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مقدمه

خداوند متعال و حکیم، میل و غریزه ی جنسی را در درون انسان ها قرار داد تا آن 
را در راه تولید نسل به کار گیرند.1 و آن را شدیدترین و لّذت بخش ترین امیال قرار 
داد2 تا سبب کشش و جاذبه در بین زنان و مردان شود که نتیجه آن، تشکیل خانواده 

و در نهایت، مقدمه ای برای تولید نسل شود.3

اّما متأسفانه بسیاری از انسان ها در طول تاریخ تا زمان فعلی، از این نعمت پر 
فایده ی الهی یعنی غریزه ی جنسی، سوء استفاده کرده و آن را در راهی غیر از هدف 

آن، یعنی گناهان و انحرافات جنسی به کار گرفته و می گیرند.

پیشگیری  راههای  اّول،  فصل  در  که  شده  تقسیم  فصل  دو  از  رو  پیش  کتاب 
انحرافات جنسی بیان شده و در فصل دّوم، راههای درمان.

امید است که در صورت به کارگیری مطالب این کتاب، افراد مبتال به انحرافات 
جنسی، درمان و افراد غیر مبتال، به سوی انحرافات جنسی کشیده نشوند.

1. ازدواج اسالمی ص23
2. امام صادق)علیه الّسالم( فرمودند:» مردم ـ زن و مرد ـ در دنیا و آخرت لّذتی بهتر از زن ـ کنایه از لّذت جنسی 
هواِت مَِن  ـ نچشیده اند. و این سخن خداوند متعال ـ در سوره  آل عمران آیه14 ـ است:» ُزیَّن لِلنّاِس ُحبُّ الشَّ
النِّساِء و...« و بهشتیان در بهشت از هیچ چیز، نه از خوراک و نه از نوشیدنی به اندازه ازدواج ـ کنایه از آمیزش 

جنسی ـ لّذت نمی برند.«.» وسایل الشیعه و مستدرکها: 17/17«
3. فرایند همسر گزینی ص23
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ائّمه  پیامبران،  مقّدس  و  مطّهر  ارواح  به  می شود  هدیه  کتاب  این  ناچیز  ثواب 
معصومین، آخرین منجی الهی حضرت مهدی)علیهم الّسالم(، و نیز ارواح همه ی مؤمنین 

و مؤمنات خصوصًا پدر مرحومم.

مولف: حّجة االسالم ایمان رنجبر

استان فارس، شهرستان کازرون 1399/5/28
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فصل اّول: راههای پیشگیری4 انحرافات جنسی

1(- تربیت اسالمی 

هر نَفسی5 در ابتدای آفرینش و خلقت و در دوران طفولیت، از جمیع ملکات و 
صفات- خوب و بد- خالی است و مانند صفحه ای است که خالی از نقش و صورت 

باشد. 

ملکات و تحقق صفات، به واسطه تکرار اعمال و افعال مقتضیه آن ها است. و هر 
عملی که یک مرتبه از شخص حاصل شود، اثری از آن در دل می ماند. و در مرتبه 
دّوم، اثر آن بیشتر و در صورت تکرار بیشتر، اثر آن در دل انسان مستحکم و ثابت 

می شود و به » ملکه راسخه6« تبدیل خواهد شد.7

در علم روانشناسی و تعلیم و تربیت در مبحث» عادت « بیان شده: اگر انسان از 
زمان کودکی به انجام دادن کاری عادت کرد، نه تنها انجام آن کار برای او مشّقت آور 

4. پیشگیری در لغت به معنای؛ جلوگیری، منع و ممنوعیت آمده. و در اصطالع به معنای؛ جلوگیری کردن از 
وقوع چیزی است که مطلوب نمی باشد.» تربیت جنسی در اسالم ص164« 

5. به نفس: روح، جان، عقل و دل نیز می گویند.» معراج السعاده ص10« 
6. افعالی که انسان ها انجام می دهند، بعد از تکرار فراوان، تبدیل به عادت و ملکه ای خواهد شد که در درون 

آن ها رسوخ می کند به حّدی که ترک آن، مشکل می شود. 
7. همان ص 19
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نیست بلکه بر عکس، ترک آن عمل برایش سخت خواهد بود.8

بنابراین، پدر و مادر برای این که فرزندان خود را از هر نوع خطری در آینده نجات 
دهند و از آن ها انسان مفیدی برای خود و جامعه بسازند، باید از همان کودکی آن ها 

را با تربیت دینی آشنا کنند. 

انسان ها در سنین کودکی به علّت پاک بودن روح آنان و آلوده نشدن به گناه 
که عامل قساوت قلب است، میل به عبادت و پذیرش دستورات الهی در درون آن ها 
بیشتر است. و هر مقدار که بزرگتر شوند، خطر آلوده شدن به گناه ـ به خصوص 
در جامعه فعلی ـ بیشتر می شود که در این صورت، چون درونشان را نفس اّماره و 

شیطان تحت تصرف خود در آورده، تربیت آنان، سخت تر از زمان قبل خواهد شد.

الّسالم(  حسن)علیه  امام  بزرگوارشان  فرزند  به  وصیتی  در  الّسالم(  امیرالمؤمنین)علیه 
فرمودند:» دل جوان مانند زمین خالی است که هر چه در آن افکنده شود، آن را 
می پذیرد. به همین علّت، قبل از آن که دلت، سخت و مغزت گرفتار شود، به تأدیب 

و تربیت تو شتافتم.9«10

والدین باید دقت داشته باشند، عالوه بر این که باید از کودکی مسائل دینی را به 
فرزندان خود آموزش دهند، آن ها را نیز به تناسب حال، وضع و سّنشان به عبادات 

وادارند.

در این باره امام محّمد باقر)علیه الّسالم( فرمودند: » ما کودکان خود را وقتی پنج 
ساله شدند به خواندن نماز امر می کنیم، اّما شما کودکان خود را زمانی که هفت ساله 

8. اسالم شناسی و پاسخ به شبهات صص533ـ534
قَبِلَتُه  َشیٍء  مِن  فیها  اُلِقَی  ما  الخالِیَِة  کاألرِض  الَحَدِث  قَلُب  الّسالم(:»...إنّما  لِلَحَسِن)علیِه  امیُرالمؤمنیَن  قال   .9

فباَدرتُک باألَدِب قبَل أن یَقُسَو قلبَُک َویَشتَِغَل لُبُّک...«.» نهج البالغه نامه 31 ص 266«
10. ظاهراً به علّت این که مخاطب امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( فرزند جوانش یعنی امام حسن)علیه الّسالم( بودند، 

لفظ» جوان« را بیان فرمودند، و إاّل با توضیحاتی که بیان شد این حدیث شامل هر کودکی نیز می شود.



19(- تربیت اسالمی 

شدند به نماز خواندن وا دارید. 

همچنین، ما کودکان خود را وقتی که به سن هفت سالگی رسیدند امر می کنیم 
تا هر مقداری از روز را که می توانند روزه بگیرند. حال نصف روز باشد یا کمتر و یا 
بیشتر و هر گاه تشنگی و گرسنگی بر آنها غالب شد، افطار کنند تا به این صورت به 
روزه گرفتن عادت کنند و توانایی آن را پیدا کنند اّما شما نیز وقتی کودکانتان به سن 
نُه سالگی رسیدند به آنان دستور دهید مقداری از روز را که می توانند، روزه بگیرند11و 

هرگاه تشنگی بر آنان غالب شد، افطار کنند.12«

یکی از راههای خوب تربیت و آشنا کردن فرزندان با مسائل دینی، بردن آنان 
به مساجد و جلسات مذهبی است تا بدین وسیله، ذات آنان از همان زمان کودکی، 
با شرکت در چنین مراسماتی به سمت صالح و سعادت پیش رود. و حّتی ِصرف 
و  ـ  کودکان  روح  بر  را  مثبتی  اثرات  دینی،  مجالسات  و  مساجد  در  فرزندان  بردن 
البته دیگران ـ  خواهد گذاشت؛ چون که غالبًا رفتارهای ما انسان ها از مکان، زمان 
برقرار می کند، به شکلی  ارتباط  با آن ها  تأثیر می پذیرد و  و موقعیت های محیطی 
که اگر رفتار و اعمالی مّدتی در زمان، مکان یا موقعّیت ویژه ای توسط شخص یا 

11. دختران زمانی که نُه سال قمری آنان تمام شد و وارد ده سال قمری شدند، اگر از قبل، یکی از دو شرایط 
به سن  زمان  باشد، آن  نشده  آنان حاصل  برای  منی  باالی عورت و خروج  یعنی روئیدن موی درشت  بلوغ 
تکلیف رسیده اند. لذا این که حدیث می فرماید:»زمانی که کودکانتان به سن نُه سالگی رسیدند«. یعنی زمانی 
که دختران هنوز، نُه سال خود را تمام نکرده اند و یکی از دو شرایط دیگر را ندارند؛ چون اگر یکی از سه 
شرایط حاصل شود، به سن بلوغ رسیده اند و در صورت توانایی باید روزه کامل بگیرند. امکان دارد منظور 
باید تمرین روزه داشته شوند.» ر.ک به رساله  حدیث از کودکان، پسران باشد و دختران زودتر از این سن 

توضیح المسائل آیت اهلل مکارم شیرازی ص15 و باب روزه«
البته، هر فردی باید به نظر مرجع تقلید خود رجوع کند.

إَِذا  اَلةِ  بِالصَّ ِصبْیَانَُکْم  فَُمُروا  ِسنِیَن  َخْمِس  بَنِي  َکانُوا  إَِذا  اَلةِ  بِالصَّ ِصبْیَانَنَا  نَأْمُُر  َّا  إِن الّسالم(:»  الباقر)علیه  قال   .12
َکاَن  فإِْن  اَلْیَْوِم  ِصیَاِم  مِْن  أَطاقُوا  بَِما  ِسنِیَن  َسبِْع  بَنِي  َکانُوا  إَِذا  ْوِم  بِالصَّ ِصبْیَانَنَا  نَأْمُُر  نَْحُن  َو  ِسنِیَن،  َسبِْع  بَنِي  َکانُوا 
یُِطیُقوُه  َو  ْوَم  الصَّ ُدوا  یَتََعوَّ َحتَّی  أفْطُروا  الَْغَرُث  َو  الَْعَطُش  َغلَبَُهُم  فَإَِذا  أقَلَّ  أو  َذلَِک  مِْن  النََّهاِر وأْکثََر  نِْصِف  إِلَی 
ْوِم َما اْستََطاُعوا مِْن ِصیَاِم اَلْیَْوِم فَإَِذا َغلَبَُهُم اَلَْعَطُش أفْطُروا.«.» میزان  فَُمُروا ِصبْیَانَُکْم إَِذا َکانُوا بَنِي تِْسِع ِسنِیَن بِالصَّ

الحکمه:507/13- 508«
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اشخاصی صورت گیرد، بعد از مّدتی فرد با قرار گرفتن در آن زمان، مکان یا موقعیت 
ویژه، خود به خود و به صورت ناخودآگاه آن رفتار را انجام می دهد و یا به انجام آن 

تمایل دارد.13

2(- جدا کردن رختخواب فرزندان 

از زمان  را  از عواملی که می تواند کمک کند غریزه جنسی، مراحل خود  یکی 
کودکی تا بلوغ به آرامی طی کند، جدا کردن رختخواب فرزندان از یکدیگر است. 

