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 چکیده
وند شكنند كه سبب میرفتارها و گفتار خود طوري عمل می، از زنان و مردان در نحوه پوشش ظاهر برخی

زنا  حدود الهی مثل ارتکاب نیز سبب ی اوقاتو گاهمقابل تحريک شده و به سمت گناه كشیده شود  طرف

؟ چگونه است اي از ديدگاه شرعشود. حال سؤال اين است كه حکم چنین مسأله منافی عفتو ساير جرائم 

ي و استنباط او با مراجعه به منابع كتابخانه تحلیلی –براي بررسی اين موضوع با استفاده از روش توصیفی 

هاي تحريک شناسان در مورد حرمتو جرم حقوقدانانآنچه امروزه آمده است كه  به دستاز منابع شرعی 

 مسأله، نندكاز آن ياد می« در جرم دهيدبزهتأثیر »عنوان يک نويافته تحت عنوان و به جنسی به آن دست يافته

اهل بیت )ع( و علماي دين قرار گرفته ، شارع مقدسموردتوجه پیش  هاقرناي نیست بلکه اين مسأله از تازه

از نظر شرع مقدس اسالم اين اعمال و  نبال داشته باشد.تواند آثار وضعی به داحکامی است كه می و داراي

 ها الزم است.موجب حرمت است و لذا اجتناب از آن، شوندرفتارها كه سبب تحريک می

 اعمال منافی عفت.، حجاب، تبرج، تحريک واژگان كلیدي:
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 مقدمه -1

هتک ناموس و هتک عفت از جمله ، جرائم عليه عفت و اخالق عمومي، جرائم جنسي

 هگوننياشود؛ اما آنچه در شرع براي ياد مي هاآناصطالحاتي هستند که امروزه در علم حقوق از 

مساحقه و لواط به ، در ابواب زنا شود همان جرائم حدي است کهمعادل قرار داده مي، جرائم

فراتر از جرائم منحصر شده ، اصطالح جرائم جنسي و منافي عفت هرچندشده است.  اشارهها آن

از محدود  نظرصرفبا  اما، شودو عالوه بر آن مصاديق زيادتري را نيز شامل مي است در شرع

عمل مخالف عفت و اخالق  هرگونهشرع و با در نظر گرفتن معناي عام آن که  بودن حدود در

هي اوقات برخي افراد در اين جرائم اين است که گا موردبحثمسأله ، گيردعمومي را در نظر مي

شوند که او به سمت گناه سوق پيدا کند سبب مي، اعم از زن و مرد با تحريک کردن طرف مقابل

فردي که مورد تعرض جرائم ، اوقاتيبعض و گاهي نيز سبب ارتکاب جرائم منافي عفت شود.

شود يم تعرض به او زند که همين رفتارها علتي براياز او رفتارهايي سر مي، گيردجنسي قرار مي

اموري که سبب ، اين است که بر اساس آيات و روايات شودحال سؤالي که در اينجا مطرح مي

حکمي دارند؟ و آيا امکان تسري  شود چه چيزهايي هستند و چهبه جرائم جنسي مي تحريک

 حکم به موارد ذکر نشده نيز وجود دارد يا خير؟

 شود تا براعم از آيات و روايات بررسي مي، وضوعادله شرعي مربوط به م، به همين منظور

برخي از ادله اطالق دارند و به تحريک  کهييازآنجااساس آن به سؤاالت مذکور پاسخ داده شود. 

 جهتنيازادر اين تحقيق سعي شده است که تفکيک ، انداز جانب مرد و يا زن اشاره نکرده

به يکي از طرفين وارد شده باشد ذيل همان بحث ، صراحتبهصورت نگيرد و هر جايي که نهي 

 دهندهشانن بيانگر ماهيت زنانگي يا مردانگي و، برخي از ادله نکهيابه آن پرداخته شود. نکته ديگر 

 شود.ه ميپرداخت، برخي از صفات مختص يک جنسيت است که به اين موارد نيز به فراخور بحث

موجب حرمت ، شوندرفتارها که سبب تحريک مياين اعمال و ، از نظر شرع مقدس اسالم

در ـ اي مثل مقدمه حرام يا سد ذرايع است و لذا اجتناب از آن الزم است. اين حکم از ادله

ب شده سب کنندهکيتحرزيرا خودِ فرد ، شودو حرمت فساد نيز استفاده ميـ  اصطالح اهل سنت

اند شده لقائشناسان نيز به حرمت تحريک جنسي و جرم حقوقدانان که ديگران به او تعرض کنند.

 اند.ي کردهبررس، ديده در جرمو آن را تحت عنوان تأثير بزه
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 ادله حرمت تحريک در كتاب و سنت -2 

در خصوص تحريک نکردن و اجتناب از آن آياتي از قرآن وجود دارد که از اين عمل گاهي 

اط بيشتري که ارتب اند. در اينجا به آياتينهي کرده ميرمستقيغصورت مستقيم و زماني به طوربه

 شود.به موضوع بحث دارند اشاره مي

 ادله قرآنی -2-1

 د نظير:نآياتي از قرآن کريم داللت بر حرمت تحريک دار

 سوره نور )غضّ بصر(  31و  30آيات  -2-1-1

 وَ  اِرِهْمَأْبص ِمْن َيُغضُّوا ِلْلُمْؤِمِننَي ُقْل﴿فرمايد: سوره نور مي 31و  30خداوند متعال در آيات  

 َأْبصاِرِهنَّ ِمْن َيْغُضْضَن ِلْلُمْؤِمناِت ُقْل َو *َيْصَنُعون  ِبما َخِبرٌي اللََّه ِإنَّ َلُهْم َأْزكي ذِلَك ُفُروَجُهْم َيْحَفُظوا

