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 آن مخرب آثار و ارضايي خود

 

 نژاد پاك رضا سيد دكتر شهيد با آشنايي

 از را او نام كه كرد، عطا ابوالقاسم سيد خانواده به را كودكي مسي،ش هجري 1303 سال ماه آذر سوم خداوند،

 نژاد پاك رضا سيد پدر ابوالقاسم سيد. نهادند رضا و برگرفتند امامت و واليت آسمان تابناك خورشيد هشتمين

 هجري 1321 سال در و سپري يزد دارالعباده شهر در را كودكي رضا، سيد. داشت اشتغال كسب امر به

 .كرد اخذ ايرانشهر دبيرستان از را متوسطه ديپلم شمسي،

 مشرف مكرمه مكه به شمسي هجري 1322 سال در دانشگاه به راهيابي از قبل و تحصيل دوران پايان از پس

 همراه به روز 31 مدت آمد، پيش معظمه مكه در يزدي ابوطالب زدن گردن فتنه سال، آن در چون و شد

 طول روز 7 و ماه 6 كه ابراهيمي حج سفر طول در وي. شد بازداشت مكه شهر زندان در دوستانش از برخي

 مختلف كشورهاي مسلمانان با و نمود دنبال حج مناسك و عبادي احكام كنار در را پژوهش و تحقيق كشيد

 .كرد برقرار صميمي ارتباط

 را »اسالم در پزشكي ايه برنامه تمام« عنوان با خود دكتراي رساله ش. هـ 1331 سال در نژاد پاك رضا سيد

 و پرداخت نيز عرب ادبيات و زبان فراگيري به طب، علم تحصيل كنار در سيدرضا. گذراند ممتاز درجه با

 .كرد طي عجم والمسلمين االسالم حجت نزد مقدمات سطح تا را حوزوي دروس

 



 حسابداري يزد، شهر ارسمد در آموزگاري مسئوليت انتخاب با اسالمي انقالب پيروزي از پيش نژاد پاك دكتر

. كرد ارائه خود همنوعان به را توجهي قابل خدمات  يزد، بيمه و هراتي بيمارستان رياست سرانجام و طبابت و

 پيروزي از قبل سالهاي در نژاد پاك سيدرضا شهيد. پرداخت مي جوانان بويژه مردم روشنگري به همواره او

 برلين و لندن پاريس، سوئيس، به سفر يك ،)زيارت براي( عراق به سفر چهار حج، به سفر دو اسالمي انقالب

 .است داشته علمي تحقيقات براي

 حزب اعضاء از نيز او كه محمد سيد برادرش ديگر همراه به 1360 سال تير هفتم شامگاه  متعهد، محقق اين

 و ايران خدمتگزاران رينبهت نفراز70 همراه به برادرش و او. گشودند پر آسمانها سوي به بود اسالمي جمهوري

 پاره و خون به غرق پيكر.رسيدند شهادت به منافقين گذاري بمب با1360 سال تير هفتم در بهشتي اهللا آيت

 .شد سپرده خاك به يزد شهداي گلزار در نژاد پاك سيدرضا دكتر شهيد پاره

 كنكاش با آميخته، در هم با را طب و فقه توانست بود،) ع( صادق امام مكتب آموخته دانش كه نژاد پاك دكتر

 مطالب طرح با وي. گيرد بكار پزشكي علم در را تقليد مراجع فتواي و احكام اسالمي، و پزشكي علوم در

 آن مهمترين كه نمود تأليف را متعددي كتب اسالمي معارف و علوم بررسي نيز و فقه با آن انطباق و پزشكي

 آراسته چاپ زيور به آن جلد 40 كه است »پيامبر آخرين و هدانشگا اولين«عنوان با كتاب جلد ده و يكصد

 . است شده

 وجود و خودارضايي مضرات اهم و عقل و دين بين تقابل بررسي به كتاب اين 16 جلد در بزرگوار شهيد

 قسمت 6 در »آن مخرب آثار و ارضايي خود«  عنوان تحت ما كه ميپردازند گناه اين ذهني و روحي آسيبهاي

 .كنيم مي ارايه

 سنگين است شده آفريده آنچه و آسمانها از كيفيتي و كميتي سنجش مقام در انسانها طغيان و سركشي گاه

. است پليد. است زشت كه اند كرده اتفاق امري بر الهي فرستادگان و سفرا تمام بسا چه. ميباشد نابكارتر و تر

 ضروري و مفيد حتي اجتماعي يا انسان طرف از آلودگي همان مقتضياتي و مصالح بر بنا اما است حرام

 :است نشده قصوري و دريغ گونه هيچ نابكاري براي كه ميشود گفته وضعي چنين با و گرديده شناخته

 و امنيت برقراري و اختالفات به دادن پايان صلح، حفظ و پاسداري بعناوين اما اند دانسته بد همه را كشي آدم

 بقول آخر در و مينمايند جهاني هاي جنگ به اقدام و قلمداد بشريت حصال و بصواب را بسياري قتلهاي... 

 را اجتماعي اگر اما ميشود محسوب قاتل ساخت نابود را وي و كرد غلبه يكنفر بر كسيكه دانشمندان از يكي

 .شود مي شناخته فاتح كشت را نفر هزاران و شد غالب آنها بر و ساخت نابود



 زندان امتالي و گسترش سبب و ساخته خودش با برخورد درگير را قضائي و انتظامي دستگاههاي چون لواط

 مقاالتي حتي و است عمومي بصالح و قانوني مينمايد، كمبود و كاهش به تهديد را مملكتي بودجه و شده ها

 .نمايند مي حمايتها مذكور شنيع عمل از و نوشته نفعش به

 كرده حرامش و شمرده مذموم آنرا الهي پيامبران باالتفاق كه شود تصور گناهي هر و....  و دزدي و قمار شراب،

 نگارش آن عليه فراواني كتابهاي چند هر كه است استمناء بحث مورد مطلب جمله از و دارد طرفداراني باز اند

 استمنا موافق نويسندگان آنكه عجيب و ميشود نوشته آن بنفع جمالتي كنار گوشه در هم باز اما است شده

 و اند نموده معرفي صالح بلكه صواب ضوابطي، و شرايط با هم را ديگر گناهان كه هستند كساني مانه اغلب

 فواصل با كردن استمنا كه مشابه سخني و ميباشد مفيد الكلي مشروبات اندگي صرف: ميگويد آنكه آنهاست از

 بي كه ايد كرده حاصل قيني باشيد خوانده اگر كه است آمده كتاب اين هفتم جلد در و نيست زيانبخش زياد

 حتي كه نمود خواهيم باور بخش اين مطالعه ادامه با و است مضر مشروب قطره يك حتي خوردن شك

 . ميباشد زيانبخش استمناء يكمرتبه

 از غير بلكه است كرده معروف را منكري كه نيست كساني زمره در تنها ساخت دگرگون را خدا حكم كه كسي

 اتفاق در را همه و همه عليهم، اهللا صلوات الهي پيامبران همه و محمد و عيسي وسي،م ابراهيم، نوح، خودش،

 انبياي مقابل در كه است اينان از ستمكارتر كسي چه و اند بوده اشتباه در كه كرده معرفي چنين گناه بحرمت

 به و كشف اي تازه زيانبخش هاي جنبه علم پيشرفت با روزي كه بپذيرند نباشند حاضر و كرده باز مكتب الهي

 پيامبران آنچه خالف بر مسيري ها مدت علمي مطالب از بسياري كه گونه همان. شود داده نسبت استمنا

 متعال خداي. است برگشته انبياء موافق و فطرت اصلي بمسير ميكنيم مشاهده امروز و داشت بودند آورده

 .متجاسرين برابر در است دفاعشان عينو كه داد قرار آنها در تابناكي هاي اشعه و آفريد را جماد

 عوامل و باكتريها و انگلها و قارچها عليه ميگيرد انجام آنها در شيميايي اعمال و اند زنده تا كه آفريد را نباتات

 سلولهاي و ثابت و متحرك و سفيد گلوبولهاي و پادزهرها به را حيوانات. باشند داشته دفاعي قدرت متجاسر

 تلقي بيگانه و خارجي بدن، كشور براي كه اجسامي و متجاسر عناصر و باكتريها تا ساخت مجهز....  و همبندي

 از يكي كه شد بحث ميكروبها با بدن جنگ از جالب آنگونه اول جلد در. ( سازند نابود است نحوي بهر ميشوند

 )ساخت منعكس گتاب از نقل به آنرا مرتبه دو پزشكي وزين ژورنال مجالت

 وسيله ديگر طريقه يا شاهي مادر بروش و آفريد بلكه فرمود راهنمايي را ها دلفين و ميمونها ،ها ملت اجتماع

 اجتماعي بروش چه ديگري جنبنده هر و موريانه و مورچه و عسل زنبور و آموخت بديها از دوري و دفاع

 .ددا ياد ها زشتي و ها پليدي از دوري خاص بطرزي را كدام هر باشد نشده چه شده آفريده



 دردها، بجان كه سفيد گلوبولهاي و همبندي نسوج همانند تا فرستاد پيامبراني همه از تر اجتماعي انسان براي

 و بدن سلولهاي مدافعين همانند آري مينمايند فداكاري و خودگذشتگي از و ميافتند پليديها بيماريها، رنجها،

 يا پليديها گناهان، رسيدن، بشهادت و گذشتگي ودخ از و فداكاري با نيز پيامبران بدن، اعضاء و بدن عناصر

 و شيطانها از خالي را اجتماع كشور و ببرند بين از را همه و همه اند اجتماع رنجهاي و بيماريها كه ها زشتي

 .نمايند زهرها

 ميباشد شفاء را دوستان و خسران را دشمنان كه است پادزهري آنچنان مينمايند تهيه پيامبران كه پادزهري

 :است الهي آيات همان كه

 ))82 االسراء -االخسارا الظالمين يزيد وال للمومنين رحمة و شفاء هو ما القران من تنزل و((

 و سرايشان اين هم. را اجتماعشان هم و دارد سالم را بدن هم رحمت هم شفاست هم دوستان براي كه عجبا و

 .سرايشان آن هم

 حقوق حافظ كه بودم كرده درخواست تهران دانشگاه از و داده هايي ريهنظ كه آنجا در افتادم 11 جلد بياد باز

 نشان كه ديگري مطلب. ميافزايم قبلي نظريات به را ديگري مطلب و باشد خودش شاگرد و نويسنده علمي

 كننده تربيت و همه دهنده سازمان اينكه و آفرينش عالم بودن يكنواخت و يكسان برهان از است مجددي

 .ميباشد مستولي اجرام سراسر بر حكومتش و سلطه كه است اي يگانه حكيم مدبر عالم قدسم ذات همگي

 و خود ساختمان در نيز گياهان: است چنين كه ميدهم پژوهشگران و محققين تواناي بدست را اي نظريه بنده

 و ميزند را مار كه مار. دارند زهر آنها از بسياري كه همانگونه. هستند پادزهرهايي داراي خود دفاع براي هم

 بودنشان زنده جهت و آنها براي و بوده خودشان خاص بدنشان شيميايي ساختمان چون نميشود مسموم

 رسيدن بانجام مانع شد ديگري انواع شيميايي محيط وارد مار زهر همينكه اما است مفيد و است شده ساخته

 .شودمي خورده نيش موجود حياتي انفعاالت و فعل و شيميايي اعمال

 زهر را طرف ميتوانند كه همينگونه را ديگر زهردار گياه بسا چه و بزنند را حيوان اگر هم دار زهر گياهان

 قرار آنها در دفاعي وسائل پروردگار كه كال و حاشا كنند مختل را اش جثه شيميائي اعمال و سازند آگينش

 كتاب اين كه دوستان توجه قابل(  باشد نفرموده عطا بĤنها را پادزهرسازي و نداده قرار آنها در پادزهري و نداده

 شايد -اند بوده نظريه حد در گياهپزشكي در قبيل اين از مسائلي زمان آن در كه شده تاليف 1360 سال

 را آنها نميشود اند نظريه حد در موارد اين چون و ميشود كشف مورد اين روزي كه است اين نگارنده منظور

 يعني)است ميشده رد مضراتشان اند نبوده كافي علوم كشفيات چون كه استمنا چون يمسائل همانند -كرد رد

 سلولها،. ميشود شروع قسمت همين از درماني خواص شايد دارد هم پادزهر زهردار گياه كه دليل بهمان



 شدن لودهآ اما مينمايند تهيه پادزهر لزوم صورت در و ميجنگند متجاسر با همه و همه بدني عناصر و گلوبولها

 و دهد نشان العملي عكس بدن نميشود سبب است آفرينش ساختماني فطرت خالف بر كه بگناه آدمي

 چيست؟ گناه يك خصايص خالصه و دارند ارتباطي يكديگر با بدن و گناه آيا و نمايد تهيه پادزهري

 لزوم صورت در و مينمايد بسيج را سربازانش برخاسته بدفاع بدن ميكند حمله بدن به متجاسر ميكرب

 بردن بين از با بتوان كه نيست بدن يك مخصوص ميكروب گناه، اما ميشتابد دشمن با بمقابله و تهيه پادزهري

 بلكه. داد انجام كاري بدن سالمتي حفظ براي بدن و متجاسر بين رابطه قطع يا بدن ساختن دور يا متجاسر

. است تر وسيع و بيشتر كنندگيش آلودگي قدرت دارد افزايش و برتري بدن به جان كه نسبت بهمان گناه

 را انسانها اجتماع و انسانها روح و جان مملكت گناه و ميدهد قرار حمله مورد را جسم كشور ميكروب يعني

 به توجه با آن پادزهر و ميدهند تشكيل پيامبران را سربازانش لحاظ بهمين و ميدهد قرار هجوم مورد

 . است شده آماده و مهيا مقررات و آيات بصورت شيطان موجوديت

 بوسيله كه خصايصي. كرد خواهيم معرفي گوناگون بصور را گناه عوارض بلكه گناه يك خصايص بعد قسمت در

  .است شده برشمرده دين و علم بزرگان

 پيامبر آخرين و دانشگاه اولين نژاد، پاك رضا سيد دكتر شهيد:منبع

 

 )2( آن مخرب آثار و ارضايي خود

 نژاد پاك رضا سيد دكتر شهيد:  دهنويسن

 پيشوايان بوسيله كه خصايصي شود، شمرده بزرگان زبان از گناهان خصايص كه شد اين بر قرار اول قسمت در

 تفصيل به و است گرفته قرار مداقه مورد وجه ترين عالي به البالغه نهج در ويژه به و شده برشمرده اسالم

 :شود مي بحث

 .مييابد افزايش بتدريج و ميشود شروع كم از دارد لبيط زيادت عامل گناه. 1



 برداشت همين است نيرومند گناه در طلبي زيادت عامل اينكه علت و برميدارد آنرا قبح گناه به ارتكاب. 2

 ملكه بتدريج و ميگرداند بيشتر تكرار مرتبه هر با گناه بطرف گرايش نتيجه، در كه ميباشد گناه از قباحت

 .آيند مي در انساج از جزوي ها رشتس گرديده آدمي

 نام بهمان حتي را وي نميتوان كه آنجا تا. نيست بوده گناه به عامل اينكه شنيدن به حاظر گناه به عامل. 3

 دوست همه و ميشود عصباني دزد بگويند كرده دزدي كسيكه به يا زناكار ميشود گفته زاني به وقتي. خواند

 .كند كريمت و مقدس را آنها اجتماع دارند

: السالم عليه علي قال( دارد بدنبال را فراوان اندوه و سرزنشها اما است زودگذر و كوتاه گناه از لذت زمان. 4

 )ديگر روايات و عتب؛ آخرها و طرب اولها العيش

 گناهكاران توسط هم و ميگيرد انجام نيكوكاران بوسيله هم گناهكاران شناخت: بسيماهم المجرمون يعرف. 5

 گذارند مجالسشان به پاي چون كه آنجا تا ندارند را آنها شدن.... هم و شدن سخن هم شدن، همنشين ابت كه

 مصداق القفس في كالطير المسجد في المنافق: روايت و آنند از فرار مترصد و ميبرند بسر وحشت و دهشت در

 صورت تر آسان مجرمين بوسيله مجرمين شناخت اند كرده ثابت روانشناسان نيز و است آن براي خوبي

 جمعيت ميان را خود طرف ميتوانند كس هر از زودتر مفعول، و فاعل كننده، لواط يا زناكار يكنفر و ميگيرد

 .خاص بطرزي ديگر گناهكاران و بشناسند

 خودتان نفس از است بدي هر و ميرسد خدا از است نيكي چه هر فرمايد قرآن كه شد تكرار مرتبه چند. 6

 كان الباطل ان( است رفتني و زهوق باطل و ميباشد باطل دارد انساني ريشه كه گناه اثر ينروا از ميباشد

 جهان پايان تا نسل اندر نسل و ميماند جاي بر دارد ابدي و الهي ريشه كه خوبي اما) االسراء 81 -زهوقا

 شرح مرتبه چند ميدهد شپرور سان چه و ميسازد چگونه را آينده اجتماع اينكه و مينمايد متاثر را آيندگان

 .شد داده

 كم برابر در كميت لذا و ميشود كم عمل قبح كه است اين علتش گفتم و دارد طلبي زيادت عامل گناه. 7

 در و ميشود عادتهايش جزو گناه لذت بسوي كشش عامل، براي اينكه بدتر و ميگردد زياد كيفيتش شدن

 با كه است آدمي قلب در سياهي نقطه كه هست اترواي در و يابد مي كاهش اندك اندك كنترل نتيجه

 به جسمي عادت سواي اين كه كنيم دقت.( ميكند سياه را دل همه تا ميگردد افزون وسعتش گناه افزايش

 )است تقوا كنترل مقوله در كه است گناه به روح و ذهن عادت اين بلكه است گناه



 مي را زناكار توبه خدا مثال نميكند قبول را كار گناه بهتو گناه ولي بپذيرد را گناه از توبه است ممكن خدا.8

 كسي توبه شهوت به آلوده و مغشوش ذهن. ميكند مبتال را شخص و نميپذيرد را كسي توبه سفليس اما پذيرد

 .پذيرد نمي را

 انسان رفتن كمال به رو آنكه بفرض يعني است فياض از افاضه ظرفيت شدن كم گناه عوارض خطرناكترين. 9

 غير چه هر از دل كردن خالي با همه از باالتر و شدن تقوا با همه از مهمتر و آموختن علم يا ديدن خواب اي

 بفرض اما كند توبه عامل بالفاصله و گيرد عمل صورت گناهي نكرده خدايي وضع اين با و باشد قطعي خدا

 مثال و نميرسد بكمال ها دريافت دشاي و بايد كه انگونه و ميپذيرد نقص رفتن كمال سوي به رو توبه قبولي

 تجربه دليل به راننده هرگز كه افتد براه و بگذارد زاپاس اما كند پنچر كه است اتومبيلي همانند اش عاميانه

 القاء اگر حتي. كرد نخواهد فكر پنچري از قبل زمان مانند خودرو مورد در ديگر زاپاس نداشتن و پنچري

 بدين اعاليش نمونه و ميسازد متاثر را رفتن بكمال رو باز گردد طرد و دور نيت از بالفاصله و شود اي شبهه

 درجات در كه را آندو شبه وجه يكي يافتند شهادت سعادت و شتافتند بجهاد هم با نفر دو: است مضمون

 چرا؟ پرسيدند. دارد واالتر مقامي و برتر دومي بر يكي آن: فرمود حضرت كرد نقل گرامي نبي نزد مساويند

 جهاد بر قاطع تصميم فاصله بال اما است اشتباه در نكند كه شد شبهه القاء دومي براي راه ميان در: فرمودند

 و ميرفت كمال بسوي شبهه القاء بدون و بسرعت اولي صورتيكه در رسيد شهادت درجه به سپس و گرفت

 .رسيد

...  و حالش ضعفش، چشمش، گش،رن ديدن با و شده استمناء به معتاد كه كسي درباره خواهم نمي. 10

 دست، لرزش به مبتاليان اينكه از و بنويسم مطالبي ميگردد حاصل استمناء بعوارض نسبت معرفت بهترين

 هنوز زيرا كنم بحث) 1(شوند مي مبتال...  و پريدگي رنگ الغري، صدا، تغيير باه، قوه كاهش بينايي، سوء

 بگويد و آورده بعمل دلجويي آنها از و نمايد استمالت اند شده ءاستمنا به معتاد كسانيكه از نكرده جرئت كسي

 از مقصودم بلكه..... .  باشدو مي استمناء از ناشي بيماريهاي ذكر از پر كتابها و) 2( است سپيد سيه شب پايان

 خنيس باالترين و اند كرده باز مكتب الهي اديان برابر در كه كسانيست پاسخ در گناه بر مترتب عوارض ذكر

 بلكه باشد مي آور زيان كه نيست جلق خود: اند آورده چنين است دليلشان بزرگترين خودشان بگمان كه

 مكتب سرلوحه كه ديگر سخن و است جانكاه و شكنجه پر كه است نادرست شايعات نتيجه در آن از ترس

 زيان نه وجه بهيچ خود بخودي معتدل جلق: است معتدل استمناء بنفع يكنفر همان برهان بلكه آنها اخالقي

 .جاني زيان نه دارد بدني

 جلق مرتبه يك بودند نكرده معلوم پزشكي جديد تحقيقات و روانكاوان و روانشناسان كه زماني نماند ناگفته

 از اكسيژن مقداري انزال هر با مشروع آميزش در چه و معتدل جلق در چه جمله از و دارد زيانهائي چه زدن



 همانگونه و زمان آن گذشت و ميشد تجويز معتدل جلق ميشود برداشت) كليه -قلب -مغز( بدن رئيسه اعضاء

 .بودند رسيده الهي پيامبران اول از كه ميرسد آنجا به پايان در علم شد گفته بارها و بارها كه

 بدن سهرئي اعضاء از اكسيژن برداشت متوجه را مبتاليان توانيد مي باشيد داشته معلوماتي مختصر چه گر شما

 كمبود جبران براي ميشود بيشتر استمنا از پس بالفاصله دارد دقيقه در ضربه 72 مثال كسيكه نبض. نمائيد

 زدن جلق با كم كم ميگردد معلوم نبض روي از اكسيژن برداشت اوائل در لذا و بدن رئيسه اعضاء در اكسيژن

 .ميدهد تشكيل پزشك به را تاليانمب بعضي مراجعه علت كه ميشود...  و مغز در سوزش احساس بيشتر

 گناه همان از بردن لذت براي عامل توانائي شدن كم زدن جلق جمله از و گناه هر بر مترتب عارضه دهمين

 آلوده كساني بيشتر و نيست ايمان از واالئي سطح در و تقوا اهل شك بدون ميكند استمناء كسيكه يعني است

 يافت كساني نزد يا اند نداشته مذهب بسوي هم معتدلي تيح كشش و بوده نورسي جوان كه باشند مي

 .دچارند استمنا بر عالوه هم ديگري باري و بند بي به كه ميشود

 كه ميايد پيش زماني يعني ميسازد خور سر و كند مي دفع را عامل روزي باالخره گناه هر كه گونه همان

 براي وسيله عاليتر نميدهد بوي را شربش هاجاز كبدش اما است آماده خوار مشروب براي مشروب بهترين

 .دارند قرار استمنا به آلودگان سنجش، و قياس بهمين و ندارد توانايي و مهياست زناكار

 داشت توجه بايد! است آمده در پا از سالگي 40 در و كرده مشروع آميزش يا استمنا مرتبه N كسيكه بفرض

-N كه صورتي در و گرديد مي ناتوان سالگي 40 از قبل روز چند حتي بود كرده عمل بار N+100 اگر كه

 و شرايط و قبلي سالمتي بنيه، استعداد، گرفتن نظر در با(  بود بيمار سالگي 40 از پس زماني بود بار 100

 كه نيست گناهي و عمل هيچ ديد خواهيد برداريد N رقم از بتدريج سنجش و قياس بهمين و) ديگر ضوابط

 .ندهد را خود از سوء اثر يا رفتن كاهش به رو اثر هم مرتبه يك همان و نباشد گناه شدادن انجام مرتبه يك

 : ها نوشت پي

 .است حقيقت از عاري معتادان نزد جز گويند مي كه مواردي از بسياري به ابتالي. 1

 و كرده تصادف مستي حال در چندي از پس كه هنرمندي. نوشت كتابي هنرمندي خانم كه ايران در جز. 2

 و لواط و استمنا طرفدار هاي جمعيت به وابسته مجالتي در چندي مويسندگان آمريكا و اروپا در اما درگذشت

 .دارند را كار اين...  و زنا



  

 مرتبه يك براي فقط استمناء

 است برده پا بطرف را دستش كه باشد مي مرتبه اولين براي بلكه كرده شروع تازه و كند مي استمنا كه كسي

 در ندارد استمناء حرمت بر اطالع كه كسي و نيست ديني به معتقد يا باشد مي آسماني اديان از يكي روپي يا

 بوده اي منطقه و جغرافيائي متدين چه اگر شود، مي محسوب دوم دسته جزو استمنا به مربوط قسمت همين

 )گفت خواهم كه ها نرسيده تكليف استمناء از نظر صرف. (باشد

 را عاملش و گناه را آن لحاظ همين به پيروانش و است نكرده تجويز را استمناء آسماني دين هيچ كه آنجا از

 همان گناه احساس و ميكند گناه احساس كننده استمنا مرتبه، يك براي حتي رو اين از شناسند مي گناهكار

 دون براهي را دخو جسم شود متنفر خود از نوبت يك حتي كسيكه و است خود از تنفر به شده تبديل نيروي

 به مبدل شود تكرار مذكور عمل اگر و شده شخصيت تزلزل دچار نتيجه در و ساخته روان روانش رضايت

 هر از عاري كه ميگردد ميگوئيم جواني جنون عبارت كردن ساده براي آنرا ما كه) شيزوفرني يا( اسكيزوفرني

 .است انساني فعاليت گونه

 استمناء مرتبه يك براي حتي داده نشان آمار كه همانگونه جمعيت قاتفا به قريب اكثريت كه است درست

 اخيرا كه را اي مسئله اما ميدهد نشان را كمي رقم بسيار جواني جنون به مبتال اشخاص برابر در و اند كرده

 ساخت خواهد آن مشمول را بيگانه و متدين شد خواهد گفته زير در كه مسائلي كليه همانند و شده شناخته

 :ميباشد زير رحبش

 از همينكه اعتقاد بي چه و معتقد چه كرد استمناء كسيكه و است گرايي درون مرحله جواني جنون از قبل

 همسرش بجاي خود از برداشت نمود، استفاده باشد بوده وي بخش آرامش بايد كه همسري جاي به خودش

 محل زيرا مهياست هم آن كننده تشديد كه ميشود عزلت انتخاب و برداشتن خود از و رفتن فرو خود در سبب

 وي بنظر بلكه لذت به كار مزاحم بدون و داد خواهد اش جلوه گواراتر و بهتر را عمل استمنا انجام براي پنهاني

 .ميرسد ثمر به

 داد اش پيوستگي نميتوان گرائي درون و جواني جنون با شك بدون كرده استمناء مرتبه يك كه كسي هرچند

 :اما



 .ميسازد شكسته را سالم ظرف و ميشود محسوب گناه يا عمل آن خانه كليد مرتبه اولين براي گناه اي عمل هر

 مرتبه يك آنكه با دهيد دشنام بوي نميشويد حاضر هرگز و قائليد احترامي خود مادر براي كه آنجا از شما

 حتي بود؟ خواهيد بوي دادن بدشنام حاضر آيا روحي نه ميسازد وارد جسمي زيان نه وي به دادن دشنام

 سپس و بنماييد نيز خواهي پوزش و گرفته اجازه مادرتان از قبال دهيم اجازه كرده ارفاق بشما است ممكن

 حاضريد؟ آيا. دهيد دشنام

 شكن كمر گاه و كننده ناراحت كه دارد البابي فتح اثر آنقدر و است گناه خانه كليد گناه به ارتكاب اولين

 كجا هر و لميده آن در مدتهاست و گرفته تحويل كمپاني از را خود قشنگ و زيبا يلاتومب كسيكه. ميباشد

 و ميشكند دلش زد، سر ماشين از كه عيبي اولين يعني ديد اتومبيلش از را گناه همينكه رفته، خواسته

 :گرديد شكسته سد و شد شروع خرج كه واي اي ميگويد

 ارزاني بوي كه بخش عطا و دهنده دست يك فقط اينك خيدهچر اعتدال از نواري بر و آرميده فطرت بر بدن

 آلودگي بوي و گرديد آغاز كسرش و خرجش ماشين كه واي اي كرد استمناء و شده دراز پايش از اند داشته

 و كرده انتخاب بودند نكرده استمنا هرگز كه را نورس جوان عده يك آزمايش براي. رسيد بمشام بعدي هاي

 و استمنا به عادت از متوالي روزهاي آنكه از پس دسته يك از نفر صد به. نمودند يمشانتقس مساوي دسته بدو

 همه از آنكه ضمن دارد زيانهايي چه كه گرديد گوشزد و شد داده شرح آن بر مترتب رواني و جسمي زيانهاي

 گرديد مشاهده كوتاهي مدت از پس نمايند عمل مرتبه يك براي فقط و نكرده تكرار را استمنا گرفتند تعهد

 قبال و است ديگر دسته از بيشتر العاده فوق مبتال اشخاص يافتند عمل آزادي مرتبه يك كسانيكه ميان در

 جسمي زيانهاي تنها نه نمود خواهد مالحظه عامل و ميبرد بين از را عمل قبح ارتكاب اولين همان دادم شرح

 اما ميپذيرد انجام صورت اش آرميده عصيان بر طبع قمواف كاري و ميبرد هم لذتي بلكه بيند نمي را رواني و

 .است خبر بي مدت دراز در آن عاقبت از

 فرد يك به ميتوان اگر و است اجتماع كردن آلوده گناه، مسئله و است ناچيز انسانيت اجتماع برابر در فرد

 كه هم يكنفر به ميتوان شود معتاد يكنفر همان آري - ميشود تشكيل افراد از هم بزرگ اجتماع - داد اجازه

 .نمايد استمنا داد اجازه است تناسلي سلولهاي از اجتماعي

 چگونه ميدهد رخ برايش احتالمي متوالي شبهاي كسيكه براي ارضايي خود مرتبه يك شود گفته ممكنست

 كند؟ استفاده جنسي قوه از زياد تعداد به شخص كه نيست اين مانند احتالم زيادت اين و ميشود تلقي

 است؛ شده محتلم بيشتر مرتبه يك كه نمود فرض ميتوان فقط



 و ميروند خواب...  و گربه و ماهي حتي حيوانات از بسياري كه است گرديده مسلم و قطعي اينكه به توجه با

 سير مغز دارد، ديگري صورت شبانه احتالم است مغزي تكامل مسلم اصول از ديدن خواب و ميبينند خواب

 اشتغال زمان در را خود عقالني انرژي استمناء به مبتال اما ميگيرد، صورت انزال كه يپيمايدم را خود تكاملي

 ديدن خواب عمل مسير مخالف و شيطاني آرزوهاي و آمال دارنده كه حالي در و كشانده تكامل كننده سد براه

 از عقل ثلث دو شد تسف آلت چون كه گرامي نبي اند فرموده عالي و زيبا بسيار چه و ميكند برداشت است

 موفق برند عامل بپاي عقالي توانست مانده ثلث اگر يعني) 1) (عقله ثلثا ذهب الذكر قام اذا( است رفته دست

 .عقلي بي نوعي صورت بهر و....  يا زنا يا هست استمنا يا نعوظ دنبال به اال و ميشود جلوگيري به

 دست از را عقلش ثلث دو لحظه يك براي حتي است اجتماع از جزئي كه يكنفر ميدهد اجازه اجتماعي هيچ

 بدهد؟

 حق كه آميزش نميتوان و خود، از برداشت استمناء است، طرفين از برداشت لواط است، طرفين از برداشت زنا

 مستقيم غير ديگران حق و مستقيم بطور خود حق حتي كردن ضايع كه استمناء با است اجتماع افراد فطري

 نمود؛ مقايسه است

 تالش در كه دهد روي شخصي براي ناكرده خداي كه است آن دفعه يك براي حتي استمناء بارترين صيبتم

 در توقفي ميشود متوجه ناگاه كه است بوده سعادت و كمال راه انتخاب صدد در و گناه از شدن دور براي

 را استمناء كسانيكه نزد رد مسئله اين البته( است داده روي نتوانسته خالصي آن از كه ارتكابي با پيشرفتش

 )ميسازد دور ناخودآگاه بطرز را ديگران و است معتبر ميدانند گناه

 داريم مضمون بدين روايتي و ميباشد گناه راه انتخاب جستجوگر بلكه است گناه باب فتح تنها نه استمنا اولين

 آلوده كه است مرتبه اولين يبرا داشت ادعا كه گناهكار مردي: كرد خواهم بحث آن از رواني بهداشت در كه

 را كسي عيب بزودي و است ستارالعيوب متعال خداي فرمود امام. نمود بارتكاب اقرار امام نزد شده گناه به

 كه بوده اين به امام نظر.(ميگشايد اقرار به زبان و گردد مي گرفتار اول ارتكاب در كسي كمتر و نميسازد آشكار

 اولين براي ميخواهد كه كسي)كرد مي جلوگيري آن شدن فاش از خداوند اراده بود اولش ارتكاب اگر شخص

 گناه راه و كوشيده گناه تشريفات و مقدمات تهيه در و بوده جستجوگر بلكه كرده باب فتح تنها نه كند زنا بار

 به و رفته راه تاريكي در و شده پنهان و ترسيده و لرزيده اول دفعه براي يعني است، ساخته هموار را كردن

 هموار و شناخته را مراجعه راه بعد دفعات براي اما رسيده بگناه تا زده حقه بدوستان و گفته دروغ مادر و پدر

 .است ساخته



 حتي كسانيكه بين در اينست عجيب و گناه تشريفات از هم و گناه مقدمه هم و است گناه هم استمناء اولين

 اولين براي كه فشاري نميتواند مهبل زيرا است خوشايند را زن دبر در وطي اند كرده استمناء يكمرتبه

 لذت برخورد اولين نرسيده باثبات روانشناسي در مگر و سازد وارد بخشيده لذت و آمده وارد آلت به استمناء

 زني با معاشقه اولين اگر شخص براي كه آنجا تا است بعدي هاي بخشي لذت بناي زير و پايه هميشه بخش

 تداعي توانايي اين و است اميد و آرزو برايش مشابه چشم انتخاب هميشه باشد بوده رددا معيوب چشم كه

 كرده انتخاب استمناء براي را خود مخالف، جنس بجاي مرتبه اولين براي كسيكه و است مغز در ذهني زناي

 اندازه يك تا يكمرتبه براي حتي و رفته فرو خودش درون اندازه بهمان و بوده خودش از لذت برداشت يعني

 سواي مكتبداران حتي كه دارد اهميت آنقدر گرائي درون موضوع و كرده انتخاب را رفت درون و گرائي درون

 گرائي درون نتيجه در ميگويند و داشته محسوب بشريت براي خطرناك ابتالي نوعي آنرا هم آسماني مكاتب

 .آمد خواهد بار...  و حساس ترسو، اجتماع، از دور شخص

 چه اعمالشان و رفتار از جزئي حتي و قسمتي بهر مينمايند آميزش آماده را خود زن و مرد كه پايان تا زآغا از

 داده قرار بوديعت نهادشان در مشروع آميزش براي همه و همه بينيم مي شود، توجه ارادي غير چه و ارادي

 .است شده

 سبحان( شده آفريده ماده و نر جنس دو هر آميزشي آلت و ابزار تناسب به حيوان هر در كه بنگريد را نعوظ

 رحم بطرف مني پرش كه سگ مخصوص عمل كه آنجا تا) بودم نكرده دقت موضوع اين به اصال حاال تا – اهللا

 به مني تا ميباشد مذكور عضو داراي آدمي اما است شده خلق سمينال وزيكول بدون حيوان نميباشد الزم

 قانون هم باز است جمله آن از...  يا كوتاه هاي آلت كه احتمالي اردمو در و شود ريخته جهش با رحم طرف

 باز نبود كار در عيبي اگر و كند جبران رحم بدهانه مني پرتاب با را... يا كوتاه آلت و باشد برتر نسل از صيانت

 بايد ندانست عيب را زدن جلق مرتبه يك كسيكه اما شود داده سوق مخصوصش جايگاه بسوي نطفه هم

 كجاي و! بپراني؟ و ببري لذت و دهي نوازش دست با تو كه شد خلق اين براي انزال و جهش و نعوظ رسيدپ

 !است؟ زدن جلق مرتبه يك براي مجوزي تناسلي اعضاء ساختمان

 مگر اما نمود خواهم اشاره پروستات مايع ميكروبي ضد اثر به كرد خواهم لواط از كه مختصري بسيار بحث در

 !شود؟ زده جلق اينكه براي يا است متجاسرين از ها كرمك حفاظت براي آن ودنب ميكروبي ضد

 شدن سد را تكامل و كمال راه و بردن بكار را مذكور عمل كليد يعني زدن جلق مرتبه يك: كنم تاكيد بايد باز

 را قرراتم برابر در عصيان روح و ساختن وارد جان و جسم به صدمه و دادن انجام فطرت خالف بر را عملي و



 بوسيله آن كردن معرفي ضرر بي بعلت است معتقدي شخص اگر و يافتن تمايل گرائي درون به و دادن پرورش

 .انگاشتن ناچيز را بزرگ گناه مهمتر همه از و نفراتي

 از مستي – خمر از مستي مانند بدهد دست از مواردي در را عقل كه طرف يك از انسان پذيري انعطاف

 كه نيست كافي آيا اند خواسته عقلش از آنچه برابر در رياست و مكنت از مستي -هوس و واه از مستي -نعوظ

 در و عقله ثلثا ذهب الرجل ذكر قام اذا فرمودند گرامي نبي شود گفته مرتبه يك براي حتي استمناء درباره

 شده قلمداد ردموا از مست شخص يا ندارد عقل بكلي مستي حال در كه الكل از مست شخص با مقايسه مقام

 ثلث اگر نعوظ حال در شخص ميبرد بسر كشيده زنجير و غل در را عقل كه وضعي در را سال سراسر كه ديگر

 مرتبه يك حتي كردن معرفي بد براي اال و هيچ كه دهد نجات و كرده مهار را او توانست عقلش باقيمانده

 عقل ثلث دو دادن دست از و عقله ثلثا ذهب حالت همين دارد بر در را ضرري هر ثمر بال نعوظ كه استمناء

 .دهم پايان خود شده تكرار مرتبه چند بحث با را قسمت اين باز و ميباشد كافي هست هم ثانيه چند براي اگر

 ميرسيد بنظر اضافي و زائد رحم تنگ محيط در و نميايد شنا بكار كه داشتي پا و دست بودي شناور رحم در

 از نيست فرصتت كه تنگ جهان اين در!  استمناء براي نه اما داري الزم را آنها جهان اين در كه شد معلوم بعد

 براي عقل شد خواهد معلومت ها بعد كه اند داده تو به زيادتر عقلي و فكر باز بروي مريخ و بماه كرده فرار آن

 ).الجنان به واكتسب الرحمن به عبد ما العقل(  برساند سعادت به ترا تا است بوده ديگر جهان

 پيش از و داري ارتباط عقاب و ثواب با آنچه و خودت احوال و اوضاع به افتادم، باقر حضرت روايت دو ياد به

 مخافه الذنوب من يحتمي ال كيف الداء مخافه الطعام من يحتمي لمن عجبا -: فرمود كه بينديش اي فرستاده

 كه نميپرهيزند گناه از اما شوند بيمار نكند كه نندميك پرهيز فاسد غذاي از كه كساني از درشگفتم(  -النار

 آدمي كه عجبا(  – معقوله في يتفكر ال كيف ماكوله في يتفكر لمن عجبا –) ميرود افكندنشان آتش در خوف

 سبب را روانيش رشد آنچه درباره اما ميكند توجه است خور در را اش جسمي رشد آنچه و خوردنيهايش به

 ).نميانديشد ميشود

 زدن جلق بكار آنرا شدي بالغ و رشيد چون و بيائي كه اند كرده خلق تو براي پيش از رحم در را دست اآي

 .ببري

 لباس و كردن زينت و زيور كه اندكش از درآيد زن وضع و بشكل نبايد مرد كه است اسالمي كلي فرمول اصوال

 و حق از دور بسيار نوع در و باشد نگرفت استمناء بكار زني بجاي را خودش جائيكه تا است پوشيدن زنانه

 .دادن قرار ديگري اختيار در همسر بجاي را خود فطرت،



 همه حتي باشد داشته طرفداراني كه نيست استمناء دادن نشان نامرد را خود مرد يا كردن نما مرد را خود زن

 داشت ديگر طرف نمائي به يلتما اگر مبتال مرد و استشها بلكه استمنا به مبتال زن القولند متفق روانشناسان

 تر سخت كردنش درمان داشت زنانه موي كه جواني يا پوشيد مي مردانه لباس كه بود دختري مثال اگر يعني

 .داد خواهم شرح كه ديگر عوارض و است

 : ها نوشت پي
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  پزشكي درمان

 بحث مورد را فرزندان تربيتي و رفتاري كارهاي راه و ذهني تاثيرات به مربوط مسائل بيشتر قسمت اين در(

 )دهد مي قرار

 

 چيست؟ استمنا از نجات راه شود پرسيده است ممكن

 مي گفته درمان و چاره راه اي اشاره به استثناء بطور بود خواهد بعدها اسالم و شناسي درمان جلد آنكه با

 :شود

 توفيق اگر اما باشد مي است عالي همت داشتن و نفس با جهاد كه اكبر جهاد به توجه جلوگيري راه بزرگترين

 خود بزرگتر برادر يا مادر و پدر با كه بهتر چه و باشد داشته خود با را كسي هميشه بايد عامل نشد و نيست

 ... و ننشيند تنهايي به مطالعه اطاق در و نرود تنهايي به حمام در حتي. باشد

 :پردازيم مي آن بيان به كه دارد وجود مهمي نكات بحث اين در

 بدليل استمنا انجام از جلوگيري براي شخص حظور دليل كه آيد پيش تصور اين است ممكن كرد توجه بايد

 تفكر ثاني شخص كيست؟ ثاني شخص اين ثالث، شخص گفتم آري است، ثالث شخص حظور از شرم و حيا

 در و دنيا اين در خودش يكي در دارد، زندگي دو آن يك در سانان ميشود، اطالق ذهن آن به كه است انسان



 ذهن درون در انسان ديگري در و ميكند بازي نقش آن در و داشته ارتباط ماديات با و خود فيزيكي حظور

 واقعيت كه اند كرده ايجاد خود در را توانايي اين غالبا موفق انسانهاي. ميكند بازي را مجازي نقشي خود

 در حاظر حال در كه كنند بازي را نقشي خود ذهن در و كنند باور را خود هاي داشته و كرده قبول را موجود

 با و اند كشيده گناهان و واهي تصورات از را خود طمع دندان عبارتي به و ميكنند بازي خود فيزيكي زندگي

 به كه است كرده قبول شخص رازي اند برده بين از خود در را گناه امكان افراد اين. ميكنند زندگي واقعيات

 عملي به كه شده تربيت چنان يا كرده تربيت چنان را خود كه آنجايي از و ندهد انجام را گناه عملي صورت

  نكند فكر ندارد را آن انجام امكان كه

 در بنابراين) است مفيد و سودمند بسيار سالم اهداف به شدن قائل كه است اهداف و ها آرزو سواي اين البته(

 دنبال آن از را هدفي و است مشغول آن به فيزيكي لحاظ به اكنون كه است عملي به كمك مشغول نيز ذهن

 به عامل جسمي يا روحي عادت صورت به و هستند ديگري گناه هر يا استمنا به مبتال كه افرادي در. ميكند

 سمت به ذهني تفكرات يتهدا و ذهن تنظيم و كنترل توانايي كه شد خواهد پيدا كسي كمتر هستند آن

 به مسئله عمق به بردن پي لحاظ به. باشد داشته را فيزيكي زندگي در واقع درست رفتارهاي و واقعيات

 به ها بعد و ميكنيم اشاره است آمده پيامبر آخرين و دانشگاه اولين كتاب در كه نسل بهداشت از مفاهيمي

 در نيازها اين كه دارد وجود نيازهايي انساني هر در. پرداخت خواهيم آن جزئيات و كتاب كامل متن و كليت

 اين. هستند ميشوند، نيازها باعث كه عاطفي احساسات يا emotions از ناشي جنسي، مسائل و عواطف بحث

 باشد نداشته وجود احساسات و نيازها اين كه فردي در و دارد وجود شخصي هر در طبيعي طور به احساسات

 حالت در احساسات اين اما. گردد كشف و تحليل بايد نياز با متناسب جسمي يا روحي بيماري حتما و طبيعتا

 ذهن در يافته تربيت شخص يا ثاني شخص كه است بعد به اينجا از. دارند تنظيم و كنترل امكان عادي و كلي

