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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 اسام اين اعمال و  نبال داشته باشد.تواند آثار وضعی به داحکامی است كه می و داراي
 ها ازم است.موجب حرمت است و لذا اجتناب از آن، شوندرفتارها كه سبب تحريک می

 اعمال منافی عفت.، حجاب، تبرج، تحريک واژگان كلیدي:

                                                           

 )نوي┟》┕《 م┟ブو╈(ئ مي｟┕ئ プي┙プ[مي｟┕└プن┣گベ《 ئ └プن┣ک┕《  プهيベ─ئ . └プن┣يベ┘ گ┙ى《 ف╃ه ى ح╃و 1
meybod.ac.ir @abkalantari  
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 مقدمه -1
هتک ناموس و هتک عفت از جمله ، جرائم عليه عفت و اخاق عمومي، جرائم جنسي

 هگوننياشود؛ اما آنچه در شرع براي ياد مي هاآناصطاحاتي 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 ، اصطاح جرائم جنسي و منافي عفت هرچندشده است.  اشارهها آن
از محدود  نظرصرفبا  اما، شودو عاوه بر آن مصاديق زيادتري را نيز شامل مي است در شرع

عمل مخالف عفت و اخاق  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 اطاق دارند و به تحريک  کهييازآنجااساس آن به سؤاات 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 اسام
در ـ اي مثل مقدمه حرام يا سد ذرايع است و لذا اجتناب از آن ازم است. اين حکم از ادله

ب شده سب کنندهکيتحرزيرا خودِ فرد ، شودو حرمت فساد نيز استفاده ميـ  اصطاح 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 دالت بر حرمت تحريک دار

 سوره نور )غضّ بصر(  31و  30آيات  -2-1-1
 ىس  ベِ┘ِهمشダسبش┧ ِمنش يسغش┫ｨوプ ِل╋ش]شデشِمِ》نس قشلشﾝفرمايد: سوره نور مي 31و  30خداوند متعال در آيات  
プس┚شكي ┖ِلكس فش┙شىجسوشمش يسحش┿س┳شوダ لسوشمش ｧ]ドِ هسｧ╋لプ خسِ｟ٌر ベ[ِب  ]قشلش ىس *يس┧ش》س┷شو ─ِベ《شِمデِمنش يسغش┫ش┫شنس ِل╋ش]ش ｧِهن┘ِベ┧سبشダ 

 يش｟شِ┕ينس ا ىس جشيشوِبِونｧ عس╋ي ِهنｧِب┓ش]شِ┙ لشيس┫شِ┙بشنس ىس ِم》شوベ ظسوس┙س مドِ ベلベｧ ِ┚ي》س┃سوشنｧ يش｟شِ┕ينس ا ىس فش┙شىجسوشنｧ  يسحش┿س┳شنس ىس
ｧي》س┃سوشن┚ِ ベｧلドِ ｧسىش  ِل｟ش┷شولسِ┃ِونダ ｧِئِونベسىش آبダ ِئベآب ｧسىش بش┷شولسِ┃ِونダ ｧِئِونベ《سبشダ  سىشダ ِئベ《سبشダ ｧسىش  بش┷شولسِ┃ِونダ ｧِنِونプخشوドِ  سىشダ بسِ》ي 
ｧِنِونプخشوドِ سىشダ بسِ》ي ｧِتِونプسخسوダ سىشダ ｧِئِونベ┟سىش ِنダ ベمس╋س╇س ش م ｧنشوشنベ[سيشダ سِىダ ِبِ┷نسベｧ┃لプ شىِلي ِ┙غسيشダ 〞ِلشِإ┘شبسプ ِمنس ╈ِベجｩ┙لプ سِىダ 
 تشوبشوプ ىس  ِونｧ ِ┚ي》س┃ِ  ِمنش  يش┓شِ┿نس ベم ِليش┷ش╋سمس ِبヂس┘شجشِ╋ِونｧ يس┫شِ┙بشنس ا ىس プل》ベ┟ｩِئ عسوش┘プِ─ عس╋ي يس┳شوس┙شىプ لسمش プلｧِ┗ينس プل┯ｩ┿شِل
 به نگاه از را ويشخ ديدگان بگو مؤمن مردان به: »ﾜتش┿شِ╋حشو[س لس┷س╋ｧ╇شمش プلش]شデشِم》شو[س ダسيｨوسベ جسِ]ي┷ً プل╋ｧِه ドِلسي

