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چکیده 
مســئله دســت دادن مردان و زنان نامحرم از دیر زمان مورد توجه بوده است؛ به گونه ای 
که این مســئله مورد ســؤال اصحاب ائمه نیز واقع شده اســت. فقهای عظام نیز به این 
مسئله پرداخته  و دیدگاه های مختلفی را دراین باره بیان کرده اند. در نوشتار حاضر با بررسی 
و تحلیــل منابع مکتوب فقهی و روایی و با اســتفاده از قواعــد و مبانی مختلف اصولی، به 
تحلیل این فرع فقهی پرداخته شده است. این مسئله از سه جهت احکام اولیه، احکام ثانویه 
و اصول عملیه مورد مداّقه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شــده است که دست دادن مرد با 
زن مسلمان جایز نیست، مگر با رعایت سه شرِط وجود حائل؛ فشار ندادن دست و نداشتن 
قصد ریبه و لذت. اما نسبت به دست دادن به زنان غیرمسلمان، حکم مسئله بر اساس مبانی 

1. تاریخ دریافت: 1397/06/11؛ تاریخ پذیرش: 1398/02/12.
2. اســـتادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین و مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم؛ رایانامه: 

mohammad.moshki@yahoo.com
3. دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد، رایانامه: 
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و قواعد مختلف اصولی متفاوت می شــود. بر اســاس برخی مبانی و قواعد، دست دادن به 
ایشان جایز و بر اساس برخی دیگر همانند دست دادن به زن مسلمان حرام است مگر با سه 
شــرط ذکر شــده. در نهایت، اگر نسبت به حرمت یا جواز دست دادن به زنان غیرمسلمان 
شــک شود، با توجه به اینکه مسئله از مصادیق شــبهه حکمیه تحریمیه است، اصل برائت 

جاری می گردد و حکم به جواز دست دادن به ایشان می شود.
کلید واژه ها: حرمت نظر، مصافحه، لمس، مّس، اجنبّیه، دست دادن به نامحرم.

مقدمه
اقــوام و ملل دنیا دارای فرهنگ ها، آداب و رســوم مختلفی می باشــند و تعامل 
فرهنگی در میان جوامع بشــری، یک امر ضروری اســت. اصواًل شــکل گیری هر 
تمدنــی، در واقع، خود را وام دار همین تعامالت بین المللی می داند. از طریق همین 
ارتباط است که آثار تمدن و ملل دنیا به دیگر تمدن ها منتقل می شود و هر تمدنی خود 

را تا حّدی مرهون تمدن های پیشین می داند.
روشــن اســت که در روابط فرهنگی مالک برای پذیرش و عدم آن، فرهنگ، 
آداب و رســوم، در حقیقت، معیارهای موجود، در ملیت آنان اســت؛ در این راستا، 
یکی از آداب و رسومی که جنبه  فراملیتی دارد، دست دادن زنان و مردان نامحرم به 
یکدیگر است. در بعضی کشورها در مواجهه با یکدیگر، در صورت مصافحه نکردن 
ـ دســت دادن ـ آن را نوعی اهانت به خود تلقی می کنند. به هر حال، این رسم یک 
امر مبتلی به قرار گرفته اســت و انجام آن یک نوع اظهار ادب و احترام، و ترکـــش 

بی احترامی محسوب می شود. 
حال با توجه به روابط بین الملل جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها و با وجود 
اختالف عرف و آداب اســالمی با عرف و آداب سایر کشورها، مسئله جواز یا عدم 
جواز دست دادن زن و مرد نامحرم به عنوان یک مسئله چالشی مطرح شده است؛ لذا 
بررسی حکم این مسئله دارای اهمیت ویژه ای شده است؛ از این رو، نوشتار حاضر به 
واکاوی این فرع فقهی پرداخته تا دیدگاه شریعت درباره جواز یا عدم جواز دست دادن 

زن و مرد نامحرم مشخص شود.
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پیشینه
مسئله جواز دست دادن به نامحرم تاریخچه ای به قدمت فقه دارد و از مسائلی است 
که از زمان معصومان مطرح بوده اســت و فقها نیز کم و بیش به آن پرداخته اند. 
اما برخی مسائل جدید که درباره این مسئله خصوصًا در بحث روابط بین الملل مطرح 
شــده اســت، این مســئله را مجّدد مورد توجه فقه پژوهان قرار داده است؛ لذا برخی 
پژوهشگران حوزه فقه به تدوین آثاری در این باره پرداخته اند که برخی از آن ها به قرار 

ذیل است:
1. دست دادن به نامحرم از نگاه آیات و روایات، نوشته احمد طاهرنیا؛ 

کید بر آیه 12 ســوره ممتحنه،  2. ارزیابــی روایات مصافحه پیامبر با زنان با تأ
نوشته مصطفی زمانی، محمدرضا ستوده نیا و محمدرضا حاجی اسماعیلی.

