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 چکیده

 چند در نراقی آرش آقای. آلوده کرده است را نیز روشنفکران از برخیدامن  غرب، در ییگراجنسهم موج امروزه

 به تنهانه یانه،گراجنسهم رفتارهای رواج به دادن اجازه که است معتقد و است پرداخته ییگراجنسهم از دفاع به مقاله

 یک و ؛ستاو خالف عدالت  ناروا برنتابد را امری چنین که قرآن از تفسیری هر لکهب ،باشدمی موجه اخالقی لحاظ

 یانهگراجنسهمبه رسمیت شناختن رفتارهای  با که دهد شکل طوری به را قرآن از خود درک که بکوشد باید حتما مسلمان

  !باشد سازگار

 (در اسالم بشدت مذمت شده که  ،نی همان عمل لواطیع) یانهگراجنسهم «رفتار»، پس از تفکیک بین نوشتاردر این 

مدعای آقای نراقی در  ،(که اگر وجود هم داشته باشد، محل بحث کسی نیست) یانهگراجنسهم «هویت»و  «گرایش»با 

  شود:دو فراز بررسی می

لیل موجهی برای انجام دوی که آیا اساساً  انجام شده،یی گراجنسهممساله  دربارهدینی برون ایدر فراز اول، بررسی

  است؟ دادهقرار  هواقعاً مورد توجرا  مخالفان آیا سخنو  ؟دهنمواین رفتار ارائه 

تواند در مناقشات وی می آیاکه  گیردمورد تامل قرار مینگاه قرآن به این مساله  نظرات وی دربارهو در فراز دوم، 

ه و یی همچون تغییر زمانهابه بهانه توانآیا میتردیدی بیفکند، و  یانهاگرجنسهمرفتارهای ظهور آیات قرآن در تقبیح 

بعد از  ؛ ویا نه ای کردو ... در جاری بودن این حکم قرآنی در این زمان خدشه امروز بازانجنسهم ط بالوقوم تفاوت 

عمدتا کارکرد  ،قها در این زمینهو فتوای ف حکم قرآنیآیا اساساً  شود کهنشان دادن وی در ناکامی ادعاهایش بررسی می

!؟است اصالح نرم فرهنگیکارکرد فرهنگی دارد و از یا  ،ستامنطق از جنس ترویج خشونت بی حقوقی دارد و
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ییگراجنسهماسالم، اخالق و 

 (نقدی بر نظرات آرش نراقی)

 مقدمه

 نیز نامند،یکسانی که خود را روشنفکر دینی مبرخی از  دامنیی و ترویج لواط در غرب، گراجنسهمامروزه موج 

ه دادن به رواج اجازو معتقد است که  ،یی پرداختهگراجنسهمبه دفاع از  همقالچند است. آقای آرش نراقی در  آلوده کرده

رنتابد نارواست بهر تفسیری از قرآن که چنین امری را ی موجه است، بلکه تنها به لحاظ اخالقنه یانهگراجنسهمرفتارهای 

 انهیگراجنسهمجواز رفتارهای اید بکوشد که درک خود از قرآن را به طوری شکل دهد که با و یک مسلمان حتما ب

 سازگار باشد!

 :نوشته استموضوع  نیسه مقاله درباره ا یو

خواهد دعا کرده میادر آن  ( نوشته و1383آذر  5) 2004نوامبر  25در  را «یجنس یهاتیدرباره اقل»مقاله اول با عنوان 

  .«دهد قرار یابیآن گونه رفتارها بوده مورد ارز یاخالق حیرا که مستند تقب یعقل لیدال نیمهمتر»

ه و در آن، با نوشت( 1389دی  7) 2010دسامبر  28در را « یجنس یتهایقرآن و مسأله حقوق اقل» وانمقاله دوم با عن

 یانهگراجنسهماستان حضرت لوط، روابط در د میمساله که قرآن کر نیا کوشدیمآورده، ، تکیه بر آنچه در مقاله نخست

و  تیهو یبنابر م ضیاز قرآن که تبع یریهر تفس»: شود کهبر همین اساس، مدعی میو  ؛سوال ببرد ریرا مردود شمرده، ز

 ابدیب یقرآن تایاز آ یدرکیک مسلمان خردورز الجرم باید بکوشد »و « نارواست یاخالق منظر را بربتابد از یجنس شیگرا

 .«سازگار باشد یجنس شیو گرا تیهو یبر مبنا ضیتبع ینف با که

بهار ، 1، ش3سال) نامگرانیافصلنامه در « ران معاصریا یعیشة شیدر اند ییگراجنسهممسئله » مقاله سوم با عنوان و

کران مواضع برخی از روحانیون و روشنفنگاهی به با نیم، دعای فوقاست بر دو اوری مر و ؛( منتشر شده119-87، ص1397

 1 .معاصر یرانیا

                                                           
 10( نوشته )که در پاورقی 1384اسفند  9) 2006فوریه  28در « درباره یک نقد»عالوه بر این سه مقاله، مطلبی با عنوان  . البته 1

که  ،فردا ویراد سایتبا خوانندگان  (2010نوامبر  10) 1389آبان  19پرسش و پاسخی در نیز د( و شخواهد داده اش توضیح درباره

https://www.irannamag.com/article/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%DB%80-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%C2%AC%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%80-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7/
https://www.irannamag.com/article/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%DB%80-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%C2%AC%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%80-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7/
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دینی، دفاع از کوشد از منظر برونفراز اول آنجایی که می :مورد توجه قرار دادتوان در دو فراز را می ویبحثهای 

یش کوشد به مخاطب خوجلوه دهد؛ و فراز دوم آنجا که می و اخالقی زیستن خواهییی را مصداق عدالتگراجنسهم

ست نقدی است او مقاله حاضر  احترام بگذارد! یانهگراجنسهممان باشد اما به رفتارهای تواند مسلالقا کند که شخص می

 دو فراز. در هر وبر آرای ا

 قاتیتحق ی، پژوهشگر ارشد شورا2ای اشاره شود که آقای پیتر اسپریجگنقد، مناسب است به نکته شروعپیش از 

در  او 4کند.اشاره می «دگاهیدو د سهیمقا ؛ییگراجنسهماقشه در من»با عنوان  شامقاله در 3یس یخانواده در واشنگتن د

مخالفان  هیلعمردم را  ،های غیرمنطقیچگونه با فضاسازی ییگراجنسهم اننشان دهد که مدافع کوشدیمابتدای مقاله خود 

 دهدتوضیح می یو مایانند.نو مخالف عدالت می ،شورانند؛ و آنها را طرفدار تبعیضمی «یرعادیغ یجنس یرفتارها» شیوع

 گویی:کنند که  یمعرف یرا به نحو «ییگراجنسهم»مساله  ،ییگراجنسهمدفاع از  یهاکه جنبش

 است، همانند نژاد؛ یشخص یخصلت ذات کی یجنس یریگجهت "•

 .ندیآیم ایبه دن گراجنسهماز افراد از ابتدا  یاعده •

 گرا باشنددگرجنس دتواننیهرگز نم گراجنسهمافراد  •

 است. لیکه شخص بدان متما یتیبودن ندارد، جز در آن جنس یبا معمول یتفاوت چیبودن اساساً ه گراجنسهم •

 .ندارد یبیآس چیبودن ه گراجنسهم •

است و  یژادن ضیتبع یرفتارها هیشب ،یانهگراجنسهمکه مخالفت با روابط  کنندیوانمود م نیچن هافرضشیپ نیبر ا یمبتنو 

 ".میرا برتر بدان گرینژاد را فرودست و نژاد د کیمانند آن است که 

                                                           
بر آن گذاشته، و این دو مطلب را به همراه دو مقاله اول، یکجا در یک فایل « وق اقلیتهای جنسیمصاحبه درباه اسالم و حق»عنوان 

PDF  در سایت خود قرار داده است.« اسالم و مساله همجنسگرایی»با عنوان 

توجه به این نسخه  اوی مستقال در سایت مذکور یافت نشد، ارجاعات به این مقاله را ب« های جنسیدرباره اقلیت»از آنجا که مقاله 

ایت خود قرار آنها در س PDFدهیم؛ اما ارجاعات دو مقاله دیگر وی، مستقیما به صفحات خود مقاالتی است که وی نسخه قرار می

 داده است.
2. peter sprigg 
3.Family Research Council in Washington, D.C. 
4. Sprig, Peter. Debating Homosexuality: Understanding Two Views. Family research council. 

printed in the united states, 2011. 
 مطالعه کنید: زیر توانید در آدرسمیبه زبان فارسی را  از این مقالهگزارشی 

http://www.souzanchi.ir/debating-homosexuality-a-report / 

http://www.souzanchi.ir/debating-homosexuality-a-report/
http://www.souzanchi.ir/debating-homosexuality-a-report/
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 یریگجهت» اژهیی را برمال کند، افراد را به دقت در کلیدوگراجنسهمطرفداران  ایترفندهای رسانهوی برای اینکه 

 گوید:و می کنددعوت می «یجنس

ر سر سه است که ب یچتر «یجنس یریگجهت»بشر نشان داده است، واژه  یِ نگیفهم جنس نهیمتعدد در زم قاتیچنانکه تحق»

 :شودیآنها خلط م نیکه ب میافکنده است. در واقع ما با سه مفهوم سر و کار دار هیسا فاوتمفهوم مت

 داشته باشد(،  شیو گرا لیمخالف( تما ای)جنس موافق  یفرد به چه جنس نکهیا یعنی) 5«گرایش جنسی» (1)

 دهند(؛ می انجام یرفتار را با چه کس نیدهد و امی انجام یکه فرد در هنگام روابط جنس ی)رفتار 6«م و رفتار جنسیاقدا» (2)

 .«(گراجنسهم ایخواه دگرجنس :شناسدیچگونه م یفرد خودش را به لحاظ جنس نکهی)ا 7«هویت جنسی» (3)و 

 گویی یعنی ؛همواره با هم است نهایکه ا کنندیود موانم ییگراجنسهممدافعان  جگ،یاسپر یآقا حاتیتوض طبق

را به  خود تیهو زیو در جامعه ن زندیهم م یانهگراجنسهمدارد حتما دست به اقدامات  جنسهمبه  التیکه تما یکس

در  یزمالت نیکه چن دهدینشان م ی،دانیم یهایبررسبرخی از  با اشاره به. اما شناسدیم تیبه رسم گراجنسهمعنوان 

 ای شمرند؛ینم گراجنسهمخود را  تیاما شخص کندیاقدام م یانهگراجنسهمکه به رفتار  یفراوانند کسان یعنی ست؛یکار ن

 یتیو شخص تیبه هو و نه لزوما خود را کندیکار اقدام م نیاما نه به ا ابند،ییم یانهگراجنسهم التیکه در خود تما یکسان

 و.... د؛داننیم گراجنسهم

د چنین ای که انجام شده، هنوز هیچ دلیل موجهی برای وجورغم تحقیقات گستردهضمن اشاره به اینکه علی سپس

ک برساخته بیش از آنکه یک امر طبیعی و عینی باشد، ینیز « گراجنسهمهویت »و  ؛یافت نشده است ایگرایش مادرزادی

ای یش درونیاست و نه با گرا یانهگراجنسهم، نه با هویت انه مخالفانکند که مخالفتِ دلسوزاجتماعی است، تصریح می

، و «یانهگراجنسهمرفتارهای »که ممکن است در برخی افراد باشد؛ بلکه مساله اصلی آنها مخالفت با شیوع و عادی شدن 

کند که اینها سه مقوله یقات اثبات میاست؛ و اگر تحق« ییگراجنسهم»به بهانه « بازیجنسهم»تر مخالفت با به تعبیر دقیق

 مستقل هستند، نباید بین اینها خلط نمود.

ن گالیه از همان روشی که آقای اسپریجگ از آ کند ویای است که انسان احساس میبه گونه آقای نراقی ادبیات

رگیری دگویی بحث و  کرده که طرحای مساله را به گونهصورت یعنی  ؛ده، برای پیشبرد بحث خود استفاده نمودارد

  .با گرایش درونی افراد و هویت آنان است مخالفان

                                                           
5 .sexual attraction 

6.sexual conduct 

7..sexual self-identification 
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 ه است:کرد یصورتبند دینی را این گونهمقاله دوم، استدالل خود برای مدعای برون ابتدایدر  وی

شان یان ایم ض نهادنیبرابر برخوردارند، و هرگونه تبع یاز حقوق و کرامت انسان یعنیگر برابرند، یکدیتمام انسانها با  .1"

 (اصل عدالت)آن وجود داشته باشد.  یبرا یل اخالقاً موجهیناعادالنه است مگر آنکه دل

ن و مقدم یاالصول مستقل از د یو عل یکسره عقالنیدر مقام ثبوت و اثبات  (یل اخالقی، اصول، و دالیمبان یعنی)اخالق  .2

 بر آن است. 

 (است یانهگراجنسهمث که یاز آن ح) یانهگراجنسهم یشهایت و گرایوهح یتقب یبرا یموجه یاخالق/یل عقلیچ دلیه. 3

 وجود ندارد.

عدالت اصل  خالف (است یانهگراجنسهمث که یاز آن ح) یانهگراجنسهم یشهایت و گرایهو یض بر مبناین، تبعیبنابرا. 4

 (1ص ،یجنس یتهایقرآن و مسأله حقوق اقل) "نارواست. یو از منظر اخالق

آورد و هم در عباراتی که از قرآن کریم و مفسران در در مقاله اول می از قول مخالفان حالی که هم در دالیلی کهدر 

 مورد نکوهش قرار گرفته است.بازان جنسهمصرفاً و صرفاً رفتار کند، مقاله دوم ذکر می

؛ اما است« جنسهمانجام رفتار جنسی با » گویند، ناروا بودنِمییی گراجنسهمترویج و در واقع، آنچه مخالفان لواط 

کنند، این است که یک گرایش درونی )گرایش جنسی به از آن دفاع می -ییگراجنسهمو عموم مدافعان  –آنچه وی 

؛ در حالی که تالزمی بین این به رسمیت بشناسیم را یک هویت )خود را دارای چنان گرایشی قلمداد کردن( یا( وجنسهم

شناسی واگذار درونی در انسان، امری است که باید به علوم ناظر به انسان «گرایش»یک  ذعان به وجود یا عدمادو نیست: 

 –او قرار دهیم « هویت»ابطه تعیین ندارد؛ و اینکه وضعیت جنسی انسان را ض طلبی و اخالقشود و ربطی به عدالت

در حد یک امر غریزی و حیوانی است؛ و یک انسان  فروکاستن ارزش انسان -هم اشاره کرده  آقای اسپریجگچنانکه 

هویتی را کند، که بخواهد چنین نمیجو، هویت انسانها را صرفاً مبتنی بر وضعیت جنسی آنان قلمداد مدار و عدالتاخالق

آزادی  یی هیچیک از این دو نیست؛ مساله آنان این است که آیاگراجنسهمبه رسمیت بشناسد یا خیر؛ و مساله مخالفان 

 بازی و ترویج آنها در عرصه عمومی، امری به اقتضای قواعد اخالقی است یا خالف اخالق انسانی؟جنسهمرفتار 

گیریِ بعدیِ نتیجهآیا ی صورت نگیرد، آمیختندرهماکنون بقیه عبارات آقای نراقی را بخوانیم و ببینیم که اگر چنان 

 :دهدیادامه م نیمطلب را چن یو کند؟ایشان درباره فهم قرآن ضرورتی پیدا می

ت و یهو)خصوصاً  یجنس یشهایت و گرایهونوع  یان انسانها بر مبنایم یات قرآنیاز آ یمعتقدند که پاره ا ی. گروه5"

 . نهدیض میشان تبعیخواهانه( اجنسهم یشهایگرا
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 اخالقاً ناروا خواهد بود. خالف عدالت و  یاتین گروه درست باشد، در آن صورت قرآن متضمن آیا ی. اگر مدعا6

 راسته است. یپ یاخالقبی و یعدالتبی از ی. اما )به اعتقاد مسلمانان( کالم اله7

 ن، مسلمانان: ی. بنابرا8

 یان انسانها بر مبنایکه م یات قرآنین، آیکاذب است، و بنابرا 3 -1از مقدمات  یکید نشان دهند که دست کم یا بای)الف( 

 ست؛ یناموّجّه ن یث اخالقیناعادالنه و از ح نهدیض میخواهانه شان تبع سجنهم شیت و گرایهو

را مجاز  یتیض جنسیکه تبع یات قرآنیاز آن آ یریصادق است، اما نشان دهند تفس 3 -1رند که مقدمات ید بپذیا بای)ب( 

 یاز و ناعادالنهیض آمیتبع یچنان تلق ات به دست داد که متضمنیاز آن آ یری( تفسدیبای)و م توانینادرست است، و م دارد،یم

 نباشد. 

 یرین صورت، الجرم هرگونه تفسیباور دارد. در ا 7ک مسلمان به مقدمه یو به عنوان  داند،یرا صادق م 3 -1مقدمات  نگارنده

 ".داندیمردود م یخواهانه راه دهد، از منظر اخالق جنسهم شیت و گرایهو یض بر مبنایرا که به تبع یات قرآنیاز آ

-1مقدمات  حتی اگرشود بخوبی مورد توجه قرار گیرد معلوم میمذکور بین گرایش و هویت با رفتار تفکیک  و اگر

زیر سوال بردن مخالفت صریح قرآن کریم با عمل قوم لوط یان و گراجنسهماز رفتارهای  طرفداری وید، صواب باش  3

 های ایشان کافی است.ای کنار گذاشتن دیدگاهرد و همین مقدار که بیان شد برهیچ توجیهی ندا

خود شده متوجه این اشتباه  -بدون اینکه تصریح کند  -سوم،  وی در هنگام نگارش مقاله رسدبا این حال، به نظر می

 «یانهگراجنسهممناسبات »، از تعبیر «گرایش»و « هویت»چرا که در این مقاله، دیگر به جای به کار بردن تعبیر  است؛

کوشد همان مدعیات دو مقاله نخست را این بار در ادبیاتی جدید ارائه دهد. از این روست که با کند؛ و میاستفاده می

 دهیم.محور قرار دادن مقاله سوم، بحث را در همان دو فرازی که ایشان مطرح کرده بود مورد بررسی قرار می
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 یانهگراجنسهمرفتارهای  درباره قضاوت اخالقیفراز اول: 

 مقدمه

اخالقًا  هیانگراجنسهم یادعا که رفتارها نیا»نتیجه بگیرد که  کوشدمی در مقاله اول آقای نراقیاشاره شد چنانکه 

از  کوشدیم ( و بدین ترتیب22ص ،یجنس یتهایدرباره اقل) «ندارد یاستوار یعقل انیناروا و در خور نکوهش است، بن

تشویق « وقبه رسمیت شناختن این حق» ؛ و دیگران را دردفاعنامد، می« یتهای جنسیاقل حقوق اخالقی و جنسیِ»آنچه 

 (.22ص ،یجنس یتهایدرباره اقل. )کند

 چیست؟ حقوقابتدا ببینیم مراد از این 

خواهد محترم شمرده این افراد که می« یِ جنسحقوق »و  «یحقوق اخالق»جا صریحا منظور دقیق خود را از وی هیچ

 ریح کرده که:مقاله تصهمین در ابتدای  وتوان مراد وی را فهمید. اکند؛ اما با دقت در عبارات وی، میمیشود، بیان ن

 تیاکثر انیم در جیرا یجنس یرفتارها یآنها با الگو یهستند که رفتار جنس یانسان یگروه ها" اقلیتهای جنسی"مقصود من »

 ریز یژگیتوان دو ومی . اما احتماالًستین یکار آسان "تیاکثر" انیمغالب در  یجنس یالگو قیدق فی. البته تعراست متفاوت

 تاًیمناسبات نها نیا اًیشود؛ ثانمی مرد برقرار (کی)زن و  (کی) انیم یکرد: اوالً مناسبات جنس یآن الگو تلق یرا از عناصر اصل

 ... انجامدمی زن و مرد یتناسل یبه دخول اندامها

 یشتریب قتد آنکه بحث از یاند، اما من برا یجنس یاز رفتارها یمتفاوت اریبس فیبا ط ییشامل گروهها یجنس یتهایاقل

خود  جنسهم به افراد نسبت که یکسان یعنیکنم، می محدود "گرا جنسهم" یجنس یتهایبرخوردار باشد، توجه خود را به اقل

 (3ص،یجنس یتهای)درباره اقل« کنند.می برقرار یدهند، و با آنها مناسبات جنسمی نشان یجنس لیتما

باشد، و ایشان منظور خود می (یا زن و زن)، مناسباتِ جنسیِ بین مرد و مرد جنسهمچون مناسبات با  با این توضیح،

حقوق »القاعده منظور از منجر شود، پس طبق توضیحات فوق، علی یتناسل یبه دخول اندامها تاًینهارا مناسباتی دانست که 

 8است! («مساحقه» یاو)« لواط»آزادانه  امِانج، حق « جنسی

                                                           
هایی مانند اینکه مولفه برقرار کند، با افزودن« رفتار همجنسگرایانه»و « لواط»کوشد مرزی بین . البته وی در هر سه مقاله خود می 8

مروزین با ابعاد شورمندی اهای دیگری هم توأم بوده؛ یا اینکه رفتار همجنسگرایانه مولفهعمل قوم لوط احتماال عالوه بر این رفتار با 

ها اقامه شده ویا موجهی برای این ادعا دلیلکه آیا  در فراز دوم نوشتار حاضر بررسی خواهیم کردو عاطفی عمیق هم همراه است؛ 

 ت فوق عمال بدان اذعان نموده است؟ی عبارازمینهخود وی در پسخالف آن چیزی است که  این ادعاها
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با  حق دارندبه لحاظ جنسی وی معتقد است که مردان و زنان، دیدیم که  چنین افرادی چیست؟« حقوق اخالقی»اما 

این است که این کارشان اخالقاً « حق اخالقی»آنگاه احتماال منظور ایشان از  لواط و مساحقه انجام دهند، خود جنسهم

 9تواند مانع آنان از انجام این کار شود.یا دست کم کسی نمی اند!از این رو، شایسته احترام رواست؛ و

 ؟دلیلی آورده استبرای مردان و زنان  «حق اخالقی»و  «حق جنسی»وجود چنین اثبات  اما آیا وی برای

عد بدان ارجاع ر دو مقاله بحقیقت این است که تنها کاری که برای قبوالندن این مدعا در مقاله نخست انجام، و د

« برهان امر غیر طبیعی» مهمترین دلیل مخالفان راوی داده، صرفاً مناقشه کردن در برخی از ادله مخالفان است. در مقاله اول، 

طون و ارسطو و کوشیده تقریرهای مختلفی از افال و( دانسته یانهگراجنسهمرفتار  دانستن یعیطب ریبر غ یاستدالل مبتن)

وی نقل کرده و  و در همگی مناقشه کند؛ سپس سراغ راجر اسکروتن رفته و دو دلیل از را بازخوانی، برای این برهان ...