 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: » ﾜِ┚ي》سِ┃ِونｧ نشِم يش┓شِ┿نس مベ ِليش┷ش╋سمس ِبヂس┘شجشِ╋ِونｧ يس┫شِ┙بشنس ا ىسﾝ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: ﾜِ┚ي》سِ┃ِونｧ ِمنش  يش┓شِ┿نس مベ ِليش┷ش╋سمسﾝ، 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، اسام 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
 ا ىسﾝ حکم ،بنابراين فرمود. بيان ﾜِ┚ي》سِ┃ِونｧ ِمنش يش┓شِ┿نس مベ ِليش┷ش╋سمسﾝ جمله با را علت اين حکم و

 طا ساير و خلخال يصدا و آواز، رفتن راه در آنکه ييک است:نظر نقطه دو از ﾜِبヂس┘شجشِ╋ِونｧ يس┫شِ┙بشنس
 که نروند راه يطور رفتن راه موقع در آنکه نرسد. ديگر نامحرم گوش بهها آن يزيورها و آات
 هنداشت نيز همراه طاآات 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
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 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 يرضابرخاف  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 اسام 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 عاوه 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 ازم 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 دالت 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 ازم نميبراي ، داندازم 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
 ベِهِ╋يｧ〞ِ قس┙ش[س ِفي بشيشوِت╇شنｧ ىساس تس｟س┙ｧجشنس تس｟س┙ｨ┈س プلش┋سىسﾝفرمايد: سوره احزاب مي 33متعال در آيه  خداوند
プل┙ｩجشسس ダسهشلس  》ش╇شمش┘سسشولسهش ドِنｧ]سベ يشِ┙ي┕ش プل╋ｧهش ِليش┗شِهبس عساس〝س ىسآِتنس プل┛ｧكسベ〝س ىسダسِط┷شنس プل╋ｧهس ىسダسِق]شنس プل┧プ ｧلشヂشىلسي ىس
 ييخودنما، نخست جاهليتِ زنان چون و، بنشينيد خود يهاخانه در و: »ﾜيش┯سوｩ┙سكشمش تس┯شِورプًلش｟سيشِ  ىس 

 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، دالت 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 صاح يبرا ااطاق 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 اسام 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 ماکي 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
 ىسプلش╃سوプِع┕ش ﾝ فرمايد:نور است که ميسوره  60آيه ، از جمله آيات ديگري که از تبرج نهي کرده

 ىسダس[ش  ِبِ┛ي》س〞ٍ  مش┃س｟س┙ｩجベٍ─ يش┙س غس ِثيベبسوشنｧ  يس┫س┷شنس ダس[ش  جش》ベٌ┌ عس╋سيشِونｧ فس╋سيشسس ِن╇ベحً يس┙شجشو[س  ا プل╋ベｧِتي プل》ベ┟ｩئِ  ِمنس
 يشرط به ندارند نکرد شوهر اميد ديگر که وامانده زنان و» :ﾜعسِ╋يم سسِ]يٌع ىسプل╋ｧهش لسوشنｧ  خسيشٌ┙ يس┟ش┃س┷شِ┿┿شنس

 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
 فسا プتｧ╃سيش┃شنプ ]ِドِ  ｧل》ベ┟ｩِئ ِمنس كسヂسحسٍ┕ لس┟ش┃شنプ ｧل》ｧِ｟يｩ ِن┟ベئس يﾝベ فرمايد:خداوند متعال در سوره احزاب مي