 ُيْبِديَن ال َو ُجُيوِبِهنَّ َعلي ِهنَِّبُخُمِر ْلَيْضِرْبَن َو ِمْنها َظَهَر ما ِإلَّا ِزيَنَتُهنَّ ُيْبِديَن ال َو ُفُروَجُهنَّ  َيْحَفْظَن َو

 َبِني َأوْ  ِإْخواِنِهنَّ َأوْ  ُبُعوَلِتِهنَّ َأْبناِء َأوْ  َأْبناِئِهنَّ َأْو ُبُعوَلِتِهنَّ آباِء َأْو آباِئِهنَّ َأوْ  ِلُبُعوَلِتِهنَّ ِإلَّا ِزيَنَتُهنَّ

 َأِو الرِّجاِل ِمَن اْلِإْرَبِة ُأوِلي ِرَغْي التَّاِبِعنَي َأِو َأْيماُنُهنَّ َمَلَكْ  ما َأْو ِنساِئِهنَّ َأْو َأَخواِتِهنَّ َبِني َأْو ِإْخواِنِهنَّ

 ُتوُبوا وَ  ِهنَّ ِزيَنتِ  ِمنْ  ُيْخِفنَي ام ِلُيْعَلَم ِبَأْرُجِلِهنَّ َيْضِرْبَن ال َو النِّساِء َعْوراِت َعلي َيْظَهُروا َلْم الَِّذيَن الطِّْفِل

 به نگاه از را ويشخ ديدگان بگو مؤمن مردان به: »﴾ُتْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم اْلُمْؤِمُنوَن َأيَُّها َجِميعًا اللَِّه ِإَلي

 از داخ است که ترپاکيزه ايشان يبرا اين نگهدارند. را خويش يهافرج و رنديبازگ ياجنب زنان

 وندند فروب ياجنب مردان به نگاه از چشم بگو مانيباا زنان به و است. آگاه کنيديم که يکارهاي

 هک بايد و نسازند آشکار است آشکار آنچه جز را خويش زينت و کنند حفظ را خويش يهافرج

 يا ،شوهرانشان يبرا مگر نکنند نمايان را خويش زينت و کنند هاگريبان به را هايشانروپوش

 ادگانبرادرز يا و خواهرزادگان يا و برادران يا و شوهران پسر يا و پسران ياپدرشوهران  يا و پدران

 از هک يکودکان يا و ندارند زن به يتمايل که سفيه افراد يا اندشده آن مالک آنچه يا و زنان يا و

 است نهانپ که زينتشان از آنچه تا بکوبند زمين به را خويش يپا مبادا و ندارند؛ خبر زنان اسرار

 « شويد. رستگار شايد بَريد توبه خدا يسوبه يهمگ مؤمنان گروه يا شود. ظاهر

به  مردان و زنان را امر، اکثر فقها و مفسران اتفاقبه اين آيات جزء آن دسته از آياتي است که

آيا بر اساس اين آيات  نکهياکنند. اما در مورد پرهيز از نگاه حرام مي ورعايت عفاف و حجاب 

همان  ،ترين مستند ايناناي قائل به اين نظر هستند. مهمعده، به حرمت تحريک قائل شد توانيم
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 و: » ﴾ِزيَنِتِهنَّ ْنِم ُيْخِفنَي ما ِلُيْعَلَم ِبَأْرُجِلِهنَّ َيْضِرْبَن ال َو﴿فرمايد: است که مي 31قسمت آخر آيه 

 «شود. ظاهر است پنهان که زينتشان از آنچه تا بکوبند زمين به را خويش يپا مبادا

آميز همه افراد اعم از زن و مرد را از ارتکاب رفتارهاي تحريک، خداوند متعال در صدر آيه

يکي از مصاديق اعمال زنان را مورد تأکيد قرار داده است؛ اما اين سبب ، نهي کرده اما در ذيل آيه

 ،اين در خصوصِ زنان بلکه، آميز را مختص زنان دانسترفتار تحريک شود که اعمال ونمي

 مصداق بيشتري دارد.

توجه اي گام بردارند که رفتار آنان سبب جلبگونهگويند: زنان بايد در راه رفتن بهمفسران مي

، 1404، جرجاني) مردان نشود و از تحريک مردان و ميل پيدا کردن آنان به زنان جلوگيري شود

 (.843ص، 2ج، 1418، يکاشان فيض/ 360ص، 2ج

وقت به به زمين را خود يپاها زنان نزنند بايد و گويد:از مفسران در تفسير اين آيه مييکي  

 که خود يهانتيز از دارنديم پنهان آنچه شود دانسته تا: ﴾ِزيَنِتِهنَّ ِمنْ  ُيْخِفنَي ما ِلُيْعَلَم﴿، رفتن راه

 بر مردان ميل موجب تا نرسانند ياجنب گوش به را خود خلخال آواز که بايد ييعن، است خلخال

 عباس بن اللّهعبد  صورت. رفع از منع بر ادله و زينت اظهار ينه از است ابلغ اين؛ و نشود ايشان

 يپاها، بازار و کوچه از مرور و عبور موقع درها زن، اسالم صدر در: که اندنموده روايت عباده و

ران شهوت يمردها گوش و رسيديم مردها گوش به آن خلخال آواز تا زدنديم زمين به را خود

 ودفرم يجلوگير عمل اين از يتعال يخدا. بود ايشان شهوت غلبه و هيجان سبب، نموده پر را

 ال َو﴿ حکم ،بنابراين فرمود. بيان ﴾ِزيَنِتِهنَّ ِمْن ُيْخِفنَي ما ِلُيْعَلَم﴿ جمله با را علت اين حکم و

 طال ساير و خلخال يصدا و آواز، رفتن راه در آنکه ييک است:نظر نقطه دو از ﴾ِبَأْرُجِلِهنَّ َيْضِرْبَن