 "یجنس یبند و باربی بر یبرهان مبتن"، و "یانسان مناسبات بودن یبر سطح یبرهان مبتن" بیبه ترتآنها را به ترتیب، 

مشمئز "، "رچندش آو"را  در جامعه عامل اصلی چنین مخالفتی ویکند. نامیده؛ و سعی کرده در آنها نیز مناقشاتی بیف

شناسانه زیبایی دانستن این رفتارها بیان کرده؛ و ادعا کرده که این اوصاف حداکثر احساسات "زینفرت انگ"، و  "کننده

تجدید نظر « ینسج یتهایاقلدرباره  ینید یسنت یآرا»خواهد که در نهایتاً از دینداران می است و ربطی به اخالق ندارد!

 کنند.

توان مناقشه کرد، چنانکه شخصی چنین کرده و خود آقای نراقی هم به وی پاسخ گفته و دوباره در مناقشات وی می

ادله  برخی از صرفا وی  مقاله، نآدر این است که اما مهمتر  10آن شخص ناکافی بودن پاسخهای وی را نشان داده است.

آیا مناقشه در یک ادعا، منطقاً به  ه شده و در آنها مناقشه کرده است. سوال این است کهبرشمرد الفانمخ (ادله تمام)و نه 

« رد استدالل»توان یکی از اقسام مغالطه درست است؟ این نوع استدالل کردن را میمعنای آن است که ادعای رقیب، 

                                                           
و « عمل جواز»مشتمل بر دو مفهوم « حق اخالقی»مفهوم در نظر رایج، وی ابتدا توضیح می دهد که  «پارادوکس مدارا»مقاله . در  9

کوشد فقط مفهوم دوم را باقی گذارد. البته در می مورد نظراست؛ بعد برای رهایی از پارادوکس « تکلیف دیگران به عدم مداخله»

توان قابل دفاع نیست. با این حال، می ام که این اقدام وینشان داده «از پارادوکس حق ناحق بودن ناموفق در دفاع یتالش»مقاله 

بُعد ایجابی این مساله )جواز آن برای فرد همجنس باز( و « حق جنسی»مراد وی از  با توجه به آن مقاله، در اینجا نیزاحتمال داد که 

 باشد.و لزوم احترام گذاشتن به باور آنان می« ه عدم مداخلهتکلیف دیگران ب»،  «حق اخالقی»منظور وی از 

« میت همجنسگراییدر محکو»نویسد با عنوان نقدی بر مقاله اول آقای نراقی می 1384. آقای مصطفی حسینی طباطبایی در سال  10

؛ و مجددا آقای اشاره شد( 1)که در پاورقی « درباره یک نقد»دهد با عنوان اسفند همان سال پاسخی می 9؛ و آقای نراقی در 

؛ و اشتباهات آقای نراقی در « گراییمالحظات نافرجام درباره همجنس»دهد با عنوان پاسخی می 1385فروردین  12طباطبایی در 

 کند که دیگر پاسخی از جانب آقای نراقی وجود ندارد.را گوشزد میپاسخ اخیرش 

http://3danet.ir/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7/
http://www.souzanchi.ir/unsuccessful-attempt-to-defend-the-right-to-unjust-right-paradox/
http://www.tabatabaie.net/userfiles/file/view/articles/dar-mahkomiat-hamjensgaraee.pdf
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(Argument from fallacy دانست.نیز تعبیر کرده« ی رد مدعارد دلیل به جا»( )که از آن به مغالطه )یعنی در بهترین 11اند

که مدعای  شداثبات میکرد، حداکثر شمرد و نقد میمیرا بر یانهگراجنسهمو تمامی ادله مخالفان رفتارهای احالت، و اگر 

توان نتیجه گرفت یم منطقا فقطآنان از دلیل کافی برخوردار نیست؛ اما از اینکه دلیل کسانی بر مدعایشان درست نیست، 

مثال فرض  «!درست است ی گروه مقابلمدعا»اند، نه اینکه اثبات کند که که فعال آنها برای مدعایشان دلیل کافی ارائه نکرده

و فرض کنید «. انددزدها، از آن جهت که دزدند، حق دزدی دارند و شایسته احترام»ای بر این باور باشند که کنید که عده

ی مخالفت با این گزاره، دلیلی بیاورد که آرش مخدوش بودن دلیلِ حسین را نشان دهد. آیا همین که دلیل که حسین برا

 «.انددزدها، از آن جهت که دزدند، حق دزدی دارند و شایسته احترام»شود که محسین مخدوش شد، نتیجه می

 باید، کنندیماقدام ه به لواط و مساحقه برای کسانی ک« حق اخالقی»و « حق جنسی»به تعبیر دیگر، وی برای اثبات 

الیل مخالفان دبودن  درستو هم ناها برای انجام لواط و مساحقه حق دارند؛ داد که انساننشان میآورد که ای میهم ادله

 تواند وجود چنان حقی را اثبات کند.؛ و صِرف مناقشه کردن در دالیل مخالفان، نمیدادرا نشان می

 گردد؛ بازسازی ای ایجابی که در کالم وی به نحو غیرصریح وجود داردشود ابتدا ادلهادامه تالش می با این حال در

راغ ادله س؟ و سپس به توان یافتمی یانهگراجنسهمموجه دانستن رفتارهای  برایو ارزیابی شود که آیا واقعا دلیلی 

 ؟!اندائه ندادهدالیل کافی برای مخالفت خود ارعا کرده، مخالفان خواهیم رفت که آیا واقعا آن طور که آقای نراقی اد

  

                                                           
 است: نیمغالطه آمده ا نیا یبرا ایپدیکیوکه در  یمثال .11

 هستم. رانیکه من اهل ا ستین یپس شک کنم؛یطور روان صحبت م نیرا ا یورش: من فارسک

 .یستین یرانیپس تو ا کنند؛یرا روان صحبت م یها هم فارس. افغانستیسروش: استدالل تو درست ن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87_%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
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 یانهگراجنسهمبررسی ادله ایجابی در دفاع از رفتارهای  .الف

ست. با این حال، دلیلی برای اثبات چنین حقی اقامه نکرده امستقیما چنانکه اشاره شد وی در هیچیک از این مقاالت 

های درباره اقلیت»جمالتی را که در پاسخ به نقد مقاله  برخی ازان همجنسگرایی، با توجه به ادبیات رایج در میان مدافع

 برشمرد: ن امرایو برای اشاید بتوان به منزله دلیل  آورده،در مقاله سوم  که را و نیز برخی از جمالتینوشته « دینی

 

 . وجود اقلیتی جنسی در هر جامعه1دلیل

 یسد:نومی «درباره یک نقد»وی در یادداشت 

جامعه  کیاد مطابق آمار حدود هفت درصد افر..  از جمله مسائل مربوط به حقوق بشر است. یجنس یتهایمسأله حقوق اقل »

را در حدود  یسجن یتهایشمار اقل دینفر با ونیلیحدود هفتاد م تیبا جمع یدرکشور یعنیدهند، می لیکتش یجنس یتهایرا اقل

)اسالم و  «بشمار آورد. یانسان یتهایاقل نیاز جمله پرشمارتر دیرا با یجنس یتهایعتبار، اقلا نیکرد. بد درآورنفر ب ونیلیپنج م

 (24یی، صگراجنسهممساله 

 بندی این بیان به صورت یک دلیل، این است که:صورت

« اقلیت»ن یک و آنااند و از این ربه لحاظ جنسی با اکثریت جامعه متفاوت [و در متن طبیعت]ای از انسانها واقعا عده

حق گران دیهمچون پس  کند؛را موجه می« اقلیت»تعدادشان به حدی است که ذکر آنان به عنوان یک  شوند؛ وشمرده می

 دارند بر حسب طبیعت خود زندگی کنند.

 نقد و بررسی

ایانه است که گراین استدالل یک استدالل طبیعت؛ بلکه 12غیرواقعی ارائه شده استکامال تنها آمار نهدر این بیان 

در  نه چنان طبیعتی: ؛ در حالی کهدهدیک حق قرار می به رسمیت شناختنِای را ضابطه وجود طبیعتی خاص در عده

 کند. ی ایجاد میوجود یک طبیعت، حقصِرف و نه به فرض اثبات آن طبیعت، منطقا ؛ قابل اثبات است انسانها

                                                           
است که هنوز  ین درحالینوشته و هیچ سندی هم برای چنین مدعایی نداده است. ا 2006. آقای نراقی مقاله مذکور را در سال  12

ی که بعد از قانونی رآمادر بسیاری از کشورها این اقدام قانونی نشده بود که بتوان چنین آماری را استخراج کرد. تازه در آمریکا 

رصد بوده است د میو ن کیاز  شیب یاندک، آماری که مدافعان همجنسگرایی از این افراد ارائه دادند 2013شدن این عمل در سال 

 یعنی) «میقمست»خود را  یجنس تیوضع»درصد مردان و زنان 98زنان( و حدود  انیدرصد در م 5/1مردان، و  انیدرصد در م 8/1)

 (دانستندیبه دوجنس و ... م ایبه همجنس و یانحراف التیاز هرگونه تما یعار
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 و اکنون توضیح این دو نکته:

 وجود دارد؟« اییت جنسیاقل». آیا چنین 1.1

که محل بحث  تفکیک کرد؛ و توجه شود «هویت»و « گرایش»با « رفتار»قبال اشاره شد که در این بحث، باید بین 

از یک عده. در واقع، « رفتار»است، نه صرفِ وقوع یک « هویت»ویا یک « گرایش عمیق»وجود یک « هااقلیت»درباره 

دهند، مادام که این رفتار، به یک امر طبیعی درونی، و یا یک عرصه هویتی جام میوجود یک عده که رفتار خاصی را ان

ای به دزدی مشغولند ای عدهشود. مثال در هر جامعهبا بار حقوقی بر آنها اطالق نمی« اقلیت»برنگردد، به هیچ عنوان کلمه 

 –وجود چنین رفتارهایی در برخی از افراد  گیرند. اما هیچگاهای هستند و برای کشتن افراد پول میو یا آدمکش حرفه

شود که کسی سخن از دلیل نمی –شوند جای عالَم یافت میدهند در همههرچند افرادی که این گونه رفتارها را انجام می

بحث  دزدان یا قاتالن به میان آورد؛ و از حقوق این اقلیت، از آن جهت که دزد یا قاتل هستند، بحث کند. اما باب« اقلیت»

 13باز است. گردد(یا اقلیتهای دینی )که به یک امر هویتی برمیگردد(های نژادی )که به یک امر درونی برمیدرباره اقلیت

                                                           
-or-gay-lesbian-as-identify-who-adults-https://www.statista.com/statistics/248822/american

gender-by-bisexual/  

از خود افراد صورت گرفته  هاییکه چنانکه در ادامه متن معلوم خواهد شد همین آمار نیز اعتبار درستی ندارد و بر اساس نظرسنجی

از همین افراد ظاهرا همجنسگرا بعد از مدتی نظرشان درباره خودشان عوض شده است؛ یعنی در  %80است، و جالب اینجاست که 

اند که خود را همچنان همجنسگرا جامعه آمریکا و بر اساس آمارهای موافقان همجنسگرایی تنها حدود سه دهم درصد از افراد بوده

، 2015سال  یعنی ت،یوضع نیاشدن  یموسسه گالوپ، دو سال بعد از رسم یکه بر اساس آمارها نجاستیا ترجالباند. نستهدامی

که خود  یدهم( کسان کی یعنیدرصد ) 2/10تنها  انیهمجنسگرا یبرا گرلیتسه نیقوان جادیو ا یبرداشتن موانع قانون رغمیو عل

/adults-lgbt/212702https://news.gallup.com/poll-دادند؛  امانج انهیگراازدواج همجنس دانستندیرا همجنسگرا م

spouse.aspx-sex-married  
 یآمار کساناند که شود و کاری کردهگرایان میای تبلیغات شدیدی به نفع همجنسهمه این آمارها در فضایی است که به لحاظ رسانه

 است: دهیدرصد رس 64درصد به  27سال گذشته از حدود  20اند ظرف کار شده نیشدنِ ا یرا که مدافع قانون

 -in-marriages-sex-same-of-legalization-of-opinion/217962ttps://www.statista.com/statistics/h

us-the/  

ره مخالف چنین میلیونی ایران با سابقه تمدنی عظیمی که فضای عمومی جامعه هموا 70آنگاه تطبیق آن آمار غیرواقعی بر کشور 

 عیت را همجنسگرا معرفی کردن، چه توجیهی دارد؟رفتارهایی بوده، و پنج میلیون نفر از این جم

ستند که به لحاظ ه. مثال افرادی شودیمدر انجام رفتارشان نبودن  حقیذ لیبودن، دل تیرف اقلصِ  زین موارد نیالبته در هم.  13

شود که نمی مجوز آنشوند؛ اما صرف اینکه دیوانه بودن آنان یک امر درونی است، محسوب می «دیوانه»شان درونیطبیعی سیستم 

 آنان را برای انجام هر کاری آزاد گذاشت.

https://www.statista.com/statistics/248822/american-adults-who-identify-as-lesbian-gay-or-bisexual-by-gender/
https://www.statista.com/statistics/248822/american-adults-who-identify-as-lesbian-gay-or-bisexual-by-gender/
https://news.gallup.com/poll/212702/lgbt-adults-married-sex-spouse.aspx
https://news.gallup.com/poll/212702/lgbt-adults-married-sex-spouse.aspx
https://news.gallup.com/poll/212702/lgbt-adults-married-sex-spouse.aspx
https://www.statista.com/statistics/217962/opinion-of-legalization-of-same-sex-marriages-in-the-us/
https://www.statista.com/statistics/217962/opinion-of-legalization-of-same-sex-marriages-in-the-us/
https://www.statista.com/statistics/217962/opinion-of-legalization-of-same-sex-marriages-in-the-us/
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و اقدام، بلکه به  دهندگانِ یک رفتارباید اینها را، نه فقط به عنوان انجام« اقلیتهای جنسی»خن گفتن از پس برای س

مجنسگرایی مورد توجه قرار داد. از این جهت است که مدافعان ه «هویت»و یا یک  عنوان واجد یک امر طبیعی درونی،

مجاز دانسته « قلیتا»اند که از وجود یک گرایش طبیعی ویا یک هویت دفاع کنند تا در کاربرد تعبیر تقالهای فراوانی کرده

به  «گراجنسهم اقلیت»به طور عام، و « نسیهای جاقلیت»دهه اخیر درباره  چهار در سه های فراوانشوند. اما اگر پژوهش

که بشدت  ان استهای جدید غربیهیکی از برساخت یابیم که این مفهومقرار دهیم بوضوح درمی توجهرا مورد  ،طور خاص

 قابل مناقشه است.

تر اسپریجگ در شوند آقای پیی زاده می«گرایش»اند که از ابتدای تولد با چنین کسانی« اقلیت جنسی»اگر منظور از 

های فراوانی شده که به لحاظ تالش 1990رغم اینکه از دهه دهد علیمی ای که بدان اشاره شد با شواهد کافی نشانمقاله

کنند که این ژنتیکی این مدعا را اثبات کنند، اما در آخرین مقاالتی که مدعی وجود چنین ژنی هستند نهایتا تصریح می

و اگر  14؛و نه اثبات؛ و هنوز هیچ دلیل محکمی برای مادرزادی بودن چنین گرایشی نیست هنوز در حد یک تخمین است،

که همچنان  197415قبل از سال  یِشناسروانعلمِ سخن  ای صرف نظر شود و به سراغ شواهد عینی برویم،از تبلیغات رسانه

در برخی دارد که پیدایش چنین گرایشی را  تجربی بیشترین شواهدمورد تاکید برخی از روانشناسان امروزی نیز هست، 

                                                           
نوشته است. شاید کسی گمان کند در چند سال گذشته نتیجه جدیدی به دست آمده است؛ اما  2011اش را در سال . وی مقاله 14

 (Wide Association Study of Male Sexual Orientation-Genome)توانید به مقاله چنین نیست. از باب نمونه می

شده، مراجعه کنید، که با اینکه  ارائهگرایی هستند ای که مدافع همجنستوسط عده 2017در سال ای که در سایت نیچر در مقالهکه 

کنند که فعال این ، اما نهایتا اذعان میکندیک آدم همجنسگرا با یک آدم عادی تفاوت میدر  DNAبگویند کنند بسیار تالش می

 though these potential connections are best)فقط در حد یک تخمین و احتمال است در بهترین حالت مساله 

characterized as speculative.) 

را به  (،homosexuality« )بازیهمجنس»تر ویا به تعبیر دقیق« گراییهمجنس»، در کتب مرجع روانشناسی 1973 سال. تا  15

 ییجدابازی و همجنس (paranoia) ایپارانوشناختند؛ چنانکه فروید معقتد بود عنوان یک اختالل روانشناختی به رسمیت می

فشارهای اجتماعی طرفداران این رفتارها،  باو بازان چند راهپیمایی گسترده در آمریکا انجام دادند، همجنس 1970از سال  .رندیناپذ

APA (پزشکی آمریکاانجمن روان: American Psychiatric Association ) بندی تدوین طبقه کهDSM (یصیتشخ یراهنما 

شناسان آمریکا و پزشکان و روانکه مرجعی برای روان Diagnostic and Statistical Manual: یروان تاختالال یو آمار

 یرا از زمره اختالالت روان «ییگراجنسهم»ای هیچ شاهد علمی وبا پروژه تحقیقاتیبدون دار بود، شورهای دیگر بود( عهدهبرخی ک

نفر عضو، دو نفر غایب بودند و حذف آن از فهرست اختالالت  15گیری، آن هم در شرایطی که از ؛ صرفا با یک رایحذف کردند

ذکر نشد!  DSMدیگر اسم همجنسگرایی در  1974حاضران تصویب شد! و از این رو، در سال  روانی با اختالف یک رای در میان

 (:The Mental Illness That Went Away Homosexualityشناس آمریکایی، فیل هیکی در مقاله )به نقل از روان

https://www.nature.com/articles/s41598-017-15736-4#author-information
http://behaviorismandmentalhealth.com/2011/10/08/homosexuality-the-mental-illness-that-went-away/
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( neutralو عمدتاً تحت تاثیر عوامل فرهنگی )طفولیت نامالیمات جنسی در سنین اختالالت و را ناشی از از افراد 

 .(naturalامری کامال طبیعی ) تا، دانستندمی

برساخته بودن غیراصیل و ن دادن ترین دلیل برای نشاسادهبرویم، « هویت»به عنوان یک « یت جنسیاقل»اما اگر سراغ 

هاست، ها عمدتا برساخته رسانهدهد که این هویتاز شواهدی که نشان می ها، آمارهای خود همان کشورهاست:این هویت

منتشر کردند و جامعه آماری خود را از افراد سنین  2007در سال  17الو رئام جی  16 ویلیامز -که سوین است پژوهشی

سالگی خود را به  16ار دادند. آنها مشاهده کردند که در جامعه آماری مورد نظر، از میان افرادی که در سال قر 24تا  16

از آن  %67از دختران و  %81سالگی مورد پرسش قرار گرفتند،  17کردند، وقتی در سن معرفی می« گراجنسهم»عنوان 

  18معرفی نمودند.« خواهدگرجنس»پسران، خود را 

که 19«بدنت را دوست بدار: پاسخی به سواالتی سخت درباره رابطه زندگی و جنسیت»در کتاب  پیرسی سینانیا خانم 

بحثهای جالبی مطرح کرده  20هاجنسیهای همجنسگرا و ترابا کنایه به جریان ،منتشر شده (2018 ژانویه 2چندی پیش )

گیری بتوانم آن را خالف بیولوژی که با تصمیم لمداد کنیمقیک امر کامال برساخته  را باید «من»هویت  درباره اینکه آیا واقعا

طرفداران »که  دهدتذکر میایشان در کتاب خود  !ای را برای خود باور داشته باشم؟خود بدانم و هرگونه گرایش جنسی

بخش است یا ییکنند؛ آیا این واقعا رهااش تفکیک میجنسیت فرد را از وضعیت بیولوژیک مردانه یا زنانهیی گراجنسهم

 اندازه انسان چهبودنِ انسان برای ژیکیوبیول مسالهدهد وی بخوبی نشان می .«کند؟!صرفاً ما را از آنچه واقعا هستیم دور می

؛ و اگر گرایش جنسی را صرفا بر اساس تمایل ماندنمی بودن انسان برای ای ضابطه بگذاریم کنار را این اگر و است مهم

از نکات جالبی ایم. انکار کرده بخشد()که به او کرامت و حقوق خاص در جهان می را انسانیت انسانتعریف کنیم چگونه 

دانستند، در می گراجنسهمکسانی که زمانی خود را  %80که در مجموع  در کتاب خود خاطرنشان کرده این است ویکه 

 طول عمرشان دست کم یکبار نظرشان عوض شده است!