 شخص اين اگر شد گفته چنانچه. ميگيرد دست به را احساسات اين مسير در تغيير كنترل و شده عمل وارد

 شده تربيت يا( باشد كرده تربيت اي گونه به را خود فرد اين و باشد فرد خود يعني شخص، اول با مطابق ثاني

 را گناه و اشتباه بروز از پيشگيري توانايي طبيعتا باشد دارا را ذهن يا ثاني شخص كنترل توانايي كه) باشد

 بحث به گناه اولين به ميگرديم بر. شد خواهد ياراخت ديگري مسير فرد در صورت اين غير در داشت، خواهد

 يا و متعارف غير موضوعاتي تصور ايجاد ذهن در گناه به تفكر گفتيم كه همانطور مرتبه، يك براي استمنا

 نيز شخص يك فرض يا احساسي هاي فيلم يا مستهجن هاي فيلم ديدن. كرد خواهد اي معشوقه تصور

 بنماييد تصور. ميكند ايجاد است شده تصور ذهن در يا است فيلم در كه اي معشوقه سمت به عاطفي كششي

 يا و ذهني تصورات اين. آورد خواهد وجود به ذهني طلبي تنوع چه انسان در متنوع فيلم چندين ديدن كه

 شخص. بود خواهد فكري زناي درگير ذهن در شخص يعني. شد خواهد ذهني زناي بروز باعث بصري فيلمهاي

 اين بروز. ديگريست كار مشغول فيزيكي لحاظ به شخص خود شايد كه حالي در زناست شغولم) ذهن( ثاني



 هاي فيلم تجربه حال دارد، كنترل emotions از خاصي دز روي بدن كه است اين از ناشي هم مورد

 همان يا احساسات روي excitement يا هيجانات بروز باعث عاشقانه و عاطفي تصاوير ديدن يا مستهجن

emotions هستند، تخليه قابل هيجانات كه است اين دارد وجود عوام در كه غلطي فكر معموال. بود خواهد 

 از يك هر رفتن بين از با بلكه دارند شدن تخليه قابليت كه هستند بدن در موجود هاي انرژي اين كه حالي در

 همسر با صحيح طور به نزديكي از يناش هيجان اگر يعني. ميايد وجود به انسان در بزرگتري هيجان هيجانات،

 هاي هيجان صورت اين در برود بين از جنسي متعارف غير رفتارهاي معرف هاي فيلم ديدن ي وسيله به

 تفكرات از ناشي كه هيجانات اين. كرد خواهد بروز هستند جنسي رفتاري ناهنجاريهاي بروز سبب كه بزرگتري

 ريختگي هم به و جنسي غليان باعث هستند جنسي ناصحيح يرفتارها و متعارف غير مسائل بصري احساس و

 اين در را بعدي ي جمله كنيم ارائه ذهني زناي از مناسب تعريفي دوستان به اينكه براي. شد خواهند روحي

 آنجايي از است، شده exciting يا هيجان دچار نادرست رفتار اثر در شخص بفرماييد فرض: آوريم مي راستا

 بنابراين بشنود و بزند حرف كه نيست اي معشوقه كند، احساس و كند لمس نميتواند دست هوسيل به فرد كه

 است ذهني زناي مشغول ذهن در او با هيجانات بروز هنگام در كه ميگيرد شكل مخيله و ذهن در ثاني شخص

 باعث تنها نه ييخودارضا همين اينكه از غافل ميزند، خودارضايي به دست هيجانات اين تخليه براي معموال كه

 شد خواهد ديگري ذهني زناي ي تجربه بدليل نيز بزرگتري هيجانات بروز باعث بلكه نميشود هيجانات تخليه

 با نزديكي در گاهي كه است شده ديده هم متاهل افراد بعضي در. كرد خواهند بروز و ظهور بعد دفعات در كه

 .است ذهني زناي از بارزي نمونه هم ناي كه ميĤورند نظر در را ديگري معشوقه ذهن در همسر

 به آن تبديل و ثاني شخص بردن بين از در ثالث شخص حظور. است منظور همين براي ثالث شخص حظور

 باز زندگي طبيعي حالت به را شخص و بوده مفيد زمان مرور به هيجانات اين بردن بين از و فرد واقعي خود

 كه موضوع، يك با واقعي فكري و فيزيكي درگيري يك شدن فهاضا يعني ثالث شخص حظور كه چرا ميگرداند

 مشغول و كرده رها و جدا زمان مرور به ذهني زناي و اشتباه ذهني هاي درگيري از را انسان خود نوبه به

 و كردن ورزش. است درگيري اين از رهايي براي راه يك تنها اين البته. كرد خواهد انساني مناسب فعاليتهاي

 .شوند محسوب ثالث شخص اين از نوعي است ممكن نيز بدني هاي فعاليت

 اما ندارد معلومات افزايش جز اي فايده هيچ نميكند شك هرگز نماز در كسيكه براي گرفتن فرا نماز شكيات

 كه زماني تا نكرده ازدواج كه كسي نحو بهمين ميشود، واجب گرفتنش فرا ميكند شك نماز در كسيكه بر

 اگر اما است مختار نخواست يا شود داماد خواست ،...  و نميكند استمناء ندارد، نيچرا چشم علت بهمين

 اند يافته نجات راه اين از استمناء به شدگان مبتال از بسياري و ميگردد واجب ازدواجش آمد پيش ابتالئاتي

 .موقت ازدواج چه و دائم ازدواج چه



 مي دوستان عرض به شهيد كتاب از خارج كه دارد وجود آمارها از جالب بسيار اي نكته موقت ازدواج باب در

 لفظي غرب در كه است اين در فرقش تنها اما دارد، وجود كامل طور به موقت ازدواج غربي جوامع در. رسانم

 هرگونه و شود مي قائل احترام زن حقوق به كامال و داشته حقوقي بار عمل اين اسالم در بلكه. نميشود خوانده

 دو حقوق دهنده نشان كه اي صيغه قرائت ي وسيله به مسئوليت اين و نميپذيرد را مرد رفط از تحقيري

 و كرده مربوط هم به را نفر دو كه دارد رواج دوستي نوعي غرب در. ميشود رعايت است مرد و زن بين طرفه

 مبين و كامل دين اب آن تفاوت تنها و ميدهد نزديكي اجازه برسند متقابل اعتماد به كه حدي در آنها به حتي

 قطع رابطه اين زماني هر و است نشده تعريف رابطه اين براي حقوقي بار كه است اين موقت ازدواج در اسالم

 اين بايد. شد خواهد ازدواج به ختم باشد موفق رابطه اين كه صورتي در. نيست ديگري گردن بر حقوقي شود

 و موقت ازدواج انتخاب دو بين حاظرند زنان بيوه بيشتر كه است آن دهنده نشان آمارها چرا پرسيد را سؤال

 مقابل در را ايشان و دارد طرف دو گردن بر حقوقي بار متعه كه حالي در كنند انتخاب را نامشروع رابطه زنا،

 قصد آينده در و نداشته را دائم ازدواج توانايي فعال كه دختراني و پسر براي و مينمايد بيمه ظلم و حرمتي بي

 شيوه آموختن در طرفين براي مناسب شناختي ميتواند هم مادر و پدر نظارت با امر اين دارند دائم واجازد

 كه ميكنيم تاكيد. نمايد برطرف را فرد طبيعي نيازهاي هم و كند ايجاد طرفين خلقيات و زندگي شروع هاي

 افرادي در جنسي نيازهاي ردنك برطرف آيا. است ضروري مستقيم غير كامال طور به روابط در والدين نظارت

 در كه اي رابطه با ندارند دليلي هر به بنا را ازدواج قدرت و توانايي اكنون و اند داشته ناموفق ازدواج تجربه كه

 غير تجاوزهاي قتل، چون ظلمي هرگونه آن در كه اي رابطه از بهتر دارد وجود حقوقي مسئوليت و بار آن

 هيچ پدر كه نامشروع فرزندان جمعي، دسته روابط دروغ، دزدي، متعارف، غير اعمال انجام به اجبار متعارف،

 سرطان پروستات، سرطان ميشود، ايجاد متعارف غير مقاربت اثر در كه بيماريهايي نيست، شناسايي قابل يك

 ميپندارند كه آنان از نبايد آيا است؟ ديگر درد هزاران و روحي هاي سرخورگي و ها بيماري ،...  و ايدز و روده

 در فرزندانشان كه اكنون كه است چگونه پرسيد ميشود جامعه حياي و آبرو رفتن بين از سبب موضوع اين

 تحت روحي خواهي زياده اثر در مشروبات و مخدر مواد مصرف و گرائي درون و استمنا و زنا به ابتال معرض

 ازدواج امكان كه مرداني و زنان به فرموده الماس كه آنجا اما نيستند نگران اند گرفته قرار مسئوليت بي روابط

 واي اي كه ميافتند تاب و تب به نمايند موقت ازدواج و متعه كه است واجب گاهي بلكه مستحب ندارند دائم

 در اما آورد نمي رويش به را دخترش مشروع غير ي رابطه پدر كه مواردي در بسيار چه و ميرود آبرويمان

 در سازي فرهنگ اگر بسا چه. ميگيرد را دخترش جان و ميرود پيش نفس قتل رزم از عبور تا متعه مورد

 زنان به كه آنان عمل براي كه دليلي تنها. نداشت وجود جامعه در جنسي بيمار هيچ اكنون ميشد انجام جامعه

 زن مالي نياز نشاندهنده و دارد بدي معناي و است زن از كشي بهره موقت ازدواج كه مينمايند القاء جامعه

 و نيستند رفتن مسئوليت بار زير به حاظر اينان كه است اين يافت ميتوان است، خودفروشي نوعي و است



 حقوقي مسئوليت بدون راني شهوت هرگونه از و نمايند تجاوز زنان به حقوقي بار هيچ بدون ميخواهند

. نمايند سوءاستفاده آنان از نطرفي حقوق كردن يكسان و زن به دادن آزادي اسم به و نكنند داري خويشتن

 مطرح نيز سياست دنياي در خاصي طيف نظر جلب براي نظرات و رفتارها اين گاهي كه نمود توجه بايد البته

 چگونه: ميكنم بيان دوباره است، مطرح اينجا در كه مهمي سؤال. ميشود ريزي برنامه آن تقبيح براي و ميشود

 سر يك گاهي و نكرده تقبيح را آزاد روابط ميكنند، تقبيح عمومي اذهان در را موقت ازدواج كه آنقدر كه است

 حالي در اين و است آنان زنانگي از كشي بهره موقت ازدواج كه ميكنند القاء زنان به و ميگذارند آزاد را آن

 معصوميت و پاكي از و نموده ايمن ظلم برابر در را زن و داشته زيادي بسيار حقوقي بار موقت ازدواج كه است

 و ندارند وجه هيچ به را دائم ازدواج امكان كه افرادي براي سخنان اين تمام البته. ميكند دفاع وي جمال و

 نماند باقي مجردي دختر بالغه براي مردي كه طريقي به شده بيشتر مردان از زنان تعداد اجتماع در كه زماني

 .ميباشد حرام حتي اسالم فرمايشات طبق ياديز موارد در و نميباشد صحيح موارد بقيه در و دارد صحت

 و نبوده متعه آن نام كه دارد وجود ازدواج نوعي سنت اهل در شيعيان تصور خالف بر اينكه ذكر قابل نكته

 آن به ميشود اطالق ازدواج همان آن به و نيست متعه آن نام آنكه حسب بر اما ميباشد موقت ازدواج شبيه

 :است آيه چهار اين متعه با رابطه در شاناستدالل و نميدانند حرمتي

 »دارند كنيزانشان و همسران با جنسى آميزش تنها« )  6-المؤمنون( 

 آنان خود فضل از خداوند تا كنند پيشه پاكدامنى بايد يابند، نمى ازدواج براى امكانى كه كسانى و«)  33-نور(

 »گرداند نياز بى را

 »درآوريد نكاح به را ندارند همسر كه كساني«) 32-نور(

 اهل فقهاي از تعدادي البته. است نيامده قرآن در موقت ازدواج كه ميكنند استدالل آيات اين از سنت اهل كه

 :ميكنند رد را موقت ازدواج حرمت در سنت اهل داليل هم سنت

 در است، كرده امحر را پيامبر و خدا سنت دوم، خليفه كه اند كرده اعالم سنت اهل علماي از تعدادي تازگي، به

 ،»است حالل متعه ازدواج« نام به كتابي در جمله از. است نداشته قانوني و شرعي جايگاه حرمت، اين كه حالي

 آن تأييد بر داليلي نيز و موقت ازدواج تحريم بر داليلي كه است نوشته مصري، سلفي سني فقيه ورداني، صالح

 اما منسوبند،) ص(اعظم پيامبر به آنها همة زيرا ترند، محكم ند،دار وجود تأييد در كه داليلي اما دارد، وجود

 و شده نزديك شيعه فقه به خود، هاي استدالل در وي. است منسوب ستّه صحاح و دوم خليفه به ابطال، داليل

 سخن آن، نسخ در كه فقهايي ادله و دانسته صحيح موقت، ازدواج مورد در را شيعه احاديث ضمني، طور به

 .است كرده رد فقهي بررسي و نقد با را دان گفته



 : اند دانسته جايز را آن و كرده متعه كه سنت اهل علماي از تعدادي

-  رباح ابي بن عطاء - جريج بن عبدالعزيز بن عبدالملك - جبير بن سعيد - حنبل بن احمد -انس بن مالك

 -  مدني حدثان بن اوس بن زفر - يكهمل ابي ابن - عتيبه بن حكَم -سدي – جبر بن مجاهد - يماني طاووس

 - الطبري تفسير - المغني – المنثور الدر - المحلى -الرزاق عبد مصنف: منابع«  - اليامي مصرّف بن طلحة

 تفسير - النبالء أعالم سير - البيان و الكشف - نجيم ابن الرائق البحر - الكبير الحاوي - كثير ابن تفسير

  »المحيط البحر تفسير - الباري فتح - قرطبي

 زيادي پاسخ موقت ازدواج حرمت در سنت اهل نظر مقابل در شيعيان اما نيست بحث مجال اينجا چه اگر

 تعين آن براي زماني عقد شرايط ضمن در كه است ازدواج خود موقت ازدواج كه اين نمونه آن از كه مياورند

 كه اي آيه ضمن در است حالل و شده اخلد آيه اين مفاد در پس ؛ نيست ازدواج جداي چيزي و است شده

 و كرديد ازدواج زني با اگر«) 24-النساء( متعه آيه و است مكي) مومنون سوره آيه(  است متعه رد به منسوب

 رد در المومنون آيه بود قرار اگر بنابراين. است مدني »بپردازيد فريضه عنوان به را او مهريه گرفتيد كام او از

 .آن از بعد نه ميامد آن از قبل بايد بيايد النساء آيه تفسير

 و زمانها از شدن دور بلكه كند صبر گناه موقعيت مقابل در تواند مي كه بود اين اميد به تنها بايست نمي

 قابل اي رسانه هر در كه مستهجن هاي فيلم امروزه( مبلغ سينماهاي چون محرك و جو مفسده مكانهاي

 .... . و ناباب دوستان و شهوت مبلغ مجالت و )شده سينما جايگزين است دريافت

 از و رفتن بستر به خسته خود، به تلقين راه از رواني و جسمي عمومي تقويت تفريحي، سالم هاي برنامه تهيه

 :ميشود داده شرح مختصري كه است ديني انرژيهاي و مواهب از استمداد مهمتر همه

 عمل آورده نظر در را شخصي پسران است ممكن يعني دندار وجود دختران نزد روحي جلق نماند ناگفته

 .مينمايند انتخاب را عضو يك و ندارند روحي جلق دختران اما نمايند

 رياست عرضه ميداند شخص. خودش كند رئيس را يكي ميخواهد دولت: ميكنم تكرار مرتبه چندمين براي باز

 .ميگذاريم برايت اي عرضه با معاونان يا عاونم ميدهند پاسخش. ميرساند بعرض را خود ناتواني و ندارد را

 ميل يعني بداريد محفوظ شهوات و نفس هواي برابر در را خود و باشيد خودتان آقاي اول ميخواهيد شما

 نه ديگر ابتالئات از اي پاره در اما نزنيد جلق مايليد مثال مورد يك در جمله از و باشيد داشته تقوا داريد

 بر نميتواند اولي طريق به باشد خود رئيس نتواند كسيكه و ديگران آقاي نه باشيد خودتان آقاي ميتوانيد

 حاضر اگر حال. است نفس هواي استخدام در او كند؟ آقايي ديگران بر چگونه دزد، رئيس. كند رياست ديگران



 چنين براي خوب معاون دو متعال خداي نداريد را آن همت و توانايي اما برداريد زشتتان اعمال از دست شديد

 اگر و) سازيد خود معاونان را نماز و روزه-نماز و صبر( الصاله و بالصبر واستعينوا است فرموده تعيين كسان

 اين در زيرا موفققيد شك بدون كنيد، اختيار شكيبايي و صبر و بگيريد روزه برداريد گناه از دست نتوانستيد

 و الفحشاء عن تنها الصاله ان( مفاسد از دوري دفاعي، ايقو تمركز – بنفس تلقين از هست چيز همه عمل دو

 مقصود موارد اي پاره در كه كرد دقت بايد. بازميدارد گناه هر از را شما روزه و نماز شك بدون و..... و) المنكر

 .شد خواهد اشاره كه ديگريست چيز صاله و صبر از

 :ميشود توصيه مادران براي اي ساده بهداشتي موارد

 راه از آلتش به كودك دست و نشود ايجاد خارشي تا نمايند ختنه را فرزندان كه است مادران و انپدر بر

 .نگردد آشنا خاراندن

 اين با ميخواهند و ميزنند دست كودك آلت به كه است اين دارند مادران تعدادي كه بدي عادت متاسفانه

 و بزنند دست آلتش به نبايد كودك كردن تبس و باز هنگام در كه صورتي در بخندانند، را كودك زدن دست

 چنين كردند بستريش بيمارستان در اگر مخصوصا و ندهند نوازش را آلت باشند مراقب بود بزرگ آلتش اگر

 ....نه كنند آرام پزشك بدست را كودك كه بخواهند بهياران و پرستاران كمك از و نشود انجام كودك با عملي

 بدي موضوع كه داد آموزش بتدريج را او بايد شد متوجه رانها باالي قسمت به حتي كودك دست وقت هر

 .نيايد بسراغش

 اين و دارد نماز و روزه از جدا مسائلي و ها دغدغه نرسيده تكليف اما نورس جوان كه رسيد بفكرتان مطمئنا

 .رددا معني اين از غير موارد اي پاره در روزه و نماز شد گفته كه همانطور است، درستي فكر

 ما از و عملي بد پسر تو – شده ناراحت و بيمار مبتالئي زدن جلق به تو اينكه از مادرت بگوئيد بفرزند اگر

 بعدا نميتواني تو -)بودي پسر كاش كه دختر به يا( بودي دختر تو كاش – است بهتر تو از برادرت – نيستي

 – ميبرند را آلتت باالخره – ميدارند زشت ممرد همه را تو – ميشوي ديوانه يا كور آخر -شوي) عروس( داماد

 شايد و گذاشت خواهد فرزند روي مطلوبي نا اثر گيريد پيش خشونتي گونه هر يا بگوئيد قبيل اين از چيز هر

 سعي بودي پسر كاش بگويي دخترت به اگر مثال بعنوان شود بحث بتدريج قسمت هر نامطلوب اثرات درباره

 ببندد محكم بندهاي سينه و دهد آرايش مخصوص حالت يا و كند مردانه را زلفها و بپوشد مردانه لباس ميكند

 اين و باشند داشته نما پسر ندارند پسر والدين اگر تا نما زن مرد يا شود نما مرد زن و نباشد پيدا ها سينه كه

 و دارد پا به شلوار كه ميبينند را دختري وقتي مردم هنوز - داشت خواهد بدنبال خطرناكي عوارض چه عمل

 در – است يابي شوهر وسيله ها كردن شلواربپا اين دارد؟ دختر چند فالني: ميپرسند دارد دست به تسبيح



 و زد مردانه عينك اگر و باشد داشته را زنانگي حاالت تمام و باشد زن كه ميدارد دوست را زني مرد صورتيكه

 پسرنما علت بلكه نيست شوهريابي وسيله رفتارها اين گفت بايد. ميگريزد او از مرد گرفت بدست تسبيحي

 والدين دلخواه مطابق دختر و كرده داشتن پسر هوس دختر برابر در دائم مادرش يا پدر كه اينست دختر شدن

 كه اسالم دستور اهميت كه جاست همين و دهد بروز نامتعارف بطريقي را خود محبت به نياز تا كرده عمل

 جنس همان يا خواستن را ديگر نوعي كه ميشود شناخته است، سالم فرزند شتندا از گزاري شكر بر مبني

 .است ناسپاسي عين دقيقا خواستن را مخالف

 دين به نسبت آنچنان بدارند خشونت و باجبار روزه و نماز به اگر را استمنا به مبتال نرسيده تكليف جوان

 است؟ تكليفي چه والدينش براي الصاله و بربالص واستعينوا پس نگرد مي ستمگران به كه نگريست خواهد

 گرامي نبي فرمايش اين برابر در آورند مي فرو تعظيم سر امروز و ميگرفتند خرده دين بر سابق كه همانگونه

 بايد كه است نوزاد امروز و بياموزد ميتواند نوزاد مگر چه يعني ميگفتند اللحد، الي المهد من اطلبوالعلم كه

 الي هم است نوزاد براي هم والصاله بالصبر واستعينو دادم شرح نسل بهداشت در و باشد شتهدا مربي و پرستار

 همان است خودش حد در نوزاد و كودك در كردن علم طلب كرد دقت بايد اما. فرتوت پيران براي اللحد

 شعور حسط در را طبيعت قوانين گاهي و است زشت بردن آلت به دست اينكه گرفتن ياد محبت، يادگرفتن

 و صبر ببنيم ميخواهيم حال ،... و ميشكند انداختي بلندي از را شير ليوان اگر اينكه مثال گرفتن ياد خودش

 .دارد معني حد چه در نرسيده تكليف فرزند براي صاله

 با خداپسندانه بااخالق و كنند رفتار وي با اسالمي بنحوي كه اينست فرزند برابر در مادر پدر صلوه و صبر

 ايجاد اي عقيده و ايمان بلكه نمود ايجاد را اي عقده تنها اينكه جاي به آنان براي باشند داشته تماس ندانفرز

 و امامان و پيامبران به احترام حس اينكه. است موافق الصاله و بالصبر واستعينو مفهوم و مفاد با كه كرد

 از معتبرند و محترم نزدش كسانيكه تمام نندبفهما باو و دهند قوت فرزند در را ديندار دانشمندان و بزرگان

 و الهي عذاب از ترس كرد ايجاد فرد هر در است الزم كه را اي عقيده آنكه مهمتر و دارند تنفر خودارضايي

 ارسال و اعزام ترساندن و دادن بشارت) انذار و بشارت( امر دو اين بر پيامبري هر و است ديگر جهان از بويژه

 فراهم جهان دو در را الهي غضب و سخط موجبات گناه به دادن ادامه كه عنوان مينه به آري. اند شده

 نرسيدگان تكليف براي الصاله و بالصبر استعينوا و روزه و نماز نوعي خود كه دارند باز گناه از را فرزند ميسازد،

 داد اجازه او به و رساندنت را فرزند بايد كه ميشود عنوان غربي جوامع در كه نظريست مخالف دقيقا اين( است

 و نكردن عقده ايجاد و دادن فرصت دادن ديگر سراي عذاب وعده حال عين در و) كند تجربه را چيز همه كه

 . است ماده در محصور جهان همين هاي پديده از بازتابي شدن ايجاد عقده و ميباشد كردن رحمت بلكه



 را كودك كه شرايطي در ميگويند و ميپندارند بد را گناه از انذار توسط گناه مقابل در كردن سد ايجاد برخي(

 خواهند مخرب بسيار آمد خواهد وجود به گناه انجام بار يك صورت در كه بازخوردهايي ميترسانيم گناه از

 به تنها بشارت مفهوم. نياموزيم را بشارت مفهوم بفرزند كه است صادق صورتي در اين ميگوييم جواب در. بود

 توبه ميفرمايند خداوند كه است توبه در بشارت مصاديق از يكي. نيست نكردن گناه مقابل رد بهشت معني

 در كه داد ياد رفته راهي اشتباه به و شده مرتكب خبطي كه فرزندي به بايد. داريم دوست بيشتر را كاران

 ديگري بجوا اما. هست بخشش و گذشت آن در كه هست رجعتي و هست بازگشتي و توبه عمل اين مقابل

 چندان نه اي فاصله در كه كنيد مشاهده را شخصي اگر آنكه است تر مهم و ميشود داده دسته اين به كه

 نميترسانيد؟ پرتگاه سمت به دويدن از شدت به را او آيا ميدود آن سمت به و دارد قرار پرتگاهي لبه به نزديك

 فتح گناه اولين و ميĤورد عادت گناه كه چرا است سختتر ماندن زنده امكان و بازگشت پرتگاه از افتادن از بعد

 بسيج و مهرباني با را او نميشود آيا افتاد پرتگاه از شخص اگر حال. است آن به عادت و آن ادامه براي بابي

  ؟ آموخت وي به را گناه از توبه و برد بيمارستان به امكانات تمام

 برخورد اي گونه به آنان با فرزندان، از گناه دهمشاه صورت در والدين گاهي كه اينجاست مهم ي مسئله

 را ايشان آمد هم مطالب در كه همانطور و است خبر با ايشان گناه از والدين كه شوند متوجه كه ميكنند

  )برگرداند زندگي عادي حالت به را فرزندان بازگشت راه صحيح آموزش با ميتوان كه حالي در ميكنند تحقير

  

 يارضاي خود هاى آسيب

 در سعي شود، مي ارائه پزشكان نه و روانشناسان توسط اكثرا كه شده ارائه مقاالت از بسياري در كه آنجايي از

 ارائه را ارضايي خود شناسي آسيب نام به بحثي كه گرفتم تصميم شود مي ارضايي خود مسئله سازي عادي

 :كنم

 :ارضايي خود شناسي آسيب

 اشاره آنها از برخى به اختصار به كه است پذير تقسيم مختلفى هاى هگون به خودارضايى از ناشى هاى آسيب

 :شود مى

 



  جسمانى هاى آسيب

 اساس، براين. است بيمارى عاليم بندى مرحله پزشكى، در ها بيمارى پيشرفت شناخت هاى روش از يكى

 :است شده بيان مرحله سه خودارضايى، به مبتال بيمار در شده ايجاد عوارض برحسب

 

 . ساز مشكل مرحله. 1

 است عبارت خودارضايى از ناشى عوارض ترين زودرس اند، شده خودارضايى گرفتار است مدتى كه افرادى در

 :از

 . كوفتگى و خستگى. الف

 . حواس تمركز عدم. ب

 . حافظه ضعف. ج

 . اضطراب و استرس. د

 

 . شديد گرفتارى مرحله. 2

 است اول مرحله از بيش آن مدت يا وى ابتالى شدت كه است آن دهنده نشان گرفتار، فرد در زير عاليم بروز

 :است شده ظاهر شديدترى عوارض نتيجه در و

 . كوفتگى و خستگى. الف

 . خلقى سريع تغييرات يا خلق نوسان. ب

 . زودرنجى و حد از بيش حساسيت. ج

 . كمردرد. د

 . موها شدن نازك. ه

 . جوانى در زودرس جنسى ناتوانى. و

 . مشابه مشكالت و بدخوابى يا وابىخ بى. ز



 

 . اعتياد حالت يا شديد بسيار گرفتارى مرحله. 3

 . كوفتگى و خستگى. الف

 . موها شديد ريزش. ب

 . ها چشم ديد تارشدن. ج

 . گوش وز وز. د

 . قطره قطره صورت به منى خروج يا غيرارادى و زودرس انزال. ه

 . تناسلى ناحيه و ران كشاله درد. و

 . دنبالچه استخوان و لگن ناحيه در قولنجى دهاىدر. ز

 مورد در خود تحقيقات ترين تازه در برلين دانشگاه اساتيد و بزرگ محقيقن از يكي شروكلر رابرت دكتر

 مي خودارضايي دارد،اعتياد خودكشي قصد فردي اگر كرد اعالمً  رسما 2006 سپتامبر 27 در خودارضايي

 .شود انسان در بنيادي سلولهاي تك تك رشد كاهش باعث درازمدت در تواند

 

 )مهم(  عوارض پيدايش نحوه

 شناخت در كلينيكى، هاى نشانه و عوارض بروز چگونگى و بيمارى يك عاليم پيدايش روند پزشكى، دانش در

 را مريض و بيمارى بهتر درمان و تشخيص در را پزشك تواند مى و است مهم بسيار بيمارى يك بيشتر چه هر

 در كه ارضايى خود عوارض از برخى پيدايش نحوه درباره است مناسب دليل اين به. كند كمك يشگيرىپ در

 اصطالح به يا عوارض، اين پيدايش روند با عزيز خواننده تا شود داده توضيح آن به بيشتر شد اشاره آن به

 .شود آشنا آن پاتوفيزيولوژى

 لذت اوج يا ارگاسم( انزال جريان در بدن عضالت امتم مرتبه يك و شديد انقباض: كوفتگى و خستگى. 1

 اصلى ماده( گليكوژن كاهش عمده طور به و عضالت در شده ذخيره غذايى مواد سريع مصرف باعث ،)جنسى

 گليكوژن از عضالت شدن تهى سرعت با تقريبا عضالنى خستگى. شود مى) عضالنى انرژى توليد براى الزم

 فرخ دكتر ترجمه گايتون، فيزيولوژى است بيشتر خستگى باشد، بيشتر سرعت اين هرچه و دارد مستقيم رابطه



 هاى انقباض علت به خودارضايى، در.. 313 ص ،1 ج ،)1365 چهر،: تهران( 1986 هفتم، نظر تجديد شادان،

 عوارض از هميشه كوفتگى و خستگى و شود مى تمام سرعت به عضالت گليكوژن ذخاير بدن، عضالت مكرر

 .است آن بديهى

 افزايش باعث كند، مى ايجاد بدن در كه شيميايى و هورمونى تغييرات با تدريج به خودارضايى: مو ريزش. 2

 ماده بودن باال عواقب از كه شود مى تستوسترون هيدرو دى به تستوسترون يعنى، مردانه؛ جنسى هورمون

DHTاست پيرى در آن از ناشى عوارض و پروستات شدن بزرگ و تاسى و موها ريزش خون، در. 

 از كولين اَستيل تخليه افزايش و پاراسمپاتيك عصبى سيستم حد از بيش تحريك باعث مكرر ارضايى خود. 3

 ، پرتى حواس چون روانى، و جسمانى عوارض از اى پاره باعث خود اين كه گردد مى مغز در ها رشته اين انتهاى

 ناشى ها عالمت اين تمام. شود مى ديد تارى نهايت در و چشم رفتن سياهى حواس، تمركز عدم ، حافظه كمى

 انتقال و شود مى بدل و رد عصبى هاى سلول بين كه است مغز در موجود شيميايى مواد ميزان تعادل تغيير از

 .دارد عهده بر را مختلف هاى پيام

 كاهش و حواس مركزت عدم پرتى، حواس مانند( مغزى اختالالت بروز علت كه اند عقيده اين بر نيز برخى. 4

 مايع زيرا رود؛ مى هدر و شده تخليه انزال، بار هر در كه است بدن انرژى از عظيمى ظرفيت از ناشى) حافظه

 RNA ،)شود مى خارج انزال هر در كه اسپرمى ،300-400 هسته(DNA زيادى بسيار مقدار حاوى منى

 اين. است... و تستوسترون بيولوژيك، هاى مكن فسفر، كلسيم، ، لسيتين قندى، مواد ها، پروتئين ها، آنزيم

 بيهوده - گيرد قرار استفاده مورد مختلف هاى بخش تقويت و رشد براى بدن در بايد كه - انرژى عظيم ذخاير

 .آورند مى دنبال به را عوارضى كدام هر و شود مى خارج بدن از مكرر طور به و

 رسد مى نهايى تكامل به و شود مى توليد ها استخوان مغز در ها پالكت و خونى هاى سلول كه آنجا از مثال براى

 در و استخوان مغز تكامل خودارضايى، گرفتار افراد در است؛ نياز مورد زيادى بسيار انرژى نيز آنها توليد براى و

 نيز. است افراد اين در خستگى و ضعف خونى، كم منشأ و شده مواجه مشكل با خونى هاى سلول توليد نتيجه

 مواد كه شود مى مواد اين ذخاير كاهش باعث مكرر، هاى انزال طريق از حد از بيش ليستين و فسفر عدف

 پرتى، حواس مانند عصبى، سيستم عملكرد اختالل نتيجه در و هستند عصبى هاى سلول سالمتى براى حياتى

  . كرد خواهد بروز... و حواس تمركز عدم



  

  روانى و روحى هاى آسيب

 از نبردن لذت و نشاطى بى افسردگى، گيرى، گوشه و شدن منزوى اضطراب، پرتى، حواس و حافظه ضعف

 نفس، به اعتماد عدم حقارت، احساس اراده، ضعف و دائمى كسالت تندخويى، و بداخالقى پرخاشگرى، زندگى،

 مباحث در موارد اين از اى پاره شرح. است خودارضايى روحى و روانى بروندادهاى وجدان عذاب و گناه احساس

 . شد روشن گذشته

 

  اجتماعى هاى آسيب

 احساس همسر، و مخالف جنس با ارتباط در ناتوانى ازدواج، و همسر به شدن ميل بى خانوادگى، ناسازگارى

 زندگى از نبردن لذت و كردن ازدواج دير اجتماعى، جايگاه و شرافت پاكى، عزّت، رفتن بين از شدن، طرد

 و اوليا انجمن انتشارات: تهران( كودكان، جنسى مسائل و خانواده على، قائمى،: گان بيشتر آگاهى جهت مشترك

 )..1376 دهم، چاپ ايران، اسالمى جمهورى مربيان

 

 اخروي و معنوي آسيبهاي

 و دل و جان معنوى، هاى آسيب زيرا نيست؛ معنوى هاى آسيب اهميت به گفته، پيش هاى آسيب از يك هيچ

 تعبير به و است گناه يك دين نظر از خودارضايى. سازد مى تباه را آدمى وجود قتحقي كنه ديگر عبارت به

! مباد چنين« ؛.24 آيه ،)83( مطففين ؛»يكْسبونَ كانُوا ما قُلُوبِهِم  على رانَ بلْ كَالَّ«: نهد مى دل بر زنگار قرآن

 .»است زده زنگار را آنان هاى دل) ناشايست( اعمال بلكه

 نشانه معموالً و نشيند مى قيمتى اشياى و فلزات روى كه است چيزى همان مادى، اشياى در رزنگا يا زنگ

 .است آن رفتن بين از و شدن ضايع نهايت در و آن درخشندگى و شفافيت رفتنِ بين از و پوسيدن



 محمد سيد ترجمه الميزان، تفسير ترجمه حسين، محمد سيد طباطبايى، الميزان تفسير در طباطبايى عالمه

 آيه از: فرمايد مى. 385 ص ،20 ج ،)تا بى چا، بى اسالمى، انتشارات دفتر: قم( ،)تلخيص( همدانى، موسوى باقر

 :شود مى استفاده نكته سه شريفه

 دهند؛ مى انسان روح و نفس به صورتى و نقش زشت، اعمال. 1

 ند؛ك درك را حقيقت و حق آدمى نفس كه است آن مانع خاص، صورت و نقش اين. 2

 درك هست كه طور آن را حق آن، داشتن با كه دارد جاليى و صفا اش اوليه طبع حسب به آدمى نفس. 3

 .كند مى

 معرض در را آدمى جاودان حيات نگردد، اصالح اگر و نوردد مى در را گذران جهان معنوى هاى آسيب همچنين

 پيامبر. اند داده را الزم هشدارهاى آن به نسبت دينى نصوص رو اين از. دهد مى قرار شوربختى و تباهى

 ج الحكمة، ميزان محمد، شهرى، ؛رى»ملعون الكف ناكح«: فرمايد مى باره اين در وسلم وآله عليه اهللا صلى اكرم

 .»كند خودارضايى كه كسى است ملعون« ؛.5654 ص ،12

 خواند نمى پاكشان و گويد مىن سخن قيامت روز در خداوند گروه سه با«: فرمايد مى نيز السالم عليه صادق امام

 روايات در.. 19049 ح همان،»دهد لواط كه كسى و كننده خودارضايى اند، سه آن از دارند، دردناك عذابى و

 ح همان، است فرموده معرفى الهى نهى مورد و عظيم گناه را خودارضايى السالم عليه صادق امام ديگرى

19050 .. 

 

 درمان و كنترل جهت در كاربردي هاي توصيه

 نااميدى و يأس از دورى و آن پذيرى درمان به ايمان و اعتقاد شوم، عادت اين درمان براى گام نخستين. 1

 به و صحيح راه انتخاب زمان، گذشت نيازمند دگرگونى و تغيير هرگونه ايجاد و نتيجه به رسيدن اما. است

 دلسوز، و كارآزموده راهنماى بدون كوتاه نِزما در نامطلوب، عادت ترك البته. است دستورها دقيق كارگيرى

 چاره و درمان. كند مى ايفا را محورى و كليدى نقش فرد، خواست و اراده تر، مهم اينها همه از. ندارد امكان

 نخواهد درمان كه گفت قاطعيت با توان مى نخواهد، او كه وقتى تا زيرا باشد؛ فرد خواست بر منطبق بايد جويى

 ،»است توانستن خواستن« معروف جمله و كند غلبه اش بيمارى بر تواند مى بخواهد، اگر ماربي بنابراين. شد

 ثمردهى و خودشكوفايى مرحله به تا داد پرورش را آن بايد كه است نهالى همچون اراده. است حقيقت عين

 كه است ينا آن تقويت و پرورش راه و است يافتنى پرورش و شدنى تقويت اراده ديگر، عبارت به برسد؛



 بچشد، را توانستن لذت مدتى از پس تا برخيزد شوم عادت اين با مقابله به اندك اندك خود، ميل برخالف

 .اشراق فرهنگى - پژوهشى مؤسسه.. 30 - 29 ص جنسى، انحرافى ارضاى يا خودارضايى

 است ممكن! است شده لبس ما از اراده نگوييد. است بهبود امر در مهم هاى گام از اراده تقويت براى تالش. 2

 شخص كه است اين است، باقى اراده هنوز اينكه نشانه. رود نمى بين از گاه هيچ ولى شود؛ ضعيف انسان اراده

 شده پيشنهاد زيادى هاى راه اراده، تقويت براى. دهد نمى انجام شرايطى هر در و ديگران حضور در را عمل اين

 فرانسوى شناسِ روان - پوشه ويكتور.. 46 پرسش: نگا بيشتر آگاهى جهت است خود به تلقين آنها جمله از كه

 به من«: بگويند خود به فكر تمركز با مختلف دفعات به روز هر شوم، عادت اين به مبتال افراد: گويد مى -

 و اراده تقويت در عجيبى اثر ساده، عبارت اين تكرار. »قادرم من كنم، دور خود از را بد عادت اين قادرم خوبى

 .دارد روحيه

 پرسش: نگا بيشتر آگاهى جهت..34 ص همان،»است مؤثر نيز خواب از قبل تلقين،«: كه است آن بر ژاگو پل

 ).اراده تقويت( 46 شماره

 .نباشد پر معمول حد از بيش خواب، هنگام به شكم شود سعى. 3

 .گردد اجتناب چسبان و تنگ هاى لباس پوشيدن از. 4

 اين با مواجهه محض به شخص و شود خوددارى كننده، تحريك تصاوير و ها فيلم اظر،من به كردن نگاه از. 5

 .كند نگاه آسمان يا و زمين به يا و بسته را خود چشم امور،

 امور، اين در كردن فكر و كننده تحريك هاى شوخى حتى و جنسى مطالب و مباحث خواندن و شنيدن از. 6

 .شود دورى

 و اجتناب - پرچرب غذاهاى و قرمز گوشت مرغ، تخم فلفل، پياز، خرما، مانند رك،مح غذايى مواد خوردن از. 7

 .شود اكتفا ضرورت ميزان به

 .شود تخليه مثانه خواب از قبل. 8

 ).خوابيدن از قبل و ها شب خصوص به( شود پرهيز مايعات و آب افراطگونه نوشيدن از. 9

 .نكنيد نگاه ديگري يا خود عريان اندام به و نشويد عريان كامال گاه هيچ. 10

 !كرد ورزى دست نبايد شرايطى، هيچ در و نمود اجتناب بايد جنسى، اندام با ورزى دست از. 11



 .خوابيد رو به نبايد هرگز. 12

 .كرد ورزش بايد زياد و منظم طور به بدن، زايد - انرژى تخليه منظور به. 13

 ورزش، مطالعه، با را آن و باشد داشته برنامه خود، فراغت قاتاو براى بايد شخص بود؛ بيكار نبايد گاه هيچ. 14

 .كند پر...  و عبادت زيارت،

 .ماند نبايد ديگران نظر از دور و تنها و خلوت مكانى در هرگز. 15

 خارج ديگران نظر از دور و خلوت مكان از بالفاصله بايد شد، واقع جنسى افكار هجوم مورد شخص هرگاه. 16

 مانند( جمعى هاى عبادت در مشاركت دوستان، با گو و گفت زمينه اين در. كند سرگرم كارى به را خود و شود

 .است مفيد بسيار...) و جماعت نماز دعا، جلسات

 كاهش را غذا صرف ميزان ندارد، را آن توان شخص اگر و است مفيد مستحبى روزه روز، دو يكى اى هفته. 17

 .كند اكتفا خوراك حداقل به و داده كاهش را غذا دفعات تعداد يا و دده افزايش را غذا وعده هر فاصله و

 بايد كالم در لينت و نرمى واز كرده خوددارى نامحرمان با خنده و شوخى آميز، ماليمت گفتن سخن از. 18

 .ورزيد اجتناب

 براى حتى( دمان باقى ديگران نگاه از دور و خلوت مكان در مخالف، جنس و نامحرم با نبايد گاه هيچ. 19

 ...). و آموزش

 .كند فكر آن آيات معانى درباره و بخواند زياد قرآن. 20

 .داشت مناسب موضوع و مطلوب محتواى خود فكر ذهن براى هميشه بايد. 21

 

 پاياني تذكرات

 بخش نتيجه مستمر، صورت به و كاستى و كم بدون امور، اين تمام رعايت تنها كه باشيد داشته توجه. 1

 دفعات بتوانيد كه ميزان هر به, شود درمان و قطع ناگهان عادت اين كه باشيد داشته توقع نبايد. بود خواهد

 .شود مي محسوب موفقيت, كنيد كم تدريج به را آن

 خود خداوند و است توبه قابل گناهي هر كه بدانيد و نشويد نااميد الهي واسعه رحمت از تكرار صورت در. 2

 اين شما توبه قبولي نشانه و. آمرزد مي را گناهان همه خداوند ; جميعا الذنوب يغفر اهللا ان»:  است فرموده



 سوي به پيشرفت نشانه شود كم آن تكرار كه قدر همين. متنفريد آن تكرار از و هستيد پشيمان كه است

 .است خداوند اطاعت

 .است حل راه بهترين ناي كه كنيد ازدواج انتظارات و توقعات سطح كردن كم با امكان صورت در. 3

 .بجوييد استعانت پاكى حفظ براى خداوند از حاالت تمام در. 4

 در كافى پشتكار و قاطع گيرى تصميم به مشروط ولى است؛ درمان و حل قابل مشكل اين باشيد مطمئن. 5

 .شده ارائه هاى دستورالعمل انجام راه

 صحيح و طبيعى طور به بايد كه است انسان وجود در شده نهاده واقعى نيازهاى از يكى مشكل، اين منشأ. 6

 يعنى( نشود، تأمين صحيح شكل به اگر كه است امور اين از يكي شهود ارضاي به نياز. شود تأمين و ارضا

. شود مى فرد دامنگير نيز آن سوء عواقب كه شد خواهد استمنا همچون گناهان و خطاها دچار آدمي, )ازدواج

 ارائه هاى دستورالعمل به موقت طور به يا كنيد ازدواج به اقدام است، فراهم برايتان واجازد امكان اگر بنابراين

  .باشيد بند پاى شده

  

  

  

  زودرس انزال با)  استمناء(  ارضايي خود رابطه

 

 ادراري مجاري و كليه جراحي ، حقيقت مجيد دكتر:  نويسنده

 

 

 

 



 علمي نام با خودارضائي زودرس انزال با آن ارتباط و masturbation خودارضائي مورد در نكاتي

)masturbation  (ارضاي يا جنسي لذت اوج به رسيدن جهت فرد خود توسط عملي انجام معناي به 

 است ممكن چون نميباشد كامل تعريف اين البته). intercourse( نزديكي عمل بدون)  orgasm( جنسي

