
اسالم و مسأله حقوق همجنس گرایان



طرح مسأله

:پرسش اصلی* 

س آیا می توان مسلمان بود و در عین پایبندی به اسالم حقوق همجن
گرایان را نیز برسمیت شناخت؟

:ادعای اصلی* 

درکی از دین که تبعیض بر مبنای هویت و گرایش جنسی -

.انسانها را بربتابد از منظر اخالقی نارواست

ین بنابراین، مسلمان خردورز و اخالقی باید بکوشد تا درکی از د-

سازگار بیابد که با نفی تبعیض بر مبنای هویت و گرایش جنسی-
.  باشد

ایمان در این گفتار بحث را به قرآن به مثابه متن مادر و بنیان اصلی)
.( اسالمی محدود می کنیم



برهان اصلی

وخوردارند،بربرابرانسانیکرامتوحقوقازیعنیبرابرند،یکدیگرباانسانهاتمام.۱

آنرایبموجهیاخالقا ًدلیلآنکهمگراستناعادالنهایشانمیاننهادنتبعیضهرگونه

(عدالتاصل).باشدداشتهوجود

وقالنیعیکسرهاثباتوثبوتمقامدر(اخالقیدالیلواصول،مبانی،یعنی)اخالق.۲

.استآنبرمقدمودینازمستقلاالصولعلی

آناز)انهگرایهمجنسگرایشهایوهویتتقبیحبرایمّوجهیاخالقی/عقلیدلیلهیچ.۳

.نداردوجود(استگرایانههمجنسکهحیث

کهحیثآناز)گرایانههمجنسگرایشهایوهویتمبنایبرتبعیضبنابراین،.۴

.نارواستاخالقیمنظرازوعدالتاصلخالف(استگرایانههمجنس



دنباله برهان اصلی
وهویتنوعمبنایبرانسانهامیانقرآنیآیاتازایپارهکهمعتقدندگروهی.۵

.نهدمیتبعیضایشان(خواهانههمجنسگرایشهایوهویتخصوصا ً)جنسیگرایشهای

وعدالتخالفآیاتیمتضمنقرآنصورتآندرباشد،درستگروهاینمدعایاگر.۶
.بودخواهدناروااخالقا ً

.استپیراستهاخالقیبیوعدالتیبیازالهیکالم(مسلماناناعتقادبه)اما.۷

:مسلمانانبنابراین،.۸

آیاتبنابراین،واست،کاذب۳-۱مقدماتازیکیکمدستکهدهندنشانبایدیا(الف)
هدنمیتبعیضشانخواهانههمجنسگرایشوهویتمبنایبرانسانهامیانکهقرآنی

نیست؛نامّوجهاخالقیحیثازوناعادالنه

قرآنیآیاتآنازتفسیریدهندنشانامااست،صادق۳-۱مقدماتکهبپذیرندبایدیا(ب)
ازیریتفس(بایدمیو)توانمیواست،نادرستدارد،میمجازراجنسیتیتبعیضکه
.نباشدایناعادالنهوآمیزتبعیضتلقیچنانمتضمنکهداددستبهآیاتآن



میکهدهندنشانبایدالجرمدانندمیصادقراسّومیااّولمقدماتکهمسلمانانی

وهویتنایمببرتبعیضنفیبهکهداددستبهقرانیآیاتازتفسیریودرکتوان

.باشدسازگارگرایانههمجنسگرایش

:شدخواهممتمرکززیرپرسشدوبرعمدتا ًبحثایندرمنبنابراین،

چهیآیادیگر،بیانبهاست؟صادقاصلیبرهاندرسوممقدمهآیا:اّولپرسش

آنزا)گرایانههمجنسگرایشهایوهویتتقبیحبرایمّوجهیاخالقی/عقلیدلیل

ندارد؟وجود(استگرایانههمجنسکهحیث

بعیضتنفیباکهداشتالهیکالمعنوانبهقرآنازدرکیتوانمیآیا:دّومپرسش
باشد؟سازگارخواهانههمجنسگرایشوهویتمبنایبر