                                                           
16. Savin-Williams  

17. Ream GL. 
 «جوان بلوغ و نوجوانی طول در جنسی گرایش ابعاد پایداری و شیوع»با عنوان  .18

 Prevalence and stability of sexual orientation components during adolescence and young 

adulthood . 

 آمده است.« Is Sexual Orientation Change Possible?»و گزارش مختصری از این پژوهش در مقاله 

19. Love Thy Body: Answering Hard Questions about Life and Sexuality 

20   . transsexual 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17195103
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17195103
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17195103
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17195103
https://theosophical.wordpress.com/2014/04/01/is-sexual-orientation-change-possible/
https://www.goodreads.com/book/show/35138438-love-thy-body
https://www.goodreads.com/book/show/35138438-love-thy-body
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ای . در نامهکندمعلوم را بهتر عمق فاجعه بهتر  تواند، میدهدامروز رخ میی که در جهان اهای عینیدرنگی در نمونه

 نوشته،به مشاوران روانشناسی در نیویورک تایمز  (13/9/1397معادل با  2018دسامبر  4حدود یک ماه پیش )که یک مادر 

 21«گراجنسهمه»سالگی خود را  11که دخترم در سن  احساس نگرانی کرده و از آنان درخواست کمک فکری نموده است،

ها سالگی است و تاکنون بارها روابط جنسیِ با جنس مخالف و روابط جنسی با دختربچه 15دانست و اکنون در سن می

شناسان و کار داند( رابطه برقرار کند!)پسری که خود را دختر می 22«تراجنسی»خواهد با یک پسر می را تجربه کرده، اکنون

آن گونه که او دوست هویت او را ریزی، اصرار دارند که ات را دور نمیچرا باورهای سنتیاینکه  ، با تاکید برهم در پاسخ

  23!دارد، به رسمیت بشناس و مانع شادی او مشو

واقعا خودش دهد می کند و چنان رفتارهایی انجامای که در سنین کودکی این گونه خود را بازشناسی میآیا دختربچه

یا واقعا اقتضای ها و اطرافیان این هویت به او تحمیل شده است؟ آبه چنین هویتی درباره خود رسیده است یا توسط رسانه

 های برساخته میدان داده شود؟عدالت و دوری از تبعیض، آن است به این هویت

 کند؟. اگر چنان گرایشی طبیعی هم باشد، آیا منطقاً حق ایجاد می1.2

ر مقاله نخست دکه  ،آقای نراقیتوانستند چنان طبیعتی را در برخی از انسانها اثبات کنند، باز هم گر به فرض میا

ود که ر مدعی باز طرف دیگرا انکار کند، و  هاوجود هرگونه طبیعت ذاتی در انسان از طرفیتفصیل کوشیده بود که خود به

ام طبیعت نوجود طبیعتی به تواند چگونه میآنگاه رسید؛ « باید»به « است»توان از به فرض وجود چنین طبیعتی، نمی

پل بزند و از ضرورت  «باید»تواند به عرصه چگونه می ای از افراد بپذیرد؛ و نیز از این امر طبیعی،را در عده یانهگراجنسهم

 ؟ حق اینان سخن بگوید

« اقلیت جنسی»از وجود گروهی با طبیعتی متفاوت به عنوان  تواننمی در پیش گرفته اودر واقع، بر اساس مبنایی که 

ای از انسانها( و نه به لحاظ کبروی )اگر طبیعتی هست باید نه به لحاظ صغروی )وجود این طبیعت در عده، دکردفاع 

                                                           
21. pansexual 
22. transsexual 

 . متن نامه وی و پاسخهای کارشناسان به او را در آدرس زیر مطالعه کنید:  23

https://www.nytimes.com/2018/12/04/style/pansexual-daughter-transgender-
parenting.html?fallback=0&recId=1E5VLxG7LzBElCTkbE3OANcWLcH&locked=0&geoContinent=
AS&geoRegion=07&recAlloc=contextual-bandit-home-desks&geoCountry=IR&blockId=home-
living-vi&imp_id=620218759&action=click&module=Smarter%20Living&pgtype=Homepage  

https://www.nytimes.com/2018/12/04/style/pansexual-daughter-transgender-parenting.html?fallback=0&recId=1E5VLxG7LzBElCTkbE3OANcWLcH&locked=0&geoContinent=AS&geoRegion=07&recAlloc=contextual-bandit-home-desks&geoCountry=IR&blockId=home-living-vi&imp_id=620218759&action=click&module=Smarter%20Living&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2018/12/04/style/pansexual-daughter-transgender-parenting.html?fallback=0&recId=1E5VLxG7LzBElCTkbE3OANcWLcH&locked=0&geoContinent=AS&geoRegion=07&recAlloc=contextual-bandit-home-desks&geoCountry=IR&blockId=home-living-vi&imp_id=620218759&action=click&module=Smarter%20Living&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2018/12/04/style/pansexual-daughter-transgender-parenting.html?fallback=0&recId=1E5VLxG7LzBElCTkbE3OANcWLcH&locked=0&geoContinent=AS&geoRegion=07&recAlloc=contextual-bandit-home-desks&geoCountry=IR&blockId=home-living-vi&imp_id=620218759&action=click&module=Smarter%20Living&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2018/12/04/style/pansexual-daughter-transgender-parenting.html?fallback=0&recId=1E5VLxG7LzBElCTkbE3OANcWLcH&locked=0&geoContinent=AS&geoRegion=07&recAlloc=contextual-bandit-home-desks&geoCountry=IR&blockId=home-living-vi&imp_id=620218759&action=click&module=Smarter%20Living&pgtype=Homepage
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واند خمی« حق اخالقی»و « حق جنسی»برای چیزی که آن را  ویو همین مقدار کافی است که نشان دهد ؛  حقی باشد(

 ارائه نکرده است.دلیلی 

در  جه گرفت(توان چنان حقی را نتیمطلب )که چنین طبیعتی در کار است، و از این طبیعت میاما از آنجا که این 

 ندکی بیشتر در این مدعا تامل شود.یی شیوع فراوانی دارد، مناسب است اگراجنسهممیان مدافعان 

 ،س مخالفدرباره طبیعی بودن رابطه با جن –که هست  –اشکاالتی هست  سجنهماگر درباره طبیعی بودن گرایش به 

است؟! کافی « مجاز بودن به لحاظ اخالقی» برای« طبیعی بودن یک رابطه»کسی تردید نکرده است. با این حال، آیا صرف 

 رخ نداده است؟!« باید»به « است»آیا در این بیان، یک پرش غیرمنطقی از 

فراهم ابطه ر، مجوز کافی برای برقراری آن اگر صرف طبیعی بودن یک رابطهکه گردد ین برمیبه ادر واقع، مساله 

 شود!میاخالقاً هرج و مرج جنسی پذیرفتنی ؛ آنگاه در رابطه با جنس مخالف هم آورد

، اما اگر البته در غرب تالش زیادی شده که به بهانه آزادی، با روابط جنسی خارج از خانواده با تساهل برخورد شود

با هر کسی از  حق دارد ی که میل طبیعی به جنس مخالف دارد، آیا اخالقاًاز هیاهوهایی تبلیغاتی صرف نظر شود، انسان

برقرار کند؟ یا رابطه جنسی با  جنسی رابطه ،میل دارد صرفاً به این جهت که –چه رسد به جنس موافق  –جنس مخالف 

شود و خارج از حریم ازدواج این رابطه غیراخالقی ک رابطه اخالقی قلمداد میتنها در قالب ازدواج ی نیزجنس مخالف 

محتوا کردن کلمه ازدواج از طریق کوشند با بیاست. این مساله بقدری بر اذهان غربیان فشار آورده که امروزه بشدت می

ای برای این و...، بار اخالقی« حیواناتازدواج با »و « یانگراجنسهمازدواج »، «ازدواج سفید»هایی همچون برساختن واژه

زنند، تعدد زوجات برای مرد که از آزادی در روابط جنسی دم می هاهمین امروزه! همچنین روابط غیراخالقی ایجاد کنند

 آِا همه اینها شاهد خوبیچه فضایی به آنها این میدان را داده تا مخالفت خود را توجیه کنند؟  24کنند. چرا؟را مذمت می

حریمی دارد و صرف وجود یک میل و « رابطه جنسی»هر انسانی این است که  اخالقیِ شهوداتِاینکه در پس  نیست بر

 د.ننسبت به آن حق داشته باش طرفین به انجام آن راضی باشند،را که  ایجنسی رابطهگونه هر  تاکافی نیست  ،گرایش

  

                                                           
اً از باب نیستیم؛ بلکه صرف فعال در مقام بجا بودن یا نبودن این مخالفت است، اما یزیستکه کار آنان صرفاً از باب اسالم فهمدیباشد م قیعم یالبته اگر کس.  24

 د.ای به صرف رضایت طرفین نباید قانونی شوای جنسیکنند که هر گونه رابطهایم بر اینکه خود آنها نیز احساس میجدل و به عنوان شاهدی آورده
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 دیویا حق آزا به رسمیت شناختن حقِ ناحق بودن .2دلیل

« حق آزادی»اند، تمسک به ای کردههم به طور ضمنی بدان اشارهآقای نراقی شاید مهمترین دلیل همجنسگرایان، که 

 نویسد:در مقاله اخیرش میباشد. وی 

گران یدکه  شناسندیمت یرسمبه رات یواقع نیاجامعه افراد  یعنی .استبودن ناحقحقِ شناختن ت یرسمبه  سمیبرالیل گوهر"

 گرانید یاساس حقوق مخلّباورها و  روشهاآن به شان یاالتزام که مادام و ندارند  مامشابه  ییباورهاو ارزشها شه یهمو لزوماً 

شناختن ت یرسمبه .بخشند انسامد ینمایمناحق گران ید یباورهامنظر از آنچه وفق بر را  خود یزندگ دارندحق  افرادنباشد، 

و ارزشها وفق بر ستن یزخصوص در را گران یدحق آن،  رغمبهنه و  اخالق،حکم  به ما یعنی .است یاخالق یامرحق ن یا

نشانة  واخالق خالف  یامر توانینم وجهچیه به را یاخالق حق نیا شناختن تیرسم به .میشناسیمرسمیت بهشان یباورها

، 97نامگ، بهار ایران« معاصر رانیا یعیش شةیاند در ییگراجنسهم مسئله»)آرش نراقی،  "دانست.جامعه  کی نقصان ایزوال 

 (97ص

 نقد و بررسی

هم و ت؛ پارادوکسیکال و نافی خویش اسادعایی « حق ناحق بودن»هم از جهات متعددی قابل قبول نیست: این ادعا 

است.  «باید»و « هست»ی بر خلط ناروای مبتنای قلمداد کرده، به بیراهه رفته؛ و هم را در زمره امور سلیقه« حقوق»در اینکه 

تکیه نموده؛ و هم بر درک نادرستی « گناه»و « اشتباه»مفهوم و خلط بین دو « حق آزادی»ی از بناصوافهم هم بر  به عالوه،

 اما توضیح این نکات:. «یگرانحقوق اساسی د»از مفهوم 

 «حق ناحق بودن» پارادوکسیکال بودنِ.2.1

 باشد؟« حق»تواند یک منطقاً می« ناحق بودن»اولین مساله این است که آیا 

کوشد پارادوکس می« پارادوکس مدارا»مقاله خودش متوجه پارادوکسیکال بودن این تعبیر شده است و در  آقای نراقی

 «ناموفق در دفاع از پارادوکس حق ناحق بودن یتالش»نهفته در این عبارت را نشان دهد و رفع کند؛ اما چنانکه در مقاله 

مناسب است، اما تا حدود زیادی « حق ناحق بودن»بودنِ  کالیاز پارادوکس یو یِبندحال که صورت نیدر عام نشان داده

 .کند فرار بیترک نین ادانستمعقول ناو نتوانسته از  ست؛یپارادوکس قابل قبول ن نیخروج از ا یبرا شانیراه حل ا

پارادوکس جدیدی  ناخودآگاه فوق،در عبارت شود(، می )که در اینجا از تکرارش صرف نظر اشکاالتعالوه بر آن 

 نموده است: نیز اضافهرا 

http://3danet.ir/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7/
http://3danet.ir/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7/
http://www.souzanchi.ir/unsuccessful-attempt-to-defend-the-right-to-unjust-right-paradox/
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قلمداد « ین و آنوابسته به منظر ا» کامالًرا امری  «حق»را موجه جلوه دهد، مطلب این  «حق بودنِ »برای اینکه وی 

 بیان که:با این است؛  کرده

 ،از منظر خود ،پس شخص ب داند؛می« حق»، که شخص ب همان را داندمی« ناحق»چون چیزی را شخص الف 

  .(ه استگذاشت« حق ناحق بودن»اسم این را )که ناحق است  ،مندی از چیزی را دارد که از منظر شخص الفحقِ بهره

حق ناحق »مین هحق دانستنِ  ،نداشته باشیم این و آن( )فراتر از وابستگی به منظر« جهانشمول»حق در حالی که اگر 

این حق را )برای او یا  انتظار داشته باشد که انتواند از دیگرنمیتنها نهو  باشد؛نیز، وابسته به منظر آقای نراقی می« بودن

سمیت شناختنِ( عدم به ر اعتباریِ )= جوازاین حق، بیقبول اقتضای  بلکه اساساًد؛ نبرای هرکس دیگری( به رسمیت بشناس

 خود همین حق است!

 :بندی کردتوان این گونه صورتمیمطلب را در قالب برهان خلف 

 «(بودن حقْنا حقِ»بودنِ  . )حقْداندمی (حق)=  درسترا « حقِ ناحق بودن» آرش( 1)

 ،25پس

                                                           
تفکیک کرده و عدم تالزم منطقی این دو را مدعی شده؛ « داشتن حقْ»و « بودن حقْ»بین « پارادوکس مدارا»مقاله . وی در همان  25

ساً همینجا نقد وی به دست آورد. و اسا (1توان از گزاره )را که هدف وی بوده، نمی( 2که اگر این سخن را بپذیریم، همین گزاره )

توان نتیجه گرفت که افراد چنین حقی باشد، نمی درستهم  «بودن ناحق حقِ»بر اساس سخن وی، حتی اگر  یابد؛ یعنیخاتمه می

 دارند!

حق »و « ق بودنح»درست گفته که منطقاً  در آن مقاله، رسد اگرچهکنیم؛ چرا که به نظر میاما فعال از این اشکال صرف نظر می

« حق بودنِ»ارد که داللت د انسانهادی )یعنی اگر وضعیت تزاحم نباشد( شهود اخالقی دو مفهوم متفاوتند؛ اما در شرایط عا« داشتن

شهود اخالقی ظاهرا  اینالبته و برای باور به آن عقیده یا انجام آن عمل توسط انسان است؛ « حق داشتن»یک عقیده یا عمل، مستلزم 

 نیست.« حق بودن»وماً مستلزم لز «حق داشتن»کند؛ یعنی می اثباتاین رابطه را به نحو یک سویه 

یجه گرفته است؛ که منطقا وی در آن مقاله، صرفا به تغایر مفهومی این دو اشاره کرده، اما از این تغایر، عدم تالزم منطقی دوسویه نت

مال ابهامی ده، عکه چون هم مقدم و هم تالی را مشتمل بر ترکیب فصلی آور - آورد. عبارت ویبرای چنین استنتاجی باید دلیل می

 بدین صورت است: -شود ایجاد نموده که مخاطب دقیقا متوجه این خلط نمی

 ایتواند حقّ یعمل م ای دهیعق کی فاعل عمل. ای دهیصفت صاحب عق «حقّ داشتن»عمل است، و  ای دهیصفت عق «حق بودن»"

 ".نباشد ایحقّ باشد تواند صاحب یفاعل عمل است که م ای دهیفقط فرد صاحب عق نیناحقّ باشد، اما ا

http://3danet.ir/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7/
http://3danet.ir/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7/
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ری از حقِ برای برخوردا )حق داشتن برخوردار شوند؛« حقِ ناحق بودن»همگان حق دارند از  (از منظر آرش)( 2)

 ناحق بودن(

« تکلیف دیگران به عدم مداخله»معناییِ هر حقی،  ی، الزمه26و همان طور که خود وی در همان مقاله نشان داده

 است؛

 پس:

و  داسبه رسمیت بشنرا  دیگران« بودنِ  حقنا»که  موظف است خود آرش( دست کم،) یرکسه )از منظر آرش( (3)

 د.نشو ،داندناحق می بندی بدانچه ویدیگران از پایمانع 

 اکنون:

 ؛داندمی( ناحقنادرست )= را « حقِ ناحق بودن» حسین (4)

 شود:نتیجه می (4و ) (3از گزاره )

 حق دارد که از این جهت ناحق باشد؛ حسین )از منظر آرش( ( 4)

 شود:که این گزاره، به دو گزاره زیر تحویل می

به رسمیت  ناحق بودن دیگران را )یعنی نباشد «ناحق بودن حق»دارد که ملتزم به  حق( )از منظر آرش( حسین 5)

 و  ،(جلوگیری کندداند، بدانچه حسین ناحق می  آرشبندیِو پای نشناسد

انع از مش ناحق است، نشود )یعنی این باوری که از نظر آربندی حسین به آرش موظف است که مانع از پای( 6)

جلوگیری ، داندبه آنچه حسین حق نمی  آرشبندیِ، و از پایرا به رسمیت نشناسد آرشناحق بودن  حسین کهاین نشود 

 ؛(کند

  تر:به تعبیر ساده

                                                           
رکیب شده؛ بعد ت« تکلیف دیگران به عدم مداخله»و « جواز عمل»از دو مفهوم « حق اخالقی»گوید وی در آن مقاله ابتدا می .26

اقعا از عهده این خارج کند. در نقدی که در متن اشاره شد نشان داده شده که و« حق اخالقی»کوشد که مفهوم اول را از معنای می

خالقی است برای الزمه منطقیِ حق ا« یامده است؛ اما در اینجا همین که وی قبول دارد که تکلیف دیگران به عدم مداخلهمدعا ن

 بحث فعلی ما کافی است.
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 گذارد.ب، آزاد جلوگیری کند «حق ناحق بودن»به  آرش باوراز خواهد اینکه می( آرش موظف است حسین را در 6)

 (جلوگیری کند.« حقِ ناحق بودن»اورِ آرش در مورد ب از)یعنی آرش موظف است به حسین اجازه دهد که 

باشد، به رسمیت این حق را برای کسی که به این حق ملتزم نمیاین است که  «حقِ ناحق بودن» باور به پس اقتضای 

 !شناختنِ خود همین حق استنجواز به رسمیت  ،این حققبول بشناسیم؛ یعنی اقتضای 

 گرانید یاساس حقوق مخلّ »ای به نام ضابطه که وی در همین عبارت خویش، شاید برای فرار از این اشکال بوده

توان می« حقِ فراتر از هر منظری»اگر اما  !وارد کرده است «حق فراتر از هر منظری»یک غیرمستقیم به عنوان را « نباشد

 27سمیت شناخت.نباید میدان داد و آن به ر« ناحق»برتری دارد و به « ناحق»ن حق بر ای داشت، پس

 «حقوق بشر»ای قلمداد کردن . سلیقه2.2

ت که در در این اس «حق ناحق بودن» ریشه پارادوکسافزاییم: پارادوکس مذکور واضح شد می اکنون که حل نشدنِ

 )که حق و« ایامور سلیقه»هاست و همگان ملزم به رعایتش هستند( در زمره )که امری فراتر از سلیقه« حق»، این عبارت

خودیِ ارند )یعنی بهای، اموری هستند که اخالقاً حکمی ندامور سلیقهدانیم و می ناحق در آن معنا ندارد( وانمود شده است.

