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  حقوقدان -اميرفيض

به  طوسی بيشتر رقضيه سعي< مده بودآپايان  تحرير اسالم وماجرای سعيد طوسی که قبال تنظيم شد  در
ن جھت آ واکنون از ولی فرصت الزم برای اثبات موضوع نبود >اسالم وسياق عمل اسالم ربط پيدا ميکند

  ١ .ريدنرا بپذيآست خواھشمند است تصديع تکليف تحرير ا ،عمل سعيد طوسی با اسالمکه مسئله ارتباط 

  وامــــا بعد

 دين و داب زندگی انسانھاست  لذا بطور طبيعیآ نجا که اديان وبيشتر اسالم مجموعه ای ازقوانين وآ از
ملتی  ينی ھرکتاب د ھمانطورکه با مطالعه وتحقيقِ  شناخته ميشود و ملتھا  گارکان مھمه  فرھن مذھب از

نھم جاری آن دين ترسيم کرد  برعکس آاھل  رفتار داب وآ ميتوان يک ترسيم ذھنی نزديک به حقيقت از
ن دين آعمومی پيروان يک دين ميتوان به اصول کلی  رفتار واخالق وعادات و دابآ است يعنی با دقت در

ورت يک عادت وعمل زيرا ممکن نيست که يک امرحرام وممنوع شده ازسوی کتاب دينی بص ؛نزديک شد
به ريشه ھای  ن دين درقرون متمادی داشته باشد واگرچنين باشد، محقق بايدآپيروان مورد استفاده  ،عام

  .علت اين ناھماھنگی دست يابد

  شهود تاريخي

موضوع عمل سعيد طوسی يعنی استفاده جنسی ازکودکان وخردساالن وجوانان درجوامع اسالمی  
زمان مامون  از  رن چھارم وپنجم (ھجری)ق بخصوص از کرده است ی عادی وعمومی پيداجريان

 مانی موضوع استفاده جنسیالطين عثتاسلطان محمود غزنوی وحتی شاه اسماعيل صفوی وس
مورخين روايات  تشه بودند وجود داشته وآدربارسالطين که عموما مسلمانان دو ازجوانان حتی در

ن به کتاب معروف قابوس نامه اشاره کرد که  ازجمله ميتوا ؛نھا ثبت کرده اندآ مشھودی از
 نويسنده قابوس نامهترجمه شد (سلطان عثمانی ازفارسی به ترکی بدستورسلطان مراد دوم 

دوم به پسرش گيالنشاه حت نامه قابوس ينص نآنصرالمعالی ايرانی بوده است که محتوای ع
  .ميباشد)

رعيت داری وامثالھم نوشته  –، حکومت کردن ، دينداری، پوشاک، خوراکداب زندگیآدراين کتاب بھترين 
فت واين امرنشان ميدھد که دردوران خال يک باب اين کتاب درارتباط با بچه بازی ولواط  استشده 

دوران  نھم درآ پسران رواج داشته است واال دريک کتاب سلطنتی ازعباسيان وامويان استفاده جنسی 
ازغالمان مده است  آ تمتع بردن اندردرباب ن کتاب آ جمله در از نميشدنوشته  مزبور امور قدرتمندی اسالم
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کن  درتابستان ميل به غالمان  ورشوی ھرگونه بھره از تا دار، ميل خويش به يک جنس مَ وزنان
  .به زنان ودرزمستان ميل

رودکی  د ميتوان اشعاروميشو ک کشور وملت مسلمان شناخته ميشددرادبيات وفرھنگ ايرانی که ي 
درادبيات فارسی نامھای  سروده اند ، سعدی وحتی مولوی را ديد که درباره غالم بچه شعرحافظ

جاوز جنسی به افتادگی ت جا مختلفی برای عمل ارتکابی سعيد طوسی وجود دارد واين خود عالمت
   .کودکان وخردسالن درفرھنگ ايران واسالمی است

