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ــ صــادق امــامحضــرت . منكــ بــراي شــما نقــل مــي تالحيــاتــاب كه مــن آن را از كــ بحــاركتــاب  درروايتــي اســت    ـ

او را ادب حتمـا   كنـد،  نمـي تفقـه   دياورنـد كـه در ديـن خـو    بمـن  نـزد  را اگـر جـواني از جوانـان شـيعه      :فرمودند ـ א	�����א	�����א	�����א	�������������������������

   .كنم مي

ـ نخسـت ايـن   . نـد ك تة مهم جلـب نظـر مـي   كسه نحديث در اين  و حـداقل انتظـاري    اسـت  جوانـان بـارة  مشخصـا در ه ك

ـ چـرا  . دارد ود، بـراي مـا بيـان مـي    ر مـي  شـيعه جوان  كه از يكرا  فرماينـد اگـر جـواني ايـن انتظـار را بـرآورده        مـي  امـام ه ك

  . باشد تفقه در دينه اهل ك؟ اين چيست جوان شيعه كحداقل انتظار از ياين . نيمك تنبيهرا او حتما بايد ند، كن

ـ  عميـق و دق  يــدنفهمعبارتسـت از تـالش بـراي    تفقـه   ـ اي  تـه كنبنــابراين، دومـين  . انديشـه  كيـق ي ه در ايـن حــديث  ك

ـ نـد ايـن اسـت    ك جلب نظر مي ـ چيزيسـت از   ديـن ه ك ـ يعنـي ديـن چيزيسـت    . هـا  فهميـدني  ةمقول تـوان در آن انديشـه    ه مـي ك

و هـر چقـدر هـم كـه     انديشـة دينـي محتـاج دقـت نظـر و فهـم عميـق اسـت          كيعنـي در . هم فهميدفقيهانه رد، آن را فهميد و ك

  . تر بفهميم تر بينديشيم و آن را بهتر و عميق ه بيشكآن دارد جاي از هم رده باشيم، بكدين انديشه  ةدر بار

�א	������א�����א	���������������א	������א	������א�����א	���������������א	������א	������א�����א	���������������א	������א	������א�����א	���������������א	������ه كــمــا آمــده اســت از دعاهــاي مشــهور بســياري در ��������������������������������خــدايا در نگــاه  يعنــي ���

ـ  . بصـيرت يعنـي نگـاه عميـق داشـتن     . ، بـه مـن بصـيرت بـبخش    ممن نورانيـت قـرار بـده و در ديـن     ا بصـيرت بـه   انسـان ب

ـ گوينـد   سي ميك ، كـربال منـد   مثـل چـه كسـي؟ مثـل سـقاي دانـش      . بينـد  نـد و عمـق حقـايق را مـي    ك ه از ظـواهر عبـور مـي   ك

ـ انـد   گفتـه ما در بـارة ايشـان    امامان .א	�����א	�����א	�����א	��������������������������������� ،العباس لفضلاحضرت ابا �#"! א	����#"! א	����#"! א	����#"! א	����در ديـن خـود   ه ك��� ؛ يعنـي نگـاهش  بـوده  

  . رده بودكتا اعماق دين نفوذ 

ـ تا به ا ـ  طبـق ايـن روايـات   جـا، بـر    ني ـ شـود   ي، مشـخص م داري بـا   ديـن : توانـد دو گونـه باشـد    داري مـا مـي   ديـن ه ك

عميـق بـود   تـوان در فهـم ديـن     مـي . تـوان نداشـت   تـوان بصـيرت دينـي داشـت و مـي      مي. داري بدون بصيرت بصيرت و دين

ـ تـوان در ديـن تفقـه     مي. توان نبود و مي ـ تـوان ن  رد و مـي ك ـ صـد البتـه   . ردك ـ خواهنـد بـه مـا بفهماننـد      مـا مـي   امـان امه ك ه ك

ــن ــي داري دي ــاي ب ــن ه ــن  داري بصــيرت، دي ــاي ســطحي و دي ــايي  داري ه ــه ــد،   ك ــه باش ــق و فقيهان ــالي از انديشــة عمي ه خ

  . داري مطلوبي نيست دين

ـ  א	�����א	�����א	�����א	��������������������������������� ـ صادق امام بـا تازيانـه بـر سـر جوانـان شـيعه       دسـت مـن بـود،    اگـر  فرماينـد   ديگـري مـي  روايـت  در  ـ

ـ اين جاسـت   .دم تا در دين تفقه كنندز مي ، ��%�����%�����%�����%���$$$$فرماينـد   مـي  امـام وقتـي  . نـد ك تـة ايـن حـديث جلـب نظـر مـي      كه سـومين ن ك

ـ ظاهرا منظورشان ايـن اسـت    از ريشـة ادب آمـوختن    دبتـه أل. باشـد  شـيعه ه تفقـه در ديـن بايـد عـادت هميشـگي جوانـان       ك

آمــوزيم، در واقــع ســعي  ســي ادب مــيكوقتــي بــه . ردن و عــادت دادنكــاســت و ادب آمــوختن تعبيــر ديگريســت از تربيــت 

  . ي را در پيش گيردانهاه هميشه و در همه جا رفتار درست و مؤدبكنيم كنيم او را چنان تربيت ك مي

ـ خواهنـد بـه مـا بفهماننـد      مـي  امام ،بنابراين ـ كه تعمـق و دقـت نظـر در ديـن، بايـد شـ      ك عـادت جـاري در ميـان     كل ي

ـ چـرا  . موضـوع سـخن، جوانـان اسـت     ،بـه همـين دليـل هـم    د شـاي . جوانان را به خود بگيرد ه جـواني سـن تربيـت شـدن و     ك

  . هاست ها و رفتار ل گرفتن عادتكش

ـ كن نيبا توجه به هم ـ سـاني  ك شـود،  يات مشخص م ـ ه فك خـوب اسـت،   خـوب اسـت،   خـوب اسـت،   خـوب اسـت،   اگرچـه  اگرچـه  اگرچـه  اگرچـه      ،،،،مطالعـة دينـي  مطالعـة دينـي  مطالعـة دينـي  مطالعـة دينـي  داشـتن  داشـتن  داشـتن  داشـتن  ننـد  ك ر مـي ك

ينـد مطالعـة دينـي بايـد عـادت جاريـة زنـدگي همـة         فرما امـام مـي  . در اشتباهند چقدر ،،،،نداردنداردنداردنداردت ت ت ت داري ما ضرورداري ما ضرورداري ما ضرورداري ما ضرور    براي دينبراي دينبراي دينبراي ديناما اما اما اما 

بايــد خودمــان را، . داري ماســت ينــي در ديــنيامــر تز كعمــق در ديــن داشــتن، مثــل يــرد تكــنبايــد گمــان . مســلمانان باشــد

ـ  ،نـيم كمردممان را، و مخصوصا جوانانمان را چنـان تربيـت    ـ ه هميشـه اهـل دقـت نظـر، سـؤال پرسـيدن، و مطالعـه        ك ردن ك

ـ ايـن   تــر مهـم . باشـند  ـ ه بايــد چنـان تربيـت شــويم   ك ـ داري را بــيش از هـر چيـز، متــرادف ف   ه ديـن ك ر و انديشـه و تعقــل و  ك

 .دانش و مطالعه بدانيم

***  
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ـ انـي ل ) 161(االتتقـون لـوط  اذ قال لهم اخوهم ) 160(المرسلينلوط ذبت قوم ك فـاتقوا اهللا  ) 162(م رسـول امـين  ك

  ) 164(ي اال علي رب العالمينم عليه من اجر ان اجركو ما اسئل) 163(و اطيعون

آيـــا تقـــوا : برادرشـــان لـــوطگفـــت برايشـــان ه كـــگـــاه آن) 160(پيغمبـــران رالـــوط قـــوم ردنـــد كذيب كـــت

ـ همانـا  ) 161(ورزيـد؟  نمـي  و ) 163(نيــدكپـس تقـواي خـدا بورزيـد و مـرا اطاعـت       ) 162(ه مـنم بـراي شـما رسـولي امـين     ك

  )164(مياناز شما اجري، نيست اجر من مگر بر رب عالخواهم  نمي

و لـوط  ، قـوم  صـالح ، قـوم  هـود ، قـوم  نـوح يعنـي قـوم   (پرداخـت   آنهـا بـه توضـيح احـوال    قرآن كه  يپنج قوم ،در جلسات قبل ديديم

 ،نگـاه آسـماني بـه زنـدگي    بـاور نداشـته و بـا    لـي،  كمفهـوم نبـوت را بـه طـور     ه كنخست آن . داراي چند ويژگي مشترك بودند) شعيبقوم 

بـا يـك   اقـوام، تنهـا   دادنـد و حـال آن كـه هـر يـك از ايـن        ار قـرار مـي  كـ ، آنهـا همـة پيغمبـران را مـورد ان    قـرآن تعبير  چرا كه به. ندبيگانه بود

تـوان نتيجـه گرفـت كـه ايـن اقـوام بـه ايـن          تعبيـر مـي  از ايـن  . نـه همـة انبيـاء را    انـد  هردكـ ذيب كو قاعدتا همان پيغمبر را ته پيغمبر طرف بود

ــ    در نتيجــه . انـد  ر بــودهكـ را من» مراتــب متعـالي هســتي «و از آسـمان  آمــدن پيـامي از  اصـوال  ه كــكردنـد   يدليـل پيغمبـر خودشــان را تكـذيب م

     .كردند با معيارهاي زميني دنبال مي ار زمين را در زمين و صرفاككرده هاي مادي دنبال  زندگي را صرفا در درون چارچوب

ـ  كخـالي از يـ  يـك پـرواي كلـي و    از  يعـار  آنهـا  يزنـدگ كه  دوم اين در همـين امـور    هـا آنهمـه چيـز بـراي     .بـود  متعـالي  ةدغدغ

رفـع  بـه جـز   در نتيجـه،  . ردنـد ك اي داشـتند و نـه هـدفي را دنبـال مـي      شد و بيرون از محسوسات مادي نه دغدغـه  محسوس مادي خالصه مي

   .وجود نداشت اآنهنيازهاي مادي، خط قرمزي در زندگي 

. نبـود  آنهـا حـق و باطـل، و تشـخيص حقيقـت از خطـا، مسـئلة اساسـي زنـدگي          مسـئلة اين بـود كـه    هاآن كصيت مشتروين خصسوم

ـ ه در زندگي خود بـه ف كبيش از آن يعنـي   ـ ر دانسـتن حقيقـت باشـند، در ف   ك بـه همـين دليـل، چيـزي بـه نـام        .سـب منفعـت بودنـد   كر ك

  . نداشت هاآنخاصي براي ت يموضوع، فلسفة زندگي

م بـراي اصـول   كـ ه دسـت  كـ سـاني هسـتند   كاول گـروه  . ردكـ لـي تقسـيم   كبـه دو دسـتة    هـا را  آدمتـوان   ميه قبال گفتيم، كهمان طور 

ه كـ  داليلـي بنـا بـه   ه كـ ننـد، بـه خـاطر آن اسـت     ك يعنـي اگـر شـيوة خاصـي از زنـدگي را دنبـال مـي       . ي دارندا هنالي زندگي خود، داليل آگاهك

ه ايـن شـيوة زنـدگي    كـ ننـد جـايي   ك ر مـي كـ ف ،ه دارنـد كـ  داليلـي بـه   شود؛ و باز بنـا  نند اين شيوة زندگي به فالن نقطه ختم ميك ر ميكف ،دارند

ه داليلشـان  كـ معلـوم شـود    هـا آنطبعـا، اگـر بـراي    . دنـ انجام هـاي ديگـر زنـدگي بـه آن مـي      ه شـيوه كـ شود، بهتر از جـايي اسـت    به آن ختم مي

  . نشست گفتگوي منطقيزندگي به بحث و در بارة فلسفة  آنهاتوان با  بنابراين مي. خطاست، شيوة زندگي خود را تغيير خواهند داد

بــراي اصـول زنــدگي خــود  در واقـع،  . ندارنـد ي ا نــهاآگاه داليـل ه بــراي شـيوة زنــدگي خـود،   كـ ديگــري هسـتند  گـروه  در مقابـل،  

 بـه همـين دليـل، همـة هـم و      .انديشـند  نمـي مـادي  بـه چيـزي بـاالتر از معيشـت و رفـاه      اساسا و  چندان به دنبال منطق و استدالل نيستند

ه بـراي  كـ و همـه چيـز را از دريچـة سـود و منفعتـي      اقتصـادي  ملمـوس   يهـا  دهيـ فاشـود در بـه دسـت آوردن     در زندگي، خالصه مي آنهاغم 

  . گيرند دارد، در نظر مي هاآن

، اولــين از جانــب خداونــد هســتي پيــامي را آورده اســتنــد ك ه ادعــا مــيكــگيرنــد  دسـتة اول، وقتــي در برابــر شخصــي قــرار مــي 

ـ  گويـد  راسـت مـي  آيـا ايـن شـخص    «و  »آيـا بـه راسـتي خـدايي هسـت؟     «ه كـ شود اين است  برايشان مطرح مي هكسؤالي  ه فرسـتادة  ك

ه واقعـا دعـوتي از جانـب خـدا آمـده      كـ آينـد و اگـر بپذيرنـد     افي بـراي قبـول يـا رد ايـن ادعاهـا برمـي      ك داليلطبعا در جستجوي . »خداست؟

  . شدمتأثر از آن دعوت خواهد  همة زندگيشاناست، 

آيـا بـه راسـتي خـدايي     «ه كـ نتيجـه، پرسـش از ايـن     در. شـف حقيقـت نيسـتند   كزيـاد در قيـد و بنـد     ـچه گفتيم   چنان ـاما دستة دوم  

، شـف حقيقـت  كبـه جـاي تـالش بـراي     ه كـ ايـن اسـت   . نـدارد  هـا آنموضـوعيت چنـداني بـراي     ،»آيا خدا حرفي بـراي مـا گفتـه؟     هست و

ه از انبيـاء  كـ بـه همـين دليـل، بـدون آن      .دارد در زنـدگي  هـا آنمنـافع  يري بـر  اين دعوت جديد چـه تـأث  نند كلوم ه معكتر در پي آنند  بيش

در برابـر چنـين    ؟يدهسـت  دام سـود و منفعـت  كـ هـا، بـه دنبـال     بـا ايـن حـرف    :پرسـيدند  مـي  هـا آنننـد، از  كبخواهند درستي ادعايشان را ثابـت  

ه كـ ايـم تـا رسـالتي را     تنهـا و تنهـا آمـده    ال هيچ اجـر و پاداشـي از جانـب شـما نيسـتيم؛     ه انبياء ناچار بودند بگويند ما به دنبكذهنيتي بود 

  . خداوند فرموده، به انجام برسانيم
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٤ 

 

  )166(م بل انتم قوم عادونكم من ازواجكم ربكو تذرون ما خلق ل) 165(ران من العالمينكاتأتون الذ

ـ ايـد آن چـه خلـق     ردهو واگـذا ) 165(ايـد بـر مـردان از ميـان عالميـان؟      آمـده  آيا در رده بـراي شـما رب شـما بـه     ك

  )166(ه شماييد قوم متجاوزكعنوان ازواجتان، بل

بـر ايـن موضـوع تاكيـد     مـا  و روايـات  قـرآن  . سـخن بگـوييم   هـا آنهـاي خـاص    و ويژگـي لـوط  ه در بـارة قـوم   كـ نون وقت آنسـت  كا