 ارد؛ای، اخالقاً توجیهی ندخود نه خوبند و نه بد(؛ و از این روست که ملزم کردن دیگران به یک امر سلیقه

 کند که:یعنی شهود اخالقی حکم می

 ؛«توجیه در زندگیِ دیگران، اخالقاً نارواستیمداخله ب»

 شود صرفاً همین قدر است که:ای که بر این بار میو نتیجه

 «د.باشمجبور کردنِ افراد به امری که صرفاً سلیقه ماست، اخالقاً ناروا می»

                                                           
 مخلّ» یضابطه تیارع ینراق یبودن اصل مدعا را برمال سازد. آقا کالیپارادوکس تواندیم نیز دیق نیوجود هم گر،ید ریبه تعب.  27

از منظر  حق را قبول نداشته باشد و بخواهد نیممکن است ا یگریشخص د یول داند؛یم« حق»را « نباشد گرانید یاساس حقوق

 یعنیاشد، آن فرد محفوظ ب یضابطه برا نیاز ا یآن است که حق تخط« حق ناحق بودن» یاقتضا س؛ پ«ناحق باشد» ینراق یآقا

 یق اساسکار او چون مُخلّ حقو نیا ،ینراق یبزند )که از نظر آقا یگریص ددر گوش شخ یایلیدلش خواست س یمثال اگر کس

 یشد، بلکه به ون یتنها مانع وشناخت؛ و نه تیبه رسم کار نیا یاو را برا «حق ناحق بودن» دیاست(، پس با« ناحق»است،  گرانید

 بر اساس نظر خود عمل کرده احترام گذاشت! نکهیبه خاطر ا
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که الزام  ای نیستیقهدر زمره امور سلوجه به هیچ...«( توجیه بی مداخله»)از جمله همین حکمِ اخالقی:  «حق»اما 

 کردنِ انسانها بدان اخالقاً ناروا باشد.

 مورد حقِ اما هاست؛سلیقه عرصه داریم «حق» ما که هاییعرصه از یکی که بوده آن خلط این ریشهبه تعبیر دیگر، 

 هاحق خود ساساًا هاینک نه ؛«نارواست اخالقاً دیگران، زندگیِ در توجیهبی مداخله» که است همین هاسلیقه عرصه در نظر

 .باشند ایسلیقه

  «باید» به« هست» گذر غیرموجه از 2.3

کند، یکی از را مهمترین حق انسان قلمداد می« حق آزادی»که  یو بلکه درباره لیبرالیسم درباره حق ناحق بودن،

مر اعتباری و ا)که یک « حق»ست( با «هاهست»و از مقوله « تکوینی»)که یک امر « اختیار»بین اشتباهات مهم این است که 

 ده است: شست( خلط «بایدها» ناظر به

شود که حقِ انجام چنان منطقا دلیل نمی ،های مختلف رفتار کنندتوانند )= اختیار دارند( به گونهها میاینکه انسان

بزند، اما قطعا دیگری  ای به گوشتواند )= اختیار دارد( از باب تفریح سیلیرفتاری هم داشته باشند؛ چنانکه هرکس می

 28!ی ندارد«حق»چنین 

« حق آزادی» در واقع، سوال مهم این است که کسانی که نسبت بین هست و باید را منکرند، بر اساس چه مبنایی از

کسی « نباید»ا دارند؛ یعنی چر« حق»، چرا برای این آزادی «هستند»ها در متن طبیعت آزاد کنند؟ به فرض انساندفاع می

 کند:تری منتقل میآنان شود؟ این نکته ما را به اشکال اساسی  ِاین آزادی متعرض

 )خلط میان گناه و اشتباه( «حق آزادی». فهم ناصواب از 2.4

 «آزادی حق» را ربش حق مهمترین چنانکه از مدعای نقل شده واضح است، نویسنده بر لیبرالیسم تکیه دارد و لیبرالیسم

 هیچکس سپ دارد، آزادی حق چون انسان کند؛ ومی آزادی را فقط آزادی های دیگران محدود است که معتقد و داند؛می

 .دهند امانج نارواست او نظر از که را کاری دیگران که شود مانع ندارد حق کسی یعنی شود؛ وی آزادی مانع نباید

                                                           
و هرگونه حرکت  ستیبرقرار ن «دیبا»و « هست» نیب یایگونه رابطه منطق چیکه از نظر نگارنده، ه ستیمعنا ن نیسخن فوق بد.  28

و « هست»از رابطه  توانیم وم،یه روانیپ یباور است که برخالف ادعا نیناممکن است. بلکه نگارنده بر ا دیاز هست به با یمعرفت

مصداق  یانه،رفتارهای همجنسگرادارند که  یها اقتضائات خاصچه باشد، آن عرصهدفاع کرد؛ اما هر  یخاص یهادر عرصه «دیبا»

رفته است؛ و البته با ارجاع به درک شهودی مخاطب، در بند بعدی مورد استفاده قرار گ« باید»با « هست»ارتباط  .ستیها نآن عرصه

 طلبد.تحلیل منطقی آن درک شهودی، مجالی دیگر می
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 نفر دو اگر و ؛شماست نظر این اما ،باشد ناپسند یانهگراجنسهم روابط شما نظر از شاید" در واقع، مدعا این است

 زندگی پسندندمی خودشان که گونه آن دارند حق آنان و ؛ندارد شما به ربطی باشند راضی عملی چنین انجام به خودشان

 29".شوید آنان مانع ندارید حق شما و کنند؛

 «انسان» برای چرا اساساً که است این کشدمی چالش به را )و به تَبَعِ آن، ادعای فوق( لیبرالیسم که مهمی سوال اما

 گیاهان و حیوانات برای را حق این چرا آورد،می حقی چنین بودن، زنده موجود صرف اگر 30؟قائل شویم «آزادی حق»

 آنان حیات طبیعیِ روال مانع بلکه ،کنیم محدود را آنها آزادی تنهانه که دهیممی «حق» خود به بسادگی و یمندار قبول

 !دهیم پرورش شدن خورده برای و خود سلیقه با مطابق کامال را آنان و شویم

 فتشرا و کرامت نحوه یک بشر برای که است معقول سخنمان زمانی گوییم،می سخن «بشر حقوق» درباره وقتی

 کند ایجاد ی«حق»ارزش و  او برای بیولوژیک، وضعیت این صرفِ نه و شرافت، و کرامت آن تا باشیم، داشته باور خاصی

 دیگر هایانسان حقِ «یدبا» ،«انسان» برای کرامتی چنین به باور مبنای بر آنگاه. ندارد را «حق» این( حیوان مثال) او غیر که

 بشماریم. محترم را

 که شمرد محترم «انسان حق» عنوان به توانمی را چیزی تنها آنگاه و چیست؛ ویژگی آن که دید باید است چنین اگر

 «بودن آزاد» صرفِ کرامت آن و نباشد؛ ویژگی آن خالفِ جهتِ در کم دست ویا باشد؛ ویژگی آن یراستا در و برخاسته

                                                           
 طرف از و ورزیدندمی اصرار گرایانههمجنس روابط بر طرفی از زیرا داشتند؛ موضعی چنین نیز لوط قوم که رسدمی نظر . به 29

 قطعاً  گفتند: دُینُر ما لَتَعْلَمُ إِنَّکَ وَ َحقٍّ مِنْ  بَناِتکَ یف لَنا ما عَلِمْتَ َلَقدْ قالُوا»»: گویندمی سخن دیگر موارد در نداشتن حق از دیگر،

 (79)هود/« !خواهیممی چه که دانیمی خوب تو گمانبی و نباشد؛ حقی دخترانت مورد در را ما که ایدانسته

 این به را آن چرا دانید،می انسان حق مهمترین را آزادی اگر :توان وارد کرد کهمی هم بر لیبرالیسم این نقد را از زاویه دیگری.  30

 اید؟کرده محدود( دیگران به تعرض عدم) محدوده

 تعدی در امر آزادی» که چیست بودن انسان معیار که است این سوال است، «انسان» یک هم مقابل شخص چون که دهند پاسخ اگر

 کند؟ محدود «او به کردن

 بدن بر مثال مزیتی چه زنده بدن این است، حیات از وی مندیبهره ویا بدن این و گوشت و پوست همین صرفاً انسان، معیار اگر

 !دارد؟ هویج زنده گیاه و گوسفند زنده

 و حیوانات) زنده موجودات سایر در و هست انسان در فردی به منحصر ویژگی یعنی اوست، «انسانیت» از ناشی حق، این اگر و

 .باشد فرد به منحصر ویژگی آن راستای در که شود شمرده «حق» تواندمی چیزی تنها و تنها پس نیست،( گیاهان
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 جهت این از و دارند؛ هم حیوانات را این چون نیست؛( دهد انجام دارد را توانش اگر خواهد،می دلش کاری هر معنای به)

 .نیست دو این بین تفاوتی

 هک شرطی به است، صحیحی سخن تواندمی این. شودموجب می را تیکرام چنین که است «اختیار» بگویند شاید

 فرشتگان از برتر لکهب و حیوان، از برتر را انسان که ی«اختیار». بدانیم است، حیوانات در که ی«میل» از فراتر را «اختیار»

 باز دهد تشخیصتواند یاالصول مخوب و بد آنها را علی عقلش که کارهایی انجام برای رویش پیش که است این کندمی

 . کند ملع باشد، محیط اقتضائات خالف ویا میل خالف ولو داده، تشخیص خوب آنچه به تواندمی خود، عقل با و است؛

 ،آگاهانه تشخیص و نانسا تعالی با نحوی به که یابدمی حیوانی میل از فراتر یبوی و رنگ زمانی اختیار دیگر، تعبیر به

 امکان هم و (حیوانات برخالف) باشد کار در انسان برای ایتعالی هم یعنی: بخورد گره ،تعالی این انتخابِ ،آنگاه و

 که را ایتعالی وی آنگاه ،(فرشتگان برخالف) باشد کار در تعالی آن اقتضای به نکردن عمل حال عین در و تشخیص

 .دهد ترجیح باشد، میلش برخالف ولو داده، تشخیص

 و(  44/فرقان و 179 /اعراف) شودمی ترپست حیوانات از کند، استفاده سوء اختیارش این زا انسان اگر رو، این از

 خویش طلبیجاه و لذت برای که صدام همچون انسانی که فهمندمی همگان نیست؛ دینیدرون دعایا یک صرفاً این

 . است ترپست حیوان از زند،می بیگناه هزاران کشتار یا و کردن شکنجه به دست براحتی

 رشد که آنجا از و ؛است «کردن رشد حق» بلکه ،«آزادی حق» نه انسان، حق برترین که شودمی بدین ترتیب معلوم

 ؛شودمطرح می نیز «آزادی حق» بزند، انتخاب به دست آزادانه و آگاهانه شخص که شودمی حاصل جایی در غالبا حقیقی

 و «داشتن حق» معنای به «آزادی حق» این خود رو، این از است؛ موجه «رشد» معنای سایه در تنها «آزادی حق» این اما

 را «لواط حق» همچون اموری آن از بتوان تا نیست؛( باشد وی تعالی خالف ولو) دلخواه کارهای انجام در «بودن مُحِق»

 :بلکه گرفت؛ نتیجه

  است؛ اشتباه ارتکاب رایب «بودن مجاز» معنای به صرفاً است، انسان کرامت بر مبتنی اگر «آزادی حق»

 :یعنی

  شود؛نمی مؤاخذه اشتباهش این خاطر به کرد، اشتباه خود انتخاب در اگر

 ! آوَرَد پدید او برای ایویژه حق اشتباه، این و شود؛ قلمداد روا و حق امر او اشتباه ثمره اینکه نهاما 
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 محسوب «اشتباه» مصداق کارش تا نداشته، جهل و ستناروا داندمی که عملی یعنی) «گناه» و «جرم» اجازه اینکه نه و

 ! دباش داشته( شود

 شبیه! )داشب نداشته مسئولیتی سوء، عوارض آن قبال در داشت، سوئی عوارض عمل در اشتباهش اگر اینکه نه حتی و

 سارتخ ریدیگ شخص به و کندمی تصادف رانندگی در اشتباه خاطر به صرفاً و قوانین از تخطی بدون کسی که جایی

 .(کند جبران را وارده خسارت است موظف اما نشده، مرتکب جُرمی و نکرده گناه او آورد؛می وارد

، «اشتباهاقدام  جواز ارتکاب»توان دریافت که آقای نراقی )و در حقیقت، پیروان لیبرالیسم( از می به عبارت دیگر،

ای )که حق و باطل قهاگر از حوزه امور سلیاما  مداد نموده است.را نتیجه گرفته؛ ویا این دو را یکسان قل« کردنگناه حق »

ثیرگذار اقعاً تاوهایی برویم که انجام این یا آن عمل در زندگی جداً و صرف نظر کنیم؛ و سراغ عرصه در آن معنی ندارد(

یست که ت(، تردیدی نهای حق همین عرصه اسدارد )که از مهمترین عرصه در آن معنی است و عمل شایسته و ناشایسته

الباً دو راه پیش روی است که در هنگام انجام یک کار، غ ها نیز اختیار دارند. الزمه اختیار داشتن آنها در این عرصهانسان

خص، در شگذارد و دیگری اثر نامطلوب؛ در عین حال، بها دادن به عقل و اختیار آنان هست، که یکی اثر مطلوب می

سخن « یصتشخ»را انتخاب کند. در واقع، همین که از « راه بهتر»دهد و « تشخیص»اریم خودش گروی این است که بگذ

ویا صرفاً « گیریِ احساساتیتصمیمی»ایم، نه شده« گیری عقالنی مبتنی بر ادراکتصمیم»آوریم، وارد عرصه به میان می

نان و تقویت ها، ارتقای عقلی آگیریدر تصمیمای؛ به تعبیر دیگر، اگر دلیل موجه برای اختیار دادن به اشخاص سلیقه

و « بهتر»های هپس اساساً گزین ،برسند(« تشخیص بهتر»ها به گیریتواناییِ تشخیص در آنان است )تا آنان با این تصمیم

ا ر« بهتر» ن است که شخص بتدریج ارتقای عقلی بیابد ومیدان دادن به اختیار، آی پیش رو است؛ و مقصود از «بدتر»

کنیم و شخص یکردن را هم قبول م« اشتباه»دهیم، امکان اختیار میدر جایی به کسی انتخاب کند. بر همین اساس، وقتی 

قلمداد کنیم؛ و  «درست»او را « اشتباه»کنیم؛ اما این سخن بدان معنا نیست که را به خاطر اشتباهی که کرده سرزنش نمی

 لع نسازیم. بودنِ اقدامش مط« اشتباه»حتی وی را از 

ی رشد معنی دارد که ، اگر قرار است اجازه اشتباه کردن به افراد داده شود تا آنها رشد پیدا کنند، زمانخالصه اینکه

 بگیرند. « تصمیم درست»اشتباه بودن اقدامشان را بفهمند و بعد از فهمیدن، این بار 



23 

ا جواز انجام کاری است و نقطه مقابل ممنوعیت قرار که صرف) بالمعنی االعم« حق» به تعبیر دیگر، در این بحث، بین

حق »خلط شده است.  مند بودن است(بهرهبالمعنی االخص )که به معنای مُحِق بودن و از حق خاصی « حق»با گیرد( می

 31دلخواهی.کار برای انجام هر  بودن حقمصرفاً داللت بر مجاز بودن در اشتباه کردن دارد؛ و نه « آزادی

 «حقوق اساسی دیگران»ک ناصواب از . در2.5

ی همچون رفتارهای این گونه است که گویی امور –لیبرالیستها مبنای و اساساً  – که در باال نقل شد بیان آقای نراقی

لطمه ای  «حقوق اساسی دیگران»اگر حالت تهاجمی و عدم رضایت یکی از طرفین را نداشته باشند، به  ،یانهگراجنسهم

حق »ترین حق انسان را دارند. در واقع، چون اساسی« حقوق دیگران» مفهوماین ناشی از مبنایی است که از  زنند؛ ونمی

از  ؛ه او باشدگیرد که دلخواپیشفرض آنان این است که صرفاً چیزی در زمره حقوق کسی قرار می ،کنندمی قلمداد« آزادی

 باشد.ار مصداق لطمه زدن به حقوق وی نمیآن کانجام این رو، اگر کسی به انجام کاری راضی بود، 

ضیِ خود آگاه نیست ای به مریضی که از مریتوان زیر سوال برد. مثالً آیا دادنِ خوراکیاما این پیشفرض را براحتی می

تی، راس داند آن خوراکی برای او همچون سم است، مصداق لطمه زدن به حقوق اساسی او )حق حیات( نیست؟!و نمی

 گذارند؟! اید که چرا خودکشی ممنوع است و افراد را در این تصمیم شخصی خود آزاد نمین از خود پرسیدهآیا تاکنو

                                                           
" «عمل بدان چیز»و « باور به حق بودن چیزی»عدم تالزم منطقی بین "ن بر استدالل مذکور داشت و آن توانقد دیگری هم می.  31

 است.

و « ودنحق ب»بر این پیشفرض متکی است که هر عملی که از شخصی سر بزند، حتما آن شخص به « ناحق بودن حقِ»در واقع، 

توان خالف می گی اجتماعی و هم در عرصه رفتارهای اخالقی بوضوحآن باور دارد؛ در حالی که هم در عرصه زند« سزاوار بودنِ»

 کند.می این مدعا را نشان داد؛ یعنی انسان در حالی که به ناروا بودن چیزی اذعان دارد بدان اقدام

به عذاب  کارانمثال هایی مانند سیگار کشیدِن پزشکی که مضرات سیگار کشیدن را قبول دارد؛ ویا مبتال شدنِ بسیاری از گناه

کن است کاری را در دهند که فردی مماند، بسادگی نشان میوجدان، ویا پشیمانی افراد از اقدامی که در شرایط عصبانیت انجام داده

عیتی، و حتی ای همچون شهوت، غضب، و ...، در موقعمق وجود خویش ناروا و ناحق بداند، اما به خاطر غلبه عناصر غیرمعرفتی

 انجام آن عمل اقدام کند و حتی بدان شهره شود. سالیان متمادی به

دارد آن گونه که  هرکسی حق»کنند، لزوما آن را حق بدانند تا گفته شود پس این گونه نیست که کسانی که به این رفتار اقدام می

 « داند عمل کندخودش روا می

است؛ و نشان  وارد« ی به عنوان حقِ همجنسگرایاناستدالل وی برای دفاع از همجنسگرای و شمولِ )البته این نقد، بر عمومیت

شوند را نادیده گرفته، بلکه دانند این کار بد است و با این حال مرتکب آن میدهد این استدالل عمال افراد زیادی را که میمی

 دهید احساس ناراحتی نکنید!(کوشد بدانها القا کند که همین که شما این کار را انجام میمی
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های متعدد جسمی، روانشناختی و آسیب یانهگراجنسهمچنانکه در بند ب نشان داده خواهد شد انجام رفتارهای 

 ی است که در ادیان الهی مورد توجه قرار گرفته است.اهای معنویشناختی دارد؛ و همه اینها با صرف نظر از آسیبجامعه

مین حقوق هدر فراز دوم بحث نشان داده خواهد شد که اساساً یکی از علل مراجعه انسان عاقل به دین، وجود و 

شم وی اساسی انسان، و به تعبیر دیگر وجود چنین عوارض سوئی برای اموری است که ممکن است در نگاه اول به چ

 بخش قلمداد کند.تی انسان آنها را رضایتنیاید و ح

شر آن را تجربه که نه یک امر تعبدی، بلکه اشاره به یک واقعیتی است که عموم ب -اگر انسان به این قاعده قرآنی 

  بر اساسصرفاًانسان را، مخود « وضعیت مطلوب» و« حق» توانکند که نمیتوجه کند آنگاه سریعا اذعان می –اند کرده

 . آن قاعده این است:سنجید« دلخواه وضعیت»

بسا از چیزی بدتان بیاید ولی واقعا : چهَلکُمْ شَرٌّ هُوَ وَ ئاًیشَ تُحِبُّوا أَنْ  عَسى وَ لَکُمْ  رٌیخَ ُهوَ وَ ئاًیشَ تَکْرَهُوا أَنْ عَسى وَ»

 (216ره/)بق« بسا از چیزی خوشتان بیاید ولی واقعا برایتان بد باشدبرایتان خوب باشد؛ و چه

بدان هم  گاه ایم وآمده و دنبالش رفتهایم که از چیزی خوشمان میهمه ما در زندگی خود مواردی را تجربه کرده

ای که گریبانگیرمان شده، با خود ایم برایمان بد بوده؛ و یا بالعکس؛ و غالبا بعد از پشیمانی، اما بعدا فهمیدهایمدست یافته

کرد. اتفاقا در بسیاری از موارد، کسی هم بوده که گوشزد قدام این عواقب را به ما گوشزد میایم: کاش کسی قبل از اگفته

داند که داند. اما یک مومن میایم که او بهتر از ما میچون قبول نداشته ؛ایمکرده، اما آن موقع سخن وی را جدی نگرفته

 اللَّهُ  وَ»این آیه بالفاصله فرمود:  ادامه ین جهت است که درداند؛ به همخدایی هست که او حتما از ما بهتر همه چیز را می

نگران آید که به ضررتان است و بالعکس؛ اما یعنی درست است که شما گاه از چیزی خوشتان می« تَعْلَمُون ال أَنْتُمْ  وَ  عْلَمُی

داند؛ پس به او اعتماد کنید؛ و اگر او یم دانید، او همه چیز رانمی مهربانی هست که اگر شما نباشید؛ زیرا خداوند عالِم و

نیاز مطلق بی گردد، نه به او، کهشما را از کاری که دلخواهتان است بازداشت، این سودش فقط و فقط به خود شما برمی

 است.
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 در غرب یانهگراجنسهمبرخی از ادله مخالفان رفتارهای  ب.

