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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  :ارش گتتبع ون

  » سعيد افغانی -دیـيـسع«  امين الدين 

  يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

   جرمنی-حق الره مسؤول مرکزفرھنگی دو

  

   لوط در اسالمبچه بازی يا
  

  

نيعه  که در کشور ما بھم جنس بازیبچه بازی ، لواط  يا  ه عمل ش ازی شھرت دارد ، ب ه گ ینام بچه ب شود ک ه مي فت

  .مرد با مرد روابط جنسی بر قرار می نمايد

، گی Pedophilia بچه بازی ،   ،اطفال  استفاده جنسی از وء س-پدوفيليا،  لواط  ( به اصطالحات  بچه بازیھمچنان 

 ، Gay) (    سی ری که  گ  وعمليه شنيع دي معروف است نيز ر  قربت جن ا دخت ر ب رد ،گ صورت مي دخت ام ه ب ي  ن

  .معروف ميباشد)  (Lesbianism ،   )  زن با زنیجنس باز ھم(سحق 

ه شدت  ام واضح ودين مقدس اسالم پيروان خويش را ب ن انحرافشکار آت یاتازي سانی اخالق ر ان نيع وغي ع   وش  من

  .   وعده داده است ينیگمجازات سنو  عقاب   به اشد ن آنرا وعامال.  فرموده است

  .دن ميشمار فطرتاين عمل را خالف . رديده استگ تعريف  جنسیات انحرافی از  روانشناسی يکبچه بازی از فھم 

سانعرض رسانيد ه طور خالصه بايد به ب ر ا ار نباشد،گی سازھر عملی که با فطرت ان ه ب سان و جامع ثير سوء اتن

ات ولذت ظاھری م. رددگ انسان مبدل مي و بر تحير و سرگردانی و پريشانی و اضطراب داشته  قت انحرافی در مناف

ردن خواست شھوانی است شری سير ک ه ضرورت ب سان است ب ال ان ا ا. به آن روش طبيعی و نورم ن گام ه اي ر ب

  .  اه شود برخورد دقيق نبوده بلکه انحرافی استگنی نه صرف و صرف به حيث خواست شھوانی و حيوازغري

رد است گر عوامل  اين حد اقل حق تلفی زن است اگعالوه ديه ب ر مرد با مرد رابطه جنسی داشته باشد و حق تلفی م

ی شوھر است ا. ر زن با زن رابطه جنسی داشته باشدگا رد ديگحق تلف ا م ر از شوھر خويش رابطه گر زن ب ر غي

سی گر مرد با زن ديگشروع داشته باشد و حق تلفی زن و ھمسراست اجنسی غيرم ر غير از ھمسر خويش رابطه جن

  .   غيرمشروع داشته باشد

  !خواننده محترم 
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ان گيکی از مصيبت ھای خطرناکی که جامعه انسانی به آن  دست و ن ھم واردی ھست اي د و در م ان شده ميتوان ريب

  .ميباشد ) مرد با مرد ويا زن با زن ( ی ئراگويا ھمجنستخلف، انحراف و مرض مھلک بچه بازی 

اه درکشور ھای اسالمی ب  برخورد خصوص کشور ما افغانستان که مطابق به ھدايات اسالمی در بسياری عرصه ھ

امبر صلی هللا  شده، دساتير گردد و ازدواج خالف دساتير اسالمی يک مشکل اقتصادی بزرگمی ن لم  پي ه وس ه علي ل

  .  ازدواج وبه اصطالح بھترين  نکاح ھمان نکاح است که مھر آن آسان وکمتر باشدکه بھترين

بھترين ھمسر ، زنی است که از ھمه خوب روتر وکم مھريه تر ) ( خير النساء احسنھن وجوھآ وأارخصھن مھورآ ( 

  ) .باشد

  : عليه وسلم فرموده است در حديث شريف که امام بخاری  آنرا روايت فرموده است پيامبر اسالم محمد صلی هللا

ه  يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فا نه اغض للبصر واحسن للفرج ،ومن لم يستطع فعليه با لصوم فان