این مســئله در میان فقه پژوهان اهل تسنن نیز مورد توجه بوده و آثار ذیل از سوی 
ایشان به رشته تحریر در آمده است:

1. المصافحة بین المرأة و الرجل، نوشته محمد بن األمین الدمشقی؛ 
2. حکم مصافحة الرجل للمرأة األجنبیة، نوشته یونس عبدالرب فاضل الطلول؛ 

3. المصافحة بین الجنسین؛ الحکم و الضوابط، نوشته حامد العطار؛ 
4. إتحــاف اإلخــوان فی حکم مصافحة النســوان، نوشــتۀ ریــاض بن محمد 

المسیمیری.
با توجه به اینکه عمده دلیل بر مســئله جواز یا عدم جواز دســت  دادن با نامحرم، 
ادله روایی اســت و با توجه به اختالف اساســی در پذیرش روایات میان شیعه و اهل 
تســنن بر اســاس مبانی رجالی، در نوشتار پیش رو تنها به بررسی این مسئله از دیدگاه 
امامیه می پردازیم؛ زیرا به نظر می رسد تحلیل و بررسی این مسئله بر اساس دیدگاه های 
فقهای امامیه و همچنین مبانی مختلفی که از سوی ایشان مطرح شده است، به خوبی 
منّقح نشده است و در هیچ اثری به صورت جامع و بر اساس مبانی مختلف مطرح نزد 
فقهای امامیه بررسی نشده است؛ بنابراین تمرکز مقاله بر بررسی حکم این فرع فقهی 

از دیدگاه امامیه است. 
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نوآوری های پژوهش
در مقایسه اثر پیش رو با سایر آثار بیان شده در پیشینه پژوهش، می توان به تمایزات 

و نوآوری هایی اشاره کرد:
 1. بررسی جامع مسئله بر اساس اقوال، ادله، حکم اولی، حکم ثانوی و اصل عملی؛

 2. بیان مبانی مختلف اصولی مؤثر در بررسی و تحلیل فقهی؛ 
 3. عملیاتی کردن قواعد و مبانی اصولی مختلف در بررسی فقهی یک مسئله و 

نشان دادن کاربرد علم اصول در فقه؛ 
 4. بیان نتایج مختلف فقهی در مسئله بر اساس مبانی مختلف مؤثر در بحث.

اقوال در مسئله
مسئله لمس و دست دادن به نامحرم از مسائلی است که فی الجمله درباره حرمت 
آن اتفاق نظر وجود دارد؛ فقهای شــیعه فی الجمله، در برخی موارد و با وجود برخی 
شرایط، قائل به جواز آن شده اند، اما درباره اینکه این موارد یا شرایطی که از حرمت 
لمس و دست  دادن استثنا شده، چه مواردی است، اختالفاتی وجود دارد که در ذیل 

بیان می شود:1 
1.گروهی از فقها دست دادن به نامحرم را تنها با رعایت یک شرط جایز می دانند. 
از نظر ایشان تنها شرط جواز، وجود پوشش و حائل است )صدوق، 1413، 608/3؛ سبزواری، 
بی تا، 549؛ یزدی طباطبایی، 1419، 763/2-969؛ مطهری، بی تا، 566/19؛ مرعشی نجفی، 1406، 204/2؛ 
حکیــم، 1416، 49/14-50؛ خویی، 1418، 83/32؛ ســبزواری، 1413، 24/ 51؛ گلپایگانی، 1409، 14/ 

397؛ تبریزی، 1427، 6/ 463؛ اشتهاردی، 1417، 121/29(.
2. برخــی دیگر عالوه بر وجود حائل، شــرط دومی را نیز بــرای حکم به جواز 
دست  دادن با نامحرم معتبر می دانند. البته این گروه درباره شرط دوم جواز با یکدیگر 
اختالف دارند. برخی فشــار ندادن دســت نامحرم را در کنار وجود حائل و پوشش 

1 .چنان که بیان شد، در این پژوهش دیدگاه امامیه مورد بررسی قرار می گیرد؛ بنابراین، اقوال مطرح شده نیز مربوط به فقهای 
امامیه است. اما نزد فقهای اهل تسنن نیز دیدگاه های متفاوتی مطرح است که در این نوشتار مجال پرداختن به آن ها نیست. 
برای اطالع از دیدگاه های مطرح شده نزد اهل تسنن، ر. ک: مقاله »حکم مصافحۀ الرجل للمرأۀ األجنبیۀ« نوشته یونس 

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1373( .عبدالرب فاضل الطلول
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معتبر می دانند )حلی، 1420، 575/2( و گروه دیگر نداشــتن قصد لذت و ریبه، را شرط 
دوم برشمرده اند )مکارم شیرازی، 1426، 181(.

3. از نگاه برخی معاصران، برای حکم به جواز دست دادن به نامحرم، وجود سه 
شرط الزم است. ایشــان بین شروط مطرح شده جمع کرده و سه شرط وجود حائل 
و پوشش؛ بدون فشار دست؛ و بدون قصد ریبه و لذت را برای حکم به جواز دست  

دادن با نامحرم الزم دانسته اند )گلپایگانی، 1409، 397/4(.
4.عــده ای نیز بین دســت  دادن زن با مــرد نامحرم و مرد بــا زن نامحرم تفاوت 
گذاشــته اند. از نظر ایشان دست  دادن زن با نامحرم جایز نیست مگر با وجود حائل، 
بدون مفسده و بدون قصد ریبه اما دست دادن مرد با زن غیرمسلمان در صورتی جایز 
اســت که ترک آن حرجی و دارای ضرورت عرفی باشــد و تــرک آن موجب وهن 
دین و مذهب گردد و مفســده ای از قبیل ریبه و تلذذ نیز در پی نداشــته باشد که در 
این صورت به مقدار ضرورت جایز است و حتی االمکان اگر از روی لباس یا دستکش 

باشد، بهتر است )منتظری، بی تا، رساله استفتائات، 331/3(.

