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مصافحھ با اجنبیھ  

 (تحلیل یك فتواى جدید) 

 بسم هللا الرحمن الرحیم  

 1 -  مشھور علماى امامیھ دست دادن مرد با زن نامحرم را مجاز   نمى شمارند. "مصافحھ اجنبیھ جایز نیست مگر اینكھ جامھ اى (مانند   دستكش
) حائل باشد".(1) مستند فتواى مشھور در عدم جواز مصافحھ    اجنبیھ روایات ذیل است :

   1 -  صحیحھ یا مصححھ ابوبصیر از امام صادق (ع ): "آیا مرد با زن نامحرم   مى  تواند مصافحھ كند؟ فرمود:  نھ ، مگر اینكھ جامھ اى حائل
باشد."(2)

   2 -  موثقھ سماعة بن مھران از امام صادق (ع ):  از ایشان درباره مصافحھ مرد   با زن پرسیدم .  فرمود: "مصافحھ مرد با زن حالل نیست
مگر زنى كھ ازدواج با   وى حرام باشد ھمانند خواھر، دختر، عمھ ، خالھ و دختر خواھر، اما زنى كھ   ازدواج با وى حالل است ، با او

مصافحھ نكند مگر اینكھ جامھ اى حائل باشد و   دست زن را (نیز) نفشارد".(3)

   3 -  صحیحھ یا موثقھ ابان از امام صادق (ع ):  زمانى كھ پیامبر(ص ) مكھ را   فتح كرد مردان با وى بیعت كردند، سپس زنان اجتماع كردند
تا آنان نیز بیعت   كنند...  ام حكیم عرض كرد:  یا رسول هللا ، چگونھ با شما بیعت كنیم ؟   پیامبر(ص ) فرمودند: "من با زنان مصافحھ نمى كنم .

سپس ظرفى از آب   طلبید، دستش را درون ظرف كرد و در آورد، سپس فرمود:  دستانتان را در این   آب فرو كنید، ھمین بیعت است ."(4)

   روایات زیر نیز بھ عنوان موید قول مشھور قابل ذكر است :

   اول :  خبر سعدان بن مسلم از امام صادق (ع ): "دست طاھر پیامبر(ص )   پاكیزه تر از آن بود كھ دست زن نامحرم را مس كند."(5)

   نحوه بیعت پیامبر(ص ) با زنان در روایت زیر نیز تشریح شده است :(6)

   دوم :  خبر حسین بن زید در خبر مناھى از امام باقر(ع ) از پیامبر(ص ):   "كسى كھ با زن نامحرم مصافحھ كند بھ سخط خداى عزوجل دچار
شده   است ."(7)

   سوم :  خبر جابر بن یزید جعفى از امام باقر(ع ): "بر زن جایز نیست   مصافحھ با نامحرم مگر اینكھ جامھ اى حائل باشد;  و بیعت نكند مگر از
وراى   جامھ اش ."(8)

   چھارم :  خبر عقاب االعمال از پیامبر(ص ): "كسى كھ با زنى بھ حرام   مصافحھ كند، روز قیامت با دستان بستھ آورده مى  شود سپس بھ جھنم
انداختھ   مى  شود."(9)

   با توجھ بھ اینكھ روایات حرمت مصافحھ با اجنبیھ مطلق است طبیعى   است كھ فتواى مستند بر آن نیز مطلق باشد و ھیچ مصافحھ حاللى را با 
 اجنبیھ بھ رسمیت نشناختھ باشد.  عالوه بر فتواى سید یزدى ، فتاواى علماى   زیر بھ عنوان نمونھ قابل ذكر است :  شیخ محمد حسن نجفى (10)،

آیت هللا   سید محسن حكیم (11)، آیت هللا سید ابوالقاسم خویى (12) و آیت هللا سید   روح هللا خمینى .(13)

   
   2 -  در دو سال اخیر از آیت هللا شیخ حسینعلى منتظرى نجف آبادى   درباره حكم شرعى مصافحھ با اجنبیھ فتواى جدیدى منتشر شده است .   