اخالقی مّوجهی در تفبیح هویت و گرایش همجنس گرایانه وجود دارد؟ /آیا دلیل عقلی

دهشاقامهگرایانههمجنسرفتارهایوگرایش،هویت،تقبیحدرکهراایعقلیبرهانمهمترین

زیررارقبه«گرایانهطبیعتبرهان»کلّیصورت.نامید«گرایانهطبیعتبرهان»توانمیاست

:است

:گرایانهطبیعتبرهان

یغیرطبیعگرایانههمجنسرفتارهایوگرایش،هویت،:اّولمقدمه

.است

.نارواستاخالقیمنظرازاستغیرطبیعیآنچههر:دّوممقدمه

یاخالقمنظرازگرایانههمجنسرفتارهایوگرایش،هویت،:نتیجه

.نارواست



به چه معناست؟« طبیعی بودن»
:استزیرقراربه«بودنطبیعی»معانیمهمترینازایپاره

به"عیغیرطبی"ورود،میکاربه"سالم"یا"سالمتوضعیت"معنایبه"طبیعی"گاهی:اّولمعنای
غیر"ارگرایانههمجنسرفتارهایکهکسانیازبسیاری."سالمتعدم"یا"بیماریوضعیت"معنای
.است"بیماری"نوعیرفتارهااینگونهکهاستاینمقصودشاندانند،می"طبیعی

:اشکال

«یعیغیرطبامر»توانیمنمیصورتآندربدانیم،«بیماری»معنایبهرا«طبیعیغیر»اگر-
رافردواست،فرداختیارازبیرونامریبیماریزیرا.کنیمتلقی«غیراخالقیامر»معادلرا

داوریمشمول(اختیارشازبیرونامرییعنی)بیمارییکبهابتالیواسطهبهتواننمی
.کرداخالقی

یان،دیعالمانفیلسوفان،ازتواننمیراگراییهمجنسنبودنیابودنبیماریدربارهداوری-
ازپیشتا.داردعرفیحجیتذیربطدانشمندانداوریاینجادر.داشتانتظاراخالقمعلمان
میروانیاختاللنوعیراگراییهمجنس(APA)آمریکاروانپزشکانانجمن1974سال

.استکردهخطاموردایندرکهکرداعالمً رسماانجمنآن1974سالدراما.دانست
.دانندنمیبیماریراگراییهمجنسذیربطمتخصصیناتفاقبهقریباکثریتً تقریباامروزه

ربکهزیادیاجتماعیفشارهایخاطربهگرایی،همجنساستممکنمواقع،بسیاریدرالبته
اب،اضطرافسردگی،مانند)رفتاریوروحیاختالالتانواعبهشود،میواردگراهمجنسفرد
ت،اسگراییهمجنسکهحیثآنازگراییهمجنسامابینجامد،(غیرهوشخصیتثباتیبی

.شودنمیتلقیبیماری



میندیدههمحیواناتمیاندرحتّیکهاستآن«طبیعیغیر»رفتار:دّوممعنای

درحتّیهکمعنااینبهاست«غیرطبیعی»گرایانههمجنسرفتارهایبنابراین،.شود

.شودنمیمشاهدههمحیواناتمیان

:اشکال

هایردهپستاندارانجملهازحیوانات،میاندرکهدهدمینشانعلمیپژوهشهای-

باً ًکامالکهشودمیمشاهدهروابطیورفتارهاهم-هاشامپانزهنظیر-باالتکاملی

.استهمخوانگرایانههمجنسرفتارهایتوصیف

ارزشومنزلتبهربطیحیواناتمیاندرخاصرفتاریوجودعدمیاوجود-

اخالقا ًیرفتارهابسیاریانسانیقلمرودر.نداردانسانیقلمرودررفتارآناخالقی

قتشف"،"عدالت"مانند)نداردحیوانیقلمرودرمشابهیهیچکهداردوجودستوده

نمیمانزدآنهااخالقیارزشازامرایناما،(آنهانظایرو"کرم"،"افتادگانبر

قلمرودرکهشودمییافتحیوانیقلمرودررفتارهابسیاریهمچنین.کاهد

بایجنسمناسبات،"خوییدرنده"مانندرفتارهاییاست،نکوهیدهاخالقا ًانسانی

ازکهرفتاری"معنایبهرا"طبیعیغیر"اگربنابراین،.غیرهو،"محارم"