روي لي فراگيـر و علنـي،   كآن هـم بـه شـ    ،بـازي  جـنس  ه هـم بـ در روابـط جنسـي   نـد كـه   ا ههـا بـود   اولـين دسـته از انسـان   لـوط  كه قـوم  دارند 


	�א������������: فرمايـد  مـي قـرآن  چـه   چنان. ندآورد���
����א���������
�����א����������������������، هنگـامي كـه گفـت بـه قـومش      لـوط و  ����#�"����! ���א��������א�

در همـين آيـة مـورد بحـث مـا در سـورة        1رفتـه اسـت؟  ايد كه هـيچ كـس در عـالم قبـل از شـما بـر ايـن كـار سـبقت نگ          آيا شما به فحشايي در آمده

، ظـاهرا معنـايش ايـن اسـت كـه از ميـان همـة        ران مـن العـالمين  كاتـأتون الـذ  فرمايـد   وقتـي مـي  . خـورد  نيز اين اشاره به چشـم مـي   شعراء

ز ميـان همـة عالميـان    هـر چنـد ممكـن اسـت آيـه را بـه ايـن شـكل هـم معنـا كـرد كـه شـما ا             . عالميان، اين شما بوديد كه به مردان درآمديـد 

  .مردان را براي خود برگزيديد

ايـن نكتـه را بـه    سـت،  هاآنن كـه متوجـه زنـان ايـن قـوم باشـد، متوجـه مـردان         آقبـل از   ،بـازي  جنس در مسئلة هملوط اين كه خطاب 

يـد  يوايـات نيـز ايـن نكتـه را تأ    اتفاقـا ر . بـازي روي آورده بودنـد   جـنس  قبـل از زنانشـان بـه هـم    لـوط  كند كه احتماال مردان قوم  ذهن متبادر مي

ابتـدا مـردان ايـن قـوم بودنـد كـه بـه        امـا   ،آنهـا انـد و هـم زنـان     بـاز بـوده   جـنس  هـم لـوط  هم مردان قوم ت ما، اهر چند بر اساس رواي. كنند مي

نيـز، عـذاب    در آخـر كـار  . بـه همـين راه كشـانده شـدند    ــ   بـه ناچـار   ـبازي روي آوردنـد و سـپس زنـان ايـن قـوم نيـز         جنس همشنيع عادت 

  . شدندهالك ـ از زن و مرد ـ با هم  آنهادامن زن و مردشان را با هم گرفت و همگي 

ـ و تـذرون مـا خلـق ل   : داسـت يپ شـعراء ات سـورة  يـ ن آيدر قبال عادت زشـت قـومش از همـ   لوط موضع  ـ م ربك ـ م مـن ازواج ك م ك

ه در زبـان  كـ سـت  ياز جملـة افعال  ،ن فعـل يـ ت و اردن اسـ كـ ردن و واگـذار  كـ رهـا   يبـه معنـ  ــ   تـذرون شـة  ير ـ &�&�&�&�. بل انتم قوم عادون

ن يبـه همـ  . نهـد  يپـا فراتـر مـ    حـد خـود  ه از كـ  يسـ ك يعنـ يمتجاوز اسـت؛   يبه معن عادون. آن هرگز استعمال نشده است يغة ماضيص عرب

ت عـدو  ن جهـ يـ شـه اسـت و دشـمن را از ا   ين ريهـم از همـ   دشـمن بـه معنـي    عـدو . ديـ آ يز مـ يـ گـر ن  و سـتم  يطـاغ  يبه معنـا  عادونل يدل

  . ه قصد تجاوز به حقوق و حدود ما را داردكخوانند  يم

ـ م ربكتذرون ما خلق لن، يبنابرا ـ م مـن ازواج ك  ربه كـ آن چـه را   ،ه شـما مـردم  كـ ن معناسـت  يـ بـه ا  م بـل انـتم قـوم عـادون    ك

پـا از  و د يهسـت  يتجـاوز ل شـما قـوم م  يـ ن دليد و بـه همـ  يـ ا ردهكـ رده، رهـا  كـ شما خلـق   يبرا ـ جنس مخالف شما يعني ـشما از ازواج شما   

  . ديا رون نهادهيحدود خود ب


	�א�%$�������א������: نـد ك يان مـ يـ ب يگـر يل دكرا در برابـر قـومش بـه شـ    لـوط  ن موضـع  يقـا همـ  يه دقكـ هست قرآن در  يگرية ديآ����


 &'���	
(%�)��*
����ن يـ اگـر ا . 2ديهسـت  يشـما قـوم مسـرف   ه كـ د؟ همانـا  يـ ا زنـان، بـه مـردان درآمـده     يشـهوت، بـه جـا    يا شما بـرا يآ ���-�	�א�,(���!+�א�

ـ  يو تجـاوز  يتعـد د يـ م ديم، خواهينكسه يمقا شعراءسورة ة يه را با آيآ ـ    لـوط  ه ك از  يقـت نـوع  ينـد، در حق ك يقـومش را بـه آن مـتهم م

و  تـوان سـؤال مهمـي را مطـرح كـرد      جـا مـي   امـا در ايـن  . بـه تفصـيل سـخن گفتـيم     اسرافمعني در بارة جلسة پيش  .رويست و زياده اسراف

خواهـد بـه    بـا ايـن تعبيـر مـي    قـرآن  رسـد   روي در چـه چيـز؟ بـه نظـر مـي      خوانده شده است؟ زيـاده  روي زيادهبازي،  جنس چرا هم: آن اين كه

. روي آنهـا در كـام جسـتن از روابـط جنسـي بـوده اسـت        به اين عـادت كثيـف گـرايش پيـدا كردنـد، علـتش زيـاده       لوط ما بفهماند كه اگر قوم 

جـويي ـ بـه قـدري بـراي آنهـا مهـم شـد كـه پـا از حـد بيـرون نهادنـد و در               ـ و حتـي شـايد بـه طـور كلـي لـذت        هـاي جنسـي   يعنـي لـذت  

هـاي طبيعـي خـود در امـور      از عـادت نتيجـه ايـن شـد كـه     . هـاي افراطـي روي آوردنـد    طلبـي  تـر، بـه تنـوع    هايي هر چـه بـيش   جستجوي لذت

  .ي منحرف شدندجنسي به سوي رفتارهايي بر خالف طبيعت و فطرت سالم انسان

ـ الـوط  ن حـرف  يتـر  مهـم . ديـ گو يبا مردمش چـه مـ  لوط ه كمعلوم است  ،ن حسابيبا ا ه رب شـما  كـ  يه شـما از حـدود  كـ ن اسـت  ي

درسـت   ــ لـوط  ه كـ داسـت  يپ. عـت شماسـت  يفطـرت و طب  يخلقـت شـما و اقتضـا    يه اقتضـا كـ  يد؛ حدوديا ردهكتجاوز  نمودهن ييتعتان يبرا
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 يهـا  كمـال  يعـ ين فطـرت طب يـ ن ايـي تع ين معتقـد اسـت بـرا   يچنـ  هـم . سـت يعـت انسان يبه نام فطـرت و طب  يزيمعتقد به چ ـاء  يگر انبيمثل د

  .عت استيطرت و طبن فيوجود دارد و سعادت بشر در گرو توجه به هم ينيع

 يزبـا  جـنس  مسـئلة هـم   در قبـال لـوط  ر قـوم  كـ از طـرز ف  يم تصـور روشـن  يه بتـوان كـ ن يـ ا يبـرا ردنـد؟  ك ير مـ كونه فچگلوط اما قوم 

   .ميقرار دهتأمل را به دقت مورد قرآن ة يسه آ ـم كدست  ـم يناچارم، يداشته باش

ــن آينخســت ــكــآن جــا  ؛اســت بــوتكعنه در ســورة ي ــفرما يه م 
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ــه قــومش آكــ، آنگــاه لــوط ــه گفــت ب ــه فحشــاي ــاز عالم يســكه كــد يــا درآمــده ييا ب ــه مــردان يــنگرفتــه اســت؟ آ يشــيان در آن بــر شــما پي ا شــما ب

را  اور مـا يـ ه گفتنـد ب كـ قـوم او جـز آن    پاسـخ د؟ پـس نبـود   يـ زن يزشـت مـ  ار كـ ن يـ و در مقابـل چشـم همـه دسـت بـه ا     د يـ بند يو راه را مـ د ييـ آ يدرم

   3.يانيگو عذاب خدا اگر از راست


	��1در عبــارت  >>>>���-����-����-����-�������-����2,�پــس . ه همــه در آن حاضــر باشــندكــسـت  يش و عشرتيو عــ يهمــانيمجلــس م يبـه معنــا  %�����א


	�1عبارت ����-���2,�از . ديـ زن يار زشـت مـ  كـ ن يـ و در برابـر چشـم همـه دسـت بـه ا      يه شـما در مجـالس علنـ   كـ ن معناست يه اب %���א

   .ه استرواج داشت يو خجالت يپوش چ پردهيبدون ه هاآنان يدر م يباز جنس همه عمل كم يفهم يه ميآن يا
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ــاجــز  قــومش و جــواب ــا ؛ديــنكاخــراج نتان يهــا را از ســرزمآنه گفتنــد كــنبــود  ني ــد يمــ كه خــود را پــاكــهســتند  يهــا مردمــ ني عبــارت  4.پندارن

2�	�%� /ـ الوط قوم  ياست و وقت تفعلاز باب   ن جماعـت خـود را   يـ ه اكـ ن معناسـت  يـ نـد بـه ا  يگو يروانش مـ يـ و پلـوط  ن جملـه را در بـارة   ي

ـ ثك يهـا  خودشـان را آدم لـوط  قـوم  شـود   ين معلـوم مـ  يبنـابرا . و مطهـر هسـتند   كه واقعـا پـا  كـ ن يـ دانند، نـه ا  يو مطهر م كپا يليخ ف و ي

ـ يو پلوط ردند ك يه گمان مكدانستند بل ينم كيناپا ـ   كو پـا  كيجهـت شـعار پـا    يروان او ب جـا نمـاز آب    بـه اصـطالح،  و  دهنـد  يبـودن م

  . شندك يم
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ــا  .�M��2Fא�:��"�T!�0%" �������א���U! ��א	�� ــ آنو ت ــد ه ك ــا آمدن ــتادگان م ــوط فرس ل

ــد و رو  ،را ــدش آم ــ يب ــر خ ــاود ب ــگ  آنه ــتن ــت اك ــرد و گف ــر ي ــر درد س ــت روز پ ــو و ؛ ن اس ــه س ــومش ب ــال ش يق ــد در ح ــ يآمدن ــا  ك ــر از پ ه س

د يداشـته باشـ  خـدا   يترنـد، پـس پـروا    زهكيشـما پـا   يبـرا  هـا آنناننـد دختـران مـن،    يقـوم ا  يردنـد، گفـت ا  ك يبد مـ  يارهاكش از آن يشناختند و پ ينم

 ،يدختـران تـو حقـ   سـت در  يمـا ن  يبـرا ه كـ  يدانـ  يق مـ يـ گفتنـد تـو بـه تحق    سـت؟ يد نيمـرد رشـ   يـك ان شما يا در ميد، آينكرسوا ن همانانميو مرا نزد م

گفتنـد  ؛ پنـاه ببـرم   يتوانسـتم بـه سـتون اسـتوار     يا مـ يـ داشـتم   ياش در برابـر شـما قـدرت   كـ گفـت  م؛ يـ ا ردهكـ اراده ه مـا چـه   كـ  يدان يم يرستو تو به د

ن و بـه  كـ از شـب فـرار    يا ر قطعـه يـ ات در ز رسـد پـس شـبانه بـا خـانواده      يگـز دستشـان بـه تـو نمـ     م، هريه ما فرستادگان رب تـو هسـت  كهمانا لوط  يا

صـبح   هـا آنه وعـدة  كـ همانـا   ـنـد   ك يز اصـابت مـ  يـ بـه او ن نـد،  ك يهـا اصـابت مـ   آن چـه بـه آن   ،ه همانـا كـ مگـر زنـت    ـن  كـ ن يتـوجه  آن هادام كچ يه

  5ست؟ين يكا صبح نزدياست، آ

 يرامتـ كو  ينـواز  بـا تمـام مهمـان   لـوط   .6ه بودنـد مـرد جـوان مجسـم شـد    سـه  در قالـب  لـوط  اب قـوم  ايد كه فرشتگان عذ حتما شنيده

ـ   كـ همانـان  ين ميـ دن ايـ از د ،ه داشتك 0
*�8�B��2��:Cא��: ناراحـت شـد و بـا خـودش گفـت      د،ه سـرزده وارد شـده بودنF .��:C��:C��:C��:C0000FFFF در  يلـ يخ يعنـ ي
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  .استمنتشر گرديده  حلقه مطالعات فلسفه و انديشه اسالميتوسط  هزار سال تنهاييهايي با عنوان CDمباحث در 
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٦ 

 

دا يشـان شـد  يها ه ارادهكـ نـد  يگو ين نظـر متعصـب مـ   يـ از ا گـروه متعصـب را   يـك شـه اسـت و   ين ريتعصب از همـ . ده و گره خوردهيچيهم پ

0
*�C:����2. نـد كزننـد، جـدا    يه مـ كـ  يرا از حرفـ  هـا آنتوانـد   يس نمـ كچ يده و گره خورده است و هيچيدر هم پF الت و كه مشـ كـ  يروز يعنـ ي

ه كـ  ين مـردان جـوان  ديـ ه از قـومش داشـت، بـا د   كـ  يبـه خـاطر شـناخت   لـوط  ن يبنـابرا . آن بـه شـدت در هـم گـره خـورده اسـت       يها يسخت

ش ســخت در يهــا بتيالت و مصــكه مشــكــ يآورده اســت؛ روز  يبــه او رو يرد روز پردردســركــســرزده مهمــان او شــده بودنــد، احســاس 

  . هم گره خورده است

لـوط  بـه سـراغ   ، شـتابان  بـا خبـر شـدند   ن جوانـان  يـ از حضـور ا لـوط  ه قـوم  كـ  يوقتـ د يـ گو يمـ قرآن . البته درست بودلوط  ينيب شيپ


	2ر ين خصوص از تعبيدر اقرآن . رفتندC%  چـرا؟ ! رفتنـد  يول هـم بـاال مـ   كـ از سـر و  آمدنـد   يمـ لـوط   يبـه سـو   يوقتـ  يعنـ ي. ندك ياستفاده م 

ـ دلل؛ يـ ظـاهرا بـه دو دل   ـ دلبـود؛ و   اهـ آنان يـ در م يبــاز جـنس  ف هـم يـ ثكزة يـ همـان انگ  ل اولي احتمـاال بـه خـاطر سـابقة گفتگوهــا و      ل دومي

ارانش را يـ و لـوط  ز متقـابال  يـ ن هـا آندانسـت و   يمـ  يفـ يثكار كـ را  هـا آنار كـ لـوط  ردم، كـ چـه اشـاره    نچنـا . داشـتند لـوط  بـا  ه كبود  يمجادالت

 ين وضـع يدر چنـ . ت افرادنـد يـ ثركتـر از ا  كننـد پـا  ك ير مـ كـ ف ــ  يا نـه ااركايم ريياگـر نگـو  ــ    يا هانـ احمق ه بـه صـورت  كـ دانستند  يم يسانك