 ياحد مثل شما! پيامبر نانز يا: » ﾜمس┷ش┙شىفベ قسوشلسベ قش╋شنس ىس مس┙س┨ٌ  قس╋شِ｟ِه ِفي プلｧِ┗ٍ فسيس┯ش]سعس  ِبベلش╃سوشِ╈ تس┓ش┫س┷شنس
 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 ﾜِبベلش╃سوشِ╈ تس┓ش┫س┷شنس فساﾝ 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 ﾜمس┙سٌ┨ قس╋شِ｟ِه ِفي プلｧِ┗ٍ فسيس┯ش]سعسﾝ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) اسام پيامبر همسراندرباره  خوانديم را آنچه

( ص) پيامبر خاندان وظائف به را خويشتن که است اين -است مسلمان اينکه يبرا- مسلمان
، 16ج، 1398، نجفياست )پس ازم 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 ازم 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 ازم 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
デشِمِ》نس كسベ[س ダسِمرش プلش]ش» بن سنان و مرسله فقيه )صدوق( آمده است: عبداهصحيحه ارتباط دارد. در 

صسوشتشوسベ فسيس┕شخشلس  يش┷شِ┋｟سِ》ي プل》ｩ┟سベِئ ىس كسベ[س يس╇ش┙س《ش ダس[ش يش┟س╋ｩمس عس╋سی プل┣ベｧبｧِ〞 ِم》شوشنｧ ىس قسベ╈س ダستس┓سوｧفش ダس[ش ی┴ يش┟س╋ｩمش عس╋س
 ｧثشِم عس╋سيバِلشプ سجش┙ِمنسヂلشプ سطش╋شبش ِمنسダ ベｧ[سكش┇س┙ش ِمダ »(469ص، 3ج، 1413، ابن بابويه« :) نيرالمؤمنيامحضرت 

فرمودند: يداشتند که به زنان جوان سام کنند و منامّا دوست ، کردنديسام 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 سام کردن م آنچهبيشتر از ، داخل شود

                                                           

 خ┫و┴ ع]┕ي ص┕プي ┚[ プست نه خ┫و┴ ط｟ي┷ي.ئ . م》┳و┘1
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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 ، عاوه بر آيات قرآن

 شود:جرائم جنسي دالت دارند. در اينجا به دو نمونه از اين روايات اشاره مي
يس┳شوس┙ش ِفي آِخِ┙ プل┛ｧمسベِ[ ىس » :فرموديماصبغ بن نباته گويد: از اميرمؤمنان )ع( شنيدم که  الف(

 ─ٌベجسｩ┙مش┃س｟س ─ٌベيس┘ِベعس ─ٌベِشفسベس┚شِم》سِ〞 ِن┟شوسٌ〝 كسヂلشプ ｨ┙عسِ〞 ىس هشوس شسベｧ┟لプ ペِプقشِ┃┙سプ┘ِベخ─ٌベِفي  جس ─ٌベِخ╋سプيِن └سｩ┕لプ ِمنس
، )ابن بابويه« جسوس》ｧمس خسベِل┕سプٌ─ ]ش┏س┙ｧمسベ─ِ ِفيプلشِف┃سنِ مسベِئ╋سドِ ٌ─ベلسی プل┣ｧوسوسプ─ِ مش┟شِ┙عسドِ ٌ─ベلسی プل╋プｧ┗ｧ─ِ مش┟ش┃سِ┏╋ベｧ─ٌ ِل╋ش

 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 محرماتحال شمارنده ، هايگذرانخوش

هاي جنسي که و تحريک هايحجابيب، هايبدحجابي دالت 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.