درکتاب باغ دارد حماسه شعر ابونواس  درکشورھای عرب مسلمان  ھم عمل سعيد طوسی رواج 
نمونه ديگر   ؛معطر نشان ميدھد که با چه ظرافتی تجاوز به خردساالن تعريف وتمجيد شده است

   .وری شده استآوری ازھمجنس بازی گرد آکتاب ھزارويکشب معروف است که با داستانھای شرم 

م مسلمان مصرتحقيق داشته نوشته درمورد مرد ١٩٣۶يکی ازنژاد شناسان بنام کلين که درسال  
 ازشريف  است ونه بوميان ونه افراد بين مسلمانان مصرجاری در عمل ھمجنس گرائی بسيار<

برابر يک زن   ١۵وبھائی که برای پسران جوان پرداخت ميشود  اين عمل احساس شرم نميکنند
   >.جوان است

ده که رسميت ھم داشته ودولت بنوشته تاريخ درزمان صفويه محل ھائی برای ھمجنسگرايان بو 
من درتبريز وايروان قھوه خانه  ؛شاردن سياح معروف نوشته است .نھا ماليات ميگرفته استآ از

حتی  و پسرانی بودند که خويشتن را مانند زنان روسپی عرضه ميکردند  از ديم که پرھای بزرگی 
  ........وم  طفل  زيبائی رابه قوه چی سپردشاه عباس د

ته است که شاھان  واميران وبزرگان ھرکدام يک ويا چند بچه زييا کنارشان بود که مفارقت دن نوشرشا
  .ميکردند ھم ات ومسائل  دينیبنھا ممکن نبود اين شاھان واميران اقامه نمازجمعه وادای واجآ از

 راو ميگويد گ ؛مجله فارين پاليسی مقاله مفصلی درباره بچه بازی مردم افغانستان نوشته است  
اسالم منع شده ولی ھمه مردم افغان ميدانند که بچه بازی يکی ازعادات  چه بچه بازی ولواط در

مردان مسنی که صاحب قدرت وپول ھستند با خريد بجه  ؛ھمو نوشته است ؛نھاستآرسوم ملی  و
پسربچه  برای خانه داری و نھا سوء استفاده ميکنند وبقول فارين پاليسی مردان افغان زن راآ از

  ٢. ی عشقبازی ترجيح ميدھندرابرا

درصد  ٣۵درعربستان سعودی جايگاه اسالم وخانه خدا برطبق گزارش رسمی دولت سعودی  
کودکان مورد تجاوز بستگان ويا معلم قرارگرفته  درصد ٢٣. ن کشورھمجنس گراھستندآمردان 

  دانشجويان ھم جنيس گراھستند........... صد در ۴۶ –اند 

  )٩۴تلويزيون رسمی عربستان سوم مھرماه (                                                                   

                                               
بتازگی آثای باستانی مفصلی از سوی باستانشناسان مصر و يونان و رم بدست آمه و جاويد ايران فيلم مربوط به آنرا ھم پخش  - ٢

 فيلمی با شرح -پيروسی درمصر را نشان ميدھد چطور مسايل سکسی و بچه ھا در آن پاپيروس به نقاشی کشيده شدهکرده است که پا
د نشان ميدھد چطور خانه ھای عشق بازی برای سران در اثر آتشفشان و زلزله زير آوار رفته بو مفصل يکساعته در باره پمپئی که

(سودوم و » لوط«و کتاب ھای دينی اشاره به زندگی قوم و افسران و درجه داران ارتش در آن کشور برقرار بوده. قرآن  رومی
 ک-و جوی شراب و زن باکره قرار داده است. ح» غلمان«پاداش بھترين در بھشت را قرآن گومورا) دارند. و 
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ديگری  ازشاھزادگان عرب را که با اسب نراما حکومت ھمين کشور يک اسب گرانقيمت متعلق به يکی 
  .محکوم به اعدام کرده است وکوشش انجمن حيوانات ھم تاکنون به جائی نرسيده استجفت شده 

