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شکرچی زاده

تاریخ پذیرش0933/11/10 :

چکیده
دین مبین اسالم براساس توجّهى كه به نیازهاى فطرى انسان دارد ،براى اشباع صحیح آنها مقرّرات
مناسبى وضع كرده و راه هاى اصولى در این زمینه را نشان داده است .ازدواج از نظر اسالم ،تنها راه
تعدیل غریزه جنسى است كه استفاده صحیح از آن تکامل انسان را در پى دارد .رفتارهای جنسی
خارج از چهارچوب ازدواج كه از منظر قانونگذار ممنوع می باشند تحت عنوان «جرائم جنسی» مطرح
می شوند .سیاست جنائی دین مبین اسالم در مورد غریزه جنسی ،سیاستی معتدالنه و واقع بینانه است.
دین اسالم ضمن پذیرش غریزه جنسی به عنوان امری مهم و حیاتی در زندگی انسان ها ،در مقابل
جرائمی كه در این حوزه اتفاق می افتد ،تدابیر كیفری و تدابیر غیر كیفری (پیشیگیری اجتماعی و
پیشگیری وضعی) را به عنوان راهکار های پیشگیرانه مطرح كرده است .دین اسالم می كوشد با
تقویت روح و روان افراد ،یک نیروی كنترل درونی در افراد ایجاد نماید كه انسان را از انحرافات
غریزه جنسی دور می كند .در مرحله بعدی برای كاستن از جاذبه های آماج و سخت كردن فرصت
های ارتـکاب جـرم در جرائم جنسی ،مقرّراتی را وضع و در مرحله آخر ،چـنان چه برنامه های تدبیر
شده در مراحل گوناگون برای بازداشتن فرد از بزهکاری مفیدواقع نشد ،مجازات را مطرح می كند.
بر اساس یافته های این تحقیق كه با روش توصیفی -تحلیلی انجام شده است داشتن عفّت،
خویشتن داری ،داشتن حجاب ،حیاء ،اصل خدامحوری ،اصل تعبّد مداری ،تقویت ایمان ،اصل
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آخرت گرایی ،اصل اخالق مداری ،اصل اعتدال گرایی ،اصل خوف و رجاء ،تقوا ،آموزش–
حمایت ،پرهیز از اختالط با نامحرم ،كاهش روابط با نامحرم ،پرهیز از تبرّج و خودنمایی ،خودداری
از عشوه گری ،ناز و كرشمه كردن برای نامحرم ،كنترل نگاه ،ممنوعیّت لمس ،تشویق به ازدواج و
نقش خانواده و شهروندان در تربیت انسان ها از جمله سیاست های غیر كیفری (پیشگیری اجتماعی)
فقه اسالمی در برابر جرائم جنسی می باشند.
کلیدواژه :سیاست جنائی ،سیاست جنائی فقه اسالمی ،جرائم جنسی ،پیشگیری اجتماعی.

طرح مسأله
با توجه به این كه نظام حقوقی اسالم ،بـخشی از نـظام جامع اسالم برای حیات
دنیوی و اخروی بشر است و ارتباط بخشهای گوناگون این نظام بسیار وثیق است،
بـرنامه های پیش بینی شده در بخش های دیگر نیز دقیق ًا به سیاستهای جنائی اسالم
ناظر بوده و همه بـرنامهها در جـهت یک هدف تنظیم و ابالغ شده است .سیاست
جنائی اسالم عـمده بـرنامه و توان خود را در از میان بردن زمینهها وعـوامل بروز جرم،
متمركز كـرده ،درصـدد است در مرحله نخست ،نوعی خـود كـنترلی درافراد ایجاد
كند و در مرحله دوم ،نوعی احساس مسئولیت نسبت به دیگران و دگركنترلی در
جامعه بـه اجـرا گذاشته شود.
روابط جنسی خارج از مقرّرات از جمله جرائمی هستند كه یکی از ارزش های
اساسی جامعه؛ یعنی نسل را تهدید میكند .سیاست جنائی اسالم برای سامان بخشیدن
به غریزه جنسی در دو جهت گام برداشته است :از یک سو ،روش ارضای این غریزه را
تشریع كرده و از سوی دیگر ،راه انحراف آن را مسدود نموده است .اسالم به عنوان
یک مکتب ،سیاست جنائی خود را بر پایه اصول و مبانی خاصی بنا نهاده ،بر اساس این
اصول و مبانی ،راهکارهای غیر كیفری و ترجیحاً اجتماعی را در راستای پیشگیری از
جرائم از جمله جرائم جنسی را از طریق داشتن عفّت ،خویشتن داری ،داشتن حجاب،
حیا ،اصل خدامحوری ،اصل تعبّد مداری ،تقویت ایمان ،اصل آخرت گرایی ،اصل
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اخالق مداری ،اصل اعتدال گرایی ،اصل خوف و رجا(بیم و امید) ،تقوا ،آموزش -
حمایت ،پرهیز از اختالط با نامحرم ،كاهش روابط با نامحرم ،پرهیز از تبرج و
خودنمایی ،خودداری از عشوه گری ،ناز و كرشمه كردن برای نامحرم ،كنترل نگاه،
ممنوعیّت لمس ،تشویق به ازدواج و نقش خانواده و شهروندان در تربیت انسان و در
یک كالم استفاده از راهکارهایی كه مبتنی بر انسانیت انسان است را در الویّت سیاست
جنائی خود قرارداده است .بر اساس این اصول ،مبانی و راهکارهای مختلفی اعم از
كیفری و غیر كیفری را در جهت حفاظت از آماج جرم ،حمایت از افراد در معرض
بزه و مباحث تفضیلی كه فقها در باب دفع المنکر بیان می كنند را می توان از مهمترین
مباحث سیاست جنائی در قبال پیشگیری از جرائم جنسی دانست.
در راستای تحقیق حاضر گرچه تحقیقاتی از قبل انجام شـده اسـت ،از جملـه مقالـه
«سیاست جنائی اسالم در جرائم جنسی» نوشته محمد جوركویه ،كه بـه تعریـف و علـل
وقوع جرائم جنسی پرداخته است و نیز مقاله ای تحـت عنـوان «پیشـگیری از جـرائم در
آموزه های قرآن» اثر عظیم زاده اردبیلـی و ملـک زاده كـه از منظـر قـرآن و ّسـنت بـه
راهکارهای پیشگیری از جرائم جنسی پرداختـه اسـت امـا وجـه تمـایز پـژوهش حاضـر
نبست به تحقیقات انجام شده ،تبیین راهکارها و سیاست هـای جنـائی غیـر كیفـری فقـه
اسالمی در بعد پیشگیری اجتماعی می باشد كه در این پژوهش ضـمن مفهـوم شناسـی
واژگان (سیاست جنائی ،سیاست جنائی اسالم و جـرائم جنسـی) بـه ایـن راهکـار هـا و
سیاست ها می پردازیم.

 -1مفهوم شناسي
 -1-1سیاست جنائي
در قلمرویی كه اصطالح سیاست جنائی رواج یافته ،این اصـطالح كـاربرد واحـدی
نداشته و بسته به شدت و ضعف گرایش نویسندگان به حقوق ،در معانی متفـاوت بکـار
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رفته است و فقدان تعریف یگانه برای سیاست جنائی موجب نوعی ابهـام در مفهـوم آن
شده است .با توجه به «كاربردهای مختلف سیاست جنائی ،فاحش ترین تفاوت بـین دو
دیدگاه دیده می شود كه یکی سیاست جنائی را در چهارچوب حقوق كیفری یـا جـرم
شناسی و در محدوده تدابیر و اقـدامات دولـت و قـوای عمـومی مـی شناسـد (تعریـف
مضیّق) و دیگری با دید بازتر به برداشتی اجتماع گرایانه تـر از سیاسـت جنـائی متمایـل
است (تعریف موسّع)» (حسـینی .)19 :0939 ،نخسـتین كاربردهـای سیاسـت جنـائی در
معنایی معادل با حقوق كیفری یا سیستم كیفری بوده است كه مبتنی بر جرم و مجـازات
و قانون و قضا می باشد؛ البته با لحاظ كردن عقالنیّت ،در زمینـه سیاسـت جنـائی؛ فـویر
باخ میگوید« :سیاست جنائی عبارت است از (مجموعه روشهای سركوب كننـده كـه
دولت به وسیله آن در مقابل جرم واكنش نشان می دهد» (همان).