د. اما آیا واقعا ای ارائه نکرر وجود چنان حق جنسی و حق اخالقیدلیلی ایجابی ب آقای نراقیپس تا اینجا دیدیم که 

نتوانسته پاسخ  هراًظا صرف نظر از اینکه –برآمده  هاکه وی در مقام نقد آن یانهگراجنسهمادله غیرنقلی مخالفان رفتارهای 

 ی برشمرد؟هاست که وهمانصرفاً  -اند ارائه دهد موفقی به اشکاالتی دیگران بر نقدش وارد کرده

کند کند. در مقاله اخیرش هم سعی میتنها به سه استدالل از غربیان اشاره می ،گفتیم که وی در مقاله نخست خود

را همان استدالل امثال عالمه طباطبایی معرفی کند؛  (یانهگراجنسهماستدالل اول )استدالل مبتنی بر غیر طبیعی بودن رفتار 

است؛ و اگرچه « فطری»است؛ ولی رکن استدالل عالمه طباطبایی مفهوم « طبیعی»مفهوم  در حالی که رکن استدالل اول،

تفاوت  غفلت ازاما  ،مذکور هم کمک گرفته شدههم وجود دارد و از استدالل « طبیعی»کلمه  ،در مطلب نقل شده از عالمه

این دو استدالل ساز سرنوشت فاوتت در ادبیات عالمه طباطبایی، موجب گردیده به« طبیعت»و « فطرت» مهم کلیدواژه

 32چه رسد که نقد شود! قرار نگیرد؛توجه و عمال برهان عالمه اصال مورد توجه نشود 

 ، بسیاری از اندیشمندان غربی،1970در  یانهگراجنسهمرفتارهای  ترویجپس از شروع جنبش حق این است که اما 

اند متفاوت با استداللهایی که به نحو سنتی ارائه کرده« ییگراجنسمهرفتارهای » رواجاستداللهای متنوعی در مخالفت با 

آقای پیتر  از بدانها نکرده است. مثال یااشاره نیترمک وی در مقاالت خود کهشد؛ صرف مطرح می و در فضای فلسفیِ

قاالت را در آمریکا نگاشته و اتفاقا آقای نراقی نیز تمام این م ،ستیی در آمریکاگراجنسهماز فعاالن ضدکه  - اسپریجگ

فاجعه: چگونه » ماه پیش از نگارش اولین مقاله آقای نراقی( کتابی منتشر شد با عنوان 5)یعنی  2004سال ژوالی در  -

در همان سال،  33.«اندازنددان میدموکراسی را به زباله ،ازدواج دستکاری در تعریفو قضات لیبرال با  گراجنسهمفعاالن 

معمولی باشید: آنچه تحقیقات درباره »شد با عنوان  منتشر 34تیموثی دیلی کتاب دیگری به سرویراستاری وی و

                                                           
« کرامت انسان»از  استدالل مبتنی بر فطرت، مبتنی بر تحلیل خاصیشود که فقط اشاره می .طلبدیم گرید ینکته مجال نیا لیتفص .32

این استدالل،  کرامت قائل است. در –و نه برای حیوانات  –داند که برای او انسان را اساساً متفاوت از حیوانات می است که

یه این مدعا قرار چنین گرایشی در حیوانات، بتواند دلیلی له یا عل نی نیست تا وجود یا عدمحیوا ، صرفا یک امر طبیعیِ«فطرت»

تفاوت جدی گرفتن شود. ای اخالقی میمقوله« حقوق بشر»گیرد؛ و اساساً چون انسان از معنای خاصی از کرامت برخوردار است، 

 بود، دریابید.« ب حق آزادیفهم ناصوا»که ناظر به  2.3توانید در بند را می« فطرت»مفهوم 

33 . Outrage: How Gay Activists and Liberal Judges are Trashing Democracy to Redefine Marriage 

34 . Timothy Dailey  

https://www.amazon.com/Outrage-Activists-Trashing-Democracy-Redefine/dp/0895260212/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1545147067&sr=1-5&refinements=p_27%3APeter+Sprigg
https://www.amazon.com/Outrage-Activists-Trashing-Democracy-Redefine/dp/0895260212/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1545147067&sr=1-5&refinements=p_27%3APeter+Sprigg
https://www.amazon.com/Outrage-Activists-Trashing-Democracy-Redefine/dp/0895260212/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1545147067&sr=1-5&refinements=p_27%3APeter+Sprigg
https://www.amazon.com/Getting-Straight-Research-Shows-Homosexuality/dp/155872009X
https://www.amazon.com/Getting-Straight-Research-Shows-Homosexuality/dp/155872009X
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مورد تأمل یان گراجنسهممهم  36افسانهشش  ،به قول خودشان ،شودتالش میکه در آن  35«دهدیی نشان میگراجنسهم

 شود.یی یافت میگراجنسهمی در نقد ؛ که در اینها ادله کامال متفاوت37قرار گیرد

در  و 38«.مقایسه دو دیدگاه ؛ییگراجنسهممناقشه در »ای نوشت با عنوان مقاله 2011در سال  مجددا آقای اسپریجگ

به ترتیب  یمتوانند که میکمیدان داده شود، ارائه می« یانهگراجنسهمرفتارهای »سه دسته دلیل برای اینکه نباید به  آنجا به

فتارها برای خود این افراد، و به تَبَع برای ای که این رهای جسمانی و بهداشتیآسیبناظر به ) سالمت جسمیآنها را ادله 

رفتارها برای خود این افراد، و به  این ای کهشناختیهای روانآسیبناظر به شناختی )کل جامعه، به همراه دارد(، ادله روان

شناختی )اینکه این رفتارها بستر مناسبی برای ترویج سوءاستفاده جنسی تَبَع برای کل جامعه، به همراه دارد(، و ادله جامعه

 شود:که به طور مختصر در اینجا اشاره می م؛نامیب( کنداز کودکان فراهم می

 سالمت جسمی های. آسیب1

 گراجنسهمتنها آمار ابتال به ایدز در افراد دهد که نهمتعدد نشان می میدانیبا برشمردن تحقیقات  ابتدا آقای اسپریجگ

 افرادی بیشتر برابر 50 هاگراجنسهم میان در ایدز به ابتال احتمالباشد )گرا میبه نحو چشمگیری بیش از افراد دگرجنس

سوزاک، سیفلیس  ، Bهپاتیت ، Aمانند هپاتیت های کشندهری از بیمارییا، بلکه شیوع بس(!هستند خواهدگرجنس که است

را  دیگریتفاوت چشمگیری در مقایسه با افراد عادی دارد. همچنین تحقیقات  گراجنسهمدر میان افراد  ،کالمیدیا و

                                                           
35 . Getting it Straight: What the Research Shows about Homosexuality 

36 . Myths 

 د دروغ بودن آنها را برمال کنند، عبارتند از:کوشنها که نویسندگان میاین افسانه .37

 در اجتماعی اظلح به همجنسگرایان اینکه هستند؛ همجنسگرا مردم درصد 10 اینکه آیند؛می دنیا به همجنسگرا افراد برخی اینکه

 چندانی راتمض یسالمت و بهداشتی لحاظ به همجنسگرایی اینکه اند؛کرده سپری را آزار و تبعیض از تاریخی و بوده ضعف موضع

 و یهمجنسگرای بین ایجدی ارتباط اینکه و شوند؛نمی محسوب هایشانبچه برای تهدیدی همجنسگرا والدین اینکه ندارد؛

 ندارد.  وجود جنسی آزاریکودک

 توانید مطالعه کنید:گزارش مختصری از آن کتاب را در پیوند زیر می

https://www.thefreelibrary.com/Getting+It+Straight%3A+What+the+Research+Shows+about+

Homosexuality.-a0122989898  

38 . Debating Homosexuality, Understanding Two Views. 

 ای از این مقاله در دسترس است.آشاره شد که گزارش فارسی 4رقی در پاو

https://www.amazon.com/Getting-Straight-Research-Shows-Homosexuality/dp/155872009X
https://www.amazon.com/Getting-Straight-Research-Shows-Homosexuality/dp/155872009X
https://downloads.frc.org/EF/EF11J33.pdf
https://www.thefreelibrary.com/Getting+It+Straight%3A+What+the+Research+Shows+about+Homosexuality.-a0122989898
https://www.thefreelibrary.com/Getting+It+Straight%3A+What+the+Research+Shows+about+Homosexuality.-a0122989898
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های واژنی، و خصوصا نتهای خاص زنانه )بویژه بیماریهای مربوط به عفوآمارهای بیماری دهندمی نشان شمرد کهبرمی

 کنند.نیز بمراتب بیشتر از زنانی است که با جنس مخالف رابطه برقرار می گراجنسهم( در جمعیت زنان 39سرطان زنان

 شناختیروان . آسیب های2

 استرس، واضطراب  آمارهای مربوط به بیمارهای روانی مانند دهدد که نشان میروهایی میسراغ پژوهشسپس به وی 

 ست. انیز در این افراد بسیار باالتر از افراد معمولی  ویا مصرف الکل و مواد مخدر ...دگی، خودکشی وافسر

ادی در عیان و افراد گراجنسهمیی برای این مدعا دارند این است که تبعیض بین گراجنسهمپاسخی که مدافعان 

 است. برای این افراد بوده عامل پدید آمدن این مشکالت روانی ،جوامع

جربی برخالف تاتفاقاً شواهد د که این مدعا از هیچ شاهد بیرونی برخوردار نیست و دهاما آقای اسپریجگ نشان می

شده و  اکنون که سالهاست که این روابط در خیلی از کشورها قانونی بودمییک ادعاست. اگر این مدعا درست  این

یان گراجنسهمهای روانی این افراد وجود دارد، باید آمار بیماری ای نیز در برخی کشورها ازهای اجتماعی جدیحمایت

در قبال  آمار آنها هایی ندارند؛ و یا در خود همین کشورها بایدتر از کشورهایی باشد که چنین آزادیدر این کشورها پایین

بهشت  ها در هلند، کهگراجنسهم؛ و از باب نمونه، آمار خودکشی اما چنین نشده استکاهش یابد؛  افراد معمولی

ها در این گراجنسهمی غیربرابر آمار خودکش 5ها بوده است، گراجنسهمشود و مهمترین مدافع ها معرفی میگراجنسهم

 کشور است!

 شناختیجامعه آسیب های. 3

نشان  انیت میدتحقیقابا استناد به د و رورهای تجاوز جنسی به کودکان میدر گام بعد سراغ آماسپریجگ آقای ا

  به رابطه جنسی با کودکان به نحو چشمگیری بیشتر از مردان عادی است. گراجنسهممردان  اقدامد که دهمی

)میل جنسی به  40را مخدوش کنند از کلمه پدوفیلیایی برای اینکه این آمار گراجنسهمد که مدافعان دهو توضیح میا

 یانهگراجنسهمکوشند آمارهای پدوفیلیا را متمایز از آمارهای روابط د و میکننکودکان( برای این روابط استفاده می

 افرادی که به قول آنها سراغ پدوفیلیااغلب کند این است که اتفاقا بزرگساالن جلوه دهند! اما آنچه ترفند آنها را خنثی می

 .االن هم هستندروند اهل روابط جنسی با بزرگسمی

                                                           
39 . gynecologic cancers 
40 . pedophilia 
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 ،«یانهگراجنسهمام اقد»غالبا سه مفهوم  ،برای فرار از این آبروریزی، با اینکه در موارد دیگریی گراجنسهممدافعان 

ان فرد که هرکس یکی از اینها را داشت، به عنو)کردند را با هم خلط می« گراجنسهمهویت »و « جنسهمگرایش به »

قبول  گراجنسهموان فرادی از مبتالیان به پدوفیلیا را به عناند تنها ا، در این آمارها تالش کرده(شدمعرفی می گراجنسهم

ه جمالتی از برخی در گام آخر ب ویکنند که هرسه ویژگی را با هم داشته باشند! اما این ترفند نیز سودی ندارد، چرا که 

کودکان به  رابطه جنسی با ،گراجنسهمدهد که در میان مردان کند که بخوبی نشان مییان معروف اشاره میگراجنسهماز 

 شود!یی معرفی میگراجنسهمعنوان یک افتخار و یک مزیت در رابطه 

 سایر عوارض اخالقی این اقدام. 4

ظیمی عچنان ضرر  یانهگراجنسهم فتارهایدهد رای است که نشان میدلیل فوق، ادلهدسته اگر دقت شود، هر سه 

ه به منزله میدان ک –کند که اخالقاً روا شمردن آن درجه دوم متوجه کل جامعه می را در درجه اول متوجه خود افراد، و در

م جواز عمومی کنیم که بحث بر سر جواز یا عدمجاز نیست. دوباره تاکید آقای اسپریجگ را تکرار می -دادن به آن است 

 .گراجنسهمافراد  و هویت شخصیت است، نه درباره گرایش درونی افراد؛ ویا« یانهگراجنسهمرفتارهای »و « لواط»

و قانونی شدن آنها در جامعه توجه شود، ادله غیراخالقی  یانهگراجنسهمو حق این است که اگر به ثمرات رفتارهای 

در  جنسهمآثار سوئی که به رسمیت شناختن ازدواج با  برشمردن شود. مثالبودن آنها به همین موارد محدود نمی

یی گراجنسهمهای اخالقی جدید را متوجه مدافعان اند، حجمی از چالشرفتار را به رسمیت شناختهکشورهایی که این 

کند که چگونه این زوج سالها درباره پدر اشاره می  گراجنسهمدختر یک زوج  41«فانتانا میلی»کرده است. از باب نمونه، 

اند و چگونه او مجبور است گفته دروغکردند( به او ز او یاد میا« اهداکننده اسپرم»اش )که بعدها با نام واقعی و ژنتیکی

  42را در دل داشته باشد. داغ یک زندگی بدون پدرهمواره 

*** 

لفان رفتارهای برشمردن این موارد تنها برای این بود که اشاره شود که برخالف آنچه آقای نراقی ادعا کرده، مخا

 اند.ها اقامه کردهاین رفتار بودن غیراخالقیبیان در فراوانی غیرنقلی ادله  یانهگراجنسهم

  

                                                           
41 . mili fontana 

 دستیابی قابل وب فضای در آن، براحتی فایل علیه قانونی کردن همجنسگرایی ارائه کرده که ایسخنرانی . این مطالب را وی در42

  بیابید.« آپارات»چکی از آن را با زیرنویس فارسی را در توانید قسمتهای کواست. می

https://www.aparat.com/v/uXbMW/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7_%DB%B3
https://www.aparat.com/v/uXbMW/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7_%DB%B3
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 یانهگراجنسهمرفتارهای  موضع اسالم در برابرفراز دوم: 

تواند ضرورت دست برداشتن از تفسیر رایج آیات قرآن را به هیچ عنوان نمی آقای نراقیتا اینجا دیدیم که مقدمات 

درباره بیشرمانه و خالف  کند در فهم رایج مسلمانانوی سعی می این حال، باخواهانه توجیه کند. عدالتاخالقی و از منظر 

 رفتارهایو احترام گذاشتن به  یانهگراجنسهمپذیرش عمل تردیدی بیفکند تا زمینه را برای  اخالق بودنِ لواط

چه اندازه موجه گام افکنده، واقعا در این تردیدی که  کنیم کهکند؛ و اینک بررسی میدر مسلمانان فراهم  یانهگراجنسهم

 ؟بند بوده استعقالنیت پای بهدر فهم این متن مقدس، چقدر برداشته و 

 در مقدمه، از وی نقل شد که

ت و یخصوصاً هو) یجنس یشهایت و گراینوع هو یان انسانها بر مبنایم یات قرآنیاز آ یمعتقدند که پاره ا یگروه. 5"

 نهد. می ضیعشان تبیا (خواهانه جنسهم یشهایگرا

 "خالف عدالت و اخالقاً ناروا خواهد بود.  یاتین گروه درست باشد، در آن صورت قرآن متضمن آیا یاگر مدعا. 6

  و نهایتا نتیجه گرفت

خواهانه راه دهد، از منظر  جنسهمش یت و گرایهو یض بر مبنایرا که به تبع یات قرآنیاز آ یریهرگونه تفس ...نگارنده "

 ".داندمی دمردو یاخالق

که محل نقد مفسران مسلمان )« یانهگراجنسهماقدام »اطر نشان شد در این عبارات بوضوح بین خچنانکه در همانجا 

خلط شده است. در میان متفکران مسلمان، اعم  (باشدکه بحثی کامال متفاوت می)« هویت و گرایش جنسی»با  (باشدمی

نوع  یان انسانها بر مبنایم ای از آیات قرآن،که معتقد باشد که آیه نیافتیمی را از شیعه و سنی، سنتی و مدرن، و ... کس

بنهد؛ و اگر چنین کسی هم یافت شود، باید نشان دهد که از کجای قرآن ض یتبع «یجنس یشهایگرا»و  «جنسی تیهو»

  .چنین برداشتی را کرده است

و « جرم»میان انسانها نیست؛ بلکه سخن از « تبعیض»از  )لواط( است؛ سخن یانهگراجنسهماقدام  ،اما اگر منظور

؛ و مواخذه افراد به خاطر انجام یک گناه غیر از گرایش درونی و یا قبول هویتی و مواخذه افراد برای گناهشان است« گناه»

غماض در تواند مایه اتنها یک هویت برساخته، بلکه حتی وجود یک گرایش درونی هم نمیخاص برای آنان است؛ ونه

خصوص یک جرم و گناه شود. آیا فردی که به لحاظ پزشکی سادیسم دارد، اگر به آزار دیگران اقدام کند، آیا کارش جرم 

 و گناه محسوب نمی شود؟



30 

 ع بین رفتار و شخصیت آنان تفکیک کرده است. اتفاقاً از فرازهای عالی داستان قوم لوط این است که حضرت لوط

کند، آنان نمی« هویت»و « شخص»خواهد آنان را مواخذه کند، اصال ابراز ناراحتی خود را متوجه میوقتی این پیامبر خدا 

یعنی مواخذه قوم لوط، و عذابی  43نه از خودتان.یعنی شما بیزارم، « عمل»کند که من قطعا و حتماً تنها از بلکه تصریح می

اشتن بین انسانها بر اساس هویت آنان ندارد؛ بلکه مشخصا هم که بر آنان نازل شد، هیچ ربطی به تبعیض گذاشتن یا نگذ

به خاطر عمل آنان بود. و اگر مجازات کردن یک نفر به خاطر جرمی که مرتکب شده، به معنای تبعیض گذاشتن و خالف 

 دارند!های جهان اساساً در مسیر خالف عدالت گام برمیعدالت است، پس تمامی دادگاه

دانند؛ بلکه دی نیست که مسلمانان صرف وجود یک گرایش را شایسته تقبیح شخص نمیبه لحاظ گرایشی هم تردی