بررسی مستندات مسئله
نســبت به حکم شرعی دســت دادن به نامحرم از چند دســته ادله نقلی می توان 
اســتفاده کرد. این ادله در ادامه نقد و بررسی می شوند تا مشخص شود کدام دیدگاه 

مطرح شده از سوی فقیهان مورد پذیرش است. 
1. روایتی که به صورت مطلق لمس نامحرم را جایز نمی داند:

روایت اهل تسنن از رسول خدا : اینکه به سر یکی از شما با سوزن آهنین بزنند 
برای وی بهتر اســت تا به زنی که محرمش نیســت، دست بزند )هیثمی، 1414، 326/4؛ 

مناوی، 1356، 258/5(. 
این روایت نشان دهنده نکوهید بودن لمس نامحرم است؛ اگرچه شاید که ظهوری 

قوی در حرمت نداشته باشد.
2. روایاتی که به صورت مطلق از دست دادن به نامحرم نهی کرده اند، همچون:
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الف( روایت حسین بن زید از امام باقر:1 کسی که با زن نامحرم مصافحه کند، 
دچار غضب و عذاب الهی می شود )صدوق، 1413، 14/4(.

1-ابوهریره از پیامبر اکرم نقل می کند: هر که با زن نامحرمی دســت بدهد، 
روز قیامت با غل و زنجیر به محشر آمده، دستور داده می شود که او را به جهنم ببرند 

)صدوق، 1406، 283؛ حر عاملی، 1409، 198/20(.
در این دو روایت برای دست دادن به نامحرم وعده عذاب الهی داده شده است 

و عذاب الهی، مالزم با حرمت عمل است. 
3. روایاتی که به صورت مقید و با رعایت شرایطی دست دادن به نامحرم را جایز 

می دانند. این گروه روایات خود به دو دسته تقسیم می شوند: 
الف( در برخی روایات، وجود حائل، تنها شــرط جواز دســت  دادن بیان شــده 

است؛ از جمله این روایت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1(صحیحه ابی بصیر از امام صادق: به حضرت عرض کردم، آیا دســت دادن 
مرد با زنی که از محارم او نیســت، جایز اســت؟ حضرت فرمودند: خیر مگر دست 
دادن همراه با پوشش دست با پارچه ای باشد )کلینی، 1407، 5/ 525؛ صدوق، 1413، 469/3؛ 

عاملی، 1412، 207/20(.
2(روایت جابر بن یزید جعفی از امام باقر:2 زن مجاز نیست با نامحرم مصافحه 
کند مگر از روی لباسش و نباید بیعت کند مگر از روی لباسش )صدوق، 1362، 588(.

3(در این دو روایت حضرت تنها شــرط برای جواز دســت دادن به نامحرم را 
وجود حائل و پوشــش بیان می کنند. با توجه بــه اینکه کالم حضرت به صورت 
جمله اســتثنائیه مطرح شده است، بر اساس پذیرش مفهوم استثناء، این روایت بر این 
نکته داللت دارد که تنها شــرط انحصاری جواز دست دادن به نامحرم، وجود حائل 

است و دیگر شرایط مطرح شده الزم نیست. 
4(در روایتی مرســل از ســعیده و مّنه، دو خواهر ابن ابی عمیر، آمده است: نزد 
امام صادق بودیم که از حضرت  پرســیدیم آیا زن از برادر ایمانی خود عیادت 

1. روایت به سبب شعیب بن واقد که مجهول است ضعیف است )خویی، 1410، 34/9(.
2. روایت به خاطر چند راوی مجهول، ضعیف است.
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می کند؟ حضــرت فرمودند: بلــه. گفتیم: آیا با یکدیگر دســت هم می دهند؟ 
حضرت فرمودند: از پشت لباس )با وجود حائل( )کلینی، 1407، 526/5(.

در این روایت حضرت  در مقام پاسخ به سؤال شخص هستند و تنها شرطی که 
برای جواز دســت دادن به نامحرم مطرح می کنند، وجود حائل است؛ لذا این روایت 
به اطالق مقامی خود داّل بر عدم شرطیت موارد دیگر است. در ضمن در جای خود 
به اثبات رسیده است که عام یا مطلق در مقام استفتا، آبی از تقیید و تخصیص است 
)شــاکری، 1397، 28/10-30(. این مســئله نیز دلیل دیگری بر عدم شرطیت شروط دیگر 

برای جواز دست  دادن است.
ب(در روایتی دیگر، دو شــرط وجود حائل و فشار ندادن دست، به عنوان شرط 
 از امام صادق :جواز مطرح شــده است: موثقه سماعه بن مهران از امام صادق
درباره دســت  دادن مرد با زنـ  اجنبیـ  سؤال کردم، حضرت فرمودند: برای مرد 
حالل نیســت که با زن دست بدهد، مگر زنی که ازدواج با او حرام است؛ همچون 
خواهر، دختر، عمه، خاله، دختر خواهر و امثال آن ها و اما زنی که ازدواج با وی برای 
مرد حالل است، نباید با او دست بدهد، مگر از پشت پارچه و دست زن را نیز نباید 

فشار دهد )کلینی، 1407، 525/5؛ عاملی، 1412، 20/ 208(.
این روایت نیز به لسان استثنا بیان شده است و مفهوم استثنا دال بر این مطلب است 
که جواز دست  دادن با نامحرم دو شرط دارد و جز این دو مورد، شرط دیگری برای 

حکم به جواز دست  دادن الزم نیست.