  . لوطندهمان يم بايه سه مرد جوان و زكرسد  يناگهان خبر م

ه در آغـاز راه  كـ عجبـا  !! د و بـه راه آمـد  يشـ كش دسـت  يهـا  يبـاز  ن مقـدس يـ هـم از ا لـوط  گفتند باالخره  يه مردم مكات آمده يدر روا

خـودش بـردارد و اجـازه دهـد مـردم       يمـرد جـوان را بـرا   يكـي از ايـن سـه    نهـاد دادنـد    شيپلوط ه به كن بود يا!! ندك يار مكسه نفر سه نفر ش

گــر بــراي اگفــت  آنهــاخطــاب بــه  ،ردكــ يرو مــ همانــانش حفــظ آبيش ميه پــكــ يدر حــاللــوط !! ره شــوندكگــر وارد مــذايدو نفــر دبــا آن 

ـ  يـ ؛ نگذارازدواج كنيـد و دسـت از سـر مهمانـان مـن برداريـد       آنهـا با ن دختران من؛ يا ،ايد راني آمده شهوت لـوط  سـخن   !رو شـوم  آب  يد مـن ب

ان شـما  يـ ا در ميـ آ V����M����&@�+�$@��0,�0א��� :ديـ گو يمـ لـوط  ه كـ ن جاسـت  يدر همـ . داردلـوط   يچـارگ  يبـ و  ينشان از اوج درماندگ آنهابا 

  شود؟  يدا نميد، پيافته و رشيمرد رشد  يك، يمرد واقع يك يحت

ق يـ عم كدر گـرو در لـوط  ر قـوم  كـ دن طـرز ف يـ د، فهميـ م ديخـواه  يبـه زود  .اسـت عجيبـي  ار يبسـ  پاسخ ،لوطن مردم به يا اما پاسخ


א������C?�3;������,��������1. است سخن پايهم���������,!Nא���������O������N���%�������?�بـر دختـران تـو حقـي نـداريم      دانـي كـه مـا     مـي خـوب  تـو  لـوط   ياگفتنـد   �����2

ـ از اه كـ ن يـ ا يار جالـب اسـت؟ بـرا   يبسـ  پاسـخ ن يـ م ايگو يچرا م !ميخـواه  يچه م داني كه ماخودت بهتر ميو تو  ـ  پاسـخ ن ي ـ تـوان فهم  يم د ي

م يمـا حـق نـدار    يعنـ ي ������N���O!,����������,�����1. زننـد  يمـ   دم حقـوق ه از حـق و  كـ چـرا   .نبودنـد  يبنـد وديق يب يها هم آدم چندانلوط ه قوم ك

ـ م يسـت ين يسـان كمـا  . مينـ ك يار را هـم نمـ  كـ ن يم و اينكدختران تو را وادار به ازدواج  ـ  يو شـهروند  يانسـان  ـحقـوق   ه بـه  ك ـ  ـ  اعتنـا  يب

ـ   ينك يتو ادعا م .ستيانسان حقوق يمبناو  منشاءاختالف ما با تو بر سر . ميباش ـ يـي توسـط خـدا تع   هـا  ناحقـوق انس شـود، امـا مـا     ين م

ن شـده اسـت در   يـي تع ــ  و از بـاال  ـش   ي، از پـ يخاصـ  ياخالقـ  يارهـا يمع هـا  ناانسـ  يبـرا  ينـ ك يتـو ادعـا مـ    .مياعتقاد نـدار  يزين چيبه چن

   .ت استيثركخواست او  يار عمومكافان ما، يحقوق و اخالق در م يمبنا. ميندار ين اعتقاديه ما چنك يحال

بـه نـوعي از    آنهـا . انـد  بار نبـوده وبنـد  يشـود بـ   يه تصـور مـ  كـ آن قـدر  لـوط  قـوم   :نمكـ  يرار مـ كـ ت. سـت يديلكار مهم و يته، بسكن نيا

ه كـ ل بـود  يـ ن دليبـه همـ   ديشـا . گذاشـتند  يز احتـرام مـ  يـ گـران ن يه بـه حقـوق د  كـ گرا  بودند قانون ييها ر آدميتعب يكبه و  ندبند بود حقوق پاي

 يبـه نـوع  لـوط  در واقـع  . نـد كنهـاد   شيبـه آنهـا پـ    ،همانـانش يسوءاسـتفاده از م  يداد ازدواج بـا دختـرانش را بـه جـا     يبه خودش اجازه مـ لوط 

قصـد نداشـتند    يآنهـا حتـ  د يشـا . ارشـان نخواهنـد داشـت   كبـه   ياركـ ت دختـرانش  ين مـردم بـدون در نظـر گـرفتن رضـا     يـ ه اكـ مطمئن بـود  

ت خـاطر  يه در صـورت موافقـت، بـا رضـا    كـ ننـد  كدعـوت  لـوط  همانـان  يخواسـتند از م  يمـ د يشـا . ننـد كل يـ تحملـوط  همانـان  يا بـه م ر يزيچ

از  يكـي گفتـه بودنـد   لـوط  رده بودنـد و بـه   كـ را هـم لحـاظ   لـوط  ة خـود  يسـهم  يحتـ ـ به زعم خودشـان ـ   لوط قوم . رنديرا بپذ يباز جنس هم

  .  ميره شوكگر مشغول مذاياجازه بده ما با دو نفر د ؛همان، مال خود تو باشدين سه نفر ميا

قـوم لـوط،    يبـرا . بـه اخـالق و حقـوق بـود     يبنـد  يپـا  يبـر سـر مبنـا    ،لـوط بـا  لـوط  قـوم   يرسد اختالف اساسـ  ين به نظر ميبنابرا

ـ ت بود و در ايثركا يرأو  يار عمومكاف ،و اخالقحقوق  يمبنا ـ ين مبنـا، دل ي ـ وجـود نداشـت    يل . شـند كدسـت ب  يبـاز  جـنس  ه از هـم ك

ـ   يار زشـت كار را كن يت افراد ايثركه اكچرا  ـ  . ردنـد ك يقلمـداد نم ـ ن دليبـه هم ـ   چنـان  ـبـازي    جـنس  هـم ل، ي ـ  ح دادميچـه توض بـه   ـ

ـ كن ياز ا آنهارواج داشت و  آنهاعلني در ميان  يلكش ـ  يچ احسـاس شـرمندگ  يار ه ـ   . ردنـد ك ينم ـ ن دليبـاز بـه هم ـ ل بـود  ي  ولـوط  ه ك
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٧ 

 

ـ  ردنـد ك يارانش را متهم مي ـ  آنهـا ه ك ـ  انخودش ـ ثركاز اجـدا بافتـه    ةرا تافت ـ ي ـ داننـد و خ  يت م ـ ي ـ يننـد خودشـان خ  ك يال م ـ  يل و  كاپ

  .فنديثك يليها خ ت آدميثركا

 ياسـت، فقـط و فقـط رأ    يقـانون  ياركـ و چـه   ياخالقـ  ياركـ م چـه  ينـ كن يـي ه تعكـ ن يـ ا يمعتبـر بـرا   ك، تنهـا مـال  لـوط نظر قوم از 

ة يـ و از بق آورنـد  يرو يبـاز  جـنس  هـم بـه  دادنـد   يبـه خودشـان اجـازه مـ     ،يار عمـوم كـ ت و افيثركنظر ااء كل و به اتين دليبه هم. ت بوديثركا

دسـت آخـر هـم بـه     . تـن در دهنـد   آنهـا  ياخالقـ  يهـا  كو مـال  ين اجتمـاع يت را محترم شمرده بـه قـوان  يثركه نظر اكخواستند  يافراد جامعه م

  . يخارج شود از سرزمين ما باي ،يندهدر به قوانين ما تن  يخواه اگر ميگفتند لوط 

گـر،  يغمبـران د ياز پ ياريبـر خـالف بسـ   . هـم بودنـد   يمتمـدن و مـدرن   يهـا  آدم ـر  يـ تعب يـك بـه   ــ لـوط  ه قـوم  كـ ار جالب است يبس

ه كـ بـرو و هـر جـا    . بـرو مـا  ان يـ ، از ميت را قبـول نـدار  يـ ثركا يارهـا يگفتنـد اگـر مع   يمـ لـوط  بـه   هـا آن. نشـد تهديد به مرگ چ وقت يهلوط 

د ييـ ه مـورد تأ كـ  ينيت و بـه قـوان  يـ ثركا ياخالقـ  يارهـا يد بـه مع يـ با ،ينـ ك ينار مـا زنـدگ  كدر  يخواه يماما اگر . نك يآزادانه زندگ يهخوا يم

سـتند،  يقه نيسـل  ه بـا تـو هـم   كـ را  يسـان كو  يآور  ة مـردم بـه حسـاب   يـ تـر از بق  كخـودت را پـا   يتو حق نـدار . يت است، احترام بگذاريثركا

  .يف مورد خطاب قرار دهيثك ييها به عنوان آدم

م ينـ ك ير مـ كـ اغلـب مـا ف  . ار مهـم و بغـرنج اسـت   يبسـ  يا ة مـا، مسـئله  يـ بـر خـالف برداشـت اول   لوط م مسئلة قوم يخواهم بگو يمن م

ـ يـ ن دليانـد و بـه همـ    بـوده  ءايـ ح يف و بيثكار يبس يمردمانلوط قوم  امـا بـه نظـر    . زدنـد  يع لـواط دسـت مـ   يبـه عمـل شـن    يـي چ پروايهـ  يل، ب

شـه  ير يمهمـ  يمسـائل فلسـف  لـوط  رات قـوم  كـ بـه گمـان بنـده، در عمـق تف    . هاسـت  ن حـرف يـ تـر از ا  تـر و غـامض   دهيـ چيموضوع پرسد  يم

از  يا گـر، مـا بـا پـاره    يبـه عبـارت د  . سـاخت  يوار مـ  هـم  يبـاز  جـنس  رواج هـم  يه راه را بـرا كـ بـود   يفلسـف  يهـا  شـه ين انديدوانده بود و هم

هـم چـون    ييهـا  دهيـ م بـود در برابـر رواج پد  يم، عقـال و منطقـا قـادر نخـواه    ينـ كرا حـل ن  آنهـا  ه اگـر كـ م يمـواجه  يار مهـم فلسـف  يمسائل بس

  . مينك يستادگيا ـش يفيثكبا همة شناعت و  ـ يباز جنس هم

ـ   يـ ن غـرب ان مـردم  يـ ده در ميـ ن پديـ ه اكـ د يـ نيب ياگر امروز مـ   يدر رذالـت اخالقـ   ـفقـط و فقـط     ـلش را  يز در حـال رواج اسـت، دل

 يه بــه زودكـ  ييهـا  شـه ياند. ديشــو لئـ قا ين مـاجرا سـهم  يــز در ايـ ن يفلسـف  يهـا  شــهياز اند ينفـوذ برخـ   يه بـرا كــبل. ديـ نكجسـتجو ن  آنهـا 

 ـرده  كنـا  يخـدا  ـخـود را    يركـ خـواهم مخالفـان ف   يه مـن نمـ  كـ روشـن اسـت   . سـتند يدار ن از طـرف  يان ما هم چندان خاليد در ميم ديخواه

 دا شـوند و يـ پ يسـان ك يه اگـر روز كـ سـت  يا هـا بـه گونـه    شـه ياز اند يبرخـ  يجـة منطقـ  يم نتيخـواهم بگـو   يمـ . نمكـ مـتهم   گرايـي  جنس به هم

مثـل   يا دهيـ م توانسـت بـا پد  يگـر نخـواه  يهـا در سـطح جامعـه رواج داشـته باشـند، د      شـه يه آن اندكـ  ي، در صـورت گـري كننـد   لواطـه  بخواهند

  . مينكمقابله  يباز جنس هم

 يـك م، خودمـان را بـا   يشـو  يق مـ يـ ـ دق  بيشـع و  صـالح و  هـود و  نـوح ز در داسـتان قـوم   يـ ـ و نلوط قوم داستان در  يدر واقع، وقت

ـ گ ميدر تصما يآ: مينيب يم روبرو ياساسمسئلة  ـ مـان بـه چ  ياخالق يهـا كمـال هـا و  يري ـ   خـارج از   يزي ـ قا هـا  ناقـرارداد و توافـق انس  لئ

   ا نه؟يم يهست

ه كـ تـه مسـلم اسـت    كن نيـ ، اياز نقطـه نظـر فلسـف   . مينـ كمسـئله نگـاه    تـر بـه   لسوفانهيف يمكتر شدن موضوع،  روشن يد براياجازه ده

 يوقتـ  يحتـ . دانـد  مـي  يـك نآن عمـل را يـك عمـل     ،دسـت كـم بـه طـور موضـعي      ،زنـد دست به عملي ميباشد ـ  كه  يسكهر ـ  يانسان يوقت

ه كـ تـوان نشـان داد    يمـ  يم بـه روشـن  دهـد، بـاز هـ    يبـه مـا دسـت مـ     يمانيار احساس پشكه بعدها به خاطر انجام آن كم يزن يم ياركدست به 

  . ميده يرا انجام م يار خوبكه كم يا ردهك ياحساس م ياب آن عمل، به صورت موضعكدر لحظة ارت

ــلســوفان در ايف ــال مشــهور ي ــاره مث ــد ين ب ــرض  يســك. دارن ــنكرا ف ــد ي ــرت ك ــب پ ــر ل ــاه ه ب  يگ

بـا ارادة  ، يه بـر اثـر خسـتگ   كـ فـرا برسـد    يا اگـر لحظـه  . زان است و خود را با طنـاب نگـه داشـته اسـت    يآو

ره يـ قـدر بـر او چ   آن يه در آن لحظـة خـاص، فشـار خسـتگ    كـ ن معناسـت  يـ نـد، بـه ا  كطناب را رها  خودش

لحظــه  يــك يبــرا يعنــي. شــدينديردن دســتانش از طنــاب بكــعاقبــت رهــا آخــر و ه نتوانســته بــه كــشــده 

ه كـ اسـت   يمين تصـم يدهـد، بهتـر   يار دسـت مـ  كـ ن يـ ه از اكـ  يردن طنـاب و لـذت  كـ ه رهـا  كرده كاحساس 

ار را از كـ ن يـ ردن بـه عواقـب ا  كـ ر كـ ان فكـ ، اميه بـر اثـر فشـار خسـتگ    كـ درست اسـت  . ندكتواند اتخاذ  يم

ن يــبــه ارادة او صــورت گرفتــه باشــد، بــه ا واقعــا ردن طنــاب، اگــر كــدســت داده، امــا بــه هــر حــال، رهــا  

ن تصـور نمـوده   كـ ار ممكـ ن يردن طنـاب ـ را بهتـر   كـ رهـا   يعنـ يار ـ  كـ ن يـ لحظـه ا  يـك  يه بـرا كمعناست 
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بتوانـد   يسـ كاگـر  . ن اسـت يقـا همـ  ي، دقيبـه صـورت موضـع   ار، كـ  يـك منظور مـا از خـوب دانسـتن    . است

ــة    ــب هم ــة جوان ــات، هم ــاكدر همــة لحظ ــش را در نظــر بگياره ــ ي ــز دچــار پش ــ يمانيرد، هرگ ــود ينم . ش