 طيف)  masturbation( اصطالح لذا. گيرد صورت نزذيكي عمل بدون جنسي زوج و همسر توسط عمل اين

 وممكن است متفاوت فرد جسمي و روحي شرايط و فرهنگ و مذهب به بسته كه ميگردد شامل را گستردهاي

 .گردد قلمداد نزديكي از قسمتي بعنوان يا درماني اقدام بعنوان فردي در است

 شده ارائه آمارهاي تمامي در و ميگيرد انجام انجو و نوجوان پسران در غالبا استمناء يا مردان خودارضائي

 رسمي آمار هيچ متاسفانه(  دارند خود زندگي طول در را استمناء تجربه يكبار حداقل پسران از باالئي درصد

 سالهاي تا. است بيشتربوده دانشجويان و تحصيل حال در قشر در را آن شيوع اروپا در و) ندارد وجود ايران در

 گروه توسط بتدريج آن از پس ولي ميشد نكوهيده شديدا خودارضاعي عمل پزشكان اكثر طتوس 1965 حدود

 داليل.است شده توصيه درمان بعنوان نيز گاهي و است شده داده آن به تري مثبت نظر پزشكان از متعددي

 وعشي از جلوگيري راه بعنوان را خودارضائي, دارند) masturbation( عمل بر مثبت نظر كه پزشكاني

 بعنوان يا و ميدانند جوانان جنسي ارتباط از ناشي غيرقانوني حاملگي تعداد افزايش و مقاربتي بيماريهاي

 مني مايع از مقداري دفع حد در را آن مضرات صرفا شايد و اند كرده قلمداد طبيعي جنسي رفتار از قسمتي

)semen (ميدانند قندي مواد و ويتامين و پروتئين ناچيزي مقادير دفع يعني )عمل با همچنين و) مولف نظر 

 .شد خواهد جنسي تحريكات از ناشي عصبي فشارهاي از خودارضائي

 

 ساده بطور نزديكي عمل طي را انزال تا جنسي تحريك يك عصبي مسير ابتدا استمناء مضرات درك براي

 .ميكنيم مرور

 پنجگانه حس ازتحريك ناشي كه )reflexogenic( رفلكسي مسير يكي, مسير دو تحريكات با نعوظ ابتدا

 از. است ذهني تحريكات از ناشي كه) psychogenic( ذهني مسير ديگري و,  بينائي و المسه بخصوص

,  هيپوتاالموس و مركزي عصبي سيستم و) supraspinal( نخاعي فوق و نخاعي مراكز مسير دو اين طريق

 باال حدي به تحريكات شدت, مغز جنسي مراكز اتتحريك استمرار و ادامه سپس و نعوظ بروز به منجر ابتدا

 عمل با, انزال تا طبيعي مسير اين.  گيرد صورت انزال عمل و برسد فرد جنسي ارضاي آستانه حد به كه ميرود

 شامل خواب. (شود انجام) rapid eye movment( خواب REM مرحله طي يا و دهد رخ ميتواند نزديكي

 اين به كه دارد وجود چشم كره سريع حركت,  مراحل اين از يكي در. اشدميب عمقي تا سطحي مرحله چندين

 رويا و ديدن خواب و شده ايجاد تناسلي آلت نعوظ سالم افراد در مرحله اين در). ميشود گقته REM مرحله



 حد به تحريكات ميزان, شبانه روياي از ناشي جنسي تحريكات با همراه است ممكن نعوظ طي. ميدهد رخ نيز

 داده توضيح آنچه).  جنابت يا شدن محتلم( گردد طبيعي انزال و جنسي ارضاي به منجر و رسيده انزال تانهآس

 حس از ناشي رفلكسي تحريكات مسير استمناء عمل طي ولي بود انزال و جنسي ارضاي طبيعي مسير شد

 تناسلي آلت زا محدودي ناحيه موضعي لمس حس به محدود, بدن تمامي لمس حس بجاي, گانه پنج هاي

 دارد اهميت نزديكي عمل طي كه بويائي حتي و شنوائي, بينائي مانند احساس ساير تحريك همچنين. ميباشد

 .بود خواهد صفر حد در

 تحريكات كمبود جبران) psychogenic( ذهني مسير است الزم, جنسي ارضاي آستانه به رسيدن جهت لذا

 حد به رسيدن سمت به را مسير مغز, مضاعف عصبي و ذهني رفشا با لذا, بنمايد را حسي و رفلكسي مسير

 بتدريج همچنين و. آورد ببار عصبي عوارض, تكرار با ميتواند مضاعف فشار اين كه. ميكند طي انزال آستانه

 تحريكات كمبود اين جبران در سعي, وانزال جنسي ارضاي آستانه كاهش با جنسي تحريكات عصبي مركز

 به جنسي ارضاي آستانه كاهش با نتيجه در و. گردد متحمل را كمتري فشار مغز تا كرد خواهد را حسي

 استمناء از ناشي شايع عارضه كه. شد خواهد) premature ejaculation(انزالي زود به مبتال فرد تدريج

 .ميباشد

 عمل به تصميم كه زماني حتي ميگيرد قرار جنسي اندك تحريكات تاثير تحت فرد كه زماني كه معني بدين

 تحريكات با و كمتر زمان مدت, بيشتر سرعت با و شده فعال جنسي مركزي عصبي مسيرهاي, ميگيرد نزديكي

 جنسي ارضاي و انزال مرحله به را فرد كمتري زماني مدت در, انزال آستانه كاهش به توجه با و, كمتر جنسي

 ارضاي فرد, تناسلي آلت دخول و نزديكي عمل به واقدام تناسلي آلت كامل نعوظ از قبل حتي گاهي. ميرساند

 انجام به قادر ازدواج از پس ميكرده استمناء به اقدام آن ذهنيت و آرزو با سالها كه را آنچه و ميگردد جنسي

 باالئي درصد در, شديد زودانزالي به مبتال بيماران با مشاوره طي اينجانب.(بود نخواهد آن از بردن لذت يا و آن

 زودانزالي استمناء مهم عوارض از يكي شد گفته كه همانگونه). ام ديده آنها جواني دوران را زياد استمناء سابقه

 امروزه خود اين كه گفت ميتوان بسيار مطالب زودانزالي خانوادگي حتي و روحي جسمي عوارض باره در است

 .ميباشد ما جامعه اهلمت زنان از بسياري ثانويه بصورت و مردان از زيادي تعداد بزرگ مشكالت از يكي

 مشخص دقيق حال شرح گرفتن از پس ميكنند مراجعه پزشك به ناباروري بدليل كه بيماران از درصدي حتي

 كه معني بدين. است شديد زودانزالي از ناشي نزديكي در توانائي عدم واقع در باروري عدم اصلي علت ميگردد

 داخل اسپرم و مني مايع لذا ميرسد انزال و جنسي رضايا حالت به فرد تناسلي آلت دخول عمل انجام از قبل

 كه ام داشته بيماراني مورد چندين شخصا وحتي. گردد حاملگي به منجر بتواند تا نميگردد وارد زن مهبل

 نيز موفق نزديكي يك حتي كه معني بدين. بوده سالم زن بكارت پرده هنوز ازدواج از پس سال چندين حتي



 است ممكن زن در اخالقي انحراف حتي و زناشوئي زندگي ثبات عدم مهم علل از ييك يا و. اند نداشته

 .باشد وي همسر زودانزالي

 و عصبي يا و جنسي محرك كوچكترين با انزال به منجر تحريك آستانه شديد كاهش و زياد استمناء اثر ر

 ترشح به منجر پروستات و جنسي فرعي غدد و پارايورترال غدد ترشحات ودائم مكرر دفع و ميگردد روحي

 بسيار تعداد به استمناء كه افرادي. گويند مني سيالن آن به اصطالحا كه ميگردد مجرا از مداوم گاهي و مكرر

 البته. ميگردد اضطراب و افسردگي و لرزش الغري مثل بدني عصبي شديد عوارض به منجر ميدهند انجام زياد

 زياد مقدار به استمناء به منجر روحي، مشكل زمينه و باضطرا و عصبي مشكالت آيا كه دارد بحث جاي

 بيماران در استمناء، شيوع هرحال به ولي ميگردد؟ اضطراب و افسردگي به منجر زياد، استمناء يا و ميگردد

 .باالست بسيار رواني بخش بستري و روحي

 ارضاي جهت فرد كه يروش كه معني بدين. باشد آن انجام روش از ناشي است ممكن استمناء ديگر عارضه

 با. گردد خود به آسيب به منجر ويا. باشد خطرناك حتي و مضر است ممكن ميكند ابداع يا و انتخاب جنسي

 آورد روي است ممكن ديگر روشهاي به بيشتر ارضاي جهت فرد انسان ذاتي طلبي تنوع و طلبي زياده به توجه

 است ممكن ، فوق شده ارائه مطالب مطالعه با. ميباشند جبران قابل غير و زيانبار و خطرناك العاده فوق كه

 هم سودمند جنسي فشار كاهش با شايد كه نيست مضر تنها نه كم مقدار به استمناء كه آيد بوجود تصور اين

 هنگام من). اند كرده ارائه را عقيدهاي چنين غربي مقاالت در بخصوص پزشكان، از متعددي گروه حتي.(باشد

 انسان ولي. كم مقدار به حتي ميباشد، حرام اسالم دين در الكل شرب كه آوردم بياد البمط اين آوري جمع

 و استمناء عمل صورت همين به. نيست راضي كم مقادير به ، طلبي زياده بدليل آن، لذت درك از پس

 آن اراستمر و افزايش با بتدريج و ، ارضاء و جنسي لذت در طلبي زياده با بتدريج نيز جنسي خودارضائي

 ترك، به شديد تمايل و آن مضرات به علم با جوانان از بسياري كه بطوري. ميگردد روحي اعتياد به تبديل

 هر به را استمناء نيز من لذا. نيستند آن ترك به قادر استمناء، انجام از پس انزجار و شديد پشيماني وحتي

 نميدانم اخالقي و روحي مشكالت يا زودرس لوغب جنسي، انحراف نشانه را استمناء البته. (ميدانم مضر ميزان

 ).باشد زياد بسيار ميزان به مگر است، شده ابراز گروهي توسط كه

 داشت نظر در بايستي پذيرند؟ نمي استمناء براي را شده ثابت عارضه غربي، مقاالت و مطالعات بسياري در چرا

 محدوديتي مخالف جنس با جنسي روابط ظرن از جوانان كه شده انجام جوامعي و شرايط در غربي مطالعات

 شرايطي چنين ميباشد،در عمومي و دسترس، در ما جامعه از بيشتر بسيار ورزشي و تفريحي امكانات ندارند،

 از بسياري كه ماست جامعه از كمتر بسيار استمناء، شدت و شيوع و. آورد مي روي استمناء به كمتر فرد
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 .باشد مي استمناء طريق از آنها جنسي ارضاي تخليه و جنسي رفتار تمامي و. ندارند را جنسي
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 )1( علمي نظر نقطه از ارضايي خود بررسي

 

 

 

 

 

 



. شود مي توزيع او بدن هاي قسمت تمام در پسربچه يك در جنسي يروين زنـدگي، ابتـدايي سـال 7 طول در

 ها خانم در و ها بيضه آقايون در(  گردد مي منتقل جنسي اعضاي به جنسي نيروي سالگي، 14 تا 7 از

 .آيد مي پديد مونث و مذكر جنس ميان ظاهري هاي تفاوت زمان اين در) تخمدان

 پيدا تغيير آنها صداي تن تدريج به و شود، مي تر عضالني بدن و هشد تر درشت قدري ها استخوان مردان در

 از حاكي تغييرات اين شروع. شوند مي تكميل زمان گذر با تغييرات اين كه داشت توجه بايد البته. كند مي

 بلوغ به زمان اين در ها اسپرم ولي شود، مي توليد اسپرم آن مثابه به و مني آن از پس. است بلوغ سن ابتداي

 شروع سالگي 18 سن در ها اسپرم كه باورند اين بر محققين پزشكي، هاي پژوهش اساس بر. اند نرسيده كامل

 بيضه رشد زمان اين در. كند مي پيدا تكامل آنها بلوغ ي مرحله سالگي 21 سن در و كنند مي شدن بالغ به

 .رسد مي خود حد آخرين به نيز بدن داخلي مترشحه غدد و ها

 

 ريز درون غدد و جنسي غدد نميا ارتباط

 ترشح را متفاوتي هاي هورمون غدد اين از يك هر. دارد وجود داخلي مترشحه غده 7 انسان بدن ارگانيسم در

 تعديل و تنظيم مسئول غدد اين. ميسازند منتقل ديگر اعضاي به را مختلفي هاي پيام كه كنند مي

 مهمتر همه از و فسفر، شكر، كلسيم، ميزان بدن، دماي خون، فشار رشد، جمله از بدن مختلف عملكردهاي

 خود از درست واكنش دادن نشان به قادر نحوي به غدد اين از يك هر كه زماني. هستند افراد جنسي عملكرد

 از برخي كه است دليل همين به. شود مواجه اختالالت مختلف اقسام و انواع با است ممكن بدن نباشند،

 خود بدن نيازهاي مصنوعي هاي هورمون از استفاده با بايد شوند، مي روبرو اختالل با خود غدد در كه افرادي

 .سازند مرتفع را

 يا و شدت ريز درون غدد كل به كه دارد را آن توانايي غده اين. دارد نام هيپوفيز غده ريز، درون غده مهمترين

 .شود مي محسوب نيز جنسي هاي غده مهمترين جمله از همچنين هيپوفيز ي غده. كند وارد عمل كسرت

 تنظيمات ي كليه كنترل است، تخمداني/اي بيضه هاي فعاليت كنترل اصلي محور كه هيپوفيز معروف غده

 .دارد عهده به را آقايون و ها خانم بدن در جنسي

 منظور به را هورمونهايي كه وقتي درست يعني- بلوغ زمان از را خود جنسي هاي فعاليت غده اين مردان در

 .كند مي شروع را خود كار -فرستد مي خون به جنسي اعضاي حريكت



 ها تخمدان در گذاري تخمك سبب كه هايي هورمون ايجاد با بلوغ دوران در هيپوفيز ي غده هم ها خانم در

 سبب كه هستند زنانه جنسي هاي هورمون حاوي ها تخمك از يك هر. كند مي شروع را خود كار شوند، مي

 .شوند مي بانوان در زنانه صوصياتخ گسترش و ايجاد

 در چيز همه. هستند انرژي شكل تغيير و انتقال حال در دائماً خود زندگي طول تمام در ها انسان ي همه

 .بود نخواهد مستثني امر اين از نيز جنسي رابطه و دارد پاياني و شروع ها انسان زندگي

 اما شود؛ مي افراد در جنسي هاي گرايش و تمايالت ادايج باعث كه كنند مي توليد را انرژي جنسي هاي اندام

 جنسي تصورات و افكار. شوند تغذيه ذهني منبع از بايد جنسي هاي اندام انرژيي، چنين يك توليد منظور به

 .شوند مي محسوب جنسي انرژي و اسپرم توليد ي اوليه مواد عنوان به

 

 را توانايي اين) نطفه( اسپرماتوزوئيد يك تنها. گيرد مي شكل تخمك با اسپرم يك تلفيق از انسان يك زندگي

 ها ميليون حدود در چيزي مردها انزال، بار هر در كه شود مي گفته. نمايد خلق جديد انسان يك كه دارد

 .دهند مي دست از اسپرم

 كند، مي بانتخا را ها دانه انواع بهترين بكارد، دانه گيرد مي تصميم كشاورز كه زماني كشاورزي زمين يك در

 و شده بزرگ ها دانه اين زمانيكه و -ميليونها نه و– كارد مي دانه سه تا دو و زند، مي شخم خوبي به را زمين

 .كند مي زندگي و ميخورد را هايشان ميوه كرده استفاده آنها از كردند، رشد

 بتواند كه رسد مي خود تكامل مرحله به زماني درخت اين. بگيريد نظر در را ليمو درخت يك مثال عنوان به

 رسيده از پيش را ها ميوه و باشد نداشته توجه امر اين به كسي اگر اما. دهد پرورش ليمو ي رسيده هاي ميوه

 به درخت كه دهد نمي اجازه و كرده وارد صدمه درخت رشد به خود كار اين با بچيند، درخت از كامل شدن

 به رسيدن از پيش فرد اگر. كند مي صدق نيز جنسي ارتباط مورد در امر اين. برسد خود نهايي تكامل و رشد

 كه كند مي وارد ناپذيري جبران صدمات خود بدن به كند، استفاده خود جنسي انرژي از بخواهد كامل بلوغ

 .داشت خواهيم مشكالت اين به كوتاهي نگاه زير در

 

 ورزش و جنسي ارتباط

 را آن و گـرفته بـهره نيرو اين از تا كنند مي سعي و اند شده باخبر جنسي نيروي وجود از محققان اخيراً

 دوره حيـن در كارآمدي مـربي هـر زنـي، مشت ورزش در. گيرند كار به و كرده ذخيـره ديگري موارد بــراي



 بيشتر او انرژي هم تا كند مـي منـع جنسـي ارتـباط بـرقـراري از روز 90 براي را خـود بـوكسور آمـادگي، ي

 از قبل روز 3 از بازيكنان نيز فوتبال تيمهاي در. كند وارد حـريف بـه محكمـتري مشتهاي بتواند هم و شود

 در. نـرود تحـليل جنـسي رابـطه بـرقـراي اثر بر آنها انرژي تا ميشوند داده انتقال شهر حومه به بازي انجام

 را بيشتـري زمـان مدت ها تيم هـمه از آرژانتـين كشـور ملي تيم. م1986 سال در جهان قهرماني مسابقات

 گـزارش يـك. آمـدند بـيرون مسـابقات از شـكست بدون: شد چه نتـيجـه و برد سر به آمـــادگي اردوي در

 اين. كند مي بازي افراد رفتار دهـي شـكل در را مهـمي نقـش تستـوسترون": كه كند مي اثبات علمي

 نيز پرخاشگري و عصبانيت جمله از فردي، حاالت كليه در كه ميشود شناخته محرك نوعي عنـوان به هورمن

 ".است گذار تاثير

 خواهند برنده تيمها از يك كدام كه داد تشخيص توان مي راحتي به فوتبال بازي يك در فوق گزارش بنابر

 ".باشد موجود بيشتري تستوسترون ميزان بازيكنانش خوني هاي رگ در كه تيمي": شد

 ي كليه جنسي هاي فعاليت رود، مي شمار به جهان علمي هاي پژوهش مركز برترينمعت كه "ناسا" در

 بهترين در بتوانند هميشه پژوهشگران تا است كنترل تحت هستند، فعاليت به مشغول آنجا در كه دانشمنداني

 .باشند داشته قرار جسمي و ذهني مممكن وضعيت

 به مردم هم قبل وقت چند همين تا. كردند مي رعم سالگي 140 سن تا باستان يونان مردهاي گذشته در

 و آزار خودارضايي، نظير مشكالت از اي پاره بروز دليل به روزها اين اما كردند، مي عمر سال 90 سن تا راحتي

 چاق: نظير دارند، مختلفي مصارف كه( مصنوعي هاي هورمون از استفاده صنعتي، غذاهاي جنسي، هاي اذيت

) سالگي 35 تقريباً( پاييني سنين از سالخوردگي فرايند) احشام و ها جوجه رسزود كردن بزرگ و كردن

 دست به را افراد همه كنترل اقتصادي نظر از كه هستند شماري انگشت افراد دنيا كل در. شود مي شروع

 را موجود امكانات ي كليه دليل همين به دارند؛ اطالع خوبي به نيز جنسي رابطه قدرت از افراد اين. اند گرفته

 كاري و بپرانند آنها سر از را عقل كرده، متمركز امر اين به تنها را ديگر هاي انسان ذهن تا آورند مي فراهم

 شهوت از سرشار عقل، كم هاي انسان كه دانند مي خوبي به آنها. كنند عمل ميلشان مطابق آنها تا كنند

 .ساخت خود مطيع را آنها ميتوان راحتي به و نداشته كنترلي گونه هيچ خود جنسي اميال روي بر هستند،

 

 جنسي ارتباط مورد در مدرن پوچ هاي تئوري

 و قدرت كه دهند مي اجازه خود به سادگي به كنند، مي بررسي و تحقيق جنسي ارتباط روي بر كه نوگراياني

. كنند مي پيشنهاد انانجو به را "ارضايي خود" نظير مواردي آنها از برخي. ببرند بين از را جوانان انتخاب حق



 اند عقيده اين بر شوند مي شناخته نوين جنسي مطالعات گذاران پايه عنوان به كه جانسون و مستر كينسي،

 جانبي تاثير گونه هيچ پزشكي علم چراكه كند ارضايي خود روز طول در مرتبه چندين تواند مي جوان يك كه

 در ويژه به ارضايي خود اهميت كه باورند اين بر آنها. باشد خودارضايي به مربوط كه نكرده پيدا را خطرناكي

 به و شود مي برخوردار بيشتري اهميت از كند مي بروز افراد در مردانه و زنانه هاي خصوصيات كه بلوغ زمان

 مي مرد و زن كه معتقدند حتي افراد اين. است مهم نيز ها خانم براي دارد اهميت مردها در كه اندازه همان

 كه اند كرده اثبات علمي هاي پژوهش اما باشند؛ داشته جنسي ارتباط هم با ، قاعدگي زمان طول در ندتوان

 مرده مواد زمان اين در چراكه است آور زيان حال عين در و خطرناك قاعدگي زمان در جنسي رابطه برقراري

 كرده، جذب را آنها كند يداپ تماس مواد اين با مرد تناسلي آلت اگر كه شود مي خارج زن بدن از فاسد و

 تاثير مرد جنسي قدرت روي بر و كند مي پيدا انتقال مغز عصبي هاي سلول به خون طريق از آن خواص

 بوده بالمانع مقعد راه از جنسي ارتباط برقراري كه معتقدند محققان اين از ديگري تعداد. گذارد مي نامطلوبي

 هاي ارگان از يك هر كه داشت اظهار بايد ادعا اين مقابل در. دپذير انجام طرفين توافق طبق بر تواند مي و

 را كار اين كه افرادي. است مدفوع تخليه نيز مقعد عملكرد و اند شده ايحاد خاصي كار دادن انجام براي بدن

 بروز سبب و كرده وارد آسيب خود) Sphincters( باسن ي كننده تنگ و همكش عضالت به دهند مي انجام

 روابطي چنين يك برقراري كه است ذكر شايان. شوند مي عشر اثني و روده شديد هاي عفونت ساير و بواسير

 مي تلقي باز جنس هم مردهاي ميان در ايدز جمله از جنسي هاي بيماري انتقال عامل ترين عمده عنوان به

 .شود

 

 زودرس انزال و جنسي ضعف با خودارضايي ارتباط

 بار يك را كرديم بازگو برايتان ليمو هاي دانه رسيدن و ليمو، درخت كشاورزي، زمين مورد در پيشتر كه مثالي

 ميوه كامل رسيدن از پيش برداشت اولين اگر كه كرديم عنوان قسمت آن در ما. كنيد مجسم ذهن در ديگر

 شدت به نيز آن باروري توانايي و شده، كم درخت عمر بچيند، درخت از را نارس هاي ميوه كشاورز و باشد، ها

 اهميت دامپزشكان كه هست هم دليل همين به ميكند صدق نيز حيوانات مورد در امر اين. ميكند پيدا كاهش

. كند مي پيدا صحت نيز ها انسان مورد در فوق مطلب كه بدانيد بايد. هستند قائل امر اين براي زيادي بسيار

 سالگي، 21 سن به رسيدن از پيش يا و ختلف،م افرا با جنسي زياد روابط برقراي به كنند شروع آقايون اگر

 جبران خلل امر اين -اند نرسيده كامل بلوغ به ها اسپرم كه زماني يعني- باشند كرده تجربه را ارضايي خود

. آورد خواهد وجود به شان جنسي زندگي در را عواقبي بعدها و كند مي وارد شان جنسي قواي به را ناپذيري

 هاي اذيت و آزار يا و ارضايي خود نظير هايي مزاحمت وجود دليل به جنسي ايه فعاليت مركز كه زماني



 و رود مي تحليل به رو بعد به سالگي 35 سن از جنسي قواي اندوخته كند، پيدا رشد درستي به نتواند جنسي

 نيز را دنب هاي سيستم كليه عملكرد بلكه گذارد مي تناسلي دستگاه روي بر نامطلوبي تاثير تنها نه مورد اين

 ... و عصبي سيستم مترشحه، غدد عملكرد خون، گردش هاظمه، دستگاه: دهد مي قرار الشعاع تحت

 حالت از زودتر خيلي. بود خواهند شدن سالخورده فرايند شاهد بعد به سالگي 35 سن از سرعت به افراد اين

 چنين در. شد خواهند گورستان روانه سريع خيلي متاسفانه و دهند مي دست از را هايشان توانايي طبيعي

 همراه به جنسي گوناگون هاي بيماري انواع و شده مختلفي اختالالت دچار نيز جنسيشان هاي ارگان شرايطي

 مي ريز درون غدد و پاراسمپاتيك و سمپاتيك سيستم دگرگوني و عصبي سيستم اختالل نظير هايي بيماري

 .شوند

. شود مي فرد ذهن در شهواني تصورات ايجاد سبب رود، مي شمار به فردي هاي نقص جمله از كه خودارضايي

 مي خسته ذهني نظر از كند، مي پيدا را خود مخالف جنس به نسبت جنسي تمايل عدم فرد مدت دراز در

 .شد خواهد جنسي هاي ناتواني دچار و شود،

 و جنسي تصورات": كه نويسد مي اينطور "موفق ازدواج" عنوان با خود كتاب 9 بخش در وير اون ساموئل

 نظر به نرمال افراد اينگونه اول نگاه در شايد. شوند مي ذهني و جنسي ضعف ايجاد سبب شهواني تخيالت

 و كنند برقرا ارتباط مقابل طرف با خواهند مي كه زماني اما باشند، پذير تحريك عادي افراد مانند و برسند

 بدترين در گردد، مي باز اوليه حالت به تناسلي آلت شوند، مي ارضا سرعت به سازند، براورده را او هاي خواسته

 غرق را خودشان جنسي توهمات در آنها. شوند مي افسردگي و نااميدي دچار و گيرند، مي قرار ممكن حالت

 شرايط در هنگاميكه دليل همين به. ندارند واقعي دنياي به شباهتي يا و ارتباط هيچ توهمات اين كه اند كرده

- جنسي ضعف". خورند مي شكست و داده نشان مناسب واكنش خود از توانند نمي گيرند، مي قرار طبيعي

 ".بيفتد اتفاق منطقي با و احساس با مرد يا و زن هر براي تواند مي كه است تراژدي ترين ترسناك ذهني

 دهد مي ترجيح و ردندا اهميتي هيچ او براي زماني، بازه زند، مي ارضايي خود به دست جوان فرد يك زمانيكه

 زودرس انزال ي عارضه بروز به منجر نهايتاً امر اين روانشناسي علم در. كند تخليه را خود سريعتر چه هر كه

 خود ي نوبه به عامل اين كه شود مي اسفنكتر عضالت انبساط سبب استمناء اين، بر عالوه. شود مي فرد در

 .آورد دخواه فراهم پيش از بيش را زودرس انزال موجبات

 فرايند. است جواني چراي و چون بي هورمون "مالتونين" كه شد غافل امر اين از نبايد ديگر سوي از

 بدن در وفور به جواني زمان در هورمون اين. دارد بستگي بدن در هورمون اين ترشح به مستقيماً سالخوردگي

 در ويژه به ارضايي، خود. كند مي پيدا كاهش بدن در آن ترشح بعد به سالگي 25 سن از و شود مي ترشح



 شكلي كاجي ي غده امر اين. شود مي بدن در مالتونين زيادي بسيار ميزان رفتن دست از باعث جواني، زمان

 دهد مي كاهش را غده اين در موجود مغناطيسي خاصيت كرده، ضعيف را كند مي ترشح مالتونين بدن در كه

 .گردد مي آن عمر طول كاهش سبب كلي بطور و

 از تواند مي بلكه بردارد، در را بيشماري مضرات فيزيكي نظر از تنها نه متعدد افراد با نامشروع جنسي روابط

 در كه افرادي. بگذارد نامطلوبي تاثيرات ميدهند، انجام ار كار اين كه افرادي روي بر نيز ذهني و روحي نظر

 كساني و هستند، معتاد جنسي محرك تمجال خواندن به كه كساني ميكنند، شركت جنسي محرك مكالمات

 صورت به را جنسي رابطه مطبوع و ظريف مبحث دارند، گرايش جنسي اخالقي ضد هاي فيلم تماشاي به كه

 ياد بايد ها انسان. سازند مي همراه بدبختي و نكبت با ذهني رضايت با تنها و انسانيت، از دور به وحشيانه،

 .كنند زندگي انههوشمند توانند مي چگونه كه بگيرند

  

  خودارضايي عواقب

 محصول جنسي رابطه كه است معتـقد فـرويـد جنـسي، رابـطه عـاطـفي-نفسـاني رويكرد به توجه با

 .باشند يكديگر مكمل و بـدارند دوسـت را يـكديـگر كـه است مرد يك و زن يك گردهمايي

 كه دليل اين بـه( كند مـي نـامگـذاري فردي نقص يك را ارضايي خود فرويد كه هست هم دليل همين به

 در را زن يك بـاشــد، مرد اگر فرد ارضايي خود حين در). خيال در مگر ندارد وجود ارتباط اين در دوم طرف

 جنسي رابـطـه وارد او با و كرده مجسم خود ذهن در را مرد يك بـاشد زن اگر و كند مي مجسم خود ذهن

 از هم و كشد مي كار خود از جنسي نظر از هم فرد كه چرا شود، مي رابرب چند خستگي حال اين در. شود مي

 بروز سبب و شود مي حك فرد ناخودآگاه ضمير در لوح يك مانند خيالي، جنسي شريك تصوير. ذهني نظر

 انزال اين ميزان كند، ارضايي خود بيشتر چقدر هر فرد كه ترتيب اين به. شود مي ناخواسته شبانه هاي انزال

 .يابد مي افزايش شبانه هاي

 زمان در دما اين. فارنهايت درجه 100 آن دروني دماي و است فارنهايت درجه 98 انسان بدن خارجي دماي

 جذب وار كرم حركات آيد، مي پديد ارضايي خود واسطه به انزال زمانيكه. كند مي پيدا افزايش ارضايي خود

 مقرر زمان از زودتر خيلي مني حاوي ي كيسه ارضايي، خود دليل به اما شوند، مي ايجاد مني ي كيسه در



 اما كنند، پر را خود تا كنند مي سعي مني هاي كيسه كه است گونه بدين طبيعي فرايند. است گرديده تخليه

 جذب مرد تناسلي آلت طريق از مرطوب هواي جز چيزي شده، خارج بدن از زودتر خيلي مني كه آنجايي از

 پيدا انتقال مغز به سپس شود، مي داده انتقال لنفاوي سيستم به مني كيسه طريق از عداًب هوا اين. شد نخواهد

 امر اين و كند مي ايجاد ها سلول و مغزي ي ماده ميان را سردي فضاي و شده دمايي شك ايجاد باعث و كرده

 .سازد مي مختل را جسماني و عصبي سيستم مغزي، ماده نرمال واكنش

 ها اسپرم چراكه بود نخواهد مقدور امر اين اما كند، جذب اسپرم هوا، جذب جاي هب بايست مي مني كيسه

 .است تر ساده خيلي مايع جذب از هوا جذب اين بر عالوه. اند شده آزاد قبالً

 كتاب در جنسي، مطالعات بخش روانشناس و جنسي امور محقق و شناس، انسان فيلسوف، وير، اون ساموئل

 خصوص در ": كه دارد مي تصريح شده جذب سرد هواي اين مورد در "فردي علوم يادگيري" عنوان با خود

 كه زماني. آيد بوجود تواند مي ايرادي چه كه گفت توان مي راحتي به كنند، مي استمناء شخصه به كه افرادي

 ارضايي ودخ واسطه به انزال وقتي. هستند طبيعت برابر در جرم به ارتكاب حال در كنند، مي ارضايي خود آنها

 و درك قابل كامالً مردي هر براي حركات اين كه شوند مي ايجاد جذب وار كرم حركات آيد، مي پديد

 پر را خود تا كنند مي سعي ها كيسه اين مني، هاي كيسه بودن خالي تاثير ي واسطه به و است تشخيص

. شود مي جذب شكل، كرمي حركات همان با مرد تناسلي آلت طريق از مرطوب هواي دليل همين به و كنند

 در و رود، مي بين از ميان اين در زيادي مغزي مايع دليل همين به شوند، مي فرستاده مغز به ها سيگنال اين

 منفور عمل دليل به مردها از بيشماري تعداد كه بدانيد نيست بد. شود مي خسته ذهني نظر از فرد نتيجه

 به را خود ذهني هاي قابليت و ندارد تفكر توانايي ديگر شود هوا از پر كه مغزي. اند شده ديوانه خودارضايي

 .كنيم مي محكوم% 100 را نادرست عمل اين هم ما دليل همين به. داد خواهد دست از% 100 طور

 ياDeoxyribonucleic Acid)، RNAريبونوكلئيك اكسي دي اسيد(DNA ژنتيكي رمز حاوي ها اسپرم

 مي تستوسترون و بيولوژيك، هاي نمك فسفر، كلسيم، ها، آنزيم ،)Ribonucleic Acid( ريبونوكلويك اسيد

 اگر و شوند مي كشيده بيرون فرد بدن از حياتي اجزاي اين ي كليه پذيرد، مي صورت استمناء زمانيكه. باشند

 دارد، وجود مواد اين در كه نيرويي و كند نمي پيدا را كافي رشد امكان باشد، داشته قرار بلوغ دوران در فرد

 .شوند مي خارج او بدن از و نشده جذب

 در شديد خستگي احساس فرد شود، مي خارج بدن از مني همراه به كلسيم زيادي ميزان كه آنجايي از

 نشان تنومند هاي استخوان كه است ذكر به الزم. شود پا كوفتگي دچار است ممكن و كند مي ها استخوان

 مغز در ها پالكت و خوني قرمز هاي گلبول دانيد مي كه طورهمان. هستند فرد قدرت ميزان ي دهنده



 خوبي به استخوان مغز مايع كه دهد نمي اجازه كند، مي خودارضايي كه جواني فرد. شوند مي توليد استخوان

 واسطه به طبيعي حد از بيش فسفر زمانيكه. باشد آن عواقب شاهد خود عمر آخر تا بايد و بگيرد شكل

 خود زمان در. شود مي ايجاد فرد براي رعشه قبيل از عصبي مشكالت شود، مي خارج بدن از خودارضايي

 زمان مرور به و شود مي عصبي سيستم فرسودگي سبب امر اين كه شود مي خارج بدن از نيز لسيتين ارضايي

 .آورد خواهد فراهم را عصبي هاي سلول تدريجي مرگ نهايتاٌ و اعصاب ضعف بيحالي، موجبات

 در نيـويورك شناختي عصب جامعه رئـيس و امريكايي شناسي كالبد برجسته متخصص پايـتكاسـ دكتر

 و ارضايي خـود ي واسـطه بـه متفاوتي هـاي جنـون كـه ميدارد اظهار "خالق انرژي" عنوان بـا خـود كـتـاب

 سپس و است ـينلسيـت از سـرشـار ابتـدا مـغزي مايـع چراكه آمـد، خـواهد پديد جنسي هاي اذيت و آزار

 بافت ساير از بايد آن جـاي بـه ها ارگان دليل همين به. شود مي خالي لسيتين از غيـرمترقبه، انـزال بـواسطه

 .كنند استفاده مغز در موجود اعصاب و ها

 دست از انرژي زيادي مقادير همراه به اسپرم ميـليون 400 تا 300 حـدود در چيـزي مـردها انـزال بار هـر در

 از كردن خارج جاي به را انرژي اين توانند مي چگونه كه دانستند مي انسانها اگر شد مي چه واقعاً. دهند مي

 !شد مي سوپرمن به شبيه انساني حتماً نتيجه! نمايند؟ ذخيره خود بدن در بدن،

 ترشح لزج و ركد سفيد رنگ به مايعي است؛ گرفته قرار مثانه ي گردنه زير در دقيقاً كه است اي غده پروستات

 به سالگي 21 سن در تقريباً غده اين. رود مي شمار به ها اسپرم انتقال براي اي وسيله عنوان به كه كند مي

) سالگي 21 سن مردان در( كامل بلوغ به رسيدن از پيش فرد زمانيكه. رسد مي خود كامل رشد ي مرحله

 مربوط اختالالت بروز سبب امر اين و شود مي نقصان و ضعف دچار پروستات زند، مي ارضايي خود به دست

 بزرگ پروستات ي غده كه است شرح بدين اختالل اين. شود مي بعد به سالگي چهل سنين در پروستات به

. كند استفاده پزشكي سند از باالجبار بايد ادرار ي تخليه براي فرد و كند مي مسدود را ادرار خروج راه شده،

 .شود مي جنسي ناتواني ايجاد سبب مي،وازكتو مانند درست عارضه اين

 به رواني و روحي كامل سالمت در توانند نمي كرده، مي خودارضايي آنها پدر كه هايي بچه بدانيد نيست بد

 .اند آمده بوجود سالم چندان نه تخم يك از چراكه هستند گوناگوني هاي بيماري داراي آنها. برند سر

 .شود مي قلمداد دردناك و آور زجر امري و شود مي يدهد هم ها خانم در همچنين ارضايي خود

 زير سنين مردهاي ميان در وفور به امر اين. شود مي زوردس انزال و جسمي ناتواني ايجاد سبب ارضايي خود

 .است مشاهده قابل سال 40



 است نوشته اينطور "نوجواني" بخش در "بنيادين هاي آموزش " عنوان با خود ديگر كتاب در وير اون ساموئل

 فرد اگر. شود مي افراد گريبانگير آن پي در منفوري آمدهاي پي و دارند وجود خاموشي هاي جرم": كه

 بدهد غلط اطالعات خود مشكالت مورد در اگر. شود مي گناه مرتكب دارد، نگه مخفي را اش جنسي مشكالت

 ".است شده ديگري جرم مرتكب نيز

 مي بين از كامل طور به را مغزي هاي توانايي و ها قابليت شود، مي ادايج ارضايي خود واسطه به كه فسادي"

 اهميت از مني براي مغز. دارد وجود مغز و مني ميان تنگاتنگي ارتباط كه باشند داشته توجه بايد افراد. برد

 مي نهاآ انتقال سبب و كرده ايجاد انرژي مني براي مغز. است مهم مغز براي هم مني و است برخودار اي ويژه

 ".ميبخشد ارتقا را آن هاي توانايي شود، هدايت درست جهت در اگر و كرده تصفيه را ذهن هم مني شود،

 بدن كه باروند اين بر اند، شده متمركز ريز درون هاي غده عملكرد روي بر عميقاً كه اي فيلسوفانه مطالعات"

 بوده زيبا هاي چهره با زيادي افرادي بسيار هچ. دهد مي دست از را اي شائبه بي انرژي خودانزالي فرايند طي

 و! اند شده فاسد و منحط كه مغزهايي بسيار چه! اند داده دست از را خود زيبايي كار اين انجام اثر در كه اند

 ".نپذيرفته انجام مناسب زمان و موقيعت و شرايط در انزال كه است آن دليل به وقايع اين ي همه و همه... 