راآنکهنداریمدلیلیصورتآندرکنیمتلقی"زندنمیسرحیوانات
.بدانیم«غیراخالقی»



.تآنهاسامثالو"غالب"،"متداول"،"شایع"معنایبه"طبیعی"گاهی:سّوممعنای

یادشومیواقعبیشترآماریلحاظبهکهاستامریطبیعیامرتلقی،اینمطابق

آنقمصادییااست،اندکآنوقوعتواترکهامریمقابل،درو.داردبیشترمصداق

چون،جنسیمناسباتقلمرودربنابراین،.رودمیبشمار"طبیعیغیر"است،نادر

همجنساتمناسبازبیشتربسیگرایانههمجنسغیرمناسباتمصادیقووقوعکثرت

ارگرایانههمجنسغیرجنسیرفتارهایبایدتعریفاینمطابقاست،گرایانه

.کنیمتلقی"طبیعیغیر"راگرایانههمجنسرفتارهایو"طبیعی"

:اشکال

«غیرطبیعی»خاصمعنایاینبهگرایانههمجنسرفتارهایوگرایش،هویت،-

ایبر.دانستهم«غیرطبیعی»تواننمیرامعنااینبه«غیرطبیعی»اما.است

یعنیتند،هس«غیرطبیعی»معنااینبهنبّوتوهنری،خالقیتدستی،چپپدیدهمثال،

«یراخالقیغ»دلیلیاینبهراهاپدیدهاینکسیامانیستند،متداولیوشایعهایپدیده
.داندنمی



مامتتلقی،اینمطابق.استخودجایغیردرچیزیبردنکاربهمعنایبه"غیرطبیعی"گاهی:چهارممعنای

دراندامیاگر.اندشدهطراحیآنانجامبرایاصوال ًکهدارندایویژهکارکردیانقشغایت،مابدناندامهای

غایتاینقشآنبرخالفاگرواست،"طبیعی"وضعیتدرکند،ایفاراخوداصلینقشوباشد،خودغایتخدمت

اندامهایردنبکاربهواست،مثلتولیدجنسیاندامهایغایت.است"طبیعیغیر"وضعیتدرشود،گرفتهکاربه

مثلولیدتبهگرایانههمجنسمناسباتچونواست،«غیرطبیعی»امرینینجامدمثلتولیدبهکهنحویبهجنسی

.دانستغیرطبیعیرامناسباتاینبایدبنابراین،انجامد،نمی

و«بیعیط»مبنایبربایدرااخالقی«بد»و«خوب»کهمعتقدندارسطوییحکیمانازبسیاریوارسطوالبتهو

نحوبهراخودغایتیعنیرود،کاربهخودجایدرچیزیاگر.کردتعریفخاصمعنایاینبه«غیرطبیعی»

حونبهراخودغایتیعنینرود،کاربهخودجایدرچیزیاگرواست،«خوب»چیزآنکند،برآوردهشابسته

.است«بد»چیزآنبرنیاورد،شابسته

:اشکال

ازیکساگراما.استدیدنچشماصلیکارکردیانقشمثال،برای.دارندمتعددیکارکردهایانساناندامهای-

.استندادهانجاماخالقخالفلذاوطبیعیغایتخالفکاریکرد،استفادهمحبوبازدلبریبرایخودچشم

راهیجنسیمناسباتمثال،برای.داردمثلتولیدبرعالوهمتعددینقشهایهمانسانیقلمرودرجنسیمناسبات

حونبهمواقعبسیاریدرواست،روحیاضطرابهایوفشارهادفعیالذت،کسبمحبوب،بهعشقابرازبرای

شودنسیجمناسباتواردمحبوبشبهعشقابرازبرایصرفا ًکسیاگرآیا.استفردنفسبهاعتمادمایهمؤثری

است؟دادهانجاماخالقخالفوغیرطبیعیکاری

تولیدبههکراجنسیرفتارهایتمامبایدصورتآندرباشد،مثلتولیدجنسیاندامهایکارکردیاغایتتنهااگر-