مــان را در ياه ياز اطالعــات و آگــاه يم، برخــيشــو يه مــا متوجــه مــكــدهــد  يرخ مــ يفقــط زمــان يمانيپشــ

  . ميا م، از نظر دور داشتهيتصم يكهنگام اتخاذ 

 يار خــوبكــ، آن را يم بــه طــور موضــعكــم، دســت يدهــ يرا انجــام مــ ياركــ يه وقتــكــننــد ك يلســوفان ثابــت مــيبــه هــر صــورت، ف

ـ  يك خوب بودنو  تيخوب يلكن، مفهوم يبنابرا. ميدان يم ـ ار ك  ياركـ ارادة انجـام  ه كـ  يه همـة مـا در هنگـام   كـ سـت  ي، مفهومحالـت  يـك ا ي

حالـت ـ و طبعـا     يـك ا يـ ار كـ  يـك  ت و خـوب بـودن  يـ خوب يلـ كگـر، مفهـوم   يبـه عبـارت د  . مينـ ك يمـ  كم و آن را دريم، به آن واقفينك يرا م

 يـك ه كـ ن جاسـت  يدرسـت در همـ  . ميفهمـ  يو همـة مـا آن را مـ   سـت  يهيو بد يمفهـوم وجـدان   يـك و بد بـودن ـ    يبد يعنيمفهوم مقابل آن 

ـ آ. ديگشـا  يدر برابر ما چهره م يم فلسفار مهيسؤال بس ـ  ييهـا  و بـدي هـا   عـالوه بـر خـوبي    اي ـ  كدر موضـعي بـه صـورت    هك ـ ك يم  ،مين

   ا بد باشند؟ي خوب ذاتاه كهم وجود دارند  ييها ارها و حالتك

ب يـ ن ترتيبـه همـ  . ميفهمـ  يرا مـ بـدي  و  يخـوب  يلـ كه همـة مـا مفهـوم    كـ م يگفتـ . ح دهـم يتـر توضـ   شيبـ  يمـ كد باز هـم  ياجازه ده

ن اسـت  يـ ه بـه خـاطر ا  كـ بل سـت ينا آن حالـت  يـ ار كـ بـه خـاطر خـود آن     يحالت در نظر ما، گـاه  يكا يار ك يك يه خوبكتوان نشان داد  يم

  . ه در واقع مطلوب ماستكگر است يز ديرساند و آن چ يم يگريز ديبه چا آن حالت ما را يار كه آن ك

امـا  . سـت يار خوبكـ د يـ لكن يـ م فشـردن ا ينـ ك يح دادم ـ مطمئنـا احسـاس مـ    يوضـ چـه ت  م ـ چنـان  زنـي  كليد كولر را مـي ه ك يمثال هنگام

شـود   يم چـون باعـث مـ   يدانـ  يمـ  يار خـوب كـ ولر را كـ د يـ لكزدن . نـدارد  يتـ يمـا اهم  يولر بـرا كـ د يـ لكه نفس فشار دادن كداست يپ يبه روشن

ار ذاتـا  كـ ن يـ م امـا ا يدانـ  يمـ  يار خـوب كـ د، آن را يـ لك م و اگـر چـه در هنگـام زدن   يسـت يولر نكد يلكن ما عاشق فشردن يبنابرا. ولر روشن شودك

  . رده استكه در نظر ما خوب جلوه كست يگريز ديه به خاطر چكندارد بل يتيما موضوع يبرا

ولر ذاتـا از نظـر مـا خـوب اسـت      كـ ا روشـن شـدن   يـ آ. ديولر هـم پرسـ  كـ ن سؤال را در بـارة روشـن شـدن    يتوان ا يب مين ترتيبه هم

ـ اگـر  ه كـ واضـح اسـت   م؟ يدانـ  يشـدن هـوا ـ خـوب مـ      كـ مـثال خنـ    يگريز ديچا آن را هم به خاطر ي ـ ار ك را نـه بـه صـورت     يا حـالت ي

ـ م، مميخوب بـدان  يگريد يزهايه به خاطر چكبل نفسه يف ـ گـر همـان   يد يطين اسـت در شـرا  ك ـ ار ك  .ميا حالـت را اصـال خـوب نـدان    ي

اگـر كـاري   امـا  . آمـد  يبـه حسـاب مـ    يار بـد كـ ه اساسـا  كـ در نظر مـا نبـود    يار خوبكولر نه تنها كد يلكه اگر هوا سرد بود، فشردن كن يما اك

  .واره و در هر شرايطي آن را مطلوب خواهيم پنداشت خوب بدانيم، هم ذاتارا 

ـ وجـود دارنـد    ييهـا  ارهـا و حالـت  كا يآ. شود يم يامال واضح و جدكم يديه پرسك ينون سؤالكا ـ ه ذاتـا خـوب   ك  ا بـد باشـند؟  ي

ا يـ آ نداشـته باشـد؟   يگـر يز ديـ چ چيبـه هـ   يا بـد بودنشـان در نظـر مـا، بسـتگ     يـ ه خـوب  كوجود دارند  ييها ا حالتيارها كما،  يا برايآ يعني

  ر باشد؟يرناپذييا بد بودن ـ آنها، در نظر ما تغيو خوب بودن ـ باشند ا بد ـ يـ شه خوب يه همكهستند  ييزهايچ

ـ قـرار گرفتـه،    يفراوانـ توجـه  ز مـورد  يـ را نيـ ه اخكـ  نيـ رغـم ا يعلـ ، يمسئلة مهـم فلسـف  ن يا ، اصـال  ياسـالم لسـوفان  يان فيـ در م يول

ن مسـئله  يبـه همـ   ييگـو  پاسـخ  يان مسـلمانان، بـرا  يـ الم در مكـ علـم   ياز مسـائل اصـل   ياريه بسـ كـ د بتـوان گفـت   يشـا . ستين يديبحث جد

، ياسـالم الم كـ فلسـفه و   يكسـ الكتـب  كدارد و در اغلـب   يلسـوفان مـا عنـوان مشـهور    ين و فيلمـ كان متيـ ه در مكـ  يبحثـ  ؛طرح شـده اسـت  

  . حسن و قبح اعمال: ن عنوان گشوده استيا يبرا يفصل

و صـورت مسـئله را بـه      مـورد نظـر قـرار داده   ن يـ چـة د ين مسـئله را از در يـ ا ،در واقـع ن مـا  يلمكمت

اء يـ ق انبيـ ه از طركـ مـا دارد   يبـرا  ينـ يه خداونـد دسـتورات و فرام  كـ م يدانـ  يمـ : انـد  ل مطرح سـاخته كن شيا

م و متقـابال از  يارهـا را انجـام دهـ   ك يه برخـ كـ خـدا از مـا خواسـته     يعنـ ي. را به گوش ما رسـانده اسـت  آنها 

د خداونـد،  يـ پـس از د . گونـاگون دارد  يمـا اوامـر و نـواه    يخـدا بـرا   يعنـ ي .مينـ كز يـ ارها پرهك يانجام برخ

مـا   يا بـرا ارهـا ر ك يامـا چـرا؟ چـرا خداونـد برخـ     . ارهـا بـد  ك يمـا خـوب اسـت و برخـ     يارها براك يبرخ

خـوب اسـت،    ياركـ م ييگـو  يمـ  يه وقتـ كـ ن يـ تـر ا  ار مهـم يارها را بد؟ و سـؤال بسـ  ك يداند و برخ يخوب م

 يار خـوب كـ ار بـدون فرمـان خـدا هـم     كـ ه آن كـ ن يـ ا ايـ شـده   يار خـوب كـ ار به خـاطر فرمـان خـدا    كا آن يآ

دهـد   يا فرمـان مـ  ه خـد كـ ن يـ ا ايـ دهـد؟   يخـوب فرمـان مـ    يارهـا كا خدا به يگر، آيبوده است؟ به عبارت د

د انجـام  يـ ار را باكـ م بـه امـر خداونـد فـالن     ييگـو  يمـ  يوقتـ  :هكـ ن يـ خالصه اشود؟  يار خوب تلقكتا فالن 
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ه آن كـ ن يـ ه خـدا بـه خـاطر ا   كـ ن يـ ا ايـ ه خـدا دسـتور انجـامش را داده؟    كـ ار از آن روست كآن  يداد، خوب

  م؟ يه انجامش دهكار خوب بوده دستور داده ك

دار  دامنـه  يهـا  ، چـه مسـئله  ينـ يافـت د ي ن مسـئله بـا ره  يـ ه حـل ا كـ د يـ فهمتـوان   يتأمـل مـ   يمـ كبا 

 ينـ يب ل جهـان كـ ن و در واقـع در  يـ توانـد در نگـاه مـا بـه د     يجـا مـ  كدهد و تـا   يرا در برابر ما قرار م يگريد

م يخ بـه دو گـروه عمـده تقسـ    ين مسـلمان در طـول تـار   يلمـ كه متكـ نم كـ ن قـدر اشـاره   يهمـ . ما اثـر بگـذارد  

دسـتة  . حسـن و قـبح ذاتـي   بـه   يا عـده و ردنـد  كدا يـ اعتقـاد پ  افعـال حسن و قبح شرعي بـه   يا عده. شدند

. شـود  يا بـد مـ  يـ ه بـه امـر خـدا خـوب     كـ سـت بل يا بـد ن يـ نفسـه خـوب    يفـ  ياركچ يه هكاول معتقد شدند 

بــد  ايــارهــا را خــوب ك يل و بــه صــورت تصــادفيــدل يه خــدا بــكــردنــد كدا يــدســتة دوم اعتقــاد پ ،قــابالتم

 يارهـا كم بـه  كـ ا دسـت  يـ ه ذاتـا خـوب هسـتند    كـ دهـد   يمـ  ييارهـا كن خدا دستور به انجام يبنابرا ؛ندك ينم

  .7شوند يم يذاتا خوب منته

اصــول  يهمتــا يتــاب بــكدر  يات اعتبــاركــادرابــا طــرح مســئلة  ييطباطبــا ةعالمــلمــان معاصــر، مرحــوم كلســوفان و متيفان يــدر م

ه مفهـوم  كـ انـد نشـان دهنـد     ردهكـ  يشـان سـع  يا. برداشـته اسـت   ة حسـن و قـبح افعـال   مسـئل حـل  در  يبزرگ يها گام زميفلسفه و روش رئال

ل گرفتـه و عقـل مـا بـا     كم ـ چگونـه در ذهـن مـا شـ     يشناسـ  يآن را مـ  يهيم همـة مـا بـه صـورت بـد     يه گفتـ ك يزيا بد ـ همان چ يخوب  يلك

 يتـر  قيـ ار عميتـر و بسـ   قيـ ل دقك، شـ حسـن و قـبح   صـورت مسـئلة  م ينـ كشـف  كزم را يانكـ ن ميـ اگر ا. برد يم يم پين مفاهيبه ا يزميانكچه م

  . نحل در برابر ما گشوده خواهد شدياز مسائل ال ياريبه خود خواهد گرفت و راه حل بس

ان يـ ه در مكـ اي اسـت   مسـئله د، يـ آ يفـراهم مـ  عالمـه   يات اعتبـار كـ ادرارسـد راه حـل آن از دل بحـث     يه به نظر مك ياز جمله مسائل

ـ  هستمسئلة ما به  وم يـ ه. اسـت  غـرب لسـوف مشـهور   ي، فوميـ د هيـ ويدآن متعلـق بـه    يفعلـ  يبنـد  ا صـورت يـ شـهرت دارد و گو  دهاها و باي

ن يـ ا«دهنـد مثـل گـزارة     يارائـه مـ   ياز جهـان هسـت   يفيه صـرفا توصـ  كـ  ييايقضـا : ا در برابـر ماسـت  يواره دو سنخ از قضا ه همكاعتقاد داشت 

  . »د خوردين غذا را بايا«هستند مثل گزارة  ما يبرا يه متضمن دستورك يياي؛ و قضا»د استيتخته، سف

بـه   يه وقتـ كـ هسـتند   يا بـه گونـه   يفيتوصـ  يايقضـا  يعنـ ي. ش و توالـد وجـود دارد  يـ رابطـة زا  يفيتوص يايان قضايه مكست ين كيش

 الـف، ب «م ييگـو  يمـ  يمـثال وقتـ  . ديـ آ يان آنهـا بـه وجـود مـ    يـ از م يديـ جد يايم، قضـا ينـ ك يدا مـ يـ زمـان اعتقـاد پ   از آنها به طور هم يتعداد

ن يـ منطـق ا  ياصـل  يارهـا كاز  يكـي  .»الـف، ج اسـت  «ه عبارتسـت از  كـ شـود   يمـا فـراهم مـ    يبـرا  يگرية دي، فورا قض»ب، ج است«و » است

تـوان   يمـ  يگفـت بـه سـادگ   وم يـ ه. سـت يگـر چ يد يهـا  گـزاره از گـزاره   يـك ح ياسـتنتاج صـح   يط الزم بـرا يدهد شرا يه به ما نشان مكاست 

ــ    يدســتور يايان قضـا يـ نشـان داد م  تواننـد بــه   اي از قضــاياي دسـتوري ـ منطقـا ـ مـي       يعنـي مجموعـه  . وجـود دارد  يهـم رابطـه توالـد منطق

                                                
حسـن و   شـيعيان، و نيـز  معتزلـه  قائـل بـه حسـن و قـبح شـرعي افعـال بـوده و در نقطـة مقابـل، متكلمـان موسـوم بـه             اشاعره چنين مشهور است كه متكلمان موسوم به )  7

شـيعه  ايـن درسـت اسـت كـه متكلمـان      . سـت روا داشـته شـده ا  اسـالمي  هاييسـت كـه در ترسـيم تـاريخ تفكـر       رسد اين يكي از ظلـم  اما به نظر مي. قبح ذاتي را باور داشتند

امـا يكـي شـمردن ديـدگاه     . هـايي در اثبـات حسـن و قـبح ذاتـي دارنـد       شـمردند و اسـتدالل   بـوده اسـت ـ باطـل مـي     اشـاعره  چنان كه مورد نظر  حسن و قبح شرعي را ـ آن 

ــ احتمـاال بـه خـاطر     شـيعه  واقعيـت ايـن اسـت كـه متكلمـان      . اسـت ، ظـاهرا محصـول نگـاه سـطحي بـه جريـان تـاريخ تفكـر مسـلمانان          معتزلهبا متكلمان شيعه متكلمان 

بـه  . انـد  ارائـه داده اشـاعره  و معتزلـه  تـري از مسـائل كالمـي را در مقايسـه بـا       هـاي بسـيار عميـق    بيت برايشان فـراهم شـده بـود ـ تحليـل      نظيري كه از تعاليم اهل آبشخور بي

ـــ نظيــر شــيعه در واقــع اغلــب متكلمــان . بســيار عميقــي بــين فيلســوفان و متكلمــان برقــرار شــده اســت  ، پيونــدهايشــيعيانبينــيم در ميــان  همــين دليــل اســت كــه مــي

تـرين مباحـث    ـ عـالي   مالصـدرا و  سـينا  ابـن ــ نظيـر   شـيعه  ـ مبرزتـرين فيلسـوفان عصـر خويشـند و بـه همـين ترتيـب، فيلسـوفان           عالمـةحلي يـا   طوسي نصيرالدين خواجه