گاھند وھمه باتفاق حاش حاش آجريان وسيع لواط درکشورشان  زھمه حکومت ھای کشورھای اسالمی ا

د < :ميکنند واينکه گفته ميشود رو کآون  خوت  دن ی    .> دقيقا ھمين مورداردی 

  حكم موضوع 

جريان  لواط ولینکه لواط شرعا ممنوع است آ بابنظرميرسد که برای اثبات اين مھم که درجوامع اسالمی 
نکه آوتحقيق درمقابل اين پرسش قرارميگيرد که با  کافی است تقريبا ؛نچه عرض شدآ ،تقريبا عمومی دارد

متصدی اجرای اسالمی ونايب  را پادشاھان وحکام کشورھای اسالمی خود ن لواط را ممنوع کرده وآقر
توجه به  ،ھستند به لواط شده وه دلوآ ن تمکين نميکنند وآروی زمين ميدانستند چرا به حکم قر خدا در
   .مطرح استاکنون ن آعلت 

  اسالم وعمل لواط

   :ن است اينھاستآياتی که درمورد لواط درقرآ

  ..>بين شما مرتکب چنين عمل ناپسندی بشوند الخ اگردومرد< :سوره نسا ميگويد ١۶يه آ

  ..>الخ  وبا مردانترک کرده  شما زنان را< :سوره اعراف  ميگويد ٨١و  ٨٠يات آ

  ..>عمل زشت را انجام ميدھيد  الخ نيابامردان کرده  رھا زنان را شما ياآ<  : سوره شعرا ١۶۵يه آ

  >..ميرويد مردانگزينش کنيد درپی  بجای اينکه زنان رابرای عمل جنسی<.سوره نمل ....... ۵۵يه آ

    ٣. )الواط وضع شده است (پايان ايات حوريه است که برای مردان غير از غيريات مزبورآ=  حاشيه

  يست مرد ك

؟ مرد درحقوق اسالمی کسی است که بسن بلوغ شرعی رسيده باشد که يات مورد استناد کيستآ مرد در
 ؛درعرف مردم وادبيات به کسی گفته ميشود که سرپرست خانواده باشد سال است و ١۶تا  ١۴معموال بين 

   .پسر ناميده ميشود قاآنوجوان وپسربچه ويا به کسی که به سن بلوغ نرسيده  ،درھمان ادبيات وعرف مردم

                                               
نکات  يکی از حادثهاين از شواھد چنين برمی آيد که در قرآن آيه ھايی ھست که بنام آيه ھای صدر (شرح صدر) شھرت دارند.  - ٣

از شرح وبازگو کردن آن برای  بستگان مخالف وی است کرده ديدهضعف در زندگی محمد بوده است وبعد از آنکه وی مدعی نبوت 
اندو پاسخی برای گفتن  ين مورد کامال خالی از ذھن بودهاستفاده می کرده اند. چون اصحاب وی در ا خفت دادن وسرکوفت زدن به او

و محمد پاسخگويی به آن حادثه را به عنوان يکی از معجزات دوران زندگی  نداشته اند موضوع را با خود محمد در جريان گذاشته اند
  آگاھی بيشتر به اينجا نگاه کنيد: برای  .قلمداد کرده و توجيه نموده است خود

Sadr.asp-e-years.org/Sharh1400http://   3وsadr.mp-e-years.org/Audio/Sharh1400http://   
  ک-ح



 حقوقدان -اميرفيض—ربط اسالم با عمل سعيد طوسی                                                  ۶ از ۴ برگ ٢٠١۶/١٠/٢٣، يكشنبه=شيدمھر 

  .>ن زمان باشی که شوی ازھمه جدامرد آ< :ی درباره مرد ميگويدخاقان  

مرد است نه مرد با بچه وخردساالن که  منع لواط بين دونی متوجه آيات قرآچنانکه مالحظه شد  
 ھمان 

ازنوجوانان زيبا  بنام غلمان  ،سوره واقعه ١٨و١٧و سوره دھر ١٩يه آ و سوره طور ٢۴يات آدر 
که غلمان نوجوانان وزييا روی ھستند خدمتگزاران  ؛ن ميگويدآولدان ياد کرده ودرشرح  و