یاعقیمجهایزومیانجنسیمناسباتبایدمبنااینبرمثال،برای.بدانیماخالقخالفوطبیعیغیرانجامدنمیمثل

.کنیمتلقیناروااخالقا ًنیزراضدبارداریروشهایازاستفاده



که با داشت ( مشخصاً آیات مربوط به قوم لوط)می توان درکی از قرآن آیا 

نفی تبعیض بر مبنای هویت و گرایش همجنس خواهانه سازگار باشد؟  

رویکرد اّول

تفسیریًازًآ  ً یاتًدرًاینًرویکردًمفّسرًمیًکوشدًمستقیما

قرآنیًذیربطًبهًدستًدهدًکهًباًنفیًتبعیضًبرًمبنایً

.هویتًوًگرایشًجنسیًسازگارًباشد



توضیح رویکرد اّول

ایشانعذاببهکهرالوطقوماصلیگناهکوشندمیسنتیتفاسیرغالب:اّولنکته

طلوکهآنجادررو،ایناز.کنندمنحصرقوممردان"گرایانههمجنس"عملدرانجامید

دهد،میقرارنکوهشمورد"الفاحشه"یا"زشتکار"ارتکابعلّتبهراخودقوم

تروایاما.کنندمیتفسیر"لواطعمل"معادلرا"فاحشه"یازشتکارآنمفّسران

ناهانگانواعمرتکبلوطقومکهدهدمینشانمتنیبرونقرائنایپارهنیزوقرآنی

انایشعذاباصلیعاملکهرا"فاحشه"آنکهنداردوجوددلیلیهیچو،شدندمیفاحش

ظرمنازقضااز.کنیمتلقیقوممردانمیاندر"گرایانههمجنس"عملمعادلاستبوده

الهیپیامبرانسایرولوطنبّوتانکاروکفرورزیلوطقومگناهانصدردرقرآنی،

-۱۲/ق،۱۴-۱۲/ص،۴۳-۴۲/الحج،۱۶۰/الشعراء،۳۴-۳۳/القمر)استداشتهقرار

نظیردیگری،ناشایستاعمالمرتکبایشانقرآن،قولمطابقآن،برعالوه.(۱۴

.(۲۹/العنکبوت)اندشدهمینیزراهزنی

«زشتکار»کهکندمیآنازحکایتقرآن،قولمطابقلوط،همسرمجازاتهمچنین

.باشدگرایانههمجنسمناسباتازفراترایپدیدهبایدقوم



استبودهسابقهبیکامال ًعملیلوطقومزشتعملقرآن،بیانمطابق:دّومنکته

ایمعن:اندکردهپیشنهادرامحتملمعنایدوآیهاینتفسیردرمفّسران.(۲۹/لعنکبوتا)

میاندراستبودهرایجقوممیاندرکهخاصصورتآنبهعملآنکهاستآننخست

عملاصلآغازگرلوطقومکهاستآندّوممعنایواست؛نبودهشایعدیگریقومهیچ

کبمرتایشانازپیشقومیهیچواند،بوده(همجنسباجنسیمناسباتبرقرارییعنی)