فتواى سابق ایشان ھمان رأى مشھور بوده است :

   "دست دادن مرد با زن نامحرم چھ حكمى دارد؟   جواب :  جایز نیست ."(14)

   فتواى جدید در قالب دو استفتاى زیر منتشر شده است :

قوانینموضوع کلی:
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   استفتاى اول :  استفتاى شرعى در مورد مصافحھ با غیر محارم ،   28 اردیبھشت 1381:

   "اوال:  از بسیارى از روایات باب نظر استفاده مى  شود كھ حرمت   آنھا بھ جھت احترام شخص مورد نظر است و لذا اگر او نظر را مخالف   
احترام خود نمى داند و خود را نمى پوشاند نظر طبعا جایز است ، مگر   اینكھ موجب وقوع در حرام و فساد شود، و بھ خصوص زنان غیر   
مسلمان قائل بھ حرمت نظر نیستند، بلكھ ترك آن را موجب   بى احترامى بھ خود مى  شمارند;  و بعید نیست این مالك در دست دادن   نیز وجود
داشتھ باشد.  و روایات مصافحھ با اجنبیھ منصرف است بھ   زنان مسلمان .  آرى اگر نظر یا دست دادن موجب فساد اخالقى شود یا   براى لذت

باشد مطلقا جایز نیست .

   و ثانیا:  اگر نظر یا مصافحھ در محیط و شرائطى ضرورت عرفى   داشتھ باشد و ترك آنھا موجب وھن گردد، با وجود ضرورت این قبیل   
محرمات مقدماتى ، بھ مقدار ضرور حالل مى  شود;  مگر اینكھ فساد   اخالقى را در پى داشتھ باشد یا براى التذاذ باشد.  البتھ اگر از روى لباس 

 یا دستكش ممكن باشد احتیاط خوب است ."(15)

   
   استفتاى دوم : - كھ بھ استفتاى اول ناظر است - : استفتاى شرعى درباره    مصافحھ با زنان مسلمان غیر محارم ، نھم آبان 1382:

   "اوال:  عدم مس و عدم نظر بھ اجنبیھ براى حرمت و احترام اوست .   اگر او این حرمت را براى خویش قائل نیست ، بلكھ عدم نظر و عدم   
مصافحھ را بى احترامى بھ خود مى  داند، در این صورت با عدم قصد   التذاذ و عدم حصول آن ، مصافحھ مانعى ندارد.

   ثانیا:  نظر و مصافحھ (در مورد زنانى كھ بھ حجاب معتقد نیستند) با   عدم التذاذ و عدم قصد آن مانعى ندارد.

   ثالثا:  (در تشخیص ضرورت عرفى در نظر یا مصافحھ ) عرف محل ،   مالك است ."

  
   فتواى جدید با فتواى مشھور نكات اشتراك و نكات افتراقى را داراست .

   
   اما نكات اشتراك آن با فتواى مشھور عبارت است از:

   یك :  جواز مصافحھ با اجنبیھ از روى لباس یا دستكش .

   دو:  حرمت مصافحھ با اجنبیھ با تلذذ و ریبھ و آنچھ موجب فساد اخالقى   و وقوع در حرام شود.

   سھ :  حرمت مصافحھ با اجنبیھ مسلمان كھ نظر و مصافحھ با نامحرم را   بى احترامى بھ خود مى  داند.

   چھار:  حرمت مصافحھ با اجنبیھ مسلمان غیر محجبھ اى كھ اگر او را نھى   كنند قبول نھى كرده مودب بھ آداب شرعى مى  شود.

   پنج :  حرمت مصافحھ با اجنبیھ در محیط و شرائطى كھ ضرورت عرفى   نداشتھ باشد و ترك آن موجب وھن نگردد.

 
   اما نكات افتراق فتواى جدید از فتواى مشھور یا امتیازات فتواى جدید   عبارت است از:

   اول :  جواز مصافحھ با زنان غیرمسلمان ، بھ شرط اینكھ موجب وقوع در   حرام و فساد و براى لذت نباشد.

   دوم :  جواز مصافحھ با زنان مسلمان نامحرمى كھ خود را نمى پوشانند و   عدم مصافحھ را بى احترامى بھ خود مى  دانند، بھ شرط عدم قصد
التذاذ و   عدم حصول آن .

   سوم :  جواز مصافحھ با زنان در محیط و شرائطى كھ مصافحھ ضرورت   عرفى داشتھ باشد و ترك آن موجب وھن اسالم گردد، بھ شرط در
پى   نداشتن فساد اخالقى و عدم التذاذ.

   چھارم :  اگر مصافحھ از روى لباس یا دستكش ممكن باشد احتیاط خوب   است (احتیاط مستحب ).