ون چزيبا وسفيد چھره وباصفا ھستند که گوئی ھم نقدرآ و پيرامون مومنان ميگردند و بھشتيانند
به  را نھاآھرگاه  نوجوانانی که ھمواره درشکوه وطراوت جوانی بسرميبرند و ،دفندمرواريد درص

سته که پيوطراوت  ، جاودانی درشکوه وخدمتگذارانی جوان ،بينی گمان ميکنی مرواريد پراکنده اند
  .شراب طھور نھرھای جاری بھشتی و قدح ھا وکوزھاوجام ھائی از با ،نھا ميگردندآگرد 

  يات باالآدريافت از

 ،اشاره کامال بين مرد يات موردآ ن درآن ظرافت نشان ميدھد که قرآغلمان با  ن ازآتشريح قر  -١
  .جوان قائل به تفاوت استوه باغلمان وبچ

 دشوار ظريف است که بسيار نقدرآ رفته بھشت بکار غلمان ھا در مورد ن درآيات قرآظرافتی که دربيان 
غلمان ھا  داشته باشد بتواند چنان تعريفی ازاست که يک شخص عادی که گرايشی به لواط با پسران ن

ن بوجود آروح وجسم انسان تسلط داشته باشد تا چنين احساسی برای تحرير  . عمل لواط بايد بربکند
   .يدآبي

ن مرد آقدرھم که  يات باال ھرآه دن، خوانن بخواندآن ھمه روزه قرآاساسا مرد مسلمانی که بتوصيه قر
را راحت نخواھد گذاشت خاصه نه تنھا نھی  پاک باشد وسوسه ھای دستيابی به يک غلمان او و مسلمان

   .ن نيست بلکه کارخداست که دربھشت فراھم کرده استآ بر

اين حکم چنان بود که  –بيز سنبل وراسته ای به عنبروآ –نجا که شاعری ميگويد يارب تومه مھرانگيز آ
   .ل است نه پسران جوانگن خوش. اين بيت مربوط به زنامريز کجدارو

نان آدرجھت تامين ھوس جنسی دربھشت  انتخاب جوانان کم سن وسال برای خدمتگزاری ازمردان -٢
  .د ميکردمردان وغالمان با تجربه يا اال بجای غلمان  از است  و

که  وخودرا مقيد دانستهيه تنھا به انتخاب بچه ھای خردسال برای مردان بھشتی اکتفا نکرده آ -٣
  .. اين صفات برای ارضاء جنسی است نه خدمتگزاریصفا باشند با وزيبا روی وسفيد چھره  بسيار

نه زيبائی  صحبت ميشد مردان  اگرفصل خدمت گزاری مطرح بود ازکاردانی ووقار ومتانت وچشم پاکی
      .نھم برای پسران جوانآ

فواحش برای جلب  که قواد ھا از شده است دقيقا ھمان تعاريفی است ن غلمان ھاآ تعاريفی که از -۴
راه  رتنھا د اين تعاريف به ھيچوجه ارتباطی به خدمات انسانی ندارد و و ،توجه مشتری ميکنند

  .تامين شھوات مصرف دارد
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تنھا برای تامين نيازھای شھوانی است  ،ابدا گرداندن جام شراب الزم نيست یبرای نيازھای خدمات -۵
   .ومعول است که مصرف شراب وجامھای گوارا ضرور

. مشتريانی پذيرائی کند که بچه بازھستند نه دکل باز خداود درحالت قوادی دقيقا ميدانسته که از -۶
  .به عذاب ھم وعده داده است را نھاآزيراھيچ مزايائی برای مسلمانان دکل بازقائل نشده که 

 اگر و فيد ميدانستهاندام س وئی را فقط درزيبا ر ت که خدا نژاد پرست ھم ھست ون اسآگويای  يهآ -٧
   .يکی ازميھمانان خدا ميل به پسربچه سياه داشت ول معطل است