و،نیستدرستدّوممعنایکهدهدمینشانتاریخیقرائناما.استشدهنمیعملیچنان

آیهایندرخداونداشارهموضوعیعنی،.دادترجیحدّوممعنایبررااّولمعنایبایدلذا

کهستامناسباتازخاصینوعیاشیوهآنبلکهنیست،مرددومیانجنسیمناسباتنفس

.استبودهرایجقوممیاندر

ویژهکامال ًکهایشیوهبهلوطقوممردانکهشودمیگشودهاحتمالاینبابمبنا،اینبر

نفسنهبرانگیختراخداوندخشمآنچهوراندند،میشهوتمردانبااستبودهایشان

آنّهممپرسشصورتایندراما.استبودهمناسباتآنویژهنوعیاشیوهبلکهمناسبات،

است؟بودهکدام"گرایانههمجنس"جنسیمناسباتازخاصنوعیاشیوهآنکهاست



یکمتندرنسبیجزئیاتباراقوممیاندرشایعرفتارنوعقرآنکهجاییتنها.:سّومنکته

کهایهواقعدربارهاما.استپیامبرلوطبافرشتگاندیدارداستانکند،میبیانخاصواقعه

گفت؟توانمیچهدادرخداستانآندر

ناهگادامهبایدراواقعهآنمتندرلوطقومرفتارویژگیمهمترینشایدقرآنیمنظراز-

دراقوامزندگیارزشهایمهمترینازیکی.دانستالهیپیامبرانتکذیبیعنیایشاناصلی

سیکفردآنکهمحضبه.بودمیهمانانقبالدرخصوصا ًسخاوتوبخشندگیروزگارآن

درنوازیمیهمانوآمد،درمیاوحمایتکنفدرمیهمانپذیرفت،میخودمیهمانیبهرا

ابراین،بن.آمدمیبشمارمیزبانواالیوویژهمنزلتواصالت،شرافت،بارزنشانهاوحقًّ

اشتخواردوفردیکباورزیدندشمنیهایشیوهمهمترینازیکیکهکردگمانتوانمی

شرافتهبتعّرضچیزهرازبیشمیهمانبهتعّرض.استبودهاومیهمانانبهتعّرضاو

بهوطلتحقیروتکذیبمقامدرلوطقومکهروستایناز.شدمیتلقیمیزبانمنزلتو

منزلتوشرافت،کرامت،نشانهکه)میهمانپذیرفتنازرااوالهیپیامبریکعنوان

آگاهاوغریبهمیهمانانحضورازکههنگامیو.(۷۰/هود)بودندبازداشته(بوداجتماعی

خواروتهسرشکسرالوط،یعنیمیزبان،میهمانانآنبهتعّرضطریقازتاکوشیدندشدند

.(۷۸/هود،۶۹-۶۸/الحجر).کنند

میاننسیجعملنفسآنکهازبیشلوطقوممیاندرشایعوناپسندرفتارجنسی،بنابراین-

همدربرای(سیاسی)ابزاریعنوانبهجنسیعملازآمیزخشونتاستفادهباشد،مردان

.بوداودرآوردنزانوبهورقیبشکستن



اوبهغریمیهمانانجسمانیحریمبهزوربهکهداشتندقصدلوطخانهبههجومبالوطقوم-

راویمیهماناناوازودرآمدندلوطخانهبهشتابانایشانقرآن،بیانمطابق.کنندتعرض

یا"هرع"تعبیر.یافتپناهبیوناتوانایشانبرابردرراخودلوطوکردند،مطالبه

ه ًَوَجاَءه ً"قرآنیعبارتدر"اهرع" بهوتهدیدمتضمن(۷۸/هود)"إِلَْیهی ْهَرع ونًَقَْوم 

منمتضقومناشایسترفتارکهزدگمانتوانمیبنابراین،.استزوروشّدتکارگیری

طابقم.استبودهایشان،میلبرغمقربانیان،جسمانیحریمبهتعرضوخشونتنوعی

.کردتلقیعنفبهتجاوزآشکارمصداقبایدرالوطقومعملتحلیل،این

شانصورتبرمویکهپسرانی)نوجواندوقالبدرفرشتگانروایات،ازایپارهمطابق-

تلقیطابقم)کهکندمیپیشنهاددستاینازتوصیفاتی.درآمدندلوطخانهبه(بودنروییده