   مستند نكات اشتراك فتواى جدید با فتواى مشھور ھمان روایات   سھ گانھ مستند مشھور است و نیازى بھ بحث مجدد ندارد.
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   3 -  فتواى جدید چھار محور تازه دارد.  مستندات این فتوا در محورھاى   چھارگانھ اش عبارت است از:

   
   محور اول :  جواز مصافحھ با زنان غیرمسلمان بھ شرط اینكھ موجب وقوع   در حرام و فساد و براى لذت نباشد.

   دلیل اول :  انصراف روایات حرمت مصافحھ با اجنبیھ بھ زنان مسلمان .   در ھر سھ روایت از مصافحھ مرد با زن نامحرم سوال شده است .
طبیعى   است كھ در زمان امام جعفر صادق (ع ) یعنى نیمھ قرن دوم ھجرى و در مدینھ ،   اجنبیھ منصرف بھ زنان مسلمان بوده است .  بعالوه

در قضیھ بیعت زنان با   پیامبر(ص ) بدون تردید بحث از بیعت زنان مسلمان با پیامبر(ص ) است نھ   زنان غیرمسلمان .  معناى انصراف اجنبیھ
بھ زنان مسلمان این است كھ ادلھ    حرمت مصافحھ ، زنان غیر مسلمان را شامل نمى شود، بھ زبان دیگر مصافحھ   مردان با زنان غیرمسلمان

فاقد دلیل حرمت است .

   دلیل دوم :  این دلیل شامل دو مقدمھ است :

   مقدمھ اول :  جواز نظر بھ مو، سر و دست زنان اھل ذمھ .

   مقدمھ دوم :  آنچھ نظر بھ آن حرام است، لمس آن نیز حرام است، بھ   عبارت دیگر بین نظر و لمس فى الجملھ (و نھ بالجملھ ) ارتباط برقرار
است .

   مقدمھ اول مورد فتواى مشھور است;  و نظر بھ زنان اھل ذمھ بلكھ مطلق   كفار بدون تلذذ و ریبھ یعنى خوف وقوع در حرام جایز است "(16)
مستند   این فتوا موثقھ سكونى از امام صادق (ع) است: "پیامبراكرم (ص) فرمودند:   اینكھ بھ مو و دستان زنان اھل ذمھ نگاه شود حرام نیست

".(17) عبدهللا بن   جعفر در قرب االسناد، ص 62 از امام على (ع) نقل مى  كند:"نگاه بھ سر زنان   اھل ذمھ اشكالى ندارد".(18)

   اما مقدمھ دوم ، اگر چھ بین نظر و لمس فى الجملھ ارتباط برقرار است و از   حرمت نظر بھ طریق اولى حرمت لمس قابل استنتاج است ، اما
از جواز نظر   مشكل است جواز لمس را استنتاج كرد.  مگر اینكھ در اجنبیھ غیرمسلمھ بھ   وحدت مالك نظر و لمس استناد شود.  بھ این معنا كھ

در زنان غیرمسلمان   نظر و لمس در حد مصافحھ را از یك باب تلقى كرده در صورت عدم تلذذ و   ریبھ ھر دو را یكسان مجاز شماریم .  در
واقع این نكتھ در دلیل دوم بھ ادلھ    محور دوم راجع است ، فتامل .

   
   محور دوم :  جواز مصافحھ با زنان مسلمانى كھ عدم مصافحھ را   بى احترامى بھ خود مى  دانند بھ شرط عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن .

   دلیل این محور متشكل از دو مقدمھ است :

   مقدمھ اول :  مالك در نظر و مصافحھ یكسان است .  مناط قطعى حرمت   نظر بھ اجنبیھ با حرمت مصافحھ یكى است .  الزم بھ ذكر است كھ
در این   مقدمھ تالزم نظر و مطلق لمس مطرح نشد بلكھ اوال خصوص مصافحھ با   نظر مقایسھ شد نھ مطلق لمس .

   و ثانیا بھ وحدت مالك و تنقیح مناط قطعى استناد شده است .

   اما مقدمھ دوم :  از بسیارى از روایات باب نظر استفاده مى  شود كھ حرمت   آنھا بھ جھت مفاسد مترتب بر آنھا و یا احترام شخص مورد نظر
است و لذا   اگر او نظر را مخالف احترام خود نمى داند و خود را نمى پوشاند طبعا نظر   جایز است ، مگر اینكھ موجب وقوع در حرام و فساد

شود.