با توجه بـه دو مفهـوم ارائـه شـده حقوقـدانان در خیـوت سیاسـت جنـائی هرگـاه
سیاست جنائی را در مفهوم نخست آن یعنی شـیوه هـای سـركوب كننـده دولـت علیـه
مجرم محدود نمائیم ،یک تعریف مضیّق از سیاسـت جنـائی ارائـه گردیـده اسـت و در
مقابل ،اگر مفهوم سیاست جنائی در معنای وسـیعتـر لحـاظ گـردد و آن شـامل عوامـل
كیفری و غیر كیفری و راهکارهای اجتماعی جهت پیشگیری از وقوع جرم دانسته شود
در خیوت سیاست جنائی معنای وسیع تـری لحـاظ گردیـده اسـت» (حسـینی:0931 ،
19و .)12برخی هم در تعریف سیاسـت جنـائی گقتـه انـد« :سیاسـت جنـائی بـه عنـوان
مجموعه تدابیری كه بدنه اجتماع را در مقابلـه بـا بزهکـاری سـازمان مـی دهـد ،در هـر
جامعه ای یا مکتبی متفاوت است» (میر خلیلی.)911 :0931 ،
 -1-4سیاست جنائي در اسالم
سیاست جنائی به عنوان مجموعه تدابیری كه بدنه اجتماعی را در مقابله با بزهکاری
سازمان میدهد ،در هر جامعهایی یا مکتبی متفاوت است« .اسالم در سیاست جنائی
خود هم به عوامل مختلف جرم زا و راهکارهای مقابله با آن توجه كرده است و هم به
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زمینهها و موقعیّتها و فرصت های ارتکاب جرم و راه های زدودن آن پرداخته و از
سوی دیگر ،به سیاست كیفری در هدفمندی منطقهای و كارآمد در راستای كاهش
آمار جرم تأكید كرده است .اسالم به عنوان یک مکتب ،سیاسی جنائی خود را بر پایه
اصول و مبانی خاصّی بنا نهاده است» (میر خلیلی .)911 :0931 ،بر اساس این اصول و
مبانی ،راهکارهای مختلفی اعم از كیفری و غیر كیفری را در جهت حفاظت از وقوع
جرم وحمایت از افراد در معرض بزه ،ارائه نموده است .در مورد فلسفة بعضی از
دستورات عبادی و انجام تکالیف دینی كه خود باعث پیشگیری از وقوع جرم و گناه
می شود ،آمده است« :وَ أَقِمِ الیَّلَاهَ إِنَّ الیَّلَاهَ تَ ْنهَى عَنِ ا ْلفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ» (عنکبوت:
 .)93همچنین در مورد حکم روزه می فرماید« :كُتِبَ عَلَ ْیکُمُ الیِّیَامُ كَمَا ُكتِبَ عَلَى
ک ْم َتتَّقُو َن» (بقره .)019 :تأكید اسالم بر اجرای كیفر درباره مجرمین
ن َقبْلِکُ ْم لَعَلَّ ُ
الَّذِینَ مِ ْ
این قبیل از جرائم ،در حقیقت ایجاد ترس و جنبه های بازدارندگی فردی و همگانی
مجازات حدّ است كه عالوه بر فایده اجتماعی این مجازات ها ،باعث جلوگیری از
تکرار جرم نیز خواهد شد .بدین ترتیب ،هدف اسالم از تدوین قوانین كیفری،
پیشگیری از وقوع جرم و اصالح بزهکاران از طریق امر به معروف و نهی از منکر و
اجرای سایر دستورات اخالق مذهبی و اصول دینی است (عظیم زاده اردبیلی و ملک
زاده.)010-011 :0939 ،
 -1-3جرم جنسي
امور جنسی در مفهوم وسیع آن به اموری اطالق مـی شـود كـه بـه حسـب عـرف و
احساسات یک جامعه شرمآور باشد و صـرفاً بـه منظـور مواقعـه یـا شـروع آن صـورت
نگیرد و اگر به منظور مواقعه یا شروع در آن صورت گیرد ،هتک نـاموس و یـا شـروع
در هتک ناموس محسوب میشود نه منافی عفّـت (جعفـری لنگـرودی .)631:0911 ،از
نظر رویه قضایی هم جرم منافی عفّت عبارت است از :هر گونـه رابطـه ناشـی از تمایـل
زن و مرد به یکدیگر كه از حدّ مرز متعارف جامعه فراتـر باشـد .بـه نحـوی كـه جامعـه
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نتواند از آن چشم پوشی كنـد بلکـه آن را بـه عنـوان یـک عمـل ضـدّ اخـالق و عفّـت
عمومی شمرده و مستحقّ كیفر بداند .همان طور كه مالحظه می شود ،تعاریف مـذكور
جامع و كامل نیستند؛ زیرا تمام میادیق جرائم منافی عفّت و لواط و یا قوّادی و قـذف
را در بر نمی گیرد .از اینرو برای ارائـه تعریفـی جـامع و مـانع مـی تـوان گفـت :جـرائم
جنسی و منافی عفّت عبارت از هرگونه رابطـه یـا رفتـار جنسـی یـا فعالیّـت مجرمانـه بـا
محوریّت مسائل جنسی خارج از حدّ و مرز متعارف ارزش های پذیرفته شـده در جامـه
است كه حیثیّت ،اعتبار و آبروی فردی و خـانوادگی اشـخات و جامعـه را در معـرض
خظر قرار میدهد .تعریف مذكور جامع و مانع اسـت ،چـرا كـه از یـک طـرف جـرائم
منافی عفّت تنها رابطه بین دو جنس مخالف نیست؛ بلکه در مواردی این جـرم ناشـی از
روابــط دو جــنس موافــق اســت ،نظیــر لــواط و مســاحقه .از ســوی دیگــر ،در برخــی از
میادیق جرائم منافی عفّت لزومی به برقراری رابطة جنسـی نیسـت؛ زیـرا كـه جرائمـی
نظیر دایر كردن مراكز فساد و فحشـاء یـا اسـتفاده از صـور قبیحـه ،فعالیّـت مجرمانـه بـا
محوریّت مسائل جنسی است ،نه صِرف ارتباط جنسی.

