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اسالمی و از جمله ایران از جمله نخستین کشورهایی بودند که به مخالفت با مفاد
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یها
تگیر 
یشان متمرکز شوند و در عین حال ،از سخ 
شهای جنس 
رفتارها و گرای 
یشود،
ضهایی که در همۀ نقاط دنیا بر مبنای بسیاری عوامل دیگر اعمال م 
و تبعی 
غفلت بورزند ”.او تصریح کرد که دو مفهوم “هویت جنسی” و “گرایش جنسی”
هیچ مبنای حقوقی ندارد و نباید آنها را با مقولۀ حقوق بشر پیوند داد .مسائل
مرتبط با گرایش و هویت جنسی از جمله امور داخلی کشورهاست و حل و فصل
آنها را باید به دستگا ههای قضایی خود آن کشورها سپرد .او در توجیه مخالفت
خود با مفاد آن اعالمیه مشخصاً دو استدالل را مطرح کرد :نخست آنکه “این
ایده که پار های رفتارها محصول عوامل ژنیتک است ،به لحاظ علمی مردود شده
یتواند به نحوی
است” و دوم آنکه“ ،این ‘استفاده نامبارک’ از مفهوم گرایش م 
تلقی شود که از حوزۀ عالیق جنسی فرد فراتر برود و رفتارهای شنیعی همچون
سوء استفاده جنسی از کودکان را هم مشروع و قانونی کند ”.او سرانجام نتیجه
تهای عضو وانهاد تا “بر مبنای اخالقیات،
گرفت که این مسئله را باید به خود دول 
1
[اقتضائات] نظم عمومی و خیر همگانی دربارۀ آن تصمیم بگیرند” .
اینگونه واکنشها البته صرفاً برآمده از مالحظات سیاسی در عرصه ملی و
بینالمللی نیست و ریشههای آن را از جمله میتوان در نظام الهیاتی و حقوق
دینی در کشورهای اسالمی جست .به بیان دیگر ،عناصر مهمی در فرهنگ
دینی جوامع اسالمی به شکلگیری اینگونه رویکردهای منفی و ستیزهجویانه
نسبت به حقوق اقلیتهای جنسی در کشورهای اسالمی دامن میزند.
در سنت و ادبیات اسالمی دربارۀ شأن اخالقی و حقوقی اقلیتهای جنسی-
خصوصاً مناسبات همجنسگرایانه-به دو شیوۀ عقلی (غیرنقلی) و نقلی بحث
شده است .البته حجم مباحث غیرنقلی دربارۀ مناسبات همجنسگرایانه در
ادبیات دینی بسیار محدود بوده و فقط در سالهای اخیر دامنۀ اینگونه مباحث
در میان دانشجویان و کارشناسان مسائل اسالمی تا حدی گشوده شده است.
اما مباحث نقلی در این باره بسیار گستردهتر بوده است و احکام فقهی-حقوقی
دربارۀ مناسبات همجنسگرایانه-که عمدتاً تحت عنوان “لواط” و “مساحقه”
مطرح میشود-عمدتاً بر استداللهای نقلی استوار است.
“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/.
1

 88رصاعم ناریا یعیش ۀشیدنا رد ییارگسنجمه ۀلئسم

لهای نقلی و غیرنقلی
یکوشم به اختصار پارهای از استدال 
در این نوشتار ،نخست م 
سگرایانه را بررسی کنم که در آثار و کالم
ناظر به شأن اخالقی مناسبات همجن 
یتوان در
برخی اندیشمندان اسالمی آمده است و سپس نشان دهم که چگونه م 
چارچوب پارهای مفروضات فلسفی و الهیاتی در سنت اسالمی نگاهی تازه به منابع
ضهای جنسیتی هموار کند.
تکم تا حدی برای رفع تبعی 
دینی داشت که راه را دس 
سگرایانه در
یرسد که در ادبیات دینی موجود مناسبات همجن 
با این همه ،به نظر م 
میان مردان خصوصاً از حساسیت منفی بیشتری برخوردار بوده است .از همین رو،
یکنم.
در این نوشتار توجه خود را بر این نوع مناسبات متمرکز م 
دالیل غیرنقلی
چنان که اشاره کردم ،بحث و تحلیل فلسفی و عقلی دربارۀ شأن اخالقی مناسبات
لهای اخیر است که نسیمی از این
سگرایانه در اسالم بسیار محدود و در سا 
همجن 
لهای
نوع مباحث به جوامع اسالمی و از جمله ایران وزیده است .مه مترین استدال 
فلسفی که کارشناسان و اندیشمندان علوم اسالمی پیشنهاد کرد هاند صورتی
تگرایانه” نامید.
یتوان آن را “برهان طبیع 
از یک برهان ارسطویی است که م 
یتوان
سگرایانه را م 
تگرایانه در تقبیح مناسبات همجن 
صورت کلی برهان طبیع 
سگرایانه غیرطبیعی است؛  .۲مناسبات
به قرار زیر تقریر کرد .۱ :مناسبات همجن 
ً
سگرایانه اخالقا نارواست.
غیرطبیعی اخالقاً نارواست؛ بنابراین .۳ ،مناسبات همجن 
مفهوم محوری در این استدالل تعبیر طبیعی“ و “غیرطبیعی” است .در واقع،
تفاوت مهم قائالن این استدالل در تفسیرهای متفاوتی است که از این مفاهیم به
یکنم
یدهند .در اینجا ،صرفاً به دو روایت متفاوت از این استدالل اشاره م 
دست م 
که دو کارشناس علوم اسالمی معاصر مطرح کرد هاند.
روایت نخست :روایت نخست را محمدحسین طباطبایی ،صاحب تفسیر المیزان،
سگرایانه
مطرح کرده است .طباطبایی در تفسیر آیۀ  ۸۰سورۀ اعراف مناسبات همجن 
یکوشد توضیح دهد که چرا از
یداند و در جای دیگر م 
را “خالف فطرت” انسان م 
منظر او اینگونه رفتارها را باید خالف فطرت ،خلقت و طبیعت دانست:
آمیزش با همجنس برخالف نظام خلقت و فطرت انسان است .اگر در
خلقت انسان و انقسامش به دو قسم نر و ماده و نیز به جهازات و ادواتی
که هر یک از این دو صنف مجهز به آن هستند و همچنین به خلقت
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خاص هر یک دقت کنیم ،جای هیچ تردید باقی نمیماند که غرض
صنع و ایجاد از این صورتگری مختلف و از این غریزه شهوتی که آن هم
مختلف است-در یک صنف از مقولۀ فعل و در دیگری از مقول ۀ انفعال
است-این است که دو صنف را با هم جمع کند و بدین وسیله عمل
تناسل که حافظ بقای نوع انسانی تاکنون بوده انجام پذیرد .پس یک
فرد از انسان نر ،که او را مرد میخوانیم ،بدین جهت که مرد خلق شده
است ،برای یک فرد ماده از این نوع است ،نه برای یک فرد نر دیگر و
یک فرد از انسان ماده ،که او را زن مینامیم ،برای این [یعنی مناسبات
جنسی با یک مرد] خلق شده ،نه برای یک فرد مادۀ دیگر .آنچه مرد
را در خلقتش مرد کرده برای زن خلق شده و آنچه در زن است و در
خلقت او را زن کرده برای مرد است و این زوجیت طبیعی است که
صنع و ایجاد عالم میان مرد و زن ،یعنی نر و مادۀ آدمی ،برقرار کرده
و این جنبنده را زوج کرده است .از سوی دیگر ،اغراض و نتایجی که
اجتماع و یا دین در نظر دارد این زوجیت را تحدید کرده و برایش مرزی
ساخته به نام نکاح ،که یک جفتگیری اجتماعی و اعتباری است .به
این معنا که برای اجتماع میان دو فرد-نر و ماده-از انسان که با هم
ازدواج کردهاند ،نوعی اختصاص قائل شده که این اختصاص مسئلۀ
زوجیت طبیعی را تحدید میکند؛ یعنی به دیگران اجازه نمیدهد که
در این ازدواج شرکت کنند .پس فطرت انسانی و خلقت مخصوص به
او ،او [مرد] را به سوی ازدواج با زنان هدایت میکند ،نه ازدواج با مردان
و نیز زنان را به سوی ازدواج با مردان هدایت میکند ،نه ازدواج با زنی
مثل خود .و نیز فطرت انسانی حکم میکند که ازدواج مبنی بر اصل
2
توالد و تناسل است ،نه اشتراک در مطلق زندگی.
چنان که میبینیم ،مهمترین استدالل طباطبایی این است که به دو دلیل
باید مناسبات همجنسگرایانه را “غیرطبیعی” دانست :نخست آنکه آناتومی
اندامهای جنسی مردان و زنان به نحوی آفریده شده است که مکمل یکدیگرند
و دوم آنکه ،مناسبات همجنسگرایانه به تولید مثل نمیانجامد.
2محمدحسین طباطبایی ،ترجمۀ تفسیر المیزان (نشر دیجیتال :مرکز تحقیقات رایانه قائمیه اصفهان،
بیتا) ،جلد ۴۳۶ ،۱۵؛ توضیحات ذیل آیات  160تا  175سورۀ شعراء.
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دربارۀ این استدالل چه میتوان گفت؟ نخست آنکه مسئلۀ “تناسب” اندامها
صرفاً با غایات آن اندامها معنا مییابد .به بیان دیگر ،تناسب دو امر (الف) و
(ب) تابع غایتی است که از جمع (الف) و (ب) در نظر داریم .چه بسا (الف) و
(ب) بر مبنای غایت (ج) با یکدیگر متناسب باشند (یعنی در کنار هم به تحقق
آن غایت کمک کنند) ،اما بر مبنای غایت (د) با یکدیگر متناسب نباشند.
اگر غایت اندامهای جنسی ،برای مثال ،ایجاد لذت در طرفین رابطۀ جنسی
تلقی شود ،در آن صورت اندامهای جنسی یک زوج همجنسگرا همانقدر
با یکدیگر تناسب دارند که اندامهای جنسی یک زوج ناهمجنسگرا .با این
همه ،طباطبایی تناسب میان اندامهای جنسی را بر مبنای غایت تولید مثل
تعریف میکند و معتقد است که با فرض این غایت ،الجرم باید بپذیریم که
اندامهای جنسی افراد همجنس با یکدیگر متناسب نیست و به این اعتبار ،باید
تماسهای جنسی میان افراد همجنس را اخالقاً ناروا دانست.
سهای
اما چرا باید غایت اندا مهای جنسی را منحصر به تولید مثل دانست؟ تما 
شهای متنوع دیگری هم ایفا
نها عالوه بر تولید مثل نق 
جنسی در زندگی انسا 
یشان نسبت به هم ابراز شوق و عشق
سهای جنس 
نها از طریق تما 
یکند .انسا 
م
بهای
یبرند ،از فشارها و اضطرا 
نب هتن خود لذت م 
سهای ت 
یکنند ،از تما 
م
تآمیز بر میزان اعتماد
سهای جنسی مالطف 
یکاهند و از طریق تما 
روحی خود م 
یافزایند .در همۀ اینها ،اندا مهای جنسی
یشان م 
به نفس خود و شریک جنس 
نقدر با یکدیگر متناسب است (یعنی به غایت مشترک ایشان
افراد همجنس هما 
یکند) که اندا مهای جنسی افراد دو جنس متفاوت.
کمک م 
از سوی دیگر ،امروزه با پیدایش انواع روشهای بارداری خارج رحمی و حتی
پیشرفت در روشهای بارداری غیرجنسی (مانند همانندسازی و کپیبرداری
ژنتیک) نقش تکاملی اندامهای جنسی در تولید مثل رفتهرفته اهمیت
پیشین خود را از دست میدهد و کارکردهای دیگر این اندامها در مناسبات
انسانی قوت بیشتری مییابد .به نظر نمیرسد که از منظر کارکردهای دیگر
اندامهای جنسی تفاوت مهمی میان مناسبات جنسی زوجهای همجنسگرا و
دگرجنسگرا وجود داشته باشد.
همچنین ،اگر تماسهای جنسی میان دو فرد همجنس را صرفاً به این اعتبار
که به تولید مثل نمیانجامد اخالقاً ناروا بدانیم ،در آن صورت الجرم باید بر
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همان مبنا همۀ مناسبات جنسی دیگری را هم که به تولید مثل نمیانجامد،
اخالقاً ناروا بشماریم .برای مثال ،مناسبات جنسی میان زنان و مردان نازا یا
زوجهایی که از روشهای پیشگیری از بارداری استفاده میکنند-هرچند که بر
مبنای معیار آناتومیک طباطبایی “طبیعی” هستند-باید از حیث اخالقی ناروا
تلقی شوند.
بر این موارد بیفزایم که پارهای از فقیهان شیعی مناسبات جنسی مقعدی
(وطی در دبر) و استمناء مرد با بدن همسرش را گرچه مکروه ،اما مجاز
میدانند 3.در اینگونه موارد ،هرچند که این فقیهان این نوع مناسبات جنسی
را “غیرطبیعی” میدانند ،اما این امر را دلیل کافی برای تحریم آن مناسبات
تلقی نمیکنند.
روایت دوم :روایت دوم از برهان طبیعتگرایانه را یوسف طباطبایینژاد ،امام
جمعۀ شهر اصفهان و مدیر حوزۀ علمیۀ اصفهان ،مطرح کرده است .او در
خطبههای نماز جمعۀ اصفهان در نقد مدعیان غربی حقوق بشر گفت“ :آنها
مطرح میکنند چون همجنسبازی را آزاد نگذاشتهاید ،لذا حقوق بشر را رعایت
نکردهاید .این در حالی است که این کار را حیوانات هم انجام نمیدهند 4”.در
اینجا او مفهوم “غیرطبیعی” را به معنای رفتاری تلقی میکند که حتی در
میان حیوانات هم دیده نمیشود .سابقۀ این استدالل به افالطون بازمیگردد.
افالطون در کتاب قوانین محدودیتهایی را در خصوص رفتارهای جنسی
شهروندان وضع میکند و در آن سیاق مینویسد“ :هیچکس نباید جز با زن
قانونی خود با کسی دیگر نزدیکی کند و بهطور کلی آمیزش مردان با زنان
هرجایی و همچنین آمیزش مرد با مرد را به کلی ممنوع خواهیم ساخت ”.و در
توضیح چرایی این حکم میافزاید:
مردمان شهر ما حق ندارند از مرغان و دیگر جانوران بدتر باشند.
میبینید که مرغکان مادام که توانایی تولید مثل نیافتهاند ،تنها و
3توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده تن از مراجع معظم تقلید ،به کوشش محمدحسن
یهاشمی خمینی (قم :انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،)،جلد ،۱
بن 
مسائل.450-453
“4آیت اهلل طباطبایی نژاد‘ :همجنس بازی را حیوانات هم انجام نمی دهند/می گویند چون این اصول آزاد
سپذیر در
نیست حقوق بشر ندارید ”’،دستر 
http://www.mehrnews.com/news/2420813/.
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بیجفت زندگی میکنند و از آمیزش جنسی احتراز دارند .همین که
به سن تولید مثل رسیدند ،یک مرغ نر و یک مرغ ماده جفتی تشکیل
میدهند و از آن پس در کمال وفاداری با یکدیگر بسر میبرند .ما بر
5
آنیم که مردمان شهر ما باید بهتر از جانوران بیخرد باشند”.
اما این استدالل هم از ق ّوت چندانی برخوردار نیست .پژوهشهای علمی نشان
میدهد که رفتارهای همجنسگرایانه در میان حیوانات هم یافت میشود 6.اما
مهمتر از آن ،وجود یا عدم وجود رفتاری در میان حیوانات را نمیتوان معیار
شایستهای برای داوری در خصوص ارزش اخالقی رفتارهای انسانی دانست.
برای مثال ،در میان حیوانات دشوار بتوان رفتارهایی نظیر عدالت یا شفقت بر
افتادگان یا خالقیتهای عقلی و هنری یافت .اما از این امر نمیتوان نتیجه
گرفت که اینگونه رفتارها در سپهر انسانی از منظر اخالقی نارواست .از سوی
دیگر ،بسیاری رفتارها در میان حیوانات شایع است که در انسانها اخالقاً
ناشایست تلقی میشود ،مانند درندهخویی یا مناسبات جنسی با فرزندان.
مخالفت با مناسبات همجنسگرایانه منحصر به عالمان حوزههای سنتی علوم
دینی نیست .نواندیشان و روشنفکران مسلمان هم در این خصوص مخالفتهای
گاه تندی ابراز کردهاند .برای مثال ،محسن کدیور تصریح میکند که “اصوالً
همجنسبازی یا همجنسگرایی امری غیرعقالیی و غیرانسانی است و انحراف
از مسیر صحیح بشری محسوب میشود” 7و میافزاید:
ارتباط جنسی با همجنس در همۀ ادیان ابراهیمی از جمله اسالم
به شدت تقبیح و تحریم شده است .قرآن کریم با شدیدترین لحن
ممکن این رویه را تحت عنوان رویۀ قوم لوط مذمت کرده است .علمای
اسالم-اعم از اهل سنت و شیعه-در ممنوعیت شرعی و اشد مجازات
ناند .رضایت طرفین در فعلی که نهی موکد
سبازان ه مداستا 
همجن 
 5افالطون ،دورۀ آثار افالطون ،ترجمۀ محمدحسن لطفی (چاپ 3؛ تهران :خوارزمی ،)1380 ،جلد ،۴
کتاب قوانین ،کتاب هشتم ،فقر ههای  ۸۴۰و .۸۴۱
6برای مثال بنگرید به