 که نروند راه يطور رفتن راه موقع در آنکه نرسد. ديگر نامحرم گوش بهها آن يزيورها و آالت

 هنداشت نيز همراه طالآالت گونهچيه اگرها زن از يبسيار زيرا، بدهند مردها خرج به ناز و عشوه

 درونمي راه يطرز به لکن، ندهند نشان را خود آرايش و باشد پوشيده همها آن صورت و باشند

 و فرمود ينه يتعال يخدا لذا، است فساد و فتنه سبب و شهوت مهيجها آن رفتن راه همان که

 مفاسد از ياست. ]با توجه به موارد مذکور[ يک قيامت ثابت روز تا زنان تمام به نسبت حکم اين

؛ و است انگناه نيتربزرگ و نيترحيقب از که باشديم زنا شنيعه فعل، بشريت اتمّ  نظام عظيمه

، اهميت ببس به لذا، است بسيار، کبير و صغير عالم کالبد در قبيح فعل اين ضرر و فساد چون

امر . 1 جمله: از فرموده شريفه آيه اين در را آن مقدمات سدّ ، بندگان به لطف راه از منان خداوند

 انداختن بهامر . 4، اجنبيان به زينت اظهار از ي. نه3، حرام نظر از فرج حفظ .2، چشم پوشيدن به



 237   حرمت تحريک كردن از نگاه آيات و روايات در جرائم مناف                                          

 هب توبه به امر، آخر در و شود. آنان دانسته زينت تا زمين به پاها زدن از ينه. 5، گريبان به مقنعه 

 را ياله فرمان عظمتتماماً ، رحمان حضرت يرضابرخالف  افعال اين از ييک صدور جهت

 (.239-237صص، 9ج، 1363، يميعبدالعظ )شاه رساندمي

 يامور از يدور و عفت رعايت درها آن»گويد: يکي ديگر از مفسران در تفسير اين آيه مي 

 عفت جاده از انحراف به يمنته است ممکن و سازديم ورشعله مردان دل در را شهوت آتش که

 ياپ در که را يخلخال يصدا رساندن از يحت که باشند گيرسخت و دقيق بايدچنان آن، شود

« تاس زمينه اين در اسالم ينيبکيبار گواه، اين و کنند يخوددار بيگانه مردان گوش به دارند

 (. 441ص، 14ج، 1374، )مکارم شيرازي

يورتدرصمفسران ديگري نيز عمل زنان را ، در تفسير اين آيه عالوه بر اين دسته از مفسران

، 1408، عليشاه سلطاندانند )عاملي براي تحريک مردان مي، توجه مردان شودموجب جلب که

 دداننبر همين اساس اجتناب از مقدمات آن را الزم مي، ( و آن را سبب فتنه دانسته115ص، 3ج

 را بر اساس رفتارها گونهنيا، . فقها نيز به پيروي از مفسران(288ص، 3ج، 1365، فاضل جواد)

همچنان بايد گفت  .(31ص، 1ج، 1429، سند) کنندنهي مي قاعده فتنه و حرمت نظر به نامحرم

اظهار آواز زينت پنهان خود؛ مثل  يخود را به زمين نزنند برا يراه رفتن پا وقتبهکه زنان 

نرسانند  يخلخال و غير آن؛ مقصود آن است که زنان آواز خلخال خود را به گوش مردان اجنب

يکي ديگر از فقها  (.77ص، 1ج، 1428، جعفريان) که موجب هيجان شهوت فّساق و فجّار شود

گويد: وجود مواردي مثل پاي کوبيدن در زمين سبب بر حرمت تحريک مي هيآدر داللت اين 

اين آيه حرمت  ظاهر .(100ص، 1424، مکارم شيرازيشود )تحريک و وسوسه در قلب مردان مي

 ياولقيطربه، ن حرام باشدظهور در حرمت دارد. پس وقتي خودِ پاي کوبيد، يچون نه، است

آيه نکات از اين   (.53ص، 3ج، 1374، همو) نشان دادن خود خلخال و ساق پا حرام خواهد بود

 :نظيرشود مي ديگري نيز استفاده

 کهچنانآن( خداوند متعال وجود حجاب را 60/ 24: )نور ي از همين سورهگريددر آيه  .1

داند. اين نيز بيانگر آن است که زنان سالخورده الزم نميبراي ، داندالزم مي براي زنان جوان

بيشتر جرائم منافي عفت نشأت گرفته از تحريک و شهوتي است که از سوي زنان و مردان جوان 

 .رديگيمصورت 
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ار و هر رفت، بنابراين، مصداقي که در اين آيه آمده )کوبيدن پا( مصداق انحصاري نيست .2

، 1417، سيفي) توجه مردان شود به استناد اين آيه حرام استعملي که سبب تحريک و جلب

 (.202ص

 سوره احزاب )نهی از تبرج و خودنمايی( 33آيه  -2-1-2

 اِهِليَّةِ َقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َواَل َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجَو﴿فرمايد: سوره احزاب مي 33متعال در آيه  خداوند

الرِّْجَس َأْهَل  ْنُكُمَرُسوَلُه ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعاَلَة َوآِتنَي الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّه َوَأِقْمَن الصَّ اْلُأوَلي َو

 ييخودنما، نخست جاهليتِ زنان چون و، بنشينيد خود يهاخانه در و: »﴾ُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريًااْلَبْيِ  وَ 

 منظور اين جز خدا کنيد. اطاعت را رسولش و خدا و دهيد زکات و، داريد بپا نماز و، نکنيد