(دشنامیده"لواطعمل"اسالمیفقهقلمرودربعدهاآنچه)لوطقومخاصجنسیعادت(عام

هانجدرکهاستآنحقیقت.استبودهسالکمنوجوانانوکودکانبهمعطوفبیشتر

مردانمیانجنسیمناسبات"گرایانههمجنس"مناسباتشدهشناختهنوعمهمترینباستان،

عانیان،کنمیاندرسنتاینازصورتهایی.استبودهنابالغنوجوانانوکودکانبابالغ

ایپارهیزنوباستان،یونانفرهنگمنطقه،کیشکافروپرستبتاقوامسایروبابلیان،

رّدپایحتّیوبود،شدهشناختهباستانروزگاردرنزدیکودورشرقدیگرفرهنگهایاز

جهاندراحداثصحبتوشاهدبازیآیینقالبدرصوفیانهسنّتدرجملهازبعدقرنهاآن

.یافتتداوماسالم



:چهارمنکته

فیعاطدلبستگیهایازغالبا ًو.نیستجنسیعملیکصرفازبیشچیزی"لواط"-

وطیل"گرایانههمجنسروابطازهانشانهتمامقرآنی،روایتدر.استتهیعمیقانسانی

قوممردانعملقرآنیتصویردرمثال،برای.کندمیحکایتلوطقوممیاندر"وار

.(۸۱/االعرافنیزو۵۵/النمل)نیست"نرانباراندنشهوت"ازبیشچیزیلوط

وآمیزنتخشوغالبا ًقوممردانجنسیمناسباتکهاستآنازحاکیبیشترقرآنی،روایت

سلطهاعمالآناصلیغایتیعنی.استبودهایشانقربانیانانسانیکرامتمالحظهبدون

راماحتباتوأموآمیزعشقعاطفیتفاهمنوعیبرقرارینهاست،بودهشهوتدفعیاو

.متقابل

-۱۶۵/الشعراء)بودندهمسرصاحبلوطقوممردانقرآنیروایتمطابقدیگر،سویاز-

اپذیرنجایگزینواصلیتمایلنوعیراقوممردانتمایلبتواندشواربنابراین،.(۱۶۶

جایگزینتمایلغالبا ًامروزینمعنایبه"گراییهمجنس".کردتلقیخودهمجنسبهنسبت

سهمجن،رودمیفراترصرفجنسیعملیکحدًّازواستهمجنسبهنسبتناپذیر

اینبه.استسرشارانسانیعمیقعواطفازکهاست"زیستن"و"بودن"نوعیگرایی

جهاندرکهایپدیده-دانستمدرنروزگارفرزندبایدرا"گراییهمجنس"معنا،

.استبودهسابقهبیپیشامدرن



ازیگرایهمجنساگر.استنشدهزنان"گراییهمجنس"بهایاشارههیچقرآندر:پنجمنکته

مینیززنانمیانگراییهمجنسآنگاهبود،نارواایپدیدهاستگراییهمجنسکهحیثآن

قرآنی،روایتدراما.آمدمیبشمارقبیحمردانمیانگراییهمجنساندازههمانبهباید

تروای:استنشدهتلقیهمسنگوجههیچبهمردانوزنانمیان"گرایانههمجنس"مناسبات

اماداند،مینکوهشخوردرقاطعانهرالوطقوممردانمیاندررایججنسیرفتارقرآنی

کهدزگمانتوانمیمبنا،اینبر.کندنمیایاشارهزنانمیانجنسیمناسباتبهمطلقا ً

آندرزیرانیست،همجنسدومیانجنسیمناسباتنفسقرآنیروایتنکوهشموضوع

ا،اینجدر.گرفتمیقرارنکوهشواشارهموردبایدهمزنانمیانجنسیمناسباتصورت

اصلهنقرآنیروایتدربپذیریمکهاستآنترسنجیدهفرضدیدیم،پیشترکههمانطور

طلوقوممردانمیاندرکهمناسباتآنازخاصینوعبلکههمجنسدومیانجنسیمناسبات

صوصا ًخوپیامبرانتکذیببرایبویژهقومکهمناسباتی-استشدهتلقیناروابوده،رایج

.بودندگرفتهپیشدرپیامبرلوطتحقیر



رویکرد دّوم

اگرًحکمیًدرًقرآنًآمدهًاستًکهًباًاصلًعدالتً