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).

7محسن کدیور ،حقّ الناس :اسالم و حقوق بشر (تهران :انتشارات کویر.۱۶۴ ،)۱۳۸۷ ،
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شرعی دارد کارساز نیست .حرمت شرعی لواط و مساحقه و مجازات
شدید مرتکبین آنها از احکام ثابت و دائمی شرعی است .روشنفکری
دینی در این مسئله که فاقد پشتوانه عقالیی است با اسالم سنتی در
حرمت شرعی و اصل مجازات-فارغ از نوع آن-برخورداری [برخوردی؟]
سگرایی
مشابه دارد[ . . . 8و] با صراحت می گویم مسلمانی مطلقاً همجن 
یتابد و از تمامی طرق موجه برای ریش هکن کردن این انحراف
را برنم 
فبار از جوامع انسانی کوشش م 
تأس 
یکند9.
کدیور البته استدالل عقلی روشنی برای تحکیم موضع خود ابراز نمیکند و به
نظر میرسد که مستند مدعایش به سیاق فقیهان بیشتر شواهد نقلی باشد .اما
در همینجا به نکتهای اشاره می کند که شایان ذکر است .او به تأکید مدعی
است که نقض حقوق همجنسگرایان را نمیتوان از مصادیق نقض حقوق بشر
دانست ،چرا که “همجنسبازی تاکنون فاقد پشتوانۀ اجماعی بینالمللی به
عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر است” و “برای ورود در مصادیق حقوق بشر
مبنایی عقالیی و موجه الزم است .همجنسگرایی تاکنون به لحاظ عقالیی از
حقوق بشر شناخته نشده است .به قول مشهور ،اول برادریت را اثبات کن بعد
ادعای میراث کن .در شمرده شدن همجنسگرایی در زمرۀ حقوق بشر تردید
جدی وجود دارد .با چنین تردید بحث از تبعیض دربارۀ اقلیتهای جنسی چه
محلی از اعراب دارد؟” 10در آثار کدیور مطلقاً هیچ دلیلی برای “عقالیی” نبودن
مناسبات همجنسگرایانه مطرح نشده است و روشن نیست که او بر کدام
مبنای عقلی مناسبات همجنسگرایانه را “غیرعقالیی و غیرانسانی” میداند.
یگانه دلیل غیرنقلی که برای دفاع از موضع خویش بیان میکند این است که
مسئلۀ حقوق اقلیتهای جنسی در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و دو میثاق
پیرو آن به رسمیت شناخته نشده است 11.اما این استدالل قانعکننده به نظر
نمیرسد .آیا شرط “حقوق بشر” بودن اندارج در متن اعالمیۀ جهانی حقوق
بشر است؟ آیا پیش از نگارش اعالمیۀ جهانی حقوق بشر انسانها فاقد حقوق
بودند و فقط پس از انتشار آن اعالمیه صاحب حقوق شدهاند؟ اعالمیۀ حقوق
8کدیور ،حقّ الناس.165-164 ،
9کدیور ،حقّ الناس.۱۶۵ ،
10کدیور ،حقّ الناس.۱۶۴ ،
11کدیور ،حقّ الناس.۱۶۴ ،
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اساسی از پیش
بشر صرفاً بیانیهای حقوقی و سیاسی است که پارهای حقوق
ِ
موجود انسانها را که از کورۀ چانهزنیهای قدرتهای سیاسی به سالمت
برآمده است ،در نظام حقوق بینالملل به رسمیت میشناسد .اما مصادیق
حقوق بشر و اعتبار آنها مستقل از متن اعالمیۀ جهانی حقوق بشر تعیین
میشود .انسانهای فرهیخته نخست نشان دادند که برای مثال ،انسانها
واجد حق تعیین سرنوشت هستند و بعد ،آن حق را در متن اعالمیۀ حقوق
بشر گنجاندند .بعید است که کارشناسان حقوق بشر فهرست حقوق اساسی
انسانها را منحصر به موارد مندرج در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر بدانند .این
اعالمیه مانند هر سند حقوقی دیگر پابهپای پیشرفت فکری و معیشتی انسانها
تغییر و تکامل مییابد .بنابراین ،برای تعیین آنکه آیا حقوق اقلیتهای جنسی
به واقع مصداق حقوق بشر است یا نه ،باید دالیل عقلی و اخالقی مستقلی اقامه
شود؛ صرف مندرج بودن یا نبودن آن حقوق در متن اعالمیۀ جهانی حقوق بشر
مشکل چندانی را حل نخواهد کرد.
از سوی دیگر ،کدیور در جایی مدعی می شود که در “مدعیات و ادلۀ
همجنسگرایان” هیچ “دلیل موجهی” نیافته است و “در نهایت[ ،شأن اخالقی
و حقوقی مناسبات همجنسگرایانه] به لحاظ عقالئی امری جدلیالطرفین
است 12”.به نظر میرسد که از منظر کدیور“ ،جدلی الطرفینی” بودن شأن
اخالقی و حقوقی مناسبات همجنسگرایانه دلیل خوبی است که بحث دربارۀ
حقوق و منزلت انسانی همجنسگرایان-به سبب صفت همجنسگرایی-
تا اطالع ثانوی به تعلیق درآید .به بیان دیگر ،کدیور بدون بررسی ادبیات
علمی و فلسفی مرتبط با حقوق اقلیتهای جنسی ،صرفاً ادعا میکند که در
این پژوهشها هیچ مدعای مدلل و موجهی وجود ندارد یا در بهترین حالت،
مدعیات ایشان صرفاً یک رأی در بازار مکارۀ آراء است و به این اعتبار میتوان
در ارزش و اتقان آن مدعیات و دالیل تردید کرد .اما به نظر نمیرسد به صرف
آنکه در برابر یک رأی آرای بدیلی هم مطرح شده است ،بتوان آن رأی را
جدلیالطرفین دانست .اگر چنین بود ،باید تقریباً همۀ نظریات مهم علمی و
فلسفی را جدلیالطرفین میدانستیم و داوری دربارۀ اعتبار آنها را به تعلیق
درمیآوردیم .هر موضوع خاص را فقط در صورتی میتوان جدلیالطرفین
دانست که ق ّوت استدالل طرفین موضوع کمابیش به یک اندازه باشد .مادام که
12کدیور ،حقّ الناس.۱۶۴ ،
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این امر به دقت نشان داده نشده باشد ،ادعای جدلیالطرفین بودن موضوع قابل
دفاع به نظر نمیرسد.
با این همه ،کدیور چندی بعد از پارهای جهات در مواضع خود در خصوص حقوق
اقلیتهای جنسی تجدیدنظر کرد .برای مثال ،هرچند که او همچنان حکم
تکلیفی حرمت مناسبات همجنسگرایانه ،یا به تعبیر او “لواط” و “مساحقه”،
را امری مسلم میداند ،اما در حکم وضعی آن مناسبات تجدید نظر میکند
و به تصریح مینویسد“ :همجنسگرایی چه بیماری باشد ،چه امری طبیعی،
قابل مجازات نیست 13”.ظاهرا ً در اینجا مقصود کدیور از “مجازات” عمدتاً حکم
اعدام است که در فقه شیعی برای مناسبات همجنسگرایانه و تحت شرایطی
خاص در نظر گرفته شده است .اما کدیور معتقد است که “جامعهای که چنین
روابطی را مخل اخالق عمومی میداند حق دارد برای این افراد محدودیتهایی
14
را برای حفظ اخالق عمومی مطابق قانون اعمال کند”.
عبدالکریم سروش هم بحث دربارۀ حقوق اقلیتهای جنسی را با اشارات تند
و گاه تحقیرآمیز آغاز کرد .اما رفتهرفته کوشید مخالفتهای خود را در جامۀ
زبانی نرمتر صورتبندی کند .سروش هم بیآنکه بحث محتوایی روشن و
دقیقی دربارۀ شأن اخالقی مناسبات همجنسگرایانه مطرح کند ،قبح اخالقی
این مناسبات را مفروض میگیرد و به رسمیت شناختن این مناسبات را در
جهان غرب از نشانههای زوال و بیماری لیبرالیسم و طمعورزی کاپیتالیسم
میشمارد .او در یکی از سخنرانیهای خود ادعا میکند که لیبرالیسم در دنیای
امروز با دو نقصان جدی روبهروست :نادیده گرفتن تکالیف مردم ،و دیگری
نادیده گرفتن اخالق 15.او معتقد است که “امروز اخالق دنبالهرو لیبرالیسم
شده است” و در توضیح این معنا میافزاید که در جهان امروز مردم تابع امیال
و هوسهای خود شدهاند و هوسهای خود را حق میشمارند و بر آن مبنا
عمل میکنند .پس از آن ،گروهی از راه میرسند و برای آن هوسها مبانی
اخالقی میتراشند .او سه مثال از اینگونه هوسرانیهای اخالقاً ناروا را که
در جهان جدید تحت عنوان “حق” روان شده است نام می برد :پورنوگرافی،
13بنگرید به http://kadivar.com/?p=12397/.
14بنگرید به http://kadivar.com/?p=13043/.

سپذیر در
15عبدالکریم سروش“ ،نئولیبرالیسم مسلح ”،سخنرانی آوریل  ،۲۰۱۵دقایق  ۴۹تا  ،۵۵دستر 

https://www.youtube.com/watch?v=QaGmg56QZEI/.