  «کند. پاکتان دانديم خود کهطور آن و، ببَرد بيت اهل شما از را يپليد که ندارد

 فتنر راه در يخودنماي و تبختر يمعنا به تبرّج کند:صاحب مجمع البيان از قتاده نقل مي

 و گلوبند که نبندد را آن يول، اندازد سرش بر را خود يروسر کهاست  نيتبرّج ا .است

(. آنچه مدنظر 558ص، 8ج، 1372، طبرسي) گردد ظاهر هانيا پس، دارد مستور اشگوشواره

دانند. اين آيه ماست همين قسمت از آيه است که تبرج را سبب اغراء و تحريک مردان مي

نزول آيه در مورد  شأن هرچند، داللت بر نهي از تحريک کردن از طرف زنان دارد صراحتبه

د و آن داننتبرج را مختص آنان نمي مفسران و فقها حکم اما بسياري از، زنان پيغمبر )ص( است

، طباطبايي/ 297ص، 11ج، 1382، مازندرانيبراي نمونه نک: ) اندرا به همه زنان تسري داده

 (.176ص، 3ج، 1418، ي طهرانينيحس/ 309ص، 16ج، 1417

 که ابديدرمي شريفه آيه اين در تأمل عاقل با شخصگويد: اين زمينه مييکي از مفسران در  

 نکته مهم دو و محدود را زنان، جامعه نظام حفظ و عامه صالح يبرا االطالق يعل حکيم ذات

 و ينتز نکردن اظهار ديگر و خانه در استقرار ييک: شده است فساد متذکر از يجلوگير يبرا را

، حدود از نشدن خارج و خانه در زنان بودن به امر اينکه در نيست يشک؛ و نامحرمان به محاسن

، عبدالعظيميشاه ) است يکاف، انظار در خود دادن جلوه از ينه و است حجاب و تستر در مبالغه

 (.440ص، 10ج، 1363

کردن زنان پيغمبر )ص( در  يزندان، در حکم اين آيه وارد شده است: مقصود از اين دستور

صراحت گواه است که پيغمبر اکرم )ص( زنان خود را با خود خانه نيست؛ زيرا تاريخ اسالم به

ت آن اس، فرمود. مقصود از اين دستوريبرد و آنان را از بيرون شدن از خانه منع نميبه سفر م
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مورد زنان پيغمبر اکرم )ص( اين در ، از خانه بيرون نشود و مخصوصاً يخودنماي منظوربهکه زن  

 (.498ص، 19ج، 1421، مطهري) و مؤکدتر است ترنيسنگ، وظيفه

گويد: دليلي ندارد که احکام موجود در آيه را مختص به زنان پيامبر يکي ديگر از فقها نيز مي 

د( ااين نتيجه )=ايجاد فس، شودزيرا در مواردي مثل تبرج کردن که موجب فساد مي، )ص( بدانيم

ندارد و اگر بخواهيم اين احکام را مختص آنان  مشترک است و اختصاص به زنان پيامبر )ص(

در اين صورت هيچ مالکي براي تفکيک و اختصاص احکام به زنان پيامبر )ص( نداريم. ، بدانيم

 (.171ص، 3ج، 1418، يطهران يحسين) بايد بگوييم اين احکام مشترک است، بنابراين

 سوره نور )حجاب پیرزنان( 60آيه  -2-1-3

 َواْلَقواِعدُ ﴿ فرمايد:نور است که ميسوره  60آيه ، از جمله آيات ديگري که از تبرج نهي کرده

 َوَأنْ  ِبِزيَنةٍ  ُمَتَبرِّجاٍت ْيرَ َغ ِثياَبُهنَّ  َيَضْعَن َأنْ  ُجناٌح َعَلْيِهنَّ َفَلْيَس ِنكاحًا َيْرُجونَ  ال اللَّاِتي النِّساءِ  ِمَن

 يشرط به ندارند نکرد شوهر اميد ديگر که وامانده زنان و» :﴾َعِليم َسِميٌع َواللَُّه َلُهنَّ  َخْيٌر َيْسَتْعِفْفَن

 يخوددار، حالنيدرع و، بگذارند خويش جامه اگر ندارند يگناه ندهند نشان خود زينت که

 « است. دانا و شنوا خدا و است بهتر برايشان کردن

دهد که لباس رويين خود پيري که ديگر ميل به ازدواج کردن ندارند اجازه مياين آيه به زنان 

 ايهمان نبودِ انگيزه، را بدون اينکه زينت خود را آشکار کنند درآورند. شايد علت اين حکم

 رزنانيپ مورد در» :يکي از مفسران. به گفته براي تحريک مردان از جانب اين قبيل از زنان باشد

اً قطع، نشود حاصل تنّفر و انزجار، مردان يبرا اگر، آنان يموها ديدن از چون، شده استثنا موها

 (.131ص، 3ج، 1408، عليشاهسلطان) «داد نخواهند نشان هم يميل و رغبت

 سوره احزاب )نهی از خضوع در قول( 32آيه  -2-1-4

 َفال اتََّقْيُتنَّ  ِإِن النِّساِء ِمَن َكَأَحٍد َلْسُتنَّ النَِّبيِّ ِنساَء يا﴿ فرمايد:خداوند متعال در سوره احزاب مي

 ياحد مثل شما! پيامبر نانز يا: » ﴾َمْعُروفا َقْوًلا ُقْلَن َو َمَرضٌ  َقْلِبِه ِفي الَِّذي َفَيْطَمعَ  ِباْلَقْوِل َتْخَضْعَن

 طمع به ماردليب هک مکنيد يدلرباي، سخن در پس سازيد. پيشه تقوا اگر البته، نيستيد زنان ساير از

 «گوييد. نيکو سخن و بيفتد

 را خود يداص ييعن ﴾ِباْلَقْوِل َتْخَضْعَن َفال﴿ گويد:صاحب مجمع البيان در تفسير اين آيه مي