ناسازگارًبهًنظرًمیًرسد،ًدرًآنًصورتًاگرًمجالً

تأویلًآنًفقرهًقرآنیًگشودهًنباشد،ًبایدًآنًحکمًراً

انعکاسیًازًفرهنگًقومًدرًکالمًالهیًوًلذاًعرضیًدرً
.  متنًبدانیم



توضیح رویکرد دّوم

:دّومرویکردنظریمبنای

انسانوخداوندمیانکهاستپیامنوعیاساسدروحیانیگفتمانیامتن-

یرندهگسویازآنفهمیادریافتیعنیپیام،اینمبادله.شودمیمبادله

:استشرطدوتحققگرودرپیام،

تیشناخنشانهنظامقالبدرراخودمرادگویندهکهاستآننخستشرط

.باشدشدهشناختهنیزگیرندهبرایکهکندبیانای

حسطپیامارسالمقامدرگویندهکهاستآناستمهمترکهدّومشرط

قدربهراخودپیاموگیرد،نظردرراخودمخاطباندانشوفرهنگ

.کندبیانایشانعقول



:استشاملرامتمایزجهاندوقرآنیگفتمانیامتنکهکردادعاتوانمیمبنا،اینرب-

عصردراعرابفرهنگیعنیوحی،مستقیممخاطبانجهانازعبارتستاّولجهان

خداونداصلیغرضآنهابیانکهایمعانیآنازعبارتستدومجهانووحی؛نزول

.استبودهوحینزولاز

پارهکهتاسآنوحیانیگفتمانیامتنساختارازتصویراینپیامدهایمهمترینازیکی-

اببازتفقراتآنیعنیآن،دّومجهاننهاست،متناّولجهانآنازقرآنفقراتازای

ازضرورتهایی،بهبناخداوندواست،وحینزولعصردرقومغیرمقّدسفرهنگ

ضمفروخودکالمدررافقراتآنالجرمقوم،بهخویشپیاممؤثرانتقالبرایجمله

وعیقطتصویبمعنایبهلزوما ًمتنبهعناصرآنورودبنابراین،.استانگاشته

پیامذاتیتواننمیرافقراتگونهآنمبنا،اینبر.نیستخداوندجانبازآنهانهایی

.نیستمسلمانیشرطلزوما ًآنهابهالتزاموباورلذاودانست،قرآنی

مبنا،اینبر-



رایطشبازتابنیزراگرایانههمجنسمناسباتبهمربوطآیاتتوانمیمبنا،اینبر

.دانستقدیمجهاندربشرخاصتاریخی

باالبسیارآنهامیرومرگمیزانوکوتاه،انسانهامتوسطعمرپیشامدرنروزگاردر-

امینظاقداماتواقتصادیتولیددراقوامسرمایهمهمترینانسانیبدنینیروی.بود

پیشامدرنجوامعاینرو،از.بودبیشترمکنتوقدرتنشانهبیشترفرزند.آمدمیبشمار

روایترد.کردندبدلخودارزشینظامدراخالقیفضیلتیبهرامثلتولیدرفتهرفته

داوندخازالهیپیامبراندرخواستهاینخستینجملهازنیزعتیقعهددرنیزوقرآنی

نسیجعملپیشامدرنحقوقیواخالقینظامدرکهمبناستهمینبر.بودزیادفرزندان

هرود،شمیتلقیمثلتولیدآنکارکردمهمترینوداشت،ابزاریصرفا ًارزشغالبا ً

مثال،یبرا.آمدمیبشمارناروااخالقا ًانجامیدنمیمثلتولیدبهکهایجنسیعملنوع

کناردرنیزضدبارداریهایشیوهازاستفادهزنان،بامقعدیسکسخودارضایی،

راین،بناب.آمدمیبشمارگناهدینیمنظرازوناروااخالقا ًهمجنسباجنسیمناسبات

ومقاقتصادیشکوفاییوجامعه،حریمازدفاعنسل،بقایبرایمثلتولیدکثرت

وعنهرتقبیحوتحریمقالبدرجامعهارزشینظامدرضرورتاینوداشت،ضرورت

.یافتبازتابانجامید،نمیمثلتولیدبهکهایجنسیعمل



نیروینقشواست،شدهبرابرچندینانسانهامتوسطعمرمدرن،روزگاردراما-

