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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش15 :

تاریخ پرسش1396/3/26 :

حکم خودارضایی در اسالم چیست؟
 پاسخ به پرسش شماره15 :

تاریخ پاسخ به پرسش1396/3/30 :

دربارهی حکم «استمناء» یا «خودارضایی» به معنای تحریک عضو تناسلی خود تا آن گاه که
به خارج شدن منی بینجامد ،میان مذاهب اسالمی اختالف نظر وجود دارد؛ به این ترتیب که
شافعیه و شیعه آن را مطلق ًا حرام میدانند؛ با این استدالل که خداوند دربارهی مؤمنان
مالکیه،
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ين ُه ْم لف ُُر ِ
وج ِه ْم َحاف ُظو َن  �إِ َّلا َع َلىٰ �أ ْز َو ِاج ِه ْم �أ ْو َما َم َل َك ْت �أ ْي َمانُ ُه ْم َف إِ�نَّ ُه ْم
فرموده استَ :
والَّذ َ
ٰ
ين  َف َمنِ ا ْب َت َغى ٰ َو َر َاء َ ٰذلِكَ َف�أولَ ِئكَ ُه ُم الْ َعا ُدونَ( مؤمنون)5-7 /؛ «و کسانی که
َغ ْي ُر َملُو ِم َ
فرجهای خود را نگاه میدارند ،مگر از همسرانشان و کنیزانی که مالکشان شدهاند ،چراکه آنان
مالمت نمیشوند ،پس هر کس فراتر از آن بجوید آنان همانا تع ّدی کنندگانند» ،در حالی که
استمناء فراتر از آن است و با این وصفُ ،جستن آن تع ّدی محسوب میشود و این یکی از دو
روایت رسیده از اهل بیت است (کلینی ،الکافی ،ج ،5ص540؛ طوسی ،اإلستبصار ،ج ،4ص،)226
حنفیه آن را مطلق ًا حرام نمیدانند ،بل معتقدند که آن هرگاه برای پیشگیری از زنا ضرورت
ولی ّ
داشته باشد ،جایز بلکه واجب است ،هر چند بدون چنین ضرورتی جایز نیست؛ با این استدالل
که تح ّمل ضرر کوچکتر برای پیشگیری از ضرر بزرگتر عق ً
ال واجب است و این نظری است
کاح ا ْل� أ َم ِة َخ ْی ٌر ِم ْن ٰهذا َو ٰهذا َخ ْی ٌر ِم َن ال ِّزنا» (عبد الرزاق،
عباس روایت شده است« :نِ ُ
که از ابن ّ
المص ّنف ،ج ،7ص)391؛ «نکاح کنیز از این کار بهتر است و این کار از زنا بهتر است» ،ولی
ظاهر ّیه آن را حرام نمیدانند ،بل معتقدند که آن کاری مکروه است؛ به این معنا که از فضائل و
و َر َاء َ ٰذلِكَ ؛ «فراتر از آن» در سخن خداوند ناظر به
مکارم اخالق نیست؛ با این استدالل که َ
رابطهی جنسی با دیگران است که «زنا» محسوب میشود ،به این معنا که مؤمنان با دیگران
جز همسرانشان و کنیزانی که مالکشان شدهاند رابطهی جنسی ندارند؛ چنانکه دربارهی آنان
و َلا َي ْزنُو َن ۚ( فرقان)68 /؛ «و زنا نمیکنند» ،در حالی که استمناء رابطهی جنسی
فرموده استَ :
با دیگران و تبع ًا زنا نیست ،بلکه خارج کردن منی از خود بدون رابطهی جنسی است و با این
و َر َاء َ ٰذلِكَ ؛ «فراتر از آن» در سخن خداوند محسوب نمیشود .به عبارت دیگر،
وصفَ ،
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استمناء لمس کردن عضو تناسلی خود است که به اجماع ا ّمت اشکالی ندارد ،با این تفاوت که
به قصد خارج کردن منی انجام میشود ،در حالی که قصد خارج کردن منی ذات ًا حرام نیست؛
و َق ْد َف َّص َل لَ ُك ْم َما
زیرا خداوند از یک سو آن را به تفصیل بیان نکرده و از سوی دیگر فرمودهَ :
َح َّر َم َع َل ْي ُك ْم( أنعام)119 /؛ «و چیزی که بر شما حرام کرده را به تفصیل بیان کرده» و این نظر
ابن عباس بنا بر روایتی دیگر و نظر برخی بزرگان تابعین است (بنگرید به :عبد الرزاق ،المص ّنف،
ج ،7ص)391؛ بلکه به صحابه نسبت داده شده و آمده است« :کانُوا َی ْف َعلُو َن ِفي الْ َمغازِي»؛ «این
کار را در مغازی انجام میدادند» و آمده استَ « :ی�أ ْ ُم ُرو َن شُ ّبانَ ُه ْم بِا ْل إِ� ْس ِت ْمنا ِء َی ْس َت ِعفُّو َن بِ ٰذلِكَ »؛
«جوانان خود را به استمناء توصیه میکردند تا عفّت خود را با آن پاس دارند» (بنگرید به :ابن
توجه به
حزم ،المحلّی ،ج ،11ص)393؛ همچنانکه یکی از دو روایت رسیده از اهل بیت است؛ با ّ
«س�ألْ ُت �أبا َج ْع َف ٍر
اینکه با سندی صحیح از ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارة روایت شده استَ :