در درون خود گرایش شدیدی به گناهی داشته باشد، اما بتواند جلوی خود را در انجام آن گناه بگیرد و را که اگر کسی 

اذعان پیدا شدن در او نیافته است و دانند از کسی که اصال آن گرایش امکان می مرتکب آن گناه نشود، بسیار ارزشمندتر

، و چون یبه غار ایکه قناعت کرده از دن یو نلغزد، برتر است از آن عابد ندینغز را بب انیرویکه پر یدارند که آن مومن

 44.پریرویی را ندیده، نلغزیده است

  

                                                           
لذا در ترجمه دو اکید است )تهر دو برای « لـ»حرف و « إن»توجه شود که حرف  (168)شعراء/« نیلِعَمَلِکُمْ مَِن الْقال یقالَ إِنِّ» .43

ر آن آمده است، باست و مقدم « القالین»جار و مجروری است که وابسته به « لعملکم»( و چون عبارت آورده شد قطعا و حتماکلمه 

ها از تن»ه شد که ترجمدهد؛ و از این روست می« تنها»معنای حصر و « تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر»بر اساس قاعده نحوی 

 «.عمل شما، و نه از خودتان

شد و گرایش در ت آن است که در میدان باقوکند. تقوای از این دو یاد می ضعفو تقوای  قوت. شهید مطهری با تعبیر تقوای  44

گفتار، مطهری، ده)ند. آن است که اساساً خود را از عرصه زندگی اجتماعی دور ک ضعفاو پدید آید و خود را نگه دارد؛ اما تقوای 

 تر است.ایینپ قوتاش بمراتب از تقوای تقوایی است؛ اما قطعا مرتبهبهتر از بی ضعفالبته در نگاه مومنان، تقوای ( 23-21ص
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 های اخالقیالف. نسبت احکام شریعت و گزاره

کنیم متوجه این اشتباه شده و سعی می –آید چنانکه از مقاله سومش برمی –گذاریم که وی اکنون فرض را بر این می

 گفت:بازنویسی کنیم. در این صورت باید می« رفتار»ناظر به مراد ایشان را با عبارات 

 یاگر مدعا کند؛)لواط( را محکوم می یانهگراجنسهم اعمال و اقدامات یات قرآنیاز آ یمعتقدند که پاره ا یگروه»

 «خالف عدالت و اخالقاً ناروا خواهد بود. یاتین گروه درست باشد، در آن صورت قرآن متضمن آیا

شود واضح است که چنین گویند( بازنویسی می)یعنی آنچه واقعا مفسران قرآن می« رفتار»وقتی عبارات به صورت 

مستقلی در  یی را هم نپذیریم و دلیل عقلیگراجنسهمتالزمی در کار نیست. یعنی، حتی اگر فرض کنیم که ادله مخالفان 

 توان اثبات کرد که چنین تالزمی برقرار است؟!)لواط( نداشته باشیم، آیا می یانهگراجنسهممحکومیت اقدام و رفتار 

دانیم که دلیل اخالقی مستقلی درباره وجوب نماز )توجه شود که نماز یک اقدام خاص و غیر از مطلق دعا مثال می

آورند و دانیم که قرآن افرادی که نماز بجا نمیکردن است( و یا وجوب روزه در ماه رمضان نداریم، و از طرف دیگر می

 یاتیقرآن متضمن آ»کند که به این جهت، چ مسلمان عاقلی قبول میگیرند، بشدت محکوم کرده است؛ آیا هییا روزه نمی

 ؟!«باشدمیخالف عدالت و اخالقاً ناروا 

گوییم؛ در چون فرض ما در اینجا این است که داریم با یک مسلمان سخن می« مسلمان عاقل»دقت کنید که گفتم 

 از وی نقل شد. وی در آنجا گفت: گردد که در مقدمهای برمیریشه این سخن، به دومین گزاره واقع،

و مقدم ن یاالصول مستقل از د یو عل یکسره عقالنیدر مقام ثبوت و اثبات  (یل اخالقی، اصول، و دالیمبان یعنی)اخالق  .2"

 "بر آن است.

خوانیم است؛ و وقتی آن مقاله را می احاله کرده «اخالق به دین متکی است آیا»اثبات این مدعا را به مقاله  آقاای نراقی

گزاره قابل دفاعی نیست؛ و بدین منظور « اخالق به دین متکی است»اش در آنجا این است که گزاره بینیم مدعای اصلیمی

و در هر سه حیثیت مناقشه  شناسی را برای اتکای اخالق به دین مطرحشناسی و روانسه حیثیت وجودشناسی، معرفت

 .است کرده

« اخالق به هیج عنوان به دین متکی نیست»اما حتی اگر مناقشات وی، مناقشات مناسبی باشد، آیا مدعای ایشان: 

. یعنی در (که قبال بدان اشاره شد) شده است« رد استدالل»مغالطه  دوباره در اینجا شاهدیم که وی مرتکبشود؟ اثبات می

مناقشه کرده است؛ اما منطقا از اینکه دلیل کسانی « اخالق به دین متکی است»اند ت، وی در ادله کسانی که گفتهبهترین حال

http://www.iust.ac.ir/files/maaref/m38.pdf
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اند، نه اینکه توان نتیجه گرفت که فعال آنها برای مدعایشان دلیل کافی ارائه نکردهبر مدعایشان درست نیست، حداکثر می

 «!نقیض آن مدعا درست است»اثبات کند که 

سیار ضعیف بهایی که مطرح کرده نیز یابیم که همان مناقشهعالوه، اگر بحث وی را با دقت مطالعه کنیم درمیبه 

حث حاضر طلبد، اما از میان ادعاهای مطرح شده در آنجا، آنچه برای بتک آن مناقشات مجال دیگری میاست. نقد تک

آموزه به  مطرح شده است. این« شناسانهه اتکای معرفتقرائت حداقلی از آموز»الزم است مدعایی است که تحت عنوان 

 بیان وی چنین است:

ریم که ر آن بگذابیابد، اما آن رفتار در متن دین تقبیح شده است، باید فرض را هرگاه عقل دلیلی برای تقبیح رفتاری خاص نمی»

، 73ش شه،یه بازتاب اند)ماهنام «دها آن دلیل را کشف کنیم.بسا بعدلیلی بر زشتیِ آن رفتار وجود دارد، اما ما از درک آن عاجریم، و چه

 (165، ص1385 بهشتیارد

 آورد بدین بیان است:و نقدی که بر این دلیل می

اگر این منطق را بپذیریم، هیچ دلیلی نداریم که آن  است. یزیمنطق اشکال برانگ "افت شود که...ی یلید بعدها دلیشا"اما منطق  »

ح فعل الف دارد، یدر تقب یل روشن و استواریهم که عقل دل یمثال، چرا در موارد یبراه مورد ادعا منحصر کنیم. را صرفاً به محدود

ن خصوص نادرست یما در ا یص عقلیافت شود که نشان دهد تشخی یلید بعدها دلیم که شایم و ادعا کنین منطق متوسل شویم به اینتوان

 یم که روزگاریخ مکرراً شاهد بوده ایست. از قضا ما در طول تارین یچ وجه منتفیت شود، به هافی یلیبوده است؟ احتمال آنکه چنان دال

که بر اند افتهی یل بهتریدانسته اند، اما بعدها دالمی 45نادرست "روشن و استوار")به زعم خود(  یل عقلیان فعل الف را بنابه دالیآدم

م، در آن صورت هرگاه یکن یتلق یجدرا  "افت شود که...ی یلید بعدها دلیشا"ر منطق ن، اگیکرده است. بنابرامی آن فعل داللت ینادرست

ما از  ید درک کنونیافت شود که مؤی یلید بعدها دلیم که شاییم بگویتوانمی ا )ظاهر( متن مقدس دهد،ین ید یخالف فتوا یعقل حکم

م. به یق در آوریم و در عوض حکم عقل را به حالت تعلیر ندهیین تغیخود را از د ین و متن مقدس باشد، و لذا بهتراست فهم کنونید

ن یهم حکم د ک/ بد است، و متن مقدس برخالف آن حکم کند، در آن صورت بازین گر، اگر عقل حکم دهد که فعل الف اخالقاًیان دیب

انجامد. وجه مشترک قرائت می یم الهه حکیاز نظر یتًاً به صورتیهم نها یقرائت حداقل یعنیعقل.  یابد، نه داوریمی تیتقدم و حج

)همان،  «برد.می اعتماد باشد، بر سر شاخ نشسته و بنبی که نسبت به عقل ینینسبت به عقل است. اما د یاعتمادی بیو حداکثر یحداقل

 (166-165ص

 دش چنین است:بندی استداللی کنیم، مفاآیا این واقعا نقدی بر مدعای مذکور است؟ اگر بخواهیم بیان وی را صورت

                                                           
 بوده و سهوالقلمی در نگارش مقاله از ایشان سر زده است.« درست»ظاهرا منظور ایشان .45
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ه مراجعه بای، از جمله حکم آید هیچ حکم عقلیها اذعان کنیم، الزم میاگر به محدودیت عقل در برخی از حوزه"

 "کنیم!به دین، قابل اعتماد نباشد؛ پس هیچ محدودیتی در تشخیص برای عقل قبول نمی

 اما آیا واقعا این سخنی پذیرفتنی است؟!

د بر وی شاه آیادهد؟ ای که وارد شود، همواره تشخیص صحیح میشر در هر حوزهآیا عقل عادی و عمومی ب (1)

تشخیص  های متعددی بوده که افراد حکمی رااینکه عرصه ؟!ای بر مدعایش استگیرد که ردیهمدعای خود را چیزی می

د بعدها یشا" منطقِ»دهد که ه میکردند و بعدا اشتباه بودنش برای همگان معلوم شده، آیا نتیجاستوار عقلی خود قلمداد می

ر وی است یا موید نظآیا ؟! یعنی وجود این واقعیت واضح تاریخی، «است یزیمنطق اشکال برانگ "ه...افت شود کی یلیدل

های فکری ها برای عقل )اینکه عقل در برخی از حرکتنافی او؟! در واقع، برخالف نظر وی، اذعان به برخی محدودیت

 د( حرفی نیست که قابل انکار باشد.کن خود ممکن است خطا

های عقل خطا های به خطای خود پی برد، همه حوزهای باشد که اگر عقل در برخی حوزهچرا چنین مالزمه (2)

طا را منطقا برای باشد و دیگر برای دینداری نتوان به عقل اعتماد کرد؟ بله، انسان عاقل اساساً انسانی است که وقوع خ

قدپذیر نشمرد و به همین جهت است که انسان عاقل، ی حصولیِ غیرمتکی به علم حضوریِ خود محتمل میهاتمام معرفت

تواند ه میهایی از معرفت هست کدهد که عرصهپذیرد، نشان میشنود و خطای خود را میشود. اما همین که نقد را میمی

 بدانها تکیه کند و خطای خود را بفهمد.

هد بر این مدعا مطرح شده، شاهدی است که جزء شواهد دینداران برای رجوع به دین است، آنچه به عنوان شا (3)

یاری »فهمد، و بر اساس محدودیتهای خود، نیاز به یعنی عقل محدودیتهای خود را می نه شاهدی برای نرفتن سراغ دین!

هایی که عقل، حکم بالفعلی ندارد در عرصهتنها از این رو، نه 46فهمد.را می« هایی که محدود استخداوند در درک عرصه

شناختی( نبوده هایی که حکم عقل، حکم کامال مشهود )حکم یقینی به یقین معرفتو شریعت حکمی دارد، بلکه در عرصه

هنگام بیان  گیرد؛ و این منطقی است که قرآن کریم نیزاست، احتمال این که شارع ابعادی را لحاظ کرده است، جدی می

خواهد حرمت شرابخواری و قماربازی را بیان کند، رمات الهی بر آن تاکید کرده است. خداوند وقتی میبرخی مح

فرماید که اتفاقا در فرماید که این دو اقدام یکسره زشت و قبیح است و هیچ حُسن و منفعتی در آن نیست، بلکه مینمی

های گوناگون فهمد که یافتن منفعتاگر کسی آن را دریابد، میشان؛ که ای دارد بیش از خوبیاینها منافعی هم هست اما بدی

رٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ یهِما إِثْمٌ َکبیسِرِ قُلْ فیسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَی»کند: نمی جبران آن بدی را برای این دو،

                                                           
 تبیین شد.« حقوق اساسی دیگران»م توضیح . در مقا2.5. این مطلب تاحدودی در بند  46
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هایی برای مردمان؛ و گناه پرسند؛ بگو در آن دو گناهی بزرگ است و منفعتزی می؛ از تو درباره میگساری و قماربانَفْعِهِما

 47(219)بقره/« آن دو بزرگتر است از نفع آن دو.

های مورد نیاز در زندگی خود باور دارد؛ های عقل در تشخیصکسی است که به محدودیت« مسلمان عاقل»پس 

دهد دنبال منافع خود دانیم و اگر دستور به کاری میداند که ما نمیمی یعنی کسی که باور دارد خدایی هست که اموری را

 48خواهد.نیست، بلکه خیر ما را می

  

                                                           
 انیب لیبه تفص« خالقنسبت فقه و اتاملی فلسفی در »در مقاله  و اخالق را عتیانگارانه در باب نسبت احکام شرنگاه ساده نینقد ا .47

 امکرده

رها دینی و احکام شرعی است. ، تقدم اخالق سکوالر بر باو« است یمتک نیاخالق به د ایآ»مقاله در  آقای نراقیاصل مدعای  . 48

تاملی فلسفی در باب نسبت »است که به تفصیل در مقاله « احکام شرعی»و « شهودات اخالقی»این مدعا ناشی از درک ناصوابی از 

« /http://www.souzanchi.ir»م )فایل کامل آن را از سایت ا( توضیح داده39)فصلنامه آیین حکمت، ش« فقه و اخالق

 توانید دانلود کنید.(می

http://www.souzanchi.ir/jurisprudence-and-ethics/
http://www.souzanchi.ir/jurisprudence-and-ethics/
http://www.souzanchi.ir/jurisprudence-and-ethics/
http://www.souzanchi.ir/
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 یانهگراجنسهمب. نظر قرآن درباره لواط و عمل 

 :کار خود در این مرحله را چنین خالصه کرده است او

 مجال ،یظهور چنان فرض به و ندارد، ظهور ”یانهگراجنسهم“ تمناسبا حیتقب مقام در یقرآن اتیآ که رسدمی نظر به آنکه، نخست"

 . است گشوده آن لیتأو

 عصر در قوم فرهنگ بازتاب را اتیآ آن یمحتوا توانستندمی مسلمانان بود، ینم ریپذ لیتأو اتیآ آن مزعوم ظهور اگر یحت آنکه، دوم

 . بشمارند دیترد خور در مدرن روزگار بر را اتیآ آن اطالق نهند، رونیب یانمسلم رهیدا از پا آنکهبی مبنا، نیا بر و بدانند، یوح لیتنز

 گناهکاران، برابر در وار میابراه که است فرض شمارندمی مسلم گناه را نهگراجنسهم یرفتارها که هم یکسان بر یحت آنکه، سوم

 شانیا به نسبت یورز خشونت و ریتحق از و ورزند، شفقت و ییبایشک رساند، ینم گرانید به یانیز گناهشان که هنگام آن در خصوصاً

 (18، صیجنس یتهایقرآن و مسأله حقوق اقل) ".زندیبپره

باید تذکر داده شود که برخالف  ای برخوردار است،شتوانه استداللیاین مدعیات از چه پ قبل از اینکه بررسی کنیم که

 شده، داستان قوم لوط نیست.  تصور وی، تنها موردی که در قرآن کریم عمل لواط مذمت

 خارج از چارچوب ازدواجاست در با جنس مخالف  که رابطه) «زناکاری»مجازات شدید در مورد  دانند کههمگان می

لْدٍَة فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَ یةُ وَ الزَّانیالزَّانِ» :ماندصریح است که جای هیچ تردیدی نمی آیات قرآن بقدری رسمی(

: مرد زناکار و نیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنیوْمِ الْآخِرِ وَ لْینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْید یوَ ال تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ ف

ر به خدا و روز آخرت ایمان دارید و زن زناکار را هریک صد ضربه تازیانه بزنید و در دین خدا رافت شما را نگیرد اگ

 ( 2)نور/« ای از مومنان شاهد باشندحتما باید مجازات آن دو عده

کافی است در مطلبی که در مقدمه از وی نقل شد( ،  6و  5در مدعای که ) همان عدم تبعیض مورد نظر آقای نراقی و

 دام کردند هم بتوان نتیجه گرفت! که وجوب مجازات شدید دو نفر که به رابطه جنسی با جنس موافق اق

اقدام  جنسهمبر مجازات کسانی که به رابطه با نخستین سوره نساء،  در آیات به این کار نیست؛ زیرا یاما نیاز

کند که این گونه افراد اگر کند؛ و البته اعالم میتاکید می -البته در صورتی که با چهار شاهد عادل اثبات شود  –کنندمی

 به کنند و دست از کارشان بردارند، کسی حق تعرض بدانها را ندارد:واقعا تو

تَوَفَّاهُنَّ یوتِ حَتَّى یالْبُ یهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِ ینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیأْتی یوَ الالَّت»

: و مایفَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ تَوَّاباً رَح انِها مِنْکُمْ فَآذُوهُمایأْتِیوَ الَّذانِ ؛ الیهُ لَهُنَّ سَبجْعَلَ اللَّ یالْمَوْتُ أَوْ 

ها شاهد بر آنان احضار کنید و اگر شهادت دادند آنان را در خانه رآن زنانی از زنان شما که مرتکب فاحشه شوند، پس چها
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زندانی کنید تا مرگ آنان را دریابد یا اینکه خداوند راهی برایشان قرار دهد؛ و آن دو مردی را که عمل فاحشه انجام دهند 

پذیر وبه کردند و اصالح شدند از ]مجازات[ آنان رویگردان شوید که همانا خداوند بسیار توبهپس اگر تنیز مجازات کنید؛ 

 .(16-15اء/)نس« و دارای رحمتی همیشگی است

است که  یقو یقدرداللت به نیدو مرد اشاره دارد؛ و ا نیب یبه رابطه جنس ؛ پس«آن دو مرد» یعنی« اللذان»عبارت 

 کند؛یه( داللت مزنان )مساحق نیب یبه رابطه جنس قبل هم که ناظر به زنان است، هیاند که عبارت در آگرفته جهینت یاعده

قصود از فاحشه را مو اگر  است؛همانند زن زناکار  اکارمرد زنسوره نور، مجازات  2مطابق آِه که  میدانیم یچرا که از طرف

جازات زنان ط به مفق هیآ نیا بحث زناکاری که هم مرد و هم زن حضور دارند، دارد که در یهیچه توج میریبگ یزناکار

ردان مدرباره مجازات که  16 هیمقابل آ ست، درگراجنسهمدرباره مجازات زنان  15 هیآ احتماال اشاره کند؟ پس

 ست.گراجنسهم

ارهای حرمت و ضرورت مجازات رفت در یباز هم آیات قرآن کریم ظهورپس حتی اگر داستان قوم لوط هم نبود، 

 یک مدعیات ایشان را مورد بررسی قرار دهیم:اکنون یک. داشت یانهگراجنسهم

 یانهگراجنسهمات ح مناسبیقرآن در مقام تقب . ظهور آیات1

 اند:راه وارد شدهر ظهور آیات از چند برای تردیدافکنی د آقای نراقی

 !قوم لوط تردید در چرایی عذاب شدنِ (1)

 گوید:می وی

 گناهان صدر .. دِر..شودنمی منحصر قوم مردان ”یانهگراجنسهم“عمل  در دیانجام شانیا عذاب به که لوط قوم یاصل گناه"

 یکفرورز ریکب گناه بر عالوِه لوط قوم البته ... و:است داشته قرار یاله امبرانیپ ریسا و لوط نبوت انکار و یرورزکف لوط قوم

 49".شدندمی زین یگرید ستیناشا یرفتارها مرتکب امبرانیپ بیتکذ و

                                                           
اصلی  متن اگر ایخواننده هر که کندمی نقل مطلبی است معاصر تکفیری جریان پدران از که اندلسی حزم ابن از آقای نراقی .49

 ترجمه در حتی نراقی آقای که اینجاست جالب برد؛می پی وا مناقشات بودن سست به براحتی بخواند کامل طور به را حزمابن

 َأصَابَهُمْ الذِی الرجْمَ أَن» جمله و کندنمی رعایت را قول نقل امانت در دهد نشان خود همراه کامال را وی اینکه برای و وا عبارات

 جزایشان به را ایشان که سنگی باران آن»  صورت به(394ص ،12ج باآلثار، المحلى) «وَلَهَا لِلْکُفْرِ  لَکِنْ وَحْدََها، لِلَْفاحِشَةِ یکُنْ لَمْ

)که نشان  «لها و» کلمه در ترجمه و کندمی ترجمه« .بود ایشان کفرورزی بواسطه بلکه نبود، خاص قبیح عمل آن بخاطر رسانید

حزم این بحث را جالب اینجاست که خود ابن. گیردنادیده می رااب آنان شده( حزم، هم کفر و هم لواط، مایه عذدهد از نظر ابنمی
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 خود را به اثبات این سخنان اختصاص داده است.دوم و حجم زیادی از مقاله 

 نقد و بررسی

است. اما  نبوده «لواط» به خاطر صرفاایشان درست باشد. حداکثر این است که عذاب آنها م سخنان یکن اوال فرض

یعنی به ؟! «ردندا ظهور ”یانهگراجنسهم“ مناسبات حیتقب مقام در یقرآن اتیآ» :که وی این چه ربطی دارد به مدعایآیا 

ما مگر حتما اتنها به خاطر این کار عذاب نشدند؛  ،وم لوطبود، حداکثر این بود که قدرست می اوفرض اینکه مناقشات 

آیا اینکه در ست؟ اتا معلوم شود که از منظر قرآن این گونه مناسبات تقبیح شده « فقط به خاطر این کار عذاب شوند»باید 

ظر قرآن ناز  بینیم که هیچ قومی به خاطر زناکاری عذاب شده باشند، بدین معناست که عمل زناکارینمی قصص قرآنی،

ه خاطر برا قومش که  ،سخنان صریح حضرت لوط ع مشتمل است بر کهکند را ذکر میآیاتی  ویخود کریم قبحی ندارد؟! 