4.ادله مربوط به نگاه به نامحرم
در ادله نقلی، ادله متعددی نسبت به نگاه به نامحرم وارد شده است. استدالل به 
این ادله مبتنی بر پذیرش تالزم میان حکم نگاه به نامحرم با حکم لمس و دست دادن 
به وی است. اما اگر این تالزم پذیرفته نشود، استدالل به این ادله ناتمام است. به هر 

حال، درباره نگاه به نامحرم دو دسته دلیل وجود دارد:
1-ادله دال بر حرمت نظر به نامحرم

دربــاره حرمت نگاه به نامحرم آیات و روایاتی وجود دارد. از جمله آیات مربوط 
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به غّض بصر )نور/30-31(1 که امر به فروبســتن دیدگان از نامحرم دارد. از روایات نیز 
می توان به روایت محمد بن سنان از امام رضا اشاره کرد: نگاه به موی زنان شوهردار 
و غیر آنان حرام شده است؛ چون موجب تحریک مردان شده و این تحریک منجر 

به فساد و دخول در حرام می شود )صدوق، 1378، 97/2؛ صدوق، 1385، 565/2(.
در این روایت تصریح به حرمت نگاه به نامحرم شده است. بر اساس قیاس اولویت 
ممکن اســت گفته شود لمس بدن نامحرم که دست  دادن نیز مصداقی از آن است، 
به طریق اولی موجب تحریک شــده و حرام اســت )طاهرنیا، 1388، 243-214/60-59(.

2-ادله داّل بر جواز نظر به زنان غیرمسلمان
در برخی ادله، نگاه به زنان غیرمســلمان جایز دانســته شــده اســت که این ادله 
می توانند مقید و مخصص ادله حرمت نظر به نامحرم باشند. این ادله عبارت است از: 
1(موثقۀ ســکونی از امام صادق: حضرت از قول رسول الله فرمودند: نظر 
کردن به موها و دســتان زنان اهل ذمه حرام نیست )کلینی، 1407، 1/524/5؛ عاملی، 1407، 

.)205/20
این موثقه نص و صریح اســت در نفی حرمت نظر و نگاه به موها و دســت های 

زنان اهل کتاب و اهل ذمه.
2(موثقه عباد بن صهیب از امام صادق: نگاه به ســر زنان تهامه، صحرانشینان، 
روســتاییان و کافران اشکالی ندارد؛ چون ایشــان اگر نهی هم شوند که سر خود را 

بپوشانند، نمی پذیرند )کلینی، 1407، 524/5(.
این روایت نیز به صراحت بیان می کند که نظر به موی نامحرم برخی زنان اشکال 
ندارد. دلیلی نیز برای این حکم در روایت بیان شده است که عبارت است از، عدم 

تأثیر نهی از منکر ایشان.

َه َخبيٌر ِبما َيْصَنُعون *َو ُقْل ِلْلُمْؤِمناِت  ْزكى  َلُهْم ِإنَّ اللَّ
َ
ْبصاِرِهـــْم َو َيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ذِلَك أ

َ
وا ِمْن أ   .1ُقْل ِلْلُمْؤِمنيَن َيُغضُّ

يَنَتُهنَّ ِإالَّ ما َظَهَر ِمْنها َو ْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعلى  ُجُيوِبِهنَّ َو ال ُيْبديَن  ْبصاِرِهنَّ َو َيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َو ال ُيْبديَن ز
َ
َيْغُضْضَن ِمْن أ

َخواِتِهنَّ 
َ
ْو َبني  أ

َ
ْو َبني  ِإْخواِنِهنَّ أ

َ
ْو ِإْخواِنِهنَّ أ

َ
ْبناِء ُبُعوَلِتِهنَّ أ

َ
ْو أ

َ
ْبناِئِهنَّ أ

َ
ْو أ

َ
ْو آباِء ُبُعوَلِتِهنَّ أ

َ
ْو آباِئِهنَّ أ

َ
يَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ أ ز

ساِء َو  ذيَن َلْم َيْظَهُروا َعلى  َعْوراِت النِّ ْفِل الَّ ِو الطِّ
َ
جاِل أ ْرَبِة ِمَن الرِّ وِلي اْلِ

ُ
اِبعيَن َغْيِر أ ِو التَّ

َ
ْيماُنُهنَّ أ

َ
ْو ما َمَلَكْت أ

َ
ْو ِنساِئِهنَّ أ

َ
أ

ُكْم ُتْفِلُحون  )نور / 31-30(. َها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَّ يُّ
َ
ِه َجميعًا أ يَنِتِهنَّ َو ُتوُبوا ِإَلى اللَّ ْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم ما ُيْخفيَن ِمْن ز

َ
ال َيْضِرْبَن ِبأ
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تحلیل و جمع بندی روایات
مجموع ادله ای را که درباره دست دادن به نامحرم بیان شده است،  می توان در دو 
دســته کلی دسته بندی کرد: 1- ادله ای که به صورت مستقیم ناظر به لمس و دست 
دادن به نامحرم اســت؛ 2- ادله ای کــه از باب مالزمه بین نظر و لمس دال بر حکم 

مسئله است.