ه أھر يکی از شما که قدرت ت!  روه جوانان گای ) ( له وجا ء  ه آن را تھي د ھزين مين مخارج ازدواج را دارد وميتوان

دارد ا ، چراکه ازدواج بھتر است برای کنترول چشم ونـــکند بايد ازدواج کند وظ مي ه . موس را بھتر محف ا کسی ک ام

  .). يرد چون روزه باعث ضعف وکم شدن شھوت وغريزه جنسی استگنتواند نفقه ازدواج را تـــأمين کند بايد روزه ب

ا در گھمچنان پرورد ا عظمت م ه ( ار ب د)   سوره رعد ٣٨:آي ـد: ( ميفرماي م ولق ا لھ لنا رسآل من قبلک وجعلن  ارس

  .). وما پيش از تو پيامبرانی را فرستاده ايم وزنان وفزرندان بديشان داده ايم) (  ازواجآ وذرية 

ابر عواملی  سه دھگولی به تــأسف بايد  ب ه  بن ز ک ستان ني ا افغان دم مراعات گ جنهويم که امروز در کشور م ، ع

سيخته مردود خالف گر ، تطبيق ديموکراسی لجام صه از مفاھيم آزادی بی حد وحستفادقوانين و شرع اسالمی، سوء ا

ارزشھای انسانی و مخالف قانون، دستيابی ساده به دھھا فساد اخالقی حتی خالف قوانين موجود و از جمله دسترسی 

انويگ قابل پدايمر گ که در جوامع ديی ړھابه فلم ھای خالف اخالقی و انحرافی حتی فلم  ز است رد ق م (نی ني د فل مانن

عنشر وبخش اين فلم ھا وتبليغ برای نشر وتوزيع فلم ھای ، امروز...)فيدوفيل و–ھای رابطه جنسی با اطفال   در  فجي

  . به اوج خود رسيده واخالق اسالمی وافغانی مردم افغانستان را تحت سؤال  قرار داده استبازار ھای کشور ،

رد ،ی مردئجنس گرا ھم ( ی ولواط  ړراگرچه ھمجنسگا ا م ا زن ی ئ جنس گرا ب ساح زن ب در کشور ھای  )قهــ، م

ایشمار ميرود، و بخشه  عمل معمولی بيک ی  ړاروپا شان!! از ديموکرات ھ نفکران؟؟!!؟؟،  آزاد اندي !!  ؟؟  و روش

ن رابطه ال  واي ناخته و در  رااين عمل انحرافی را  عمل نورم ه رسميت ش ا ب وانبعضی از کشور ھای جھ ين ن ق

اگيا ھم دقيق تر ثـبـت و راجستر زندازدواج  اروالی ھ اکم وش ورد یی مرد با مرد و زن با زن در  مح وط  را م  مرب

ن  رار دارد و بعضی ازي دون ق وانين در حال ت ن ق اجراء وتطبيق قرار داده اند وھمين حاال در بخشی از کشور ھا اي

  . نات نيز مصروف اندکشور ھا حتی به  تدوين قوانين ازدواج با حيوا

وع و حرام  گی از نړراگبادرنظرداشت اينکه  بچه بازی وھمجنس ان آسمانی  ممن ده گاه  دين مقدس اسالم و  ادي ردي

شر و ؤاه، علماگآليت و وبر ھمه دانشمندان ، علماء وانسان  ھای با مسؤ. است ا ن ا ب  و زعمای دين و سياسی  است ت

ويليغاتی اين عمل انحرافی و تخلف را تقبپخش نظريات و نوشته ھا و کار تب وده و جل ه در ګيری ازح نم ه ک ن فتن  اي

ارا بگافغانستان با شدت در حال  ه م د، ه ستشر ش  است وبدين ترتيب ميخواھند جامع ساد اخالقی سوق نماين سوی ف

  .جاء آورنده رسالت انسانی  وايمانی خويش را ب

ی  را مشخص  از انحرافات، تخلفاتیدين مقدس اسالم بخش وده  و حاالت ذيل اخالقی و روان ه نم ادآوری و  ک ذيال ي