در حدیثی رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلّم( فرموند:» رختخواب پسران با پسران، 
پسران با دختران و نیز دختران با دختران را از ده سالگی جدا سازید.14«

در حدیثی دیگر فرموند:» وقتی فرزندانتان به سن هفت سالگی رسیدند، رختخواب 
آن ها را از یکدیگر جدا کنید.«15

در روایتی دیگر بیان شده:» رختخواب فرزندان را در سن شش سالگی از یکدیگر 
جدا سازید.16«

شایان ذکر است که در زمانه فعلی چون درک و فهم فرزندان به مسائل جنسی 
و وجود عوامل تحریک کننده، نسبت به زمان قبل بیشتر شده و به اصطالح، چشم و 

13. ر.ک» به خواب شیرین بروید)خواب و بی خوابی( ص46«
بیَُّة، یُفرُق بَیْنَُهْم  بیَُّة و الصَّ بِيُّ َو الّصبیَُّة و الصَّ بِيُّ َو الصَّ بِيُّ َو الصَّ ِ)صلى اللهَّ علیه و آله و سّلم(:» الصَّ 14. قاَل َرُسوُل اهللَّ

فِي الَْمَضاِجِع لَِعْشِر ِسنِیَن«.» وسایل شیعه و مستدرکها:236/17«

قُوا بَیَن أَوالِدُکم فِی الَمضاِجِع إذا بَلَُغوا َسبَع ِسنِیَن.«.» مکارم االخالق  15. عنه)صلى اللهَّ علیه و آله و سّلم( :» فَرِّ
ص224«

بْیَاِن فِي الَْمَضاِجِع لِِستِّ ِسنِیَن.» وسایل شیعه و مستدرکها:236/17« َُّه یُفرُق بَیَْن الصِّ 16. ُروی أَن
3. قال الصادق)علیه الّسالم(:»...ال تنام إبنة الرَّجل َمَعُه فی لحافِِه و ال اُمّه.«.» همان: 355/17«
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گوش بچه ها باز شده، باید فرزندان زودتر از سنینی که احادیث فرموده اند، رختخواب 
رختخواب  جداسازی  مورد  در  احادیث  که  این  شاید  و  شود.  جدا  یکدیگر  از  آنان 
در  زمانه، حّتی  تغییر  علّت  به  بیان می کند،  را  متفاوتی  یکدیگر، سنین  از  فرزندان 
زمان خود بیان حدیث یا نسبت به افراد و فرزندان آنان باشد؛ چون که شرایط پدر 
و مادر و محیط خانواده و اجتماع می تواند فرزندان را خیلی زودتر نسبت به مسائل 

جنسی آگاه کند. 

عالوه بر جدا کردن رختخواب فرزندان از یکدیگر، رختخواب آن ها نیز از پدر و 
مادر باید جدا شود. 

لحاف  یک  زیر  در  خود  مادر  و  پدر  با  دختر  فرمودند:»  الّسالم(  صادق)علیه  امام   
نخوابد.17« 

البته با توضیحاتی که بیان شد، این حکم یعنی جدا کردن رختخواب دختران از 
پدر و مادر، شامل پسران نیز می شود. و در واقع، چون قسمت قبل این حدیث در 
مورد زنان بود، ظاهراً امام)علیه الّسالم( بحث نخوابیدن دختران با پدر و مادر خود را به 

مناسبت بحث بیان فرمودند. 

در این جا سوالی به ذهن می آید که چه زمانی باید رختخواب فرزندان را از پدر 
و مادر جدا کرد؟

جواب داده می شود که خواب کودک دو مرحله دارد: مرحله سبک و مرحله عمیق.

در مرحله سبک، چشم حرکت دارد و نیمه بسته است، بدن پیچ و تاب می خورد 
و حرکات تنفسی کودک نامنظم است.

اّما در مرحله خواب عمیق، بدن، آرام و تنفس، منظم است و دست و پاها در دو 

 .17
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طرف بدن رها می شوند.

80 درصد خواب نوزادان سبک است و تا سه سالگی، 80 درصد خواب عمیق 
می شود و این پدیده از الطاف الهی است تا کودک در خواب سبک بتواند در مقابل 

سرما، گرسنگی، گرفتگی بینی و قطع تنفس از خود عکس العمل نشان دهد.

کودکان دائم از مرحله خواب سبک به مرحله عمیق در حال تغییر هستند و این 
تغییر دائم، دفعات بیداری و در نتیجه دفعات زمان آسیب پذیری را بیشتر می کند.

 بودن مادر در کنار فرزند می تواند انتقال از خواب سبک به عمیق را با شیر دهی 
یا نوازش و الالیی راحت تر کند. اّما در صورت عدم حضور مادر، این انتقال به راحتی 

صورت نمی گیرد و کودک گریه های عصبی سر خواهد داد.

بهترین زمان جداکردن کودکان از پدر و مادر، 12تا18ماهگی است. به علّت این 
که تا این سن هنوز به والدین خود وابسته نشده است و مهمتر از آن، این که هنوز 

ترس از تاریکی برایش مفهوم پیدا نکرده است.

از آن چنین  قبل  دارد ولی  را  از خود  توانایی مراقبت  این سن، کودک  از  پس 
توانایی را ندارد و ممکن است دچار خفگی شود. 

عالوه بر مطالب یاد شده، گرمای وجود مادر و صدای ضربان قلب او در آرامش 
و رشد عاطفی کودک بسیار مؤثّر است. و حّتی تماس بدنی کودک با مادر خود باعث 
افزایش ترشح هورمون پروالکتین در شیر مادر می شود. و نیز مادر می تواند در مرحله 
آسیب پذیری خواب کودک به او کمک کند و در انتقال کودک از خواب سبک به 

عمیق و برعکس، به او کمک کند.18

اتاقی جداگانه، و فرزندان  این است که پدر و مادر در  بهترین شیوه جداسازی 

18. نسیم مهر:103/1و104



213(- جدا کردن رختخواب فرزندان 

در اتاقی دیگر با جدا بودن رختخواب از یکدیگر بخوابند.19 و سعی شود شرایط به 
شکلی باشد که آرامش خاطر از امن بودن اتاق برای بچه ها  به خصوص فرزندان 
بزرگ ـ حاصل نشود که خدایی ناکرده در مواقعی، کار برخی از آن ها به فحشاء20 

کشیده شود.

متأسفانه، در زمان فعلی که یکی از موارد شیوع فحشاء، انجام آمیزش جنسی 
بین محارم است.

الزم به ذکر است که دین اسالم برای جلوگیری از وقوع همجنس بازی زنان و 
مردان، آدابی قرار داده است که احادیث زیر، به برخی از آن ها اشاره می کنند.

رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلّم( فرمودند:» مرد با مرد اجازه لمس یکدیگر را ندارند، 
مگر این که بین آنان لباس باشد. همچنین دو زن با یکدیگر.21« 

در حدیثی دیگر امیر المؤمنین)علیه الّسالم( فرمودند:» هیچ مردی با مرد دیگری و 
هیچ زنی با زن دیگر در هنگام خواب ـ کنار یکدیگر ـ از یک پوشش استفاده نکنند. 

ـ و هر کدام روپوش جداگانه ای استفاده کنند. ـ «22

19. البته سعی شود فرزندان پسر و دختر حد االمکان ـ به خصوص اگر به سن بلوغ رسیده یا نزدیک به آن 
هستند ـ در یک اتاق با هم نخوابند. 

20. فاحشه از ماده فحش، و فحشاء به معنی هر عمل بسیار زشتی است و منحصر در عمل منافی عّفت نیست؛ به 
علّت این که در اصل به معنی تجاوز از حد است و هر گناهی را شامل می شود.» تفسیر نمونه:99/3«

عالمه طباطبایی)رحمة الل علیه( در این باره می فرماید: فاحشه چیزی است که متضمن فحش و اعمال قبیح باشد 
و استعمال آن در زنا شیوع دارد.» المیزان:20/4« 

ُجَل إاّل و بَینَُهما ثَوٌب، و ال تُباِشُر الَمرأُة الَمرأَة  ُجُل الرَّ 21. قال رسول اهلل)صلى الل علیه وآله و سّلم(:» ال یُباِشُر الرَّ
إاّل و بَینَُهما ثَوٌب «.» وسایل الشیعه و مستدرکها: 351/17«

ثَوٍب  فِی  الَمرأَة  َمَع  الَمرأُة  اَل  و  واِحٍد  ثَوٌب  فِی  ُجَل  الرَّ َمَع  ُجُل  الرَّ الّسالم(:»...الیناُم  امیرالمؤمنین)علیه  قال   .22
واِحٍد...«.» خصال :632/2«
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3(- رعایت آداب پوشش 

شاید برخی ها تصّور کنند که چون با هم َمحرم هستند، به هر شکلی که بخواهند 
می توانند در مقابل یکدیگر ظاهر شوند و حّتی به هرکجای بدن یکدیگر که بخواهند 

نگاه کنند، در صورتی که چنین تفکری کاماًل اشتباه است.

این خود می تواند  یکدیگر،  مقابل  در  پوشش  آداب  نکردن  رعایت  در صورت   
زمینه ای برای تحریک غریزه جنسی و یا حّتی به وجود آمدن فحشاء بین محارم یا 

با دیگران ایجاد کند.

 امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( فرمودند: مردی به رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله و سلّم( عرض 
کرد: خواهر من گیسوان خود را در جلوی من آشکار می کند.

رسول خدا به او فرمودند: این کار را نکند.

 آن شخص پرسید: چرا؟

حضرت فرمودند: زیرا می ترسم وقتی چیزی از زیبایی های خود را آشکار کند، 
باعث شود که شیطان تو را تحریک شهوانی کند.23«

پسری می گفت: با دیدن خاله خودم به شّدت غریزه جنسی من تحریک می شود؛ 
چون که او در مقابل من، رعایت نمی کند.

پسر 19 ساله دیگری بیان می کرد: خواهر پانزده ساله ام در داخل خانه اصاًل 
وضعیت لباسش مناسب نیست. چند مرتبه تالش کرده ام که به صورت غیر مستقیم 
به او بگویم که از نوع پوشش او در خانه، اذّیت می شوم، ولی مثل این که متوجه 

، قَاَل)صلى الل علیه  23. قال امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(: أتی رُجٌل إلی رسوِل اهللِ:»...أُْختِي تَکِشُف َشْعَرَها بَیَْن یََديَّ
ِّي أَخاُف علیک إَذا أبَْدْت َشیْئاً مِْن َمَحاِسنَِها إلیک أن  و آله و سّلم(:اَل، قال: لَِم، قَاَل)صلى الل علیه و آله و سّلم(: إِن

یطاُن.«.» دعائم االسالم:202/2 « یَستَِفَزنَّک الشَّ



315(- رعایت آداب پوشش 

منظور من نشد.24 

بنابراین، همه افراد جامعه باید در مقابل یکدیگر، آداب پوشش را رعایت کنند.

4(- آمیزش نکردن در مکان حضور فرزندان 

گوناگونی  مشکالت  و  دغدغه ها  بزرگساالن  مانند  که  این  علّت  به  کودکان 
به  آن ها  ذهن  ندارند،  را  ـ  اقتصادی  مشکالت  و  جنسی  غریزه  فشار  قبیل:  از  ـ 
اصطالح، صاف است. لذا، دیدنی و شنیدنی هایی که از همان زمان کودکی می بینند 
و می شنوند، در حافظه آن ها ضبط و ثبت می شود که می تواند مسیر زندگی آنان را 

در آینده رقم زند. 

یکی از مواردی که به خوبی می تواند در ذهن کودک ضبط شود، صحنه ها و 
شنیدنی هایی است که در مورد مسائل جنسی برای آن ها اتفاق می افتد. 

کوچتکف یکی از کارشناسان روان شناسی و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان 
می گوید: والدین باید مراقب باشند که در مرحله بلوغ جنسی فرزندان ـ و حّتی در 
را  آن ها  پِچ شبانه،  پِچ  رفتار کنند؛ چون که کوچکترین  احتیاط  با  ـ  زمان کودکی 
ناراحت خواهد کرد و عجله دارند که هر چه زودتر از مسائل نامعلوم لحظات زندگی 

پنهانی والدین آگاهی پیدا کنند. 

بوسه، در آغوش کشیدن، نوازش و... در ابتدا توجه او را جلب می کند و سپس 
گرایش به عکس العمل آن را نشان می دهد و بعد خود فرزند می خواهد شخصًا در 

این باره اطالعی داشته باشد. 

حفظ کودک از مشاهده این چنین صحنه هایی، نه تنها فوق العاده مهم است، 
بلکه به طور کلی از لحظات پنهانی خاص زندگی خود والدین نیز مهمتر خواهد بود.25

khbartar.blog.ir .24
25. ر.ک به تأثیر پوشش اسالمی در مهار غریزه جنسی صص 87-86
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 ـ بنابراین ـ زمانی که کودک به سن دو سالگی)1/5 تا 2/5 سالگی بنابر عقاید 
مختلف( رسید علم اجازه نمی دهد که او در همان اتاقی باشد که پدر و مادر با یکدیگر 
را می بینند، ممکن  والدین خود  آمیزش جنسی دارند. و کودکانی که عمل جنسی 
است مشکالتی از قبیل: لکنت زبان، چشمک زدن، وسواس، إستمناء کردن، سخنان 
شرم آمیز، بازگو کردن وضع پدر و مادر، تقلید آن عمل از پدر و مادر و انجام آن با 

کودکی دیگر و زیاد بیدار ماندن در رختخواب، برای آنان اتفاق افتد.