 96رصاعم ناریا یعیش ۀشیدنا رد ییارگسنجمه ۀلئسم

همجنسگرایی و خیانت در روابط زناشویی .او دربارۀ این مصادیق میگوید:
“اینها االن جزو چیزهایی است که جزو حقوق شمرده میشوند ،یعنی کسی به
خاطر ارتکاب اینها مستوجب مالمت یا مستوجب عقوبت شمرده نمیشود ”.به
اعتقاد سروش ،به دنبال این حقسازیها ،نظام سرمایهداری هم از راه میرسد
و اینگونه مناسبات را تبدیل به کاالهای سودآور میکند و به این ترتیب ،بنیاد
این رفتارهای غیراخالقی را در جامعه مستحکم میسازد .او سپس از داوری
آیندگان در خصوص “این تفالهها و زبالهها” ابراز نگرانی میکند.
شهای
به نظر من ،مه مترین اشکال این اظهارنظرها این است که حجم گستردۀ پژوه 
یگیرد
سگرایی یکسره نادیده م 
علمی ،فلسفی و اخالقی را در خصوص مقولۀ همجن 
نها و سودجویی
سرانی انسا 
شها را یکسره به هو 
و دانش حاصل از این پژوه 
نشناختی و جامع هشناختی
لگرایی روا 
یکاهد .این تحوی 
سرمای هداران فرو م 
سگرایان
از معرفت را دشوار بتوان قابل دفاع دانست .آیا مدافعان حقوق همجن 
یها مدعیات منتقدان را نه حاصل مطالعات
لگرای 
یتوانند بر سیاق این نوع تحوی 
نم 
شهای جنسیتی
بها و آموز 
یهای جدی ایشان ،که برآمده از تعص 
و نظرورز 
گنظرانۀ یک فرهنگ مردساالر و سلط هجو به شمار آورند؟
تن 
حق ناحق بودن است .یعنی
از سوی دیگر ،گوهر لیبرالیسم به رسمیت شناختن ِ
افراد جامعه این واقعیت را به رسمیت میشناسند که دیگران لزوماً و همیشه
ارزشها و باورهایی مشابه ما ندارند و مادام که التزام ایشان به آن روشها و
ّ
مخل حقوق اساسی دیگران نباشد ،افراد حق دارند زندگی خود را بر
باورها
وفق آنچه از منظر باورهای دیگران ناحق مینماید سامان بخشند .به رسمیت
شناختن این حق امری اخالقی است .یعنی ما به حکم اخالق ،و نه بهرغم آن،
حق دیگران را در خصوص زیستن بر وفق ارزشها و باورهایشان به رسمیت
میشناسیم .به رسمیت شناختن این حق اخالقی را به هیچوجه نمیتوان
امری خالف اخالق و نشانۀ زوال یا نقصان یک جامعه دانست .بنابراین ،حتی
اگر کسانی رفتارهای همجنسگرایانه را به هر دلیل اخالقاً ناروا میدانند ،به
حکم اخالق مکلفاند که حق همجنسگرایان را ،از آن حیث که همجنسگرا
هستند ،برای برخورداری از حرمت و کرامت انسانی به رسمیت بشناسند .به
رسمیت شناختن این حق نشانۀ التزام جامعه به اخالق است نه دوری از آن و
باید آن را از امتیازهای آن جامعه به شمار آورد ،نه نشانۀ نقصان آن.
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دالیل نقلی
سگرایان
در میان اندیشمندان مسلمان ،مه مترین بنیاد نقلی در نفی مناسبات همجن 
آیات قرآنی ناظر به قوم لوط است .مطابق روایت قرآنی ،داستان زندگی دو پیامبر
سگرایانه پیوند یافته است :ابراهیم و برادرزادهاش ،لوط.
با مسئلۀ مناسبات همجن 
یشوند،
یشود که فرشتگان برای عذاب قوم لوط روانه م 
روایت قرآنی از آنجا آغاز م 
یکنند تا به او بشارت فرزندی بدهند.
اما بر سر راه خود نزد ابراهیم توقف م 
یکنند .ابراهیم از
فرشتگان قصد خود را از رفتن به دیار لوط بر ابراهیم آشکار م 
یشود و در مقام دفاع از قوم لوط با خداوند-به تعبیر
شنیدن این خبر مشوش م 
16
قرآن-به “مجادله” برم 
یکند تا آنجا
یخیزد .اما دالیل خداوند ابراهیم را مجاب نم 
یگوید“ :ای ابراهیم ،از این [درخواست] درگذر ،چرا که
که خداوند خطاب به او م 
17
فرمان پروردگارت دررسیده است و عذابی ب 
یبازگشت بر آنها فرود خواهد آمد ” .و
یافزاید“ :ابراهیم بردبار
سپس در همین سیاق با لحنی مالیم در ستایش ابراهیم م 
18
است و رئوف است و فرمانبردار است” .
فرشتگان از نزد ابراهیم به پیش لوط میروند .اما قوم لوط ،که “پیش از این
مرتکب کارهای زشت میشدند ”،از حضور میهمانان لوط باخبر میشوند و به
خانۀ او هجوم میآورند .لوط برای دفع هجوم ایشان و حمایت از میهمانانش
خطاب به مهاجمان میگوید“ :ای قوم من ،اینها دختران من هستند .برای شما
پاکیزهترند .از خدا بترسید و من را در برابر میهمانانم خجل مکنید 19”.اما قوم
در پاسخ میگویند که “تو خود می دانی که ما را به دختران تو نیازی نیست
و نیز می دانی که چه میخواهیم 20”.در این آیات ،زبان قرآن پوشیده است و
هیچ اشارۀ روشن و بیپردهای به مناسبات همجنسگرایانه ندارد .اما در جای
دیگر آمده است“ :و لوط را به یاد آر .آنگاه که به قوم خود گفت :کارهای
زشت مرتکب میشوید ،در حالی که خود به زشتی آن آگاهید؟ آیا شما از
روی شهوت با مردان به جای زنان میآمیزید؟” 21و باز در جای دیگر میگوید:
“و لوط را فرستادیم .آنگاه به قوم خود گفت :چرا کاری زشت میکنید که
16قرآن ،سورۀ  ،۱۱آیۀ .۷۴
17قرآن ،سورۀ  ،۱۱آیۀ  ،۷۶با ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی.
18قرآن ،سورۀ  ،۱۱آیۀ  ،۷۵با ترجمۀ عبدالمحمد آیتی.
 19قرآن ،سورۀ  ،۱۱آیۀ  ،۷۸با ترجمۀ آیتی.
 20قرآن ،سورۀ  ،۱۱آیۀ  ،۷۹با ترجمۀ آیتی.
 21قرآن ،سورۀ  ،۲۷آیۀ  ۵۴با ترجمۀ آیتی و آیۀ  ۵۵با ترجمۀ خرمشاهی.
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هیچ کس از مردم جهان پیش از شما نکرده است؟ شما به جای زنان با مردان
22
شهوت میرانید .شما مردمی تجاوزکار هستید”.
غالب تفاسیر قرآنی “کار زشت” قوم لوط را عمل لواط و توسعاً مناسبات
همجنسگرایانه دانستهاند و روایات فراوانی را از منابع اسالمی در تأیید این
تفسیر نقل کردهاند .به اعتبار همین آیات و تفاسیر است که نظام حقوق
اسالمی رفتارهای همجنسگرایانه را به شدت تقبیح میکند و برای آنها،
خصوصاً مناسبات همجنسگرایانه در میان مردان ،مجازاتهای سنگین پیش
بینی کرده است .برای مثال ،مطابق فقه مصطلح ،اگر مناسبات جنسی میان
دو مرد اثبات شود ،تحت شرایطی مجازات ایشان مرگ خواهد بود و قاضی
میتواند به تشخیص خود دستور دهد که حکم مرگ به یکی از روشهای زیر
صورت گیرد :سنگسار ،سوزاندن ،پرتاب از کوه با دست و پای بسته یا خراب
کردن یک دیوار سنگی بر سر “مجرم”23.
یتوان گفت؟ پیش از بررسی این آیات و مدلوالت
دربارۀ این آیات قرآنی چه م 
آنها ،نخست مایلم که بر مبنای پار های از آموز ههای فیلسوفان و متکلمان مسلمان،
چارچوبی نظری برای تفسیر منابع دینی ،خصوصاً قرآن ،به دست دهم و در گام
تهای
دوم ،تفسیری بدیل از این آیات قرآنی پیشنهاد کنم که با حقوق اقلی 
جنسی و شأن و منزلت انسانی ایشان سازگاری بیشتری داشته باشد.
چارچوب نظری برای تفسیر منابع دینی :مدل عقلگرایی عدالتمحور
چارچوب تفسیری پیشنهادی من را میتوان “مدل عقلگرایی عدالتمحور”
نامید .این مدل بر دو رکن اصلی بنیاد شده است :رکن عدالت که برآمده از
سنت کالمی اهل اعتزال است و رکن عقالنیت که برآمده از سنت فلسفی
ابنرشد اندلسی است.
رکن عدالت :نظریۀ اخالق نزد متألهان اعتزالی مبتنی بر چند رکن مهم
است .نخست آنکه حسن و قبح امور عینی و مستقل از ارادۀ خداوند و مقدم
بر آن است .دوم آنکه عقل انسان به پای خود میتواند حسن و قبح امور را
 22قرآن ،سورۀ  ،۷آیات  80و  81با ترجمۀ آیتی.
23روح اهلل خمینی ،تحریر الوسیله (تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،)1392 ،جلد  ،۲الفصلالثانی:
فیاللواط و اسحق و القیاده ،مسائل شمارۀ  ۴و .5
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دریابد .سوم آنکه خداوند و افعال او نیز همچون انسانها مشمول حسن و
قبح میشود و چهارم آنکه خداوند به اقتضای خیریت ذاتی خود به ضرورت
نمیتواند مرتکب شر و امر خالف عدالت شود 24.به بیان دیگر ،عدالت شرط
الزم حکم الهی است و ناعادالنه بودن یک حکم شرط کافی است برای آنکه
آن حکم را الهی ندانیم .این ایده در میان اندیشمندان شیعی معاصر هواداران
مهمی دارد .برای مثال ،مرتضی مطهری در این باره مینویسد:
اصل عدالت از مقياسهاى اسالم است كه بايد ديد چه چيز بر او منطبق
ىشود .عدالت در سلسلۀ علل احكام است ،نه در سلسلۀ معلوالت .نه
م
اين است كه آنچه دين گفت عدل است ،بلكه آنچه عدل است دين
بودن عدالت است براى دين .پس بايد
ىگويد .اين معناى مقياس
م
ِ
بحث كرد كه آيا دين مقياس عدالت است و يا عدالت مقياس دين.
ىكند كه بگوييم دين مقياس عدالت است ،اما حقيقت
مقدسى اقتضا م 
نطور نيست ،این نظیر آن چیزی است که در باب حسن و قبح عقلی
اي 
در میان متکلمین رایج شد و شیعه و معتزله عدلیه شدند ،یعنی عدل
25
را مقیاس دین شمردند ،نه دین را مقیاس عدل.
او در جای دیگر تصریح می کند“ :اصل عدل و اصل تبعيت احكام از مصالح و
مفاسد نفساالمرى و بالطبع اصل حسن و قبح عقلى و اصل حجيت عقل به
عنوان زيربناى فقه اسالمى شيعى معتبر شناخته شد و باالخره اصل عدل جاى 
خويش را در فقه اسالمى بازيافت 26”.بنا بر این مبنا ،میتوان اصلی دستوری را
تهایی وجود دارد .من در اینجا عمدتاً
24در میان متألهان اعتزالی دربارۀ تفسیر جزئیات این مدعیات تفاو 
نظرات قاضی عبدالجبار معتزلی را مبنا قرار داد هام .قاضی عبدالجبار نظرات خود را در خصوص اخالق در
کتاب مهمش ،المغنی فی ابواب التوحید و العدل (بیروت :مطبعة دارالکتب ،)۱۹۶۰ ،خصوصاً جلد ششم آن
مجموعه ،توضیح داده است .همچنین ،برای بحثی خوب دربارۀ نظرات اخالقی قاضی عبدالجبار بنگرید به

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.