 که ديينگو سخن روبرو و مخاطبه، بيگانگان با و نزنيد حرف ينرم به مردان با و نکنيد نازک
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 کند طمع پس :گويد ﴾َمَرٌض َقْلِبِه ِفي الَِّذي َفَيْطَمَع﴿در تفسير  قتاده ؛ وشودها آن طمع به منجر

 :اندگفته يزناست. بعض شهوت دلش در آنکه: گويد عکرمه .است نفاق يبيمار او دل در آنکه

 نمايد کلفت و خشن را خود يصدا کنديم صحبت بيگانه با يوقت استمستحب  زن يبرا که

 (.558ص، 8ج، 1372، طبرسي) است شهوت و ريبه و طمع از دور اين اينکه يبرا

گرچه ا بايد گفت، در خصوص اينکه اين آيات آيا مختص به زنان پيامبر )ص( است يا نه

 يبانو هر وظيفه چون حالنيدرع يول، بود( ص) اسالم پيامبر همسراندرباره  خوانديم را آنچه

( ص) پيامبر خاندان وظائف به را خويشتن که است اين -است مسلمان اينکه يبرا- مسلمان

، 16ج، 1398، نجفياست )پس الزم است بگوييم اين احکام براي همه زنان ، بداند موظف

 (.97ص

و تحريک شود بر زنان  جييتهصدايي را که سبب ، اي از فقها نيز بر اساس همين آيهعده

از اي ديگر ( عده566ص، 19ج، 1421، مطهري/ 805ص، 2ج، 1409، ييزد) اند.حرام دانسته

ا موجب زير، زن جوان را ترک کند اند که بر متدين الزم است که شنيدن صدايداده فتوانيز  فقها

 نوعاًيک محرک شديد است و ، در قول 1(. خضوع49ص، 14ج، 1416، حکيم) شودفتنه مي

 عنوانبه، رقيق و نازک کردن صدا در آيه (.579ص، 1421، يفاضل لنکران) شودسبب تحريک مي

آيه اين است که الزم است زنان از چنين  عنه ايجاد فتنه است. نتيجهاما مَنهي، آمده است مثال

 دوري، خودشان چنين قصدي نداشته باشند هرچند، شودرفتارهايي که سبب طمع مردان مي

اين خصوص روايتي نيز وارده شده است که به اين آيه  در (.181ص، 3ج، 1420، صدر) کنند

ْؤِمِننَي َكاَن َأِمرُي اْلُم» بن سنان و مرسله فقيه )صدوق( آمده است: عبداهللصحيحه ارتباط دارد. در 

َصْوُتَها َفَيْدُخَل  ُيْعِجَبِني النَِّساِء َو َكاَن َيْكَرُه َأْن ُيَسلَِّم َعَلی الشَّابَِّة ِمْنُهنَّ َو َقاَل َأَتَخوَُّف َأْن یع ُيَسلُِّم َعَل

 نيرالمؤمنيامحضرت (: »469ص، 3ج، 1413، ابن بابويه)« َأْكَثُر ِممَّا َأْطُلُب ِمَن اْلَأْجرِمَن اْلِإْثِم َعَليَّ 

فرمودند: يداشتند که به زنان جوان سالم کنند و منامّا دوست ، کردنديسالم م هازن)ع( به 

 من گناه بر، درآورَد و از آن خوشم آيد و در نتيجه به شگفتي جوان مرا هازن يترسم صدايم

 هرچنداين روايت « طلبم.يخواهم و مياز اجر و مزد سالم کردن م آنچهبيشتر از ، داخل شود

                                                           

 خضوع عمدي صداي زن است نه خضوع طبيعي.، . منظور1
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 داراي، اما بيانگر اين است که ذات و ماهيت صداي زن، بيانگر تحريک از جانب زنان نيست 

 .1تحريک است و ]بر مردان[ بهتر است که از آن دوري کنند

 ادله روايی -2-2

ي ازسنهيزمرواياتي نيز وجود دارند که همانند قرآن بر حرمت تحريک و ، عالوه بر آيات قرآن

 شود:جرائم جنسي داللت دارند. در اينجا به دو نمونه از اين روايات اشاره مي

َيْظَهُر ِفي آِخِر الزََّماِن َو » :فرموديماصبغ بن نباته گويد: از اميرمؤمنان )ع( شنيدم که  الف(

ِمَن الدِّيِن َداِخَلاٌت ِفي  َجاٌتخاِراْقِتَراِب السَّاَعِة َو ُهَو َشرُّ اْلَأْزِمَنِة ِنْسَوٌة َكاِشَفاٌت َعاِرَياٌت ُمَتَبرَِّجاٌت 

، )ابن بابويه« َجَهنَّمَ َخاِلَداٌت ُمَحرََّماتِ ِفياْلِفَتنِ َماِئَلاتٌ ِإَلی الشََّهَواتِ ُمْسِرَعاتٌ ِإَلی اللَّذَّاتِ ُمْسَتِحلَّاتٌ ِلْل

 يزنان، هاستکه بدترين دوران امتيبه قدر آخرالزمان و دوره نزديک (: »390ص، 3ج، 1413

ده رهاکر، غير شوهران يبرا خودآراسته، برهنه، حجابياند: ـ بـ که داراي اوصف ذيل پديد آيند

 ي لذّات وسوبهکننده شتاب، يو مسائل جنس به شهواتمايل ، هاآشوبشونده در داخل، آئين

 «.و به دوزخ ابدي گرفتار ياله محرماتحالل شمارنده ، هايگذرانخوش

هاي جنسي که و تحريک هايحجابيب، هايبدحجابي داللت دارد بر اينکه روشنبهاين روايت 

اي کنند امر تازهدر جرم از آن ياد مي دهيدبزهتحت عنوان تأثير ، و جرم شناسان دانانحقوق

اهل بيت )ع( و علماي دين قرار گرفته ، شارع مقدس توجه موردپيش  هاقرنبلکه از ، نيست

 است.