وادزمیزانواست،یافتهچشمگیریکاهشنظامیواقتصادیاموردرانسانیبدنی

جمعیتانفجارروزگارروزگارمدرن.استمیرومرگمیزانازباالتربسیارولد

شماربفضیلتلزوما ًمثلتولیدمدرنروزگاردرکهروستهمیناز.استانسانی

شدهبدلمفاهمهیالذّتکسببهمثلتولیدازجنسیمناسباتاصلیغایتورود،نمی

در.استدادهنشاننیزمدرنجهانارزشینظامدرراخودالبتهتحّولاین.است

جامد،اننمیمثلتولیدبهکهایجنسیرفتارهایاخالقیقبحمدرنجهانارزشینظام

توانمیا،مبناینبر.استگرفتهقرارتردیدموردکمدستیاانکارموردرفتهرفته

یارزشنظامتاحّدیقرآنیروایتدرگراییهمجنسبهمربوطاحکامکهکردفرض

ایهزمینهکهاکنونوتاباند،بازمیوحینزولعصردررااعرابفرهنگبرحاکم

پیرویاست،هیافتبنیادینتحّولآنبامتناسبارزشینظامتبعبهوبشرزیستعینی

-زیستبرارزشینظامآناطالقوندارد،حجیتوضرورتکهنارزشینظاماز

.استناعادالنهونامّوجهمدرنانسانجهان



رویکرد سّوم

ناهًتقبیحًگ. بایدًمیانًگناهًوًگناهکارًتمایزًنهاد
.  نبایدًمانعًشفقتًبرًگناهکارًباشد



توضیح رویکرد سّوم

وطلقومسرنوشتازراابراهیمفرشتگانکههنگامیقرآنی،روایتمطابق-

شانایگناهانجزایبهراقومآنخداوندکهدادندخبراوبهیعنیکردند،آگاه

بهخداوندباقومآنازدفاعدرمشفقانهابراهیمکرد،خواهدعذابدچار

.(۷۶-۷۴/هود)برخاستمجادله

بهیالهمحتومعذابوبودند،آلودهگناهانانواعبهکهقومیبرابردرابراهیم-

انایشبرایخداوندباوورزید،شفقتوشکیباییبود،روانهشانسوی

خوردرجانانهدفاعآنبرایرااونیزخداوندآنکه،مهمترو.کردمجادله

.دستوگناهکارانبررااوشفقتوشکیباییبلکهونیافت،سرزنش

اه،گنبارویاروییدرکهآموزدمیاخالقودینآموزگارانبهابراهیمشیوه-

وند،ورزشفقتوشکیباییرسد،نمیغیربهزیانشکهگناهیخصوصا ً

دینفرددنبایگناهازاکراه.نکنندتابیبیگناهکارمجازاتبرایمحتسبانه
.بازبداردگناهکاربرشفقتازراورز



جمع بندی
راجنسیگرایشوهویتمبنایبرتبعیضکهمسلمانانیآنکه،حاصل

رکیدتوانمیآیاکههستندروبروپرسشاینباالجرمدانند،میناعادالنه
.باشدگارسازجنسیتیتبعیضنفیباکهداشتالهیکالمعنوانبهقرآناز
:رسیدزیربندیجمعبهتوانمیبحثایناز

تقبیحمقامدرقرآنیآیاتکهرسدمینظربهآنکه،نخست
مجالظهوری،چنانفرضبهوندارد،ظهور"گرایانههمجنس"مناسبات
.استگشودهآنتأویل

ود،بنمیپذیرتأویلآیاتآنمزعومظهوراگرحتّیآنکه،دّوم
رعصدرقومفرهنگبازتابراآیاتآنمحتوایتوانستندمیمسلمانان

نهند،رونبیمسلمانیدایرهازپاآنکهبیمبنا،اینبروبدانند،وحیتنزیل
.بشمارندتردیدخوردرمدرنروزگاربرراآیاتآناطالق

گناهارگرانههمجنسرفتارهایکههمکسانیبرحتّیآنکه،سّوم
وصا ًخصگناهکاران،برابردروارابراهیمکهاستفرضشمارندمیمسلّم
فقتشوشکیباییرساند،نمیدیگرانبهزیانیگناهشانکههنگامآندر

.بپرهیزندایشانبهنسبتورزیخشونتوتحقیرازوورزند،