25مرتضی مطهری ،بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی (تهران :انتشارات حکمت.15-14 ،)۱۳۶۲ ،
26مرتضی مطهری ،عدل الهی (تهران :بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری ،بیتا).۳۴ ،
یهای کالم معتزلی بنگرید به صفحات  18تا  .23البته
همچنین ،برای آشنایی با تقریر مطهری از ویژگ 
باید بیفزایم که بسیاری از فقهیان و متکلمان شیعی که به تبع اهل اعتزال از تقدم عدل بر دین دفاع
یکنند ،در مقام استنباط احکام شرعی لزومأ و در عمل به این اصل پایبند نبود هاند .در میان متکلمان
م
یتوان از جمله کسانی دانست که کوشید هاند
شیعی متأخرتر کسانی مانند احمد قابل و محسن کدیور را م 
در مقام استنباط و فهم احکام شرعی تا حدی به این اصل پایبند باشند.
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به منزلۀ اصلی راهنما در مقام فهم قرآن و نیز احکام شریعت برگرفت.
اصل راهنمای عدالت :اگر به حکم عقل معلوم شود که حکم الف خالف
عدالت است ،در آن صورت معلوم میشود که حکم الف حکم خداوند نیست.
از جمله مدلوالت اصل عدالت ،که صورتی از قاعدۀ زرین است ،اصلی است که
میتوان آن را “اصل ناعادالنه بودن تبعیضهای ناروا” یا به اختصار “اصل نفی
تبعیض ناروا” دانست.
اصل نفی تبعیض ناروا :تبعیض میان انسانها اخالقاً ناروا و خالف عدالت
است ،مگر آنکه دالیل اخالقاً موجهی برای چنان تبعیضی وجود داشته باشد.
رکن عقالنیت :اب 
نرشد در رسالۀ مهم خود ،فصل المقال ،بحث استداللی مهمی
را در خصوص رابطۀ میان عقل یا فلسفه از یک سو و کالم الهی و شریعت از
سوی دیگر مطرح م 
شفرض مهم است که
یکند 27.استدالل او مبتنی بر این پی 
قها با یکدیگر در تضاد نیستند ،بلکه با یکدیگر سازگار و مؤید یکدیگرند .به این
ح
یاالصول نباید میان حقایق عقلی و فلسفی از یک سو و حقایق وحیانی
اعتبار ،عل 
و شرعی از سوی دیگر تعارضی وجود داشته باشد .بنابراین ،اگر برهان عقلی امر
الف را اثبات کند ،در آن صورت دین/شرع در آن خصوص یا موضعی دارد یا ندارد.
اگر دین/شرع در خصوص الف ساکت باشد ،در آن صورت میان حکم عقل و حکم
شرع سازگاری برقرار است .اما اگر شریعت دربارۀ آن امر حکمی داشته باشد ،در
آن صورت آن حکم یا با حکم برهان عقلی سازگار است یا نیست .اگر موافق باشد،
در آن صورت مطلوب حاصل است .اما اگر میان حکم عقل و حکم شرع در مورد
امر الف ناسازگاری باشد ،در آن صورت حکم دین/شرع محتاج “تأویل” است و
معنای تأویل آن است که داللت لفظ از داللت حقیقی آن به داللت مجازی تغییر
یتوان اصل راهنمای دوم را در مقام فهم قرآن و نیز
داده شود 28.بر این مبنا م 
ینامیم.
تبندی کرد .آن را “اصل راهنمای عقالنیت” م 
احکام عملی شریعت صور 
27ابنرشد ،فصل المقال تقریر ما بین الشریعة و الحکمة من االتصال او وجوب النظر المقلی و حدود التأویل
(الدین و المجتمع) ،مع مدخل و مقدمة تحلیلیة للمشرق علی المشروع الدکتور محمد عابد الجابری
(الطبعة الثانیة؛ بیروت :مرکز دراسات الوحدة العربیة .521-38 ،)2002 ،برای بحث خوبی در خصوص
رسالۀ فصل المقال بنگرید به مقدمۀ تحلیلی عابد الجابری بر آن و نیز

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

نرشد ،فصل المقال.۳۵ ،
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اصل راهنمای عقالنیت :اگر (ظاهر) دین/شریعت/قرآن حکم به الف کند ،اما
بنا به دالیل استوار عقلی معلوم شود که الف ناموجه و خالف عقل است ،در آن
یشود که حکم الف حکم خداوند نیست و باید از آن فقره از دین/
صورت معلوم م 
شریعت/قرآن تفسیر بدیلی به دست داد که متضمن آن حکم خالف عقل نباشد.
مدلول اصل عدالت و اصل عقالنیت آن است که کالم و حکم الهی عادالنه و
حکیمانه است و اگر کالم یا حکمی خالف عدل یا حکمت باشد ،انتساب آن به
خداوند پذیرفتنی نیست.
نها
سگرایانه و تبعیض میان انسا 
حال اگر معلوم شود که تقبیح رفتارهای همجن 
بر مبنای هویت و گرایش جنسی ایشان هیچ مبنای عقلی و اخالقی قابل قبولی
یرسد که مطابق “اصل نفی تبعیض ناروا” الجرم
ندارد ،در آن صورت به نظر م 
ضها را ناعادالنه بدانیم .و اگر این احکام ناعادالنه
حها و تبعی 
نگونه تقبی 
باید ای 
یتوانیم حکم به تقبیح
باشند ،در آن صورت به اعتبار “اصل راهنمای عدالت ”،نم 
نها بر مبنای هویت و گرایش
سگرایانه و تبعیض میان انسا 
مناسبات همجن 
جنسی ایشان را حکم الهی بدانیم .در اینجا میان حکم عقل و ظاهر کالم و حکم
الهی تعارضی رخ داده است و در این صورت ،بر مبنای “اصل راهنمای عقالنیت”،
مفسران باید بکوشند که از فقرات مربوطه در قرآن و سایر متون دینی مرجع
ضهای ناروایی نباشد.
تفسیر بدیلی به دست دهند که متضمن چنین تبعی 
بنظران
یای که حکیمان و صاح 
شتر دیدیم ،مه مترین دالیل عقل 
چنان که پی 
سگرایانه اقامه کردهاند از استحکام کافی برخوردار
مسلمان در تقبیح مناسبات همجن 
سگرایانه و
یرسد که حکم به تقبیح مناسبات همجن 
نیست 29.بنابراین ،به نظر م 
یباید حکمی ناعادالنه و عق ً
ال ناموجه
تبعیض بر مبنای هویت و گرایش جنسی را م 
دانست .اگر فرد مسلمانی این نتیجه را بپذیرد ،در آن صورت بر او از حیث دینی
فرض است که بکوشد تفسیری از متون و منابع دینی مرجع به دست دهد که
متضمن چنان احکام ناعادالنه و عق ً
ال ناموجهی نباشد .اما آیا امکان عرضۀ چنان
تفسیر بدیلی وجود دارد؟

تبندی و بررسی
سگرایانه را صور 
29در جای دیگری با تفصیل بیشتری دالیل مخالفان مناسبات همجن 
سپذیر در
تهای جنسی ”،دستر 
لها بنگرید به آرش نراقی“ ،دربارۀ اقلی 
کرد هام .برای آشنایی با آن استدال 
http://arashnaraghi.com/articles/minorities.pdf /.
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تفسیر بدیل
در اینجا می کوشم خطوط کلی تفسیری بدیل را از آیات قرآنی در خصوص مناسبات
سگرایانه پیشنهاد کنم که با اقتضائات عدالت جنسیتی سازگاری داشته باشد.
همجن 
 .1غالب تفاسیر سنتی میکوشند گناه اصلی قوم لوط را که به عذاب ایشان
انجامید به عمل همجنسگرایانۀ مردان قوم منحصر کنند .از این رو ،در آنجا که
30
لوط قوم خود را به علت ارتکاب “کار زشت” یا “الفاحشه” نکوهش میکند،
مفسران آن کار زشت یا فاحشه را معادل عمل لواط تفسیر میکنند 31.با این
همه ،روایت قرآنی و نیز پارهای قرائن برونمتنی نشان میدهد که قوم لوط
مرتکب انواع گناهان فاحش میشدند و هیچ دلیلی وجود ندارد که آن فاحشه
را که عامل اصلی عذاب ایشان بوده است معادل عمل همجنسگرایانه در
میان مردان قوم تلقی کنیم .از قضا ،از منظر قرآنی در صدر گناهان قوم لوط
کفرورزی و انکار نبوت لوط و سایر پیامبران الهی قرار داشته استَ “ :ك َّذب َ ْت َق ْو ُم
لُوطٍ ب ِال ُّن ُذ ِر [قوم لوط بیمدهندگان [یعنی پیامبران الهی] را تکذیب کردند]” 32و
ِين [قوم لوط پیامبران را تکذیب کردند]” (الشعراء،
نیز “ َك َّذب َ ْت َق ْو ُم لُوطٍ ال ْ ُم ْر َسل َ
وك َف َق ْد َ
آیۀ  )160و “ َوإِن يُ َك ّ ِذب ُ َ
ِيم
 ك َّذب َ ْت َق ْبلَ ُه ْم َق ْو ُم ن ٍ
ُوح َو َعا ٌد َوثَ ُمو ُدَ ،و َق ْو ُم إِب ْ َراه َ
َو َق ْو ُم لُوطٍ [اگر اینان تو را تکذیب کردهاند ،پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود
نیز [پیامبرانشان را] تکذیب کردهاند و نیز قوم ابراهیم و قوم لوط]” (الحج،
آیات  .)43-42تکذیب پیامبران ،به تعبیر قرآن ،عامل اصلی عذاب قوم لوط
اب
بودَ “ َ:ك َّذب َ ْت َق ْبلَ ُه ْم َق ْو ُم ن ٍ
ُوح َو َعا ٌد َوف ِْر َع ْو ُن ُذو ْالَ ْوتَادَِ ،وثَ ُمو ُد َو َق ْو ُم لُوطٍ َوأَ ْص َح ُ
َْ
ال ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
 ك ٌّل إ ِ َّل َ
اب ،إِن ُ
 ك َّذ َب ال ُّر ُس َل َف َحقَّ ِع َقابِ [پیش از آنها قوم
ز
ح
ال
ِك
ئ
ـ
ل
و
أ
ة
ك
ي
َ
ْ ُ
ِ
نوح و عاد و فرعون ،که مردم را به چهار میخ میکشید ،پیامبران را تکذیب
کردند .و نیز قوم ثمود و قوم لوط و مردم ایکه از آن جماعتها بودند .از اینان
کسی نبود مگر آنکه پیامبران را تکذیب کرد ،و عقوبت من [بر آنان] واجب
س َوثَ ُمو ُدَ ،و َعا ٌد
الر ّ ِ
شد]” (ص ،آیات  )14-12و “ َك َّذب َ ْت َق ْبلَ ُه ْم َق ْو ُم ن ٍ
ُوح َوأَ ْص َح ُ
اب َّ
30برای مثال بنگرید به قرآن ،سورۀ  ،۷آیۀ ۸۰؛ سورۀ  ،۲۹آیۀ .۲۸
31طبری تعبیر قرآنی “فاحشه” را در روایت قرآنی قوم لوط با “عمل لواط” معادل فرض کرده و آیات
یکند .بنگرید به محمد
مربوطه را بر مبنای این معادله ،یعنی یکی گرفتن فاحشه و لواط ،تفسیر م 
الطبری ،تفسیر الطبری ،به کوشش بشار عواد (بیروت :مؤسسة الرسالة ،)۱۹۹۴ ،جلد  .۱۶۳ ،۳همچنین،
یکند که “مراد از کلمۀ فاحشه [در سیاق روایت قوم لوط] همان عمل
صاحب المیزان به صراحت تأکید م 
لواط است ”.بنگرید به طباطبایی ،ترجمۀ تفسیر المیزان ،جلد .۱۸۲ ،۱۶
32ترجمۀ آیات در این بخش عمدتاً بر مبنای ترجمۀ عبدالمحمد آیتی است.
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َْ َ
 ك ٌّل َ
اب ِال ْيك ِة َو َق ْو ُم تُ َّب ٍع ُ
 ك َّذ َب ال ُّر ُس َل َف َحقَّ َوعِي ِد
َوف ِْر َع ْو ُن َوإ ِ ْخ َو ُ
ان لُوطٍ َ ،وأَ ْص َح ُ
[پیش از آنها قوم نوح و اصحاب رس و ثمود تکذیب کرده بودند ،و قوم عاد و
فرعون و قوم لوط ،و اصحاب ایکه و قوم ّتبع ،همۀ پیامبران را دروغ شمردند
و مستحق وعدۀ عذاب من شدند]” (ق ،آیات  )14-12و نیز “ َك َّذب َ ْت َق ْو ُم لُوطٍ
ب ِال ُّن ُذ ِر ،إِن َّا أَ ْر َسلْ َنا َعلَ ْي ِه ْم َحاصِ ًبا [قوم لوط بیمدهندگان را تکذیب کردند .ما بر
آنها توفانی از شن فرستادیم]” (القمر ،آیات  33و  .)34البته قوم لوط عالوه
بر گناه کبیر کفرورزی و تکذیب پیامبران مرتکب رفتارهای ناشایست دیگری
السب َ
ُون ال ّ ِر َج َ
ُون فِي ن َا ِد ُ
يك ُم ال ْ ُمن َك َر
ِيل َوت َْأت َ
ال َوتَق َْط ُع َ
نیز میشدند“ :أَئ ِ َّن ُك ْم ل َ َت ْأت َ
ون َّ
َف َما َ
اب َق ْو ِم ِه إ ِ َّل أَن َقالُوا ائ ْ ِت َنا ب ِ َع َذابِ اللَّـ ِه إِن ُ
ِين [آیا با
 ك َ
الصا ِدق َ
 ك َ
نت م َِن َّ
ان َج َو َ
33
مردان میآمیزید و راهها را میبرید و در محفل خود مرتکب کارهای ناپسند
میشوید؟ جواب قومش جز این نبود که گفتند :اگر راست میگویی عذاب خدا
را بر سر ما بیاور]” (العنکبوت ،آیۀ  .)29پارهای مفسران در توضیح تعبیر “اتیان
المنکر فی النادی” آوردهاند که قوم لوط در مجالس خود انواع کارهای زشت
را مرتکب میشدند ،به یکدیگر سخنان ناسزا و رکیک میگفتند ،دست به قمار
میزدند ،به عابران و غریبهها سنگ میپراندند ،دف و نای مینواختند ،و در مأل
33
السبیل” را چنان که در متن آمده است ،به معنای متعارف آن ،یعنی
پارهای از مفسران تعبیر “تقطعون ّ
بریدن راه ،راهزنی و قطع طریق ترجمه و تعبیر کردهاند .در تفسیر المیزان در خصوص این تعبیر آمده است:
“بعضی از مفسرین گفت هاند :مراد از قطع سبیل بستن راههایی است که به شهر دیار ایشان [قوم لوط] منتهی
یخواستند به شهر آنان درآیند
یشدند و سر راه را بر مسافرینی که م 
یشد ،چون قوم لوط از شهر بیرون م 
م
یکردند ،سنگ هر کس به هر کس می خورد،
نگاه هر یک سنگی به طرف آنها پرتاب م 
یگرفتند و آ 
م
یدادند و تازه سه درهم نیز غرامت
یکردند و با او عمل لواط انجام م 
یگرفتند و اموالش را غارت م 
او را م 
یداد .بعضی
نطور قضاوت می کرد و حق را به اهل شهر م 
یستاندند .و در شهر قاضی داشتند که او هم همی 
م
دیگر گفت هاند :مراد از قطع سبیل ،اشاره به گناه دیگر آنان است و آن اینکه عالوه بر عمل زشت مزبور راهزنی
یکردند ”.پارهای از روایات هم مؤید همین معناست .برای مثال ،در روایتی از امام جعفر صادق(ع)
هم م 
یگماردند تا وقتی مسافرانی
در خصوص قوم لوط از جمله آمده است[“ :مردان قوم] افرادی را بر سر راه م 
یگذرند ایشان را آگاه کنند تا ایشان با آن مسافران آن عمل زشت را مرتکب شوند ”.بنگرید به
از آنجا م 
محمدحسین طباطبایی ،المیزان فی التفسیر القرآن (چاپ 2؛ بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات)1973 ،
السبیل” را به معنای “قطع راه
جلد  .۳۴۵ ،۱۰اما پارهای دیگر از مفسران از جمله طباطبایی تعبیر “تقطعون ّ
تناسل” تفسیر کردهاند و یگانه استدالل ایشان برای این ترجیح آن است که “سیاق آیه” برخالف قول گروه
شفرض نامنقح است که گویی گناه اصلی
یکند و ظاهرا ً مقصود ایشان از سیاق آیه همان پی 
نخست داللت م 
سگرایانه بوده است .بنگرید به طباطبایی ،ترجمۀ تفسیر المیزان ،جلد  .۱۸۳ ،۱۶اما به
قوم لوط عمل همجن 
یرسد که تفسیر مفسران گروه نخست بر تفسیر مفسران گروه دوم برتری داشته باشد ،زیرا عالوه بر
نظر م 
السبیل” همان راهزنی و قطع طریق است ،مطابق تعبیر قرآن ،مردان
آنکه معنای مستقیم و روشن “تقطعون ّ
قوم لوط صاحب همسر ،و الجرم فرزند ،بودند“ :و تذرون ما خلق لکم ربّکم من ازواجکم” (الشعرا )۱۶۶/و
بنابراین ،عمل ایشان هرچه بوده مانع از توالد و تناسل ایشان نبوده است.
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عام یکسره برهنه میشدند و مرتکب عمل لواط میشدند .
34

