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و داراي احکامی است كه میتواند آثار وضعی به دنبال داشته باشد .از نظر شرع مقدس اسالم اين اعمال و
رفتارها كه سبب تحريک میشوند ،موجب حرمت است و لذا اجتناب از آنها الزم است.
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 -1مقدمه
جرائم جنسي ،جرائم عليه عفت و اخالق عمومي ،هتک ناموس و هتک عفت از جمله
اصطالحاتي هستند که امروزه در علم حقوق از آنها ياد ميشود؛ اما آنچه در شرع براي اينگونه
جرائم ،معادل قرار داده ميشود همان جرائم حدي است که در ابواب زنا ،مساحقه و لواط به
آنها اشاره شده است .هرچند اصطالح جرائم جنسي و منافي عفت ،فراتر از جرائم منحصر شده
در شرع است و عالوه بر آن مصاديق زيادتري را نيز شامل ميشود ،اما با صرفنظر از محدود
بودن حدود در شرع و با در نظر گرفتن معناي عام آن که هرگونه عمل مخالف عفت و اخالق
عمومي را در نظر ميگيرد ،مسأله موردبحث در اين جرائم اين است که گاهي اوقات برخي افراد
اعم از زن و مرد با تحريک کردن طرف مقابل ،سبب ميشوند که او به سمت گناه سوق پيدا کند
و گاهي نيز سبب ارتکاب جرائم منافي عفت شود .بعضياوقات ،فردي که مورد تعرض جرائم
جنسي قرار ميگيرد ،از او رفتارهايي سر ميزند که همين رفتارها علتي براي تعرض به او ميشود
حال سؤالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که بر اساس آيات و روايات ،اموري که سبب
تحريک به جرائم جنسي ميشود چه چيزهايي هستند و چه حکمي دارند؟ و آيا امکان تسري
حکم به موارد ذکر نشده نيز وجود دارد يا خير؟
به همين منظور ،ادله شرعي مربوط به موضوع ،اعم از آيات و روايات بررسي ميشود تا بر
اساس آن به سؤاالت مذکور پاسخ داده شود .ازآنجاييکه برخي از ادله اطالق دارند و به تحريک
از جانب مرد و يا زن اشاره نکردهاند ،در اين تحقيق سعي شده است که تفکيک ازاينجهت
صورت نگيرد و هر جايي که نهي بهصراحت ،به يکي از طرفين وارد شده باشد ذيل همان بحث
به آن پرداخته شود .نکته ديگر اينکه برخي از ادله ،بيانگر ماهيت زنانگي يا مردانگي و نشاندهنده
برخي از صفات مختص يک جنسيت است که به اين موارد نيز به فراخور بحث ،پرداخته ميشود.
از نظر شرع مقدس اسالم ،اين اعمال و رفتارها که سبب تحريک ميشوند ،موجب حرمت
است و لذا اجتناب از آن الزم است .اين حکم از ادلهاي مثل مقدمه حرام يا سد ذرايع ـ در
اصطالح اهل سنت ـ و حرمت فساد نيز استفاده ميشود ،زيرا خودِ فرد تحريککننده سبب شده
که ديگران به او تعرض کنند .حقوقدانان و جرمشناسان نيز به حرمت تحريک جنسي قائل شدهاند
و آن را تحت عنوان تأثير بزهديده در جرم ،بررسي کردهاند.
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 -2ادله حرمت تحريک در كتاب و سنت
در خصوص تحريک نکردن و اجتناب از آن آياتي از قرآن وجود دارد که از اين عمل گاهي
بهطور مستقيم و زماني بهصورت غيرمستقيم نهي کردهاند .در اينجا به آياتي که ارتباط بيشتري
به موضوع بحث دارند اشاره ميشود.

 -1-2ادله قرآنی
آياتي از قرآن کريم داللت بر حرمت تحريک دارند نظير:

