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مقدمھ

یکی از مسائل مبتالبھ جامعھ اسالمی بخصوص افراد کھ در جامعھ حضور فیزیکی دارند و مشغول کارھای اجرایی بھ صورت مختلط با
غیرھمگن درمحل کار وادارات می باشند ویا با افراد غیرھمجنس از کشورھای غیر اسالمی سروکار دارند؛ نحوه رابطھ کاری و رعایت

عرف دیپلوماسی با زنان بخصوص زنان مسلمان (مراجعین یا کارمندان زن) می باشد؛ کھ آیا دست دادند مردان با زنان نامحرم - آنگونھ کھ
در کشورھای غیر اسالمی رایج است ومتأسفانھ در برخی از کشورھای اسالمی  در حال رایج شدن است- از منظر فقھی و شرع جایزاست یا

حرام؟ با توجھ با این نکتھ کھ در اکثر کشورھای اسالمی مردم مسلمان اند  واکثرا دارای غیرت دینی ھستند؛ نمی توانند تحمل کنند کھ
ھمسران یا دختران و یا خواھران شان در ادارات با جنس مخالف دست می دھند و مصافحھ می نمایند.  لذا در این جزوه سعی گردیده تا این

مسألھ از دیدگاه فقھاء مسلمین بررسی و مورد غور قرار گیرد.

طرح مسألھ

ارتباط زنان با مردان در اجتماع ، در محیط آموزشی و کاری و ادارات دولتی و در محیط فامیلی (خانوادگی) یکی از مسائل دو سویھ است
کھ ارتباط تنگاتنگ با حقوق زنان( آنگونھ کھ برخی می اندیشند ) از یکسو و رعایت موازین شرعی از سوی دیگر؛ دارد.  بخصوص اینکھ

عده ی در جانب رعایت موازین شرعی و عده ی دیگر بھ طرف داری از ادعای رعایت حقوق انسانی و بشری مسیر افراط و تفریط را
پیموده اند و یا در حال وارد شدن بھ این معرکھ است.  متأسفانھ این موضوع در کشور افغانستان در دو برھھ ی از تاریخ ( زمان حاکمیت

طالبان و بعد از سقوط حاکمیت آنھا و استقرار حاکمیت جدید) دچار  افراط و تفریط گردیده است.  با توجھ بھ تغییر وضعیت و نگرش اباحھ
گری عده ای بھ اصطالح روشنفکر؛ مسألھ مزبور در حال تبدیل شدن بھ یک معضل اجتماعی و فرھنگی می باشد.  بنابراین در مقالھ ی
حاضر از میان ده ھا مسائل مورد ابتال در این موضوع ( از قبیل ارتباط زنان با افراد غیر محرم، نگاه کردن بھ نامحرم ، گفتگو با آنان

و…) مسألھ مصافحھ و دست دادن زن با مرد نامحرم و دست دادن مردان با غیر ھمگن ، مورد ارزیابی و کنکاش و استدالل از منظر فقھ
اسالمی فریقین ( تشیع و تسنن)   قرار می گیرد.

مصافحھ زن با مرد نامحرم از دیدگاه فقھاء مسلمین

مسألھ دست دادن مرد یا زن با جنس مخالف از حیث جواز و عدم آن،  یکی از موضوعات مورد اھتمام جوامع اسالمی در عصر حاضر می
باشد.  لذا سعی ما بر این است کھ این مسألھ را بھ صورت جداگانھ از دیدگاه ھا و منظرھای پیروان مکتب اسالم یعنی فقھاء امامیھ و فقھاء
اھل سنت بررسی نموده و ادلھ ھردو طرف را مطرح خواھیم کرد.  ان شاء هللا پاسخ این پرسش ھا را کھ:  آیا ما از لحاظ شرعی مجاز بھ

دست دادن با جنس مخالف نامحرم ھستیم یا خیر؟ ادلھ ی شرعی (کتاب و سنت) داللت بر حرمت دارند  یا برجواز؟ خواھیم داد.

دیدگاه فقھاء امامیھ

فقھاء شیعھ امامیھ قائلند کھ دست دادن با زن اجنبیھ- نامحرم- جایز نیست ( اصلی اولی) مگر با شرایط خاص کھ در زیر بھ آن خواھیم
پرداخت.

1- دست مستقیما با پوست بدن تماس نداشتھ باشد.  بھ عبارت دیگر حائل وجود داشتھ باشد از قبیل دست کش و پارچھ.

2- ھنگام دست دادن، دست زن اجنبیھ را فشار ندھد.

3- از روی شھوت نباشد.