 باب پيش از بيش جوان آقايون و ها خانم در ارضايي خود روزها اين كه هستند مطلب اين گوياي ارقام و آمار"

. گشته بيمار خودارضايي دليل به مغزشان كه هستند مرداني و زنان از مملو رواني هاي بيمارستان. است شده

 ".كند مي پيدا اعتياد خودارضايي به كه است فردي نهايي مقصد تيمارستان،

 

 ها خانم در رضاييخودا

 در مضرات از برخي. آور زجر هم و است دردناك هم امر، اين و خورد مي چشم به نيز ها خانم در خودارضايي

 سر و انرژي دادن دست از خستگي، مغز، عصبي، سيستم رشد در اختالل: است مشابه آقايون و ها خانم

. بود خواهيم نيز ناباروري شاهد ها نمخا در. مخالف جنس به تمايل عدم و حافظه قدرت كاهش زندگي،

 هايي خانم. است اجتماعي-رواني متعارض رفتارهاي كرد مشاهده توان مي ها خانم در كه آمدي پي بدترين

 به كه چرا كنند برقرار جنسي ارتباط مردي هيچ با توانند نمي زمان مروز به شوند مي امر اين مرتكب كه

 همچنان كند، نمي ارضايي خود كه خانمي. ميدهند دست از را خود جنسي اوليه هاي توانايي تدريج

 ي مشاهده از بايد ها خانم. نمود خواهد حفظ را خود باالي جذب توانايي و چشمان، برق زيبايي، سرزندگي،

 ارتباط شايسته افراد با فقط و نكنند، شركت مبتذل مكالمات در كنند، خودداري جنسي محرك تصاوير

 .دكنن برقرار دوستي



 

 كشيد؟ دست خودارضايي از توان مي چگونه

 در حتي و كرده مراجعه شده، داير منظور اين به كه مراكزي به زيادي افراد كه بدانيد بايد چيز هر از پيش

 آنها از يكي شما چرا. اند شده اخالقي غير عمل اين از جلوگيري به موفق نيز پيشرفته و حاد خيلي موارد

 نباشيد؟

 آموزشي جلسات در كه هايي تكنيك از استفاده با را ارضايي خود جلوي توانيد مي چگونه كه يدبگير ياد بايد

 به را بيمار ناخودآگاه ضمير تا كند مي سعي مشاور جلسات اين اغلب در. بگيريد شود، مي داده تعليم شما به

 .اندازد كار

 به كه هستند دروني عينينت يك انعنو به خودارضايي تمايال كه دهند مي آموزش شما به جلسات اين در

 نفوذ ذهنتان درون به كه ندهيد اجازه و كرده ايستادگي آنها مقابل در بايد شما. شوند مي ور حمله شما ذهن

 چيز روي بر را فكرتان كه باشيد نداشته را توانايي اين و باشد دشوار قدري كار اين انجام شايد ابتدا در. كنند

 قادر راحتي به شما. آوريد در خود كنترل تحت آنرا توانيد مي راحتي به تالش با اما كنيد؛ متمركز ديگري

 و كرده مي خودارضايي دائماً گذشته در فرد اگر. كنيد حذف خود زندگي از كامل طور به آنرا بود خواهيد

 دتوان مي و شد خواهد اش زندگي در آمده بوجود تغييرات متوجه خودش كند، متوقف را كار اين سپس

 با اي واهمه و ترس گونه هيچ احساس بدون و كرده ذخيره را اش ذهني هاي توانايي و انرژي زيادي مقادير

 .شود روبرو زندگي حقايق

 

 :جلوگيري راههاي ساير

 گوش مبتذل هاي جوك به كنيد، اجتناب جنسي محرك تصاوير از: كنيد تقويت خود در را سالم عادات

 .نماييد خودداري چسبان و تنگ هاي پوش زير پوشيدن از و كنيد انتخاب خود براي سالم دوستان ندهيد،

 غذاي وعده يك مصرف. كنيد خودداري شام غذايي وعده در ويژه به گاو، گوشت ي اندازه از بيش مصرف از

  .است كافي نهار در هم آن حيواني



  

  زناشويي زندگي بر ارضايي خود تأثير

 

 

 

 

 

 

 

 : ارضائي خود تعريف

 مي منتهي مجازي ارگاسم يك به و شده انجام جنسي رابطه ازيك ذهني پردازش اثر بر كه رفتاري همجموع

 . گويند مي خودارضائي را شود

 

 : جنسي رابطه با ارضايي خود تفاوت

 ها مقاله اين در كه مشتركي نقطه اند كرده ارائه را مقاالتي باره اين در نظر صاحب افراد و محققين از بسياري

 رابطه جايگزين تواند مي ارضايي خود آيا اما باشد مي طبيعي نياز يك جنسي رابطه كه بود اين رسيد مبدست

 جهت خاصي شخص ما ذهن در چون است پذير امكان شرايطي هر در خودارضايي عمل انجام.  شود جنسي

 در هم و جنسي رابطهدر هم ، شويم مي  خود شدن ارضاء باعث خاص اعمالي انجام با ما و شده پردازش رابطه

 روي بر كداميك تاثير اما باشد بخش لذت تواند مي آنها دوي هر گيرد مي صورت ارگاسم عمل ارضايي خود

  ؟ است بيشتر ما

 : زناشويي زندگي و جنسي رابطه بر آن تاثرات و خودارضايي به اعتياد جنسي و روحي جسمي منفي آثار



 ارضايي خود كه بدانند روند مي ارضايي خود سوي به خود ضايار براي و شوند مي تحريك زود كه افرادي

.  اند كرده زيادتر را خود عطش كار اين با تنها رو اين از دهد مي افزايش زيادي ميزان به را پذيري تحريك

 دچار خود شريك با جنسي رابطه در خود زناشويي زندگي در مطمئنا دارد اعتياد ارضايي خود به كه فردي

 و خود توانست نخواهد پس رسيد نخواهد ارگاسم به حقيقي جنسي رابطه از فرد اين شد خواهد جدي مشكل

 سردي انسانهاي معموال افراد گونه اين. ببرد لذت حقيقي جنسي رابطه از و كند ارضاء را خود جنسي شريك

 جسمي ناتواني غريال تمركز عدم حوصلگي بي توان مي ارضايي خود به اعتياد روحي تاثيرات از.  شد خواهند

 سازد مي وارد فرد به جنسي نظري از زيادي هاي آسيب خودارضايي به اعتياد.  نامبرد را ميگرني سردردهاي

 فرزند صاحب هرگز يا و نگيرد انجام درستي به ريزي تخمك و لقاح عمل تا شود باعث تواند مي خانمها در

 .  دآم خواهد دنيا به ناقص آنها فرزند اينكه يا و نشوند

 به اعتياد عوامل از يكي پرخاشگري. شود مي آغاز جواني سنين از ارضايي خود منفي عالئم باشيد مطمئن

 .باشد مي خودارضايي

 اين كه شوند مي انزالي زود بيماري به مبتال بعدها ، هستند)  ارضايي خود(  استمنا به مبتال كه كساني

 افراد اين زيرا گردد مي طالق به منجر موارد از بسياري در و رددا زناشويي روابط بر منفي بسيار تاثير بيماري

 زن شديد سرخوردگي موجب مسئله اين و برسانند)  ارگاسم(  جماع لذت اوج به را خود همسر توانند نمي

 . نگيريد خود همسر و خود از را جنسي واقعي تمايالت لذت پس. شود مي

 

 ) : استمنا(  خودارضايي عوارض مهمترين

 . رود مي شمار به كبيره گناهان از و است حرام كار اين اسالم مبين دين در* 

 . دارد همراه به آلودگي خواب حالت خودارضايي* 

 . شود مي انسان هوشياري و فكري وضعيت ريختگي بهم باعث ارضايي خود* 

 شود مي باعث اسپرم حد از بيش شدن خارج مردان در دهد مي قرار تاثير تحت نيز را بينايي ارضايي خود* 

 . شود فرزند صاحب نتوانند اينرو از و يافته كاهش آنها اسپرم بارگذاري قدرت لقاح عمل در تا

 به اعتياد جواني و نوجواني دوران در كه آقاياني و خانمها براي سالي ميان دوران در استخوان پوكي* 

 .باشد نمي بعيد امري اند داشته خودارضايي



 .دارد همراه به جدي آسيب مغز هيپوتاالموس ددغ بر خودارضايي* 

 لذت از را خود لذت لحظاتي براي دارد را آن ارزش آيا دارد همراه به زيادي آسيبهاي خودارضايي به اعتياد

 . سازيم وارد آسيب خود بدن به و كنيم محروم جنسي رابطه يك حقيق

 مورد در خود تحقيقات ترين تازه در برلين دانشگاه اساتيد و بزرگ محقيقن از يكي شروكلر رابرت دكتر

 مي خودارضايي اعتياد دارد، خودكشي قصد فردي اگر كرد اعالم رسما 2006 سپتامبر 27 در خودارضايي

 خود به اعتياد دانيم مي مسلما شود انسان در بنيادي سلولهاي تك تك رشد كاهش باعث درازمدت در تواند

 . دارد همراه به زيادي هاي آسيب اما شود انانس مرگ باعث كه نيست عاملي ارضايي

 

 ؟ كرد ترك را عادت اين توان مي چگونه

 

 عملي و ساده روشي

 دهيد انجام دقت به را زير راههاي بايد داريد را ارضايي خود ترك قصد كه فردي عنوان به شما عزيز دوستان

 . بگيريد فاكتور نبايد گزينه يك از يعني هم با همه

 

  : قدم اولين

 صورت تنهايي در كار اين معموال مثال كنيد دوري داريد را ارضايي خود عمل انجام زمينه آن در كه محيطي از

 . بمانيد تنها زياد نكنيد سعي ايد، نشده هم تحريك كه زماني حتي گيرد مي

 

 :  قدم دومين

 يك خود براي كنيد سعي آيند مي شما سراغ به كننده تحريك هاي فكر كه زماني يا هستيد بيكار كه زماني

 .سازيد مشغول را خود و كنيد پيدا سرگرمي

 

 :  قدم سومين



 .كنيد نابود را آنها همه داريد، اخالقي غير فيلمهاي يا عكس دي سي روي يا خود سيستم هارد در اگر

 

 :  قدم چهارمين

 عمل اين به چون و يدشو ارضايي خود مرتكب هم باز دارد امكان كنيد رعايت هم را باال شرايط اگر حتي

 .www:منبع. باشيد داشته ياد به هميشه را آن ناپذير جبران عواقب و كنيد استقامت بايد ايد داشته اعتياد

parsiteb.com  

  

  ارضايي خود ترك براي موثر روش چهل

 

 

 

 

 

 

 

 :دارد وجود عادات و امراض ي همه ميان درمان و تخفيف براي مشترك مهم ي نكته سه

 .است عادت ترك و درمان براي فرد ي اراده و عزم قسمت ترين مهم عادت، هر ترك يا بيماري هر ماندر در •

 .آن عالج به ايمان و ترك براي نااميدي و يأس عدم •

 .درمان و ترك براي زمان گرفتن نظر در •



 اما. است نااميدي و يأس از دوري و آن پذيري درمان به ايمان و اعتقاد استمناء، درمان براي گام نخستين. 1

 كارگيري به و صحيح راه انتخاب زمان، گذشت نيازمند دگرگوني و تغيير هرگونه ايجاد و نتيجه به رسيدن

 و درمان. كند مي ايفا را محوري و كليدي نقش فرد، خواست و اراده تر، مهم اينها همه از. است دستورها دقيق

 درمان كه گفت قاطعيت با توان مي نخواهد، او كه وقتي تا رازي باشد؛ فرد خواست با منطبق بايد جويي چاره

 .شد نخواهد

 عين -است توانستن خواستن – معروف جمله و كند غلبه اش بيماري بر تواند مي بخواهد، اگر بيمار اين بنابر

 .است حقيقت

 است ممكن! است شده سلب ما از اراده نگوييد. است بهبود امر در مهم هاي گام از اراده تقويت براي تالش. 2

 شخص كه است اين است، باقي اراده هنوز اينكه نشانه. رود نمي بين از گاه هيچ ولي شود؛ ضعيف انسان اراده

 شده پيشنهاد زيادي هاي راه اراده، تقويت براي. دهد نمي انجام شرايطي هر در و ديگران حضور در را عمل اين

 مرحله به تا داد پرورش را آن بايد كه است نهالي همچون اراده. است خود به تلقين آنها جمله از كه

 .برسد ثمردهي و خودشكوفايي

 تمركز با مختلف دفعات به روز هر استمناء، به مبتال افراد: گويد مي – فرانسوي شناسِ روان – پوشه ويكتور

 اثر ساده، عبارت اين تكرار. »قادرم من كنم، دور خود از را اعتياد اين قادرم خوبي به من«: بگويند خود به فكر

 .دارد روحيه و اراده تقويت در عجيبي

 .است مؤثر نيز خواب از قبل تلقين،: كه است آن بر ژاگو پل

 .نباشد پر معمول حد از بيش خواب، هنگام به شكم شود سعي. 3

 .گردد اجتناب چسبان و تنگ هاي لباس پوشيدن از. 4

 شود خودداري كننده، تحريك صاويرت و ها فيلم مناظر، به كردن نگاه از. 5

 امور، اين در كردن فكر و كننده تحريك هاي شوخي حتي و جنسي مطالب و مباحث خواندن و شنيدن از. 6

 .شود دوري

 و اجتناب – چرب غذاهاي و سرخي، گوشت مرغ، تخم مرچ، پياز، خرما، مانند محرك، غذايي مواد خوردن از. 7

 .شود اكتفا ضرورت ميزان به

 .شود تخليه مثانه خواب از قبل .8



 .شود پرهيز مايعات و آب گونه افراط نوشيدن از. 9

 كرد ورزي  دست نبايد شرايطي، هيچ در و نمود اجتناب بايد جنسي، اندام با ورزي  دست از. 10

 .خوابيد رو به نبايد هرگز. 11

 .كرد شورز بايد زياد و منظم طور به بدن، زايد – انرژي تخليه منظور به. 12

 .كند پر … و عبادت ورزش، مطالعه، با را آن و باشد داشته برنامه خود، فراغت اوقات براي. 13

 واقع جنسي افكار هجوم مورد هرگاه. باشيد ديگران نظر از دور و تنها و خلوت مكاني در كمتر كنيد سعي. 14

 اين در. كند سرگرم كاري به را خود و شود خارج ديگران نظر از دور و خلوت مكان از بالفاصله بايد شديد،

 كند مي كمك شخص به تلقين. است مفيد بسيار جمعي هاي برنامه در مشاركت دوستان، با گو و گفت زمينه

 .بگذارد كنار را استمنا تواند مي كه بگويد خود به و كند تقويت را خود ي اراده تا

 .افتاد اتفاق استمناء براي تحريكي كه صورتي در ديگري بسوي فكر كردن منحرف. 15

 … و ورزش مطالعه، مانند مفيد كارهاي به بودن سرگرم و پردازي خيال از دوري. 16

 .نمانيد تنها لزا. است استمنا به اقدام كليد تنهايي،. 17

 .بيند مي را من خدا آالن كه بگوئيد خود به افتاديد كار اين فكر به وقت هر. 18

 كنيد گناه كسي چه مقابل در خواهيد مي كه بگوئيد خود به اديدافت كار اين فكر به وقت هر. 19

 .كنيد ترك سريع را كار آن بيندازد كار اين فكر به را شما كه كاري هر. 20

 .كنيد ترك را صحنه آن كند مي تحريك را شما كه اي صحنه هر. 21

 .كنيد توكل خدا به. 22

 موفق اما باشيد گرفته جلق ترك به تصميم نيز قبالً اگر. (بگيريد تصميم عمل اين ترك براي قاطعانه. 23

 اي قوي اراده كه كنيد تلقين خود به بايد صورت اين در. است شده ضعيف حدي تا شما اراده باشيد، نشده

 بسيار من كه بگوييد خود به مرتب و كنيد مرور ذهن در را زندگي در خود هاي موفقيت كار اين براي. داريد

 )داد خواهم انجام را كار آن بگيرم، كه كاري هر به تصميم و هستم اراده پر



 رابطه و كنيد دوري كنند، مي دعوت جلق به مستقيم غير و مستقيم را شما كه كساني با آمد و رفت از. 24

 .كنيد كم ممكن حد تا تان جلقي دوستان با را خود

 .كنيد دوري انگيز شهوت مسايل مورد در كردن صحبت از. 25

 از بعد. نكنيد قفل را در رويد، مي دستشويي و حمام به وقتي و كنيد خودداري تنها هاي مكان در ودنب از. 26

 .كنيد ترك سريع را حمام شستشو

 .كنيد اجتناب نيز خود عريان بدن به كردن نگاه از. 27

 .كنيد پرهيز دستي شوخيهاي در لو و ديگران با بدني تماس كنيد سعي. 28

 روزه به قادر اگر. است مفيد بسيار شما جويي شهوت حس كردن كم براي هفته در روز دو گرفتن روزه. 29

 خواب هنگام به كنيد سعي. نخوريد را ظهر غذايي وعده و برسانيد حداقل به را خود غذاي نيستيد، گرفتن

 .نباشد پر معمول حد از بيش شما شكم
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 خودارضايي درمان راههاي

 

 

 

 

 

 

 

 اول قدم در كار اين ترك راهكارهاي

 به اهتمام و آن معاني رد تدبر و قرآن زياد خواندن همچنين و قيامت قبر و آخرت از ترس و ايمان بردن باال

 . است بهشت و وجهنم قيامت مورد در كه آياتي خواند

 مي عرضه زمان امام بر هميشه ما اعمال نامه كه امر اين به داشتن يقين و خدا دانستن ناظر و حاضر هميشه

 . شود

 كشيدن جالتخ تحمل تاب انسان و شود مي گر جلوه ديگران نزد كار اين زشتي روزي اينكه تصور همچنين و

 . ندارد را

 

 : موقت راههاي

 خستگي حد سر تا سنگين بسيار بسيار ورزش -



 موز و شكالت مثل محرك غذاهاي مصرف عدم(  گرفتن روزه --

 محرك و سكسي عكسهاي و فيلمها مشاهده عدم -

 نوگرافي پور داستانهاي خواندن عدم -

 تنهايي از هيز پر-

 .نماند خيالپردازي براي بيكاري وقت هك جايي تا خود وقت كامل كردن پر -

 . است شهوت ذكرشان و فكر كه دوستاني با معاشرت عدم -

 .مخالف جنس با آميز شهوت كردن صحبت از هيز پر يا و بانوان اندامهاي روي بر اختالط و تمركز عدم -

 خواب از قبل شكم نبود پر-

  چسبان و تنگ هاي لباس پوشيدن عدم -

 با كسيه واگر است مهم خيلي مورد اين(( كننده تحريك تصاوير و ها فيلم مناظر، به كردن نگاه از پرهيز -

 .))كند نگاه آسمان يا و زمين به يا و ببند بايد را خود چشم سريع شد مواجه چيزي چنين

 در كردن فكر و كننده وتحريك جنسي هاي شوخي حتي و جنسي مطالب و مباحث خواندن و شنيدن از -

 .شود پرهيز "جدا امور اين

 ، پرچرب قرمز،غذاهاي گوشت ، مرغ تخم ، فلفل پياز، خرما،:  مانند است محرك كه موادغذايي خوردن از -

 .شود اكتفا ضرورت ميزان به و اجتناب المقدور حتي

 .شود تخليه مثانه "حتما خواب از قبل--

 ) .  خوابيدن از قبل و ها شب خصوص به( شود پرهيز مايعات و آب افراطگونه نوشيدن از -

 . نكنيد نگاه آينه در را خود عريان بدن گاه هيچ -

 .است رختخواب در انسان كه هنگامي در مخصوصا شود اجتناب خود جنسي اندام ورزي دست از -

 رونخوابيدن به هرگز -



 مجالس در بايد بلكه برد بسر ديگران نظر از دور و خلوت مكان در نبايد شديد، جنسي افكار هجوم هنگام در -

 متفرقه و روزمره مسائل مورد در آنان با و زده تلفن دوستان به حالت اين در اينكه يا و شد وارد عمومي

  شود طبيعي انسان حالت كامال تا كرد صحبت

 اكتفا خوراك حداقل به و د افزايش را غذا وعده هر فاصله و كاهش را غذا صرف ميزان ، يعني اخالقي روزه-

 نمودن

 در لينت و نرمي از پرهيز همچنين و آنها با آميز ماليمت سخنان از جدي پرهير و نامحرم با متكبرانه رفتار -

 نامحرمان با كالم

 ..آموزش براي حتي خلوت مكان در مخالف جنس با گرفتن قرار از اجتناب -

 برويد رختخواب به ميخواهيد كنيدزمانيكه سعي( نرفتن رختخواب به نگرفته فرا انسانرا خواب اينكه از قبل تا-

 )كنيد خوددور از را افكارجنسي تلويزيون تماشاي يا كتاب خواندن با

 كردن ترك را رختخواب شدن بيدار محض به-

 برساند حداقل به را خود استحمام ميگيرد قرار جنسي افكار هجوم مورد حمام در دهد مي احتمال كسي اگر-

 . باشد كم افكار هجوم لاحتما كه برود حمام به اوقاتي در و

 : دايم راه

  www. almobin.ir:منبع. است ازدواج ، استمنا ترك دايم راه

  

 ارضايي خود مضرات و عواقب

 

 

 

 



 

 

 

 آن پيامدهاي و ارضايي خود

 در را جوان نسل كه است جنسي ميل ارضاي در انحرافي هاي راه از يكي»  خودارضايي«  يا»  استمنا «

 .دهد مي قرار جدي هاي آسيب معرض

 . كوشيد آن درمان در بايد جديت با كه ناميد بيماري يا جنسي انحراف نوعي را آن توان مي رو همين از

 اشاره آنها از برخي به اختصار به كه است پذير  تقسيم مختلفي هاي گونه به خودارضايي از ناشي هاي آسيب

 :شود مي

 : شود مي افتي استمناء پرتوي در آسيب نوع چهار كلي طور به

 جسماني هاي آسيب. 1

 پرتي، حواس و حافظه ضعف  رواني و روحي هاي آسيب. 2

 خانوادگي، ناسازگاري  اجتماعي هاي آسيب. 3

 اخروي و معنوي هاي آسيب. 4

 اين هاي آسيب از مواردي شاخه هر در و رود مي شمار به مقاله اين هاي سرشاخه عنوان به ها آسيب اين

 :شده بررسي عمل

 

 جسماني هاي آسيب. 1

. است بيماري عاليم) staging( بندي  مرحله پزشكي، در ها بيماري پيشرفت شناخت هاي روش از يكي  

 :است شده بيان) stage( مرحله سه خودارضايي، به مبتال بيمار در شده ايجاد عوارض برحسب اساس، براين

 

 ) Problematic( ساز مشكل مرحله - 1



 است عبارت خودارضايي از ناشي عوارض ترين زودرس اند، شده خودارضايي گرفتار است مدتي كه افرادي در

 :از

  ،)Fatigues/Tiredness( كوفتگي و خستگي. الف

 ،)Lack of concentration( حواس تمركز عدم. ب

  ،)Poor memory( حافظه ضعف. ج

 اضطراب و استرس. د

 

2 -)Stress/Anxiety . .(شديد گرفتاري مرحله )Severe ( 

 است اول مرحله از بيش آن مدت يا وي ابتالي شدت كه است آن دهنده نشان گرفتار، فرد در زير عاليم بروز

 :است شده ظاهر شديدتري عوارض نتيجه در و

  ،)Fatigues/Tiredness( كوفتگي و خستگي. الف

  ،)Mood swings( خلقي سريع تغييرات يا خلق نوسان. ب

  ،)Irritability(  زودرنجي و حد از بيش حساسيت. ج

 ،)Thinning hair( موها شدن نازك. ه ،)Lower back pain( كمردرد. د

 ،)Youth impotence( جواني در زودرس جنسي ناتواني. و

  مشابه مشكالت و بدخوابي يا خوابي بي. ز

 

3 -)Insomnia/Sleep problem . .(اعتياد حالت يا شديد بسيار گرفتاري مرحله )Addictive:( 

  ،)Fatigues/Tiredness( كوفتگي و خستگي. الف

  ،)Severe hair loss( موها شديد ريزش. ب

  ،)Blurred vision( ها چشم ديد تارشدن. ج



  ،)Buzzing in the ears( گوش وز وز. د

  ،)prematurelyEjaculation(  قطره قطره صورت به مني خروج يا غيرارادي و زودرس انزال. ه

  ،)Groin/Testicular pain( تناسلي ناحيه و ران كشاله ددر. و

 the pelvic cavity or tail bonePain or(  دنبالچه استخوان و لگن ناحيه در قولنجي دردهاي. ز

cramps in .( 

 هاي نشانه و عوارض بروز چگونگي و بيماري يك عاليم پيدايش روند پزشكي، دانش در  عوارض پيدايش نحوه

 درمان و تشخيص در را پزشك تواند مي و است مهم بسيار بيماري يك بيشتر چه هر شناخت در كلينيكي،

 از برخي پيدايش نحوه درباره است مناسب دليل اين به. كند كمك پيشگيري در را مريض و بيماري بهتر

 اين پيدايش روند با عزيز خواننده تا شود داده توضيح آن به بيشتر شد اشاره آن به در كه ارضايي خود عوارض

 .شود آشنا آن) Pathophysiology( پاتوفيزيولوژي اصطالح به يا عوارض،

 لذت اوج يا ارگاسم( انزال جريان در بدن عضالت تمام مرتبه يك و شديد انقباض: كوفتگي و خستگي. 1

 اصلي هماد( گليكوژن كاهش عمده طور به و عضالت در شده ذخيره غذايي مواد سريع مصرف باعث ،)جنسي

 گليكوژن از عضالت شدن تهي سرعت با تقريبا عضالني خستگي. شود مي) عضالني انرژي توليد براي الزم

 دكتر ترجمه گايتون، فيزيولوژي  است بيشتر خستگي باشد، بيشتر سرعت اين هرچه و دارد مستقيم رابطه

 انقباض علت به خودارضايي، رد.. 313 ص ،1 ج ،)1365 چهر،: تهران( 1986 هفتم، نظر تجديد شادان، فرخ

 از هميشه كوفتگي و خستگي و شود مي تمام سرعت به عضالت گليكوژن ذخاير بدن، عضالت مكرر هاي

 . است آن بديهي عوارض

 افزايش باعث كند، مي ايجاد بدن در كه شيميايي و هورموني تغييرات با تدريج به خودارضايي: مو ريزش - 2

) DHT=Dihydrotestosterone( تستوسترون هيدرو دي به تستوسترون يعني، مردانه؛ جنسي هورمون

 عوارض و پروستات شدن بزرگ و تاسي و موها ريزش خون، درDHT ماده بودن باال عواقب از كه شود مي

 .است پيري در آن از ناشي

 كولين اَستيل تخليه افزايش و پاراسمپاتيك عصبي سيستم حد از بيش تحريك باعث مكرر ارضايي خود. 3

)Acetyle Choline (گردد مي مغز در ها رشته اين انتهاي از  

 كمي ،)Absentmilndedness( پرتي حواس چون رواني، و جسماني عوارض از اي پاره باعث خود اين

 عالمت اين تمام. شود مي ديد تاري نهايت در و چشم رفتن سياهي حواس، تمركز عدم ،)Memory( حافظه



 شود مي بدل و رد عصبي هاي سلول بين كه است مغز در موجود شيميايي مواد ميزان عادلت تغيير از ناشي ها

 .دارد عهده بر را مختلف هاي پيام انتقال و

 كاهش و حواس تمركز عدم پرتي، حواس مانند( مغزي اختالالت بروز علت كه اند عقيده اين بر نيز برخي. _4

  ستا بدن انرژي از عظيمي ظرفيت از ناشي) حافظه

 ،300-400 هسته( DNA زيادي بسيار مقدار حاوي مني مايع زيرا رود؛ مي هدر و شده تخليه انزال، بار هر در

 ،)Lecithin( لسيتين قندي، مواد ها، پروتئين ها، آنزيم RNA ،)شود مي خارج انزال هر در كه اسپرمي

 براي بدن در بايد كه - انرژي يمعظ ذخاير اين. است... و تستوسترون بيولوژيك، هاي نمك فسفر، كلسيم،

 هر و شود مي خارج بدن از مكرر طور به و بيهوده -  گيرد قرار استفاده مورد مختلف هاي بخش تقويت و رشد

 ها استخوان مغز در ها پالكت و خوني هاي سلول كه آنجا از مثال براي. آورند مي دنبال به را عوارضي كدام

 افراد در است؛ نياز مورد زيادي بسيار انرژي نيز آنها توليد براي و رسد يم نهايي تكامل به و شود مي توليد

 كم منشأ و شده مواجه مشكل با خوني هاي سلول توليد نتيجه در و استخوان مغز تكامل خودارضايي، گرفتار

 مكرر، هاي انزال طريق از حد از بيش ليستين و فسفر دفع نيز. است افراد اين در خستگي و ضعف خوني،

 نتيجه در و هستند عصبي هاي سلول سالمتي براي حياتي مواد كه شود مي مواد اين ذخاير كاهش باعث

 . .كرد خواهد بروز... و حواس تمركز عدم پرتي، حواس مانند عصبي، سيستم عملكرد اختالل

 

   رواني و روحي هاي آسيب. 2

 پرتي، حواس و حافظه ضعف

 اضطراب،

 گيري، گوشه و شدن منزوي

  ردگي،افس

 زندگي، از نبردن لذت و نشاطي بي

 پرخاشگري،

 تندخويي، و بداخالقي

  اراده، ضعف و دائمي كسالت



  حقارت، احساس

  نفس، به اعتماد عدم

 در موارد اين از اي پاره شرح.(( است خودارضايي روحي و رواني بروندادهاي وجدان عذاب و گناه احساس

 .))شد روشن گذشته مباحث

 

 اجتماعي هاي آسيب. 3

  خانوادگي، ناسازگاري  

 ازدواج، و همسر به شدن ميل بي

  همسر، و مخالف جنس با ارتباط در ناتواني

  شدن، طرد احساس

 اجتماعي، جايگاه و شرافت پاكي، عزّت، رفتن بين از

  كردن ازدواج دير

   مشترك زندگي از نبردن لذت و

 

   اخروي و معنوي هاي آسيب. 4

 دل و جان معنوي، هاي آسيب زيرا نيست؛ معنوي هاي آسيب اهميت به گفته، پيش ايه آسيب از يك هيچ

 تعبير به و است گناه يك دين نظر از خودارضايي. سازد مي تباه را آدمي وجود حقيقت كنه ديگر عبارت به و

) ناشايست( اعمال بلكه! مباد چنين« ؛»يكْسبونَ كانُوا ما قُلُوبِهِم  علي رانَ بلْ كَالَّ«: نهد مي دل بر زنگار قرآن

 كه است چيزي همان مادي، اشياي در زنگار يا زنگ. 24 آيه ،)83( مطففين.»است زده زنگار را آنان هاي دل

 در و آن درخشندگي و شفافيت رفتنِ بين از و پوسيدن نشانه معموالً و نشيند مي قيمتي اشياي و فلزات روي

 سه شريفه آيه از: فرمايد مي  الميزان تفسير در طباطبايي عالمه. است آن رفتن بين از و شدن ضايع نهايت

 :شود مي استفاده نكته

 دهند؛ مي انسان روح و نفس به صورتي و نقش زشت، اعمال. 1



 كند؛ درك را حقيقت و حق آدمي نفس كه است آن مانع خاص، صورت و نقش اين. 2

 درك هست كه طور آن را حق آن، داشتن با كه اردد جاليي و صفا اش اوليه طبع حسب به آدمي نفس. 3

 همداني، موسوي باقر محمد سيد ترجمه الميزان، تفسير ترجمه حسين، محمد سيد طباطبايي،. كند مي

 ،)تا بي چا، بي اسالمي، انتشارات دفتر: قم( ،)تلخيص(

 در را آدمي اودانج حيات نگردد، اصالح اگر و نوردد مي در را گذران جهان معنوي هاي آسيب همچنين

 .اند  داده را الزم هشدارهاي آن به نسبت ديني نصوص رو اين از. دهد مي قرار شوربختي و تباهي معرض

 كه كسي است ملعون«؛»ملعون الكف ناكح«: فرمايد مي باره اين در وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم پيامبر

 .5654 ص ،12 ج الحكمة، ميزان محمد، شهري، ري »كند خودارضايي

 خواند نمي پاكشان و گويد نمي سخن قيامت روز در خداوند گروه سه با«: فرمايد مي نيز السالم عليه صادق امام

 .19049ح همان،»دهد لواط كه كسي و كننده خودارضايي اند، سه آن از دارند، دردناك عذابي و

  است فرموده معرفي الهي نهي وردم و عظيم گناه را خودارضايي السالم عليه صادق امام ديگري روايات در

 .19050 ح همان،
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 خودارضايي معنوي هاي آسيب

 و دل و جان معنوي، هاي آسيب زيرا نيست؛ معنوي هاي آسيب اهميت به ، خودارضايي هاي آسيب از يك هيچ

 تعبير به و است گناه يك دين رنظ از خودارضايي. ميسازد تباه را آدمي وجود حقيقت كنه ديگر عبارت به



) ناشايست( اعمال بلكه! مباد چنين« ؛»يكْسبونَ كانُوا ما قُلُوبِهِم علي رانَ بلْ كَالَّ«: مينهد دل بر زنگار قرآن

 .24 آيه ،)83( مطففين.»است زده زنگار را آنان هاي دل

 نشانه معموالً و مينشيند قيمتي اياشي و فلزات روي كه است چيزي همان مادي، اشياي در زنگار يا زنگ

 .است آن رفتن بين از و شدن ضايع نهايت در و آن درخشندگي و شفافيت رفتنِ بين از و پوسيدن

 :ميشود استفاده نكته سه شريفه آيه از: ميفرمايد  الميزان تفسير در طباطبايي عالمه

 ميدهند؛ انسان روح و نفس به صورتي و نقش زشت، اعمال) 1

 كند؛ درك را حقيقت و حق آدمي نفس كه است آن مانع خاص، صورت و نقش اين) 2

 مي درك هست كه طور آن را حق آن، داشتن با كه دارد جاليي و صفا اش اوليه طبع حسب به آدمي نفس) 3

 همداني، موسوي باقر محمد سيد ترجمه الميزان، تفسير ترجمه حسين، محمد سيد طباطبايي،. كند

 .385 ص ،20 ج ،)تلخيص(

 معرض در را آدمي جاودان حيات نگردد، اصالح اگر و مينوردد در را گذران جهان معنوي هاي آسيب همچنين

 پيامبر. اند  داده را الزم هشدارهاي آن به نسبت ديني نصوص رو اين از. دهد مي قرار شوربختي و تباهي

 : فرمايند مي باره اين در) وسلم وآله عليه اهللا صلي( اكرم

 ص ،12 ج الحكمة، ميزان محمد، شهري، ري »كند خودارضايي كه كسي است ملعون«؛»ملعون الكف حناك«

5654. 

 نمي پاكشان و گويد نمي سخن قيامت روز در خداوند گروه سه با«:فرمايند مي نيز) السالم عليه( صادق امام

 .19049 ح همان،»دهد اطلو كه كسي و كننده خودارضايي اند، سه آن از دارند، دردناك عذابي و خواند

 معرفي الهي نهي مورد و عظيم گناه را خودارضايي: فرمايند مي) السالم عليه(  صادق امام ديگري روايات در

 .19050 ح همان،. است فرموده

  www. vista.ir:منبع

  



  شبهه يك به پاسخ

 : شبهه

 به و دارد ضرري بپذيريم اگر ثانيا ، ردندا ضرر:  اوال چون كنند نهي ارضايي خود از را انسان ، علماء نبايد

 باعث ، ضررها اين بيان با ديگر پس. ندارد درمان و بود نخواهد ممكن آن ترك باشد، آمده در عادت شكل

 .نشويم نيز مبتال افراد افسردگي

 : پاسخ

 به بحث ضمن در و كنيم اشاره اساسي مطلب چند به كه است الزم ، كرد غلبه عادت بر بتوان كه اين براي

 :  پردازيم مي آن ضررهاي

 نااميدي و يأس از دوري و آن بودن درمان قابل به ايمان و اعتقاد عادت، اين درمان براي گام نخستين) الف

 . است ها دشواري تحمل و صحيح راه انتخاب زمان، نيازمند نتيجه به رسيدن اما. است

 كار به نيازمند عادت ترك و اراده صاحب و تيدهس مسلمان جوان يك آن از تر مهم و انسان يك شما) ب

 كه چرا است شده سلب من از ام ارده و ندارم اراده كه بفرمائيد توانيد نمي شما و. است حضرتعالي اراده گرفتن

 است معتقد و است خودارضايي زشت عادت گرفتار جواني« كردند عرض ـ السالم عليه ـ صادق امام خدمت

 حضور در را كار اين آيا فرمودند ـ السالم عليه ـ امام بيند نمي خود در عمل اين ترك يبرا اي اراده ديگر كه

 فرد اين كه است معلوم پس: فرمودند ـ السالم عليه ـ امام گاه آن. خير: كردند عرض دهد؟ مي انجام هم ديگران

 آنان حضور در نداشت اراده اصالً گرا كند، مي خودداري ديگران حضور در كار اين انجام از اراده با و دارد اراده

 اي اراده به نياز عادت اين بر غلبه كه بفرمائيد جنابعالي اگر اما. »داد مي انجام را كار آن) اراده بدون( هم

 آنرا بايد كه است نهالي همچون اراده و است صحيح شما فرمايش كه برسانم عرض به بايد دارد قوي و نيرومند

 يافتني پرورش و شدني تقويت اراده ديگر عبارت به و برسد ثمردهي و شكوفايي خود لهمرح به تا داد پرورش

 اندك اندك بايد كه است اين اخير كالم اين معناي و آمد خواهد در شما كامل كنترل به آن تربيت با و است

 . برسيد متعال خداوند و خود رضايت مورد و نهايي نتيجه به تا كنيد شروع را عادت اين با مقابله

 است اين كند كمك خود نامطلوب عادت بر غلبه راه در را شما تواند مي كه عاملي ترين اصلي و ترين مهم): ج

 زياد را »است توانستن خواستن« معروف جمله اين زيرا برسيد هدف و نتيجه به كه بخواهيد خودتان كه

 به آنرا بايد كه است حقيقتي يك بلكه نيست عبارت و حرف فقط باارزش و گهربار كالم اين و. ايم شنيده



 نتيجه به و است خواسته فرد كه داريد سراغ آن براي زيادي بسيار مصاديق شما خود و درآوريم عمل مرحله

 . دهد انجام است خواسته كه را آنچه است توانسته كه اين يعني است رسيده هم

 بايد ابتدا كنيم ستيزه زشتي عادت با اهيمبخو كه وقتي« گويد مي تربيت و تعليم نظران صاحب از يكي) د

 خود درون در شود مي ما عايد آن ترك نتيجه در كه منافعي بعد و سازيم مجسم نظر در آنرا نامطلوب نتايج

 چنين كه بار هر عمل، اين نتيجه در آوريم بخاطر ايم شده عادت آن قرباني كه را مواقعي سپس و كنيم تصور

 خود در را آن ترك لذّت و يافته گي چيره) زشت عادت( وسوسه يا تحريك بر دهيم مي خود روح در نمايشي

 » .كنيم مي احساس

 شما انگيزه تا نمايم مي مكتوب برايتان بندي دسته صورت به را ضررها اين از بخشي شده ياد مطالب به توجه با

 . شود بيشتر خود اراده گرفتن بكار و عادت اين ترك براي

 : جسماني ضررهاي) الف

 ها آن نامتناسب پركاري سبب كه جنسي غدد افراطي تحريك نتيجه در و هيپوتاالموس زياد تحريك.1

 . نيستيد ناآگاه زودرس بلوغ نامطلوب عواقب از شما كه دارد بدنبال را زودرس بلوغ شود، مي

 باالخره و بدن عمومي ضعف به ارضايي خود عمل از حاصل روحي و جسماني قواي مكرر تخليه و كاهش.2

 . انجامد مي زودرس پيري

 خون نسبي كاهش دچار مكرراً ديگر حساس مراكز و مغز تناسلي، اعضاي در خون جريان افزايش علت به.3

 عوارض و عصبي ضعف موجب مدت دراز در روحي ارضاي عدم و عصبي مكرر هاي تخليه چنين هم شوند، مي

 . گردد مي روحي

 خودارضايي عوارض از مفصلي هاي ناراحتي و استخواني ضعف افراط، صورت در و اشتهايي بي و بينايي ضعف.4

 لرزش و عصبي ضعف به عارضه اين مزاجي خاص شرايط برخي در يا و افراطي مراحل در چنين هم. است

 . بشود نيز بدن اعضاي تمام فلج سبب است ممكن و شود مي منجر اعضا از بعضي فلج به گاه و دست

 . كرد خواهد ارتباطي مشكل دچار را فرد ازدواج از بعد و است عوارض ديگر از زودرس انزال و جنسي ضعف.5

 و شدن عقيم مقاربتي، هاي بيماري ها، بيماري برابر در پذيري آسيب جسماني، قواي رفتن تحليل تحركي، بي.6

 عوارض از همگي... و چهره تبشّاشي و نورانيت رفتن بين از چشم، شفافيت رفتن بين از مثل، توليد در ناتواني

 . هستند ارضايي خود جسمي



 : رواني و روحي ضررهاي) ب

 . اضطراب و افسردگي قبيل از رواني متعدد هاي اختالل و فكري ركود. 1

 و آزاد تفكر از فكر اين كه كند مي پيدا جنسي موضوعات به مداوم نسبتاً توجه نوعي فكري، نظر از فرد. 2

 . مايدن مي جلوگيري تمركز

 بداخالقي و گري پرخاش گيري، گوشه و شدن منزوي فكري، تمركز در ناتواني و پرتي حواس حافظه، ضعف. 3

 . هستند  خودارضايي عوارض از هم

 . استعدادها شدن سركوب ها، توانايي و ها خالقيت رفتن بين از. 4

 . نشاطي بي ذوقي، بي. 5

 . آينده به نسبت نااميدي و زندگي از يأس. 6

 . نامشروع جنسي ارضاي به اعتياد و شدن بار بند بي و باز هوس. 7

 . رويي كم تفاوتي، بي و احساسي بي. 8

 . دل صفاي رفتن بين از و معنوي امور به نسبت عالقگي بي. 9

 . ديگر خطرناك عارضه صدها و نفس به اعتماد عدم اراده، ضعف گناه، احساس. 10

 : اجتماعي ضررهاي) ج

 . ييآبرو بي. 1

 . خانوادگي مشكالت. 2

 . اجتماعي انزواي. 3

 . يابي دوست در مشكل. 4

 . جامعه در شدن طرد. 5

 . ديگران به نسبت محبت و عشق رفتن بين از. 6

 : قبيل از ازدواج در مشكالتي. 7



 . كردن ازدواج دير. 7- 1

 . همسر به ميلي بي. 7- 2

 . همسر و خود جنسي ارضاي و صحيح مقاربت در ناتواني. 7- 3

 . خانواده كانون بودن سرد. 7- 4

 . طالق. 7- 5

 . ازدواج از پس مشكالت برابر در ناتواني. 6-7

 . بزهكاري. 8

 . پاكدامني و عزّت رفتن بين از. 9

 . شرف رفتن بين از. 10

 . غيرتي بي. 11

 . امعهج جوان نسل بخصوص ديگران كشاندن انحراف به و خود عملي و فكري انحراف و انحطاط. 12

 جاي فعالً كه ديگري ضررهاي و خطرها و ديگران نواميس و خود خانواده براي اجتماعي خطرات ايجاد. 13

 . نيست آن ذكر

 به كه است رسيده آن وقت حال خودارضايي ضررهاي از برخي ذكر و الزم توضيحات از بخشي بيان از پس

 : شود رهاشا ناپسند عمل اين با مقابله هاي راه و درمان از بخشي

 تنهايي كه نمائيد اجتناب تنهايي از جداً ديگر عبارت به و نمانيد تنها و خلوت هاي مكان در كنيد سعي. 1

 كنم مي تكرار هم باز است عمل اين ارتكاب ساز زمينه و خودارضايي عمل به تحريك براي مهم عامل يك خود

 . نمانيد تنها و... و نمانيد تنها نمانيد، تنها

 عادت اين بر خود كه زماني تا ـ اند كرده عادت زشت عمل اين به كه كساني با آمد و رفت و راهيهم از. 2

 افراد جاي به صالح افراد جايگزين بلكه نيست اجتماعي انزواي منظورم البتّه كنيد اجتناب ـ ايد نشده مسلّط

 . است خودارضايي عمل به معتاد و بيمار

 . نمائيد دور خود ذهن از... و معاد و خدا ذكر با بالفاصله كند مي طورخ ذهنتان به كه را جنسي افكار. 3



 باغچه، در كاري گل مثل مثبت كارهاي با كلي بطور و عبادت زيارت، ورزش، مطالعه، با را خود فراغت اوقات. 4

 . كنيد پر... و خانواده اهل به كمك

 . نيدك ورزش زياد و منظم طور به بدن زائد انرژي تخليه براي. 5

 . نشويد عريان كامالً حمام در گاه هيچ. 6

 . نكنيد نگاه آينه در برهنه صورت به را خود بدن هيچگاه. 7

 . كنيد پرهيز جنسي اندام به كردن نگاه از ضروري موارد غير در. 8

 پردازيدن بدن موهاي ازاله به زود به زود و ننموده استفاده صابون و تيغ از هرگز بدن موهاي نظافت براي. 9

 . كنيد استفاده) نوره( بهداشتي نظافت داروي از بلكه

 . نمائيد پرهيز) لباس روي از حتي( ديگران بدن هاي برجستگي و جنسي مواضع به كردن نگاه از. 10

 . كنيد اجتناب كند مي ايجاد جنسي تحريك كه هايي فيلم به كردن نگاه از. 11

 . نباشد پر معمول حد از بيش شما شكم كنيد سعي خواب هنگام به. 12

 . نماييد تخليه را خود مثانه حتماً خواب از قبل. 13

 ). خواب از قبل ها شب بخصوص( كنيد پرهيز مايعات و آب افراطي نوشيدن از. 14

 . است خطرناك هاي كننده تحريك از يكي خود اين كه نخوابيد رو به هرگز. 15

 . كنيد توجه آن عواقب و گناه بدي به. 16

 . است الزم خودارضايي اجتماعي و روحي جسماني، ضررهاي به توجه و مطالعه. 17

 كنترل را خويش نفس هواي خودسازي با كنيد سعي و نمائيد تقويت را خود اراده نيروي و مذهبي ايمان. 18

 . نمائيد

 . كنيد شركت زياد... و توسل دعاي مراسم و مذهبي مجالس در. 19

 . نمائيد تفكر و تدبر آن آيات معاني در و يدبخوان زياد قرآن. 20

 



 : مهم نكات

 . كنيد اقدام است فراهم امكانات و است رسيده شما ازدواج وقت اگر) الف

 آنرا شود مي كم كه شما خودارضايي دفعات از تعداد هر و باشيد داشته جدي توجه خود كار پيشرفت به) ب

 ها يادداشت و ها پيشرفت اين به مرتباً و نمائيد يادداشت) دنشو متوجه كسي كه( رمزي بصورت دفتري در

 . كنيد بازخواني و مرور را ها آن و كرده مراجعه

 تنبيه هاي راه بهترين از يكي و كنيد تنبيه را خود جنسي افكار آمده ذهن به يا جنسي تحريكات هنگام) ج

 : كه است اين بدني

 داشته خود دست مچ به اندازند مي پول هاي بسته دور كه آنچه همانند نازك الستيكي كش عدد يك«

 شما دست كه كنيد رها و بكشيد امكان حد تا را آن كرديد پيدا خودارضايي عادت به ميل هرگاه و] 1[باشيد

 رها و دارد برحذر عمل ارتكاب از را شما نفس كه كنيد تكرار را كار اين قدر آن و بشود ناراحتي و درد دچار

 ».شد خواهيد منصرف شما كردن رها و كشيدن يكبار با موالًمع ولي. سازد

 :نوشت پي

 .باشد شما مچ بر غيرمخفي يا مخفي بطور كنيد مي غلبه خود عادت بر كه زماني تا كش اين. 1
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 جنسي حيات و ،جواني نوجواني دوران

 شرفي رضا محمد:ندهنويس



 كه است»خودارضايي« نام به مصيبتي عوارض از چشمانم شدن خسته و زانوان شدن رفتن،سست سرگيجه

 )1( كنم؟ چه دانم نمي ورزشكارم فردي كه اين با هستم، آن گرفتار مدتها

 نشده موفق ليو ام، گرفته آن ترك به تصميم بار چهار حال به تا كه اين عليرغم كنم؟ ترك را استمنا چگونه

 ) 2.(ام

 )3( ماند؟ مي باقي آن عاليم هم باز)استمنا( خودارضايي ترك با آيا

  مدخل

 جامعه جوانان و نوجوانان از بخشي گريبانگير امروز و است بلوغ دوران ناهنجار پيامدهاي از يكي»خودارضايي«

 مي سر به جانكاه اضطرابي در آن، به ابتال با كه نوجواناني بسا چه و شد ذكر باال در آن از هايي نمونه كه است

 . جويند مي چاره راه و استمداد ديگران از عاجزانه و برند

 مي يادآور مطلب به ورود از قبل و دهيم مي قرار بررسي و بحث مورد اصلي محور چند در را موضوع اين ما

 ماهيت با ها وخانواده مربيان اگر لكن هستند، جوانان و نوجوانان مبحث، اين اصلي مخاطبان چه اگر:كه شويم

 دست به مكفي اطالعات نيز درمان و پيشگيري ي زمينه در ويژه به و نمايند حاصل كافي آشنايي مسئله اين

 .نمود خواهد ياري مشكل، اين با مواجهه هاي شيوه ي زمينه در را آنها يقيناً آورند،

  جنسي ي غريزه

 به تولد ابتداي از كه نيرو اين.است آن حياتي تظاهرات و جنسي نيروي غرايز، نيرومندترين از يكي ترديد بي

 و آرام همچنان بلوغ، هاي جوانه ظهور زمان تا است شده نهاده وديعه به آدمي دروجود)نهفته( كمون صورت

 فرا آن شكفتگي و بيداري زمان آرام آرام نوجواني، دوران شروع محض به اما.گذارد مي سر پشت را تحركي بي

 دهد؛ مي قرار خود شديد و سنگين تأثيرات زير و گيرد مي بر در را نوجوان وجود تمامي رفته، رفته و رسد مي