پدر و مادر در کودک گذاشته  از  از مشاهده چنین عملی  اثرات بدی که  البته، 
می شود، بیش از مشاهده آمیزش جنسی دو نفر دیگر در آن اتاق است.26

در تحقیقی که بر اساس چهارصد نامه ارسالی از نوجوانان و جوانان به رادیو ـ به 
عنوان برنامه آینده سازان ـ به عمل آمده است، مشخص شد که در موارد متعّددی، 
نوجوانان و جوانان، عامل اصلی روی آوردن به خودارضایی را در جریان قرار گرفتن 

مسائل خاص والدین و یا مشاهده این عمل، بیان کرده اند.27

انسانّیت رسول گرامی اسالم)صلی اهلل علیه  این توضیحات، حدیث نورانی مربّی  با 
و آله و سلّم( برای ما روشن می شود که فرمودند:» سوگند به کسی که جانم در دست 

اوست، اگر مردی با همسر خود در خانه ای که کودکی در آن بیدار باشد، آمیزش 
جنسی انجام دهد و آن کودک آنان را ببیند و سخن آنان را بشنود، آن کودک هرگز 
رستگار نخواهد شد و پسر یا دختر باشد، به زنا ـ و یا هر نوع انحراف جنسی دیگرـ 

مبتال خواهد شد.28« 

26. زناشویی اسالمی صص34ـ36 به نقل از شهید دکتر پاک نژاد
27. دنیای نوجوان ص 156

لَْو أنَّ َرُجاًل غشي إِمَْرأتَُه َو فِي الْبَیِْت َصبِيٌّ  َِّذي نَْفِسي بِیَِدهِ  28. قال رسول اهلل)صلى الل علیه و آله و سّلم(:» و ال
مُْستَیِْقظ یََراُهَما َو یَْسَمُع َکاَلَمُهَما َو نََفَسُهَما َما أفْلََح أبَداً إن َکاَن ُغاَلماً َکاَن َزانِیاً أْو َجاِریًَة َکانَْت َزانِیًَة...«.» وسایل 

الشیعه و مستدرکها: 132/17«



517(- رعایت آداب حّمام کردن و طهارت فرزندان 

به هیچ وجه،  پدران و مادران سعی کنند که حتمًا در حضور فرزندان خود  لذا 
صحبت، مالعبه29 و معاشقه30 و یا آمیزش جنسی نداشته باشند. و این اعمال را در 

مکانی خلوت و دور از چشم دیگران انجام دهند.

امام صادق)علیه الّسالم( فرمودند:» زمانی که علی بن حسین)علیه الّسالم( قصد آمیزش 
با همسر خود را می کرد، در را قفل، پرده ها را می انداخت، و خادمان خود را بیرون 

می کرد.31« 

بهترین راه، داشتن اتاق خواب جداگانه ای است. و به فرزندان خود هم آموزش 
آنان، اجازه بگیرند و بدون  اتاق خواب  نیاز به داخل شدن در  دهند که در صورت 

اجازه داخل نشوند.

5(- رعایت آداب حّمام کردن و طهارت فرزندان 

پدران و مادران باید توجه داشته باشند که هر زمانی قصد حّمام کردن دارند، اّول 
فرزند خود را حّمام کنند و بعد از انتقال دادن او به بیرون از حّمام، خودشان حّمام 
کنند. و به هیچ وجه در مقابل دید فرزندان خود ـ به خصوص فرزند جنس مخالف ـ 

خود را عریان و یا حّتی نیمه عریان نکنند. 

والدین همچنین توجه داشته باشند که در هنگام حّمام کردن فرزندان، بدن آنان 

29. مالعبه یعنی: بازی کردن با هم، شوخی کردن مرد با زن.» فرهنگ فارسی دکتر معین ص773«
5. کلمه معاشقه از نام گیاه عشقه گرفته شده و به علّت این که این گیاه به سختی دور گیاه دیگری می پیچد، 
انسان، معاشقه گویند.» دانستنی از جنس ندانستنی)نکاتی  به تماس بدنی، تحریک حس و درک جنسی در 

درباره ارتباط زناشویی( ص34«
30. معاشقه، یعنی عشق بازی.» فرهنگ فارسی دکتر معین ص 754«

الباَب و  أغلََق  أهلَه  یغّسی  أن  أراَد  إذا  الّسالم(  الحسین)علیه  بن  الّسالم(:»...کان علی  أبی عبداهلل)علیه  31. 6.عن 
أرخی الستور و أخرج الخدم.«.» وسایل الشیعه و مستدرکها: 132/17«
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ـ به خصوص آلت تناسلی که نسبت به سایر اعضای بدن تحریک پذیری بیشتری 
دارد ـ را فقط با لیف بشویند تا لمسی صورت نگیرد. 

در هنگام شستن فرزندان بعد از توالت، دستکشی بر دست کنند و اگر نیاز به 
شستن مقعد باشد، اّول آن را با دستمال کاغذی تمیز کنند تا لمس کمتری حّتی 
با دستکش صورت گیرد؛ چون که همین عوامل می تواند غریزه جنسی را پیش از 
موعد مقرر فّعال کند و زمینه انحراف او را در آینده، به هر نوع انحراف جنسی ای 

فراهم کند. 

امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( فرمودند:» مادری که آلت تناسلی دختر شش ساله خود را 
لمس کند، شعبه ای از زناست.32« 

البته با توضیحاتی که داده شد، لمس آلت تناسلی فرزندان ـ پسر یا دخترـ در 
هر سنی که باشند، می تواند به مرور زمان تحریک پیش از موعد غریزه جنسی را 
در پی داشته باشد، اّما در فرزندان در سن باال، این تأثیر می تواند بیشتر باشد. و در 
واقع می توان گفت: حدیث امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( َحصر را نمی رساند. یعنی این که 
گفته نمی شود، فقط لمس آلت تناسلی دختر شش ساله می تواند او را به سمت زنا ـ 
و گناهان دیگرـ بکشاند، بلکه در حقیقت، یکی از مصادیق، توسط حدیث بیان شده 
است. و لذا این حدیث عمومیت دارد و شامل غیر دختر شش ساله ـ و حّتی پسر ـ 

نیز می شود.

6(-رعایت آداب بوسیدن فرزندان و مردان با یکدیگر 

بوسیدن فرزندان نشانه از دوست داشتن و مهر و محبت نسبت به آنان است. و 
می تواند کودکان را به سمت پدر و مادر جذب کند. و در حقیقت، قسمتی از ارضای 

نی.«.» همان:235/17«  32. قال امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(:» مباشرُة المرأةِ إبنتَها اذا بَلََغت ستَّ سنیَن، شعبُة مَِن الزِّ



619(-رعایت آداب بوسیدن فرزندان و مردان با یکدیگر 

عاطفی فرزندان ـ به خصوص دختر ـ از این طریق صورت می گیرد. لذا دین اسالم 
درباره دوست داشتن و بوسیدن فرزندان سفارش می کند. 

رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلّم( فرمودند:» کودکان خود را دوست بدارید و با آن ها 
مهربان باشید.33« 

در حدیثی دیگر فرمودند:» هر که فرزند خود را ببوسد، خداوند عّزوجّل برای او 
یک ثواب می نویسد.34«

را  فرزندان  بوسیدن  آداب  باید  که  باشند  داشته  توجه  و محارم،  مادر  و  پدر  اّما 
رعایت کنند، مثاًل: از بوسیدن دهان، به جز فرزندان خردسال پرهیز شود. 

امام صادق)علیه الّسالم( در این باره فرمودند:» بوسیدن دهان روا نیست، مگر در 
مورد همسر و فرزند خردسال.35«

 همچنین، زنانی که به سن قاعدگی رسیده اند، بوسیدن آن ها توسط محارم باید 
از طریق پیشانی و سر آن ها صورت گیرد. 

رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلّم( فرمودند:» هرگاه فردی از شما بخواهد زنی که به 
او محرم است و به سن قاعدگی نیز رسیده ـ مانند: خواهر یا عمه یا خاله اش ـ را 

ببوسد، پیشانی و سر او را ببوسد و از بوسیدن صورت و دهان او خودداری کند.36«

اگر مرد نامحرمی قصد بوسیدن دختری را داشت، از سن شش سالگی به بعد اجازه 
بوسیدن و در آغوش گرفتن او را ندارد؛ چون که امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( فرمودند:» 

بیاَن و ارَحموُهم.«.» میزان الحکمه : 477/13« 33. قال رسول اهلل)صلى الل علیه و آله و سّلم(:» أِحبُّوا الصِّ
34. عنه)صلى الل علیه  و آله و سّلم(:» َمن قَبََّل َولََدُه َکتََب اهللُ َعزَّ َوَجلَّ لََه َحَسنًَة...«.» همان: 478/13«

غیِر.«.» همان: 285/9« وَجِة و الَولَِد الصَّ 35. قال الصادق)علیه الّسالم(:» لَیَس الُقبلَُة َعلَی الَفِم إاّل لِلزَّ
تَُه أو  َعمَّ أو  – اُختَُه،  قَبََّل أَحُدکم ذاَت َمحَرٍم قد حاَضت  إذا  36. قال رسول اهلل)صلى الل علیه و آله و سّلم(:» 

ها و َعن فیها.«.» همان : 284/9« َخالَتَُه - فَلیَُقبِّل بَیَن َعینَیها و رأَسها َو لیَُکفَّ َعن َخدِّ
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زمانی که دختر به سن شش سالگی رسید، جایز نیست مرد نامحرمی او را ببوسید، و 
وی را در آغوش بگیرد.37«

 و حّتی پسران و دختران زمانی که به یک سن خاصی رسیدند، نباید یکدیگر 
را ببوسند، و نیز زنان نباید پسرانی که بر آنان محرم نیستند را در سن خاصی که 

هستند، ببوسند. 

در این باره امام صادق)علیه الّسالم( فرمودند:» زمانی که دختر به سن شش سالگی 
رسید، پسر او را نبوسد. و وقتی که پسر به سن هفت سالگی رسید، زن او را نبوسد.38«

خالصه این که، محارم ـ به خصوص جنس مخالف ـ دقت داشته باشند، زمانی 
که قصد دارند جنس مخالفی که بر آنان محرم است را ببوسند، فقط پیشانی و سر او 

را ببوسند و از بوسیدن بقیه اعضاء و نیز در آغوش گرفتن خوداری کنند.

در احادیث اهل بیت)علیهم الّسالم(، برای جلوگیری از مفسده، از بوسیدن مردان با 
یکدیگر نیز نهی شده است. 

باقر)علیه الّسالم( از جابر بن عبداهلل نقل می کند که رسول خدا)صلی اهلل  امام محّمد 
علیه و آله و ّسلم( از ُمکاَعَمه نهی فرمود. و مکاعمه این است که مرد، مرد را ببوسد.39« 

و حّتی برای  بوسیدن پسر بچه ای از روی شهوت، عذاب اُخروی قرار داده شده 
است. که در این باره دو حدیث بیان می شود. 

رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلّم( فرمودند:» کسی که پسر بچه ای را از روی شهوت 

37. قال امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(:» إَذا أَتَْت َعلَی الجاِریَِة ِستَّ ِسنِیَن لَْم یَُجْز أَْن یَُقبِّلََها َرُجٌل لَیَْسْت ِهَي بَِمْحَرٍم لَُه 
َها إِلَیِْه«.» وسایل الشیعه و مستدرکها:235/17« َو اَل یَُضمُّ

38. قال ابوعبداهلل)علیه الّسالم(:» إذا بَلََغِت الجاِریَُة ِستَّ ِسنیَن فاَل یَُقبِّلها الُْغالُم َوالُْغالُم ال یَُقـبِّلُه المرأُة اِذا جاَوَز 
َسبَْع ِسنیَن«.» همان:234/17«

)صلى الل علیه و آله و سّلم( َعِن الُمکاَعَمِة...  39. قال الباقُر)علیه الّسالم( َعن جابِربَن عبِداهللِ، قال: نَهی رسوُل اهللِ 
فَالُمکاَعَمُة: أن یلثم الرجُل الرجَل ...«.» همان: 349/17«
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ببوسد، خداوند او را در آتش جهنم هزارسال عذاب می کند.40« 

در حدیث دیگری امام رضا)علیه الّسالم( فرمودند:» کسی که پسر بچه ای را از روی 
شهوت ببوسد، خداوند او را در روز قیامت، به لجامی از آتش، لجام می کند.41«

بنابراین، اگر آداب بوسیدنی که دین اسالم بیان فرموده و توضیحاتی که داده 
شد، رعایت نشود، این خود می تواند عاملی باشد برای تحریک پیش از موعد غریزه 
جنسی و زمینه به انحراف کشیده شدن آن ها، به خصوص به سوی همجنس بازی 

در بین زنان و مردان باشد.