در عهد عتیق هم دایرۀ گناهان فاحش قوم فراخ است“ :اینک گناه خواهرت
سدوم این بود که تکبر و فراوانی نان و سعادتمندی رفاهیت برای او و دخترانش
بود و فقیران و مسکینان را دستگیری ننمودند و مغرور شده در حضور من
مرتکب رجاسات گردیدند .لهذا چنانکه صالح دیدم ایشان را از میان برداشتم”
(کتاب حزقیال نبی ،باب  ،16فقرات  ۴۹و  .)۵۰نیز در رسالۀ یهودا آمده است:
“و همچنین سدوم و عموره و سایر بلدان نواحی آنها مثل ایشان چون که زناکار
شدند و در پی بشر دیگر افتادند در عقوبت آتش ابدی گرفتار شده بجهة عبرت
مقرر شدند” (رسالۀ یهودا ،فقرۀ  .)۷همچنین ،ژوزفوس ( ،)Josephusمورخ
حدود قرن اول میالدی ،در خصوص قوم سدوم مینویسد“ :ایشان از بیگانگان
نفرت داشتند و از طریق عمل لواط به ایشان تعرض میکردند35”.
ابنحزم اندلسی (456-384ق) ،فقیه و متکلم شاخص مکتب ظاهریه ،هم در
نقد تفاسیر سنتی از آیات مربوط به قوم لوط تأکید میورزید:
عذابی که خداوند متعال بر قوم لوط نازل کرد ناشی از آن دالیلی
نیست که آنها [یعنی مفسران پیشین] گمان میکردند [یعنی صرف
عمل جنسی میان مردان] .بلکه خداوند متعال به ایشان فرمود“ :قوم
لوط بیمدهندگان را تکذیب کردند .ما بر آنها بادی رمل برانگیز
فرستادیم [تا همگان را نابود کند] ،مگر بر خاندان لوط که آنها را
سحرگاه رهانیدیم .نعمتی بود از جانب ما و آنان را که سپاس گویند
چنین پاداش دهیم .او [لوط] ایشان را از انتقام سخت ما ترسانید ولی
[قوم لوط] با بیمدهندگان به جدال برخاستند .از مهمانان او کاری
زشت خواستند .ما نیز چشمانشان را کور گردانیدیم .پس بچشید
عذاب و بیم دادنهای مرا” [القمر .]37-33 ،خداوند همچنین
میفرماید“ :چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند ،غمگین شد و در
کارشان بماند .گفتند :مترس و غمگین مباش ،ما تو و خاندانت را-جز
زنت را که در همانجا خواهد ماند-نجات میدهیم[ ”.العنکبوت ،آیۀ
 34بنگرید به طباطبایی ،ترجمۀ تفسیر المیزان ،جلد .۱۸۳ ،۱۶

Quoted in Richard Wolff, A Commentary on the Epistle of Jude (Grands Rapids: Zonder Van
Publishing House, 1960), 76-77.
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 . . . ]۳۳خداوند متعال به نص صریح اعالم کرد که قوم لوط کفر
میورزیدند [و به نبوت نبیشان باور نداشتند] و از این رو بارانی از
سنگ بر ایشان نازل شد .آن باران سنگی که ایشان را به جزایشان
رسانید ،به خاطر آن عمل قبیح خاص نبود ،بلکه به واسطۀ کفرورزی
ایشان بود .از این رو ،کسانی را که مرتکب عمل قوم لوط میشوند
نمیباید سنگسار کرد ،مگر آنکه کافر باشند .در غیر این صورت ،آن
کسانی که برای ایشان چنان مجازاتی قائلاند خالف حکم خداوند
متعال رفتار میکنند و دالیل ایشان در این خصوص به اعتبار این
36
آیات باطل است و عمل ایشان خالف حکم خداوند است.
عالوه بر آن ،ابنحزم توجه مخاطبان خود را به این نکته نیز جلب میکند که
مطابق روایت قرآنی ،همسر لوط هم به همراه قوم او مشمول مجازات الهی شد.
اما به اعتقاد او ،کام ً
ال روشن است که گناه همسر لوط را نمیتوان برقراری
37
مناسبات همجنسگرایانه دانست .بنابراین ،دقیقتر آن است که عامل اصلی
مجازات قوم لوط را در جای دیگری جز مناسبات همجنسگرایانه ،یعنی در
کفرورزی و انکار پیامبران الهی ،بجوییم .در هر حال ،ابنحزم آشکارا و برخالف
مفسرانی مانند طبری و طباطبایی تعبیر “الفاحشه” را در متن داستان قوم لوط
با عمل لواط معادل و یکی نمیانگارد.
 .2از ظواهر آیات قرآنی برمیآید که دستکم میتوان یکی از مصادیق فاحشه
یا عمل زشتی را که در میان قوم لوط رایج بود آن دانست که مردان قوم از
روی شهوت به جای زنان با مردان میآمیختند که نمونهای از آن در آیات 81
سورۀ اعراف و  55سورۀ نمل آمده است .غالب مفسران سنتگرا این آیات را به
معنای تقبیح رفتارهای همجنسگرایانه از آن حیث که همجنسگرایانه است
تلقی کردهاند .اما به نظر میرسد در این خصوص مجال تأویل گشوده باشد.
زیرا مطابق بیان قرآن ،عمل زشت قوم لوط عملی کام ً
ال بیسابقه بوده است:
َْ َ
َ
“ َول ُ ً
وطا إ ِ ْذ َق َ
ِين
احشةَ َما َس َب َق ُكم ب ِ َها م ِْن أ َح ٍد ّ ِم َن ال ْ َعالَم َ
ال ل ِ َق ْو ِم ِه إِن َُّك ْم ل َ َت ْأت َ
ُون الف ِ
[و لوط را پیامبری دادیم .به قوم خود گفت :شما کاری زشت را پیشه کردهاید
که هیچیک از مردم جهان پیش از شما چنین نمیکرده است]” (العنکبوت ،آیۀ
محمد شاکر (بیروت :المکتب التّجاری ،)۱۹۶۰ ،جلد
36اب 

نحزم اندلسی ،المحلی باآلثار ،به کوشش احمد ّ
حد فیه” ذیل مسئلۀ “ :3-23فعل قوم لوط”.
۳۹۳ ،۱؛ بخش آخر “مسائل التّعزیر و ما ال ّ
نحزم ،المحلی باآلثار ،جلد .393 ،1
 37اب 
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 .)29مفسران در تفسیر این آیه دو معنای محتمل را پیشنهاد کردهاند :معنای
نخست آن است که آن عمل به آن صورت خاص که در میان قوم رایج بوده
است در میان هیچ قوم دیگری شایع نبوده است و معنای دوم آن است که قوم
لوط آغازگر اصل عمل (یعنی برقراری مناسبات جنسی با همجنس) بودهاند و
هیچ قومی پیش از ایشان مرتکب چنان عملی نم 
یشده است 38.مطابق معنای
اول ،موضوع اشارۀ خداوند در این آیه نفس مناسبات جنسی میان دو مرد
نیست ،بلکه آن شیوه یا نوع خاصی از مناسبات است که در میان قوم رایج
بوده است .اما مطابق معنای دوم ،مناسبات جنسی با همجنس ،صرف نظر از هر
شکل و محتوایی که بپذیرد ،ناشایست و در خور نکوهش و مجازات الهی تلقی
میشود .پارهای از مفسران ،از جمله صاحب المیزان ،معنای دوم را بر معنای
نخست ترجیح میدهند .اما به نظر میرسد که معنای اول از جهات مهمی بر
معنای دوم رجحان داشته باشد .زیرا تقریباً مسلم است که مناسبات جنسی با
همجنس در میان مردان سابقهای بسیار طوالنیتر از تاریخ قوم لوط دارد .برای
مثال ،کارشناسان عهد عتیق معتقدند که در میان کنعانیان ،بابلیان و سایر
اقوام بتپرست منطقه رسم بر آن بود که گروهی از پسران در معابد قوم خود را
به زائران عرضه میکردند و مناسبات جنسی با این “روسپیان مذکر” بخشی از
مناسک عبادی ایشان به شمار میآمد .احیاناً حساسیت منفی عهد عتیق را به
مناسبات همجنسگرایانه در میان مردان باید تاحدی به معنای دوری جستن
از راه و رسم بتپرستان و کافرکیشان در آن روزگار و تثبیت نوعی هویت دینی
39
متمایز در مقابل ادیان رقیب به شمار آورد.
بنابراین ،دشوار بتوان پذیرفت که مناسبات جنسی همجنسگرایانه با قوم
لوط آغاز شده باشد .از این رو ،از میان آن دو معنای محتمل ،معنای اول
پذیرفتنیتر به نظر میآید ،یعنی آیۀ مورد بحث را باید ناظر به صورت خاصی از
مناسبات همجنسگرایانه دانست که در میان قوم لوط رایج بوده است؛ صورتی
38طباطبایی ،ترجمۀ تفسیر المیزان ،جلد .۱۸۲ ،۱۶
39برای مثال بنگرید به