شخص محمد است زيرا  محمد خود گرايش  ن نظراتآقريات مزبور ميتواند يکی ازداليلی باشد که آ -٨
محمد  دکتر جمله ھای مورخين از هنوشت بر بنا فوق العاده ای به زييائی جوانان داشته است و

دّحيه کلبی به مالقات محمد روی بنام < جبرائيل بصورت جوانی زيبا ،مجلسی باقرمعين ومال محمد
صفحه ی نزد اوست کسی وارد نشود> (بداده بود که ھرزمانی که دحيه کل محمد دستور مد وآمي
  ٤. جلد ھشتم بحاراالنوار) ٢٠

ن سرزمين آل گخوشمد جوانان آيد که سرآی دربوردن پيام خدا چه نيازی است که جبرئيل به قيافه دحيه کلآ
   ؟بوده است

ی که قانون اسالم است  نوعی جواز عشقبازی با گسال ٩قانونمندی ازدواج با دختران خردسال  -٩
دو  ھر باشد دروسالمتی مسئله صغرسن  زيرا اگر ؛جوانان خردسال ھم ميتواند محسوب شود

  .مشترک است  ھمچنان که فصل لذت بردن مرد ھم درھردو مفتوح

ن آاراده خدا بر مده است که ھيچ حرکتی وھيچ برگی ازدرختی ساقط نميشود مگرآن آدرقر  -١٠
   .ن ميگويد که خدا خيربندگانش را ميخواھدآھمچنين قر ؛محقق شده باشد

رارميگيرد اين وي يك مرد مسلمان الواط قر در رو ،روي بنابراين وقتي يك جوان خردسال زيبا
نطور كه خودش بيان كرده قوادي بچه آمشاغلش  خاصه كه خدا يكي از ....اراده خداست خواست و

   .ل هاستگخوش

قيدی نيست  ھم برای خدا ن نگفته است که غلمان ھا فقط دربھشت ھستند وآنجا که خدا درھيچ جای قرآ از
ب لذا جوانان کم سن وسالی که جذ ،وردآدر دراين دنيا اليتیو و شھر ھر را بصورت خردساالنِ  نھاآکه 

که به بھشت خواھند رفت  ن مردانآخرت که آوتمرينی است برای  الواط ميشوند خواست خدا بوده مردان
   .نجا گيج نباشند که ندانند با غلمان ھاچه بکنندآ در

جوانان نکرده است اين مردمسلمان وارد  يک مرد مسلمان درتمام عمرش مبادرت به لواط با فرض کنيد
ان ھا دورش را ميگيرند اين بيچاره وحشت خواھد کرد ونميداند ن غلمآبھشت ميشود بنا به اعالم قر

                                               
 ک-ح -ين نيز نگاه کنيدبه زيرنويس برگ پيش - ٤



 حقوقدان -اميرفيض—ربط اسالم با عمل سعيد طوسی                                                  ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/١٠/٢٣، يكشنبه=شيدمھر 

 و ل ھايش حل کرده است گل را درھمين دنيا با بچه خوشگن غلمان را راضی کند  خدا اين مشآچگونه 
  ٥ .داده است را ن مرد مسلمان تمرين استفاده ازغلمان ھاآبه 

به ھرکدام ميل  ف دارند که مردانحوريان ھم تشريکنارغلمان ھا  در ،ھمانطور که ميدانيد دربھشت -٩
تابستان مردان با جوانان  قابوسنامه توصيه شده که در کردند وارد شوند اين ھمان داستانی است که در

  .زمستان با زنان داخل شوندخوبرو ودر

   استداللی است نه اعتقادی  ، تحقيق اين تحرير  -تبصره   

   

  

 

                                               
چه ھرجی  -غلمان داری ميکنند به کار خدا مشغولند -آقای سعيد طوسی به سفارش قرآن، در کنار کالس ھای درس قرآن ـتمرين - ٥

 ک-حبرآن نا رواست؟؟ 