و  از عقده ای  و جلوگیری  فرزندان  نیازهای عاطفی  رفع   -)7
افسردگی شدن آنان

برقراری پیوند روحی و عاطفی عمیق بین پدر و مادر و فرزندان از اهمیت خاصی 
برخوردار می باشد.

 این پیوند باعث می شود که بسیاری از نیازهای روحی ـ و عاطفی ـ فرزندان در 
محیط خانواده برآورده شود و از این طریق دچار کمبود نشوند.

پناهگاهی  به  خانه  که  می شود  سبب  فرزندان  و  والدین  میان  صمیمانه  رابطه 
عاطفی و امن برای فرزندان تبدیل شود که آنان می توانند در آن آرام بگیرند. احساس 

امنّیت کنند. و همین مسأله آنان را از جستجوی پناهگاههای دیگر باز می دارد.42

والدین و دیگران مواجه  از طرف  با کمبود محبت و عاطفه  اّما فرزندانی که 

40. قال رسول اهلل)صلى الل علیه و آله و سّلم(:» َمن قَبََّل غالماً بَِشهَوةٍ عّذبَه اهللُ ألف عام فی النّار.«.» همان«
41. قال الرضا)علیه الّسالم(:» َمن قَبََّل غالماً بَِشهَوةٍ، أَلَجَمُه اهللُ بِلِجاٍم مَِن النّار.«.» همان« 

42. 1.دختران؛ دوستی ها و عبرت ها ص72



راههای پیشگیری و درمان انحرافات جنسی 22

چون  بزنند؛  جنسی  گناهان  انجام  به  دست  آنان  از  برخی  دارد  امکان  هستند، 
بخشی  لّذت  با  و  خاص  شرایط  یک  در  جنسی،  میل  إرضاء  هنگام  در  شخص 
زیادی قرار می گیرد و به خیال خام خودش، تصّور می کند که انجام چنین کارهایی 

می تواند او را از این فضای فعلی که در آن قرار دارد، خارج کند.

 ولی متأسفانه نتیجه برعکس خواهد شد و مشکالتی از جمله: احساس ناراحتی 
بحث  در  که  دیگر  مشکالت  برخی  یا  و  اشخاص  برخی  توسط  عمل،  این  از  بعد 
»ازدواج کردن« بیان خواهد شد، این افسردگی و مشکالت روحی را در او بیشتر 

خواهد کرد.

باعث  دپرسیون43  نوجوانان،  از  بسیاری  در  معتقدند که  پزشکان  روان  از  برخی 
می شود تا آن ها دست به انجام رابطه جنسی با دیگران بزنند. شاید می خواهند با 
انجام این کار خود را از افسردگی رهایی بخشند، اّما بالعکس هر گونه رابطه جنسی، 
احساس گناه و تقصیر او را بیشتر می کند و در نتیجه مانند یک سیکل معیوبی، این 

اعمال جنسی را تکرار خواهد کرد.44

هادفیلد صاحب نظر در مسائل بلوغ می نویسد: عقده حقارت نیز موجب تشویق 
به خودارضایی می شود، به علّت این که آن لّذت ناچیز موقتی که از طریق این عمل 
به وجود می آید تا اندازه ای آزردگی درونی او را جبران می کند، اّما غالبًا بعد از انجام 
این عمل، کودک ـ و غیر آن ـ نااُمیدی و تأسف شدیدتری در درون خود احساس 

می کند که بر احساس حقارت او بیش از پیش می افزاید.45

روحی،  مشکالت  ایجاد  با  می تواند  نیز  بدنی  تنبیه  شده،  یاد  مطالب  بر  عالوه 
عاملی دیگر برای مبتال شدن به انحرافات جنسی باشد.

43. دپرسیون یعنی؛ پریشانی، افسردگی
44. دنیای نوجوان صص170ـ171

45. تربیت جنسی فرزندان)عوامل، روش ها و راهکارها( ص23
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یکی از صاحب نظران در این باره می گوید: تنبه بدنی سخت، زیان های جسمی، 
جنسی و روحی فراوانی دارد. لذا به آسانی می تواند کودکان را مبتال به سادیسم یعنی 
جنون آزاری و خون آشامی و یا مازوشیسم ـ عکس سادیسم ـ یعنی تمایل به برده 

صفتی و رنجبری گرداند.

بسیاری از اشخاصی که در بزرگسالی دچار ناشادکامی ها و انحراف های جنسی 
شده اند، فقط به خاطر کتک هایی بوده است که در کودکی خورده اند.46

جوان 17 ساله ای از تهران در نامه خود این چنین می نویسد: آنچه از خاطرات 
کودکی تا به حال، یاد دارم، خشونت ها و تنبیه های شدید بدنی ای است که پیوسته 

توسط پدرم بر من اعمال می شد.

 در ابتدا به شّدت متأثّر می شدم و گریه می کردم، اّما به تدریج این مسأله برایم 
عادی شد. اگر چه نفرت من از پدرم هرگز تمام نخواهد شد.

من همیشه بعد از تنبیه بدنی، به گوشه ای از اتاق می رفتم و روح زجر کشیده 
خود را با خودارضایی، تسلّی می دادم، اّما مسأله زمانی به اوج خود رسید که در سن 
15 سالگی به بهانه ای اندک، به شّدت تنبیه شدم و روح و جسم من در زیر ضربات 
شالق پدرم در هم شکسته شد. و پس از این واقعه بود که من به صورت دفعات 
متعّدد و مکّرر دست به خودارضایی می زدم. و حّتی در بعضی وقت ها مواردی پیش 

می آمد که من از شب تا صبح، چندین مرتبه این عمل را مرتکب می شدم.

با  مانده است، جسمی نحیف و در هم شکسته  باقی  برای من  امروز  آنچه  اّما 
او را جالد  نیز بغض و نفرت زیادی است که نسبت به پدرم که  روحی متزلزل و 

می نامم، در خود احساس می کنم.

46. دنیای نوجوان ص174
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نمی دانم آیا راه نجاتی برای من وجود دارد یا خیر؟47

بنابراین، والدین سعی کنند نیازهای عاطفی و روحی فرزندان خود و به خصوص 
دختران که عاطفه ای ترند را رفع کنند.48 و از انجام هر کاری که باعث می شود آن ها 

به سمت چنین انحرافاتی کشیده شوند، خودداری کنند.

الزم به ذکر است که یکی از راههایی که می تواند افسردگی و سرافکندگی که از 
طریق عقده حقارت در فرزندان ایجاد شده را رفع کند، تلقین کردن است.49

8(- درک نکردن لّذت جنسی 

که  است  میلی  ترین  بخش  لّذت  و  شدیدترین  که  این  علّت  به  جنسی  غریزه 
خداوند متعال در وجود انسان ها قرار داده است.50 لذا، در صورتی که افراد از زمان 
کودکی چنین میلی را امتحان کنند، قطعًا باعث تحریک و فّعال شدن غریزه جنسی 
آنان پیش از موعد مقرر ـ زمان بلوغ ـ خواهد شد و اُرگاسم بدون انزال منی را به 
دنبال دارد.51 که نتیجه آن، مبتال شدن به گناه جنسی از همان زمان کودکی است.

روانشناسان معتقدند: تحریک پیش از موعد غریزه جنسی در کودکان، آن ها را 
قبل از وقت مناسب، نسبت به آن، هوشیار می کند. و در آن موقع، ضربات جبران 

47. همان صص 175-174
48. دختران تشنه مهر و محبت هستند. آمار نشان می دهد: بسیاری از دخترانی که از خانه خود می گریزند و 
گرفتار مردان هوس باز می شوند، به علّت بی محبتی و سختگیری های پدران و مادران آن هاست.» دختران؛ 

دوستی ها و عبرت ها ص113«
49. برای اطالع در این باره، رجوع کنید به بخش دّوم، آخر بحث» تلقین«

50. ر.ک به پاورقی مقدمه
51. در بچه ها اُرگاسم رخ می دهد و ممکن است کاماًل لّذت بخش باشد ولی این لّذت بخشی با انزال منی 

همراه نیست.» تربیت جنسی: مبانی اصول و روش ها از منظر قرآن و حدیث ص 122«
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ناپذیری به او وارد می کند.52

بنابراین، پدر و مادر باید دقت داشته باشند که شرایط محیط را به شکلی فراهم 
کنند که فرزندان در محرض انجام چنین عملی قرار نگیرند.

9(- مورد تجاوز جنسی قرار نگرفتن  

کسانی که از کودکی مفعول در گناهان جنسی قرار می گیرند، دو عامل باعث 
می شود که حداقل برخی از آنان از همان زمان کودکی به سمت چنین اعمال قبیحی 

روی بیاورند.

 عامل اّول این که؛ بعد از چند مرتبه تکرار مفعول واقع شدن، عادت به این کار 
می کنند و دوست دارند این کار را ادامه دهند.

علّت معتاد و وابسته شدن به مفعول قرار گرفتن را از احادیثی که از ائمه معصومین 
)علیهم الّسالم( نقل شده، می توان فهمید. 

البته احادیث، عمل لواط را بیان فرموده اند، اّما می توان این حکم را عمومیت داد 
و به غیر عمل لواط، یعنی آن هایی که آمیزش مقعدی ـ زنا53 و حّتی آمیزش مقعدی 

با همسر ـ برقرار می کنند نیز سرایت داد. 

ریختن منی در درون مقعد می تواند باعث به وجود آمدن انگل در آن مکان شود.

 این انگل ها باعث خارش و به اصطالح، خاره گرفتن فرد مفعول شوند که این 
مسأله باعث می شود که فرد تصّور کند که با مفعول واقع شدن می تواند این مشکل 

52. ر.ک به همان ص112
53. به آمیزش جنسی از راه واژن یا مقعد، با زنی به جز همسر و کنیز، زنا گویند.» ر.ک به الّروضه البهیّه فی 

شرح اللّمعه الّدمشقیّه:313/3«
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را رفع کند. لذا همین موضوع باعث تکرار این عمل ـ مفعول واقع شدن ـ توسط او 
و در نتیجه، تبدیل به عادت می شود.

شخصی به نام عمرو بن یزید می گوید: من در محضر امام صادق)علیه الّسالم( بودم 
که مردی نزد آن حضرت حضور داشت. آن شخص به امام)علیه الّسالم( عرض کرد: 

فدایت شوم، من کودکان را دوست دارم.

 امام)علیه الّسالم( فرمودند: چه کاری با آنان انجام می دهی؟ 
عرض کرد: آنان را بر پشت خود سوار می کنم.54

 در این هنگام امام)علیه الّسالم( دست مبارک شان را بر پیشانی خود گذاشت و از 
آن مرد روی بر گرداندند. 

در این هنگام، آن مرد گریست. 

امام)علیه الّسالم( به او نگاهی کرد که گویی دلش برای او سوخت و فرمود: زمانی 
که به شهر خود رسیدی، شتر فربه ای خریداری کن و آن را محکم ببند و شمشیری 
بردار و ضربه ای به کوهان او بزن، به گونه ای که پوستش کنده شود و در همان زمان 

که داغ است بر روی آن بنشین. 

عمرو بن یزید می گوید: آن مرد بعداً به من گفت: وقتی به شهرم رسیدم، شتری 
را خریدم و آن را محکم بستم. شمشیری برداشتم و چنان ضربه ای به کوهان شتر 
او زدم که پوستش کنده شد و در حالی که هنوز حرارت داشت، روی آن نشستم. در 

این هنگام چیزی شبیه مارمولک اّما کوچکتر از آن، از مقعد من بیرون آمد.55 

54. کنایه از این که با من لواط می کنند.
55. وسایل الشیعه و مستدرکها:352-351/17
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اُبنه56به امام صادق)علیه  شخصی به نام َهیَثم نَهدی می گوید: مردی از بیماری 
الّسالم( شکایت کرد. 

حضرت دست مبارک خود را بر روی کمر آن شخص کشید، در این هنگام کرم 
قرمز رنگی از مقعد او بیرون آمد و آن شخص بهبود یافت.57 

برخی احادیث تعبیر دیگری را بیان می فرمایند که ظاهراً در راستای احادیث باال 
است.

در حدیثی دیگر امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( فرمودند:» به راستی که خداوند بندگانی 
دارد که در کمرهایشان َرِحم هایی مانند رحم زنان است.58 

سوال کردند: پس چرا باردار نمی شوند؟ 

فرمود: چون رحم آن ها معکوس است. و در مقعدهای آنان غّده ای مانند غّده ی 
شتر نر یا ماده است. پس هر گاه آن غّده به هیجان آید، صاحبش هیجانی می شود. 