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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که دستکم به آن شیوۀ خاص در میان اقوام دیگر سابقه نداشته است .این
شیوۀ بیان ،یعنی بیان گزارهای به ظاهر کلّی و در واقع ناظر به مصادیق خارجی
خاص ،در قرآن بیسابقه نیست .برای مثال ،در داستان یوسف نیز قرآن در
وصف “زنان” میگوید“ :إ ِ َّن َ
يم [براستی که نیرنگ شما زنان بزرگ
 ك ْي َد ُك َّن َعظِ ٌ
است]” (یوسف ،آیۀ  .)28غالب مفسران سنتی معتقدند که این آیه از حقیقتی
در سرشت همۀ زنان پرده برمیدارد ،یعنی موضوع آن ناظر به همۀ زنان در
همۀ زمانها و مکانهاست 40.اما حقیقت این است که تفسیر این آیه به مثابه
گزارهای حقیقیه (یعنی گزارهای که در همۀ زمانها و مکانها صادق است) آن
را آشکارا به گزارهای کاذب بدل میکند .بنابراین ،در اینجا دقیقتر آن است
که آن آیه را ناظر به همان زنانی بدانیم که در ماجرای یوسف درصدد فریفتن
41
وی برآمده بودند ،یعنی آن را گزارهای “خارجیه” و نه “حقیقیه” بخوانیم.
بنابراین ،سور کلی یک آیه لزوماً آن را به قضیهای حقیقیه بدل نمیکند .در
پارهای مواقع ،گزارهای که واجد سور کلی است ،در واقع گزارهای خارجی ،یعنی
ناظر به مصادیق خاص و مقید به زمان و مکان معین ،است.
بر این مبنا ،باب این احتمال گشوده میشود که مردان قوم لوط به شیوهای
کام ً
ال ویژۀ ایشان با مردان شهوت میراندند و آنچه خشم خداوند را برانگیخت،
نه نفس مناسبات ،بلکه شیوه یا نوع ویژۀ آن مناسبات بوده است .اما در این
صورت پرسش مهم این است که آن شیوه یا نوع خاص از مناسبات جنسی
همجنسگرایانه کدام بوده است؟
 .3روایت قرآنی از داستان قوم لوط خطوط کلی رویدادهای مرتبط با ایشان
را بیان میکند ،اما کمتر به بیان جزئیات وقایع و احوال ایشان میپردازد .از
این رو ،دشوار بتوان بر مبنای روایت قرآنی نوع خاص مناسبات جنسی شایع
در میان قوم لوط را به دقت تعیین کرد .یگانه جایی که قرآن نوع رفتار شایع
در میان قوم را با جزئیات نسبی بیان میکند ،داستان دیدار فرشتگان با لوط
پیامبر است .احیاناً بر مبنای برخی نشانههای درونمتنی و برونمتنی این واقعه
نشناسی به غایت مشکوک آن آیه را
40صاحب المیزان هم از جمله مفسرانی است که بر مبنای نوعی روا 
یکند.
نها تفسیر م 
نها و مکا 
گزار های “حقیقی ”،یعنی ناظر به همۀ زنان در همۀ زما 
تاهلل میرزاحسن نائینی در علم اصول فقه رواج داده است .اولی گزار های
41اصطالح “قضیۀ حقیقیه” را آی 
یگیرد و دومی گزار های است که همۀ
نها دربرم 
نها و مکا 
است که همۀ افراد موضوع خود را در همه زما 
یشود.
افراد موضوع خود را در یک زمان و مکان خاص شامل م 
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بتوان دربارۀ پارهای از جنبههای آن نوع خاص از مناسبات شایع در میان قوم
لوط گمانهزنیهایی کرد .خوب است پارهای از آن نشانهها را بررسی کنیم.
نخست آنکه از منظر قرآنی ،شاید مهمترین ویژگی رفتار قوم لوط در متن
آن واقعه را باید ادامۀ گناه اصلی ایشان ،یعنی تکذیب پیامبران الهی ،دانست.
یکی از مهمترین ارزشهای زندگی اقوام در آن روزگار بخشندگی و سخاوت
خصوصاً در قبال میهمانان بود .به محض آنکه فرد کسی را به میهمانی خود
میپذیرفت ،میهمان در کنف حمایت او درمیآمد و میهماننوازی در حق
او نشانۀ بارز شرافت ،اصالت و منزلت ویژه و واالی میزبان به شمار میآمد.
بنابراین ،میتوان گمان کرد که یکی از مهمترین شیوههای دشمنی ورزیدن
با یک فرد و خوارداشت او تعرض به میهمانان او بوده باشد .تعرض به میهمان
بیش از هر چیز تعرض به شرافت و منزلت میزبان تلقی میشد .از این روست
که قوم لوط در مقام تکذیب و تحقیر لوط در مقام پیامبر الهی او را از پذیرفتن
میهمان که نشانۀ کرامت ،شرافت و منزلت اجتماعی بود بازداشته بودندَ “ :قالُوا
أَ َول َ ْم ن َ ْن َه َ
ِين” (هود ،آیۀ  )۷۰و هنگامی که از حضور میهمانان
ك َع ِن ال ْ َعالَم َ
غریبۀ او آگاه شدند ،کوشیدند تا از طریق تعرض به آن میهمانان ،میزبان (یعنی
لوط) را سرشکسته و خوار کنند .از عبارات لوط خطاب به مهاجمان هم آشکارا
برمیآید که گویی قصد اصلی مهاجمان تحقیر لوط بوده استَ “ :ق َ
ال إ ِ َّن َهـؤ َُل ِء
ون [گفت :اینان مهمانان مناند ،مرا
ونَ ،واتَّ ُقوا اللَّـ َه َو َل ت ُْخ ُز ِ
ضَ ْيفِي َف َل تَفْضَ ُح ِ
رسوا مکنید .از خداوند بترسید و مرا شرمسار مسازید]” (الحجر )69-68 ،و در
َ
سم ُ
ِنك ْم َر ُج ٌل
جای دیگر نیز میگویدَ “ :فاتَّ ُقوا اللَّـ َه َو َل ت ُْخ ُز ِ
ون فِي ضَ ْيفِي أل َ ْي َ
يد [از خدا بترسید و مرا در برابر میهمانانم خجل مکنید .آیا مرد خردمندی
َّرشِ ٌ
در میان شما نیست؟]” (هود ،آیۀ  .)78همین معنا در عهد عتیق نیز آمده
است“ :آنگاه لوط نزد ایشان به درگاه آمد و در را از عقب خود ببست و گفت
ای برادران من ،زنهار بدی مکنید  . . .لکن کاری بدین دو مرد نداشته باشید،
زیرا که برای همین زیر سایۀ سقف من آمدهاند” (سفر پیدایش ،باب نوزدهم،
آیات  .)9-7بنابراین ،به نظر میرسد که غرض اصلی قوم لوط از آن تهاجم
تمتع جنسی نبود ،تحقیر لوط از طریق درهم شکستن حرمت او در مقام
میزبان و از این طریق تکذیب شأن و منزلت او به مثابه پیامبر الهی بود .عمل
جنسی با همجنس در این بستر را باید بیشتر نوعی ابزار سیاسی برای تحمیل
سلطه و درهم شکستن رقیب تلقی کرد؛ چیزی مانند تجاوز جنسی سیاسی که
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امروزه گاه برای درهم شکستن زندانیان سیاسی اعمال می شود.
در بستر این تفسیر احیاناً بتوان درک سنجیدهتری از پیشنهاد غریب لوط
به مردان مهاجم عرضه کردَ “ :ق َ
ال يَا َق ْو ِم َهـؤ َُل ِء ب َ َنات ِي ُه َّن أَ ْط َه ُر ل َ ُك ْم [گفت:
ای قوم من ،اینها دختران من هستند .برای شما پاکیزهتر هستند]” (هود
آیۀ  )78و نیزَ “ ،ق َ
ال َهـؤ َُل ِء ب َ َنات ِي إِن ُ
ِين [گفت :اگر قصدی دارید،
 كن ُت ْم َفا ِعل َ
اینک دختران من هستند]” (الحجر ،آیۀ  .)71در اینجا به نظر میرسد که
لوط دختران خود را به مردان مهاجم عرضه میکند .پیشنهاد لوط خالی از
اشکاالتی نیست :آیا لوط پیشنهاد میکرد که دختران خود را طعمۀ مردان
مهاجم کند؟ آیا سپردن آن دختران بیگناه به دست آن گروه مهاجم و قربانی
کردن ایشان اقدامی “پاکیزهتر” و نزدیکتر به “تقوا” بود؟ بیشک پاسخ منفی
است .غالب مفسران سنتی معتقدند که در واقع لوط به مردان مهاجم پیشنهاد
42
کرد که در عوض مناسبات جنسی با میهمانانش با دختران او “ازدواج کنند”.
البته در متن روایت قرآنی هیچ اشارهای به ازدواج نیست .با این همه ،حتی به
فرض پذیرش آن تفسیر مشکل همچنان باقی است :بیتردید شمار دختران
لوط بسیار کمتر از شمار مردان قوم او بود 43.آیا لوط حق داشت که بدون
رضایت دخترانش آنها را همزمان به ازدواج بیش از یک مرد ،آن هم گروهی
مهاجم ،درآورد؟ اگر تفسیر سنتی را بپذیریم ،در آن صورت به نظر میرسد
که باید همراه با غالب مفسران سنتی بپذیریم که در واقع لوط با طرح آن
پیشنهاد میکوشید به داللت التزامی رابطه با همجنس را از آن حیث که
همجنسگرایانه است ناروا اعالم کند و رابطه با جنس مخالف را “پاکیزه تر”
بداند و به “تقوا” نزدیکتر بشمارد.
به نظر من ،پیشنهاد لوط را به نحو دیگری هم میتوان فهمید .چنان که
پیشتر بیان کردم ،قرائن حکایت میکند که قوم لوط بر مبنای نظام ارزشی
مقبول در میان خود نیک میدانستند که تعرض به حریم میهمان ناروا و
برخالف فضیلت میهماننوازی و منافی با کرامت و منزلت میزبان است .لوط
در کالم خود گواهی میدهد که این آگاهی نزد قوم حاضر بودَ “ :ول ُ ً
وطا إ ِ ْذ َق َ
ال
َْ َ
ون [و لوط را به یاد آر .آنگاه که به قوم
احشةَ َوأَن ُت ْم ت ُْبصِ ُر َ
ل ِ َق ْو ِم ِه أَت َْأت َ
ُون الف ِ
42برای مثال بنگرید به طباطبایی ،ترجمۀ تفسیر المیزان ،جلد .۵۰۶ -۵۰۵،۱۰
43مطابق قول عهد عتیق ،لوط صاحب دو دختر بود .بنگرید به سفر پیدایش ،باب نوزدهم ،آیۀ .۸
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خود گفت :کارهای زشت مرتکب میشوید ،در حالی که خود به زشتی آن
آگاهید؟]” (النمل ،آیۀ  .)54قوم لوط بهرغم علم به زشتی این عمل درصدد
بودند که حریم میهمانان غریبۀ 44لوط را نشانه روند و از این طریق حرمت و
منزلت لوط را ویران کنند و مایۀ سرشکستگی و شرمساری او شوند .از سوی
دیگر ،قوم لوط-بازهم بر مبنای نظام ارزشی مقبولشان-نیک میدانستند که
برقراری مناسبات جنسی با دختران لوط نیز کاری ناشایست است .ایشان در
مقابل “پیشنهاد لوط” به این آگاهی اذعان کردندَ “ :قالُوا ل َ َق ْد َعل ِْم َت َما ل َ َنا فِي
ب َ َنات َ
ِك م ِْن َح ّ ٍق [آنها گفتند :تو میدانی که ما را نسبت به دختران تو حقی
نیست]” (هود ،آیۀ  .)79یعنی در نظام ارزشی مقبول ایشان ،مناسبات جنسی
با دخترانی که بر ایشان حقی نداشتند هم ناروا تلقی میشد 45.به این اعتبار،
به گمان من نباید پیشنهاد لوط را در خصوص دخترانش به لحنی دعوتگرانه،
یعنی به مثابه پیشنهادی واقعی و ایجابی ،تلقی کرد .در واقع ،باید آن پیشنهاد
را با لحنی انکارگرانه خواند؛ یعنی او با این پیشنهاد میکوشید برای حفظ
حریم میهمانان خود به وجدان اخالقی قوم متوسل شود .در واقع ،او خطاب
به قوم خود میگفت“ :آیا شما حاضرید با دختران من که بر آنها حقی ندارید
بیامیزید؟ معلوم است که پاسخ شما منفی است و این کار را در نظام ارزشی
خود ناروا میدانید .بر همین قیاس ،تعرض شما به میهمانان من و نقض حریم
ایشان نیز نارواست .بنابراین ،به اعتبار همان نظام ارزشی که شما را از مناسبات
جنسی با دختران من بازمی دارد باید از تعرض به میهمانان من هم بپرهیزید”.
البته قوم به او پاسخ دادند که “ َوإِن َ
يد [و تو میدانی که قصد
َّك ل َ َت ْعلَ ُم َما ن ُ ِر ُ
ما چیست]” (هود ،آیۀ  .)79قصد اصلی ایشان تکذیب شأن پیامبرانۀ او بود.
از این رو ،پس از هجوم به خانۀ او و هتک حرمت میهمانان او از سر انکار و
یورزد ،برای مثالَ “ :ق َ
ون [[لوط
44روایت قرآنی بر “غریبه بودن” آن میهمانان تأکید م 
ال إِن َُّك ْم َق ْو ٌم ُّمن َك ُر َ
به فرشتگان] گفت :شما اشخاصی ناآشنایید]” (الحجر ،آیۀ  .)62این نکته مهم است ،زیرا تعرض به فرد
بیگانه ،یعنی فردی که با اعضای قبیله علقۀ خونی نداشت ،کاری ک مهزینه بود ،زیرا اوالً اصل اساسی
زندگی قبیلگی ،یعنی حرمت نهادن به پیوندهای خویشاوندی قبیلگی ،را نقض نمی کرد و ثانیاً ،بیم
انتقا مجویی از جانب اعضای قبیله را هم به دنبال نداشت .حال آنکه ،برای مثال ،تعرض به دختران لوط
یآورد .در تاریخ زندگی پیامبر اسالم هم قریش ،خصوصاً تا هنگامی که
چیک از آن دو شرط را برنم 
هی 
ابوطالب در قید حیات بود ،بر مبنایی کمابیش مشابه از تعرض جدی به شخص پیامبر و سایر مسلمانان
یهاشم پرهیز داشتند ،اما مسلمانانی را که پیوندهای قبیلگی استواری نداشتند به آسانی هدف
خاندان بن 
یدادند.
خشونت و آزار قرار م 
45یکی از احتماالت مطلوب طباطبایی در معنای این آیه هم همین است .بنگرید به طباطبایی ،ترجمۀ
تفسیر المیزان ،جلد .۵۰۹ ،۱۰
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ریشخند از او خواستند که اگر در دعوی خود صادق است عذاب الهی را بر
ایشان نازل کندَ “ :ف َما َ
اب َق ْو ِم ِه إ ِ َّل أَن َقالُوا ائ ْ ِت َنا ب ِ َع َذابِ اللَّـ ِه إِن ُ
نت
 ك َ
 ك َ
ان َج َو َ
ِين [جواب قومش جز این نبود که گفتند :اگر راست میگویی عذاب
الصا ِدق َ
م َِن َّ
خدا را بر سر ما بیاور]” (العنکبوت ،آیۀ  .)29گویی قصد ایشان از آزار و هتک
حرمت میهمانان غریبه او آن بود که لوط را چندان مستأصل کنند که سرانجام
آن شهر و دیار را ترک بگویدَ “ :و َما َ
اب َق ْو ِم ِه إ ِ َّل أَن َقالُوا أَ ْخ ِر ُجو ُهم ّ ِمن
 ك َ
ان َج َو َ
ون [و جواب قوم او جز این نبود که گفتند :آنها را
َاس يَ َت َط َّه ُر َ
َق ْريَ ِت ُك ْم إِن َّ ُه ْم أُن ٌ
از قریهشان برانید ،زیرا ایشان کسانی هستند که به پاکی تظاهر میکنند]”
(االعراف )82 ،و نیز “ َقالُوا لَئِن ل َّ ْم تَن َت ِه يَا ل ُ ُ
ين [گفتند:
وط ل َ َت ُكون ََّن م َِن ال ْ ُم ْخ َرجِ َ
ای لوط اگر [از دعوت خود] دست برنداری ،قطعاً از اخراجشدگان خواهی بود]”
(الشعراء ،آیۀ .)167
دومین ویژگی مهم روایت قرآنی از داستان دیدار فرشتگان این است که قوم
لوط با هجوم به خانۀ لوط قصد داشتند که به زور به حریم جسمانی میهمانان
غریبۀ او تعرض کنند .مطابق بیان قرآن ،ایشان شتابان به خانۀ لوط درآمدند و
از او میهمانانش را مطالبه کردند و لوط خود را در برابر ایشان ناتوان و بیپناه
ون إِل َ ْيه”
یافت 46.تعبیر “هرع” یا “اهرع” در عبارت قرآنی “ َو َجا َء ُه َق ْو ُم ُه يُ ْه َر ُع َ
(هود ،آیۀ  )۷۸متضمن تهدید و به کارگیری شدت و زور است 47.بنابراین،
میتوان گمان زد که رفتار ناشایست قوم متضمن نوعی خشونت و تعرض به
حریم جسمانی قربانیان ،به رغم میل ایشان ،بوده است .مطابق این تحلیل،
48
عمل قوم لوط را باید مصداق آشکار تجاوز به عنف تلقی کرد .
بنابراین ،رفتارجنسی ناپسند و شایع در میان قوم لوط بیش از آنکه نفس عمل
جنسی میان مردان باشد ،استفادۀ خشونتآمیز از عمل جنسی به منزلۀ ابزاری-
سیاسی-برای درهم شکستن رقیب و به زانو درآوردن او بود .آیا اگر به عوض
مردان ،زنان قوم لوط به خانۀ او هجوم میآوردند تا به زور به حریم جسمانی
آن فرشتگان تعرض کنند ،رفتار ایشان پسندیده تلقی میشد و میهمانان لوط
46قرآن ،سورۀ هود ،آیات .80-78
47طباطبایی ،ترجمۀ تفسیر المیزان جلد .۵۰۴ ،۱۰
48در پار های روایات آمده است که لوط در توصیف رفتار قوم خود به فرشتگان گفت“ :به خداوند سوگند
یکنند تا از بدنشان خون جاری
یاندازند و با آنها چندان لواط م 
یخورم که اهل شهر مردان را به دام م 
م
شود ”.بنگرید به طباطبایی ،المیزان فی التفسیر القرآن ،جلد .۵۱۸ ،۱۰
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به آن مناسبات تن میدادند؟ به احتمال فراوان پاسخ این پرسش منفی است.
در روایت قرآنی از مناسبات جنسی شایع در میان قوم لوط نکتۀ دیگری هم
فهمیده شده است که در متن قرآن آشکار نیست .مطابق پارهای از روایات،
فرشتگان در قالب دو نوجوان (پسرانی که موی بر صورتشان نروییده بود) به
خانۀ لوط درآمدند .برای مثال ،در روایتی طوالنی در اصول کافی ،داستانی در
تشریح ماجرای قوم لوط آمده است که مطابق آن ،ابلیس برای آنکه عادت
جنسی قوم را بگرداند به صورت “پسری نوجوان” (“غلمان”) درآمد و قوم لوط
او را “پسرکی چندان زیباروی یافتند که پیشتر هیچ پسری را بدان زیبایی ندیده
بودند 49”.مطابق این روایت ،ماجرای عادت جنسی خاص قوم لوط با برقراری
مناسبات جنسی با آن پسرک نوجوان آغاز شد .مطابق آن روایت ،فرشتگان
الهی نیز “در قالب پسرانی نوجوان” (“فی زی غلمان”) یا “به صورت پسرانی که
موی بر صورتشان نرسته بود” (“فی صور غلمان مرد”) ظاهر شدند 50.صاحب
المیزان هم خود در توصیف ظاهر فرشتگان زبانی مشابه به کار میگیرد و آنها
را به صورت “جوانانی زیباروی که هنوز موی بر صورتشان نرسته بود” (“شبان
حسان مرد”) توصیف میکند 51.در روایاتی هم که در تقبیح عمل لواط و تعیین
مجازات آن آمده است ،در بسیاری موارد آن عمل را در قالب مناسبات جنسی
میان یک مرد بالغ (الرجل) و یک پسر نوجوان (الغالم) تصویر میکنند 52.باری،
توصیفاتی از این دست پیشنهاد میکند که ،مطابق تلقی عام ،عادت جنسی
خاص قوم لوط (آنچه بعدها در قلمرو فقه اسالمی عمل لواط نامیده شد) بیشتر
معطوف به کودکان و نوجوانان کمسال بوده است .حقیقت آن است که در
جهان باستان ،مهمترین نوع شناخت هشدۀ مناسبات همجنسگرایانه مناسبات
جنسی میان مردان بالغ با کودکان و نوجوانان نابالغ بوده است .صورتهایی از
49به نقل از طباطبایی ،المیزان فی التفسیر القرآن ،جلد  .۳۴۵ ،۱۰طباطبایی در خصوص این روایت
یدارد
معتقد است که “این روایت از حیث لفظ خالی از تشویشی نیست ”،اما در اعتبار روایت تردید روا نم 
یکند.
و خود برای تأیید پار های از مالحظات تفسیری خویش در خصوص ماجرای قوم لوط به آن استناد م 
50طباطبایی ،المیزان فی التفسیر القرآن ،جلد  ۳۴۵ ،۱۰و .۳۵۳
51طباطبایی ،المیزان فی التفسیر القرآن ،جلد .۱۲۵ ،۱۶
حد لواط (ح  .)۸در زبان فارسی
52برای مثال بنگرید به خمینی ،وسایل الشیعه ،جلد  ،۲۰باب  ،۳از ابواب ّ
کباز آمده است .بنگرید به لغتنامۀ
هم واژۀ “لوطی” (منسوب به قوم لوط) به معنای غال مباره و کود 
دهخدا .پار های از نویسندگان حوزۀ حقوق اسالمی هم لوطی ،یعنی کسی را که مرتکب عمل لواط
یشود“ ،بچ هباز” معنا کرد هاند .برای مثال بنگرید به عباسعلی محمودی ،حقوق جزایی اسالم :جرائم
م
ناشی از غریزۀ جنسی (تهران :انتشارات نهضت مسلمانان ،)۱۳۵۹ ،جلد .2
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این سنت در میان کنعانیان ،بابلیان و سایر اقوام بتپرست و کافرکیش منطقه،
فرهنگ یونان باستان و نیز پارهای از فرهنگ های دیگر شرق دور و نزدیک
در روزگار باستان شناخته شده بود و حتی رد پای آن قرنها بعد از جمله در
سنت صوفیانه در قالب آیین شاهدبازی و صحبت احداث در جهان اسالم تداوم
یافت53.
 .4تا اینجا فرض من بر این بوده است که مناسبات جنسی رایج در میان قوم
لوط با مفهوم همجنسگرایی به معنای امروزین آن کمابیش یکی است .اما
این فرض به غایت محل تردید است .لواط چیزی بیش از صرف یک عمل
جنسی نیست ،یعنی در این رابطه فرد چیزی جز تمتع جنسی را در طرف
مقابل نمیجوید و موضوع خواهش او از حد جسم دیگری فراتر نمیرود .از این
رو ،رابطۀ جنسی لواط غالباً از دلبستگیهای عاطفی انسانی عمیق تهی است.
لوطی هرگز مناسبات جنسی با همجنس را بخشی از هویت فردی و اجتماعی
خویش نمیداند .در روایت قرآنی ،همۀ نشانهها از روابط همجنسگرایانۀ
لوطیوار در میان قوم لوط حکایت میکند .برای مثال ،عمل مردان قوم لوط
ُون
در تصویر قرآنی چیزی بیش از “شهوت راندن با نران” نیست“ :أَئ ِ َّن ُك ْم ل َ َت ْأت َ
ً
ال ّ ِر َج َ
ون ال ّ ِن َسا ِء [چرا به جای زنان با مردان شهوت می رانید؟]”
ال شَ ْه َوة ّ ِمن ُد ِ
(النمل ،آیۀ 55؛ االعراف ،آیۀ  .)81هیچ نشانهای در روایت قرآنی وجود ندارد
که نشان دهد عمل قوم لوط از حد شهوت راندن با نران فراتر میرفته و در آن
یشده است .از قضا ،روایت قرآنی،
نوعی رابطۀ عاطفی انسانی و عمیق برقرار م 
چنان که دیدیم ،بیشتر حاکی از آن است که مناسبات جنسی مردان قوم غالباً
خشونتآمیز و بدون مالحظۀ کرامت انسانی قربانیان ایشان بوده است؛ یعنی
غایت اصلی آن اعمال سلطه یا دفع شهوت بوده است ،نه برقراری نوعی تفاهم
عاطفی عشقآمیز و توأم با احترام متقابل.
از سوی دیگر ،مطابق روایت قرآنی هنگامی که مردان قوم به خانۀ لوط هجوم
آوردند ،لوط دختران خود را به ایشان “پیشنهاد” کرد .اگر تفسیر سنتی را از
53برای مثال بنگرید به