، بـه  صـورت مسـئله   تحليـل و  تعريـف اگـر چـه معتقـد بـه حسـن و قـبح ذاتـي افعالنـد امـا ديـدگاه آنهـا در            شيعه بينيم متكلمان  كه مياين است . كنند كالمي را رهبري مي

يسـت و  وارد نشـيعه  رسـد بـر فيلسـوفان و متكلمـان      وارد بـه نظـر مـي   معتزلـه  به همـين دليـل، بسـياري از ايراداتـي كـه بـر       . استمعتزله تر از ديدگاه  تر و دقيق مراتب عميق

  . ها فاصله دارد هاي مشابه، فرسنگ به مسئلهمعتزله هاي  ها و پاسخ كنند كه با تحليل هايي از مسائل دارند و مشكالتي را حل مي آنها تحليل

ــ  عالمـه  دازيـد تـا ببينيـد    بين الميـزان كافيسـت نگـاهي بـه    . اسـت  طباطبـايي  عالمـة در عصر ما بدون شـك مرحـوم   اسالمي يكي از خورشيدهاي درخشان فلسفه و كالم      

كـه جـاي خـود    اشـاعره  انـد؛   را مـورد نقـد و انتقـاد قـرار داده    معتزلـه  شود ـ در بحـث حسـن و قـبح افعـال، چگونـه        محسوب ميشيعه دار سنت فلسفي و كالمي  كه ميراث

و ارائـة   تـر صـورت مسـئله    طـرح عميـق  گـردد بـه    تـر برمـي   قـادات بـيش  اي طرح شده، خـواهم گفـت ايـن انت    تر از چه جنبه بيشمعتزله بر عالمه اگر بپرسيد انتقادات . دارند

كيلومترهـا  اشـاعره  و معتزلـه  هـايي كـه بـا ذهنيـت      ؛ تحليـل چگونگي شكل گرفتن مفهـوم خـوب و بـد در ميـان ادراكـات بشـري      و  ماهيت فعل انسانيتر از  هاي دقيق تحليل

انجـام داد و بـا طـرح مسـئلة حركـت جوهريـه نشـان داد كـه بحـث حـدوث و قـدم ذاتـي يـا زمـاني را               در بحث حدوث و قدم  مالصدرادرست شبيه كاري كه . فاصله دارد

 .، قدم و زمان حل كرد تر از ماهيت حدوث تر صورت مسئله و تحليلي عميق توان با طرح دقيق مي
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 يا عـه مجمو يعنـ ي. ن رابطـه قابـل فـرض اسـت    يـ هـم ا  يو دسـتور  يفيتوصـ  ياياز قضـا  يبـ كيان تريـ م. قضية دستوري جديدي منتهـي شـوند  

ـ اوم يـ ه يامـا سـؤال اصـل   . نجامـد يب يا دسـتور يـ  يفيتوصـ  يا هيقضـ ن است به كممـ منطقا ـ   يو دستور يفيتوص ياياز قضا ا يـ آ«: هكـ ن بـود  ي

س كـ ع» رد؟كـ اسـتنتاج   يدسـتور  يا هيباشـد ـ قضـ    يفيتوصـ  يايه فقـط شـامل قضـا   كـ  يا مجموعـه  يعنـ يـ   يفيتوص يايز قضاصرفا اتوان  يم

. بـود  يدا منفـ كيـ بـه هـر دو مسـئله ا   وم يـ هپاسـخ  » ؟ردكـ اسـتنتاج   يفيتوصـ  يا هي، قضـ يدسـتور  ياياز قضـا صـرفا  تـوان   يا ميآ«ه چطور؟ يقض

، سـروش  يمركعبـدال مثـل   يسـان كشـود و   يمحسـوب مـ   غربـي ان فالسـفة  يـ دگاه غالـب در م يـ ن مسئله هنوز هم به عنـوان د يدر اوم يهدگاه يد

  . 8ان ما هستندير در مكن طرز فياساسا مروج هم

قـادر اسـت    ي، بـه خـوب  عالمـه  يات اعتبـار كـ ه بحـث ادرا كـ نم كـ جـا اشـاره    نيد در همـ يـ اجازه ده

بـا   ،عالمـه بـر اسـاس راه حـل    . نـد كرد ـ حـل و فصـل    كـ حـل  وم يـ هه كـ  يلكرا ـ طبعا نه به ش وم يه ةمسئل

طـرف، و   يـك ا در ذهـن مـا از   يقضـا ن يـ ا يريـ گ لكو نحـوة شـ   يفيتوصـ  يايشناسـانة قضـا   ل شناختيتحل

آنهـا در   يريـ گ لكو نحـوة شـ   يتوردسـ  يايشناسـانة قضـا   ل شـناخت يـ تحلبـا  ردم ـ  كـ چـه اشـاره    ز ـ چنانين

ده يــن مســئله برگزيــا يرا بــرا يراه حــل اشــتباهوم يــهه كــتــوان نشــان داد  يگــر، مــيذهــن مــا از طــرف د

تـوان نشـان داد كـه قضـاياي      تحليـل عميـق قضـاياي دسـتوري، مـي     بـا  ، عالمـه بر اسـاس اسـتدالالت    .است

ــه     ــا ب ــا از روي قضــاياي توصــيفي ســاخته ـ و ي ــر خــود ايشــان دســتوري توســط ذهــن م ــار ـ    :تعبي اعتب

يعنـي ايـن طـور نيسـت كـه ذهـن مـا قضـاياي دسـتوري          . بخـواهي نيسـت   اما اين اعتبـار شـدن دل  . شوند مي

يعنـي اگـر چـه قضـاياي     . بخـواه بسـازد   را از روي قضاياي توصـيفي بـه صـورتي مطلقـا آزادانـه و كـامال دل      

شــوند امـا برخـي از قضــاياي    تبـار مـي  دسـتوري، توسـط ذهـن مــا و از روي قضـاياي توصـيفي ســاخته و اع     

تــوان ثابــت كــرد كــه  بنـابراين مــي . اي هســتند كــه ذهـن مــا نــاگزير از ســاختن آنهاســت  دسـتوري بــه گونــه 

  . براي برخي از افعال ما ذاتي و ضروريستحسن و قبح 

امـا   9.نـد يمراجعـه نما  زمياصـول فلسـفه و روش رئـال   تـاب  كتواننـد بـه    يمنـدان مـ   طلبـد و عالقـه   يرا مـ  يتـر  بحث مجال گسـترده ن يا

ـ هـا و با  مسـئلة هسـت  در قبـال  وم يـ هدگاه يـ ه از دكـ  يميرمستقيج غياز نتا يكيم يها را زدم تا بگو ن حرفيهمة ا ن يـ شـود ا  يفـراهم مـ   دهاي

هـم  چـون ف . ديرسـ  يا جـه يارهـا بـه نت  ك يو بـد  يتـوان در بـارة خـوب    ي، هرگـز نمـ  يجهان هست يها تيق تعقل خالص در واقعيه از طركاست 

. ديرســ يدسـتور  يايتـوان بـه قضـا    يهــم نمـ  يفيتوصـ  يايشـود و از قضـا   يظـاهر مـ   يفيتوصــ يايواره بـه صـورت قضـا    ، هـم يجهـان هسـت  

تـوان بـر    ينـد ـ منطقـا نمـ    ك ينمـ  ي، فرقـ يا الهـ يـ  ينـد، مـاد  ك يف مـ يه جهـان را توصـ  ك يه باشد ـ مادامك يلكشما به هر ش ينيب جهانن يبنابرا

   .دراخالقي صادر ك يو يا حكم دادكسي دستوري  به، ينيب اساس آن جهان

تـوان در   يز بـد اسـت، چگونـه مـ    يـ ز خـوب و چـه چ  يـ ه چـه چ كـ د يجـه رسـ  ين نتيـ بـه ا  يخوب؛ اگر نتوان بر اساس فهم جهان هست

جـة  يه خـوب و بـد نت  كـ ن اسـت  يـ ن ـ پاسـخ بـه سـؤال فـوق ا     يتـر  جيـ ن ـ و ظـاهرا را  يتـر  رد؟ سـاده كـ ارها قضـاوت  ك يو نادرست يبارة درست

خـوب و بـد وجـود     فهـم  يبـرا  يگـر، راهـ  يبـه عبـارت د  . ز بـد باشـد  يـ ز خـوب و چـه چ  يـ م چـه چ يريگ يم ميه تصمكم ييما. انتخاب ماست

ف جهـان  يف جهـان و از توصـ  يتوصـ  يعنـ يدن جهـان  يـ فهم ؛اسـت  يردنـ كسـت، انتخـاب   ين يدنيـ خـوب و بـد فهم  چرا؟ چون اساسـا  . ندارد

  .توان فهميد كه چه چيزي خوب و چه چيزي بد است يق فهميدن جهان نميپس از طر 10.شود يفراهم نم يدستورة يقض

ـ   بـه  اگر مـا  ه كـ نم كاشاره  تهكن نيها را زدم تا به ا ن حرفيهمة ا ـ  نباشـيم   معتقـد افعـال   يحسـن و قـبح ذات كـه  م يو معتقـد نباش

 هـيچ گريـزي از اسـتدالالتي   ، اردوجـود د افعـال  خـوب و بـد   در مـورد  مالكـي بـراي قضـاوت     ،هـا و قرارداد انسانانتخاب در وراي 

تـوان بـه ايـن     به عبـارت ديگـر، اگـر قبـول نداشـته باشـيم، كـه بـا كمـك اسـتدالل منطقـي مـي             .اشتوجود نخواهد د ردند،كيملوط قوم  هك

  .پيش پاي ما نخواهد بودلوط در برابر قوم منطقي  ةشناخت رسيد كه چه كاري خوب و چه كاري بد است، راهي براي محاج

                                                
  .تماما ناظر به همين مسئله است سروش اثردانش و ارزش كتاب )  8
 .هم در اين زمينه كتاب بسيار خوبيست يزدي حائري  مهديتردك اهللا تآير مرحوم اث هاي عقل عملي كاوشكتاب )  9

اي جـز زنـده    نتيجـه و منتهـي شـده   ذاتـي  بـه نفـي حسـن و قـبح      هيـوم ـ اعتقـاد داشـت كـه نظريـة       مطهـري شهيد همة مـا ـ مرحـوم   استاد ظاهرا به همين دليل بود كه )  10

  .مدرنگري  اشعريسازد، چيزي نيست به جز نوعي  مطرح مي دانش و ارزشدر كتاب  سروششده كه آن چه از ايشان نقل . ندارداشاعره كردن آراء باطل 
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. ديـ نك ينهـ  ،دهنـد  يانجـام مـ   هكـ  ياركـ را از  انآنـ د يـ خواهيد مـ يـ نكد و فـرض  يـ ريدر نظـر بگ لـوط  خود را در مقابل قـوم   يالحظه

خـب، بـراي پاسـخ بـه      ؟د چـرا بـد اسـت   يفـورا خواهنـد پرسـ   . ديـ را انجـام نده  ار بـد اسـت، آن  كن يد اييه بگوك نيد جز ايندار ياقطعا چاره

امـا گفـتن ايـن حـرف ـ منطقـا ـ زمـاني معنـا          . بـد اسـت ـ بـه فـالن دليـل       واقعـا م اين كار بـد اسـت ـ    يبگوي اين سؤال چه بايد كرد؟ ناچاريم

صـرفا وابسـته بـه     ،خـوب و بـد بـودن افعـال    و  ،قـبح  حسـن و اگـر  . دارد كه خوب و بد بودن افعال وابسته بـه خواسـت و انتخـاب مـا نباشـد     

ايـم، كـار    گويند بنـا بـه انتخـاب مـا، و بنـا بـه تصـميمي كـه مـا در زنـدگي خـود گرفتـه            بتوانند  ميلوط قوم ها باشد،  خواست و انتخاب انسان

هـا وجـود نداشـته باشـد، ديگـر چـه        ، مالكـي بـه جـز انتخـاب و تصـميم انسـان      حسن و قبح افعالاگر براي . ما كار بدي نيست؛ همين و تمام

  . د گشتيبازخواهن نقطه يبه همسخن بگوييد  يبا هر استدالله شما كنشان داد  توانيم يراحت بهماند؟  حرفي براي گفتن باقي مي

اجتمـاعي بنـا كنـيم كـه در مبـاني و      و بخـواهيم   وارد يـك اجتمـاع شـويم   هيـوم  ديـدگاه فلسـفي   شود كه بـا   تر مي كار وقتي مشكل

هـيچ كـس   هيـوم  سـفي  فلبـر اسـاس ديـدگاه    گفتـيم كـه    .وجـود نداشـته باشـد    هـا  هيچ خط قرمزي به جـز توافـق انسـان   اصول اولية آن 

اگـر بنـا شـود فـارغ از هـر گونـه ايـدئولوژي، اجتمـاعي را بنـا كنـيم ـ            اكنـون  . تواند به ديگري ثابت كند كه فالن كار خـوب اسـت يـا بـد     نمي

قابـل  بـازي   جـنس  راهـي بـراي مقابلـه بـا هـم     در آن جامعـه ديگـر هـيچ    شـود ـ     شـناخته مـي   ليبـرال ادعايي كه به عنوان اصـل زريـن جوامـع    

  . ور نيستتص

ور شــدن آنهــا در گنــاه نيســت، بلكــه  ناشــي از غوطــه تنهــا ،زمينيــان مغــربدر ميــان رواج آن و  يبــاز جــنس هــمبگــويم خــواهم مــي

 يسـت يبا يه مـ كـ هاسـت   شـه ين ريـ و ا سـت ايسـت كـه راه را بـراي مقابلـه بـا ايـن امـر بسـته ا         بـه گونـه   هاآناجتماعي مباني هاي فكري و  ريشه

   .رديرار گق يمورد تعمق و بررس

توانـد   در صـورتي مـي   ، تنهـا افـراد  آزاديو اگـر گفتـيم    ؛اسـت  خواسـت مـردم   فقـط توافـق و   ،اگر ما گفتيم كه مبناي روابط اجتمـاعي 

 ،هــاي دينــي ارزشهــاي اخالقـي و   نســبت بـه مــالك گيــري جامعـه   اگــر در مبناهـاي شــكل و ، مخــل آزادي ديگــران باشـد كـه  محـدود شــود  

و  عمـل سياسـي  شـرط  را  هـا  ايـدئولوژي و  اديـان و  هـاي اخالقـي   ارزشدر قبـال   طرفـي  بـي  ،ايـن هـم بـاالتر   نمـوده از   طرفـي  اعالم بي

بـازان بگوينـد مـا هـيچ آزاري بـه       جـنس  بـازي را گرفـت؟ كافيسـت هـم     جـنس  تـوان جلـوي هـم    ديگر بـا چـه مجـوزي مـي     ،دانستيم اجتماعي

، طلــب مشــروعيت ليبــرالگوينــد و در جوامــع  اقــا همــين را هــم مــياتف. رســانيم و عمــل مــا هــم مخــل آزادي ديگــران نيســت ديگـران نمــي 

و امـروز   مـرد راضـي و زن راضـي، گـور پـدر قاضـي      گويـد   هسـت كـه مـي    فارسـي المثـل    بيك ضر. آورند كنند و آن را هم به دست مي مي