 -4راهکارهای غیر کیفری در بعد پیشـگیری اجتمـا ي در برابـر
جرائم جنسي از منظر فقه اسالمي
راهکارهای غیر كیفری در بعدپیشگیری اجتماعی در برابر جرائم جنسـی از منظـر
فقه اسالمی عبارتند از:
 -4-1خویشتن داری
خویشتن داری حالتی است در درون فرد كـه او را بـه انجـام وظـایفش متمایـل مـی
سازد ،بدون آن كه عامل خارجی او را تحت نظارت داشته باشد (الـوانی.)091 :0911 ،
همچنین خویشـتن داری ،توانـایی پیـروی درخواسـت معقـول ،تعـدیل رفتـار مطـابق بـا
موقعیّت ،به تأخیر انداختن ارضای یک خواسته در چهارچوب پذیرفته شـده اجتمـاعی،
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بــدون مداخلــه و هــدایت مســتقیم فــردی دیگــر تعریــف شــده اســت (جــان بزرگــی،
.)0917:21
 -4-4ر ایت حجاب
قرآن در موارد متعددی به صورت صریح و اشاره به مسأله حجاب اشاره كرده
است؛ از جمله در آیه  91و  90سوره نور می فرماید« :به مردان با ایمان بگو «دیده فرو
نهند و پاكدامنى ورزند ،كه این براى آنان پاكیزه تر است ،زیرا خدا به آن چه مىكنند
آگاه است و به زنان با ایمان بگو «دیدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و
پاكدامنى ورزند و زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آن چه كه [طبعاً] از آن
پیداست .و باید روسرى خود را بر گردنِ خویش [فرو] اندازند ،و زیورهایشان را جز
براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا
برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان [همکیش] خود یا
كنیزانشان یا خدمتکاران مرد كه [از زن] بىنیازند یا كودكانى كه بر عورت هاى زنان
وقوف حاصل نکردهاند ،آشکار نکنند و پاهاى خود را [به گونهاى به زمین] نکوبند تا
آن چه از زینتشان نهفته مىدارند معلوم گردد .اى مؤمنان ،همگى [از مرد و زن] به
درگاه خدا توبه كنید ،امید كه رستگار شوید ».در شأن نزول آیه  91سوره نور (قل
للمؤمنین یغضّوا من أبیارهم و یحفظوا فروجهم  )...كلینی به سند خویش از سعد
اسکاف نقل می كند كه امام باقرعلیه السالم فرمود« :جوانی از جماعت انیار در شهر
مدینه با زنی روبرو شد .در آن زمان زنان پوشش سر خود را پشت گوش های خود می
انداختند [در نتیجه ،بنا گوش و گردن ایشان هویدا بود] وقتی زن از كنار وی گذشت
جوان سر را به عقب برگرداند و همچنان كه راه می رفت وی را نظاره می كرد و وارد
ك وچه ای شد و در حالی كه به پشت سر خود نگاه می كرد به راه خود ادامه داد كه
صورتش به استخوان یا تکه شیشه ای كه از دیوار بیرون زده بود برخورد كرد و
شکست .وقتی آن زن از نظرش محو شد نگاه كرد و دید كه بدن و لباسش خونین شد.
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[به خود آمد] و گفت :به خدا سوگند ،خدمت رسول خدا می رسم و او را از این
مسأله خبر دار می كنم .پس خدمت رسول خدا شرفیاب شد .پیامبر از حال وی جویا
شد و او جریان را به اطالع آن جناب رساند .پس جبرئیل نازل شد و این آیه را آورد:
قل للمؤمنین یغضّوا من أبیارهم و یحفظوا فروجهم ذلک أزكی لهم إنّ اهلل خبیرٌ بما
یینعون» (مکارم شیرازی .)193 :0971 ،حجاب به معنای پوشیدن ،پرده و حاجب به
كار رفته و در هیچ موردی اصالتاً به معنای نوع سبک پوشیدن و نوع سبک لباسی كه
پوشیده می شود اطالق نشده است (مطهّری .)71 :0973 ،حجاب از نظر لغوى ،میدر
«حجب ،یحجب» است و در كتاب هاى لغت به «پوشانیدن»« ،نگه داشتن» و «در پرده
كردن» معنا شده است (حسینى119 :0911 ،؛ رضایى و همکاران .)00 :0919 ،پوششى
را كه اسالم براى زنان مقرّر كرده به این معنا نیست كه از خانه بیرون نروند ،بلکه
مفهوم پوشش زن در اسالم این است كه در معاشرت با مردان ،بدن خود را بپوشانند و
به جلوه گرى و خودنمایى نپردازند.
 -4-3فّت
عفّت ،عبارت است از تسلیم و انقیاد شهوت در برابر عقل؛ یعنی قّوه شهوانی انسان،
كارهای خود را بر اساس دستور عقل انجام دهد .به تعبیر دیگر ،عفّت یعنی اعتدال در
بهره مندی از شهوات (مظاهری« .)029-021 :0970 ،عفیف» به كسی گفته می شود
كه در حدّ اعتدال و در چهارچوب عقل و شرع ،از شهوات بهره ببرد و به وادی افراط
و تفریط كشیده نشود (نراقی .)02/1 :0919 ،خواجه نیرالدین طوسى در تعریف
عفّت می گوید :عفّت یعنی این كه قوّه شهوت ،مطیع نفس ناطقه باشد تا تیرّف آن
به اقتضاى ر أى آن بود و اثر خیریت در او ظاهر شود و از هواى نفس و استخدام لذات
فارغ دوری گزیند (سجادى .)0166/1 :0912 ،یکى دیگر از مهمترین صفات نفسانى
بازدارنده ،عفّت و پاكى است« .عفّت» در لغت به مفهوم خوددارى از انجام امر قبیح و
ناپسند است (ابن منظور .)121-129/3 :0116 ،در اصطالح علم اخالق« ،عفّت» عبارت

 24ـــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  13ـ شماره  42ـ بهار و تابستان 1211

است از صفتى نفسانى كه از غلبه و حاكمیّت شهوات بر انسان جلوگیرى مى كند
(نراقى .)02/1 :0919 ،مراد از شهوت ،مفهوم عام آن است كه شامل شهوت شکم و
خوراك ،شهوت جنسى ،شهوت حرف زدن و نگاهكردن و سایر غرایز مى شود.
حقیقت عفّت در آن است كه در چگونگى برخوردارى از غرایز و شهوات همواره
حاكمیّت عقل و شرع جایگزین شهوات گردد .بدین ترتیب بهرهمندى از شهوات بر
موازین عقلى و شرعى تنظیم شده ،در آن افراط و تفریط نخواهد بود.
 -4-2حیاء
حیاء مانند هیبت دو معناى باارزش و ضدّ ارزش دارد؛ حیاى ارزشمند آن است كـه
انسان از هر كار زشت و گناه و آن چه مخالف عقل و شرع است بپرهیزد و حیاى ضـدّ
ارزش آن است كه انسان از فراگرفتن علوم و دانشها و یا سؤال كردن از چیزهایى كـه
نمى داند یا احقاق حق در نزد قاضى و جز او اجتناب كند ،همان چیزى كـه در عـرف،
از آن به كمرویىِ ناشى از ضعف نفس تعبیر مىشـود .در حـدیثى از رسـول خـدا(ت)
آمده است« :الْحَیَاءُ حَیَاءَانِ حَیَاءُ عَقْلٍ وَ حَیَاءُ حُمْقٍ فَحَیَاءُ الْعَقْلِ هُوَ الْعِلْمُ وَ حَیَـاءُ الْحُمْـقِ
هُوَ الْجَهْلُ :شرم و حیا دو گونه است :حیاى عاقالنه و حیاى احمقانـه؛ حیـاى عاقالنـه از
علم سرچشمه مى گیرد و حیاى احمقانه از جهل» ( كلینی ،016 /1 :0963 ،حدیث .)6
حیاء در لغت به معنای شرم ،خجالت و آزرم است (دهخدا  .)3119/6 :0977در
اصطالح ،ملکه نفسانی است كه باعث نگه داشتن فرد از كارهای زشت و تنفّر از اعمال
خالف آداب به جهت ترس از سرزنش می شود (مجلسی  .)913/61 :0119حیاء در
روابط با نامحرم نقش مهمی در كنترل جنسی و پیشگیری از جرائم جنسی دارد .یکی
از علّت های عدم پذیرش شهادت كسی كه فاقد عدالت است ،كمی حیای او است.
حیا تنها به زن اختیات ندارد؛ بلکه حیا ورزیدن برای مردان نیز سفارش شده است.
حیا باعث حفظ حریم بین زن و مرد بیگانه میشود .چنان چه عدم آن باعث از میان
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رفتن این حریم و در پی آن برخی تمایالت نفسانی و شهوانی می شود و در چنین
صورتی ،احتمال ارتکاب جرائم جنسی به وسیله آنان بسیار باال می رود.