 -1-1-2آيات  30و  31سوره نور (غضّ بصر)
خداوند متعال در آيات  30و  31سوره نور ميفرمايد﴿ :قُلْ ِللْ ُمؤْمِ ِننيَ يَغُضُّوا ِمنْ أَبْصارِهِمْ َو
ضنَ ِمنْ أَبْصا ِرهِنَّ
صنَعُون * وَ ُقلْ ِللْ ُمؤْمِناتِ يَغْضُ ْ
يَحْ َفظُوا فُرُوجَ ُهمْ ذِلكَ َأزْكي َلهُمْ إِنَّ اللَّهَ َخبِريٌ بِما يَ ْ
ُن وَ ال يُ ْبدِينَ زِي َنتَ ُهنَّ إِلَّا ما ظَ َهرَ مِنْها وَ لْيَضْ ِرْبنَ بِخُمُرِ ِهنَّ عَلي جُيُوِب ِهنَّ وَ ال ُيبْدِينَ
وَ َيحْ َف ْظنَ فُرُو َجه َّ
زِي َنتَ ُهنَّ إِلَّا ِلبُعُوَلِت ِهنَّ أَ ْو آباِئ ِهنَّ أَوْ آباءِ بُعُوَلتِ ِهنَّ َأوْ أَبْناِئ ِهنَّ أَ ْو أَبْناءِ بُعُولَ ِت ِهنَّ أَ ْو إِخْواِن ِهنَّ أَ ْو بَنِي
إِخْوانِ ِهنَّ أَوْ َبنِي أَخَواتِ ِهنَّ أَوْ نِساِئ ِهنَّ َأوْ ما َملَ َك ْ َأيْماُن ُهنَّ َأوِ التَّابِ ِعنيَ غَيْرِ أُولِي الْ ِإرْبَةِ ِمنَ الرِّجالِ َأوِ
ِن َو تُوبُوا
ن زِينَ ِته َّ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَ ْظ َهرُوا عَلي عَوْراتِ النِّساءِ وَ ال َيضْرِْبنَ بِأَ ْر ُجلِ ِهنَّ لِيُ ْعلَمَ ما يُخْ ِفنيَ مِ ْ
إِلَي اللَّهِ جَمِيعًا أَُّيهَا الْ ُمؤْ ِمنُونَ لَ َعلَّكُمْ تُ ْفلِحُونَ﴾« :به مردان مؤمن بگو ديدگان خويش را از نگاه به
زنان اجنبي بازگيرند و فرجهاي خويش را نگهدارند .اين براي ايشان پاکيزهتر است که خدا از
کارهايي که ميکنيد آگاه است .و به زنان باايمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبي فروبندند و
فرجهاي خويش را حفظ کنند و زينت خويش را جز آنچه آشکار است آشکار نسازند و بايد که
روپوشهايشان را به گريبانها کنند و زينت خويش را نمايان نکنند مگر براي شوهرانشان ،يا
پدران و يا پدرشوهران يا پسران و يا پسر شوهران و يا برادران و يا خواهرزادگان و يا برادرزادگان
و يا زنان و يا آنچه مالک آن شدهاند يا افراد سفيه که تمايلي به زن ندارند و يا کودکاني که از
اسرار زنان خبر ندارند؛ و مبادا پاي خويش را به زمين بکوبند تا آنچه از زينتشان که پنهان است
ظاهر شود .اي گروه مؤمنان همگي بهسوي خدا توبه بَريد شايد رستگار شويد».
اين آيات جزء آن دسته از آياتي است که بهاتفاق اکثر فقها و مفسران ،مردان و زنان را امر به
رعايت عفاف و حجاب و پرهيز از نگاه حرام ميکنند .اما در مورد اينکه آيا بر اساس اين آيات
ميتوان به حرمت تحريک قائل شد ،عدهاي قائل به اين نظر هستند .مهمترين مستند اينان ،همان
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قسمت آخر آيه  31است که ميفرمايد﴿ :وَ ال يَضْرِْبنَ بِأَ ْر ُجلِ ِهنَّ لِيُ ْعلَمَ ما يُخْ ِفنيَ مِنْ زِي َنتِ ِهنَّ﴾ « :و
مبادا پاي خويش را به زمين بکوبند تا آنچه از زينتشان که پنهان است ظاهر شود».
خداوند متعال در صدر آيه ،همه افراد اعم از زن و مرد را از ارتکاب رفتارهاي تحريکآميز
نهي کرده اما در ذيل آيه ،يکي از مصاديق اعمال زنان را مورد تأکيد قرار داده است؛ اما اين سبب
نميشود که اعمال و رفتار تحريکآميز را مختص زنان دانست ،بلکه اين در خصوصِ زنان،
مصداق بيشتري دارد.
مفسران ميگويند :زنان بايد در راه رفتن بهگونهاي گام بردارند که رفتار آنان سبب جلبتوجه
مردان نشود و از تحريک مردان و ميل پيدا کردن آنان به زنان جلوگيري شود (جرجاني،1404 ،
ج ،2ص /360فيض کاشاني ،1418 ،ج ،2ص.)843
يکي از مفسران در تفسير اين آيه ميگويد :و بايد نزنند زنان پاهاي خود را به زمين بهوقت
ن زِينَ ِت ِهنَّ﴾ :تا دانسته شود آنچه پنهان ميدارند از زينتهاي خود که
راه رفتن﴿ ،لِيُ ْعلَمَ ما ُيخْ ِفنيَ مِ ْ
خلخال است ،يعني بايد که آواز خلخال خود را به گوش اجنبي نرسانند تا موجب ميل مردان بر
ايشان نشود؛ و اين ابلغ است از نهي اظهار زينت و ادله بر منع از رفع صورت .عبد اللّه بن عباس
و عباده روايت نمودهاند که :در صدر اسالم ،زنها در موقع عبور و مرور از کوچه و بازار ،پاهاي
خود را به زمين ميزدند تا آواز خلخال آن به گوش مردها ميرسيد و گوش مردهاي شهوتران
را پر نموده ،سبب هيجان و غلبه شهوت ايشان بود .خداي تعالي از اين عمل جلوگيري فرمود
و علت اين حکم را با جمله ﴿لِيُ ْعلَمَ ما يُخْ ِفنيَ ِمنْ زِي َنتِ ِهنَّ﴾ بيان فرمود .بنابراين ،حکم ﴿وَ ال
يَضْرِْبنَ بِأَ ْرجُ ِل ِهنَّ﴾ از دو نقطهنظر است :يکي آنکه در راه رفتن ،آواز و صداي خلخال و ساير طال
آالت و زيورهاي آنها به گوش نامحرم نرسد .ديگر آنکه در موقع راه رفتن طوري راه نروند که
عشوه و ناز به خرج مردها بدهند ،زيرا بسياري از زنها اگر هيچگونه طالآالت نيز همراه نداشته
باشند و صورت آنها هم پوشيده باشد و آرايش خود را نشان ندهند ،لکن به طرزي راه ميروند
که همان راه رفتن آنها مهيج شهوت و سبب فتنه و فساد است ،لذا خداي تعالي نهي فرمود و
اين حکم نسبت به تمام زنان تا روز قيامت ثابت است[ .با توجه به موارد مذکور] يکي از مفاسد
عظيمه نظام ات ّم بشريت ،فعل شنيعه زنا ميباشد که از قبيحترين و بزرگترين گناهان است؛ و
چون فساد و ضرر اين فعل قبيح در کالبد عالم صغير و کبير ،بسيار است ،لذا به سبب اهميت،
خداوند منان از راه لطف به بندگان ،س ّد مقدمات آن را در اين آيه شريفه فرموده از جمله .1 :امر
به پوشيدن چشم .2 ،حفظ فرج از نظر حرام .3 ،نهي از اظهار زينت به اجنبيان .4 ،امر به انداختن
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مقنعه به گريبان .5 ،نهي از زدن پاها به زمين تا زينت آنان دانسته شود .و در آخر ،امر به توبه به
جهت صدور يکي از اين افعال برخالف رضاي حضرت رحمان ،تماماً عظمت فرمان الهي را
ميرساند (شاه عبدالعظيمي ،1363 ،ج ،9صص.)239-237
يکي ديگر از مفسران در تفسير اين آيه ميگويد« :آنها در رعايت عفت و دوري از اموري
که آتش شهوت را در دل مردان شعلهور ميسازد و ممکن است منتهي به انحراف از جاده عفت
شود ،آنچنان بايد دقيق و سختگير باشند که حتي از رساندن صداي خلخالي را که در پاي
دارند به گوش مردان بيگانه خودداري کنند و اين ،گواه باريکبيني اسالم در اين زمينه است»
(مکارم شيرازي ،1374 ،ج ،14ص.)441
در تفسير اين آيه عالوه بر اين دسته از مفسران ،مفسران ديگري نيز عمل زنان را درصورتي
که موجب جلبتوجه مردان شود ،عاملي براي تحريک مردان ميدانند (سلطان عليشاه،1408 ،
ج ،3ص )115و آن را سبب فتنه دانسته ،بر همين اساس اجتناب از مقدمات آن را الزم ميدانند
(فاضل جواد ،1365 ،ج ،3ص .)288فقها نيز به پيروي از مفسران ،اينگونه رفتارها را بر اساس
قاعده فتنه و حرمت نظر به نامحرم نهي ميکنند (سند ،1429 ،ج ،1ص .)31همچنان بايد گفت
که زنان بهوقت راه رفتن پاي خود را به زمين نزنند براي اظهار آواز زينت پنهان خود؛ مثل
خلخال و غير آن؛ مقصود آن است که زنان آواز خلخال خود را به گوش مردان اجنبي نرسانند
که موجب هيجان شهوت فسّاق و فجّار شود (جعفريان ،1428 ،ج ،1ص .)77يکي ديگر از فقها
در داللت اين آيه بر حرمت تحريک مي گويد :وجود مواردي مثل پاي کوبيدن در زمين سبب
تحريک و وسوسه در قلب مردان ميشود (مکارم شيرازي ،1424 ،ص .)100ظاهر اين آيه حرمت
است ،چون نهي ،ظهور در حرمت دارد .پس وقتي خودِ پاي کوبيدن حرام باشد ،بهطريقاولي
نشان دادن خود خلخال و ساق پا حرام خواهد بود (همو ،1374 ،ج ،3ص .)53از اين آيه نکات
ديگري نيز استفاده ميشود نظير:
 .1در آيه ديگري از همين سوره (نور )60 /24 :خداوند متعال وجود حجاب را آنچنانکه
براي زنان جوان الزم ميداند ،براي زنان سالخورده الزم نميداند .اين نيز بيانگر آن است که
بيشتر جرائم منافي عفت نشأت گرفته از تحريک و شهوتي است که از سوي زنان و مردان جوان
صورت ميگيرد.