                                                           

└الت プين ┘ىプيت ┘プ موجب ｼ┙يک ج》┟ي ئ プح┛ペプ سو┘《 プ32ي プ┚ ف╃وベ مベن》┕ آيه ع┕《ئ . ب┙ プسプ ├ベين ┘ىプيت1
 هベستح┙فبه └يگ┙プ[ └┘├ ب┕ه┕ چو[ م╃プ ′ベى بベات┙ プ ┚プين  )┴(گوي》┕ م》┳و┘ ┘ىプيت プين プست كه ع╋ي └プن》┕ ى ميمي

ى ┚[ ني┛ جوプ ]プست به  یخوプه┕ به └يگ┙プ[ يベ└ ب┕ه┕ كه プگ┙ جوプ[ ه┟┃ی╃ベ′ ع┧]ت └プشت ى └┘ プين ح┕يث مى プى م
 (.6ق┤ئ 1┈ئ 1424ئ مکベ┘′ شرプ┚ي/ 469┤ئ 3┈ئ 1413ئ プبن بベبويه) شベي┕ كه خوف ف┃》ه بベش┕.ئ プى سا′ ن╇ن

 هベآ[ع┧]ت  プ┚ آيه ت┯ور ى م╃ベ′ آنچه プست: آم┕《مچ》ن └┘ خ┧و┤ ع┧]ت プمベ′ )┴( ى توجيه └الت プين ┘ىプيت 
مو┘ بベ چو[ مه プين プئ گرن┕ت┧]يم به گ》ベ《 ني┛ مي ی┘ىن┕ ى ح┃プين プست كه プئ]ه ب┙ ِگ┙└ گ》ベ《 ميئ شو└プس┃فベ└《 مي

ئ م╇ن プست └چプ ┘ベع┋ペベ شو′ ى ل┗─ بر′ئ من به ┚نベ[ جوプ[ سا′ ك》م プگ┙ ف┙مベي┕:ع┧]ت م》ベفプ└ ─ベ┘└. ح┫┙─ مي
 ئغ┗プي ل┗ي┗ يベ چو┙《 ┚ي｟ベ يベ صو─ ┚ي｟ベ م┇اسك》م. ل┗─ ب┙└[ プ┚ من ﾊ┃]ل آ[ ┘プ هم ت┙╄ ميئ م》و┴ プستچو[ プين ل┗─ 

 (.910┤ئ 3┈ئ 1419ئ ش｟ري ┚ベﾍي) شو└م┙└《 مي هベآ[م╃┃┫ベي ب┣┙ بو└[ プست ى هيچ ن╃┧ي ب┙プي 
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 (:467ص، 3ج، 1413، بابويه ابن) «┘سِحمس プل╋ｧهش プلش]ش┟س┙شىسلسベ─»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 مازمه 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 اسام مواردي را به، اندخصوص حرمت تحريک داشتهاي که دالت بر عاوه 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

┙سダس〝س プمش فسベكسهس مسنش» :مورد نهي معصومين )ع( قرار گرفته است. در روايتي از امام معصوم آمده است
 ベيس]شِ╋╇شوس ベلس′ٍベسلشفس عسダ ベنشيسｨ┕لプ ِفي ベسوس[ｧ╋كسِ╋]سٍ〞 كس ｩهش ِب╇شلｧ╋لプ اگر (: »198ص، 20ج، 1409، يحر عامل) «حس｟س┟سهش

 ،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 
ٍئ فس╃سِ┕مشتش كش》شتش ダشقشِ┙パش プمش┙سダس〝س كش》شتش ダشعس╋ｩ]شوسプ ベلش╃ش┙شآ[س فس]سベ┚سحش┃شوسベ ِب┣سيش »گويد: وارد شده است. اين فرد مي

، يحر عامل) «ベ تس┷شو└س[ドِ ｧلسيشوسベ. فس╃سベ╈س لسىسجشِوي ٍئ قش╋شتس ِل╋ش]س┙شダسِ〝؟ فسغس┯ｧيشتشعس╋سی ダسِبي جس┷شفسٍ┙ )┴( فس╃سベ╈س ِلي ダسيｧ شسيش
 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 
ベ┘سプ《ش فس┕سخس╋شتش └سخس╋شتش プلش]سِ┕ي》س〞س ىس طس╋س｟شتش بسيش┃ً ダستس╇س»کند: محمد طيار نقل مير گرفته است. مورد تأکيد قرا