در حدیثى نیز از امام صادق(ع) آمده است كه فرمود« :الْحَیَاءُ عَلَى وَجْ َهیْنِ فَ ِمنْ ُه
ضَعْفٌ وَ مِ ْنهُ قُوَّ ٌه وَ إِسْلَامٌ َو إِیمَانٌ؛ حیاء بر دو گونه است :قسمى از آن ضعف و ناتوانى
و قسمى دیگر ،قوّت و اسالم و ایمان است» (مجلسی .)111/72 :0119 ،برخی در
تعریف حیاء چنین گفتهاند« :حیاء ملکه اى نفسانى است كه سبب انقباض و خوددارى
نفس از انجام كارهاى قبیح و انزجار از اعمال خالف آداب به سبب ترس از مالمت
مى شود؛ البته این همان حیاى ممدوح و با ارزش است .در تفسیر حیاى مذموم
گفتهاند « :همان انقباض نفس و خوددارى از انجام كارهایى است كه قبیح نیست ،بلکه
الزم است انسان بر اثر كمرویى آن را ترك كند (مکارم شیرازی.)093/01 :0916 ،
حیاء یکى از مهمترین صفات نفسانى است كه تأثیر فراوانى بر حوزه هاى مختلف
زندگى اخالقى ما دارد .نقش بارز این تأثیر ،بازدارندگى است«.حیاء» در لغت به
مفهوم شرمسارى و خجالت است كه در مقابل آن «وقاحت» و بىشرمى قرار دارد (ابن
منظور20/1 :0116 ،؛ راغب اصفهانی .)171 :0106 ،در فرهنگ عالمان اخالق ،حیاء
نوعى انفعال و انقباض نفسانى است كه موجب خوددارى از انجام امور ناپسند در انسان
مى گردد و منشأ آن ترس از سرزنش دیگران است (شیخ طوسى .)77 :0111 ،مطالعه
درباره مفهوم «حیاء» در آیات و روایات نشان مى دهد كه منشأ پیدایش این حالت،
درك حضور در محضر ناظرى آگاه ،محترم و گرانمایه است .حیاء داراى سه ركن
اصلى است :فاعل ،ناظر و فعل .فاعل ،در حیاء شخیى است برخوردار از كرامت و
بزرگوارى نفسانى .ناظر در حیاء شخیى است كه مقام و منزلت او در چشم فاعل
عظیم و شایسته احترام باشد ،و فعلى كه ركن سوم براى تحقق حیا است ،فعل ناپسند و
زشت است .در نتیجه ،در تفاوت میان «حیاء» با «خوف» و «تقوا» مى توان گفت كه
محور بازدارندگى در حیاء ،ادراك حضور ناظر محترم و بلند مرتبه و حفظ حرمت و
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حریم او است؛ حال آن كه محور بازدارندگى در خوف و تقوا ،درك قدرت خداوند
و ترس از مجازات او است .در اینجا تنها مباحث كلى مربوط به حیاء مطرح مى شود.
الف) ارزش حیاء :رسول خدا(ت) حیاء را زینت آدمى شمرده و فرموده است:
«بى شرمى با هیچ چیز همراه نشد مگر اینكه آن را زشت گردانید ،و حیاء با هیچ چیز
همراه نگشت ،مگر این كه آن را آراست .امام على علیه السالم نیز فرموده است« :هر
كه پوشش شرم گزیند كس عیب او نبیند» (نهج البالغه ،حکمت 119؛ كلینى:0963 :
 )19/1و در بیانى دیگر مى فرماید« :حیاء پیشه كن كه حیاء نشانه نجابت است»
(آمدى ،بی تا .) 6111 :اهمیت حیاء در حدّى است كه امام صادق (ع) فرمود« :ایمان
ندارد كسى كه حیاء ندارد» ( كلینى.)016/1 :0963 ،
ب) اسباب و موانع حیاء :برخى از امورى كه در روایات به عنوان اسباب حیاء
مطرح شده است ،به قرار زیر است:
 .0عقل :رسول خدا(ت) در پا سخ راهب مسیحى (شمعون بن الوى بن یهودا) كه
از او در باره ماهیت و آثار عقل پرسیده بود ،فرمود :عقل موجب پیدایش حلم است و
از حلم ،علم و از علم ،رشد و از رشد ،عفاف و از عفاف ،خویشتن دارى ،و از
خویشتن دارى ،حیاء ،و از حیاء ،وقار ،و از وقار ،مداومت بر عمل خیر و تنفّر از شرّ ،و
از تنفّر از شر ،اطاعت نییحت گوى حاصل مى گردد» (حرّانى03 :0911 ،؛ كلینى،
 ،01/0 :0963حدیث  1و .)191/1
 .1ایمان :امام صادق علیه السالم مى فرماید« :ایمان ندارد كسى كه حیاء ندارد (
كلینى ،016/1 :0963 :حدیث )2؛ همچنین در روایات ،امورى به عنوان موانع حیاء و یا
به عبارت دیگر علل بىحیایى یا كمى حیا معرفى شده اند از قبیل از میان برداشتن پرده
ها و حریم ها؛ امام كاظم علیه السالم به یاران خود توصیه مى فرمود :پرده شرم و آزرم
میان خود و برادرت را برمدار ،و مقدارى از آن را باقى گذار؛ زیرا برداشتن آن،
برداشتن حیاء است (همان ،671/1 :حدیث .)2
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ج) آثار حیاء :در روایات ،آثار فراوانى اعم از دنیوى و اخروى ،فردى و اجتماعى
و نفسانى و رفتارى براى حیاء بیان شده است كه برخى از آنها به شرح زیر است:
 .0محبت خداوند :پیامبر اكرم(ت) فرمود« :خداوند ،انسان با شرم و حیاء و
پاكدامن را دوست دارد و از بى شرمى گداى سِمِج نفرت دارد» (شیخ طوسى:0111 ،
 ،93حدیث .)19
 .1عفّت و پاكدامنى :امام علی(ع) مى فرماید« :ثمره حیاء ،عفّت و پاكدامنى است».
 . 9پاك شدن گناهان :امام سجاد علیه السالم در اینباره فرموده است :چهار چیز
است كه هر كس را باشد اسالمش كامل و گناهانش پاك گردد و پروردگار خود را
مالقات مى كند در حالى كه خداوند عزّ و جلّ از او خشنود است :هر كس به آن چه
به نفع مردم بر خویشتن قرار داده ،براى خدا انجام دهد و زبانش با مردم راست باشد و
از هرچه نزد خدا و نزد مردم زشت است ،شرم كند و با خانواده خود خوشرفتار باشد
(شیخ صدوق ،111/0 :0111 :حدیث .)21
د) موارد حیاء :گفته شد كه حیاء ،شرم از انجام اعمال زشت در محضر ناظر محترم
است؛ بنابراین اوّالً ،در متون اخالق اسالمى خداوند و ناظران و نمایندگان او ،حقیقت
الهى و انسانى فرد و دیگران ،به عنوان ناظرانى كه باید از آنها شرم و حیاء ورزید
مطرح شده اند؛ ثانیاً ،قلمرو حیاء امور زشت و ناپسند است و شرمسارى در انجام نیکى
ها هیچگاه پسندیده نیست .ولى این حدّ و مرز در بسیارى از موارد از سوى مردم
رعایت نمى گردد .منشأ این امر گاهى جهالت و گاهى بى مباالتى است .در بسیارى از
روایات حیاء ورزى در برخى موارد ممنوع شده است (مجلسى .)090/9 :0119 :به نظر
مى رسد كه با وجود ضابطه پیش گفته در مفهوم حیاء ،این تأكید به دلیل آن است كه
انسان نسبت به این موارد نوعى شبهه علمى دارد و تا حدودى توجیهاتى ،جهت تأیید
حیاء ورزى در آن موارد براى خود دست و پا مى كند.