                                                           

داللت اين روايت را موجب حتريک جنسي ، احزاب سوره 32اي از فقها مهانند آيه عده، . بر اساس اين روايت1

 هاستحرفبه ديگران درس بدهد چون مقام او باالتر از اين  )ع(گويند منظور روايت اين است كه علي دانند و ميمي

و زن نيز جوان است به  یخواهد به ديگران ياد بدهد كه اگر جوان هستیقام عصمت داشت و در اين حديث مو او م

 (.76ص، 1ج، 1424، مکارم شريازي/ 469ص، 3ج، 1413، ابن بابويه) شايد كه خوف فتنه باشد.، او سالم نكن

 هاآنعصمت  از آيه تطهري و مقام آنچه است: آمدهمهچنني در خصوص عصمت امام )ع( و توجيه داللت اين روايت 

مور با چون مهه اين ا، گريندتصميم به گناه نيز مني یروند و حتاين است كه ائمه بر ِگرد گناه مني، شوداستفاده مي

، ممكن است دچار اعجاب شوم و لذت بربم، من به زنان جوان سالم كنم اگر فرمايد:عصمت منافات دارد. حضرت مي

 ،غذاي لذيذ يا چهره زيبا يا صوت زيبا مثاًلكنم. لذت بردن از من حمتمل آن را هم ترك مي، ممنوع استچون اين لذت 

 (.910ص، 3ج، 1419، شبريي زجناين) شودمشرده مني هاآنمقتضاي بشر بودن است و هيچ نقصي براي 
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 (:467ص، 3ج، 1413، بابويه ابن) «َرِحَم اللَُّه اْلُمَسْرَوَلات»ب( در روايت ديگري آمده است: 

 «.پوشاننديدرست م، پوشيدن شلوارخود را با  يکه پا يخداوند رحمت کند زنان»

فقها نگاه کردن زن به مرد را ، سوره نور 31بر اساس اين دسته از روايات و به استناد آيه 

 ،سيفي) يک مالزمه عرفي وجود دارد، بين حرمت نظر و وجوب ستر اندگفتهو  دانستهحرام 

، 1424، )مکارم شيرازينظر جايز است ، نباشد }پوشيدني{ستري  کهيدرصورت( و 72ص، 1417

اما با توجه به ظهور آيات و ، برخي از روايات حرمت تحريک ضعيف است هرچند(. 81ص

 ود.محسوب ش ديمؤعنوان يک تواند بهاينگونه روايات نيز مي، روايات ديگر در حرمت تحريک

 در سیره عملی متشرعین آمیزاعمال تحريک مصاديق -3

عنوان اسالم مواردي را به، اندخصوص حرمت تحريک داشتهاي که داللت بر عالوه بر ادله

زنا ارائه داده که در ذيل به  ژهيوبه، اي براي جلوگيري از جرائم منافي عفتمصداق و مقدمه

عملي معصومين)ع( مورد نهي قرار گرفته است اشاره ره يسکه در  هاآنمواردي از  مصاديق و

حرمت نظر به ، حرمت زينت کردن براي نامحرم، مشود. ممنوعيت خلوت زن با مرد نامحرمي

 ... و ساير موارد از اينکنندهکيتحري هالميفو تماشاي تصاوير و  دست دادن با نامحرم، نامحرم

 هانيا. از جمله نديآيممواردي هستند که نمونه بارز و عيني حرمت تحريک به شمار ، قبيل

 استناد کرد:عنوان شاهد به توان به روايات ذيلمي

 عدم رعايت حدود شرعی در ارتباط با نامحرم شوخی كردن و -3-1

، شود و از همين بابشوخي کردن با نامحرم يکي از مواردي است که سبب تحريک مي

َرَأًة اْم َفاَكَه َمْن» :مورد نهي معصومين )ع( قرار گرفته است. در روايتي از امام معصوم آمده است

اگر (: »198ص، 20ج، 1409، يحر عامل) «َحَبَسُه اللَُّه ِبُكلِّ َكِلَمٍة َكلََّمَها ِفي الدُّْنَيا َأْلَف َعاٍمَلا َيْمِلُكَها 

 ،که با او سخن گفته هر کلمه يخداوند در روز قيامت در ازا، کند يشوخ يبا زن نامحرم يکس

  .«کنديهزار سال حبسش م

يک زن  مورد شوخي کردن مرد در مقام تعليمباقر )ع( در  روايتي از امام، در اين خصوص 

ٍء َفَقِدْمُت ُكْنُت ُأْقِرُئ اْمَرَأًة ُكْنُت ُأَعلُِّمَها اْلُقْرآَن َفَماَزْحُتَها ِبَشيْ »گويد: وارد شده است. اين فرد مي

، يحر عامل) «ا َتُعوَدنَّ ِإَلْيَها. َفَقاَل َلَوْجِهي ٍء ُقْلَت ِلْلَمْرَأِة؟ َفَغطَّْيُتَعَلی َأِبي َجْعَفٍر )ع( َفَقاَل ِلي َأيَّ َشْي

 يکردم. وقت يبا او شوخ يو کم دادميقرآن م يدرس روخوان يبه زن(: »198ص، 20ج، 1409
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؟ رنگم پريد و خجالت يبه آن زن گفت يبه من فرمود: چه چيز، خدمت امام باقر )ع( رسيدم 

  .«درس مده[آن زن نرو ]و به او  طرفبهکشيدم. بعد فرمود: ديگر 

ند. کبيان مي حرمت شوخي با زنان را که يکي از عوامل تحريک جنسي است، اين دو روايت

حکم به حرمت عمل شوخي از جانب زن با مرد يا مرد با زن به خاطر ايجاد فتنه و تلذذ است. 