ـرنموده ، فورمولبندی، رديمگمتذکر مي ر امـ ور خي انسانھا و مسلمانان را از ارتکاب آن برحـذر،  منع و به اجراې ام

  : است
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 . )ر ھمسر مشروع خودي با غیزش جنسيآم(ـ زنا 1

   )    مرد با مردیجنس باز ھم(ـ لواط 2

 )  زن با زنیجنس باز ھم(ـ سحق 3

 ...  )ره يمثل مادر، خواھر، دختر ،  وغ(زش با محارم يـ آم4

   )ءاستمنا (یكي و خودتحریئارضا  ـ خود5

 )م ي بھایوط (یوانات خانگيان، حيزش با چھارپايـ آم6

 زش با كودكان يـ آم7

 )د كن یزش مي آمیگري كه ھمسرش با دی مرد ھنگامیتفاوت یب(اثه يـ د8

 ) نامشروعیگر واسطه (ی و داللةاديـ ق9

 ) آن زنانه توسط مردان و عكسیھا دن لباسيپوش(ر خلقت در لباس ييدـ تغ

 )ی جنسیئخودنما (یئان گرايـ عر11

  یچران ـ چشم12

دگیك از انحرافات جنسيآثار ھر  ردی در زن اعی ف انوادگی، اجتم ان مصی و خ سان چن سان مي ان  یبت را متوجه ان

 .وردآبار مۍ ه  انسان بی  را برای و روانیت  اختالالت روحيکه در نھاسازد 

  اـــالف ـ زن

ان فاحشه ویو التقربوا الزن«: ديفرما ی م٣٢ه ي آیخداوند متعال در سوره اسر  ب ّ انه ك اء س ا نزد«، »اليس ه زن ك يب

د راھیرا كاريد، زينشو ا را» . استی زشت و ب د زن رده است و حرمت آن  را در آ خداون سيحرام ك  از یاريات ب

 .ان داشته استيد وبي  نور و ممتحنه تأكیھا سوره  مانند فرقان و اسراء ویھا سوره

رد و زن ای خاصی، زنا آثار روانیعيبه طور طب ر م رد؛ از نظر رواني را ب د ك اد خواھ س یج ام عمل جن  یدر ھنگ

كه مرد  نينده و اضطراب نسبت به ايدر آ یئوجود دارد؛ ترس از رسواان مرد و زن، ترس و اضطراب ينامشروع م

كه ھر دو مرتكب  نيترس از ا.  گذاردیوب در جامعه باقي معیئكاال ، زن را رھا كند و ھمانندی جنسیپس از ارضا

ند، عالینيقانون آنان را مجازات خواھد كرد و به خصوص اگر اعتقاد د اند و  شدهیشكن قانون ر داشته باش ترس  وه ب

ه دری مكرریمانيل آن پشيكنند و دل ی، احساس گناه ھم میشكن و اضطراب قانون ته و حال م  است ك ان گذش ان يزم

  .شود یجاد ميا زيآثار زنا در فرزندان زنا ن. ده شده استي دین افراديچن

ـا شش خصوصه  وسلم  مسلمانان را از زنـا بـرحذر داي هللا علیوار اسـالم  محمد صلگامبر بزريپ ت يشـته و آن را ب

ت يب ته اس ا بپرھیا«: ان داش سلمانان، از زن تيزي م ه درس صوصید؛ ب ش خ ه در آن ش ودي ك ه : دارد ت  وج س

 : آن عبارتند ازیويآثار دن ت در آخرت؛ امايا و سه خصوصيت در دنيخصوص

 .برد ین مي چشم را از بیئنور و روشنا ـ١

  ـ فقر را به دنبال دارد ٢

  .كند  یم ا كوتاهـ عمر ر3

  :  آن عبارتند ازیرات آخروثا و 

   . در جھنم یمي  ماندن دایـ وموجب  باق٣شود  یغضب خدا م موجب  -٢ در حساب اعمال در آخرت یريگـ  سخت-١ 