و هر گاه ساکت و آرام شد، او نیز آرام خواهد شد.«59 

افراد،  گونه  این  مقعدهای  در  که  راستی  به  فرمودند:»  الّسالم(  صادق)علیه  امام 
َرِحم های معکوس وجود دارد و شرم مقعد آنها مانند شرم و حیای زنان است. و هر 
مردی که به چنین عملی عادت کند، هنگامی که سن چهل سالگی رسید، هیچ گاه 

56. به مفعولین در عمل لواط که عادت به این کار دارند» اُبنه ای« گویند.
57. َعن َهیثَِم النَّهدی، قال: َشکا َرُجٌل إلی أبی عبِداهلل)علیه الّسالم( االُبنََة، فََمَسَح أبو َعبِداهللِ)علیه الّسالم( علی َظهِرهِ 

فََسَقَطت مِنُه دو َدةٌ َحمراُء فَبََرأَ.«.» متن و ترجمه فروع کافی:625/6«
58. ظاهراً به خاطر این که این چنین مردان از طریق مقعد مورد آمیزش قرار می گیرند، از مقعد آن ها تعبیر به 

َرِحم شده است.
59. قال امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(:» إّن هلِلِّ ِعباداً لَُهم فی أَصالبِّهم أَرحاٌم کَأرحاِم النِّساِء، فَُسئَِل: فَما لَهم الیَحِملون؟ 
ةِ الَجَمِل أَِو البَعیِر فإذا هاَجت هاُجوا و إذا َسَکنَت َسکنوا.«.» همان:  ةٌ کُغدَّ قال: إنّها َمنکوَسُة و لَُهم فی أَدباِرِهمُغدَّ

»344/17
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نمی تواند آن را ترک کند.«60

عامل دّوم این که؛ این عمل می تواند حّتی در صورتی که تبدیل به عادت نشود، 
برای برخی مفعولین لّذت ایجاد کند. و همین لّذت، عاملی می شود تا عمل مفعول 

واقع شدن، توسط آنان تکرار شود.

در  ـ  از طریق شوهر  این عمل  تکرار  باشد، دوستدار  مفعول، زن  اگر  بنابراین، 
صورت ازدواج کردن- و یا از طریق مردان بیگانه می شود. 

اّما اگر عمل لواط باشد، مفعول خصوصیات زنانه می گیرد، یعنی همانطور که در 
آمیزش جنسی بین زن و مرد، زن به شیوه ای آفریده شده که مفعول قرار می گیرد 
و لّذت او از همین طریق حاصل می شود، مفعولین در لواط نیز از طریق مفعول واقع 

شدن لّذت می برند و لذا کار به جایی می رسد که خودشان دنبال فاعل می گردند. 

رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله وسلّم( فرمودند:» هر کسی که با میل و رغبت خود اجازه 
دهد که با او بازی صورت گیرد61، خداوند شهوت زنان را در وجود او قرار می دهد.«62 

متأسفانه گاهی وقت ها برخی از افراد به ظاهر مرمن، گرفتار چنین عمل قبیحی 
می شوند. 

اسحاق بن عّمار می گوید: به امام صادق)علیه الّسالم( عرض کردم، گاهی شخص 
مؤمن هم به این عمل گرفتار می شود، در 

حالی که مردم گمان می کنند خداوند هیچ کس را که خیری در او سراغ داشته 

60. قال الصادق)علیه الّسالم(:»...إّن فی أَدباِرِهم أرحاَماً َمنکوَسًة و َحیاُء أَدباِرهم کَحیاِء الَمرأَةِ... و العامُِل علی هذا 
جاِل إذا بَلََغ أَربَعیَن َسنًَة لَم یَتُرکُه...«.» همان 344-343/17« مَِن الرِّ

61. بازی صورت گرفتن در اینجا یا کنایه از این است که مفعول در عمل لواط قرار گیرد یا معنای ظاهری 
خودش اراده شده. که در هر صورت، باعث می شود که خصوصیت زنانه بگیرد و سرانجام مفعول واقع شود.

62. قال رسول اهلل)صلى الل علیه و آله وسّلم(:» َمن أَمَکَن مِن نَفِسِه طائِعاً یُلَعُب بِِه أَلَقی اهللُ َعلَیِه َشهَوَة النِّساِء.«. 
»همان: 343/17«
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باشد به این عمل گرفتار نمی کند.63 

امام)علیه الّسالم( فرمودند: آری، گاهی مؤمنی هم به این بالء گرفتار می شود. پس 
با آنان سخن نگویید؛ زیرا آنان با سخن شما احساس آرامش می کنند.

عرض کردم: قربانت شوم، آن ها نمی توانند تحمل کنند.

امام)علیه الّسالم( فرمود: آنان می توانند تحمل کنند، اّما با این کار می خواهند لّذت 
ببرند.64 

البته، قابل ذکر است که حداقل برخی از مردانی هم که در عمل لواط به عنوان 
فاعل قرار می گیرند، زمانی فرا می رسد که میل به مفعول شدن پیدا می کنند و مانند 
مفعولین، خوی و خصلت زنانه پیدا می کنند و میل دارند کاری که خودشان بر روی 

دیگران انجام می دهند، بر روی خودشان صورت گیرد. 

در این باره رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله وسلّم( فرمودند:» هر کس در نزدیکی با مردها 
ـ لواط ـ مداومت کند، نمی میرد تا آن که مردان را به خود دعوت کند.65«

مفعولین در عمل لواط هم دوست دارند که روزی فاعل شوند. 

به اثبات رسیده اغلب اشخاصی که فاعل در عمل لواط هستند، نزدیک به صد در 
صد، روزی خودشان مفعول بوده اند. و فرزندان آن ها امکان زیادی دارد که مفعول 
واقع شوند، اّما نه از راه ارث بلکه از راه تأسی و سرایت.  و اغلب مفعوالن با همسران 

63. یعنی آن هایی که در عمل لواط، مفعول ـ و حتّی فاعل ـ قرار می گیرند، نشان دهنده از این است که سراسر 
وجود آن ها متصف به رذائل اخالقی می باشد و خیر و سعادتی در آن ها وجود ندارد.

َّهم لَیَس  َُّهم یجدون لِکالمُِکم راحة قُلُت: فَإن 64. قال الصادق)علیه الّسالم(:»...قَد یَکوُن مُبتلی بِِه فال تکلّموهم فإن
ة.«.» همان: 346/17« یَصبروَن، قاَل : ُهم یَصبِروَن و لِکن یطلبوَن بِذلِک اللَّذَّ

جاَل إلی نَفِسه.«.»  جاِل لَم یَُمت حتّی یَدعَو الرِّ 65. قال رسول اهلل)صلى الل علیه و آله وسّلم(:» َمن أَلَحَّ فی َوطِی الرِّ
میزان الحکمه: 314/10«
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خود از راه مقعد رابطه برقرار می کنند.66  

بنابراین پدر و مادر باید دقت الزم را در نگهداری فرزندان داشته باشند. و دختران 
و پسران خودشان را به هیچ کس نسپارند. و حّتی سعی شود حداقل با برخی محارم 
زمانی  جنسی  غریزه  نگذارند؛ چون  تنها  را  آن ها  ـ  حاضر  حال  در  ـ خصوصًا  هم 
که تحریک شود، کنترل آن، بسیار سخت می شود. و در واقع، قّوه شهوّیه بر قّوه 
عاقله غلبه پیدا می کند67و عقل شخص تحریک شده، تحت الشعاء قّوه شهوّیه قرار 
می گیرد و تقریبًا تا زمان ارضاء نشدن شهوت جنسی، از کنترل او خارج می شود و 

فقط نیروی تقوا در این هنگام می تواند به کنترل آن بشتابد.

پس زمانی که غریزه جنسی شخصی تحریک شد، َمحرم، غیر َمحرم، پیر و یا 
جوان، حیوان یا غیر حیوان نمی شناسد، فقط درصدد إرضاء آن میل از هر راه ممکن 

بر می آید.

در حدیثی نورانی امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( فرمودند:» بر اثر هوی و شهوت، عقل 
از بین می رود.68«

10(- ترک تنهایی 

یکی از عواملی که می تواند فرد را به سوی انحرافات جنسی سوق دهد، تنهایی 
است.

البته، تنهایی در هر یک از انواع گناهان جنسی با دیگری متفاوت است. مثاًل: 
فرد  که  گناهی می شود،  انجام چنین  به  منجر  در صورتی  تنهایی  در خودارضایی، 

66. اّولین دانشگاه و آخرین پیامبر)صلى الل علیه و آله و سّلم(:235/16و243
67. ر.ک به بحث» عبادت کردن« 

هَوةِ.«.» میزان الحکمه:544/7« 68. قال امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(:» َذهاُب الَعقِل بَیَن الَهوی و الشَّ
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با خودش تنها باشد. یا این که در عمل زنا، تنهایی در صورتی منجر به وقوع آن 
می شود، که مردی با زنی خلوت کند.

الزم به ذکر است که در بین گناهان و انحرافات جنسی، بیشترین گناهی که در 
تنهایی به وقوع می پیوندد، خودارضایی است؛ به علّت این که نیاز به طرف مقابل و 

فعالیت خاصی برای انجام آن الزم نیست. 

پس افراد باید سعی کنند به هیچ وجه تنها نباشند، مثاًل: در هنگام خواب با رعایت 
آدابی که در بحث» جدا کردن رختخواب فرزندان« بیان شد، در اتاق و محلّی بخوابند 
که رفت و آمد در آن جا وجود دارد و تا جایی که می توانند روپوشی بر روی خود 
نیندازند که باعث شود محل را امن ببیند و دست به انجام خودارضایی بزنند. و حّتی 
در مواقع حّمام رفتن و جاهای دیگر، شرایط را به شکلی فراهم کنند که با رعایت 

آداب دینی، آن مکان را محل امنی برای خود تصّور نکنند.

 اّما بقیه انحرافات جنسی غیر از خودارضایی، حّتی در صورت تنها بودن با جنس 
مخالف و موافق، باز هم باید شرایطی برای به وقوع پیوستن آن گناه فراهم شود. 

در هر صورت، سعی شود به هیچ وجه با جنس مخالف خلوتی صورت نگیرد و با 
جنس موافق نیز در صورتی که طرف مقابل نوجوان و یا زیبا است، خلوتی صورت 
نگیرد. و حّتی اگر نوجوان و یا زیبا هم نباشد، اّما شرایط به شکلی است که احتمال 

وقوع چنین عملی داده می شود، باز هم از خلوت اجتناب شود. 

اگر شرایط به شکلی باشد که راهی برای فرار از این تنهایی نیست، مانند: خوابگاه 
پسران و دختران، در این صورت باید دّقت الزم را در برخورد با یکدیگر داشته باشند 

و توضیحاتی که داده و خواهد شد را عمل و رعایت کنند. 
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تحقیقات فیزیک دانان پس از کشف پدیده ی امواج الکترومانیتیک، ثابت کرد که 
از چشم برخی موجودات، امواجی فرستاده می شود که سرعت آن مانند سرعت نور ـ 

سیصد هزار کیلومتر در ثانیه ـ است.

تأثیر  اعضاء  بقیه  و  دیگران  چشم  بر  است  رادیویی  امواج  مانند  که  امواج  این 
می گذارد.

 آزمایش ها و مشاهدات تجربی نشان داده است که از چشم مار امواجی فرستاده 
می شود که این امواج سبب می شود گنجشک ها از حرکت باز ایستند تا مار بتواند 

یکی از آنان را شکار کند.

حرکت  جلوی  چشم،  امواج  وسیله  به  می توانند  مرتاضان  از  برخی  همچنین،   
لوکوموتیو را بگیرند. 

مراتب ضعف و قوی بودن این امواج، در نگاه هر انسانی وجود دارد. و وقتی که 
نگاه کردن با هوس همراه باشد، این امواج، شدت می یابند و وقتی که دو نفر که به 
یکدیگر عالقه مند هستند به هم نگاه کنند، امواج چشم هر دو آن ها به هم برخورد 
می کند و چیزی مانند جرقه نامرئی به سوی هر دو آن ها بر می گردد و عالقه آن ها 
به همدیگر، به وسیله همان امواج به آن ها الهام می شود، و در این صورت، بدون 
این که کمترین گفتگویی در میان آنان رخ دهد، هر کدام از آنان، به عالقه طرف 

مقابل پی می برد.69 

از طرف دیگر، چشم را معمواًل به یک دستگاه دوربین عکاسی تشبیه می کنند که 
با عدسی بسیار ظریف خود، از صحنه های مختلف عسکبرداری می کند. عکس هایی 
که به جای فیلم، بر روی شبکیه چشم منعکس می شود و از آنجا به وسیله اعصاب 

69. اخالق و رفتارهای جنسی صص229-228
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بینایی به مغز منتقل می شود و ممکن است در طول شبانه روز، هزاران عکس از 
صحنه های مختلف بردارد، ولی از جهات زیادی، مقایسه با پیشرفته ترین دستگاه های 

عکس برداری و فیلم برداری نیست.70 

بنابراین، زمانی که فردی به بدن یا صورت و یا هر گونه صحنه شهوت انگیزی 
نگاه می کند؛ چون که این صحنه ها متعلق به لّذت بخش ترین میل درون او ـ بلکه 

هر انسانی ـ است، خیلی سریع در ذهن او ضبط و ثبت می شود.71

در واقع، همین اّولین نگاه می تواند بذر شهوت را بکارد. 