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; K.J. Dover, Greek Homosexuality (Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1978 [1989]).

همچنین بنگرید به سیروس شمیسا ،شاهدبازی در ادبیات فارسی (تهران :انتشارات فردوس.)۱۳۸۱ ،
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این واقعه بپذیریم ،در آن صورت به نظر میرسد که لوط معتقد بود مردان
مهاجم به زنان هم متمایلاند .گمان لوط در حق ایشان بیاساس به نظر
نمیرسد ،زیرا مطابق روایت قرآنی ،مردان قوم لوط صاحب همسر بودند:
ون َما َخلَقَ ل َ ُك ْم َرب ُّ ُكم ّ ِم ْن أَ ْز َواجِ ُكم [چرا از
ان م َِن ال ْ َعالَمِينَ ،وت ََذ ُر َ
ُون ال ُّذ ْك َر َ
“أَت َْأت َ
میان مردم جهان با نران می آمیزید؟ و همسرانتان را که پروردگارتان برایتان
آفریده ترک میگویید]” (الشعراء ،آیات  .)166-165بنابراین ،دشوار بتوان
تمایل مردان قوم را که مطابق بیان قرآن صاحب همسر بودند ،نوعی تمایل
اصلی و جایگزینناپذیر نسبت به همجنس تلقی کرد.
در عین حال ،همجنسگرایی به معنای امروزین آن از حد یک عمل جنسی
صرف میان دو فرد همجنس بسی فراتر میرود و با هویت فردی و اجتماعی
ایشان پیوند مییابد .همجنسگرایی بیش از هر چیز نحوهای از “بودن” است.
برای مثال ،میشل فوکو در تحقیق مبسوط خود در خصوص تاریخ جنسیت به
تفصیل استدالل میکند که مفهوم همجنسگرایی یک برساختۀ اجتماعی در
روزگار مدرن برای توصیف نوع خاصی از مردان است و پیش از برساخته شدن
این مفهوم اساساً مرد همجنسگرایی وجود نداشته است؛ فقط مردانی بودند
که مناسبات جنسی با مردان را مرجح میشمردند 54.مطابق این تحلیل ،فرد
همجنسگرا در بستر جهان مدرن متولد شده است و هویت جنسی خود را
در تعریف هویت انسانی خویش منظور میکند و از دیگران میخواهد که آن
هویت را حرمت بنهند و برای او این حق را به رسمیت بشناسند که زندگی
فردی و اجتماعی خود را صادقانه و به تناسب خویشتن راستین خود سامان

Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction, trans. Robert Hurley
(New York: Pantheon Books, 1978).