ا می كه كسیوقت«: ت شده كه فرموديروامحمد صلی هللا عليه وسلم امبر اسالم ياز پ د، روح ا ی زن ان از اويكن دا  م ج

  » .ودش یم
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    :یجنس باز ب ـ ھم

 خلقت در .  وخالف فطرت بشری ميباشد ، یجنسطوريکه قبآل بدان اشاره شد در يک جمله اين عمل  يک انحراف  

رآن كرطوريکه  .ده شده استي مرد آفری زن و زن برای، مرد برای و فطریعينش طبيو آفر ّھن «: ديفرما یم مي ق

وی و مردان ھم برایه تقوي مردان، مایزنان برا )١٨٧ بقره،(، »ّلباس لكم و انتم لباس لھن اس تق ان، لب  ھستند ی زن

  .رسانند     یدارند و به كمال م یگر را از گناه باز ميكدي كه با ازدواج

تندیجنس باز ش ھميم خطاب به مردان قوم لوط كه گرايخداوند در قرآن كر ا يآ«: ديفرما یم  داش ان، ب ردم جھ ا از م

رايكن یزش ميمردان آم دا ب ه خ ما آفر ید و ھمسرانتان را ك ا ميش ما گروھيكن یده است، رھ ه ش ار ید؟ بلك  تجاوزك

بل انتم «:  كرده استی معرفیعي  را تجاوز از فطرت و خلقت طبی باز جنس قرآن ھم ) ١۶۵ -١۶۶شعرا، (» .ديھست

ادون قوم ما مردمیعني، »ع رزي ھستی ش د و م ه از ح ه فطرت و خلقت براید ك ردهيان ترستي ك اوز  م ك است، تج

  .ديكن یم

سگت يدر نھا ه ھمجن وانم ک ه ميت ن ئراگفت ه اي د بلک ا خالف فطرت وخلقت ميباش ه تنھ نيع  عمل ی ن ام طبش  یعي نظ

اعساخته ،مواجه جدی خطر   بهرا نوع بشریدار ساخته ، بقا  خدشهھم ت رايزوج ام اجتم ل ی ونظ سازد را مخت  مي

  .دھديم  سوق یختبوجھان را بسوۍ بد

ره بازی  در دين مقدس اسالم جنس  ھمفته آمديم ،گطوريکه  اه کبي وده  گن ردد و مجازات  ب و  حرام محسوب می گ

 .سنگينی بر آن قرار داده شده استسخت وھای 

ا رضايت  به رضايت يعنیاگر عمل شنيع لواط . فقھا بدين باور اند که  انبين   فاعل و مفعول ب ی ج م .شود عمل  حک

  .شود  يا با شمشير کشته و يا در آتش سوزانده پايان انداخته شود ، يا از بلندی  بايد زير ديوار شود ل است که آنان قت

  :ء ج ـ استمنا

سین معني به اءاستمنا  رد در رابطه جن ه ف اری است ك ا خود، ك ه منی ب د ك  یئخودارضا. شود  خارجی از وی كن

 .كند تا به اوج لذت برسد یم كي خود را تحریو لذت جنس یدھد كه فرد به قصد انزال من ی رخ میھنگام

  :شود یھا اشاره م  از آنیانبار است كه به برخي زء استمنای و روانیآثار جسم

وغ  یھا م نامتناسب آن ی كه سبب پركاری غدد جنسیك افراطيجه تحريپوتاالموس و در نتياد ھيك زيـ تحر1 شود و بل

 .زودرس را به دنبال دارد

  .انجامد یم  زودرسیري بدن و باالخره پی كه به ضعف عمومی و روحی جسمیه مكرر قواي و تخلـ كاھش2

اريگر، پي، مغز و مراكز حساس دی تناسلیان خون در اعضايش جريـ به علت افزا3 ته دچ سب وس اھش ن ان ي جریك

  .شود یخون م

  .شود یم دهيكنند، د یم ء كه استمنای، اختالل و ضعف حافظه و كاھش اراده در كسانیـ ركود فكر4