تحلیل ادله ناظر به لمس و دست  دادن به نامحرم
در این باره چهار دســته مختلف روایات داریم که دایره شــمولی آن ها از عام و 

مطلق شروع و به خاص ترین دسته ختم می شود:
1. روایاتــی که به صورت مطلق، لمس نامحرم را حرام می داند و دســت  دادن به 

نامحرم نیز مصداقی از مصادیق لمس نامحرم است و حرام می باشد. 
2.روایاتی که تنها ناظر به حرمت دست دادن به نامحرم است.

3.روایاتی که دست دادن به نامحرم را با یک شرط )وجود حائل( جایز می داند.
4.روایاتی که دست دادن به نامحرم را با دو شرط )وجود حائل و عدم فشار( جایز 

می داند.
چنان که مالحظه می شــود، روایات دسته اول به نســبت سه دسته دیگر مطلق و 
روایات دســته دوم از دو دســته اخیر اعم اســت و روایات دسته سوم به نسبت دسته 

چهارم اعم می باشد. 
برای تحلیل رابطه میان این روایات باید چند مبنای مختلف مد نظر قرار گیرد:

1.عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا خیر؟
2.در عام و خاص یا مطلق و مقید متوافقین، تخصیص و تقیید اجرا می شــود یا 

خیر؟
3.در تعارض بیش از سه دلیل، نظریه انقالب نسبت جاری است یا خیر؟ و وجه 

تقدیم نسبت سنجی میان ادله بر اساس نظریه انقالب نسبت چیست؟
4.موارد ابای تخصیص دلیل عام کدام است؟

در ادامه به تحلیل و تطبیق هر یک از مبانی مطرح شده در جمع بندی روایات می پردازیم. 
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برای نسبت سنجی این چهار دســته روایات ابتدا میزان اعتبار آن ها باید مشخص 
شود. در این میان روایات دسته اول و دوم با مشکل ضعف سندی مواجه هستند که 
بنابر پذیرش مبنای جبران ضعف سند با عمل مشهور،  ضعف سند این روایات نیز مرتفع 
می شود و در استنباط نقش ایفا می کنند. اما اگر چنین مبنایی پذیرفته نشود، این دو دسته 
روایت از محل بحث خارج و تنها دو دســته اخیر مستند حکم شرعی واقع می شود.

بنابر جبران ضعف سند این دو دسته روایت، باید گفت دسته دوم به نسبت دسته 
اول هر چند مقید و اخص اســت، اما چون دو دلیل متوافقین هســتند، موجب تقیید 
و تخصیص نیســت و دسته دوم روایات حمل بر تأکید می شود )ر.ک: خراسانی، 1409، 
250(. در واقع، هر نوع لمس نامحرمی حرام اســت، اما چون مصافحه و دست  دادن 
بیشــتر محل ابتال است در دسته دوم بر آن تأکید شده است که حتی دست  دادن با 
نامحرم جایز نیســت؛ بنابراین، سنجیدن رابطه این دو دسته روایت، همان حکم اعِم 
عدِم جواِز لمس نامحرم اســت. در برابر این دلیل عام، دو دسته روایت خاص یعنی 

روایات دسته سوم و چهارم وجود دارد. 
در نسبت ســنجی دسته ســوم و چهارم باید گفت این دو دسته نیز بینشان رابطه 
عموم و خصوص برقرار است. دسته چهارم اخّص مطلق از دسته سوم است؛ بنابراین، 
ســه دسته روایت عام، خاص و اخص وجود دارد که بر اساس نظریه انقالب نسبت 
ابتدا رابطه خاص و اخص سنجیده می شود و سپس دلیل عام با نتیجه آن تخصیص 

می خورد )رک: شاکری، 1396، 44-29/6(.
در نسبت سنجی بین دو دسته روایات سوم و چهارم باید بدین نکته توجه داشت 
که در دســته ســوم برخی روایات از نظر ســندی، صحیح و قابل اخذند. این دسته 
روایات با توجه به مفهوم حصر )ادات استثنا( داّل بر شرطیت وجود حائل برای جواز 
دســت  دادن با نامحرم بوده و هر نوع شــرط دیگری را بر اســاس مفهوم حصر نفی 
می کند. حال اگر در مقام حصر بودن، موجب ابای از تخصیص دلیل شــود )ر.ک: 
شاکری، 1397، 13/10-40(، میان دسته سوم و چهارم تعارض برقرار است و باید به قواعد 
باب تعارض مراجعه کرد. چون روایات دســته سوم صحیحه هستند اما روایات دسته 
چهارم موثقه، دسته سوم مقدم می باشند و تنها شرط برای جواز دست  دادن با نامحرم، 
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وجود حائل است. اما با توجه به اینکه در مقام حصر بودن موجب ابای از تخصیص 
دلیل عام نمی شود )ر.ک: شاکری، 1397، 13/10-40(، رابطه تعارض بر قرار نیست و دلیل 
اخص به سبب قوت ظهوری که نسبت به دلیل خاص دارد، بر آن مقدم می شود و آن  
را تخصیص می زند؛ بنابراین، نتیجه نسبت سنجی میان این دو گروه، لزوم رعایت دو 