قوانینموضوع کلی:
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دو تن از فقھاء بزرگ شیعھ در مورد نگاه کردن بھ زن نامحرم گفتاری دارند کھ حکم دست دادن بھ نامحرم از آن  بھ طریق اولویت بدست
می آید بدین معنا کھ اگر نگاه کردن مردان بھ زنان نامحرم حرام باشد دست دادن و مصافحھ با نامحرم بھ طریق اولی حرام و نامشروع

خواھد بود.

عالمھ حلی:

نگاه کردن مرد بھ زن نامحرم یا بخاطر ضرورت است یا بدون آن، در صورت کھ ضرورت نباشد پس نگاه کردن مرد بھ زن اجنبیھ در
صورت کھ قصد ازدواج با او را ندارد، جایز نیست مگربھ صورت و کف دست ھا.  البتھ اگر با نگاه کردن بھ دست ھا و صورت بھ حرام

بیفتد، نگاه کردن در این فرض نیز حرام است.[1]

شیخ طوسی:

برای مرد اجنبی جایز نیست بھ زن اجنبیھ بدون ضرورت و سبب نگاه کند پس نگاه کردن مرد بھ بدن زن شرعا ممنوع است مگر نگاه کردن
بھ صورت و کف دست ھا کھ مکروه است.  [2]

سید یزدی در عروة الوثقی :

مصافحھ با زن  نامحرم جایز نیست.  آری از پشت لباس ( با دست کش و…) اشکال ندارد ھمانگونھ کھ دست دادن و لمس بدن محارم جایز
است.

(مسألة):  ال یجوز مصافحة األجنبیة نعم ال بأس بھا من وراء الثوب  كما ال
بأس بلمس المحارم .[3]

آیت هللا  امام خمینی در حاشیھ عروه در توضیح این مسألھ می گوید:

( دست دادن با نامحرم از وراء لباس ) در صورت کھ از روی ریبھ و تلذذ نباشد و ھمچنان بعد ازدست  دادن ازاین کارلذت نبرد و ھنگام
مصافحھ دست اجنبیھ را فشار ندھد[4] جایز است.

آیت هللا بروجردی نیز در جواز مصافحھ با نامحرم این شرایط را الزم می داند.[5]

آیت هللا گلپایگانی نیز قید عدم  تلذذ و ریبھ را واجب می داند، حتی ایشان در مورد  لمس بدن محارم نیز رعایت این شرط را الزم می
داند.[6]

آیت هللا حکیم

ایشان درکتاب مستمسک العروة در شرح عبارت سید یزدی رحمت هللا علیھ(ال یجوز مصافحة االجنبیة) می گوید:

مصافحھ با زن جایز نیست، مگر مصافحھ با چند دستھ از زنان کھ ازدواج با آن ھا روا نیست مثل؛ خواھر، دختر، عمھ، خالھ، دختر خواھرو
امثال آن ھا.  و اما زنان کھ ازدواج با آن ھا حالل است دست دادن با آن ھا جایز نیست مگر با حائل و از وراء لباس، در عین حال  نباید

دست آن ھا را فشار دھد.[7]

آیت هللا خویی

ایشان در جواب استفتائی از دست دادن با زن کافر چنین می گوید:

سئوال1138- اگر انسان ناچار بھ مصافحھ با زن نامحرم غیر مسلمان  گردد بدون کدام ریبھ و شھوت، مثل اینکھ زن در اداره ھای حکومتی
با انسان دست بدھد و اگر از دست دادن خودداری کند باعث توھین و تحقیرشخصیت او یا دین و اسالم می گردد؛ در این  صورت دست دادن

 با  زن  اجنبی  کافر جایز است؟[8]

آیت هللا خویی:  دست دادن جایز نیست مگر در صورت کھ مصافحھ نکردن ضرر و مفسده داشتھ باشد.  بلی اگر با دست پوشیده و بدون لذت و
شھوت مصافحھ کند، اشکال ندارد.  [9]

آیت هللا تبریزی

ایشان بعد از پاسخ آیت هللا خویی می گوید:  بر جواب ایشان ( آیت هللا خویی قدس سره) افزوده می شود:  بلکھ احوط عدم جواز  مصافحھ
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است  حتی  در  صورت  کھ ضرر و مفسده داشتھ باشد، دست ندادن با زن اجنبیھ موجب حفظ عزت وآبروی اسالم است.  [10]

آیت هللا تبریزی در پاسخ سئوال دیگر نیز می گوید:

س 1698:  در برخی از کشورھا کسی کھ وارد می شود با تمام افراد حاضر دست می دھد حتی با زنان البتھ بدون لذت بردن، واگر از دست
دادن با زنان خودداری کند باعث شگفتی می گردد، و غالبا توھین و تحقیر بھ زن شمرده می شود، بنابراین آیا مصافحھ با آن زنان با این