ْ
س بِ ِه َو لَ ْم َي ْبلُ ْغ بِ ِه ٰذلِكَ شَ ْيئاً»
َع َل ْي ِه َّ
السلا ُم َعنِ ال َّر ُجلِ َي ْع َب ُث بِ َذ َك ِر ِه بِ َي ِد ِه َحتّى ٰ ُي ْن ِز َل ،قا َل :لا َب�أ َ

السالم دربارهی مردی پرسیدم که
(طوسی ،اإلستبصار ،ج ،4ص)226؛ «از ابو جعفر (باقر) علیه ّ
با دست خود با عضو تناسلیاش بازی میکند تا آن گاه که انزال میکند ،فرمود :اشکالی ندارد و
آن را چندان چیزی ندانست».
این دیدگاههای موجود میان صحابه ،تابعین و مذاهب اسالمی است ،ولی قدر مسلّم آن است
که استمناء کار پسندیدهای نیست؛ زیرا شیوهی پسندیده برای تأمین نیاز جنسی ،ازدواج دائم
است و اگر کسی قادر به ازدواج دائم نیست ،میتواند به ازدواج مو ّقت روی آورد و اگر توانایی
ازدواج مو ّقت را نیز ندارد ،بهتر است که از روزه کمک بگیرد؛ چراکه روزه از ش ّدت شهوت
میکاهد و آن را قابل تح ّمل میکند (بنگرید به :پرسش و پاسخ )139؛ همچنانکه اشتغال به
ذکر خداوند و پر کردن اوقات فراغت به کارهای سودمند و حفظ اعتدال مزاج و دوری از عوامل
بیدار کنندهی شهوت ،سپری استوار برای جوانان در برابر حمالت شیطان است و در اندرزنامهی
عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی آمده است« :غریزهی جنسیات دیوی گرسنه
و خفته است .زنهار آن را بیدار نکن که تو را خواهد خورد» (نامهی .)16
خداوند همهی جوانان مسلمان را بر حفظ ع ّفتشان یاری فرماید ،اگرچه پیروان شهوات
وب
میکوشند که آنان را به انحرافی بزرگ دچار کنند؛ چنانکه فرموده استَ :
واللَّ ُه ُيرِي ُد �أ ْن َي ُت َ
َع َل ْي ُك ْم َو ُيرِي ُد الَّ ِذ َين َي َّت ِب ُعو َن الشَّ َه َو ِ
ات �أ ْن َت ِميلُوا َم ْيلًا َع ِظي ًما( نساء)27 /؛ «خداوند میخواهد
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که شما را توبه دهد و کسانی که از شهوات پیروی میکنند میخواهند که شما انحرافی بزرگ
پیدا کنید»؛ خصوص ًا در دوران جدید که کوشش آنان با سوء استفاده از امکانات جدید به اوج خود
الصلَا َة َوات ََّب ُعوا الشَّ َه َو ِ
ف
ات ۖ َف َس ْو َ
ف �أ َضا ُعوا َّ
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
رسیده؛ چنانکه فرموده استَ  :ف َخ َل َ
َي ْل َق ْو َن َغ ًّيا( مریم)59 /؛ «پس بعد از آنان آیندگانی آمدهاند که نماز را ضایع و از شهوات پیروی
کردهاند ،پس زود باشد که (عاقبت) گمراهی را ببینند».

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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