شرط وجود حائل و عدم فشار دست برای جواز دست  دادن به نامحرم است. 
البته در دســته سوم روایت خواهران ابن ابی عمیر نیز وجود داشت که این روایت 
به علت مرســل بودن ســند، ضعیف و غیرقابل استناد اســت، اما اگر از ضعف آن 
چشم پوشــی شود، این روایت چون در مقام استفتاست، آبی از تخصیص می باشد و 
دســته چهار نمی تواند موجب تخصیص آن شود )ر.ک: شاکری، 1397، 13/10-40(؛ لذا 
میان این دو روایت تعارض بر قرار می شود. در مقام تعارض دسته چهارم با این روایت، 
دســته چهارم به ســبب مســند بودن و موثق بودن بر این روایت مقدم می شوند. پس 
نتیجه، لزوم رعایت هر دو شــرط خواهد بود؛ مگر اینکه گفته شــود روایت خواهران 
ابن ابی عمیر با دو صحیحه دیگر تأیید می شود و در تعارض بین دو دسته، دسته سوم 

بر دسته چهارم ترجیح می یابد و تنها یک شرط برای جواز دست  دادن الزم است.
به هر حال، آنچه مطابق قواعد اســت، تقدیم دسته چهارم بر دسته سوم است که 
نتیجه آن رعایت هر دو شــرط مطرح شــده است. حال، این نتیجه را با دسته اول که 
اعم بود، سنجیده و آن روایت با نتیجه حاصل شده، تخصیص زده می شود؛ بنابراین، 
لمس نامحرم حرام است مطلقًا، اما دست دادن به وی با دو شرط وجود حائل و عدم 

فشار دست جایز است.
بر این دو شرط باید شرط سومی یعنی نداشتن قصد ریبه را نیز افزود. این شرط در 
روایات محل بحث وارد نشده است، اما نداشتن ریبه در ادله دیگری حتی در رابطه با 
مردان و محارم وارد شده است؛ لذا چنین شرطی در دست  دادن به نامحرم به طریق 

اولی معتبر است. 
بنابراین، بر اســاس ادله موجود، باید گفت دیدگاه کســانی که ســه شرط وجود 
حائل، فشــار ندادن دست و نداشــتن قصد ریبه را برای جواز دست دادن به نامحرم 

معتبر می دانند، تمام است.
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تحلیل مسئله بر اساس مالزمه میان نظر و لمس
چنان که گذشــت، برای جواز یا حرمت دست  دادن با نامحرم، ادله مختلفی بیان 
شده است. دسته اول ادله حرمت لمس و دست  دادن و دسته دوم از ادله در این باره، 
ادله جواز یا حرمت نظر به نامحرم اســت. ربط این ادله به مسئله آن است که ممکن 
است ادعای مالزمه میان حکم نظر و لمس شود؛ لذا اگر نظر حرام باشد، لمس نیز 
حرام است و به تبع دست  دادن حرام می باشد و اگر نظر جایز باشد، دست  دادن نیز 

جایز است. 
بـر ایـن اسـاس بایـد گفـت: بـا توجـه بـه ادلـه عـام و مطلقـی کـه بر حرمـت نظر 
بـه نامحـرم وارد شـده، امـا در برابـر آن هـا، روایـات صحیحـه و موثقـه ای بـر اسـتثنای 
زنـان غیرمسـلمان آمـده اسـت، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه نـگاه بـه مـو و صـورت 
زنـان غیرمسـلمان حـرام نیسـت. حـال، اگـر مالزمه میـان جـواز نظر و لمـس پذیرفته 
شـود، دسـت دادن بـه زنان غیرمسـلمان جایز اسـت. این ادله می تواننـد مخصص ادله 
حرمـت لمـس و دسـت  دادن بـه نامحرم باشـد؛ لذا در کنار سـه قیدی که بـرای جواز 
دسـت  دادن بـه نامحرم مطرح شـد، می توان غیرمسـلمان بودن زن را نیـز به عنوان مورد 

دومـی از موارد اسـتثنا بر شـمرد. 
اما اصل چنین ادعا و احتمالی مورد مناقشــه و ناپذیرفتنی اســت؛ زیرا دلیلی بر 
وجود چنین مالزمه ای وجود ندارد؛ بلکه بر عکس، آنچه در روایات و کلمات فقها 
مطرح است، اولویت در ناحیه حرمت است؛ یعنی وقتی نظر به نامحرم حرام است، 
به طریق اولی لمس و دست دادن به او حرام خواهد بود. چنان که در روایت محمد 
بن ســنان، علت حرمت نظر به موی نامحرم این است که موجب تحریک و دخول 
در حرام اســت )صدوق، 1378، 97/2؛ 1385، 565/2( که این علت در لمس و دســت 
 دادن به طریــق اولی محقق اســت. در کلمات فقها نیز این اولویت منعکس شــده 
است. برخی از ایشان گفته اند: »در هر جا که حکم به حرمت نظر دادیم، حرمت 
مس و لمس قوی تر اســت« )عاملی کرکی، 1414، 43/12؛ نجفی، 1404، 100/29؛ محقق داماد، 
1416، 38/2(؛ اما در رابطه عکس آن یعنی موارد استثنای از حرمت نظر، قائل به جواز 
لمس و وجود مالزمه نشــده اند )ر.ک: عاملی کرکی، 1414، 12/ 43؛ نجفی، 1404، 100/29؛ 
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محقــق داماد، 1416، 38/2(؛ بنابراین، هر چند نظر به مو و صورت زنان غیرمســلمان از 
حکم حرمت اســتثنا شده است، اما این استثنا به معنای جواز لمس و دست دادن به 

ایشان نیست.
با این وجود، چنان که بیان شد، برخی قائل به جواز دست دادن به زنان غیرمسلمان 

شده اند که بررسی این دیدگاه در ادامه می آید.