   زنانى كھ با رعایت ضوابط پوشش شرعى خود را مى  پوشانند و اعضاى   بدن خود را در معرض دید دیگران قرار نمى دھند مردان نیز در
مواجھھ با   آنان مجاز نیستند بھ آنان نگاه كنند.

   اما سھ دستھ دیگر از زنان كھ عمال خود را نمى پوشانند و از نگاه مردان بھ   خود جلوگیرى نمى كنند.  این سھ دستھ عبارتند از:  زنان برده ،
زنان   غیرمسلمان و زنان مسلمانى كھ اگر از عدم رعایت پوشش شرعى نھیشان   كنند قبول نھى نمى كنند و بخشى از بدن خود را از قبیل سر و

گردن و دست   و پا را نمى پوشانند.

   در مورد زنان دستھ اول یعنى كنیزان وارد شده است كھ مجاز بھ پوشش   سر نبوده اند تا این عدم پوشش وجھ تمایز كنیزان از زنان آزاد
محسوب   شود.  حماد لحام از امام صادق (ع ) مى  پرسد آیا كنیز باید در نماز سرش را   بپوشاند؟ مى  فرماید: "نھ .  پدرم امام باقر(ع ) زمانى كھ

مى  دید كنیزان در نماز   مقنعھ پوشیده اند عمال مانع مى  شد تا زن آزاد از كنیز تمیز داده شود!"(19)

   در آیھ كریمھ حجاب نیز فلسفھ پوشش ، شناختھ شدن مومنات و   تمایزشان از زنان دیگر و در نتیجھ مصونیت از تعرض ذكر شده است :   

(یا ایھا النبى قل الزواجك و بناتك و نساء المومنین یدنین علیھن من   جالبیبھن ذلك ادنى ان یعرفن فال یوذین و كان هللا غفورا رحیما)(20)   "اى
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پیامبر، بھ ھمسران و دخترانت و زنان مومن بگو كھ روسرى ھاى خود را   بر خود بپوشند، كھ بھ این وسیلھ محتمل تر است كھ شناختھ شوند و
رنجانده   نشوند، خداوند آمرزنده و مھربان است ."  از آیھ شریفھ استفاده مى  شود كھ   فلسفھ حجاب نیز حفظ حرمت زن مسلمان است .

   روایت جواز نظر بھ مو و دستان زنان اھل ذمھ در محور قبلى گذشت ، اما   زنان دستھ سوم یعنى زنان مسلمان كم عنایت بھ ضوابط شرعى ،
عباد بن   صھیب از امام صادق (ع ) روایت مى  كند: "در نظر بھ سر زنان اھل تھامھ ،   اعراب ، بادیھ نشینان و علوج اشكالى نیست ، زیرا

زمانى كھ نھیشان مى  كنند   قبول نھى نمى كنند."(21)

   پس بھ زنانى كھ پوشش شرعى را رعایت نمى كنند و نھى از منكر را بر   نمى تابند، چھ مسلمان چھ غیرمسلمان ، بدون تلذذ و ریبھ مى  توان
نظر كرد.   معناى جواز نظر بھ اینگونھ زنان این است كھ چون آنان براى خود این   حرمت و احترام را قائل نیستند، بلكھ عدم نظر را بى

احترامى بھ خود   مى  دانند با عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن ، نظر مجاز است .

   جمع این دو مقدمھ اقتضا مى  كند كھ مصافحھ با زنانى كھ ترك نظر و   مصافحھ را بى احترامى بھ خود تلقى مى  كنند بدون قصد و حصول
التذاذ   بالمانع است .

   در اینجا الزم است بھ یك نكتھ اساسى اشاره شود:

   ھرچند بھ اعتقاد ما احكام و دستورات اسالمى گزاف نیست بلكھ تابع   مصالح و مفاسد واقعى مى  باشند، ولى در امور عبادى كھ مبنى بر تعبد   
محض است نوعا مصالح خصوصیات آنھا براى ما مخفى است و عقل را در   تشخیص آنھا راھى نیست ;  ولى در احكام و دستورات خانوادگى
،   اجتماعى ، اقتصادى و سیاسى نوعا مصالح و مالكات آنھا از راه عقل دقیق و   سالم و یا لحن ادلھ شرعى آنھا بھ دست مى  آید، و چنین نیست

كھ داراى   مصالح سرى غیرقابل درك باشند.