 اقتدار و اراده از خارج را آن و ناتوان و دفاع بي تقريباً غريزه، اين قوي چنگال در را خود نوجوان كه اي گونه به

 .است توأم مشكالتي با ناخواه خواه يزهغر اين بروز و ظهور دليل همين به.كند مي احساس شخصي

 اصلي مالك تقريباً مدتي از پس و شود مي همراه ديگر احساس و تصور هزاران با كم كم غريزه اين شكوفايي

 .گردد مي آدمي وجود

  تمايالت مراحل



 به هوعالق محبت نوعي با آميخته كه يابد مي خويش وجود در مرموزي و ناشناخته احساس درابتدا نوجوان،

 )4.(كند مي طي تدريج به را مرحله وچند است ديگران

 آغاز اين و شود مي معطوف تناسلي، دستگاه ويژه به بدن، وضع به نوجوان توجه ابتدا اول، ي مرحله در ـ

 . است امورجنسي به عالقه و توجه

 پيدا عاطفي ماهيت حاصطال به و شود مي همراه محبت و عاطفه شديد،يا ميل با قلبي دوم،توجه ي درمرحله ـ

 .كند مي

 است ممكن آنها عالقه و عشق مقدماتي طور به و شود مي بيشتر مخالف جنس به سوم،عالقه ي مرحله در ـ

 .شوند واقع طوراخص، به نوجوان، ي عالقه مورد است ممكن نفر چندين لذا.دهد قرار هدف را هركسي

 مخالف ازجنس فرد يك جانب به و داده يرجهتتغي نفر، چند به معطوف ي عالقه چهارم، ي مرحله در ـ

 مي شيوه اين با احتماالً نوجوان و باشد نوجوان خود از تر مسن قدري است ممكن فرد، اين.شود مي هدايت

 . گيرد قرار حامل فرد يك پشتيباني مورد خواهد

 او با سني ناسبت كه شود مي مخالف جنس از فردي متوجه و داده تغييرعقيده پنجم،نوجوان ي درمرحله ـ

 .باشد داشته

 )5: (دانند مي نوع دو بر را نوجوانان ي عالقه و عشق شناسان، روان از برخي

 ).ملكوتي( عاطفي عشق- 1

 .شهواني عشق- 2

 و كند مي احساس مقابل طرف به نوجوان كه است اي عالقه و محبت ي ،عاطفه)ملكوتي( ازعشق منظور

 شهواني و جسماني ي جنبه عشق مرحله، دراين.كنند مي تعبير »پاك عشق« به آن از نوجوانان هم گاهي

 نوع اين كه دارد پرهيز شدت به نوجوان و است توأم فداكاري احساس و تحسين و تمجيد نوعي با بلكه ندارد،

 .كند مي ياد آسماني عشق به آن از و داركند لكه جنسي، ي عالقه برچسب با را احساس

 محبت احساسات بر مشتمل را آن و)6( نامد مي»افالطوني هاي عشق« را گرايشات نوع اين»دبس موريس«

 .داند مي آميز

 لذت با توأم مسايل به بيشتر نوجوان كند مي ظهور عاطفي عشق دنبال به كه شهواني عشق ي مرحله در

 . انديشد مي ازدواج به نمود، مشاهده را مطلوب ويژگيهاي مقابل، طرف در چنانچه و شود مي عالقمند



 لذا.زنند مي حد يگديگر به و يابند مي حضور شهواني عشق و)عاطفي( ملكوتي عشق يعني جنبه، هردو گاهي

 شرع و قانون درچهارچوب مطلوب شكل به شهواني عشق و عاطفي عشق نوجوان، جنسي حيات در چنانچه

 را پرمخاطره راه اين فتگ توان مي شود، خانواده تشكيل به ،منجر)عقد( نامزدي دوران از پس و خورده پيوند

 . اند سرگذاشته پشت سالمت به

 مهم يادآوري

 عملكرد هرگونه پذيرش ي منزله به جنسي حيات پنجگانه مراحل به اشاره كه است ضروري مطلب اين تذكر

 و يابد مي بروز و ظهور يا و شده كنترل درنوجوانان فرهنگي، هر با متناسب ها دوره اين بلكه.نيست نوجوان

 درفرهنگ او جنسي حياتي تظاهرات كنترل و نوجوان داري خويشتن نوجوان، معنوي و اخالقي نظام بر تكيه

 ي اراده تقويت با بتوان بلوغ، حساس سنين در اگر رو اين از.است الزم و مهم اصلي ما ي جامعه اسالمي

 ازدواج به ترغيب جواني، اوان در و دهيم عادت فعال و سالم زندگي و داري خويشتن به را آنان نوجوانان،

 .ايم داده قرار اي خداپسندانه و مسيرصحيح در را آنها جنسي حيات نماييم،

 و سعادت موجبات شود، ارضا صحيح و موقع به كه هرميلي كه نماييم تفهيم نوجوانان به بتوانيم چنانچه

 .نماييم ايجاد انآن در را الزم اخالقي مصونيت ايم توانسته نمايد، مي فراهم را آنان شادكامي

 جهت در تا انگيزد برمي قدرت تمام با را او شوند، مي بيدار نوجوان وجود در جنسي غريزي نيروهاي كه زماني

 ي بالفاصله و شرط و قيد بي اقناع است، جنسي سائقهاي تقاضاي مورد در آنچه.نمايد اقدام آنها ارضاي

 و نموده كنترل را خويش احساسات چگونه كه موزدآ مي غني فكري و اخالقي نظام دريك نوجوان. آنهاست

 فرهنگ به تام بستگي مهم اين.گيرد درنظر دروني هاي خواسته تأمين براي را مناسب زمان و آيد فايق برآنها

 . دارد نوجوانان ي اراده پرورش چگونگي و اخالقي عادات تثبيت خانوادگي،

 

 جنسي انحرافات

 دارد وجود تأمين و ارضا جهت در مختلفي هاي شيوه ديگر، نيروي و يزههرغر نيزمانند جنسي ي غريزه براي

 به و باشد مي بشر طبيعت مغايربا ديگر، اي پاره و دارد همسويي و موافقت انساني، طبيعت با آنها از برخي كه

 .شود مي گفته»جنسي انحراف« آن

 اجتماعي نظر از كه لذت كسب يروشها ي همه به را جنسي انحراف كه دارند تمايل شناسان روان بيشتر

 و اجتماع هر ضوابط و استانداردها متغيربودن دليل به كه درحالي)7( كنند، اطالق.نباشد تصويب و قبول مورد



 و متقن و محكم ي ضابطه كه آن حال رساند؛ نمي جايي به را ما تعريف اين ديگر، جوامع با آن تفاوت

 محسوب جنسي انحراف تعريف نمودن بنا براي اي پايه تواند مي وشرع مذهب همچون پايداري

 .است شرعي ضوابط برخالف جنسي رابطه نوع هر انجام يا و اقدام جنسي انحراف درحقيقت،.گردد

 خود به را آدمي وجود هاي جنبه ترين پرقدرت از يكي بلوغ، دوران در جنسي، ي غريزه كه اين به نظر

 .كند مي جلوه ديگر، ابعاد از ومتنوعتر تر گسترده ز،ني آن به مربوط مسايل لذا دهد، مي اختصاص

 وا فعاليت به را آدمي وجود ارضا، و تأمين جهت در نيازها ساير و گرسنگي و تشنگي مانند به جنسي ي غريزه

 به و بيند مي شيوه و راه چندين خود، مقابل در نوجوان.برساند نتيجه حصول به تا انگيزد برمي را او و دارد مي

 :پردازيم مي ها شيوه اين از برخي شرح به دراينجا.يازد مي دست آنها از برخي يا يك

 نوجوان كه زماني يعني رسد؛ مي فرا نوجوانان براي اقتصادي بلوغ و رواني بلوغ از زودتر غالباً جنسي بلوغ- 1

 شكل و اردد را نقش ايفاي براي آمادگي و كند مي احساس خود وجود در شدت به را جنسي تأمين به نياز

 كامل رواني بلوغ هنوز، نوجوان ولي است ميسر خانواده تشكيل و ازدواج با نيز، جنسي ي غريزه ارضاي صحيح

 آن، بر عالوه.رسد مي فرا جنسي بلوغ ناگاه كه است، ننموده احراز خانواده سرپرستي و مديريت براي را،

 اينجا در لذا. بگيرد عهده بر را خانواده مادي ازهايني تأمين تا است نيافته دست اقتصادي بلوغ به هنوز نوجوان

 سوي از و انگيزد برمي تأمين براي را او شدت به اش جنسي نيازهاي سو يك از كه هستيم نوجواني با مواجه

 جنسي بلوغ بين شود مي گفته اصطالحاً كه است نياورده دست به هنوز را الزم اقتصادي و رواني آمادگي ديگر

 . دارد وجود اي ساله چند زماني اختالف اقتصادي، و رواني بلوغ و

 مناسب زمان و نوجوان جنسي نياز برانگيختگي بين را مذكور شكاف و خأل و فاز اختالف اين بايد چگونه اما

 كرد؟ پر آن اقناع براي

 شكل در و مناسب زمان به را غريزه اين ارضاي محرك، عوامل از پرهيز و داري خويشتن با ازنوجوانان، برخي

 ي جامعه باورهاي و اعتقادات با انتخاب اين.كنند مي موكول است، انساني فطرت با منطبق كه اي خداپسندانه

 .نماييم مي توصيه را روشي چنين اتخاذ هم ما و دارد مطابقت نيز اخالقي فرهنگي و اسالمي

 شيوه اين انجام چگونگي و هاست هشيو ترين پيچيده و دشوارترين مذكور،از حل راه كه است يادآوري به الزم

 .پردازيم مي آن به بعدي مباحث در كه است بيشتري بحث نيازمند آن، به مربوط تربيتي تدابير و

 ي غريزه آفرينش ي فلسفه نيز و انسان خلقت اهداف با كه باشد مي»خود از كامجويي«ديگر، گرايش- 2

 .شود مي محسوب انساني، حريم به زتجاو و)خويشتن( نفس به ظلم نوعي و دارد جنسي،مغايرت



 .گويند مي نيز»استمنا« و»خودارضايي«،»بدلي كامجويي« امر اين به اصطالحاً

 نيز»گرايي همجنس« به كه انحراف اين.است خود همجنس سوي به نوجوان شدن كشيده سوم، گرايش- 3

 محسوب همسر آفرينش ي هفلسف از تخطي هم و است مغاير انساني فطرت ي اوليه اصول با هم است، موسوم

 و دين در و شد خواهد ديگري انحرافات موجد خود، و زند مي هم بر را فرد رواني تعادل و آرامش و شود مي

 .است شده ابراز آن به نسبت تقبيحها و مذمتها شديدترين نيز اخالقي مكاتب و مذهب

 و عقد پيمان غيراز كه شكلي هر به البته كه است مخالف جنس جانب به نوجوان گرايش شيوه، درآخرين- 4

 مي ارضا نحوي به غرايز گرچه زمينه، اين در.شود مي محسوب ناشايست و حرام عملي پذيرد، صورت ازدواج

 توسعه عمل اين كه اي جامعه در و بيند مي آسيب شدت به اسالمي و اخالقي مباني عمل، اين با اما شوند،

 آنارشيسم به مĤالً و شود مي متالشي آن، وقانوني حقوقي روابط و خانواده همچون اجتماع اصلي اركان يابد،

 .شد خواهد منجر)جنسي بندوباري بي( جنسي

 نفس كف و داري خويشتن گرچه، گزيند؟ برمي را مذكور هاي شيوه از يك كدام نوجوان كه ديد بايد حال

 و كنند نمي عمل شيوه اين به نوجوانان ي همه لكن است، دشوار و پيچيده حال درعين و عملي ممكن، امري

 مباني از كه آنهايي نمايند؛ مي عمل روش اين به اراده با و خداجوي نوجوانان از بخشي كه است آن واقعيت

 ارزشهاي ازحيث مطلوبي و خوب خانوادگي شرايط از نيز و برخوردارند متيني و محكم معنوي و اخالقي

 .اند بوده برخوردار اخالقي

 پاي از شهواني نيروي كششهاي و ها جاذبه با مواجهه در نوجوان داري خويشتن و رادها نيروي كه زماني

 .آورد مي روي جنسي انحرافات طرق از يكي به نوجوان وادارگرديد، نشيني عقب به و درآمد

 

 جنسي انحرافات انواع

 :نمود تقسيم زير شرح به دسته سه به توان مي آن تركيب و شكل براساس را جنسي انحرافات معموالً

 هدف ـ الف

 گرايي همجنس مثالً كنند؛ مي عمل نادرست جنسي، هدف انتخاب نظر از كه هستند اول،انحرافاتي ي دسته

 خود به دومي در و گزيند برمي خود همجنس از را جنسي شريك فرد اولي، در.اند مقوله اين از خودارضايي و

 .باشد مي خودش اش جنسي شريك و شود مي متوجه



 ارضا روش ـ ب

 ارضاي ي شيوه در ليكن گزيند برمي صحيح را اش جنسي هدف فرد كه هستند انحرافاتي دوم ي دسته

 مازوشيسم و)آزاري ديگر جنون( ساديسم.كند مي عمل طبيعت برخالف و عادي غير اي گونه جنسي،به

 مي محسوب انحرافات نوع اين از هايي نمونه ، زند مي سر فرد از جنسي آميزش درحين كه)خودآزاري جنون(

 .شوند

  شدت ـ ج

 آيند مي پديد)جنسي فعاليت( جنسي ميل ضعف يا شدت دراثر كه هستند بيماريهايي سوم ي دسته

 .هستند مشكالت نوع اين از مقاربت جنون يا و سردمزاجي

 جنسي وري هبهر هرگونه را آن و نموديم ارائه جنسي انحرافات از كه تعريفي براساس كه است يادآوري به الزم

 جنسي انحراف عنوان به توان نمي را دسته اين نموديم، تلقي گيرد، صورت شرعي ضوابط برخالف كه

 .باشند مي اختالل و بيماري نوعي حقيقت در بلكه نمود، محسوب

 

 جنسي انحرافات ي گسترده انواع

 نوع 15 از اند، داده هارائ »مرضي روانشناسي« كتاب در»بيرجندي دكتر خانم« كه تفصيلي بندي دسته در

 )8:(است برده نام زير شرح به جنسي انحراف

 سردمزاجي و عنَن- 1

 مقاربت جنون- 2

 فحشا- 3

 ناموس هتك- 4

 محارم با زناي- 5

 ..)استمناو( خودارضايي-6

 بازي همجنس- 7

 بازي بچه- 8



 بازي حيوان- 9

 جنسي خودنمايي-10

 نظربازي-11

 جنسي پرستي بت يا فتيشيسم-12

 وستيد مرده-13

 )ديگرآزاري جنون( ساديسم-14

 )خودآزاري جنون( مازوشيسم-15

 :دهيم مي قرار بررسي مورد مشروح اي گونه به را انحراف نوع اين ،»خودارضايي« گستردگي و شيوع لحاظ به

 

 )بدلي كامجويي( خودارضايي

 اين كه اي گونه به ندكن مي عمل »خودارضايي« ي شيوه به زيادي نوجوانان كه نمود اذعان بايد متأسفانه

 تحليل موجب و شخص سوءاستفاده به منجر و شود مي نوجوان خود جنسي دستگاه و بدن متوجه گرايش

 .گردد مي اش وجودي نيروهاي

 فرد امر، ظاهر در زيرا)9.(باشد عملي چنين براي تعبير و بيان گوياترين شايد»بدلي كامجويي« اصطالح

 و فطرت خالف روشي با واقع در لكين است، يافته دست جنسي ي غريزه ارضاي نوعي به كه كند مي احساس

  بر نامطلوبي آثار لذا. است پذيرفته انجام امر اين خلقت، ناموس

 .بود خواهد مترتب گرايش اين

 به دسترسي چون.است»خودارضايي« نوجوانان در گرايشها ترين شايع كه است آن آمارمؤيد و تحقيقات

 اين در اخالق و مذهب منهيات دستيابي، و امكان صورت در و نيست مقدور همه رايب معموالً ديگر، شخص

 از شديدتر مورد اين در نيز اجتماعي آور الزام مقرارت و قراردادها طرفي از و باشد مي گوياتر و تر روشن زمينه

 كه بجاست لذا ست،ني روشن نوجوانان ي همه بر»خودارضايي« آثار و كيفيت ديگر سوي از و است موارد ساير

 طوركلي به و مربيان و ها خانواده تا دهيم اختصاص موضوع بررسي به را جامع و مشروح فصلي زمينه، اين در



 خودارضايي، هاي انگيزه و علل از و نمايند حاصل آشنايي مسئله با خوبي به تربيت، و تعليم اندركاران دست

 .آورند دست به را الزم اهيآگ درمان، روشهاي باالخره و پيشگيري هاي زمينه

 

 :ها نوشت پي

 

 .شهرستان از ساله18 پسري- 1

 .تهران از اي ساله16 آموز دانش- 2

 .مرگ همدم امضاـ- 3

 60 ص صفاري، حسن ترجمه دبس، موريس ؛)دانم مي چه( بلوغ- 4

 .65 و 61 ص منبع، همان- 5

 .65 ص منبع، همان-6

 .357 ص بيرجندي، ينپرو دكتر ؛)غيرعادي رفتار( مرضي شناسي روان- 7

 .364 ص منبع، همان- 8

 .است رفته كار به 150 ص»چرا؟ دانند نمي و« كتاب در »الزماني صاحب دكتر« توسط اصطالح اين- 9

  نوجواني دنياي:منبع

  

  

  

 



 بلوغ دوران در ارضايي خود و جنسي انحرافات

 شرفي رضا محمد:نويسنده

 :شود مي پيشنهاد زير هاي شيوه نيز انحرافات اين درمان زمينه در پيشگيري، روشهاي بر عالوه

 ارتباطات ي دايره گسترش- 1

 ديگران و اطرافيان با آنها روابط و اند ديده آسيب ارتباطي، بعد از معموالً اخالقي انحرافات به مبتال نوجوانان

 و اند گراييده نزواا به و اند داده كاهش حداقل به را خود روابط آنان از برخي.نيست بهنجار و سالم روابطي

 افراطي وابستگيهاي به اي پاره و اند كرده تبديل جويانه ستيزه و تهاجمي حالت به را روابط ديگر بعضي

 و او ميان ارتباطي هاي حلقه و كشاند مي»انزوا« به را فرد غالباً خودارضايي، ولي.اند شده كشيده عاطفي

 به گرايش عوامل از يكي را»تنهايي« و داشتيم اشاراتي قبالً زمينه دراين.شود مي گسيخته تدريج به ديگران

 .كرديم تلقي»بدلي كامجويي«

 سعي وي، اعتماد جلب و محبت با و كرده نفوذ نوجوان ارتباطي بسته ي دايره به اول گام در مربيان و والدين

 بايد هستند نوجوان اعتماد و قبول مورد بيشتر كه كساني.نمايند مي ارتباطي هاي حلقه اولين برقراري در

 .گيرند دست به را ابتكارعمل شوندو پيشقدم

 الزم كند، بنا تجديد را ارتباطي ي شكسته پلهاي و دهد قرار نفوذ زير را گريزپا نوجوان كه عملي گونه هر

 وي، شخصيت به احترام نوجوان، به صادقانه محبت اعمال چون عواملي خانواده درمحيط.شود انجام است

 و گردد ثمربخش و گرم روابطي برقراري به منجر تواند مي شدن، جويا را او مشورتي نظر و اريسپ مسئوليت

 .افتد جريان به سالم و مطمئن كانالهاي در نوجوان متراكم توان

 فوق فعاليتهاي در او دادن شركت عاطفي، نزديك و صميمانه روابط برقراري از استفاده با نيز مدرسه محيط در

 از نويني هاي جلوه وي به توان مي او، شخصيت مثبت هاي جنبه بر تأكيد و مسئوليت برنامه،تفويض

 آموزان، دانش اعتماد لحاظ به تربيتي امور مربيان.كوشيد وي اعتماد درجلب و داد ارائه را اجتماعي ارتباطهاي

 با همكالسهاي و المبت نوجوان ميان ارتباط ايجاد ضمن و جويند مدد نوجوان همكاريهاي برخي از توانند مي

 از كه نمود اقدام كار اين به بايد زماني كه است ذكر شايان. دهند گسترش را ارتباطي ي دايره ايمان، با و نفوذ

 .شود حاصل اطمينان خودارضايي، ي زمينه در دوستانش به نوجوان منفي انتقال عدم

 مي ديگر، فعاليتهاي و بازديدها وزي،آم دانش اردوهاي:نظير گروهي و جمعي دسته هاي برنامه دادن ترتيب

 . باشد ديگران و نوجوانان بين ثمربخش و گرم روابطي برقراري ساز زمينه تواند



 دارد، وجود مدارس تئاتر و نمايش در بازي سرود، شعر، نويسندگي، نظير اي ويژه استعدادهاي نوجوان، در اگر

 نماييم مي يادآوري.داد شركت فعاليتها، قبيل دراين را نوجوان مناسبي نحو به و گرفت بهره آنها از توان مي

 اعتماد از بايد دارد نوجوان ارتباطي ي گستره ي توسعه در سعي و شود مي نزديك نوجوان به كه فردي اولين

 آن در فعاليت و جمع به پيوستن و خود تنهايي ي جزيره ترك به حاضر نوجوان تا باشد برخوردار او نزد بااليي

 .شود

 

 )1)(وااليش( تصعيد- 2

 هدفهاي به جنسي هدفهاي از نوجوان رواني انرژي دادن تغييرجهت خودارضايي، درمان هاي شيوه از يكي

 بهگرايي،:عناوين تحت دارد شهرت بسيار نيز روانكاوي در كه شيوه اين.است هنري و اخالقي فرهنگي،

 نهفته احسن به تبديل مفهوم در باالخره و رفته كار به هم وااليش و غريزه تلطيف اعتالجويي، واالگرايي،

 عنايت دارد، وجود اسالم درمكتب سالم انسان ي نظريه و روانكاوي ي نظريه بين كه تفاوتي به بايد منتها.است

 .داشت كامل

 نظير هنري،عاطفي، فعاليتهاي و جنسي نيروي بين كه است برآن اعتقاد)فرويد مكتب ويژه به( روانكاوي در

 از انساني هاي پديده از بسياري كه است معتقد همچنين و است موجود اي رابطه ادبيات و رشع موسيقي،

 مكانيسم ازتكاپوي همه سمفونيها، انواع و موسيقي شاهكارهاي ساختن تا علمي اكتشاف و زبان فراگرفتن

 :»فرويد« بيان به و گيرند مي سرچشمه وااليش

 )2.(اند بوده سهيم بشر روح اجتماعي و هنري فرهنگي، يتهايموفق عاليترين تحصيل راه جنسي،در سائقهاي

 :است معتقد همچنين فرويد

 رواني ظرفيت و انداخت كار به ديگري فضاي در را، جنسي نيروي توان مي واالگرايي مكانيسم از استفاده با

 )3.(آورد پديد اي مالحظه قابل

 شدن قائل آن براي بنيادي نقش و جنسي يروين به بخشيدن اصالت كند، مي تأكيد آن بر فرويد كه آنچه

 و اكشتافات و هنري و ادبي ذوق ابتكار، و خالقيت قبيل از انسان مظاهرحيات تمامي كه اي گونه به است،

 .داند مي جنسي نيروي از گرفته نشأت را اختراعات



 ي غريزه مادري، ي غريزه:دارند برعهده را گوناگون فعاليتهاي مختلفي،تنظيم نيروهاي و آدمي،غرايز وجود در

 و دارند فعاالنه تأثير و حضور انسان وجود از خاصي ي درمنطقه سائقها، ساير و جنسي ي غريزه ذات، صيانت

 .كنند مي عمل مستقل و بوده بقيه از متفاوت هريك، ماهيت همچنين و آنها منشأ

 ي عالقه مثالً و باشد گرفته رچشمهس جنسي نيروي)سائق( از صرفاً فعاليتها اين تمامي كه نيست گونه اين

 روانكاوي، كه درحالي.باشد داشته جنسي منشأ است، عاطفي و پاك ي رابطه نوع يك كه فرزند به مادر

 .داند مي جنسي نيروي با مرتبط را انسان عاطفي تظاهرات

 به گرايش خالقيت، به گرايش پرستش، و عشق به گرايش نظير مثبتي و متعالي گرايشهاي ديگر، سوي از

 و عاطفي تظاهرات مبين و هستند فطري اخالقي فضيلتهاي به گرايش و زيبايي به گرايش ،)دانش( حقيقت

 توان مي چگونه يكديگر، از فوق هاي جنبه از هركدام داشتن استقالل ي جنبه به توجه با. باشند مي اخالقي

 است؟ جنسي نيروي زا گرفته نشأت انسان، روح متعالي تظاهرات تمايم كه نمود توجيه

 تمايالت بدلي ارضاي جهت در كه را نوجوان رواني انرژيهاي كه است اين)وااليش( تصعيد از منظور هرحال، به

 اجتماعي، مثبت اهداف مسير در را آن و بخشيده تعالي و تغييرداده است، شده گرفته كار به اش جنسي

 نوجوان توانهاي و استعدادها به تام بستگي فوق، افاهد انتخاب لكن.گيريم كار به غيره و اخالقي فرهنگي،

 اهداف است الزم كند، مي تأييد افراد در را گوناگون قابليتهاي وجود فردي، تفاوتهاي كه گونه همان و دارد

 .باشد داشته مناسب تطابق نوجوان، استعدادهاي با وااليش

 العاده فوق حضوري از معنويت به گرايش نوجوانان، ي همه وجود عمق و درنهاد شده ياد واقعيت رغم علي

 خواهد صورت نحو بهترين به)تصعيد( وااليش شود، گرفته كار به درست اگر كه اي است؛زمينه برخوردار

 .گرفت

 

  گرايي مثبت- 3

 كبود ي شيشه داشتي چشمت پيش

 )4( نمود مي كبودت سبب،عالم آن ز

 و بود خواهد پويا و خالق و مثبت وجود گيرد، قرار الفع و سالم زندگي يك راستاي در كه ميزاني به نوجوان

 سير تدريج به و شود مي كُند ابتدا زندگي فعال روند كند، بودن ارزش بي و پوچي احساس چنانچه برعكس

 . گردد مي دچار»گرايي منفي« به و پيمايد مي قهقر



 و كنيم مي اقدام وي پوچي ساحسا نفي به ابتدا وي، به بخشيدن ارزش با خودارضا، نوجوان درمان براي

 مي ياري شخصيت از بخش اين پرورش جهت در را او اش، زندگي مثبت نقاط تشخيص با سپس

 همچون گرا مثبت نوجوان.ايم پرداخته نوجوان مثبت هاي جنبه احياي به عمل، اين با درحقيقت.نماييم

 .نمود خواهد طي را زندگي سربااليي ي جاده پرقدرت موتوري

 گذشته در فرد موفقيتهاي جستجوي بعدي، گام نوجوان، مثبت استعدادهاي و درخشان نقاط كشفبر عالوه

 بايد آن، بزرگ يا كوچك از اعم است، شده حاصل نوجوان براي گذشته در كه موفقيتي و پيروزي هرنوع.است

 رفته دست از ايارزشه از بخشي نوجوان، صورت دراين.شود يادآوري نوجوان به سپس و گيرد قرار توجه مورد

 به هايي دريچه و بيافريند را نويني زندگي است قادر هنوزد كه كند مي احساس و يابد مي باز را خود ي

 حصار در را او و بسته را او پاي و دست كه زنجيرهايي به نوجوان حالت، دراين.كند باز روشنايي و نور جهان

 يكديگرند، مالزم كه خودارضايي و انزوا ي ساخته خود ندانز از و گسلد مي را آنها و دهد مي تكاني اند، آورده

 به را منفي و آلود يأس و نامعقول نگرش است؛ مبتني فرد برتغييرنگرش شيوه اين حقيقت، در.يابد مي رهايي

 تشكيل را شيوه اين ي پايه و اساس نمودن، متحول و كشانيدن آفرين حركت و مثبت و معقول حيات وادي

 .دهد مي

 

 آفريني دامي- 4

 هست؟ نجاتي راه آيا ام، شده بزرگي گناهان مرتكب كرد، عرض و آمد رحمت پيامبر نزد گناهكار جواني«

 .دارد وجود بخشش آري،اميد:فرمود للعالمين رحمت

 .است زياد خيلي گناهانم ولي:داشت عرضه جوان

 .آمرزد مي تعالي خداي انشاءاهللا كن، حال،توبه اين با:فرمود رحمت بشير

 .ندارم بخششي اميد گناهانم بزرگي از ولي:كه ناليد جوان سوم ارب

 هر گناهان تعالي؟ حق عظمت يا است بزرگتر تو گناهان آيا جوان اي«:فرمود آلود، عتاب قدري)ص(اهللا رسول

 ».است مهربان و آمرزنده خداوند باشد، چه



 از را خود و بيمناكند ازآينده وند،ش مي »خودارضايي« جمله از جنسي لغزشهاي دچار كه نوجواناني بيشتر

 وجود اميدي آن،ديگر شكستن و توبه بار چند از بعد كه است اين تصورشان. بينند مي دور به پروردگار رحمت

 .ندارد

 :نويسد مي اينطور اش درنامه ساله 17 نوجواني

 كوتاهي مدت از سپ ولي كردم توبه بار چندين مدت اين درطول.هستم خودارضايي به مبتال است سال چند

 توبه و بازگشت امكان شكني، توبه بار چند از پس آيا كه است اين من سؤال حاال.شكستم را ام توبه مجدداً

 خير؟ يا باشد داشته وجود تواند مي خدا و من بين راهي آيا و دارد؟ وجود

 

 به موفق نوجوان دهيم، جلوه نآسا را برگشت راه و بيافرينيم اميد هاي بارقه نوجوانان، دل در بتوانيم چنانچه

 از او اعتماد مورد افراد از يكي كه است آن نيازمند نوجوان موارد، غالب در.شود مي انحرافي عمل ترك و توبه

 و ذهن از را نااميدي ي تيره ابرهاي و گويد سخن برايش الهي ي واسعه رحمت و پروردگار به رجاء و اميد

 .بزدايد او ي انديشه

 قلب و دل در اميد از پرتوي حقيقي، گران توبه حكايت و زمينه اين در اخالقي و تاريخي ايواقعيته بيان

 .سازد مي رهنمون خدا لطف به را او و افكند مي نوجوان

 نوجوان با رجاء و خوف بين متعادل اي رابطه در بايد خودارضايي، از ناشي رواني و جسمي زيانهاي بعد در

 شده وي دامنگير چه اگر عمل، اين از حاصل آسيبهاي از برخي كه نمود تفهيم ننوجوا به بايد.نمود برخورد

 عمل اين از ناشي زيانهاي تواند ديگر،مي هاي شيوه ساير و درماني تدابير و طبي معالجات پرتو در لكن است،

  بپذيريم را واقعيت اين بايد.كند جبران را

 نااميدي به را مبتال نوجوانان نيست صالح به كلي طور به و ودنم مبالغه نبايد خودارضايي آفات با رابطه در كه

 برگشت راه كه بداند خطاكار انسان اگر يقيناً و ايم داده سوق قهقرا به بيشتر را او حالت، اين در زيرا.داد سوق

 برمي اش زندگي سازي سالم براي تالش از دست تنها نه باشد، مي سخت و دشوار خيلي يا و است مسدود

 .گردد مي عميقتري انحرافهاي دچار و غلتد مي فرو لغزشها در بيشتر بلكه د،دار

 

 گام به گام تشويق- 5



 مالحظه دراعمالش را آنها تأثير و گيرد مي نظر در نيز را ديگران قضاوت گوناگون، كارهاي به اقدام براي انسان

 مي تر متنوع و تر نيزگسترده لعملهاا عكس و حساسيتها باشد، عظيمتر و مهمتر كارها هراندازه و نمايد مي

 .شود

 كه است ديگران نگرش حدودي تا و هستند قايل ديگران نظر اظهار براي زيادي اهميت حيث، اين از نوجوانان

 .نمايد مي تعيين را آنان رفتار چگونگي

 اين درمان و كتر در را او اطرافيان، ترغيب و تشويق است، خودارضايي انحراف به مبتال كه نوجوان يك براي

 مسايل با برخورد در كه است گفتني.كند مي آسان او بر را راه سختي و سازد مي راسختر و پايدارتر ابتال

 محفوظ. بوده نظر منظور كامالً بايد فرد حرمت و انساني شؤون جنسي، انحرافات مسايل ويژه به و اخالقي

 به نيابد؛ گسترش ديگران به فرد انحراف از اطالع ي دامنه كه كند مي حكم گونه اين اسالمي، اخالق.بماند

 وجه هيچ شود،به مطلع نوجواني آموز دانش انحراف از فرد اولين عنوان به مربيان از يكي چنانچه مثال عنوان

 منتقل ديگران به مسئله اين نمود سعي بايد گيرند،بلكه قرار جريان در نيز همكاران ديگر كه ندارد لزومي

 است الزم شود، استفاده همكاران يا و تربيتي ستاد اعضاي ديگر مشورتي نظر از كه شد پيدا ضرورت اگر نشود

 و جامعتر حل راه تا شود بيان آموز، دانش خانوادگي مشخصات و نام ذكر بدون رفتاري مشكل مشخصات كه

 او نمايند، انحراف ركت به موفق را مبتال نوجوان صددند در كه مربياني يا و والدين لذا.گردد اتخاذ صحيحتري

 را جسمي سالمت همچنين و رواني سالمت اهميت و دهند مي سوق زندگي سازي سالم به مؤثر، تشويق با را

 و گيرد مي قرار تشويق مورد شود، موفق نامطلوب رفتار ترك جهت در فرد كه ميزاني هر به شوند مي يادآور

 نيروي با مرحله به مرحله اگر.بود خواهد نيكويي و شايسته تشويق نيازمند نوجوان، بزرگ تالش ترديد بي

 .شود انحراف ترك به موفق نوجوان كه دارد وجود آن اميد رويم، پيش به تشويق ي محركه

 كه همانگونه نيست،بلكه پذير امكان دفعي و طورناگهاني به نامطلوب عادت ترك كه است الزم نكته ذكراين

 دگرگوني و تغيير هرگونه ايجاد لذا است، گرديده ميسر زمان مرور به و تدريج به نامطلوب عادات گيري شكل

 .بود خواهد زمان گذشت و بخشيدن فرصت نيازمند آنها در

 را او و سازد مي نااميد و دلسرد خويش، بازسازي ي ادامه در را نوجوان منفي، و آلود يأس سخنان است بديهي

 رو اين از.دهد سوق قهقرا به را نوجوان مجدداً روحي، ي بهضر يك بسا چه و داشت بازخواهد كار ي ادامه از

 نقش از نوجوان؛ ي آينده جهتگري در مادر و پدر يا و مربي ي چهره حاالت حتي و گفتارها برخوردها، نوع

 .است آينده در نوجوان راهبردهاي ي كننده تعيين و است برخوردار اي ويژه



 قطع به منجر امر اين نبايد شويم، مواجه نوجوان اصالحي درحركت وقفه نوعي با درمان، ي ادامه در چنانچه

 و بود خواهيم ها پديده گونه اين با مواجه طورطبيعي رفتار،به اصالح و درمان روند در زيرا.گردد تشويق

 .نماييم اميدوار و ترغيب سازي، سالم مسير طي در را او همچنان ها، وقفه به اعتنا بدون است شايسته

 

  خانوادگي روابط ترميم-6

 بناي بلوغم، هاي نشانه از اطالع محض به مادرم.شد شروع مصيبتهايم من، نوجواني ي دوره رسيدن فرا با

 بردم مي پناه تنهايي به و شدم مي متنفرتر و دورتر او از روز به روز من و گذاشت من با را بدرفتاري و خشونت

 چه.گرفتارم بليه اين به است سال چند اكنون هم و شدم ضاييخودار به مبتال زياد تنهايي اثر در كه اين تا

 )5(كنم؟

 معيوب روابط و است ديده آسيب معموالً ديگران، با اجتماعي روابط حيث مبتال،از نوجوان كه كردم اشاره قبالً

 يعاطف روابط از اي شبكه عنوان به خانواده لكن.است گرديده رشيد و سالم روابط جايگزين نامطلوبي، و

 .دهد مي اختصاص خود به اجتماعي روابط ي مجموعه در را خاصي جايگاه نزديك،

 و نهادي نظام اولين عنوان به خانواده.بپردازيم خانوادگي ي شبكه از تحليلي به دراينجا نيست مناسبت بي

 كند مي ايجاد خود درون در را روابط از اي مجموعه دهد، مي تشكيل را اجتماعات ي همه ي پايه كه جهاني

 مثال عنوان به شود؛ مي متنوعتر و تر پيچيده نيز آن درون روابط خانواده، اعضاي تعداد افزايش ميزان به و

 زير شرح به رابطه نوع شش گيري شكل شاهد فرزند، يك و مادر پدر، از متشكل نفري سه ي خانواده دريك

 :هستيم

 1 ي رابطه مادر، با پدر ي رابطه ـ

 2 ي رابطه پدر، با مادر ي رابطه ـ

 3 ي رابطه فرزند، با مادر ي رابطه ـ

 4 ي رابطه مادر، با فرزند ي رابطه ـ

 5 ي رابطه فرزند، با پدر ي رابطه ـ

 6 ي رابطه پدر، با فرزند ي رابطه باالخره و ـ

 



  خانوادگي ي شبكه ي درباره نكته چند

 وجود به خانوادگي ي شبكه در ارتباط نوع شش نفري، سه ي خانواده در شود مي مالحظه كه همانگونه- 1

 نسبت همين به و گردد مي بالغ مورد 12 به ارتباطها تعداد برسد، تن چهار به شبكه اعضاي تعداد اگر.آيد مي

 .آيد مي وجود به ارتباط n(n-1(تعداد باشد، n آن ي شبكه تعداد كه اي خانواده مورد در

 متكي آنان از يك هر زيرا.متفاوتند يكديگر با معموالً»پدر و مادر« و»مادر و پدر« قبيل از متقابل هاي رابطه- 2

 به كند؛ مي برقرار ديگري با متفاوت اي رابطه خويش، شخصيتي تيپ و حساسيتها پيشداوريها، نگرشها، بر

 :باشد زير شرح به مادر و پدر ي رابطه كه دارد امكان مثال عنوان

 .است »گري سلطه« براساس اي رابطه ،)1 ي رابطه( مادر با پدر ي رابطه

 .است »پذيري سلطه« براساس اي ،رابطه)2 ي رابطه( پدر با مادر ي رابطه

 :باشيم داشته را رفتاري معادالت اين است ممكن فرزند و پدر ي رابطه درمورد يا و

 :كه درحالي.باشد مبتني»حد از بيش سختگيري و خشونت« براساس)5 ي رابطه( فرزند و پدر ي رابطه

 .گيرد مي شكل »محض تابعيت و انقياد« براساس)6 ي رابطه( پدر با فرزند ي رابطه

 اين كه دارد احتمال موارد از برخي در لكن برخوردارند، متفاوتي ماهيت از معموالً متقابل هاي رابطه لذا،

 هايي رابطه گيخانواد هاي شبكه از دربرخي مثال عنوان به باشند؛ يكسان ماهيتي داراي و مساوي هاي رابطه

 :است حاكم قبيل اين از

 . است همدلي و احترام محبت، براساس اي رابطه)1 ي رابطه( مادر پدربا ي رابطه

 :نيز و

 .است استوار همدلي و احترام محبت، براساس كه است اي رابطه هم آن)2 ي رابطه( پدر با مادر ي رابطه

 مي تبديل يكديگر با نسلي سه ي رابطه به مادربزرگها ،پدربزرگها حضور با خانوادگي، ي شبكه درون روابط- 3

 مي حساستر و تر پيچيده روابط صورت اين در.گويند مي»يكديگر كنار در نسل سه زندگي« آن به كه شود

 مي اهميت پيش از بيش موارد ساير و مشورت گيري، تصميم بزرگترها، به احترام مراتب، سلسله رعايت.شود

 .بينجامد خانوادگي ي درشبكه اخالل به است ممكن فوق، ويژگيهاي رعايت عدم وارد،م از اي پاره در.يابد



 حضور و يابد مي خاصي اهميت نيز آن سرپرستي و مديريت خانوادگي ي شبكه در تنوع و كثرت موازات به- 4

 و او ندگيز شريك قبال در همسر عنوان به ابتدا:شود مي متجلي نقش دو در شبكه اين در مدير، عنوان به پدر

 .بود خواهد متفاوتي و متعدد مسئوليتهاي داراي خويش، فرزندان قبال در پدر عنوان به بعد

 را مشخصي مسئوليتهاي تناسب، به و هستند خود خاص نقشهاي داري نيز، فرزندان و مادر ديگر ي مرتبه در

 اعضاي ميان هماهنگي ادايج مسئوليتها، تعيين خانوادگي، ي مديرشبكه ي وظيفه.بود خواهند دار عهده

 .آنهاست از هريك متقابل حقوق رعايت و حفظ و خانواده

 خود عمل آزادي و امكانات اختيارات، افزايش خواهان و رسند مي نوجواني ي مرحله به تدريج به كودكان- 5

 بهتر و ترواال موقعيت به كودك يك جايگاه از خويش موقعيت تغيير خواستار آنها امر، اين با همزمان.شوند مي

 در و كند دگرگون را موقعيت اين و درك را موضوع اين خانواده كه مندند عالقه و هستند»نوجوان«

 نوجوان آن، بر عالوه.است شده دگرگون او به نسبت آنها نگرش كه كند ثابت نوجوان، با خود برخوردهاي

 پيوندهاي كه گفت توان مي لذا. دشو خواسته او نظر و شود مشورت او با زندگي درامور كه است مند عالقه

 مي پيوند هم با ديگر سوي از خانوادگي ي شبكه در او پايگاه تغيير و سو يك از خانواده با نوجوان عاطفي

 .كند مي ايجاد مرحله اين در را حساسي نسبتاً شرايط و خورد

 خانواده با او روابط و دخور مي ضربه بعد همين از بلوغ دردوران نوجوان كه نمود اذعان بايد متأسفانه

 روابط جاي به عاطفي، تنافر و تزاحم بر متكي روابط كه اي گونه به شود، مي نامطلوبي دگرگونيهاي دستخوش

 .نمايد مي مشغول خود به دار جريحه و سرخورده را نوجوان و نشيند مي عاطفي، تبادل و تفاهم بر مبتني

 و كنيم اصالح نوجوان با را خانواده روابط مداوا، و درماني تدابير اتخاذ در كه شود مي توصيه رو اين از

 .نماييم ترميم را روابط گسيختگي

 

  اراده تقويت- 7

 اراده آنقدر كه اند كرده اظهار)نفر 25 از نفر 16( استمنا به مبتال افراد اكثر آمده، عمل به تحقيقات براساس

 ي برنامه به ارسالي نوجوانان هاي نامه خصوص در تحقيق زا بخشي. (بردارند كار اين از دست بتوانند تا ندارند

 ):راديو سازان آينده



 كه هم حاال ولي گذارد، مي انسان روان و جسم بر سويي آثار و است گناه كار اين كه دانستم نمي مدتها تا

 نمانده باقي برايم اي اراده ديگر خدا به.كنم ترك توانم نمي ام، فهميده را مسايل اين است سال چند

 ) 6( كنم؟ چه بگوييد، شما.است

 آنقدر شان اراده يا و ندارند اراده كه است اين يابند، مي خود در مبتال نوجوانان كه حاالتي ترين عمومي از

 مي دست آن به مجدداً كه گذرد نمي چندي انحراف، ترك براي گيري تصميم مجرد به كه است شده ضعيف

 تصميمها، و شود مي شكسته ها توبه كه است اين گردد، مي يأس و نوميدي موجب كه آنچه و يازند

 دريا خروشان امواج ميان در كه بيند مي غريقي همچون، را خود نوجوان ديگر، عبارت به ناپايدارهستند؛

 مناسبت بي قبيل، اين از سؤالهايي طرح دراينجا.دهد نجات را خود تا يابد نمي گاهي تكيه و است گرفتار

 :بود نخواهد

 چيست؟ اراده نيروي ماهيت ـ

 نمود؟ تقويت توان مي را اراده نيروي چگونه ـ

 توان مي».نداريم عمل اين ترك براي اي اراده ديگر«:گويند مي نوجوانان از برخي كه را سخن اين آيا و ـ

 پذيرفت؟

 از دربرخي.شود مي گرفته كار به عقل دستورات جهت در كه دانند مي مظاهرعقل از يكي را اراده حكما،

 .است شده ياد نيز »ارادي عقل« عنوان به آن از تعبيرات،

 به قادر انسان و يابد مي تعميق و توسعه نيز اراده رواني، و بدني تحوالت و رشد موازات به زندگي، طول در

 ارضا بايد درنگ بي هرميلي دركودكي.شود مي خود تمايالت و ها خواسته بر بيشتري تسلط داري خويشتن