شرایط جایز است؟

آیت هللا تبریزی:  مصافحھ جایز نیست، این عمل وزر بر مسلمین شمرده می شود، ھمانا دست ندادن با اجنبیھ جزء شعایر دین است و اھمیت
دادن بھ ترک آن تا جای کھ ممکن است؛ واجب است[11]

ادلھ مسألھ از منظر فقھاء امامیھ

دلیل اول- قرآن

1-          یا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقیتن فال تخضعن بالقول فیطمع الذي في قبلھ مرض وقلن قوال معروفا.  [12]

ای ھمسران پیامبر شما ھمچون یکی از زنان معمولی نیستید ا گر تقوا پیشھ کنید؛ پس  بگونھ ای ھوس انگیز سخن نگویید  کھ  بیمار دالن  در
شما   طمع  کنند،  و

سخن شایستھ بگویید.

آیت هللا خویی در مورد نحوه استدالل با آیھ شریفھ چنین می گوید:

آیھ شریفھ ھرچند خطاب بھ ھمسران پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ است ولی در آیھ دو مطلب بیان شده است:

اول:  اگر زنان پیامبر تقوا پیشھ کنند از ھمھ برترند.

ّ كأحد من النساء إن اتقیتنّ ] بیان گردیده است در حال کھ دوم:  بیان کیفیت تقوا و اسباب آن.  مطلب اول با این قسمت از  آیھ [یا نساء النبي لستن
مطلب دوم با تفریع اموری بر فاء تفریعیھ بیان شده است.  [ با استفاده از آیھ 32و33 سوره احزاب]   اموری کھ متفرع بر فاء گردیده اند
عبارت اند از:  بھ گونھ ای ھوس انگیز سخن مگویید، در خانھ ھا بمانید، ھمانند زمان جاھلیت از خانھ بیرون نشوید، نماز را بپادارید و

زکات را بپردازید.  واضح و آشکار است کھ تنھا مطلب اول بھ زنان پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ اختصاص دارد اما مطلب دوم اختصاص بھ
آن ھا ندارد بلکھ شامل تمام زنان می شود شاھد این ادعا، بیان عدم تبرج، بپاداشتن نماز و پرداخت زکات در ضمن خضوع در گفتار است

پس قول بھ اختصاص آیھ واین امور تنھا بھ ھمسران پیامبر (درود خدا بر او و خاندانش باد) وجھی ندارد بلکھ آیھ شریفھ از جھت مطلب دوم
[بھ گونھ ای ھوس انگیز سخن مگویید، در خانھ ھا بمانید، ھمانند زمان جاھلیت از خانھ بیرون نشوید، نماز را بپادارید و زکات را بپردازید]

شامل تمام زنان می شود، پس آیھ داللت بر حرمت  خضوع  در  گفتار  برای  زنان- کھ بگونھ ای ھوس آلود صحبت کنند- دارد.[13]

بنابراین اگر سخن گفتن با شرایط کھ ذکر شد با مردان نامحرم جایز نیست بھ طریق اولی دست دادن با زنان نامحرم جایز نیست زیرا اثرات
منفی( ایجاد لذت و تحریک جنسی) و مفسده کھ بر تماس بدنی مترتب می شود بھ مراتب بیشتر از مفسده ای است کھ بر سخن گفتن با نامحرم

مترتب می شود.

2- قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم ویحفظوا فروجھم ذلك أزكى لھم إن هللا خبیر بما یصنعون.  [14]

بھ مؤمنان بگو چشمھای خود را ( از نگاه بھ نامحرمان) فرو گیرند، و عفاف  خود را حفظ کنند؛ این امر برای آنان پاکیزه تر است؛ خداوند
از آنچھ انجام می دھد آگاه است.

عالمھ حلی در مورد داللت آیھ بر عدم جوازنگاه کردن بھ نامحرم چنین می گوید:  نگاه کردن مرد بھ زن نامحرم یا بخاطر ضرورت است یا
بدون آن، در صورت کھ ضرورت نباشد پس نگاه کردن مرد بھ زن اجنبیھ در صورت کھ قصد ازدواج با او را ندارد، جایز نیست مگر نگاه
کردن بھ صورت و کف دست ھا.  البتھ اگر با نگاه کردن بھ دست ھا و صورت بھ حرام بیفتد، نگاه کردن در این فرض نیز حرام است دلیل

این مطلب قول خداوند متعال است کھ فرمود:  قل للمؤمنین یغضوا من ابصارھم.  [15]

شیخ طوسی نیز می گوید:  برای مرد اجنبی جایز نیست بھ زن اجنبیھ بدون ضرورت و سبب نگاه کند پس نگاه کردن مرد بھ بدن زن ( زیرا
تمام بدن زن عورت است مگر وجھ و کفین) شرعا ممنوع است مگر نگاه کردن بھ صورت و کف دست ھا کھ مکروه است دلیل آن قول