54

همچنین ،مارتا نوسباوم هم معتقد است که فوکو با کتاب خود ،تاریخ جنسیت ،بیش از هر کس دیگری
سگرایی نوعی برساختۀ اجتماعی و فرهنگی است
در شکل بخشیدن به این ادعا کمک کرد که همجن 
بنگرید به

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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بخشد و در شکوفایی خویش در مقام انسانی شریف و کرامتمند بکوشد.
بر این مبنا ،میتوان ادعا کرد که لواط و همجنسگرایی دو مفهوم متمایزند.
صرف برقراری رابطۀ جنسی با همجنس فرد را همجنسگرا نمیکند .چه بسا
فردی با همجنس خود رابطۀ جنسی برقرار کند ،اما همجنسگرا نباشد ،یعنی
هویت خود را همجنسگرا نداند .از سوی دیگر ،ممکن است فردی خود را
همجنسگرا بداند ،بیآنکه لزوماً با همجنس خود رابطۀ جنسی برقرار کند .به
بیان منطقی ،نسبت مفهوم همجنسگرایی با مفهوم رابطۀ جنسی با همجنس
عموم و خصوص من وجه است .بنابراین ،از این مدعا که روایت قرآنی مناسبات
جنسی رایج در میان قوم لوط (یعنی عمل لواط) را نکوهیده است ،مطلقاً
نمیتوان نتیجه گرفت که همجنسگرایی به معنای امروزین آن نیز در قرآن
نکوهش شده است.
55

 .5به همۀ این موارد باید افزود که در قرآن هیچ اشارهای به مناسبات جنسی
میان زنان نشده است .البته پارهای از مفسران احتمال دادهاند که آیۀ زیر
َْ ِ َ
ناظر به مناسبات جنسی میان زنان باشدَ “ :و َّ
ِين الفاحشةَ مِن ن ِ َّسائ ُِك ْم
اللت ِي يَ ْأت َ
َ
استَشْ ِه ُدوا َعلَ ْي ِه َّن أ ْر َب َعةً ّ ِم ُ
نك ْم َفإِن شَ ِه ُدوا َف َأ ْمسِ ُكو ُه َّن فِي ال ْ ُب ُيوتِ َح َّتى يَ َت َو َّفا ُه َّن
َف ْ
ال ْ َم ْو ُت أَ ْو يَ ْج َع َل اللَّـ ُه ل َ ُه َّن َسب ً
ِيل [زنانی از شما که عمل ناشایسته کنند چهار
شاهد مسلمان بر آنها بخواهید ،چنانکه شهادت دادند آنها را در خانه نگه
دارید تا عمرشان به پایان رسد یا خداوند برای آنها راهی پدیدار کند]” (النساء،
آیۀ  56.)15مطابق پارهای روایات نیز ماجرای اصحاب رس و سرنوشت آنها-که
از جمله در سورۀ فرقان آیۀ  ۳۸و سورۀ ق آیۀ  ۱۲آمده است-با عمل مساحقه،

55از قضا جوزف مساد ،دانشیار تاریخ اندیشه و سیاست در جهان عرب معاصر در دانشگاه کلمبیا ،بر همین
تهای جنسی مفهومی مدرن و غربی است و
سگرایی و مسئلۀ حقوق اقلی 
مبنا معتقد است که همجن 
شهای
چوجه در تاریخ و فرهنگ عربی اسالمی سابقه ندارد .بر این مبنا ،او معتقد است که جنب 
به هی 
نالمللی مدافع حقوق
سگرایان با جهان عرب بیگان هاند و حاصل کار نهادهای بی 
مدافع حقوق همجن 
تهای بیشتری را خصوصاً بر
یبخش باشد ،محدودی 
سگرایان در جهان عرب بیش از آنکه رهای 
همجن 
یکند .برای آشنایی با نظرات او در این خصوص بنگرید به
روابط جنسی میان مردان تحمیل م 
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یکند .بنگرید به طباطبایی ،ترجمۀ تفسیر
56این از جمله احتماالتی است که صاحب المیزان مطرح م 
المیزان جلد .370-369 ،۴
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که آن را همجنسگرایی میان زنان تلقی کردهاند ،مرتبط بوده است 57.اما
اکثریت قریب به اتفاق مفسران آیه نخست را ناظر به عمل زنا دانستهاند و
نه مساحقه .همچنین ،در سراسر قرآن هیچ قرینهای وجود ندارد که ماجرای
اصحاب رس را با عمل مساحقه یا مناسبات جنسی میان زنان پیوند دهد .اما
اگر مناسبات جنسی میان زنان ،از آن حیث که مناسبات جنسی میان دو
همجنس است ،پدیدهای ناروا بود ،آنگاه مناسبات جنسی میان زنان میباید به
همان اندازۀ مناسبات جنسی میان مردان قبیح به شمار میآمد .اما در روایت
قرآنی ،مناسبات همجنسگرایانه میان زنان و مردان به هیچوجه همسنگ تلقی
نشده است :روایت قرآنی رفتار جنسی رایج در میان مردان قوم لوط را قاطعانه
در خور نکوهش میداند ،اما مطلقاً به مناسبات جنسی میان زنان اشارهای
نمیکند .بر این مبنا ،میتوان گمان زد که موضوع نکوهش روایت قرآنی نفس
مناسبات جنسی میان دو همجنس نیست .در اینجا فرض سنجیدهتر آن است
که بپذیریم در روایت قرآنی نه اصل مناسبات جنسی میان دو همجنس ،بلکه
نوع خاصی از آن مناسبات ناروا تلقی شده است که در میان مردان قوم لوط
رایج بود؛ مناسباتی که قوم بهویژه برای تکذیب پیامبران و خصوصاً تحقیر لوط
پیامبر در پیش گرفته بودند .حاصل آنکه بر مبنای آنچه بیان شد میتوان این
فرض را پذیرفتنی دانست که آیات قرآنی در تقبیح همجنسگرایی “ظهور”
ندارد و حتی اگر کسانی به چنان ظهوری قائل باشند ،آن ظهور تأویلپذیر
است ،یعنی میتوان آن آیات را بهگونهای فهمید که با مقتضیات عدالت
جنسیتی سازگاری بیشتری داشته باشد.
 .6فرض کنید کسانی ظهور آیات قرآنی را در تقبیح رفتارهای همجنسگرایانه
تأویلپذیر ندانند و مجدانه معتقد باشند که رفتارهای همجنسگرایانه گناه
مسلم است و فرد مسلمان ،از آن حیث که مسلمان است ،به حکم قطعی
خداوند باید از برقراری آنگونه مناسبات بپرهیزد .آیا در این صورت طومار
بحث در خصوص حقوق اقلیتهای جنسی ،دستکم از منظر دینی ،درنوردیده
57برای مثال ،در اصول کافی آمده است که “چند نفر زن به خدمت امام صادق(ع) وارد شدند یکی از
ایشان از مساحقه پرسید ،حضرت فرمود :حدش همان حد زنا است .آن دیگری پرسید آیا خدای تعالی
این مسئله را در قرآن کریم ذکر کرده است؟ حضرت فرمود :بلی .پرسید :در کجاست؟ فرمود :زنان رس”.
الدر المنثور از جعفربن محمد(ع) روایت شده است که “دو نفر زن از آن جناب پرسیدند :آیا افتادن
نیز در ّ
زن روی زنی دیگر را در کتاب خدا حرام می دانی؟ فرمود :بلی ،این عمل همان زنان است که در عهد
یزیستند و آن زنان که با رس بودند ”.به نقل از طباطبایی ،ترجمۀ تفسیر المیزان ،جلد .۳۰۳ ،۱۵
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میشود؟ به نظر من پاسخ منفی است .به گمان من ،روایت قرآنی از واکنش
ابراهیم به سرنوشت قوم لوط عبرتآموز است .مطابق روایت قرآنی ،چنان که
پیشتر دیدیم ،هنگامی که فرشتگان ابراهیم را از سرنوشت قوم لوط آگاه
کردند ،یعنی به او خبر دادند که خداوند آن قوم را به جزای گناهان ایشان
دچار عذاب خواهد کرد ،ابراهیم مشفقانه در دفاع از آن قوم با خداوند به
58
الر ْو ُع َو َجا َءتْ ُه ال ْ ُبشْ َرى يُ َجا ِدل ُ َنا فِي
مجادله برخاستَ “ :فلَ َّما َذ َه َب َع ْن إِب ْ َراه َ
ِيم َّ
ض َع ْن َه َ
ِيم أَ ْع ِر ْ
ـذا إِن َّ ُه َق ْد َجا َء
ِيم أَ َّوا ٌه ُّمن ٌ
ِيب ،يَا إِب ْ َراه ُ
ِيم ل َ َحل ٌ
َق ْو ِم لُوطٍ  ،إ ِ َّن إِب ْ َراه َ
أَ ْم ُر َرب ّ ِ َ
اب َغ ْي ُر َم ْر ُدو ٍد [چون وحشت از ابراهیم برفت و او را
ك َوإِن َّ ُه ْم آت ِي ِه ْم َع َذ ٌ
نوید آمد ،با ما دربارۀ قوم لوط به مجادله برخاست .ابراهیم بردبار بود و رئوف
و فرمانبردار .ای ابراهیم ،از این سخن اعراض کن .فرمان پروردگارت فراز آمده
است و بر آنها عذابی که هیچ برگشتی ندارد فرود خواهد آمد]” (هود ،آیات
 .)76-74نکتۀ تأملانگیز در روایت قرآنی آن است که ابراهیم در برابر قومی
که به انواع گناهان آلوده بودند و عذاب محتوم الهی به سویشان روانه بود،
شکیبایی و شفقت ورزید و با خداوند برای ایشان مجادله کرد .مهمتر آنکه
خداوند نیز او را برای آن دفاع جانانه در خور سرزنش نیافت و بلکه شکیبایی
و شفقت او را بر گناهکاران ستود .شیوۀ ابراهیم به مسلمانان میآموزد که در
رویارویی با گناه ،خصوصاً گناهی که زیانش به غیر نمیرسد ،شکیبایی و شفقت
ورزند و محتسبانه برای مجازات گناهکار بیتابی نکنند .اکراه از گناه نباید فرد
دینورز را از شفقت بر گناهکار بازبدارد.
مؤخره
حاصل آنکه در سنت اسالمی ،دامنۀ بحثهای عقلی جدی در خصوص شأن
و منزلت اخالقی همجنسگرایی بسیار محدود است و بحثهای اندیشمندان
معاصر شیعی از حیث عقلی برای اثبات نتیجۀ مورد نظر ایشان مطلقاً کفایت
نمیکند .مهمترین مبنای نقلی تقبیح مناسبات همجنسگرایان و خشونتهای
حقوقی علیه همجنسگرایان در پارهای از آیات قرآن است که به هیچوجه
در خصوص شأن اخالقی و منزلت حقوقی همجنسگرایان ،از آن حیث که
58پار های مفسران ادعا کرد هاند که ابراهیم در واقع به دفاع از لوط و خانوادۀ او برخاست ،نه قوم لوط .اما
این تفسیر به غایت محل تردید است .صاحب المیزان هم قاطعانه معتقد است که “در آیات مورد بحث
منظور ابراهیم دفاع از قوم لوط بود ،نه خود لوط ”.بنگرید به طباطبایی ،ترجمۀ تفسیر المیزان ،جلد ،۱۶
۱۸۵؛ جلد  ۴۸۶ ،۱۰و .۵۳۰
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همجنسگرا هستند ،ظهور ندارد .به نظر میرسد “عمل زشت” قوم لوط را-تا
آنجا که به مناسبات جنسی میان مردان مربوط است-نمیتوان به هر نوع
مناسبات جنسی میان افراد همجنس تعمیم داد .به احتمال فراوان ،موضوع
رویکرد انتقادی روایت قرآنی نه اصل مناسبات جنسی میان مردان به وجه عام،
که نوع مناسبات جنسی رایج در میان قوم لوط ،به وجه خاص ،بوده است.
این نوع خاص از مناسبات جنسی در واقع شیوهای بوده است که قوم خصوصاً
برای تحقیر لوط و انکار شأن نبوی او به کار میبردند .از سوی دیگر ،مناسبات
جنسی رایج میان قوم لوط متضمن رفتارهایی خشونتآمیز بوده است ،یعنی
عامالن آن خود را به زور و بهرغم میل قربانیان بر ایشان تحمیل میکردند و
بنابراین ،باید آن رفتارها را مصداق آشکار تجاوز به عنف تلقی کرد .همچنین،
قرائنی وجود دارد که به اعتبار آنها میتوان گمان زد مناسبات جنسی مورد
نکوهش قرآن در غالب موارد معطوف به کودکان و نوجوانان کمسال بوده است
و باید آن را مصداق تعرض به کودکان و نوجوانان نابالغ و سوء استفاده جنسی
از ایشان به شمار آورد .البته هیچیک از این ویژگیها نسبتی با مناسبات
همجنسگرایانه به معنای رایج امروزین آن ندارد .سرانجام آنکه در همۀ این
موارد فرض بر این بوده است که مناسبات جنسی رایج در میان قوم لوط (یا
عمل لواط) با مفهوم همجنسگرایی به معنای امروزین آن یکی است .اما این
فرض به غایت محل تردید است .اگر کسی اینهمانی لواط و همجنسگرایی
را منتفی بداند ،در آن صورت اطالق مباحث اخالقی و حقوقی لواط بر مقولۀ
مدرن همجنسگرایی یکسره بالموضوع خواهد شد.
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