 استثنا بايد را جنسي تمايالت البته خواند، نمي فرا ارضا به بالفاصله را هرميلي نوجوان، لكن ،شود

 به.است دشوارتر كار جنسي، تمايالت مورد در دهد، قرار كنترل تحت بتواند، نوجوان را ديگر اگرتمايالت.نمود

 نمود؟ تقويت توان مي را نوجوانان ي اراده نيروي چگونه كه جاست به سؤال اين طرح حال، هر

 زندگي ي پراكنده و گوناگون فعاليتهاي به بخشيدن تمركز است، مؤثر اراده تقويت در كه اموري از يكي

 بايد.برد مي هرز به را ما نيروهاي و ندارد انتظام كه شود مي اموري و مسايل صرف ما اوقات معموالً.است

 اصلي مشكل.داشت برحذر شود، مي آنان ي انديشه و ادهار تضعيف موجب كه كاريهايي پراكنده از را نوجوانان

 .بريم نمي چنداني ي فكر،بهره تمركز لذت از كه هستيم متنوع امور در غرق آنچنان كه است اين



 يكسره و او غير از انقطاع سبحان، خداي به توجه مظاهر عاليترين از يكي كه كرد اشاره»نماز« به بايد اينجا در

 اراده تقويت و شود مي حاصل انسان براي شيوه بهترين به»فكر تمركز« آن پرتو در كه اوست در شدن محو

 و شعبانيه مناجات بر همه آن خميني امام چرا كه برد پي توان مي اينجا در.گردد مي ميسر آن، پي در نيز

 : است اين فقراتش از يكي كه دعايي فرمود، مي تأكيد آن اهميت

 »...و اليك االنقطاع كمال لي هب الهي«

 ...)و كن عنايت را خودت به پيوستن و تو ازغير بريدن توفيق من به خدايا(

 نزدن كاري به دست.است تمام نيمه كارهاي رسانيدن پايان به است، مؤثر اراده تقويت در كه ديگري مسئله

 نيمه كارهايمان ردمو چندين در اگر.است تمام نيمه صورت به آن كردن رها و كار آن شروع از بهتر مراتب به

 . كرد خواهد متزلزل را ما نفس به اعتماد بماند، تمام

 به اگر.است نفس به تلقين است، مؤثر آنان ي اراده تقويت و نوجوانان روحي استحكام در كه ديگري ي شيوه

 مفهومي شكست آنان براي و دارند را كار اين انجام ي اراده كه نمايند تلقين گونه اين خود به كه بياموزيم آنها

 مؤثر خودارضايي، و برانحراف غلبه و نامطلوب عادت ترك در شك كند،بي عمل را طريقه اين آنها و ندارد

 . است

 )7: (نويسد مي»اراده« ي زمينه در صاحبنظران از يكي»ژاگو پل«

 بعد و سازيم سممج نظر در را آن) وخيم( نامطلوب نتايج بايد ابتدا كنيم، ستيزه زشتي عادت با بخواهيم وقتي

 كه را مختلفي مواقع سپس و كنيم تصور خود روح در شود، مي عايد آن ترك ي نتيجه در كه را منافعي

 مي خود روح در نمايشي چنين كه بار هر عمل، اين ي نتيجه در.آوريم خاطر به ايم شده عادت آن قرباني

 اگر. كنيم مي احساس خود در را آن ترك لذت و يافته چيرگي)زشت عادت( وسوسه يا تحريك آن بر دهيم

 متمركز كلي، طور به.بود خواهد ديگر مواقع از مؤثرتر كنيم، اجرا خواب از قبل بالفاصله را نفس به تلقين

 براي.است كافي شويم بيدار ساعت فالن در صبح فردا آن اجراي براي خواهيم مي كه كاري در فكر ساختن

 گذاشت خواهد ما روح در دوامي با اثر نفس، به تلقين براي كوشش نكوچكتري كه كنيم مي تكرار بار آخرين

 . داشت خواهد پي در را فردا پيروزي و فتح امروز، كوشش و ماند نخواهد بالاثر چيز هيچ ما روح ي عرصه در و

 به كه عباراتي يا و جمالت كه گونه همان.دارد سودمندي تأثيرات نيز غير به نسبت تلقين روش از گيري بهره

 تلقين ميزان، همان به دارد، انكاري اثرغيرقابل ما رفتار و عادات دگرگوني در و نماييم مي تلقين خود روح

 .داشت خواهد بر در اي سازنده اثرات نيز)غير به تلقين( ما به نسبت ديگران



 مثالً آنها كه اين قبيل از را ارزشمندي و متعالي اخالقي مفاهيم خود نوجوانان به مربيان، و والدين اگر لذا

 اثرات شك بي نمايند تلقين دارند، ناپذيري تزلزل ي اراده قدرت و دارند پشتكار و استقامت هستند، شجاع

 به بستگي غير به تلقين ميزان ولي.گرديد خواهد متجلي خودارضايي انحراف ترك صورت به آن ي سازنده

 ديگران تلقين به بيشتري نياز متزلزل، و ضعيف روحهاي مسلماً.دارد نوجوانان روحي تزلزل يا و استحكام

 .ندارند ديگران تلقين به چنداني نياز و هستند خود به متكي بيشتر نيرومند، روحهاي كه صورتي در دارند،

 براي اي اراده ديگر كه است معتقد و استمنا زشت عادت گرفتار است جواني:كردند عرض)ع( صادق امام به«

 .يابد ينم خود در عمل اين ترك

 دهد؟ مي انجام آنان حضور در و ديگران جلوي را كار اين آيا:فرمودند) ع( امام

 .خير:گفتند

 اصالً اگر.كند مي خودداري ديگران، حضور در كار اين انجام از اراده، با و دارد اراده كه است معلوم پس:فرمود

 ».داد مي انجام را عمل اين هم آنان حضور در نداشت اراده

 .دارند قوي و نيرومند ي اراده به نياز»خودارضايي« درمان و ترك براي ناننوجوا- 1

 اراده لذا.برسد ثمردهي و شكوفايي ي مرحله به تا داد پرورش را آن بايد كه است نهالي همچون اراده- 2

 .است يافتني پرورش و شدني تقويت

 . است مقصود خالف منفي، جهتگيري با د،نيرومن ي اراده زيرا.نمود»تربيت« بايد تقويت بر عالوه را اراده- 3

 .است آدمي عقل هاي جنبه و مظاهر از يكي اراده- 4

 غير به تلقين نفس، به تلقين تمام، نيمه كارهاي تكميل تمركز،:از عبارتند اراده تقويت هاي شيوه از برخي- 5

 ...و

 .شتگذا خواهد دوامي با اثر ما روح در نفس، به تلقين براي اقدام كوچكترين-6

 نيازشان باشند، ضعيفتر روحها هرچه: دارد آنان روحي استحكام و قدرت به بستگي تلقين، به نيازنوجوانان- 7

 .بود خواهد بيشتر، تلقين به

 .گردد مي محسوب»مثبت تلقين« نوع از نامطلوب، تغييرعادات براي تلقين- 8

 :برد پايان به را مطلب توان مي زير، ادبي ي قطعه با نوجوانان، ي اراده تقويت بر تأكيد براي درنهايت



 تيره امواج روي در

 .نناليد بياوريد، چنگي به را خورشيد

 .شد روبرو آن امواج با است ممكن جايي هر در كه است توفاني پر درياي زندگي

 .نايستيد كنيد، عبور و بشكافيد را امواج

 .بگذاريد سر پشت را مد و جزر

 .ديد هيدخوا زيبايي آفتاب ديگر، درساحل

 .نداريد خود غم نگهداري به احتياجي هيچ كه است پراندوه قدري به دنيا كنيد، بحث سعادتها از

 .نيست العبور صعب و سخت كلي به راهي هيچ

 .كنيد نگاه روشن و درست هاي جنبه به

 . است خسته اندوه و ناخشنودي اثر بر روحتان

 ) 8.(كنيد بحث روشنيها و دوستيها از استراحت براي

 

 سالم زندگي فعاليت، و كار- 8

 سعادتمند را آنان گيرد، قرار تالش و كار مثبت مسير در اگر كه ناميد متراكم انرژي منبع توان مي را نوجوانان

 ي سرخورده و ناكام نيروي منجرنشود، سالم زندگي فعاليتهاي جريان به چنانچه و نمايد مي مسرور و

 .آورد مي وجود به را نوجوانان

 اقوام و رسند مي پيروزي ساحل به زحمتكش و پرتالش ملل.است صادق معادله اين نيز ملتها تاريخ در

 به نيز نوجوانان. شوند مي دچار قهقرايي سير و سرخوردگي به كار ي برنامه فاقد و اراده بي و خوشگذران

 .است صادقانه تالش و كار گرو در جانشان و جسم ي توسعه و هستند ملتها ي مثابه

 گرايش براي بزرگي مانع ديگر سويي از و كند مي فراهم را انسان جان و جسم شكوفايي موجبات سويي از كار

 .كند مي تصفيه و پاكيزه را روح سالم، زندگي و كار.است پليدي و فساد شرارت، به آدمي



 دانسته فساد و نادرستي باعث را دايم بيكاري نيز حديث در و اند داده لقب»الفساد ام« را بيكاري مقابل، در

 )9.(اند

 :كه است آمده)ع( علي الموحدين، مولي زبان از ديگري روايت در

 ) 10.(است دور به خدا رحمت از و ملعون بيفكند، ديگران دوش به را بارخويش و باشد بيكار كه كسي

 :است معتقد شناسان روان از يكي

 با داريم، دور تنهايي و بيكاري از را ايشان و دهيم ادتع فعال و سالم زندگي به را جوانان كه كنيم سعي اگر

 ) 11.(ايم نموده مبارزه مرض اين

 است، نوجوانان خالقيتهاي و استعدادها شكوفايي ي مرحله بلوغ، ي دوره كه نكته اين به اتكا با مربيان و اوليا

 مثبت جهت در و گيرند كار به دارند، كه استعدادي با متناسب را آنان نيروهاي مختلف، هاي شيوه با بايد

 در زيرا.برآيند آن ي عهده از كه كنيم واگذار نوجوانان به را كارهايي كه داشت توجه بايد لكن. دهند حركت

 آنان جسارت و جرأت و بيند مي ضربه آنان نفس به اعتماد اصلي هسته مكرر، ناكاميهاي اثر بر صورت اين

 .شود مي تهديد

 در »كار آموزش« از تلفيقي ي برنامه با را آموزان دانش چين، و شمالي ي كره ژهوي به جوامع از برخي در

 برنامه با را شهري محيط نظافت قبيل از اجتماعي امور ترين ساده. دهند مي سوق سالم زندگي جهت

 ي فعاله نيروي اجتماعي، نياز تأمين بر عالوه امر اين كه كنند مي واگذار نوجوانان به مناسبي ريزيهاي

 ي كره در ويژه به. شود مي آنان رفتاري انحرافات و فساد مانع و نمايد مي جذب سهولت به را نوجوانان

 مستقيم ارتباط لذا. است رسيده ممكن حداقل به آموز دانش جنسي و اخالقي انحرافات و جرايم آمار شمالي،

 .شود مي تأييد جنسي و اخالقي انحرافات از مصونيت با سالم زندگي و كار و

 

 كفايت احساس تأمين- 9

 و شوند نايل »كفايت« ارزشمند و مثبت احساس به كه عالقمندند ديگر، سني هرگروه از بيش نوجوانان

 و تفاهم اولي كه مخالفند قطب دو حقارت احساس و كفايت احساس. بيابند خود ذائقه در را آن شيريني

 .آفريند مي تخاصم دومي



 كه عميقي ارتباطهاي و برخوردها در نوجوان اطرافيان.است محيط با واناننوج تعامل محصل كفايت، احساس

 و بيفزايند او اخالقي استحكام بر وي، كفايت تأييد و او به دادن شخصيت با توانند مي كنند، مي برقرار او با

 . ريزند فرو و نموده متزلزل را او اخالقي ساختمان وي، تحقير با برعكس

 :نويسد مي چنين اش امهن از بخشي در نوجواني

 سقوط اخالقي نظر از آنقدر روم مي تر پايين و پايين كنم مي احساس شوم، مي مرتكب كه گناهي شب،با هر

 غوطه عوامل اين در وقتي.ديگران براي نه خودم براي نه.ندارم ارزشي هيچ ديگر كنم مي احساس كه كنم مي

 سؤال اين آنگاه.پندارم مي فرومايه و ارزش بي حقير، موجودي را خود و آيد مي بدم خودم از شوم، مي ور

 است؟ بوده چه من، چون اي آلوده و وامانده موجودي آفرينش از هدف كه شود مي مطرح برايم

 كشانيده اخالقي كامل سقوط سرحد تا را او كفايتي بي رنج كه است نوجواني جانكاه درد بيانگر فوق ي نامه

 مي تشديد را يكديگر و دارند متقابل تأثر و تأثير يكديگر در اخالقي زشلغ و كفايتي بي شك، بدون.است

 مسئله چند رعايت نوجوانان، در كفايت تأمين براي.آورند مي وجود به را معيوبي ي حلقه نتيجه، در و نمايند

 :شود واقع مؤثر تواند مي زير شرح به

 .نيمك شناسايي را او قابليت ي زمينه مهمترين و اصلي استعداد- 1

 . آوريم وجود به برايش فعاليتها و كارها در را الزم جهت اش، اصلي استعداد با متناسب- 2

 شكل درحال شخصيتي نظر از او كه نكنيم فراموش و ببنديم كفايتيهايش بي و ضعفها روي بر را چشمها- 3

 .ندهيم قرار آينده در او ارزيابي قطعي معيار را او فعلي وضعيت و است گيري

 پرورش براي را محيط برايش و نماييم بازگو ديگران نزد را او مؤثر استعداد و اصلي عامل خانواده، حيطدرم- 4

 .كنيم مساعد

 .نماييم خودداري انتقادي گونه هر از همسن، گروههاي و همساالن حضور در- 5

 

 انذار-10

 قطب و است)داشتن حذربر( »انذار« آن قطب يك كه كند مي پيدا جريان گسترده درطيفي متعادل، تربيت

 ي محركه نيروي نيازمند كه اندازه همان به انسان.بخشد مي شكل) نمودن تشويق(»تبشير« را آن ديگر

 . باشد مي تنذير و تخويف ي بازدارنده نيروي محتاج نيز نسبت همان به است، واالگرايي و تصعيد براي تشويق



 گناهان از) استمنا( كار اين كه اند دانسته نمي مدتها ات كه اند نوشته هايشان نامه در نوجوانان، از بخشي

 .است بوده مؤثر آنان، خودارضايي عمل ترك در موضوع، اين از اطالع اما.است كبيره

 گام به گام ازتشويق بايد زماني،. جست بهره تناسب و تناوب به شده ياد هاي شيوه از بايد انحراف ترك در

 كارگيري به زمان، هر در كه امر اين تشخيص لكن. گرفت كمك»انذار« از مقتضي فرصتي در و نمود استفاده

 كار به را روشها شناسي، موقعيت براساس كه است تدبير با مربيان و والدين با است، مصلحت به روش كدام

 نوجوان روحي وضعيت به بستگي ها، شيوه بستن كار به كه نماييم مي يادآوري اندازه همين ولي.گيرند مي

 و رسانيد درمان به را او بايد تشويق روش با است، مأيوس و نااميد اندازه از بيش كه نوجواني مثالً د؛دار

 نيازمند كند، مي تجاوز انساني طبيعت و فطرت مرزهاي به گستاخانه عمل، ماهيت از اطالع با كه نوجواني

 .است»انذار« روش

 برخوردار وسيع طيفي از نيز خود انذار.است انذار مرز و حد شود، مي يادآوري اينجا در كه ديگري ي نكته

 .اند رفته نشانه را واحدي هدف همگي آن، شديدترين تا گرفته مرحله ماليمترين از است؛

 :شود واقع مؤثر تواند مي نوجوانان انذار جهت در زير حديث بيان

 :فرمود)ع( صادق امام حضرت

 نمي پاكشان و نگرد نمي ايشان به رحمت نظر با و دگوين نمي سخن ايشان با خداوند كه اند دسته سه«

 :است دردناكي عذاب برايشان و فرمايد

 ).است جوان كه دهد نمايش تا( بكند را سفيدش مويهاي كه كسي- 1

 .كند خارج را شهوتش خودش، عضو ي وسيله به كه كسي- 2

 ) 12(».شود لواط او با كه كسي- 3

 :فرمود كه است شده نقل)ص( خدا رسول از كه زير حديث يا و

 )13.(است ملعون كند، خارج را شهوتش دست، با كس هر

 روحي و جسمي عواقب است، آگاه عمل قبح از نوجوان، كه كنند حاصل اطمينان بايد مربيان و خاتمه،اوليا در

 وي مورد در آن، مراتب طي و انذار و است مطلع عمل اين به مربوط اخروي عقوبتهاي از و داند مي را آن

 . دارد برحذر كار اين ي ادامه از را او بتواند تا است گرفته انجام



 اين دليل.داند مي تجاوزكاران از را آن به مرتكبين و تجاوزاست نوعي عمل، ازاين نيز كريم قرآن خاص تلقي

 : كه است آن مطلب

 :پرسيد استمنا حكم از)ع( صادق حضرت از شخصي

 آن مثل كننده استمنا.است فرموده نهي آن از مجيد قرآن در اوندخد كه است بزرگي گناه:فرمود حضرت آن

 نخواهم همخوراك او با بشناسم، كند مي كاري چنين كه را كسي اگر و است كرده نكاح خودش با كه است

 .شد

 :فرمود شود؟ مي فهميده آن حكم قرآن كجاي از پرسد، مي حديث راوي

 )14(».است تجاوزكاران از كند، رفع را تششهو كنيزش و همسر از غير با هركس« ي آيه از

 استمنا؟ يا است بزرگتر زنا گناه:پرسيد راوي

 ) 15.(است بزرگي گناه استمنا:فرمود حضرت

 

 معنويت پرورش-11

 و نفساني هاي درجاذبه غرق يكسره و غلتيده ماديات در شدت به جهان كه كنيم مي زندگي عصري در ما

 جهان امروزه عبارتي به است؛ آمده پديد عرفان و ايمان اخالق، از هولناكي و عظيم خأل و است گرديده دنيايي

 هستي از مكانيكي و مادي تحليلهاي اكنون، هم كه درحالي.است هستي معنوي،از تفسيري نيازمند شدت به

 . است رسيده بست بن به

 ايمان عرفان، معنويات، ي زمينه در را خود عطش نوعي به كه است عالقمند اي، جامعه چنين در نيز نوجوان

 مي پويايي و حركت و حيات از لبريز را وجودش كه ريزد مي او كام در را شهدي معنويت.نشاند فرو اخالق، و

 يابد پرورش بايد است، داشته ريشه ابتدا از نوجوان وجود در خداجو فطرتي براساس كه ايمان هاي پايه. نمايد

 به نياز اين نحوي به بايد اوليا و مربيان لكن.كند بنا وجودش در را ديني و اخالقي مستحكم ساختمان و

 عالم بر را خداوند سنگين حضور گويي كه يقيني آنچنان.زنند پيوند يقين با نوجوان وجود در را معنويت

 .يابد مي وجودش عمق در را ملكوتي هاي جذبه و كند مي احساس هستي

 انجام تداوي و درمان از بخشي يابند، دست)يقين( ايمان از واال ي تبهمر اين به نوجوانان مربيان، راهبري با اگر

 . است گرفته



 چه هر و است الهي انوار تجليگاه هستي، تمام كه نمود پيدا باور وجودش ذرات و نسوج تمام با نوجوان اگر

 پرفيض حضور زا كه كرد سراغ توان نمي را مأمني و مكان هيچ و گيرد مي سرچشمه نوراالنوار مبدأ از هست

 .باشد خالي پروردگار

  نهان در عالم ذرات جمله

 شبان و روزان گويند مي تو با

 هشيم و بصيريم و سميعيم ما

 خامشيم ما نامحرمان شما با

 :فرمايد مي كه است داشته نظر»اسراء« ي سوره از 43 ي شريفه ي آيه به»مولوي« شك بدون

حله تُسب مواتالس السبع من إن و فيهنَّ من و واالرض االّ شيء حسبهم تَفقهون ال لكن و بحمده ي16.(تَسبيح( 

 ،)ع( علي متقيان موالي تعبير به كه گناهي هم آن.است گناه عمل، اين كه ببرد پي يقين به ديگر ازسوي

 :فرمود و است نيرومندتر گناهان تمام از آن از پيروي

 )17.(دارد مي باز خدا از را شما فكر كه ندهيد در تن اطاعتش به

 محضر عالم:فرمود كه الزكيه نفسه اهللا قدس خميني امام حضرت از معروف ي جمله اين به توجه نيز و

 .نكنيد معصيت خدا محضر در خداست،

 آن كامل شرايط و كيفيت با »نماز ي اقامه« دارد تأثير نوجوان معنويت پروش در كه ديگري مهم موضوع

 برابر در پوالديني سد همچون خداست،بلكه با نوجوان ارتباطي راه نزديكترين و ينبهتر فقط نه نماز.است

 طور به اگر كه نمازي. است آن مطلوب شكل به نماز ي اقامه تأثيري، چنين ي الزمه.كند مي عمل گناه امواج

 .بخشد مي مصونيت گناهي هر از را نوجوان شود، انجام شايسته

 دورنگه زشت عمل و آلودگي هرگونه از را انسان نماز، كه درستي به(»والمنكر الفحشاء عن تنهي الصلوه إنّ«

 ).داردـ مي برحذر داردـ مي

 نماز نماز،كيفيت موقع و مقام خصوص در بايد)راهنمايي ي دوره( جواني سنين در مربيان ويژه به و ها خانواده

 از را خدا با عميقتر پيوند و بگويند خنس آموزان دانش محرمات،با با نماز ي مقابله چگونگي و خداپسندانه

 نوجوان تدافعي عامل واالترين تنها نه واقعي، نماز.سازند محكمتر است، جاري فطرتشان درزالل كه نماز طريق



 مي نيزمحسوب انحرافات عليه تهاجمي عاملي بلكه شود، مي تالقي اخالقي انحرافات هجوم مقابل در

 آن بر بلكه نشيند، نمي عقب انحرافات ي حمله مقابل در تنها نه را،گ معنويت و خدا عاشق نوجوان.گردد

 . زدايد مي اجتماع دامان از را آن و برد مي يورش

 جمله اين از ورزش كه يابند مي حضور درماني تدابير در هم و دارند نقش درپيشگيري ها،هم شيوه از برخي

 خود، همراه بلكه دارند، تأثير جان و جسم هب بخشيدن تعادل در فقط نه ورزشي و سالم فعاليتهاي.است

 از كمتري موارد نوجوان، ورزشكاران بين در معموالً.آورند مي را پاكي و آزادگي جوانمردي، قبيل از صفاتي

 جامعه سالم، مسير در را سرگردان و متراكم انرژيهاي ورزش، زيرا.است شده گزارش خودارضايي به ابتال

 . اندازد مي يانجر به و ساخته جاري پسندي

 در كوهنوردي، ويژه به.كرد ذكر بايد مشكالت برابر در نوجوان استقامت و پايمردي در را ورزش ديگر تأثير

 با واقعي زندگي يك از مينياتوري تنها نه كوهنوردي.شود مي توصيه محرك، عوامل از دور و سالم محيطي

 و كشش برابر در نوجوانان مقاومت و سرسختي بر كهشود،بل مي تلقي آن خطرات و صعوبتها نشيبهايش، و فراز

 .دهد مي خود سالم زندگي به هميشه از تر پرقدرت را آنان و افزايد مي گناهان ي جاذبه

 پس كه خوابي.سازد مي مهيا درنگ بي و آرام خواب يك براي را نوجوان سالم، ورزشهاي فوق، برعوامل عالوه

 اين و انجامد مي او خستگي رفع و اعصاب تمديد به و است ارشيرينبسي نظر مورد ورزش و روزانه تالش از

 و روند نمي خواب به راحت شبها دارند، فقرحركتي كه نوجواناني نموديم، اشاره قبالً كه چرا.است مغتنم بسيار

 شوند مي خوابي بي و بدخوابي دچار معموالً و كنند چه خود ي نشده مصرف و ذخيره انرژيهاي با دانند نمي

 .گردد مي خودارضايي جمله از چندي، انحرافات محرم عامل و زاست مشكل خود ي نوبه به اين كه

 

 سرد آب-13

 تبعات به منجر و مؤثراست او زايي تحريك در گرم بسيار خواب اتاق يا و نوجوانان،محيط براي كه همانگونه

 در تواند مي سرد، آب با اعضا شستشوي يا و سرد آب دوش قبيل از سرد آب از استفاده شود، مي ديگري

 .شود واقع مؤثر آنها، كاهش و نابهنگام تحريكات درمان

 صاحبنظران، از برخي لكن كنند، استفاده سرد آب دوش از بتوانند كه نيستند موقعيتي در نوجوانان همه البته

 مي توصيه و دانسته مفيد سنين اين در را سرد آب دوش از استفاده عادتي، چنين پيدايش از جلوگيري براي

 .نمايند



 فراخ را آن رگهاي كه بدانسان گرايد، تناسلي اعضاي به بسيار ديگر،خوني سببي يا و تخيل ي واسطه به اگر

 به اي عارضه چنين عالج پي از نبايد شود، سبب را شهوت انگيزش غيرطبيعي، دموي تهاجم اين و سازد

 براند اعضا از را خون كه برگزينيد روشي و كنيد دگرگون را خويش زندگي كه است آن درمان راه.رفت پزشك

 خويش طبيعي تعادل بتوانند بدن دستگاههاي ي همه تا پيكرببرد ديگر اندامهاي و دماغ و عضالت به را آن و

 .سازند برقرار را

 ستشو،ش اين.داد شستشوي سرد آب با شامگاهان و بامدادان را تناسلي اعضاي بايد حال اين تغييردادن براي

 ) 18.(گرداند مي باز شهوت به توجه از را جوان خيال و فكر ي قوه و شود مي سبب را اعضا آن آرامش

 

 ازدواج تسريع و تسهيل-14

 فراهم را ازدواجش وسايل شد، بالغ فرزند وقتي كه است اين يكي دارد، پدرخود به فرزند كه حقوقي از

 )19.(نمايد

 درحال و كنند ازدواج بتوانند آنان غالب كه نيستند موقعيتي در ساله 18 تا 13 سنين با نوجوانان چه اگر

 كه نموديم اشاره قبالً همچنين و است يافته افزايش گذشته سال چند به نسبت ازدواج سن ميانگين حاضر

 حدوداً( اقتصادي و رواني بلوغ معدل و)سال15( جنسي بلوغ معدل بين طوالني نسبتاً زماني ي فاصله

 ازدواج امكان دختران، مورد در لكن نمود، پر توان نمي كماكان را طوالني ي فاصله اين و دارد جودو)سال23

 امور متكفل دختران كه است اين احتماالً هم آن دليل و دارد وجود پسران از بيشتر و زودتر مراتب به

 براي ها خانواده كه ودنم توصيه دختران مورد در توان مي لذا.نيستند خانواده معيشت تأمين و اقتصادي

 سنگين تشريفات و پاگير و دست مقررات از و ندهند نشان بيجا و مورد بي سختگيري خود، دختران ازدواج

 مقتضي فرصت در تا نمايند اقدام قانوني و شرعي عقد مناسب،براي موقعيتي در آن بر عالوه و كنند خودداري

 نيست شكي.دهند پاسخ خويش غريزي نيازهاي به بتوانند آيد، مي وجود به آمادگي ازدواج براي كه ديگري

 زمان تا نمايد مي فراهم مساعدتري شرايط در را عاطفي و فطري نيازهاي به پاسخگويي امكان عقد، كه

 .رسد فرا ازدواج مناسب

 تا نمود فراهم را عقد شرايط بيشتري سهولت با توان مي نيز باال، به سالگي 18 از ويژه به نوجوان، پسران براي

 .كنند ازدواج نمايند، مي احراز خانواده مديريت براي كه بيشتري آمادگي با بتوانند آنها



 است واجب پدر بيفتد،بر حرام به نكردن، ازدواج جهت به فرزند كه رود آن بيم اگر كه است آمده حديث در

 .كند فراهم را او ازدواج ي زمينه كه

 مؤثر خودارضايي انحراف درمان در زيادي حدود تا شود، رعايت آيد مي ذيل در آنچه قبيل از مواردي اگر

 حوالي اند، طلبيده استمداد »خودارضايي« عمل ترك براي كه كساني بيشتر كه شود مي يادآوري.بود خواهد

 باال به سال 18 از كه جواني ي دوره از حتي كه است مسئله اين نشانگر موضوع اين و اند بوده باال به 18 سن

 .دارد وجود خودارضايي مشكل همچنان گيرد، مي بر در را

 

 :ازدواج تسريع و تسهيل جهت در پيشنهادهايي

 به و ساده ازدواجهاي براي آنان ترغيب و ازدواج مراسم نمودن تر ساده جهت در ها خانواده به كافي آموزش- 1

 .موقع

 و معقول طور به ازدواج، از كه اين يمتفه و ازدواج امر در شدن آماده براي پسران و دختران به آموزش- 2

 .باشند داشته بايد انتظارهايي چه منطقي،

 خريد زياد، شيربهاي سنگين، هاي مهريه قبيل از پسران با رابطه در ازدواج پاگير و دست تشريفات كاهش- 3

 ...و پرخرج جشن مجلس پرهزينه،

 ...و كامل و سنگين جهيزيه: بيلق از دختران با رابطه در سنگين و پاگير و دست مسايل كاهش- 4

 خانواده تشكيل به مايل كه جواناني و نوجوانان براي اشتغال ايجاد براي تالش و مرئي و نامرئي بيكاري رفع- 5

 .نيستند برخوردار معيني درآمد و شغل از ولي هستند

 نياز ولي نيستند ازدواج به قادر اقتصادي، فقر جهت به كه جواناني و نوجوانان به ازدواج مكفي وام اعطاي-6

 .دارند نيز امر اين به جدي

 تحصيالت قبيل هستند،از ازدواج به مايل كه جواناني از ها خانواده از برخي حد از بيش انتظارهاي تعديل- 7

 .غيره و اتومبيل و شخصي مستقل ي خانه داشتن داشن، مشخص عنوان يا و پردرآمد شغل داشتن، عالي

 تسري و است گرفته انجام صداقت و سادگي روح با كه هدفدار و اسالمي ازدواجهاي از واقعي الگويي ارائه- 8

 .دارند ازدواج موقعيت در را پسرجواني يا و دختر كه نظر مورد هاي خانواده به پاكي و سادگي روح اين

 



 ازدواج امر در تسريع درباب احاديثي

 :ورزيم مي مبادرت زمينه اين در حديث دو ذكر بيشتر،به توجه براي

 )20:(فرمود الهي ثناي و حمد از پس و رفت منبر به)ص( اكرم رسول روزي)ع( صادق امام روايت به

 مي كه موقعي درختند، ي ميوه مانند باكر دختران:گفت و آمد من نزد الهي پيشگاه از جبرئيل مردم، اي

 همچنين.سازد مي پراكنده ار آنها باد وزش و كند مي فاسدشان آفتاب ي اشعه نشوند، چيده اگر رسند،

 شوهر جز دارويي نمودند، احساس جنسي تمايل خويشتن در زنان مانند و رسيدند بلوغ حد به وقتي دختران

 .نيست مصون لغزش و خطا از بشر و بشرند كه آن چه نيستند، ايمن فساد از نگيرند همسر اگر و ندارند

 :دفرمو كه است آمده)ص( اكرم رسول از ديگري حديث در

 )21.(كند برمي دلت از را ايمان هاي ريشه زنا كه بپرهيز زنا از و كن ازدواج جوان اي

 :خورد مي چشم به فوق احاديث در كه نكاتي

 .زمينه اين در تسريع و موقع به ازدواج بر تأكيد- 1

 .دارد وجود شدت به ازدواج، عدم صورت در نوجوانان، پذيري آسيب- 2

 .غريزي و طبيعي امري عنوان به آنان تلقي پسران و اندختر جنسي نيازهاي تأييد- 3

 .نمايد مي وارد لطمه انسان ايمان اصل به الهي، قوانين از انحراف- 4

 

 توبه-15

 مي آمرزش طلب الهي پيشگاه از و كند مي توبه گناه از كه است جواني خداوند نزد هرچيز از تر محبوب

 )22.(نمايد

 دفعات در احساس اين و شود مي گناه احساس نوعي دچار»خودارضايي« لعم ارتكاب اثر در خطاكار نوجوان

 ارزشهاي سقوط و ارزشي بي آلودگي، احساس به منجر و شده تقويت گردد، مي تكرار عمل اين كه بعدي

 در توبه قبول از اطمينان وي ي كننده دلگرم عامل بزرگترين موقعيت، اين در. شود مي نوجوان در اخالقي

 اگر.باشد مسدود رويش به برگشت راه مبادا كه اين از دارد عميقي نگراني مبتال، نوجوان لكن.تخداس درگاه

 را مرحله اين شود، مأيوس و نوميد»خويشتن نوسازي« امكان از كه برسد وضعيت اين به روحي نظر از نوجوان



 نخواهد وجود وي بعدي اتانحراف از جلوگيري براي مانعي هيچ ديگر زيرا نمود؛ تلقي دشوار و خطرناك بايد

 .گيرد مي بر در را نوجواني چنين آينده به اميد از اي هاله اسالمي، بينش در اما.داشت

 :فرمود)ص( اكرم رسول

 )23. (است تر پسنديده و بهتر جواني در ولي است پسنديده هميشه گناه، از توبه

 :فرمود فرزندش به الهي، حصر و حد بي رحمتهاي به اميد ي درباره)ع( علي ديگر فرازي در يا و

 )24.(ببخشد را تو شوي، حاضر او پيشگاه در زمين اهل گناهان با اگر كه باش اميدوار آنچنان خداوند به

 خويشتن بازسازي و توبه به را او و گسترد مي مبتال نوجوان فراروي را اميدبخش اندازهايي چشم بيانات، اين

 . دهد مي قرار او منظر در ودهگش را رحمت هاي دريچه و خواند مي فرا

 پايان مفهوم به است، گرفته صورت غفلتي اگر كه نمايند متوجه را نوجوان ها، خانواده و مربيان است ضروري

 است كافي فقط.است داده قرار وسيعش الطاف مشمول را او خداوند بلكه نيست، چيز همه نابودي و فرصتها

 نمايد اخذ لغزشها و ها گذشته جبران براي قاطعي تصميم و كند عرجو او به جان سويداي و دل صميم از كه

 خواهد محسوب الهي درپيشگاه ها ناكرده گناه همچون كه رسيد خواهد مقامي به نمود، چنين اگر و

 است، شده شكسته قبلي هاي توبه اگر كه نمايند متوجه را نوجوانان ها، خانواده و مربيان بايد لذا)25.(شد

 اصالح او با را خويش ي رابطه و كنند رجوع خدا به بايد راسختر و مصممتر بار اين بلكه نيست، نااميدي جاي

 . بود خواهد حيات از سرشار و سالم زندگي ي طليعه ارتباط، گونه اين كه نمايند

 

  تغييرموقعيت-16

 خانواده درمحيط كه ناي از اعم بود؛ آلوده افراد با معاشرت و مجاورت»خودارضايي« عوامل از يكي كه ديديم

 . گيرد انجام غيره و محله مدرسه، محيط در كه اين يا شود واقع امر اين

 پسر يا و دختر كه شد مشخص راديو،»سازان آينده« ي برنامه به نوجوانان هاي نامه از برخي بررسي در

 در عامل همين.است هشد كشيده»خودارضايي« به بستگان از يكي يا و بزرگتر برادر تحريكات اثر در نوجواني

 به مبتال را مستعد نوجوان و كند مي جلوه همسال دوست و همدرس همكالس، تأثير صورت به مدرسه

 . سازد مي اخالقي آلودگي



 اش آلودگي عامل از را نوجوان كه است ضروري گرديد، بيان قبالً كه درمان هاي شيوه بستن كار به موازات به

 با نشستن و مجاورت جهت به نوجواني آموز دانش اگر مثالً رسانيد؛ حداقل به را تحريكات و نمود دور بالفاصله

 ضرورت، صورت در و دهيم تغيير را او نشستن محل درنگ بي است، شده آلوده نيمكت، يك روي ديگري،

 صورت به اخالقي انحراف( صفت اين با مدرسه در مبتال آموز دانش كه مواردي در و كنيم تعويض را او كالس

 نيز را او مدرسه تربيتي، خاص تدابير با است، معروف و مشهور)گرفتن قرار ديگري تجاوز مورد يا و استمنا

 بازسازي در كه هم هرچند مبتال نگيرد،نوجوان انجام)موقعيت( محيط تغيير چنانچه است طبيعي.دهيم تغيير

 از حاكي او، با ديگران خوردهايبر و نگاهها زيرا داشت؛ نخواهد چنداني ي ثمره بكوشد، خويش اصالح و

 . شود مي مسدود نوجوان روي بر رفتار اصالح راه ترتيب اين به و است وي بودن گناهكار

 :كه گيرد صورت اي گونه به ديگر، ي مدرسه به تغييرموقعيت است ضروري

 آمده پيش مشكالتي آموز دانش اين براي كه شود مطلع اي محرمانه نحو به جديد ي مدرسه مدير ابتدا ـ

 و جديد محيط در گرفتن قرار با اينجا و نيست مصلحت به چندان ،)قبلي( مدرسه آن در وي بودن كه است

 بايد اي اندازه تا اطالع اين هرحال به.بود خواهد بيشتر موفقتر، تحصيل و بهتر زندگي امكان تازه دوستان

 دانش اين كه شود آگاه جديد ي مدرسه يرمد بايد ضمناً.نمايد مي ايجاب موقعيت و شرايط كه شود منتقل

 ي حلقه« ي دوباره گرفتن شكل امكان تا دارد، تربيتي مراقبتهاي و دوستانه ارتباط به بيشتري نياز آموز

 .برسد حداقل به مدرسه اين در»معيوب

 قبلي مدرسه با مناسبي فاصله كه شود انتخاب اي گونه به جديد ي مدرسه كه داشت توجه بايد آن، از پس ـ

 و تالقي امكان جديد، ي مدرسه به مذكور آموز دانش آمد و رفت هنگام صورت اين درغير زيرا.باشد داشته

 اطالعات انتقال احتمال و داشت خواهد وجود آنان تحريكات و مزاحمتها بالنتيجه و قبلي همكالسهاي ديدار

 حصول محض به نيز خانواده در.بود دخواه زياد نيز، جديد دوستان به جنسي خطاهاي و انحرافي رفتارهاي

 تنها از المقدور حتي بايد نوجوان، انحرافي رفتار بر بستگان از يكي يا و بزرگتر برادر سوء تأثير از اطمينان

 فرد اتفاق به و نماند تنها منزل محيط در نوجوان شرايطي هيچ تحت و شود خودداري يكديگر با آنها گذاشتن

 صورت در بلكه نباشد، يكجا خواهر و برادر يا و براد دو خواب اتاق كه اين ديگر.دنكنن خلوت)نفري دو( عامل

 .شود تعبيه و احساس آن دركنار نيز بزرگتر فردي حضور يا و شود جدا امكان،

 و تغييرموقعيت آيد، پيش بستگان يا و خانواده اعضاي از يكي و نوجوان بين حادي مسئله اي، خانواده در اگر

 از نزديكي شهرستان به بودن، بستگان از يكي درمنزل مدتي.است الزامي مدتي براي حداقل ن،نوجوا محيط



 واقع مؤثر مسئله حل در تواند مي اخالقي، جوانب همه رعايت با قبيل اين از مسايلي و مسافرت رفتن، فاميل

 .دهد كاهش حداقل به را نامطلوب محيط از ناشي تحريكات و شود

 

 طبي درمان-17

 در.هستند خود ي آينده نگران و شوند مي پي در پي احتالمهاي دچار بلوغ، سنين در نوجوانان از برخي

 شرطي جنسي تمايالت و تحريكات ويا نامند مي»پاتولوژيك احتالمهاي« را آنها كه احتالمها نوع اين با برخورد

 عكس، قبيل از شهواني تحريكاتي عوامل از نوجوانان دورنمودن به معطوف ما توجه بايد كه زياد العاده فوق

 نيز مواردي ولي.باشد دارند، محرك ي جنبه كه نكاتي ساير و ويدئو سينما، آميز، تحريك هاي نوشته نقاشي،

 نتايج از جداً و است حساس حد از بيش عصبي، تأثيرپذيري و تحريك قابليت لحاظ از جواني كه آيد مي پيش

 از گرفتن راهنمايي و روان و اعصاب متخصص به مراجعه موارد، يندرا)26.(ترسد مي بلوغ ي دوره نامساعد

 .است ضروري وي

 كوچك لگن اعضاي در خون شدن دلمه سبب كه آنچه تمام به توان مكرر،مي احتالمهاي علل ساير ي باره در

 .نمود كرد،اشاره خواهد كمك آن شدن پي در پي به جنسي مداوم تحريك و

 زيادي مقدار كه غذاهايي همچنين و خردل و فلفل و سركه و آشاميد زياد مايعات شبها نبايد بهداشت، نظر از

 )27.(نمود صرف نبايد دارند، كالري

 براي آزادي وقت كه كرد بيني پيش قبالً و كرد زندگي سرحال و سالم تا گرفت نظر در را روزانه رژيم بايد

 راه در را نيرو تمام بايد تنوع، بي اندوهبار و تيره يزندگ جاي به. نماند باقي جنسي ي فايده بي و ثمر بي افكار

 .برد كار به است، شخصيت رشد و هماهنگي عامل كه ورزش و خالقيت

 اطرافيان نگراني و شود مي برانگيخته حد از بيش او همجنس جانب به نوجوان تمايل كه هم خاصي موارد در

 محسوب درمان تكميل جهت در گامي ذيربط، پزشكان و متخصصين به مراجعه كند، مي جلب موضوع به را

 تعادل موجب و دهد مي كاهش را گرا همجنس تمايالت هورمون، نوعي موارد،تزريق گونه اين در.شود مي

 .شود مي او تمايالت

 

 :نوشتها پي

 



Sublimation -1  

 .84 ص الزماني، صاحب دكتر ترجمه موس، رالف نوجواني؛ ي درباره بنيادي هاي نظريه- 2

 .85 ص منبع، همان- 3

 مولوي- 4

 .تهران از ساله18 دختري نامه از بخشي- 5

 .ساري از ساله20 جوان يك ي نامه از بخشي-6

 .81 و 80 صص عمادي، كاظم ترجمه ژاگو، پل اراده؛ قدرت- 7

 .80 ص سيدحسين، رضا ترجمه ماردن، فكري، پيروز- 8

 .218 ص ،1جلد الحديث،- 9

 .قصار كلمات البالغه، نهج-10

 .64 ص دبس، موريس ؛ بلوغ-11

 .468 ص ،2جلد دستغيب، اهللا آيت شهيد كبيره؛ گناهان-12

 .منبع همان-13

 .7 و 6 هاي آيه مؤمنون سوره كريم، قرآن-14

 .158 ص ،1جلد الحديث،-15

 .44 آيه از قسمتي اسراء سوره كريم، قرآن-16

 .158 ص ،1جلد الحديث،-17

 .54 ص بداند؟، بايد نوجوان يك كه آنچه-18

 .297 ص ،1جلد الحديث،)ص( اكرم رسول-19
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  نوجواني دنياي:منبع

  

 نوجوانان جنسي انحرافات زمينه در تربيتي نكته چند

 شرفي رضا محمد:نويسنده

 يكي به مبتال نوجوان با مواجهه و برخورد تربيتي، برخوردهاي خطيرترين و حساسترين از يكي كه اين به نظر

 مي مربيان و اوليا و ها خانواده اطالع جهت زمينه اين در چند هايي صيهتو لذا.است جنسي انحرافات از

 :نماييم

 سرّ كتمان- 1

 كه كند مي حكم چنين او اخالقي وجدان.نيست سازگار و دارد مباينت انسان فطرت با كه است امري انحراف

 در انحراف، به بتالم نوجوان لذا.ضدارزشهاست سوي به آدمي قهقرايي سير و است سقوط و آلودگي انحراف،

 صدد در جويد، مي پاكي و روشنايي سوي به راهي كه آن بر عالوه و است نادم و شرمگين خويش، وجود عمق

 . است آن داشتن نگه مخفي و عمل كتمان



 تلقي سرّ يك و راز يك همچون را آن امري، چنين از اطالع محض به اوليا و مربيان كه است شايسته بسيار

 روحي امانت نوع يك را مسئله اين و ندهند گسترش ديگري به خود شخص از را اطالع ي دايره و كنند

 .كنند امانتداري و نمايند محسوب

 مطلبي فرضاً اختيارخود به كه است ديگري نزد شخص طرف از سرّي مطلب يا كالم به نسبت امانتداري گاهي