کوشد می همین است( بعد «یانهگراجنسهم عمل»معنای کند )که مواخذه می« روندبه جای زنان سراغ مردان می»اینکه 

به  ع طسخنان صریح حضرت لوپیام و خود باشد! آیا ی هم مربوط بود. خوب، بگوید عذاب شدن آنها به عوامل دیگر

 تقبیح این عمل نیست؟! ،در حال ابالغ پیام خداستعنوان پیامبر خدا که 

؟ مهمترین شان نبوده استیانهگراجنسهمدهد که عذاب قوم لوط به خاطر عمل آیا واقعا شواهد وی نشان میا یثان

ر برخی عامل دیگری که در آیات برای عذاب این قوم مطرح شده، آن است که د عا آن است کهدلیل وی برای این مد

 خدا )حضرت لوط( عامل نزول عذاب معرفی شده است. تکذیب پیامبرکفرورزیدن و آیات، 

 مقصود از کفر ورزیدن قوم لوط و تکذیب پیامبرشان چیست؟ واقعا که دیدباید  اینجادر 

 عبودیت) توحید به اینکه دعوت رغمو علی است؛ آمده کریم قرآن هایسوره از سوره 14 در لوط حضرت حکایت

ای ، با این حال نه قرآن کریم کوچکترین اشاره(36/نحل) است بوده الهی پیامبران تمامی دعوت بندترجیع( واحد خداوند

 شودنمی مشاهده باشد فراخوانده( اهلل دیتعبو و توحید) به را مردمش او اینکه هیچگاهپرستیِ قوم لوط کرده و نه به بت

 ورود از پیش تا– آنان اینکه از روایات، و در بسیاری از50است بوده شنیع عمل آن از داشتن برحذر به ناظر تنها سخنانش و

                                                           
کند که اگرچه به خاطر مناقشاتی که کرده با حکم اعدام با بیان قبیح و منکر بودن لواط آغاز کرده و در پایان بحث هم تصریح می

 کند.اکید میکار مخالف است اما بر ضرورت مجازات و تعزیر چنین شخصی تبرای فرد لواط
« عُونِی... فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطَأ ال تَتَّقُونَ» ریتعب کباریتنها  ع،یاز آن عمل شن میاز برحذر داشتن مستق ریغ م،یاز او در قرآن کر .50

بوده ن عمل از هما زیپره زیبه تقوا ن یمصداق دعوت و شودیمعلوم م یبعد اتی( آمده است که بالفاصله در آ163-161)شعراء/

 (.168؛) شعراء/«نیاللِعَمَلِکُمْ ِمنَ الْق یقالَ إِنِّ»عمل شما مشکل دارم:  نیکه من با ا کندیم حیهم تصر همانجااست؛ و در 
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د، انپرست نبوده؛ که مویدی است که آنان بت51است آمده میان به سخن بودند، هم انسانها بهترین از -شنیع عمل این در

، و تنها گناهی است (13لقمان/ ؛مٌی الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظإِنَّاست ) پرستی در منطق قرآن ظلمی بسیار بزرگچون شرک و بت

؛ شاءیغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یشْرَکَ بِهِ وَ یغْفِرُ أَنْ یإِنَّ اللَّهَ ال ) شود.هرگز بخشیده نمی –اگر شخص بدون توبه بمیرد  –که 

 به ع ابراهیم حضرت که مردمی و بودند ع ابراهیم حضرت معاصر اینان اینکه به کنیم اضافه را اینها اگر. (116و  48/نساء

 قوم وارد لوط آنگاه و نیاورد؛ ایمان وی به کسی «لوط» جز مردم، آن از و بودند پرستبت یکسره کرد، اقدام آنان دعوت

 اینکه با اینان که شودمی تقویت بسیار مطلب این دارد،نمی برحذر پرستیبت از را آنان هم یکبار حتی که شودمی دیگری

 آنان عمل این با تنها لوط حضرت که روست این از شاید و آوردند؛ روی شنیع عمل این به بودند، خداپرست مردمانی

یم است( کفر ورزیدند و کفرورزی آنان و تکذیب او هم یعنی به مفاد دعوت او )اینکه لواط گناهی عظ . پس52شد درگیر

 53.شدند عذاب که بود عملشان این خاطر به آن را تکذیب کردند؛ پس

                                                           
-544، ص5؛ الکافی، ج111-110، ص1المحاسن، ج... )دِیدَ کَانَ قَوْمُ لُوطٍ مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ َفطَلََبهُمْ إِبْلِیسُ الطََّلبَ الشَّ.  51

 (266-264؛ ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص546

 (80اعراف/) «..هِ أَ تَأُْتونَ الْفاحِشَةَ.وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَْومِ»: کرد ادی« الفاحشة» ریرا با تعب دادندیکه قومش انجام م یحضرت لوط کار .52

 (28عنکبوت/) «..هِ إِنَّکُمْ لَتَْأتُونَ الْفاحِشَةَ.وَ لُوطاً إِذْ قاَل لِقَوْمِ » (54نمل/) «..لْفاحِشَةَ.وَ لُوطاً إِذْ قالَ ِلقَوْمِِه أَ تَأْتُونَ ا»

آن  یمدارقانسان اخال یچکه ه ی(، به طوریو آشکار است )نکات ادب دیشد اریبس اشیکه قبح و زشت ندیگویم یبه عمل «فاحشة»

و  (248)بقره/« بِالَْفحْشاءِ أْمُرُکُمْیطانُ... یالشَّ»از اوست:  یرویو مصداق پ طانیبه دستور ش است که انجامش یو کار ندیبیرا روا نم

معرفه « الـِ» ای رایز کندیم شتریقبح را ب نیافزود، شدت ا «فاحشة»هم بر « الـ»حرف حضرت لوط هنگام اشاره به این عمل،  نکهیا

معروف و  آشکار است که کامال انیبودنش چنان نزد عقول آدم« فاحشه»ت که اس یا«فاحشه»آن امر  دیبگو خواهدیاست، که م

« فاحشه»از شدت  ییگو رود،یبه کار م یمبالغه در مطلب یگونه موارد برا نیجنس است که در ا« الـِ» ایباشد؛ و می شناخته شده

« الـ»ن را بدون آاز آن،  یهنگام نه میاست قرآن کرآشکار  اریقُبحش بس نکهیکه با ا« زنا»بودن مصداق همه فواحش است، برخالف 

 پس( 99، ص5ج ط،ی( )البحر المح32)اسراء/« فاحِشَةً إِنَّهُ کانَ یوَ ال تَقْرَُبوا الزِّن»فواحش:  انیاست در م یافاحشه کی یعنیآورده؛ 

بر مجازات  )که قرآن بارها یز زناکارا ترحیاست بشدت قب یو آشکار است، کار دیشد اریبس اشیقبح و زشت انیعمل همجنسگرا

 است. طانیاز ش یروی(؛ و مصداق واضح پ1دهندگانش اصرار کرده؛ مثال: نور/انجام دیشد

ن نهایتا انسان را مگر ایماعذاب شدند.  ،شود که چرا با اینکه خداپرست بودند، و ظاهرا سابقه خوبی هم داشتند سوال بساچه.  53

عرفی ناپذیر همدیگر مو ایمان را قرین و همراه جدایی« حیا»ه این مساله را بتوان در احادیثی یافت کشاید پاسخ دهد؟ نجات نمی

 الکافی،  فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ َصاحِبُهُ.الْحََیاءُ وَ الْإِیمَانُ مَقْرُونَانِ فِی َقرَنٍ) ماندکرده، به نحوی که اگر یکی برود، دیگری باقی نمی

 ؛ و چون حیا از میان آنان رخت بربست، دیگر ایمانی هم در آن جامعه باقی نمانده بود. (106ص، 2ج
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 «!یانهگراجنسهمعمل »و « لواط»تفاوت ( 2)

 :مدعی استآقای نراقی 

 ی خاص بوده، بلکه انجام این عمل به صورتیانهگراجنسهمکه در میان قوم لوط رایج بود، نه صرف عمل « لواط»مراد از "

 "ست.ا

 آورند:ایشان چند دلیل بر این مدعا می

 از قوم لوطپیش  «یانهگراجنسهم عمل»رواج . 2.1

فاحِشَةَ ما سَبَقَکُمْ الْدانسته ) قوم لوطاز جانب بار  ینرا اول کار اینانجام  کریم این است که قرآن وی مهمترین دلیل

 شمرد که قبل از آنانلم میریخی مساین را به لحاظ تا آقای نراقی و (28و عنکبوت/ 80اعراف/ ؛نَیبِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَم

 و ان،یبابل ،انیکنعان انیم در این عمل قیعت عهد کارشناسانش هم این است از نظر دلیل است. هم این عمل رواج داشته

 جنسی تمناسبا نفس» دهش عذاب نزول موجب آنچه که گرفته نتیجهآنگاه شده است. هم یافت می پرست بت اقوام ریسا

 نظر به ونچسپس . «است بوده رایج قوم میان در که است مناسبات از خاصی نوع یا شیوه آن بلکه نیست، مرد دو میان

( ندارند هم ایقوی سند اغلب که) روایات برخی سراغ نیامده، توضیحی قرآن در لوط قوم خاص شیوه این درباره ،وی

 قوم عمل نبی وسیله بدین تا دکن معرفی لوط قوم عمل خاصِ شیوه هایمولفه عنوان به ار خاصی ابعاد کوشیده و رفته

 بگذارد. تفاوت لواط رایج معنای و لوط

 نقد و بررسی

 در پاسخ باید گفت:

کنعانیان، همان  دهد کهرجوعی ساده به کتب تاریخی نشان میاند؟ مگر کنعانیان و بابلیان قبل از قوم لوط بودهاوالً 

بابلیان هم معاصر کنعانیان بوده، و  در میانشان مبعوث شد و قرنها پس از وی نیز بودند ع حضرت ابراهیم ی بودند کهمقو

ع بوده است؛  حضرت ابراهیم خویشاوندان و معاصرانهم از ع دانیم که حضرت لوط اند. و میبا آنها نبردها داشته چرا که

 قوم لوط بوده باشد. قبل از ، مربوط به دورهسوب به آنانمعلوم نیست کار مناینان معاصر بودند پس 

تواند اقدام ثانیاً اگر به فرض، به لحاظ تاریخی برداشت آقای نراقی درست باشد، آنگاه در خود قرآن، آن چیزی که می

در سایر وجودش نچه آحل کنیم.  زنیآنان را خاص و متفاوت کرده باشد، بیان شده است؛ و نیاز نیست مساله را با گمانه

یار گسترده و علنی؛ و مشکل یک رفتار بسیار محدود بوده؛ اما کار قوم لوط بس در حد شده، انجام این عملاقوام گزارش 

در جامعه بوده است؛ چنانکه قرآن کریم آمدن آنان سراغ میهمانان حضرت لوط را  «منکَر»شدنِ این « معروف» انشاصلی
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و قومش نزدش آمدند در حالی که  :ئاتِیعْمَلُونَ السَّیهِ وَ مِنْ قَبْلُ کانُوا یهْرَعُونَ إِلَیاءَهُ قَوْمُهُ وَ ج»کند: این چنین توصیف می

( و بعد از اینکه حضرت لوط 78)هود/« دادندشدند و پیش از آن نیز آن کارهای زشت را انجام میبه سویش هل داده می

 عَلِمْتَ  لَقَدْ »گویند کند، در کمال پررویی و وقاحت میرانش را مطرح میبرای منصرف کردن آنان پیشنهاد ازدواج با دخت

 دانیمی خوب تو گمانبی و نباشد؛ ینیاز دخترانت به را ما که ایدانسته قطعاً  :دُینُر ما لَتَعْلَمُ إِنَّکَ وَ حَقٍّ مِنْ بَناتِکَ یف لَنا ما

 (79)هود/« !خواهیممی چه که

از اینکه آنان را نخستین  خداوندمنظور آنگاه ، قبل از قوم لوط هم این رفتار وجود داشتهد که اثبات شواگر یعنی،  

حیا نبودند که این قدر علنی برای انجام کردند این اندازه بیها هم چنین کاری میاگر قبلی شود کهکسان دانسته این می

 ن کاری را حق خود قلمداد کنند!و چنیاین کار بر هم سبقت بگیرند و براحتی سراغ مردان رفتن 

رواج احتمال اینکه مذکور درست باشد، آنگاه، برخالف ادعای آقای نراقی، واقعا  تاریخی اگر فرضپس 

شناسند و کشورهای مسلمان که حتی در بسیاری از کشورها ازدواج آنان را به رسمیت می -یی در دوره معاصر گراجنسهم

 عمل قوم لوط باشد خیلی بیشتر است! مصداقدقیقا  -دهند، مورد بازخواست قرار میرا به خاطر ممنوعیت این کار 

 همراه بودن این عمل با مولفه های دیگر .2.2

  از نظر آقای نراقی، 

 انکار و لوط ریتحق یبرا خصوصاً  آن از لوط قوم که است بوده یاسیس ابزار ینوع ،در قوم لوط یجنس مناسبات خاص نوع"

 است بوده زیآم خشونت یرفتار نظر، مورد یجنس مناسبات خاص نوع [و یا.. ].جستند؛می بهره یاله یامبریپ نزلهم به او شأن

.. .است؛ بوده عنف به تجاوز آشکار مصداق و کردندیم لیتحم شانیا بر انیقربان لیم رغم به و زور به را خود ،آن عامالن که

 خاص نوجوانانی که هنوز مو بر صورتشان نروییده وارد شدند، پس نوعچون فرشتگان بر طبق روایات در قالب  یا[ و]

 مصداق را آن دیبا و است، بوده سال کم نوجوانان و کودکان به معطوف موارد غالب در احتماالً نظر، مورد یجنس مناسبات

 ".آورد بشمار شانیا از یجنس استفاده سوء و نابالغ نوجوانان و کودکان به تعرض

 نقد و بررسی

توان بر این سیاهه، احتماالت دیگری هم اینها برخی از احتماالتی است که به ذهن آقای نراقی خطور کرده، و می

کنند )مثال اگر ابزار سیاسی بوده، معنی بگذریم که برخی از این احتماالت، اگر درست باشند، برخی دیگر را رد می ؛افزود

هم در  امور دیگریمحال نیست که چنین اغراض ویا  ،.(. در واقع.ف شود و یابه کودکان و نوجوانان معطو غالباً ندارد که

کند که در مواخذه آنان فرمود ؛ اما وقتی قرآن کریم از حضرت لوط ع صریحا نقل میباشدآنها وجود داشته  هایرفتار

 (55و نمل/ 81 اعراف/) «.ه مردان به شهوت، به جای زناند بهمانا شما درآیی: إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ»
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که همراه کار آنان  های محتمل اینان، و نه امور دیگرینه انگیزه ،محور اصلی اعتراض حضرت لوط ع دهد کهنشان می

چنانکه  -بلکه تنها در آن زمان، ، نهیانهگراجنسهم رفتارهایاست. بله،  «جنسهمبا  جنسیارتباط »بوده، بلکه خود عمل 

در همین زمان هم بشدت معطوف به رابطه تجاوزآلود بزرگساالن با نوجوانان و افراد در سنین  –در بحثهای قبلی گذشت 

هم تقبیح این گونه روابط  هاست؛ و اتفاقا این خودش یکی از اموری است که همین امروزو اموری از این سنخ تر پایین

 کند.تشدید میاند، ا به رسمیت شناختهحتی در میان جوامعی که آن ررا 

 یی امروزیگراجنسهمابعاد گرایشی و هویتی در . 2.3

ناشی از عواطف عمیق به جنس  ای که امروزه مطرح است، یک گرایش شورمندانهییگراجنسهماز نظر آقای نراقی، 

 گوید:می وی !امدنیانج جنسهمبسا به رابطه جنسی با فرد است که چه ویک نوعی هویت موافق

 عمل کی صرف از شیب یزیچ «لواط»بسیار متفاوت است،  آن نیامروز یمعنا به «ییگراجنسهم» مفهوم با «لواط عمل»"

 انیم یبارز تفاوت زندو فردی که به این کار دست می ...است یته قیعم یانسان یعاطف یهایدلبستگ از غالباً  و ستین یجنس

 شناسانه بایز ای یجنس ذوق است ممکن که هرچند ند،یب ینم جامعه مردان ریسا با خود یماعاجت و یفرد یزندگ و تیهو

 حد از آن نیامروز یمعنا به «ییگراجنسهم» اما ...ردیبگ فاصله همقطارانش انیم در غالب ذائقه از یخاص طیشرا تحت اش

 زنان ....ابدیمی وندیپ شانیا یاجتماع و یفرد «تیهو» با و رودمی فراتر یبس جنسهم فرد دو انیم صرف یجنس عمل کی

 ...ورزندمی دیتأک خود «یانهگراجنسهم» تیهو بر انیگراجنسهم و ،«پوستانه اهیس» تیهو بر پوستان اهیس ،«زنانه» تیهو بر

 گرانید از و کند،می منظور شیخو یانسان تیهو فیتعر در را خود یجنس تیهو که است بستر نیا در گراجنسهم فرد

 را خود یاجتماع و یفرد یزندگ که بشناسند تیرسمه ب را حق نیا او یبرا و بنهند، حرمت را تیهو آن که خواهدمی

 کرامتمند و فیشر انسان کی عنوان به شیخو ییشکوفا در و بخشد، سامان خود نیراست شتنیخو تناسب به و صادقانه

 با متناسب «ستنیز» ینوع تبع به و «بودن» ینوع بلکه ست،ین یجنس عمل کی صرف ییگراجنسهم بستر، نیا در .بکوشد

 را فرد جنسهم با یجنس رابطه یبرقرار صرف.. ..است سرشار یانسان قیعم عواطف از که یستنیز -است بودن آن

 خود تیهو یعنی د،نباش «گراجنسهم» اما کند، برقرار یجنس رابطه خود جنسهم با یفرد بسا چه کند، ینم «گراجنسهم»

 رابطه خود جنسهم با لزوماً آنکهبی بداند، «گراجنسهم» را خود یفرد است ممکن گر،ید یسو از .نداند «گراجنسهم» را

 من خصوص و عموم «جنسهم با یجنس رابطه» مفهوم با «ییگراجنسهم» مفهوم نسبت ،یمنطق انیب به .کند برقرار یجنس

 ".است وجه

 سینقد و برر

یی گراجنسهممطرح شد که مدافعان  جگیاسپر یآقا این سخن ایشان همان مطلبی است که از ابتدای مقاله از قول

 یرفتار را با چه کس نیدهد و امی انجام یکه فرد در هنگام روابط جنس ی)رفتار «یاقدام و رفتار جنس»بین سه عرصه 
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 وداشته باشد(،  شیو گرا لیتما -مخالف ایموافق  - یه چه جنسفرد ب نکهیا یعنی) «یجنس شیگرا»دهند(؛ می انجام

 (داندیم گراجنسهم ایخواه خود را دگرجنس شناسد،یچگونه م یفرد خودش را به لحاظ جنس نکهی)ا «یجنس تیهو»

 کنند.خلط می

 شد که: بیانمقاله به تفصیل  فراز اولپاسخ این اشکال در 

رغم تحقیقات مفصل صرفا یک ادعاست که علی ،ه عنوان یک امر طبیعی مادرزادیاوال چیزی به اسم گرایش جنسی ب