   !!گور پدر قاضي ،)يا زن راضي و زن راضي(گويند مرد راضي و مرد راضي  مي

ه بعضـي از مـا تصـور    كـ قـدرها   آنلـوط  قـوم  چـه توضـيح دادم،    چنـان . ا از سرنوشـت چنـين طـرز فكريسـت    گويـ اي  نمونـه لوط قوم 

توانسـتند بـه    بنـد بودنـد امـا نمـي     پـاي  يحقـوق قواعـد اجتمـاعي و   از اي  آنهـا هـم بـه مجموعـه    . انـد  نبـوده مطلـق   يبند و بار بيدچار نيم، ك مي

ري خـود دچـار انحرافـاتي شـده     كـ چـون در مبـاني ف  . ننـد كسـاني مقابلـه و مبـارزه    ثيـف نف كه بـا برخـي از تمـايالت    كـ خودشان اجازه دهند 

توضـيح  قـرآن  چـه   چنـان ! نيـد كخـوب دقـت   . ثيـف بنامنـد  كه آن تمـايالت نفسـاني را   كـ توانستند به خودشان اجازه دهنـد   ه اساسا نميكبودند 

معتقـد  لـوط  ه قـوم  كـ ايـن بـود   بـر سـر   لـوط  اخـتالف آنهـا بـا    . نده بـه هـيچ قـانوني قائـل نباشـ     كبند و بار نبودند  قدر بي آنلوط دهد، قوم  مي

معتقـد بـود كـه    لـوط  و تمايـل عمـومي مـردم وجـود نـدارد؛ امـا        معيـاري بـه جـز خواسـت جمعـي      مبنا و ،قوانين اجتماعيبراي تعيين بودند 

ان كـرده اسـت؛ بنـابراين مـردم حـق      اي دارد و خداونـد ايـن چـارچوب را از طريـق پيغمبـرانش بيـ       آزادي مردم چارچوب از پيش تعيـين شـده  

  . خواهد زندگي كنند ندارند هر طور كه دلشان مي

رد چـه چيـزي حقيقتـا خـوب اسـت و چـه چيـزي بـد؛ پـس هـر كـس آزاد            كـ تـوان ثابـت    معتقد بودند با هيچ استداللي نميلوط قوم 

قـد بودنـد بـراي خـوبي و بـدي، مالكـي خـارج از        دارانـش معت  و طـرف لـوط  در نقطـة مقابـل،   . داند انجام دهـد  است هر كاري را كه خوب مي

هـا هـم بـر سـر انجـام آن كارهـا بـه توافـق برسـند بـاز هـم نبايـد              ها وجود دارد و كارهايي هست كه اگر همة انسـان  خواست و انتخاب انسان

هـا، در واقـع    د ـ بـا ايـن حـرف    ــ كـه اتفاقـا در اقليـت قـرار داشـتن       دارانـش  و طـرف لـوط  بر ايـن بـاور بودنـد كـه     لوط قوم . آنها را انجام داد

ثريـت تطبيـق دهنـد و    كتمـايالت خـود را بـا تمـايالت ا    اقليـت بايسـتي   و حـال آن كـه   كننـد   تحميـل مـي   را به ديگرانسليقه و خواست خود 

  . م مزاحم آنها نشده به تمايالت عمومي مردم اهانت روا ندارندك دست

نــد، آنهــا را ك ه دائــم در گــوش مــردم وزوز مــيكــمثــل خرمگســي  ه مــزاحم مــردمش شــده بــود وكــبــود لــوط از نگــاه قــوم، ايــن 

لـوط  ايـن  . داشـت  آنـان را بـه مقابلـه وامـي    كـرد و   مـي آنهـا مبـارزه   بـا  ه كـ بـود  لوط اين . گرفت رد و رفتارشان را به باد انتقاد ميك نصيحت مي



 26262626ة ة ة ة جلسجلسجلسجلسالميزان في تفسير القرآن ـ بر اساس كتاب  سورة شعراءنگاهي به                                                                   گرايي جنس مباني فلسفي هم

 

١٢ 

 

لـوط  حتـي شـايد بتـوان گفـت ايـن      . ننـد كزنـدگي  خواهـد، بـاآرامش و آسـودگي     ه دلشـان مـي  كـ طـور   ه باعث شده بود آنها نتوانند هـر  كبود 

  .ردك ه قوانين اجتماعي آنها را نقض ميكبود 

بايـد  . نقطـه در دعـواي ميـان انبيـاء الهـي و مخالفانشـان در طـول تـاريخ بـوده اسـت          تـرين   تـرين و حيـاتي   حسـاس به گمان من، اين 

ن اســت، كــن اســت يــا نـه؛ و اگــر مم كــهـا، مم  نســانثريــت اكرد، تشــخيص خـوب و بــد، مســتقل از تمايــل عمـومي و خواســت ا  كــمعلـوم  

انبيـاء معتقـد بودنـد خـوب و بـد      . خـوب و بـد را تشـخيص داد    ،ثريـت مـردم  كتوان بدون در نظـر گـرفتن تمايـل عمـومي و نظـر ا      چگونه مي

عمـل، گـاهي    صـحنة شـايد در برخـي جزئيـات و در    . خـوب و بـد را تشـخيص داد    ،تـوان بـا عقـل و منطـق     مـي . ها نيسـت  تابع تمايل انسان

. تـر بـه ايـن تشـخيص برسـيم      ه بهتـر و راحـت  كـ نـد  ك مـي  كمـ كاتفاقا دستورات دينـي بـه مـا     .پذير است انكل باشد، اما امكاين تشخيص مش

سـي از جانـب خـدا بـراي راهنمـايي مـا در خصـوص خـوب و         كه كـ ه خدايي وجـود دارد، و اگـر ثابـت شـود     كاگر با برهان عقلي ثابت شود 

ه خـوب  كـ وقتـي هـم   . نـد كتوانـد خـوب و بـد را بـراي مـا مشـخص        برهـان عقلـي مـي    كها درست مثل ي ست، آن حرفهايي زده ا بد حرف

نظـر  . نـيم كروي  ورانـه دنبالـه  كوركرده باشـد ـ   كـ و بد مشخص شد، ديگر حق نداريم از تمـايالت نفسـاني مـردم ـ حتـي اگـر عموميـت پيـدا         

م عقلـي و تعـاليم مسـلم دينـي در خصـوص      كه بـا بـراهين مسـتح   كـ توجـه قـرار گيـرد    توانـد مـورد    ار عمومي تنها در جايي ميكثريت و افكا

توانـد معتبـر باشـد و     مـي  شـرع و  در چـارچوب عقـل  ـ فقـط و فقـط ـ      ثريـت كرأي ابـه عبـارتي ديگـر،    . خوب و بد، در تناقض نباشـد 

  .يچ اعتباري نداردهخارج از آن 

خـود،  شـناختي   و معرفـت بـه خـاطر مبـاني فلسـفي     غـرب  تمـدن  . تهـا در همـين زمينـه اسـ     غربـي امروز هـم دعـواي اساسـي مـا و     

جـداي از تمايـل   ) رديمكـ نقـل  هيـوم  ه از كـ چـه   آنـ مـثال ـ   ه در دل آن پنهـان اسـت و يـا     كـ بسـيار عميقـي     يتكاكو شـ  11پوزيتيـويزم نظير (

اي مبـاني فلسـفي   كـ امـا مـا بـه ات   . تشـخيص آن سـراغ نـدارد   راهـي بـراي   شناسـد و اگـر هـم بشناسـد      ها، معنايي براي خوب و بد نمـي  انسان

ه دانسـته يـا ندانسـته،    كـ سانيسـت  كعجـب از  . نـيم ك ر مـي كـ م بـه خـاطر اعتقـادات دينـي خـود، درسـت بـر خـالف آنهـا ف         كـ خـود و دسـت   

هـاي عالمانـه و    ه در ايـن راه بـه جـاي بحـث    كـ تـر آن   انـد و عجـب   در ميـان مـردم مـا شـده    غـرب  هاي تمـدن   دار تبليغ و ترويج انديشه پرچم

  . اند روي آورده شارالتانيزم تبليغاتيو  ژورناليستيهاي فيلسوفانه، به ترفندهاي  دقت

و  كهـاي مـا تـا چـه حـد خطرنـا       ه نشـان دهـم ايـن فضـا در ميـان برخـي از مطبوعـات و رسـانه        كـ خـواهم بـراي ايـن     من اجازه مي

مـا در جلسـات قبلـي درسـمان بـه تفصـيل در بـارة        . دثمـو و قـوم   صـالح مثـال ناقـة   : ننـده اسـت، مثـالي را بـراي شـما يـادآور شـوم       كنگران 

خــواهم نشــان دهــم اگــر گرفتــار مباحــث   امــا ايــن جــا مــي. رديمكــه بــه عنــوان معجــزه آورده بــود، صــحبت كــو شــتري صــالح حضــرت 

  . سر درآوريمن است كجا ممكاز و  چه لوازم و نتايجي داردري آنها باشيم، كبرخي از مطبوعات و فضاي ف ژورناليستي

ر ـ ايـن دوره و زمانـه را بخواهيــد،     كـ بـه اصـطالح روشـنف     12نويسـان  ر برخــي روزنامـه كـ حـرف دل يـا بهتــر بگـويم، نتيجـة ف     اگـر 

ـ صـالح   يو خــدا ،انسـان مرتجـع   ك، يــصـالح ه بـه شــما خواهنـد گفـت حضــرت    كــنيـد  كن كشـ  افتــاده  خـداي ارتجــاعي و عقـب   كهــم ي

  آنهـا مـاده  بـه ايـن دليـل كـه     گويـد   مـي قـرآن  را بـه چـه دليـل عـذاب كـرد؟       صـالح قوم حضرت  ،خداوند. چرا؟ دليل آن واضح است 13!است

بـه خـاطر كشـتن يـك     انسـان را  كـه ايـن همـه    رحمـي و تعصـب مرتجعانـه نيسـت      اين واقعـا نشـانة خشـونت و بـي    ! همين! شتري را كشتند

را ريختـه  صـالح  بـاز اگـر خـون    . نـازل شـد  شـتن شـتر   كــ واقعـا ـ بـه دنبـال      صـالح  ه عـذاب قـوم   كـ ين ببريم؟ حتما توجه داريد باز  ،حيوان

مـه  ك، محاصـالح يـل مـدافع، مسـببان قتـل     كدادگـاه صـالحه و بـا حضـور و     كدر آن صـورت هـم الزم بـود در يـ    . حرفي زد كشد ي بودند، مي

 !شـتند كفقـط شـترش را    !شـتند كرا نصـالح  ه كـ تـازه آنهـا   ! آن هـم چـه عـذابي    !جـا عـذاب شـوند    كه همة قـوم يـ  كنه اين  !و مجازات شوند

آيـا   !وجـود داشـت  هـم  شـتن آن شـتر تمايـل عمـومي     كدهـد بـراي    شـهادت مـي  قرآن چه  شند و چنانكداد شتر را ب اتفاقا قوانين آنها اجازه مي

   !اي از مردم، همة آن مردم با آن طرز فجيع به قتل برسند؟ شتر توسط عده كيذبح ه به خاطر كاين خالف حقوق بشر نيست 

ران، چـه پاسـخي بـراي ايـن سـؤاالت      كنويسـان و ـ بـه اصـطالح ـ روشـنف        ري برخـي از روزنامـه  كـ اي فدر فضـ : پرسـم  از شـما مـي  

چنـان   غربـي رات كـ بـه تف اگـر شـما   . ري روزگـار ماسـت  كـ ايـن مثـال گويـايي از بيمـاري ف    . الم مرا نخوريدكطنزآلود وجود دارد؟ فريب طنز 

 پـوپري وجـدان عمـومي وجـود نـدارد، اگـر جامعـة بـاز        ي بيـرون از  كـ مال ،خـوبي و بـدي  و ، حسن و قـبح ه بگوييد براي تعيين كآلوده شويد 

                                                
11  (Positivism 

 !نويسان و اخيرا، وبالگ)  12

  )א	��"&��"')  13
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اي بــراي قضــاوت در  بــه هـيچ اصــول از پــيش تعيـين شــده   ليبراليــزمآل ـ تمـدن انســاني بدانيــد و بـه جــز      ه نقطـة ايــده كــرا نقطـة اوج ـ بل  

ر كــرا در زنــدگي اجتمــاعي منني آســماخصــوص درســتي يــا غلطــي مســير جامعــه قائــل نباشــيد، اگــر حضــور خــدا و قــوانين و دســتورات  

هـاي پيشـيني بـراي     كر مـال كـ ثريـت مـردم اسـت، اگـر من    كتنها و تنهـا بـه خـاطر تمايـل عمـومي و رأي ا     قوانين شويد، اگر بگوييد مشروعيت 

ــ  كارآمــدي جامعــه را صــرفا در گــرو رضــايت عمــومي، ثبــات اجتمــاعي و   كقضــاوت در بــارة وضــعيت اجتمــاع باشــيد و اگــر موفقيــت ي

  دانيد؟ بگرا و مرتجع  خشونترا صالح خداي و مردمش بوالفضوالنه قبال را در صالح دي بدانيد، ديگر چرا نبايد ادعاهاي اقتصا

عـادت اخالقـي    كاخـتالف سـليقه در قبـال يـ     كبـا قـومش بـر سـر يـ     لـوط  ه دعـواي  كـ خواهد به مـا بفهمانـد    ميقرآن به باور من، 

 يهنگـام . و ديگـر انبيـاء گفتـيم   ابـراهيم  در بـارة   شـعراء ه در همـين سـورة   كـ چـه   درسـت مثـل آن  بـود،   مباني فلسفة زندگيدعوا بر سر . نبود

و رضـايت    خواهـد بـه آنهـا بگويـد در وراي توافـق      مـي  ،ديهسـت  مسـرفون ا شـما  يـ  ،ديهسـت  عـادون د شما يگويخطاب به قومش ملوط ه ك

هـا   تـوان و بايـد در بـارة نحـوة زنـدگي انسـان       مـي  و معيارهـا،  هـا  كه بـر اسـاس آن مـال   كـ وجـود دارد  ارهايي يو معها  كها، مال عمومي انسان

. ننـد ك تجـاوز مـي   مـرز واقعـي خـود   ه از كـ سـاني  كيعنـي   عـادون ننـد و  ك مـي  روي زيـاده ه كـ سـاني  ك يعنـ ي ونسرفم. دست به قضاوت زد

 يمـرز ه بـدتان بيايـد، حـد و    بـراي زنـدگي شـما، چـه خوشـتان بيايـد چـ        هسـتيد، يعنـي   متجـاوز و  مسرفگويد شما جماعتي  ميلوط وقتي 

سـي ايـن   كجـا آمـده اسـت؟ چـه     كاز  هـا  يـا نداشـتن    حـق داشـتن  مرزهـا، و ايـن    حد واين . نيدكاز آنها تخطي  حق نداريدوجود دارد و شما 

تـوان بـدون در نظـر گـرفتن خـداي هسـتي و سـخناني         رد؟ آيـا مـي  كـ شـف  كرا حـد و مرزهـا   تـوان ايـن    رده است؟ چگونه ميكحق را تعيين 

  . رد؟ مسئله اين استكپاسخي براي اين سؤاالت پيدا  ،ه او براي ما گفتهك

  