 238دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هشتم ،شمارۀ نوزدهم ،پايیز و زمستان 1397

 .2مصداقي که در اين آيه آمده (کوبيدن پا) مصداق انحصاري نيست ،بنابراين ،هر رفتار و
عملي که سبب تحريک و جلبتوجه مردان شود به استناد اين آيه حرام است (سيفي،1417 ،
ص.)202

 -2-1-2آيه  33سوره احزاب (نهی از تبرج و خودنمايی)
َر ْجنَ َتبَرُّجَ الْجَا ِهلِيَّ ِة
خداوند متعال در آيه  33سوره احزاب ميفرمايد﴿ :وَ َقرْنَ فِي بُيُوتِ ُكنَّ َوالَ َتب َّ
ل
الرجْسَ أَهْ َ
اللهَ وَ َرسُولَهُ إَِّنمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْ ِهبَ عَنْكُمُ ِّ
الصالَةَ وَآِتنيَ الزَّكَاةَ َو َأطِ ْعنَ َّ
الْأُولَي وَأَقِ ْمنَ َّ
اْلبَ ْي ِ َويُ َطهِّرَكُ ْم تَطْهِريًا﴾« :و در خانههاي خود بنشينيد ،و چون زنان جاهليتِ نخست ،خودنمايي
نکنيد ،و نماز بپا داريد ،و زکات دهيد و خدا و رسولش را اطاعت کنيد .خدا جز اين منظور
ندارد که پليدي را از شما اهل بيت ببَرد ،و آنطور که خود ميداند پاکتان کند».
صاحب مجمع البيان از قتاده نقل ميکند :تبرّج به معناي تبختر و خودنمايي در راه رفتن
است .تبرّج اين است که روسري خود را بر سرش اندازد ،ولي آن را نبندد که گلوبند و
گوشوارهاش مستور دارد ،پس اينها ظاهر گردد (طبرسي ،1372 ،ج ،8ص .)558آنچه مدنظر
ماست همين قسمت از آيه است که تبرج را سبب اغراء و تحريک مردان ميدانند .اين آيه
بهصراحت داللت بر نهي از تحريک کردن از طرف زنان دارد ،هرچند شأن نزول آيه در مورد
زنان پيغمبر (ص) است ،اما بسياري از مفسران و فقها حکم تبرج را مختص آنان نميدانند و آن
را به همه زنان تسري دادهاند (براي نمونه نک :مازندراني ،1382 ،ج ،11ص /297طباطبايي،
 ،1417ج ،16ص /309حسيني طهراني ،1418 ،ج ،3ص.)176
يکي از مفسران در اين زمينه ميگويد :شخص عاقل با تأمل در اين آيه شريفه درمييابد که
ذات حکيم علي االطالق براي صالح عامه و حفظ نظام جامعه ،زنان را محدود و دو نکته مهم
را براي جلوگيري از فساد متذکر شده است :يکي استقرار در خانه و ديگر اظهار نکردن زينت و
محاسن به نامحرمان؛ و شکي نيست در اينکه امر به بودن زنان در خانه و خارج نشدن از حدود،
مبالغه در تستر و حجاب است و نهي از جلوه دادن خود در انظار ،کافي است (شاه عبدالعظيمي،
 ،1363ج ،10ص.)440
در حکم اين آيه وارد شده است :مقصود از اين دستور ،زنداني کردن زنان پيغمبر (ص) در
خانه نيست؛ زيرا تاريخ اسالم بهصراحت گواه است که پيغمبر اکرم (ص) زنان خود را با خود
به سفر ميبرد و آنان را از بيرون شدن از خانه منع نميفرمود .مقصود از اين دستور ،آن است
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که زن بهمنظور خودنمايي از خانه بيرون نشود و مخصوصاً ،در مورد زنان پيغمبر اکرم (ص) اين
وظيفه ،سنگينتر و مؤکدتر است (مطهري ،1421 ،ج ،19ص.)498
يکي ديگر از فقها نيز ميگويد :دليلي ندارد که احکام موجود در آيه را مختص به زنان پيامبر
(ص) بدانيم ،زيرا در مواردي مثل تبرج کردن که موجب فساد ميشود ،اين نتيجه (=ايجاد فساد)
مشترک است و اختصاص به زنان پيامبر (ص) ندارد و اگر بخواهيم اين احکام را مختص آنان
بدانيم ،در اين صورت هيچ مالکي براي تفکيک و اختصاص احکام به زنان پيامبر (ص) نداريم.
بنابراين ،بايد بگوييم اين احکام مشترک است (حسيني طهراني ،1418 ،ج ،3ص.)171