اجتماعی است تا یک امر  ههم بیش از هر چیز یک برساخت «گراجنسهمهویت » ،هنوز اثبات نشده است؛ و به تَبَعِ آن

 دار در وجود و شخصیت آدمی؛واقعی ریشه

راد وجود داشته باشد، مسلمانان هیچگاه فردی را به خاطر گرایش ای از افثانیا به فرض که چنان گرایشی در عده

 دانند.یسته عقوبت ندانسته و نمیاش مواخذه نکرده و شادرونی

ای با چنین ربطی به رابطه جنسی ندارد، آیا اسالم ذره لزوما است که ای«عواطف عمیق انسانی»ثالثا اگر سخن از 

خواهد که مردان الهی را عمیقا دوست ت اسالمی پر نیست از آیاتی که از مردان میآیا آیات و روایا !چیزی مخالفت دارد؟

به معنای یک رابطه عمیق عاطفی است انسانها )اعم از مرد و زن( با اولیای الهی « والیت»بدارند؟ و اتفاقا در شیعه مفهوم 

 ن وضعیتی هستند؟!یان دنبال چنیگراجنسهمکنند. آیا واقعا )اعم از مرد و زن( برقرار می

 یی زنانگراجنسهممساله  .2.4

 از نظر آقای نراقی، 

از مفسران احتمال  یزنان نشده است. البته پاره ا” ییگراجنسهم“به  یچ اشاره اید افزود که در قرآن هین موارد بایبر همه ا "

هِنَّ یَن الْفاحِشََة مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشِْهدُوا عَلَیأْتی یالالَّت ان زنان باشد: وَیم یانهگراجنسهمر ناظر به مناسبات یه زیکه آاند داده

 عمل که شما از یزنان“ (15نساء/الً )یجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبیتَوَفَّاهُنَّ اْلمَوْتُ أَوْ یوتِ حَتَّى یالْبُ یأَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ َشهِدُوا فََأمْسِکُوهُنَّ فِ

ان رسد ید تا عمرشان به پایادت دادند آنها را در خانه نگه دارچنانکه شه،دیبخواه آنها بر مسلمان شاهد هارچ کنند ستهیناشا

 (12و ق / 38فرقان/)اصحاب رس و سرنوشت آنها  یز ماجرایات نیروا یمطابق پاره ا” دار کند.یپد یآنها راه یا خداوند برای

ه نخست را ناظر به عمل زنا و نه مساحقه دانسته یب به اتفاق مفسّران آیرت قیمربوط بوده است. اما اکثر” مساحقه“با عمل 

زنان ” ییگراجنسهم“ا یاصحاب رس را با عمل مساحقه  یوجود ندارد که ماجرا ینه ایچ قریز در سراسر قرآن هیاند، و ن

 زین زنان انیم ییگراجنسهم آنگاه بود، ناروا یا دهیپد است ییگراجنسهم که ثیح آن از ییگراجنسهم اگروند دهد. یپ

 انیم «یانهگراجنسهم» مناسبات ،یقرآن تیروا در اما .آمدمی بشمار حیقب مردان انیم ییگراجنسهم اندازه همان به دیبامی
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 در نهقاطعا را لوط قوم مردان انیم در جیرا یجنس رفتار یقرآن تیروا: است نشده یتلق همسنگ وجه چیه به مردان و زنان

 ".کندینم یا اشاره زنان انیم یجنس مناسبات به مطلقا اما داند،می نکوهش خور

 نقد وبررسی

 ،قلمداد شده گراجنسهمان بر مجازات زن دالّ ،ی را که در تفاسیر و روایات تفسیریآیات ویعجیب است که خود 

ان یم یبه مناسبات جنس اًمطلق ... یت قرآنیارو»که د گوی، میوضوح کامل ندارنداز نظر خودش ند و بعد چون کذکر می

، فرض کنیم اندکردهرا برداشت « مناسبات جنسی میان زنان»ای که بسیاری از افراد از آن آیا جمله«! کندینم یااشارهزنان 

 به آن هم نیست؟! «ایاشارهمطلقاً » در این مدعا نباشد، «صریح»که 

ار بیش از حد یک اشاره صرف است؛ و در ابتدای فراز دوم نقدها، این آیه به عالوه که داللتِ همین اشاره، بسی

اینکه در آیه مذکور فقط از مجازات زنان سخن گفته )با اینکه مردان زناکار هم شایسته با توجه به  که شد گذشت و بیان

 )لواط( دو مرد نیب یابطه جنسرمجازات مربوط به ای در ظهور جدی ،«اللذان»به خاطر کلمه هم  شآیه بعدمجازاتند(، و 

مجازات ناظر به بسیار بیش از این است که باشد  گراجنسهممجازات زنان  خصوصدر  ، احتمال اینکه آیه مذکوردارد

 زنان زناکار باشد.

 ییراگجنسهم»شد که نداشت باز هم دلیل نمی« گرایی زنانجنسهم»ای به مساله از اینها گذشته، حتی اگر قرآن اشاره

اش هم این است که همین امروز که موج شاهد ساده« نباشد. ناروا یده ایپد ،است ییگراجنسهمث که یاز آن ح

موافقان و مخالفان آن، ناظر به روابط جنسی  و مقاالت یی جهان غرب را درنوردیده بیشترین بحثها و مجادالتگراجنسهم

دهند که ما منظورمان فقط لواط نیست! به نظر ا در حین بحثها تذکر میبین مردها بوده است؛ در حالی که طرفین مکرر

رسد این حساسیت بیشتر به خاطر برخی تفاوتهای انکارناپذیر بین زن و مرد باشد، که همه در عمق وجود خویش به می

آنها را انکار نمایند؛ که  کنند دائماسعی می ،این تفاوتها اذعان دارند؛ هرچند از ترس متهم شدن به تبعیض بین زن و مرد

 طلبد.تفصیل این مساله مجال دیگری می

 حرمت لواطقرآنیِ  . ابدی یا موقت بودن حکم2

 گوید:آقای نراقی می

 و است، داده حکم یانهگراجنسهم یرفتارها حیتقب به یریناپذ لیتأو صراحت به یقرآن اتیآ که میکن فرض دیبگذار اما"

 و میتعال آن انیم دنیبخش یسازگار یبرا یگرید راه صورت نیا در ایآ .ندارد لیتأو مجال قامطل اتیآ نیا مزعوم ظهور

 شانینواند از یا پاره ر،یاخ یها دهه در. است مثبت همچنان پاسخ من نظر به است؟ گشوده یتیجنس عدالت از یناش اقتضائات

 نیا.. ..دانست مقدس متن همدالنه یخیتار نقد ینوع را نآ توانمی کهاند جسته بهره یا وهیش از قرآن فهم مقام در مسلمان
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 بستر به آن ارجاع قیطر از را یانیوح گفتمان ای متن کوشدمی مفسر نخست، گام در: ردیپذمی صورت گام دو در ریتفس وهیش

 یخیتار البساتم از را متن امیپ گوهر که کوشدمی دوم گام در و بفهمد، نزول عصر در اش یفرهنگ و ،یاجتماع ،یخیتار

 ضیتبع که برسند جهینت نیا به مسلمانان اگر آنکه، حاصل... درآورد نیامروز مخاطب ییمعنا افق به را آن و دیرایبپ نزول عصر

 لیتأو یظهور یانهگراجنسهم یرفتارها خصوص در یقرآن احکام و است، ناعادالنه یامر یجنس تیهو و شیگرا یمبنا بر

 در اعراب فرهنگ از یبازتاب بردگان و زنان به مربوط احکام همانند زین را احکام نیا توانندمی ورتص آن در ،54دارد ریناپذ

 ".آورند بشمار مقدس متن اول جهان از یبخش و یوح نزول عصر

 نقد و بررسی

در ی الهور نادرستی است که جریان روشنفکری ما از زمان اقبال برداشتناشی از  نااین گونه سخن رسدبه نظر می

 یگرید عیاقبال شری که پندارند خداونددر ناخودآگاه خویش می ؛ گوییاست بدان مبتال بوده «ختم نبوت»مساله قبال 

دانسته شرایط خبر بوده، و نمیعالَم بیبعدیِ از تغییر و تحوالت  -نعوذ باهلل  -، قبل فروفرستاده بود یمتناسب با زمانها

را  اسالم که شریعت فرستاد! و باید پیامبر دیگری میختم نبوت اشتباه کرده است شود و در اعالنزندگی بشر عوض می

 بیاورند! یجدید احکامبینند که و چون خداوند چنین اشتباهی کرده، اینان خود را مامور آن می !نسخ کند

 نیز ات مسلمانیلیّبا اوّ فوق ناسازگاری دیدگاه جزء باورهای قطعی هر مسلمانی است،اگر باور به عدالت خداوند 

 کنم.، در اینجا به همین اشاره بسنده می55امبدان پرداختهبه تفصیل جای بحث ندارد که چون در جای دیگر 

 تأسی به حضرت ابراهیم ع .3

 گوید:اش میآقای نراقی در پایان مقاله

 باور نیا بر مجدانه و ندانند، ریپذ لیأوت یانهگراجنسهم یرفتارها حیتقب در را یقرآن اتیآ ظهور یکسان که دیکن فرض اما"

 یرفتارها،افراد نیا نظر از. است یقرآن امیپ یذات و دارد تعلق مقدس متن دوم جهان به اتیآ آن یمحتوا که باشند

 یبرقرار از دیبا خداوند یقطع حکم به است مسلمان که ثیح آن از مسلمان فرد و شود،می یتلق مسلم گناه یانهگراجنسهم

 ،ینید منظر از کم دست ،یجنس یتهایاقل حقوق خصوص در بحث طومار صورت نیا در ایآ اما .زدیبپره مناسبات گونه آن

 سرنوشت به میابراه واکنش از یقرآن تیروا من گمان به .است یمنف پاسخ ابم،ی یدرم من که یحد در شود؟می دهیدرنورد

که به انواع گناهان  یم در برابر قومیآن است که ابراه یت قرآنیدر روا زینکته تأمل انگ ....است آموز عبرت اریبس لوط قوم

شان مجادله کرد. و یا ید، و با خداوند برایو شفقت ورز ییبایشان روانه بود، شک یبه سو یآلوده بودند، و عذاب محتوم اله

                                                           
 ؛ و احتماال سهوالقلمی رخ داده است.« ندارد»شد می نوشتهظاهرا باید  .54

 182-180صدر کتاب معنی، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی،  .55
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و شفقت او را بر گناهکاران ستود.  ییبایکافت، و بلکه شیآن دفاع جانانه در خور سرزنش ن یز او را برایمهمتر آنکه، خداوند ن

رسد، یر نمیانش به غیکه ز یصوصاً گناهبا گناه، خ ییارویآموزد که در رو ین و اخالق میم به آموزگاران دیوه ابراهیش

قت بر ورز را از شفنید فرد دی. اکراه از گناه نبانکنند یتاببی مجازات گناهکار یو شفقت ورزند، و محتسبانه برا ییبایشک

 "گناهکار بازبدارد.

 نقد و بررسی

ندارد. ای بر انسان دیگر تعرض کند، مطلبی است که جای بحث اینکه انسان مسلمان حق ندارد با کوچکترین بهانه

توای عموم فقها این است که اثبات لواط هم همانند اثبات زناکاری نیازمند اتفاقا بر اساس روایات، فدر موضوع حاضر نیز 

ادن چهار شاهد عادل است که عین عمل لواط را مشاهده کرده باشند. به عالوه مجازات لواط همچون مجازات شهادت د

هم  چهار نفراگر  ،آید؛ یعنی تنها و تنها حاکم شرع حق اجرای آن را دارد؛ به تعبیر دیگربه حساب می« حدود»ه رزنا از زم

یه و مجتهد متقی دارای شرایط مربوطه( در کار نباشد، کسی اجازه )فق« حاکم شرع»واقعه را با چشم خود مشاهده کنند و 

 ندارد آن شخص را خودسرانه مجازات کند.

نه  شدیدی، یهابا توجه به این قیود، هدف از گذاشتن چنان مجازاتفهمد که اگر کسی اندکی تامل کند براحتی می

 یمحتسبانه برانه  ،اخذه افراد برای یک گرایش درونیو نه مو غیرمنطقی، یورز، و نه خشونتتحقیر انسانها بوده است

ن بوده است که قبحِ این عمل بیشرمانه در جامعه حفظ شود بلکه هدف اصلی آ.  ... کردن، و نه یتابیمجازات گناهکار ب

نند. یکبار های فردی و اجتماعی آن در امان بماو جامعه، و بلکه خود افراد، از آسیب ؛تا مردم به سوی آن روی نیاورند

مشاهده کرده عیناً خود عمل را وقوع شهادت دادن چهار شاهد عادل که »دیگر به شرطی که اسالم قرار داده دقت کنید 

راه  البته گرفته باشد؟فراسر تا پای آن را  و بیشرمی ای که ابتذالجز در جامعه ،آیا اصال چنین چیزی ممکن است«! باشند

در چهار مجلس مختلف به انجام این کارش  بار، یعنیدهنده چهار که خود شخص انجامدیگر اثبات این ماجرا آن است 

و نه کسی که با او رابطه داشته(؛ که همین هم موید دیگری  شود،مجازات میخودش اعتراف کند )که در این صورت، فقط 

 است بر هدف مذکور.

فرماید او در آنجا خواهید جدی بگیرید خداوند میبله، حضرت ابراهیم ع اسوه ماست، اما اگر اسوه بودن او را می

َم یإِْبراه یقَدْ کانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف»که از قوم خود که آن گونه در ضاللت فرو رفته بودند بیزاری جست، اسوه شماست: 

نَکُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً ینَنا وَ بَیبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَرْنا بِکُمْ وَ بَدا بَ نَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْکُمْ وَ مِمَّا تَعْیوَ الَّذ

ای با وحی( طبق بسیاری از روایات، فرستادن حضرت لوط ع برای هدایت قوم لوط 4)ممتحنه/« حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ 

به حضرت لوط ابالغ شد. آیا اسوه بودن حضرت ابراهیم ع به این است که لوط ع توسط همین حضرت ابراهیم بود که 
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اساساً آیا مجادله حضرت ابراهیم ع به معنای دفاع از عمل آنان بود  برای نصیحت و بازداشتن آن مردم به سراغشان نرود؟

بقدری زشت بوده که خداوند زن  یا رحمت آوردن و فرصت دادن به آنان برای توبه؟! دفاع از عمل آنان در منطق قرآن

دانیم که این زن، هیچگاه می با اینکهحضرت لوط را هم در زمره آنان محسوب کرد و همراه آنان به عذاب گرفتار نمود؛ 

امبری نبوده که همسرش اقدام به رفتار همجسنگرایانه نکرده است. )این مطلب در بسیاری از روایات تاکید شده که هیچ پی

نامشروع داشته باشد؛ و علت برشمردن وی در زمره آن قوم، این بود که با آنان همدست بود؛ بدین معنا که  روابط جنسی

کرد، چنانکه در مورد فرشتگان الهی که بر آنها وارد برد، آنان را خبردار میاش میاگر حضرت لوط ع کسی را به خانه

استای این آیه شریفه است که خداوند هیچگاه اجازه ازدواج زن ویا شدند، نیز همین کار را کرد؛ و این روایات، کامال در ر

 بُونَیالطَّ وَ نَیبیلِلطَّ باتُیالطَّ وَ ثاتِیلِلْخَب ثُونَیالْخَب وَ نَیثیلِلْخَب ثاتُیدهد: الْخَبنمی اند،مرد بدکاره با مرد ویا زنی که پاکدامن

اند و مردان پاکدامن پلید برای زنان پلید؛ زنان پاکدامن برای مردان پاکدامنباتِ: زنان پلید برای مردان پلیدند و مردان یلِلطَّ

کند، نزد خداوند همانند آنهاست یان دفاع میگراجنسهمدهد که کسی که از ( آیا این نشان نمی26برای زنان پاکدامن؛ نور/

 56و اگر عذابی نازل شود، همراه آنان عذاب خواهد شد؟

 یإِنِّ» :هنان کقرآن این سخن حضرت لوط ع است به آ ز فرازهای جالب داستان قوم لوط درا چنانکه ذکر شد بله،

نه از خودتان. ، «از کار شما»( 168شعراء/) «مجویندگانیبیزار، از زمره کار شما نسبت بهتنها  قطعاً : مننَیلِعَمَلِکُمْ مِنَ الْقال

سائل جنسی تقلیل م انند که هویت آنان را در حددیار برتر از این میها را بسمتدینان واقعی انسان ،به قول آقای اسپریجگ

 الابالی باشد، ، حتی اگر فردیو مانند آن بخوانند: از نظر یک دیندار، هویت اصلی هرکسی« گراجنسهم»دهند و آنان را 

د، حتی به انسانهای کناه مییک مومن به همه انسانها نگو با این چشم است که  ؛بودن است« آفریده خدا»و « بنده خدا»

 د که گناهکاران با گناه خویش زندگی خود و دیگران را بر باد دهند.رگناهکار، در عین حال، دوست ندا

د آن قوم به سراغشان آیا اسوه قرار دادن پیامبران الهی به این است که اقدام حضرت لوط ع که خداوند او را برای ارشا

 –ت ابراهیم ع را ر در قرآن کریم برای ما ذکر کرد، را به فراموشی بسپاریم و دلسوزی حضربا 14فرستاد و داستان آن را 

رف نظر کردن صتوجیه کار زشت آنان ویا که آن دلسوزیش هم قطعا به معنای مهلت دادن بیشتر برای توبه آنان بود، نه 

 عمالً  مقاصد قرآن ست بشوییم و مردم را با تحریفبازان عالَم دجنسهمبهانه کنیم برای اینکه از هدایت  –از هدایت آنان 

 یی تشویق کنیم؟گراجنسهمبه ترویج 

                                                           
 شده وارد آنان همراه کار آن در که است کسی دمانن باشد، راضی قومی کار به که کسی: َمعَُهم هِیفِ  کَالدَّاِخلِ قَْومٍ بِفِْعلِ یالرَّاضِ»: فرمود ع امیرالمومنین چنانکه.  56

 (154 حکمت البالغه،نهج)« .است
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در مسائل  افراد عادیعلیه  شهادت دادنافراد برای  در اسالمنباید تعجیل کرد، بلکه  گراجنسهمبله، در عقوبت افراد 

گردند باز است؛ حتی بیش از این، اسالم به ما و باب توبه همواره برای کسانی که به راه خدا براند؛ تشویق نشده جنسی

اجازه تفحص در زندگی خصوصی افراد را نداده و همین که وجود چهار شاهد عادل را برای اثبات این گناه شرط کرده، 

منطق اسالم، حتی اعتراف کردن در پیش دیگران هم جایی در  .خلوت افراد بازداشته است سرکشیدن بهیعنی عمال ما را از 

در مأل عام به در مقابل یک انسان، ویا اش ی قبولی توبهکه براشود نمیخواسته از او اگر کسی خواست توبه کند،  و ندارد

مطرح  به نحویاما همه اینها را  ه او در همان خلوت خویش توبه کند.ک بر این استگناهش اعتراف نماید؛ بلکه اصرار 

شرمانه رفتارهای بی رواج این نه طومار انسانها، بلکه طومار بدین ترتیب،و  ؛حفظ شودکرده که قبح این عمل را بشدت 

 درهم پیچیده است.را 

آن از سوی حقوقیِ اثبات  دشواریِگونه است که اگر در حکم حرمت لواط و مجازات شدیدش از سویی، و این 

 ،نیست در جامعهترویج خشونت  اشثمرهکنند گرایان مدرن القا میمجنسآن گونه که هتنها نهبیندیشیم،  دیگر، اندکی

کارکرد  ،داشته باشدن هم حقوق جزا، وجهه حقوقی، آ دغدغهبیش از آنکه  ،حکم قرآنی این که بسا بتوان گفتچهبلکه 

 بوده باال نگه داشتن قبح و زشتی این مساله در عرصه عمومی بساچه شااصلی هدف و ؛اش مد نظر بودهفرهنگیه رو ثم

آن را حضور دیگران  از اینکهشرمانه روی آورد، به این عمل بیدر خلوت خویش م خواست است؛ تا اگر احیاناً کسی ه

های جسمی آسیباز آن  تا حد امکان جامعهو  هاخانوادهفرد، و  ؛این کار در جامعه عادی نشود و ،ابراز کند برحذر باشد

 د.ندر امان بمان، که به اندکی از آنان اشاره شد، ایو روانی و روحی و اجتماعی

 حتیکوشد، سازی این عمل میکسی که در ترویج و عادیاخالقیِ و بیگناه  رود کهاحتمال نمی آیا این وصف،با 

 ؟شوندمل را مرتکب میاین ع کهباشد بیش از کسانی 

 علیکم و علی من اتبع الهدیوالسالم 

 سوزنچیحسین 

 السالمدانشگاه باقرالعلوم علیه قم،
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