ـ  ) 167(نيونن من المخـرج كلتلوط ا يتنته  لئن لم قالوا ـ لعمل يقـال ان ـ ) 168(نيم مـن القـال  ك ـ  يرب نجن  يو اهل

ـ  انيفنج) 169(عملونيمما  ـ  ) 170(نيه و اهلـه اجمع امطرنـا   و) 172(نياالخـر  ثـم دمرنـا  ) 171(نيالغـابر  ياال عجـوزا ف

  )173(نيالمنذر مطر ءهم مطرا فسايعل

بــراي مــن  يراســته بــ: گفــت) 167(بــود ي، قطعــا از اخــراج شــدگان خــواهياگــر دســت برنــدارلــوط  يا: گفتنــد

او و نجــات داديــم پــس ) 169(ننــدك چــه عمــل مــي اهــل مــرا از آنو اي رب، نجــات بخــش مــرا ) 168(مدشــمنعمــل شــما 

ارانيــديم و ب) 172(گــران رايدگردانيــديم  كهــالســپس ) 171(مانــدگان ميــان بــاقي در يرزنــيپمگــر ) 170(اهلــش را بــا هــم

  )173(پس بد بود باران انذار شدگان يبارانبر آنها 

ه دسـت بـه تهديـد او زدنـد     كـ تـا جـايي   . آورد، مخالفـت مـردمش را برانگيخـت     ه كـ ه داشت و بـا اسـتدالالتي   كاء داليلي كبه اتلوط 

. نداشـت لـوط  طبعـا، ايـن تهديـدها اثـري روي     . ردكـ بيـرون خـواهيم    ماندسـت برنـداري، تـرا از سـرزمين    ها  خواني اين مخالفو گفتند اگر از 

نـه فقـط   . شـيد كنيـد ـ يعنـي لـواط ـ دسـت نخـواهم        ك ه شـما مـي  كـ اري كـ گفت مـن تحـت هـيچ شـرايطي از مخالفـت بـا        او با صراحت مي

ه كـ ثر مراقـب باشـم   كنم و حـدا كـ اي بـراي خـودم زنـدگي     ن بـروم در گوشـه  ه مـ كـ اين طـور نخواهـد بـود    . دشمني: ه بهتر بگويمكمخالفت، 

ه مـن مخـالف ايـن رفتـار شـما      كـ نم كـ بـه همـه اعـالم    اي و  ه بنشـينم در گوشـه  كـ اين طور نخواهد بود . خودم به اين عمل شنيع آلوده نگردم

ار كـ بـا ايـن   مـن  . بغـض و دشـمني دارد  يعنـي كسـي كـه     قـالين . اسـت  قـالين موضع من نسبت به اين عمل زشت شـما موضـع   ! نه. هستم

  . ه اين عمل را از ميان بردارمكيعني تصميم دارم . مشما دشمن

ه كـ اسـت  لـوط  ايـن  . دهـد  ايسـتد و بـه آنهـا اعـالن جنـگ مـي       ه در برابر تمايـل عمـومي مـردم مـي    كاست لوط بينيد، اين  چه مي چنان

ايـن  . سـازد  دار مـي  انگـارد و بـه نـوعي، امنيـت عمـومي را خدشـه       ده مـي ديـ انـد، خواسـت عمـومي مـردم را ن    ك براي مردم ايجاد مزاحمت مـي 

. نـار بيايـد  كلـوط  توانـد بـا ايـن رفتـار      باشـد، بـه هـيچ وجـه نمـي      ليبـرال ران كرات روشـنف كسي آلوده به تفكاگر . م نگيريدكموضوع را دست 

ـ لـوط  هـا،   از نگاه ليبرال ه سـليقة شخصـي خـود را بـر همـة مـردم       كـ د دهـ  او بـه خـودش اجـازه مـي    . گراسـت  موجـود مرتجـع و واپـس    كي

ران كراحـت بگـويم از نگـاه روشـنف    . هـاي او تغييـر دهنـد    زنـدگي خـود را مطـابق انديشـه     كه سـب كـ خواهـد   او از همة افراد مـي . ندكتحميل 

ـ لـوط  ، زده غرب واهـد بـا   خ ه مـي كـ قـدر متعصـب و دگـم اسـت      در بهتـرين حالـت، آن  لـوط  از ديـد آنهـا،   . تـاتور بـه تمـام معناسـت    كدي كي

  . تحميل عقيده و سليقة خودش به ديگران، آنها را به بهشت ببرد

، نـه از  لـواط مخالفـت او بـا عـادت زشـت     . اي جـز هـدايت و رسـتگاري مـردم در سـر نـدارد       انگيـزه لـوط  ه كدانيم  با اين حال، ما مي

ت و عـذاب در پـي   كـ ار عـاقبتي جـز هال  كـ ايـن  نـد  ك ثابـت مـي  بـه طـور قطـع    ه كـ ه بـه اسـتناد بـراهين و داليليسـت     كـ بـازي بل  سر عناد و لج
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ه ايـن مـردم بـه    كـ داند ـ و يقين دارد ـ دير يا زود، در همـين دنيـا يـا در آخـرت، سـرانجام روزي فـرا خواهـد رسـيد            ميلوط . نخواهد داشت

مخالفـت  لـوط  ش بـا  اكـ ننـد  ك ه آنهـا آرزو مـي  كـ يقـين دارد روزي فـرا خواهـد رسـيد     لـوط  . ردكـ ارهايشان احساس پشيماني خواهند كخاطر 

ه در ميـان آنهـا شـيوع داشـت، و بـه رغـم       كـ رغـم رفتـار زشـتي     رغـم همـة تهديـدها و آزارهـا، و بـه       بـه  لـوط  به همـين دليـل،   . رده بودندكن

وشـيد مشـفقانه   ك ه بـاالتر از صـميمانه، مـي   كـ شـيد صـميمانه و بل  وك زنـدگي مـردمش داشـت، بـاز هـم مـي       كه نسبت به سبكدشمني و بغضي 

هـايش بـا ايـن مـردم، هرگـز تماميـت شخصـيت آنهـا را          هـا و دشـمني   در مخالفـت لـوط  . شاهدش در همين آيـات اسـت  . خن بگويدبا آنها س

ـ  :هسـتم  عمـل شـما  مـن دشـمن   گفت . نگفت من دشمن شما هستم. هدف نگرفت ـ لعمل يان رد موضـع  كـ  يعنـي سـعي مـي   . نيم مـن القـال  ك

لـوط  يعنـي  . هـاي شخصـي مبـدل شـود     هـا بـه دشـمني    داد ايـن مخالفـت   اجـازه نمـي  ان داشـت،  كـ ه امكجا  ند و تا آنكدعوا را دقيقا مشخص 

و بـا طـرز فكـر باطلشـان      ،بـا ايـن عـادت زشتشـان    خواسـت   فقـط مـي  . اي در دل نداشـت  ينـه كمردمش را دوسـت داشـت و از شـخص آنهـا     

  . ندكمبارزه 

بـه طـرز واقعـا    گرايـي   جـنس  ثيـف هـم  كعمـل  ه كـ ن يـ ا .آيـد  تة ديگر نيز به دسـت مـي  كن كي ،دنيفرمايمعالمه چه  چناناز اين آيات، 

نـد  ك هـا، دسـت مناجـات بـه سـوي رب دراز مـي       پـس از همـة ايـن حـرف    لـوط  ه كـ طـوري  . رواج داشته استلوط ي در ميان قوم كنا وحشت

ننـد ـ   ك مـي ا ه آنهـ كـ ه او و اهلـش را از عملـي   كـ خواهـد   از خداونـد مـي  لـوط  در ايـن مناجـات   . رب نجني و اهلي مما يعملونگويد  و مي

ه در دريـا  كـ سـي  كه مخمصـة سـختي انسـان را در بـر گرفتـه باشـد؛ مثـل        كـ زمـاني معنـا دارد    نجـات تعبيـر  . دهـد  نجاتيعني همان لواط ـ  

ش ـ يعنــي   كو خــانواده و يــاران انــد شخــوده كــرد كــ احســاس مــيلــوط بنــابراين . گرفتــار توفــان اســت و آرزوي نجــات از توفــان را دارد

خواهـد   ه از خداونـد مـي  كـ ايـن اسـت   . انـد  ثيـف و رفتـار شـنيع آنهـا گرفتـار شـده      كي در ميـان ايـن مـردم    كنـا  ز دهشـت همان اهلش ـ به طر 

گويـد مـرا از    ه مـي كـ گويـد مـرا از دسـت ايـن مـردم نجـات بـده، بل        نمـي لـوط  ! توجـه كنيـد  . بخشـد  نجـات خودش و اهلش را از عمل آنها 

خواهـد بگويـد ايـن مـردم درسـت در پـيش روي مـن؛ و بـيخ گـوش مـن لـواط             مـي ط لـو ه كـ ، انگـار  عالمـه به تعبير . عمل آنها نجات بخش

  . رده و محتاج نجاتيمكما را محاصره توفاني، تو گويي اين رفتار و عمل آنها مثل دريايي و نند ك مي

  .ناپاك ن مردمبر آناك  هولبا فرو فرستادن عذابي چگونه؟ . رد و آنها را نجات دادكرا مستجاب لوط ه خداوند دعاي كالبته 

لـوط  بـه ميهمـاني   در قالـب مردانـي آراسـته    خـدا  وقتـي فرشـتگان    كـه  دهـد  براي مـا شـرح مـي    هود ةات سوريآاشاره كردم، چه  چنان

مـردم خـود را خـوب    كـه  بـه ايـن دليـل    . سـي مهمـانش شـود   كه دوسـت نداشـت   كـ نـه بـه ايـن دليـل     . اندوه غريبي او را فـرا گرفـت   ،آمدند

، تـا چـه   ه در ميـان قـومش رواج دارد  كـ اي  و بيمارگونـه طلبـي افراطـي    حضـور ايـن مـردان جـوان بـا توجـه بـه تنـوع        انست  د شناخت و مي مي

  . تواند دردسرساز شود حد مي

. ار زده اسـت كـ دسـت بـه ايـن    ه كـ اسـت  لـوط  سـر  همظـاهرا  را بـه مـردم داد؟   جديـدالورود  ايـن ميهمانـان   حضـور  سـي خبـر   كچه 

ــرآن ه كــهمســري  ــه صــراحت او را خــاق ــه ب ــوط ئن ب ــد مــيل 28�� :دان��?��WX����7�6%א��E��4S%א�א����%���'�S%א������Y
���'��Q
���4������-�"C�������2���"C�;��Z������

���3B ���[(��\�U   ه زيـر دسـت دو تـن از بنـدگان صـالح مـا بودنـد پـس         كـ را لـوط  و همسـر   نـوح افر شـدند همسـر   كـ ه كـ سـاني  كو مثل زد خدا بـراي

 احتمـال اول . تـوان بـه دو احتمـال انديشـيد     خيـانتي را بـه او روا داشـت؟ در ايـن جـا مـي       چنـين لـوط  چـرا همسـر    14.ردند بـه آن دو ك خيانت

نـد و بـه يـاري    كطلـب بـوده و همـين انگيـزه باعـث شـده تـا مـردم را خبـر           ران و تنـوع  زنـي شـهوت  لـوط  نيز مانند قـوم  لوط ه، همسر كاين 

ـ ل همسـر  كمشـ  هكـ ايـن  تـوان داد و آن   هـم مـي   ياحتمال دومطبعا . بطلبد يعنـي  . ري بـوده اسـت  كـ تـر از نـوع اخـتالف ف    بـيش لـوط  بـا  وط ل

پنـدارد و جلـوي    مـي  ديگـران تـر از   كجهـت خـود را پـا    بـي لـوط  ه كـ رد كـ  ر مـي كـ ف هاعتقادي نداشـت و مثـل بقيـ   لوط به سخنان لوط همسر 

ردن مـردم هـم در واقـع    كـ  قـرار داده بـود و خبـر   لـوط  بـه همـين جهـت، خـودش را در صـف مخالفـان       . گيـرد  را مـي  هاي قانوني مردم آزادي

، احتمـال  لـوط رسـد در مـورد همسـر     جمعنـد ولـي بـه نظـر مـي     قابـل  اگر چه ايـن دو احتمـال   . داشتلوط جنبة مخالفت سياسي با  ،به نوعي

ل شـده  ثـ بـه صـورت مـردان جـواني مم    لـوط  ه اوال ميهمانـان  كـ چـرا  . تـر بـوده اسـت    ــ پررنـگ  لـوط  ري و سياسي با كدوم ـ يعني مخالفت ف 

از ايـن گذشـته،   . بـا انگيـزة شـهواني دسـت بـه ايـن خيانـت زده باشـد        لـوط  ه همسـر  كـ ، بعيد اسـت  لوطو با توجه به عادت زشت قوم بودند 

قــدرت و شــهوت متـداول در ميــان زنــان را از دســت داده  ه كــگوينـد   زنــي را مــي پيـره  عجــوز. خوانــد مــي عجـوز بــه صــراحت او را قـرآن  

  . ري و سياسي بوده استكتر از نوع مخالفت ف ه پيغمبر خدا بود، بيشكرش با شوهلوط بنابراين مخالفت زن . باشد
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 كهـا، معيـار پيشــيني و مخصوصـا مــال    ارهـاي خــوب و بـد انســان  كبــراي تعيـين  رد كـ  ر مـي كــفلـوط  مثـل قــوم  لـوط  زن 

ــ رد كــ ر مـي كــف .آسـماني وجــود نــدارد  ر كــف. افيســتكهــا  عمــل، رضــايت و توافـق انســان  كبــراي قــانوني و مشــروع بـودن ي

ه آزادي كــمــادامي رد كــ ر مــيكــف. ثريــت اســتكار عمــومي و خواســت اكــگــذاري، اف قــانونمعتبــر بــراي  يمبنــاتنهــا رد كــ مــي

ـ ديگران نقـض نشـود، هـر     جهـت سـاليق    بـي لـوط  رد كـ  ر مـي كـ ف .نـد كخواهـد زنـدگي    ه دلـش مـي  كـ س آزاد اسـت هـر طـور    ك

ه كـ دانسـت   بنـابراين وظيفـة خـود مـي     .شـد ك انمـاز آب مـي  نـد و بـه قـول معـروف، فقـط ج     ك اخالقي خود را بر ديگران تحميـل مـي  

) نـوح و نيـز همسـر   (لـوط  در بـارة زن  قـرآن  . بـه همـين موضـوع اشـعار دارد    هـم  قـرآن  اتفاقـا تعـابير   . 15نـد كمبـارزه  لـوط  مثل باقي مردم بـا  

خواهــد  انگــار مــي 16.ه داخــل آتـش شــدند كــسـاني  كراه بــاقي  ه داخــل آتــش شـود هــم كـ بـه او گفتــه شــد   ����0+�א-=���Wא�,��@����Rא����א=?����فرمايــد  مـي 

در همـين سـورة   . شـدند  ه بايـد عـذاب مـي   كـ سـنگر بـاقي افـرادي بـود      ر و هـم كـ ف ه در واقـع هـم  كبه خاطر اين بود لوط بگويد عذاب همسر 

اينـد يعنـي   فرم مـي  الميـزان هـم در  عالمـه  چـه   چنـان  غـابر . فنجيناه و اهلـه اجمعـين اال عجـوزا فـي الغـابرين     فرمايـد   ميقرآن هم  شعراء