 -3-1-2آيه  60سوره نور (حجاب پیرزنان)
از جمله آيات ديگري که از تبرج نهي کرده ،آيه  60سوره نور است که ميفرمايد﴿ :وَالْقَواعِ ُد
ُن غَيْ َر ُمتَ َبرِّجاتٍ بِزِينَ ٍة َوأَ ْن
ِمنَ النِّسا ِء اللَّاتِي ال يَ ْرجُو َن نِكاحًا َفلَيْسَ َعلَيْ ِهنَّ جُناحٌ أَ ْن يَضَ ْعنَ ثِياَبه َّ
َاللهُ سَمِيعٌ عَلِيم﴾« :و زنان وامانده که ديگر اميد شوهر کردن ندارند به شرطي
ُن و َّ
ستَعْفِ ْفنَ خَيْرٌ َله َّ
يَ ْ
که زينت خود نشان ندهند گناهي ندارند اگر جامه خويش بگذارند ،و درعينحال ،خودداري
کردن برايشان بهتر است و خدا شنوا و دانا است».
اين آيه به زنان پيري که ديگر ميل به ازدواج کردن ندارند اجازه ميدهد که لباس رويين خود
را بدون اينکه زينت خود را آشکار کنند درآورند .شايد علت اين حکم ،همان نبودِ انگيزهاي
براي تحريک مردان از جانب اين قبيل از زنان باشد .به گفته يکي از مفسران« :در مورد پيرزنان
موها استثنا شده ،چون از ديدن موهاي آنان ،اگر براي مردان ،انزجار و تنفّر حاصل نشود ،قطعاً
رغبت و ميلي هم نشان نخواهند داد» (سلطانعليشاه ،1408 ،ج ،3ص.)131

 -4-1-2آيه  32سوره احزاب (نهی از خضوع در قول)
ُن فَال
النبِيِّ لَسُْتنَّ كَأَحَدٍ ِمنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَ ْيت َّ
خداوند متعال در سوره احزاب ميفرمايد﴿ :يا نِساءَ َّ
ض وَ قُ ْلنَ َقوْلًا مَ ْعرُوفا﴾ « :اي زنان پيامبر! شما مثل احدي
تَخْضَ ْعنَ بِالْ َقوْلِ فَيَطْمَ َع الَّذِي فِي َق ْلبِهِ مَرَ ٌ
از ساير زنان نيستيد ،البته اگر تقوا پيشه سازيد .پس در سخن ،دلربايي مکنيد که بيماردل به طمع
بيفتد و سخن نيکو گوييد».
صاحب مجمع البيان در تفسير اين آيه ميگويد﴿ :فَال تَخْضَ ْعنَ بِالْ َقوْلِ﴾ يعني صداي خود را
نازک نکنيد و با مردان به نرمي حرف نزنيد و با بيگانگان ،مخاطبه و روبرو سخن نگوييد که

 240دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هشتم ،شمارۀ نوزدهم ،پايیز و زمستان 1397