دست  دادن به زنان غیرمسلمان
بر اساس ادله مطرح شده، آنچه به عنوان نتیجه بیان شد، تفاوتی میان زنان مسلمان 
و غیرمســلمان نیست و حرمت دســت  دادن به نامحرم بدون رعایت شرایط سه گانه 
ثابت اســت؛ چه طرف مقابل مسلمان باشد یا غیرمسلمان. برخی از معاصران بر این 
عقیده اند که حکم حرمت و جواز دســت دادن به شــرایط مطرح شــده، مربوط به 
نامحرم مســلمان است. اما این حکم درباره دست دادن به زنان غیرمسلمان متفاوت 
است. از نظر ایشان دست دادن به زنان غیرمسلمان حتی بدون حائل البته بدون قصد 
لذت و ریبه جایز اســت؛ چرا که زنان غیرمســلمان برای خود حرمتی قائل نیستند. 
این دیدگاه برای اثبات نظر خود ســه استدالل مطرح کرده است )ر.ک: منتظری، بی تا، 

دیدگاه ها، 572/1(.
1. نبــود مالک حرمت: با توجه به روایات نظر، باید گفت مالک حرمت نظر، 
احترام شــخص مورد نظر است؛ بنابراین، اگر شــخص نظر را مخالف احترام خود 
نمی داند و خود را نمی پوشــاند، بلکه زنان غیرمســلمان ترک نظــر به خود را نوعی 
بی احترامی به خود می شــمارند، نظر به آن ها طبعًا جایز اســت. بعید نیســت همین 

مالک را در دست  دادن جاری دانست؛ لذا دست دادن به ایشان نیز جایز است. 
2.انصراف: روایات حرمت دست  دادن به نامحرم، انصراف به زنان مسلمان دارد؛ 

بنابراین، دلیلی بر حرمت دست  دادن به زنان غیرمسلمان وجود ندارد.
3.ضرورت: اگر دست  دادن در محیط و شرایطی دارای ضرورت عرفی و ترک 
آن موجب وهن باشــد، با وجود ضــرورت، این قبیل محرمــات مقدماتی، به مقدار 

ضرورت حالل می شوند.
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نقد و بررسی دیدگاه
نســبت به ادله مطرح شده برای جواز دست  دادن به زنان غیرمسلمان مالحظاتی 

وجود دارد:
الف( نسبت به دلیل اول چند اشکال به نظر می رسد:

1.این دلیل مبتنی بر کشف مالک برای حرمت نظر است و این کشف مالک، 
قطعی نیســت، بلکه ظّنی است؛ لذا این نوع استدالل از مصادیق قیاس مستنبط العلة 

است که باطل می باشد. 
2.نکته دیگر این است که این دلیل مبتنی بر ایجاد رابطه تالزم میان حکم نظر و 

دست  دادن است. این تالزم نیز بیان شد که ثابت نیست.
3.جریان مالک ادعایی در مســئله فرع که همان دست دادن به زن غیرمسلمان 
است نیز قطعی نبوده و بیان مستِدل بهترین شاهد بر این مدعاست؛ چون وی از تعبیر 
»بعید نیســت« استفاده کرده است که نشان می دهد وجود این مالک درباره حکم 

دست  دادن قطعی نیست و صرفًا گمانه زنی می باشد.
ب(درباره ادعای انصراف ادله، باید گفت: انصراف زمانی پذیرفتنی اســت که 
منشــأ آن کثرت اســتعمال باشد، اما اگر این کثرت اســتعمال ثابت نباشد، نمی توان 
ادعای انصراف کرد. البته شــواهدی در مســئله وجود دارد که هر چند قرینه بودن 
آن ها محل تردید است، اما حداقل صالحیت قرینیت را دارد و به اصطالح اصولی، 

مایصلح للقرینیۀ در کالم وجود دارد. آن شواهد عبارت است از:
1.با توجه به شــرایط زمانی و مکانی ســؤال و جــواب در روایات، ادعای انعقاد 
اطالق و عموم مشکل به نظر می رسد، زیرا روایات مربوط به دوران صادقین به بعد 
است که اقلیت های مذهبی تعدادشان اندک بوده و مصافحه با آنان مورد ابتال نبوده 

است و آنچه مّد نظر سائل بوده، حکم دست دادن با زن مسلمان است. 
البته این قلت وجودی زنان غیرمســلمان، موجب کثرت وجودی زنان مســلمان 
است که ممکن است به کثرت استعمال منجر شود؛ لذا اگر چنین کثرت استعمالی 
ثابت شود، اطالق روایات با انصراف منتفی می شود. اما اگر محل تردید باشد، الاقل 
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عدم توجه مســلمانان به زنان غیرمسلمان به خاطر حضور کم رنگ ایشان در جامعه، 
این احتمال را تقویت می کند که استعماالت ایشان نیز ناظر به زنان مسلمان باشد؛ لذا 

