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 مقدمه

 

ضررات زیادی را به دنبال دارند و فردی گناهان 

که گناهی انجام می دهد، در واقع خودش را 

آماده پذیرش انواع آسیب ها و مشکالت های 

 مختلف می کند.

جنسی نیز ضررات مختلفی از جمله؛ انحرافات 

 ه دنبال جسمی، روحی، اجتماعی و اُخروی ب
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متی قسبه که با عنایت الهی در این کتاب،  1دارند

ز بیماری های جسمی انحرافات جنسی یعنی ا

 بیماری های مقاربتی پرداخته می شود.

است که مورد استقبال و عبرت خوانندگان امید 

 محترم قرار گیرد.

ثواب ناچیز این کتاب هدیه می شود به ارواح 

مطهّر و مقدّس پیامبران، ائمه معصومین، و 

و ، )علیهم الساّلم( آخرین منجی الهی حضرت مهدی

منات خصوصاً همه ی مؤمنین و مؤنیز ارواح 

 م.پدر مرحوم

 3/1/1111استان فارس شهرستان کازرون 

                                                           
دنیوی و اُخروی، رجوع کنید  یبرای آگاهی از این آسیب ها.1

قوبت دنیوی و خروی زنا، ععواقب دنیوی و اُ» به کتاب های 

مردان و خودارضایی یعنی مرگ  خروی همجنس بازی زنان واُ

 از همین مؤلف« تدریجی 
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زنا و » در حدیثی فرمودند: )علیه الساّلم( امام رضا

لواط را ترک کن. ـ به خاطر این که ـ این دو 

آخرت برای  گونه درد در دنیا و 87عمل، موجب 

 1«انجام دهنده آن می شود. 

 

 

                                                           
الزِّنا و اللَّواطَ ... و هُما یُورِثانِ  و إتَّقِ:» )علیه الساّلم(.قالَ الرِّضا 1

 «.»صاحبَهُما إثنَینِ و سَبعینَ داء فِی الدُّنیا و فِی اآلخِرَة.

 «13/111وسایل الشیعه و مستدرکها: 
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 )صلی اهلل علیه و آله و سلّم( در حدیثی دیگر رسول خدا

در میان مردمی انجام 1هر گاه فحشاء» فرمودند:

شود، طاعون و بیماری هایی که در میان 

گذشتگان سابقه نداشته است، در بین آن ها 

 «7شیوع می یابد.

                                                           
.فاحشه از ماده فحش، و فحشاء به معنی هر عمل بسیار 1

زشتی است. و منحصر در عمل منافی عفّت نیست؛ به علّت 

معنی تجاوز از حد است و هر گناهی را  این که در اصل به

 «1/33تفسیر نمونه:» شامل می شود.

در این باره می فرماید: فاحشه  رحمة اهلل علیه()عالمه طباطبایی 

چیزی است که متضمّن فحش و اعمال قبیح باشد. و 

 «1/21المیزان:» استعمال آن در زنا شیوع دارد.

 لَم تَظهَرِ الفاحِشَةُ فی:» و سلّم()صلی اهلل علیه و آله .قالَ رسولُ اهلل 2

قَومٍ قَطُّ، حتّی یُعلِنوا بِها إلّا فَشا فیهِم الطّاعونُ و األَوجاعُ 

میزان «.» الَّتی لَم تَکُن مَضَت فی أَسالفِهِم الَّذینَ مَضوا.

 «121-3/122الحکمه:
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 نتیجه گرفت از این دو حدیث به خوبی می توان

که عمل زنا، آسیب ها، ضررات و عقوبت های 

زیادی را در دنیا و آخرت گریبانگیر انجام دهنده 

در این  که ی آن ـ فاعل و مفعول ـ خواهد کرد

یعنی  یی جسمآسیب هابه برخی از کتاب 

 می پردازیم.1بیماری های مقاربتی
 

                                                           
بیماری های آمیزشی یا عفونت های منتقله ـ به .1

کلی برای بیماری های گوناگون  ـ ؛ نامvdیا std انگلیسی: 

و متفاوتی است که از طریق انواع روش های آمیزش جنسی 

ـ مهبلی، مقعدی و دهانی ـ انتقال پیدا می کنند. برخی از 

این بیماری ها، از راه های غیر جنسی نیز انتقال داده می 

شوند. یعنی از طریق سوزن مشترک در معتادان به مواد 

 .fa. M» طریق زایمان و شیردهی. مخدّر تزریقی و یا از

Wikipedia. Org» 
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سال اخیر دانشمندان به این نتیجه بیست  در

رسیده اند که خطراتی جامعه بشری را تهدید 

می کند. و آن، انتشار سریع بیماری های 

مقاربتی در جهان است. البته، بعد از آن که 

میانگین مبتال به این گونه بیماری ها با کشف 

 پنی سیلین پایین آمده بود.

میالدی کنفرانسی جهانی در  1646در سال 

های آمیزشی تشکیل شد. و در  مورد بیماری

کشور به بحث  51متخصّص از  1511آن، 

پرداختند. که تمام این سخنرانی ها و مقاالت 

 عملکرد جهانی» آن کنفرانس در کتابی به نام 

 1جمع و  منتشر شد.« های آمیزشی  بیماری

                                                           
 233.طب در قرآن ص 1