 حکم حرمت باقي است، بدون شک، پس هرگاه شوخي به يکي از موارد فتنه يا تلذذ منجر شود

 (.75ص، 1ج، 1429، سند) ماندجايي براي حکم به کراهت باقي نميو 

 خلوت با نامحرم -3-2

اي براي ورود به گناه و جاهايي که ممکن است زمينه دوري از مواضع تهمت و، در روايات

، تمنافي عفت اس جرائمگناهاني مثل زنا و ساير  جادکنندهيايا فراهم شدن تحريکي باشد که 

اَراُه َفَدَخْلُت َدَخْلُت اْلَمِديَنَة َو َطَلْبُت َبْيتًا َأَتَك»کند: محمد طيار نقل مير گرفته است. مورد تأکيد قرا

َنا َشابٌّ. َقاَلْت َأَنا َأَدارًا ِفيَها َبْيَتاِن َبْيَنُهَما َباٌب َو ِفيِه اْمَرَأٌة. َفَقاَلْت ُتَكاِري َهَذا اْلَبْيَت ُقْلُت َبْيَنُهَما َباٌب َو 

 ِمْنُه الرَّْوُح يَُّأْغِلُق اْلَباَب َبْيِني َو َبْيَنَك. َفَحوَّْلُت َمَتاِعي ِفيِه َو ُقْلُت َلَها َأْغِلِقي اْلَباَب. َفَقاَلْت َتْدُخُل َعَل

ِتيَك َو َلا َأْقَرُبَك َو َأَبْت َأْن آ َدْعُه. َفُقْلُت َلا َأَنا َشابٌّ َو َأْنِت َشابٌَّة َأْغِلِقيِه. َقاَلِت اْقُعْد َأْنَت ِفي َبْيِتَك َفَلْسُت

َأَة ِإَذا ُخلَِّيا ِفي َبْيٍت ْرُتْغِلَقُه َفَأَتْيُت َأَبا َعْبِد اللَِّه )ع( َفَسَأْلُتُه َعْن َذِلَك. َفَقاَل َتَحوَّْل ِمْنُه. َفِإنَّ الرَُّجَل َو اْلَم

طلبيدم تا يم يمدينه شدم و منزل وارد(: »252ص، 3ج، 1413، ابن بابويه) «َكاَن َثاِلُثُهَما الشَّْيَطانَ 

 يميان آن دو قرار داشت و در يک يبود و در اتاقدو  يوارد شدم که دارا ياخانه به اجاره کنم.

م به ه اتاقرا اجاره کن. گفتم: اين دو  اتاقکرد. آن زن به من گفت: اين يم يزندگ يزن هاآناز 

م. بنديو صالح نيست. گفت: تو اجاره کن من در را م يانراه دارد و من جوان هستم؛ تو نيز جو

آيد. بگذار يو بدو گفتم: در را ببند. گفت: از اينجا نسيم م من پذيرفتم و متاعم را به آنجا بردم

 اتاقن در بنشين و م اتاقتباز باشد. گفتم: من و تو هر دو جوان هستيم؛ در را ببند. گفت: تو در 

زد. من خدمت امام صادق  باز سرشوم و از بستن در يبه تو نزديک نمآيم و يخود. نزد تو نم

ر ديگ يتوانم آنجا بمانم؟ فرمود: از آنجا به جاي)ع( رسيدم و ماجرا را عرض کردم و پرسيدم م

 «. ستهاآن يشيطان سوم، خلوت کنند يدر مکان يزيرا هرگاه مرد و زن، برو

 شهوت جييتهچون خلوت سبب و زمينه براي ، ي پيشهاتيروادر اين روايت نيز همانند 

تحريم شده است. فقها به اين علت و بيان حکم حرمت در باب مکاسب محرمه ، بيگانه است

(. وجود نهي در چنين رفتارهايي 530ص، 2ج، 1415، براي نمونه نک: منتظري) انداشاره کرده
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به گناهان کبيره مثل زنا و  را بايد  ناشي از حرمت دانست و حرمت آن نيز به دليل منجر شدن

 اييوجود چنين رفتاره، عنوان پيشروان و راهنمايانمعصومان به است کهساير جرائم منافي عفت 

ند بلکه احکامي وضعي هست، يک حکم تکليفي نيستند صرفاًيي هاينهاند. پس چنين را نهي کرده

مورد نهي قرار گيرند و براي  نيز همانند ائمه معصومين )ع( گذارقانونکه بايد از جانب حاکم و 

 ي مورد عمل قرار داد.طورجدبهيي را هاينهبايد چنين  هاآنعملي شدن 

 تسري حکم به مصاديق ذكر نشده در ادله -3-3

آرايش کردن ، حرف زدن، اعمال و رفتارهايي همانند نحوه پوشش، در آيات قرآن و روايات

حريک ت هاآنآميز هستند که گفته شد حکم عنوان مصاديقي از رفتارهاي تحريکبه، و راه رفتن

 ،است. حال سؤال اين است امروزه با توجه به تغييرات زماني و مکاني و توسعه فضاي مجازي

توان آيا مي، هاشيآراو  هاپوششارتباطات وسيع مردان و زنان با هم در جامعه و وجود انواع 

توانند مورد نهي نمي، به ميان نيامده هاآنذکري از ، صريح در قرآن و روايات طوربهگفت: چون 

 بايد به نکات و ادله ذيل توجه کرد: گويي به اين سؤالقرار گيرند؟  براي پاسخ

 بيان احکام کلي هستند نه جزئي؛  درصددو روايات  قرآن، اوالً

 و مصداق مثال عنوانبهاين موارد ، اگر هم مصداقي در آيات يا روايات ذکر شده است، ثانياً