حضرت عیسی)علیه الّسالم( به یاران خود فرمودند:» از نگاه کردن به آنچه منع شده 
اید، بپرهیزید؛ زیرا که آن، بذر شهوت ها و نهال فسق و گناه است.«72 

امروز در علوم تجربی به اثبات رسیده است که همواره از اندام هر موجود جانداری 
امواج مرموزی متصاعد می شود که گاهی از آن، به مانیدتیسم حیوانی تعبیر می شود. 

این امواج در محدوده ای خاص بر روی اشیاء مستعد و همگون تأثیر می گذارد. 

در انسان، این تشعشعات یا دست کم بروز آن ها، تناسب خاص با افکار و روحیات 
و آمادگی ساختمان جسمی دارد.

 این امواج در زنان از شّدت بیشتری برخوردار است.

70. رسالة الحقوق امام سّجاد علیه الّسالم )شرح نراقی(ص85/ ر.ک به تفسیر نمونه: 18/17و16/27
71. تجربه ثابت کرده است که خاطراتی که به هنگام تحریکات احساسی – مانند: تماشای فیلم های مُستهجن 
- رخ می دهد، توسط هورمون های آدرنال در مغز ثبت می شود. به حّدی که پاک کردن آن ها سخت است 
از  تا خاطرات تحریکات جنسی  بینی خواهد شد و سبب می شود  به هرزه  اعتیاد همیشگی شخص  باعث  و 
تجربه های گذشته، دائماً در ذهنش خطور کند و او را از لحاظ شهوانی تحریک نماید.» اسالم علمی ترین 

دین بشریت ص 52« 
هواِت َو نَباُت  َّه بَذُر الشَّ 72. قال عیسی بن مریم)سالم الل علیها( لِلَحواریّیَن:» إیّاُکم َو النََّظَر إلَی الَمْحُذوراِت؛ فَإن

الِفْسِق«.» وسایل الشیعه و مستدرکها: 197/17«
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 دانشمندان آلمانی در تحقیقات گسترده ای به این نتیجه رسیده اند که از اندام 
زن و حّتی از موی سر او امواج مرموزی پراکنده می شود و بر بدن برخی از مردان 

مستعد، تأثیر می گذارد و باعث تحریک و فعالیت غّده های جنسی آنان می شود.73

ِسنان، فرمود:»  از پرسش های محمد بن  به یکی  امام رضا)علیه الّسالم( در پاسخ 
نگاه کردن به موهای زنان شوهردار و دیگر زنان به این علّت حرام شد که باعث 
تحریک مردها می شود. و این تحریک، به فساد و ارتکاب اعمال حرام و ناشایست 

منجر می شود. 
همچنین است چیزهایی که مانند مو باشد.«74

 عالوه بر مطالب یاد شده، عامل دیگری که به کاشته شدن بذر شهوت کمک 
فراوانی می کند، این است که ذهن بعد از عکسبرداری و ثبت آن، شروع به ساختن 
تخّیالت و زیباتر جلوه دادن آن صحنه می کند. به حّدی که فکر و ذهن فرد درگیر 

چنین تخیالتی می شود و همین افکار، زمینه انحراف را فراهم می کند. 

البته، این نکته هم قابل بیان است که لّذت بخش بودن نگاه به جنس مخالف 
از هر طریقی که باشد، می تواند عاملی باشد که بعد از نگاه اّول، تعادل و کنترل فرد 
به هم می خورد، و قّوه شهوّیه بر قّوه عاقله غلبه پیدا می کند.75 و این نگاه، دنباله دار 
می شود و نگاه اّول تبدیل به نگاه دّوم و بیشتر خواهد شد. و این همان سخن رسول 
خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلّم( است که فرمودند:» نگاه اّول را با نگاه دوم دنبال نکن؛ زیرا 

73. تأثیر پوشش اسالمی در مهار غریزه جنسی ص91
النِّساِء  النََّظُر إلی ُشعوِر  َم  : و ُحرِّ ِسناٍن ـ  بِن  ضا)علیه الّسالم( ـ مِّما َکتََب فی َجواِب َمسائِِل محمد  الرِّ 74. اإلماُم 
الَفساِد و  مَِن  إلَیِه  التَّهییُج  جاِل و ما یَدعو  الرِّ تَهییِج  فیِه مِن  لِما  النِّساِء؛  مَِن  َغیِرِهنَّ  بِاأَلزواِج و إلی  الَمحجوباِت 

عوَر...«.» میزان الحکمه:239/12 باب نگاه کردن« خوِل فیما ال یَِحلُّ و ال یَجُمُل و َکذلَِک ما أشبََه الشُّ الدُّ
75. ر.ک به بحث» عبادت کردن «
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نگاه اول از آن توست و نگاه دوم به زیان تو.«76

این نگاه ها، حرص و طمع فرد را برای بیشتر نگاه کردن، افزایش می دهد که 
همین مسأله نیز در ادامه دار شدن نگاه ها مؤثّر است.

به  مختص  می شود،  فساد  منشأ  که  چشم  کردن  رها  شود  بیان  باید  متأسفانه 
قانون مستثنی  این  از  نیز  متأهل  و مردان  زنان  بلکه  نیست،  زنان مجرد  و  مردان 
نیستند. و حّتی عالوه بر به فساد کشیدن آن ها، می تواند عاملی در کاهش عالقه، 

افزایش اختالف و به هم خوردن زندگی آنان شود.77

یکی از راههایی که می تواند مردان متأهلی که از طریق نگاه به نامحرم تحریک 
شوند را آرام کند، آمیزش با همسران خود است؛ به خاطر این که آن چیزی که قصد 

لّذت بردن از آن را دارد در همسر آنان نیز وجود دارد.

امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( با اصحاب خود نشسته بود که زنی زیباروی از کنارشان 
گذشت. 

چشم های همه به او خیره شد. 

حضرت فرمودند: چشمهای این نرینِگان حریصانه می نگرد و این نگریستن باعث 
تحریک آنان می شود. 

هر گاه یکی از شما زنی را دید و از او خوشش آمد، با زن خود آمیزش کند؛ زیرا 
که او نیز زنی همانند خود آن زن است.78«

همان:  األِخَرة.«.»  َعلَیک  و  االُولی  لََک  النَّظَرَة،  النَّظَرَة  التُتبِِع  وسّلم(:»  آله  و  علیه  الل  اهلل)صلى  رسول  قال   .76
243/12 باب نگاه کردن«

77. ر.ک به دوران شیرین نامزدی ص82
َُّه)علیّاً( علیه الّسالم کاَن جالِساً فِی أصحابِِه فََمرَّت بِِهم إمَرأةٌ َجمیلٌَة فََرَمَقَها الَقوُم بِأبصاِرِهم فَقاَل)علیه  78. ُرِوَی أن
الّسالم(: إنَّ أبصاَر هذهِ الُفحوِل َطوامُِح و إنَّ ذلِک َسبٌَب ِهبابِها فَإذا نََظَر أَحُدُکم إلی إمَرأةٍ تُعِجبُُه فَلیاُلمِس)فَلیُلِمس( 

َّما ِهَی إمرأةٌ کإمرأتِِة...«.» میزان الحکمه:191/5« أَهلَُه فإن
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البته، این مطلبی که امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( بیان فرمودند، شامل زنان متأهلی که 
نگاه به مردان نامحرم آنان را تحریک کرده، نیز می شود.

با این همه مطالبی که بیان شد، می توان نتیجه گرفت که نگاه کردن، چیزی جز 
ضرر نصیب فرد نخواهد کرد. و حّتی به بدن او نیز آسیب می رساند؛ زیرا اگر بعد از 
تحریک شدن ـ به وسیله نگاه کردن و... ـ ارضاء جنسی صورت نگیرد، روان شخص 

در فشار قرار می گیرد. و به مرور زمان، ظرفیت عصبی او به انتهاء می رسد. 

در  سرعت  به  ـ  نگاه  زهر  ـ  سّمی  دهنده ی  آزار  هورمون های  هنگام،  این  در 
خون ترشح می شود. و مغز که با شبکه های ارتباطی به سراسر بدن وصل است، در 
ثانیه، به کمک غّده هیپوفیز و فرمان های مرکزی  مّدت زمانی کمتر از یک دهم 

هیپوتاالموس، این سم را به همه اعضای بدن می فرستد.

تکاپو می افتد. و جنگ  به  این سم،  راندن  بیرون  برای  بدن  این وضعّیت،   در 
داخلی اعصاب، آغاز می شود. و شخص در درون خود، احساس اضطراب و خستگی 

می کند. و تصّور می کند که چیزی ناشناخته بر روانش فشار می آورد. 

عالئم این حالت، سردرد، زیادشدن تنفس و احساس خفقان در اطراف قلب، و 
ناآرامی است. و فرد نسبت به وقوع خبری ناشناخته، دلهره و هراس دارد. و با استمرار 
این حالت، بیماری های جسمی، مانند: زخم معده و إثنی عشر، او را می آزارد. و به 
گفته ی روان کاوان، او به بیماری های روان تنی، مبتال می شود. یعنی بیماری هایی 

که نه کاماًل جسمی است و نه کاماًل روحی. 

وقتی فرد دچار فشار روانی شود، فعالیت قلب، ریه، جهاز هاضمه و ُغدد درون ریز 
دستگاه های عصبی، افزایش می یابد.79 و در صورت ادامه ی عوامل فشار، فرد دچار 

به عالوه ضربان  موجب تحریک سیستم عصبی می شود.  غالباً  مبتذل،  فیلم های  به عکس و  نگاه کردن   .79
قلب، تعداد تنفس، و ترشح برخی از هورمون ها افزایش می یابد و تعادل هورمونی شخص برای دقایقی و گاه 

ساعت ها از حد اعتدال خارج می شود.» اسالم علمی ترین دین بشریّت ص 52« 
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ضعف و اختالل جسمی خواهد شد. 

روانی  فشار  قلبی،  مهم حمالت  عوامل  از  یکی  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
است.80 

در این جا الزم است ـ عالوه بر مطالبی که بیان شد و بیان خواهد شد، مانند: 
تربیت صحیح و عبادت کردن ـ برخی از راههایی که باعث کنترل چشم می شوند را 

بیان کنیم که عبارتند از: 

ـ ترس از عذاب 

رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله و سلّم( فرمودند:» هر کس چشم خود را از حرام پر کند81، 
خداوند در روز قیامت چشم او را از آتش پر 

می کند، مگر این که توبه کند و از عمل خود دست بردارد.«82

در حدیثی دیگر فرمودند:» کسی که چشم خود را از حرام پر کند، خداوند روز 
قیامت چشم هایش را پر از میخ هایی از آتش، و سپس پر از آتش می کند، تا این که 

مردم قیام کنند. سپس امر می شود که او را به جهّنم ببرند.83«

در واقع، اگر فرد بداند که نگاه به نامحرم، تیری از طرف شیطان برای فریب و 
نابودی او می باشد، خود این مسأله می تواند عاملی در کنترل چشم او باشد.

راوی می گوید از امام صادق)علیه الّسالم( شنیدم که فرمود:» نگاه کردن به زنان، 

80. اخالق و رفتارهای جنسی صص231-229«
81. کنایه از چشم چرانی کردن است.

82. قال رسول اهلل)صلى الل علیه و آله وسّلم(:» َمن َمَلَ عینَُه مِن حراٍم، َمَلَ اهللُ َعینَُه یَوَم القیاَمِه مِن النّاِر إاّل أن یَتُوَب 
و یَرِجَع.«.» َمن ال یَحَضرُه الفقیه:9/4 «

83. عنه)صلى الل علیه و آله وسّلم(:» َمن َمَلَ عینَُه حراماً یحشوها اهلل یوم القیامة مسامیر مِن ناٍر، ثُّم حشاها ناراً إلی 
أن تَقوَم النّاُس ثُّم یُؤمر بِِه إلی النّاِر.«.» وسایل الشیعه و مستدرکها:194/17«
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تیری از تیرهای مسموم شیطان است.84«

و نیز اگر زنان متوجه شوند که بی حجابی آنان چه تأثیری بر روی جامعه و افراد 
می گذارد، حداقل برخی از آنان به خود می آیند و پوشش اسالمی را رعایت می کنند.