منجر به طمع آنها شود؛ و قتاده در تفسير ﴿فَيَطْ َمعَ الَّذِي فِي قَ ْلبِهِ َمرَضٌ﴾ گويد :پس طمع کند
آنکه در دل او بيماري نفاق است .عکرمه گويد :آنکه در دلش شهوت زناست .بعضي گفتهاند:
که براي زن مستحب است وقتي با بيگانه صحبت ميکند صداي خود را خشن و کلفت نمايد
براي اينکه اين دور از طمع و ريبه و شهوت است (طبرسي ،1372 ،ج ،8ص.)558
در خصوص اينکه اين آيات آيا مختص به زنان پيامبر (ص) است يا نه ،بايد گفت اگرچه
آنچه را خوانديم درباره همسران پيامبر اسالم (ص) بود ،ولي درعينحال چون وظيفه هر بانوي
مسلمان -براي اينکه مسلمان است -اين است که خويشتن را به وظائف خاندان پيامبر (ص)
موظف بداند ،پس الزم است بگوييم اين احکام براي همه زنان است (نجفي ،1398 ،ج،16
ص.)97
عدهاي از فقها نيز بر اساس همين آيه ،صدايي را که سبب تهييج و تحريک شود بر زنان
حرام دانستهاند( .يزدي ،1409 ،ج ،2ص /805مطهري ،1421 ،ج ،19ص )566عدهاي ديگر از
فقها نيز فتوا دادهاند که بر متدين الزم است که شنيدن صداي زن جوان را ترک کند ،زيرا موجب
فتنه ميشود (حکيم ،1416 ،ج ،14ص .)49خضوع 1در قول ،يک محرک شديد است و نوعاً
سبب تحريک ميشود (فاضل لنکراني ،1421 ،ص .)579رقيق و نازک کردن صدا در آيه ،بهعنوان
مثال آمده است ،اما مَنهيعنه ايجاد فتنه است .نتيجه آيه اين است که الزم است زنان از چنين
رفتارهايي که سبب طمع مردان ميشود ،هرچند خودشان چنين قصدي نداشته باشند ،دوري
کنند (صدر ،1420 ،ج ،3ص .)181در اين خصوص روايتي نيز وارده شده است که به اين آيه
ارتباط دارد .در صحيحه عبداهلل بن سنان و مرسله فقيه (صدوق) آمده است« :كَانَ أَمِريُ اْلمُؤْمِ ِننيَ
صوْتُهَا فَيَدْخُلَ
خوَّفُ َأنْ ُيعْجِبَنِي َ
سلِّمَ عَلَی الشَّابَّةِ مِنْ ُهنَّ وَ قَا َل أَتَ َ
سلِّمُ َعلَی النِّسَاءِ وَ كَانَ يَكْ َرهُ َأنْ يُ َ
ع يُ َ
ن الْأَجْر» (ابن بابويه ،1413 ،ج ،3ص« :)469حضرت اميرالمؤمنين
ِمنَ الْإِثْمِ َعلَيَّ َأكْثَرُ مِمَّا أَطْ ُلبُ مِ َ
(ع) به زنها سالم ميکردند ،امّا دوست داشتند که به زنان جوان سالم کنند و ميفرمودند:
ميترسم صداي زنهاي جوان مرا به شگفت درآورَد و از آن خوشم آيد و در نتيجه ،گناه بر من
داخل شود ،بيشتر از آنچه از اجر و مزد سالم کردن ميخواهم و ميطلبم ».اين روايت هرچند

 .1منظور ،خضوع عمدي صداي زن است نه خضوع طبيعي.
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بيانگر تحريک از جانب زنان نيست ،اما بيانگر اين است که ذات و ماهيت صداي زن ،داراي
تحريک است و [بر مردان] بهتر است که از آن دوري کنند.1

 -2-2ادله روايی
عالوه بر آيات قرآن ،رواياتي نيز وجود دارند که همانند قرآن بر حرمت تحريک و زمينهسازي
جرائم جنسي داللت دارند .در اينجا به دو نمونه از اين روايات اشاره ميشود:
الف) اصبغ بن نباته گويد :از اميرمؤمنان (ع) شنيدم که ميفرمودَ« :يظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ َو
سوَةٌ كَاشِفَاتٌ عَارِيَاتٌ مُتَبَرِّجَاتٌ خارِجَاتٌ ِمنَ الدِّينِ دَاخِلَاتٌ فِي
اقْتِرَابِ السَّاعَةِ وَ ُهوَ شَرُّ الْأَزْمِنَةِ نِ ْ
حلَّاتٌ ِل ْلمُحَرَّمَاتِ فِي جَهَنَّمَ خَالِدَاتٌ» (ابن بابويه،
الْفَِتنِ مَاِئلَاتٌ إِلَی الشَّ َهوَاتِ مُسْرِعَاتٌ إِلَی اللَّذَّاتِ مُسْتَ ِ
 ،1413ج ،3ص« :)390در آخرالزمان و دوره نزديک به قيامت که بدترين دورانهاست ،زناني
پديد آيند ـ که داراي اوصف ذيلاند :ـ بيحجاب ،برهنه ،خودآراسته براي غير شوهران ،رهاکرده
آئين ،داخلشونده در آشوبها ،مايل به شهوات و مسائل جنسي ،شتابکننده بهسوي لذّات و
خوشگذرانيها ،حالل شمارنده محرمات الهي و به دوزخ ابدي گرفتار».
اين روايت بهروشني داللت دارد بر اينکه بدحجابيها ،بيحجابيها و تحريکهاي جنسي که
حقوقدانان و جرم شناسان ،تحت عنوان تأثير بزهديده در جرم از آن ياد ميکنند امر تازهاي
نيست ،بلکه از قرنها پيش مورد توجه شارع مقدس ،اهل بيت (ع) و علماي دين قرار گرفته
است.
 .1بر اساس اين روايت ،عدهاي از فقها مهانند آيه  32سوره احزاب ،داللت اين روايت را موجب حتريک جنسي
ميدانند و ميگويند منظور روايت اين است كه علي (ع) به ديگران درس بدهد چون مقام او باالتر از اين حرفهاست
و او مقام عصمت داشت و در اين حديث میخواهد به ديگران ياد بدهد كه اگر جوان هستی و زن نيز جوان است به
او سالم نكن ،شايد كه خوف فتنه باشد( .ابن بابويه ،1413 ،ج ،3ص /469مکارم شريازي ،1424 ،ج ،1ص.)76
مهچنني در خصوص عصمت امام (ع) و توجيه داللت اين روايت آمده است :آنچه از آيه تطهري و مقام عصمت آنها
استفاده ميشود ،اين است كه ائمه بر گِرد گناه منيروند و حتی تصميم به گناه نيز منيگريند ،چون مهه اين امور با
عصمت منافات دارد .حضرت ميفرمايد :اگر من به زنان جوان سالم كنم ،ممكن است دچار اعجاب شوم و لذت بربم،
چون اين لذت ممنوع است ،من حمتمل آن را هم ترك ميكنم .لذت بردن از مثالً غذاي لذيذ يا چهره زيبا يا صوت زيبا،
مقتضاي بشر بودن است و هيچ نقصي براي آنها مشرده منيشود (شبريي زجناين ،1419 ،ج ،3ص.)910
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ب) در روايت ديگري آمده است« :رَحِمَ اللَّهُ اْلمُسَ ْروَلَات» (ابن بابويه ،1413 ،ج ،3ص:)467
«خداوند رحمت کند زناني که پاي خود را با پوشيدن شلوار ،درست ميپوشانند».
بر اساس اين دسته از روايات و به استناد آيه  31سوره نور ،فقها نگاه کردن زن به مرد را
حرام دانسته و گفتهاند بين حرمت نظر و وجوب ستر ،يک مالزمه عرفي وجود دارد (سيفي،
 ،1417ص )72و درصورتيکه ستري {پوشيدني} نباشد ،نظر جايز است (مکارم شيرازي،1424 ،
ص .)81هرچند برخي از روايات حرمت تحريک ضعيف است ،اما با توجه به ظهور آيات و
روايات ديگر در حرمت تحريک ،اينگونه روايات نيز ميتواند بهعنوان يک مؤيد محسوب شود.