خداوند متعال  است  کھ فرمود:  قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم.[16]
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صاحب جواھر بعد از بیان ادلھ حرمت نظر بھ اجنبیھ حتی جزء جدا شده از زن مثل دست بریده شده، در مورد لمس بدن اجنبیھ ادعای اجماع
وال خالف کرده  چنین می گوید:

مخفی نماند در ھر جای کھ حکم بھ تحریم نظر بھ اجنبیھ نمودم لمس بدن نامحرم( دست دادن و.. ) بھ طریق اولی حرام است ھمچنان کھ برخی
از فقھاء بھ آن تصریح کرده اند، بلکھ مسألھ از دیدگاه من اجماعی است.( بل ال اجد فیھ خالفا) [17]

شیخ انصاری:

ھرگاه نگاه کردن بھ نامحرم حرام باشد؛ لمس بدن نامحرم قطعا حرام است بلکھ اگر نگاه کردن جایز باشد باز لمس بدن اجنبیھ بدون  اشکال
حرام است وظاھرا در مسألھ اختالفی وجود ندارد.[18]

قابل تذکر اینکھ نگاه کردن در موارد ی ضرورت و مواردی کھ قصد ازدواج دارد با رعایت شرایطی کھ در فقھ بیان شده جایز است کھ در
محل خود بھ طور مفصل بحث شده است و ھمچنان  لمس بدن نا محرم در موارد اضطرار مثل طبابت و معالجھ با رعایت شروطی جایز

است و اشکال ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] -  تذكرة الفقھاء ، عالمة الحلي ج 2   ص 573، ناشر، مکتبة الرضویة (ط-ق)

[2] -    المبسوط ، شیخ  طوسي ج 4   ص 160، ناشر، مکتبة الرضویة

[3] -  العروة الوثقى (ط.ج)، السید الیزدي ج 5   ص 490

[4] -  ھمان،[ مع عدم الریبة والتلذذ وكذا فیما بعده وال یغمض كف األجنبیة لدى المصافحة.] (اإلمام الخمیني )

[5]- العروة الوثقى (ط.ج)،  السید الیزدي ج 5   ص 490   [ مع عدم الریبة والتلذذ وكذا ما بعده ] (البروجردي)

[6] -  ھمان،[ مع عدم التلذذ والریبة وكذا في لمس المحارم ] ( الگلپایگاني )

[7] مستمسك العروة ، السید محسن الحكیم ج 14   ص 50، ناشر، کتابخانھ آیت هللا مرعشی نجفی

[8]-   صراط النجاة، المیرزا جواد التبریزي ج 2   ص 371 ، ناشر، دار االعتصام

[9] -  صراط النجاة، المیرزا جواد التبریزي ج 2   ص 371 [ الخوئي :  ال تجوز المصافحة إال إذا ترتب على تركھا مفسدة أو ضرر ، نعم ال
بأس بھا من وراء الستر بدون ریبة وشھوة، وهللا العالم]

[10]-   صراط النجاة ، المیرزا جواد التبریزي ج 2   ص 371 [التبریزی:  یضاف إلى جوابھ ( قدس سره ) : بل االحوط عدم الجواز ، حتى
في صورة الضرر والمفسدة ، فإن فیھ تحفظا على شرف االسالم .]

[11] -  ھمان، [التبریزي :  ال یجوز ذلك ، وھو وزر على المسلمین ، فإن عدم مصافحة االجنبیة من شعائر الدین، ویجب الحفاظ علیھا مھما
أمكن ، وهللا العالم ].

[12] -  احزاب/32

[13] -  كتاب النكاح،  السید الخوئي ج 1   ص 103، ناشر، دار الھادی- قم

[14] -  النور/  30

[15] -  تذكرة الفقھاء ، عالمة الحلي ج 2   ص 573، ناشر، مکتبة الرضویة (ط-ق)

[16] -  المبسوط ، شیخ  طوسي ج 4   ص 160، ناشر، مکتبة الرضویة

[17] -  جواھرالکالم ج29 ص100 ، المکتبة االسالمیة، الشیخ محمد حسن النجفی
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quarta-feira, 29 de dezembro de 2010بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی

15:11
قوانینموضوع کلی:بررسی تطبیقی دست دادن با نامحرم از دیدگاه فریقینعنوان:

[18] -  کتاب النکاح، جزء 20، ص68 شیخ انصاری، لجنة التحقیق، 1415ق، قم

+ نوشتھ شده در  سھ شنبھ بیست و پنجم بھمن 1384ساعت 8:11  توسط :  |   آرشیو نظرات
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