فرزند شیخ رجبعلی خیاط می گوید: یکی از دوستان پدرم نقل می کرد: روزی با 
جناب شیخ به جایی می رفتیم. مشاهده کردم که شیخ با تعّجب و حیرت به زنی که 

موی بلند و لباس شیکی به تن داشت، نگاه می کرد.

 از ذهنم گذشت که شیخ به ما می گوید چشمانتان را از نامحرم برگردانید، اّما 
خود ایشان این طور به نامحرم نگاه می کند!

در این هنگام، شیخ نگاهی به من کرد و فرمود: تو هم می خواهی ببینی که من 
چه می بینم؟ ببین. 

من هم نگاه کردم و مشاهده کردم همینطور از بدن آن زن مانند ُسرب گداخته، 
آتش و ُسرب ُمذاب به زمین می ریزد و آتش او به کسانی که چشم هایشان به دنبال 

اوست، سرایت می کند. 

شیخ به من فرمود: این زن راه می رود و روحش َیقه ی مرا گرفته. او راه می رود و 
مردم را همین طور ـ به خاطر نگاه کردن به او ـ با خودش به آتش می برد.85 

ـ پاداش اُخروی 

رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلّم( فرمودند:» هر مسلمانی که نگاهش به زنی بیفتد 
و چشم خود را پایین اندازد، خداوند متعال به او توفیق عبادتی دهد که شیرینی آن 

ثواب األعمال و  َمسموٌم....«.»  إبلیَس  َسهاِم  مِن  َسهٌم  النََّظُر  یَقوُل:  َسِمعتُُه  قال:  الّسالم(  أبی عبداهلل)علیه  84. عن 
عقاب األعمال)ترجمه( ص567ـ568«

85. بوستان حجاب ص109 
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را در دل خویش بیابد.«86 

غریزه و میل جنسی، به علّت اینکه شدیدترین و لّذت بخش ترین میل در درون 
انسان هاست، لذا هر کسی که از هر چیزی که مربوط به این میل است ـ مانند 
دیدن صحنه ها، شنیدن مطالب و... ـ بگذرد، به َحَسب آن گذشت، پیشرفتی معنوی 
خواهد داشت. و اگر شرایط انجام زنا، لواط، إستمناء و...، فراهم شود و او نیز از انجام 
آن خودداری کند، باز هم به حسب آن گذشت، پیشرفت به سوی معنویات و خداوند 
متعال خواهد داشت. اّما آن پیشرفت، از پیشرفت نسبت به دیدن صحنه ها و امثال 

آن، بیشتر خواهد بود؛ چون که گناه آن بزرگتر است. 

حّتی در بین گناهان جنسی ای که بیان شد، شّدت و ضعف وجود دارد. و هر کدام 
که گناه آن بزرگتر از دیگری باشد، در صورت گذشت از انجام آن، پیشرفت بیشتری 
خواهد داشت. که نتیجه این پیشرفت، توفیق عبادت و درک شیرینی عبادت خواهد 

بود.

یکی دیگر از پاداش اُخروی گذشت از نگاه نکردن به زنان نامحرم ـ از طریق 
عکس، فیلم و یا راه های دیگر ـ، به ازدواج در آوردن حورالعین برای چنین اشخاصی 

است.

 امام صادق)علیه الّسالم( در این باره می فرماید:» هر که نگاهش به زنی بیفتد و 
چشم خود را به طرف آسمان کند یا آن که بر هم گذارد، هنوز چشم بر هم نزده، که 

خداوند از حورالعین به ازدواج او در می آورد.«87

حورالعینی که بسیار زیبا هستند.

َل َرمَقٍة ثُمَّ یَُغضُّ بََصَرُه إاّل أَحَدَث اهللُ  86. قال رسول اهلل)صلى الل علیه و آله وسّلم(:» ما مِن مُسلٍِم یَنُظُر إمَرأًَة أوَّ
تعالی لَُه ِعباَدًة یَِجُد ِحالَوتَها فی قَلبِِه.«.» میزان الحکمه: 242/12«

ماِء أو َغّمَض بََصَرُه لَْم یَْرتَدَّ إِلَیِْه بََصُرُه َحتَّی  87. قال الصادق)علیه الّسالم(:» َمن نََظَر إلی إمرأة فََرفََع بََصَرُه إلی السَّ
ُ مَِن اَلُْحوِر اَلِْعیِن«.» همان: 243-242/12« َجُه اهلَلَّ یَُزوِّ
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رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلّم( در این باره فرمودند:» اگر یکی از زنان بهشتی 
خود را به زمین بنمایاند، زمین از بوی ُمشک، پر می شود. و نور خورشید و ماه را 

محو می کند.88«89 

راننده تاکسی ای می گوید: سوار بر تاکسی از میدان سپاه تهران پایین می آمدم. 
خیابان  کنار  بود،  خوشتیپ  خیلی  که  چادر،  با  باال  بلند  خانمی  که  کردم  مشاهده 

ایستاده. 

من صورت خودم را برگرداندم و بعد از استغفار، او را سوار بر ماشین کردم و به 
مقصد رساندم. 

روز بعد که خدمت شیخ  رجبعلی خیاط رسیدم، گویا این قضیه را از نزدیک دیده 
بود. 

او به من گفت: آن خانم بلند باال که بود، که نگاهش کردی و صورت خود را 
برگرداندی و استغفار کردی؟ به خاطر همین کار، خداوند تبارک و تعالی در بهشت 

یک قصر برایت ذخیره کرد. به عالوه، یک حورالعین شبیه به همان زن.90

ـ تمرین کردن

یکی از راه های کنترل چشم، تمرین است. یعنی این که شخص در طول شبانه 
روز، مواظبت کند و نگذارد که چشمش به هر سویی برود و هر چیزی را مشاهده 

کند.91

88. کنایه از این که، نور و خورشید و ماه، تحت الشعاع نور او قرار می گیرند.
89. قال رسول اهلل )صلى الل علیه و آله وسّلم( : » لَو أَنَّ إمَرأًَة مِن نِساِء الَجنَِّة أشَرفَت إلی األرِض لََمَلَِت األرُض 

مُس و الَقمُر.«.» نهج الفصاحه ص «295 مِن ریِح الِمسِک و أَلذَهبَت َضوُء الشَّ
90. کرامات و حکایات عاشقان خدا:94/1

عبدالکریم  اهلل  یعنی آیت  قم  علمیه  نقل می کرد که موسس حوزه  از شهید مطهری  از روحانیون  یکی   .91
حائری یزدی می فرمود: من اگر در خواب هم نامحرم ببینم، چشم خود را می بندم!
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بنابراین بعد از مّدتی تمرین، این کار برایش آسان و راحت خواهد شد. 

این که در طول  از آیت اهلل قاضی)رحمة اهلل علیه( نقل شده که فرمودند: به علّت 
مّدت 20 سال از چشم هایم مواظبت کرده بودم،» چشم ترس « برایم به وجود آمده 
بود. لذا هر وقت نامحرمی می خواست رد شود، از دو دقیقه قبل، خود به خود چشم 

هایم بسته می شد. 

و این کار، مّنت خداوند بر من بود که چشمانم بی اختیار بر روی هم می آمد و 
آن مشقت ـ نگه داشتن چشم ـ از من رفته بود.92 

البته، کنترل چشم زمانی به دست می آید که با تقوا همراه باشد. که این نشان 
دهنده از آن است که قّوه عاقله بر سایر قوا غلبه پیدا کرده است. 

این  قرار گیرد، در  از قوه عاقله  قوا غیر  انسان تحت تصرف سایر  اگر روح  اّما 
صورت هر دستوری که قّوه عاقله ـ از جمله: کنترل چشم ـ صادر کند، اجراء نخواهد 

شد. 

را  باشد  چشم  کنترل  برای  تمرینی  می تواند  که  دیگری  راه های  از  یکی 
امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( در جواب سوالی که از ایشان در مورد این که؛ برای فروهشتن 
با آرام گرفتن، به  چشم از چه وسیله ای می توان کمک گرفت؟ بیان فرمودند که: 

همراه در نظر داشتن قدرت خداوند که بر پنهانی های تو آگاه است.93 

در توضیح این حدیث باید بیان کرد: زمانی که شخصی به صحنه های ممنوعه 
نگاه می کند، به علّت این که شدیدترین میل در درونش مربوط به میل جنسی است، 
قّوه شهوّیه بر قّوه عاقله غلبه پیدا می کند و آن شخص کنترل و تعادل خود را از 

92. حکمتی و حکایتی )313 حکمت و 313 حکایت( ص140
93. قال الصادق)علیه الّسالم(:»...ُسئَِل امیرالمؤمنیَن علیُّ بُن أبی طالٍب)علیه الّسالم(: بما یُستَعاُن علی ُغمِض البََصِر؟ 

لِِع علی ِستِرِک.«.» میزان الحکمه: 246/12 باب نگاه کردن«  فقال: بِالُخموِد تَحَت ُسلطاِن الُمطَّ



راههای پیشگیری و درمان انحرافات جنسی 42

دست می دهد و نگاه را ادامه دار می کند. 

بالفاصله  باید  می شود،  مواجه  چنین صحنه هایی  با  فردی  که  زمانی  بنابراین، 
آرامش و فشاری که بر او وارد می شود را حفظ کند، و در این حین عالوه بر پایین 
انداختن چشم خود، به یاد بیاورد که خداوند متعال در حال مشاهده او است. و قدرت 

و جاللت خدا را به یاد آورد. 

 در صورتی که این برنامه، چند مرتبه اجراء شود، بعد از مّدتی آن فرد اثرات مثبتی 
را در کنترل چشم خود مشاهده خواهد کرد.

ـ ذکر گفتن 

شیخ رجبعلی خیاط می فرمودند: هنگام دیدن نامحرم بگویید:» یا َخیَر َحبیٍب و 
ٍد و آلِه« که چنین ذکری برای کنترل نفس و دفع وسوسه  َمحبوٍب، َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

شیطان، بسیار مؤثّر و کار ساز است.94

البته، این چنین نیست که شخصی عمداً نگاه به نامحرم کند، بعد چنین ذکری 
را بیان کند، و اثرات آن را در درون خود مشاهده کند، بلکه منظور این است که در 
صورتی که ناخواسته چشمتان به نامحرمی افتاد، چشم خود را کنترل و چنین ذکری 

را بگویید. 

الزم به ذکر است که نگاه نکردن و کنترل نگاه، اختصاص به مردان ندارد. بلکه 
خداوند متعال، هر دو گروه ـ زن و مرد ـ را در قرآن کریم در سوره نور آیات 30ـ31 

به کنترل چشم دستور داده است. 

وا من أبصاِرهم... و ُقل  شهید مطهری)رحمة اهلل علیه( درباره آیه:» َقل لِلُمومنیَن َیُغضُّ
....« می فرماید: خالصه دستوری که خداوند در این  لِلمؤِمناِت َیغُضضَن ِمن أَبصاِرِهنَّ

94. آداب زفاف و زناشویی ص77
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آیه فرموده، این می باشد که زنان و مردان نباید به یکدیگر خیره شوند. چشم چرانی95 
نداشته باشند. نگاه های ممُلّو از شهوت به یکدیگر ندوزند. نباید به قصد لّذت بردن 

به همدیگر نگاه کنند. 

این آیه یک وظیفه هم مختص به زنان مشخص نموده و آن این است که زنان 
باید بدن خودشان را از مردان نامحرم بپوشانند و در اجتماع به جلوه گری و دلبری 
نپردازند. به هیچ وجه و صورتی و با هیچ شکل، رنگ و بهانه ای کاری نکنند که 

شرایط تحریک مردان نامحرم را فراهم کنند.96 

البته، چون که مردان به گونه ای خلق شده اند که در مقابل محرِّک های چشمی، 
حساسیت بیشتری نسبت به زنان دارند97 و زودتر تحریک می شوند. در صورتی که 
زنان ـ بیشتر ـ به وسیله کالم، واژه ها و لحن صدا تحریک جنسی می شوند و از خود 

واکنش نشان می دهند. لذا کنترل چشم نسبت به مردها بیشتر توصیه می شود.98 

و حّتی توصیه شده که به پیراهن و لباس زن نامحرم هم نگاه نشود؛ چون که 
در واقع، قطعًا چنین نگاهی هم اثرگذار است، اّما شّدت و ضعف دارد. و شاید بر روی 
برخی از افراد اثر گذارد ولی خود شخص متوجه نشود، و اثر این تأثیر در جایی بروز 

کند.