 -3مصاديق اعمال تحريکآمیز در سیره عملی متشرعین
عالوه بر ادلهاي که داللت بر خصوص حرمت تحريک داشتهاند ،اسالم مواردي را بهعنوان
مصداق و مقدمهاي براي جلوگيري از جرائم منافي عفت ،بهويژه زنا ارائه داده که در ذيل به
مصاديق و مواردي از آنها که در سيره عملي معصومين(ع) مورد نهي قرار گرفته است اشاره
ميشود .ممنوعيت خلوت زن با مرد نامحرم ،حرمت زينت کردن براي نامحرم ،حرمت نظر به
نامحرم ،دست دادن با نامحرم و تماشاي تصاوير و فيلمهاي تحريککننده ...و ساير موارد از اين
قبيل ،مواردي هستند که نمونه بارز و عيني حرمت تحريک به شمار ميآيند .از جمله اينها
ميتوان به روايات ذيل بهعنوان شاهد استناد کرد:

 -1-3شوخی كردن و عدم رعايت حدود شرعی در ارتباط با نامحرم
شوخي کردن با نامحرم يکي از مواردي است که سبب تحريک ميشود و از همين باب،
مورد نهي معصومين (ع) قرار گرفته است .در روايتي از امام معصوم آمده استَ « :منْ فَاكَهَ امْ َرأَةً
الدنْيَا أَلْفَ عَامٍ» (حر عاملي ،1409 ،ج ،20ص« :)198اگر
لَا َي ْملِكُهَا حَبَسَهُ اللَّهُ بِكُلِّ َك ِلمَةٍ ك ََّلمَهَا فِي ُّ
کسي با زن نامحرمي شوخي کند ،خداوند در روز قيامت در ازاي هر کلمه که با او سخن گفته،
هزار سال حبسش ميکند».
در اين خصوص ،روايتي از امام باقر (ع) در مورد شوخي کردن مرد در مقام تعليم يک زن
وارد شده است .اين فرد ميگويد« :كُ ْنتُ أُقْرِئُ امْ َرأَةً كُ ْنتُ أُع َِّلمُهَا الْقُرْآنَ َفمَازَحْتُهَا بِشَيْءٍ فَقَدِ ْمتُ
َن إِلَيْهَا» (حر عاملي،
َي شَيْءٍ ُق ْلتَ لِ ْلمَ ْرأَةِ؟ فَ َغطَّ ْيتُ وَجْهِي .فَقَالَ لَا َتعُود َّ
جعْفَرٍ (ع) فَقَالَ لِي أ َّ
َعلَی َأبِي َ
 ،1409ج ،20ص« :)198به زني درس روخواني قرآن ميدادم و کمي با او شوخي کردم .وقتي
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خدمت امام باقر (ع) رسيدم ،به من فرمود :چه چيزي به آن زن گفتي؟ رنگم پريد و خجالت
کشيدم .بعد فرمود :ديگر بهطرف آن زن نرو [و به او درس مده]».
اين دو روايت ،حرمت شوخي با زنان را که يکي از عوامل تحريک جنسي است بيان ميکند.
حکم به حرمت عمل شوخي از جانب زن با مرد يا مرد با زن به خاطر ايجاد فتنه و تلذذ است.
پس هرگاه شوخي به يکي از موارد فتنه يا تلذذ منجر شود ،بدون شک ،حکم حرمت باقي است
و جايي براي حکم به کراهت باقي نميماند (سند ،1429 ،ج ،1ص.)75