 نه اينکه ساير اعمال و رفتارها از محدوده ادله شرعي خارج باشند؛ ، اندآمده

توان گفت: علت حرمت چنين رفتارهايي با توجه به حجيت قياس منصوص العله مي، ثالثاً

توان آن مي، و همين وجه اشتراک در هر موردي پيدا شود هاستآنآميز بودن به خاطر تحريک

ُحرَِّم النََّظُر ِإَلی » که در روايتي از امام رضا )ع( وارد شده است: طورهمان را مورد نهي قرار داد

 ْدُعو التَّْهِييُجَي ُشُعوِر النَِّساِء اْلَمْحُجوَباِت ِباْلَأْزَواِج َو َغْيِرِهنَّ ِمَن النَِّساِء ِلَما ِفيِه ِمْن َتْهِييِج الرَِّجاِل َو َما

َو اْلَقواِعُد ﴿ لَُّه َتَعاَلیَو َكَذِلَك َما َأْشَبَه الشُُّعوَر ِإلَّا الَِّذي َقاَل ال ِإَلی اْلَفَساِد َو الدُُّخوِل ِفيَما َلا َيِحلُّ َو َيْجُمُل

َغْيَراْلِجْلَباِب  (60/ 24: )نور ﴾ِثَياَبُهنََّأْن َيَضْعَن  ِمَن النِّساِء اللَّاِتي ال َيْرُجوَن ِنكاحًا َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجناٌح

حرام  ... نگاه به موي زنان» :(565ص، 2ج، 1385، ابن بابويه)« َو َلا َبْأَس ِبالنََّظِر ِإَلی ُشُعوِر ِمْثِلِهن

شود و تهييج نيز باعث فساد و ورود به غيرحالل و شد به دليل اينکه باعث تهييج مردان مي

اال آن مورد که  وست...م که شبيه بهاست چيزهاي ديگري  طورنيو همشود غيرشايسته مي

 دارندن کردن شوهر اميد ديگر که وامانده زنان فرمايد: وخداوند متعال در قرآن استثناء کرده و مي

)رويين( خويش بگذارند غير از  اگر جامه ندارند يگناه ندهند نشان خود زينت که يشرط به
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اين روايت و ساير روايات و آياتي که گفته  «.اشکالي ندارد هاآنموهاي  و نگاه کردن به، لباس 

 جنسي و ايجاد فساد هستند.  جييتهحرمت تحريک و کننده انيبي نوعبههمگي ، شد

حکمت است نه علت؛ اما از ذکر اين علت کننده انيباي ممکن است گفته شود ذکر چنين ادله

جه گرفت که حرام بودن بعضي از رفتارها براي جلوگيري توان نتيدر بيشتر آيات و روايات مي

سري براي ت« امثال مو«: »َکذَلِکَ َما أَْشَبهَ الشُّعُورَ»از ارتکاب جرائم منافي عفت است و ذکر عبارت 

واضح مشخص نشده  طوربهيا اگر ذکر شده ، حکم به ساير مواردي است که در شرع ذکر نشده

 است.

حت نظام و حرمت فساد هر عملي که سبب فساد در جامعه گردد بر اساس حفظ مصل، رابعا

ظ توان بر اساس مصلحت حفنوظهور باشد و هيچ مبناي فقهي هم نباشد مي صورتبهحتي اگر 

 را بر اساس قانون مورد نهي قرار داد. هاآن، جامعه و حرمت فساد

 يریگجهینت

آمد که گاهي اوقات بعضي از افراد در  به دست، از آيات و روايات مورد استناد در اين مقاله

ن را فراهم توجه ديگراي زمينه جلبنوعبه کنند کهگفتار و رفتار به شکلي عمل مي، نحوه پوشش

 خصوصاً اتيو روايي براي ارتکاب گناه و معصيت از ديدگاه آيات هايسازنهيزمچنين  کنند.مي

مورد نهي شارع ، شوددر جرائم جنسي و اخالقي که گاهي سبب هتک حرمت حدود الهي مي

داشته  يدر پ يک حکم تکليفي و ارشادي را صرفاً تواند مقدس قرار گرفته است. اين نهي نمي

( که 2/ 5مصداق تعاون بر اثم است که مورد مذمت قرآن است)مائده: ، بلکه گاهي اوقات، باشد

بلکه فعلي است که سبب شده است ، ديگر صِرف يک عمل شخصي نيست ،صورت نيدر ا

ديگران به گناه کشيده شوند. براي جلوگيري از توسعه و گسترش چنين رفتارهايي بايد از احکام 

احکام وضعي و راهکارهايي را تفسير و تبيين ، تکليفي فراتر رفت و بر اساس آيات و روايات

به تخفيف يا تبديل مجازات کساني که مورد تحريک قرار  تواناين موارد ميازجمله کرد. 

انند م، شوددر وقوع جرم ياد مي دهيدبزهاند اشاره کرد که امروزه از آن تحت عنوان تأثير گرفته

 همانند داستان، ناشي از تحريک بوده است، قتل در فراش يا مواردي که ارتکاب منافي عفت

ائل به عدم مجازات در چنين مواردي هستند که حضرت يوسف )ع(. بسياري از بزرگان ق

ات که در آي توان موارديمي، تخفيف يا تبديل مجازات است. همچنين، همان معافيت اشجهينت

و  دبرشمرعنوان مقدماتي براي ارتکاب عمل حرام اند بهو روايات براي زمينه تحريک ذکر شده

  دوري کنند. هاآنساند تا از را در قالب قانون به اطالع و آگاهي مردم ر هاآن
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