 بدون و قهراً كه اين يا ننمايد فاش را آن و دنگوي ديگري به كه بسپارد امانت به نزدش و بگويد كسي به را

 راضي كه بيند مي چيزي كسي از يا شوند مي ديگري از را سرّي اختيار،مطلبي بدون مثالً باشد؛ اختيارطرف

 خيانت امانت در سازد، فاش يا كند نقل شينده، يا ديده كه را چيزي هرگاه صورت دراين.نيست آن افشاي به

 :است آمده)ع( علي اميرالمؤمنين حضرت قصار كلمات در كه چنان)1.(است كرده

 ) 2.(است غدر و خيانت است، شده سپرده تو به كه رازي كردن فاش

 :نارواست آن افشاي و الزم آن شد،كتمان سپرده دل به كه رازي لذا

 نجات راه چيست كه گفتم پيرميكده به

  پوشيدن راز گفت و مي جام بخواست

 حافظ

 :فرمايد مي كه حديث اين و است پيامبر رميكدهپي از غرض ظاهراً

 »نجا صمت من«

 نهفت سرّ كه هر كه پيغمبر گفت

 جفت خويش مراد با گردد زود

 شود پنهان زمين اندر چون دانه

 )3( شود بستان سرسبزي و سرّ

 ار او سر وي، اعتماد جلب براي همچنين و نوجوان انساني و اخالقي شؤون حفظ براي است ضروري پس

 يكي يا مدرسه همكاران مثل ديگري فرد توان مي صورت يك در تنها ندهيم بروز و انتقال ديگران به و كتمان

 آموز دانش خانوادگي نام و نام ذكر بدون را نظر مورد مشكل فقط كه نمود مطلع را تربيتي ستاد اعضاي از

 مورد كه شرعي موازين لحاظ به فقط نه مسئله اين رعايت.جوييم ياري مسئله حل براي آنها از و كنيم مطرح



 نوجوان، با مطلوب عاطفي روابط حفظ منظور به نيز نظرتربيتي نقطه از بلكه است، ضروري خداست رضاي

 بلكه است، نيامده عمل به شرعي موازين رعايت تنها نه صورت اين درغير چه.است اصولي و حياتي امري

 . ريزد مي هم در نوجوان و مربي ابينفيم بخش اطمينان و اعتمادآميز روابط اساس

 برخوردار اهميت و حساسيت از جنسي، مسايل ي اندازه به كه رفتاريها كج و رفتاري انحرافات ساير مورد در

 وابستگي و تهاجمي خوي و پرخاشگري انزوا، و گيري گوشه مدرسه، محيط در ناسازگاري قبيل نيستند،از

 مطرح موضوع خانواده، با اي گونه به بهتراست امثالهم، و تحصيلي و درسي تفاوتي بي داشتن، شديد عاطفي

 مصلحت خانواده، به مشكل انتقال در مجموع در و نريزد هم در را نوجوان اعتماد اساس هم باز كه شود

 خانواده اطالع كه نماييم حاصل اطمينان قبالً كه اين يا و باشد داشته آن،وجود نگفتن پيامدهاي از بزرگتري

 و كنترل قابل نوجوانان با آنان رفتاري پيامدهاي و كرد نخواهد هست، كه آنچه از بدتر را امر،وضعيت اين از

 .بود خواهد بيني پيش

 

 نگرفتن اقرار- 2

 ها زمينه اين در نوجوان از نگرفتن اقرار است، فراوان اهميت حائز نظراخالقي از كه ديگري مهم موضوع

 نه فرد، از خواستن اقرار باشد، پيوسته وقوع به نفر دو ميان جنسي انحراف گر،ا ويژه به.است)جنسي انحرافات(

 عمل قبح رفتن بين از و ها پرده ريختن فرو موجب بلكه زند، مي لطمه او حيثيت و آبرو حفظ به تنها

 ادهاستف با است، مهم و حساس بحث،بسيار اين چون.افزايد مي گناهان ارتكاب در جسارت به و شود مي)گناه(

 :كنيم مي اشاره رويه، اين تأييد در ادلّه از مورد دو اسالمي،به اخالق منابع از

 قبيل از كه متعددي موارد بر عالوه اينجا در.زناست حد اجراي شرايط و اصول از برخي به مربوط اول مورد

 مي عمل به عترافا و اقرار آن و دارد وجود هم ديگري مالك است، شده ذكر ديگر، ويژگيهاي و شهود شهادت

 دهنده نشان امر اين.كند گناه به اقرار و اعتراف درچهارمجلس و نوبت چهار در بايد حتماً متهم شخص. باشد

 قيد اصول اين در نيز ديگري شرط.است اخالقي و انساني موازين و معيارها به مقدس شارع دادن اهميت ي

 كند،بلكه كمك او به ها جمله ي ادامه در و كند اعتراف به تشجيع را متهم ندارد حق قاضي كه، است شده

 گناه االمكان حتي تجري، از جلوگيري و عمومي طهارت و عفت و حجاب و حيا حفظ براي كه كند كاري بايد

 تلقين متهم به را گناه انگار و كند تفسير و تعبير متهم نفع به را شبهات كه است مكلف و نرسد ثبوت به

 )4. (نمايد

 :خورد مي چشم به مهم ي نكته سه فوق درموارد



 مي اعتراف شخصاً خود فرد بلكه شود، نمي گرفته اقرار فرد از زنا، قبيل از محرماتي با ارتباط در معموالً- 1

 . است فراواني اهميت حائز نوجوانان با تربيتي برخوردهاي در اين و نمايد

 تلقين بايد او به را گناه انكار بالعكس بلكه نمايد، تشويق و تشجيع اقرار، و اعتراف به نبايد را متهم قاضي،- 2

 .كرد تفسير و تعبير متهم نفع به را شبهات و نمود

 متهم يافتن جرأت از جلوگيري و عمومي طهارت و عفت و حيا برحفظ مبتني اصلي، چنين ي فلسفه- 3

 .نموديم اشاره آن به اخالقي و شرعي موازين باب در كه است مهمي مطلب همان اين و باشد مي برگناه

 كن پاكم ام، كرده لواط پسري با: كه كرد بيان و آمد)ع( علي نزد كه شود مي مربوط جواني دوم،به مورد

 باشد كرده حركت طبعت در سودايي شايد برگرد، ات خانه به:فرمود حضرت).كن جاري حد من بر يعني(

 و كمال روي از اقرار و نيست حاضر واستح شايد فرمود لذا.شود مي ساقط حد شبهه، احتمال سبب به چون(

 پاسخ همان حضرت كرد، تكرار را حد اجراي خواهش و كرد اقرار را همان و آمد ديگر روز.)نيست عقل و شعور

 شد، حد اجراي به ناچار اميرالمؤمنين چهارم، ي مرتبه در.شد تكرار بار چهار صورت اين به مسئله اين و داد را

 حد اجراي از اميرالمؤمنين بود، شده پشيمان و نيزمنقلب جوان و شد آماده دح اجراي وسايل چون لكن

 )5.(نمود خودداري

 :كنيم مي نقل نگرفتن، اقرار استحسان جهت در را ديگري اينك،مطلب

 او بر تا كند اقرار شرع حاكم نزد آن به كه نيست واجب زنا، مانند داشته مقرر برآنها خداوند،حد كه گناهاني اما

 )6.(است كافي استغفار در سعي و آينده در آن برترك عزم و گناه از پشيماني همان و نمايد جاري حد

 بين ديگري هرفرد يا و خانواده يا و مربي نبايد كه است اين نمود، استفاده توان مي آن از كه مطلبي لذا

 واقعي ي توبه انجام و خداوند سوي به را او اگر بخواهد،بلكه اقرار و شود واسطه تعالي خداي و خالفكار نوجوان

 و است درآينده آن ترك براي تالش و عمل از پشيماني توبه،همان حقيقت و است منظورحاصل دهد، سوق

 متنبه حقيقتاً و ندارد)خالف( عمل تداوم براي اي انگيزه كه دريافتيم نوجوان رفتارهاي و روحيات از چنانچه

 بهبود جهت در را او كه است بهتر.نيست او اعتراف و اقرار شنيدن يا و اقرار گرفتن به نيازي ديگر است، شده

 و روشن ي آينده و شخصيت بازسازي براي راه تا نمود ترغيب و تشويق ها گذشته جبران و خدا با ارتباط

 .گردد فراهم وي پراميد

 

 زدن برچسب از پرهيز- 3



 به و رنگي به لحظه هر احتماالً دوره اين در فرد كه اي گونه دانند،به مي همراه شخصيت تلون با را نوجواني

 .گرايد مي صفتي

 سرگرم اش فردي زندگي در را خود و بوده تكرو و متمسك گاه و كند مي جلوه ايثارگر و فداكار بسيار گاهي

 ديگر، مواردي در و شود مي گرا گروه و بسياراجتماعي مواردي، در نوجوان كه شود مي ديده بعضاً.كند مي

 و منسجم كامالً و منعقد اي پديده را نوجوان شخصيت توان نمي رو اين از.آيد مي نظر به گير گوشه و ويمنز

 .شود مي جاري قالبها در كه ماند مي روان و سيال اي ماده همچون بلكه،.نمود تلقي گرفته شكل

 با مشكوكي روابط يا و دش خودارضايي به مبتال نوجوان موردي در اگر كه شد ارائه جهت اين فوق،به ي مقدمه

 اين نبايد گرديد، دريافت او مورد در اخالقي احتمالي انحراف بر مبني گزارشي يا و نمود برقرار خود همكالس

 مقطعي و گذرا حالتي از كيفيات اين معموالً بلكه نمود، تلقي شخصيتي ثابت و پايدار صفات مظاهر را نمودها

 در بهبود و اصالح امكان شود، برخورد آنها با بينانه واقع و صحيح ايه شيوه با كه صورتي در و برخوردارند

 ها زمينه اين در نوجوان به زدن برچسب هرگونه از كه است ضروري لذا.دارد وجود زياد آنان شخصيت

 به دست جنسي، غريزه شديد فشار تحت بار دو يكي است ممكن نوجوان، مواردي در حتي.شود خودداري

 خود از و كرد محكوم»جنسي منحرف« منفي زدن برچسب با را او توان نمي صورت اين در بزند، خودارضايي

 بلكه.سازد مي مختل را نوجوان و مربي بين متقابل اعتمادآميز و سالم روابط هميشه براي روش اين.نمود طرد

 اين با و ستدان مرضي و ذاتي نبايد را نوجوان محدود و سطحي لغزشهاي كه پذيرفت را واقعيت اين بايد

 .داشت دريغ وي از را روشن ي آينده و بازسازي امكان نبايد شود، مي زده فرد پيشاني بر كه برچسب

 خواهشهاي ي لغزنده و پرشتاب تند، مسير در بزرگترها ما از بيش نوجوانان كه آوريم خاطر به است بهتر

 بخش اعتماد ي ارزنده فرصت و بنگريم غماضا ي ديده با را لغزشهايشان از برخي چنانچه و دارند قرار نفساني

 .كنند متحول و بسازند شايد و بايد كه گونه آن را خويشتن توانند مي بدهيم، آنان به را

 

 تعميم از نهي- 4

 صفت المثل وفي يابد دست اخالقي و انساني درمسايل تعميم نوعي به كه دارد تمايل انسان ذهن معموالً

 شخصيت ديگر هاي جنبه به نيز را نامطلوبي ي پديده همچنين و دهد توسعه فرد شخصيت كل به را مطلوبي

 اين به.است معروف»اي هاله خطاي« نام به مشاوره روشهاي و درمباحث مسئله اين.دهد مذكور،سرايت فرد

 را ارزياب شود، مشاهده آنان از يكي در اي برجسته صفت آموزان، دانش رفتار از ارزيابي در اگر كه معني



 او براي استحقاق حد از باالتر ي نمره و ببيند خوب را او نيز، رفتاري ديگر هاي جنبه در كه كند مي مايلمت

 . ناميم مي»اي هاله خطاي« را آن كه شود مي رفتار ارزيابي در خطا نوعي به منجر اين گيرد،كه نظر در

 از اطالع مجرد به كه شود مي مشاهده غالباً اخالقي، يا و جنسي انحرافات از يكي به مبتال نوجوان مورد در

 به و گيرد مي خود به منفي حالتي او رفتاري هاي جنبه ساير مورد در قضاوتها عموماً فرد، رفتاري مشكل اين

 لذا.دهد مي قرار تهديد مورد را فرد شخصيت تمامي كه شود منجرمي»شتابزده و نادرست تعميم« نوعي

 وجود كه باشند داشته موضوع اين به كافي عنايت هستند، ارتباط در ناننوجوا با كه هايي خانواده و مربيان

 ضروري شرط بيني واقع بلكه.كرد نخواهد نفي را وي شخصيت مثبت هاي جنبه نوجوان، در نامطلوبي رفتار

 .است نوجوان به نسبت تربيتي تدابير اتخاذ

 

 نمودن برصحت حمل- 5

 با برخورد در كه است شده توصيه مردم به حتي و اياستقض به مثبت اسالمي،نگرش اخالق ويژگيهاي از

 برخورد در.باشند داشته توجه قضايا، وسالم مثبت و سازنده جهت به وهميشه بگيرند را مثبت جانب مسايل،

 .نمود صحت بر حمل را موضوع بايد كه است حاكم اخالقي اصل نيزاين رفتار كج نوجوانان با

 :است القياخ واقعيت اين بيانگر زير حديث

 چيزي ام برادرديني از من به شوم فدايت:كرد عرض السالم جعفرعليه بن موسي حضرت به فُضيل بن محمد

 شده نقل تو از چنين كه پرسم مي برادرم از آن از پس.نيست خوشايند را مردان و است زشت كه رسد مي

 عليه امام.بودند داده خبر من به هستند، اطمينان مورد كه جمعي كه درحالي شود، منكرمي او ولي است،

 شنيده، و ديده اشتباه گوشم و چشم بگو يعني.برادرت از را گوشت و چشم كن تكذيب محمد اي:فرمود السالم

 را آنها و كن برادرت تصديق شود، منكر او و بگويند)ديني برادر( برادرت ي درباره را چيزي نفر پنجاه اگر پس

 و دار لكه و زشت را او آن، ي وسيله به كه را چيزي مكن فاش و شده مشتبه آنها بر امر بگو، يعني.كن تكذيب

 كه كساني: است فرموده مجيد قرآن در خداوند كه بود خواهي كساني از كني، چنين اگر كه كني آبرو بي

 )7.(است آخرت و دنيا در دردناكي عذاب ايشان براي شود، فاش مؤمنين بين در زشت كار دارند دوست

 آن از پس و نگريست آن به باور ي ديده با نبايد بخصوصي، فرد ي باره در نفر، يك از خبر كسب مجرد به لذا

 و متهم را نوجواني نبايد است، نشده حاصل يقين فرد براي كه زماني تا بلكه.داد اثر ترتيب بالفاصله هم

 .داد باد بر را او آبروي و حيثيت و نمود محكوم



 

 خودارضايي باب در شناسان روان از چند يتن برنظريات كوتاه مروري

 روان كه آنجايي از ولي نموديم اشاراتي عمل اين بخش زيان عواقب به»خودارضايي« آثار بحث در قبالً

 لذا دارند، آن آثار و عمل اين كيفيت باب در يكديگر مخالف كامالً آرايي زمينه اين در صاحبنظران، و شناسان

 بررسي، و نقد ضمن و بنماييم اشاراتي آنها از برخي به خوانندگان، يشترب اطالع جهت دانستيم ضروري

 .دهيم ارائه را مناسبي جمعبندي

 :داريم مي بيان مورد اين در را اسالم نظر روانشناسان،اجماالً ارائه از قبل

 

 اسالم ديدگاه از خودارضايي

 و بشري طبيعت مرزهاي از شدن خارج را عمل اين است، مبتني انسان فطرت بر كه آييني عنوان به اسالم

 ناظر نيز احاديث و روايات.است»تجاوز« خصوص اين در قرآن تعبير داند؛ مي او فطري حريم و حدود به تجاوز

 كسي« و »ملعون« ،»است كرده نكاح خود با كه كسي«،»بزرگ گناه«:به آن از و است معاني و عناوين اين به

 .كند مي ياد ،»تاس دور به خدا ي واسعه رحمت از كه

 و جسم بر كه است ناگواري و زيانمند آثار متضمن است، گناه ازعظمت حاكي كه تعابيري چنين ترديد، بدون

 اصليترين اسالمي، بينش در كه را خدا و انسان ارتباط كه آن بر عالوه شود، مي وارد انسان ي وانديشه روان

 اين با ولي.دهد مي سوق انقطاع و گسستگي به را آن و هداد قرار تهديد مورد است، هستي در موجود ي رابطه

 آمرزش ي وعده مبتال، جوان و نوجوان به است،»للعالمين رحمه« آن، پيامبر و رحمت آيين اسالم چون حال،

 آن، بر عالوه و داده مغفرت و

 .هدد مي سوق ومتعادل سالم زندگي سوي به را فرد و گشايد مي وي روي به را ونجات اميد درهاي

 

  شناسان روان ازديدگاه خودارضايي

 :شوند مي تقسيم دسته دو به دارند، موضوع اين به نسبت كه ديدگاهي لحاظ از شناسان روان

 بر در نامطلوبي عوارض و آثار گونه هيچ و بوده طبيعي ،)خود از كامجويي( عمل اين كه معتقدند:اول دسته

 را او و شود مي فرد دامنگير كه است گناهي احساس در باشد، شتهدا احتماالً نامطلوبي عوارض هم اگر و ندارد



 گناه احساس با بايد و ندارد ديگري روحي و جسمي عوارض كه معتقدند وگرنه نمايد مي شرم و خجلت دچار

 .نمود مبارزه

 انرو و جسم بر سوئي آثار عمل اين كه معتقدند و داشته اول دسته با مخالف كامالً اي عقيده:دوم دسته

 :كنيم مي اي اشاره آنان نظريات به اجمال به كه گذارد مي نوجوان

 شيوع حسب به و است عادي و طبيعي عملي»خودارضايي« كه برآنند عموماً غربي، و آمريكايي شناسان روان

 . كنند نمي تلقي غيرعادي اي پديده را آن نوجوانان، دربين آن

 .نمايند مي تأييد را بيان باشند،اين مي نظريات همان از ثرمتأ كه نيز ما ي جامعه شناسان روان از برخي

 )8: (نويسد مي»نوجواني مسايل« دركتاب»ايزدي سيروس« دكتر

 بوده بحث مورد غيرعلمي و علمي جوامع تمام در تاكنون قديم از زن و مرد در تقريباً كه است امري استمنا

 عمل، اين زيانبخش اثرات ي درباره است آن شامل شك بدون نيز ما فرهنگ كه فرهنگها دربيشتر.است

 استمنا به نحوي به تاكنون كه عوارضي مورد در هرحال به.ندارد علمي اساس كه شده پذيرفته بسياري مطالب

 . است نشده ثابت وجه هيچ به كه گفت بايد است، شده داده نسبت

 :دارد مي اظهار چنين مطلب ي ادامه در ايشان

 با را آنها مشكل، اين قبال در دارند، سروكار نوجوانان با كه كساني طوركلي به و مدرسه اولياي است الزم

 و كنند پاك آميز، اغراق اظهارات و معتقدات ازبرخي را آنها ذهن و نمايند آشنا آن به مربوط علمي واقعيتهاي

 جنس بودن سترسد در وجود با يا و شود انجام حد از زياد اگر كه دهند توضيح نوجوانان به حال درعين

 .دارد غيرعادي ي شود،جنبه اقدام آن به هم باز مخالف

 ) 9: (نويسد مي »نوجواني« كتاب در»كرماني جعفر ابراهيم« دكتر

 شمرده رشد طبيعي عوامل جزو و ضرر بي است عملي استمنا عمل كه است براين امروزه،حاكي علمي حقيقت

 نظر از و ببرد پي خود وجود حقيقت به كه باشد مي جواننو براي جديدي تجربه بيولوژي، نظر از.شود مي

 .نپيوندد وقوع به شده، گفته فصل اين درابتداي كه»اختگي هيجان« كه است برآن تأكيدي يك رواني

 است عملي درحقيقت و گردد نمي روحي و جسمي ناراحتي پيدايش سبب استمنا كه باشد آگاه بايد نوجوان

 قانوني ارتباط و جنسي تكامل براي است اي مقدمه اين و دهد مي تسكين را روحي و جسمي فشارهاي كه

 . آينده در زن و مرد بين وشرعي



 )10: (معتقدند»نوجواني روانشناسي« كتاب در»جونز« و»بلر«

 و خطر متضمن وجه هيچ به عمل نفس در استمنا كه است اين متفقاً رواني و پزشكي نگرش اخير، سالهاي در

 و درسي فعاليتهاي كاهش موجب كه دارد معطوف خود به را نوجوان توجه چنان است ممكن بلكه نيست زيان

 .گردد او اجتماعي مسئوليتهاي ساير

 مي عمل، اين جسماني و رواني هاي جنبه بررسي از پس »بالغ و كودك روانشناسي« كتاب در»هادفيلد«

 )11:(نويسد

 شود مي مالحظه كه آنگونه.ندارد جسماني سوء اثر گونه چهي و است رواني استمنا خطر گفت، بايد طوركلي به

 :كه برآنند صاحبنظران از دسته اين

 .ندارد بر در جسمي سوء عواقب استمنا- 1

 . شود مي متجلي گناه احساس صورت به رواني بعد در آن نامطلوب اثر احتماالً- 2

 .نمود كن ريشه فرد وجود از بايد را گناه احساس- 3

 انجام مخالف جنس به دسترسي وجود با و درآيد افراطي صورت به كه دانند مي غيرعادي مانيز را استمنا- 4

 .گيرد

 شود، نارساييها جبران و عمل ترك به منجر كه حدي تا بلكه.نيست مذموم مطلق، طور به نيز»گناه احساس«

 نفي كامل طور به را هگنا احساس كه برآنند شده ياد شناسان روان كه گونه آن نه لكن.است ضروري و الزم

 و سالم زندگي به بازگشت و خدا به بازگشت جرأت تا داد عمل ميدان گناه احساس به اندازه آن نه و كنند مي

 سوي به جهش و بلند گامهاي براي اي محركه نيروي بايد گناه احساس از بلكه.كند اخذ فرد از را متعادل

 . آورد وجود به آينده

 از را آن و نگريسته مسئله اين به بيني واقع با كه هستند آنهايي صاحبنظران، و شناسان روان دوم ي دسته

 :اند داده قرار بررسي مورد مختلف ابعاد

 :است معتقد»كانت«

 با كلي به شهوتراني نوع اين و كند نمي ضعيف را جسم و ذهن خود، از گرفتن كام ي اندازه به چيز هيچ

 روي پيش اش زشتي ي همه با را آن بايد.بماند پنهان جوان از نبايد عموضو اين اما.است مغاير آدمي طبيعت

 هر از بيش زشت عادت اين كه شويم يادآور و افتاد خواهد مثل توليد از طريق بدين كه بگوييم داده، قرار وي



 عقلش شد، خواهد خويش زودرس پيري سبب كار اين با كرد، خواهد تباه را اش جسمي قدرت ديگري چيز

 )12.(غيره و غيره و شد خواهد ضعيف واقعاً

 :نويسد مي مورد اين در»دبس موريس«

 و است خطرناك بسيار و جبران غيرقابل امر يك جنسي، انحرافات اين كه كردند مي گمان اين، بر سابق

 نمي زياد اهميت موضوع اين به اطبا غالب امروزه.گذاشتند مي آن گردن به را عصبي حوادث تمام تقصير

 طبايع ودر كند مي خسته بسيار را جوان كار اين.است قبيحي عمل)استمنا( زدن جلق صورت هر در.دهند

 )13.(هستند شرمسار و خجل همواره كه طوري به نمايد مي عجيبي ترديد و وسواس توليد حساس

 :است معتقد»استال سيلوانوس« نام به متفكرديگري

 پي در انگيز محنت نتايجي گردد، تكرار اگر و شود يم سبب را حال شوريدگي و آشفتگي)استمنا(كار اين

 بلكه خدا به گناه تنها نه بايد را آن و سازد نابود را پيكر نيروهاي و پست را خوي و ناتوان را هوش استمنا،.دارد

 براي انجامد، درازا به اگر زشت كار اين.آورد شمار به است، نيك و پاك بشريت درعالم آنچه به حرمتي بي

 )14.(سازد ويران و تباه را خوشبختي آوردن دست به راههاي همه يازد، دست بدان كه يبدبخت

 پرداخته جوانان و نوجوانان جنسي مسايل ي درباره تحقيق به دراز ساليان كه است محققاني از يكي»كينزي«

 )15:(نويسد مي است،

 .زند لطمه فرد شخصيت به مداوم طور به بتواند)استمنا( اين از چيزي كه شود تصور است مشكل

 :نويسد مي خودارضايي به مبتال زنان مورد در و

 تا يك فقط اي عده ميان اين در و شوند مي مبتال ندامت و پشيماني از منبعث رواني خلجانهاي به آنها نصف«

 اضطرابات گونه اين دچار نيم و سال شش حدود در بيشتري ي عده كه درحالي.گردند مي ناراحت سال، دو

 ) 16(» .بود اهندخو

 فراهم را زنان خاطر نگراني و ناراحتي موجب استمنا، مثل ديگر جنسي فعاليت نوع كينزي،هيچ ي عقيده به

 . سازد نمي

 :نويسند مي روسي شناسان روان از تن دو»الپيك« و»كوچتكف«

 دراشخاص و كند مي منحرف بخش نشاط كلي استراحت و تحصيل از را موقع،جوان از پيش جنسي تمايالت

 )17.(شود مي عميقي روحي رنج سبب تجربه، بي و اطالع بي



 ارضاي به ديگر، روشهاي يا و استمنا طريق از نوجوانان، اگر:گويند مي كه عده آن پاسخ در همچنين آنها

 :نمايند مي نظر اظهار چينن اين شوند، مي روحي ناراحتيهاي دچار نپردازند، خويش جنسي

 بيماريهاي پزشكان و بيولوژي فيزيولوژي، متخصصان( همگان مقبول و معروف متخصصان ي عقيده طبق

 ي دوره تا جنسي تمايالت ارضاي از اجتناب)آميزشي بيماريهاي و جنسي امور و اعصاب متخصصان و رواني

 )18.(ندارد ضرري زناشويي،مطلقاً روابط

 :نويسند مي نيز امورجنسي متخصصان از برخي

 و شهامت آورد، بارمي حال بي و جبون كند، مي دچار شهواني قواي ضعف به را يانمبتال)استمنا( عمل اين

 جسمي و روحي قواي ضعف دچار جواني درعنفوان كه هستند اشخاصي بسا چه.شود مي سلب آنان از درستي

 دارد،در پنجگانه حواس با كه نزديكي روابط لحاظ از جنسي غيرطبيعي عمل اين.شوند مي مفرط صورت به

 شدن كم روحاني، و جسماني قواي رفتن تحليل اينها، بر عالوه گذارد، مي اثر گوش و چشم در اول ي جهدر

 خلقي، كج اشتهايي، بي حد، از زياده سستي و ضعف الغري، حافظه، قواي نقصان رنگ، پريدگي خون،

 )19.(شد هدخوا آن به مبتاليان گريبانگير كه است مشكالتي ديگر، آفتهاي و سر دوران عصبانيت

 :كه نمود اظهار بايد فوق نظريات بررسي با

 بايد بدانيم، رواني را آن خطر اگرصرفاً)20. (جسمي نه دانند مي رواني را استمنا آسيب شناسان، روان از برخي

 و شرم انزوا،)21( ،)اوتيسم( عاطفي رفتن فرو گناه،درخود احساس قبيل از آن احتمالي عوارض كه بپذيريم

 از بريدن شدن،مستلزم مشغول خود به زيرا.گرديد خواهد مبتال فرد ويا نوجوان گريبانگير اطيافر خجلت

 .است اجتماعي ارتباطهاي قطع و ديگران

 ـ روان)(22( پسيكوسوماتيك اختالالت در كه روان و بدن مستقيم رابطه وجود لحاظ به ديگر سوي از

 .دارد دنبال به را جسمي نامطلوب يامدهايپ استمنا، رواني آثار شود، مي واقع بحث مورد)تني

 )23:(نويسد مي زمينه اين در پسيكوسوماتيك، امراض مولد علل پيرامون بحث از بيرجندي،پس دكتر خانم

 .كند بروز تناسلي و ادراري دستگاه عاليم است ممكن دارد، استمنا علت به گناه احساس كه كسي در

 

 :ها نوشت پي

 



 .450 ص ،1جلد كبيره، گناهان- 1

 .دررالحكم و غررالحكم- 2

 مولوي- 3

 .331 و 330 صص ،1جلد كبيره، گناهان- 4

 .358 ص منبع، همان- 5

 .580 و 579 ص ،2جلد منبع، همان-6

 .423 و 422 ص ،2جلد منبع، همان- 7

 .24 ص ايزدي، سيروس نوجواني؛دكتر مسايل- 8

 .30 ص كرماني، جعفر دكترابراهيم نوجواني؛- 9

 .102 ص شاپوريان، رضا ي ترجمه جونز، و بلر واني؛نوج روانشناسي-10

 .326 ص بالغ، و كودك روانشناسي-11

 .78 ص شكوهي، دكتر ترجمه كانت، تربيت؛ و تعليم-12

 .63 ص بلوغ،-13

 .41 ص بداند؟، بايد جوان يك كه آنچه-14

 .102 ص نوجواني، روانشناسي-15

 .102 ص منبع، همان-16

 .196 ص زاده، تقي محمد ترجمه الپيك، و كوچتكف ،جنسي تربيت و روانشناسي-17

 .230 ص منبع، همان-18

 .49و48 صص نويسندگان، از ديگر جمعي و استون دكتر جنسي؛ ناتوانيهاي-19

 .326 ص منبع، همان-20

21-Autism 



22-psychosmatic 

 .235 ص بيرجندي، پروين دكتر ؛)غيرعادي رفتار( مرضي روانشناسي-23

  جواننو دنياي:منبع

  

  نوجواني دوران در خودارضايي آثار

 شرفي رضا محمد:  نويسنده

 ديگر، موارد برخي و ابتال مدت سن، و جنس به متناسب اند، بوده انحراف اين به مبتال كه نوجواناني

 .اند كرده احساس خود روح و جسم بر را آثارنامطلوبي

 آينده«  ي برنامه به كشور نوجوانان از رسيده ي نامه 400 بررسي حاصل كه تحقيقي به بهتراست اينجا در

 مديريت و گرفته انجام دهباني رضا آقاي همكاري و نژاد رحيمي عباس آقاي توسط و است راديو»  سازان

 اي اشاره است، نموده منتشر را آن 1367 ماه دي در پرورش و آموزش وزارت تربيتي امور آموزش و تحقيقات

 :كنيم نقل تحقيق اين از را مواردي و باشيم داشته گذرا

 خود سالمتي در استمنا تأثير عنوان به را زير موارد باشند، مي)  خودارضايي(  استمنا به مبتال كه افرادي«

 :دانند مي استمنا به ابتال از ناشي را زير ناراحتيهاي افراد اين كه است ذكر شايان. اند كرده ذكر

 چشم شدن ضعيف- 1

 صورت شدن الغر- 2

 اعصاب ضعف- 3

 بدن شدن الغر- 4

 سرگيجه- 5

 شدن زكام زود به زود-6



 خوني كم- 7

 زانو شدن سست- 8

  چشم دور شدن سياه- 9

 حافظه شدن ضعيف-10

  صورت شدن زرد-11

 شنوايي حس شدن ضعيف-12

 صورت زدن جوش-13

 گوش در زنگ صداي شنيدن-14

 گيري گوشه-15

 اجتماع در نشدن ظاهر-16

  ايمان ضعف-17

  روحي و جسمي نظر از دنش بيمار-18

 ديگر بسيار ناراحتيهاي-19

 :از عبارتند ترتيب به آنها از نقل به افراد اين سالمتي دراختالل عمده موارد

 حافظه ضعف بدن، شدن ضعيف ،)پذيري تحريك افزايش( اعصاب ضعف صورت، الغرشدن چشم، شدن ضعيف

 ».گيري گوشه و

 

  خودارضايي ديگر آثار

 )1:(نويسد مي) خودارضايي( استمنا به ابتال آثار ي زمينه در نيز »دبس موريس«

 ي حلقه بخصوص و رنگ پريدگي: از است عبارت آن و شناسند مي همه را)  استمنا(  زدن جلق عادي عاليم

 به او توجه رسد، مي نظر به آلوده خواب و خسته همواره فرد شود؛ مي پيدا چشم دور به كه رنگي سياه



 گوشه شود، مي پيدا وي در كاذب و آميز اغراق حياي و شرم يك اوقات غالب.شود مي لبج چيزي به سختي

 .است ناراحت و آشفته وي خواب و كند مي اختيار گيري

 به نمايد، مي عجيبي ترديد و وسواس و توليد حساس طبايع در و كند مي خسته بسيار را جوان كار، اين

 فكري، و ذهني امراض در مطالعه هنگام در.پندارد مي مجرم را خود و است شرمسار و خجل همواره كه طوري

 اشخاص مخصوصاً و مانند مي عقب تحصيل در كه جواناني تمامي.نماييم مي برخورد زشت عادت اين با غالباً

 .كند مي پيدا را واقعي زشت عادت يك عمل اين موارد، اين در كه اند بوده مبتال آن به حتماً گيج و ابله

 

 پسران در ، استمنا با ارتباط در مهم ي هنكت چند

 )2:(خورد مي چشم به مهم ي نكته چند مذكور تحقيق در

 هنگام از مشكل اين ديگر، عبارت به گيرد؛ مي صورت 14 تا 12 سنين در بيشتر كلي طور به استمنا شروع- 1

 .شود مي آغاز راهنمايي مقطع به آموز دانش ورود

 .است شده ذكر سال 8 تا 3 از عمل اين به اعتياد مدت- 2

 بيان به اند؛ بوده تحصيل مشغول دبيرستان آخر سالهاي در كنند، ترك را عمل اين اند توانسته كه افرادي- 3

 . گذارد مي كاهش به رو دبيرستان ي دوره درپايان تقريباً و شود مي آغاز راهنمايي ي دوره از مشكل اين ديگر

 ذكر...و نامحرم به كردن نگاه و منحرف همكالسهاي جمله از منحرف ندوستا با تماس بيشتر ابتال ي نحوه- 4

 .است شده

 از تحصيلي افت اين.اند شده تحصيلي افت دچار كه اند كرده ذكر مزبور، افراد نفر 25 از نفر هشت حدوداً- 5

 .شود مي ختم شدن مردود به و شروع خواندن درس در تمركز عدم

 كار اين از دست بتوانند تا ندارند اراده آنقدر كه اند نموده اظهار)نفر25 از نفر16( استمنا به مبتال افراد اكثر-6

 .بردارند

 ازدواج عمل، اين ترك از پس توانند مي آيا كه هستند نگران كنند، ترك را استمنا اند توانسته كه كساني- 7

 عمل، اين ترك از تمد چه گذشت از پس آيا است، مثبت سؤال اين پاسخ اگر.شوند فرزند صاحب و كنند

 ترك از پس استمنا از ناشي عوارض آيا كه اند پرسيده افراد اين همچنين كنند؟ ازدواج توانند مي مذكور افراد

 خير؟ يا رفت خواهد بين از آن



 شد؟ خواهد بخشوده آنان گناه عمل، اين ترك از پس آيا كه اند پرسيده نيز برخي

 24 از نفر هشت تحصيلي افت كه طوري به زند مي شديدي ي ضربه فرد رواني سالمت به استمنا به ابتال- 8

 مي آن ترك برابر در ناتوان و اسير را خود فرد، كه استمنا ترك در اراده ضعف. است آن بارز ي نمونه يك نفر،

 نمي و ندهد انجام را آن خواهد مي كه عملي ترك براي او ي اراده ضعف اين.است ديگري مهم ي ضربه بيند،

 كند، گيري گوشه و باشد ناراحت دايم بداند، روحي مريض را خود شخص كه شود مي باعث كند، ترك ندتوا

 از را خود نفس به اعتماد و پذيرباشد تحريك يا عصبي و كند احساس مانده عقب جامعه به نسبت را خود

 و شود مي وارد فرد رب رواني و روحي ضربات عنوان به كه است مواردي شده، ذكر هاي نمونه اين.بدهد دست

 افراد ديگر مثل نيست قادر استمنا به مبتال فرد كه نحوي كند؛به مي سلب او از را فكري آرامش و آسايش

 .بپردازد عادي زندگي به خود سال و همسن

 

  دختران خودارضايي و انحراف خاص هاي زمينه

 به آن، حاصل كه شده انجام تراندخ شدن كشيده انحراف به علل ي زمينه در بررسيهايي فوق، تحقيق در

 :است زير شرح

 زير موارد.شود تلقي بايد جنسي انحراف علت عنوان به فرزندان از درمراقبت والدين توجهي بي كلي طور به

 :دختران جنسي مسايل به نسبت والدين توجهي بي از است هايي نمونه

  والدين ويژه روابط از دختران اطالع- 1

 غريبه افراد و فاميل سوي از دختران فتنقرارگر تجاوز مورد- 2

 ناباب دوستان با دخترانشان دوستي در والدين نظارت عدم- 3

 را كار اين دختران موارد از بسياري در( خود جنسي عضو كردن دستمالي عوارض به نسبت دختران جهل- 4

 كم شدند، خودارضايي به مبتال وقتي اما.كنند مي تلقي سرگرمي يك را آن و دهند مي انجام عادت عنوان به

 .)اند كرده چه كه فهمند مي كم

  نابالغ پسر و دختر خواب بستر دادن قرار هم كنار- 5

 خانه در بالغ پسر و دختر گذاشتن تنها-6

 .)است شده تجاوز آنها به ديگر افرد يا همسايه سوي از كه( خانه در دختر گذاشتن تنها- 7



 

 نتيجه

 در نيز خودكشي تمايالت.باشند مي پذيرتر ضربه پسران، به نسبت جنسي نظر از دختران كه نمود اذعان بايد

 اين به وضع پسران در كه حالي در.است زياد بسيار اند، گرفته قرار تجاوز مورد كه دختراني بخصوص دختران،

 طرف از بيشتري رغبت و سهولت با هستند، پسران از تر ضعيف جسمي لحاظ به چون دختران.نيست گونه

 زودتر آنها و است پسران بلوغ سن از كمتر دختران در بلوغ سن چون.گيرند مي قرار تجاوز مورد هوسران راداف

 . شوند مي بالغ پسران از

 انحراف دام در سهولت به لذا نيستند، برخوردار جنسي تعليمات و آگاهيها از معموالً سن اين در دختران

 .غلتند مي جنسي

 .شود بيشتر) دبستان پنجم( ابتدايي تحصيلي مقطع اواخر از والدين مراقبتهاي شود مي پيشنهاد

 كه اي گونه به است، پسران و دختران جنسي و جسمي افزود،تفاوتهاي فوق مطلب به بايد كه را اي نكته

 و قبل نوجوان پسر يك وضعيت.است متفاوت يكديگر با كامالً انحرافات از آنها تأثيرپذيري ي نحوه و ميزان

 با رابطه در دختر. گردد نمي دگرگون اندازه اين تا) مخالف جنس با ارتباط ويژه به( جنسي انحراف از بعد

 نوجوان پسر كه آن حال.است محال آوردنش دست به كه دهد مي دست از را چيزي جنسي، تجاوز و انحراف

 از بيش دختران ييرسوا و آبروريزي احتمال رو اين از.كند نمي احساس خود در چشمگيري تغيير تقريباً

 را خودكشي غالباً و زنند مي پا و دست نااميدي ي ورطه در يابند، نمي نجاتي، راه تقريباً چون و است پسران

 شوند، مي كشانيده اخالقي آلودگي به كه بيشتردختراني.دانند مي چيز همه براي خوبي پايان نقطه

 سرخورده و نااميد كامالً آينده از بينند، مي مسدود خود روي بر را خانواده تشكيل و ازدواج راه كه آن دليل به

 مي خود مقابل در راه دو صورت اين در.يابند نمي خود در آبرومندانه ازدواج براي را الزم سالمت زيرا.شوند مي

 :بينند

 اين به اعتقاد و گذشته از بيش مراتب به اخالقي، انحرفات و فساد هولناك ي ورطه در ورشدن غوطه يكي

 !نيست رنگي سياهي از باالتر كه طلبم

 نمي نبودي، حيات قيد در ديگر وقتي چون.پليديها و زشتيها ي همه كردن پاك براي انتحار به توسل ديگري

 متأسفانه و نيست كار در موجوديتي ديگر زيرا.ندارد وجود خود از دفاع براي دليلي و نمود محكوم را تو توان



 آنان پذيراي چندان جامعه زيرا. انديشند مي سوم راه به ،)جنسي ويژه به( فات،انحرا به مبتال دختران كمتر،

 . يابند مي ناكام و خورده شكست كامالً را خود كه ديگراين. نيست

 فضل درپناه كه است اي وسازنده پاك زندگي شروع و خدا به بازگشت و عميق ي سوم،توبه راه كه صورتي در

 .است راه هترينب و گيرد مي انجام الهي نعم و

 

 )خودارضايي ويژه به( جنسي انحرافات از پيشگيري روشهاي

 به نوجوانان ابتالي از توان مي چگونه كه است اين شود مي مطرح كه سؤالي اينك گذشت، كه عواملي شرح با

 نمود؟ پيشگيري خودارضايي ويژه به و جنسي انحرافات

 :آوريم مي زير ترتيب به را سؤال اين به پاسخ

 

  والدين به كافي آموزش- 1

 كه است ضروري.دارند خود فرزندان جنسي حيات پرورش در را نقش باالترين والدين شده، مالحظه كه چنان

 :شود ارائه آنان به سودمندي و منظم آموزشهاي و گفتگو زمينه سه در والدين با

 روابط خود، نوجوانان ويژه به و رزندانف با كه بياموزيم بايد والدين به ابتدا:محكم و گرم روابط ايجاد ـ الف

 ي رشته و آورند فراهم قيمتي هر به را نوجوانان با همدلي و كنند برقرار عاطفي حيث از ثمربخشي و صميمانه

 اين بر اطمينان و اعتماد و شود مي برقرار آنان بين عاطفي پل سازنده، برخورد اين اثر در.كنند محكم را الفت

 . گردد مي حاكم روابط

 آن، برقراري چگونگي و يكديگر با خود جنسي روابط به نسبت خوبي به بايد والدين:زناشويي امور حفاظت ـ ب

 رعايت و دقت شود، مي برقرار آنان بين فقط كه خاصي مسايل حفاظت ي زمينه در بخصوص و شوند توجيه

 انحرافات يا و استمنا به را خود يابتال علت نوجوانان از شد،برخي مالحظه قبالً كه همانطور. بنمايند كامل

 والدين است ضروري رو اين از.بودند كرده ذكر زناشويي روابط برقراري در والدين جنسي بندوباري بي ديگر،

 .آورند عمل به بيشتري حفاظت خود امورزناشويي از روابط، و مسايل گونه اين به نسبت كامل آگاهي با

 به.كنند مي سپري ابهام و تاريك در را خود بلوغ دوران نوجوانان، بيشتر:ثمربخش و ضروري گفتگوهاي ـ ج

 در و نموده شروع ظلمات در را)بلوغ( سرزمين اين به سفر آيد، مي سرشان بر كه آنچه از اطالعي بي دليل



 زمينه اين در. دارند خود همجنس فرزندان به نسبت مشابهي وظايف مادر و پدر.برند مي پايان به تنهايي

 دوستان اهميت بلوغ، عاليم از برخي پيرامون متقابل، اعتماد از آكنده و دوستانه فضايي در توانند مي نوالدي

 خويش نوجوان فرزندان با دست، اين از مسايلي و آلوده معاشرتهاي پيامدهاي اخالقي، انحراف يا و سالمت در

 .بپردازند شنود و گفت به

 

  تيتربي ستادهاي و مربيان به جامع آموزش- 2

 اخالقي و روحي مسايل به پرداختن براي مجالي كه اند شده غرق روزمره مسايل در آنچنان ها خانواده غالباً

 روان از يكي.كنند نمي برخورد امور اين با فرصت،هشيارانه داشتن صورت در يا و يابند نمي فرزندانشان

 مهم، اين لذا.برند مي سر به بيدار يمهن و خواب نيمه شبيه درحالتي انسانها بيشتر كه است معتقد شناسان

 مسايل با عمدتاً كه تربيتي ستادهاي ويژه به است، مدارس تربيت و تعليم اندركاران دست و مربيان متوجه

 .دارند توجه آموزان دانش تربيتي و اخالقي

 پرداخت دوره اين ضروري مسايل طرح به بايد شود، مي فراهم ستادها و مربيان براي كه مناسبي فرصتهاي در

 ميان در بايد نوجوانان با را مسايلي چه كه اين لكن.نمود آشنا خود، وظايف اهم با را نوجوان آموزان دانش و

