع(روایتشدهاستکه“دونفرزنازآنجنابپرسیدند:آیاافتادن
زنرویزنیدیگررادرکتابخداحراممیدانی؟فرمود:بلی،اینعملهمانزناناستکهدرعهد
تبعمیزیستندوآنزنانکهبارسبودند.”بهنقلازطباطبایی،ترجمۀتفسیرالمیزان،جلد303،۱۵.



مسئلۀهمجنسگراییدراندیشۀشیعیایرانمعاصر ۱۱8

میشود؟بهنظرمنپاسخمنفیاست.بهگمانمن،روایتقرآنیازواکنش
ابراهیمبهسرنوشتقوملوطعبرتآموزاست.مطابقروایتقرآنی،چنانکه
آگاه لوط قوم سرنوشت از را ابراهیم فرشتگان که هنگامی دیدیم، پیشتر
کردند،یعنیبهاوخبردادندکهخداوندآنقومرابهجزایگناهانایشان
به خداوند با قوم آن از دفاع در مشفقانه ابراهیم کرد، خواهد عذاب دچار
ْوُعَوَجاَءتُْهالُْبْشَرییَُجاِدلَُنافِي اَذَهَبَعْنإِبَْراِهیَمالرَّ مجادلهبرخاست:۵8“َفلَمَّ
َُّهَقْدَجاَء اٌهمُِّنیٌب،یَاإِبَْراِهیُمأَْعِرْضَعْنَهـَذاإِن إِبَْراِهیَملََحلِیٌمأَوَّ َقْوِملُوٍط،إِنَّ
َُّهْمآتِیِهْمَعَذاٌبَغْیُرَمْرُدوٍد]چونوحشتازابراهیمبرفتواورا أَْمُرَربَِّکَوإِن
نویدآمد،بامادربارۀقوملوطبهمجادلهبرخاست.ابراهیمبردباربودورئوف
وفرمانبردار.ایابراهیم،ازاینسخناعراضکن.فرمانپروردگارتفرازآمده
استوبرآنهاعذابیکههیچبرگشتینداردفرودخواهدآمد[”)هود،آیات
74-76(.نکتۀتأملانگیزدرروایتقرآنیآناستکهابراهیمدربرابرقومی
بود، روانه بهسویشان الهی وعذابمحتوم بودند آلوده انواعگناهان به که
آنکه مهمتر کرد. مجادله ایشان برای باخداوند و ورزید وشفقت شکیبایی
خداوندنیزاورابرایآندفاعجانانهدرخورسرزنشنیافتوبلکهشکیبایی
وشفقتاورابرگناهکارانستود.شیوۀابراهیمبهمسلمانانمیآموزدکهدر
رویاروییباگناه،خصوصاًگناهیکهزیانشبهغیرنمیرسد،شکیباییوشفقت
ورزندومحتسبانهبرایمجازاتگناهکاربیتابینکنند.اکراهازگناهنبایدفرد

دینورزراازشفقتبرگناهکاربازبدارد.

مؤخره

حاصلآنکهدرسنتاسالمی،دامنۀبحثهایعقلیجدیدرخصوصشأن
ومنزلتاخالقیهمجنسگراییبسیارمحدوداستوبحثهایاندیشمندان
معاصرشیعیازحیثعقلیبرایاثباتنتیجۀموردنظرایشانمطلقاًکفایت
نمیکند.مهمترینمبناینقلیتقبیحمناسباتهمجنسگرایانوخشونتهای
هیچوجه به که است قرآن آیات از پارهای در علیههمجنسگرایان حقوقی
آنحیثکه از منزلتحقوقیهمجنسگرایان، و اخالقی درخصوصشأن

۵8پارهایمفسرانادعاکردهاندکهابراهیمدرواقعبهدفاعازلوطوخانوادۀاوبرخاست،نهقوملوط.اما
اینتفسیربهغایتمحلتردیداست.صاحبالمیزانهمقاطعانهمعتقداستکه“درآیاتموردبحث
منظورابراهیمدفاعازقوملوطبود،نهخودلوط.”بنگریدبهطباطبایی،ترجمۀتفسیرالمیزان،جلد۱6،

۱8۵؛جلد486،۱0و۵30.
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همجنسگراهستند،ظهورندارد.بهنظرمیرسد“عملزشت”قوملوطرا-تا
نوع هر به است-نمیتوان مربوط مردان میان جنسی مناسبات به که آنجا
افرادهمجنستعمیمداد.بهاحتمالفراوان،موضوع مناسباتجنسیمیان
رویکردانتقادیروایتقرآنینهاصلمناسباتجنسیمیانمردانبهوجهعام،
بودهاست. بهوجهخاص، لوط، رایجدرمیانقوم نوعمناسباتجنسی که
ایننوعخاصازمناسباتجنسیدرواقعشیوهایبودهاستکهقومخصوصاً
برایتحقیرلوطوانکارشأننبویاوبهکارمیبردند.ازسویدیگر،مناسبات
جنسیرایجمیانقوملوطمتضمنرفتارهاییخشونتآمیزبودهاست،یعنی
عامالنآنخودرابهزوروبهرغممیلقربانیانبرایشانتحمیلمیکردندو
بنابراین،بایدآنرفتارهارامصداقآشکارتجاوزبهعنفتلقیکرد.همچنین،
قرائنیوجودداردکهبهاعتبارآنهامیتوانگمانزدمناسباتجنسیمورد
نکوهشقرآندرغالبمواردمعطوفبهکودکانونوجوانانکمسالبودهاست
وبایدآنرامصداقتعرضبهکودکانونوجواناننابالغوسوءاستفادهجنسی
مناسبات با نسبتی ویژگیها این از هیچیک البته آورد. شمار به ایشان از
همجنسگرایانهبهمعنایرایجامروزینآنندارد.سرانجامآنکهدرهمۀاین
مواردفرضبراینبودهاستکهمناسباتجنسیرایجدرمیانقوملوط)یا
عمللواط(بامفهومهمجنسگراییبهمعنایامروزینآنیکیاست.امااین
فرضبهغایتمحلتردیداست.اگرکسیاینهمانیلواطوهمجنسگرایی
رامنتفیبداند،درآنصورتاطالقمباحثاخالقیوحقوقیلواطبرمقولۀ

مدرنهمجنسگرایییکسرهبالموضوعخواهدشد.