   از باب مثال حرمت مصافحھ با اجنبیھ یا بھ جھت حرمت التذاذ جنسى   از اجنبیھ و یا ترتب مفاسد بر آن و یا ھتك احترام او مى  باشد.

   پس اگر براى التذاذ نیست و مفسده اى نیز بر آن مترتب نباشد و او براى   خود این احترام را قائل نیست بلكھ ترك مصافحھ را بى احترامى بھ
خود   تلقى مى  كند طبعا وجھى براى حرمت در میان نیست .

   
   محور سوم :  جواز مصافحھ با زنان در محیط و شرائطى كھ مصافحھ   ضرورت عرفى داشتھ باشد و ترك آن موجب وھن اسالم گردد بھ

شرط در   پى نداشتن فساد اخالقى و عدم التذاذ.

   این محور على القاعده است .  اگر عدم مصافحھ با زنان از مصادیق   ضرورت و حرج و یا وھن اسالم محسوب شود، مسئلھ تحت عنوان
ثانوى    ضرورت یا وھن قرار گرفتھ ، بھ میزان ضرورت یا حرج یا وھن مجاز   محسوب مى  شود و حكم حرمت مصافحھ بھ عنوان اولى

منتفى مى  شود.

   مرحوم سید یزدى در مسئلھ 35 نكاح عروه یكى از مستثنیات عدم   جواز نظر بھ اجنبیھ را "معارضة كل ما ھو اھم فى نظر الشارع مراعاتھ
من   مراعات حرمة النظر او اللمس " ذكر كرده است و مرحوم سید حكیم در   مستمسك این ضابطھ را جامع تمامى مستثنیات باب دانستھ است .
از   معاصران ، آیت هللا سید على سیستانى پاسخ بھ سوال مشابھى درباره مصافحھ   نوشتھ است : "الیجوز، ولیعالج الموقف بلبس الكفوف مثال،

و لو لم یتیسر لھ   ذلك و وجد أن فى االمتناع من المصافحة حرجا شدیدا الیتحمل عادة جازت   لھ عندئذ."

   در جوامع غیراسالمى بویژه در جلسات رسمى دست ندادن با زنى كھ   دستش را براى مصافحھ دراز كرده است ، بى احترامى قطعى بھ آن
زن و   كشورش محسوب مى  شود و على االغلب توضیحات مستنكف رافع مشكل   نیست .  اھل سنت ، بھ استثناى شافعیھ مصافحھ با زنان سالمند

كھ شھوتى بر   نمى انگیزد را بالمانع مى  دانند،(22) و عمال ھمھ مذاھب اسالمى ، بھ استثناى   شیعھ ، با تمسك بھ یكى از عناوین اولیھ یا
ثانویھ بھ مصافحھ تن داده اند.   واضح است كھ یكى از مصادیق اھم از نظر شارع موھون نشدن اسالم و   مذھب اھل بیت در نزد جھانیان است

.  احراز ضرورت عرفى و تشخیص   موارد وھن اسالم از جملھ مباحث موضوعى است و شناخت آن بھ عھده    كارشناسان مربوطھ است و
تقلیدبردار نیست .

  
   اما محور چھارم یعنى احتیاط مستحب دانستن مصافحھ از روى لباس و   دستكش ، سازگار با روایات معتبر باب و موافق احتیاط است و

احتیاط در ھر   حال خوب است .

 
   نتیجھ :  فتواى جدید جواز مصافحھ با زنان غیرمسلمان ، زنان مسلمانى كھ   خود را نمى پوشانند و عدم مصافحھ را بى احترامى بھ خود مى  

دانند، و در   محیط و شرائطى كھ مصافحھ ضرورت عرفى داشتھ ، و ترك آن موجب وھن   اسالم گردد مبتنى بر مستندات متین از كتاب و
سنت و عقل است و رافع   بسیارى از مشكالت مسلمانان و شیعیان در جوامع غیراسالمى مى  باشد و   ھم چنانكھ فتواى مشھور براى مفتیان و

مقلدانشان حجت شرعى است ،   فتواى جدید براى مفتى و مقلدانش حجت شرعى و عمل بھ حجت شرعى   مجزى و مصاب است .
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