 -2-3خلوت با نامحرم
در روايات ،دوري از مواضع تهمت و جاهايي که ممکن است زمينهاي براي ورود به گناه و
يا فراهم شدن تحريکي باشد که ايجادکننده گناهاني مثل زنا و ساير جرائم منافي عفت است،
مورد تأکيد قرار گرفته است .محمد طيار نقل ميکند« :دَ َخ ْلتُ اْلمَدِينَةَ وَ َطلَ ْبتُ بَيْتًا أَتَكَارَاهُ فَدَخَ ْلتُ
دَارًا فِيهَا بَيْتَانِ بَيْنَ ُهمَا بَابٌ وَ فِيهِ امْ َرأَةٌ .فَقَاَلتْ تُكَارِي هَذَا الْبَ ْيتَ ُق ْلتُ بَيْنَ ُهمَا بَابٌ وَ َأنَا شَابٌّ .قَاَلتْ َأنَا
ح
الروْ ُ
حوَّْلتُ مَتَاعِي فِيهِ وَ ُق ْلتُ لَهَا أَ ْغلِقِي الْبَابَ .فَقَاَلتْ تَدْخُلُ َعلَيَّ مِنْهُ َّ
أُ ْغلِقُ الْبَابَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ .فَ َ
ستُ آتِيكَ َو لَا أَقْرَُبكَ وَ َأَبتْ َأنْ
ك َفلَ ْ
َابةٌ أَ ْغلِقِيهِ .قَاَلتِ ا ْقعُدْ َأْنتَ فِي بَيْتِ َ
دَعْهُ .فَ ُق ْلتُ لَا َأنَا شَابٌّ وَ َأْنتِ ش َّ
خلِّيَا فِي بَيْتٍ
حوَّلْ مِنْهُ .فَ ِإنَّ الرَّجُلَ وَ اْلمَ ْرأَةَ إِذَا ُ
ُت ْغلِقَهُ فَأَتَ ْيتُ َأبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَسَأَلْتُهُ َعنْ ذَلِكَ .فَقَالَ تَ َ
كَانَ ثَالِثُ ُهمَا الشَّيْطَا َن» (ابن بابويه ،1413 ،ج ،3ص« :)252وارد مدينه شدم و منزلي ميطلبيدم تا
اجاره کنم .به خانهاي وارد شدم که داراي دو اتاق بود و دري ميان آن دو قرار داشت و در يکي
از آنها زني زندگي ميکرد .آن زن به من گفت :اين اتاق را اجاره کن .گفتم :اين دو اتاق به هم
راه دارد و من جوان هستم؛ تو نيز جواني و صالح نيست .گفت :تو اجاره کن من در را ميبندم.
من پذيرفتم و متاعم را به آنجا بردم و بدو گفتم :در را ببند .گفت :از اينجا نسيم ميآيد .بگذار
باز باشد .گفتم :من و تو هر دو جوان هستيم؛ در را ببند .گفت :تو در اتاقت بنشين و من در اتاق
خود .نزد تو نميآيم و به تو نزديک نميشوم و از بستن در سر باز زد .من خدمت امام صادق
(ع) رسيدم و ماجرا را عرض کردم و پرسيدم ميتوانم آنجا بمانم؟ فرمود :از آنجا به جاي ديگر
برو ،زيرا هرگاه مرد و زني در مکاني خلوت کنند ،شيطان سومي آنهاست».
در اين روايت نيز همانند روايتهاي پيش ،چون خلوت سبب و زمينه براي تهييج شهوت
بيگانه است ،تحريم شده است .فقها به اين علت و بيان حکم حرمت در باب مکاسب محرمه
اشاره کردهاند (براي نمونه نک :منتظري ،1415 ،ج ،2ص .)530وجود نهي در چنين رفتارهايي
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را بايد ناشي از حرمت دانست و حرمت آن نيز به دليل منجر شدن به گناهان کبيره مثل زنا و
ساير جرائم منافي عفت است که معصومان بهعنوان پيشروان و راهنمايان ،وجود چنين رفتارهايي
را نهي کردهاند .پس چنين نهيهايي صرفاً يک حکم تکليفي نيستند ،بلکه احکامي وضعي هستند
که بايد از جانب حاکم و قانونگذار نيز همانند ائمه معصومين (ع) مورد نهي قرار گيرند و براي
عملي شدن آنها بايد چنين نهيهايي را بهطورجدي مورد عمل قرار داد.