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 -4-4اصل خدامحوری
یکی از عام ترین اصول در تربیت اسالمی است كه جوهره اساسی رفتار یک فرد
دیندار را تشکیل می دهد .مفهوم خدا محوری به طور مشخص عبارت است از انجام و
یا قید انجام تمامی اعمال و رفتار انسان براساس معیارهایی كه خداوند برای انسان ها
تعیین كرده است ،كه به منظور كسب رضایت الهی صورت پذیرد .بر این اساس،
فردی كه به كنترل نفس خویش اقدام می كند فعالیت خود را براساس معیار های الهی
ساماندهی می نماید (شیخ انیاری.)12/0 :0913 ،
 -4-4اصل تعبّد مداری
مفهوم واژه تعبد از نوعی ارتباط انسان (عبد) با خدا (معبود) كه مستلزم تواضع،
خشوع و فروتنی در برابر او و پرهیز از هر گونه طغیان ،تکبّر و گردن كشی از دستورها
و احکام او است (ابن فارس .)116 :0101 ،از نظر قرآن ،فرد مؤمن تنها دلیل انجام
عمل را اطمینان به سرچشمه گرفتن آن از جانب خداوند می داند و به صرف آگاهی
از این نکته كه عمل مزبور از دید الهی مطلوب یا غیر مطلوب است اقدام به انجام آن
یا اجتناب از آن می كند .بر این اساس ،فردی كه به كنترل نفس خویش اقدام می كند
آگاه است كه فعالیّتش از نظر خداوند مطلوب است (همان.)11/0 :
 -4-4تقویت ایمان
از عوامل مهم احترام به ارزش ها و رعایت هنجارهای جامعـه ،درونـی شـدن ارزش
ها و هنجارهاست .تا زمانی كه فرد به ارزش ها و هنجارها اعتقاد نداشته باشد ،پایبنـدی
و احترام او قابل اعتماد و با دوام نخواهد بود اگر به جهاتی یا در اثـر عـواملی ناچـار بـه
رعایت آن گردد .اگر فرصتی دست دهد ،نسبت به آن وفادار نخواهـد مانـد .بـر همـین
اساس ،خداوند (دوری از جرائم جنسی را یکی از صفات «مؤمنان» می شمارد :قد أفلح
المؤمنون  ...و الذین هم لفروجهم حافظون الّا علی ازواجهم أو ما ملکت أیمانهم فـانّهم
غیر ملومین :مؤمنان رستگار شدند آنها كه ...دامان خود را از آلوده شدن بـه بـی عفّتـی
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حفظ میكنند .تنها آمیزش جنسی با همسران و كنیزانشان دارنـد كـه در بهـرهگیـری از
آنان مالمت نمی شوند» (مؤمنون.)6-0 :
در این آیه به روشنی میان ایمان و محافظت از فروج با توصیه به دوری از جرائم
جنسی و رفع نیاز جنسی از راه مشروع ،پیوند برقرار شده است .به عبارت دیگر ،ایمان
به خدا و دستورات او با آلودگی جنسی قابل جمع نیستند .در روایتی از پیامبر
اسالم(ت) آمده است« :الیزنی الزانی و هو مؤمن :انسان مسلمان در حالی كه ایمان
دارد ،زنا نمی كند( ».ح ّر عاملی .)912/02 :0113 ،آموزه های اسالمی میكوشند
روزانه ،بلکه لحظه به لحظه بر ایمان افراد مؤمن بیفزایند .تشریع انواع عبادات مانند
نماز ،روزه و توصیه به انواع اعمال نیک ،در جهت ارتقای سطح ایمان افراد مؤمن
است .نماز ،انسان مؤمن را به اوج قله ایمان میرساند .انسانی كه با نماز به قرب حق
تعالی دست پیدا میكند ،چنان ایمان می یابد و به مرتبه ای از كمال می رسد كه
حاضر نمی شود از مرزهای اخالق جنسی عبور كند و خود را حقیر سازد .قرآن كریم
می فرماید :وَ أَقِمِ الیَّلَاه إِنَّ الیَّلَاهَ تَ ْنهَى َعنِ الْ َفحْشَاءِ وَ الْمُ ْنکَرِ َو لَذِكْرُ اللَّهِ أَ ْكبَرُ وَ اللَّ ُه
یَعْلَمُ مَا تَیْنَعُونَ :و نماز را بر پا دار كه نماز (انسان را) از زشتی ها و گناه باز میدارد و
یاد خدا بزرگ تر است؛ خداوند میداند شما چه كارهایی انجام می دهید» (عنکبوت،
آیه )12برابر این آیه شریفه یکی از فلسفههای نماز ،فاصله گرفتن انسان نماز گزار از
فحشاست كه جرائم جنسی یکی ازروشنترین میداق آن است.
یکی دیگر از احکام عبادی اسالم ،روزه است .از جملـه آثـار روزه ،تقویـت ایمـان
فرد روزه دار است .كسی كه به میل خود می كوشد غریزه سركش جنسی را لگام زنـد
و حتی در این زمان با همسر خود آمیزش جنسی نداشته باشد ،با این تمرین به این اراده
استوار می رسد كه بتواند در مقابل زیاده خـواهی نفـس بـرای ارتکـاب جـرائم جنسـی
مقاومت نماید.
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عالوه بر این ،روزه تأثیر قابل توجهی در تقلیل خـواهش هـای جنسـی انسـان دارد،
چنان كه رسول گرامی اسالم(ت) بـه جـوانی كَـه بـرای َچـاره جـویی در مقابـل فشـار
غریزه جنسی نزد حضرت آمده بود ،فرمودند« :یا معشر الشباب ،علـیکم بالبـاه ،فـان لـم
تستطیعوه فعلیکم بالییام ،فانّه وجاؤه :ای جوانان! بر شما باد ازدواج و چنان چه توانایی
ازدواج ندارید ،روزه بگیرید ،زیرا روزه مهار شهوت است» (كلینی .)011/1 :0967 ،بر
این اساس ،یکی از راه های مهم و اصلی پیشگیری از جـرائم جنسـی ،تقویـت بـاور بـه
قانون به ویژه ایمان دینی است.
 -4-4اصل آخرت گرایي
جهت گیری زندگی بر مبنای آخرت گرایی ،تحوّلی اساسی در رفتار و سلوك
انسان ایجاد می كند .تربیت دینی مسئولیت ویژه ای در باروری عقل دینی از رهگذر
القای ذهنیّت آخرت اندیش دارد .از اینرو مفاهیم دینی مشحون از یادآوری سرای
جاوید و ایجاد تنبّه در انسان نسبت به آن است (شیخ انیاری .)13/0 :0913 ،مانند آن
ل مِنهْا َشفَاعَ ٌه َو
س عَن نَّ ْفسٍ شَیًا وَ لَایُقْبَ ُ
كه خداوند می فرماید « :وَ اتَّقُواْ َیوْمًا التجَزِى َنفْ ٌ
یرُون» (بقره .)11 :امام خمینی(ره) درباره تأثیر آخرت
لَا یُؤْخَ ُذ مِنهَا عَدْ ٌل وَ لَا ُهمْ یُن َ
گرایی در تربیت انسان می گویند « :اگر انسان باورش آمد كه یک مبدأ برای این عالم
است و یک بازخواستی برای انسان است ،در یک مرحله بعد مردن ،فناء نیست؛ مردن
انتقال از یک نقص به كمال است؛ اگر این را باورش بیاید این انسان را نگاه می دارد
از همه چیزها ،از همه لغزش ها» (فراهانی .)012-021 :0971 ،
 -4-4اصل اخالق مداری
اخالق از مهم ترین اركان و اهداف مهم دین است .مقیود از تمامی معارف دین
و انجام مناسک و شعائر ،ایجاد تحوّل اخالقی در انسان است.آنچنان كه اگر عناصر
معرفتی و عبادی در دین نتواند در حوزه اخالقی تأثیرگذار باشند كمال خود را نیافته
اند و این موضوع به وضوح در قرآن روشن است ،چراكه قرآن كسب معرفت را
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ابزاری برای نیل به تحوّل اخالقی می داند .حال آن كه آن معرفت در حوزه جهان
شناسی باشد ،یا آگاهی از امور غیب و یا معرفت از وقایع تاریخی (هود )011 :و از
سوی دیگر ،نگاه قرآن به احکام و شریعت نیز نگاهی حاكی از توجه به اخالق است
کتَابِ وَ أَقِمِ الیَّلَوهَ إِ َّن
همان طور كه خداوند می فرماید« :اتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَیْکَ ِمنَ الْ ِ
ینَعُون»
ن ا ْلفَحْشَاءِ َو ا ْلمُنکَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ َأكْبرََُ َو اللَّهُ یَعْلَ ُم مَا تَ ْ
الیَّلَوهَ تَنهََْى عَ ِ
(عنکبوت .) 12 :بر اساس این اصل ،فردی كه به كنترل نفس خویش اقدام می كند
اقدام خود را نوعی تحوّل در جهت كسب فضائل اخالقی در جهت رسیدن به كمال
انسانی قلمداد می نماید (شیخ انیاری.)91/0 :0913 ،
 -4-11اصل ا تدال گرایي
اصل اعتدال گرایی ،بیانگر رعایت اعتدال و توازن در تربیت انسان و پرهیز از گنـاه
و افراط و تفریط است .البته ایـن اصـل متضـمّن دو امـر اسـت :الـف -مفهـوم اعتـدال،
دربرگیرنده جامعیّت است؛ بدین معنا كه آن چـه در تربیـت اسـالمی مـدّنظر قـرار مـی
گیرد شامل تمام نیازها و خواسته های وجـودی انسـان اسـت .و ایـن جامعیّـت ،مسـتلزم
رعایت اعتدال در میان نیازهای مزبور و پرهیز از افراط و تفریط در مواجهه با آنهاست؛
ب -رعایت اعتدال و میانه روی بـرای پاسـخگویی بـه یـک نیـاز ،انسـان را از افـراط و
زیاده روی در پرداختن به آن باز می دارد (همان) .بر اساس اصل اعتدال گرایی ،فـرد
خود كنترل از افراط و تفریط پرهیز نموده و با پیروی از موازین شـریعت جانـب میانـه
روی را طی كرده و بر آن تداوم می ورزد.