نسベ شسペベ･. قسベلستش ダسنسダ ベس└سプ┘ً ِفيوسベ بسيش┃سベِ[ بسيش》سوش]سベ بسペٌベ ىس ِفيِه プمش┙سダسٌ〝. فس╃سベلستش تش╇سベِ┘ي هس┗سプ プلش｟سيشتس قش╋شتش بسيش》سوش]سベ بسペٌベ ىس 
 ِم》شهش プل┙ｧىش┌ش يダｧشغشِ╋قش プلش｟سペベس بسيشِ》ي ىس بسيش》سكس. فس┏سوｧلشتش مس┃سベِعي ِفيِه ىس قش╋شتش لسوسダ ベسغشِ╋ِ╃ي プلش｟سペベس. فس╃سベلستش تس┕شخشلش عس╋س

ِتيكس ىس لسダ ベسقش┙سبشكس ىس ダسبستش ダس[ش آ └سعشهش. فس╃ش╋شتش لسダ ベسنسベ شسペベ･ ىس ダسنشِت شسベبダ 〞ٌｧسغشِ╋ِ╃يِه. قسベلسِت プقش┷ش┕ش ダسنشتس ِفي بسيشِ┃كس فس╋س┟شتش
ダس〝س ドِ┖سプ خش╋ｩيسベ ِفي بسيشٍت ┙شتشغشِ╋╃سهش فسヂستسيشتش ダسبسベ عس｟شِ┕ プل╋ｧِه )┴( فس┟سヂسلش┃شهش عسنش ┖سِلكس. فس╃سベ╈س تس┏سوｧ╈ش ِم》شهش. فسバِ[プ ｧل┙ｧجشلس ىس プلش]س

طلبيدم تا يم يمدينه شدم و منزل وارد(: »252ص، 3ج، 1413، ابن بابويه) «كسベ[س ثسベِل┇شوش]سプ ベل┣ｧيش┯سベ[س 
 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 صاح 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، اواً
 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
حش┙ｩ′س プل》ｧ┳س┙ش ドِلسی » که در روايتي از امام رضا )ع( وارد شده است: طورهمان را مورد نهي قرار داد

ベىس مس ╈ِベجسｩ┙لプ ِفيِه ِمنش تسوشِييِج ベِئ ِل]سベس┟ｩ《لプ ِمنس ｧىس غسيشِ┙ِهن ┈ِプس┚شىسヂلشベِب ─ِベلش]س┏ش┋شوبسプ ِئベس┟ｩ《لプ ┘ِوشِييجشيس شش┷شوｧ┃لプ شعشو┕ 
ىس プلش╃سوプِع┕ش ｧ╋ ﾝهش تس┷سベلسیىس كس┗سِلكس مسダ ベسشش｟سهس プل┣ｨ┷شو┘س ドِلプ ベｧلｧِ┗ي قسベ╈س プل ドِلسی プلشفس┟سベِ└ ىس プل┕ｨخشوِ╈ ِفي]سベ لسベ يسِ┏لｨ ىس يس┋ش]شلش

┌ٌベ《جش ｧحً فس╋سيشسس عس╋سيشِونベ╇ِتي ا يس┙شجشو[س ِنベｧ╋لプ ِئベ┟ｩ《لプ س[ش يس┫س┷شنس  ِمنسダｧبسوشنベِثيسﾜ (60/ 24: )نور  ペِベلشِ┋╋ش｟سプغسيش┙س
حرام  ... نگاه به موي زنان» :(565ص، 2ج، 1385، ابن بابويه)« ىس لسベ بسヂش├س ِبベل》ｧ┳سِ┙ ドِلسی شش┷شوِ┘ ِم┇شِ╋ِون

شود و تهييج نيز باعث فساد و ورود به غيرحال و شد به دليل اينکه باعث تهييج مردان مي
اا 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 الشُعُورَ»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 اخاقي 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 اطاع و آگاهي مردم ر هاآن
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