 -3-3تسري حکم به مصاديق ذكر نشده در ادله
در آيات قرآن و روايات ،اعمال و رفتارهايي همانند نحوه پوشش ،حرف زدن ،آرايش کردن
و راه رفتن ،بهعنوان مصاديقي از رفتارهاي تحريکآميز هستند که گفته شد حکم آنها تحريک
است .حال سؤال اين است امروزه با توجه به تغييرات زماني و مکاني و توسعه فضاي مجازي،
ارتباطات وسيع مردان و زنان با هم در جامعه و وجود انواع پوششها و آرايشها ،آيا ميتوان
گفت :چون بهطور صريح در قرآن و روايات ،ذکري از آنها به ميان نيامده ،نميتوانند مورد نهي
قرار گيرند؟ براي پاسخگويي به اين سؤال بايد به نکات و ادله ذيل توجه کرد:
اوالً ،قرآن و روايات درصدد بيان احکام کلي هستند نه جزئي؛
ثانياً ،اگر هم مصداقي در آيات يا روايات ذکر شده است ،اين موارد بهعنوان مثال و مصداق
آمدهاند ،نه اينکه ساير اعمال و رفتارها از محدوده ادله شرعي خارج باشند؛
ثالثاً ،با توجه به حجيت قياس منصوص العله ميتوان گفت :علت حرمت چنين رفتارهايي
به خاطر تحريکآميز بودن آنهاست و همين وجه اشتراک در هر موردي پيدا شود ،ميتوان آن
را مورد نهي قرار داد همانطور که در روايتي از امام رضا (ع) وارد شده است« :حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَی
ُشعُورِ النِّسَاءِ اْلمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَ غَيْرِ ِهنَّ ِمنَ النِّسَاءِ ِلمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَ مَا َيدْعُو التَّهْيِيجُ
الشعُورَ إِلَّا الَّذِي قَالَ اللَّهُ َتعَالَی ﴿وَ الْقَوا ِعدُ
جمُلُ وَ كَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ ُّ
إِلَی الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَ يَ ْ
جلْبَابِ
ن ثِيَاَب ُهنَّ﴾ (نور )60 /24 :غَيْرَالْ ِ
ِن جُناحٌ أَ ْن يَضَعْ َ
س َعلَ ْيه َّ
ِمنَ النِّسا ِء اللَّاتِي ال يَ ْرجُو َن نِكاحًا َفلَيْ َ
وَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی ُشعُورِ مِ ْثلِهِن» (ابن بابويه ،1385 ،ج ،2ص« :)565نگاه به موي زنان  ...حرام
شد به دليل اينکه باعث تهييج مردان مي شود و تهييج نيز باعث فساد و ورود به غيرحالل و
غيرشايسته ميشود و همينطور است چيزهاي ديگري که شبيه به موست ...اال آن مورد که
خداوند متعال در قرآن استثناء کرده و ميفرمايد :و زنان وامانده که ديگر اميد شوهر کردن ندارند
به شرطي که زينت خود نشان ندهند گناهي ندارند اگر جامه (رويين) خويش بگذارند غير از
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لباس ،و نگاه کردن به موهاي آنها اشکالي ندارد» .اين روايت و ساير روايات و آياتي که گفته
شد ،همگي بهنوعي بيانکننده حرمت تحريک و تهييج جنسي و ايجاد فساد هستند.
ممکن است گفته شود ذکر چنين ادلهاي بيانکننده حکمت است نه علت؛ اما از ذکر اين علت
در بيشتر آيات و روايات ميتوان نتيجه گرفت که حرام بودن بعضي از رفتارها براي جلوگيري
ک مَا أَ ْش َبهَ الشُّعُورَ»« :امثال مو» براي تسري
از ارتکاب جرائم منافي عفت است و ذکر عبارت « َکذَلِ َ
حکم به ساير مواردي است که در شرع ذکر نشده ،يا اگر ذکر شده بهطور واضح مشخص نشده
است.
رابعا ،بر اساس حفظ مصلحت نظام و حرمت فساد هر عملي که سبب فساد در جامعه گردد
حتي اگر بهصورت نوظهور باشد و هيچ مبناي فقهي هم نباشد ميتوان بر اساس مصلحت حفظ
جامعه و حرمت فساد ،آنها را بر اساس قانون مورد نهي قرار داد.

نتیجهگیري
از آيات و روايات مورد استناد در اين مقاله ،به دست آمد که گاهي اوقات بعضي از افراد در
نحوه پوشش ،گفتار و رفتار به شکلي عمل ميکنند که بهنوعي زمينه جلبتوجه ديگران را فراهم
ميکنند .چنين زمينهسازيهايي براي ارتکاب گناه و معصيت از ديدگاه آيات و روايات خصوصاً
در جرائم جنسي و اخالقي که گاهي سبب هتک حرمت حدود الهي ميشود ،مورد نهي شارع
مقدس قرار گرفته است .اين نهي نميتواند صرف ًا يک حکم تکليفي و ارشادي را در پي داشته
باشد ،بلکه گاهي اوقات ،مصداق تعاون بر اثم است که مورد مذمت قرآن است(مائده )2 /5 :که
در اين صورت ،ديگر صِرف يک عمل شخصي نيست ،بلکه فعلي است که سبب شده است
ديگران به گناه کشيده شوند .براي جلوگيري از توسعه و گسترش چنين رفتارهايي بايد از احکام
تکليفي فراتر رفت و بر اساس آيات و روايات ،احکام وضعي و راهکارهايي را تفسير و تبيين
کرد .ازجمله اين موارد ميتوان به تخفيف يا تبديل مجازات کساني که مورد تحريک قرار
گرفتهاند اشاره کرد که امروزه از آن تحت عنوان تأثير بزهديده در وقوع جرم ياد ميشود ،مانند
قتل در فراش يا مواردي که ارتکاب منافي عفت ،ناشي از تحريک بوده است ،همانند داستان
حضرت يوسف (ع) .بسياري از بزرگان قائل به عدم مجازات در چنين مواردي هستند که
نتيجهاش همان معافيت ،تخفيف يا تبديل مجازات است .همچنين ،ميتوان مواردي که در آيات
و روايات براي زمينه تحريک ذکر شدهاند بهعنوان مقدماتي براي ارتکاب عمل حرام برشمرد و
آنها را در قالب قانون به اطالع و آگاهي مردم رساند تا از آنها دوري کنند.
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 .22فضل اهلل ،سيد حممدحسني؛ تفسري من وحي القرآن؛ بريوت :دار املالك للطباعة و النشر. 1419 ،
 .23فيض كاشانی ،حممد بن شاهمرتضي؛ االصفی فی تفسري القرآن؛ قم :دفتر تبليغات اسالمی. 1418 ،
 .24مازندرانی ،حممدصاحل بن امحد؛ شرح الكايف؛ هتران :املكتبة اإلسالمية. 1382 ،
 .25مطهری ،مرتضی؛ فقه و حقوق (جمموعه آثار)؛ قم :صدرا. 1421 ،
 .26مكارم شريازی ،ناصر؛ تفسري منونه؛ هتران :دار الكتب اإلسالمية 1374 ،ش.
 .27ـــــ؛ كتاب النكاح؛ قم :مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع). 1424 ،
 .28منتظری ،حسينعلي؛ دراسات يف املكاسب املحرمة؛ قم :نشر تفكر. 1415 ،
 .29جنفی ،حممدجواد؛ تفسري آسان؛ هتران :انتشارات اسالميه. 1398 ،
 .30يزدی ،سيد حممدکاظم بن عبدالعظيم؛ العروة الوثقي يف ما تعم به البلوي؛ چ ،2بريوت :مؤسسة ادأعلمي
للمطبوعات. 1409 ،
 .31يزدی ،حممد؛ فقه القرآن؛ قم :مؤسسه امساعيليان. 1415 ،