 -4-11اصل خوف و رجاء (بیم و امید)
خوف و رجاء در تربیت دینی مکمّل یکدیگرند و همواره انسان را از یأس و غرور
پیراسته و به امید و تواضع آراسته می سازند .هرگز نمی توان حركت های سازنده
تربیتی كه منج ّر به اصالح و تغییر رفتار در انسان می شوند را بدون وجود انگیزه ای
آشکار متیوّر شد .تشویق و تنبیه ،پاداش و جزا و در نهایت بهشت و جهنم در تعابیر
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دینی ،نمادی روشن و عاملی اساسی جهت ایجاد انگیزش در انسان از رهگذر نوعی
ب یم و امید و ترس و عشق است؛ چراكه انسان با تركیبی متعادل از بیم و امید ،حركتی
را آغاز و یا آن را رها می كند .از اینرو هیچ گامی در جهت اصالح و تغییر وضعیّت
موجود ،بدون گذر از میان این دو مهم ،در سطوح مختلف ممکن نیست (قطب،
 .)011 :0961با درنظر گرفتن این اصول كه اصل های تعلیم و تربیت در اسالم را
تشکیل می دهند (شیخ انیاری )91/0 :0913 ،و همچنین دستاوردهای این اصول اعم
از پیروی از قوانین ماندگار الهی ،انگیزش درونی ناشی از حضور خدا نزد خود ،كسب
عزّت نفس از طریق اتکاء به خدا ،استغناء درونی از دیگران ،رهایی از احساس تنهایی،
پرهیز از ذهن گرایی ،القای روح معناداری به انسان و ایجاد اعتماد و امید در او و به
ویژه مراقبه و محاسبه كه از دستاوردهای مستقیم اصل نظارت مداری است ،به
ضرورت وجود نوعی كنترل درونی پی خواهیم برد كه به اندیشه و رفتار انسان صبغه
الهی دهد .دانشمندان از این نیرو به مهارت خودكنترلی تعبیر كرده اند.
 -4-14تقوا
یکی از اهداف میانی نظام عبادی و اخالقـی اسـالم ،رسـیدن انسـان هـای مـؤمن بـه
فضیلت تقواست؛ زیرا رسیدن به این فضـیلت ،انسـان را از اندیشـیدن بـه ممنوعـات بـاز
میدارد .خداوند پس از امر به روزه داری ،دربارة ثمره روزه می فرماید« :لعلّکم تتّقون:
تا پرهیزگار شوید» (بقره .)019 :همچنـین خداونـد در ایـات متعـددی از قـرآن كـریم،
خطاب به انسان ها یا مؤمنان آنان را به تقوا دعوت كرده است (آل عمران011 :؛ نسـاء:
0؛ مائده92 :؛ توبه003 :؛ حجّ0 :؛ لقمان99 :؛ احزاب71 :؛ زمر01 :؛ حدیـد11 :؛ حشـر:
.)01
«تقوا در اصل به معنای نگهداری یـا خویشـتنداری اسـت و بـه تعبیـر دیگـر ،یـک
نیروی كنترل درونی است كه انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ میكند و در واقـع،
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نقش ترمز نیرومندی را دارد كه ماشین وجود انسان را از سقوط در پرتگاه حفظ كرده،
از تند رویهای خطرناك باز میدارد» (مکارم شیرازی.)11/0 :0916 ،
سیاست جنائی اسالم در امر مبارزه با جرائم از جمله جرائم جنسی نگاه ویـژهای بـه
تقوا دارد و با بیان راه های كسب و تقویـت تقـوا مـیكوشـد ،ایـن عامـل كنتـرل را در
درون انسان نهادینه كند تا مانعیت از ارتکـاب جـرائم از جملـه جـرائم جنسـی از درون
فرد بجوشد كه همواره حتی در خلوت ترین مکان ها با اوست.
در متون دینی ،تقوی یک كنترل درونی و معیار و مالك ایمان به شمار میآید و
كرامت انسانی و امتیازها در جامعه اسالمی بر اساس تقوی سنجیده می شود«:إِنَّ
أَكْرَمَکُمْ ِعنْدَ اللَّهِ َأتْقاكُم :گرامی ترین شما با تقواترین شماست» (حجرات .)09 :تقوی
از ماده «وقایه» به معنای نگهداری یا خویشتن داری است.وقایه به معنای نگهداری اشیا
در برابر اموری است كه به آنها زیان و ضرر می رساند و تقوی قرار دادن روح در یک
پوشش حفاظتی دربرابر خطرها ست.به همین دلیل است كه تقوی را گاهی به خوف و
ترس تفسیر كرده اند .حال آن كه خوف ،خود سبب تقوی می شود و در عرف
شرع،تقوی به معنای خویشتن داری در برابر گناهان است و كمال تقوی آن است كه
از مشتبهات نیز اجتناب شود (راغب اصفهانی.)110 :0106 ،
در آیه دیگری (یَا أیّها الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِن تَ َّتقُو ْا اللَّهَ یجْعَل َّلکُ ْم فُرْقَانًا وَ یُکَفِّرْ عَنکُ ْم
سَیئاتِکمُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیم :ای اهل ایمان ،اگر تقوای الهی داشته
باشید خداوند به شما فرقان می دهد» (انفال .)13 :منظور از فرقان ،چیزی است كه میان
دو شی ء فرق می گذارد .در این آیه مباركه منظور از فرقان این است كه خداوند
نوری در انسان های با تقوی قرار می دهد تا به وسیله آن بتواند به خوبی حق را از باطل
تشخیص دهد .انسان به وسیله این نور درونی می تواند ایمان را از كفر ،هدایت را از
گمراهی ،اندیشه صحیح را از غلط و بینش الهی را از بینش شیطانی جدا نماید و حتی
در جریان های اجتماعی و سیاسی نیز صاحبش را از گمراهی نجات دهد (حسنی،
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 .)0913بنابراین از فحوای كلمه تقوی و موارد استعمال آن ،دو جنبه سلبی و ایجابی
مستفاد می شود .بدین معنا كه كسی كه درصدد تسلّط بر خود برمی آید ،هم از انجام
امور ناپسند خودداری می كند و تقوی به منزله وجدان آگاه فرد است كه او را بر
تمایالت و شهوات خود مسلّط می سازد و از تجاوز به حدود دیگران منع می كند
(طالقانی ،بی تا ) 21/0 :و هم خود را ملزم به انجام امور پسندیده می سازد
(شریعتمداری.)962 :0967 ،
 -4-13آموزش  -حمایت
نخستین گام در جهت پیشگیری از مجرمیت عبارت است از :آموزش تعلیم و
تفهیم مفاهیمی از قبیل خوب ،بد ،باید و نباید ،روا و ناروا ،حق و ناحق ،صحیح و باطل
و نیز انزار از عواقب و تبعات بدكاری و تبشیر به پاداش های نیکوكاری .نخستین و
مهم ترین مراجع اجتماعی كه این نقش آموزشی را ایفا می كنند ،عبارتند از :خانواده،
مدرسه ،مسجد .این مراجع در كنار وسایل ارتباط جمعی ،سمعی و بیری نخستین
خشت بنای رفتاری هر فرد مسلمان را مینهند .پیشگیری از وقوع جرائم همچنین منوط
است به فراهم بودن نیازهای طبیعی و مشروع شهروندان.