حضرت عیسی)علیه الّسالم( در این باره می فرماید:» نباید به آنچه به تو تعلق ندارد 
خیره شوی، چون تا زمانی که چشم خود را نگه داری، مرتکب زنا نخواهی شد. پس 

95. روانشناسان، چشم چرانی را یک نوع انحراف روانی می نامند. فرد چشم چران هیچ وقت با چند ساعت 
چشم چرانی در طول روز، قانع نخواهد شد. و اگر این روند ادامه پیدا کند، او به بیماری روانی دیگری به نام 

vojeurisme مبتال می شود.» گلستان حجاب)313 نکته خواندنی درباره حجاب( ص32«

96. مسأله حجاب ص87 
97. مرد تمایل به نگاه کردن و چشم چرانی دارد.» 240 اصل خانوادگی در اندیشه مطهر ص18«

ارتباط  درباره  ندانستنی)نکاتی  جنس  از  دانستنی  ص29/  جنسی  غریزه  مهار  در  اسالمی  پوشش  تأثیر   .98
زناشویی( صص14-13
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اگر می توانی به پیراهن زن نامحرم هم نگاه نکنی، نگاه نکن.«99

مرد،  برای  زن  بدن  سطوع  تمام  که  رسیده  اثبات  به  جنسی  شناسی  روان  در 
ُمحّرک است ولی در مورد مردان این چنین نیست.

لذا، دین مقدس اسالم به متناسب با ویژگی ها و تفاوت های تکوینی زن و مرد، 
احکام نورانی خود را تشریع کرده است.100   

در آخر این قسم باید بیان کنیم که؛ همه انسان ها وظیفه دارند که حق این نعمت 
الهی ـ چشم ـ را به جا آورند و به جا آوردن و اداء این حق، فقط با اجرای دستورات 

دین در مورد این نعمت می باشد.

هر  بر  را  آن  که  است  این  تو  بر  چشم  می فرماید:» حق  الّسالم(  سجاد)علیه  امام 
چیزی که بر تو حالل نیست، بپوشانی، و مبتذلش نکنی، مگر برای عبرت آموزی، 
به گونه ای که از آن عبرت آموزی، بینا شوی ـ و درس عبرت بگیری ـ یا پاداشی به 

دست آوری؛ زیرا چشم، وسیله عبرت آموزی است.«101

لهو  نباشد،  پندآموزی  آن  در  که  نگاهی  هر  فرمودند:»  الّسالم(  امیرالمؤمنین)علیه 
است.«102 

99. قال عیسی بن مریم)سالم الل علیه(:» ال تکونَنَّ َحدیَد النََّظِر إلی ما لیََس لَک، فإنُّه لَن یَزنی فَرُجَک ما َحِفظَت 
َّتی التَِحلُّ لَک، فَافَعل.«.» میزان الحکمه: 44/5« َعینََک، فإن قََدرَت أَن التَنُظَر إلی ثَوِب الَمرأَةِ ال

100. اسالم شناسی و پاسخ به شبهات ص529
ُه َعّما الیَِحلُّ لََک و تَرُک ابتَذالِِه إاّل لَِموِضِع ِعبَرةٍ  101. قال زین العابدین)علیه الّسالم(:» و أَمّا َحقُّ بََصِرَک فََغضُّ
تَستَقبُِل بِها بََصراً أو تَعتَِقُد بِها ِعلماً فَإنَّ البََصَر باُب اإلعتِباِر.«.» رسالة الحقوق امام سجاد علیه الّسالم )شرح نراقی( 

ص 85«
102. قال امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(:»...ُکلُّ نََظٍر لَیَس فیِه إعتباٌر فَلَهٌو.«.» میزان الحکمه:235/12«
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انسان ها یک نیرویی دارند و آن این است که دائمًا ذهن و خیالشان کار می کند.

یک  از  و  می کند  فکر  منظم  طور  به  کلی  مسائل  درباره  شخصی  که  زمانی 
مقدمه ای نتیجه می گیرد، به آن، تفّکر و تعّقل گویند. 

اّما زمانی که ذهن انسان بدون نظم و قصد نتیجه گیری و کشف رابطه منطقی 
حالت  یک  این  برود،  آنجا  به  اینجا  از  می کند  تداعی  که  طور  همین  قضایا،  بین 

عارضی است ـ که به آن خیال گویند ـ .

در واقع، انسان آن گونه رفتار می کند که فکر می کند.103 و فکر کردن در مورد 
هر مسأله ای، حالتی را در درون فرد 

ایجاد می کند که امکان دارد به مرور زمان ـ به خصوص در صورت تکرار ـ به 
سمت انجام آن تفّکر کشیده شود. 

البته، اگر آن تفّکر، تفّکر گناه باشد ـ به ویژه گناه جنسی به علّت لّذت بخشی 
زیاد104ـ با توضیحاتی که در ادامه بیان خواهد شد، امکان وقوع انجام آن گناه بیشتر 

از وقوع موارد دیگر است.

 اشخاصی که زیاد فکر انجام گناه را در ذهن خود می پرورانند، این لّذت گناه105 

103. ر.ک به تربیت و رشد اسالمی ص89
104. ر.ک به پاورقی مقدمه

105. 1.قال امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(:» ما مِن َمعِصیَِة اهللِ َشیٌء إاّل یَأتی فی َشهَوةٍ...«،» همه ی گناهان انجام دادن 
آن ها همراه با شهوت و لّذت است. «.» میزان الحکمه: 311/12«

2.» إّن األنساَن ُخلَِق َهلوعاً«،» به درستی که انسان حریص آفریده شده است.«.» سوره معارج آیه 19«
3.عنه)علیه الّسالم(:» َمن َکثَُر فِکُرُه فِی الَمعاصی َدَعتُه إلیها.«.» میزان الحکمه:233/9«
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و حریص بودن106، تأثیراتی را بر روح و روان آن ها می گذارد و به مرور زمان آنان را 
به سمت انجام آن گناه سوق می دهد. و این سخن امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( است که 
فرمودند:» کسی که زیاد در گناه بیندیشد، گناهان او را به سوی خود می کشانند.107«

آگاه  انسان ها  ما  نّیت های  از  اجمااًل  که  این  علّت  به  شیاطین  دیگر،  از طرف 
هستند، می توانند با وسوسه کردن در تبدیل شدن فکر گناه به گناه، تأثیر فراوانی 

داشته باشند.108  

عالوه بر مطالب یاد شده، همین افکار آلوده مانند برافروختن آتش در مکانی که 
بدون این که آسیبی به جایی برساند، دود او باعث سیاه شدن آن مکان می شود، 
درون فرد را تاریک و آلوده می کند، که همین مسأله نیز می تواند، عاملی دیگر در 

رفتن به سوی انجام آن تفّکرات باشد.

امام صادق)علیه الّسالم( فرمودند:روزی حوارّیون نزد عیسی)علیه الّسالم( جمع شدند و 
به او گفتند: ای معلم نیکی ها ما را ارشاد کن.

عیسی)علیه الّسالم( به آن ها فرمود: موسی کلیم اهلل به شما فرمان داد که زنا نکنید. 
و من به شما دستور می دهم که اصاًل در مورد زنا ـ و گناهان جنسی دیگر ـ فکر 
هم نکنید؛ زیرا کسی که در مورد زنا ـ و غیر آن ـ فکر کند، مانند کسی است که 
در خانه ای طالکاری شده، آتش روشن کند و دود آتش، نقش و نگارها را سیاه کند. 

گرچه آن خانه آتش نگرفته باشد.109

106. ر.ک به ورق های آسمانی:2/ 132  
 .107
 .108

109. 5.قال الصادق)علیه الّسالم(:»إجتََمَع الَحواریُّوَن إلی عیسی)علیه الّسالم( فقاَل لَُه: یا مَُعلَِّم الَخیِر! أرِشدنا... قاَل 
نا فَضاًل َعن أَن تَزنوا  ثُوا أَنُفَسَکم بِالزِّ لَُهم: إنَّ موسی نَبیِّ اهللِ)علیه الّسالم( أََمَرُکم أَن ال تَِزنُوا و أَنا آمُُرُکم أن ال تَُحدِّ
خاُن و إن لَم یَحتَِرِق البَیُت.«.» متن  ٍق فَأفَسَد التَّزاویَق الدُّ نا کاَن َکَمن أَوقََد فِی بَیٍت مَُزوَّ َث نَفَسُه بِالزِّ فَإنَّ َمن َحدَّ

و ترجمه فروع کافی:603/6«
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الزم به ذکر است که تفّکرات آلوده، به مرور زمان، تصّرف ذهن شخص را به 
دست می گیرند. تا جایی که فرد دائمًا در این تفّکرات به سر می برد.

بنابراین، نتیجه می گیریم که افکار و قّوه خیال، نیاز به کنترل دارند؛ چون اگر 
آن ها آزاد و رها باشند، منشأ به فساد کشیده شدن فرد می شوند.110

در اینجا برخی از راههای کنترل افکار و قّوه خیال را بیان خواهیم کرد:

ـ رعایت تقوای الهی

 زمانی که فردی با رعایت دستورات الهی از نعمت تقوا برخوردار شد، به میزان 
تقوای او، قوا و لّذات درونی اش تحت تسلط عقل در خواهند آمد و به شّدت کاهش 
می یابند. و هر مقدار که تقوا باالتر رود، این تسلّط و کاهش بیشتر می شود، تا جایی 
که یکی از فوائد آن این است که همه افکار و تخّیالت او به صورت کامل زیر سلطه 
عقل قرار خواهند گرفت.111 و در این هنگام است که فرد از افکار آلوده و خیاالت 

پاک خواهد شد؛ چون در جایی که سر تا سر نور است، تاریکی وجود ندارد.

به قول بزرگان: شیطان تا زمانی توانایی دارد در کارهای ما دخالت کند که در 
محدوده قّوه مثال ـ قّوه خیال ـ باشیم. اّما به محض این که از قّوه خیال خارج شدیم 

و داخل در عالم عقل شدیم، دیگر قدرت و توانایی نخواهد داشت.112

ـ سرگرم شدن

کاری  به  فرد  که  زمانی  تا  و  می خواهد  سرگرمی  او  خیال  قّوه  و  انسان  مغز 
مشغول و سرگرم است، نیروی مغز و قّوه خیال او متوجه آن کار است. و وقتی که 

110. ر.ک به تربیت و رشد اسالمی ص89
111. ر.ک به بحث» عبادت کردن«

112. ر.ک به کیش مهر ص141
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را پر  از بین رفت، خیاالت شیطانی، وسوسه ها و هوی و هوس آن  این سرگرمی 
می کند.113 

امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( فرمودند:» با فراغت، هوس رانی است.114« یعنی فراغت 
و بیکاری باعث هوسرانی و شهوت رانی می شود.

در حدیثی دیگر فرموند:» اگر تو نَفس خود را به کاری مشغول نکنی، او تو را به 
خودش مشغول می کند.«115 

بنابراین، سرگرم شدن و تمرکز عمیق116 و با عشق و عالقه بر روی یک یا چند 
کار به صورت مداوم و مستمر فعالیت کردن، بعد از مّدت زمانی، آن چنان انسان را به 
خود سرگرم می کند که میل های درونی فرد ـ از جمله: میل جنسی ـ به مقدار باور 

نکردنی ای کاهش پیدا می کنند. 

مهاتما گاندی، نابغه و نجات دهنده مشهور هند در کتاب خود می نویسد: در تمام 
عمرم کمتر به شهوت جنسی توجه داشته ام و در واقع هیچ وقت بیکار نشده ام تا 

در این باره فکر کنم.117

البته، اگر فردی سرگرمی زیادی ندارد، سعی کند که همیشه مطالب مفید در ذهن 
آماده داشته باشد تا هر وقت افکار 

113. حکمت ها و اندرزها:2/ 179 
بیکاری، اُمُّ الفساد لقب داده شده است.» دنیای نوجوان ص 208«

بَوُة«.» میزان الحکمه:114/9« 114.  قال امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(:» َمَع الِفراِغ تَکوُن الصَّ
115. عنه)علیه الّسالم(:» النَّفُس إن لَم تَشَغلُه َشَغلََک...«.» حکمت ها و اندرزها:179/2«

116.کارهای فکری عمیق، در کم کردن میل جنسی بسیار مؤثّرند.» دانستنیهای زناشویی و شیوه موثر دردرمان 
ناتوانی و خستگی جنسی ص 68«

117. ر.ک به خلوت شیطانی ص62