چنین شاهدی می تواند مایصلح للقرینیه باشد.
2.در موثقه سماعه، حضرت زنان را به دو قسم زنانی که ازدواج با آن ها حرام 
اســت و کســانی که ازدواج با آن ها حالل است، تقســیم می کنند و حکم حرمت 
دســت  دادن را که محل سؤال ســائل بوده تنها برای زنانی که ازدواج با آن ها حالل 
اســت، ثابت می دانند. این درحالی اســت که ازدواج با زنان غیرمســلمان بر اساس 
دیدگاه مشــهور شیعه جایز نیست؛ بنابراین، باید گفت دست دادن به ایشان نیز حرام 
نباشــد. به فرض گفته شــود، چون حضرت مصادیق گروه اول را بیان کرده اند و 
زنان غیرمسلمان داخل در آن ها نیستند که دست دادن به آن ها جایز باشد، این تقسیم 
الاقــل در حد مایصلح للقرینیه می تواند مؤثر باشــد و نقش ایفا کند؛ لذا این روایت 
نیز از حیث موضوع )زنان( اطالق و شــمولی ندارد و حکم زنان غیرمسلمان را بیان 

نمی کند.
3.تفاوت احکام فقهی غیرمســلمان با مسلمان نیز می تواند در کنار سایر شواهد، 
مؤیدی بر عدم اطالق و شمول ادله باشد؛چرا که ممکن است در این حکم نیز میان 

این دو گروه تفاوت باشد. 
با توجه به ســه شاهدی که بیان شــد، می توان ادعا کرد، حداقل نسبت به ادعای 
اطــالق ادله، مایصلح للقرینیه وجود دارد که اگر مبنای مورد پذیرش این باشــد که 
مایصلح للقرینیه مانع اطالق است ـ هر چند موجب تقیید نیست ـ دیگر نمی توان به 
اطالق چنین روایاتی استناد کرد. اما اگر مبنای باال پذیرفته نشود )ر.ک: شاکری، 1395، 

33-44( اصالةاالطالق جاری است و روایات شامل زنان غیر مسلمان می شود. 
ج( بــا توجه به عناوین ثانویه ای همچون حرج، ضرر یــا ضرورت می توان جواز 
دســت دادن به زنان غیرمســلمان را ثابت دانســت، اما این دلیل اختصاصی به زنان 
غیرمســلمان ندارد و شامل مسلمانان نیز می شود؛ زیرا احکام ثانویه حاکم بر احکام 
اولیه اســت. اما اینکه  چه مواردی مصداق حرج، ضرر یا ضرورت اســت، نیازمند به 
بحث و تبادل نظر اســت، اما اصل کبرای قضیه به صورت یک قاعده کلیه چنان که 
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در تمام احکام ثانویه پذیرفتنی است، در این مسئله نیز پذیرفتنی است.
نتیجه گیری

با توجه به تحلیل های صورت گرفته نتایج ذیل به دست می آید:
1.حکم دست دادن به زنان نامحرم مسلمان، بر اساس تمام مبانی مؤثر در مسئله، 
حرمت اســت، مگر با رعایت سه شرط وجود حائل؛ فشــار ندادن دست و نداشتن 

قصد ریبه و لذت.
2.حکم دست دادن به زنان نامحرم غیرمسلمان، بر اساس مبانی مختلف متفاوت 

می شود:
الف( با توجه به پذیرش چند نکته: جابر بودن عمل مشهور برای ضعف سندی 
یا مطلق بودن روایات از جهت شمول نسبت به مسلمان و غیرمسلمان و نبودن مالزمه 
میان حکم نظر و دست دادن، حکم دست دادن به زنان نامحرم غیرمسلمان، همانند 

حکم دست دادن به زنان نامحرم مسلمان است.
ب( اما اگر عمل مشهور جابر ضعف سند نباشد و روایات مربوط به دست دادن، 
ناظر به دســت دادن به زنان مســلمان باشــد، دلیلی بر حرمت دســت دادن به زنان 

غیرمسلمان وجود ندارد.
ج( چنانچه عمل مشــهور جابر ضعف ســند باشــد، اما اطالقی بــرای روایات 
دســت دادن به نامحرم شکل نگیرد، دســت دادن به زنان غیرمسلمان بدون رعایت 
شرایط سه گانه، حرام اســت. چون روایات مربوط به حرمت لمس نامحرم در زمان 
پیامبر صادر شده است و درباره روایت ایشان، قرائنی که دال بر عدم اطالق سایر 
روایات باشــد، وجود ندارد؛ لذا این حکم مطلق اســت و لمس نامحرم چه مسلمان 
چه غیرمسلمان حرام است. از آنجا که دست دادن نیز از جمله مصادیق لمس نامحرم 

است، حرام می باشد. 
د( بنابر پذیرش مالزمه میان حکم نظر و لمس، به صورت کلی باید گفت، دست 
دادن به زنان غیرمسلمان جایز است، چرا که نظر به مو و صورت ایشان اشکال ندارد 

و به تبع لمس )دست دادن( ایشان نیز حرام نیست.
3. چنانچه با توجه به مبانی و قواعد مختلفی که در مسئله تأثیرگذار است، نسبت 
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به حکم مســئله شــک شود، یا ادله نقلی به لحاظ ســندی و داللی با مشکل مواجه 
باشــند، باید به اصل عملی مراجعه کرد. با توجه به اینکه صورت مســئله از مصادیق 
شبهه حکمیه تحریمیه است، اصل برائت جاری است؛ در نتیجه دست دادن به زنان 

نامحرم غیرمسلمان جایز است.
4. بر اســاس شــرایط اضطرار و ضرورت و نیز بر اســاس احکام ثانویه، به جواز 

دست دادن حکم می شود.
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