در اخالق و شرع اسالمی ،شمار بزرگی از آموزش ها و مقرّرات وجود دارد كه
تحت عناوین مختلف ،مردم را در مقابل یکدیگر مکلّف و مسئول قرار میدهد .به
عنوان نمونه ،تعالیم مربوط به ترغیب فرزندان به امر ازدواج و تسهیل آن می تواند
زمینه های ارتکاب جرائ م جنسی را از بین ببرد .به طور كلی ،تعالیم اخالقی و مقررات
حقوقی ،دینی كه بر محور فضایل و ارزشهای انسانی استوار می باشند بالقوّه میتوانند
در تعدیل كلی رفتار اجتماعی اثر گذار بوده و به نحوی در پیشگیری از وقوع جرم از
جمله جرائم جنسی در جامعه اسالمی مؤثر باشند.
 -4-12پرهیز از اختالط با نامحرم
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اختالط زن و مرد نامحرم با یکـدیگر در محـیطهـای گونـاگون اجتمـاعی از محـل
تحییل گرفته تا محیط اشتغال مانعی ندارد مگر این كه عنوان حرام بر آن صـدق كنـد
ولی همین اختالط بال اشکال چون امکان دارد زمینه حرام را فـراهم سـازد ،بهتـر اسـت
محدود باشد .در این خیوت ،قرآن كریم درباره دختران شـعیب مـی فرمایـد« :وَ لَمَّـا
وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّهً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودَانِ قَـالَ مَـا
خَطْبُکُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِی حَتَّى یُیْدِرَ الرِّعَاءُ وَ أَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ :وقتـی (موسـی) بـه چـاه آب
مدین رسید گروهی از مردم را آنجا دید كه چهار پایان خود را سیراب مـیكنـد .كنـار
آنهـا دو زن را دیــد كـه مراقــب گوسـفندان خــود هسـتند .بــه آن دو گفـت :كــار شــما
چیست؟ چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟ گفتند :مـا آنهـا را آب نمـی دهـیم تـا
چوپان ها همگی خارج شوند ( » . . .قیص .)19 :بنابراین باید تا حدّ امکان از اخـتالط
زن و مرد بیگانه پرهیز كرد تا از عوارض جـانبی و پیامـد هـای احتمـالی آن پیشـگیری
كرد.
 -4-14کاهش روابط با نامحرم
برابر آموزه های اسالمی ،زن و مرد بیگانه می توانند با حفظ شئون و حجاب با
یکدیگر روابط اجتماعی برقرار كنند ،ولی از آنجا كه نیروی جنسی در انسان قوی
است و به طور طبیعی به جنس مخالف تمایل دارد ،توصیه شریعت به منظور پیشگیری
از گناه بر این است كه روابط دو جنس مخالف به ویژه در دوره جوانی تا جایی كه
امکان دارد ،محدود شود و چنان چه ضرورتی آن را اقتضا نمیكند ،صورت نگیرد؛
زیرا رابطه باید برای كاری و رفع نیازی باشد .بنابراین ،وقتی نیاز اجتماعی برقراری
ارتباط فردی را توجیه نکند ،احتمال به وجود آمدن برخی افکار نادرست و وسوسه
انگیز در طرف زیاد میشود كه در بسیاری از موارد لغزشهای خطرناكی را به دنبال
دارد .از حضرت علی(ع) روایت شده است« :من سبقت گرفتن در سالم به زنان جوان
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را نمی پسندم» (كلینی .)611/1 :0911 ،عدم وجوب نماز جمعه بر زن و عدم توصیه او
به حضور در نماز جماعت در اینباره قابل ارزیابی است.
 -4-14پرهیز از تبرّج و خودنمایي
«تبرّج» در لغت یعنی زن ،زینت و زیبایی های خـود را بـرای مـردان آشـکار سـازد
(جوهری  .)133/0 :0117در اصطالح عبارت است از این كه زن ،زیبایی هـای خـود و
آن چــه را كــه پوشــاندن آن واجــب اســت ،آشــکار ســازد (طبرســی.)163 :7 :0102 ،
بنابراین می توان گفت در تبرّج ،نوعی كشـش از سـوی زن بـرای خودنمـایی و جلـب
توجه مردان نامحرم دارد .اندیشمندان فقه اعم از امامیه (نجفـی )12/13 :0967 ،و اهـل
سنّت (ابن عابدین )661/9 :0102 ،اعتقاد دارند كه تبرّج بر زن حرام اسـت و او بایـد از
اشکار ساختن زینت و زیبایی خود در برابر نـامحرم بپرهیـزد .بنـابراین در فقـه اسـالمی
آمده است حتی اعضایی از بدن زن كه پوشاندن آن از نـامحرم اسـتثنا شـده اسـت مثـل
صورت و كفّین چنان چه دارای زینت و آرایش باشد ،آشکار كردن آنهـا نیـز تبـرّج و
حرام اعالم شده است.
 -4-14خودداری از شوه گری ،ناز وکرشمه کردن برای نامحرم
عشوه گری به معنای ناز و غمزه كردن است (دهخدا .)231/0 :0977 ،قرآن كـریم
از آن به خضوع در سخن گفتن تعبیر كرده است .خضوع در سخن گفتن ،یعنـی زن بـه
گونه ای نرم و لطیف سخن بگوید كه مرد شـنونده بـا شـنیدن ایـن سـخنان در او طمـع
كند .در سیاست جنائی اسالم ،زنان در روابط اجتماعی خود با مـردان بایـد از گفتـار و
رفتار تینّعی بپرهیزند؛ زیرا تغییر لحن سخن گفتن و رفتار مهیّج با نـامحرم امکـان دارد
غریزه جنسی او را تحریک كند و افرادی كه زمینه و آمادگی لغزش را دارند ،این نـوع
گفتار و رفتار زنان را اظهار عالقه از سـوی آنـان بپنـدارد و نسـبت بـه آنهـا طمـع كنـد.
بنابراین ،برای آن كه محیط اجتماعی از وضعیّت فعالیّت مفید خارج نگردد ،زنـان بایـد
در روابط اجتماعی خود مطابق معروف و پسندیده و به عبارت دیگر ،به صورت عادی
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و معمولی به دور از هر عشوه گری عمل نماید .خداوند در اینباره خطاب بـه زنـان مـی
فرماید« :قُلْنَ قَوْالً مَعْرُوفاً» (احزاب .)91 :بنابراین سخنان و حركـات عشـوه آمیـز زن در
برابر مرد نـامحرم حـرام اعـالم شـده اسـت (شـهید ثـانی26 :7 :0109 ،؛ نجفـی:0967 ،
.)031/13
 -4-14کنترل نگاه
چشم یکی از راه هـای ارتبـاط انسـان بـا محـیط اطـراف خـود اسـت .ایـن مجـرای
ارتباطی ،سهم عظیمی در بر انگیختن قوای جنسـی دارد .بنـابراین در فرهنـگ دینـی بـه
منظور پیشگیری از جرم به این مسأله توجه فراوان شده است؛ زیرا نگاه آلوده می تواند
نخستین گام برای روابط ناسالم قویتر باشد .در روایتی از پیامبر اكرم(ت) «نگاه حرام
تیر مسمومی از تیرهای شیطان معرفی شده اسـت» (مجلسـی .)010/91 :0119 ،از اینـرو
در قرآن هم به مردان و هم به زنان مؤمن دسـتور داده شـده اسـت كـه نگـاه خـود را از
نامحرم برگیرند.