خواهـد بگويـد او    خوانـد مثـل ايـن اسـت كـه مـي       مـي ـ   غـابرين ـ يعنـي، در ميـان     فـي الغـابرين  را لوط همسر قرآن وقتي بنابراين . بازمانده

  . الهي بودندعذاب از شهر بيرون نرفتند و مستوجب لوط نيز دچار عذاب شد چون از زمرة كساني بود كه با 

مـردم بـه سـوي منـزل     اش را بـه انجـام رسـاند،     وظيفـه لـوط  ه خبرگـزاري همسـر   كـ پـس از آن  دم، چه در بـاال توضـيح دا   چنانباري، 

ـ تر بگويم،  آورند؛ يا دقيق هجوم ميلوط  ه بـراي حفـظ   كـ اسـت  لـوط  نـون ايـن   كا. رونـد  ول هـم بـاال مـي   كـ از سـر و  لـوط  ه منـزل  در هجوم ب

در سـر  رانـي   اگـر قصـد شـهوت    !قـوم  يا: دهـد  گونـه مـي   التمـاس  نهـادي  ثيـف پـيش  كاش، بـه ايـن جماعـت     روي خود نزد ميهمانان غريبه آب

چــه خودشــان رضــايت داشــته باشــند،  چنــان !دختــران مــنايــن  كگرديــد، اينــ شماســت و بــراي اطفــاي شــهوتتان دنبــال امــر جديــدي مــي 

   .دينكن همانانم رسوايش ميمرا پ د وياز خدا بترس. ه در سر داريدكاز چيزيست تر زهكيشما پا يبرانيد و اين كتوانيد با آنها ازدواج  مي

ه حقـي  كـ چنـان   هـم  ؛نـيم كمـال   سـي را پـاي  كخـواهيم حقـوق    نمـي مـا  لـوط  در پاسـخ گفتنـد اي   لوط قوم  مدار قانون پرستان شهوت

هـاي   حـق آزادي مـا و ميهمانانـت از   بـده تـا   تـو فقـط اجـازه     .خـواهيم  ه مـا چـه مـي   كـ دانـي   تو خودت خوب مي. در مورد دختران تو نداريم

 تـا داشـتم  تـواني  اي كـاش   ؛بـه آن پنـاه ببـرم   تـا  اي كـاش ركنـي بـود     :دنـ ز مـي فريـاد  لوط ه كجاست  اين. نيمكخود استفاده  شخصي و قانوني

در ميـان شـما    ،مـرد رشـيد و رشـد يافتـه     كتنهـا يـ   ،يـك مـرد  آيـا   ؛كننـد حمايـت  از مـن  تـا   كـاش خانـداني داشـتم   اي  ؛از خودم دفاع كـنم 

  نيست؟

تـو  . فرسـتادگان رب تـوييم  مـا   ،لـوط اي  :گفتنـد او لـب بـه سـخن گشـودند و بـه      لـوط  ميهمـان  فرشـتگان  رسـيد،   هكـ جـا   ار به اينك

و بـه ايـن قـوم    و يارانـت از ايـن شـهر بـرو      خـانواده بـه اتفـاق   ب شـ  نيمـه . دست اين جماعت هرگـز بـه مـا نخواهـد رسـيد     . گين مباش اندوه

  ست؟ ين يكا صبح نزديآ. مهلت دارندفردا وم فقط تا صبح اين قخواهيم داد و نجات شما را ما  .توجهي نكنهيچ 

بـاراني از سـنگ    ،آمـد ه امـر مـا   كـ  يهنگـام فرمايـد،   مـي قـرآن  چـه خداونـد در    چنـان . نازل شدلوط با طلوع صبح، عذاب خدا بر قوم 

  . كرديم و هيچ چيز از آنها باقي نگذاشتيمزبر ها را زير و آن .بر سر آنها فرو ريختيم

  

  )175(ميز الرحيالعز لهو كو ان رب) 174(نيثرهم مومنكان اكه و ما يال كذل يان ف

  )175(و همانا رب تو، همانا اوست عزيز رحيم) 174(ثر آنان مؤمنانكه در آن آيتيست و نبودند اكهمانا 

                                                
پيغمبـر   شـيرين عبـادي  طبيعتـا نـه بـه ايـن دليـل كـه همسـر        . افـتم  مـي  ايـران نوبليسـت  اختيار به يـاد يگانـه بـانوي     كنم، بي فكر ميلوط دانم چرا هر وقت به همسر  نمي)  15

هـاي   هـايش شـباهت تـام بـا انديشـه      كـه انديشـه  ، عجـوزي ـ اسـت    قـرآن زني پيـر ـ يـا بـه تعبيـر       لوطمانند همسر پس احتماال به اين دليل كه او نيز . خداست، چون نيست

هـاي ايـن    هـا و گفتـه   اگـر كسـي بـا نوشـته     !گفتـه اسـت   اش سـخن  كـه خداونـد هسـتي چنـدين بـار در بـاره      دارد و دست كم آن قدر مشـهور و معـروف شـده    لوط همسر 

كنـد كـه    آشـنا باشـد، تصـديق مـي    ) علياحضـرت فـرح پهلـوي   كـار   ـ در دادگـاه نشـان داد، هـم     كيهـان ـ مدير مسئول روزنامة   مداري حسين شريعتچه  و چنان(علياحضرت 

از ايـن هـم بـاالتر، همـة عمـر خـود را صـرف تـالش در راه تـرويج          ! گفتـيم، مـورد انكـار او نيسـت    لـوط  هـاي بنيـاني قـوم     ديشـه هيچ كدام از جمالتـي كـه در وصـف ان   

  . كرده استلوط هاي بنياني قوم  هايي از جنس انديشه انديشه

ـ      شـيرين عبـادي  بـا  شـما چـه قرابتـي ميـان افكـار خودتـان        :سـؤال كـرد كـه    نورد زهرا رهو  ميرحسين موسويبايد از امثال        تي ايافتيـد كـه او را تـابلوي تبليغـات انتخاب

  :حافظبه قول  ؟و با اصرار، افتخار ملي ناميديدكرده خود 

 پرستي؟ ا كافران چه كارت گر بت نميب                              دوش آن صنم چه خوش گفت در مجاس مغانم
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امـا  ! هـا  نشـانه  رديم بـه جـز يـافتن ايـن    كـ اري نكـ هايي براي مـا هسـت؟ بـه گمـانم در سراسـر ايـن گفتـار          چه نشانهلوط در ماجراي 

در لـوط  دهـد،   توضـيح مـي  قـرآن  چـه   چنـان . نـدازيم بي اتيـ ذاراجازه دهيد به عنوان فصل آخر ايـن گفتگـو، بـا هـم نگـاهي بـه آيـات سـورة         

نـاره بگيـرد،   كتصـميم گرفـت از مـردم    ابـراهيم  وقتـي  بـه طـوري كـه    . ـ بـود   א	������������ــ  ابـراهيم  پرودگـان حضـرت    ي از دستكحقيقت ي


���Q: ـ بـود   א	������������ــ  لـوط  ايمـان آورده بـود،   ابـراهيم  ه به كساني كد ي از معدوكي��������فـرا  لـوط  ه نوبـت عـذاب قـوم    كـ وقتـي هـم   . 17)���

حاضـر شـوند،   لـوط  ه در منـزل  كـ قبـل از آن  شـدند ـ   لـوط  ه ميهمـان  كـ مـردان جـواني   ـ بـه ظـاهر   ـ رسيد، فرشـتگان عـذاب ـ يعنـي همـان     

آنهـا گوسـالة     بـراي پـذيرايي از  ابـراهيم  هـم بـه صـورت ميهمانـاني غريبـه تمثـل يافتنـد و        ابـراهيم  اي اتفاقـا بـر  . زدنـد ابـراهيم  سري هـم بـه   

ردنـد و  كه دسـت بـه سـوي آن قضـا دراز ن    كـ ه حقيقتا انسان نبودنـد تـا گوسـالة بريـان را بخورنـد؛ ايـن بـود        كخب، آنها . ردكفربهي را بريان 

انـد و در   خواهنـد؟ اگـر غريـب و خسـته     جـا چـه مـي    يسـتند؟ ايـن  كيـن ميهمانـان غريبـه    ا. ر فـرو رود كسخت به فابراهيم ه كهمين باعث شد 

زننـد؟   ار ديگـري دارنـد، پـس چـرا حرفـي نمـي      كـ خورنـد؟ اگـر    انـد، پـس چـرا غـذا نمـي      اين بيابان برهـوت سـر راهشـان بـه مـن برخـورده      

بشـارتي  . ايـم بشـارت دهـيم تـرا بـه فرزنـدي       مـا فقـط آمـده    .ردند بـه او گفتنـد نگـران نبـاش    كرا مشاهده ابراهيم ميهمانان جوان وقتي نگراني 

خـواهم   مـن نمـي  . ان دهنـده بـود  كـ بسـيار ت ـ بـه خـاطر مالحظـة پيـري خـودش و بـدتر از خـودش، پيـري همسـرش ـ           ابراهيم ه البته براي ك

نـد و قلـبم تـپ    ك ش مـي ه بـراي گفتـنش دلـم جـوش و خـرو     كـ هر چند اين قصه بـه قـدري زيباسـت    . را براي شما شرح دهمابراهيم داستان 

جاسـت؟ آنهـا نيـز    كاي فرسـتادگان خـدا مقصـد نهـايي شـما      : از آنهـا پرسـيد  ابـراهيم  ه القصـه  كـ خواهم بگويم اين است  ه ميكچيزي . و تاپ

نـون  كه اكـ انـدازه زيبـا از ايـن ماجراسـت      فصـل بـي   كجـا بـاز يـ    در ايـن ابـراهيم  العمـل   سكع. لوطيمه ما مأمور عذاب قوم كگفتند ابراهيم به 

نـد  هرا بـر عهـده خوا  لـوط  ه عـذاب قـوم   كـ ، بايـد همـان فرشـتگاني باشـند     ابـراهيم چـرا فرشـتگان بشـارت دهنـدة بـه      . مجال شرحش نيست

دار شـدن   ه فرزنـد كـ ردنـي و ناگهـاني بـود    كهمـان قـدر بـاور ن   لـوط  ه نـزول عـذاب بـراي قـوم     كـ خواهد به ما بفهماند  داشت؟ آيا خداوند مي

خـدا همـان قـدر بـه مـا      حسـاب   مهربـاني بـي  ه كـ خواهـد بـه مـا بفهمانـد      انتهاي پيـري و از پاافتـادگي؟ يـا شـايد مـي     ، آن هم در ابراهيمبراي 

زنـي هـم    و پيـره لـوط  زنـي هـم چـون همسـر      نـيم ميـان پيـره   كاي  مـا مقايسـه  خواهـد   ه عذاب و مجازات او؟ يا شـايد هـم مـي   كاست  كنزدي

را ابـراهيم  فرمايـد آن فرشـتگان منـزل     مـي قـرآن  امـا  . را بايـد گذاشـت تـا وقـت دگـر     ه هست، شرح اين مـاجرا  ك؟ هر چه ابراهيمچون همسر 

امـا در آن  . ردنـد ك، مـردان و زنـان مـؤمن را از آن سـرزمين خـارج      لـوط در آسـتانة نـزول عـذاب بـر قـوم      . فـرود آمدنـد  لـوط  رده نزد ك كتر

: خانـه  كيـ فقـط   ؛نانش مسـلمان بودنـد  كه سـا كـ يافتنـد   نـه خا كيـ ري فقـط  آ  ،خانـه  كفقط يـ فقط و  ،سرزمين وسيع و مرفهسرزمين، در آن 

���3?�)�)0 ��^[�!0;�����א����$���3(_
م امـر خـدا باشـند،    يه مسـلمان و تسـل  كـ  يسـان ك ،ه در آنكـ خانـه بـود    يـك فقـط   نيسـرزم آن در تمام يعني  18

مـن  . ه مانـد و گرفتـار عـذاب شـد    كـ بـود   سـاني كزمـرة  از لـوط  نبودنـد و همسـر   و مؤمن همه مسلمان  ،زيدر همان خانه نتازه  .وجود داشت

تـوان   تـر از ايـن هـم مـي     ك، آيـا تعبيـري رسـاتر و دردنـا    فاسـد تمـدن   يـك در برابـر  لـوط  و عزم  يصبور ،، مقاومتييتنهادانم براي بيان   نمي

  يافت؟

و تنهـا توجيهشـان   هنـد  دتـن در مـي   دنيـاي اطرافشـان  هـاي  ناهنجـاري  و هـا بـدي  ،به تمام كساني كـه بـه خطاهـا   بنابراين اجازه دهيد 

آن و از  ءانبيـا  ةخطـاب كـنم و بگـويم كـه شـما از سـير      ثـر مـردم چنـين و چناننـد،     كاري از دست ما سـاخته اسـت وقتـي ا   كه چه كاين است 

   .دانيد نمياي هرقدر ذ هحتي ب رده،كان يب ما برايقرآن كه زندگي  كسب

! همسـرش هـم بـا او نبـود     ياش بـا او بودنـد و حتـ   ه فقـط خـانواده  كـ  يدر حـال  ،ردكـ يمقاومـت مـ  در راه خـدا  لـوط  د يفرمايمقرآن 

، پيغمبـر خـدا و اسـوه و الگـوي زنـدگي مـا،       لـوط . شـمردند  ه همـة مـردم او را سـفيه و نـادان و نـاتوان مـي      كـ رد در حـالي  ك مقاومت ميلوط 

   ...نداشت ياحساس واماندگاي  حتي براي لحظه ،ها اثتخبران ك بيهجوم رد و در مقابل ك مقاومت مي

  . ه نصرت الهي فرود آمد و وعدة خدا عملي شدكچنين بود و  ...

و  امــام، او را نصـراهللا  سيدحسـن آن كسـي كـه   و سـالم بـر   ! نصـراهللا  سيدحســنسـالم بـر   ! نصـرت سـالم بـر   ! مقاومـت سـالم بـر   ... 

  !اي امام خامنهسالم بر  ...خواند پيشوا و رهبر خود مي

***  
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 26262626ة ة ة ة جلسجلسجلسجلسالميزان في تفسير القرآن ـ بر اساس كتاب  سورة شعراءنگاهي به                                                                   گرايي جنس مباني فلسفي هم

 

١٧ 

 

  

  بلكه سر عمر جاودانه ندارم                                        رمبي تو زماني سر زمانه ندا

  چشم دو دارم ولي يگانه ندارم                                 چشم مرا با تو اي يگانه چه نسبت                                

  در قفسي مانده آب و دانه ندارم                                  م بال و پر بريخته از عشقمرغ تو                                

  كرانه ندارم طاقت آن بحر بي                                آبم ةعشق تو بحريست من چو قطر                                

  در خور تو هيچ آشيانه ندارم                                كش مرغ شگرفي و من ضعيف ستم                                

  بهره ز وصل تو جز فسانه ندارم                                   ميه در وصل تو جوكندارم  زهره                                

  مام كه خانه ندار مات چنان گشته                               تو كرد ةم كه غمزيكه به يك بازرو                                 

  مم بهانه ندارچون تو كشي راضي                                       گر به بهانه مرا همي بكشي تو                                

  در همه آفاق يك نشانه ندارم                                      عطارترا به جز دل  هجرك ونا                                

  

  و الحمد هللا و صلي اهللا علي محمد و آله                                                                                              
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