 ويژه به و تربيتي شناسي روان نوجواني، و بلوغ شناسي روان هاي زمينه در دقيق و جامع آموزش به نياز نهاد،

 . دارد ،)تكنيكها و فنون( كاربردي ي مشاوره

 بين از را خود نوجواني دختر افتاد، اتفاق تهران متوسطه مدارس از يكي در كه خودكشي مورد يك در«

 وي تربيت با رابطه در را زيادي مشكالت اش، خانواده چه اگر او تربيتي و خانوادگي مسايل تحليل از پس.برد

 از آورند، مي دست به او از را اسبينامن عكس كه اين از پس آموز دانش كه زماني لكن بودند، آورده وجود به

 و كند جبران را گذشته تا دهند فرصت او به و ندهند اطالع مادرش به كه كند مي خواهش مدرسه معاون

 درخواست مجدداً آموز دانش. پذيرد نمي مدرسه معاون اما.شد نخواهد تكرار ديگر مسئله اين كه دهد مي قول

 اين مدرسه معاون هم باز.نسازند مطلع را مادرش ولي كنند تنبيه اهندخو مي كه هرشكلي به را او كه كند مي

 و سختگير بسيار دختر اين مادر كه شد معلوم آمده عمل به بررسيهاي در.دهد نمي نوجوان به را فرصت

 نمي ديگر من كه دوستش با مسئله اين طرح و مدرسه از نااميدي از پس نوجوان دختر لذا.است بوده مقتدر

 اين او، كوتاه عمر ي پرونده و كند مي پرتاب خيابان به را خود ساختمان دهم ي طبقه از بروم، منزل هب توانم

 ».شود مي بسته مظلومانه چنين



 مدرسه يك معاون بايد چرا لكن كرد، تلقي موجه عملي توان نمي را نوجوان خودكشي شرايطي هيچ در البته

 تنگ آنچنان را كار و كند برخورد مسئله با گونه اين دارد، سيشنا روان و تربيتي مسايل از نسبي آگاهي كه

 شود؟ خودكشي ناگزيربه وي كه بگيرد

 

 نوجوانان به كافي آموزش- 3

 كيف و كم از نوجوان آگاهي به منجر نهايت در شد، ارائه مدارس اولياي و ها خانواده آموزش ي زمينه در آنچه

 صدا.شوند تلقي تربيتي كارهاي محور و موضوع توانند مي ستقيماًم نوجوانان لكن شود، مي بلوغ دوران مسائل

 نوجوانان به را خود ارشادي و تبليغي فعاليتهاي از بخشي سازمانها، و نهادها ها، رسانه ديگر و سيما و

 . سازند آشنا خودشان راز و پررمز و شگفت دنياي با را آنان و دهند اختصاص

 قرار راهنمايي مدرسه و دبيرستان هفت آموزان دانش اختيار در اي سشنامهپر تهران، شمالي مناطق از يكي در

 اين با سؤالها از يكي.بود مختلف سؤال 11 شامل پرسشنامه اين.دادند پاسخ آن به نفر 200 از بيش و گرفت

 :بود شده طرح عنوان

 شود؟ مطرح كه دانيد مي الزم را موضوعي چه نمايد، سخنراني شما براي فردي اگر:عزيز نوجوان

 :بود صورت اين به موضوع، اهميت و آنها فراواني ترتيب به نوجوانان پاسخهاي

  اخالقي مسايل ـ

 مذهبي مسايل ـ

  اجتماعي مسايل ـ

 درسي و علمي مسايل ـ

 يابي دوست به مربوط مسايل ـ

 اقتصادي و سياسي ورزشي، مسايل ـ

  بلوغ دوران به مربوط مسايل ـ

 سيجن مسايل با آشنايي ـ

 جوانان خاص مسايل ـ



 نوجوان يك ي آينده به مربوط مسايل ـ

 روز مسايل ـ

 نوجواني سنين مسايل ـ

 نوجوان روان و ذهن اعصاب، به مربوط مسايل ـ

 جنسي ي غريزه هدايت چگونگي ـ

  آفرين شادي مسايل ـ

 نوجوان اجتماعي منزلت و حرمت ـ

  گويي بيهوده نفي و خود برگفتار تسلط چگونگي ـ

 ازدواج ـ

 مردم بيدارنمودن ـ

 امروز دنياي ضرورتهاي ار آگاهي ـ

  بيشتر ذهني و فكري آزادي ـ

  آن نمودن محدود و انتظامي نيروهاي كنترل ي درباره انتقاد ـ

 زيستن رسم و راه چگونگي ـ

  والدين با موفق ي رابطه ويژگيهاي ـ

  تفريحات ـ

 كشورها رساي در آن تأثير و اسالم مكتب از استفاده ـ

  شرعي احكام ـ

 آموزان دانش ارشاد ـ

 معاشرت آداب ـ

 



 نوجوان دختران از ويژه به تربيتي و اخالقي حفاظت- 4

 آن، عملكرد چگونگي و انحرفات مكانيسم شناخت و برخوردارند خاصي و پيچيده ماهيت از اخالقي انحرافات

 و انحرفات تحليل كه آن ويژه به.نيست تجربه كم و انديش ساده نوجوانان توان و حد در كه است كاري

 عينك پشت از را خود پيرامون مسايل و دنيا نوجوانان، و است فكري و عقالني كاري اجتماعي، آسيبهاي

 دختران لكن دارند، قرار آسيبها اين معرض در همگي نوجوان دختران و پسران گرچه.نگرند مي عاطفي

 :هستند پذيرتر آسيب دليل دو به نوجوان

 و شود مي مشخص كامالً شود، وارد آنها بر اي حادثه اگر كه آنان جنسي و بدني خاص وضع لحاظ به يكي ـ

 .سازد مي ممكن غير را برگشت راه تقريباً و كند مي دگرگون كامالً را آنها زندگي و آينده

 از و نگرند مي مسايل به تر انفعالي و تر احساساتي معموالً كه نوجوان دختران عاطفي حيات دليل به ديگري ـ

 مسايلي با متأسفانه رو اين از.نيستند برخوردار ضرورت حد در تقريباً آنها، بندي جمع و مسايل تحليل قدرت

 :مثالً اند؛ اظهارنموده نوجوان دختران اين از اي پاره كه شويم مي مواجه

 .اند گرفته قرار تجاوز مورد دركودكي، ـ

 . اند گرفته قرار ديگران استفادهسوء مورد و بوده تنها منزل در ـ

 .اند شده اغفال و اند بوده تنها منزل در پسري با بلوغ سنين در ـ

 . اند شده دچار انحرافاتي به آنجا در داشته آمد و رفت دوستان منزل به ـ

 تسليم عامل، اين خاطر به كه شود مي مالحظه بيفزاييم هم را دختران بدني ضعف فوق، مسايل بر چنانكه

 كه دختراني بيشتر كه كنيم اضافه را نكته اين نيز و است بوده پسران از بيشتر آنان شدن مغلوب و پذيري

 مسئله اگر مثالً كه اند شده واقع ارعاب و تهديد مورد اند، گرفته قرار ديگران نامشروع ي رابطه و تجاوز مورد

 روابط امكان نهايت، در كه قبيل اين از هاييتهديد يا و شد خواهند كشته احتماالً نهند ميان در كسي با را

 .اند شده آلوده بيشتري گرفتاريهاي به نوجوان دختران و نموده فراهم را بعدي نامشروع

 از.كنند تلقي بايد حساس و مهم امري همچون را خويش پسران و دختران حفاظت مسئوليت بايد ها، خانواده

 كساني و نزديك و دور بستگان و فاميل و جوان و نوجوان افراد هب كنند، خودداري منزل در آنان گذاشتن تنها

 احتياطهاي و نكنند زيادي اعتماد و نباشند بين خوش حد از بيش دارند، خانوادگي آمد و رفت آنها با كه

 روحي و اخالقي آسيبهاي دچار عمر يك براي آنها زندگي ي ثمره تا دارند ملحوظ را الزم روحي و اخالقي



 به اي ويژه مراقبتهاي همسايه، و همسال دوستان منازل به خود نوجوانان آمد و رفت خصوص در ويژه به.نشود

 .آورند عمل

 

 شخصيت تكريم- 5

 در سازد، مي ومنزوي كرده وادار نشيني عقب به مواردي در را آنها نوجوانان، شخصيت تضعيف كه گونه همان

 هاي صحنه در فعاالنه و مؤثر حضور و اجتماعي روابط ي گسترده ميدان به را ايشان شخصيت، تكريم مقابل،

 .دهد مي سوق جامعه

 و سالم مسير در را انرژيهايش و ونيروها كند مي اعتماد شود، واقع تكريم مورد و ببيند احترام اگر نوجوان،

 مي مصرف دخو در را نيرويش شود، رانده عقب جامعه فعال هاي صحنه از اگر اما.اندازد مي كار به اي سازنده

 .كند

 شخصيتش به دوستان و بستگان و خانواده اعضاي حضور در و دادن مسئوليت او به كردن، مشورت نوجوان با

 است هايي شيوه نمودن،از فراهم او براي معقول و نسبي آزادي و شدن قايل اهميت برايش و گذاشتن احترام

 درون به كه اين براي ديگر و كند مي احساس ياجتماع موقعيت و پايگاه داراي جمع، در را خود نوجوان كه

 .كند نمي احساس نيازي بپردازد، خويش ارضاي به شخصاً درنااميدي و شود مشغول خود با و بخزد خود

 

 سالم زندگي مداوم، كار-6

 :كه بود عقيده براين حكما از يكي

 خوشبختها بلكه كنند، مي فكر بدبختي يا و خوشبختي به پيوسته كه نيستند آنهايي خوشبخت، انسانهاي

 نمي پيدا را بدبختي يا و خوشبختي به كردن فكر فرصت و فعاليتند و كار سرگرم پيوسته كه هستند آنهايي

 .كنند

 . دهند مي نشان خود از كار و فعاليت براي عجيبي آمادگي و برخوردارند ناپذير پايان نيرويي از نوجوانان

 شده موفق بنمايانيم، آنان به كار در را زندگي جوهر و دهيم عادت سالم دگيزن و مداوم كار به را نوجوانان اگر

 .كنيم جلوگيري آنان، خودارضايي ابتالي از كه ايم



 را انسانهايي بنگريم، نيك اگر.شود مي روان و جسم تعادل موجب و كاهد مي ما روحي رنج از بدني، كارهاي

 الزم يابيم، مي زندگي شور فاقد و رنجور يا افسرده دارند،ن بدني تالش و مشغولند فكري كار به پيوسته كه

 و كار با را خود اوقات نوجوانان تا كنيم ايجاد كار تربيتي، و آموزشي محيطهاي و خانواده محيط در است

 قبول براي نيز و دانند مي بهتر و بيشتر را آن نعمتهاي و زندگي قدر صورت، اين در بگذرانند؛ توأم آموزش

 . شوند مي مهياتر آينده هايمسئوليت

 

 خواب تنظيم- 7

 الزمه.هستند خواب ي آماده و خسته كامالً كه بروند رختخواب به زماني شبها كه دهيم عادت بايد را نوجوانان

 ترتيبي بتوان اگر.آنهاست جانب از مسئوليت قبول و خانوادگي فعاليتهاي در آنان دادن شركت كار، اين ي

 زمينه پيدايش از نحوي به برخيزند، جاي از زود صبح و بروند رختخواب به شب اوايل اننوجوان كه نمود اتخاذ

 .است آمده عمل به پيشگيري انحرافي هاي

 به تا ماند بيدارخواهد بستر در را زماني مدت ناچار به نرود، رختخواب به خستگي با نوجوان اگر است طبيعي

 نوجوان سراغ به مواقع اين در معموالً آميز تحريك و شهواني يها انديشه و افكار چون و رود خواب به تدريج

 .كند مي پيدا خاصي ضرورت نوجوان، براي خواب ساعات تنظيم نوعي آيند، مي

 اين و برخيزد بستر از شدن، بيدار محض به بامداد، هر كه نمود ترغيب را نوجوانان توان مي ديگر سوي از

 نوجوان نشاط و تندرستي براي سحرخيزي و شب اول خواب كه بتنس همان به.نمانند بستر در را لحظات

 مضرّ، آفتاب، طلوع از پس خوابيدن بخصوص و ماندن رختخواب در بيداري از پس يا خوابيدن دير دارد، نقش

 .است انگيز مالل و آور كسالت

 شب روزانه، فعاليتهاي و تالش اثر در تا نخوابند، المقدور حتي ظهرها از بعد نوجوانان است منظوربهتر اين به

 براي.باشد گرم خيلي نبايد زمستان، در نوجوانان خواب اتاق دماي. بپردازد استراحت به بهتر و زودتر را

 تهويه مناسب، و آزاد هواي از استفاده ضمن باشد، باز اي پنجره از مقداري شبها اگر بدن، صحت و سالمتي

 .بخشيد خواهد سهولت را خواب از برخاستن زود و شد خواهد نيزانجام

 )3:(است معتقد صاحبنظران از يكي



 را تندرستي و بخشد نيرو تن به دومين ي نيمه از بيش شب نخستين ي نيمه خواب، درهرموسم

 در ماندن بيدار بامدادان، كه آوريد ياد به برخيزيد بستر از درنگ بي شديد بيدار خواب از كه همين.نگهدارد

 . برانگيزد دل در شوم هاي وسوسه و سازد ناتوان و سست را پيكر خيزاست، زيان بسيار خواب، بستر

 و افكار به شدن مشغول با و مانند مي بيدار بستر در را دراز زماني خوابي، بي دليل به نوجوانان، از برخي

 .برسد فرا آنان خواب ي لحظه تا كنند مي سپري را زمان خود، تصورات

 مراجعه پزشك به فرصت اولين در نيز و كنند تالش خود خوابي بي رفع براي نوجوانان، اين كه دارد ضرورت

 آيد مي پيش نوجوان اندوه و غم دليل به بيخوابيها، از برخي.بندند كار به را درماني او،تدابير مشورت با و نمايد

 .كند مي متأثر را او حد از بيش بلوغ، دوران خاص اضطرابهاي يا و

 نوجوان خواب تنظيم به تواند مي گرفتن، دوش و عميق تنفس خواب، از قبل زدن دمق مقداري مواقع، دراين

 . كند كمك

 

 .نمود توجه نوجوان، خواب بستر به بايد جنبه دو از- 8

 اين و.)رفت مربوط احاديث با آن شرح كه( بعد به سالگي شش از پسر و دختر خواب بستر نمودن جدا ابتدا

 نمود تالش بايد نيز دختر نوجوان دو يا پسر نوجوان دو مورد در.دارد نزديكي باطارت آنان اخالقي سالمت با امر

 .نخوابند بستر يك در كه

 گرم و نرم خيلي نبايد نوجوان خواب بستر.شود بررسي دقت با بايد كه است خواب بستر كيفيت ديگر جنبه

 ) 4:(نويسد مي زمينه اين در»استال سيلوانوس«.باشد

 لحاف خوابگاه، هواي سردي شدت سبب به ها دهكده در چند هر بخسبند، نرم پرهاي زبرِ يا زير نبايد جوانان

 داشته ورزيده و نيرومند بدني خواهند مي كه جواناني اما برند، مي كار به گرم و نرم پرهاي به آكنده تشك و

 )5.(است خيز زيان بسيار چون بپرهيزند، بسترهايي چنين در خفتن از باشند،

 )6:(است معتقد مورد يزدراينن»كانت«

 زياد بدن، نيرومندي به سختگير تربيت و تعليم كلي طور به و است سالمتر نرم رختخواب از درشت رختخواب

 طلبي راحت ي روحيه ايجاد از كه است تربيتي و تعليم سختگير، تربيت و تعليم از مراد.كند مي كمك



 نمي واقع توجه مورد كه اين الّا يافت، توان مي نظر اين يدتأي در اي مالحظه قابل هاي نمونه. كند جلوگيري

 .نهند نمي وقعي و ندارند توجهي بدانها مردم تر، صحيح عبارت به يا شوند

 تجديد در امر اين شوند، مأنوس دعا، و قرآن با صبح، نماز اقامه از پس كه داد عادت را نوجوانان بتوان اگر

 است، روز هر مخصوص كه كوتاه دعاهاي ويژه به.بود خواهد مؤثر بسيار آنان اخالقي ي روحيه و معنوي حيات

 . شود واقع مؤثر نشاط با و متعالي و خوب روز يك شروع در تواند مي

 

 محيط از زدايي آسيب- 9

 آسيب زمينه، اين در مؤثر و مثبت هاي انگيزه از يكي كه جنسي،ديديم انحرفات عوامل و علل بررسي در

 . است اننوجو محيط زدايي

 مشكالت يا و نوجوان خودارضايي به منجر انحرافي، گرايشهاي در محرك عناصر نمودن وارد طريق از محيط

 . شود مي انحرافي ديگر

 . باشد داشته وجود عمل دقت نيز اجتماعي ابعاد در خانواده، محيط اخالقي سالمت با همزمان بايد رو اين از

 از( عمومي محيطهاي از برخي در پسر و دختر ي آزادانه و ناسالم روابط حجابي، بدحجابي،بي قبيل از مسايلي

 فروش و عرضه همچنين و خارجي فيلمهاي و تلويزيوني سريالهاي ،)مشابه اماكن ساير و سينماها پاركها، قبيل

 .است مؤثر نوجوان زايي تحريك در مختلف هاي گونه به خارجي خوانندگان و ها هنرپيشه عكسهاي

 بهسازي در مربوط مسئولين آموزشي، و خانوادگي محيطهاي سازي سالم با همزمان اگر بود دخواه بجا

 با بتواند گيرد، مي اختيار در را كشور ي آينده مديريت كه نسلي تا نمايند اقدام نيز اجتماعي محيط اخالقي

 . بپردازد خويش مسئوليت ايفاي به اخالقي، اي اراده و سالم و قوي روحي

 

 برانقالبها غلبه براي استعمار كه است واقعيت اين بيانگر»آندلس در آفتاب غروب« قبيل از كتابهايي ي مطالعه

 ابتذال به در سعي و جسته فرهنگي،بهره فاسد و مبتذل عناصر نفوذ از همواره عقيدتي و اسالمي حركتهاي و

 طرق به تا تالشند در فساد نامرئي هاي شبكه اكنون هم.دارد طريق اين از جوان، و نوجوان نسل كشيدن

 .بخشكانند ما ي جامعه جوان نسل در را غيرت و حميت ي ريشه مختلف

 كه غرب دنياي فيلمسازي عظيم صنايع دستاوردهاي آخرين تجديد،با و گسترده ي طريقه به كلوپها ويدئو

 و نوجوانان.كنند مي تغذيه را بندوبار بي و مرفه هاي خانواده است، هيجان و خشونت سكس، از معجوني



 مي انتقال همساالن به مدارس در را خود ضداخالقي و فرهنگي منفي بارهاي نيز ها خانواده نوع اين جوانان

 عراق تركيه، ميانه، آسياي جمهوريهاي و همسايه كشورهاي تلويزيوني هاي فرستنده كالم، آخرين در و دهند

 مي پوشش را ديار اين مظلوم جوانان و نوجوانان اي فزاينده طور به فارس خليج ي حوزه عرب كشورهاي تا

 است اميد.است كشور گيري تصميم مراكز ي حيطه در كاري و مهم اما مشكل، آنها با ي مقابله كه دهند

 .دهند انجام خداپسندانه و بايسته اقدامي مسئله، اين افزون روز اهميت و حساسيت به توجه با مسئولين

 

 صحيح ي تغذيه-10

 حائز جهت دو به تغذيه.باشد مؤثر تواند مي انحرافي مسايل گيري شكل در بلوغ، دوران در غذيهت كيفيت

 يكي.آن ي استفاده زمان جهت از ديگري و نوجوانان نياز مورد غذايي مواد و محتوا حيث از يكي:است اهميت

 :است نگاشته نويسندگان از

 اهميت كه اين نظر از الاقل عقيده اين. است خيال و خواب گرسنگي، موضوع جز چيز همه نوجواني، دوران در

 جيره كه است شده معلوم محاسبه با.رسد مي نظر به صحيح دارد، مي معلوم را نوجوانان نشدني سير اشتهاي

 در كه دختراني براي و باشد كامل مرد يك غذاي دهم هشت بايد ساله 17 تا 14 نوجوان پسر يك غذايي ي

 دهم هشت معموالً نيز زن يك عادي غذاي چون. است دهم هفت حد در يزانم اين باشند، سنين همين

 مساوي و معادل زن يك غذاي با بلوغ سنين در پسرنوجوان يك غذاي كه شود مي معلوم.است مرد يك غذاي

 )7.(است

 كه بخصوص.كند تأمين را او بدن نياز مورد و الزم توان كه است غذايي نوجوان، مناسب غذاي طبيعي طور به

 براي شود، استفاده مكرر اگر حاره و محرك غذاي مواد لذا.هستند چشمگيري و سريع رشد حال در نوجوانان

 . كند مي تحريك را نوجوان خاص تمايالت و شهوات چون.نيست مطلوب وجه هيچ به سنين اين

 علل از يكي هك شود مي ديده معموالً.است آن براي مناسب زمان انتخاب نوجوانان، تغذيه دوم ي جنبه

 .شبهاست در نامناسب ي تغذيه نوجوانان، خوابي بي يا و بدخوابي

 )8:(نويسد مي صاحبنظران از يكي

 خواب، در و فرسودگي بيداري، در. دارد ناآسوده، و ناساز را معده شود، استفاده شب در اگر خوراكيها از برخي

 نانهاي نيست، سازگار شير با ديگر برخي ند،ك نمي هضم را ماهي ها معده بعضي مثالً آرد؛ پديد آشفتگي



 هضم بخورند، ديرهنگام شب در را ميوه اگر مردم از گروهي شود، مي هضم دشواري به هنگام، بيشتر شيرين

 .كنند نمي

 : داند مي نامناسب ي تغذيه در را نوجوانان پياپي احتالمهاي علل از يكي همچنين نويسنده اين

 از جلوگيري روش بهترين. خوابند مي سنگين ي معده با كه شود مي ديده كساني نزد هنگام، بيشتر احتالم

 همان به و پرنكنند ديرهضم گوناگون خوراكيهاي از را معده شب، كه است آن بامداد سنگين خواب و امر اين

 )9.(كنند دقت نيز آن كميت به دهيد مي اهميت غذا كيفيت به كه اندازه

 :نماييم مي يادآوري نوجوانان صحيح ي تغذيه مورد در اوليا و ها خانواده جهت را نكته چند اينجا در

 . شود صرف شب اول در و باشد زودهضم و سبك شب، غذاي شود سعي المقدور حتي- 1

 .نشود استفاده امكان صورت در گرم، مواد و آبكي غذاي از- 2

 .نشود استفاده اشبه در است، رفته كار به آنها در حاره و محرك مواد كه غذاهايي- 3

 .نشود استفاده كند، مي تشنه را انسان شب طول در و بوده نمكي و شور كه غذاهايي از- 4

 .شود خودداري نيز نمايد مي آشفته و مختل را نوجوان خواب كه زياد چاي و قهوه نوشيدن از- 5

 

  فراغت اوقات-11

 كه اين رغم علي لكن ندارد، تازگي نچندا جامعه، در مكررآن طرح لحاظ به گرچه فراغت اوقات ي مسئله

 .است آفرين مسئله همچنان ولي است، شده مطرح بارها و بارها

 از يكي ما تربيت و تعليم دستگاه ديگر، كشورهاي تربيت و تعليم نظامهاي با درمقايسه كه گفت بايد متأسفانه

 . داراست نوروز، تعطيالت و تابستان از اعم را تعطيالت ترين طوالني

 آفرين مسئله شدت به جوانان، و نوجوانان فراغت اوقات پركردن براي امكانات كمترين ازاي در تعطيالت ناي

 بسيار روحي آنها.كنند دگرگون را دنيا كه دارند دوست و هستند انرژي و نيرو از سرشار نوجوانان،.است

 . كند مي سرگردان و يعاص را آنان برنامه، بي و طوالني فراغت اوقات ولي دارند، مسئول و حساس

 )10:(گويد مي چنين اين فراغت، اوقات مسئله كارشناسان از يكي»گيبور دنيس«



 نشان خود از سختيها و مشكالت با برخورد در عجيبي سازگاري و تطابق قدرت انسانها كه است شگفتي جاي

 .باشند مي عاجز ندارند، نآ براي اي برنامه كه فراغتي اوقات با آمدن كنار از افراد همين لكن دهند، مي

 و شوند مي مأيوس و سرخورده تدريج به كنند، مي بالتكليفي و سرگرداني احساس كه حال عين در نوجوانان

 تعداد شايد.جويند مي خود مشغوليت براي انزوا،راهي و خلوت كنج در و برند مي پناه خويش درون دنياي به

 جمله از و اخالقي انحرافات به شده ريزي برنامه فراغت اوقات و سالم سرگرميهاي فقدان علت به كه نوجواناني

 . نباشد كم اند، شده مبتال خودارضايي

 آنان تواناييهاي و ها انديشه دستها، گرفتن كار به نوجوانان، جنسي انحرافات از پيشگيري راههاي از يكي

 اوليا و ها خانواده اگر.كرد تشبيه د،هستن پرتاب ي آماده كه اي فشرده فنرهاي به توان مي را نوجوانان.است

 بخشي بريزند، خالق و مطلوب پسند، جامعه قالبهاي در را متراكم انرژي اين مناسبي ريزيهاي برنامه با بتوانند

 .يافت خواهد كاهش اخالقي، مشكالت و انحرافات از

 كانونهاي ي توسعه ازطريق تحصيلي، سال طول در نوجوانان بيكاري فرصتهاي نيز و تابستان فراغت اوقات در

 فرهنگي فعاليتهاي ،)كار اردوهاي ويژه به( اردويي فعاليتهاي ورزشي، محيطهاي آموزان، دانش تربيتي فرهنگي

 خألهاي و داد جهت آنان به توان مي نويسندگي و ادبي فعاليتهاي مدارس، ي هشتگانه مسابقات هنري، و

 .نمود پر را آنان زندگي دشوار و بزرگ

 سازندگي و تالش براي مؤثر نيرويي و نمايد مي مساعدت و كمك نوجوانان،»گرايي مثبت« به مرا اين

 بود خواهيم منزوي و سرخورده ناراضي، گروههاي شاهد صورت اين درغير.آورد مي وجود به آنان در اجتماعي،

 .يازند دست اخالقي مبتذل گرايشهاي به است ممكن كه

 اي گونه به و المقدور حتي را خود فراغت اوقات والدين كه، است اين فراغت اوقات از برخورداري شرط اولين

 والديني از متأسفانه.نمايند جلب را آنان كامل اعتقاد و ايمان تا دهند تطبيق فرزندانشان بيكاري فرصتهاي با

 توان مين گذرانند، مي اخالقي ارزشهاي برخالف و خانواده چهارچوب از خارج را خويش فراغت اوقات كه

 .باشند مؤثري و خوب همكاران زمينه اين در كه داشت انتظار

 اوقات در تدبير، با مادران جمله از.نمود تنظيم توان مي منزل در را مفيد و سالم فراغت اوقات از بخشي

 دستي، كارهاي ساير و كوبلن گلدوزي، خياطي، قبيل از ظريف هنرهاي تعليم با توانند مي تابستان طوالني

 با توان مي نيز نوجوان پسران مورد در.آورند فراهم خويش نوجوان دختران براي وسالمي مثبت گرميهايسر

 گرفت، نظر در مقرّري برايشان آنها، فراغت اوقات تنظيم ضمن خانواده، امور در مختلف مسئوليتهاي تفويض



 از خويش، فراغت اوقات با كردن برخورد وفعاالنه نمودن ارزش احساس بر عالوه نوجوان، كه اي گونه به

 .باشد داشته اختيار و عمل نيز،آزادي آن كردن خرج در والدين مشورت با بتواند و باشد برخوردار هم درآمدي

 :كه است معتقد اجتماعي، انحرافات و فراغت اوقات با ارتباط در نيا كي مهدي دكتر استاد

 خدمات و توليد درامر كار بازده ميزان رشد ي ينهزم در كه كنند مي بيني پيش صنعتي جوامع دانان اقتصاد

 افراد فراعت اوقات كار، ساعات ميزان متمادي كاهش با و آمد خواهد پديد گونه جهش دگرگونيهاي اجتماعي،

 همان به ولي گيرد مي فزوني سرعت به مردم نسبي رفاه صنعتي دركشورهاي.شد خواهد فزونتر همواره نيز

 )11.(رود مي انحطاط به رو جامعه معنويات نسبت،

 :نويسد مي ديگر جاي در ايشان

 و كودكان پرورش هنگام به مدارس به توجه عدم گاهي و ها درخانواده معمول سنتهاي ديگر سوي از

 بزرگ آرمانهاي و عالي تمايالت و انديشه خود كه دهند مي پرورش را فردگرايي روح درآنان نوجوانان،

 را ايشان زندگي و كند مي محدود هنر و علم به را آنان عالقمندي و سازد مي تضعيف درجوان را اجتماعي

 )12.(سازد مي محتوا از خالي

 

 :ها نوشت پي

 

 .63 ص صفاري، حسن ترجمه دبس، موريس ؛)دانم مي چه( بلوغ- 1

 .23 ص سازان، آينده به مربوط تحقيق- 2

 .38 ص كاسمي، ردكت ترجمه استال، سيلوانوس بداند؟؛ بايد جوان يك كه آنچه- 3

 .37 ص منبع، همان- 4

 .38 ص منبع، همان- 5

 .30 ص تهران، دانشگاه انتشارات شكوهي، دكتر ترجمه كانت، تربيت؛ و تعليم-6

 .37 ص دبس، موريس ؛ بلوغ- 7

 .38 ص بداند؟، بايد جوان يك كه آنچه- 8



 .59 ص منبع، همان- 9

 .گيبور دنيس از فراغت اوقات ي مقاله پويه، ي نشريه-10

 .1090 ص ،2جلد نيا، كي مهدي دكتر شناسي؛ جرم مباني-11
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  نوجواني دنياي:منبع

  

 خاموش بيماري

  ارضايي خود درباره چيز همه

  ارضايي خود

 و آسماني هاي آموزه از جوامع اين گرفتن فاصله و غربي منحط فرهنگ بواسطه جنسي انحرافات داستان

 و ها غربي خود كه جايي تا شده تبديل امروز آنان هاي چالش ترين مهم از يكي به انيانس و اخالقي اصول

 . انداخته وحشت به كشورها اين در را اجتماعي امور متوليان

 چند هر كه است شناسايي قابل مختلف جوامع بين در جنسي انجراف مورد ها ده الاقل اجمالي تحقيقي با

 فرهنگ به ربطي متأسفانه آنها از برخي اما ندارد ظهور و بروز زمينه ايران ندمان كشورهايي در آنها از بسياري

 انحرافات ترين شايع و بارزترين از يكي ميان اين در و است رايج و شايع جا همه در و نداشته خاصي مليت و

 . است ارضايي خود مسأله جنسي

 ترين شايع از يكي شود مي ياد آن از خصهخص استشهاء استمناء، نظير تعابيري با عربي در كه ارضايي خود

 و مذاهب اكثر بين در تقريبا كه بوده كنون تا دور هاي گذشته از گوناگون هاي ملت بين در جنسي انحرافات

 مذمومي و قبيح عمل زيادي حد تا نيز كماكان و شد مي شمرده ناپسند و مذموم عملي نيز ها قوميت

 . شود مي محسوب

 



  حرام صد در صد

 مشكالت روحي جسمي،تبعات آثار همچون گوناگوني زواياي از ارضايي خود مسأله دانيد مي كه طور انهم

 مسأله اين در مهم جنبه يك اما است گرفته قرار مربوطه كارشناسان بررسي مورد...و اجتماعي و خانوادگي

 . است خاص مورد اين به شرعي دقيق نگاه و فقهي بررسي

 ابراز به تمايل وجه هيچ به مبتاليان غالب و است شخصي و مخفي امري معموال رضاييا خود مسأله كه آنجا از

 و رسد مي افراد ش گو به كمتر هم آن شرعي احكام جمله از امر اين گوناگون زواياي ندارند آن بيان و

 . نيستند آن ديني منفي تبعات و آثار متوجه خطرناك عارضه اين به مبتاليان از بسياري

 زمره در و حرام مراجع همه نظر از»استمناء« كه است اين داشت توجه آن به بايد كه اي نكته نتري مهم

 هاي رساله در چرا پس است استمناءحرام اگر كه كنند مي اشكال افراد برخي شود مي محسوب كبيره گناهان

 ذكر به تنها سائلالم توضيح رساله زيرا! است روشن سؤال اين ؟جواب نشده ذكر آن حرمت المسائل توضيح

 هاي كتاب در بلكه نيامده ها رساله اين در جديد مسائل جمله از مسائل از بسياري و پرداخته احكام از بخشي

 . شود مي اشاره آنها به شود مي چاپ مراجع طرف از كه استفتائات

 ذكر است فارسي ايه رساله از تر دقيق و تر مبسوط كه آنها علمي هاي كتاب در مراجع نظارت اكثر عالوه به

 برخي و استفتاء هاي كتاب در گفتيم چنانكه عالوه به ذكرشده استمناء حرمت ها كتاب اين در و شود مي

 . است شده اشاره عمل اين حرمت به روزه احكام بيان ضمن هم فارسي هاي رساله

 

 ! رقم همه از م حرا

 اين نفس است مسلم آنچه اما بگيرد تصور متفاوتي هاي شكل به است اسمتناءممكن يا خودارضايي عمل

 هر به است حرام شود منجر شهواني تخليه حالت آمدن وجود به يا مني انزال به كه كاري هر انجام يعني عمل

 نامحرم يك با كردن صحبت يا خاص تحريكي موقعيت يك در گرفتن قرار اگر حتي شرايطي هر در و صورتي

 مصداق كار اين انجام شود فرد در حالت اين ايجاد به منجر كتاب يك خواندن يا و فيلم يا عكس يك ديدن يا

 . بود خواهد حرام و استمناء

 همين به نتيجه اين آمدن دست به راهكار نه است توجه مورد شده ايجاد نتيجه عمل اين حرمت در واقع در

 يا كردن فكر عمل اين گرا حتي.  بود خواهد حرام شود نتيجه اين ايجاد به منجر كه اختياري عمل هر خاطر



 عمل اين نجام ا در زنان و مردان در شده ايجاد هاي حالت نماند ناگفته.  باشد ها صحنه برخي كردن تخيل

 . شود نمي عمل اين بودن حرام از مانع حالت تفاوت اين اما باشد متفاوت است ممكن حرام

 انزال به تناسلي اندام با ورزي دست و عمل اين اگر حتي كه است اين كرد توجه آن به بايد كه مهمي نكته

 به خود از بردن لذت شكل اين نفس اما) است طور همين غالبا زنان مورد در چنانكه( نشود منجر هم مني

 . است حرام خود خودي به... فاضل اهللا رهبري،آيت معظم ،مقام بهجت اهللا آيت مانند مراجعي تأكيد

 

 كارنيست؟ در استثنائي

 رعايت با هم آن و ويژه موارد در يعني شده بيني پيش اضطراري و استثنائي موارد ما شرعي اماحك اكثر در

 جواني اگر كه نيست اين اضطراري وضعيت از منظور كه دشت توجه بايد اما شده داده هايي ترخيص احكام

 كه سؤالي حتي.  كند صادر را ارضايي خود شنيع عمل انجام مجوز خود براي و ببيند جنسي فشار در را خود

 شده ناباروري درمان و تشخيص هاي آزمايشگاه در گيري نمونه استمناءبراي جواز مورد در مراجع از برخي از

 . اند ندانسته باشد حرام عمل اين شدن حل مجوز كه ضرورتي نوع از را موارد اين حتي ايشان

 فردي كنيد فرض است ويژه و خاص حد چه تا مورد اين در اجبار و اضطرار مسأله فهميد توان مي نتيجه در

 اسپرم روي بر آزمايش انجام بر متوقف سالمت آوردن دست به و درمان كه باشد العالجي صعب بيماري دچار

 . باشد نداشته وجود هم استمناءحرام بدون گيري نمونه امكان. باشد

 

 !؟ بدتر بد

 خود و استمناء كنند مي گمان افراد بعضي اينكه آن و كنيم اشاره مهم نكته يك به است الزم جا همين

 فردي اگر و است نامشروع رابطه مانند تري پرمفسده و خطرتر پر هاي رفتار به نشدن مبتال براي راهي ارضايي

 و كند ارضايي خود است بهتر. كنند مي خيال ببيند ارضايي خود يا و لواط يا زنا به آلودگي بين مخير را خود

 راه يك!دره به چاه از هم شايد افتند مي چاه به چاله از اين كه اين خيال به و.  برگزيند ار بد بدتر و بد بين

 ! شود مي محسوب حل

 مي است تر بزرگ گناهان به شدن آلوده مانع ارضايي خود اگر كه شده هم مراجع برخي از سؤال همين اتفاقا

 گناه به توان نمي گناه يك ترك براي«: دادند پاسخ داد؟ايشان انجام را آن فاسد به افسد دفع باب از توان

 ».برد پناه ديگري



 

  گوييم نمي ما

 كوچك نوعي به كرده تالش سائل و شده هم السالم عليهم معصومين از سؤال همين نظير كه اينجاست جالب

 مطلب ينا بيان از حضرت كه كند تأييد السالم عيه صادق امام زبان از زنا برابر در را استمناء گناه بودن

 .كنيم مرور را روايات اين از برخي نيست بد فرمودند خودداري

 از قرآن در خداوند كه است بزرگي گناه«: فرمودند حضرت استمناءپرسيدند مورد در السالم عليه صادق امام از

 چنين كه را كسي اگر باشد كرده) زنا( نكاح خودش با كه است اين مثل كننده استمناء.  است فرموده نهي آن

 ».شد نخواهم غذا هم او با بشناسم كند مي كاري

 » است بزرگي استمناءگناه«: فرمودند استمناء؟حضرت يا است تر بزرگ زنا گناه:پرسيد امام از راوي

 هر«: نيز خدا رسول و» نگرد نمي استمناءكننده به رحمت نظر با خداوند«: فرمودند ديگر جاي در صادق امام

 است خداوند نفرت و لعنت مورد كند فعد دست با را شهوتش كس

 كه است سادگي نتيجه در شده خوانده زنا نوعي حتي و فاحشه عمل اين ديگر روايات برخي در عالوه به

 وجود صغيره نام به گناهي اخالق علماي نظر از اصوال عالوه به بشمارد سبك و خفيف را عمل اين گناه فردي

 كه است آن وجوددارد خودارضايي گناه در كه خطرناكي مشكل همچنين و هستند كبيره گناهان همه و ندارد

 مي پيدا اعتياد آن انجام به همچنين شود مي تفاوت بي آن انجام به نسبت كرده تلقي ارزش كم را آن فرد

 . است خطرناك بسيار آن كردن تلقي اهميت كم و برگناه اصرار اين خود كه كند

 

  دشمن هاي نصيحت

 كامال عمل ارضايي خود كه شده زيادي تالش مشابه فضاهاي و اينترنت فضاي در اخير هاي الس در متأسفانه

 تأكيد آنها داخلي مقلدين متأسفانه و غربي پزشكي مراكز برخي حتي شود تلقي قبول قابل و ،انساني طبيعي

 .است نرسيده اثبات به اي شده شناخته ضرر هيچ ارضايي خود براي كه كنند مي

 دانسته مفيد را زشت عمل اين انجام..و استرس مانند رواني و روحي فشارهاي برخي درمان براي طرفي از

 همين كوركورانه هم كشور داخل در افراد برخي شده شنيده و ديد و كنند مي تشويق آن انجام به را جوانان

 : درحاليكه. كنند مي توصيه بيماران برخي درمان براي را شيوه



 اگر تا داند نمي جسمي ضرر تنها را رفتارهايش مبناي و معيار اين خداوند به معتقد و نمؤم انسان يك اوال

 جسم سالمت رعايت كنار در مبنا بلكه باشد مفيد وحتي است جايز پس ضررنداشت جسمش براي عملي

 اسالم ديني مباني و اصول براي كه فردي ديدگاه يقينا و است اخروي و معنوي و روحي خاص ،ضررهاي

 . داشت نخواهد ارزشي و اعتبار هيچ نيست قائل رزشيا

 بي مضرات دارد فوائدي عمل اين اگر و دهد نمي قرار حرام كار در را شفا و درمان خداوند روايات براساس ثانيا

 راه از احتمالي فوائد همين كارشناسان همين تأكيد به عالوه به داد تن آن به توان نمي كه دارد هم شماري

 . نيست حرام عمل اين برانجام ضرورتي و آيد مي دست به هم يديگر هاي

 آن موقت انجام به مربوط ارضايي خود بودن ضرر بي دارند تأكيد هم غربي محققان و كارشناسان همين:ثالثا

 در و آيد مي وجود به زشت عمل اين به مبتال افراد غالب در كه مشكلي آن انجام در اعتياد و تكرار نه است

 ضعف و ها بيماري اقسام و انواع يعني رسند مي آن به جوانان اين خود كه شود مي همان نتيجه رتصو اين

 . است ارضايي خود نتيجه اينها كه دارند يقين خود و كنند مي مشاهده خود در را روحي و جسمي هاي

 مسلمان يك رايب اما است مفيد و خوب بسيار عمل اين كه كنند تأكيد آدم و عالم همه اگر صورت هر در

 از دوري و».نگرد نمي فردي چنين به رحمت نظر با خداوند«: فرمود كه است حجت صادق امام كالم معتقد

 !جهنم عين يعني خدا رحمت

 

 !دانستيم نمي خدا به

 مبتال آن به و شده آشنا زشت عمل اين با نامناسب دوستي يك يا اشتباه يك خاطر به كه جواناني تكليف اما

 . نبودند مطلع...و غسل لزوم و آن بودن گناه از عمل اين انجام از پس ها مدت تا حاليكه در چيست؟ اند شده

 فردي اگر و شود مي الزم انسان بر غسل مني خروج و آن انجام از پس و بوده كبيره گناهان از عمل اين يقينا

 حال اين در دارد يقين كه را نمازها از مقداري بايد داد انجام جنابت حال در را هايش روزه و نماز ندانسته

 بر بقاء به علم رمضان ماه روزه بطالن در چون است متفاوت مسأله قدري روزه مورد در اما كند قضا داده انجام

 باطل او روزه شود روزه وارد غسل بدون كند غسل بايد داند مي كه اين با شخصي يعني است مبطل جنابت

 و باشند قاصر جاهل برخي است ممكن چون شد خواهد متفاوت قدري افراد وضعيت خاطر همين به است

 مراجع نظر در كه اخالقي خاطر به شود مي توصيه حال هر در آمده ها رساله در آن توضيح كه مقصر برخي



 مرجع استفتائات يا رساله به و بوده مشكلي چنين دچار نكرده خداي كه فردي هر دارد وجود خصوص اين در

 . ماييدن مراجعه خود

 

  ختام حسن

 مي معرفي جنسي انحرافات از جلوگيري براي كار راه بهترين ازدواج چند هر!عزيز دست كه اين هم آخر كالم

 انواع گرفتار هم ازدواج از پس حتي نباشد نفس تهذيب و تقوا دنبال به انسان اگر كه بدانيد يقين اما شود

 . بود خواهد جنسي هاي آلودگي

 براي را دشواري حكم چنين چرا كه نباشد شاكي خدا از ندارد ازدواج زمينه كه جواني تا مكردي عرض را اين

 تسلط قدرت و اراده تقويت باشيد است؛مطمئن نكرده فراهم برايش را ازدواج امكان كا حالي در قرارداده او

 راهكار ترين مهم شده خوانده اكبر جها و بزرگ جنگ كه دروني دشمن اين با مبارزه و نفساني برتمايالت

 تنها نه ازدواج از پس آنها جنسي انحرافات كه افرادي بسيارند واال است رستگاري و تعادل و آرامش به رسيدن

 . است شده هم برابر چندين بلكه نشده برطرف

 كلي هب آلودگي اين از اراده و تالش و او اولياء به توسل و خدا به توكل با نفر هزاران كه بدانيد را اين تنها

 مي جواني.  گذاشتند پاكي و آرامش و تقوا ساحل بر پا گناه به آلودگي و شهوت طوفان از و گرفتند فاصله

 مي كه شيندم فردي از اينكه تا كنم ترك را آن توانستم نمي و بودم ارضايي خود به مبتال سال چندين: گفت

 اين شنيدن با» معصوم14 نشانه به دارد بند14 و عبا آل تن5 نشانه به دارد انگشت5 انسان دست هر«:گفت

 در بايد چرا اوست اولياء تذكره و نشانه و خدا نعمت كه من دست اين گفتم خود با و كردم گريه خيلي تشبيه

 . كردم رها را ارضايي خود كلي به تلنگر همين با و رود كار به گناه راه

 . ادد انجام بزرگي كارهاي توان مي هم دست يك با كه بينيد مي

 » وطن جوانان همه سربلندي و پاكي اميد به«
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