 -4-14ممنو یّت لمس
در فرهنــگ اســالمی بــرای تنظــیم یــک برنامــه جــامع در روابــط بــین زن و مــرد و
پیشگیری از آلودگی های جنسی در عین وجود روابط جنسـی تمـاس بـدنی زن و مـرد
نامحرم را با یکدیگر منع كرده است؛ زیرا لمس عمـدی میـان زن و مـرد نـامحرم تـأثیر
بیشتری از نگاه حرام در شعله ورتر شدن آتش میل جنسی دارد .بنابراین گفته انـد« :هـر
جا كه به حرام بودن نگاه حکم شده است ،آنجا حـرام بـودن لمـس نـامحرم سـزاوارتر
است؛ زیرا لمس ،در تحریک قوای جنسی و دامن زدن بر پایه فتنه مؤثّرتر و قوی تـر از
نگاه است» (كركی.)19 /01 :0111 ،
 -4-41تشویق به ازدواج
سیاست جنائی اسالم در برخورد صحیح با غریزه جنسی ،افراد را به رفع نیاز جنسـی
در چهارچوب مقررات ازدواج تشویق مـیكنـد .پیـامبر(ت) ازدواج را از سـنّت خـود
دانسته و در این زمینه می فرماید« :كسی كه دوست دارد از سنّت من پیروی كند همانـا
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ازدواج از ســنّت مــن اســت» (كلینــی .)913/2 :0911 ،ایشــان در اهمیّــت ازدواج در
جلوگیری از انحراف جنسی فرموده است« :هیچ بنایی در اسالم نزد خداوند محبوبتـر
از ازدواج بنــا نگردیــد» (شــیخ صــدوق .)919/9 :0111 ،اســالم بــرای پاســخ مثبــت بــه
نیازهای جنسی انسـان و تعـدیل و هـدایت غریـزه جنسـی ،نهـاد ازدواج اعـم از دائـم و
موقّت را بنیان گذاشته است (شهید ثانی ،بی تا.)011/2 :
الف -ازدواج دائم :خداوند در قرآن كریم درباره ازدواج دائم می فرماید:
کمْ مِنَ النِّسَاءِ :پس با زنان پاك (دیگر) ازدواج كنید» (نساء)9 :؛ یا
«فَ انْکِحُوا مَا طَابَ لَ ُ
در آیه دیگری فرموده است« :وَ أَنْکِحُوا الْأَیَامَى مِ ْنکُمْ :و مردان و زنان بی همسر خود
کمْ ِمنْ
ن آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَ ُ
را همسر دهید» (نور .)91 :در آیه دیگری آمده است «وَ مِ ْ
کمْ مَوَدَّهً وَ َرحْمَهً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِ َقوْمٍ
أَنْفُسِکُمْ أزْوَاجًا ِلتَسْکُنُوا إِلَ ْیهَا َو جَعَلَ بَ ْینَ ُ
یَتَفَکَّرُونَ :و از نشانه های او این كه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفریده تا در
كنار آنان ارامش یابید و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد .در این نشانه هایی است
برای گروهی كه تفکّر می كنند» (روم .)10 :اسالم با تشریع ازدواج ،غریزه جنسی
انسان را مطلوب ارزیابی كرده است و درصدد رفع قانونمند آن برامده است تا انسان
بدین وسیله از فشار و طغیان غریزه جنسی رهایی یابد و به یک آرامش و سکون
درونی برسد؛ بنابراین ،فقها به استناد این آیات و روایات در ابتدای بحث نکاح،
ب و حتی در مواردی واجب دانستهاند (شیخ طوسی:0917 ،
ازدواج را امری مستح ّ
021/1؛ عالمه حلّی101/9 :0111،؛ محقق حلّی ،بی تا019 :؛ نجفی )1 :0111 ،حتی در
صورت نیاز ،تعداد زوجات را به شرط رعایت اعتدال ،برای مردان مجاز شمرده است:
« ازدواج كنید با زنانی كه برای شما پاكیزه دانسته شد ،دو تا ،سه تا و چهار تا» (نساء:
 .)9بر این اساس ،یکی از راه های پیشگیری از جرائم جنسی ،ازدواج است.
ب -ازدواج موقت :اسالم ،ازدواج موقّت را كه برگرفتـه از قـرآن كـریم اسـت
اسـتَمْتَعْتُمْ بِـهِ مِـنْهُنَّ فَـآتُوهُنَّ أُجُـورَهُنَّ
برای جلوگیری از گناه مقـرّر كـرده اسـت« :مَـا ْ
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فَرِیضَهً :زنانی را كه متعه (ازدواج موقّت میكنید ،واجب اسـت مهـر آنـان را بپردازیـد»
(نساء )11 :چنان كه به تیریح فقها (شـهید ثـانی ،بـی تـا )112/2 :در اصـل مشـروعیّت
ازدواج موقّت هیچ اختالف نظری بین تمامی مسـلمانان وجـود نـدارد بنـابراین یکـی از
راههای تعدیل غریزه جنسی ،ازدواج موقّت است كه می توانـد ازدامنـه جـرائم جنسـی
بکاهد ،چنان كه در روایتی از امام باقر(ع) آمده است كه امام علـی(ع) فرمودنـد« :اگـر
عمر سبقت نمی گرفت نسبت به ازدواج موقّت و آن را حرام نمیكرد ،بجز انسان هـای
بدبخت و پلید ،زنا نمی كردند» (شیخ طوسی .)010 :0101 ،به بیانی ،هر مرد یا زنی كه
نیاز جنسی داشته باشد میتواند با شـرایطی آن را از راه ازدواج موقّـت برطـرف نمایـد،
بدون این كه به نقض ارزش ها و مقررات جامعه منجرّ گردد و بـرای افـراد سـالم بهانـه
ای برای رفتن به سوی جرائم جنسی باقی نمیماند.

نتیجه گیری
در سیاست جنائی اسالم بهترین راهکار برای پیشـگیری از جـرائم جنسـی اقـدامات
فرهنگی اسـت .حفـظ شـعار اسـالمی از جملـه داشـتن عفّـت ،خویشـتن داری ،داشـتن
حجاب ،حیاء ،اصـل خـدامحوری ،اصـل تعبـد مـداری ،تقویـت ایمـان ،اصـل آخـرت
گرایی ،اصل اخالق مداری ،اصل اعتدال گرایی ،اصـل خـوف و رجـاء (بـیم و امیـد)،
تقوا ،آموزش  -حمایت ،پرهیز از اختالط با نامحرم ،كاهش روابط با نامحرم ،پرهیـز از
تبرّج و خودنمایی ،خودداری از عشوه گری ،ناز وكرشمه كردن برای نامحرم ،كنتـرل
نگاه ،ممنوعیّت لمس ،تشویق به ازدواج و نقش خانواده و شـهروندان در تربیـت انسـان
ها از جمله سیاست های غیر كیفری (پیشگیری اجتماعی) فقه اسـالمی در برابـر جـرائم
جنسی و از میداق های بارز این اقدامات هستند؛ زیرا تا زمانی كه انگیزه هـا و اسـباب
ارتکاب جرم جنسی در جامعه وجود دارد ،پیشگیری معنایی نخواهد داشت.
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