ايـ ضعف ب5 تھا ی و بیئن تخوانیئاش راط، ضعف اس اراحتی و در صورت اف ا ی و ن ايا  دری مفصلیھ راد ش ع ين اف

  .است

ه موضوعی نوعیـ فرد از نظر فكر6 داوم ب سبتا م ا ً توجه ن سیھ ه ا یدا مي پی جن د ك انع تفكر آزاد و نيكن  یامر م

  .شود یم

  .شود ی و انزال زودرس منجر می جنس به ضعفیـ در مراحل افراط7

  .شوند یمواجه م  با مشكلیئً، بعد از ازدواج غالبا در امور زناشویعيرطبي ناقص و غیـ به علت ارضا8

  .گر آن استيعوارض د  ازی، غم و كدورت روانیاتيل مھم و حي نسبت به مسایتفاوت یأس و بي، یريگ ـ گوشه9
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  .برد یشده و فرد از آزار رساندن به خود لذت مجاد ي اید خود آزاريـ در موارد شد10

  :ر خلقت در لباسيدـ تغ

هي ای جنسیھا گر از انحرافي دیكي  د ن است كه مردان لباس  زنانه و زنان  لباس  مردان تن ميکنن  ین انحرافيچن. ب

داقل يشناسد  یندارد و زن در واقع خود را زن نم  مرد احساس مردانهیعني ارتباط دارد؛ یت جنسيبا اختالل ھو ا ح

ده است يدر حد. پوشد ین جھت لباس جنس مخالف را مياندارد و از  ت خودي از جنسیندياحساس خوشا ه آم ث متبرک

 یخدا لعنت كند مردان: فرمودند)صلی هللا عليه و سلم(روايت است که رسول هللا)رضی هللا عنھما(از ابن عباس: (که 

  ح بخارىي صح ).كنند ی كه خود را به مردان ھمانند میانزن سازند و یه زنان ميرا كه خود را شب

   ابـجـ ـ ح ھ

وده است ي ، دعمل می اورد ه خصوص به باسالم به حجاب زن و مرد توجه   ان را موظف نم ن اسالم  مردان و زن

ه مءخود را از نامحرم بپوشانند و تنھا مورد استثنا كه عورت دام ی، زن و شوھر است ك د ان س توانن دي یجن گر را يك

 . ننديبب

اي زیا حتي یجنس ستند كه اندامي از نظر اسالم مجاز نیچ مرد و زن نامحرميھ ا یئب  خود را در معرض ی ظاھریھ

ه میشاوندي كه به سبب رابطه خویخاص  بگذارند؛ مگر در مواردیگري دیتماشا ا . شوند ی مجاز مینيزان معي ب ب

  . شده استی ھم نھیحجاب ی، بلكه ھر گونه بیئگرا نايحجاب در اسالم، نه تنھا عر توجه به ضرورت

  :یچران و ـ چشم

دھد كه نگاه خود را يت ميو زنان مسلمان ھدا ، به مردانی  از انحرافات جنسیرگين مقدس اسال م به منظور جلو يد 

ند، مرتكب ينما یآلود به زنان م تجاوز كرده و به طور مكرر نگاه شھوت  كه از امر خدایكسان. از نامحرم فرو پوشند

ال م. شوند ی شناخته میمنحرف جنس حرام شده و د متع ان بگوي پیا«: ديفرما یخداون ه مؤمن شان را يچشمھا امبر ب

انند و دامن خو ديفروپوش رايا. ش را محافظت كنن اكین ب ه پ ان ب ر استينزد ی آن ه آن. كت دا ب ام  خ ان انج ه مؤمن چ

   )٣٠ -٣١نور، (» .ش را از مردان نامحرم بپوشاننديكه چشمان خو ز بگويدھند، آگاه است و به زنان مؤمن ن یم

اه  د ، فروي آیبرم» غض نظر« کلمه  یطور كه از معن منظور از كنترل نگاه، ھمان دادن نگ ه ن پوشاندن چشم و ادام

   .است

  پايان  

  

 


